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 188 1192 -98های  ( در سال16و  11عملكرد شركت پاالیش گاز پارس جنوبي )فازهای  : 111-1

 189 1198های مختلف سال  ( در ماه16و  11عملكرد شركت پاالیش گاز پارس جنوبي )فازهای  : 111-1

 189 1191 -98های  ( در سال18و  17عملكرد شركت پاالیش گاز پارس جنوبي )فازهای  : 112-1

 189 1198های مختلف سال  ( در ماه18و 17عملكرد شركت پاالیش گاز پارس جنوبي )فازهای  : 111-1

 191 1191 -98های  ( در سال19عملكرد شركت پاالیش گاز پارس جنوبي )فاز  : 111-1

 191 1198های مختلف سال  ( در ماه19خالصه عملكرد شركت پاالیش گاز پارس جنوبي )فاز  : 111-1

 191 1191 -98های  ( در سال21و  21عملكرد شركت پاالیش گاز پارس جنوبي )فازهای  : 116-1

 191 1198های مختلف سال  ( در ماه21و  21خالصه عملكرد شركت پاالیش گاز پارس جنوبي )فازهای : 117-1

 191 1198 و 1197 های ( در سال21و  21، 22عملكرد شركت پاالیش گاز پارس جنوبي )فازهای  : 118-1

 191 1198سال  های مختلف ( در ماه21و22،21 جنوبي )فازهای پارس گاز عملكرد شركت پاالیش خالصه : 119-1

 191 1191-98های  ( طي سال2و  1عملكرد شركت پاالیش گاز پارسیان ) : 121-1

 192 1198های مختلف سال  ( در ماه2و  1خالصه عملكرد شركت پاالیش گاز پارسیان ) : 121-1

 192 1191-98های  عملكرد شركت پاالیش گاز میمك )ایالم( طي سال : 122-1

 192 1198های مختلف سال  خالصه عملكرد شركت پاالیش گاز میمك )ایالم( در ماه : 121-1

 191 1198در سال  های پاالیش گاز و میزان گازطبیعي تحویلي به خطوط انتقال گاز عملكرد شركت : 121-1

 191 1196 -98موازنه گاز طبیعي از میزان گاز تحویلي به خطوط انتقال تا مصرف نهایي در سال  : 121-1

 191 های پاالیشي در دست اجرا طرح : 126-1

 191 1191-98های  سال طياحداث خطوط لوله انتقال گازطبیعي  : 127-1

 191 سازی گازطبیعي عملكرد مخازن ذخیره : 128-1

 196 1189-98های  صادرات و واردات گازطبیعي طي سال : 129-1

 196 های گاز رساني استاني گذاری انجام شده توسط شركت طول شبكه : 111-1



 

 فهرست جداول

 صفحه عنوان

  

 197 1198های گاز رساني تا پایان سال  كنندگان شركت  تعداد انشعاب نصب شده و تعداد مصرف : 111-1

 198 1191-98های  های مختلف به تفكیك نوع مصرف طي سال مصرف گازطبیعي در بخش : 112-1

 199 1197-98های  های پتروشیمي به تفكیك سوخت و خوراك طي سال گازطبیعي مصرفي در مجتمع : 111-1

 211 1198های مختلف به تفكیك استان و نوع مصرف در سال  مصرف نهایي گازطبیعي در بخش : 111-1

 211 1198مصرف گازطبیعي در بخش انرژی به تفكیك استان در سال  : 111-1

 211   1191-98های  سال طيقیمت متوسط فروش گازطبیعي  : 116-1

  

  جداول برق

 216 های كشورظرفیت اسمي نیروگاه : 117-1

 217 هابه تفكیك استان 1198های كشور در سال ظرفیت اسمي انواع نیروگاه : 118-1

 219 های كشور  ظرفیت عملي نیروگاه : 119-1

 211 های كشورسهم ظرفیت عملي انواع نیروگاه : 111-1

 211 1198تفكیك نوع نیروگاه در سال ها به نسبت ظرفیت عملي به اسمي كل نیروگاه : 111-1

 211                        1198برداری در سال  افزایش/ كاهش ظرفیت اسمي واحدهای در دست بهره : 112-1

 یهگا  سگال  يكشگور طگ   یای و تجدیدپذیر در دست اجگرا  آبي، هسته ،يحرارت یها روگاهین تیظرف : 111-1

1111-1199 

211 

 211 1198های حرارتي تحت پوشش وزارت نیرو در سال راندمان نیروگاه : 111-1

 211                      1198های حرارتي بخش خصوصي و صنایع بزرگ در سال راندمان نیروگاه : 111-1

 211 1191-98های  تولید ناویژه انرژی الكتریكي كشور طي سال : 116-1

 216 ها به تفكیك استان 1198ها در سال  نیروگاه تولید ناویژه برق انواع : 117-1

طگي   هگای تحگت پوشگش وزارت نیگرو بگه تفكیگك نگوع سگوخت         مقدار سوخت مصرفي در نیروگاه : 118-1

 1191-98های  سال

218 

 218 1191-98 های طي سال تفكیك نوع سوخت هب بزرگ صنایع و يخصوص بخش در مصرفي سوخت رمقدا : 119-1

 219 1198های كشور به تفكیك نوع سوخت و استان در سال  مقدار سوخت مصرفي در نیروگاه : 111-1

 221 1191-98های  های برق كشور طي سال مصارف داخلي و تلفات شبكه : 111-1

 221 1191-98های  های برق كشور طي سال سهم مصارف داخلي و تلفات شبكه : 112-1

 221 روند گسترش خطوط انتقال، فوق توزیع و توزیع برق كشور : 111-1

 221 1198سال  انیپا در یا منطقه برق یها شركت كیبرق به تفك طول خطوط انتقال، فوق توزیع و توزیع : 111-1



 

 فهرست جداول

 صفحه عنوان

  

 222 1198احداث و توسعه طول خطوط انتقال و فوق توزیع در پایان سال  : 111-1

 221 1191-98های  تعداد ترانسفورماتورهای شبكه انتقال، فوق توزیع و توزیع طي سال : 116-1

 221 1191-97های  انتقال، فوق توزیع و توزیع طي سال یها ظرفیت ترانسفورماتورهای نصب شده شبكه : 117-1

 221 1198سال ای در  های برق منطقه برداری شده به تفكیك شركت های انتقال بهره ظرفیت پست : 118-1

 221 1198ای در سال  های برق منطقه برداری شده به تفكیك شركت های فوق توزیع بهره ظرفیت پست : 119-1

 221 1198های در دست احداث و توسعه در پایان سال  پست : 161-1

 221 1198مشخصات خطوط مبادله انرژی الكتریكي با سایر كشورها تا پایان سال  : 161-1

 226 1191-98های  روند واردات و صادرات برق طي سال : 162-1

 227  1198صادرات برق به خارج از كشور در سال  : 161-1

 227 1198واردات و تبادل برق با خارج از كشور در سال  : 161-1

 227 1191-98های  های مختلف تأمین شده توسط وزارت نیرو طي سال مصرف برق بخش : 161-1

 228 1198بزرگ كشور در سال  عیصنا یها روگاهیو مصرف داخلي ن یانرژ دیتول : 166-1

 228 1191 -98های  حمل و نقل برقي طي سال  مصرف برق در زیر بخش : 167-1

 229  1197سال  انیدار شده تا پا كشاورزی برق یها چاه : 168-1

 211 1198به تفكیك بخش و استان در سال  رویفروش برق وزارت ن : 169-1

 211 1191-98های  تعداد مشتركین برق به تفكیك نوع تعرفه طي سال : 171-1

 211 1198مشتركین برق به تفكیك بخش و استان در سال  : 171-1

 211 1161 -98های  توزیع فراواني زمان وقوع اوج بار تولیدی طي سال : 172-1

حداكثر توان تولیدی همزمان در شگبكه سراسگری و خگارج از شگبكه و ضگریب بگار تولیگدی طگي          : 171-1

 1191-98های  سال

212 

 212 روند تغییرات فصلي اوج بار توان تولید شده همزمان در شبكه سراسری و كل كشور : 171-1

هگای بگرق    حداكثر بار مصرفي صنایع در روز حداكثر نیاز مصرف شبكه سراسری به تفكیك شركت : 171-1

 1191-98های  ای طي سال منطقه

211 

در روز  عیای و صگنا  هگای بگرق منطقگه    حداكثر بار مصرفي همزمان كل كشور بگه تفكیگك شگركت    : 176-1

 1191-98 یها سال يمصرف شبكه ط ازیحداكثر ن

211 

 211 های مختلف مصرف كننده متوسط بهای برق در بخش : 177-1

 211 1199 -1112سال  يدر ط روگاهینوع ن كیكشور به تفك یها روگاهین یانداز راه یها برنامه : 178-1



 

 فهرست جداول

 صفحه عنوان

  

  سنگ جداول زغال

 218 1198و نوع مالكیت در سال  ها سنگ كشور به تفكیك استانتعداد معادن زغال : 179-1

 218 1198شو و حرارتي در سال  سنگ كشور به تفكیك ككتعداد معادن و میزان ذخایر قطعي زغال : 181-1

در  سنگ و نگوع مالكیگت معگدن    ها، نوع زغال سنگ به تفكیك استان میزان استخراج از معادن زغال : 181-1

 1198سال 

219 

 219  1188-98های  سنگ طي سال میزان تولید كنسانتره زغال : 182-1

 211 1198سنگ در سال  عملكرد ماهانه تولید كنسانتره زغال : 181-1

 211 1191-98های  آن در ایران طي سال یها واردات و صادرات زغال سنگ و فرآورده : 181-1

 211 1198فرآورده در سال  و سنگ سنگ و محصوالت حاصل از آن به تفكیك انواع زغال واردات زغال : 181-1

 211 1191-98های  كك سازی طي سال یسنگ كك شو در واحدها مقدار مصرف زغال : 186-1

 212 1191-98های  تولید و فروش كك در ایران طي سال : 187-1

 211 1191-98های  تولید و مصرف گاز كك در كشور طي سال : 188-1

 211 1191-98های  تولید و مصرف گاز كوره بلند در ذوب آهن اصفهان طي سال : 189-1

 211 1191-98های  میزان قطران تولید و مصرف شده در كشور طي سال : 191-1

 211 سنگ های حاصل از قطران شركت پاالیش قطران زغال میزان ظرفیت عملي، ورودی و تولید فرآورده : 191-1

 211 1191-98 یها سال يسنگ كنسانتره كك شو ط تمام شده زغال نهیفروش و هز متیق : 192-1

  

  های تجدیدپذیر جداول انرژی

 218  1198آبي كشور تا پایان سال های برقبرآورد ظرفیت طرح : 191-1

 218 1198ها تا پایان سال  ها و وضعیت طرح آبي كشور به تفكیك استان های برق برآورد ظرفیت طرح : 191-1

 219 1198برداری در كشور در سال  آبي درحال بهره های برق مشخصات عمومي نیروگاه : 191-1

 211 1198برداری وزارت نیرو در سال  آبي در حال بهرههای برقظرفیت اسمي و تولید نیروگاه : 196-1

 211 1198آبي كشور در سال  های برق نیروگاه یهای در دست اجرا مشخصات عمومي طرح : 197-1

آبي كشگور در   های برق نیروگاه یهای در دست اجرا طرحظرفیت قابل نصب و انرژی متوسط ساالنه  : 198-1

 1198سال 

211 

 211 1198كشور در سال  يآب برق یها روگاهین یدر دست مطالعه و آماده اجرا یطرح ها دیو تول تیظرف : 199-1

 211 1198كشور در سال  يآب برق یها روگاهیدر مرحله شناخت ن یها طرح دیو تول تیظرف : 211-1

 216 1198نصب شده كشور در سال  یباد یها نیتورب یها تیمشخصات سا : 211-1



 

 فهرست جداول

 صفحه عنوان

  

 216 1191-98های  بادی طي سال  های برق و تولید برق نیروگاه تیظرف : 212-1

 218 1191-98های های خورشیدی كشور طي سال   ظرفیت اسمي نیروگاه : 211-1

 219   1191-98های تولید ویژه برق خورشیدی كشور طي سال : 211-1

 261 1191-98های های جنگلي كشور طي سال تولید فرآورده : 211-1

 261 1191-98های های جنگلي طي سال ارزش هر واحد از تولیدات فرآورده : 216-1

 261 1191-98های های غیرمجاز زغال چوب طي سالمیزان برداشت : 217-1

برآورد مصرف هیزم، زغال چوب، ، فضوالت دامگي و  بوتگه و خگار  در بخگش خگانگي بگه تفكیگك         : 218-1

 1198ها در سال  استان

262 

 262 1191-98های واردات و صادرات زغال چوب طي سال : 219-1

 261 های بیوگاز در كشور ظرفیت و تولید برق از نیروگاه : 211-1

بگه تفكیگك منگابع انگرژی      1198های تجدیدپذیر غیردولتي در سال نرخ پایه خرید برق از نیروگاه : 211-1

 تجدیدپذیر و پاك

261 

  

  زیست جداول انرژی و محیط

بگه   1198ای ناشي از تولید و مصرف انرژی كشگور در سگال    میزان انتشار گازهای آالینده و گلخانه : 212-1

 ها تفكیك بخش

266 

 266 1198ای در سال  های مصرف كننده انرژی در انتشار گازهای آالینده و گلخانه سهم هریك از بخش : 1 -211

 267 ها به تفكیك سوخت 1198مصرف انرژی كشور در سال  ای ناشي از میزان انتشار گازهای آالینده و گلخانه : 211-1

 268  1198ای در سال  های فسیلي در انتشار گازهای آالینده و گلخانه سهم سوخت : 211-1

 268 1191-98های  سال كشور طي مصرف انرژی ای ناشي از تولید و گلخانه انتشار گازهای آالینده و میزان : 216-1

 269 1191-98 های سال طي كشور مصرف انرژی تولید و از ای ناشي سرانه انتشار گازهای آالینده و گلخانه:  217-1

 269 1191-98 های ای بخش خانگي، تجاری و عمومي طي سال انتشار گازهای آالینده و گلخانه زانیم : 218-1

 271 1198خانگي، تجاری و عمومي در سال ای بخش  میزان انتشار گازهای آالینده و گلخانه : 219-1

 271 1191-98 های ای بخش صنعت طي سال انتشار گازهای آالینده و گلخانه زانیم : 221-1

 271 1198 سال درای بخش صنعت  انتشار گازهای آالینده و گلخانه زانیم : 221-1

 271 1191-98 های حمل و نقل كشور طي سال بخش ای انتشار گازهای آالینده و گلخانه زانیم : 222-1

هگای   طي سال كشور یيایو در یا حمل و نقل جادهبخش ای  انتشار گازهای آالینده و گلخانه زانیم : 221-1

98-1191 

271 



 

 فهرست جداول

 صفحه عنوان

  

 271 1191-98 های حمل و نقل ریلي كشور طي سالبخش ای  انتشار گازهای آالینده و گلخانه زانیم : 221-1

 272 1191-98 های كشور طي سال یيحمل و نقل هوابخش ای  انتشار گازهای آالینده و گلخانه زانیم : 221-1

 272 1198حمل و نقل كشور در سال   ای بخش میزان انتشار گازهای آالینده و گلخانه : 226-1

 271 1191-98های  طي سال یای بخش كشاورز انتشار گازهای آالینده و گلخانه زانیم : 227-1

 271 1198ای بخش كشاورزی در سال  میزان انتشار گازهای آالینده و گلخانه : 228-1

 271 1191-98های  طي سال يشگاهیای بخش پاال انتشار گازهای آالینده و گلخانه زانیم : 229-1

 271 1198در سال  يشگاهیای بخش پاال میزان انتشار گازهای آالینده و گلخانه : 211-1

 271 1191-98های  طي سال يروگاهیای بخش ن انتشار گازهای آالینده و گلخانه نزایم : 211-1

 271 1198در سال  روگاهیاساس نوع ن ای بخش نیروگاهي بر میزان انتشار گازهای آالینده و گلخانه:  212-1

 271 1198در سال  ياساس نوع سوخت مصرف نیروگاهي بر ای بخش گلخانه آالینده و گازهای انتشار میزان : 211-1

 271 1191-98های  طي سال ای بخش نیروگاهي كشور میانگین شاخص انتشار گازهای آالینده و گلخانه : 211-1

 276 1198ای بخش نیروگاهي كشور در سال  و گلخانه  شاخص انتشار گازهای آالینده : 211-1

  

  سازی عرضه و تقاضای انرژی جداول بهینه

وری انگرژی الكتریكگي    های تحت بررسي در بخش صنعت جهت تعیین پتانسیل بهره تعداد كارخانه : 216-1

 1198های تحت بررسي در سال  در استان

278 

 278 1198های تحت بررسي در سال  وری انرژی الكتریكي در بخش صنعت در استان پتانسیل بهره : 217-1

 278 1198تعدادخودروهای دوگانه سوز كشور تا پایان سال  : 218-1

 279 1191-98های  اندازی شده طي سال احداث و راه CNGهای  تعداد جایگاه : 219-1

 279 1191-98های  در كشور طي سال CNGمیزان فروش  : 211-1

حمگل و نقگل طگي     جویي ناشي از اجرای استاندارد مصگرف سگوخت در بخگش    برآورد میزان صرفه : 211-1

 1191-98های  سال

279 

 279 1198های اجرایي بخش حمل و نقل تا پایان سال  برآورد صرفه جویي حاصل از طرح : 212-1

 12مگاده   های مصوب در بخش حمل و نقل درخصوص طرح 1198اقدامات در دست اجرا در سال  : 211-1

 قانون رفع موانع تولید

281 

های تحت بررسگي   انرژی الكتریكي در بخش تجهیزات انرژی بر خانگي در استان وری پتانسیل بهره : 211-1

 1198در سال 

281 



 

 فهرست جداول

 صفحه عنوان

  

و توسط شركت  1197-98های  های رفع محدودیت تولید واحدهای بخاری طي سال عملكرد طرح : 211-1

  تولید نیروی برق حرارتي

281 

عملكرد شركت مادرتخصصي تولید نیروی برق حرارتي درخصوص كاهش تلفات و افگزایش كگارایي    : 216-1

 1188-99های  مصرف انرژی در حوزه تولید برق طي سال

281 

هگای   های تحت بررسي سازمان انگرژی  وری تأمین و مصرف انرژی الكتریكي در استان پتانسیل بهره : 217-1

 1198)ساتبا( در سال  وری انرژی برق تجدیدپذیر و بهره

282 

 281 1198های بازیافت حرارتي احداث شده كشور تا پایان سال  ظرفیت اسمي نیروگاه : 218-1

در واحدهای گازی  1197-98های  سازی واحدهای نیروگاهي طي سال طرح افزایش كارایي و بهینه : 219-1

 توسط شركت تولید نیروی برق حرارتي

281 

 281 1197-98های  های غیرمجاز طي سال آوری انشعاب جویي انرژی ناشي از جمع برآورد صرفه  : 211-1

 281 1198و  1197های  های توزیع برق در سال تغییرات تلفات در شركت : 211-1

 286 1198های كشاورزی طرح فهام در سال  كل كنتورهای نصب شده و كنتورهای چاه : 212-1

هگای   سازی انرژی در مجاورت صنایع بزرگ در استان های ذخیره مدیریت بار از طریق نصب سیستم : 211-1

 1198تحت بررسي توسط ساتبا در سال 

286 

 286 1198اقدامات و نتایج مدیریت سمت تقاضا در سال  : 211-1

  

  جداول آمارهای بخش انرژی در جهان 

  های نفتي جهانجداول نفت خام و فرآورده

 111 2118-2119 و 2119های ذخایر تثبیت شده نفت جهان طي سال : 1-2

 117 2117-2119 و 2119های : تولید نفت در جهان طي سال 2-2

 161 2119و  2118های ها در جهان در سالها و سایر هیدروكربن: تولید مایعات گازی، افزودني 1-2

 161 2117-2118 و 2119های نهایي نفت خام در سال: مصرف بخش تبدیل، بخش انرژی و مصرف  1-2

 166 2117-2119 و 2119های های نفت جهان طي سال: ظرفیت پاالیشگاه 1-2

 169 2117-2118 و 2119های های نفت جهان طي سال: ورودی پاالیشگاه 6-2

 172 2117-2118 و 2119های های نفت جهان طي سال: نفت خام خوراك پاالیشگاه 7-2

 171 2117-2119و  2119های های جهان طي سالهای نفتي پاالیشگاه: تولید فرآورده 8-2

 178 2119در سال  OECDهای نفتي در كشورهای عضو  : تولید فرآورده 9-2

 179 2118نفتي جهان در سال  عمده های : تولید فرآورده 11-2



 

 فهرست جداول

 صفحه عنوان

  

 182 2117-2118و  2119های های نفتي جهان طي سال: مصرف نهایي فرآورده 11-2

 181  2118نفتي جهان در سال  عمده های : مصرف نهایي فرآورده 12-2

 188 2118های مصرف كننده در جهان در سال های نفتي به تفكیك بخش : مصرف نهایي فرآورده 11-2

 191 2117-2119و  2119های : واردات نفت خام در جهان در سال 11-2

 191 2117-2119و  2119های نفت خام در جهان در سال: صادرات  11-2

 197 2117-2119و  2119های های نفتي در جهان در سال: واردات فرآورده 16-2

 111 2117-2119و  2119های های نفتي در جهان در سال: صادرات فرآورده 17-2

 111 1972-2119های )اسپات( طي سالای تولید : قیمت فروش تك محموله نفت خام در بازارهای منطقه 18-2

 111   2119در سال  ی جهانكشورهابرخي از بنزین موتور و نفت گاز در  : قیمت و درصد مالیات 19-2

 116 2119: قیمت و درصد مالیات  نفت كوره سنگین و سبك در برخي از كشورهای جهان در سال  21-2

 117 2119های نفتي در سال نهایي فرآورده : شاخص قیمت اسمي و واقعي مصرف كنندگان 21-2
 

 جداول گازطبیعي جهان
 

 111 2118-2119و  2119های ذخایر تثبیت شده گازطبیعي طي سال : 22-2

 112 2117-2119و  2119های : تولید گازطبیعي در جهان طي سال 21-2

 111 2117-2119و  2119های : واردات گازطبیعي در جهان طي سال 21-2

 118 2117-2119و  2119های : صادرات گازطبیعي در جهان طي سال 21-2

 121 2119جهان در سال  LNG: تجارت  26-2

 121 2118و  2119های  : مصرف بخش تبدیل، بخش انرژی و تلفات توزیع گازطبیعي در سال 27-2

 128 2118مصرف كل گازطبیعي در سال  : 28-2

 111 2117-2118و  2119های طي سال: مصرف نهایي گازطبیعي  29-2

 111   2118های مختلف در سال مصرف نهایي گازطبیعي جهان در بخش : 11-2

 118                    1991 -2119های ، گازطبیعي و نفت خام طي سال LNG: قیمت  11-2

 119 2119در سال  OECD: قیمت و درصد مالیات گازطبیعي در كشورهای  12-2

 111 2119: شاخص قیمت اسمي و واقعي مصرف كنندگان نهایي گازطبیعي در سال   11-2
 

 های تجدیدپذیرجداول برق و انرژی
 

 112 2117-2118و  2119های طي سال OECDهای برق كشورهای كل ظرفیت نصب شده نیروگاه : 11-2

 111 ها نوع نیروگاهبه تفكیك  OECDهای برق كشورهای ظرفیت نصب شده نیروگاهكل :  11-2



 

 فهرست جداول

 صفحه عنوان

  

 118 هابه تفكیك نوع نیروگاه OECDدر كشورهای  2118های برق در سال : كل ظرفیت نصب شده نیروگاه 16-2

 119 به تفكیك نوع سوخت OECDدر كشورهای  2118های حرارتي برق در سال : ظرفیت نصب شده نیروگاه 17-2

 111 به تفكیك نوع نیروگاه  OECDدر كشورهای  2118در سال  های حرارتي برق: ظرفیت نصب شده نیروگاه 18-2

 111 2117-2119و  2119های : تولید ناویژه برق در جهان طي سال 19-2

 111 2118: تولید ناویژه برق در جهان به تفكیك منابع مختلف در سال  11-2

 117 2118های قابل احتراق در سال تولید ناویژه برق از سوخت : 11-2

 161      2119در سال جهان : تركیب تولید ناویژه برق در كشورهای  12-2

 162 2119در سال  OECD: تولید ناویژه برق از منابع تجدیدپذیر و پسماند به تفكیك كشورهای  11-2

 161      2119ر سال د OECD: تركیب عرضه برق در كشورهای  11-2

 167 2118خودمصرفي بخش انرژی و مصارف نهایي برق در جهان در سال : تولید، واردات، صادرات، تلفات،  11-2

 171 2117-2118و  2119های : مصرف نهایي برق در جهان طي سال 16-2

 171 2118های مختلف مصرف كننده در جهان در سال : مصرف نهایي برق به تفكیك بخش 17-2

 176 2117-2119و  2119 هایخورشیدی در سالانرژی از  مستقیمجهت استفاده : تولید و مصرف  18-2

 179 2117-2119و  2119های انرژی زمین گرمایي در سال از مستقیمجهت استفاده : تولید و مصرف  19-2

 182 2117-2119و  2119های های زیستي در جهان طي سال : تولید سوخت 11-2

 181 2119در سال  OECD: قیمت و درصد مالیات برق در كشورهای  11-2

 181 2119های فتوولتائیك نصب شده در برخي از كشورهای منتخب در سال : قیمت سیستم 12-2

 181 2119در سال  OECD: شاخص قیمت اسمي و واقعي مصرف كنندگان نهایي برق در كشورهای  11-2

 186 : تعرفه خرید تضمیني برق انرژی بادی در برخي از كشورهای اروپایي  11-2

 187 : تعرفه خرید تضمیني برق انرژی خورشیدی در برخي از كشورهای اروپایي 11-2

 188 : تعرفه خرید تضمیني برق انرژی زمین گرمایي در برخي از كشورهای اروپایي 16-2

 

 اورانیومجداول 

 

 191 2119كل ذخایر شناخته شده قابل استحصال اورانیوم جهان در ابتدای سال :  17-2

 192 2119ذخایر شناخته شده قطعي و احتمالي اورانیوم جهان در ابتدای سال :  18-2

 191 2119: ذخایر ممكن و فرضي اورانیوم جهان در ابتدای سال  19-2

 196 2119و  2117های   : تغییرات ذخایر شناخته شده كشورها بین سال 61-2

 199 های مختلف : تولید اورانیوم جهان طي سال 61-2



 

 فهرست جداول

 صفحه عنوان

  

  سنگ جهانزغال جداول

 112 2119سنگ جهان در پایان سال ذخایر تثبیت شده زغال : 62-2

 111 2118-2119و  2119های سنگ در جهان طي سالتولید و مصرف زغال : 61-2

 116 2117-2119و  2119های سال طيسنگ كك شو و حرارتي به تفكیك كشورها تولید زغال : 61-2

 118 2117-2119و  2119های سال طيسنگ كك شو و حرارتي به تفكیك كشورها مصرف زغال : 61-2

 111 2117-2119و  2119های سنگ در جهان به تفكیك مناطق طي سالتولید و مصرف انواع زغال : 66-2

 111 2118های حاصل از آن به تفكیك كشورهای مختلف در سال سنگ جهان و فرآورده: مصرف نهایي زغال 67-2

 111 2119های حاصل از آن به تفكیك كشورهای مختلف در سال سنگ جهان و فرآورده: مصرف زغال 68-2

 117 2117-2119و  2119های سال طيسنگ به تفكیك كشورها : واردات زغال 69-2

 121 2117-2119و  2119های طي سال كشورهاسنگ به تفكیك صادرات زغال : 71-2

 121 2117-2119و  2119های سنگ در جهان به تفكیك مناطق طي سالصادرات انواع زغالواردات و  : 71-2

و  2119های سنگ حرارتي و كك شو در بخش صنعت در برخي از كشورها طي سالقیمت زغال : 72-2

2119-2118 

129 

و  2119های های خانگي و نیروگاهي برخي از كشورها طي سال سنگ حرارتي در بخش: قیمت زغال 71-2

2119-2118 

111 

 111        2119 -2119های سنگ طي سال: قیمت زغال 71-2

 112 2119در سال  OECDسنگ در كشورهای : شاخص قیمت اسمي و واقعي مصرف كنندگان نهایي زغال 71-2

 

 جداول تراز انرژی جهان

 

 111 2118و  2119های جهان در سالهای مهم اقتصاد انرژی به تفكیك كشورهای مختلف شاخص : 76-2

 117 2118عرضه انرژی اولیه كشورهای مختلف جهان در سال  : 77-2

 111 2118و  2119های : سرانه عرضه انرژی، عرضه نفت و مصرف برق در جهان در سال 78-2

 118 2118: تراز انرژی جهان در سال  79-2

 111 2118در سال  OECDتراز انرژی كشورهای  : 81-2

 112 2118در سال  OECD: تراز انرژی كشورهای غیر  81-2

 111 2118: تراز انرژی برخي از كشورهای جهان در سال  82-2

 

 جداول محیط زیست جهان

 

 161 2111ای كشورهای مختلف در سال : میزان انتشار گازهای گلخانه 81-2



 

 فهرست جداول

 صفحه عنوان

  

 161 2111كشورهای مختلف در سال ای بخش انرژی : میزان انتشار گازهای گلخانه 81-2

 166 2118های قابل احتراق در كشورهای مختلف جهان در سال  اكسیدكربن از انواع سوخت : میزان انتشار دی 81-2

 169        2118در كشورهای مختلف جهان در سال ها به تفكیك بخشاكسیدكربن  : میزان انتشار دی 86-2

 172  2118ها در كشورهای مختلف جهان در سال به تفكیك بخشاكسیدكربن  دیسرانه انتشار :  87-2

 كشورهای مختلف جهگان بگه  برخي از اكسیدكربن در بخش تولید برق و حرارت در  : میزان انتشار دی 88-2

 2118تفكیك نوع سوخت در سال 

178 

 181  2118در كشورهای جهان در سال اكسیدكربن  دیهای اقتصادی مربوط به انتشار برخي شاخص:  89-2

 

 بهینه سازی مصرف انرژی جداول 

 

 2119های   طي سال IEA: مصرف انرژی بخش خانگي در كشورهای عضو و برخي كشورهای غیرعضو  91-2

 2117-2118و 

186 

بگه تفكیگك نگوع     IEAكشورهای عضو و برخگي كشگورهای غیرعضگو    در : مصرف انرژی بخش خانگي  91-2

 2118   سالمصرف در 

187 

بگه تفكیگك نگوع     IEAكشورهای عضو و برخگي كشگورهای غیرعضگو    در : مصرف انرژی بخش خانگي  92-2

 2118فرآورده در سال 

189 

طگي   IEAضگو  در كشورهای عضو و برخگي كشگورهای غیرع   بخش خانگيكل مصرف انرژی شاخص :  91-2

 2117-2118و  2111های   سال

191 

 2119های   طي سال IEAكشورهای عضو و برخي كشورهای غیرعضو  صنعت در: مصرف انرژی بخش  91-2

 2117-2118و 

191 

بگه تفكیگك نگوع     IEAكشورهای عضو و برخگي كشگورهای غیرعضگو    در  صنعت: مصرف انرژی بخش  91-2

 2118سال  مصرف در

192 

بگه تفكیگك نگوع     IEAكشورهای عضو و برخگي كشگورهای غیرعضگو     صنعت در: مصرف انرژی بخش  96-2

 2118سال  فرآورده در

191 

             هگای طگي سگال   IEAعضگو  ارزش افزوده بخش صنعت در كشورهای عضگو و برخگي كشگورهای غیر    : 97-2

 2117-2118و  2119

196 

 2119های طي سال IEA عضوو برخي كشورهای غیرشدت انرژی بخش صنعت در كشورهای عضو  : 98-2

 2117-2118و 

197 

تفكیگك نگوع    بگه IEA  عضگو و برخي كشورهای غیرشدت انرژی زیربخش صنعت در كشورهای عضو  : 99-2

 2118مصرف در سال 

198 

های  طي سال IEA عضوو برخي كشورهای غیرمصرف انرژی بخش حمل و نقل در كشورهای عضو  : 111-2

 2117-2118و  2119

611 



 

 فهرست جداول

 صفحه عنوان

  

 بگه تفكیگك   IEAعضگو  و برخي كشورهای غیر عضومصرف انرژی بخش حمل و نقل در كشورهای  : 111-2

  2118حالت در سال 

611 

بگه تفكیگك    IEAعضگو  و برخي كشورهای غیر انرژی بخش حمل و نقل در كشورهای عضو: مصرف  112-2

 2117-2118و  2119های سال طيمسافر و بار 

612 

بگه تفكیگك    IEA عضگو و برخي كشورهای غیردر كشورهای عضو مصرف انرژی بخش حمل و نقل  : 111-2

 2118نوع سوخت در سال 

611 

( در كشگورهای عضگو و   هگای سگبك   ها و كگامیون  شاخص شدت انرژی بخش حمل و نقل )اتومبیل : 111-2

  2117-2118و  2111های طي سال  IEAبرخي كشورهای غیرعضو 

611 

: شاخص شدت انرژی بخش حمل و نقل )انواع كامیون( در كشورهای عضو و برخي كشگورهای غیگر    111-2

 2117-2118و  2111های طي سال  IEAعضو 

616 

هگای  طگي سگال   IEA عضگو و برخي كشورهای غیردر كشورهای عضو بخش خدمات مصرف انرژی  : 116-2

 2117-2118و  2119

617 

به تفكیك سوخت  IEA عضوو برخي كشورهای غیرعضو مصرف انرژی بخش خدمات در كشورهای  : 117-2

 2118در سال 

618 

 هگای  طي سگال  IEA عضوو برخي كشورهای غیرعضو مصرف انرژی بخش كشاورزی در كشورهای  : 118-2

 2117-2118و  2119

619 

به تفكیك نگوع   IEA عضوكشورهای غیرو برخي عضو مصرف انرژی بخش كشاورزی در كشورهای  : 119-2

  2118سوخت در سال 

611 

 هگای  طي سگال  IEA عضوو برخي كشورهای غیرعضو : مصرف انرژی بخش ساختمان در كشورهای  111-2

 2117-2118و  2119

611 

به تفكیك نگوع   IEA عضوو برخي كشورهای غیرعضو : مصرف انرژی بخش ساختمان در كشورهای  111-2

 2118 سوخت در سال

612 

 هگای طگي سگال   IEA عضگو و برخي كشگورهای غیر عضو : مصرف انرژی بخش معدن در كشورهای  112-2

 2117-2118و  2119

611 

بگه تفكیگك نگوع     IEA عضگو و برخي كشگورهای غیر عضو : مصرف انرژی بخش معدن در كشورهای  111-2

 2118سوخت در سال 

611 

 هگای طگي سگال   IEA عضگو و برخي كشگورهای غیر عضو ها در كشورهای  : ارزش افزوده سایر بخش 111-2

 2118و  2117

611 

 IEA  عضگو و برخگي كشگورهای غیر  عضو ها در كشورهای  : شاخص شدت مصرف انرژی سایر بخش 111-2

 2117-2118و  2111 هایطي سال

616 



 

 فهرست نمودارها

 صفحه عنوان

  

 111 سرانه داخلي ناخالص تولید و جمعیت:  1-1

 111 انرژی  نهایي مصرف و اولیه انرژی عرضه:   2-1

 111 1191-98 های سال طي انرژی شدت:  1-1

 111  1191-98 های سال طي اولیه انرژی تولید:  1-1

 111 نهایي مصرف در انرژی های حامل سهم:  1-1

 111 ها بخش تفكیك به نهایي مصرف:  6-1

 111 اقتصادی  های بخش تفكیك به 2118 سال در انرژی نهایي مصرف سرانه:  7-1
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 پیشگفتار

هگای انگرژی    ای از اطالعات ذخایر، تولید، تبدیل، انتقال، تلفات و مصرف حامگل  كتابي كه در دست شماست مجموعه

سگال  12مجموعگه طگي   ایگن  به دنبال انتشار  1198به نمایش گذاشته است. ترازنامه انرژی سال  1198كشور را در سال 

هگا حاصگل همفكگری و همكگاری جمگع كثیگری از مگدیران،         این كتاب در طي ایگن سگال  گذشته تهیه شده و تداوم ارائه 

نفگر از كارشناسگان و    121سازمان و ارگان مرتبط و با همیاری بیش از  16متخصصان و كارشناسان حوزه انرژی در قالب 

داشتي دراختیار ایگن دفتگر قگرار     گونه چشم های خود را بدون هیچ جموعهپژوهشگران بخش انرژی است كه ثمره تالش م

های مقدماتي به مخاطبین این كتاب  اند تا به شكل قابل قبولي در قالب جداول و نمودارها و در برخي از موارد تحلیل داده

مللي مگورد اسگتفاده و توافگق سگه     ال بین در داخل و خارج از كشور عرضه شود. این ترازنامه براساس استانداردها و مفاهیم

و اداره آمگار جوامگع    (OECD)، سازمان همكاری و توسعه اقتصادی (IEA)المللي انرژی  المللي شامل آژانس بین ارگان بین

 گردد.  تهیه مي (Eurostat)اروپایي 

عرضه انرژی اولیه با دهد كه جمع  نشان مي 1191با ارقام مشابه در سال  1198مقایسه وضعیت انرژی ایران در سال 

میلیون بشكه معگادل نفگت    6/2169به  1191میلیون بشكه معادل نفت خام در سال  7/1188درصد از  1/1رشد سالیانه 

میلیون بشكه معگادل نفگت    1/1111به  1/1111درصد از  1/1خام رسیده است و كل مصرف نهایي انرژی با رشد سالیانه 

سگازی در عرضگه و    در مصرف نهایي انرژی، ضرورت تداوم و شتاب در اقدامات بهینگه خام افزایش یافته است. این افزایش 

 سازد.  تقاضای انرژی را بیش از پیش ضروری مي

اند به نیكگي یگاد    شایسته است در این مقدمه از مؤسسات و نهادهایي كه ما را در گردآوری این مجموعه یاری رسانده

تجارت، جهاد کشاورزی، امور اقتصادی و دارایي، سازمان انرژی اتمي، شرکت  های نفت، صنعت، معدن و وزارتخانه كنیم:

سازی مصرف سوخت  وری انرژی برق )ساتبا(، شرکت بهینه های تجدیدپذیر و بهره مادر تخصصي توانیر، سازمان انرژی

رکت ملي پاالیش ها، مراتع و آبخیزداری کشور، شرکت مادرتخصصي مدیریت منابع آب ایران، ش کشور، سازمان جنگل

های پتروشیمي آباادان،   های نفتي ایران، شرکت ملي گاز ایران، شرکت ملي پتروشیمي ایران، شرکت و پخش فرآورده

فارابي، خارك، خوزستان، شرکت ملي نفتكش ایران، شرکت ملي حفاری ایران، مرکز آمار ایران، شرکت تهیه و تولیاد  

آهن اصفهان، شرکت پااالیش قطاران    تهران و حومه، شرکت سهامي ذوب مواد معدني ایران، شرکت واحد اتوبوسراني

سنگ پروده طبس، شرکت مادرتخصصي تولید نیروی برق حرارتي، سازمان صنعت، معادن و   سنگ، شرکت زغال زغال

ساازی   های مختلف کشور، شرکت سهامي خاور، کارخانه کك سازی و پاالیش قطران زرند، کارخانه کك تجارت استان

سانگ   سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدني ایران، سازمان نظام مهندسي معدن ایران، شرکت زغال طبس،

شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ، شرکت سنگ البرز مرکزی،  شرکت زغالسنگ کرمان،  البرز شرقي، شرکت زغال

هگایي كگه بگه نحگوی در تهیگه آمگار و        یر سگازمان و ساای آذربایجان، گروه مپنا  ای تهران، شرکت برق منطقه برق منطقه

 اند. اطالعات مورد نیاز همكاری داشته

گرفتگه، مگورد رضگای حگق و      های زیادی برای تهیه، تدوین و انتشار آن صگورت  امید است این مجموعه كه تالش

 شور قرار گیرد. ریزی و سیاستگذاری بخش انرژی ك استفاده تمامي كارشناسان، پژوهشگران و مدیران حوزه برنامه

 

 ریزی و اقتصاد کالن برق و انرژی دفتر برنامه
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 1893کشور در سال انرژي بخش مروري بر تحوالت  -1-2
 

 بخش انرژي و اقتصاد 

 1893نسبت به سال گذشته در سالو بنزین  عیگاز ما ،برق  يبه استثنا يانرژ هاي  حامل یاسم متیق ماندن ثابت. 

  ندزین ززاد در سدال   بقیمدت   درصددي  5/122ش افزای وو گازمایع برق  واقعی متیقدرصدي  2/3و  4/19کاهش

1893. 

  برابر کشورهاي  3/0برابر متوسط سرانه مصرف نهایی جهانی و  7/1سرانه مصرف نهایی انرژي ایرانOECD . 

  برابر متوسط مصرف سرانه جهانی. 5/1هاي نفتی ایران،  و نفت خام و فرزورده 1/6سرانه مصرف نهایی گازطبیعی 

 هاي تجدیدپذیر از متوسط جهانی. سنگ و انرژي سرانه برق، زغال تر بودن مصرف پایین 

 هاي کشاورزي، خانگی،  تجاري و عمومی، حمل و نقل و صنعت به ترتیب  سرانه مصرف نهایی انرژي ایران در بخش

 برابر متوسط جهانی.  6/1و  5/1، 1/2، 8/8

 و  84/0 به ترتیدب بده میدزان    1893ي در سال شدت انرژي ایران بر مبناي عرضه انرژي اولیه و مصرف نهایی انرژ

 درصدي نسبت به سال گذشته.  6/18و  8/16بشكه معادل نفت خام به میلیون ریال به ترتیب با افزایش  22/0

 5/8  برابر بودن شدت مصرف نهایی انرژي ایران )براساس نرخ ارز و برابري قدرت خرید( نسبت به متوسدط   5/1و

 جهانی.

 درصد نسبت به سال گذشته.  9/10رف انرژي به میزان وري مص کاهش بهره 

  هاي انرژي.  هاي خانوارهاي شهري و روستایی به هزینه درصد از کل هزینه 3/5و  9/8اختصاص 

   هداي   درصدد از کدل هزینده    4/2و  1/7هزینه انرژي براي فقیرترین و ثروتمندترین خانوارهاي شهري به ترتیدب

 خانوارهاي شهري.

 هداي   درصد از کدل هزینده   1/4و  5/3راي فقیرترین و ثروتمندترین خانوارهاي روستایی به ترتیب هزینه انرژي ب

 خانوارهاي روستایی.

 

 بخش نفت

  میلیارد بشكه. 9/153برزورد ذخایر قابل استحصال هیدروکربوري مایع ایران به میزان 

  میلیون بشدكه مایعدات و    0/1422و میلیارد مترمكعب گاز همراه  0/612میلیون بشكه نفت خام،  9/21676کشف

 .1893میعانات گازي در سال 

  5/15درصددي تعدداد و    3/14و کداهش   1893کیلدومتر در سدال    3/168حلقه چاه با متراژي معادل  115حفاري  

 هاي حفاري نسبت به سال گذشته. درصدي متراژ چاه

  به منظور انتقال نفت خام از سدبززب  اجراي طرح احداث خط لوله نفت خام ترش سبززب/ تنگ فنی/ شازند/ ري

 به پایانه ري.

  هداي   میلیدون لیتدر فدرزورده    4/880هزار بشكه نفت خام و میعانات گازي و تولید روزانه  5/2185پاالیش روزانه
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 نفتی.

  هاي کشور به تولید نفت گاز، بنزین موتور و نفدت کدوره سدبه بده      درصد از کل تولید پاالیشگاه 5/31اختصاص

 درصد.  6/19و  8/29، 6/82سهمی معادل  ترتیب با

 انددازي واحدد ایزومراسدیون طدرح افدزایش       هاي تحت لیسانس و همچنین اتمام عملیات نصب و راه اتمام پروژه

، تحویل قطعی و تسویه حساب طدرح افدزایش ظرفیدت و بهبدود کیفیدت      سازي پاالیشگاه الوان ظرفیت و بهینه

د و تكمیل طرح افزایش تولید بنزین پاالیشگاه بندرعباس و تحویل ره( شازنهاي پاالیشگاه امام خمینی ) فرزورده

 زن به شرکت پاالیش نفت بندرعباس. 

  کیلومتر نسبت به سال قبل. -میلیاردتن 7/5 هاي نفتی و افزایش کیلومتر انواع فرزورده -تندمیلیار 7/49حمل 

 هاي نفتی مسیر زبادان/  ازند/ ري از طرح انتقال فرزوردهبرداري از خط لوله زبادان/ نظامیه اهواز و خط لوله ش بهره

 اراک/ تهران. 

 ریال بر تن کیلومتر 3/946 هاي نفتی متوسط هزینه انتقال انواع فرزورده. 

 روز. 8/11سازي انبارهاي نفت خام پاالیشگاهی به طور متوسط براي  کفایت ظرفیت ذخیره 

 درصددي نسدبت بده سدال گذشدته و       6/4یلیارد لیتر با افزایش م 0/31هاي عمده نفتی به میزان  مصرف فرزورده

درصد و کمتدرین سدهم بده نفدت      4/40و  8/45اختصاص بیشترین سهم مصرف به نفت گاز و بنزین به ترتیب با 

 درصد. 0/7و  8/4، 0/8سفید، گاز مایع و نفت کوره با 

  5/11درصددي مصدرف بندزین،     7/0درصدي گاز مایع و افدزایش   3/8درصدي نفت سفید و  3/86کاهش مصرف 

 درصدي نفت کوره  نسبت به سال قبل. 7/25درصدي مصرف نفت گاز و 

  4/86632میلیون لیتر نفت سفید،  7/2446میلیون لیتر بنزین،  6/82729میلیون لیتر گازمایع،  0/8528مصرف 

 .1893میلیون لیتر نفت کوره در سال  4/5687میلیون لیتر نفت گاز و 

 نسبت به سال قبل به ترتیدب معدادل    2019یمت جهانی نفت خام سبه و سنگین ایران در سال کاهش متوسط ق

 دالر به ازاي هر بشكه. 9/61و  3/62درصد و با قیمت  6/3و  7/3

 نسبت به سال قبل.  1893هاي نفتی در داخل کشور در هشت ماه اول سال  ثابت ماندن قیمت فروش فرزورده 

 اي و  هزار ریال، بنزین سوپر سهمیه 80هزار ریال و ززاد  15اي با قیمت هر لیتر  همیهعرضه بنزین موتور معمولی س

هزار ریال، نفدت   8ها  ریال و براي سایر بخش 50ها  هزار ریال، نفت گاز و نفت کوره براي نیروگاه 85ززاد هر لیتر 

 سال. ریال در چهار ماه دوم 2800ریال و گاز مایع هر کیلوگرم  1500سفید هر لیتر 

 

 بخش گازطبیعی

 تریلیون مترمكعب و دارا بودن رتبه دوم جهان پدس از   1/88، 1893در پایان سال   استحصال قابل ذخایر برزورد

 روسیه.

 3/37درصدي نسبت به سال گذشدته و تزریدق    8/17میلیون مترمكعب گازطبیعی با کاهش  8/57روزانه  تزریق 

 گذشته. سال به نسبت درصدي 7/8ش میلیون بشكه زب به میادین نفتی با افزای
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 7/37میلیدون مترمكعدب در روز و تحقدق     3/1052زدایی گازطبیعی کشور به میدزان   ظرفیت اسمی پاالیش و نم 

  .1404انداز  میلیون مترمكعب در روز در سند چشم 1200ا هدف درصدي برنامه پاالیشی شرکت ملی گاز ایران ب

 میلیدارد   6/281میلیارد مترمكعب و گاز ارسالی از زنهدا بده خطدوو لولده      8/249هاي گاز گازدریافتی پاالیشگاه

 مترمكعب. 

  1893هاي گاز در سال  درصد از گازطبیعی در دسترس کشور، توسط پاالیشگاه 5/98تأمین . 

 هدزار   4/87و  8/89حددود  بده ترتیدب    1893برداري شده تا پایان سال  مجموع خطوو لوله احداث شده و بهره

 .1893کیلومتر خطوو لوله انتقال گاز طبیعی جدید در سال  3/261احداث  کیلومتر و

  شوریجه( بدا   و کشور )مخازن سراجه گاز سازي ذخیره مخازن در مانده باقی میلیون مترمكعب گاز 8/1884میزان

 درصدي در مقایسه با سال قبل.  8/18کاهش 

 گازطبیعی کننده میلیون مصرف 24ع و بیش از هزار کیلومتر شبكه توزی 4/879، شرکت گاز استانی 81 وجود. 

  و  9/68میلیدارد مترمكعدب و اختصداص     1/221مجموع مصارف نهایی و مصارف بخش انرژي گاز طبیعی به میزان

 درصد از زن به مصارف نهایی و مصارف بخش انرژي.  1/86

  هدا،   نیروگداه  بده  درصد 2/27عمومی،  و تجاري خانگی، هاي بخش به گازطبیعی مصرف از درصد 3/29اختصاص

 نفدت،  هداي  پاالیشدگاه  درصدد بده   8/5پتروشیمی،  بخش مصارف به درصد 8/18صنعت،  بخش به درصد 9/15

سدازي،   هیددروژن  خط لوله، خوراک واحد ژنراتورهاي دیزل و ها تقویت فشار، توربین هاي خانه ها، ایستگاه تلمبه

و  نقل و حمل بخش به درصد 4/8، هاي گاز  پاالیشگاه به درصد 5/8سازي و  که واحدهاي بلند و کوره واحدهاي

 درصد به بخش کشاورزي.  5/1

  بده  قبدل  سدال  به نسبت هاي خانگی و تجاري و عمومی بخش در گازطبیعی مصرف درصدي 2/6و  8/10افزایش 

 تجاري.  و خانگی بخش گرمایشی هاي سامانه همه روشن بودن و سرما شدت دلیل

  قبل سال به نسبت 1893سال  در کشور هاي نیروگاه گازطبیعی فدرصدي مصر 6/10کاهش . 

  مترمكعب نسبت به سال قبل. 7/83، با افزایشی معادل 1893مترمكعب گاز طبیعی در سال 6/2661مصرف سرانه 

  ریال بر مترمكعب.  305و  1173ماه انتهاي سال به ترتیب  5ماه ابتداي سال و   7متوسط تعرفه بخش خانگی در 

 بدر   ریدال  450هدا   و نیروگداه  ریدال  1000ماه انتهاي سدال   5ماه ابتداي سال و   7در  صنعتیسط تعرفه بخش متو

 مترمكعب. 

 

 بخش برق 

 سدیكل،  هداي نیروگاه به درصد 5/82 اختصاص و مگاوات 9/38432میزان  به کشور هاينیروگاه اسمی ظرفیت 

 هاي زبی،نیروگاه به درصد 6/14 بخاري، هاينیروگاه به زن درصد 0/19گازي، ترکیبی،  هاينیروگاه به درصد 4/81

 5/0بیوگداز و بازیافدت حرارتدی و      خورشیدي، بادي، هايدرصد به نیروگاه 3/0اتمی ،  هاينیروگاه به درصد 2/1

 دیزلی. هاينیروگاه به درصد
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   رصد به بخدش خصوصدی،   د 2/43هاي کشور به وزارت نیرو، درصد از کل ظرفیت اسمی نیروگاه 8/48اختصاص

 .درصد به سازمان انرژي اتمی ایران 2/1و  درصد به صنایع بزرگ 8/7

   گذشته.  سال به نسبت کشور برق هاينیروگاه عملی و اسمی ظرفیت درصدي 3/8و  7/8رشد 

  بده   1897مگداوات در سدال    1/87397از  خصوصدی  بخدش  هاينیروگاه اسمی مگاوات ظرفیت 5/2864افزایش

هداي متعددد وزارت نیدرو در زمینده واگدذاري      گاوات در سال مورد بررسی به دلیدل انجدام فعالیدت   م 6/40261

 .هاي جدید توسط این بخشهاي موجود به بخش خصوصی و یا احداث نیروگاه نیروگاه

 هداي وزارت نیدرو، بخدش خصوصدی،     هاي کشور اعم از نیروگداه اختصاص یه سوم از ظرفیت نصب شده نیروگاه

 و فارس. بوشهر ،استان خوزستان، تهران چهارژي اتمی ایران و صنایع بزرگ به سازمان انر

   درصدد در   6/83بده   1897درصد در سدال  1/83هاي حرارتی برق کشور از درصدي راندمان نیروگاه 5/0افزایش

یع هاي بخش خصوصی، وزارت نیدرو و صدنا  درصد راندمان به نیروگاه 0/29و  4/86، 4/40و اختصاص  1893سال 

 .بزرگ

  درصد نسبت به سال گذشته 7/5ساعت با رشدي معادل  تراوات 7/826تولید برق کشور به میزان. 

   درصد بده صدنایع    3/1درصد زن به وزارت نیرو،  0/42درصد تولید برق کشور به بخش خصوصی،  2/54اختصاص

 .درصد به سازمان انرژي اتمی ایران 1/2بزرگ و 

  در مقایسه  اتمیتولید برق درصدي  3/6رصدي، وزارت نیرو و صنایع بزرگ و  کاهش د 4/13و  0/12افزایش تولید

 .با سال گذشته

 5/9درصدد، زبدی    3/21درصدد، گدازي    1/26درصد، بخاري  1/40هاي سیكل ترکیبی  سهم تولید برق در نیروگاه 

 .درصد 01/0و دیزلی  4/0درصد، تجدیدپذیر و بازیافت حرارتی  1/2درصد، اتمی 

 و اصفهان  هاي خوزستان، بوشهر، هاي موجود در استانص بیش از یه سوم تولید برق کشور توسط نیروگاهاختصا

 فارس. 

  ها درصد از تولید ناویژه برق به مصارف داخلی نیروگاه 9/2اختصاص. 

  طبیعی، نفدت  زهاي کشور به ترتیب به گدا  درصد از کل سوخت مصرفی نیروگاه 5/0و  6/7، 2/18، 7/73اختصاص

  .هاي انرژي گاز، نفت کوره و سایر حامل

  درصد سدهم کدل    8/10درصد سهم تلفات شبكه توزیع کشور و  3/9درصد سهم تلفات شبكه انتقال،  3/2وجود

 تلفات انرژي. 

  درصدد و کداهش    4/80ساعت با افزایش صادرات  تراوات 2/3و  8/1میزان واردات و صادرات برق ایران به ترتیب

 نسبت به سال گذشته.درصد 2/43واردات 

  درصدد( و   9/9درصدد(، افاانسدتان )   7/32درصد صادرات برق ایران به سه کشور عراق ) 9/93اختصاص بیش از

 درصد(. 8/6پاکستان )

  فدروش بدرق وزارت نیدرو و     ساعت  گیگاوات 0/275094برق در کشور شامل  ساعت گیگاوات  9/277697مصرف

 .1893گ در سال مصرف صنایع بزر ساعت گیگاوات 9/2608
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  هداي   بخدش به ترتیب به  درصد از کل فروش برق وزارت نیرو 2/0و  3/1، 8/7، 8/9، 9/18، 2/82 ،8/85اختصاص

 .و حمل و نقل)روشنایی معابر( کشاورزي، عمومی، تجاري، سایر مصارف  ،صنعت، خانگی

  5/19بدا افدزایش    1897سداعت در سدال    گیگداوات  3/520رسیدن مصرف برق در زیربخش حمل و نقل برقی از 

 .1893ساعت در سال  گیگاوات 8/622درصدي به 

  1893هزار حلقه چاه کشاورزي برقدار شده در کشور تا پایان سال  809وجود. 

 )میلیدون مشدترک بده بدیش از      7/85از  افزایش تعداد مشترکین برق )بدون احتساب مشترکین روشنایی معابر

 نسبت به سال قبل.  درصدي 7/2میلیون مشترک با رشد  6/86

  درصدي 7/13قرارگرفتن تهران در رتبه نخست تعداد مشترکین برق در کل کشور با سهم. 

  واحد درصد نسبت به سال گذشته 9/6درصد با کاهش  4/65رسیدن ضریب بار تولیدي برق کشور به. 

 زمدان کدل کشدور بده      ممگاوات و حداکثر توان تولید ه 56356زمان شبكه سراسري به  رسیدن توان تولیدي هم

 .مگاوات 57085

 درصددي   7/3ریال با افدزایش   0/309ساعت  اتوهاي مختلف مصرف به ازاي هر کیلو متوسط قیمت برق در بخش

 نسبت به سال گذشته. 

 

 سنگ بخش زغال

  معددن بده    15معدن به بخش خصوصی و  136سنگ کشور به بخش دولتی،  معدن زغال 211معدن از  10اختصاص

 ونی.بخش تعا

  سدنگ   معدن در حدال تجهیدز زغدال    7درصد( و  0/45معدن غیرفعال ) 95درصد(،  7/51معدن فعال ) 109وجود

 .1893درصد( در سال  8/8)

  درصد  5/22درصد زن به ذخایر که شو،  2/77سنگ در کشور و اختصاص  میلیون تن ذخایر زغال 7/1146وجود

 تفكیه. درصد به ذخایر غیرقابل 8/0به ذخایر حرارتی و 

  هزار تن از زن به ترتیب به  7/84و  2/871،  8/4580سنگ در کشور و اختصاص  هزار تن زغال 2/4986استخراج

 شو، حرارتی و تفكیه نشده که شو و حرارتی.سنگ که زغال

  درصدي زن نسبت به سدال پدیش از زن    9/14و کاهش  1893سنگ کنسانتره در سال  هزار تن زغال 0/1102تولید

 . 93گیر کرونا و تعطیلی معادن در دو ماه زخر سال  هاي ناشی از بیماري همه یل اعمال محدودیتبه دل

  هزار تن  5/65درصد( و  8/86هزار تن ) 6/151کاهش تولید زغال کنسانتره در دو شرکت کرمان و طبس به میزان

در  19هاي ناشی از کووید  درصد( به دلیل مشكالت ناشی از واگذاري شرکت به بخش خصوصی و محدودیت 8/10)

 .93دوماه پایانی سال 

  سنگ که شدو مصدرفی در واحددهاي     هزار تن زغال 1/2007سنگ در کشور شامل  هزار تن زغال 0/2418مصرف

 سنگ تفكیه نشده. زغال هزار تن 7/84سنگ حرارتی و  زن زغال هزار تن 2/871که سازي 
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   1893ال که در س هزار تن 2/1791و مصرف   7/1442تولید. 

  هزار تن.  7/1218درصدي( در تولید که ذوب زهن اصفهان و رسیدن به سطح تولید  5/2) هزار تن 2/29افزایش 

  میلیون مترمكعب گاز که در سال مورد بررسی . 5/445و مصرف  1/518تولید 

  میلیون مترمكعب گاز کوره بلند در ذوب زهن اصفهان. 8/4961و  3/5527تولید و مصرف 

  1893قطران در کشور در سال  هزار تن 9/43و مصرف  1/44تولید. 

 9/10هاي کرمان، البرز شرقی، البرز مرکزي و طبس به ترتیدب   هزینه تمام شده هر تن زغال کنسانتره در شرکت ،

 6/10، 7/9میلیون ریال و قیمت فروش سه شرکت کرمان، البرز شرقی و طبس به ترتیب معدادل   3/7و  2/6و  0/9

 یلیون ریال.  م 2/11و 

 

 هاي تجدیدپذیر  بخش انرژي

 هداي   سدهم نیروگداه   درصدد  5 حدداقل بر دستیابی کشور به  عدم تحقق مصوبه قانون برنامه ششم توسعه، مبنی

 برنامه باتوجه به تحقق کمتر از یه درصد این شاخص.تا پایان زبی(  )به استثناي برقتجدیدپذیر و پاک 

 نیروگاهی تجدیدپذیر )زبی، بادي، خورشیدي، بیوگاز و بازیافدت حرارتدی(    مگاوات ظرفیت 4/12371کارگیري  به

 جهت تولید برق.

 بدادي و   مگداوات بدرق   5/17زبی،  مگاوات برق 7/161هاي تجدیدپذیر جدید ) ه مگاوات پروژ 4/249برداري از  بهره

 . 1893زبی در سال  هاي برق ه مگاوات از ظرفیت نیروگا 492/0ي زور جمعخورشیدي( و   مگاوات برق 2/70

 5/13برداري، اجرا، مطالعه و زمداده اجدرا و شدناخت بده میدزان       زبی در دست بهره هاي برق برزورد ظرفیت طرح 

 گیگاوات در کشور.

 ساعت انرژي برق. گیگاوات 5/81037مگاوات و تولید  2/12133نیروگاه زبی با ظرفیت  53برداري از  ادامه بهره 

  سداعت بدرق در    گیگاوات 6/615تاکنون و تولید  1878مگاوات از سال  8/802ظرفیت توربین بادي با  277نصب

 .1893سال 

  1893در سال  هاي بادي کشور مگاواتی ظرفیت نیروگاه 5/17افزایش . 

 سداعت   گیگداوات  3/672تاکنون و تولید  1878مگاوات از سال  8/869هاي فتوولتائیه با ظرفیت  نصب سیستم

 .1893برق در سال 

 بدرداري   بهره هاي فتوولتائیه نسبت به سال قبل به دلیل مگاواتی(  ظرفیت نیروگاه 2/70درصدي ) 5/28زایش اف

  .ها طح تمامی استاندر سهاي فتوولتائیه  ورود سامانه و هاي خورشیدي در مناطق مختلف از پروژه

 2تهدران  )تدیم کیدان( و    تهدران  سوزهاي بیوگازسوز شیراز، مشهد، لجن فاضالب تهران و زباله هاي نصب نیروگاه 

ساعت بدرق در   مگاوات  6/13تاکنون و تولید  1833مگاوات از سال  6/11)تدبیر توسعه سالمت( با ظرفیت اسمی 

 .1893سال 
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 اي انرژي هسته

  1893میلیون مترمكعب گازطبیعی در سال  1734جویی معادل  اي و صرفه ساعت برق هستهگیگاوات 6757تولید. 

 مگاوات. 1057نیروگاه اتمی بوشهر هریه به قدرت  8و  2یات اجرایی قرارداد طراحی و احداث واحدهاي ادامه عمل 

 

 بخش انرژي و محیط زیست 

  بیشترین میزان انتشارCO، CH4، SPM، N2O، SO2، NOx و SO3       از بخش حمل و نقل بده ترتیدب بده میدزان

 از کل انتشار این گازها در بخش انرژي کشور.درصد  6/47و 6/43،  2/45،  8/64، 1/30،  2/38، 1/93

  اکسدیدکربن در اثدر احتدراق     درصدد دي  7/68درصد منواکسیدکربن در اثر احتراق بنزین و تولیدد   9/96تولید

 گازطبیعی. 

  درصد از  5/53نفت گاز به عنوان منبع اصلی انتشارSO2  ،0/31 درصد SO3  ،5/78   3/56درصد ذرات معلدق و 

 منتشر شده در کشور. N2O درصد از 

  تن در سال به ازاي هر نفر. 9/7برزورد سرانه انتشار دي اکسید کربن به میزان 

  کیلوگرم در سال به ازاي هر نفر.  3/0کاهش سرانه انتشار مونوکسید کربن  به میزان 

 ترتیب به میدزان  هاي دیزلی، بخاري، گازي و سیكل ترکیبی وزارت نیرو به برزورد شاخص انتشار کربن در نیروگاه

 گرم بر کیلووات ساعت. 0/148و  6/287، 3/197، 7/223

 

 سازي عرضه و تقاضاي انرژي  بخش بهینه

  استان  10واحد صنعتی منتخب در  175وري انرژي در  ساعت پتانسیل بهره گیگاوات 823شناسایی و تعیین حدود

اصفهان، تهدران، فدارس و خوزسدتان توسدط      شرقی و غربی، اردبیل، شمالی، رضوي و جنوبی، زذربایجان خراسان

 .1893وري انرژي برق )ساتبا( در سال  هاي تجدیدپذیر و بهره سازمان انرژي

  شرکت درخصوص طرح جایگزینی الواتور به جاي ایرلیفدت   2مانده تسهیالت مصوب  ، پرداخت باقی1893در سال

گري مجموعاً  کوره القایی پربازده در صنایع ریخته در فرزیند تولید سیمان و طرح جایگزینی کوره القایی موجود با

وري هاي تجدیدپذیر و بهدره  هاي مذکور توسط سازمان انرژي برداري کامل طرح میلیارد ریال و بهره 5/17به مبلغ 

 انرژي برق )ساتبا(.

 هدزار حلقده چداه و     75و  100دار کردن  گذاري جهاد نصر و توانیر براي برق هاي سرمایه انعقاد دو قرارداد با شرکت

دار شدده( و   بدرق  1893حلقده در سدال     27)از ایدن میدزان    1899حلقه چاه تا انتهاي سدال   76دار کردن  برق

 .1899هزارتنی کربن تا انتهاي سال  3/2میلیون لیتر گازوئیل و کاهش  08/1جویی   صرفه

  گاه باب جای 81اندازي  سوز و نصب و راه دستگاه خودرو دوگانه 45000تولیدCNG  1893در سال . 

  مكعب رمیلیارد مت 6/7مصرفCNG  درصد افزایش نسبت به سال قبل از زن. 1/0با  1893در سال 

 هدا بده   جویی ناشی از اجراي استاندارد مصرف سوخت در خودروهاي سبه و موتورسدیكلت برزورد میزان صرفه

میلیدون تدن    2/5هش زالیندگی به میدزان  و کا 1893میلیون بشكه معادل نفت خام در سال  5/8و  8/10ترتیب 



  در جهان تحوالت بخش انرژي 

  

9 

 معادل کربن.

 3/41، بده میدزان   1893هاي اجرایی بخش حمل و نقدل در پایدان سدال     جویی حاصل از طرحبرزورد میزان صرفه 

 میلیون بشكه معادل نفت خام. 

  نوسدازي  و یقانون رفع موانع تولید در بخش حمل و نقل: انجام اقدامات اداري و اجرایی طدرح جدایگزین   12ماده 

هزار دستگاه کامیون و کشدنده   65شهري و طرح نوسازي  برون و شهري درون باري و مسافري نقل و حمل ناوگان

هزار تاکسی فرسوده با تاکسی تمام گازسوز با پیمدایش بداال    129سال، جایگزینی  85تن و با سن باالي  10باالي 

مصدرف در   زهن جمهوري اسالمی ایران، تولید قواي محرکه کم برقی یا هیبرید؛ توسعه حمل و نقل بار و مسافر راه

خودروهاي داخلی و جایگزینی با خودروهاي فرسوده، توسعه حمل و نقل مسافر با قطار شهري در تهران و هشت 

 ناوگدان  تدردد  هوشمند پایش سامانه کالنشهر )اصفهان، تبریز، شیراز، اهواز، کرمانشاه، مشهد، کرج و قم( و طرح

 سپهتن(.) هريش برون

  هداي تهدران، خوزسدتان،     جویی انرژي الكتریكی نهفته در استان گیگاوات ساعت پتانسیل صرفه 4/4035برزورد

هاي سرمایشی )کولر زبی یا  سیستان و بلوچستان، کهكیلویه و بویراحمد و هرمزگان؛ حاصل از جایگزینی سیستم

 ات راندمان باال.فریزرها با تجهیز -هاي روشنایی و یخچال گازي(، سیستم

  هاي بخاري نكا، رامین اهوار، بندر عباس، اصفهان و شازند در راسدتاي اجدراي    مگاواتی توان نیروگاه 213افزایش

 توسط شرکت تولید نیروي برق حرارتی. 1893هاي رفع محدودیت تولید واحدهاي نیروگاهی در سال  طرح

 غربدی،   شدرقی، زذربایجدان   استان زذربایجدان  7گاوات در م 99وري مصرف انرژي به میزان  برزورد پتانسیل بهره

 اردبیل، خراسان )رضوي، شمالی و جنوبی( و فارس در صورت اجراي طرح بازیافت تلفات از فرزیندهاي صنعتی.

  میلیدون   0/82اهواز و یزد بهاباد با تولید  -در خوزستان هاي بازیافت حرارتی مگاوات ظرفیت نیروگاه 6/18وجود

 . 1893اعت در سال کیلووات س

 غربدی،   شدرقی، زذربایجدان    استان زذربایجان 7مگاوات در  850وري مصرف انرژي به میزان  برزورد پتانسیل بهره

کدن خشده )هلدر(     خنده  يهدا  بهبود عملكرد برج قیاز طراردبیل، خراسان )رضوي، شمالی و جنوبی( و فارس 

 ي.گاز يها نیپرسور تورببه کم يورود يهوا يکار خنه يها ستمینصب س و روگاهین

  مگاوات به توان نیروگاهی کشور در اثر انجام اقدامات متعدد در راستاي طرح افدزایش کدارایی و    5/842افزایش

ی و جزئد  يارتقدا ،  HASي، طدرح  ورود يهوا يخنه کار يها ستمیسبهینه سازي واحدهاي نیروگاهی با اجراي 

 .1893حرارتی در سال  توسط شرکت تولید نیروي برق MAP2B ءطرح ارتقا

 2/2505جویی بالغ بر  و صرفه 1893هاي غیرمجاز به انشعاب مجاز برق در سال  کننده زوري و تبدیل استفاده جمع 

 گیگاوات ساعت. 

 3/28 میلیدون کیلدووات    608و کداهش   1893هاي توزیع کشور در سال  ساعت تلفات در شبكه میلیارد کیلووات

 استاي اجراي اقدامات انجام شده به منظور کاهش تلفات.ساعتی نسبت به سال قبل در ر

  هاي زب کشاورزي تدا  هزار کنتور هوشمند بر چاه 5/105هزار عدد کنتور هوشمند طرح فهام و نصب  3/416نصب

 . 1893پایان سال 
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 هاي عمده اقتصاد انرژي روند شاخص -2-1

 انرژي و اقتصاد -1-2-1

 هدای  حامد   از کارآمدد   استفاده سطح و مقدار به زیادی حد تا اقتصادی  توسعه و صنعتی رشد هاي انرژي: روند قیمت

هدای اندرژی،    جمله قيمت حام  از یعوام  متعدداز  ثرأمتانرژی  فمصرو  دیقتصاا شدر نميا طتباار. دارد ارتباط انرژی

جمله پارامترهای مؤثر در ميزان  از باشد. میو ...  نفتی یهاكشو دی،قتصاا یتحریمها ،جنگ ب،نقالا نظيریع مختلفی قاو

هدای اندرژی از اهميدت ياصدی      تقاضا و مصرف انرژی، قيمت آن است. بنابراین بررسی روند قيمت اندوا  مختلدح حامد    

براسدا  مصدوبه   رو شد، بندزین بدود.    با افزایش ناگهانی روبه 89هایی که در سال  باشد. قيمت یکی از حام  بريوردار می

 هيد نقل  یتمام وسدا  یبرا نیبنز یبند هيسهم 89سال ماه  آبان ۴۲سران سه قوه، از بامداد  یقتصادا یهماهنگ یعال یشورا

از  یا هيرسهميغ یمعمول نیبنز متي، قریال ۰۵۱۱۱ ترياز قرار هر ل یا هيسهم یمعمول نیبنز متيمشخص و ق سوز نیبنز

  درنظر گرفته شد. ریال ۳۵۱۱۱ تريسوپر از قرار هر ل نیبنز متيو ق ریال ۳۱۱۱۱ تريقرار هر ل

کاالها و يددمات مدورد     گيری سطح عمومی قيمت ای برای اندازه وسيله (CPI) شايص بهای کاالها و يدمات مصرفی

باشد. به دليد    ، در طی زمان میيانوارهای ایرانی مصرفیتغييرات قيمت کاالها و يدمات که بيانگر  ستمصرف يانوارها

این شدايص  توسط بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران، مأيذ  (CPI)و يدمات مصرفی عدم انتشار شايص بهای کاالها 

 کتاب ترازنامه انرژی از بانک مرکزی به مرکز آمار ایران تغيير یافت.در 

های انرژی و افدزایش   های اسمی اغلب حام  توجه به ثابت بودن قيمتبانيز مانند چند سال گذشته و  ۰۳89در سال 

دهندد. بيشدترین    ها )به جز بنزین( نسبت به سال گذشته روند نزولی را نمایش مدی  واقعی این حام شايص تورم، قيمت 

های غيرنيروگاهی  درصد و در بخش ۴2های انرژی به ترتيب به نفت گاز و نفت کوره به ميزان  کاهش قيمت واقعی حام 

ر که در باال بده آن اشداره شدد پد  از تصدویب      طو ها نيز همان گيرد. بيشترین ميزان افزایش قيمت واقعی حام  تعلق می

 9۴۰ریال بر ليتر و برای بنزین معمولی به صورت سهميه بده ميدزان    ۰۱۰28بندی به بنزین سوپر به ميزان  طرح سهميه

ریال بر ليتدر   ۰98۱8ها را به  ریال بر ليتر تعلق گرفت که قيمت این حام  98۴۲ریال بر ليتر و به صورت آزاد به ميزان 

رساند. الزم بده ککدر اسدت کده قيمدت      ۰۳89ریال بر ليتر برای بنزین معمولی آزاد، در سال  ۰2۴۱1ای بنزین سوپر و بر

هدای   ها و منداطق مختلدح و در پلده    در بخش  ها به طور متوسط ککر شده و قيمت این حام  واقعی برق در طی این سال

 مختلح مصرف يانگی متفاوت است.
 

 تصاد انرژي هاي کالن اق شاخص -2-2-1

معمواًل سرانه مصرف انرژی در جوامع پيشرفته و توسعه یافتده، بده دليد  درآمدد سدرانه بداال و امکدان         مصرف سرانه:

های ايير به دلي  انجام اقداماتی که منجر  باشد. اما در ده بر، بيشتر می تر انرژی ها و تجهيزات متنو  بريورداری از دستگاه

المللی، سرانه  بين کشورها شده، مصرف سرانه این کشورها تعدی  شده است. براسا  آمارهای وری در این به افزایش بهره

، ۰/۴، ۳/۳های کشاورزی، يانگی، تجاری و عمومی، حم  و نق  و صنعت بده ترتيدب    مصرف نهایی انرژی ایران در بخش

هدای اندرژی بدا مقيدا       حامد   تفکيدک برابر متوسط جهانی است. مقایسه سرانه مصرف نهایی انرژی ایران به  2/۰و  ۵/۰
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برابدر متوسدط مصدرف     ۵/۰های نفتدی   و نفت يام و فرآورده ۰/2دهد که سرانه مصرف نهایی گازطبيعی  جهانی نشان می

برداری، مصدرف بداالی اندرژی و همنندين اسدتفاده از کاالهدا و        وری پایين در بهره باشد. این امر از بهره سرانه جهانی می

کد  مصدرف سدرانه در     ها از متوسط جهانی کمتدر اسدت.   شود. سرانه مصرف نهایی سایر حام   اشی میبر ن يدمات انرژی

)بددون   OECD ريغ ییآسيا یکشورهاکشورهایی نظير ژاپن، ترکيه، هند، چين و هنگ کنگ، پاکستان، آفریقا، ونزوئال و 

 تر است.  و منطقه ياورميانه از ایران پائين چين(

توان از اطالعات دايلی موجود در ترازنامه انرژی استفاده نمود. براسا  این  صرف سرانه، میجهت بررسی روند رشد م

بده   89الدی   8۱هدای   های بعدی کتاب ارائه شده است(، سرانه مصرف نهایی انرژی ایدران در سدال   اطالعات )که در بخش

، ۰۳89نفت يام بوده اسدت. در سدال    بشکه معادل ۰/۰2و ۵/۰۵، 9/۰۲، 9/۰۲، ۴/۰۲، ۵/۰۲، ۲/۰۲، 8/۰۳، ۱/۰۲ترتيب 

 داشته است. رشد درصد 1/۳شايص سرانه مصرف نهایی انرژی نسبت به سال گذشته 

شدت انرژی شايصی برای تعيين کارایی انرژی در سطح اقتصاد ملدی هدر کشدور اسدت کده از تقسديم        شدت انرژي:

دهدد کده بدرای توليدد      گردد و نشان می ی محاسبه میمصرف نهایی انرژی )و یا عرضه انرژی اوليه( بر توليد نايالص دايل

مقدار معينی از کاالها و يدمات )برحسب واحد پول( چه مقدار انرژی به کار رفته است. عوام  بسياری در تعيين شددت  

 باشد.  انرژی یک کشور مؤثر می

ی از محاسبه نرخ ارز وجود در محاسبه شدت مصرف نهایی انرژی بر مبنای برابری قدرت يرید، بريی از اشکاالت ناش

منظور توليد کاالها و يدمات وضعيت مطلوبی نداشدته و جدزك کشدورهای بدا شددت       ندارد. ایران از لحاظ مصرف انرژی به

شود. براین اسا  شدت مصرف نهایی اندرژی در کشدور نده تنهدا در مقایسده بدا کشدورهای         انرژی بسيار باال محسوب می

، بلکه از بريی مناطق نظير ياورميانه نيز بيشتر است. در واقع بهبود تکنولوژی و مالحظات باشد ييز بسيار باالتر می نفت

محيطی در بسياری از کشورهای جهان منجر به کاهش شدت انرژی شده است. این درحاليسدت کده روندد شددت      زیست

شددت عرضده اندرژی اوليده      ، شايص۴۱۰9های ايير افزایشی بوده است. در سال  انرژی در ایران بريالف جهان در سال

تن معادل نفدت يدام    ۰۰/۱و  ۰1/۱جهان براسا  توليد نايالص دايلی برحسب نرخ ارز و برابری قدرت يرید به ترتيب 

برحسدب ندرخ ارز و    ینايالص دايل ديجهان براسا  تول یانرژ ییشايص شدت مصرف نها نيهمننبه ازای هزار دالر و 

به ازای هزار دالر بوده است. این درحاليست که این ارقام  تن معادل نفت يام ۱1/۱ و ۰۰/۱ بيبه ترت دیقدرت ير یبرابر

 برابر مقدار متوسط جهانی است.  ۵/۰و  ۵/۳در ایران بيش از 

شدت انرژی ایران بر مبنای عرضه انرژی اوليه و مصرف نهایی انرژی براسا  اطالعات دايلی منددر  در ترازنامده در   

و  ۳/۰2بشکه معادل نفت يام به ميليون ریال بوده که نسبت به سال پيش از آن، بده ترتيدب    ۴۴/۱و  ۳۲/۱، ۰۳89سال 

 درصد افزایش یافته است. 2/۰۳

ها و  های دايلی سازمان ها و تعرفه الزم به ککر است که در ایران ثبت آمار توسط نهادهای متولی انرژی براسا  حواله

المللی مطابقت ندارد. لذا محاسبه شايص شدت اندرژی   ها با استانداردهای بين فهگيرد که لزوماً این تعر نهادها صورت می

هدای مختلدح بده     های اقتصادی زیدربخش  بندی فعاليت کننده انرژی به دلي  ايتالف در طبقه های مصرف هریک از بخش

بنددی   براسدا  طبقده   المللی، آمارهای بخدش اندرژی و توليدد نايدالص دايلدی،      باشد. در سطح بين پذیر نمی دقت امکان
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(ISIC)های اقتصادی  المللی استاندارد صنعتی تمام فعاليت بين
گردد. اما در ایران آمار بخش انرژی براسا  این  ارائه می ۰

دلي  ايدتالف در تعداریح، امکدان محاسدبه      هگردد. بنابر این ب های متولی انرژی ثبت نمی یک از ارگان بندی در هيچ طبقه

جملده شددت اندرژی و غيدره کده براسدا  دو دسدته         کننده( از های مصرف کم به تفکيک بخش ها )دست بريی شايص

های فراسدازمانی در ثبدت    اطالعات بخش انرژی و ارزش افزوده هر بخش است، وجود ندارد. رفع این مشک  مستلزم اقدام

هدا، بده محاسدبه ایدن      کليه ارگانسازی تعاریح در  توان پ  از یکسان آمار و اطالعات بخش انرژی است که در نهایت می

 های اقتصادی پردايت. ها در زیربخش شايص

توان از شايص ضریب انرژی نيز استفاده نمود. ضریب  برای بررسی رابطه بين مصرف انرژی و توليد، می ضریب انرژي:

ه دلي  استفاده از ندرخ  آید. ب انرژی از تقسيم نرخ رشد مصرف نهایی انرژی به نرخ رشد توليد نايالص دايلی به دست می

رشد در ضریب انرژی، مشکالت تبدی  به واحد یکسان جهت مقایسه )مانند ندرخ ارز در مقایسده شددت اندرژی( در ایدن      

حدالی کده   رشدود، د  شايص وجود ندارد. يصوصيت دیگر ضریب انرژی این است که برای یک دورۀ زمدانی محاسدبه مدی   

رود. معموالً در ارزیابی ضریب انرژی آن را با عدد  ک سال معين به کار میشايص شدت انرژی معموالً جهت ارزیابی در ی

ای بريوردار است. همننين انتظار  نمایند. رشد مصرف انرژی در روند توسعه اقتصادی اغلب از نرخ کاهنده یک مقایسه می

اق  ممکدن رسدانده باشدند. در    توجه به ميزان توليدات يود به حدد  رود که کشورهای توسعه یافته، مصرف انرژی را با می

 رسيده است.  ۲2/۱شايص ضریب انرژی در جهان نسبت به دوره قب  اندکی کاهش یافته و به عدد  ۴۱۱9-۴۱۰9دوره 

به دلي  شدرایط   ۰۳۵۵-2۵های  شود که ضریب انرژی ایران در سال با استفاده از آمار دايلی در ترازنامه، مالحظه می

حدالی کده رشدد مصدرف     منفی بدوده در جنگ تحميلی، روند رشد توليد نايالص دايلی  ویژه حاکم بر کشور، به يصوص

و در  2/۰ضریب انرژی به عدد  ۰۳22-12 هبوده است. در دور -۵/۰نهایی انرژی مثبت بوده، لذا در این دوره ضریب انرژی 

زایش بسيار زیادی یافتده و  ضریب انرژی نسبت به دوره قب  اف ۰۳99-89رسيده است. در دوره  ۳/۰به  ۰۳11-91دورۀ  

دهد که مربدوط بده شدرایط ویدژه      دوره قبلی افزایش زیادی را نشان می ۳رسيده است. این افزایش نسبت به  9/۵به عدد 

ها، کاهش رشد توليد نايالص دايلی کشور و همننين افزایش مصرف نهدایی اندرژی در    اقتصادی کشور در دوران تحریم

های مزبور، تقریبًا رشدد مصدرف نهدایی اندرژی بديش از رشدد توليدد         ت دیگر در تمامی دورهباشد. به عبار سال مذکور می

 نايالص دايلی بوده است.

وری نيروی کار و سدرمایه، ميدزان يروجدی کاالهدا و يددمات       وری انرژی نيز مانند بهره شايص بهره وري انرژي: بهره

هدای عمدومی    توان اهداف و سياسدت  با استفاده از این شايص می نماید. گيری می ها اندازه توليدی را در مقایسه با ورودی

وری  بهدره  وری انرژی و همننين رابطه بين تقاضای انرژی و رشد اقتصادی را تحليد  نمدود. بهبدود شدايص     تقاضا و بهره

از طریدق  نياز جهت توليد مقدار مشخصی از يدمات اندرژی و یدا    های انرژی مورد تواند از طریق کاهش ورودی انرژی می

وری انرژی از تقسيم ارزش توليدات بده   ای يروجی اقتصادی صورت پذیرد. شايص بهرهه افزایش مقدار یا کيفيت فعاليت

وری اندرژی نشدان    آید )عک  شدت مصرف نهدایی اندرژی(. در حقيقدت شدايص بهدره      مقدار انرژی مصرفی به دست می

وری انرژی در سدطح   زوده ایجاد شده است. برای محاسبه بهرهدهد که در ازای مصرف یک واحد انرژی، چقدر ارزش اف می

 

1) International Standard Industrial Classification of All Economic Activities (ISIC). 
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 یهدا  سدال  یط یانرژ یور بهره ی برمرور توان توليد نايالص دايلی را بر مقدار مصرف نهایی انرژی تقسيم نمود. ملی می

ندرژی در کشدور   وری ا اما در دو سال ايير، شايص بهره" .دهد یدر کشور را نشان منشان از یک روند تقریباً ثابت گذشته 

های گذشته با کاهش نيز مواجه بوده اسدت.   ای بريوردار نبوده بلکه نسبت به سال نه تنها از تغييرات مثبت قاب  مالحظه

ریال بده ازای هدر   هزار  1/۲۵88به  ۳/۵۰2۴درصد کاهش از  8/۰۱با  ۰۳89وری انرژی در سال  نحوی که شايص بهره به

 8/۲درصددی توليدد نايدالص دايلدی و افدزایش       ۵/2این کاهش به دلي  کاهش بشکه معادل نفت يام رسيده است که 

 ."روی داده استقب  درصدی مصرف نهایی انرژی به نسبت سال 

بررسدی متوسدط هزینده سداالنه اندرژی مصدرفی يانوارهدای شدهری و          هاي خانوار: سهم هزینه انرژي در کل هزینه

درصدد از   8/۳های انرژی حدود  دهند که هزینه نشان می ۰۳89سال ای در  های مختلح هزینه روستایی، به تفکيک دهک

 های يانوارهای روستایی را به يود ايتصاص داده است.  درصد از ک  هزینه 9/۵های يانوارهای شهری و  ک  هزینه

ای(  دهد که در يانوارهای شهری و روستایی، هرچه سطح درآمد )دهدک هزینده   ای نشان می های هزینه بررسی دهک

یابد. به عبارت دیگر سهم هزینه اندرژی در کد     های يانوار افزایش می تر باشد، سهم هزینه انرژی در مجمو  هزینه پائين

 ۰/1های فقيرتر باالتر است. به عنوان نمونه یک يانواده فقير شدهری )دهدک اول( حددود     های يانوار برای يانواده هزینه

هدای مصدرفی    درصد از ک  هزینه ۲/۴ثروتمند شهری )دهک دهم( حدود  های مصرفی و یک يانواده درصد از ک  هزینه

 ۰/۲و  ۵/9نمایند. این ارقام برای فقيرترین و ثروتمندترین يانوارهای روستایی بده ترتيدب    يود را صرف تأمين انرژی می

اندرژی يانوارهدای   هدای   ، سهم هزینده ۰۳89دهد که در سال  های انرژی يانوارها نشان می باشد. بررسی هزینه درصد می

 درصد کاهش یافته است.  ۲/۱و  ۴/۱های يانوارها به نسبت سال پيش از آن به ترتيب  شهری و روستایی از ک  هزینه
 

 نفت -8-1

 میادین و ذخایر نفت خام  -1-8-1

جا که ایدران  . از آندنباش می پهنه جغرافيایی ایرانواقع در ی نفتی ها هضوو ح مخازن مشتم  بر نفتی ایران های ميدان

هدای اجرایدی    لذا عمده فعاليت باشد، دارای ميادین مشترکی با کشورهای عراق، کویت، عربستان، قطر، امارات و عمان می

های متعددی هستند که در  يود را بر روی این ميادین و توسعه آنها متمرکز نموده است. ميادین نفتی ایران دارای چالش

بودن عمر مخازن نفت و گاز کشور و افت توليدد طبيعدی آنهدا و همنندين     دو چالش باالهبرد انرژی کشور به سند ملی را

جمله تحقق نيافتن کام  اهداف  های ازدیاد برداشت )از پایين بودن ضریب بازیافت مخازن نفتی و عدم اجرای کام  طرح

است. همنندين در ایدن سدند، دولدت     های ايير به دلي  کمبود گاز( اشاره شده  برنامه تزریق گاز به مخازن نفتی در سال

شدده  در راستای حفظ منافع ملدی کشدور    یبرداری حداکثری از کليه ميادین مشترك نفتی و گاز مکلح به توسعه و بهره

کيدایر  گردیدده اسدت   وزارت نفت موظح اجتماعی،  -قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی ۲9ماده  ۴است. براسا  بند   

هدای توليدد    منظور اثرگذاری در بازار جهانی نفت و گاز با تأکيد بر حفظ و توسعه ظرفيت  بها کشور رراهبردی نفت و گاز 

  .تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه افزایش دهد ،ویژه در ميادین مشترك نفت و گاز به

رتيدب معدادل   ، مجمو  کيایر قاب  استحصال نفت يام و مایعدات و ميعاندات گدازی کشدور، بده ت     ۰۳89تا پایان سال 
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 ۴/۱ميليدارد بشدکه )   ۳/۱ميليارد بشکه بوده که این ميدزان نسدبت بده سدال قبد ،       8/۰۵9و در مجمو   1/۵۴و  ۴/۰۱2

درصد( افزایش داشته است. ایران با این ميزان کييره نفدت يدام و ميعاندات گدازی متعدارف، پد  از وندزوئال، عربسدتان         

درصد از کيایر نفت جهان را دارد. همننين ایدران بدا دارا    ۱/8ته و حدود سعودی و کانادا در رتبه چهارم جهان قرار گرف

درصد از کيایر نفت اوپک، در ميان کشورهای عضو پ  از ونزوئال و عربستان سدعودی در رتبده سدوم     ۰/۰۳بودن حدود 

 قرار دارد.

هدای   توجده بيشدتر بده فعاليدت    های آتی ضدمن   المللی باید در سال ایران به منظور حفظ جایگاه يود در بازارهای بين

اکتشافی بر روی کيایر متعارف، به کيایر غير متعارف يود در مناطق البرز مرکزی، قالی کوه و زردکوه استان لرسدتان و  

ای از شدي  نفتدی و    زنند که کيایر گسدترده  دشت مغان آکربایجان نيز توجه نماید. کارشناسان اکتشاف ایران تخمين می

هدای اکتشداف يدود را     جنوب کشور وجود دارد. بدین منظدور وزارت نفدت در نظدر دارد فعاليدت     شي  گازی در شمال و

های گازی دنبال نماید. اولين پروژه  دريصوص این منابع غيرمتعارف در سه زیرمجموعه شي  نفتی، شي  گازی و هيدرات

 کوه لرستان در دست اجرا است. شي  نفتی در قالی

های نفتی و محدودیت در انتشار آمار، رقم مربوط به کيایر هيدروکربوری مدایع قابد     ، به دلي  تحریم۰۳89در سال 

 استحصال محرمانه اعالم شده است.

 

 اکتشاف  -2-8-1

براسا  سند ملی راهبرد انرژی کشور یکی از راهبردهای بخش نفت، گسترش اکتشاف نفت و گاز به عندوان پشدتوانه   

هدای برنامده ششدم     ترین اولویدت  ين است. اکتشاف نفت و گاز به عنوان یکی از مهمتوليد نفت و گاز کشور در پهنه سرزم

نقش بسيار حياتی در حفظ توان توليد نفت و گاز کشور و جایگزینی مخازن جدیدد و همنندين افدزایش کيدایر     توسعه، 

قانون برنامه ششدم   ۲9اده هيدروکربوری کشور و ارتقاك جایگاه ایران در ميان کشورهای توليدکننده نفت دارد. براسا  م

هددا و  توسددعه اقتصددادی، اجتمدداعی و فرهنگددی، وزارت نفددت موظددح اسددت تمهيدددات الزم را بددرای اسددتفاده از ظرفيددت 

هدای   گدذاری در فعاليدت   های بخش يصوصی و تعاونی و نهادهای عمومی غير دولتی بدرای سدرمایه   های شرکت توانمندی

هدای کلدی    ( ميادین نفت و گاز به ویژه ميادین مشترك در چهدارچوب سياسدت  برداری )نه مالکيت اکتشاف، توليد و بهره

باتوجه به شرایط و امکاناتی که جهت اکتشاف ميادین نفتدی و گدازی در   اص  چه  و چهارم قانون اساسی به عم  آورد. 

ميليدون   8/۴۰212منجر به شناسدایی   ۰۳89کشور برای وزارت نفت مهيا گردید، عمليات اکتشاف ميادین نفتی در سال 

ميليون بشدکه مایعدات و ميعاندات گدازی شدد. در سدال        ۱/۰۲۴۴ميليارد مترمکعب گاز همراه و  ۱/2۰۴بشکه نفت يام، 

 1آوران )مخدزن ایدالم(، بخدش     ارم )کنگان، داالن باالیی و پایينی(، نام های افق و الیه مخزنی جدید در ميدان 1، ۰۳89

سازند سورمه / عرب آب و ب(، فروزان سازند هيث و آرمان )گدوان بخش يلدي((  سازند سروك ميدان منصوری، فروزان )

 کشح شده است.
 

 حفاري -8-8-1

دستگاه آن در مناطق يشدکی   28ايتيار داشته که  دستگاه حفاری در 1۴، شرکت ملی حفاری تعداد ۰۳89در سال 
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کيلدومتر   9/8۵۳9ی تأسي  يود تاکنون حدود کرده است. این شرکت از ابتدا دستگاه در مناطق دریایی فعاليت می ۳و 

کيلدومتر   9/۰2۳حلقه چاه با متراژی معدادل   ۰۰۵حلقه چاه نفت و گاز حفاری و تکمي  نموده که تعداد  ۲2۳۵در قالب 

درصددی در متدراژ    ۵/۰۵های چاه و کداهش   درصدی در  تعداد حلقه 9/۰۲انجام شده است که با کاهش  ۰۳89در سال 

 ۰۲21عمليات يدمات فندی و تعدداد    ۲۲8۳سبت به سال گذشته مواجه بوده است. در این سال، تعداد های حفاری ن چاه

 های نفت و گاز در رابطه با افزایش توليد نيز انجام شده است. عمليات يدمات ویژه روی چاه
 

 ازدیاد برداشت نفت  -4-8-1

های ازدیاد برداشت برای صنعت  اند، پروژه يود رسيده باتوجه به اینکه بسياری از مخازن نفت و گاز ایران به نيمه عمر

افزایش بازیافت نفت از حجم نفت درجا با سه روش تزریق آب، تزریق گداز یدا تزریدق    ای بريوردارند.  نفت از اهميت ویژه

 گيرد.  های ویژه صورت می وریهمزمان گاز و آب و با استفاده از فنا

توان بده   گوناگونی در کشور تدوین و اجرا شده است. ازجمله این موارد می های متعدد و اقدامات بدین منظور سياست

های نفدت و   بر افزایش مستمر ضریب بازیافت و برداشت نهایی از مخازن و چاه های کلی برنامه ششم توسعه مبنی سياست

کالن اقتصاد مقاومتی در محورهای گاز و افزایش یک درصدی ضریب بازیافت از مخازن نفتی کشور تا پایان برنامه ششم، 

انتقال و توسعه فناوری بخدش  "غيره اشاره نمود. در این راستا شرکت ملی نفت ایران طرح  حوزه باالدستی صنعت نفت و

دانشدگاه و   8مخزن بدا   ۵۴ميدان نفتی و گازی شام   ۴۱در  (EOR/IOR)باالدست شام  بهبود توليد و ازدیاد برداشت 

  .های پژوهش و فناوری يود قرار داده است امهرا جزو برن "مرکز تحقيقاتی

، متوسط تزریق گاز به ميادین نفتدی  ۰۳89دهد که در سال  جدول تزریق گاز و آب به ميادین در بخش گاز نشان می

 ميليون مترمکعدب رسديد.   ۳/۵1درصد کاهش نسبت به سال قب  به  ۳/۰1ميليون مترمکعب در روز و یا  ۱/۰۴با کاهش 

درصد افزایش نسبت به سال قب   1/۳هزار بشکه در روز و یا  ۵/9با افزایش تزریق آب به ميادین نفتی همننين متوسط 

  هزار بشکه در روز رسيد. ۵/۴۲۱به 
 

 تولید، واردات و صادرات نفت خام  -5-8-1

داً بدا  های نفتی از یک سو و کاهش تقاضا برای نفت از سوی دیگر، موجب شد تدا کشدور مجدد    ، تحریم۰۳89در سال 

 چالشی جدی در زمينه توليد و صادرات نفت يام مواجه شود.

هدای بنددرعبا ، آبدادان، کرمانشداه، شديراز،       نفت يام توليدی مناطق يشکی کشور، ضمن تأمين يوراك پاالیشدگاه 

گدان،  يام توليددی منداطق دریدایی بهر     شود. همننين نفت اصفهان، اراك، تهران و تبریز، جهت صادرات نيز استفاده می

گدردد. یکدی از    يارك و سيری جهت صادرات و منطقده الوان نيدز پد  از تدأمين يدوراك پاالیشدگاه الوان، صدادر مدی        

های پيش روی صنعت نفت کشور، باال بودن عمر مخازن نفتی و افزایش سهم توليد نفت سنگين و فوق سنگين در  چالش

برد انرژی کشور، افزایش ظرفيت و حفظ سهم توليد نفدت  سبد توليد نفت يام کشور است. بدین منظور در سند ملی راه

در اوپک و بازار جهانی با لحاظ توليد صيانتی از مخازن هيدروکربوری مایع کشور از موارد راهبردی بخش نفت ککر شدده  

 است. 
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و  های پيش روی صنعت نفت کشور، فقدان امنيت تقاضا در صادرات نفدت يدام و بازارهدای بلندمددت     از دیگر چالش

  باشد. نبود مشتریان راهبردی می
 

 تولید، صادرات و مصارف مایعات و میعانات گازي  -6-8-1

ای هسدتند کده در تجهيدزات جداسدازی یدا       های مایع یدا مدایع شدده    ، هيدروکربن(NGL)مایعات گازی تحت عنوان 

ون افدزایش بازیافدت نفدت در    این مایعدات مصدارف متفداوتی همند    آیند.  واحدهای فرآوری گاز از گازطبيعی به دست می

از گازهدای   دارند. مایعات گاز طبيعدی معمدوالً   های پتروشيمی و غيره های نفت، فراهم سايتن مواد يام برای مجتمع چاه

ناحيه های گاز و گاز مایع  مایعات گازی توليد کاريانه آیند. گاز و گاز مایع به دست می های همراه تحوی  شده به کاريانه

در مجتمع پتروشيمی بندر امام يمينی  باشند بی حکيمه که عمدتاً شيرین می ز، کرن(، پارسی، گنساران و بیمارون، اهوا

های گاز و گاز مایع ناحيه آغاجاری نيز به نفت يدام   مایعات گازی توليدی کاريانه و رسند به عنوان يوراك به مصرف می

 گردند. تزریق می

. گازهدای غندی   اندد  تند که از مایعات نفتی سبک به همراه گاز تشکي  شدهميعانات گازی ترکيبات هيدروکربوری هس

ندژاد، فجدر    های شدهيد هاشدمی   پاالیشگاه های گاز و گاز مایع و گنبدی و سازندی و گاز ميادین مستق  گازی در کاريانه

ای فازهدای مختلدح پدار     هد  زدایی گورزین و پاالیشدگاه  زدایی سراجه، نم جم، پاالیشگاه سريون، پاالیشگاه پارسيان، نم

گردند،  آوری در ميادین گازی نصب می ها و یا مراکز جمع ای که بر سر چاه کننده های تفکيک که به وسيله دستگاهجنوبی 

گردد تا به عندوان يدوراك در پروسده پاالیشدی وارد      های نفت می آیند. سپ  بخشی از آن تحوی  پاالیشگاه به دست می

 شود.  و مقداری نيز به نفت يام صادراتی تزریق میشود و بخش دیگر آن صادر 

 عمدتاً گازی صادرشده ميعانات. گردد می صادر ایران نفت ملی شرکت توسط مستق  ميادین گازی ميعانات اعظم بخش

 زا جندوب  ييز نفت مناطق مصرف از بر مازاد گازی مایعات صادرات و باشد می پارسيان و جنوبی پار  کنگان، نار، ناحيه از

 .گيرد می صورت ماهشهر بندر طریق

صادرات مایعات و ميعاندات گدازی    های نفتی، کشور با چالشی جدی در زمينه توليد و ، به دلي  تحریم۰۳89در سال 

 مواجه گردید.
 

 انتقال نفت خام -7-8-1

در سدال  ال گویندد.  ای به نقطه دیگر دارندد، يطدوط انتقد    را از نقطه نفت يامکه وظيفه رساندن  هایی به مجمو  لوله

يام توسط يطوط لوله از مبادی توليد نفت کشور تحوی  گرفتده شدده و کدارکرد      ميليارد ليتر نفت 8/29، در ک  ۰۳89

 ميلياردتن کيلومتر بوده است.  9/۳۰يام معادل  يطوط لوله نفت

گردد که از طریق دریا و توسط  یهای نفتی مربوط م در ایران بيشترین موارد حم  و نق  کاال به انتقال نفت و فرآورده

  نماید. ای را ایفا می گيرد و ترمينال جزیره يارك در این مورد، نقش عمده کشتی انجام می

هزار تن نفت  9/۲۱۰، ناوگان شرکت ملی نفتکش ایران حدود ۰۳89های نفتی در سال  يام و فرآورده برای انتقال نفت

 ويت مصرف نموده است.هزار تن گازوئي ، به عنوان س ۱/۴۲کوره و 
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، طرح احداث يط لولده نفدت يدام تدرش     ۰۳89يام در سال  های در دست اجرا دريصوص انتقال نفت از جمله طرح

يام از سبزآب به پایانه ری از طریق مسير سبزآب به تنگ  منظور انتقال نفت باشد که به سبزآب/ تنگ فنی/ شازند/ ری می

 ۴2کيلومتر، مسير تنگ فنی بده شدازند بده قطدر      ۰۱۳هزار بشکه در روز و طول  ۲۵۱اینچ و به ظرفيت  ۳۱فنی به قطر 

ایدنچ و بده ظرفيدت     ۰2کيلومتر و مسير شازند به ری بده قطدر    ۴۲9هزار بشکه در روز و به طول  ۴8۵اینچ و به ظرفيت 

تا پایان سال  EPCکيلومتر طراحی شده است. پيشرفت فيزیکی این طرح در مرحله  ۴2۲هزار بشکه در روز و طول  ۰۱۵

 به اتمام برسد. ۰۲۱۱براسا  برنامه مقرر گردیده است که این طرح در سال  باشد. درصد می ۰۳/۳8، ۰۳89
 

 هاي نفتی پاالیش نفت و تولید فرزورده -3-8-1

پاالیشگاه دايلی با ظرفيت اسمی پاالیش نفت يام و ميعاندات گدازی بده ميدزان      ۰۱بخش پاالیش نفت ایران توسط 

هزار بشکه در روز به منظور تأمين نيازهای انرژی داي  کشدور، تدأمين بخشدی از يدوراك صدنایع و واحددهای        ۱/۴۰29

، عملکدرد واقعدی   ۰۳89هدای مدازاد بدر مصدرف دايلدی فعاليدت دارد. در سدال         پتروشيمی و صادرات مقداری از فرآورده

اراك و هدای   ز بوده اسدت. در ایدن سدال، پاالیشدگاه    هزار بشکه نفت و ميعانات گازی در رو ۵/۴۰۳۵های کشور  پاالیشگاه

 اند.  ستاره يلي( فار  بيش از ظرفيت اسمی يود فعاليت داشته

درصد آن به توليد  ۵/9۰ميليون ليتر انوا  فرآورده نفتی در کشور توليد شده که حدود  ۲/۳۳۱، روزانه ۰۳89در سال 

های نفتی نسبت بده سدال    است. بيشترین کاهش توليد فرآوردهنفت گاز، بنزین موتور و نفت کوره سبک ايتصاص داشته 

و بيشترین افزایش توليدد   ها و نفتای ممزو  هزار مترمکعب در روز متعلق به نفت سفيد، حالل 98/۱و  ۱/8، ۱۳/۰قب  با 

 باشد.   یهزار مترمکعب در روز متعلق به بنزین، نفت گاز و نفت کوره سبک م ۵/۲و  9/8، ۲/۰۵نسبت به سال قب  با 

دهد که سهم گاز مدایع، بندزین، نفدت     نشان می ۰۳89و  ۰۳8۱های   های اصلی طی سال بررسی ترکيب توليد فرآورده

بده   ۰۳8۱های نفتی در سدال   ها از ک  توليد فرآورده سفيد، نفت گاز، نفت کوره سبک، نفت کوره سنگين و سایر فرآورده

بده ترتيدب    ۰۳89درصد بوده است. درحالی که این سهم برای سال  8/۰۱و  ۳/۰۱، 8/۰1، 1/۳۲، ۵/۵، ۳/۰1، ۲/۳ترتيب 

دهدد کده سدهم بريدی      هدا نشدان مدی    درصد شده است. مقایسه ایدن سدال   8/۰۴و  ۱۴/۱، 2/۰8، 2/۳۴، ۱/۴، ۳/۴8، 2/۳

گاز و نفدت   افزایش و در مقاب  سهم نفت سفيد، نفت ها ها نظير گاز مایع، بنزین، نفت کوره سبک و سایر فرآورده فرآورده

 کوره سنگين کاهش یافته است. 

ميليون مترمکعب گاز مدایع   ۱/۰ميليارد مترمکعب سويت گاز پاالیشگاهی و گازطبيعی و  ۱/9، حدود ۰۳89در سال 

 ی کشور به مصرف رسيده است.ها های مایع سبک و سنگين در پاالیشگاه و سويت

 یهدا  های موجود و توليد فرآورده االیشی مناسب در پاالیشگاهنبود الگوی پ به چالشانرژی کشور  ددر سند ملی راهبر

نيز اشاره شده است و قانون در این سند، وزارت نفت را مکلح به ارتقای کمّی و کيفی محصوالت زنجيدره  با کيفيت پائين 

ری و توليدد  نفت يام و گاز )پاالیشی و پتروشديميایی( بدا رویکدرد ایجداد حدداکثر ارزش افدزوده از طریدق ارتقدای فنداو         

 محصوالت متناسب با استانداردهای روزآمد کرده است.

قانون برنامه ششم توسعه، دولت مکلح است تسهيالت الزم برای ایجاد ظرفيت  ۲۲ماده  ۴همننين، براسا  بند الح 

نحدوی   هيام و ميعانات گازی با ضریب پينيدگی باال توسط بخش غير دولتدی را بد   هزار بشکه در روز نفت ۴1۱۱پاالیش 
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تر و ميان تقطير ايتصاص یابد و سهم نفت  ترکيب توليد فرآورده آنها اساساً به محصوالت سبکریزی و اجرا کند تا  برنامه

 درصد بيشتر نشود. ۰۱کوره در الگوی پاالیش از 

ازی سد  هدای جدیدد، توسدعه و بهينده     طی ساليان ايير، وزارت نفت اقدامات متعددی را در زمينده احدداث پاالیشدگاه   

 باشند:  درحال اجرا می زیر های ، بريی از طرح۰۳89سازی انجام داده است. در سال  های بنزین ها و طرح پاالیشگاه

 های موجود:  سازی پاالیشگاه توسعه و بهينه -

 هدزار بشدکه در    ۵۱به منظور افزایش ظرفيت پاالیشی تا سازی پاالیشگاه الوان  طرح افزایش ظرفيت و بهينه

و رعایدت   ۲هدای نفتدی بدا مشخصدات اسدتاندارد یدورو        توليد بندزین، ارتقداك کيفيدت فدرآورده     روز، افزایش

باشد. با اجرای این طرح امکان افزایش توليد بنزین، نفدت سدفيد/ سدويت     استانداردهای زیست محيطی می

يتدر در روز  ميليدون ل  ۳/۱و  ۱۰/۱، ۱۰/۱، ۱/۰، 8/۰جت، نفت گاز، نفت کوره و گاز مایع به ترتيب به ميزان 

هدای تحدت    درصد بوده است. پروژه ۵/88، ۰۳89فراهم گردید. درصد پيشرفت ک  این پروژه تا انتهای سال 

انددازی واحدد    عمليدات نصدب و راه  سديون بده اتمدام رسديده و همنندين      زليسان  به استثنای واحد ایزومرا

 ه اتمام رسيده است.بایزومرازسيون 

  در ۰۳89های پاالیشدگاه امدام يميندی )ره( شدازند در سدال       فرآوردهطرح افزایش ظرفيت و بهبود کيفيت ،

بده   ۰1۱این طرح به منظور افزایش ظرفيت اسمی از حددود  باشد.  مرحله تحوی  قطعی و تسویه حساب می

هزار بشکه در روز، تغيير يوراك پاالیشگاه، افزایش توليدد بندزین در ازای کداهش توليدد نفدت کدوره،        ۴۵۱

 ۵های محيط زیسدت و توليدد فدرآورده براسدا  اسدتاندارد یدورو        محصوالت، کاهش آالیندهگوگردزدایی از 

 درصد بوده است.  88/88، ۰۳89باشد. پيشرفت فيزیکی این طرح تا پایان سال  می

   اجرای طرح توسعه و تثبيت ظرفيت پاالیشگاه آبادان به منظور احداث یک يدطTrain     جدیدد پاالیشدی بده

ه در روز و جایگزینی با واحدهای قدیمی، به حدداکثر رسداندن توليدد بندزین، توليدد      هزار بشک ۴۰۱ظرفيت 

هدای زیسدت محيطدی، تدأمين      ، کاهش آالیندده ۵محصوالت با مشخصات و کيفيت بر اسا  استاندارد یورو 

آوری واحددهای    سازی و آسدفالت( و جمدع   يوراك صنایع پائين دستی )پتروشيمی بندر امام، کاريانه روغن

 درصد پيشرفيت فيزیکی داشته است.  ۰۱/۲8، ۰۳89باشد. این طرح تا پایان سال  وده قدیمی میفرس

 هزار  ۳12سازی پاالیشگاه اصفهان به منظور کاهش ظرفيت پاالیشی نفت يام از  اجرای طرح توسعه و بهينه

حصوالت سدبک،  ، کاهش توليد محصوالت سنگين و افزایش توليد مهزار بشکه در روز ۳2۱بشکه در روز به 

طرح های روز. این  محيطی با استفاده از فناوری های زیست های توليدی، کاهش آالینده بهبود کيفيت فرآورده

. باشدد  مدی  (URP)شام  سه  واحد تصفيه هيدروژنی نفت کوره، واحد تصفيه گازوئي  و پروژه تقطيدر سدوم   

پيشرفت فيزیکی پروژه تصدفيه گازوئيد  تدا     برداری رسيده و درصد به بهره ۰۳89پروژه تقطير سوم در سال 

 درصد بوده است. 2/9۲، ۰۳89پایان سال 

 : سازی های بنزین سازی و احداث مجتمع بهينه -

 ميليون ليتدر در روز   9/۲منظور افزایش توليد حدود  اجرای طرح افزایش توليد بنزین پاالیشگاه بندرعبا  به



  در جهان تحوالت بخش انرژي 

  

19 

بدا احدداث    ۵بود کيفيت نفت گاز مطابق با اسدتاندارد یدورو   عالوه بر ظرفيت موجود پاالیشگاه و همننين به

تکميد  و بده شدرکت پداالیش نفدت       ۰۳89درصد پيشرفيت فيزیکدی در سدال    ۵۱/88واحدهای جدید و با 

 بندرعبا  تحوی  داده شد. 

 باشد: هایی نيز در دست اجرا بوده که به شرح کی  می ها و پروژه همننين در این سال، طرح

 های جدید:  گاهاحداث پاالیش -

 با هددف پداالیش   های در دست اجرا، طرح احداث پاالیشگاه ميعانات گازی ستاره يلي( فار   جمله طرح از

فدی اروپدا،   يهزار بشکه در روز ميعانات گازی پار  جنوبی، توليد محصوالت مطابق با اسدتانداردهای ک  ۳2۱

هدای گدازی پدار  جندوبی، جلدوگيری از       شدگاه ایجاد ارزش افزوده بيشتر بر ميعانات گازی توليدی در پاالی

پيشدرفت   باشدد.  زایی بيشتر در کشور می تر و اشتغال هایی با ارزش صادرات مواد يام و تبدی  آن به فرآورده

درصد است. با اجرای این طرح، توليد بنزین، نفت سفيد، نفت گداز   8۰/89، ۰۳89فيزیکی آن، تا پایان سال 

 ميليون ليتر در روز افزایش يواهد یافت.  ۵/۲و  9/۰۳، ۳/۳، 2/۳۵و گاز مایع به ترتيب 

     باشدد کده هددف آن تدأمين      هدزار بشدکه در روز مدی    ۰۵۱طرح دیگر احداث پاالیشگاه آناهيتدا بدا ظرفيدت

های توليددی بده کشدورهای     های نفتی استان کرمانشاه و غرب کشور، امکان صدور بخشی از فرآورده فرآورده

نایع پتروشيمی و پایين دست، جایگزین نمودن پاالیشگاه موجود، توسعه فنداوری  همسایه، تأمين يوراك ص

هددای کشددور، توليددد  گددذاری غيردولتدی در توسددعه پاالیشددگاه  بددرداری از سددرمایه در اسدتان کرمانشدداه، بهددره 

های نفتی )بنزین، نفت سفيد، گاز مایع، نفدت گداز ، قيدر و سدويت هواپيمدا( مطدابق بدا اسدتاندارد          فرآورده

اروپا با احداث واحدهای فرآیندی مورد نياز و توليد نفدت کدوره مطدابق اسدتاندارد      ۵های نفتی یورو  فرآورده

محيطدی اسدت. پيشدرفت     جاری کشور به منظور رفع نياز منطقه و رعایت اسدتانداردها و مالحظدات زیسدت   

جهدت واگدذاری سدهام     باشد که شام  پيگيری و اقددام  درصد می ۳، ۰۳89فيزیکی این طرح تا پایان سال 

  االنبياك است. پاالیشگاه به قرارگاه سازندگی ياتم
 

 هاي نفتی صادرات و واردات فرزورده -9-8-1

های نفتی از یک سو و کاهش تقاضا برای محصوالت حاص  از نفت از سوی دیگر، موجدب شدد    ، تحریم۰۳89در سال 

هدای   ، صادرات فرآورده۰۳89نفتی مواجه شود. در سال های  هتا کشور با چالشی جدی در زمينه صادرات و واردات فرآورد

هدای صدادراتی    ای از صدادرات ایدران از طریدق پایانده     عمده نفتی کشور شام  نفت کوره و نفت گاز بوده که بخش عمدده 

ات عسلویه، بندرعبا ، بندر ماهشهر و الوان صورت گرفته است. کشورهای همسایه و آسيایی بيشترین مقصد برای صادر

 اند.  بودههای نفتی ایران در سال مزبور  فرآورده
 

 هاي نفتی انتقال فرزورده -10-8-1

پيمدا،   هدای جداده   آهدن، نفدتکش   دارهدای راه  های نفتی در ایران از طریق يطوط لولده، مخدزن   عمليات انتقال فرآورده

تن  ميليون ۲81۰۱در مجمو   ۰۳89گيرد. در سال  رسان صورت می های سويت پيما، شناورها و کشتی های جاده گازکش
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تن کيلومتر افزایش داشدته اسدت. بيشدترین     ميليون ۵281کيلومتر انوا  فرآورده نفتی حم  شده که نسبت به سال قب  

درصد از ک  عملکرد انتقال( اسدت کده حجدم     ۳/۵9های نفتی در این سال متعلق به يطوط لوله )با  سهم انتقال فرآورده

تن کيلومتر نسبت به سال گذشته افزایش داشته و به  ميليون ۳82۳فتی توسط يطوط لوله به ميزان های ن انتقال فرآورده

 ۱/1آهن  دارهای راه درصد، مخزن 2/۴8پيما  های جاده تن کيلومتر رسيده است. در این سال، سهم نفتکش ميليون ۴982۵

 درصد بوده است. ۰/۱ای نفتی ه درصد و سایر وسای  انتقال فرآورده ۱/۵رسان  های سويت درصد، کشتی

 باشد:  های نفتی در کشور به شرح کی  می برداری و در دست اجرا دريصوص انتقال فرآورده های درحال بهره اهم طرح

يوی/ اروميه با هدف افزایش ظرفيت انتقال سه فرآورده بنزین، گازوئيد    طرح افزایش ظرفيت مسير يط لوله تبریز/ -

يانه جدید در تبریز و همننين ایجاد يط  ز به مياندوآب و مراغه. این طرح با احداث تلمبهو نفت سفيد از مسير تبری

باشد. هدف از بخش پروژه تبریز/ يوی/ اروميه افدزایش   کيلومتر در دست انجام می ۰28اینچ جدید به طول  ۰۲لوله 

وقفه به شدهرهای   رسانی بی وز و سويتهزار بشکه در ر 2۵ظرفيت انتقال این سه فرآورده از تبریز به اروميه تا سقح 

ها در يط تبریز/  ، تأمين لوله۰۳89تا پایان سال  اینچ است. ۰۲شمال دریاچه اروميه با احداث تأسيسات و يط لوله 

 باشد.  درصد می ۴1/9۵و پيشرفت فيزیکی ک  این طرح تا پایان این سال، اروميه انجام شده 

هزار بشدکه   ۰۵۱به ميزان های نفتی  با هدف افزایش ظرفيت انتقال فرآورده طرح احداث يط لوله نائين/ کاشان/ ری -

درصدد   ۵۰/99، ۰۳89کيلومتر. پيشرفت فيزیکی ک  این طرح تا پایان سال  ۲۳۱اینچ و به طول  ۴۱در روز به قطر 

 باشد. می

هدزار بشدکه در    ۳۱۱، حدود / تهرانهای نفتی )بنزین، گازوئي  و نفت سفيد( مسير آبادان/ اراك طرح انتقال فرآورده -

های آبادان، اراك و کرمانشاه را جهت مصارف شهرهای مرکزی ایران با احداث يط لوله بده   روز از توليدات پاالیشگاه

ایدنچ و بده طدول تقریبدی      ۴2نماید. احداث يطوط لوله جدید آبادان به اهواز به قطدر   کيلومتر منتق  می 2۵۱طول 

 ۴۲کيلومتر، سبزآب به تندگ فندی بده قطدر      ۰۲۱اینچ و به طول تقریبی  ۴۱به قطر  کيلومتر، اهواز به سبزآب ۰۳۵

کيلومتر در دست انجدام   ۴9۱اینچ و به طول تقریبی  ۴2کيلومتر و اراك به ری به قطر  ۰۱۱اینچ و به طول تقریبی 

 باشدد.  ح مدی درصد است کده مربدوط بده فداز اول ایدن طدر       ۱/89، ۰۳89است. پيشرفت فيزیکی طرح تا پایان سال 

هزار بشکه در روز و يط لوله شازند/  ۴۵۱کيلومتر و به ظرفيت  ۰۳۵همننين يط لوله آبادان/ نظاميه اهواز به طول 

 برداری رسيده است. هزار بشکه در روز تا پایان سال مزبور به بهره ۳۱۱کيلومتر و به ظرفيت  ۴8۴ری به طول 

. رسدانی بده نيروگداه چابهدار اسدت      ابهار: هدف ایدن طدرح، سدويت   رسانی به نيروگاه چ  طرح احداث يط لوله سويت -

  باشد. درصد می 8۱/8۰، ۰۳89فيزیکی این طرح تا پایان سال پيشرفت 

هدزار   ۳۳۱هزار بشکه نفت گداز،   ۳۱۱اینچ بندرعبا / سيرجان/ رفسنجان با هدف انتقال  ۴2طرح احداث يط لوله  -

از مرکز انتقال بندرعبا  به مرکز انتقال قطدب آبداد و مهدرآران و     هزار بشکه بنزین در روز ۳2۱بشکه نفت سفيد و 

تغذیه انبارهای نفت رفسنجان و سيرجان، انتقال محصوالت پاالیشگاه ستاره يلي( فار  به مرکز کشور و تغذیه انبار 

 19/۴۱، ۰۳89باشد. پيشرفت فيزیکی این طرح تدا پایدان سدال     ایننی می 9نفت شهر سيرجان توسط یک انشعاب 

  .درصد است
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: ایدن پدروژه بده دالید  فرسدودگی      ماهشدهر  ۲۱و مای  های جدید آبادان  ها و پایانه يانه طرح احداث مجموعه تلمبه -

زیست، ازدیاد ظرفيت پمپداژ از آبدادان جهدت     سال و يطرساز بودن برای محيط ۲۱تأسيسات موجود با عمر بيش از 

هدای وارداتدی از مبدادی بنددر ماهشدهر،       پاالیشگاه آبادان و فرآوردههای توليدی طرح تثبيت ظرفيت  انتقال فرآورده

های متناسب با يطوط لوله بدين آبدادان و مبدادی تغذیده پاالیشدگاه، ماهشدهر، اهدواز و         هها و پایان يانه احداث تلمبه

احدداث و   ماسيون طراحی شده کده بدا هددف   گيری، عملياتی و اتو های کنترل، اندازه  همننين به روز نمودن سيستم

شدرقی پاالیشدگاه    های اداری و عملياتی ناحيه آبادان، گوشه شدمال  ها، سايتمان ها، پایانه يانه نوسازی مجموعه تلمبه

فيزیکی ایدن  د. پيشرفت نمایجایگزین  را ای از امکانات و تأسيسات با فناوری جدید آبادان احداث گردیده تا مجموعه

 ست. درصد ا ۵۰/۵۱، ۰۳89طرح تا پایان سال 

طرح احداث يط لوله کنار گذر تهران )طرح پدافند غير عام (: این طرح با هدف پيشگيری از ایجاد بحران در زمدان   -

وقو  زلزله در شهر تهران تعریح گردید. همننين هدف از اجرای آن، حفظ امنيت و ایجاد پایداری تأمين اندرژی در  

درصدد و   ۲/۴، ۰۳89رفيت فيزیکی این طرح تا پایان سدال  باشد. پيش شرقی کشور می غربی و شمال های شمال بخش

 باشد. در مرحله طراحی بنيادی می

ها بده بندادر ایدران، کسدب      های وزارت نفت در بخش نق  و انتقاالت دریایی، جذب هرچه بيشتر کشتی از دیگر برنامه

های موجود در کشور و ایجاد اشدتغال   سهم مناسب از بازار فروش سويت با ارزش افزوده بيشتر، توسعه بنادر و زیرسايت

 :باشد. بدین منظور طرح زیر در دست اجراست در صنعت بانکرینگ میها  در ارائه يدمات جانبی به کشتی

طرح ساماندهی بندر صادراتی ماهشهر: هدف از این طرح بازسازی و نوسدازی تأسيسدات موجدود در بنددر صدادراتی       -

گيری از این بنددر جهدت    های جهانی به منظور بهره ای قاب  قبول ترمينالماهشهر در چارچوب ضوابط و استاندارده

هدزار تندی در بنددرگاه، ایجداد      9۱هدای   واردات و صادرات مواد نفتی و پتروشيمی، ایجاد قابليت پهلدوگيری کشدتی  

 1/۳اسکله موجود و احداث مخازن جدید بده ظرفيدت کد      2ها )بانکرینگ(، بازسازی  گيری کشتی تسهيالت سويت

 باشد. درصد می ۲2/88، ۰۳89ميليون بشکه بوده است. پيشرفت فيزیکی ک  طرح تا پایان سال 

ریدال بدر تدن     9/8۲2های نفتی، به طدور متوسدط    ميلياردتن کيلومتر انوا  فرآورده 1/۲8، برای انتقال ۰۳89در سال 

ریدال بدر تدن     ۵/۳۰8نسبت بده سدال قبد ،     های نفتی های انتقال فرآورده کيلومتر هزینه شده است. در این سال، هزینه

ریدال بدر تدن     ۳/۵۲8۱بده ميدزان   رسدان   کيلومتر افزایش یافته است. بيشترین هزینه حم  مربوط به شناورهای سدويت 

 ریال بر تن کيلومتر بوده است.  ۲/۳۰۳کيلومتر و کمترین هزینه حم  مربوط به يط لوله به ميزان 
 

 هاي نفتی  فرزوردهخام و  مخازن نگهداري نفت -11-8-1

ميليدون بشدکه    ۰/۴۲سازی نفت و ميعانات گازی در انبارهای پاالیشگاهی برابر بدا   ، ظرفيت ک  کييره۰۳89در سال 

هزار بشکه افزایش داشته است. این امر عمدتاً به دلي  افزایش ظرفيدت انبارهدای    ۱/۲۴2بوده که نسبت به سال گذشته،  

سدازی   در ایدن سدال، ظرفيدت کييدره    باشدد.   پاالیشگاه اصفهان و بندرعبا  می ۴در  نگهداری نفت يام و ميعانات گازی

 هدای  کرده است. ایدن ظرفيدت بدرای پاالیشدگاه     روز کفایت می ۳/۰۰يام پاالیشگاهی به طور متوسط برای  انبارهای نفت 
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تدا   1رمانشاه، شيراز و بندرعبا  بين های اراك، تهران، تبریز، ک روز و برای پاالیشگاه ۰۱آبادان، اصفهان و الوان کمتر از 

های بنددرعبا ، اراك، اصدفهان،    سازی نفت يام به پاالیشگاه درصد ظرفيت کييره 2/91باشد. در سال مزبور،  روز می ۴2

به دلي  نزدیکی بده مبدادی توليدد     سازی نفت يام آبادان و تهران ايتصاص داشته است. در مقاب  کمترین ميزان کييره

هدای نفتدی توليدد شدده در      سدازی فدرآورده   . برای کييدره باشد های الوان، کرمانشاه و شيراز می پاالیشگاهبه مربوط  نفت،

هدا و نقداط اسدتراتژیک کشدور      های نفتی در جوار پاالیشگاه ها و انبار فرآورده ای در پاالیشگاه ها، انبارهای کييره پاالیشگاه

ميليدون   2/۲1های کشور بالغ بدر   های نفتی در پاالیشگاه ی فرآوردهساز ، حجم ک  کييره۰۳89ایجاد شده است. در سال 

 بشکه بوده است.
 

 هاي نفتی   مصرف فرزورده -12-8-1

ميليدون ليتدر    2/۳۴1۴8درصد افزایش داشدته و بده   1/۱، مصرف بنزین نسبت به سال گذشته، ۰۳89در سال  بنزین:

باشدد. مصدرف    کننده بنزین در کشور می ین بخش مصرفتر درصد، عمده 1/88رسيد. بخش حم  و نق  با سهمی حدود 

بی توجهی به اجرای قانون توسعه حم  بنزین در این سال به دلي  سفرهای نوروزی، توزیع سويت در مناطق سي  زده، 

و مدیریت مصرف سويت و قانون اصالح الگوی مصرف انرژی، عدم نوسازی ناوگان حم  و نقد  و اسدتفاده   و نق  عمومی 

 روهای فرسوده و قاچاق افزایش یافت. از يود

رضدوی بده ترتيدب بدا      تهدران، اصدفهان و يراسدان   هدای   در سال مزبور، بيشترین حجم مصرف بنزین مربوط به استان

شدمالی و   ایدالم، يراسدان  هدای   ترین حجم مصرف آن مربوط بده اسدتان   ميليون ليتر و کم 2/۴۰1۳و  ۱/۴۴۵۵، ۱/۵91۵

 ميليون ليتر بوده است. 1/۴۲2و  ۲/۴۴1، 1/۴۴۴يب با کهگيلویه و بویراحمد به ترت

 9/۳2ميليون ليتر رسيد که در مقایسده بدا سدال گذشدته      1/۴۲۲2به  ۰۳89مصرف نفت سفيد در سال  نفت سفید:

هدای يدانگی، تجداری، يددماتی و      درصد کاهش داشته است. این امر عمدتاً ناشی از کاهش مصرف نفت سفيد در بخدش 

و 9/۰۴۲۲، ۳/8، 8/۲، ۰/۴۰9مصارف غيرانرژی و سایر بوده که نسبت به سال قب  به ترتيب به ميزان عمومی، کشاورزی، 

تغيير فرآیند دریافت نفت سفيد توان به  می از دیگر دالی  کاهش مصرف نفت سفيد، .اند ميليون ليتر کاهش داشته ۳/۴۰

گازرسدانی و اعدالم سدهميه نفدت سدفيد بده صدورت        يانوارها و استفاده از روش الکترونيک کارت بانکی، توسعه مطلدوب  

 و اجرای طرح توزیع و پاالیش کاالبرگ و شناسایی يانوارهای مصرف کننده نفت سفيد اشاره کرد. ای و فصلی  مرحله

آکربایجان غربی، سيستان و بلوچستان و کرمانشاه به های  در سال مزبور، بيشترین مصرف نفت سفيد مربوط به استان

قدم، و   بوشهر، های ميليون ليتر و کمترین مصرف این فرآورده مربوط به استان ۵/۴19و  ۲/۳9۵، 8/۳8۲يزان ترتيب به م

 ميليون ليتر بوده است. ۱/9و  ۰/۵، 1/۳مرکزی به ترتيب به ميزان 

ميليدون ليتدر    ۲/۳229۴درصد افزایش نسبت به سدال گذشدته بده    ۵/۰۰، مصرف نفت گاز با ۰۳89در سال  نفت گاز:

بيشترین افزایش مصرف قاب  مشاهده است. کشاورزی و سایر  های ها به استثنای بخش . این افزایش در تمامی بخشرسيد

بوده که نسدبت  ای  نيروگاهی )وزارت نيرو، بخش يصوصی و صنایع بزرگ( و حم  و نق  جادههای  این فرآورده در بخش

بخش حم  و نق  در مجمو  با سهمی اند.  ر افزایش داشتهميليون ليت 9/۴۱۵و  ۴/۲۴9۳به سال قب  به ترتيب به ميزان 
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جمله دالی  افزایش مصرف نفت گداز در سدال مزبدور،    کننده نفت گاز کشور است. از درصد، بزرگترین مصرف 8/۵۲حدود 

 استفاده از يودروهای فرسدوده و عددم جدایگزینی آنهدا و قاچداق ایدن      ، ۲افزایش مناطق توزیع نفت گاز یورو توان به  می

 فرآورده اشاره کرد. 

رضوی بده ترتيدب بده ميدزان      اصفهان، تهران و يراسانهای  در سال مزبور، بيشترین مصرف نفت گاز مربوط به استان

کهگيلویده و بویراحمدد،   هدای   ميليون ليتر و کمترین مصرف این فرآورده مربوط به اسدتان  ۰/۴289و  1/۴1۲۳، ۴/۴9۲8

 ميليون ليتر بوده است. 2/۴۲۲و  ۰/۰81، ۲/۰۳۰يب به ميزان ایالم و چهارمحال و بختياری به ترت

 1/۴۵ن به ميزاميليون ليتر رسيد که نسبت به سال گذشته  ۲/۵2۳1، مصرف نفت کوره به ۰۳89در سال  نفت کوره:

ی کشاورزی، حم  و نق  دریدای  های درصد افزایش داشته است. این امر عمدتاً ناشی از افزایش مصرف نفت کوره در بخش

و  ۱/1، 9/۴)وزارت نيرو، بخش يصوصی و صنایع بزرگ( بوده که نسبت به سال قب  بده ترتيدب بده ميدزان      نيروگاهی و

مصرف واحدهای توليدی بده  توان به  از دیگر دالی  افزایش مصرف نفت کوره، می اند. ميليون ليتر افزایش داشته 9/۰8۲2

کننده نفت کوره  درصد بيشترین مصرف 9/8۵ ها با سهمی معادل روگاهویژه کاريانجات سيمان اشاره کرد. در این سال، ني

 اند.  بودهها  در بين دیگر بخش

همدان، هرمزگدان و مازنددران بده ترتيدب بده ميدزان       های  در سال مزبور، بيشترین مصرف نفت کوره مربوط به استان

کهگيلویه و بویراحمدد، سدمنان،   های  ستانميليون ليتر و کمترین مصرف نفت کوره مربوط به ا ۲/1۵۳و  ۴/8۰۳، ۰/8۳۰

 .ميليون ليتر بوده است ۰/۵و  ۴/۴، ۴/۴لرستان هرکدام به ميزان 

رسيده است. مصرف گاز مایع  ۰۳8۱ترین سطح يود از سال  به پائين ۰۳89مایع در سال  ميزان مصرف گاز گاز مایع:

به ها  ليون ليتر رسيد. این کاهش در تمامی بخشمي ۱/۳۵۴۳درصد کاهش نسبت به سال قب ، به  9/۳با  ۰۳89در سال 

 این ميزان کاهش بيشتر به دلي  کاهش مصرف این فرآورده در بخشقاب  مشاهده است. اما، استثنای بخش حم  و نق  

توان به  از دیگر عوام  کاهش مصرف گاز مایع، مینسبت به سال گذشته بوده است. ميليون ليتر  ۵/۰۳۳يانگی به ميزان 

ها بر روند توزیدع   و افزایش نظارت يه مصرف دايلی و مناطقمرد صادراتی و افزایش ارزآوری برای کشور، کاهش سهرویک

بدين  کننده گاز مایع در  درصد بيشترین مصرف 2/82بخش يانگی با سهمی معادل کاال و يدمات در مناطق، اشاره کرد. 

 بوده است.ها  دیگر بخش

اصدفهان و يوزسدتان بده ترتيدب بده ميدزان       های مرکدزی،   مایع مربوط به استان در سال مزبور، بيشترین مصرف گاز

چهارمحدال و بختيداری، اردبيد ،    هدای   ميليون ليتر و کمترین مصرف گاز مایع مربوط به استان 8/۳1۲و  1/2۲۰، 8/922

 ميليون ليتر بوده است. 2/۰۱و  2/۰۱، 1/۲، 1/۲لرستان و گيالن به ترتيب به ميزان 
 

 هاي نفتی خام و فرزوردهقیمت نفت  -18-8-1

درصد نسبت به سال قب ،  2/9و  1/9، قيمت جهانی نفت يام سبک و سنگين ایران با کاهشی معادل ۴۱۰8در سال 

 دالر به ازای هر بشکه رسيد.  8/2۰و  9/2۴به 

الت متحدده آمریکدا،   های تجاری ميان چين و ایدا  تنشتوان به  ترین دالی  کاهش قيمت نفت در این سال، می از مهم
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 های اوپک و متحدانش اشاره کرد.  رشد توليد شي  آمریکا و سياست

، دولت قيمت بنزین را برای چهار ماه پایانی سال افزایش داد. در هشت ماه اول این سدال، قيمدت هدر    ۰۳89در سال 

 ۵۱هدا   گاز و نفت کوره بدرای نيروگداه  هزار ریال، هر ليتر نفت  ۰۴هزار ریال، هر ليتر بنزین سوپر  ۰۱ليتر بنزین معمولی 

ریدال بدوده اسدت.     ۰۵۱۱ریال و هر ليتر نفت سدفيد   ۴۳۱۱هزار ریال، هر کيلوگرم گازمایع  ۳ها  ریال و برای سایر بخش

هزار ریال، هدر   ۳۱هزار ریال و آزاد  ۰۵ای  همننين در چهار ماه پایانی سال مزبور، قيمت هر ليتر بنزین معمولی سهميه

ریدال و بدرای سدایر     ۵۱هدا   هزار ریال، هر ليتر نفت گاز و نفت کوره بدرای نيروگداه   ۳۵ای و آزاد  ین سوپر سهميهليتر بنز

 ریال بوده است. ۰۵۱۱ریال و هر ليتر نفت سفيد  ۴۳۱۱هزار ریال، هر کيلوگرم گاز مایع  ۳ها  بخش
 

 گازطبیعی   -4-1

 میادین و ذخایر گاز طبیعی -1-4-1

ميدان مسدتق ، سدازندی، گنبددی در     ۰9ميدان گازی در مناطق يشکی و دریایی شام :  ۴۴ ، تعداد۰۳89در سال 

مناطق يشکی )مارون يامی، مسجد سليمان، لب سفيد، پازنان، نفت سفيد، يانگيران، داالن، گنبدلی، تابناك، نار، همدا،  

و سدازندی )ميددان پدار  جندوبی،      ميدان مستق  گدازی  ۲کنگان، شانول، وراوی، سريون، سراجه، آغار، تنگ بيجار( و 

ميدان سلمان/ سازند کنگان داالن، ميدان الوان/ سازند کنگدان داالن، ميددان گدورزین قشدم( در منداطق دریدایی فعدال        

 اند.  بوده

و گداز  هدای پيشدرفته را در حدوزه صدنعت نفدت       توجه به اهداف برنامه راهبردی وزارت نفت که دستيابی به فناوریبا

ها،  ها و استراتژی ترین عام  در تحقق این اهداف را تدوین و طراحی دقيق برنامه رکت ملی نفت ایران مهممدنظر دارد، ش

 .داند متناظر با اهداف ترسيمی در نقشه راه برای آینده می

 :معيارهای رعایت با کشور گاز تأمين باالدستی و مدیریت مدون اسناد ایران براسا  گاز ملی شرکت اصلی مأموریت

 گاز صنعت ارزش زنجيره اجزای هماهنگی طریق زیست از  محيط حفظ به مشتریان، تعهد رضایت عرضه، کسب نيتام

 .است پایدار و ایمن پاك، گاز تأمين هدف با آن، در فعال های همه شرکت برتر عملکرد تحقق و تجاری مناسبات مبنای بر

 و کشح طریق از توليد گاز توان حفظ شد که نقش مهمی دربا می وزارت نفت های اولویت ترین مهم از یکی گاز اکتشاف

در  دارد. گداز  توليدکننده ميان کشورهای در ایران جایگاه ارتقاك و کشور کيایر افزایش همننين و جدید مخازن جایگزینی

 ۳۴2ميليارد فدوت مکعدب معدادل     ۴8/۰۰۲89، چهار ميدان جدید جمعاً با حجم گاز يشک قاب  استحصال ۰۳89سال 

 ميليارد مترمکعب کشح شده است. این ميادین عبارتند از:

 ميليارد فوت مکعب، ۰۰۱2۱ميدان ارم )کوهانک دنگ( با گاز يشک قاب  استحصال معادل  -

 ميليارد فوت مکعب، 22/۳۱۵ميدان نام آوران )مخزن ایالم( با گاز يشک قاب  استحصال معادل  -

 ميليارد فوت مکعب،  2۰/۰۰ستحصال معادل ميدان منصوری )سازند سروك( با گاز يشک قاب  ا -

 ميليارد فوت مکعب.  ۱۴/۰۴۰مشترك فروزان با گاز يشک قاب  استحصال  -ميدان مرزی -

 .اسدت  وابسدته  نيدز  مصدرف  ميدزان  ميادین به ارزیابی و اکتشاف رب عالوه کيایر، در حجم تغييرات که است ککر به الزم
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تریليدون مترمکعدب کيدایر     ۱/۳9، روسديه بدا   شرکت بریتيش پتروليومی منتشره از سو ۴۱۰8براسا  آيرین آمار سال 

نخست کشورهای دارنده کيایر گدازی  درصد از کيایر گازطبيعی جهان را درايتيار دارد و جایگاه  ۰/۰8گازطبيعی حدود 

 رد.درصد از کيایر گاز طبيعی جهان، جایگاه دوم در جهان را دا ۰/۰2ایران پ  از روسيه با حدود  و جهان

درصدد ایدن    ۰/۵۲رسديد کده    ۰۳89تریليون مترمکعب در سال  ۰/۳۳ک  ميزان کيایر قاب  استحصال گازطبيعی به 

بدر   کيایر در مناطق دریایی و مابقی در مناطق يشکی قرار دارند. الزم به ککر است که تغييرات در حجدم کيدایر، عدالوه   

منتشدره از سدوی شدرکت     ۴۱۰8ت. براسا  آيرین آمار سدال  اکتشاف و ارزیابی ميادین به ميزان مصرف نيز وابسته اس

درصد از کيدایر گدازطبيعی جهدان را     ۰/۰8تریليون مترمکعب کيایر گازطبيعی حدود  ۱/۳9بریتيش پتروليوم، روسيه با 

درصدد از   ۰/۰2درايتيار دارد و جایگاه نخست کشورهای دارنده کيایر گازی جهان است. ایران پ  از روسديه بدا حددود    

 يایر گازطبيعی جهان، جایگاه دوم در جهان را دارد. ک
  

 تولید گاز غنی  -2-4-1

 اقتصاد برنامه های پروژه در شده تعيين اهداف تحقق منظور به متعددی مواجه است.های  چالش با توليد در صنعت گاز

محقق  ۴۲تا  ۴۴و  ۰۲، ۰۳ فازهای سکوهای از برداری بهره و اندازی پار  جنوبی، راه گازی ميدان در ۰۳89 سال مقاومتی

 .است داشته قب  سال به نسبت درصد 1/2شده است. توليد در ميادین مشترك گازی پار  جنوبی رشدی بالغ بر 

و سدازندهای  کالهدک  گداز  گویند که بده صدورت    گاز توليدی از منابع نفت و گاز قب  از انجام فرآورش را گاز غنی می

زدایدی، کاريانجدات گداز و     گاز غنی عمدتاً در واحدهای پاالیشی و نم باشد. دستر  می ستق  قاب گاز ميادین مو گازی 

شدود.   های عمليداتی نيدز اسدتفاده مدی     شود. البته از گاز غنی برای انجام بريی فعاليت ها مصرف می گازمایع و پتروشيمی

ز استخرا  به کاريانجات گاز و گاز مایع، گاز غنی پ  الذا  .دهند ها تشکي  می بخشی از گاز غنی را آب و سایر نايالصی

گاز توليدی جهت تزریق به ميدادین  همننين مقداری از این شود.  زدایی تحوی  داده می های گاز و واحدهای نم پاالیشگاه

 سدوزانده  سدبک  و يدام  گازهدای  کليه شام  شده سوزانده گازهای .گردد ارسال میواحدهای پتروشيمی  بهمابقی نفتی و 

است و کاهش ميزان گازهای سوزانده شده عموماً ناشی از کداهش توليدد    گازی تأسيسات و برداری بهره واحدهای در شده

 بوده است. 
 

 تزریق گاز و زب به میادین نفتی  -8-4-1

مهم و عملی در زمينده افدزایش ضدریب بازیافدت و      یتوان اقدام میرا مخازن نفتی  به اجرای تزریق متناوب آب و گاز

هدم  ، در طدول سدال   .شدوند  زن تزریدق مدی  ادر این روش آب و گاز به صورت متناوب به مخ ؛برداشت نفت برشمردازدیاد 

اسدت.  گاز ترش عمده گاز تزریقی ایران، گيرد اما  تزریق گاز شيرین و هم تزریق گاز ترش به مخازن نفتی کشور انجام می

امدا در   .یابدد  کاهش مدی ی تأمين گاز مصرف نياز کشور به تزریق گاز به مخازن نفتی هر ساله در فصول سرد سال به دلي 

های يانگی و تجاری، نسبت به فصول سرد امکان بيشدتری بدرای تزریدق     فصول گرم سال، با کاهش مصرف گاز در بخش

بودن ضریب بازیافت مخازن نفتدی و عددم    های بخش انرژی کشور پایين یکی از چالش شود. گاز به مخازن نفتی فراهم می

های ايير  های ازدیاد برداشت ازجمله عدم تحقق کام  اهداف برنامه تزریق گاز به مخازن نفتی در سال ای کام  طرحاجر
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 به دلي  کمبود گاز و افزایش مصرف بوده است. 

قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی کشدور موظدح گردیدده تمهيدداتی را فدراهم       ۲9وزارت نفت براسا  بند ث ماده 

رغم این سياسدت،   یک درصد افزایش یابد. علی به ميزان کشور مخازن بازیافت اجرای قانون برنامه ضریب طول نماید تا در

ميليدون بشدکه آب در سدال     9/91مکعب گاز در روز و ميليون متر ۳/۵1ميزان تزریق گاز و آب به ترتيب  ۰۳89در سال 

 ۰۳89سدال  در در مجمدو   اندد.   افدزایش، داشدته   درصد 1/۳درصد کاهش و  ۳/۰1بوده که نسبت به سال قب  به ترتيب 

 در روز کاهش یافته است. مترمکعب  ونميلي ۱/۰۴حدود  ،ادینبه ميتزریق گاز 
 

 پاالیش گازطبیعی  -4-4-1

های  يالص کردن گاز و بهينه کردن يواص گاز استخراجی از چاهبرای از آن واحدی پردازشی است که  ،گاز االیشگاهپ

هدای گداز واحددهای     در پاالیشدگاه  .گردد تا گاز به صورت قاب  مصرف در مصدارف عمدومی تبددی  شدود     گاز استفاده می

واحدد  سدازی،   ، بخدش شديرین  واحد تثبيت ميعانات گدازی ، واحد دریافت و جداسازی گاز و ميعانات گازیمتعددی نظير 

 نم زدایی و غيره وجود دارد. واحد، تصفيه گاز ترش

نژاد، بيد بلند، سريون و قشم، ایالم  پاالیشگاه گاز شام  مجتمع پار  جنوبی، فجر جم، پارسيان، هاشمی 9در ایران 

ایدن  يدوراك  زدایی شام : نم زدایدی گدورزین، داالن، سدراجه و شدوریجه وجدود دارد کده        واحد نم ۲و مسجدسليمان و 

سفيد، سدريون،    مخازن گاز نار و کنگان، مزدوران، شوریجه، گنبدلی، آغار، آغاجاری، نفت از عمدتاً ها و واحدها یشگاهپاال

گدردد. مجتمدع گداز پدار       تأمين مدی بيجار، تابناك، شانول، وراوی و هما،  جنوبی، تنگ و داالن، سراجه، پار  گورزین

( ، ۰8(، )۰1-۰9(، )۰۵-۰2(، )۰۳(، )۰۴(، )8-۰۱(، )2-1-9(، )۲-۵(، )۴-۳، )۰، شدام  فازهدای   ۰۳89جنوبی در سال 

 ( بوده است. ۴۴، ۴۳ و ۴۲( و )۴۰-۴۱)

 سدند  در .ميليدون مترمکعدب بدوده اسدت     9/۰۱۵۴، روزانده  ۰۳89های گاز کشدور در سدال    ظرفيت اسمی پاالیشگاه

برداشدت   بده  باتوجه گازطبيعی، مترمکعب ۰۴۱۱ روزانه ایمن و پایدار پاالیش و توليد )شرکت ملی گاز(، ۰۲۱۲ انداز چشم

درصدد ایدن برنامده     1/91کده   .اسدت  شده ابالغ و تعيين ایران، گاز ملی شرکت اهداف از گازی، مخازن بهينه از و صيانتی

 تحقق یافته است.

صدرف   ميليارد مترمکعب آن 1/1های گاز کشور شده که  ميليارد مترمکعب گاز وارد پاالیشگاه ۳/۴۲8، ۰۳89در سال 

ميليارد مترمکعب در مشع  سوزانده شده و در  ۴/۴، ()ميليارد مترمکعب صرف گازهای اسيدی ۵/۳ها،  سويت پاالیشگاه

ميليارد مترمکعب گازطبيعی بده يطدوط انتقدال     2/۴۳۰پروپان،  و نهایت پ  از توليد گوگرد، مایعات گازی و اتان، بوتان

 .است شده ارسال

های گاز و گاز مایع، جهت انتقال  زدایی و کاريانه ها به همراه گازهای دریافتی از واحدهای نم شده پاالیشگاه گاز تصفيه

ميليدارد   2/۴۳۰مقدار  ۰۳89گردد. از ک  گاز تحویلی به يطوط لوله در سال  به مبادی مصرف، به يطوط لوله تزریق می

ای گدازی حاصد  گردیدده و مدابقی آن توسدط      ه درصد گازی است که از تصفيه در پاالیشگاه ۵/8۳مترمکعب آن، معادل 

 

از ی دی اکسيد کربن یا سولفيد هيدروژن را گویند. این نايالصی ها، اسيدهایی را تشکي  داده و سبب يوردگی لوله فلزی می شود. با اسدتفاده  ( گاز اسيدی، گازطبيعی حاو۰

 فرآیند شيرین سازی، اثر گازهای اسيدی ينثی می شود.

http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D8%A7%D8%B2
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 زدایی تأمين شده است.  های گاز و گاز مایع يوزستان و تاسيسات نم کاريانه

ميليدارد   ۲/1و  ۴/9زدایدی نيدز بده ترتيدب      های گاز و گاز مایع يوزسدتان و واحددهای ندم    البته در این سال کاريانه 

ميليارد مترمکعبی گدازطبيعی بده کشدور،     ۲/۱ر مجمو  با واردات اند که د مترمکعب به يطوط لوله سراسری تحوی  داده

 ميليارد مترمکعب بوده است. 2/۴۲1ک  گازطبيعی در دستر  و تحویلی به يطوط لوله کشور 

باتوجه به گسترش دامنه کاربری و تحت پوشش قرار گرفتن تقریباً تمام شهرها و روستاهای کشور و افدزایش مصدرف   

بر ارتقای کمی و کيفدی محصدوالت    ين متناسب با افق ترسيمی در سند ملی راهبرد انرژی مبنیدر داي  کشور و همنن

زنجيره گاز )پاالیشی و پتروشيميایی( با رویکرد ایجاد حداکثر ارزش افزوده از طریق ارتقای فنداوری و توليدد محصدوالت    

ظرفيدت جغرافيدایی سياسدی )ژئوپلتيدک( و      متناسب با استانداردهای روزآمد و همننين به منظور استفاده حدداکثری از 

زدایدی گداز طبيعدی در ایدران از روندد رو بده        المللی کشور در بازارهای جهانی انرژی، باید پاالیش و نم ارتقای جایگاه بين

 ابد. یای این روند همننان ادامه  های توسعه رشدی بريوردار بوده و با در نظر گرفتن طرح

های در دست اجرا، توسعه، تکمي  و بهبود پاالیشی کشور بده شدرح زیدر بدوده      طرح، آيرین وضعيت ۰۳89در سال  

 است: 

نظر بود  در ميليون مترمکعب در روز است. ۲/۳)ميمک(: ظرفيت این پاالیشگاه  ۴فاز  -احداث پاالیشگاه گاز ایالم -

و طدرح توسدعه    هيد پروژه تهمناقصه ماه پ  از انتخاب مشاور به طول انجامد. اسناد  ۳۳ این پروژه که مدت زمان

جهدت انتخداب    HSE و یحقدوق  یهدا   مانيالزم از امور پ یمناقصه و ايذ مجوزها هيو ته یدرحال بررس   شگاهیپاال

 .است ییاجرا مانکاريپ

هزار بشکه در روز ميعانات گازی  11مترمکعب گازطبيعی،  2/۵2جنوبی هریک با هدف توليد روزانه  فازهای پار  -

ندد و  ا هکار کرده تن گازمایع و یک ميليون تن اتان، آغاز ب ميليون ۱۵/۰و همننين توليد ساالنه  تن گوگرد ۲۱۱و 

 ۰1 ، فازهدای درصد ۳۰/88: ۰2و  ۰۵درصد، فازهای  91/82: ۰۲ درصد، فاز ۵2/8۲: ۰۳ فاز ۰۳89تا انتهای سال 

 82/88: ۴۲و  ۴۴،۴۳هدای  درصدد و فاز  ۵۲/88: ۴۰و  ۴۱درصدد، فازهدای   2۵/89: ۰8 درصد، فداز  19/88: ۰9و 

 .اند داشته درصد، پيشرفت فيزیکی
 

 انتقال گازطبیعی  -5-4-1

 گداز،  انتقدال  يطوط کند. می ایفا کنندگان ارائه گاز به مصرف در کننده تعيين نقشی توزیع گازطبيعی و سيستم انتقال

 .روند می مارش به سيستم اصلی این اجزای های توزیع شبکه و گاز فشار کاهش و تقویت تأسيسات

 1/۱ کيلومتر)معدادل  9/۴2۰گاز احدداث شدده کده     انتقال لوله يط کيلومتر هزار ۳/۳8از  بيش ۰۳89تا انتهای سال  

 92 و توربوکمپرسدور  دسدتگاه  ۳۰2 تاسيسات انتقال و توزیع گاز شدام   .است داشته افزایش قب  درصد(  نسبت به سال

هدزار   ۲/۳1، ۰۳89بدرداری شدده تدا پایدان سدال       ک  يطوط انتقال گاز بهدره  باشد. می کشور در گاز فشار تقویت ایستگاه

 کيلومتر بوده است.

هایی است که در افزایش توليد و ظرفيت انتقدال گداز کشدور از      ترین اقدامات اجرایی، فرجام بخشيدن به پروژه مهماز 
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نان شبکه گاز رسانی را بدا يدود بده همدراه     سزایی دارند و همننين افزایش قابليت اطمي مبادی توليد تا مصرف اهميت به

 آورند.  می

 توان به موارد زیر اشاره کرد:  در سامانه انتقال گازطبيعی، می ۰۳89ترین اقدامات انجام شده در سال  مهم از

 اند: برداری رسيده به بهره ۰۳89های يطوط انتقال گاز که توسط شرکت مهندسی و توسعه در سال  پروژه

 ۴ و ۰ سدایت  رابدط  لولده  مياندوآب، يدط  -سقز، سقز -سراسری شام : يطوط انتقال دهگالن نهم گاز انتقال يط -

 آباد، يرم -کوهدشت جنوبی و يط تکميلی پار 

 ماهشهر، -عبا  بار و دره -آباد بيرم، کامفيروز، همت دماوند، تقویتی -شهرها شام : فيروزکوه گاز انتقال يط -

 ۵2 يدط  به اتصال مورد ۲جنوبی و  يراسان در انتقال يط تانی شام : اجرایاس گاز های شرکت در گاز انتقال يط -

 يوزستان.  در سراسری اینچ
 

 سازي گازطبیعی در مخازن زیرزمینی ذخیره -6-4-1

توجه به ظرفيت ثابت توليد و انتقال، پوشدش  شود که با شرایط اقليمی کشور، نوسانات فصلی مصرف گاز را موجب می

کند. بر این اسا  برای استمرار گازرسانی با استفاده از مخازن زیرزمينی  را دچار مشک  می مصرفو  کام  نوسانات در ا

 کنند.  ای را در نقاط مختلح نزدیک مبادی مصرف گاز تعبيه می طبيعی، مخازن کييره

مخدازن   در گاز سازی کييره .دارد سال اوقات سرد و نامتعارف شرایط در مصرف سایی سازی گاز، سعی در او  کييره

ترین ابزار تحقدق ایدن امدر     شنايتی و تنو  سازندها و مخازن هيدروکربوری در کشور، اصلی با درنظر گرفتن شرایط زمين

 : استبه شرح زیر بوده  ۰۳89آيرین وضعيت عملياتی مخازن کييره سراجه و شوریجه در سال  مهم است.

 که بوده مترمکعب ميليارد ۳/۴ با برابر شوریجه و سراجه زیسا کييره مخازن به شده تزریق گاز حجم ۰۳89 سال در

است. در سال مورد بررسی ميزان تزریق گاز در مخازن از مقدار گداز   بريوردار قب  سال به درصدی نسبت ۱/۳از کاهش 

 سدال  هبد  نسدبت  درصدی 1/۳۲با افزایش  نيز مخازن این از شده برداشت گاز مقدار دیگر سوی از برداشتی کمتر بوده و

سازی به عنوان شدايص   مانده در مخازن کييره گاز باقی .دهد می نشان را مترمکعب ميليارد 2/۴ مقدار رو بوده و هقب  روب

 های سرد سال است.  ایجاد تعادل درصورت لزوم و در ماه

بت بده سدال   ميليون مترمکعب بوده که نسد  ۳/۰۳۳۲سازی گاز کشور  مانده در مخازن کييره ، گاز باقی۰۳89در سال 

مخازن گازطبيعی که توسط شدرکت ملدی گداز در دسدت اجدرا، بررسدی و مطالعده        درصد، کاهش یافته است.  ۳/۰۳قب  

 از:  باشند، عبارتند می

باشد و ورودی گاز آن از طریق يط لوله پدنجم تهدران صدورت     از نو  هيدروکربوری می نمخز ینا مخزن سراجه قم:

 باشدد.  مدی  در سدال  مترمکعدب ( ميليارد 9/۰و فاز دوم  ۵/۰)فاز اول  ۳/۳این مخزن  سازی حجم کييرهگيرد. حداکثر  می

مدت زمان تزریق و  باشد. می روزدر  مترمکعب( ميليون ۴/۰۴و فاز دوم  9/8)فاز اول  ۴۴ مقطعی حداکثر قابليت برداشت

سدازی سدراجه در پایدان سدال      هعملکرد مخزن کييدر  ماه درنظر گرفته شده است. ۲و  1برداشت از این مخزن به ترتيب 

ميليدون   8/928و  2/۳۴، ۵/8۱۴گاز تزریقی به مخدزن بده ترتيدب     و ، سويت تأسيسات شام  گاز دریافتی از يط ۰۳89
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 8/۴2۳و  ۲/988، 9/8۱۲مترمکعب و گاز برداشتی از مخزن، گاز تحویلی به يط و گاز باقی مانده در مخدزن بده ترتيدب    

 باشد.  ميليون مترمکعب می

ورودی گاز به این مخزن از طریق ایستگاه  باشد و از نو  هيدروکربوری می نمخز ینا :رضوي زن شوریجه خراسانمخ

)فداز اول و دوم هدر    9/۲این مخدزن   سازی حجم کييرهحداکثر  گيرد. نژاد صورت می پاالیشگاه هاشمی ۵/۴شير، کيلومتر 

( ميليدون  ۴۱)فداز اول و دوم هریدک    ۲۱ مقطعدی  ت برداشتحداکثر قابلي باشد. می در سال مترمکعب( ميليارد ۲/۴یک 

عملکرد نظر گرفته شده است. ماه در ۲و  9این مخزن به ترتيب  مدت زمان تزریق و برداشت از باشد. میروز در  مترمکعب

يب شام  گاز دریافتی، سويت تأسيسات و گاز تزریقی به مخزن به ترت ،۰۳89سازی شوریجه در پایان سال  کييرهمخزن 

گاز تحویلی به يط و گاز باقی مانده در مخزن بده   ،ميليون مترمکعب و گاز برداشتی از مخزن ۰/۰۲۱۴و  ۰/۲۳ ،8/۰۵۲2

سدازی   در سال مربوطه ميزان تزریق گاز به مخزن کييدره  .است مکعبميليون متر ۲/۰۱1۱و  2/۰2۴8 ، ۲/۰21۱ترتيب 

رو بدوده و شدايص گداز     هروبد  یدرصدد  1/۰۳ق شدده بدا کداهش    شوریجه از مقدار برداشت کمتر بوده و شايص گاز تزری

 درصد نسبت به سال قب  را تجربه نموده است. 1/۲2برداشتی از مخزن نيز افزایشی معادل 
 

 صادرات و واردات گازطبیعی  -7-4-1

ی است. لذا ایدن  الملل ای و بين های شرکت ملی گاز ایران، افزایش صادرات گازطبيعی به بازارهای منطقه ازجمله برنامه

المللی گداز طبيعدی    ای و بين های متعدد و متنوعی را برای حضور ایران در تجارت منطقه شرکت در تالش است تا فرصت

هاست کده بده    فراهم نماید. در این راستا ایران با درايتيار داشتن حجم کافی گاز برای تأمين نياز دايلی و صادرات، سال

کند. ترکيه، ارمنستان، آکربایجان، نخجوان و عراق، بازارهای کنونی صدادرات گداز ایدران     کشورهای همسایه گاز صادر می

هستند. ایران از ترکمنستان و آکربایجان گدازطبيعی وارد و بده ترکيده، نخجدوان، ارمنسدتان، آکربایجدان و عدراق صدادر         

 نماید.  می

درصد  ۰/9۰ به سال قب  رسيد که نسبت مترمکعب ونميلي ۱/۳88حدود به  ۰۳89کشور در سال  واردات گازطبيعی

سير نزولی داشته است و افدزایش صدادرات در پدی تصدميم وزارت نفدت در       8۵روند واردات از سال  داشته است.کاهش 

المللی ایران در بازارهای جهانی  راستای استفاده حداکثری از ظرفيت جغرافيایی سياسی )ژئوپلتيک( و ارتقای جایگاه بين

ين باتوجه به تعهدات کشدور دريصدوص صدادرات گداز طبيعدی سدير صدعودی داشدته و ميدزان صدادرات           انرژی و همنن

 گازطبيعی در این سال از واردات پيشی گرفته است. 

زمدانی توليدد بدا     سازی و هم کننده گازطبيعی در جهان است و باتوجه به امکانات موجود کييره ایران چهارمين مصرف

رسدد. بده منظدور تدأمين بخشدی از       تأمين گازطبيعی ازجمله واردات، ضروری به نظر میه مصرف، تعدد و تنو  در زنجير

ها است ایران به يصوص در فصول سرد سال از ترکمنستان  گازطبيعی مورد نياز مناطق شمالی و شمال شرق کشور سال

دليدد  پردايددت نشدددن بدده واردات گددازطبيعی از ترکمنسددتان  ۰۳89در سددال ، لدديکن کددرده و آکربایجددان گدداز وارد مددی

 به رقمواردات گازطبيعی از آکربایجان در این سال با افزایش مواجه بوده و  .به صفر رسيدحساب گازبهای صادراتی  صورت

  است. رسيدهميليون مترمکعب  ۱/۳88
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ر کاهش گداز صدادراتی ایدران بده ایدن کشدو       و آید ترین مقصدهای گاز صادراتی ایران به حساب می یکی از مهم عراق

 شود.  میيطر کمبود برق و ياموشی در پایتخت عراق و سایر شهرهای عراق  موجب

و  گداز  واردات بده  شددت  بده  يود طبيعی منابع بودن کم دلي  به که است ایران گاز مهم مشتریان دیگر از نيز ترکيه

درازای دریافت برق )تهداتر   شوراین کصادرات گاز ایران به  است. ایران گاز مشتریان دیگر از رمنستانا است. وابسته نفت

 بده  ارمنستان بستگی به ایران گاز صادرات ميزان افزایش ست.گاز و برق ایران و ارمنستان( بخشی از همکاری دو کشور ا

 دیگدر  از نخجدوان  ربایجان و. آکدارد کشور این سوی از برق بيشتر تأمين و گاز دریافت برای ارمنی طرف آمادگی ميزان

 .داشته است نخجوان و آکربایجان جمهوری بين گاز سوآپ ایران گذشته در که هستند ایران زگا شرکای تجاری
 

 گاز رسانی  -3-4-1

کننددگان دارد.   ه پایدار و سدالم گداز بده مصدرف    کننده و اصلی برای ارائ قشی تعيينسامانه انتقال و توزیع گازطبيعی ن

های توزیع، اجزای اصدلی سدازنده ایدن سدامانه بده شدمار        شبکهيطوط انتقال گاز، تأسيسات تقویت و کاهش فشار گاز و 

هدای   گاز پاالیش شده از طریق يطوط لوله انتقال گاز فشار قوی، پ  از چندین بار کاهش فشار گاز در ایستگاهآیند.  می

د، گداز  شدود. سدپ  از طریدق انشدعابات موجدو      وارد يطوط شبکه توزیع می ،های تقلي  فشار اصلی گاز شهرها و ایستگاه

 گردد. التور، برحسب نو  و ميزان مصرف تأمين میرگکنندگان پ  از تقلي  فشار توسط  مصرف

 ۳۰گداز در سراسدر کشدور توسدط      کيلدومتر شدبکه  هزار  ۲/۳18د ، حدو۰۳89 تا پایان سالطبيعی: گذاری گاز شبکه

 و رضدوی، فدار ، اصدفهان    يراسدان هدای   ها، شرکت گاز استان در ميان این شرکتشده است.  احداث استانی گاز  شرکت

 قرار داشتند. های اول تا چهارم کيلومتر شبکه در ردههزار  ۲/۴۴ و، ۴/۴2 ،1/۴8 ،9/۳۲به ترتيب با  تهران

هدای   ن بخدش يانشدعاب بدرای مشدترک   ميليون  ۰۴حدود  ،۰۳89کنندگان گازطبيعی: تا پایان سال  انشعابات و مصرف

نصب  ۰۳89هزار انشعاب در سال  2/۳۵۳، یعنی  درصد آن ۱/۳یده که حدود گردمختلح يانگی، تجاری و صنعتی نصب 

 شده است.

 هدزار  ۱/819و  9/۰۰۳۳، 8/۰۰12يراسان رضدوی بده ترتيدب بدا     اصفهان و  تهران، هایرسانی استان های گاز  شرکت

 اند.انجام داده ۰۳89بيشترین عمليات انشعاب گذاری در کشور را تا پایان سال انشعاب 

هدزار   2/8۰۲کننده گازطبيعی در کشور وجود داشته که حددود   ميليون مصرف ۲/۴۲در مجمو   ۰۳89ایان سال در پ

شده  به ازاك هر انشعاب نصباند. در پایان این سال،  کنندگان کشور اضافه شده به جمع مصرف ۰۳89کننده در سال  مصرف

 ه وجود داشته است.کنند مصرف ۱/۴گازطبيعی در کشور حدود 
 

 مصرف گازطبیعی -9-4-1

ی گازطبيعشود. مصرف نهایی  های مولد انرژی تقسيم می مصرف گازطبيعی به دو دسته مصارف نهایی و مصارف بخش

های يانگی، تجداری و عمدومی، صدنعت، حمد  و نقد ، کشداورزی و        شام  دو بخش مصرف نهایی انرژی )مصارف بخش

گردد. مصارف بخش انرژی گاز طبيعدی   ان يوراك پتروشيمی( میسويت پتروشيمی( و مصارف نهایی غير انرژی )به عنو

ها و دیزل ژنراتورهای موجود در مسدير   های تقویت فشار، سويت توربين های نفت و گاز، ایستگاه شام  سويت پاالیشگاه
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و يدوراك   هدا  يانده  سازی، مصارف تلمبه ها، مصارف واحدهای کوره بلند، واحدهای کک يط لوله و گاز مصرفی در نيروگاه

  .باشد سازی می واحدهای هيدروژن

داشت. درصد افزایش  1/۴ ميليارد مترمکعب بود که نسبت به سال قب  ۰/۴۴۰گازطبيعی  ک مصرف  ۰۳89در سال 

  بود. درصد ۰/۳2و  8/2۳در این سال سهم مصارف نهایی و مصارف بخش انرژی به ترتيب 

درصدد کداهش    ۵/1درصدد افدزایش و مصدارف بخدش اندرژی       ۲/8مصارف نهایی نسبت به سال قبد    ۰۳89در سال 

شدام   هدای صدنعت )   درصدد، بخدش   9/۲۱و  2/۲۵کنندگان نهایی گازطبيعی به ترتيدب بدا    ترین مصرف اند. بزرگ داشته

هدای يدانگی و    باشند. در این سال بيشترین افزایش حجم مصرف گازطبيعی به بخش واحدهای پتروشيمی( و يانگی می

درصددی مصدرف    ۴/2و  ۳/۰۱ميليون مترمکعب ايتصاص داشدته اسدت. افدزایش     ۳/۴۲۳۲و  8/۵۳۵۲ صنعت به ترتيب

های گرمایشی بخش يدانگی   های يانگی و تجاری و عمومی به دلي  سرما و روشن بودن همه سامانه گازطبيعی در بخش

اسدتان اصدفهان ايتصداص     باالترین ميزان مصرف در بخش يانگی به استان تهران و در بخش صدنعت بده  و تجاری بود. 

 یافت.

درصدد   ۵/۴2مکعب افدزایش )  ميليون متر ۵/299بيشترین ميزان رشد مصرف گازطبيعی مربوط به بخش کشاورزی با 

هدای نفتدی روندد     ست که مصرف فدرآورده ا باشد. روند افزایشی مصرف گازطبيعی در بخش کشاورزی بيانگر آن رشد( می

هدا را جبدران نمدوده اسدت.      به عنوان جایگزین و سويت غالب، کاهش سایر سويتروبه کاهشی را پيموده و گاز طبيعی 

 ميليون مترمکعب کاهش مصرف داشته است.  2/۰9بخش حم  و نق  نيز نسبت به سال قب  

 ۰۳89ميليارد مترمکعب در سدال   ۴/2۱به  ۰۳81ميليارد مترمکعب در سال  ۲/21مصرف گاز در بخش نيروگاهی از 

درصد از سهم ک  مصرف گازطبيعی کشور را دارند که این امدر عمددتاً ناشدی از اعمدال سياسدت       ۴/۴1ا ه رسيد. نيروگاه

در نتيجده  و  نفدت گداز و نفدت کدوره     های مدایع  کاهش مصرف سويتتخصيص حداکثری گاز به بخش نيروگاهی جهت 

هدای   دی به لحداظ کداهش هزینده   های حرارتی به دلي  صرفه اقتصا گاز برای نيروگاه مصرف .باشد میکاهش آلودگی هوا 

محيطی در اولویت  برداری و کاهش تبعات زیست برداری و تعميرات واحدهای نيروگاهی، افزایش قابليت اطمينان بهره بهره

دلي  متصد    به قب  سال به نسبت ۰۳89سال  در کشور های نيروگاه گازطبيعی درصدی مصرف 2/۰۱. کاهش قرار دارد

 بوده است. سويت مایعو استفاده از شبکه گاز کشور به  های بخاری وگازی نيروگاهنبودن تعدادی از 

 2/۴22۰مترمکعب افزایش نسدبت بده سدال قبد  بده       1/۳9، با ۰۳89سرانه ک  مصرف گازطبيعی در کشور در سال 

 مترمکعب رسيد.
 

 قیمت گازطبیعی  -10-4-1

)امداکن مسدکونی و موتوريانده     يدانگی  هدای  بخدش های  شده است. تعرفه تقسيمبه پن( بخش گازطبيعی  های تعرفه

حمد  و  در بخدش  بدرای مصدرف    CNGهای  سويت ارائه شده در ایستگاه) مسکونی(، حم  و نق های  مرکزی آپارتمان

هدای در مالکيدت وزارت نفدت و گداز مصدرفی بدرای يدوراك         يانه ها و تلمبه واحدهای صنعتی، پاالیشگاه (، صنعتی )نق 

)مصدارف تجداری عدادی، تجداری عمدومی،       عمومی(، ها نيروگاهوالد، کشاورزی و دامپروری، و ، فپتروشيمی و سويت آن
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، مسداجد  ها )ویدژه مدذهبی(   مساجد و حسينيه ،مراکز فرهنگی، آموزشی و ورزشیتجاری ویژه، نانوایی و گرمابه( و سایر )

 باشد. روستایی و ييریه( می

هدای جدیدد گدازطبيعی در بخدش يدانگی،       ها، به منظور تعيين نرخ یارانهسازی شدن قانون هدفمند  به دنبال اجرایی

 ۰۴، گذاری پله و براسا  فرمول جدید قيمت ۰۴کشور از نظر آب و هوایی و همننين مشترکان براسا  دامنه مصرف به 

 .بندی شده است و پن( ماهه پایانی سال تقسيمابتدا به دو بخش هفت ماهه  از سالماه 

توجده بده اجدرای سياسدت      با .هایی با یکدیگر دارند در هریک از این دو دوره زمانی تفاوتی گازطبيعالگوهای مصرف 

شهر ایران  ۳2۱ای در محاسبه گازبهای مشترکان بخش يانگی، متوسط مصرف گازطبيعی در بيش از  منطقه -شهرستانی

به مصرف گاز بيشتری نسدبت بده    مطابق با چهار اقليم آب و هوایی تعيين شده که بر این اسا  شهرهای سردسير مجاز

 ۵ریال و در   ۰۰19 ،۰۳89سال ماه ابتدای  1براسا  تعرفه  گاز يانگیهر مترمکعب  تعرفه شهرهای گرمسيری هستند.

 تعيين گردیده است. ریال  9۱۵ سال ماه پایان 

 به ازای هدر مترمکعدب  سال در ک   های پتروشيمی و فوالد ، مجتمعهای نفت يانه پاالیشگاه و تلمبه، صنایع تعرفه گاز

مداه   1ی در کشداورزی و دامپدرور   شده است. همننين تعرفده گداز  تعيين ریال  ۴2۱۱و  ۴2۱۱، ۰۱۱۱، ۰۱۱۱ به ترتيب

 شده است. تعيين ریال  28۱و  ۰۰۵۱به ترتيب به ازای هر مترمکعب ماهه انتهای سال  ۵ابتدای سال و 

مداه   1تجاری عمومی )دولتدی( در  گاز بخش  ریال، تعرفه ۰۲8۵مصارف تجاری عادی گاز بخش عمومی شام   تعرفه

های سرد و  ریال به ازای هر مترمکعب، گرمابه و نانوایی سنتی در ماه ۰۲8۵و  ۴88۱ماه بعدی به ترتيب  ۵ابتدای سال و 

 . است ریال تعيين گردیده 8۰۱و ۰۱۲2گرم یکسان و به ترتيب برابر 

تعرفده   و رایگان است ،در اصالح الگوی مصرف ای يریه تا سطح مشخص شدهگاز مراکز مذهبی، آموزشی، ورزشی و ي

 .شود ریال دریافت می 8۴2مصرف مازاد بر اصالح الگوی مصرف در این اماکن بر اسا  هر مترمکعب 

 

 برق  -5-1

 ها ظرفیت اسمی و عملی نیروگاه -1-5-1

نعمدت بدرق    از يانوار ۴۱با جمعيت باالی  هاروستادرصد ک  يانوارهای  ۰۱۱جمعيت شهری و تمام ، ۰۳89در سال 

ع بزرگ و بخدش  یرو، صنايهای وابسته به وزارت ن از کشور توسط نيروگاهيبرق موردن یدر این سال، انرژ .اند بوده بريوردار

ک  يروگداه سد  ين ۴9(، CHP-DGواحدد توليدد پراکندده )    ۴۵ی، روگاه گداز ين 28، یروگاه بخارين ۴۵متشک  از  یيصوص

ک، یيد واحد فتوولتا 29، ین باديتورب ۴11(، یني)بزرگ، متوسط، کوچک و م یروگاه آبين 21، یزلیروگاه دين ۲۵ ،یبيترک

 . ن شده استيتأمحرارتی  نيروگاه بازیافت ۴و وگازسوز يروگاه بين ۵

 1ترکيبدی،   نيروگداه سديک    ۴۲واحد توليدد پراکندده،    ۴۵نيروگاه گازی،  ۳۱نيروگاه بخاری،  2از این تعداد نيروگاه، 

بازیافت حرارتدی تحدت مالکيدت     نيروگاه ۴نيروگاه بيوگاز سوز و  ۵واحد فتوولتائيک،  ۳9توربين بادی،  ۴22نيروگاه آبی، 

 نيروگاه گازی است.  ۰2نيروگاه بخاری و  ۵باشند. همننين صنایع بزرگ کشور نيز دارای  بخش يصوصی می

افزایش یافتده   گاواتم 9/۳۱۰۰ کشورهای برق  فيت اسمی نيروگاهظر ،در این سال با نصب واحدهای جدید نيروگاهی
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 اسدمی  از کد  ظرفيدت   .ه اسدت درصدد افدزایش داشدت    1/۳که نسبت بده سدال گذشدته     هگاوات رسيدم 8/9۳۲9۴به و 

 هدای  نيروگداه  بده  درصدد  ۵/۳۴گازی،  های نيروگاه به درصد ۲/۳۰بخاری،  های درصد به نيروگاه ۱/۰8های کشور  نيروگاه

 9/۱اتمدی،   هدای  نيروگداه  به درصد ۴/۰ های آبی، نيروگاه به درصد 2/۰۲ دیزلی، های نيروگاه درصد به ۵/۱ترکيبی،   سيک

 بيوگاز و بازیافت حرارتی ايتصاص داشته است.  يورشيدی، بادی، های درصد به نيروگاه

درصدد بده    ۳/1خش يصوصدی،  درصد به ب ۴/۲9درصد به وزارت نيرو،  ۳/۲۳های کشور  از ک  ظرفيت اسمی نيروگاه

 .درصد به سازمان انرژی اتمی ایران تعلق دارد ۴/۰و  صنایع بزرگ

آبدی   هدای بدرق   مگاوات، نيروگداه  ۴۰۳۲مگاوات ، سيک  ترکيبی  9/2۴9های گازی  به ظرفيت نيروگاه ۰۳89در سال 

 افزوده شده است.مگاوات  ۴/1۱های يورشيدی  مگاوات، نيروگاه 2/۰1های بادی  مگاوات، نيروگاه ۴/۰2۰

هدای وزارت نيدرو، بخدش يصوصدی،      های کشدور اعدم از نيروگداه    یک سوم ظرفيت نصب شده نيروگاه ۰۳89در سال 

 و 9/2، ۴/9، 9/۰9به ترتيب بدا  و فار  بوشهر  ،سازمان انرژی اتمی ایران و صنایع بزرگ در چهار استان يوزستان، تهران

مگاوات به اسدتان يوزسدتان    2/۰۱2۳1ها توسط وزارت نيرو با  شده نيروگاهدرصد قرار دارند. بيشترین ظرفيت نصب  ۳/2

باشدد. همنندين بيشدترین ظرفيدت      های وزارت نيرو مدی  درصد ظرفيت نصب شده نيروگاه ۳۱ايتصاص داشته که تقریباً 

ايتصداص   های تهران، فدار  و اردبيد    مگاوات به استان 2/۰۳8۲۰ها توسط بخش يصوصی با مجمو   شده نيروگاه نصب

 داشته است. 

سديک   های  افزایش ظرفيت سيستم توليد برق کشور، استفاده از نيروگاهيط مشی وزارت نيرو در جهت در این سال، 

عنایدت بده   باتجدیدپدذیر   هدای  اندرژی  و توسعهگيری  ، بهرهبا راندمان بيشتر و آالیندگی کمتر با تکنولوژی جدیدترکيبی 

زمان  افزایش توليد هم، زیست های سازگار با محيط گونه از انرژی لزوم پردايتن به این های روزافزون جهانی و گيری سخت

تر  های کوچک ( )نيروگاهDGهای توليد پراکنده ) وری سويت و توسعه نيروگاه ( با هدف افزایش بهرهCHPبرق و حرارت )

به بازدهی باالتر در توليد برق و انتشار مگاوات( با هدف تأمين مصرف محلی و کاهش تلفات شبکه توزیع و رسيدن  ۴۵از 

 در این راستا اقداماتی به شرح زیر صورت گرفته است:های کمتر بود.  آالینده

درصد در سال  ۲/۳۰به  ۰۳81درصد در سال  9/۳۰های کشور از  از ک  نيروگاه یهای گاز نيروگاهظرفيت سهم  -

افدزایش یافتده اسدت.    ، درصد ۵/۳۴به   ۰/۳۰ی از های سيک  ترکيب کاهش یافت. در مقاب  سهم نيروگاه ۰۳89

های گازی به سيک  ترکيبدی   يصوص تبدی  نيروگاهربخشی از این افزایش در پی همان استراتژی وزارت نيرو د

 ای و افزایش راندمان، رخ داده است. های اجرایی تدوین شده دريصوص کاهش گازهای گلخانه در راستای برنامه

های تجدیدپدذیر و پداك در    برق در سند ملی راهبرد انرژی کشور، افزایش سهم انرژی جمله راهبردهای بخشاز -

و  بيوگداز  ،)بدادی، يورشديدی   و ندوین  های تجدیدپذیر ظرفيت اسمی نيروگاهباشد.  ظرفيت توليد برق کشور می

 ر سدال مگداوات د  9/282بده  مگداوات   ۱/2۱8از  ۰۳81درصد افزایش نسبت به سدال   ۲/۰۲با ( بازیافت حرارتی

کشدور در سدال مدورد بررسدی در      و بازیافدت حرارتدی  بيوگاز  ،های بادی، يورشيدی سهم نيروگاه. رسيد ۰۳89

این درحاليست که براسا  قانون برنامه ششم توسدعه  باشد.  درصد ک  ظرفيت نيروگاهی کشور می 9/۱مجمو  

های تجدیدپذیر و پداك را بدا    م نيروگاهاجتماعی، دولت مکلح گردیده بود که تا پایان این برنامه، سه -اقتصادی
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 ۵گذاری بخش غيردولتی )دايلی و يارجی( با حداکثر استفاده از ظرفيدت دايلدی، بده حدداق       اولویت سرمایه

 درصد ظرفيت برق کشور برساند. 

های برق آبی نيز همننان به دلي  استحصال برق از طریق احداث سدها، کنتدرل   ، توسعه نيروگاه۰۳89در سال  -

محيطدی، سدهولت    هدا، تدأمين آب کشداورزی و شدرب، کداهش مصدرف سدويت، عددم آلدودگی زیسدت           يالبس

اندازی سریع، کنترل فرکان  شبکه، هزینه تعمير و نگهداری ناچيز  برداری، مصرف دايلی ناچيز، توقح و راه بهره

ت بده سدال قبد  از آن    و امکان سايت تجهيزات نيروگاهی در داي ، مورد توجه قرار داشته و ظرفيت آنها نسب

مگاوات  ۳۵۱، ۰۲۱۴ شده مقرر گردیده تا سال های انجام ریزی مگاوات افزایش یافته است. براسا  برنامه۴/۰2۰

ير يوزستان و مشچ ای آزاد در کردستان، های تلمبه کييره آبی کشور )شام : نيروگاه های برق به ظرفيت نيروگاه

 ر مناطق مختلح( افزوده گردد. های آبی کوچک،متوسط و جریانی د نيروگاه

وری سدويت و   زمان برق و حرارت با هدف افزایش بهره برق کشور، افزایش توليد همبخش های  جمله سياست از -

مگاوات با هدف تأمين مصرف محلی و کاهش تلفات شبکه توزیدع   ۳۱۱همننين توسعه توليد پراکنده تا سطح 

زمدان بدرق و حدرارت     وليد واحدهای توليد پراکنده و توليد هدم ، ظرفيت ت۰۲۱۴. درنظر است تا سال بوده است

 .مگاوات افزایش یابد ۰۴۱۱

های موجود به بخش يصوصی و یدا   را در زمينه واگذاری نيروگاه یمتعدد یها تيوزارت نيرو فعال در دهه ايير، -

ب نمدوده  يبرق ترغد يتول یکشور را برا یهای جدید توسط این بخش انجام داده و بخش يصوص احداث نيروگاه

هدای بخدش    سدازی در صدنعت بدرق، سدهم ظرفيدت نيروگداه       عنایت به سياست برون سپاری و يصوصیبااست. 

های بخش   نيز افزایش یافته است. ظرفيت نيروگاه ۰۳89های ايير در پی این سياست در سال  يصوصی در سال

 مگاوات افزایش یافته است.  ۵/۴۳2۲مگاوات بوده که نسبت به سال گذشته  2/۲۱۴2۰، ۰۳89يصوصی در سال 

اوات رسديد کده   مگ ۵/1۴۲۱۴به  مگاوات افزایش نسبت به سال قب  ۱/۴2۲۰با  کشور های برق ظرفيت عملی نيروگاه

 8/۵۱۰۵هدای صدنایع بدزرگ     ظرفيدت عملدی نيروگداه   درصد افزایش یافته اسدت.   9/۳آن از  این رقم نسبت به سال قب 

های  درصد افزایش و ظرفيت نيروگاه ۵/2مگاوات ) ۰/۴۱۵1های يصوصی  ال قب ، نيروگاهمگاوات بدون تغيير نسبت به س

 درصد افزایش( داشته است.  9/۰مگاوات  8/۵9۳تحت پوشش وزارت نيرو 

درصد بوده که این نسدبت بدرای وزارت نيدرو     1/92های کشور  ، نسبت ظرفيت عملی به اسمی نيروگاه۰۳89در سال 

 درصد بوده است.  1/9۴درصد و صنایع بزرگ  1/98درصد، سازمان انرژی اتمی ایران  1/9۳ درصد، بخش يصوصی 1/8۱

 ها  راندمان نیروگاه -2-5-1

رسديده   89درصدد در سدال    1/۲۳به  81درصد در سال  ۴/۲۰درصد افزایش از  ۵/۴ها با  متوسط راندمان ک  نيروگاه

نسدبت  افزایش درصد  ۵/۱با  89در سال  کشورای حرارتی برق ه راندمان ک  نيروگاهاست. این درحالی است که متوسط 

وزارت نيرو و صدنایع بدزرگ    ،بخش يصوصیحرارتی های  درصد رسيد. در این سال راندمان نيروگاه 2/۳9به سال قب  به 

 . ه استدرصد بود ۱/۴8و  ۲/۳2، ۲/۲۱به ترتيب 
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های حرارتی کشدور در سدطح متوسدط کشدورهای      اهدر سند ملی راهبرد انرژی کشور مقرر گردیده که راندمان نيروگ

های حرارتی بدرق   المللی انرژی، راندمان نيروگاه توسعه یافته افزایش یابد. براسا  آيرین آمار منتشره از سوی آژان  بين

 1/۳1و  ۲/۳2، 9/۳9، ۵/۳1بده ترتيدب    ۴۱۰9و منطقه ياورميانه در سال  OECDک  جهان، کشورهای عضو و غيرعضو 

درصد )اعم  2/۳9های حرارتی ایران  دهد که راندمان نيروگاه جهانی نشان می ۴۱۰9وده است. مقایسه آمار ایران و درصد ب

 و منطقه ياورميانه باالتر است.  OECDاز دولتی، بخش يصوصی و صنایع بزرگ( از متوسط جهان، کشورهای غير عضو 

ترین اقداماتی که  مهمهای حرارتی است.  شور، بازدهی نيروگاهکی از عوام  مهم و تأثيرگذار بر ميزان توليد برق در کی

 توان برای افزایش راندمان حرارتی ک  شبکه انجام داد، عبارتند از: می

این واحدها با راندمان پایين به ناچار برای پاسخگویی بده نيداز مصدرف     خارج کردن واحدهاي قدیمی کم راندمان: -

در مددار   ها عمدتاً در او  مصرف شبکه )از يرداد تدا شدهریور(   يرند. این نيروگاهگ برداری قرار می کماکان مورد بهره

تا نسدبت بده   سازد  فراهم میرا های آتی این امکان  کنترل رشد مصرف برق در سالگيرند. مدیریت و  توليد قرار می

  ها اقدام نمود. آن توقح این واحدها و یا کاهش بيشتر ساعات کارکرد

ریدزی یکپارچده و اجدرای دقيدق تعميدرات واحددهای نيروگداهی         برنامه رات واحدهاي نیروگاهی:ریزي تعمی برنامه -

بر افزایش راندمان، باعث پيشگيری از بروز و رفع اشکاالت رخ داده شده، کاهش نرخ يرو  اضطراری  تواند عالوه می

های حرارتی  در بخش نيروگاه ۰۳89و بهبود قابليت اطمينان شبکه برق کشور گردد. حجم برنامه تعميرات در سال 

مورد تعميراتی بوده که باتوجه به نياز شبکه سراسری برق کشور این حجم تعميدرات بایدد    2۴۳مگاوات و  8۱۳۵۵

در بازه زمانی شهریورماه هر سال تا پایان اردیبهشت ماه سال آینده انجام شود و واحدها برای پيک تابسدتان سدال   

 . برداری گردند بعد آماده بهره

بدر افدزایش رانددمان موجدب      عدالوه این تبدی  در واحدهای نيروگداهی،   :تبدیل واحدهاي گازي به سیكل ترکیبی -

طدور متوسدط موجدب      های سيک  ترکيبی بده  شود. هر واحد بخار در نيروگاه جویی در مصرف سويت نيز می صرفه

 ۳تعدداد   ۰۳89. در سال گردد می ميليون مترمکعب گاز طبيعی در سال ۴۱۱جویی مصرف سويت به ميزان  صرفه

اندد. براسدا  برنامده     های شديروان و گدوهران سديرجان وارد مددار توليدد گردیدده       واحد سيک  ترکيبی در نيروگاه

مگداوات بده    ۰۳2۰۴، ۰۲۱۴تدا   ۰۳88بيندی شدده کده از سدال      های در دست اجرای کشور، پيش بندی پروژه زمان

 ترکيبی ايتصاص دارد.   های سيک  درصد به نيروگاه ۱/11این ميزان ظرفيت نيروگاهی کشور افزوده شود که از 
 

 تولید انرژي الكتریكی  -8-5-1

های انرژی نو و تجدیدپذیر، استفاده  توان به افزایش ظرفيت توليد نيروگاه های صنعت برق کشور می مشی جمله يط از

پدذیری و   منظور افدزایش قابليدت اطميندان، انعطداف     ی بها های تلمبه کييره ترکيبی، احداث نيروگاه های سيک  از نيروگاه

( تا DG( و توليد پراکنده )CHPزمان برق و حرارت ) استفاده از کييره توليد شبکه در ساعات کم باری، افزایش توليد هم

هدای توليدد، افدزایش تدوان      مگاوات با هدف تأمين مصرف محلی و کاهش تلفات شبکه توزیع، کاهش هزینه ۳۱۱۱سطح 

هدای   توليدی واحدهای گازی بوسيله ينک کاری هوای ورودی به کمپرسور، بهسدازی و افدزایش تدوان توليددی نيروگداه     
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 حرارتی قدیمی، اشاره کرد. 

ساعت  تراوات 1/۳۴2به  ۰۳89های کشور در سال  توليد انرژی الکتریکی نيروگاهبا انجام اقدامات متعدد در این زمينه، 

درصدد   ۱/۲۴کشدور حددود    یديد درصد رشد داشته است. از ک  بدرق تول  1/۵از آن حدود  رسيد که نسبت به سال قب 

درصد توسط سازمان انرژی  ۰/۴درصد توسط صنایع بزرگ و  9/۰درصد توسط بخش يصوصی،  ۴/۵۲توسط وزارت نيرو، 

اسدت.   د داشدته درصد رش ۲/۰ن شده است. توليد برق توسط بخش يصوصی در مقایسه با سال گذشته، ياتمی ایران تأم

درصدد   9/2درصد افزایش و بدرق اتمدی    ۱/۰۴، ۲/۰9این در حاليست که توليد برق صنایع بزرگ و وزارت نيرو به ترتيب 

 کاهش داشته است. 

درصد، اتمی  ۵/8 درصد، آبی 9/۴۰درصد، گازی  ۰/۴2درصد، بخاری  ۰/۲۱های سيک  ترکيبی  سهم توليد در نيروگاه

 . بوده است ۱۰/۱دیزلی نيز  درصد و ۲/۱ازیافت حرارتی و ب تجدیدپذیر ،درصد ۰/۴

گيرد.  صورت می یحرارت یها روگاهيران، توليد برق در کشور عمدتاً توسط نیتوجه به اقليم و شرایط آب و هوایی در ابا

 هدای  اهتوليدد نيروگد   درصدد افدزایش و   ۳/۰و  ۵/۰ و گازی نسبت به سال قب  به ترتيب های سيک  ترکيبی توليد نيروگاه

 آبدی هدای   ، توليدد نيروگداه  ۰۳89داشته است. در سال کاهش درصد  ۲/۵۰ و 9/2،  2/۱، اتمی و دیزلی به ترتيب بخاری 

 دو برابری داشته است.  رشد در مجمو  نسبت به سال قب ،

های يورشديدی   . توليد در نيروگاهبريوردار بوده است ای قاب  مالحظهاز افزایش  يورشيدیو بادی های  توليد نيروگاه

مگداوات   ۵/۰1رو بوده است. در این سال به دلي   هروب یبرابر با افزایش دو ۰۳89در سال  ساعت مگاوات ۴/۳۳۳به ميزان 

درصد نسبت به سال قبد ، رشدد    9/۰9های بادی  ی، توليد نيروگاهشرق جانیکند آکربا آقافزایش ظرفيت توربين بادی در 

درصد نسدبت   ۴/۴۲و  ۱/۳سوز و همننين واحدهای بازیافت حرارت به ترتيب ی بيوگازها داشته است. توليد برق نيروگاه

 به سال گذشته کاسته شده است. 

هدای يوزسدتان، بوشدهر و     های موجدود در اسدتان   بيش از یک سوم برق توليدی کشور توسط نيروگاه ۰۳89در سال 

 اصفهان تأمين شده است.
 

 ها سوخت مصرفی نیروگاه -4-5-1

 ۳/۰۱ميليدارد ليتدر نفدت کدوره،      ۲/۵مترمکعدب گدازطبيعی،    ميليارد ۴/2۱کشور های  نيروگاهدر ک   ۰۳89 در سال

مترمکعب گاز کک مورد استفاده قرار گرفته ميليون  1/۰1۲ميليارد مترمکعب گاز کوره بلند و  8/۴ميليارد ليتر نفت گاز، 

های کشور بده يدود ايتصداص داده اسدت.      رفی نيروگاهترین سهم را در سويت مص رصد عمدهد 1/19است. گازطبيعی با 

مصرف سويت  .ستا  درصد بوده ۵/۱و  2/1 ،۴/۰۳ ها به ترتيب کوره و سایر سويت نفت ،گاز نفتسهم پ  از گازطبيعی، 

هدای تعميدر و نگهدداری و کداهش اثدرات سدوك        بدرداری و کداهش هزینده    جملده سدهولت بهدره    گاز به دالی  مختلدح از 

بر استفاده هرچه بيشتر از گازطبيعی  های ايير مبنی نسبت به سويت مایع برتری دارد. باتوجه به سياستمحيطی،  زیست

هدا   ها، تالش شده که از ایدن سدويت بديش از سدایر سدويت      ها و در پی اقدامات گسترده گازرسانی به نيروگاه در نيروگاه

 استفاده شود.
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نفدت گداز بدرای     یعند ین یگزیجا یها ها به ناچار از سويت روگاهينسرد سال،  یها در ماه یعيدر شرایط کمبود گازطب

ند. لذا نحوه تدأمين گدازطبيعی،   ینما یهای بخاری استفاده م های گازی و سيک  ترکيبی و نفت کوره برای نيروگاه نيروگاه

کده در فصد  سدرما،     یطور هد. بینما میجاد یاز شبکه برق ا یبردار را در بهره ییها تیها را متأثر و محدود روگاهيعملکرد ن

 یسداز  رهيد ت حمد  و کي یباشد. قطع سويت گاز و محدود یها م روگاهين سويت نيد برق، تأمين مسئله در تولیتر یاساس

  گردد. می یزات و همننين در بريی مواقع ياموشيع، منجر به يرو  واحدها از مدار، استهالك واحدها و تجهیسويت ما

)دولتی(، گازی سراوان  چابهار کنارك های گازی و همننين نيروگاه )دولتی( خاری زرندهای ب نيروگاه ۰۳89در سال  

به دلي  متص  نبودن بده شدبکه   يارك گازی )دولتی( و چابهار گازی )يصوصی(  امامده تجن)دولتی(، -)دولتی(، بهشهر

 اند.  گاز کشور، فقط سويت مایع مصرف کرده

به درصد نسبت  ۲/۵2و گاز طبيعی  درصد 1/1۰های حرارتی کشور  وگاهنيرگازوئي  در سويت مصرف  ۰۳89در سال 

است. الزم به ککر است که گاز کک و گاز کوره بلند نيدز   کاهش داشتهدرصد  2/۰۱ مصرف نفت کوره و افزایش سال قب 

آهدن   ی کوبو گاز کک مصرفی واحدهای نيروگداه شود. گاز کوره بلند  یآهن اصفهان مصرف م برق کوب یتنها در مولدها

 درصد افزایش داشته است. ۴/۲8و  2/۰9اصفهان نيز نسبت به سال قب  به ترتيب 
 

 مصرف داخلی و تلفات -5-5-1

آالت همدان نيروگداه بده مصدرف      بخشی از انرژی برق توليد شده در هر نيروگاه برای استفاده در تجهيدزات و ماشدين  

است. شایان ککر است بوده درصد از ک  توليد برق کشور  8/۴ های کشور ، مصرف دايلی نيروگاه۰۳89رسد. در سال  می

طدوری کده در     های بخاری دارند بده  نسبت به نيروگاههای سيک  ترکيبی، گازی و آبی مصرف دايلی کمتری  که نيروگاه

 های بخاری ايتصاص داشته است.  های کشور به نيروگاه درصد از ک  يود مصرفی نيروگاه ۰/29، ۰۳89سال 

شود.  های انتقال، فوق توزیع و توزیع عمدتاً به صورت گرما تلح می در شبکه ،ن بخشی از انرژی برق توليد شدههمنني

و سهم تلفدات شدبکه توزیدع از     89درصد در سال  ۳/۰۱به  81درصد در سال  ۱/۰۰برق کشور از ک  سهم تلفات شبکه 

باشد که طی دوره مورد بررسدی   درصد می 9/۴توزیع  درصد رسيده است و سهم تلفات انتقال و فوق 9/8درصد به  ۲/۰۱

 ثابت مانده است. 

این درحالی اسدت   ؛درصد بود 2/۰۱، ۰۳89شايص نسبت تلفات انتقال و توزیع به توليد ناویژه برق در ایران در سال 

 8/9، ۵/۵ ،۵/1و منطقه ياورميانه به ترتيب  OECDاین شايص در جهان، کشورهای عضو و غيرعضو  ۴۱۰9که در سال 

 درصد بوده است.  ۳/۰۳و 

 است:  های مختلفی در وزارت نيرو به شرح زیر انجام شده برای کاهش تلفات، فعاليت

 معمولی،  ترانسفورماتورهاى جاى به تلفات کم ترانسفورماتورهاى از استفاده -

 فشارضعيح توزیع، شبکه طول کاهش منظور به کوچک ترانسفورماتورهاى از استفاده -

 غيرمجاز، انشعابات از جلوگيرى و ها  هادى مقطع سطح افزایش منظور به يودنگهدار هاى کاب  توسعه -

 تجهيزات، کيفيت کنترل دستورالعم  ابالغ -
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 درصد، ۳درصد و عادی روستایی به کمتر از  ۴گيری عادی شهری به کمتر از  تعيين آمار عدم قرائت لوازم اندازه -

 مجاز،های غير بريورد با برقهای بازرسی و  تقویت و تجهيز گروه -

 )زیرحریم و مناطق ياص(، 9تعریح کنتور مرجع و نصب آن برای مصارف ماده  -

 ...، های مذهبی و های راهنمایی و رانندگی و مناسبت برآورد دقيق مصارف ياص مث  چراغ  -

 نصب، گيری برای متقاضيان در نوبت گيری معيوب و نصب لوازم اندازه اصالح سریع لوازم اندازه  -

 های مناسب برای مشترکين دیماندی، CTاستفاده از   -

هدای فشدار ضدعيح و متوسدط،      سویچ فوق توزیع و تغيير آرایش شدبکه   های کم ابالغ دستورالعم  توسعه پست -

 اصالح اتصاالت سست، توسعه استفاده از کنتورهای هوشمند برای مشترکين دیماندی،

هدای توزیدع    هدای فندی شدرکت    تأمين برق مشترکين دیماندی از ولتاژ فشار متوسط و ارزیابی عملکرد شدايص  -

 نيروی برق توسط کميته کاهش تلفات.
 

 هاي انتقال و توزیع  شبكه -6-5-1

 وقو فد  انتقدال  و يطدوط  هدا  پسدت  توسط برق توزیع های شبکه به برق های نيروگاه در شده توليد برق و تحوی  انتقال

 سراسدری،  شبکه برق مشترکين به پاسخگویی بر عالوه برق توزیع و فوق انتقال های  و پست يطوط. گيرد می صورت توزیع

  .دارند بسزایی نقش همسایه، کشورهای با الکتریکی انرژی و مبادله شبکه پایداری در افزایش

هدای آیندده بدرای     پایه برآورد نياز مصرف در سالریزی، توسعه و احداث شبکه انتقال و فوق توزیع، بر  مطالعات برنامه

هدا و يطدوط    گيرد. پ  از بررسی وضعيت شبکه و بدار پسدت   مدت و بلندمدت صورت می مقاطع زمانی کوتاه مدت، ميان

زمان تابسدتان و باتوجده بده     گردد و برای تأمين حداکثر بار هم انتقال و توزیع، مشکالت و نقاط ضعح شبکه شناسایی می

 گيرد.  بندی صورت می های در دست اقدام، اولویت پروژه

سال آینده مدنظر است و به دلي  قدمت و مشدکالت ناشدی از    ۰۱تا  ۴مدت و بلندمدت، افق زمانی  در مطالعات ميان

هدای انتقدال و فدوق توزیدع موجدود در کشدور و        سازی شبکه ای از تجهيزات، اصالح و بهينه کيفيت طراحی و سايت پاره

 های جدید برای باال بردن اطمينان شبکه ضروری است.  حداث يطوط و پستهمننين ا

 ایه درصد پست ۴/۳۴کيلومتر مدار( و  ۴1۰9۵درصد يطوط شبکه انتقال ) ۵۱/ ۵ برداری بهره از سال بيست از بيش

 تعميرات برنامه و زیسا بهينه اصالح و های پروژه اجرای و طراحی بنابراین و گذرد می مگاولت آمپر( ۵۲۰81) انتقال شبکه

 ايير، های سال در انتقال شبکه حفاظت از باشند. برای می بيشتری اهميت حائز و بوده تر اساسی سال هر نيرو، انتقال شبکه

 يطوط سازی  بهينه و اصالح جهت و گردیده نگهداشت تدوین و احيا بازسازی، جایگزینی، محور سه حول هایی دستورالعم 

 است.  ابالغ شده ای منطقه برق های شرکت هب انتقال های پست و

کيلوولدت و در سدطح    ۴۳۱و  ۲۱۱رسانی کشدور   ترین سطح ولتاژ يطوط انتقال در سيستم برق درحال حاضر متداول

از جندوب کشدور بده     (۰)(HVACکيلوولت ) 12۵های  پروژه است. ضمناًکيلوولت  2۳و  22، ۰۳۴ولتاژ يطوط فوق توزیع 

 

1) HVAC 

High Voltage Alternating Current 
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 به تصویب رسيده است. ن( اصفها -)عسلویهمرکز 

و  ۵/۴۳8۳9، ۱/۳۴۵1۰، ۱/۴۰۳۴8کيلوولدت بده ترتيدب     22و  2۳، ۰۳۴، ۴۳۱، ۲۱۱طدول يطدوط    ۰۳89در سال 

هزار  ۳/۳1۴و  ۳/۲۳8کيلوولت و يطوط فشار ضعيح به ترتيب  ۳۳و  ۴۱، ۰۰کيلومتر مدار و مجمو  يطوط  ۱/۵۱۴۱۵

  .ه استکيلومتر بود

اشداره   این يطدوط  توان به اند، می یا تکمي  و توسعه یافته برداری رسيده به بهره ۰۳89که در سال  يطوطیجمله  از

معددن   -يدواف  ؛بجنورد -اسفراین؛ جام تربت -ابوطالب ؛نيشابور -زکریا ؛۴یزد -منتظری نيروگاه کيلوولت ۲۱۱ يط نمود: 

 ؛پتروپداالیش  -کنگدان  ؛پدار   -کنگان-چغادك ؛جالل -آهوان ؛ميالد -يرمشهر ؛ماهشهر -ميالد ؛فوالد شادگان ؛سنگان

  .ایسين و اتصاالت پست سامعی -گنو ؛سرزه -گنو ؛شوباد -جبال بارز ؛انشعاب سرزه

رسدند، احدداث و توسدعه     های آتدی بده اتمدام مدی     که در سال ۰۳89های در دست اقدام در پایان سال  جمله پروژه از

نيکشهر و احدداث يدط    -کيلوولت اسپکه ۴۳۱های يط  پروژه است.کيلومتر مدار يطوط انتقال و فوق توزیع  ۰/۰۱۱۲۴

 ها هستند.  انزلی بخشی از این پروژه -پره سر-رشت

جمله، پاکستان، امارات، عمان، افغانستان و تاجيکسدتان نيدز   ی بين ایران و کشورهای همسایه ازاحداث يطوط ارتباط

 در دست بررسی و مطالعه است. 
 

 یعهاي انتقال و توز پست -7-5-1

پست برق تأسيساتی است که در مسير توليد، انتقال یا توزیع انرژی الکتریکی، ولتداژ را بده وسديله ترانسدفورماتور بده      

کننده   دهد. انرژی الکتریکی ممکن است از ميان تعداد زیادی پست بين نيروگاه و مصرف تر تغيير می مقادیر باالتر یا پایين

هدزار ترانسدفورماتور بدا ظرفيدت      9/1۵۴، بدالغ بدر   ۰۳89بارها تغيير کند. در سدال   عبور نماید و ولتاژ آن در طول مسير

های انتقال و فدوق توزیدع کشدور     مگاولت آمپر در کشور وجود داشته است. همننين در این سال ظرفيت پست ۲899۴9

 ره نمود: اشاموارد  این توان به می۰۳89در سال  ها پست وقایع مهمگاولت آمپر بوده است. از م ۲۱2۲۵2

 کيلوولت کهندژ، ۴۳۱ پست کيلوولت زکریا، ۲۱۱کيلوولت بجنورد، فاز دوم پست  ۲۱۱پست  هاى پروژه از بردارى بهره

 کيلوولت بهشهر  2۳/۴۳۱کيلوولت بهارستان، احداث پست  ۴۳۱کيلوولت نيزار، پست  ۴۳۱پست 

مگاولدت آمپدر،    ۱/۳9818با ظرفيدت  انسفورماتور تر ۵۰۴توان به  ، می۰۳89های در دست اقدام تا پایان سال  پروژهاز 

مرکزی تبریز، احداث پسدت   GISکيلوولت  ۴۱/۰۳۴/۲۱۱ها موارد زیر قاب  ککر است: پست  جمله این پروژهاز د.کراشاره 

کيلولدت   ۰۳۴/۲۱۱کيلوولت پيروزان )فداز اول(، فداز اول پسدت     ۰۳۴/۲۱۱کيلوولت فردانبه، پست  2۳/۲۱۱زکریا، پست 

 .مورموری ۴۱/۴۳۱کيلوولت باغستان، احداث پست  2۳/۲۱۱می، پست شهيد هاش
 

 مبادالت انرژي الكتریكی -3-5-1

 گذشدته  سال به نسبت که بوده ساعت تراوات ۴/9 و ۳/۰ بيترت به رانیا برق صادرات و واردات زانيم ،۰۳89 سال در

 بدرق  از درصد 8/89 رانیا ،یبررس مورد لسا در. است داشتهافزایش،  درصد ۲/۳۱صادرات  ودرصد کاهش  ۴/۲9 واردات

. اسدت  نمدوده  صدادر درصدد(   ۳/2) درصد( و پاکستان 8/8) افغانستان ،درصد( 1/9۴) عراق کشور سه به را يود صادراتی
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 و کشدور عدراق   به صادرات نیشتريب ها ماه نیا در که داده رختير و مرداد  يرداد،ی ها ماه در رانیا برق صادرات نیشتريب

در  واردات نیشدتر يب و ارمنسدتان  و ننخجدوا ی کشدورها  ازدرصدد واردات ایدران    8/88ان بوده است. در این سال افغانست

 .استهای يرداد، تير و مرداد بوده  ماه
 

 مصرف برق    -9-5-1

ها، واحدهای کک سدازی   ک  فروش برق وزارت نيرو و صنایع بزرگ )با احتساب برق مصرفی پاالیشگاه ۰۳89در سال 

است. در ایدن   رشد کردهدرصد  1/۵ساعت بود که نسبت به سال قب    گيگاوات 8/۴11281حدهای کوره بلند( حدود و وا

. بخشدی  شده استفرويته ، توسط وزارت نيرو (ساعت  گيگاوات ۱/۴1۵۱8۲ معادل)درصد برق مصرفی کشور  ۰/88سال 

 اند. کرده مصرفساعت  گيگاوات 8/۴2۱۳ق يود، اند از توليد براز صنایع بزرگ کشور نيز که دارای نيروگاه بوده

شود. در زمينده مددیریت مصدرف     الزم به ککر است که مازاد برق توليدی صنایع بزرگ به شبکه سراسری فرويته می

روز توجده داشدت.    جایی مصرف از ساعات او  مصرف به سایر ساعات شبانه هبرق باید به مواردی نظير مصرف بهينه و جاب

جایی ساعت مصرف، پيک مصرف بدرق در شدبکه    هیابد و در صورت جاب ف بهينه، ميزان مصرف کاهش میدر صورت مصر

 یابد.  کاهش می

صنعت، کشاورزی، عمومی، تجاری، سایر مصارف و حمد  و نقد  بده ترتيدب      ،های يانگی در سال مورد بررسی بخش

  اند. وش برق وزارت نيرو را داشتهدرصد از ک  فر ۴/۱و  9/۰، ۳/1، ۳/8، 8/۰۳  ،۴/۳۴ ،۳/۳۵سهمی معادل

آنها را بر آن داشته است کده  این امر باشند.  مصرف باالی انرژی میکشور دارای  صنایع بريی از مصرف بخش صنعت:

)بددون   یصدنعت بخش های ايتصاصی کنند. مصرف برق  برای تأمين بخشی از انرژی مصرفی يود اقدام به سايت نيروگاه

درصدد   9/۵نسدبت بده سدال قبد  از آن      کهبوده  ساعت تراوات ۱/81معادل  ۰۳89در سال  احتساب بخش حم  و نق (

 .داشته استافزایش 

 یهدا  و دسدتگاه  یو استفاده از لدوازم يدانگ   ییعمدتاً شام  روشنا یمصرف برق در بخش يانگ مصرف بخش خانگی:

سرانه مصدرف بدرق بده ازای هدر مشدترك       .ساعت بوده است تراوات ۵/99مصرف ک  برق در این بخش  باشد. یکننده م ينک

نشدان   افدزایش درصدد   2/۰آن از ساعت است کده نسدبت بده سدال قبد        کيلووات ۵/۳۱۱1حدود  ۰۳89يانگی در سال 

 دهد.  می

درصد  9/۰ساعت بوده که نسبت به سال قب    راواتت ۴/۳9معادل مصرف ک  برق در این بخش  مصرف بخش کشاورزي:

اندد کده    های برقی مجهز گردیده هزار حلقه چاه کشاورزی به پمپ ۱/۳۱8حدود  ۰۳89ایان سال داشته است. تا پافزایش 

 کيلووات است.  ۴8متوسط دیماند آنها 

متوسدط مصدرف هدر مشدترك ایدن بخدش        وسداعت   تدراوات  2/۴۵مصرف ک  برق در این بخش  مصرف بخش عمومی:

 .داشته استافزایش  درصد ۴/۴ساعت بوده که نسبت به سال قب   کيلووات ۱/۰۲11۴

در ایدن سدال ميدانگين مصدرف هدر      ساعت بدوده اسدت.    تراوات ۰/۴۱مصرف ک  برق در این بخش  مصرف بخش تجاري:

 داشته است.افزایش  ۰۳81درصد نسبت به سال  ۱/۴ساعت بوده که   کيلووات 1/۲۴۴۲مشترك در حدود 
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وری و کدارایی و حفاظدت از    افدزایش بهدره  حمد  و نقد  بدرای    بخش به کارگيری برق در  مصرف بخش حمل و نقل:

از  ، اصفهان، شديراز و تبریدز  مشهد ،تهران یشهرهاباشد. درحال حاضر در  زیست جزك اهداف صنعت برق کشور می محيط

 ۰۳89مصرف برق در بخش حم  و نق  در سال ک  . شود یمحرکه در بخش حم  و نق  استفاده م یرويبرق به عنوان ن

  داشته است.افزایش درصد  ۵/۰8ساعت بوده که نسبت به سال ما قب  آن   يگاواتگ ۳/2۴۴در مجمو  معادل 

هدای   باشد، اما این بخش در سال درصد می ۴/۱حم  و نق  برقی از ک  فروش برق وزارت نيرو تنها چند که سهم هر 

برابر شده اسدت.   9/۰حدود  ۰۳8۱نسبت به سال  ۰۳89بريوردار بوده و مصرف آن در سال  ای مالحظهايير از رشد قاب  

های گوناگون صنعتی، کشاورزی و سایر مصارف استفاده  ، بخش حم  و نق  از تعرفه۰۳89الزم به ککر است که در سال 

ها، به ناچار اندك ايتالفی بين آمار منتشره از سوی وزارت  منظور تفکيک آمار این بخش از سایر بخش نموده است. لذا به

  گردد. مشاهده مینيرو و شرکت توانير 

د تدا زمدان طلدو  آن برقدرار     يجهت رفاه شدهروندان و از زمدان غدروب يورشد     معابر ییروشنا :مصرف روشنایی معابر

 شود.  یم

ت آب و هوا از عوامد  تأثيرگدذار در   يو وضع اقتصادیهای صنعتی و  تعداد جمعيت، حجم فعاليت مصرف استانی برق:

درصد از برق تأمين  2/۰۳ساعت برق به تنهایی   گيگاوات  ۲/۳1۵۳۳تهران با مصرف باشد. استان  ها می مصرف برق استان

ساعت و اسدتان اصدفهان     گيگاوات ۳/۳۰۰۳8با مصرف يوزستان شده توسط وزارت نيرو را به مصرف رسانده است. استان 

  های بعدی قرار دارند. ساعت در رتبه  گيگاوات ۵/۴۵9۲9با مصرف 

استان تهران به ترتيب  یو تجار یعمومهای  ساعت، در بخش گيگاوات ۳/۰۵۲۵1وزستان با استان ي یبخش يانگدر 

حم  و نق   در بخش ،ساعت گيگاوات ۱/۰۵۵۳9اعت، در بخش صنعت استان اصفهان با س گيگاوات ۰/2۲2۴و  9/29۵۰با 

زان يد ن میشدتر يسداعت ب  تگيگداوا  ۴/۲298بدا   فار استان  یکشاورز ساعت و در بخش گيگاوات ۰/۲22استان تهران با 

 اند. مصرف برق را به يود ايتصاص داده
 

 برقمشترکین  -10-5-1

های يانگی، عمومی، تجداری، صدنعتی، کشداورزی و روشدنایی      مشترکين برق در ایران باتوجه به نو  مصرف به بخش

. تعدداد  شدوند  مدی ب بخش صنعت محسو جزواند. قاب  ککر است که مشترکين بخش حم  و نق   بندی شده معابر تقسيم

مشترك )بدون احتساب مشترکين روشنایی معابر( به حدود هزار  8/8۵۵ بيش ازبا افزایش  ۰۳89مشترکين برق در سال 

. در این سال بخش يانگی بدا  است داشته درصد رشد 1/۴ميليون مشترك بالغ گردید که نسبت به سال قب  از آن  2/۳2

مشترکين را به يود ايتصاص داده است. همننين بخش يدانگی بدا افدزایش    درصد از ک   ۳/9۱ميليون مشترك،  ۲/۴8

هزار مشترك دارای بيشترین افزایش مشترکين نسدبت بده سدال     ۱/۰9۲و بخش تجاری با افزایش هزار مشترك  ۱/219

 .اند قب  بوده

از آن بده ترتيدب    درصد مشترکين از لحاظ تعداد مشدترکين در رتبده نخسدت قدرار دارد و بعدد      1/۰9تهران با استان 

  گيرند. بعدی قرار می های درصد از ک  مشترکين در رتبه ۳/1درصد و اصفهان با  8/1رضوی با  های يراسان استان
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 مطالعه و مدیریت بار -11-5-1

سازی و منطقی کردن مصدرف   مدیریت مصرف برق مفهومی است در مقاب  مدیریت توليد برق و عبارت است از بهينه

روز، تقاضای برق متفداوت   ی که با صرف هزینه کمتر، کارایی بيشتر انرژی الکتریکی حاص  گردد. طی شبانها برق به گونه

ی که در جهت کاهش تقاضا )بار( در ساعات او  مصرف روزانه و یا در روزهای او  مصدرف سداليانه   یها کليه فعاليت .است

 گيرند.  گيرد، در قالب مدیریت بار قرار می صورت می

هدایی   ریدزی  برنامده  هدر سداله   شهریور ۰۵يرداد تا  ۰۵در محدوده زمانی  ور مدیریت مصرف برق و بار يصوصاًظمن به

. پایداری و قابليت اطمينان می شودای و توزیع نيروی برق ابالغ  های برق منطقه که جهت اجرا به شرکت گيرد می  صورت

توان به برنامه کييره عملياتی، برنامه  جمله این اقدامات می ت. ازترین نتای( این اقدامات اس شبکه در زمان او  بار از مهم

طبيعی هدای گداز   ریزی شده مشترکين صنایع، کشاورزی، عمومی و سدایر مصدارف و نيدز ایسدتگاه     کاهش/ قطع بار برنامه

 اضطراری اشاره نمود. فشرده و برنامه استفاده از مولدهای يود تأمين/

 ۵29۵2حداکثر بار توليدی شبکه سراسری  ۰۳89در سال  ه سراسري و کل کشور:حداکثر بار تولیدي همزمان شبك

در سدال  زمدان کد  کشدور     ک هدم يدر پ یديمگاوات بوده است. حداکثر بار تول ۵1۱۳۵زمان ک  کشور  و حداکثر بار هم

 .بريوردار بوده استافزایش درصد  ۵/2 نسبت به سال گذشته از ۰۳89
 

 قیمت برق  -12-5-1

 تضدمين  صنعت را ها، بقای قيمت دقيق تنظيم و باشد می صنعتی هر مالی مدیریت اصلی ارکان از یکی ریگذا قيمت

در  جدیدد  متقاضديان  و آنهدا  تقاضای رشد به پاسخگویی و فعلی متقاضيان برای يدمات برق بهينه ارائه و کند. تداوم می

 بایدد توسدط   هدا  گدذاری  سدرمایه  ایدن  مدالی  مندابع  ی،اقتصداد  دیددگاه  باشدد. از  می گذاری سرمایه آتی، نيازمند های سال

تدأمين گدردد.    نمایدد،  مدی  تحميد   سيسدتم  بده  مشدترك  هر که هایی هزینه به وجهتبا و يدمات این از کنندگان استفاده

 و اندرژى  جویى صرفه موجب داشته و بهينه مصرف بر مستقيم تأثير گذاری، مين سرمایهتأ بر عالوه برق مناسب هاى تعرفه

 .شود مى محيطى زیست هاى آمدن هزینه پایين آن بعت به

توليدد  ، (کشداورزی توليدد )آب و های برق براسا  نو  فعاليت به پن( گروه عمده يانگی، عمدومی،   به طور کلی تعرفه

مشدترکين بدا قددرت     دسدته به دو به استثنای يانگی، بقيه آنها شود که  بندی می و سایر مصارف طبقه (صنعت و معدن)

منطقده   ۲برای اعمال تعرفه برق مناسب، کد  کشدور بده    شوند.  تقسيم میکيلووات  ۳۱کيلووات و بيش از  ۳۱ر از ت پایين

دارای آب و هدوای مرطدوب و گدرم و منطقده      ۳تدا   ۰ مناطق گرمسدير  شده است.گرمسيری و یک منطقه عادی تقسيم 

 باشند. رجه مید ۲۱دارای آب و هوای يشک با متوسط بيشينه دمای بيشتر از  ۲گرمسير 

بدرای   ،ها و افدزایش هزینده توليدد    در فص  تابستان به دلي  افزایش دمای محيط و به تبع آن کاهش راندمان نيروگاه

شدود. همنندين    های يانگی، در کليه مناطق ضریب پيک فص  اعمال مدی  تعرفه برق کليه مشترکين به استثنای اشتراك

هایی نظير طدرح تعطديالت و    رفی يود در او  بار تابستان بکاهند و در طرحبرای مشترکين صنعتی که از بار و انرژی مص

هایی درنظدر گرفتده شدده اسدت. مشدترکين پمپداژ آب        سازی عملياتی مشارکت نمایند، تشویق تعميرات ساالنه و کييره

توجده بده   با ر،شدهریو  ۰۵يرداد تدا   ۰۵صورت همکاری و کاهش مصرف در ساعات او  بار در بازه زمانی ورزی نيز درکشا
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کيلووات و کمتر در  ۳۱گردند. در بخش تعرفه سایر مصارف، مشترکين فشار ضعيح با قدرت  شرایطی مشمول پاداش می

 شوند.  می مناطق گرمسير باتوجه به شرایط اقليمی مشمول تعرفه مناطق گرمسير

ساعت در   یال به ازای هر کيلوواتر 9۱8به  ۰۳81ساعت در سال   ریال به ازای هر کيلووات 1۲۲متوسط ک  قيمت از 

درصد افزایش داشته است. متوسط قيمت برق در سال مورد بررسی نسبت به سال ماقبد  آن   1/9رسيده که  ۰۳89سال 

هدر   یش بده ازا یزان افدزا يد ن میشدتر ياز افزایش بريدوردار بدوده اسدت. ب   )به استثنای بخش عمومی(  ها بخشکليه و در 

  .ايتصاص داشته استریال  9/۰1۱مصارف به ميزان  سایرساعت به بخش  لوواتيک
 

 سازي در صنعت برق  خصوصی -18-5-1

منظور ایجاد فضای مناسب برای مشارکت بخش يصوصدی در حدوزه صدنعت بدرق اقددامات متعدددی        وزارت نيرو، به

انجدام داده اسدت. درحدال    هدای اجرایدی    ها و رویه نامه همنون بسترسازی قانونی و حقوقی، تدوین و ابالغ مقررات و آیين

ها به بخش يصوصدی و یدا اقددام بخدش يصوصدی در سدايت        حاضر مشارکت بخش يصوصی از طریق واگذاری نيروگاه

 نتيجه اقدامات انجام شده به شرح زیر است:پذیرد که  نيروگاه صورت می

 .۰۳89مگاوات ظرفيت نيروگاهی با مالکيت بخش يصوصی تا انتهای سال  2/۲۱۴2۰وجود  -

 .۰۳89 در سالبخش يصوصی  شده توسط برداری واحدهای بهره یاسم تيظرفمگاوات  ۵/۴۳2۲ شیزااف  -

های سيک  ترکيبی به مالکيت بخش يصوصی از طریق تبددی    ی نيروگاهاسم تيظرفمگاوات  ۱/۰81۲ شیافزا -

 .۰۳89 در سال دو نيروگاه گازی جهرم و کاشان به سيک  ترکيبی و افزایش ظرفيت نيروگاه پرند

 یاسدم  تيد ظرفمگداواتی   8/2 شیافزاهای آبی با مالکيت بخش يصوصی و  مگاوات ظرفيت نيروگاه 8/۴8وجود  -

 . ۰۳89ها در سال  این نيروگاه

مگداواتی   9/91 شیافدزا های تجدیدپدذیر بدا مالکيدت بخدش يصوصدی و       مگاوات ظرفيت نيروگاه 1/29۳وجود  -

 . ۰۳89حدهای فتوولتائيک( در سال مگاوات وا ۴/1۱مگاوات نيروگاه بادی و 2/۰1)شام : 

الدی   ۰۳88هدای   شود طدی سدال   بينی می پيش هاي توسعه نیروگاهی: انداز مشارکت بخش غیردولتی در طرح چشم

 بده مگداوات   2819 مقددار مگاوات نيروگاه توسط بخدش غيردولتدی احدداث گدردد کده از ایدن        1919در مجمو   ۰۲۱۴

نيروگداه   بده  مگاوات 8۱۱ وزمان برق و حرارت  توليد پراکنده و توليد هممولدهای  بهمگاوات  ۰۴۱۱، حرارتی ی  ها هنيروگا

 ايتصاص دارد. تجدیدپذیر
 

 سنگ  زغال -6-1

 سنگ ایران ذخایر و معادن زغال -1-6-1

سدنگ در  سنگ در منطقه ياورميانه است ولی شرایط ياص کيایر زغالایران یکی از بزرگترین دارندگان کيایر زغال

سنگ ایران در رسوبات تریدا ، ژوراسديک   منابع زغال .نمایدکه کاربرد آن را سخت و پر هزینه می استای به گونهکشور 

ای هستند  ای گستردهشناسی محلی و ناحيه  دار در برگيرنده واحدهای چينهزیرین و ميانی قرار دارند و این رسوبات زغال
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هدزار   ۲رسوبات گروه شمشک یک واحد تخریبی با ضخامت بديش از   .ندشو شنايته می "گروه شمشک"با نام  که معموالٌ

گدروه شمشدک در   گسترده شدده اسدت.    سنگی است که در سراسر فالت ایران سيلتی و ماسه  متر شام  رسوبات شيلی،

شمال، مرکز و شرق ایران گسترش داشته و در سه منطقه اصلی شدام  کرمدان، طدب  و البدرز متمرکدز اسدت و ادامده        

اکندون اسدتخرا      د. همبات این گروه از سمت شرق به داي  کشور افغانستان و از شمال تا کشور ارمنستان تداوم داررسو

 سنگ موجود در کشور اقتصادی است.  درصد از ک  کيایر زغال ۳۲تنها حدود 

معدن غيرفعال  8۵معدن آن فعال،  ۰۱8معدن رسيد که تعداد  ۴۰۰سنگ ایران به ، تعداد معادن زغال۰۳89در سال 

 88اندد و از  سدنگ در کشدور کداهش یافتده     معدن درحال تجهيز بوده است. طی دوسال ايير، معادن غير فعال زغال 1و 

اند. این درحاليست که به تعداد معادن فعال و در حال کاهش یافته 89معدن غير فعال در سال  8۵به  82معدن در سال 

 عدن اضافه شده است. م ۵و  2تجهيز طی این دوره به ترتيب 

سدنگ وارداتدی،   تدر آن در مقایسده بدا زغدال    سنگ ایران و کيفيت پایينمشکالتی مانند شرایط دشوار استخرا  زغال 

های استاندارد و ایمن، کمبود تجهيزات به دلي  های نوین و روشکمبود نيروی انسانی آموزش دیده و مجهز، نبود فناوری

های سنگين پردايدت نشدده از   سنگ جهانی، بدهیسنگ دايلی در مقایسه با زغالن زغالهای پایيشرایط تحریم، قيمت

موجدب کندشددن روندد     ،پدذیری و سدودآوری پدایين    ها و عدم رقابتسنگ، انحصاری بودن مشتریطرف يریداران زغال

 گذاری در این بخش شده است. سرمایه

اسدی، دارای کانسدارهای متندو  زغدالی هسدتند کده البتده        شن دلي  شرایط متنو  زمدين   های مختلح ایران به استان

 نظيدر هدایی   اسدتان و در  جنوبی، مازندران و کرمان اسدت  های يراسان سنگ مربوط به استان بيشترین ميزان کيایر زغال

يدزان  به مسنگ  زغالکيایر نيز  تهران و البرزغربی و شرقی،   شمالی و رضوی، آکربایجان گلستان، گيالن، سمنان، يراسان

تن تخمين زده  ميليارد ۰۲تا  ۰۰سنگ ایران در مجمو  حدود  کيایر زمين شناسی )احتمالی( زغال  کمتری وجود دارد.

 1/۰۰۲2، ۰۳89سدنگ ایدران در سدال    شده است. براسا  اطالعات دریافتی از حوزه معادن، ميزان کيایر قطعدی زغدال  

ميليدون تدن آن    ۲/۴۵9سدنگ کدک شدو،     تن آن مربوط به زغدال  ميليون 9/99۲ميليون تن اعالم شده که از این مقدار 

ميليون تن کييره تفکيک نشده نيز اعالم شده است. این بدان معنی است  2/۳همننين  .باشد می مربوط به زغال حرارتی

از  سنگ حرارتی هستند و ميزان کيایر هرکدام که بريی از معادن زغال سنگ هم دارای کيایر کک شو و هم دارای زغال

 پذیر نبوده و یا در دستر  نبوده است.  این انوا  یا به صورت تفکيک شده امکان

پروژه استحصال گاز متان از معدن پروده طب  که  ۰۳9۲ابتدای سال پروژه استحصال گاز متان معدن پروده طبس: 

. ظرفيت این پروژه در ابتدای سنگ است، آغاز گردیدسنگ ایران به لحاظ حجم کييره زغالترین معادن زغالیکی از غنی

باشدد. در  مترمکعب( بدر ثانيده مدی    ۳ليتر ) ۳۱۱۱ليتر بر ثانيه بود اما در حال حاضر ظرفيت این پروژه  ۰۵۱۱راه اندازی 

هدای اسدتخرا  مکدانيزه     کارگاهتوسط های زغالی های مکش گاز متان از الیهچال متر 1۵۱۱حفاری بيش از  ۰۳89سال 

استحصدالی   هدای کليده گاز  مکعب گاز متان استحصال شده است. فعدالً هزار متر ۳۰۲۱ز طریق زهکشی، و االنگوال انجام 

د اما تبدی  گاز استحصالی به انرژی و اتصال به شبکه سراسدری گداز در شهرسدتان طدب  کده در      نشومیداي  جو رها 

 سنگ طب  و وزارت نيرو قرار دارد.  های زغالسنگ طب  قرار دارد در برنامه کاری شرکت هفتاد کيلومتری معدن زغال
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 سنگ  تولید زغال -2-6-1

هزار تن بوده که نسبت به سدال   ۴/۲8۳2معادل  ۰۳89معدن فعال کشور در سال  ۰۱8سنگ از ميزان استخرا  زغال

 زارهد  ۳/۲۵۳۱درصد( افزایش یافته است. از این ميدزان،   ۳/۴۴تن ) هزار 9/989بوده  هزار تن ۵/۲۱۳1که معادل  ۰۳81

تن نيز به استخرا  معدادن تفکيدک نشدده تعلدق داشدته      هزار  1/۳۲تن زغال حرارتی و  هزار ۴/۳1۰تن زغال کک شو و 

 است. 

های اکتشدافی،   اسا  داده اند که بر سنگ ایران به صورت عمده در نواحی البرز، کرمان و طب  واقع شده کيایر زغال

يود جای داده و این منطقه را به قطب زغالی ایران تبدی   شوری را دردرصد از کيایر ک 12دار طب  حدود  ل حوضه زغا

درصد از ک  استخرا  در کشور، نقش به سزایی در توليدد   ۳/۲۵با سهم  جنوبی يراسان به همين دلي  استان کرده است.

و ر اسدت  سدنگ کشدو   و اسدتخرا  زغدال   رهيد قطدب کي  یيراسدان جندوب  در واقع استان  نماید. زغال سنگ کشور ایفا می

هدای   فعاليت شنايته شده است. رانیعنوان بهشت زغال ا  به قسمت اعظم کيایر آنداشتن  اريشهرستان طب  با در ايت

در چهار منطقه پروده، نایبند، مزینو و آبدوغی آغاز شدد کده حاصد  ایدن      ۰۳۵2اکتشافی زغال در منطقه طب  از سال 

تدرین ناحيده در ایدن     هزار کيلومتر مربع در این منطقده بدود. مهدم    ۳۱سنگ با وسعت  عمليات، کشح کيایر عظيم زغال

شو تبدی   سنگ کک کيلومتری جنوب طب  بوده که این ناحيه را به بزرگترین حوضه زغال 1۵محدوده، منطقه پروده در 

پدروده  هدای   بر گس  يوردگی و تکتونيک منطقه، بده ناحيده    بندی مبتنی منطقه پروده طب  براسا  تقسيم کرده است.

 یک، پروده دو، پروده سه، پروده چهار و پروده شرقی تقسيم شده است.

درصد بوده  2/۰و  ۲/1۳، ۱/۴۵سنگ، سهم استخرا  معادن دولتی، يصوصی و تعاونی به ترتيب  از ک  استخرا  زغال

و  1/۳9رتيدب  های يصوصی و تعداونی بده ت   و بخش کاهش درصد 1/9دولتی با  توليد بخش ،است که نسبت به سال قب 

ی در توليدد معددن پدروده یدک     هزار تن 2/۰۴۰درصد افزایش یافته است. کاهش توليد بخش دولتی متأثر از کاهش  1/8

هزار تنی اسدتخرا    9/2هزار تنی معادن استان کرمان بوده است. افزایش  ۳/۳طب  در استان يراسان جنوبی و افزایش 

هدزار   2/۴های مازندران و سمنان و کاهشزار تنی استخرا  معادن استانه ۵/8زغال سنگ بخش تعاونی ناشی از افزایش 

ی استخرا  بخش يصوصی نيدز  هزار تن ۰/۰۱۰۱جنوبی و رضوی بوده است. افزایش  های يراسانتنی استخرا  در استان

 ۵/۵8و کداهش  کرمان، سمنان، گلستان و آکربایجان شرقی  های هزار تنی توليد معادن استان 2/۰۱28مربوط به افزایش 

 رضوی و مازندران بوده است. جنوبی، يراسان های يراسانسنگ استان هزار تنی استخرا  معادن زغال

 8/۰۲رسيد که به نسبت سدال گذشدته بدا     هزار تن ۱/۰۰۱۴سنگ کنسانتره در کشور به  ، توليد زغال۰۳89در سال 

گدردد.   لتدی و يصوصدی در کشدور توليدد مدی     سنگ کنسانتره توسدط دو بخدش دو   درصد کاهش مواجه بوده است. زغال

سدنگ گلنددرود   سنگ البرز مرکزی و معددن زغدال  شرکت زغال ۵سنگ کنسانتره در کشور، های فعال توليد زغال شرکت

سنگ کرمان )واگذار شده به صندوق بازنشسدتگی  )مربوط به شرکت تهيه و توليد مواد معدنی ایران(، شرکت معادن زغال

سنگ پدروده طدب    سنگ البرز شرقی )واگذار شده به شرکت کوب آهن اصفهان(، شرکت زغالزغال فوالد ایران(، شرکت

باشد کده درحدال حاضدر     )واگذار شده به صندوق بازنشستگی فوالد ایران( و شرکت زغال سنگ البرز غربی )سنگرود( می

شدویی، جهدت    نددازی کاريانده زغدال   ا وجه به ميدزان کدم اسدتخرا  و عددم راه    تمنح  شده است و توليد انبار شده آن با



      

 
   1893زنامه انرژي سال ترا 46

 

 ۰۳9۳-8۳هدای   سال درسنگ گلندرود . الزم به ککر است که معدن زغالگردد شویی به شاهرود و دیزآب ارسال می زغال

اداره این معدن به شرکت تهيه و توليد مواد معددنی ایدران سدپرده     ۰۳8۳شد اما در سال توسط بخش يصوصی اداره می

 شد.

 1/۴2۵سنگ کرمدان   و شرکت زغال هزار تن ۵/۵21سنگ طب   سنگ کنسانتره شرکت زغال التوليد زغ 89در سال 

های بعدی در رتبه هزار تن ۰/۰۱۴و  2/۰22های البرز شرقی و البرز مرکزی به ترتيب با توليد بوده است. شرکت هزار تن

)بده   هزار تدن  ۰/۳و  ۳/۴۰مرکزی به ميزان  های البرز شرقی واند. در این سال توليد زغال کنسانتره در شرکتقرار گرفته

)بده ترتيدب    هزار تدن  ۵/2۵و  2/۰۵۰های کرمان و طب  به ميزان درصد( افزایش یافته و در شرکت ۰/۳و  1/۰۲ترتيب 

نسبت بده   هزار تن 1/۰8۴، به ميزان ۰۳89درصد( کاهش یافته است. در مجمو  توليد کنستانتره در سال  ۳/۰۱و  ۳/۳2

 ن کاهش یافته است. سال پيش از آ

متأثر از عوام  مختلفی بوده که به صورت ياص در داي  این صدنعت   89سنگ در سال  کاهش توليد کنسانتره زغال

 89سنگ کنسانتره در سال  تر در ک  کشور روی داده است. یکی از مواردی که منجر به کاهش توليد زغالو به شک  عام

و کداهش   89جر به محدودیت فعاليت و تعطيلی معدادن در دو ماهده پایدانی سدال     گردید، شيو  پاندمی کرونا بود که من

توليد شد. در عين حال عواملی مانند عدم حمایت مناسب دولت در این بخش، عدم ايتصاص یارانده بدرای توليدد زغدال     

 یوابسدتگ ، های زغدال سدنگ  سنگ، عدم امکان رقابت به دلي  محدود بودن مشتری دايلی، معوق شدن مطالبات شرکت

در  یباعدث بدروز مشدکالت جدد     یالملل نيب یها میتحراعمال به يار  از کشور و  یمعدنکار زاتيو تجه یاز فناور یبخش

 فراهم آورده است. دکنندگانيتول یرا برا یمضاعف یها یشده و دشوار ازيقطعات و يدمات مورد ن نيمأت

 ۵/۵۰دهد که شرکت طب  که  نشان می ۰۳89ر در سال بررسی عملکرد توليد ماهيانه زغال سنگ کنسانتره در کشو

 توليدد ماهانده   بيشترین ميزان هزار تن 9/2۱سنگ کشور را داشته است در ماه مرداد با توليد درصد توليد کنسانتره زغال

 ديد ولت نیبزرگتدر  ريد اي یشرکت در پن( سال متدوال  نیا های توليدکننده دارا بوده است.در بين شرکت را زغال کنسانتره

و عددم   ۰۳89دلي  اصلی کاهش توليد زغال کنسانتره این شرکت در سال  بوده است. رانیشو در ا سنگ کک کننده زغال

سنگ  بوده است. يرید زغالدر دو ماه پایانی سال  ۰8شيو  کووید ناشی از های محدودیتها برای این سال، تحقق برنامه

های توليددی  ريانه و همننين کاهش سطح توليدات معادن مجاور بر فعاليتيام از معادن مجاور نيز باتوجه به شرایط کا

 شرکت تأثير داشته است.این 

سدنگ کشدور را   درصد توليد کنسانتره زغدال  ۰/۴۲سنگ کرمان  سنگ طب ، شرکت توليد زغال پ  از شرکت زغال 

ه قرار گرفته است. بيشترین ميزان توليد این سنگ کنسانتر هزار تن در جایگاه دوم توليد زغال 1/۴2۵دارا بوده و با توليد 

هایی از قبي  اعتصابات به با بحران ۰۳89بوده است. این شرکت در سال  هزار تن 8/۴۵شرکت در ماه شهریور و به ميزان 

دلي  واگذاری بريی از معادن به بخش يصوصی و مطالبات مالی پردايت نشده رو به رو بوده که توليدد ایدن شدرکت را    

درصددی   ۳/۳2بدا کداهش    89تأثير قرار داده است به شکلی که توليد زغال سنگ کنسانتره ایدن شدرکت در سدال    تحت 

 نسبت به سال پيش از آن مواجه شد.  

درصد  ۰/۰۵سنگ کنسانتره در کشور است که حدود  ی سومين شرکت توليد زغالسنگ البرز شرق شرکت معادن زغال
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بهبدود و اصدالح    ،یروز رسدان  بده  اتيد انجدام عمل  بدا  ۰۳82از سدال  این شرکت نماید. از زغال کنسانتره کشور را توليد می

هزار  ۰22 این شرکت با عبور از توليد دهد. شیيود را افزا ديتول رياي یهاموفق شده است که در سال ،ديتول یندهاآیفر

تعيدين  هدزار تدن کنسدانتره     ۴۱۱را ( ۰۳88)سدال  سنگ برای سال پيش رو  زغال هدف توليد ،89تن کنسانتره در سال 

یندهای شرکت، سرعت روند کاهش زیان انباشته، پذیرش و دریافت کد آهای مالی و مالياتی، اصالح فر تسویه بدهی نمود.

روز رسانی حقوق و  و به ۰۲۰ریزی برای يرو  از ماده ها و برنامهبور  کاالی ایران، مزایده اموال غيرمولد، مدیریت هزینه

سنگ البرز شرقی  معادن زغالبوده است.  های اييرسالترین رئو  عملکرد این شرکت در  نان شرکت از مهممزایای کارک

هدای شداهرود و دامغدان قدرار      شام  سه معدن در مناطق تخت، رضی و طزره است که در محدوده جغرافيایی شهرسدتان 

 . دارد
 

 سنگ واردات و صادرات زغال -8-6-1

هدزار   9/812سنگ و محصوالت آن به  ميزان واردات زغال ۰۳89اسالمی ایران در سال  براسا  آمار گمرك جمهوری

بده واردات محصدوالت حاصد  از     هدزار تدن   ۳/۳9۲به واردات زغال سدنگ و   هزار تن ۵/۵8۴رسيد که از این ميزان،  تن

، ارمنستان، استونی، امدارات،  سنگ ايتصاص داشته است. در این سال ایران عمدتاً از کشورهای التویا، چين ، آلمان زغال

 سنگ و محصوالت حاص  از آن را وارد کرده است. ترکيه، فنالند، کانادا، ليتوانی و هلند زغال

 

 سنگ مصرف زغال -4-6-1

سدنگ کدک    هزار تن آن زغال ۰/۴۱۱1بوده که  هزار تن ۱/۴۲۰۳سنگ در کشور ، ميزان مصرف زغال۰۳89در سال 

که شام  کدک شدو و    بوده استسنگ تفکيک نشده زغال هزار تن 1/۳۲و  (۰)سنگ حرارتی لآن زغا هزار تن ۴/۳1۰شو، 

کمتدر از زغدال حرارتدی اسدتفاده      اسدت و سنگ مصرفی کشور از نو  کک شدو   درصد زغال 9۳باشد. بيش از  حرارتی می

بده جدای سدایر    نی آن سنگ در صنایع انرژی به عندوان سدويت و جدایگزی   زغالانوا  شود. البته متنو  کردن مصرف  می

در بريی صنایع، راهکاری است که طی ساليان ايير بسياری از کشورها ازجمله کشورهای عمدده توليدکنندده   ها  سويت

 اند. سنگ در جهان اتخاک نموده زغال

 ۰۵درصد از زغال توليدی جهان است و تنهدا   1۳سنگ، زغال حرارتی حدود در ميان انوا  زغال سنگ حرارتی:زغال

سدنگ  سنگ حرارتی در ایران کدامالً متفداوت اسدت زیدرا زغدال      باشد. اما روند توليد و مصرف زغال صد آن کک شو میدر

سنگ حرارتی در ایران بسيار کم و به همين دلي  توليد آن نيز  حرارتی در ایران کاربرد چندانی ندارد. مصرف دايلی زغال

های نوین و تجهيزات پيشدرفته اسدت   رارتی، عدم دستيابی به فناوریسنگ ح پایين است. یکی از دالی  توليد پایين زغال

هدای جدیدد   نماید. بزرگترین دلي  برای عدم دستيابی به فناوریبر می که استخرا  کيایر زغال حرارتی را سخت و هزینه

ز نو  حرارتدی اسدت.   سنگ ایران ا المللی است. این درحالی است که کيایر قاب  توجهی از زغال های بيننيز وجود تحریم

 

سدنگ حرارتدی، ميدزان مصدرف آن معدادل      سنگ حرارتی در کشور وجود ندارد، در محاسبه تراز انرژی زغالغالاز آنجا که آمار دقيقی از ميزان مصرف ز ( ۰

استخرا  تفکيک نشده اعالم شده که شام  کک  هزار تن 1/۳۲، ۰۳89سنگ سال شود. البته در ميزان استخرا  زغال ميزان استخرا  در نظر گرفته می

  محاسبه رقم دقيق مصرف زغال سنگ حرارتی از روی ميزان استخرا  آن مقدور نيست و رقم مصرف تقریبی است. باشد. به همين دلي  شو و حرارتی می
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های باالی حم  و نق  از معددن بده   ها، هزینههای ايتصاصی به این حام  وجود کيایر نفت و گاز ارزان در کشور و یارانه

و تقاضدای پدایين   انرژی  گذاری بر روی این نو  حام  کنندگان اصلی و مبادی صادراتی، عدم اشتياق برای سرمایه مصرف

سنگ حرارتی در کشور شده است. درحال حاضدر بده دليد  وجدود کيدایر غندی        اندن زغالموجب مغفول م ،آن در کشور

پذیر است. بددین منظدور،    سنگ حرارتی در منطقه طب ، استفاده از این حام  انرژی در بخش نيروگاهی نيز امکان زغال

 در سدبد  ایدن  بده  جدید ام ح یک عنوان به زغال ورود و کشور انرژی سبد توسعه اهداف با طب  سوز سنگ زغال نيروگاه

 در صنعتی و فرهنگی اقتصادی، اجتماعی، تحوالت و اشتغال ایجاد منطقه، در سنگ زغال غنی منابع از گيری بهره راستای

 امکدان  و گدازطبيعی  مصدرف  در جویی صرفه در دست احداث است. جنوبی يراسان استان در کشور محروم مناطق از یکی

 و کشدور  معددنی  صنایع در شگرف تحول ایجاد کشور، شرق جنوب و شرق منطقه برق مينتأ شبکه، پایداری آن، صادرات

 واحدد  دو در طدب   شهر در نيروگاه این احداث اهداف دیگر از کشور حرارتی سنگ زغال معدن ترین بزرگ از برداری بهره

 يدام  زغال  تن ميليون ۴ ساالنه نيروگاه این سويت نياز است. نيرو وزارت توسط مگاوات 2۵۱ک   ظرفيت با مگاواتی ۳۴۵

 نيدز  کشور انرژی راهبردی سند در کشور برق صنعت از حمایت قانون در سوز زغال حرارتی نيروگاه توسعه و است. احداث

 پدافندد  تمهيددات  لحداظ  بدا  کشدور  مرکدزی  منطقده  در نيروگداه  طرح، احداث این های ویژگی جمله از .است شده تأکيد

 کيدایر  هدا،  سدويت  سدایر  بده  نسدبت  باال دسترسی و پایين تأمين هزینه انرژی، توليد در باال ناطمينا قابليت و غيرعام 

 ها بررسی تمامی مطالعاتی دوره در است. بوده گازطبيعی مصرف در جویی صرفه و استخرا  جهت صرفهبه مقرون  و فراوان

 جهت منطقه سنگ زغال کييره ميزان بررسی ه،نيروگا یابی مکان و سنجی امکان جامع مطالعات شام  الزم نيازهای پيش و

 مطالعدات  محيطدی،  زیسدت  اثدرات  ارزیدابی  گدزارش  تهيده  آب، اکتشداف  عمليدات  و آب منشدأ  شناسایی نيروگاه، استفاده

 سيسدتم  تغييدر  در جدیدد  های تکنولوژی به توجه با همننينغيره انجام شده است.  و ژئوالکتریک ييزی، لرزه ژئوتکنيک،

 در کده  طدوری  بده   است شده توجهی قاب   جویی صرفه نيز نيروگاه این آب مصارف در طب  سوز  سنگ زغال نيروگاه بویلر

بود. ميزان پيشرفت کار ایدن   يواهد تخصيصی آب ميزان از کمتر بسيار نيروگاه این نياز  مورد آب ميزان برداری بهره زمان

شدود  بيندی مدی   يات اجرایی جانبی نيروگاه است و پيشدرصد دريصوص تأمين تجهيزات و عمل 1۱، ۰۳89پروژه تا سال 

 9۵مگداواتی نيروگداه بدا احتسداب      ۳۴۵برداری برسد. مقدار برق توليدی از دو واحدد   به بهره ۰۲۱۲این نيروگاه در سال 

ی گيگاوات ساعت برآورد شده است. برآورد ميزان زغال مصرف ۲9۳8های حرارتی درصد به عنوان ضریب توليد در نيروگاه

باشد. همننين هزینه زغال مصرفی مورد نيداز سدويت نيروگداه،    کيلوگرم می ۵/۱برای توليد هر کيلووات ساعت برق نيز 

نامه  اقدامات اجرایی متعددی ازجمله امضای تفاهم ۰۳89برآورد شده است. در سال ساعت  به ازای هر کيلوواتریال  ۵۰۱

سدنگ، امضدای قدرارداد جهدت        آلومينيوم و استفاده از باطله زغدال با شرکت قزاقستانی جهت احداث کاريانه فروسيلي

کيلوولت نيروگاه، توافق با وزارت صمت  ۲۱۱انجام يدمات مهندسی مطالعات اتصال به شبکه و طراحی پایه يط و پست 

 سنگ نيروگاه و غيره صورت گرفته است. دريصوص بازگشایی معدن زغال

سدازی و پداالیش   سازی سنتی، کوب آهن اصفهان و واحدد کدک  واحدهای کک بر در ایران عالوه سنگ که شو:زغال

حددود   ۰۳89شدوند. در سدال    شو در کشور محسدوب مدی  ککسنگ  کنندگان زغالترین مصرفقطران زرند کرمان، عمده

 8/8هدزار تدن )   ۵/۰9۱شو در کشور مصرف شده است که به نسبت سال پديش از آن  سنگ کک   هزار تن زغال ۰/۴۱۱1
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درصد( افزایش یافته است. افزایش مصرف زغال کک شو در کشور در اثر افزایش مصرف واحدهای توليدد کدک بده ویدژه     

در کوب  ۰۳89سنگ کک شو در سال  کوب آهن اصفهان و کاريانه کک سازی زرند کرمان بوده است. ميزان مصرف زغال

ان از طریدق واردات   هدزار تدن   ۰/۲2۳توليد داي  و آن از مح   هزار تن 2/۰۰9۲بود که  هزار تن 1/۰2۲1آهن اصفهان 

درصد کاهش و از محد    ۱/2تأمين شده است. ميزان مصرف زغال کک شوی کوب آهن اصفهان از مح  توليدات دايلی، 

زغدال   هدزار تدن   ۰/۰۰۴، 89درصد افزایش یافته است. واحد کک سازی و پاالیش قطران زرند نيز در سال  2/۳۳واردات، 

 درصد افزایش یافته است.   2/۰۲نموده که نسبت به سال پيش از آن  کک شو مصرف
 

 سنگ تولید و مصرف محصوالت حاصل از زغال -5-6-1

ها، گاز کک، گداز کدوره بلندد و قطدران     کک ها و نيمهتوان به ککسنگ در ایران میجمله محصوالت حاص  از زغالاز

 اشاره نمود:

بدوده   هدزار تدن  ۴/۰18۰و  1/۰۲۲۴  توليد و مصرف کک کشور به ترتيدب  ميزان ک ۰۳89در سال  که و نیمه که:

درصد( افزایش یافته است. کوب  8/۳و  ۱/9هزار تن ) 8/22و  ۴/۰۱2است که به نسبت سال پيش از آن به ترتيب حدود 

 1/۰۴۰۳، ۰۳89کننده کک در کشور است. ميزان کک توليدی در ایدن شدرکت در سدال     ترین توليد و مصرف آهن عمده

به کدک ریدزه ايتصداص داشدته      هزار تن 1/۴۱2هزار تن آن به کک متالوژی و  ۱/۰۱۱1هزار تن بوده که از مجمو  آن، 

بوده که نسبت به سدال پديش از آن    هزار تن ۲/۰۵۵8در کوب آهن اصفهان،  ۰۳89است. ميزان مصرف کک نيز در سال 

 عیصدنا  ریدر کشدور عمددتاً در کوب آهدن اصدفهان و سدا     کک توليددی  درصد( افزایش داشته است.  2/2هزار تن ) ۵/82

 ریکاريانه به سا نیفروش کک ا زانيم شود.یکشور مصرف م عیصنا ریکاريانجات قند و شکر و سا  ،يليو فروس اژيفروآل

دهندده آن اسدت کده     کده ایدن نشدان    نسبت به سال قب  مواجه بوده درصدی( 9/۳۱) هزار تن 9/۲۵کاهش  با زين عیصنا

 کک توليدی در کوب آهن در واحدهای مختلح آن به مصرف رسيده است. بيشتر

، ۰۳89یکی دیگر از توليدکنندگان عمده کک در کشور، مجتمع کک سازی و پاالیش قطران زرند بوده کده در سدال   

ازی کک توليد نموده است. اگرچه در دو سال گذشته به علت تغييرات سايتاری در کاريانه و يصوصی س هزار تن ۴/18

در روند  مجدداًاین واحد پ  از تثبيت موقعيت و سايتار  89رو بوده است، اما در سال  آن روند توليد کک با کاهش روبه

 ۳/۰۲گرفت. ميزان فروش کک این کاريانه به سدایر صدنایع در سدال مدذکور      قرار هزار تن ۲/۰۴افزایش توليد به ميزان 

 بوده است.  هزار تن

به چريه توليد و مصرف کک اضافه شده است، شرکت  ۰۳81کننده کک که از سال  د و مصرفاز دیگر واحدهای تولي

 ،تن در سال ميليون ۴/۰ یکاريانه برا یینها تيظرفبرداری رسيد.  به بهره 81باشد. این طرح از اواير سال کک طب  می

 یو کاريانده بدرا   یدارید ير تدن  هزار 2۱۱ تيظرف یآن برا زاتيشده است که در فاز نخست تجه یطراح یکک متالورژ

به ترتيب،  ۰۳89ميزان توليد و فروش کک این کاريانه در سال  است. دهيرس یبردار در سال به بهره هزار تن ۲۵۱ ديتول

 هزار تن بود.      ۱/۵۳و  ۱/99

. از ميليون مترمکعدب بدوده اسدت    ۵/۲۲۵و  ۰/۵۰۳توليد و مصرف گاز کک در کشور به ترتيب  89در سال  گاز که:
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و  2/۳9ميليون مترمکعب آن مربوط به کوب آهن اصفهان و  ۱/۲۴8و  ۵/۲1۲مجمو  توليد و مصرف گاز کک به ترتيب، 

ميليون مترمکعب آن نيز مربوط به مجتمع کک سازی و پاالیش قطران زرند است. گاز کک در واحددهای مختلدح    2/۰2

ها بده ترتيدب بده    ها و سایر بخش سازی، نيروگاه مراسيون، فوالدهای کک سازی، نورد، آگلو کوب آهن اصفهان اعم از باتری

ميليون مترمکعب استفاده شده است. گاز کک به دلي  ارزش حرارتی بداالی   1/۰1۲و  ۲/۰۴، 1/۰۴، ۰/8۴، ۰/۰۳1ميزان 

هدا  نيروگداه  گيرد. ميزان مصرف گاز کک در ها مورد استفاده قرار می آن در چند سال ايير به طرز چشمگيری در نيروگاه

دهد. ميزان مصرف گداز کدک در واحدد کدک سدازی مجتمدع        ن نشان مید افزایش را نسبت به سال پيش از آدرص ۴/۲8

 بوده است.  89ميليون مترمکعب در سال  2/۰2سازی و پاالیش قطران زرند نيز  کک

و  9/۵۵۴1رتيدب معدادل   توليد و مصرف گاز کدوره بلندد در کوب آهدن اصدفهان بده ت      ۰۳89در سال  گاز کوره بلند:

درصد نسبت  1/۰۱درصد کاهش و مصرف آن  ۱۲/۱ميليون مترمکعب بود. توليد گاز کوره بلند اندکی در حدود  ۳/۲82۰

به سال پيش از آن افزایش یافته است. گاز کوره بلند در واحدهای نيروگاهی، نورد، کک سازی و کوره بلند مورد اسدتفاده  

ها در نيروگاه 89باشند. مصرف گاز کوره بلند در سال صرف کننده آن واحدهای نيروگاهی میترین مگيرد و عمده قرار می

توانند به دليد  ارزش حرارتدی   شوند میميليون متر مکعب بود. گازهای فرآیندی که در کوره تشکي  می ۰/۴99۱معادل 

های ناشدی از احتدراق   و کاهش آالینده برقو کاهش مصرف آن در توليد  ها برای گاز طبيعیباال یکی از بهترین جایگزین

شود. به طوری  از گاز کوره بلند به عنوان سويت در بخش نيروگاهی مجتمع کوب آهن اصفهان نيز استفاده میآن باشند. 

يودکفدایی در توليدد بدرق،    شدود.   ساعتی این نيروگاه از مح  این سويت تامين می مگاوات ۴۴۱که بخشی از توليد برق 

های زیست محيطی و مصرف بهينه انرژی از مزایای توليد و مصرف گازهای فراینددی از جملده گداز کدوره     ندهکاهش آالی

 89در سال  ،به دالی  فنی تعطي  شده بود ۰۳8۲بلند هستند. قاب  ککر است که کوره شماره یک کوب آهن که از سال 

کوره را با دشواری مواجه نموده اسدت کده کوب    بازسازی این ،همننان در حال بازسازی بوده است. شرایط سخت تحریم

 ن این مشک  را از پيش رو بردارد. ارد با بومی سازی بريی از مراح  آآهن سعی د

درصد افزایش  1/۲قطران در کشور توليد شد که در مقایسه با سال پيش از آن  هزار تن ۰/۲۲، ۰۳89در سال  قطران:

ان، مجتمع کک سازی و پاالیش قطران زرند و شرکت قطران ایرانيان در سال یافت. توليد قطران کاريانه کوب آهن اصفه

نسبت به سال پديش   89هزار تن بوده است. توليد قطران کوب آهن اصفهان در سال  ۱/۵و  8/۴، ۰/۳2به ترتيب،  ۰۳89

وب آهدن اصدفهان،   ميزان قطران مدورد نيداز يدود را از ک    ۰۳89درصد کاهش یافت. پاالیشگاه قطران در سال  ۱/۳از آن 

، تدأمين  هدزار تدن   ۴/۳و  ۱/۵، ۲/۱، ۲/۳۲کيایر حوضنه، قطران ایرانيان و قير يام قطرانی )وارداتی( به ترتيب به ميزان 

  نموده است.

مين مواد اوليه صنایع مهم کشور مانندد واحددهای توليدد آلومينيدوم، دوده     أسنگ ضمن ت غالزشرکت پاالیش قطران 

های زیرزمينی انتقال آب و گداز   سوز، محصوالت ارزشمندی مانند نفتالين، انام  برای پوشش لولههای ن صنعتی و فرآورده

در سدال   .نمایدد فوق روان کننده بتن پایه نفتالينی را جهت تامين نياز داي  کشور و صادرات توليد و عرضه مدی  و اييراً

، نفتالين صنعتی و انوا  روغن در این پاالیشگاه به ترتيب های قطرانی از جمله انوا  پيچ، انام  ميزان توليد فرآورده ۰۳89

 بوده است.  هزار تن ۴/29و  ۰/۵، 2/۲، 9/۴۰
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 سنگ هزینه تمام شده و قیمت فروش زغال -6-6-1

در وزارت صدنایع بدا انتخداب معدادنی کده پایده        ای متشک  از دو بخش يصوصی و دولتیهای گذشته کميتهدر سال

یافدت، بده عندوان    دن افزایش میادن را مبنا قرار داده و هرچه نرخ آن معاسنگ آن مع ند، نرخ زغالتری داشتتثبيت یافته

شرکت کوب آهن این رویه را نپذیرفت. از ایدن تداری     8۳شد. اما از سال سنگ در نظر گرفته می افزایش نرخ قيمت زغال

و توليد يود را با کداهش همدراه سدايتند. در    گذاری متوقح شد و کليه معادن دايلی دچار مشک  شده  این روش قيمت

سنگ تشکي  شدد کده بندابر     گذاری زغالای در ارتباط با قيمت، به دستور وزیر صنعت جلسه8۵پایان سه ماهه اول سال 

سدنگ   انحصدار يریددار زغدال    ۰۳82های دايلی، نرخ های جهانی قرار داده شد. تا سال مصوبات این جلسه، مرجع قيمت

انتره مجبور به تبعيت از يریددار انحصداری   ن داشت و توليد کنندگان زغال کنسهای آای را در قيمتنندهنقش تعيين ک

محصول يود بودند. اما افزایش نرخ ارز از یک سو و حضور متقاضيان جدید و رقابتی شدن محصدول و همنندين دسدتور    

قيمدت   89افدزایش یابدد. در سدال     81سدال   سنگ در نيمده دوم  وزیر صنعت، معدن و تجارت باعث شد قيمت پایه زغال

هزار ریدال بدر    ۲/۰۰۰1۲و  ۱/۰۱۵۵۱، ۲/821۳فروش زغال کنسانتره سه شرکت کرمان، البرز شرقی و طب  به ترتيب 

توسط این شرکت اعالم نشدده اسدت. همنندين هزینده      89تن اعالم شده است. قيمت زغال سنگ البرز مرکزی در سال 

هزار ریال بر تن اعدالم شدده    19۴۱و  1/2۰1۱، ۱/8۱۱۱، ۰/۰۱8۲2در این سال به ترتيب های مذکور  تمام شده شرکت

 است.

 تعيين اصالح، دايلی شمش و صادارتی فوالد شمش نرخ ميانگين مبنای سنگ، بر ، قيمت زغال۰۳81با اینکه از سال 

سدنگ همنندان فاصدله زیدادی بدا       های فعلی زغدال روز شده است ولی دست اندرکاران این بخش معتقدند که قيمت به و

 مدت يايدتالف ق  نیا دیبا رد،يحوزه شک  بگ نیدر ا یدیجد یگذار هیدارد سرما  یاگر دولت تماهای جهانی دارد و قيمت

سدنگ، اشدتغال،    روند هدم بده نفدع معدادن زغدال      نیرود. ابشدن  یبه سمت واقع یسنگ دايل زغال متيرا کم کرده و ق

 دايد پ شیافزا یزغال دايل متيق رصدد ۲۱یال ۳۱است. اگر حدود  یکاريانجات فوالد تیو در نها گان زغالمصرف کنند

 د.حرکت يواهند کر ديبه سمت تول دیجد یها هیيواهد بود و سرما یزغال اقتصاد ریاز کيا یبخش قاب  توجه کند قطعاً

 

 هاي تجدیدپذیر انرژي -7-1

شود کده   یحاص  م ییندهاآیفر ای یعيشود، از منابع طب یم یاد پاك یانرژ عنوانبه از آن ، که اغلب ریپذدیتجد یانرژ

اقتصادی مهم  بخش و زیربخشچهار  نيازبيشتر  این نو  از انرژی. گردد میجایگزین  مجدداًطور طبيعی   بهمدت  کوتاهر د

تدأمين  را  (و يددمات اندرژی روسدتایی )يدار  از شدبکه      ، حمد  و نقد   آبو  سرمایش هوا، گرمایش و توليد برقشام : 

سدال  باشدد. در   ها می ای و آالینده های فسيلی، عدم انتشار گازهای گلخانه . مزیت این انرژی در مقایسه با سويتدنمای می

 های تجدیدپذیر صورت گرفته است.  درصد از توليد انرژی اوليه جهان )با احتساب انرژی آبی( از انرژی 1/۰۳، ۴۱۰9

کشدور  دسترسدی  امکان همگی حاکی از ایران گرمایی و آبی   توده، زمين  منابع انرژی يورشيدی، بادی، زیست پتانسي 

هدای تجدیدپدذیر در ایدران بده دو صدورت نيروگداهی متمرکدز و         انرژی باشد. کاربرد میپاك در دوران پسانفتی  انرژیبه 

مگاوات نيروگاه تجدیدپذیر اعم از آبی، بدادی، يورشديدی،    ۲/۰۴91۰، ۰۳89های کوچک پراکنده است. در سال  سيستم

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF_%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D8%B3%DB%8C%D8%AA%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%87%D9%88%DB%8C%D9%87_%D9%85%D8%B7%D8%A8%D9%88%D8%B9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4_%D8%A2%D8%A8
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(، ۰۳82 -۰۲۱۱براسا  قانون پن( ساله برنامده ششدم توسدعه )    برداری بوده است. بيوگاز و بازیافت حرارتی در حال بهره

ایدن  درصدد برسداند.    ۵به حداق  برنامه را تا پایان )به استثنای برق آبی( های تجدیدپذیر و پاك  دولت باید سهم نيروگاه

 باشد.  درصد می ۰کمتر از  ۰۳89درحالی است که ظرفيت مزبور در سال 
 

 زبی  برق -1-7-1

تدوان   مدی  هدا  این نيروگاه از مزایای شوند. هان محسوب میترین منابع توليد برق در ج یکی از مهمآبی  های برق نيروگاه

توان به آسيب  های وابسته به آن را نام برد و از معایب آن می ای و فعاليت انتشار ناچيز گازهای گلخانه مالحظات اقتصادی،

یدران نيدز بده رغدم     هدا در ا  . این نو  نيروگاهسد اشاره کرداحتمالی يرابی جایی جمعيت و  هزیست، جاب رساندن به محيط

های ايير، همواره نقشی اساسی را در پایدارسازی شبکه سراسری برق و تأمين  محدودیت نسبی منابع آبی کشور در سال

باشد. در سال  در بين کشورهای مختلح جهان می ۳۳آبی دارای رتبه  ایران از لحاظ توليد برق اند. بار پيک به عهده داشته

در دست مطالعه و آمداده اجدرا و در مرحلده شدنايت بده       در دست اجرا،برداری،  ت بهرههای در دس ، ظرفيت طرح۰۳89

در این سال، از  مگاوات بوده است. 2/۰9۵۴۵مگاوات و در مجمو   2/22۱و  ۲/۵۲82، ۲/۰9۱، ۴/۰۴۰99ترتيب به ميزان 

 9۵/۴تقال آب قم، یک واحد يط ان ۳مگاواتی ایستگاه فشارشکن شماره  9/۲مگاواتی سردشت، یک واحد  ۱/۵۱سه واحد 

يانه ساری )تاکام(، یک  مگاواتی يط انتقال تصفيه 2۳/۱واحد  ۴يط انتقال آب قم،  ۲مگاواتی ایستگاه فشارشکن شماره 

مگداواتی   1۳/۱مگداواتی کليدور )پدویش کدار(، یدک واحدد        ۳۰۵/۱يانه زاهددان، یدک واحدد     مگاواتی تصفيه ۲۳/۱واحد 

 2۳/۱و یدک واحدد    آب و فاضدالب قدم )رشدد صدنعت(    مگاواتی  1/۱سه پایدار(، توسعه محيطی شهيد رجایی )پار زیست

آبدی   های برق مگاوات از ظرفيت نيروگاه ۲8۴/۱برداری شده است. در مقاب   يانه ساری )پارسه پایدار( بهره مگاواتی تصفيه

يدار   توليدد  مربوطده از مددار    ساتيأست یآور جمع  يبه دلگرنق، سررود، گرنی، ارده، ناو، يليان، سيرم، درجان و مران 

 مگاوات رسيد. ۴/۰۴۰99برداری کشور به  آبی درحال بهره های برق در نهایت ظرفيت نيروگاه .ندا شده
 

 انرژي بادي -2-7-1

هدای   و در بدين اندرژی   باشد طور گسترده ولی پراکنده در دستر  می انرژی باد نظير سایر منابع انرژی تجدیدپذیر، به

در ناپذیر اسدت.   زیست در پی ندارد و پایان های توليد برق است که آلودگی محيط ترین روش ر، یکی از اقتصادیتجدیدپذی

باشدد.   هدای بدادی فدراهم مدی     برداری از تدوربين  ایران، باتوجه به وجود مناطق بادييز، بستر مناسبی جهت گسترش بهره

ایدن  رود. در  منبع توليد برق از منابع تجدیدپذیر بده شدمار مدی   همننين استفاده از انرژی باد در کشور، به عنوان دومين 

، ظرفيدت  ۰۳89هایی را توسط بخش دولتی و يصوصی در دست اجرا دارد. در سال  ها و پروژه يصوص، وزارت نيرو طرح

ش مگاوات افدزایش یافتده کده ایدن افدزای      ۵/۰1مگاوات بوده که نسبت به سال قب   ۳/۳۱۴های نصب شده کشور  نيروگاه

باشد. همننين در سال مزبدور، توليدد    شرقی می کند آکربایجان مگاواتی در آق ۵/۴واحد توربين بادی  1اندازی  ناشی از راه

گيگداوات   2/2۰۵درصدد افدزایش داشدته و بده      9/۰9ساعت یا  گيگاوات ۲/81های يورشيدی نسبت به سال قب ،  نيروگاه

 ساعت رسيد.
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 انرژي خورشیدي -8-7-1

در را  و سدويت  تواند آینده انرژی  يدی به عنوان یکی از منابع انرژی نامحدود، پاك و مقرون به صرفه میانرژی يورش

هدای کوچدک    از آن در سيستمتوان  ها، می کارگيری انرژی يورشيدی در نيروگاه بر به در ایران، عالوه. سازدمتحول جهان 

های مخابراتی، پمپ آب يورشيدی بدرای مصدارف    فيک، سيستمهای ترا ها، چراغ فتوولتائيک جهت روشنایی معابر و جاده

، ظرفيدت  ۰۳89رسدانی روسدتایی نيدز اسدتفاده کدرد. در سدال        ها و بدرق  کشاورزی، تجهيز مناطق مرزی، روشنایی تون 

مگاوات رسيد. این  ۳/۳28مگاواتی داشته و به  ۴/1۱درصدی یا  ۵/۴۳افزایش ، نسبت به سال قب ی يورشيدی ها نيروگاه

طح در سد های فتوولتائيدک   ورود سامانهو های يورشيدی در مناطق مختلح  برداری از پروژه فزایش ظرفيت به دلي  بهرها

گيگداوات   ۴/۳۳۳ ،همننين در سال مورد بررسی، توليد انرژی يورشيدی نسبت بده سدال قبد     باشد. می ها تمامی استان

 اعت رسيد.گيگاوات س 9/21۴درصد افزایش داشته و به  ۰/89ساعت یا 
 

 زیست توده جامد -4-7-1

در  باشدد.  های تجدیدپذیر شام  زغال چوب، چوب، ضایعات چوب و سایر پسدماندهای جامدد مدی    این دسته از انرژی

محاسبات تراز انرژی ایران، تنها آن بخش اندکی از زیست توده جامد توليدی که به عنوان سدويت مدورد اسدتفاده قدرار     

، تجدیدشونده طبيعی منابعشوند.  سایر کاربردهای غير انرژی آن در محاسبات درنظر گرفته نمیشود و  گيرد لحاظ می می

 شدوند.  بنددی مدی    دستهبيابان و  مرتعجنگ ،  بخش سهایران به  در دیریتیی مها نظام برداری و  بهرهی ها سيستم به لحاظ

 گيرد. تعدد هر چند سال یک بار صورت میبرآورد مساحت منابع طبيعی در کشور به دلي  وسعت اراضی و مشکالت م

مراتع کشورمان به دلي  حفظ ياك و جلوگيری از فرسایش آن، تنظيم گردش آب در طبيعت، حفظ کيدایر ژنتيکدی   

گياهی و جانوری، ایجاد فضای سبز و تلطيح هوا، تأمين علوفه موردنياز احشام عشدایری و روسدتایی، توليدد محصدوالتی     

دارای اهميت  (۰)ها، اکوتوریسم، تأمين غذا و مأمن وحوش و پرندگان و ترسيب کربن ها و رزین صمغنظير گياهان دارویی، 

 است. 

هدا   طرح تاکنون، ا، مراتع و آبخيزداری کشوره  سازمان جنگ باشند.  جمله منابع زیستی تجدیدپذیر می ها نيز از جنگ 

رویه، اقددام بده    تا ضمن کاهش فشار و جلوگيری از برداشت بی ای متعددی را اجرا کرده و یا در دست اجرا دارده و برنامه

و جلدوگيری از   اشدتغال ایجداد   ،زراعت چوب، راهکاری برای جلوگيری از تخریب جنگد   .ها نماید حفاظت و احياك جنگ 

  است.قاچاق چوب 

هدای جنگلدی    توليد فرآوردهسه استان گيالن، مازندران و گلستان، مجاز به در ایران تنها  هاي جنگلی: تولید فرزورده

  های جنگلی صورت نگرفته است. به دلي  طرح تنف  جنگ ، برداشت مجاز از فرآورده ۰۳89در سال که  باشند می

به دلي  قيمت باالی چوب و زغال چوب، مشکالت شغلی، تأمين نيازهدای روزمدره سداکنان    ها  کنندگان جنگ  تخریب

، اقددام بده برداشدت    روسدتایی و محلدی   یها یا استفاده از چوب در سايتمانمناطق جنگلی و روستایی، تأمين سويت و 

 تن بوده است.  9/۰9۱، ميزان برداشت غيرمجاز زغال چوب ۰۳89نمایند. در سال  غيرمجاز چوب می
 

۰ )Carbon Sequestration   :شود که از  شود، این روند با کييره کربن از هوا باعث می ترسيب کربن به روند کييره کربن موجود در هوا، ياك و گياهان گفته می

 کند. ای است کاسته شده و به بهبود کيفيت هوا کمک می گازی گلخانه ميزان کربن که
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جمله برای پخت و پز، گرمایش و نيز تأمين  منظور مصارف شخصی از از سويت جنگلی به مصرف زیست توده جامد:

 اسدتان  ۳۱دامدی در   فضوالت و هيزم، زغال چوب، بوته و يار مصرف موجود از شود. آمارهای نازل استفاده میآب گرم م

باشدد کده    مدی  مناسدب  هدای  سدويت  جایگزینی با طرح چارچوب در کشور های استان های سنتی سويت مطالعه کشور، از

 یاندرژ  نيتدأم دريصدوص  طرح این  یاجرا بات. اس آمده دست به های ايير سال در کشور مراتع و ها جنگ  توسط سازمان

 روندد رو  نید ا . امابود افتهیکاهش  یوانيح فضوالتيار و  و بوته زم،يدرصد از مصرف ه ۵۱حدود  ۰۳98تا سال  يانوارها

 الزم به ککر است از آنجا که برآورد دقيقی از ميزان .دگرگون شد یکله ب ها ارانهیطرح هدفمند کردن  یبا اجرا ،به کاهش

های انرژی وجود ندارد، در محاسدبات   ها در کشور وجود ندارد و امکان سرشماری ساالنه برای این حام  مصرف این حام 

 نظر گرفته شده است. رترازنامه انرژی آيرین برآورد کارشناسی د

، ۰۳89 الدی  ۰۳8۵ترین اقددامات انجدام شدده از سدال      های مناسب؛ عمده در راستای اجرای پروژه جایگزینی سويت

بداب ندانوایی    ۴1دستگاه آبگرم کن يورشيدی و احدداث   12۴۵کپسول(، تهيه  ۴۵88۵پردايت یارانه گازمایع )در قالب 

 عمومی بوده است.
 

 هاي تجدیدپذیر سایر انرژي -5-7-1

حدال   رکشور د اکنون در وجود دارند که هم یهای سوز پروژههای بيوگاز بر موارد فوق، در زمينه استفاده از نيروگاه عالوه

مگداوات   2/۰9مگاوات بوده و توليدی معدادل   2/۰۰های بيوگاز سوز کشور  ، ظرفيت نيروگاه۰۳89در سال  باشند. اجرا می

 درصد کاهش داشته است.  2/۰۳، ۰۳81ها نسبت به سال  توليد این نيروگاه ساعت داشته است.
 

 خرید تضمینی برق از منابع تجدیدپذیر -6-7-1

قانون تنظديم بخشدی از مقدررات مدالی دولدت، وزارت نيدرو        2۴بار در برنامه سوم توسعه براسا  ماده برای نخستين 

هدای چهدارم و    های تشدویقی گردیدد و در برنامده    موظح به يرید برق توليدی منابع تجدیدپذیر از بخش يصوصی با نرخ

دیت بيشتر  ادامه یافت. با تصدویب بندد ب   اسا  این قوانين و مصوبات بعدی با ججم توسعه نيز يرید تضمينی برق برپن

قانون اصالح الگوی مصرف، به وزارت نيرو اجازه داده شد نسدبت   2۰در قانون برنامه پنجم توسعه کشور و ماده  ۰۳۳ماده 

هدای پداك بدا اولویدت      های تجدیدپذیر و اندرژی  به انعقاد قراردادهای بلندمدت يرید تضمينی برق توليدی از منابع انرژی

اقددام شدود. در ایدن زمينده،      ،های اجتناب شده های يصوصی و تعاونی با نرخ محاسبه شده براسا  هزینه د از بخشيری

های تبدی  انرژی در بازار رقابتی شدبکه سراسدری و بدازار بدرق و لحداظ       ها باتوجه به هزینه قيمت يرید برق این نيروگاه

هدا و سدایر    محيطی ناشی از انتشار آالینده  شده و هزینه زیستمتوسط ساالنه ارزش وارداتی یا صادراتی سويت مصرف ن

شود. با تصویب دسدتورالعم  اجرایدی    موارد براسا  فرمول مصوب شورای اقتصاد، توسط وزارت نيرو محاسبه و اعالم می

داث های مجدانه وزارت نيرو در توسعه مشدارکت بخدش غيردولتدی در احد     قانون اصالح الگوی مصرف و سياست 2۰ماده 

گذاران  های تجدیدپذیر و پاك و افزایش سهم برق تجدیدپذیر در سبد انرژی کشور، اميد به ورود تأثيرگذار سرمایه نيروگاه

بده تفکيدک    ۰۳89های تجدیدپذیر در سال  بخش غيردولتی به این عرصه دو چندان شده است. نرخ يرید برق از نيروگاه

: نرخ پایه باشد ( بدین شرح می۰-۴۰1ت نيرو اعالم گردید، که مطابق جدول )منابع انرژی تجدیدپذیر و پاك از سوی وزار
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( و سدایر فرآینددهای حرارتدی    یلنددفي ، سدایر فرآینددهای زیسدتی )بيوشديميای      :هدای زیسدت تدوده    برای انوا  نيروگاه

ال قب  به ترتيدب  ریال بوده که نسبت به س ۵۵۵۱و  ۵۴۵۱، ۲۱۵۱به ترتيب  به ازای هر کيلووات ساعت ی(ی)ترموشيميا

ساعت برای مزرعه بدادی تنهدا    ریال به ازای هر کيلووات ۵۲2۱ریال افزایش یافته است. نرخ پایه  ۰9۵۱و  ۰1۵۱، ۰۳۵۱

 ۵۱مگداوات و   ۵۱مگاوات و کمتر قاب  اعمال است. این نرخ در سدال قبد  بدرای دو ظرفيدت بديش از       ۰۱برای ظرفيت 

یال به ازای هر کيلووات ساعت بوده است. نرخ پایه برای مزرعه يورشيدی نيز ر ۲۴۱۱و  ۳۲۱۱مگاوات و کمتر به ترتيب 

ریال به ازای هر کيلووات ساعت قاب  اعمال است که در سال قب  برای سده   2۳1۱مگاوات و کمتر  ۰۱تنها برای ظرفيت 

ریال به ازای  ۲8۱۱و  ۲۱۱۱، ۳۴۱۱مگاوات به ترتيب  ۰۱مگاوات و کمتر  از  ۳۱تا  ۰۱مگاوات، بين  ۳۱ظرفيت بيش از 

هر کيلووات ساعت بوده است. این نرخ برای مولدهای مختص مشترکين برق تا سقح ظرفيدت انشدعاب شدام  بدادی بدا      

کيلووات و کمتر بده   ۴۱کيلووات و کمتر و يورشيدی با ظرفيت  ۰۱۱ظرفيت یک مگاوات و کمتر، يورشيدی با ظرفيت 

 ۴۲۱۱و  ۴۰۱۱، ۰1۰۱ریال بوده که نسدبت بده سدال قبد       ۰۱۲۱۱و  8۰۱۱، 1۲۰۱ازای هر کيلووات ساعت به ترتيب 

کده   بدوده  ریدال  2۳1۱ نيز به ازای هر کيلووات سداعت  های زمين گرمایی ریال افزایش یافته است. نرخ پایه برای نيروگاه

حرارتی در فرآیندهای  های توليد برق از بازیافت افزایش یافته است. این نرخ برای نيروگاهریال  ۰۲1۱نسبت به سال قب  

نرخ پایه برای فزایش داشته است. اریال  91۱ریال بوده که نسبت به سال قب   ۳11۱ به ازای هر کيلووات ساعت صنعتی

ای یدا   ها )روديانده  مگاوات و کمتر به ازای هر کيلووات ساعت، بر روی روديانه ۰۱آبی کوچک با ظرفيت  های برق نيروگاه

ر روی يطوط لوله انتقال آب و فاضالب و تأسيسات جانبی سددها )پدای سدد و يطدوط انتقدال(      ریال و ب ۲8۲۱جریانی( 

و تأسيسدات جدانبی سددها     ها ریال قاب  اعمال است که در سال قب  به ازای هر کيلووات ساعت، بر روی روديانه ۲۴۴۵

های سويتی، به ازای هدر   های پي  انهریال بوده است. نرخ پایه برای سام ۳۴۵۱ریال و بر روی يط لوله انتقال آب  ۳9۱۱

ریدال افدزایش یافتده اسدت. همنندين ایدن ندرخ بدرای          ۰۲9۲ریال بوده که نسبت به سدال قبد     2۲۳۴کيلووات ساعت 

 ریال افزایش یافته است. ۲9۱ریال بوده که نسبت به سال قب   ۴۱9۱های انبساطی به ازای هر کيلووات ساعت  توربين
 

 اي انرژي هسته -3-1

 یهدا  تيسدار  ومندابع   مصرفروبه رشد  شیافزا جبمو ايشدن در سراسر دن یجهان انباتکه رشد ش ريدو دهه اي در

اهدداف توسدعه    .قرار گرفته اسدت  یشتريمورد توجه ب داریشده است، توسعه پا یعيطب یها ستميقاب  جبران به اکوسريغ

از  یکد یجدزو   زيد ن رانید ا. ی اسدت و غن ريفق یکشورها در داریبه توسعه پا یابيدست یبرا ینقطه عطفسازمان مل   داریپا

 بيعدی و طاقتصدادی   ،یانسان ،مختلح اجتماعی یها هیسرما یاست. در هر کشور مزبوراهداف  یمتعهد به اجرا یکشورها

 نندا يقاب  اطم یانرژ نبعم کی لیم هگادیاست. از د داریبه توسعه پا یابيه دستالزمها  سرمایه نیوجود دارد که مجموعه ا

مسائ   .رود یبه شمار م یداریپا یابیرزادر  یمهم اري  بسامع ،کند نيمأکشور را در بلند مدت ت ژیرنا یازهايکه بتواند ن

له اصح یها شرفتيپ به جهوت با ی،ا هسته یانرژ .هستند داریتوسعه پا یاصل جزك سه یطيمح ستیو ز یاجتماع ،یاقتصاد

 یهدا  ی هزینده راداکده   رژیاند  ديد تول یپاك و مطمئن برا ،نایم یها روش زا یکیبه عنوان  نينو همن یدر بخش فناور

 یاربسي ت.قرار گرفته اس انينجهامورد توجه  ی،انرژ ديتول یبرا نهیگز نیتر مناسببه عنوان  ت،اس یتر نیيپا یبردار بهره
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 یاندرژ  یو فنداور  یبه دانش فن یابياند و دست کرده ملياتیرا ع ینو  انرژ نیا زجهان سالهاست که استفاده ا یاز کشورها

 یهدا  منابع سويت .شود یم محسوب رانیاز جمله ا یهر کشورمنابع ارزان انرژی برای از  یبريوردار یبه معنا ی،اهسته

به روندد   ینگاهد. شو ریدناپذیمنابع تجد نیگزیجا دنتوا یم یا هسته یو انرژ ديبه اتمام يواهد رس روزیدر جهان  فسيلی

رژی تدا  نو  اند  نیدهد که توجه به استفاده از ا ینشان م نيز شرفتهيپ یدر کشورها یا هسته یها روگاهيت نروبه رشد ساي

مشدارکت   داریاز توسعه پا یمتعدد یها هدف تحققتواند در  یرق مبر توليد بون فزا یا هسته یانرژ .است یدج چه اندازه

 یآب و هدوا  ديد ا و تولذغ ،یشکدر حيطه پزها از جمله  انسان یگندز یبرا یاريبس یایتواند مزا یته و استفاده از آن مداش

 رید بده شدرح ز   ران،ید ا یاسدالم  یدر جمهدور  یا هسته یاز انرژ قرب ديتول نهيپاك داشته باشد. اقدامات انجام شده در زم

 :باشد یم
 

 اي  هاي هسته توسعه نیروگاه -1-3-1

در مجمدو   مگاوات،  8۰۵مگاوات و ظرفيت عملی  ۰۱۴۱ی این واحد با ظرفيت اسم :بوشهر یاتم روگاهیم ناحد یكو

 ۳9۳8۰ کده کدرده اسدت    ديد ساعت بدرق تول  لوواتيک ونيليم ۲۴۰88 زاني، به م۰۳89سال  انیتا پا یبردار از سال بهره

درصدد اسدت.    ۳۳رانددمان ایدن واحدد نيروگداهی      .شده اسدت تحوی   یرسراسبه شبکه برق آن ساعت  لوواتيک ونيليم

 ونيد ليم 2۰1۱ قدارم که از اینکرده  ديساعت برق تول لوواتيک ونيليم 21۵1حدود  ۰۳89بوشهر در سال  یاتم روگاهين

نيز صرف مصارف دايلی اعم از فنی و  ساعت لوواتيک ونيليم ۵91و  دهش  یتحو یساعت به شبکه برق سراسر لوواتيک

  غير فنی شده است.

طدور   کده بده   يطدی مح سدت یز مشدکالت ای بريدوردار اسدت.     ویژه ای از اهميت های هسته بُعد زیست محيطی نيروگاه

 افتده ی یو جهدان  یا منطقده  ،یعاد محلد ببوم را دربرگرفته، ا ستیز یبها، يطرات و تخر یاز آلودگ یعيوس حيط یا ندهیفزا

 یذارگ استيس در یادیز تياهم ای هناخلگ یگازها شیافزا  يبه دل یطيمح ستیاست. در طول چند دهه ايير، مسائ  ز

سوراخ  ،ییآب و هوا راتييتغ دهیبه وجود آمدن پد باعث، CO2مانند  یا گلخانه یگازها شیافزا .است شتهدا یو جهان یمل

رش بدا باعدث    SOxو CO ،NOx  مثد  یا هگلخاند  یگازها نيهمنن .شده است یبهای قط ی کوب شدن  و ازن هیشدن ال

کشدور   یروگداه يموجودات شده اسدت. بخدش ن   ریانسان و سا یبرا یو سالمت یبروز مخاطرات بهداشت ی،دياس یها باران

 یا نده یهز ،یاجتمداع  نهیهز .بر داردرد یادیز عیتماجا یها زینهاست که توليد آنها ه CO2کننده آالینده  ديتول نیشتريب

ن، ساان تالمو سها، مواد  ستمياکوس ،یرا بر محصوالت کشاورزیا فعاليت  یندهآال کی یا سوكکننده  بیاست که اثرات تخر

در طدول عمدر يدود     یا هسدته  یهدا  روگداه ين .شدود  یم لحاظ زيتمام شده ن قيمتر د نهیهز نیو امروزه ا گيرد درنظر می

 یهدا  یو آلدودگ  یليفسد  یهدا  از سدويت  هید رو یاز اسدتفاده بد   یلذا با توجده بده بحدران ناشد     .کنند ینم ديتول یا آالینده

منجر شده، توجه به توسعه استفاده  اکوسيستم طبيعیبه  یریجبران ناپذ یها که در بريی موارد به لطمه یطيمح ستیز

 کمید احهشت سال فعاليت و نیسازد که در مجمو  ا ینشان م ياطر .شده است ضرورت کیبه   یتبد یا هسته یاز انرژ

 ۰۰۴۲۲ود حدد  زانيد صدورت گرفتده بده م   ی فسديلی  ها در مصرف سويت که ییجو هفصرک   زانيبوشهر م یاتم روگاهين

. همنندين در مجمدو    باشد یام ميت فبشکه معادل ن ونيليم 1/22بوده است که معادل با  یعيمترمکعب گازطب ونيليم
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ميليون تدن گازهدای آالیندده جلدوگيری شدده       1/۳1برداری نيروگاه بوشهر از انتشار بيش از  اندازی و بهره هشت سال راه

های فسيلی در واحد یکم نيروگاه اتمدی بوشدهر    گرفته در مصرف سويتجویی صورت   ، ميزان صرفه۰۳89است. در سال 

ميليدون   2/۵ميليون بشکه معادل نفت يام( بوده و از انتشار بيش از  1/۰۱ميليون مترمکعب گازطبيعی )معادل با  ۰19۲

 تن گازهای آالینده جلوگيری شده است. 

در  یاسدالم  یاز جمله مصوبه مجلد  شدورا   ید باالدستد اسنااستنابه  :بوشهر یاتم روگاهین 8و  2 يواحدها ثاحدا

 یاحدداث واحددها   نيشيپ یها در سال ،در کشور یا هسته یها روگاهيبرنامه بلندمدت توسعه ن یو در راستا ۰۳9۲ رماهيت

در  یا بدرق هسدته   ديد تول یمناسب واحددها  یها سايتگاه خابنتشد. براسا  مطالعات، ا یريگيپ یا هسته روگاهين دیجد

 دید جد یاحدداث واحددها   یسايتگاه بوشهر برا ها(، آنتعداد واحدها و مح  احداث  یاطالعات امکان سنج ام ش) رکشو

 یا راکتور هسدته  دو واحد یو راه انداز یطرح شام  طراح نیموضو  قرارداد ا .داده شد صيتشخ مناسب ،یتمگاوا ۰۱۱۱

 یپردايدت، از انتهدا   شيقرارداد پ  از پردايت پد  یااجر .است یکیمگاوات الکتر ۰۱۵1به قدرت  کیهر VVERنو   از

 ماندده  یباق یها وستيپ تکمي  ،ییاجرا یها تيبر فعال اکنون عالوه ( آغاز شده است. هم۰۳8۵ماه  ید) یالديم ۴۱۰2سال 

 یهدا  یژگد یبدوده و و  AES-8۴بوشهر از ندو    یاتم گاهروين ۳و  ۴ یواحدها رتواکر .در دستور کار قرار دارد زياز قرارداد ن

 :هر واحد عبارت است از یلاص

 ۰۱۱۱ ینو  راکتور سر-VVER  8۴مدل-AES ۴۱۱9در سال  افتهی كارتقا  

 یکیمگاوات الکتر ۰۱۵1: هر واحد یيروج یکیالکتر توان 

 سال 2۱: راکتور زاتيعمر تجه 

 ماه ۰9د دمج یگذار به دوره سويت كان ارتقامکسال با ا ۲ :سويت ک يس 

 دصدر ۰۱۱ ایمنیکانال  ۲ یدارا نی:میا یها ستميسايتار س 

 هواشونده با   عام  ينکريغ ستميس :عام ريحرارت غ برداشت ستميس 

  استفاده ازcontainment مايو مقاوم در برابر سقوط هواپ یدو جداره بتون 

 در برابر زلزله با شتاب مقاومت g۲/۱ منیا یياموش یبرا  

ی(، زیو يداکر  یيداکبردار ) یيداک  اتيادامه عمل دوم و سوم شام  یدرحال انجام مربوط به احداث واحدها اتيعمل

، واحدد سدوم   یاصدل  یها  ياك سايتمان تيتثب اتيشرو  عمل، واحد دوم یاصل یها ياك سايتمان تيتثب اتياتمام عمل

شرو  ، UJA20راکتور  ونيفونداس یزیبتن ر اتيعمل شرو ، UJA20راکتور  ونيفونداس یآرماتوربند ییاجرا تيادامه فعال

 اتيد ادامده عمل ، ۴واحدد   نيتدورب  یها  مجموعه سايتمان ییاجرا اتيشرو  عمل، راکتور یسايتمان کمک ییاجرا اتيعمل

 اتيد ادامده عمل ، کارگداه  زيد ن( تجهپمجمومه  ییاجرا اتيعمل دامها، ۳/9 اه و سايتمانگکار زيش تجهشمجموعه  ییاجرا

 .است LMCEتجهيز  نيورود نخستو  صدف مپک یایليات اجر، عمگاهکار جهيزسه ت وعهمجم ییاجرا

 

 و پادمان یمنینظم ا -2-3-1

بدار  زیاندر برابدر اثدرات    سدت یز طيحفاظت از کارکنان، مردم و مح ی،ا هسته روگاهنيدر  یمنیا یاز برقرار یهدف اصل
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انددازی،   هت، راسداي  ،یطراحد  یدابی، گداه و از مراحد  مکدان    نيرودر طول تمدام عمدر   . این هدف است یازسونی یپرتوها

مدات منددر  در ضدوابط و مقدررات     امين الزتأ تایدر راس ،۰۳89ال سگيرد. در  یمبرداری و از کاراندازی مدنظر قرار  بهره

ی )ميدزان  طد يمحدز آهنگ يطی، مح یکیولوژیراد رغيو  یپرتو شیپا نیبا عناو ییها گزارش ،کشور یا هسته یمنینظام ا

 ،روگداه يشداغ  در ن  مانکدار يپ یهدا  و شدرکت  روگداه يکارکنان ن یريوگپرت ،TLDز شبکه با استفاده ا پرتوزایی در محيط(

 .تهيه شده است نیمیگزارش ساالنه او  روگاهياز ن یيروج یها ازها و آبگه یتويمقدار اکت ،تیطح ساس یپرتو تيوضع

 

 زیست  انرژي و محیط -9-1

دهد که در ایدن سدال، بخدش حمد  و نقد  بده       مینشان  ۰۳89کننده انرژی در سال های عمده مصرفبررسی بخش

هدای  ای داشته است. این درحالی است که بخدش بيشترین سهم را در توليد سایر گازهای آالینده و گلخانه CO2استثنای 

اکسيدکربن را در  درصد از سهم انتشار دی ۵/۴۲و  1/۴۳، 2/۴8نيروگاهی، حم  و نق  و يانگی تجاری عمومی به ترتيب 

 اند. های مصرف کننده و توليد کننده انرژی داشته بين بخش

و  ۵/۵9، ۵/1۳، ۱/9۰از نفت گاز بده ترتيدب بده ميدزان      N2Oو  SO3 ،SPM ،SO2در این سال بيشترین ميزان انتشار 

درصد گدزارش شدده اسدت.     8/۵۴و  8/82از بنزین به ترتيب به ميزان  CH4و  COدرصد و بيشترین ميزان انتشار  9/۵2

رود و کمترین مقدار آالیندگی را داراست. بدا   های فسيلی، سويتی پاك به شمار میی در مقایسه با سایر سويتگازطبيع

درصد از ک  انتشار متان مربوط  ۱/۳2اکسيدکربن و  درصد از ک  انتشار دی 1/2۳این وجود به دلي  حجم باالی مصرف، 

 باشد.  وجه میبه گازطبيعی است که از نظر مسئله تغييرات اقليم قاب  ت

ای به استثنای مونوکسيدکربن در این سال در مقایسه با سال گذشدته از   سرانه انتشار تمامی گازهای آالینده و گلخانه

اکسديدکربن بده دليد  افدزایش ميدزان مصدرف        روند افزایشی بريوردار بوده است. افزایش قاب  مالحظه سرانه انتشار دی

يانگی، تجاری و عمومی و بخش حم  و نق  بوده است. از طریق مدیریت مصرف،  گازطبيعی، نفت گاز و بنزین در بخش

سازی مصرف انرژی، اسدتقرار سدامانه    های انرژی مصرفی، بهينههای مصرفی، تغيير در ترکيب حام بهبود کيفيت سويت

 کاهش داد.  توان ميزان انتشار این گازها را تثبيت کرده و یا حتیمدیریتی و نظارتی مؤثر و مستمر، می

 باشد:کننده انرژی به شرح زیر می های مصرف زیست در بخش بررسی وضعيت انرژی و محيط

بيشترین ميزان مصرف نفت سفيد و گداز مدایع در کشدور بده بخدش       ۰۳89در سال  بخش خانگی، تجاري و عمومی:

مصدرف نهدایی اندرژی ایدن دو      درصد از ک  9/88و   ۱/9۳يانگی، تجاری و عمومی ايتصاص داشته که به ترتيب حدود 

های فسيلی  ای که در اثر احتراق سويتها و گازهای گلخانه باشد. مقدار آالینده فرآورده در کشور مربوط به این بخش می

شوند به تفکيک نو  سويت و همننين روندد انتشدار گازهدای آالیندده و      در بخش يانگی، تجاری و عمومی وارد هوا می

 در جداول این قسمت ارائه شده است.  ۰۳89الی  ۰۳8۱های  بازه زمانی سال ای این بخش در گلخانه

ای را بده  مصرف گازطبيعی و نفت گاز بيشترین سهم در انتشار گازهای آالینده و گلخانه ۰۳89در سال  بخش صنعت:

هدای ثابدت سدال     که براسا  قيمت ۰۳89اند. با توجه به ارزش افزوده بخش صنعت و معدن در سال يود ايتصاص داده

در ایدن سدال بده ترتيدب      NOxو  CO2هزار ميليارد ریال برآورد گردیده، شايص شدت انتشدار   ۰2۴۲۴۰2معادل  ۰۳8۱
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 شود.  تن بر ميليارد ریال برآورد می ۰/۱و  ۴/1۱معادل 

و  بخش حم  و نق  عمدتاً مصرف کننده دو فرآورده بنزین و نفت گاز است. زیدر بخدش حمد     :()بخش حمل و نقل

های ای را نسبت به سایر زیر بخشای و دریایی در این بخش بيشترین سهم در انتشار گازهای آالینده و گلخانهنق  جاده

ای، دریایی و ریلدی  های بنزین و نفت گاز در زیربخش حم  و نق  جادهحم  و نق  به يود ايتصاص داده است. سويت

در زیربخش حم  و نق  هوایی بيشترین ميدزان انتشدار گازهدای     ATK بيشترین ميزان انتشار گازهای آالینده و سويت

 اند.  ای را در این سال به يود ايتصاص دادهگلخانه

ای را بده يدود   در این بخش، مصرف نفت گاز بيشترین سهم در انتشدار گازهدای آالیندده و گلخانده     بخش کشاورزي:

 ۲8۰۲1۱معادل  ۰۳8۱های ثابت سال  ، براسا  قيمت۰۳89ايتصاص داده است. ارزش افزوده بخش کشاورزی در سال 

در سال مزبور بده ترتيدب معدادل     NOxو  CO2 ،SO2ميليارد ریال برآورد گردیده که بر این اسا ، شايص شدت انتشار 

 شود.  تن بر ميليارد ریال برآورد می ۰/۱و  ۰/۱، ۴/۴9

درصدد، بيشدترین سدهم در     ۵۱سدهمی بديش از    های گازطبيعی و گازهای پاالیشگاهی باسويت بخش پاالیشگاهی:

 ای این بخش را به يود ايتصاص داده است. انتشار گازهای گلخانه

ها بده ازای هدر کيلدووات سداعت بدرق      ای در انوا  نيروگاهشايص انتشار گازهای آالینده و گلخانه :(2)بخش نیروگاهی

ای و آالیندده از  این شايص برای اکثر گازهای گلخانده ۰۳89شود. در سال  توليدی با احتساب سهم در توليد محاسبه می

رغدم کداهش مصدرف     علدی  89ها در بخدش نيروگداهی در سدال    روندی صعودی بريوردار بوده است. افزایش این شايص

هدا از گدازی بده چريده     های مایع در سبد توليد برق کشور و تغيير فنداوری نيروگداه  گازطبيعی و افزایش مصرف سويت

ای ناشدی از   اده است. همننين در جداول این قسمت روند ميانگين شايص انتشار گازهای آالینده و گلخانهترکيبی رخ د

 آورده شده است. ۰۳89الی  ۰۳8۱های  بخش نيروگاهی در بازه زمانی سال

 

 سازي عرضه و تقاضاي انرژي بهینه  -10-1

 بخش صنعت -1-10-1

 بدوده اسدت. در ایدن سدال،      ۰۳89نندده اندرژی در سدال    ک هدای مصدرف   تدرین بخدش   بخش صنعت یکی از پرمصدرف 

 باشد:  سازی این بخش صورت گرفته است، به شرح زیر می يصوص بهينهترین اقداماتی که در عمده

وری انرژی بدرق )سداتبا( و شدرکت     های تجدیدپذیر و بهره سازمان انرژی هاي اجرایی و مطالعاتی بخش صنعت: پروژه

 اند: ، اقداماتی به شرح زیر را انجام داده۰۳89سال سازی مصرف سويت در  بهينه

وری انرژی برق )ساتبا( در  های تجدیدپذیر و بهره وری انرژی الکتریکی در بخش صنعت: سازمان انرژی پتانسي  بهره -

هددای  اسددتان )شددام  اسددتان ۰۱وری مصددرف انددرژی بددرق در بخددش صددنعت را در   پتانسددي  بهددره ۰۳89سددال 
 

هدا و  پذیر نبوده، بنابراین ميدزان انتشدار آالیندده    ای، دریایی و ریلی به صورت جداگانه، امکانهای جادهتفکيک سويت مصرفی در زیربخش ۰۳89( در سال 

 است.  ای، دریایی و ریلی ارائه شدهادهای ناشی از این سه زیربخش، در یک زیربخش جگازهای گلخانه

که توسط پژوهشگاه نيدرو در  « هاتدوین اطل  آلودگی نيروگاه»در این بخش، از ضرایب پيشنهادی پروژه  CO2و  NOx  ،SO2 ،COبرآورد ميزان انتشار  جهت( ۴

اند به جهت در دسدتر  نبدودن   به بعد وارد مدار شده ۰۳8۵که در سال هایی برای شرکت توانير انجام شده، استفاده گردیده است. در مورد نيروگاه ۰۳92سال 

 الذکر برای هر نو  نيروگاه )گازی، بخاری و سيک  ترکيبی( استفاده شده است.  ضرایب انتشار هر نيروگاه، از ميانگين ضریب انتشار پيشنهادی در مطالعه فوق
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شرقی و غربی، اردبي ، اصفهان، تهران، فار  و يوزسدتان( شناسدایی و    و جنوبی، آکربایجانشمالی، رضوی  يراسان

 ۳۴9های مذکور مشدخص گردیدد کده حددود      کاريانه در استان ۰1۵تعيين نمود. با بررسی وضعيت مصرف انرژی 

 وری انرژی در واحدهای صنعتی منتخب وجود دارد. ساعت پتانسي  بهره گيگاوات

 ۴2موضو  ماده  عیدر صنا یمصرف انرژ اريمع تینظارت بر رعا منظور ی: بهمصرف انرژ یاصالح الگو قانون ۴2ماده  -

، ۰۳89در سدال  بدرق )سداتبا(    یاندرژ  وری و بهره ریدپذیتجد های یسازمان انرژی، مصرف انرژ یقانون اصالح الگو

 ۵تاندارد دريصوص صدنایع پرمصدرف )  نامه اجرایی این ماده را پ  از بررسی گزارشات سازمان ملی اس اصالح آیين

 شناسی مربوطه ارائه نموده است. صنعت( و آسيب

وری انرژی برق )ساتبا( به نمایندگی از سدوی وزارت نيدرو بده     های تجدیدپذیر و بهره سازمان انرژی هاي مالی: حمایت

تعيين شده است. در سال  "رژیطرح یارانه سود تسهيالت و وجوه اداره شده برای کاهش شدت ان"عنوان دستگاه اجرایی 

جایگزینی الواتدور بده جدای ایرليفدت در فرآیندد توليدد       "  مانده تسهيالت مصوب دو شرکت دريصوص طرح ، باقی۰۳89

 ۵/۰1مجموعداً بده مبلدغ     "گدری  طرح جایگزینی کوره القایی موجود با کوره القایی پربازده در صنایع ریختده "و  "سيمان

بدرداری   های مذکور بده بهدره   های گذشته طرح یارانه سود تسهيالت( پردايت و طرح ارات سالميليارد ریال )از مح  اعتب

 کام  رسيدند.

سازی مصرف سدويت دريصدوص ایدن مداده قدانونی،       شرکت بهينه قانون رفع موانع تولید در بخش صنعت: 12ماده 

هدزار حلقده    ۰۱۱دار کدردن   ت طرح برقسازی مصرف سوي ، شرکت بهينه۰۳89در سال است.   هایی را انجام داده فعاليت

های کشاورزی و  چاه کشاورزی را در دست اجرا داشته است. هدف از اجرای این طرح حذف سويت نفت گاز مصرفی چاه

صادرات آن به منظور افزایش درآمدهای دولت، کنترل ميزان برداشت آب و برق مصرفی با استفاده از کنتدور هوشدمند و   

هدای شدناور اسدت.     سازی مصرف اندرژی بدا اسدتفاده از الکتروپمدپ     با حذف دیزل ژنراتور، بهينهکاهش مشقت کشاورزان 

گذاری جهاد نصدر و   های سرمایه های انجام شده در راستای اجرای این طرح، انعقاد دو قرارداد با شرکت ترین فعاليت عمده

دار شدده کده از    حلقه چاه بدرق  1۲، ۰۳88های سال هزار حلقه چاه بوده است. تا انت 1۵و  ۰۱۱دار کردن  توانير برای برق

 ۱۳/۰، ۰۳88 جدویی حاصد  از ایدن طدرح تدا انتهدای سدال        دار شده است. صرفه برق ۰۳89حلقه در سال  ۴1این ميزان 

 ۰۳88 هزار تنی کربن تا انتهای سدال  9/۴هزار بشکه معادل نفت يام( بوده که باعث کاهش  ۳2/2ميليون ليتر گازوئي  )

 ست.گردیده ا

سدازی مصدرف سدويت در     وری انرژی برق )ساتبا( و شرکت بهينده  های تجدیدپذیر و بهره سازمان انرژی استانداردها:

وری اندرژی بدرق    های تجدیدپدذیر و بهدره   استانداردهایی را تدوین یا مورد بازنگری قرار دادند. سازمان انرژی ۰۳89سال 

 ی )بده شدماره  لبند  عیصدنا  (،۰21۲1 )به شدماره  کمپوت و کنسروام  استانداردهای انرژی فرآیندهای صنعتی ش)ساتبا( 

 (،82۵۴به شماره ) یروغن نبات (،۰۲۰۵2به شماره )گاز  یها شگاهیپاال(، ۰21۲9 )به شماره و کنستانتره وهي، آبم(۰۰8۵2

وسای  پخت و  یانرژاستاندارد ( را مورد بازنگری قرار داده و ۰8۵9۰به شماره ) یميپتروش (،۰۳۳1۰به شماره ) اكيآمون

 ارهايمع"همننين این سازمان دو استاندارد دوین نموده است. ت مصرف سويت سازی نهيبا شرکت بهرا  پز گازسوز يانگی

( و ۰۰۵8۲شدماره   -یروش قالب ماسه ا) چدن یگر ختهیر عیدر صنا یکیو الکتر یحرارت یمصرف انرژ یو مشخصات فن
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و  ارهدا يمع"را در دست بازنگری دارد و دو اسدتاندارد   "(۰۰۵8۵شماره  -یا ماسه روش قالب) فوالد یگر ختهیر عیدر صنا

شدده رمدز    یپردازش رمزنگار یها فرآورده زاتيتجه"و  "و کاغذ رييم ديتول یندهایدر فرآ یمصرف انرژ یمشخصات فن

 را نيز در دست تدوین دارد. "(نگينیارزها )ما

( را مدورد بدازنگری قدرار    82۵۴ )شماره نباتی روغن ، استاندارد۰۳89سازی مصرف سويت نيز  در سال  شرکت بهينه

استاندارد زیر، در مرحله انتخاب مشاور قدرار   بازنگری و تدوین پروژه ۲ های الزم جهت داده است. همننين با ايذ مصوبه

 دارد: 

 گاز، توربين استاندارد تدوین -

 (،۰۲۳۱۱ )شماره کشور ای گلخانه واحدهای استاندارد بازنگری -

 (،9229)شماره  شکر و قند استاندارد بازنگری -

 MTO جدیداالحدداث  واحدهای گالیکول اتيلن /  MTP ، GTP،GTLشام : پتروشيمی واحدهای استاندارد تدوین -

 و( گالیکدول  اتديلن  موندو ) MEG و اکسداید  پدروپيلن  و( پدروپيلن  بده  پروپدان  تبددی  ) PDH و( الفدين  به متانول)

 ....(  و ها آمين اتانول گالیکول، پروپيلن اسيد، اکریليک اتيلن، پلی جمله از) روشيمیپت دستی پایين محصوالت

 (، اوره )شدماره ۰۳۳1۴ (، متدانول )شدماره  ۰۳۳1۰ )شماره (، آمونياك۰۳۳1۱ )شماره استانداردهای الفين بازنگری -

 (.82۲9 شماره) پالستيکی و مواد( ۰۳۳1۲ شماره) (، آروماتيک۰۳۳1۳

 

 مل و نقلبخش ح -2-10-1

، توسعه حم  و نق  عمومی و حمد  و  ارتقاك کيفيت و کارکرد ناوگان حم  و نق  کشورهای حم  و نق ،  بهبود روش

، بهبود و توسعه سويت و مدیریت بر مصرف های حم  و نق  هوشمند استفاده از سيستمشهری،   شهری و برون  نق  درون

ریزی برای کاهش عمر ناوگان  برنامه سازی توليد يودرو، رفع موانع توليد، های نوین توليد و بهينه سويت، بکارگيری شيوه

جملده  ازسازی تقاضای حم  و نق  و غيره  و عرضه يدمات حم  و نق ، بهينه با يار  کردن يودروهای فرسوده سنگين

 منظور اقداماتی به شرح زیر صورت گرفت است:  باشند. بدین وظایح دولت در بخش حم  و نق  می

سوز در کشور وجود داشدته کده از ایدن ميدزان تنهدا       ميليون دستگاه يودرو دوگانه 8/۳، تعداد ۰۳89پایان سال  تا -

هدزار دسدتگاه در    ۱/8۰9سدوز تعدداد    اند. از کد  يودروهدای دوگانده    گازسوز شده ۰۳89دستگاه در سال  ۲۵۱۱۱

طدرح   ۰۳8۳اند. از سدال   ها توليد شده اريانهسوز در ک هزار دستگاه نيز به صورت دوگانه ۱/۴822ها تبدی  و  کارگاه

هدای اييدر هديچ     گازسوز کردن از طریق تبدی  کارگاهی در وزارت نفت به پایان رسيده اسدت و بندابراین در سدال   

هدزار دسدتگاه يدودرو     ۱/۲۵فقدط   ۰۳89ها به سيستم گازسوز مجهز نشدده اسدت و در سدال     يودرویی در کارگاه

درصدد کداهش    ۴۲، حددود  ۰۳81هزار دستگاه سدال   ۳/۵8دیده که در مقایسه با رقم ای توليد گر گازسوز کاريانه

 حدود یک نهم شده است. ۰۳92هزار دستگاه سال  ۵/۳99داشته و به نسبت 

 ۰۳89باب در سال  ۳۰باب جایگاه بود که از این ميزان  ۴۲8۳، ۰۳89کشور تا پایان سال  CNGهای تعداد جایگاه -

 اندازی شد.  نصب و راه
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 ۰/۱در کشور مصرف شد که بده نسدبت سدال پديش کمتدر از       CNGميليارد مترمکعب  2/1، ميزان ۰۳89در سال  -

 درصد افزایش داشته است. 

جدویی ناشدی از اجدرای اسدتاندارد مصدرف سدويت در يودروهدای سدبک و          بدرآورد ميدزان صدرفه    ۰۳89در سال  -

 ت يام بود. ميليون بشکه معادل نف ۵/۳و  ۳/۰۱ها به ترتيب   موتورسيکلت

 9/۲۰، ۰۳89های اجرایی بخش حمد  و نقد  در پایدان سدال      جویی حاص  از طرح در مجمو ، برآورد ميزان صرفه -

 ميليون بشکه معادل نفت يام بوده است.

و  ۰۳8۵هدایی از سدال    در راستای اجرای این ماده قانونی طرح قانون رفع موانع تولید در بخش حمل و نقل: 12ماده 

سدازی مصدرف سدويت کشدور      اجرایی گدردد. شدرکت بهينده    ۰۲۱۲های بعد از  ده که در نظر است تا سالآغاز ش ۰۳82

 انجام داده است:قانونی  ۰۴اقدامات اداری متعددی را به شرح زیر در راستای این ماده 

 2۵ی نوساز"و طرح  "شهری برون و شهری درون باری و مسافری نق  و حم  ناوگان نوسازی و جایگزینی"دو طرح  -

: اجرای این دو طرح به استناد مصوبه شدورای  "سال ۳۵تن و با سن باالی  ۰۱هزار دستگاه کاميون و کشنده باالی 

اصدالحيه شدورای    به وزارت صنعت، معدن و تجارت محول شدده اسدت. همنندين براسدا      ۰۳81اقتصاد در سال 

 ۰12۵۵۱بدرای تعدداد   دالر  ميليدون  ۰۱222طدرح حددود    یک  اجدرا  یگذار یهسرما يزانم ۰۳89اقتصاد در سال 

شهری پایه گازسوز، اتوبو  دیزلدی، کداميون، کشدنده، کاميوندت و      دستگاه است که مشتم  بر انوا  اتوبو  درون

سدازی مصدرف سدويت     گذاری اجرا و بازپردايت برعهده شرکت بهينه گيری و صحه باشد. صرفاً اندازه بو  می مينی

 سدازی  بهينده  شدرکت  سدوی  از م موارد اجرا شده از سوی وزارت صمت، اقدامی نيزتوجه به عدم اعال باشد که با می

توجه به این که کليه قراردادهای منعقده در قالب مصوبات  البته با .است نگرفته صورت و بينی پيش سويت مصرف

گدذاری   ایهدستگاه کاميون بدا سدرم   18۲۱قبلی به قوت يود باقی است، اجرای این طرح در سقح تعهدات مذکور )

 باشد.  سازی مصرف سويت می عهده شرکت بهينهرميليون دالر(، ب ۲12حدود 

شهری تنها اقدامات اداری  این شرکت در راستای طرح جایگزینی و نوسازی ناوگان حم  و نق  درون شهری و برون

تدن دارای   ۰۱بداالی   هزار دستگاه کاميون و کشنده فرسدوده  2۵را انجام داده است. به منظور اجرای طرح نوسازی 

 جهددت جددویی صددرفه عامدد  گددذاران بددا سددرمایه دالر ميليددون ۲12 مبلددغ بدده قددرارداد ۵ سددال، ۳۵سددن بدداالتر از 

کداميون اسدقاط    دسدتگاه  ۳1۴۵دستگاه جایگزین و  ۳۲۵۳کاميون منعقد شده و تاکنون  دستگاه 18۲۱جایگزینی

دسدتگاه اسدقاط شدده اسدت.      ۴2۰ایگزین و تعدداد  دستگاه جد  ۴۴۰تعداد  ۰۳89گردیده که از این ميزان در سال 

يام( بوده  نفت معادل بشکه ميليون ۱9/۰ )برابر گازوئي  ليتر ميليون۲/۰1۵کنون جویی حاص  از این طرح تا صرفه

 کاسته شده است. کربن هزارتن 1/۲1۰ انتشار از و

رقدی یدا هيبریدد: براسدا  ایدن طدرح       هزار تاکسی فرسوده با تاکسی تمام گازسوز با پيمایش باال ب ۰۴8جایگزینی  -

گردیدد امدا    هزار تاکسی فرسوده با تاکسی تمام گازسوز با پيمایش باال برقی یا هيبرید جایگزین می ۰۲۱بایست  می

 ۰۴8ها به  ، مقرر گردید تعداد تاکسی۰۳89براسا  آيرین اصالحيه مصوبه طرح تاکسی در انتهای اسفندماه سال 

 ۳19ميليون دالر تغيير یابد. به منظور انجام این طرح، قراردادی به مبلدغ   8۲8ايت به هزار دستگاه و سقح بازپرد
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دستگاه تاکسی  2۰دستگاه تاکسی با شرکت پاکرو تاکسی منعقد گردید که از بين  ۰۱۱هزار دالر جهت جایگزینی 

 8ردیده است. همننين دستگاه اسقاط و جایگزین گ ۳۰سوز رونمایی شده توسط شرکت پاکرو تاکسی، تنها  دوگانه

دستگاه تاکسدی و ون   ۳۴2۱۱جویی جهت جایگزینی گذاران عام  صرفه سرمایه  ميليون دالر با ۰۴2قرارداد به مبلغ 

 منعقد گردیده است.

 مسافرو  ربا نق و  حم  کاهشآهن جمهوری اسالمی ایران: هدف از ایدن طدرح    توسعه حم  و نق  بار و مسافر راه -

باشد. عملکرد این طرح  میمتناظر  محيطی یها گیدلوو آ سويت فمصر کاهشو هن راه آ سعهتو طریقای از  دهجا

 ۲1۰ميليون ليتر گازوئيد  )  ۳/12جویی  تن کيلومتر بوده که منجر به صرفه ميليون 9/۴۰9۱، ۰۳88تا انتهای سال 

در راسدتای اجدرای ایدن     هزارتن کربن جلوگيری شده اسدت.  ۴۱۵هزار بشکه معادل نفت يام( گردیده و از انتشار 

بدوده   ۰۳89دسدتگاه آن در سدال    ۰۰1۵دستگاه واگن اضافه گردیده که تعداد  ۰۲1۵، ۰۳88طرح تا انتهای سال 

 است.

مصرف در يودروهای دايلی و جایگزینی با يودروهای فرسوده: هدف از این طدرح کداهش     توليد قوای محرکه کم -

محيطی از طریق بهبود و ارتقای راندمان سويت که منجر به بهبود   مصرف سويت و متناظر با آن آالیندگی زیست

 انجدام  نامده  ضدمانت  ، اقدامات اداری نظير دریافدت ۰۳89باشد. در سال  شرایط اقتصاد انرژی کشور يواهد شد، می

 يدتول" طرح تعهدات انجام تکميلی نامه ضمانت ايذ و پيگيری نامه ضمانت دریافت جهت نامه معرفی تعهدات، صدور

 شدرکت  از "فرسدوده  يودروهدای  بدا  جدایگزینی  و دايلی يودروهای در مصرف کم محرکه قوای دستگاه هزار ۰۱۱

 تيوان صورت گرفته است. اما هنوز اقدامات اجرایی آغاز نگردیده است. محرکه قوای توسعه

اهواز، کرمانشاه، مشهد،  توسعه حم  و نق  مسافر با قطار شهری در تهران و هشت کالنشهر )اصفهان، تبریز، شيراز، -

هدای الزم بدا    اقددامات متعدددی نظيدر انعقداد موافقتنامده      ۰۳89کر  و قم(: در راستای اجرای این طرح در سدال  

دستگاه واگدن   ۵92شهرداری تهران و هشت کالنشهر و مترو صورت گرفته است. همننين در این سال جهت ورود 

ميليون دالر منعقد گردیدد. از ابتددای    ۰/1۵9هان، قراردادی به مبلغ به شهرهای تهران، مشهد، تبریز، شيراز و اصف

بوده است.  ۰۳89واگن آن در سال  ۳۰۲دستگاه واگن اضافه شده که تعداد  ۳۴۰تعداد  ۰۳88طرح تا انتهای سال 

ميليدون بشدکه    ۳8/۰جدویی   ميليون سفر بوده که منجر بده صدرفه   ۵/۴21، ۰۳88عملکرد این طرح تا انتهای سال 

 هزارتن کربن کاسته شد.  ۵/۲۲2معادل نفت يام  گردید و از انتشار 

 مصدوبه  ، اقدامات اداری نظير دریافت۰۳89: در سال (سپهتن) شهری برون ناوگان تردد هوشمند پایش سامانه طرح -

ت های مرتبط صورت گرفتده اسدت. امدا هندوز اقدداما      نامه و دستورالعم  موافقت نوی  اقتصاد، تدوین پيش شورای

 اجرایی آغاز نگردیده است.

هدای   تست آالیندگی و مصرف سدويت موتورسديکلت   ۰۴سازی مصرف سويت،  شرکت بهينه ،های فوق بر طرح  عالوه

 های مصرف سويت و آالیندگی را انجام داده است. مورد بازرسی و تأمين يودروی تست ۰۴بنزینی و 

ها، يودروهدای   رف انرژی تا کنون سه استاندارد موتورسيکلتقانون اصالح الگوی مص ۰۰ماده  به موجب استانداردها:

ای  جداده   ای و يدار   سدنگين جداده   سوز( و موتورهای دیزلی يودروهدای سدنگين و نيمده    سبک )بنزینی، دیزلی و دوگانه
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آالت راهسازی، سايتمانی، معدنی و کشاورزی( در بخدش حمد  و نقد  تددوین، بدازنگری و اجدرای آن اجبداری         )ماشين

باشدد. بدرآورد    های گازسوز نيز در مرحله ابدالغ بدرای توليدکننددگان مدی     دیده است. همننين استاندارد موتور اتوبو گر

 9/۰۳در مجمدو    89جویی ناشی از اجرای استانداردهای مذکور در حوزه يدودرو و موتورسديکلت، در سدال     ميزان صرفه

 يون تن معادل کربن کاهش آالیندگی حاص  شده است. ميل  ۴/۵ميليون بشکه معادل نفت يام بوده و به تبع آن 

، مصوبه هيدأت مددیره شدرکت ملدی نفدت را جهدت بدازنگری سده         ۰۳89سازی مصرف سويت در سال  شرکت بهينه

استاندارد و معيار بر چسب مصرف سويت موتور سيکلت، يودروهای سنگين و يودروهدای سدبک دریافدت نمدوده و در     

 .باشد مرحله انتخاب مشاور می
 

 بر خانگی بخش ساختمان و تجهیزات انرژي -8-10-1

ژی در ایدن بخدش بده دالید      باشد. مصرف انر کنندگان عمده انرژی در هر کشوری می بخش سايتمان یکی از مصرف

 کننده انرژی، باال جمله افزایش جمعيت کشور، ازدیاد نرخ رشد جمعيت شهرنشين، ورود لوازم و تجهيزات مصرفمتعدد از

های انرژی و  ها و تأسيسات، ارزان بودن نرخ و تعرفه بی سطح رفاه جامعه، تلفات باالی مصرف انرژی در سايتمانرفتن نس

ای و  منظور استفاده بهينه از انرژی در این بخدش و کداهش ميدزان انتشدار گازهدای گلخانده        غيره، افزایش یافته است. به

سايتمانی، تأسيسات گرمایشی و سرمایشی و هم در بخش تجهيزات آالینده باید اقداماتی هم در بخش معماری و مصالح 

سازی مصرف انرژی در این بخش در  ترین اقدامات وزارتين نيرو و نفت در يصوص بهينه انرژی بر يانگی انجام داد. عمده

 سال مورد بررسی به شرح زیر بوده است:

وری  های تجدیدپذیر و بهره سازمان انرژی ر خانگی:ب هاي اجرایی و مطالعاتی بخش ساختمان و تجهیزات انرژي پروژه

 اند: ، اقداماتی را به شرح زیر انجام داده۰۳89سازی مصرف سويت در سال  انرژی برق )ساتبا( و شرکت بهينه

توجه به ايتصاص بديش از   با جویی انرژي الكتریكی در بخش ساختمان و تجهیزات انرژي بر خانگی: پتانسیل صرفه

رسد کده پتانسدي  بداالیی در     های ايير، به نظر می   فروش برق وزارت نيرو به بخش يانگی در طی سالدرصد از ک ۳۱

هدای مدرتبط قدرار     ها و اقدامات ارگدان  وری انرژی الکتریکی در این بخش نهفته است که باید در اولویت برنامه زمينه بهره

وری مصرف انرژی برق در  پتانسي  بهره ۰۳89اتبا( در سال وری انرژی برق )س های تجدیدپذیر و بهره گيرد. سازمان انرژی

استان تهران، يوزستان، سيستان و بلوچستان، کهکيلویه و بویراحمد و هرمزگان برآورد نمود. بدرای   ۵بخش يانگی را در 

بدر   یهای مذکور، بررسی و سهم هریدک از وسدای  اندرژ    انجام این کار، وضعيت مصرف انرژی برق بخش يانگی در استان

های سرمایشی )کولر آبی یا گدازی(،   دهند که سيستم شده نشان می  های انجام برقی در مصرف برق تعيين گردید. بررسی

کنندده   فریزرها دارای بيشترین ميزان مصرف برق در مقایسه با سدایر تجهيدزات مصدرف    -های روشنایی و یخنال سيستم

باشند. در گام بعدی این سازمان سده وسديله پدر مصدرف را از      اره میهای مورد اش انرژی الکتریکی در بخش يانگی استان

توجه به تجهيزات پر مصدرف اندرژی آن    وری برق را با لحاظ مصرف انرژی الکتریکی در هر استان انتخاب و پتانسي  بهره

رژی بر يانگی؛ باید وری انرژی الکتریکی در بخش تجهيزات ان دست آوردند. بدیهی است در برآورد پتانسي  بهرهه استان ب

هدای   سيسدتم  ۲به سهم مشترکين برق يانگی و شرایط آب و هوایی هر استان توجه نمود. بنابراین به عنوان مثال از بين 
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هدای روشدنایی و    فریزرها، در تهران کدولر آبدی، سيسدتم    -های روشنایی و یخنال سرمایشی )کولر آبی یا گازی(، سيستم

توجه به شرایط آب و هوایی این استان کولر گازی در مرحلده بعدد قدرار    را داشتند و با بيشترین مصرف  فریزرها -یخنال

ها  جویی انرژی الکتریکی نهفته در این استان يواهد گرفت که در این بررسی بدان توجه نشده است. ميزان پتانسي  صرفه

 ساعت برآورد گردید.گيگاوات  ۲/۲۱9۵درصورت جایگزینی این وسای  با تجهيزات راندمان باال حدود 

  قانون رفع موانع تولید در بخش ساختمان: 12ماده 

دار رانددمان بداال    گازسدوز دودکدش   یهدا  یمرسدوم بدا بخدار    یدستگاه بخدار  ونيليم کیو اسقاط  ینیگزیجاطرح  -

جهت  کیبا شرکت سپهر الکتر ی راقرارداد ۰۳89سازی مصرف سويت در سال  : شرکت بهينههوشمند( کي)هرمت

نمدوده و   ابدالغ  ی منعقدد و دستگاه بخار 89۵9 ینیگزیشرکت شوکت جهت جای و با دستگاه بخار 12۱ ینیگزیجا

 نموده است. سازی یینهارا نيز  قرارداد شرکت قطعه سازان شوکت

وری انرژی بدرق )سداتبا( بده نماینددگی از وزارت نيدرو مسدئوليت        های تجدیدپذیر و بهره سازمان انرژی استانداردها:

به منظور تعيين معيارها، مشخصات فنی و استاندارد اجباری  مصرف یقانون اصالح الگو ۰۰ماده کارگروه موضو  تشکي  

ی در بخدش اندرژی الکتریکدی را دارا    و کشداورز  یمعدن ،یصنعت یندهایو فرآبر  انرژیآالت  نيماش و زاتيتجهانرژی انوا  

فقره از آنها مربوط  ۳۰شده است که  نیبر تدو یانرژ زاتيدر تجه یمصرف انرژ ارياستاندارد مع ۲2درحال حاضر باشد.  می

 یپ  از اعالم اجبار .شدبا یم یدروکربوريه یها کننده سويت مصرف زاتيمربوط به تجه یبوده و مابق یبرق زاتيبه تجه

شدده از   تيصالح دیيمعتبر و تأ های شگاهیآزما یو با همکار رانیاستاندارد ا یتوسط سازمان مل شده ی تدویناستانداردها

گدردد. سدپ  نتدای(     انجدام مدی   ،انتخاب شدده  زاتيتجهآزمون بر روی و  زاتياز تجه یبردار ، نمونهمذکورسازمان  یسو

گذاری جهت اسدتفاده   استانداردها، سياست كحاصله در جلسات برگزار شده در کارگروه، بررسی گردیده و دريصوص ارتقا

 تیریمدد  یهدا  سدتم يساسدتاندارد  درحال حاضر این سازمان  شود. گيری می ... تصميم هرچه موثرتر از تجهيزات پربازده و

و  یدولتد  هدای  سدايتمان  یاستاندارد برچسدب اندرژ  دو را در دست تدوین دارد. این سازمان  (BMSهوشمند سايتمان )

را بدا همکداری    (۰۲۴۵۳ هدای  به شدماره ی )مسکون های سايتمان یاستاندارد برچسب انرژ ( و۰۲۴۵۲به شماره ) یعموم

 مورد بازنگری قرار داده است.  یجمهور استیر یو فناور یمعاونت علم
 

 زیست   محیط با سازگار هاي سازي تأمین و توزیع بخش انرژي و فناوري بهینه -4-10-1

حقدق  باشد. در راسدتای ت  های بهينه تأمين و توزیع انرژی می جمله اهداف اصلی بخش انرژی کشور، توسعه فناوری از

 به انجام رسيده است: ۰۳89این هدف اقداماتی به شرح زیر در سال 

 بدر طبدق مددارك فندی، بدا افدزایش عمدر و مددت زمدان           هاي رفع محددودیت تولیدد واحددهاي نیروگداهی:     طرح

ا، الزم اسدت  شوند. برای جبران افت توليد و راندمان واحده ها با افت ميزان توليد و راندمان مواجه می برداری، نيروگاه بهره

ها اجرا گردد. بدین منظور با بررسی عملکرد فنی واحددهای نيروگداهی و مقایسده توليدد      سازی در نيروگاه های بهينه طرح

واحدها در دو پيک متوالی، نقاط ضعح و اشکاالت موجود شناسایی و راهکارهای فنی الزم جهت رفع آنها مشخص و اجرا 

 ۴۰9های رفع محدودیت توليدد   با تعریح پروژه 88هت عبور موفق از پيک تابستان ج 89گردد. در این راستا در سال  می
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های بخاری نکا، رامين اهواز، بندر عبدا ، اصدفهان و شدازند     ها در نيروگاه مگاوات توان عملی محقق شده است. این طرح

بندر عبا  و شازند اجرا شدده بدود   نيروگاه بخاری نکا، رامين اهواز،  ۲نيز این طرح برای  ۰۳81اجرا شده است. در سال 

 ها شده بود. مگاوات به توان نيروگاه ۴۳2که باعث افزایش 

هدای   این طرح با هدف کاهش تلفات و افزایش کدارایی مصدرف اندرژی در نيروگداه     کاهش تلفات در حوزه تولید برق:

ی ايير انجدام  ها سال یط وزارت نيرو های متعددی از سوی کشور به اجرا درآمده است. برای دستيابی به این اهداف طرح

ازجملده   گازسدوز کدردن واحددها    ی وروگداه ين یواحددها  راتيد برنامده تعم  یاجراشده است. بريی از این اقدامات نظير 

تدب   رييد تغهدای متعددد دیگدری نظيدر:      باشدند. امدا طدی سداليان اييدر طدرح       های مسدتمر در وزارت نيدرو مدی    فعاليت

 گدردش جهدت   نيسدالن تدورب   یسدقف  یهدا  فن نهیمهار در ،یجهت کاهش مصرف انرژ یدايل هیتغذ یترانسفورماتورها

در زمدان   کتروموتورهدا مصرف، يدرو  ال  کم یها جهت کنترل دور الکتروموتورها، استفاده از المپ ویهوا، نصب درا یعيطب

تورهدا، طدرح جدامع    الکترومو یدر الکتروموتورها جهت کداهش مصدرف، نوسداز    دیجد یها ربک ياستفاده از گ از،يعدم ن

نيز اجرا شده است. بدا اجدرای    v94.2 یگاز یبرنامه ارتقاك واحدها یاجرا ست،یز طيسازگار با مح یها یتکنولوژ ییشناسا

رانددمان و رفدع    كارتقدا  ،یطد يمح ستیز یها ندهیانتشار آال بیکاهش ضرابر   ، عالوه۰۳99-88های  ها طی سال این طرح

و  یتکنولدوژ  كمصدرف سدويت مدازوت، ارتقدا     تيد عمر و کارکرد واحدها، عدم قابل شیسويت مازوت، افزا یمعض  آلودگ

سداعت نيدز در     ميليدون کيلدووات   ۵/۰۱ ،یطد يمح ستیز یها ندهیآال یدرصد 2۱کاهش  ،Low NOx یها مشع  زيتجه

را در  بازده  و کم یمیقد یها روگاهين یطرح بازتوانهای فوق وزارت نيرو،  بر طرح  جویی شده است. عالوه مصرف برق صرفه

بدا   یبد يترک ک يس یها روگاهيبا ن نيفرسوده راندمان پائ مگاوات واحد ۴1۱۱ ینیگزیطرح جامرحله انعقاد قرارداد دارد و 

 یاقتصاد -یفن یو بررس یسنج امکان يصوصه درمطالعدرحال  را در دست اقدام دارد. همننين درصد ۵۵ یراندمان باال

 باشد. می Low NOx یها مشع  ضیطرح تعو

وری  هدای تجدیدپدذیر و بهدره    این طرح یکی از راهکارهای سازمان انرژی طرح بازیافت تلفات از فرزیندهاي صنعتی:

شددرقی،  اسددتان آکربایجددان 1وری تددأمين انددرژی در  بددرای بددرآورد پتانسددي  بهددره ۰۳89انددرژی بددرق )سدداتبا( در سددال 

در فرآینددهای صدنعتی   جنوبی و فدار  بدوده اسدت.      رضوی، يراسان  شمالی، يراسان  غربی، اردبي ، يراسان آکربایجان

شيميایی، محصول مورد نظر  های کارگيری انرژی حاص  از احتراق سويت )در کوره ها یا بویلرها( و یا واکنش هعموماً از ب

بسدياری از صدنایع،   در  .شدود  توليد شده و تلفات حرارتی به صورت جریان گازهای داغ يروجی از اگزوز وارد اتمسفر مدی 

هدای   با استفاده از فنداوری  در صورت بازیافت انرژی حرارتی اتالفی کهانرژی تلح شده دارای پتانسي  دمایی باالیی است 

 سديمان  صدنعت  بده  مربوط صنایع در حرارت اتالف مهم منابع از یکی مناسب توليد توان، منجر به توليد برق يواهد شد.

 از درصدد  1۵تا  2۵حدود  است. انرژی مصرف از منظر توليد صنعتی فرآیندهای ترین مصرفپر از یکی سيمان است. توليد

 از يروجدی  گدرم  گازهدای  طریدق  از آن،درصدد   ۲۱حددود   کده  استحرارتی  نو  از سيمان صنعت در شده مصرف انرژی

 کدارا  بسيار  برق توليد ند برایتوا می حرارت اتالفی این بازیافت بنابراینشود.  تلح می کلينکر های کن ينک و کن گرم پيش

اسدتان   1وری مصدرف اندرژی در    مگاوات پتانسي  بهره 88سازی این راهکار در مجمو   شایان ککر است که با پياده باشد.

غربی، اردبي ، يراسان )رضوی، شدمالی و جندوبی( و فدار      شرقی، آکربایجان های آکربایجان مذکور وجود دارد. در استان
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 مگاوات وجود دارد. ۴2و  ۲۰، 2، ۰۴، ۰۲ری مصرف انرژی به ترتيب به ميزان و پتانسي  بهره

مگداوات توسدط دو شدرکت يصوصدی در      2/۰۳دو نيروگاه بازیافت حرارتی بدا مجمدو  ظرفيدت     ۰۳81تا پایان سال 

شدی بدوده،   بدرداری آزمای  مگاواتی مستقر در یدزد در مرحلده بهدره    ۲های يوزستان و یزد نصب شده است. نيروگاه  استان

 هزار مگاوات ساعت برق توليد نموده است. ۳۴مگاواتی مستقر در يوزستان  2/8درحالی که نيروگاه 

وری  های تجدیدپذیر و بهدره  این طرح یکی دیگر از راهکارهای سازمان انرژی ی:حرارت يها روگاهیدر ن يانرژ يور بهره

شددرقی،  اسددتان آکربایجددان 1وری تددأمين انددرژی در  هبددرای بددرآورد پتانسددي  بهددر ۰۳89انددرژی بددرق )سدداتبا( در سددال 

گرم شدن هوا در فصول گرم و جنوبی و فار  بوده است.  رضوی، يراسان شمالی، يراسان غربی، اردبي ، يراسان آکربایجان

هایی  شود. با روش ترکيبی میسيک   های گازی و افزایش دمای محيط باعث کاهش توان توليدی واحدهای گازی نيروگاه

 و ... روگاهيکن يشک )هلر( ن ينک یها بهبود عملکرد بر ، کاری هوای ورودی به کمپرسور )فاگ و مدیا و ...( انند ينکم

قابد  تدوجهی در حدوزه    توجهی از توان از دست رفته در فصول گرم را بازیابی کرد. بنابراین پتانسي   توان بخش قاب  می

 باشد. احصاك میقاب  تأمين انرژی 

کدن يشدک )هلدر(     يندک  یهدا  بهبود عملکرد بر  قیاز طرسازی این راهکار  است که این سازمان با پياده شایان ککر

 ۳۵۱ی؛ اعالم نمدوده کده در مجمدو     گاز یها نيبه کمپرسور تورب یورود یهوا یينک کار یها ستمينصب س و روگاهين

غربدی،   شرقی، آکربایجدان  های آکربایجان استاناستان مذکور وجود دارد. در  1وری مصرف انرژی در  مگاوات پتانسي  بهره

، ۲۱، 9۱، ۳۱وری مصرف انرژی بده ترتيدب بده ميدزان      اردبي ، يراسان )رضوی، شمالی و جنوبی( و فار  پتانسي  بهره

 مگاوات وجود دارد. 1۵و  ۰۴۵

ح افدزایش  اقدداماتی دريصدوص اجدرای طدر     ۰۳89در سال  سازي واحدهاي نیروگاهی: طرح افزایش کارایی و بهینه

تخصصی توليد نيروی برق حرارتی انجدام شدده    سازی برق و انرژی واحدهای نيروگاهی توسط شرکت مادر کارایی و بهينه

مگاوات به ظرفيت توليد در شبکه سراسری برق افزوده شده اسدت. ایدن    ۵/۳۲۴، ۰۳89است. با اجرای این طرح در سال 

 باشد: می به شرح زیر ۰۳89قدامات انجام شده در سال مگاوات بوده است. اهم ا 92، ۰۳81رقم در سال 

هدوا بده    یورود انید جر ريمرطدوب در مسد   یسدلولز  ی: با نصب پددها یورود یهوا یکار ينک یها ستميساجرای  -

هدای در   با اجرای این طدرح  ۰۳89در سال  .ابدی یم شیافزا یديشده و توان تول ينک نيتورب ،یورود یهوا نيتورب

، آباد غرب  ، دماوند، سرو چادرملو، اسالم(2 ۵، ۰،۴)واحدهای  زاگر  کوثر، کاشان، کازرون های هواحد از نيروگا ۴۱

 مگاوات به ظرفيت توليد در شبکه سراسری برق افزوده شده است.  ۴۵۱

HASاجرای طرح  -
 یورود یشده و حجم هوا ضیتعو افتهی ارتقاك یها ثابت کمپرسور با پره یها پره: در این طرح ()

، در دو نيروگداه سديک    ۰۳89ایدن طدرح در سدال     .ابدد ی یمد  شیافزا نيتورب یديتوان تول جهيکمپرسور و در نتبه 

 مگاوات افزوده شد. ۰۳ها در مجمو   ترکيبی شهيد سليمانی و یزد اجرا شد و به توان این نيروگاه

در سدال   .ابدد ی یمد  شیافزا نيربتو یتوان يروج ،نيکنترل تورب ستميبا بهبود سدر این حالت : یجزئ یارتقااجرای  -

 زد،ید  یبد يترک ک يسد  ،یمانيسل ديشه یبيترک ک يس ،یيو ،ییرجا ديشهنيروگاه  1با اجرای این طرح در  ۰۳89

 

1) Hot Ambient Solution 
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 مگاوات افزوده شد. ۵/2۰ها  در مجمو  به توان این نيروگاه و بمپور روانيش ن،يسیا

 هدای گدازی   و توسدعه فنداوری روی تدوربين    طرح تغييرات اساسی طراحیاین طرح،  :MAP2B یارتقااجرای طرح  -

V94.2  ۰9این طرح در یدک واحدد از نيروگداه سدنند  اجدرا شدده و        .است شده تعریحاست که توسط گروه مپنا 

 مگاوات به ظرفيت آن افزوده شده است.

دی  آوری و تبد  های توزیع برق کشور اقداماتی دريصوص جمدع  شرکت ۰۳89در سال  سازي شبكه توزیع برق: بهینه

 اند: های غيرمجاز به مجاز و همننين کاهش تلفات شبکه توزیع به شرح زیر انجام داده کننده استفاده

های غيرمجاز به انشدعاب مجداز بدرق تبددی  شددند.       کننده آوری و استفاده انشعابات غير مجاز جمع ۰۳89در سال  -

 8/1۲۵به ترتيب  89و  81 های سال طیمجاز ريغ اتانشعاب یآور از جمع یبرآورد شده ناش یانرژجویی  صرفهمقدار 

 ساعت بوده است. ميليون کيلووات ۴/۴۵۱۵و 

ترین هدف کاهش تلفات شناسایی عوام  ایجادکننده تلفات، تعيين  های توزیع نيروی برق: مهم کاهش تلفات شبکه -

افت ولتداژ، افدزایش   های شبکه توزیع، کاهش تلفات شبکه )فنی و غير فنی(، کاهش  سهم تلفات در هریک از بخش

برداری شبکه و افزایش رضایتمندی مشترکين است. از اقددامات متعددد قابد      قابليت اطمينان شبکه، سهولت بهره

انجدام   وبيد مع یکنتورها ضیتعو و نگهدار به کاب  يود حيفشار ضع یميشبکه س  یتبد، تنها ۰۳89اجرا در سال 

سداعت    ميليدون کيلدووات   2۱۳، با ۰۳81زیع برق نسبت به سال های تو شده است. در این سال ميزان تلفات شبکه

سداعت در سدال     ميليدارد کيلدووات   9/۴۳بده   ۰۳81ساعت در سال   ميليارد کيلووات ۲/۴۲کاهش مواجه بوده و از 

کاهش یافته است. الزم به ککر است که اقدامات انجام شده در این سال تنها بخشی از اصالحات مدورد نيداز    ۰۳89

هدا   سازی یکی از معضالت جدی این شرکت های بهينه گذاری مکفی در زمينه پروژه توزیع بوده و عدم سرمایهشبکه 

بر بودجده ناکدافی    های توزیع نسبت به سال قب  افزایش یافته است. این افزایش عالوه باشد. تلفات بريی شرکت می

 باشد. مجاز میکنندگان غير و افزایش مصرف برای اصالح شبکه، مربوط به تغيير در روند قرائت يوانی کنتورها

ریدزی،   توسعه زیرسايت یک شبکه برق هوشدمند مسدتلزم برنامده    گیري و مدیریت انرژي: فراسامانه هوشمند اندازه

نایت به ابعاد مختلح شبکه هوشمند توزیع، باشد. با ع های ویژه، تهيه و تصویب نقشه راه هوشمندسازی می گذاری سرمایه

افدزار، شدبکه و بسدتر     افزار، نرم ، شام  سختAMIگيری یا  بودن زیرسايت هوشمند اندازهترین فاکتورها دارا  یکی از مهم

و یا نزدیدک   Real Timeباشد که اطالعاتی نظير مصرف، دیماند، ولتاژ، جریان و اطالعات دیگر را به صورت  مخابراتی می

 کند.  کننده دریافت می از سمت مصرف Real Timeبه 

سازی شبکه هوشمند است. در این راستا بدا نصدب    ح فهام شروعی برای هوشمندسازی شبکه و اولين قدم در پيادهطر

گيدری و بده مراکدز داده     کنتورهای هوشمند در سرتاسر شبکه برق، در هر لحظه مقادیر زیادی از متغيرهای شبکه انددازه 

ين کنترلدی را نيدز از طریدق بسدتر مخدابراتی بدرای       طراحی شده قدادر يواهدد بدود فدرام     AMIگردد. سيستم  ارسال می

توانندد الگدوی مصدرف اندرژی يدود را       ریزی و یا تغيير وضعيت به کنتورها ارسال نماید. در این حال مشتریان مدی  برنامه

سایی در زمدان   کنند، تغيير دهند که این امر باعث پيک ای دریافت می متناسب با اطالعات قيمت برق که به صورت لحظه

 گردد.  او  مصرف می
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 تدرین اقددامات انجدام شدده، مددیریت مصدرف مشدترکين        توجه به زیرسايت ایجاد شدده در کشدور، یکدی از مهدم     با

توجده بده   کنتدور بدوده اسدت کده بدا       ۳۰1۲2۲، ۰۳89پرمصرف است. ک  کنتورهای هوشمند نصب شده تا قب  از سال 

عددد کنتدور هوشدمند     ۲۰29۴۲بده   ۰۳89در انتهدای سدال    های انجام گرفته دريصوص نصب کنتور، این آمدار  پيگيری

ککر است که ک  کنتورهدای   عدد بوده است. الزم به  88۳2۱، ۰۳89طوری که کنتورهای نصب شده در سال   رسيده، به

عدد بوده که این رقم در انتهدای   191۰8به ميزان  ۰۳89های کشاورزی کشور نيز تا قب  از سال  نصب شده بر روی چاه

های کشاورزی نصب  کنتور بر روی چاه ۴2191، ۰۳89است. به عبارتی در سال  عدد کنتور رسيده  ۰۱۵۵۱2به  89سال 

 شده است. 

 

 مدیریت و مصرف بار  -5-10-1

هدای   ایدن طدرح یکدی از راهکارهدای سدازمان اندرژی       ي:اندرژ  يسداز  رهیذخ يها ستمینصب س قیبار از طر تیریمد

اسدتان   1وری مصدرف اندرژی در    بدرای بدرآورد پتانسدي  بهدره     ۰۳89رق )ساتبا( در سدال  وری انرژی ب تجدیدپذیر و بهره

یکدی از  جندوبی و فدار  بدوده اسدت.      رضوی، يراسدان  شمالی، يراسان غربی، اردبي ، يراسان شرقی، آکربایجان آکربایجان

بار  عدم یکنوايت بودن منحنی های اصلی و هميشگی شبکه برق ایران، توازن بين عرضه و تقاضای بار الکتریکی و دغدغه

یدک  و ساز انرژی به عنوان عنصری کليددی بدرای برقدراری تعدادل      های کييره روز است. سيستم در ساعات مختلح شبانه

منابع انرژی تجدیدپذیر، تسطيح منحنی بار، کمدک بده کنتدرل     ح  برای چالش فوق از طریق تسهي  در افزایش نفوک راه

ولتاژ، افزایش کيفيت توان و قابليدت اطميندان مطدرح     توسعه يطوط انتقال، کاهش نوسانات به تعویق اندايتن ،فرکان 

 :تواند انجام پذیرد سازی انرژی الکتریکی به سه طریق می عموماً کييره باشند. می

 :سازی در مح  توليد برق کييره -

 گيرند ستفاده قرار میدر زمان پيک شبکه مورد ا های حرارتی که عموماً سازی در کنار نيروگاه کييره.  

 های تجدیدپذیر سازی در کنار نيروگاه کييره.  

در  کنندده عمدده   های عمده )صنایع بزرگ و متوسط( جهت يار  کردن مصرف نندهک کييره سازی در مح  مصرف -

برق را کييره نمدوده   Off PEAK گردد و در زمان سازی در کنار صنایع بزرگ نصب می سيستم کييره: )پيک زمان

نماید. بدین ترتيب در زمان او  مصدرف   مين میأاو  مصرف، تمام یا بخشی از برق مورد نياز صنعت را ت در زمان و

 باشد.( نمینياز به ياموشی صنایع ، بار

 :های يرد کننده سازی در بخش يانگی و مصرف کييره -

 بدرق يورشديدی در زمدان   بدامی قدرار گيرندد و     های يورشديدی پشدت   د در کنار نيروگاهنتوان سازها می کييره      

Off PEAK را کييره نموده و در زمان او  مصرف به مصرف بخش يانگی رسيده و یا به شبکه تزریق گردند. 

 توانند برق شبکه سراسری برق در زمان سازها می کييره Off PEAK  را کييره نموده و در زمان او  مصرف بار

 .به شبکه تزریق نمایند
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کننددگان عمدده )صدنایع بدزرگ و متوسدط( اسدت؛        سدازی در محد  مصدرف    سازی، کييدره  ههای کيير یکی از روش

سازی این راهکار  توان در زمان او  مصرف، برق موردنياز را از مح  کييره ایجاد شده تأمين نمود. با پياده ترتيب می بدین

وری  و جندوبی( و فدار  پتانسدي  بهدره    غربی، اردبي ، يراسان )رضوی، شمالی  شرقی، آکربایجان های آکربایجان در استان

 مگاوات( وجود دارد. ۴/۴22مگاوات )و در مجمو   ۴/۲۵و  ۱/۰۳1، ۵/۰۱، ۳/۴۵، ۴/۲9مصرف انرژی به ترتيب به ميزان 

در سدطح   ۰۳89شرکت توانير در سال  اي و توزیع نیروي برق: هاي برق منطقه اقدامات مدیریت بار در سطح شرکت

و توزیع نيروی برق اقدامات متعددی دريصوص مدیریت بار انجام داده است. پایداری و قابليت  ای های برق منطقه شرکت

کنتدرل بدار در   ترین نتای( این اقدامات بوده است. این اقدامات بدا هددف    اطمينان شبکه سراسری در زمان او  بار از مهم

 یگدذار  هیاز سدرما  یريهش تلفدات، جلدوگ  و مصدرف، کنتدرل و کدا    ديد موازنده تول  جداد یا ،یشبکه سراسر یساعات بحران

هدا و   گيدرد. بريدی از ایدن برنامده     صورت مدی  و کنترل فرکان  شبکه یو شبکه، عدم اعمال ياموش روگاهين یاقتصادريغ

 اقدامات عبارتنداز:

 برنامه زیر بوده است:  ۵شده به منظور جلب همکاری مشترکين صنعتی: این اقدامات شام    اقدامات انجام -

ریزی شدده در سداعات او  بدار )بدا      مگاوات کاهش دیماند(؛ کاهش بار برنامه 29۱کييره عملياتی صنایع )با  برنامه

مگداوات کداهش دیماندد(؛     9۱۱سداعته )بدا    ۴۲ریزی شدده   مگاوات کاهش دیماند(؛ کاهش/ قطع بار برنامه ۰۰۰1

مگاوات کاهش دیماند(؛ برنامده تعيدين    ۵/۰جایی تعطيلی هفته از روز جمعه به یکی از روزهای کاری هفته )با  جابه

 مگاوات کاهش دیماند(. ۴۳ساعت کار صنایع )با 

جلب همکاری مشترکين کشاورزی در برنامه پاسخگویی بار مربوطه: این اقدام از طریق سه برنامه کاهش / قطع بار  -

ام شده است. در اجرای برنامه  ( انج -۳ب و تعرفه  -۳عرفه الح، ت -۳زی شده مشترکين کشاورزی )تعرفه ری برنامه

مگاوات کاهش دیماندد بده    ۰۰89پاسخگویی بار مشترکين کشاورزی به منظور کاهش پيک بار تابستان در مجمو  

 همراه داشته است.

مگداوات   ۰1۳ریزی شده در ساعت او  بار مشترکين اداری: بدا اجدرای ایدن برنامده دیماندد       برنامه کاهش بار برنامه -

 کاسته شد.

 شد. کاسته مگاوات ۵۰ دیماند برنامه تجاری: با اجرای این بار مشترکين او  ساعت ریزی شده در برنامه بار کاهش هبرنام -

 ۴۳های گازطبيعی فشرده: با اجرای این برنامه دیماندد   ریزی شده در ساعت او  بار ایستگاه برنامه کاهش بار برنامه -

 مگاوات کاسته شد.

 مگاوات کاسته شد. ۴۳۳دهای يودتأمين/ اضطراری: با اجرای این برنامه دیماند جلب همکاری مشترکان دارای مول -

 

 سازي  زموزش و زگاه -6-10-1

 به شرح زیر بوده است:  ۰۳89شده توسط وزارت نيرو در سال  اقدامات انجام

مصرف انرژی  سازی رسانی را در سطح جامعه به منظور آموزش بهينه شرکت توانير اقدامات متعدد فرهنگی و اطال  -
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های مختلدح   های آموزشی، استفاده از بنر و بيلبوردهای تبليغاتی، استفاده از سایت شام  برگزاری سيمنارها و دوره

های کثيراالنتشار و مجالت پر مخاطدب، حضدور    اداری، فضای مجازی و صدا و سيمای ملی و مراکز استانی، روزنامه

توجده بده تغييدر     های آتی نيدز بدا   انجام داده است. این اقدامات در سال های آموزشی در مراکز پرتردد و غيره، گروه

هدای   برنامده  ۰۳89سازی مصرف ادامه يواهد داشت. این شرکت در سدال   های بهينه فناوری در لوازم اداری و روش

نفدر سداعت(، آمدوزش     29۱۱نفدر سداعت(، آمدوزش کارشناسدان کشداورزی )      ۴۲۱۱آموزش کارشناسدان صدنایع )  

نفدر   ۰۱۰۲۱۱آمدوزان )  نفر ساعت(، آموزش داندش  ۳۴12۱نفر ساعت(، آموزش بانوان ) ۴۰۱2۱ان اداری )کارشناس

ساعت( را داشته اسدت. همنندين اقدداماتی     ۴۳۲های رادیویی ) ساعت(، برنامه ۳8۱های تلویزیونی ) ساعت(، برنامه

 1۱۴۱رسدانی بده    ار شهری و اطدال  عدد گرافيت دیو ۰۰۳۰بنر، ۰2۳9رپرتاژ آگهی روزنامه، نصب  ۳۰۴نظير: تهيه 

 شبکه اجتماعی را انجام داده است.

، اقدامات متعددی را بده شدرح زیدر    ۰۳89وری انرژی برق )ساتبا( نيز در سال  های تجدیدپذیر و بهره سازمان انرژی -

 انجام داده است: 

 دمين مدار (، )ویژه برگزاری کارگاه آموزشی مدیریت مصرف انرژی )ویژه رابطين و مروجين فرهنگی و مستخ

زهدرا تهدران(، )ویدژه شداغلين ادارات و بدرق       آموزان مقطع متوسطه دبيرستان فاطمه معاونين، معلمان و دانش

 ای(. منطقه

 های مدیریت مصرف ویژه شاغلين در ادارات.  برگزاری کارگاه آموزشی معماری و مهندسی مجدد دانسته 

 ریت مصرف انرژی )ویژه مربيان مهد کودك(.برگزاری کارگاه آموزشی چرایی و چگونگی مدی 

 هدای مددیریت مصدرف در اکهدان کینفعدان جامعده و        برگزاری کارگاه آموزشی چرایی و چگونگی احيای برنامه

باورهای همکاران بدنه صنعت آب و برق در راستای طرح روشنا )ویدژه فرمانددهان بسديجی و سدایر کارکندان      

 مستقر در ادارات تابعه(.

 زیست، حدامی اندرژی پداك و     رگاه آموزشی با هدف تربيت سفيران و مروجان يانم در حفظ محيطبرگزاری کا

های فرهنگ و با حضور مدیران، معاونين و اعضای شورای همداهنگی   مدیریت مصرف انرژی )ویژه رابطين يانه

 المللی از کشور اسپانيا(. ریاست جمهوری و ناظر بين

  هدا و   ی بدانوان شداغ  در ادارات بدا مؤلفده اندرژی تجدیدپدذیر، ضدرورت       برگزاری کارگاه آموزشی توانمندسداز

های مدیریت مصرف و نقش کليدی بانوان در تروی( فرهنگ مدیریت مصرف در محيط کار و يانه )ویژه  چرایی

 کارکنان(.

       هدای   آموزش مروجين مدیریت مصرف انرژی )ویدژه فرمانددهان بسديجی، بدانوان شداغ  در ادارات و دسدتگاه

 ایی(.اجر

    برگزاری همایش نقش فرماندهان بسيجی مستقر در ادارات در تروی( و حمایت از مدیریت مصدرف آب و بدرق

 )ویژه فرماندهان بسيجی مستقر در ادارات تابعه(.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 جداول ترازنامه انرژی  -1-11-1

 عادل نفت خام( برحسب میلیون بشکه م) -

 عادل نفت خام( برحسب میلیون تن م) -

 ( سهم و رشد) -

 انرژیاقتصاد های عمده  روند شاخص  -2-11-1

 جداول نفت  -3-11-1

 جداول گاز طبیعی  -4-11-1

 جداول برق  -5-11-1

 سنگ جداول زغال  -6-11-1

 های تجدیدپذیر جداول انرژی  -7-11-1

 زیست جداول انرژی و محیط  -8-11-1

 سازی عرضه و تقاضای انرژی جداول بهینه  -9-11-1

 

 

 

 

 ایرانجداول آمارهای بخش انرژی در  -11-1
 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 های انرژی تراز انرژی ساالنه ایران به تفکیک هریک از حامل  -

 سری زمانی عرضه انرژی اولیه و کل مصرف نهایی  -

 ها به تفکیک بخشسری زمانی کل مصرف نهایی   -

 های انرژی سری زمانی کل مصرف نهایی به تفکیک حامل  -

 

 انرژی نامهجداول تراز -1-11-1

 ت خام()برحسب میلیون بشکه معادل نف
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 کل کشور  1391: تراز انرژی سال (1-1جدول )

 )میلیون بشکه معادل نفت خام(

 سنگ غالزمحصوالت  سنگ زغال گازطبیعی های نفتی فرآورده (1)نفت خام شرح

 - 5.7 947.8 - 1572.9 توليد 

(3) واردات
18.0 13.8 74.4 0.1 5.8 

 ◊ 1.5- 59.7- 136.5- 882.0-(4) صادرات

         المللی:های بين سوخت

 - - - 16.4- - ها  كشتی   -

 - - - 8.4- - هواپيماها    -

تغيير در ذخاير ايجاد شده و اختالف 

 آماری
21.1 23.9 - 1.4 -2.6 

 3.2 5.7 962.5 123.6- 730.1 عرضه كل انرژی اوليه 

 - - - 67.2 60.7- (5)تانتقاال

 - - - 631.1 655.1- های نفتپااليشگاه

 1.4- - 245.1- 140.4- - هانيروگاه

 3.9 5.2- - - - واحدهای كك سازی 

 2.4- - - - - واحدهای كوره بلند 

مصارف بخش انرژی و تلفات انتقال 

 و توزيع 
-14.3 -14.4 (6) -65.3 - -1.4 

 1.9 0.5 652.1 419.8 - كل مصرف نهايی 

 - 0.1 318.1 55.6 - خانگی، عمومی و تجاری

 - 0.1 277.5 42.2 - خانگی    -

 - - 40.6 13.4 - تجاری و عمومی    -

 0.1 - 209.0 37.3 - صنعت

 - - 39.3 250.3 - حمل و نقل

 - - 3.9 24.4 - كشاورزی

 - - - - - ساير مصارف

 1.8 0.4 81.8 52.3 - مصارف غيرانرژی 

 گردد.( شامل نفت خام، مایعات و میعانات گازی و مواد افزودنی می1
 گردد. ( شامل بیوماس جامد و بیوگاز می2 

هگا، میگزا    هگا و پتروشگی ی  در پاالیشگاا   MTBEگردد. الزم به ذكر است كه به دلیل عدم دسترسی به ارقام تولید و واردات نیز می MTBE( شامل واردات 3
 معادل واردات فرض گردید  است.  مصرف این محصول 

 شود.ها و صادرات مایعات و میعانات گازی نیز می( شامل صادرات گاز مایع پتروشی ی4
 د. گیرها، یا به دلیل تغییر در مشخصات و ماهیت یك فرآورد  و یا به دلیل تركیب آ  با یك فرآورد  دیار صورت میبندی مجدد فرآورد ( انتقاالت در نتیجه طبقه5
 گردد.های تقویت فشار و دیزل ژنراتورها نیز میهای نفت، گاز و ایستاا ( شامل مصرف گازطبیعی در پاالیشاا 6
باشند. می 55/5مقادیر ك تر از  ◊
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 کل کشور ... ادامه 1391(: تراز انرژی سال 1-1جدول )
 )میلیون بشکه معادل نفت خام(

 شرح
منابع تجدیدپذیر 

 (2)قابل احتراق

ی  انرژ
 آبی

انرژی خورشیدی 
 و بادی

انرژی 
 ای هسته

 کل انرژی برق

 2540.2 - 0.6 0.13 7.1 5.9 توليد 

 114.3 2.1 - - - - واردات

 1084.8- 5.1- - - - - صادرات

        المللی:های بين سوخت

 16.4- - - - - - ها  كشتی   -

 8.4- - - - - - هواپيماها    -

شده و اختالف  تغيير در ذخاير ايجاد

 آماری
- - - - - 43.9 

 1588.7 2.9- 0.6 0.13 7.1 5.9 عرضه كل انرژی اوليه 

 6.5 - - - - - (5)انتقاالت

 24.0- - - - - - های نفتپااليشگاه

 253.7- 141.2 0.6- 0.13- 7.1- 0.1- هانيروگاه

 1.3- - - - - - واحدهای كك سازی 

 2.4- - - - - - واحدهای كوره بلند 

مصارف بخش انرژی و تلفات انتقال 

 و توزيع 
- - - - -26.8 -122.3 

 1191.5 111.4 - - - 5.9 كل مصرف نهايی 

 430.3 50.7 - - - 5.9 خانگی، عمومی و تجاری

 359.1 33.4 - - - 5.9 خانگی    -

 71.2 17.3 - - - - تجاری و عمومی    -

 287.0 40.7 - - - - صنعت

 289.9 0.2 - - - - حمل و نقل

 45.9 17.7 - - - - كشاورزی

 2.2 2.2 - - - - ساير مصارف

 136.3 - - - - - مصارف غيرانرژی 

 گردد. ( شامل نفت خام، مایعات و میعانات گازی و مواد افزودنی می1
 گردد. ( شامل بیوماس جامد و بیوگاز می2
هگا، میگزا    هگا و پتروشگی ی  در پاالیشگاا   MTBEست كه به دلیل عدم دسترسی به ارقام تولید و واردات گردد. الزم به ذكر انیز می MTBE( شامل واردات 3

 مصرف این محصول معادل واردات فرض گردید  است.  
 شود.ها و صادرات مایعات و میعانات گازی نیز می( شامل صادرات گاز مایع پتروشی ی4
 گیرد. ها، یا به دلیل تغییر در مشخصات و ماهیت یك فرآورد  و یا به دلیل تركیب آ  با یك فرآورد  دیار صورت میرد بندی مجدد فرآو( انتقاالت در نتیجه طبقه5
 گردد.های تقویت فشار و دیزل ژنراتورها نیز میهای نفت، گاز و ایستاا ( شامل مصرف گازطبیعی در پاالیشاا 6
 باشند. می 55/5مقادیر ك تر از  ◊
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 کل کشور  1391: تراز انرژی سال (1-2جدول )
 )میلیون بشکه معادل نفت خام(

 سنگ محصوالت زغال زغال سنگ گازطبیعی های نفتی فرآورده (1)نفت خام شرح

 - 5.1 988.5 - 1187.2 توليد 

 4.0 0.4 29.4 5.7 7.0(3) واردات

 ◊ 1.6- 58.7- 97.0- 481.8-(4) صادرات

         المللی:های بين سوخت

 - - - 14.0- - ها  كشتی   -

 - - - 8.3- - هواپيماها    -

تغيير در ذخاير ايجاد شدده و اخدتالف   

 آماری
22.4 -11.2 -3.1 0.6 -0.9 

 3.1 4.5 956.2 124.9- 734.8 عرضه كل انرژی اوليه 

 - - - 55.6 58.7- (5)انتقاالت

 - - - 656.4 664.6- های نفتپااليشگاه

 1.4- - 256.4- 146.8- - هانيروگاه

 2.9 3.7- - - - واحدهای كك سازی 

 1.7- - - - - واحدهای كوره بلند 

مصارف بخش انرژی و تلفات انتقال و 

 توزيع 
-11.4 -17.6 (6)-68.6 - -1.2 

 1.7 0.8 631.2 422.8 - كل مصرف نهايی 

 - 0.1 290.2 53.1 - خانگی، عمومی و تجاری

 - 0.1 252.8 39.4 - خانگی    -

 - - 37.4 13.7 - تجاری و عمومی    -

 0.1 - 221.8 39.9 - صنعت

 - - 43.6 255.7 - حمل و نقل

 - - 4.8 24.2 - كشاورزی

 - - - - - ساير مصارف

 1.7 0.7 70.7 49.9 - مصارف غيرانرژی 

 گردد.( شامل نفت خام، مایعات و میعانات گازی و مواد افزودنی می1
 گردد. اس جامد و بیوگاز می( شامل بیوم2 

هگا، میگزا    هگا و پتروشگی ی  در پاالیشگاا   MTBEگردد. الزم به ذكر است كه به دلیل عدم دسترسی به ارقام تولید و واردات نیز می MTBE( شامل واردات 3
 مصرف این محصول معادل واردات فرض گردید  است.  

 شود.یعات و میعانات گازی نیز میها و صادرات ما( شامل صادرات گاز مایع پتروشی ی4
 گیرد. ها، یا به دلیل تغییر در مشخصات و ماهیت یك فرآورد  و یا به دلیل تركیب آ  با یك فرآورد  دیار صورت میبندی مجدد فرآورد ( انتقاالت در نتیجه طبقه5
 گردد.دیزل ژنراتورها نیز می های تقویت فشار وهای نفت، گاز و ایستاا ( شامل مصرف گازطبیعی در پاالیشاا 6
.باشند می 55/5مقادیر ك تر از   ◊
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 کل کشور ... ادامه 1391(: تراز انرژی سال 1-2جدول )
 )میلیون بشکه معادل نفت خام(

 شرح
منابع تجدیدپذیر 

 (2)قابل احتراق

انرژی  
 آبی

انرژی خورشیدی 
 و بادی

انرژی 
 ای هسته

 کل انرژی برق

 2200.0 - 3.3 0.12 7.3 8.4 توليد 

 48.7 2.3 - - - ◊ واردات

 645.6- 6.5- - - - ◊ صادرات

        المللی:های بين سوخت

 14.0- - - - - - ها  كشتی   -

 8.3- - - - - - هواپيماها    -

تغيير در ذخاير ايجاد شدده و اخدتالف   

 آماری
- - - - - 7.8 

 1588.6 4.2- 3.3 0.12 7.3 8.4 عرضه كل انرژی اوليه 

 3.1- - - - - - (5)انتقاالت

 8.2- - - - - - های نفتپااليشگاه

 265.8- 149.5 3.3- 0.12- 7.3- 0.1- هانيروگاه

 0.8- - - - - - واحدهای كك سازی 

 1.7- - - - - - واحدهای كوره بلند 

مصارف بخش انرژی و تلفات انتقال و 

 توزيع 
- - - - -28.1 -126.9 

 1182.1 117.2 - - - 8.3 يی كل مصرف نها

 405.7 54.0 - - - 8.3 خانگی، عمومی و تجاری

 336.7 36.1 - - - 8.3 خانگی    -

 69.0 17.9 - - - - تجاری و عمومی    -

 304.1 42.3 - - - - صنعت

 299.5 0.2 - - - - حمل و نقل

 47.6 18.6 - - - - كشاورزی

 2.1 2.1 - - - - ساير مصارف

 123.0 - - - - - غيرانرژی  مصارف

 گردد.( شامل نفت خام، مایعات و میعانات گازی و مواد افزودنی می1
 گردد. ( شامل بیوماس جامد و بیوگاز می2 

هگا، میگزا    هگا و پتروشگی ی  در پاالیشگاا   MTBEگردد. الزم به ذكر است كه به دلیل عدم دسترسی به ارقام تولید و واردات نیز می MTBE( شامل واردات 3
 مصرف این محصول معادل واردات فرض گردید  است.  

 شود.ها و صادرات مایعات و میعانات گازی نیز می( شامل صادرات گاز مایع پتروشی ی4
 گیرد. ك فرآورد  دیار صورت میها، یا به دلیل تغییر در مشخصات و ماهیت یك فرآورد  و یا به دلیل تركیب آ  با یبندی مجدد فرآورد ( انتقاالت در نتیجه طبقه5
 گردد.های تقویت فشار و دیزل ژنراتورها نیز میهای نفت، گاز و ایستاا ( شامل مصرف گازطبیعی در پاالیشاا 6
 .باشند می 55/5مقادیر ك تر از   ◊



      

 
   3189ترازنامه انرژي سال  49

 

 کل کشور  1392(: تراز انرژی سال 1-3جدول )
 )میلیون بشکه معادل نفت خام(

 سنگ محصوالت زغال سنگ زغال گازطبیعی های نفتی دهفرآور (1)نفت خام شرح

 - 5.1 993.2 - 1183.0 توليد 

 4.0 0.2 33.8 12.6 7.1(3) واردات

 ◊ 1.5- 58.5- 142.2- 445.4-(4) صادرات

          المللی:های بين سوخت

 - - - 22.3- - ها  كشتی   -

 - - - 8.6- - هواپيماها    -

د شدده و اخدتالف   تغيير در ذخاير ايجا

 آماری
15.5 60.8 -4.7 3.3 -2.1 

 1.8 7.2 963.9 99.7- 760.2 عرضه كل انرژی اوليه 

 - - - 63.4 60.4- (5)انتقاالت

 - - - 670.1 684.1- های نفتپااليشگاه

 1.6- - 230.9- 179.8- - هانيروگاه

 5.3 6.6- - - - واحدهای كك سازی 

 1.8- - - - - واحدهای كوره بلند 

مصارف بخش انرژی و تلفات انتقال و 

 توزيع 
-15.6 -20.3 (6) -70.1 - -1.2 

 2.6 0.5 663.0 433.7 - كل مصرف نهايی 

 - 0.1 322.3 51.8 - خانگی، عمومی و تجاری

 - 0.1 281.6 37.7 - خانگی    -

 - - 40.8 14.1 - تجاری و عمومی    -

 0.7 - 227.8 35.3 - صنعت

 - - 42.0 267.4 - لحمل و نق

 - - 6.6 23.4 - كشاورزی

 - - - - - ساير مصارف

 1.9 0.5 64.2 55.8 - مصارف غيرانرژی 

 گردد.( شامل نفت خام، مایعات و میعانات گازی و مواد افزودنی می1
 گردد. ( شامل بیوماس جامد و بیوگاز می2 

هگا، میگزا    هگا و پتروشگی ی  در پاالیشگاا   MTBEبه دلیل عدم دسترسی به ارقام تولید و واردات  گردد. الزم به ذكر است كهنیز می MTBE( شامل واردات 3
 مصرف این محصول معادل واردات فرض گردید  است.  

 شود.ها و صادرات مایعات و میعانات گازی نیز می( شامل صادرات گاز مایع پتروشی ی4
 گیرد. ا، یا به دلیل تغییر در مشخصات و ماهیت یك فرآورد  و یا به دلیل تركیب آ  با یك فرآورد  دیار صورت میهبندی مجدد فرآورد ( انتقاالت در نتیجه طبقه5
 گردد.های تقویت فشار و دیزل ژنراتورها نیز میهای نفت، گاز و ایستاا ( شامل مصرف گازطبیعی در پاالیشاا 6
باشند. می 55/5مقادیر ك تر از   ◊
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 کل کشور ... ادامه 1392ز انرژی سال (: ترا1-3جدول )
 )میلیون بشکه معادل نفت خام(

 شرح
منابع تجدیدپذیر 

 (2)قابل احتراق

انرژی  
 آبی

انرژی خورشیدی 
 و بادی

انرژی 
 ای هسته

 کل انرژی برق

 2206.7 - 8.1 0.2 8.6 8.4 توليد 

 60.0 2.2 - - - ◊ واردات

 654.4- 6.8- - - - ◊ صادرات

        المللی:های بين سوخت

 22.3- - - - - - ها  كشتی   -

 8.6- - - - - - هواپيماها    -

تغيير در ذخاير ايجاد شدده و اخدتالف   

 آماری
- - - - -0.1 72.7 

 1654.0 4.7- 8.1 0.2 8.6 8.4 عرضه كل انرژی اوليه 

 3.0 - - - - - (5)انتقاالت

 14.1- - - - - - های نفتپااليشگاه

 274.9- 154.3 8.1- 0.2- 8.6- 0.1- هاهنيروگا

 1.3- - - - - - واحدهای كك سازی 

 1.8- - - - - - واحدهای كوره بلند 

مصارف بخش انرژی و تلفات انتقال و 

 توزيع 
- - - - -29.3 -136.4 

 1228.4 120.3 - - - 8.3 كل مصرف نهايی 

 438.7 56.2 - - - 8.3 خانگی، عمومی و تجاری

 365.6 37.9 - - - 8.3 انگی خ   -

 73.2 18.4 - - - - تجاری و عمومی    -

 306.1 42.2 - - - - صنعت

 309.6 0.2 - - - - حمل و نقل

 49.5 19.5 - - - - كشاورزی

 2.2 2.2 - - - - ساير مصارف

 122.4 - - - - - مصارف غيرانرژی 

 گردد.زودنی می( شامل نفت خام، مایعات و میعانات گازی و مواد اف1
 گردد. ( شامل بیوماس جامد و بیوگاز می2 

هگا، میگزا    هگا و پتروشگی ی  در پاالیشگاا   MTBEگردد. الزم به ذكر است كه به دلیل عدم دسترسی به ارقام تولید و واردات نیز می MTBE( شامل واردات 3
 مصرف این محصول معادل واردات فرض گردید  است.  

 شود.ها و صادرات مایعات و میعانات گازی نیز میمایع پتروشی ی( شامل صادرات گاز 4
 گیرد. ها، یا به دلیل تغییر در مشخصات و ماهیت یك فرآورد  و یا به دلیل تركیب آ  با یك فرآورد  دیار صورت میبندی مجدد فرآورد ( انتقاالت در نتیجه طبقه5
 گردد.های تقویت فشار و دیزل ژنراتورها نیز میز و ایستاا های نفت، گا( شامل مصرف گازطبیعی در پاالیشاا 6
باشند. می 55/5مقادیر ك تر از   ◊



      

 
   3189ترازنامه انرژي سال  98

 

 کل کشور  1393(: تراز انرژی سال 1-4جدول )
 )میلیون بشکه معادل نفت خام(

 سنگ زغال گازطبیعی های نفتی فرآورده (1)نفت خام شرح
محصوالت 

 سنگ زغال

 - 5.3 1125.2 - 1212.3 توليد 

(3) واردات
7.7 16.0 47.4 0.7 2.0 

 ◊ 1.0- 61.1- 111.1- 472.5-(4) صادرات

          المللی:های بين سوخت

 - - - 26.6- - ها  كشتی   -

 - - - 9.3- - هواپيماها    -

تغيير در ذخاير ايجاد شدده و اخدتالف   

 آماری
-1.4 -13.3 -9.5 3.7 1.1 

 3.0 8.6 1102.0 144.3- 746.1 عرضه كل انرژی اوليه 

 - - - 76.0 85.5- (5)انتقاالت

 - - - 643.2 659.9- های نفتپااليشگاه

 1.8- - 316.1- 125.2- - هانيروگاه

 6.2 7.9- - - - واحدهای كك سازی 

 2.6- - - - - واحدهای كوره بلند 

مصارف بخش انرژی و تلفات انتقال و 

 توزيع 
-0.8 -19.7 (6)-80.0 - -1.5 

 3.4 0.8 706.0 430.0 - كل مصرف نهايی 

 - 0.1 327.6 45.4 - خانگی، عمومی و تجاری

 - 0.1 285.8 34.5 - خانگی    -

 - - 41.8 11.0 - تجاری و عمومی    -

 1.0 - 241.4 35.5 - صنعت

 - - 44.5 270.2 - حمل و نقل

 - - 8.5 21.0 - كشاورزی

 - - - ◊ - ساير مصارف

 2.3 0.7 83.9 57.9 - نرژی مصارف غيرا

 گردد.( شامل نفت خام، مایعات و میعانات گازی و مواد افزودنی می1
 گردد. ( شامل بیوماس جامد و بیوگاز می2 

هگا، میگزا    هگا و پتروشگی ی  در پاالیشگاا   MTBEگردد. الزم به ذكر است كه به دلیل عدم دسترسی به ارقام تولید و واردات نیز می MTBE( شامل واردات 3
 مصرف این محصول معادل واردات فرض گردید  است.  

 شود.ها و صادرات مایعات و میعانات گازی نیز می( شامل صادرات گاز مایع پتروشی ی4
 گیرد. فرآورد  دیار صورت می ها، یا به دلیل تغییر در مشخصات و ماهیت یك فرآورد  و یا به دلیل تركیب آ  با یكبندی مجدد فرآورد ( انتقاالت در نتیجه طبقه5
 گردد.های تقویت فشار و دیزل ژنراتورها نیز میهای نفت، گاز و ایستاا ( شامل مصرف گازطبیعی در پاالیشاا 6
 باشند. می 55/5از  ك ترمقادیر   ◊
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 ... ادامهکل کشور  1393: تراز انرژی سال (1-4جدول )
 )میلیون بشکه معادل نفت خام(

 شرح
دیدپذیر منابع تج

 (2)قابل احتراق

انرژی  
 آبی

انرژی خورشیدی 
 و بادی

انرژی 
 ای هسته

 کل انرژی برق

 2367.5 - 8.0 0.1 8.2 8.5 توليد 

 76.1 2.2 - - - ◊ واردات

 651.4- 5.7- - - - ◊ صادرات

        المللی:های بين سوخت

 26.6- - - - - - ها  كشتی   -

 9.3- - - - - - هواپيماها    -

تغيير در ذخاير ايجاد شدده و اخدتالف   

 آماری
- - - - -0.4 -19.9 

 1736.4 3.9- 8.0 0.1 8.2 8.5 عرضه كل انرژی اوليه 

 9.5- - - - - - (5)انتقاالت

 16.6- - - - - - های نفتپااليشگاه

 298.1- 161.4 8.0- 0.1- 8.2- 0.1- هانيروگاه

 1.7- - - - - - واحدهای كك سازی 

 2.6- - - - - - احدهای كوره بلند و

مصارف بخش انرژی و تلفات انتقال و 

 توزيع 
- - - - -27.2 -129.1 

 1278.8 130.3 - - - 8.4 كل مصرف نهايی 

 444.0 62.5 - - - 8.4 خانگی، عمومی و تجاری

 370.5 41.8 - - - 8.4 خانگی    -

 73.5 20.7 - - - - تجاری و عمومی    -

 322.5 44.6 - - - - صنعت

 314.9 0.2 - - - - حمل و نقل

 50.1 20.7 - - - - كشاورزی

 2.3 2.3 - - - - ساير مصارف

 144.9 - - - - - مصارف غيرانرژی 

 گردد.( شامل نفت خام، مایعات و میعانات گازی و مواد افزودنی می1
 گردد. ( شامل بیوماس جامد و بیوگاز می2 

هگا، میگزا    هگا و پتروشگی ی  در پاالیشگاا   MTBEگردد. الزم به ذكر است كه به دلیل عدم دسترسی به ارقام تولید و واردات نیز می MTBE( شامل واردات 3
 مصرف این محصول معادل واردات فرض گردید  است.  

 شود.ها و صادرات مایعات و میعانات گازی نیز می( شامل صادرات گاز مایع پتروشی ی4
 گیرد. ها، یا به دلیل تغییر در مشخصات و ماهیت یك فرآورد  و یا به دلیل تركیب آ  با یك فرآورد  دیار صورت میبندی مجدد فرآورد ر نتیجه طبقه( انتقاالت د5
 گردد.های تقویت فشار و دیزل ژنراتورها نیز میهای نفت، گاز و ایستاا ( شامل مصرف گازطبیعی در پاالیشاا 6
 باشند. می 55/5ز ا ك ترمقادیر   ◊



      

 
   3189ترازنامه انرژي سال  98

 

 کل کشور  1394: تراز انرژی سال (1-5جدول )
 )میلیون بشکه معادل نفت خام(

 سنگ محصوالت زغال زغال سنگ گازطبیعی های نفتی فرآورده (1)نفت خام شرح

 - 5.9 1186.6 - 1201.3 توليد 

 1.4 1.9 57.1 21.7 7.9(3) واردات

 0.07- 0.9- 54.0- 160.8- 491.0-(4) صادرات

          المللی:های بين سوخت

 - - - 34.3- - ها  كشتی   -

 - - - 9.6- - هواپيماها    -

تغيير در ذخاير ايجاد شدده و اخدتالف   

 آماری
-21.3 -21.6 -14.0 2.2 0.1 

 1.4 9.2 1175.8 204.6- 696.9 عرضه كل انرژی اوليه 

 - - - 91.1 58.2- (5)انتقاالت

 - - - 624.8 638.5- تهای نفپااليشگاه

 1.6- - 368.1- 85.2- - هانيروگاه

 6.4 7.9- - - - واحدهای كك سازی 

 2.0- - - - - واحدهای كوره بلند 

مصارف بخش انرژی و تلفات انتقال و 

 توزيع 
-0.3 -16.7 (6)-90.4 - -1.5 

 2.7 1.3 717.3 409.5 - كل مصرف نهايی 

 - 0.1 337.1 42.3 - خانگی، عمومی و تجاری

 - 0.1 293.4 32.3 - خانگی    -

 - - 43.7 10.0 - تجاری و عمومی    -

 0.8 - 235.0 25.4 - صنعت

 - - 46.7 257.4 - حمل و نقل

 - - 10.3 19.8 - كشاورزی

 - - - ◊ - ساير مصارف

 1.9 1.2 88.1 64.6 - مصارف غيرانرژی 

 گردد.و مواد افزودنی می( شامل نفت خام، مایعات و میعانات گازی 1
 گردد. ( شامل بیوماس جامد و بیوگاز می2 

هگا، میگزا    هگا و پتروشگی ی  در پاالیشگاا   MTBEگردد. الزم به ذكر است كه به دلیل عدم دسترسی به ارقام تولید و واردات نیز می MTBE( شامل واردات 3
 مصرف این محصول معادل واردات فرض گردید  است.  

 شود.ها و صادرات مایعات و میعانات گازی نیز میدرات گاز مایع پتروشی ی( شامل صا4
 گیرد. ها، یا به دلیل تغییر در مشخصات و ماهیت یك فرآورد  و یا به دلیل تركیب آ  با یك فرآورد  دیار صورت میبندی مجدد فرآورد ( انتقاالت در نتیجه طبقه5
 گردد.های تقویت فشار و دیزل ژنراتورها نیز میی نفت، گاز و ایستاا ها( شامل مصرف گازطبیعی در پاالیشاا 6
 باشند. می 55/5از  ك ترمقادیر   ◊
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 ... ادامهکل کشور  1394: تراز انرژی سال (1-5جدول )
 )میلیون بشکه معادل نفت خام(

 شرح
منابع تجدیدپذیر 

 (2)قابل احتراق

انرژی  
 آبی

انرژی خورشیدی 
 و بادی

انرژی 
 ای هسته

 کل انرژی برق

 2415.9 - 5.2 0.1 8.3 8.5 توليد 

 92.5 2.4 - - - ◊ واردات

 710.8- 4.0- - - - ◊ صادرات

        المللی:های بين سوخت

 34.3- - - - - - ها  كشتی   -

 9.6- - - - - - هواپيماها    -

تغيير در ذخاير ايجاد شدده و اخدتالف   

 آماری
- - - - -0.5 -55.1 

 1698.8 2.0- 5.2 0.1 8.3 8.5 ضه كل انرژی اوليه عر

 33.0 - - - - - (5)انتقاالت

 13.7- - - - - - های نفتپااليشگاه

 303.5- 165.0 5.2- 0.1- 8.3- 0.1- هانيروگاه

 1.5- - - - - - واحدهای كك سازی 

 2.0- - - - - - واحدهای كوره بلند 

 مصارف بخش انرژی و تلفات انتقال و

 توزيع 
- - - - -26.1 -134.9 

 1276.1 136.9 - - - 8.4 كل مصرف نهايی 

 455.5 67.6 - - - 8.4 خانگی، عمومی و تجاری

 378.9 44.7 - - - 8.4 خانگی    -

 76.6 22.9 - - - - تجاری و عمومی    -

 306.5 45.4 - - - - صنعت

 304.5 0.3 - - - - حمل و نقل

 51.3 21.2 - - - - كشاورزی

 2.4 2.4 - - - - ساير مصارف

 155.8 - - - - - مصارف غيرانرژی 

 گردد.( شامل نفت خام، مایعات و میعانات گازی و مواد افزودنی می1
 گردد. ( شامل بیوماس جامد و بیوگاز می2 

هگا، میگزا    هگا و پتروشگی ی  در پاالیشگاا   MTBEو واردات  گردد. الزم به ذكر است كه به دلیل عدم دسترسی به ارقام تولیدنیز می MTBE( شامل واردات 3
 مصرف این محصول معادل واردات فرض گردید  است.  

 شود.ها و صادرات مایعات و میعانات گازی نیز می( شامل صادرات گاز مایع پتروشی ی4
 گیرد. هیت یك فرآورد  و یا به دلیل تركیب آ  با یك فرآورد  دیار صورت میها، یا به دلیل تغییر در مشخصات و مابندی مجدد فرآورد ( انتقاالت در نتیجه طبقه5
 گردد.های تقویت فشار و دیزل ژنراتورها نیز میهای نفت، گاز و ایستاا ( شامل مصرف گازطبیعی در پاالیشاا 6
 باشند. می 55/5از  ك ترمقادیر   ◊



      

 
   3189ترازنامه انرژي سال  97

 

 کل کشور  1395: تراز انرژی سال (1-6جدول )
 بشکه معادل نفت خام( )میلیون

 سنگ محصوالت زغال زغال سنگ گازطبیعی های نفتی فرآورده (1)نفت خام شرح

 - 6.5 1293.1 - 1572.5 توليد 

 0.1 1.6 37.0 25.7 8.2(3) واردات

 ◊ 0.5- 57.1- 271.4- 926.2-(4)  صادرات

          المللی:های بين سوخت

 - - - 14.9- - ها  كشتی   -

 - - - 10.8- - واپيماها ه   -

تغيير در ذخاير ايجاد شدده و اخدتالف   

 آماری
52.2 58.4  (5)-13.5 1.9 0.9 

 1.0 9.6 1259.5 213.0- 706.7 عرضه كل انرژی اوليه 

 - - - 102.4 64.4- (5)انتقاالت

 - - - 625.2 640.6- های نفتپااليشگاه

 1.6- - 389.2- 67.0- - هانيروگاه

 6.7 8.0- - - - ك سازی واحدهای ك

 2.1- - - - - واحدهای كوره بلند 

مصارف بخش انرژی و تلفات انتقال و 

 توزيع 
-1.8 -18.7 (6)-101.4 - -1.4 

 2.5 1.6 768.9 428.9 - كل مصرف نهايی 

 - 0.1 364.9 42.6 - خانگی، عمومی و تجاری

 - 0.1 317.1 34.6 - خانگی    -

 - - 47.8 8.0 - تجاری و عمومی    -

 1.0 - 252.3 23.0 - صنعت

 - - 48.2 269.8 - حمل و نقل

 - - 12.4 19.8 - كشاورزی

 - - - 0.1 - ساير مصارف

 1.5 1.5 91.0 73.6 - مصارف غيرانرژی 

 گردد.( شامل نفت خام، مایعات و میعانات گازی و مواد افزودنی می1
 گردد. ( شامل بیوماس جامد و بیوگاز می2 

هگا، میگزا    هگا و پتروشگی ی  در پاالیشگاا   MTBEگردد. الزم به ذكر است كه به دلیل عدم دسترسی به ارقام تولید و واردات نیز می MTBE( شامل واردات 3
 مصرف این محصول معادل واردات فرض گردید  است.  

 شود.ها و صادرات مایعات و میعانات گازی نیز می( شامل صادرات گاز مایع پتروشی ی4
 گیرد. ها، یا به دلیل تغییر در مشخصات و ماهیت یك فرآورد  و یا به دلیل تركیب آ  با یك فرآورد  دیار صورت میبندی مجدد فرآورد ( انتقاالت در نتیجه طبقه5
 د.گردهای تقویت فشار و دیزل ژنراتورها نیز میهای نفت، گاز و ایستاا ( شامل مصرف گازطبیعی در پاالیشاا 6
 باشند. می 55/5از  ك ترمقادیر   ◊
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 ... ادامهکل کشور  1395: تراز انرژی سال (1-6جدول )
 )میلیون بشکه معادل نفت خام(

 شرح
منابع تجدیدپذیر 

 (2)قابل احتراق

انرژی  
 آبی

انرژی خورشیدی 
 و بادی

انرژی 
 ای هسته

 کل انرژی برق

 2902.2 - 11.8 0.1 9.7 8.5 توليد 

 75.2 2.5 - - - ◊ واردات

 1259.2- 3.9- - - - ◊ صادرات

        المللی:های بين سوخت

 14.9- - - - - - ها  كشتی   -

 10.8- - - - - - هواپيماها    -

تغيير در ذخاير ايجاد شدده و اخدتالف   

 آماری
◊ - - - -0.2 99.8 

 1792.2 1.6- 11.8 0.1 9.7 8.5 عرضه كل انرژی اوليه 

 38.0 - - - - - (5)انتقاالت

 15.4- - - - - - های نفتپااليشگاه

 309.7- 170.0 11.8- 0.1- 9.7- 0.1- هانيروگاه

 1.3- - - - - - واحدهای كك سازی 

 2.1- - - - - - واحدهای كوره بلند 

مصارف بخش انرژی و تلفات انتقال و 

 توزيع 
- - - - -26.7 -149.9 

 1351.9 141.7 - - - 8.4 كل مصرف نهايی 

 485.8 69.9 - - - 8.4 خانگی، عمومی و تجاری

 406.3 46.1 - - - 8.4 خانگی    -

 79.6 23.8 - - - - تجاری و عمومی    -

 323.8 47.4 - - - - صنعت

 318.2 0.3 - - - - حمل و نقل

 53.5 21.3 - - - - كشاورزی

 2.8 2.8 - - - - ساير مصارف

 167.7 - - - - - مصارف غيرانرژی 

 گردد.( شامل نفت خام، مایعات و میعانات گازی و مواد افزودنی می1
 گردد. ( شامل بیوماس جامد و بیوگاز می2 

هگا، میگزا    هگا و پتروشگی ی  در پاالیشگاا   MTBEگردد. الزم به ذكر است كه به دلیل عدم دسترسی به ارقام تولید و واردات نیز می MTBE( شامل واردات 3
 ن محصول معادل واردات فرض گردید  است.  مصرف ای

 شود.ها و صادرات مایعات و میعانات گازی نیز می( شامل صادرات گاز مایع پتروشی ی4
 گیرد. ت میها، یا به دلیل تغییر در مشخصات و ماهیت یك فرآورد  و یا به دلیل تركیب آ  با یك فرآورد  دیار صوربندی مجدد فرآورد ( انتقاالت در نتیجه طبقه5
 گردد.های تقویت فشار و دیزل ژنراتورها نیز میهای نفت، گاز و ایستاا ( شامل مصرف گازطبیعی در پاالیشاا 6
 باشند. می 55/5از  ك ترمقادیر   ◊



      

 
   3189ترازنامه انرژي سال  97

 

  کل کشور  1396: تراز انرژی سال (1-7جدول )
 )میلیون بشکه معادل نفت خام(

 سنگ محصوالت زغال زغال سنگ یعیگازطب های نفتی فرآورده (1)نفت خام شرح

 - 7.7 1395.0 - 1629.0 توليد 

 0.5 1.8 24.3 26.6 8.3(3) واردات

 0.2- 0.3- 83.3- 241.1- 895.6-(4) صادرات

          المللی:های بين سوخت

 - - - 10.4- - ها  كشتی   -

 - - - 11.5- - هواپيماها    -

ف تغيير در ذخاير ايجاد شدده و اخدتال  

 آماری
-5.0 0.7 -18.7 1.5 0.8 

 1.1 10.7 1317.3 235.7- 736.7 عرضه كل انرژی اوليه 

 - - - 95.6 69.0- (5)انتقاالت

 - - - 648.1 666.3- های نفتپااليشگاه

 2.1- - 437.1- 55.2- - هانيروگاه

 7.5 8.9- - - - واحدهای كك سازی 

 1.9- - - - - واحدهای كوره بلند 

ف بخش انرژی و تلفات انتقال و مصار

 توزيع 
-1.4 -16.3 (6)-116.1 - -1.3 

 3.3 1.8 764.1 436.5 - كل مصرف نهايی 

 - 0.1 345.0 37.5 - خانگی، عمومی و تجاری

 - 0.1 298.9 32.1 - خانگی    -

 - - 46.1 5.4 - تجاری و عمومی    -

 1.0 - 262.3 24.6 - صنعت

 - - 48.4 283.7 - حمل و نقل

 - - 13.9 18.3 - كشاورزی

 - - - 2.3 - ساير مصارف

 2.3 1.7 94.5 70.1 - مصارف غيرانرژی 

 گردد.( شامل نفت خام، مایعات و میعانات گازی و مواد افزودنی می1
 گردد. ( شامل بیوماس جامد و بیوگاز می2 

هگا، میگزا    هگا و پتروشگی ی  در پاالیشگاا   MTBEدم دسترسی به ارقام تولید و واردات گردد. الزم به ذكر است كه به دلیل عنیز می MTBE( شامل واردات 3
 مصرف این محصول معادل واردات فرض گردید  است.  

 شود.ها و صادرات مایعات و میعانات گازی نیز می( شامل صادرات گاز مایع پتروشی ی4
 گیرد. لیل تغییر در مشخصات و ماهیت یك فرآورد  و یا به دلیل تركیب آ  با یك فرآورد  دیار صورت میها، یا به دبندی مجدد فرآورد ( انتقاالت در نتیجه طبقه5
 گردد.های تقویت فشار و دیزل ژنراتورها نیز میهای نفت، گاز و ایستاا ( شامل مصرف گازطبیعی در پاالیشاا 6
 باشند. می 55/5از  ك ترمقادیر   ◊



   تحوالت بخش انرژي در ایران  

  

94 

 ... ادامهکل کشور  1396: تراز انرژی سال (1-7جدول )
 )میلیون بشکه معادل نفت خام(

 شرح
منابع تجدیدپذیر 

 (2)قابل احتراق

انرژی  
 آبی

انرژی خورشیدی 
 و بادی

انرژی 
 ای هسته

 کل انرژی برق

 3062.5 - 13.3 0.2 9.1 8.5 توليد 

 63.8 2.3 - - - - واردات

 1225.4- 4.8- - - - ◊ صادرات

        المللی:های بين سوخت

 10.4- - - - - - ها  كشتی   -

 11.5- - - - - - هواپيماها    -

تغيير در ذخاير ايجاد شدده و اخدتالف   

 آماری
◊ - - - -0.2 -20.9 

 1858.5 2.7- 13.3 0.2 9.1 8.5 عرضه كل انرژی اوليه 

 26.6 - - - - - (5)انتقاالت

 18.1- - - - - - های نفتپااليشگاه

 335.9- 181.3 13.3- 0.2- 9.1- 0.1- هانيروگاه

 1.4- - - - - - واحدهای كك سازی 

 1.9- - - - - - واحدهای كوره بلند 

مصارف بخش انرژی و تلفات انتقال و 

 توزيع 
- - - - -27.3 -162.4 

 1365.3 151.3 - - - 8.4 كل مصرف نهايی 

 465.2 74.3 - - - 8.4 خانگی، عمومی و تجاری

 388.4 49.0 - - - 8.4 خانگی    -

 76.8 25.3 - - - - تجاری و عمومی    -

 338.7 50.8 - - - - صنعت

 332.3 0.3 - - - - حمل و نقل

 55.2 22.9 - - - - كشاورزی

 5.3 3.0 - - - - ساير مصارف

 168.6 - - - - - مصارف غيرانرژی 

 گردد.زی و مواد افزودنی می( شامل نفت خام، مایعات و میعانات گا1
 گردد. ( شامل بیوماس جامد و بیوگاز می2 

هگا، میگزا    هگا و پتروشگی ی  در پاالیشگاا   MTBEگردد. الزم به ذكر است كه به دلیل عدم دسترسی به ارقام تولید و واردات نیز می MTBE( شامل واردات 3
 مصرف این محصول معادل واردات فرض گردید  است.  

 شود.ها و صادرات مایعات و میعانات گازی نیز میصادرات گاز مایع پتروشی ی ( شامل4
 گیرد. ها، یا به دلیل تغییر در مشخصات و ماهیت یك فرآورد  و یا به دلیل تركیب آ  با یك فرآورد  دیار صورت میبندی مجدد فرآورد ( انتقاالت در نتیجه طبقه5
 گردد.های تقویت فشار و دیزل ژنراتورها نیز میهای نفت، گاز و ایستاا ( شامل مصرف گازطبیعی در پاالیشاا 6
 باشند. می 55/5از  ك ترمقادیر   ◊



      

 
   3189ترازنامه انرژي سال  99

 

 کل کشور  1397: تراز انرژی سال (1-8جدول )
 )میلیون بشکه معادل نفت خام(

 شرح
 (1)نفت خام

 های نفتی فرآوردهو 
 سنگ زغال گازطبیعی

محصوالت 

 سنگ زغال

 منابع تجدیدپذیر

(2)قابل احتراق
 

 8.5 - 8.4 1452.9 1405.3 توليد 

 ◊ 1.6 ◊ 13.3 19.3(3) واردات

 ◊ 1.6- 1.1- 87.6- 857.5-(4) صادرات

           المللی:های بين سوخت

 - - - - 12.3- ها  كشتی   -

 - - - - 10.1- هواپيماها    -

تغيير در ذخاير ايجاد شدده و اخدتالف   

 آماری
-29.4 -15.3 3.7 0.8 ◊ 

 8.5 0.7 11.0 1363.7 515.3 عرضه كل انرژی اوليه 

 - - ◊ - 47.7 (5)انتقاالت

 - - ◊ - 18.9- های نفتپااليشگاه

 0.1- 2.0- - 424.3- 60.6- هانيروگاه

 - 7.6 9.0- - - واحدهای كك سازی 

 - 1.7- - - - واحدهای كوره بلند 

مصارف بخش انرژی و تلفات انتقال و 

 وزيع ت
-17.7 (6)-126.0 - -1.4 - 

 8.3 3.3 2.1 813.4 465.7 كل مصرف نهايی 

 8.3 - 0.1 378.3 35.0 خانگی، عمومی و تجاری

 8.3 - 0.1 328.9 29.0 خانگی    -

 - - - 49.4 6.0 تجاری و عمومی    -

 - 0.8 - 280.0 25.4 صنعت

 - - - 47.8 305.6 حمل و نقل

 - - - 16.4 19.7 كشاورزی

 - - - - 1.7 ساير مصارف

 - 2.4 2.0 90.9 78.3 مصارف غيرانرژی 

 گردد.( شامل نفت خام، مایعات و میعانات گازی و مواد افزودنی می1
 گردد. ( شامل بیوماس جامد و بیوگاز می2 

هگا، میگزا    هگا و پتروشگی ی  در پاالیشگاا   MTBEواردات گردد. الزم به ذكر است كه به دلیل عدم دسترسی به ارقام تولید و نیز می MTBE( شامل واردات 3
 مصرف این محصول معادل واردات فرض گردید  است.  

 شود.ها و صادرات مایعات و میعانات گازی نیز می( شامل صادرات گاز مایع پتروشی ی4
 گیرد. یك فرآورد  و یا به دلیل تركیب آ  با یك فرآورد  دیار صورت می ها، یا به دلیل تغییر در مشخصات و ماهیتبندی مجدد فرآورد ( انتقاالت در نتیجه طبقه5
 گردد.های تقویت فشار و دیزل ژنراتورها نیز میهای نفت، گاز و ایستاا ( شامل مصرف گازطبیعی در پاالیشاا 6
 باشند. می 55/5از  ك ترمقادیر   ◊
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 ... ادامهکل کشور  1397: تراز انرژی سال (1-8جدول )
 میلیون بشکه معادل نفت خام()

 انرژی  آبی شرح
انرژی خورشیدی 

 و بادی
 کل انرژی برق ای انرژی هسته

 2898.1 - 12.9 0.5 9.3 توليد 

 35.7 1.5    واردات

 951.6- 3.7-    صادرات

      المللی:های بين سوخت

 12.3- - - - - ها  كشتی   -

 10.1- - - - - هواپيماها    -

در ذخاير ايجاد شدده و اخدتالف   تغيير 

 آماری
- - - -0.1 -40.3 

 1919.6 2.3- 12.9 0.5 9.3 عرضه كل انرژی اوليه 

 47.7 - - - - (5)انتقاالت

 18.9- - - - - های نفتپااليشگاه

 328.0- 181.8 12.9- 0.5- 9.3- هانيروگاه

 1.3- - - - - واحدهای كك سازی 

 1.7- - - - - واحدهای كوره بلند 

مصارف بخش انرژی و تلفات انتقدال و  

 توزيع 
- - - -26.9 -172.1 

 1445.3 152.6 - - - كل مصرف نهايی 

 497.0 75.4 - - - خانگی، عمومی و تجاری

 416.3 50.0 - - - خانگی    -

 80.8 25.3 - - - تجاری و عمومی    -

 358.1 51.9 - - - صنعت

 353.7 0.3 - - - حمل و نقل

 58.2 22.1 - - - كشاورزی

 4.6 2.9 - - - ساير مصارف

 173.6 - - - - مصارف غيرانرژی 

 گردد.( شامل نفت خام، مایعات و میعانات گازی و مواد افزودنی می1
 گردد. ( شامل بیوماس جامد و بیوگاز می2 

هگا، میگزا    هگا و پتروشگی ی  در پاالیشگاا   MTBEه ارقام تولید و واردات گردد. الزم به ذكر است كه به دلیل عدم دسترسی بنیز می MTBE( شامل واردات 3
 مصرف این محصول معادل واردات فرض گردید  است.  

 شود.ها و صادرات مایعات و میعانات گازی نیز می( شامل صادرات گاز مایع پتروشی ی4
 گیرد. ر مشخصات و ماهیت یك فرآورد  و یا به دلیل تركیب آ  با یك فرآورد  دیار صورت میها، یا به دلیل تغییر دبندی مجدد فرآورد ( انتقاالت در نتیجه طبقه5
 گردد.های تقویت فشار و دیزل ژنراتورها نیز میهای نفت، گاز و ایستاا ( شامل مصرف گازطبیعی در پاالیشاا 6
 باشند. می 55/5از  ك ترمقادیر   ◊



      

 
   3189ترازنامه انرژي سال  88

 

 کشور کل  1398: تراز انرژی سال (1-9جدول )
 )میلیون بشکه معادل نفت خام(

 شرح
 (1)نفت خام

 های نفتی فرآوردهو 
 سنگ زغال گازطبیعی

محصوالت 

 سنگ زغال

منابع تجدیدپذیر 

(2)قابل احتراق
 

 8.5 - 7.4 1522.7 1054.1 توليد 

 ○ ○ ○ ○ ○ واردات

 ○ ○ ○ ○ ○ صادرات

           المللی:های بين سوخت

 - - - - 7.0- ها  كشتی   -

 - - - - 9.5- هواپيماها    -

تغيير در ذخاير ايجاد شدده و اخدتالف   

 آماری
3.5 -15.4 1.6 -0.7 - 

 8.5 1.0 11.9 1399.7 621.5 عرضه كل انرژی اوليه 

 - - - - 39.7 (3)انتقاالت

 - - - - 23.8- های نفتپااليشگاه

 0.1- 2.4- - 379.5- 100.5- هانيروگاه

 - 8.1 9.8- - - زی واحدهای كك سا

 - 2.1- - - - واحدهای كوره بلند 

مصارف بخش انرژی و تلفات انتقال و 

 توزيع 
-23.3 (4)-129.6 - -1.4 - 

 8.3 3.2 2.0 890.6 513.7 كل مصرف نهايی 

 8.3 - 0.1 415.1 33.3 خانگی، عمومی و تجاری

 8.3 - 0.1 362.6 27.1 خانگی    -

 - - - 52.5 6.2 تجاری و عمومی    -

 - 0.8 - 302.1 20.9 صنعت

 - - - 47.7 308.5 حمل و نقل

 - - - 20.7 14.9 كشاورزی

 - - - - 0.7 ساير مصارف

 - 2.4 2.0 104.9 135.4 مصارف غيرانرژی 

 گردد.( شامل نفت خام، مایعات و میعانات گازی و مواد افزودنی می1
 گردد. ( شامل بیوماس جامد و بیوگاز می2 

 گیرد. ها، یا به دلیل تغییر در مشخصات و ماهیت یك فرآورد  و یا به دلیل تركیب آ  با یك فرآورد  دیار صورت میبندی مجدد فرآورد ( انتقاالت در نتیجه طبقه3
 گردد.های تقویت فشار و دیزل ژنراتورها نیز میهای نفت، گاز و ایستاا ( شامل مصرف گازطبیعی در پاالیشاا 4
 .باشند محرمانه میمقادیر   ○ 
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 ... ادامهکل کشور  1398: تراز انرژی سال (1-9جدول )
 )میلیون بشکه معادل نفت خام(

 انرژی  آبی شرح
انرژی خورشیدی و 

 بادی
 کل انرژی برق ای انرژی هسته

 2623.7 - 12.0 0.8 18.3 توليد 

 ○ ○ ○ ○ ○ واردات

 ○ ○ ○ ○ ○ صادرات

       :المللیهای بين سوخت

 7.0- - - - - ها  كشتی   -

 9.5- - - - - هواپيماها    -

تغيير در ذخاير ايجاد شدده و اخدتالف   

 آماری
- - - 0.1 -11.0 

 2069.6 4.0- 12.0 0.8 18.3 عرضه كل انرژی اوليه 

 39.7 - - - - (3)انتقاالت

 23.8- - - - - های نفتپااليشگاه

 321.6- 192.1 12.0- 0.8- 18.3- هانيروگاه

 1.7- - - - - واحدهای كك سازی 

 2.1- - - - - واحدهای كوره بلند 

مصارف بخش انرژی و تلفات انتقدال و  

 توزيع 
- - - -27.0 -181.2 

 1578.9 161.2 - - - كل مصرف نهايی 

 535.7 78.9 - - - خانگی، عمومی و تجاری

 450.1 52.0 - - - خانگی    -

 85.6 26.9 - - - مومی تجاری و ع   -

 380.3 56.4 - - - صنعت

 356.6 0.4 - - - حمل و نقل

 58.1 22.5 - - - كشاورزی

 3.7 3.0 - - - ساير مصارف

 244.6 - - - - مصارف غيرانرژی 

 گردد.( شامل نفت خام، مایعات و میعانات گازی و مواد افزودنی می1
 گردد. ( شامل بیوماس جامد و بیوگاز می2 

 گیرد. ها، یا به دلیل تغییر در مشخصات و ماهیت یك فرآورد  و یا به دلیل تركیب آ  با یك فرآورد  دیار صورت میبندی مجدد فرآورد ( انتقاالت در نتیجه طبقه3
 گردد.های تقویت فشار و دیزل ژنراتورها نیز میهای نفت، گاز و ایستاا ( شامل مصرف گازطبیعی در پاالیشاا 4
 .باشند محرمانه میمقادیر   ○ 
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 های عمده اقتصاد انرژی روند شاخص  -(: اطالعات عمومی1-11جدول )

 1393 1392 1391 1391 شرح

     های اقتصاد انرژی: شاخص  -1

 جمعيت كل كشور 

 )هزار نفر(
75149.7 76075.0 77015.0 77970.0 

  (1)توليد ناخالص داخلی

 )ميليارد ريال(
6364368.6 5873423.5 5854329.0 6042535.0 

 عرضه انرژی اوليه 

  )ميليون بشكه معادل نفت خام(
1588.7 1588.6 1654.0 1736.4 

 كل مصرف نهايی انرژی

 )ميليون بشكه معادل نفت خام(
1055.3 1059.2 1106.1 1133.8 

 (2)كل مصرف نهايی

 )ميليون بشكه معادل نفت خام(
1191.5 1182.1 1228.4 1278.8 

 توليد برق كل كشور

 ساعت( )ميليون كيلووات
240051.6 254275.1 262435.2 274439.2 

     های سرانه:  شاخص  -2

 توليد ناخالص داخلی

 )هزار ريال(
84689.2 77205.7 76015.4 77498.2 

 عرضه انرژی اوليه

 )بشكه معادل نفت خام(
21.1 20.9 21.5 22.3 

 كل مصرف نهايی انرژی

 ل نفت خام()بشكه معاد
14.0 13.9 14.4 14.5 

 كل مصرف نهايی

 )بشكه معادل نفت خام(
15.9 15.5 16.0 16.4 

 توليد برق

 )كيلووات ساعت(
3194.3 3342.4 3407.6 3519.8 

      ها به تولید ناخالص داخلی: نسبت شاخص  -3

 عرضه انرژی اوليه

 )بشكه معادل نفت خام به ميليون ريال(
0.25 0.27 0.28 0.29 

 كل مصرف نهايی انرژی

 )بشكه معادل نفت خام به ميليون ريال(
0.17 0.18 0.19 0.19 

 كل مصرف نهايی 
0.19 0.20 0.21 0.21 

 )بشكه معادل نفت خام به ميليون ريال(

 توليد برق

 )وات ساعت به ريال(
◊ ◊ ◊ 0.05 
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 ... ادامهانرژی  های عمده اقتصادروند شاخص  -(: اطالعات عمومی1-11جدول )

 1398 1397 1396 1395 1394 شرح

      های اقتصاد انرژی: شاخص  -1

 جمعيت كل كشور 

 )هزار نفر(
78941.0 79926.3 81070.0 82084.0 83075.0 

  (1)توليد ناخالص داخلی

 )ميليارد ريال(
5946680.4 6691109.3 6940834.0 6564709.0 6137335.9 

 عرضه انرژی اوليه 

  يليون بشكه معادل نفت خام()م
1698.8 1792.2 1858.5 1919.6 2069.6 

 كل مصرف نهايی انرژی

 )ميليون بشكه معادل نفت خام(
1120.3 1184.2 1196.7 1271.7 1334.3 

 (2)كل مصرف نهايی

 )ميليون بشكه معادل نفت خام(
1276.1 1351.9 1365.3 1445.3 1578.9 

 توليد برق كل كشور

 ساعت( لووات)ميليون كي
280636.0 289095.3 308306.5 309175.2 326703.8 

      های سرانه:  شاخص  -2

 توليد ناخالص داخلی

 )هزار ريال(
75330.7 83716.0 85615.3 79975.5 73877.0 

 عرضه انرژی اوليه

 )بشكه معادل نفت خام(
21.5 22.4 22.9 23.4 24.9 

 كل مصرف نهايی انرژی

 خام( )بشكه معادل نفت
14.2 14.8 14.8 15.5 16.1 

 كل مصرف نهايی

 )بشكه معادل نفت خام(
16.2 16.9 16.8 17.6 19.0 

 توليد برق

 )كيلووات ساعت(
3555.0 3617.0 3803.0 3766.6 3932.6 

       ها به تولید ناخالص داخلی: نسبت شاخص  -3

 عرضه انرژی اوليه

 )بشكه معادل نفت خام به ميليون ريال(
0.29 0.27 0.27 0.29 0.34 

 كل مصرف نهايی انرژی

 )بشكه معادل نفت خام به ميليون ريال(
0.19 0.18 0.17 0.19 0.22 

 كل مصرف نهايی 
0.21 0.20 0.20 0.22 0.26 

 )بشكه معادل نفت خام به ميليون ريال(

 توليد برق

 )وات ساعت به ريال(
0.05 ◊ ◊ 0.05 0.05 

 باشد.می 1335ت سال های ثاب( به قی ت1
 گردد. ( كل مصرف نهایی شامل مصارف نهایی انرژی و مصارف نهایی غیر انرژی می2
 باشند.  می 55/5مقادیر ك تر از  ◊
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 (: عرضه کل انرژی اولیه و کل مصرف نهایی1-11جدول )
 )میلیون بشکه معادل نفت خام(

 1393 1392 1391 1391 شرح

     تولید 

 1212.3 1183.0 1187.2 1572.9 نفت خام 

 1125.2 993.2 988.5 947.8  گازطبيعی

 5.3 5.1 5.1 5.7 سنگزغال

 8.5(2) 8.4(2) 8.4(2) 5.9(2) (1)منابع تجديدپذير قابل احتراق

 8.2 8.6 7.3 7.1 انرژی آبی

 0.11 0.22 0.12 0.13 خورشيدی و بادی  انرژی

 8.0 8.1 3.3 0.6 ای  هسته انرژی

 2367.5 2206.7 2200.0 2540.2 یدکل تول

     واردات

 23.8 19.7 12.6 31.8 (3)های نفتی نفت خام و فرآورده

 47.4 33.8 29.4 74.4 گازطبيعی 

 2.6 4.2 4.4 5.9 سنگزغال

 ◊ ◊ ◊ - منابع تجديدپذير قابل احتراق 

 2.2 2.2 2.3 2.1 برق

 76.1 60.0 48.7 114.3 کل واردات

     صادرات 

 583.6- 587.7- 578.8- 1018.4- (4)های نفتی نفت خام و فرآورده

 61.1- 58.5- 58.7- 59.7- گازطبيعی 

 1.0- 1.5- 1.6- 1.5- سنگزغال

 ◊ ◊ ◊ - منابع تجديدپذير قابل احتراق 

 5.7- 6.8- 6.5- 5.1- برق

 651.4- 654.4- 645.6- 1084.8- کل صادرات 

 26.6- 22.3- 14.0- 16.4- المللی  های بين سوخت كشتی

 9.3- 8.6- 8.3- 8.4- المللی  سوخت هواپيماهای بين

 19.9- 72.7 7.8 43.9 تغيير در ذخاير ايجاد شده و اختالف آماری

 1736.4 1654.0 1588.6 1588.7 عرضه کل انرژی اولیه

     بخش تبدیالت

 9.5- 3.0 3.1- 6.5 انتقاالت

 319.0- 292.1- 276.4- 281.4- تبديل: 

 16.6- 14.1- 8.2- 24.0- هاپااليشگاه

 298.1- 274.9- 265.8- 253.7- هانيروگاه

 1.7- 1.3- 0.8- 1.3- واحدهای كك سازی 

 2.6- 1.8- 1.7- 2.4- واحدهای كوره بلند 

 129.1- 136.4- 126.9- 122.3- (5)مصارف بخش انرژی و تلفات انتقال و توزيع

 457.6- 425.5- 406.5- 397.2- جمع 

 1278.8 1228.4 1182.1 1191.5 کل مصرف نهایی 

 1133.8 1106.1 1059.2 1055.3 کل مصرف نهایی انرژی 

 144.9 122.4 123.0 136.3 کل مصرف نهایی غیر انرژی
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 ... ادامه (: عرضه کل انرژی اولیه و کل مصرف نهایی1-11جدول )
 )میلیون بشکه معادل نفت خام(

 1398 1397 1396 1395 1394 شرح

      تولید 

 1054.1 1405.3 1629.0 1572.5 1201.3 نفت خام 

 1522.7 1453.3 1395.0 1293.1 1186.6  گازطبيعی

 7.4 8.4 7.7 6.5 5.9 سنگزغال

 8.5(2) 8.5(2) 8.5(2) 8.5(2) 8.5(2) (1)منابع تجديدپذير قابل احتراق
 18.3 9.3 9.1 9.7 8.3 انرژی آبی

 0.76 0.50 0.23 0.15 0.13 خورشيدی و بادی  انرژی

 12.0 12.9 13.3 11.8 5.2 ای  هسته انرژی

 2623.7 2898.1 3062.8 2902.2 2415.9 کل تولید

      واردات

 ○ 19.3 34.8 33.9 29.6 (3)های نفتی نفت خام و فرآورده

 ○ 13.3 24.3 37.0 57.1 گازطبيعی 

 ○ 1.6 2.3 1.8 3.3 سنگزغال

 ○ ◊ ◊ ◊ ◊ منابع تجديدپذير قابل احتراق 

 ○ 1.5 2.3 2.5 2.4 برق

 ○ 35.7 63.8 75.2 92.5 کل واردات
      صادرات 

 ○ 857.5- 1136.7- 1197.7- 651.8- (4)های نفتی نفت خام و فرآورده

 ○ 87.6- 83.3- 57.1- 54.0- گازطبيعی 

 ○ 2.7- 0.6- 0.5- 1.0- سنگزغال

 ○ ◊ - - ◊ ر قابل احتراق منابع تجديدپذي

 ○ 3.7- 4.8- 3.9- 4.0- برق

 ○ 951.6- 1225.4- 1259.2- 710.8- کل صادرات 

 7.0- 12.3- 10.4- 14.9- 34.3- المللی  های بين سوخت كشتی

 9.5- 10.1- 11.5- 10.8- 9.6- المللی  سوخت هواپيماهای بين

 11.0- 40.3- 20.9- 99.8 55.1- تغيير در ذخاير ايجاد شده و اختالف آماری

 2069.6 1919.6 1858.5 1792.2 1698.8 عرضه کل انرژی اولیه

           بخش تبدیالت

 39.7 47.7 26.6 38.0 33.0 انتقاالت

 349.2- 349.9- 357.3- 328.4- 320.8- تبديل: 

 23.8- 18.9- 18.1- 15.4- 13.7- هاپااليشگاه

 321.6- 328.0- 335.9- 309.6- 303.5- هانيروگاه

 1.7- 1.3- 1.4- 1.3- 1.5- واحدهای كك سازی 

 2.1- 1.7- 1.9- 2.1- 2.0- واحدهای كوره بلند 

 181.2- 172.1- 162.4- 149.9- 134.9- (5)مصارف بخش انرژی و تلفات انتقال و توزيع

 490.7- 474.3- 493.2- 440.4- 422.7- جمع 

 1578.9 1445.3 1365.3 1351.9 1276.1 کل مصرف نهایی 
 1334.3 1271.7 1196.7 1184.2 1120.3 کل مصرف نهایی انرژی 

 244.6 173.6 168.6 167.7 155.8 کل مصرف نهایی غیر انرژی

سگازی  با اجگرای طگرح هدف ند   1335باشد. از سال  می 1334 سال در كشور در مراتع و هااین رقم براساس آخرین نتایج طرح سرش اری سازما  جنال( 1
                                      آ  معكوس گردید  است. یهای انرژی، روند كاهش ها و افزایش قی ت حامل یارانه

 گردد.  ( شامل بیوماس جامد و بیوگاز می2
هگا، میگزا    ها و پتروشگی ی پاالیشاا در  MTBEگردد. الزم به ذكر است كه به دلیل عدم دسترسی به ارقام تولید و واردات نیز می MTBE( شامل واردات 3

 مصرف این محصول معاد  واردات فرض گردید  است.                     
 شود. ها و صادرات مایعات و میعانات گازی می( شامل صادرات گاز مایع پتروشی ی4
 گردد.     و سوخت دیزل ژنراتورهای خط لوله می های تقویت فشارهای نفت، گاز، ایستاا ها مربوط به پاالیشاا ( گاز مصرفی پاالیشاا 5
 باشند. مقادیر محرمانه می  ○        باشند. می 55/5مقادیر ك تر از  ◊
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 ها(: کل مصرف نهایی به تفکیک بخش1-12جدول )
 )میلیون بشکه معادل نفت خام(

 1393 1392 1391 1391 شرح

 مصرف نهایی

   های نفتی فرآورده 
    

 45.4 51.8 53.1 55.6 می و تجاریخانگی، عمو

 34.5 37.7 39.4 42.2 خانگی  -

 11.0 14.1 13.7 13.4 تجاری و عمومی  -

 35.5 35.3 39.9 37.3 صنعت

 270.2 267.4 255.7 250.3 حمل و نقل

 21.0 23.4 24.2 24.4 كشاورزی

 ◊ - - - ساير مصارف
 57.9 55.8 49.9 52.3 مصارف غيرانرژی

 430.0 433.7 422.8 419.8 های نفتی آوردهکل مصرف فر

     گازطبیعی 

 327.6 322.3 290.2 318.1 خانگی، عمومی و تجاری

 285.8 281.6 252.8 277.5 خانگی  -

 41.8 40.8 37.4 40.6 تجاری و عمومی  -

 241.4 227.8 221.8 209.0 صنعت 

 44.5 42.0 43.6 39.3 حمل و نقل

 8.5 6.6 4.8 3.9 كشاورزی 

 83.9 64.2 70.7 81.8 مصارف غيرانرژی 

 706.0 663.0 631.2 652.1 کل مصرف گازطبیعی 

     سنگ زغال

 0.1 0.1 0.1 0.1 خانگی، عمومی و تجاری

 0.1 0.1 0.1 0.1 خانگی  -

 - - - - تجاری و عمومی  -

 1.0 0.7 0.07 0.07 صنعت 

 3.0 2.4 2.4 2.2 مصارف غيرانرژی 

 4.1 3.2 2.5 2.3 سنگزغالکل مصرف 

(1)منابع تجدیدپذیر قابل احتراق
     

 8.4 (2) 8.3 (2) 8.3 (2) 5.9 (2) خانگی، عمومی و تجاری

 8.4 8.3 8.3 5.9 خانگی  -

 - - - - تجاری و عمومی  -

 8.4 8.3 8.3 5.9 کل مصرف منابع تجدیدپذیر قابل احتراق 

     برق 

 62.5 56.2 54.0 50.7 خانگی، عمومی و تجاری

 41.8 37.9 36.1 33.4 خانگی  -

 20.7 18.4 17.9 17.3 تجاری و عمومی  -

 44.6 42.2 42.3 40.7 صنعت 

 0.2 0.2 0.2 0.2 حمل و نقل

 20.7 19.5 18.6 17.7 كشاورزی

 2.3 2.2 2.1 2.2 ساير مصارف 

 130.3 120.3 117.2 111.4 کل مصرف برق

 1278.8 1228.4 1182.1 1191.5 کل مصرف نهایی 
 1133.8 1106.1 1059.2 1055.3 کل مصرف نهایی انرژی 

 144.9 122.4 123.0 136.3 کل مصرف نهایی غیر انرژی  
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 ... ادامه ها(: کل مصرف نهایی به تفکیک بخش1-12جدول )
 )میلیون بشکه معادل نفت خام(

 1398 1397 1396 1395 1394 شرح
 مصرف نهایی

    های نفتی فرآورده 
    

 33.3 35.0 37.5 42.6 42.3 خانگی، عمومی و تجاری

 27.1 29.0 32.1 34.6 32.3 خانگی  -

 6.2 6.0 5.4 8.0 10.0 تجاری و عمومی  -

 20.9 25.4 24.6 23.0 25.4 صنعت

 308.5 305.6 283.7 269.8 257.4 حمل و نقل

 14.9 19.7 18.3 19.8 19.8 كشاورزی

 0.7 1.7 2.3 0.1 ◊ ساير مصارف

 135.4 78.3 70.1 73.6 64.6 مصارف غيرانرژی
 513.7 465.7 436.5 428.9 409.5 های نفتی کل مصرف فرآورده

      گازطبیعی 

 415.1 378.3 345.0 364.9 337.1 خانگی، عمومی و تجاری

 362.6 328.9 298.9 317.1 293.4 خانگی  -

 52.5 49.4 46.1 47.8 43.7 تجاری و عمومی  -

 302.1 280.0 262.3 252.3 235.0 صنعت 

 47.7 47.8 48.4 48.2 46.7 حمل و نقل

 20.7 16.4 13.9 12.4 10.3 كشاورزی 

 104.9 90.9 94.5 91.0 88.1 مصارف غيرانرژی 
 890.6 813.4 764.1 768.9 717.3 کل مصرف گازطبیعی 

      سنگ زغال
 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 خانگی، عمومی و تجاری

 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 خانگی  -

 - - - - - تجاری و عمومی  -

 0.8 0.8 1.0 1.0 0.8 صنعت 

 4.4 4.4 4.0 3.0 3.1 مصارف غيرانرژی 
 5.2 5.3 5.1 4.1 4.0 سنگکل مصرف زغال

(1)منابع تجدیدپذیر قابل احتراق
      

 8.3(2) 8.3(2) 8.4(2) 8.4(2) 8.4(2) خانگی، عمومی و تجاری
 8.3 8.3 8.4 8.4 8.4 خانگی  -

 - - - - - تجاری و عمومی  -
 8.3 8.3 8.4 8.4 8.4 کل مصرف منابع تجدیدپذیر قابل احتراق 

      برق 
 78.9 75.4 74.3 69.9 67.6 خانگی، عمومی و تجاری

 52.0 50.0 49.0 46.1 44.7 خانگی  -

 26.9 25.3 25.3 23.8 22.9 تجاری و عمومی  -

 56.4 51.9 50.8 47.4 45.4 صنعت 

 0.4 0.3 0.3 0.3 0.3 حمل و نقل

 22.5 22.1 22.9 21.3 21.2 كشاورزی

 3.0 2.9 2.9 2.8 2.4 ساير مصارف 
 161.2 152.6 151.3 141.7 136.9 کل مصرف برق

 1558.9 1445.3 1365.3 1351.9 1276.1 کل مصرف نهایی 
 1334.3 1271.7 1196.7 1184.2 1120.3 کل مصرف نهایی انرژی 

 244.6 173.6 168.6 167.7 155.8 کل مصرف نهایی غیر انرژی  

 گردد. ( شامل بیوگاز و بیوماس جامد )شامل هیزم، زغال چوب، بوته و خار و فضوالت دامی( می1
با اجرای طگرح هدف ندسگازی    1335باشد. از سال  می 1334 سال در كشور در مراتع و هااین رقم براساس آخرین نتایج طرح سرش اری سازما  جنال(  2

    آ  معكوس گردید  است. یهای انرژی، روند كاهش ها و افزایش قی ت حامل یارانه
 باشند.      می 55/5مقادیر ك تر از   ◊
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   های انرژیهای مختلف به تفکیک حامل(: مصرف انرژی بخش1-13جدول )  

 م( )میلیون بشکه معادل نفت خا 

 1398 1397 1396 1395 1394 1393 1392 1391 1391 شرح

          خانگی، عمومی  و تجاری 

 33.3 35.0 37.5 42.6 42.3 45.4 51.8 53.1 55.6 های نفتی  فرآورده

 415.1 378.3 345.0 364.9 337.1 327.6 322.3 290.2 318.1 گازطبيعی 

 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 سنگزغال

 8.3 8.3 8.4 8.4 8.4 8.4 8.3 8.3 5.9 منابع تجديدپذير قابل احتراق 

 78.9 75.4 74.3 69.9 67.6 62.5 56.2 54.0 50.7 (1)برق

 535.7 497.0 465.2 485.8 455.5 444.0 438.7 405.7 430.3 کل مصرف انرژی 

 

 خانگی
         

 27.1 29.0 32.1 34.6 32.3 34.5 37.7 39.4 42.2 های نفتی  فرآورده

 362.6 328.9 298.9 317.1 293.4 285.8 281.6 252.8 277.5 گازطبيعی 

 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 سنگ زغال

 8.3 8.3 8.4 8.4 8.4 8.4 8.3 8.3 5.9 منابع تجديدپذير قابل احتراق

 52.0 50.0 49.0 46.1 44.7 41.8 37.9 36.1 33.4 برق

 450.1 416.3 388.4 406.3 378.9 370.5 365.6 336.7 359.1 نرژی کل مصرف ا

 

 تجاری و عمومی
         

 6.2 6.0 5.4 8.0 10.0 11.0 14.1 13.7 13.4 های نفتی  فرآورده

 52.5 49.4 46.1 47.8 43.7 41.8 40.8 37.4 40.6 گازطبيعی 

 - - - - - - - - - سنگ زغال

 - - - - - - - - - اقمنابع تجديدپذير قابل احتر

 26.9 25.3 25.3 23.8 22.9 20.7 18.4 17.9 17.3 (1)برق

 85.6 80.8 76.8 79.6 76.6 73.5 73.2 69.0 71.2 کل مصرف انرژی 

 

 صنعت
         

 20.9 25.4 24.6 23.0 25.4 35.5 35.3 39.9 37.3 های نفتی  فرآورده

 302.1 280.0 262.3 252.3 235.0 241.4 227.8 221.8 209.0 گازطبیعی 

 0.8 0.8 1.0 1.0 0.8 1.0 0.7 0.1 0.1 سنگ زغال

 56.4 51.9 50.8 47.4 45.4 44.6 42.2 42.3 40.7 برق

 380.3 358.1 338.7 323.8 306.5 322.5 306.1 304.1 287.0 کل مصرف انرژی 
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                         .. ادامه.های انرژی های مختلف به تفکیک حامل(: مصرف انرژی بخش1-13جدول )

 )میلیون بشکه معادل نفت خام(  

 1398 1397 1396 1395 1394 1393 1392 1391 1391 شرح

          حمل و نقل 

 308.5 305.6 283.7 269.8 257.4 270.2 267.4 255.7 250.3 های نفتی  فرآورده

 47.7 47.8 48.4 48.2 46.7 44.5 42.0 43.6 39.3 گازطبيعی 

 0.4 0.3 0.3 0.3 0.3 0.2 0.2 0.2 0.2 برق

 356.6 353.7 332.3 318.2 304.5 314.9 309.6 299.5 289.9 کل مصرف انرژی 

 

 کشاورزی 
         

 14.9 19.7 18.3 19.8 19.8 21.0 23.4 24.2 24.4 های نفتی  فرآورده

 20.7 16.4 13.9 12.4 10.3 8.5 6.6 4.8 3.9 گازطبيعی 

 22.5 22.1 22.9 21.3 21.2 20.7 19.5 18.6 17.7 قبر

 58.1 58.2 55.2 53.5 51.3 50.1 49.5 47.6 45.9 کل مصرف انرژی

 

 سایر مصارف 
         

 0.7 1.7 2.3 0.1 ◊ ◊ - - - های نفتی  فرآورده

 3.0 2.9 3.0 2.8 2.4 2.3 2.2 2.1 2.2 برق

 3.7 4.6 5.3 2.8 2.4 2.3 2.2 2.1 2.2 کل مصرف انرژی

 

 مصارف غیر انرژی 
         

 135.4 78.3 70.1 73.6 64.6 57.9 55.8 49.9 52.3 های نفتی  فرآورده

 104.9 90.9 94.5 91.0 88.1 83.9 64.2 70.7 81.8 گازطبيعی 

 4.4 4.4 4.0 3.0 3.1 3.0 2.4 2.4 2.2 سنگ زغال

 244.6 173.6 168.6 167.7 155.8 144.9 122.4 123.0 136.3 کل مصرف انرژی 

 1578.9 1445.3 1365.3 1351.9 1276.1 1278.8 1228.4 1182.1 1191.5 کل مصرف نهایی

 1334.3 1271.7 1196.7 1184.2 1120.3 1133.8 1106.1 1059.2 1055.3 کل مصرف نهایی انرژی 

 244.6 173.6 168.6 167.7 155.8 144.9 122.4 123.0 136.3 کل مصرف نهایی غیرانرژی 

   گردد.شامل سایر مصارف برق نیز می( 1
      باشند. می 55/5مقادیر ك تر از  ◊
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 های انرژی تراز انرژی ساالنه ایران به تفکیک هریک از حامل  -

 سری زمانی عرضه انرژی اولیه و کل مصرف نهایی  -

 ها سری زمانی کل مصرف نهایی به تفکیک بخش  -

 های انرژی سری زمانی کل مصرف نهایی به تفکیک حامل  -

 

 انرژی نامهجداول تراز -1-11-1

 معادل نفت خام( تن)برحسب میلیون 
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 کل کشور  1931: تراز انرژی سال (1-11جدول )
 معادل نفت خام( تنلیون )می

 سنگ محصوالت زغال سنگ زغال گازطبیعی های نفتی فرآورده (1)نفت خام شرح

 - 0.8 129.6 - 215.0 توليد 

 0.8 ◊ 10.2 1.9 2.5(3) واردات

 ◊ 0.2- 8.2- 18.7- 120.6-(4) صادرات

         المللی:های بين سوخت

 - - - 2.2- - ها  كشتی   -

 - - - 1.1- -  هواپيماها   -

تغيير در ذخاير ايجاد شده و اختالف 

 آماری
2.9 3.3 ◊ 0.2 -0.3 

 0.4 0.8 131.6 16.9- 99.8 عرضه كل انرژی اوليه 

 - - - 9.2 8.3- (5)انتقاالت

 - - - 86.3 89.6- های نفتپااليشگاه

 0.2- - 33.5- 19.2- - هانيروگاه

 0.5 0.7- - - - واحدهای كك سازی 

 0.3- - - - - دهای كوره بلند واح

مصارف بخش انرژی و تلفات انتقال 

 و توزيع 
-2.0 -2.0 (6)-8.9 - -0.2 

 0.3 0.1 89.1 57.4 - كل مصرف نهايی 

 - ◊ 43.5 7.6 - خانگی، عمومی و تجاری

 - ◊ 37.9 5.8 - خانگی    -

 - - 5.5 1.8 - تجاری و عمومی    -

 ◊ - 28.6 5.1 - صنعت

 - - 5.4 34.2 - نقل حمل و

 - - 0.5 3.3 - كشاورزی

 - - - - - ساير مصارف

 0.2 0.1 11.2 7.1 - مصارف غيرانرژی 

 گردد.( شامل نفت خام، مایعات و میعانات گازی و مواد افزودنی می1
 گردد. ( شامل بیوماس جامد و بیوگاز می2 

هگا، میگزا    هگا و پتروشگی ی  در پاالیشگاا   MTBEبه دلیل عدم دسترسی به ارقام تولید و واردات گردد. الزم به ذكر است كه نیز می MTBE( شامل واردات 3
 مصرف این محصول معادل واردات فرض گردید  است.  

 شود.ها و صادرات مایعات و میعانات گازی نیز می( شامل صادرات گاز مایع پتروشی ی4
 گیرد. ، یا به دلیل تغییر در مشخصات و ماهیت یك فرآورد  و یا به دلیل تركیب آ  با یك فرآورد  دیار صورت میهابندی مجدد فرآورد ( انتقاالت در نتیجه طبقه5
 گردد.های تقویت فشار و دیزل ژنراتورها نیز میهای نفت، گاز و ایستاا ( شامل مصرف گازطبیعی در پاالیشاا 6
باشند. می 55/5مقادیر ك تر از  ◊
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 کل کشور ... ادامه 1931انرژی سال  (: تراز1-11جدول )
 معادل نفت خام( تن)میلیون 

 شرح
منابع تجدیدپذیر 

 (2)قابل احتراق

انرژی  
 آبی

انرژی خورشیدی 
 و بادی

انرژی 
 ای هسته

 کل انرژی برق

 347.2 - 0.1 ◊ 1.0 0.8 توليد 

 15.6 0.3 - - - - واردات

 148.3- 0.7- - - - - صادرات

        ی:المللهای بين سوخت

 2.2- - - - - - ها  كشتی   -

 1.1- - - - - - هواپيماها    -

تغيير در ذخاير ايجاد شده و اختالف 

 آماری
- - - - - 6.0 

 217.2 0.4- 0.1 ◊ 1.0 0.8 عرضه كل انرژی اوليه 

 0.9 - - - - - (5)انتقاالت

 3.3- - - - - - های نفتپااليشگاه

 34.7- 19.3 0.1- ◊ 1.0- ◊ هانيروگاه

 0.2- - - - - - واحدهای كك سازی 

 0.3- - - - - - واحدهای كوره بلند 

مصارف بخش انرژی و تلفات انتقال و 

 توزيع 
- - - - -3.7 -16.7 

 162.9 15.2 - - - 0.8 كل مصرف نهايی 

 58.8 6.9 - - - 0.8 خانگی، عمومی و تجاری

 49.1 4.6 - - - 0.8 خانگی    -

 9.7 2.4 - - - - تجاری و عمومی    -

 39.2 5.6 - - - - صنعت

 39.6 ◊ - - - - حمل و نقل

 6.3 2.4 - - - - كشاورزی

 0.3 0.3 - - - - ساير مصارف

 18.6 - - - - - مصارف غيرانرژی 

 گردد.( شامل نفت خام، مایعات و میعانات گازی و مواد افزودنی می1
 گردد. گاز می( شامل بیوماس جامد و بیو2 

هگا، میگزا    هگا و پتروشگی ی  در پاالیشگاا   MTBEگردد. الزم به ذكر است كه به دلیل عدم دسترسی به ارقام تولید و واردات نیز می MTBE( شامل واردات 3
 مصرف این محصول معادل واردات فرض گردید  است.  

 شود.ت گازی نیز میها و صادرات مایعات و میعانا( شامل صادرات گاز مایع پتروشی ی4
 گیرد. ها، یا به دلیل تغییر در مشخصات و ماهیت یك فرآورد  و یا به دلیل تركیب آ  با یك فرآورد  دیار صورت میبندی مجدد فرآورد ( انتقاالت در نتیجه طبقه5
 گردد.ها نیز میهای تقویت فشار و دیزل ژنراتورهای نفت، گاز و ایستاا ( شامل مصرف گازطبیعی در پاالیشاا 6
 باشند. می 55/5مقادیر ك تر از  ◊
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 کل کشور  1931(: تراز انرژی سال 1-11جدول )
 معادل نفت خام( تن)میلیون 

 سنگ محصوالت زغال سنگ زغال گازطبیعی های نفتی فرآورده (1)نفت خام شرح

 - 0.7 135.1 - 162.3 توليد 

 0.5 0.1 4.0 0.8 1.0(3) واردات

 ◊ 0.2- 8.0- 13.3- 65.9-(4) صادرات

         المللی:های بين سوخت

 - - - 1.9- - ها  كشتی   -

 - - - 1.1- - هواپيماها    -

تغيير در ذخاير ايجاد شدده و اخدتالف   

 آماری
3.1 -1.5 -0.4 0.1 -0.1 

 0.4 0.6 130.7 17.1- 100.4 عرضه كل انرژی اوليه 

 - - - 7.6 8.0- (5)انتقاالت

 - - - 89.7 90.9- های نفتگاهپااليش

 0.2- - 35.0- 20.1- - هانيروگاه

 0.4 0.5- - - - واحدهای كك سازی 

 0.2- - - - - واحدهای كوره بلند 

مصارف بخش انرژی و تلفات انتقال و 

 توزيع 
-1.6 -2.4 (6)-9.4 - -0.2 

 0.2 0.1 86.3 57.8 - كل مصرف نهايی 

 - ◊ 39.7 7.3 - خانگی، عمومی و تجاری

 - ◊ 34.6 5.4 - خانگی    -

 - - 5.1 1.9 - تجاری و عمومی    -

 ◊ - 30.3 5.5 - صنعت

 - - 6.0 35.0 - حمل و نقل

 - - 0.7 3.3 - كشاورزی

 - - - - - ساير مصارف

 0.2 0.1 9.7 6.8 - مصارف غيرانرژی 

 

 گردد.ی( شامل نفت خام، مایعات و میعانات گازی و مواد افزودنی م1
 گردد. ( شامل بیوماس جامد و بیوگاز می2 

هگا، میگزا    هگا و پتروشگی ی  در پاالیشگاا   MTBEگردد. الزم به ذكر است كه به دلیل عدم دسترسی به ارقام تولید و واردات نیز می MTBE( شامل واردات 3
 مصرف این محصول معادل واردات فرض گردید  است.  

 شود.ها و صادرات مایعات و میعانات گازی نیز میروشی ی( شامل صادرات گاز مایع پت4
 گیرد. ها، یا به دلیل تغییر در مشخصات و ماهیت یك فرآورد  و یا به دلیل تركیب آ  با یك فرآورد  دیار صورت میبندی مجدد فرآورد ( انتقاالت در نتیجه طبقه5
 گردد.های تقویت فشار و دیزل ژنراتورها نیز میتاا های نفت، گاز و ایس( شامل مصرف گازطبیعی در پاالیشاا 6
.باشند می 55/5مقادیر ك تر از   ◊
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 کل کشور ... ادامه 1931(: تراز انرژی سال 1-11جدول )
 معادل نفت خام( تن)میلیون 

 شرح
منابع تجدیدپذیر 

 (2)قابل احتراق

انرژی  
 آبی

انرژی خورشیدی 
 و بادی

انرژی 
 ای هسته

 کل انرژی برق

 300.7 - 0.4 ◊ 1.0 1.1 وليد ت

 6.7 0.3 - - - ◊ واردات

 88.3- 0.9- - - - ◊ صادرات

        المللی:های بين سوخت

 1.9- - - - - - ها  كشتی   -

 1.1- - - - - - هواپيماها    -

تغيير در ذخاير ايجاد شدده و اخدتالف   

 آماری
- - - - ◊ 1.1 

 217.2 0.6- 0.4 ◊ 1.0 1.2 عرضه كل انرژی اوليه 

 0.4- - - - - - (5)انتقاالت

 1.1- - - - - - های نفتپااليشگاه

 36.3- 20.4 0.4- ◊ 1.0- ◊ هانيروگاه

 0.1- - - - - - واحدهای كك سازی 

 0.2- - - - - - واحدهای كوره بلند 

مصارف بخش انرژی و تلفات انتقال و 

 توزيع 
- - - - -3.8 -17.3 

 161.6 16.0 - - - 1.1  كل مصرف نهايی

 55.5 7.4 - - - 1.1 خانگی، عمومی و تجاری

 46.0 4.9 - - - 1.1 خانگی    -

 9.4 2.4 - - - - تجاری و عمومی    -

 41.6 5.8 - - - - صنعت

 40.9 ◊ - - - - حمل و نقل

 6.5 2.5 - - - - كشاورزی

 0.3 0.3 - - - - ساير مصارف

 16.8 - - - - - مصارف غيرانرژی 

 گردد.( شامل نفت خام، مایعات و میعانات گازی و مواد افزودنی می1
 گردد. ( شامل بیوماس جامد و بیوگاز می2 

هگا، میگزا    هگا و پتروشگی ی  در پاالیشگاا   MTBEگردد. الزم به ذكر است كه به دلیل عدم دسترسی به ارقام تولید و واردات نیز می MTBE( شامل واردات 3
 ن محصول معادل واردات فرض گردید  است.  مصرف ای

 شود.ها و صادرات مایعات و میعانات گازی نیز می( شامل صادرات گاز مایع پتروشی ی4
 گیرد. ت میها، یا به دلیل تغییر در مشخصات و ماهیت یك فرآورد  و یا به دلیل تركیب آ  با یك فرآورد  دیار صوربندی مجدد فرآورد ( انتقاالت در نتیجه طبقه5
 گردد.های تقویت فشار و دیزل ژنراتورها نیز میهای نفت، گاز و ایستاا ( شامل مصرف گازطبیعی در پاالیشاا 6
 باشند. می 55/5مقادیر ك تر از   ◊



      

 
   4189ترازنامه انرژي سال  409

 

 کل کشور  1932(: تراز انرژی سال 1-11جدول )
 معادل نفت خام( تن)میلیون 

 سنگ محصوالت زغال سنگ زغال یگازطبیع های نفتی فرآورده (1)نفت خام شرح

 - 0.7 135.8 - 161.7 توليد 

 0.5 ◊ 4.6 1.7 1.0(3) واردات

 ◊ 0.2- 8.0- 19.4- 60.9-(4) صادرات

      -   المللی:های بين سوخت

 - - - 3.1- - ها  كشتی   -

 - - - 1.2- - هواپيماها    -

تغيير در ذخاير ايجاد شدده و اخدتالف   

 آماری
2.1 8.3 -0.6 0.4 -0.3 

 0.2 1.0 131.8 13.6- 103.9 عرضه كل انرژی اوليه 

 - - - 8.7 8.3- (5)انتقاالت

 - - - 91.6 93.5- های نفتپااليشگاه

 0.2- - 31.6- 24.6- - هانيروگاه

 0.7 0.9- - - - واحدهای كك سازی 

 0.2- - - - - واحدهای كوره بلند 

ل و مصارف بخش انرژی و تلفات انتقا

 توزيع 
-2.1 -2.8 (6)-9.6 - -0.2 

 0.4 0.1 90.6 59.3 - كل مصرف نهايی 

 - ◊ 44.1 7.1 - خانگی، عمومی و تجاری

 - ◊ 38.5 5.2 - خانگی    -

 - - 5.6 1.9 - تجاری و عمومی    -

 0.1 - 31.1 4.8 - صنعت

 - - 5.7 36.6 - حمل و نقل

 - - 0.9 3.2 - كشاورزی

 - - - - - ساير مصارف

 0.3 0.1 8.8 7.6 - مصارف غيرانرژی 

 گردد.( شامل نفت خام، مایعات و میعانات گازی و مواد افزودنی می1
 گردد. ( شامل بیوماس جامد و بیوگاز می2 

هگا، میگزا    هگا و پتروشگی ی  ا در پاالیشگا  MTBEگردد. الزم به ذكر است كه به دلیل عدم دسترسی به ارقام تولید و واردات نیز می MTBE( شامل واردات 3
 مصرف این محصول معادل واردات فرض گردید  است.  

 شود.ها و صادرات مایعات و میعانات گازی نیز می( شامل صادرات گاز مایع پتروشی ی4
 گیرد. یل تركیب آ  با یك فرآورد  دیار صورت میها، یا به دلیل تغییر در مشخصات و ماهیت یك فرآورد  و یا به دلبندی مجدد فرآورد ( انتقاالت در نتیجه طبقه5
 گردد.های تقویت فشار و دیزل ژنراتورها نیز میهای نفت، گاز و ایستاا ( شامل مصرف گازطبیعی در پاالیشاا 6
باشند. می 55/5مقادیر ك تر از   ◊



   تحوالت بخش انرژي در ایران  
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 کل کشور ... ادامه 1932(: تراز انرژی سال 1-11جدول )
 م(معادل نفت خا تن)میلیون 

 شرح
منابع تجدیدپذیر 

 (2)قابل احتراق

انرژی  
 آبی

انرژی خورشیدی 
 و بادی

انرژی 
 ای هسته

 کل انرژی برق

 301.7 - 1.1 ◊ 1.2 1.1 توليد 

 8.2 0.3 - - - ◊ واردات

 89.5- 0.9- - - - ◊ صادرات

        المللی:های بين سوخت

 3.1- - - - - - ها  كشتی   -

 1.2- - - - - - هواپيماها    -

تغيير در ذخاير ايجاد شدده و اخدتالف   

 آماری
- - - - ◊ 9.9 

 226.1 0.6- 1.1 ◊ 1.2 1.2 عرضه كل انرژی اوليه 

 0.4 - - - - - (5)انتقاالت

 1.9- - - - - - های نفتپااليشگاه

 37.6- 21.1 1.1- ◊ 1.2- ◊ هانيروگاه

 0.2- - - - - - واحدهای كك سازی 

 0.2- - - - - - ره بلند واحدهای كو

مصارف بخش انرژی و تلفات انتقال و 

 توزيع 
- - - - -4.0 -18.6 

 167.9 16.4 - - - 1.1 كل مصرف نهايی 

 60.0 7.7 - - - 1.1 خانگی، عمومی و تجاری

 50.0 5.2 - - - 1.1 خانگی    -

 10.0 2.5 - - - - تجاری و عمومی    -

 41.8 5.8 - - - - صنعت

 42.3 ◊ - - - - ل و نقلحم

 6.8 2.7 - - - - كشاورزی

 0.3 0.3 - - - - ساير مصارف

 16.7 - - - - - مصارف غيرانرژی 

 گردد.( شامل نفت خام، مایعات و میعانات گازی و مواد افزودنی می1
 گردد. ( شامل بیوماس جامد و بیوگاز می2 

هگا، میگزا    هگا و پتروشگی ی  در پاالیشگاا   MTBEاست كه به دلیل عدم دسترسی به ارقام تولید و واردات گردد. الزم به ذكر نیز می MTBE( شامل واردات 3
 مصرف این محصول معادل واردات فرض گردید  است.  

 شود.ها و صادرات مایعات و میعانات گازی نیز می( شامل صادرات گاز مایع پتروشی ی4
 گیرد. ها، یا به دلیل تغییر در مشخصات و ماهیت یك فرآورد  و یا به دلیل تركیب آ  با یك فرآورد  دیار صورت میورد بندی مجدد فرآ( انتقاالت در نتیجه طبقه5
 گردد.های تقویت فشار و دیزل ژنراتورها نیز میهای نفت، گاز و ایستاا ( شامل مصرف گازطبیعی در پاالیشاا 6
 باشند. می 55/5از  ك ترمقادیر   ◊



      

 
   4189ترازنامه انرژي سال  440

 

 کل کشور  1939: تراز انرژی سال (1-11جدول )
 معادل نفت خام( تن)میلیون 

 سنگ محصوالت زغال سنگ زغال گازطبیعی های نفتی فرآورده (1)نفت خام شرح

 - 0.7 153.8 - 165.7 توليد 

 0.3 0.1 6.5 2.2 1.1(3) واردات

 ◊ 0.1- 8.4- 15.2- 64.6-(4) صادرات

          المللی:های بين سوخت

 - - - 3.6- - ها  كشتی   -

 - - - 1.3- - هواپيماها    -

تغيير در ذخاير ايجاد شدده و اخدتالف   

 آماری
-0.2 -1.8 -1.3 0.5 0.1 

 0.4 1.2 150.6 19.7- 102.0 عرضه كل انرژی اوليه 

 - - - 10.4 11.7- (5)انتقاالت

 - - - 87.9 90.2- های نفتپااليشگاه

 0.2- - 43.2- 17.1- - هانيروگاه

 0.8 1.1- - - - واحدهای كك سازی 

 0.4- - - - - واحدهای كوره بلند 

مصارف بخش انرژی و تلفات انتقال و 

 توزيع 
-0.1 -2.7 (6)-10.9 - -0.2 

 0.5 0.1 96.5 58.8 - كل مصرف نهايی 

 - ◊ 44.8 6.2 - خانگی، عمومی و تجاری

 - ◊ 39.1 4.7 - خانگی    -

 - - 5.7 1.5 - ومی تجاری و عم   -

 0.1 - 33.0 4.9 - صنعت

 - - 6.1 36.9 - حمل و نقل

 - - 1.2 2.9 - كشاورزی

 - - - ◊ - ساير مصارف

 0.3 0.1 11.5 7.9 - مصارف غيرانرژی 

 گردد.( شامل نفت خام، مایعات و میعانات گازی و مواد افزودنی می1
 گردد. ( شامل بیوماس جامد و بیوگاز می2 

هگا، میگزا    هگا و پتروشگی ی  در پاالیشگاا   MTBEگردد. الزم به ذكر است كه به دلیل عدم دسترسی به ارقام تولید و واردات نیز می MTBEامل واردات ( ش3
 مصرف این محصول معادل واردات فرض گردید  است.  

 .شودها و صادرات مایعات و میعانات گازی نیز می( شامل صادرات گاز مایع پتروشی ی4
 گیرد. ها، یا به دلیل تغییر در مشخصات و ماهیت یك فرآورد  و یا به دلیل تركیب آ  با یك فرآورد  دیار صورت میبندی مجدد فرآورد ( انتقاالت در نتیجه طبقه5
 گردد.های تقویت فشار و دیزل ژنراتورها نیز میهای نفت، گاز و ایستاا ( شامل مصرف گازطبیعی در پاالیشاا 6
 باشند. می 55/5از  ك ترمقادیر   ◊
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 ... ادامهکل کشور  1939: تراز انرژی سال (1-11جدول )
 معادل نفت خام( تن)میلیون 

 شرح
منابع تجدیدپذیر 

 (2)قابل احتراق

انرژی  
 آبی

انرژی خورشیدی 
 و بادی

انرژی 
 ای هسته

 کل انرژی برق

 323.6 - 1.1 ◊ 1.1 1.2 توليد 

 10.4 0.3 - - - ◊ واردات

 89.0- 0.8- - - - ◊ صادرات

        المللی:های بين سوخت

 3.6- - - - - - ها  كشتی   -

 1.3- - - - - - هواپيماها    -

تغيير در ذخاير ايجاد شدده و اخدتالف   

 آماری
- - - - -0.1 -2.7 

 237.4 0.5- 1.1 ◊ 1.1 1.2 عرضه كل انرژی اوليه 

 1.3- - - - - - (5)انتقاالت

 2.3- - - - - - های نفتااليشگاهپ

 40.7- 22.1 1.1- ◊ 1.1- ◊ هانيروگاه

 0.2- - - - - - واحدهای كك سازی 

 0.4- - - - - - واحدهای كوره بلند 

مصارف بخش انرژی و تلفات انتقال و 

 توزيع 
- - - - -3.7 -17.6 

 174.8 17.8 - ◊ - 1.1 كل مصرف نهايی 

 60.7 8.5 - - - 1.1 خانگی، عمومی و تجاری

 50.7 5.7 - - - 1.1 خانگی    -

 10.0 2.8 - - - - تجاری و عمومی    -

 44.1 6.1 - - - - صنعت

 43.0 ◊ - - - - حمل و نقل

 6.9 2.8 - - - - كشاورزی

 0.3 0.3 - - - - ساير مصارف

 19.8 - - - - - مصارف غيرانرژی 

 گردد.گازی و مواد افزودنی می( شامل نفت خام، مایعات و میعانات 1
 گردد. ( شامل بیوماس جامد و بیوگاز می2 

هگا، میگزا    هگا و پتروشگی ی  در پاالیشگاا   MTBEگردد. الزم به ذكر است كه به دلیل عدم دسترسی به ارقام تولید و واردات نیز می MTBE( شامل واردات 3
 مصرف این محصول معادل واردات فرض گردید  است.  

 شود.ها و صادرات مایعات و میعانات گازی نیز میمل صادرات گاز مایع پتروشی ی( شا4
 گیرد. ها، یا به دلیل تغییر در مشخصات و ماهیت یك فرآورد  و یا به دلیل تركیب آ  با یك فرآورد  دیار صورت میبندی مجدد فرآورد ( انتقاالت در نتیجه طبقه5
 گردد.های تقویت فشار و دیزل ژنراتورها نیز میهای نفت، گاز و ایستاا ا ( شامل مصرف گازطبیعی در پاالیشا6
 باشند. می 55/5از  ك ترمقادیر   ◊



      

 
   4189ترازنامه انرژي سال  441

 

 کل کشور  1931: تراز انرژی سال (1-11جدول )
 معادل نفت خام( تن)میلیون 

 سنگ محصوالت زغال سنگ زغال گازطبیعی های نفتی فرآورده (1)نفت خام شرح

 - 0.8 162.2 - 164.2 توليد 

 0.2 0.3 7.8 3.0 1.1(3) واردات

 ◊ 0.1- 7.4- 22.0- 67.1-(4) صادرات

          المللی:های بين سوخت

 - - - 4.7- - ها  كشتی   -

 - - - 1.3- - هواپيماها    -

تغيير در ذخاير ايجاد شدده و اخدتالف   

 آماری
-2.9 -3.0 -1.9 0.3 ◊ 

 0.2 1.3 160.7 28.0- 95.3 عرضه كل انرژی اوليه 

 - - - 12.5 8.0- (5)انتقاالت

 - - - 85.4 87.3- های نفتپااليشگاه

 0.2- - 50.3- 11.6- - هانيروگاه

 0.9 1.1- - - - واحدهای كك سازی 

 0.3- - - - - واحدهای كوره بلند 

مصارف بخش انرژی و تلفات انتقال و 

 توزيع 
◊ -2.3 (6)-12.4 - -0.2 

 0.4 0.2 98.1 56.0 - نهايی كل مصرف 

 - ◊ 46.1 5.8 - خانگی، عمومی و تجاری

 - ◊ 40.1 4.4 - خانگی    -

 - - 6.0 1.4 - تجاری و عمومی    -

 0.1 - 32.1 3.5 - صنعت

 - - 6.4 35.2 - حمل و نقل

 - - 1.4 2.7 - كشاورزی

 - - - ◊ - ساير مصارف

 0.3 0.2 12.0 8.8 - مصارف غيرانرژی 

 گردد.( شامل نفت خام، مایعات و میعانات گازی و مواد افزودنی می1
 گردد. ( شامل بیوماس جامد و بیوگاز می2 

هگا، میگزا    هگا و پتروشگی ی  در پاالیشگاا   MTBEگردد. الزم به ذكر است كه به دلیل عدم دسترسی به ارقام تولید و واردات نیز می MTBE( شامل واردات 3
 ادل واردات فرض گردید  است.  مصرف این محصول مع

 شود.ها و صادرات مایعات و میعانات گازی نیز می( شامل صادرات گاز مایع پتروشی ی4
  گیرد.ها، یا به دلیل تغییر در مشخصات و ماهیت یك فرآورد  و یا به دلیل تركیب آ  با یك فرآورد  دیار صورت میبندی مجدد فرآورد ( انتقاالت در نتیجه طبقه5
 گردد.های تقویت فشار و دیزل ژنراتورها نیز میهای نفت، گاز و ایستاا ( شامل مصرف گازطبیعی در پاالیشاا 6
 باشند. می 55/5از  ك ترمقادیر   ◊
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 ... ادامهکل کشور  1931: تراز انرژی سال (1-11جدول )
 معادل نفت خام( تن)میلیون 

 شرح
منابع تجدیدپذیر 

 (2)قابل احتراق

  انرژی
 آبی

انرژی خورشیدی 
 و بادی

انرژی 
 ای هسته

 کل انرژی برق

 330.3 - 0.7 ◊ 1.1 1.2 توليد 

 12.7 0.3 - - - ◊ واردات

 97.2- 0.5- - - - ◊ صادرات

        المللی:های بين سوخت

 4.7- - - - - - ها  كشتی   -

 1.3- - - - - - هواپيماها    -

تالف تغيير در ذخاير ايجاد شدده و اخد  

 آماری
◊ - - - -0.1 -7.5 

 232.2 0.3- 0.7 ◊ 1.1 1.2 عرضه كل انرژی اوليه 

 4.5 - - - - - (5)انتقاالت

 1.9- - - - - - های نفتپااليشگاه

 41.5- 22.6 0.7- ◊ 1.1- ◊ هانيروگاه

 0.2- - - - - - واحدهای كك سازی 

 0.3- - - - - - واحدهای كوره بلند 

ژی و تلفات انتقال و مصارف بخش انر

 توزيع 
- - - - -3.6 -18.4 

 174.4 18.7 - - - 1.1 كل مصرف نهايی 

 62.3 9.2 - - - 1.1 خانگی، عمومی و تجاری

 51.8 6.1 - - - 1.1 خانگی    -

 10.5 3.1 - - - - تجاری و عمومی    -

 41.9 6.2 - - - - صنعت

 41.6 ◊ - - - - حمل و نقل

 7.0 2.9 - - - - كشاورزی

 0.3 0.3 - - - - ساير مصارف

 21.3 - - - - - مصارف غيرانرژی 

 گردد.( شامل نفت خام، مایعات و میعانات گازی و مواد افزودنی می1
 گردد. ( شامل بیوماس جامد و بیوگاز می2 

هگا، میگزا    هگا و پتروشگی ی  در پاالیشگاا   MTBEید و واردات گردد. الزم به ذكر است كه به دلیل عدم دسترسی به ارقام تولنیز می MTBE( شامل واردات 3
 مصرف این محصول معادل واردات فرض گردید  است.  

 شود.ها و صادرات مایعات و میعانات گازی نیز می( شامل صادرات گاز مایع پتروشی ی4
 گیرد. ماهیت یك فرآورد  و یا به دلیل تركیب آ  با یك فرآورد  دیار صورت میها، یا به دلیل تغییر در مشخصات و بندی مجدد فرآورد ( انتقاالت در نتیجه طبقه5
 گردد.های تقویت فشار و دیزل ژنراتورها نیز میهای نفت، گاز و ایستاا ( شامل مصرف گازطبیعی در پاالیشاا 6
 باشند. می 55/5از  ك ترمقادیر   ◊



      

 
   4189ترازنامه انرژي سال  441

 

 کل کشور  1931: تراز انرژی سال (1-13جدول )
 معادل نفت خام( تنیون )میل

 سنگ محصوالت زغال سنگ زغال گازطبیعی های نفتی فرآورده (1)نفت خام شرح

 - 0.9 176.8 - 215.0 توليد 

 ◊ 0.2 5.1 3.5 1.1(3)  واردات

 ◊ 0.1- 7.8- 37.1- 126.6-(4) صادرات

          المللی:های بين سوخت

 - - - 2.0- - ها  كشتی   -

 - - - 1.5- -  هواپيماها   -

تغيير در ذخاير ايجاد شدده و اخدتالف   

 آماری
7.1 8.0 -1.8 0.3 0.1 

 0.1 1.3 172.2 29.1- 96.6 عرضه كل انرژی اوليه 

 - - - 14.0 8.8- (5)انتقاالت

 - - - 85.5 87.6- های نفتپااليشگاه

 0.2- - 53.2- 9.2- - هانيروگاه

 0.9 1.1- - - - واحدهای كك سازی 

 0.3- - - - - احدهای كوره بلند و

مصارف بخش انرژی و تلفات انتقال و 

 توزيع 
-0.2 -2.6 (6)-13.9 - -0.2 

 0.3 0.2 105.1 58.6 - كل مصرف نهايی 

 - ◊ 49.9 5.8 - خانگی، عمومی و تجاری

 - ◊ 43.4 4.7 - خانگی    -

 - - 6.5 1.1 - تجاری و عمومی    -

 0.1 - 34.5 3.1 - صنعت

 - - 6.6 36.9 - حمل و نقل

 - - 1.7 2.7 - كشاورزی

 - - - ◊ - ساير مصارف

 0.2 0.2 12.4 10.1 - مصارف غيرانرژی 

 گردد.( شامل نفت خام، مایعات و میعانات گازی و مواد افزودنی می1
 گردد. ( شامل بیوماس جامد و بیوگاز می2 

هگا، میگزا    هگا و پتروشگی ی  در پاالیشگاا   MTBEاست كه به دلیل عدم دسترسی به ارقام تولید و واردات گردد. الزم به ذكر نیز می MTBE( شامل واردات 3
 مصرف این محصول معادل واردات فرض گردید  است.  

 شود.ها و صادرات مایعات و میعانات گازی نیز می( شامل صادرات گاز مایع پتروشی ی4
 گیرد. ها، یا به دلیل تغییر در مشخصات و ماهیت یك فرآورد  و یا به دلیل تركیب آ  با یك فرآورد  دیار صورت میورد بندی مجدد فرآ( انتقاالت در نتیجه طبقه5
 گردد.های تقویت فشار و دیزل ژنراتورها نیز میهای نفت، گاز و ایستاا ( شامل مصرف گازطبیعی در پاالیشاا 6
 باشند. می 55/5از  ك ترمقادیر   ◊



   تحوالت بخش انرژي در ایران  

  

441 

 ... ادامهکل کشور  1931: تراز انرژی سال (1-13جدول )
 معادل نفت خام( تن)میلیون 

 شرح
منابع تجدیدپذیر 

 (2)قابل احتراق

انرژی  
 آبی

انرژی خورشیدی 
 و بادی

انرژی 
 ای هسته

 کل انرژی برق

 396.7 - 1.6 ◊ 1.3 1.2 توليد 

 10.3 0.3 - - - ◊ واردات

 172.1- 0.5- - - - ◊ صادرات

        المللی:بينهای  سوخت

 2.0- - - - - - ها  كشتی   -

 1.5- - - - - - هواپيماها    -

تغيير در ذخاير ايجاد شدده و اخدتالف   

 آماری
◊ - - - ◊ 13.6 

 245.0 0.2- 1.6 - 1.3 1.2 عرضه كل انرژی اوليه 

 5.2 - - - - - (5)انتقاالت

 2.1- - - - - - های نفتپااليشگاه

 42.3- 23.2 1.6- ◊ 1.3- ◊ هانيروگاه

 0.2- - - - - - واحدهای كك سازی 

 0.3- - - - - - واحدهای كوره بلند 

مصارف بخش انرژی و تلفات انتقال و 

 توزيع 
- - - - -3.6 -20.5 

 184.8 19.4 - - - 1.1 كل مصرف نهايی 

 66.4 9.6 - - - 1.1 خانگی، عمومی و تجاری

 55.5 6.3 - - - 1.1 خانگی    -

 10.9 3.3 - - - - تجاری و عمومی    -

 44.3 6.5 - - - - صنعت

 43.5 ◊ - - - - حمل و نقل

 7.3 2.9 - - - - كشاورزی

 0.4 0.4 - - - - ساير مصارف

 22.9 - - - - - مصارف غيرانرژی 

 گردد.( شامل نفت خام، مایعات و میعانات گازی و مواد افزودنی می1
 گردد. جامد و بیوگاز می ( شامل بیوماس2 

هگا، میگزا    هگا و پتروشگی ی  در پاالیشگاا   MTBEگردد. الزم به ذكر است كه به دلیل عدم دسترسی به ارقام تولید و واردات نیز می MTBE( شامل واردات 3
 مصرف این محصول معادل واردات فرض گردید  است.  

 شود.ات و میعانات گازی نیز میها و صادرات مایع( شامل صادرات گاز مایع پتروشی ی4
 گیرد. ها، یا به دلیل تغییر در مشخصات و ماهیت یك فرآورد  و یا به دلیل تركیب آ  با یك فرآورد  دیار صورت میبندی مجدد فرآورد ( انتقاالت در نتیجه طبقه5
 گردد.یزل ژنراتورها نیز میهای تقویت فشار و دهای نفت، گاز و ایستاا ( شامل مصرف گازطبیعی در پاالیشاا 6
 باشند. می 55/5از  ك ترمقادیر   ◊



      

 
   4189ترازنامه انرژي سال  441

 

 کل کشور  1931: تراز انرژی سال (1-21جدول )
 معادل نفت خام( تن)میلیون 

 سنگ محصوالت زغال سنگ زغال گازطبیعی های نفتی فرآورده (1)نفت خام شرح

 - 1.1 190.7 - 222.7 توليد 

 0.1 0.2 3.3 3.6 1.1(3) واردات

 - ◊ 11.4- 33.0- 122.4-(4) صادرات

          المللی:های بين سوخت

 - - - 1.4- - ها  كشتی   -

 - - - 1.6- - هواپيماها    -

تغيير در ذخاير ايجاد شدده و اخدتالف   

 آماری
-0.7 0.1 -2.6 0.2 0.1 

 0.2 1.5 180.1 32.2- 100.7 عرضه كل انرژی اوليه 

 - - - 13.1 9.4- (5)انتقاالت

 - - - 88.6 91.1- های نفتپااليشگاه

 0.3- - 59.8- 7.5- - هانيروگاه

 1.0 1.2- - - - واحدهای كك سازی 

 0.3- - - - - واحدهای كوره بلند 

مصارف بخش انرژی و تلفات انتقال و 

 توزيع 
-0.2 -2.2 (6)-15.9 - -0.2 

 0.4 0.2 104.5 59.7 - كل مصرف نهايی 

 - ◊ 47.2 5.1 - و تجاری خانگی، عمومی

 - ◊ 40.9 4.4 - خانگی    -

 - - 6.3 0.7 - تجاری و عمومی    -

 0.1 - 35.9 3.4 - صنعت

 - - 6.6 38.8 - حمل و نقل

 - - 1.9 2.5 - كشاورزی

 - - - 0.3 - ساير مصارف

 0.3 0.2 12.9 9.6 - مصارف غيرانرژی 

 گردد.و مواد افزودنی می ( شامل نفت خام، مایعات و میعانات گازی1
 گردد. ( شامل بیوماس جامد و بیوگاز می2 

هگا، میگزا    هگا و پتروشگی ی  در پاالیشگاا   MTBEگردد. الزم به ذكر است كه به دلیل عدم دسترسی به ارقام تولید و واردات نیز می MTBE( شامل واردات 3
 مصرف این محصول معادل واردات فرض گردید  است.  

 شود.ها و صادرات مایعات و میعانات گازی نیز می( شامل صادرات گاز مایع پتروشی ی4
 گیرد. ها، یا به دلیل تغییر در مشخصات و ماهیت یك فرآورد  و یا به دلیل تركیب آ  با یك فرآورد  دیار صورت میبندی مجدد فرآورد ( انتقاالت در نتیجه طبقه5
 گردد.های تقویت فشار و دیزل ژنراتورها نیز میهای نفت، گاز و ایستاا الیشاا ( شامل مصرف گازطبیعی در پا6
 باشند. می 55/5از  ك ترمقادیر   ◊



   تحوالت بخش انرژي در ایران  
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 ... ادامهکل کشور  1931: تراز انرژی سال (1-21جدول )
 معادل نفت خام( تن)میلیون 

 شرح
منابع تجدیدپذیر 

 (2)قابل احتراق

انرژی  
 آبی

انرژی خورشیدی 
 و بادی

رژی ان
 ای هسته

 کل انرژی برق

 418.7 - 1.8 ◊ 1.2 1.2 توليد 

 8.7 0.3 - - - - واردات

 167.5- 0.7- - - - - صادرات

        المللی:های بين سوخت

 1.4- - - - - - ها  كشتی   -

 1.6- - - - - - هواپيماها    -

تغيير در ذخاير ايجاد شدده و اخدتالف   

 آماری
- - - - ◊ -2.9 

 254.1 0.4- 1.8 ◊ 1.2 1.2 ضه كل انرژی اوليه عر

 3.6 - - - - - (5)انتقاالت

 2.5- - - - - - های نفتپااليشگاه

 45.9- 24.8 1.8- ◊ 1.2- - هانيروگاه

 0.2- - - - - - واحدهای كك سازی 

 0.3- - - - - - واحدهای كوره بلند 

مصارف بخش انرژی و تلفات انتقال و 

 توزيع 
- - - - -3.7 -22.2 

 186.6 20.7 - - - 1.1 كل مصرف نهايی 

 63.6 10.2 - - - 1.1 خانگی، عمومی و تجاری

 53.1 6.7 - - - 1.1 خانگی    -

 10.5 3.5 - - - - تجاری و عمومی    -

 46.3 6.9 - - - - صنعت

 45.4 - - - - - حمل و نقل

 7.5 3.1 - - - - كشاورزی

 0.7 0.4 - - - - ساير مصارف

 23.0 - - - - - مصارف غيرانرژی 

 گردد.( شامل نفت خام، مایعات و میعانات گازی و مواد افزودنی می1
 گردد. ( شامل بیوماس جامد و بیوگاز می2 

هگا، میگزا    ا و پتروشگی ی هگ در پاالیشگاا   MTBEگردد. الزم به ذكر است كه به دلیل عدم دسترسی به ارقام تولید و واردات نیز می MTBE( شامل واردات 3
 مصرف این محصول معادل واردات فرض گردید  است.  

 شود.ها و صادرات مایعات و میعانات گازی نیز می( شامل صادرات گاز مایع پتروشی ی4
 گیرد. ركیب آ  با یك فرآورد  دیار صورت میها، یا به دلیل تغییر در مشخصات و ماهیت یك فرآورد  و یا به دلیل تبندی مجدد فرآورد ( انتقاالت در نتیجه طبقه5
 گردد.های تقویت فشار و دیزل ژنراتورها نیز میهای نفت، گاز و ایستاا ( شامل مصرف گازطبیعی در پاالیشاا 6
 باشند. می 55/5از  ك ترمقادیر   ◊



      

 
   4189ترازنامه انرژي سال  449

 

 کل کشور  1931: تراز انرژی سال (1-21جدول )
 معادل نفت خام( تن)میلیون 

 شرح
 (1)امنفت خ

 های نفتی فرآوردهو 
 سنگ زغال گازطبیعی

محصوالت 

 سنگ زغال

منابع تجدیدپذیر 

(2)قابل احتراق
 

 1.2 - 1.1 198.7 192.1 توليد 

 ◊ 0.2 - 1.8 2/6(3) واردات

 ◊ 0.2- 0.2- 12.0- 117.2-(4) صادرات

           المللی:های بين سوخت

 - - - - 1.7- ها  كشتی   -

 - - - - 1.4- ها هواپيما   -

تغيير در ذخاير ايجاد شدده و اخدتالف   

 آماری
-4.0 -2.1 0.5 0.1 ◊ 

 1.2 0.1 1.5 186.4 70.4 عرضه كل انرژی اوليه 

 - - - - 6.5 (5)انتقاالت

 - - - - 2.6- های نفتپااليشگاه

 ◊ 0.3- - 58.0- 8.3- هانيروگاه

 - 1.0 1.2- - - واحدهای كك سازی 

 - 0.2- - - - ره بلند واحدهای كو

مصارف بخش انرژی و تلفات انتقال و 

 توزيع 
-2.4 (6)-17.2 - -0.2 - 

 1.1 0.4 0.3 111.2 63.7 كل مصرف نهايی 

 1.1 - ◊ 51.7 4.8 خانگی، عمومی و تجاری

 1.1 - ◊ 45.0 4.0 خانگی    -

 - - - 6.8 0.8 تجاری و عمومی    -

 - 0.1 - 38.3 3.5 صنعت

 - - - 6.5 41.8 نقل حمل و

 - - - 2.2 2.7 كشاورزی

 - - - - 0.2 ساير مصارف

 - 0.3 0.3 12.4 10.7 مصارف غيرانرژی 

 گردد.( شامل نفت خام، مایعات و میعانات گازی و مواد افزودنی می1
 گردد. ( شامل بیوماس جامد و بیوگاز می2 

هگا، میگزا    هگا و پتروشگی ی  در پاالیشگاا   MTBEكه به دلیل عدم دسترسی به ارقام تولید و واردات گردد. الزم به ذكر است نیز می MTBE( شامل واردات 3
 مصرف این محصول معادل واردات فرض گردید  است.  

 شود.ها و صادرات مایعات و میعانات گازی نیز می( شامل صادرات گاز مایع پتروشی ی4
 گیرد. ها، یا به دلیل تغییر در مشخصات و ماهیت یك فرآورد  و یا به دلیل تركیب آ  با یك فرآورد  دیار صورت میبندی مجدد فرآورد ( انتقاالت در نتیجه طبقه5
 گردد.های تقویت فشار و دیزل ژنراتورها نیز میهای نفت، گاز و ایستاا ( شامل مصرف گازطبیعی در پاالیشاا 6
 باشند. می 55/5از  ك ترمقادیر   ◊



   تحوالت بخش انرژي در ایران  

  

448 

 ... ادامهکل کشور  1931تراز انرژی سال  :(1-21جدول )
 معادل نفت خام( تن)میلیون 

 انرژی  آبی شرح
انرژی خورشیدی 

 و بادی
 کل انرژی برق ای انرژی هسته

 396.2 - 1.8 0.1 1.3 توليد 

 4.9 0.2    واردات

 130.1- 0.5-    صادرات

       المللی:های بين سوخت

 1.7- - - - - ها  كشتی   -

 1.4- - - - - هواپيماها    -

تغيير در ذخاير ايجاد شدده و اخدتالف   

 آماری
- - - ◊ -5.5 

 262.4 0.3- 1.8 0.1 1.3 عرضه كل انرژی اوليه 

 6.5 - - - - (5)انتقاالت

 2.6- - - - - های نفتپااليشگاه

 44.8- 24.9 1.8- 0.1- 1.3- هانيروگاه

 0.2- - - - - واحدهای كك سازی 

 0.2- - - - - دهای كوره بلند واح

مصارف بخش انرژی و تلفات انتقال و 

 توزيع 
- - - -3.7 -23.5 

 197.6 20.9 - - - كل مصرف نهايی 

 67.9 10.3 - - - خانگی، عمومی و تجاری

 56.9 6.8 - - - خانگی    -

 11.0 3.5 - - - تجاری و عمومی    -

 49.0 7.1 - - - صنعت

 48.4 ◊ - - - حمل و نقل

 8.0 3.0 - - - كشاورزی

 0.6 0.4 - - - ساير مصارف

 23.7 - - - - مصارف غيرانرژی 

 گردد.( شامل نفت خام، مایعات و میعانات گازی و مواد افزودنی می1
 گردد. ( شامل بیوماس جامد و بیوگاز می2 

هگا، میگزا    هگا و پتروشگی ی  در پاالیشگاا   MTBEسترسی به ارقام تولید و واردات گردد. الزم به ذكر است كه به دلیل عدم دنیز می MTBE( شامل واردات 3
 مصرف این محصول معادل واردات فرض گردید  است.  

 شود.ها و صادرات مایعات و میعانات گازی نیز می( شامل صادرات گاز مایع پتروشی ی4
 گیرد. تغییر در مشخصات و ماهیت یك فرآورد  و یا به دلیل تركیب آ  با یك فرآورد  دیار صورت میها، یا به دلیل بندی مجدد فرآورد ( انتقاالت در نتیجه طبقه5
 گردد.های تقویت فشار و دیزل ژنراتورها نیز میهای نفت، گاز و ایستاا ( شامل مصرف گازطبیعی در پاالیشاا 6
 باشند. می 55/5از  ك ترمقادیر   ◊



      

 
   4189ترازنامه انرژي سال  410

 

 کل کشور  1931: تراز انرژی سال (1-22جدول )

 معادل نفت خام( تن)میلیون 

 شرح
 (1)نفت خام

 های نفتی فرآوردهو 
 سنگ زغال گازطبیعی

محصوالت 

 سنگ زغال

منابع تجدیدپذیر 

(2)قابل احتراق
 

 1.2 - 1.0 208.2 144.1 توليد 

 ○ ○ ○ ○ ○ واردات

 ○ ○ ○ ○ ○ صادرات

           المللی:های بين سوخت

 - - - - 1.0- ها  كشتی   -

 - - - - 1.3- هواپيماها    -

تغيير در ذخاير ايجاد شدده و اخدتالف   

 آماری
0.5 -2.1 0.2 -0.1 ◊ 

 1.2 0.1 1.6 191.3 85.0 عرضه كل انرژی اوليه 

 - - - - 5.4 (3)انتقاالت

 - - - - 3.2- های نفتپااليشگاه

 ◊ 0.3- - 51.9- 13.7- هانيروگاه

 - 1.1 1.3- - - واحدهای كك سازی 

 - 0.3- - - - واحدهای كوره بلند 

مصارف بخش انرژی و تلفات انتقال و 

 توزيع 
-3.2 (4)-17.7 - -0.2 - 

 1.1 0.4 0.3 121.7 70.2 كل مصرف نهايی 

 1.1 - ◊ 56.7 4.6 خانگی، عمومی و تجاری

 1.1 - ◊ 49.6 3.7 خانگی    -

 - - - 7.2 0.8 تجاری و عمومی    -

 - 0.1 - 41.3 2.9 صنعت

 - - - 6.5 42.2 حمل و نقل

 - - - 2.8 2.0 كشاورزی

 - - - - 0.1 ساير مصارف

 - 0.3 0.3 14.3 18.5 مصارف غيرانرژی 
 

 گردد.( شامل نفت خام، مایعات و میعانات گازی و مواد افزودنی می1
 گردد. ( شامل بیوماس جامد و بیوگاز می2 

 گیرد. ها، یا به دلیل تغییر در مشخصات و ماهیت یك فرآورد  و یا به دلیل تركیب آ  با یك فرآورد  دیار صورت میبندی مجدد فرآورد ( انتقاالت در نتیجه طبقه3
 گردد.های تقویت فشار و دیزل ژنراتورها نیز میهای نفت، گاز و ایستاا ( شامل مصرف گازطبیعی در پاالیشاا 4
 شند.با می 55/5از  ك ترمقادیر   ◊
 .باشند محرمانه میمقادیر   ○
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 ... ادامهکل کشور  1931: تراز انرژی سال (1-22جدول )
 معادل نفت خام( تن)میلیون 

 انرژی  آبی شرح
انرژی خورشیدی و 

 بادی
 کل انرژی برق ای انرژی هسته

 358.7 - 1.6 0.1 2.5 توليد 

 ○ ○ ○ ○ ○ واردات

 ○ ○ ○ ○ ○ صادرات

       لی:الملهای بين سوخت

 1.0- - - - - ها  كشتی   -

 1.3- - - - - هواپيماها    -

تغيير در ذخاير ايجاد شدده و اخدتالف   

 آماری
- - - ◊ -1.5 

 282.9 0.5- 1.6- 0.1 2.5 عرضه كل انرژی اوليه 

 5.4 - - - - (3)انتقاالت

 3.2- - - - - های نفتپااليشگاه

 44.0- 26.3 1.6- 0.1- 2.5- هانيروگاه

 0.2- - - - - واحدهای كك سازی 

 0.3- - - - - واحدهای كوره بلند 

مصارف بخش انرژی و تلفات انتقدال و  

 توزيع 
- - - -3.7 -24.8 

 215.8 22.0 - - - كل مصرف نهايی 

 73.2 10.8 - - - خانگی، عمومی و تجاری

 61.5 7.1 - - - خانگی    -

 11.7 3.7 - - - تجاری و عمومی    -

 52.0 7.7 - - - صنعت

 48.7 0.1 - - - حمل و نقل

 7.9 3.1 - - - كشاورزی

 0.5 0.4 - - - ساير مصارف

 33.4 - - - - مصارف غيرانرژی 

 گردد.( شامل نفت خام، مایعات و میعانات گازی و مواد افزودنی می1
 گردد. ( شامل بیوماس جامد و بیوگاز می2 

 گیرد. ها، یا به دلیل تغییر در مشخصات و ماهیت یك فرآورد  و یا به دلیل تركیب آ  با یك فرآورد  دیار صورت میبندی مجدد فرآورد بقه( انتقاالت در نتیجه ط3
 گردد.های تقویت فشار و دیزل ژنراتورها نیز میهای نفت، گاز و ایستاا ( شامل مصرف گازطبیعی در پاالیشاا 4
 باشند. می 55/5از  ك ترمقادیر   ◊
 .باشند محرمانه میمقادیر   ○ 



      

 
   4189ترازنامه انرژي سال  411

 

 های عمده اقتصاد انرژی روند شاخص  -(: اطالعات عمومی1-29جدول )

 1939 1932 1931 1931 شرح

     های اقتصاد انرژی: شاخص  -1

 جمعيت كل كشور 

 )هزار نفر(
75149.7 76075.0 77015.0 77970.0 

  (1)توليد ناخالص داخلی

 )ميليارد ريال(
6364368.6 5873423.5 5854329.0 6042535.0 

 عرضه انرژی اوليه 

  معادل نفت خام( تن)ميليون 
217.2 217.2 226.1 237.4 

 كل مصرف نهايی انرژی

 معادل نفت خام( تن)ميليون 
144.3 144.8 151.2 155.0 

 (2)كل مصرف نهايی

 معادل نفت خام( تن)ميليون 
162.9 161.6 167.9 174.8 

 ق كل كشورتوليد بر

 ساعت( )ميليون كيلووات
240051.6 254275.1 262435.2 274439.2 

     های سرانه:  شاخص  -2

 توليد ناخالص داخلی

 )هزار ريال(
84689.2 77205.7 76015.4 77498.2 

 عرضه انرژی اوليه

 معادل نفت خام( تن)
2.9 2.9 2.9 3.0 

 كل مصرف نهايی انرژی

 معادل نفت خام( تن)
1.9 1.9 2.0 2.0 

 كل مصرف نهايی

 معادل نفت خام( تن)
2.2 2.1 2.2 2.2 

 توليد برق

 )كيلووات ساعت(
3194.3 3342.4 3407.6 3519.8 

      ها به تولید ناخالص داخلی: نسبت شاخص  -9

 عرضه انرژی اوليه

 معادل نفت خام به ميليون ريال( تن)
◊ ◊ ◊ ◊ 

 كل مصرف نهايی انرژی

 خام به ميليون ريال(معادل نفت  تن)
◊ ◊ ◊ ◊ 

 كل مصرف نهايی 
◊ ◊ ◊ 0.05 

 معادل نفت خام به ميليون ريال( تن)
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 ... ادامههای عمده اقتصاد انرژی روند شاخص  -(: اطالعات عمومی1-29جدول )

 1931 1931 1931 1931 1931 شرح

      های اقتصاد انرژی: شاخص  -1

 جمعيت كل كشور 

 )هزار نفر(
78941.0 79926.3 81070.0 82084.0 83075.0 

  (1)توليد ناخالص داخلی

 )ميليارد ريال(
5946680.4 6691109.3 6940834.0 6564709.0 6137335.9 

 عرضه انرژی اوليه 

  معادل نفت خام( تن)ميليون 
232.2 245.0 254.1 262.4 282.9 

 كل مصرف نهايی انرژی

 معادل نفت خام( تن)ميليون 
153.1 161.9 163.6 173.8 182.4 

 (2)كل مصرف نهايی

 معادل نفت خام( تن)ميليون 
174.4 184.8 186.6 197.6 215.8 

 توليد برق كل كشور

 ساعت( )ميليون كيلووات
280636.0 289095.3 308306.5 309175.2 326703.8 

      های سرانه:  شاخص  -2

 توليد ناخالص داخلی

 )هزار ريال(
75330.7 83716.0 85615.3 79975.5 73877.0 

 عرضه انرژی اوليه

 معادل نفت خام( تن)
2.9 3.1 3.1 3.2 3.4 

 كل مصرف نهايی انرژی

 معادل نفت خام( تن)
1.9 2.0 2.0 2.1 2.2 

 كل مصرف نهايی

 معادل نفت خام( تن)
2.2 2.3 2.3 2.4 2.6 

 توليد برق

 )كيلووات ساعت(
3555.0 3617.0 3803.0 3766.6 3932.6 

       ها به تولید ناخالص داخلی: نسبت شاخص  -9

 عرضه انرژی اوليه

 معادل نفت خام به ميليون ريال( تن)
◊ ◊ ◊ ◊ 0.05 

 كل مصرف نهايی انرژی

 معادل نفت خام به ميليون ريال( تن)
◊ ◊ ◊ ◊ ◊ 

 كل مصرف نهايی 
◊ ◊ ◊ ◊ ◊ 

 معادل نفت خام به ميليون ريال( تن)

 رقتوليد ب

 )وات ساعت به ريال(
0.05 ◊ ◊ 0.05 0.05 

 باشد.می 1335های ثابت سال ( به قی ت1
 گردد. ( كل مصرف نهایی شامل مصارف نهایی انرژی و مصارف نهایی غیر انرژی می2
 باشند.  می 55/5مقادیر ك تر از  ◊
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 (: عرضه کل انرژی اولیه و کل مصرف نهایی1-21جدول )
 ت خام(معادل نف تن)میلیون 

 1939 1932 1931 1931 شرح

     تولید 

 165.7 161.7 162.3 215.0 نفت خام 

 153.8 135.8 135.1 129.6  گازطبيعی

 0.7 0.7 0.7 0.8 سنگزغال

 1.2(2) 1.1(2) 1.1(2) 0.8(2) (1)منابع تجديدپذير قابل احتراق

 1.1 1.2 1.0 1.0 انرژی آبی

 ◊ ◊ ◊ ◊ خورشيدی و بادی  انرژی

 1.1 1.1 0.4 0.1 ای  هسته انرژی

 323.6 301.7 300.7 347.2 کل تولید

     واردات

 3.2 2.7 1.7 4.4 (3)های نفتی نفت خام و فرآورده

 6.5 4.6 4.0 10.2 گازطبيعی 

 0.4 0.6 0.6 0.8 سنگزغال

 ◊ ◊ ◊ - منابع تجديدپذير قابل احتراق 

 0.3 0.3 0.3 0.3 برق

 10.4 8.2 6.7 15.6 کل واردات

     صادرات 

 79.8- 80.3- 79.1- 139.2- (4)های نفتی نفت خام و فرآورده

 8.4- 8.0- 8.0- 8.2- گازطبيعی 

 0.1- 0.2- 0.2- 0.2- سنگزغال

 ◊ ◊ ◊ - منابع تجديدپذير قابل احتراق 

 0.8- 0.9- 0.9- 0.7- برق

 89.0- 89.5- 88.3- 148.3- کل صادرات 

 3.6- 3.1- 1.9- 2.2- المللی  ی بينها سوخت كشتی

 1.3- 1.2- 1.1- 1.1- المللی  سوخت هواپيماهای بين

 2.7- 9.9 1.1 6.0 تغيير در ذخاير ايجاد شده و اختالف آماری

 237.4 226.1 217.2 217.2 عرضه کل انرژی اولیه

     بخش تبدیالت

 1.3- 0.4 0.4- 0.9 انتقاالت

 43.6- 39.9- 37.8- 38.5- تبديل: 

 2.3- 1.9- 1.1- 3.3- هاپااليشگاه

 40.7- 37.6- 36.3- 34.7- هانيروگاه

 0.2- 0.2- 0.1- 0.2- واحدهای كك سازی 

 0.4- 0.2- 0.2- 0.3- واحدهای كوره بلند 

 17.6- 18.6- 17.3- 16.7- (5)مصارف بخش انرژی و تلفات انتقال و توزيع

 62.6- 58.2- 55.6- 54.3- جمع 

 174.8 167.9 161.6 162.9 مصرف نهایی  کل

 155.0 151.2 144.8 144.3 کل مصرف نهایی انرژی 

 19.8 16.7 16.8 18.6 کل مصرف نهایی غیر انرژی
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 ... ادامه (: عرضه کل انرژی اولیه و کل مصرف نهایی1-21جدول )
 معادل نفت خام( تن)میلیون 

 1931 1931 1931 1931 1931 شرح

      تولید 

 144.1 192.1 222.7 215.0 164.2 نفت خام 

 208.2 198.7 190.7 176.8 162.2  گازطبيعی

 1.0 1.1 1.1 0.9 0.8 سنگزغال

 1.2(2) 1.2(2) 1.2(2) 1.2(2) 1.2(2) (1)منابع تجديدپذير قابل احتراق

 2.5 1.3 1.2 1.3 1.1 انرژی آبی

 0.1 0.1 ◊ ◊ ◊ خورشيدی و بادی  انرژی

 1.6 1.8 1.8 1.6 0.7 ای  ستهه انرژی

 358.7 396.2 418.7 396.7 330.3 کل تولید
      واردات

 ○ 2.6 4.8 4.6 4.0 (3)های نفتی نفت خام و فرآورده

 ○ 1.8 3.3 5.1 7.8 گازطبيعی 

 ○ 0.2 0.3 0.2 0.5 سنگزغال

 ○ ◊ ◊ ◊ ◊ منابع تجديدپذير قابل احتراق 

 ○ 0.2 0.3 0.3 0.3 برق

 ○ 4.9 8.7 10.3 12.7 رداتکل وا
      صادرات 

 ○ 117.2- 155.4- 163.7- 89.1- (4)های نفتی نفت خام و فرآورده

 ○ 12.0- 11.4- 7.8- 7.4- گازطبيعی 

 ○ 0.4- 0.1- 0.1- 0.1- سنگزغال

 ○ ◊ - - ◊ منابع تجديدپذير قابل احتراق 

 ○ 0.5- 0.7- 0.5- 0.5- برق

 ○ 130.1- 167.5- 172.1- 97.2- کل صادرات 

 1.0- 1.7- 1.4- 2.0- 4.7- المللی  های بين سوخت كشتی

 1.3- 1.4- 1.6- 1.5- 1.3- المللی  سوخت هواپيماهای بين

 1.5- 5.5- 2.9- 13.6 7.5- تغيير در ذخاير ايجاد شده و اختالف آماری

 282.9 262.4 254.1 245.0 232.2 عرضه کل انرژی اولیه

      بخش تبدیالت

 5.4 6.5 3.6 5.2 4.5 انتقاالت

 47.7- 47.8- 48.8- 44.9- 43.9- تبديل: 

 3.2- 2.6- 2.5- 2.1- 1.9- هاپااليشگاه

 44.0- 44.8- 45.9- 42.3- 41.5- هانيروگاه

 0.2- 0.2- 0.2- 0.2- 0.2- واحدهای كك سازی 

 0.3- 0.2- 0.3- 0.3- 0.3- واحدهای كوره بلند 

 24.8- 23.5- 22.2- 20.5- 18.4- (5)ی و تلفات انتقال و توزيعمصارف بخش انرژ

 67.1- 64.8- 67.4- 60.2- 57.8- جمع 

 215.8 197.6 186.6 184.8 174.4 کل مصرف نهایی 
 182.4 173.8 163.6 161.9 153.1 کل مصرف نهایی انرژی 

 33.4 23.7 23.0 22.9 21.3 کل مصرف نهایی غیر انرژی

با اجگرای طگرح هدف ندسگازی     1335باشد. از سال  می 1334 سال در كشور در مراتع و هااساس آخرین نتایج طرح سرش اری سازما  جنالاین رقم بر( 1
                                      آ  معكوس گردید  است. یهای انرژی، روند كاهش ها و افزایش قی ت حامل یارانه

 گردد.  ی( شامل بیوماس جامد و بیوگاز م2
هگا، میگزا    ها و پتروشگی ی در پاالیشاا  MTBEگردد. الزم به ذكر است كه به دلیل عدم دسترسی به ارقام تولید و واردات نیز می MTBE( شامل واردات 3

 مصرف این محصول معاد  واردات فرض گردید  است.                     
 شود. مایعات و میعانات گازی میها و صادرات ( شامل صادرات گاز مایع پتروشی ی4
 گردد.     های تقویت فشار و سوخت دیزل ژنراتورهای خط لوله میهای نفت، گاز، ایستاا ها مربوط به پاالیشاا ( گاز مصرفی پاالیشاا 5
 باشند. مقادیر محرمانه می  ○        باشند. می 55/5مقادیر ك تر از  ◊
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 هاتفکیک بخش(: کل مصرف نهایی به 1-21جدول )
 معادل نفت خام( تن)میلیون 

 1939 1932 1931 1931 شرح

 مصرف نهایی

   های نفتی فرآورده 
    

 6.2 7.1 7.3 7.6 خانگی، عمومی و تجاری

 4.7 5.2 5.4 5.8 خانگی  -

 1.5 1.9 1.9 1.8 تجاری و عمومی  -

 4.9 4.8 5.5 5.1 صنعت

 36.9 36.6 35.0 34.2 حمل و نقل

 2.9 3.2 3.3 3.3 زیكشاور

 ◊ - - - ساير مصارف

 7.9 7.6 6.8 7.1 مصارف غيرانرژی

 58.8 59.3 57.8 57.4 های نفتی کل مصرف فرآورده

     گازطبیعی 

 44.8 44.1 39.7 43.5 خانگی، عمومی و تجاری

 39.1 38.5 34.6 37.9 خانگی  -

 5.7 5.6 5.1 5.5 تجاری و عمومی  -

 33.0 31.1 30.3 28.6 صنعت 

 6.1 5.7 6.0 5.4 حمل و نقل

 1.2 0.9 0.7 0.5 كشاورزی 

 11.5 8.8 9.7 11.2 مصارف غيرانرژی 

 96.5 90.6 86.3 89.1 کل مصرف گازطبیعی 

     سنگ زغال

 ◊ ◊ ◊ ◊ خانگی، عمومی و تجاری

 ◊ ◊ ◊ ◊ خانگی  -

 - - - - تجاری و عمومی  -

 0.1 0.1 ◊ ◊ صنعت 

 0.4 0.3 0.33 0.30 رژی مصارف غيران

 0.6 0.4 0.35 0.32 سنگکل مصرف زغال

(1)منابع تجدیدپذیر قابل احتراق
     

 1.1(2) 1.1(2) 1.1(2) 0.8(2) خانگی، عمومی و تجاری

 1.1 1.1 1.1 0.8 خانگی  -

 - - - - تجاری و عمومی  -

 1.1 1.1 1.1 0.8 کل مصرف منابع تجدیدپذیر قابل احتراق 

     برق 

 8.5 7.7 7.4 6.9 خانگی، عمومی و تجاری

 5.7 5.2 4.9 4.6 خانگی  -

 2.8 2.5 2.4 2.4 تجاری و عمومی  -

 6.1 5.8 5.8 5.6 صنعت 

 ◊ ◊ ◊ ◊ حمل و نقل

 2.8 2.7 2.5 2.4 كشاورزی

 0.3 0.3 0.3 0.3 ساير مصارف 

 17.8 16.4 16.0 15.2 کل مصرف برق

 174.8 167.9 161.6 162.9 کل مصرف نهایی 

 155.0 151.2 144.8 144.3 کل مصرف نهایی انرژی 

 19.8 16.7 16.8 18.6 کل مصرف نهایی غیر انرژی  
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 ... ادامه ها(: کل مصرف نهایی به تفکیک بخش1-21جدول )
 معادل نفت خام( تن)میلیون 

 1931 1931 1931 1931 1931 شرح
 مصرف نهایی

    های نفتی فرآورده 
    

 4.6 4.8 5.1 5.8 5.8 خانگی، عمومی و تجاری

 3.7 4.0 4.4 4.7 4.4 خانگی  -

 0.8 0.8 0.7 1.1 1.4 تجاری و عمومی  -

 2.9 3.5 3.4 3.1 3.5 صنعت

 42.2 41.8 38.8 36.9 35.2 حمل و نقل

 2.0 2.7 2.5 2.7 2.7 كشاورزی

 0.1 0.2 0.3 ◊ ◊ ساير مصارف

 18.5 10.7 9.6 10.1 8.8 مصارف غيرانرژی
 70.2 63.7 59.7 58.6 56.0 های نفتی کل مصرف فرآورده

      گازطبیعی 
 56.7 51.7 47.2 49.9 46.1 خانگی، عمومی و تجاری

 49.6 45.0 40.9 43.4 40.1 خانگی  -

 7.2 6.8 6.3 6.5 6.0 تجاری و عمومی  -

 41.3 38.3 35.9 34.5 32.1 صنعت 

 6.5 6.5 6.6 6.6 6.4 حمل و نقل

 2.8 2.2 1.9 1.7 1.4 كشاورزی 

 14.3 12.4 12.9 12.4 12.0 مصارف غيرانرژی 
 121.7 111.2 104.5 105.1 98.1 کل مصرف گازطبیعی 

      سنگ زغال
 ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ خانگی، عمومی و تجاری

 ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ خانگی  -

 - - - - - تجاری و عمومی  -

 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 صنعت 

 0.6 0.6 0.5 0.4 0.4 غيرانرژی مصارف 
 0.7 0.7 0.7 0.6 0.5 سنگکل مصرف زغال

(1)منابع تجدیدپذیر قابل احتراق
      

 1.1(2) 1.1(2) 1.1(2) 1.1(2) 1.1(2) خانگی، عمومی و تجاری
 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 خانگی  -

 - - - - - تجاری و عمومی  -
 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1  کل مصرف منابع تجدیدپذیر قابل احتراق

      برق 
 10.8 10.3 10.2 9.6 9.2 خانگی، عمومی و تجاری

 7.1 6.8 6.7 6.3 6.1 خانگی  -

 3.7 3.5 3.5 3.3 3.1 تجاری و عمومی  -

 7.7 7.1 6.9 6.5 6.2 صنعت 

 0.1 ◊ ◊ ◊ ◊ حمل و نقل

 0.4 3.0 3.1 2.9 2.9 كشاورزی

 0.4 0.4 0.4 0.4 0.3 ساير مصارف 
 19.4 20.9 20.7 19.4 18.7 کل مصرف برق

 213.2 197.6 186.6 184.8 174.4 کل مصرف نهایی 
 179.7 173.8 163.6 161.9 153.1 کل مصرف نهایی انرژی 

 33.4 23.7 23.0 22.9 21.3 کل مصرف نهایی غیر انرژی  

 گردد. ضوالت دامی( می( شامل بیوگاز و بیوماس جامد )شامل هیزم، زغال چوب، بوته و خار و ف1
با اجرای طگرح هدف ندسگازی    1335باشد. از سال  می 1334 سال در كشور در مراتع و هااین رقم براساس آخرین نتایج طرح سرش اری سازما  جنال(  2

 آ  معكوس گردید  است. یهای انرژی، روند كاهش ها و افزایش قی ت حامل یارانه
      باشند. می 55/5مقادیر ك تر از  ◊
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                 های انرژی          های مختلف به تفکیک حامل(: مصرف انرژی بخش1-21جدول )
 معادل نفت خام(  تن)میلیون  

 1931 1931 1931 1931 1931 1939 1932 1931 1931 شرح

          خانگی، عمومی  و تجاری 

 4.6 4.8 5.1 5.8 5.8 6.2 7.1 7.3 7.6 های نفتی  فرآورده

 56.7 51.7 47.2 49.9 46.1 44.8 44.1 39.7 43.5 گازطبيعی 

 ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ سنگزغال

 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 0.8 منابع تجديدپذير قابل احتراق 

 10.8 10.3 10.2 9.6 9.2 8.5 7.7 7.4 6.9 (1)برق

 73.2 67.9 63.6 66.4 62.3 60.7 60.0 55.5 58.8 کل مصرف انرژی 

 

 خانگی
         

 3.7 4.0 4.4 4.7 4.4 4.7 5.2 5.4 5.8 های نفتی  فرآورده

 49.6 45.0 40.9 43.4 40.1 39.1 38.5 34.6 37.9 گازطبيعی 

 ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ سنگ زغال

 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 0.8 منابع تجديدپذير قابل احتراق

 7.1 6.8 6.7 6.3 6.1 5.7 5.2 4.9 4.6 برق

 61.5 56.9 53.1 55.5 51.8 50.7 50.0 46.0 49.1 کل مصرف انرژی 

 

 تجاری و عمومی
         

 0.8 0.8 0.7 1.1 1.4 1.5 1.9 1.9 1.8 های نفتی  فرآورده

 7.2 6.8 6.3 6.5 6.0 5.7 5.6 5.1 5.5 گازطبيعی 

 - - - - - - - - - سنگ زغال

 - - - - - - - - - قمنابع تجديدپذير قابل احترا

 3.7 3.5 3.5 3.3 3.1 2.8 2.5 2.4 2.4 (1)برق

 11.7 11.0 10.5 10.9 10.5 10.0 10.0 9.4 9.7 کل مصرف انرژی 

 

 صنعت
         

 2.9 3.5 3.4 3.1 3.5 4.9 4.8 5.5 5.1 های نفتی  فرآورده

 41.3 38.3 35.9 34.5 32.1 33.0 31.1 30.3 28.6 گازطبيعی 

 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 ◊ ◊ سنگ زغال

 7.7 7.1 6.9 6.5 6.2 6.1 5.8 5.8 5.6 برق

 52.0 49.0 46.3 44.3 41.9 44.1 41.8 41.6 39.2 کل مصرف انرژی 
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 ... ادامه های انرژیهای مختلف به تفکیک حامل(: مصرف انرژی بخش1-21جدول )

 معادل نفت خام(  تن)میلیون 

 1931 1931 1931 1931 1931 1939 1932 1931 1931 شرح

          حمل و نقل 

 های نفتی  فرآورده
34.2 35.0 36.6 36.9 35.2 36.9 38.8 41.8 42.2 

 گازطبيعی 
5.4 6.0 5.7 6.1 6.4 6.6 6.6 6.5 6.5 

 0.1 ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ برق

 48.7 48.4 45.4 43.5 41.6 43.0 42.3 40.9 39.6 کل مصرف انرژی 

 

 ورزیکشا 
         

 2.0 2.7 2.5 2.7 2.7 2.9 3.2 3.3 3.3 های نفتی  فرآورده

 گازطبيعی 
0.5 0.7 0.9 1.2 1.4 1.7 1.9 2.2 2.8 

 3.1 3.0 3.1 2.9 2.9 2.8 2.7 2.5 2.4 برق

 7.9 8.0 7.5 7.3 7.0 6.9 6.8 6.5 6.3 کل مصرف انرژی

 

 سایر مصارف 
         

 0.1 0.2 0.3 ◊ ◊ ◊ - - - های نفتی  فرآورده

 0.4 0.4 0.4 0.4 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 برق

 0.5 0.6 0.7 0.4 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 کل مصرف انرژی

 

 مصارف غیر انرژی 
         

 18.5 10.7 9.6 10.1 8.8 7.9 7.6 6.8 7.1 های نفتی  فرآورده

 14.3 12.4 12.9 12.4 12.0 11.5 8.8 9.7 11.2 گازطبيعی 

 0.6 0.6 0.5 0.4 0.4 0.4 0.3 0.3 0.3 سنگ زغال

 33.4 23.7 23.0 22.9 21.3 19.8 16.7 16.8 18.6 کل مصرف انرژی 

 215.8 197.6 186.6 184.8 174.4 174.8 167.9 161.6 162.9 کل مصرف نهایی

 182.4 173.8 163.6 161.9 153.1 155.0 151.2 144.8 144.3 کل مصرف نهایی انرژی 

 33.4 23.7 23.0 22.9 21.3 19.8 16.7 16.8 18.6 نهایی غیرانرژی کل مصرف 

 گردد.( شامل سایر مصارف برق نیز می1

  باشند. می 55/5مقادیر ك تر از  ◊



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 انرژی اولیه عرضههای انرژی در  سهم و رشد انواع حامل  -

 های انرژی سهم و رشد مصرف کنندگان نهایی در کل مصرف حامل  -

 ها در کل مصرف نهایی سهم و رشد بخش  -

 ها مین انرژی بخشأهای مختلف انرژی در ت سهم و رشد حامل  -

 

 انرژی نامهجداول تراز -1-11-1

 (سهم و رشد)

 

 

 
 



      

 
   2389ترازنامه انرژي سال  231

 

 ر عرضه انرژی اولیههای انرژی د(: سهم انواع حامل1-72جدول )
 ( )درصد

 1931 1939 1937 1931 1931 شرح

 عرضه انرژی اولیه   -1
          

  تولید

 49.72 51.21 53.61 53.96 61.92 نفت

 49.12 47.53 45.01 44.93 37.31 گازطبيعي 

 0.24 0.22 0.23 0.23 0.22 سنگزغال

 0.35 (1) 0.36 (1) 0.38 (1) 0.38 (1) 0.23 (1) منابع تجديدپذير قابل احتراق 

 0.34 0.34 0.39 0.33 0.28 انرژي آبي

 ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ هاي خورشيدي و بادي انرژي

 0.21 0.34 0.37 0.15 ◊ اي  انرژي هسته

 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 کل تولید انرژی اولیه

      نسبت واردات به عرضه کل انرژی اولیه

 0.46 0.44 0.43 0.44 1.14 (2)نفت خام

 1.28 0.92 0.76 0.36 0.87 هاي نفتي فرآورده

 3.36 2.73 2.05 1.85 4.68 گازطبيعي 

 0.20 0.15 0.25 0.28 0.37 سنگزغال

 ◊ ◊ ◊ ◊ - منابع تجديدپذير قابل احتراق

 0.14 0.13 0.13 0.14 0.14 برق

 5.45 4.38 3.63 3.07 7.19 کل واردات

      د انرژی اولیهنسبت صادرات به تولی

 26.98 24.65 26.63 26.31 40.09 (3)هاي نفتي نفت خام و فرآورده

 2.23 2.58 2.65 2.67 2.35 گازطبيعي 

 ◊ ◊ 0.07 0.07 0.06 سنگزغال

 ◊ ◊ ◊ ◊ - منابع تجديدپذير قابل احتراق

 0.17 0.24 0.31 0.29 0.20 برق

 29.42 27.51 29.66 29.35 42.70  کل صادرات

      نسبت بخش تبدیالت به عرضه کل انرژی اولیه -7

 1.94- 0.55 0.18- 0.20 0.41- انتقاالت 

 18.88 18.37 17.66 17.40 17.71 تبدیل:

 0.80 0.96 0.85 0.51 1.51 هاپااليشگاه

 17.87 17.17 16.62 16.73 15.97 هانيروگاه

 0.09 0.10 0.08 0.05 0.08 واحدهاي كك سازي 

 0.12 0.15 0.11 0.10 0.15 اي كوره بلند واحده

 7.94 7.44 8.25 7.99 7.70 (4)مصارف بخش انرژي و تلفات انتقال و توزيع

 24.88 26.35 25.73 25.59 25.00 کل مصرف در بخش تبدیل و انرژی

 75.12 73.65 74.27 74.41 75.00 کل مصرف نهایی 
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 عرضه انرژی اولیه ... ادامههای انرژی در (: سهم انواع حامل1-72جدول )
 ( )درصد

 1931 1932 1931 1931 شرح
 عرضه انرژی اولیه   -1

  تولید        

 40.18 48.49 53.19 54.18 نفت

 58.04 50.15 45.55 44.56 گازطبيعي 

 0.28 0.29 0.25 0.22 سنگزغال

 0.32 (1) 0.29 (1) 0.28 (1) 0.29 (1) منابع تجديدپذير قابل احتراق 

 0.70 0.32 0.30 0.33 انرژي آبي

 ◊ ◊ ◊ ◊ هاي خورشيدي و بادي انرژي

 0.46 0.45 0.43 0.41 اي  انرژي هسته

 100.0 100.0 100.0 100.0 کل تولید انرژی اولیه

 نسبت واردات به عرضه کل انرژی اولیه
    

 ○ 0.47 0.45 0.46 (2)نفت خام

 ○ 0.54 1.43 1.43 هاي نفتي فرآورده

 ○ 0.69 1.31 2.06 گازطبيعي 

 ○ 0.08 0.12 0.10 سنگزغال

 ○ ◊ ◊ ◊ منابع تجديدپذير قابل احتراق

 ○ 0.08 0.12 0.14 برق

 ○ 1.86 3.43 4.19 کل واردات

 نسبت صادرات به تولید انرژی اولیه
    

 ○ 29.59 37.12 41.27 (3)هاي نفتي نفت خام و فرآورده

 ○ 2.72 2.72 1.97 گازطبيعي 

 ○ 0.09 ◊ ◊ سنگزغال

 ○ ◊ ◊ ◊ منابع تجديدپذير قابل احتراق

 ○ 0.13 0.16 0.14 برق

 ○ 32.84 40.01 43.39  کل صادرات

 نسبت بخش تبدیالت به عرضه کل انرژی اولیه -7
    

 1.92- 2.48- 1.43- 2.12- انتقاالت 

 16.87 18.23 19.22 18.33 تبدیل:

 1.15 0.98 0.97 0.86 هاپااليشگاه

 15.54 17.09 18.07 17.28 هانيروگاه

 0.08 0.07 0.07 0.07 واحدهاي كك سازي 

 0.10 0.09 0.10 0.12 واحدهاي كوره بلند 

 8.76 8.97 8.74 8.36 (4)مصارف بخش انرژي و تلفات انتقال و توزيع

 23.71 24.71 26.54 24.57 کل مصرف در بخش تبدیل و انرژی

 76.29 75.29 73.46 75.43 کل مصرف نهایی 

 .باشد مي« ميليون بشكه معادل نفت خام»مالحظات: محاسبات سهم براساس مقادير 
 گردد. ( شامل بيوماس جامد و بيوگاز مي1
هيا  مييزان   روشيييي ها و پتدر پااليشگاه MTBEگردد. الزم به ذكر است كه به دليل عدم دسترسي به ارقام توليد و واردات نيز مي MTBE( شامل واردات 2

 مصرف اين محصول معادل واردات فرض گرديده است.
 شود.ها و صادرات مايعات و ميعانات گازي مي( شامل صادرات گاز مايع پتروشييي3
 گردد.هاي تقويت فشار و سوخت ديزل ژنراتورهاي خط لوله نيز ميهاي نفت  گاز  ايستگاهها مربوط به پااليشگاه( گاز مصرفي پااليشگاه4
 باشد. مي 50/5 مقادير كيتر از ◊
  باشند. مقادير محرمانه مي  ○
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 های انرژی کنندگان نهایی در کل مصرف حامل (: سهم مصرف1-71جدول )
()درصد

 1939 1937 1931 1931 شرح
   های نفتی فرآورده

    
 10.57 11.94 12.57 13.23 خانگي، عمومي و تجاري:

 8.02 8.70 9.32 10.05 خانگي - 

 2.55 3.24 3.25 3.18 تجاري و عمومي - 

 8.25 8.13 9.44 8.89 صنعت

 62.82 61.66 60.49 59.62 حمل و نقل

 4.87 5.40 5.72 5.81 كشاورزي

 ◊ - - - ساير مصارف

 13.47 12.87 11.79 12.46 مصارف غيرانرژي 

 100.00 100.00 100.00 100.00 های نفتی  کل مصرف فرآورده
 

     یعی گازطب

 46.41 48.62 45.98 48.78 خانگي، عمومي و تجاري:

 40.48 42.47 40.05 42.56 خانگي - 

 5.92 6.15 5.93 6.22 تجاري و عمومي - 

 34.20 34.37 35.14 32.05 صنعت 

 6.30 6.33 6.90 6.03 حمل و نقل

 1.20 1.00 0.77 0.60 كشاورزي 

 11.89 9.68 11.21 12.54 مصارف غيرانرژي 

 100.00 100.00 100.00 100.00  کل مصرف گازطبیعی
 

     سنگ زغال

 1.66 2.17 2.72 2.96 خانگي، عمومي و تجاري:

 1.66 2.17 2.72 2.96 خانگي - 

 - - - - تجاري و عمومي - 

 24.71 22.55 2.86 3.19 صنعت 

 73.63 75.28 94.42 93.85 مصارف غيرانرژي 

 100.00 100.00 100.00 100.00 سنگكل مصرف زغال

 (1)منابع تجدیدپذیر قابل احتراق
    

 100.00 100.00 100.00 100.00 خانگي، عمومي و تجاري:

 100.00 100.00 100.00 100.00 خانگي - 

 - - - - تجاري و عمومي - 

 100.00 100.00 100.00 100.00  کل مصرف منابع تجدیدپذیر قابل احتراق
 
     برق 

 47.99 46.71 46.02 45.49 انگي، عمومي و تجاري:خ

 32.12 31.46 30.77 29.97 خانگي - 

 15.87 15.25 15.25 15.53 تجاري و عمومي - 

 34.22 35.11 36.10 36.50 صنعت 

 0.17 0.16 0.18 0.19 حمل و نقل

 15.88 16.18 15.87 15.85 كشاورزي

 1.73 1.84 1.82 1.98 ساير مصارف 

 100.00 100.00 100.00 100.00 ف برقکل مصر
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 ... ادامه های انرژی کنندگان نهایی در کل مصرف حامل (: سهم مصرف1-71جدول )
()درصد

 1931 1932 1931 1931 1931 شرح
   های نفتی فرآورده

     
 6.48 7.51 8.59 9.93 10.34 خانگي، عمومي و تجاري:

 5.28 6.22 7.35 8.07 7.88 خانگي - 

 1.20 1.29 1.24 1.86 2.45 تجاري و عمومي - 

 4.07 5.45 5.64 5.37 6.20 صنعت

 60.05 65.62 64.98 62.90 62.85 حمل و نقل

 2.90 4.23 4.20 4.62 4.83 كشاورزي

 0.15 0.37 0.53 ◊ ◊ ساير مصارف

 26.35 16.82 16.06 17.17 15.77 مصارف غيرانرژي 

 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 های نفتی  کل مصرف فرآورده
 

      گازطبیعی 

 46.61 46.51 45.15 47.46 47.00 خانگي، عمومي و تجاري:

 40.71 40.43 39.11 41.25 40.91 خانگي - 

 5.89 6.08 6.04 6.21 6.10 تجاري و عمومي - 

 33.93 34.42 34.33 32.82 32.76 صنعت 

 5.36 5.88 6.34 6.27 6.52 حمل و نقل

 2.33 2.01 1.82 1.61 1.44 كشاورزي 

 11.78 11.17 12.36 11.84 12.29 مصارف غيرانرژي 

 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00  کل مصرف گازطبیعی
 

      سنگ زغال

 1.32 1.28 1.36 1.68 1.73 خانگي، عمومي و تجاري:

 1.32 1.28 1.36 1.68 1.73 خانگي - 

 - - - - - تجاري و عمومي - 

 15.19 15.87 19.34 24.74 20.98 صنعت 

 83.50 82.85 79.31 73.58 77.29 مصارف غيرانرژي 

 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 سنگكل مصرف زغال

 (1)منابع تجدیدپذیر قابل احتراق
     

 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 خانگي، عمومي و تجاري:

 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 خانگي - 

 - - - - - تجاري و عمومي - 

 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00  کل مصرف منابع تجدیدپذیر قابل احتراق
 
      برق 

 48.97 49.40 49.13 49.35 49.39 خانگي، عمومي و تجاري:

 32.29 32.80 32.42 32.53 32.69 خانگي - 

 16.68 16.60 16.71 16.82 16.70 تجاري و عمومي - 

 35.02 34.00 33.59 33.48 33.14 صنعت 

 0.23 0.20 0.19 0.18 0.24 حمل و نقل

 13.95 14.48 15.14 15.03 15.50 كشاورزي

 1.83 1.92 1.95 1.95 1.73 ساير مصارف 

 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 کل مصرف برق

 باشد. مي« ميليون بشكه معادل نفت خام»ادير مالحظات: محاسبات سهم براساس مق
 گردد.( شامل بيوگاز و بيوماس جامد )شامل هيزم  زغال چوب  بوته و خار و فضوالت دامي( مي1
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 ها در کل مصرف نهایی (: سهم بخش1-73جدول )
()درصد

 1939 1937 1931 1931 شرح
   های نفتی فرآورده

    
 3.55 4.22 4.49 4.66 خانگي، عمومي و تجاري:

 2.70 3.07 3.33 3.54 خانگي - 

 0.86 1.14 1.16 1.12 تجاري و عمومي - 

 2.78 2.87 3.38 3.13 صنعت

 21.13 21.77 21.63 21.01 حمل و نقل

 1.64 1.90 2.04 2.05 كشاورزي

 ◊ - - - ساير مصارف

 4.53 4.54 4.22 4.39 مصارف غيرانرژي 

 33.63 35.30 35.77 35.24 های نفتی  کل مصرف فرآورده
 

     گازطبیعی 

 25.62 26.24 24.55 26.70 خانگي، عمومي و تجاري:

 22.35 22.92 21.39 23.29 خانگي - 

 3.27 3.32 3.16 3.40 تجاري و عمومي - 

 18.88 18.55 18.76 17.54 صنعت 

 3.48 3.42 3.69 3.30 حمل و نقل

 0.66 0.54 0.41 0.33 كشاورزي 

 6.56 5.23 5.98 6.86 يرانرژي مصارف غ

 55.21 53.97 53.40 54.73  کل مصرف گازطبیعی
 

     سنگ زغال

 ◊ ◊ ◊ ◊ خانگي، عمومي و تجاري:

 ◊ ◊ ◊ ◊ خانگي - 

 - - - - تجاري و عمومي - 

 0.08 0.06 ◊ ◊ صنعت 

 0.24 0.19 0.20 0.18 مصارف غيرانرژي 

 0.32 0.26 0.21 0.19 سنگكل مصرف زغال

 
     (1)منابع تجدیدپذیر قابل احتراق

 0.65 0.68 0.71 0.49 خانگي، عمومي و تجاري:

 0.65 0.68 0.71 0.49 خانگي - 

 - - - - تجاري و عمومي - 

 0.65 0.68 0.71 0.49  کل مصرف منابع تجدیدپذیر قابل احتراق
 
     برق 

 4.89 4.58 4.56 4.25 خانگي، عمومي و تجاري:

 3.27 3.08 3.05 2.80 انگيخ - 

 1.62 1.49 1.51 1.45 تجاري و عمومي - 

 3.49 3.44 3.58 3.41 صنعت 

 ◊ ◊ ◊ ◊ حمل و نقل

 1.62 1.58 1.57 1.48 كشاورزي

 0.18 0.18 0.18 0.19 ساير مصارف 

 10.19 9.79 9.92 9.35 کل مصرف برق

 100.00 100.00 100.00 100.00 جمع
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 ... ادامه ها در کل مصرف نهایی بخش (: سهم1-73جدول )
()درصد

 1931 1932 1931 1931 1931 شرح
   های نفتی فرآورده

     
 2.11 2.42 2.75 3.15 3.32 خانگي، عمومي و تجاري:

 1.72 2.00 2.35 2.56 2.53 خانگي - 

 0.39 0.42 0.40 0.59 0.79 تجاري و عمومي - 

 1.32 1.76 1.80 1.70 1.99 صنعت

 19.54 21.14 20.78 19.95 20.17 ل و نقلحم

 0.94 1.36 1.34 1.46 1.55 كشاورزي

 0.05 0.12 0.17 ◊ ◊ ساير مصارف

 8.57 5.42 5.14 5.45 5.06 مصارف غيرانرژي 

 32.53 32.22 31.97 31.72 32.09 های نفتی  کل مصرف فرآورده
 

      گازطبیعی 
 26.29 26.17 25.27 26.99 26.42 خانگي، عمومي و تجاري:

 22.96 22.75 21.89 23.46 22.99 خانگي - 

 3.32 3.42 3.38 3.53 3.43 تجاري و عمومي - 

 19.14 19.37 19.21 18.67 18.41 صنعت 

 3.02 3.31 3.55 3.56 3.66 حمل و نقل

 1.31 1.13 1.02 0.92 0.81 كشاورزي 

 6.64 6.29 6.92 6.73 6.91 مصارف غيرانرژي 

 56.40 56.28 55.96 56.87 56.21  ف گازطبیعیکل مصر
 

      سنگ زغال
 ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ خانگي، عمومي و تجاري:

 ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ خانگي - 

 - - - - - تجاري و عمومي - 

 0.05 0.06 0.07 0.07 0.07 صنعت 

 0.28 0.31 0.29 0.22 0.24 مصارف غيرانرژي 

 0.33 0.37 0.37 0.30 0.31 سنگكل مصرف زغال
 

      (1)منابع تجدیدپذیر قابل احتراق
 0.53 0.58 0.61 0.62 0.65 خانگي، عمومي و تجاري:

 0.53 0.58 0.61 0.62 0.65 خانگي - 

 - - - - - تجاري و عمومي - 

 0.53 0.58 0.61 0.62 0.65  کل مصرف منابع تجدیدپذیر قابل احتراق
 
      برق 

 5.00 5.21 5.44 5.17 5.30 خانگي، عمومي و تجاري:

 3.30 3.46 3.59 3.41 3.51 خانگي - 

 1.70 1.75 1.85 1.76 1.79 تجاري و عمومي - 

 3.57 3.59 3.72 3.51 3.56 صنعت 

 ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ حمل و نقل

 1.42 1.53 1.68 1.58 1.66 كشاورزي

 0.19 0.20 0.22 0.20 0.19 ساير مصارف 

 10.21 10.55 11.08 10.48 10.73 کل مصرف برق

 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 جمع

 باشد. مي« ميليون بشكه معادل نفت خام»مالحظات: محاسبات سهم براساس مقادير 
 گردد.( شامل بيوگاز و بيوماس جامد )شامل هيزم  زغال چوب  بوته و خار و فضوالت دامي( مي1
 باشد. مي 50/5 مقادير كيتر از ◊
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 ها بخش انرژی تأمین در انرژی مختلف های املسهم ح(: 1-91جدول )

 ( درصد) 

 1931 1932 1931 1931 1931 1939 1937 1931 1931 شرح

          خانگی، عمومی  و تجاری 

 6.21 7.04 8.06 8.76 9.29 10.23 11.81 13.10 12.91 هاي نفتي  فرآورده

 77.49 76.11 74.15 75.11 74.02 73.79 73.47 71.53 73.93 گازطبيعي 

 ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ سنگزغال

 1.55 1.68 1.80 1.72 1.83 1.88 1.90 2.06 1.36 منابع تجديدپذير قابل احتراق 

 14.73 15.16 15.98 14.39 14.84 14.08 12.81 13.30 11.78 (1)برق

 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 کل مصرف انرژی 

 

          خانگی

 6.02 6.96 8.26 8.52 8.52 9.30 10.32 11.70 11.75 هاي نفتي  فرآورده

 80.55 79.00 76.94 78.06 77.45 77.13 77.02 75.09 77.30 گازطبيعي 

 ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ سنگ زغال

 1.85 2.00 2.15 2.06 2.21 2.25 2.28 2.48 1.63 منابع تجديدپذير قابل احتراق

 11.56 12.02 12.63 11.34 11.81 11.29 10.36 10.71 9.30 برق

 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 کل مصرف انرژی 

 

          تجاری و عمومی

 7.23 7.45 7.02 10.01 13.11 14.92 19.21 19.91 18.76 هاي نفتي  فرآورده

 61.34 61.20 60.06 60.04 57.06 56.93 55.71 54.19 56.95 گازطبيعي 

 - - - - - - - - - سنگ زغال

 - - - - - - - - - منابع تجديدپذير قابل احتراق

 31.43 31.35 32.91 29.95 29.83 28.15 25.08 25.90 24.29 (1)برق

 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 کل مصرف انرژی 

 

 عتصن
         

 5.50 7.09 7.27 7.11 8.28 11.01 11.52 13.12 13.00 هاي نفتي  فرآورده

 79.45 78.19 77.44 77.93 76.65 74.85 74.44 72.94 72.81 گازطبيعي 

 0.21 0.24 0.29 0.31 0.27 0.32 0.23 ◊ ◊ سنگ زغال

 14.84 14.48 15.00 14.65 14.80 13.82 13.80 13.92 14.17 برق

 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 ل مصرف انرژی ک
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 ... ادامه ها بخش انرژی تأمین در انرژی مختلف های سهم حامل(: 1-91جدول )

 ( درصد) 

 1931 1932 1931 1931 1931 1939 1937 1931 1931 شرح

          حمل و نقل 

 86.51 86.39 85.35 84.77 84.54 85.80 86.37 85.38 86.35 هاي نفتي  فرآورده

 13.39 13.53 14.57 15.14 15.35 14.13 13.56 14.55 13.58 گازطبيعي 

 0.10 0.09 0.08 0.08 0.11 0.07 0.06 0.07 0.07 برق

 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 کل مصرف انرژی 

 

          کشاورزی 

 25.66 33.86 33.23 37.01 38.54 41.80 47.29 50.75 53.09 هاي نفتي  فرآورده

 35.64 28.15 25.24 23.19 20.13 16.92 13.37 10.17 8.47 گازطبيعي 

 38.70 37.99 41.53 39.80 41.34 41.28 39.34 39.08 38.45 برق

 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 کل مصرف انرژی

 

 سایر مصارف 
         

 20.16 36.82 44.16 2.14 1.79 2.03 - - - هاي نفتي  فرآورده

 79.84 63.18 55.84 97.86 98.21 97.97 100.00 100.00 100.00 برق

 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 کل مصرف انرژی

 

          مصارف غیر انرژی 

 55.33 45.11 41.59 43.92 41.46 39.98 45.61 40.54 38.38 هاي نفتي  فرآورده

 42.89 52.34 56.03 54.29 56.57 57.92 52.45 57.52 60.02 گازطبيعي 

 1.78 2.55 2.38 1.79 1.97 2.10 1.94 1.94 1.60 سنگ زغال

 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 کل مصرف انرژی 

 باشد. مي« ميليون بشكه معادل نفت خام»مالحظات: محاسبات سهم براساس مقادير 
 گردد.( شامل ساير مصارف برق نيز مي1
  باشند. مي 50/5مقادير كيتر از  ◊
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 های عمده اقتصاد انرژیرشد ساالنه شاخص -(: اطالعات عمومی1-91جدول )

 ( ددرص)

 1931 1932 1931 1931 1931 1939 1937 1931 1931 شرح

 های اقتصاد انرژی: شاخص -1
         

 1.21 1.25 1.43 1.25 1.25 1.24 1.51 1.23 1.29 جمعيت كل كشور

 توليد ناخالص داخلي
3.06 -7.71 -0.33 3.21 -1.59 12.52 3.73 -5.42 -6.51 

 عرضه كل انرژي اوليه
4.24 ◊  4.11 4.98 -2.17 5.50 3.70 3.29 7.81 

 كل مصرف نهايي انرژي 
2.20 0.37 4.71 2.51 -1.20 5.71 1.06 6.26 4.93 

 9.25 5.86 1.00 5.94 0.21- 4.10 4.20 0.79- 5.14 كل مصرف نهايي 

 5.67 0.28 6.65 3.01 2.26 4.57 3.21 5.93 3.04 توليد برق كل كشور 

          

  های سرانه : شاخص -7

         

 7.63- 6.59- 2.27 11.13 2.80- 1.95 1.54- 8.84- 1.75 توليد ناخالص داخلي 

 6.53 2.01 2.23 4.20 3.37- 3.70 2.84 1.22- 2.91 عرضه كل انرژي اوليه

 كل مصرف نهايي انرژي 
0.89 -0.85 3.15 1.25 -2.41 4.40 -0.36 4.95 3.68 

 7.94 4.55 0.43- 4.63 1.44- 2.82 2.65 1.99- 3.80 كل مصرف نهايي

 توليد برق
1.73 4.64 1.95 3.29 1.00 1.74 5.14 -0.96 4.41 

          

 ها به تولید نخالص داخلی: نسبت شاخص-9
         

 15.32 9.21 0.03- 6.23- 0.59- 1.71 4.45 8.35 1.14 عرضه كل انرژي اوليه

 كل مصرف نهايي انرژي
-0.84 8.76 4.77 -0.68 0.40 -6.05 -2.58 12.35 12.23 

 16.85 11.92 2.64- 5.85- 1.40 0.85 4.26 7.51 2.02 كل مصرف نهايي 

 13.03 6.03 2.81 8.45- 3.91 1.32 3.55 14.78  ◊ توليد برق

  باشد. مي« ميليون بشكه معادل نفت خام»مالحظات: محاسبات رشد براساس مقادير 

 مي باشد. 50/5 مقادير كيتر از ◊
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  رشد ساالنه عرضه انرژی اولیه و بخش تبدیالت به تفكیك اجزاء(: 1-97جدول )
 (درصد)

 1939 1937 1931 1931 شرح

     تولید 

 2.47 0.08- 24.52- 0.69- نفت

 13.29 0.75 4.30 4.54  گازطبيعي

 2.33 1.05 10.43- 6.91 سنگزغال

 0.78 0.28 41.57 4.80 (2و  1) منابع تجديدپذير قابل احتراق

 4.93- 17.49 3.22 26.58 انرژي آبي

 50.56- 82.30 4.82- 33.42 خورشيدي و بادي  انرژي

 1.62- 146.75 ♦ - اي  هسته انرژي

 7.29 0.58 13.39- 1.31 کل تولید

     واردات

 8.25 2.59 61.35- 8.12- (3)نفت خام

 27.39 123.09 58.95- 73.14- هاي نفتي فرآورده

 40.10 15.46 60.50- 31.28 يعي گازطب

 37.12- 4.77- 24.89- 5.48 سنگزغال

 43.45 2.91 - - منابع تجديدپذير قابل احتراق 

 1.74 4.62- 6.60 21.25 برق

 26.85 23.33 57.34- 15.34- کل واردات

     صادرات 

 0.68- 1.81 43.17-  ◊ (4)هاي نفتي نفت خام و فرآورده

 4.46 0.07- 1.71- 11.61 گازطبيعي 

 32.85- 8.63- 8.08 164.88 سنگزغال

 50.99- 24.98- - - منابع تجديدپذير قابل احتراق 

 16.62- 5.33 27.24 29.24 برق

 0.47- 1.65 40.48- 0.77 کل صادرات 

 19.18 59.77 14.64- 6.22- المللي  هاي بين سوخت كشتي

 8.37 3.46 0.77- 6.57- المللي  سوخت هواپيماهاي بين

 4.98 4.11  ◊ 4.24 عرضه کل انرژی اولیه

     بخش تبدیالت

 ♦ 195.41- 148.25- 124.35 انتقاالت

 9.20 5.95 1.76- 1.92 تبديل: 

 18.23 73.00 66.06- 4.88 هاپااليشگاه

 8.42 3.70 4.79 1.47 هانيروگاه

 31.13 59.68 38.82- 15.22 واحدهاي كك سازي 

 41.72 9.66 30.42- 16.85 ره بلند واحدهاي كو

 5.36- 7.78 3.78 3.94 (5)مصارف بخش انرژي و تلفات انتقال و توزيع

 7.54 4.97 2.33 1.62 جمع 

 4.10 4.20 0.79- 5.14 کل مصرف نهایی 
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 ادامه...  رشد ساالنه عرضه انرژی اولیه و بخش تبدیالت به تفكیك اجزاء(: 1-97جدول )
 (درصد)

 1931 1932 1931 1931 1931 شرح
      تولید 
 24.99- 13.74- 3.60 30.90 0.91- نفت

 4.77 4.18 7.88 8.98 5.46  گازطبيعي

 11.96- 8.55 18.69 10.24 12.16 سنگزغال

  ◊  ◊  ◊  ◊  ◊ (2و  1) منابع تجديدپذير قابل احتراق

 97.19 2.40 6.25- 16.52 1.65 انرژي آبي

 50.21 118.07 54.36 14.84 19.48 بادي خورشيدي و  انرژي

 6.75- 2.75- 12.54 127.19 34.84- اي  هسته انرژي

 9.47- 5.38- 5.53 20.13 2.05 کل تولید
      واردات

 ○ 7.79 0.62 4.60 1.90 (3)نفت خام

 ○ 61.12- 3.32 18.18 35.60 هاي نفتي فرآورده

 ○ 45.20- 34.20- 35.28- 20.47 گازطبيعي 

 ○ 30.49- 32.21 47.62- 26.92 سنگزغال

 ○ 59.96- 48.20 4.65- 6.04 منابع تجديدپذير قابل احتراق 

 ○ 32.83- 8.74- 1.76 9.99 برق

 ○ 43.98- 15.14- 18.79- 21.69 کل واردات
      صادرات 

 ○ 24.56- 5.09- 83.74 11.68 (4)هاي نفتي نفت خام و فرآورده

 ○ 5.15 45.86 5.85 11.64- گازطبيعي 

 ○ ♦ 11.47 47.21- 4.39- سنگزغال

 ○ - - 100.00- 14.60 منابع تجديدپذير قابل احتراق 

 ○ 22.97- 22.20 1.97- 29.37- برق

 ○ 22.35- 2.69- 77.17 9.11 کل صادرات 

 42.95- 18.54 30.26- 56.67- 28.78 المللي  هاي بين سوخت كشتي

 5.45- 12.33- 6.02 12.95 3.10  المللي سوخت هواپيماهاي بين

 7.18 3.29 3.70 5.50 2.17- عرضه کل انرژی اولیه
      بخش تبدیالت

 16.74- 79.51 30.03- 15.20 ♦ انتقاالت

 0.21- 2.06- 8.78 2.38 0.57 تبديل: 

 25.72 4.32 17.99 12.38 17.88- هاپااليشگاه

 1.94- 2.35- 8.47 2.02 1.84 هانيروگاه

 30.60 3.26- 7.51 16.87- 9.23- حدهاي كك سازي وا

 21.40 10.50- 11.42- 4.88 20.26- واحدهاي كوره بلند 

 5.30 5.96 8.35 11.16 4.46 (5)مصارف بخش انرژي و تلفات انتقال و توزيع

 3.45 3.82- 11.98 4.18 7.63- جمع 
 9.52 5.86 1.00 5.94 0.21- کل مصرف نهایی 

 باشد. مي« ميليون بشكه معادل نفت خام»بات رشد براساس مقادير مالحظات: محاس
با اجيراي طيرح هدفيندسيازي     1335باشد. از سال  مي 1334 سال در كشور در مراتع و هااين رقم براساس آخرين نتايج طرح سرشياري سازمان جنگل( 1

                                      است.آن معكوس گرديده  يهاي انرژي  روند كاهش ها و افزايش قييت حامل يارانه
 گردد.  ( شامل بيوماس جامد و بيوگاز مي2
هيا  مييزان   ها و پتروشيييي در پااليشگاه MTBEگردد. الزم به ذكر است كه به دليل عدم دسترسي به ارقام توليد و واردات نيز مي MTBE( شامل واردات 3

 است.                      مصرف اين محصول معادن واردات فرض گرديده
 شود. ها و صادرات مايعات و ميعانات گازي مي( شامل صادرات گاز مايع پتروشييي4
 گردد.     هاي تقويت فشار و سوخت ديزل ژنراتورهاي خط لوله ميهاي نفت  گاز  ايستگاهها مربوط به پااليشگاه( گاز مصرفي پااليشگاه0
 باشند. مقادير محرمانه مي  ○  /+ درصد رشد داشته است.-355بيش از  ♦      اشند.ب مي 50/5مقادير كيتر از  ◊
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 مختلف  های بخش در انرژی های حامل ییرشد ساالنه مصرف نها(: 1-99جدول ) 
 (درصد)

 1939 1937 1931 1931 شرح

       های نفتی مصرف نهایی فرآورده

 12.29- 2.24- 4.38- 14.28- خانگي، عمومي و تجاري

 8.65- 3.92- 6.68- 4.39- خانگي  -

 22.04- 2.58 2.89 35.39- تجاري و عمومي  -

 0.63 11.37- 6.98 34.65- صنعت

 1.04 4.83 2.17 1.05 حمل و نقل

 10.44- 2.91- 0.86- 12.77- كشاورزي

 - - - - ساير مصارف

 3.81 12.26 4.66- 11.28- مصارف غيرانرژي

 0.84- 2.85 0.71 8.03- نفتی های کل مصرف فرآورده
 

     گازطبیعی 

 1.64 11.36 8.76- 7.91 خانگي، عمومي و تجاري

 1.50 11.67 8.91- 7.80 خانگي  -

 2.58 9.29 7.77- 8.64 تجاري و عمومي  -

 5.97 2.99 6.15 11.63 صنعت 

 5.96 3.39- 10.76 12.68 حمل و نقل

 28.19 36.92 24.64 30.56 كشاورزي 

 30.78 9.00- 13.51- 104.68 مصارف غيرانرژي 

 6.49 5.32 3.20- 16.48 کل مصرف گازطبیعی 
 

     سنگ زغال

 - - - - خانگي، عمومي و تجاري

 - - - - خانگي  -

 - - - - تجاري و عمومي  -

 43.32 ♦ 2.46- 7.86 صنعت 

 27.93  ◊ 9.48 25.82 مصارف غيرانرژي 

 30.79 25.42 8.82 24.21 سنگکل مصرف زغال
 

     (1)منابع تجدیدپذیر قابل احتراق

 0.09 0.29 42.40 4.86 خانگي، عمومي و تجاري

 0.09 0.29 42.40 4.86 خانگي  -

 - - - - تجاري و عمومي  -

 0.09 0.29 42.40 4.86 کل مصرف منابع تجدیدپذیر قابل احتراق 
 

     برق 

 11.24 4.46 6.46 9.22- خانگي، عمومي و تجاري

 10.54 5.22 8.06 6.79- خانگي  -

 12.70 2.91 3.38 13.57- تجاري و عمومي  -

 5.54 0.07 4.12 9.65 صنعت 

 18.61 11.09- 3.63 18.08 حمل و نقل

 6.30 4.89 5.42 24.11 كشاورزي

 1.92 3.84 3.11- 5.17 ساير مصارف 

 8.28 2.90 5.25 1.83 کل مصرف برق

 4.10 4.20 0.79- 5.14 نهایی  کل مصرف
 2.51 4.71 0.37 2.20 کل مصرف نهایی انرژی 

 18.42 0.21- 9.74- 35.40 کل مصرف نهایی غیر انرژی  
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 ... ادامهمختلف های بخش در انرژی های حامل ییرشد ساالنه مصرف نها(: 1-99جدول )
 (درصد)

 1931 1932 1931 1931 1931 شرح
        های نفتی مصرف نهایی فرآورده

 4.82- 6.70- 11.95- 0.59 6.84- خانگي، عمومي و تجاري

 6.41- 9.77- 7.28- 7.24 6.37- خانگي  -

 2.80 11.55 32.25- 20.76- 8.31- تجاري و عمومي  -

 17.69- 3.20 6.93 9.27- 28.53- صنعت

 0.95 7.73 5.15 4.80 4.72- حمل و نقل

 24.30- 7.47 7.46- 0.11 5.59- كشاورزي

 56.41- 26.74- ♦ 40.58 8.12- ساير مصارف

 72.82 11.70 4.80- 14.01 11.49 مصارف غيرانرژي
 10.31 6.68 1.79 4.72 4.77- های نفتی کل مصرف فرآورده

 

      گازطبیعی 

 9.73 9.65 5.46- 8.24 2.91 خانگي، عمومي و تجاري

 10.26 10.04 5.76- 8.08 2.67 خانگي  -

 6.19 7.13 3.42- 9.26 4.55 تجاري و عمومي  -

 7.91 6.74 3.95 7.39 2.68- صنعت 

 0.24- 1.16- 0.45 3.09 5.07 حمل و نقل

 26.49 17.61 12.17 20.11 21.84 كشاورزي 

 15.43 3.79- 3.78 3.28 4.99 مصارف غيرانرژي 
 9.49 6.45 0.62- 7.19 1.61 کل مصرف گازطبیعی 

 

      سنگ زغال

 - - - - - خانگي، عمومي و تجاري

 - - - - - خانگي  -

 - - - - - تجاري و عمومي  -

 6.71- 13.14- 3.29- 21.27 18.33- صنعت 

 1.74- 10.55 33.37 2.09- 0.97 مصارف غيرانرژي 
 2.51- 5.83 23.74 2.85 3.82- سنگکل مصرف زغال

 

      (1)منابع تجدیدپذیر قابل احتراق

 0.17- 0.34- 0.14  ◊  ◊ ي، عمومي و تجاريخانگ

 0.17- 0.34- 0.14  ◊  ◊ خانگي  -

 - - - - - تجاري و عمومي  -
 0.17- 0.34- 0.14  ◊  ◊ کل مصرف منابع تجدیدپذیر قابل احتراق 

 

      برق 

 4.74 1.39 6.30 3.42 8.13 خانگي، عمومي و تجاري

 4.00 2.03 6.41 2.99 6.94 خانگي  -

 6.20 0.13 6.09 4.27 10.53 تجاري و عمومي  -

 8.81 2.07 7.10 4.56 1.76 صنعت 

 19.49 9.30 9.38 23.54- 47.86 حمل و نقل

 8.77 3.53- 7.54 0.37 2.56 كشاورزي

 0.60 0.59- 6.76 16.98 4.70 ساير مصارف 
 2.46 0.85 6.77 3.49 5.08 کل مصرف برق

 9.52 5.86 1.00 5.94 0.21- کل مصرف نهایی 
 6.99 6.26 1.06 5.71 1.20- کل مصرف نهایی انرژی 

 40.88 2.99 0.54 7.62 7.50 کل مصرف نهایی غیر انرژی  

 باشد. مي« ميليون بشكه معادل نفت خام»مالحظات: محاسبات رشد براساس مقادير 
 گردد. الت دامي( مي( شامل بيوگاز و بيوماس جامد )شامل هيزم  زغال چوب  بوته و خار و فضو1
      باشند. مي 50/5مقادير كيتر از  ◊    /+ درصد رشد داشته است.-355بيش از  ♦
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 مختلف های رشد ساالنه مصرف انرژی در بخش(: 1-91جدول )

 ( درصد) 

 1931 1932 1931 1931 1931 1939 1937 1931 1931 شرح

          خانگی، عمومی  و تجاری 

 4.82- 6.70- 11.95- 0.59 6.84- 12.29- 2.24- 4.38- 14.28- ي هاي نفت فرآورده

 9.73 9.65 5.46- 8.24 2.91 1.64 11.36 8.76- 7.91 گازطبيعي 

 - - - - - - - - - سنگزغال

 0.17- 0.34- 0.14  ◊  ◊ 0.09 0.29 42.40 4.86 منابع تجديدپذير قابل احتراق 

 4.74 1.39 6.30 3.42 8.13 11.24 4.46 6.46 9.22- (1)برق

 7.78 6.83 4.24- 6.66 2.59 1.19 8.43 5.71- 2.18 کل مصرف انرژی 

 

          خانگی

 6.41- 9.77- 7.28- 7.24 6.37- 8.65- 3.92- 6.68- 4.39- هاي نفتي  فرآورده

 10.26 10.04 5.76- 8.08 2.67 1.50 11.67 8.91- 7.80 گازطبيعي 

 - - - - - - 0.27 - - سنگ زغال

 0.17- 0.34- 0.14  ◊  ◊ 0.09 0.29 42.40 4.86 منابع تجديدپذير قابل احتراق

 4.00 2.03 6.41 2.99 6.94 10.54 5.22 8.06 6.79- برق

 8.14 7.16 4.39- 7.23 2.25 1.36 8.87 6.23- 4.66 کل مصرف انرژی 

 

          تجاری و عمومی

 2.80 11.55 32.25- 20.76- 8.31- 22.04- 2.58 2.89 35.39- هاي نفتي  فرآورده

 6.19 7.13 3.42- 9.26 4.55 2.58 9.29 7.77- 8.64 گازطبيعي 

 - - - - - - - - - سنگ زغال

 - - - - - - - - - منابع تجديدپذير قابل احتراق

 6.20 0.13 6.09 4.27 10.53 12.70 2.91 3.38 13.57- (1)برق

 5.94 5.13 3.46- 3.84 4.32 0.39 6.30 3.06- 8.73- کل مصرف انرژی 

 

 صنعت
         

 17.69- 3.20 6.93 9.27- 28.53- 0.63 11.37- 6.98 34.65- هاي نفتي  فرآورده

 7.91 6.75 3.95 7.39 2.68- 5.97 2.99 6.15 11.63 گازطبيعي 

 6.71- 13.14- 3.29- 21.27 18.33- 43.32 ♦ 2.46- 7.86 سنگ زغال

 8.81 2.07 7.10 4.56 1.76 5.54 0.07 4.12 9.65 برق

 6.19 5.73 4.60 5.63 4.96- 5.38 0.91 5.97 1.98 کل مصرف انرژی 
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 ... ادامه مختلف های رشد ساالنه مصرف انرژی در بخش(: 1-91جدول )

 ( درصد) 

 1931 1932 1931 1931 1931 1939 1937 1931 1931 شرح

          حمل و نقل 

 0.95 7.73 5.15 4.80 4.72- 1.04 4.83 2.17 1.05 اي نفتي ه فرآورده

 0.24- 1.16- 0.45 3.09 5.07 5.96 3.39- 10.76 12.68 گازطبيعي 

 19.49 9.30 9.38 23.54- 47.86 18.61 11.09- 3.63 18.08 برق

 0.80 6.44 4.44 4.51 3.30- 1.72 3.62 3.34 2.49 کل مصرف انرژی 

 

          کشاورزی 

 24.30- 7.47 7.46- 0.11 5.59- 10.44- 2.91- 0.86- 12.77- هاي نفتي  فرآورده

 26.49 17.61 12.17 20.11 21.84 28.19 36.92 24.64 30.56 گازطبيعي 

 1.77 3.53- 7.54 0.37 2.56 6.30 4.89 5.42 24.11 برق

 0.10- 5.46 3.06 4.24 2.42 1.31 4.19 3.71 1.71 کل مصرف انرژی

 

 یر مصارف سا
         

 56.41- 26.74- ♦ 40.58 8.12-  ◊ - - - هاي نفتي  فرآورده

 0.60 0.59- 6.76 16.98 4.70 1.92 3.56 3.11- 5.17 برق

 20.39- 12.14- 87.09 17.40 4.44 4.03 3.56 3.11- 5.17 کل مصرف انرژی

 

          مصارف غیر انرژی 

 72.82 11.70 4.80- 14.01 11.49 3.81 12.26 4.66- 11.28- هاي نفتي  فرآورده

 15.43 3.79- 3.78 3.28 4.99 30.78 9.00- 13.51- 104.68 گازطبيعي 

 1.74- 10.55 33.37 2.09- 0.97 27.93 0.01- 9.48 25.82 سنگ زغال

 40.88 2.99 0.54 7.62 7.50 18.42 0.21- 9.74- 35.40 کل مصرف انرژی 

 9.25 5.86 1.00 5.94 0.21- 4.10 4.20 0.79- 5.14 حمل و نقل 

 4.93 6.26 1.06 5.71 1.20- 2.51 4.71 0.37 2.20 هاي نفتي  فرآورده

 40.88 2.99 0.54 7.62 7.50 18.42 0.21- 9.74- 35.40 گازطبيعي 

 باشد. مي« ميليون بشكه معادل نفت خام»مالحظات: محاسبات سهم براساس مقادير 
 گردد.رق نيز مي( شامل ساير مصارف ب1
  باشند. مي 50/5مقادير كيتر از  ◊    /+ درصد رشد داشته است.-355بيش از  ♦



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 های انرژی قیمت اسمی و واقعی حامل -

 سرانه مصرف نهایی، مصرف نهایی انرژی و غیر انرژی در کشورها و مناطق منتخب جهان -

 های مختلف در کشورها و مناطق منتخب جهان ها و حامل سرانه مصرف نهایی انرژی به تفکیک بخش -

 برخی از کشورها و مناطق منتخب جهان شاخص عرضه انرژی اولیه و مصرف نهایی انرژی در -

 شدت انرژی در برخی از کشورها و مناطق منتخب جهان -

 ضریب انرژی در ایران و جهان -

 وری انرژی در ایران شاخص بهره -

 متوسط هزینه ساالنه انرژی خانوارهای شهری و روستایی ایران -

 

 

 
  صاد انرژیهای عمده اقت روند شاخص -2-11-1
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 1581-89 یها سال یفروشی کاالها و خدمات ط ردههای انرژی و شاخص قیمت خ حامل ی(: قیمت اسم1-53جدول )

 1581 1585 1582 1581 1581 سال

 614.7 525.6 418.5 407.0 409.5 (1)برق

 10000 4000,7000,10000 4000,7000 4000,7000 4000,7000 (2)بنزين معمولی

 (2)بنزين سوپر
4000,7000 

4000,7000 4000,7000 5000,8000,11000 12000 
5000,8000 

 1500 1000,1500 1000 1000 1000 (2)نفت سفيد

           : (2)نفت گاز

 2100 5000 3500 3500 3500 نيروگاه -  

 3000 2500,3500,5000 3500 3500 3500 ها ساير بخش -  

           (2)نفت كوره

 1300 1300 2000 2000 2000 نيروگاه -  

 3000 2500 2000 2000 2000 ها ساير بخش -  

 9578 9091 7390 7390 1623.9 (2)گاز مايع

(4) (3)گازطبيعی
 1200 742.2 729.5 ● ● 

( CPIكننده ) شاخص قيمت مصرف

(111=1331)(1) 
42.8 55.3 73.5 84.2 93.6 

 
 ادامه ... 1581-89 یها سال یفروشی کاالها و خدمات ط های انرژی و شاخص قیمت خرده حامل ی(: قیمت اسم1-53جدول )

 1581 1581 1583 سال
1589 

 ماهه اول 9
 ماهه دوم  1

 آزاد ای سهمیه

 809.0 744.0 682.7 662.0 (1)برق

 30000 15000 10000 10000 10000 10000 (2)بنزين معمولی

 35000 35000 12000 12000 12000 12000 (2)بنزين سوپر

 1500 1500 1500 1500 (2)نفت سفيد

   : (2)نفت گاز

  
    

 50 50 50 607 نيروگاه -  

 3000 3000 3000 3000 ها ساير بخش -  

     (2)نفت كوره
 

      

 50 50 50 607 نيروگاه -  

 3000 3000 3000 3000 ها ساير بخش -  

 12662 10227 9903 9578 (2)گاز مايع

 ● ● ● ● ● ● (3)گازطبيعی

( CPIكننده ) شاخص قيمت مصرف

(111=1331)(1) 
100.0 108.2 137.3 185.1 

 ها(ساعت )متوسط كل بخش( ريال / كيلووات1

 باشد(. كيلويي مي 11هاي  مربوط به مصارف بخش خانگي  در كپسول  ( ريال / ليتر )در مورد گاز مايع، قيمت2

 ها و بدون در نظر گرفتن مبلغ آبونمان است(. ( ريال / مترمكعب )متوسط كل بخش3

 ماهه گرم سال. 7ط تعرفه قيمت در ( متوس4

از بانک مركزي جمهوري اسالمي ايران به  شاخص( به دليل در دسترس نبودن اطالعات شاخص قيمت مصرف كننده بانک مركزي در سال هاي اخير ، مأخذ اين 5
 مركز آمار ايران تغيير كرد.

 باشند.مقادير در دسترس نمي ●



   ژي در ایران تحوالت بخش انر 

  

848 

 1581-89 یها سال یفروشی کاالها و خدمات ط انرژی و شاخص قیمت خردههای  حامل یقیمت واقع(: 1-51جدول )

 1581 1585 1582 1581 1581 سال

 657 624 569 736 957 (1ق)بر

 10684 4751,8314,11876 5442,9524 7233,12658 9346,16355 (2)بنزين معمولی

 (2)بنزين سوپر
9346 ,16355 

7233,12658 5442,9524 5983,9501,13064 12821 
11682, 18692 

 1603 1781 , 1188 1361 1808 2336 (2)نفت سفيد

      : (2)نفت گاز

 2244 5938 4762 6329 8178 نيروگاه -  

 3205 2969,4157,5938 4762 6329 8178 ها ساير بخش -  

      (2)نفت كوره

 1389 1544 2721 3617 4673 نيروگاه -  

 3205 2969 2721 3617 4673 ها ساير بخش -  

 10233 10797 10054 13363 3794 (2)گاز مايع

(4) (3)گازطبيعی
2804 1342 992 ● ● 

 
 ... ادامه 1581-89 یها سال یفروشی کاالها و خدمات ط های انرژی و شاخص قیمت خرده حامل یقیمت واقع(: 1-51جدول )

 1581 1581 1583 سال
1589 

 ماهه اول 9
 ماهه دوم  1

 آزاد ای سهمیه

 437 542 631 662 (1)برق

 16207 8104 5402 7283 9242 10000 (2)بنزين معمولی

 18909 18909 6483 8740 11091 12000 (2)بنزين سوپر

 810 810 1092 1386 1500 (2)نفت سفيد

 : (2)نفت گاز
   

    

 27 27 36 46 607 نيروگاه -  

 1621 1621 2185 2773 3000 ها ساير بخش -  

       (2)نفت كوره

 27 27 36 46 607 نيروگاه -  

 1621 1621 2185 2773 3000 ها ساير بخش -  

 7449 9152 9578 (2)گاز مايع
 

6841 

 ● ● ● ● ● (3)گازطبيعی

 ( مراجعه شود. 1-35(  به زير نويس جدول )3و  2، 1
 ماهه گرم سال. 7( متوسط تعرفه قيمت در 4

 باشند.در دسترس نمي مقادير ●
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، مصرف نهایی انرژی و غیر انرژی در کشورها و مناطق مختلف جهان کل (: سرانه مصرف نهایی1-51جدول )

 2119در سال 

 )تن معادل  نفت خام/ نفر(

 مصرف نهایی غیر انرژی مصرف نهایی انرژی مصرف نهایی کل نام کشور یا گروه کشورها

OECD 2.91 2.62 0.29 
 0.36 3.58 3.94 شمالی آمريکای

 0.46 4.41 4.87 اياالت متحده آمريکا 
 0.27 1.97 2.24 ژاپن

 0.98 2.55 3.53 كره جنوبی 
 0.06 1.21 1.26 تركيه
 0.48 3.44 3.92 نروژ 

 OECD  (1) 0.52 0.46 0.05كشورهای آسيايی غير 
 ◊ 0.46 0.48 آفريقا

 0.33 1.83 2.16 خاورميانه
 0.13 1.35 1.48 چين و هنگ كنگ

 ◊ 0.41 0.45 هند
 ◊ 0.43 0.45 پاكستان

 0.89 3.51 4.39 عربستان سعودی 
 0.06 0.90 0.96 ونزوئال

 0.38 2.07 2.45 ايران

 0.12 1.19 1.31 جهان

 IEA, International Energy Agency, Online Data Services, www.iea.org :مأخذ

          .باشد يم 55/5 قدار كمتر ازم  ◊     ( به استثناي چين. 1

 
 2119ها در سال  (: سرانه کل مصرف نهایی به تفکیک بخش1 -59جدول )

 )تن معادل  نفت خام/ نفر(

 نام کشور یا  گروه کشورها
 خانگی، 

 تجاری و عمومی
(1)کشاورزی حمل و نقل صنعت

 
مصارف 

 نامشخص

مصارف 

 غیرانرژی

مصارف 

 نهایی

OECD 0.92 0.64 0.98 0.06 ◊ 0.29 2.91 
 3.94 0.36 0.05 0.07 1.55 0.74 1.17 آمريکای شمالی

 4.87 0.46 0.06 0.06 1.95 0.84 1.49 اياالت متحده آمريکا 
 2.24 0.27 ◊ ◊ 0.56 0.65 0.72 ژاپن

 3.53 0.98 ◊ 0.05 0.68 0.96 0.83 كره جنوبی 
 1.26 0.06 ◊ 0.06 0.34 0.40 0.41 تركيه
 3.92 0.48 ◊ 0.08 0.87 1.15 1.33 نروژ 

OECDكشورهای آسيايی غير
(2) 0.16 0.17 0.11 ◊ ◊ 0.05 0.52 

 0.48 ◊ ◊ ◊ 0.10 0.07 0.28 آفريقا
 2.16 0.33 ◊ ◊ 0.59 0.66 0.51 خاورميانه

 1.48 0.13 0.05 ◊ 0.23 0.71 0.32 چين و هنگ كنگ
 0.45 ◊ ◊ ◊ 0.08 0.15 0.15 هند

 0.45 ◊ ◊ ◊ 0.09 0.11 0.22 پاكستان
 4.39 0.89 ◊ ◊ 1.35 1.43 0.71 عربستان سعودی 

 0.96 0.06 ◊ ◊ 0.39 0.30 0.21 ونزوئال
 2.45 0.38 ◊ 0.10 0.59 0.59 0.79 ايران

 1.31 0.12 ◊ ◊ 0.38 0.37 0.38 جهان

 IEA, International Energy Agency, Online Data Services, www.iea.org                                                        مأخذ:           

 گردد.    ( بخش كشاورزي شامل اطالعات شيالت نيز مي1
          .باشد يم 55/5 مقدار كمتر از  ◊     ( به استثناي چين.     2
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 به استثناي چين مي باشد. OECDمنظور كشورهاي آسيايي غير ( 1
 

 2119ها در سال  حامل کیبه تفک یانرژ ییصرف نها(: سرانه م1-58جدول )
 )تن معادل  نفت خام/ نفر(

 گازطبیعی های آننفت و فرآورده زغال سنگ نام کشور یا گروه کشورها
های انرژی

 تجدیدپذیر
 کل برق و حرارت

OECD 0.08 1.10 0.57 0.18 0.69 2.62 

 3.58 0.84 0.22 0.86 1.61 0.05 آمريکای شمالی

 4.41 1.04 0.27 1.09 1.95 0.05 متحده آمريکا  اياالت

 1.97 0.65 0.05 0.23 0.88 0.16 ژاپن

 2.55 0.99 0.09 0.43 0.86 0.17 كره جنوبی 

 1.21 0.28 0.07 0.30 0.43 0.13 تركيه

 3.44 1.97 0.24 0.08 1.05 0.10 نروژ 

 OECD (1) 0.07 0.16 ◊ 0.12 0.09 0.46كشورهای آسيايی غير 

 0.46 0.05 0.24 ◊ 0.13 ◊ ريقاآف

 1.83 0.35 ◊ 0.67 0.79 ◊ خاورميانه

 1.35 0.45 0.08 0.10 0.30 0.42 چين و هنگ كنگ

 0.41 0.08 0.12 ◊ 0.13 0.08 هند

 0.43 0.05 0.17 0.08 0.10 ◊ پاكستان

 3.51 0.79 ◊ 0.60 2.11 ◊ عربستان سعودی 

 0.90 0.20 ◊ 0.20 0.49 ◊ ونزوئال

 2.07 0.27 ◊ 1.13 0.65 ◊ ايران

 1.19 0.29 0.14 0.19 0.45 0.12 جهان

 IEA, International Energy Agency, Online Data Services, www.iea.org                                                        مأخذ:           

 گردد.    ( بخش كشاورزي شامل اطالعات شيالت نيز مي1
 به استثناي چين.     ( 2
          .باشد يم 55/5 زمقدار كمتر ا  ◊
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نمودار )8-1(: سرانه مصرف نهایی انرژی در سال 2018 به تفکیک حامل های انرژی
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زغال سنگ  نفت و فرآورده های آن گاز طبیعی انرژی های تجدید پذیر برق و حرارت

 

 به استثناي چين مي باشد. OECDمنظور كشورهاي آسيايي غير ( 1
 

در کشورها و مناطق  یانرژ ییو مصرف نها هیاول یعرضه انرژ ت،یجمع ،یناخالص داخل دی(: تول1-11جدول )
 2119مختلف جهان در سال 

 انام کشور ی
 گروه کشورها

تولید ناخالص داخلی براساس 
 جمعیت (1))میلیارد دالر(

 )میلیون نفر(

 عرضه انرژی اولیه

)میلیون تن معادل نفت 
 خام(

مصرف نهایی 
)میلیون تن انرژی 

 معادل نفت خام(

 سرانه  
 نفر(/)تن معادل نفت خام

 برابری قدرت خرید نرخ ارز
عرضه 

 انرژی اولیه  

مصرف 
 رژی نهایی ان

OECD 50048.9 56757.3 1301.9 5369.4 3408.8 4.12 2.62 

 3.58 5.54 1748.5 2709.0 489.1 23604.3 22428.4 آمريکای شمالی

 4.41 6.81 1444.7 2230.8 327.4 19517.3 19517.3 اياالت متحده آمريکا

 1.97 3.37 248.9 426.0 126.4 5291.8 4522.6 ژاپن

 2.55 5.47 131.4 282.3 51.6 2108.5 1598.1 كره جنوبی

 1.21 1.77 98.3 144.2 81.4 2294.6 980.4 تركيه

 3.44 5.34 18.3 28.3 5.3 328.2 404.1 نروژ 

 OECD (2) 6864.6 21708.3 2534.1 1925.0 1176.8 0.76 0.46 غيركشورهای آسيايی 

 0.46 0.66 588.8 836.7 1275.6 6447.3 2533.4 آفريقا

 1.83 3.15 453.1 782.2 248.0 6163.9 2556.8 خاورميانه

 1.35 2.29 1888.0 3210.6 1400.2 24525.1 13714.5 چين و هنگ كنگ

 0.41 0.68 555.8 919.4 1352.6 9950.5 2604.6 هند

 0.43 0.52 91.5 111.3 212.2 1119.6 318.9 پاكستان

 3.51 6.34 118.2 213.6 33.7 1767.2 676.3 عربستان سعودی

 0.90 1.45 26.1 41.9 28.9 289.9 387.5 ونزوئال

 2.07 3.25 169.0 265.7 81.8 1580.8 436.2 ايران

 1.19 1.88 9020.9 14281.9 7588.1 128851.1 81989.1 جهان

 IEA, International Energy Agency, Online Data Services, www.iea.org                                                        مأخذ:           

 ( به استثناي چين.     2    .   2515سال  ثابت هاي برحسب قيمت( 1
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 2119جهان در سال  مختلف(: شاخص شدت انرژی در کشورها و مناطق 1-11جدول )

 نام کشور یا
 گروه کشورها

  شدت عرضه انرژی اولیه براساس

(1))تن معادل نفت خام / هزار دالر(
 

 مصرف نهایی انرژی  براساس شدت

(1))تن معادل نفت خام / هزار دالر(
 

 برابری قدرت خرید نرخ ارز برابری قدرت خرید نرخ ارز

OECD 0.11 0.09 0.07 0.06 

 0.07 0.08 0.11 0.12 آمريکای شمالی

 0.07 0.07 0.11 0.11 اياالت متحده آمريکا 

 0.05 0.06 0.08 0.09 ژاپن

 0.06 0.08 0.13 0.18 كره جنوبی 

 ◊ 0.10 0.06 0.15 تركيه

 0.06 0.05 0.09 0.07 نروژ 

 OECD (2) 0.28 0.09 0.17 0.05كشورهای آسيايی غير 

 0.09 0.23 0.13 0.33 آفريقا

 0.07 0.18 0.13 0.31 خاورميانه

 0.08 0.14 0.13 0.23 چين و هنگ كنگ

 0.06 0.21 0.09 0.35 هند

 0.08 0.29 0.10 0.35 پاكستان

 0.07 0.17 0.12 0.32 عربستان سعودی 

 0.09 0.07 0.14 0.11 ونزوئال

 0.11 0.39 0.17 0.61 ايران

 0.07 0.11 0.11 0.17 جهان

 IEA, International Energy Agency, Online Data Services, www.iea.org                                                        مأخذ:           

 .2515سال  ثابت هاي برحسب قيمت( 1
 ( به استثناي چين.2
          .باشد يم 55/5ز مقدار كمتر ا  ◊

 
 کل کشور براساس اطالعات داخلی ترازنامه ی(: شاخص شدت انرژ1-12جدول )

 سال

تولید  ناخالص داخلی 

به قیمت ثابت سال 

 (1))میلیارد ریال( 1581

عرضه کل انرژی 

)میلیون بشکه اولیه 

 معادل نفت خام( 

مصرف نهایی انرژی 

)میلیون بشکه معادل 

 نفت خام(

شدت عرضه انرژی 

کشور )بشکه اولیه 

معادل نفت خام به 

  میلیون ریال(

شدت مصرف نهایی 

)بشکه انرژی کشور 

معادل نفت خام به 

 میلیون ریال(

1331 6364368.6 1588.7 1055.3 0.25 0.17 

1331 5873423.5 1588.6 1059.2 0.27 0.18 

1332 5854329.0 1654.0 1106.1 0.28 0.19 

1333 6042535.0 1736.4 1133.8 0.29 0.19 

1331 5946680.4 1698.8 1120.3 0.29 0.19 

1331 6691109.3 1792.2 1184.2 0.27 0.18 

1331 6940834.0 1858.5 1196.7 0.27 0.17 

1331 6564709.0 1919.6 1271.7 0.29 0.19 

1331 6137335.9 2069.6 1334.3 0.34 0.22 

 ( مأخذ: بانک مركزي جمهوري اسالمي ايران.1
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 (: ضریب انرژی در کشورها و مناطق مختلف جهان1-15جدول )

نام کشور یا 
 گروه کشورها

 2119-2119دوره  1889-2119دوره  1899-89دوره 

متوسط نرخ رشد ساالنه 
ضریب  )درصد(

 انرژی 

نرخ رشد ساالنه  متوسط
ضریب  )درصد(

 انرژی 

متوسط نرخ رشد ساالنه 
ضریب  )درصد(

تولید ناخالص  انرژی 
 (1)داخلی

 مصرف 
 نهایی  انرژی 

تولید ناخالص 
 (1)داخلی

 مصرف
 نهایی انرژی  

تولید ناخالص 
 (1)داخلی

 مصرف
 نهایی انرژی   

OECD 2.73 0.82 0.30 2.49 0.79 0.32 1.60 0.13 0.08 
 0.25 0.45 1.82 0.34 0.88 2.61 0.10 0.30 3.09 آمريکای شمالی

 0.21 0.37 1.79 0.29 0.77 2.63 0.04 0.13 3.11 آمريکا 
 1.94- 1.26- 0.65 0.23- 0.23- 1.04 1.05 2.11 2.01 ژاپن

 0.51 1.60 3.15 0.54 3.18 5.93 0.91 6.03 6.61 كره جنوبی
 0.71 3.68 5.21 0.86 3.43 3.97 0.77 3.30 4.29 تركيه
 0.07- 0.09- 1.22 0.19 0.41 2.21 0.35 1.19 3.45 نروژ 

 0.51 2.94 5.76 0.59 3.25 5.52 0.66 3.33 5.07 آسيا )بدون چين( 
 0.74 2.61 3.53 0.61 3.06 5.00 1.09 2.68 2.46 آفريقا

 1.04 2.88 2.77 1.22 5.33 4.35 1.02 4.77 4.66 خاورميانه
 0.43 3.36 7.81 0.62 6.18 9.94 0.21 1.95 9.19 گ كنگ چين و هن

 0.51 3.65 7.09 0.54 3.43 6.36 0.48 2.60 5.46 هند
 0.84 3.47 4.13 0.78 3.53 4.55 0.94 3.84 4.09 پاكستان

 1.16 3.69 3.17 1.83 5.95 3.25 1.64 6.28 3.82 عربستان
 0.49 2.96- 5.99- 0.34 1.14 3.36 0.54- 2.86 5.28- ونزوئال

 1.27 2.14 1.69 1.37 6.05 4.40 1.42 6.19 4.36 ايران

 0.46 1.52 3.29 0.57 2.32 4.06 0.29 0.87 2.98 جهان

 IEA, International Energy Agency, Online Data Services, www.iea.org                                                        مأخذ:           

 باشد. ( توليد ناخالص داخلي براساس برابري قدرت خريد مي1

 

 های مختلف  (: ضریب انرژی ایران در دوره1-11جدول )

 دوره
متوسط نرخ رشد ساالنه تولید 

 )درصد( (1)ناخالص داخلی

متوسط نرخ رشد ساالنه مصرف 
 )درصد(نهایی انرژی 

 ضریب انرژی

11-1311 -4.5 6.6 -1.5 
11-1311 3.8 6.2 1.6 
11-1311 4.7 6.1 1.3 
31-1311 0.5 2.9 5.8 

 باشند. مي 1335( ارقام برحسب سال پايه 1
 

 های منتخبوری انرژی در سال : شاخص بهره(1-13جدول )

 سال
 تولید ناخالص داخلی به قیمت 

 )میلیارد ریال( 1581ثابت سال 

 مصرف نهایی انرژی 
 )میلیون بشکه معادل نفت خام(

 وری انرژی  شاخص بهره
 )هزار ریال به ازای یک بشکه(

1335 6364368.6 1055.3 6031.1 

1331 5873423.5 1059.2 5545.3 

1332 5854329.0 1106.1 5293.0 

1333 6042535.0 1133.8 5329.3 

1334 5946680.4 1120.3 5308.3 

1335 6691109.3 1184.2 5650.5 

1331 6940834.0 1196.7 5799.8 

1337 6564709.0 1271.7 5162.3 

1331 6137335.9 1334.3 9944.7 

 مأخذ : بانک مركزي جمهوري اسالمي ايران.
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     1589(: متوسط هزینه ساالنه انرژی خانوارهای شهری در سال 1-11جدول )
 )درصد(  

 شرح
کل 
 هاهزینه

های   کل هزینه
 خوراکی

 های غیر خوراکی  هزینه

های  کل هزینه
 غیرخوراکی

سایر  هزینه انرژی
های  هزینه

 غیرخوراکی
 (2و  1) گاز (1)برق

مصرفی گاز 
 اتومبیل

سوخت 
 (5)مایع

انواع 
 بنزین

 های سوخت
 (1)جامد 

           متوسط کل خانوارها

 342.6 ◊ 8.3 0.9 0.5 4.3 4.7 361.3 113.1 474.4 مبلغ )ميليون ريال(    
 72.2 ◊ 1.8 0.2 0.1 0.9 1.0 76.2 23.8 100.0 درصد    

           های هزینه :دهک

 47.7 ◊ 1.6 0.2 0.1 2.7 2.5 54.7 45.3 100.0 دهك اول     
 60.4 ◊ 1.6 0.1 0.2 1.8 1.8 65.9 34.1 100.0 دهك دوم     
 62.0 ◊ 1.8 0.1 0.2 1.5 1.5 67.2 32.8 100.0 دهك سوم     
 63.3 ◊ 2.0 0.1 0.2 1.4 1.4 68.3 31.7 100.0 دهك چهارم     
 65.1 ◊ 2.1 0.2 0.2 1.2 1.4 70.2 29.8 100.0 دهك پنجم     
 67.4 ◊ 2.1 0.2 0.2 1.1 1.2 72.2 27.8 100.0 دهك ششم    
 69.2 ◊ 2.0 0.3 0.2 1.0 1.0 73.7 26.3 100.0 دهك هفتم     
 72.0 ◊ 2.0 0.2 0.1 0.8 0.9 76.0 24.0 100.0 دهك هشتم     
 75.7 ◊ 1.8 0.2 0.1 0.7 0.8 79.2 20.8 100.0 دهك نهم    
 82.5 ◊ 1.3 0.1 ◊ ◊ 0.5 84.9 15.1 100.0 دهك دهم    

 مأخذ: واحد اطالع رساني آماري مركز آمار ايران. 
 شود. هاي مربوط به جريمه و وصل مجدد را شامل نمي( هزينه1
 شود. معمولي و پيک نيكي( مي ( شامل گاز لوله كشي و گاز مايع )در انواع كپسولي2
 شود. مي عيما يهاسوخت ريو نفت مشعل و سا اهينفت س ل،يگازوئ د،يشامل نفت سف( 3
    شود.يم يوانيح يهاچوب، خرده چوب، سوخت زم،يزغال سنگ، زغال چوب و خاک زغال، ه( شامل 4
 .  باشد يم 55/5ز مقدار كمتر ا  ◊

 

 1589نه انرژی خانوارهای روستای در سال (: متوسط هزینه ساال1-11جدول )
 )درصد( 

 شرح
کل 
 هاهزینه

های کل هزینه
 خوراکی

 های غیر خوراکی  هزینه

های کل هزینه
 غیرخوراکی

سایر  هزینه انرژی
های  هزینه

 غیرخوراکی
 (2و  1) گاز (1)برق

مصرفی  گاز
 اتومبیل

سوخت 
 (5)مایع

انواع 
 بنزین

 هایسوخت
 (1)جامد 

           توسط کل خانوارهام

 145.1 0.1 5.6 1.2 0.4 4.0 3.8 160.2 100.8 261.0 مبلغ )ميليون ريال(    
 55.6 ◊ 2.2 0.4 0.2 1.5 1.5 61.4 38.6 100.0 درصد    

           های هزینه :دهک

 29.8 0.2 0.6 0.5 ◊ 3.5 3.7 38.2 61.8 100.0 دهك اول     
 44.1 0.05 1.3 0.6 ◊ 2.6 2.7 51.3 48.7 100.0 دهك دوم     
 45.1 0.1 2.1 0.5 0.1 2.4 2.3 52.5 47.5 100.0 دهك سوم     
 48.3 ◊ 2.0 0.5 0.2 2.3 2.0 55.2 44.8 100.0 دهك چهارم     
 50.1 ◊ 2.2 0.4 0.2 2.0 1.9 56.9 43.1 100.0 دهك پنجم     
 52.0 ◊ 2.4 0.5 0.2 1.8 1.7 58.6 41.4 100.0 دهك ششم    
 54.5 ◊ 2.5 0.4 0.2 1.7 1.6 61.0 39.0 100.0 دهك هفتم     
 55.6 ◊ 2.6 0.5 0.2 1.5 1.4 61.9 38.1 100.0 دهك هشتم     
 58.1 ◊ 2.3 0.3 0.2 1.2 1.2 63.4 36.6 100.0 دهك نهم    
 64.1 ◊ 1.9 0.4 0.1 0.8 0.9 68.2 31.8 100.0 دهك دهم    

 الع رساني آماري مركز آمار ايران. مأخذ: واحد اط
 شود. هاي مربوط به جريمه و وصل مجدد را شامل نمي( هزينه1
 شود. ( شامل گاز لوله كشي و گاز مايع )در انواع كپسولي معمولي و پيک نيكي( مي2
 شود. مي عيما يهاسوخت ريو نفت مشعل و سا اهينفت س ل،يگازوئ د،يشامل نفت سف( 3
    شود.يم يوانيح يهاچوب، خرده چوب، سوخت زم،يل سنگ، زغال چوب و خاک زغال، هزغا( شامل 4
.  باشد يم 55/5ز مقدار كمتر ا  ◊





 

 

 

 

 

 

 

 

 
  خامنفت 

 ذخاير و ميادين نفتي -

 موازنه توليد، مصرف، واردات و صادرات نفت خام -

 منابع و مصارف مايعات و ميعانات گازي -

 حمل نفت خام و عملکرد خطوط لوله نفت خام -

 ها ظرفيت اسمي پااليشگاه -

 ها خوراک پااليشگاه -

 قيمت اسپات نفت خام سبک و سنگين ايران -

 

 هاي نفتي  فرآورده 

 هاي نفتي توليد فرآورده -

 ها سوخت پااليشگاه -

 هاي عمده نفتي صادرات و واردات فرآورده -

 هاي نفتي عملکرد انتقال، هزينه حمل و حمل فرآورده -

 ها هاي عمد نفتي به تفکيک بخش مصرف فرآورده -

 هاي پتروشيمي به استثناي گازطبيعي خوراک مصرفي در مجتمع -

 ر خليج فارسهاي نفتي در بازا قيمت فوب فرآورده -

 هاي عمده نفتي قيمت اسمي فروش فرآورده -

 
 جداول نفت -3-11-1
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 هاي مختلف (: ذخاير هيدروكربوري مايع قابل استحصال ايران در پايان سال1-84جدول )

 1334 1331 1331 1331 1338 1333 1331 1331 1331 شرح

خام، مايعات و ميعاناات   نفت
 گازي )ميليارد بشكه(

156.5 (1)156.5 157.5 158.4 157.2 155.6 160.1 158.7 158.9 

 ○ 108.0 94.5 95.3 125.3 124.6 127.9 126.6 96.4 (2) عمر ذخاير )سال(

 باشد.  مي 1931( ذخاير در ابتداي سال 1
 خام و ميعانات گازي كشور براساس توليد سال قبل و عدم كشف ذخاير جديد. ( عمر ذخاير يعني زمان اتمام ذخاير قابل استحصال نفت 2

 باشند. قادير محرمانه ميم ○
 

  1331-34هاي (: اكتشاف ميادين نفتي جديد طي سال1-83جدول )

 سال
ضريب جايگزيني  ذخيره در جاي اوليه

 مايعات و ميعانات گازي )ميليون بشکه( گاز همراه )ميليارد مترمکعب( خام )ميليون بشکه(نفت  (1)خام نفت

0931 1682.2 385.0 (2)1793.2 1.2 

0930 2123.0 11.4 (2)3.5 2.0 

0932 ● 354.6 196.2 ● 

0939 2287.8 195.8 224.8 2.2 

0931 177.0 420.0 ● 0.2 

0931 91.0 502.7 188.4 0.1 

0931 110.0 113.1 35.3 0.1 

0931 2758.8 75.3 160.4 2.3 

0931 21676.9 612.0 1422.0 26.0 

 باشد.  خام در هر سال مي در جاي اوليه نفت خام به توليد نفت ( ضريب جايگزيني نفت خام: نسبت بين ذخيره1
 باشد.( تنها شامل ميعانات گازي مي2
  باشند.مقادير در دسترس نمي  

 

 1331-34هاي هاي حفاري انجام شده توسط شركت ملي حفاري ايران طي سال ( : فعاليت1-11جدول )

 سال

هاي  تعداد دكل
مورد استفاده 

(1))دكل/سال(
 

 هاي حفاري شدهچاه

 جمع تکميلي -تعميراتي توصيفي -اي توسعه اكتشافي

تعداد 
 )حلقه چاه(

 متراژ 
 )متر(

 تعداد 
 )حلقه چاه(

 متراژ 
 )متر(

تعداد 
 )حلقه چاه(

 متراژ 
 )متر(

 تعداد 
 )حلقه چاه(

 متراژ 
 )متر(

0931 (2)50 4 13096 98 407593 89 33683 191 454372 

0930 (3)72 3 12318 107 373346 87 31829 197 417493 

0932 (4)74 2 6250 87 305324 97 28065 186 339639 

0939 (5)72 1 11755 80 338727 74 32302 155 382784 

0931 (5)74 3 9430 97 318618 88 28242 188 356290 

0931 75 3 6170 65 241082 125 46354 193 293606 

0931 73 2 2704 70 224185 87 27380 159 254269 

0931 72 - 10532 60 158975 75 24232 135 193738 

0931 72 3 16631 39 131816 73 15320 115 163766 

 گردد.              هاي مورد استفاده برحسب ميزان كاركرد آنها در روزهاي سال محاسبه مي( تعداد دكل1
 گردد.         المللي نمي هاي بين دستگاه حفاري در چارچوب پروژه 29( شامل 2
 گردد. المللي نمي هاي بين دستگاه حفاري در چارچوب پروژه 13( شامل 9
 گردد.       المللي نمي هاي بين اري در چارچوب پروژهدستگاه حف 22( شامل 4
 گردد.  المللي نمي هاي بين دستگاه حفاري در چارچوب پروژه 25( شامل 5
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 هاي مختلف (: موازنه توليد، واردات و صادرات نفت خام در سال1-11جدول )

 )هزار بشکه در روز(  

 1334 1331 1331 1331 1338 1333 1331 1331 1331 شرح 

 ○ ○ 3862.0 3744.2 2796.4 2802.3 2820.5 2843.1 3903.6 توليد نفت خام 
 ○ ○ - - - - - 1.04 3.5 (0)واردات سوآپ

 ○ ○ - - - - - 11.1- 3.5- (0)صادرات سوآپ
 ○ ○ 2116.0- 2090.0- 1127.9- 1071.2- 1021.3- 1129.7- 2220.5- صادرات مستقيم 

 ○ ○ 63.3- 13.5 11.5 15.4 14.1 50.5 36.4 (0)تغيير در موجودي
 ○ ○ 0.01- 0.01- 0.002- 0.04- 0.01- 0.03- 0.03- تلفات انتقال و توزيع 

 1715.9- 1657.0- 1682.7- 1667.6- 1680.0- 1746.4- 1813.2- 1763/8- 1719.6- ها خام خوراك پااليشگاه نفت

از  يحداقل بخش ،ياقتصاد ياصل يها و سوخت، با شاخص يانرژ يارقام مبادالت خارج انيم يبه منظور سازگار ،يانرژ يالملل نيآژانس ب في( براساس تعار1
شود،  يبه كشور وارد م اياز كشور صادر  تيكه به صورت ترانز يامر مستلزم آن است كه آن مقدار از انرژ ني. ارديصورت گ يمصرف داخل يبرا ديبا دهايخر
 شود. يمنظور در محاسبات تراز نفت، واردات و صادرات سوآپ نفت خام لحاظ نم نيود. بددر ارقام صادرات و واردات لحاظ ش دينبا
 باشند.يمحرمانه ممقادير   ○
 

 هاي مختلف (: موازنه توليد، واردات و صادرات نفت خام در سال1-11جدول )
 )ميليون بشکه در سال(

 1334 1331 1331 1331 1338 1333 1331 1331 1331 شرح 

 ○ ○ 1409.6 1370.4 1020.7 1022.8 1029.5 1040.6 1424.8 ت خام توليد نف
 ○ ○ - - - - - 0.4 1.3 (0)واردات سوآپ

 ○ ○ - - - - - 4.1- 1.3- (0)صادرات سوآپ
 ○ ○ 772.3- 764.9- 411.7- 391.0- 372.8- 413.5- 810.5- صادرات مستقيم 

 ○ ○ 23.1- 4.9 4.2 5.6 5.1 18.5 13.3 (0)تغيير در موجودي
 ○ ○ 0.004- 0.004- 0.001- 0.02- 0.003- 0.01- 0.01- تلفات انتقال و توزيع 

 626.3- 604.8- 614.2- 610.4- 613.2- 637.4- 661.8- 645.6- 627.7- ها خام خوراك پااليشگاه نفت
هاي اصلي اقتصادي، حداقل بخشي از  نرژي و سوخت، با شاخصالمللي انرژي، به منظور سازگاري ميان ارقام مبادالت خارجي ا ( براساس تعاريف آژانس بين1

شود،  وارد ميخريدها بايد براي مصرف داخلي صورت گيرد. اين امر مستلزم آن است كه آن مقدار از انرژي كه به صورت ترانزيت از كشور صادر يا به كشور 
 شود. از نفت، واردات و صادرات سوآپ نفت خام لحاظ نمينبايد در ارقام صادرات و واردات لحاظ شود. بدين منظور در محاسبات تر

 باشند.مي محرمانهمقادير   ○
 

 هاي مختلف : منابع و مصارف مايعات و ميعانات گازي در سال(1-13جدول )
 )هزار بشکه(

 1334 1331 1331 1331 1338 1333 1331 1331 1331 شرح

 ○ ○ 284510 262671 236661 248806 201677 196161 199144 توليد
 ○ ○ 89233- 83258- 75248- 110572- 78155- 75962- 78508- هاي پتروشيمي تحويل به مجتمع

هاااي نفاات و  تحوياال بااه پااليشااگاه
 ○ ○ 49104- 25915- 19545- 16509- 18276- 13982- 18093- شرکت ملي پخش  

تزريااام، ميااازاو باااالقوه باااراي    
 ○ ○ 767- 1281- 1971- 4230- 3124- 4432- 5504- گيري آوري و خطاي اندازه جمع

مصارف داخلي و خوراك پااليشگاه 
 ○ ○ 1862- 2269- 329- 964- 1927- 2584- 2456- (0)گازمايع

 ○ ○ 159396- 208562- 102540- 105386- 93946- 88321- 92451- صادرات 
تغيياااار در موجااااودي ذخاااااير و 

 ○ ○ 15850 58614 37029- 11144- 6249- 10880- 2132- اختالفات آماري

 ○ ○ 284510- 262671- 236661- 248806- 201677- 196161- 199144- جمع کل تحويل 
 باشد. ( شامل مايعات و ميعانات گازي تحويلي براي اختالط با نفت خام نيز مي1
 باشند.مي محرمانهمقادير  ○
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 هاي مختلف (: توليد ميعانات گازي در سال1-18جدول )
 ()هزار بشکه

 1334 1331 1331 1331 1338 1333 1331 1331 1331 سال 

 ○ ○ 240893 214476 194180 177039 158574 149211 143901 ميعانات گازي 

 باشند.مي محرمانهمقادير   ○

 
   1331-34هاي خام از مبادي توليد توسط خطوط لوله طي سال (: حمل نفت1-11جدول )

 )ميليون ليتر(

 1334 1331 1331 1331 1338 1333 1331 1331 1331 لمبادي توليد/ سا

 25485 25250 25783 26202 26234 26445 27105 26288 23932 اهواز 

 29951 27918 30007 28018 29006 29338 29433 29675 29514 ماروو 

 2995 2223 2455 2650 2723 2398 2985 2854 2740 گچساراو 

 359 323 333 350 384 405 - - - سروستاو

 419 405 395 320 407 - - - - آغار و داالو )ميعانات گازي( 

 94 170 180 200 256 271 309 306 429 سرکاو/ ماله کوه 

 121 113 154 243 287 321 1001 1005 630 نفت شهر 

 9463 6831 7078 6948 3854 5459 6349 5201 2624 اميديه 

 - 76 307 - 85 - 234 276 202 نكا 

 68887 63309 66692 64931 63236 64637 67416 65605 60071 خام از مبادي جمع دريافتي نفت 

 
 1331-34 يها سال ي(: عملکرد خطوط لوله نفت خام ط1-11جدول )

 )ميليون تن كيلومتر( 

 1334 1331 1331 1331 1338 1333 1331 1331 1331 خط لوله/ سال 

 12612.4 12672.6 12680.5 13128.1 13418.4 13619.2 13842.8 13457.6 12430.9 اهواز/ ري 

 11378.9 10537.7 11139.0 10540.8 10956.0 11213.7 11318.6 11263.6 11207.2 ماروو/ اصفهاو 

 75.1 73.0 71.1 57.5 128.1 - - - - (0)داالو/ شيراز

 479.0 441.2 487.9 525.4 497.6 460.1 559.7 620.4 579.2 گچساراو/ شيراز 

 30.2 27.4 28.8 29.7 58.6 315.1 - - - 01"سروستاو/ شيراز

 2962.2 3134.8 3288.3 2702.9 2512.7 2711.5 2638.6 2747.5 2741.2 اصفهاو/ ري  

 3152.6 3402.2 3289.5 3220.3 3119.4 3224.8 3385.1 3362.6 3342.2 ري/ تبريز 

 47.5 6.8 67.5 - - 11.3 - 3.3 51.5 نكا/ ساري/ ري 

 167.9 179.6 163.3 123.3 147.4 154.2 127.1 113.5 92.9 تنگ فني/ کرمانشاه 

 15.1 27.1 28.5 31.6 - - - - - سرکاو/ ماله کوه

 22.9 21.2 29.2 47.1 53.2 60.7 84.3 106.8 123.0 نفت شهر/ کرمانشاه 

 856.4 619.2 645.2 629.9 350.0 653.9 632.7 553.9 241.1 / آباداو 11اميديه مايل 

 31800.2 31142.8 31918.6 31036.5 31241.4 32424.5 32588.9 32229.1 30809.2 جمع 

 ( اين خط جهت انتقال نفت خام استفاده شده است. 1
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 مختلف يها در سال رانينفتکش ا يدر شركت مل ينفت يها : عملکرد حمل نفت خام و فرآورده(1-11دول )ج
 )هزار تن( 

 1334 1331 1331 1331 1338 1333 1331 1331 1331 شرح/ سال

 ○ ○ 83610.4 136107.2 134957.9 112201.8 97497.5 80332.4 81308.3  خام  نفت

 ○ ○ 1997.3 2774.7 4193.7 5093.0 6562.0 7446.3 6288.7 هاي نفتي  فرآورده

 باشند.مي محرمانهمقادير   ○

 
 خام و ميعانات گازي درفيت عملي به اسمي پااليش نفت (: ظرفيت اسمي و نسبت ظر1-14جدول )

 1334هاي كشور در سال پااليشگاه

 پااليشگاه
 )هزار بشکه در روز(  1334ظرفيت در سال 

 )درصد(نسبت ظرفيت عملي به اسمي 
 عملي  اسمي 

 97.7 381.1 390 آباداو

 98.8 355.6 360 اصفهاو

 102.1 255.3 250 اراك 

 92.8 232.1 250 تهراو

 96.4 308.5 320 بندرعباس 

 92.8 102.1 110 تبريز 

 90.0 19.8 22 کرمانشاه

 97.5 54.6 56 شيراز

 98.8 49.4 50 الواو

 104.7 377.0 360 ستاره خليج فارس 

 98.5 2135.5 2168.0 جمع

 

 
 1334 سال در كشور هاي پااليشگاه در گازي ميعانات و خام نفت پااليش اسمي به عملي ظرفيت نسبت(: 1-3) نمودار
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 (1)1331-34هاي  كشور طي سال يها شگاهيها در پاال فرآورده دي(: تول1-13جدول )
 )مترمکعب در روز(

 1334 1331 1331 1331 1338 1333 1331 1331 1331 فرآورده/ سال   خوراک

 66701 43420 21388 10716 8513 7191 7428 5894 4617 خوراك ميعانات گازي 

 272814 263441 267524 265125 267091 277649 288267 280413 273387 خوراك نفت خام 

                   :هاي نفتي فرآورده
 102 86 130 158 114 142 144 125 139 (2)گاز به پتروشيمي )تن در روز(

 2 2 5 2 3 3 1 1 26 (2)هيدروژو به پتروشيمي )تن در روز(
Tail Gas )54 82 12 - - - ارسالي به پتروشيمي )تن در روز 

(2)
31 39 

(2)
16 

 35 40 - - - - - - - (2)هيدروژو سولفوره )تن در روز(
 16 2 2 2 - - - - - پروپاو

 11844 11108 10731 10818 10648 10120 9833 9079 9251 گاز مايع 
 96737 81384 65271 56581 57373 58761 60546 54243 47327 بنزين

 2528 3417 2691 3688 2354 2111 105 267 195 نفتاي ممزوج 
 21 - - - - - - - - (B.Nبلندينگ نفتا )

 5714 5362 5819 6615 6068 6084 6546 5180 8264 فتاي سبك ن
 1342 1454 2597 2998 3854 4443 6789 6192 4060 نفتاي سنگين 

 576 496 457 520 545 353 83 554 722 پالتفرميت )به پتروشيمي(
 968 1871 1650 1204 908 758 335 173 138 ها  حالل

 140 106 127 144 170 196 148 179 163 سوخت سبك جت 

 4751 4563 5216 4924 4535 4076 3893 3763 3705 سوخت سنگين جت 

 6596 7626 9281 8249 10827 10488 12518 14866 14916 نفت سفيد

 509 471 225 235 331 325 128 676 102- نفت سفيد صنعتي 

 107739 97910 91859 89500 89435 96016 97689 93595 94677 نفت گاز
 4845 4860 4738 4791 4675 4555 4369 4187 4487 روغن خام 

 618 659 655 546 445 353 407 417 367 آيزوريسايكل 
 95 106 46 16 19 74 34 66 - آيزوفيد

 - 11 8 - 33 34 88 105 93 (2)گاز اتاو ارسالي به پتروشيمي )تن در روز(
 247 277 201 230 327 259 155 279 219 گاز پنتاو ارسالي به پتروشيمي

 197 489 358 27 77 - - 4 43 مالچ 
 64672 60208 40818 40361 52051 49018 23727 31368 48948 نفت کوره سبك 

 55 56 22927 22829 12314 18984 53813 48329 28046 نفت کوره سنگين 
 16143 15657 15753 15359 14252 12268 9991 10402 9330 وکيوم سپالسVBوکيوم باتوم 

 683 908 312 532 448 213 278 416 237 انواع قير
 RCD - - - - - - - - 235ته مانده تصفيه شده واحد 

 302 568 484 780 38 77 - - - کالريفايد اويل
 48 50 57 53 41 44 - - - بنزو به پتروشيمي

 866 623 621 719 620 649 - - - پروپيلن به پتروشيمي
 240 257 372 120 104 52 - - - به پتروشيميبوتاو 
 37- - - - - - - - - بوتن -بوتاو 

 118 51 - - - - - - - ريفرميت
 1688 356 136 251 204 29- 685 420 497- هاي نيمه نهايي  فرآورده

                   مواد افزودني جهت افزايش اكتان: 
   - MTBE 1955 1565- 1457- 1451- 1391- 1365- 1261- 1229- 1277- (2)مصرفي 
 25 13- 7- 2- - 260- 2246- 2583- 1912- (2)ساير مواد افزودني -
 - 1198- 2207- 1084- 1268- 386- 161- 603- 3977- (2)بنزين سوپر مصرفي -

           مواد ورودي به پااليشگاه:
 11 14- - - - - - - - (2)نفتاي مخلوط دريافتي -
 34 38- - - - - - - - (2)تاي ترش دريافتينف -
 23 9- - - - - - - - (2)ساير مواد دريافتي -

 894 796 769 708 571 701 560 363 365 (2)گوگرد )تن در روز(
 330427 300939 283403 272146 272754 280248 290811 283427 273221 ها جمع فرآورده

 97.3 98.1 98.0 98.4 98.1 97.8 98.3 99.0 98.3 درصد بازيافت حجمي
 باشد. ها در دسترس نميهاي موتور و صنعتي، فورفورال اكستراكت و اسالک واكس به بخش خصوصي واگذار شده است، لذا آمار اين فرآورده( توليد روغن1
 باشد. ورودي به پااليشگاه مي ها بدون احتساب گازها، هيدروژن، گوگرد، مواد افزودني جهت افزايش اكتان و مواد( جمع فرآورده2
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 1331-34هاي  كشور بين سال يها شگاهيدر پاال ي(: سوخت مصرف1-11جدول )
 هاي نفتي: مترمکعب در سال( )فرآورده 

 )گازطبيعي و گاز پااليشگاه: هزار مترمکعب در سال(

 1398 1397 1396 1395 1394 1393 1392 1391 1390 شرح 

 5535819 5617102 4889741 4048371 4289547 3989652 3721446 3592249 3292560 گاز طبيعي 

 2474834 2037402 2010330 1950589 1898275 2024861 1805936 1662742 1438540 گازهاي پااليشگاهي 

 693559 324150 209556 358730 389350 633972 886008 301483 206421 گاز مايع 

 104773 80271 125331 157414 145508 152460 186033 186400 184659 سوخت مايع سبك 

 171917 97091 218548 505253 293333 444638 502993 628992 430712 سوخت مايع سنگين 

 
 هاي مختلف در سال يعمده نفت ي(: صادرات و واردات فرآورده ها1-11جدول )

 )ميليون ليتر در روز(

 1398 1397 1396 1395 1394 1393 1392 1391 1390 فرآورده/ سال 

                   صادرات 

 ○ ○ 45.96 45.76 27.57 18.5 24.6 16.7 29.9 نفت کوره

 ○ ○ 6.56 11.03 5.52 0.03 0.7 1.8 2.0 نفت گاز 

 ○ ○ - 0.014 0.046 0.001 - - 0.4 نفت سفيد 

 ○ ○ 0.01 0.029 - - - - - سوخت جت )هزار ليتر در روز(

 ○ ○ - - - - - - 2.8 بنزين موتور 

 ○ ○ - - - - - - 5.2 برش سنگين نفتي از پتروشيمي 

             واردات 

 ○ ○ 12.63 12.10 9.99 4.6 3.7 1.5 4.9 بنزين موتور 

 ○ ○ 2.0 2.6 1.6 1.7 0.7 1.2 2.5 )هزار ليتر در روز( LL 011بنزين هواپيما 

 ○ ○ - - - (1) 348.0 433.0 517.0 گاز مايع )تن در روز(

 ○ ○ - - - 0.8 0.7 0.1 - نفت گاز 

 ○ ○ - 0.07 0.24 5.8 5.4 6.4 - برش سنگين نفتي از پتروشيمي 

 ( واردات در قالب تهاتر صورت گرفته است. 1
 باشند.مي محرمانهمقادير   ○

 
 1331-34هاي  هاي نفتي با انواع وسايل حمل و نقل طي سال (: عملکرد انتقال فرآورده1-11جدول )

 )ميليون تن كيلومتر( 

 خط لوله سال/ نوع وسيله
دار مخزن

 آهنراه

نفتکش 
 پيماجاده

گازكش 
 پيماجاده

شناورهاي 
 رسانسوخت

هاي كشتي
 رسانسوخت

 جمع

0931 21854 1661 7759 48 20 2870 34212 

0930 23773 2233 8875 10 36 3691 38618 

0932 24496 2557 7706 11 35 3549 38354 

0939 22485 2082 9499 67 39 3021 37192 

0931 21359 2069 10677 77 37 2210 36429 

0931 22144 2505 11877 70 48 1380 38024 

0931 26432 2168 13192 4 55 898 42749 

0931 25002 2890 14564 2 50 1504 44013 

0931 28965 3489 14709 11 48 2487 49710 
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3489.0

14709.0

2546.0

مخزن دار راه آهن نفتکش جاده پيما ساير

 

 
 1331-34هاي  طي سال ليوسا کيبه تفک ينفت يها حمل فرآورده نهي(: هز1-13جدول )

 )ريال بر تن كيلومتر(  

 خط لوله سال/ نوع وسيله
 دارمخزن

 آهن راه

 نفتکش
 پيماجاده

 گازكش
 پيماجاده

شناورهاي 
 رسانسوخت

هاي كشتي
 رسانسوخت

0931 103.0 286.0 513.0 409.0 1424.0 171.0 

0930 106.8 490.9 613.3 808.0 651.0 119.0 

0932 129.1 720.9 864.1 1405.1 434.4 517.9 

0939 185.2 817.6 1141.4 1373.5 1005.8 427.3 

0931 136.6 1022.8 1194.0 1497.1 915.7 654.6 

0931 232.0 1103.0 1270.0 1542.7 2496.8 832.9 

0931 221.2 1117.8 1339.9 1548.9 2134.3 1307.2 

0931 211.1 1047.9 1552.2 1772.6 3143.5 1993.2 

0931 313.4 1173.0 1888.9 1706.0 5490.3 2343.9 

   
 1331-34 يها سال يتوسط خطوط لوله ط ينفت يها (: حمل فرآورده1-18دول )ج

 )ميليون ليتر(

 1398 1397 1396 1395 1394 1393 1392 1391 1390 مبادي حمل/ سال

 273 495 852 447 296 74 851 189 493 ماهشهر )وارداتي( 

 9782 10327 9356 9780 9662 10148 9791 10454 11127 پااليشگاه آباداو 

 7864 7974 7911 7646 7859 8356 8702 8448 8765 پااليشگاه تهراو 

 4677 4246 5064 5699 7244 7400 7033 6132 7387 دريافتي از پخش اصفهاو 

 491 938 1297 1530 1425 1242 2135 2497 1211 دريافتي از پخش تبريز 

 16771 15077 12588 10804 10747 11225 11611 10394 9507 دريافتي از پخش بندرعباس 

 4714 4241 4884 5049 3841 2892 1483 599 518 پااليشگاه اراك 

 2632 2678 3014 2407 1154 - - - - دريافتي از پخش اراك

 - 6 31 20 18.0 19.1 - - - پااليشگاه کرمانشاه

 - 2256 4 24 51 64 - - - دريافتي از پخش نكا

 - - - - 7 7.0 - - - دريافتي از پخش رفسنجاو

 2517 2216 2893 1971 1326 2555 3176 2644 1948 متفرقه پخش 

 8590 9335 9920 10136 9222 9645 8578 8310 9078 متفرقه پااليشگاه 

 58311 59789 57814 55513 52853 53627 53360 49667 50034 جمع دريافتي فرآورده

 1334  سال در نقل و حمل وسايل انواع با نفتي هاي فرآورده انتقال عملکرد(: 1-11) نمودار
 (كيلومتر تن يليون)م



    ایرانتحوالت بخش انرژي در  
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 1334خطوط لوله در سال  کيبه تفک ينفت يها ده(: خالصه كاركرد حمل فرآور1-11جدول )

 ميليون تن كيلومتر )اينچ(قطر لوله  خطوط لوله فرآورده

 217.5 16 ماهشهر/ آباداو/ ماهشهر 
 821.9 12-16 آباداو/ اهواز 

 802.0 10-14-10 اهواز/ ري 
 1156.5 16-20-16 اهواز/ ري 
 53.6 26-30-26 اهواز/ ري 

 1742.2 18 اصفهاو/ ري 
 345.2 24 اصفهاو/ ري

 1650.1 10-16-26 اراك/ ري
 301.0 12 اراك/ همداو 
 (1) 8 ميعانات گازي  1 "داالو/ شيراز 

 1542.4 14 ري/ تبريز 
 - 16 ري/ تبريز 

 300.3 8-10 تبريز/ اروميه 
 3.9 14 تبريز/ مياندوآب

 146.9 12-10 تبريز/ اردبيل
 1245.0 18-16-14 ري/ رشت 
 43.8 10 ري/ کرج 

 2074.8 22 ري/ شاهرود 
 1780.6 20 شاهرود/ مشهد 

 98.2 10-8 شاهرود/ گرگاو و گنبد 
 76.3 8 / تربت حيدريه يامام تق

 609.5 16-12 ري/ ساري 
 0.2 16 نكا/ ساري 

 75.3 14 ري/ کن 
 69.1 14 ري/ قوچك 

 158.6 16 تنگ فني/ کرمانشاه 
 6.6 10 تنگ فني/ دره شهر
 36.6 10 کرمانشاه/ سنندج

 29.5 36 عسلويه/ بندرعباس
 10687.4 26-14-16 (2) بندرعباس/ کرماو ، اصفهاو

 1921.2 20 نايين/ ري
 - 16 بندر نوشهر/ چالوس 

 13.9 10 انبار نفت ري/ فرودگاه امام
 0.3 8 بنزين جت  -انبار نفت ري/ فرودگاه مهرآباد

 10.5 8 نفت جت -مهرآباد انبار نفت ري/ فرودگاه
 - 12 نفت گاز  -انبار نفت ري/ نيروگاه ري

 1.01 8 نفت کوره  -انبار نفت ري/ نيروگاه منتظر قائم
 6.9 8 نفت گاز -انبار نفت ري/ نيروگاه منتظر قائم
 - 12 نفت کوره  -آباد انبار نفت اصفهاو/ نيروگاه اسالم

 19.4 12 نفت کوره -اصفهاو/ آبنيل
 1.0 8 نفت جت  -بار نفت اصفهاو/ فرودگاه اصفهاوان

 - 8 بنزين جت -انبار نفت اصفهاو/ فرودگاه اصفهاو
 - 8 نفت کوره  -انبار نفت تبريز/ نيروگاه تبريز

 - 12 اجزاي بنزين  -ماهشهر 11آباداو/ مايل 
 115.1 16 اجزاي بنزين -آباداو/ ماهشهر

 766.9 26 نفت کوره  -آباداو/ ماهشهر 
 - 8 گاز مايع )ميليوو کيلوگرم( -بندر امام/ ماهشهر

 34.3 16 انبار نفت شهيد رجايي/ انبار نفت شهيد باهنر
 28965.3 - ها  جمع كاركرد خطوط لوله فرآورده

 ( لحاظ گرديده است. 1-55)( كاركرد اين خط در سرجمع جدول 1
  بوده است. لومتريتن ك ونيليم 7/5292، 1931 در سال 25"كاركرد خط بندرعباس / رفسنجان ( 2



      

 
   8181ترازنامه انرژي سال  866

 

 1334 سال انيكشور در پا يها شگاهيدر پاال ينفت يها مخازن نفت خام و فرآورده تي: ظرف(1-11جدول )
 )هزار بشکه(

 بندرعباس الوان شيراز كرمانشاه تبريز تهران اصفهان اراک آبادان شرح
ستاره 
خليج 
 فارس

 جمع

 19386 - 4150 210 585 480 1124 2900 3276 3500 3161 نفت خام 
 4723 2500 600 986 137 - - - 500 - - ميعانات گازي

 848 100 54 88 21 16 34 55 61 275 145 گاز مايع 
 3855 1290 316 329 210 58 - 212 - - 1440 بنزين معمولي

 1974 120 300 - - - 125 - 338 800 292 بنزين يورو
 144 - - - - - - - 64 80 - بنزين سوپر

 LL 30 - - - - - - - - - 30 011بنزين 
 1888 - 760 - 200 139 - 42 64 160 524 نفت سفيد 

 89 - - - - - - - 89 - - نفت سفيد صنعتي
 5675 780 360 294 345 99 508 108 575 - 2606 نفت گاز معمولي

 2028 120 200 341 - - 210 216 81 360 500 نفت گاز يورو
(1) LE/H.E/Raff. - - 155 - - - - - - 150 305 

 11402 186 800 441 500 117 406 550 1086 576 6740 نفت کوره 
 140 - - - 60 - - 42 38 - - سوخت سبك جت
 1760 450 200 - 55 11 50 - 66 234 694 ريفرميت و  پالتفرميت،آلكيليت

 899 - 270 - 180 - 11 168 94 100 76 سوخت سنگين جت
 1136 - 260 - 200 - 172 140 162 202 - وکيوم باتوم

 202 - 30 - - - - - 128 44 - وکيوم سالپس
 224 - 30 - 176 - 7 4 7 - - آيزوريسايكل

 68 - - - 47 - 21 - - - - انواع قير
 534 - 50 - 110 109 29 12 220 - 5 حاللها 

 267 - 100 - - - 115 45 7 - - روغن خام 
 525 500 - - 25 - - - - - - سالپس

 3744 618 275 321 58 39 73 353 68 54 1886 نفتاي سبك 
 7876 3285 1360 955 76 23 259 604 295 - 1019 نفتاي سنگين
 678 - - - - - - - 41 - 637 نفتاي مخلوط
 24 - - - 62 - - - - 86 - (B.Nبلندينگ نفتا )

 60 - - - - - - - - 60 - پروپيلن
MTBE 457 80 54 - 67 51 60 71 - - 840 

 74 - - - - - - - - - 74 کالريفايد اويل
 250 60 57 90 10 5 29 - - - - بوتاو
 15 - - - - - 15 - - - - بنزو

 47616 7659 5422 2930 2332 726 2131 2551 3692 3049 17124 ها جمع كل فرآورده

 باشد. يم Light Endsو  Heavy Endsو  نتي( شامل راف1
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 1334 سال پايان در كشور هاي پااليشگاه در نفتي هاي فرآورده و خام نفت مخازن ظرفيت(: 1-11) نمودار
 

 )هزار بشکه(



    ایرانتحوالت بخش انرژي در  

  

861 

 1331-34هاي  طي سال (1)هاي عمده نفتي : مصرف فرآورده(1-11جدول )

 جمع نفت كوره نفت گاز نفت سفيد بنزين گاز مايع سال/ شرح

 (1)نفتي هايمصرف فرآورده
 )ميليون ليتر(



0931 4064.0 21856.8 5161.5 36593.4 16254.9 83930.6 

0930 3983.8 23214.2 5100.6 35245.9 18534.3 86079.0 

0932 3734.3 24969.3 5038.2 39697.4 18873.8 92313.0 

0939 3731.4 25404.7 5359.1 36250.4 13405.0 84150.6 

0931 3683.6 25919.0 4808.5 30612.1 8590.1 73613.2 

0931 3850.0 27357.8 4503.8 30608.1 6343.0 72662.6 

0931 3801.8 29464.3 4335.1 30566.6 4853.4 73021.2 

0931 3662.4 32511.3 3872.3 32910.9 4486.3 77443.1 

0931 3523.0 32729.6 2452.0 36682.4 5637.4 81024.3 

 متوسط رشد ساالنه طي دوره
 0.4- 12.4- 0.03 8.9- 5.2 1.8- )درصد(

 هاي نفتيسهم فرآورده
 )درصد( 

      

0931 4.84 26.04 6.15 43.60 19.37 100.0 

0930 4.63 26.97 5.93 40.95 21.53 100.0 

0932 4.05 27.05 5.46 43.00 20.45 100.0 

0939 4.43 30.19 6.37 43.08 15.93 100.0 

0931 5.00 35.21 6.53 41.58 11.67 100.0 

0931 5.30 37.65 6.20 42.12 8.73 100.0 

0931 5.21 40.35 5.94 41.86 6.65 100.0 

0931 4.73 41.98 5.00 42.50 5.79 100.0 

0931 4.35 40.39 3.03 45.27 6.96 100.0 

 قرار گرفته است. يمورد بازنگر 1422توسط وزارت نفت در سال  1931 يال 1932 يهاسال يبرا يعمده نفت يهاارقام مصرف فرآورده (1
 ا. ه( به استثناي مصارف پااليشگاه2
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 1331-34 هاي سال طي كشور نفتي عمده هاي فرآورده مصرف(: 1-11) نمودار



      

 
   8181ترازنامه انرژي سال  861

 

 (1)1331-1334هاي  هاي مختلف طي سال (: مصرف بنزين در بخش1-14جدول )

 خانگي سال/ بخش
دماتي ختجاري، 

 و عمومي
 صنعتي كشاورزي

 حمل و نقل
 ساير

هاي نيروگاه
 وزارت نيرو

 جمع
 ساير كشتيراني

          )هزار ليتر( مصرف:

0931 - 44278 2126 55005 139693 21615571 - (2)103 21856775 

0930 - 44396 3769 26552 106935 23032593 - - 23214245 

0932 - 41685 2849 29401 101307 24794043 - - 24969285 

0939 - 50538 1192 46227 93910 25212844 - (2)20 25404730 

0931 - 47758 489 31378 41344 25798046 - - 25919015 

0931 - 53414 238 37317 12360 27253869 569 - 27357768 

0931 - 50983 285 40804 11317 29360145 726 - 29464260 

0931 - 60932 143 42541 15927 32391596 141 - 32511280 

0931 - 44557 181 39032 12068 32633712 - - 32729550 

                   )درصد(  سهم:

0931 - 0.2 ◊ 0.3 0.6 98.9 - ◊ 100.0 

0930 - 0.2 ◊ 0.1 0.5 99.2 - - 100.0 

0932 - 0.2 ◊ 0.1 0.4 99.3 - - 100.0 

0939 - 0.2 ◊ 0.2 0.4 99.2 - ◊ 100.0 

0931 - 0.2 ◊ 0.1 0.2 99.5 - - 100.0 

0931 - 0.2 ◊ 0.1 ◊ 99.6 ◊ - 100.0 

0931 - 0.2 ◊ 0.1 ◊ 99.6 ◊ - 100.0 

0931 - 0.2 ◊ 0.1 ◊ 99.6 ◊ - 100.0 

0931 - 0.1 ◊ 0.1 ◊ 99.7 - - 100.0 

 مورد بازنگري قرار گرفته است. 1422توسط وزارت نفت در سال  1931الي  1932هاي  هاي عمده نفتي براي سال ( ارقام مصرف فرآورده1
رساند بلکه به مصررف حمرل و نقرل     يبرق به مصرف نم ديها به منظور تول روگاهين را در ينفت يها پخش فرآورده ياز شركت مل يافتيدر نيبنز رويوزارت ن (2
پخرش   يشرركت ملر   نيفررو  بنرز   زانير م 1931 يالر  1932 يگرردد. در سرال هرا    يحمل و نقل لحاظ م فيدر رد يرقم در تراز انرژ نيرساند. لذا ا يم

 بوده است.  تري، صفر، صفر، صفر، صفر و صفر هزار ل22، صفر، صفر، 129 بيبه ترت رويبه وزارت ن رانيا ينفت يها فرآورده

 باشند.   مي 25/2مقادير كمتر از  ◊
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 1331-34 هاي سال طي كشور موتور بنزين مصرف(: 1-13) نمودار



    ایرانتحوالت بخش انرژي در  

  

868 

 (1)1331-1334هاي  هاي مختلف طي سال (: مصرف نفت سفيد در بخش1-13جدول )

 خانگي سال/ بخش

تجاري، 
خدماتي و 

 عمومي

 صنعتي كشاورزي
حمل و 

(1)نقل
 

 ساير
صارف غير م

(3)انرژي
 

نيروگاه هاي 
 وزارت نيرو

 جمع

          )هزار ليتر( مصرف:

0931 4661726 131807 114341 26196 - - 227400 - 5161470 

0930 4206122 95793 87754 99392 - - 611586 - 5100647 

0932 4018833 89879 32306 19339 - - 688842 (4) 188983 5038182 

0939 3533266 100865 19250 8151 - 7902 1687949 (4) 1736 5359119 

0931 3204145 71904 23355 9442 - 7260 1487740 (4) 4664 4808510 

0931 3007611 68090 14772 11286 - - 1401965 (4) 91 4503815 

0931 2647497 59938 15077 73102 - 1016 1538475 - 4335105 

0931 2203015 49875 19757 131919 - 23049 1444670 - 3872285 

0931 1984898 44937 10411 204810 - 1793 199901 (4) 5202 2451951 

          )درصد(  سهم:

0931 90.3 2.6 2.2 0.5 - - 4.4 - 100.0 

0930 82.5 1.9 1.7 1.9 - - 12.0 - 100.0 

0932 82.0 1.8 0.7 0.4 - - 11.2 3.9 100.0 

0939 66.2 1.9 0.4 0.2 - 1.0 30.3 ◊ 100.0 

0931 65.6 1.5 0.5 0.2 - 1.2 30.9 0.1 100.0 

0931 66.8 1.5 0.3 0.3 - -0.1 31.1 ◊ 100.0 

0931 60.1 1.4 0.3 1.7 - 1.0 35.5 - 100.0 

0931 55.9 1.3 0.5 3.3 - 1.6 37.3 - 100.0 

0931 81.0 1.8 0.4 8.4 - 0.1 8.2 0.2 100.0 

 مورد بازنگري قرار گرفته است. 1422توسط وزارت نفت در سال  1931الي  1932هاي  هاي عمده نفتي براي سال ده( ارقام مصرف فرآور1
 يرقرم در بخرش عمروم    نيا يگردد. لذا در محاسبه تراز انرژ يم طيمح شيشود، بلکه صرف گرما يدر بخش حمل و نقل استفاده نم دي( از آنجا كه نفت سف2

 گردد. يلحاظ م
 گردد. ها مي صرف خوراک نفت سفيد پتروشيمي( شامل م9
كنرد، بلکره بره منظرور گرمرايش       هاي نفتي را در نيروگاه به منظور توليد برق اسرتفاده نمري   ( وزارت نيرو، نفت سفيد دريافتي از شركت ملي پخش فرآورده4

 گردد. ظ مينمايد. لذا در محاسبات تراز انرژي اين رقم در بخش عمومي )ادارات( لحا محيطي مصرف مي
 باشند.   مي 25/2مقادير كمتر از  ◊
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 1331-34 هاي سال طي كشور سفيد نفت درمصرف مختلف هاي بخش سهم(: 1-18) نمودار



      

 
   8181ترازنامه انرژي سال  811

 

 (1و1)1331-34هاي  هاي مختلف طي سال (: مصرف نفت گاز در بخش1-11جدول )

 1398 1397 1396 1395 1394 1393 1392 1391 1390 بخش/ سال

           )هزار ليتر(: مصرف: 
 62257 58576 48182 79474 81247 94257 117518 144870 163837 خانگي 

 765211 719962 592205 976826 850754 805723 879135 970094 906421 تجاري، خدماتي و عمومي

 2379219 3143609 2929008 3167561 3149749 3348188 3731069 3800291 3809828 کشاورزي

 2968415 2874985 2681880 2538659 2377978 2557278 2579937 2353402 2252536 (9)صنعتي

 19517016 19311246 18463963 17340528 17352106 19596731 20203474 20209631 20054531 حمل و نقل )ساير(

 621325 583929 644955 637985 716993 976349 - - - حمل و نقل )کشتيراني(

 115985 248829 365411 - - - - - - ساير

 2339176 1283633 1199351 1331316 1303083 2104045 3401865 6020378 7255371 زارت نيرو هاي ونيروگاه

 7913821 4686122 3641624 4535717 4780151 6767797 8784424 1747280 2150921 (1)هاساير نيروگاه

 36682424 32910891 30566579 30608068 30612060 36250368 39697422 35245946 36593445 جمع 

           )درصد(  :سهم
 0.2 0.2 0.2 0.3 0.3 0.3 0.3 0.4 0.4 خانگي 

 2.1 2.2 1.9 3.2 2.8 2.2 2.2 2.8 2.5 تجاري، خدماتي و عمومي

 6.5 9.6 9.6 10.3 10.3 9.2 9.4 10.8 10.4 کشاورزي

 8.1 8.7 8.8 8.3 7.8 7.1 6.5 6.7 6.2 (9)صنعتي

 53.2 58.7 60.4 56.7 56.7 54.1 50.9 57.3 54.8 حمل و نقل )ساير(

7/2 - - - حمل و نقل )کشتيراني(  2.3 2.1 2.1 1.8 1.7 

 0.3 0.8 1.2 - - - - - - ساير

 6.4 3.9 3.9 4.3 4.3 5.8 8.6 17.1 19.8 هاي وزارت نيرو نيروگاه

 21.6 14.2 11.9 14.8 15.6 18.7 22.1 5.0 5.9 (1)هاساير نيروگاه

 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 جمع 

 مورد بازنگري قرار گرفته است. 1422توسط وزارت نفت در سال  1931الي  1932هاي  هاي عمده نفتي براي سال ( ارقام مصرف فرآورده1
 ها. ( به استثناي مصارف پااليشگاه2
 گردد. ( شامل مصارف نيروگاهي صنايع بزرگ نمي9
 گردد.يم يبزرگ و بخش خصوص عيصنا يهاروگاهيشامل ن( 4
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 1331-34 هاي سال طي كشور گاز نفت مصرف در مختلف هاي بخش سهم(: 1-11) نمودار



    ایرانتحوالت بخش انرژي در  

  

818 

 (1)1331-34هاي  هاي مختلف طي سال (: مصرف نفت كوره در بخش1-11جدول )

 1334 1331 1331 1331 1338 1333 1331 1331 1331 بخش/ سال

           مصرف: )هزار ليتر( 

 - - - - - 51 - - - خانگي 

 56187 56571 78315 94332 152129 296102 529546 544313 514425 جاري، خدماتي و عموميت

 9078 6316 5089 4573 492 3874 561 1050 1485 کشاورزي

 151200 954378 1064656 1020793 1491655 2810879 2781192 3515554 3233751 صنعتي

 20974 14019 11444 731270 - 20867 299061 23395 486431 حمل و نقل دريايي

 1986 3831 8194 8860 - - - - - ساير

 4766090 2974484 3268784 4055421 6194225 8227777 10816003 14450031 12018852 هاي وزارت نيرو نيروگاه

 631891 476665 416965 427764 751572 2045484 4447460 - - (2)هاساير نيروگاه

 5637406 4486264 4853447 6343013 8590073 13405034 18873823 18534343 16254944 جمع 

                    سهم: )درصد(

 - - - - - ◊ - - - خانگي 

 1.0 1.3 1.6 1.5 1.8 2.2 2.8 2.9 3.2 تجاري، خدماتي و عمومي

 0.2 0.1 0.1 0.1 ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ کشاورزي

 2.7 21.3 21.9 16.1 17.4 21.0 14.7 19.0 19.9 صنعتي

 0.4 0.3 0.2 11.5 - 0.2 1.6 0.1 3.0 حمل و نقل  دريايي

 ◊ 0.1 0.2 0.1 - - - - - ساير

 84.5 66.3 67.3 63.9 72.1 61.4 57.3 78.0 73.9 هاي وزارت نيرو نيروگاه

 11.2 10.6 8.6 6.7 8.7 15.3 23.6 - - (2)هاساير نيروگاه

 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 جمع 

 مورد بازنگري قرار گرفته است. 1422توسط وزارت نفت در سال  1931الي  1932هاي  هاي عمده نفتي براي سال ( ارقام مصرف فرآورده1
 مي گردد. يبخش خصوص يها روگاهي( شامل ن2
 باشند.   مي 25/2مقادير كمتر از  ◊
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 1331-34 هاي سال طي كشور كوره نفت مصرف در مختلف هاي بخش سهم(: 1-11) نمودار



      

 
   8181ترازنامه انرژي سال  811

 

 (1)1331-34هاي  هاي مختلف طي سال در بخش عي(: مصرف گازما1-11جدول )
 )مترمکعب(

 خانگي سال/ بخش
تجاري، خدماتي و 

 عمومي 
 جمع حمل و نقل  صنعتي  كشاورزي و ساير

0931 3090318 724890 - 180882 67873 4063963 

0930 3088829 724540 - 131449 38972 3983790 

0932 3004985 704873 - - 24457 3734315 

0939 2948967 691733 18427 30136 42132 3731395 

0931 2910950 682815 14765 43427 31622 3683580 

0931 3708742 124207 - 1548 15456 3849954 

0931 3664393 122722 - 6324 8401 3801840 

0931 3535121 118392 - 2284 6612 3662410 

0931 3401671 113923 - 305 7081 3522980 

          )درصد(  :سهم

0931 76.0 17.8 - 4.5 1.7 100.0 

0930 77.5 18.2 - 3.3 1.0 100.0 

0932 80.5 18.9 - - 0.7 100.0 

0939 79.0 18.5 0.5 0.8 1.1 100.0 

0931 79.0 18.5 0.4 1.2 0.9 100.0 

0931 96.3 3.2 - ◊ 0.4 100.0 

0931 96.4 3.2 - 0.2 0.2 100.0 

0931 96.5 3.2 - 0.1 0.2 100.0 

0931 96.6 3.2 - ◊ 0.2 100.0 

 مورد بازنگري قرار گرفته است. 1422توسط وزارت نفت در سال  1931الي  1932هاي  هاي عمده نفتي براي سال ( ارقام مصرف فرآورده1

 باشند.   مي 25/2مقادير كمتر از  ◊
 

 1331-34هاي  نفتي طي سالهاي  (: مصرف ساير فرآورده1-13جدول )
 )هزار مترمکعب( 

 سال
بنزين هواپيما 

111 LL 
 ها حالل

سوخت سبک 
 (JP4)جت 

سوخت سنگين 
 (ATK)جت 

(1)ها روغن
(1)قير 

 
ساير 
 ها فرآورده

 جمع

0931 1.15 3.5 72.9 1346.0 6.0 776.2 (3)1744.5 3950.3 

0930 0.44 6.3 68.2 1339.5 43.4 669.5 (4)2828.2 4955.7 

0932 0.24 2.2 55.0 1396.6 28.9 45.9 (5)0.2 1528.7 

0939 0.62 1.9 68.0 1505.5 
(6)● (6)● (7)100.2 1676.3 

0931 0.59 1.3 52.1 1569.2 
(6)● (8)29.9 (9)113.8 1767.0 

0931 0.95 1.5 57.4 1773.6 
(6)● (8)16.6 (9)125.5 1975.6 

0931 0.73 0.7 43.6 1896.5 
(6)● (8)0.5 (9)81.8 2023.9 

0931 0.74 ● 41.5 1659.7 
(6)● ● (9)55.1 1757.0 

0931 0.73 ● 47.1 1561.8 
(6)● ● (9)95.3 1705.0 

 گردد.                        هاي وارداتي مي هاي پايه، خام، صنعتي، موتور و ترانسفورماتور و انواع روغن ( شامل روغن1
 گردد. وكيوم سالپس، مالچ و آيزوريسايکل و آيزوفيد مي ( شامل انواع قير، وكيوم باتوم،2
 گيرد. را در بر مي 4باشد اما مصرف نفتا و رافينت و بنزين يورو ( شامل گوگرد نمي9
 گيرد. باشد اما مصرف نفت سفيد آيزوماكس، نفت گاز آيزوماكس، متانول توربين و پروپان را در بر مي ( شامل گوگرد نمي4
گيرد. الزم به ذكر است كه نفت سفيد آيزوماكس و نفت گاز آيزوماكس در اين سرال توزيرع    باشد اما متانول توربين و پروپان را در بر مي ي( شامل گوگرد نم5

 نشده است.
 گردد. ( شامل  نفتا و پروپيلن مي7   باشد. ( به علت خصوصي سازي، اطالعات در دسترس نمي5
 گردد. ( شامل پروپيلن مي3    گردد. ( شامل وكيوم باتوم و مالچ مي1
 مقادير در دسترس نمي باشند. ●
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 1334در سال  يپنج فرآورده اصل ي(: روند مصارف استان1-18جدول )
 )ميليون ليتر( 

(1)نفت سفيد بنزين استان/ فرآورده 
(1)نفت گاز 

(3)نفت كوره 
 گاز مايع  

 158.0 151.8 1210.7 40.9 1170.9 شرقي آذربايجاو

 43.4 92.0 1431.9 394.9 992.1 غربي آذربايجاو

 4.7 10.2 485.1 25.9 395.7 اردبيل

 641.7 59.9 2849.2 38.3 2255.0 اصفهاو

 13.9 15.3 584.4 24.5 1124.6 البرز

 16.8 15.7 197.1 16.1 222.7 ايالم

 70.1 9.9 885.1 3.7 639.5 بوشهر

 368.3 67.2 2743.7 51.8 5875.0 تهراو

 4.7 12.8 244.6 13.1 321.9 بختياري چهارمحال و

 11.3 27.7 788.0 58.8 319.4 خراساو جنوبي

 39.1 527.1 2698.1 186.9 2173.6 خراساو رضوي

 11.3 27.0 494.2 20.1 227.4 خراساو شمالي

 374.9 25.9 2682.0 16.4 1772.8 خوزستاو

 18.3 27.0 693.9 48.5 400.4 زنجاو

 11.3 2.2 730.0 12.0 363.5 سمناو

 79.2 380.7 2362.6 385.4 1399.0 سيستاو و بلوچستاو

 125.9 53.3 2395.1 139.8 2115.9 فارس

 - 482.5 821.6 18.3 562.1 قزوين

 - 35.8 701.5 5.1 570.5 قم

 38.0 19.3 599.0 65.7 508.8 کردستاو

 78.1 156.6 2402.8 116.8 1592.1 کرماو

 45.6 642.8 878.2 278.5 582.9 کرمانشاه

 - 2.2 131.4 20.1 246.7 کهگيلويه و بويراحمد

 72.3 15.3 657.4 46.0 520.9 گلستاو

 10.6 18.6 972.0 28.5 1238.4 گيالو

 10.6 5.1 522.3 65.0 530.3 لرستاو

 55.5 753.4 748.6 85.4 1801.3 مازندراو

 866.9 96.7 903.7 8.0 593.9 مرکزي

 329.2 913.2 2213.7 13.1 1051.9 هرمزگاو

 23.7 931.1 686.2 11.3 565.4 همداو

 - 35.4 1569.9 13.5 596.0 يزد

 3523.0 5613.0 37285.1 2252.1 32729.6 کل کشور

 گردد.يها نميميپتروش دي( شامل مصرف خوراک نفت سف1
باشد. صنايع، بخشي از نفت گاز دريافتي خرود را   صنعت و نيروگاه ميهاي  ( اختالف آماري بين جداول ناشي از ميزان فرو  و مصرف اين فرآورده در بخش2

نماينرد.   ها نيز مقداري از نفت گاز دريافتي از وزارت نفت را ذخيره و مابقي را مصرف مي رسانند. همچنين نيروگاه در واحدهاي نيروگاهي خود به مصرف مي
انرد كره سروخت مصررفي      ميليرون ليترر نفرت گراز مصررف نمروده       9/12259 يع برزرگ هاي وزارت نيرو، بخش خصوصي و صنا كل نيروگاه 1931در سال 
ميليون ليتر بوده است. بديهي اسرت در محاسربات ترراز انررژي بايرد ضرمن محاسربه ميرزان سروخت مصررفي            1/5 هاي صنايع بزرگ در اين سال نيروگاه
 آن( در محاسبات لحاظ گردد.هاي صنايع بزرگ در بخش نيروگاهي، ميزان سوخت مصرفي )نه فرو   نيروگاه

باشرد. در ايرن جردول، ارقرام فررو  نفرت كروره وزارت نفرت بره           ها مي ( اختالف آماري بين جداول ناشي از ميزان فرو  و مصرف اين فرآورده در نيروگاه9
ايند. بديهي است در محاسبات تراز انرژي بايد ميزان نم ها مقداري از نفت كوره دريافتي را ذخيره و مابقي را مصرف مي ها ارائه گرديده است. نيروگاه نيروگاه

 ها را در محاسبات لحاظ نمود. سوخت مصرفي نيروگاه
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 1331-34هاي  هاي پتروشيمي به استثناي گازطبيعي طي سال (: خوراک مصرفي در مجتمع1-11جدول )
 )هزار مترمکعب(

 بنزن گاز مايع مازوت نفت سفيد پالتفرميت پنتان نفتا سال

0931 2607.2 79.9 263.5 227.4 3.1 - - 
0930 2828.1 102.1 228.8 611.6 - - - 
0932 2774.7 56.6 99.3 688.8 - - 2.2 
0939 2154.2 94.5 394.2 1687.9 - 43.3 16.1 
0931 1996.2 119.4 449.7 1487.7 - - 15.0 
0931 1916.0 84.2 465.8 1402.0 - 21.7 19.4 
0931 2274.0 73.4 403.7 1538.5 - 109.5 20.8 
0931 2099.1 101.1 438.7 1444.7 - - 18.3 
0931 1741.6 - 333.4 199.9 - - - 

 
 1331-34هاي  هاي پتروشيمي به استثناي گازطبيعي طي سال(: خوراک مصرفي در مجتمع1-11جدول )

 )هزار تن(
 هيدروژن پروپان اتان ميعانات گازي مايعات گازي سال

0931 2981.7 5153.3 34.0 50.7 0.8 
0930 2333.0 5456.2 1163.1 45.4 0.4 
0932 2412.3 5787.5 2650.9 52.6 0.4 
0939 2435.0 5293.3 7702.2 51.8 1.1 
0931 2588.4 5581.0 3634.3 41.6 1.1 
0931 2799.8 5971.0 4212.8 57.8 0.7 
0931 2831.1 5963.6 2858.1 47.5 1.8 
0931 2368.6 5520.7 3467.3 31.4 0.7 
0931 1614.1 5671.4 3531.7 - 4.9 

 

  1113-1113هاي خام سبک و سنگين ايران طي سالهاي اسپات نفت (: قيمت1-11جدول )
 )دالر/ بشکه( 

 خام سنگين ايراننفت  خام سبک ايراننفت  سال
2113 61.3 60.6 
2101 78.2 76.7 
2100 108.3 106.1 
2102 109.8 109.1 
2109 107.2 105.7 
2101 97.3 96.2 
2101 51.4 48.8 
2101 41.66 39.57 
2101 52.36 51.71 
2101 68.83 67.71 
2103 62.83 61.86 
 56.29 58.69 ژانويه
 61.39 62.53 فوريه 
 64.17 64.64 مارس 
 68.52 70.34 آوريل

 67.86 70.19 مه
 60.88 60.90 ژوئن

 62.65 62.16 جوالي 
 57.77 58.39 اوت

 60.32 60.08 سپتامبر 
 57.94 57.71 اکتبر 
 60.73 62.87 نوامبر

 63.80 65.49 دسامبر 

  http:www.opec.org مأخذ:
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 هاي مختلف در سالهاي نفتي در بازار خليج فارس (: قيمت فوب فرآورده1-14جدول )
 )سنت / ليتر( 

 1331 1331 1331 1338 1333 1331 1331 1331 1343 فرآورده/ سال
 ○ 47.5 42.5 37.0 39.4 60.9 72.1 75.2 75.9 بنزين موتور سوپر

 ○ 47.5 42.5 37.0 39.4 60.9 72.1 75.2 75.9 بنزين موتور معمولي
 ○ 51.8 42.1 36.0 35.4 61.9 74.7 77.8 79.2 نفت سفيد

 ○ 52.0 42.1 35.0 35.0 61.4 74.8 77.4 78.8 نفت گاز
 ○ 40.2 31.0 26.0 24.3 44.9 56.0 59.5 62.1 رهنفت کو

 ○ 526.8 482.2 381.4 397.8 692.8 878.4 897.3 881.9 گاز مايع )دالر/ تن(

 باشند. يم محرمانه رمقادي ○

 
 1344-34هاي هاي عمده نفتي طي سال (: قيمت اسمي فروش فرآورده1-13جدول )

 )ریال/ ليتر(

 1344 فرآورده/ سال
1343 

قبل از هدفمندي  1331 1331 1331
 هايارانه

بعد از هدفمندي 
 هايارانه

 4444 و 7444 4444 و 7444 0444 و 4444 و 7444 *4444 و 7444 0444 و 4444 1000 بنزين معمولي

 0444 و 0444 0444 و 0444 0044 و  0444 و 0444 *0444 و 0444 0044 و 0444 1500 بنزين سوپر

 1000 1000 1000 *0444 165 165 نفت سفيد 

       نفت گاز

 0044 و 0044 3500 3500 3500 58.6 58.6 نيروگاه  -     

  0044 و 0044 0044 و 0044 *0044 و 0044 165 165 هاساير بخش  -     

 ● 15564 ● ● ● ● (JP4)سوخت سبك جت 

 ● ● ● ● (ATK)سوخت سنگين جت 
2444 

(0) 

7444
(2)

 
● 

       نفت کوره

 2000 2000 2000 2000 30.6 30.6 نيروگاه  -      

       2000 94.5 94.5 هاساير بخش  -     

 5400 0044 و 4084 و 0444 0444 و 4444 و 0444 1623.9 399.3 30.9 گازمايع 

 
 ... ادامه 1344-34هاي هاي عمده نفتي طي سال (: قيمت اسمي فروش فرآورده1-13جدول )

 )ریال/ ليتر( 

 1331 1331 1331 1338 1333 فرآورده/ سال
1334

 ماهه اول 4
 ماه پايان سال 8

 آزاد اي سهميه

 30000 15000 10000 10000 10000 10000 10000 4444 و 7444 و 04444 بنزين معمولي

 35000 35000 12000 12000 12000 12000 12000 0444 و 0444 و 00444 بنزين سوپر

 1500 1500 1500 1500 1500 1500 0444 و 0044 فيدنفت س

         نفت گاز

 50 50 50 50 607 2100 0444 نيروگاه  -     

 3000 3000 3000 3000 3000 3000 2044 و 0044 و 0444 هاساير بخش  -     

 ● ● ● ● ● 04444 12000 12000 (JP4)سوخت سبك جت 

سوخت سنگين جت 
(ATK) 

0444 6000 6000 ● ● ● ● ● 

         نفت کوره

 50 50 50 50 50 607 1300 0044 نيروگاه  -      

 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 2044 هاساير بخش  -     

(3) ● 8044 گازمايع 
2300 

(3)
2300 

(3)
2300 

(3)
2300 

(3)
2300 

(3)
2300 

 .باشد مي 92/12/31الي   1/1/31از قيمت ( 2    باشد. مي 92/1/31الي   1/1/31( قيمت از 1
 .باشند مقادير در دسترس نمي ●     باشد. ( واحد ريال بر كيلوگرم مي9
 .بندي قيمت سهميه *





 

 

 

 

 

 

 
 برآورد ذخایر گاز طبیعی  -

 تولید و مصرف گاز غنی -

 های گاز کشور تولید گوگرد در پاالیشگاه -

 تزریق گاز و آب به میادین -

 زدایی های گاز و واحدهای نم ظرفیت اسمی پاالیشگاه -

 های گاز ایران  عملکرد پاالیشگاه -

 احداث خطوط لوله انتقال گازطبیعی -

 اردات گازطبیعیصادرات و و -

 های گاز رسانی کنندگان شرکت گذاری انشعابات و مصرف شبکه -

 های مختلف مصرف گازطبیعی در بخش -

 ها مصرف نهایی گازطبیعی به تفکیک بخش -

 متوسط قیمت فروش گازطبیعی -

 

 
 جداول گازطبیعی  -4-11-1
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 1988-80های  (: برآورد ذخایر و تولید انباشتی گازطبیعی کشور طی سال1-08جدول )
 (ترمکعبتریلیون م)

 1980 1981 1981 1981 1984 1989 1981 1981 1988 شرح/ سال

 33.1 33.1 33.3 33.8 33.7 33.4 33.9 33.8 33.8 ذخایر قابل استحصال 

 19.2 19.5 19.6 20.0 20.19 20.3 ● 20.7 20.7 مناطق دریایی

 13.9 13.6 13.7 13.8 13.5 13.2 ● 13.1 13.1 مناطق خشکی

 6.0 5.7 5.4 5.1 4.8 4.5 4.3 3.8 3.8 كل تولید انباشتی

 2.0 1.7 1.5 1.3 1.2 1.0 ● 0.7 0.7 مناطق دریایی

 4.0 4.0 3.9 3.8 3.6 3.5 ● 3.1 3.1 مناطق خشکی

      اشد.ب مقادیر در دسترس نمی ●

 
 1988-80های  تولید گاز غنی از منابع مختلف طی سال (:1-01جدول )

 (در روز میلیون مترمکعب)

 جمع گاز میادین مستقل گاز کالهک و سازندهای گازی از همراهگ سال

0931 103.9 29.9 497.3 631.1 

0930 77.2 31.9 513.1 622.2 

0931 76.4 30.5 528.0 634.8 

0939 78.3 28.8 574.8 681.8 

0931 77.3 28.7 612.9 718.8 

0931 96.6 27.5 654.9 779.0 

0931 102.0 27.8 715.1 844.9 

0933 92.5 26.3 730.7 849.5 

0931 71.1 25.6 767.7 864.5 

 
 1988-80 های (: مصرف گاز غنی طی سال1-01جدول )

 (در روز میلیون مترمکعب)

 سال

 تحویلی به
 کارخانجات
 (1)گاز و گاز مایع

 پاالیشگاهای
 گاز و واحدهای

 (1)زدایی  نم

 تحویل برای
 تزریق به
 (9)میادین نفتی

 تحویل به
 (4)میپتروشی

 مصارف صنعتی،
 -عملیاتی و خانگی

 (1)خود مصرفی

 شده گاز سوزانده
 های توسعه با طرح
 آوری گاز جمع

 تبدیل به مایعات
 گازی و خطای

 (1)گیری اندازه

 جمع

0931 78.3 469.4 31.5 7.2 6.0 37.5 1.3 631.1 

0930 74.1 491.5 18.1 6.8 4.5 25.2 1.9 622.2 

0931 59.7 519.6 16.5 6.7 4.4 26.1 1.9 634.8 

0939 68.4 566.5 6.7 7.0 4.5 27.2 1.6 681.8 

0931 78.6 575.1 23.8 6.6 4.8 24.8 5.3 718.9 

0931 77.9 623.2 17.3 6.5 4.7 40.6 2.6 772.8 

0931 80.5 677.1 25.3 6.3 5.1 47.3 3.4 845.0 

0933 73.2 700.3 18.4 5.5 5.8 42.9 3.4 849.5 

0931 63.7 737.0 16.4 5.2 5.4 32.9 3.9 864.5 

یلی بیه  این مقدار مشتمل بر گاز غنی همراه و گنبدی تحویلی به کارخانجات گاز ، گازمایع و همچنین گاز غنی سازند میدان نفتیی میارون و خیامی تحیو     (1
 می باشد. 1022و  022، 022واحد تفکیک و گاز غنی تحویلی از میادین گازی آغار /داالن به کارخانه های 

های شرکت ملی گاز ایران، شامل واحد نمزدایی سراجه، پاالیشگاه مسجد سلیمان )از منشا  گاز سبک تولید شده توسط پاالیشگاه بر مقادیر این مقدار عالوه (0
 .گازهای همراه نفت خام( و پاالیشگاه فراشبند )از منشا میادین گازی آغار/ داالن( نیز هست

 باشد. ی حکیمه و گچساران ، درود و دارخوین میب این مقدار مشتمل بر تزریق گاز غنی به میادین هفتگل، بی (0
 باشد. های پتروشیمیایی رازی و خارک می های نفتی به مجتمع از شرکت یاین مقدار مشتمل بر گاز غنی تحویل (4
 باشد. این مقدار مشتمل بر گاز غنی ارسالی به پاالیشگاه الوان و نیروگاه کیش و قشم می (5
 خیز جنوب است. نی تبدیل شده به مایع در شرکت نفت مناطق مرکزی ایران و شرکت ملی مناطق نفتاین مقدار مشتمل بر گاز غ (0
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 1988-80های  های کشور طی سال (: تولید گوگرد در پاالیشگاه1-09جدول )
 )هزار تن(

 1980 1981 1981 1981 1984 1989 1981 1981 1988 پاالیشگاه سال/

 ○ ○ 576.5 600.3 626.7 618.3 634.8 630.5 594.4 نژاد هاشمی
 ○ ○ 39.4 39.2 36.8 50.2 48.2 41.1 40.3 ( 0پارس جنوبی )فاز 

 ○ ○ 123.1 131.1 129.0 131.4 135.2 129.0 122.7 ( 9و 1پارس جنوبی )فازهای  
 ○ ○ 80.3 86.4 95.2 99.8 96.8 100.6 96.4 ( 1و 1پارس جنوبی )فازهای  
 ○ ○ 45.3 56.3 60.3 56.1 51.7 68.5 51.9 (01و  3پارس جنوبی )فازهای  

 ○ ○ 122.8 99.7 77.4 - - - - 01فاز 
 ○ ○ - - - - - - - 09فاز 
 ○ ○ 126.1 110.9 20.4 - - - - 01و  01فاز 
 ○ ○ 35.2 - - - - - - 01و  03فاز 
 ○ ○ 33.6 - - - - - - 03فاز 
 ○ ○ 9.9 - - - - - - 10و  11فاز 
 ○ ○ 58.2 43.4 29.7 50.1 10.2 - - ایالم

 ○ - 2 - - - - - - فجر جم
 ○ ○ 1252.5 1167.2 1075.6 1005.9 976.9 969.7 905.7 جمع 
 باشد. مقادیر محرمانه می ○

 

 1988 -80های  تزریق گاز و آب به میادین  طی سال(: 1-04جدول )

 1980 1981 1981 1981 1984 1989 1981 1981 1988 شرح

 57.3 69.3 89.9 80.3 86.4 72.2 81.9 77.7 86.9 مکعب در روز()میلیون مترگاز 

 87.8 84.7 100.0 104.9 83.6 108.0 125.9 130.6 403.2 )میلیون بشکه در سال( آب 

 

 1989 -80های  های گاز کشور طی سال زدایی پاالیشگاه (: ظرفیت اسمی پاالیش و نم1-01جدول )
 (در روز میلیون مترمکعب)

 1980 1981 1981 1981 1984 1989 سال پاالیشگاه/

 110.0 110.0 110.0 110.0 110.0 110.0 فجر )كنگان(

 49.0 49.0 49.0 49.0 49.0 49.0 نژاد( خانگیران )شهید هاشمی

 27.2 27.2 27.2 27.2 27.2 27.2 بید بلند

 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 مسجد سلیمان

 16.6 16.6 16.6 16.6 16.6 16.6 سرخون و قشم 

 707.7 707.7 481.3 424.7 368.1 368.1 (11تا  0پارس جنوبی )فازهای 

 82.5 82.5 82.5 82.5 82.5 82.5 پارسیان 

 6.8 6.8 6.8 6.8 6.8 6.8 ایالم

 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 (0)گورزین

 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 زدایی سراجه نم

 20(2) 20(2) 20(2) 20.0 20.0 20.0 زدایی داالن نم

 (9)زدایی گنبدلی نم
20 20 20 20 20 20 

 (9)زدایی  شوریجه نم

 1052.8 1052.8 826.4 769.8 713.2 713.2 جمع 

 به شرکت ملی نفت ایران منتقل شده است. 1030( مالکیت گورزین از سال 1
 باشد. زدایی داالن دراختیار شرکت ملی نفت ایران می ( تأسیسات نم0
 باشد. میلیون مترمکعب در روز می 02تاکنون در مجموع  30های گنبدلی و شوریجه از سال  ( ظرفیت اسمی پاالیش و نم زدایی پاالیشگاه0
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 (1)1988 -80های  (: عملکرد شرکت پاالیش گاز فجر طی سال1-01جدول )

 (میلیون مترمکعب)

 گاز ارسالی به خطوط لوله علسوخت مش گاز اسیدی سوخت پاالیشگاه گاز دریافتی  شرح/ سال

0931 30708.7 215.6 523.3 - 29878.9 

0930 32398.1 205.4 471.7 - 31733.8 

0931 31810.5 241.3 551.8 - 31190.0 

0939 33131.6 265.0 577.0 - 32437.1 

0931 26675.3 243.4 457.5 43.6 26046.1 

0931 23516.0 219.3 395.9 16.0 22982.9 

0931 20124.4 220.8 265.4 3.0 19467.9 

0933 21080.9 249.7 192.1 9.5 20574.3 

0931 20931.8 226.9 166.5 21.6 20839.4 

 نماید. ( این پاالیشگاه مایعات گازی و گازمایع  نیز تولید می1

 

 (1)1980های مختلف سال  (: خالصه عملکرد شرکت پاالیش گاز فجر در ماه1-01جدول )

 (مکعبمیلیون متر)

 گاز ارسالی به خطوط لوله سوخت مشعل گازهای اسیدی االیشگاهسوخت پ گاز دریافتی ماه/ شرح

 1892.2 0.2 17.4 22.4 1934.4 فروردین
 1849.2 0.2 11.8 22.7 1887.3 اردیبهشت

 1437.8 1.0 10.3 18.8 1469.7 خرداد
 1465.7 12.5 5.0 6.0 1102.4 تیر

 1306.7 1.4 12.7 18.6 1341.1 مرداد
 1599.6 4.1 16.3 20.2 1640.2 شهریور

 1738.8 0.5 - 1.4 1779.0 مهر
 1942.8 0.3 16.3 24.1 1986.6 آبان 
 1893.0 0.3 20.4 23.7 1940.1 آذر
 1965.0 0.2 19.4 24.3 2012.4 دی
 1884.0 0.2 18.7 23.3 1930.8 بهمن
 1864.7 0.9 18.1 21.5 1907.9 اسفند

 20839.4 21.6 166.5 226.9 20931.8 جمع

 نماید. ( این پاالیشگاه مایعات گازی و گاز مایع نیز تولید می1

 
 (1)1988-80های  نژاد طی سال (: عملکرد شرکت پاالیش گاز شهید هاشمی1-00جدول )

 (میلیون مترمکعب)

 لوله گاز ارسالی به خطوط سوخت مشعل گازهای اسیدی سوخت پاالیشگاه گاز دریافتی / سالشرح

0931 16330.1 434.8 1477.1 100.5 14089.1 

0930 15891.1 374.6 1303.3 89.5 14855.5 

0931 15455.2 427.7 1557.1 105.8 14989.4 

0939 14174.1 422.6 1517.2 95.3 13700.7 

0931 14716.3 449.4 1518.3 102.0 13198.7 

0931 13961.3 472.4 1428.6 97.4 13433.1 

0931 12500.4 334.8 1184.3 72.5 12107.9 

0933 13464.9 376.6 1313.9 81.4 11693.0 

0931 13612.2 377.6 1211.2 81.7 11477.6 

گردد که در رقم جمع کل ارسالی لحاظ شده است. همچنیین   اینچ تأمین می 00( سوخت مصرفی پاالیشگاه و شرکت ملی نفت ایران از گاز ارسالی به خط 1
 نماید. گاه گوگرد و مایعات گازی نیز تولید میاین پاالیش
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 (1)1980های مختلف سال  نژاد در ماه (: خالصه عملکرد شرکت پاالیش گاز شهید هاشمی1-08جدول )
 (میلیون مترمکعب)

 گاز ارسالی به خطوط لوله سوخت مشعل گازهای اسیدی سوخت  پاالیشگاه گاز دریافتی  ماه/ شرح

 994.5 7.0 111.7 34.0 1147.3 فروردین
 875.4 6.2 98.8 29.3 1009.7 اردیبهشت

 830.2 5.9 94.4 30.3 960.7 خرداد
 765.4 7.4 13.9 28.8 1293.0 تیر

 749.3 5.3 85.4 31.1 871.1 مرداد
 775.3 5.5 89.8 5.5 904.0 شهریور

 825.0 5.9 94.5 35.4 960.6 مهر
 1018.5 7.2 115.5 36.2 1177.5 آبان 
 1140.0 7.8 125.2 37.3 1310.7 آذر
 1176.0 8.0 129.2 37.1 1347.6 دی
 1176.0 8.0 129.8 36.0 1350.6 بهمن
 1152.0 7.6 123.1 36.6 1279.5 اسفند

 11477.6 81.7 1211.2 377.6 13612.2 جمع

 نماید. ( این پاالیشگاه مایعات گازی و گوگرد نیز تولید می1
 

 1988-80های  الیش گاز بید بلند  طی سال(: عملکرد شرکت پا1-88جدول )
 (میلیون مترمکعب)

 گاز ارسالی به خطوط لوله سوخت مشعل  گازهای اسیدی سوخت  پاالیشگاه گاز دریافتی  شرح/ سال

0931 6926.0 64.1 122.7 67.3 6673.0 

0930 7021.2 68.7 144.5 60.7 6897.9 

0931 7589.6 88.6 160.0 71.9 7501.2 

0939 7871.9 93.5 129.0 64.0 7675.4 

0931 7010.5 90.3 71.2 62.0 6921.5 

0931 5889.4 47.5 47.9 31.2 5875.8 

0931 6390.6 51.3 56.9 29.6 5877.9 

0933 3745.7 46.4 16.5 19.9 3693.2 

0931 4102.8 52.9 20.6 27.4 4045.3 

 

 1980های مختلف سال  در ماه خالصه عملکرد شرکت پاالیش گاز بید بلند (:1-81جدول )
 (میلیون مترمکعب)

 گاز ارسالی به خطوط لوله سوخت مشعل  گازهای اسیدی سوخت  پاالیشگاه گاز دریافتی  ماه / شرح

 372.3 - - 5.2 377.6 فروردین

 330.8 2.7 2.0 4.5 335.5 اردیبهشت

 291.6 - - 4.4 295.8 خرداد

 433.5 3.5 2.6 3.5 439.7 تیر

 405.5 3.3 2.5 6.5 411.2 مرداد

 391.6 3.2 2.4 5.7 397.2 شهریور

 128.0 1.0 0.8 2.3 129.8 مهر

 228.6 1.9 1.4 3.9 231.9 آبان 

 354.2 2.9 2.2 - 359.2 آذر

 380.8 3.1 2.4 5.7 386.2 دی

 420.9 3.4 2.6 6.5 426.9 بهمن

 307.6 2.5 1.9 4.7 312.0 اسفند

 4045.3 27.4 20.6 52.9 4102.8 جمع
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 1988-80های  طی سال (1)(: عملکرد شرکت پاالیش مسجد سلیمان1-81جدول )
 (میلیون مترمکعب)

 گاز ارسالی به خطوط لوله سوخت مشعل  گازهای اسیدی سوخت  پاالیشگاه گاز دریافتی  شرح/ سال

0931 112.8 3.4 0.9 1.5 107.0 

0930 113.9 3.0 0.5 1.3 109.0 

0931 110.1 3.6 0.6 1.5 106.8 

0939 113.7 3.6 0.6 1.5 110.0 

0931 87.5 3.7 0.5 1.8 83.9 

0931 52.6 2.5 0.3 1.2 50.1 

0931 44.2 1.3 0.3 0.9 42.8 

0933 78.2 1.8 0.4 0.5 75.1 

0931 112.6 1.2 0.5 0.2 110.4 

 نماید. ( این پاالیشگاه مایعات گازی نیز تولید می1
 

 1980های مختلف سال  عملکرد  شرکت پاالیش گاز مسجد سلیمان در ماه (: خالصه1-89جدول )
 (میلیون مترمکعب)

 گاز ارسالی به خطوط لوله سوخت مشعل گازهای اسیدی سوخت  پاالیشگاه گاز دریافتی  ماه/ شرح

 13.7 - - 0.2 14.1 فروردین

 11.4 0.1 0.1 0.2 11.8 اردیبهشت

 9.8 - - 0.1 9.9 خرداد

 5.8 ◊ ◊ 0.1 5.9 تیر

 6.0 ◊ ◊ 0.1 6.1 مرداد

 8.5 ◊ 0.1 0.1 8.6 شهریور

 8.8 ◊ 0.1 0.1 9.0 مهر

 9.7 ◊ 0.1 0.1 9.9 آبان 

 9.9 ◊ 0.1 0.1 10.0 آذر

 8.5 - - 0.1 8.6 دی

 9.7 ◊ 0.1 0.1 9.8 بهمن

 8.7 ◊ 0.1 0.1 8.8 اسفند

 110.4 0.2 0.5 1.2 112.6 جمع

 باشد. می 25/2 مقادیر کمتر از ◊

 
 (1)1988 -80های  سال (: عملکرد شرکت پاالیش گاز سرخون و قشم طی1-84جدول )

 (میلیون مترمکعب)

 گاز ارسالی به خطوط لوله سوخت مشعل  گازهای اسیدی سوخت  پاالیشگاه گاز دریافتی  شرح/ سال

0931 5792.2 - 1.4 22.0 5664.5 

0930 5318.4 12.9 0.6 13.1 5229.7 

0931 4827.7 37.9 1.6 11.4 4687.4 

0939 4249.0 33.9 0.2 1.9 4153.8 

0931 3487.0 26.8 0.1 9.5 3406.4 

0931 2879.3 22.7 - 10.2 2812.6 

0931 2589.3 16.9 - 6.2 2532.1 

0933 2015.1 16.5 - 9.8 1985.0 

0931 1831.5 22.9 12.9 36.1 1810.9 

 نماید. مایع نیز تولید می( این پاالیشگاه مایعات گازی و گاز1
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 1980های مختلف سال  در ماه (1)(: گاز دریافتی و خروجی شرکت پاالیش گاز سرخون و قشم1-81جدول )
 (میلیون مترمکعب)

 گاز ارسالی به خطوط لوله سوخت مشعل  گازهای اسیدی سوخت  پاالیشگاه گاز دریافتی  ماه/ شرح

 163.1 0.6 - 1.4 165.5 فروردین
 159.3 0.6 - 1.4 161.8 شتاردیبه
 163.7 0.6 - 1.4 166.5 خرداد
 160.0 - - - 162.4 تیر

 158.7 0.6 - 1.4 161.2 مرداد
 157.2 0.6 - 1.5 159.7 شهریور

 147.3 30.7 12.9 9.0 149.7 مهر
 146.7 0.5 - 1.4 148.8 آبان 
 141.0 0.5 - 1.3 143.7 آذر
 144.0 0.5 - 1.3 144.9 دی
 135.0 0.5 - 1.3 135.9 بهمن

 135.0 0.5 - 1.3 131.4 اسفند

 1810.9 36.1 12.9 22.9 1831.5 جمع

 نماید. ( این پاالیشگاه مایعات گازی و گازمایع نیز تولید می1
 

 1988-80های  طی سال (1)(1(: عملکرد شرکت پاالیش گاز پارس جنوبی )فاز 1-81جدول )
 (میلیون مترمکعب)

 گاز ارسالی به خطوط لوله سوخت مشعل  گازهای اسیدی سوخت  پاالیشگاه فتی گاز دریا سال/ شرح

0931 9530.5 50.6 98.9 130.3 8529.8 

0930 9715.1 69.9 84.2 110.9 8958.8 

0931 9933.8 190.9 103.3 125.4 9145.0 

0939 10577.6 212.3 120.6 84.4 9213.4 

0931 9959.2 220.8 113.6 86.0 8580.6 

0931 10270.0 205.3 116.3 86.5 8763.4 

0931 10391.8 194.5 97.0 71.6 8873.6 

0933 10422.1 199.0 115.2 95.7 9212.8 

0931 10436.2 208.7 117.0 99.8 9168.5 

 نماید. ( این پاالیشگاه گوگرد و مایعات گازی نیز تولید می1
 

 1980های مختلف سال  در ماه (1)(1نوبی )فاز : خالصه عملکرد شرکت پاالیش گاز پارس ج(1-81جدول )
 (میلیون مترمکعب)

 گاز ارسالی به خطوط لوله سوخت مشعل  گازهای اسیدی سوخت  پاالیشگاه گاز دریافتی ماه/ شرح

 792.4 8.5 10.0 17.7 908.3 فروردین
 816.2 7.6 10.2 17.2 935.6 اردیبهشت

 799.2 8.2 9.0 18.1 893.1 خرداد
 813.1 7.4 10.3 18.6 918.5 تیر

 785.9 7.3 10.5 19.8 903.3 مرداد
 789.9 7.3 10.4 19.8 903.0 شهریور

 747.0 6.9 9.6 19.1 825.9 مهر
 545.1 7.8 6.6 18.6 624.9 آبان 
 788.1 7.3 10.1 19.1 903.6 آذر
 770.4 17.4 10.2 7.1 882.0 دی 
 773.1 7.2 10.3 17.2 884.1 بهمن 
 748.2 6.9 9.9 16.6 853.8 اسفند

 9168.5 99.8 117.0 208.7 10436.2 جمع

 )خط پنجم( و از سیری گاز دریافت نموده است. 8و  7، 6مالحظات( این شرکت از ابتدای سال از فازهای 
 نماید. ( این پاالیشگاه گوگرد و مایعات گازی نیز تولید می1
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 (1)1988-80های  ( طی سال9و  1)فازهای  (: عملکرد شرکت پاالیش گاز پارس جنوبی1-80جدول )

 (میلیون مترمکعب)

 گاز ارسالی به خطوط لوله سوخت مشعل  گازهای اسیدی سوخت  پاالیشگاه گاز دریافتی  سال/ شرح

0931 20581.3 541.0 266.7 289.4 17348.3 

0930 21433.2 422.7 230.0 249.4 18551.2 

0931 21340.8 523.6 303.0 328.6 18955.7 

0939 21748.9 575.6 308.8 124.0 19180.2 

0931 21432.4 667.2 304.3 158.4 18733.0 

0931 22325.3 660.7 313.0 155.2 19428.7 

0931 21194.9 643.0 260.9 115.9 18563.2 

0933 20557.3 629.6 267.3 152.7 18537.3 

0931 20408.0 614.1 263.7 146.6 18096.0 

 نماید. یشگاه گوگرد و مایعات گازی نیز تولید می( این پاال1

 
 1980های مختلف سال  در ماه (1)(9و  1: خالصه عملکرد شرکت پاالیش گاز پارس جنوبی )فازهای (1-88جدول )

 (میلیون مترمکعب)

 گاز ارسالی به خطوط  سوخت مشعل  گازهای اسیدی سوخت پاالیشگاه گاز دریافتی ماه/ شرح

 1579.1 11.9 23.2 55.0 1782.2 فروردین

 1589.4 11.2 22.9 52.4 1789.6 اردیبهشت

 1589.7 11.0 22.9 50.2 1756.8 خرداد

 1550.9 11.4 23.2 52.0 1730.4 تیر

 1454.4 10.6 23.2 51.6 1703.1 مرداد

 1567.1 10.9 23.2 51.7 1759.6 شهریور

 932.1 22.9 13.5 39.5 1051.5 مهر

 1627.5 11.8 23.1 51.0 1802.1 آبان 

 1580.1 11.2 22.8 51.3 1785.9 آذر

 1554.0 11.3 22.2 53.5 1767.6 دی

 1567.2 11.7 22.2 53.9 1775.7 بهمن 

 1504.5 10.7 21.2 52.1 1703.5 اسفند

 18096.0 146.6 263.7 614.1 20408.0 جمع

 م( و از سیری گاز دریافت نموده است.)خط پنج 8و  7، 6مالحظات: این شرکت از ابتدای سال از فازهای 
 نماید. ( این پاالیشگاه گوگرد و مایعات گازی نیز تولید می1
 

 (1)1988-80های  ( طی سال1و  4(: عملکرد شرکت پاالیش گاز پارس جنوبی )فازهای 1-188جدول )

 (میلیون مترمکعب)

 از ارسالی به خطوط لولهگ سوخت مشعل  گازهای اسیدی سوخت پاالیشگاه گاز دریافتی سال/ شرح

0931 20383.0 957.8 199.8 175.3 17731.9 

0930 20318.2 755.9 164.0 143.9 17953.2 

0931 21139.4 866.6 207.2 181.8 18717.7 

0939 20977.6 952.0 245.4 48.2 18396.6 

0931 20437.4 925.3 239.1 60.7 17733.7 

0931 19335.2 909.6 226.3 79.7 16769.6 

0931 19247.0 860.3 185.9 64.7 16670.3 

0933 19758.7 928.5 220.4 97.5 17568.8 

0931 20048.0 929.0 226.7 73.7 17821.7 

 نماید.( این پاالیشگاه گوگرد، مایعات گازی، پروپان، بوتان و اتان نیز تولید می1
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 1980های مختلف سال در ماه (1)( 1و  4ازهای )ف (: خالصه عملکرد شرکت پاالیش گاز پارس جنوبی1-181جدول )
 (میلیون مترمکعب)

 گاز ارسالی به خطوط لوله  سوخت مشعل  گازهای اسیدی سوخت پاالیشگاه گاز دریافتی ماه/ شرح

 1415.8 6.9 17.7 78.0 1592.8 فروردین

 1085.0 11.7 13.3 70.9 1198.5 اردیبهشت

 1587.5 4.9 20.2 84.4 1794.6 خرداد

 1536.4 5.0 20.1 83.4 1749.3 تیر

 1580.1 4.9 20.2 82.6 1796.5 مرداد

 1549.4 4.9 19.8 80.7 1761.1 شهریور

 1538.4 4.7 19.4 77.7 1742.7 مهر

 1555.8 4.7 19.7 75.6 1746.9 آبان 

 1514.1 8.7 19.7 73.8 1685.1 آذر

 1506.3 7.0 19.2 75.4 1688.4 دی 

 1554.0 4.7 19.5 74.6 1725.3 بهمن

 1399.0 5.8 17.9 71.8 1566.9 اسفند 

 17821.7 73.7 226.7 929.0 20048.0 جمع

 )خط پنجم( و از سیری گاز دریافت نموده است. 8و  7، 0مالحظات: این شرکت از ابتدای سال از فازهای 
 ماید.ن( این پاالیشگاه گوگرد، مایعات گازی، پروپان، بوتان و اتان نیز تولید می1

 
 1988-80های  در سال (1و  1)(0و  1، 1: عملکرد شرکت پاالیش گاز پارس جنوبی )فازهای(1-181جدول )

 (میلیون مترمکعب)

 گاز ارسالی به خطوط لوله  سوخت مشعل  گازهای اسیدی سوخت  پاالیشگاه گاز دریافتی سال/ شرح

0931 17859.0 283.7 - 95.1 - 

0930 3221.1 258.9 - 94.2 - 

0931 11196.3 165.6 - 151.7 - 

0939 11372.8 - - 43.6 - 

0931 6661.3 407.5 - 54.3 - 

0931 1100.5 391.0 - 48.6 - 

0931 5365.3 213.0 - 32.4 3189.0 

0933 2902.3 360.7 - 45.2 - 

0931 327.3 306.6 - 37.0 - 

سازی اسیت و   بوده است. پاالیشگاه فازهای مزبور فاقد تأسیسات شیرین1088وبی از زمستان شرکت پاالیش گاز پارس جن 8و  7 ،0( شروع فعالیت فازهای 1
های احیدا    شود. ضمناً با انشعاب گاز ترش آن به وسیله خط لوله پنجم سراسری برای تزریق به میدان نفتی آغاجاری از عسلویه به این میدان هدایت می

ش پارس جنوبی به پاالیشگاه فجر جم و بید بلند جهت فرآورش و تولید گازسبک و تزریق به شبکه سراسری شده در مسیر این خط لوله، بخشی از گاز تر
 شود. ارسال می

 نماید.( این پاالیشگاه مایعات گازی، پروپان و بوتان نیز تولید می0



      

 
   8181ترازنامه انرژي سال  811

 

 1980های مختلف سال  اهدر م (1و  1)(0و  1، 1فازهای (: خالصه عملکرد شرکت پاالیش گاز پارس جنوبی )1-189جدول )
 (میلیون مترمکعب)

 گاز ارسالی به خطوط لوله  سوخت مشعل  گازهای اسیدی سوخت  پاالیشگاه گاز دریافتی ماه/ شرح

 - 3.9 - 30.2 35.0 فروردین

 - 3.6 - 30.7 36.9 اردیبهشت

 - 2.8 - 26.7 28.5 خرداد

 - 1.5 - 13.1 11.2 (9)تیر

 - 2.1 - 19.9 20.2 مرداد

 - 2.3 - 16.0 16.7 شهریور

 - 2.6 - 22.8 24.6 مهر

 - 4.1 - 32.4 37.2 آبان 

 - 3.4 - 27.7 17.7 (9)آذر

 - 4.4 - 28.9 15.3 دی 

 - 3.3 - 27.8 67.8 بهمن

 - 3.2 - 30.4 16.2 اسفند 

 - 37.0 - 306.6 327.3 جمع

 نجم( و از سیری گاز دریافت نموده است.)خط پ 8و  7، 0مالحظات: این شرکت از ابتدای سال از فازهای 
بوده است. پاالیشگاه فازهای مزبور فاقد تأسیسات شیرین سازی است و 1088شرکت پاالیش گاز پارس جنوبی از زمستان  8و  7 ،0( شروع فعالیت فازهای 1

های احیدا    شود. ضمناً با انشعاب ه این میدان هدایت میگاز ترش آن به وسیله خط لوله پنجم سراسری برای تزریق به میدان نفتی آغاجاری از عسلویه ب
سراسری شده در مسیر این خط لوله، بخشی از گاز ترش پارس جنوبی به پاالیشگاه فجر جم و بید بلند جهت فرآورش و تولید گازسبک و تزریق به شبکه 

 شود. ارسال می
 نماید.لید می( این پاالیشگاه گوگرد، مایعات گازی، پروپان و بوتان نیز تو0
گییری   های اندازه های گاز مربوط به سیستم ( عدم تساوی و اختالف گاز دریافتی با گاز ارسالی به خطوط لوله و یا سوخت پاالیشگاه در بسیاری از پاالیشگاه0

 باشد. میزان گاز ورودی و خروجی در پاالیشگاه می

 
 1988 -80های  در سال (1و1)(18، 8های (: عملکرد شرکت پاالیش گاز پارس جنوبی )فاز1-184جدول )

 (میلیون مترمکعب)

 گاز ارسالی به خطوط لوله  سوخت مشعل  گازهای اسیدی سوخت  پاالیشگاه گاز دریافتی سال/ شرح

0931 19074.2 710.6 186.1 163.8 17244.6 

0930 21266.8 805.0 207.7 182.3 18958.0 

0931 21266.8 805.0 207.7 182.3 18958.0 

0939 21449.8 848.7 223.1 75.1 18826.0 

0931 21493.8 724.6 223.5 101.1 18843.3 

0931 22195.4 746.4 229.1 96.7 19273.7 

0931 21347.0 674.0 192.1 91.6 18788.3 

0933 20022.8 700.5 195.8 143.7 18050.0 

0931 20194.7 714.2 200.2 160.1 18216.2 

 باشد. می 1088شرکت پاالیش گاز پارس جنوبی  از زمستان سال  12و  3 هایفاز( شروع فعالیت 1
 نماید.( این پاالیشگاه گوگرد، مایعات گازی، پروپان، بوتان و اتان نیز تولید می0
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 1980 های مختلف سال در ماه( 1)(18و  8: خالصه عملکرد شرکت پاالیش گاز پارس جنوبی )فازهای (1-181جدول )
 (ترمکعبمیلیون م)

 گاز ارسالی به خطوط لوله  سوخت مشعل  گازهای اسیدی سوخت  پاالیشگاه گاز دریافتی ماه/ شرح

 1574.8 6.3 17.7 62.3 1740.3 فروردین
 1402.4 5.7 15.3 56.7 1527.1 اردیبهشت

 1672.5 7.8 17.9 63.4 1845.7 خرداد
 1360.9 12.8 15.2 53.9 1522.4 تیر

 1646.1 18.6 17.0 66.0 1847.6 مرداد
 1675.9 17.2 17.9 64.5 1881.4 شهریور

 1482.0 16.1 16.3 59.1 1659.3 مهر
 1443.9 15.9 16.8 56.9 1614.3 آبان 
 1582.5 16.3 17.2 57.6 1737.0 آذر
 1569.3 24.4 16.8 57.8 1735.5 دی

 1407.3 11.2 16.4 59.8 1555.2 بهمن 
 1398.7 7.9 15.8 56.4 1528.9 اسفند

 18216.2 160.1 200.2 714.2 20194.7 جمع

 )خط پنجم( و از سیری گاز دریافت نموده است. 8و  7، 0مالحظات: این شرکت از ابتدای سال از فازهای 
 نماید. ( این پاالیشگاه گوگرد، اتان، بوتان، پروپان و مایعات گازی نیز تولید می1
 

 1981 -80های  ( در سال11پارس جنوبی )فاز (: عملکرد شرکت پاالیش گاز 1-181جدول )
 (میلیون مترمکعب)

 گاز ارسالی به خطوط لوله  سوخت مشعل  گازهای اسیدی سوخت  پاالیشگاه گاز دریافتی سال/ شرح

0931 57.4 - 0.6 0.5 55.4 

0939 10227.4 209.8 92.7 428.4 9775.2 

0931 20486.2 358.8 204.9 635.7 19699.7 

0931 26322.7 479.3 255.1 541.2 24435.4 

0931 24798.4 627.3 245.8 462.3 23601.9 

0933 29752.4 722.0 222.9 601.5 28222.7 

0931 29156.9 715.5 235.3 565.9 27366.8 

 )خط پنجم( و از سیری گاز دریافت نموده است. 8و  7، 0مالحظات: این شرکت از ابتدای سال از فازهای 
 

 1980های مختلف سال  ( در ماه11(: خالصه عملکرد شرکت پاالیش گاز پارس جنوبی )فاز1-181جدول )
 (میلیون مترمکعب)

 گاز ارسالی به خطوط لوله  سوخت مشعل  گازهای اسیدی سوخت  پاالیشگاه گاز دریافتی ماه/ شرح

 2312.6 47.9 18.2 61.6 2440.0 فروردین

 2352.3 48.7 20.6 61.6 2483.4 اردیبهشت

 2531.8 52.3 22.0 62.8 2668.8 خرداد

 1671.2 34.8 15.1 57.1 1775.1 تیر

 1820.6 37.5 15.2 48.5 1913.9 مرداد

 2406.2 49.7 21.1 59.1 2535.5 شهریور

 2401.5 49.5 20.1 51.6 2522.1 مهر

 2436.6 50.3 19.8 57.8 2563.8 آبان 

 2416.5 49.9 20.4 60.2 2546.4 آذر

 2400.6 49.6 21.4 68.4 2621.7 دی 

 2367.9 49.0 21.3 63.0 2616.3 بهمن 

 2249.0 46.6 20.2 63.9 2469.9 اسفند 

 27366.8 565.9 235.3 715.5 29156.9 جمع

 )خط پنجم( و از سیری گاز دریافت نموده است. 8و  7، 0مالحظات: این شرکت از ابتدای سال از فازهای 



      

 
   8181ترازنامه انرژي سال  811

 

 1981-80های  (در سال19کت پاالیش گاز پارس جنوبی )فاز : عملکرد شر(1-180جدول )
 (میلیون مترمکعب)

 گاز ارسالی به خطوط لوله  سوخت مشعل  گازهای اسیدی سوخت  پاالیشگاه گاز دریافتی ماه/ شرح

0931 27.8 1.8 - 27.8 - 

0933 4818.0 207.6 10.1 525.3 4251.3 

0931 9626.1 536.7 71.3 228.0 10793.7 

 1980های  ( در سال19(: خالصه عملکرد شرکت پاالیش گاز پارس جنوبی )فاز 1-188جدول )
 (میلیون مترمکعب)

 گاز ارسالی به خطوط لوله  سوخت مشعل  گازهای اسیدی سوخت  پاالیشگاه گاز دریافتی ماه/ شرح

 909.9 19.4 4.1 51.4 986.4 فروردین

 866.5 18.7 3.7 57.9 947.7 اردیبهشت

 751.4 15.9 3.2 35.2 26.0 دادخر

 49.9 1.0 0.3 57.1 53.0 تیر

 852.2 18.0 7.5 41.8 920.1 مرداد

 897.1 19.0 8.9 40.4 968.1 شهریور

 919.8 19.4 8.0 40.4 988.5 مهر

 930.6 19.6 6.8 39.7 998.7 آبان 

 1068.9 22.5 7.6 44.2 1147.5 آذر

 1176.0 24.7 7.5 43.0 1256.1 دی 

 1210.8 25.4 7.1 43.2 1291.2 همن ب

 1160.6 24.4 6.8 42.6 42.7 اسفند

 10793.7 228.0 71.3 536.7 9626.1 جمع

 
 1981 -80های  ( در سال11و  11(: عملکرد شرکت پاالیش گاز پارس جنوبی )فازهای 1-118جدول )

 (میلیون مترمکعب)

 گاز ارسالی به خطوط لوله  سوخت مشعل  گازهای اسیدی سوخت  پاالیشگاه گاز دریافتی ماه/ شرح

0931 1136.1 65.2 9.9 8.7 854.5 

0939 8078.0 216.2 40.4 4677.9 6812.0 

0931 12806.5 450.1 181.9 1010.4 11941.3 

0931 16293.3 615.7 230.6 338.4 14951.9 

0931 16473.7 626.2 241.5 264.8 14923.8 

0933 16251.4 438.9 178.9 80.4 14899.9 

0931 12370.0 451.3 108.3 53.8 12498.7 
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 1980های مختلف سال  ( در ماه11و  11(: عملکرد شرکت پاالیش گاز پارس جنوبی )فازهای 1-111جدول )
 (میلیون مترمکعب)

 گاز ارسالی به خطوط لوله  سوخت مشعل  گازهای اسیدی سوخت  پاالیشگاه گاز دریافتی ماه/ شرح

 1183.3 4.6 10.0 30.7 1093.1 فروردین

 1240.0 4.8 9.8 30.0 1177.7 اردیبهشت

 1130.9 4.4 9.8 28.7 964.1 خرداد

 976.2 3.8 9.7 25.4 897.5 تیر

 1116.6 4.5 9.8 45.2 1074.2 مرداد

 647.6 2.6 6.8 24.0 714.6 شهریور

 804.3 3.2 6.7 33.9 750.6 مهر

 901.2 3.6 8.9 43.3 1009.8 آبان 

 1078.2 4.3 9.2 49.5 1064.4 آذر

 1132.2 4.5 9.2 47.1 1125.6 دی

 1168.8 9.0 9.3 48.3 1277.1 بهمن 

 1119.4 4.4 9.1 45.4 1221.5 اسفند 

 12498.7 53.8 108.3 451.3 12370.0 جمع

 وده است.)خط پنجم( و از سیری گاز دریافت نم 8و  7، 0مالحظات: این شرکت از ابتدای سال از فازهای 
گییری   های انیدازه  های گاز مربوط به سیستم * عدم تساوی و اختالف گاز دریافتی با گاز ارسالی به خطوط لوله و یا سوخت پاالیشگاه در بسیاری از پاالیشگاه

 باشد. میزان گاز ورودی و خروجی در پاالیشگاه می
 

 1989 -80های  ( در سال10و  11(: عملکرد شرکت پاالیش گاز پارس جنوبی )فازهای 1-111جدول )
 (میلیون مترمکعب)

 گاز ارسالی به خطوط لوله  سوخت مشعل  گازهای اسیدی سوخت  پاالیشگاه گاز دریافتی / شرحماه

0939 576.3 28.4 8.2 81.1 470.0 

0931 5244.1 269.3 52.4 500.1 4554.6 

0931 13271.9 479.1 130.8 564.6 12044.8 

0931 18166.6 602.2 181.8 436.6 16875.1 

0933 17605.3 737.0 271.2 71.7 15751.8 

0931 17533.9 681.8 251.4 58.1 14362.2 

 
 1980های مختلف سال  ( در ماه10و 11: عملکرد شرکت پاالیش گاز پارس جنوبی )فازهای (1-119جدول )

 (میلیون مترمکعب)

 گاز ارسالی به خطوط لوله  سوخت مشعل  یدیگازهای اس سوخت  پاالیشگاه گاز دریافتی ماه/ شرح

 1284.3 5.2 22.5 62.9 1629.4 فروردین

 1206.3 5.0 21.8 58.5 1555.9 اردیبهشت

 1185.1 4.8 20.8 55.0 1605.8 خرداد

 1246.8 5.1 21.9 55.4 1579.1 تیر

 1130.0 4.5 19.6 56.1 1431.0 مرداد

 652.9 2.6 11.2 39.7 718.0 شهریور

 1116.6 4.5 19.6 56.1 1400.1 مهر

 1185.6 4.9 21.1 58.3 1360.8 آبان 

 1230.6 5.0 21.5 60.5 1511.7 آذر

 1239.0 5.0 21.8 61.4 1530.0 دی 

 1463.4 5.8 25.3 60.3 1639.5 بهمن 

 1421.6 5.6 24.4 57.6 1572.7 اسفند 

 14362.2 58.1 251.4 681.8 17533.9 جمع

 )خط پنجم( و از سیری گاز دریافت نموده است. 8و  7، 0ت از ابتدای سال از فازهای مالحظات: این شرک



      

 
   8181ترازنامه انرژي سال  881

 

 1981 -80های  ( در سال18 : عملکرد شرکت پاالیش گاز پارس جنوبی )فاز(1-114جدول )
 (میلیون مترمکعب)

 گاز ارسالی به خطوط لوله  سوخت مشعل  گازهای اسیدی سوخت  پاالیشگاه گاز دریافتی ماه/ شرح

0931 6656.5 264.4 33.1 867.2 6038.9 
0931 14836.6 436.8 78.1 232.4 14137.2 
0933 16024.9 499.4 95.5 65.0 15301.5 
0931 18117.5 724.5 117.8 66.6 17239.6 

 

 1980های مختلف سال  ( در ماه18 : خالصه عملکرد شرکت پاالیش گاز پارس جنوبی )فاز(1-111جدول )
 (مکعبمیلیون متر)

 گاز ارسالی به خطوط لوله  سوخت مشعل  گازهای اسیدی سوخت  پاالیشگاه گاز دریافتی ماه/ شرح

 1361.5 5.2 9.1 44.5 1427.2 فروردین
 1629.7 6.2 10.6 50.4 1724.5 اردیبهشت

 1543.5 6.0 10.3 72.7 1659.7 خرداد
 1454.2 5.6 10.1 64.9 1561.8 تیر

 1527.1 5.9 10.7 69.9 1638.0 مرداد
 1441.2 5.6 10.2 72.6 1554.3 شهریور

 1078.5 4.2 7.6 57.5 1159.5 مهر
 1368.0 5.2 9.1 54.3 1449.0 آبان 
 1485.6 5.7 10.1 59.2 1587.6 آذر
 1485.6 5.8 10.3 60.8 1504.2 دی 
 1465.5 5.6 9.9 59.7 1442.4 بهمن
 1399.3 5.4 9.9 58.0 1409.1 اسفند 

 17239.6 66.6 117.8 724.5 18117.5 جمع

 )خط پنجم( و از سیری گاز دریافت نموده است. 8و  7، 0مالحظات: این شرکت از ابتدای سال از فازهای 
 

 1981 -80های  ( در سال11و  18: عملکرد شرکت پاالیش گاز پارس جنوبی )فازهای (1-111جدول )
 (میلیون مترمکعب)

 گاز ارسالی به خطوط لوله  سوخت مشعل  گازهای اسیدی االیشگاهسوخت  پ گاز دریافتی ماه/ شرح

0931 860.4 57.6 3.6 118.8 799.1 
0931 12395.2 529.8 - 426.3 11970.9 
0933 18618.8 691.5 195.0 74.5 17215.3 
0931 19198.7 678.4 201.0 69.1 17554.1 

 

 1980های مختلف سال  ر ماه( د11و  18های)فازنوبی : خالصه عملکرد شرکت پاالیش گاز پارس ج(1-111جدول )
 (میلیون مترمکعب)

 گاز ارسالی به خطوط لوله  سوخت مشعل  گازهای اسیدی سوخت  پاالیشگاه گاز دریافتی ماه/ شرح

 1566.4 6.2 18.0 67.8 1722.4 فروردین
 1576.0 6.2 18.0 68.9 1722.4 اردیبهشت

 1574.2 6.2 18.1 67.3 1724.8 خرداد
 1569.2 6.2 18.0 66.0 1719.3 تیر

 685.7 2.7 7.8 43.0 749.0 مرداد
 1502.3 5.9 17.1 62.1 1630.3 شهریور

 1509.6 5.9 17.2 56.1 1640.1 مهر
 1524.9 6.0 17.5 60.6 1670.7 آبان 
 1522.5 6.0 17.5 60.8 1668.6 آذر
 1522.2 6.0 17.4 63.4 1662.0 دی 
 1524.9 6.0 17.5 - 1671.3 بهمن 
 1476.1 5.8 16.9 62.3 1617.9 اسفند 

 17554.1 69.1 201.0 678.4 19198.7 جمع

 )خط پنجم( و از سیری گاز دریافت نموده است. 8و  7، 0مالحظات:  این شرکت از ابتدای سال از فازهای 
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 1980و  1981های  سال( در 14و  19، 11فازهای (: عملکرد شرکت پاالیش گاز پارس جنوبی )1-110جدول )
 (میلیون مترمکعب)

 گاز ارسالی به خطوط لوله  سوخت مشعل  گازهای اسیدی سوخت  پاالیشگاه گاز دریافتی ماه/ شرح

0933 3111.8 204.5 5.0 349.2 2757.6 

0931 8445.0 291.7 60.3 148.5 8043.5 

 1980های مختلف سال  ( در ماه14و 19،  11(: خالصه عملکرد شرکت پاالیش گاز پارس جنوبی )فازهای 1-118جدول )
 (میلیون مترمکعب)

 گاز ارسالی به خطوط لوله  سوخت مشعل  گازهای اسیدی سوخت  پاالیشگاه گاز دریافتی ماه/ شرح

 747.4 15.1 3.5 41.6 766.6 فروردین

 24.8 0.5 0.2 3.5 25.4 اردیبهشت

 419.7 8.5 3.4 34.8 431.8 خرداد

 423.5 8.5 3.3 34.2 435.2 تیر

 548.4 11.6 5.6 30.4 591.2 مرداد

 483.9 10.2 5.6 24.6 522.4 شهریور

 474.6 9.8 5.0 22.1 502.5 مهر

 696.0 14.4 4.9 21.4 734.7 آبان 

 950.7 19.6 5.2 17.8 996.3 آذر

 1013.1 20.9 7.3 21.4 1066.5 دی 

 1131.0 6.0 8.4 19.9 1186.5 بهمن 

 1130.4 23.3 8.2 20.0 1185.8 اسفند 

 8043.5 148.5 60.3 291.7 8445.0 جمع

 )خط پنجم( و از سیری گاز دریافت نموده است. 8و  7، 0مالحظات:  این شرکت از ابتدای سال از فازهای 

 
 (1)1988-80های  ( طی سال1و  1عملکرد شرکت پاالیش گاز پارسیان ) (:1-118جدول )

 (میلیون مترمکعب)

 گاز ارسالی به خطوط لوله  سوخت مشعل  گازهای اسیدی سوخت  پاالیشگاه دریافتی گاز سال/ شرح

0931 26023.6 68.5 - 40.6 25597.4 

0930 25593.8 61.0 - 45.6 25190.1 

0931 24091.8 80.8 - 58.4 23718.8 

0939 25199.6 82.2 - 71.8 24883.7 

0931 26115.7 111.0 - 87.6 25796.1 

0931 25339.9 113.9 - 62.7 25023.9 

0931 23779.6 97.2 - 83.7 23424.1 

0933 21585.0 79.0 - 106.7 21399.4 

0931 20774.9 78.4 87.4 86.4 20608.3 

 نماید.( این پاالیشگاه مایعات گازی نیز تولید می1
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 1980تلف سال های مخ در ماه (1)(1و  1(: خالصه عملکرد شرکت پاالیش گاز پارسیان )1-111جدول )
 (میلیون مترمکعب)

 گاز ارسالی به خطوط لوله  سوخت مشعل  گازهای اسیدی سوخت  پاالیشگاه گاز دریافتی شرح/ سال

 1835.3 7.7 - 7.3 1850.3 فروردین
 1576.9 7.9 - 5.3 1590.1 اردیبهشت

 1691.7 7.4 - 5.8 1704.9 خرداد
 1882.0 5.5 87.4 7.4 1896.6 تیر

 1880.1 7.6 - 7.8 1895.5 مرداد
 664.4 5.1 - 2.5 672.0 شهریور

 1315.7 7.8 - 5.5 1329.1 مهر
 1835.6 7.6 - 7.4 1850.6 آبان 
 2008.1 7.9 - 7.6 2023.6 آذر
 1996.0 7.6 - 7.6 2011.2 دی
 2045.3 7.4 - 7.6 2060.3 بهمن
 1877.3 6.9 - 6.5 1890.7 اسفند

 20608.3 86.4 87.4 78.4 20774.9 جمع

 نماید.( این پاالیشگاه مایعات گازی نیز تولید می1
 

 (1)1988-80های  ( طی سالکرد شرکت پاالیش گاز میمک )ایالم: عمل(1-111جدول )

 (میلیون مترمکعب)

 گاز ارسالی به خطوط لوله  سوخت مشعل  گازهای اسیدی سوخت  پاالیشگاه گاز دریافتی سال/ شرح

0931 997.4 72.1 76.1 - 819.1 

0930 1738.2 82.4 98.3 - 1521.9 

0931 1501.9 80.6 109.0 22.2 1360.9 

0939 1773.8 63.5 126.8 10.9 1655.9 

0931 1679.7 89.6 110.5 185.0 1543.9 

0931 1457.8 85.7 111.8 248.3 1337.8 

0931 1357.8 105.6 97.8 176.1 1225.4 

0933 1968.5 100.7 125.2 300.3 1429.3 

0931 2103.7 115.5 133.4 252.4 1563.6 

 نماید.( این پاالیشگاه مایعات گازی نیز تولید می1
 

 1980های مختلف سال  در ماه (1)(: خالصه عملکرد شرکت پاالیش گاز میمک )ایالم(1-119جدول )
 (میلیون مترمکعب)

 گاز ارسالی به خطوط لوله  لسوخت مشع  گازهای اسیدی سوخت  پاالیشگاه گاز دریافتی ماه/ شرح

 145.4 26.8 12.5 8.8 194.1 فروردین

 143.2 26.2 12.4 8.7 191.0 اردیبهشت

 132.1 25.1 11.6 10.1 179.2 خرداد

 55.8 0.6 - 4.4 79.4 تیر

 - 9.1 ◊  5.3 9.3 مرداد

 149.1 32.5 13.4 10.5 210.5 شهریور

 148.8 0.9 15.5 21.9 201.9 مهر

 158.4 31.6 13.7 9.1 213.6 آبان 

 168.0 26.7 14.4 9.4 218.4 آذر

 147.0 25.3 12.8 8.7 195.3 دی

 165.0 25.1 14.3 9.4 215.4 بهمن

 150.8 22.7 13.0 9.2 195.8 اسفند

 1563.6 252.4 133.4 115.5 2103.70 جمع

 باشد. می 25/2ز مقادیر کمتر ا ◊    نماید.( این پاالیشگاه مایعات گازی نیز تولید می1
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 1980در سال  های پاالیش گاز و میزان گازطبیعی تحویلی به خطوط انتقال گاز (: عملکرد شرکت1-114جدول )
 (میلیون مترمکعب)

 گاز دریافتی  استان شرح/ سال
سوخت 
 پاالیشگاه

 سوخت مشعل گاز اسیدی
گاز ارسالی به 

 خطوط لوله

             : (1)های گاز پاالیشگاه

 20.8 ◊  0.2 0.2 20.9 بوشهر فجر

 11.5 0.1 1.2 0.4 13.6 خراسان رضوی نژاد هاشمی

 4.05 ◊  ◊  ◊  4.1 خوزستان بید بلند

 0.11 ◊  ◊  ◊  0.11 خوزستان مسجد سلیمان

 1.8 ◊  - ◊  1.8 هرمزگان سرخون و قشم

 171.2 1.7 1.9 6.9 185.9   پارس جنوبی:

 9.2 0.1 0.1 0.2 10.4 بوشهر 0فاز 

 18.1 0.1 0.3 0.6 20.4 بوشهر 9و  1فاز 

 17.8 0.1 0.2 0.9 20.0 بوشهر 1و  1فاز 

 - ◊ - 0.3 0.3 بوشهر 1و  3و  1فاز 

 18.2 0.2 0.2 0.7 20.2 بوشهر 01و  3فاز 

 27.4 0.6 0.2 0.7 29.2 بوشهر 01فاز 

 10.8 0.2 0.1 0.5 9.6 بوشهر 09فاز 

 12.5 0.1 0.1 0.5 12.4 بوشهر 01و 01فاز 

 14.4 0.1 0.3 0.7 17.5 بوشهر 01و  03فاز 

 17.2 0.1 0.1 0.7 18.1 بوشهر 03فاز 

 17.6 0.1 0.2 0.7 19.2 بوشهر 10و  11فاز 

 8.0 0.1 0.1 0.3 8.4 بوشهر 11و  19،  11فاز 

 20.6 0.1 - 0.1 20.8 فارس پارسیان

 1.6 0.3 0.1 0.1 2.1 ایالم ایالم

 231.6 2.2 3.5 7.7 249.3 - جمع

 های گاز و گاز مایع خوزستان  كارخانه
    

8.2 

 زدایی گورزین نم
     

0.4 

 هنگام 
     

0.2 

 زدایی داالن نم
     

4.3 

 زدایی سراجه نم
     

0.9 

 زدایی شوریجه نم
     

1.6 

 واردات
     

0.4 

 247.6 گاز تحویلی به خطوط انتقال گاز

 د.کنن گرد، اتان، بوتان، پروپان و مایعات گازی نیز تولید میها گو ( این پاالیشگاه1

 باشد. می 25/2 مقادیر کمتر از ◊
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 1981 -80نتقال تا مصرف نهایی در سال (: موازنه گاز طبیعی از میزان گاز تحویلی به خطوط ا1-111جدول )
 (میلیون مترمکعب)

 1980 1981 1981 شرح

 247.6 239.8 228.5 گاز تحویلی به خطوط انتقال گاز

 3.9 تزریق به )مخازن و میادین نفتی(

30.6 32.3 
 3.0 تحویلی به مخازن ذخیره سازی

 13.2 صادرات
 6.8 (0)سایر مصارف غیر گاز رسانی

 32.3 30.6 26.9 گازرسانیغیر جمع مصارف 
       مصارف گازرسانی:

 74.2 80.6 81.4 ها( خانه های نفت و تصفیه گاههای مولد انرژی )به استثنای سوخت پاالیش مصارف بخش
 141.4 129.1 121.3 مصارف نهایی

 215.6 209.7 202.7 جمع مصارف گازرسانی

برداری نفت و گاز غرب ایالم، تخلیه و مصارف عملیاتی خطوط انتقال، تغییرات ذخییره   ها(، بهره خانه ها )تصفیه ها، سوخت پاالیشگاه ( شامل سوخت ایستگاه1
 باشد. استحصال اتان مارون می و خطوط

 
 های پاالیشی در دست اجرا (: طرح1-111جدول )

 1980وضعیت تا پایان سال  نام طرح پروژه

 1پاالیشگاه گاز ایالم )میمک( فاز 

ماه  00میلیون مترمکعب در روز است و در نظر بود که مدت زمان پروژه  4/0ظرفیت این پاالیشگاه 

پیردازی   کار به طول انجامد. اسناد مناقصه پروژه توسط مهندسین مشیاور سیازه  پس از انتخاب پیمان

ایران تهیه و ارسال شده است و طیر  توسیعه پاالیشیگاه درحیال بررسیی و تهییه مناقصیه و اخی          

 جهت انتخاب پیمانکار اجرایی است. HSE های حقوقی و مجوزهای الزم از امور پیمان

 پارس جنوبی 19فاز 

هیزار بشیکه در روز میعانیات     77میلیون مترمکعیب گیازطبیعی،    0/50دف تولید روزانه این فاز با ه

تین اتیان،    تن گازمایع و یک میلییون  میلیون 25/1تن گوگرد و همچنین تولید ساالنه  422گازی و 

 درصد پیشرفت فیزیکی داشته است. 50/34، 1038آغاز شد. این طر  تا انتهای سال 

 پارس جنوبی 14فاز 

هیزار بشیکه در روز میعانیات     77میلیون مترمکعیب گیازطبیعی،    0/50فاز با هدف تولید روزانه این 

تین اتیان،    تن گازمایع و یک میلییون  میلیون 25/1تن گوگرد و همچنین تولید ساالنه  422گازی و 

 درصد پیشرفت فیزیکی داشته است. 87/30، 1038آغاز شد. این طر  تا انتهای سال 

 پارس جنوبی 11و 11 هایفاز

هیزار بشیکه در روز میعانیات     77میلیون مترمکعیب گیازطبیعی،    0/50این فاز با هدف تولید روزانه 

تین اتیان،    تن گازمایع و یک میلییون  میلیون 25/1تن گوگرد و همچنین تولید ساالنه  422گازی و 

 درصد پیشرفت فیزیکی داشته است. 01/33، 1038آغاز شد. این طر  تا انتهای سال 

 پارس جنوبی 10و  11 هایفاز

هیزار بشیکه در روز میعانیات     77میلیون مترمکعیب گیازطبیعی،    0/50این فاز با هدف تولید روزانه 

تین اتیان    تن گازمایع و ییک میلییون   میلیون 25/1تن گوگرد و همچنین تولید ساالنه  422گازی و 

 یکی داشته است.درصد پیشرفت فیز 78/33، 1038آغاز شد. این طر  تا انتهای سال 

 پارس جنوبی 18فاز 

هیزار بشیکه در روز میعانیات     77مترمکعیب گیازطبیعی،   میلیون  0/50این فاز با هدف تولید روزانه 

تین اتیان،    تن گازمایع و یک میلییون  میلیون 25/1تن گوگرد و همچنین تولید ساالنه  422گازی و 

 شرفت فیزیکی داشته است.درصد پی 05/38، 1038آغاز شد. این طر  تا انتهای سال 

 پارس جنوبی 11و  18 هایفاز

هیزار بشیکه در روز میعانیات     77مترمکعیب گیازطبیعی،   میلیون  0/50این فاز با هدف تولید روزانه 

تین اتیان،    تن گازمایع و یک میلییون  میلیون 25/1تن گوگرد و همچنین تولید ساالنه  422گازی و 

 درصد پیشرفت فیزیکی داشته است. 54/33، 1038آغاز شد. این طر  تا انتهای سال 

 جنوبی پارس 14و  19 و 11 هایفاز

هیزار بشیکه در روز میعانیات     77میلیون مترمکعیب گیازطبیعی،    0/50این فاز با هدف تولید روزانه 

تین اتیان،    تن گازمایع و یک میلییون  میلیون 25/1تن گوگرد و همچنین تولید ساالنه  422گازی و 

 درصد پیشرفت فیزیکی داشته است. 30/33، 1038طر  تا انتهای سال آغاز شد. این 
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 1988-80های  سال یط(: احداث خطوط لوله انتقال گازطبیعی 1-111جدول )
 (کیلومتر در سال)

 1398 1397 1396 1395 1394 1393 1392 1391 1390 شرح/ سال

طووول خطوووط لولووه ا وودا  

 شده در هر سال 
1056.8 624.4 614.5 855.8 443.2 881.7 826.4 623.5 261.8 

مجموع خطوط لوله ا ودا   

 شده درپایان هر سال 
34153.8 34778.2 35392.7 36248.5 36691.7 37573.4 38399.8 39023.3 39285.1 

 
 سازی گازطبیعی (: عملکرد مخازن ذخیره1-110جدول )

 (میلیون مترمکعب)

 مخزن/ عنوان

گاز موجود در 
مخزن در 
 ل ابتدای سا

گاز دریافتی 
 از خط

سوخت 
 تأسیسات

گاز 
تزریقی 
 به مخزن

گازبرداشتی 
 از مخزن

میعانات 
 گازی

گازتحویلی 
 به خط

مانده در  گاز باقی
مخزن در انتهای 

 سال

1981 - 487.7 ● ● ● ● ● ● 

1981:                 

 373.2 661.9 ◊  662.4 708.9 35.0 743.4 - سراجه

 3.1 - - - 3.1 - 3.1 - شوریجه

 376.3 661.9 ◊  662.4 712 35.0 746.5 - جمع

1989:                 

 403.6 852.0 2.7 852.5 882.9 29.5 912.4 374.3 سراجه

 1273.0 679.3 14.8 580.7 582.3 20.2 602.6 1511.0 شوریجه

 1676.6 1531.3 17.4 1433.2 1465.2 49.7 1515.0 1885.3 جمع

1984:                 

 374.9 1025.9 15.4 1030.7 1003.7 35.1 1038.8 401.9 سراجه

 286.2 848.9 - 864.4 1150.6 33.7 1182.8 0 شوریجه

 661.1 1874.9 15.4 1895.1 2154.2 68.8 2221.6 401.9 جمع

1981:     
  

   
  

 179.8 875.9 ◊  878.6 702.4 24.6 726.4 355.9 سراجه

 478.7 1171.1 16.7 1193.5 1382.6 42.5 1419.3 289.7 شوریجه

 658.5 2046.9 16.7 2072.1 2085.0 67.0 2145.7 645.6 جمع

1981:                 

 325.4 767.2  ◊  767.8 894.4 31.9 926.3 179.8 سراجه

 987.3 1190.9 - 1212.5 1721.1 42.2 2040.5 478.7 شوریجه

 1312.7 1958.1 ◊  1980.3 2615.5 74.1 2966.8 658.5 جمع

1981:                 

 298.7 772.4 - 773.7 716.7 26.4 743.1 355.7 سراجه

 1240.4 1120.1 - 1138.7 1625.0 55.4 1680.4 754.1 شوریجه

 1539.1 1892.5 - 1912.4 2341.7 81.8 2423.6 1109.7 جمع

1980:                 

 263.9 899.4 - 904.8 869.9 32.6 902.5 298.7 سراجه

 1070.4 1629.6 - 1670.4 1402.1 43.1 1546.9 1338.7 شوریجه

 1334.3 2529.0 - 2575.2 2272.0 75.7 2449.3 1637.4 جمع

 باشند. میلیارد مترمکعب در سال می 0/0و در مخزن شوریجه  0/1 سازی گاز طبیعی در مخزن سراجه (: ظرفیت ذخیره1) همالحظ
 .مانده در مخزن در انتهای سال با گاز موجود در مخزن در ابتدای سال ناشی از اختالف آماری است اختالف بین گاز باقی(: 0) مالحظه

 باشد. می 25/2 مقادیر کمتر از ◊      باشند.مقادیر در دسترس نمی 
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 1908-80های  : صادرات و واردات گازطبیعی طی سال(1-118جدول )
 (میلیون مترمکعب)

 سال
 صادرات  ردات وا

 جمع به عراق به آذربایجان به ارمنستان به نخجوان به ترکیه جمع از آذربایجان از ترکمنستان 

0931 11464.7 346.8 11811.4 8597.3 352.9 526.0 - - 9476.2 
0930 4275.3 390.3 4665.5 8539.5 330.8 443.3 - - 9313.7 
0931 4934.7 437.2 5371.9 8569.0 346.9 366.6 - - 9282.5 
0939 7157.4 368.4 7525.8 9018.9 294.8 382.1 - - 9695.9 
0931 8798.8 267.5 9066.3 7943.1 257.6 366.3 - - 8567.0 
0931 5786.0 82.0 5868.0 8082.3 283.4 365.6 337.2 - 9068.4 
0931 3861.0 - 3861.0 9205.9 232.6 375.2 1390.1 2023.1 13226.9 
0933 1936.1 179.8 2115.9 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 
0931 - 399.0 399.0 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

 .باشد محرمانه میمقادیر   ○
 

 رسانی استانی های گاز گذاری انجام شده توسط شرکت طول شبکه (:1-198جدول )
 )کیلومتر(

 شرکت گاز رسانی استانی
گذاری در سال  شبکه

1980 

گذاری تا پایان  شبکه
 1980سال 

 1980گذاری استان تا پایان سال  سهم شبکه
 گذاری کل کشور  نسبت به شبکه

 5.7 21811.1 1018.5 آذربایجان شرقی
 3.9 14676.3 685.0 آذربایجان غربی

 2.6 9854.8 219.5 اردبیل 
 6.9 26150.7 27.6 اصفهان
 1.7 6363.5 383.9 البرز
 1.0 3942.5 314.5 ایالم 
 1.8 6946.4 299.6 بوشهر

 5.9 22372.0 488.7 انتهر
 1.5 5843.1 189.2 بختیاریو چهارمحال 

 2.3 8822.6 1948.6 خراسان جنوبی
 9.2 34785.1 2899.0 خراسان رضوی
 1.9 7336.8 102.8 خراسان شمالی

 4.9 18517.7 1096.2 خوزستان
 1.8 6757.5 168.0 زنجان
 1.4 5279.9 87.1 سمنان

 0.6 2330.0 1029.8 سیستان و بلوچستان
 7.8 29700.3 2104.7 فارس
 1.9 7209.1 291.1 قزوین

 1.0 3919.1 169.0 قم
 2.8 10791.1 882.8 كردستان
 4.8 18269.8 2258.4 كرمان

 2.5 9620.1 955.3 كرمانشاه
 1.4 5347.2 311.6 كهکیلویه و بویر ا مد

 2.5 9539.9 289.3 گلستان
 5.5 21022.7 421.2 گیالن

 2.3 8773.3 816.2 لرستان
 5.4 20369.7 504.3 مازندران
 2.8 10600.1 263.0 مركزی

 0.3 1316.7 250.6 هرمزگان
 2.9 11098.6 203.2 همدان
 2.6 10014.1 798.3 یزد

 100.0 379381.8 21477.0 جمع
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 1980ن سال های گاز رسانی تا پایا کنندگان شرکت  (: تعداد انشعاب نصب شده و تعداد مصرف1-191جدول )

 شرکت گاز رسانی استانی
 تعداد مصرف کنندگان تعداد انشعاب

 1980تا پایان سال   1980در سال    1980تا پایان سال   1980در سال  

 1616359 40729 668606 13257 آذربایجان شرقی

 989512 46026 454668 16308 آذربایجان غربی

 488529 19833 236404 7791 اردبیل 

 1953508 47486 1133754 7507 اناصفه

 863385 29647 276125 3108 البرز

 169996 12474 105829 5507 ایالم

 212046 22634 210189 6466 بوشهر

 3451894 120758 1176852 13055 تهران

 328215 10156 186714 3584 چهار محال بختیاری

 260337 24720 148110 17132 خراسان جنوبی

 2371885 104728 977952 38283 ویخراسان رض

 321021 15558 174502 5778 خراسان شمالی

 1043633 40643 685917 18756 خوزستان

 350356 11987 190716 7940 زنجان

 295892 7346 142720 1797 سمنان

 51391 19059 33628 8207 سیستان و بلوچستان

 1468468 45132 818353 42067 فارس

 430781 14062 206974 5704 قزوین

 411154 13446 175190 3474 قم

 538701 20890 262237 8361 كردستان

 656452 35773 424641 29218 كرمان

 591974 19400 262394 10573 كرمانشاه

 194365 11096 121426 6589 كهکیلویه و بویر ا مد

 577115 18049 293966 5697 گلستان

 1094813 31281 595053 11204 گیالن

 540845 25598 262299 11572 لرستان

 1441324 59386 793567 25124 مازندران

 614394 13461 292235 4346 مركزی

 12133 2675 19583 5312 هرمزگان

 621984 14182 388852 2984 همدان

 463014 16372 247925 6859 یزد

 24425476 914587 11967381 353560 جمع
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 1988-80های  های مختلف به تفکیک نوع مصرف طی سال : مصرف گازطبیعی در بخش(1-191جدول )
 (میلیون مترمکعب)

 1989 1981 1981 1988 شرح/ سال 

عی
طبی
از
 گ
یی
ها
ف ن

ار
ص
م

 

 مصارف نهایی انرژی

 45363.0 44692.0 40131.0 44055.0 خانگی
 6638.0 6471.0 5937.0 6437.0 تجاری و عمومی

 7062.0 6665.0 6918.0 6246.0  مل و نقل 
 1346.0 1050.0 769.0 617.0 كشاورزی
 28229.6 26753.5 25792.0 24019.3 صنعت

 10092.1 9410.9 9418.7 9150.7  (0)سوخت پتروشیمی

 13325.0 10188.9 11227.9 12981.1  (0)خوراك پتروشیمی مصارف غیرانرژی 

 
 112055.7 105231.3 100193.6 103506.1 جمع

ی
رژ
 ان
ش
بخ
ف 
ار
ص
م

 

 3989.7 3721.4 3592.2 3292.6 های نفت سوخت پاالیشگاه
 320.0 477.0 448.8 371.4 ها خانه مصارف تلمبه

 365.0 790.0 682.0 808.0 سازی خوراك وا د هیدروژن
 های گاز  سوخت پاالیشگاه

5216.0 5530.3 
3412.8 3990.4 

 2441.2 2026.3 های تقویت فشار  ایستگاه
 50172.3 36647.6 40691.9 38901.1 (1)ها نیروگاه

 138.0 153.1 122.6 182.1 وا دهای كوره بلند
 0.4 8.3 0.1 - وا دهای كک سازی

 460.0 476.9 449.1 441.6 ها و دیزل ژنراتورهای خط لوله سوخت توربین
 61877.0 47713.3 51517.0 49212.9 جمع

 173932.7 152944.6 151710.6 152719.0 جمع مصرف کل

 ... ادامه 1988-80های  های مختلف به تفکیک نوع مصرف طی سال : مصرف گازطبیعی در بخش(1-191جدول )
 (میلیون مترمکعب)

 1980 1981 1981 1981 1984 شرح/ سال 

عی
طبی
از
 گ
یی
ها
ف ن

ار
ص
م

 
 مصارف نهایی انرژی

 57554.0 52199.0 47438.6 50338.9 46574.0 خانگی

 8330.9 7845.5 7323.6 7582.9 6940.0 تجاری و عمومی

 7576.1 7594.7 7684.2 7649.5 7420.0  مل و نقل 

 3287.2 2598.8 2209.6 1969.8 1640.0 كشاورزی

 35169.9 32557.3 30205.4 28407.9 26524.2 صنعت

 12787.8 11885.4 11430.1 11644.1 10770.3  (0)سوخت پتروشیمی

 16652.4 14426.4 14994.8 14448.8 13989.9  (0)خوراك پتروشیمی مصارف غیرانرژی 

 141358.3 129107.1 121286.3 122041.9 113858.4 جمع                 

ی
رژ
 ان
ش
بخ
ف 
ار
ص
م

 

 5535.8 5617.1 4889.7 4048.4 4289.5 های نفت سوخت پاالیشگاه

 670.0 676.0 630.0 600.0 580.0 ها خانه مصارف تلمبه

 783.0 723.2 540.0 607.6 580.4 سازی خوراك وا د هیدروژن

 7727.8 7189.7 6236.7 5812.4 5029.8 های گاز  سوخت پاالیشگاه

 4162.0 3972.1 3971.4 3276.4 2364.9 های تقویت فشار  ایستگاه

 60243.4 67355.9 69381.7 61781.8 58424.2 (1)ها نیروگاه

 189.7 211.2 181.9 156.2 121.8 وا دهای كوره بلند

 - - - ◊ ◊ وا دهای كک سازی

 440.4 440.4 440.4 440.4 583.0 و دیزل ژنراتورهای خط لوله ها سوخت توربین

 79752.1 86185.6 86271.9 76723.1 71973.7 جمع

 221110.4 215292.7 207558.1 198764.9 185832.0 جمع مصرف کل

 گیرد. ژوراسیک مسجد سلیمان را نیز دربرمی ی( سوخت پتروشیمی و خوراک پتروشیمی ارقام مناطق دریایی و گازها1
 د.دگر های وزارت نیرو، صنایع بزرگ و بخش خصوصی می ها شامل نیروگاه سوخت نیروگاه (0
 باشد. می 25/2 مقادیر کمتر از ◊
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 های پتروشیمی به تفکیک سوخت و خوراک مجتمع طبیعی مصرفی در: گاز(1-199جدول )
 1981-80های  طی سال

 (میلیون مترمکعب)

 نام استان نام مجتمع
 1980سال  1981سال 

 جمع خوراک سوخت جمع خوراک سوخت

 359.7 3.6 356.1 386.6 3.9 382.7 مركزی اراك

 170.3 - 170.3 166.5 - 166.5 شرقی آذربایجان تبریز 

 ارومیه
 ربیغ آذربایجان

5.0 - 5.0 4.9 - 4.9 

 10.3 1.9 8.4 15.7 1.3 14.4 مهاباد

 113.0 0.8 112.2 96.5 0.7 95.8 ایالم ایالم 

 اصفهان
 اصفهان

81.7 - 81.7 80.6 - 80.6 

 5.4 - 5.4 5.7 - 5.7 قائد بصیر 

 505.4 230.9 274.5 526.1 252.0 274.1 شمالی خراسان خراسان

 1672.5 825.5 847.0 1700.3 825.2 875.1 فارس شیراز

 12.9 - 12.9 11.6 - 11.6 كردستان كردستان

 (0)خارك

 بوشهر

476.6 1205.0 1681.6 521.0 1175.0 1696.0 

 552.5 - 552.5 536.3 - 536.3 كاویان

 0.1 - 0.1 0.1 - 0.1 مهر

 2688.3 2501.1 187.2 2791.1 2607.5 183.6 (1) 1و  0زاگرس 

 4053.8 3966.7 87.1 3485.7 3409.7 76.0 پارس

 211.8 - 211.8 151.4 - 151.4 برزویه )نوری(

 1952.1 - 1952.1 1939.0 - 1939.0 (9)مبین

 1917.6 1297.5 620.1 2021.1 1386.5 634.6 9و  1،  0پردیس

 30.0 - 30.0 23.2 - 23.2 جم

 128.7 - 128.7 109.7 - 109.7 آریا ساسول

 65.7 - 65.7 64.3 - 64.3 مروارید

 1229.7 1173.7 56.0 580.8 522.7 58.1 مرجان

 2.6 - 2.6 3.8 - 3.8 انتخاب 

 102.4 102.4 - - - - بوشهر

 5.8 5.8 - - - - كیمیای پارس خاورمیانه

 1440.1 931.2 509 - - -   متانول كاوه 

 بیستون

 كرمانشاه

44.7 2.3 47.0 48.4 2.4 50.8 

 471.0 250.3 220.7 503.2 278.1 225.1 شاهكرمان

 18.7 1.4 17.3 19.2 1.6 17.6 پلیمر كرمانشاه

 5.3 0.5 4.8 5.8 1.8 4.0 لرستان لرستان

 790.2 - 790.2 647.1 - 647.1   دماوند

 اروند

 خوزستان

63.4 - 63.4 68.4 - 68.4 

 3.2 - 3.2 2.1 - 2.1 كارون

 4.3 - 4.3 4.9 - 4.9 شیمی بافت

 24.7 - 24.7 22.6 - 22.6 )ماهشهر( تخت جمشید

 5.1 - 5.1 5.0 - 5.0 )عسلویه( پارس تخت جمشید

 3.7 - 3.7 3.0 - 3.0 رجال

 2.6 - 2.6 2.7 - 2.7 شیمی تکس آریا
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 های پتروشیمی به تفکیک سوخت و خوراک  (: گازطبیعی مصرفی در  مجتمع1-199جدول )

 .. ادامه. 1981-80های  طی سال
 (میلیون مترمکعب)

 نام استان نام مجتمع
 1980سال  1981سال 

 جمع خوراک سوخت جمع خوراک سوخت

 خوزستان

 

4.0 0.4 4.4 3.6 0.4 4.0 

 2258.0 - 2258.0 2002.5 - 2002.5 سینا، امیركبیر، فجر و تندگویان بوعلی

 1314.2 702.7 611.5 1413.3 745.8 667.6 رازی

 1190.2 - 1190.2 1296.9 - 1296.9 م )ماهشهر(بندر اما

 21.5 - 21.5 21.0 - 21.0 غدیر

 1108.2 891.0 217.2 1017.6 808.98 208.6 آوران فن

 53.9 36.7 17.2 65.6 31.4 34.3 آبادان

 9.9 - 9.9 9.7 - 9.7 فارابی

 2854.6 2551.0 303.6 2606.8 2341.6 265.2 مارون )ماهشهر(

 131.8 - 131.8 124.7 - 124.7 )اهواز( مارون

هوای منطقوه ویوژه     كننده سایر مصرف
 4.7 - 4.7 5.9 - 5.9 ماهشهر

 29.0 - 29.0 33.6 - 33.6 كربن ایران

 29440.2 16652.4 12787.8 26311.8 14426.4 11885.4 جمع

 باشد. می EB/SM( سوخت گازطبیعی 1
 شود. عنوان سوخت مصرف میه صورت گاز شیرین و به بدرصد از گاز ترش دریافتی  42( حدود 0
 گردد. های موجود در منطقه می ( شامل خوراک و سوخت مجتمع زاگرس و پردیس به همراه سوخت سایر مجتمع0
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 1980سال های مختلف به تفکیک استان و نوع مصرف در  (: مصرف نهایی گازطبیعی در بخش1-194جدول )
 (میلیون مترمکعب)

 استان/ شرح
 مصارف انرژی در صنعت

 جمع صنایع سایر صنایع فوالد سیمان سوخت پتروشیمی

 1596.1 1160.5 301.8 133.8 170.3 آذربایجان شرقی

 750.5 468.7 0.4 281.3 13.3 آذربایجان غربی

 242.5 157.8 3.3 81.3 - اردبیل

 6394.2 1510.9 4234.3 648.9 86.0 اصفهان 

 805.8 489.0 10.7 306.1 - البرز

 83.3 16.8 - 66.5 112.2 ایالم

 333.9 21.9 - 312.0 4923.8 بوشهر

 2276.7 1811.6 8.1 457.0 - تهران

 472.1 149.5 237.8 84.8 - چهارمحال و بختیاری

 260.6 153.9 0.7 105.9 - خراسان جنوبی 

 2766.9 1421.8 832.7 512.3 - خراسان رضوی

 393.5 237.3 50.0 106.2 274.5 خراسان شمالی

 2449.7 438.7 1635.9 375.1 5700.5 خوزستان

 638.2 490.3 39.3 108.6 - زنجان

 743.9 603.6 26.3 114.0 - سمنان

 0.1 0.1 - - - سیستان و بلوچستان

 1661.9 711.5 367.8 582.7 847.0 فارس

 1124.5 1032.9 91.6 - - قزوین

 473.0 379.2 7.6 86.1 - قم

 160.2 82.6 ◊ 77.6 12.9 كردستان

 2791.8 704.0 1868.6 219.1 - كرمان

 429.0 173.1 9.8 246.1 286.4 كرمانشاه

 116.7 17.5 0.4 98.8 - كهگیلویه و بویرا مد

 303.6 220.2 6.1 77.4 - گلستان

 480.0 273.3 65.9 140.8 - گیالن

 222.4 116.4 5.9 100.1 4.8 لرستان

 675.0 420.1 23.9 230.9 - مازندران

 1226.6 950.6 - 276.0 356.1 مركزی

 1392.9 44.1 1125.8 223.0 - هرمزگان 

 648.2 376.8 37.7 233.8 - همدان 

 3256.2 2032.9 1146.5 76.9 - یزد

 35169.9 16667.9 12138.8 6363.1 12787.8 جمع
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 ... ادامه 1980های مختلف به تفکیک استان و نوع مصرف در سال  نهایی گازطبیعی در بخش(: مصرف 1-194جدول )
 (میلیون مترمکعب)

 استان/ شرح
 مصارف غیرانرژی  ها مصارف انرژی در سایر بخش

 جمع
 )خوراک پتروشیمی( کشاورزی حمل و نقل (1)عمومی و تجاری خانگی 

 6946.4 - 177.7 669.3 625.3 3707.7 آذربایجان شرقی

 4408.4 1.9 50.4 468.6 359.9 2763.8 آذربایجان غربی

 1732.6 - 67.4 203.9 157.7 1061.1 اردبیل

 12398.0 - 359.3 502.4 546.3 4509.8 اصفهان 

 3814.3 - 42.5 245.7 277.4 2443.0 البرز

 574.4 0.8 28.1 43.5 39.8 266.7 ایالم

 16636.1 11153.4 19.4 62.7 25.2 117.7 بوشهر

 17919.5 - 332.4 778.0 2285.3 12247.2 تهران

 1538.5 - 33.5 87.1 105.7 840.1 چهارمحال و بختیاری

 821.1 - 31.6 54.6 68.6 405.8 خراسان جنوبی 

 9294.1 - 94.4 747.4 798.1 4887.4 خراسان رضوی

 1758.5 230.9 22.4 93.1 95.1 649.0 خراسان شمالی

 13752.8 4181.7 22.9 314.1 128.9 955.0 خوزستان

 1967.8 - 74.6 143.9 145.4 965.7 زنجان

 1572.3 - 42.8 109.1 108.9 567.6 سمنان

 80.9 - - 8.3 10.1 62.5 سیستان و بلوچستان

 6867.8 825.5 120.1 493.7 328.5 2591.1 فارس

 2647.9 - 103.1 207.3 155.9 1057.1 قزوین

 1691.5 - 36.7 160.0 140.3 881.5 قم

 2147.1 - 84.6 170.1 187.7 1531.6 كردستان

 4356.8 - 35.9 155.8 179.8 1193.5 كرمان

 2812.2 254.1 34.8 274.9 154.8 1378.2 كرمانشاه

 646.8 - 11.5 80.5 48.1 390.0 كهگیلویه و بویرا مد

 2118.3 - 219.9 222.0 128.7 1244.1 گلستان

 3527.9 - 224.3 304.3 231.6 2287.6 گیالن

 1721.5 0.5 70.4 125.4 131.3 1166.7 لرستان

 5387.9 - 394.9 347.4 343.2 3627.4 مازندران

 3365.4 3.6 141.8 173.6 172.1 1291.7 مركزی

 1461.5 - 4.2 55.9 2.4 6.2 هرمزگان 

 2725.6 - 69.8 160.8 204.9 1641.9 همدان 

 4664.2 - 335.9 112.7 144.0 815.3 یزد

 141358.3 16652.4 3287.2 7576.1 8330.9 57554.0 جمع

 8/30میلیون مترمکعب بترتیب مصارف تجاری عادی، عمیومی و ویی،ه،    4/1000و  5/1404، 1/0202میلیون مترمکعب مصارف آموزشی،  0/1088( شامل 1
میلیون متیر   8/01ترتیب بخش م هبی رایگان و م هبی فاقد بخشودگی ، ه ف بمیلیون مترمکعب مصار 1/18و  0/037میلیون مترمکعب مصارف خیریه، 

 میلیون مترمکعب مصارف ورزشی. 4/022 مکعب مصارف گرمابه سنتی و
 باشد. می 25/2 مقادیر کمتر از ◊ 
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 1980(: مصرف گازطبیعی در بخش انرژی به تفکیک استان در سال 1-191جدول )
 (میلیون مترمکعب)

 نام استان
 های  یشگاهپاال

 نفت

 های پاالیشگاه
 گاز

 (1)ها نیروگاه
 واحدهای

 سازی کک

 واحدهای
 کوره بلند

 جمع 
 جمع مصرف نهایی و
 مصرف بخش انرژی 

 9391.5 2445.0 - - 2083.2 - 361.8 آذربایجان شرقی

 5767.6 1359.2 - - 1359.2 - - آذربایجان غربی

 2522.1 789.6 - - 789.6 - - اردبیل

 19951.4 7553.4 189.7 - 6215.7 - 1148.1  اصفهان

 5783.2 1968.9 - - 1968.9 - - البرز

 711.5 137.1 - - 21.6 115.5 - ایالم

 25615.9 8979.8 - - 1900.5 7079.3 - بوشهر

 24072.5 6152.9 - - 5440.6 - 712.3 تهران 

 1540.7 2.1 - - 2.1 - - چهارمحال و بختیاری

 1478.8 657.7 - - 657.7 - - جنوبی  خراسان

 12663.6 3369.5 - - 2992.0 377.6 - خراسان رضوی

 2657.1 898.6 - - 898.6 - - خراسان شمالی

 20681.6 6928.8 - - 6259.8 54.1 614.9 خوزستان

 2677.8 709.9 - - 709.9 - - زنجان

 2040.2 467.9 - - 467.9 - - سمنان

 1312.2 1231.3 - - 1231.3 - - سیستان وبلوچستان

 11852.4 4984.6 - - 4711.4 78.4 194.8 فارس

 4910.5 2262.6 - - 2262.6 - - قزوین

 2491.3 799.8 - - 799.8 - - قم

 2964.0 816.9 - - 816.9 - - كردستان

 8215.8 3859.1 - - 3859.1 - - كرمان

 4149.3 1337.1 - - 1316.4 - 20.6 كرمانشاه

 646.8 - - - - - - ویرا مدكهگیلویه و ب

 2849.7 731.4 - - 731.4 - - گلستان

 6234.0 2706.1 - - 2706.1 - - گیالن

 1816.5 95.0 - - 95.0 - - لرستان

 7431.2 2043.3 - - 2043.3 - - مازندران

 6232.0 2866.5 - - 1980.7 - 885.8 مركزی

 5946.7 4485.1 - - 2864.8 22.9 1597.4 هرمزگان

 3330.6 605.0 - - 605.0 - - همدان 

 7116.6 2452.5 - - 2452.5 - - یزد

 221110.4 79752.1(4) 189.7 - 60243.4 11889.8(3) 6988.8(2) جمع

 گردد. های وزارت نیرو، بخش خصوصی و صنایع بزرگ می ( شامل سوخت نیروگاه1
میلیون مترمکعب سیوخت   8/5505ها و خانه میلیون مترمکعب مصارف تلمبه 072ازی، س میلیون مترمکعب خوراک گاز واحدهای هیدروژن 2/780( شامل 0

 گردد. های نفت می پاالیشگاه
 گردد. های گاز می میلیون مترمکعب سوخت پاالیشگاه 8/7707و های تقویت فشار  میلیون مترمکعب سوخت ایستگاه 2/4100( شامل 0
 های نفتی نیز می گردد. ها و دیزل ژنراتورهی خطوط لوله جهت انتقال نفت خام و فرآورده بینمیلیون مترمکعب مصرف سوخت تور 4/442( شامل 4
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   1981-80های  سال یط(: قیمت متوسط فروش گازطبیعی 1-191جدول )
 (مترمکعب )ریال بر

 نوع مصرف

 1984تعرفه  1989تعرفه  1981تعرفه   1981تعرفه 
ماه  1

 ابتدای
 سال 

 های ماه
سرد 
 سال

اه م 1
 ابتدای
 سال

 های ماه
سرد 
 سال

ماه  1
 ابتدای
 سال

 های ماه
سرد 
 سال

 ماه 1
 ابتدای
 سال

 های ماه
 سرد
 سال

 966 1656 1656 1440 800 1300 700 1200 خانگی )متوسط(  خانگی )متوسط( 

 4500 4500 4500 4500 2700 2700 2600 2600  مل و نقل   مل و نقل 

 صنعتی

 1000 1000 1000 1000 700 700 700 700 صنعتی )صنایع عمده(

 1000 1000 1000 1000 700 700 700 700 صنعتی )صنایع كوچک(

 1000 1000 1000 1000 700 700 700 700 های نفت  خانه پاالیشگاه و تلمبه

های پتروشیمی  خوراك مجتمع
 تولید كود اوره 

700 700 700 700 3445 3445 3445 3445 

 1320 1320 1320 1320 700 700 700 700 یمی های پتروش مجتمع

 1320 1320 1320 1320 700 700 700 700 فوالد

 690 1150 1150 1150 600 1000 600 1000 كشاورزی و دامپروری

 ● ● ● 800 800 800 700 700 نیروگاه )سایر صنایع(

 عمومی

 1495 1495 1495 1300 1000 1000 1000 1000 تجاری عادی

 1495 2990 2990 2600 1000 2000 1000 2000 ی عمومی )دولتی(تجار

 1046 1046 1046 910 700 700 700 700 گرمابه سنتی  

 910 910 910 910 700 700 700 700 نانوایی سنتی 

 ● ● ● 910 1100 2100 600 1000 تجاری ویژه  

 سایر
 926 926 926 805 700 700 600 600 آموزشی 

 926 926 926 805 700 700 6000 600 ورزشی 

 926 926 926 805 700 1100 600 1000 مذهبی 

 ... ادامه 1981-80های  سال یط(: قیمت متوسط فروش گازطبیعی 1-191جدول )
 (مترمکعب )ریال بر

 نوع مصرف

 1980 1981تعرفه  1981تعرفه  1981تعرفه 

 ماه 1
 ابتدای
 سال

 های ماه
 سرد
 سال

 ماه 1
 ابتدای
 سال

 های ماه
 سرد
 سال

 ماه 1
 ابتدای
 سال

 های ماه
 سرد 
 سال

 ماه  1
 ابتدای
 سال

 های ماه
 سرد

 سال 

 805 1178 870 1157 966 1656 966 1656 خانگی )متوسط(  خانگی )متوسط( 

 ● ● ● ● ● ● 4500 4500  مل و نقل   مل و نقل 

 صنعتی

 1000 1000 صنعتی )صنایع عمده(

 1000 1000 صنعتی )صنایع كوچک( 1000 1000 1000 1000 1000 1000
 1000 1000 های نفت  خانه پاالیشگاه و تلمبه
هوای پتروشویمی    خوراك مجتموع 
 تولید كود اوره 

(1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) 

 2600 2600 1320 1320 1320 1320 1320 1320 های پتروشیمی  مجتمع
 2600 2600 1320 1320 1320 1320 1320 1320 فوالد

 690 1150 690 1150 690 1150 690 1150 كشاورزی و دامپروری
 450 450 ● ● ● ● ● ● نیروگاه )سایر صنایع(

 عمومی

 1495 1495 1495 1495 1495 1495 1495 1495 تجاری عادی
 1495 2990 1495 2990 1495 2990 1495 2990 دولتی(تجاری عمومی )

 1046 1046 1046 1046 1046 1046 1046 1046 ه سنتی گرماب 
 910 910 910 910 910 910 910 910 نانوایی سنتی 
 ● ● ● ● ● ● ● ● تجاری ویژه  

 سایر

 926 926 926 926 926 926 926 926 آموزشی 

 926 926 926 926 926 926 926 926 ورزشی 

 926 926 926 926 926 926 926 926 مذهبی 

 باشند.مقادیر در دسترس نمی ●      باشد. ( مطابق ابالغ ماهیانه می1



 

 

 

 

 

 

 
  

 های برق ظرفیت اسمی و عملی نیروگاه  -

 های حرارتی راندمان نیروگاه -

 تولید ناویژه برق -

 های برق سوخت مصرفی نیروگاه -

 های برق های برق و تلفات شبکه مصارف داخلی نیروگاه -

 خطوط انتقال، فوق توزیع و توزیع -

 ی انتقال، فوق توزیع و توزیعها ها و ظرفیت ترانسفورماتورهای شبکه تعداد پست -

 واردات و صادرات برق -

 های مختلف مصرف برق در بخش -

 فروش و مشترکین برق -

 حداکثر توان تولید همزمان، بار تولیدی در پیک همزمان، حداکثر بار مصرفی -

 متوسط بهای برق -

 

 

 
 جداول برق -5-11-1
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 های کشور(: ظرفیت اسمی نیروگاه1-131جدول )
 )مگاوات(

 1333 (1) 1333 1331 1331 سال

 وزارت نیرو 

 11241.1 11841.1 14950.6 14942.6 بخاري
 7195.2 7924.7 12422.3 12260.3 گازي

 4274.6 4274.6 15259.5 14779.5 سیكل تركیبي
 439.4 439.4 439.4 408.4 ديزلي
 10788.9 10266.0 9746.1 8746.2 آبي
 98.9 77.8 77.8 69.8 بادي 

 0.05 0.1 0.1 0.1 خورشیدي 
 34038.1 34823.6 52895.8 51206.9 جمع
 1020.0 1020.0 1020.0 1020.0 سازمان انرژي اتمي ايران 

 صنايع بزرگ 

 588.6 588.6 588.6 588.6 بخاري
 4992.0 4992.0 4992.0 4545.0 گازي
 5580.6 5580.6 5580.6 5133.6 جمع

 بخش خصوصي

 3999.5 3399.5 290.0 290.0 بخاري
 14224.8 11798.0 8588.5 7536.4 گازي

 14218.5 13574.5 484.0 - سیكل تركیبي
 0.4 0.4 - - آبي
 54.6 32.4 28.4 28.4 بادي

 0.5 - - - خورشیدي
 11.6 6.7 6.7 6.7 بیوگاز

 - - - - (3)بازيافت حرارتي
 32509.9 28811.5 9397.5 7861.4 جمع 

 73148.6 70235.7 68893.9 65222.0 کل کشور 

 
 ... ادامه های کشور(: ظرفیت اسمی نیروگاه1-131جدول )

 )مگاوات(

 1331 1331 1331 1335 1331 سال

 وزارت نیرو 

 11241.1 11241.1 11241.1 11241.1 11241.1 بخاري
 6736.2 6404.2 6362.2 7101.0 6572.2 گازي

 5548.6 5388.6 5388.6 4274.6 4274.6 سیكل تركیبي
 439.4 439.4 439.4 439.4 439.4 ديزلي
 12158.3 12003.9 11933.9 11568.9 11353.9 آبي
 6.6 6.6 6.6 6.6 6.6 بادي 

(2)  خورشیدي
5.3 5.3 5.5 5.5 6.5 

 36136.7 35489.3 35377.3 34636.9 33887.8 جمع
 1020.0 1020.0 1020.0 1020.0 1020.0 سازمان انرژي اتمي ايران 

 صنايع بزرگ 

 588.6 588.6 588.6 588.6 588.6 بخاري
 5476.0 5476.0 5316.0 4992.0 4992.0 گازي
 6064.6 6064.6 5904.6 5580.6 5580.6 جمع

 بخش خصوصي

 3999.5 3999.5 3999.5 3999.5 3999.5 بخاري
 13968.0 13671.1 14241.0 15797.0 15305.8 گازي

 21580.5 19606.5 17776.5 15194.5 14218.5 سیكل تركیبي
 29.9 23.1 18.0 10.9 0.4 آبي
 295.7 278.1 265.6 184.4 151.9 بادي

 362.9 293.7 171.4 34.2 3.9 خورشیدي
 11.6 11.6 11.6 11.6 11.6 بیوگاز

 13.6 13.6 13.6 13.6 - (3)بازيافت حرارتي
 40261.6 37897.1 36497.2 35245.7 33691.5 جمع 

 83482.9 80471.0 78799.1 76483.2 74179.9 کل کشور 

 باشد. های تحت نظر وزارت نیرو می ، به علت خصوصی شدن برخی از نیروگاه29های وزارت نیرو در سال  کاهش شدید ظرفیت اسمی نیروگاهمالحظه: 
 .واگذار شدند یبه بخش خصوص رویوزارت ن یها روگاهیاز ن ی، تعداد1929( در سال 1
 .یحکومت یمساجد، مدارس و نهادها کیفتوولتائ یها ( وارد مدار شدن سامانه9
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 هابه تفکیک استان 1331های کشور در سال : ظرفیت اسمی انواع نیروگاه(1-131جدول )
 )مگاوات(

 (1)گازی بخاری استان 
سیکل 
 (3)ترکیبی

 آبی دیزلی 
 بادی، خورشیدی،
 اتمی و بیوگاز

 جمع

          وزارت نیرو 
 774.7 2.7 22.0 - - 100.0 650.0  آذربايجان شرقي
 216.0 - 156.0 - - 60.0 - (1)آذربايجان غربي

 56.6 1.3 13.0 42.3 - - - اردبیل
 1011.2 0.7 58.3 29.6 - 87.6 835.0 اصفهان
 107.8 - 107.8 - - - - البرز 
 480.0 - 480.0 - - - - ايالم 
 260.0 - - 21.0 - 239.0 - بوشهر
 1462.1 0.1 207.5 - - 957.0 297.5 تهران

 1046.7 - 1044.0 2.7 - - - چهارمحال و بختیاري
 778.1 - - 67.1 - 711.0 - خراسان جنوبي 
 3.0 - - 3.0 - - - خراسان رضوي
 1274.0 - - - 1274.0 - - خراسان شمالي 

 10637.6 0.7 8069.9 - - 664.0 1903.0 خوزستان
 0.1 0.1 - - - - - زنجان 
 327.0 - 3.0 - - 324.0 - سمنان 

 1139.8 0.7 - 123.5 - 759.7 256.0 سیستان و بلوچستان 
 350.7 0.7 112.3 37.6 - 200.2 - فارس
 2042.8 - - - 1042.8 - 1000.0 قزوين 

 11.1 - 11.1 - - - - (2)قم
 15.0 - - 15.0 - - - كردستان 
 2035.4 - 32.4 31.0 1912.0 - 60.0 كرمان

 958.4 - 218.4 - - 100.0 640.0 كرمانشاه 
 16.9 - 16.9 - - - - كهگیلويه و بويراحمد

 450.5 - 90.50 - - 120.0 240.0 گیالن 
 540.0 - 450.0 - - 90.0 - لرستان 
 - - - - - - - گلستان 
 3294.5 - 1054.9 - 435.0 25.0 1779.6 (3)مازندران
 1311.4 1.0 10.4 - - - 1300.0 مركزي 
 3524.8 - - 66.1 - 2178.8 1280.0 ( 4)هرمزگان
 1000.0 - - - - - 1000.0 همدان 
 1005.3 - - 0.5 884.8 120.0 - يزد

 فتوولتائیاا  هاااي سااامانه
 مساجد و مدارس

- - - - - 3.3 3.3 

فتوولتائیاا   هاااي سااامانه
 نهادي حكومتي

- - - - - 0.4 0.4 

فتوولتائیاا   يهااا سااامانه
هاي توزيع تاوانیر   شركت
 )توانیر(

- - - - - 0.5 0.5 

فتوولتائیاا   هاااي سااامانه
 اي برق منطقه

- - - - - 1.1 1.1 

 36136.7 13.1 12158.3 439.4 5548.6 6736.2 11241.1 جمع وزارت نیرو 
               سازمان انرژي اتمي ايران

 1020.0 1020.0 - - - - - بوشهر
               يع بزرگ صنا

 149.0 - - - - 149.0 - آذربايجان شرقي
 593.0 - - - - 134.0 459.0 اصفهان 
 195.0 - - - - 195.0 - ايالم 

 2787.0 - - - - 2787.0 - بوشهر 
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... ادامه هابه تفکیک استان 1331های کشور در سال : ظرفیت اسمی انواع نیروگاه(1-131جدول )
 )مگاوات(

 (1)گازی بخاری استان 
سیکل 
 (3)ترکیبی

 آبی دیزلی 
 بادی، خورشیدی،
 اتمی و بیوگاز

جمع

 24.0 - - - - - 24.0 خراسان شمالي 
 1881.0 - - - - 1881.0 -خوزستان 

 81.6 - - - - - 81.6فارس
 154.0 - - - - 130.0 24.0كرمان 

 160.0 - - - - 160.0 -هرمزگان 
 40.0 - - - - 40.0 -يزد 

 6064.6 - - - - 5476.0 588.6 جمع صنایع بزرگ
بخش خصوصی 
 1214.7 50.0 - - - 428.7 736.0آذربايجان شرقي
 1416.8 0.0 - - 349.3 1067.5 -آذربايجان غربي

 3727.9 13.6 - - 968.0 1130.3 1616.0اصفهان 
 967.1 1.0 - - - 966.1 -اردبیل
 1690.4 0.6 - - 997.5 67.3 625.0البرز 
 1650.7 - - - 1646.0 4.7 -بوشهر
 5417.3 31.5 - - 4374.0 1011.8 -تهران 

 9.3 1.5 - - - 7.8 -چهارمحال و بختیاري
 26.0 18.0 - - - 8.0 -خراسان جنوبي
 3657.2 43.2 0.7 - 1387.2 1493.7 732.5خراسان رضوي
 11.0 - - - - 11.0 -خراسان شمالي

 3153.5 18.6 - - 1305.6 1539.3 290.0خوزستان 
 718.8 - - - - 718.8 -زنجان 
 352.2 1.3 - - - 350.9 -سمنان 

 424.4 10.0 0.4 - - 414.0 -سیستان و بلوچستان
 4796.4 58.4 - - 3681.3 1056.8 -فارس
 248.7 168.0 - - - 80.6 -قزوين
 786.6 11.0 - - 714.0 61.6 -قم 

 966.0 0.0 10.0 - 956.0 - -كردستان
 1664.3 45.7 - - 1468.0 150.6 -كرمان 

 962.2- - - 962.2 -كرمانشاه
 1025.6- - - - 1025.6 -گلستان 
 2360.5 43.4 6.6 - 2273.6 36.9 -گیالن 
 365.3- 1.7 - - 363.6 -لرستان 
(3)مازندران

- 587.2 - - 2.3 -589.5 
 33.3- 5.4 - - 27.9 -مركزي

 129.6 10.0 - - - 119.6 -هرمزگان 
 66.3 45.4 2.8 - - 18.1 -همدان 
 1780.0 62.5 - - 1460.0 257.5 -يزد

فتوولتائیااا   هااااي ساااامانه
 2.9 2.9 - - - - -مشتركین برق فاقد قرارداد

سامانه خرياد تمامیني بارق    
 47.1 47.1 - - - - -داراي قرارداد

 40261.6 683.7 29.9 - 21580.5 13968.0 3999.5جمع بخش خصوصی 

 83482.9 1716.8 12188.2 439.4 27129.1 26180.2 15829.2کل کشور 

مالحظه: در سال1921 ، به ترتیب9192 ، 891  و 161/2 مگاوات افزایش ظرفیت در نیروگاه هاي گازي، نیروگاه  هاي سیکل ترکیبـ ی، بـرق  آبـ ی در دو 
افزایش ظرفیت در نیروگاه هاي خورشیدي و بادي در بخش خصوصی.  بخـش  دولتی و خصوصی و70/2 و 17/1 

، نیروگاه برق آبی سردشت در آذربایجان غربی وارد مدار شد.  1( در سال 1921 
وارد مدار شدند.  9( در سال 1921، دو نیروگاه مربوط به ایستگاه فشارشکن شماره9  و 2 خط انتقال اب قم 

وارد مدار شدند.  9( در سال 1921، خط انتقال تصفیه خانه ساري)تاکام( و )زیست محیطی و تصفیه خانه ساري )پارسه پایدار(( 
2( شامل نیروگاه گازي کیش و نیروگاه دیزلی کیش می شود. 
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   های کشور(: ظرفیت عملی نیروگاه1-133جدول )
 )مگاوات(

 1333 1333(1) 1331 1331 سال

 نیرو  وزارت

 10983.8 11618.9 14566.9 14567.9 بخاري
 5655.4 6201.3 9908.5 9808.7 گازي

 3388.9 3462.6 12595.8 12165.8 سیكل تركیبي
 283.8 283.8 283.8 261.8 ديزلي
 10788.9 10266.0 9746.1 8746.2 آبي
 98.9 77.8 77.8 69.8 بادي 

 0.1 0.1 0.1 0.1 خورشیدي 
 31199.6 31910.4 47178.8 45620.2 جمع
 915.0 915.0 915.0 915.0 سازمان انرژي اتمي ايران 

 صنايع بزرگ 

 490.0 490.0 490.0 500.0 بخاري
 4107.6 4107.6 4107.3 3821.5 گازي
 4597.6 4597.6 4597.3 4321.5 جمع

 بخش خصوصي

 3777.5 3205.5 255.0 255.0 بخاري
 11605.1 9741.0 7188.9 6280.5 گازي

 11715.8 11350.2 401.5 - سیكل تركیبي
 0.4 0.4 - - آبي
 54.6 32.4 28.4 28.4 بادي

 0.5 - - - خورشیدي
 10.6 5.7 5.7 5.7 بیوگاز
 - - - - حرارتي  بازيافت
 27164.6 24335.2 7879.4 6569.5 جمع 

 63876.8 61758.1 60570.6 57426.2 کل کشور 

 

   ... ادامه های کشور(: ظرفیت عملی نیروگاه1-133جدول )
 )مگاوات(

 1331 1331 1331 1335 1331 سال

 وزارت نیرو 

 10629.8 10629.8 10629.8 10941.8 10941.8 بخاري
 5290.6 5001.6 4965.6 5539.6 5086.2 گازي

 4397.1 4257.1 4257.1 3388.9 3388.9 سیكل تركیبي
 283.8 283.8 283.8 283.8 283.8 ديزلي
 12158.3 12003.9 11933.9 11568.9 11353.9 آبي
 6.6 6.6 6.6 6.6 6.6 بادي 

 6.5 5.9 6.1 5.3 5.3(2) خورشیدي 
 32772.5 32188.6 32082.7 31734.8 31066.4 جمع

 915.0 915.0 915.0 915.0 915.0 سازمان انرژي اتمي ايران 

 صنايع بزرگ 
 490.0 490.0 490.0 490.0 490.0 بخاري
 4525.9 4525.9 4388.4 4127.4 4107.6 گازي
 5015.9 5015.9 4878.4 4617.4 4597.6 جمع

 بخش خصوصي

 3771.5 3771.5 3771.5 3777.5 3777.5 بخاري
 11545.1 11243.7 11523.3 12780.8 12437.5 گازي

 17669.9 16007.9 14570.5 12467.5 11723.1 سیكل تركیبي
 29.935 23.1 18.0 10.9 0.4 آبي
 295.7 278.1 265.6 184.4 151.9 بادي

 362.9 293.7 171.4 34.2 3.9 خورشیدي
 10.6 10.6 10.6 10.6 10.6 بیوگاز
 13.6 13.6 13.6 13.6 - حرارتي  بازيافت
 33699.1 31642.0 30344.5 29279.5 28104.8 جمع 

 72402.5 69761.5 68220.6 66546.7 64683.8 کل کشور 

 باشد. های تحت نظر وزارت نیرو می ، به علت خصوصی شدن برخی از نیروگاه29های وزارت نیرو در سال  کاهش شدید ظرفیت اسمی نیروگاه مالحظه
 واگذار شدند. یبه بخش خصوص رویوزارت ن یها روگاهیاز ن ی، تعداد1929( در سال 1
 .یحکومت ینهادها کیمساجد و مدارس و فتوولتائ کیولتائفتو یها سامانهوارد مدار شدن ( 9
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 های کشور(: سهم ظرفیت عملی انواع نیروگاه1-111جدول )
 )درصد( 

 گازی  بخاری سال 
سیکل 

 ترکیبی
 بیوگاز خورشیدی  بادی  آبی دیزلی 

بازیافت 

 حرارتی
 جمع

            وزارت نیرو

1331 31.9 21.5 26.7 0.6 19.2 0.2 0.0002 - - 100 

1331 30.9 21.0 26.7 0.6 20.6 0.2 0.0001 - - 100 

1332 36.4 19.4 10.8 0.9 32.2 0.3 0.0002 - - 100 

1333 35.2 18.1 10.9 0.9 34.6 0.3 0.0002 - - 100 

1334 35.2 16.4 10.9 0.9 36.5 0.02 0.017 - - 100 

1331 34.5 17.5 10.7 0.9 36.5 0.02 0.017 - - 100 

1339 33.1 15.5 13.3 0.9 37.2 0.02 0.017 - - 100 

1331 33.0 15.5 13.2 0.9 37.3 0.02 0.018 - - 100 

1331 32.4 16.1 13.4 0.9 37.1 0.02 0.020 - - 100 

           صنایع بزرگ

1331 11.6 88.4 - - - - - - - 100 

1331 10.7 89.3 - - - - - - - 100 

1332 10.7 89.3 - - - - - - - 100 

1333 10.7 89.3 - - - - - - - 100 

1334 10.7 89.3 - - - - - - - 100 

1331 10.6 89.4 - - - - - - - 100 

1331 10.0 90.0 - - - - - - - 100 

1331 9.8 90.2 - - - - - - - 100 

1331 9.8 90.2 - - - - - - - 100 

           بخش خصوصی

1331 3.9 95.6 - - - 0.4 - 0.1 - 100 

1331 3.2 91.2 5.1 - - 0.4 - 0.1 - 100 

1332 13.2 40.0 46.6 - - 0.1 - 0.03 - 100 

1333 13.9 42.7 43.1 - - 0.2 0.014 0.04 - 100 

1334 13.4 44.3 41.7 - - 0.5 0.014 0.04 - 100 

1331 12.9 43.6 42.6 - 0.04 0.6 0.12 0.04 0.05 100 

1331 12.4 38.0 48.0 - 0.06 0.9 0.57 0.04 0.04 100 

1331 11.9 35.5 50.6 - 0.07 0.9 0.93 0.03 0.04 100 

1331 11.2 34.3 52.4 - 0.09 0.9 1.1 0.03 0.04 100 
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  1331ها به تفکیک نوع نیروگاه در سال (: نسبت ظرفیت عملی به اسمی کل نیروگاه1-111جدول )
 )مگاوات( 

 شرح
 صنایع بزرگ سازمان انرژی اتمی ایران وزارت نیرو

 درصد اسمی عملی درصد اسمی عملی درصد اسمی عملی

 83.2 588.6 490.0 - - - 94.6 11241.1 10629.8 بخاري

 82.6 5476.0 4525.9 - - - 78.5 6736.2 5290.6 گازي

 - - - - - - 79.2 5548.6 4397.1 سیكل تركیبي  

 - - - - - - 64.6 439.4 283.8 ديزلي

 - - - - - - 100.0 12158.3 12158.3 آبي

 - - - - - - 100.0 6.6 6.6 بادي 

 - - - - - - 100.0 6.5 6.5 خورشیدي 

 - - - - - - - - - بیوگاز

 - - - 89.7 1020.0 915.0 - - - اتمي

بازيافت 
 حرارتي

- - - - - - - - - 

 82.7 6064.6 5015.9 89.7 1020.0 915.0 90.7 36136.7 32772.5 کل کشور

 

 ... ادامه 1331ها به تفکیک نوع نیروگاه در سال (: نسبت ظرفیت عملی به اسمی کل نیروگاه1-111جدول )
 )مگاوات( 

 شرح
  کل کشور بخش خصوصی

 درصد اسمی عملی درصد اسمی عملی

 94.1 15829.2 14891.3 94.3 3999.5 3771.5 بخاري

 81.6 26180.2 21361.6 82.7 13968.0 11545.1 گازي

 81.3 27129.1 22066.9 82.9 21580.5 17669.9 سیكل تركیبي  

 64.6 439.4 283.8 - - - ديزلي

 100.0 12188.2 12188.2 100.0 29.9 29.9 آبي

 100.0 302.3 302.3 100.0 295.7 295.7 بادي 

 100.0 369.3 369.3 100.0 362.9 362.9 خورشیدي 

 91.4 11.6 10.6 91.4 11.6 10.6 بیوگاز

 89.7 1020.0 915.0 - - - اتمي

 100.0 13.6 13.6 100.0 13.6 13.6 بازيافت حرارتي

 86.7 83482.9 72402.5 83.7 40261.6 33699.1 کل کشور

 
 1331برداری در سال  واحدهای در دست بهرهظرفیت اسمی (: افزایش/ کاهش 1-113جدول )

 )مگاوات( 

 مالکیت نام نیروگاه
نوع 
 -نیروگاه
 واحد

افزایش/ کاهش ظرفیت در پایان سال 
1331 

کل ظرفیت 
نیروگاه در 

 1331پایان سال 
 تعداد
 واحد

ظرفیت 
 شده افزوده

ظرفیت 
 کاسته شده

خالص 
 زایش اف

 25 25 - 25 1 گازي دولتي طرشت

 42 42 - 42 1 " دولتي زاهدان

 - 42- 42 - 1 " دولتي متوسط زاهدان

 25 1 " دولتي سیارسراوان 
- 

- 25 
-25 

25 
 25 2 " دولتي سیار نوشهر -

 307 307 - 307 1 " دولتي هنگام

 310 310 - 310 1 " خصوصي هريس
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                ... ادامه 1331برداری در سال  واحدهای در دست بهرهظرفیت اسمی اهش (: افزایش/ ک1-113جدول )
 )مگاوات( 

 -نوع نیروگاه مالکیت نام نیروگاه
 واحد

کل ظرفیت  1331افزایش/ کاهش ظرفیت در پایان سال 
نیروگاه در 

 1331پایان سال 

 تعداد
 واحد

ظرفیت 
 شده افزوده

ظرفیت 
 کاسته شده

خالص 
 ش افزای

 324 324 - 324 2 " خصوصي آاباد خرم
 340 340 - 340 2 " خصوصي غرب كارون

 307 307 - 307 1 " خصوصي داالهو
 349.8 349.8 - 349.8 - " خصوصي CHPو  DGواحدهاي 

 - 1002- 1002 - 6 " خصوصي عسلويه گازي
 - 332- 332 - 3 " خصوصي گوهران سیرجان

 160 160 - 160 2 سیكل تركیبي دولتي شیروان
 1162 1162 - 1162 7 " خصوصي عسلويه
 160 160 - 160 2 " خصوصي پرند
 160 160 - 160 1 " خصوصي جهرم

 492 492 - 492 3 " خصوصي گوهران سیرجان
 150 150   150 3 آبي بزرگ برق دولتي سردشت

 0.7 0.7 - 0.7 1 كوچ  آبي برق دولتي )رشد صنعت(آب وفاضالب قم 
خط انتقاال آب قام    3ستگاه فشارشكن شماره اي

 )رشد صنعت محالت(
 4.8 4.8 - 4.8 1 " دولتي

خط انتقاال آب قام    4ايستگاه فشارشكن شماره 
 )رشد صنعت محالت(

 2.9 2.9 - 2.9 1 " دولتي

 0.7 0.7 - 0.7 1 آبي میني و میكرو  برق دولتي )پارسه پايدار(شهید رجايي  محیطي زيست
 0.6 0.6 - 0.6 1 آبي میني و میكرو  برق دولتي )پارسه پايدار( اري خانه س تصفیه

 1.3 1.3 - 1.3 2 آبي كوچ   برق خصوصي )تاكام(خانه ساري  خط انتقال تصفیه
 0.4 0.4 - 0.4 1 بي میني و میكروآ برق خصوصي تصفیه خانه زاهدان
 0.3 0.3 - 0.3 1 " خصوصي كلیور)پويش كار(

 - 0.1- 0.1 - 1 " دولتي كرنق
 - 0.1- 0.1 - 1 " " سررود
 - 0.03 0.03 - 1 " " گرني
 - 0.1- 0.1 - 1 " " گرني
 - 0.1- 0.1 - 1 " " ناو

 - 0.03- 0.03 - 2 " " خلیان
 - 0.1- 0.1 - 1 " " سیرم
 - 0.1- 0.1 - 1 " " درجان
 - 0.04- 0.04 - 1 " " مران
 50 17.5 - 17.5 20 بادي خصوصي آق كند
 37.2 0.1 - 0.1 - " " خواف

 1 1 - 1 1 خورشیدي خصوصي خورشیدي تدبیر آراد
 0.2 0.2 - 0.2 1 " " چراغچي

 1 1 - 1.0 1 " " فرسان صنعت سپاهان
 1 1 - 1.0 1 " " خورشیدي طالقان جي
 - 0.005- 0.005 - 1 " " خورشیدي تارا مشاور
 7 7 - 7 1 " " آذرباد پرديس پامچال

 5 5 - 5 1 " " توس صبا نیروي
 2 2 - 2 1 " " فرحان كعب

 7 7 - 7 1 " " حسین نجفي )نیروگاه ابهر(
 10 10 - 10 1 " " پارس انرژي تخت جمشید
 0.6 0.6 - 0.6 1 " " سامان رايانه فرا انديشان

 2 2 - 2 1 " " نیروي آرمان شريف
 10 10 - 10 1 " " پترو فرآيند كرخه
 1 1 - 1 1 " " ژيان كوش  مقدمم
 3 3 - 3 1 " " سوالر انرژي آركا

 2 2 - 2 1 " " تابان )خورشیدي بافت(
 1 1 - 1 1 " " مركزي صبا

 1 1 - 1 1 " " خورشیدي پژوهشگاه نیروي اراک
هااي فتوولتائیا  مشاتركین بارق داراي      سامانه

 قرارداد خريد تممیني
" " 1 15.5 - 15.5 15.5 

 4482.9 3011.8 1401.5 4413.3 - - - جمع 
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 یها سال یکشور ط یای و تجدیدپذیر در دست اجرا آبی، هسته ،یحرارت یها روگاهین تی: ظرف(1-113جدول )
1111-1333(1) 

 )مگاوات(

 گازی سال
سیکل 

 ترکیبی

تولید پراکنده و تولید 

 همزمان برق و حرارت
 جمع تجدیدپذیر آبی 

1333 - 1634 300  59 300 9922 

1411 126 3027 300  291 200 2233 

1411 - 1842 300  - 200 9232 

1412 - 842 300  - 200 2239 

 2292 900 350  1200 7345 126 جمع

 گذار مربوطه و تأمین به موقع ارز و ریال مورد نیاز است. های فو  منوط به فعال شدن سرمایه ( تحقق برنامه1

  1331ت پوشش وزارت نیرو در سال های حرارتی تح(: راندمان نیروگاه1-111جدول )

 نام نیروگاه

ظرفیت نصب 
شده اسمی 

 )مگاوات(

متوسط 
قدرت عملی 

 )مگاوات(

 (1)راندمان

 نام نیروگاه  )درصد(

 نصبظرفیت 
شده اسمی 
 )مگاوات(

متوسط 
 قدرت  عملی 

 )مگاوات (

 (1)راندمان

 )درصد(

 22.0 258 324 بمپور     بخاری هایالف( نیروگاه
 30.3 19 25 سراوان   36.2 650 650 سهند 
 32.0 82 100 اسالم آباد غرب  36.7 830 835 آباد )اصفهان(  اسالم
 20.9 117 164 كنگان   39.5 1215 1300 شازند

 22.0 36 50 بوشهر    38.1 1000 1000 شهید مفتح همدان
 24.4 137 196.0 شیراز   31.5 216 248 بعثت 

 ● 3 4 فرگ داراب   22.2 40 50 شهید فیروزي )طرشت(
 25.3 97 120 شهید بهشتي لوشان  37.1 1000 1000 شهید رجائي 
 29.0 19 25 دولتي بهشهر)امامده تجن(  37.0 1703 1903 رامین اهواز

 33.4 871 990 خلیج فارس)هرمزگان (   32.4 246 256 ايرانشهر بخاري
 25.5 33 50 گازي بندرعباس  39.9 640 640 بیستون
 30.9 550 648 ايسین  27.6 47 60 زرند

 ● 269 307 هنگام   32.1 240 240 شهید بهشتي )لوشان(
 23.1 84 120 يزد گازي  37.2 1715 1780 شهید سلیمي )نكا(

 25.9 136 184 كیش )خارج از شبكه(  34.9 1088 1280 بندرعباس
 13.8 18 25 خارج از شبكه(خارک گازي )  36.9 10630 11241 های بخاری جمع نیروگاه

 28.9 5291 6736 های گازی  جمع نیروگاه     های گازی ب( نیروگاه

     ترکیبی سیکل های ج( نیروگاه  23.8 66 100 صوفیان
 44.4 836 1043 سیكل تركیبي شهیدرجائي   22.5 41 60 ارومیه
 40.9 1008 1274 سیكل تركیبي شیروان   27.2 65 87.6 هسا
 45.5 1451 1912 سیكل تركیبي كرمان  19.9 50 90 درود
 46.4 402 435 سیكل تركیبي شهید سلیمي  23.1 681 932 ري

 47.4 701 885 سیكل تركیبي يزد   30.0 20 25 گازي طرشت
 44.7 4397 5549 ترکیبی های سیکل جمع نیروگاه  24.7 50 75 قائن

       زلی های دی د( نیروگاه  31.5 477 636 شهید كاوه
 32.1 555 664 افق ماهشهر

 

 33.6 284 439.0 های دیزلی  جمع نیروگاه

 31.6 260 324 بسطامي )شاهرود(
هععای حرارتععی  جمععع نیروگععاه

 وزارت نیرو 
23965 20602 36.4 

 ● 915 1020 نیروگاه اتمی بوشهر  25.3 193 268 زاهدان
 38.6 21517 24985  ارتی کشورهای حر جمع نیروگاه  22.0 106 143 كنارک چابهار

د ض ریب  ( اطالعات راندمان نیروگاه ها کلی و پردازش نشده است که میزان حقیقی آن وابسته به انجام اصالحات الزم روی می زان س وخت دری افتی مانن     1
 باشد. اصالح کنتورها و اعمال ضریب اصالح درجه حرارت روی میزان سوخت مایع می

 باشند.           مقادیر در دسترس نمی     ها فعال است. زی این نیروگاه( در حال حاضر بخش گا9
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                      1331های حرارتی بخش خصوصی و صنایع بزرگ در سال (: راندمان نیروگاه1-115جدول )

 نام نیروگاه

ظرفیت نصب 
شده اسمی 

 )مگاوات(

متوسط 
قدرت عملی 

 )مگاوات(

 راندمان

 وگاهنام نیر  )درصد(

 نصبظرفیت 
شده اسمی 
 )مگاوات(

متوسط 
 قدرت  عملی 

 )مگاوات (

 راندمان

 )درصد(

 48.0 595 714  قم     های بخش خصوصی الف( نیروگاه

 49.1 291 347  شريعتي  36.6 700 736 تبريز 
 46.3 857 1040 نیشابور  37.2 1608 1616 شهید محمد منتظري

 51.6 674 814  آبادان  36.8 573 600 توس 
 49.4 414 492 شهداي پیروز )بهبهان(  33.6 548 625 منتظر قائم
 45.0 769 956  سنندج  31.3 133 133 مشهد 
 47.3 415 484 گناوه   42.2 210 290 ج شهیدمدحزرگان 

 45.6 794 1035 فارس  36.3 3772 4000 جمع نیروگاه هاي بخاري

 45.9 1111 1372 كازرون   22.5 50 64 تبريز 
 42.9 966 1274 جهرم   36.0 248 310 هريس
 31.5 996 1162 عسلويه  31.4 772 960  ارومیه

 44.1 391 484 شوباد )كهنوج(  30.8 67 76 گلبرق ماكو
 46.0 387 492 سمنگان   31.0 786 960 سبالن 

 38.7 381 492 سیرجان() گوهران  32.6 716 954 جنوب اصفهان )چهلستون(
 43.7 1183 1306  گیالن  34.2 260 324 آبادخرم 

 46.2 900 968 پره سر  35.9 634 789 رودشور 
 45.9 395 484  شیركوه  31.0 19 25 پرنیان 
 50.2 394 492 چادرملو)سرو(  22.2 120 150 شريعتي
 44.8 394 484 تابان )صدوق يزد(  28.2 167 196 مشهد 

 45.2 17670 21581 هاي سیكل تركیبي جمع نیروگاه  31.4 763 954 فردوسي)چرخه تركیبي(

 40.4 32986 39548 هاي بخش خصوصي  جمع نیروگاه  23.0 53 75 شمس سرخس 

    های صنایع بزرگ  ب( نیروگاه  35.4 797 972 خرمشهر
 28.9 209 249 ذوب آهن   28.6 82 128 زرگان 

 31.8 190 210 فوالد مباركه   31.7 272 340 غرب كارون
 ● 20 24 پتروشیمي خراسان   32.9 500 648 سلطانیه

 ● 57 82 پتروشیمي شیراز   34.7 259 324 قدس )سمنان (
 ● 14 24  مس سرچشمه  28.6 338 414 چابهار 

 30.9 490 589 هاي بخاري جمع نیروگاه  31.7 497 648  زاگرس

 29.4 12 20 تراكتور سازي   37.4 269 307  داالهو
 ● 77 129 پتروشیمي تبريز  35.7 716 972  افظح

 ● 13 26 ذوب آهن   21.9 52 75  كهنوج
 30.2 100 108 فوالد مباركه   36.3 923 1014  گلستان
 29.4 63 75 پااليش گاز ايالم  23.7 36 47  نوشهر
 29.4 100 120 پتروشیمي ايالم   29.3 21 34 امیرآباد
 ● 700 861 شیمي مبینپترو  38.4 269 307 كاسپین

 29.4 803 954 پارس جنوبي  24.7 53 70 پاسارگارد قشم
 324 288 31.3 (LNGگاز مايع )  25.5 73 97  شهید زنبق يزد
 29.4 522 648  پتروشیمي دماوند  39.7 1734 1734 تولید پراكنده

 ● 256 328 پتروشیمي بندر امام  33.5 11544 13968 هاي گازي جمع نیروگاه

 ● 60 70 پتروشیمي رازي  44.3 288 349 خوي 
 26.7 1284 1483 پتروشیمي فجر   50.0 380 484 زواره
 24.9 80 130 مس سرچشمه   43.7 395 484 كاشان 

 30.7 138 160 هرمز )لشكري(  44.3 797 997  منتظر قائم
 44.7 1270 1506 پرند 

 

 29.9 30 40 چادرملو 

 28.0 4525.1 5476 هاي گازي جمع نیروگاه 46.5 2234 2868  دماوند

 29.0 5015 6065 بزرگ   های صنایع جمع نیروگاه

  باشند.            مقادیر در دسترس نمی 
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 1331-31های  (: تولید ناویژه انرژی الکتریکی کشور طی سال1-111جدول )
 ساعت( گاواتی)گ

 1333 (1)1333 1331 1331 سال

 وزارت نیرو 

 60036.5 65265.7 88475.4 92554.0 خاريب
 21617.7 23471.5 34248.5 30413.2 گازي

 22862.8 21514.2 79685.4 72749.1 سیكل تركیبي
 83.0 71.1 65.6 61.7 ديزلي
 13862.4 14582.0 12446.6 12058.3 آبي
 130.0 310.8 206.6 217.0 بادي 

 0.04 0.1 0.06 0.05 خورشیدي 
 118592.4 125215.3 215128.2 208053.4 جمع
 4472.1 4545.8 1847.3 327.1 سازمان انرژي اتمي ايران 

 صنايع بزرگ 

 2457.9 2558.5 2582.6 2240.5 بخاري
 3812.5 3990.7 8157.3 7595.1 گازي
 6270.4 6549.2 10739.9 9835.6 جمع

 بخش خصوصي

 23129.4 21839.8 730.3 1106.6 بخاري
 47910.1 38576.7 24958.3 20707.0 زيگا

 73960.2 65620.9 848.6 - سیكل تركیبي
 2.1 1.9 - - آبي
 55.7 64.8 - - بادي

 0.04 - - - خورشیدي
 47.0 20.8 22.6 21.9 بیوگاز
 - - - - حرارتي  بازيافت
 145104.5 126124.8 26559.8 21835.5 جمع 

 274439.3 262435.2 254275.3 240051.6 کل کشور 
 3519.8 3407.6 3342.4 3194.3 ساعت(  )کیلووات -تولید سرانه برق

 
 ... ادامه 1331-31های  (: تولید ناویژه انرژی الکتریکی کشور طی سال1-111جدول )

 ساعت( گاواتی)گ

 1331 1331 1331 1335 1331(1)  سال

 وزارت نیرو 

 60610.7 60028.0 63104.1 60768.3 61669.0 بخاري
 20613.3 20619.9 22465.5 21184.3 21339.5 گازي

 24862.3 26031.2 25624.4 23035.3 22960.8 سیكل تركیبي
 39.5 81.2 94.3 46.2 65.6 ديزلي
 30982.3 15678.5 15329.1 16357.2 14090.3 آبي
 - - 3.9 6.0 5.2 بادي 

 0.1 0.1 0.24 0.38 0.33 خورشیدي 
 137108.2 122438.9 126621.4 121397.7 120130.7 جمع

 6756.7 7245.9 7450.5 6620.2 2913.9 سازمان انرژي اتمي ايران 

 صنايع بزرگ 

 2250.2 1615.9 2203.2 2039.5 2385.8 بخاري
 3629.0 3350.6 5701.9 4442.8 4054.4 گازي
 5879.2 4966.6 7905.2 6482.3 6440.2 جمع

 بخش خصوصي

 22254.5 24010.6 25030.3 22284.1 22913.4 يبخار
 46974.0 46349.1 51309.7 51150.9 50029.9 گازي

 106287.2 103169.5 89454.4 80824.2 77974.8 سیكل تركیبي
 105.2 86.6 66.5 63.9 2.4 آبي
 615.6 518.2 303.2 244.4 215.8 بادي

 672.7 339.5 86.0 4.0 0.5 خورشیدي
 18.6 21.6 38.1 23.6 14.4 بیوگاز
 32.0 28.8 41.3 - - حرارتي  بازيافت
 176959.7 174523.9 166329.4 154595.2 151151.3 جمع 

 326703.8 309175.3 308306.5 289095.3 280636.0 کل کشور 

 3932.6 3766.6 3803.0 3617.0 3555.0 ساعت(  )کیلووات -تولید سرانه برق

 واگذار شدند. یبه بخش خصوص رویوزارت ن یها روگاهیاز ن ی، تعداد22 یال 29 یها ( در سال1
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 ها به تفکیک استان 1331ها در سال  (: تولید ناویژه برق انواع نیروگاه1-111جدول )
 ساعت()گیگاوات

 گازی  بخاری استان 
سیکل 
 ترکیبی

 آبی دیزلی 
بادی، خورشیدی، 

 اتمی و بیوگاز
 جمع

          وزارت نیرو  

 4214.5 0.1 78.4 - - 186.7 3949.3 آذربايجان شرقي

 401.6 - 276.8 - - 124.8 - (1)آذربايجان غربي

 60.1 - 59.5 0.6 - - - اردبیل

 3592.1 - 255.1 - - 76.9 3260.1 اصفهان

 258.7 - 258.7 - - - - البرز

 908.3 - 908.3 - - - - ايالم 

 719.1 - - 28.3 - 690.8 - بوشهر 

 3892.5 - 449.6 - - 1927.1 1515.8 تهران 

 2558.5 - 2558.5 - - - - چهارمحال و بختیاري

 2848.0 - - 0.6 - 2847.4 - خراسان جنوبي 

 - - - - - - - خراسان رضوي

 4557.3 - - - 4557.3 - - خراسان شمالي

 34608.1 - 22673.4 - - 2104.7 9830.0 خوزستان

 - - - - - - - زنجان 

 1039.1 - 25.2 - - 1014.0 - سمنان 

 4522.9 - - 6.7 - 2928.8 1587.4 سیستان و بلوچستان

 437.5 - 87.5 - - 350.0 - فارس

 11968.0 - - - 5380.2 - 6587.7 قزوين 

 24.0 - 24.0 - - - - قم 

 - - - - - - - كردستان 

 9856.2 - 61.1 - 9528.0 - 267.1 كرمان

 5733.0 - 671.2 - - 474.7 4587.2 كرمانشاه 

 59.9 - 59.9 - - - - كهگیلويه و بويراحمد

 - - - - - - - گلستان

 1808.7 - 329.1 - - 339.1 1140.4 گیالن 

 1289.8 - 1190.3 - - 99.6 - لرستان 

 10636.2 - 1006.0 - 1388.9 10.9 8230.4 (2)مازندران

 7808.7 - 9.7 - - - 7799.0 (3)مركزي

 12746.1 - - 3.3 - 7218.2 5524.6 هرمزگان

 6331.7 - - - - - 6331.7 همدان 

 4227.5 - - - 4007.9 219.7 - يزد

 137108.2 0.1 30982.3 39.5 24862.3 20613.3 60610.7 جمع وزارت نیرو 

سازمان انرژي اتمي 
 ايران

              

 6756.7 6756.7 - - - - - بوشهر

           صنايع بزرگ

 0.2 - - - - 0.2 - آذربايجان شرقي

 2637.2 - - - - 455.5 2181.7 اصفهان 

 64.8 - - - - 64.8   ايالم 
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 ... ادامه ها به تفکیک استان 1331ها در سال  (: تولید ناویژه برق انواع نیروگاه1-111جدول )
 ساعت()گیگاوات

 گازی  بخاری استان 
سیکل 
 ترکیبی

 آبی دیزلی 
بادی، خورشیدی، 

 اتمی و بیوگاز
 جمع

 488.2 - - - - 488.2 - بوشهر 

 - - - - - - - خراسان شمالي 

 1483.1 - - - - 1483.1 - خوزستان 

 - - - - - - - فارس

 573.1 - - - - 504.6 68.5 كرمان 

 631.8 - - - - 631.8   هرمزگان

 0.8 - - - - 0.788 - يزد 

 5879.2 - - - - 3629.0 2250.2 جمع صنایع بزرگ 

               بخش خصوصی 

 4480.2 23.3 - - - 388.4 4068.5 آذربايجان شرقي

 6436.6 - - - 2157.0 4279.6 - آذربايجان غربي

 2894.5 0.003 - - - 2894.5 - اردبیل

 19499.2 211.3(4) - - 5082.2 4128.1 10077.7 اصفهان 

 8333.7 0.9 - - 5086.8 216.1 3030.0 البرز 

 5883.8 - - - 2522.3 3361.5 - بوشهر

 23332.8 37.8 - - 20685.7 2609.3 - تهران 

 11.2 2.6 - - - 8.6 - چهارمحال و بختیاري

 30.6 30.6 - - - - - خراسان جنوبي

 16152.5 86.7 - - 7936.1 3799.8 4329.8 خراسان رضوي

 32.9 - - - - 32.9 - خراسان شمالي

 13122.8 32.0 - - 7358.3 4983.9 748.6 خوزستان 

 2926.4 7.8 - - - 2918.6 - زنجان 

 1203.3 10.1 - - - 1193.3 - سمنان 

 1554.9 18.3 - - - 1536.5 - سیستان و بلوچستان

 21893.4 62.4 - - 18509.5 3321.5 - فارس

 623.7 317.8 - - - 305.9 - قزوين

 4534.0 20.9 - - 4309.2 203.8 - قم 

 4677.7 - 66.1 - 4611.7 - - كردستان

 8209.7 63.6 - - 7656.3 489.8 - كرمان 

 3401.1 - - - - 3401.1 - كرمانشاه 

 3465.1 - - - - 3465.1 - گلستان

 12425.0 201.5 24.7 - 12109.8 89.0 - گیالن 

 167.6 - 2.3 - - 165.3 - لرستان 

 1948.9 - - - - 1948.9 - مازندران

 15.6 - 7.0 - - 8.6 - مركزي

 454.2 16.9 - - - 437.2 - هرمزگان

 151.6 79.1 5.1 - - 67.4 - همدان 

 9096.6 115.2 - - 8262.3 719.033 - يزد

 176959.7 1338.9 105.2 - 106287.2 46974.0 22254.5 جمع بخش خصوصی 

 326703.8 8095.7 31087.5 39.5 131149.5 71216.3 85115.4 کل کشور 

 آبی سردشت آذربایجان غربی ( وارد مدار شدن نیروگاه بر 1
 خانه ساری )پارسه پایدار(( در استان مازندران محیطی شهید رجایی و تصفیه )زیست آبی ( وارد مدار شدن نیروگاه بر 9
 ان نانو دانش( در استان مرکزی  خانه اراک )پارسی آبی وفرقان، آسیابک و تصفیه ( وارد مدار شدن نیروگاه بر 9
 ( وارد مدار شدن نیروگاه خورشیدی کاشان2
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 های تحت پوشش وزارت نیرو به تفکیک نوع سوخت : مقدار سوخت مصرفی در نیروگاه(1-111جدول )
 1331-31های  طی سال

 سال
های ارزش حرارتی سوخت سوخت مصرفی

 )میلیون مترمکعب(گازطبیعی  )میلیون لیتر(نفت کوره  ون لیتر()میلی نفت گاز  )میلیارد کیلوکالری(مصرف شده  

1331 7255.4 12018.9 31390.2 445970 

1331 6020.4 14450.0 31321.3 457161 

1332 3401.9 10816.0 15205.7 260789 

1333 2104.0 8227.8 18287.3 252537 

1334 1303.1 6194.2 21570.9 250591 

1331 1331.3 4055.4 23435.3 243158 

1339 1199.4 3268.8 26743.1 261906 

1331 1283.6 2974.5 25598.5 251660 

1331 2339.2 4766.1 22341.3 250537 

 
 و صنایع بزرگ به تفکیک نوع سوخت ی(: مقدار سوخت مصرفی در بخش خصوص1-113جدول )

 1331-31های  طی سال

 سال
 نفت گاز 

 )میلیون لیتر(

 نفت کوره 
 یلیون لیتر()م

 گازطبیعی
 )میلیون مترمکعب(

 گاز کک
 )میلیون مترمکعب(

 گاز کوره بلند
 )میلیون مترمکعب(

      :صنایع بزرگ

1331 50.6 - 2854.4 - 2120.2 

1331 26.6 - 2939.8 - 1994.8 

1332 25.0 - 1680.5 2.3 2272.1 

1333 18.8 - 1896.2 10.6 2570.6 

1334 12.6 - 2052.9 5.0 2265.8 

1331 9.6 - 2070.8 9.6 2368.4 

1339 2.9 - 2450.2 114.7 2677.9 

1331 1.6 - 1567.6 117.1 2428.4 

1331 6.1 - 1755.5 174.7 2880.1 

      : بخش خصوصی

1331 2100.3 - 4656.5 - - 

1331 1720.6 - 6430.9 - - 

1332 8759.4 4447.5 19761.3 - - 

1333 6749.0 2045.5 29988.8 - - 

1334 4767.6 751.6 34800.5 - - 

1331 4526.1 427.8 36275.6 - - 

1339 3638.7 417.0 40188.3 - - 

1331 4684.6 476.7 40189.8 - - 

1331 7907.7 631.9 36146.6 - - 
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 1331های کشور به تفکیک نوع سوخت و استان در سال  (: مقدار سوخت مصرفی در نیروگاه1-151جدول )

 نوع سوخت /استان
 نفت گاز 

 )میلیون لیتر(

 نفت کوره 
 )میلیون لیتر(

 گازطبیعی
 )میلیون مترمکعب(

 گاز کک
 )میلیون مترمکعب(

 گاز کوره بلند
 )میلیون مترمکعب(

      وزارت نیرو 

 - - 985.7 225.9 - آذربايجان شرقي

 - - 55.3 - 2.9 آذربايجان غربي

 - - - - 0.2 اردبیل

 - - 930.1 - 0.6 اصفهان

 - - - - - البرز

 - - - - - ايالم 

 - - 318.1 - 24.7 بوشهر 

 - - 1272.1 - 89.2 تهران 

 - - - - - چهارمحال و بختیاري

 - - 657.7 - 272.3 خراسان جنوبي 

 - - - - - خراسان رضوي 

 - - 890.4 - 275.2 خراسان شمالي 

 - - 3123.8 206.6 152.7 خوزستان 

 - - - - - زنجان 

 - - 236.0 - 93.1 سمنان 

 - - 1231.3 108.3 218.3 سیستان و بلوچستان

 - - 149.9 - - فارس 

 - - 2186.1 567.3 246.1 قزوين 

 - - - - - قم 

 - - - - - كردستان 

 - - 1892.2 90.3 219.5 كرمان 

 - - 554.0 662.2 36.4 كرمانشاه 

 - - - - - كهگیلويه و بويراحمد

 - - - - - گلستان 

 - - 417.9 - 65.4 گیالن 

 - - 52.1 - 0.2 لرستان 

 - - 1511.1 975.0 4.7 مازندران 

 - - 1978.6 68.0 - مركزي 

 - - 2519.3 856.5 479.3 (1)هرمزگان

 - - 588.2 1005.9 - همدان 

 - - 791.4 - 158.5 يزد

 - - 22341.3 4766.1 2339.2 جمع وزارت نیرو

      صنایع بزرگ 

 - - 0.1 - - آذربايجان شرقي

 2880.1 174.7 606.5 - 6.1 اصفهان

 - - 21.6 - - ايالم 

 - - 156.8 - - بوشهر 

 - - 563.9 - - خوزستان 

 - - 201.8 - - كرمان 

 - - 204.5 - - هرمزگان )لشگري(

 - - 0.3 - - يزد

 2880.1 174.7 1755.5 - 6.1 جمع صنایع بزرگ
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 ... ادامه 1331های کشور به تفکیک نوع سوخت و استان در سال  (: مقدار سوخت مصرفی در نیروگاه1-151جدول )

 نوع سوخت /استان
 نفت گاز 

 )میلیون لیتر(

 نفت کوره 
 )میلیون لیتر(

 گازطبیعی
 )میلیون مترمکعب(

 گاز کک
 )میلیون مترمکعب(

 گاز کوره بلند
 )میلیون مترمکعب(

      (3)خصوصی بخش 

 - - 1097.4 164.0 5.0 آذربايجان شرقي

 - - 1303.9 - 561.9 آذربايجان غربي

 - - 789.6 - 183.2 اردبیل

 - - 4679.1 2.7 517.9 اصفهان

 - - 1968.9 - 198.7 البرز 

 - - 1425.7 - 227.6 بوشهر 

 - - 4168.5 - 1210.8 تهران

 - - 2.1 - - چهارمحال و بختیاري

 - - 2992.0 465.3 877.2 خراسان رضوي 

 - - 8.2 - - خراسان شمالي

 - - 2572.0 - 640.5 خوزستان

 - - 709.9 - 199.6 زنجان 

 - - 231.9 - 127.1 سمنان 

 - - - - 542.2 سیستان و بلوچستان 

 - - 4561.4 - 606.8 فارس 

 - - 76.5 - - قزوين

 - - 799.8 - 200.6 قم 

 - - 816.9 - 212.5 كردستان

 - - 1765.0 - 176.7 كرمان 

 - - 762.4 - 288.5 كرمانشاه

 - - 731.4 - 259.6 گلستان 

 - - 2288.2 - 536.0 گیالن 

 - - 42.9 - - لرستان 

 - - 532.2 - - مازندران 

 - - 2.2 - - مركزي

 - - 141.0 - - هرمزگان

 - - 16.8 - - همدان 

 - - 1660.8 - 335.5 يزد

 - - 36146.6 631.9 7907.7 جمع بخش خصوصی

 2880.1 174.7 60243.4 5398.0 10253.0 کل کشور

 های مختلف نصب شده است.  باشد که در استان می  CHPو  DG( شامل واحدهای 9  باشد.( شامل آب و بر  کیش نیز می1
 

 1331-31ی ها های برق کشور طی سال (: مصارف داخلی و تلفات شبکه1-151جدول )
 ساعت( ت )تراوا

 کل تلفات انرژی  توزیع شبکهتلفات انرژی  تلفات انرژی شبکه انتقال و فوق توزیع مصارف داخلی سال

1331 8.5 7.8 26.3 34.1 

1331 8.6 8.5 28.2 36.8 

1332 9.1 8.5 28.9 37.4 

1333 8.9 7.9 26.7 34.6 

1334 8.1 7.7 25.6 33.3 

1331 8.8 7.9 25.6 33.5 

1339 9.5 8.4 25.3 33.7 

1331 9.3 8.4 24.4 32.9 

1331 9.5 8.7 23.9 32.6 
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  1331-31های  های برق کشور طی سال (: سهم مصارف داخلی و تلفات شبکه1-153جدول )
 )درصد(

 سال
 ها ازسهم مصرف داخلی نیروگاه

 کل تولید ناویژه )درصد( 

سهم تلفات شبکه انتقال 
(3و  1))درصد( 

 

م تلفات شبکه توزیع سه
(3و  3) )درصد(

 

سهم کل تلفات 
 انرژی

1331 3.5 3.4 14.7 15.0 
1331 3.4 3.5 15.0 15.2 
1332 3.5 3.3 14.8 15.0 
1333 3.2 3.0 12.9 13.1 
1334 2.9 2.9 11.9 12.3 
1331 3.1 2.9 11.5 12.1 
1339 3.1 2.8 10.8 11.4 
1331 3.0 2.8 10.4 11.0 
1331 2.9 2.8 9.8 10.3 

 ( سهم تلفات شبکه انتقال از کل انرژی تولید و خریداری شده در سطح ولتاژ انتقال و فو  توزیع. 1
 باشد. ( شامل تلفات انرژی الکتریکی صادراتی و وارداتی نیز می9
 ( سهم تلفات شبکه توزیع از کل انرژی تولید و خریداری شده در سطح ولتاژ شبکه توزیع.9 
 

 (: روند گسترش خطوط انتقال، فوق توزیع و توزیع برق کشور1-153جدول )
 )کیلومترمدار(

 کیلوولت 133 کیلوولت 331 کیلوولت 111 سال
 11و  13

 کیلوولت

 33و  31، 11
 کیلوولت

 فشار ضعیف
طول شبکه 
 (1)فیبر نوری

1331 18625.1 29158 22090.9 44955.7 373019 305691 16380 
1331 19744.8 29722.3 22602.2 45753.5 380928 313814 17200 
1332 19914.7 30300.0 22665.0 46240.0 389566.0 325868 (9)17852 
1333 19994.6 30732.0 22918.5 47105.2 397997.8 336492 (2) 18121 
1334 20205.4 30868.6 23045.5 47506.2 406972.8 344810 18834 
1331 20477.0 31324.0 23413.0 48063.0 416087.0 353650 19240 
1339 20617.0 31588.6 23503.9 48294.2 425132.5 361985 25328 
1331 20893.4 32410.6 23820.5 49523.7 432082.3 365713 26694 
1331 21328.7 32570.0 23938.9 50205.4 439308.3 373124.2 26833 

                                        ( برحسب کیلومتر.                             1
 برداری بوده است. کیلومتر آن در حال بهره 18101، 1929( تا پایان سال 9 برداری بوده است.    کیلومتر آن در حال بهره 18721، 1929( تا پایان سال 9

 

 1331سال  انیدر پا یا منطقه برق یها شرکت کی(: طول خطوط انتقال، فوق توزیع و توزیع برق به تفک1-151جدول )
 )کیلومترمدار(

 کیلوولت 133 کیلوولت 331 کیلوولت 111 ای  شرکت برق منطقه
 11و  13

 کیلوولت

 33و  31، 11
 (1)کیلوولت

 (1)فشار ضعیف

 34542.3 41060.3 1918.0 2894.7 3194.1 954.6 آذربايجان 
 32353.3 33217.7 6500.4 - 1669.2 2155.9 اصفهان
 22731.9 32716.6 6711.2 - 2943.4 1510.8 ر باخت
 52639.8 35285.7 5334.7 - 2043.9 2397.7 تهران

 35247.4 53499.9 551.1 8647.9 2.2 2672.0 خراسان 
 23874.6 27724.0 - 4397.0 2261.5 2369.7 خوزستان 
 11196.0 15644.6 3119.9 - 1370.5 335.2 زنجان 
 4074.5 7536.8 1119.0 - 442.7 768.3 سمنان 

 14189.0 25129.0 3877.1 35.0 4169.2 570.3 سیستان و بلوچستان 
 15712.8 27554.8 4407.2 341.6 3271.1 498.5 غرب 
 32706.2 46268.0 7351.0 1907.2 3287.0 2490.4 فارس 
 22502.3 32085.5 716.8 3993.8 2363.4 1714.1 كرمان 
 19867.1 9324.9 1402.8 86.8 1099.6 256.5 گیالن

 32936.0 25380.8 3358.1 - 1284.8 1102.8 مازندران 
(2)هرمزگان

 466.9 2169.5 1061.0 2686.8 16081.0 10016.1 
 8534.9 10798.7 1151.3 573.9 997.9 1065.0 يزد 

 373124.2 439308.3 50205.4 23938.9 32570.0 21328.7 جمع 

 کیش در استان هرمزگان منظور شده است. (9      ( برحسب کیلومتر. 1
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 (1)1331(: احداث و توسعه  طول خطوط انتقال و فوق توزیع در پایان سال 1-155جدول )

 )کیلومترمدار(

 نوع خط  ای شرکت برق منطقه
 فوق توزیع  انتقال 

 جمع  
فیبر نوری 

  )کیلومتر(
111 

 کیلوولت

331 
 کیلوولت

133 
 کیلوولت

 11و  13
 کیلوولت

 آذربايجان

 1102.7 248.0 89.0 420.7 345.0 هوايي

 24.4 - 2.4 22.0 - زمیني 20

 1127.1 248.0 91.4 442.7 345.0 جمع

 اصفهان 

 1004.2 435.4 - 254.8 314.0 هوايي

 128.0 108.8 - 19.2 - زمیني -

 1132.2 544.2 - 274.0 314.0 جمع

 باختر 

 1185.0 1087.0 - 80.0 18.0 هوايي

 40.0 40.0 - - - زمیني -

 1225.0 1127.0 - 80.0 18.0 جمع

 تهران 

 629.8 179.8 - 80.0 370.0 هوايي

 130.4 119.9 - 10.5 - زمیني -

 760.2 299.7 - 90.5 370.0 جمع

 خراسان 

 345.2 - 304.2 - 41.0 هوايي

 58.0 - 58.0 - - زمیني -

 403.2 - 362.2 - 41.0 جمع

 - 1191.0 - 1003.0 138.0 50.0 هوايي خوزستان 

 7 251.0 141.0 - - 110.0 هوايي زنجان 

 - 0.0 - - - - هوايي سمنان 

 - 794.0 70.0 120.0 264.0 340.0 هوايي سیستان و بلوچستان 

 - 58.0 - 18.0 40.0 - هوايي غرب 

 فارس 

 1475.4 842.0 210.0 259.4 164.0 هوايي

 62.0 46.0 - 16.0 - زمیني -

 1537.4 888.0 210.0 275.4 164.0 جمع

 - 329.0 - 99.0 - 230.0 هوايي كرمان 

 گیالن 

 345.2 202.4 - 142.8 - هوايي

 37.4 37.4 - - - زمیني -

 382.6 239.8 - 142.8 - جمع

 مازندران 

 246.4 226.4 - 14.0 6.0 هوايي

 0.0 - - - - زمیني -

 246.4 226.4 - 14.0 6.0 جمع

 هرمزگان 

 417.0 131.0 280.0 2.0 4.0 هوايي

 14.0 - - 14.0 - زمیني -

 431.0 131.0 280.0 16.0 4.0 جمع

 يزد 

 166.0 118.0 44.0 2.0 2.0 هوايي

 8.0 8.0 - - - زمیني -

 174.0 126.0 44.0 2.0 2.0 جمع

 جمع 

 9539.9 3681.0 2167.2 1697.7 1994.0 هوايي

 502.2 360.1 60.4 81.7 - زمیني 27

 10042.1 4041.1 2227.6 1779.4 1994.0 جمع

 رسند.های بعد به اتمام میها در سال( این پروژه1
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 1331-31های  (: تعداد ترانسفورماتورهای شبکه انتقال، فوق توزیع و توزیع طی سال1-151جدول )

 جمع کیلوولت  33و  31 کیلوولت 11و  13 کیلوولت 133 یلوولتک 331 کیلوولت 111 سال

1331(1) 320 774 905 2335 
512970 

517304 

 516862 2272 866 580 174 انتقال و فوق توزيع

1331(1) 346 798 959 2384 
539905 

544392 

 543915 2317 909 597 187 انتقال و فوق توزيع

1332(1) 365 812 991 2440 
570489 

575097 

 574612 2373 940 607 203 انتقال و فوق توزيع

1333(1) 381 835 1029 2509 
598040 

602794 

 602291 2422 981 633 215 انتقال و فوق توزيع

1334(1) 390 848 1043 2554 
630219 

635054 

 634546 2467 995 641 224 انتقال و فوق توزيع

1331(1) 415 883 1066 2628 
661722 

666714 

 666192 2545 1016 672 237 انتقال و فوق توزيع

1339(1) 430 898 1099 2710 
687193 

692330 

 691797 2627 1048 683 246 انتقال و فوق توزيع

1331(1) 452 929 1179 2783 
725121 

730464 

 729929 2705 1127 710 266 انتقال و فوق توزيع

1331(1) 489 951 1209 2836 
747341 

752826 

 752277 2758 1154 728 296 انتقال و فوق توزيع

 باشد.  ها نیز می های بالفصل نیروگاه ( شامل پست1

 

  1331-31های  انتقال، فوق توزیع و توزیع طی سال یها (: ظرفیت ترانسفورماتورهای نصب شده شبکه1-151جدول )
 )مگاولت آمپر(

 جمع کیلوولت  33و  31 کیلوولت 11و  13 کیلوولت 133 کیلوولت 331 کیلوولت 111 سال

1331(1) 77245 103576 27781 61998 
91874 

362474 

 291105 59759 25352 67412 46708 انتقال و فوق توزيع

1331(1) 85665 106227 31651 63650 
95529 

382722 

 304518 61334 26844 69843 50968 انتقال و فوق توزيع

1332(1) 89800 108749 32709 65586 
100878 

397722 

 317894 63270 27838 71605 54303 انتقال و فوق توزيع

1333(1) 95950 111489 34070 68604 
105356 

415469 

 331853 65061 29269 75024 57143 انتقال و فوق توزيع

1334(1) 98080 114168 34545 70615 
110781 

428189 

 343395 67080 29729 76532 59273 عانتقال و فوق توزي

1331(1) 103375 118840 35406 72961 
115770 

446352 

 359064 69621 30955 80605 62113 انتقال و فوق توزيع

1339(1) 106610 120731 36734 76134 
119361 

459570 

 370543 72794 32251 82045 64093 انتقال و فوق توزيع

1331(1) 111680 125437 39851 78951 
125543 

481462 

 391149 75844 35278 85721 68763 انتقال و فوق توزيع

1331(1) 118850 129176 41010 81412 
128380 

498828 

 406456 78306 36227 88535 75008 انتقال و فوق توزيع

 ها نیز لحاظ شده است.  های بالفصل نیروگاه ( ظرفیت پست1 



      

 
   3189ترازنامه انرژي سال  662

 

  1331ای در سال  های برق منطقه برداری شده به تفکیک شرکت های انتقال بهره یت پست(: ظرف1-151جدول )
 )مگاولت آمپر(

نام شرکت برق 
 ای منطقه

 جمع کل ظرفیت  کیلوولت  331 کیلوولت 111

بالفصل 
 نیروگاه

 انتقال
جمع 
 ظرفیت

بالفصل 
 نیروگاه

 انتقال
جمع 
 ظرفیت

بالفصل 
 نیروگاه

 انتقال
جمع 
 ظرفیت

 13958 9215 4743 11113 6370 4743 2845 2845 - بايجان آذر

 19765 13585 6180 8555 5575 2980 11210 8010 3200 اصفهان

 13955 10370 3585 9845 6770 3075 4110 3600 510 باختر 

 41372 27246 14126 20518 15346 5172 20854 11900 8954 تهران

 11843 7118 4725 160 160 - 11683 6958 4725 خراسان 

 34527 18677 15850 13559 8797 4762 20968 9880 11088 خوزستان 

 6515 5635 880 2885 2805 80 3630 2830 800 زنجان 

 4810 4010 800 2410 2010 400 2400 2000 400 سمنان 

سیستان و 
 5311 4101 1210 4366 3156 1210 945 945 - بلوچستان 

 10598 6540 4058 8243 5310 2933 2355 1230 1125 غرب 

 26203 16296 9907 11058 6511 4547 15145 9785 5360 فارس 

 13960 9760 4200 6840 5640 1200 7120 4120 3000 كرمان 

 7540 4280 3260 6540 3280 3260 1000 1000 - گیالن

 14135 9855 4280 8525 6325 2200 5610 3530 2080 مازندران 

 14736 10926 3810 10446 7436 3010 4290 3490 800  هرمزگان

 8799 5929 2870 4114 3044 1070 4685 2885 1800 يزد 

 248026 163543 84483 129176 88535 40641 118850 75008 43842 جمع 

 

  1331ل ای در سا های برق منطقه برداری شده به تفکیک شرکت های فوق توزیع بهره (: ظرفیت پست1-153جدول )
 )مگاولت آمپر(

نام شرکت برق 

 ای منطقه

 جمع کل ظرفیت  کیلوولت   11و  13 کیلوولت 133

بالفصل 

 نیروگاه

فوق 

 توزیع

جمع 

 ظرفیت

بالفصل 

 نیروگاه

فوق 

 توزیع

جمع 

 ظرفیت

بالفصل 

 نیروگاه

فوق 

 توزیع

جمع 

 ظرفیت

 8484 7886 598 1962 1962 - 6522 5924 598 آذربايجان 

 10063 8879 1184 10063 8879 1184 - - - اصفهان

 7386 7326 60 7386 7326 60 - - - باختر 

 19184 18628 556 19184 18628 556 - - - تهران

 11151 9579 1572 1036 1036 - 10115 8543 1572 خراسان 

 13175 12867 308 - - - 13175 12867 308 خوزستان 

 4512 4442 70 4512 4442 70 - - - زنجان 

 1543 1543 - 1543 1543 - - - - سمنان 

سیستان و 
 3431 2965 466 3401 2935 466 30 30 - بلوچستان 

 4852 4835 17 4213 4196 17 639 639 - غرب 

 14147 11681 2466 9665 9274 391 4482 2407 2075 فارس 

 4882 4762 120 360 360 - 4522 4402 120 كرمان 

 3376 3266 110 3146 3146 - 230 120 110 گیالن

 6786 6726 60 6786 6726 60 - - - مازندران 

 6459 6403 56 5499 5443 56 960 960 - هرمزگان 

 2992 2746 246 2657 2411 246 335 335 - يزد 

 122421.7 114532.5 7889.2 81411.8 78305.6 3106.2 41009.9 36226.9 4783 جمع 
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  (1)1331های در دست  احداث و توسعه در پایان سال  پست(: 1-111جدول )
 )مگاولت آمپر(

 ای نام شرکت برق منطقه
 جمع کل ظرفیت کیلوولت  11و   13 کیلوولت  133  کیلوولت  331 کیلوولت 111

تعداد 
 ترانس

 ظرفیت 
تعداد 
 ترانس

 ظرفیت 
تعداد 
 ترانس

 ظرفیت 
تعداد 
 ترانس

 ظرفیت 
تعداد 
 ترانس

 ظرفیت 

 3575 31 155 5 470 11 1005 10 1945 5 آذربايجان 

 4420 68 2395 55 - - 1225 9 800 4 اصفهان

 3015 40 755 26 - - 1460 10 800 4 باختر 

 3825 46 1305 35 - - 920 6 1600 5 تهران

 2670 44 - - 1270 35 - - 1400 9 خراسان 

 5434 84 - - 1908 54 1181 20 2345 10 خوزستان 

 320 8 320 8 - - - - - - زنجان 

 160 4 160 4 - - - - - - سمنان 

 - - - - - - - - - - سیستان و بلوچستان 

 540 9 60 3 - - 480 6 - - غرب 

 4530 63 1420 40 160 4 1120 9 1830 10 فارس 

 960 8 - - 240 6 320 2 400 2 كرمان 

 2660 38 670 22 100 2 1890 14 - - گیالن

 2655 20 460 13 - - 965 7 1230 5 مازندران 

 3680 42 400 14 360 12 2120 16 800 4 هرمزگان 

 535 7 120 4 15 1 - - 400 2 يزد 

 38979 512 8220 229 4523 125 12686 109 13550 60 جمع 

 اند.درصد در جمع لحاظ نشده 21 یصفر درصد و باال یکیزیف شرفتیبا پ یهارسند. بعالوه پروژههای بعد به اتمام میها در سال( این پروژه1

 

 1331(: مشخصات خطوط مبادله انرژی الکتریکی با سایر کشورها تا پایان سال 1-111جدول )

 نام خط
 طول خط 

 (1) )کیلومتر(

سطح ولتاژ 
خط 

 )کیلوولت(

 نوع خطوط
 )هوایی
 زمینی(

نام شرکت 
ای  برق منطقه
 مبدأ 

نام کشور 
 مقصد

بادله انرژی م
 (3)شده
 ساعت( )گیگاوات

     های بهره برداری شده : پروژه

جمهوري 

 آذربايجان
-1.3 

 ايمیشالي  -)پاارس آبااد(  مغان 

  EN830كد 
 هوايي 230 57

 آذربايجان

 زمیني  10.5 0.01 )آذربايجان( ارس  -ارس

 هوايي  132 2 )آذربايجان( ارس  -ارس

 ايمیشالي  -)پاارس آبااد(  مغان 

  EN907د ك
 هوايي (330)400 57

 هوايي 10.5 1 اردو باد  -جلفا

 گیالن هوايي (110)230 19 آستاراي آذربايجان -آستارا

 هوايي 230 109 )شینوهاير(آگاراک  -اهر

 هوايي
 1253.9- ارمنستان آذربايجان

 230 87.2 )شینوهاير(آگاراک  -سونگون

 مازندران هوايي 230 300 )نبت داغ( بالكان آباد  -گنبد
 0 تركمنستان

 خراسان  هوايي 230 126 شاتلیق  -سرخس
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 ... ادامه 1331(: مشخصات خطوط مبادله انرژی الکتریکی با سایر کشورها تا پایان سال 1-111جدول )

 نام خط
 طول خط 

 (1) )کیلومتر(

سطح ولتاژ 
خط 

 )کیلوولت(

 نوع خطوط
 )هوایی
 زمینی(

نام شرکت 
ای  منطقهبرق 

 مبدأ 

نام کشور 
 مقصد

انرژی مبادله 
 (3)شده
 ساعت( )گیگاوات

 هوايي  20 1 تفتان  -میرجاوه
سیستان و 

 بلوچستان
 هوايي  20 1 ماشكیل  -جالق 517.5 پاكستان

 هوايي 132 105 مند  -جكیگور

 هوايي  20 -  1هرات  -تايباد

 هوايي
 خراسان

 814.9 افغانستان
دو مداره) 210) 420  رات ه -تربت جام  132 

 هوايي 20 - میل  )زرنج(
سیستان و 

 بلوچستان

 هوايي 400 99.8 قلعه  باش -3خوي 
 0.2- تركیه آذربايجان

 هوايي 154 40 دوبیازيت تركیه -بازرگان

 هوايي 400 57 خورالزبیر -نیروگاه خرمشهر

 خوزستان 

 6785.6 عراق

 هوايي   400 150 االماره  -كرخه

 هوايي   33 - فیدر چزابه

 هوايي   33 - فیدر شملچه

دو مداره) 60 ) 120 خانقین -سرپل ذهاب  هوايي  132 

 غرب

 هوايي 400 300 دياله  -كرمانشاه

 هوايي  63 38 پنجوين  -مريوان

 هوايي  20 10 فیدر خسروي

   هوايي  20 - فیدر سومار

   آذربايجان هوايي  20 - نشهر فیدر پیرا

         های در دست اجرا: پروژه

 - تركمنستان خراسان هوايي  400 340 )مرز تركمنستان(ماري   -مشهد

نیروگاه هرازدان  -هريس
 )ارمنستان(

 هوايي 400 370

 - ارمنستان آذربايجان
نیروگاه هرازدان  -جلفا

 )ارمنستان(
 هوايي 400 335

دو مداره)  150)300 گوادر بندر -پالن  هوايي 230 
سیستان و 

 بلوچستان
 - پاكستان

 باشند. ( کلیه خطوط تک مداره می1
 باشد.  ( عالمت منفی نشانگر انرژی ورودی به کشور و عالمت مثبت نشانگر انرژی خروجی از کشور می9 

 

 1331-31های  (: روند واردات و صادرات برق طی سال1-113جدول )
 ساعت(  ات)گیگاو 

 1331 1331 1331 1335 1331 1333 1333 1331 1331 سال

 8206.3 6295.4 8172.4 6687.8 9879.9 9659.9 11585.6 11029.1 8668.2 صادرات 

 1341.5 2587.6 3852.1 4221.1 4148.2 3771.5 3707.0 3897.2 3656.1 واردات
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  1331صادرات برق به خارج از کشور در سال  :(1-113جدول )
 )مگاوات ساعت(

 جمع عراق افغانستان پاکستان ترکمنستان آذربایجان ارمنستان نخجوان ماه
 330051.2 229722.2 47651 42472 - - 7977 2229 فروردين 

 476585.7 380701.7 42255 50934 - - 321 2374 ارديبهشت 

 970930.1 858676.1 55736 52142 - - 85 4291 خرداد 

 990673.0 854685.0 73413 54999 - 94 2129 5463 تیر 

 978269.4 846978.4 70739 52680 - 126 4145 3729 مرداد 

 933130.0 821235.0 54249 54433 - 111 344 2758 شهريور 

 719821.3 630668.3 41993 43281 - 115 1309 2455 مهر 

 154223.9 46742.9 52935 40256 - 109 11948 2233 آبان 

 602650.7 473057.7 83385 31616 - 108 12789 1695 آذر

 819817.0 692244.0 89082 28202 - - 7970 2319 دي 

 832925.0 707407.0 88961 32540 - 108 1968 1941 بهمن 

 397266.0 243445.0 114478 33919 - 106 2670 2648 اسفند 

 8206343.3 6785563.3 814877.0 517474.0 - 877.0 53655.0 34135.0 جمع 

 

 1331: واردات و تبادل  برق با خارج از کشور در سال (1-111جدول )
 )مگاوات ساعت(

 تبادل برق  جمع ترکیه ترکمنستان آذربایجان ارمنستان نخجوان ماه
 218012.2 112039 - - - 108182 3857 فروردين 

 319046.7 157539 - - - 147680 9859 ارديبهشت 

 800284.1 170646 - - - 165098 5548 خرداد 

 871811.0 118862 110 - - 117863 889 تیر 

 886162.4 92107 128 - - 91053 926 مرداد 

 798566.0 134564 - - 1 133248 1315 شهريور 

 621308.3 98513 - - 3 97333 1177 مهر 

 102289.9 51934 - - 9 50205 1720 آبان 

 539854.7 62796 - - 26 60516 2254 آذر

 721612.0 98205 - - - 96291 1914 دي 

 717124.0 115801 - - 49 113340 2412 بهمن 

 268750.0 128516 - - 12 126748 1756 اسفند 

 6864821.3 1341522 238 - 100 1307557 33627 جمع 

 

 1331-31های  الطی س (1)های مختلف تأمین شده توسط وزارت نیرو (: مصرف برق بخش1-115جدول )
 ساعت( )گیگاوات 

(3)صنعتی تجاری عمومی خانگی سال
 جمع روشنایی معابر کشاورزی حمل و نقل 

1331 56773.7 16751.5 12663.6 63591.5 352.7 30020.3 3752.1 183905.4 

1331 61350.9 17809.8 12598.8 66740.9 366.4 31646.6 3635.3 194148.5 

1332 64378.9 17830.9 13376.6 70308.8 324.9 33103.1 3764.7 203087.9 

1333 71162.7 19766.7 15404.4 74070.5 385.4 35187.9 3836.9 219814.4 

1334 76103.3 22195.7 16679.7 71657.0 569.8 36088.6 4017.3 227311.5 

1331 78378.1 22914.3 17619.8 77167.0 435.7 36221.5 4699.5 237435.8 

1339 83403.3 24328.0 18672.7 84177.1 476.5 38951.6 5017.1 255026.3 

1331 85098.6 24073.0 18985.0 88483.5 520.8 37574.9 4987.7 259723.5 

1331 88500.1 25589.4 20136.4 96988.7 622.3 38239.4 5017.8 275094.0 

 گردد.مصرف صنایع بزرگ میهای دولتی، خصوصی و بر  مازاد ( شامل بر  تولیدی نیروگاه1
 گردد.   ها نیز می( شامل بر  مصرفی پاالیشگاه9
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 1331بزرگ کشور در سال  عیصنا یها روگاهیو مصرف داخلی ن یانرژ دی(: تول1-111جدول )

 نام و نوع نیروگاه استان
 ظرفیت اسمی 

 )مگاوات(

 تولید ناویژه 

 )مگاوات ساعت(

  مصرف داخلی

 )مگاوات ساعت(

 یژهتولید و

 )مگاوات ساعت(

 شرقي آذربايجان
 216 ● 216 20 گازي  –تراكتور سازي تبريز

 ● ● ● 129 گازي  –پتروشیمي تبريز

 اصفهان

 1316059 13385 1329444 249 بخاري  -ذوب آهن  اصفهان: 

 ● ● ● 26 گازي  -                            

 770583 81665 852248 210 بخاري  –فوالد مباركه اصفهان: 

 453867 1668 455535 108 گازي –                              

 ايالم
 28099 ● 28099 75 گازي -پااليشگاه گاز ايالم

 36426 257 36683 120 گازي -پتروشیمي ايالم

 بوشهر

 ● ● ● 861 گازي -پتروشیمي مبین

 188738 1330 190068 954 گازي -پارس جنوبي 

 294302 2075 296377 324 گازي -( LNGايع )گاز م

 1706 12 1718 648 گازي – پتروشیمي دماوند

 خراسان شمالي
  -پتروشیمي خراسان شمالي

 بخاري
24 ● ● ● 

 خوزستان

 ● ● ● 328 گازي  -پتروشیمي بندر امام

 ● ● ● 70 گازي  –پتروشیمي رازي

 1472756 10382 1483138 1483 گازي –پتروشیمي فجر

 ● ● ● 81.6 بخاري  -پتروشیمي شیراز فارس

 كرمان
 68497 ● 68497 24 بخاري   –مس سرچشمه كرمان: 

 503339 1270 504609 130 گازي   –مس سرچشمه كرمان: 

 631757 ● 631757 160 گازي -هرمز )لشگري( هرمزگان

 782 6 788 40 گازي -چادرملو يزد يزد

 5767127 112050 5879177 6064.6 جمع صنایع بزرگ 

  باشند. مقادیر در دسترس نمی 

 
 1331 -31های  حمل و نقل برقی طی سال  (: مصرف برق در زیر بخش1-111جدول )

 ساعت(  )مگاوات 

 جمع مترو اتوبوس برقی سال 

1331 7829.5 344920.0 352749.5 

1331 2513.1 363906.0 366419.1 

1332 360.5 324544.0 324904.5 

1333 308.0 385057.0 385365.0 

1334 393.7 569413.0 569806.7 

1331 540.0 435112.0 435652.0 

1339 711.9 475831.0 476542.9 

1331 888.9 519955.0 520843.9 

1331 933.9 621410.0 622343.9 

 به بخش حمل و نقل افزوده شدند. 1921درسال  داًشده بودند، مجد یآور که جمع امیبعثت و خ یمالحظات: دو مشترک بزرگ  اتوبوس برق
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   1331سال  انیدار شده تا پا کشاورزی برق یها : چاه(1-111جدول )

 )کیلووات( متوسط دیماند )حلقه(دار شده های برقتعداد چاه های توزیع نیروی برق شرکت

 43 1120 شهرستان تبريز 

 32 10150 استان آذربايجان شرقي

 24 15946 ايجان غربياستان آذرب

 50 1908 استان اردبیل 

 28 17975 استان اصفهان

 17 9076 شهرستان اصفهان

 47 3371 استان چهارمحال و بختیاري

 47 5552 استان مركزي 

 49 6719 استان همدان

 48 5976 استان لرستان

 53 1448 استان البرز 

 72 166 تهران بزرگ 

 60 2966 نواحي استان تهران 

 55 1251 استان قم

 57 887 شهرستان مشهد

 66 9894 استان خراسان رضوي

 45 2003 استان خراسان جنوبي

 24 1348 استان خراسان شمالي

 47 51 شهرستان اهواز 

 63 3907 استان خوزستان

 15 2662 استان كهگیلويه و بويراحمد

 20 6529 استان زنجان

 53 3505 استان قزوين

 51 2688 ناناستان سم

 43 10091 استان سیستان و بلوچستان

 35 6018 استان كرمانشاه 

 28 7852 استان كردستان

 68 1689 استان ايالم

 34 17949 شهرستان شیراز

 36 23631 استان فارس 

 36 4093 استان بوشهر

 49 3327 شمال استان كرمان

 42 10730 جنوب استان كرمان 

 8 13000 استان گیالن

 8 70155 استان مازندران

 9 7553 غرب استان مازندران

 36 5903 استان گلستان

 34 7677 استان هرمزگان

 40 2197 استان يزد

 29 308963 جمع 



      

 
   3189ترازنامه انرژي سال  610

 

 1331به تفکیک بخش و استان در سال  (1)روی(: فروش برق وزارت ن1-113جدول )
 ساعت(  )گیگاوات 

(3)صنعتی تجاری عمومی خانگی استان
 

مل و ح
 نقل

 کشاورزی
روشنایی 

 معابر
 جمع

 9489.8 201.9 1168.4 12.6 4208.0 712.7 690.4 2495.9 آذربايجان شرقي 
 5899.1 135.1 1185.6 - 1677.0 448.3 445.5 2007.5 آذربايجان غربي

 1955.2 63.6 295.1 - 548.7 152.4 198.2 697.1 اردبیل
 25848.5 376.9 2998.8 31.8 15538.0 1224.5 1211.4 4467.0 اصفهان
 7127.1 138.6 794.7 - 2414.6 771.6 703.0 2304.5 البرز 
 1567.1 33.2 339.4 - 211.3 104.4 129.1 749.8 ايالم 

 6945.9 119.1 357.2 - 711.9 484.0 957.5 4316.1 بوشهر 
 37533.4 499.7 2439.9 466.1 8005.0 6462.1 6851.8 12808.8 تهران 
 2137.7 85.9 645.6 - 661.3 100.7 121.2 522.9 محال و بختیاريچهار

 1725.2 100.5 459.8 - 431.4 97.1 168.4 468.1 خراسان جنوبي 
 17739.8 387.6 4244.4 54.4 5906.4 1209.1 1186.0 4751.9 خراسان رضوي 
 1814.4 35.4 355.4 - 753.5 88.5 114.1 467.5 خراسان شمالي 

 31139.3 501.2 2580.5 - 8517.2 1489.9 2593.2 15457.3 خوزستان 
 4313.6 56.4 663.1 - 2630.6 164.8 170.9 627.8 زنجان 
 3462.5 57.7 587.3 - 1891.0 145.1 228.6 552.7 سمنان 

 6543.4 180.0 989.8 - 442.5 389.3 1125.0 3416.7 سیستان و بلوچستان
 16259.0 326.5 4689.2 57.4 3694.1 1061.6 1292.4 5137.7 فارس 
 4763.8 76.9 967.7 - 2301.6 232.6 279.5 905.5 قزوين 
 3974.8 59.0 442.0 - 1434.0 351.1 371.4 1317.4 قم 

 2644.8 57.8 573.7 - 634.5 164.4 195.5 1018.8 كردستان 
 14547.8 214.7 3895.3 - 5736.9 475.6 729.9 3495.4 كرمان 

 3848.7 121.0 471.2 - 1008.7 252.3 592.0 1403.5 كرمانشاه 
 1694.1 68.9 156.8 - 207.7 113.8 313.9 833.0 كهگیلويه و بويراحمد

 3463.3 76.8 630.7 - 652.7 261.7 290.8 1550.7 گلستان 
 6191.2 168.5 560.0 - 1813.1 653.9 540.5 2455.1 گیالن 
 3822.7 126.4 826.7 - 1172.4 168.8 453.5 1074.9 لرستان 
 8815.9 243.0 1050.1 - 2086.1 848.9 801.4 3786.4 مازندران 
 8538.6 132.1 1123.2 - 5620.3 239.9 287.7 1135.4 مركزي 
 15260.2 143.5 891.3 - 5512.6 761.6 1956.6 5994.7 (3)هرمزگان
 4400.0 112.6 1136.1 - 1465.2 221.7 303.5 1160.9 همدان 
 11627.2 117.1 720.3 - 9100.2 284.0 286.3 1119.4 يزد

 275094.0 5017.8 38239.4 622.3 96988.7 20136.4 25589.4 88500.1 کل کشور

 باشد.( شامل آب و بر  کیش نیز می9  باشد. یم یبخش خانگ نیمشترک یقرارداد ماندید ی(محاسبه  بر مبنا1
 ( مصرف جزیره کیش در استان هرمزگان لحاظ گردیده است.2   گردد.    ی( شامل بخش حمل و نقل و پاالیشگاه نیز م9
 

 1331-31های  (: تعداد مشترکین برق به تفکیک نوع تعرفه طی سال1-111جدول )
 )هزار مشترك( 

(1)روشنایی معابر  کشاورزی صنعتی تجاری عمومی خانگی سال 
 جمع 

1331 22224.1 1082.5 3399.1 174.4 284.8 112.0 27164.9 
1331 23467.2 1180.9 3611.2 184.9 307.3 118.2 28751.5 
1332 24670.8 1282.6 3810.1 193.6 330.0 127.6 30287.2 
1333 25739.1 1382.1 3991.7 206.1 352.6 142.6 31671.6 
1334 26619.5 1465.3 4151.6 216.5 378.1 162.1 32831.1 
1331 27354.2 1543.4 4301.1 225.3 400.3 186.1 33824.2 
1339 28100.6 1611.4 4465.2 236.4 422.3 224.6 34835.8 
1331 28749.3 1666.0 4582.7 245.9 444.2 215.4 35688.1 
1331 29426.9 1732.3 4766.3 254.8 463.7 220.7 36644.0 

 ارد، لذا ارقام مربوطه در جمع منظور نشده است.ها کنتور مربوط به روشنایی معابر به طور کامل وجود ند( چون در اکثر شرکت1
 باشد. ( افزایش مشترکین بخش کشاورزی و در نتیجه کاهش تعداد مشترکین بخش صنعتی به دلیل تغییر تعرفه برخی مشترکین صنعتی به کشاورزی می9
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1331(: مشترکین برق به تفکیک بخش و استان در سال 1-111جدول )
 مشترك( هزار ) 

(1)روشنایی معابر کشاورزی صنعتی تجاری عمومی خانگی استان
جمع 

 1879.8 7.0 21.2 16.5 297.6 83.0 1461.5آذربايجان شرقي 

 1270.5 6.7 21.4 6.2 178.6 34.5 1029.8آذربايجان غربي

 562.8 2.6 4.4 3.4 66.5 25.5 463.0اردبیل

 2673.5 18.9 47.4 33.7 393.3 103.2 2095.9اصفهان

 1364.3 6.5 5.3 7.0 161.9 87.7 1102.4لبرزا

 229.9 2.6 3.1 1.1 25.6 8.7 191.4ايالم 

 475.8 4.4 5.3 2.7 64.3 18.4 385.1بوشهر

 6848.1 16.0 12.3 45.8 1023.8 535.2 5231.0تهران 

 372.6 2.9 6.9 2.8 39.5 12.3 311.1چهارمحال و بختیاري

 373.5 3.9 5.4 2.6 37.2 15.9 312.5خراسان جنوبي 

 2880.5 15.5 22.6 20.6 349.3 110.6 2377.5خراسان رضوي 

 361.9 2.7 3.7 1.8 37.2 13.1 306.1خراسان شمالي 

 1663.4 15.6 10.5 4.7 216.9 57.1 1374.2خوزستان 

 455.4 2.5 8.7 3.4 59.3 16.7 367.4زنجان 

 382.0 2.2 6.5 5.3 53.1 22.9 294.2سمنان 

 849.5 2.1 13.3 2.8 90.6 31.7 711.1سیستان و بلوچستان

 2094.7 19.5 45.5 14.3 244.6 73.8 1716.4فارس 

 610.9 2.7 6.4 4.8 72.5 40.0 487.3قزوين 

 572.2 2.6 4.0 6.6 78.4 21.4 461.8قم 

 658.3 2.8 10.4 3.0 73.9 22.6 548.4كردستان 

 1210.6 15.1 16.6 6.0 126.5 35.1 1026.4كرمان 

 775.4 4.9 7.8 3.1 88.1 27.3 649.0كرمانشاه 

 259.5 3.4 3.0 1.3 28.3 9.1 217.8كهگیلويه و بويراحمد

 741.5 6.1 11.5 3.1 87.8 29.4 609.7گلستان 

 1466.0 11.9 22.6 6.1 215.4 73.3 1148.6گیالن 

 651.5 4.0 8.7 2.8 67.2 17.8 555.0لرستان 

 2037.0 19.2 86.5 14.1 232.7 93.2 1610.4زندران ما

 734.4 4.3 10.4 7.7 82.9 29.7 603.7مركزي 

(2)هرمزگان 
610.5 36.3 88.9 3.6 9.4 3.3 748.7 

 753.7 3.6 12.7 6.2 91.9 30.6 612.2همدان 

 686.1 5.3 10.1 11.7 92.6 16.2 555.6يزد 

 36644.0 220.7 463.7 254.8 4766.3 1732.3 29426.9جمع

 ها کنتور مربوط به روشنایی معابر به طور کامل وجود ندارد، لذا ارقام مربوطه در جمع منظور نشده است. ( چون در اکثر شرکت1
 گردد. ( شامل منطقه کیش نیز می9

1315 -31های  (: توزیع فراوانی زمان وقوع اوج بار تولیدی طی سال1-113جدول )

تعداد اتفاق سال دوره زمانی 

 4 27،94،71،65تیر  21ا  11

98،95،92،89،76 تیر  31ا  21  ، 69،68،67،66 10 

 4 96،93،87،72 مرداد  11ا  1

 7 70، 90،86،84،82،81،80،74مرداد  21 - 11

 5 91،88،79،75،73مرداد  31ا  21

 4 77،77،72،77شهريور 11 -1



      

 
   3189ترازنامه انرژي سال  616

 

یدی همزمان در شبکه سراسری و خارج از شبکه و ضریب بار تولیدی طی (: حداکثر توان تول1-113جدول )
 1331-31های  سال

 سال
شبکه سراسری 

 )مگاوات(

خارج از شبکه 
 )مگاوات(

 جمع )مگاوات(
ماه وقوع اوج 

 بار 

ضریب بار کل کشور 
 )درصد(

 64.9 مرداد 42245 119 42126 1331
 66.9 مرداد 43243 122 43121 1331
 65.6 تیر 45659 130 45529 1332
 67.1 مرداد 47407 139 47268 1333
 65.2 مرداد 49230 155 49075 1334
 63.8 تیر 51579 157 50699 1331
 65.1 مرداد 54016 174 53842 1339
 72.3 مرداد 53563 174 53389 1331
 65.4 تیر 57035 179 56865 1331

 

 توان تولید شده همزمان در شبکه سراسری و کل کشور (: روند تغییرات فصلی اوج بار1-111جدول )

 فصول سال 
اوج بار شبکه سراسری 

 )مگاوات(

اوج بار شبکه  ماه
 سراسری

 اوج بار همزمان
 )مگاوات(کل کشور 

اوج بار کل کشور  ماه
 )همزمان(

     بهار 
 خرداد 36430 خرداد 36339 1331
 خرداد 40204 خرداد 40097 1331
 خرداد 40412 ردادخ 40298 1332
 خرداد 45144 خرداد 45018 1333
 خرداد 47249 خرداد 47113 1334
 خرداد 45613 خرداد 45480 1331
 خرداد 49703 خرداد 49543 1339
 خرداد 49403 خرداد 49242 1331

 خرداد 53586 خرداد 53417  1331 

     تابستان 
 مرداد 42245 مرداد 42126 1331
 مرداد 43243 ردادم 43121 1331
 تیر 45659 تیر 45529 1332
 مرداد 47407 مرداد 47268 1333
 تیر 49230 تیر 49075 1334
 تیر 51579 تیر  51422 1331
 مرداد 54016 مرداد 53842 1339
 تیر 53563 تیر 53389 1331
 تیر 57035 تیر 56856 1331

     پاییز 
 مهر 34063 مهر 33964 1331
 مهر 36469 مهر 36356 1331
 مهر 38664 مهر 38545 1332
 مهر 39429 مهر 39301 1333
 مهر 40178 مهر 40042 1334
 مهر 42003 مهر 41855 1331
 مهر 44437 مهر 44281 1339
 مهر 45656 مهر 45497 1331
 مهر 48695 مهر 48529 1331

     زمستان 
 اسفند 30656 اسفند 30599 1331
 دي 32635 دي 32582 1332
 دي 32907 دي 32850 1333
 بهمن 33651 بهمن 33590 1334
 دي 34898 دي  34829 1331
 دي  36475 دي  36407 1339
 دي 36402 دي 36330 1331
 بهمن 27773 بهمن 27727 1331
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های  رف شبکه سراسری به تفکیک شرکت(: حداکثر بار مصرفی صنایع در روز حداکثر نیاز مص1-115جدول )
 1331-31های  ای طی سال برق منطقه

 )مگاوات( 

حداکثر پیک روز  نام شرکت
 سال صنایع

1390/5/12 1391/05/24 1392/04/26 1393/05/04 1394/04/20 1395/04/30 1396/05/08 1397/04/20 1398/43/22 

 58 54 30 55-(1)  30 28 27 2 6 مس سونگون آذربايجان

 اصفهان 

 180 147 179 189 178 155 190 178 185 ذوب آهن 
 625 656 846 748 683 638 612 708 492 فوالد مباركه 
 269 38 70 155 49 22 149 103 131 فوالد سبا 

 باختر 

 26 20 55 25 18 26 29 34 41 ازنا 
 132 107 295 337 311 264 331 322 316 ايرالكو

 58 66 - 80 51 74 32 7 23 فوالد ويان

 135 106 175 101 86 100 88 94 70 فوالد  خراسان 

 خوزستان 

 424 492 494 491 518 289 332 440 578 صنايع فوالد
 118 97 96 100 163 105 127 166 99 نورد اهواز 
 NGL 11 1 5 6 26 6 5 6 17 1311گازمايع 

 12 11 9 8 8 9 11 10 10 فوالد اكسین 

 7 4 3 3 3 - - - - هفت الماس  جانزن

 27 27 - 34 32 33 31 30 27 فروسیلیس  سمنان 

 20 19 13 13 17 13 - 6 - پلیمر كرمانشاه  غرب

 فارس 

 NGL 1 12 24 3 1 24 28 23 0 1211گازمايع 
 16-(2) - 259 231 141 113 64 57 55 پارس جنوبي

 10 11 10 127 16 10 14 - - ذوب آهن كوار 

 كرمان 
 124 122 67 161 139 137 156 177 133 سرچشمه 
 188 210 159 136 103 68 75 58 50 گل گهر 

 هرمزگان 
 147 147 231 38 126 - - - - فوالد هرمزگان

 216 366 325 325 366 353 345 329 322 المهدي 

 يزد 
 35 30 31 39 174 190 125 155 77 چادر ملو 
 132 113 104 41 96 25 65 8 - فوالد ارفع 

 816 429 223 - - - - - - ساير صنايع بزرگ

 3933 3688 3913 3580 3335 2661 2832 2897 2627 جمع صنایع

 مگاوات به شبکه.  18( تزریق 9    مگاوات به شبکه.  11( تزریق 1

  کشور کل همزمان شده تولید توان بار اوج فصلی تغییرات روند(: 1-11) نمودار



      

 
   3189ترازنامه انرژي سال  612

 

در روز  عیای و صنا قههای برق منط (: حداکثر بار مصرفی همزمان کل کشور به تفکیک شرکت1-111جدول )

 1331-31 یها سال یمصرف شبکه ط ازیحداکثر ن
 )مگاوات( 

 1331 نام مناطق
 )مرداد(

1331 
 )مرداد(

1333 
 )تیر(

1333 
 )مرداد(

1331 
 )تیر(

1335 
 )تیر(

1331 
 (مرداد)

1331 
 )تیر(

1331 
 )تیر(

 3083 2591 2963 2911 2704 2554 2432 2300 2236 آذربايجان

 3832 3210 3516 3414 3343 3158 3204 2839 2869 اصفهان

 2706 2105 2371 2412 2177 2393 2234 2031 2136 باختر

 10347 8307 9845 9324 9007 8638 8244 7471 7491 تهران

 3825 3333 3233 3290 3106 3040 2834 2670 2773 خراسان

 7466 7250 7670 7125 6645 6665 6446 5950 6181 خوزستان  

 1430 1164 1427 1416 1248 1142 1207 1074 1065 زنجان

 484 355 451 436 428 419 421 399 346 سمنان

 1324 1239 1295 1199 1184 1090 1022 972 944 و بلوچستان سیستان

 1674 1383 1563 1518 1405 1414 1326 1307 1199 غرب

 4907 4186 4706 4430 4270 4214 4066 3700 3488 فارس

 2118 1703 1849 1830 1762 1711 1627 1474 1418 كرمان

 161 156 160 145 131 127 121 113 107 كیش

 1543 1555 1473 1389 1461 1197 1221 1221 1215 گیالن

 3614 3591 3815 3431 3369 2962 2701 2971 2921 مازندران

 2338 2185 2273 2151 2119 2131 2049 1941 1788 هرمزگان

 1072 1002 892 926 772 692 738 698 676 يزد

 3916 3688 3913 3580 3333 2659 2831 2896 2628 صنايع

 55840 48999.9 53414 50926 48462 46206 44724 42027 41482 کل کشور 

 

 های مختلف مصرف کننده متوسط بهای برق در بخش :(1-111جدول )
 ساعت()ریال/ کیلووات 

(1)کل  سایر مصارف صنعتی کشاورزی یعموم خانگی سال
 

1331 334.8 501.6 125.7 441.9 1275.3 409.5 

1331 337.5 491.0 131.1 427.5 1339.5 407.0 

1332 346.8 516.3 133.4 442.6 1342.2 418.5 

1333 439.4 617.6 177.9 542.6 1664.0 525.6 

1334 504.7 717.6 195.5 633.2 2046.8 614.7 

1331 538.4 765.4 208.5 675.4 2183.2 662.0 

1339 555.2 789.4 215.1 696.5 2251.5 682.7 

1331 612.1 824.5 226.5 755.0 2440.3 744.0 

1331 688.1 882.2 242.4 807.9 2611.1 809.0 

 باشد. ( این ستون متوسط وزنی تعرفه بر  می1
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 1333 -1113سال  یدر ط روگاهینوع ن کیکشور به تفک یها روگاهین یانداز راه یها : برنامه(1-111جدول )
 )مگاوات( 

 نام نیروگاه 
نوع 

 نیروگاه 
 ای  برق منطقه

 ریزی شده سال و میزان ظرفیت برنامه

 جمع 1113 1111 1111 1333

 2قشم 

چرخه 

 تركیبي

 510 - 160 - 350 هرمزگان

 154 - - - 154 نمازندرا كاسپین 

 160 - - 160 - لرستان آباد خرم

 603 - - 293 310 كرمانشاه داالهو

 180 - - - 180 شرقي آذربايجان هريس

 160 - - 160 - خوزستان غرب كارون

 546 - 363 183 - زنجان  2زنجان  -آريان

 520 340 180 - - خراسان رضوي سبزوار 

 520 340 180 - - خراسان رضوي تربت حیدريه

 160 - - 160 - فارس جهرم

 480 - - 320 160 آذربايجان غربي ارومبه

 480 - - 320 160 اردبیل سبالن

 345 - 345 - - تهران رودشور

 160 - - 160 - سیستان و بلوچستان چابهار

 480 - - 320 160 خراسان رضوي فردوسي

 320 - - 320 - بوشهر عسلويه

 900 200 200 200 300 مناطق مختلف تجديدپذير ذيرتجديدپ

تولید پراكنده و تولید همزمان 

 برق و حرارت 
CHP , DG 1200 300 300 300 300 مناطق مختلف 

 - جمع 
 

2074 2896 1728 1180 7878 

 کننده مصرف مختلف ایه بخش در برق بهای وسط(: مت1-13) نمودار



      

 
   3189ترازنامه انرژي سال  612

 

 1331ریان منابع و مصارف بخش برق کشور در سال ج(: 1-31) نمودار



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 سنگ به تفکیک نوع زغال و مالکیت معدن میادین زغال  -

 سنگ ذخایر قطعی زغال -

 سنگ های در حال اکتشاف و تجهیز معادن زغال طرح -

 سنگ استخراج و تولید زغال -

 سنگ و محصوالت حاصل از آن واردات و صادرات انواع زغال -

 سنگ مصرف زغال -

 سنگ از زغالتولید و فروش محصوالت حاصل  -

 سنگ متوسط قیمت فروش و قیمت تمام شده زغال -

 
 سنگ جداول زغال -6-11-1

 

 

 
 



      

 
   3382ترازنامه انرژي سال  832

 

 1318و نوع مالکیت در سال  ها سنگ کشور به تفکیک استان(: تعداد معادن زغال1-171جدول )

 استان
 نوع مالکیت تعداد معادن

 جمع
 تعاونی خصوصی دولتی  در حال تجهیز غیرفعال  فعال 

 15 - 15 - - 13 2 آذربایجان شرقی

 3 - 3 - 1 2 - آذربایجان غربی

 3 1 2 - 1 2 - البرز

 2 - 2 - - 2 - تهران

 31 3 21 7 - 15 16 خراسان جنوبی

 5 1 4 - 1 1 3 خراسان رضوی

 1 - 1 - - 1 - خراسان شمالی

 55 2 53 - 2 17 36 سمنان

 28 - 27 1 - 7 21 کرمان

 16 1 15 - - 4 12 گلستان

 2 - 1 1 - 2 - گیالن

 50 7 42 1 2 29 19 مازندران

 211 15 186 10 7 95 109 جمع

 

 1318شو و حرارتی در سال  سنگ کشور به تفکیک کک(: تعداد معادن و میزان ذخایر قطعی زغال1-181جدول )

 استان
 میزان ذخایر قطعی )هزار تن( تعداد معادن

 جمع (1)تفکیک نشده حرارتی کک شو جمع (1)تفکیک نشده حرارتی شو  کک

 1474.7 367.3 555.0 552.4 15 1 7 7 شرقی آذربایجان

 210.0 10.0 - 200.0 3 1 - 2 غربی آذربایجان

 47.0 - - 47.0 3 - - 3 البرز

 42.0 - - 42.0 2 - - 2 تهران

 868357.6 - 251792.6 616565.0 31 - 15 16 خراسان جنوبی

 564.8 - 34.8 530.0 5 - 1 4 خراسان رضوی

 60.0 - 60.0 - 1 - 1 - ان شمالیخراس

 16962.5 421.2 129.5 16411.8 55 8 5 42 سمنان

 88596.5 - 1254.6 87341.9 28 - 6 22 کرمان

 12364.7 1634.0 - 10730.7 16 2 - 14 گلستان

 1421.0 1126.0 - 295.0 2 1 - 1 گیالن

 156613.3 - 4576.6 152036.7 50 - 33 17 مازندران

 1146714.1 3558.5 258403.0 884752.6 211 13 68 130 جمع

 سنگ كك شو و حرارتي هستند، اما ميزان ذخيره آنها قابل تفكيك نيست.  ( معادني هستند كه داراي دو نوع زغال1



    ایرانتحوالت بخش انرژي در  

  

838 

 سنگ و نوع مالکیت معدن ها، نوع زغال سنگ به تفکیک استان : میزان استخراج از معادن زغال(1-181جدول )
 1318در سال 

 )هزار تن(

 نام استان 
 نوع مالکیت  سنگ نوع زغال

 جمع 
 تعاونی خصوصی دولتی  (1)تفکیک نشده حرارتی  کک شو 

 1.4 - 1.4 - 0.1 - 1.3 آذربایجان شرقی

 - - - - - - - آذربایجان غربی

 - - - - - - - البرز

 - - - - - - - تهران

 2238.3 47.7 958.6 1232.0 - 247.8 1990.6 خراسان جنوبی

 6.4 0.1 6.3 - - - 6.4 خراسان رضوی

 - - - - - - - خراسان شمالی

 230.4 0.3 230.2 - 8.1 - 222.3 سمنان

 1979.2 - 1975.9 3.3 - 57.7 1921.4 کرمان

 216.1 - 216.1 - 26.5 - 189.6 گلستان

 - - - - - - - گیالن

 264.4 29.5 234.9 - - 65.7 198.7 مازندران

 4936.2 77.5 3623.4 1235.3 34.7 371.2 4530.3 عجم

 سنگ كك شو و حرارتي هستند، اما ميزان ذخيره آنها قابل تفكيك نيست. ( معادني هستند كه داراي دو نوع زغال1

 
  1388-18های  سنگ طی سال (: میزان تولید کنسانتره زغال1-181جدول )

 )هزار تن(

 جمع طبس لبرز مرکزیا البرز غربی البرز شرقی کرمان سال

8811 531.7 297.7 
(1)

 87.9 130.9 1048.2 

8811 488.6 290.5 (1) 85.1 125.9 990.2 

8811 416.5 235.2 (1) 94.6 325.9 1072.1 

8818 439.0 157.0 (1) 87.0 254.0 937.0 

8811 351.4 158.4 (1) 92.5 319.3 921.5 

8818 226.0 148.1 (1) 117.2 432.1 923.5 

8811 320.8 99.4 (1) 104.8 435.0 960.0 

8811 342.4 102.2 (1) 101.4 501.5 1047.5 

8811 422.7 127.2 (1) 105.7 570.1 1225.8 

8811 417.3 145.3 (1) 99.0 633.0 1294.6 

8811 265.7 166.6 (1) 102.1 567.5 1102.0 

شويي به شاهرود و ديززآ  ارسزال    سنگ استخراج شده جهت زغال شويي آن، زغال دازي كارخانه زغالان ( باتوجه به ميزان كم استخراج البرز غربي و عدم راه1
 گردد. گردد و كنسانتره توليد شده در آمار آن مناطق درج مي مي



      

 
   3382ترازنامه انرژي سال  842

 

0

300

600

900

1200

1500

1311 1311 1311 1313 131 131 1316 1317 1318 (سال)

( هزار تن)

کرمان البرز شرقی البرز مرکزی طبس 
 

 

 (1)1318سنگ در سال  (: عملکرد ماهانه تولید کنسانتره زغال1-183جدول )
 )تن(

 جمع طبس  البرز مرکزی  البرز غربی البرز شرقی کرمان  ماه
 71291 40395 7236 - 6374 17286 فروردین 

 99958 53191 11756 - 11733 23278 اردیبهشت

 94364 52640 8303 - 13948 19473 خرداد

 102751 60066 9641 - 13247 19797 تیر

 106693 60837 7939 - 15619 22298 مرداد

 104465 56642 8485 - 13420 25918 شهریور

 67387 22164 8601 - 14899 21723 مهر 

 91358 46397 7546 - 14750 22665 آبان 

 89618 42154 8059 - 17149 22256 آذر

 88390 39471 8824 - 15676 24419 دی 

 95678 46506 8081 - 15400 25691 بهمن

 90009 47072 7621 - 14384 20932 اسفند 

 1101962 567535 102092 - 166599 265736 عملکرد تولید

 .گردد شامل عملكرد كنسانتره زغال كك شو مي( 1
 

 1311-18های  آن در ایران طی سال یها : واردات و صادرات زغال سنگ و فرآورده(1- 18جدول )

 سال
 صادرات واردات 

 ریال( ارزش )میلیون مقدار )تن( ارزش )میلیون ریال( مقدار )تن(

8811 14316.4 17603.5 307888.3 148716.0 

8818 91284.8 499205.4 333358.5 264923.1 

8811 48319.4 228055.1 305330.3 363291.8 

8818 140032.6 812958.0 205016.2 219408.2 

8811 712155.3 3641589.5 182529.8 161768.2 

8811 360123.9 1851813.2 103597.8 715179.9 

8811 484260.7 4052945.6 120183.2 570529.4 

8811 662031.8 8449927.3 590208.8 1794014.0 

8811 976811.1 11416573.4 ○ ○ 

 باشند.  يمحرمانه م رمقادي ○

 کشور سنگ زغال کنسانتره تولید (: 1-11)نمودار
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 1318فرآورده در سال  و سنگ سنگ و محصوالت حاصل از آن به تفکیک انواع زغال (: واردات زغال1- 18جدول )

 وزن شرح 
 ن()ت

ارزش ریالی 
 )میلیون ریال(

ارزش دالری 
 )هزار دالر(

    واردات: 

 2200.9 92439.6 7423.3 پیت ماس 

 3.9 164.6 24.9 ها به جز پیت ماس  سایر تورب

 3.2 133.2 8.0 آنتراسیت حاوی ماده فعال

 251.5 10563.9 546.9 رافرّ ها بدون ماده سایرآنترا سیت

 140112.2 5884714.0 584440.0 جای دیگری مذکور نباشند فشرده نشده که درهای بهم  سنگ سایر زغال

هم فشرده، به استثنای لینییت، حتی ب هم فشرده نشده/لینییت، حتی پودر شده ولی ب
 هکهربای سیا

90.7 892.6 21.3 

 142593.0 5988907.9 592533.8 جمع

 129230.1 5427665.5 384277.3 ها ها و نیمه کك کك

 - - - های معدنی  سنگ و سایر قطران ران حاصل از انواع زغالقط

 271823.2 11416573.4 976811.1 جمع کل 

    صادرات: 

 ○ ○ ○ پیت ماس

 ○ ○ ○ ها به جز پیت ماس سایر تورب

 ○ ○ ○ ارسایر آنتراسیت ها بدون ماده فرّ

سنگ تهیه شده  الهای جامد همانند که از زغ سنگ و سوخت زغال قالبی، گلوله زغال
 باشند

○ ○ ○ 

 ○ ○ ○ های بهم فشرده نشده که درجای دیگری مذکور نباشند سنگ سایر زغال

 ○ ○ ○ جمع

 ○ ○ ○ ها  ها و نیمه کك کك

 ○ ○ ○ های معدنی  سنگ و سایر قطران قطران حاصل از انواع زغال

 ○ ○ ○ جمع کل

 باشند.  يمحرمانه م رمقادي ○

 
 1311-18های  کک سازی طی سال یسنگ کک شو در واحدها ر مصرف زغال: مقدا(1-186جدول )

 تن(هزار )

 1318 1317 1316  131  131 1313 1311 1311 1311 سال

                ذوب آهن اصفهان:

 463.1 346.5 279.5 407.3 455.7 202.9 113.7 4.5 34.9 مصرف از محل واردات

 1184.6 1260.5 1330.0 967.1 722.4 868.6 658.0 160.1 395.9 مصرف از محل تولیدات داخلی

 1647.7 1607.0 1609.5 1374.3 1178.0 1071.5 771.7 164.6 430.8 جمع

 6.0 10.0 10.3 15.3 16.4 18.2 20.2 20.0 21.5 رضوی واحد کك سازی آق دربند خراسان

 85.3 75.1 74.1 • 70.0 123.1 112.0 130.0 126.1 واحدهای سنتی کك سازی سمنان 

 • • • • • • • 1.6 8.0 شرقی واحد های سنتی کك سازی آذربایجان
 112.1 97.8 124.1 244.0 352.8 390.6 447.1 447.4 477.7 واحد کك سازی و پاالیش قطران زرند

 156.0 36.6 - - - - - - - (8)واحد کك سازی طبس

 2007.1 1826.6 1817.9 1633.6 1617.2 1603.3 1351.0 763.6 1064.0 جمع زغال سنگ مصرفی

 . استبرداري رسيده به بهره 1931( اين طرح در اواخر سال 1
  باشند.مقادير در دسترس نمي 



      

 
   3382ترازنامه انرژي سال  848

 

 1311-18های  (: تولید و فروش کک در ایران طی سال1-187جدول )
 )هزار تن(

 8811 8811 8811 8811 8811 8818 8811 8818 8811 شرح/ سال

                   تولید:

 1213.7 1184.5 1193.2 981.0 836.6 739.2 557.1 106.4 251.4 ذوب آهن اصفهان

 58.8 51.0 39.2 • 42.0 61.5 56.0 65.0 63.0 واحدهای سنتی کك سازی سمنان

 3.0 4.2 4.6 8.1 8.1 6.9 7.8 8.5 8.8 رضوی واحدهای سنتی کك سازی آق دربند خراسان

 • • • • • • • 0.8 4.8 شرقی آذربایجانواحدهای سنتی کك سازی 

 79.2 66.8 84.0 167.0 249.0 273.3 343.9 345.9 362.4 ( 8)واحد کك سازی و پاالیش قطران زرند

 88.0 27.0 - - - - - - - واحد کك سازی طبس

 1442.7 1336.4 1320.9 1156.0 1135.7 1081.0 964.7 526.5 690.4 جمع تولید

                   مصرف:

                   مصرف داخلی ذوب آهن اصفهان:

 1314.9 1233.3 1227.4 1188.1 1233.6 1494.5 1210.9 1015.9 1302.2 کوره بلند

 238.6 224.1 227.8 183.7 223.3 255.0 220.8 186.7 197.4 آگلومراسیون

 6.0 5.5 5.1 5.1 5.0 5.8 3.6 0.4 3.4 فوالد سازی

 1559.4 1462.9 1460.4 1376.9 1461.9 1755.3 1435.3 1203.0 1503.0 جمع 

                   فروش ذوب آهن اصفهان: 

 13.7 1.4 - - - - - - - ریخته گری -

 35.2 84.4        فوالد -

 13.9 15.1        فروآلیاژ -

 - - 174.6 70.7 80.1 120.8 69.0 61.9 86.2 کارخانجات قند -

 40.0 47.5        سایر -

 102.7 148.5 174.6 70.7 80.1 120.8 69.0 61.9 86.2 جمع -

 58.8 51.0 39.2 • 42.0 61.3 56.0 65.0 63.0 فروش واحدهای سنتی کك سازی سمنان 

دربندد   فروش واحددهای سدنتی کدك سدازی آق     

 خراسان رضوی
8.0 7.9 7.3 6.9 7.4 7.9 4.0 4.2 3.0 

 • • • • • • • 0.8 4.8 شرقی زی آذربایجانواحدهای سنتی کك سافروش 

 53.0 39.0 - - - - - - - (1)فروش واحد کك سازی طبس

                   واحد کك سازی و پاالیش قطران زرند

 36.7 35.6 108.1 138.8 240.8 321.7 284.3 318.5 290.6 (8)فروش به ذوب آهن اصفهان -

 14.3 18.8 3.5 12.8 9.6 13.9 31.7 29.3 11.0 فروش به سایر صنایع  -

 14.3 18.8 3.5 12.8 9.6 13.9 31.7 29.3 11.0 (8)جمع -

 1791.2 1724.3 1681.7 1468.3 1601.0 1958.2 1599.3 1367.8 1676.1 کل مصرف

 زيز شود و كزك دانزه ر   يآن است ارسال م يكه متقاض ذو  آهن اصفهان يباشد. كك دانه درشت برا يم زير  شامل دو نوع دانه درشت و دانه يدي( كك تول1         
 شود. يفروخته م سيليو فروس اژيفروآل عيصنا ريعمدتاً به سا

  .است دهيرس يبردار به بهره 1931طرح در  اواخر سال  نيا( 2
قطران زرند به ذو  آهزن   شيو پاال يازواحد كك س يديگردد. الزم به ذكر است كه كك دانه درشت تول يدر جمع لحاظ نم يعدم دوباره شمار لي( به دل9

 شود. ياصفهان فروخته م

 باشند.مقادير در دسترس نمي 
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 1311-18های  (: تولید و مصرف گاز کک در کشور طی سال1-188جدول )
 )میلیون مترمکعب(

 تولید سال
 مصرف 

واحدهای 
 کک سازی

 فوالدسازی
کوره 
 بلند

 جمع (1)سایر ها نیروگاه آگلومراسیون نورد

1311:                 

 99.5 - - - - - - 99.5 102.8 ذوب آهن اصفهان -

 102.5 - - - - - - 102.5 139.4 سازی و پاالیش قطران زرند  واحد کك -

 202.0 - - - - - - 202.0 242.2 جمع

1311:           

 42.0 - - - - - - 42.0 44.5 ذوب آهن اصفهان -

 120.8 - - - - - - 120.8 133.9 پاالیش قطران زرندسازی و   واحد کك -

 162.8 - - - - - - 162.8 178.4 جمع

1311:                 

 109.2 - 2.0 12.3 85.5 - 7.4 2.0 145.9 ذوب آهن اصفهان -

 68.2 - - - - - - 68.2 159.0 سازی و پاالیش قطران زرند  واحد کك -

 177.4 - 2.0 12.3 85.5 - 7.4 70.2 304.9 جمع

1313:              

 264.5 61.9 10.6 15.8 120.6 - 8.3 47.3 264.5 ذوب آهن اصفهان -

 56.0 - - - - - - 56.0 130.2 سازی و پاالیش قطران زرند  واحد کك -

 320.5 61.9 10.6 15.8 120.6 - 8.3 103.3 394.7 جمع

131 :             

 266.8 20.0 5.0 15.0 128.5 - 6.8 91.4 267.3 ذوب آهن اصفهان -

 52.3 - - - - - - 52.3 121.6 سازی و پاالیش قطران زرند  واحد کك -

 319.1 20.0 5.0 15.0 128.5 - 6.8 143.7 388.9 جمع

131 :             

 403.7 59.4 9.6 13.6 142.2 - 11.6 167.2 407.2 ذوب آهن اصفهان -

 32.9 - - - - - - 32.9 76.5 ش قطران زرندسازی و پاالی  واحد کك -

 436.5 59.4 9.6 13.6 142.2 - 11.6 200.1 483.7 جمع

1316:                  

 446.8 - 114.7 19.0 165.3  13.1 134.6 472.0 ذوب آهن اصفهان -

 18.3 - - - - - - 18.3 42.6 سازی و پاالیش قطران زرند  واحد کك -

 465.1 - 114.7 19.0 165.3 - 13.1 153.0 514.6 جمع

1317:            

 399.4 - 117.1 18.2 110.2 - 12.9 141.0 481.7 ذوب آهن اصفهان -

 14.9 - - - - - - 14.9 34.6 سازی و پاالیش قطران زرند  واحد کك -

 414.2 - 117.1 18.2 110.2 - 12.9 155.8 516.3 جمع

1318:                  

 429.0 - 174.7 12.7 92.1 - 12.4 137.1 474.5 آهن اصفهانذوب  -

 16.6 - - - - - - 16.6 38.6 سازی و پاالیش قطران زرند  واحد کك -

 445.5 - 174.7 12.7 92.1 - 12.4 153.7 513.1 جمع

 گردد. يمشعل م ليو گرم شدن پات يني( شامل مصارف مربوط به آجرچ1         
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 1311-18های  د و مصرف گاز کوره بلند در ذوب آهن اصفهان طی سال(: تولی1-181جدول )
 )میلیون مترمکعب(

 تولید سال
 کننده های مصرف به تفکیک بخشمصرف 

 جمع سایر کک سازی هانیروگاه نورد کوره بلند

8811 4986.9 1278.6 108.3 2120.2 • • 3507.1 

8818 4183.8 1165.7 105.7 1994.8 • • 3266.2 

8811 5224.9 1403.6 60.9 2272.1 559.4 • 4296.1 

8818 5963.8 1709.7 33.0 2570.6 633.0 985.7 5932.1 

8811 5027.8 1534.4 0.7 2265.8 536.4 656.7 4994.0 

8811 4586.2 1246.4 0.1 2368.4 570.5 361.9 4547.2 

8811 5199.7 1324.5 ◊ 2677.9 639.5 - 4641.9 

8811 5529.9 1377.9 0.1 2428.4 676.0 - 4482.4 

8811 5527.8 1391.8 0.05 2880.1 689.4 - 4961.3 

  باشند.مقادير در دسترس نمي 

 باشد. يم 50/5كمتر از  رمقادي ◊

 
  1311-18های  : میزان قطران تولید و مصرف شده در کشور طی سال(1-111جدول )

 ار تن()هز

 1318 1317 1316  131  131 1313 1311 1311 1311 شرح/ سال

                 تولید:

 36.1 37.3 35.4 30.7 26.4 25.9 16.5 2.5 10.7 (8)ذوب آهن اصفهان 

 2.9 2.6 3.3 7.3 11.6 11.7 12.2 13.3 13.3 (1)کك سازی و پاالیش قطران زرند

 5.0 2.2 1.2 3.6 5.0 5.8 3.5 - - قطران ایرانیان 

 44.1 42.1 39.9 41.6 43.0 43.3 32.1 15.8 24.1 جمع

          مصرف: 

          پاالیشگاه قطران  )ورودی از( 

 0.4 - - 2.5 5.5 6.3 0.8 0.1 0.7 ذخایر حوضچه -

 34.4 30.3 33.5 27.2 23.2 17.9 13.3 2.3 10.0 ذوب آهن اصفهان -

 - - - 4.1 6.2 9.2 9.3 10.1 9.6 (1)زرندکك سازی و پاالیش قطران  -

 5.0 2.2 1.2 3.6 5.0 5.8 3.5 - - قطران ایرانیان  -

 - - - - 0.1 1.5 2.2 3.0 0.5 واردات -

 3.2 2.3 2.9 - - - - - - وارداتی  –قیر خام قطرانی  -

 43.0 34.8 37.6 37.3 40.0 40.7 29.1 15.5 20.8 جمع -

ها  کلیه شرکت فروش ذوب آهن اصفهان به

 )به استثنای پاالیشگاه قطران(
0.7 0.2 1.5 7.5 3.4 3.4 3.1 7.3 3.1 

فروش کك سازی و پاالیش قطران زرندد بده   

 ها )به استثنای پاالیشگاه قطران(کلیه شرکت
- - - - 0.8 2.8 4.5 2.4 2.8 

 48.9 44.5 45.1 43.5 44.2 48.2 30.5 15.8 21.5 کل مصرف

 ان ارسالي از ذو  آهن اصفهان به حوضچه و يا به پااليشگاه قطران اصفهان.  رقط( 1         
 هاها و كارخانهشركت ريسال به بعد عالوه بر انبار به سا نيشد اما از ادر انبار نگهداري مي 1939مابه التفاوت قطران توليدي و فروخته شده تا سال ( 2 

 فروخته شده است.

mailto:+H14-@sum(D14:F14)
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 سنگ های حاصل از قطران شرکت پاالیش قطران زغال ت عملی، ورودی و تولید فرآورده(: میزان ظرفی1-111جدول )
 )تن( 

 (1)میزان ورودی ظرفیت عملی  سال
 های قطرانی به تفکیک نوع محصول )تن(میزان تولید فرآورده

 انواع روغن نفتالین صنعتی انامل انواع پیچ

8811 85500 (2)89286 14089 6628 2391 62328 

8818 69277  (2)68877 8164 6807 1670 51969 

8811 70000  (2)75001 14218 4227 3539 53474 

8818 68700 (2)70526 16040 3501 4036 44917 

8811 66848 (2)60679 19717 5726 4015 33976 

8811 74710 (2)66104 21660 8645 4461 36721 

8811 113873 (2)
113873 22992 7651 4668 84048 

8811 114986 (2)
114986 19274 3332 4361 86527 

8811 95477 (2)
95476 21842 4639 5109 68180 

باشد.  يو واردات از خارج از كشور م انيرانيزرند، فوالد زرند ا يكارخانه كك ساز ،يميپتروش يها حوضچه، روغن رياز محل ذو  آهن اصفهان، ذخا ي( ورود1
، 28828، 25118،  23859، 44431، 09291، 91213 ها به ميززان  يمياز پتروش يورود يها از روغن ي( ناش1-135اد با جدول )اعد نياختالف ا نيبنابرا

 باشد. يم شگاهيپاال نيبه ا 38و  31 ،39، 30، 34، 39، 32، 31، 35 يها تن در سال 12919و  12911 ،19911
از محزل   يورود نياخزتالف بز   ليز بزه دل  ،يو محصزوالت نفتز   يميپتروشز  يها روغن ينمودن ورود ( عالوه بر لحاظ1-135اعداد با جدول ) ني( اختالف  ا2

 قطران است. شگاهيها و مصرف آن در پاال حوضچه
 

 1311-18 یها سال یسنگ کنسانتره کک شو ط تمام شده زغال نهیفروش و هز متی(: ق1-111جدول )
 )ریال/ تن(

 ذوب آهن اصفهان زرند کرمان مرکزیالبرز  البرز غربی البرز شرقی کرمان سال

       قیمت فروش

1390 (1) 2185000 

1391 (1) 2150000 

1392 (1) 2750000 

1393 3517468 - - 3541000 - - 

1394 3522952 3116900 - 374856 3840319 3926012 

1395 3918960 3100000 - 360717 4513517 4513711 

1396 4429945 4540000 - • 5352296 

1397 6279440 6170000 - 6802325 7400000 

1398 9673397 10550000 - • 11174359 

   هزینه تمام شده:

1394 4508128 5900000 - 289881 3108910 

1395 4389752 6200000 - 2929355 2850853 

1396 4666045 6540000 - • 4036663 

1397 6885241 6 000000 - 5089280 4900000 

1398 10946053 9000000 - 6170658 7819987 

 باشند.              مالحظه: ارقام بدون احتسا  ماليات بر ارزش افزوده مي
 شد. سنگ تعيين مي ايران براي زغاليك قيمت واحد از طريق سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني  1939( تا سال 1
  باشند.مقادير در دسترس نمي 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 آبی های برق مشخصات و ظرفیت انواع طرح -

 آبی به تفکیک انواع نیروگاه های برق تولید نیروگاه -

 های بادی نصب شده بادی و توان توربین  های برق مشخصات پروژه -

 بادی  های برق تولید نیروگاه -

 های نصب شده خورشیدی و توان سیستم  های برق مشخصات پروژه -

 خورشیدی  برقهای  تولید نیروگاه -

 های جنگلی تولید و ارزش تولیدات فرآورده -

 کشور رهای بیوگاز د ظرفیت و تولید برق از نیروگاه -

 های تجدیدپذیر غیردولتی نرخ پایه تولید برق از نیروگاه -

 

 
  های تجدیدپذیر جداول انرژی -7-11-1
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 1198آبی کشور تا پایان سال های برق(: برآورد ظرفیت طرح1-191جدول )

 ظرفیت )مگاوات(  نوع طرح

 12188.2 برداری هدر دست بهر

 180.4 در دست اجرا 

 5496.4 در دست مطالعه و آماده اجرا

 660.6 در مرحله شناخت 

 18525.6 جمع 

 

 (1)1198ها تا پایان سال  ها و وضعیت طرح آبی کشور به تفکیک استان های برق برآورد ظرفیت طرح(: 1-191جدول )

 نام استان

های در دست طرح
  (2)برداری بهره

های در دست رحط
(2)اجرا

 

های در دست مطالعه و طرح
(2)آماده اجرا

 

های در مرحله طرح
  (2)شناخت

 تعداد
 نیروگاه

 توان
 )مگاوات( 

 تعداد
 نیروگاه

 توان
 )مگاوات( 

 تعداد
 نیروگاه

 توان
 )مگاوات( 

 تعداد
 نیروگاه

 توان
 )مگاوات( 

 36 1 27.6 2 - - 22 1 آذربايجان شرقي

 96.7 6 104.1 18 4.4 1 156 2 يآذربايجان غرب

 0.6 1 980 2 - - 13.0 1 اردبيل

 - - 4 1 - - 58.3 2 اصفهان 

 5.9 2 - - - - 107.8 2 البرز 

 - - 7 2 - - 480 1 ايالم

 - - 40.2 3 - - - - بوشهر

 10 2 - - - - 207.5 3 تهران

 0.01 1 349.6 9 - - 1044 3 چهارمحال و بختياری

 - - 24 1 - - 0.66 1 خراسان رضوی

 - - 400 1 - - - - خراسان شمالي 

 169.7 7 2868.4 31 - - 8069.9 7 خوزستان

 3 2 80 2 - - - - زنجان

 - - 2.4 2 - - 3 1 سمنان

 - - - - - - 0.43 1 سيستان و بلوچستان

 - - 72.9 7 - - 112.3 3 فارس

 - - 7.8 3 - - - - قزوين

 - - - - - - 11.05 3 قم

 11 2 - - - - 10 1 كردستان

 - - 5 1 - - 32.4 1 كرمان

 - - 3.6 5 - - 218.4 2 كرمانشاه

 - - 49.5 15 176 1 16.9 5 كهگيلويه و بويراحمد

 - - 4 3 - - - - گلستان

 11.5 5 57.1 12 - - 97.1 4 گيالن 

 2 1 115 4 - - 451.7 4 لرستان

 314.2 7 291.6 22 - - 1057.1 6 مازندران

 - - - - - - 15.8 3 مركزی

 - - 2.6 1 - - - - هرمزگان

 - - - - - - 2.8 1 همدان

 - - - - - - - - يزد

 660.6 37 5496.4 147 180.4 2 12188.2 58 (2)جمع

  باشد.هاي مجدد ميهاي قبل به علت بررسي( تفاوت اعداد فوق با سال1
 اند در جمع لحاظ نگرديده است. شده كه متوقفهايي  و ظرفيت طرح ها ( تعداد نيروگاه2
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 1198برداری در کشور در سال  آبی درحال بهره های برق مشخصات عمومی نیروگاه(: 1-191جدول )

 نام سد نام رودخانه  نام استان نام نیروگاه
سال 

 برداری بهره

حداکثر تراز 
برداری   بهره

 )متر(

حجم کل مخزن 
 مترمکعب(  )میلیون

       ای بزرگ:هنیروگاه

 385 1027 1398 سردشت سردشت غربي آذربايجان سردشت

 1829 704.5 1394 سيمره سيمره ايالم (1)سيمره

 900 2529.5 1367 الر الر تهران كالن 

 2232 1028 1390-1389 4كارون  كارون چهارمحال و بختياری 4كارون 

-1381-1356 شهيد عباسپور " خوزستان شهيد عباسپور 

1382 
532.5 2439 

-1384-1383 3كارون  " "  3كارون 

1385 
845 2719 

-1382-1381 مسجد سليمان " " مسجد سليمان 

1386-1387 
372 256 

 2699 352 1350-1341 دز دز " دز 

 5274 220 1381 كرخه كرخه " كرخه

 4671 230 1391-1390 گتوند كارون " گتوند 

 1274 508.5 1395-1383 مارون مارون " مارون 

 338 827 1397-1396 داريان سيروان كرمانشاه داريان

 215 1756 1396-1395 رودبار لرستان رودبار لرستان لرستان رودبار لرستان

 4.3 2407 1393-1392 بيشه سياه چالوس مازندران سياه بيشه 

       های متوسط:نیروگاه

 1374 778.3 1350 ارس ارس شرقي آذربايجان ارس 

 12 جرياني 1381 سد ندارد رود دامغان اردبيل مغان 

 1471 2063 1349 زاينده رود رود زاينده اصفهان رود  زاينده

 183 1765.3 1340 اميركبير )كرج( كرج البرز اميركبير

 420 1780 1385 طالقان طالقان " طالقان 

 83 1612 1366-1348 لتيان جاجرود تهران لتيان 

 0.018 جرياني 1388 داردسد ن " " لوارك 

 0.08 " 1383 " تونل كوهرنگ چهارمحال و بختياری كوهرنگ 

 440 2115 1386 مالصدرا كُر فارس مالصدرا 

 353 1187.7 1376 جيرفت هليل رود كرمان جيرفت 

 1189 273.8 1343 )منجيل( سفيدرود سفيدرود گيالن سفيدرود

 164.2 489.6 1388 شهيد رجايي تجن مازندران )تاكام/ تجن( رجايي شهيد

 277.6 1171.5 1375 ساوه چای قره مركزی وفرقان

       های کوچک:نیروگاه

 198 1358.5 1351 مهاباد مهاباد آذربايجان غربي مهاباد 

 اصفهان گالب 
خروجي پمپاژ 

 رود زاينده
 مخزن ندارد جرياني 1375 سد ندارد

 0.025 " 1388 " منج چهارمحال و بختياری منج

 1.0 " 1397 " انتقال آب چشمه سمنان  (2)چشمه روزبه

 961 1676.5 1368 درودزن كُر  فارس درودزن  

 " شهيد طالبي )سپيدان( 
آب  انحراف بخشي از
 رودخانه ششپير

 0.0003 جرياني 1373 سد ندارد

آب و فاضالب قم )رشد 
 (2)صنعت(

 قم
در مسير انتقال 

 لوله آب شرب
" 1396 " ● 
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 ... ادامه 1198در سال  برداری در کشورآبی درحال بهرههای برق(: مشخصات عمومی نیروگاه1-191جدول )

 نام سد نام رودخانه  نام استان نام نیروگاه
سال 

 برداری بهره

حداکثر تراز 
برداری   بهره

 )متر(

حجم کل مخزن 
 )میلیون مترمکعب(

ايستگاه فشارشکن شماره 
 مخزن ندارد جرياني 1398 سد ندارد خط انتقال آب قم خط انتقال آب قم 3

ايستگاه فشارشکن شماره 
 " " " " " " خط انتقال آب قم 4

 300.3 1475 1394 آزاد كماسي )شاخه آزادرود( كردستان (2)آزاد

 0.05 جرياني 1390 سد ندارد پيران كرمانشاه پيران 

 0.000252 " 1386 ند كخدانب پل كلو كهگيلويه و بويراحمد و كخدان  2پل كلو 

 0.03 " 1383 سد ندارد " "  1پل كلو 

 0.000283 " 1385 " كريك " 3كريك 

 مخزن ندارد " " " " "  2كريك 

 0.00027 " 1383 " پل كلو " (7ياسوج -1 )كريك 4پل كلو

 5 " 1393 " سفيد رود گيالن تاريك

 105 212.6 1396 رشهر بيجا شهر بيجار " (2))سبز ماه آب( شهر بيجار

 0.0001 جرياني 1373 سد ندارد چالکرود مازندران جنت رودبار 
خانططه  خططط انتقططال ت ططفيه 

 مخزن ندارد " 1398 " خط انتقال آب " )تاكام(ساری 

 0.023 " 1376 ساوه كانال خروجي نيروگاه وفرقان مركزی آسيابك 

 0.0003 " 1378 سد ندارد گاماسياب همدان گاماسياب 

       های مینی و میکرو:یروگاهن

 0.000075 جرياني 1383 سد ندارد خروجي آب كشاورزی اردبيل (3)كرنق

 0.00015 " 1366 " سررود خراسان رضوی (3)سررود

 0.000025 " 1383 " پاياب ايستگاه پرورش ماهي " (3)گرني
 ● " 1393 " در مسير انتقال لوله آب شرب " (2)مديريت توسعه انرژی مشهد

 مخزن ندارد " 1394 " لوله آب شرب خطدر مسير  سيستان و بلوچستان ت فيه خانه زاهدان

 0.00015 " 1370 " از آب چشمه گيالن (3)ارده

 0.000025 " 1383 " ناورود " (3)ناو

 ● " " " خليان " (3)خليان

 مخزن ندارد " 1398 " گرگان رود " (2)كليور )پويش كار(

 لرستان    2دره تخت 
های  بر روی سرشاخه
 0.00012 " 1380 " رودخانه ماربره

 0.00012 " 1384 - " "  1دره تخت 

 ● " 1383 سد ندارد - " (3)سيرم 
بروجرد )پارسه  فشارشکن

پايططدار(/ پرديسططان سططازه   
 (1)طراحان

 مخزن ندارد " 1395 " در مسير انتقال لوله آب شرب "

 0.000025 " 1383 " - مازندران (3)درجان

 0.000025 " " " - " (3)مران
محيطي شهيدرجايي  زيست

 164.2 486.6 1398 شهيد رجايي تجن " (2))پارسه پايدار(

پارسطه  خانه ساری ) ت فيه
 مخزن ندارد جرياني " سد ندارد خط انتقال آب " (2)پايدار(

)پارسطيان  خانه اراك  ت فيه
 (2)نانو دانش(

 - " 1395 " شرب آبدر مسير انتقال لوله  مركزی

باشد ولي به علت عدم تملک اراضي باالدستت ستدآ گبگيتري تتا تتراز      ميليون مترمکعب مي 3251متر با حجم مخزن  5/131برداري سد سيمره ( حداكثر تراز بهره1
 پذير است.  متر امکان 5/107

 باشد.ميوري برق )ساتبا(  هاي تجديدپذير و بهرهها متعلق به سازمان انرژي( پروژه2
 باشند. مقادير در دسترس نمي                                    نداشته و از مدار خارج شده است. ديمربوطه تول ساتيتأس يگور جمع لي( به دل3
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 1198برداری وزارت نیرو در سال  آبی در حال بهرههای برق(: ظرفیت اسمی و تولید نیروگاه1-191جدول )

 ناستا نام نیروگاه
نوع 

 مالکیت

 تولید ناویژه )مگاوات(ها ظرفیت نیروگاه
 ساعت()گیگاوات

 خود مصرفی 
  )فنی و غیرفنی( 

تعداد 
 واحدها

ظرفیت هر 
 واحد

 کل
 ظرفیت

        های بزرگ:نیروگاه
 1.5 259.1 150 50 3 دولتي آذربايجان غربي سردشت

 2.0 908.3 480 160 3 " ايالم سيمره

 1.9 208.8 115.5 38.5 3 " نتهرا كالن 

 7.2 2499.9 1000 250 4 " بختياری و محالچهار   4كارون 

 12.1 4284.5 2000 250 8 " خوزستان شهيد عباسپور 

 17.4 3877.6 2000 250 8 " "  3كارون 

 3.9 4732.3 2000 250 8 " " مسجد سليمان 

 5.5 2699.6 520 65 8 " " دز 

 2.3 1735.4 399.9 133.3 3 " " كرخه 

 ● 4883.1 1000 250 4 " " گتوند 

 1.1 460.9 150 75 2 " " مارون 

 2.4 671.2 210 70 3 " كرمانشاه داريان 

 1.7 1190.3 450 225 2 " لرستان رودبار لرستان 

 11.7 955.0 1040 260 4 " مازندران سياه بيشه

 70.7 29365.9 11515.4 - 63 - - جمع 

        متوسط:های نیروگاه

 2.1 78.4 22 11 2 دولتي آذربايجان شرقي ارس 

 0.1 59.5 13 6.5 2 " اردبيل مغان 

 0.8 255.1 55.5 18.5 3 " اصفهان زاينده رود  

 5.7 195.9 90 45 2 " البرز اميركبير

 0.9 62.7 17.8 8.9 2 " " طالقان

 7.2 89.4 45 22.5 2 " تهران لتيان 

 ● 151.4 47 23.5 2 " " لوارك 

 0.6 58.6 39 13 3 " چهارمحال و بختياری كوهرنگ 

 1.0 51.1 100 50 2 " فارس مالصدرا 

 0.1 61.1 32.4 16.2 2 " كرمان جيرفت 

 ◊ 320.4 87.5 17.5 5 " گيالن سفيدرود

)تاكام/ شهيد رجايي 
 تجن(

 0.2 43.7 13.5 4.5 3 " مازندران

 0.3 9.7 10.4 5.2 2 " مركزی وفرقان 

 18.8 1437.2 573.1 - 32 - - جمع 

        های کوچک:نیروگاه

 - 17.7 6 3 2 دولتي آذربايجان غربي مهاباد  

 ● ● 2.8 2.8 1 " اصفهان گالب 

 ● - 5.0 2.5 2 " چهارمحال و بختياری منج

 ● 25.2 3 0.5 6 " سمنان (1)چشمه روزبه

 ◊ 16.4 10 5 2 " فارس درودزن 

 ● 20.0 2.25 0.75 3 " " )سپيدان(بي شهيد طال

)رشد آب و فاضالب قم 

 (1)صنعت(
 ● 24.0 3.4 3.4 1 " قم
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 ... ادامه 1198برداری وزارت نیرو در سال  آبی در حال بهرههای برق(: ظرفیت اسمی و تولید نیروگاه1-191جدول )

 استان نام نیروگاه
نوع 

 مالکیت

 اویژهتولید ن )مگاوات(ها ظرفیت نیروگاه
 ساعت()گیگاوات

 خود مصرفی 
  )فنی و غیرفنی( 

تعداد 
 واحدها

ظرفیت هر 
 واحد

 کل
 ظرفیت

خط  3فشارشکن شماره ايستگاه
 )رشد صنعت محالت(قم  آب انتقال

 ● ● 4.80 4.80 1 " قم

خط  4فشارشکن شماره ايستگاه
 )رشد صنعت محالت(قم  آب انتقال

 ● ● 2.85 2.85 1 " قم

 ◊ 66.1 10 3.3 3 خ وصي كردستان (1)آزاد
 ● - 8.4 4.2 2 دولتي كرمانشاه پيران 
 ● 13.4 4.9 0.85+2+2 3 " وبويراحمد كهگيلويه (2)و كخدان 2پل كلو 
 ● 11.8 4 2 2 " "  1پل كلو 
 ● 13.1 3 1.5 2 " " 3كريك 
 ● 10.7 2.5 1.25 2 " "  2كريك 
 ● 10.9 2.5 1.25 2 " " (7ياسوج  -1)كريك  4پل كلو 
 ● 8.7 3 1.5 2 " گيالن تاريك

 ● 24.7 6.3 2.1 3 خ وصي " (1))سبز ماه آب(شهر بيجار 
 ● - 1.0 0.5 2 " مازندران جنت رودبار

 خط انتقال ت فيه خانه ساری
 )تاكام(

" " 2 0.63 1.26 ● ● 

 0.09 4.8 5.2 2.6 2 " مركزی آسيابك 
 ● 5.1 2.8 1.4 2 " همدان گاماسياب 

 0.1 272.5 95.0 - 48.0 - - جمع 
        های مینی و میکرو:نیروگاه

 ● ● 0.054 0.054 1 دولتي اردبيل (3)كرنق
 ● ● 0.065 0.065 1 " رضوی  خراسان (3)سررود
 ● ● 0.025 0.025 1 " " (3)گرني
 ● ● 1166 1111 6 خ وصي " (1)توسعه انرژی مشهد مديريت
 ● ● 0.43 0.43 1 " وبلوچستان  سيستان خانه زاهدان ت فيه
 - - 0.125 0.125 1 دولتي گيالن (3)ارده
 - - 0.06 0.06 1 " " (3)ناو

 - - 0.025 0.025 1 " " (3)خليان
 ● ● 0.32 0.32 1 خ وصي گيالن (1)كليور)پويش كار(

 ● 1.4 0.86 0.43 2 " لرستان  2دره تخت 
 ● ● 0.7 0.35 2 " "  1دره تخت 
 - - 0.05 0.05 1 " " (3)سيرم

)پارسطه  فشارشکن بروجطرد  
/ پرديسطططان سطططازه پايطططدار(
 (1)طراحان

" " 1 0.17 0.17 0.9 ● 

 - - 0.052 0.052 1 دولتي مازندران (3)درجان
 - - 0.036 0.036 1 " " (3)مران

زيست محيطي شهيد رجايي 
 (1))پارسه پايدار(

" " 1 0.73 0.73 4.3 ● 

ه )پارسط خانطه سطاری    ت فيه
 (1)پايدار(

" " 1 0.63 0.63 3.0 ● 

)پارسطيان  ت فيه خانطه اراك  
 (1)نانو دانش(

 ● 2.2 0.24 0.08 3 خ وصي مركزی

 ● 11.9 4.7 - 18.0 - - جمع 
 89.7 31087.5 12188.2 - 161.0  - جمع کل 

 باشد. يم گب منابع تيريشركت مداطالعات جدول مالحظات: منبع 
 باشد. وري برق )ساتبا( است كه تحت مالکيت بخش خصوصي مي هاي تجديدپذير و بهرهزمان انرژيها مربوط به سا( پروژه1
 شود.  مگاوات استآ يک نيروگاه محسوب مي 55/7واحد با ظرفيت كل  3مگاواتيآ كه جمعاً شامل  55/0مگاواتي و كخدان با يک واحد  2با دو واحد  2پل كلو ( نيروگاه 3
 باشند.                          مقادير در دسترس نمي  باشند.                                                               مي 05/0مقادير كمتر از   ◊
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 1198آبی کشور در سال  های برق نیروگاه یهای در دست اجرا مشخصات عمومی طرح(: 1-197جدول )

 نوع سد نام رودخانه نام استان یروگاهنام  ن
ارتفاع سد از پی 

 )متر(

 حجم کل مخزن 
 )میلیون مترمکعب(

      های بزرگ :نیروگاه

 3251 180 بتني دو قوسي  سيمره ايالم (1)ای سيمره تلمبه ذخيره

 1158 195 بتني دو قوسي نازك خرسان چهارمحال و بختياری (1و  2) 3خرسان 

 4671 182 با هسته رسي  سنگريزه كارون خوزستان (1)لياتوسعه گتوند ع

 300 125 خاكي با هسته رسي شاخه آزادرود كردستان (1)ای آزاد تلمبه ذخيره

 151 2300 (RCC)بتني غلتکي  زهره كهگيلويه و بويراحمد (3)چمشير

 2036 275 بتني دو قوسي بختياری لرستان (1)بختياری

 - - سنگريزه با هسته رسي رودبار لرستان ستان ای رودبار لر تلمبه ذخيره

      های متوسط: نیروگاه

 - - جرياني ارس آذربايجان شرقي (1و  4)چيلر(  ارس )قره

 1612 64 خاكي با هسته رسي " " (1)خداآفرين

 - - جرياني نمارستاق مازندران (1و  5)ای نمارستاق های زنجيره نيروگاه

      های کوچک:نیروگاه

 - - خاكي با هسته رسي ارس آذربايجان شرقي (1)سي قيزقلعه

 - - جرياني الوين چای آذربايجان غربي (1)زيوكه

 " سوله دوكل
سرشاخه 
 باراندوز چای

" (6) (6) 

 - (7) " ديناران چهارمحال و بختياری (1)بسته اردل

 554 123 با هسته رسي  سنگريزه گاوه رود كردستان (1)گاوشان

 كمبود اعتبارات متوقف شده است. ليطرح به دل نيا( 1
 باشد. هاي اجرائي مي ( درحال حاضر شامل مطالعات مهندسي و اجراي زيرساخت2
كرونتا   وعيشت  ليدر دو ماه گخر سالآ به دل نيو  همچن نانسيمشکالت قرارداد فا ليطرحآ به دل نيدرخصوص ا يکيزيف شرفتيدرصد پ يآ ضمن بازنگر85( درسال 3

 درصد بوده است.( 1/1 تنها 85طرح در سال  ياقدامات جار ريو سا روگاهين زاتيو حمل تجه ديخر ليكار به دل شرفتيمتوقف بوده است. )پ روگاهينصب ن اتيملع
 باشد. يگذار م هيانجام شده و در مرحله انتخاب سرما يبه بخش خصوص ي( فراخوان واگذار7
 باشد.  ستاق شامل دو نيروگاه و به صورت جرياني بوده و داراي بند انحرافي و فوربي مياي نمار هاي زنجيره ( پروژه نيروگاه5
 باشد.  ( پروژه به صورت جرياني بوده و داراي سه بند انحرافي بوده و فاقد سازه سد مي6
  باشد. ي( بسته اردل شامل سه نيروگاه عزيز گبادآ گبسرده و دوپالن بوده و فاقد سازه سد م1

  1191-98 های سال طی کشور آبی برق های  نیروگاه ناویژه تولید(: 1-22)نمودار
 (ساعت گیگاوات)



      

 
   3182ترازنامه انرژي سال  854

 

آبی  های برق نیروگاه یهای در دست اجرا ظرفیت قابل نصب و انرژی متوسط ساالنه طرح(: 1-198جدول )

 1198کشور در سال 

 نام  نیروگاه
نوع 

 مالکیت

ظرفیت قابل 
 )مگاوات( نصب

انرژی متوسط 
ساالنه 

 ساعت( )گیگاوات

 سال
 بهره برداری

درصد پیشرفت کار و وضعیت 
 1198طرح تا پایان سال 

      ای بزرگ:هنیروگاه

 (2و  3) برنامه هفتم 584 400 دولتي (1)ای سيمره تلمبه ذخيره

 (3) برنامه هفتم 1106 410 " (1و  4) 3خرسان 

 (3) برنامه هفتم (5) 640 " (1)توسعه گتوند عليا

 (2و  3) برنامه هفتم 365 170(7) " (1و 6)ای آزاد تلمبه ذخيره

 72.2(10) 1401(9) 428 176 " (8)چمشير

 19(3)  برنامه هشتم 2150 750 " (1)بختياری

 (3) برنامه هفتم 1375 400 " (1)ای رودبار لرستان تلمبه ذخيره

 - - 428 176 - (12)های بزرگ جمع نیروگاه

      های متوسط: نیروگاه

 (3) برنامه هفتم 725 100 دولتي (13)چيلر( ارس )قره

 40 (3)  برنامه هفتم 275 100 " خداآفرين 

 (3) برنامه هفتم 72 12.6 " (1و  14)ای نمارستاق های زنجيره نيروگاه

 - - - - - (38)های متوسط  جمع نیروگاه

      های کوچک:  نیروگاه

 (3) برنامه هفتم 135 40 دولتي (16)سي قيزقلعه

 (3) برنامه هفتم 28 6.2 " (1)زيوكه

 69.9 1401 17.5 4.4 " سوله دكل 

 10(3)  برنامه هفتم 108 20 " ( 1و  15، 16)اردلبسته 

 60(3) برنامه هفتم 11 4.5 " گاوشان

 - - 17.5 4.4 - (38)های کوچک جمع نیروگاه

 - - 445.5 180.4 -  (38)جمع کل

 ث شود.گذاري از طريق فاينانس خارجي احدا ( به دليل كمبود اعتبارات دولتي مقرر گرديده اين نيروگاه با جذب سرمايه1
 باشد. ( درصد پيشرفت نيروگاه به صورت تفکيکي موجود نمي2
 ( اين طرح به دليل كمبود اعتبارات متوقف شده است.3
 باشد.       هاي اجرائي مي مهندسي و اجراي زيرساخت ( درحال حاضر شامل مطالعات7
 گردد.  يش انرژي توليدي نمي( توسعه ظرفيت باعث تغيير ضريب كاركرد نيروگاه شده و در نتيجه باعث افزا5
 باشد. مگاوات در مرحله واگذاري به بخش خصوصي جهت اجرا مي 370مگاواتي از منابع عمومي و دو واحد جمعاً به ظرفيت  110( يک واحد 6
 مگاواتي اين نيروگاه از دستور كار خارج شده است. 110( دو واحد 1
 باشد. مگاواتي مي 11مي مگاواتي و يک واحد تنظي 55( طرح شامل سه واحد 5
 ( درصورت تأمين اعتبار8

نا آ ضمن بازنگري درصد پيشرفت فيزيکي درخصوص اين طرحآ به دليل مشکالت قرارداد فاينانس و  همچنين در دو ماه گخر سالآ به دليل شيوع كرو85( درسال 10
 درصد بوده است.( 1/1تنها  85زات نيروگاه و ساير اقدامات جاري طرح در سال عمليات نصب نيروگاه متوقف بوده است. )پيشرفت كار به دليل خريد و حمل تجهي

 هاي اجرايي كه درحال حاضر متوقف هستند در جمع لحاظ نشده است. ( طرح12
 باشد.   گذار مي ( فراخوان واگذاري به بخش خصوصي انجام شده و در مرحله انتخاب سرمايه13
 باشد. مگاوات مي 5/8مگاوات و نمارستاق دو به ظرفيت  5/2ظرفيت  ( شامل دو نيروگاه نمارستاق يک به17
 ( بسته اردل شامل سه نيروگاه عزيزگبادآ گبسرده و دوپالن است.15

 باشد. گماده واگذاري براي احداث به بخش خصوصي مي 18در قالب تبصره  (16 
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 1198کشور در سال  یآب برق یها روگاهین یدر دست مطالعه و آماده اجرا یطرح ها دیو تول تی(: ظرف1-199جدول )

 سد و نیروگاه
 ظرفیت قابل نصب

 )مگاوات(

 قابلیت تولید ساالنه
 )گیگاوات ساعت(

 170.0 27.6 آذربايجان شرقي

 296.3 104.1 آذربايجان غربي

 1608.0 980.0 اردبيل

 37.0 4.0 اصفهان

 26.0 7.0 ايالم

 168.5 40.2 بوشهر

 887.6 349.6 چهارمحال و بختياری

 54.0 24.0 خراسان رضوی

 216.0 400.0 خراسان شمالي

 6367.8 2868.4 خوزستان

 202.0 80.0 زنجان

 18.5 2.4 سمنان

 252.5 72.9 فارس

 41.9 7.8 قزوين

 5.0 5.0 كرمان

 396.9 3.6 كرمانشاه

 253.8 49.5 كهگيلويه و بويراحمد

 16.6 4.0 گلستان

 273.9 57.1 گيالن

 200.0 115.0 ستانلر

 921.4 291.6 مازندران

 17.5 2.6 هرمزگان

 12431.2 5496.4 کل کشور

 

 1198کشور در سال  یآب برق یها روگاهیدر مرحله شناخت ن یها طرح دیو تول تی(: ظرف1-211جدول )

 سد و نیروگاه
 ظرفیت قابل نصب

 )مگاوات(

 قابلیت تولید ساالنه
 )گیگاوات ساعت(

 251.4 36.0 قيآذربايجان شر

 167.0 96.7 آذربايجان غربي

 4.0 0.6 اردبيل

 25.5 5.9 البرز

 48.0 10.0 تهران

 - 0.01 چهارمحال و بختياری

 391.9 169.7 خوزستان

 10.0 3.0 زنجان

 31.0 11.0 كردستان

 53.9 11.5 گيالن

 ● 2.0 لرستان

 769.4 314.2 مازندران

 1752.1 660.6 كل كشور
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 1198نصب شده کشور در سال  یباد یها نیتورب یها تی(: مشخصات سا1-211جدول )

 شهرستان استان سایت  نیروگاه بادی
 های نصب شده  توربین

 ظرفیت )کیلووات( تعداد 

 منجيل

 14520 22 رودبار گيالن پسکوالن 

 2150 4 " " رودبار

 13250 31 " " منجيل  

 13500 27 " " هرزويل

 48840 74 قزوين  قزوين (1)ياهپوشس منجيل

 61200 18 " " سياهپوش آرين مه باد

 5000 2 " " كهك كهك

 20000 8 " " " 2كهك 

 30000 12 " " " 3كهك 

 بينالود

 ديزباد سايت بينالود

 28380 43 نيشابور  خراسان رضوی  خراسان/ بينالود

" " " 2 4100 

 4710 3 خراسان رضوی  " خواف  خواف 

 سهند
 10 1 تبريز  آذربايجان شرقي دانشگاه سهند تبريز

 1980 3 " " عون ابن علي تبريز 

 660 1 سراب " سراب سراب

 50000 20 آق كند " آق كند  مپنا

 660 1 زابل  سيستان و بلوچستان زابل لوتك

 660 1 شيراز فارس بابا كوهي  بابا كوهي شيراز

 660 1 ماهشهر خوزستان ماهشهر ماهشهر خوزستان

 660 1 اردبيل اردبيل سرعين اردبيل سرعين اردبيل

 660 1 نير " نير نير

 660 1 اصفهان  اصفهان  صفه اصفهان  صفه اصفهان 

 302260 277 - - جمع

 اي گيالن متصل است. ( اين نيروگاه به برق منطقه1
 

 1191-98های  لبادی طی سا  های برق و تولید برق نیروگاه تی(: ظرف1-212جدول )

 کل ظرفیت اسمی  نوع مالکیت منطقه سال
 )کیلووات(

کل تعداد 
 توربین

 تولید ناویژه برق 
 ساعت()گیگاوات

1331 
گيالن، قزوين، خراسان، تبريز، زابل، شيراز، 

 خوزستان و اصفهان
 217 168 98210 (1)دولتي و خ وصي

1331 
گيالن، قزوين، خراسان، تبريز، زابل، شيراز، 

 ستان، اصفهان و اردبيلخوز
 206.6 180 106130 (1)دولتي و خ وصي

1332 
گيالن، قزوين، خراسان، تبريز، زابل، شيراز، 

 خوزستان، اصفهان و اردبيل
 375.6 182 110130 (1)دولتي و خ وصي

1333 
گيالن، قزوين، خراسان، تبريز، زابل، شيراز، 

 خوزستان، اصفهان و اردبيل
 358.1 224 153560 (1)دولتي و خ وصي

1334 
گيالن، قزوين، خراسان، تبريز، زابل، شيراز، 

 خوزستان، اصفهان و اردبيل
 220.9 226 158560 (1)دولتي و خ وصي

1335 
گيالن، قزوين، خراسان، تبريز، زابل، شيراز، 

 خوزستان، اصفهان و اردبيل
 250.4 239 191060 (1)دولتي و خ وصي
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 ... ادامه 1191-98های  های برق بادی طی سال برق نیروگاه و تولید تی(: ظرف1-212جدول )

 کل ظرفیت اسمی  نوع مالکیت منطقه سال
 )کیلووات(

کل تعداد 
 توربین

 تولید ناویژه برق 
 ساعت()گیگاوات

1336 

 78.5 84 43420 خ وصي گيالن، منجيل

 74 48840 " (2)سياهپوش( -قزوين )سايت منجيل -

 78.5 158 92260 (3)خ وصي جمع

 110.4 22 55000 خ وصي تاكستان قزوين 

 41.5 18 61200 " آرين مهباد قزوين 

 خراسان ، بينالود
 57.3 43 28380 (1)خ وصي

 11.8 2 4100 خ وصي

 خواف

 3.2 1 1500 خ وصي

" 2500 1 - 

" 710 1 0.6 

 - 1 10 دولتي سهند تبريز

 1.7 3 1980 " عون ابن علي تبريز

 0.7 1 660 " سراب

 - 8 20000 خ وصي آق كند آذربايجان شرقي

 0.7 1 660 دولتي لوتك زابل

 0.2 1 660 " باباكوهي شيراز 

 - 1 660 " ماهشهر خوزستان 

 0.2 1 660 دولتي سرعين اردبيل

 0.4 1 660 " نير

 - 1 660 دولتي صفه اصفهان 

 307.2 265 272260 - جمع

1337 

 139.0 84 43420 خ وصي گيالن، منجيل

 74 48840 " (2)سياهپوش( -قزوين )سايت منجيل -

 139.0 158 92260 (3)خ وصي جمع

 153.0 22 55000 خ وصي تاكستان قزوين 

 143.0 18 61200 " آرين مهباد قزوين 

 خراسان، بينالود
 58.0 43 28380 (1)خ وصي

 12.0 2 4100 خ وصي

 خواف

 4.0 1 1500 خ وصي

" 2500 1 7.0 

" 710 1 1.0 
 - 1 10 دولتي سهند تبريز

 - 3 1980 " عون ابن علي تبريز

 - 1 660 " سراب

 1.2 13 32500 خ وصي شرقي آق كند آذربايجان

 - 1 660 دولتي لوتك زابل

 - 1 660 دولتي باباكوهي شيراز 

 - 1 660 دولتي ماهشهر خوزستان 

 - 1 660 دولتي سرعين اردبيل

 - 1 660 " نير

 - 1 660 دولتي صفه اصفهان 

 518.2 270 284760 - جمع
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 ... ادامه 1191-98های بادی طی سال  های برق و تولید برق نیروگاه تی(: ظرف1-212جدول )

 کل ظرفیت اسمی  نوع مالکیت منطقه سال
 )کیلووات(

کل تعداد 
 توربین

 رق تولید ناویژه ب
 ساعت()گیگاوات

1338 

 201.5 84 43420 خ وصي گيالن، منجيل

 74 48840 " (2)سياهپوش( -قزوين )سايت منجيل -

 201.5 158 92260 (3)خ وصي جمع

 1.111 22 55000 خ وصي تاكستان قزوين )كهك(

 164.0 18 61200 " آرين مه باد قزوين 

 خراسان، بينالود
 52.6 43 28380 (1)يخ وص

 11.7 2 4100 خ وصي

 خواف

 5.6 1 1500 خ وصي

" 2500 1 5.7 

" 710 1 1.1 

 - 1 10 دولتي سهند تبريز

 - 3 1980 " عون ابن علي تبريز

 - 1 660 " سراب

 23.3 20 50000 خ وصي شرقي آق كند آذربايجان

 - 1 660 دولتي لوتك زابل

 - 1 660 دولتي باباكوهي شيراز 

 - 1 660 دولتي ماهشهر خوزستان 

 - 1 660 دولتي سرعين اردبيل

 - 1 660 " نير

 - 1 660 دولتي صفه اصفهان 

 615.6 277 302260 - جمع

 باشد.    يم انهيسال ديدرصد تول 1تا  5/0 نيب نيمالحظات: خودمصرفيآ با توجه به نوع تورب
 واگذار شده است. نالوديبرق سبز ب يروين ديبه شركت تول 1358مگاوات در سال  35/25 تي( به ظرفنالوديخراسان )ب روگاهين( 1
 واگذار شده است. ليبرق سبز منج يروين ديبه شركت تول 1387مگاواتآ در اواسط سال  26/82 تيها به ظرفروگاهين نيا( 2
 متصل است. النيگ يابه برق منطقه روگاهين  نيا( 3

 

 1191-98های های خورشیدی کشور طی سال   نیروگاه(: ظرفیت اسمی 1-211جدول )

 )کیلووات(

 استان
 نوع
 مالکيت

1191 1191 1192 1191 1191 1191 1191 1197 1198 

 51 51 51 86 86 (1) 24 24 24 دولتي  آذربايجان شرقي

 1000 - - - - - - - - خ وصي اردبيل

 13608 11450 11000 11000 - - - - - " اصفهان

 البرز
 (2) (2) 40 40 40 40 40 40 40 ولتي د

 630 630 630 - - - - - - خ وصي

 تهران
 20(2)  20(2)  27.2 7.2 7.2 7.2 5 5 6 دولتي 

 21829 21834 19134 734 514 514 - - - خ وصي

 1500 1500 1500 - - - - - - خ وصي وبختياری چهارمحال

 18000 11000 10000 - - - - - - " خراسان جنوبي

 5310 310(3) 310(3) 310(3) - - - - - " خراسان رضوی

 2000 - - - - - - - - " خوزستان

 زنجان
 (2) (2) 100 100 100 - - - - دولتي 

 7000 - - - - - - - - خ وصي
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 ... ادامه 1191-98های های خورشیدی کشور طی سال   (: ظرفیت اسمی نیروگاه1-211جدول )

 )کیلووات(

 استان
 نوع

 مالکیت
1191 1191 1192 1191 1191 1191 1191 1197 1198 

 سمنان
 (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) دولتي 
 1310 1310 1310 - - - - - - خ وصي

 10000 10000 10000 - - - - - - خ وصي وبلوچستان سيستان

 57164 34600 14600 - - - - - - " فارس

 3000 2000 - - - - - - - " قزوين

 11000 11000 225 225 - - - - - " قم

 45700 39700 18200 4200 - - - - - " كرمان

 (2) - - - - - - - - دولتي  مركزی

 10000 10000 10000 - - - - - - خ وصي هرمزگان

 45400 45400 38400 14000 - - - - - " همدان

 يزد
 (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) دولتي 
 58500 58500 20000 - - - - - - خ وصي

های  سامانه 

فتوولتائيك در سطح 

 كشور

 6383.2 5383.2 5236 5071 5071 - - - - دولتي

 49934 34479 16139.5 3779 3346 - - - - خ وصي

 369339.2 299167.2 176902.7 39552.2 9164.2 561.2 69.0 69.0 70.0 - جمع 

لحاظ نشده  روگاهين نيا تيهاآ ظرف روگاهين تيشده است. لذا در جمع ظرف يگور االحداث جمعديدر ساختمان جد يجهت نصب و راه انداز زيتبر يديخورش روگاهين( 1
 است.

پشت بامي لحاظ كيلووات فتوولتائيکآ سيستم فتوولتائيک تهرانآ خورشيدي زنجان  و خورشيدي پژوهشگاه نيروي اراک در سامانه هاي  70( ظرفيت سيستم هاي 2  
 گرديده است

 كيلووات گن به بهره برداري رسيده است. 310كيلووات بوده كه  1000( كل قرارداد 3
آ هاروگاهين تياند. لذا در جمع ظرفبال استفاده گشته 1380به روستاها از سال  يرسان بوده كه با برق يدولت يهاروگاهيجزو ن زدي ديسمنان و درب ريسركو يهاروگاهين (7

  گنها لحاظ نشده است. تيظرف
 

   1191-98های (: تولید ویژه برق خورشیدی کشور طی سال1-211جدول )
 ساعت()مگاوات

 استان
 نوع

 مالکیت
1191 1191 1192 1191 1191 1191 1191 1197 1198 

 77.7 72.4 68.8 141.3 103.8 (1) 25.3 33.8 24.0 دولتي  شرقي آذربايجان

 2.7 - - - - - - - - خ وصي اردبيل

 211300.9 21058.4 18316.8 - - - - - - " اصفهان

 البرز
 (2) (2) (2) 72.0 44.3 32.0 34.2 26.5 24.0 دولتي 
 875.8 880.4 1419.2 - - - - - - خ وصي

 تهران
 (3) (3) 10.2 12.7 10.1 8.5 8.5 3.5 (3) دولتي 
 24687.9 33930.6 2454.0 1007.2 529.4         خ وصي

 2617.2 2739.6 956.4 - - - - - - خ وصي وبختياری چهارمحال

 30578.9 20362.3 73.1 - - - - - - " خراسان جنوبي

 5948.4 229.9 - - - - - - - " خراسان رضوی

 4.4 - - - - - - - - " خوزستان

 زنجان
 (3) (3) 160.0 150.0 169.0 - - - - دولتي 
 7832.6 - - - - - - - - خ وصي

 سمنان
 (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) دولتي 
 10056.8 2243.9 511.5 - - - - - - خ وصي
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 ... ادامه 1191-98های (: تولید ویژه برق خورشیدی کشور طی سال1-211جدول )
 ساعت()مگاوات

 نوع استان
 1191 1191 مالکیت

119
2 

1191 1191 1191 1191 1197 1198 

 18313.5 18661.5 304.3 - - - - - - خ وصي وبلوچستان سيستان
 60940.5 36036.8 1268.9 - - - - - - " فارس
 3669.2 851.5 - - - - - - - " قزوين
 20940.5 5276.7 394.1 136.4 - - - - - " قم
 63600.0 46542.8 18254.3 - - - - - - " كرمان
 مركزی
 هرمزگان

 - - - - - - - - دولتي 
(3)

 
 16924.1 16666.7 607.5 - - - - - - خ وصي

 79138.7 67122.9 37687.7 2900.0 - - - - - " همدان

 يزد
(4) دولتي 

 
(4)

 
(4)

 
(4)

 
(4)

 
(4)

 
(4)

 
(4)

 
(4)

 
 115244.7 66847.4 3711.5 - - - - - - خ وصي

های فتوولتائيك  سامانه 
 در سطح كشور

دولتي 
 - - - - - - - - - خ وصي

 672754.6 339523.9 86198.2 4419.7 856.6 40.5 68.0 63.8 48.0 - ع جم

لحتاظ   روگتاه ين نيت ا تيهاآ ظرفروگاهين تيشده است. لذا در جمع ظرف ياالحداث جمع گور ديدر ساختمان جد يجهت نصب و راه انداز زيتبر يديخورش روگاهين (1
  نشده است.

 نداشته است. ديخارج از شبکه بوده و تول 1386ها در سال قال از پنلانت ليطالقان به دل لوواتيك 70 روگاهين( 2
 شود. يارائه نم کيگن به تفک ديلحاظ شده و گمار تول يدولت يپشت بام يها ( در سامانه3
 

  1191-98های های جنگلی کشور طی سال (: تولید فرآورده1-211جدول )
 )مترمكعب(

 حجم کل تولید استان های چوبی هسایر فرآورد زغال چوب هیزم سال/ استان 

1331 221247 2148 516282 739677 

1331 246212 2964 568265 817441 

1332 196746 3204 468586 668536 

1333 191847 1566 492697 686110 

1334 

 61731 52469 2010 7252 گيالن

 381907 289048 24 92835 مازندران

 113795 51981 - 61814 گلستان

 557433 393498 2034 161901 جمع

1335 

 57598 46825 1752 9021 گيالن

 302047 225937 - 76110 مازندران

 109620 49566 - 60054 گلستان

 469265 322328 1752 145185 جمع

1336 

 28037 23799 354 3884 گيالن

 312959 225789 - 87170 مازندران

 65180 28687 - 36493 گلستان

 406176 278275 354 127547 جمع

1337 

 28037 23799 354 3884 گيالن

 312959 225789 - 87170 مازندران

 65180 28687 - 36493 گلستان

 406176 278275 354 127547 جمع

1338 

(1) گيالن
 

(1)
 

(1)
 

(1)
 

(1) مازندران
 

(1)
 

(1)
 

(1)
 

(1) گلستان
 

(1)
 

(1)
 

(1)
 

(1) جمع
 

(1)
 

(1)
 

(1)
 

 باشد. درصد افت و ارّه خور مي 5مالحظات: جمع توليدات بدون احتساب 
 باشد.مترمکعب زغال مي 3مترمکعب هيزم و معادل  6هر تن زغال معادل               

 صورت نگرفته است يجنگل يطرح تنفس جنگلآ برداشت مجاز از فرگورده ها ليآ به دل1385( در سال 1
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 1191-98های های جنگلی طی سال واحد از تولیدات فرآورده (: ارزش هر1-211جدول )
 )هزار ریال بر مترمكعب( 

 گلستان مازندران )ساری( مازندران )نوشهر( گیالن شرح
     :هیزم

 570 570 570 570  1331سال 
 627 627 627 627 1331سال 
 893 893 893 893 1332سال 
 1368 1184 1134 893 1333سال 
 1329 1320 1320 1315 1334سال 
 1657 1600 1320 1628 1335سال 
 2700 2650 2600 2500 1336سال 
 2700 2650 2600 2500 1337سال 
 (1) (1) (1) (1) 1338سال 

     زغال: 
 2750 2750 2750 2750  1331سال 
 3025 3025 3025 3025 1331سال 
 6250 6250 6250 6250 1332سال 
 - - - 7800 1333سال 
 - 9300 - 9400 1334سال 
 - - - 10000 1335سال 
 - - - 25000 1336سال 
 - - - 25000 1337سال 
 (1) (1) (1) (1)  1338سال 

 باشد.  مترمکعب زغال مي 3مترمکعب هيزم و معادل  6مالحظات: هر تن زغال معادل 
 صورت نگرفته است. يجنگل يهاطرح تنفس جنگلآ برداشت مجاز از فرگورده ليآ به دل1385در سال 

 
 1191-98های های غیرمجاز زغال چوب طی سال: میزان برداشت(1-217جدول )

 )کیلوگرم(

 1197 1191 1191 1191 1191 1192 1191 1191 1189 استان/ سال
 - - - - - - 350 - - آذربايجان شرقي
 - 25000 - - 1000 - - - - آذربايجان غربي

 300 - - - - - - - - البرز 
 15250 14947 27170 7751 11084 7927 6003 13642 6795 اردبيل
 14589 1998 5257 8486 12851 2225 7750 1180 1615 اصفهان
 7580 6593 6082 1541 3744 2997 1905 1840 849 ايالم
 1040 452 350 1337 1489 695 50 8760 332 بوشهر
 - - - - - - 1255 - 350 تهران
 5636 13306 13228 15996 15756 16411 14255 19269 17630 محال و بختياریچهار

 200(2) 1280(1) 7228(1) 826(1) 335(1) 1816(1) - 140(1) 1200(1) خراسان
 13975 14067 21073 19375 18729 39184 32104 19103 29142 خوزستان
 - - - - - - - - - زنجان
 2167 7652 3877 2304 - 958 3050 2392 400 سمنان

 4454 850 700 740 - - 3072 781 - سيستان و بلوچستان
 19329 26158 22287 53578 60458 8697 1690 1727 5152 فارس
 - - - - - - - - - قزوين
 680 - - - - - - - - قم

 4434 1955 2750 13621 1870 1280 4320 3130 2115 كردستان
 5120 0.9 300 720 130 - 775 - 3944 كرمان

 1396 679 12 1620 210 1265 - - - كرمان )جيرفت(
 20586 14918 12122 13709 11739 4960 11500 6443 6959 كرمانشاه

 7299 6685 2926 9115 5047 10707 4498 3918 2709 كهگيلويه و بويراحمد
 2860 1734 2808 17800 1298 1162 639 6510 - گلستان
 20611 3388 10698 3904 7587 3240 7437 9679 8645 گيالن
 17939 23182 21166 17559 32151 22052 21613 29752 21674 لرستان

 5730 12315 18227 14559 7878 17130 7335 8524 12226 مازندران )ساری(
 1020 - 1250 - - 5000 - - - مازندران )نوشهر( 

 - - - - - - - - - مركزی
 - 250 880 1660 870 425 601 10 2050 هرمزگان
 7300 12500 - - - - - - - همدان
 1300 - - - 2600 - 100 2780 - يزد

 180795 189910 180390 206201 196825 148130 130302 139580 123787 جمع

 باشد.  ميو جنوبي رضوي به بعد مربوط به استان خراسان 55( ارقام زغال چوب كشف شده سال 1
 باشد. رضوي ميمربوط به استان خراسان 85ل چوب كشف شده سال ( ارقام زغا2



      

 
   3182ترازنامه انرژي سال  828

 

 1198ها  در سال برآورد مصرف هیزم، زغال چوب، ، فضوالت دامی و  بوته و خار  در بخش خانگی به تفکیک استان  (:1  -218جدول )

 )تن(بوته و خار  )تن(فضوالت دامی  )کیلوگرم(زغال چوب   )مترمکعب(هیزم  استان

 - 182699 - 413637 جان شرقيآذرباي

 146 86806 - 293079 آذربايجان غربي

 - - 300 - البرز 

 - 37519 15250 13620 اردبيل

 138586 13342.2 14589 70169 اصفهان

 74 128 7580 64384 ايالم

 300 - 1040 12350 بوشهر

 - - - - تهران

 156 3413 5636 652756 چهارمحال و بختياری 

 32573 154685 200 1593101 خراسان

 12100 14561 13975 44390 خوزستان 

 - 86239 - 77285 زنجان

 221488 1109.4 2167 23520 سمنان

 5 1426 4454 441279 سيستان و بلوچستان

 90316 52228 19329 212955 فارس

 - 25364.2 - 13298 قزوين

 - - 680 - قم

 1876 197215 4434 745602 كردستان

 284295 - 5120 1682151 كرمان

 1665 - 1396 - كرمان )جيرفت و كهنوج( 

 3021 23432.4 20586 84533 كرمانشاه

 4240 - 7299 1118739 كهگيلويه و بويراحمد

 124350 375 2860 436138 گلستان

 - - 20611 12991 گيالن

 9674 3267 17939 887443 لرستان

 956 770 6750 184185 مازندران )ساری و نوشهر(

 - - - - مركزی

 - - - 63323 هرمزگان

 1281 - 7300 - همدان

 4100 - 1300 26891 يزد 
 931202 884579 180795 9167819 جمع مصرف قبل از اجرای طرح جایگزینی سوخت  

پس از اجررای   1198برآورد مصرف در سال 
 ها طرح هدفمندی یارانه

8100000 180795 86360 600000 

 1641.1 236.2 0.9 6443.4 مصرف )هزار بشکه معادل نفت خام( 

 
  1191-98های (: واردات و صادرات زغال چوب طی سال1-219جدول )

 )تن(

 صادرات  واردات سال

1331 4151.1 702.3 
1332 4260.3 525.4 
1333 6111.3 257.5 
1334 6480.1 295.1 
1335 6178.6 414.8 
1336 9156.8 456.4 
1337 3666.4 867.1 
1338 ○ ○ 

 .باشند مي محرمانه مقادير ○
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  های بیوگاز در کشور  (: ظرفیت و تولید برق از نیروگاه1-211جدول )

 منطقه 
کل ظرفیت اسمی 

 )کیلووات(
کل ظرفیت عملی 

 )کیلووات(

تولید ناویژه برق 
 ساعت( )گیگاوات

مصرف داخلی 
 ساعت( )کیلووات

 ● 21.9 5665 6660  1331سال 
 ● 22.6 5665 6660  1331سال 
 ● 20.8 5665 6660 1332سال 
 ● 47 10565 11560 1333سال 
 ● 14.4 10565 11560 1334سال 
 ● 23.6 10565 11560 : 1335سال 

 ● 2.1 1065 1200 (1)نيروگاه بيوگاز سوز شيراز
 ● 4.4 600 660 (2)نيروگاه بيوگاز سوز مشهد

 ● 4.5 4000 4800 ب تهرانبيوگاز از لجن فاضال
 ● ● 1900 1900 زباله سوزهای تهران )تيم كيان(

 ● 12.6 3000 3000 )تدبير توسعه سالمت( 2زباله سوزهای تهران 
 ● 38.1 10565 11560 : 1336سال 

 ● 2.3 1065 1200 (1)نيروگاه بيوگاز سوز شيراز
 ● 4.6 600 660 (2)نيروگاه بيوگاز سوز مشهد

 ● 9.3 4000 4800 لجن فاضالب تهران بيوگاز از
 ● 11 1900 1900 زباله سوزهای تهران )تيم كيان(

 ● 10.9 3000 3000 )تدبير توسعه سالمت( 2زباله سوزهای تهران 
 ● 21.6 10565 11560 : 1337سال 

 ● 1.2 1065 1200 (1)نيروگاه بيوگاز سوز شيراز
 ● 4.2 600 660 (2)نيروگاه بيوگاز سوز مشهد

 ● 10.7 4000 4800 بيوگاز از لجن فاضالب تهران
 1900 1900 زباله سوزهای تهران )تيم كيان(

(3)
 ● 

 ● 5.5 3000 3000 )تدبير توسعه سالمت( 2زباله سوزهای تهران 
 ● 18.6 10565 11560 : 1338سال 

 ● 1.4 1065 1200 (1)نيروگاه بيوگاز سوز شيراز
 ● 4.0 600 660 (2)نيروگاه بيوگاز سوز مشهد

 ● 9.4 4000 4800 بيوگاز از لجن فاضالب تهران
 1900 1900 زباله سوزهای تهران )تيم كيان(

(3)
 ● 

 ● 3.7 3000 3000 )تدبير توسعه سالمت( 2زباله سوزهای تهران 

 تيباتوجه به موقع يباشد وليم لوواتيك 1065 برابر رازيش يقابل نصب در محل دفن زائدات جامد شهر تيانجام شده ظرف يهايسنج ليپتانس يبر مبنا( 1
 است. لوواتيك 750شهر  نياز محل دفن ا يبهره بردار تيگذشتهآ هم اكنون ظرف انيو مشخصات دفن زائدات در طول سال

ساعت در ماه است كه البته  مگاوات 756نصب شده حدود  زاتيتجه يمشهد بر مبنا ياز محل دفن زائدات جامد شهر يکيالکتر يانرژ ديتول يواقع زانيم( 2
 فراتر خواهد بود. اريمقدار بس نياز ا ياستحصال انرژ زانيكاملآ م زاتيو نصب تجه يدفنگاه مهندس کيدر صورت احداث 

 توليد نداشته است. 1385و 1381( به دليل تعميرات و نگهداري در سال 3
  باشند. مقادير در دسترس نمي 
 

 به تفکیک 1198های تجدیدپذیر غیردولتی در سال برق از نیروگاه : نرخ پایه خرید(1-211جدول )
 منابع انرژی تجدیدپذیر و پاک

 نرخ پایه خرید تضمینی برق   انواع نیروگاه
 ساعت( )ریال بر کیلووات

 زيست توده

 4050 لندفيل
 5250 هاضم بيهوازی ساير فرآيندهای زيستي)بيوشيميايي( ازجمله:

سططوزی،  رتططي )ترموشططيميايي( ازجملططه: زبالططه كليططه فرآينططدهای حرا
 5550 سازی و پيروليز گازی

 661. با ظرفيت ده مگاوات و كمتر (1)مزرعه بادی 
 6370 با ظرفيت ده مگاوات و كمتر (1)مزرعه خورشيدی

مولطدهای مخطتم مشططتركين بطرق تطا سططق      
 ظرفيت انشعاب

 7410 بادی با ظرفيت يك مگاوات و كمتر
 9100 كيلووات و كمتر 111فيت خورشيدی با ظر

 10400 كيلووات و كمتر  21خورشيدی با ظرفيت 
 6370 زمين گرمايي )شامل حفاری و تجهيزات(

 3770 توليد برق از بازيافت تلفات حرارتي در فرآيندهای صنعتي

مگطاوات و   11برق آبطي كوچطك )بطا ظرفيطت     
 كمتر(:

 ها بر روی رودخانه
 4940 ای يا جرياني( )رودخانه

بر روی خطوط لوله انتقال آب و فاضالب و تاسيسات جطانبي سطدها   
 4225 )پای سد و خطوط انتقال(

 6432 های سوختي سامانه پيل
 2080 های انبساطي توربين

 زميمگتاواتآ براستاس مکتان    10 يبتاال  تيت بتا ظرف  يانعقاد قراردادهتا  روآين ريوز 25/02/1700مورخ  100/20/15227/1700 ( مصوبه شماره2( براساس ماده )1
 گردد. يمناقصه انجام م





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ای ناشی از تولید و مصرف انرژی کشور انتشار گازهای آالینده و گلخانه -

 ای ناشی از مصرف انواع سوخت در بخش انرژی انتشار گازهای آالینده و گلخانه -

 ای سرانه انتشار گازهای آالینده و گلخانه -

 

 
  زیستجداول محیط -8-11-1

 



      

 
   3189ترازنامه انرژي سال  622

 

  1938ای ناشی از تولید و مصرف انرژی کشور در سال  میزان انتشار گازهای آالینده و گلخانه: (1-212جدول )
 ها به تفکیک بخش

 )تن( 

 NOx 2SO 9SO CO SPM 2CO 4CH O2N بخش/ گاز

         مصرف نهايي انرژي

 534 4490 161981863 13526 48015 206 21135 139389 خانگي، تجاري و عمومي

 262 2237 114031152 18466 20938 702 54586 181190 صنعت 

 7272 58202 156389355 335320 11602466 4451 422676 1040477 حمل و نقل 

 6632 58096 150875784 308287 11571019 4043 388277 984663 درياييو اي جاده -

 524 76 1356583 6355 3466 96 8088 12999 ريلي -

 116 29 4156989 20678 27980 312 26311 42815 هوايي  -

 2601 505 13869836 16664 8399 244 39471 38166 كشاورزي

 ● ● ● ● ● ● ● ● مصارف نامشخص 

                 مصرف بخش انرژي

 39 361 18894839 ● ● ● ● ● پااليشگاهي 

 603 4183 195118299 30068 146859 3753 396566 740221 نيروگاهي 

 11311 69977 660285346 414044 11826676 9357 934433 2139443  جمع

  باشند.مقادير در دسترس نمي 

 

 1938ای در سال  های مصرف کننده انرژی در انتشار گازهای آالینده و گلخانه سهم هریک از بخش(: 1 -219جدول )
 )درصد( 

 NOx 2SO 9SO CO SPM 2CO 4CH O2N بخش/ گاز

         مصرف نهايي انرژي

 4.72 6.42 24.53 3.27 0.41 2.20 2.26 6.52 خانگي، تجاري و عمومي

 2.32 3.20 17.27 4.46 0.18 7.50 5.84 8.47 صنعت 

 64.29 83.17 23.69 80.99 98.10 47.57 45.23 48.63 حمل و نقل 

 58.63 83.02 22.85 74.46 97.84 43.21 41.55 46.02 درياييو اي جاده -

 4.63 0.11 0.21 1.53 ◊ 1.03 0.87 0.61 ريلي -

 1.03 0.04 0.63 4.99 0.24 3.34 2.82 2.00 هوايي  -

 22.99 0.72 2.10 4.02 0.07 2.61 4.22 1.78 كشاورزي

 ● ● ● ● ● ● ● ● مصارف نامشخص 

                 مصرف بخش انرژي

 0.35 0.52 2.86 ● ● ● ● ● پااليشگاهي 

 5.33 5.98 29.55 7.26 1.24 40.11 42.44 34.60 نيروگاهي 

 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00  جمع

  باشند.مقادير در دسترس نمي 

  باشند. مي 50/5مقادير كمتر از 
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  1938های مختلف انرژی در سال  از بخش  NOxو    CO2 ،SO2(: میزان انتشار 1 -29) نمودار

 تن( هزار)

 

CO2 SO2 NOx        

   

 ها به تفکیک سوخت 1938مصرف انرژی کشور در سال  ای ناشی از میزان انتشار گازهای آالینده و گلخانه(: 1-214جدول )
 )تن( 

 NOx 2SO 9SO CO SPM 2CO 4CH O2N سوخت/ گاز

 12 131 7163390 - 13010 - 28 1301 گاز مايع 

 3588 36994 77867353 42549 99544411 - 49095 441859 بنزين 

 49 244 5859600 - 1755 - 5401 1125 نفت سفيد 

 6420 5053 107758945 304328 161712 7582 546462 823042 نفت گاز 

 145 724 22295016 5635 60530 1460 306275 49393 نفت كوره 

JP4 636 71 - 16480 61 112645 1 3 

ATK 42170 26239 312 11245 20616 4044344 28 113 

 764 25159 420583709 40854 106347 2 863 779919 گازطبيعي 

 6 43 144538 ● ● ● ● ● ضايعات حيواني 

 40 301 1004201 ● ● ● ● ● بوته و خار 

 158 1183 4415875 ● ● ● ● ● هيزم 

 ◊ ◊ 591 ● ● ● ● ● زغال چوب 

 2 0.4 40801 ● ● ● ● ● زغال سنگ

 0.5 5 216875 ● ● ● ● ● گاز كک 

 1 15 3883232 ● ● ● ● ● گاز كوره بلند 

 10 95 4894231 ● ● ● ● ● گاز پااليشگاه 

 11311 69977 660285346 414044 99131111 9357 934433 3921552 جمع 

  باشند.                                                                             مقادير در دسترس نمي 
  باشند. مي 50/5مقادير كمتر از 

161982 

114031 

156389 

13870 

18895 

195118 

 صنعت  خانگی، تجاری و عمومی

 کشاورزی حمل و نقل  

 نیروگاهی  پاالیشگاهی  

161982 

114031 

156389 

13870 

18895 

195118 

 صنعت  خانگی، تجاری و عمومی

 کشاورزی حمل و نقل  

 نیروگاهی  پاالیشگاهی  

161982 

114031 

156389 

13870 

18895 

195118 

 صنعت  خانگی، تجاری و عمومی

 کشاورزی حمل و نقل  

 نیروگاهی  پاالیشگاهی  



      

 
   3189ترازنامه انرژي سال  629

 

 1938ای در سال  های فسیلی در انتشار گازهای آالینده و گلخانه سهم سوخت(: 1-212جدول )
 )درصد( 

 NOx 2SO 9SO CO SPM 2CO 4CH O2N سوخت/ گاز

 0.11 0.19 1.08 - 0.11 - ◊ 0.06 گاز مايع

 31.72 52.87 11.79 10.28 96.86 - 5.25 20.65 بنزين

 0.43 0.35 0.89 - ◊ - 0.58 0.05 نفت سفيد

 56.76 7.22 16.32 73.50 1.37 81.03 58.48 38.47 نفت گاز 

 1.28 1.03 3.38 1.36 0.51 15.61 32.78 2.31 نفت كوره

JP4 ◊ ◊ - 0.14 ◊ ◊ ◊ ◊ 

ATK 1.97 2.81 3.34 0.10 4.98 0.61 ◊ 1.00 

 6.75 35.95 63.70 9.87 0.90 ◊ 0.09 36.45 گازطبيعي

 0.05 0.06 ◊ ● ● ● ● ● ضايعات حيواني

 0.36 0.43 0.15 ● ● ● ● ● بوته و خار

 1.39 1.69 0.67 ● ● ● ● ● هيزم

 ◊ ◊ ◊ ● ● ● ● ● زغال چوب

 ◊ ◊ ◊ ● ● ● ● ● زغال سنگ

 ◊ ◊ ◊ ● ● ● ● ● گاز كک 

 ◊ ◊ 0.59 ● ● ● ● ● گاز كوره بلند

 0.08 0.14 0.74 ● ● ● ● ● گاز پااليشگاه

 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 جمع

  باشند.                                                                             مقادير در دسترس نمي  باشند. مي 50/5مقادير كمتر از 

 
 ای ناشی از تولید و مصرف انرژی کشور  میزان انتشار گازهای آالینده و گلخانه(: 1-212جدول )

 1931-38های  طی سال
 )تن(

 NOx 2SO 9SO CO SPM 2CO 4CH O2N سال/  گاز

0931 1847132 1427812 13493 8028494 396272 542916458 53531 11445 

0930 1860881 1540468 13631 8514846 400944 554846800 57264 11726 

0931 1942440 1609000 14571 9126336 408633 578033028 59224 11973 

0939 1932191 1302749 12273 9300228 407931 580930189 60193 11529 

0931 1829677 995730 10242 9441136 372473 566496300 60948 10929 

0931 1887816 872361 8795 9947520 373009 586189847 62747 11050 

0931 1947293 798863 8034 10682621 389568 599083740 65287 11189 

0931 2060877 822930 8452 11752677 411211 630744781 69060 11949 

0931 2139443 934433 9357 11826676 414044 660285346 69977 11311 
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 ای ناشی از تولید و مصرف انرژی کشور  سرانه انتشار گازهای آالینده و گلخانه(: 1-212جدول )
 1931-38های  طی سال

 )کیلوگرم به ازای هر نفر( 

 سال/  گاز
 جمعیت 

 NOx 2SO 9SO CO SPM 2CO 4CH O2N )میلیون نفر(

0931 22121 24.6 19.0 0.2 106.8 5.3 7224.5 0.7 0.2 

0930 22122 24.5 20.2 0.2 111.9 5.3 7293.4 0.8 0.2 

0931 22112 25.2 20.9 0.2 118.5 5.3 7505.5 0.8 0.2 

0939 22321 24.8 16.7 0.2 119.3 5.2 7450.7 0.8 0.1 

0931 28341 23.2 12.6 0.1 119.6 4.7 7176.2 0.8 0.1 

0931 23322 23.6 10.9 0.1 124.5 4.7 7334.1 0.8 0.1 

0931 81121 24.0 9.9 0.1 131.8 4.8 7389.7 0.8 0.1 

0931 82184 25.1 10.0 0.1 143.2 5.0 7684.1 0.8 0.1 

0931 89122 25.8 11.2 0.1 142.4 5.0 7948.1 0.8 0.1 

  1938در سال  انواع سوختاز   NOx و   CO2 ،SO2: میزان انتشار (1 -24) نمودار
  تن( هزار)

 

CO2 SO2 NOx 

   

 

 1931-38 های ای بخش خانگی، تجاری و عمومی طی سال انتشار گازهای آالینده و گلخانه زانیم: (1-218جدول )
 )تن( 

 NOx 2SO 9SO CO SPM 2CO 4CH O2N سال/  گاز

0931 115886 52953 583 47103 11286 136859996 3837 492 

0930 107315 53843 613 45577 10516 127922931 4075 527 

0931 116689 51318 579 45584 11353 138367465 4252 543 

0939 115311 37277 392 48114 11194 137332164 4171 524 

0931 116824 30175 295 47102 11367 127922931 4175 519 

0931 125746 28967 279 51013 12283 148800952 4337 533 

0931 116953 20773 184 48775 11245 139699699 4123 503 

0931 127848 20886 196 52852 12383 150055704 4288 516 

0931 139389 21135 206 48015 13526 161981863 4490 534 

107759 

420584 

77867 

54075 

 سایر بنزین گازطبیعی نفت گاز

546.5 

306.3 

81.7 

 سایر نفت کوره نفت گاز

107759 

420584 

77867 

54075 

 سایر بنزین گازطبیعی نفت گاز



      

 
   3189ترازنامه انرژي سال  622

 

 1938ای بخش خانگی، تجاری و عمومی در سال  آالینده و گلخانهمیزان انتشار گازهای (: 1-213جدول )
 ) تن(

 NOx 2SO 9SO CO SPM 2CO 4CH O2N سوخت

 0.9 5 106007 58 15595 - 67 602 بنزين 

 44 221 5299171 - 1587 - 4884 1018 نفت سفيد 

 19 94 2331545 827 165 165 12991 4137 نفت گاز 

 1 7 181436 56 0.2 40 2637 562 نفت كوره 

 9 95 5972569 - 13010 - 28 1301 گاز مايع 

 254 2540 142485129 12584 17657 - 527 131770 گازطبيعي 

 6 43 144538 ● ● ● ● ● ضايعات حيواني 

 40 301 1004201 ● ● ● ● ● بوته و خار 

 158 1183 4415875 ● ● ● ● ● هيزم 

 ◊ 0.2 591 ● ● ● ● ● زغال چوب 

 1.7 0.4 40801 ● ● ● ● ● زغال سنگ 

 534 4490 161981863 13526 48015 206 21135 139389 جمع 

  باشند.                                                                             مقادير در دسترس نمي  باشند. مي 50/5مقادير كمتر از 
 

 1931-38 های ای بخش صنعت طی سال انتشار گازهای آالینده و گلخانه زانیم(: 1-221جدول )
 )تن( 

 NOx 2SO 9SO CO SPM 2CO 4CH O2N سال/  گاز

0931 157930 187519 2769 24379 16237 89148113 1954 262 

0930 167892 202476 2991 14740 17221 94791655 2083 281 

0931 164945 171384 2510 15750 17105 95334154 2046 269 

0939 172737 172435 2527 21942 17744 100218785 2134 278 

0931 154931 107676 1545 16575 15840 93055572 1906 237 

0931 160549 88131 1240 19029 16412 97977471 1973 240 

0931 167203 92603 1300 20546 17132 102177822 2063 251 

0931 176731 90623 1259 21617 18122 108585098 2185 265 

0931 181190 54586 702 20938 18466 114031152 2237 262 

 
 1938ای بخش صنعت در سال  میزان انتشار گازهای آالینده و گلخانه(: 1-221جدول )

 )تن( 

 NOx 2SO 9SO CO SPM 2CO 4CH O2N سوخت

 0.8 4 92862 51 13661 - 59 527 بنزين 

 4 22 533318 - 160 - 492 102 نفت سفيد 

 68 339 8364057 4453 594 594 46604 14842 نفت گاز 

 4 19 488247 151 1 108 7097 1512 نفت كوره 

 ◊ ◊ 518 - 0.2 ● ◊ - گاز مايع

 914 1849 103715064 13812 6522 - 336 164207 گازطبيعي 

 0.2 2 87075 ● ● ● ● ● گاز كک 

 0.3 3 750012 ● ● ● ● ● گاز كوره بلند 

 262 2237 114031152 18466 20938 702 54586 181190  جمع 

  باشند.                                                                             مقادير در دسترس نمي  باشند. مي 50/5مقادير كمتر از 
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 1931-38 های حمل و نقل کشور طی سال بخش ای انتشار گازهای آالینده و گلخانه زانیم(: 1-222جدول )
 )تن( 

 NOx 2SO 9SO CO SPM 2CO 4CH O2N سال/  گاز

0931 877374 415103 4629 7794344 311351 127119339 42746 5841 

0930 895372 397936 4327 8278009 314643 130730691 45872 6041 

0931 923024 414343 4534 8888214 317855 135325054 47221 6252 

0939 938898 409962 4431 9040361 324446 137648840 48737 6387 

0931 879778 368762 3928 9203623 292886 132676560 49799 6075 

0931 909504 407145 4475 9705862 296982 139188330 51915 6299 

0931 964378 397553 4209 10446837 315524 145406114 54536 6733 

0931 1033303 419611 4418 11516120 333132 155405905 57941 7221 

0931 1040477 422676 4451 11602466 335320 156389355 58202 7272 

 

 کشور ییایو در یا حمل و نقل جادهبخش ای  انتشار گازهای آالینده و گلخانه زانیم(: 1-229جدول )

 1931-38های  طی سال
 )تن( 

 NOx 2SO 9SO CO SPM 2CO 4CH O2N سال/  گاز

0931 830798 386634 4291 7756274 288974 122495845 42667 5367 

0930 848392 369178 3985 8241708 292039 126067206 45789 5541 

0931 874136 384305 4178 8856056 294247 130488166 47134 5727 

0939 886280 377696 4048 9002545 299085 132435201 48644 5828 

0931 825789 335533 3533 9170975 266771 127350054 49706 5518 

0931 848039 369304 4025 9669218 267242 133123376 51807 5652 

0931 898990 357174 3729 10413975 283793 138973038 54421 6046 

0931 974811 383508 3989 11485878 304760 149640725 57834 6570 

0931 984663 388277 4043 11571019 308287 150875784 58096 6632 

 

 1931-38 های حمل و نقل ریلی کشور طی سالبخش ای  انتشار گازهای آالینده و گلخانه زانیم(: 1-224جدول )
 )تن( 

 NOx 2SO 9SO CO SPM 2CO 4CH O2N سال/  گاز

0931 9234 5746 68 2462 4515 963676 54 372 

0930 9886 6151 73 2636 4833 1031645 58 398 

0931 10435 6493 77 2783 5102 1088999 61 420 

0939 11043 6871 82 2945 5399 1152433 65 445 

0931 10908 6787 81 2909 5333 1138345 64 439 

0931 12788 7957 95 3410 6252 1334546 75 515 

0931 13580 8450 101 3621 6639 1417234 79 547 

0931 13110 8157 97 3496 6409 1368161 77 528 

0931 12999 8088 96 3466 6355 1356583 76 524 



      

 
   3189ترازنامه انرژي سال  626

 

 1931-38 های کشور طی سال ییحمل و نقل هوابخش ای  انتشار گازهای آالینده و گلخانه زانیم(: 1-222جدول )
 )تن(

 NOx 2SO 9SO CO SPM 2CO 4CH O2N سال/  گاز
0931 37341 22724 269 35607 17863 3659817 26 102 

0930 37094 22607 268 33665 17771 3631841 25 102 

0931 38453 23545 279 29375 18507 3747890 26 105 

0939 41575 25395 301 34872 19962 4061206 28 114 

0931 43081 26442 314 29739 20783 4188161 29 117 

0931 48677 29885 355 33234 23488 4730408 33 132 

0931 51808 31929 379 29241 25092 5015843 35 140 

0931 45381 27946 332 26746 21962 4397019 31 123 

0931 42815 26311 312 27980 20678 4156989 29 116 

 
 1938حمل و نقل کشور در سال   ای بخش گازهای آالینده و گلخانهمیزان انتشار (: 1-222جدول )

 )تن(

 NOx 2SO 9SO CO SPM 2CO 4CH O2N سوخت 
         : (1)دریایی و ایحمل و نقل جاده

 3586 36985 77668054 42440 11426023 - 48969 440718 بنزين 
 2987 2987 56743502 265826 144996 4028 338324 543735 نفت گاز 
 0/6 18 12030 ● ● ● ● ● گاز مايع 

 58 18108 16384470 ● ● ● ● ● گاز طبيعي 
 ● ● 67728 21 0.1 15 984 210 نفت كوره 

 6632 58096 150875784 308287 11571019 4043 388277 984663 جمع
         حمل و نقل ریلی:

 - - - - - - - - بنزين 
 435 11 1356583 6355 3466 96 8088 12999 نفت گاز

 524 76 1356583 6355 3466 96 8088 12999 جمع
          حمل و نقل هوایی:

JP4 (1) 636 71 - 16480 61 112645 1 3 
ATK (1) 42170 26239 312 11245 20616 4044344 28 113 
 ● ● ● 1 256 - 1.1 10 بنزين 

 116 29 4156989 20678 27980 312 26311 42815 جمع
 7272 58202 156389355 335320 11602466 4451 422676 1040477 جمع کل 

اي، دريايي و ريلي براسااس بارآورد ميازان م ارخ سار ا در ايای دو زياربخش        اي در بخش حمل و نقل جادهها و گازهاي گلخانه( ميزان انتشار آالينده1
 محاسبه گرديده اسا. 

المللي، امکان ارائه ميزان انتشار ايی دو بخش باه  م رخ ايی حامل انرژي به تفکيک بخش حمل و نقل هرايي دا لي و بيی( به علا عدم دسترسي به آمار 2
 باشند.مقادير در دسترس نمي                                                                              صررت مجزا وجرد ندارد. 
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 هوایی ریلی جاده ای و دریایی

 1931-38های اکسیدکربن بخش حمل و نقل طی سالمیزان انتشار دی(: 1 -22نمودار )
 )ميليون تن(
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 1931-38های  طی سال یای بخش کشاورز انتشار گازهای آالینده و گلخانه زانیم: (1-222جدول )
 )تن(

 NOx 2SO 9SO CO SPM 2CO 4CH O2N سال/  گاز

0931 61058 62828 382 14168 26673 12376837 643 4148 

0930 60910 62590 381 14689 26608 12611958 649 4138 

0931 59757 61298 374 14081 26122 12876461 641 4063 

0939 53635 55140 338 12151 23443 12410522 586 3647 

0931 50419 51736 315 11213 22049 12485295 564 3432 

0931 50737 52198 320 11181 22178 13238941 579 3453 

0931 46926 48311 297 10363 20509 13087948 550 3194 

0931 50373 51899 319 11068 22012 14550038 600 3429 

0931 38166 39471 244 8399 16664 13869836 505 2601 

 

 1938ای بخش کشاورزی در سال  میزان انتشار گازهای آالینده و گلخانه(:1-228جدول )
 )تن(

 NOx 2SO 9SO CO SPM 2CO 4CH O2N سوخت

 ◊ 0.5 431 0.2 63 - 0.3 2 بنزين 

 0.2 1 27111 - 8 - 25 5 نفت سفيد 

 2587 375 6703889 16655 8327 238 39019 38067 نفت گاز 

 0.2 1 29314 9 ◊ 7 426 91 نفت كوره

 13 127 7109092 ● ● ● ● ● گازطبيعي 

 2601 505 13869836 16664 8399 244 39471 38166 جمع 

  باشند.                                                                     مقادير در دسترس نمي  باشند. مي 50/5مقادير كمتر از 
 

 1931-38های  طی سال یشگاهیای بخش پاال انتشار گازهای آالینده و گلخانه زانیم(: 1-223جدول )
 )تن(

 NOx 2SO 9SO CO SPM 2CO 4CH O2N سال/  گاز

0931 ● ● ● ● ● 12227299 263 34 

0930 ● ● ● ● ● 14125479 311 41 

0931 ● ● ● ● ● 16304679 339 42 

0939 ● ● ● ● ● 15574965 322 40 

0931 ● ● ● ● ● 15049435 302 36 

0931 ● ● ● ● ● 15297163 322 40 

0931 ● ● ● ● ● 15965245 313 35 

0931 ● ● ● ● ● 17267316 325 35 

0931 ● ● ● ● ● 18894839 361 39 

  باشند.مقادير در دسترس نمي 
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 1938در سال  یشگاهیای بخش پاال میزان انتشار گازهای آالینده و گلخانه (:1-291جدول )
 )تن(

 NOx 2SO 9SO CO SPM 2CO 4CH O2N سوخت

 2 12 295217 ● ● ● ● ● نفت گاز 

 4 22 555145 ● ● ● ● ● نفت كوره 

 21 213 11971973 ● ● ● ● ● گازطبيعي 

 10 95 4894231 ● ● ● ● ● گاز پااليشگاه

 2 19 1178273 ● ● ● ● ● گاز مايع 

 39 361 18894839 ● ● ● ● ● جمع 

  باشند.مقادير در دسترس نمي 
 

 1931-38های  طی سال یروگاهیای بخش ن انتشار گازهای آالینده و گلخانه زانیم(: 1-291جدول )
 )تن(

 NOx 2SO 9SO CO SPM 2CO 4CH O2N سال/  گاز

0931 634884 709408 5130 148500 30724 165184877 4087 666 

0930 629392 823623 5319 161831 31957 174664087 4273 698 

0931 678024 910658 6574 162707 36199 179825215 4725 803 

0939 651610 627934 4586 177660 31105 177744913 4243 654 

0931 627724 437381 4158 162624 30330 174010543 4201 630 

0931 641280 295919 2481 160434 25154 171686989 3622 485 

0931 651833 239623 2044 156100 25159 182746913 3701 471 

0931 672622 239911 2259 151021 25563 184880721 3722 483 

0931 740221 396566 3753 146859 30068 195118299 4183 603 

 
 1938در سال  روگاهیای بخش نیروگاهی براساس نوع ن میزان انتشار گازهای آالینده و گلخانه( : 1-292جدول )

 )تن(

 NOx 2SO 9SO CO SPM 2CO 4CH O2N نوع نیروگاه

         وزارت نیرو 

 166 1052 43962046 7621 118518 1154 257348 143559 بخاري

 54 384 17966012 2782 2250 327 11287 56229 گازي

 39 287 13035820 2043 2351 216 8977 65770 سيكل تركيبي

 0.3 1 33111 12 0.05 3 184 61 ديزلي

 259 1725 74996989 12458 123120 1700 277796 265620 جمع

                 بخش خصوصی 

 40 306 15501962 2076 11597 178 40106 45461 بخاري

 121 816 37246272 6057 3503 818 39402 99844 گازي

 175 1252 59720381 9050 5797 1055 39172 311108 سيكل تركيبي

 336 2375 112468615 17183 20896 2051 118680 456414 جمع

 8 83 7652696 427 2843 1 89 18188 صنایع بزرگ 

 603 4183 195118299 30068 146859 3753 396566 740221 جمع کل 
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 1938در سال  یای بخش نیروگاهی بر اساس نوع سوخت مصرف میزان انتشار گازهای آالینده و گلخانه (:1-299جدول )
 )تن(

 NOx 2SO 9SO CO SPM 2CO 4CH O2N سوخت 

         وزارت نیرو 

 53 267 7346267 2330 1138 561 21383 39192 نفت گاز 

 86 861 49108696 5362 61576 - - 185980 گاز طبيعي

 119 597 18542025 4766 60406 1139 256413 40448 نفت كوره

 259 1725 74996989 12458 123120 1700 277796 265620 جمع

                 بخش خصوصی 

 180 902 24601133 7876 3014 1898 79962 170028 نفت گاز 

 139 1393 85436361 8675 17759 2 - 279815 گاز طبيعي

 16 79 2431121 632 123 151 38718 6571 نفت كوره 

 336 2375 112468615 17183 20896 2051 118680 456414 جمع 

                 صنایع بزرگ 

 0.1 1 16752 6 10 1 89 40 نفت گاز 

 7 68 4372924 421 2833 - - 18148 گاز طبيعي

 0.3 3 129800 ● ● ● ● ● كکگاز 

 1 12 3133220 ● ● ● ● ● گاز كوره بلند

 8 83 7652696 427 2843 1 89 18188 جمع 

 603 4183 195118299 30068 146859 3753 396566 740221 جمع کل 

  باشند.  مقادير در دسترس نمي                                                                            
  باشند. مي 50/5مقادير كمتر از 

 

 میانگین شاخص انتشار گازهای آالینده و گلخانه ای بخش نیروگاهی کشور(: 1-294جدول )
 1931-38های  طی سال

 )گرم بر کیلووات ساعت(

 NOx 2SO 9SO CO SPM 2CO 4CH O2N C سال /  گاز

0931 2.792 3.119 0.023 0.653 0.135 716.178 0.018 0.003 195.321 

0930 2.625 3.435 0.022 0.675 0.133 719.468 0.018 0.003 196.219 

0931 2.894 3.887 0.028 0.694 0.154 767.481 0.020 0.003 209.313 

0939 2.548 2.455 0.018 0.695 0.122 694.906 0.017 0.003 189.520 

0931 2.383 1.661 0.016 0.617 0.115 660.650 0.016 0.002 180.177 

0931 2.413 1.113 0.009 0.604 0.095 645.985 0.014 0.002 176.178 

0931 2.287 0.841 0.007 0.548 0.088 641.245 0.013 0.002 174.885 

0931 2.358 0.841 0.008 0.529 0.090 638.555 0.013 0.002 174.151 

0931 2.574 1.379 0.013 0.511 0.105 667.251 0.014 0.002 181.977 
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 1938ای بخش نیروگاهی کشور در سال  و گلخانه  شاخص انتشار گازهای آالینده(: 1-292جدول )

 )گرم بر کیلووات ساعت( 

 NOx 2SO 9SO CO SPM 2CO 4CH O2N C نوع نیروگاه 

          وزارت نیرو 

 197.814 0.003 0.017 725.319 0.126 1.955 0.019 4.246 2.369 بخاري

 237.610 0.003 0.019 871.235 0.135 0.109 0.016 0.546 2.726 گازي

 142.997 0.002 0.012 524.321 0.082 0.095 0.009 0.361 2.645 سيكل تركيبي

 228.716 0.007 0.034 838.626 0.296 0.001 0.071 4.673 1.548 ديزلي 

 192.713 0.002 0.016 706.615 0.117 1.160 0.016 2.617 2.503 ميانگين وزارت نيرو

                   بخش خصوصی 

 189.975 0.002 0.014 696.575 0.093 0.521 0.008 1.802 2.043 بخاري

 216.249 0.003 0.017 792.913 0.129 0.075 0.017 0.839 2.126 گازي

 146.612 0.001 0.011 537.578 0.078 0.052 0.007 0.248 2.815 سيكل تركيبي

 153.239 0.002 0.012 561.878 0.085 0.055 0.010 0.369 2.927 ميانيگن بخش خصوصي

 203.631 0.001 0.012 746.648 0.073 0.484 0.0002 0.015 3.094 صنایع بزرگ 

 181.977 0.002 0.014 667.251 0.105 0.511 0.013 1.379 2.574 میانگین کل 
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 بخش خصوصی وزارت نیرو

 1938در سال  کربن از بخش نیروگاهی کشوراکسید: شاخص انتشار کربن و دی(1 -22نمودار )



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 صنعت 

 های بازیافت حرارتی ظرفیت اسمی نیروگاه -

 استانداردهای مصوب و اثربخشی حاصل از اجرای استانداردها -

 

 حمل و نقل 

 سوز کشور تعداد خودروهای دوگانه -

 و فروش آن CNGهای  اندازی جایگاه احداث و راه -

 جویی حاصل از اجرای استاندارد مصرف سوخت در بخش حمل و نقل صرفه -

 

 عرضه و تأمین انرژی 

 سازی واحدهای نیروگاهی افزایش کارایی و بهینه -

 کننده غیرمجاز به انشعاب مجاز آوری و تبدیل استفاده جویی حاصل از جمع صرفه -

 های توزیع برق گاهش تلفات در شرکت -

 

 

 

 

 
  انرژیعرضه و تقاضای بهینه سازی  -9-11-1
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وری انرژی  های تحت بررسی در بخش صنعت جهت تعیین پتانسیل بهره (: تعداد کارخانه1-632جدول )

 1391های تحت بررسی در سال  الکتریکی در استان

 اصفهان صنعت/ استان
 آذربایجان

 شرقی

 آذربایجان
 غربی

 اردبیل
 خراسان
 شمالی

 خراسان
 رضوی

 خراسان
 جنوبی

 جمع ارسف خوزستان تهران

 19 6 2 3 1 1 1 1 2 - 2 سیمان

 16 1 - - - 6 2 - 4 2 1 گچ

 1 - - - - - - - - 1 - آهک

 91 - 2 3 3 12 - 2 20 12 37 آجر

 3 1 1 - - - - - - - 1 فوالد

 30 2 - 7 - 14 1 - 1 2 3 لبنی

 11 - - 2 - 6 - - 1 2 - کمپوت

 2 - 1 - - 1 - - - - - قند و شکر

 2 - - 1 - - - - 1 - - آبمیوه

 175 10 6 16 4 40 4 3 29 19 44 جمع 

 

 1391های تحت بررسی در سال  وری انرژی الکتریکی در بخش صنعت در استان (: پتانسیل بهره1-632جدول )
 ساعت( )مگاوات

صنعت/ 
 استان

 اصفهان
 آذربایجان

 شرقی

 آذربایجان
 غربی

 اردبیل
 خراسان
 شمالی

 خراسان
 رضوی

 خراسان 
 نوبیج

 جمع فارس خوزستان تهران

 245137 51996 25274 47560 9800 8800 12021 5633 16053 - 68000 سیمان

 10114 630 - - - 3324 2155 - 2251 1700 54 گچ

 829 - - - - - - - - 829 - آهک

 46329 - 479 841 460 4100 - 3265 2218 6966 28000 آجر

 9507 1662 5000 - - - - - - - 2845 فوالد

 5041 78 - 949 - 2294 36 - 398 444 842 لبنی

 3807 - - 179 - 3200 - - 59 369 - کمپوت

 6787 - 6566 - - 221 - - - - - قند وشکر

 253 - - 106 - - - - 147 - - آبمیوه

 327804 54366 37319 49635 10260 21939 14212 8898 21126 10308 99741 جمع

 

 1391تعدادخودروهای دوگانه سوز کشور تا پایان سال (: 1-631جدول )

 98-1383 1398 97- 1383 شرح

 917999 - 917999 تبديل کارگاهی

 2966004 45000 2921004 اي تبديل کارخانه

 3884003 45000 3839003 تعداد خودروهاي دوگانه سوز

 .رانیا ینفت یها پخش فرآورده یمأخذ: شرکت مل
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 1391-91های  اندازی شده طی سال احداث و راه CNGهای  د جایگاه(: تعدا1-639جدول )

 سال
 تك منظوره

 جمع دو منظوره 
 صنایع دفاع خصوصی غیر خصوصی 

 1658 730 378 106 444 0931قبل از سال 
 226 54 128 41 3 0931در سال 
 125 27 67 26 5 0930در سال 
 169 49 71 36 13 0931در سال 
 81 19 44 14 4 0939در سال 
 59 21 22 15 1 0931در سال 
 55 23 22 9 1 0931در سال 
 39 19 8 11 1 0931در سال 
 50 24 5 17 4 0931در سال 
 31 13 1 12 5 0931در سال 

 2493 979 746 287 481 (1391)از ابتدای اجرای طرح تا انتهای سال ها  تعداد کل جایگاه

 رانیا ینفت یها پخش فرآورده یمأخذ: شرکت مل

 

 1391-91های  در کشور طی سال CNG(: میزان فروش 1-641جدول )
 )میلیون مترمکعب(

 1398 1397 1396 1395 1394 1393 1392 1391 1390 سال

 CNG   6244 6915 6665 7067 7419 7572 7623 7591 7597 میزان فروش

 رانیا ینفت یها پخش فرآورده یمأخذ: شرکت مل

 

 جویی ناشی از اجرای استاندارد مصرف سوخت در بخش حمل و نقل  (: برآورد میزان صرفه1-641جدول )
 (1)1391-91های  طی سال

 )هزار بشکه معادل نفت خام(

 1398 1397 1396 1395 1394 1393 1392 1391 1390 شرح

 10307 9276 8059 6794 5856 5099 4444 3900 3005 خودروهاي سبک 

 3463 3619 3737 3301 2966 2643 2365 2131 1767 موتورسیکلت 

 نموده است. یبازنگر ربط،یاز مراجع ذ یافتیمصرف سوخت، ارقام را با توجه به اطالعات در یساز نهی( شرکت به1

 

 1391تا پایان سال  (1)های اجرایی بخش حمل و نقل (: برآورد صرفه جویی حاصل از طرح1-646جدول )

 عنوان پروژه
تعداد اجرا 

 شده

نوع حامل 
 انرژی

 مقدار صرفه جویی ساالنه )هزار بشکه معادل نفت خام(

 
(1)

1395  
 (1)

1396  
(1)

1397   
(1)

1398  

 55.4 51.9 48.5 45.0 نفت گاز دستگاه 055 طرح پايلوت نصب بادشکن

 34.5 32.3 30.2 28.0 نفت گاز دستگاه 055 طرح پايلوت نصب بخاري درجا 

خاري در جا در کابین دستگاه ب  0111نصب 
 خودروهاي سنگین

 33.4 29.1 24.8 20.5 نفت گاز دستگاه 1555

 1.9 1.7 1.5 1.3 نفت گاز عدد  155 نصب پیش گرم کن برقی بر روي خودروهاي ديزلی 

 327.1 305.4 283.7 262.0 نفت گاز واگن  1050 ارائه يارانه سود تسهیالت جهت خريد واگن باري 

 9.9 9.3 8.7 8.1 بنزین - سود تسهیالت به شرکت مترو تهرانپرداخت يارانه 

 541.6 511.5 481.4 451.3 نفت گاز اتوبوس   555 کمک به نوسازي ناوگان اتوبوسرانی 

 40750.0 37050.0 33350.0 29650.0 بنزین - توقف خط تولید پیکان 

 41753.8 37991.2 34228.8 30466.2 - - جمع صرفه جویی

 محاسبه شده است. ،یحاصل از آن تا سال مورد بررس ییجو گذشته اجرا شده و اثرات صرفه یها مذکور در سال یها طرح مالحظات:
 هر سال است. انی( مجموع تا پا1
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 های مصوب در بخش حمل و نقل درخصوص طرح 1391(: اقدامات در دست اجرا در سال 1-643جدول )

 قانون رفع موانع تولید 16ماده 
 

 شرح
طول دوره 
 اجرای طرح

سوخت 
جویی/  صرفه

 جایگزین شده

جویی/  پتانسیل صرفه
جایگزینی)میلیارد 
لیتر در طول دوره 

 را(اج

جویی  صرفه
محقق شده 

 لیتر( )میلیون

سقف مصوب 
بازپرداخت 
 )میلیون دالر(

کاهش انتشار در اثر 
صرفه جویی یا جایگزینی 
)میلیون تن معادل کربن( 

 در طول دوره اجرا

هزار دستگاه کاامیون و   11نوسازي 

تن و با سان بااالي    01کشنده باالي 

 سال 91

 25.0 2762.0 175.4 9.2 نفت گاز 1395-1404

هزار دستگاه تاکسای   013جايگزينی 

فرسوده با تاکسی تمام گازساوز باا   

 پیمايش باال

 4.6 949.0 - 2.2 بنزین 1398-1408

توسااعه لماال و نااال بااار و مسااافر  

 يرانآهن ج.ا.ا راه
 28.3 7532.0 76.3 10.5 نفت گاز 1395-1402

مصار    طرح تولید قواي محرکه کا  

نی با در خودروهاي داخلی و جايگزي

 خودروهاي فرسوده

 28.3 328.0 - 2.0 بنزین 1396-1405

اجراي سیست  پايش هوشامند تاردد   

اي )ساپهتن    ناوگان لمل و نال جاده

هاازار دسااتگاه ناوگااان    911بااراي 

 ديزلی برون شهري

 1.5 142.2 - 0.6 نفت گاز 1399-1404

جايگزينی و نوسازي ناوگان لمال و  

و نال مسافري و باري درون شهري 

 برون شهري

 77.9 10666.0 - 29.0 نفت گاز 1397-1406

توسعه لمل و ناال مساافر باا ق اار     

 شهري در تهران و هشت کالن شهر
1396-1414 

 17.3 بنزین

 7.4 گازطبیعی 47.1 2604.0 1/186(1)

 0.7 نفت گاز

 بشکه معادل نفت خام ونیلی( م1
 

 

ای تحت ه ژی الکتریکی در بخش تجهیزات انرژی بر خانگی در استانوری انر (: پتانسیل بهره1-644جدول )

 1391بررسی در سال 

 ساعت( )گیگاوات

 جمع هرمزگان کهکیلویه و بویراحمد سیستان و بلوچستان خوزستان تهران نام تجهیزات/ استان                      

 1830 130 6 65 1629 - کولر گازي

 121 - - 34 - 87 کولر آبی

 890 36 15 - 147 692 سیست  روشنايی

 1244.4 6.4 25 65 228 920 يخچال فريزر

 4085.4 172.4 46 164 2004 1699 جمع
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  1392-91احدهای بخاری طی سال های های رفع محدودیت تولید و (: عملکرد طرح1-642جدول )

  و توسط شرکت تولید نیروی برق حرارتی
 )مگاوات(

 میزان افزایش توان و اثر بخشی نام نیروگاه

 236 :1392سال 

 16 بخاري شهید سلیمی نکا

 60 رامین اهواز

 150 بندر عباس

 10 شازند

 218 :1391سال 

 23 نکا

 40 رامین اهواز

 115 بندر عباس

 30 صفهانا

 10 شازند

آن نسبت به  سهیو مقا یبخار یها روگاهین دیتول تیوضع یپس از بررس 33و  31تابستان سال  کیبه منظور گذر از پ 1531و  1531طرح ها در سال   نیمالحظات: ا
شده  روگاهین دیسطح تول شیبوده و منجر به افزا دماه سال بع بهشتیرد. بازه انجام آن از مهرماه هر سال تا ادیابالغ گرد روگاهیآن به ن یزیر و برنامه ییشناسا یحالت نام
 است.

 

(: عملکرد شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی درخصوص کاهش تلفات و افزایش 1-642جدول )

 1311-99های  کارایی مصرف انرژی در حوزه تولید برق طی سال

 نام نیروگاه نام طرح
سال 
 اجرا

 مشخصات طرح

صرفه جویی محقق  میزان
 شده به همراه مفروضات

 )مگاوات ساعت( 

اجاااراي کامااال برناماااه تعمیااارات 
 والدهاي نیروگاهی 

(1) مستمر سراسر کشور  
- 

 گازسوز کردن والدها

زاهدان، 
ايرانشهر، هريس 
 و گلبرق ماکو

 مستمر

بر افزايش راندمان، موجب کاهش  سوخت گاز عالوه
مورد نیاز بر روي آاليندگی و کاهش میزان تعمیرات 
والد نیروگاهی  09والدها نیز می گردد. تا کنون 
 اند. گازسوز گرديده

- 

تغذيه  تپ ترانسفورماتورهاي تغییر
 داخلی جهت کاهش مصر  انرژي

 1388 مفتح
کاهش تپ چنجر ترانسفورماتورهاي روشنايی به 

 منظور به لداقل رساندن مصر  روشنايی
250 

ساالن  مهار دريچه فن هاي ساافی  
 توربین جهت گردش طبیعی هوا

 1389 مفتح
 011عدد فن با توان مجموع  1عدم نیاز به استارت 

 کیلووات
1400 

نصااب درايااو جهاات کنتاارل دور    
 الکتروموتورها

 31 - 1311 بعثت

 1390 اصفهان
هاي برج  دستگاه درايور جهت کنترل دور فن 1نصب 

 9کن والد  خنک
346 

 صر استفاده از المپ هاي ک  م

 1394 اصفهان

هاي  هاي پر مصر  نیروگاه با المپ تعويض المپ
 ک  مصر 

144 

 500 1395 مفتح

 220 1398 بیستون

 70 1398 لوشان

خااروج الکتروموتورهااا در زمااان   
 عدم نیاز

 1398 بیستون
خارج کردن يک دستگاه اکسترکشن پمپ با توان 

 کیلووات 111
5600 

 1398 بیستون
هاي  کن در ماه هاي برج خنک کی از فنخارج کردن ي

 کیلووات 011سرد سال با توان 
300 

 1150 کن متناسب با بار والد هاي برج خنک خارج کردن فن 1398 لوشان
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(: عملکرد شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی درخصوص کاهش تلفات و افزایش 1-642جدول )

 ... ادامه 1311-99های  ی سالکارایی مصرف انرژی در حوزه تولید برق ط

 نام نیروگاه نام طرح
سال 
 اجرا

 مشخصات طرح

میزان صرفه جویی محقق 
 شده به همراه مفروضات

 )مگاوات ساعت( 

هااي جدياد در    استفاده از گیاربکس 

 الکتروموتورها جهت کاهش مصر 
 1394 لوشان

وري باالتر  هاي جديد و با بهره استفاده از گیربکس

 خنک کن هاي برج در فن
400 

 78 متوسط فشار و ضعیف نوسازي الکتروموتورهاي فشار 1392 بعثت نوسازي الکتروموتورها

هاي  طرح جامع شناسايی تکنولوژي

 سازگار با محیط زيست 

کلیه 

هاي  نیروگاه

 لرارتی 

1396 
سازي پايلوت آن در  در فاز م العاتی و پیاده  

 هاي ري، بندر عباس و نکا   نیروگاه

هاي  ضرايب انتشار آالينده کاهش

 راندمان و  ءمحی ی، ارتاا  زيست

 مازوت سوخت آلودگی معضل رفع

اجااراي برنامااه ارتااااء والاادهاي   

 v94.2گازي 

عسلويه، پرند، 

گلستان، سنندج 

 و شاهرود

1392 

 تاکنون

اجراي اين طرح به همراه تعمیرات اساسی والدها 

 0/1مگاوات در توان تولیدي و  01باعث افزايش 

درصد افزايش راندمان به ازاي هر والد گرديده است. 

مگاوات برنامه ارتااء انجام شده  011تاکنون به میزان 

 است.

- 

هااي قاديمی    طرح بازتوانی نیروگاه

  1)و ک  بازده
 افزايش عمر و کارکرد والدها در مرلله انعااد قرارداد 1399 رامین 

ساانجی و  انجااام م العااات امکااان 

اقتصااادي طاارح   -بررساای فناای 

 Low Noxهاي  تعويض مشعل

شازند و شهید 

 رجايی
- 

در مرلله فاز م العاتی و انتخاب تکنولوژي مناسب 

 و ارائه هزينه اجراي طرح
- 

مگااااوات  1111طااارح جاااايگزينی 

والدفرسااوده راناادمان پااائین بااا   

هاااي ساایکل ترکیباای بااا    نیروگاااه

 درصد 11راندمان باالي 

 در دست اقدام - ري و بعثت

عدم قابلیت مصر  سوخت 

تکنولوژي و تجهیز  ءمازوت، ارتاا

 11 کاهش و Low Noxهاي  مشعل

 محی ی زيست  هاي آالينده درصدي

رنامه تعمیررات واحردها   ها در زمان اجرای ب گذار باشد. این محدودیترها تأثی تواند بر راندمان آن گردند که می ( واحدها در طول بهره برداری بعضاً دچار اشکاالتی می1
های تبریرز، شرهید    دیده در بویلرهای نیروگاه های آسیب توان از حجم باالی تعویض لوله گردد. به عنوان مثال می مرتفع گردیده و کاهش راندمان واحدها جبران می

د واحد و بهبود کیفیت آب سیکل، باعث افزایش وضعیت خالء و در بر پایداری تولی  رجایی، اصفهان و بندرعباس و شهید مفتح همدان، نکا و رامین نام برد که عالوه
جویی در آب مقطر و در نتیجه افزایش  ها باعث کاهش خروج های اضطراری، صرفه بر افزایش راندمان نیروگاه  گردد. موارد فوق عالوه نتیجه افزایش توان تولیدی می

 مگاوات برنامه تعمیرات انجام گردیده است. 533193ون به میزان تاکن 1531گردد. در این راستا از سال  پایداری شبکه می
گردد توان عملی و راندمان آنها کاهش یابد و ضریب خروج و حوادث افزوده گرردد. بهسرازی و نوسرازی ایرن واحردها باعرث        ( واحدها دچار پیری شده که باعث می9

 اه جدید، به توان و راندمان نامی خود دست پیدا کنند.ای به مراتب کمتر از احداث یک نیروگ شود واحدها با هزینه می
 
 

 های تحت بررسی  وری تأمین و مصرف انرژی الکتریکی در استان (: پتانسیل بهره1-642جدول )

 1391وری انرژی برق )ساتبا( در سال  های تجدیدپذیر و بهره سازمان انرژی
 )مگاوات(

 شرح
آذربایجان 

 شرقی

آذربایجان 
 غربی

 اردبیل
 اسان خر

 )شمالی، رضوی، جنوبی(
 جمع فارس

يندهاي صنعتی در آبازيافت تلفات لرارتی از فر

 صنعت سیمان
14 12 6 41 26 99 

هااي لرارتای )از    وري انرژي در نیروگااه  بهره

 کان خشاک   هااي خناک   طريق بهبود عملکرد برج

کااري   هااي خناک   )هلر  نیروگاه/ نصب سیسات  

 ي گازي ها هواي ورودي به کمپرسور توربین

30 80 40 125 75 350 
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 1391های بازیافت حرارتی احداث شده کشور تا پایان سال  (: ظرفیت اسمی نیروگاه1-641جدول )

 سال
منطقه پروژه 

 )استان(
 نوع مالکیت

کل ظرفیت 
 )مگاوات(

 عمر مفید )سال(
نوع اتصال به 

 شبکه

 تولید
 ساعت( )مگاوات

0931 
 اهواز -خوزستان

و صنعت  شرکت کشت -خصوصی
 - متصل به شبکه 20 9.6 نیشکر دهخدا

 - - 20 4 شرکت کیمیاداران کوير -خصوصی  0)بهاباد  -يزد

0931 
 اهواز -خوزستان

شرکت کشت و صنعت  -خصوصی
 41259 متصل به شبکه 20 9.6 نیشکر دهخدا

 - - 20 4 شرکت کیمیاداران کوير -خصوصی  0)بهاباد  -يزد

0931 
 اهواز -خوزستان

شرکت کشت و صنعت  -صوصیخ
 28823 متصل به شبکه 20 9.6 نیشکر دهخدا

 ● - 20 4 شرکت کیمیاداران کوير -خصوصی بهاباد  -يزد

0931 
 اهواز -خوزستان

شرکت کشت و صنعت  -خصوصی
 31957 متصل به شبکه 20 9.6 نیشکر دهخدا

 ● - 20 4 شرکت کیمیاداران کوير -خصوصی بهاباد -يزد

 باشند. مقادیر در دسترس نمی ●   .برداری آزمایشی بوده است در مرحله بهره 1531و  1530های  وگاه در سال( این نیر1
 

  1392-91های   سازی واحدهای نیروگاهی طی سال (: طرح افزایش کارایی و بهینه1-649جدول )
 در واحدهای گازی توسط شرکت تولید نیروی برق حرارتی

 افزایش ظرفیت )مگاوات( تعداد واحد فزایش ظرفیت هر واحدا نام نیروگاه نام طرح سال

0931 

کاري هواي  سیست  خنک
 تراک  مرطوب   0)ورودي

 20 1 20 پره سر

) IGV طرح +
 12 3 4 عسلويه  1

 MAP2B ءطرح ارتاا
(9  

 18 1 18 سنندج
 36 2 18 آباد علی

 86 - - - جمع

0931 

  0)کاري هواي ورودي خنک

 30 2 15 رزاگرس کوث
 30 2 15 کاشان

 22 2 11 1و  0والد  -کازرون
 30 2 15 1و  1والد  -کازرون

 96 6 16 دماوند
 30 2 15 سرو چادرملو

 12 4 3 آباد غرب اسالم

 HASطرح 
(1  

سیکل ترکیبی شهید 
 سلیمانی

8 1 8 

 5 1 5 سیکل ترکیبی يزد

  1)ارتااي جزئی

 12 6 2 شهید رجايی

 4 2 2 خوي

 12.5 5 2.5 سیکل ترکیبی شهیدسلیمانی
 8 4 2 سیکل ترکیبی يزد

 5 2 2.5 ايسین
 15 6 2.5 شیروان
 5 2 2.5 بمپور

 
 18 1 18 سنندج  MAP2B (9طرح ارتااي 

 342.5 - - - جمع  

جریان ورودی هوا به توربین هوای ورودی، توربین خنک شرده و تروان تولیردی    های خنک کاری هوای ورودی: با نصب پدهای سلولزی مرطوب در مسیر  ( سیستم1
 یابد. افزایش می

9+ )IGVهای ردیف اول کمپرسور افزایش یافته و در نتیجه دبی هوای ورودی به کمپرسور و نهایتاً تروان خروجری تروربین گراز      : در این طرح دامنه تغییرات زاویه پره
 یابد. افزایش می

5 )MAP2B: های گازی طرح تغییرات اساسی طراحی و توسعه فناوری روی توربین V3149  است که توسط گروه مپنا تحت عنوانMAP2B  .تعریف شده است 
1 )HASیابد. های ارتقاءیافته تعویض شده و حجم هوای ورودی به کمپرسور و در نتیجه توان تولیدی توربین افزایش می های ثابت کمپرسور با پره : پره 
 یابد. ارتقای جزئی: با بهبود سیستم کنترل توربین توان خروجی توربین افزایش می (0
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 1392-91های  های غیرمجاز طی سال آوری انشعاب جویی انرژی ناشی از جمع (:  برآورد صرفه1-621جدول )
 )میلیون کیلووات ساعت(

 1398 1392سال  نام شرکت توزیع/ سال

 3.5 1.5 شهرستان تبريز

 9.5 3.3 جان شرقیآذرباي

 1.4 0.4 آذربايجان غربی

 14.0 0.9 استان اردبیل

 6.5 1.4 شهرستان اصفهان

 23.0 1.4 استان اصفهان

 1.8 2.5 چهارمحال و بختیاري

 4.6 5.2 استان مرکزي

 129.0 9.5 استان همدان

 79.0 14.4 استان لرستان

 88.0 81.9 تهران بزرگ

 215.0 22.0 استان تهران

 130.0 29.0 تان البرزاس

 4.7 2.2 استان ق 

 10.0 0.3 شهرستان مشهد

 15.6 33.0 خراسان رضوي

 2.2 0.5 خراسان شمالی

 126.0 0.4 خراسان جنوبی

 215.0 20.8 شهرستان اهواز

 911.0 81.9 استان خوزستان

 9.9 4.1 کهگیلويه و بويرالمد

 4.5 6.1 استان زنجان

 5.5 0.1 استان قزوين

 46.0 1.1 ستان سمنانا

 22.0 0.8 سیستان و بلوچستان

 17.0 30.6 استان کرمانشاه

 20.0 22.6 استان کردستان

 20.0 20.4 استان ايالم

 18.0 1.3 شهرستان شیراز

 40.0 44.0 استان فارس

 23.0 18.0 استان بوشهر

 3.8 29.0 شمال استان کرمان

 115.0 114.5 جنوب استان کرمان

 13.5 11.7 یالناستان گ

 21.0 21.6 استان مازندران

 86.7 79.1 غرب استان مازندران

 36.2 7.4 استان گلستان

 11.4 6.6 استان هرمزگان

 2.0 14.4 استان يزد

 2505.2 745.9 جمع
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 1391و  1392های  در سال (1)های توزیع برق (: تغییرات تلفات در شرکت1-621جدول )
 )میلیون کیلووات ساعت(

 ام شرکت توزیعن

 (1391)سال میزان تلفات قبل از اجرای اقدامات  (1392)سال میزان تلفات قبل از اجرای اقدامات 

 میزان تلفات 
 ساعت( )میلیون کیلووات

 درصد تلفات
 میزان تلفات

 ساعت( کیلووات )میلیون
 درصد تلفات

 8.2 387 8.8 383 شهرستان تبريز

 8.5 334 9.9 365 استان آذربايجان شرقی

 10.9 633 11.7 649 استان آذربايجان غربی

 12.5 266 12.6 251 استان اردبیل

 6.1 395 6.4 382 شهرستان اصفهان

 5.4 594 7.6 797 استان اصفهان

 8.6 173 11.0 208 استان چهارمحال و بختیاري

 7.1 382 9.1 461 استان مرکزي

 10.2 380 10.1 361 استان همدان

 9.3 313 9.6 310 اناستان لرست

 6.1 1385 6.4 1414 تهران بزرگ

 13.1 2072 14.7 2174 استان تهران

 10.9 824 12.4 897 استان البرز

 9.0 359 9.9 366 استان ق 

 7.1 557 6.2 459 شهرستان مشهد

 10.0 795 10.7 847 استان خراسان رضوي

 8.9 123 8.8 120 استان خراسان شمالی

 7.0 120 7.2 105 جنوبیاستان خراسان 

 13.5 1398 15.1 1551 شهرستان اهواز

 11.6 2114 12.4 2217 استان خوزستان

 14.0 273 12.8 242 استان کهگیلويه و بويرالمد

 7.1 270 7.8 288 استان زنجان

 5.1 244 7.7 355 استان قزوين

 5.9 171 6.3 174 استان سمنان

 10.2 687 11.4 739 سیستان و بلوچستان

 14.0 513 14.8 535 استان کرمانشاه

 9.6 243 9.9 232 استان کردستان

 11.1 178 13.7 208 استان ايالم

 9.4 666 9.0 605 شهرستان شیراز

 7.6 639 7.6 624 استان فارس

 12.8 924 12.8 865 استان بوشهر

 12.3 577 11.2 496 شمال استان کرمان

 11.9 769 12.6 798 جنوب استان کرمان

 11.5 695 11.0 658 استان گیالن

 12.4 847 12.9 882 استان مازندران

 16.1 427 16.9 434 غرب استان مازندران

 14.0 547 12.3 476 استان گلستان

 11.2 1175 11.4 1148 استان هرمزگان

 6.1 358 6.1 334 استان يزد

 - 23807 - 24410 جمع

ها و بالیای طبیعی و عدم امکان ثبت داده رخ  گیری خرید و فروش انرژی، مشکالت ثبت داده ها عمدتاً به دلیل خطای اندازه شرکتمالحظات: افزایش تلفات در برخی 
 داده است.

 باشد. ( اقدامات انجام شده شامل تبدیل شبکه سیمی فشار ضعیف به کابل خود نگهدار و تعویض کنتورهای معیوب می1
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 1391های کشاورزی طرح فهام در سال  نصب شده و کنتورهای چاه(: کل کنتورهای 1-626جدول )

 کنتورهای چاه کشاورزی کل کنتورهای هوشمند نصب شده سال

 41417 414313 0931تا قبل از سال 

 71414 77419 0931سال 

 105506 416824 0931تا انتهاي سال 

 

 

 ی انرژی در مجاورت صنایع بزرگساز های ذخیره (: مدیریت بار از طریق نصب سیستم1-623جدول )

 1391های تحت بررسی توسط ساتبا در سال  در استان

 )مگاوات(

 اردبیل آذربایجان غربی آذربایجان شرقی شرح
 خراسان

 )شمالی، رضوی، جنوبی(
 جمع فارس

 266.2 45.2 137.0 10.5 25.3 48.2 مديريت بار 

 

 

 1391در سال  (: اقدامات و نتایج مدیریت سمت تقاضا1-624جدول )

 عنوان پروژه

دیماند 

کاهش یافته 

 )مگاوات(

 اهداف

 680 برنامه ذخیره عملیاتی

کنترل بار در ساعات بحرانی شبکه  -0

 سراسري

 ايجاد موازنه تولید و مصر  -1 1117 ريزي شده در ساعات اوج بار مشترکین صنعتی برنامه کاهش بار برنامه

 کنترل و کاهش تلفات -9 800 ساعته 11ريزي شده  برنامه کاهش بار برنامه

 1.5 جايی روز جمعه با روزهاي کاري برنامه جابه

جلوگیري از سرمايه گذاري غیر  -1

 اقتصادي نیروگاه و شبکه

 عدم اعمال خاموشی -1 23 برنامه تعیین ساعت کار صنايع

 رکانس شبکهکنترل ف -1 1198 ريزي شده مشترکین کشاورزي برنامه کاهش/ ق ع بار برنامه

 173 ريزي شده در ساعات اوج بار مشترکین اداري  برنامه کاهش بار برنامه

 51 ريزي شده در ساعات اوج بار مشترکین تجاري برنامه کاهش بار برنامه 

 CNG 23هاي  ريزي شده در ساعات اوج بار ايستگاه برنامه کاهش بار برنامه 

   233 استفاده از مولدهاي اض راري 

 باشد. می 10در ساعت  1531مردادماه سال  3زمان کاهش دیماند در روز چهارشنبه  حظات: نتای  اعالم شده، مقادیر هممال
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 مروري بر تحوالت بازار جهاني انرژي  -1-8
 

   نفت:

  سال.  9/09میلیارد بشکه با عمري بالغ بر  9/1388به میزان  8919وجود ذخایر تثبیت شده نفت جهان در سال 

  ترتیه  بهه مطها      درصد از كل ذخایر تثبیت شده نفت جهان بهه   6/8و  8/3، 8/9، 3/12،1/18، 1/82اختصاص

 .8919خاورمیانه، آمریکاي مركزي و جطوبي، آمریکاي شمالي، اروپا و اورآسیا، آفریقا و آسیا و اقیانوسیه در سال 

 سبت به سال قبل.نكاهش درصد  3/9با  8919 نفت خام در سال تن میلیون 9/8982 تولید   

  3/89درصد به آمریکاي مركزي و جطوبي،  3/3درصد از كل تولید نفت جهان به آمریکاي شمالي،  8/88اختصاص 

درصد به آسیا و اقیانوسیه در سال  2/2درصد به آفریقا و  0/9درصد به خاورمیانه،  9/81درصد به اروپا و اورآسیا، 

8919. 

  عربستان سعودي و روسیه در سهال   درصد از تولید نفت جهان به كشورهاي ایاالت متحده آمریکا، 8/81اختصاص

8919. 

 نسبت به سال قبل از آن.  تن میلیون 3/89با افزایش  8912میلیون تن نفت خام در سال  8/8980ف مصر 

  1/88درصد به اروپا و اورآسهیا،   8/88درصد مصرف نفت خام جهان به مططقه آسیا و اقیانوسیه،  6/86اختصاص 

درصهد   8/8مركزي و جطوبي و  درصد به آمریکاي 9/8درصد به خاورمیانه،  3/9درصد به مططقه آمریکاي شمالي، 

 .8912به مططقه آفریقا در سال 

      اختصاص بیشترین مصرف نفت خام در بین مطا   مختلف جهان مربوط به مطها   آسهیا و اقیانوسهیه، اروپها و

 .8912در سال  تن میلیون 6/981و  8/989، 2/1832اورآسیا و آمریکاي شمالي به ترتی  به میزان 

  ههزار بشهکه    8/1086افزایش میلیون بشکه در روز با  8/191معادل  8919جهان در سال ظرفیت پاالیشي نفت در

 .نسبت به سال قبل

 9/8990و  8/8139، بهه ترتیه  بهه میهزان     8912هاي نفتي در جهان در پایان سال  تولید و مصرف نهایي فرآورده 

 میلیون تن. 

  1/0درصهد، آمریکهاي مركهزي و جطهوبي      0/88 هاي نفتي سهم آمریکاي شمالي از تولید فرآورده 8912در سال 

 درصد.  1/80درصد و آسیا و اقیانوسیه  8/8درصد، آفریقا  0/9درصد، خاورمیانه  8/88درصد، اروپا و اورآسیا 

 هاي عمده نفتي جهان به نفت گاز و نفت سفید بهه میهزان    اختصاص بیشترین و كمترین سهم از مصارف فرآورده

 درصد. 9/9و  8/88

 درصهد در سهال    8/60هاي نفتي جهان به بخش حمل و نقل بها   باالترین سهم از مصارف انرژي فرآورده اختصاص

8912. 

 آمریکهاي  مططقه آسیا و اقیانوسیه به سه 8912در سال  هاي نفتي مصرف نهایي فرآورده سهم اختصاص بیشترین ،

 .درصد 2/13و  0/88، 8/88میزان به اروپا و اورآسیا به ترتی    شمالي و

  تن میلیون 0/8889و  0/8881، به ترتی  به میزان 8912واردات و صادرات نفت خام در جهان در پایان سال. 
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  به پطج كشهور یهین، ایهاالت متحهده آمریکها، هطهد،        8912در سال درصد از واردات نفت جهان  6/02اختصاص

  .ژاپنو   جطوبي كره

  تن بهه   میلیون 2/809و  8/863و روسیه هریک به میزان اختصاص رتبه اول و دوم به دو كشور عربستان سعودي

 .8912 عطوان بزرگترین صادركططدگان نفت خام جهان در سال

 2/1861و  1/1863، بهه ترتیه  بهه میهزان     8912در جهان در پایهان سهال    هاي نفتي واردات و صادرات فرآورده 

 تن. میلیون

  ي در جهان به كشورهاي سطگاپور، هلطد، ایاالت متحهده  هاي نفت بزرگترین واردكططدگان فرآوردهعطوان اختصاص

 درصد. 9/0و  8/0، 8/6، 8/2 یین هریک با سهمي معادل و آمریکا

 به كشورهاي ایاالت متحهده آمریکها، روسهیه    8912هاي نفتي در سال بیشترین سهم صادرات فرآورده اختصاص ،

 درصد. 0/3 و 6/3، 9/2، 9/10و هلطد به ترتی  با سهمي معادل  عربستان سعودي

  رشهد تولیهد    ،یین و ایاالت متحهده  میانهاي تجاري  تطش، به ویژه به دلیل 8919قیمت نفت خام در سال كاهش

  .هاي اوپک و متحدانش سیاست و شیل آمریکا

  نسبت به سال قبل از آن. 8919درصدي قیمت نفت خام سبک و سطگین ایران در سال  9/9و  8/9كاهش 

 ن معمولي و سوپر بدون سرب در كشورهاي میانگین قیمت بطزیOECD و  39/9به ترتی  به میزان  8919 در سال

 دالر بر لیتر.  93/9

 هاي تجاري و غیرتجاري كشورهاي میانگین قیمت نفت گاز در بخشOECD  به ترتی  بهه میهزان    8919در سال

 دالر بر لیتر. 81/1و  96/1

 

 گاز بیعي: 

 سال. 2/89با عمري معادل  8919در سال  مترمکع تریلیون  2/192زان برآورد ذخایر گازي جهان به می 

 9/88درصد، اروپها و اورآسهیا    9/82: خاورمیانه 8919سهم مطا   مختلف دنیا از ذخایر گاز بیعي جهان در سال 

 درصد و آمریکاي مركزي و جطهوبي  6/3درصد، آمریکاي شمالي  0/3درصد، آفریقا  2/2درصد، آسیا و اقیانوسیه 

 درصد. 9/8

  درصد از ذخایر گاز بیعي جهان به یهار كشور روسیه، ایران، قطر و تركمطستان در سهال مهورد    8/03اختصاص

 .بررسي

  میلیارد مترمکع  در پهي اكتشهافات    8/310بیشترین افزایش در میزان ذخایر گاز بیعي، به كشور آذربایجان با

یطد میدان گهازي جدیهد در دریهاي    و  "گونشلي -یراغ -آذري" و "دنیز شاه" گازي توسعه میادینگسترده و 

 .خزر

  درصدي نسبت به سال قبل از  8/8با افزایش  8919میلیارد مترمکع  گاز بیعي در جهان در سال  6/8939تولید

تأثیر تغییرات آب و هوایي به صورت افزایش تعداد روزهاي بسیار گرم و بسیار سرد در مطا   مختلف  دلیل  آن به
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  .و به دنبال آن رشد غیرمعمول تقاضاي انرژي براي گرمایش و سرمایشجهان 

  درصهد،   8/82درصد، آمریکاي شهمالي   0/89سهم مطا   مختلف دنیا از تولید گاز بیعي جهان: اروپا و اورآسیا

 د.درص 8/8درصد و آمریکاي مركزي و جطوبي  9/6درصد، آفریقا  3/10درصد، آسیا و اقیانوسیه  8/16خاورمیانه 

 ( گاز بیعي جهان توسط دو كشور ایاالت متحده آمریکا و روسیه و همچطهان   3/81تولید بیش از یک سوم )درصد

 . 8919میلیارد مترمکع ( در سال  8/898روسیه )به میزان  خود رقی  از آشکار آمریکا حفظ فاصله

 و افزایش تولید گاز  لیارد مترمکع می 8/908تولید با  به آمریکا جهانگاز  تولیدو ركوردار ست خرتبه ن اختصاص

 این كشور ناشي از تحوالت جدید در سازندهاي شیل در تگزاس و پطسیلوانیا.

 8919ههاي تکمیهل شهده در سهال      برداري كامل از پهروژه  افزایش مداوم تولید گاز روسیه ناشي از توسعه و بهره 

 وافزایش تقاضاي داخلي.

 ایاالت   نسبت به سال قبل، به كشورهاي 8919ید گاز بیعي در سال اختصاص بیشترین افزایش و كاهش حجم تول

بهه   مترمکع میلیارد  9/0هلطد با   ،9/6و كاهش تولید گاز بیعي نروژ با  مترمکع میلیارد  0/29  متحده آمریکا با

 رونیطگن هلطد. گدلیل تعمیر، نگهداري و كاهش تولید گاز در میدان 

 درصهدي  9/0و افزایش  8919در سال میلیارد مترمکع   1/1820و  9/1889یزان واردات و صادرات گاز بیعي به م 

 .نسبت به سال قبلدرصدي صادرات  3/0واردات و 

 1/68  درصد به صورت  9/83درصد سهم مبادله گاز بیعي از  ری  خط لوله وLNG. 

 میلیهارد   9/1988بهه   8913میلیارد مترمکعه  در سهال   6/1286درصدي مصرف نهایي گاز بیعي از  8/6 افزایش

  .به علت انتقال از زغال سطگ به گاز  بیعي 8912مترمکع  در سال 

  درصد از مجموع مصرف نههایي گهاز  بیعهي     2/88آمریکا همچطان بزرگترین مصرف كططده گاز جهان با داشتن

به این حامل  يمزیت دسترسها با سوخت گاز  بیعي و پایین بودن قیمت و جهان به دلیل افزایش ظرفیت نیروگاه

 در این كشور.  انرژي از عوامل تاثیرگذار در رشد مصرف گاز داخلي

 هاي صطعت، خانگي، تجاري و عمومي، مصارف غیر انرژي، حمل و نقل، كشاورزي و مصارف نامشهخ   سهم بخش

 3/9  ،8/3، 9/18، 9/18، 9/89، 9/83در جهان به ترتی  به میزان  8912از مجموع مصارف نهایي گاز بیعي در سال 

 .درصد 8/9و 

  نسبت بهه سهال گذشهته در بهازار انگلهین، هلطهد و        8919كاهش قیمت گاز بیعي در بازارهاي مختلف در سال

درصدي و همچطهین   1/1و  9/19، 3/89، 3/88، 0/88، آلمان و ایاالت متحده و سیف ژاپن به ترتی  ژاپنام  كي جي

 .ادرصدي قیمت در بازار گاز كاناد 8/18افزایش 

 متوسط قیمت گاز بیعي در كشورهاي OECD  دالر بر  3/10و  8/6در دو بخش صطعت و خانگي به ترتی  معادل

 یو.  تي میلیون بي

  تهرین قیمهت در بخهش     یو داراي باالترین و پهایین  تي دالر بر میلیون بي 9/8و  6/19سوئین و كانادا به ترتی  با

تهرین قیمهت    یو بهه ترتیه  داراي بهاالترین و پهائین     تي ر میلیون بيدالر ب 6/3و  6/82صطعت؛ سوئد و كانادا با 

 گاز بیعي در بخش خانگي.
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 برق: 

 كل ظرفیت نص  شده برق كشورهايOECD  9/8د بها رشه   هزارمگهاوات  0/8920به میزان  8912ل در پایان سا 

  و حرارتي. بادي، خورشیدي يها روگاهینص  شده ن تیظرفمتأثر از افزایش  درصدي نسبت به سال قبل

  هاي برق كشورهاي  ه درصدي از كل ظرفیت نص  شده نیروگا 3/00سهمOECD 1/16  ههاي حرارتهي،   به نیروگاه 

هاي تجدیدپذیر )بادي، زمین گرمایي، خورشیدي و جهزر و   ه درصدي به نیروگا 8/12هاي آبي،  درصدي به نیروگاه

 .8912  ها در سالسایر نیروگاه درصد به 1/9و  اي هاي هسته درصدي به نیروگاه 6/9مد(، 

  هاي برق كشورهاي  درصد ظرفیت نیروگاه 3/09اختصاصOECD     به یهار كشور ایاالت متحهده آمریکها، ژاپهن

 آلمان و كانادا.

  هاي حرارتي كشورهاي  هزار مگاواتي ظرفیت نیروگاه 3/2افزایشOECD   مین نیهاز  أته به دلیل افزایش تقاضها و

گهذاري در   محیطي و نیز رقابهت و سهرمایه   هاي زیست پیرامون اعمال قوانین و محدودیتها  وجود نگراني با پیک

 .مین برق مطمئنأدر ت این نیروگاه ها تاثیرگذاريهاي تجدیدپذیر و ایفاي نقش  هاي جدید انرژي ظرفیت

  ي شهمالي و  و افزایش مداوم در مطا   آمریکها  8912هاي آبي در سال  هزار مگاوات ظرفیت نیروگاه 8/8افزایش

براي  آلودگيعدم ایجاد  و حرارتي ها ه نیروگا سایرها در مقایسه با  پایداري این نیروگاهعمدتاً به دلیل  ایآساروپا و 

و هزیطهه   عمهر بهاال   هها،  هاي مربوط به تأمین سوخت ، حذف هزیطهزیست ناشي از گازهاي حاصل از احتراقمحیط

 ها. نگهداري بسیار كم براي این نیروگاه

  8912درصد نسبت به سال قبل در سال  8/2تراوات ساعتي تولید برق یین با رشد  8/086افزایش یشمگیر. 

  برق در كشورهايتراوات ساعت  3/11989تولید OECD  8919در سال. 

  در كشورهاي  8919آبي در سال  هاي برق نیروگاه درصدي تولید برق از 6/8كاهشOECD  به دلیل تغییرات فصلي

 ت  والني مدت در الگوي بارشي.و تغییرا

  هاي تجدیدپذیر، دومین مطبع انرژي تجدیدپذیر در میهان كشهورهاي    درصد از كل انرژي 9/86انرژي باد با تولید

OECD  8919در سال. 

  اختصاص باالترین سهم تولید برق بادي كشورهايOECD  8919درصد در سال  8/08به مططقه اروپا با . 

  اي در كشورهاي  عتي تولید برق هستهتراوات سا 8/3افزایشOECD و سههم حهدود     8919 و  8912هاي  بین سال

 .8919فرانسه در سال   متعل  به آمریکا و OECDدرصد از كل تولیدات كشورهاي  1/89و  0/88

  ه كربن به  اي كم انرژي هستهو همچطان  8919اي در سال  درصد از برق تولیدي فرانسه از انرژي هسته 9/69تأمین

 این كشور. مین انرژي درأتدر عطوان ستون اصلي راهبرد متطوع

 اي ژاپن به عطوان یک مطبع اجتطاب ناپذیر و مطمئن و بدون كهربن بهراي ایهن كشهور و      افزایش تولید برق هسته

 .8919هاي فسیلي در سال  درصد تولید برق این كشور با تکیه بر سوخت 8/39همچطین 

 اي در میان كشورهاي  د برق هستهاختصاص بیشترین افزایش تولیOECD  درصد  8/08به بلژیک با  8919در سال

 درصد. 8/9و كره جطوبي 

  درصد نسبت به سال قبهل   9/8 معادل يبا رشد 8912ساعت برق در جهان در سال  تراوات 1/86389تولید ناویژه
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 . یهدرصد از كل تولید برق جهان به مططقه آسیا و اقیانوس 0/86از آن و اختصاص 

  1/19  آبهي، بهه انهرژي    درصهد  8/16 ،هاي فسیلي سوختبه  8912از تولید ناویژه برق سال  درصد 9/68اختصاص 

زیسهتي و پسهماند    ههاي  سوخت به درصد 8/8 خورشیدي و بادي، درصد به انرژي 9/3 ،اي به انرژي هسته درصد

 .زمین گرمایي به انرژي درصد 8/9و

 و در  8912درصدي برق تولید شهده جههان در سهال     9/86رق جهان با سهم یین بزرگترین كشور تولید كططده ب

 سطگ و گازهاي حاصل آن در جهان.   درصد برق تولید شده از زغال 83اختیار داشتن 

 خهود  9/1801 هها  ، مصارف داخلي نیروگاه1/1998 تلفات انتقال و توزیع ،8/380 ، صادرات8/382 میزان واردات ،

 .8912 در سالساعت  تراوات 8/2و سایر مصارف برق جهان  6/1998انرژي  دهاي مول بخش سایر مصرفي

  آمریکهاي   ،به ترتی  بهه مطها     8912اختصاص كمترین سهم تلفات انتقال و توزیع از تولید ناویژه برق در سال

و توزیهع از   درصد و بیشترین سهم تلفهات انتقهال   0/3و  0/6 ،8/0با   و اروپا و اورآسیا آسیا و اقیانوسیه ،شمالي

 آمریکاي مركزي و جطوبي، آفریقا و خاورمیانه.درصد به ترتی  به  3/18و  0/18 ،8/10تولید ناویژه برق با 

  9/86درصد به بخش صطعت،  9/88با اختصاص  8912تراوات ساعت برق در جهان در سال  8/88810مصرف نهایي 

درصد به بخش  3/1درصد به بخش كشاورزي،  1/8درصد به بخش تجاري و عمومي،  0/81درصد به بخش خانگي، 

 درصد به سایر مصارف. 2/8و  حمل و نقل

  8/1891، 9/8999، 2/6919كشور اول دنیا در مصرف نهایي برق به ترتیه  بها    0یین، آمریکا، هطد، ژاپن و روسیه ،

 ساعت.تراوات 6/309و  0/980

  ق جهان به ترتی  براي كشورهاي یین، آمریکها، درصد از مصرف بر 8/8و  8/8، 8/0، 0/13، 9/86اختصاص سهم 

 هطد، ژاپن و روسیه.  

  درصدي نسبت بهه سهال    0/2درصدي و رشد  9/86یین بزرگترین مصرف كططده برق در جهان با مصرف با سهم

8913. 

  9/838بیشترین افزایش مصرف نهایي برق در كشورهاي یین، آمریکا هطد، اندونزي و ویتطام به ترتی  به میزان ،

 .8912تراوات ساعت در سال  6/16و  9/88، 0/83، 2/188

  بیشترین میزان كاهش مصرف نهایي برق در كشورهاي ژاپن، آلمان، یونان، ونزوئال و عربستان به ترتی  به میزان

 .8912تراوات ساعت در سال  2/8و  8/8،  0/8، 9/6، 8/19

  متوسط قیمت برق بخش خانگي و صطعتي در كشورهايOECD 9/19و  8/13به ترتی  بهه میهزان    8919ر سال د 

 سطت به ازاي هر كیلووات ساعت. 

  باالترین قیمت برق در میان كشورهايOECD  سطت به ازاي ههر   0/12در بخش صطعت مربوط به كشور ایتالیا با

 درصد. 9/01كیلووات ساعت و باالترین سهم مالیات در این بخش مربوط به كشور آلمان 

 ت برق در كشورهاي باالترین قیمOECD   سطت به ازاي هر كیلووات  8/88در بخش خانگي مربوط به كشور آلمان

 درصد. 9/02ساعت و باالترین مالیات مربوط به كشور دانمارک با 

  ( 199=8910در كره جطوبي )سال  9/28پایین ترین شاخ  قیمت اسمي بخش خانگي به میزان 
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 ( 199=8910در دانمارک )سال  2/28به میزان  پایین ترین شاخ  قیمت اسمي بخش صطعت 

 مربهوط بهه كشهور نهروژ و      8/168و  9/181هاي خانگي و صطعت به ترتی  بها   باالترین شاخ  قیمت واقعي بخش

)در سهال   مربوط به كشورهاي كره جطهوبي و دانمهارک   8/29و  9/29ترین شاخ  قیمت واقعي مربوط به با  پایین

8910  =199.) 

 

 اورانیوم:

 869و  189، 29، 89هاي هزیطه كمتر از   با توجه به محدوده 8919خایر شطاخته شده اورانیوم جهان در ابتداي سال ذ 

 هزار تن اورانیوم. 8/2939و  2/6183، 6/8993، 0/1929دالر بر كیلوگرم اورانیوم به ترتی  معادل 

  ههزار تهن    0/098یري معهادل  داشتن ذخها درصد از كل ذخایر جهان به مططقه اروپا و اورآسیا با  9/08اختصاص

 دالر بر كیلوگرم. 89اورانیوم با هزیطه كمتر از 

   دالر بر كیلوگرم اورانیوم به كشورهاي قزاقسهتان، كانهادا بها     89اختصاص باالترین میزان ذخایر با هزیطه كمتر از

 هزار تن اورانیوم. 0/869و  6/089داشتن ذخایر اورانیوم به ترتی  معادل 

 درصد( نسبت به سهال قبهل از آن    8/1تطي آن ) 392و افزایش  8919 هزار تن اورانیوم جهان در سال 8/08د تولی

ههزار تطهي نامیبیها بهه دلیهل اشهباع بهازار و         8/9هزار تطي تولید قزاقستان و كاهش  1/1عمدتاً متأثر از افزایش 

 هاي پائین. قیمت

  درصهد بهه اروپها و     8/00وم جهان به مططقه آمریکاي شمالي، درصد از تولید اورانی 9/18، اختصاص 8919در سال

 درصد به آسیا و اقیانوسیه.  9/16 و درصد به آفریقا 3/10درصد به خاورمیانه،  98/9اورآسیا، 

 

 سطگ:  زغال

  سال. 188با  ول عمر   8919جهان در سال  سطگ زغالمیلیارد تن حجم ذخایر  6/1969برآورد 

  جهان به پطج كشور ایاالت متحده آمریکا، روسهیه، اسهترالیا،    سطگ زغالد از ذخایر درص 6/30اختصاص بیش از

 میلیارد تن. 9/190و  6/181، 1/189، 8/168، 0/889یین و هطد به ترتی  به میزان 

  درصدي آن نسهبت   8/1با افزایش  8919و محصوالت حاصل از آن در سال  سطگ زغالمیلیون تن  3/3313تولید

 .8912به سال 

  درصد از كهل تولیهد    8/9درصد و سطگ نفت  3/9، لیگطیت و نارس 9/18، كک شو 9/33حرارتي  سطگ زغالسهم

 سطگ. جهاني زغال

  درصد از كل تولید جهاني.  3/31در مططقه آسیا و اقیانوسیه و دارا بودن  سطگ زغالمیلیون تن  3/0088تولید 

     درصهد از تولیهد جههان بزرگتهرین      6/33بها داشهتن    یین، هطد، ایاالت متحهده آمریکها، انهدونزي واسهترالیا

تولیهد   تهن  میلیهون  8/098و  8/616، 0/689، 2/368، 2/8869سطگ جهان بهه ترتیه  بها      تولیدكططدگان زغال

 . 8919در سال  سطگ زغال
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  مربوط به كشورهاي یین، اندونزي، استرالیا، كهره شهمالي و    8919درسال  سطگ زغالبیشترین افزایش در تولید

 .8912در مقایسه با سال  تن میلیون 1/6و  9/18، 1/12، 9/63، 0/188ركیه به ترتی  به میزان ت

  در كشورهاي ایاالت متحده آمریکا، آلمان، لهستان، یونان و هطد به ترتیه    سطگ زغالبیشترین كاهش در تولید

 . 8912نسبت به سال  تن میلیون 8/6و  8/9، 9/19، 3/83، 9/80 به میزان

  درصدي نسبت بهه   1/2  و كاهش 8919هاي حاصل از آن در سال  سطگ و فرآورده میلیون تن زغال 1/3281مصرف

 سال پیش. 

  كک شو، حرارتي، لیگطیت و نارس و سطگ نفت در جهان و كاهش  سطگ زغالمیلیون تن از انواع  9/3669مصرف

 .8912درصدي آن نسبت به سال  2/1

 از   درصهد   8/9و  6/9، 6/18، 6/33طیت و نارس و سطگ نفت بهه ترتیه    سهم مصرف زغال حرارتي، كک شو، لیگ

 جهان.   سطگ زغالمصرف 

  درصد از كل مصرف جهاني.  9/38در مططقه آسیا و اقیانوسیه و دارا بودن  سطگ زغالمیلیون تن  9/0386مصرف 

  در جهان به ترتی  بها   طگس زغالیین، هطد، ایاالت متحده آمریکا، روسیه و ژاپن پطج كشور عمده مصرف كططده

 .تن میلیون 3/120و  9/889، 8/088، 9/928، 2/8212

 پطج كشور اندونزي، یین، ویتطام، كره شمالي و تركیهه    براي سطگ زغالافزایش مصرف   اختصاص بیشترین میزان

 .تن میلیون 0/0و  2/18، 9/81، 0/86، 9/82به ترتی  با 

  به كشورهاي ایاالت متحده آمریکا، آلمهان،   8919در سال  سطگ الزغاختصاص بیشترین میزان كاهش در مصرف

 .تن میلیون 2/11و  9/18، 2/12، 1/86، 2/26هطد، لهستان و اسپانیا به ترتی  به میزان 

  سطگ.و محصوالت حاصل از زغال سطگ زغالتن واردات و صادرات جهاني  میلیون 2/1808و  9/1889حجم 

  براي آمریکاي شمالي، آمریکاي جطوبي و مركهزي، اروپها و اورآسهیا،     8919سال سهم مطا   جهان از كل واردات

 درصد.  0/36و  8/1، 9/9، 3/16، 3/8، 2/1خاورمیانه، آفریقا و اقیانوسیه به ترتی  

  براي آمریکاي شمالي، آمریکاي جطوبي و مركزي، اروپها و اورآسهیا،    8912سهم مطا   جهان از كل صادرات سال

 درصد. 2/61و  8/6، 98/9، 6/12، 9/0، 8/2فریقا و اقیانوسیه به ترتی  خاورمیانه، آ

  به كشورهاي یین، هطد، ژاپهن، كهره     جهان و محصوالت حاصل از آن سطگ زغالدرصد از واردات  6/68اختصاص

 .تن میلیون 0/63و  8/189، 3/120، 9/886، 0/892جطوبي و یین تایپه به ترتی  به میزان 

  میزان افزایش واردات براي كشورهاي ویتطام، هطد، یین، مالزي و روسیه سفید به ترتیه  بهه   اختصاص بیشترین

 .تن میلیون 8/8و  0/8، 3/13، 0/19، 1/81 میزان

   اختصاص بیشترین میزان كاهش واردات براي كشورهاي اسپانیا، كره جطوبي، آلمان، ایتالیا و تایلطد به ترتی  بهه

 .تن میلیون  0/8و  9/8، 8/8، 0/0، 1/2میزان 

   جهان و محصوالت حاصل از آن به كشهورهاي انهدونزي، اسهترالیا،     سطگ زغالدرصد از صادرات  9/20اختصاص

 .تن میلیون 6/29و  1/20، 8/889، 8/898، 9/808روسیه، آمریکا و آفریقاي جطوبي به ترتی  به میزان 

  ،استرالیا، آفریقاي جطوبي، فیلیپین و روسیه بهه  اختصاص بیشترین میزان افزایش صادرات به كشورهاي اندونزي
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 .8919در سال  تن میلیون 8/3، 9/9، 8/19، 2/11، 9/89ترتی  به میزان 

     اختصاص بیشترین میزان كاهش صادرات به كشورهاي آمریکا، كلمبیا، یین، قزاقستان و ویتطام بهه ترتیه  بهه

 .تن میلیون 8/1و  8/1  ،2/3، 8/10، 2/89میزان 

  دالر بر تن به كشور فطالند و بهاالترین قیمهت    9/881سطگ حرارتي بخش صطعت با  باالترین قیمت زغالاختصاص

 .8919دالر بر تن در سال  8/811سطگ كک شو به همین كشور با قیمت  زغال

  سطگ مططقه آپاالیي مركهزي ایهاالت    درصدي قیمت اسپات زغال 3/83و  6/18، 1/81، 8/6، 3/88، 0/81كاهش

غرب اروپا ، سیف وارداتي كک شو ژاپن ، سیف حرارتهي ژاپهن، قیمهت     مریکا ، قیمت شاخ  پایه شمالمتحده آ

 .8919سطگ آسیا در سال  بطدر ییطگ دائو و قیمت شاخ  زغال سطگ زغالاسپات 

 مربوط به كشورهاي پرتغال و تركیه بهه   8919هاي صطعت و خانگي در سال باالترین شاخ  قیمت اسمي در بخش

 8/126هاي مذكور با  دالر برتن و همچطین باالترین شاخ  قیمت واقعي در بخش 2/168و  2/198به میزان  ترتی 

 .8919دالر بر تن به ترتی  مربوط به كشورهاي پرتغال و فرانسه در سال  8/119و 

 

 تراز انرژي: 

  هاي  قیمتالر آمریکا برحس  تن معادل نفت خام به ازاي هزار د 13/9معادل  8912شاخ  شدت انرژي دنیا در سال

 .8910ثابت سال 

  8/89درصد به آمریکاي مركزي و جطوبي،  0/8درصد از كل عرضه انرژي اولیه به آمریکاي شمالي،  9/19اختصاص 

 9/8درصد به آسیا و اقیانوسهیه و   9/88درصد به آفریقا،  9/0درصد به خاورمیانه،  0/0درصد به اروپا و اورآسیا، 

 المللي. ها و هواپیماهاي بین كشتيدرصد به سوخت 

  درصد از عرضه انرژي اولیه جهان به كشورهاي یین، ایاالت متحده آمریکا، هطد، روسیه و ژاپن. 3/08اختصاص 

 1/2، تجهاري و عمهومي   8/9، مصارف غیهر انهرژي   8/81، خانگي 1/89، حمل و نقل 6/82هاي صطعت  سهم بخش ،

 .8912در سال  د از كل مصرف نهایي جهاندرص 0/1و مصارف نامشخ   8/8كشاورزي 

  درصد بهه   8/88 هاي نفتي، درصد از كل مصرف نهایي جهان به نفت خام و فرآورده 2/89، اختصاص 8912در سال

هاي زیستي و پسماندها  هاي تجدیدپذیر و سوخت درصد به انرژي 3/19درصد به گاز  بیعي،  8/16برق و حرارت، 

 سطگ. درصد به زغال 9/19و 

 

 زیست:  انرژي و محیط

  درصد به  9/1درصد به اكسیدهاي نیتروز و  8/6درصد به متان،  9/19یدكربن، اكس درصد به دي 2/38سهم انتشار

میلیهارد تهن معهادل     8/89از انتشهار    HFCو SF6 ،PFCگازهاي مطتشره ناشي از فرآیطهدهاي صهطعتي نریهر    

 .8910اي در سال  اكسیدكربن گازهاي گلخانه دي

 درصهد از انتشهار    0/9درصهد از انتشهار متهان و     9/80اكسهیدكربن مطتشهره،    درصد از دي 8/99ان انتشار میز

 .8910اي به دلیل مصرف بخش انرژي در سال  اكسیدهاي نیتروز از كل انتشار گازهاي گلخانه
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 یطده نسبت به درصدي انتشار این آال 0/8و افزایش  8912جهان در سال در  كربنداكسی گیگاتن دي 0/88 انتشار

 ي.انرژ يتقاضا شیه افزاو در نتیج ياقتصاد تیو فعال تیجمع ریرشد یشمگبه دلیل  8910سال 

  8/81رصد مربهوط بهه نفهت،    د 1/88 سطگ، اكسیدكربن ناشي از احتراق زغال درصد از انتشار دي 1/88اختصاص 

 .8912در سال  ها درصد آن مربوط به گاز بیعي و مابقي مربوط به سایر سوخت

  اكسیدكربن در كشورهاي آسیا و اقیانوسیه و اختصاص حدود نیمهي از   درصد از میزان انتشار دي 9/82اختصاص

 این میزان در بخش برق و حرارت به ویژه در كشورهاي یین و هطد.

 اكسیدكربن به ازاي هر نفر. تن دي 8/8، برابر 8913اكسیدكربن در سال  سرانه انتشار جهاني دي 

 

 ي مصرف انرژي:ساز بهیطه

  پتاژول انرژي در بخش خانگي كشورهاي عضو و برخي كشهورهاي غیرعضهو    9/81306مصرفIEA   و اختصهاص

 8/6درصهد گرمهایش آب خهانگي،     3/10درصد به مصرف لوازم خانگي،  3/12درصد آن به گرمایش محیط،  9/89

مهابقي بهراي دیگهر مصهارف      درصد بهراي روشهطایي و   8/8درصد براي سرمایش محیط،  8/8درصد پخت و پز، 

 .8912بطدي نشده، در سال   بقه

  درصد( در مصرف بخش خانگي كشورهاي عضو  1/8پتاژول ) 0/681افزایشIEA     و برخهي كشهورهاي غیرعضهو

IEA  هاي خانگي به ویژه در بخهش گرمهایش محهیط بهه اسهتثطاي       متأثر از افزایش كلیه زیربخش 8912در سال

 بطدي نشده. ف  بقهمصارف روشطایي و دیگر مصار

 پتاژول انرژي در بخش صطعت كشورهاي عضو  1/89101مصرفIEA    و برخي كشهورهاي غیرعضهوIEA   در سهال

صهطایع   ،يفلزات اساسهاي  درصد به ترتی  به زیر بخش 8/89و  8/19، 2/19، 1/18، 8/19، 8/83  و اختصاص 8912

و محصوالت تطباكو، محصوالت  یيمواد غذا عیاپ، صطاكاغذ و انتشار و ی دیتولید مواد و محصوالت شیمیایي، تول

 هاي صطعتي. ي و سایر زیر بخشفلزریغ يكان

  درصدي مصرف انرژي بخش صطعت كشورهاي عضو  10/9افزایشIEA  و برخي كشورهاي غیرعضوIEA  نسبت به

 درصدي ارزش افزوده بخش صطعت در این كشورها. 8/8و افزایش  8913سال 

 مگهاژول بهر دالر بهه     2/9و  3/18مترین میزان شدت انرژي بخش صطعت بهه ترتیه  بها    اختصاص بیشترین و ك

 . 8912كشورهاي قزاقستان و ایرلطد در سال 

  پتاژول انرژي براي حمل مسافر و بار براساس آمار موجود در كشورهاي عضو و برخي كشهورهاي   0/01819مصرف

 درصد به حمل كاال در سال مورد بررسي.  6/89درصد به حمل مسافر و  8/69و اختصاص  IEAغیرعضو 

  درصد از كل مصرف انرژي بخش حمل و نقل كشورهاي عضو و برخي كشورهاي غیرعضو  8/29اختصاصIEA  به

درصهد بهه حمهل و نقهل      3/1درصد به حمل و نقل ریلهي و   8/8درصد به حمل و نقل هوایي،  2/6اي،   حمل جاده

 دریایي.

  هاي ساختمان، استخراج معدن، كشاورزي و خهدمات در   درصدي مصرف انرژي بخش 3/9و  1/1، 8/8، 9/0افزایش

 نسبت به سال قبل.  8912سال 
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   1نفت -8-8

 ذخایر نفت  -1-8-8

ميليارد بشکه کاهش نسبت به سال قبل از آن به  0/9، مجموع ذخایر تثبيت شده نفت جهان، با 9102در پایان سال 

 9/0و OECD  غيار  هایای ذخاایر کشاور   ميلياارد بشاکه   2/1اهش متأثر از کااهش  ميليارد بشکه رسيد. این ک 2/0311

 بوده است. OECD  ای ذخایر نفت کشورهای ميليارد بشکه

درصاد از کال    0/88ميليارد بشکه ذخایر معادل  8/811در ميان مناطق مختلف جهان، منطقه خاورميانه با دارا بودن 

به خود اختصاص داده اسات. منااطق آمریکاای مرکا ی و جناوبر، آمریکاای        ذخایر تثبيت شده نفت جهان، مقام اول را

درصد از ذخاایر   6/9و  9/3، 9/2، 0/08، 3/08شمالر، اروپا و اورآسيا، آفریقا و آسيا و اقيانوسيه ني  به ترتيب با دارا بودن 

 های بعدی قرار دارند.  تثبيت شده نفت جهان در رتبه

درصد باوده اسات. در ساال م باور،      0/31کشورهای عضو اوپك در پایان این سال، ، سهم ذخایر نفتر 9102در سال 

حدود یك سوم ذخایر نفت جهان و نيمر از ذخایر کشورهای عضو اوپك به دو کشور ون وئال و عربساتان ساعودی تعلاق    

ان به عربستان ساعودی،  تو داشته است. ذخایر نفتر اوپك عمدتاً در منطقه خاورميانه قرار گرفته است که از آن جمله مر

درصد از ذخایر کل جهان را به خاود اختصااص    1/86ایران، عراق، کویت و امارات متحده عربر اشاره کرد که در مجموع 

 اند.  داده

ترین درصاد، بيشا   5/88در سال مورد نظر، سه کشور ون وئال، عربستان سعودی و کانادا در مجموع با ساهمر معاادل   

 اند.  اختيار داشتهرا درمي ان ذخایر نفت جهان 

ای در ذخایر نفت جهان نسبت به سال قبل متأثر از کاهش ذخاایر نفات در    ميليارد بشکه 0/9، کاهش 9102در سال 

 کانادا، برزیل و اندون ی و اف ایش این ذخایر در کلمبيا و هند بوده است.

ين کشور دارنده ذخایر نفت در جهاان باوده کاه    درصد از ذخایر نفت جهان، اول 5/03در این سال ون وئال با دارا بودن 

 باشد.  این امر به دليل وجود چشمگير ذخایر تثبيت شده نفت فوق سنگين و غير متعارف در این کشور مر

درصاد از ذخاایر نفات     9/03دومين کشور ب رگ دارنده ذخایر نفت در جهان در این سال، عربستان سعودی بوده که 

ميليارد بشاکه نسابت باه ساال گ شاته       0/1، 9102خایر تثبيت شده نفت این کشور در سال جهان را دارا بوده است. ذ

 کاهش داشته است.

درصد از ذخایر تثبيت شده نفت جهان، به دليل دارا بودن ذخایر چشمگير نفت فوق  8/2کشور کانادا با سهمر معادل 

ميليارد  0/0، 9102ژی در جهان بوده که در سال سنگين و غير متعارف، سومين کشور ب رگ دارنده ذخایر این حامل انر

 از دست داده است.های نفتر  خود را نسبت به سال قبل تحت تأثير کاهش ذخایر شنذخایر از   بشکه

اناد. همنناين،    ميليارد بشکه به ذخایر نفت خاود افا وده   9/1در این سال کشورهای کلمبيا و هند هرکدام به ترتيب 

بيت شده نفت در کانادا و عربستان سعودی، ذخایر این حامل انرژی در کشورهای برزیل، اندون ی بر کاهش ذخایر تث عالوه

گ اری بيشتر و مساائل فنار باه ترتياب باه       و نروژ ني  به دليل واگ اری و فروش سهام ميادین نفتر، عدم ج ب سرمایه
 

ماده، در  سنگ باه دسات آ   های مایعر را که از سایر منابع نظير مشتقات زغال شود و سوخت های قيردار، مایعات و ميعانات گازی مر ( شامل نفت خام، شيل )ماسه نفت(، شن0

 گيرند.   برنمر
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 ميليارد بشکه کاسته شده است. 0/1و  3/1، 3/1مي ان 

، 9102توجه به مي ان برداشت نفت در سال سال برآورد شده است که با 1/51ط به طور متوس عمر ذخایر نفت جهان

ساال، آمریکاای شامالر     1/80ساال، آفریقاا    1/35سال، خاورميانه  8/081عمر ميادین نفتر آمریکای مرک ی و جنوبر 

دد. الزم به ذکر اسات کاه عمار ذخاایر     گر سال برآورد مر 8/06سال و آسيا و اقيانوسيه  1/98سال، اروپا و اورآسيا  9/93

 رسد.  سال مر 81نفتر کليه کشورهای عضو اوپك به استثنای اکوادور، الج ایر، آنگوال، گينه استوایر و گابن به بيش از 
 

 تولید نفت  -8-8-8

 1/1298درصاد( کااهش نسابت باه ساال قبال از آن باه         3/1) تن ميليون 5/98، توليد نفت جهان با 9102در سال 

ميليون تن رسيد. کشورهای عضو اوپك همواره نقش کليدی را در توليد نفت جهان به عهده دارند. در ایان ساال، تولياد    

درصد( کاهش داشته است. کاهش توليد نفت اوپك عمدتاً به  8/5) تن ميليون 8/29نفت این کشورها نسبت به سال قبل 

در سال مورد بررسر، کشورهای ایران، ون وئال و عربستان . استدليل توافق اعضای اوپك برای اف ایش قيمت جهانر نفت 

، بيشاترین  تن ميليون 1/96و  5/92، 2/52سعودی در ميان کشورهای عضو اوپك، نسبت به سال قبل به ترتيب به مي ان 

به کشورهای  اند. در مقابل بيشترین اف ایش توليد در ميان کشورهای عضو اوپك عمدتاً متعلق کاهش توليد نفت را داشته

 . بوده است تن ميليون 0/3و  5/3، 2/8امارات متحده عربر، نيجریه و عراق به مي ان 

درصد باه آمریکاای مرکا ی و جناوبر،      3/3درصد به آمریکای شمالر،  8/99در سال م بور، از کل توليد نفت جهان 

درصد باه آسايا و اقيانوسايه تعلاق      8/8ریقا و درصد به آف 5/2درصد به خاورميانه،  1/10درصد به اروپا و اورآسيا،  3/91

درصد از توليد نفت جهان به کشورهای ایاالت متحده آمریکا، روسيه و عربستان ساعودی   9/80داشته است. در این ميان 

ميليون تنر توليد نفت خام جهان در این سال عمدتاٌ ناشر از کاهش توليد در ایران،  5/98اختصاص داشته است. کاهش 

ال، عربستان سعودی، مک یك، آنگوال، نروژ و کویت و اف ایش توليد در کشورهایر نظير ایاالت متحده آمریکا، برزیال،  ون وئ

 امارات متحده عربر، نيجریه، عراق، ليبر، روسيه و چين بوده است.

 باشد:  اهم تحوالت بخش توليد نفت در کشورهای مختلف جهان در سال مورد بررسر به شرح ذیل مر

درصد از سهم توليد نفت در جهان، ب رگترین توليدکننده این حامال انارژی در جهاان     8/05الت متحده آمریکا با ایا

درصاد( باه دليال افا ایش      1/00) تان  ميليون 1/60توليد خود را نسبت به سال قبل،  9102باشد. این کشور در سال  مر

 اف ایش داده است.  های نفتر توليد شن

درصد از نفت توليد شده در جهان، دومين کشور ب رگ توليدکننده است که توليد خود  8/01 روسيه با سهمر معادل

هاای   اندازی ميادین نفتر جدید و استفاده از فنااوری  نسبت به سال گ شته به دليل راه تن ميليون 9/8، 9102را در سال 

 ، اف ایش داد.سرغم تعهد این کشور به کشورهای عضو اوپك پال جدید در ميادین قدیمر، علر

درصد از سهم توليد نفت جهان است و سومين توليدکننده ب رگ نفت خام در جهان به  8/09عربستان سعودی دارای 

تن نسبت به سال قبل باه دليال    ميليون 1/96، 9102آید. اما با این وجود، توليد نفت عربستان سعودی در سال  شمار مر

س برای کاهش بيشتر توليد نفت و همننين حمالت تالفر جویانه نيروهاای  تعهد این کشور به کشورهای عضو اوپك پال
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 مبارز یمنر عليه تأسيسات نفتر شرکت آرامکو کاهش یافت. 

 1/01تاوان باه افا ایش     اند، مر اف ایش داده 9108نسبت به سال  9102از دیگر کشورهایر که توليد خود را در سال 

ف ایش توليد از ميادین الیه پيش نمکر زمين در سواحل برزیل و توليد قابل توجه تنر توليد نفت برزیل به دليل ا ميليون

ر توليد نفت اماارات متحاده   تن ميليون 2/8واحد توليد، انبارداری و بارگيری نفت در این کشور؛ اف ایش  8از محل توسعه 

کشورهای نيجریاه و عاراق باه دليال      ر توليد نفتتن ميليون 0/3و  5/3؛ اف ایش جدید نفتر ميادین  عربر به دليل کشف

ميليون تنر توليد نفت ليبر به دليل کاهش نسبر منازعات داخلار در ایان    1/6جبران کسری توليد نفت ایران؛ اف ایش 

ميليون تنر توليد نفت چين به دليل کشف ذخایر نفت شيل در ميدان نفتار کيناگ چناگ اشااره      3/9کشور و اف ایش 

 کرد.

و  2/52اند. بيشترین کاهش توليد نفت در جهان با  ره زمانر، برخر از کشورها کاهش توليد داشتهدر مقابل در این دو

اختصاص داشته اسات. همنناين،    به ایران و ون وئالهای آمریکا  تن کاهش به دليل رکود اقتصادی و تحریم ميليون 5/92

 9118قادیمر و عادم جاایگ ینر از ساال      تنر توليد نفت مک یك به دليل فرسودگر مياادین نفتار   ميليون 6/6کاهش 

ر توليد نفات آنگاوال باه دليال پياری و فرساودگر مياادین نفتار در ایان کشاور و عادم            تن ميليون 8/8تاکنون؛ کاهش 

ر توليد نفت نروژ به دليل استقبال این کشاور در پيوساتن باه توافاق کااهش      تن ميليون 2/1گ اری کافر؛ کاهش  سرمایه

تنر توليد نفت کویت به دليل تعهد این کشاور باه کشاورهای     ميليون 9/1اوپك پالس و کاهش توليد از سوی کشورهای 

 عضو اوپك پالس برای کاهش توليد نفت در این سال رخ داده است.
 

 مصرف نفت خام -8-8-8

های مولد انارژی و مصارف نهاایر( در     کل مصرف نفت خام جهان )شامل مصرف در بخش تبدیل، خود مصرفر بخش

تن رسايد. ایان ميا ان     ميليون 8/8115درصد( اف ایش نسبت به سال قبل به 8/1) تن ميليون 3/11، با 9108سال  پایان

تنار   ميلياون  1/00و کاهش  OECDر مصرف نفت خام در کشورهای غير تن ميليون 1/89اف ایش عمدتاً متأثر از اف ایش 

 OECDصرف نفت خام جهان به کشورهای غيار  درصد م 8/51در این سال . است OECDمصرف نفت خام در کشورهای 

 اختصاص داشته است.  OECDدرصد به کشورهای  6/86و 

، مصرف نفت خام جهان از توليد آن پيشر گرفتاه و اخاتالف باين تولياد و مصارف، موجاب کااهش        9108در سال 

 موجودی انبارهای نفت جهان گردیده است. 

ن مصرف نفت خام به ترتيب مربوط به منااطق آسايا و اقيانوسايه،    در این سال، در بين مناطق مختلف جهان، بيشتری

درصاد از   6/16باه عباارتر    .بوده اسات  تن ميليون 6/210و  1/212، 8/0838اروپا و اورآسيا و آمریکای شمالر به مي ان 

آمریکاای   درصاد باه منطقاه    0/91درصد باه اروپاا و اورآسايا،     1/91مصرف نفت خام جهان به منطقه آسيا و اقيانوسيه، 

درصد به منطقه آفریقا اختصاص داشاته   8/9درصد به آمریکای مرک ی و جنوبر و  2/8درصد به خاورميانه،  3/2شمالر، 

است. در این سال، مي ان مصرف نفت خام نسبت به سال قبل، در تمامر مناطق به استثنای آمریکای مرک ی و جنوبر و 

 اروپا و اورآسيا اف ایش داشته است.
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درصد( مصرف نفات جهاان    9/16، دو کشور ایاالت متحده آمریکا و چين به تنهایر بيش از یك سوم )9108 در سال

اند. در ایان ساال بيشاترین     های مولد انرژی و مصرف نهایر( را داشته )شامل مصرف در بخش تبدیل، خود مصرفر بخش

ن اختصاص داشته درحالر که بيشترین کااهش  اف ایش مصرف نفت عمدتاً به کشورهای چين، آمریکا، هند، ویتنام و عما

 مصرف عمدتاً متعلق به کشورهای مک یك، ژاپن، عربستان سعودی، آلمان و ون وئال، بوده است.

 باشد: ، در کشورهای مختلف جهان بدین شرح مر9108ترین تحوالت بخش مصرف نفت خام در سال  مهم

کننده  ، ب رگترین مصرفدرصد از کل مصرف 3/91مر معادل ميليون تن و سه 1/813ایاالت متحده آمریکا با مصرف 

نسبت  تن ميليون 3/08بوده است. این کشور پس از چين بيشترین اف ایش مصرف نفت خام به مي ان در جهان خام نفت 

 به سال قبل را، به دليل اف ایش تقاضای این کاال در بخش صنعت و حمل و نقل، تجربه کرده است.

خاام در مياان    کنناده نفات   درصد، ب رگترین مصارف  5/05سهمر معادل ميليون تن و  8/695 کشور چين با مصرف

ایان کشاور باا    . و دومين مصرف کننده نفت خام جهان، بعد از ایاالت متحده آمریکا، باوده اسات   OECDکشورهای غير 

اف ایش تقاضای این کااال،  نسبت به سال قبل به دليل توسعه بخش پتروشيمر و  9108اف ایش در سال  تن ميليون 2/16

بيشترین اف ایش حجمر مصرف نفت خام را در جهان داشته است. در نه سال اخير متوسط رشد ساالنه مصرف نفت خام 

درصد( این کشور اسات کاه    8/3تر از متوسط نرخ رشد ساالنه اقتصادی ) درصد بوده که پایين 3/5در کشور چين حدود 

 باشد. مر وری انرژی و کنترل دقيق محيط زیست بهبود بهره اف ایش کيفيت،  این امر ناشر از

در این سال، بعد از دو کشور ایاالت متحده آمریکا و چين، کشورهای هناد، روسايه، کاره جناوبر، ژاپان و عربساتان       

 دارند. قرار مصرف های بعدی  در رتبه تن ميليون 8/081و 0/082، 0/051، 2/958، 9/953سعودی به ترتيب با مصرف 

ميلياون   1/5پس از چين و ایاالت متحده آمریکا، بيشترین اف ایش مصرف نفت خام نسبت به سال گ شته به ميا ان  

در تن به کشور هند به دليل اف ایش جمعيت و پاسخگویر به نياز بخش حمل و نقل و همننين اف ایش تقاضای این کاال 

گسترش بازار صادرات نفت و رشد سریع اقتصادی در  صنعتر شدن، اصالحات بازار،بخش صنعت، اختصاص داشته است. 

نسبت به سال قبل گردیده است. عمان نيا  باه    تن ميليون 3/8ویتنام موجب اف ایش مصرف نفت در این کشور به مي ان 

 افا ایش  تن ميليون 6/1های خود، مصرف نفت را نسبت به سال قبل به مي ان  دليل اف ایش تقاضای این کاال در پاالیشگاه

 داده است. 

به کشور مک یك باه   تن ميليون 8/8در این سال بيشترین کاهش مصرف نفت خام جهان نسبت به سال قبل به مي ان 

دليل کاهش تقاضای این حامل انرژی و اف ایش مصرف گازطبيعر اختصاص داشاته اسات. ژاپان دوماين کشاور از نظار       

وری انارژی و گساترش    دن جمعيت، اقادامات بااالی بهاره   کاهش مصرف نفت در جهان بوده که به دليل کاهش و پير ش

نسبت باه ساال قبال کااهش داده اسات.       تن ميليون 9/3دروهای هيبریدی و الکتریکر، مي ان مصرف خود را ناوگان خو

رغم اف ایش جمعيت و اف ایش  عربستان سعودی سومين کشور دارای بيشترین کاهش مصرف نفت در جهان است که علر

و مازوت وابستگر خود را به نفت خاام بارای تولياد بارق      بکارگيری از سایر منابع انرژی مانند گاز طبيعر مصرف برق، با

ميليون تن نسبت به سال قبل کااهش داد. آلماان چهاارمين کشاور دارای      2/5ه و مي ان مصرف نفت خود را کاهش داد

به دليل رکود  تن ميليون 8/5را به مي ان بيشترین کاهش مصرف نفت نسبت به سال قبل در جهان است که مصرف خود 
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اقتصادی و کاهش تقاضای این کاال، کاهش داده است. ون وئال ني  به عنوان پنجمين کشور دارای بيشترین کاهش مصرف 

های ایاالت متحده آمریکا و بحران اقتصادی  نسبت به سال قبل به دليل تحریم تن ميليون 5/8نفت، مي ان مصرف خود را 

  اده است.کاهش د

 

    هاي نفت ظرفیت پاالیشگاه -8-8-8

 1/010ه ار بشاکه در روز افا ایش باه حادود      8/0596های نفت در جهان با  ، ظرفيت پاالیشگاه9102در پایان سال 

سهم هریاك از منااطق    درصد داشته است. 5/0ميليون بشکه در روز رسيد که نسبت به سال قبل از آن رشدی به مي ان 

 2/5درصاد، آمریکاای مرکا ی و جناوبر      1/99باشد: آمریکای شمالر  يت پاالیشر یاد شده به این شرح مرجهان از ظرف

درصاد. در ساال    1/15درصاد و آسايا و اقيانوسايه     9/1درصد، آفریقا  2/2درصد، خاورميانه  3/91درصد، اروپا و اورآسيا 

بيشترین اف ایش ظرفيت پاالیشر جهاان   اند. وده، تمامر مناطق مختلف جهان دارای اف ایش ظرفيت پاالیشگاهر ب9102

 در روز به منطقه آسيا و اقيانوسيه اختصاص داشته است.  ه ار بشکه 2/388، با اف ایش 9102در سال 

ميليون بشاکه در   1/5و  3/6، 9/06، 1/02، آمریکا، چين، روسيه و هند هر یك با ظرفيت پاالیشگاهر 9102در سال 

  روند. االیش کننده نفت خام در جهان به شمار مرروز، چهار کشور ب رگ پ

بيشترین تغييرات ظرفيت پاالیشگاهر جهان عمدتاً ناشر از اف ایش ظرفيت پاالیشگاهر چهاار کشاور چاين، ایااالت     

 متحده آمریکا، ایران و روسيه و کاهش ظرفيت پاالیشگاهر کشور رومانر است.

 باشد: ، در کشورهای مختلف جهان بدین شرح مر9102ر سال ترین تحوالت بخش ظرفيت پاالیشگاهر نفت د مهم

های نفت جهان، دارای بيشاترین ظرفيات    درصد از کل ظرفيت پاالیشگاه 3/08ایاالت متحده آمریکا با سهمر معادل 

ه ار بشکه در روز( از اف ایش ظرفيت پاالیشر منطقه آمریکاای شامالر    1/909درصد ) 1/88باشد.  پاالیشر در جهان مر

ه ار بشکه در روز ظرفيت پاالیشر نفات   1/909ه ار بشکه در روز( به این کشور اختصاص داشته است. اف ایش  1/980)

  باشد. مر (CDU)خام در آمریکا به دليل اف ایش ظرفيت واحد تقطير نفت خام 

ميلياون   9/06ت در سال مورد بررسر کشور چين دومين کشور دارنده باالترین ظرفيت پاالیشر در جهاان باا ظرفيا   

ه ار بشاکه در روز افا ایش داده اسات. ایان افا ایش       3/581بشکه در روز بوده است. این کشور ظرفيت پاالیشر خود را 

 ظرفيت پاالیشر به دليل احداث چهار پاالیشگاه جدید در این سال بوده است. 

ظرفيت پاالیشر نفت در جهان است  ميليون بشکه در روز، سومين کشور ب رگ دارنده 3/6روسيه با ظرفيت پاالیشر 

ه ار بشکه در روز( اف ایش ظرفيت پاالیشر به دليل توساعه و   1/095درصد ) 2/0نسبت به سال قبل  9102که در سال 

 ها داشته است.  سازی پاالیشگاه بهينه

ها ار   1/065افا ایش  ایران، بعد از چين و ایاالت متحده آمریکا بيشترین اف ایش ظرفيت پاالیشر نفت در جهان را با 

هاا   بشکه در روز نسبت به سال قبل، به خود اختصاص داده است. این اف ایش ظرفيت پاالیشر به دليال اجارای سياسات   

هاای ساتاره خلايا فاارس،      جهت اف ایش دریافت خوراک و برای ج ب حداکثری نفت خام و ميعانات گازی در پاالیشگاه

 بندرعباس است.آبادان، اصفهان، تهران، اراک، شيراز و 
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ه ار بشکه در روز اختصاص داشته  1/9بيشترین کاهش در ظرفيت پاالیشر در جهان در این سال به کشور رومانر با 

های جهاانر و تاأثير آن در ماواد اولياه و محصاوالت       است. کاهش ظرفيت پاالیشر در این کشور به دليل نوسانات قيمت

های نفتر( منجار باه کااهش ظرفيات      ر برابر دالر )ارز مرجع نفت و فرآوردهنهایر و ني  کاهش ارزش پول رایا رومانر د

 های این کشور گردید.  پاالیشگاه

 درصد اف ایش به ترتيب باه ميا ان   2/1های نفت جهان با  ، مي ان ورودی و نفت خام خوراک پاالیشگاه9108در سال 

ها مربوط به سه منطقاه آسايا و    م خوراک پاالیشگاهرسيد. بيشترین اف ایش حجم نفت خا تن ميليون 1/1221و  2/8921 

باشاد و بيشاترین    مر تن ميليون 9/9و 3/8، 5/3، 6/80اقيانوسيه، آمریکای شمالر، خاورميانه و آفریقا به ترتيب به مي ان 

و  9/01کاهش حجم نفت خام خوراک مصرفر به مناطق اروپا و اورآسيا و آمریکای مرک ی و جنوبر به ترتيب به ميا ان  

 تعلق دارد. تن ميليون 0/3
 

 هاي نفتي  تولید و مصرف فرآورده -0-8-8

، 2/19باود کاه ساهم نفات گااز       تن ميليون OECD ،1/0226های نفتر در کشورهای  ، توليد فرآورده9102در سال 

 3/08هاا  آوردهو سایر فر 8/0، نفت سفيد 8/0، گاز مایع و اتان 5/6، نفت کوره سنگين 8/8، نفت جت 1/11بن ین موتور 

 درصد بوده است.

ميليون تن رسيد.  2/1215و  8/8031، به ترتيب به 9108های نفتر در جهان در سال  توليد و مصرف نهایر فرآورده

درصاد،   5/91باشد: آمریکاای شامالر    های نفتر بدین شرح مر در این سال، سهم مناطق مختلف جهان از توليد فرآورده

درصاد و آسايا و    8/9درصاد، آفریقاا    5/2درصد، خاورمياناه   8/98درصد، اروپا و اورآسيا  0/5آمریکای مرک ی و جنوبر 

ميليون تان   9/55ميليون تن و نفت سفيد با  8/0131های عمده نفتر، نفت گاز با  درصد. از بين فرآورده 0/15اقيانوسيه 

، 2/19سهم نفت گااز   اند. ه خود اختصاص دادههای نفتر را ب به ترتيب بيشترین و کمترین مقدار و سهم از توليد فرآورده

 9/91ها  و سایر فرآورده 1/0، نفت سفيد 9/1، گاز مایع و اتان 2/3، نفت جت 1/01، نفت کوره سنگين 9/98بن ین موتور 

 ها بوده است. درصد از کل توليد فرآورده

هاای نفتار را   از کل توليد فرآورده درصد 8/83، ایاالت متحده آمریکا، چين، روسيه و هند در مجموع 9108در سال 

افا ایش یافتاه کاه     تن ميليون 1/18، 9103به خود اختصاص دادند. در این سال توليد فرآورده های نفتر نسبت به سال 

این اف ایش عمدتاً متعلق به چهار کشور چين، ایاالت متحده آمریکا، هند و کره جناوبر باه دليال افا ایش تقاضاا بارای       

 بوده است. ترهای نف فرآورده

درصد و ساهم مصاارف غيار انارژی      6/81های نفتر سهم مصارف انرژی  ، از کل مصرف نهایر فرآورده9108در سال 

درصاد،   3/3درصاد، بخاش صانعت     8/65درصد بوده است. از کل مصارف نهایر، سهم مصرف بخش حمل و نقال   8/06

درصد  5/1درصد و مصارف نامشخص  2/0ومر درصد، بخش تجاری و عم 2/9درصد، بخش کشاورزی  0/5بخش خانگر 

  باشد. های نفتر در جهان را دارا مر بدین ترتيب، بخش حمل و نقل باالترین سهم از مصرف نهایر فرآورده باشد. مر

های نفتر به مناطق آسيا و اقيانوسيه، آمریکای شمالر و اروپاا   ، بيشترین سهم از مصرف نهایر فرآورده9108در سال 
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 9/8درصد اختصاص داشاته و کمتارین ميا ان آن باا ساهمر معاادل        8/03و  5/99، 9/11به ترتيب به مي ان  و اورآسيا

های نفتر جهان را  درصد از کل مصرف نهایر فرآورده OECD ،9/81درصد مربوط به منطقه آفریقا بوده است. کشورهای 

هاای  ميا ان مصارف فارآورده    9108تا  9112سال  دهند که از ها نشان مر بررسراند.  در این سال به خود اختصاص داده

 درصد اف ایش داشته است.  5/1و  0/1، ساالنه به ترتيب حدود OECDو کشورهای عضو غير OECD نفتر در کشورهای 

اف ایش یافته کاه بايش از نيمار از ایان      تن ميليون 3/53، مصرف نهایر جهان نسبت به سال گ شته، 9108در سال 

، 1/90ر چين، ایاالت متحده آمریکا، هند، نيجریه و روسيه اختصاص داشته که به ترتياب باه ميا ان    اف ایش به پنا کشو

 اند. نسبت به سال قبل اف ایش داشته تن ميليون 8/8و  1/5، 5/6، 3/08
  

 هاي نفتي  واردات و صادرات نفت خام و فرآورده -6-8-8

رسايد. در ساال    تان  ميلياون  9/0980د کااهش باه   درصا  8/1با  OECDواردات نفت خام کشورهای  9102در سال 

 تان  ميلياون  5/9180باه   تان  ميلياون  3/91درصدی یا  1/0، واردات نفت خام جهان نسبت به سال قبل با اف ایش 9108

درصاد،   0/08: آمریکاای شامالر   این سال، سهم مناطق مختلف جهان از واردات نفت خاام بادین شارح اسات    در رسيد. 

درصاد و آسايا و    1/0یقاا  درصاد، آفر  1/0درصد، خاورمياناه   1/96درصد، اروپا و اورآسيا  6/0ر آمریکای مرک ی و جنوب

 درصد.  1/59اقيانوسيه 

، 3/02در سال م بور، کشورهای چين، ایاالت متحده آمریکا، هند، کره جنوبر و ژاپان باه ترتياب باا ساهمر معاادل       

بيشترین حجم اف ایش واردات نفت خام اند.  خام در جهان بودهدرصد ب رگترین واردکنندگان نفت  8/6و  8/6، 3/2، 8/06

در این سال به کشورهای چين، هند، ویتنام، تایلند و لهستان اختصاص داشاته اسات. ایان در حاليسات کاه کشاورهای       

یان ساال   ایاالت متحده آمریکا، ژاپن، آلمان، ترکيه، فرانسه و ایتاليا بيشترین کاهش واردات نفات خاام در جهاان را در ا   

 اند. تجربه کرده

 ، در کشورهای مختلف جهان به شرح ذیل است:9108ترین تحوالت بخش واردات نفت خام در سال  مهم

درصدی از کل واردات نفت خام جهاان   3/02، سهم تن ميليون 2/860چين با بيشترین مي ان حجم واردات نفت خام 

نسبت به سال قبل، مقام نخست واردکنناده نفات خاام در جهاان     ( اف ایش تن ميليون 8/89درصد ) 0/01را داشته که با 

های مستقل برای استفاده از سهميه واردتشاان   ه بوده است. اف ایش واردات نفت خام این کشور در نتيجه تعجيل پاالیشگا

ر افا ایش  جمله روسيه برای محدود کردن توليد نفت باه منظاو  های اوپك و متحدانش از قبل از پایان سال و ادامه تالش

 قيمت آن بوده است. 

واردات نفت خام، دومين کشور ب رگ واردکننده نفت خام در جهان بعاد از   تن ميليون 1/181ایاالت متحده آمریکا با 

واردات نفت خود را کاهش داده است. این کاهش به دليل کاهش  تن ميليون 01، 9108باشد. این کشور در سال چين مر

  های آمریکا عليه ون وئال بوده است. وپك و توليد چشمگير نفت آمریکا و تحریموابستگر این کشور به ا

درصد واردات جهان را  3/2، 9108واردات در سال  تن ميليون 5/996هند سومين کشور ب رگ واردکننده نفت خام با 

ش باه دليال رشاد ساریع     به واردات خود اف وده است. ایان افا ای   تن ميليون 0/6، 9108داشته است. این کشور در سال 
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 مصرف سوخت و عدم اف ایش توليد داخلر و تقاضای باالی نفت خام و پيشرفت سریع اقتصادی در این کشور بوده است. 

واردات نفت خام به عنوان چهارمين و پنجمين کشور ب رگ  تن ميليون 9/082و  1/051کره جنوبر و ژاپن هر یك با 

به دليل کاهش  تن ميليون 1/1روند. در این سال، کره جنوبر نفت خام خود را  مر واردکننده نفت خام در جهان به شمار

به دليل تمایل این  تن ميليون 5/6واردات نفت خام از ایران کاهش داده است. ژاپن ني  واردات نفت خام خود را به مي ان 

 ای، کاهش داده است.  کشور به سمت انرژی هسته

 9/9و  6/9، 1/8شوری هستند که پاس از چاين و هناد در ایان ساال واردات خاود را       ویتنام، تایلند و لهستان سه ک

اند. ویتنام به دليل اف ایش تقاضای داخر و اف ایش صادرات به سایر کشورها واردات خود را در این اف ایش داده تن ميليون

اخلر واردات خود را اف ایش داده است. سال اف ایش داده است. تایلند به دليل تأمين نيازهای سوختر و اف ایش تقاضای د

 های این کشور واردات خود را اف ایش داده است.  ه لهستان ني  به دليل اف ایش نفت خام خوراک پاالیشگا

آلمان، ترکيه، فرانسه و ایتاليا کشورهایر هستند که بعد از ایاالت متحده آمریکا و ژاپن در ایان ساال واردات خاود را    

به دليل کاهش توليد نفات عربساتان ساعودی، ترکياه، فرانساه و      اند. آلمان  کاهش داده تن ميليون 1/8و  1/8، 8/8، 5/5

 نفتر آمریکا عليه ایران، واردات خود را کاهش دادند. های  ایتاليا ني  تحت تأثير تحریم

 5/9982ر باه  تن ميليون 1/51درصدی یا  1/9، صادرات نفت خام جهان نسبت به سال قبل با اف ایش 9108در سال 

 1/08: آمریکاای شامالر   این سال، سهم مناطق مختلف جهان از صادرات نفت خام بدین شرح استدر رسيد.  تن ميليون

درصاد و   9/01درصد، آفریقاا   5/80درصد، خاورميانه  2/91درصد، اروپا و اورآسيا  8/3درصد، آمریکای مرک ی و جنوبر 

 8/952و  8/163د بررسر، دو کشور عربستان سعودی و روسيه ني  به ترتيب باا  در سال موردرصد.  8/9آسيا و اقيانوسيه 

همنناين  اناد.   درصد، ب رگترین صادرکنندگان نفت خام در جهان بوده 6/00و  1/06صادرات و سهمر معادل  تن ميليون

اسات.  درصاد باوده    OECD ،5/02درصاد و کشاورهای    5/81از صادرات نفت خام جهاان   OECDسهم کشورهای غير 

 ، در کشورهای مختلف به شرح ذیل است:9108مهمترین تحوالت بخش صادرات نفت خام در سال 

نسبت به سال قبال افا ایش یافتاه     تن ميليون 2/81به مي ان  9108صادرات نفت خام ایاالت متحده آمریکا در سال 

)پايش از   باشد. دیگر به غير از کانادا مراست. این اف ایش به دليل اف ایش توليد داخلر نفت خام و صادرات به کشورهای 

 . گرفت( این صادرات نفت خام ایاالت متحده آمریکا فقط به کشور کانادا صورت مر

باه دليال فشاار     تان  ميلياون  0/91عربستان سعودی دومين کشوری است که در این سال نفت خام خود را به مي ان 

 ایاران، های آمریکا علياه   سری نفت این کشور پس از اعمال تحریمآمریکا برای صفر کردن صادرات نفت ایران و جبران ک

باه   تان  ميلياون  6/09کانادا سومين کشوری است که در این سال صادرات نفت خام خود را به ميا ان   اف ایش داده است.

ری اسات کاه   دليل صادرات به کشورهای دیگر به غير از ایاالت متحده آمریکا اف ایش داده است. ليبر ني  چهارمين کشو

به دليل اف ایش توليد داخلر نفت خام و رسيدن آن باه ساط     تن ميليون 5/01در سال م بور، صادرات نفت خام خود را 

  پيش از محاصره نفتر این کشور و ني  سرعت بارگيری نفت خام در ب رگترین پایانه نفتر اف ایش داده است.

ی ون وئال، ایران و آنگوال، ساه کشاور عضاو اوپاك اختصااص      بيشترین کاهش صادرات نفت خام در جهان به کشورها

اناد. کااهش    نسبت به سال قبل صادارت خود را کااهش داده  تن ميليون 8/3و  6/01، 3/06داشته که به ترتيب به مي ان 
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گری نظيار  های آمریکا عليه این دو کشور و از طرفر، عوامل دی اعمال تحریمصادرات نفت خام در ون وئال و ایران به دليل 

، سوء مدیریت و غيره بوده است. کاهش صادرات نفت خام آنگوال گ اری کاهش توليد نفت در ون وئال به دليل عدم سرمایه

ني  به دليل متوقف شدن تقاضای چين برای نفت خام این کشور است. )چين به دنبال کاهش قيمت نفت آنگوال همگام با 

 ت(. های جهانر نفت بوده اس شاخص کاهش قيمت

درصد رشاد   2/0بوده که نسبت به سال قبل  تن ميليون 0/0163های نفتر جهان  ، واردات کل فرآورده9108در سال 

 8/01است: آمریکای شمالر های نفتر بدین شرح  در این سال، سهم مناطق مختلف جهان از واردات فرآوردهداشته است. 

درصد و آسيا  1/8درصد، آفریقا  0/3درصد، خاورميانه  2/11رآسيا درصد، اروپا و او 6/3درصد، آمریکای مرک ی و جنوبر 

درصد. در سال مورد بررسر کشورهای سنگاپور، هلند، ایاالت متحده آمریکا و چين هر یك باا ساهمر    3/15و اقيانوسيه 

در ساال م باور،   . آیند های نفتر در جهان به شمار مر درصد ب رگترین واردکنندگان فرآورده 1/5و  8/5، 8/6، 9/8معادل 

های نفتر نسبت به سال گ شته در کشورهای عربستان سعودی، چاين، ماال ی و   بيشترین اف ایش حجم واردات فرآورده

عربساتان  هاای نفتار در    افا ایش واردات فارآورده   .اسات  تان  ميلياون  1/6و  9/6، 5/6، 2/03مک یك به ترتيب به مي ان 

 ،تن ميليون 9/5و  6/5، 9/6به ترتيب به مي ان ت کوره، بن ین موتور و نفت گاز نفش واردات یعمدتاً به دليل اف اسعودی، 

، در تان  ميلياون  8/1و  8/9، 0/1نفت کوره، کك نفتر و نفتا به ترتيب باه ميا ان    عمدتاً به دليل اف ایش وارداتچين در 

و در مک یك عمدتاً  تن ميليون 3/0و  9/5 بن ین موتور و نفت گاز به ترتيب به مي انعمدتاً به دليل اف ایش واردات مال ی 

 نسبت به سال قبل بوده است.  تن ميليون 1/9و  8/9به دليل اف ایش بن ین موتور و نفت گاز به ترتيب به مي ان 

 3/1بوده است که نسبت به سال قبل  تن ميليون 8/0860 های نفتر جهان همننين در این سال، صادرات کل فرآورده

 هاای نفتار بادین شارح اسات:      است. در سال م بور، سهم مناطق مختلف جهان از صاادرات فارآورده  رشد داشته درصد 

درصد،  8/06درصد، خاورميانه  8/16درصد، اروپا و اورآسيا  9/1درصد، آمریکای مرک ی و جنوبر  1/03شمالر آمریکای 

ای ایاالت متحده آمریکا، روسيه، عربستان درصد. در سال مورد بررسر، کشوره 9/98درصد و آسيا و اقيانوسيه  8/9آفریقا 

هاای   درصد، ب رگترین کشورهای صاادرکننده فارآورده   5/3و  6/3، 2/8، 1/05سعودی و هلند به ترتيب با سهمر معادل 

 باشند. نفتر در جهان مر

 

 هاي نفتي  قیمت نفت خام و فرآورده -3-8-8

هاای   توان به تنش یل کاهش قيمت نفت در این سال مرترین دال کاهش یافت. از مهم 9102قيمت نفت خام در سال 

 اشاره کرد. های اوپك و متحدانش سياست و رشد توليد شيل آمریکا ،چين و ایاالت متحده ميانتجاری 

درصدی نسبت به ساال قبال باه     1/2و  9/2، قيمت نفت خام سبك و سنگين ایران با کاهشر معادل 9102در سال 

 هر بشکه رسيد. دالر به ازای  2/60و  3/69

دالر بر ليتر  23/1و 32/1، به 9102در سال  OECDميانگين قيمت بن ین معمولر و سوپر بدون سرب در کشورهای 

ترین قيمت بن ین معمولر بدون سرب در ساال م باور در کشاورهای دانماارک و ایااالت متحاده        رسيد. باالترین و پایين
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قيمت بن ین سوپر بدون سرب در ایان  بر ليتر بوده است. همننين باالترین  دالر 62/1و  30/0آمریکا به ترتيب به مي ان 

و  33/0و  33/0، 38/0، 38/0، 88/0هلناد، دانماارک، ناروژ، یوناان و فلساطين اشاغالر باه ميا ان         سال در کشاورهای  

دالر بار   18/0و  19/0، 32/1به مي ان در کشورهای ایاالت متحده آمریکا، کانادا و استراليا ترین قيمت این فرآورده  پایين

در سال مورد بررسر، باالترین نرخ ماليات بر مصارف بنا ین معماولر بادون سارب در مياان کشاورهای        است. بوده ليتر 

OECD باشاد. ایان در    درصد مر 15/56و  59/56، 89/61، مربوط به کشورهای دانمارک، اتریش و کره جنوبر به مي ان

ت بر مصرف این فرآورده، به کشورهای ایاالت متحده آمریکا، کانادا و استراليا به مي ان ترین نرخ ماليا حالر است که پایين

، باالترین نرخ ماليات بر مصرف بنا ین ساوپر بادون سارب در     9102درصد تعلق دارد. در سال  18/18و  06/15، 38/90

 88/61و  91/68، 63/68، 51/65ن ، مربوط به کشورهای فنالند، هلند، ایتالياا و یوناان باه ميا ا    OECDميان کشورهای 

ترین نرخ ماليات بر مصرف این فرآورده، به کشورهای ایاالت متحده آمریکا، کانادا و استراليا به مي ان  و پایين درصد است

 درصد تعلق دارد.  00/16و  15/19، 22/08

 16/0، به ترتيب 9102ل در انتهای سا OECDهای تجاری و غير تجاری کشورهای  ميانگين قيمت نفت گاز در بخش

 16/0، 18/0، 81/0، 80/0در این سال کشورهای بلژیك، انگلستان، پرتغال، ایتاليا و نروژ با باشد.  دالر بر ليتر مر 90/0و 

اند و در بخش غيار تجااری بااالترین قيمات ایان       دالر بر ليتر باالترین قيمت نفت گاز را در بخش تجاری داشته 15/0و 

، 35/0، 86/0 باه ميا ان  فلسطين اشغالر، سوئيس، بلژیك، نروژ، انگلستان، ایتالياا و ساوئد    هایکشورمحصول مربوط به 

مربوط باه کشاورهای   ترین قيمت نفت گاز در بخش تجاری  پائينباشد.  دالر بر ليتر مر 65/0و 66/0، 68/0، 62/0، 31/0

و در بخش غير تجااری باه   دالر بر ليتر  26/1و  80/1، 36/1، 63/1زالند نو، کانادا، ایاالت متحده آمریکا و ژاپن به مي ان 

 دالر بر ليتر اختصاص دارد.  26/1و  21/1، 88/1، 80/1ایاالت متحده آمریکا، شيلر، کانادا و زالند نو به مي ان  هایکشور

 باه ترتياب باه    OECDهای صنعت و خانگر کشاورهای   در سال م بور، ميانگين قيمت نفت کوره سبك ني  در بخش

 دالر بر ليتر رسيد.  86/1و  60/1

نشاان   9105بار اسااس ساال پایاه      OECDدر کشاورهای   9102های نفتر در ساال   بررسر شاخص قيمت فرآورده

درصاد نسابت باه ساال قبال       3/1و  3/9خانگر و صنعت به ترتيب به مي ان   دهد که شاخص قيمت اسمر در بخش مر

درصد نسبت به ساال   8/0و  5/8های یاد شده به ترتيب  ني  در بخش اف ایش داشته است. همننين شاخص قيمت واقعر

 اند. قبل اف ایش داشته

 

   گاز بیعي -8-8

 ذخایر تثبیت شده گاز بیعي  -1-8-8

نسابت باه    بود کهتریليون مترمکعب  8/028 بالغ برجهان مي ان ذخایر تثبيت شده گازطبيعر ، 9102در پایان سال 

های زمانر ده و بيسات سااله باه ترتياب رشادی       درصد( اف ایش و در بازه2/1مکعب )رد مترميليا 0311قبل از آن سال 

 درصد داشته است.  3/82و  6/06معادل 

تریليون مترمکعب ذخایر گاز طبيعر جهان معادل  6/35در ميان مناطق مختلف جهان، منطقه خاورميانه با دارا بودن 
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مقام اول را به خود اختصاص داده است. مناطق اروپا و اورآسيا، آسايا و   درصد از کل ذخایر تثبيت شده گاز جهان، 1/18

درصد، باه ترتياب در    1/8و  5/3، 6/3، 8/8، 1/18اقيانوسيه، آمریکای شمالر، آفریقا و آمریکای مرک ی و جنوبر با سهم 

توان به ایاران،   که از آن جمله مر های بعدی قرار دارند. ذخایر گاز جهان عمدتاً در منطقه خاورميانه قرار گرفته است رتبه

درصاد از کال ذخایرجهاان را باه خاود       5/18قطر، عربستان سعودی و امارت متحده عربر اشااره کارد کاه در مجماوع     

 اند.  اختصاص داده

درصد از ذخایر گازطبيعر جهان به چهار کشور روسيه، ایاران، قطار و ترکمنساتان اختصااص      8/53، 9102در سال 

درصاد   0/02رسيد و سهم ذخاایر آن از ذخاایر جهاان     مترمکعبتریليون  1/18ایر گازطبيعر روسيه به داشته است. ذخ

اسات باا بايش از    کشورهای دارنده ذخایر گازی جهان  دومرتبه شد. در سال مورد بررسر جایگاه ایران پس از روسيه در 

داشاته اسات.    9102زی جهان را در ساال  درصد از ذخایر گا 0/06ذخایر گازی، سهمر معادل  مترمکعبتریليون  1/19

سال، ترکمنساتان،  همين درصد در جایگاه سوم جهان قرار گرفته است. در  8/09 مترمکعب معادلتریليون  3/98قطر با 

هفاتم  مکعب در جایگاه چهارم تاا   تریليون متر 1/6و  8/8، 2/09، 5/02به ترتيب با ایاالت متحده آمریکا، چين و ون وئال 

 . دارند جهان قرار

در ذخایر گازطبيعر نسبت به ساال قبال متاأثر از افا ایش ذخاایر       مترمکعبميليارد  0311، اف ایش 9102در سال 

کشورهای چين، آذربایجان، عربستان سعودی، فلسطين اشغالر، عراق، امارات متحده عربر و کانادا و کاهش ایان ذخاایر   

   قطر، کویت و اندون ی است.در آمریکا، کانادا، برزیل، بوليوی، نروژ، عمان، 

 1/311خ ر باا افا ایش    دریای در "گونشلر -چراغ -آذری" و "شاه دني " توسعه ميادینبا  9102آذربایجان در سال 

ميلياارد   8/20سعودی در سال مورد نظار   رو شد. بعد از آذربایجان، عربستان هميليارد مترمکعبر در ذخایر گازطبيعر روب

گازی منطقه خاورميانه در دسات رقباای    حجم بيشتر ذخایرا وجود آنکه بر خود را اف ایش داد. ذخایرگازطبيع مترمکعب

است. کشف دو ميدان نفت و  گازی ینداتوسعه مياست، اتخاذ استراتژی آتر این کشور  ای عربستان )ایران و قطر( منطقه

 جنوب شرقر شهر عرعار  در «الطلوع ابرق» نفتر ميدان جدید ودر منطقه الجوف ن دیك مرز عراق « حدابه الحجره» گاز

بيشاتر شاده   هاا   منااطق و ظرفيات   و شناسایرهای بيشتر  حفاری چاهبرای  این شرکت  تالشتوسط آرامکو، مشوق ادامه 

های گ شاته فشاار    اف ایش سریع تقاضای گاز طبيعر در عربستان سعودی برای توليد برق و توسعه صنعتر در دهه است.

. ذخایر فعلر گازطبيعر جهان با توجه به سرعت کنونر تولياد آن،  ز طبيعر این کشور وارد کرده استزیادی بر عرضه گا

 نماید. سال کفایت مر 1/51به طور متوسط برای 

 

 تولید گاز بیعي  -8-8-8

 ميلياارد  9/095 )معاادل درصادی   9/1با رشاد   9108ميليارد مترمکعب در سال  8/1258توليد گازطبيعر جهان از 

تاأثير  رسيد. اف ایش توليد گاز طبيعر جهاان عمادتاً باه دليال      9102ميليارد مترمکعب در سال  6/8132به  (کعبمترم

رشد غيرمعمول  و مختلف جهان تغييرات آب و هوایر به صورت اف ایش تعداد روزهای بسيار گرم و بسيار سرد در مناطق

 .مصرف گاز طبيعر شد توليد وابل توجه اف ایش ق موجب بود کهتقاضای انرژی برای گرمایش و سرمایش 
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، آمریکای شمالر، اروپا و اورآسيابه ترتيب توليد گازطبيعر کل از  جهانمناطق مختلف  هریك از سهمدر سال م بور، 

 درصاد  9/8و  1/6 ،3/05 ،9/06 ،8/98 ،5/92خاورميانه، آسيا و اقيانوسيه، آفریقا و آمریکای مرک ی و جنوبر باه ميا ان   

درصد از توليد گاز طبيعر جهان به کشاورهای ایااالت متحاده آمریکاا، روسايه، ایاران، کاناادا، قطار و چاين           9/61بود. 

ميليارد مترمکعبر توليد گاز طبيعر جهان عمدتاً ناشر از اف ایش توليد در ایااالت   9/095اختصاص داشته است. اف ایش 

 و استراليا بوده است.  متحده آمریکا

و مقایسه آن با ساال گ شاته، بادین     9102يد گازطبيعر در کشورهای مختلف جهان در سال اهم تحوالت بخش تول

 شرح است:

توليد از درصد  1/08و  1/91روسيه  و کشورهای آمریکابه جهان به ترتيب توليد گازطبيعر در دوم و های اول  جایگاه

روسايه )باه ميا ان     خاود  رقياب  از گااز  ليدتو زمينه در همننان فاصله آشکار آمریکا و گازطبيعر جهان اختصاص یافت

در سال مورد نظر، روند صعودی توليد گاز را تجرباه نماود و    حفظ شد. آمریکا 9102ميليارد مترمکعب( در سال  1/918

رونق گاز شايل در یاك دهاه گ شاته     رسانده است. این اف ایش توليد متأثر از  مکعبمترميليارد  9/259توليد خود را به 

  .است کرده تبدیل ،به یکر از سردمداران توليد گاز طبيعر در جهانکشور را بوده و این 

درصاد   1/08ميليارد مترمکعب، دومين کشور ب رگ توليدکننده گازطبيعر در جهان است که  8/383روسيه با توليد 

به سال قبل افا ایش   ميليارد مترمکعب نسبت 8/00، 9102. این کشور توليد خود را در سال برعهده داردتوليد جهان را 

 داده است. 

المللر، ایران سومين کشور ب رگ توليد کننده گازطبيعر در جهاان و اولاين کشاور در منطقاه     براساس آمارهای بين

منطقاه خاورمياناه   داشاته اسات.    مورد بررسردرصد از توليد گازطبيعر جهان را در سال  3/5خاورميانه است که حدود 

توليد گاز طبيعر در خاورميانه از رشاد بااالیر برخاوردار     9102  در سالاست.  جهان گازی ترین مرک  تجمع ذخایر مهم

ميليارد مترمکعب در ساال   8/660گاز طبيعر در خاورميانه به توليد بوده و ایران و قطر در صدر اف ایش توليد قرار دارند. 

رسد، زیرا تقاضای گاز این منطقه ني   رميانه مررسيد. بيشتر این اف ایش توليد به مصرف خود کشورهای خاومورد بررسر 

  .پا به پای توليد آن در حال رشد است

درصادی، تولياد خاود را باه دليال کااهش        8/8ميليارد مترمکعب و ساهم   0/6با کاهش حجم  9102کانادا در سال 

 گ اری در بخش صنعت نفت و گاز، کاهش داد.سرمایه

باوده   9102ميليارد مترمکعاب در ساال    6/063زطبيعر در جهان با توليد قطر پنجمين کشور ب رگ توليدکننده گا 

قطار  افا ایش داده اسات.    9108نسابت باه ساال     ميلياارد مترمکعاب   1/9معادل  9102  است که توليد خود را در سال

  .دهد همننان به گسترش توليد گاز طبيعر با هدف توسعه بازارهای صادراتر خود ادامه مر

ميليارد  2/05ميليارد مترمکعب با اف ایش حجم  5/033ليد کننده منطقه آسيا و اقيانوسيه با توليد چين ب رگترین تو

 ، موقعيت خاود را باه عناوان ششامين    9102درصدی از توليد جهانر در سال  8/8نسبت به سال قبل و سهم   مترمکعب

نقش مهمار در حفاظات از   است که کينگ گميدان نفتر چانحفظ کرد. از دالیل این اف ایش  توليد کننده گاز در جهان

در جاایگ ینر   این کشورهای ترین توليد کننده گاز طبيعر در چين به تالشبه عنوان ب رگو امنيت انرژی کشور داشته 
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توليد داخلار گااز طبيعار در چاين باا       .نموده استکمك ( مانند گاز طبيعر و انرژی آبر)های پاک  سنگ با انرژی زغال

 .ستگر به واردات رو به اف ایش است ولر تا رسيدن به سط  خودکفایر راه زیادی مانده استهدف کاهش واب

ميلياارد   8/98نسبت به سال قبل پس از آمریکا به استراليا با  9102بيشترین اف ایش حجم توليد گازطبيعر در سال 

ليل اساتخرا  بيشاتر گااز و باه ظرفيات      اف ایش تعلق دارد. اف ایش مداوم توليد گاز طبيعر در این کشور به د مترمکعب

غارب   ساحلر شامال بخش  در "Browse Basin"حوزه گازیواقع در  "itchys"کامل رسيدن توليد از ميدان گازی اینر 

 در این کشور بوده است. 

، هلند بيشترین کاهش توليد را نسبت به سال گ شته در جهان داشته است. این کشور تولياد خاود را   9102در سال 

بارداری از ميادان گاازی     ميليارد مترمکعب به دليل تعهدات این کشور نسبت به کاهش بهره 1/5بت به سال گ شته، نس

تصميم درباره ، کاهش داده است. 9199بينر توقف فعاليت آن تا سال  گرونينگن و خطر زمين لرزه در این ميدان و پيش

ها در این  لرزه وقوع یك رشته زمين نگن در شمال هلند در پرکاهش استخرا  و مي ان توليد گاز طبيعر در استان گروني

 .منطقه و ترسيدن ساکنان آن و وارد شدن آسيب به ساختمان ها و بناهای تاریخر این منطقه گرفته شد

 

 تجارت جهاني گاز بیعي  -8-8-8

در طول . ل اف ایش استدرحا (LNG)المللر و حمل و نقل دریایر  از طریق خطوط لوله بين گازطبيعر تجارت جهانر

در ساال  تغييرات ساختاری در عرضه و تجارت گاز، موجب تغييراتر در بازار جهانر گاز گردیده است.  ،چند سال گ شته

 که نسابت باه ساال قبال    رسيد ميليارد مترمکعب  0/0985و  2/0981واردات و صادرات گازطبيعر به ترتيب به  9102

درصد از کل واردات گازطبيعر جهان به  2/13اف ایش داشته است. در این سال،  درصد 3/5درصد و صادرات  1/5 واردات

 درصد آن از طریق خطوط لوله صورت گرفته است.  0/69و   LNGصورت

، آسيا و اقيانوسايه،  اروپا و اورآسياواردات گاز طبيعر جهان به ترتيب مناطق مختلف از  هریك از سهمدر سال م بور، 

بوده  درصد 3/1و  0/9 ،0/1، 1/01، 8/19، 8/88ميانه، آمریکای مرک ی و جنوبر و آفریقا به مي ان آمریکای شمالر، خاور

، آسايا و اقيانوسايه و آمریکاای شامالر بيشاترین افا ایش واردات       اروپا و اورآسيا است. در سال مورد بررسر، سه منطقه

به خود اختصاص دادند. بيشاترین کااهش واردات    ميليارد مترمکعب اف ایش را 0/01و  2/06،  8/13گازطبيعر جهان با 

ميليارد مترمکعب کاهش، اختصاص  3/0و  2/1گاز طبيعر در سال مورد بررسر به دو منطقه آفریقا و آمریکای مرک ی با 

 داشته است.

از  درصاد(  6/11ميليارد مترمکعب، بيش از یك ساوم )  8/806کشورهای چين، آلمان، ژاپن و ایاالت متحده آمریکا با 

 واردات گازطبيعر جهان را به خود اختصاص دادند. 

به کشورهای آلمان، مک یك، چين، مجارساتان، فرانساه باه     9102بيشترین اف ایش حجم واردات گازطبيعر در سال 

ميليارد مترمکعب تعلق گرفات و بيشاترین کااهش حجام واردات باه کشاورهای        6/5و 2/5، 0/8، 0/01، 3/05ترتيب با 

 ميليارد مترمکعب اختصاص داشت.  9/0و  6/0، 2/0، 0/5با  کایمتحده امر االتیا، کره جنوبر و ترکيه، هلند

ميليارد مترمکعاب در   9/095به  9108ميليارد مترمکعب در سال  9/003از واردات گاز درصدی  2/6چين با اف ایش 
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و هادف اصالر    اسات طبيعار در دنياا   گااز   هچين ب رگترین وارد کنندواردات خود را شکست. رکورد قبلر ، 9102سال 

رود که تقاضاای  ، انتظار مرچند سال گ شته رط نيدر اقتصاد چ یساختار راتييتغرغم عليباشد. مرصادرکنندگان گاز 

 وری انرژی بيشتر شود.و اقدامات بهره ترپاک هایسوختاستفاده از  در دولتحمایتر  یهااستيس انرژی چين اف ایش یابد و

درصدی دومين واردکننده ب رگ گازطبيعر در جهان و دوماين   1/2ميليارد مترمکعب واردات و سهم  1/000ژاپن با 

 باشد.  واردکننده ب رگ پس از چين در منطقه آسيا و اقيانوسيه مر

 درصدی از 0/8، واردات گاز در منطقه اروپا و اورآسيا با اف ایش روبرو شد و در این ميان آلمان با سهم 9102در سال 

جهان و نخسات منطقاه را باه    واردات در  ميليارد مترمکعب واردات گاز طبيعر، رتبه سوم 8/22کل واردات گاز جهان با 

به  یادیز  انيبه مبود و این کشور را  ديتقاضا و افت تول شیاف ا ليدل بهخود اختصاص داد. این اف ایش واردات در آلمان 

 شود. شتريبگاز  ، وارداتیا زغال سنگ و هسته برق حاصل از رجیتدر ح ف رود با رم رانتظاکرد.  رمتک یواردات انرژ

 مترمکعاب ميلياارد   9/0، چهارمين کشور ب رگ واردکننده گاازطبيعر باود کاه    9102ایاالت متحده آمریکا در سال 

داده اسات.   واردات خود را نسبت به سال گ شته به دليل اف ایش توليد و کاهش وابستگر به گازطبيعر وارداتر، کااهش 

اسات.   باوده واردات  LNGدرصاد باه صاورت     2/0درصد از واردات گازطبيعر این کشور از طریق خط لوله و تنها  0/28

کند، ولر مقداری از تقاضای داخلر خود  وردنياز خود را از محل توليد تأمين مرم رعيگاز طب شتريبایاالت متحده  اگرچه

 نماید. را با واردات تأمين مر

بيشترین افا ایش واردات گاازطبيعر را در جهاان دارا     9102از چين، دومين کشوری است که در سال  مک یك پس

درصد سهم واردات  6/8، مترمکعبميليارد  0/53ميليارد مترمکعب و حجم واردات  0/01بوده است. این کشور با اف ایش 

و بيشاتر واردات از طریاق خاط لولاه از ایااالت       باشد. مک یك وارد کننده خالص گاز طبيعر اسات  بازار جهانر را دارا مر

گاز طبيعر خود ادامه داد. ایان  اردات ميليارد مترمکعبر به روند ن ولر و 6/0شود. کره جنوبر با کاهش  متحده انجام مر

ترکياه نيا  در ساال     .ای، مي ان تقاضای گاز خود را برای توليد بارق کااهش داد   کشور به دليل دسترسر به انرژی هسته

درصد واردات گاز طبيعر خود را کاهش داد. قيمات گااز طبيعار و افا ایش      9/01ميليارد مترمکعب معادل  0/5، 9102

  .های تجدیدپ یر و منابع محلر در ترکيه باعث کاهش واردات گاز طبيعر ترکيه شده استسهم انرژی

، آمریکاای  اروپا و اورآسايا ترتيب  صادرات گازطبيعر جهان بهاز  جهانمناطق مختلف  هریك از سهم، 9102در سال 

 8/9و  1/3 ،3/09، 9/05، 3/06 ،9/85شمالر، آسيا و اقيانوسيه، خاورميانه، آفریقا و آمریکای مرک ی و جنوبر به ميا ان  

 بوده است.  درصد

باا  درصد از صادرات گازطبيعر جهان به پنا کشور روسيه، قطار، ناروژ، آمریکاا و اساتراليا      52حدود  9102در سال 

. بيشترین اف ایش حجم صادرات گازطبيعر در سال مورد بررسر به کشاورهای  یافتاختصاص  ميليارد مترمکعب 3/359

، 3/6ميليارد مترمکعب اختصاص داشت و بيشاترین کااهش صاادرات باا      1/08و 8/92، 1/11آمریکا، روسيه و استراليا با 

 و کانادا اتفاق افتاد.  ميليارد مترمکعب درکشورهای نروژ، ترکمنستان 5/8و  1/6

و مقایسه آن باا ساال    9102اهم تحوالت در خصوص صادرات گازطبيعر مناطق و کشورهای مختلف جهان در سال 

 گ شته، بدین شرح است: 
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ميليارد مترمکعب صادارت گازطبيعر ب رگترین صادرکننده گازطبيعر جهان اسات کاه باه تنهاایر      5/938روسيه با 

درصد افا ایش داده   1/09، صادرات خود را 9102باشد. این کشور در سال   ارت جهان را دارا مردرصد از سهم صاد 8/90

به ترکيه و اروپا از طریاق ایان خاط    خود را برداری از خط لوله انتقال گاز ترک استریم، صادرات گاز  روسيه با بهره است .

برخر کشورهای اروپاایر   به از روسيه را به ترکيه و سپساین خط لوله با عبور از دریای سياه، گ .استکرده لوله دو برابر 

سازی ژئاوپليتيکر   روسيه متنوع .کند گوین منتقل مر نظير یونان، مقدونيه، بلغارستان، رومانر، صربستان و بوسنر و هرزه

ال. ان. جر به صورت و  چيناز طریق خطوط لوله به را صادرات گاز را آغاز کرده است. در این چارچوب در نظر دارد گاز 

 .پاسيفيك صادر کند -به منطقه آسيا

ميلياارد مترمکعاب    6/018دومين کشور ب رگ صادرکننده گازطبيعر در جهان، ایاالت متحده آمریکاا باوده کاه باا     

به خود اختصاص داده است. در سال مورد بررسر، صادرات گاز طبيعر ایان  درصد از سهم بازار جهانر را  8/01صادرات، 

آمریکا که زمانر دهد.  درصد رشد را نسبت به سال گ شته نشان مر 3/10داخلر،  توليد اف ایش چشمگيربه دليل کشور 

داد، اماروزه   با  مار  بع نفت و گاز به نوعراداشتن من به بسياری از حکام کشورهای عربر خليا فارس به واسطه دراختيار

هاای   رسد صادرات گاز آن با موانعر از نظار روش   چند همننان به نظر مرصادرکننده خالص گاز شده است. هر تبدیل به

 است. داشته مایع گاز بازار در انتقال مواجه است، اما بررسر ها نشان مر دهد تاکنون حضوری فعال و رقابتر

ميليارد مترمکعبر صادرات نسبت به سال قبل، همننان و باا   6/0عب و اف ایش ميليارد مترمک 1/098قطر با صادرات 

ترین مشتریان گاازطبيعر قطار از طریاق خاط لولاه، عماان و        از جهان است. عمدهدر حال درنوردیدن بازارهای گ شتاب

 باشند. امارات متحده عربر مر

 8/8چهارمين صادرکننده ب رگ جهان بوده که  ،9102ميليارد مترمکعب صادرات گازطبيعر در سال  001/ 1نروژ با 

درصد از سهم بازار جهانر را دارا بوده است. در سال مورد بررسر، این کشور بيشترین مي ان کاهش صادرات را داشاته و  

هاای گاازی    فرساایش ميادان  درصد( از صادرات گازطبيعر خود را به دليل کاهش تولياد و   6/5ميليارد مترمکعب ) 3/6

   ه است.کاهش داد

، 9102ميليارد مترمکعب صادرات گاازطبيعر در ساال    5/019استراليا به عنوان پنجمين کشور صادرکننده جهان با 

ميليارد متر مکعاب   1/08در این کشور به مي ان در پر اف ایش قابل توجه توليد گاز طبيعر بيشترین اف ایش صادرات را 

 درصد داشته است. 1/90معادل 

و مقایسه آن با ساال گ شاته،    9102کشورهای مختلف جهان در سال  LNGدر خصوص مبادالت  مهمترین تحوالت

 بدین شرح است: 

اسات.   کننده هم از جهت توليد و هم از جنبه مصرف گااز  یکر از بازارهای مهم و تعيين منطقه آسيا و اقيانوسيهبازار 

ميلياارد   2/81  و 1/015باا   و چين کشور ژاپن رد و دوجهان به این منطقه تعلق دا LNG  محمولهاز درصد  6/68واردات 

باه جرگاه   نيا   طار چناد ساال گ شاته هناد و چاين       بودناد.   9102در سال  LNG کنندگان ترین وارد ب رگ مترمکعب

چين تا حدی ناشر از رشد مصرف گاز در مناطق شهری شمال چين  LNGاف ایش واردات  پيوستند.LNG ن کنندگا وارد

 .سنگ بوده است ولت برای کنار گ اشتن زغالبه دليل دستور د

https://www.scfr.ir/fa/?s=%DA%86%DB%8C%D9%86
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آسيا و اقيانوسايه و خاورمياناه تاأمين    منطقه  صادراتر جهان توسط دو LNGدرصد از  8/96و  0/16، 9102در سال 

درصد بود. صاادرات گااز قطار از     0/99با سهمر معادل  جهان LNG مجموعشد. قطر تأمين کننده بيش از یك پنجم از 

 LNGانجاام شاد. عماده واردکننادگان      9102درصد در ساال   8/81درصد و  9/06به ترتيب با  LNGطریق خط لوله و 

  اند. بوده چين، کشورهای کره جنوبر، هند، ژاپن و 9102درسال 

ماال ی،  ایاالت متحاده آمریکاا،    استراليا،کشور به شش قطر  بعد از جهان LNG حجم صادراتدرصد از  5/58از بيش

ميليااارد  1/03و 3/02، 0/98، 1/11، 6/15، 5/89، 5/22 بااا بااه ترتياابو الج ایاار و  و توباااگو اددياانیترروساايه نيجریااه، 

درصاد صاادرات    6/32جهان و  LNGدرصد از کل صادرات  3/98اختصاص داشته است.  مترمکعب در سال مورد بررسر

 منطقه آسيا و اقيانوسيه به دو کشور استراليا و مال ی تعلق داشت. 

 

 نهایي گاز بیعي مصرف  -8-8-8

های مولد انرژی و تلفاات توزیاع( در پایاان ساال      های تبدیل، خود مصرفر بخش مصرف گاز طبيعر جهان )در بخش

ميليارد مترمکعب( از مصرف گاز طبيعار   2/206درصد ) 0/86ميليارد مترمکعب رسيد. در این سال  2/0221، به 9108

 اختصاص داشته است.  OECDيليارد مترمکعب( به کشورهای غير م 1/0138درصد ) 2/51و  OECDبه کشورهای   جهان

ميليارد  2/0289به  9103ميليارد مترمکعب در سال  6/0896درصد اف ایش از  8/6مصرف نهایر گازطبيعر جهان با 

 ر،ميليارد مترمکعبر در منطقه آمریکاای شامال   2/86اف ایش یافت که این امر متأثر از اف ایش 9108مترمکعب در سال 

ميليارد مترمکعبر  6/5، اياروپا و اورآسميليارد مترمکعبر در منطقه  9/98، هيانوسيو اق ايآسميليارد مترمکعبر در  2/19 

  بوده است.ر در منطقه آمریکای مرک ی و جنوبر ميليارد مترمکعب 5/0ميليارد مترمکعبر در خاورميانه و  0/5در آفریقا ، 

، آمریکاای  اروپاا و اورآسايا  مصرف نهایر گازطبيعر به ترتيب از  جهانق مختلف مناط هریك از سهم، 9108در سال 

 8/9و  3/1، 8/00، 6/91، 2/93، 1/11شمالر، آسيا و اقيانوسيه، خاورميانه، آمریکای مرک ی و جنوبر و آفریقا به ميا ان  

 بوده است.  درصد

، کشااورزی و مصاارف   حمل و نقل رانرژی،مصارف غي و عمومر، خانگر، تجاری، صنعت های سهم بخشدر این سال، 

 درصد بود.  9/1و  3/1، 1/3، 1/09 ،2/09، 2/92 ،1/13 به ترتيبجهان گازطبيعر مصرف نامشخص از کل 

درصد از مصرف نهایر گازطبيعر جهان به کشورهای آمریکا، روسيه، چاين، ایاران و آلماان اختصااص      3/58بيش از 

ميليارد مترمکعب( به کشور آمریکا و پس از آن با  9/860درصد ) 3/91ر جهان با داشت. باالترین مصرف نهایر گازطبيع

 ميليارد مترمکعب( به روسيه اختصاص داشت. 6/995درصد ) 6/00

ميلياارد مترمکعاب باه ترتياب باه       1/8و  3/8، 1/95، 2/95، 5/80بيشترین اف ایش حجم مصرف نهایر به ترتيب با 

ميليارد مترمکعب به امارات متحده  2/9و 6/0الج ایر و بيشترین کاهش مصرف نهایر ني  با آمریکا، چين، روسيه، کانادا و 

 عربر و ازبکستان تعلق داشت. 

و مقایسه آن با سال گ شته،  9108ترین تحوالت درخصوص مصرف گازطبيعر کشورهای مختلف جهان در سال  مهم

 به شرح ذیل است: 
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سر رکورد باالترین مي ان مصرف گاز طبيعر در جهان را ثبات نماود. مصارف    ایاالت متحده آمریکا در سال مورد برر

درصاد در   8/13درصاد در مصارف نهاایر،     6/51ميليارد مترمکعب بوده که  8/861گازطبيعر این کشور در سال م بور، 

ز درصاد ا  0/15درصد در بخش خود مصرفر بخش انرژی مصرف شده است. این درحاالر اسات کاه     6/8بخش تبدیل و 

 درصد به بخش خانگر اختصاص داشته است. 8/11مصرف نهایر گازطبيعر این کشور به بخش صنعت و 

 0/86ميليارد مترمکعب بوده کاه   3/882، 9108کننده ب رگ جهان در سال مصرف گازطبيعر روسيه دومين مصرف

د در بخاش خاود مصارفر    درصا  5/1درصد در بخش تبدیل )به ویژه بخش نيروگااهر( و   8/51درصد در مصرف نهایر، 

درصد از مصرف نهایر گازطبيعر این کشور به بخش صانعت   6/91بخش انرژی مصرف شده است. این در حالر است که 

درصد به بخش خانگر اختصاص داشته است. این کشور دومين کشوری است که در سال مورد بررسر، بيشترین  5/16و 

سند استراتژی انرژی روسيه تا رف آن به طور پيوسته رو به رشد است. اف ایش مصرف گازطبيعر را در جهان داشته و مص

دهد که دولت روسيه رشد متوسط برای مصرف داخلر گاز و اف ایش در تقاضا برای صادرات گااز را   نشان مر 9115سال 

 این کشور دارد.  9115انداز  ای در سند چشم دیگر صادرات گاز طبيعر نقش نسبتاً گسترده  عبارت  کند؛ به بينر مر پيش

کنناده گاازطبيعر در منطقاه     کننده گازطبيعر و ب رگترین مصارف سومين کشور ب رگ مصرف چين، 9108در سال 

ميليارد مترمکعب، رقم زده است.  2/95آسيا و اقيانوسيه بوده که بيشترین اف ایش مي ان مصرف گازطبيعر در جهان را با 

شود.  رم نيدر چ رعيباعث رشد مصرف گاز طب ستیزطيحفاظت از مح رانهيسختگ یاستهايو س نياقتصاد رو به رشد چ

و  یجاو  رآلاودگ  شتريو کنترل ب یريجلوگ یرا برا ستیز طيحفاظت از مح استيس نیچند ني، دولت چ9108در سال 

. ه استد، اعمال کرهشد نيدر چ رعيمصرف گاز طب شیکه باعث اف ار در مناطق اصل رعيسنگ با گاز طبزغال رنیگ یجا

 را ثبت کرد. یدرصد 8/2رشد   9108در سال  نيدر چ رعي، مصرف گاز طبهيطبق برآورد اول

درصد نسبت به سال گ شته اف ایش داده که این اف ایش  8/9المللر، ایران مصرف نهایر خود را براساس آمارهای بين

 در بخش مصارف غير انرژی و صنعت رخ داده است.

، 9108کننده گازطبيعر در جهان است. مصرف گاازطبيعر ایان کشاور در ساال      رگ مصرفچهارمين کشور ب آلمان 

درصاد در بخاش    0/9درصاد در بخاش تبادیل و     8/99درصد در مصرف نهایر،  0/35ميليارد مترمکعب بوده که  2/20

کشاور باه   درصد از مصرف نهایر گازطبيعر این  8/15خودمصرفر بخش انرژی مصرف شده است. این در حالر است که 

سامت  انتقاال باه    یبلند مادت بارا   اقدام كیآلمان درصد به بخش خانگر اختصاص داشته است.  1/12بخش صنعت و 

 رجیحا ف تادر   یشامل اهداف بلند پروازاناه بارا   این اقدامکم کربن و کارآمد آغاز کرده است.  یانرژ بيترک استفاده از

( ندارد، اما LNG) عیما رعيگاز طب یها انهیآلمان پا .باشد مر ریپ دیتجد یها یو توسعه انرژ یا هستهانرژی سنگ و  زغال

 در ارتباط است.اروپا  هيبا بق ربه خوب رعيخطوط لوله انتقال گاز طب قیاز طر

آن بوسيله واردات  بخشر ازبوده که  مترمکعبميليارد  2/31مصرف گاز طبيعر کشور امارات متحده ، 9108در سال 

  .ه استدشن از کشور قطر و باقر آن از توليد داخلر تأمين از طریق خط لوله دلفي

ميا ان مصارف    اسات.  شتهمدیریت مصرف انرژی در کشور روند کاهشر دا اعمال دنبال به  مصرف گاز طبيعر ترکيه

 روسايه،  کشاورهای  مقادار از  ایان  تماامر  تقریباً رسيد. 9108سال  در مترمکعب ميليارد 3/82 بهگاز طبيعر ترکيه کل 



      

 
   1892ترازنامه انرژي سال  818

 

بستر  در گاز مورد نياز ترکيه را از طریق خط لوله انتقال گاز از بخشر روسيه شده است. وارد آذربایجان جمهوری و رانای

 نماید.  تأمين مر استریم ترک و آبر جریاندریای سياه تحت عنوان 

 

 قیمت گاز بیعي و گاز بیعي مایع شده -0-8-8

 نيا  متاأثر از   منطقاه ها در هر  متيق راتييتغتوان محاسبه کرد.  ررا معموالً نمقيمت جهانر برای گازطبيعر متوسط 

قيمت اسامر گاازطبيعر در   ، 9102در سال های زمانر مشخص است.  در دوره ات آنهارييو تغ ای ی منطقهعرضه و تقاضا

، هلند و بيشترین کاهش قيمت در بازارهای انگليس طوری که دارای کاهش بود به بازارهای مختلف نسبت به سال گ شته

درصاد و   0/0، و 9/02، 3/91، 3/81، 5/88ام )ژاپن و کره(، آلمان ، ایاالت متحاده و سايف ژاپان باه ترتياب باا        کر جر

  درصد اتفاق افتاده است. 8/01بيشترین اف ایش در بازار کانادا با 

(، آلماان،  LNG -ره ام )ژاپان و کا   کار  (، جرLNG، باالترین قيمت گازطبيعر متعلق به سيف ژاپن )9102در سال  

 یو بوده است.  تر دالر به ازای هر ميليون بر 8/8و  5/8، 1/5، 5/5، 2/2اف هلند و به ترتيب با  تر انگليس، تر

و  5/9باه   9108یو در سال  تر بر ميليوندالر به  0/0و  0/1آمریکا و کانادا به ترتيب از  هایقيمت گازطبيعر در بازار

 0/8و  6/6آلماان و انگلايس از    گازطبيعراین درحالر است که قيمت رسيد.  9102یو در سال  تر بر ميليوندالر به  1/0

قيمت گازطبيعر در بازار ایاالت متحده آمریکا تقریباً  .یو رسيد تر دالر به ميليون بر 5/8و  1/5یو به  تر بر ميليوندالر به 

 نصف قيمت آن در بازار آلمان و انگليس است. 

عرضه بيش  وضعف تقاضا ، تغيير تقاضای گاز توان به  مر 9102در سال  طبيعر قيمت گازکاهش  ملاوعترین  از مهم

 اشاره نمود. در بسياری از کشورها،  (LNG) از حد گاز طبيعر مایع

نحوی که از اروپا باه عناوان    نظر بسياری از توليدکنندگان را جلب نموده، به LNG ظهور اروپا به عنوان بازار پرمصرف

 شود.  های عرصه کنونر صنعت گاز یاد مر ر از ب رگ ترین شگفتریک

 3/05و  1/6به ترتياب  ، OECDبخش صنعت و خانگر در کشورهای  دو ، متوسط قيمت گازطبيعر در9102در سال 

ین و بااالتر  یاو  تار  ميلياون بار  بار   دالر 2/9و 6/02 به ترتياب باا    کاناداو  سوئيسبود. کشورهای  یو تر ميليون بربر  دالر

به ترتيب بااالترین   یو تر ميليون بربر  دالر 6/3و  6/18با کانادا و د سوئ وترین قيمت گازطبيعر را در بخش صنعت  پائين

 اند.  خانگر دارا بوده ترین قيمت گازطبيعر را در بخش و پائين

قيمات  دهاد کاه شااخص     نشان مر OECDدر کل کشورهای عضو  9102بررسر شاخص قيمت گازطبيعر در سال 

است. این درحالر است که بوده  9105سال پایه  بيشتر ازدرصد  1/0 در بخش صنعتو درصد  9خانگر   اسمر در بخش

 . بوده است 9105سال پایه  کمتر ازدرصد  6/3درصد و  1/6به ترتيب  ني  های یاد شده شاخص قيمت واقعر در بخش

   هاي تجدیدپذیر برق و انرژي -8-8

 شده برق  ظرفیت نص  -1-8-8

باود  گاوات ه ار م 5/1185معادل  OECDدر کشورهای های برق  کل ظرفيت نصب شده نيروگاه 9108در پایان سال 
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 هاای  نيروگااه نصاب شاده    تيظرفاین اف ایش متأثر از اف ایش درصد رشد داشته است.  1/9که نسبت به سال قبل از آن 

 بادی، خورشيدی و حرارتر بوده است. 

باا   واته ار مگاا  3/0188با ظرفيت نصب شده معادل آمریکای شمالر ، منطقه ر ميان مناطق مختلفو د در این سال

منااطق اروپاا و    .داده اسات را باه خاود اختصااص     OECDکشورهای بيشترین ظرفيت نصب شده در درصد  6/81 سهم

درصاد از   2/1و  2/03، 0/13دارا بودن سيا و اقيانوسيه و آمریکای مرک ی و جنوبر و خاورميانه ني  به ترتيب با اورآسيا، آ

 های بعدی قرار دارند.  در رتبه OECDظرفيت نصب شده در کشورهای 

به چهار کشور آمریکا، ژاپن، آلمان و کانادا  OECDدرصد کل ظرفيت نصب شده برق در کشورهای  3/52در این سال 

 .اختصاص داشته است

تاوان در   متفاوت است و این تفااوت را مار    OECDميان کشورهای ها و توليد برق در الگوی گسترش ظرفيت نيروگاه

هاای بخاش انارژی     وری از منابع در توليد برق که عامل حياتر برای اجرای سياسات نوع قوانين و مقررات مربوط به بهره

   است، جستجو کرد.

ای و  ی و ج  و ماد(، هساته  های حرارتر، آبر، تجدیدپ یر )بادی، زمين گرمایر، خورشيد سهم نيروگاه 9108در سال 

  بود.درصد  0/1، 6/2، 5/08، 0/06، 3/55به ترتيب  OECDدر کشورهای از کل ظرفيت نصب شده سایر 

 1/1، 5/8، 2/01،9/5، 8/08، کشورهای آمریکا، آلمان، ژاپن، کره جنوبر، ترکيه و استراليا به ترتيب باا  9108در سال 

. از ساوی  اناد  به خود اختصااص داده ها در ميان سایر کشورها را  ظرفيت نيروگاهه ار مگاوات، بيشترین اف ایش در  5/9و 

. این کااهش عمادتاً   داشته استه ار مگاوات بيشترین کاهش ظرفيت نيروگاهر را در این سال  1/0دیگر انگلستان ني  با 

 .های حرارتر بوده است به دليل کاهش ظرفيت نيروگاه

ها پيرامون اعمال  وجود نگرانر ، با9108در سال  OECDهای حرارتر کشورهای  اهظرفيت نيروگ حرارتي:هاي  نیروگاه

های تجدیدپ یر در ساایر   های جدید انرژی گ اری در ظرفيت محيطر و ني  رقابت و سرمایه های زیست قوانين و محدودیت

توان  مره ار مگاوات رسيد.  8/0302ه ار مگاوات اف ایش نسبت به سال قبل، به  3/8کشورها و به دليل اف ایش تقاضا، با 

باار اصالر    عمالًو کنند  مرمين برق مطمئن ایفا أتاثيرگ اری در تهای حرارتر در این کشورها همواره نقش  نيروگاهگفت 

 .ندداربر دوش ، های حرارتر توليد برق را نيروگاه

و   1/8، 2/3به ترتياب باا    9103 های حرارتر نسبت به سال در این سال بيشترین اف ایش ظرفيت نصب شده نيروگاه

درصاد از بارق    81و  31از  سال مورد نظر بيش ه ارمگاوات به آلمان، آمریکا و کره جنوبر اختصاص داشته است. در 6/9

 .های حرارتر تاًمين شده استتوليدی کره جنوبر و لهستان توسط نيروگاه

، تقریباً بيش از نيمر از کل تقاضای بارق خاود را از   درصد در توليد برق حرارتر 6/63با سهم  9108ترکيه در سال  

سنگ یکر از منابع انرژی معدودیست که نسبت باه دیگار مناابع     زغالهای حرارتر تأمين کرد.  منابع فسيلر و از نيروگاه

و استراتژی نماید از این ر سوز حمایت مر این کشور فعاالنه از توسعه نيروگاه زغال شود طبيعر در ترکيه به وفور یافت مر

 های مربوط به تغييرات آب و هوای همننان ناسازگار است.  انرژی ترکيه با استراتژی

ه ار مگاوات کاهش  0/9و  5/1به انگليس و فرانسه با  9108های حرارتر در سال  بيشترین کاهش توليد برق نيروگاه
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 .در اروپا استترین کشورهای توليدکننده برق  فرانسه یکر از اصلراختصاص داشته است. 

در  9108  ای در ساال  هاای آبار و تلمباه ذخياره     ظرفيات نصاب شاده نيروگااه     اي: آبي و تلمبه ذخیرههاي  نیروگاه 

هاای   ه ار مگاوات اف ایش یافته اسات. نيروگااه   9/1ه ار مگاوات بوده که نسبت به سال قبل  OECD  ،3/825کشورهای

آبار   ند. نيروگااه بارق  شاو  مار به صرفه و سازگار با محيط زیسات محساوب    حلر کارآمد، قابل اعتماد، مقرون آبر راه برق

پایاداری ایان   های حرارتر به خود اختصاص داده اسات.   بيشترین سهم از کل ظرفيت نصب شده جهانر را بعد از نيروگاه

ر ناشر از گازهای حاصال از  گونه آلودگ ها هيچ ین نيروگاها .باشد  مرهای بخاری بسيار باالها در مقایسه با نيروگاه نيروگاه

 .ندنک د و از این نظر مشکلر را برای محيط زیست ایجاد نمرنندار رااحتراق 

درصاد   3/12در منطقاه اروپاا و اروآسايا،      OECDهاای بارق آبار کشاورهای    درصد ظرفيات نيروگااه   3/88بالغ بر 

 آمریکای مرک ی و جنوبر قرار دارد. درصد در منطقه  1/0درصد در آسيا و اقيانوسيه و  9/08، درآمریکای شمالر

 OECDه ار مگاوات باالترین ظرفيت نيروگاه برق آبر را در مياان کشاورهای    8/019، کشورآمریکا با 9108در سال 

های برق آبر این کشورها را در اختياار دارد. بااالترین ساهم    درصد ظرفيت نصب شده نيروگاه 3/91داراست و به تنهایر 

درصاد همنناان باه     1/29باا   OECDهای هر یك از کشورهای  ی آبر هر کشور از کل ظرفيت نيروگاهها ظرفيت نيروگاه

نظير لوک امباورگ،   OECDکشور نروژ اختصاص داشته است. این درحالر است که عالوه بر نروژ ، برخر کشورهای عضو 

 اند.  ر اختصاص دادههای برق آبدرصد از ظرفيت برق خود را به نيروگاه 31سوئيس و ایسلند، بيش از 

های ترکيه، کانادا، نروژ و اتریش باوده   درصد از این اف ایش ظرفيت متعلق به کشور 8/81در سال مورد بررسر حدود 

های برق آبر خود رتباه نخسات افا ایش ظرفيات در مياان       ه ار مگاوات به ظرفيت نيروگاه 19/0ترکيه با اف ایش  است.

آبار کاه کارآمادترین     توان استفاده از پتانسيل انرژی بارق  داد که از دالیل آن مررا به خود اختصاص OECD کشورهای 

  .زیست ، تمي  و پایدار است، دانست ها جهت تأمين تقاضای انرژی با روشر سازگار با محيط روش

ار ها   8/925 معاادل  9108در پایان سال  OECDدر کشورهای ای  های هسته ظرفيت نيروگاه اي: هاي هسته نیروگاه

در باين کشاورهای    9108در ساال   ای هاای هساته   بود. سهم مناطق مختلف از کل ظرفيت نصب شاده نيروگااه   مگاوات

OECD  اسات درصد  1/91آسيا و اقيانوسيه  و درصد 8/81 ايو اورآس درصد، اروپا 1/12به ترتيب شامل آمریکای شمالر. 

 .ای است رژی هستهدرصد ظرفيت برق جهان متعلق به ان 6/2در سال مورد بررسر، 

به چهار کشور ایاالت متحده آمریکا،  OECDای کشورهای  های هسته درصد ظرفيت نصب شده نيروگاه 8/35بيش از 

کشاورهای  ای  هساته های  ظرفيت نيروگاهاز کل به تنهایر سهم آمریکا فرانسه، ژاپن و کره جنوبر اختصاص داشته است. 

OECD  2/09باا   ، ژاپان درصاد  8/90کشورهای فرانسه باا    ده است. پس از آمریکا،درصد بو 3/11بالغ بر  9108در سال 

  .اند را از این نظر به خود اختصاص داده و چهارم سوم ،های دوم ترتيب رتبه بهدرصد  8/3و کره جنوبر با درصد 

دارا باوده   9108 ای جهان را در ساال  های هسته ه ار مگاوات، یك سوم ظرفيت نيروگاه 8/22ایاالت متحده آمریکا با 

 است.

 1/83در حادود  مشر امنيت انرژی،  براساس یك خطه ار مگاوات است و  0/61ای فرانسه  های هسته ظرفيت نيروگاه

خاود را باا کماك     ساهم بارق مصارفر    ای است. این کشور بيشترین های این کشور از نوع هسته درصد از ظرفيت نيروگاه
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این فناوری در زمينه تاامين  استفاده از   .گ اران در این زمينه است ترین سرمایه رکند و از قدیم مين مرأای ت انرژی هسته

  .باشد توجه مرانرژی همننان به عنوان سنگ بنای استقالل راهبردی کشور مورد 

ای در حادود   ، ژاپن است. انارژی هساته  OECDای در ميان کشورهای  های هسته سومين کشور ب رگ دارنده نيروگاه

ها ار مگااوات کااهش،     0/0با  9108در ترکيب سبد انرژی و تأمين برق این کشور است. این کشور در سال درصد  2/09

 ای را در جهان داشته است. های هسته بيشترین کاهش در ظرفيت نيروگاه

باه  را ای  انارژی هساته  ای استفاده از  ای در ژاپن این کشور ج یره رغم ادامه روند ن ولر توليد برق از انرژی هسته علر 

 و باادی  هاای  انارژی  بارخالف  داناد و  مار سوخت وارداتار  در جهت کاهش وابستگر به حل تقریباً مناسب  عنوان یك راه

 . کند مر توليد کربن بدون انرژی هم روز شبانه کمر را اشغال و به صورت زمين خورشيدی،

 ایان کشاور خاود را ملا م سااخته تاا       دارد.ای قارار   ه ار مگاوات ظرفيت برق هسته 2/90بعد از ژاپن، کره جنوبر با 

دولت بر این باور است که . ن حال استفاده از منابع انرژی پایدار را توسعه دهدای را کاهش و در عي وابستگر به برق هسته 

ها ار   3/1، 9108در این راستا کره جناوبر در ساال    .تواند مشاغل زیادی ایجاد کند ای مر سازی هسته فعال صنعت غير

بارق   هاای  تارین نيروگااه   قادیمر  درنظر دارد تاا کره جنوبر ای خود را کاسته است.  های هسته وات از ظرفيت نيروگاهمگا

  .ای اتمر باز گردد بتدریا این کشور به عصر ماقبل نيروگاه وای خود را ني  متوقف  هسته

و به دليل  دليل مقررات جدید نگهداری ای خود را به بر ژاپن و کره جنوبر؛ سوئد و آلمان ني  ظرفيت برق هسته عالوه

ای از زنجياره تولياد    در چهارچوب برنامه کنار گ اشتن انرژی هستهاند. آلمان  رسانر، کاهش داده قطع موقت خدمات برق

 .باشد مر ای خود های هسته طيل کردن نيروگاهحال تعر، دبرق

یکار  و   ه جریان اصلر صنعت برق جهان بدل گشتهاکنون ببه سبد انرژی تجدیدپ یرها ورود  :هاي تجدیدپذیر انرژي

 .اسات های فسايلر   ناشر از مصرف مداوم انرژی رمحيط های روز اف ون زیست از راهکارهای جهانر برای مقابله با آلودگر

صانعت بارق توانمنادتر شادن و البتاه نجاات یاافتن از         درتجدیدپ یرها گيری از  در بهره عمده دليل روی آوردن جهان

  ت.های فسيلر( اس ویژه برای کشورهای واردکننده سوخت )به  بيگاه بازار نفت و گاز و  های گاه سياسر از شوک شکالتم

هاای   انارژی ساهم   .هساتند پيشتازان باازار   خورشيدی فتوولتایيك برق و های تجدیدپ یر، برق بادی در ميان فناوری

 OECDهاا در کشاورهای    ( از ظرفيت نصب شده نيروگااه )آبر، بادی، خورشيدی و ج ر و مد و زمين گرمایرتجدیدپ یر 

 باشد.  مر 9108در سال  درصد 5/08آبر  هاینيروگاه با کسر است که درصد 6/18حدود 

 ه ارمگااوات افا ایش و   1/1با  OECDکشورهای در گرمایر ظرفيت نصب شده انرژی زمينهای زمين گرمایر:  نيروگاه

کال ظرفيات   سهم هریك از منااطق از  رسيد.  9108در سال  ه ار مگاوات 8/3به  9103رشد نسبت به سال درصد  5/1

 8/16درصد، اروپاا و اورآسايا    1/88 آمریکای شمالر به ترتيب عبارتند از: OECDکشورهای زمين گرمایر در نصب شده 

يات نصاب شاده    درصد است. تقریباً نيمار از ظرف  5/1درصد و آمریکای مرک ی و جنوبر  5/08درصد، آسيا و اقيانوسيه 

ها ار   8/9های زمين گرمایر جهان به دو کشور ایاالت متحده آمریکا و ترکيه تعلق دارد. ایاالت متحده آمریکا باا   نيروگاه

ها را در سط  جهان دارا بوده است. ترکياه  مگاوات ظرفيت، به تنهایر تقریباً یك سوم ظرفيت نصب شده این نوع نيروگاه

ه ار مگااوات افا ایش ظرفيات، بااالترین ميا ان ظرفيات        9/1و با  OECDایر کشورهای درصد در ميان س 8/06با سهم 



      

 
   1892ترازنامه انرژي سال  812

 

 ایان  هيمالياا،  -با توجه به قرارگيری کشور ترکيه در کمربند آلپهای زمين گرمایر را بخود اختصاص داده است.  نيروگاه

 .باشد مر باالیر ژئوترمال پتانسيل دارای کشور

های فتوولتائيك و حرارتار خورشايدی باا     نيروگاهظرفيت نصب شده  :خورشیدي فتوولتائیک و حرارتيهاي  نیروگاه

هاای باادی باا     و نيروگااه  9108ه ار مگاوات در سال  8/955به  9103ه ار مگاوات در سال  2/991درصد رشد از  0/08

رشدی  های بادی وگاهها نسبت به نير رسيد. این نيروگاه 9108ه ار مگاوات در سال  8/118به  8/983درصد رشد از  1/3

 اند. دو برابر را داشته

فتوولتائياك و حرارتار خورشايدی در    هاای   مناطق مختلاف از کال ظرفيات نيروگااه    هریك از ، سهم 9108در سال 

آسايا و اقيانوسايه    ،درصاد 6/83اروپا و اور آسيا درصد،  8/99آمریکای شمالر است: بوده به این شرح  OECDکشورهای 

 OECDکشاورهای  فتوولتائيك و حرارتر خورشيدی درهای ظرفيت نيروگاه .است درصد 5/0اطق سایر مندرصد و  6/98

 ه ار مگاوات اف ایش یافت. 5/10که نسبت به سال قبل  گردید ه ار مگاوات 8/955بالغ بر 

  9108در سااال هاا ار مگاااوات   0/8و  1/950هااای فتوولتائيااك و حرارتاار خورشاايدی بااه ترتيااب  ظرفياات نيروگاااه

درصد است که این اف ایش مربوط به چهار کشور  2/05، 9108های فتوولتائيك در سال  باشد. اف ایش ظرفيت نيروگاه مر

هاای خاود    درصاد از ظرفيات نيروگااه    3/02آمریکا، آلمان، ژاپن و کره جنوبر بوده است. آلمان پس از ایاالت متحده باا  

ها ار مگااوات ظرفيات     9/56ا در جهان در اختيار دارد. ژاپان باا   های فتوولتائيك ر شده از نيروگاه بيشترین ظرفيت نصب

، محيطار  اثارات زیسات  به دليل  های فتوولتائيك، همننان برتری خود را در استفاده از انرژی تجدیدپ یر در دنيا نيروگاه

 حفظ نموده است. 

رانسه باالترین ظرفيت نصب شده ها در دو کشور کره جنوبر و ف ، این نيروگاه9108در سال  جزر و مدي:هاي  نیروگاه

 باشند. دارا مر OECD در ميان سایر کشورهای

توساعه   .اداماه یافات  مورد بررسر ني   سال سرعت پيشرفت توليد برق با استفاده از انرژی بادی در هاي بادي: نیروگاه

دید ناپ یر، اساتفاده از انارژی   های تج برداری از منابع انرژی  جویانه در بهره محيطر و راهبردهای صرفه های زیست نگرش

 . است  رو به ف ونر گ اشته ،باد در مقایسه با سایر منابع انرژی مطرح در بسياری از کشورهای جهان

هاای  به دليل آن که بسياری از کشورها در زیرساخت انارژی  9108و  9112های های بادی بين سال ظرفيت نيروگاه

درصد طر ایان   9/00طوری که به طور متوسط ساالنه  هایشر قابل توجهر داشته باند، اف  گ اری کرده تجدیدپ یر سرمایه

ها ار   8/118 باه  9108در پایاان ساال    OECDی کشورهای بادهای  نيروگاهمنصوبه کل ظرفيت دوره رشد داشته است. 

نسبت به سال  درصدی 1/3ه ار مگاوات اف ایش داشته که نشان دهنده رشد  1/90رسيد که نسبت به سال قبل گاوات م

 قبل است.

درصاد،   8/16آمریکای شمالر به ترتيب  9108های بادی در سال   سهم مناطق مختلف از ظرفيت نصب شده نيروگاه 

بوده است. صانعت اساتفاده از انارژی باادی در      5/1آمریکای مرک ی و جنوبر و  3/1آسيا و اقيانوسيه  ،درصد 5/52اروپا 

های فسيلر و حرکت به سمت اف ایش توليد برق از باد و انرژی خورشيدی و از سوخت اروپا کماکان درحال فاصله گرفتن

درصد از این اف ایش ظرفيت باه چهاار کشاور ایااالت متحاده آمریکاا، آلماان،         8/68سایر منابع تجدیدپ یر است. حدود 
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  .به اف ایش است همننان رودر این کشورها های بادی  توسعه انرژیانگلستان و اسپانيا اختصاص داده شد. 

های بادی را در جهان دراختياار دارد.   ه ار مگاوات، بيشترین ظرفيت نصب شده نيروگاه 5/28با  ایاالت متحده آمریکا

ساهم ایان ساه کشاور از مجماوع      قارار دارناد.   گاوات، ه ار م 1/89در مجموع با اسپانيا کشور آلمان و پس از آمریکا، دو 

 است. درصد  8/53معادل  OECDدی کشورهای های با ظرفيت نصب شده نيروگاه

باشاد.   هاا مار   های با سوخت زائدات جامد شاهری و صانعتر، بيوفياول    ها شامل نيروگاه سایر نيروگاه ها: نیروگاهسایر 

 5/1که نسبت به سال قبل  اوات بوده ار مگ 2/9معادل OECDدر کشورهای  9108ها در پایان سال  نيروگاهاین ظرفيت 

هاا متعلاق باه کشاور ایااالت متحاده        درصد ظرفيت این نوع نيروگاه 8/83کاهش داشته است. در این سال  ه ار مگاوات

 .آمریکا بوده است

 

 عرضه برق  -8-8-8

باشد و تنها بررسر تولياد نااویژه بارق     در دسترس نمر 9102آمار توليد برق تمامر کشورهای جهان مربوط به سال 

 9102در ساال   کشورها اینبرق  توليدبررسر باشد.  امکان پ یر مرOECD غير  و برخر از کشورهای  OECDکشورهای 

تاراوات   3/00181درصد کاهش نسبت باه ساال قبال باه      8/0با   OECDکه توليد برق کشورهای نشان دهنده آن است 

 ساعت رسيد.

، ژاپن کشور آمریکا، روسيهمتعلق به چهار   OECDکشورهای باالترین مي ان توليد برق در ميان ، مورد بررسردر سال 

باه بلژیاك باا     OECDکشورهای و کانادا بوده است. همننين در این سال بيشترین اف ایش در توليد ناویژه برق در ميان 

  تراوات ساعت اف ایش، اختصاص داشته است. 8/08

بادین   9102در سال OECD کشورهای  ویژه به جهان کشورهای از برخر در برق بخش توليد ناویژه تحوالت از برخر

 شرح است: 

رو شد. روند کااهش   درصدی روبه 1/9تراوات ساعت توليد ناویژه برق و کاهش  1/82با کاهش  9102آمریکا در سال 

 سنگ در این کشور شتاب گرفت.  توليد برق با کاهش استفاده از زغال

سبت به سال گ شته اف ایش توليد داشت. تراوات ساعت برق ن 0/1تراوات ساعت توليد ناویژه برق،  0/0008روسيه با 

ای در فدراسايون روسايه محارک     ای اختصاص یافت. انرژی هستههای برق آبر و هسته این اف ایش توليد برق به نيروگاه

ای، از  هایر برای گسترش نقاش انارژی هساته    طور پيوسته درحال پيشبرد برنامه توسعه صنایع دیگر است و این کشور به

کناد کاه شاامل     های جدید راکتور است. استراتژی انرژی روسيه چندین اولویت اصلر را دنبال مار  آوری نجمله توسعه ف

زیست، اف ایش توسعه پایدار ، توسعه انرژی و فناوری و همننين بهباود   وری انرژی، کاهش تأثيرات بر محيط اف ایش بهره

 اثربخشر و رقابت است.

تجربه نماود. ایان    9102تراوات ساعت کاهش توليد را در سال  2/53ژه برق، تراوات ساعت توليد ناوی 2/222ژاپن با 

هاای مختلاف اقتصاادی، افا ایش کاارایر       های بيشتر در بخاش  جویر رشد سریع تکنولوژی و صرفه کاهش توليد ناشر از

بينار   پايش  اسات.  بوده های بيشتر برای مصرف کمتر و بهينه انرژی در کشور ویژه در توليد برق و همننين محدودیت به
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 . شود شدت مصرف انرژی در این کشور در آینده کاهش یابد مر

 9102آبر در ساال   های برقنيروگاه توليد برق از است. ترین انرژی تجدیدپ یر مولد برق در جهان نرژی برق آبر مهما

ان تغييرات طوالنر مدت توان به تغييرات فصلر و مي  درصد کاهش داشت که از دالیل آن مر OECD ،6/9در کشورهای 

 .در الگوهای بارشر مانند خشکسالر در سال مورد بررسر اشاره نمود

تراوات ساعت اف ایش توليد به دليل بارندگر مکرر و بارش برف بيش  2/98و  8/62کشورهای چين و ترکيه به ترتيب 

تراوات سااعت کااهش تولياد     1/01و  3/01،  1/91رو شد و ایالت متحده، نروژ و اسپانيا به ترتيب  از متوسط فصلر روبه

   برق در سال مورد بررسر را تجربه نمودند.

 از اف ایش یافت. استفاده 9108در مقایسه با  9102آبر( در سال  های تجدیدپ یر )به استثنای برق توليد برق از انرژی

ترکيب مصرف انرژی و توليد برق در  تجدیدپ یر به عنوان گامر موثر جهت تالش در سياست کربن زدایر در انرژی منابع

  بود. OECDکشورهای 

درصاد تولياد بارق خاود را از      95دانمارک، ليتوانر، آلمان، ایرلند، پرتغال و اسپانيا در ساال ماورد بررسار بايش از     

ی هاا  درصاد از کال انارژی    2/96اناد. انارژی باادی باا تولياد       آبر( تاأمين کارده   های تجدیدپ یر )به استثنای برق انرژی

 818862، توليد برق باادی  9102است. در سال  OECDتجدیدپ یر، دومين منبع انرژی تجدیدپ یر در ميان کشورهای 

 .گيگاوات ساعت بود

تولياد بارق   درصد به کشور آمریکا پيشرو در  9/16باالترین سهم برق بادی از کل برق توليدی از این حامل انرژی با  

از کال بارق توليادی از     توليد برق بادی رصد انگلستان اختصاص یافت. باالترین سهمد 6/3درصد و  1/05، آلمان با بادی

درصاد   5/63درصد و بعد از آن به دانمارک باا    8/81به کشور ایرلند  ، OECDبين کشورهای پسماندها در  و تجدیدپ یر

 .تعلق گرفت

 5/19و باالترین سهم در این فناوری باه آمریکاا باا      OECDکشورهای درصد رشد در 9/9توليد برق زمين گرمایر با 

 در بين کشورهایدرصد  1/5و 5/2، 8/01، 9/08، 2/05درصد و ترکيه، زالند نو، ایتاليا، مک یك و ژاپن به ترتيب با سهم 

OECD اختصاص یافت. 

زیستر جاماد در ساال    ای، پسماندهای شهری تجدیدپ یر و تجدیدناپ یر، سوخت توليد برق از تلمبه ذخيرهبيشترین 

 اختصاص یافت.  درصد به کشور آمریکا 1/91و  6/98، 8/91، 5/11به ترتيب  OECDدر بين کشورهای  9102

درصاد باه اساپانيا،     1/56با  9102در سال   OECDکشورهای در بين های خورشيدی، نيروگاهاز  بيشترین توليد برق

 6/39درصد به آمریکا و بيشترین توليد برق از پسماند صنعتر با  1/96با  از برق خورشيدی )فتوولتائيك(بيشترین توليد 

درصاد در باين    8/61باا  هاای زیساتر ماایع     ساوخت ساایر  بيشترین توليد برق از درصد به کشور ژاپن اختصاص یافت. 

 درصاد  1/82و  درصاد  6/82بيشترین توليد برق از اموا  و ج ر و مد با به کشور ایتاليا تعلق گرفت و  OECDکشورهای 

 .های فرانسه و کره جنوبر اختصاص یافتکشورترتيب به به  OECDدر بين کشورهای 

 به کشور آلمان 9102 در سال OECDدرصد در بين کشورهای  8/80بيشترین توليد برق از منابع بيوگاز با همننين 

 یافت.اختصاص 
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تراوات ساعت افا ایش داشاته اسات. از     8/3، 9102و  9108های  بين سال OECDای در کشورهای  توليد برق هسته

 فرانسه است.  درصد متعلق به آمریکا و 0/91و  5/89ای این کشورها، حدود  کل توليدات برق هسته

درصد و بيشترین اف ایش  8/1و  6/01به انگلستان و فرانسه با  OECDای کشورهای بيشترین کاهش توليد برق هسته

 رو شد. ای نسبت به سال قبل روبه درصد اف ایش توليد برق هسته 9/59بلژیك با به بلژیك و کره جنوبر اختصاص داشت. 

 در بارق  صاادرکننده  تارین  کند و به با رگ  مر مينأت ای از طریق انرژی هسته را برق موردنياز خوددرصد از  31/فرانسه، 

مين أتا در لر راهبرد متناوع کربن همننان به عنوان ستون اص ای کم انرژی هستهتبدیل شده است.  9102جهان در سال 

 ه است. انرژی در فرانسه باقر ماند

ای یك منبع اجتناب  انرژی هستهرغم اینکه  ، کاهش یافت. علر9102درصد در سال 8/0ای در ژاپن  توليد برق هسته 

-تالش مر راین کشواست با این حال بوده  برای ژاپن منبع انرژی مطمئن، ارزان و بدون کربنیك طور سنتر  بهو  ناپ یر

 .تا حد ممکن کاهش دهد خود رامين نيازهای برق أای در ت کند سهم انرژی هسته

درصاد   2/61های فسايلر   ساعت بوده و سهم سوخت تراوات 2/96392برق جهان معادل ناویژه  توليد، 9108در سال 

درصاد و   8/9پساماند   درصد، ساوخت زیساتر و   1/3 و سایر درصد، خورشيدی و بادی 0/01ای  درصد، هسته 9/06آبر 

درصاد   5/86منطقه آسيا و اقيانوسيه با سهم  در ميان مناطق مختلف جهان در این سال،. استدرصد  1/1زمين گرمایر 

 . از کل توليد برق جهان از باالترین مي ان توليد برق برخوردار است

ساعت بوده و سهم توليد برق از  اتتراو 3/03311، معادل 9108های قابل احتراق در سال  توليد برق جهان از سوخت

، 3/18 1/53 های زیستر و پسماند به ترتياب  گازطبيعر، نفت و سوخت، سنگ و محصوالت گازی حاصل از آن انواع زغال

درصاد   1/53و  ساعت رسيد تراوات 5/03121به  9108های فسيلر در سال  . توليد برق از سوختاستدرصد  6/1و  8/8

 توليد شده است. سنگ و محصوالت گازی حاصل از آن  انواع زغالاز  (ساعت  راواتت 3/01052در مجموع آن )

به ترتيب با  سنگ و محصوالت گازی حاصل از آن زغالآمریکای شمالر، اروپا و اورآسيا و آفریقا، در آسيا و اقيانوسيه، 

و  2/01خاورميانه به ترتيب باا  و آمریکای مرک ی و جنوبر و همننين درصد بيشترین سهم  9/12و  6/12 ،8/81 ،5/32

 این مناطق داشته است. های قابل احتراق  حاصل از سوخترا در توليد برق درصد کمترین سهم  8/0

ني  گااز طبيعار باه    و آسيا و اقيانوسيه اورآسيا  ،اروپاآمریکای شمالر، آمریکای مرک ی، آفریقا،  ،خاورميانه در مناطق

 های قابل احتاراق  حاصل از سوخت درصد بيشترین سهم از توليد برق 1/06 و 0/51، 8/51، 2/51 ،2/51، 3/31ترتيب با 

   این مناطق را به خود اختصاص داده است.

تراوات ساعت به کشاور چاين اختصااص     1/586با  9103، بيشترین اف ایش توليد برق نسبت به سال 9108در سال 

 تراوات ساعت کااهش باه کشاور ژاپان،     6/01و  3/00، 5/01  با داشت. در این سال بيشترین کاهش مي ان توليد برق ني

 بلژیك و آلمان تعلق گرفت. 

درصد(، ب رگترین کشور توليد کننده بارق جهاان اسات.     2/96چين با دارا بودن حدود یك چهارم توليد برق جهان )

سانگ و گازهاای    توليد برق از زغال های بعدی قرار دارند. چين در آمریکا، هندوستان، روسيه و ژاپن به ترتيب در جایگاه

درصد را در ميان سایر کشورهای جهاان باه خاود اختصااص داده اسات.       1/83حاصل از آن در سال مورد بررسر، سهم 
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سانگ و گازهاای    در چين، ساهم مصارف زغاال   گسترش سهم استفاده از منابع انرژی تجدیدپ یر در توليد برق  رغم علر

سنگ و گازهای حاصال   درصد است. توليد زغال 8/21های قابل احتراق در این کشور  حاصل از آن نسبت به سایر سوخت

 خاود تعهاد  درصدی از کل توليد برق این کشور است. چين بااوجود   5/66 های قابل احتراق از آن نسبت به سایر سوخت

باه  و  داردرا  در ایان بخاش   دناپ یر برای حفظ ساط  توليا   برای کاهش مصرف سوخت فسيلر، همننان اشتهای سيری

سنگ به عناوان ساوخت اصالر     دهد از زغال ای جهان، همننان ترجي  مر عنوان ب رگترین انتشار دهنده گازهای گلخانه

 .نمایداستفاده 

درصد درجایگاه نخست قرار گرفت. سهم  5/98انرژی برق آبر در جهان با سهم از ، چين در توليد برق 9108در سال 

های زیساتر و   درصد و از سوخت 0/1گرمایر جهان  درصد و از انرژی زمين 2/01ای جهان  تهاین کشور از توليد برق هس

 درصد بوده است.  1/06پسماندهای جهان 

نشاان دهناده آن    9102در ساال   OECDغير  کشورهایبرخر از  و OECDکشورهای  بررسر ترکيب عرضه برق در

 اند.  ساعت برق صادر کرده تراوات 8/561وارد و ساعت برق  تراوات 8/565است که این کشورها در مجموع 

سااعت مرباوط باه کشاور ایااالت        تاراوات  0/52با  مورد بررسر، کشورها در سالدر این بيشترین مي ان واردات برق 

در این سال پس از بوده است. فرانسه ساعت مربوط به کشور  تراوات 8/31متحده آمریکا و بيشترین مي ان صادرات برق با 

تراوات ساعت، باالترین صادرات  9/15و  8/15،  8/61، 8/39نسه، کشورهای آلمان، کانادا، سوئيس و سوئد به ترتيب با فرا

 باشند.  مر  OECDاند. آلمان و فرانسه همننان صادر کننده برتر برق در ميان کشورهای برق را داشته

ساعت بوده و باالترین حجم  تراوات 8/395و  1/398حجم واردات و صادرات برق کل جهان به ترتيب  9108در سال 

ساعت معادل  تراوات 8/865. واردات برق این منطقه در سال مورد بررسر استتبادل برق مربوط به منطقه اروپا و اورآسيا 

 .استدرصد صادرات جهانر برق  3/66ساعت برابر  تراوات 0/888درصد کل واردات جهانر برق و صادرات آن  2/61

 2/0150و  0/0228ها در دنياا باه ترتياب معاادل      سال، مي ان تلفات انتقال و توزیع و مصارف داخلر نيروگاهدر این 

 درصد از کل توليد ناویژه برق جهان بود.  0/5و  5/3ساعت برابر با  تراوات

 

 مصرف نهایي برق  -8-8-8

خاش یکار از ب رگتارین بازارهاای انارژی      ای برخوردار است، این ب های انرژی از اهميت ویژه بخش برق در بين حامل

درصد از مصرف نهایر انرژی جهان را به خود اختصاص داده است. درعين حال این  1/02، 9108جهان است که در سال 

رود. با توسعه تجدیدپ یرها و برقدار شدن اکثر نقاط جهاان و حتار    بخش پيشروترین حامل در بخش انرژی به شمار مر

یابد و یکر از پرکاربردترین موارد مصرف نهایر انارژی   بالطبع مصرف برق هر روز اف ایش بيشتری مرنقاط دور از شبکه، 

تاراوات سااعت افا ایش( باه      1/855درصاد )  1/8باا   9108طوری که مصرف نهایر بارق در ساال    گردد؛ به محسوب مر

، سااالنه  9108الر  9112ير از تراوات ساعت رسيد. همننين متوسط اف ایش نرخ مصرف برق طر ده سال اخ 8/99105

     درصد بوده است. 9/1

باا مصارف    ، آمریکاای مرکا ی و جناوبر   ساعت برق تراوات 3/8318با مصرف نهایر  آمریکای شمالر ،9108 در سال
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نيا    و آسيا و اقيانوسايه  5/681با مصرف  ، آفریقا6/222با مصرف  ، خاورميانه1/8812با مصرف  ، اروپا و اورآسيا8/0181

درصد از کل مصارف جهاانر را باه     8/86و  0/1، 5/8، 2/02، 3/8، 0/90به ترتيب  ساعت برق تراوات 6/01881ا مصرف ب

های صنعت، خانگر، تجاری و عماومر، کشااورزی، حمال و نقال و ساایر باه        بخش 9108در سال  خود اختصاص دادند.

پنا کشاور   برق جهان را به خود اختصاص دادند. درصد از کل مصرف نهایر 8/8و  3/0، 0/1، 5/90، 2/96، 1/89ترتيب 

جهاان را باه   برق در مصرف نهایر از درصد  8/53ژاپن و روسيه هند، پر مصرف جهان یعنر چين، ایاالت متحده آمریکا، 

رو بوده و با سبقت گرفتن از ژاپان،   مصرف برق در هند برای چندمين سال متوالر، با اف ایش روبه اند. خود اختصاص داده

   پس از آمریکا رتبه سوم جهان را به خود اختصاص داده است.

، بيشترین اف ایش مصرف نهایر برق در کشورهای چين، آمریکا، هند، اندون ی و ویتنام باه ترتياب باه    9108در سال 

یونان، تراوات ساعت و بيشترین مي ان کاهش ني  در کشورهای ژاپن، آلمان،  6/06و  1/11، 5/83، 8/088، 1/831مي ان 

 تراوات ساعت به نسبت سال پيش از آن رخ داد.  8/9و  8/1، 5/8، 1/6، 9/02ون وئال و عربستان به ترتيب به مي ان 

تاراژول باوده اسات.     0508038، توليد و مصرف جهان به صورت کاربرد مستقيم از انرژی خورشيدی 9108در سال 

تاراژول و   000تراژول، خود مصرفر بخش انرژی باه ميا ان    089558های برق و حرارت به مي ان  مصرف شامل نيروگاه

تاراژول، رتباه اول در    268119و  263618تراژول بوده است.کشور چين به ترتيب با  0935509مصرف نهایر به مي ان 

 016296توليد و مصرف )نهایر( این صورت از انرژی را در بين کشورهای جهان داراست. آمریکا پس از چين به ترتيب با 

باشاد.   تراژول، دارای جایگاه دوم در توليد و مصرف نهایر انرژی خورشيدی )استفاده مستقيم( در جهان مار  018010و 

تراژول  1853558، 9108همننين توليد و مصرف کل انرژی زمين گرمایر به صورت استفاده مستقيم در جهان در سال 

 01تراژول، خود مصارفر بخاش انارژی باه ميا ان       1913685های برق و حرارت به مي ان  بود که مصرف شامل نيروگاه

تاراژول   683682تراژول و مصرف نهایر به مي ان  0331تراژول، اختالفات آماری به مي ان  880تراژول، تلفات به مي ان 

ژی تراژول دو کشور برتر توليدکنناده انار   838256و  0112159بوده است. کشورهای اندون ی و چين به ترتيب با توليد 

تراژول دو کشاور با رگ    80801و  831888اند. دو کشور چين و ترکيه با دارا بودن  زمين گرمایر به روش مستقيم بوده

 باشند. کننده انرژی زمين گرمایر به صورت استفاده مستقيم مر مصرف

 د:باش ، به شرح زیر مر9108ترین تحوالت بخش مصرف نهایر برق در کشورهای مختلف جهان در سال  مهم

گاردد. در ساال    ترین کشور جهان از نظر مصارف بارق محساوب مار     ساعت پر مصرف تراوات 8/6101چين با مصرف 

رو بوده است که بيشترین مي ان اف ایش برق در مياان کشاورهای    درصد اف ایش روبه 5/8، مصرف برق در چين با 9108

درصاد(، ب رگتارین بخاش     1/69سااعت )  تراوات 8/1395جهان را برای این کشور رقم زده است. بخش صنعت با مصرف 

کننده نهایر برق در چين بوده اسات. بخاش تولياد صانایع غيرفلا ی باا مصارف         های مصرف کننده در بين بخش مصرف

تراوات ساعت و توليد آهان و اساتيل باا     6/618تراوات ساعت، توليد محصوالتر پتروشيمر و شيميایر با مصرف  8/688

قرار دارند. پس از بخش صنعت، بخش خانگر   عت در رتبه اول تا سوم مصرف برق در این بخشتراوات سا 1/568مصرف 

درصاد(   1/06سااعت )  تراوات 8/232های مصرف کننده بوده است. مصرف برق در این بخش  دومين بخش در بين بخش

ها ناشر از  ف در این بخشدرصد اف ایش یافته است. اف ایش مصر 1/8بوده است که این بخش به نسبت سال پيش از آن 
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رو بوده  اف ایش رفاه و روی آوردن مردم به زندگر مدرن و متناسب با آن تقاضای برق در بخش خانگر ني  با اف ایش روبه

 است. 

 تاراوات سااعت   8/088ساعت بوده که باا   تراوات 2/1211، 9108مصرف نهایر برق در ایاالت متحده آمریکا در سال 

، اف ایش چشمگيری نسبت به سال پيش از آن داشته است. آمریکا دومين کشاور در مياان   9103 به نسبت سال اف ایش

های خاانگر،  بخش بوده است. 9108کشورهای جهان است که پس از چين دارای بيشترین اف ایش مصرف برق در سال 

و  ت متحده آمریکا هستندتراوات ساعت، ب رگترین بخش مصرف برق در ایاال 0/9818تجاری و عمومر با مجموع مصرف 

درصد مصرف نهایر برق این کشور به این دو بخش اختصاص دارد. مصرف این بخش به نسبت سال پيش از  3/39حدود 

تقاضا در بخاش بارق    شیبرق است. اف ا ینوسانات ساالنه تقاضا رهوا عامل اصل آب ودرصد اف ایش یافته است.  1/8آن، 

تابساتان گارم و اساتفاده از تجهيا ات      .مارتبط اسات  سرد و تابساتان گارم    یها ستانبه زم یادیتا حد ز  9108در سال 

هاای   سرمایشر ب رگترین عامل اف ایش تقاضای برق در ایاالت متحده آمریکا بوده است. اگرچه بارای گرماایش از حامال   

تفاده اسات. بناابراین در   شود ولر برای تأمين سرمایش برق حامل اصالر ماورد اسا    دیگری به غير از برق ني  استفاده مر

های اخير بوده است، تقاضای بارق   ها در سال که دارای یکر از گرم ترین تابستان 9108فصول گرم سال به ویژه در سال 

تراوات سااعت دوماين بخاش     8/339به صورت چشمگيری اف ایش یافت. پس از بخش خانگر و تجاری، بخش صنعت با 

درصاد کااهش یافتاه اسات.      1/3ریکا است. این بخش به نسبت سال پيش از آن، مصرف کننده برق در ایاالت متحده آم

 بيشترین کاهش در زیر بخش توليدات شيميایر و پتروشيمر روی داده است.

، 9108در چند سال اخير هند با پيشر گرفتن از ژاپن در رتبه سوم مصرف برق جهان جاای گرفتاه اسات. در ساال     

 0/8تاراوات سااعت )   5/83، 9103ساعت رسيد که نسابت باه ساال     تراوات 1/0910 مصرف نهایر برق در این کشور به

اند، محساوب   بوده 9108درصد( اف ایش یافت و سومين کشور در ميان کشورهایر که دارای اف ایش مصرف برق در سال 

ترین  عمده ، همننان9103درصدی نسبت به سال  0/5تراوات ساعت و اف ایش  3/883گردد. بخش صنعت با مصرف  مر

باشد. صنایع توليدی به ویژه آهن و فوالد، صنایع شيميایر و پتروشيمر، صانایع غيار    کننده برق در این کشور مر مصرف

فل ی و صنایع کاغ  سازی، از صنایع پيشتاز مصرف برق در این بخش هستند. پس از بخاش صانعت، بخاش خاانگر باا      

، مصارف بارق بخاش    9111ه برق در هند باوده اسات. از ساال    تراوات ساعت، دومين بخش مصرف کنند 1/118مصرف 

کيلووات ساعت به ازای هر نفر  183مصرف سرانه برق در هند،  9111برابر شده است. در سال  1/8خانگر در هند حدود 

کيلوات ساعت به ازای هر نفر رسيده است. اما رتباه ساوم مصارف     268به  9108بوده است درحالر که این رقم در سال 

درصاد   9/6، 9103تراوات ساعت تعلق گرفته که نسبت به ساال   6/900رق در کشور هند به بخش کشاورزی با مصرف ب

اف ایش داشته است. اف ایش مصرف این بخش، بيشتر مربوط به توسعه کشاورزی مکاني ه در این کشور و اف ایش استفاده 

 های برقر برای آبياری م ارع است.  از پمپ

چهارمين مصرف کننده برق در جهاان باوده اسات. مصارف      9108تراوات ساعت برق در سال  5/285ژاپن با مصرف 

درصاد( کااهش یافتاه اسات. ژاپان       1/9تراوات ساعت ) 9/02ژاپن به نسبت سال پيش از آن  9108نهایر برق در سال 

ود. ب رگتارین بخاش   ر باه شامار مار    9108دارای بيشترین مي ان کاهش مصرف برق در ميان کشورهای جهان در سال 
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تراوات ساعت و پس از آن بخاش تجااری و عماومر و ساپس      1/188کننده برق در ژاپن، بخش صنعت با مصرف  مصرف

هاا باه نسابت ساال پايش دارای       باشد که کليه این بخاش  تراوات ساعت مر 3/961و  8/102خانگر به ترتيب با مصرف 

بهينه و صرفه جویر در مصرف انرژی از علل کاهش مصارف بارق در   های  آوری اند. استفاده از فن کاهش مصرف برق بوده

 ژاپن در سال اخير است.

تراوات ساعت پنجمين مصرف  6/352پنجمين کشور عمده مصرف کننده برق در جهان روسيه است. روسيه با مصرف 

درصد( کاهش 9وات )ترا 1/0گردد. مصرف برق در این کشور به نسبت سال پيش از آن کننده برق در جهان محسوب مر

یافت. بيشترین مي ان مصرف برق در این کشور به بخش صنعت و پس از آن بخش خانگر و سپس تجاری و عماومر باه   

گيرد. بيشترین مي ان کااهش در بخاش تجااری و عماومر باه       ساعت تعلق مر تراوات 9/059و  1/066، 1/181ترتيب با 

 درصد روی داده است.  8/8مي ان 

رود کاه دارای بيشاترین    ين کشور در ميان کشورهای جهان پس از چين، آمریکا و هند به شامار مار  اندون ی چهارم

تراوات ساعت رسيد کاه باه    0/956به  9108اند. مصرف نهایر برق در این کشور در سال  مي ان اف ایش مصرف برق بوده

کننده برق در اندون ی  های مصرف بخش ، ب رگترین9108ساعت اف ایش یافت. در سال  تراوات 11نسبت سال پيش از آن 

اند. اندون ی جا و   ساعت بوده تراوات 6/52و  5/21، 1/011های خانگر، صنعت و تجاری عمومر به مي ان  به ترتيب بخش

 رود. کشورهای گرمسيری است و مصرف برق در بخش خانگر عمدتاً جهت سرمایش به کار مر

پاس از انادون ی دارای بيشاترین افا ایش مصارف بارق در مياان         ، ویتنام پنجمين کشوری است کاه 9108در سال 

ساعت بود که به نسبت سال پيش  تراوات 8/082کشورهای جهان بوده است. مصرف برق در این کشور در سال مورد نظر 

 رود کاه  ساعت اف ایش یافت. ویتنام در شمار کشورهای درحال رشد اقتصادی در جهان باه شامار مار    تراوات 6/06از آن 

 بيشترین تقاضای برق در این کشور متعلق به بخش صنعت است. 

درصاد(   9/0) تراوات سااعت  1/6و کاهش ساعت  تراوات 2/509با مصرف در زمينه کاهش تقاضا برق ني  کشور آلمان 

ی هاا  آوری رود. اساتفاده از فان   به شمار مر 9108پس از ژاپن دومين کشور دارای بيشترین کاهش تقاضای برق در سال 

ر موجب کاهش مصرف برق در خدمات عیساختار در صنا رييو تغ ی در این کشوراقتصاد رشدشدن سرعت  بهينه و مالیم

تارین   تراوات ساعت، عمده 0/013و  5/911های صنعت و تجاری عمومر به ترتيب با مصرف این کشور شده است. بخش

 اند. درصد کاهش یافته 0/1و  3/1پيش به ترتيب  هستند که به نسبت سال 9108های مصرف کننده برق در سال  بخش

تراوات ساعت رسيد. بيشترین مي ان کااهش   5/82درصدی به  5/8با کاهش  9108مصرف برق در یونان ني  در سال 

تاراوات   8/03و  8/06باه ترتياب    9108های خانگر و تجاری عمومر بوده است. مصرف این دو بخش در ساال   در بخش

   تراوات ساعت کاهش یافت. 5/3و  6/08بت سال پيش از آن ساعت بود که به نس

رود. مصارف بارق    به شمار مر 9108پس از یونان کشور ون وئال از جمله کشورهای دارای کاهش مصرف برق در سال 

 2/8تاراوات سااعت )   8/1ساعت رسيد کاه باه نسابت ساال پايش از آن       تراوات 6/65در این کشور در سال مورد نظر به 

اند که  با کاهش مصرف برق مواجه بوده 9108های مصرف کننده برق در ون وئال در سال  کاهش یافت. کليه بخشدرصد( 



      

 
   1892ترازنامه انرژي سال  886

 

 توان اشاره نمود. های اخير و کاهش توليد برق مراز دالیل آن بيشتر به بحران اقتصادی در این کشور در سال

 1/9از آن  شيکه به نسبت سال پ دياعت رسس تراوات 9/118، 9108در سال  یبرق در عربستان سعود یرمصرف نها

از  یکاهش مصرف انارژ  یدولت عربستان برا های استيس یکاهش در راستا نی. اافتیکاهش  درصد( 2/1) ساعت تراوات

 نیداد. ب رگتر یرو یانرژ وری بهره های استيس یاجرا نيبرق و همنن متيق شیو اف ا یمصرف انرژ یاصالح الگو ليقب

و  8/011با مصرف  بيبه ترت یو تجار رعموم ر وخانگ های ، بخش9108کشور در سال  نیننده در امصرف ک یها بخش

 بود. عتتراوات سا 6/093

 

 قیمت برق  -8-8-8

سانت باه    1/03و در بخش خانگر  2/01در بخش صنعت  OECD، متوسط قيمت برق در کشورهای 9102در سال 

 ایتاليادر بخش صنعت مربوط به کشور  OECDدر ميان کشورهای مت برق ساعت بوده است. باالترین قي ازای هر کيلووات

 آلماان کشاور   درصد مربوط به 1/50ساعت و باالترین سهم ماليات در بخش صنعت با سنت به ازای هر کيلووات 5/08با 

رین ماليات در این ت سنت بر هر کيلووات ساعت و پایين 1/6ترین قيمت بخش صنعت ني  مربوط به نروژ با  پایينباشد. مر

، OECDدر ميان کشاورهای  در بخش خانگر ني  باالترین قيمت باشد.  درصد مر 1/0بخش مربوط به کشور اسلوواکر با 

همننين باالترین درصد ماليات نيا  مرباوط باه کشاور      ساعت و سنت به ازای هر کيلووات 8/11با آلمان مربوط به کشور 

سنت بار هار    98/01ترین قيمت در این بخش ني  مربوط به کشور کره جنوبر با  ينباشد. پای درصد مر 2/58 دانمارک با

 باشد.  درصد مر 8/8ترین ماليات مربوط به کشور انگلستان با  کيلووات ساعت و پایين

)نسبت باه   2/050خانگر با  بخشدر  OECDدر ميان کشورهای  در سال مورد بررسر باالترین شاخص قيمت اسمر

)نسابت باه ساال     2/026با  ني  صنعت  بخشدر باالترین شاخص قيمت اسمر  وترکيه ( مربوط به کشور 9105سال پایه 

باا   )خانگر و صنعت( ال کر های فوق ترین شاخص قيمت اسمر بخش . پایينه استبود همين کشور( مربوط به 9105پایه 

همنناين بااالترین شااخص قيمات واقعار      باشد.  مر کره جنوبر و دانمارک هایمربوط به کشوربه ترتيب  8/89و  2/88

 8/81و  2/81ترین شاخص قيمت واقعار باا    و پایين نروژ رکشومربوط به  9/069و  1/010با  به ترتيب های م کور بخش

 است.بوده  های کره جنوبر و دانمارککشور مربوط به

 

 تعرفه خرید تضمیطي برق -0-8-8

تابع قوانين و مقررات خاصر بوده و تحت شرایط خاصر ني  مشمول های برق تجدیدپ یر در بسياری از کشورها  تعرفه

هاا دارای ج ئياات مفصالر باوده کاه بارای اجتنااب از         هماين رو ایان تعرفاه   ای هستند. از  ها یا استثناهای ویژه تخفيف

ارائاه   اتالعاند؛ و هدف آن بوده که صرفاً یك دید کالن از این اط های غير ضروری، به صورت اختصار ذکر شده پينيدگر

هایر باوده   در برخر از کشورها خرید تضمينر در حال حاضر موضوعيت ندارد و تنها مربوط به همان سال شود. همننين

 که در جداول ذکر شده است.
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 اورانیوم  -0-8

 ذخایر اورانیوم  -1-0-8

گاروه تقسايم    8یناه در  گردد که هر یك براسااس ه   ذخایر شناخته شده اورانيوم شامل ذخایر قطعر و احتمالر مر

های ه ینه کمتار از   باتوجه به محدوده 9102گردد. ذخایر شناخته شده قابل استحصال اورانيوم جهان در ابتدای سال  مر

ه ارتن اورانياوم   8/8131و  8/6083، 6/9113، 5/0181دالر بر کيلوگرم اورانيوم به ترتيب معادل  961و  011، 81، 81

ها ارتن اورانياوم    6/3288و  9/6089، 5/9132، 8/0153نسبت به سال گ شته که به ترتيب  بود. در مجموع این ذخایر

های ه یناه   تن کاهش داشته، در سایر گروه 2/30دالر بر کيلوگرم که  81گ ارش شده بوده، بج  در گروه ه ینه کمتر از 

 است.  تن اف ایش یافته 8/80و  6/5، 3/99دالر بر کيلوگرم به ترتيب  961و  81،011

ذخایر شناخته شده  شیاف ا ناشر از عمدتاً دالر بر کيلوگرم، 81گروه ه ینه کمتر از شده  یرشناسا ذخایردر  شیاف ا

و ازبکساتان غلباه    اي، اساپان نيدر چ این منابع کانادا است که بر کاهش ر درج ئ شیدر ق اقستان و اف ا نهیکم ه  قطعر

و  مجادد  رابیا ارز ناشار از عمدتاً ذخایر احتمالر  دالر بر کيلوگرم( 961و  011)ر باالت یها نهیدر ه  شی. اف اشته استدا

، ايا بيدر بوتساوانا، اردن، ق اقساتان، مغولساتان، نام    شیافا ا  نيهمننا  و ايدر اساترال  دیجد اطالعاتاستخرا  و پردازش 

 نیا ا انيا . در مغلباه داشاته اسات    رانتیو مور رانی، انيدر کانادا، چبر کاهش این ذخایر است که  ايو زامب هيترک، هيروس

 ليا در ق اقساتان باه دل   احتماالر و  شاناخته شاده قطعار    یا ناه یه  یها تمام گروه درمنابع  ريچشمگ شی، اف اراتييتغ

 احتمالرو  شناخته شده قطعر ذخایرکاهش  نيهمنن در این کشور رخ داده است. یارز راتييو تغ راکتشاف یها تيفعال 

 رخ داده است. موجود ذخایرمجدد  رابیارز ليبه دل نيدر چ یا نهیه  یها در تمام گروه

درصاد   0/10درصاد ذخاایر قطعار و     2/68دالر بر کيلاوگرم،   81از کل ذخایر شناخته شده محدوده ه ینه کمتر از 

 باشند.  ذخایر احتمالر مر

درصد در مقایسه  0باال تنها  های ج ئر است. منابع شناسایر شده با ه ینه 9102نسبت به سال  9103تغييرات سال 

درصد در کمتارین   8/8درصدی داشته اما  2/0اندک کاهش  اف ایش یافته است. به طور کلر ذخایر قطعر 9103با سال 

 دالر به ازای هر کيلوگرم( اف ایش یافته است.  81گروه ه ینه )کمتر از 

دالر( افا ایش    961و  011ه بااالتر )کمتار از   هاای ه ینا   درصد به ویاژه در رده  5/5ذخایر شناخته شده به طور کلر 

دالر به ازای هر کيلوگرم اورانيوم( باه ترتياب حادود     81و  81از   ذخایر احتمالر )با ه ینه کمتر داشته است. درحالر که

باه  دالر  81ترین گروه از نظر اقتصادی )با ه ینه کمتر از  درصد کاهش یافته است. ذخایر شناخته شده ج اب 5/9و  5/8

در  نها ارت  5/0181باه   9103تن در سال ه ار 3/0153 درصد اف ایش داشته و از 9/9ازای هر کيلوگرم اورانيوم( حدود 

 .اف ایش یافته است 9102  سال

دالر بر کيلوگرم بين  961و  011، 81، 81های ه ینه کمتر از مقایسه ذخایر قطعر و احتمالر کشورهای زیر در گروه

 دهد که: نشان مر 9102و  9103دو سال 

 نتایا ارزیابر درحال انجام درخصوص ذخایر ایاالت متحده آمریکا باعث اف ایش منابع شده است. -

و   دالر بر کيلوگرم به دليل کاهش اساتخرا   81و  81کاهش ذخایر احتمالر کشور کانادا در گروه ه ینه کمتر از  -



      

 
   1892ترازنامه انرژي سال  882

 

در  هاای اساتخرا    ر سط  ه ینه باالتر ناشر از فعاليتتخليه معادن بوده است. از سوی دیگر اف ایش کل ذخایر د

 بوده است. 0برخر منابع جدید شناخته شده

 خصوصر منجر به اف ایش ذخایر احتمالر شده است. بخشدر آرژانتين اکتشاف مستمر در منابع تحت مالکيت  -

 بع با ه ینه باالتر شده است.ه ینه و کاهش منا ارزیابر مجدد ذخایر موجود در اوکراین منجر به اف ایش منابع کم -

 ذخاایر احتماالر   ای و هاای ه یناه   در تمام گروه اکتشاف و ارزیابر مجدد منابع ترکيه باعث کاهش ذخایر قطعر -

 های با ه ینه باالتر اف ایش یافته است. در گروه ه ینه شده است درحالر که ذخایر احتمالر کم

ست اجرا و ارزیابر فنر اقتصادی و خالر شادن معاادن موجاب    اکتشافات گسترده در دمنابع روسيه در پر انجام  -

 کاهش ذخایر قطعر و اف ایش ذخایر احتمالر شده است.

 درصد باعث رخ داده است. 51به  65کاهش منابع دانمارک/ گرینلند به دليل تغيير در ضریب بازیافت از  -

 های اخير بوده است.  اکتشاف در سال های ناشر از فعاليت ق اقستاناف ایش چشمگير ذخایر شناخته شده کشور  -

 اردن باعث اف ایش ذخایر قطعر و احتمالر این کشور گردید. کشورارزیابر مجدد منابع  -

انجام عمليات اکتشافات در مناطقر از ایران که قبالً شناسایر شده و یافتن منابع دیگر، دليل اف ایش ذخاایر ایان    -

 اشد.ب کشور و تبدیل ذخایر احتمالر به قطعر مر

 باشد. اف ایش ذخایر شناخته شده بوتسوانا ناشر از ارزیابر مجدد ذخایر موجود در این کشور مر -

 با ادامه توسعه منابع زامبيا ذخایر موجود در این کشور اف ایش داشته است. -

خاایر  ذ سنجر منجر باه تبادیل   برای تکميل نتایا مطالعه امکاندر موریتانر حفاری و تج یه و تحليل انجام شده  -

 احتمالر به قطعر شده است.

بندی مجدد و ح ف مناابع   به دليل تخليه معادن و طبقه ذخایر احتمالر و اف ایش در ناميبيا کاهش ذخایر قطعر -

 غير قابل استخرا  رخ داده است. معادن

 باشد. مر 9برخر منابع ذخایراکتشافات در دست اجرا در کشور نيجر نشان دهنده اف ایش  -

بنادی   طعر و اف ایش ذخایر احتمالر با ه ینه باال در استراليا به دليل ذخایر شناخته شده و طبقاه کاهش ذخایر ق -

 باشد. ایر معدن رنجر مرخمجدد این منابع و تخليه ذ

 و ارزیابر مجدد منابع اورانيوم رخ داده است. کاوی کاهش کل ذخایر کشور چين ناشر از کاهش عمليات معدن -

های جناوبر مغولساتان، منجار باه کااهش مناابع        تمرک  بر ذخایر ماسه سنگ در حوضهاکتشاف درحال انجام با  -

 شده است. ذخایر قطعر و احتمالر های باالتر ه ینه و اف ایش منابع با ه ینه کم

 تغييرات ذخایر کشور هندوستان ناشر از انجام عمليات اکتشافر بيشتر و اف ایش ذخایر شناخته شده بوده است. -

 

 د اورانیوم تولی -8-0-8

توليد اورانياوم جهاان در    تن بوده است. 58998ها  کشور اورانيوم توليد کردند که کل توليد آن 03،  9102در سال  

شاروع باه    9103درصد( اف ایش داشته است. البتاه تولياد از ساال     1/0تن ) 318نسبت به سال قبل از آن  9102سال 
 

1) Arrow, Phoenix, Griffon, Triple R, Fox lake. 

2) Madaouela , Dasa. 
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درصادی تولياد ق اقساتان باوده      0/5تنر(  0011تاً به دليل اف ایش )عمد 9102کاهش نموده است. اف ایش توليد سال 

کااهش داده اسات. بعاد از ق اقساتان، تولياد       9103است. این کشور به دليل مازاد عرضه در بازار، توليد خود را از ساال  

ز ساوی دیگار در ساال    اند. البته ا تن اف ایش توليد داشته 51و  83، 035کشورهای نيجر، استراليا و ازبکستان به ترتيب 

اناد. در   برخر کشورها نظير ناميبيا، ایاالت متحده آمریکا، کانادا، اوکراین، چين و روسيه توليد خود را کااهش داده  9102

این سال برخر کشورها نظير ناميبيا، ایاالت متحده آمریکا، کانادا، اوکراین، چين و روسيه به دالیل متعدد از جمله شرایط 

ای بازار به مدت طوالنر، استخرا  خود را از معادن اورانيوم کاهش داده یا ه ، اشباع بازار و پائين بودن قيمتنامساعد بازار

تان   15کشور توليد کننده در این سال، کشورهای ازبکستان، فرانسه و مجارستان در مجموع  03اند. از بين  متوقف نموده

 اند. توليد داشتهمعادن  افتیباز یها تيفعال به منظور

 2/09باشد: آمریکای شامالر   ، سهم مناطق مختلف جهان از توليد اورانيوم به ترتيب به صورت ذیل مر9102در سال 

 هایدرصد. کشور 1/06درصد و آسيا و اقيانوسيه  3/05درصد، آفریقا  18/1درصد، خاورميانه  8/55درصد، اروپا و اورآسيا 

را در باين  ه ار تن اورانيوم بيشترین مي ان توليد اورانياوم   6/6و  2/6، 8/99وليد ق اقستان، کانادا و استراليا به ترتيب با ت

 اند. کشورهای مختلف به خود اختصاص داده

 سطگ زغال -6-8

 سطگ ذخایر زغال -1-6-8

رغم انتشاار بااالی کاربن و آثاار تخریبار آن بار روی        سنگ است که علر ازجمله منابع فسيلر مطرح در جهان، زغال

ماورد   باه طاور گساترده   زیست، به دليل مقرون به صرفه بودن و پراکندگر ذخایر در اغلب نقاط جهان، همننان محيط 

که توليد ایان حامال انارژی پاس از نفات خاام، در جایگااه دوم قارار دارد. عمار ذخاایر            طوری بهگيرد  استفاده قرار مر

دهد که درصورت  قت نسبت ذخایر به توليد نشان مرگردد. در حقي براساس نسبت ذخایر به توليد محاسبه مر سنگ زغال

موجود در جهاان، باتوجاه باه ساط  تولياد در یاك ساال         سنگ زغالعدم اکتشاف منابع جدید، عمر ذخایر تثبيت شده 

گردد که با شرایط  ای اطالق مر مشخص، چند سال خواهد بود. ذخایر تثبيت شده ني  به آن دسته از ذخایر شناخته شده

باه ترتياب    9102ادی و فناوری قابل دسترس خواهند بود. در مقایسه با عمر ذخایر نفت و گااز کاه در ساال    فعلر اقتص

ساال، در آیناده همنناان یکار از      019با عمار   سنگ زغالرسد که ذخایر  اند، به نظر مر سال برآورد شده 8/82و  2/82

 منابع اصلر برای توليد انرژی خواهد بود. 

 8/0ميليارد تن برآورد شده که نسابت باه ساال قبال      6/0162، 9102جهان در سال  سنگ زغالذخایر تثبيت شده 

، سهم آسيا و اقيانوسيه، اروپا و اورآسيا، آمریکای شمالر، آفریقاا و خاورمياناه و   9102درصد اف ایش یافته است. در سال 

درصاد باوده    1/0و  5/0، 0/98، 5/11، 3/89سنگ جهان به ترتيب    آمریکای مرک ی و جنوبر از ذخایر تثبيت شده زغال

مربوط به کشورهای ایاالت متحده آمریکا، روسيه، استراليا، چين و هناد   9102سنگ در سال  است. بيشترین ذخایر زغال

درصد از ذخاایر کال    6/35باشد که بيش از  ميلياردتن مر 2/015و  6/080، 0/082، 9/069، 5/982به ترتيب به مي ان 

در جهاان اسات. ذخاایر زغاال      سانگ  زغالاند. ایالت متحده آمریکا ب رگترین دارنده ذخایر  اختصاص داده دنيا را به خود
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 دهد.  درصد از کل ذخایر جهان را تشکيل مر 1/91ایاالت متحده آمریکا، 

ر درصاد د  2/01جهان با ساهم   سنگ زغالسنگ دنيا را دارد. سومين ذخایر  درصد دومين ذخایر زغال 9/05روسيه با 

درصاد اسات. پنجماين     9/01مربوط به کشور چين با سهم  سنگ زغالکشور استراليا واقع شده است. رتبه چهارم ذخایر 

 درصد ني  در اختيار کشور هند قرار دارد.  2/2جهان به مي ان  سنگ زغالذخایر 

 

 سطگ تولید و مصرف زغال -8-6-8

 سطگ:  تولید زغال

 1/0) تان  ميلياون  3/25رسيد که در مقایسه با ساال پايش،    تن ميليون 3/3303سنگ به  ، توليد زغال9102در سال 

توان گفات   کاهش چشمگيری داشته است، اما مر 9106الر  9108های سنگ طر سال درصد( اف ایش یافت. توليد زغال

 بهبود نسبر حاصل شده و توليد با رشد مالیمر اف ایش پيدا کرده است. 9103که از سال 

 1/01، تان  ميلياون  0/5288سنگ حرارتر باه ميا ان    سنگ جهان به زغال درصد از توليد زغال 1/33، 9102در سال 

 8/351سنگ ليگنيات و ناارس باه ميا ان      درصد به زغال 3/2، تن ميليون 0/0113شو به مي ان  سنگ کكدرصد به زغال

 داشته است. مقایسه سهم تولياد اناواع  اختصاص  تن ميليون 0/06به مي ان   0درصد به توليد سنگ نفتر 9/1و  تن ميليون

دهد که در ایران بر خالف جهاان، باه دليال وجاود صانایع آهان و فاوالد، بيشاتر          سنگ در ایران و جهان نشان مر زغال

 شود.  سنگ کك شو توليد مر زغال

وپاا و  درصاد در ار  8/08سانگ جهاان در منطقاه آسايا و اقيانوسايه،       درصد از کل توليد زغال 3/30، 9102در سال 

درصد در  11/1درصد در آمریکای مرک ی و جنوبر و  9/0درصد در آفریقا،  5/1درصد در آمریکای شمالر،  9/2اورآسيا، 

درصاد از   6/33خاورميانه توليد شده است. در این سال، چين، هند، ایاالت متحده آمریکا، اندون ی و استراليا باا داشاتن   

ميلياون   9/511و  9/606، 5/612، 8/369، 8/1862سنگ جهان، به ترتيب با  التوليد جهان، ب رگترین توليدکنندگان زغ

 روند.  تن به شمار مر

، بيشترین اف ایش توليد در کشورهای چين، اندون ی، استراليا، کره شمالر و ترکيه و بيشاترین ميا ان   9102در سال 

 هند به نسبت سال پيش از آن روی داده است. کاهش ني  در کشورهای ایاالت متحده آمریکا، آلمان، لهستان، یونان و 

 باشد: ، به شرح زیر مر9102سنگ در کشورهای مختلف جهان در سال  مهمترین تحوالت بخش توليد زغال

 1/8، 9102بوده است. توليد این کشور در ساال   9102سنگ جهان در سال  کشور چين ب رگترین توليد کننده زغال

ای،  رسد عليرغم تعهدات این کشور برای کاهش گازهای گلخانه ف ایش یافت. به نظر مردرصد نسبت به سال پيش از آن ا

ها ظرفيات قابال    مجوز صادر شده است که این پروژه 9102سنگ در سال  های زیادی در زمينه زغال همننان برای پروژه

 سنگ زغالمهم اف ایش ظرفيت توليد سازند. از دیگر دالیل  رو را مهيا مر های پيش سنگ در سال توجهر برای توليد زغال

توان به اف ایش تقاضای برق در فصول گرم سال و استفاده باال از وساایل سرمایشار اشااره کارد. دولات       در این کشور مر

 

اند. سنگ نفت ممکن است در اثر حرارت مساتقيم   های رسوبر حاوی مواد آلر هستند که عمدتاً از کروژن تشکيل شده سنگ، (oil shale and oil sands)های نفتر  سنگ (0

 (shale oil)شود. شيل نفتار   کار گرفته مر برای استحصال شيل نفتر سوزانده شود. سنگ نفتر در واحدهای مبدل انرژی به عنوان خوراک یا سوخت بهای  و یا طر پروسه

 گردند. و دیگر محصوالت حاصل از مایع سازی آن در بخش نفت خام لحاظ مر
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گوی اف ایش تقاضای بارق و ساوخت ماورد نيااز      داران خواست که با اف ایش توليد در طول سال، پاسخ چين ني  از معدن

 ول گرم سال باشند. ها در فص نيروگاه

تولياد   تان  ميلياون  8/369سنگ جهان پس از چين به هند اختصاص داشته که دارای  عنوان دومين توليدکننده زغال

درصدی( نسبت به سال پيش داشته اسات. پاس از ساال     8/1ر )تن ميليون 8/6بوده و کاهش  9102در سال  سنگ زغال

باوده اسات.    سنگ زغال، این کشور همواره شاهد اف ایش توليد د بودهسنگ در هن زغالکه تنها سال کاهش توليد  0228

هاای  توان باه بااران   را برای هند دربرداشته است. از دالیل این کاهش مر سنگ زغال، مجدداً کاهش توليد 9102اما سال 

 ره نمود. سنگين موسمر و تعطيلر معادن، مالیم شدن رشد اقتصادی در هند و کاهش مصرف برق در این کشور اشا

سنگ ایاالت  سنگ در جهان پس از هند ن ول یافته است. توليد زغال آمریکا در سه سال اخير به رتبه سوم توليد زغال

درصاد(   3/6) تان  ميلياون  2/85رسيد که نسبت به سال پايش از آن   تن ميليون 5/612به  9102متحده آمریکا در سال 

و در پار اعتصااب    0238در آمریکاا از ساال    سانگ  زغاال کاهش تولياد  کاهش یافت. این کاهش توليد، بيشترین مي ان 

در راساتای روناد کاهشار چناد ساال اخيار و        9102سنگ در سال  داران در آمریکا بوده است. کاهش توليد زغال معدن

هاای آتار نيا      رساد در ساال   سنگ در ترکيب توليد برق است و به نظر مر های دولت جهت کاهش مصرف زغال سياست

   ه خواهد داشت.ادام

از  تان  ميلياون  9/606به اندون ی رسيد. ایان کشاور باا تولياد      9102سنگ در جهان در سال  رتبه چهارم توليد زغال

سنگ جهان شاد. انادون ی در    های گ شته چهارمين توليدکننده زغال استراليا سبقت گرفت و برای اولين بار در طر سال

ری ی توسعه ملر اندون ی نسبت باه   ت برنامهيأسنگ بوده است. ه يد زغالسر سال گ شته شاهد رشد چشمگيری در تول

های اخير اقدام نموده و در این  سنگ که ماده معدنر است که به وفور در این کشور وجود دارد، در سال توسعه توليد زغال

و تساهيالت موجاب افا ایش    ها  به معدن داران اعطاء شده است. این سياست سنگ زغالراستا مجوزهای الزم برای توليد 

 های اخير شده است.  سنگ در سال توليد زغال

توليد  9102گردد. در سال  سنگ در جهان محسوب مر پنجمين توليدکننده زغال تن ميليون 9/511استراليا با توليد 

فا ایش تقاضاا   باا ا  9102اف ایش یافته است. در ساال   9108درصد( در مقایسه با سال  3/1) تن ميليون 0/08این کشور 

سنگ در این کشور برخالف سال پيش از آن با  سنگ کك شوی استراليا برای توليد کك متالورژی، توليد زغال برای زغال

 اف ایش چشمگيری مواجه بوده است. 

باه نسابت ساال     9102پس از کشورهای چين، اندون ی و استراليا، کره شمالر یکر از کشورهایر است که در ساال  

رسيد کاه   تن ميليون 0/10به  9102ارای اف ایش توليد در سط  جهان بوده است. توليد این کشور در سال پيش از آن د

سنگ در کره شمالر  درصد( به نسبت سال پيش از آن اف ایش یافت. اف ایش توليد زغال 8/30) تن ميليون 1/01به مي ان 

 در راستای سياست اف ایش صادرات این حامل صورت گرفته است.

باه نسابت    9102سنگ آن در ساال   کيه ني  یکر دیگر از کشورهای جهان است که پس از کره شمالر، توليد زغالتر

رسيد که باه   تن ميليون 1/21به  9102سنگ ترکيه در سال  سال پيش از آن اف ایش چشمگيری داشته است. توليد زغال

يل این اف ایش، باال رفتن تقاضای برق در ترکيه بين درصد( اف ایش یافت. دل 9/3) تن ميليون 0/6نسبت سال پيش از آن 
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سنگ داخلر جهات رفاع وابساتگر باه مناابع انارژی        و تصميم دولت ترکيه برای توليد زغال 9102الر  9105های سال

هاای   های دولت از این حامل و اختصاص یارانه بارای تولياد آن و نيروگااه    وارداتر ذکر شده است. در این راستا با حمایت

 های اخير در ترکيه قابل توجه بوده است.  سنگ در سال سنگ سوز، توليد زغال غالز

از  رکا ی تان  ميلياون  3/13و کااهش   9102سنگ در سال  زغال تن ميليون1/010 ديبا تولپس از آمریکا، کشور آلمان 

باه خاود اختصااص     سنگ در سط  جهان در سال مورد نظر زغال دتولي در راکاهش   انيم نیشترياست که ب یرکشورها

عبور از  یکشور برا نیا ماتيتصم رسنگ اروپاست، در پ کنندگان زغالديتول نیاز ب رگتر رکیداده است. کشور آلمان که 

 نهمنناي  و اند برخوردار بوده یرکشور از توسعه باال نیکه در ا رهایدپ یتجد ژهیپاک به و های انرژی سمت به سنگ زغال

 نایا  در سانگ  زغال دي، تول9108سخت در سال  دو معدن ب رگ زغال رلتعطي و سنگ زغال به معادن ارانهی یتوقف اعطا

 .افتیدرصد کاهش  1/99کشور 

 9102سنگ در سط  جهان و اروپاا اسات کاه در ساال      کشور لهستان ني  یکر از کشورهای ب رگ توليدکننده زغال

بود که به نسابت   تن ميليون 1/009، 9102ر در سال سنگ در این کشو دارای کاهش توليد باالیر بوده است. توليد زغال

درصد( کاهش یافت. این مي ان کااهش باه دليال کااهش تولياد بارق همنناين         9/8) تن ميليون 1/01سال پيش از آن 

هاای انارژی ازجملاه تجدیدپا یرها کاه ه یناه تولياد آن در         سنگ در رقابت با سایر حامل غيراقتصادی بودن توليد زغال

سانگ و فشاارهای    های قدیمر تولياد زغاال   ر به طرز قابل توجهر کاهش یافته، تجهي ات فرسوده و فناوریهای اخي سال

سنگ و در نتيجه تعطيلر بسياری از معاادن شاده، اتفااق     اتحادیه اروپا که موجب قطع تسهيالت دولتر برای توليد زغال

 افتاده است.

به نسبت سال پايش از آن کااهش    9102سنگ آن در سال  کشور یونان ني  ازجمله کشورهایر است که مصرف زغال

 شيبود که به نسبت سال پ تن ميليون 0/93، 9102کشور در سال  نیسنگ در ا زغال ديتول ای داشته است. قابل مالحظه

های این کشور بارای عادم اساتفاده از     برنامه ليکاهش به دل  انيم نی. اافتیدرصد( کاهش  8/95) تن ميليون 8/2از آن 

هاای   سنگ سوز است که اگرچه مشکالت اقتصادی و بدهر های زغال ليگنيت در توليد برق و از رده خار  نمودن نيروگاه

در راساتای   9102سنگ ساال   ها را گرفته اما آن را متوقف ننموده و کاهش توليد زغالخارجر تا حدی جلوی این برنامه

های زغالسوز به ج  یکار از آنهاا    طر سه سال آینده کليه نيروگاهها صورت گرفته است. این کشور قصد دارد  این سياست

 را از رده خار  نماید.

 سطگ:  مصرف زغال

رسيد که این رقم نسبت به ساال پايش از آن    تن ميليون 1/3662در کل جهان به  سنگ زغال، مصرف 9102در سال 

، بيشتر در نتيجاه کااهش سااالنه    9102 سنگ در سال درصد( کاهش یافت. کاهش مصرف زغال 8/0) تن ميليون 5/012

سنگ جهان قابل مشاهده است. ساهم   مصرف در اروپا و ایاالت متحده آمریکا است که اثرات آن به تدریا در مصرف زغال

درصاد از مصارف    9/1و  6/2، 6/09، 6/33مصرف زغال حرارتر، کك شاو، ليگنيات و ناارس و سانگ نفات باه ترتياب        

 جهان بوده است.  سنگ زغال

، سهم مناطق آسيا و اقيانوسيه، اروپا و اورآسيا، آمریکای شمالر، آفریقا، آمریکای مرکا ی و جناوبر و   9102در سال 
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درصد باوده اسات. در ایان ساال      9/1و  3/1، 6/9، 6/3، 1/08، 2/38سنگ جهان به ترتيب  خاورميانه از کل مصرف زغال

 1/288ميليون تان، هناد باا مصارف      8/1808ن با مصرف سنگ در جهان شامل چي کننده زغال پنا کشور عمده مصرف

ميلياون تان و ژاپان باا مصارف       2/991ميليون تن، روسيه با مصرف  9/519ميليون تن، ایاالت متحده آمریکا با مصرف 

درصاد از مصارف    8/38درصد مجموعااً   8/9و  2/9، 2/6، 8/09، 8/82باشند که به ترتيب با سهم  ميليون تن مر 3/085

 اند.  گ جهان را داشتهسن زغال

، بيشترین اف ایش مصرف در کشورهای اندون ی، چين، ویتنام، کره شمالر و ترکيه و کمتارین ميا ان   9102در سال 

 کاهش ني  در کشورهای ایاالت متحده آمریکا، آلمان، هند، لهستان و اسپانيا به نسبت سال پيش از آن روی داده است.

، در OECDسنگ در بساياری از کشاورهای غيار     های حاصل از زغال صرف فرآوردهبه دليل عدم دسترسر به مي ان م

)زغال کك شو، زغال حرارتر، ليگنيت، زغال نارس و  سنگ زغالهای مصرف  های تغييرات مصرف فقط بر روی داده تحليل

 سنگ نفت( تأکيد شده است. 

 باشد: ل مورد بررسر به شرح ذیل مرسنگ در کشورهای مختلف جهان در سا ترین تحوالت بخش مصرف زغال مهم

بوده اسات. مصارف    9102جهان در سال  سنگ زغالکننده  ، ب رگترین مصرفسنگ زغالدرصد مصرف  8/82چين با 

درصاد( افا ایش    1/0) تان  ميلياون  5/16، 9108رسيد که نسبت به ساال   تن ميليون 8/1808این کشور در این سال به 

رو باود و در ساال    باه قتصادی در این کشور با افا ایش رو به دليل رشد ا 9101ال در چين تا س سنگ زغالداشت. مصرف 

های دولت برای بهبود ساختار انرژی در این کشور  به دليل برنامه 9106الر  9108های  به او  خود رسيد. در سال 9101

ایش مصارف بارق باه دليال     با افا   9103های زیست محيطر این روند کاهش یافت اما مجدداًً در سال  و کاهش آلودگر

درصد از کل مصرف انرژی ساال   0/60حدود  سنگ زغالني  اف ایش یافت. اگرچه  سنگ زغالاف ایش تقاضای آن، مصرف 

چين را دربرگرفته است ولر سياست دولت برای متنوع سازی منابع انرژی از جمله تجدیدپ یرها، رشد مصرف این  9102

دولت حدود یك درصد بوده است.  9102و  9108های  در سال سنگ زغالشد مصرف نحوی که ر حامل را کندتر نموده به

 در ایان کشاور   هيا اول انرژی مصرف کل نيمر ازرا به کمتر از  سنگ زغالاستفاده از   انيم 9191قصد دارد تا سال  نيچ

قرار داده اسات، کااهش    رياز کشور را تحت تأث رمناطق خاص رياخ یها هوا را که در سال دیشد ربرساند تا کاهش آلودگ

 دهد.

 1/288باه   9102های اخير بوده است. مصرف این کشور در سال  سنگ در سال کننده زغال  هند دومين کشور مصرف

سابقه بوده است. اماا باه    های اخير بر درصد کاهش یافت، که در سال 2/0رسيد که به نسبت سال پيش از آن  تن ميليون

اند، کشور هند ني   که بازارهای داخلر را ني  تحت تأثير قرار داده 9102جهان در سال  شدن رشد اقتصادی در دليل کند

کاه ساوخت اصالر در     سنگ زغالهای صنعتر، مصرف  از این امر مستثنر نبوده و با کاهش تقاضای برق ناشر از فعاليت

 ترکيب توليد برق در این کشور است، ني  کاهش یافته است.

و  تن ميليون 9/519سنگ در جهان است. این کشور با مصرف  کننده زغال سومين کشور مصرفایاالت متحده آمریکا، 

را به خود  OECDسنگ، سومين رتبه مصرف در جهان و اولين رتبه در بين کشورهای   درصدی در مصرف زغال 2/6سهم 

درصد( کااهش   1/08)  تن ميليون 8/86به نسبت سال پيش از آن  9102سنگ در سال  اختصاص داده است. مصرف زغال
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هاای گ شاته    سنگ در صنعت توليد برق که به تدریا از ساال  عالوه بر محدود شدن تدریجر زغال 9102یافت. در سال 

سوز، مصرف این حامل در سایر صنایع نيا    های زغال شروع شده و ادامه یافته است و از رده خار  نمودن برخر از نيروگاه

توان به صنعت کاغ سازی، صنایع شيميایر و صانایع تولياد    ته است. از مله این صنایع مربه طرز قابل توجهر کاهش یاف

   فل  اشاره نمود.

را کسب نمود. اما این کشور باا   9102جهان در سال  سنگ زغالروسيه برای سومين سال متوالر رتبه چهارم مصرف 

مواجاه باود. ایان      رصد( نسبت به سال پيش از آند 8/8) تن ميليون 9/01کاهش   با سنگ زغال تن ميليون 2/991مصرف 

نامه اقليمر پاریس و ساعر در   در بازارهای جهانر و در عين حال تصویب توافق سنگ زغالکاهش متأثر از کاهش مصرف 

کاهش آلودگر صنایع ب رگ بوده است. در عين حال تصویب قانون ماليات بر کربن اتحادیه اروپاا نيا  در کااهش انتشاار     

 تأثير نبوده است. بر سنگ زغالها و صنایع ب رگ روسر و به تبع آن کاهش مصرف رکتکربن ش

در جهان را از  سنگ زغالدر آلمان، ژاپن رتبه پنجم مصرف  سنگ زغالبا کاهش مصرف بيش از پيش  9102در سال 

، 9102در ساال   بود. مصرف ایان کشاور   تن ميليون 3/085این کشور  سنگ زغالمصرف  9102آن خود ساخت. در سال 

درصد( نسبت به سال پيش از آن اف ایش یافت. اف ایش تقاضای برق یکر از دالیل افا ایش مصارف    8/1) تن ميليون 3/1

مصرفر در ژاپن برای توليد برق و مابقر آن در صانایع   سنگ زغالگردد. بيشترین مي ان  در ژاپن محسوب مر سنگ زغال

   گردد. توليد آهن و فوالد استفاده مر

در بين کشورهای جهان در اندون ی مشاهده شد. ایان کشاور باا     سنگ زغال، بيشترین اف ایش مصرف 9102در سال 

درصاد( بيشاترین افا ایش را در زميناه مصارف       2/81) تان  ميليون 2/88و اف ایش  سنگ زغال تن ميليون 3/068مصرف 

درصاد از   88یش تقاضای برق در ایان کشاور باود.    ترین دليل برای این اف ایش مصرف، اف ا داشته است. مهم سنگ زغال

اسات. براسااس برناماه     سانگ  زغاال درصاد آن   61گردد کاه   های فسيلر تأمين مر سوخت مورد نياز توليد برق از انرژی

ری ی شده بود که این اف ایش در راساتای آن  در ترکيب توليد برق برنامه سنگ زغالاستراتژیك اندون ی ني  اف ایش سهم 

، قيمت پایين این حامل در اندون ی است. دولات بارای   سنگ زغالرفته است. یکر دیگر از موارد اف ایش مصرف صورت گ

کاه حامال انارژی باومر ارزانتاری اسات اساتفاده         سنگ زغالاینکه قيمت برق برای کليه اقشار مقرون به صرفه باشد، از 

 نماید.  مر

آن به نسبت سال پايش   سنگ زغالکشورهایر است که مصرف  پس از اندون ی و چين، ویتنام سومين کشور در ميان

باود کاه باه     تان  ميلياون  5/88در ویتناام،   سنگ زغال، مصرف 9102ای اف ایش یافته است. درسال طور قابل مالحظهه ب

درصد( اف ایش یافت. ویتنام ج و کشورهایر است که رشاد اقتصاادی در    9/10) تن ميليون 1/90نسبت سال پيش از آن 

ني  به همين دليل در ایان کشاور باه ميا ان      سنگ زغالبه سرعت درحال اف ایش است و تقاضای برق در آن باالست. آن 

 گيرد.  زیادی مورد مصرف قرار مر

ای داشاته  در آن اف ایش قابل مالحظاه  سنگ زغال، مصرف 9102کره شمالر ني  چهارمين کشوری است که در سال 

 8/01، 9108زغاال مصارف نماود کاه در مقایساه باا ساال         تان  ميليون 8/10ي ان به م 9102است. این کشور در سال 

سنگ است درصد( اف ایش مصرف داشت. بيشترین سهم برای توليد برق در کره شمالر در انحصار زغال 0/36) تن ميليون



  در جهان تحوالت بخش انرژي 

  

880 

ای اقتصادی در کره ه سنگ سوخت اصلر برای کليه فعاليت که در این کشور به مي ان زیادی وجود دارد. در حقيقت زغال

 رود.  شمالر به حساب مر

به نسبت سال پيش از آن دارای اف ایش مصرف قابل تاوجهر در ساط     9108ترکيه پنجمين کشوری است که سال 

درصاد(   5/8) تان  ميليون 5/5رسيد که به مي ان  تن ميليون 5/093به  9102جهان بوده است. مصرف این کشور در سال 

در ترکيه در پر اف ایش تقاضای برق و اف ایش مصرف  سنگ زغالن اف ایش یافت. اف ایش مصرف به نسبت سال پيش از آ

در ترکيه مربوط به توليد برق است. یکر دیگار از دالیال    سنگ زغالها روی داد. قسمت اعظم تقاضای نيروگاه سنگ زغال

و  سانگ  زغاال درخصاوص توساعه کااربرد    های دولت ترکيه  در ترکيه ني  مربوط به سياست سنگ زغالمصرف روز اف ون 

های دولتر از این حامل بومر در راستای کاهش وابساتگر باه انارژی وارداتار و وضاع یاراناه بارای         پشتيبانر و حمایت

 های زغال سوز بوده است.نيروگاه

از  رکیان آلمني  پس از ایاالت متحده آمریکا، مربوط به کشور آلمان است.  سنگ زغالبيشترین مي ان کاهش مصرف 

شاامل   ریدپا  یتجد هاای  یدرصد از برق آلمان از انارژ  98است. حدود  ریدپ یتجد های یانرژ ديدر تول شرويپ یکشورها

 نی. آلمان به عناوان ب رگتار  9108. در سال گردد رم نيتأم آبر توده و برق ستیز ،یرگرما نيزم ،یديخورش ،یمنابع باد

کااهش   یخود را از رده خاار  نماوده تاا انتشاار کاربن را بارا       ای ال سوز و هستهزغ های روگاهين شترياقتصاد قاره اروپا ب

( 9151 انیدرصد تا پا 21و  9102 انیدرصد تا پا 81)تا  سیکشور در معاهده پار نیبراساس تعهدات ا ایگلخانه یگازها

 9102در آلمان در سال  سنگ زغالني  ادامه یافت. مصرف  9102و این اقدام در سال  دیرو محدود نما شيپ هایدر دهه

ریا ی   درصد( کاهش یافات. آلماان برناماه    9/90) تن ميليون 0/86، 9108رسيد که به نسبت سال  تن ميليون 8/030به 

 متوقف نماید. کامالً 9118را تا سال  سنگ زغالنموده که تمامر توليد برق از 

 سنگ زغالبا بيشترین کاهش مصرف  9102سال  پس از آمریکا، آلمان و هند، لهستان چهارمين کشوری است که در

 1/08، 9108رسيد که به نسبت ساال   تن ميليون 8/002به  9102لهستان در سال  سنگ زغالمواجه بوده است. مصرف 

سخت به  سنگ زغالدرصد( کاهش یافت. بيشترین کاهش در حوزه توليد برق بود که مصرف ليگنيت و  5/01) تن ميليون

نامه پااریس بارای کااهش     ر این ترکيب کاهش یافت. لهستان در راستای تعهدات این کشور در توافقطرز قابل توجهر د

های پاک را جاایگ ین   در این کشور را کاهش داده است و سعر نموده تا انرژی سنگ زغالای توليد  انتشار گازهای گلخانه

 آن نماید.

مواجه باوده اسات. ميا ان     سنگ زغالابل توجه مصرف اسپانيا پنجمين کشور در بين کشورهایر است که با کاهش ق

 0/58) تان  ميلياون  8/00، 9108بود کاه در مقایساه باا ساال      تن ميليون 5/8، 9102اسپانيا در سال  سنگ زغالمصرف 

و یکار از کشاورهای عضاو اتحادیاه اروپاا باه دليال         OECDدرصد( کاهش یافت. اسپانيا ني  مانند سایر کشورهای عضو 

هاای خاود   ای تعيين نموده اهدافر را بارای کااهش انتشاار آالیناده     این اتحادیه برای کاهش گازهای گلخانهتعهداتر که 

باه   9102در این کشور آغاز شده بود در سال  9100که از سال  سنگ زغالتعيين نموده است. در این راستا روند کاهش 

درصد کاهش یافت و در روزهاای پایاانر    8ق به در بخش بر سنگ زغالبيشترین مي ان خود رسيد. به طوری که مصرف 

 در توليد برق این کشور به صفر رسيد.  سنگ زغالمصرف  9102ماه دسامبر سال 
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 هاي حاصل از آن سطگ و فرآورده تجارت جهاني زغال -8-6-8

ل حجام  رو بوده است. در ایان ساا   هنسبت به سال پيش از آن با اف ایش روب 9102سنگ در سال  تجارت جهانر زغال

ميلياون تان    8/0851و  1/0812سنگ به ترتيب بالغ بر  سنگ و محصوالت حاصل از زغال واردات و صادرات جهانر زغال

ميليون تن و واردات و صاادرات زغاال حرارتار باه      0/113و  6/100سنگ کك شو به  بوده است. واردات و صادرات زغال

طق آمریکاای شامالر، آمریکاای جناوبر و مرکا ی، اروپاا و       ، مناا 9102ميليون تن رسيد. در سال  1/0189و  9/0016

 تن ميليون 9/0010و  0/02، 1/09، 2/981، 1/12، 0/96اورآسيا، خاورميانه، آفریقا و آسيا و اقيانوسيه به ترتيب با واردات 

باه    ر جهاان سنگ و محصوالت حاصل از آن را د درصد از واردات زغال 5/36و  1/0، 2/1، 3/06، 3/9، 8/0سهمر، معادل 

، 8/962، 5/39، 1/090سنگ و محصوالت آن ني  در مناطق م بور به ترتيب  خود اختصاص دادند. همننين صادرات زغال

درصاد از کال صاادرات     8/60و  1/6، 19/1، 6/08، 1/5، 1/8بوده که سهم آن به ترتيب  تن ميليون 3/828و  9/20، 9/1

سنگ  است که منطقه آسيا و اقيانوسيه ب رگترین واردکننده و صادرکننده زغال بوده است. ارقام باال نشان دهنده این نکته

سنگ و محصاوالت   ترین کشورهای واردکننده و صادرکننده زغال بوده است. عمده 9102و محصوالت آن در دنيا در سال 

 8/011، 3/085، 2/986، 5/928حاصل از آن در جهان به ترتيب چين، هند، ژاپن، کره جنوبر و چين تایپه به ترتيب باا  

سنگ ني  کشاورهای انادون ی، اساتراليا، روسايه، آمریکاا و آفریقاای        واردات و در بخش صادرات زغال تن ميليون 5/63و 

 اند.  بوده تن ميليون 6/81و  0/85، 9/991، 1/128، 2/858جنوبر ترتيب با صادرات 

، 0/90مال ی و روسيه سفيد به ترتياب باا افا ایش     درخصوص بيشترین مي ان اف ایش، کشورهای ویتنام، هند، چين،

واردات و همننين کشورهای اندون ی، استراليا، آفریقای جنوبر، فيليپين و روسيه به  تن ميليون 1/9و  5/9، 3/03، 5/02

باه  سنگ و محصوالت آن، بيشترین افا ایش را   صادرات زغال تن ميليون 8/3و  1/2، 9/01، 8/00، 2/91ترتيب با اف ایش 

 خود اختصاص دادند. 

، 0/8درخصوص بيشترین مي ان کاهش ني  کشورهای اسپانيا، کره جنوبر، آلمان، ایتاليا و تایلند به ترتيب باا کااهش   

واردات و همننين کشورهای ایاالت متحده آمریکا، کلمبيا، چين، ق اقستان و ویتنام باه   تن ميليون 5/1و  1/8، 1/8، 5/5

سنگ و محصوالت آن بيشترین کاهش را به خود  صادرات زغال تن ميليون 1/0و  8/0، 8/3، 9/05، 8/91ترتيب با کاهش 

 اختصاص دادند. 

 باشد:  سنگ در کشورهای مختلف جهان در سال مورد بررسر به شرح ذیل مر ترین تحوالت بخش تجارت جهانر زغال مهم

درصد( اف ایش یافته و به سط   1/6) تن ميليون 3/03سنگ و محصوالت حاصل از آن در چين به مي ان  واردات زغال

واردات زغال کك شو به ترتيب  تن ميليون 3/38سنگ حرارتر و  واردات زغال تن ميليون 3/991)شامل  تن ميليون 5/928

سنگ در چين،  درصدی نسبت به سال پيش از آن( رسيده است. یکر از دالیل اف ایش واردات زغال5/05و  5/1با اف ایش 

داشاتن   سنگ در بازارهای جهانر بود که عليرغم تصميم دولت این کشور بارای ثابات نگاه    های بسيار فریبنده زغال تقيم

چين را هدف قرار نداده  9102های آخر  مي ان واردات، نتوانست در برابر آن مقاومت نماید. شاید اگر پاندمر کرونا در ماه

گيار کروناا در کشاور چاين،      رفت. اما در ماه دسامبر و آغاز بيماری همه مربود سط  واردات چين از این مي ان ني  باالتر 

   واردات این کشور کاهش یافت.
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سانگ   زغال تن ميليون 1/58و  8/088سنگ و محصوالت حاصل از آن )واردات  زغال تن ميليون 2/986هند با واردات 

ر تنا  ميلياون  5/02وده که در این سال افا ایش  سنگ جهان ب ، دومين واردکننده زغال9102حرارتر و کك شو( در سال 

سنگ هند به دليل اف ایش تقاضای برق در این  درصدی( نسبت به سال گ شته داشته است. اف ایش در واردات زغال 6/8)

سانگ شارکت    تولياد زغاال   9102هاا روی داد. ساال    سنگ داخلر جهات تاأمين ساوخت نيروگااه     کشور و کمبود زغال

سنگ در ميان پنا کاالی عمده وارداتر باه   زغال ماه پياپر تا پایان ماه نوامبر با کاهش همراه بود. 5سنگ هند برای  زغال

سنگ مواجه بوده است. ایان افا ایش باا وجاود      درصدی در واردات زغال 1/00ني  با اف ایش  9102هند بوده است. سال 

 جر در این کشور صورت گرفته است. هشدار دولت هند برای کاهش واردات به منظور جبران کسری تجارت خار

است  9102در سال   سنگ و محصوالت حاصل از آن در جهان پس از چين و هند، ژاپن سومين کشور واردکننده زغال

سانگ حرارتار(    زغاال  تن ميليون 5/018سنگ کك شو و  زغال تن ميليون 5/86) تن ميليون 3/085که مي ان واردات آن 

سنگ برای تأمين  درصد( نسبت به سال پيش از آن اف ایش یافته است. اف ایش واردات زغال 9/1) تن ميليون 8/1بوده که 

 22گاردد. در حادود    سانگ تولياد مار    سوز بوده است. حدود یك سوم از برق ژاپن توسط زغال های زغال سوخت نيروگاه

سنگ مورد نياز ژاپن  ن کننده اصلر زغالشود. استراليا تأمي سنگ مورد نياز ژاپن از طریق واردات تأمين مر درصد از زغال

 است.

سانگ و محصاوالت حاصال از آن در جهاان باوده       چهارمين واردکننده زغال تن ميليون 8/011کره جنوبر با واردات 

های دولت کره جنوبر برای محادود نماودن    بنابر سياست 9102درصد( نسبت به سال 1/8) تن ميليون 5/5است. کاهش 

 در این کشور و خار  نمودن آنها از چرخه توليد برق صورت گرفت.  های حرارترنيروگاه

سانگ   بود. واردات زغال 9102سنگ و محصوالت حاصل از آن در سال  چين تایپه )تایوان( پنجمين وارد کننده زغال

ظور تولياد بارق   سنگ در تایوان عمدتاً به من رسيد. واردات زغال تن ميليون 5/63  درصدی به 1/0در این کشور با اف ایش 

بوده که به نسبت سال پيش از آن انادکر   تن ميليون 8/61سنگ حرارتر وارداتر چين تایپه  گيرد. مي ان زغال صورت مر

 درصد( اف ایش یافته است.  1/9)

 9102سانگ و محصاوالت آن در ساال     ویتنام یکر از کشورهایر است که بيشترین مي ان اف ایش را در واردات زغال

سنگ در سال  شود. مي ان واردات زغال سنگ حرارتر محدود مر سنگ این کشور تنها به واردات زغال دات زغالداشت. وار

ویتناام یکار از   درصاد( افا ایش یافات.     8/29) تان  ميليون 0/90، 9108بود که به نسبت سال  تن ميليون 8/81، 9102

بادین منظاور جهات تاأمين بارق ماورد نيااز         حال توسعه است و مي ان مصرف برق در این کشور باالسات. کشورهای در

های  ها بسيار روا  دارد. از سياست سنگ حرارتر به عنوان سوختر ارزان برای نيروگاه های صنعتر استفاده از زغال فعاليت

سنگ وارداتر به ایان کشاور، عمادتاً کشاورهای      های پيش روست. مبدأ زغال سوز در سال های زغال دولت ساخت نيروگاه

 و استرالياست. اندون ی

سنگ در آنها اشاره شد، کشاور ماال ی چهاارمين     پس از ویتنام، هند و چين که پيشتر به دالیل اف ایش مصرف زغال

رو باوده اسات.    باه رو سانگ  به نسبت سال پيش از آن با بيشترین اف ایش واردات زغاال  9102کشوری است که در سال 

 تن ميليون 5/9رسيد که نسبت به سال پيش از آن  تن ميليون 8/15به  9102سنگ در مال ی در سال  مي ان واردات زغال
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هاای ایان کشاور و    سنگ وارداتر به مال ی از نوع حرارتر و برای مصرف در نيروگاه درصد( اف ایش یافت. تنها زغال 3/3)

 جهت پاسخ گویر به اف ایش تقاضای رو به رشد برق در این کشور بوده است.

قابال توجاه باوده     9102سنگ در آن در سال  ، پنجمين کشوری است که مي ان اف ایش زغالروسيه سفيد )بالروس(

افا ایش   تان  ميليون 1/9بود که نسبت به سال پيش از آن  تن ميليون 1/8، 9102است. مي ان واردات این کشور در سال 

 ژهیا به واردات، باه و  راهش وابستگک نيدر ع نانيقابل اطم یانرژ نيمتمرک  بر تأمروسيه سفيد در  یانرژ استيسیافت. 

 یساوخت بارا   یساز و متنوع یگ ار هیج ب سرما یبرا یريتدابدر پر کشور  نیمنظور دولت ا نیاست. بد رعيبه گاز طب

و در ایان   کشاور اسات   نیا ا یانارژ  بيترک رد شتريب یرهایدپ یسنگ و تجد و گنجاندن زغال رعيکاهش مصرف گاز طب

 اف ایش یافت. 9102ال سنگ در س راستا واردات زغال

رسيد کاه ایان    تن ميليون 0/8سنگ وارداتر خود به سط   در زمينه کاهش واردات ني  اسپانيا با کاهش نيمر از زغال

 رکا یو  OECDعضو  یکشورها ریمانند سا  ين اياسپاندرصد کاهش یافت.  8/82مي ان واردات نسبت به سال پيش از آن 

را  رنماوده اهاداف   نييتع ای گلخانه یکاهش گازها یبرا هیاتحاد نیکه ا رتعهدات ليه دلاروپا ب هیعضو اتحاد یاز کشورها

در  9100سنگ که از ساال   زغال مصرف راستا روند کاهش نیاست. در امعين کرده خود  های هندیکاهش انتشار آال یبرا

 8سنگ در بخش برق باه   رف زغالمص که یطور . بهديخود رس  انيم نیشتريبه ب 9102کشور آغاز شده بود در سال  نیا

 .سنگ ني  در این کشور به نصف مي ان سال قبل کاهش یابد و همين امر موجب شد که واردات زغال افتیدرصد کاهش 

پس از اسپانيا و کره جنوبر که پيشتر به دالیل کااهش واردات آنهاا اشااره شاد، کشاور آلماان ساومين وارد کنناده         

به مي ان قابل توجهر کاهش یافته اسات. واردات آلماان در ساال    آن بود که واردات  9102سنگ در جهان در سال  زغال

درصاد( کااهش یافات. آلماان در      1/2) تان  ميلياون  1/8رسيد که نسبت به سال پيش از آن،  تن ميليون 1/81به  9102

ق پاریس و در راستای انجام رفت. اما پس از تواف سنگ در اروپا به شمار مر کنندگان زغال گ شته یکر از ب رگترین مصرف

های سنگ خود را به مي ان چشمگيری و با از رده خار  نمودن نيروگاه تعهدات این کشور، در چند سال اخير مصرف زغال

 8/19سنگ حرارتر در آلمان نيا  کااهش یافات و از     سوز در این کشور کاهش داد. در این راستا واردات زغال ب رگ زغال

 . رسيد تن ميليون 3/92به  9108ميليون در سال 

سنگ بوده اسات. واردات   دارای بيشترین مي ان کاهش واردات زغال 9102ایتاليا چهارمين کشوری است که در سال 

درصاد( کااهش یافات.     3/96) تن ميليون 1/8، 9108رسيد که در مقایسه با سال  تن ميليون 8/01ایتاليا در این سال به 

هاای   ات برق از کشورهای همسایه به ویژه سوئيس به جاای تولياد آن از طریاق نيروگااه    ب رگترین دليل این کاهش وارد

درصد( که قسمت اعظم زغال وارداتر این  5/19سنگ حرارتر ) لاسوز بود. این امر ب رگترین دليل کاهش واردات زغ زغال

 گرفت بود. کشور را دربر مر

کااهش   9108سنگ آن به نسابت ساال    که واردات زغال سنگ در سط  جهان است تایلند پنجمين وارد کننده زغال

رسيد که نسبت به سال پيش  تن ميليون 5/99به  9102سنگ این کشور در سال  قابل توجهر داشت. مي ان واردات زغال

 درصد( کاهش یافت.  8/01) تن ميليون 5/1از آن 

و  9103باود. از ساال    9102در ساال  سنگ و محصوالت حاصل از آن در جهاان   اندون ی ب رگترین صادرکننده زغال
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سنگ جهاان دسات پيادا کارد. بيشاترین ميا ان        پس از پيشر گرفتن از استراليا به رتبه اول ب رگترین صادرکننده زغال

ميليون تن  2/91سنگ و محصوالت حاصل از آن با  ال. مي ان صادرات زغسنگ صادراتر اندون ی از نوع حرارتر است زغال

سانگ انادون ی    کننادگان زغاال  رسيد. ب رگترین وارد 9102در سال  تن ميليون 2/858گ شته به  اف ایش نسبت به سال

سنگ در انادون ی در   طور که در بخش توليد به آن اشاره شد، اف ایش صادرات زغال کشورهای چين و هند هستند. همان

   راستای اف ایش درآمد برای دولت صورت پ یرفته است.

سنگ و محصوالت حاصل از آن در جهان پس از انادون ی تنا ل    به رتبه دوم صادرکننده زغالاستراليا  9103از سال 

رسايد. ژاپان    تان  ميلياون  1/128درصاد( باه    0/1) تان  ميليون 8/00با اف ایش  9102یافت. صادرات این کشور در سال 

سانگ کاك    ا دارای انواع زغاال سنگ استرالي بوده است. صادرات زغال 9102سنگ استراليا در سال  ب رگترین مقصد زغال

 8/912سانگ کاك شاو و     زغال تن ميليون 5/081سنگ استراليا شامل  صادرات زغال 9102شو و حرارتر است. در سال 

 سنگ حرارتر بوده است.  زغال تن ميليون

 تن نميليو 9/991، 9102رود. صادرات این کشور در سال  سنگ در جهان به شمار مر روسيه سومين صادرکننده زغال

درصاد( افا ایش یافات. چاين و کاره جناوبر از مشاتریان اصالر          5/1) تن ميليون  8/3بود که نسبت به سال پيش از آن

های کره شمالر، روسيه را جایگ ین این کشور نماوده و   های اخير به دليل تحریم  سنگ روسيه هستند. چين در سال زغال

هاای ایان کشاور بارای توساعه صاادرات         ایش داده است. در پار برناماه  ویتنام هم واردات از این کشور را به سه برابر اف

شود که در دهه  بينر مر های اخير اف ایش یافت و پيش سنگ روسيه به طرز قابل توجهر در سال غيرنفتر، صادرات زغال

کك شاو و  سنگ  صادرات زغال 9102سنگ در جهان تبدیل گردد. در سال  آتر این کشور به ب رگترین صادرکننده زغال

 رسيد. تن ميليون 5/081و  6/98حرارتر در روسيه به ترتيب به 

سانگ و محصاوالت آن در ساط  جهاان      چهارمين صادرکننده زغال تن ميليون 0/85ایاالت متحده آمریکا با صادرات 

کااهش  درصد( نسبت به سال پايش از آن   3/02) تن ميليون8/91، 9102سنگ آمریکا در سال  بوده است. صادرات زغال

تحت تأثير کاهش تقاضای جهاانر صاورت گرفات و از     سنگ حرارتر در ایاالت متحده آمریکا یافت. کاهش صادرات زغال

 کاهش یافت.  9102در سال  تن ميليون 9/18به  9108در سال  تن ميليون 0/82

ه اسات. صاادرات   باود  9102در ساال   تن ميليون 5/30سنگ جهان به مي ان کلمبيا پنجمين کشور صادرکننده زغال

درصد( کاهش یافت که بيشترین کاهش را در  5/03) تن ميليون 9/05سنگ در این کشور به نسبت سال پيش از آن  زغال

به ثبت رساند. کاهش توليد در این کشور  9102سنگ در بين کشورهای جهان برای کلمبيا در سال  زمينه صادرات زغال

ها و اعتصاب طاوالنر در ایان معاادن     و در نتيجه کاهش تقاضا، کاهش قيمتدر پر کاهش توليد دو معدن اصلر کلمبيا 

 پایان یافت.  9102روی داد که باالخره در نوامبر سال 

سنگ و محصوالت آن، کشور آفریقاای جناوبر پاس از انادون ی و      در زمينه اف ایش چشمگير در مي ان صادرات زغال

آنها اشاره شد، بيشترین مي ان افا ایش صاادرات را دارا باوده اسات.      سنگ به استراليا که در بخش کشورهای عمده زغال

 5/08) تن ميليون 9/01رسيد که به نسبت سال پيش از آن  تن ميليون 6/81به  9102مي ان صادرات این کشور در سال 

ه در ساال  سنگ چاين پاس از انادون ی و روساي     کننده تقاضای زغال درصد( اف ایش یافت. آفریقای جنوبر سومين تأمين
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 بود که منجر به اف ایش صادرات در این کشور گردید.  9102

باه نسابت ساال     9102سنگ آن به طرز چشمگيری در سال  فيليپين یکر دیگر از کشورهایر است که صادرات زغال

آن  رسيد که به نسبت ساال پايش از   تن ميليون 0/08پيش از آن اف ایش یافت. صادرات این کشور در سال مورد نظر به 

 سنگ در این کشور اشاره نمود. توان به اف ایش توليد زغال اف ایش یافت. از دالیل اف ایش صادرات مر تن ميليون 1/2

سنگ ني  چين پس از ایاالت متحده آمریکا و کلمبيا، بيشترین مي ان کاهش صاادرات   در زمينه کاهش صادرات زغال

رسيد که به نسبت سال پيش  تن ميليون 5/9سنگ در چين به  زغال صادرات 9102سنگ را دارا بوده است. در سال  زغال

 .کاهش یافت تن ميليون 8/3از آن 

 

 سطگ  قیمت زغال -8-6-8

دالر به ازای هر تن بوده که مربوط به کشاور   1/880سنگ حرارتر بخش صنعت  ، باالترین قيمت زغال9102در سال 

دالر بار   1/100در بخش صنعت ني  مربوط به همين کشور با قيمات  سنگ کك شو  باشد. باالترین قيمت زغال فنالند مر

دالر بار   1/009سنگ حرارتر مربوط به کشور آلمان با قيمت  تن بوده است. در بخش نيروگاهر ني  بيشترین قيمت زغال

 دالر بر تن بوده است.  3/91تن و کمترین قيمت مربوط به کشور ترکيه با 

دالر بر تن رسايد کاه    9/53سنگ منطقه آپاالچر مرک ی ایاالت متحده آمریکا به  ، قيمت اسپات زغال9102در سال 

دالر  2/61درصد کاهش داشته است. قيمت شاخص پایه شمال غارب اروپاا باه     5/90این رقم در مقایسه با سال گ شته 

سايد کاه نسابت باه     دالر برتن ر 5/088درصد کاهش یافته و سيف وارداتر کك شو ژاپن به  3/11برتن رسيد که حدود 

دالر بر تن بوده که به  6/33، 9102درصد کاهش یافت. همننين قيمت سيف حرارتر ژاپن ني  در سال  1/6، 9108سال 

دالر بر تن رسيد  2/85سنگ بندر چينگ دائو ني  به  درصد کاهش یافته است. قيمت اسپات زغال 0/10نسبت سال پيش 

دالر بر تن بوده که به  8/81سنگ آسيا ني  افته است. قيمت شاخص زغالدرصد کاهش ی 6/01که به نسبت سال گ شته 

 درصد کاهش داشته است.  3/93نسبت سال پيش از آن 

)نسابت باه    8/069خانگر با  در بخش OECDدر سال مورد بررسر باالترین شاخص قيمت اسمر در ميان کشورهای 

)نسبت به ساال پایاه    8/021صنعت با   قيمت اسمر در بخشباالترین شاخص  ( مربوط به کشور ترکيه و9105سال پایه 

 2/21و  0/019الا کر باه ترتياب باا      های فوق ترین شاخص قيمت اسمر بخش ( مربوط به کشور پرتغال بود. پایين9105

باشد. همننين باالترین شاخص قيمت  ( مربوط به کشورهای بلژیك و ایاالت متحده آمریکا مر9105)نسبت به سال پایه 

( باه ترتياب در کشاورهای فرانساه و پرتغاال و      9105)نسبت به ساال پایاه    9/086و  9/001های م کور با  اقعر بخشو

و ایاالت متحده ( مربوط به کشورهای بلژیك 9105)نسبت به سال پایه  3/85و  3/28ترین شاخص قيمت واقعر با  پایين

 آمریکا بوده است.

 

 ( 8912تراز انرژي )سال  -3-8

تن معادل نفات خاام باه ازای ها ار دالر آمریکاا برحساب        03/1برابر با  9108انرژی در دنيا در سال  شاخص شدت



  در جهان تحوالت بخش انرژي 

  

881 

بود. در بين مناطق مختلف جهان، آمریکای شامالر، اروپاا و اروآسايا و آمریکاای مرکا ی و       9105های ثابت سال  قيمت

 ار دالر آمریکاا از کمتارین شادت انارژی و     تن معادل نفت خام باه ازای ها   05/1و  01/1، 09/1جنوبر به ترتيب دارای 

تن معادل نفت خاام باه ازای ها ار دالر آمریکاا از      90/1و  10/1، 11/1آفریقا، خاورميانه و آسيا و اقيانوسيه به ترتيب با 

 بيشترین شدت انرژی برخوردار بودند.

ترتيب نسبت باه ساال قبال باه      جهان، عرضه کل انرژی اوليه و کل مصرف نهایر جهان به 9108در تراز انرژی سال 

معادل نفت خام رسيد. در سال م بور، از  تن ميليون 3/2213و  2/08980درصد اف ایش داشت و به  98/9و  18/9مي ان 

درصاد باه    1/91درصد به آمریکای مرک ی و جناوبر،   5/8درصد به آمریکای شمالر،  1/02کل عرضه انرژی اوليه جهان 

درصاد باه ساوخت     2/1درصد به آسيا و اقيانوسيه و  1/89درصد به آفریقا،  2/5به خاورميانه،  درصد 5/5اروپا و اورآسيا، 

درصاد از عرضاه انارژی اولياه جهاان باه        3/59المللر اختصاص داشته اسات. در ایان مياان     ها و هواپيماهای بينکشتر

سهم این کشورها از کل عرضه انرژی کشورهای چين، ایاالت متحده آمریکا، هند، روسيه و ژاپن اختصاص داشته است که 

 درصد بوده است.  1/1و  1/5، 8/6، 6/05، 8/99اوليه جهان به ترتيب 

معادل نفت خام، ب رگترین کشور از لحاظ عرضه انرژی اوليه در ساط    تن ميليون 8/1026در این سال کشور چين با 

انرژی زمين گرمایر، خورشايدی  [، ]انرژی آبر[، ]سنگ زغال[این کشور باالترین مي ان عرضه انرژی اوليه باشد.  جهان مر

معادل نفت خام در سط  جهاان را باه خاود اختصااص      تن ميليون 0/80و  0/011، 5/0232، به ترتيب به مي ان ]و سایر

معادل نفت خاام در مقاام دوم قارار دارد. ایان کشاور، ب رگتارین        تن ميليون 8/9911الت متحده آمریکا با ایاداده است. 

و  5/318، 3/810جهاان باه ترتياب باه ميا ان       ای های نفتر، گاز طبيعر و انرژی هستهکننده نفت خام و فرآورده رضهع

باشد. همننين در این سال، کشاورهای هناد، روسايه و ژاپان باه       جهان مر معادل نفت خام در سط  تن ميليون 9/902

خام از لحااظ عرضاه انارژی اولياه در ساط  جهاان در        معادل نفت تن ميليون 1/896و  1/352، 8/202ترتيب به مي ان 

های زیساتر و   معادل نفت خام باالترین مي ان عرضه سوخت تن ميليون 0/085اند. هند ني ، با  های بعدی قرار گرفته رتبه

اریتاره   پسماندها را داشته است. کمترین عرضه انرژی اوليه در جهان مربوط به کشورهای گيبرالتار، سودان جنوبر، مالتا،

 معادل نفت خام بوده است. تن ميليون 21/1و  83/1، 68/1، 69/1، 95/1و سورینام به مي ان 

تن معادل نفت خاام   6/1تن معادل نفت خام، عرضه سرانه نفت به  2/0، عرضه سرانه انرژی در دنيا به 9108در سال 

ختلف جهاان، بااالترین ميا ان عرضاه سارانه      کيلووات ساعت رسيد. در ميان کشورهای م 1/1961و عرضه سرانه برق به 

، 6/05، 8/03انرژی مربوط به کشورهای ایسلند، قطر، ترینيداد و توباگو، بحرین و برونئر دارالسالم به ترتياب باه ميا ان    

تن معادل نفت خام بوده است. باالترین مي ان عرضه سرانه نفات مرباوط باه کشاورهای آنتيال هلناد،        6/8و  0/2، 9/09

تن معادل نفات خاام    8/1و  1/8، 2/8، 8/3، 9/8ار، سنگاپور، عربستان سعودی و لوک امبورگ به ترتيب به مي ان گيبرالت

باالترین مي ان مصرف سرانه برق مربوط به کشورهای ایسلند، نروژ، بحرین، قطر و فنالند باه ترتياب باه ميا ان     باشد.  مر

 بوده است. ساعت  کيلووات 05818و  06581، 08608، 98183، 58615

های صنعت، حمل و نقل، خانگر، مصارف غير انرژی، تجاری و عمومر، کشااورزی و مصاارف    در این سال سهم بخش

درصاد باود. در تاراز انارژی      5/0و  9/9، 0/8، 9/2، 9/90، 0/92، 6/98نامشخص از کل مصرف نهایر جهاان باه ترتياب    
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 8/1و  0/9، 1/01، 2/2، 6/08، 3/11، 2/90ه ترتياب  های م بور از کال مصارف نهاایر با     ، سهم بخشOECDکشورهای 

و  5/9، 5/5، 8/2، 5/98، 8/91، 1/15ني  باه ترتياب    OECDدرصد بوده است؛ ارقام مشابه در تراز انرژی کشورهای غير 

 درصد بوده است.  0/9

درصد  011الطارق(  )جبلسنگ، گيبرالتار  درصد از عرضه انرژی اوليه خود را از زغال 1/38در سال م بور، کره شمالر 

درصاد آن را از   3/81درصاد آن را از گاازطبيعر، فرانساه     8/20های نفتر، ترینيداد و توباگو  آن را از نفت خام و فرآورده

درصد آن را از انرژی زمين گرمایر، خورشايدی و   3/68درصد آن را از انرژی آبر، ایسلند  0/31ای، پاراگوئه  انرژی هسته

 اند. های زیستر و پسماندها تأمين نمودهدرصد آن را از سوخت 6/28نگو سایر و جمهوری ک

درصد از کل مصرف نهایر جهان متعلق  8/81دهد که  های انرژی در مصرف نهایر جهان نشان مر بررسر سهم حامل

هاای   انارژی درصاد باه    3/01درصد به گازطبيعر،  9/06درصد به برق و حرارت،  1/99های نفتر،  به نفت خام و فرآورده

 سنگ اختصاص داشته است. درصد به زغال 1/01های زیستر و پسماندها و  تجدیدپ یر و سوخت
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کشاورزی   رود. پس از بخش انرژی، بخش ای در جهان به شمار مر مصرف انرژی ب رگترین منبع انتشار گازهای گلخانه

 باشااند( و فرآیناادهای صاانعتر در   نتشااار متااان و اکساايد نيتااروز ماار )دامااداری و کشاات باارنا کااه عماادتاً منااابع ا 

های بعدی قرار دارند. انتشار بخش انرژی مشتمل بر انتشار ناشر از احتراق سوخت و انتشار فرّار )تخليه ساهوی یاا    مرتبه

ای انارژی ناشار از   باشد. افا ایش تقاضا   عمدی گازهای حاصل از توليد، فرآیند، انتقال، ذخيره و مصرف انواع سوخت( مر

باشد. رشد تقاضای انارژی نقاش کليادی در روناد      های فسيلر وابسته مر رشد اقتصادی و توسعه بوده و عمدتاً به سوخت

 اکسيدکربن خواهد داشت.  اف ایشر انتشار دی

 درصاد و ساهم    38ای ساهم بخاش انارژی در انتشاار گازهاای گلخاناه       9105در ساال  براساس آخرین آمار منتشره 

 9/82، از کال  9105درصاد بارآورد شاده اسات. در ساال       5و  8  ،01های کشاورزی، صنعت و سایر ني  به ترتيب شبخ

درصد باه متاان،    1/02اکسيدکربن،  درصد به دی 8/39ای منتشر شده،  اکسيدکربن گازهای گلخانه ميليارد تن معادل دی

  HFCو SF6 ،PFCناشر از فرآینادهای صانعتر نظيار    درصد به گازهای منتشره  2/0درصد به اکسيدهای نيتروز و  1/6

کشور چين، ایاالت متحاده آمریکاا و    1ای به  نيمر از انتشار گازهای گلخانه حدود 9105اختصاص داشته است. در سال 

، 8/6، 0/06، 6/03، 1/86ای باه ترتياب باا     . در این سال باالترین مي ان انتشار گازهای گلخانهاختصاص داشته است هند

درصد به مناطق آسيا و اقيانوسيه، اروپا و اورآسيا، آمریکای شمالر، آفریقا، آمریکاای مرکا ی و جناوبر،     5/9و  8/5، 6/5

دهد که از کل ميا ان انتشاار    ها نشان مر المللر تعلق داشته است. بررسر ها و هواپيماهای بين خاورميانه و سوخت کشتر

گوناه کاه    درصد ناشر از مصرف بخش انرژی بوده است. همان 5/2و  1/15، 8/21اکسيدکربن، متان و اکسيد نيتروز،  دی

اکسيدکربن ناشر از احتراق، بيشترین ساهم انتشاار ایان بخاش را باه خاود        شود در بخش انرژی، انتشار دی مالحظه مر

دو برابر شدن  يلبه دل، 9105تا  0221 یها سال نيب یانرژ ناشر از مصرف ایگازهای گلخانه انتشاراختصاص داده است. 

 53از  یمربوط باه انارژ   یاگلخانه یر گازهااسهم انتش به طوری که .است بوده I مهيضم ريغ یدر کشورها یمصرف انرژ
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 یاگلخاناه  یانتشاار گازهاا    انيا م I مهيضام  یشورها، کگری. از طرف دافتی شاف ای 9105 سال درصد در 31 به درصد

 ند.ا هکاهش داد درصد 01را حدود  ناشر از مصرف انرژی و سایر منابع خود

، مي ان انتشاار جهاانر   9108در سال است.  یانرژ در بخش یاگلخانه یمنبع انتشار گازها نیب رگتر اکسيدکربن دی

رشاد  درصد رشد داشته است. این اف ایش به دليل  5/1، 9105که در مقایسه با سال بوده گيگاتن  5/11 اکسيدکربن دی

 تان  ميلياون  556حادود   انتشاار افا ایش  و  یانرژ یتقاضا شیبه اف ا ی بوده که منجراقتصاد تيو فعال تيجمع ريچشمگ

 .ه استشد 9109نسبت به سال احتراق سوخت در اثر  رجهان در سط  اکسيدکربن دی

کشور چين، آمریکا، هناد، روسايه و    5درصد( از  1/58گيگاتن ) 8/02اکسيدکربن،  مي ان انتشار دی گيگاتن 5/11از 

 ريا غ یکشاورها  در شتريب 9108در سال  اکسيدکربن دی راسال گ شته، رشد انتش نیمشابه چندن انتشار یافته است. ژاپ

OECD  سه برابر شده اسات،   باًیتقر 9111از سال  نيچ اکسيدکربن دی. کل انتشار رخ داده استو هند  نيچ ویژه دربه

 .اسات  ساه برابار شاده    بااً یانتشار سرانه تقر  اني، مجهينتدر است.  درصد رشد کرده 01کمتر از آن  تيکه جمع ردرحال

متحاده   االتیا ا در. یافتاه اسات   شیدو برابر افا ا  9108و  9111 یها سال نيب در هند ني  اکسيدکربن دی ان انتشار يم

 ، معکاوس شاده اسات.   داشاته  9105کاه از ساال    رروند کاهش و افتهی شیاف ا درصد 1از  شيب به مي ان اینآمریکا ني  

 خود ادامه دادند.  ربه روند ن ولهمننان و ژاپن   پاارو هیاتحاد

 9/90رصد مربوط به نفات،  د 0/18، سنگ زغالاکسيدکربن ناشر از احتراق  درصد از انتشار دی 0/88، 9108 در سال

ار نحاوی کاه ميا ان انتشا     هاا باوده اسات. باه     مربوط باه ساایر ساوخت    درصد آن 3/1طبيعر و  درصد آن مربوط به گاز

، 8/00، 8/08ها به ترتيب برابر  ، نفت، گازطبيعر و سایر سوختسنگ زغالاز انواع سوخت  9108اکسيدکربن در سال  دی

تن برای هر نفر بارآورد گردیاده    8/8اکسيدکربن در این سال برابر  سرانه انتشار جهانر دی گيگاتن بوده است. 9/1و  0/3

اناد.   کارده هر نفر منتشار   یبه ازا اکسيدکربن تن دی 9جهان کمتر از  تياز جمع رمياز ن شيباین درحاليست که  است.

داشاته اسات. در مياان     جهاان تماام منااطق    نيانتشاار سارانه را در با     انيم نیکمتر، تن ميليون 0/1با کمتر از  قایآفر

وراکائو، برونئار،  کشورهای مناطق مختلف جهان ني  کشورهای قطر، کویت، جبل الطارق، امارات متحده عربر، بحرین، ک

دارای باالترین  تن ميليون 1/05و  1/05، 1/05، 3/06، 8/03، 9/02، 1/91، 8/91، 9/90، 1/10استراليا، کانادا و آمریکا با 

 اند. مي ان انتشار سرانه در جهان داشته

انتشاار  دو بخش توليد برق و حارارت و حمال و نقال باه تنهاایر توليدکنناده ن دیاك باه دو ساوم          ، 9108در سال 

درصاد   6/98درصد و سهم بخاش حمال و نقال     3/80سهم بخش توليد برق و حرارت اند.  بودهاکسيدکربن در جهان  دی

 رصنعت و ساختمان است. سهم قابل توجه یها مربوط به بخش عمدتاًني   ماندهيسوم باقیك  انتشار برآورد گردیده است.

 بخاش  رد انتشاار مي ان  ایناز  رسهم قابل توجهو  OECD یکشورهاها در  ساختمان رداکسيدکربن  مي ان انتشار دیاز 

 آسيا رخ داده است. در کشورهایر صنعت

اکسايدکربن   درصد سهم، باالترین ساهم را در ميا ان انتشاار دی    1/88، کشورهای آسيا و اقيانوسيه با 9108در سال 

شور چين و هند اختصااص داشاته کاه ایان دو     اکسيدکربن این منطقه به دو ک درصد از کل انتشار دی 5/31داشتند که 

 اند.کشور ني  حدود نيمر از این مي ان انتشار را در بخش برق و حرارت داشته
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و  مياقلا  راتييا باه تغ توجه  ،یانرژ یها  نهیکاهش ه  نظير یديبه اهداف کل رابيدست یبرا یانرژ کارایر یهااستيس

 قابل اطمينان مرتبط با مصارف  یها ها و شاخص . دادهی استبه انرژ ردسترستوسعه و  یانرژ تيامنیش اف اهوا،  رآلودگ

 یتقاضاا  یهاا  محارک  رایاست، ز یانرژ کارایر یها استيس رو نظارت بر اثربخش ررسان اطالع یبرا ی، کليدیانرژ یرنها

درصد مصرف جهانر انرژی را پوشاش   15ر انرژی، های کارای سياست  دهد که ها نشان مر بررسر دهد. ررا نشان م یانرژ

 دهند. مانده را تحت پوشش قرار نمر درصد باقر 65داده و مابقر 

های مصرف کننده در این بررسر، شامل بخش خانگر، صنعت، حمل و نقل و سایر )شامل خدمات، کشاورزی و  بخش

ب و مدیریت پسماند، حمل و نقل از طریق خطوط های معدنر، عرضه آ جنگلداری، ماهيگيری، ساختمان، معدن و فعاليت

هاایر کاه باه منظاور     باشند. باید توجه داشت که شااخص   ها و مصارف غير انرژی( مر لوله، مصارف نامشخص سایر بخش

  باه مصارف   لا ا  تمرکا  دارناد،   تولياد  فرآیناد  در انارژی  بيشتر باه بررسار مصارف    شوند، بررسر کارایر انرژی تهيه مر

بایاد مصارف    گيارد،  صورت مر انرژی جویر صرفه پتانسيل مورد در جامعر اما زمانر که مطالعات. پردازند رنم غير انرژی

 کل مصرف، صارف  از اعظمر بخش است ممکن چرا که لحاظ نمود؛ و خوراک ني  اوليه مواد عنوان های انرژی را به حامل

 .شده باشد پتروشيمر و شيميایر صنایع نظير هایر زیر بخش

دارای  کاه  هساتند  افراد از گروهر" خانوار یك انرژی، آمار مورد در متحد ملل سازمان براساس تعاریف نگي:خا بخش

و خدمات را  کاالها از خاصر انواع و گ ارند مر اشتراک به را خود ثروت و درآمد بوده و تمام یا قسمتر از مشترک مسکن

 نيا  یاك   مسکن. شود  خانوارها اطالق مر مجموعه تمام به خانگر، بخش. "کنند مر که بيشتر غ ا و مسکن است، مصرف

 چناد  یاا  یاك  اسات  ممکان  مساکونر  واحد در یك حال، این با. است خانواده یك برای سکونت مستقل و جداگانه محل

 کاه  است خانوارهایر از تر آسان واحد مسکونر کل برای اطالعات آوری جمع انرژی، مصرف لحاظ از. زندگر نمایند خانوار

  .کنند مر زندگر واحد همان در

 گا ارش  انارژی  کارایر های شاخص براساس که آننه با انرژی تراز در خانگر بخش انرژی مصرف که داشت توجه باید

 هاا ساکونت دارناد،    کاه افاراد در آن   مساکونر  واحدهای براساس معموالً انرژی کارایر های شاخص .دارد تفاوت شود،مر

همنناين یکار دیگار از    . شود مر لحاظ مسکونر واحدهای تمام مصرف انرژی، تراز یك رد که درحالر. شوندمر محاسبه

عوامل اختالف در مي ان انرژی مصرفر بخش خانگر در تراز انارژی و محاسابات کاارایر انارژی ممکان اسات ناشار از        

باشد. بنابراین منظور گردد،  )براساس روز درجه گرمایش یا سرمایش( که در محاسبه کارایر لحاظ مر 0تصحيحات دمایر

 و خاانگر  لوازم پ ، و پخت گرمایش، یعنر) مصارف انرژی تمام در محاسبات کارایر، شامل خانگر بخش انرژی از مصرف

 .دارد ساکن نفر یك حداقل که است واحدهای مسکونر به مربوط( غيره

، 9108تاا ساال    9112ل از سا IEAو برخر کشورهای غيرعضو  IEAمصرف انرژی بخش خانگر در کشورهای عضو 

 9108پتااژول در ساال    1/10356باه   9112پتاژول در ساال   6/19196پتاژول( کاهش داشته و از  6/531درصد ) 8/0

 IEA ،5/680و برخار کشاورهای غيرعضاو     IEA، کل مصرف بخش خانگر کشورهای عضو 9108رسيده است. در سال 

 

  شود. تر از مقدار دمای استاندارد، به مقدار اندازه گيری اعمال مر ی باالتر یا پائينتصحي  دمایر تصحيحر است که برای جبران تغييرات ناشر از دما( 0
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ه است. بيشترین ميا ان کااهش مصارف ایان بخاش در مياان       درصد( نسبت به سال گ شته اف ایش داشت 0/9) 0پتاژول

ایااالت  عمدتاً به ژاپن، آلمان، ترکيه، فرانسه و ایتاليا اختصاص داشته اسات. ایان در حاليسات کاه      IEAکشورهای عضو 

 ند.ا بيشترین مي ان اف ایش مصرف را نسبت به سال گ شته داشته متحده آمریکا، کانادا، برزیل، کره جنوبر و انگلستان

 3/05درصد برای لوازم خانگر،  3/08درصد برای گرمایش محيط،  1/82، 9108از کل مصرف بخش خانگر در سال 

درصد برای روشانایر و ماابقر    9/9درصد برای سرمایش محيط،  8/1درصد پخت و پ ،  8/6درصد گرمایش آب خانگر، 

هاای خاانگر باه اساتثنای مصاارف       ه زیر بخاش برای دیگر مصارف طبقه بندی نشده مصرف شده است. در این سال کلي

روشنایر و دیگر مصارف طبقه بندی نشده دارای روند اف ایشر بودند و بهبود کاارایر انارژی تنهاا در زیاربخش مصاارف      

پتاژول  1/092و  1/05روشنایر و مصارف نامشخص صورت گرفته است. به طوری که مصارف این دو زیر بخش به ترتيب 

 ها اف ایش یافته است.  ه کاهش داشته و در مقابل مصارف سایر زیر بخشنسبت به سال گ شت

پتااژول رخ داده اسات.    8/852های خانگر در بخش گرمایش محيط باه ميا ان   بيشترین اف ایش، در ميان زیر بخش

 5/96) هيانوسا يو اق ايدر آسا آن  نیو کمتر درصد( 3/38الر  5/91یر )اروپا یدر کشورها محيط یشگرمابيشترین سهم 

بهتار   یبناد  قیعاا  ليا باه دل  شاتر ي، بمحايط  شیگرما در زیر بخش یانرژ کارایربهبود رخ داده است.  درصد( 3/12الر 

معموالً  سيریگرم یکشورها در. ر بوده استشیگرما  اتيدر تجه شرفتيو پ رمیقد یها ساختمان یها، بهساز ساختمان

در ساط    رداخلا  ینگاه داشاتن دماا    یبرا یکمتر یوسط انرژطور مت به رایوجود دارد، ز یکمتر محيط شیشدت گرما

 است. ازيمورد ن آسایش

درصد از کل مصرف بخش خانگر را دارا باوده کاه    1/16پتاژول، به تنهایر  8/00590ایاالت متحده آمریکا با مصرف 

ست. البتاه الزم  درصد برای لوازم خانگر و مابقر صرف سایر مصارف شده ا 5/91درصد آن صرف گرمایش محيط،  6/86

نسبت به سال قبل پس از یاك دوره   9108به ذکر است که مصرف انرژی بخش خانگر در ایاالت متحده آمریکا در سال 

پتاژول اف ایش یافته که این اف ایش در زیر بخش گرمایش محيط و مصارف لوازم خاانگر رخ داده   5/896کاهش، مجدداً 

پتاژول بيشترین مصرف انرژی را در بخش خانگر  0/0888و  1/9935و ژاپن با  است. پس از ایاالت متحده آمریکا، آلمان

 اند. داشته

در  IEAو برخر کشاورهای غيرعضاو    IEAهای انرژی در بخش خانگر در کشورهای عضو  ترکيب مصرف انواع حامل

درصاد،   9/16درصاد، گاازطبيعر    1/16دهد که سهم مصرف برق از کل مصرف انرژی ایان بخاش    نشان مر 9108سال 

درصد بوده است. ميا ان   1/6ها  درصد و مابقر سوخت 3/2های زیستر و پسماند  درصد، سوخت 6/00های نفتر  فرآورده

درصاد نسابت باه     9/0و  3/8،  8/9سنگ و محصوالت حاصل از آن و حرارت به ترتيب  های نفتر و زغال مصرف فرآورده

هاای انارژی باه     های زیستر و پساماندها و ساایر حامال   ، سوختسال گ شته کاهش و در مقابل مصرف گازطبيعر، برق

 درصد اف ایش داشته است. 0/6و  8/1، 0/1، 6/1ترتيب 

اند شامل: سهم مصرف بخش خانگر از کل مصرف نهایر انارژی،   آوری شده هایر که عمدتاً در این بخش جمع شاخص

تعداد واحد مسکونر )مصرف بازای هار واحاد( یاا    نسبت کل مصرف انرژی بخش خانگر به جمعيت )مصرف سرانه(، و به 
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های تجميع شده دیگری ني  وجود دارد کاه باه منظاور     باشد. همننين داده متراژ آن محوطه )مصرف در واحد سط ( مر

چه باه صاورت   ) کشور یك در از برق برخورداری خانوارها نرخ مثال، عنوان گيرند. به مر قرار استفاده خاصر مورد اهداف

 آن کشور ماورد اساتفاده   رسانر برق های و برنامه مطالعات برای تواند مر( روستایر و شهری مناطق چه به تفکيكکلر و 

توان  کنند. از این اطالعات مر قرار گيرد. مثال دیگر نرخ خانوارهای شهری و روستایر است که از زیست توده استفاده مر

 هاا   شااخص  مجماوع ایان   در کارد. اماا   اساتفاده  زیسات محلار   محايط  بر آن تأثير گيری اندازه یا انرژی فقر برای ارزیابر

  اطالعاات  باه  نيااز  انارژی  واقعار کاارایر   های شاخص. درنظر گرفته شوند انرژی کارایر های به عنوان شاخص توانند نمر

 تری از انرژی و مي ان فعاليت دارند. ج ئر

و برخر کشاورهای   IEAمعيت( کشورهای عضو بررسر شاخص شدت مصرف سرانه انرژی )نسبت مصرف انرژی به ج

مهاوری  جربایجاان، اساپانيا، ایتالياا،    ذبرزیال، آ کشور  09دهد که این شاخص در  نشان مر 9108در سال  IEAغيرعضو 

درصاد   963تاا   0باين   9111نسبت به ساال   چك، بالروس، فنالند، گرجستان، لهستان، ليتوانر، مولداوی و کره جنوبر

در ساال   011کشورها کاهش یافته است. بيشترین اف ایش به کشور مولداوی اختصاص داشاته کاه از   اف ایش و در سایر 

درصد به انگلستان اختصاص داشاته کاه    95رسيده است. بيشترین کاهش این شاخص با  9108در سال  163به   9111

درصد نسابت باه    0 ليتوانر رسيده است. شاخص شدت انرژی هر واحد مسکونر ني  تنها در 35به  9111نسبت به سال 

نسبت مصرف انرژی به ازای هر  IEAو برخر کشورهای غيرعضو  IEAرشد داشته و در سایر کشورهای عضو  9111سال 

 درصد به کشور لوک امبورگ اختصاص داشته است.  88واحد مسکونر کاهش یافته است. بيشترین کاهش با 

: گيرناد، عبارتناد از   مورد توجه قرار مر کارایر انرژی های که در مطالعات شاخص صنعت های بخشزیر بخش صطعت:

 و کاغا   تولياد  چاوبر،  محصاوالت  و چاوب  توليد چرم، و پوشاک نساجر، صنایع تنباکو، محصوالت و غ ایر مواد صنایع

 ر،اساسا  فل ات فل ی، غير کانر محصوالت پالستيك، و الستيك شيميایر، محصوالت و مواد توليد صنایع چاپ، و انتشار

نشده اسات. بناابراین براسااس     مشخص دیگر جای در که نقل و سایر صنایعر و حمل تجهي ات توليد آالت، ماشين توليد

همننين در مقایساه  . شود نمر آب و گاز برق، توزیع و ها پاالیشگاه ها(، این تعریف بخش صنعت شامل توليد برق )نيروگاه

تراز انرژی، این بخش شامل مصارف معدن و استخرا  مواد خام و همنناين   ، در(IEA) انرژی المللر بين با تعاریف آژانس

 گردد.  ساختمان ني  نمر

، 9108تاا ساال    9112از سال  IEAو برخر کشورهای غيرعضو  IEAمصرف انرژی بخش صنعت در کشورهای عضو 

 9108پتااژول در ساال    0/81050باه   9112پتاژول در سال  5/13601پتاژول( اف ایش یافته و از  6/9513درصد ) 3/6

 ديا صنایع توليد مواد و محصاوالت شايميایر، تول   ،رفل ات اساسهای  رسيده است. سهم مصرف انرژی هریك از زیربخش

های صانعتر از   ی و سایر زیر بخشفل  ريغ رو محصوالت تنباکو، محصوالت کان یرمواد غ ا عیکاغ  و انتشار و چاپ، صنا

 درصد بوده است. 1/91و  1/01، 8/01، 0/09، 9/02، 9/93تيب کل مصرف انرژی بخش صنعت به تر

ای  داشاته، از اهميات ویاژه    9108جهان را در ساال   0(TFC) نهایر مصرف حدود یك سوم کل از آنجا که این بخش

 بخش نقش و صنعتر توسعه درجه به در کشورهای مختلف، بسته ها برخوردار است. سهم این بخش ني  مانند سایر بخش
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هاای انارژی در بخاش صانعت در      ، بررسر مصرف انواع حامال 9108آن کشور، متفاوت است. در سال  اقتصاد در صنعت

دهد که سهم برق و حرارت در مصرف انرژی ایان بخاش    نشان مر IEA و برخر کشورهای غيرعضو IEAکشورهای عضو 

های زیستر و پسماندها  صد، سوختدر 6/02سنگ و محصوالت حاصل از آن  درصد، زغال 0/92درصد، گاز طبيعر  2/11

 درصد بوده است. 9/8های انرژی  درصد و سایر حامل 9/09

 محايط،  گرماایش  مصارف نهاایر نظيار    ناوع  باه تفکياك   انرژی کارایر های شاخص خدمات، های خانگر و بخش در

های صانعت ارائاه    زیربخش به تفکيك انرژی کارایر های شاخص شوند؛ اما در بخش صنعت، غيره محاسبه مر و روشنایر

اختصااص دارد و هماين ماورد باعاث اخاتالف       به فرآیناد تولياد   صنعت بيشترین مصرف نهایر انرژی بخش شود. درمر

مصرف انرژی بخش صنعت کشورهای عضو و برخر کشورهای غيرعضاو   9108شود. در سال  ها مر اساسر بين زیر بخش

IEA پتاژول( مواجه بوده است. ایان افا ایش مصارف     2/58رصدی )د 05/1تنها با اف ایش مصرف  9103، نسبت به سال

باشد؛ البته در ایان   عمدتاً ناشر از اف ایش مصرف در بخش محصوالت کانر غيرفل ی و فل ات اساسر در بخش صنعت مر

درصادی در مصارف    05/1سال مي ان مصرف انرژی صنایع نساجر، پوشاک و چرم کاهش یافته است. علر رغم افا ایش  

درصاد افا ایش داشاته اسات. در باين ایان کشاورها،         8/1این بخش، ارزش اف وده بخش صنعت کشورهای م بور انرژی 

( به آمریکا، آلمان، ژاپن، لهستان، کاره  9105ثابت سال  یها متيبرحسب قبيشترین اف ایش ارزش اف وده بخش صنعت )

د دالر اف ایش اختصاص داشته است. بررسر شادت  ميليار 1/09و  2/08، 2/91، 9/81، 1/80جنوبر و ایرلند به ترتيب با 

دهد که کشورهای ق اقستان، اوکراین و فنالند به ترتياب باا    نشان مر 9108انرژی بخش صنعت در این کشورها در سال 

مگااژول بار دالر    1/0و  8/1مگاژول بر دالر بيشترین شدت انرژی و کشورهای ایرلند و ساوئيس باا    1/01و  1/01، 3/01

 اند. شدت انرژی را داشتهکمترین 

 هاای بخاش  یاا  اقتصاادی  فعاليات  هار  در کاال و مسافر حمل برای انرژی این بخش شامل مصرف نقل: و حمل بخش

از آنجا که عوامل متعددی بر مصرف انرژی مساافر و کااال تأثيرگا ار    . باشد مر مصرف نهایر نظير بخش خانگر و خدمات

را باه   هاا  داده تاوان  بخاش مار   ت خاصار برخاوردار اسات. همنناين در هار     هستند، تفکيك این دو زیر بخش از اهميا 

 باه هايچ   نقال  و حمال  انارژی،  کاارایر  های شاخص به باتوجه دریایر تقسيم نمود. و هوایر ریلر، ای، های جاده زیربخش

 های يلاتومب سوخت مصرف شامل نقل و حمل برای انرژی مصرف مثال، عنوان به. نيست مرتبط اقتصادی خاصر فعاليت

این بخش تنهاا حمال و نقال داخال      .است غيره و هواپيماها و داخلر های کشتر کاال، حمل های کاميون قطار، شخصر،

دهد و شامل حمل از طریق خطاوط لولاه، مصاارف نظاامر و مصاارف نامشاخص        مرزهای ملر هر کشوری را پوشش مر

نقال را   و هاایر )مادهایر( از حمال    تنها حالات  بخش، انرژی این کارایر گردد. همننين باید توجه داشت که تحليل نمر

قایقرانر را  یا و روی پياده سواری، دوچرخه هایر نظير کنند، در نتيجه حالت مر شود که از انرژی تجاری استفاده شامل مر

 باشند. ای از لحاظ نفر کيلومتر ها بيانگر فعاليت قابل مالحظهحالت این هرچند که شود؛ نمر شامل

را در سال  IEAدرصد کل مصرف نهایر کشورهای عضو  3/11درصد از کل مصرف نهایر در جهان و  0/92 این بخش
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 که در شاهرهای  مردمر درصد جمعيت، تراکم کشور، وسعت ازجمله متعددی به خود اختصاص داده است. عوامل 9108

 ساایر  ساهم  و اقتصاادی  سااختار  خاانوار،  به ازای هار  اتومبيل تعداد سرانه، داخلر ناخالص توليد کنند، ب رگ زندگر مر

کل مصرف نهایر انرژی هر کشوری تأثير دارد. مي ان مصرف انرژی بخش حمال و   از نقل و حمل بخش سهم ها، بر بخش

پتااژول(   5/9261درصاد )  1/6، 9108تاا ساال    9112از ساال   IEAنقل در کشورهای عضو و برخر کشورهای غيرعضو 

 9108رسايده اسات. در ساال     9108پتاژول در ساال   5/50901به  9112تاژول در سال پ 1/83983اف ایش یافته و از 

درصد اف ایش داشته است. الزم به ذکر است کاه در ایان ساال     6/1مصرف انرژی بخش حمل و نقل نسبت به سال قبل 

کشورها وجود نداشته اماا  ای، هوایر، ریلر و دریایر برای برخر  آمار تفکيکر بار و مسافر و همننين آمار به تفکيك جاده

پتااژول   9/18891که این آمار برای آنها وجود داشاته اسات،    IEAدر بين کشورهای عضو و برخر از کشورهای غيرعضو 

درصد( به حمل کاال اختصاص داشته است. کشور ایاالت متحده  6/11پتاژول ) 1/05183درصد( به حمل مسافر و  8/62)

 0/89و  8/55ای کاه   است. به گونه  حمل کاال بيشترین مي ان مصرف انرژی را داشته آمریکا هم در حمل مسافر و هم در

، به این کشور IEAو برخر از کشورهای غيرعضو   IEAدرصد از انرژی مصرفر برای حمل مسافر و بار در کشورهای عضو

ای، هاوایر، ریلار و    دهاختصاص داشته است. همننين از کل انرژی مصرفر در ميان این کشورهای عضو به تفکياك جاا  

 3/0درصد به حمل و نقل ریلار و   9/9درصد به حمل و نقل هوایر،  8/6ای،  درصد به حمل جاده 1/82دریایر به ترتيب 

 درصد به حمل و نقل دریایر اختصاص داشته است.

 IEAو و برخر کشورهای غيرعض IEAهای انرژی در بخش حمل و نقل در کشورهای عضو  ترکيب مصرف انواع حامل

درصد، گازوئيال و نفات    1/51دهد که سهم مصرف بن ین موتور از کل مصرف انرژی این بخش  نشان مر 9108در سال 

 درصد بوده است.  3/1ها  درصد و مابقر سوخت 9/3درصد، سوخت جت و بن ین هواپيما  0/12کوره سبك 

درصاد   9/0و  3/8،  8/9رارت باه ترتياب   سنگ و محصوالت حاصل از آن و ح های نفتر و زغال مي ان مصرف فرآورده

هاای  هاای زیساتر و پساماندها و ساایر حامال      نسبت به سال گ شته کاهش و در مقابل مصرف گازطبيعر، برق، سوخت

 درصد اف ایش داشته است. 0/6و  8/1، 0/1، 6/1انرژی به ترتيب 

 یاك  حرکت برای شده مصرف انرژی مقدار دهنده نشان( نفر کيلومتر هر در انرژی) مسافر انرژی حمل شاخص شدت

ترکياب   انواع حااالت )مدادها(،   سهم به بسته مختلف کشورهای انرژی در شدت سط . است کيلومتر یك فاصله در مسافر

متفاوت ( نقليه وسيله هر در تعداد مسافر) ضریب بار و( غيره و اتوبوس مسافری، های اتومبيل مثال عنوان به) خودرو انواع

 شخصار خاود   باا خودروهاای   ماردم  )زیارا  کاسته شده اسات  زمان، از شدت آن گ شت با کشورها از یبسيار در است و

و  شخصار  یها لياز اتومب بيشتراستفاده  ليبه دلکنند(. به عنوان مثال این شاخص در ایاالت متحده آمریکا  مر رانندگر

 یربرعکس، در کشورها و است ادیز اريبس (قطارهاها و  مانند اتوبوس)با حمل و نقل کارآمدتر  سهیدر مقا رداخل یپروازها

، شاخص شدت انرژی مسافر 9103در سال  باشد. تر مر این شاخص پائينتر است،  ایرا رلیمانند فرانسه که حمل و نقل ر

 بلژیك و هلناد ، ليتوانر، لهستان، اسپانيا، جمهوری چك، مجارستانهای سبك برای کشورهای  ها و کاميون برای اتومبيل
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باه دليال اساتفاده بيشاتر از خودروهاای ساواری و        9111درصد نسبت به سال  0و  5، 02، 93، 12، 51، 68ه ترتيب ب

و بهبود در  به دليل تغيير حاالت )مددها(، IEAپروازهای داخلر، اف ایش داشته و این شاخص برای مابقر کشورهای عضو 

 های سواری، کاهش داشته است.کارایر اتومبيل

ایان شااخص در    .باشد مر کيلومتر یك فاصله در نقليه وسائط نقليه، بيانگر انرژی مصرفر وسائط انرژی شاخص شدت

درصاد نسابت باه     9و  8های سبك تنها در دو کشور اسپانيا و فنالند به ترتيب باا   ها و کاميون برای اتومبيل 9108سال 

ني  در ایاالت متحده آمریکا، زالناد ناو و پرتغاال باه      اف ایش یافته است. البته این شاخص برای انواع کاميون 9111سال 

 ف ونر یافته است.  9111درصد نسبت به سال  8و  05، 02ترتيب 

برای کشورهای لوک امبورگ،  9108انرژی مصرفر در هر تن کيلومتر برای انواع کاميون در سال  انرژی شاخص شدت

، 002به ترتيب بيش از  9111، بلژیك، یونان و زالندنو نسبت به سال چك، ایتاليا، ایاالت متحده آمریکا، فنالند، انگلستان

 درصد اف ایش داشته است.  9و  8  ،8، 90، 18، 88، 30، 80

 انباارداری،  آماوزش،  بهداشات،  ادارات دولتار،  فروشار،  خارده  اقتصادی نظيار  های بسياری از فعاليت بخش خدمات:

دولتار،   توانناد  ها مار  نمایند. این فعاليت بخش خدمات فعاليت مر ششپو تحت تفری  و غيره، سرگرمر، هتلداری، هنر،

 مختلاف  هاای ویژگار  باا  مختلف های زیرشاخه از تعدادی است ممکن فعاليت هر باشند. دو این از ترکيبر یا خصوصر و

یر و ساا  روشانایر  آب، گارم کاردن   از انرژی برای گرمایش و سارمایش محايط،   خدمات بخش تشکيل شده باشد. انرژی

های مختلف در بخش خدمات اهميت نسبر مصارف نهایر گوناگون تا حادی   از ميان فعاليت. نماید تجهي ات استفاده مر

هاا  کنند و یا بيمارستان ها نسبت به ادارات از انرژی بيشتری برای گرمایش آب استفاده مر متفاوت است. برای مثال هتل

 یش فضا نسبت به انبارها دارند. ناهمگونر این بخش باه علات وجاود اناواع    تمایل بيشتری به استفاده از انرژی برای گرما

مليتر اسات. هار سااختمان     چند های شرکت های خراش آسمان تا کوچك غ ایر مواد های فروشگاه از ساختمان مختلف

هار   بوده و مصارف نهایر در بخش خدمات نظير گرماایش و سارمایش یاا روشانایر بارای      فرد به دارای طراحر منحصر

 شود.  طور خاص و با توجه به ال امات مقررات ملر ساختمان طراحر مر ساختمان به

موضوعات این بخاش باه صاورت     کشورها، از های بخش خدمات در بسياری و عدم دسترسر به داده کمبود به باتوجه

پتاژول( اف ایش  2/803درصد ) 9/8با  9112-08های  کلر مطرح شده است. مي ان مصرف انرژی بخش خدمات طر سال

درصد مصرف  0/8بيش از  9108رسيد. در سال  9108پتاژول در سال  0/91988به  9112پتاژول در سال  9/02831از 

کاه آماار آن در دساترس      IEAنهایر جهان به این بخش اختصاص داشته است. البته این نسبت برای کشاورهای عضاو   

 3/1رژی بخش خدمات ایان کشاورها نسابت باه ساال قبال از آن       ، مصرف ان9108درصد است. در سال  0/01باشد،  مر

بيانگر آن است که سهم برق از کال مصارف    9108درصد اف ایش داشته است. ترکيب مصرف سوخت این بخش در سال 

 درصد بوده است. 0/01های انرژی  و سایر حامل 9/10درصد، گازطبيعر  3/55انرژی در این بخش 

 باه  خریاد  قادرت  براباری  شااخص  حساب  بار  افا وده  ارزش به انرژی مصرف) انرژی مصرف شدت همننين شاخص



      

 
   1892ترازنامه انرژي سال  809

 

 ا،يا تالیا ،رليشا  وناان، ی ه،يا ترکدر کشورهای  9108دهد که این شاخص در سال  نشان مر (9105 سال ثابت های قيمت

اسات. در  درصاد افا ایش داشاته     9و  6، 01، 95، 93، 18، 001به ترتيب  9111نسبت به سال  و فنالند ايپرتغال، اسپان

درصادی وضاعيت ایان بخاش      61بوده که نشان دهنده بهباود   13در کشور اسلواکر  9108مقابل این شاخص در سال 

 باشد. نسبت به سال پایه مر

 1/01باا   9112-08هاای   مي ان مصرف انرژی بخش کشاورزی طار ساال   ماهیگیري: و جطگلداري بخش كشاورزي،

رسايد. در ساال    9108پتااژول در ساال    1/8165باه   9112تاژول در سال پ 1/1688پتاژول( اف ایش از  1/180درصد )

درصد  0/0، نسبت به سال قبل از آن IEA، مصرف انرژی این بخش در کشورهای عضو و برخر کشورهای غيرعضو 9108

دهاد کاه ساهم     نشان مر 9108های انرژی مصرفر در این بخش در سال  اف ایش داشته است. ترکيب مصرف انواع حامل

درصاد باوده    8/01و  1/2، 1/03، 1/61ها به ترتيب  های زیستر و پسماند و سایر سوخت های نفتر، برق، سوختفرآورده

دهد که این شاخص در کشور لوک امبورگ نسبت به  نشان مر 9108در سال  انرژی مصرف شدت است. همننين شاخص

ایه، در وضعيت نامناسبتری قرار گرفته است. در مقابل برابر شده و وضعيت این کشور در قياس با سال پ 0/8، 9111سال 

درصادی وضاعيت ایان بخاش نسابت باه ساال پایاه          85بوده که نشان دهنده بهبود  05این شاخص در کشور اسلواکر 

 باشد. مر

پتااژول(   2/503درصاد )  2/85باا   9112-08هاای   مي ان مصرف انرژی بخش ساختمان طر ساال  بخش ساختمان:

، مصارف انارژی ایان بخاش در     9108رسايده اسات. در ساال     9108پتااژول در ساال    9/0683باه   1/0092اف ایش از 

درصد اف ایش داشته است. ترکيب مصارف   1/5، نسبت به سال قبل آن IEAکشورهای عضو و برخر کشورهای غيرعضو 

تر، بارق، گاازطبيعر و   های نف دهد که سهم فرآورده نشان مر 9108های انرژی مصرفر در این بخش در سال  انواع حامل

 9108در سال  انرژی مصرف شدت درصد بوده است. همننين شاخص 9/9و  3/8، 8/02، 3/62ها به ترتيب  سایر سوخت

برابر شده و وضعيت این کشور در قياس باا   3/2، 9111دهد که این شاخص در کشور مجارستان نسبت به سال  نشان مر

بوده که نشان دهنده  95ر گرفته است. در مقابل این شاخص در کشور اسلواکر سال پایه، در وضعيت بسيار نامناسبر قرا

 باشد. درصدی وضعيت این بخش نسبت به سال پایه مر 35بهبود 

پتااژول(   8/232درصاد )  1/03باا   9112-08های  مي ان مصرف انرژی بخش معدن طر سال بخش استخراج معدن:

، مصارف انارژی ایان بخاش در     9108رسايده اسات. در ساال     9108پتااژول در ساال    1/6395باه   2/5385اف ایش از 

درصد اف ایش داشته است. ترکيب مصارف   8/1، نسبت به سال قبل آن IEAکشورهای عضو و برخر کشورهای غيرعضو 

های نفتار، بارق و    دهد که سهم گازطبيعر، فرآورده نشان مر 9108های انرژی مصرفر در این بخش در سال  انواع حامل

در ساال   انارژی  مصارف  شادت  درصد بوده است. همننين شااخص  6/9و  5/03، 3/90، 9/58ها به ترتيب  وختسایر س

برابر شده و وضعيت  9/1و  5/1، 9111دهد که این شاخص در کشورهای مراکش و ترکيه نسبت به سال  نشان مر 9108

 19ر مقابل این شاخص در کشور مجارستان این کشورها در قياس با سال پایه، در وضعيت بسيار بدی قرار گرفته است. د

 باشد. درصدی وضعيت این بخش نسبت به سال پایه مر 68بوده که نشان دهنده بهبود 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هاي نفتي  نفت خام و فرآوردهجداول   -1-11-2

 گازطبيعي جداول   -2-11-2

 هاي تجدیدپذیرو انرژيبرق جداول   -3-11-2

 جداول اورانيوم   -4-11-2

 سنگ زغالجداول   -5-11-2

 تراز انرژي جداول   -6-11-2

 جداول محيط زیست  -7-11-2

 نرژي جداول بهينه سازي مصرف ا  -8-11-2
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  خامنفت 

 نفت خام  ذخایر  -

 خامتوليد نفت   -

 ها ها و سایر هيدروکربنتوليد مایعات گازي، افزودني  -

 بخش تبدیل، بخش انرژي و مصرف نهایي نفت خام مصرف   -

 هاي نفت ظرفيت پاالیشگاه  -

 هاپاالیشگاهورودي   -

 هاخوراك پاالیشگاه  -

 خام درات نفت واردات و صا  -

 هاي فروش نفت خام  قيمت  -

 

 هاي نفتي  فرآورده 

 هاپاالیشگاههاي نفتي  توليد فرآورده  -

 هاي نفتي  مصرف نهایي فرآورده  -

 هاي نفتي  واردات و صادرات فرآورده  -

    OECDقيمت بنزین، نفت گاز، نفت کوره سبک و سنگين در کشورهاي   -

 هاي نهایيمصرف کنندگان نهایي فرآورده شاخص قيمت اسمي و واقعي  -

 
 هاي نفتي  نفت خام و فرآورده جداول -1-11-2
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 2118 -211۲و  211۲هاي  طي سال  (2)جهان (1)(: ذخایر تثبيت شده نفت2-1جدول )

 نام کشور

 در پایان سال
211۲  

 )ميليارد بشکه(

 در پایان سال
2118  

 )ميليارد بشکه(

 211۲در پایان سال 

 ميليارد
 بشکه

ميليارد 
 تن

سهم در کل 
 )درصد(

ذخایر  نسبت
 (3)به توليد

             آمریکاي شمالي

 11.1 4.0 8.2 68.9 68.9 30.9 ایاالت متحده امریکا

 82.3 9.8 27.3 169.7 170.8 175.0 (4)کانادا

 8.3 0.3 0.8 5.8 5.8 11.9 مکزیک

 27.2 14.1 36.3 244.4 245.5 217.8 جمع آمریکاي شمالي

             آمریکاي مرکزي و جنوبي

 10.5 0.1 0.3 2.4 2.4 2.5 آرژانتین

 8.4 0.1 0.2 1.6 1.6 2.7 اکوادور

 12.1 0.7 1.8 12.7 13.4 12.9 برزیل

 16.5 ◊ 0.1 0.9 0.9 1.1 پرو

 6.1 0.1 0.3 2.0 1.8 1.4 کلمبیا

 (6) 17.5 48.0 303.8 303.8 211.2 (5)ونزوئال

 10.8 ◊ 0.1 0.8 0.8 1.6 سایر

 143.8 18.7 50.9 324.1 324.7 233.3 و جنوبيجمع آمریکاي مرکزي 

             اروپا و اورآسيا

 24.6 0.4 1.0 7.0 7.0 7.0 آذربایجان

 26.3 ◊ 0.1 0.6 0.6 0.6 ازبکستان

 6.6 0.2 0.4 2.7 2.7 2.8 انگلستان

 17.0 ◊ 0.1 0.6 0.6 0.5 ایتالیا

 6.2 ◊ 0.1 0.6 0.6 0.6 ترکمنستان

 11.7 ◊ 0.1 0.4 0.4 0.9 دانمارک

 25.5 6.2 14.7 107.2 107.2 105.6 روسیه

 22.0 ◊ 0.1 0.6 0.6 0.6 رومانی

 42.6 1.7 3.9 30.0 30.0 30.0 قزاقستان

 13.5 0.5 1.1 8.5 8.6 7.1 نروژ

 15.3 0.1 0.3 1.9 1.9 2.3 سایر

 24.3 9.2 21.7 160.1 160.2 158.0 جمع اروپا و اورآسيا

             خاورميانه

 67.0 5.6 13.0 97.8 97.8 97.8 امارات متحده عربی

 83.1 8.4 19.6 145.0 145.0 115.0 عراق

 68.9 17.2 40.9 297.6 297.7 264.6 عربستان سعودی

 15.2 0.3 0.7 5.4 5.4 5.5 عمان
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 ... ادامه 2118 -211۲و  211۲هاي  طي سال  (2)جهان (1)(: ذخایر تثبيت شده نفت2-1جدول )

 ام کشورن

 در پایان سال
211۲  

 )ميليارد بشکه(

 در پایان سال
2118  

 )ميليارد بشکه(

 211۲در پایان سال 

 ميليارد
 بشکه

ميليارد 
 تن

سهم در کل 
 )درصد(

نسبت ذخایر 
 (3)به توليد

 36.7 1.5 2.6 25.2 25.2 25.9 قطر

 92.8 5.9 14.0 101.5 101.5 101.5 کویت

 (6) 9.3 22.1 161.3 161.3 142.8 سایر

 75.3 48.1 112.9 833.8 833.9 753.1 جمع خاورميانه

             آفریقا

 22.5 0.7 1.5 12.2 12.2 12.2 الجزایر

 (6) 2.8 6.3 48.4 48.4 46.4 لیبی

 12.3 0.2 0.4 3.1 3.1 4.4 مصر

 48.0 2.1 5.0 37.0 37.0 37.2 نیجریه

 23.8 1.4 3.4 25.1 25.1 22.8 سایر

 41.0 7.2 16.6 125.7 125.7 123.0 ع آفریقاجم

             آسيا و اقيانوسيه

 13.4 0.1 0.3 2.4 2.4 4.1 استرالیا

 8.7 0.1 0.3 2.5 3.2 4.3 اندونزی

 1.7 ◊ ◊ 0.3 0.3 0.4 تایلند

 18.7 1.5 3.6 26.2 26.2 21.6 چین

 11.9 0.2 0.4 2.8 2.8 3.6 مالزی

 51.0 0.3 0.6 4.4 4.4 4.5 ویتنام

 15.5 0.3 0.6 4.7 4.5 5.8 هند

 19.2 0.1 0.3 2.5 2.3 2.2 سایر

 16.4 2.6 6.1 45.7 46.0 46.6 جمع آسيا و اقيانوسيه

 49.9 100.0 244.6 1733.9 1735.9 1531.8 جمع جهان

 OECD 234.7 261.3 260.1 38.3 15.0 25.1کشورهای 

 OECD 1297.1 1474.6 1473.7 206.3 85.0 60.4کشورهای غیر 

 93.6 70.1 171.8 1214.7 1214.8 1040.8 کشورهای عضو اوپک

 23.9 29.9 72.8 519.2 521.1 491.0 کشورهای غیر عضو اوپک

 9.0 0.3 0.7 5.0 5.1 6.0 کشور اتحادیه اروپا 82

 - 9.4 26.4 162.4 163.5 169.8 های نفتی کانادا: کل شن

 - 1.2 3.3 20.1 21.2 26.5 در حال توسعه فعال    

 - 15.1 42.0 261.8 261.8 133.4 ونزوئال: کمربند نفتی اورینوکو

 .BP Amoco Statistical Review of World Energy, 2020 Edition مأخذ:

 گردد. شامل نفت خام، مایعات و میعانات گازی می (1
 انند در آینده قطعاً توجیه اقتصادی و عملیاتی داشته باشند.تو شامل مقادیری است که باتوجه به اطالعات زمین شناسی و فنی مخازن، می (2
 برآورد شده است. BPمحاسبه این نسبت از تقسیم حجم ذخیره برحسب میلیارد بشکه به میزان تولید برحسب هزار بشکه به روز براساس آمار منتشره از سوی  (3
 گردد. های نفتی کانادا نیز می شامل ذخایر شن (4
 گردد. نفتی اورینوکو نیز میشامل ذخایر کمربندی  (5

 باشند. می ۱5/۱ مقادیر کمتر از ◊    سال است. 1۱۱نسبت ذخایر به تولید بیش از   (6
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نمودار ) 1-2( : ذخایر تثبيت شده نفت در مناطق مختلف جهان

 

   

3  

3  

9  

3   

   8   39   38
سال

(ميليارد بشکه)

آمریکاي شمالي آمریکاي  مرکزي و جنوبي اروپا و اورآسيا خاورميانه آفریقا   آسيا و اقيانوسيه

 

نمودار )2-2( : عمر ذخایر نفتي مناطق مختلف جهان در سال 2019

41/0
27/2 24/3 16/4

143/8

75/3

 

3 

9 

3  

33 

آمریکاي مرکزي و

جنوبي

خاورميانه آفریقا آمریکاي شمالي اروپا و اورآسيا آسيا و اقيانوسيه

( سال )

 

11/7

18/7

17/412/2

35/7
4/4

ایران عراق کویت عربستان سعودي امارات متحده عربي سایر

 

 ) درصد ( 211۲( : توزیع ذخایر تثبيت شده نفت خاورميانه در سال 2 -3نمودار )
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  2117 -211۲ و 211۲هاي  (: توليد نفت در جهان طي سال2-2جدول )

 )ميليون تن(

 2019 2018 2017 2009 نام کشور
 2118/211۲تغييرات 

 )درصد(

 211۲سهم در کل 
 )درصد(

             آمریکاي شمالي

 15.4 11.3 603.4 542.1 461.3 264.4 ایاالت متحده امریکا

 4.8 0.3 188.7 188.3 170.8 101.4 کانادا

 2.3 7.0- 88.4 95.1 100.8 135.1 مکزیک

 22.4 6.7 880.5 825.4 732.9 500.9 جمع آمریکاي شمالي

             آمریکاي مرکزي و جنوبي

 0.7 3.9 26.3 25.3 24.8 31.2 آرژانتین

 0.7 2.7 27.7 27.0 27.7 25.4 اکوادور

 3.6 7.6 141.5 131.4 133.2 99.2 برزیل

 0.1 10.1 2.7 2.4 2.2 3.7 پرو

 ◊ 3.9 0.2 0.2 0.2 0.2 شیلی

 1.2 2.4 45.7 44.6 44.0 34.6 کلمبیا

 1.3 37.5- 49.2 78.8 106.1 155.0 ونزوئال

 0.2 7.7- 8.6 9.3 9.8 11.7 سایر

 7.7 5.4- 301.7 318.9 348.0 360.9 جمع آمریکاي مرکزي و جنوبي

             اروپا و اورآسيا

 0.9 3.6- 34.6 35.9 36.0 48.4 آذربایجان

 0.1 7.6- 1.9 2.1 2.2 2.8 آلمان

 ◊ 5.4- 0.6 0.7 0.7 0.9 اتریش

 0.1 3.2- 2.8 2.9 2.8 4.5 ازبکستان

 ◊ 54.0- ◊ 0.1 0.1 0.1 اسپانیا

 - - - - - - استونی

 ◊ 20.0- ◊ ◊ ◊ ◊ اسلواکی

 1.2 2.5 48.7 47.6 43.2 62.8 انگلستان

 ◊ 5.2 1.7 1.6 1.5 2.9 اوکراین

 0.1 13.2- 4.1 4.7 4.1 4.6 ایتالیا

 - - - - - - ایرلند

 - - - - - - بلژیک

 ◊ - ◊ ◊ ◊ ◊ بلغارستان
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 ... ادامه 2117 -211۲ و 211۲هاي  (: توليد نفت در جهان طي سال2-2جدول )
 )ميليون تن( 

 2019 2018 2017 2009 نام کشور
 2118/211۲تغييرات 

 )درصد(

 211۲سهم در کل 
 )درصد(

 - - - - - - پرتغال

 ◊ 12.5- ◊ ◊ ◊ ◊ نتاجیکستا

 0.2 2.3- 9.4 9.7 10.3 9.6 ترکمنستان

 0.1 4.7 3.0 2.9 2.6 2.4 ترکیه

 ◊ 26.4- 0.1 0.1 0.1 0.2 جمهوری چک

 0.1 11.4- 5.0 5.7 6.7 12.9 دانمارک

 ◊ 1.1 1.7 1.7 1.7 1.7 )روسیه سفید( بالروس

 13.4 0.8 527.5 523.3 514.5 476.7 روسیه

 0.1 1.3- 3.4 3.5 3.5 4.4 رومانی

 - - - - - - سوئد

 - - - - - - سوئیس

 ◊ 6.3- 0.7 0.8 0.8 0.9 فرانسه

 - - - - - - فنالند

 ◊ 9.5- 0.2 0.2 0.2 0.1 قرقیزستان

 2.3 0.2 90.6 90.4 86.2 76.5 قزاقستان

 - - - - - - لوکزامبورگ

 ◊ 3.9- 1.0 1.0 1.0 0.7 لهستان

 ◊ 15.2- ◊ ◊ 0.1 0.1 لیتوانی

 ◊ 10.9 0.9 0.8 0.7 0.8 مجارستان

 1.8 5.3- 69.9 73.7 78.4 100.9 نروژ

 ◊ 17.2- 0.7 0.9 1.0 1.3 هلند

 ◊ 18.0- 0.2 0.2 0.1 0.1 یونان

 0.1 1.8 2.6 2.5 2.6 2.0 سایر

 20.7 0.2- 811.4 812.8 801.1 818.2 جمع اروپا و اورآسيا

             خاورميانه

 4.0 6.0 158.7 149.7 147.7 111.6 عربی امارات متحده

 5.9 3.2 231.5 224.4 219.7 115.4 عراق

 12.4 5.1- 488.1 514.1 496.4 407.9 عربستان سعودی

 1.2 0.8- 47.5 47.9 47.7 39.7 عمان

 0.7 0.9- 29.0 29.2 29.2 35.7 قطر

 3.5 2.3- 135.5 138.7 137.1 114.7 کویت

 3.3 31.9- 128.1 188.0 203.5 236.6 سایر

 31.0 5.7- 1218.4 1292.1 1281.4 1061.6 جمع خاورميانه
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 ... ادامه 2117 -211۲ و 211۲هاي  (: توليد نفت در جهان طي سال2-2جدول )
 )ميليون تن( 

 2019 2018 2017 2009 نام کشور
 2118/211۲تغييرات 

 )درصد(

 211۲سهم در کل 
 )درصد(

             آفریقا

 ◊ 19.2- ◊ ◊ ◊ 0.3 ی جنوبیآفریقا

 1.2 1.8- 47.7 48.6 49.5 57.1 الجزایر

 1.5 11.9 59.7 53.3 42.3 78.2 لیبی

 0.8 2.6- 29.4 30.2 31.0 32.7 مصر

 ◊ 20.0- ◊ ◊ ◊ ◊ مراکش

 2.6 8.1 100.6 93.1 90.5 104.0 نیجریه

 3.4 1.8- 134.9 137.4 143.0 170.1 سایر

 9.5 2.7 372.3 362.6 356.3 442.4 جمع آفریقا

             آسيا و اقيانوسيه

 0.4 18.3 14.4 12.2 13.0 21.1 استرالیا

 0.9 3.6- 36.2 37.5 38.9 45.9 اندونزی

 - - - - - - بنگالدش

 0.1 2.5- 4.2 4.3 4.4 3.2 پاکستان

 0.3 ◊ 12.1 12.1 12.6 11.9 تایلند

 4.9 1.4 191.8 189.1 191.5 189.5 چین

 ◊ - ◊ ◊ ◊ ◊ ین تایپهچ

 ◊ 0.2 1.1 1.1 1.4 2.6 زالند نو

 ◊ 27.7 0.2 0.2 0.2 0.3 ژاپن

 - - - - - - سنگاپور

 ◊ 9.6 0.7 0.6 0.7 1.1 فیلیپین

 ◊ 19.2- ◊ ◊ ◊ ◊ کره جنوبی

 - - - - - - کره شمالی

 0.7 7.4- 28.6 30.9 31.7 31.7 مالزی

 0.3 8.3- 11.0 12.0 13.6 16.4 ویتنام

 0.8 4.6- 32.6 34.2 35.7 33.7 هند

 0.3 4.2 10.6 10.2 11.1 15.6 سایر

 8.8 0.3- 343.6 344.5 354.8 372.9 جمع آسيا و اقيانوسيه

 100.0 0.7- 3928.0 3956.5 3874.4 3556.9 جمع جهان

 OECD 716.6 889.5 980.3 1033.3 5.4 26.3کشورهای 

 OECD 2840.3 2985.0 2976.2 2894.6 -2.7 73.7کشورهای غیر 

 1.7 0.9- 68.1 68.8 65.1 93.3 کشور اتحادیه اروپا 82

 .IEA, International Energy Agency, Online Data Services, www.iea.org مأخذ:

 باشند.  می ۱5/۱ مقادیر کمتر از ◊



      

 
   3489ترازنامه انرژي سال   43

 

 211۲و  2118هاي  سالها در جهان در  ها و سایر هيدروکربن (: توليد مایعات گازي، افزودني2-3جدول )

 )ميليون تن(

 نام کشور
 (1)ها سایر هيدروکربن ها افزودني (NGLمایعات گازي )

2018 2019 2018 2019 2018 2019 

             آمریکاي شمالي

 - - - - 139.0 123.1 ایاالت متحده امریکا

 58.6 55.8 - - 17.2 17.6 کانادا

 - - 0.2 0.2 6.3 6.8 مکزیک

 58.6 55.8 0.2 0.2 162.5 147.4 مریکاي شماليجمع آ

             آمریکاي مرکزي و جنوبي

 - - 0.3 0.3 4.2 3.9 آرژانتین

 - - - - 0.2 0.2 اکوادور

 - - - - 3.7 4.0 برزیل

 - - - - 2.8 2.7 پرو

 - - - - 0.3 0.2 شیلی

 - - - - 0.3 0.3 کلمبیا

 - - - - 4.8 6.1 ونزوئال

 - - - - 1.9 2.0 سایر

 - - 0.3 0.3 18.3 19.4 جمع آمریکاي مرکزي و جنوبي

             اروپا و اورآسيا

 - - - - 2.9 2.9 آذربایجان

 - - 1.4 1.6 - - آلمان

 - - - - ◊ ◊ اتریش

 0.1 0.1 - - - - ازبکستان

 - - - - - - اسپانیا

 - - - - - - استونی

 - - - - ◊ ◊ اسلواکی

 - - - - 3.1 3.3 انانگلست

 - - ◊ ◊ 0.7 0.7 اوکراین

 - - 0.5 0.5 - - ایتالیا

 - - - - - - ایرلند

 - - - - - - بلژیک

 - - - - - - بلغارستان

 - - - - - - پرتغال
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 ... ادامه 211۲و  2118هاي  ها در جهان در سال ها و سایر هيدروکربن (: توليد مایعات گازي، افزودني2-3جدول )

 )ميليون تن(

 نام کشور
 (1)ها سایر هيدروکربن ها افزودني (NGLمایعات گازي )

2018 2019 2018 2019 2018 2019 

 - - - - - - تاجیکستان

 - - - - 1.0 1.0 ترکمنستان

 - - - - - - ترکیه

 - - 0.1 0.1 - - جمهوری چک

 - - - - - - دانمارک

 - - - - 0.1 0.1 )روسیه سفید( بالروس

 - - - - 32.1 32.2 روسیه

 - - ◊ ◊ 0.1 0.1 رومانی

 - - - - - - سوئد

 - - - - - - سوئیس

 - - 0.2 0.1 - - فرانسه

 - - - - - - فنالند

 - - - - - - قرقیزستان

 - - - - 1.6 1.5 قزاقستان

 - - - - - - لوکزامبورگ

 - - ◊ ◊ - - لهستان

 - - - - - - لیتوانی

 - - ◊ 0.1 0.2 0.2 مجارستان

 - - 0.1 0.1 8.9 10.0 نروژ

 - - 0.2 0.4 0.1 0.2 هلند

 - - - - - - یونان

 - - ◊ ◊ 0.1 0.1 سایر

 0.1 0.1 2.6 2.8 50.9 52.3 جمع اروپا و اورآسيا

             خاورميانه

 - - - - 30.0 28.9 امارات متحده عربی

 - - - - 2.1 2.0 عراق

 - - - - 58.3 59.5 عربستان سعودی

 - - - - 0.2 0.2 عمان

 - - - - 39.6 39.2 قطر

 - - - - 8.9 8.9 کویت

 - - - - 31.0 31.5 سایر

 - - - - 170.2 170.3 جمع خاورميانه



      

 
   3489ترازنامه انرژي سال   43

 

 ... ادامه 211۲و  2118هاي  ها در جهان در سال ها و سایر هيدروکربن : توليد مایعات گازي، افزودني(2-3جدول )

 تن( )ميليون

 نام کشور
 (1)ها سایر هيدروکربن ها افزودني (NGLمایعات گازي )

2018 2019 2018 2019 2018 2019 

             آفریقا

 - - - - 0.1 0.1 آفریقای جنوبی

 - - - - 17.1 17.2 الجزایر

 - - - - 4.2 3.4 لیبی

 - - - - 1.1 1.2 مصر

 - - - - - - مراکش

 - - - - 2.3 2.4 نیجریه

 - - - - 3.4 3.3 سایر

 - - - - 28.2 27.5 جمع آفریقا

             آسيا و اقيانوسيه

 - - - - 0.9 0.9 استرالیا

 - - - - 1.1 1.1 اندونزی

 - - - - 0.4 0.4 بنگالدش

 - - - - 0.6 0.6 پاکستان

 - - - - 6.5 6.8 تایلند

 - - - - 0.2 0.2 چین

 - - - - - - چین تایپه

 - - - - 0.2 0.2 زالند نو

 - - - - 0.2 0.2 ژاپن

 - - - - - - سنگاپور

 - - - - - - فیلیپین

 - - 0.7 0.7 - - کره جنوبی

 - - - - - - کره شمالی

 - - - - 1.8 1.9 مالزی

 - - - - 1.0 1.0 ویتنام

 - - - - 4.9 4.9 هند

 - - - - 0.5 0.5 سایر

 - - 0.7 0.7 18.2 18.8 جمع آسيا و اقيانوسيه

 58.8 55.9 3.8 4.1 448.3 435.7 جمع جهان

 OECD 162.7 176.4 3.8 3.4 55.8 58.6کشورهای 

 OECD 273.0 271.9 0.4 0.4 0.1 0.1کشورهای غیر 

 - - 2.5 2.7 3.6 3.9 کشور اتحادیه اروپا 82

 .IEA, International Energy Agency, Online Data Services, www.iea.org مأخذ:

 های قیری است. ها مانند شیل نفتی یا نفت خام مصنوعی حاصل از ماسه ( سایر هیدروکربن1
 باشند. می ۱5/۱ مقادیر کمتر از ◊



   تحوالت بخش انرژي در جهان  

  

434 

 2117-2118 و 211۲هاي  (: مصرف بخش تبدیل، بخش انرژي و مصرف نهایي نفت خام در سال2-4جدول )

 )ميليون تن(

 نام کشور
 (1)مصرف نهایي بخش انرژيخودمصرفي  مصرف بخش تبدیل

2009 2017 2018 2009 2017 2018 2009 2017 2018 

 آمریکاي شمالي

   
  

 
  

 - - - - - - 837.0 818.3 726.9 ایاالت متحده امریکا   

 - - - - - - 60.5 63.0 68.5 کانادا

 - - - - - - 34.2 43.0 68.6 مکزیک

 - - - - - - 931.6 924.3 864.0 جمع آمریکاي شمالي

 آمریکاي مرکزي و جنوبي
   

  
 

  
   

 - - - 0.1 0.1 ◊ 23.3 24.9 26.0 آرژانتین

 - - - 0.2 0.1 0.1 9.2 9.0 9.0 اکوادور

 - - - - - - 84.5 85.5 90.5 برزیل

 - - - - - - 7.9 8.3 9.4 پرو

 - - - - - - 8.8 8.6 10.0 شیلی

 ◊ ◊ 0.1 0.2 0.2 0.2 19.6 18.6 15.6 کلمبیا
 - - - - - - 21.1 25.6 44.5 ونزوئال

 1.1 1.2 0.7 ◊ ◊ ◊ 20.7 21.5 39.4 سایر

 1.2 1.2 0.8 0.5 0.5 0.4 195.1 202.2 244.4 جمع آمریکاي مرکزي و جنوبي

 اروپا و اورآسيا
   

  
 

  
   

 - - - - - - 5.8 5.6 4.0 آذربایجان

 - - - - - - 87.8 93.2 100.9 آلمان

 - - - - - - 9.0 8.1 8.3 اتریش

 - 0.1 0.1 ◊ ◊ ◊ 4.1 3.7 4.8 ازبکستان

 - - ◊ - - - 67.9 66.0 52.7 اسپانیا

 - - - - - - - - - استونی

 - - - - - - 5.4 5.6 5.7 اسلواکی

 - - - - - - 51.5 53.2 70.7 انگلستان

 ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ 2.3 2.3 10.2 اوکراین
 - - - - - - 67.0 69.7 80.3 ایتالیا

 - - - - - - 3.0 3.2 2.8 ایرلند

 - - - - - - 33.0 34.1 31.3 بلژیک

 - - - - - - 5.9 6.8 6.2 بلغارستان

 - - - - - - 12.5 14.1 10.4 پرتغال

 - - - - - - 0.1 ◊ ◊ تاجیکستان

 - - - - - - 8.6 8.6 7.6 ترکمنستان

 - - - - - - 23.5 27.7 18.7 ترکیه

 - - - - - - 7.5 7.9 7.4 جمهوری چک

 - - - - - - 7.6 7.5 7.8 دانمارک



      

 
   3489ترازنامه انرژي سال  433

 

 ... ادامه2117-2118 و 211۲هاي  (: مصرف بخش تبدیل، بخش انرژي و مصرف نهایي نفت خام در سال2-4جدول )

 )ميليون تن( 

 نام کشور
 (1)مصرف نهایي خودمصرفي بخش انرژي مصرف بخش تبدیل

2009 2017 2018 2009 2017 2018 2009 2017 2018 

 - - - - - - 18.2 18.2 21.6 )روسیه سفید( بالروس

 ◊ ◊ ◊ 0.2 0.3 0.3 254.7 257.8 225.3 روسیه
 - - - ◊ - ◊ 11.6 11.4 11.2 رومانی

 - - - - - - 20.1 19.5 19.6 سوئد

 - - - - - - 3.0 2.9 4.7 سوئیس

 - - - - - - 54.0 57.2 72.1 فرانسه

 - - - - - - 11.6 11.2 10.9 فنالند

 - - - - - - 0.5 0.4 0.1 قرقیزستان

 ◊ 0.6 0.3 1.8 1.8 0.2 16.3 14.8 12.4 قزاقستان

 - - - - - - - - - لوکزامبورگ

 - - - - - - 26.9 25.1 20.3 لهستان

 - - - - - - 9.7 9.8 8.4 لیتوانی

 - - - - - - 7.0 6.5 6.3 مجارستان

 - - - - - - 14.4 13.3 13.9 نروژ

 - - - - - - 54.1 52.8 48.1 هلند

 - - - - - - 24.3 24.0 17.2 یونان

 - - - - - - 8.2 8.3 9.9 سایر

 ◊ 0.7 0.5 2.0 2.1 0.5 937.2 950.5 932.2 جمع اروپا و اورآسيا

 خاورميانه
   

  
 

  
   

 - - - - - - 34.6 33.3 8.5 امارات متحده عربی

 0.7 0.7 4.9 - ◊ ◊ 139.7 145.6 104.2 عربستان سعودی

 - - - - - - 14.9 11.4 8.0 عمان

 - - - - - - 3.6 3.6 3.5 قطر

 - - - - - - 36.0 35.1 46.4 کویت

 - - - 2.9 2.9 0.4 158.4 156.8 151.8 سایر

 0.7 0.7 4.9 2.9 2.9 0.4 387.2 385.7 322.4 جمع خاورميانه

 آفریقا
   

  
 

  
   

 - - - - - - 18.9 19.1 25.0 آفریقای جنوبی

 0.1 - - 0.5 0.5 0.5 26.8 24.2 22.2 الجزایر

 - - - - - - 5.6 4.8 16.7 لیبی

 - - - - - - 26.3 25.8 29.8 مصر

 - - - - - - - - 4.6 مراکش

 - - - - - - 2.3 4.0 2.4 نیجریه

 - - - 0.2 0.2 0.1 17.4 17.2 19.5 سایر

 0.1 - - 0.6 0.6 0.5 97.3 95.2 120.2 جمع آفریقا
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 ... ادامه2117-2118 و 211۲هاي  (: مصرف بخش تبدیل، بخش انرژي و مصرف نهایي نفت خام در سال2-4جدول )

 )ميليون تن( 

 نام کشور
 (1)مصرف نهایي خودمصرفي بخش انرژي مصرف بخش تبدیل

2009 2017 2018 2009 2017 2018 2009 2017 2018 

 آسيا و اقيانوسيه
   

  
 

  
   

 ◊ ◊ ◊ ◊ 0.1 0.1 22.1 21.1 27.0 استرالیا

 1.8 1.8 2.6 - - - 44.5 43.1 44.9 اندونزی

 - - - - - - 1.2 1.4 0.8 بنگالدش

 - - - - - - 13.9 14.0 9.9 پاکستان

 - - - - - - 63.4 63.3 51.7 تایلند

 0.5 0.7 3.4 3.1 3.0 4.9 621.8 584.9 371.2 چین

 - - - - - - 47.9 45.8 50.5 چین تایپه

 - - - - - - 5.2 5.4 4.8 زالند نو

 ◊ ◊ ◊ ◊ 0.1 ◊ 149.1 156.3 168.8 ژاپن

 - - - - - - 45.4 46.6 39.5 سنگاپور

 - - - 0.1 0.2 0.3 11.7 10.3 7.0 فیلیپین

 - - - - - ◊ 150.1 151.6 113.8 کره جنوبی

 - - - - - - 0.5 0.5 0.5 کره شمالی

 - - - 0.2 0.2 - 24.7 26.3 25.5 مالزی

 - - - - - - 10.8 6.1 1.5 ویتنام

 - - - - - - 257.2 251.9 186.6 هند

 - - - ◊ ◊ - 3.6 3.6 4.1 سایر

 2.4 2.5 6.1 3.4 3.5 5.3 1473.0 1432.2 1108.0 جمع آسيا و اقيانوسيه

 4.4 5.1 12.3 9.5 9.6 7.1 4021.5 3990.0 3591.2 جمع جهان

 ◊ ◊ ◊ OECD 1818.1 1891.0 1879.7 0.1 0.1 0.1ورهای کش

 OECD 1773.1 2099.0 2141.8 7.0 9.5 9.4 12.3 5.1 4.3کشورهای غیر 

 - - ◊ ◊ - ◊ 581.1 590.5 603.6 کشور اتحادیه اروپا 82

 .IEA, International Energy Agency, Online Data Services, www.iea.org مأخذ:

 های مختلف کشورهای زیر کاربرد دارد: ر بخش( نفت خام د1
 بخش کشاورزی و جنگلداری: روسیه -
 مصارف نامشخص: روسیه و چین -
 مصارف غیر انرژی: چین، اندونزی، اوکراین، ازبکستان و ویتنام -
 صنایع نامشخص: چین، کوبا، کلمبیا، قزاقستان، عربستان سعودی و برخی از کشورهای آفریقایی -
 تی:های صنع در زیربخش -

آالت: کلمبیزا. غزذایی و    آهن و فوالد: کلمبیا.  شیمیایی و پتروشیمیایی: کلمبیا، روسیه، اسپانیا و ژاپن. مواد معدنی غیرفلززی: کلمبیزا و روسزیه. ماشزین    
 لیاتنباکو: کلمبیا، روسیه و استرالیا. چوب و صنایع چوبی: کلمبیا. ساختمان: کلمبیا و روسیه. نساجی و چرم: کلمبیا و استرا

 باشند. می ۱5/۱ مقادیر کمتر از ◊



      

 
   3489ترازنامه انرژي سال  433

 

  2117 -211۲و  211۲هاي  هاي نفت جهان طي سال (: ظرفيت پاالیشگاه2-5جدول )

 (1)(بشکه در روز هزار)

 2019 2018 2017 2009 نام کشور
 2118/211۲تغييرات 

 )درصد(

 211۲سهم در کل 
 )درصد(

             آمریکاي شمالي

 18.7 1.1 18974 18762 18567 17597 ایاالت متحده امریکا

 2.0 1.4 2054 2025 1970 1976 کانادا

 1.5 - 1558 1558 1546 1463 مکزیک

 22.3 1.1 22586 22345 22082 21036 جمع آمریکاي شمالي

 آمریکاي مرکزي و جنوبي
      

 0.6 - 580 580 657 625 آرژانتین

 0.2 - 175 175 175 175 اکوادور

 2.3 0.2 2290 2285 2285 1992 برزیل

 0.2 - 253 253 253 252 پرو

 0.3 - 258 258 258 242 شیلی

 0.4 - 421 421 421 336 کلمبیا

 1.3 - 1303 1303 1303 1303 ونزوئال

 0.7 - 704 704 869 1385 سایر

 5.9 0.1 5984 5979 6221 6310 جمع آمریکاي مرکزي و جنوبي

 اروپا و اورآسيا
      

 0.1 - 120 120 205 205 یجانآذربا

 2.1 - 2085 2085 2069 2362 آلمان

 0.2 - 193 193 193 201 اتریش

 0.2 - 232 232 232 232 ازبکستان

 1.6 1.4 1586 1564 1562 1362 اسپانیا

 0.1 - 122 122 122 122 اسلواکی

 1.2 - 1227 1227 1227 1757 انگلستان

 0.2 - 250 250 250 582 اوکراین

 1.9 - 1900 1900 1900 2396 ایتالیا

 0.1 - 75 75 75 75 ایرلند

 0.8 - 776 776 776 786 بلژیک

 0.2 - 195 195 195 180 بلغارستان
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 ... ادامه 2117 -211۲و  211۲هاي  هاي نفت جهان طي سال (: ظرفيت پاالیشگاه2-5جدول )

 (1)بشکه در روز( )هزار

 2019 2018 2017 2009 نام کشور
 2118/211۲تغييرات 

 )درصد(

 211۲سهم در کل 
 )درصد(

 0.3 - 330 330 330 306 پرتغال

 0.3 - 271 271 271 251 ترکمنستان

 0.8 0.5 822 818 596 613 ترکیه

 0.2 - 175 175 175 193 جمهوری چک

 0.2 - 181 181 181 189 دانمارک

 0.5 - 520 520 490 460 )روسیه سفید( بالروس

 6.6 1.9 6721 6596 6596 5425 روسیه

 0.2 0.9- 252 254 247 283 رومانی

 0.4 - 454 454 454 454 سوئد

 0.1 - 68 68 68 140 سوئیس

 1.2 - 1245 1245 1245 1847 فرانسه

 0.3 - 261 261 261 261 فنالند

 0.4 2.6 400 390 360 330 قزاقستان

 0.6 - 581 581 568 491 لهستان

 0.2 - 241 241 241 241 لیتوانی

 0.2 - 165 165 165 165 مجارستان

 0.3 - 342 342 342 316 نروژ

 1.3 0.8 1309 1299 1299 1280 هلند

 0.5 - 528 528 528 425 یونان

 0.4 0.8 403 400 400 430 سایر

 23.7 0.7 24030 23858 23622 24361 جمع اروپا و اورآسيا

         خاورميانه
 

  

 1.3 6.3 1307 1229 1229 702 حده عربیامارات مت

 2.8 - 2835 2835 2826 2109 عربستان سعودی

 0.3 - 334 334 304 222 عمان

 0.4 - 429 429 429 283 قطر

 0.7 - 736 736 736 936 کویت

 4.3 5.7 4381 4146 3966 3744 سایر

 9.9 3.2 10022 9709 9490 7996 جمع خاورميانه
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 ... ادامه 2117 -211۲و  211۲هاي  هاي نفت جهان طي سال ت پاالیشگاه(: ظرفي2-5جدول )

 (1)بشکه در روز( )هزار

 2019 2018 2017 2009 نام کشور
 2118/211۲تغييرات 

 )درصد(

 211۲سهم در کل 
 )درصد(

         آفریقا
 

  

 0.5 - 520 520 520 520 آفریقای جنوبی

 0.6 - 657 657 657 554 الجزایر

 0.8 - 795 795 810 810 مصر

 1.2 0.5 1228 1222 1212 1179 سایر

 3.2 0.2 3200 3194 3199 3063 جمع آفریقا

         آسيا و اقيانوسيه
 

  

 0.4 0.3 455 454 454 734 استرالیا

 1.1 - 1094 1094 1111 1099 اندونزی

 ◊ - 43 43 43 39 بنگالدش

 0.4 - 401 401 401 276 پاکستان

 1.2 - 1235 1235 1235 1236 تایلند

 16.0 3.5 16199 15655 15231 11334 چین

 1.1 - 1083 1083 1083 1197 چین تایپه )تایوان(

 0.1 - 136 136 136 136 زالند نو

 3.3 - 3343 3343 3343 4630 ژاپن

 1.5 - 1514 1514 1514 1427 سنگاپور

 0.3 - 271 271 271 267 فیلیپین

 3.3 1.4 3393 3346 3298 2746 کره جنوبی

 0.6 - 625 625 625 572 مالزی

 0.4 - 367 367 167 159 ویتنام

 4.9 0.7 5008 4972 4699 3574 هند

 0.3 83.6 351 191 191 177 سایر

 35.0 2.3 35518 34729 33802 29602 جمع آسيا و اقيانوسيه

 100.0 1.5 101340 99814 98416 92367 جمع جهان

 OECD 45780 44248 44812 45138 0.7 44.5کشورهای 

 OECD 46587 54168 55002 56202 2.2 55.5کشورهای غیر 

 13.9 0.2 14053 14022 13984 15548 کشور اتحادیه اروپا 82

 .BP Amoco Statistical Review of World Energy, 2020 Edition مأخذ:

 ز معمولی محاسبه شده است.( حجم تقطیر پاالیشگاه براساس شرایط جوی یک رو1

باشند. می ۱5/۱ مقادیر کمتر از ◊
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(1)2117 -2118 و 211۲هاي  هاي نفت جهان طي سال (: ورودي پاالیشگاه2-6جدول )
 

 )ميليون تن(

 2018 2017 2009 نام کشور
 2117/2118تغييرات 

 )درصد(

 2118سهم در کل 
 )درصد(

           آمریکاي شمالي

 20.4 2.0 876.5 859.2 782.5 کاایاالت متحده امری

 2.2 1.6- 96.3 97.9 94.3 کانادا

 0.8 20.3- 36.2 45.5 72.9 مکزیک

 23.8 0.7 1019.3 1012.5 961.3 جمع آمریکاي شمالي

       آمریکاي مرکزي و جنوبي
  

 0.6 6.5- 25.3 27.1 26.8 آرژانتین

 0.2 1.5 8.8 8.7 8.8 اکوادور

 2.1 1.9- 91.6 93.4 94.7 برزیل

 0.2 3.6- 9.3 9.6 9.4 پرو

 0.2 3.8 10.3 9.9 11.5 شیلی

 0.5 5.6 19.4 18.3 15.6 کلمبیا

 0.7 18.4- 29.1 35.7 57.7 ونزوئال

 0.5 4.1- 19.9 20.8 38.0 سایر

 4.7 4.8- 203.4 213.5 250.9 جمع آمریکاي مرکزي و جنوبي

       اروپا و اورآسيا
  

 0.1 3.7 6.1 5.9 6.1 آذربایجان

 2.3 4.3- 99.5 103.9 110.0 آلمان

 0.2 7.3 9.3 8.7 8.9 اتریش

 0.1 8.8 4.2 3.9 5.0 ازبکستان

 1.6 2.8 68.7 66.8 57.7 اسپانیا

 - - - - - استونی

 0.1 3.3- 6.0 6.2 6.4 اسلواکی

 1.4 2.6- 58.7 60.3 75.4 انگلستان

 0.1 8.8 3.9 3.6 12.1 اوکراین

 1.7 4.3- 72.4 75.6 87.1 ایتالیا

 0.1 4.1- 3.1 3.2 2.8 ایرلند

 0.8 3.3- 34.3 35.5 35.0 بلژیک

 0.2 14.5- 6.5 7.6 6.5 بلغارستان

 0.3 10.5- 13.8 15.5 11.3 پرتغال

 ◊ 134.8 0.1 ◊ ◊ تاجیکستان



      

 
   3489ترازنامه انرژي سال   43

 

 ادامه ... (1)2117 -2118 و 211۲هاي  هاي نفت جهان طي سال (: ورودي پاالیشگاه2-6جدول )

 )ميليون تن(

 2018 2017 2009 نام کشور
 2117/2118تغييرات 

 )درصد(

 2118سهم در کل 
 )درصد(

 0.2 0.1- 8.9 8.9 7.9 ترکمنستان

 0.7 11.1- 28.5 32.1 18.8 ترکیه

 0.2 4.7- 7.9 8.3 7.7 جمهوری چک

 0.2 4.0 9.2 8.8 7.8 دانمارک

 0.4 1.6 19.0 18.7 21.6 )روسیه سفید( بالروس

 6.7 1.0- 286.1 289.1 239.1 روسیه

 0.3 0.9 12.6 12.5 12.2 رومانی

 0.5 6.2 22.0 20.7 20.7 سوئد

 0.1 6.0 3.1 2.9 4.9 سوئیس

 1.3 6.2- 56.1 59.8 78.4 فرانسه

 0.3 0.1- 14.8 14.8 15.2 فنالند

 ◊ 23.4 0.5 0.4 0.1 قرقیزستان

 0.4 10.2 16.3 14.8 12.4 قزاقستان

 - - - - - زامبورگلوک

 0.7 6.0 28.9 27.2 22.5 لهستان

 0.2 2.3- 9.9 10.1 8.7 لیتوانی

 0.2 7.1 7.7 7.2 7.7 مجارستان

 0.4 5.9 17.0 16.1 15.4 نروژ

 1.4 1.8 61.1 60.0 56.0 هلند

 0.8 3.2 32.8 31.8 21.5 یونان

 0.2 1.5- 8.9 9.0 10.2 سایر

 24.2 1.2- 1037.9 1050.0 1013.3 جمع اروپا و اورآسيا

       خاورميانه
  

 1.2 3.9 53.3 51.3 19.8 امارات متحده عربی

 3.0 2.2- 130.5 133.4 96.0 عربستان سعودی

 0.4 27.2 16.2 12.8 10.3 عمان

 0.4 ◊ 15.9 15.9 7.4 قطر

 0.8 3.8 35.1 33.8 43.6 کویت

 3.7 1.1 158.0 156.4 151.6 سایر

 9.5 1.4 409.1 403.5 328.8 جمع خاورميانه
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 ... ادامه (1)2117 -2118 و 211۲هاي  هاي نفت جهان طي سال (: ورودي پاالیشگاه2-6جدول )

 )ميليون تن(

 2018 2017 2009 نام کشور
 2117/2118تغييرات 

 )درصد(

 2118سهم در کل 
 )درصد(

       آفریقا
  

 0.4 1.2- 19.0 19.2 25.2 آفریقای جنوبی

 0.7 8.0 31.3 29.0 23.5 الجزایر

 0.1 16.8 5.6 4.8 16.7 لیبی

 0.6 2.2 26.3 25.8 29.8 مصر

 - - - - 4.9 مراکش

 0.1 41.9- 2.7 4.7 2.8 نیجریه

 0.4 0.7 17.5 17.4 19.0 سایر

 2.4 1.6 102.5 100.9 121.9 جمع آفریقا

       آسيا و اقيانوسيه
  

 0.6 6.5 24.1 22.6 31.7 استرالیا

 1.2 2.8 51.2 49.8 49.0 اندونزی

 ◊ 11.2- 1.4 1.6 0.9 بنگالدش

 0.3 1.1- 13.9 14.1 9.9 پاکستان

 1.5 0.1 62.7 62.7 51.8 تایلند

 14.5 6.3 623.1 586.3 371.1 چین

 1.1 4.5 48.2 46.2 50.8 چین تایپه

 0.1 0.1 5.5 5.5 5.0 زالند نو

 3.6 4.2- 154.2 161.1 182.5 ژاپن

 1.2 2.5- 52.3 53.7 46.2 اپورسنگ

 0.3 13.1 11.7 10.3 7.0 فیلیپین

 3.8 1.9 165.1 161.9 119.0 کره جنوبی

 ◊ - 0.5 0.5 0.5 کره شمالی

 0.6 6.3- 24.7 26.4 25.6 مالزی

 0.3 76.7 10.8 6.1 1.5 ویتنام

 6.2 2.0 265.5 260.4 192.8 هند

 0.1 2.2 3.7 3.6 4.3 سایر

 35.4 3.1 1518.7 1472.8 1149.7 قيانوسيهجمع آسيا و ا

 100.0 0.9 4290.9 4253.3 3825.9 جمع جهان

 OECD 1991.8 2053.2 2047.7 -0.3 47.7کشورهای 

 OECD 1834.1 2200.1 2243.2 2.0 52.3کشورهای غیر 

 14.9 1.4- 639.1 648.4 664.5 کشور اتحادیه اروپا 82

 .IEA, International Energy Agency, Online Data Services, www.iea.org مأخذ:

باشند. می ۱5/۱ مقادیر کمتر از ◊    گردد. ها می ، افزودنی ها و سایر هیدروکربنNGL( شامل نفت خام، 1



      

 
   3489ترازنامه انرژي سال   43

 

 2117 -2118و  211۲هاي  هاي نفت جهان طي سال نفت خام خوراك پاالیشگاه (:2-7جدول )

 )ميليون تن(

 2018 2017 2009 نام کشور
 2117/2118تغييرات 

 )درصد(

 2118سهم در کل 
 )درصد(

           آمریکاي شمالي

 21.0 2.3 837.0 818.3 726.9 ایاالت متحده امریکا

 1.5 4.0- 60.5 63.0 68.5 کانادا

 0.9 20.6- 34.2 43.0 68.6 مکزیک

 23.6 0.8 940.4 932.9 874.1 جمع آمریکاي شمالي

       آمریکاي مرکزي و جنوبي
 

  

 0.6 6.4- 23.3 24.9 26.0 آرژانتین

 0.2 1.5 8.8 8.7 8.8 اکوادور

 2.1 1.2- 84.5 85.5 90.5 برزیل

 0.2 5.3- 7.9 8.3 9.4 پرو

 0.2 1.4 8.8 8.6 10.0 شیلی

 0.5 5.6 19.4 18.3 15.6 کلمبیا

 0.5 17.6- 21.1 25.6 44.5 ونزوئال

 0.5 3.7- 19.2 19.9 37.1 سایر

 4.6 3.7- 184.2 191.4 231.8 یکاي مرکزي و جنوبيجمع آمر

       اروپا و اورآسيا
  

 0.1 3.0 5.8 5.6 4.0 آذربایجان

 2.2 5.8- 87.8 93.2 100.9 آلمان

 0.2 11.2 9.0 8.1 8.3 اتریش

 0.1 9.0 4.1 3.7 4.8 ازبکستان

 1.7 2.8 67.9 66.0 52.7 اسپانیا

 - - - - - استونی

 0.1 2.3- 5.4 5.6 5.7 اسلواکی

 1.3 3.3- 51.5 53.2 70.7 انگلستان

 0.1 2.9 2.3 2.3 10.2 اوکراین

 1.7 3.8- 67.0 69.7 80.3 ایتالیا

 0.1 5.0- 3.0 3.2 2.8 ایرلند

 0.8 3.1- 33.0 34.1 31.3 بلژیک

 0.1 13.3- 5.9 6.8 6.2 بلغارستان

 0.3 11.3- 12.5 14.1 10.4 پرتغال

 ◊ 134.8 0.1 ◊ ◊ تاجیکستان
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 ... ادامه 2117 -2118و  211۲هاي  هاي نفت جهان طي سال نفت خام خوراك پاالیشگاه (:2-7جدول )
 )ميليون تن(

 2018 2017 2009 نام کشور
 2117/2118تغييرات 

 )درصد(

 2118سهم در کل 
 )درصد(

 0.2 - 8.6 8.6 7.6 ترکمنستان

 0.6 15.2- 23.5 27.7 18.7 ترکیه

 0.2 4.5- 7.5 7.9 7.4 جمهوری چک

 0.2 0.9 7.6 7.5 7.8 دانمارک

 0.5 0.4 18.2 18.2 21.6 )روسیه سفید( بالروس

 6.4 1.2- 254.2 257.3 224.6 روسیه

 0.3 1.8 11.6 11.4 11.2 رومانی

 0.5 3.3 20.1 19.5 19.6 سوئد

 0.1 5.8 3.0 2.9 4.7 سوئیس

 1.4 5.6- 54.0 57.2 72.1 فرانسه

 0.3 3.0 11.6 11.2 10.9 فنالند

 ◊ 23.4 0.5 0.4 0.1 قرقیزستان

 0.4 10.2 16.3 14.8 12.4 قزاقستان

 - - - - - لوکزامبورگ

 0.7 7.0 26.9 25.1 20.3 لهستان

 0.2 1.3- 9.7 9.8 8.4 لیتوانی

 0.2 7.9 7.0 6.5 6.3 مجارستان

 0.4 8.5 14.4 13.3 13.9 نروژ

 1.4 2.4 54.1 52.8 48.1 هلند

 0.6 1.2 24.3 24.0 17.2 یونان

 0.2 0.8- 8.2 8.3 9.9 سایر

 23.5 1.4- 936.7 950.0 931.5 جمع اروپا و اورآسيا

       خاورميانه
  

 0.9 3.9 34.6 33.3 8.5 امارات متحده عربی

 3.1 2.4- 122.0 125.0 87.3 عربستان سعودی

 0.4 31.6 14.9 11.4 8.0 عمان

 0.1 0.1 3.6 3.6 3.5 قطر

 0.9 3.8 35.1 33.8 43.6 کویت

 3.8 1.0 150.2 148.7 148.3 سایر

 9.0 1.3 360.5 355.8 299.2 جمع خاورميانه



      

 
   3489ترازنامه انرژي سال  433

 

 ... ادامه 2117 -2118و  211۲هاي  هاي نفت جهان طي سال نفت خام خوراك پاالیشگاه (:2-7جدول )
 )ميليون تن(

 2018 2017 2009 نام کشور
 2117/2118تغييرات 

 ()درصد

 2118سهم در کل 
 )درصد(

       آفریقا
  

 0.5 1.2- 18.9 19.1 25.0 آفریقای جنوبی

 0.7 10.5 26.8 24.2 22.2 الجزایر

 0.1 16.8 5.6 4.8 16.7 لیبی

 0.7 2.2 26.3 25.8 29.8 مصر

 - - - - 4.6 مراکش

 0.1 43.6- 2.3 4.0 2.4 نیجریه

 0.4 1.6 16.6 16.4 18.9 سایر

 2.4 2.3 96.5 94.3 119.6 اجمع آفریق

       آسيا و اقيانوسيه
 

  

 0.6 5.1 22.1 21.1 27.0 استرالیا

 1.1 3.3 44.5 43.1 44.9 اندونزی

 ◊ 12.4- 1.2 1.4 0.8 بنگالدش

 0.3 1.1- 13.9 14.0 9.9 پاکستان

 1.6 0.1 62.7 62.7 51.7 تایلند

 15.6 6.3 621.6 584.8 371.1 چین

 1.2 4.4 47.9 45.8 50.5 چین تایپه

 0.1 3.7- 5.2 5.4 4.8 زالند نو

 3.7 4.0- 148.6 154.9 165.7 ژاپن

 1.1 2.5- 45.4 46.6 39.5 سنگاپور

 0.3 13.1 11.7 10.3 7.0 فیلیپین

 3.8 1.0- 150.1 151.6 113.8 کره جنوبی

 ◊ - 0.5 0.5 0.5 کره شمالی

 0.6 6.2- 24.7 26.3 25.5 مالزی

 0.3 76.7 10.8 6.1 1.5 ویتنام

 6.4 2.1 257.2 251.9 186.6 هند

 0.1 0.9 3.6 3.6 4.1 سایر

 36.9 2.9 1471.7 1430.0 1104.8 جمع آسيا و اقيانوسيه

 100.0 0.9 3990.0 3954.4 3561.0 جمع جهان

 OECD 1815.0 1889.6 1879.2 -0.5 47.1کشورهای 

 OECD 1746.0 2064.7 2110.7 2.2 52.9کشورهای غیر 

 14.6 1.6- 581.1 590.5 603.6 کشور اتحادیه اروپا 82

 .IEA, International Energy Agency, Online Data Services, www.iea.org مأخذ:

 باشند. می ۱5/۱مقادیر کمتر از  ◊
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 2117 -211۲و  211۲هاي  هاي جهان طي سال هاي نفتي پاالیشگاه (: توليد فرآورده2-8جدول )
 ن تن()ميليو

 2019 2018 2017 2009 نام کشور
 2117/2118تغييرات 

 )درصد(

 2118سهم در کل 
 )درصد(

 آمریکاي شمالي
 20.5 2.2 844.1 855.9 837.8 786.5 ایاالت متحده امریکا      

 2.2 2.6- 106.3 90.5 92.9 94.1 کانادا

 0.9 20.0- 34.4 35.5 44.4 68.4 مکزیک

 23.5 0.7 984.8(1) 981.8 975.0 949.0 جمع آمریکاي شمالي

 آمریکاي مرکزي و جنوبي
      

 0.6 6.4- ● 23.6 25.2 25.8 آرژانتین

 0.2 4.4 ● 8.4 8.1 8.4 اکوادور

 2.3 2.5- 93.8 93.6 96.0 96.1 برزیل

 0.2 3.6- ● 8.6 8.9 9.1 پرو

 0.2 0.8 10.7 9.7 9.6 10.0 شیلی

 0.5 9.0 ● 19.2 17.6 13.0 کلمبیا

 0.7 15.7- ● 29.1 34.5 58.1 ونزوئال

 0.4 4.6- ● 18.5 19.3 36.6 سایر

 5.1 3.9- 104.5(1) 210.8 219.4 257.2 جمع آمریکاي مرکزي و جنوبي

 اروپا و اورآسيا
    

    

 0.1 4.8 ● 5.8 5.5 5.8 آذربایجان

 2.3 4.4- 97.7 97.1 101.5 107.7 آلمان

 0.2 7.9 9.6 9.2 8.5 8.9 اتریش

 0.1 7.6 ● 4.0 3.7 4.6 ازبکستان

 1.6 2.8 65.6 67.6 65.8 57.2 اسپانیا

 - - - - - - استونی

 0.1 3.1- 5.6 5.9 6.1 6.4 اسلواکی

 1.4 2.7- 58.5 58.2 59.8 75.0 انگلستان

 0.1 16.8- ● 2.5 3.0 11.9 اوکراین

 1.7 4.3- 70.8 71.7 74.9 86.5 ایتالیا

 0.1 4.1- 2.7 3.1 3.2 2.7 ایرلند

 0.8 3.4- 35.2 34.1 35.3 34.6 بلژیک

 0.2 13.4- ● 6.2 7.1 6.4 بلغارستان

 0.3 10.9- 12.7 13.8 15.5 11.3 پرتغال



      

 
   3489ترازنامه انرژي سال  433

 

 ... ادامه 2117 -211۲و  211۲هاي  هاي جهان طي سال هاي نفتي پاالیشگاه (: توليد فرآورده2-8جدول )
 )ميليون تن(

 2019 2018 2017 2009 نام کشور
 2117/2118تغييرات 

 )درصد(

 2118سهم در کل 
 )درصد(

 ◊ 123.8 ● ◊ ◊ ◊ تاجیکستان

 0.2 0.1- ● 8.5 8.5 7.6 ترکمنستان

 0.7 11.6- 37.1 28.2 31.9 18.6 ترکیه

 0.2 4.1- 8.1 7.8 8.2 7.7 جمهوری چک

 0.2 3.8 8.7 9.1 8.8 7.5 دانمارک

 0.5 1.6 ● 18.8 18.5 21.3 )روسیه سفید( بالروس

 6.6 1.2- ● 277.1 280.4 227.9 روسیه

 0.3 1.0 ● 12.6 12.5 12.2 رومانی

 0.5 2.5 17.6 21.6 21.1 20.2 سوئد

 0.1 6.7 2.8 3.1 2.9 4.8 سوئیس

 1.3 6.3- 50.5 55.6 59.3 77.8 فرانسه

 0.4 1.8- 14.4 14.5 14.7 14.9 فنالند

 ◊ 26.2 ● 0.5 0.4 0.1 قرقیزستان

 0.4 8.5 ● 14.6 13.5 11.8 قزاقستان

 - - - - - - لوکزامبورگ

 0.7 5.8 28.5 28.2 26.7 22.0 لهستان

 0.2 2.4- 9.6 9.8 10.0 8.6 لیتوانی

 0.2 7.1 7.4 7.7 7.2 7.6 مجارستان

 0.4 5.3 15.7 17.0 16.2 15.0 نروژ

 1.5 2.1 61.9 60.9 59.7 55.0 هلند

 0.8 3.2 30.2 32.8 31.8 21.3 یونان

 0.2 1.2- - 8.8 8.9 10.1 سایر

 24.4 1.4- 650.9(1) 1016.4 1031.1 991.1 جمع اروپا و اورآسيا

 خاورميانه
    

    

 1.3 4.0 ● 52.3 50.3 19.5 امارات متحده عربی

 3.1 2.2- ● 127.9 130.8 94.1 عربستان سعودی

 0.4 33.4 ● 15.6 11.7 10.0 عمان

 0.4 0.9- ● 15.7 15.8 7.3 قطر

 0.8 0.9 ● 32.4 32.2 41.5 کویت

 3.7 2.5 15.2 152.7 148.9 149.7 سایر

 9.5 1.8 15.2(1) 396.6 389.7 322.2 جمع خاورميانه
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 ... ادامه 2117 -211۲و  211۲هاي  هاي جهان طي سال هاي نفتي پاالیشگاه (: توليد فرآورده2-8جدول )

 )ميليون تن(

 2019 2018 2017 2009 نام کشور
 2117/2118تغييرات 

 )درصد(

 2118سهم در کل 
 )درصد(

 آفریقا
    

    

 0.5 0.2- ● 18.7 18.7 18.9 آفریقای جنوبی

 0.7 5.9 ● 30.4 28.7 22.6 الجزایر

 0.1 16.8 ● 5.6 4.8 16.5 لیبی

 0.6 3.6 ● 25.7 24.8 29.0 مصر

 - - ● - - 4.7 مراکش

 0.1 38.5- ● 2.7 4.4 2.8 نیجریه

 0.4 0.3 ● 16.7 16.6 18.1 سایر

 2.4 1.8 ● 99.7 97.9 112.6 جمع آفریقا

 آسيا و اقيانوسيه
    

    

 0.5 4.4 22.4 22.1 21.1 31.4 استرالیا

 1.2 4.3 ● 49.3 47.3 48.1 اندونزی

 ◊ 10.5- ● 1.2 1.4 0.9 بنگالدش

 0.3 0.7- ● 13.5 13.6 9.6 پاکستان

 1.5 1.8 ● 60.7 59.6 50.2 تایلند

 14.4 6.2 ● 598.6 563.8 354.8 چین

 1.1 4.5 ● 46.3 44.3 48.7 چین تایپه

 0.1 0.2- 5.5 5.3 5.3 5.0 زالند نو

 3.6 3.9- 148.1 151.6 157.8 179.2 ژاپن

 1.2 2.7- ● 49.5 50.8 43.6 سنگاپور

 0.3 12.7 ● 10.8 9.5 6.9 فیلیپین

 3.8 3.2 158.4 158.1 153.1 116.3 کره جنوبی

 ◊ - ● 0.5 0.5 0.5 کره شمالی

 0.6 9.1- ● 24.1 26.5 24.3 مالزی

 0.2 61.5 ● 9.9 6.1 1.5 ویتنام

 6.2 2.1 ● 260.1 254.6 189.1 هند

 0.1 2.8 ● 3.5 3.4 4.0 سایر

 35.1 3.3 334.4(1) 1465.2 1419.0 1114.2 جمع آسيا و اقيانوسيه

 100.0 0.9 ● 4170.4 4132.1 3746.1 جمع جهان

 OECD 1974.1 2005.2 2000.4 1996.0 -0.2 48.0کشورهای 

 OECD 1772.0 2126.9 2170.0 ● 2.0 52.0کشورهای غیر 

 15.1 1.6- ● 631.4 641.5 656.3 کشور اتحادیه اروپا 82

 .IEA, International Energy Agency, Online Data Services, www.iea.org مأخذ:

 باشد. می OECDهای نفتی کشورهای  لید فرآورده( تنها شامل جمع تو1
 باشند. مقادیر در دسترس نمی ●     باشند. می ۱5/۱ مقادیر کمتر از ◊
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 211۲در سال  OECDهاي نفتي در کشورهاي عضو  توليد فرآورده (:2-۲جدول )

 )ميليون تن(

 نام کشور
 گاز مایع
 و اتان

 بنزین
 موتور

 نفت 
 جت

 نفت
 سفيد

 نفت
 گاز

 نفت 
 وره سنگينک

 جمع (1)سایر

 آمریکاي شمالي

      
  

 844.1 121.7 20.2 243.5 0.5 82.7 365.8 9.8 ایاالت متحده امریکا 
 106.3 27.4 5.1 33.5 0.1 5.9 32.7 1.6 کانادا

 34.4 7.1 8.5 9.0 - 1.3 8.3 0.2 مکزیک
 984.8 156.1 33.8 286.0 0.6 89.8 406.8 11.6 جمع آمریکاي شمالي

                 مریکاي مرکزي و جنوبيآ
 10.7 1.3 1.0 3.7 0.2 0.9 3.3 0.5 شیلی

 10.7 1.3 1.0 3.7 0.2 0.9 3.3 0.5 جمع آمریکاي مرکزي و جنوبي
 اروپا و اورآسيا

         
 97.7 20.5 7.0 41.6◊ 5.1 20.3 3.2 آلمان

 9.6 1.8 0.7 4.0 ◊ 0.9 2.0 0.1 اتریش
 65.6 13.0 5.1 27.0 9.8 0.5 9.1 1.2 اسپانیا

 - - - - - - - - استونی
 5.6 1.1 0.5 2.6 - 0.1 1.1 0.1 اسلواکی
 - - - - - - - - اسلوونی
 58.5 9.1 3.0 20.5 2.1 5.2 16.5 2.2 انگلستان

 70.8 14.6 6.4 28.8 0.5 3.1 16.3 1.1 ایتالیا
 2.7 0.1 0.7 1.0 0.3 - 0.5 ◊ ایرلند

 - - - - - - - - ایسلند
 35.2 8.3 4.6 14.7 ◊ 2.2 4.3 1.1 بلژیک
 12.7 2.2 2.3 4.6 - 1.3 2.1 0.2 پرتغال
 37.1 7.8 3.1 13.8 ◊ 6.0 5.3 1.1 ترکیه

 8.1 2.4 0.1 3.4 - 0.2 1.5 0.4 جمهوری چک
 8.7 0.3 1.6 4.3 - 0.1 2.2 0.1 دانمارک

 17.6 2.7 4.5 5.9 - 0.2 3.7 0.4 سوئد
 2.8 0.2 0.3 1.6 - ◊ 0.6 0.1 سوئیس
 50.5 9.4 5.5 21.0 - 3.9 9.3 1.4 فرانسه
 14.4 1.5 1.6 5.8 - 0.7 4.4 0.3 فنالند
 - - - - - - - - التویا

 9.6 1.0 1.5 3.2 - 1.0 2.5 0.4 لیتوانی
 - - - - - - - - لوکزامبورگ

 28.5 6.3 3.1 12.8 - 1.3 4.3 0.6 لهستان
 7.4 2.8 ◊ 3.1 - 0.3 1.1 0.1 مجارستان

 15.7 2.2 1.8 6.9 ◊ 0.8 3.7 0.4 نروژ
 61.9 17.8 8.9 20.5 0.3 8.8 4.0 1.6 هلند

 30.2 6.1 5.2 10.3 - 2.8 5.0 0.8 یونان
 650.9 131.4 67.8 257.5 13.1 44.4 119.7 17.0 جمع اروپا و اورآسيا

              خاورميانه
 15.2 2.5 2.5 5.3 - 1.4 3.0 0.4 فلسطین اشغالی
 15.2 2.5 2.5 5.3 - 1.4 3.0 0.4 جمع خاورميانه

 آسيا و اقيانوسيه
         

 22.4 2.1 0.9 7.6 - 3.1 8.2 0.5 استرالیا
 5.5 0.4 0.5 2.0 - 1.3 1.4 - زالند نو

 148.1 27.0 14.3 44.3 10.8 12.2 36.0 3.4 ژاپن
 158.4 53.1 8.7 49.7 2.7 21.5 19.9 2.9 کره جنوبی

 334.4 82.6 24.3 103.5 13.4 38.2 65.5 6.8 جمع آسيا و اقيانوسيه
 OECD 36.4 598.4 174.7 27.3 656.1 129.4 373.8 1996.0کشورهاي 

 .IEA, International Energy Agency, Online Data Services, www.iea.org مأخذ:
.باشند می ۱5/۱ مقادیر کمتر از ◊  گردد. اپیما، کک نفتی، پارافین و غیره می( سایر شامل گاز پاالیشگاه، نفتا، روغن، بنزین جت و هو1
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 2118هاي عمده نفتي جهان در سال  (: توليد فرآورده2-11جدول )
 )ميليون تن(

 نام کشور
 گاز مایع
 و اتان

 بنزین
 موتور

 نفت 
 جت

 نفت
 سفيد

 نفت
 گاز

 نفت 
 کوره سنگين

 جمع (1)سایر

 آمریکاي شمالي

      

  

 855.9 128.8 23.6 245.0 0.4 83.1 364.8 10.1 ایاالت متحده امریکا 

 90.5 16.8 5.2 30.0 0.7 5.5 30.9 1.4 کانادا

 35.5 5.9 10.6 8.5 - 1.6 8.7 0.3 مکزیک

 981.8 151.5 39.4 283.5 1.2 90.2 404.3 11.8 جمع آمریکاي شمالي

 آمریکاي مرکزي و جنوبي
      

  
 

 23.6 5.3 1.9 8.4 ◊ 1.5 5.6 0.9 آرژانتین

 8.4 0.3 4.3 1.8 ◊ 0.3 1.5 0.1 اکوادور

 93.6 19.4 11.3 35.2 ◊ 5.0 18.6 4.2 برزیل

 8.6 0.4 3.0 2.6 ◊ 0.6 1.8 0.2 پرو

 9.7 1.3 1.1 3.1 0.2 0.6 3.0 0.4 شیلی

 19.2 3.3 3.0 7.1 ◊ 1.4 4.1 0.2 کلمبیا

 29.1 7.2 8.6 5.3 ◊ 1.1 6.7 0.1 ونزوئال

 18.5 1.4 6.1 5.0 0.1 1.2 4.4 0.3 سایر

 210.8 38.6 39.4 68.5 0.4 11.8 45.6 6.6 جمع آمریکاي مرکزي و جنوبي

 اروپا و اورآسيا
      

  
 

 5.8 1.6 0.1 2.0 - 0.7 1.2 0.2 آذربایجان

 97.1 20.0 7.3 40.7 ◊ 5.1 20.7 3.2 آلمان

 9.2 1.8 0.7 3.9 ◊ 0.8 1.9 0.1 اتریش

 4.0 0.6 0.2 1.1 ◊ 0.2 1.1 0.8 زبکستانا

 67.6 13.5 6.0 27.2 10.0 0.4 9.2 1.3 اسپانیا

 - - - - - - - - استونی

 5.9 1.1 0.5 2.7 - 0.1 1.4 0.2 اسلواکی

 58.2 9.1 3.2 20.0 2.1 5.1 16.6 2.1 انگلستان

 2.5 1.6 0.4 - - - - 0.4 اوکراین

 71.7 15.6 6.9 29.0 0.7 2.8 15.6 1.2 ایتالیا

 3.1 0.1 1.0 1.1 0.2 - 0.6 0.1 ایرلند

 34.1 6.3 7.5 13.5 ◊ 1.8 4.0 0.8 بلژیک

 6.2 0.8 0.9 2.5 - 0.3 1.5 0.1 بلغارستان

 13.8 2.1 2.4 5.2 - 1.4 2.5 0.2 پرتغال

 ◊ ◊ ◊ ◊ - - ◊ - تاجیکستان
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 ... ادامه 2118هاي عمده نفتي جهان در سال  (: توليد فرآورده2-11جدول )
 )ميليون تن(

 نام کشور
 گاز مایع
 و اتان

 بنزین
 موتور

 نفت 
 جت

 نفت
 سفيد

 نفت
 گاز

 نفت 
 کوره سنگين

 جمع (1)سایر

 8.5 0.5 1.7 2.8 0.2 0.5 2.6 0.4 ترکمنستان

 28.2 6.2 2.2 9.4 ◊ 4.8 4.7 0.9 ترکیه

 7.8 2.5 0.1 3.3 - 0.2 1.4 0.4 جمهوری چک

 9.1 0.3 1.9 4.5 - 0.1 2.2 0.1 دانمارک

 18.8 2.7 5.4 6.4 ◊ 0.4 3.3 0.5 )روسیه سفید( بالروس

 277.1 56.4 57.9 82.0 - 13.0 39.1 28.7 روسیه

 12.6 2.3 0.2 5.7 ◊ 0.4 3.4 0.6 رومانی

 21.6 2.3 5.2 8.5 - 0.2 5.0 0.5 سوئد

 3.1 0.2 0.3 1.8 - ◊ 0.6 0.1 سوئیس

 55.6 10.7 5.9 23.1 - 4.2 10.4 1.4 فرانسه

 14.5 1.5 1.5 6.0 - 0.8 4.4 0.3 فنالند

 0.5 ◊ 0.2 0.1 - - 0.2 0.1 قرقیزستان

 14.6 1.7 2.9 4.7 ◊ 0.4 4.0 1.0 قزاقستان

 - - - - - - - - لوکزامبورگ

 28.2 6.0 3.6 12.5 - 1.3 4.2 0.6 لهستان

 9.8 0.9 1.7 3.4 - 1.0 2.6 0.3 لیتوانی

 7.7 2.9 ◊ 3.2 - 0.3 1.1 0.1 مجارستان

 17.0 2.2 1.5 7.7 ◊ 0.8 4.4 0.4 نروژ

 60.9 16.9 11.1 18.4 0.2 8.9 3.9 1.5 هلند

 32.8 5.9 6.6 11.0 - 3.1 5.4 0.8 یونان

 8.8 1.9 1.1 3.5 - 0.4 1.5 0.3 سایر

 1016.4 198.2 148.0 366.8 13.5 59.3 180.8 49.8 جمع اروپا و اورآسيا

 خاورميانه
      

  
 

 52.3 14.1 9.9 10.9 - 12.9 3.6 0.8 امارات متحده عربی

 127.9 13.4 25.0 52.5 7.7 4.6 23.3 1.5 عربستان سعودی

 15.6 2.7 3.8 3.7 ◊ 1.7 3.2 0.5 عمان

 15.7 7.4 0.1 2.0 - 4.4 1.6 0.2 قطر

 32.4 6.6 8.6 8.4 4.7 1.9 2.1 0.2 کویت

 152.7 19.8 47.1 46.0 4.4 6.7 25.5 3.1 سایر

 396.6 64.1 94.5 123.4 16.8 32.2 59.3 6.3 جمع خاورميانه
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 ... ادامه 2118هاي عمده نفتي جهان در سال  (: توليد فرآورده2-11جدول )
 )ميليون تن(

 نام کشور
 گاز مایع
 و اتان

 بنزین
 موتور

 نفت 
 جت

 نفت
 سفيد

 نفت
 گاز

 نفت 
 کوره سنگين

 جمع (1)سایر

 آفریقا
      

  
 

 18.7 2.0 2.8 5.4 0.6 2.0 5.7 0.2 فریقای جنوبیآ

 30.4 8.4 5.8 10.2 ◊ 1.5 3.7 0.7 الجزایر

 5.6 1.1 1.8 1.6 ◊ 0.6 0.4 ◊ لیبی

 25.7 2.2 7.8 7.7 ◊ 2.3 5.0 0.6 مصر

 - - - - - - - - مراکش

 2.7 0.8 0.8 0.4 0.3 ◊ 0.4 ◊ نیجریه

 16.7 1.4 3.4 7.0 0.3 0.9 3.2 0.4 سایر

 99.7 15.9 22.5 32.3 1.3 7.4 18.3 2.0 جمع آفریقا

 آسيا و اقيانوسيه
      

  
 

 22.1 1.7 0.8 7.7 ◊ 3.0 8.4 0.5 استرالیا

 49.3 6.7 6.9 19.1 0.8 3.3 11.6 0.9 اندونزی

 1.2 0.2 0.3 0.5 0.1 ◊ 0.1 ◊ بنگالدش

 13.5 1.4 3.4 5.2 0.1 0.8 2.4 0.2 پاکستان

 60.7 13.5 5.6 23.2 1.7 6.1 8.4 2.2 تایلند

 598.6 164.0 20.8 193.8 1.4 43.7 143.3 31.5 چین

 46.3 14.0 4.2 14.4 ◊ 4.1 8.5 1.1 چین تایپه

 5.3 0.4 0.5 1.8 - 1.3 1.4 - زالند نو

 151.6 28.1 14.7 44.6 10.8 12.2 37.5 3.8 ژاپن

 49.5 13.4 5.5 9.2 0.3 11.9 8.5 0.8 سنگاپور

 10.8 1.5 0.7 4.4 ◊ 1.0 2.5 0.5 فیلیپین

 158.1 52.7 10.2 48.4 2.7 21.6 19.6 2.9 کره جنوبی

 0.5 - 0.1 0.2 ◊ - 0.2 - کره شمالی

 24.1 2.6 2.5 9.5 ◊ 3.3 5.3 0.8 مالزی

 9.9 0.3 0.2 4.3 ◊ 0.4 4.1 0.6 ویتنام

 260.1 71.1 9.6 111.2 4.0 15.5 38.0 10.7 هند

 3.5 0.6 0.6 1.4 0.1 0.4 0.4 ◊ سایر

 1465.2 372.3 86.5 498.9 22.1 128.6 300.1 56.7 جمع آسيا و اقيانوسيه

 4170.4 840.5 430.2 1373.4 55.2 329.5 1008.5 133.1 جمع جهان

 OECD 36.6 600.1 173.4 28.2 649.8 146.1 366.3 2000.4کشورهای 

 OECD 96.5 408.4 156.2 27.1 723.5 284.1 474.2 2170.0کشورهای غیر 

 631.4 122.9 74.7 246.9 13.3 38.4 118.9 16.2 کشور اتحادیه اروپا 82

 .IEA, International Energy Agency, Online Data Services, www.iea.org مأخذ:

 باشند. می ۱5/۱ ادیر کمتر ازمق ◊  گردد. ( سایر شامل گاز پاالیشگاه، نفتا، روغن، بنزین جت و هواپیما، کک نفتی، پارافین و غیره می1
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 2117 -2118و  211۲هاي  هاي نفتي جهان طي سال (: مصرف نهایي فرآورده2-11جدول )

 )ميليون تن(

 2018 2017 2009 نام کشور
 2117/2118تغييرات 

 )درصد(

  2118سهم در کل 
 )درصد(

 آمریکاي شمالي

 18.4 2.1 719.1 704.4 697.7 ایاالت متحده امریکا     

 2.3 3.0 90.9 88.2 81.7 کانادا

 1.8 0.8 70.4 69.8 69.0 مکزیک

 22.5 2.1 880.3 862.5 848.4 جمع آمریکاي شمالي

 آمریکاي مرکزي و جنوبي
     

 0.6 0.4- 21.6 21.6 19.1 آرژانتین

 0.2 4.4 9.4 9.0 7.0 اکوادور

 2.4 5.8- 94.8 100.6 85.0 برزیل

 0.2 3.8 9.5 9.2 7.3 پرو

 0.4 2.1 14.9 14.6 11.2 شیلی

 0.3 1.6- 12.2 12.4 9.0 کلمبیا

 0.4 9.3- 14.3 15.7 19.2 ونزوئال

 0.9 3.0 34.8 33.8 28.1 سایر

 5.4 2.5- 211.4 216.9 186.0 جمع آمریکاي مرکزي و جنوبي

 اروپا و اورآسيا
   

    

 0.1 5.4 4.1 3.9 2.4 آذربایجان

 2.2 4.9- 87.2 91.7 91.0 آلمان

 0.3 1.5 10.8 10.7 10.7 اتریش

 0.1 5.1 3.6 3.4 3.7 ازبکستان

 1.1 2.4 43.3 42.2 51.0 اسپانیا

 ◊ 0.9- 1.0 1.0 0.9 استونی

 0.1 7.8 3.5 3.3 2.8 اسلواکی

 1.4 1.9- 53.5 54.6 53.7 انگلستان

 0.3 5.8 10.1 9.6 11.7 اوکراین

 1.2 0.9 44.8 44.4 55.1 ایتالیا

 0.2 3.6 6.1 5.8 6.9 دایرلن

 0.5 1.4 19.2 18.9 19.7 بلژیک

 0.1 7.8 3.8 3.5 3.5 بلغارستان

 0.2 5.6- 7.6 8.1 10.1 پرتغال
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 ... ادامه 2117 -2118و  211۲هاي  هاي نفتي جهان طي سال (: مصرف نهایي فرآورده2-11جدول )

 )ميليون تن(

 2018 2017 2009 نام کشور
 2117/2118تغييرات 
 رصد()د

  2118سهم در کل 
 )درصد(

 ◊ 20.5 1.0 0.8 0.5 تاجیکستان

 0.2 0.9 6.1 6.1 4.6 ترکمنستان

 1.0 1.8- 39.6 40.3 27.9 ترکیه

 0.2 1.0 9.0 8.9 8.6 جمهوری چک

 0.1 0.4 5.4 5.4 6.1 دانمارک

 0.2 11.9 6.0 5.4 5.8 )روسیه سفید( بالروس

 3.1 4.1 120.9 116.1 97.6 روسیه

 0.2 2.2 8.5 8.3 7.1 ومانیر

 0.2 6.0- 8.7 9.2 10.5 سوئد

 0.2 3.0- 8.3 8.5 10.3 سوئیس

 1.7 3.5- 64.8 67.1 71.4 فرانسه

 0.2 0.9 7.3 7.2 7.5 فنالند

 0.1 31.6 2.0 1.5 1.0 قرقیزستان

 0.3 1.5- 11.7 11.9 8.1 قزاقستان

 0.1 5.6 2.3 2.1 2.3 لوکزامبورگ

 0.7 1.9 27.7 27.2 21.8 لهستان

 0.1 8.2 2.3 2.2 1.6 لیتوانی

 0.2 6.6 7.3 6.8 6.2 مجارستان

 0.2 2.9 7.4 7.2 8.0 نروژ

 0.6 0.5- 22.1 22.2 21.4 هلند

 0.2 3.9- 8.4 8.8 13.3 یونان

 0.5 0.9- 19.0 19.2 18.3 سایر

 17.8 0.1 694.2 693.5 683.2 جمع اروپا و اورآسيا

 خاورميانه
   

    

 0.4 5.8- 16.7 17.7 11.9 امارات متحده عربی

 2.3 3.2- 90.7 93.8 61.8 عربستان سعودی

 0.2 13.0 7.6 6.7 3.6 عمان

 0.2 11.8 8.0 7.1 4.9 قطر

 0.2 4.4 8.8 8.5 7.2 کویت

 2.8 3.1 107.5 104.2 116.2 سایر

 6.1 0.5 239.3 238.0 205.7 جمع خاورميانه



      

 
   3489ترازنامه انرژي سال  493

 

 ... ادامه 2117 -2118و  211۲هاي  هاي نفتي جهان طي سال یي فرآورده(: مصرف نها2-11جدول )

 )ميليون تن(

 2018 2017 2009 نام کشور
 2117/2118تغييرات 

 )درصد(

  2118سهم در کل 
 )درصد(

 آفریقا
   

    

 0.7 0.3- 26.6 26.7 21.6 آفریقای جنوبی

 0.4 2.0 17.1 16.7 13.5 الجزایر

 0.2 1.1 7.0 6.9 7.8 لیبی

 0.7 3.0- 27.2 28.0 26.8 مصر

 0.3 1.7 11.9 11.7 9.3 مراکش

 0.6 28.1 22.9 17.9 8.8 نیجریه

 1.3 3.7 51.7 49.9 36.4 سایر

 4.2 4.2 164.3 157.8 124.2 جمع آفریقا

 آسيا و اقيانوسيه
   

    

 1.1 2.4 43.2 42.2 36.8 استرالیا

 1.8 3.9 70.0 67.4 49.2 اندونزی

 0.1 11.8 4.8 4.3 2.8 دشبنگال

 0.5 5.7 20.8 19.7 10.8 پاکستان

 1.3 1.6 51.3 50.5 38.8 تایلند

 13.5 4.2 526.0 505.0 326.4 چین

 0.9 1.1 36.0 35.6 36.0 چین تایپه

 0.2 1.0 6.5 6.4 5.6 زالند نو

 3.6 4.5- 139.1 145.6 161.3 ژاپن

 0.3 5.0 13.1 12.5 8.4 سنگاپور

 0.5 2.9 17.7 17.2 10.9 فیلیپین

 2.3 2.9- 91.0 93.8 76.7 کره جنوبی

 ◊ 0.2- 0.6 0.6 0.5 کره شمالی

 0.7 2.0- 27.2 27.8 24.7 مالزی

 0.5 5.4 20.2 19.1 14.4 ویتنام

 5.2 3.3 204.5 198.0 130.5 هند

 0.7 2.3 26.0 25.4 14.5 سایر

 33.2 2.1 1298.1 1271.2 948.3 جمع آسيا و اقيانوسيه

 5.8 0.9 225.5 223.5 196.0 المللی های بین سوخت کشتی

 4.9 4.2 192.6 184.9 138.4 المللی سوخت هواپیماهای بین

 100.0 1.5 3905.9 3848.2 3330.1 جمع جهان

 OECD 1671.9 1682.3 1685.6 0.2 43.2کشورهای 

 OECD 1323.8 1757.6 1802.2 2.5 46.1کشورهای غیر 

 11.8 1.1- 462.4 467.7 491.8 ادیه اروپاکشور اتح 82

 .IEA, International Energy Agency, Online Data Services, www.iea.org  مأخذ:

 باشند. می ۱5/۱مقادیر کمتر از  ◊



   تحوالت بخش انرژي در جهان  

  

495 

 2118هاي عمده نفتي جهان در سال  (: مصرف نهایي فرآورده2-12جدول )
 )ميليون تن(

 نام کشور
 گاز مایع
 و اتان

 بنزین
 موتور

 نفت
 جت

 نفت
 سفيد

 نفت
 گاز

 نفت
 نگينسکوره 

 جمع (1)سایر

 آمریکاي شمالي

      

  

 719.1 56.6 1.9 183.7 0.2 55.2 356.8 64.7 ایاالت متحده امریکا 

 90.9 11.6 1.2 27.6 0.4 6.4 35.0 8.7 کانادا

 70.4 6.1 0.3 17.8 - - 35.6 10.6 مکزیک

 880.3 74.3 3.4 229.1 0.6 61.5 427.3 84.1 جمع آمریکاي شمالي

 آمریکاي مرکزي و جنوبي
      

  
 

 21.6 2.0 0.1 10.1 ◊ 0.6 6.1 2.7 آرژانتین

 9.4 0.3 0.3 4.0 ◊ 0.1 3.6 1.1 اکوادور

 94.8 19.5 2.4 41.5 ◊ 3.3 20.7 7.4 برزیل

 9.5 0.3 0.1 5.1 ◊ 0.3 1.9 1.9 پرو

 14.9 0.6 0.7 8.3 0.1 0.6 3.3 1.3 شیلی

 12.2 0.9 0.2 5.7 ◊ - 4.8 0.5 کلمبیا

 14.3 0.6 0.8 2.7 ◊ 0.2 8.2 1.8 ونزوئال

 34.8 2.1 2.8 14.7 0.3 0.2 11.1 3.6 سایر

 211.4 26.3 7.4 91.9 0.5 5.3 59.8 20.3 جمع آمریکاي مرکزي و جنوبي

 اروپا و اورآسيا
      

  
 

 4.1 1.0 ◊ 1.3 ◊ 0.4 1.3 0.1 آذربایجان

 87.2 13.6 1.5 48.9 ◊ 0.6 19.4 3.2 آلمان

 10.8 1.5 ◊ 7.6 ◊ ◊ 1.6 0.1 اتریش

 3.6 0.4 ◊ 1.1 ◊ 0.2 1.1 0.8 ازبکستان

 43.3 5.1 0.9 27.7 - 2.2 4.8 2.6 اسپانیا

 1.0 0.1 ◊ 0.7 - ◊ 0.3 ◊ استونی

 3.5 0.8 0.2 1.9 - - 0.5 0.2 اسلواکی

 53.5 4.1 0.3 29.3 3.2 0.9 11.6 4.2 انگلستان

 10.1 1.3 ◊ 5.3 - - 1.8 1.7 اوکراین

 44.8 6.7 1.2 25.1 0.2 0.9 7.4 3.2 ایتالیا

 6.1 0.5 ◊ 3.7 0.9 ◊ 0.8 0.2 ایرلند

 19.2 5.3 0.1 9.9 0.1 ◊ 1.6 2.3 بلژیک

 3.8 0.7 ◊ 2.2 - ◊ 0.5 0.5 بلغارستان

 7.6 1.0 0.2 4.7 - 0.2 1.0 0.6 پرتغال

 1.0 0.1 0.1 0.2 - - 0.2 0.4 تاجیکستان



      

 
   3489ترازنامه انرژي سال  493

 

 ... ادامه 2118هاي عمده نفتي جهان در سال   (: مصرف نهایي فرآورده2-12جدول )
 )ميليون تن(

 نام کشور
 گاز مایع
 و اتان

 بنزین
 موتور

 نفت
 جت

 نفت
 سفيد

 نفت
 گاز

 نفت
 نگينسکوره 

 جمع (1)سایر

 6.1 0.4 0.9 2.1 0.2 - 1.5 1.1 ترکمنستان

 39.6 8.9 0.3 22.8 ◊ 1.2 2.2 4.1 ترکیه

 9.0 2.3 ◊ 4.7 ◊ ◊ 1.5 0.4 جمهوری چک

 5.4 0.5 ◊ 3.5 ◊ ◊ 1.3 0.1 دانمارک

 6.0 1.6 ◊ 3.0 ◊ ◊ 1.2 0.1 )روسیه سفید( بالروس

 120.9 30.3 1.6 29.1 - 5.5 34.8 19.5 روسیه

 8.5 1.4 ◊ 5.3 ◊ ◊ 1.3 0.4 رومانی

 8.7 0.8 0.4 3.9 - 0.2 2.1 1.3 سوئد

 8.3 0.4 ◊ 5.3 ◊ 0.1 2.3 0.2 سوئیس

 64.8 9.3 0.3 42.0 0.2 1.9 7.3 3.8 فرانسه

 7.3 0.7 0.2 3.8 - 0.1 1.3 1.1 فنالند

 2.0 0.2 0.1 0.8 - ◊ 0.8 0.1 قرقیزستان

 11.7 0.6 0.7 4.8 - 0.1 4.6 1.0 قزاقستان

 2.3 ◊ ◊ 1.9 - - 0.3 ◊ لوکزامبورگ

 27.7 3.9 0.1 16.8 - ◊ 4.3 2.7 لهستان

 2.3 0.3 ◊ 1.7 - ◊ 0.2 0.1 لیتوانی

 7.3 1.9 ◊ 3.6 - ◊ 1.3 0.5 مجارستان

 7.4 1.1 ◊ 3.7 ◊ 0.4 0.8 1.5 نروژ

 22.1 9.0 ◊ 6.8 0.1 ◊ 4.0 2.2 هلند

 8.4 1.0 0.5 3.8 ◊ 0.3 2.3 0.5 یونان

 19.0 2.4 0.3 11.8 ◊ ◊ 3.4 1.0 سایر

 694.2 118.8 10.3 350.3 4.8 15.6 132.6 61.8 جمع اروپا و اورآسيا

 خاورميانه
      

  
 

 16.7 0.4 1.4 2.9 - 0.4 8.7 2.8 امارات متحده عربی

 90.7 5.7 21.8 21.8 0.5 0.8 22.8 17.3 عربستان سعودی

 7.6 2.0 - 2.5 ◊ 0.1 2.8 0.2 عمان

 8.0 2.3 - 2.1 - - 1.6 1.9 قطر

 8.8 0.7 - 2.4 0.1 - 3.3 2.3 کویت

 107.5 7.8 2.4 37.3 5.1 1.0 37.3 16.6 سایر

 239.3 19.0 25.6 69.0 5.7 2.2 76.6 41.1 جمع خاورميانه
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 ... ادامه 2118هاي عمده نفتي جهان در سال   (: مصرف نهایي فرآورده2-12جدول )
 )ميليون تن(

 نام کشور
 گاز مایع
 و اتان

 بنزین
 موتور

 نفت
 جت

 نفت
 سفيد

 نفت
 گاز

 نفت
 نگينسکوره 

 جمع (1)سایر

 آفریقا
      

  
 

 26.6 3.8 0.5 11.5 0.6 1.3 8.7 0.3 آفریقای جنوبی

 17.1 0.7 - 10.1 ◊ 0.1 3.9 2.2 الجزایر

 7.0 0.8 0.5 1.4 0.1 ◊ 4.0 0.3 لیبی

 27.2 1.7 2.0 11.8 ◊ 0.6 7.1 4.0 مصر

 11.9 1.7 0.7 6.1 - ◊ 0.7 2.6 مراکش

 22.9 0.2 0.5 7.8 0.7 0.2 13.5 0.1 نیجریه

 51.7 3.1 1.8 27.6 1.2 0.3 14.4 3.2 سایر

 164.3 11.9 6.0 76.3 2.6 2.5 52.4 12.6 جمع آفریقا

 آسيا و اقيانوسيه
      

  
 

 43.2 4.2 0.2 20.4 ◊ 3.0 13.7 1.8 استرالیا

 70.0 6.0 2.1 25.5 0.5 3.0 25.4 7.6 اندونزی

 4.8 0.2 ◊ 3.9 0.1 - 0.5 ◊ بنگالدش

 20.8 0.8 1.2 9.4 0.1 - 7.9 1.3 پاکستان

 51.3 15.5 0.7 18.3 ◊ 0.8 7.1 8.9 تایلند

 526.0 146.0 11.9 168.9 1.5 23.2 128.4 46.0 چین

 36.0 19.4 1.6 4.7 ◊ 0.2 7.5 2.6 چین تایپه

 6.5 0.3 ◊ 3.2 ◊ 0.3 2.4 0.2 زالند نو

 139.1 36.5 4.3 37.2 11.7 3.9 36.6 8.9 ژاپن

 13.1 10.0 0.4 2.0 - - 0.7 0.1 سنگاپور

 17.7 1.2 0.9 8.9 0.1 0.6 4.3 1.8 فیلیپین

 91.0 45.9 1.5 21.6 2.4 1.7 9.3 8.6 کره جنوبی

 0.6 - 0.1 0.2 ◊ - 0.2 - کره شمالی

 27.2 1.2 0.4 9.6 ◊ 0.5 12.4 3.0 مالزی

 20.2 1.5 0.2 9.8 ◊ 0.7 6.4 1.5 ویتنام

 204.5 57.8 6.1 79.8 3.5 4.2 28.3 24.9 هند

 26.0 0.9 0.5 15.3 0.4 0.4 6.9 1.7 سایر

 1298.1 347.4 32.0 438.7 20.4 42.6 298.1 118.9 جمع آسيا و اقيانوسيه

 225.5 0.2 183.5 41.8 - ◊ ◊ - المللی های بین سوخت کشتی

 192.6 0.4 - ◊ ◊ 192.2 - - المللی سوخت هواپیماهای بین

 3905.9 598.4 268.3 1297.1 34.6 322.0 1046.8 338.8 جمع جهان

 OECD 140.5 576.7 80.3 19.6 609.0 16.8 242.7 1685.6کشورهای 

 OECD 198.3 470.2 49.4 15.0 646.2 68.0 355.1 1802.2کشورهای غیر 

 462.4 71.0 6.1 264.2 4.6 7.6 78.3 30.6 کشور اتحادیه اروپا 82

 .IEA, International Energy Agency, Online Data Services, www.iea.org مأخذ:

 باشند. می ۱5/۱مقادیر کمتر از  ◊  گردد. ( سایر شامل گاز پاالیشگاه، نفتا، روغن، بنزین جت و هواپیما، کک نفتی، پارافین و غیره می1
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 2118هاي مصرف کننده در جهان در سال  هاي نفتي به تفکيک بخش (: مصرف نهایي فرآورده2-13جدول )

 )ميليون تن(

 خانگي نام کشور
 تجاري 

 عمومي و
 (1)کشاورزي نقل حمل و صنعت

 مصارف
 نامشخص

 مصارف
 (2)غيرانرژي

مصارف 
 نهایي

 آمریکاي شمالي

      

  

 719.1 111.3 - 13.7 547.5 21.4 10.7 14.5 ایاالت متحده امریکا 

 90.9 18.0 - 5.3 58.6 6.2 1.2 1.6 کانادا

 70.4 3.9 - 3.3 50.2 6.5 1.4 5.1 مکزیک

 880.3 133.2 - 22.3 656.4 34.0 13.3 21.2 جمع آمریکاي شمالي

 آمریکاي مرکزي و جنوبي
      

  
 

 21.6 2.8 - 3.3 13.4 0.7 0.3 1.1 آرژانتین

 9.4 0.3 1.0 0.3 5.9 0.7 0.4 0.8 اکوادور

 94.8 12.5 - 6.0 59.6 10.2 0.6 5.9 برزیل

 9.5 0.3 - 0.1 7.1 0.9 0.3 0.8 پرو

 14.9 0.3 - 0.4 8.9 3.6 0.7 1.0 شیلی

 12.2 0.9 0.9 0.1 9.1 0.7 0.1 0.4 کلمبیا

 14.3 1.5 - - 10.1 1.8 0.2 0.7 ونزوئال

 34.8 1.3 1.0 0.9 22.2 6.3 0.7 2.5 سایر

 211.4 19.8 2.7 11.2 136.4 24.9 3.4 13.2 جمع آمریکاي مرکزي و جنوبي

 يااروپا و اورآس
      

  
 

 4.1 1.1 - 0.3 2.6 0.1 ◊ ◊ آذربایجان

 87.2 17.9 0.1 2.1 50.3 3.6 3.2 10.0 آلمان

 10.8 1.5 - 0.2 7.7 0.3 0.2 0.9 اتریش

 3.6 0.3 ◊ ◊ 2.7 0.1 ◊ 0.5 ازبکستان

 43.3 4.6 ◊ 2.0 29.3 3.3 1.3 2.6 اسپانیا

 1.0 0.1 - 0.1 0.8 0.1 ◊ ◊ استونی

 3.5 0.7 - 0.1 2.4 0.4 ◊ ◊ اسلواکی

 53.5 7.2 0.4 0.9 38.6 2.1 2.1 2.2 انگلستان

 10.1 1.3 - 1.2 7.1 0.4 0.1 0.1 اوکراین

 44.8 6.3 0.1 2.3 31.3 2.2 0.5 2.1 ایتالیا

 6.1 0.3 - 0.2 3.8 0.5 0.3 1.0 ایرلند

 19.2 6.2 ◊ 0.3 8.0 1.4 0.7 2.4 بلژیک

 3.8 0.2 - 0.1 2.9 0.5 ◊ ◊ بلغارستان

 7.6 0.7 ◊ 0.4 5.4 0.7 0.2 0.4 پرتغال
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 ... ادامه 2118هاي مصرف کننده در جهان در سال  هاي نفتي به تفکيک بخش (: مصرف نهایي فرآورده2-13جدول )

 )ميليون تن(

 خانگي نام کشور
 تجاري 
 و عمومي

 (1)کشاورزي حمل و نقل صنعت
 مصارف
 نامشخص

 مصارف
 (2)غيرانرژي

مصارف 
 نهایي

 1.0 ◊ 0.4 - 0.4 0.2 - - اجیکستانت

 6.1 - 3.4 - 2.5 - - 0.2 ترکمنستان

 39.6 4.0 - 2.9 26.4 5.4 0.7 0.2 ترکیه

 9.0 2.5 ◊ 0.3 5.9 0.2 ◊ ◊ جمهوری چک

 5.4 0.3 - 0.4 4.1 0.5 0.1 0.2 دانمارک

 6.0 1.6 - 0.7 3.5 0.2 ◊ 0.1 )روسیه سفید( بالروس

 120.9 34.9 - 3.6 59.4 8.5 2.2 12.3 روسیه

 8.5 0.8 0.2 0.4 5.8 1.0 0.1 0.3 رومانی

 8.7 1.7 - 0.3 5.3 1.0 0.2 0.2 سوئد

 8.3 0.5 0.2 - 5.1 0.3 0.7 1.6 سوئیس

 64.8 11.6 0.4 3.1 39.9 2.6 2.5 4.6 فرانسه

 7.3 1.3 0.2 0.3 3.7 1.3 0.3 0.3 فنالند

 2.0 0.2 ◊ ◊ 0.5 0.1 ◊ 1.1 قرقیزستان

 11.7 - - 0.5 5.5 2.7 0.8 2.3 ستانقزاق

 2.3 ◊ - ◊ 1.9 ◊ 0.1 0.1 لوکزامبورگ

 27.7 3.7 - 2.2 20.0 0.7 0.4 0.6 لهستان

 2.3 0.3 ◊ ◊ 1.9 ◊ ◊ 0.1 لیتوانی

 7.3 1.8 ◊ 0.4 4.3 0.7 ◊ 0.1 مجارستان

 7.4 2.0 0.1 0.2 3.9 0.8 0.4 0.1 نروژ

 22.1 8.4 0.1 0.5 9.9 3.1 0.2 ◊ هلند

 8.4 0.4 0.2 ◊ 5.5 1.0 0.1 1.0 یونان

 18.8 1.6 ◊ 1.0 13.2 1.8 0.5 0.6 سایر

 694.2 125.9 5.8 27.1 421.6 47.8 17.9 48.1 جمع اروپا و اورآسيا

 خاورميانه
      

  
 

 16.7 2.9 - - 12.0 1.5 - 0.3 امارات متحده عربی

 90.7 21.9 - - 43.1 24.0 - 1.7 عربستان سعودی

 7.6 2.0 0.7 - 3.9 0.7 - 0.2 عمان

 8.0 1.8 - - 3.7 2.3 - 0.1 قطر

 8.8 2.8 - - 5.1 0.7 - 0.3 کویت

 107.5 19.4 0.6 2.8 65.5 8.3 1.3 9.5 سایر

 239.3 50.8 1.4 2.8 133.4 37.6 1.3 12.1 جمع خاورميانه



      

 
   3489ترازنامه انرژي سال   48

 

 ... ادامه 2118ه در جهان در سال هاي مصرف کنند هاي نفتي به تفکيک بخش (: مصرف نهایي فرآورده2-13جدول )

 )ميليون تن(

 خانگي نام کشور
 تجاري 
 و عمومي

 (1)کشاورزي حمل و نقل صنعت
 مصارف
 نامشخص

 مصارف
 (2)غيرانرژي

مصارف 
 نهایي

 آفریقا
      

  
 

 26.6 3.7 0.7 1.2 18.3 1.9 0.2 0.5 آفریقای جنوبی

 17.1 0.6 0.7 ◊ 13.8 0.5 - 1.4 الجزایر

 7.0 0.8 - - 5.4 0.5 - 0.4 لیبی

 27.2 1.7 0.1 0.8 16.5 4.2 - 4.0 مصر

 11.9 0.5 - 0.9 5.7 2.4 0.1 2.3 مراکش

 22.9 0.2 0.2 ◊ 21.5 0.5 ◊ 0.6 نیجریه

 51.7 2.1 0.9 1.6 34.8 7.5 1.1 3.7 سایر

 164.3 9.5 2.6 4.5 115.9 17.4 1.4 12.9 جمع آفریقا

 آسيا و اقيانوسيه
      

  
 

 43.2 4.3 ◊ 2.4 31.5 3.8 0.9 0.3 سترالیاا

 70.0 2.9 0.3 1.6 48.8 8.0 0.7 7.7 اندونزی

 4.8 0.1 ◊ 1.1 3.0 0.4 - 0.2 بنگالدش

 20.8 0.6 0.3 ◊ 16.7 1.9 0.7 0.6 پاکستان

 51.3 20.4 - 2.8 23.2 2.8 0.7 1.5 تایلند

 526.0 127.9 - 18.5 280.7 46.2 15.6 37.1 چین

 36.0 20.7 0.1 0.4 11.6 1.5 0.7 0.9 هچین تایپ

 6.5 0.3 - 0.4 5.1 0.4 0.1 0.1 زالند نو

 139.1 32.1 - 4.3 65.4 17.1 9.9 10.3 ژاپن

 13.1 7.2 - - 2.2 3.6 0.1 ◊ سنگاپور

 17.7 1.2 - 0.2 11.5 1.5 2.2 1.2 فیلیپین

 91.0 48.7 1.3 1.0 31.6 3.5 1.7 3.2 کره جنوبی

 0.6 - - - 0.4 0.1 - ◊ کره شمالی

 27.2 2.6 - 1.0 19.6 2.8 0.4 0.7 مالزی

 20.2 1.5 - 0.4 11.7 4.5 1.3 0.8 ویتنام

 204.5 31.9 5.2 10.6 93.8 35.6 2.5 25.0 هند

 26.0 0.7 1.0 1.7 16.0 4.8 1.0 0.9 سایر

 1298.1 303.3 8.2 46.3 672.8 138.6 38.5 90.4 جمع آسيا و اقيانوسيه

 225.5 ▲ - ▲ 225.5 ▲ ▲ ▲ المللی های بین تیسوخت کش

 192.6 ▲ - ▲ 192.6 ▲ ▲ ▲ المللی سوخت هواپیماهای بین

 3905.9 642.4 20.7 114.2 2554.6 300.4 75.7 197.9 جمع جهان

 OECD 67.1 40.9 95.2 1123.4 50.5 3.4 305.0 1685.6کشورهای 

 OECD 130.8 34.8 205.2 1013.1 63.6 17.3 337.4 1802.2کشورهای غیر 

 462.4 78.9 1.8 17.1 294.5 27.9 12.7 29.5 کشور اتحادیه اروپا 82

 .International Energy Agency, Online Data Services, www.iea.org مأخذ:

 بخش کشاورزی شامل اطالعات جنگل داری و شیالت نیز می گردد.( 1
 گیرد. برمیرها را د های حمل و نقل، صنعت و سایر بخش ی باشد. خوراک و سایر مصارف غیرانرژی در بخشمربوط به دو بخش شیمیایی و پتروشیمیایی م( 2
 .باشند می ۱5/۱ مقادیر کمتر از ◊    کاربرد ندارد.در کشور مذکور  ▲
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  2117 -211۲ و 211۲هاي  (: واردات نفت خام در جهان در سال2-14جدول )

 )ميليون تن(

 2019 2018 2017 2009 نام کشور
 2117/2118تغييرات 

 )درصد(
 2118سهم در کل 
 )درصد(

 آمریکاي شمالي

 16.4 2.5- 335.2 383.3 393.3 477.7 ایاالت متحده امریکا      

 1.7 3.1- 42.5 39.3 40.6 43.4 کانادا

 ◊ - ◊ 0.2 - - مکزیک

 18.1 2.6- 377.7(1) 422.8 433.8 521.1 جمع آمریکاي شمالي

 مرکزي و جنوبيآمریکاي 
      

 ◊ 53.6- - 0.5 1.1 - آرژانتین

 - - - - - - اکوادور

 0.4 28.5 8.7 9.4 7.3 19.0 برزیل

 0.2 10.1- ● 5.6 6.3 5.0 پرو

 0.4 1.0 9.2 8.6 8.5 9.8 شیلی

 - - - - - - کلمبیا

 - - - - - - ونزوئال

 0.6 6.3- 3.9 14.1 15.1 37.8 سایر

 1.6 ◊ 21.7(1) 38.3 38.3 71.6 و جنوبي جمع آمریکاي مرکزي

 اروپا و اورآسيا
    

    

 - 100.0- - - 0.1 ◊ آذربایجان

 3.6 6.1- 86.0 85.2 90.7 98.0 آلمان

 0.4 15.4 8.6 8.3 7.2 7.4 اتریش

 0.1 10.7 ● 1.2 1.1 0.4 ازبکستان

 2.9 2.5 66.3 67.6 66.0 52.3 اسپانیا

 - - - - - - استونی

 0.2 2.7- 5.1 5.4 5.6 5.7 اکیاسلو

 1.9 0.5 45.2 44.2 44.0 47.1 انگلستان

 ◊ 20.1- 0.8 0.7 0.9 7.2 اوکراین

 2.7 6.5- 63.1 62.1 66.3 76.3 ایتالیا

 0.1 2.3 2.6 3.0 2.9 2.7 ایرلند

 1.4 3.2- 34.5 33.0 34.1 31.2 بلژیک

 0.3 14.6- 7.0 5.9 6.9 6.2 بلغارستان

 0.5 10.9- 11.2 12.7 14.2 10.3 پرتغال

 ◊ - ● ◊ - - تاجیکستان

 - - ● - - - ترکمنستان

 0.9 18.6- 31.1 21.0 25.8 14.2 ترکیه

 0.3 4.8- 7.7 7.4 7.8 7.2 جمهوری چک



      

 
   3489ترازنامه انرژي سال   48

 

 ... ادامه 2117 -211۲ و 211۲هاي  (: واردات نفت خام در جهان در سال2-14جدول )

 )ميليون تن(

 2019 2018 2017 2009 نام کشور
 2117/2118تغييرات 

 )درصد(
 2118سهم در کل 
 )درصد(

 0.2 2.3- 5.0 4.7 4.8 3.5 دانمارک

 0.8 0.7 18.0 18.2 18.1 21.5 )روسیه سفید( بالروس

 - - - - - 1.8 روسیه

 0.4 6.6 8.6 8.3 7.8 6.9 رومانی

 0.9 4.8 16.8 20.0 19.1 19.0 سوئد

 0.1 6.0 2.7 3.0 2.8 4.7 سوئیس

 2.3 7.6- 48.2 52.7 57.1 71.4 انسهفر

 0.5 4.5 11.6 11.5 11.0 10.8 فنالند

 ◊ 38.1 ● 0.4 0.3 ◊ قرقیزستان

 ◊ 40.5- ◊ ◊ ◊ 6.0 قزاقستان

 - - - - - - لوکزامبورگ

 1.2 8.9 26.6 26.8 24.6 20.1 لهستان

 0.4 1.7- 9.6 9.7 9.8 8.4 لیتوانی

 0.3 11.6 6.1 6.7 6.0 5.4 مجارستان

 0.1 82.7 3.2 3.3 1.8 1.0 نروژ

 2.3 2.8 57.1 54.3 52.9 48.3 هلند

 1.0 2.8 22.8 24.3 23.7 17.8 یونان

 0.3 2.7 4.3 6.3 6.2 8.4 سایر

 26.0 1.9- 610.1(1) 608.0 619.5 621.2 جمع اروپا و اورآسيا

 خاورميانه
    

    

 - - ● - - - امارات متحده عربی

 - - - - - - عربستان سعودی

 - - ● - - - عمان

 - - ● - - - قطر

 - - - - - - کویت

 1.0 3.7- 12.3 23.8 24.7 23.2 سایر

 1.0 3.7- 12.3(1) 23.8 24.7 23.2 جمع خاورميانه

 آفریقا
    

    

 0.8 9.4 17.1 18.7 17.1 25.0 آفریقای جنوبی

 ◊ 8.1- 0.1 0.2 0.2 0.4 الجزایر

 - - ● - - - لیبی
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 ... ادامه 2117 -211۲ و 211۲هاي  (: واردات نفت خام در جهان در سال2-14جدول )

 )ميليون تن(

 2019 2018 2017 2009 نام کشور
 2117/2118تغييرات 

 )درصد(
 2118سهم در کل 
 )درصد(

 0.3 2.8- ● 5.9 6.0 2.5 صرم

 - - - - - 4.8 مراکش

 - - ● - - - نیجریه

 0.3 3.4- 0.1 6.6 6.8 9.4 سایر

 1.3 3.9 17.4(1) 31.3 30.2 42.1 جمع آفریقا

 آسيا و اقيانوسيه
    

    

 0.8 10.8 17.2 17.7 16.0 19.0 استرالیا

 0.7 20.2- 10.0 15.4 19.2 15.9 اندونزی

 0.1 7.4- ● 1.1 1.2 1.0 بنگالدش

 0.4 3.7- ● 9.9 10.3 6.9 پاکستان

 2.1 5.7 44.8 48.9 46.3 41.6 تایلند

 19.7 10.1 505.9 461.9 419.5 203.7 چین

 2.0 3.2 46.4 46.0 44.5 49.4 چین تایپه

 0.2 5.1- 5.1 4.9 5.2 4.5 زالند نو

 6.4 4.2- 143.6 149.2 155.7 167.3 ژاپن

 2.4 2.4- ● 56.1 57.4 47.5 سنگاپور

 0.5 11.3 8.2 11.6 10.4 6.8 فیلیپین

 6.4 0.2- 144.8 150.3 150.6 115.1 کره جنوبی

 ◊ - ● 0.5 0.5 0.5 کره شمالی

 0.4 8.8- ● 9.1 10.0 5.6 مالزی

 0.2 ♦ ● 5.2 1.2 - ویتنام

 9.7 2.8 227.0 226.5 220.4 159.3 هند

 0.1 9.1 - 3.2 2.9 2.7 سایر

 52.0 3.9 1153.0(1) 1217.4 1171.4 846.8 جمع آسيا و اقيانوسيه

 100.0 1.0 ● 2341.5 2317.8 2126.1 جمع جهان

 OECD 1411.1 1359.7 1331.8 1281.2 -2.1 56.9کشورهای 

 OECD 715.0 958.1 1009.7 ● 5.4 43.1کشورهای غیر 

 23.8 1.5- 551.9 556.7 565.2 560.0 کشور اتحادیه اروپا 82

 .IEA, International Energy Agency, Online Data Services, www.iea.org مأخذ:

 باشد. می OECDجمع واردات نفت خام کشورهای ( تنها شامل 1
 .باشند مقادیر در دسترس نمی ●     باشند. می ۱5/۱ مقادیر کمتر از ◊
باشند. می 3۱۱مقادیر باالی  ♦
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  2117 -211۲ و 211۲هاي  (: صادرات نفت خام در جهان در سال2-15جدول )

 )ميليون تن(

 2019 2018 2017 2009 نام کشور
 2117/2118تغييرات 

 )درصد(
 2118سهم در کل 
 )درصد(

 آمریکاي شمالي

 4.5 76.9 146.9 101.0 57.1 2.2 ایاالت متحده امریکا      

 7.0 8.7 162.4 157.3 144.7 75.0 کانادا

 2.8 1.5 59.3 63.6 62.6 65.0 مکزیک

 14.3 21.8 368.6(1) 321.9 264.4 142.1 جمع آمریکاي شمالي

 يآمریکاي مرکزي و جنوب
      

 0.1 104.5 3.4 3.0 1.5 4.7 آرژانتین

 0.8 2.8- 20.1 18.5 19.1 16.7 اکوادور

 2.4 3.4 62.3 54.6 52.8 26.7 برزیل

 ◊ ♦ ● 0.3 0.1 0.9 پرو

 - - - - - - شیلی

 1.4 5.1- 31.9 30.8 32.5 18.1 کلمبیا

 2.9 20.3- 42.7 65.7 82.4 107.7 ونزوئال

 0.1 19.3- 0.2 1.5 1.9 9.2 سایر

 7.8 8.2- 160.6(1) 174.6 190.3 184.0 جمع آمریکاي مرکزي و جنوبي

 اروپا و اورآسيا
    

    

 1.3 1.1- 27.7 30.1 30.5 44.3 آذربایجان

 - - 0.1 - - 0.1 آلمان

 - - - - - - اتریش

 - - ● - - - ازبکستان

 - - - - - - اسپانیا

 - - - - - - استونی

 ◊ 91.1- ◊ ◊ 0.1 ◊ اسلواکی

 1.8 18.3 41.6 40.5 34.3 39.4 انگلستان

 - 100.0- - - 0.1 ◊ اوکراین

 ◊ 28.0- - 0.5 0.7 0.4 ایتالیا

 - - - - - - ایرلند

 - - - - - - بلژیک

 - - - - - - بلغارستان

 - - - - - - پرتغال
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 ... ادامه 2117 -211۲ و 211۲هاي  (: صادرات نفت خام در جهان در سال2-15جدول )
 )ميليون تن(

 2019 2018 2017 2009 نام کشور
 2117/2118تغييرات 

 )درصد(
 2118سهم در کل 
 )درصد(

 - - ● - - ◊ تاجیکستان

 0.1 38.2- ● 1.1 1.7 2.0 ترکمنستان

 - - - - - - ترکیه

 ◊ 8.3- - ◊ ◊ ◊ جمهوری چک

 0.1 31.5- 2.3 2.8 4.1 8.6 دانمارک

 0.1 1.2 1.6 1.6 1.6 1.7 سفید(بالروس)روسیه 

 11.6 3.0 268.6 259.8 252.2 248.9 روسیه

 - 100.0- ◊ - ◊ - رومانی

 - - - - - - سوئد

 - - - - - - سوئیس

 - 100.0- - - 0.1 - فرانسه

 - - - - - - فنالند

 ◊ 250.0 ● 0.1 ◊ ◊ قرقیزستان

 3.1 0.8 70.0 69.8 69.2 68.7 قزاقستان

 - - - - - - گلوکزامبور

 ◊ 34.6 0.2 0.3 0.2 0.2 لهستان

 ◊ 7.1 ◊ ◊ ◊ 0.1 لیتوانی

 ◊ 144.7 0.1 0.4 0.2 - مجارستان

 2.7 8.3- 60.5 61.5 67.1 87.9 نروژ

 ◊ 1.4- 0.4 0.4 0.4 0.7 هلند

 ◊ 23.9 0.2 0.2 0.2 1.0 یونان

 ◊ 19.6 0.7 0.6 0.5 0.4 سایر

 20.9 1.5 474.3(1) 469.9 463.2 504.5 جمع اروپا و اورآسيا

 خاورميانه
    

    

 5.1 3.5- ● 114.4 118.5 100.2 امارات متحده عربی

 16.3 5.8 344.1 367.4 347.3 294.9 عربستان سعودی

 1.7 2.1- ● 38.8 39.6 32.7 عمان

 1.1 0.1 ● 25.7 25.6 32.1 قطر

 4.7 2.2 102.2 105.0 102.8 68.3 کویت

 12.5 3.7- 195.1 281.2 291.8 224.4 سایر

 41.5 0.7 (1)641.4 932.4 925.6 752.5 جمع خاورميانه



      

 
   3489ترازنامه انرژي سال  483

 

 ... ادامه 2117 -211۲ و 211۲هاي  (: صادرات نفت خام در جهان در سال2-15جدول )
 )ميليون تن(

 2019 2018 2017 2009 نام کشور
 2117/2118تغييرات 

 )درصد(
 2118سهم در کل 
 )درصد(

 آفریقا
    

    

 - - - - - ◊ آفریقای جنوبی

 1.0 12.2- 17.2 21.7 24.7 34.7 الجزایر

 2.2 27.7 ● 48.5 38.0 63.1 لیبی

 0.5 2.8- ● 10.3 10.6 5.4 مصر

 - - - - - - مراکش

 4.0 5.0 ● 90.8 86.5 102.6 نیجریه

 5.6 4.6- 12.7 125.1 131.0 159.8 سایر

 13.2 1.9 29.9(1) 296.3 290.7 365.6 جمع آفریقا

 آسيا و اقيانوسيه
    

    

 0.4 1.0 11.1 9.8 9.7 12.5 استرالیا

 0.5 26.0- 3.6 10.1 13.7 15.6 اندونزی

 - - ● - - - بنگالدش

 ◊ 1.0- ● 0.4 0.4 - پاکستان

 0.1 8.3- 1.3 1.5 1.7 2.1 تایلند

 0.1 46.0- 0.8 2.6 4.9 5.1 چین

 - - - - - - چین تایپه

 0.1 20.1- 1.1 1.1 1.3 2.3 زالند نو

 - - - - - - ژاپن

 ◊ 2.3- ● 0.8 0.8 0.6 سنگاپور

 ◊ 4.6- 0.7 0.6 0.7 1.0 فیلیپین

 - - - - - - کره جنوبی

 - - ● - - - کره شمالی

 0.6 0.4 ● 14.5 14.5 11.8 مالزی

 0.2 49.4- ● 3.4 6.8 13.4 ویتنام

 - - - - - - هند

 0.4 11.3- - 9.5 10.7 13.9 سایر

 2.4 16.4- 18.6(1) 54.3 65.0 78.3 جمع آسيا و اقيانوسيه

 100.0 2.3 ● 2249.5 2199.2 2027.1 جمع جهان

 OECD 295.4 382.7 439.5 486.3 14.8 19.5کشورهای 

 OECD 1731.7 1816.5 1810.0 ● -0.4 80.5کشورهای غیر 

 2.0 12.3 45.2 45.2 40.3 50.5 کشور اتحادیه اروپا 82

 .IEA, International Energy Agency, Online Data Services, www.iea.org مأخذ:

 می باشد. OECD( تنها شامل جمع صادرات نفت خام کشورهای 1
 می باشند. 3۱۱مقادیر باالی  ♦     می باشند. ۱5/۱ مقادیر کمتر از ◊
 مقادیر در دسترس نمی باشند. ●
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 2117 -211۲و  211۲هاي  هاي نفتي در جهان در سال (: واردات فرآورده2-16جدول )

 )ميليون تن(

 2019 2018 2017 2009 نام کشور
 2117/2118تغييرات 

 )درصد(
 2118سهم در کل 
 )درصد(

 آمریکاي شمالي

 5.4 4.0 76.4 73.6 70.8 79.5 ایاالت متحده امریکا      

 1.0 16.4 17.1 13.6 11.7 13.3 کانادا

 4.0 12.3 52.9 55.3 49.2 23.5 مکزیک

 10.4 8.2 146.4(1) 142.5 131.7 116.4 جمع آمریکاي شمالي

 آمریکاي مرکزي و جنوبي
    

    

 0.3 6.0 ● 4.0 3.7 2.8 آرژانتین

 0.5 9.2 ● 6.4 5.8 4.2 اکوادور

 1.8 9.7- 27.4 25.0 27.6 13.5 برزیل

 0.4 1.4 ● 5.3 5.2 1.1 پرو

 0.6 3.9 8.1 8.1 7.8 6.7 شیلی

 0.3 31.0- ● 4.3 6.3 1.8 کلمبیا

 0.5 17.3 ● 6.1 5.2 ◊ ونزوئال

 3.3 1.0- ● 45.2 45.6 34.5 سایر

 7.6 2.8- 35.5(1) 104.3 107.4 64.6 جمع آمریکاي مرکزي و جنوبي

 اروپا و اورآسيا
    

    

 ◊ 31.3- ● 0.3 0.5 ◊ آذربایجان

 2.9 1.8- 42.0 40.2 41.0 32.9 آلمان

 0.5 1.9- 6.2 6.2 6.3 6.0 اتریش

 ◊ - ● 0.1 - - ازبکستان

 1.4 6.4- 18.6 18.7 20.0 26.2 اسپانیا

 0.2 8.0 2.0 2.0 1.9 1.2 استونی

 0.1 1.4- 1.7 1.9 2.0 1.3 اسلواکی

 2.6 1.6 33.0 35.1 34.5 22.2 انگلستان

 0.7 7.5 ● 10.0 9.3 5.3 اوکراین

 1.2 9.5 14.1 15.9 14.5 12.0 ایتالیا

 0.4 0.8- 6.2 5.9 5.9 6.0 ایرلند

 2.2 9.9 27.5 30.1 27.4 20.5 بلژیک

 0.2 13.4- ● 2.1 2.4 1.5 بلغارستان

 0.2 6.6 3.4 2.8 2.6 4.0 پرتغال



      

 
   3489ترازنامه انرژي سال  489

 

 ... ادامه 2117 -211۲و  211۲هاي  هاي نفتي در جهان در سال (: واردات فرآورده2-16جدول )

 )ميليون تن(

 2019 2018 2017 2009 نام کشور
 2117/2118تغييرات 

 )درصد(
 2118سهم در کل 
 )درصد(

 0.1 18.5 ● 0.9 0.8 0.5 تاجیکستان

 - - ● - - - ترکمنستان

 2.0 4.0 20.7 27.5 26.4 18.1 ترکیه

 0.3 13.4 3.9 4.3 3.8 3.0 جمهوری چک

 0.4 8.5 7.0 6.1 5.6 5.3 دانمارک

 ◊ 62.1- ● 0.5 1.2 2.5 )روسیه سفید( بالروس

 0.1 8.7- ● 1.2 1.3 0.8 روسیه

 0.2 4.2 ● 2.7 2.6 1.6 رومانی

 0.6 11.5- 7.3 8.2 9.3 7.1 سوئد

 0.5 10.7- 8.1 6.9 7.7 8.3 سوئیس

 3.1 2.5 44.1 42.3 41.2 38.9 فرانسه

 0.4 6.5- 5.0 4.8 5.1 5.0 فنالند

 0.1 32.3 ● 1.7 1.3 1.7 قرقیزستان

 0.1 18.1- ● 1.7 2.0 1.6 قزاقستان

 0.2 5.0 2.9 2.9 2.7 2.7 لوکزامبورگ

 0.6 4.3- 8.4 8.7 9.1 5.4 لهستان

 0.1 14.4- 0.9 0.9 1.1 0.5 لیتوانی

 0.3 11.0 4.0 3.8 3.5 2.2 مجارستان

 0.4 4.8- 4.9 5.8 6.0 4.9 نروژ

 6.4 3.2- 84.3 87.7 90.6 77.0 هلند

 0.3 11.6- 5.1 3.9 4.4 7.1 یونان

 2.1 0.5- 8.0 28.5 28.7 22.8 سایر

 30.9 0.1- 369.3(1) 422.1 422.6 356.1 جمع اروپا و اورآسيا

 خاورميانه
    

    

 1.3 13.3 ● 18.1 16.0 16.2 امارات متحده عربی

 3.1 71.3 ● 42.9 25.0 10.6 عربستان سعودی

 ◊ 64.8 ● 0.6 0.3 0.2 عمان

 ◊ 93.0 ● 0.2 0.1 0.7 قطر

 - - ● - - - کویت

 2.5 5.3- 2.1 34.7 36.7 35.4 سایر

 7.1 23.5 2.1(1) 96.5 78.1 63.2 جمع خاورميانه
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 ... ادامه 2117 -211۲و  211۲هاي  هاي نفتي در جهان در سال (: واردات فرآورده2-16جدول )

 )ميليون تن(

 2019 2018 2017 2009 نام کشور
 2117/2118تغييرات 

 )درصد(
 2118سهم در کل 
 )درصد(

 آفریقا
    

    

 0.8 1.8- ● 10.5 10.7 6.3 آفریقای جنوبی

 0.1 75.7- ● 0.8 3.5 1.3 الجزایر

 0.4 3.6- ● 5.5 5.7 3.4 لیبی

 0.8 7.6- ● 11.4 12.3 7.1 مصر

 1.0 2.8- ● 13.0 13.4 7.2 مراکش

 1.4 12.5 ● 19.6 17.5 7.9 نیجریه

 3.9 1.5 ● 53.0 52.2 33.8 سایر

 8.3 1.2- ● 113.8 115.2 66.9 ع آفریقاجم

 آسيا و اقيانوسيه
    

    

 2.2 7.1 29.6 29.8 27.8 15.3 استرالیا

 2.0 1.1 ● 26.8 26.5 17.7 اندونزی

 0.3 1.9- ● 4.6 4.7 2.7 بنگالدش

 1.1 12.9 ● 15.4 13.7 11.2 پاکستان

 0.5 0.8 ● 6.6 6.5 1.2 تایلند

 5.0 10.7 64.5 67.8 61.3 47.7 چین

 1.2 4.3- ● 16.6 17.3 13.3 چین تایپه

 0.2 10.3 2.7 2.8 2.5 2.2 زالند نو

 3.1 2.2- 40.7 42.3 43.2 39.5 ژاپن

 8.2 11.6- ● 112.3 127.1 95.4 سنگاپور

 0.9 1.1- ● 11.9 12.0 7.1 فیلیپین

 2.9 7.9 39.6 39.1 36.3 30.1 کره جنوبی

 ◊ 1.9- ● 0.4 0.4 0.3 کره شمالی

 1.4 48.6 ● 19.1 12.8 7.2 مالزی

 1.0 10.1- ● 13.3 14.8 14.5 ویتنام

 2.4 6.0- 43.3 33.3 35.5 14.7 هند

 3.3 1.9 20.5 45.7 44.9 30.7 سایر

 35.7 0.1 241.0(1) 487.8 487.3 350.8 جمع آسيا و اقيانوسيه

 100.0 1.9 ● 1367.1 1342.2 1018.0 جمع جهان

 OECD 535.5 632.2 647.5 638.5 2.4 47.4کشورهای 

 OECD 482.5 710.0 719.6 ● 1.3 52.6کشورهای غیر 

 25.7 0.1- ● 351.9 352.2 300.8 کشور اتحادیه اروپا 82

 .IEA, International Energy Agency, Online Data Services, www.iea.org مأخذ:

 باشد. می OECD های نفتی کشورهای ( تنها شامل جمع واردات فرآورده1
 باشند. مقادیر در دسترس نمی ●     باشند. می ۱5/۱ مقادیر کمتر از  ◊
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 2117 -211۲ و 211۲هاي  هاي نفتي در جهان در سال (: صادرات فرآورده2-17جدول )

 (ميليون تن)

 2019 2018 2017 2009 نام کشور
 2117/2118تغييرات 

 )درصد(
 2118سهم در کل 
 )درصد(

 ليآمریکاي شما

 15.0 4.3 218.1 219.4 210.4 97.3 ایاالت متحده امریکا      

 1.5 7.7- 23.9 21.8 23.6 20.4 کانادا

 0.5 8.7- 5.7 7.3 8.0 10.2 مکزیک

 17.0 2.7 247.7(1) 248.5 242.0 128.0 جمع آمریکاي شمالي

 آمریکاي مرکزي و جنوبي
      

 0.2 30.7 ● 3.1 2.4 5.1 آرژانتین

 0.2 1.9- ● 3.1 3.1 2.7 راکوادو

 0.6 43.2 8.9 8.8 6.1 8.0 برزیل

 0.3 22.7- ● 4.7 6.0 3.1 پرو

 0.1 55.9 0.8 0.8 0.5 1.1 شیلی

 0.4 10.9 ● 5.6 5.1 4.2 کلمبیا

 0.9 1.4 ● 12.4 12.2 28.1 ونزوئال

 0.6 23.5- ● 8.5 11.2 23.9 سایر

 3.2 0.7 9.7(1) 47.0 46.7 76.3 جمع آمریکاي مرکزي و جنوبي

 اروپا و اورآسيا
    

    

 0.1 12.8 ● 1.3 1.2 2.4 آذربایجان

 1.5 3.9- 20.1 22.4 23.3 22.2 آلمان

 0.2 14.1 3.0 3.0 2.6 2.2 اتریش

 ◊ 3.2 ● 0.1 0.1 0.3 ازبکستان

 1.6 2.8- 20.8 22.9 23.6 11.1 اسپانیا

 0.1 60.1 0.5 0.7 0.4 ◊ استونی

 0.2 9.2- 3.2 3.5 3.9 3.7 اسلواکی

 1.5 3.9- 20.7 22.2 23.1 25.5 انگلستان

 ◊ 21.7 ● 0.3 0.2 2.8 اوکراین

 1.9 8.4- 26.2 27.6 30.1 24.5 ایتالیا

 0.1 9.1- 1.6 1.7 1.9 1.0 ایرلند

 2.1 4.0- 29.4 30.1 31.4 20.2 بلژیک

 0.2 26.4- ● 3.5 4.8 3.2 بلغارستان

 0.4 23.1- 4.4 5.2 6.7 2.3 پرتغال
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 ... ادامه 2117 -211۲ و 211۲هاي  هاي نفتي در جهان در سال (: صادرات فرآورده2-17جدول )

 )ميليون تن(

 2019 2018 2017 2009 نام کشور
 2117/2118تغييرات 

 )درصد(
 2118سهم در کل 
 )درصد(

 - - ● - - ◊ تاجیکستان

 0.2 - ● 2.6 2.6 2.5 ترکمنستان

 0.3 25.5- 8.2 4.7 6.2 4.7 ترکیه

 0.2 7.3- 2.2 2.2 2.4 1.1 جمهوری چک

 0.4 6.3- 6.2 5.9 6.3 4.7 دانمارک

 0.8 8.4- ● 11.9 13.0 15.2 )روسیه سفید( بالروس

 8.9 2.1 ● 130.3 127.6 102.5 روسیه

 0.4 6.4 ● 5.3 5.0 4.1 رومانی

 1.1 5.8- 11.3 15.8 16.8 11.6 سوئد

 ◊ 14.6 0.5 0.4 0.4 0.5 سوئیس

 1.4 1.2- 17.4 20.0 20.2 25.1 فرانسه

 0.6 2.1- 8.6 8.8 9.0 6.5 فنالند

 ◊ 81.3 ● 0.1 0.1 0.4 قرقیزستان

 0.4 16.1 ● 5.5 4.8 6.0 قزاقستان

 ◊ 88.0- ◊ ◊ ◊ ◊ لوکزامبورگ

 0.4 13.8 5.3 5.9 5.2 2.5 لهستان

 0.5 8.7- 7.5 7.5 8.2 6.7 لیتوانی

 0.2 15.8 3.2 3.5 3.0 2.3 مجارستان

 1.4 7.0 21.0 20.4 19.1 15.4 نروژ

 7.5 1.8- 106.1 109.4 111.4 89.1 هلند

 1.4 5.3 18.1 20.0 19.0 7.8 یونان

 0.5 5.9 2.8 7.4 7.0 3.5 سایر

 36.4 1.5- 348.2(1) 532.1 540.4 433.5 جمع اروپا و اورآسيا

 خاورميانه
    

    

 2.9 2.1 ● 41.9 41.0 13.6 امارات متحده عربی

 7.6 22.6 ● 111.6 91.0 60.6 عربستان سعودی

 0.3 125.4 ● 4.5 2.0 3.4 عمان

 1.1 23.5- ● 15.9 20.8 9.7 قطر

 1.9 0.6 ● 27.5 27.4 31.0 کویت

 3.0 4.3- 6.4 44.1 46.1 33.1 سایر

 16.8 7.6 6.4(1) 245.5 228.3 151.4 جمع خاورميانه
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 ... ادامه 2117 -211۲ و 211۲هاي  هاي نفتي در جهان در سال رده(: صادرات فرآو2-17جدول )

 )ميليون تن(

 2019 2018 2017 2009 نام کشور
 2117/2118تغييرات 

 )درصد(
سهم در کل 

 )درصد( 2118

 آفریقا
    

    

 0.3 6.5 ● 4.5 4.2 2.2 آفریقای جنوبی

 1.4 7.0- ● 21.1 22.6 17.6 الجزایر

 0.1 23.5 ● 1.7 1.4 7.7 لیبی

 0.1 8.0 ● 1.9 1.8 2.8 مصر

 - - ● - - 0.6 مراکش

 ◊ 71.2- ● 0.2 0.9 0.7 نیجریه

 0.4 0.9- ● 5.9 6.0 7.1 سایر

 2.4 4.1- ● 35.4 36.9 38.9 جمع آفریقا

 آسيا و اقيانوسيه
    

    

 0.1 0.4 2.4 2.1 2.1 2.3 استرالیا

 0.3 6.1- ● 3.9 4.1 5.5 اندونزی

 ◊ 95.0- ● ◊ ◊ 0.1 بنگالدش

 0.1 20.4 ● 1.0 0.8 1.4 پاکستان

 0.9 8.4 ● 13.0 12.0 11.1 تایلند

 4.4 12.2 71.8 63.6 56.6 27.9 چین

 1.2 7.4 ● 17.7 16.5 18.5 چین تایپه

 ◊ 16.5- 0.2 0.2 0.2 0.2 زالند نو

 1.2 0.2 18.6 17.2 17.1 16.9 ژاپن

 5.7 16.4- ● 83.0 99.3 80.4 سنگاپور

 0.1 15.1 ● 1.5 1.3 0.9 فیلیپین

 4.7 5.7 66.6 68.2 64.5 42.8 کره جنوبی

 - - ● - - - کره شمالی

 1.1 44.3 ● 15.7 10.9 7.2 مالزی

 0.2 33.1 ● 2.2 1.6 1.8 ویتنام

 4.3 9.4- 67.8 63.3 69.8 51.2 هند

 0.05 2.4 0.3 0.7 0.7 0.8 سایر

 24.2 1.3- 227.7(1) 353.2 357.7 269.0 جمع آسيا و اقيانوسيه

 100.0 0.7 ● 1461.8 1452.0 1097.0 جمع جهان

 OECD 485.6 709.3 709.7 690.8 0.1 48.6کشورهای 

 OECD 611.3 742.7 752.0 ● 1.3 51.5کشورهای غیر 

 24.1 3.0- ● 352.9 363.7 279.8 کشور اتحادیه اروپا 82

 .IEA, International Energy Agency, Online Data Services, www.iea.org :مأخذ

 باشد. می OECDهای نفتی کشورهای  ( تنها شامل جمع صادرات فرآورده1
 باشند. مقادیر در دسترس نمی ●     باشند. می ۱5/۱ مقادیر کمتر از ◊
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نمودار )4-2( : سهم مناطق مختلف جهان در توليد نفت
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 1۲72 -211۲هاي  اي توليد )اسپات( طي سال (: قيمت فروش تک محموله نفت خام در بازارهاي منطقه2-18جدول )

 (دالر به ازاي هر بشکه)

 سال
 نفت سبک
 (1)دوبي

 (2)برنت
 نفت سبک
 نيجریه

 نفت متوسط
 (3)تگزاس غربي

 وپکاسبد نفتي 
 نفت خام
 سبک ایران

 نفت خام 
 سنگين ایران

1972 1.9 - - - ● ● ● 
1973 2.8 - - - ● ● ● 
1974 10.4 - - - ● ● ● 
1975 10.7 - - - ● ● ● 
1976 11.6 12.8 12.9 12.2 ● ● ● 
1977 12.4 13.9 14.2 14.2 ● ● ● 
1978 13.0 14.0 13.7 14.6 ● ● ● 
1979 29.8 31.6 29.3 25.1 ● ● ● 
1980 35.7 36.8 37.0 38.0 36.2 35.2 34.5 
1981 34.3 35.9 36.2 36.1 34.9 33.2 31.6 
1982 31.8 33.0 33.3 33.7 32.4 30.3 28.7 
1983 28.8 29.6 29.5 30.3 29.0 28.1 27.2 
1984 28.1 28.8 28.1 29.4 28.2 26.8 26.2 
1985 27.5 27.6 27.8 28.0 27.0 26.0 25.6 
1986 13.1 14.4 14.5 15.1 13.5 13.5 13.0 
1987 17.0 18.4 18.4 19.2 17.7 17.0 16.6 
1988 13.2 14.9 15.0 16.0 14.2 13.3 12.9 
1989 15.6 18.2 18.3 19.7 17.3 16.0 15.5 
1990 20.3 23.7 23.9 24.5 22.3 20.6 19.9 
1991 16.6 20.0 20.1 21.5 18.6 17.3 16.3 
1992 17.2 19.3 19.6 20.6 18.4 17.8 16.7 
1993 14.9 17.0 17.4 18.4 16.3 15.1 14.1 
1994 14.7 15.8 16.3 17.2 15.5 14.8 14.6 
1995 16.1 17.0 17.3 18.4 16.9 16.2 16.3 
1996 18.5 20.7 21.2 22.2 20.3 19.0 18.5 
1997 18.2 19.1 19.3 20.6 18.7 18.2 18.0 
1998 12.2 12.7 12.6 14.4 12.3 12.0 11.5 
1999 17.2 18.0 18.0 19.3 17.5 17.3 16.9 
2000 26.2 28.5 28.4 30.4 27.6 26.7 26.0 
2001 22.8 24.4 24.2 25.9 23.1 22.9 21.7 
2002 23.7 25.0 25.0 26.2 24.4 23.5 23.1 
2003 26.8 28.8 28.7 31.1 28.1 26.9 26.3 
2004 33.6 38.3 38.1 41.5 36.0 34.6 33.1 
2005 49.4 54.5 55.7 56.6 50.6 50.7 48.0 
2006 61.5 65.1 67.1 66.0 61.1 61.1 59.3 
2007 68.2 72.4 74.5 72.2 69.1 69.3 67.1 
2008 94.3 97.3 101.4 100.1 94.5 94.7 91.5 
2009 61.4 61.7 63.3 61.9 61.1 61.3 60.6 
2010 78.1 79.5 81.1 79.4 77.5 78.2 76.7 
2011 106.2 111.3 113.6 95.0 107.5 108.3 106.1 
2012 109.1 111.7 114.2 94.1 109.5 109.8 109.1 
2013 105.5 108.7 111.9 98.0 105.9 107.2 105.7 
2014 97.1 98.9 101.3 93.3 96.3 97.3 96.2 
2015 51.2 52.4 54.4 48.7 49.5 51.4 48.8 
2016 41.2 43.7 44.5 43.3 40.8 41.7 39.6 
2017 53.1 54.2 54.3 50.8 52.4 52.4 51.7 
2018 69.5 71.3 72.5 65.2 69.8 69.1 68.0 
2019 63.4 64.2 64.9 57.0 64.0 62.7 61.9 

:مأخذ  BP Amoco Statistical Review of World Energy. https://www.opec.org. 

 مربوط به نفت سبک دوبی است. 1756-2۱2۱های  ل مربوط به نفت سبک عربی و ارقام سا 1792-55های  ارقام سال (1
 مربوط به نفت برنت است. 1754-2۱2۱های  مربوط به نفت فورتیز و ارقام سال 1796-53های  ارقام سال (2
 های اسپات است. مربوط به قیمت 1754-2۱2۱های  های فروش و ارقام سال مربوط به قیمت 1796-53 های ارقام سال (3
 باشند. مقادیر در دسترس نمی ●

https://www.opec.org/
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 211۲(: قيمت و درصد ماليات بنزین موتور و نفت گاز در برخي از کشورهاي جهان در سال 2-1۲جدول )

 (دالر / ليتر)

 نام کشور

 نفت گاز بنزین موتور
 غير تجاري تجاري سوپر بدون سرب معمولي بدون سرب

 قيمت
 ماليات
 )درصد(

 قيمت
 ماليات 
 )درصد(

 قيمت
 ماليات
 )درصد(

 قيمت
 لياتما

 )درصد(

                 آمریکاي شمالي
 19.75 0.81 19.75 0.81 18.99 0.79 21.74 0.69 ایاالت متحده امریکا

 30.11 0.93 14.47 0.76 32.35 1.02 35.16 0.91 کانادا
 ● ● ● ● ● ● ● ● مکزیک

                 آمریکاي مرکزي و جنوبي
 28.57 0.84 ● ● 48.70 1.15 48.65 1.11 شیلی

                 اروپا و اورآسيا
 52.41 1.45 43.44 1.22 61.49 1.61 ▲ ▲ آلمان

 50.37 1.35 44.66 1.03 56.12 1.39 56.52 1.38 اتریش
 48.53 1.36 37.50 1.12 53.79 1.45 ▲ ▲ اسپانیا

 53.69 1.49 44.35 1.24 58.67 1.50 ● ● استونی
 46.04 1.39 35.34 1.16 55.33 1.50 ● ● اسلواکی
 55.71 1.4 45.22 1.15 60.42 1.44 ● ● اسلوونی
 60.71 1.68 52.86 1.40 63.52 1.59 ▲ ▲ انگلستان

 59.64 1.66 50.74 1.36 64.20 1.76 ▲ ▲ ایتالیا
 56.76 1.48 46.67 1.2 62.42 1.57 ▲ ▲ ایرلند

 ● ● ● ● ● ● ● ● ایسلند
 57.06 1.70 47.52 1.41 58.18 1.65 ▲ ▲ بلژیک
 54.25 1.53 50.00 1.38 61.68 1.67 ▲ ▲ پرتغال
 43.36 1.13 43.36 1.13 50.00 1.20 ▲ ▲ ترکیه

 52.17 1.38 42.11 1.14 58.39 1.37 ● ● جمهوری چک
 50.98 1.53 39.02 1.23 59.55 1.78 60.82 1.71 دانمارک

 49.70 1.65 37.12 1.32 62.28 1.67 ▲ ▲ سوئد
 52.00 1.75 58.96 1.34 54.04 1.61 ▲ ▲ سوئیس
 59.01 1.61 50.75 1.34 62.50 1.68 ▲ ▲ فرانسه
 57.32 1.57 46.46 1.27 65.50 1.71 ▲ ▲ فنالند
 49.25 1.34 38.74 1.11 56.03 1.41 ● ● التویا

 47.66 1.28 36.79 1.06 53.73 1.34 ● ● لیتوانی
 46.34 1.23 37.14 1.05 51.05 1.43 ● ● لوکزامبورگ

 47.73 1.32 35.51 1.07 52.31 1.30 ▲ ▲ لهستان
 49.64 1.37 36.11 1.08 53.03 1.32 ▲ ▲ مجارستان

 54.44 1.69 42.96 1.35 60.67 1.78 ▲ ▲ نروژ
 53.95 1.52 44.00 1.25 64.67 1.84 ▲ ▲ هلند

 49.35 1.54 37.10 1.24 63.84 1.77 ▲ ▲ یونان

                 خاورميانه
 59.14 1.86 ○ ○ 62.71 1.77 ▲ ▲ فلسطین اشغالی

                 آسيا و اقيانوسيه
 37.25 1.02 ● ● 36.11 1.08 38.38 0.99 استرالیا
 15.63 0.96 4.48 0.67 46.31 1.49 49.28 1.38 زالند نو

 33.62 1.16 33.33 0.96 ● ● 46.27 1.34 ژاپن
 45.22 1.15 ● ● 49.67 1.53 56.35 1.26 کره جنوبی

 ● OECD 0.79 ● 0.97 ● 1.06 ● 1.21کشورهاي 
 ● 1.49 ● 1.24 ● 1.6 ● ● اروپایي OECDکشورهاي 

 .IEA, International Energy Agency, Online Data Services, www.iea.org مأخذ:

 ربرد ندارد.در کشور مذکور کا ▲   باشند. مقادیر محرمانه می ○  باشند. مقادیر در دسترس نمی ●
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 211۲(: قيمت و درصد ماليات نفت کوره سنگين و سبک در برخي از کشورهاي جهان در سال 2-21جدول )

 نام کشور

 )دالر/ هزار ليتر( نفت کوره سبک )دالر/ تن(نفت کوره سنگين 

 خانگي صنعت نيروگاه صنعت

 قيمت
 ماليات
 )درصد(

 قيمت
 ماليات
 )درصد(

 قيمت
 ماليات
 )درصد(

 تقيم
 ماليات
 )درصد(

                 آمریکاي شمالي
 4.7 831.2 4.9 500.7 4.1 532.8 4.9 442.3 ایاالت متحده امریکا

 11.7 841.5 8.5 620.6 ● ● 8.5 447.7 کانادا
 ▲ ▲ ● ● ● ● ● ● مکزیک

                 آمریکاي مرکزي و جنوبي
 16.0 948.2 ● ● ● ● ● ● شیلی

                 يااروپا و اورآس
 25.0 757.0 11.4 601.0 ○ ○ ● ● آلمان

 30.5 886.3 19.5 625.5 3.1 275.1 ▲ ▲ اتریش
 29.9 862.8 15.2 713.0 ● ● ● ● اسپانیا

 23.2 988.2 7.9 823.5 ● ● ● ● استونی
 ● ● ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ اسلواکی
 42.5 1068.9 29.9 876.2 ● ● ▲ ▲ اسلوونی
 23.7 751.0 20.9 679.6 28.5 486.6 ▲ ▲ انگلستان

 48.9 1462.6 37.7 1198.8 ● ○ ● ● ایتالیا
 29.0 799.6 19.4 704.5 ● ● 18.4 621.4 ایرلند

 ● ● ● ● ● ● ● ● ایسلند
 20.1 751.8 3.4 621.4 ▲ ▲ ▲ ▲ بلژیک
 49.1 1331.5 ● ● ▲ ▲ ▲ ▲ پرتغال
 35.8 977.1 ● ● 22.2 565.2 22.2 565.2 ترکیه

 30.0 844.0 4.6 619.6 ○ ○ ○ ○ هوری چکجم
 49.7 1508.9 7.9 904.9 ● ● ● ● دانمارک

 ● ● 39.8 964.1 ● ● ▲ ▲ سوئد
 35.8 911.0 32.2 810.9 ● ● ▲ ▲ سوئیس
 33.5 1039.7 21.5 811.8 ● ● ● ● فرانسه
 44.7 1097.9 31.4 887.7 ● ● ● ● فنالند
 23.4 887.2 7.4 733.2 ● ● ● ● التویا

 20.6 725.3 3.9 599.4 ● ● 4.0 418.0 لیتوانی
 13.9 703.8 3.7 629.7 ● ● ▲ ▲ لوکزامبورگ

 25.6 877.5 8.6 700.8 4.4 380.2 4.6 360.3 لهستان
 ▲ ▲ ● ● ▲ ▲ ● ● مجارستان

 44.8 1354.8 31.0 1083.9 ▲ ▲ ▲ ▲ نروژ
 63.1 1232.0 55.4 1018.2 ● ● ▲ ▲ هلند

 47.8 1103.8 35.2 890.2 ● ● ● ● یونان

                 خاورميانه
 61.4 1762.8 ● ○ ▲ ▲ ○ ○ فلسطین اشغالی

                 آسيا و اقيانوسيه
 ● ● ● ● ● ● ● ● استرالیا
 ● ● - 520.4 ○ ○ - 452.2 زالند نو

 10.9 833.7 3.8 683.9 ● ● ● ● ژاپن
 16.6 825.3 ▲ ▲ ● ● 12.4 544.5 کره جنوبی

 ● OECD ● ● ● ● 614.0 ● 862.5کشورهاي 

 ● 889.4 ● 774.8 ● ● ● ● اروپایي OECDکشورهاي 

 .IEA, International Energy Agency, Online Data Services, www.iea.org مأخذ:

در کشور مذکور کاربرد ندارد. ▲   باشند. مقادیر محرمانه می ○   باشند. مقادیر در دسترس نمی ●
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 211۲هاي نفتي در سال (: شاخص قيمت اسمي و واقعي مصرف کنندگان نهایي فرآورده2-21جدول )

 (111=  2115سال )

 نام کشور
 شاخص واقعي شاخص اسمي

 صنعت و خانگي صنعت خانگي صنعت و خانگي صنعت خانگي

             آمریکاي شمالي

 101.7 107/0 99.6 109.2 113.5 107.4 ایاالت متحده امریکا

 105/0 109.3 103.2 112.5 116.6 110.9 کانادا

 123.6 120.2 124.4 148.4 152/0 147.5 مکزیک

             آمریکاي مرکزي و جنوبي

 96.2 ● 96.2 107.2 ● 107.2 شیلی

             اروپا و اورآسيا

 101.8 103.9 99.4 107.1 109.3 104.7 آلمان

 97.2 96.6 98.3 102.5 101.4 104.9 اتریش

 104.1 104.5 102.9 108.7 109.3 107.2 اسپانیا

 114.9 117.4 111/0 122.3 122.7 121.6 استونی

 102.7 105.3 96.8 106.6 108.4 102.7 اسلواکی

 101/0 103.1 96.7 104.8 106.5 101.4 اسلوونی

 104.7 104.9 104.3 113.8 114.6 112.4 انگلستان

 101.5 102.1 100.3 104.7 105.6 103.2 ایتالیا

 108/0 110.8 101.3 105/0 105.8 103.1 ایرلند

 92.7 ● 92.7 101.5 ● 101.5 ایسلند

 107.1 111.3 100/0 118.1 124.3 107.8 بلژیک

 107.8 110.4 101.1 112/0 114.9 104.5 پرتغال

 90.8 90.2 94.5 163.2 164.9 151.7 ترکیه

 96.9 99.2 92.3 101.1 101.6 100/0 جمهوری چک

 105.5 106.5 104.4 108.7 109.7 107.5 دانمارک

 108.9 106.5 112/0 119.6 119.7 119.5 سوئد

 108.4 107.4 109.1 108.9 106.4 110.7 سوئیس

 118.1 121.6 110.2 122/0 125.1 114.9 فرانسه

 104.2 105.3 102.8 108.2 109.9 106.1 فنالند

 105.6 106.5 103.3 113.1 113.3 112.2 التویا

 99.5 100.5 95.0 106.6 107.0 104.5 لیتوانی

 101.7 100.8 104.1 108.6 108.2 109.7 لوکزامبورگ

 105.4 106.7 102.4 111.4 112.8 108.1 لهستان

 100.1 101.4 97.8 109.8 111.5 106.8 مجارستان

 105.7 106.7 103.4 119.6 121.7 114.6 نروژ

 101.4 103.5 99.6 107.7 110/0 105.7 هلند

 109.2 113.3 107.1 111.3 117.4 108.4 یونان

             خاورميانه

 97.2 ● 97.2 98.5 ● 98.5 فلسطین اشغالی

             آسيا و اقيانوسيه

 100.2 95.3 103.6 108.9 106.3 110.8 استرالیا

 107.3 112.2 105.2 115.6 125.6 111.3 زالند نو

 106.5 111.1 104.6 108.1 112.1 106.5 اپنژ

 97.5 100.7 93.4 100.8 103/0 97.9 کره جنوبی

 OECD 110.1 115.9 112.6 102.1 106.5 104/0کشورهاي 

 .IEA, International Energy Agency, Online Data Services, www.iea.org مأخذ:

 باشند. مقادیر در دسترس نمی ●
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نمودار )7-2( : قيمت سبد نفتي اوپک طي سال هاي 1980-2019
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نمودار )8-2( : قيمت ماهانه سبد نفتي اوپک در سال هاي 2018 و 2019
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نمودار )9-2( : قيمت فروش اسپات نفت خام  طي سال هاي 1989-2019
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 ذخاير تثبیت شده گازطبیعي   -

 تولید گازطبیعي    -

 صادرات گازطبیعي واردات و   -

  LNGهاي صادراتي و وارداتي  تجارت، پايانه  -

  ل، خودمصرفي بخش انرژي و تلفات توزيعمصرف گازطبیعي در بخش تبدي  -

 هاي مختلفدر بخشمصرف نهايي گازطبیعي كشورهاي جهان   -

 در برخي كشورهایت ذخیره سازي گازطبیعي ظرف  -

 و گازطبیعي  LNGقیمت   -

    OECDقیمت و درصد مالیات گازطبیعي در كشورهاي  -

 توسط برخي از كشورهاقیمت وارداتي گازطبیعي به وسیله خط لوله   -

 توسط برخي از كشورهاوارداتي  LNGقیمت   -

 ي گازطبیعي شاخص قیمت اسمي و واقعي مصرف كنندگان نهاي  -

 
 جداول گازطبیعي  -2-01-2
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 2108 -210۲ و 211۲هاي  (: ذخاير تثبیت شده گاز طبیعي طي سال2-22جدول )

 نام كشور
  211۲در پايان سال 

 )تريلیون مترمکعب(

  2108در پايان سال 

 )تريلیون مترمکعب(

 210۲در پايان سال 

تريلیون 
 مترمکعب

سهم در كل 
 )درصد(

نسبت ذخاير 
 به تولید

           آمريکاي شمالي

 14/0 6.5 12.9 12.9 7.4 ایاالت متحده امریکا

 11.5 1.0 1.9 1.9 1.6 کانادا

 5.3 0.1 0.2 0.2 0.3 مکزیک

 13.3 7.6 15.0 15 9.4 جمع آمريکاي شمالي

           آمريکاي مركزي و جنوبي

 8.7 0.2 0.4 0.4 0.4 آرژانتین

 14.5 0.2 0.4 0.4 0.4 برزیل

 21.4 0.2 0.3 0.3 0.3 پرو

 7.8 0.1 0.1 0.1 0.1 کلمبیا

 (2) 3.2 6.3 6.3 5.6 ونزوئال

 14.2 0.1 0.2 0.2 0.3 بولیوی

 13.5 0.2 0.4 0.3 0.5 سایر

 46.0 4.0 8.0 8.0 7.6 جمع آمريکاي مركزي و جنوبي

           اروپا و اورآسیا

 117.0 1.4 2.8 2.1 1.0 آذربایجان

 4.1 ◊ ◊ ◊ 0.1 آلمان

 21.5 0.6 1.2 1.2 1.3 ستانازبک

 4.7 0.1 0.2 0.2 0.3 انگلستان

 55.7 0.6 1.1 1.1 0.7 اوکراین

 9.4 ◊ ◊ 0.1 0.1 ایتالیا

 (2) 9.8 19.5 19.5 8.2 ترکمنستان

 - - - - 0.1 دانمارک

 55.9 19.1 38.0 38.0 34.0 روسیه

 10.6 0.1 0.1 0.1 0.6 رومانی

 (2) 1.4 2.7 2.7 2.0 قزاقستان

 18.1 0.1 0.1 0.1 0.1 لهستان

 13.4 0.8 1.5 1.6 2.0 نروژ

 6.2 0.1 0.2 0.2 1.2 هلند

 17.6 0.1 0.1 0.1 0.2 سایر

 62.4 34.0 67.5 67.0 51.9 جمع اروپا و اورآسیا
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 ... ادامه 2108 -210۲ و 211۲ هاي  (: ذخاير تثبیت شده گاز طبیعي طي سال2-22جدول )

 نام كشور
  211۲ل در پايان سا

 )تريلیون مترمکعب(

  2108در پايان سال 

 )تريلیون مترمکعب(

 210۲در پايان سال 

تريلیون 
 مترمکعب

سهم در كل 
 )درصد(

نسبت ذخاير 
 به تولید

           خاورمیانه

 95.0 3.0 5.9 5.9 5.9 امارات متحده عربی

 52.7 3.0 6.0 5.9 7.4 عربستان سعودی

 18.3 0.4 0.7 0.7 0.5 عمان

 (2) 12.4 24.7 24.7 26.2 قطر

 92.1 0.9 1.7 1.7 1.7 کویت

 128.0 18.4 36.6 36.7 31.9 سایر

 108.7 38.0 75.6 75.6 73.6 جمع خاورمیانه

           آفريقا

 50.3 2.16 4.3 4.3 4.3 الجزایر

 (2) 0.7 1.4 1.4 1.5 لیبی

 32.9 1.06 2.1 2.1 2.1 مصر

 109.4 2.7 5.4 5.4 5.0 نیجریه

 58.1 0.8 1.6 1.4 1.2 سایر

 62.7 7.5 14.9 14.7 14.2 جمع آفريقا

           آسیا و اقیانوسیه

 15.6 1.21 2.4 2.4 2.8 استرالیا

 21.2 0.7 1.4 2.8 3.1 اندونزی

 4.2 0.05 0.1 0.1 0.4 بنگالدش

 11.9 0.2 0.4 0.4 0.6 پاکستان

 5/0 0.1 0.2 0.2 0.3 تایلند

 47.3 4.2 8.4 6.4 2.9 چین

 12/0 0.5 0.9 0.9 1.1 مالزی

 65.6 0.3 0.6 0.6 0.7 ویتنام

 49.4 0.7 1.3 1.3 1.1 هند

 30.2 0.9 1.8 1.8 1.0 سایر

 26.0 8.8 17.5 16.9 14.0 جمع آسیا و اقیانوسیه

 49.8 100/0 198.8 197.1 170.5 جمع جهان

 OECD 16.2 20.1 20.1 10.11 13.3کشورهای 

 OECD 154.3 177/0 178.7 89.89 72/0کشورهای غیر 

 6.7 0.35 0.7 0.7 2.5 کشور اتحادیه اروپا 82

 .BP Amoco Statistical Review of World Energy, 2020 Edition مأخذ:

 آورد شده است.بر  BPمحاسبه این نسبت از تقسیم میزان ذخایر به میزان تولید گاز طبیعی براساس آمار منتشره از سوی ( 1
 باشند. می 10/1 مقادیر کمتر از ◊    سال است. 111نسبت ذخایر به تولید بیش از ( 2
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 (0)2107-210۲ و 211۲هاي  (: تولید گازطبیعي در جهان طي سال2-22جدول )

 (میلیارد مترمکعب)

 2019 2018 2017 2009 نام كشور
  2108/210۲تغییرات 

 )درصد(

  210۲ سهم در كل

 )درصد(

             آمريکاي شمالي

 23.3 9.2 952.2 871.7 777.9 581.6 ایاالت متحده امریکا

 4.4 3.3- 178.9 185.0 181.6 160.1 کانادا

 0.7 11.7- 26.8 30.3 31.3 51.3 مکزیک

 28.4 6.5 1157.8 1087.0 990.8 793.0 جمع آمريکاي شمالي

             آمريکاي مركزي و جنوبي

 1.1 4.2 44.5 42.7 41.7 42.7 نآرژانتی

 ◊ 5.7 0.6 0.6 0.7 0.5 اکوادور

 0.7 4.7 26.7 25.5 27.6 12.0 برزیل

 0.3 8.6 13.8 12.7 12.9 4.3 پرو

 ◊ 16.8 1.5 1.3 1.2 1.8 شیلی

 0.3 - 13.8 13.8 13.2 12.0 کلمبیا

 0.4 17.3- 17.3 20.9 24.0 20.4 ونزوئال

 0.4 3.4- 53.8 55.7 54.5 55.0 سایر

 4.2 0.7- 171.9 173.1 175.7 148.5 جمع آمريکاي مركزي و جنوبي

             اروپا و اورآسیا

 0.6 27.7 24.5 19.2 18.2 16.3 آذربایجان

 0.2 1.6 6.6 6.5 8.3 17.9 آلمان

 ◊ 10.4- 0.9 1.0 1.3 1.6 اتریش

 1.5 3.5- 59.5 61.6 56.6 66.9 ازبکستان

 ◊ 53.9 0.1 0.1 ◊ ◊ اسپانیا

 - - - - - - استونی

 ◊ 32.9 0.1 0.1 0.1 0.1 اسلواکی

 ◊ 56.8- ◊ ◊ ◊ ◊ اسلوونی

 1.0 2.3- 40.1 41.1 42.4 62.0 انگلستان

 0.5 7.5- 20.0 21.6 20.2 21.1 اوکراین

 0.1 11.9- 4.8 5.4 5.5 8.0 ایتالیا

 0.1 22.0- 2.6 3.4 3.5 0.3 ایرلند

 - - - - - - بلژیک
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 ... ادامه (0)2107-210۲ و 211۲هاي  (: تولید گازطبیعي در جهان طي سال2-22جدول )

 )میلیارد مترمکعب(

 2019 2018 2017 2009 نام كشور
  2108/210۲تغییرات 

 )درصد(

  210۲ سهم در كل

 )درصد(

 ◊ 16.6 ◊ ◊ 0.1 ◊ بلغارستان

 - - - - - - پرتغال

 ◊ 20.8- ◊ ◊ ◊ ◊ تاجیکستان

 2.1 2.7 86.7 84.4 80.5 38.1 انترکمنست

 ◊ 9.9 0.5 0.4 0.4 0.7 ترکیه

 ◊ 3.9- 0.2 0.2 0.2 0.2 جمهوری چک

 0.1 25.7- 3.1 4.1 4.9 8.4 دانمارک

 ◊ 0.2 0.2 0.2 0.1 0.2 )روسیه سفید( بالروس

 18.3 1.6 747.8 736.1 704.9 580.9 روسیه

 0.3 2.1- 10.5 10.7 10.7 11.3 رومانی

 - - - - - - سوئد

 - - - - - - سوئیس

 ◊ 85.6 ◊ ◊ ◊ 0.9 فرانسه

 - - - - - - فنالند

 ◊ 10.8- ◊ ◊ ◊ ◊ قرقیزستان

 0.9 2.2- 35.6 36.4 33.8 25.6 قزاقستان

 - - - - - - لوکزامبورگ

 0.1 1.2- 5.6 5.7 5.7 6.0 لهستان

 - - - - - - لیتوانی

 ◊ 10.3- 1.7 1.9 1.8 2.9 مجارستان

 2.9 5.5- 118.2 125.1 127.8 109.2 وژنر

 0.8 13.0- 33.7 38.8 46.2 78.6 هلند

 ◊ 24.5- - - - - یونان

 - 12.7- 1.5 1.7 2.0 3.0 سایر

 29.5 0.1- 1204.6 1205.7 1175.6 1060.2 جمع اروپا و اورآسیا

             خاورمیانه

 1.5 0.5 61.9 61.6 61.0 48.8 امارات متحده عربی

 2.4 1.4 98.2 96.8 95.5 64.0 ربستان سعودیع

 1.0 2.0 41.0 40.2 35.6 26.9 عمان

 4.1 1.2 167.6 165.6 166.5 89.4 قطر

 0.5 10.1 19.5 17.7 17.1 11.5 کویت

 6.7 3.3 273.6 264.9 251.8 164.6 سایر

 16.2 2.3 661.8 647.0 627.5 405.2 جمع خاورمیانه
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 ... ادامه (0)2107-210۲ و 211۲هاي  بیعي در جهان طي سال(: تولید گازط2-22جدول )

 )میلیارد مترمکعب(

 2019 2018 2017 2009 نام كشور
  2108/210۲تغییرات 

 )درصد(

  210۲ سهم در كل

 )درصد(

             آفريقا

 ◊ 14.6 1.2 1.0 0.9 1.2 آفریقای جنوبی

 2.2 6.8- 90.5 97.2 96.2 83.4 الجزایر

 0.4 13.7 15.8 13.9 14.3 15.9 لیبی

 1.7 7.0 67.1 62.7 53.0 62.1 مصر

 ◊ 13.8 0.1 0.1 0.1 0.0 مراکش

 1.2 1.1 47.2 46.7 45.1 24.4 نیجریه

 0.5 7.7 21.3 19.8 18.8 8.9 سایر

 6.0 0.8 243.2 241.4 228.3 196.0 جمع آفريقا

             آسیا و اقیانوسیه

 3.6 20.7 144.9 120.0 104.7 49.6 استرالیا

 1.6 7.2- 66.5 71.7 71.6 76.9 اندونزی

 0.7 2.8- 26.8 27.6 27.6 18.4 بنگالدش

 0.7 1.8- 26.3 26.8 27.3 39.4 پاکستان

 0.7 2.7 30.0 29.2 30.2 27.4 تایلند

 4.4 9.8 177.5 161.7 148.0 85.3 چین

 ◊ 15.7- 0.2 0.2 0.2 0.3 چین تایپه

 0.1 7.7 4.8 4.5 5.1 4.4 زالند نو

 0.1 15.6 3.0 2.6 3.0 4.0 ژاپن

 - - - - - - سنگاپور

 0.1 2.9 4.5 4.4 3.9 3.9 فیلیپین

 ◊ 17.8- 0.2 0.3 0.3 0.5 کره جنوبی

 - - - - - - کره شمالی

 1.8 2.7 72.0 70.1 66.5 61.6 مالزی

 0.2 2.0 9.8 9.6 9.4 8.6 ویتنام

 0.8 ◊ 32.0 32.1 31.7 46.5 هند

 1.0 5.0 41.7 39.7 39.7 31.2 سایر

 15.7 6.6 640.2 600.4 569.3 457.7 جمع آسیا و اقیانوسیه

 100.0 3.2 4079.6 3954.4 3767.4 3060.7 جمع جهان

 OECD 1152.7 1361.8 1458.4 1539.6 5.6 37.7کشورهای 

 OECD 1907.9 2405.5 2496.0 2540.0 1.8 62.3کشورهای غیر 

 2.7 7.5- 111.2 120.2 132.4 200.1 ادیه اروپاکشور اتح 82

 .IEA, International Energy Agency, Online Data Services, www.iea.org مأخذ:

باشند. می 10/1 مقادیر کمتر از ◊   ( ارقام جدول با اعمال ضریب تبدیل تراژول به میلیون مترمکعب محاسبه گردیده است.1
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 2107 -210۲ و 211۲هاي  طبیعي در جهان طي سال(: واردات گاز2-22جدول )

 (0))میلیارد مترمکعب(

 2019 2018 2017 2009 نام كشور
  2108/210۲تغییرات 

 )درصد(

  210۲ سهم در كل

 )درصد(

             آمريکاي شمالي

 6.5 1.4- 80.4 81.5 86.1 106.4 ایاالت متحده امریکا

 2.0 4.9 24.2 23.1 25.1 20.4 کانادا

 4.6 21.6 57.1 46.9 43.4 13.5 مکزیک

 13.0 6.7 161.7 151.6 154.7 140.4 جمع آمريکاي شمالي

             آمريکاي مركزي و جنوبي

 0.6 30.2- 6.8 9.8 11.4 2.5 آرژانتین

 - - - - - - اکوادور

 0.8 7.5- 9.9 10.7 10.8 8.6 برزیل

 - - - - - - پرو

 0.4 24.3 5.1 4.1 4.2 1.5 شیلی

 ◊ 1992.3 0.3 ◊ ◊ - کلمبیا

 - - - - - 1.6 ونزوئال

 0.3 24.0 3.5 2.8 2.9 1.4 سایر

 2.1 6.4- 25.7 27.4 29.3 15.5 جمع آمريکاي مركزي و جنوبي

             اروپا و اورآسیا

 0.1 31.0- 1.2 1.8 2.1 - آذربایجان

 8.1 18.6 99.8 84.2 114.2 87.7 آلمان

 1.2 8.6 14.3 13.2 14.1 10.7 اتریش

 - - - - - ◊ ازبکستان

 3.0 6.9 37.2 34.8 34.6 36.5 اسپانیا

 ◊ 8.0- 0.5 0.5 0.5 0.6 استونی

 0.5 47.5 6.5 4.4 5.3 5.8 اسلواکی

 0.1 1.5 0.9 0.9 0.9 1.0 اسلوونی

 3.8 0.2 47.4 47.3 47.3 42.5 انگلستان

 0.9 11.4 11.5 10.3 13.7 37.3 اوکراین

 5.7 4.5 70.9 67.9 69.7 69.3 ایتالیا

 0.2 38.9 2.8 2.1 1.7 4.7 ایرلند

 1.9 16.4 23.2 19.9 18.4 22.2 بلژیک



      

 
   1189ترازنامه انرژي سال  014

 

 ... ادامه 2107 -210۲ و 211۲هاي  (: واردات گازطبیعي در جهان طي سال2-22جدول )

 (0))میلیارد مترمکعب(

 2019 2018 2017 2009 نام كشور
  2108/210۲تغییرات 
 رصد()د

  210۲ سهم در كل

 )درصد(

 0.2 5.1- 3.0 3.1 3.3 2.6 بلغارستان

 0.5 4.0 6.1 5.9 6.3 4.9 پرتغال

 ◊ 156.5 0.2 0.1 - 0.2 تاجیکستان

 - - - - - - ترکمنستان

 3.6 10.2- 45.2 50.3 55.2 35.9 ترکیه

 0.8 19.0 9.6 8.0 8.9 8.6 جمهوری چک

 0.1 187.7 1.1 0.4 0.5 0.0 دانمارک

 1.6 3.9- 19.5 20.3 19.0 17.6 )روسیه سفید( بالروس

 0.7 2.9- 9.1 9.4 8.8 8.1 روسیه

 0.2 84.3 2.8 1.5 1.2 2.0 رومانی

 0.1 0.7- 1.2 1.2 1.1 1.2 سوئد

 0.3 2.6 3.6 3.5 3.7 3.3 سوئیس

 4.5 11.3 55.2 49.6 48.9 46.1 فرانسه

 0.2 3.4- 2.6 2.7 2.3 4.3 فنالند

 ◊ 2.5- 0.3 0.3 0.3 0.3 زستانقرقی

 0.7 14.0- 8.6 9.9 6.6 2.2 قزاقستان

 0.1 4.5- 1.4 1.4 1.2 1.7 التویا

 1.4 12.0 17.8 15.9 15.8 9.9 لهستان

 0.1 0.1 0.8 0.8 0.8 1.3 لوکزامبورگ

 - - - - - - لیتوانی

 1.5 46.4 18.7 12.8 13.5 9.5 مجارستان

 - - - - - - نروژ

 4.8 3.1- 59.0 60.9 54.2 25.7 هلند

 0.4 7.6 5.3 4.9 5.0 3.5 یونان

 1.0 6.0 12.9 12.2 12.2 8.9 سایر

 48.4 6.7 600.0 562.2 591.1 516.2 جمع اروپا و اورآسیا

             خاورمیانه

 1.6 4.7 20.4 19.5 21.3 17.3 امارات متحده عربی

 - - - - - - عربستان سعودی

 0.1 - 1.6 1.6 2.0 1.5 عمان

 - - - - - - قطر

 0.4 4.7 5.2 5.0 5.5 0.9 کویت

 0.9 9.8- 10.9 12.1 12.4 12.6 سایر

 3.1 0.1- 38.1 38.1 41.2 32.3 جمع خاورمیانه



   تحوالت بخش انرژي در جهان  
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 ... ادامه 2107 -210۲ و 211۲هاي  (: واردات گازطبیعي در جهان طي سال2-22جدول )

 (0))میلیارد مترمکعب(

 2019 2018 2017 2009 نام كشور
  2108/210۲تغییرات 

 )درصد(
  210۲ سهم در كل

 )درصد(

             آفريقا

 0.3 4.1- 3.7 3.9 4.3 2.5 آفریقای جنوبی

 - - - - - - الجزایر

 - - - - - - لیبی

 ◊ 96.9- 0.1 3.1 8.0 - مصر

 0.1 6.8- 0.9 1.0 1.1 0.6 مراکش

 - - - - - - نیجریه

 0.3 15.9- 4.0 4.7 4.2 2.0 سایر

 0.7 31.2- 8.7 12.6 17.7 5.1 جمع آفريقا

             آسیا و اقیانوسیه

 0.4 8.3 5.1 4.8 5.3 5.2 استرالیا

 - - - - - - اندونزی

 0.4 - 5.4 - - - بنگالدش

 1.1 1.0 14.2 14.0 10.3 - پاکستان

 1.3 1.3 16.4 16.2 15.8 9.6 تایلند

 10.1 6.9 125.2 117.2 88.9 7.7 چین

 1.6 0.9- 20.2 20.4 20.0 10.5 چین تایپه

 - - - - - - زالند نو

 9.0 0.2 111.0 110.8 115.3 91.3 ژاپن

 0.9 0.4- 10.9 11.0 10.9 7.3 سنگاپور

 - - - - - - فیلیپین

 4.3 2.8- 53.8 55.4 48.7 33.7 کره جنوبی

 - - - - - - کره شمالی

 0.8 21.0 10.0 8.2 8.3 6.0 مالزی

 - - - - - - ویتنام

 2.5 8.0 31.0 28.7 27.4 12.0 هند

 0.3 2.9 3.6 3.5 3.5 3.2 سایر

 32.8 4.3 406.8 390.0 354.3 186.3 جمع آسیا و اقیانوسیه

 100.0 5.0 1240.9 1181.9 1188.2 895.8 جمع جهان

 OECD 708.7 851.3 819.0 867.1 5.9 69.9کشورهای 

 OECD 187.1 336.9 363.0 373.8 3.0 30.1کشورهای غیر 

 39.5 9.9 490.0 445.8 471.4 403.4 کشور اتحادیه اروپا 82

 .IEA, International Energy Agency, Online Data Services, www.iea.org مأخذ:

 ( ارقام کشورها با اعمال ضریب تبدیل تراژول به میلیون مترمکعب محاسبه گردیده است.1
 باشد. می LNGجمع واردات از طریق خطوط لوله و  ارقام واردات گازطبیعیمالحظه: 

باشند. می 10/1 مقادیر کمتر از ◊



      

 
   1189ترازنامه انرژي سال  019

 

 2107 -210۲ و 211۲هاي  (: صادرات گازطبیعي در جهان طي سال2-22جدول )

 (0))میلیارد مترمکعب(

 2019 2018 2017 2009 نام كشور
  2108/210۲تغییرات 

 )درصد(
  210۲ سهم در كل

 )درصد(

             آمريکاي شمالي

 10.8 31.7 138.6 105.3 92.4 30.6 ایاالت متحده امریکا

 5.9 5.7- 75.6 80.1 84.4 94.1 کانادا

 ◊ 278.7 0.1 ◊ ◊ 0.9 مکزیک

 16.7 15.6 214.2 185.4 176.9 125.6 جمع آمريکاي شمالي

             آمريکاي مركزي و جنوبي

 ◊ 38.1- 0.3 0.5 0.1 0.9 آرژانتین

 - - - - - - اکوادور

 - - - - - - برزیل

 0.4 7.9 5.6 5.2 5.7 - پرو

 - 100.0- - 0.2 0.2 - شیلی

 - - - - - 1.9 کلمبیا

 - - - - - - ونزوئال

 2.3 3.1- 30.1 31.1 30.5 30.5 سایر

 2.8 2.4- 36.0 36.9 36.5 33.3 جمع آمريکاي مركزي و جنوبي

             رآسیااروپا و او

 0.9 19.4 11.8 9.9 8.9 5.9 آذربایجان

 - - - - 32.1 13.2 آلمان

 0.2 46.1- 2.8 5.3 5.5 2.9 اتریش

 1.3 13.9 16.9 14.9 10.2 17.4 ازبکستان

 0.1 64.2- 1.2 3.3 2.9 1.0 اسپانیا

 - - - - - - استونی

 - - - - - ◊ اسلواکی

 - - - - - - اسلوونی

 0.6 5.6 7.9 7.5 11.3 11.8 انانگلست

 - - - - - - اوکراین

 ◊ 16.7- 0.3 0.4 0.3 0.1 ایتالیا

 - - - - - - ایرلند

 0.3 197.0 4.0 1.3 0.7 3.6 بلژیک



   تحوالت بخش انرژي در جهان  
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 ... ادامه 2107 -210۲ و 211۲هاي  (: صادرات گازطبیعي در جهان طي سال2-22جدول )

 (0))میلیارد مترمکعب(

 2019 2018 2017 2009 نام كشور
  2108/210۲تغییرات 

 )درصد(
  210۲ سهم در كل

 )درصد(

 ◊ 39.8- ◊ ◊ ◊ - بلغارستان

 - - - - - - پرتغال

 - - - - - - تاجیکستان

 4.1 10.3- 52.3 58.2 54.3 19.6 ترکمنستان

 0.1 13.3 0.8 0.7 0.6 0.7 ترکیه

 - - - - - ◊ جمهوری چک

 0.1 14.3- 1.3 1.5 2.2 4.0 دانمارک

 - - - - - - )روسیه سفید( بالروس

 21.4 12.0 274.5 245.1 228.2 170.7 روسیه

 ◊ 56.7- ◊ ◊ ◊ - رومانی

 - - - - - - سوئد

 - - - - - - سوئیس

 0.8 82.1 10.8 5.9 6.0 2.2 فرانسه

 - - - - - - فنالند

 - - - - - - قرقیزستان

 2.2 1.4 27.8 27.5 26.9 6.6 قزاقستان

 - - - - - - یاالتو

 0.1 2.6 0.7 0.7 1.2 ◊ لهستان

 - - - - - - لوکزامبورگ

 0.0 0.0 0.2 0.2 0.2 - لیتوانی

 0.6 39.7 7.0 5.0 3.5 0.1 مجارستان

 8.8 5.6- 113.0 119.7 122.9 101.6 نروژ

 3.7 12.5- 47.7 54.5 56.1 55.6 هلند

 - - - - - - یونان

 0.0 36.3- 0.1 0.1 0.2 0.8 سایر

 45.2 3.5 581.2 561.7 574.5 417.8 جمع اروپا و اورآسیا

             خاورمیانه

 0.6 0.7 7.5 7.4 7.1 7.0 امارات متحده عربی

 - - - - - - عربستان سعودی

 1.1 2.5 13.5 13.1 11.2 11.9 عمان

 9.7 1.3 124.0 122.4 123.7 67.4 قطر

 - - - - - - کویت

 1.5 17.6 18.7 15.9 14.7 7.2 سایر

 12.7 3.0 163.7 158.9 156.7 93.5 جمع خاورمیانه



      

 
   1189ترازنامه انرژي سال  044

 

 ... ادامه 2107 -210۲ و 211۲هاي  (: صادرات گازطبیعي در جهان طي سال2-22جدول )

 (0))میلیارد مترمکعب(

 2019 2018 2017 2009 نام كشور
  2108/210۲تغییرات 

 )درصد(
  210۲ سهم در كل

 )درصد(

             آفريقا

 - - - - - - آفریقای جنوبی

 3.3 16.6- 42.9 51.4 54.0 55.2 الجزایر

 0.5 27.6 5.7 4.5 4.6 9.9 لیبی

 0.4 139.6 5.0 2.1 1.2 18.3 مصر

 - - - - - - مراکش

 2.3 5.9 28.9 27.3 27.8 14.8 نیجریه

 0.9 14.7 11.5 10.0 8.9 2.7 سایر

 7.3 1.4- 94.1 95.4 96.5 100.8 جمع آفريقا

             آسیا و اقیانوسیه

 8.0 21.3 102.5 84.5 71.5 21.0 استرالیا

 1.8 17.0- 22.5 27.1 27.2 37.5 اندونزی

 - - - - - - بنگالدش

 - - - - - - پاکستان

 - - - - - - تایلند

 0.3 3.3 3.5 3.4 3.5 3.2 چین

 - - - - - - چین تایپه

 - - - - - - زالند نو

 - - - - - - پنژا

 - - - - - - سنگاپور

 - - - - - - فیلیپین

 ● ● ● ● ● ● کره جنوبی

 - - - - - - کره شمالی

 2.7 6.0 34.3 32.4 36.6 29.4 مالزی

 - - - - - - هند

 - - - - - - ویتنام

 2.6 8.3 33.1 30.6 31.3 25.9 سایر

 15.2 10.1 196.0 178.0 170.1 117.0 جمع آسیا و اقیانوسیه

 100.0 5.7 1285.1 1216.2 1211.0 888.0 جمع جهان

 OECD 343.4 494.1 475.8 514.2 8.1 40.0کشورهای 

 OECD 544.6 716.9 740.4 770.9 4.1 60.0کشورهای غیر 

 6.5 2.1- 83.8 85.6 122.2 95.3 کشور اتحادیه اروپا 82

 .IEA, International Energy Agency, Online Data Services, www.iea.org مأخذ:
 ( ارقام کشورها با اعمال ضریب تبدیل تراژول به میلیون مترمکعب محاسبه گردیده است.1

 باشد. می LNGمالحظه: ارقام صادرات گازطبیعی جمع صادرات از طریق خطوط لوله و 
 باشند. مقادیر در دسترس نمی ●     باشند. می 10/1  مقادیر کمتر از ◊



   تحوالت بخش انرژي در جهان  
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 210۲جهان در سال  LNG(: تجارت 2-22جدول )
 )میلیارد مترمکعب(

 وارد كننده/صادر كننده
اياالت متحده 

 آمريکا
 روسیه فرانسه بلژيک ترينیداد و توباگو پرو كامرون آرژانتین كانادا

                   آمريکاي شمالي
 - 0.1 - 1.3 - - - ◊ ◊ ایاالت متحده امریکا

 - - - 0.4 - - - - ◊ کانادا
 - - - - - - - - 4.1 مکزیک

 - 0.1 - 1.8 - - - ◊ 4.1 جمع آمريکاي شمالي
             آمريکاي مركزي و جنوبي

   
 - - - 0.6 - ◊ - - 1.1 آرژانتین

 - - - 0.6 - 0.1 0.1 - 1.5 برزیل 
 - - - 4.0 - - - - 1.0 شیلی
 - - - ◊ - - - - 0.2 کلمبیا
 - - - 3.0 - - - - 0.7 سایر

 - - - 8.2 - 0.2 0.1 - 4.5 جمع آمريکاي مركزي و جنوبي
   اروپا و اورآسیا

    
  

   
 3.2 - 0.1 2.8 0.4 0.1 - - 4.1 اسپانیا

 3.2 - - 0.8 0.3 0.1 - - 3.0 انگلستان
 ◊ ◊ - 1.4 - - - - 1.6 ایتالیا
 1.6 - - - - - - - 0.2 بلژیک
 0.1 - - 0.1 - - - - 1.3 پرتغال
 - 0.1 - 0.2 - - - - 1.2 ترکیه
 - - - - - - - - - سوئد

 5.9 - - - - - - - 1.7 فرانسه
 0.1 - - - - - - - - فنالند

 ◊ - - - - - - - 0.9 لهستان
 - - - - - - - - - لیتوانی

 - - - 1.1 - - - - - هلند
 - 0.1 - ◊ - - - - 0.2 یونان
 - - - 0.3 - - - - ◊ سایر

 14.1 0.2 0.1 6.8 0.7 0.2 - - 14.3 وپا و اورآسیاجمع ار
   خاورمیانه

    
  

   
 0.2 - - 0.1 - - - - 0.6 امارات متحده عربی

 - - - 0.2 - - - - 0.3 کویت
 0.6 - - 0.9 - - - - 0.9 سایر

 0.8 - - 1.1 - - - - 1.8 جمع خاورمیانه
             آفريقا

   
 - - - - - - - - - مصر

 - - - - - - - - - جمع آفريقا
   آسیا و اقیانوسیه

    
  

   
 - - - - - - - - 0.8 پاکستان

 0.1 - - 0.1 0.1 - - - 0.2 تایلند
 3.8 - - 1.1 0.9 0.7 - - 0.2 چین 

 1.8 - - 0.2 0.1 0.1 - - 0.7 چین تایپه
 0.0 - - 0.2 - - - - 0.8 سنگاپور

 8.7 - - - 0.9 - - - 5.7 ژاپن
 3.1 0.1 - 0.1 1.4 - - - 6.9 کره جنوبی

 0.3 - - - - - - - 0.1 بنگالدش
 - - - - - - - - 0.1 مالزی

 0.3 - - 0.2 - 0.5 - - 2.3 هند
 18.1 0.1 - 1.8 3.3 1.3 - - 17.8 جمع آسیا و اقیانوسیه

 33.0 0.3 0.1 19.7 4.0 1.7 0.1 ◊ 42.5 جمع جهان
 33.0 0.3 0.1 19.7 4.0 1.7 0.1 ◊ 42.5 صادرات



      

 
   1189ترازنامه انرژي سال  044

 

 ... ادامه 210۲جهان در سال  LNG(: تجارت 2-22جدول )
 )میلیارد مترمکعب(

 هلند نروژ لیتواني التويا وارد كننده/صادر كننده
گیبرالتار 

 الطارق( )جبل

امارات 
 متحده عربي

عربستان 
 سعودي

              آمريکاي شمالي
 - - - - - - - ایاالت متحده امریکا

 - - - - - - - اناداک
 - - - - - - - مکزیک

 - - - - - - - جمع آمريکاي شمالي
         آمريکاي مركزي و جنوبي

 - - - - - - - آرژانتین
 - - - - 0.3 - - برزیل 
 - - - - - - - شیلی
 - - - - - - - کلمبیا
 - - - - 0.2 - - سایر

 - - - - 0.6 - - جمع آمريکاي مركزي و جنوبي
         اروپا و اورآسیا

 - - ◊ - 0.7 - - اسپانیا
 - - - 0.1 0.3 - - انگلستان

 - - - - 0.2 - - ایتالیا
 0.1 - - - - - - بلژیک
 - - - 0.1 - - - پرتغال
 - - - - 0.1 - - ترکیه
 - - - - 0.1 - - سوئد

 - - - - 0.2 - - فرانسه
 - - - ◊ ◊ ◊ - فنالند

 - - - ◊ 0.2 ◊ - لهستان
 - - - - - - 0.13 لیتوانی

 - - - - 7.8 - - هلند
 - - - 0.1 0.5 - - یونان
 - - - - - - - سایر

 0.1 - ◊ 0.3 10.2 ◊ 0.1 جمع اروپا و اورآسیا
         خاورمیانه

 - - - - - - - امارات متحده عربی
 - - - - - - - کویت
 - - - - - - - سایر

 - - - - - - - جمع خاورمیانه
          آفريقا
 - - - - - - - مصر

 - - - - - - - جمع آفريقا
         آسیا و اقیانوسیه

 - 0.5 - - - - - پاکستان
 - - - - - - - تایلند
 - 0.2 - - 0.1 - - چین 

 - 0.1 - - - - - چین تایپه
 - - - - - - - سنگاپور

 - 2.0 - - - - - ژاپن
 - 0.2 - - - - - کره جنوبی

 - - - - - - - بنگالدش
 - - - - - - - مالزی

 - 3.5 - - - - - هند
 - 6.5 - - 0.1 - - جمع آسیا و اقیانوسیه

 0.1 6.5 ◊ 0.3 10.8 ◊ 0.1 جمع جهان
 0.1 6.5 ◊ 0.3 10.8 ◊ 0.13 صادرات
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 ... ادامه 210۲جهان در سال  LNG(: تجارت 2-22جدول )
 کعب()میلیارد مترم

 نیجريه مصر گینه استوايي آنگوال الجزاير قطر عمان وارد كننده/صادر كننده

         آمريکاي شمالي
 0.1 - - - - - - ایاالت متحده امریکا

 - - - 0.1 - - - کانادا
 - - - - - - - مکزیک

 0.1 - - 0.1 - - - جمع آمريکاي شمالي
        آمريکاي مركزي و جنوبي

 - - - - - - - آرژانتین
 0.3 - 0.2 0.1 - - - برزیل 
 - - - - - - - شیلی
 0.1 - - - - - - کلمبیا
 0.1 ◊ - - - - - سایر

 0.4 ◊ 0.2 0.1 - - - جمع آمريکاي مركزي و جنوبي
        اروپا و اورآسیا

 4.3 - 0.1 0.3 1.1 4.3 - اسپانیا
 0.3 - 0.3 0.1 1.0 9.0 - انگلستان

 0.2 0.5 0.1 - 3.2 6.6 - ایتالیا
 - 0.1 - - - 4.6 - بلژیک
 3.2 - - - 0.1 0.7 - پرتغال
 2.4 0.5 0.1 - 5.7 2.5 - ترکیه
 - - - - - - - سوئد

 4.5 1.1 - - 3.6 2.1 - فرانسه
 - - - - - - - فنالند

 - - - - - 2.3 - لهستان
 - - - - - - - لیتوانی

 0.9 - - - 0.6 - - هلند
 0.4 0.3 - 0.1 0.5 0.5 - نیونا

 - 0.1 - - - - - سایر
 16.3 2.5 0.5 0.5 15.7 32.5 - جمع اروپا و اورآسیا

        خاورمیانه
 0.2 0.1 - 0.2 - - 0.1 امارات متحده عربی

 0.5 0.1 - 0.2 0.1 2.5 1.0 کویت
 - - - - - 0.1 - سایر

 0.7 0.2 - 0.3 0.1 2.6 1.1 جمع خاورمیانه
               يقاآفر

 - - - - - - - مصر
 - - - - - - - جمع آفريقا

        آسیا و اقیانوسیه
 1.3 0.9 0.3 - 0.4 6.3 0.4 پاکستان

 - 0.2 - 0.1 - 2.6 0.2 تایلند
 2.6 0.3 0.6 0.2 0.1 11.3 1.5 چین 

 0.2 0.1 0.2 - - 5.5 0.2 چین تایپه
 0.1 0.5 0.3 0.1 ◊ 0.1 - سنگاپور

 1.5 - - - 0.1 11.8 4.1 ژاپن
 0.8 0.2 - - ◊ 14.9 5.2 کره جنوبی

 0.5 0.1 - - 0.4 3.7 0.1 بنگالدش
 0.1 - 0.1 - - - - مالزی

 3.5 0.3 0.7 3.8 0.3 12.8 1.2 هند
 10.6 2.5 2.1 4.2 1.2 68.9 12.7 جمع آسیا و اقیانوسیه

 28.1 5.1 2.8 5.2 17.0 103.9 13.7 جمع جهان

 28.1 5.1 2.8 5.2 17.0 103.9 13.7 اتصادر



      

 
   1189ترازنامه انرژي سال  040

 

 ... ادامه 210۲جهان در سال  LNG(: تجارت 2-22جدول )
 )میلیارد مترمکعب(

 كل واردات نامشخص مالزي سنگاپور چین پاپوآگینه نو برونئي اندونزي استرالیا وارد كننده/صادر كننده

                   آمريکاي شمالي
 1.5 - - - - - - - - ایاالت متحده امریکا

 0.5 - - - - - - - - کانادا
 4.1 - - - - - - - - مکزیک

 6.1 - - - - - - - - جمع آمريکاي شمالي
                   آمريکاي مركزي و جنوبي

 1.7 - - - - - - - - آرژانتین
 3.2 - - - - - - - - برزیل 
 5.0 - - - - - - - - شیلی
 0.3 - - - - - - - - کلمبیا
 4.1 ◊ - - - - - - - سایر

 14.3 ◊ - - - - - - - جمع آمريکاي مركزي و جنوبي
              اروپا و اورآسیا

 21.4 - - - - - - - - اسپانیا
 18.5 - - - - - - - - انگلستان

 13.6 - - - - - - - - ایتالیا
 6.7 0.2 - - - - - - - بلژیک
 5.6 ◊ - - - - - - - پرتغال
 12.7 - - - - - - - - ترکیه
 0.2 0.1 - - - - - - - سوئد

 20.1 0.9 - - - - - - - فرانسه
 0.1 - - - - - - - - فنالند

 3.5 - - - - - - - - لهستان
 0.1 - - - - - - - - لیتوانی

 10.4 ◊ - - - - - - - هلند
 2.8 - - - - - - - - یونان
 0.4 0.1 - - - - - - - سایر

 116.3 1.3 - - - - - - - جمع اروپا و اورآسیا
             خاورمیانه

 1.8 0.3 - - - - - - 0.2 امارات متحده عربی
 5.2 0.5 - - - - - - - کویت
 3.8 1.3 - - - - - - - سایر

 10.8 2.0 - - - - - - 0.2 جمع خاورمیانه
             آفريقا
 0.1 0.1 - - - - - - - مصر

 0.1 0.1 - - - - - - - جمع آفريقا
             آسیا و اقیانوسیه

 11.7 0.8 0.1 - - - - - - پاکستان
 6.4 - 1.7 - - - - 0.4 0.9 تایلند
 80.9 0.5 9.9 - - 3.7 0.8 6.0 36.5 چین 

 20.0 - 3.0 - - 1.9 0.3 0.4 5.2 چین تایپه
 4.6 - ◊ - - - - 0.2 2.3 سنگاپور

 105.0 - 13.7 - 0.1 5.0 5.8 4.6 41.2 ژاپن
 53.8 - 6.5 0.1 - 0.5 0.9 3.0 10.0 کره جنوبی

 5.4 0.1 0.2 - - - - 0.1 - بنگالدش
 3.5 0.4 - - - - 0.9 - 1.9 مالزی

 31.0 - 0.5 - - - - - 1.2 هند
 322.3 1.8 35.6 0.1 0.1 11.1 8.6 14.7 99.3 جمع آسیا و اقیانوسیه

 470.0 5.2 35.6 0.1 0.1 11.1 8.6 14.7 99.5 جمع جهان
 470.0 5.2 35.6 0.1 0.1 11.1 8.6 14.7 99.5 صادرات

 .IEA, International Energy Agency, Online Data Services, www.iea.org مأخذ:

 باشند. می 10/1 مقادیر کمتر از ◊



   تحوالت بخش انرژي در جهان  

  

044 

 2108و  211۲هاي  عي طي سالگازطبی (: مصرف بخش تبديالت، بخش انرژي و تلفات توزيع2-27جدول )
 (0)()میلیون مترمکعب

 نام كشور
 تلفات توزيع خودمصرفي بخش انرژي مصرف بخش تبديل

2009 2018 2009 2018 2009 2018 

             آمريکاي شمالي

 - - 74144.4 64460.2 325385.6 209270.7 ایاالت متحده امریکا

 - 217.3 40544.3 25798.8 22871.0 15198.9 کانادا

 - - 13909.0 19047.0 49093.8 36212.2 مکزیک

 - 217.3 128597.7 109306.0 397350.4 260681.8 جمع آمريکاي شمالي

             آمريکاي مركزي و جنوبي

 1802.4 741.0 6186.6 6458.4 19792.4 14537.1 آرژانتین

 - - - - 536.7 512.5 اکوادور

 445.5 138.2 6848.7 5870.2 13613.7 3031.6 برزیل

 - - 918.3 770.3 4161.1 2542.8 پرو

 82.5 - 252.3 607.9 2572.6 910.6 شیلی

 - - 2144.6 2551.5 3642.2 2953.4 کلمبیا

 - - 7038.8 7997.6 7447.5 5403.9 ونزوئال

 568.5 678.9 4646.4 3887.7 7572.3 5917.9 سایر

 2898.9 1558.2 28035.8 28143.8 59338.4 35809.8 جمع آمريکاي مركزي و جنوبي

             اروپا و اورآسیا

 580.8 1184.0 483.0 335.6 6161.0 4588.3 آذربایجان

 - - 1886.8 999.4 20958.5 22853.0 آلمان

 3.1 2.5 266.6 195.3 2652.9 3005.1 اتریش

 1285.3 1905.0 8144.7 2030.6 16480.4 17363.4 ازبکستان

 158.5 124.5 3542.6 1608.4 10319.6 18726.0 اسپانیا

 - - 19.4 12.8 178.0 387.2 استونی

 97.6 - 115.7 179.6 967.1 1250.2 اسلواکی

 - - 1.0 3.8 148.2 202.4 اسلوونی

 598.3 1012.2 5175.9 6320.3 27539.1 34734.0 انگلستان

 744.5 910.3 1190.9 1316.6 11003.6 16391.3 اوکراین

 395.0 454.0 1933.0 560.9 28553.3 32274.9 ایتالیا

 68.0 96.9 0.0 0.0 2955.2 3259.4 ایرلند

 35.3 0.0 790.6 360.2 4692.3 6173.8 بلژیک

 9.4 20.1 58.0 47.4 1221.1 1125.4 بلغارستان



      

 
   1189ترازنامه انرژي سال  044

 

 ... ادامه 2108و  211۲هاي  (: مصرف بخش تبديالت، بخش انرژي و تلفات توزيع گازطبیعي طي سال2-27جدول )
 (0())میلیون مترمکعب

 نام كشور
 تلفات توزيع خودمصرفي بخش انرژي مصرف بخش تبديل

2009 2018 2009 2018 2009 2018 

 7.3 35.1 109.4 108.9 3586.4 2975.0 پرتغال

 - - - - - 42.6 تاجیکستان

 - - 2545.6 2118.3 10840.8 7518.7 ترکمنستان

 3.0 2.6 1603.4 1568.4 17803.7 19886.7 ترکیه

 106.5 205.0 106.5 133.5 1687.4 1167.0 جمهوری چک

 3.6 3.7 560.9 705.0 885.7 1929.7 دانمارک

 52.0 138.0 238.8 252.3 14796.0 12013.0 )روسیه سفید( بالروس

 7445.0 5369.0 17049.0 14328.0 247009.5 249483.1 روسیه

 91.6 350.1 535.7 854.5 3909.4 3707.0 رومانی

 - - 38.2 2.2 176.5 631.0 سوئد

 7.7 9.7 3.5 3.3 214.3 307.4 سوئیس

 484.0 368.4 1482.7 828.8 6631.6 7904.5 فرانسه

 16.0 - 126.4 372.0 1639.3 2992.5 فنالند

 28.4 69.6 11.3 - 92.9 82.5 قرقیزستان

 414.8 1031.6 1713.9 15043.0 7192.2 3375.2 قزاقستان

 15.5 18.7 15.2 14.6 981.8 943.0 التویا

 - - - - 75.0 569.3 لوکزامبورگ

 16.0 167.7 1604.0 828.2 4021.2 1940.8 لهستان

 - - 22.7 2.0 368.9 1320.0 لیتوانی

 127.2 204.6 254.6 214.3 2569.1 3329.2 مجارستان

 - - 4913.9 4104.1 367.8 604.4 نروژ

 - - 2095.8 2055.6 13248.9 18031.7 هلند

 12.2 27.8 101.5 31.6 3194.4 2155.0 یونان

 363.0 222.3 442.2 378.1 5184.4 4434.3 سایر

 13169.3 13933.3 59183.1 57917.2 480307.2 509677.6 جمع اروپا و اورآسیا

             خاورمیانه

 - - 743.0 700.0 36751.7 29309.1 امارات متحده عربی

 - - 3873.8 2559.1 61526.4 33910.7 عربستان سعودی

 - - 4181.0 3176.6 8313.7 6034.2 عمان

 - - 14551.7 8433.7 19563.3 8761.7 قطر

 - - 6900.3 4469.4 11424.1 4251.0 کویت

 205.0 73.0 17556.5 12204.4 106250.7 71554.8 سایر

 205.0 73.0 47806.3 31543.1 243829.9 153821.6 جمع خاورمیانه



   تحوالت بخش انرژي در جهان  

  

044 

 ... ادامه 2108و  211۲هاي   (: مصرف بخش تبديالت، بخش انرژي و تلفات توزيع گازطبیعي طي سال2-27جدول )
 (0))میلیون مترمکعب(

 نام كشور
 تلفات توزيع خودمصرفي بخش انرژي مصرف بخش تبديل

2009 2018 2009 2018 2009 2018 

             آفريقا

 - - - - 2531.2 3764.9 آفریقای جنوبی

 540.8 231.8 3648.7 4831.0 18987.4 12063.7 الجزایر

 - - 79.6 93.6 6880.7 3298.1 لیبی

 - - 6317.2 5696.0 38906.0 24519.0 مصر

 - - - - 1011.0 572.1 مراکش

 - - 5292.4 3634.8 8378.4 4012.6 نیجریه

 0.0 63.0 833.0 166.6 10626.3 5754.4 سایر

 540.8 294.7 16170.9 14421.9 87321.0 53984.8 جمع آفريقا

             آسیا و اقیانوسیه

 - - 9416.0 5666.6 14835.7 11110.1 استرالیا

 239.5 561.4 9845.0 10845.1 15260.1 9760.7 اندونزی

 568.8 493.5 - - 15899.3 9849.8 بنگالدش

 1287.3 1206.7 295.0 397.7 16138.9 9739.3 پاکستان

 - - 8822.6 5205.7 27627.2 26221.0 تایلند

 3187.5 2176.0 35982.6 11232.5 57327.1 14445.8 چین

 - - 360.5 430.5 16227.4 8289.1 چین تایپه

 16.0 21.1 245.7 225.7 1388.5 1856.8 زالند نو

 - - 1458.5 1304.8 78981.7 64038.2 ژاپن

 - - 13.2 14.0 9328.6 6287.2 نگاپورس

 - - 264.7 213.7 4041.5 3579.9 فیلیپین

 - - 169.5 351.6 28897.8 13793.6 کره جنوبی

 - - - - - - کره شمالی

 983.2 2091.6 6083.3 8881.5 16497.0 18686.3 مالزی

 - - - - 8295.1 7785.8 ویتنام

 - - 7982.7 1433.9 18075.9 28206.3 هند

 164.0 24.9 1871.9 1430.2 8087.4 4792.0 سایر

 6446.2 6575.1 82811.1 47633.3 336909.1 238441.7 جمع آسیا و اقیانوسیه

 23260.2 22651.6 362604.8 288965.4 1605056.0 1252417.4 جمع جهان

 OECD 585348.1 747798.6 148806.9 166894.5 3026.0 2237.5کشورهای 

 OECD 667069.3 857257.4 140158.5 195710.3 19625.5 21022.7یر کشورهای غ

 2275.2 3142.4 21049.9 16663.5 143975.2 174335.2 کشور اتحادیه اروپا 82

 .IEA, International Energy Agency, Online Data Services, www.iea.org :مأخذ

 لیون مترمکعب محاسبه گردیده است.( ارقام کشورها با اعمال ضریب تبدیل تراژول به می1



      

 
   1189ترازنامه انرژي سال  049

 

 2108(: مصرف كل گازطبیعي در سال  2-28جدول )

 )میلیون مترمکعب(

 مصرف بخش تبديل نام كشور
خود مصرفي بخش 

 انرژي

مصرف نهايي گاز 
 طبیعي

كل مصرف گاز 
 طبیعي

 آمريکاي شمالي
    

 860761.6 461231.6 74144.4 325385.6 ایاالت متحده امریکا

 125128.8 61713.6 40544.3 22871.0 داکانا

 82393.4 19390.6 13909.0 49093.8 مکزیک

 1068283.8 542335.7 128597.7 397350.4 جمع آمريکاي شمالي

 آمريکاي مركزي و جنوبي
    

 50196.5 24217.5 6186.6 19792.4 آرژانتین

 590.3 53.6 - 536.7 اکوادور

 36054.2 15591.8 6848.7 13613.7 برزیل

 7460.3 2381.0 918.3 4161.1 پرو

 5203.3 2378.4 252.3 2572.6 شیلی

 11268.7 5481.9 2144.6 3642.2 کلمبیا

 21039.5 6553.2 7038.8 7447.5 ونزوئال

 26569.7 14351.1 4646.4 7572.3 سایر

 158382.7 71008.5 28035.8 59338.4 جمع آمريکاي مركزي و جنوبي

 رآسیااروپا و او
    

 10462.3 3818.3 483.0 6161.0 آذربایجان

 91925.5 69080.2 1886.8 20958.5 آلمان

 9000.5 6081.1 266.6 2652.9 اتریش

 46287.5 21662.4 8144.7 16480.4 ازبکستان

 30798.0 16935.8 3542.6 10319.6 اسپانیا

 504.1 306.7 19.4 178.0 استونی

 4824.2 3741.5 115.7 967.1 اسلواکی

 890.2 741.0 1.0 148.2 اسلوونی

 79405.4 46690.4 5175.9 27539.1 انگلستان

 30989.8 18795.3 1190.9 11003.6 اوکراین

 72299.0 41812.6 1933.0 28553.3 ایتالیا

 5257.3 2302.1 - 2955.2 ایرلند

 18559.7 13076.7 790.6 4692.3 بلژیک



   تحوالت بخش انرژي در جهان  

  

048 

 ... ادامه 2108طبیعي در سال  (: مصرف كل گاز2-28جدول )

 )میلیون مترمکعب(

 مصرف بخش تبديل نام كشور
خود مصرفي بخش 

 انرژي

مصرف نهايي گاز 
 طبیعي

كل مصرف گاز 
 طبیعي

 3102.6 1823.5 58.0 1221.1 بلغارستان

 5773.5 2077.7 109.4 3586.4 پرتغال

 58.1 58.1 - - تاجیکستان

 26213.5 12827.1 2545.6 10840.8 ترکمنستان

 49711.3 30304.3 1603.4 17803.7 ترکیه

 8180.5 6386.6 106.5 1687.4 جمهوری چک

 3200.1 1753.6 560.9 885.7 دانمارک

 20524.0 5489.2 238.8 14796.0 )روسیه سفید( بالروس

 489653.3 225594.8 17049.0 247009.5 روسیه

 12092.4 7647.4 535.7 3909.4 رومانی

 1126.8 912.1 38.2 176.5 سوئد

 3512.8 3295.1 3.5 214.3 سوئیس

 41270.4 33156.2 1482.7 6631.6 فرانسه

 2632.2 866.5 126.4 1639.3 فنالند

 305.8 201.6 11.3 92.9 قرقیزستان

 14902.8 5996.7 1713.9 7192.2 قزاقستان

 1420.0 423.0 15.2 981.8 التویا

 789.7 714.7 - 75.0 لوکزامبورگ

 20529.3 14904.1 1604.0 4021.2 لهستان

 2165.7 1774 22.7 368.9 لیتوانی

 10242.8 7419.1 254.6 2569.1 مجارستان

 6232.1 950.5 4913.9 367.8 نروژ

 42589.3 27244.6 2095.8 13248.9 هلند

 4834.0 1538.1 101.5 3194.4 یونان

 13568.4 7941.8 442.2 5184.4 سایر

 1185834.9 646344.7 59183.1 480307.2 اروپا و اورآسیا جمع

 خاورمیانه
    

 73855.7 36360.9 743.0 36751.7 امارات متحده عربی

 96845.0 31444.7 3873.8 61526.4 عربستان سعودی

 28044.4 15549.7 4181.0 8313.7 عمان

 44132.4 10017.5 14551.7 19563.3 قطر

 22717.8 4393.4 6900.3 11424.1 کویت

 255070.4 131263.2 17556.5 106250.7 سایر

 520665.5 229029.4 47806.3 243829.9 جمع خاورمیانه



      

 
   1189ترازنامه انرژي سال  014

 

 ... ادامه 2108(: مصرف كل گازطبیعي در سال  2-28جدول )

 )میلیون مترمکعب(

 مصرف بخش تبديل نام كشور
خود مصرفي بخش 

 انرژي

مصرف نهايي گاز 
 طبیعي

كل مصرف گاز 
 بیعيط

     آفريقا

 4879.0 2347.7 - 2531.2 آفریقای جنوبی

 45134.7 22498.6 3648.7 18987.4 الجزایر

 12078.1 5117.8 79.6 6880.7 لیبی

 62391.1 17168.0 6317.2 38906.0 مصر

 1088.9 78.0 - 1011.0 مراکش

 18412.8 4741.9 5292.4 8378.4 نیجریه

 14264.4 2805.1 833.0 10626.3 سایر

 158249.0 54757.1 16170.9 87321.0 جمع آفريقا

 آسیا و اقیانوسیه
    

 39689.2 15437.5 9416.0 14835.7 استرالیا

 44216.4 19111.4 9845.0 15260.1 اندونزی

 27891.7 11992.4 - 15899.3 بنگالدش

 45379.8 28945.9 295.0 16138.9 پاکستان

 45659.5 9209.7 8822.6 27627.2 تایلند

 276444.2 183134.5 35982.6 57327.1 چین

 20523.6 3935.7 360.5 16227.4 چین تایپه

 4661.8 3027.7 245.7 1388.5 زالند نو

 114616.5 34176.3 1458.5 78981.7 ژاپن

 10968.2 1626.3 13.2 9328.6 سنگاپور

 4378.4 72.2 264.7 4041.5 فیلیپین

 54001.9 24934.6 169.5 28897.8 کره جنوبی

 0.0 - - - کره شمالی

 44923.7 22343.5 6083.3 16497.0 مالزی

 9482.4 1187.3 - 8295.1 ویتنام

 63955.5 37896.9 7982.7 18075.9 هند

 12342.7 2383.5 1871.9 8087.4 سایر

 819135.7 399415.4 82811.1 336909.1 جمع آسیا و اقیانوسیه

 3910551.5 1942890.7 362604.8 1605056.0 جمع جهان

 OECD 685511.6 182846.6 957991.4 1826349.7کشورهای 

 OECD 919544.4 179758.2 984899.3 2084201.8کشورهای غیر 

 476178.3 311153.2 21049.9 143975.2 کشور اتحادیه اروپا 82

 .IEA, International Energy Agency, Online Data Services, www.iea.org :مأخذ

باشند. می 10/1 مقادیر کمتر از ◊



   تحوالت بخش انرژي در جهان  

  

011 

 2107 -2108 و 211۲هاي  (: مصرف نهايي گازطبیعي طي سال2-2۲جدول )

 (0))میلیون مترمکعب(

 2018 2017 2009 نام كشور
  2107/2108تغییرات 

 )درصد(

  2108سهم در كل 
 )درصد(

           آمريکاي شمالي

 23.8 9.9 461231.6 419685.4 369771.2 ایاالت متحده امریکا

 3.2 8.2 61713.6 57044.0 51584.1 کانادا

 1.0 3.8 19390.6 18680.7 14238.8 مکزیک

 27.9 9.5 542335.7 495410.1 435594.2 جمع آمريکاي شمالي

           آمريکاي مركزي و جنوبي

 1.3 0.4 24217.5 24133.6 22720.8 آرژانتین

 ◊ 6.8- 53.6 57.6 - اکوادور

 0.8 7.6 15591.8 14485.5 11634.6 برزیل

 0.1 7.5 2381.0 2215.0 931.9 پرو

 0.1 18.4 2378.4 2009.2 1716.0 شیلی

 0.3 0.8 5481.9 5439.1 4502.9 کلمبیا

 0.3 6.2- 6553.2 6982.4 9938.2 ونزوئال

 0.7 1.2 14351.1 14175.4 14666.0 سایر

 3.7 2.2 71008.5 69497.8 66110.3 وبيجمع آمريکاي مركزي و جن

           اروپا و اورآسیا

 0.2 2.5- 3818.3 3915.0 3645.5 آذربایجان

 3.6 3.0 69080.2 67064.0 61605.6 آلمان

 0.3 2.5- 6081.1 6233.5 5771.2 اتریش

 1.1 11.7- 21662.4 24538.5 29960.9 ازبکستان

 0.9 5.8 16935.8 16002.4 15379.9 اسپانیا

 ◊ 6.8 306.7 287.3 240.0 استونی

 0.2 1.1- 3741.5 3784.3 3911.3 اسلواکی

 ◊ 2.0- 741.0 755.7 815.2 اسلوونی

 2.4 3.8 46690.4 44963.7 50091.4 انگلستان

 1.0 0.2- 18795.3 18830.4 32211.9 اوکراین

 2.2 1.0- 41812.6 42218.4 44734.3 ایتالیا

 0.1 6.9 2302.1 2154.4 1726.5 ایرلند

 0.7 0.3 13076.7 13040.8 12202.2 بلژیک



      

 
   1189ترازنامه انرژي سال  014

 

 ... ادامه 2107 -2108 و 211۲هاي  (: مصرف نهايي گازطبیعي طي سال2-2۲جدول )

 (0))میلیون مترمکعب(

 2018 2017 2009 نام كشور
  2107/2108تغییرات 

 )درصد(

  2108سهم در كل 
 )درصد(

 0.1 7.5- 1823.5 1972.1 1388.4 بلغارستان

 0.1 3.2 2077.7 2013.4 1663.1 پرتغال

 ◊ 4806.7 58.1 1.2 194.3 تاجیکستان

 0.7 - 12827.1 12827.1 8870.8 ترکمنستان

 1.6 0.8- 30304.3 30549.3 13664.9 ترکیه

 0.3 6.5- 6386.6 6827.5 6681.5 جمهوری چک

 0.1 0.6 1753.6 1743.4 1771.2 دانمارک

 0.3 2.3 5489.2 5366.4 5253.7 ه سفید()روسی بالروس

 11.6 12.5 225594.8 200556.7 155961.8 روسیه

 0.4 3.5 7647.4 7390.8 8369.9 رومانی

 0.1 2.9- 912.1 938.8 625.8 سوئد

 0.2 4.6- 3295.1 3453.2 2974.4 سوئیس

 1.7 1.2- 33156.2 33570.5 35286.7 فرانسه

 ◊ 3.4- 866.5 896.8 883.3 فنالند

 ◊ 8.0 201.6 186.7 172.7 قرقیزستان

 0.3 0.2- 5996.7 6007.9 2789.2 قزاقستان

 ◊ 5.0 423.0 402.8 530.7 التویا

 ◊ 0.1- 714.7 715.2 706.5 لوکزامبورگ

 0.8 0.3- 14904.1 14944.6 12924.1 لهستان

 0.1 7.1- 1774 1909 1338 لیتوانی

 0.4 3.3- 7419.1 7673.1 7452.2 مجارستان

 0.1 5.3- 950.5 1003.5 750.8 نروژ

 1.4 2.6- 27244.6 27980.1 29589.6 هلند

 0.1 3.5 1538.1 1486.7 1271.0 یونان

 0.4 0.4 7941.8 7913.6 5990.7 سایر

 33.3 3.9 646344.7 622118.6 569401.4 جمع اروپا و اورآسیا

           خاورمیانه

 1.9 4.3- 36360.9 38009.4 29227.9 امارات متحده عربی

 1.6 8.8 31444.7 28904.1 27506.7 عربستان سعودی

 0.8 13.8 15549.7 13668.3 6699.4 عمان

 0.5 0.1- 10017.5 10030.6 5591.4 قطر

 0.2 18.1- 4393.4 5361.1 3658.6 کویت

 6.8 2.6 131263.2 127926.8 86622.3 سایر

 11.8 2.3 229029.4 223900.2 159306.2 جمع خاورمیانه



   تحوالت بخش انرژي در جهان  

  

011 

 ... ادامه 2107 -2108 و 211۲هاي  (: مصرف نهايي گازطبیعي طي سال2-2۲جدول )

 (0))میلیون مترمکعب(

 2018 2017 2009 نام كشور
  2107/2108تغییرات 

 )درصد(

  2108سهم در كل 
 )درصد(

           آفريقا

 0.1 4.1 2347.7 2255.3 - آفریقای جنوبی

 1.2 21.6 22498.6 18503.8 10453.8 الجزایر

 0.3 7.8 5117.8 4745.7 2618.3 لیبی

 0.9 4.5 17168.0 16432.6 13538.0 مصر

 ◊ 6.9 78.0 72.9 43.2 مراکش

 0.2 11.7 4741.9 4245.0 2010.5 نیجریه

 0.1 2.0- 2805.1 2861.6 2347.3 سایر

 2.8 11.5 54757.1 49116.9 31011.1 جمع آفريقا

           اقیانوسیهآسیا و 

 0.8 0.4 15437.5 15372.1 14573.6 استرالیا

 1.0 13.1 19111.4 16899.6 17668.7 اندونزی

 0.6 0.1- 11992.4 12004.8 8195.8 بنگالدش

 1.5 4.6 28945.9 27674.8 28019.7 پاکستان

 0.5 3.9 9209.7 8861.7 5557.5 تایلند

 9.4 16.5 183134.5 157230.4 61597.1 چین

 0.2 7.9 3935.7 3648.6 1988.8 چین تایپه

 0.2 11.1- 3027.7 3404.7 2050.0 زالند نو

 1.8 1.5- 34176.3 34687.9 33222.2 ژاپن

 0.1 2.6 1626.3 1584.9 956.2 سنگاپور

 ◊ 13.1 72.2 63.8 84.1 فیلیپین

 1.3 1.1 24934.6 24671.9 20170.4 کره جنوبی

 - - - - - کره شمالی

 1.2 12.0 22343.5 19956.7 8059.7 مالزی

 0.1 5.6- 1187.3 1257.2 769.5 ویتنام

 2.0 2.0 37896.9 37140.7 20170.1 هند

 0.1 14.3 2383.5 2084.4 1780.3 سایر

 20.6 9.0 399415.4 366544.4 224863.7 جمع آسیا و اقیانوسیه

 100.0 6.4 1942890.7 1826587.9 1486286.8 جمع جهان

 OECD 821590.9 909141.8 957991.4 5.4 49.3کشورهای 

 OECD 664695.9 917446.2 984899.3 7.4 50.7کشورهای غیر 

 16.0 0.8 311153.2 308786.9 308866.9 کشور اتحادیه اروپا 82

 .IEA, International Energy Agency, Online Data Services, www.iea.org مأخذ:

 رها با اعمال ضریب تبدیل تراژول به میلیون مترمکعب محاسبه گردیده است.( ارقام کشو1
باشند. می 10/1 مقادیر کمتر از ◊



      

 
   1189ترازنامه انرژي سال  010

 

 2108هاي مختلف در سال  (: مصرف نهايي گازطبیعي در بخش2-21جدول )

 (0))میلیون مترمکعب(

 خانگي نام كشور
 تجاري و
 عمومي

 كشاورزي حمل و نقل صنعت
 مصارف

 نامشخص

 مصارف
 (2)انرژيغیر

 مصارف
 نهايي

                 آمريکاي شمالي

 461231.6 29339.0 - 1809.4 26006.8 161711.8 100095.0 142269.7 ایاالت متحده امریکا

 61713.6 3893.1 - 1106.9 4381.3 18256.0 14796.1 19280.2 کانادا

 19390.6 507.8 - - 60.6 17581.4 332.4 908.4 مکزیک

 542335.7 33740.0 - 2916.2 30448.6 197549.2 115223.4 162458.3 کاي شماليجمع آمري

                 آمريکاي مركزي و جنوبي

 24217.5 925.1 - - 3230.9 7864.2 1673.8 10523.5 آرژانتین

 53.6 - - - - 53.0 - 0.6 اکوادور

 15591.8 664.0 - - 3694.0 10594.2 175.0 464.7 برزیل

 2381.0 - - 4.0 741.5 1291.8 219.7 124.0 پرو

 2378.4 551.6 - 35.7 16.1 1025.7 168.6 580.8 شیلی

 5481.9 - 1048.2 - 561.6 1916.9 508.1 1447.1 کلمبیا

 6553.2 - - - 18.7 5454.7 252.0 827.9 ونزوئال

 14351.1 10967.1 4.4 0.0 801.6 2160.7 86.0 331.4 سایر

 71008.5 13107.8 1052.6 39.6 9064.3 30361.3 3083.1 14299.9 مركزي و جنوبيجمع آمريکاي 

                 اروپا و اورآسیا

 3818.3 35.6 - 81.6 1.1 529.5 115.1 3055.4 آذربایجان

 69080.2 3643.7 - 303.2 742.8 24436.3 12979.0 26975.2 آلمان

 6081.1 336.5 - 26.5 328.7 3361.4 382.7 1645.3 اتریش

 21662.4 - 223.2 46.3 3507.8 5567.9 2492.4 9824.8 ازبکستان

 16935.8 533.0 33.7 173.4 233.5 9559.0 3253.8 3149.6 اسپانیا

 306.7 - - 5.2 8.7 132.9 92.9 67.0 استونی

 3741.5 544.6 - 23.1 160.7 1071.4 590.9 1350.7 اسلواکی

 741.0 7.0 - - 4.1 571.6 22.0 136.3 اسلوونی

 46690.4 436.6 974.2 94.7 - 9574.2 7529.0 28081.6 انگلستان

 18795.3 1112.5 - 153.8 1830.0 3681.2 1089.0 10929.0 اوکراین

 41812.6 752.2 - 167.0 1334.7 10560.6 8852.4 20145.7 ایتالیا

 2302.1 0.0 - - 26.6 933.0 628.7 713.7 ایرلند

 13076.7 1293.2 - 342.6 72.1 5001.7 2250.3 4116.9 بلژیک

 1823.5 251.4 - 17.3 260.9 1082.1 118.3 93.5 بلغارستان



   تحوالت بخش انرژي در جهان  

  

014 

 ... ادامه 2108هاي مختلف در سال  (: مصرف نهايي گازطبیعي در بخش2-21جدول )

 (0))میلیون مترمکعب(

 خانگي نام كشور
 تجاري و
 عمومي

 كشاورزي حمل و نقل صنعت
 مصارف

 شخصنام

 مصارف
 (2)غیرانرژي

 مصارف
 نهايي

 2077.7 - - 4.5 18.5 1436.4 302.5 315.9 پرتغال

 58.1 - 0.6 - - 57.5 - - تاجیکستان

 12827.1 - 754.9 - 2035.6 1229.1 8807.5 - ترکمنستان

 30304.3 1083.6 - 211.0 562.1 11749.7 3996.0 12701.9 ترکیه

 6386.6 108.3 36.4 64.1 90.9 2459.4 1344.3 2283.3 جمهوری چک

 1753.6 - 5.5 40.9 8.8 800.8 209.5 688.2 دانمارک

 5489.2 1668.0 - 117.4 542.0 1140.3 61.4 1960.2 )روسیه سفید( بالروس

 225594.8 53036.7 - 1665.1 39152.2 46453.0 2911.3 82376.6 روسیه

 7647.4 464.6 - 140.8 0.3 2847.4 1025.4 3168.9 رومانی

 912.1 388.2 - 6.7 12.8 379.8 87.7 36.8 سوئد

 3295.1 - 38.7 - 31.7 1151.3 721.4 1352.0 سوئیس

 33156.2 1504.3 ◊ 268.8 157.8 10987.0 8124.2 12114.1 فرانسه

 866.5 135.5 - 1.2 14.6 653.9 31.4 29.9 فنالند

 201.6 - 0.2 - - 52.4 37.6 111.5 قرقیزستان

 5996.7 343.1 - 49.3 300.8 1522.8 824.3 2956.4 اقستانقز

 423.0 - - 7.9 0.1 139.7 129.0 146.3 التویا

 714.7 - - 0.2 - 317.4 116.8 280.4 لوکزامبورگ

 14904.1 2629.1 - 39.8 642.1 5140.9 1769.0 4683.2 لهستان

 1774.2 1046.1 - 25.5 33.0 379.5 89.2 200.9 لیتوانی

 7419.1 596.2 23.4 131.4 95.8 1759.0 1349.2 3464.1 رستانمجا

 950.5 485.9 - 14.4 130.0 296.4 20.3 3.4 نروژ

 27244.6 3377.3 4.9 2882.2 88.1 7135.5 4212.2 9544.6 هلند

 1538.1 575.5 - 0.6 18.0 380.2 170.8 393.0 یونان

 7941.8 905.7 210.3 59.1 970.0 2245.8 903.8 2647.1 سایر

 646344.7 77294.4 2306.2 7165.4 53416.8 176777.7 77641.0 251743.1 جمع اروپا و اورآسیا

                 خاورمیانه

 36360.9 335.8 - - - 36025.1 - - امارات متحده عربی

 31444.7 6486.3 - - - 24958.4 - - عربستان سعودی

 15549.7 2024.9 45.9 - - 5996.1 7482.8 - عمان

 10017.5 3155.1 - - - 6862.4 - - قطر

 4393.4 - - - - 4393.4 - - کویت

 131263.2 17596.4 116.1 2262.6 8319.6 46891.5 7499.4 48577.4 سایر

 229029.4 29598.4 162.0 2262.6 8319.6 125127.0 14982.3 48577.4 جمع خاورمیانه



      

 
   1189ترازنامه انرژي سال  014

 

 ... ادامه 2108هاي مختلف در سال  در بخش (: مصرف نهايي گازطبیعي2-21جدول )

 (0))میلیون مترمکعب(

 خانگي نام كشور
 تجاري و
 عمومي

 كشاورزي حمل و نقل صنعت
 مصارف

 نامشخص

 مصارف
 (2)غیرانرژي

 مصارف
 نهايي

                 آفريقا

 2347.7 - - - 0.2 2307.7 33.8 6.1 آفریقای جنوبی

 22498.6 4750.3 826.7 38.1 807.4 5100.6 354.3 10621.2 الجزایر

 5117.8 3309.7 - - - 1808.1 - - لیبی

 17168.0 6420.2 - - 427.0 7595.5 - 2725.4 مصر

 78.0 - - - - 78.0 - - مراکش

 4741.9 1663.2 - - - 3078.7 - - نیجریه

 2805.1 - - 29.8 216.3 1997.8 223.7 334.5 سایر

 54757.1 16143.3 826.7 67.9 1450.9 21966.4 611.7 13687.2 جمع آفريقا

                 آسیا و اقیانوسیه

 15437.5 1621.3 - 30.1 497.8 7423.8 1570.7 4293.8 استرالیا

 19111.4 4031.2 - - 36.9 15006.2 5.1 32.0 اندونزی

 11992.4 1222.8 - 25.6 1313.8 4763.2 233.2 4433.8 بنگالدش

 28945.9 5077.3 - - 2391.0 11078.1 1089.3 9310.2 پاکستان

 9209.7 2586.1 - - 2265.4 4354.9 3.3 - تایلند

 183134.5 12133.3 - 132.8 26610.6 78175.8 17127.5 48954.5 چین

 3935.7 - 53.8 4.0 - 2789.1 374.0 714.8 چین تایپه

 3027.7 1238.4 - 33.7 0.2 1414.5 184.0 156.9 زالند نو

 34176.3 262.4 - 2.2 50.1 13457.2 10272.6 10131.8 ژاپن

 1626.3 - 4.2 - 3.1 1447.2 101.6 70.2 سنگاپور

 72.2 - - - - 72.2 - - فیلیپین

 24934.6 - - 3.6 1352.5 8377.3 4573.2 10627.9 کره جنوبی

 - - - - - - - - کره شمالی

 22343.5 12387.5 - - 143.3 9783.8 28.2 0.7 مالزی

 37896.9 22430.0 - 193.5 3808.4 7793.9 2294.5 1376.7 هند

 1187.3 - - - 5.4 1181.9 - - ویتنام

 2383.5 888.6 - - 203.0 521.7 336.5 433.7 سایر

 399415.4 63878.9 58.0 425.5 38681.6 167640.7 38193.7 90537.1 جمع آسیا و اقیانوسیه

 1942890.7 233762.8 4405.4 12877.3 141381.8 719422.2 249735.2 581302.9 جمع جهان

 OECD 322723.0 191118.6 340849.7 37181.5 7848.4 1116.9 57163.8 958001.9کشورهای 

 OECD 258580.0 58616.5 378572.6 104200.3 5028.9 3288.5 176599.0 984888.8کشورهای غیر 

 311153.2 19054.8 1078.2 4791.2 4358.8 101568.0 55907.5 124394.6 کشور اتحادیه اروپا 82

 .IEA, International Energy Agency, Online Data Services, www.iea.org مأخذ:

 ( ارقام کشورها با اعمال ضریب تبدیل تراژول به میلیون مترمکعب محاسبه گردیده است.1
 باشد. مصارف غیرانرژی گاز طبیعی به عنوان خوراک در صنایع شیمیایی میترین  مهم( 2
باشند. می 10/1 مقادیر کمتر از ◊

http://www.iea.org/


   تحوالت بخش انرژي در جهان  

  

014 

  

نمودار )11-2( : توزيع ذخاير گاز طبیعي خاورمیانه 

در سال 2019 ) درصد (

32/6

7/9
7/9 9/3

42/3

ايران قطر عربستان سعودي امارات متحده عربي ساير

 

نمودار )10-2( : ذخاير تثبیت شده گاز طبیعي 

جهان طي سال هاي 1999، 2009 و 2019

4

44

04

44

94

144

1888 4448 4418
سال

آمريکاي شمالي آمريکاي  مركزي و جنوبي اروپا و اورآسیا

خاورمیانه آفريقا آسیا و اقیانوسیه

 

نمودار )13-2( : سهم كشورهاي خاورمیانه در 

تولید گاز طبیعي منطقه در سال 2019 ) درصد (

25/3

14/8

9/4

35/0

15/5

ايران قطر عربستان سعودي امارات متحده عربي ساير

 

نمودار )12-2( : سهم مناطق مختلف در تولید 

گازجهان ) درصد (

4

44

04

44

94

144

4448 4414 4419 4418
سال

آمريکاي شمالي آمريکاي مركزي و جنوبي اروپا و اورآسیا
خاورمیانه آفريقا آسیا و اقیانوسیه

 

نمودار)15-2( : سهم كشورهاي خاورمیانه در 

مصرف نهايي گاز طبیعي منطقه در سال 2018 

15/9)درصد(

13/7

4/4
54/4

11/6

ايران قطر عربستان سعودي امارات متحده عربي ساير

 

نمودار )14-2( : سهم مناطق مختلف درمصرف 

نهايي گاز جهان ) درصد (

4

44

04

44

94

144

4448 4414 4419 سال

آمريکاي شمالي آمريکاي مركزي و جنوبي اروپا و اورآسیا
خاورمیانه آفريقا آسیا و اقیانوسیه

 
 

 

 مکعب( )تريلیون متر



      

 
   1189ترازنامه انرژي سال  019

 

 0۲۲2 -210۲هاي  ، گاز طبیعي و نفت خام طي سالLNG(: قیمت 2-20جدول )

 (0)میلیون بي تي يو( آمريکا/ )دالر

 سال

LNG نفت خام گاز طبیعي 

سیف 
 ژاپن

  جي كي ام 
 )شاخص ژاپن كره(

متوسط واردات 
 )قیمت سیف(آلمان 

 انگلیس
هلند 
TTF 

متحده اياالت 
 آمريکا

 كانادا
سیف كشورهاي 

OECD 

1995 3.46 - 2.43 - - 1.69 0.89 2.96 

1996 3.66 - 2.50 1.87 - 2.76 1.12 3.54 

1997 3.91 - 2.66 1.96 - 2.53 1.36 3.29 

1998 3.05 - 2.33 1.86 - 2.08 1.42 2.16 

1999 3.14 - 1.86 1.58 - 2.27 2.00 2.98 

2000 4.72 - 2.91 2.71 - 4.23 3.75 4.83 

2001 4.64 - 3.67 3.17 - 4.07 3.61 4.08 

2002 4.27 - 3.21 2.37 - 3.33 2.57 4.17 

2003 4.77 - 4.06 3.33 - 5.63 4.83 4.89 

2004 5.18 - 4.30 4.46 - 5.85 5.03 6.27 

2005 6.05 - 5.83 7.38 6.07 8.79 7.25 8.74 

2006 7.14 - 7.87 7.87 7.46 6.76 5.83 10.66 

2007 7.73 - 7.99 6.01 5.93 6.95 6.17 11.95 

2008 12.55 - 11.60 10.79 10.66 8.85 7.99 16.76 

2009 9.06 5.28 8.53 4.85 4.96 3.89 3.38 10.41 

2010 10.91 7.72 8.03 6.56 6.77 4.39 3.69 13.47 

2011 14.73 14.02 10.49 9.04 9.26 4.01 3.47 18.56 

2012 16.75 15.12 10.93 9.46 9.45 2.76 2.27 18.82 

2013 16.17 16.56 10.73 10.64 9.75 3.71 2.93 18.25 

2014 16.33 13.86 9.11 8.25 8.14 4.35 3.87 16.80 

2015 10.31 7.45 6.72 6.53 6.44 2.60 2.01 8.77 

2016 6.94 5.72 4.93 4.69 4.54 2.46 1.55 7.04 

2017 8.10 7.13 5.62 5.80 5.72 2.96 1.60 8.97 

2018 10.05 9.76 6.62 8.06 7.90 3.13 1.12 11.69 

2019 9.94 5.49 5.25 4.47 4.45 2.53 1.27 10.82 

 .BP Amoco Statistical Review of World Energy, 2020 Edition مأخذ:

باشد. به عبارت دیگر هرر   بشکه معادل  نفت خام می 172/1 و LNGتن  12/1مترمکعب گازطبیعی،  22معادل  BTU، یک میلیون BPبراساس اطالعات ( 1
 هزار مترمکعب گازطبیعی است. 63/1معادل   LNGتن 
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 (0) 210۲در سال  OECD(: قیمت و درصد مالیات گاز طبیعي در كشورهاي 2-22جدول )

 (0)میلیون بي تي يو( آمريکا/ )دالر

 نام كشور

 هاي برق نیروگاه خانگي صنعت

 قیمت
 لیاتما

 )درصد(
 قیمت

 مالیات
 )درصد(

 قیمت
 مالیات
 )درصد(

             آمريکاي شمالي
 ● 2.9 ● 10.2 ● 3.8 ایاالت متحده امریکا

 ● ● 4.8 7.6 4.7 2.9 کانادا
 ● ● ● ● ● ● مکزیک

             آمريکاي مركزي و جنوبي
 ○ ○ 16.0 32.9 ○ ○ شیلی

             اروپا و اورآسیا
 ● ● 24.1 22.3 18.1 8.6 انآلم

 23.4 8.2 26.8 22.5 20.5 9.2 اتریش
 ● ● 20.0 29.5 2.0 9.0 اسپانیا

 ● ● 30.0 14.8 17.1 10.4 استونی
 - 9.9 16.7 16.0 4.9 8.9 اسلواکی
 ○ ○ 29.8 18.6 11.6 10.1 اسلوونی
 - 5.3 4.8 17.2 5.0 8.1 انگلستان

 ○ ○ 35.2 27.4 14.4 11.1 ایتالیا
 ○ ○ 16.8 24.9 10.3 11.8 ایرلند

 ● ● ● ● ● ● ایسلند
 ○ ○ 20.8 18.8 4.9 7.7 بلژیک
 - 7.7 25.3 25.1 4.8 10.5 پرتغال
 16.5 9.1 15.3 7.8 16.6 8.4 ترکیه

 ● ● 17.4 20.2 4.1 9.6 جمهوری چک
 ○ ○ 58.3 26.6 27.8 9.7 دانمارک

 ● ● 43.0 38.6 25.1 10.6 سوئد
 ● ● 24.5 30.2 26.8 19.6 سوئیس
 ● ● 27.6 26.9 15.2 11.9 فرانسه
 - 8.6 ● ● 41.6 14.7 فنالند
 ○ ○ 20.9 15.9 5.0 9.1 التویا

 ○ ○ 9.9 14.0 2.3 7.8 لوکزامبورگ
 - 5.8 18.7 15.2 0.7 7.5 لهستان
 ● ● 29.0 14.0 17.2 10.8 لیتوانی

 - 7.9 21.3 11.3 3.6 8.6 مجارستان
 ● ● ▲ ▲ ▲ ▲ نروژ
 ● ● 55.5 30.4 18.1 7.7 هلند

 ○ ○ 10.0 19.1 9.6 11.0 یونان

             خاورمیانه
 ● ● ▲ ▲ ● ○ فلسطین اشغالی

             آسیا و اقیانوسیه
 ○ ○ ● ● ● ● استرالیا
 ○ ○ 14.2 27.9 7.1 4.7 زالند نو

 ● ● 7.4 34.3 - 13.7 ژاپن
 - 11.9 9.1 16.6 - 12.6 کره جنوبی

 ● ● ● OECD 6.3 ● 15.7كشورهاي 
 ● ● ● 21.1 ● 9.3 اروپايي OECDكشورهاي 

 .IEA, International Energy Agency, Online Data Services, www.iea.org مأخذ:
 یو محاسبه گردیده است. تی / میلیون بیر( ارقام با اعمال ضریب تبدیل دالر / مگاوات ساعت به دال1
 در کشور مذکور کاربرد ندارد. ▲   باشند. مقادیر محرمانه می ○   باشند. نمیمقادیر در دسترس  ●
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 210۲(: شاخص قیمت اسمي و واقعي مصرف كنندگان نهايي گازطبیعي در سال 2-22جدول )

 (011=  2102)سال 

 كشور
 شاخص واقعي شاخص اسمي

 صنعت و خانگي صنعت خانگي صنعت و خانگي صنعت خانگي

 آمريکاي شمالي
      

 94.4 94.3 94.4 101.3 100 101.9 ایاالت متحده امریکا
 94.2 95.4 93.6 101 101.9 100.6 کانادا

 105.7 105.7 ● 133.8 133.8 ● مکزیک

 آمريکاي مركزي و جنوبي
      

 124.1 ● 124.1 138.3 ● 138.3 شیلی

 اروپا و اورآسیا
      

 88.3 81.5 91.3 92.9 85.6 96.2 آلمان
 80/0 71/0 90.9 84.7 74.4 96.9 اتریش
 92.3 87.7 97.4 96.4 91.7 101.5 اسپانیا

 99.7 99.8 99.5 106.2 104.3 109/0 استونی
 84.9 80.9 87.8 88.9 83.3 93.2 اسلواکی
 87.1 87.4 86.3 90.3 90.3 90.5 اسلوونی
 88.8 90.8 88.5 95.9 99.2 95.4 انگلستان

 96/0 87.2 98.3 98.9 90.1 101.1 ایتالیا
 108/0 116.9 102.8 107.2 111.6 104.6 ایرلند

 ● ● ● ● ● ● ایسلند
 79.4 71.9 84.8 86.7 80.2 91.4 بلژیک
 76.8 77.4 75.7 79.7 80.5 78.2 پرتغال
 91.7 100.6 84.5 157.2 183.8 135.7 ترکیه

 88.6 88.3 88.7 94.1 90.4 96.1 جمهوری چک
 95.8 86 100.6 98.6 88.6 103.6 دانمارک

 84.5 81.2 108.2 94.2 91.3 115.5 سوئد
 104.9 105.8 104.3 105.4 104.8 105.8 سوئیس
 101/0 93.1 105/0 104.8 95.8 109.5 فرانسه
 115.1 115.1 ● 120.1 120.1 ● فنالند
 82.7 82.3 82.9 89.2 87.7 90.1 التویا

 71.7 58.3 83.6 76.1 62.5 88.1 لوکزامبورگ
 80.7 77.3 83.8 85.2 81.7 88.4 لهستان
 102/0 104.3 90.6 109.2 111.1 99.7 لیتوانی

 88.2 80.9 92.5 96.6 89/0 101/0 مجارستان
 ● ● ● ● ● ● نروژ
 106/0 77.5 118.1 112.5 82.3 125.4 هلند

 74.6 96.9 56.8 76.5 100.3 57.5 یونان

 خاورمیانه
   

 
  

 ● ● ● ● ● ● فلسطین اشغالی

 آسیا و اقیانوسیه
      

 107.2 111.7 104.6 116.4 124.6 111.9 استرالیا
 89.6 85.5 102.8 98.8 95.7 108.8 زالند نو

 92.1 94.1 91.1 93.5 94.9 92.7 ژاپن
 87.5 87.3 87.6 90.9 89.3 91.9 کره جنوبی

 OECD 102/0 101.3 101.6 94/0 92.4 93.1كشورهاي 

 .IEA, International Energy Agency, Online Data Services, www.iea.org مأخذ:

  باشند. مقادیر در دسترس نمی ●



 

 

 

 

 

 

 
  

 OECDکشورهاي هاي برق ظرفيت نصب شده نيروگاه  -

 OECDهاي حرارتی برق در کشورهاي ظرفيت نصب شده نيروگاه  -

 در جهان و به تفکيک منابع مختلف برقناويژه توليد   -

 هاي قابل احتراق  توليد ناويژه برق از سوخت  -

 OECDتوليد ناويژه برق در کشورهاي ترکيب   -

   OECDهاي تجديدپذير و پسماندها در کل کشورهاي از انرژيليد ناويژه برق تو  -

 OECDترکيب عرضه برق در کشورهاي   -

 بخش انرژي و مصارف نهايی برق یمصرفخودتوليد، واردات، صادرات، تلفات،   -

 مصرف نهايی برق در جهان   -

 توليد و مصرف مستقيم از انرژي خورشيدي   -

 مستقيم از انرژي زمين گرمايی توليد و مصرف  -

 هاي زيستی در جهان توليد سوخت  -

 قيمت و درصد ماليات برق در کشورهاي جهان  -

 هاي فتوولتائيک نصب شده قيمت سيستم  -

 شاخص قيمت اسمی و واقعی مصرف کنندگان نهايی برق  -

 نرخ خريد تضمينی برق   -

 
 هاي تجديدپذيرو انرژي جداول برق -3-01-2
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(0)210۲ -210۲و  211۲هاي  طی سال OECDي برق کشورهاي ها : کل ظرفيت نصب شده نيروگاه(2-33جدول )
 

 (هزار مگاوات)

 2018 2017 2009 نام کشور
 210۲/210۲تغييرات 

 )درصد(
  210۲سهم در کل 
 )درصد(

 آمريکاي شمالی
 36.3 1.7 1119.1 1100.3 1026.9 ایاالت متحده امریکا     

 4.8 0.9 148.7 147.4 131.8 کانادا
 2.5 3.4 76.9 74.4 59.6 مکزیک

 43.6 1.7 1344.7 1322.1 1218.2 جمع آمريکاي شمالی
 آمريکاي مرکزي و جنوبی

 0.9 4.6 27.5 26.3 15.7 شیلی     
 0.9 4.6 27.5 26.3 15.7 جمع آمريکاي مرکزي و جنوبی

 اروپا و اورآسيا
 7.4 6.4 229.2 215.3 151.8 آلمان     

 0.8 2.8 25.6 24.9 21.0 اتریش
 3.4 0.1- 103.7 103.9 96.5 اسپانیا

 0.1 10.9 2.8 2.5 2.7 استونی
 0.3 0.6- 7.6 7.7 7.2 اسلواکی
 0.1 5.0 3.8 3.6 3.1 اسلوونی
 3.5 0.9- 108.3 109.3 87.5 انگلستان

 3.7 0.9 115.2 114.2 101.6 ایتالیا
 0.4 3.5 11.0 10.6 7.5 ایرلند

 0.1 5.3 3.0 2.8 2.6 ایسلند
 0.7 2.5 22.8 22.2 17.8 ژیکبل

 0.7 1.2 21.2 20.9 17.4 پرتغال
 2.9 3.9 88.6 85.2 44.8 ترکیه

 0.7 ◊ 22.3 22.3 18.3 جمهوری چک
 0.5 5.3 15.1 14.3 13.4 دانمارک

 1.3 3.6 41.2 39.8 35.3 سوئد
 0.7 2.1 22.1 21.6 17.8 سوئیس
 4.3 0.3 133.5 133.1 120.5 فرانسه
 0.6 0.1- 17.2 17.2 15.3 فنالند
 0.1 0.9- 2.9 2.9 2.5 التویا

 0.1 0.4 1.7 1.7 1.7 لوکزامبورگ
 1.4 0.5 43.1 42.9 33.0 لهستان
 0.1 0.8 3.4 3.3 4.7 لیتوانی

 0.3 4.4 9.3 8.9 8.9 مجارستان
 1.2 3.3 35.4 34.2 31.3 نروژ
 1.1 3.6 35.0 33.8 26.0 هلند

 0.6 0.8 19.6 19.4 14.6 یونان
 37.1 2.3 1144.3 1118.7 904.5 جمع اروپا و اورآسيا

 خاورميانه
 0.6 1.1 18.0 17.8 12.3 فلسطین اشغالی     

 0.6 1.1 18.0 17.8 12.3 جمع خاورميانه
 آسيا و اقيانوسيه

 2.3 3.8 69.3 66.8 56.9 استرالیا     
 0.3 0.5 9.4 9.3 9.3 زالند نو

 11.2 1.5 344.9 339.7 285.7 ژاپن
 4.1 3.7 127.5 123.0 80.6 کره جنوبی

 17.9 2.3 551.0 538.7 432.5 جمع آسيا و اقيانوسيه
 OECD 2583.3 3023.7 3085.5 2.0 100.0کشورهاي 

 .IEA, International Energy Agency, Online Data Services, www.iea.org مأخذ:

 باشند. می 20/2مقادیر کمتر از  ◊  روز شده است. به 0202المللی انرژی در سال  آژانس بین ( ارقام براساس آخرین نسخه منتشره از سوی۱
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 ها به تفکيک نوع نيروگاه OECDهاي برق کشورهاي  (: کل ظرفيت نصب شده نيروگاه2-33جدول )
 (هزار مگاوات)

 شرح
 اروپا و اورآسيا آمريکاي مرکزي و جنوبی آمريکاي شمالی

 اتريش آلمان شيلی کزيکم کانادا امريکا

2009             

 7.3 83.3 10.1 45.3 41.0 786.1 حرارتی

 12.6 11.2 5.5 11.5 74.7 100.7 آبی

 - 20.5 - 1.4 12.7 101.0 ای هسته

 ◊ ◊ - 1.0 - 2.4 زمین گرمایی

 ◊ 10.6 - ◊ 0.1 1.6 خورشیدی فتوولتادیک 

 - ◊ - - - 0.5 خورشیدی حرارتی

 - - - - ◊ - جزر و مد

 1.0 25.8 0.2 0.4 3.3 34.3 بادی

 - 0.5 ◊ - - 0.4 سایر

 21.0 151.8 15.7 59.6 131.8 1026.9 جمع

2017             

 6.6 95.1 16.5 54.4 37.3 762.8 حرارتی

 14.2 11.1 6.7 12.6 80.8 102.7 آبی

 - 10.8 - 1.6 14.0 99.6 ای هسته

 ◊ ◊ ◊ 1.0 - 2.5 زمین گرمایی

 1.3 42.3 1.8 0.6 2.9 41.4 خورشیدی فتوولتادیک 

 - ◊ - - - 1.8 خورشیدی حرارتی

 - - - - ◊ - جزر و مد

 2.9 55.6 1.3 4.2 12.3 87.6 بادی

 - 0.4 - - - 2.0 سایر

 24.9 215.3 26.3 74.4 147.4 1100.3 جمع

2018             

 6.5 103.0 16.9 54.4 37.3 767.0 حرارتی

 14.5 10.9 6.6 12.6 81.4 102.8 آبی

 - 10.8 - 1.6 14.0 99.4 ای هسته

 ◊ ◊ ◊ 1.0 - 2.4 زمین گرمایی

 1.4 45.2 2.4 2.4 3.1 49.8 خورشیدی فتوولتادیک 

 - ◊ - ◊ - 1.8 خورشیدی حرارتی

 - - - - ◊ - جزر و مد

 3.1 58.8 1.5 4.9 12.8 94.5 بادی

 - 0.4 - - - 1.4 سایر

 25.6 229.2 27.5 76.9 148.7 1119.1 جمع
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 ... ادامهها به تفکيک نوع نيروگاه OECDهاي برق کشورهاي  (: کل ظرفيت نصب شده نيروگاه2-33جدول )
 (هزار مگاوات)

 شرح
 اروپا و اورآسيا

 ايسلند ايرلند ايتاليا انگلستان اسلوونی اسلواکی استونی اسپانيا

2009                 

 0.1 5.8 73.0 67.8 1.3 2.8 2.6 47.7 حرارتی

 1.9 0.5 21.4 4.4 1.1 2.5 ◊ 18.5 آبی

 - - - 10.9 0.7 1.8 - 7.4 ای هسته

 0.6 - 0.7 - - - - - زمین گرمایی

 - ◊ 1.3 ◊ ◊ - - 3.4 خورشیدی فتوولتادیک 

 - - - - - - - 0.3 خورشیدی حرارتی

 - - - ◊ - - - - جزر و مد

 - 1.3 4.9 4.4 - ◊ 0.1 19.2 بادی

 - - 0.3 - - ◊ - 0.1 سایر

 2.6 7.5 101.6 87.5 3.1 7.2 2.7 96.5 جمع

2017                 

 0.1 6.8 61.3 62.8 1.3 2.7 2.2 46.5 حرارتی

 2.0 0.5 22.4 4.8 1.4 2.5 ◊ 20.1 آبی

 - - - 9.4 0.7 1.9 - 7.1 ای هسته

 0.7 - 0.8 - - - - - زمین گرمایی

 - - 19.7 12.8 0.2 0.5 ◊ 4.7 وولتادیکخورشیدی فت 

 - ◊ - - - - - 2.3 خورشیدی حرارتی

 - - - ◊ - - - ◊ جزر و مد

 ◊ 3.3 9.7 19.6 ◊ ◊ 0.3 23.1 بادی

 - - 0.3 - - ◊ - 0.1 سایر

 2.8 10.6 114.2 109.3 3.6 7.7 2.5 103.9 جمع

2018                 

 0.1 6.8 61.3 59.3 1.5 2.7 2.5 46.0 حرارتی

 2.1 0.5 22.5 4.8 1.3 2.5 ◊ 20.1 آبی

 - - - 9.3 0.7 1.9 - 7.1 ای هسته

 0.8 - 0.8 - - - - - زمین گرمایی

 - ◊ 20.1 13.1 0.2 0.5 ◊ 4.8 خورشیدی فتوولتادیک 

 - - - - - - - 2.3 خورشیدی حرارتی

 - - - ◊ - - - ◊ جزر و مد

 ◊ 3.7 10.2 21.8 ◊ ◊ 0.3 23.4 بادی

 - - 0.3 - - ◊ - 0.1 سایر

 3.0 11.0 115.2 108.3 3.8 7.6 2.8 103.7 جمع
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 ... ادامهها  به تفکيک نوع نيروگاه OECDهاي برق کشورهاي  (: کل ظرفيت نصب شده نيروگاه2-33جدول )
 (هزار مگاوات)

 شرح
 اروپا و اورآسيا

 سوئيس سوئد دانمارک جمهوري چک ترکيه پرتغال بلژيک

2009               

 0.9 8.3 9.9 11.7 29.3 8.9 9.5 حرارتی

 13.5 16.7 ◊ 2.2 14.6 5.1 1.4 آبی

 3.2 8.8 - 3.8 - - 5.9 ای هسته

 - - - - 0.1 ◊ - زمین گرمایی

 0.1 ◊ ◊ 0.5 - 0.1 0.4 خورشیدی فتوولتادیک 

 - - - - - - - خورشیدی حرارتی

 - - - - - - - جزر و مد

 ◊ 1.5 3.5 0.2 0.8 3.3 0.6 بادی

 - - - - ◊ - - سایر

 17.8 35.3 13.4 18.3 44.8 17.4 17.8 جمع

2017               

 1.0 7.4 7.9 13.3 46.8 8.0 8.5 حرارتی

 15.4 16.5 ◊ 2.3 27.3 7.2 1.4 آبی

 3.3 9.0 - 4.3 - - 5.9 ای هسته

 - - - - 1.1 ◊ - زمین گرمایی

 1.9 0.2 0.9 2.1 3.4 0.6 3.6 خورشیدی فتوولتادیک 

 - - - - - - - خورشیدی حرارتی

 - - - - - - - جزر و مد

 0.1 6.6 5.5 0.3 6.5 5.1 2.8 بادی

 - - - - 0.2 - ◊ سایر

 21.6 39.8 14.3 22.3 85.2 20.9 22.2 جمع

2018               

 0.9 8.4 8.0 13.3 46.7 8.1 8.2 حرارتی

 15.5 16.4 ◊ 2.3 28.3 7.2 1.4 آبی

 3.3 8.7 - 4.3 - - 5.9 ای هسته

 - - - - 1.3 ◊ - زمین گرمایی

 2.2 0.4 1.0 2.1 5.1 0.7 4.0 خورشیدی فتوولتادیک 

 - - - - - - - خورشیدی حرارتی

 - - - - - - - جزر و مد

 0.1 7.3 6.1 0.3 7.0 5.2 3.3 بادی

 - - - - 0.2 - ◊ سایر

 22.1 41.2 15.1 22.3 88.6 21.2 22.8 جمع
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 ... ادامهها به تفکيک نوع نيروگاه OECDهاي برق کشورهاي  (: کل ظرفيت نصب شده نيروگاه2-33جدول )
 (هزار مگاوات)

 شرح
 اروپا و اورآسيا 

 هلند نروژ مجارستان ليتوانی لهستان لوکزامبورگ التويا فنالند فرانسه

2009                   

 23.1 1.3 6.7 2.5 30.0 0.5 0.9 9.3 27.1 حرارتی

 ◊ 29.5 0.1 0.9 2.3 1.1 1.5 3.2 25.2 آبی

 0.5 - 1.9 1.2 - - - 2.7 63.1 ای هسته

 - - - - - - - - - زمین گرمایی

 0.1 - ◊ - - ◊ - ◊ 0.3 خورشیدی فتوولتادیک 

 - - - - - - - - - خورشیدی حرارتی

 - - - - - - - - 0.2 جزر و مد

 2.2 0.4 0.2 0.1 0.7 ◊◊ 0.2 4.6 بادی

 0.1 ◊ - ◊ ◊ - - - - سایر

 26.0 31.3 8.9 4.7 33.0 1.7 2.5 15.3 120.5 جمع

2017                   

 26.2 1.1 6.1 1.8 34.4 0.1 1.3 9.0 21.9 حرارتی

 ◊ 31.9 0.1 0.9 2.4 1.3 1.6 3.3 25.7 آبی

 0.5 - 2.0 - - - - 2.8 63.1 ای هسته

 - - ◊ - - - - - ◊ زمین گرمایی

 - - 0.3 0.1 0.3 0.1 ◊ 0.1 8.6 خورشیدی فتوولتادیک 

 2.9 - - - - - - - - خورشیدی حرارتی

 - - - - - - - - 0.2 جزر و مد

 4.2 1.2 0.3 0.5 5.8 0.1 0.1 2.0 13.5 بادی

 ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ - - - - سایر

 33.8 34.2 8.9 3.3 42.9 1.7 2.9 17.2 133.1 جمع

2018                   

 25.6 1.1 6.1 1.8 34.3 0.1 1.3 8.9 19.8 حرارتی

 ◊ 32.5 0.1 0.9 2.4 1.3 1.6 3.3 25.8 آبی

 0.5 - 2.0 - - - - 2.8 63.1 ای هسته

 - - ◊ - - - - - ◊ زمین گرمایی

 4.5 - 0.7 0.1 0.6 0.1 ◊ 0.1 9.6 خورشیدی فتوولتادیک 

 - - - - - - - - - خورشیدی حرارتی

 - - - - - - - - 0.2 جزر و مد

 4.4 1.7 0.3 0.5 5.8 0.1 0.1 2.0 14.9 بادی

 ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ - - - - سایر

 35.0 35.4 9.3 3.4 43.1 1.7 2.9 17.2 133.5 جمع
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 ... ادامهها به تفکيک نوع نيروگاه OECDهاي برق کشورهاي  (: کل ظرفيت نصب شده نيروگاه2-33جدول )
 (هزار مگاوات)

 رحش

اروپا و 
جمع  آسيا و اقيانوسيه خاورميانه اورآسيا

کشورهاي 
OECD يونان 

  فلسطين
 اشغالی

 کره جنوبی ژاپن زالند نو استراليا

2009               
 1666.7 56.5 184.4 2.9 46.6 12.2 10.2 حرارتی

 453.2 5.5 47.2 5.3 8.3 ◊ 3.2 آبی
 314.1 17.7 48.9 - - - - ای هسته

 5.9 - 0.5 0.6 - - - ن گرماییزمی
 22.1 0.5 2.6 ◊ 0.3 ◊ ◊ خورشیدی فتوولتادیک 

 0.8 - - - ◊ - - خورشیدی حرارتی
 0.2 - - - ◊ - - جزر و مد

 118.8 0.4 2.0 0.5 1.7 ◊ 1.2 بادی
 1.5 ◊ - ◊ - 0.1 - سایر
 2583.2 80.6 285.7 9.3 56.9 12.3 14.6 جمع
2017               

 1710.6 86.4 197.1 2.2 46.3 16.8 10.8 تیحرار
 492.5 6.5 50.0 5.4 8.3 ◊ 3.4 آبی

 297.8 22.5 39.1 - - - - ای هسته
 7.5 - 0.5 0.9 - - - زمین گرمایی

 216.9 5.8 49.5 0.1 7.4 1.0 2.6 خورشیدی فتوولتادیک 
 7.0 - - - ◊ - - خورشیدی حرارتی

 0.5 0.3 - - ◊ - - جزر و مد
 287.4 1.2 3.5 0.7 4.8 ◊ 2.6 یباد

 3.4 0.3 - ◊ - - - سایر
 3023.6 123.0 339.7 9.3 66.8 17.8 19.4 جمع
2018               

 1719.4 89.0 196.7 2.2 46.5 16.6 10.6 حرارتی
 495.7 6.5 50.0 5.4 8.5 ◊ 3.4 آبی

 295.4 21.9 38.0 - - - - ای هسته
 7.8 - 0.5 1.0 - - - زمین گرمایی

 251.3 8.1 56.2 0.1 8.6 1.4 2.7 خورشیدی فتوولتادیک 
 4.1 - - - ◊ - - خورشیدی حرارتی

 0.5 0.3 - - ◊ - - جزر و مد
 308.4 1.4 3.5 0.7 5.7 ◊ 2.9 بادی
 2.9 0.4 - ◊ - - - سایر
 3085.4 127.5 344.9 9.4 69.3 18.0 19.6 جمع

 .IEA, International Energy Agency, Online Data Services, www.iea.org مأخذ:

 باشند. می 20/2مقادیر کمتر از  ◊
 

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

2007 2014 2015 2016 2017 2018

ت)
وا

گا
ر م

زا
(ه

حرارتی آبی  هسته اي زمين گرمايی، خورشيدي و جزر و مد بادي و ساير

 

 2103-0۲ و 211۲در سال هاي   OECDهاي برق کشورهاي ( : ظرفيت نصب نيروگاه2-06) نمودار 

 سال



      

 
   3189ترازنامه انرژي سال  449

 

 به تفکيک نوع نيروگاه OECDدر کشورهاي 210۲هاي برق در سال  (: کل ظرفيت نصب شده نيروگاه2- 3جدول )

 (هزار مگاوات)

 اي هسته آبی حرارتی نام کشور
 زمين
 گرمايی

 خورشيدي 
 فتوولتاديک

 خورشيدي
 حرارتی

 جزر 
 و مد

 جمع ساير بادي

                     آمريکاي شمالی
 1119.1 1.4 94.5 - 1.8 49.8 2.4 99.4 102.8 767.0 ایاالت متحده امریکا

 148.7 - 12.8 ◊ - 3.1 - 14.0 81.4 37.3 کانادا
 76.9 - 4.9 - ◊ 2.4 1.0 1.6 12.6 54.4 مکزیک

 1344.7 1.4 112.2 ◊ 1.8 55.3 3.5 115.1 196.8 858.7 ع آمريکاي شمالیجم

                     آمريکاي مرکزي و جنوبی
 27.5 - 1.5 - - 2.4 ◊ - 6.6 16.9 شیلی

 27.5 - 1.5 - - 2.4 ◊ - 6.6 16.9 جمع آمريکاي مرکزي و جنوبی

                     اروپا و اورآسيا
 229.2 0.4 58.8 - ◊ 45.2 ◊ 10.8 10.9 103.0 آلمان

 25.6 - 3.1 - - 1.4 ◊ - 14.5 6.5 اتریش
 103.7 0.1 23.4 ◊ 2.3 4.8 - 7.1 20.1 46.0 اسپانیا

 2.8 - 0.3 - - ◊ - - ◊ 2.5 استونی
 7.6 ◊ ◊ - - 0.5 - 1.9 2.5 2.7 اسلواکی
 3.8 - ◊ - - 0.2 - 0.7 1.3 1.5 اسلوونی
 108.3 - 21.8 ◊ - 13.1 - 9.3 4.8 59.3 انگلستان

 115.2 0.3 10.2 - - 20.1 0.8 - 22.5 61.3 ایتالیا
 11.0 - 3.7 - - ◊ - - 0.5 6.8 ایرلند

 3.0 - ◊ - - - 0.8 - 2.1 0.1 ایسلند
 22.8 ◊ 3.3 - - 4.0 - 5.9 1.4 8.2 بلژیک
 21.2 - 5.2 - - 0.7 ◊ - 7.2 8.1 پرتغال
 88.6 0.2 7.0 - - 5.1 1.3 - 28.3 46.7 ترکیه

 22.3 - 0.3 - - 2.1 - 4.3 2.3 13.3 جمهوری چک
 15.1 - 6.1 - - 1.0 - - ◊ 8.0 دانمارک

 41.2 - 7.3 - - 0.4 - 8.7 16.4 8.4 سوئد
 22.1 - 0.1 - - 2.2 - 3.3 15.5 0.9 سوئیس
 133.5 - 14.9 0.2 - 9.6 ◊ 63.1 25.8 19.8 فرانسه
 17.2 - 2.0 - - 0.1 - 2.8 3.3 8.9 فنالند
 2.9 - 0.1 - - ◊ - - 1.6 1.3 التویا

 1.7 - 0.1 - - 0.1 - - 1.3 0.1 لوکزامبورگ
 43.0 ◊ 5.8 - - 0.6 - - 2.4 34.3 لهستان
 3.4 ◊ 0.5 - - 0.1 - - 0.9 1.8 لیتوانی

 9.2 ◊ 0.3 - - 0.7 ◊ 2.0 0.1 6.1 مجارستان
 35.3 ◊ 1.7 - - - - - 32.5 1.1 نروژ
 35.0 ◊ 4.4 - - 4.5 - 0.5 0.0 25.6 هلند

 19.6 - 2.9 - - 2.7 - - 3.4 10.6 یونان
 1144.3 1.1 183.4 0.2 2.3 119.2 2.9 120.5 221.8 492.8 جمع اروپا و اورآسيا

                     خاورميانه
 18.0 - ◊ - - 1.4 - - ◊ 16.6 فلسطین اشغالی
 18.0 - ◊ - - 1.4 - - ◊ 16.6 جمع خاورميانه

                     آسيا و اقيانوسيه
 69.3 - 5.7 ◊ ◊ 8.6 - - 8.5 46.5 استرالیا
 9.4 ◊ 0.7 ◊ - 0.1 1.0 - 5.4 2.2 زالند نو

 344.9 - 3.5 - - 56.2 0.5 38.0 50.0 196.7 ژاپن
 127.5 0.4 1.4 0.3 - 8.1 - 21.9 6.5 89.0 کره جنوبی

 551.0 0.4 11.3 0.3 ◊ 73.0 1.4 59.9 70.4 334.3 جمع آسيا و اقيانوسيه

 OECD 1719.4 495.7 295.4 7.8 251.3 4.1 0.5 308.4 2.9 3085.5کشورهاي 

 .IEA, International Energy Agency, Online Data Services, www.iea.org مأخذ:

باشند. می 20/2مقادیر کمتر از  ◊



   تحوالت بخش انرژي در جهان  

  

448 

 به تفکيک نوع سوخت OECDدر کشورهاي  210۲رارتی برق در سال هاي ح (: ظرفيت نصب شده نيروگاه2-3۲جدول )
 (گيگاوات)

 نام کشور
 زغال سنگ و محصوالت

 حاصل از آن

 هاي مايع و سوخت
 گاز پااليشگاه

 ساير گاز طبيعی
 هاي سوخت نيورگاه
 (0)اختصاصی

 جمع

             آمريکاي شمالی
 767.0 - 14.3 471.9 35.8 245.0 ایاالت متحده امریکا

 37.3 - 4.4 17.2 6.0 9.7 کانادا
 54.4 - 17.0 23.4 11.1 2.9 مکزیک

 858.7 - 35.6 512.6 52.9 257.6 جمع آمريکاي شمالی
             آمريکاي مرکزي و جنوبی

 16.9 - 7.6 0.2 5.2 3.9 شیلی
 16.9 - 7.6 0.2 5.2 3.9 جمع آمريکاي مرکزي و جنوبی

             اروپا و اورآسيا
 103.0 - ● ● ● ● آلمان

 6.5 - 1.8 4.6 0.1 0.0 اتریش
 46.0 - 5.5 28.8 3.4 8.3 اسپانیا

 2.5 - 2.2 0.3 - - استونی
 2.7 - 1.0 1.1 0.1 0.5 اکیاسلو

 1.5 - 0.0 0.5 - 1.0 اسلوونی
 59.3 - 10.1 32.6 3.6 12.9 انگلستان

 61.3 - 23.9 34.4 3.0 0.0 ایتالیا
 6.8 - 4.9 0.4 0.9 0.5 ایرلند

 0.1 - - - 0.1 - ایسلند
 8.2 - ● ● ● ● بلژیک
 8.1 - 1.1 4.6 0.6 1.8 پرتغال
 46.7 - 5.8 21.5 0.4 19.0 ترکیه

 13.3 - 13.3 - - - جمهوری چک
 8.0 - 5.1 1.7 1.2 - دانمارک

 8.4 - 4.0 0.9 2.7 0.8 سوئد
 0.9 - 0.6 0.2 0.1 - سوئیس
 19.8 - 7.2 9.4 2.6 0.6 فرانسه
 8.9 - 4.6 1.5 1.2 1.7 فنالند
 1.3 - 0.2 1.1 - ◊ التویا

 0.1 - ◊ 0.1 - - لوکزامبورگ
 34.3 - 1.1 2.4 0.4 30.5 لهستان
 1.8 - 1.4 0.3 0.1 - ليتوانی

 6.1 - 4.6 1.0 0.4 0.1 مجارستان
 1.1 - 0.1 0.9 ◊ - نروژ
 25.6 - 4.0 17.4 ◊ 4.2 هلند

 10.6 - 0.1 5.2 1.4 3.9 یونان
 492.8   102.8 170.6 22.3 85.9 جمع اروپا و اورآسيا

             خاورميانه
 16.6 ● 16.0 ● ● ● فلسطین اشغالی
 16.6 ● 16.0 ● ● ● جمع خاورميانه

             آسيا و اقيانوسيه
 46.4 - 1.6 18.0 1.9 25.0 استرالیا
 2.2 - 0.8 1.3 0.2 ◊ زالند نو

 196.7 ● 47.7 46.7 41.2 35.9 پنژا
 89.0 - 0.8 42.6 3.4 42.3 کره جنوبی

 334.3 ● 3.2 108.5 46.7 103.1 جمع آسيا و اقيانوسيه
 OECD (2) 450.6 127.1 791.9 149.1 ● 1719.3کشورهاي 

 .IEA, International Energy Agency, Online Data Services, www.iea.org مأخذ:
کند، لیكن این تولیدد بدرق و حدرارت،      نده اختصاصى واحدى است که برق و حرارت را براى مصارف خود و پشتیبانى فعالیت اصلى خود تولید مى( تولیدکن۱

 شود. فعالیت اصلى وى محسوب نمى
 باشند. مقادیر در دسترس نمی ●    باشد. ها می ها به دلیل عدم دسترسی به داده ( اختالف در سرجمع0
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 به تفکيک نوع نيروگاه OECDدر کشورهاي  210۲هاي حرارتی برق درسال  (: ظرفيت نصب شده نيروگاه2-3۲جدول )
 (اوات)هزارمگ

 جمع ساير سيکل ترکيبی گازي بخاري نام کشور

           آمريکاي شمالی
 767.0 12.0 267.6 143.8 343.6 ایاالت متحده امریکا

 37.3 2.9 - 13.0 21.4 کانادا
 54.4 1.9 25.3 8.2 19.0 مکزیک

 858.7 16.9 292.9 165.0 384.0 جمع آمريکاي شمالی
           آمريکاي مرکزي و جنوبی

 16.9 3.5 - 4.9 8.5 شیلی
 16.9 3.5 - 4.9 8.5 جمع آمريکاي مرکزي و جنوبی

           اروپا و اورآسيا
 103.0 ● ● ● ● آلمان

 6.5 0.2 3.7 0.6 2.1 اتریش
 46.0 11.0 26.3 1.5 7.3 ااسپانی

 2.5 ◊ - - 2.4 استونی
 2.7 0.4 0.8 0.1 1.4 اسلواکی
 1.5 0.1 - 0.4 1.1 اسلوونی
 59.3 6.6 31.3 3.7 17.7 انگلستان

 61.3 4.6 39.8 3.7 13.3 ایتالیا
 6.8 0.2 2.9 1.4 2.3 ایرلند

 0.1 0.1 - ◊ - ایسلند
 8.2 1.2 2.5 2.5 2.0 بلژیک
 8.1 1.1 4.0 0.5 2.6 پرتغال
 46.7 2.4 23.9 1.3 19.2 ترکیه

 13.3 0.9 1.4 - 11.1 جمهوری چک
 8.0 1.4 1.1 0.6 5.0 دانمارک

 8.4 ◊ 1.5 1.5 5.4 سوئد
 0.9 0.2 0.2 ◊ 0.5 سوئیس
 19.8 19.8 - ● ● فرانسه
 8.9 0.1 1.3 1.5 6.0 فنالند
 1.3 0.2 1.0 - 0.1 التویا

 0.1 0.1 - ◊ ◊ لوکزامبورگ
 34.3 0.5 0.9 1.2 31.8 لهستان
 1.8 ◊ 0.5 0.1 1.2 ليتوانی

 6.1 0.6 2.2 0.8 2.5 مجارستان
 1.1 ◊ - 0.9 0.1 نروژ
 25.6 3.2 13.3 1.0 8.1 هلند

 10.6 0.9 4.7 0.6 4.4 یونان
 492.8 55.6 163.0 23.7 147.5 جمع اروپا و اورآسيا

           خاورميانه
 16.6 0.1 7.9 2.5 6.2 فلسطین اشغالی
 16.6 0.1 7.9 2.5 6.2 جمع خاورميانه

           آسيا و اقيانوسيه
 46.4 1.2 5.5 12.6 27.1 استرالیا
 2.2 0.1 0.8 0.5 0.9 زالند نو

 196.7 9.1 - 6.1 181.4 ژاپن
 89.0 0.4 35.4 0.4 52.8 کره جنوبی

 334.3 10.8 41.7 19.6 262.2 جمع آسيا و اقيانوسيه
OECDکشورهاي 

 (1) 808.3 215.7 505.5 86.9 1719.4 

 .IEA, International Energy Agency, Online Data Services, www.iea.org مأخذ:

 باشند. مقادیر در دسترس نمی ● باشند. می 2/20مقادیر کمتر از  ◊     .باشد ها می ها به دلیل عدم دسترسی به داده ( اختالف در سرجمع۱
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 210۲ -210۲و  211۲هاي  (: توليد ناويژه برق در جهان طی سال2-3۲) جدول
 )تراوات ساعت(

 2019 2018 2017 2009 کشور
 210۲/210۲تغييرات 

 )درصد(

 210۲سهم در کل 
 )درصد(

             آمريکاي شمالی

 16.7 3.9 4366.5 4455.4 4286.4 4188.2 ایاالت متحده امریکا

 2.5 1.3- 653.5 654.4 663.0 608.6 کانادا

 1.3 4.2 331.3 335.6 322.1 267.8 مکزیک

 20.4 3.3 5351.3 5445.4 5271.5 5064.6 جمع آمريکاي شمالی

             آمريکاي مرکزي و جنوبی

 0.6 0.8 ● 146.8 145.7 122.4 آرژانتین

 0.1 4.3 ● 29.2 28.0 18.3 اکوادور

 2.3 2.0 626.3 601.4 589.4 466.1 برزیل

 0.2 4.3 ● 55.0 52.7 32.9 پرو

 0.3 3.7 81.2 82.3 79.4 60.7 شیلی

 0.3 0.9 ● 80.0 79.3 57.2 کلمبیا

 0.4 3.9- ● 99.7 103.8 119.6 ونزوئال

 0.8 0.8 - 207.5 205.8 194.0 سایر

 4.9 1.4 707.5 1301.9 1284.1 1071.1 جمع آمريکاي مرکزي و جنوبی

             اروپا و اورآسيا

 0.1 3.7 26.1 25.2 24.3 18.9 آذربایجان

 2.4 1.6- 618.2 643.2 653.7 596.5 آلمان

 0.3 3.8- 74.2 68.6 71.3 69.1 اتریش

 0.2 2.6 ● 62.9 61.3 50.1 ازبکستان

 1.0 0.5- 274.2 274.5 275.7 294.6 اسپانیا

 0.1 4.3- 7.6 12.4 12.9 8.8 استونی

 0.1 2.8- 27.8 27.0 27.7 26.2 اسلواکی

 0.1 ◊ 16.1 16.3 16.3 16.4 اسلوونی

 1.3 1.5- 323.7 333.4 338.6 376.8 انگلستان

 0.6 2.5 151.3 159.9 156.0 173.6 اوکراین

 1.1 2.1- 291.7 289.7 295.8 292.6 ایتالیا

 0.1 0.9 30.3 31.1 30.9 28.3 ایرلند

 0.1 3.1 19.5 19.8 19.2 16.8 ایسلند

 0.3 13.5- 93.5 75.1 86.8 91.2 بلژیک

 0.2 2.7 44.2 46.8 45.6 43.0 بلغارستان

 0.2 0.3 53.1 59.6 59.4 50.2 پرتغال

 0.1 9.0 20.7 19.7 18.1 16.1 تاجیکستان
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 ... ادامه 210۲ -210۲ و 211۲هاي  (: توليد ناويژه برق در جهان طی سال2-3۲جدول )
 )تراوات ساعت(

 2019 2018 2017 2009 کشور
 210۲/210۲تغييرات 

 )درصد(

 210۲سهم در کل 
 )درصد(

 0.1 - ● 22.5 22.5 16.0 ترکمنستان

 1.1 2.5 304.3 304.8 297.3 194.8 ترکیه

 0.3 1.1 87.0 88.0 87.1 82.2 جمهوری چک

 0.1 2.1- 29.3 30.4 31.0 36.4 دانمارک

 0.2 13.0 40.1 39.0 34.5 30.4 )روسیه سفید( بالروس

 4.2 1.9 1118.1 1115.1 1094.3 992.0 یهروس

 0.2 0.9 60.2 64.9 64.3 58.0 رومانی

 0.6 0.5- 168.4 163.4 164.3 136.7 سوئد

 0.3 9.5 73.6 69.1 63.1 68.5 سوئیس

 2.2 3.6 570.8 581.9 561.9 535.9 فرانسه

 0.3 4.1 68.7 70.3 67.5 72.1 فنالند

 0.1 0.1 15.1 15.5 15.5 11.1 قرقیزستان

 0.4 4.3 107.5 107.6 103.2 78.7 قزاقستان

 ◊ 10.7- 6.4 6.7 7.5 5.6 التویا

 ◊ 1.5- 1.9 2.2 2.2 3.9 لوکزامبورگ

 0.6 0.3- 163.4 170.0 170.5 151.7 لهستان

 ◊ 16.2- 4.0 3.5 4.2 15.4 لیتوانی

 0.1 2.7- 34.1 32.0 32.9 35.9 مجارستان

 0.6 1.7- 134.6 146.9 149.5 131.8 نروژ

 0.4 2.4- 121.4 114.5 117.3 113.7 هلند

 0.2 3.6- 48.8 53.3 55.3 61.4 یونان

 0.5 10.1 117.8 126.7 115.1 115.2 سایر

 20.6 0.7 5347.6 5493.6 5454.9 5116.4 جمع اروپا و اورآسيا

             خاورميانه

 0.5 1.1 ● 136.0 134.6 85.7 امارات متحده عربی

 1.4 ◊ ● 378.2 378.3 217.1 بستان سعودیعر

 0.1 4.3 ● 37.7 36.1 18.5 عمان

 0.2 5.2 ● 47.9 45.6 24.2 قطر

 0.3 1.8 ● 74.1 72.8 53.2 کویت

 2.1 0.5- 71.7 554.3 557.0 414.1 سایر

 4.6 0.3 71.7 1228.2 1224.3 812.7 جمع خاورميانه

             آفريقا

 1.0 0.4 ● 256.1 255.1 249.6 آفریقای جنوبی

 0.3 0.9 ● 76.7 76.0 38.5 الجزایر
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 ... ادامه 210۲ -210۲و  211۲هاي  (: توليد ناويژه برق در جهان طی سال2-3۲جدول )
 )تراوات ساعت(

 2019 2018 2017 2009 کشور
 210۲/210۲تغييرات 

 )درصد(

 210۲سهم در کل 
 )درصد(

 0.1 2.7 ● 34.2 33.3 30.4 لیبی

 0.7 4.9 ● 194.1 185.0 125.6 مصر

 0.1 8.0 41.7 35.8 33.2 21.5 مراکش

 0.1 5.3 ● 36.3 34.4 19.8 نیجریه

 0.8 4.8 20.7 206.4 196.9 131.1 سایر

 3.1 3.1 62.3 839.4 813.9 616.4 جمع آفريقا

             آسيا و اقيانوسيه

 1.0 1.2 264.0 261.0 258.0 248.2 استرالیا

 1.1 11.3 295.5 283.8 254.9 156.8 یاندونز

 0.3 7.3 ● 78.6 73.3 37.2 بنگالدش

 0.6 13.6 ● 149.2 131.3 95.4 پاکستان

 0.7 0.3 ● 182.3 181.7 148.4 تایلند

 26.9 8.2 ● 7181.8 6635.5 3715.1 چین

 1.0 2.0 ● 275.6 270.3 230.2 چین تایپه

 0.2 0.4 44.7 44.4 44.2 43.5 زالند نو

 4.0 1.3- 999.9 1057.8 1071.2 1090.5 ژاپن

 0.2 1.4 ● 53.1 52.4 41.8 سنگاپور

 0.4 5.1 ● 99.2 94.4 61.9 فیلیپین

 2.2 4.1 581.3 590.1 566.9 454.5 کره جنوبی

 0.1 3.5 ● 15.4 14.9 21.1 کره شمالی

 0.6 3.6 ● 170.5 164.5 116.0 مالزی

 0.9 21.3 ● 240.9 198.7 83.2 ویتنام

 5.9 4.2 ● 1583.2 1519.2 909.0 هند

 0.6 5.0 0.0 154.7 147.4 86.8 سایر

 46.5 6.4 2185.4 12421.6 11678.5 7539.4 جمع آسيا و اقيانوسيه

 100.0 3.9 ● 26730.1 25727.2 20220.6 جمع جهان

 OECD 10530.3 11058.9 11237.6 11040.7 1.6 42.0کشورهاي 

 OECD 9690.3 14668.3 15492.5 ● 5.6 58.0کشورهاي غير 

 12.3 0.6- 3238.9 3279.5 3299.5 3223.3 کشور اتحاديه اروپا 2۲

 .IEA, International Energy Agency, Online Data Services, www.iea.org مأخذ:

 باشند. می 20/2 مقادیر کمتر از ◊
 باشند. مقادیر در دسترس نمی ●
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 210۲ه برق در جهان به تفکيک منابع مختلف در سال (: توليد ناويژ2-31جدول )

 )تراوات ساعت(

 نام کشور
 هاي سوخت
 (0)فسيلی

 اي هسته (2)آبی
 هاي زيستی سوخت

 (3)و پسماند

 زمين
 گرمايی

 خورشيدي، بادي
 (3)و ساير

 جمع

               آمريکاي شمالی

 4455.4 366.3 18.8 77.8 841.3 317.0 2834.3 ایاالت متحده امریکا

 654.4 37.2 - 10.8 100.7 386.0 119.8 کانادا

 335.6 14.7 5.3 2.5 13.7 32.6 266.7 مکزیک

 5445.4 418.2 24.1 91.0 955.7 735.6 3220.8 جمع آمريکاي شمالی

               آمريکاي مرکزي و جنوبی

 146.8 1.5 - 1.4 6.9 32.6 104.5 آرژانتین

 29.2 0.1 - 0.4 - 20.7 8.0 اکوادور

 601.4 52.4 - 53.9 15.7 389.0 90.4 برزیل

 55.0 2.3 - 0.4 - 30.7 21.6 پرو

 82.3 8.8 0.2 5.7 - 23.4 44.2 شیلی

 80.0 0.1 - 1.5 - 59.9 18.5 کلمبیا

 99.7 0.1 - - - 58.2 41.5 ونزوئال

 207.5 13.3 3.9 8.7 - 98.8 82.8 سایر 

 1301.9 78.6 4.1 71.9 22.6 713.2 411.5 جمع آمريکاي مرکزي و جنوبی

               اروپا و اورآسيا

 25.2 0.1 - 0.2 - 1.8 23.2 آذربایجان

 643.2 157.3 0.2 58.0 76.0 24.1 327.6 آلمان

 68.6 7.5 - 5.7 - 41.2 14.3 اتریش

 62.9 - - - - 5.9 57.0 ازبکستان

 274.5 63.7 - 6.9 55.8 36.8 111.2 اسپانیا

 12.4 0.7 - 1.4 -  ◊ 10.3 ستونیا

 27.0 0.7 - 1.6 14.8 3.9 5.9 اسلواکی

 16.3 0.3 - 0.3 5.8 4.9 5.1 اسلوونی

 333.4 69.8 - 40.4 65.1 8.0 150.2 انگلستان

 159.9 2.3 - 0.3 84.4 12.0 60.8 اوکراین

 289.7 41.0 6.1 21.6 - 50.5 170.5 ایتالیا

 31.1 8.7 - 1.2 - 0.9 20.4 ایرلند

 19.8  ◊ 6.0 - - 13.8  ◊ ایسلند

 75.1 11.9 - 6.8 28.6 1.3 26.5 بلژیک

 46.8 2.7 - 1.6 16.1 5.4 21.0 بلغارستان

 59.6 13.6 0.2 3.4 - 13.6 28.7 پرتغال

 19.7 - - - - 18.4 1.4 تاجیکستان

 22.5 - - - - - 22.5 ترکمنستان

 304.8 28.7 7.4 2.7 - 59.9 206.1 ترکیه

 88.0 3.1 - 4.9 29.9 2.7 47.4 جمهوری چک
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 ... ادامه 210۲(: توليد ناويژه برق در جهان به تفکيک منابع مختلف در سال 2-31جدول )

 )تراوات ساعت(

 نام کشور
 هاي سوخت
 (0)فسيلی

 اي هسته (2)آبی
 هاي زيستی سوخت

 (3)و پسماند

 زمين
 گرمايی

 خورشيدي، بادي
 (3)و ساير

 جمع

 30.4 14.9 - 6.6 -  ◊ 8.9 دانمارک

 39.0 0.3 - 0.2 - 0.3 38.2 )روسیه سفید( بالروس

 1115.1 1.0 0.4 2.6 204.6 193.0 713.5 روسیه

 64.9 8.1 - 0.4 11.4 18.1 26.9 رومانی

 163.4 17.0 - 13.5 68.6 62.3 2.1 سوئد

 69.1 2.1 - 3.1 25.5 37.8 0.7 سوئیس

 582.0 40.3 0.1 10.7 412.9 70.6 47.2 فرانسه

 70.3 6.2 - 13.4 22.8 13.3 14.5 فنالند

 15.5 - - - - 14.3 1.2 قرقیزستان

 107.6 0.9 - ◊ - 10.4 96.4 قزاقستان

 6.7 0.1 - 0.9 - 2.4 3.2 التویا

 2.2 0.4 - 0.3 - 1.3 0.2 لوکزامبورگ

 170.0 13.2 - 7.0 - 2.4 147.4 لهستان

 3.5 1.5 - 0.6 - 1.0 0.5 لیتوانی

 32.0 1.4 - 2.5 15.7 0.2 12.2 مجارستان

 146.9 4.2 - 0.4 - 139.5 2.8 نروژ

 114.5 14.4 - 6.6 3.5 0.1 90.0 هلند

 53.3 10.1 - 0.6 - 5.8 36.8 یونان

 126.7 2.6  ◊ 0.9 2.1 51.0 70.0 سایر 

 5493.6 550.6 20.5 227.3 1143.6 929.0 2622.6 جمع اروپا و اورآسيا

               ميانهخاور

 136.0 1.3 - - - - 134.7 امارات متحده عربی

 378.2 0.2 - - - - 378.0 عربستان سعودی

 37.7  ◊ - - - - 37.7 عمان

 47.9 - - - - - 47.9 قطر

 74.1 0.1 - - - - 74.0 کویت

 554.3 5.2 - - 7.6 18.7 522.8 سایر 

 1228.2 6.8 - - 7.6 18.7 1195.1 جمع خاورميانه

               آفريقا

 256.1 10.7 - 0.4 11.6 5.7 227.6 آفریقای جنوبی

 76.7 0.7 - - - 0.1 75.9 الجزایر

 34.2 ◊ - - - - 34.2 لیبی

 194.1 2.9 - - - 12.9 178.3 مصر
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 ... ادامه 210۲(: توليد ناويژه برق در جهان به تفکيک منابع مختلف در سال 2-31جدول )

 ت ساعت()تراوا

 نام کشور
 هاي سوخت
 (0)فسيلی

 اي هسته (2)آبی
 هاي زيستی سوخت

 (3)و پسماند

 زمين
 گرمايی

 خورشيدي، بادي
 (3)و ساير

 جمع

 35.8 6.1 - - - 2.0 27.8 مراکش

 36.3 ◊ - - - 6.5 29.8 نیجریه

 206.4 2.7 5.2 1.6 - 108.9 87.9 سایر 

 839.4 23.1 5.2 2.0 11.6 136.1 661.4 جمع آفريقا

               آسيا و اقيانوسيه

 261.0 25.1 - 3.5 - 16.0 216.4 استرالیا

 283.8 0.3 14.0 13.5 - 21.6 234.3 اندونزی

 78.6 0.3 - - - 1.1 77.2 بنگالدش

 149.2 4.0 - 1.1 10.5 37.4 96.3 پاکستان

 182.3 6.2 ◊ 16.3 - 7.6 152.2 تایلند

 7181.8 543.0 0.1 104.0 295.0 1232.1 5007.6 چین

 275.6 4.4 - 3.7 27.7 7.8 231.9 چین تایپه

 44.4 2.2 8.0 0.6 - 26.3 7.3 زالندنو

 1057.8 89.2 2.5 44.2 64.9 88.4 768.5 ژاپن

 53.1 0.2 - 1.4 - - 51.5 سنگاپور

 99.2 2.4 10.4 0.5 - 9.4 76.4 فیلیپین

 590.1 14.0 - 8.4 133.5 7.3 426.9 کره جنوبی

 15.4 ◊ - - - 12.8 2.6 کره شمالی

 170.5 0.6 - 1.4 - 26.3 142.2 مالزی

 240.9 0.5 - 0.1 - 84.1 156.2 ویتنام

 1583.2 104.0 - 45.4 37.8 151.1 1244.9 هند

 154.7 1.0 - 0.6 - 63.2 89.9 سایر

 12421.6 797.5 35.1 244.8 569.4 1792.6 8982.3 جمع آسيا و اقيانوسيه

 26730 1874.7 89.0 637.1 2710.4 4325.1 17093.6 جمع جهان

 OECD 6241.7 1495.3 1979.2 374.6 54.9 1092.0 11237.6کشورهای 

 OECD 10851.9 2829.8 731.2 262.5 34.1 782.7 15492.3کشورهای غیر 

 3279.5 510.3 6.7 217.7 827.0 378.6 1339.1 کشور اتحاديه اروپا 2۲

 .IEA, International Energy Agency, Online Data Services, www.iea.org مأخذ:

 گردد. های نفتی و گازطبیعی می سنگ، فرآورده ای، زغال نارس، گاز زغال ( شامل زغال سخت، زغال قهوه۱
 گردد. ای نیز می ( شامل تولید برق از تلمبه ذخیره0
 گردد. سماندهای صنعتی و شهری، بیوگاز و سوخت زیستی مایع می( شامل چوب، پسماند چوب، سایر پسماندهای جامد، پ۳
شدیمیایی نییدر واکدنک اکسدید شدد  سدنگ معدد  روی بدا اسدید           فرآیندهایهای حاصل از  ها و سایر )حرارت ( شامل انرژی جزر و مد، امواج، اقیانوس۴

 گردد. هیدروکلریدریک و غیره( می
 باشند. قادیر محرمانه میم ○      باشند. می 20/2 مقادیر کمتر از ◊
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 210۲(: توليد ناويژه برق از سوخت هاي قابل احتراق در سال 2-30جدول )
 )تراوات ساعت(

 نام کشور

 سوخت هاي فسيلی
 هاي زيستی سوخت

 و پسماند
 سنگ زغال جمع

 نفت گاز طبيعی
 گازها سنگ انواع زغال

             آمريکاي شمالی

 2912.0 77.8 42.9 1519.2 4.4 1267.8 کاایاالت متحده امری

 130.5 10.8 6.1 63.1 0.2 50.3 کانادا

 269.3 2.5 35.2 202.4 0.2 28.9 مکزیک

 3311.8 91.0 84.2 1784.8 4.8 1347.0 جمع آمريکاي شمالی

             آمريکاي مرکزي و جنوبی

 105.8 1.4 6.8 95.4 0.6 1.7 آرژانتین

 8.4 0.4 6.5 1.5 - - اکوادور

 144.4 53.9 12.5 54.6 9.0 14.2 برزیل

 22.0 0.4 0.8 20.7 - 0.1 پرو

 49.9 5.7 1.3 13.1 - 29.9 شیلی

 20.0 1.5 2.3 11.6 ◊ 4.5 کلمبیا

 41.5 - 16.6 25.0 - - ونزوئال

 91.5 8.7 51.3 24.5 - 6.9 سایر 

 483.5 71.9 98.1 246.3 9.7 57.3 جمع آمريکاي مرکزي و جنوبی

             اروپا و اورآسيا

 23.3 0.2 0.1 23.1 - - آذربایجان

 385.5 58.0 5.2 83.4 10.8 228.2 آلمان

 19.9 5.7 0.7 9.9 1.8 1.8 اتریش

 57.0 - 0.5 54.4 - 2.1 ازبکستان

 118.2 6.9 14.5 58.0 1.4 37.3 اسپانیا

 11.7 1.4 0.1 0.1 0.7 9.4 استونی

 7.5 1.6 0.5 1.9 0.6 3.0 اسلواکی

 5.4 0.3 ◊ 0.5 - 4.6 اسلوونی

 190.6 40.4 1.1 131.5 0.8 16.8 انگلستان

 61.1 0.3 1.2 10.6 1.3 47.7 اوکراین

 192.1 21.6 11.0 128.5 2.5 28.5 ایتالیا

 21.6 1.2 0.1 16.0 - 4.3 ایرلند

 ◊ - ◊ - - - ایسلند

 33.3 6.8 0.2 24.0 2.3 0.1 بلژیک

 22.6 1.6 0.3 2.0 - 18.7 بلغارستان

 32.2 3.4 1.1 15.6 - 12.0 پرتغال

 1.4 - - - - 1.4 تاجیکستان

 22.5 - - 22.5 - - ترکمنستان

 208.7 2.7 0.3 92.5 1.9 111.4 ترکیه
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 ... ادامه 210۲(: توليد ناويژه برق از سوخت هاي قابل احتراق در سال 2-30جدول )

 )تراوات ساعت(

 نام کشور

 اي فسيلیسوخت ه
 هاي زيستی سوخت

 و پسماند
 سنگ زغال جمع

 نفت گاز طبيعی
 گازها سنگ انواع زغال

 52.3 4.9 0.1 3.8 2.4 41.2 جمهوری چک

 15.5 6.6 0.3 2.1 - 6.6 دانمارک

 38.4 0.2 0.3 37.9 - ◊ )روسیه سفید( بالروس

 716.1 2.6 8.0 527.6 6.8 171.2 روسیه

 27.3 0.4 0.6 10.5 0.1 15.7 رومانی

 15.6 13.5 0.3 0.4 0.8 0.6 سوئد

 3.7 3.1 ◊ 0.6 - - سوئیس

 58.0 10.7 6.0 30.6 2.2 8.4 فرانسه

 28.0 13.4 0.3 4.2 0.8 9.3 فنالند

 1.2 - ◊ 0.1 - 1.1 قرقیزستان

 96.4 ◊ 0.1 21.5 - 74.8 قزاقستان

 4.2 0.9 - 3.2 - ◊ التویا

 0.5 0.3 - 0.2 - - لوکزامبورگ

 154.4 7.0 1.8 12.6 2.5 130.6 لهستان

 1.1 0.6 0.1 0.3 - - لیتوانی

 14.7 2.5 0.1 7.2 0.2 4.7 مجارستان

 3.2 0.4 ◊ 2.6 0.1 ◊ نروژ

 96.5 6.6 1.3 58.4 2.8 27.5 هلند

 37.4 0.6 5.6 14.1 - 17.2 یونان

 70.9 0.9 5.0 15.9 0.1 48.9 سایر 

 2849.9 227.3 66.7 1428.2 42.7 1085.0 جمع اروپا و اورآسيا

             خاورميانه

 134.7 - 1.0 133.7 - - امارات متحده عربی

 378.0 - 159.5 218.5 - - عربستان سعودی

 37.7 - 1.1 36.5 - - عمان

 47.9 - - 47.9 - - قطر

 74.0 - 30.6 43.4 - - کویت

 522.8 ◊ 101.0 400.5 0.7 20.6 سایر 

 1195.1 ◊ 293.2 880.6 0.7 20.6 اورميانهجمع خ

             آفريقا

 228.1 0.4 0.2 - - 227.5 آفریقای جنوبی

 75.9 - 0.4 75.5 - - الجزایر

 34.2 - 11.8 22.4 - - لیبی

 178.3 - 23.1 155.2 - - مصر
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 مه... ادا 210۲(: توليد ناويژه برق از سوخت هاي قابل احتراق در سال 2-30جدول )

 )تراوات ساعت(

 نام کشور

 سوخت هاي فسيلی
 هاي زيستی سوخت

 و پسماند
 سنگ زغال جمع

 نفت گاز طبيعی
 گازها سنگ انواع زغال

 27.8 - 1.3 5.2 - 21.3 مراکش

 29.8 - - 29.8 - - نیجریه

 89.5 1.6 30.0 46.4 - 11.5 سایر 

 663.5 2.0 66.7 334.5 - 260.2 جمع آفريقا

             ا و اقيانوسيهآسي

 219.9 3.5 4.8 53.8 - 157.7 استرالیا

 247.8 13.5 14.9 59.4 - 160.0 اندونزی

 77.2 - 16.3 59.4 - 1.5 بنگالدش

 97.3 1.1 31.2 53.5 - 11.6 پاکستان

 168.6 16.3 0.2 115.6 - 36.4 تایلند

 5111.6 104.0 10.8 224.0 101.9 4671.0 چین

 235.6 3.7 8.3 92.4 4.1 127.1 چین تایپه

 7.9 0.6 ◊ 5.7 0.6 1.0 زالند نو

 812.7 44.2 51.8 377.9 29.6 309.2 ژاپن

 52.9 1.4 0.3 50.5 - 0.7 سنگاپور

 77.0 0.5 3.2 21.3 - 51.9 فیلیپین

 435.3 8.4 13.0 155.5 20.4 237.9 کره جنوبی

 2.6 - 0.8 - - 1.9 کره شمالی

 143.6 1.4 1.1 63.9 - 77.3 مالزی

 156.3 0.1 0.3 41.7 - 114.2 ویتنام

 1290.3 45.4 7.9 73.6 2.4 1161.0 هند

 90.5 0.6 10.0 27.5 - 52.4 سایر

 9227.1 244.8 174.6 1475.9 159.0 7172.7 جمع آسيا و اقيانوسيه

 17730.7 637.1 783.6 6150.2 216.8 9942.9 جمع جهان

 OECD 2806.7 89.9 3139.0 206.2 374.6 6616.3کشورهای 

 OECD 7136.2 126.9 3011.2 577.4 262.5 11114.2کشورهای غیر 

 1556.9 217.7 55.9 623.0 32.5 627.8 کشور اتحاديه اروپا 2۲

 .IEA, International Energy Agency, Online Data Services, www.iea.org مأخذ:

 باشند. یم 20/2 کمتر از رمقادی ◊
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 210۲(: ترکيب توليد ناويژه برق در کشورهاي  جهان در سال 2-32ول )جد

 )تراوات ساعت(

 نام کشور
 هاي سوخت
 (0)فسيلی

 اي هسته (2)آبی
 هاي زيستی سوخت

 (3)و پسماند

 زمين
 گرمايی

 خورشيدي، بادي
 (3)و ساير

 جمع

               آمريکاي شمالی

 4366.5 406.1 18.2 73.0 843.3 296.7 2729.2 ایاالت متحده امریکا

 653.5 38.6 - 10.9 101.2 381.9 121.0 کانادا

 331.3 24.2 5.3 3.0 11.5 24.1 263.2 مکزیک

 5351.3 468.8 23.5 86.8 956.0 702.7 3113.4 جمع آمريکاي شمالی

               آمريکاي مرکزي و جنوبی

 139.6 5.8 - 1.7 8.5 27.9 95.6 آرژانتین

 32.4 0.1 - 0.5 - 24.7 7.1 اکوادور

 626.3 63.1 - 54.5 16.1 397.9 94.8 برزیل

 57.2 2.4 - 0.5 - 31.6 22.6 پرو

 81.2 11.1 0.2 4.4 - 20.9 44.7 شیلی

 183.9 0.2 - 1.3 - 54.5 20.8 کلمبیا

 107.0 8.3 3.3 6.6 - 74.6 14.3 سایر 

 1120.5 91.0 3.5 69.5 24.6 632.1 299.9 جمع آمريکاي مرکزي و جنوبی

               اروپا و اورآسيا

 26.1 0.1 - 0.2 - 1.6 24.2 آذربایجان

 618.2 174.5 0.2 57.2 75.1 26.2 285.0 آلمان

 74.2 9.1 - 5.4 - 44.2 15.4 اتریش

 274.2 70.8 - 6.8 58.4 26.8 111.3 اسپانیا

 7.6 0.7 - 1.4 - ◊ 5.4 استونی

 27.8 0.7 - 1.2 15.5 4.5 5.9 اسلواکی

 16.1 0.3 - 0.3 5.8 4.7 5.0 اسلوونی

 323.7 76.8 - 41.8 56.2 7.7 141.2 انگلستان

 151.3 2.5 - 0.3 83.0 7.8 57.7 اوکراین

 291.7 44.6 6.0 21.6 - 47.5 172.0 ایتالیا

 30.3 9.4 - 1.1 - 1.1 18.7 ایرلند

 19.5 ◊ 6.0 - - 13.5 ◊ ایسلند

 93.5 13.9 - 6.6 43.5 1.2 28.3 بلژیک

 44.2 2.8 - 1.8 16.6 3.4 19.7 بلغارستان

 53.1 15.0 0.2 3.6 - 10.2 24.1 پرتغال

 20.7 - - - - 19.2 1.5 تاجیکستان

 304.3 32.3 8.9 3.3 - 88.9 170.8 ترکیه

 87.0 3.1 - 5.1 30.2 3.2 45.4 جمهوری چک

 29.3 17.1 - 6.8 - ◊ 5.3 دانمارک

 40.1 0.4 - 0.3 - 0.3 39.0 ه سفید()روسی بالروس

 1118.1 1.3 0.4 3.3 209.0 196.2 707.9 روسیه

 60.2 8.6 - 0.5 11.3 15.8 24.1 رومانی

 168.4 20.5 - 13.5 66.6 65.1 2.7 سوئد

 73.6 2.3 - 3.3 26.4 41.0 0.7 سوئیس

 570.8 47.2 0.1 11.2 399.0 62.1 51.2 فرانسه

 68.7 6.4 - 13.6 23.9 12.4 12.3 فنالند

 15.1 - - - - 13.8 1.2 قرقیزستان
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 ... ادامه 210۲(: ترکيب توليد ناويژه برق در کشورهاي  جهان در سال 2-32جدول )
 )تراوات ساعت(

 نام کشور
 هاي سوخت
 (0)فسيلی

 اي هسته (2)آبی
 هاي زيستی سوخت

 (3)و پسماند

 زمين
 گرمايی

 خورشيدي، بادي
 (3)و ساير

 جمع

 107.5 0.8 - ◊ - 9.9 96.7 تانقزاقس

 6.4 0.2 - 0.9 - 2.1 3.2 التویا

 1.9 0.4 - 0.4 - 0.9 0.2 لوکزامبورگ

 163.4 15.8 - 7.6 - 2.7 137.3 لهستان

 4.0 1.8 - 0.6 - 0.9 0.6 لیتوانی

 34.1 2.3 ◊ 2.5 16.3 0.2 12.8 مجارستان

 134.6 5.9 - 0.4 - 125.8 2.5 نروژ

 121.4 17.2 - 7.5 3.9 0.1 92.7 هلند

 48.8 11.3 - 1.9 - 4.1 31.6 یونان

 117.8 3.7 0.1 1.2 2.2 38.0 70.3 سایر 

 5345.2 619.8 22.0 233.4 1142.9 903.2 2423.8 جمع اروپا و اورآسيا

               خاورميانه

 71.7 3.1 - - - - 68.7 فلسطین اشغالی

 325.0 0.6 - ◊ 7.1 30.4 286.9 سایر 

 399.2 6.1 - ◊ 7.1 30.4 355.6 جمع خاورميانه

 آفريقا
     

  
 

 252.6 11.4 - 0.4 13.6 5.6 221.5 آفریقای جنوبی

 41.7 7.6 - - - 1.7 32.4 مراکش

 20.7 1.0 - - - 0.1 19.7 سایر 

 314.9 20.0 - 0.4 13.6 7.3 273.6 جمع آفريقا

               آسيا و اقيانوسيه

 264.0 32.6 - 3.5 - 16.0 212.0 استرالیا

 295.5 0.6 14.1 11.2 - 21.2 248.4 اندونزی

 9.5 - - - 9.5 - - پاکستان

 197.3 8.8 ◊ 18.7 - 6.4 163.3 تایلند

 7519.3 629.8 0.1 118.6 348.7 1301.9 5120.2 چین

 274.2 6.0 ◊ 3.8 32.3 8.8 223.3 چین تایپه

 44.7 2.4 8.0 0.6 - 25.6 8.1 زالند نو

 999.9 100.6 2.8 41.3 63.8 88.0 703.4 ژاپن

 54.3 0.3 - 1.3 - - 52.7 سنگاپور

 105.5 2.3 10.7 0.5 - 8.0 84.0 فیلیپین

 581.3 18.5 - 10.2 145.9 6.2 400.4 کره جنوبی

 1593.7 116.6 - 45.8 46.5 173.8 1211.1 هند

 25.7 - - - - 12.1 13.6 سایر 

 11965.0 918.6 35.7 255.6 646.7 1668.0 8440.5 نوسيهجمع آسيا و اقيا

 OECD 5932.1 1456.6 1986.6 372.6 56.1 1236.8 11040.7کشورهاي 

 .IEA, International Energy Agency, Online Data Services, www.iea.org مأخذ:

 گردد. ی نفتی و گازطبیعی میها سنگ، فرآورده ای، زغال نارس، گاز زغال ( شامل زغال سخت، زغال قهوه۱
 گردد. ای نیز می ( شامل تولید برق از تلمبه ذخیره0
 گردد. ( شامل چوب، پسماند چوب، سایر پسماندهای جامد، پسماندهای صنعتی و شهری، بیوگاز و سوخت زیستی مایع می۳
ای شدیمیایی نییدر واکدنک  اکسدید شدد  سدنگ معدد  روی بدا اسدید          ه فرآیندهای حاصل از  ها و سایر )حرارت ( شامل انرژی جزر و مد، امواج، اقیانوس۴

 باشند. می 20/2 مقادیر کمتر از ◊     گردد. هیدروکلریدریک و غیره( می
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 210۲در سال  OECD(: توليد ناويژه برق از منابع تجديدپذير و پسماند به تفکيک کشورهاي 2-33جدول )

 (گيگاوات ساعت)

 شرح
 آمريکاي شمالی

 رکزيآمريکاي م
 و جنوبی

 اروپا و اورآسيا

 اتريش آلمان شيلی مکزيک کانادا امريکا

 44223 26201 20874 24086 381908 296701 آبی

 3378 6140 - - 111 20772 ای شامل: تلمبه ذخیره

 - 196 202 5330 - 18207 زمین گرمایی

 1702 47517 6304 6591 4216 93129 برق خورشیدی )فتوولتاییک(

 - - - - - 4517 گاه حرارتی خورشیدینیرو

 - - - - 1 - امواج، جزر و مد، اقیانوس

 7421 125975 4809 17601 34179 303410 باد

 268 933 - 499 - 1664 پسماند صنعتی )تجدید ناپذیر(

 358 5819 - - 174 7143 پسماند شهری تجدید پذیر

 520 5819 - - 94 8724 پسماند شهری تجدید ناپذیر

 3688 10484 4284 2212 9615 43430 سوخت زیستی جامد

 612 33723 68 283 982 11683 بیوگاز

 - - - - - - بیودیزل

 - 422 - - - 338 سایر سوخت زیستی مایع

 - 1040 - - 171 4995 سایر منابع

 13 - - - - - حرارت حاصل از فرآیندهای شیمیایی

 58805 258129 36541 56602 431340 793941 کل توليد

 

 ... ادامه 210۲در سال  OECD(: توليد ناويژه برق از منابع تجديدپذير و پسماند به تفکيک کشورهاي 2-33جدول )

 (گيگاوات ساعت)

 شرح
 اروپا و اورآسيا

 ايسلند ايرلند ايتاليا انگلستان اسلوونی اسلواکی استونی اسپانيا

 13459 1132 47499 7715 4682 4542 19 26810 آبی

 - 245 1723 1756 203 225 - 2335 ای شامل: تلمبه ذخیره

 6019 - 6031 - - - - - زمین گرمایی

 - 21 23689 12677 303 589 54 9294 برق خورشیدی )فتوولتاییک(

 - - - - - - - 5743 نیروگاه حرارتی خورشیدی

 - - - 13 - - - - امواج، جزر و مد، اقیانوس

 7 9400 20245 64134 6 5 687 55591 باد

 - - 77 1568 10 3 10 269 پسماند صنعتی )تجدید ناپذیر(

 - 295 2404 3682 - 12 50 765 پسماند شهری تجدید پذیر

 - 271 2404 3674 - 10 78 765 پسماند شهری تجدید ناپذیر

 - 346 4129 25634 147 801 1261 4099 سوخت زیستی جامد

 - 174 8119 7236 94 396 39 921 بیوگاز

 - - 11 - 5 - - - بیودیزل

 - - 4434 - - - - 12 سایر سوخت زیستی مایع

 - - 693 - - 70 - 132 سایر منابع

 - - - - - - - - حرارت حاصل از فرآیندهای شیمیایی

 19485 11639 119735 126333 5247 6428 2198 104401 کل توليد
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 ... ادامه 210۲در سال  OECDمنابع تجديدپذير و پسماند به تفکيک کشورهاي  (: توليد ناويژه برق از2-33جدول )

 (گيگاوات ساعت)

 شرح
 اروپا و اورآسيا

 سوئيس سوئد دانمارک جمهوري چک ترکيه پرتغال بلژيک

 40962 65139 16 3175 88886 10165 1177 آبی

 2922 22 - 1167 - 1425 879 ای شامل: تلمبه ذخیره

 - - - - 8930 216 - یزمین گرمای

 2111 663 963 2286 9578 1275 3947 برق خورشیدی )فتوولتاییک(

 - - - - - - - نیروگاه حرارتی خورشیدی

 - - - - - - - امواج، جزر و مد، اقیانوس

 146 19846 16150 700 21780 13738 9549 باد

 97 144 - 14 28 11 333 پسماند صنعتی )تجدید ناپذیر(

 1247 2570 946 105 15 338 1078 ند شهری تجدید پذیرپسما

 1247 2371 774 70 - 276 1053 پسماند شهری تجدید ناپذیر

 333 8420 4264 2399 625 2754 3055 سوخت زیستی جامد

 377 30 829 2527 2600 260 979 بیوگاز

 - - - - - - 12 بیودیزل

 - 8 - - 15 - 65 سایر سوخت زیستی مایع

 - - - 86 977 - 10 ر منابعسای

 - - - 37 - - 428 حرارت حاصل از فرآیندهای شیمیایی

 46520 99191 23942 11399 133434 29033 21686 کل توليد

 

 ... ادامه 210۲در سال  OECD(: توليد ناويژه برق از منابع تجديدپذير و پسماند به تفکيک کشورهاي 2-33جدول )

 (گيگاوات ساعت)

 شرح
 ا و اورآسيااروپ

 نروژ مجارستان ليتوانی لهستان لوکزامبورگ التويا فنالند فرانسه

 125796 219 948 2664 949 2108 12439 62137 آبی

 884 - 602 706 842 - - 4579 ای شامل: تلمبه ذخیره

 - 18 - - - - - 130 زمین گرمایی

 13 1386 91 712 112 3 178 11357 برق خورشیدی )فتوولتاییک(

 - - - - - - - - نیروگاه حرارتی خورشیدی

 - - - - - - - 480 امواج، جزر و مد، اقیانوس

 5536 729 1499 15040 276 154 5985 34648 باد

 - 145 39 142 - - 75 204 پسماند صنعتی )تجدید ناپذیر(

 206 137 48 106 47 - 670 2325 پسماند شهری تجدید پذیر

 206 105 47 368 78 - 450 2325 ناپذیرپسماند شهری تجدید 

 22 1784 331 6247 159 575 11950 3764 سوخت زیستی جامد

 15 305 154 783 71 352 495 2582 بیوگاز

 - - - - - - - - بیودیزل

 - - - 2 - - 6 - سایر سوخت زیستی مایع

 - 142 - 20 - - 30 667 سایر منابع

 328 - 223 66 - - 255 - یحرارت حاصل از فرآیندهای شیمیای

 132122 4970 3380 26150 1692 3192 32533 120619 کل توليد
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 ... ادامه 210۲در سال  OECD(: توليد ناويژه برق از منابع تجديدپذير و پسماند به تفکيک کشورهاي 2-33جدول )

 (گيگاوات ساعت)

 شرح

جمع  آسيا و اقيانوسيه خاورميانه اروپا و اورآسيا

ي کشورها
OECD 

  فلسطين يونان هلند
 اشغالی

 ژاپن زالند نو استراليا
کره 
 جنوبی

 1456553 6234 88005 25583 15967 - 4059 74 آبی

 62064 3458 7379 - 272 - 39 - ای شامل: تلمبه ذخیره

 56054 - 2816 7959 - - - - زمین گرمایی

 354584 13022 74114 126 14844 2597 3961 5159 برق خورشیدی )فتوولتاییک(

 10264 - - - 4 - - - نیروگاه حرارتی خورشیدی

 968 474 - - - - - - امواج، جزر و مد، اقیانوس

 838469 2666 7502 2255 17712 302 7278 11508 باد

 27758 667 20160 - - - 286 112 پسماند صنعتی )تجدید ناپذیر(

 34419 177 1783 - - - - 1919 پسماند شهری تجدید پذیر

 35524 240 1783 - - - - 1772 پسماند شهری تجدید ناپذیر

 186448 6879 17429 325 2168 - 12 2823 سوخت زیستی جامد

 81449 568 135 282 1332 - 1567 876 بیوگاز

 28 - - - - - - - بیودیزل

 6990 1688 - - - - - - سایر سوخت زیستی مایع

 30935 2282 19001 54 - - 18 547 سایر منابع

 1582 73 - - - 159 - - حرارت حاصل از فرآیندهای شیمیایی

 3122025 34970 232728 36584 52027 3058 17181 24790 کل توليد

 .IEA, International Energy Agency, Online Data Services, www.iea.org  مأخذ:
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اروپا و اورآسيا خاورميانه آسيا و اقيانوسيه

توليد واردات صادرات مصرف

 (تراوات ساعت)

 210۲مناطق جهان در سال به تفکيک   OECD: ترکيب عرضه برق در کشورهاي (2-0۲نمودار  )
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 210۲در سال  OECD(: ترکيب عرضه برق در کشورهاي 2-33جدول ) 

 (تراوات ساعت)

 (0)مصرف صادرات واردات توليد نام کشور

         آمريکاي شمالی

 4405.5 20.0 59.1 4366.5 ایاالت متحده امریکا

 606.5 60.4 13.4 653.5 کانادا

 331.9 1.0 1.6 331.3 مکزیک

 5343.9 81.4 74.0 5351.3 جمع آمريکاي شمالی

         آمريکاي مرکزي و جنوبی

 651.3 0.2 25.2 626.3 برزیل

 81.2 - - 81.2 شیلی

 732.5 0.2 25.2 707.5 جمع آمريکاي مرکزي و جنوبی

         اروپا و اورآسيا

 24.7 1.5 0.1 26.1 آذربایجان

 585.6 72.8 40.1 618.2 آلمان

 77.4 22.9 26.1 74.2 اتریش

 281.1 11.9 18.7 274.2 یااسپان

 9.8 2.7 4.9 7.6 استونی

 29.5 11.8 13.5 27.8 اسلواکی

 15.8 9.3 9.0 16.1 اسلوونی

 344.9 3.4 24.6 323.7 انگلستان

 147.2 6.3 2.2 151.3 اوکراین

 329.9 5.8 44.0 291.7 ایتالیا

 30.9 1.5 2.2 30.3 ایرلند

 19.5 - - 19.5 ایسلند

 91.6 14.6 12.7 93.5 بلژیک

 91.7 8.9 3.0 44.2 بلغارستان

 56.5 4.7 8.1 53.1 پرتغال

 17.8 3.2 0.3 20.7 تاجیکستان

 303.7 2.8 2.2 304.3 ترکیه

 73.9 24.1 11.0 87.0 جمهوری چک

 35.1 10.2 16.0 29.3 دانمارک

 37.7 5.4 3.1 40.1 بالروس )روسیه سفید(

 1099.7 20.0 1.6 1118.1 روسیه

 61.7 4.0 5.5 60.2 رومانی

 142.3 35.2 9.1 168.4 سوئد
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 ... ادامه 210۲در سال  OECD(: ترکيب عرضه برق در کشورهاي 2-33جدول )

 (تراوات ساعت)

 مصرف صادرات واردات توليد نام کشور

 67.4 35.8 29.5 73.6 سوئیس

 513.0 73.4 15.6 570.8 فرانسه

 88.8 3.9 23.9 68.7 فنالند

 15.0 0.3 0.3 15.1 زستانقرقی

 107.5 - - 107.5 قزاقستان

 7.6 3.5 4.6 6.4 التویا

 7.8 0.9 6.8 1.9 لوکزامبورگ

 174.0 7.3 17.9 163.4 لهستان

 13.3 3.9 13.3 4.0 لیتوانی

 46.7 7.3 19.9 34.1 مجارستان

 134.7 12.3 12.4 134.6 نروژ

 122.2 19.6 20.4 121.4 هلند

 58.7 1.1 11.1 48.8 یونان

 126.4 21.8 30.4 117.8 سایر

 5337.6 474.0 464.0 5347.6 جمع اروپا و اورآسيا

         خاورميانه

 65.4 6.3 - 71.7 فلسطین اشغالی

 65.4 6.3 - 71.7 جمع خاورميانه

         آفريقا

 40.7 1.5 0.5 41.7 مراکش

 20.6 0.5 0.4 20.7 سایر

 61.3 1.9 0.9 62.3 جمع آفريقا

         آسيا و اقيانوسيه

 264.0 - - 264.0 استرالیا

 297.1 - 1.7 295.4 اندونزی

 44.7 - - 44.7 زالند نو

 999.9 - - 999.9 ژاپن

 581.3 - - 581.3 کره جنوبی

 2187.1 - 1.7 2185.4 جمع آسيا و اقيانوسيه

 13727.9 563.8 565.8 13725.9 جمع جهان

 OECD 11040.7 491.4 490.3 11041.9کشورهاي 

 .IEA, International Energy Agency, Online Data Services, www.iea.org مأخذ:

 = مصرف دتولی+  واردات –( صادرات ۱
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 210۲(: توليد، واردات، صادرات، تلفات، خودمصرفی بخش انرژي و مصارف نهايی برق در جهان در سال 2-33جدول )

 (تراوات ساعت)

 کشورنام 
 توليد
 (0)ناويژه 

 صادرات واردات

 مصارف
 داخلی
 (2)ها نيروگاه

 ساير 
 مصارف

 تلفات
 انتقال و
 توزيع

 خودمصرفی
 هاي ساير بخش
 (3)انرژي

 مصرف
 (3)نهايی

                 آمريکاي شمالی

 3900.9 169.4 211.1 - 218.5 13.8 58.3 4455.4 ایاالت متحده امریکا

 524.4 38.6 34.1 - 18.6 61.4 13.2 654.4 کانادا

 283.4 3.6 46.9 - 13.8 2.3 3.8 335.6 مکزیک

 4708.7 211.5 292.2 - 250.9 77.5 75.2 5445.4 جمع آمريکاي شمالی

                 آمريکاي مرکزي و جنوبی

 128.8 0.6 23.7 - 3.4 0.3 9.8 146.8 آرژانتین

 24.9 - 3.8 - 0.4 0.3 0.1 29.2 اکوادور

 507.8 22.8 98.0 - 7.8 ◊ 35.0 601.4 برزیل

 48.3 - 6.0 - 0.7 - ◊ 55.0 پرو

 73.0 0.7 3.5 - 2.4 - - 82.3 شیلی

 61.9 6.3 8.2 - 2.1 ◊ 0.1 80.0 کلمبیا

 65.6 0.9 31.0 - 1.0 1.0 - 99.7 ونزوئال

 133.6 0.1 24.7 - 6.5 47.1 4.0 207.5 سایر

 1043.8 31.3 198.7 - 24.3 48.7 49.1 1301.9 جمع آمريکاي مرکزي و جنوبی

                 اروپا و اورآسيا

 17.8 3.0 2.2 - 0.9 1.4 0.1 25.2 آذربایجان

 512.9 20.9 26.7 - 34.0 80.5 31.7 643.2 آلمان

 63.1 7.5 3.5 - 3.5 19.1 28.1 68.6 اتریش

 53.5 1.8 4.8 - 2.3 2.6 2.2 62.9 ازبکستان

 238.5 10.5 25.4 - 10.6 12.9 24.0 274.5 اسپانیا

 7.5 0.5 0.7 - 1.4 5.0 3.1 12.4 استونی

 25.9 1.3 1.2 ◊ 2.1 8.7 12.4 27.0 اسلواکی

 13.7 0.3 0.9 - 0.9 9.4 8.9 16.3 اسلوونی

 299.8 10.2 26.6 - 16.0 2.2 21.3 333.4 انگلستان

 118.7 5.4 17.0 - 12.8 6.1 ◊ 159.9 اوکراین

 293.1 12.7 18.0 - 9.9 3.3 47.2 289.7 یاایتال

 27.1 0.6 2.2 - 0.8 1.6 1.6 31.1 ایرلند

 18.5 0.2 0.6 0.2 0.4 - - 19.8 ایسلند

 82.8 3.0 3.8 - 3.1 4.3 21.6 75.1 بلژیک

 29.9 1.8 3.1 - 4.1 10.0 2.2 46.8 بلغارستان

 48.0 2.5 5.1 - 1.4 8.3 5.7 59.6 پرتغال

 14.2 0.1 2.9 - 0.2 2.9 0.6 19.7 تاجیکستان

 12.5 2.3 2.9 - 1.7 3.2 - 22.5 ترکمنستان

 254.9 3.3 31.6 - 14.3 3.1 2.5 304.8 ترکیه



      

 
   3189ترازنامه انرژي سال  449

 

 ... ادامه 210۲(: توليد، واردات، صادرات، تلفات، خودمصرفی بخش انرژي و مصارف نهايی برق در جهان در سال 2-33جدول )

 (تراوات ساعت)

 نام کشور
 توليد

 (0)يژه ناو
 صادرات واردات

 مصارف
 داخلی
 (2)ها نيروگاه

 ساير 
 مصارف

 تلفات
 انتقال و
 توزيع

 خودمصرفی
 هاي ساير بخش
 (3)انرژي

 مصرف
 (3)نهايی

 58.0 3.1 4.3 ◊ 7.2 25.5 11.6 88.0 جمهوری چک

 31.1 0.9 2.2 0.3 1.1 10.4 15.6 30.4 دانمارک

 30.7 2.2 2.8 - 2.2 4.2 3.3 39.0 )روسیه سفید( بالروس

 759.6 165.3 103.1 3.9 70.6 17.8 5.2 1115.1 روسیه

 45.6 4.8 7.1 - 4.7 6.2 3.7 64.9 رومانی

 127.6 3.1 10.5 1.3 3.7 29.4 12.2 163.4 سوئد

 57.7 4.0 4.2 1.3 1.7 32.6 31.0 69.1 سوئیس

 440.3 14.9 38.6 0.1 23.9 76.5 13.6 581.9 فرانسه

 82.8 1.3 3.0 0.4 2.7 2.6 22.6 70.3 فنالند

 11.9 0.1 2.8 - 0.1 0.8 - 15.5 قرقیزستان

 80.3 8.8 6.6 - 6.2 5.0 1.6 107.6 قزاقستان

 6.7 - 0.5 ◊ 0.5 4.3 5.2 6.7 التویا

 6.4 1.7 0.2 - ◊ 1.4 7.6 2.2 لوکزامبورگ

 140.5 11.6 8.9 ◊ 14.8 8.1 13.8 170.0 لهستان

 10.4 1.6 0.9 ◊ 0.2 3.2 12.9 3.5 لیتوانی

 39.4 1.2 3.4 - 2.2 4.3 18.6 32.0 مجارستان

 115.9 10.2 9.0 1.0 0.7 18.5 8.3 146.9 نروژ

 108.0 6.1 5.3 - 3.4 18.8 26.8 114.5 هلند

 49.5 1.7 5.2 - 3.2 2.3 8.6 53.3 یونان

 105.0 4.0 13.8 - 6.6 27.3 30.3 126.7 سایر 

 4439.3 334.4 411.7 7.3 275.9 484.1 465.4 5493.6 جمع اروپا و اورآسيا

                 خاورميانه

 122.8 - 8.4 - 4.7 0.5 0.5 136.0 امارات متحده عربی

 308.2 13.4 33.1 - 11.4 - - 378.2 عربستان سعودی

 33.6 - 3.7 - 0.5 - - 37.7 عمان

 45.0 - 1.8 - 3.3 - - 47.9 قطر

 49.0 5.1 10.4 - 8.3 - - 74.1 کویت

 441.0 3.9 98.9 - 16.1 13.2 25.2 554.3 سایر 

 999.6 22.3 156.3 - 44.2 13.8 25.7 1228.2 جمع خاورميانه

                 آفريقا

 205.4 21.3 22.7 - 13.9 14.4 9.7 256.1 آفریقای جنوبی

 58.2 0.4 9.9 - 7.7 0.6 0.5 76.7 الجزایر

 17.6 - 6.9 - 0.8 - 0.5 34.2 لیبی

 162.3 - 33.6 - 6.4 0.5 0.1 194.1 مصر
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 ... ادامه 210۲(: توليد، واردات، صادرات، تلفات، خودمصرفی بخش انرژي و مصارف نهايی برق در جهان در سال 2-33جدول )

 (تراوات ساعت)

 نام کشور
 توليد
 (0)ناويژه 

 صادرات واردات

 مصارف
 داخلی
 (2)ها نيروگاه

 ساير 
 مصارف

 تلفات
 تقال وان

 توزيع

 خودمصرفی
 هاي ساير بخش
 (3)انرژي

 مصرف
 (3)نهايی

 32.6 0.4 6.2 - 0.1 0.4 3.7 35.8 مراکش

 26.3 0.2 5.4 - 1.0 - - 36.3 نیجریه

 178.1 0.7 37.3 - 5.0 16.9 23.6 206.4 سایر 

 680.5 23.0 122.0 - 34.9 32.7 38.1 839.4 جمع آفريقا

                 آسيا و اقيانوسيه

 213.3 20.5 13.4 - 13.7 - - 261.0 استرالیا

 256.1 - 22.0 - 10.4 - 1.5 283.8 اندونزی

 70.4 - 8.5 - 4.4 - 5.1 78.6 بنگالدش

 121.5 - 24.0 - 4.3 - 0.6 149.2 پاکستان

 188.1 - 12.9 - 2.8 1.0 26.7 182.3 تایلند

 6010.8 302.7 334.6 - 487.0 21.0 6.9 7181.8 چین

 247.4 7.0 9.2 - 12.0 - - 275.6 چین تایپه

 38.9 0.7 3.0 - 1.3 - - 44.4 زالند نو

 945.5 24.9 45.0 1.0 31.1 - - 1057.8 ژاپن

 50.5 - 0.6 - 2.1 - - 53.1 سنگاپور

 82.6 - 9.0 - 8.1 - - 99.2 فیلیپین

 531.4 19.2 18.2 - 23.3 - - 590.1 کره جنوبی

 11.5 - 2.4 - 1.5 - - 15.4 کره شمالی

 153.0 - 11.8 - 5.8 1.5 ◊ 170.5 مالزی

 189.4 - 14.7 - 6.1 0.7 1.7 240.9 ویتنام

 1201.3 5.7 269.9 - 102.4 8.5 4.7 1583.2 هند

 131.9 0.4 14.2 - 5.4 35.9 27.6 154.7 سایر 

 10443.6 381.1 813.3 1.0 721.7 68.7 74.7 12421.6 جمع آسيا و اقيانوسيه

 22315.4 1003.6 1994.1 8.3 1351.9 725.4 728.3 26730.1 جمع جهان

 OECD 11237.6 491.6 479.7 488.4 5.6 620.3 413.2 9728.1کشورهای 

 OECD 15492.5 236.7 245.6 863.5 2.6 1373.8 590.4 12587.3کشورهای غیر 

 2811.5 124.3 209.4 2.1 156.0 365.8 393.7 3279.5 کشور اتحادیه اروپا 22

 .IEA, International Energy Agency, Online Data Services, www.iea.org مأخذ:

 باشد. ای می های ذخیره ( تولید ناویژه شامل تولیدِ تولیدکنندگا  با فعالیت اصلی تولید برق و مولدهای اختصاصی و تولید تلمبه۱
 باشد. ی بخار میها های حرارتی و دیگ ( سایر مصارف شامل مصارف پمپ0
هدا و روشدنایی بده اسدت نای مصدارف داخلدی       کک ( خودمصرفی بخک انرژی شامل برق مصرفی به وسیله صنایع تبدیلی به منیور مصارف گرمایشی، یدک۳

 باشد. ها و سایر مصارف می نیروگاه
انتقال و توزیع و خودمصرفی بخک انرژی با مصدرف نهدایی ناشدی از     ها، سایر مصارف، تلفات( اختالف تولید ناویژه، واردات، صادرات، مصارف داخلی نیروگاه۴

 باشد.اختالف آماری می
 باشند. می 20/2 مقادیر کمتر از ◊



      

 
   3189ترازنامه انرژي سال  444

 

 210۲ -210۲و  211۲هاي  (: مصرف نهايی برق در جهان طی سال2- 3جدول )

 (گيگاوات ساعت)

 2018 2017 2009 نام کشور
  210۲/210۲تغييرات 

 )درصد(

 210۲سهم در کل 
 )درصد( 

           آمريکاي شمالی

 17.5 3.9 3900876 3756115 3644702 ایاالت متحده امریکا

 2.4 2.1 524370 513726 473350 کانادا

 1.3 4.2 283408 271921 205861 مکزیک

 21.1 3.7 4708654 4541762 4323913 جمع آمريکاي شمالی

           آمريکاي مرکزي و جنوبی

 0.6 0.2- 128773 129022 105349 نآرژانتی

 0.1 3.9 24908 23973 15063 اکوادور

 2.3 1.8 507813 498977 407271 برزیل

 0.2 3.9 48268 46442 29681 پرو

 0.3 4.9 73034 69624 54034 شیلی

 0.3 0.4 61845 61576 46359 کلمبیا

 0.3 4.9- 65585 68995 80868 ونزوئال

 0.6 1.8 133579 131231 124887 سایر

 4.7 1.4 1043805 1029840 863512 جمع آمريکاي مرکزي و جنوبی

           اروپا و اورآسيا

 0.1 4.3 17812 17085 12259 آذربایجان

 2.3 1.2- 512934 518953 497471 آلمان

 0.3 0.3 63074 62891 57195 اتریش

 0.2 18.7 53465 45061 38027 ازبکستان

 1.1 0.3- 238465 239101 239778 اسپانیا

 ◊ 3.6 7491 7232 6650 استونی

 0.1 0.5 25935 25803 23098 اسلواکی

 1.3 ◊ 299760 299681 321747 انگلستان

 0.5 1.1 118657 117366 119309 اوکراین

 1.3 0.4 293081 291965 290016 ایتالیا

 0.1 5.0 27143 25850 25268 ایرلند

 0.4 0.6 82755 82279 77255 بلژیک

 0.1 0.1- 29893 29909 26847 بلغارستان

 0.2 2.8 47959 46641 47855 پرتغال
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 ... ادامه 210۲ -210۲و  211۲هاي  (: مصرف نهايی برق در جهان طی سال2- 3جدول )

 (گيگاوات ساعت)

 2018 2017 2009 نام کشور
  210۲/210۲تغييرات 

 )درصد(

 210۲سهم در کل 
 )درصد( 

 0.1 3.4 14235 13774 13536 یکستانتاج

 0.1 - 12473 12473 8953 ترکمنستان

 1.1 3.7 254934 245755 154928 ترکیه

 0.3 1.1 58003 57379 53124 جمهوری چک

 0.1 0.7- 31084 31290 31445 دانمارک

 0.1 2.5 30704 29952 27691 )روسیه سفید( بالروس

 3.4 0.2- 759582 760885 686236 روسیه

 0.2 1.9 45566 44699 37607 رومانی

 0.6 0.2 127562 127254 123386 سوئد

 0.3 1.4- 57645 58471 57483 سوئیس

 2.0 0.6- 440286 442702 417955 فرانسه

 0.4 2.1 82769 81039 77089 فنالند

 0.1 7.8 11865 11009 6852 قرقیزستان

 0.4 5.5 80327 76118 51885 قزاقستان

 ◊ 0.5 6424 6394 6112 امبورگلوکز

 0.6 3.5 140473 135788 112305 لهستان

 0.1 3.4 10398 10059 8371 لیتوانی

 0.2 2.4 39426 38493 33150 مجارستان

 0.5 1.9 115907 113696 107287 نروژ

 0.5 1.4 107968 106518 104745 هلند

 0.2 8.3- 49470 53969 54713 یونان

 0.6 1.6 143787 141542 126137 سایر

 19.9 0.7 4439312 4409076 4083765 جمع اروپا و اورآسيا

           خاورميانه

 0.6 1.0 122836 121658 77416 امارات متحده عربی

 1.4 0.9- 308165 310959 183881 عربستان سعودی

 0.2 3.7 33547 32349 14483 عمان

 0.2 12.3 44963 40029 20552 قطر

 0.2 1.8 49037 48165 31567 کویت

 2.0 2.9 441045 428670 319995 سایر

 4.5 1.8 999593 981830 647894 جمع خاورميانه



      

 
   3189ترازنامه انرژي سال  444

 

 ... ادامه 210۲ -210۲و  211۲هاي  (: مصرف نهايی برق در جهان طی سال2- 3جدول )

 (گيگاوات ساعت)

 2018 2017 2009 نام کشور
  210۲/210۲تغييرات 

 )درصد(

 210۲سهم در کل 
 )درصد( 

           آفريقا

 0.9 1.0 205422 203431 192571 آفریقای جنوبی

 0.3 3.2 58154 56377 27911 الجزایر

 0.1 24.6 17605 14132 18325 لیبی

 0.7 3.1 162268 157368 118903 مصر

 0.2 0.4 32587 32453 22329 مراکش

 0.1 2.5 26315 25676 17911 نیجریه

 0.8 3.3 178100 172361 110282 سایر

 3.1 2.8 680451 661798 508232 جمع آفريقا

           آسيا و اقيانوسيه

 1.0 1.1 213343 211079 206490 استرالیا

 1.2 14.8 256091 223134 136053 اندونزی

 0.3 6.9 70409 65861 30911 بنگالدش

 0.5 13.6 121515 106928 74390 پاکستان

 0.8 1.5 188048 185369 135209 تایلند

 26.9 8.5 6010815 5537827 3065542 چین

 1.1 2.4 247407 241542 201682 چین تایپه

 0.2 0.2- 38845 38908 38768 زالند نو

 4.2 2.0- 945534 964732 988918 ژاپن

 0.2 1.6 50449 49644 38823 سنگاپور

 0.4 6.2 82617 77793 50898 فیلیپین

 2.4 1.6 531374 523237 405699 کره جنوبی

 0.1 3.5 11531 11145 15785 کره شمالی

 0.7 4.3 152968 146618 102920 مالزی

 0.9 9.6 189382 172777 76913 ویتنام

 5.4 4.1 1201318 1153815 658937 هند

 0.6 5.3 131936 125347 81156 سایر

 46.8 6.2 10443582 9835756 6309094 جمع آسيا و اقيانوسيه

 100.0 4.0 22315397 21460062 16736410 جمع جهان

 OECD 9024746 9552748 9728076 1.8 43.6کشورهای 

 OECD 7711664 11907314 12587321 5.7 56.4کشورهای غیر 

 12.6 0.1 2811529 2808744 2712548 کشور اتحادیه اروپا 22

 .IEA, International Energy Agency, Online Data Services, www.iea.org مأخذ:

باشند. می 20/2 مقادیر کمتر از ◊
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 210۲هاي مختلف مصرف کننده در جهان در سال  (: مصرف نهايی برق به تفکيک بخش2-3۲جدول )

 (گيگاوات ساعت)

 خانگی نام کشور
 تجاري
 و عمومی

 جمع (2)ساير (0)کشاورزي حمل و نقل صنعت

 آمريکاي شمالی
       

 3900876 236588 45045 12283 772827 1372367 1461765 ت متحده امریکاایاال

 524370 - 10273 7960 183858 149682 172597 کانادا

 283408 31621 12378 1072 149739 25320 63278 مکزیک

 4708654 268209 67696 21315 1106424 1547369 1697640 جمع آمريکاي شمالی

 آمريکاي مرکزي و جنوبی
       

 128773 - 916 544 50765 32074 44473 آرژانتین

 24908 560 - 11 9998 6939 7400 اکوادور

 507813 - 30414 2841 200760 135987 137810 برزیل

 48268 - 1562 60 27818 8890 9938 پرو

 73034 - 2555 1151 44091 11812 13425 شیلی

 61845 3022 773 104 19960 13295 24690 کلمبیا

 65585 - 450 - 20630 20931 23575 ونزوئال

 133579 719 3125 347 41347 36977 51067 سایر

 1043805 4301 39795 5058 415369 266905 312378 جمع آمريکاي مرکزي و جنوبی

 اروپا و اورآسيا
       

 17812 - 1117 384 3724 5887 6699 آذربایجان

 512934 - 5023 12087 230527 137097 128200 آلمان

 63074 - 1166 3273 28670 12254 17711 اتریش

 53465 - 18054 1424 15422 4971 13594 ازبکستان

 238465 1227 5014 4046 78659 74513 75006 اسپانیا

 7491 130 165 43 2360 2933 1860 استونی

 25935 - 240 588 12794 7218 5095 اسلواکی

 299760 - 4320 4984 93136 92257 105065 انگلستان

 118657 - 3894 6955 51727 20134 35947 اوکراین

 293081 - 5843 11540 116070 94490 65138 ایتالیا

 27143 - 558 60 10889 7462 8174 ایرلند

 82755 - 1711 1657 38898 22048 18441 بلژیک

 29893 - 265 324 9872 8471 10963 بلغارستان

 47959 - 1109 491 16397 16750 13213 تغالپر

 14235 - 2241 7 3783 2625 5579 تاجیکستان

 12473 1061 3966 324 4500 - 2622 ترکمنستان



      

 
   3189ترازنامه انرژي سال  444

 

 ... ادامه210۲هاي مختلف مصرف کننده در جهان در سال  (: مصرف نهايی برق به تفکيک بخش2-3۲جدول )

 (گيگاوات ساعت)

 خانگی نام کشور
 تجاري

 مومیو ع
 جمع (2)ساير (0)کشاورزي حمل و نقل صنعت

 254934 - 9278 1256 114414 75396 54591 ترکیه

 58003 - 970 1753 24202 16028 15050 جمهوری چک

 31084 - 1740 403 8573 10594 9773 دانمارک

 30704 - 1587 1311 12987 8250 6569 )روسیه سفید( بالروس

 759582 - 18798 82010 340296 152174 166305 روسیه

 45566 - 753 1056 22225 8753 12780 رومانی

 127562 - 1190 2573 50719 28012 45068 سوئد

 57645 - 967 3089 17311 17192 19086 سوئیس

 440286 720 8551 10360 123837 138488 158330 فرانسه

 82769 - 1508 843 39487 18200 22731 فنالند

 11865 168 223 44 2510 951 7968 قرقیزستان

 80327 - 806 3234 50396 8181 17710 قزاقستان

 6424 - 33 137 3062 2262 931 لوکزامبورگ

 140473 - 1854 3469 56252 49613 29284 لهستان

 10398 - 212 80 3686 3437 2985 لیتوانی

 39426 73 982 1204 17257 8540 11370 مجارستان

 115907 - 2095 1062 47004 25446 40299 نروژ

 107968 - 9910 2121 36058 36907 22971 هلند

 49470 - 2284 202 12414 17808 16763 یونان

 143787 3742 1808 1753 52927 34831 48728 سایر

 4439312 7121 120235 166147 1753045 1170173 1222599 جمع اروپا و اورآسيا

 خاورميانه
       

 122836 28735 - - 13850 39673 40578 رات متحده عربیاما

 308165 475 4871 - 44775 127617 130428 عربستان سعودی

 33547 - 520 - 5169 12533 15326 عمان

 44963 4136 - - 12197 8378 20252 قطر

 49037 - 1410 - 8585 9168 29873 کویت

 441045 24668 43767 477 135301 76955 159880 سایر

 999593 58014 50568 477 219877 274324 396337 جمع خاورميانه

 آفريقا
       

 205422 760 6080 3119 108342 37692 49430 آفریقای جنوبی

 58154 7267 1204 1173 20670 3114 24726 الجزایر

 17605 4358 1265 - 1169 1941 8872 لیبی
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 ... ادامه 210۲هاي مختلف مصرف کننده در جهان در سال  کيک بخش(: مصرف نهايی برق به تف2-3۲جدول )

 (گيگاوات ساعت)

 خانگی نام کشور
 تجاري
 و عمومی

 جمع (2)ساير (0)کشاورزي حمل و نقل صنعت

 162268 - 7432 502 45941 40211 68181 مصر

 32587 - 3366 375 12086 5640 11120 مراکش

 26315 - - - 3684 7083 15549 نیجریه

 178100 7724 4592 157 71890 29673 64070 سایر

 680451 20109 23939 5326 263782 125354 241948 جمع آفريقا

 آسيا و اقيانوسيه
       

 213343 - 2121 5962 75874 70130 59256 استرالیا

 256091 - 2457 274 93535 59569 100256 اندونزی

 70409 1523 616 - 37545 5487 25238 بنگالدش

 121515 - 11510 - 31215 17392 61398 پاکستان

 188048 7465 365 216 87829 46968 45205 تایلند

 6010815 619638 126927 141440 3725398 417577 979836 چین

 247407 3864 2961 1469 148985 43252 46877 چین تایپه

 38845 497 2375 62 13919 9431 12561 زالند نو

 945534 - 3204 17460 344320 319824 260726 پنژا

 50449 271 - 2944 19932 20081 7221 سنگاپور

 82617 - 2647 105 27587 24016 28261 فیلیپین

 531374 - 16801 2967 278814 165152 67640 کره جنوبی

 11531 5765 - - 5765 - - کره شمالی

 152968 - 618 482 76139 46037 29693 مالزی

 189382 - 5519 - 111757 9864 62242 ویتنام

 1201318 65389 211609 18188 487710 110413 308010 هند

 131936 2328 460 5 36911 49542 42688 سایر

 10443582 706740 390190 191574 5603235 1414735 2137108 جمع آسيا و اقيانوسيه

 22315397 1064494 692423 389897 9361732 4798860 6008010 جهانجمع 

 OECD 3022790 3064435 3084327 116664 164958 274903 9728076شورهای ک

 OECD 2985211 1734421 6277400 273233 527466 789590 12587321کشورهای غیر 

 2811529 2271 55844 63913 1049425 829494 810582 کشور اتحادیه اروپا 22

 .IEA, International Energy Agency, Online Data Services, www.iea.org مأخذ:

 ( بخک کشاورزی شامل اطالعات جنگل داری و شیالت نیز می گردد.۱
سایر شامل مصارف غیرمشخص می گردد( 0



      

 
   3189ترازنامه انرژي سال  444

 

   210۲-210۲ و 211۲از انرژي خورشيدي در سال  (0)(: توليد و مصرف جهت استفاده مستقيم2-3۲جدول )

 )تراژول(

 رنام کشو
 مصرف نهايی توليد

2009 2017 2018 2019 2009 2017 2018  (2)2019 

                 آمريکاي شمالی

 ● 104101 77450 57565 150736 136926 107640 65129 ایاالت متحده امریکا

 ● 1797 1797 - 1835 1797 1797 ● کانادا

 ● 11977 10888 4007 11977 11977 10888 4007 مکزیک

 ● 117875 90135 61572 164548 150700 120325 69136 ع آمريکاي شمالیجم

                 آمريکاي مرکزي و جنوبی

 ● - - - ● - - - آرژانتین

 ● - - - ● - - - اکوادور

 40047 37780 34938 12983 40047 37780 34938 12983 برزیل

 ● 1436 1382 301 ● 1436 1382 302 پرو

 ● 2465 2082 89 2465 2465 2082 89 شیلی

 ● - - - ● - - - کلمبیا

 ● - - - ● - - - ونزوئال

 ● 324 309 213 ● 324 309 213 سایر

 40047 42005 38711 13586 42512 42005 38711 13587 جمع آمريکاي مرکزي و جنوبی

                 اروپا و اورآسيا

 ● - - - - - - - آذربایجان

 ● 31948 28266 18899 30539 31956 28273 18899 آلمان

 ● 7474 7537 5087 7308 7578 7640 5150 اتریش

 ● - - - ● - - - ازبکستان

 ● 13577 12912 6498 108220 93602 109641 8272 اسپانیا

 ● - - - - - - - استونی

 ● 297 272 1 292 299 273 2 اسلواکی

 ● 2208 2179 1389 2233 2208 2179 1389 انگلستان

 ● - 20 - - - 20 - اوکراین

 ● 9145 8741 3556 9490 9151 8746 3556 ایتالیا

 ● 567 529 226 576 567 529 226 ایرلند

 ● 1154 1062 464 1200 1154 1062 464 بلژیک

 ● 1044 983 - 1103 1044 983 - بلغارستان

 ● 3953 3683 1460 4033 3953 3683 1460 پرتغال

 ● - - - - - - - جیکستانتا

 ● - - - ● - - - ترکمنستان
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 ... ادامه 210۲-210۲ و 211۲از انرژي خورشيدي در سال  (0)(: توليد و مصرف جهت استفاده مستقيم2-3۲جدول )

 )تراژول(

 نام کشور
 مصرف نهايی توليد

2009 2017 2018 2019 2009 2017 2018  (2)2019 

 ● 36718 35295 17951 38187 36718 35295 17951 ترکیه

 ● 870 827 266 920 870 827 266 جمهوری چک

 ● 603 597 486 2898 2764 2363 591 دانمارک

 ● - - - - - - - )روسیه سفید( بالروس

 ● - - - - - - - روسیه

 ● 31 31 1 31 31 31 3 رومانی

 ● 457 464 414 446 457 464 414 سوئد

 ● 2565 2508 1236 2622 2565 2508 1236 سوئیس

 ● 7583 7207 2412 7841 7583 7207 2412 فرانسه

 ● 83 75 35 91 83 75 35 فنالند

 ● - - - - - - - قرقیزستان

 ● - - - - - - - قزاقستان

 ● 99 91 29 100 100 91 29 لوکزامبورگ

 ● 2383 2280 335 2620 2383 2280 335 لهستان

 ● - - - - - - - لیتوانی

 ● 527 493 188 595 527 493 190 مجارستان

 ● - - - - - - - نروژ

 ● 1156 1139 926 1176 1156 1139 926 هلند

 ● 11607 11365 10083 11968 11607 11365 10083 یونان

 ● 5199 4960 3263 5285 5199 4960 3262 سایر

 ● 141248 133516 75205 239774 223555 232127 77151 جمع اروپا و اورآسيا

                 خاورميانه

 ● - - - ● 2543 2807 - امارات متحده عربی

 ● - - - ● - - - عربستان سعودی

 ● - - - ● - - - عمان

 ● - - - ● - - - قطر

 ● - - - ● - - - کویت

 ● 26624 25555 49103 15100 26624 25555 49103 سایر

 ● 26624 25555 49103 15100 29167 28362 49103 جمع خاورميانه

                 آفريقا

 ● 5238 5201 2496 ● 16571 12769 2496 آفریقای جنوبی

 ● - - - ● - - - الجزایر
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 ... ادامه 210۲-210۲ و 211۲از انرژي خورشيدي در سال  (0)(: توليد و مصرف جهت استفاده مستقيم2-3۲جدول )

 )تراژول(

 نام کشور
 صرف نهايیم توليد

2009 2017 2018 2019 2009 2017 2018  (2)2019 

 ● - - - ● - - - لیبی

 ● - - - ● - - - مصر

 ● - - - 17227 10351 4517 - مراکش

 ● - - - ● - - - نیجریه

 ● 2594 2350 51 2443 2594 2350 51 سایر

 ● 7832 7551 2547 19670 29516 19636 2547 جمع آفريقا

                 اقيانوسيهآسيا و 

 ● 16560 15698 8244 17308 16593 15721 8283 استرالیا

 ● - - - - - - - اندونزی

 ● - - - ● - - - بنگالدش

 ● - - - ● - - - پاکستان

 ● 423 388 - ● 423 388 - تایلند

 ● 964332 964332 300633 ● 967608 964644 300633 چین

 ● 4030 4354 4357 ● 4030 4354 4357 چین تایپه

 ● 364 364 340 364 364 364 340 زالند نو

 ● 10387 9677 18553 9677 10387 9677 18553 ژاپن

 ● - - - ● - - - سنگاپور

 ● - - - ● - - - فیلیپین

 ● 1880 1665 1284 1844 1880 1665 1284 کره جنوبی

 ● - - - ● - - - کره شمالی

 ● - - - ● - - - مالزی

 ● 41945 35569 9343 ● 41945 35569 9343 هند

 ● 5 5 - ● 5 5 - ویتنام

 ● - - - ● - - - سایر

 ● 1039926 1032052 342754 29193 1043235 1032387 342793 جمع آسيا و اقيانوسيه

 ● 1375512 1327522 544767 ● 1518178 1471550 554317 جمع جهان

 ● OECD 215414 392562 415227 445121 205866 263738 300064کشورهای 

 ● OECD 338903 1078988 1102950 ● 338901 1063784 1075448کشورهای غیر 

 ● 101033 94879 55730 198046 183339 193490 57676 کشور اتحادیه اروپا 22

 .IEA, International Energy Agency, Online Data Services, www.iea.org مأخذ:
هدای خورشدیدی و    های انرژی خورشدیدی مانندد پاندل    آوری اشعه خورشید توسط فن انرژی استفاده مستقیم از خورشید تنها شامل یک مرحله بین جذب (۱

 گردد.                                 استفاده مستقیم از آ  به صورت برق یا حرارت می
 اشد. ب می 02۱2( آخرین آمار مصرف نهایی مربوط به سال0
 مقادیر در دسترس نمی باشند. ●
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  210۲-210۲و  211۲ژي زمين گرمايی در سال از انر (0)(: توليد و مصرف جهت استفاده مستقيم2-3۲جدول )

 )تراژول(

 نام کشور
 مصرف نهايی توليد

2009 2017 2018 2019 2009 2017 2018  (2)2019 

                 آمريکاي شمالی

 ● 43934 11108 9179 378236 419404 385637 341617 امریکاایاالت متحده 

 ● - - - - - - - کانادا

 ● - - - 112876 113185 127426 161752 مکزیک

 ● 43934 11108 9179 491112 532589 513063 503369 جمع آمريکاي شمالی

                 آمريکاي مرکزي و جنوبی

 ● - - - ● - - - آرژانتین

 ● 102 102 102 ● 102 102 102 ادوراکو

 - - - - - - - - برزیل

 ● - - - ● - - - پرو

 ● - - - 7260 7708 2297 - شیلی

 ● - - - ● - - - کلمبیا

 ● - - - ● - - - ونزوئال

 ● - - - ● 140755 137909 119336 سایر

 - 102 102 102 7260 148565 140308 119438 جمع آمريکاي مرکزي و جنوبی

                 اروپا و اورآسيا

 ● - - - - - - - آذربایجان

 ● 3558 3563 2014 13280 11780 10696 3149 آلمان

 ● 497 527 281 1449 1653 1713 1405 اتریش

 ● - - - ● - - - ازبکستان

 ● 789 789 572 789 789 789 572 اسپانیا

 ● - - - - - - - استونی

 ● 58 63 68 374 376 359 356 اسلواکی

 ● 33 33 33 35 33 33 33 انگلستان

 ● - - - - - - - اوکراین

 ● 5364 5478 8916 224236 226914 230307 201222 ایتالیا

 ● - - - - - - - ایرلند

 ● - - - 110 118 114 170 بلژیک

 ● 1450 1450 1368 1470 1450 1450 1368 بلغارستان

 ● 73 65 42 7849 8861 8329 7058 پرتغال

 ● - - - - - - - تاجیکستان
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 ... ادامه210۲-210۲و  211۲ژي زمين گرمايی در سال از انر (0)(: توليد و مصرف جهت استفاده مستقيم2-3۲جدول )

 )تراژول(

 نام کشور
 مصرف نهايی توليد

2009 2017 2018 2019 2009 2017 2018  (2)2019 

 ● - - - ● - - - ترکمنستان

 ● 81810 77875 52308 406553 349305 298436 68016 ترکیه

 ● - - - - - - - جمهوری چک

 ● - - - 69 110 152 241 دانمارک

 ● - - - - - - - )روسیه سفید( بالروس

 ● - - - 4331 4305 4391 16676 روسیه

 ● 1066 1098 1005 1558 1665 1752 986 رومانی

 ● - - - - - - - سوئد

 ● 18 17 6 19 18 17 6 سوئیس

 ● 1681 1681 910 18677 18676 17356 6616 فرانسه

 ● - - - - - - - فنالند

 ● - - - - - - - قرقیزستان

 ● - - - - - - - قزاقستان

 ● - - - - - - - لوکزامبورگ

 ● 991 946 600 1050 991 946 600 لهستان

 ● - - - - - 31 214 لیتوانی

 ● 2658 2588 3810 5862 5866 5590 4030 مجارستان

 ● - - - - - - - نروژ

 ● 3731 3047 142 5564 3731 3047 142 هلند

 ● 371 370 670 315 371 370 670 یونان

 ● 6887 6879 7155 184447 180358 158256 156689 سایر

 ● 111035 106469 79900 878037 817370 744134 470219 جمع اروپا و اورآسيا

                 خاورميانه

 ● - - - ● - - - امارات متحده عربی

 ● - - - ● - - - عربستان سعودی

 ● - - - ● - - - عمان

 ● - - - ● - - - قطر

 ● - - - ● - - - کویت

 ● - - - ● - - - جمهوری اسالمی ایران

 ● - - - ● - - - اردن

 ● - - - ● - - - سوریه

 ● - - - - - - - یفلسطین اشغال

 ● - - - ● - - - عراق

 ● - - - ● - - - یمن

 ● - - - ● - - - لبنان

 ● - - - ● - - - بحرین

 ● - - - - - - - جمع خاورميانه
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 ... ادامه210۲-210۲و  211۲ژي زمين گرمايی در سال از انر (0)(: توليد و مصرف جهت استفاده مستقيم2-3۲جدول )

 )تراژول(

 ورنام کش
 مصرف نهايی توليد

2009 2017 2018 2019 2009 2017 2018  (2)2019 

                 آفريقا

 ● - - - ● - - - آفریقای جنوبی

 ● - - - ● - - - الجزایر

 ● - - - ● - - - لیبی

 ● - - - ● - - - مصر

 ● - - - - - - - مراکش

 ● - - - ● - - - نیجریه

 ● - - - ● 186685 173160 49068 سایر

 ● - - - - 186685 173160 49068 جمع آفريقا

                 آسيا و اقيانوسيه

 ● - - - - - 18 18 استرالیا

 ● - - - 507627 1009352 919008 669240 اندونزی

 ● - - - ● - - - بنگالدش

 ● - - - ● - - - پاکستان

 ● - - - ● 50 36 36 تایلند

 ● 470448 429867 135446 ● 474956 434375 139946 چین

 ● - - - ● - - - چین تایپه

 ● 8031 8184 9796 212698 207353 204186 124327 زالند نو

 ● 5367 5367 4888 106750 96238 93821 108806 ژاپن

 ● - - - ● - - - سنگاپور

 ● - - - ● 375671 369723 371664 فیلیپین

 ● 8730 7706 926 9830 8730 7706 926 کره جنوبی

 ● - - - ● - - - کره شمالی

 ● - - - ● - - - مالزی

 ● - - - ● - - - ویتنام

 ● - - - ● - - - هند

 ● - - - ● - - - سایر

 ● 492576 451124 151056 836905 2172350 2028873 1414963 جمع آسيا و اقيانوسيه

 ● 647649 568802 240237 ● 3857558 3599537 2557058 جمع جهان

 ● OECD 1186033 1556025 1660918 1694127 99753 134799 173124کشورهای 

 ● OECD 1371025 2043512 2196641 ● 140484 434003 474526کشورهای غیر 

 ● 24734 24111 20843 287771 285919 285491 229244 کشور اتحادیه اروپا 22

 .IEA, International Energy Agency, Online Data Services, www.iea.org مأخذ:

های موجود در  آوری باشد که توسط فن ( استفاده مستقیم از انرژی زمین گرمایی، استفاده از انرژی موجود در پوسته زمین )به صورت آب داغ یا حرارت( می۱
 رود. ورزی و سایر موارد از این دست به کار مینواحی دارای پتانسیل انرژی زمین گرمایی به صورت مستقیم برای گرمایک، کشا

 باشد.می 02۱2( آخرین آمار مصرف نهایی مربوط به سال 0
 باشند. مقادیر در دسترس نمی ●
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  210۲ -210۲ و 211۲هاي  هاي زيستی در جهان طی سال (: توليد سوخت2-31جدول )
 (معادل نفت خام در روز هزار بشکه)

 2019 2018 2017 2009 نام کشور
 210۲/210۲تغييرات 

 )درصد(

 210۲سهم در کل 
 )درصد(

           آمريکاي شمالی

 37.9 2.7- 697.1 716/5 696/0 445/4 ایاالت متحده آمریکا 
 1.6 14.4 28.6 25 25 14 کانادا 

 ◊ - 0.2 0.2 0.2 - مکزیک
 39.4 2.1- 726.0 746/0 721/8 489/7 جمع آمريکاي شمالی

 و جنوبی آمريکاي مرکزي
      

 2.5 9.9- 46.0 51/1 58/4 19/3 آرژانتین
 24.1 7.6 444.2 412/9 341/9 286/4 برزیل
 0.7 4.6- 13.2 13/8 11/1 5/5 کلمبیا 
 0.7 7.2 12.1 11/3 10/1 3/6 سایر 
 28.0 5.4 515.5 489/1 421/5 314/7 آمريکاي مرکزي و جنوبی جمع 

 اروپا و اورآسيا
     

0.0 

 3.5 0.6 64.2 64/2 61/7 47/4 ان آلم
 0.4 1.7- 7.1 7/1 7/3 7/0 اتریش
 1.6 13.4- 29.9 29/9 28/9 17/1 اسپانیا

 0.6 14.9- 10.9 12/8 13/9 4/0 انگلستان
 0.8 12.2 14.3 12/7 11/8 14/0 ایتالیا
 0.5 7.9 8.6 8/0 8/4 2/5 بلژیک

 0.4 20.2 7.4 6/0 5/9 4/2 پرتغال 
 0.2 26.3 4.5 3/5 3/4 3/4 سوئد

 2.7 13.1- 50.6 58/2 52/3 43/6 فرانسه
 0.3 4.9 5.5 5/3 5/8 4/3 فنالند

 1.0 5.5 18.0 17/0 17/3 7/7 لهستان
 1.9 1.8- 35.5 36/1 37/3 4/5 هلند

 2.2 2.5 39.9 39/0 35/2 19/8 سایر
 16.1 2.6- 296.7 304.8 289.6 180.0 جمع اروپا و اورآسيا

             نه خاورميا
 ◊ - 0.3 0.3 0.3 0.2 جمع خاورميانه 

             آفريقا 
 0.5 6.6 9.3 8/8 7/6 5/4 جمع آفريقا 

   آسيا و اقيانوسيه 
     

 0.2 6.3 3.0 2/8 2/4 4/3 استرالیا
 6.7 35.7 123.4 90/9 50/3 2/8 اندونزی

 2.3 8.1 42.8 49/6 37/0 12/2 تایلند
 2.7 6.6 49.8 46/8 48/6 30/6 چین

 0.4 3.2- 8.2 8/4 8/0 4/1 کره جنوبی
 1.3 24.9 23.9 19/2 11/3 2/2 هندوستان 

 2.3 21.6 42.6 35/0 32/9 8/4 سایر

 15.9 21.0 293.6 242/7 190/6 64/7 جمع آسيا و اقيانوسيه 

 100.0 3.0 1841.5 1787/4 1631/4 1024/7 کل جهان

 OECD 646/5 1016/3 1051/5 1027.5 -2.3 55.8کشورهای 
 OECD 378/2 615/1 735/9 814.0 10.6 44.2کشورهای غیر 

 15.8 2.8- 290.9 299/3 284/8 178/6 اتحادیه اروپا

 .BP Amoco Statistical Review of World Energy, Edition  2020 مأخذ:

 باشند. می 20/2 مقادیر کمتر از ◊
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 210۲در سال  OECDاليات برق در کشورهاي (: قيمت و درصد م2-30جدول )

 (سنت/ کيلووات ساعت)

 نام کشور
 خانگی صنعت

 )درصد(ماليات  قيمت )درصد(ماليات  قيمت

         آمريکاي شمالی
 ● 13.0 ● 6.8 ایاالت متحده امریکا

 10.4 11.3 11.2 9.1 کانادا
 ● ● ● ● مکزیک

         آمريکاي مرکزي و جنوبی
 16.0 19.6 - 16.0 شیلی

         اروپا و اورآسيا

 53.2 33.4 51.0 14.6 آلمان
 35.1 22.1 24.3 11.0 اتریش
 21.4 28.8 4.9 12.3 اسپانیا

 27.7 15.1 16.5 10.0 استونی

 16.7 18.2 1.0 14.7 اسلواکی

 30.8 17.9 14.6 9.3 اسلوونی

 4.8 23.4 5.2 14.7 انگلستان

 35.8 28.9 38.0 18.5 ایتالیا

 11.9 25.9 - 12.9 ایرلند

 ● ● ● ● ایسلند

 31.7 31.6 25.1 13.5 بلژیک

 45.0 24.2 25.5 13.0 پرتغال

 19.3 10.6 16.6 10.6 ترکیه

 18.0 19.2 1.2 10.4 جمهوری چک

 58.9 32.1 9.6 8.0 دانمارک

 39.9 19.5 6.1 7.1 سوئد

 18.1 21.2 19.3 12.0 سوئیس

 35.3 19.9 20.6 11.8 فرانسه

 31.6 20.6 10.4 7.6 فنالند

 31.0 19.1 20.3 12.4 التویا

 27.1 19.3 12.9 8.2 لوکزامبورگ

 19.5 15.6 1.3 9.9 لهستان

 21.3 12.2 5.0 8.8 مجارستان

 34.3 12.6 20.0 6.0 نروژ

 31.6 25.0 25.5 9.7 هلند

 28.9 18.5 18.6 9.7 یونان

         خاورميانه

 ● ● ● ● الیفلسطین اشغ

         آسيا و اقيانوسيه

 9.1 23.2 ● ● استرالیا

 13.1 19.2 - 9.1 زالند نو

 8.7 25.4 2.1 16.4 ژاپن

 12.1 10.2 3.6 9.5 کره جنوبی

 ● OECD 10.9 ● 17.3کشورهاي 

 .IEA, International Energy Agency, Online Data Services, www.iea.org مأخذ:

 باشند. دسترس نمی مقادیر در ●
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 210۲هاي فتوولتائيک نصب شده در برخی از کشورهاي منتخب در سال  (: قيمت سيستم2-32جدول )

 (دالر/ وات)

 نام کشور

 متصل به شبکه خارج از شبکه

  0بيشتر از 
 کيلووات

 صنعت تجاري خانگی

 سازه هاي
نصب شده بر روي 

 زمين

           آمريکاي شمالی

 0.83 ● 1.39 2.84 ● امریکا ایاالت متحده

 0.94 1.51-1.36 1.88-1.51 2/07-1/88 ● کانادا

           اروپا و اورآسيا

 1.12-0.73 1.23-1.01 1.9-1.12 2.35-0.78 ● آلمان

 0.78 0.84 1.33-0.9 1.75 2.28 اتریش

 0.84-0.69 1.12-0.84 1.06-0/84 1.96-1.68 ● اسپانیا

 0.9-0.56 1.12-0.9 1.4-1.06 1.79-1.34 ● ایتالیا

 0.73 0.88 1.14-0.97 1.41 ● بلژیک

 0.75-0.45 1.2-0.75 1.5-0.6 1.65-1.35 3-1.05 دانمارک

 0.95-0.53 1.37-0.74 1.69-0.74 1.8-1.16 3.17-2.64 سوئد

 0.65 1.19-0.91 2.52-1.19 3.52-2.52 6.84 سوئیس

 1.12-0.73 1.23-1.01 1.9-1.12 2.35-1.9 ● فرانسه

 0.67-0.56 0.78-0.67 1.18-0.78 2.06-0.9 5.6-3.36 فنالند

 ● ● ● ● ● هلند

           خاورميانه

 ● 0.98 1.26-0.98 1.68-1.4 ● فلسطین اشغالی

 آسيا و اقيانوسيه
  

      

 ● 1.05 1.17 1.11 ● استرالیا

 0.72-0.65 0.8-0.72 0.8-0.72 0.8-0.72 ● چین

 1.85 2.04 2.04 2.94 ● ژاپن

 1.46-0.94 1.39-1.03 1.46-1.07 1.59-1.21 ● کره جنوبی

 0.68 0.81 1.06-0.91 1.33 ● مالزی

 .IEA, International Energy Agency, Trends in Photovoltaic Applications, Report 2020 مأخذ:

 باشند. مقادیر در دسترس نمی ●
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 210۲در سال   OECDعی مصرف کنندگان نهايی برق در کشورهاي (: شاخص قيمت اسمی و واق2-33جدول )

 (011=2103سال )

 نام کشور
 شاخص واقعی شاخص اسمی

 صنعت و خانگی صنعت خانگی صنعت و خانگی صنعت خانگی

             آمريکاي شمالی

 95 93.2 95.5 102.1 98.8 103.1 ایاالت متحده امریکا

 125.8 137.5 117.2 134.8 146.7 126 کانادا

 99.4 104.2 87 123.7 131.8 103.1 مکزیک

             آمريکاي مرکزي و جنوبی

 119.9 ● 119.9 133.6 ● 133.6 شیلی

             اروپا و اورآسيا

 95.6 94.9 96.1 100.5 99.7 101.2 آلمان

 94 95.4 92.9 99.5 100 99.1 اتریش

 95.9 92.3 97.5 100 96.5 101.6 اسپانیا

 97.4 96.6 98.1 104.4 100.9 107.4 استونی

 105.2 108.3 99.4 109.4 111.5 105.5 اسلواکی

 99 101.8 96.1 102.9 105.1 100.7 اسلوونی

 112.3 111.1 112.9 121.6 121.4 121.7 انگلستان

 97.5 94.2 101.6 100.6 97.4 104.6 ایتالیا

 100.3 101 99.7 99.4 96.4 101.5 ایرلند

 100.9 ● 100.9 110.4 ● 110.4 ایسلند

 108 95.8 121.4 118.4 107 130.9 بلژیک

 93.9 97.1 91.8 97.3 101.1 94.9 پرتغال

 102.7 107.8 94.6 179.7 196.9 151.9 ترکیه

 102.8 96.9 108.9 108.5 99.3 118 جمهوری چک

 94.5 80.4 98.3 97.3 82.8 101.2 دانمارک

 120.1 119.7 120.3 130.1 134.5 128.3 سوئد

 103.9 102 104.9 104.5 101 106.3 سوئیس

 103.2 99.4 105.1 107.1 102.2 109.5 فرانسه

 107.8 96 116.8 111.7 100.1 120.6 فنالند

 100.7 107 96.6 108.5 113.9 105 التویا

 101.1 105 96.3 107.7 112.7 101.5 لوکزامبورگ

 99.2 106.2 91.8 104.8 112.3 96.9 لهستان

 86.8 83.2 90.9 95.1 91.6 99.3 مجارستان

 140.5 162.2 131 157.2 185.1 145.1 نروژ

 107.8 100.6 112.7 114.5 106.9 119.7 هلند

 91.2 88.1 92.5 92.9 91.2 93.6 یونان

             خاورميانه

 94.7 ● 94.7 96 ● 96 فلسطین اشغالی

             آسيا و اقيانوسيه

 107 100 110.5 116 111.6 118.2 استرالیا

 98.5 100.9 97.3 106.1 113 103 زالند نو

 98.8 97.8 99.7 100.2 98.7 101.5 ژاپن

 93.2 97 80.9 95.8 99.2 84.9 کره جنوبی

 OECD 107.3 110.7 109 99.7 101.1 100.4کشورهاي 

 .IEA, International Energy Agency, Online Data Services, www.iea.org مأخذ:

 باشند. مقادیر در دسترس نمی ●
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 : تعرفه خريد تضمينی برق انرژي بادي در برخی از کشورهاي اروپايی (2-33جدول )

 نام کشور
 

 بندي طبقه
 )یورو سنت /تعرفه 

 کیلووات ساعت( 

 سال اعمال 
 تعرفه 

 13.5 2019 (LCOE) هزینه همتراز شده  آلبانی 

 آلمان
 8.4-4.7 خشكی )بسته به طول مدت پرداخت(

 3.9-1.4 دریایی )بسته به طول مدت پرداخت( 2017

 2019 8.1 - اتریش

 2019 5.4 - استونی

 2017 4.4 - اسلواکی

 انگلستان

 9.4 کیلووات 02کوچكتر یا مساوی 

2018 
 5.5 کیلووات ۱22الی  02 

 1.9 مگاوات 0/۱کیلووات الی  ۱22

 0.9 مگاوات 0/۱بزرگتر از 

 ایرلند
 7.2 مگاوات 0تا 

 7.0 مگاوات 0بزرگتر از  2018

 بوسنی و هرزگوین

 17.9 کیلووات 0۳الی  0

2017 

 10.7 کیلووات ۱02الی  0۳

 9.1 مگاوات ۱کیلووات الی  ۱02

 7.7 مگاوات ۱2الی  ۱

 7.1 مگاوات ۱2بزرگتر از 

 2007 7.5-7.4 نیروگاه های موجودنرخ متوسط  پرتغال 

 - ترکیه
(1)6.4 2018 

 سوئیس 
 20.3 مگاوات ۱2کوچكتر یا مساوی 

 20.3 برداری( سال اول بهره 0مگاوات )تا  ۱2بزرگتر از  2019

 2019 7.4 - جمهوری چک 

 2019 9.2 - صربستان 

 2017 23.0 برداری سال اول بهره ۱2برای  فرانسه

 2015-2010 10.5-8.4 - فنالند

 2016 8.5 - کوزوو

 2018 9.1 - لوکزامبورگ 

 2019 8.9 کیلووات 02یا مساوی  کوچكتر مقدونیه

 2018 9.6 - مونته نگرو

 هلند

 7.3-5.4 نصب شده در مناطق خشكی)بدو  حداک ر ساعت پرباری(

2016-2018 
 7/7-5.8 )بدو  حداک ر ساعت پرباری( نصب شده در سدها

کیلومتر مربع )بدو  حداک ر  ۱ها با مساحتی بیک از  ه در دریاچهشد نصب
 (ساعت پرباری

8.5 

مگاوات ۳کوچكتر یا مساوی  یونان   9.8 2016 

 /http://www.res-legal.eu مأخذ:

ای  ها یا است ناهای ویژه مشمول تخفیف های برق تجدیدپذیر در بسیاری از کشورها تابع قوانین و مقررات خاصی بوده و تحت شرایط خاصی نیز مالحیه: تعرفه
اند؛ و هددف   های غیر ضروری، در اینجا به صورت اختصار ذکر شده ها دارای جزئیات مفصلی بوده که برای اجتناب از پیچیدگی هستند. از همین رو این تعرفه

ید تضمینی در حال حاضر موضوعیت ندارد و تنها مربوط بده همدا    آ  بوده که صرفاً یک دید کال  از این اطالع ارائه شود. همچنین در برخی از کشورها خر
 هایی بوده که در جداول ذکر شده است. سال
 شود. سنت اضافه می ۳/۳الی  0/2 هایی که از تجهیزات ساخت داخل استفاده کنند یک اضافه پرداخت (  برای سیستم۱
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 ی از کشورهاي اروپايی : تعرفه خريد تضمينی برق انرژي خورشيدي در برخ(2-33جدول )

 بندي طبقه نام کشور
 )یورو سنت /تعرفه 

 کیلووات ساعت( 

 سال اعمال 
 تعرفه 

 10.0 2019 (LCOE) هزینه همتراز شده  آلبانی

 2017 12.7-8.9 ها( های خاص )مانند: بام ها، نماها، عایق های صوتی و سایر ساختما  ساختما  آلمان

 2019  7.7( 1) کیلووات پیک 022الی  0ها و نماها با ظرفیت  وی پشت بامنصب و راه اندازی بر ر اتریش

 2019 5.4 - استونی

 2017 8.5 کیلووات ۳2ها یا نمای ساختما  تا  نصب و راه اندازی بر روی پشت بام اسلواکی

 انگلستان

 4.4 -0.2 های مستقل از شبكه( کیلووات )بجز سیستم ۱2کوچكتر یا مساوی 

2018 

 4.7 -0.2 های مستقل از شبكه( کیلووات )بجز سیستم 02لی ا ۱2

 2.0- 0.2 های مستقل از شبكه( کیلووات )بجز سیستم 002الی  02

 1.6 های مستقل از شبكه( مگاوات )بجز سیستم ۱کیلووات الی  002

 0.2 های مستقل از شبكه( مگاوات بجز سیستم ۱بزرگتر از 

 0.1 های مستقل از شبكه( ستممگاوات )سی ۱بزرگتر از 

 بوسنی و هرزگوین

 27.7 کیلووات 0۳الی  0

 18.3 کیلووات ۱02الی  0۳ 2017

 15.8 مگاوات ۱کیلووات الی  ۱02

 پرتغال

 2010 25.7 های فتوولتائیک موجود برای سیستم

 2010 38.0 مگاوات 0الی  ۱ -های فتوولتائیک متمرکز سیستم

 2007 27.3-26.7 مگاوات ۱2کوچكتر یا مساوی  -متمرکز نیروگاه خورشیدی 

 ترکیه
 11.7(2) های فتوولتائیک سیستم

 11.7( 3) نیروگاه خورشیدی متمرکز 2018

 سوئیس

 11.7 -9.7 کیلووات ۱22کوچكتر یا مساوی 

 10.8 -9.7 کیلووات ۱222کوچكتر یا مساوی  2016-2018

 10.8-9.7 کیلووات ۱222بزرگتر از 

 (4)جمهوری چک
 14.8 -12.9 کیلووات 0کوچكتر یا مساوی 

2013 
 12.3-10.5 کیلووات ۳2الی  0

 صربستان

 2۳/2 ها کوچكتر یا مساوی های فتوولتائیک نصب شده بر روی پشت بام سیستم

 مگاوات
(5)14.6 

 12.4(6) مگاوات 0/2 الی 2۳/2 ها های فتوولتائیک نصب شده بر روی پشت بام سیستم 2019

 9.0 های فتوولتائیک نصب شده بر روی زمین سیستم

 2016 13.6 - کوزوو

 لوکزامبورگ

 12.1 کیلووات ۳2کوچكتر یا مساوی 

 13.1 کیلووات ۱22الی  ۳2 2019

 12.6 کیلووات 022الی  ۱22

 2019 9.0(7) کیلووات 002کوچكتر یا مساوی  لیختن اشتاین

 مالتا
 15.5 کیلووات ۴2الی  ۱

2019 
 14.1 مگاوات ۱کیلووات الی  ۴2

 2017 9.9 کیلووات 022کوچكتر یا مساوی  مجارستان

 مقدونیه
کیلووات 02یا مساوی  کوچكتر  16.0 

2019 
کیلووات 02از  بزرگتر  12.0 

 2018 12.0 ها های فتوولتائیک نصب شده در ساختما  سیستم مونته نگرو
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 ... ادامهضمينی برق انرژي خورشيدي در برخی از کشورهاي اروپايی : تعرفه خريد ت(2-33جدول )

 بندي طبقه نام کشور
 )یورو سنت/تعرفه 

 کیلووات ساعت( 

 سال اعمال 
 تعرفه 

 هلند
 10.6-9.0 کیلووات پیک ۱0های فتوولتائیک کوچكتر یا مساوی  سیستم

 9.9-9.0 یکمگاوات پ ۱های فتوولتائیک کوچكتر یا مساوی  سیستم 2016-2018

 2016 27.8-25.7 انرژی خورشیدی متمرکز یونان

 /http://www.res-legal.eu مأخذ:

ای هستند.  ها یا است ناهای ویژه های برق تجدیدپذیر در بسیاری از کشورها تابع قوانین و مقررات خاصی بوده و تحت شرایط خاصی نیز مشمول تخفیف مالحیه: تعرفه
اند؛ و هدف آ  بوده که صدرفاً   های غیر ضروری، در اینجا به صورت اختصار ذکر شده ها دارای جزئیات مفصلی بوده که برای اجتناب از پیچیدگی از همین رو این تعرفه

بدوده کده در    هدایی  یک دید کال  از این اطالع ارائه شود. همچنین در برخی از کشورها خرید تضمینی در حال حاضر موضوعیت ندارد و تنها مربوط بده همدا  سدال   
 جداول ذکر شده است.

یورو به ازای هدر کیلدو وات پیدک، بده تأسیسدات       002گذاری تا سقف  های سرمایه درصد هزینه ۳2گذاری به میزا   بر خرید تضمینی برق، یک یارانه سرمایه ( عالوه۱
 شود. ها اعطا می فتوولتائیک در ساختما 

 شود. سنت اضاقه می 9/0الی  0/2 استفاده کنند یک اضافه پرداختهایی که از تجهیزات ساخت داخل  ( برای سیستم0
 شود. سنت اضاقه می ۱/2الی  0/2هایی که از تجهیزات ساخت داخل استفاده کنند یک اضافه پرداخت  ( برای سیستم۳
 های فتوولتائیک جدید لغو شده است.خرید تضمینی برق برای سیستم -02۱۴ژانویه  ۱( از تاریخ ۴
 شود. برابر ظرفیت نیروگاه به مگاوات( کسر می 22)که عبارت است از  Pن مقدار ضریبی با عنوا  ( از ای0
 شود. برابر ظرفیت نیروگاه به مگاوات( کسر می 2/6)که عبارت است از  P( از این مقدار ضریبی با عنوا  6
شود، که مقادیر آ  بسته بده ندوع سداخت     ت و توسعه تجدیدپذیرها پرداخت میهای تضمینی یک کمک بالعوض نیز براساس نوع ساخت برای ساخ ( عالوه بر تعرفه7

 ۴2های با ظرفیدت   یورو به ازای هر کیلووات ظرفیت نصب شده و برای نیروگاه 662و  070، ۳00کیلووات معادل  002های با ظرفیت کوچكتر یا مساوی  برای نیروگاه
 لووات ظرفیت نصب شده است.یورو به ازای هر کی ۳۴۳کیلووات یا بیشتر معادل 

 

 : تعرفه خريد تضمينی برق انرژي زمين گرمايی در برخی از کشورهاي اروپايی(2- 3جدول )

 بندي طبقه نام کشور
 )یورو سنت /تعرفه 

 کیلووات ساعت( 

 سال اعمال 
 تعرفه 

 2017 25.2 - آلمان 

 2019 7.2 - اتریش

 2019 5.4 - استونی

 2017 10.9 - اکی اسلو

 2009 27.0 مگاوات ۳کوچكتر یا مساوی  پرتغال 

 - ترکیه 
(1)9.2 2018 

 سوئیس

 35.3 مگاوات 0هیدرو ترمال کوچكتر یا مساوی  

2019 
 31.8 مگاوات ۱2الی  0هیدروترمال 
 24.7 مگاوات 02الی  ۱2هیدروترمال 

 20.0 مگاوات 02هیدروترمال بزرگتر از 
 41.9 مگاوات 0ساوی پترو ترمال کوچكتر یا م 

2019 
 38.4 مگاوات ۱2الی  0پتروترمال 
 31.3 مگاوات 02الی  ۱2پتروترمال 

 26.7 مگاوات 02پتروترمال بزرگتر از 

 2019 12.6 - جمهوری چک

 2019 8.2 - صربستان 

 2017 11.1-4.0 کیلووات 022کوچكتر یا مساوی  مجارستان 

 2016 13.9 اواتمگ 0کوچكتر یا مساوی  یونان 

 /http://www.res-legal.eu مأخذ:

ای هستند.  ها یا است ناهای ویژه های برق تجدیدپذیر در بسیاری از کشورها تابع قوانین و مقررات خاصی بوده و تحت شرایط خاصی نیز مشمول تخفیف مالحیه: تعرفه
اند؛ و هدف آ  بوده که صدرفاً   های غیر ضروری، در اینجا به صورت اختصار ذکر شده ب از پیچیدگیها دارای جزئیات مفصلی بوده که برای اجتنا از همین رو این تعرفه

هدایی بدوده کده در     یک دید کال  از این اطالع ارائه شود. همچنین در برخی از کشورها خرید تضمینی در حال حاضر موضوعیت ندارد و تنها مربوط بده همدا  سدال   
 جداول ذکر شده است.

 .شود سنت اضاقه می ۴/0الی  6/2هایی که از تجهیزات ساخت داخل استفاده کنند یک اضافه پرداخت  یستم( برای س۱



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 کل ذخایر شناخته شده و در جای اورانیوم جهان   -

 تولید اورانیوم جهان   -

 
 جداول اورانیوم  -4-01-2
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 2109: کل ذخایر شناخته شده قابل استحصال اورانیوم جهان در ابتدای سال (2-75)جدول 
 )تن اورانیوم(

 نام کشور

 محدوده هزینه

دالر بر  41کمتر از 
 کیلوگرم اورانیوم

دالر بر  01کمتر از 
 یلوگرم اورانیومک

 دالر بر 031کمتر از 
 کیلوگرم اورانیوم 

 دالر بر 261کمتر از 
 کیلوگرم اورانیوم

         آمریکای شمالی

 101900 47900 13900 - (1) ایاالت متحده امریکا

 873000 564900 269500 260500 کانادا

 5000 3700 - - (1) مکزیک

 979900 616500 283400 260500 جمع آمریکای شمالی

         مرکزی و جنوبی آمریکای

 39800 38700 17900 2400 آرژانتین

 276800 276800 229400 138100 (1)برزیل 

 3600 - - - (3)پاراگوئه 

 33400 33400 33400 - (1,1)پرو

 1400 - - - شیلی

 355000 348900 280700 140500 جمع آمریکای مرکزی و جنوبی

         یااروپا و اورآس

 7000 - - - (4)آلمان 

 132300 132300 54800 54800 (3)ازبکستان 

 28500 28500 28500 8100 (1,1)اسپانیا 

 15500 15500 12700 - (1,5,1)اسلواکی 

 9200 9200 5400 - (1,4)اسلوونی 

 186900 108700 72900 - اوکراین

 6100 6100 6100 - (4,1)ایتالیا 

 7000 7000 4500 - (4)پرتغال 

 13600 12500 - - (1,5)ترکیه 

 119200 900 - - جمهوری چک

 661900 486000 38000 - (5)روسیه 

 6600 6600 - - (3,4,1)رومانی 

 9600 9600 - - (1,3,4)سوئد 

 1200 1200 - - (1,4)فنالند 

 969200 906800 720200 530600 (1)قزاقستان 

 114000 - - - (1)گرینلند 

 13500 - - - (1,4)مجارستان 

 7000 - - - (4,1)یونان 

 2308300 1730900 943100 593500 جمع اروپا و اورآسیا

         خاورمیانه 

 7500 7500 - - (5,1)جمهوری اسالمی ایران 

 52500 52500 - - (1)اردن 

 60000 60000 - - جمع خاورمیانه

         آفریقا

 447700 320900 228000 - (3)آفریقای جنوبی 

 32000 32000 - - (3,4,1)آفریقای مرکزی 

 19500 - - - (1,4)الجزایر 
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 ... ادامه 2109: کل ذخایر شناخته شده قابل استحصال اورانیوم جهان در ابتدای سال (2-75)جدول 
 )تن اورانیوم(

 نام کشور

 محدوده هزینه

دالر بر  41کمتر از 
 کیلوگرم اورانیوم

دالر بر  01کمتر از 
 کیلوگرم اورانیوم

 دالر بر 031کمتر از 
 کیلوگرم اورانیوم 

 دالر بر 261کمتر از 
 کیلوگرم اورانیوم

 87200 87200 - - (3)بوتسوانا 

 58200 58200 46800 - (3,5)تانزانیا 

 2400 - - - (1,3,4,1,1)چاد 

 31000 31000 - - (3)زامبیا 

 1400 - - - (1,4,1)زیمبابوه 

 1100 - - - (1)سنگال 

 7600 - - - (1,3,4,1)سومالی 

 2700 - - - (1,3,4,1)جمهوری کنگو 

 5800 4800 - - (4,1) گابن

 14300 6200 - - (3)ماالوی 

 8900 8900 - - (1,3)مالی 

 1900 400 - - (1) مصر

 24500 17100 - - (3)موریتانی 

 504200 448300 - - (3)نامیبیا 

 439400 276400 9900 - جرنی

 1689800 1291400 284700 - جمع آفریقا

         آسیا و اقیانوسیه

 2049400 1692700 ● ● استرالیا

 8400 8400 1500 - (1,5)اندونزی 

 269700 248900 154200 86000 (1)چین 

 6600 6600 - - (4,1) ژاپن

 143500 143500 60000 - مغولستان

 3900 - - - (1)ویتنام 

 195900 ● ● ● (1,1)هند 

 2677400 2100100 215700 86000 جمع آسیا و اقیانوسیه

 8070400 6147800 2007600 1080500 (8)جمع کل 

 :مأخذ
Uranium 2020- Resources, Production and Demand (A Joint Report by the OECD Nuclear Energy Agency 

and the International Atomic Energy Agency). 
 گردد. مالحظات: کل ذخایر شناخته شده شامل ذخایر قطعی و احتمالی شناخته شده می

 المللی انرژی اتمی تعدیل شده است. بینی تولید آژانس بین ذخایر شناخته شده با استفاده از ضرایب بازیافت ذخایر در جای  کشورها و  روش پیش (1
 اند. ارقام به روز شده (2
 باشند. می  ر برآوردیمقادی (3
 سال اخیر صورت نگرفته است. ۵برآورد طی  (4
 باشد.سال اخیر می ۵برآورد براساس  (۵
 است.  'Red Book'های سابق ها مربوط به گزارشگزارش نشده و داده 2۱1۲رقمی برای سال  (6
 اورانیوم لحاظ شده است. دالر بر کیلوگرم 26۱محدوده هزینه منابع، ارائه نشده است. لذا مقادیر در ستون کمتر از  (7
دالر بر کیلوگرم اورانیوم به دلیل اینکه برخی ازکشورها برآوردهای ذخایر کم هزینه خود را به دلیل محرمانهه   8۱و  4۱های مربوط به کمتر از جمع ستون (8

 بودن و یا هر دلیل دیگری اعالم ننموده اند، بیشتر از مقدار اعالم شده در جدول است.
 سترس نمی باشند.مقادیر در د ●
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 2109(: ذخایر شناخته شده قطعی و احتمالی اورانیوم جهان در ابتدای سال 2-70جدول )
 )تن اورانیوم(

 نام کشور

 محدوده هزینه ذخایر احتمالی محدوده هزینه ذخایر قطعی

 کمتر از
 دالر بر  41

 کیلوگرم
 اورانیوم

 کمتر از 
 دالر بر 01

 کیلوگرم
 اورانیوم

 کمتر از
 دالر بر 031

 کیلوگرم
 اورانیوم

 کمتر از
 دالر بر 261

 کیلوگرم
 اورانیوم

 کمتر از
 دالر بر  41

 کیلوگرم
 اورانیوم

 کمتر از 
 دالر بر  01 

 کیلوگرم
 اورانیوم

 کمتر از
 دالر 031

 برکیلوگرم
 اورانیوم

 کمتر از
 دالر 261

 برکیلوگرم
 اورانیوم

                 آمریکای شمالی

 - - - - 101900 47900 13900 - (1)امریکا ایاالت متحده 

 220800 103300 10900 1900 652200 461600 258500 258500 کانادا

 3200 1800 - - 1800 1800 - - (1)مکزیک 

 224000 105100 10900 1900 755900 511300 272400 258500 جمع آمریکای شمالی

                 آمریکای مرکزی و جنوبی

 28800 27700 12700 2400 11000 11000 5100 - نتینآرژا

 120900 120900 73500 - 155900 155900 155900 138100 (1) برزیل

 700 - - - 2900 - - - (3) پاراگوئه

 19400 19400 19400 - 14000 14000 14000 - (1,1)پرو 

 900 - - - 600 - - - شیلی

 170700 168000 105600 2400 184400 180900 175000 138100 جمع آمریکای مرکزی و جنوبی

                 اروپا و اورآسیا

 4000 - - - 3000 - - - (4)آلمان 

 81500 81500 24300 24300 50800 50800 30500 30500 (3)ازبکستان 

 9400 9400 9400 - 19100 19100 19100 8100 (1,1)اسپانیا 

 6700 6700 3900 - 8800 8800 8800 - (1,5,1)اسلوواکی 

 7500 7500 3800 - 1700 1700 1700 - (1,4)اسلوونی 

 64800 33800 26700 - 122100 74900 46200 - اوکراین

 1300 1300 1300 - 4800 4800 4800 - (4,1)ایتالیا 

 1000 1000 - - 6000 6000 4500 - (4)پرتغال 

 9900 8800 - - 3700 3700 - - (1,5)ترکیه 

 68300 - - - 50900 900 - - جمهوری چک

 405300 274800 14700 - 256600 211200 23300 - (5)روسیه 

 3600 3600 - - 3000 3000 - - (3,4,1)رومانی 

 4700 4700 - - 4900 4900 - - (1,3,4)سوئد 

 - - - - 1200 1200 - - (1,4) فنالند

 504400 461700 376400 258400 464700 445100 343800 272200 (1)قزاقستان 

 62600 - - - 51400 - - - (1)گرینلند 

 13500 - - - - - - - (1,4)مجارستان 

 6000 - - - 1000 - - - (4,1)یونان 

 1254500 894800 460500 282700 1053700 836100 482700 310800 جمع اروپا و اورآسیا

                 خاورمیانه

 4200 4200 - - 3200 3200 - - (1,5)ایران  جمهوری اسالمی

 46500 46500 - - 6000 6000 - - (1)اردن 

 50700 50700 - - 9200 9200 - - جمع خاورمیانه

                 آفریقا

 189700 84800 61700 - 258000 236000 166300 - (4)آفریقای جنوبی 

 - - - - 32000 32000 - - (3,4,1)آفریقای مرکزی 

 - - - - 19500 - - - (1,4)الجزایر 

 66800 66800 - - 20400 20400 - - (3)بوتسوانا 

 18500 18500 8500 - 39700 39700 38300 - (3,5)تانزانیا 
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 ... ادامه 2109(: ذخایر شناخته شده قطعی و احتمالی اورانیوم جهان در ابتدای سال 2-70جدول )
 )تن اورانیوم(

 نام کشور

ده هزینه ذخایر قطعیمحدو  محدوده هزینه ذخایر احتمالی 

 کمتر از
 دالر بر  41

 کیلوگرم
 اورانیوم

 کمتر از 
 دالر بر 01

 کیلوگرم
 اورانیوم

 کمتر از
 دالر بر 031

 کیلوگرم
 اورانیوم

 کمتر از
 دالر بر 261

 کیلوگرم
 اورانیوم

 کمتر از
 دالر بر  41

 کیلوگرم
 اورانیوم

 کمتر از 
 دالر بر  01 

 کیلوگرم
 اورانیوم

 کمتر از
 دالر 031

 برکیلوگرم
 اورانیوم

 کمتر از
 دالر 261

 برکیلوگرم
 اورانیوم

 2400 - - - - - - - (1,3,4,1,1)چاد 

 18200 18200 - - 12800 12800 - - (3)زامبیا 

 - - - - 1400 - - - (1,4,1)زیمبابوه 

 1100 - - - - - - - (1)سنگال 

 2600 - - - 5000 - - - (1,3,4,1)سومالی 

 1300 - - - 1400 - - - (1,3,4,1)جمهوری کنگو 

 1000 - - - 4800 4800 - - (4,1)گابن 

 4600 1800 - - 9700 4400 - - (3)ماالوی 

 3900 3900 - - 5000 5000 - - (1,3)مالی 

 1900 400 - - - - - - (1)مصر 

 18500 11500 - - 5900 5700 - - (3)موریتانی 

 183500 168900 - - 320700 279400 - - (3)نامیبیا 

 123900 37700 - - 315500 238700 9900 - نیجر

 637900 412500 70200 0 1051800 878900 214500 0 جمع آفریقا

                 آسیا و اقیانوسیه

 764600 508800 ● ● 1284800 1183900 ● ● استرالیا

 3000 3000 - - 5300 5300 1500 - (1,5) اندونزی

 147100 129900 89700 48900 122600 119000 64500 37100 (1)چین 

 - - - - 6600 6600 - - (1,4,1) ژاپن

 82900 82900 26700 - 60500 60500 33300 - مغولستان

 3000 - - - 900 - - - (1) ویتنام

 8000 ● ● ● 188000 ● ● ● (1,1)هند 

 1008600 724600 116400 48900 1668700 1375300 99300 37100 سیهجمع آسیا و اقیانو

 3346400 2355700 763600 335900 4723700 3791700 1243900 744500 (8)جمع کل 

 Uranium 2020- Resources, Production and Demand (A Joint Report by the OECD Nuclear Energy Agency مأخذ:

and the International Atomic Energy Agency). 
 گردد:مالحظات: کل ذخایر شناخته شده شامل ذخایر قطعی و احتمالی شناخته شده می

گیرنهد و اورانیهوم قابهل     گردد که درحال حاضر مورد برداشت قرار مهی  ( به آن دسته از مخازنی اطالق میReasonably Assured Resourcesذخایر قطعی )
 صورت دقیق قابل برآورد است.ه میزان، ارزش و کیفیت ب استحصال از آن به لحاظ

گردد که وجود آن در منطقه با توجه به شهواهد بیهیار بهاالی زمهین شناسهی       ( به آن دسته از مخازنی اطالق میInferred Resourcesذخایر احتمالی و یا )
داده، اما به دلیل اینکه استخراج بر روی این ذخایر انجهام نشهده تعیهین میهزان     اثبات شده است و یا عملیات اکتشافی در منطقه وجود آن را مورد تائید قرار 

 دقیق اورانیوم قابل استخراج در آن ممکن نییت.
 المللی انرژی اتمی تعدیل شده است. بینی تولید آژانس بین ذخایر شناخته شده با استفاده از ضرایب بازیافت ذخایر در جای کشورها و روش پیش( 1
 سال اخیر صورت نگرفته است. ۵برآورد طی ( 4  باشند. مقادیر برآوردی می( 3   اند. به روز شده ارقام( 2
 باشد.سال اخیر می ۵برآورد براساس ( ۵
 است. 'Red Book ' های سابقها مربوط به گزارشگزارش نشده و داده 2۱1۲رقمی برای سال ( 6

 دالر بر کیلوگرم اورانیوم لحاظ شده است. 26۱دیر در ستون کمتر از محدوده هزینه منابع، ارائه نشده است. لذا مقا( 7
دالر بر کیلوگرم اورانیوم به دلیل اینکه برخی ازکشورها برآوردهای ذخایر کم هزینه خود را به دلیل محرمانهه   8۱و  4۱های مربوط به کمتر از جمع ستون( 8

 مقدار اعالم شده در جدول است.اند، بیشتر از  بودن و یا هر دلیل دیگری اعالم ننموده
 .باشند مقادیر در دسترس نمی ●
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 2109سال  یجهان در ابتدا ومیاوران یممکن و فرض ری(: ذخا2-79جدول )
 )هزارتن اورانیوم(

 نام کشور

 محدوده هزینه ذخایر فرضی محدوده هزینه ذخایر ممکن

 کمتر از
 دالربر 01

 کیلوگرم
 اورانیوم

 کمتر از
 دالر بر  031

 کیلوگرم
 اورانیوم

 کمتر از
 دالر بر 261

 کیلوگرم
 اورانیوم

 کمتر از
دالر بر  031

 کیلوگرم
 اورانیوم

 کمتر از
 دالر بر 261

 کیلوگرم
 اورانیوم

 جمع نامشخص

               آمریکای شمالی

 ● ● ● ● ● ● ● ایاالت متحده امریکا

 700.0 - 700.0 700.0 150.0 150.0 50.0 (1)کانادا 

 10.0 10.0 ● ● 3.0 3.0 ● (1) یکمکز

 710.0 10.0 700.0 700.0 153.0 153.0 50.0 جمع آمریکای شمالی

               آمریکای مرکزی و جنوبی

 79.5 ● 79.5 ● 13.8 13.8 ● آرژانتین

 500.0 500.0 ● ● 300.0 300.0 300.0 (1)برزیل 

 1.7 1.7 - - - - - (1) بولیوی

 19.7 - 19.7 19.7 20.0 20.0 6.6 (1)پرو 

 2.4 2.4 - - 2.3 - - (1) شیلی

 217.0 ● 217.0 217.0 11.0 11.0 ● (1)کلمبیا 

 163.0 163.0 - - ● ● ● (1)ونزوئال 

 983.3 667.1 316.2 236.7 347.1 344.8 306.6 جمع آمریکای مرکزی و جنوبی

               اروپا و اورآسیا

 74.0 74.0 ● ● ● ● ● (1)آلمان 

 ● ● ● ● 24.8 24.8 24.8 (4)ازبکستان 

 - - - - 10.9 3.7 - (1)اسلوواکی 

 - - - - 1.1 1.1 - (1)اسلوونی 

 375.0 255.0 120.0 - 22.5 8.4 - (1)اوکراین 

 10.0 ● 10.0 10.0 - - - (1)ایتالیا 

 ● ● ● ● 25.0 ● ● (1)بلغارستان 

 ● ● ● ● 1.5 1.5 1.0 پرتغال

 17.0 17.0 - - 222.9 - - کجمهوری چ

 540.2 - 540.2 148.2 169.3 110.7 - روسیه

 3.0 ● 3.0 3.0 3.0 3.0 ● (1)رومانی 

 186.3 ● 186.3 186.3 109.8 109.8 81.8 قزاقستان

 20.0 20.0 - - - - - (1)لهستان 

 - - - - 13.4 - - (1)مجارستان 

 ● ● ● ● 6.0 6.0 6.0 (1)یونان 

 1225.5 366.0 859.5 347.5 610.2 269.0 113.6 اورآسیا جمع اروپا و
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 ... ادامه 2109سال  یجهان در ابتدا ومیاوران یممکن و فرض ری(: ذخا2-79جدول )
 )هزارتن اورانیوم(

 نام کشور

 محدوده هزینه ذخایر فرضی محدوده هزینه ذخایر ممکن

 کمتر از
 دالربر 01

 کیلوگرم
 اورانیوم

 کمتر از
 بر  دالر 031

 کیلوگرم
 اورانیوم

 کمتر از
 دالر بر 261

 کیلوگرم
 اورانیوم

 کمتر از
دالر بر  031

 کیلوگرم
 اورانیوم

 کمتر از
 دالر بر 261

 کیلوگرم
 اورانیوم

 جمع نامشخص

               خاورمیانه

 48.0 48.0 - - 9.8 9.8 - (3)جمهوری اسالمی ایران 

 50.0 ● 50.0 - - - - (1) اردن

 98.0 48.0 50.0 - 9.8 9.8 - رمیانهجمع خاو

               آفریقا

 691.0 280.0 411.0 243.0 159.0 74.0 - (1)آفریقای جنوبی 

 25.0 ● 25.0 25.0 - - - (1)زیمبابوه 

 ● ● ● ● 1.5 1.5 - مصر

 19.0 19.0 ● ● - - - (4)موریتانی 

 110.7 110.7 - - 57.0 - - (4)نامیبیا 

 51.3 - 51.3 - 13.6 13.6 - نیجر

 897.0 409.7 487.3 268.0 231.1 89.1 - جمع آفریقا

               آسیا و اقیانوسیه

 - - - - 30.2 - - اندونزی

 4.1 ● 4.1 4.1 3.6 3.6 3.6 (1,5)چین 

 1319.0 ● 1319.0 1319.0 13.3 13.3 13.3 (1)مغولستان 

 321.6 321.6 ● ● 81.2 ● ● (1)ویتنام 

 55.1 55.1 ● ● 127.2 ● ● دهن

 1699.8 376.7 1323.1 1323.1 255.5 16.9 16.9 جمع آسیا و اقیانوسیه

 5613.6 1877.5 3736.1 2875.3 1606.7 882.5 487.1 جمع کل

 :مأخذ
Uranium 2020- Resources, Production and Demand (A Joint Report by the OECD Nuclear Energy Agency and the 
International Atomic Energy Agency). 

 گردد:مالحظات: ذخایر کشف نشده شامل ذخایر ممکن و فرضی می
شناسهی و معهدنی و    گردد که در شرایط میاعد منطقه بهه لحهاظ زمهین   به آن دسته از ذخایری اطالق می (Prognosticated Resources) ذخایر ممکن -

 باشد.طقه مورد نظر احتمال وجود آن بییار باال میباتوجه به ذخایر کشف شده قبلی در من
ای احتمال وجود آن حهدس زده  گردد که فقط به لحاظ شرایط میاعد منطقهبه آن دسته از ذخایری اطالق می (SpeculativeResources) ذخایر فرضی -

 شود اما عملیات اکتشافی جهت تائید آن هنوز انجام نگرفته است.می
 اند.سال اخیر به روز نشده ۵اند اما در شده گزارش 2۱1۲( ارقام در سال 1
 های گذشته است.گزارش نشده و رقم مربوط به سال 2۱1۲( ارقام در سال 2
 اند.سال اخیر  برآورد شده ۵های ( ارقام براساس داده3
 باشند.( مقادیر برآوردی می4
میلیون تن برآورد منابع اورانیوم داشته است. از آنجها کهه   2و با لحاظ کردن منابع ممکن حدود  بینی از منابع اورانیوم خود انجام داده است ( چین یك پیش۵

 ای به این منابع اختصاص داده نشده است ، این رقم در جدول گنجانده نشده است. محدوده هزینه
 باشند. مقادیر در دسترس نمی ●
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 2109و  2105های  (: تغییرات ذخایر شناخته شده کشورها بین سال2-61جدول )

 )هزارتن اورانیوم(

 تغییرات 2019 2017 گروه هزینه نام مناطق / کشور

         آمریکای شمالی

 ایاالت متحده آمریکا

 ذخایر قطعی:
   

 0.8 13.9 13.1 دالر بر کیلوگرم اورانیوم 88کمتر از 
 0.7 47.9 47.2 دالر بر کیلوگرم اورانیوم 138کمتر از 
 1.1 101.9 100.8 دالر بر کیلوگرم اورانیوم 118کمتر از 

 کانادا

 ذخایر قطعی:
   

 2.6 258.5 255.9 دالر بر کیلوگرم اورانیوم 48کمتر از 
 16.7- 258.5 275.2 دالر بر کیلوگرم اورانیوم 88کمتر از 
 51.9 461.6 409.7 دالر بر کیلوگرم اورانیوم 138کمتر از 
 59.3 652.2 592.9 لوگرم اورانیومدالر بر کی 118کمتر از 

 ذخایر احتمالی
   

 5.7- 1.9 7.6 دالر بر کیلوگرم اورانیوم 48کمتر از 
 24.3- 10.9 35.2 دالر بر کیلوگرم اورانیوم 88کمتر از 
 1.4- 103.3 104.7 دالر بر کیلوگرم اورانیوم 138کمتر از 
 32.7- 220.8 253.5 دالر بر کیلوگرم اورانیوم 118کمتر از 

      آمریکای مرکزی و جنوبی

 آرژانتین

 ذخایر احتمالی
   

 2.4 2.4 - دالر بر کیلوگرم اورانیوم 48کمتر از 
 3.6 12.7 9.1 دالر بر کیلوگرم اورانیوم 88کمتر از 
 2.3- 27.7 30.0 دالر بر کیلوگرم اورانیوم 138کمتر از 
 2.2- 28.8 31.0 یومدالر بر کیلوگرم اوران 118کمتر از 

      اروپا و اورآسیا

 اوکراین

 ذخایر قطعی:
   

 4.9 46.2 41.3 دالر بر کیلوگرم اورانیوم 88کمتر از 
 6.3- 74.9 81.2 دالر بر کیلوگرم اورانیوم 138کمتر از 
 15.6- 122.1 137.7 دالر بر کیلوگرم اورانیوم 118کمتر از 

 ذخایر احتمالی
   

 9.8 26.7 16.9 دالر بر کیلوگرم اورانیوم 88 کمتر از
 0.9 33.8 32.9 دالر بر کیلوگرم اورانیوم 138کمتر از 
 16.5- 64.8 81.3 دالر بر کیلوگرم اورانیوم 118کمتر از 

 ترکیه

 ذخایر قطعی:
   

 6.5- - 6.5 دالر بر کیلوگرم اورانیوم 88کمتر از 
 2.8- 3.7 6.5 نیومدالر بر کیلوگرم اورا 138کمتر از 
 2.8- 3.7 6.5 دالر بر کیلوگرم اورانیوم 118کمتر از 

    ذخایر احتمالی
 0.5- - 0.5 دالر بر کیلوگرم اورانیوم 88کمتر از 
 8.3 8.8 0.5 دالر بر کیلوگرم اورانیوم 138کمتر از 
 9.4 9.9 0.5 دالر بر کیلوگرم اورانیوم 118کمتر از 

 روسیه

 ی:ذخایر قطع
   

 1.2- 23.3 24.5 دالر بر کیلوگرم اورانیوم 88کمتر از 
 3.3- 211.2 214.5 دالر بر کیلوگرم اورانیوم 138کمتر از 
 3.4- 256.6 260 دالر بر کیلوگرم اورانیوم 118کمتر از 

 ذخایر احتمالی
   

 0.6- 14.7 15.3 دالر بر کیلوگرم اورانیوم 88کمتر از 
 3.8 274.8 271 الر بر کیلوگرم اورانیومد 138کمتر از 
 8.4 405.3 396.9 دالر بر کیلوگرم اورانیوم 118کمتر از 
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 ... ادامه 2109و  2105های  (: تغییرات ذخایر شناخته شده کشورها بین سال2-61جدول )

 )هزارتن اورانیوم(

 تغییرات 2019 2017 گروه هزینه نام مناطق / کشور

 نددانمارك / گرینل

 ذخایر قطعی:
   

 15.4- 51.4 66.8 دالر بر کیلوگرم اورانیوم 118کمتر از 

 ذخایر احتمالی
   

 18.7- 62.6 81.3 دالر بر کیلوگرم اورانیوم 118کمتر از 

 قزاقستان

 ذخایر قطعی:
   

 44.3 272.2 227.9 دالر بر کیلوگرم اورانیوم 48کمتر از 

 39.4 343.8 304.4 انیومدالر بر کیلوگرم اور 88کمتر از 

 29.9 445.1 415.2 دالر بر کیلوگرم اورانیوم 138کمتر از 

 29.9 464.7 434.8 دالر بر کیلوگرم اورانیوم 118کمتر از 

 ذخایر احتمالی
   

 5.2 258.4 253.2 دالر بر کیلوگرم اورانیوم 48کمتر از 

 41.3 376.4 335.1 دالر بر کیلوگرم اورانیوم 88کمتر از 

 34.7 461.7 427.0 دالر بر کیلوگرم اورانیوم 138کمتر از 

 34.7 504.4 469.7 دالر بر کیلوگرم اورانیوم 118کمتر از 

      خاورمیانه

 اردن

 ذخایر قطعی:
   

 1.2 6.0 4.8 دالر بر کیلوگرم اورانیوم 138کمتر از 

 1.2 6.0 4.8 دالر بر کیلوگرم اورانیوم 118کمتر از 

 ذخایر احتمالی
   

 7.9 46.5 38.6 دالر بر کیلوگرم اورانیوم 138کمتر از 

 7.9 46.5 38.6 دالر بر کیلوگرم اورانیوم 118کمتر از 

 جمهوری اسالمی ایران

 ذخایر قطعی:
   

 2.1 3.2 1.1 دالر بر کیلوگرم اورانیوم 138کمتر از 

 2.1 3.2 1.1 دالر بر کیلوگرم اورانیوم 118کمتر از 

    ذخایر احتمالی

 0.9- 4.2 5.1 دالر بر کیلوگرم اورانیوم 138کمتر از 

 
 0.9- 4.2 5.1 دالر بر کیلوگرم اورانیوم 118کمتر از 

 آفریقا
     

 بوتسوانا

 ذخایر قطعی:
   

 6.7 20.4 13.7 دالر بر کیلوگرم اورانیوم 138کمتر از 

 6.7 20.4 13.7 انیومدالر بر کیلوگرم اور 118کمتر از 

 ذخایر احتمالی
   

 7.0 66.8 59.8 دالر بر کیلوگرم اورانیوم 138کمتر از 

 7.0 66.8 59.8 دالر بر کیلوگرم اورانیوم 118کمتر از 

 زامبیا

 ذخایر قطعی:
   

 1.7 12.8 11.1 دالر بر کیلوگرم اورانیوم 138کمتر از 

 1.7 12.8 11.1 یومدالر بر کیلوگرم اوران 118کمتر از 

 ذخایر احتمالی
   

 2.1 18.2 16.1 دالر بر کیلوگرم اورانیوم 138کمتر از 

 2.1 18.2 16.1 دالر بر کیلوگرم اورانیوم 118کمتر از 
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 ... ادامه 2109و  2105های  (: تغییرات ذخایر شناخته شده کشورها بین سال2-61جدول )

 )هزارتن اورانیوم(

 تغییرات 2019 2017 گروه هزینه ورنام مناطق / کش

 موریتانی

 ذخایر قطعی:
   

 5.0 5.7 0.7 دالر بر کیلوگرم اورانیوم 138کمتر از 
 4.9 5.9 1 دالر بر کیلوگرم اورانیوم 118کمتر از 

 ذخایر احتمالی
   

 4.2- 11.5 15.7 دالر بر کیلوگرم اورانیوم 138کمتر از 
 4.3- 18.5 22.8 گرم اورانیومدالر بر کیلو 118کمتر از 

 نامیبیا

 ذخایر قطعی:
   

 55.9- 279.4 335.3 دالر بر کیلوگرم اورانیوم 138کمتر از 
 47.8- 320.7 368.5 دالر بر کیلوگرم اورانیوم 118کمتر از 

 ذخایر احتمالی
   

 62.1 168.9 106.8 دالر بر کیلوگرم اورانیوم 138کمتر از 
 10.6 183.5 172.9 الر بر کیلوگرم اورانیومد 118کمتر از 

 نیجر

 ذخایر قطعی:
   

 9.9 9.9 - دالر بر کیلوگرم اورانیوم 88کمتر از 
 1.3 238.7 237.4 دالر بر کیلوگرم اورانیوم 138کمتر از 
 20.9- 315.5 336.4 دالر بر کیلوگرم اورانیوم 118کمتر از 

 ذخایر احتمالی
   

 4.9- 37.7 42.6 الر بر کیلوگرم اورانیومد 138کمتر از 
 34.7 123.9 89.2 دالر بر کیلوگرم اورانیوم 118کمتر از 

     آسیا و اقیانوسیه

 استرالیا

    ذخایر قطعی:
 85.9- 1183.9 1269.8 دالر بر کیلوگرم اورانیوم 138کمتر از 
 115.8- 1284.8 1400.6 دالر بر کیلوگرم اورانیوم 118کمتر از 

 ذخایر احتمالی
   

 39.7- 508.8 548.5 دالر بر کیلوگرم اورانیوم 138کمتر از 
 110.4 764.6 654.2 دالر بر کیلوگرم اورانیوم 118کمتر از 

 چین

 ذخایر قطعی:
   

 7.2- 37.1 44.3 دالر بر کیلوگرم اورانیوم 48کمتر از 
 37.7- 64.5 102.2 دالر بر کیلوگرم اورانیوم 88کمتر از 
 17.7- 119.0 136.7 دالر بر کیلوگرم اورانیوم 138کمتر از 
 14.1- 122.6 136.7 دالر بر کیلوگرم اورانیوم 118کمتر از 

 ذخایر احتمالی
   

 8.0- 48.9 56.9 دالر بر کیلوگرم اورانیوم 48کمتر از 
 30.6- 89.7 120.3 دالر بر کیلوگرم اورانیوم 88کمتر از 

 23.8- 129.9 153.7 دالر بر کیلوگرم اورانیوم 138از  کمتر
 6.6- 147.1 153.7 دالر بر کیلوگرم اورانیوم 118کمتر از 

 مغولستان

 ذخایر قطعی:
   

 16.5- 33.3 49.8 دالر بر کیلوگرم اورانیوم 88کمتر از 
 10.7 60.5 49.8 دالر بر کیلوگرم اورانیوم 138کمتر از 
 10.7 60.5 49.8 ر بر کیلوگرم اورانیومدال 118کمتر از 

 ذخایر احتمالی
   

 37.1- 26.7 63.8 دالر بر کیلوگرم اورانیوم 88کمتر از 
 19.1 82.9 63.8 دالر بر کیلوگرم اورانیوم 138کمتر از 
 19.1 82.9 63.8 دالر بر کیلوگرم اورانیوم 118کمتر از 

 هند
       ذخایر قطعی:

 39.0 188.0 149.0 دالر بر کیلوگرم اورانیوم 118کمتر از 

       Uranium 2020- Resources, Production and Demand (A Joint Report by the OECD Nuclear Energy Agency and the :مأخذ

International Atomic Energy Agency). 
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 های مختلف (: تولید اورانیوم جهان طی سال2-60جدول )
 انیوم()تن اور

 2109جمع تا پایان سال  2019 2018 2017 2016 2106قبل از  نام کشور

             آمریکای شمالی

 376990 67 277 442 979 375225  ایاالت متحده امریکا

 538869 6944 6996 13130 14039 497760 (1,1)کانادا 

 49 - - - - 49 مکزیک

 915908 7011 7273 13572 15018 873034 جمع آمریکای شمالی

             آمریکای مرکزی و جنوبی

 2582 - - - - 2582 آرژانتین

 4216 - - - - 4216 برزیل

 6798 - - - - 6798 جمع آمریکای مرکزی و جنوبی

           اروپا و اورآسیا
 

 219795 30(6) - 34(6) 45(6) 219686 (3)آلمان 

 143966 3500 3450 3400 3325 130291 ازبکستان

 5028   - - - 5028 (8)اسپانیا 

 211 - - - - 211 اسلوواکی

 382 - - - - 382 اسلوونی

 133683 750 790 707 808 130628 اوکراین

 686 - - - - 686 بلژیک

 16364   - - - 16364 بلغارستان

 3720   - - - 3720 پرتغال

 112192 39 34 64 138 111917 (4)جمهوری چک 

 173625 2900 2904 2917 3005 161899 روسیه

 18974 - - - - 18974 رومانی

 200   - - - 200 (8)سوئد 

 102886   - - - 102886 (5)شوروی سابق 

 80980 2(6)  - 2(6) 3(6) 80973 فرانسه

 30   - - - 30 فنالند

 361106 22808 21705 23391 24689 268513 قزاقستان

 650   - - - 650 لهستان

 21086 3(6) 5(6) 3(6) 4(6) 21071 مجارستان

 1395564 30032 28888 30518 32017 1274109 جمع اروپا و اورآسیا
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 ... ادامه های مختلف تولید اورانیوم جهان طی سال (:2-60جدول )
)تن اورانیوم(

 2109جمع تا پایان سال  2019 2018 2017 2016 2106قبل از  نام کشور

             خاورمیانه

 140 21 20 15 8 76 جمهوری اسالمی ایران

 140 21 20 15 8 76 جمع خاورمیانه

            آفریقا

 161393 346 346(7)  308(7)  490(7)  159903 آفریقای جنوبی

 25600   - - - 25600 جمهوری کنگو

 86 - - - - 86 زامبیا

 25403 - - - - 25403 گابن

 785 - - - - 785 (1)ماداگاسکار 

 4217 - - - - 4217 ماالوی

 141847 5103 5520 4221 3593 123410 نامیبیا

 149192 3053 2878 3484 3478 136299 نیجر

 508523 8502 8744 8013 7561 475703 جمع آفریقا

             آسیا و اقیانوسیه

 225641 6613 6526 5882 6313 200307 استرالیا

 1664 45(7)  45(7)  45(7)  45(7)  1484 (1) پاکستان

 47899 1600 1620 1580 1650 41449 چین

 84   - - - 84 ژاپن

 535   - - - 535 مغولستان

 13368 400 400 400 385 11783(7)  (1)هند 

 289191 8658 8591 7907 8393 255642 جمع آسیا و اقیانوسیه

 OECD 1517979 21521 19557 13838 13698 1586593کشورهای 

 3116124 54224 53516 60025 62997 2885362 جمع کل

 مأخذ
Uranium 2020 Resources, Production and Demand (A Joint Report by the OECD Nuclear Energy Agency 
and the International Atomic. 

 به روز شده است. 2۱16سال اطالعات قبل از  (1
تهن اورانیهوم تولیهدی حاصهل از      61شهامل   2۱18تهن و در سهال    21شامل  2۱17تن, در سال  17شامل  2۱16تن  در سال  14شامل  2۱1۵در سال  (2

 های بازیافت بوده است. پاالیشگاه
 باشد.می 1۲8۲و  1۲46های ین سالن شرقی( بتن اورانیوم تولید شده در جمهوری دموکراتیك آلمان سابق )آلما 21338۱شامل  (3
 باشد.می1۲۲2و  1۲46های اسلواک بین سال  تن اورانیوم تولید شده در چکیلواکی سابق و جمهوری فدرال چك و 1۱2241شامل  (4
 باشد.های شوروی سابق، استونی، قرقیزستان، تاجیکیتان و ازبکیتان میشامل تولید جمهوری (۵
 بازیافت معادن بوده است.های  تولید صرفاً براساس فعالیت (6
 باشند. مقادیر برآوردی می (7
 اند. تن اورانیوم ذکر کرده ۲1و برای سوئد  61۵6، این اعداد را برای اسپانیا 2۱1۱سایر منابع برای سال قبل از  (8



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سنگ ذخاير زغال  -

 سنگ به تفكيك مناطق و كشورها انواع زغالو مصرف توليد   -

 ها هاي آن به تفكيك بخشسنگ جهان و فرآوردهنهايي زغالمصرف   -

 سنگ به تفكيك مناطق و كشورهاواردات و صادرات انواع زغال  -

 عرضه و مصرف نهايي زغال سخت  -

 سنگ قيمت زغال  -

 سنگ حرارتي و كك شو در بخش صنعت، خانگي و نيروگاهيقيمت زغال  -

 سنگشاخص قيمت اسمي و واقعي مصرف كنندگان نهايي زغال  -

 
 سنگ جداول زغال -5-01-2
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 210۲سنگ جهان در پايان سال  (: ذخاير تثبيت شده زغال2-22جدول )
 )ميليون تن(

 نام كشور
آنتراسيت و 

 بيتومينه

نيمه  ليگنيت و
 بيتومينه

 جمع
 سهم در كل

 رصد()د

 نسبت ذخاير
 (0)به توليد

 آمريكاي شمالي
     

 390 23.3 249537 30003 219534 ایاالت متحده امریکا

 130 0.6 6582 2236 4346 کانادا

 108 0.1 1211 51 1160 مکزیک

 367 24.1 257330 32290 225040 جمع آمريكاي شمالي

 آمريكاي مركزي و جنوبي
     

 (2) 0.6 6596 5049 1547 برزیل

 55 0.4 4554 - 4554 کلمبیا

 (2) 0.1 731 - 731 ونزوئال

 (2) 0.2 1808 24 1784 سایر 

 152 1.3 13689 5073 8616 جمع آمريكاي مركزي و جنوبي

 اروپا و اورآسيا
     

 268 3.4 35900 35900 - آلمان

 339 0.1 1375 - 1375 ازبکستان

 (2) 0.1 1187 319 868 اسپانیا

 12 ◊ 26 - 26 ستانانگل

 (2) 3.2 34375 2336 32039 اوکراین

 153 0.2 2366 2174 192 بلغارستان

 140 1.1 11525 10975 550 ترکیه

 71 0.3 2927 2514 413 جمهوری چک

 369 15.2 162166 90447 71719 روسیه

 13 ◊ 291 280 11 رومانی

 222 2.4 25605 - 25605 قزاقستان

 240 2.5 26932 5865 21067 لهستان

 425 0.3 2909 2633 276 مجارستان

 105 0.3 2876 2876 - یونان

 135 1/4 15304 12284 3020 سایر

 285 30.5 325764 168603 157161 جمع اروپا و اورآسيا
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 ... ادامه 210۲سنگ جهان در پايان سال  (: ذخاير تثبيت شده زغال2-22جدول )
 )ميليون تن(

 نام كشور
سيت و آنترا

 بيتومينه

نيمه  ليگنيت و
 بيتومينه

 جمع
 سهم در كل

 )درصد(

 نسبت ذخاير
 (0)به توليد

 1203 - 1203  جمع خاورميانه
 

(2) 

 آفريقا
     

 39 0.9 9893 - 9893 آفریقای جنوبی

 215 ◊ 502 - 502 زیمبابوه

 202 0.4 4442 66 4376 سایر

 53 1.4 14837 66 14471  جمع آفريقا

 و اقيانوسيهآسيا 
     

 294 13.9 149079 76508 72571 استرالیا

 65 3.7 39891 11728 28163 اندونزی

 481 0.3 3064 2857 207 پاکستان

 76 0.1 1063 1063 - تایلند

 37 13.2 141595 8128 133467 چین

 (2) 0.7 7575 6750 825 زالند نو

 462 ◊ 350 10 340 ژاپن

 300 ◊ 326 - 326 کره جنوبی

 140 9.9 105931 5073 100858 هند

 73 0.3 3360 244 3116 ویتنام

 44 0.2 2520 1350 1170 مغولستان

 32 0.2 2059 726 1333 سایر 

 77 42.7 456813 114437 342376 جمع آسيا و اقيانوسيه

 132 100.0 1069636 320469 749167 جمع جهان

 OECD 324066 177130 501196 46.9 308کشورهای 

 OECD 425101 143339 568440 53.1 88کشورهای غیر 

 209 7.2 76485 53051 23434 کشور اتحادیه اروپا 82

 .BP Amoco Statistical Review of World Energy, 2020 Edition مأخذ:

 برآورد شده است. BPشره از سوی سنگ براساس آمار منت سنگ به میزان تولید زغال محاسبه این قسمت از تقسیم جمع ذخیره زغال( 1
 سال است. 055نسبت ذخایر به تولید بیش از ( 2
 باشند. می 50/5 مقادیر کمتر از ◊
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 (0)2108 -210۲و  211۲هاي  سنگ در جهان طي سال (: توليد و مصرف زغال2-26جدول )

 )ميليون تن(

 نام كشور
 مصرف توليد

2009 2018 2019 2009 2018 2019 

 اليآمريكاي شم
      

 532.2 618.9 918.5 639.5 685.3 972.7 ایاالت متحده امریکا
 31.6 32.1 48.4 59.5 60.3 62.9 کانادا

 19.0 19.3 19.0 10.1 12.2 12.7 مکزیک
 582.7 670.4 985.9 709.1 757.9 1048.4 جمع آمريكاي شمالي

 آمريكاي مركزي و جنوبي
      

 1.8 2.0 1.5 ◊ 0.1 0.1 آرژانتین
 - - - - - - اکوادور

 24.3 25.4 17.4 5.4 4.8 5.7 برزیل
 0.9 0.9 1.1 0.3 0.2 0.3 پرو

 14.9 13.1 6.8 1.6 2.3 0.6 شیلی
 7.3 7.7 5.4 82.1 84.3 72.8 کلمبیا

 ◊ 0.05 0.3 0.8 0.2 3.3 ونزوئال
 3.8 3.4 1.6 ◊ ◊ ◊ سایر

 53.0 52.5 34.2 90.1 91.8 82.8 جمع آمريكاي مركزي و جنوبي

 اروپا و اورآسيا
      

 - - - - - - آذربایجان
 171.8 217.9 223.3 131.3 169.0 184.8 آلمان

 3.2 3.3 3.3 - - ◊ اتریش
 7.1 6.8 3.2 4.1 4.2 3.7 ازبکستان

 8.5 20.3 19.7 - 2.4 9.4 اسپانیا
 15.1 21.5 14.1 15.8 22.0 15.3 استونی

 5.3 6.0 7.6 1.5 1.5 2.6 اسلواکی
 7.9 11.9 48.8 2.2 2.6 17.4 انگلستان
 47.2 48.2 61.8 26.1 26.8 55.4 اوکراین

 9.5 14.0 19.9 - - 0.1 ایتالیا
 3.4 4.4 6.2 1.7 3.9 2.8 ایرلند
 3.6 3.7 4.7 - - - بلژیک

 28.9 31.2 30.2 28.0 30.3 27.2 بلغارستان
 2.1 4.5 4.7 - - - پرتغال

 2.0 1.9 0.2 2.0 1.9 0.2 تاجیکستان
 - - - - - - ترکمنستان

 127.5 122.0 100.4 90.0 83.9 79.5 ترکیه
 41.6 45.4 51.0 40.9 43.6 56.4 جمهوری چک

 1.5 2.7 6.8 - - - دانمارک
 2.7 2.9 2.5 2.2 2.4 2.2 بالروس )روسیه سفید(

 220.9 231.1 187.6 419.3 420.4 276.9 روسیه
 22.5 25.2 34.5 21.7 23.7 34.0 رومانی

 3.0 3.4 3.6 0.5 0.5 0.7 سوئد
 0.1 0.2 0.2 - - - سوئیس
 10.5 13.1 16.4 - - - فرانسه
 9.1 10.2 12.9 4.6 7.6 9.3 فنالند

 1.9 2.6 1.7 2.5 2.4 0.6 قرقیزستان
 79.7 81.9 72.2 104.8 107.6 100.9 قزاقستان

 0.1 0.1 0.1 - - - لوکزامبورگ
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 ... ادامه (0)2108 -210۲و  211۲هاي  سنگ در جهان طي سال : توليد و مصرف زغال(2-26جدول )
 )ميليون تن(

 نام كشور
 مصرف توليد

2009 2018 2019 2009 2018 2019 

 119.4 133.4 132.8 112.0 122.0 134.6 لهستان
 0.3 0.3 0.3 - - 0.1 لیتوانی

 8.4 9.7 10.7 6.9 7.9 9.0 مجارستان
 0.8 0.8 0.5 0.1 0.2 2.6 نروژ
 10.2 13.1 11.9 - - - هلند

 26.6 38.3 65.6 27.1 36.5 64.9 یونان
 73.2 74.0 74.2 69.1 70.1 71.6 سایر

 1075.6 1205.8 1233.5 1114.2 1193.2 1162.0 جمع اروپا و اورآسيا
 خاورميانه

      
 13.8 13.6 14.1 2.1 2.1 1.6 جمع خاورميانه

 آفريقا
      

 175.1 185.8 192.2 253.6 255.6 249.5 آفریقای جنوبی
 ◊ ◊ 0.3 - - - الجزایر

 - - - - - - لیبی
 2.5 5.4 1.3 - - - مصر

 10.1 7.5 4.1 - - - مراکش
 0.05 0.05 ◊ 0.05 0.05 ◊ نیجریه

 9.1 11.0 6.4 14.9 20.3 4.3 سایر
 196.9 209.8 204.3 268.5 276.0 253.8 جمع آفريقا

 سيا و اقيانوسيهآ
      

 101.1 106.2 143.9 503.2 485.1 407.9 استرالیا
 168.7 119.7 57.9 616.2 548.2 291.2 اندونزی
 5.0 4.4 1.6 1.0 0.9 0.8 بنگالدش
 18.1 19.0 8.1 5.0 4.5 3.5 پاکستان

 30.8 33.8 33.3 14.1 14.9 17.8 تایلند
 3818.8 3782.3 3142.8 3469.8 3336.4 2891.1 چین

 64.3 67.7 60.4 - - - چین تایپه
 2.9 2.4 2.9 3.0 3.2 4.5 زالند نو

 185.7 185.0 164.9 0.7 1.3 1.2 ژاپن
 0.9 0.8 - - - - سنگاپور

 32.5 30.8 10.1 11.2 11.8 4.7 فیلیپین
 130.1 137.1 106.9 1.1 1.1 2.5 کره جنوبی
 31.8 18.1 22.5 31.1 18.1 25.5 کره شمالی

 38.9 35.9 16.7 3.5 2.7 2.1 مالزی
 88.5 67.5 22.4 45.7 42.4 44.1 ویتنام

 984.0 1002.7 642.6 762.8 769.1 557.8 هند
 45.0 42.9 20.6 65.4 61.3 16.2 سایر

 5746.9 5656.3 4457.7 5533.7 5301.0 4271.1 جمع آسيا و اقيانوسيه
 7669.0(2) 7808.4 6929.6 7717.7(2) 7622.0 6819.7 جمع جهان
 OECD 2059.5 1758.1 1656.8 2194.1 1826.7 1618.8کشورهای 

 OECD 4760.2 5863.9 6060.8 4735.6 5981.7 6050.1کشورهای غیر 
 501.7 637.9 734.9 381.5 476.6 572.9 کشور اتحادیه اروپا 82

 .IEA, International Energy Agency, Online Data Services, www.iea.org مأخذ:

باه   2512باشد. سنگ نفتی از ساال   های بیتومینه و سنگ نفتی می سنگ شامل آنتراسیت، کک شو، نیمه بیتومینه، لیگنیت، زغال نارس، سایر زغال زغال (1
 سازی را به دست آورد. های گاز و کک کوره کک توان گاز کارخانه سنگ اضافه شده است. از سنگ نفت می ستون زغال

 گردد. می OECDغیرو  OECDسنگ نفتی کشورهای  میلیون تن تولید و مصرف زغال 4/10و  1/11 شامل (2
 باشند. می 50/5 مقادیر کمتر از  ◊
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 2107 -210۲ و 211۲هاي  به تفكيك كشورها  طي سال (0)سنگ كك شو و حرارتي (: توليد زغال2-26جدول )
 )ميليون تن(

 نام كشور
2009 2017 2018 2019 

 حرارتي كك شو حرارتي كك شو حرارتي كك شو يحرارت كك شو

 آمريكاي شمالي
        

 525.2 66.1 561.6 72.0 573.0 65.5 860.4 46.6 ایاالت متحده امریکا
 16.8 33.9 19.4 32.2 24.4 28.1 29.4 23.0 کانادا

 5.7 4.0 7.1 4.7 6.8 4.6 8.8 3.2 مکزیک
 547.7 104.0 588.0 109.0 604.2 98.2 898.6 72.8 جمع آمريكاي شمالي

 آمريكاي مركزي و جنوبي
        

 ◊ - 0.1 - ◊ - 0.1 - آرژانتین
 - - - - - - - - اکوادور

 3.8 - 3.4 - 3.3 - 3.7 - برزیل
 0.3 - 0.2 - 0.3 - 0.3 - پرو

 1.6 - 2.3 - 2.4 - 0.6 - شیلی
 77.0 5.1 78.7 5.6 86.1 4.5 70.8 2.0 کلمبیا

 0.8 - 0.2 - 0.5 - 3.3 - ونزوئال
 - - - - - - - - سایر

 83.4 5.1 84.8 5.6 92.6 4.5 78.8 2.0 جمع آمريكاي مركزي و جنوبي

 اروپا و اورآسيا
        

 - - - - - - - - آذربایجان
 - - 1.3 1.5 1.6 2.3 5.9 9.1 آلمان

 - - - - - - - - اتریش
 0.2 - 0.2 - 0.1 - 0.1 - ازبکستان

 - - 2.4 - 3.0 - 9.4 - نیااسپا
 - - - - - - - - استونی

 - - - - - - - - اسلواکی
 1.9 0.3 2.5 ◊ 3.0 ◊ 17.1 0.2 انگلستان
 19.8 5.8 21.6 4.6 18.9 5.2 35.7 19.2 اوکراین

 - - - - - - 0.1 - ایتالیا
 - - - - - - - - ایرلند
 - - - - - - - - بلژیک

 - - - - - - ◊ - بلغارستان
 - - - - - - - - پرتغال

 2.0 - 1.8 - 1.7 - 0.2 - تاجیکستان
 - - - - - - - - ترکمنستان

 2.0 0.7 2.2 0.7 1.9 0.8 2.4 1.6 ترکیه
 1.4 2.0 2.1 2.2 2.5 2.9 5.1 5.9 جمهوری چک

 - - - - - - - - دانمارک
 - - - - - - - - بالروس )روسیه سفید(

 237.1 98.6 247.0 91.6 226.6 86.2 147.1 59.9 روسیه
 - - - - - - ◊ - رومانی

 - - - - - - - - سوئد
 - - - - - - - - سوئیس
 - - - - - - - - فرانسه
 - - - - - - - - فنالند

 0.3 - 0.3 - 0.2 - 0.1 - قرقیزستان
 94.8 4.2 96.7 4.3 90.9 4.4 84.8 11.0 قزاقستان

 - - - - - - - - لوکزامبورگ



   تحوالت بخش انرژي در جهان  

  

205 

 ... ادامه 2107 -210۲ و 211۲هاي  به تفكيك كشورها  طي سال (0)سنگ كك شو و حرارتي (: توليد زغال2-26جدول )

 )ميليون تن(

 نام كشور
2009 2017 2018 2019 

 حرارتي كك شو حرارتي كك شو حرارتي كك شو حرارتي كك شو

 49.6 12.1 51.3 12.0 53.0 12.5 68.9 8.5 لهستان
 - - - - - - - - لیتوانی

 - - - - - - - - مجارستان
 0.1 - 0.2 - 0.1 - 2.6 - نروژ
 - - - - - - - - هلند

 - - - - - - - - یونان
 0.1 - 0.3 - 0.1 - 5.8 - سایر

 409.2 123.6 430.0 117.1 403.7 114.3 385.5 115.4 جمع اروپا و اورآسيا
 خاورميانه

        
 0.2 1.5 0.2 1.5 0.1 1.4 0.1 1.0 جمع خاورميانه

 آفريقا
        

 249.7 3.9 251.7 3.9 253.1 4.0 247.8 1.7 آفریقای جنوبی
 - - - - - - - - الجزایر

 - - - - - - - - لیبی
 - - - - - - - - مصر

 - - - - - - - - مراکش
 0.05 - 0.05 - 0.05 - ◊ - نیجریه

 9.8 4.8 12.8 7.3 10.9 7.6 3.8 0.3 سایر
 259.5 8.8 264.5 11.2 264.0 11.7 251.6 2.0 جمع آفريقا

 آسيا و اقيانوسيه
        

 271.6 188.3 259.8 179.4 252.7 190.0 206.1 129.8 استرالیا
 610.4 5.8 543.1 5.1 490.4 4.3 289.2 2.0 اندونزی
 1.0 - 0.9 - 1.2 - 0.8 - بنگالدش
 3.8 - 3.2 - 3.0 - 2.3 - پاکستان

 - - - - - - - - تایلند
 2967.3 502.5 2852.7 483.7 2678.6 515.1 2442.7 448.5 چین

 - - - - - - - - چین تایپه
 1.6 1.2 1.7 1.2 1.4 1.2 2.3 1.9 زالند نو

 0.7 - 1.3 - 1.3 - 1.2 - ژاپن
 - - - - - - - - سنگاپور

 11.2 - 11.8 - 11.9 - 4.7 - فیلیپین
 1.1 - 1.1 - 1.5 - 2.5 - کره جنوبی
 31.1 - 18.1 - 21.7 - 25.5 - کره شمالی

 3.5 - 2.7 - 3.0 - 2.1 - مالزی
 45.7 - 42.4 - 38.2 - 44.1 - ویتنام

 682.9 35.7 687.6 37.3 635.3 33.4 487.6 36.1 هند
 12.4 30.5 10.4 27.1 9.3 25.7 6.4 4.5 سایر

 4644.2 764.0 4436.7 733.7 4149.5 769.6 3517.5 622.8 جمع آسيا و اقيانوسيه
 5944.1 1007.1 5804.2 978.0 5514.2 999.6 5132.1 816.0 جمع جهان
 OECD 229.8 1223.0 307.8 928.7 306.0 916.3 308.5 879.3کشورهای 

 OECD 586.2 3909.2 691.8 4585.5 672.0 4888.0 698.5 5064.9کشورهای غیر 
 52.8 14.4 59.7 15.8 63.0 17.7 106.6 23.8 کشور اتحادیه اروپا 82

 .IEA, International Energy Agency, Online Data Services, www.iea.org مأخذ:

 باشد. ( شامل زغال سنگ لیگنیت، نارس و سنگ نفتی نمی1
 باشند. می 50/5 مقادیر کمتر از ◊
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 2107 -210۲ و 211۲هاي  كشورها طي سالبه تفكيك  (0)سنگ كك شو و حرارتي (: مصرف زغال2-25جدول )
 )ميليون تن(

 نام كشور
2009 2017 2018 2019 

 حرارتي كك شو حرارتي كك شو
 

 كك شو حرارتي كك شو

 آمريكاي شمالي
        

 468.7 16.3 549.5 16.8 561.5 16.0 839.3 14.0 ایاالت متحده امریکا

 19.4 3.2 20.0 3.2 26.5 2.1 34.8 3.4 کانادا

 14.1 4.6 14.0 5.0 13.9 6.0 14.5 3.8 مکزیک
 502.2 24.1 583.4 25.0 601.9 24.0 888.6 21.2 جمع آمريكاي شمالي

 آمريكاي مركزي و جنوبي
        

 0.8 0.9 1.0 1.1 0.9 1.0 0.9 0.6 آرژانتین

 - - - - - - - - اکوادور

 12.5 10.1 12.8 11.1 13.1 11.3 6.8 9.1 برزیل

 0.9 - 0.9 - 1.0 - 1.1 - پرو

 14.2 0.7 12.6 0.5 12.8 0.5 6.2 0.6 شیلی

 4.3 3.0 4.2 3.5 4.9 3.0 4.2 1.2 کلمبیا

 ◊ - 0.05 - 0.1 - 0.3 - ونزوئال

 3.8 - 3.4 - 3.0 - 1.6 - سایر
 36.7 14.7 34.8 16.2 35.7 15.7 21.1 11.5 جمع آمريكاي مركزي و جنوبي

 اروپا و اورآسيا
        

 - - - - - - - - آذربایجان

 29.3 11.2 35.6 15.1 37.7 15.8 37.9 15.5 آلمان

 1.5 1.8 1.5 1.7 1.7 1.8 1.6 1.7 اتریش

 0.8 - 0.8 - 0.3 - 0.1 - ازبکستان

 7.5 1.0 18.7 1.6 21.3 1.8 17.2 2.5 اسپانیا

 0.05 - 0.1 - 0.05 - 0.1 - استونی

 1.0 2.3 1.2 2.7 1.1 2.7 1.9 2.4 اسلواکی

 5.5 2.5 9.6 2.3 11.2 3.0 43.0 5.8 انگلستان

 29.0 17.6 32.1 15.6 28.6 14.2 36.6 24.8 اوکراین

 7.2 2.3 11.5 2.4 12.9 2.3 16.4 3.6 ایتالیا

 0.5 - 1.2 - 1.8 - 1.8 - ایرلند

 2.0 1.6 2.0 1.6 2.0 1.6 2.7 2.0 بلژیک

 1.0 - 1.0 - 0.9 - 3.0 - بلغارستان

 2.1 - 4.5 - 5.4 - 4.7 - پرتغال

 2.0 - 1.8 - 1.7 - 0.2 - تاجیکستان

 - - - - - - - - ترکمنستان

 34.8 7.0 34.7 6.4 33.8 6.3 17.6 7.2 ترکیه

 2.0 3.2 3.2 3.4 3.7 3.4 3.8 2.9 جمهوری چک

 1.5 - 2.7 - 2.7 - 6.8 - دانمارک

 0.7 - 0.6 - 0.6 - 0.1 - )روسیه سفید( بالروس

 76.2 71.2 92.2 66.0 84.5 64.4 69.6 46.8 روسیه

 0.9 ◊ 0.8 ◊ 0.8 ◊ 0.8 0.3 رومانی

 0.9 1.5 1.3 1.5 1.1 1.5 1.0 1.4 سوئد

 ◊ - 0.1 - 0.1 - 0.2 - سوئیس

 6.1 4.3 8.6 4.4 10.3 4.5 12.8 3.5 فرانسه

 2.4 1.1 2.9 1.3 3.2 1.2 4.5 0.9 فنالند

 0.1 - 0.7 - 0.9 - 1.2 - قرقیزستان

 73.6 3.1 74.6 3.5 67.0 3.3 56.8 10.7 قزاقستان
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 ... ادامه 2107 -210۲و  211۲هاي  به تفكيك كشورها طي سال (0)سنگ كك شو و حرارتي (: مصرف زغال2-25جدول )

 )ميليون تن(

 نام كشور
2009 2017 2018 2019 

 كك شو حرارتي كك شو كك شو حرارتي كك شو حرارتي كك شو

 0.1 - 0.1 - 0.1 - 0.1 - زامبورگلوک
 56.6 12.4 62.1 12.7 60.7 13.1 65.8 9.9 لهستان
 0.3 - 0.3 - 0.3 - 0.2 - لیتوانی

 0.1 1.3 0.2 1.3 0.2 1.3 0.8 1.0 مجارستان
 0.8 - 0.8 - 0.8 - 0.5 - نروژ
 5.9 4.3 8.8 4.3 10.3 4.4 8.4 3.4 هلند

 0.3 - 0.4 - 0.4 - 0.3 - یونان
 2.1 1.4 2.4 1.5 2.0 1.3 7.6 0.9 ایرس

 354.9 151.1 419.0 149.4 410.2 148.0 426.3 147.2 جمع اروپا و اورآسيا
 خاورميانه

        
 9.4 4.0 9.4 3.8 9.9 4.0 12.3 1.4 جمع خاورميانه

 آفريقا
        

 171.5 3.6 182.0 3.8 183.0 3.6 189.1 3.0 آفریقای جنوبی
 - ◊ - ◊ - - - 0.3 الجزایر

 - - - - - - - - لیبی
 2.2 0.3 4.7 0.7 2.2 0.6 - 1.3 مصر

 10.1 - 7.5 - 6.7 - 4.1 - مراکش
 0.05 - 0.05 - - - ◊ - نیجریه

 8.9 0.1- 10.4 0.3 9.6 0.1 5.9 0.3 سایر
 192.8 3.9 204.7 4.8 201.6 4.3 199.2 5.0 جمع آفريقا

 آسيا و اقيانوسيه
        

 54.1 3.6 56.0 4.2 53.9 4.4 68.3 3.5 الیااستر
 161.3 7.4 114.3 5.5 100.9 4.5 57.8 0.1 اندونزی
 5.0 - 4.4 - 4.0 - 1.6 - بنگالدش
 16.9 - 17.6 - 16.7 - 6.5 0.4 پاکستان

 16.8 - 19.2 - 19.4 - 15.5 - تایلند
 3243.0 575.8 3235.0 547.3 3127.5 580.5 2657.5 485.3 چین

 57.6 6.7 60.7 7.1 60.0 6.8 56.3 4.1 ن تایپهچی
 2.6 ◊ 2.1 ◊ 2.0 0.1 2.7 ◊ زالند نو

 139.2 46.5 138.3 46.7 140.8 47.3 115.6 49.3 ژاپن
 0.9 - 0.8 - 1.5 - - - سنگاپور

 32.4 - 30.7 - 29.0 - 10.1 - فیلیپین
 93.7 36.4 100.7 36.3 104.5 36.2 85.7 21.2 کره جنوبی

 31.8 - 18.1 - 19.7 - 22.5 - شمالیکره 
 38.9 - 35.9 - 32.9 - 16.7 - مالزی
 88.5 - 67.5 - 51.1 - 22.4 - ویتنام

 846.7 93.6 862.3 94.6 807.9 90.3 545.8 62.4 هند
 23.1 0.1 21.6 0.1 22.0 0.1 15.5 0.1 سایر

 4852.4 770.1 4785.1 741.9 4593.9 770.2 3700.6 626.4 جمع آسيا و اقيانوسيه
 5948.3 967.9 6036.5 941.1 5853.2 966.1 5247.9 812.7 جمع جهان
 OECD 159.4 1430.0 177.4 1147.5 175.7 1113.8 169.3 982.9کشورهای 

 OECD 653.3 3818.0 788.8 4705.7 765.4 4922.7 798.7 4965.5کشورهای غیر 
 135.8 50.9 179.3 56.5 190.9 58.5 237.2 56.8 کشور اتحادیه اروپا 82

 .IEA, International Energy Agency, Online Data Services, www.iea.org :مأخذ

 د.گرد سنگ لیگنیت، نارس و سنگ نفتی نمی ( شامل زغال1
 باشند. می 50/5 مقادیر کمتر از ◊
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 2107 -210۲و  211۲ي ها جهان به تفكيك مناطق طي سال سنگ در مصرف انواع زغال (: توليد و2-22جدول )

 )ميليون تن(

 نام كشور
 مصرف توليد

2009 2017 2018 2019 2009 2017 2018 2019 

 آمريكاي شمالي
        

 24.1 25.0 24.0 21.2 104.0 109.0 98.2 72.8 زغال کک شو

 502.2 583.4 601.9 888.6 547.7 588.0 604.2 898.6 زغال حرارتی

 56.4 62.0 73.6 76.1 57.4 60.9 73.2 77.0 زغال لیگنیت و نارس

 - - - - - - - - سنگ نفتی

 582.7 670.4 699.5 985.9 709.1 757.9 775.6 1048.4 (1)جمع زغال سنگ 

 17.2 17.9 16.8 14.8 15.7 16.3 15.3 14.9 (8)محصوالت حاصل از زغال سنگ 

 599.9 688.3 716.4 1000.6 724.8 774.2 790.9 1063.3 (3)کل زغال سنگ 

 آمريكاي مركزي و جنوبي
        

 14.7 16.2 15.7 11.5 5.1 5.6 4.5 2.0 زغال کک شو

 36.7 34.8 35.7 21.1 83.4 84.8 92.6 78.8 زغال حرارتی

 1.6 1.5 1.5 1.5 1.6 1.5 1.5 2.1 زغال لیگنیت و نارس

 - - - - - - - - سنگ نفتی

 53.0 52.5 52.8 34.2 90.1 91.8 98.6 82.8 (1)جمع زغال سنگ 

 11.3 14.1 13.6 10.1 10.1 15.3 14.2 10.1 (8)محصوالت حاصل از زغال سنگ 

 64.3 66.6 66.4 44.2 100.2 107.1 112.8 92.9 (3)کل زغال سنگ 

 اروپا و اورآسيا
        

 151.1 149.4 148.0 147.2 123.6 117.1 114.3 115.4 زغال کک شو

 354.9 419.0 410.2 426.3 409.2 430.0 403.7 385.5 زغال حرارتی

 554.6 616.0 616.1 646.3 565.6 624.2 619.6 646.2 زغال لیگنیت و نارس

 15.0 21.4 21.9 13.8 15.7 21.9 21.6 14.9 سنگ نفتی

 1075.6 1205.8 1196.3 1233.5 1114.2 1193.2 1159.2 1162.0 (1)جمع زغال سنگ 

 70.8 108.6 108.5 102.7 75.3 110.4 109.2 104.4 (8)سنگ محصوالت حاصل از زغال 

 1146.3 1314.4 1304.8 1336.2 1189.5 1303.6 1268.5 1266.4 (3)کل زغال سنگ 

 خاورميانه
        

 4.0 3.8 4.0 1.4 1.5 1.5 1.4 1.0 زغال کک شو

 9.4 9.4 9.9 12.3 0.2 0.2 0.1 0.1 زغال حرارتی

 - - - ◊ - - - - زغال لیگنیت و نارس

 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 سنگ نفتی

 13.8 13.6 14.3 14.1 2.1 2.1 2.0 1.6 (1)جمع زغال سنگ 

 - 1.8 1.4 1.7 - 1.4 1.3 1.0 (8)محصوالت حاصل از زغال سنگ 

 13.8 15.4 15.8 15.8 2.1 3.5 3.3 2.6 (3)کل زغال سنگ 



   تحوالت بخش انرژي در جهان  

  

233 

 ... ادامه 2107 -210۲و  211۲هاي  جهان به تفكيك مناطق طي سال سنگ در زغال مصرف انواع (: توليد و2-22جدول )

 )ميليون تن(

 نام كشور
 مصرف توليد

2009 2017 2018 2019 2009 2017 2018 2019 

 آفريقا
        

 3.9 4.8 4.3 5.0 8.8 11.2 11.7 2.0 زغال کک شو

 192.8 204.7 201.6 199.2 259.5 264.5 264.0 251.6 زغال حرارتی

 0.3 0.3 0.3 0.2 0.3 0.3 0.3 0.2 زغال لیگنیت و نارس

 ● - - - ● - - - سنگ نفتی

 196.9 209.8 206.2 204.3 268.5 276.0 276.0 253.8 (1)جمع زغال سنگ 

 ● 3.5 3.1 2.9 ● 3.1 2.9 3.0 (8)محصوالت حاصل از زغال سنگ 

 196.9 213.3 209.3 207.2 268.5 279.1 278.8 256.9 (3)کل زغال سنگ 

 آسيا و اقيانوسيه
        

 770.1 741.9 770.2 626.4 764.0 733.7 769.6 622.8 زغال کک شو

 4852.4 4785.1 4593.9 3700.6 4644.2 4436.7 4149.5 3517.5 زغال حرارتی

 124.4 129.3 140.8 130.7 125.5 130.6 141.7 130.7 زغال لیگنیت و نارس

 - - - - - - - - سنگ نفتی

 5746.9 5656.3 5504.9 4457.7 5533.7 5301.0 5060.9 4271.1 (1)جمع زغال سنگ 

 52.9 559.4 564.5 465.6 53.9 561.6 553.2 457.3 (8)محصوالت حاصل از زغال سنگ 

 5799.8 6215.7 6069.4 4923.3 5587.5 5862.6 5614.0 4728.3 (3)کل زغال سنگ 

 كل جهان 
        

 967.9 941.1 966.1 812.7 1007.1 978.0 999.6 816.0 زغال کک شو

 5948.3 6036.5 5853.2 5247.9 5944.1 5804.2 5514.2 5132.1 زغال حرارتی

 737.3 809.1 832.4 854.8 750.4 817.4 836.3 856.2 زغال لیگنیت و نارس

 15.4 21.8 22.3 14.2 16.1 22.3 22.1 15.4 سنگ نفتی

 7669.0 7808.4 7674.1 6929.6 7717.7 7622.0 7372.2 6819.7 (1)غال سنگ جمع ز

 152.2 705.2 708.0 597.7 155.0 708.0 696.1 590.7 (8)محصوالت حاصل از زغال سنگ 

 7821.1(4) 8513.7 8382.1 7527.4 7872.7(4) 8330.0 8068.3 7410.4 (3)کل زغال سنگ 

 OECDكشورهاي 
        

 169.3 175.7 177.4 159.4 308.5 306.0 307.8 229.8 شوزغال کک 

 982.9 1113.8 1147.5 1430.0 879.3 916.3 928.7 1223.0 زغال حرارتی

 451.3 515.4 535.0 590.6 452.9 513.5 531.4 591.3 زغال لیگنیت و نارس

 15.4 21.8 22.3 14.2 16.1 22.3 22.1 15.4 سنگ نفتی

 1618.8 1826.7 1882.2 2194.1 1656.8 1758.1 1790.0 2059.5 (1)جمع زغال سنگ 

 116.2 122.7 121.5 112.2 117.3 122.3 120.7 112.7 (8)محصوالت حاصل از زغال سنگ 

 1735.0 1949.4 2003.8 2306.3 1774.2 1880.4 1910.8 2172.2 (3)کل زغال سنگ 
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 ... ادامه 2107 -210۲و  211۲هاي  تفكيك مناطق طي سال جهان به سنگ در مصرف انواع زغال (: توليد و2-22جدول )

 )ميليون تن(

 نام كشور
 مصرف توليد

2009 2017 2018 2019 2009 2017 2018 2019 

 OECDكشورهاي غير 
        

 798.7 765.4 788.8 653.3 698.5 672.0 691.8 586.2 زغال کک شو

 4965.5 4922.7 4705.7 3818.0 5064.9 4888.0 4585.5 3909.2 زغال حرارتی

 285.9 293.7 297.4 264.3 297.4 303.9 304.9 264.9 زغال لیگنیت و نارس

 ◊ - - - ◊ - - - سنگ نفتی

 6050.1 5981.7 5791.8 4735.6 6060.9 5863.9 5582.2 4760.2 (1)جمع زغال سنگ 

 36.0 582.5 586.5 485.5 37.7 585.7 575.4 478.0 (8)محصوالت حاصل از زغال سنگ 

 6086.1 6564.3 6378.3 5221.0 6098.5 6449.5 6157.6 5238.2 (3)کل زغال سنگ 

 كشور عضواتحاديه اروپا 28
        

 50.9 56.5 58.5 56.8 14.4 15.8 17.7 23.8 زغال کک شو

 135.8 179.3 190.9 237.2 52.8 59.7 63.0 106.6 زغال حرارتی

 315.0 380.8 391.9 427.1 314.3 379.2 389.8 427.5 زغال لیگنیت و نارس

 ● 21.4 21.9 13.8 ● 21.9 21.6 14.9 سنگ نفتی

 501.7 637.9 663.2 734.9 381.5 476.6 492.2 572.9 (1)جمع زغال سنگ 

 ● 45.3 46.1 45.7 ● 47.4 47.7 46.0 (8)محصوالت حاصل از زغال سنگ 

 501.7 683.2 709.3 780.6 381.5 524.0 539.9 618.9 (3)کل زغال سنگ 

 .IEA, International Energy Agency, Online Data Services, www.iea.org مأخذ:

باه   2512باشد. سنگ نفتی از ساال   های بیتومینه و سنگ نفت می سنگ شامل آنتراسیت، کک شو، نیمه بیتومینه، لیگنیت، زغال نارس، سایر زغال زغال (1

 سازی را بدست آورد. های کک های گاز و کک کوره توان گاز کارخانه است. از سنگ نفت می سنگ اضافه شده ستون زغال

 گردد.شامل پتنت فیول، کک کوره کک سازی، کک گازی ، قطران و بریکت ها و محصوالت زغال نارس می (2

 شامل زغال سنگ و محصوالت حاصل از آن می گردد (2

و برخای از    OECDسانگ کلیاه کشاورهای     میلیون تن محصوالت حاصال از زغاال   5/100 فتی  ومیلیون تن سنگ ن 1/11 کل تولید زغال سنگ شامل (4

سنگ کلیاه   میلیون تن محصوالت حاصل از زغال 2/102 و یمیلیون تن سنگ نفت 4/10 سنگ نیز شامل باشد. و مصرف زغال می OECDکشورهای غیر 

 گردد. می  OECDو برخی از کشورهای غیر  OECDکشورهای 

 باشند. می 50/5 مقادیر کمتر از ◊      باشند. یر در دسترس نمیمقاد ●
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 2108هاي حاصل از آن به تفكيك كشورهاي مختلف در سال  سنگ جهان و فرآورده (: مصرف نهايي زغال2-27جدول )
 )ميليون تن(

 حمل و نقل صنعت نام كشور
 خانگي، تجاري

 و عمومي

 كشاورزي و
 ماهيگيري

 مصارف
 نامشخص

 رمصارف غي
 (0)انرژي

 جمع

 آمريكاي شمالي
       

 24.1 - - - 0.8 - 23.3 ایاالت متحده امریکا

 2.8 0.2 - - ◊ - 2.6 کانادا

 4.8 0.1 - - - - 4.7 مکزیک
 31.8 0.3 - - 0.8 - 30.6 جمع آمريكاي شمالي

 آمريكاي مركزي و جنوبي
    

- 
  

 0.2 0.1 - - - - 0.1 آرژانتین

 0.0 - - - - - - اکوادور

 10.3 0.2 - - - - 10.2 برزیل

 0.8 - - - - - 0.8 پرو

 0.3 - - ◊ - - 0.3 شیلی

 3.8 - - - 0.1 - 3.7 کلمبیا

 0.0 - - - - - - ونزوئال

 0.8 ◊ - - ◊ - 0.8 سایر

 16.3 0.3 ◊ ◊ 0.1 - 16.0 جمع آمريكاي مركزي و جنوبي

 اروپا و اورآسيا
       

 - - - - - - - آذربایجان

 7.5 0.8 - - 1.0 - 5.8 آلمان

 0.6 ◊ - ◊ - - 0.5 اتریش

 2.2 - 0.7 - 1.3 ◊ 0.2 ازبکستان

 1.0 0.1 0.2 - 0.1 - 0.6 اسپانیا

 0.4 0.3 - ◊ ◊ - 0.2 استونی

 0.8 0.1 - ◊ 0.2 - 0.5 اسلواکی

 3.0 0.1 ◊ - 0.8 ◊ 2.2 انگلستان

 8.6 0.8 - ◊ 1.9 ◊ 5.8 اوکراین

 1.2 0.1 - - - - 1.1 ایتالیا

 0.9 - - - 0.8 - 0.2 ایرلند

 1.9 0.3 - ◊ 0.1 - 1.5 بلژیک

 0.7 0.1 ◊ ◊ 0.2 - 0.3 بلغارستان

 - - - - - - ◊ پرتغال

 1.0 - - - 0.5 - 0.6 تاجیکستان

 - - - - - - - ترکمنستان

 19.1 - - - 7.0 - 12.1 ترکیه

 4.1 0.4 - ◊ 1.9 ◊ 1.8 جمهوری چک

 0.2 - - ◊ - - 0.2 کدانمار

 1.5 0.1 - ◊ 0.5 ◊ 1.0 بالروس )روسیه سفید(

 32.7 0.3 - 0.1 4.3 - 28.0 روسیه

 1.0 ◊ - 0.1 0.2 - 0.7 رومانی

 0.8 ◊ - - - - 0.8 سوئد

 0.2 - - - ◊ - 0.2 سوئیس

 3.1 0.4 ◊ ◊ 0.1 - 2.6 فرانسه

 1.3 - - 0.2 ◊ - 1.0 فنالند

 1.9 - ◊ ◊ 1.5 ◊ 0.4 قرقیزستان

 20.9 - - 0.3 10.9 ◊ 9.8 قزاقستان
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 ... ادامه 2108هاي حاصل از آن به تفكيك كشورهاي مختلف در سال  سنگ جهان و فرآورده (: مصرف نهايي زغال2-27جدول )
 )ميليون تن(

 حمل و نقل صنعت نام كشور
 خانگي، تجاري

 و عمومي

 كشاورزي و
 ماهيگيري

 مصارف
 نامشخص

 مصارف غير
 (0)انرژي

 جمع

 0.1 - ◊ - - - 0.1 لوکزامبورگ
 18.6 0.1 - 1.6 11.5 - 5.4 لهستان
 0.4 - - ◊ 0.2 - 0.2 لیتوانی

 0.5 ◊ - ◊ 0.3 - 0.2 مجارستان
 0.8 0.1 - - - - 0.7 نروژ
 0.5 ◊ ◊ - ◊ - 0.5 هلند

 0.5 - - ◊ ◊ - 0.5 یونان
 4.1 ◊ ◊ ◊ 1.5 - 2.6 سایر

 142.0 3.9 0.9 2.3 46.6 0.1 88.1 جمع اروپا و اورآسيا
 خاورميانه

       
 4.4 0.4 ◊ - - - 3.9 جمع خاورميانه

 آفريقا
       

 26.3 1.8 0.2 0.8 12.3 - 11.2 آفریقای جنوبی
 0.1 - - - - - 0.1 الجزایر

 - - - - - - - لیبی
 4.9 - - - - - 4.9 مصر

 - - - - - - ◊ مراکش
 - - - - - - - نیجریه

 4.8 - - ◊ - - 4.7 یرسا
 36.1 1.8 0.2 0.8 12.3 ◊ 20.9 جمع آفريقا

 آسيا و اقيانوسيه
       

 5.7 - - - ◊ - 5.7 استرالیا
 29.4 - - - - - 29.4 اندونزی
 3.6 - - - - - 3.6 بنگالدش
 14.3 - - - - - 14.3 پاکستان

 10.9 - - - - - 10.9 تایلند
 1029.8 84.5 37.0 27.1 121.0 ◊ 760.1 چین

 6.9 0.5 - - - - 6.3 چین تایپه
 1.1 - - 0.1 0.1 - 1.0 زالند نو

 20.0 1.0 - - 0.3 ◊ 18.7 ژاپن
 0.3 - - - - - 0.3 سنگاپور

 4.6 - - - - - 4.6 فیلیپین
 12.5 0.6 - - 1.0 - 10.9 کره جنوبی
 4.7 - 1.2 - - - 3.5 کره شمالی

 2.9 - - - - - 2.9 مالزی
 27.2 - - ◊ 4.2 - 22.9 امویتن
 215.9 - 13.4 - 19.3 - 183.1 هند

 7.3 - 0.8 ◊ 0.8 ◊ 5.6 سایر
 1397.1 86.7 52.5 27.2 146.7 ◊ 1083.9 جمع آسيا و اقيانوسيه

 1627.6 93.5 53.6 30.3 206.6 0.1 1243.5 جمع جهان
 OECD 106.3 ◊ 26.2 1.9 0.2 4.6 139.2کشورهای 

 OECD 1137.2 0.1 180.5 28.4 53.4 88.9 1488.4کشورهای غیر 
 49.3 2.6 0.2 1.9 17.5 ◊ 27.0 کشور اتحادیه اروپا 82

 .IEA, International Energy Agency, Online Data Services, www.iea.org مأخذ:
هاای   می باه نناوان خاوراک بارای ساایر فارآورده      مصارف غیرانرژی خوراک شامل مصارف متعددی ازجمله جهت ساخت متانول یا آمونیااک، در بشاش پتروشای    (1

 گردد. نمایند( می ها استفاده می پتروشیمی )در ساخت مواد ساختمانی و یا برای تولید کربن در ساخت آندها و برخی فرآیندهای شیمیایی دیگر که از خرده کک

  باشند. می 50/5 مقادیر کمتر از ◊
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 210۲هاي حاصل از آن به تفكيك كشورهاي مختلف در سال  دهسنگ جهان و فرآور (: مصرف  زغال2-28جدول )

 )ميليون تن(

 نام كشور

 سنگ زغال
محصوالت حاصل 

 (2)از زغال سنگ
 جمع

 حرارتي كك شو
 ليگنيت و 
 زغال نارس

 (0)جمع سنگ نفتي

 آمريكاي شمالي
       

 543.5 11.3 532.2 - 47.1 468.7 16.3 ایاالت متحده امریکا
 35.2 3.6 31.6 - 9.0 19.4 3.2 کانادا

 21.2 2.2 19.0 - 0.3 14.1 4.6 مکزیک
 599.9 17.2 582.7 - 56.4 502.2 24.1 جمع آمريكاي شمالي

 آمريكاي مركزي و جنوبي
       

 1.8 ● 1.8 ● - 0.8 0.9 آرژانتین
 - ● - ● - - - اکوادور

 35.1 10.8 24.3 - 1.6 12.5 10.1 برزیل
 0.9 ● 0.9 ● - 0.9 - پرو

 15.4 0.5 14.9 - - 14.2 0.7 شیلی
 7.3 ● 7.3 ● - 4.3 3.0 کلمبیا

 0.0 ● ◊ ● - ◊ - ونزوئال
 3.8 ● 3.8 ● ◊ 3.8 - سایر

 64.3 11.3 53.0 - 1.6 36.7 14.7 جمع آمريكاي مركزي و جنوبي
 اروپا و اورآسيا

       
 - ● - ● - - - آذربایجان

 185.2 13.5 171.8 - 131.3 29.3 11.2 آلمان
 5.6 2.4 3.2 - ◊ 1.5 1.8 اتریش

 7.1 ● 7.1 ● 6.3 0.8 - ازبکستان
 10.0 1.5 8.5 - - 7.5 1.0 اسپانیا

 15.1 - 15.1 15.0 0.1 0.05 - استونی
 6.7 1.5 5.3 - 1.9 1.0 2.3 اسلواکی
 10.5 2.6 7.9 - - 5.5 2.5 انگلستان
 47.4 0.3 47.2 - 0.5 29.0 17.6 اوکراین

 11.7 2.3 9.5 - ◊ 7.2 2.3 ایتالیا
 3.5 0.1 3.4 - 2.9 0.5 - ایرلند
 5.7 2.1 3.6 - - 2.0 1.6 بلژیک

 28.9 - 28.9 ◊ 27.9 1.0 - بلغارستان
 2.1 ◊ 2.1 - - 2.1 - پرتغال

 2.0 ● 2.0 ● 0.1 2.0 - تاجیکستان
 - ● - ● - - - ترکمنستان

 132.4 5.0 127.5 - 85.7 34.8 7.0 ترکیه
 44.2 2.6 41.6 - 36.4 2.0 3.2 جمهوری چک

 1.5 ◊ 1.5 - - 1.5 - دانمارک
 3.5 0.8 2.7 - 2.0 0.7 - )روسیه سفید( بالروس
 245.1 24.2 220.9 - 73.5 76.2 71.2 روسیه
 22.5 ● 22.5 ● 21.6 0.9 ◊ رومانی

 4.4 1.4 3.0 - 0.6 0.9 1.5 سوئد
 0.1 ◊ 0.1 - 0.1 ◊ - سوئیس

 14.3 3.9 10.5 - 0.1 6.1 4.3 سهفران
 10.0 1.0 9.1 - 5.5 2.4 1.1 فنالند

 1.9 ● 1.9 ● 1.8 0.1 - قرقیزستان
 79.7 ● 79.7 ● 3.1 73.6 3.1 قزاقستان

 0.1 ◊ 0.1 - - 0.1 - لوکزامبورگ
 122.2 2.8 119.4 - 50.4 56.6 12.4 لهستان
 0.4 0.1 0.3 - - 0.3 - لیتوانی

 9.1 0.7 8.4 - 7.0 0.1 1.3 مجارستان
 1.2 0.4 0.8 - - 0.8 - نروژ
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 ... ادامه 210۲هاي حاصل از آن به تفكيك كشورهاي مختلف در سال  سنگ جهان و فرآورده (: مصرف  زغال2-28جدول )

 )ميليون تن(

 نام كشور

 سنگ زغال
محصوالت حاصل 

 (2)از زغال سنگ
 جمع

 حرارتي كك شو
 ليگنيت و 
 زغال نارس

 (0)جمع يسنگ نفت

 12.2 2.0 10.2 - ◊ 5.9 4.3 هلند
 26.6 - 26.6 - 26.3 0.3 - یونان
 73.2 ◊ 73.2 ● 69.7 2.1 1.4 سایر

 1146.3 70.8 1075.6 15.0 554.6 354.9 151.1 جمع اروپا و اورآسيا
 خاورميانه

       
 13.8 - 13.8 0.4 - 9.4 4.0 جمع خاورميانه

 آفريقا
       

 175.1 ● 175.1 ● - 171.5 3.6 جنوبیآفریقای 
 ◊ ● ◊ ● - - ◊ الجزایر

 - ● - ● - - - لیبی
 2.5 ● 2.5 ● - 2.2 0.3 مصر

 10.1 ● 10.1 ● - 10.1 - مراکش
 0.05 ● 0.05 ● - 0.05 - نیجریه

 9.1 ● 9.1 ● 0.3 8.9 0.1- سایر
 196.9 ● 196.9 ● 0.3 192.8 3.9 جمع آفريقا

 آسيا و اقيانوسيه
      

 103.3 2.2 101.1 - 43.3 54.1 3.6 استرالیا 
 168.7 ● 168.7 ● - 161.3 7.4 اندونزی
 5.0 ● 5.0 ● - 5.0 - بنگالدش
 18.1 ● 18.1 ● 1.2 16.9 - پاکستان

 30.8 ● 30.8 ● 14.0 16.8 - تایلند
 3818.8 ● 3818.8 ● - 3243.0 575.8 چین

 64.3 ● 64.3 ● - 57.6 6.7 چین تایپه
 3.3 0.4 2.9 - 0.3 2.6 ◊ زالند نو

 218.3 32.6 185.7 - - 139.2 46.5 ژاپن
 0.9 ● 0.9 ● - 0.9 - سنگاپور

 32.5 ● 32.5 ● 0.1 32.4 - فیلیپین
 147.8 17.7 130.1 - - 93.7 36.4 کره جنوبی
 31.8 ● 31.8 ● - 31.8 - کره شمالی

 38.9 ● 38.9 ● - 38.9 - مالزی
 88.5 ● 88.5 ● - 88.5 - ویتنام

 984.0 ● 984.0 ● 43.7 846.7 93.6 هند
 45.0 ● 45.0 ● 21.8 23.1 0.1 سایر

 5799.8 ● 5746.9 - 124.4 4852.4 770.1 جمع آسيا و اقيانوسيه
 7821.1 (3) 152.2 7669.0 15.4 737.3 5948.3 967.9 جمع جهان
 OECD 169.3 982.9 451.3 15.4 1618.8 116.2 1735.0کشورهای 

 OECD 798.7 4965.5 285.9 - 6050.1 36.0 6086.1کشورهای غیر 
 501.7 ● 501.7 ● 315.0 135.8 50.9 کشور اتحادیه اروپا 82

 .IEA, International Energy Agency, Online Data Services, www.iea.org مأخذ:

 باشند. مقادیر در دسترس نمی ●
باه   2512باشد. سانگ نفتای از ساال     های بیتومینه و شل نفتی می نیمه بیتومینه، لیگنیت، زغال نارس، سایر زغالزغالسنگ شامل آنتراسیت، کک شو،  (1

 سازی را به دست آورد. های گاز و کک کوره کک توان گاز کارخانه سنگ اضافه شده است. از سنگ نفت می ستون زغال
 گردد. ها و محصوالت زغال نارس می کتسازی، کک گازی ، قطران و بری شامل پتنت فیول، کک کوره کک (2
سانگ کلیاه    میلیون تان محصاوالت حاصال از زغاال     2/102 و OECDمیلیون تن شل نفتی  کلیه کشورهای  4/10 کل مصرف زغال سنگ نیز شامل (2

 باشند. می 50/5 مقادیر کمتر از ◊   گردد. می  OECDو برخی از کشورهای غیر  OECDکشورهای 
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 2107 -210۲و  211۲هاي  سال طيسنگ به تفكيك كشورها  غال(: واردات ز2-2۲جدول )

 )ميليون تن(

 نام كشور
2009 2017 

 (0)كل واردات حرارتي كك شو (0)كل واردات حرارتي كك شو

 آمريكاي شمالي
      

 7.1 6.3 0.7 20.9 19.5 0.9 ایاالت متحده امریکا

 8.7 3.7 3.8 13.6 10.8 2.2 کانادا

 11.5 9.8 0.6 6.2 5.5 0.5 مکزیک
 27.3 19.8 5.0 40.7 35.7 3.7 جمع آمريكاي شمالي

 آمريكاي مركزي و جنوبي
      

 1.7 0.7 1.0 1.4 0.8 0.6 آرژانتین

 - - - - - - اکوادور

 22.7 9.6 11.6 13.1 3.5 9.1 برزیل

 0.6 0.5 - 0.8 0.8 - پرو

 11.6 11.1 0.5 6.3 5.7 0.6 شیلی

 - - - - - - کلمبیا

 - - - - - - ونزوئال

 3.5 3.1 - 1.9 1.6 - سایر
 40.1 25.1 13.0 23.4 12.4 10.3 جمع آمريكاي مركزي و جنوبي

 اروپا و اورآسيا
      

 - - - - - - آذربایجان
 52.9 37.6 12.8 41.2 32.0 6.4 آلمان

 4.6 1.7 1.8 4.1 1.5 1.7 اتریش

 0.9 0.2 - - - - ازبکستان

 19.4 17.3 1.8 17.2 15.0 2.1 اسپانیا

 0.05 0.05 - 0.1 ◊ - استونی

 4.7 1.1 2.7 5.4 2.0 2.4 اسلواکی

 9.5 5.8 2.7 38.4 32.9 5.3 انگلستان

 21.3 10.3 9.5 8.1 2.5 5.3 اوکراین

 15.9 13.0 2.3 19.5 16.3 3.2 ایتالیا

 2.0 2.0 - 2.1 2.1 - ایرلند

 4.3 1.8 1.6 5.3 3.1 1.7 بلژیک

 1.0 0.9 - 2.9 2.8 - لغارستانب

 5.7 5.7 - 5.0 5.0 - پرتغال

 ◊ ◊ - ◊ ◊ - تاجیکستان

 - - - - - - ترکمنستان

 39.1 33.0 5.3 20.6 15.2 5.2 ترکیه

 4.8 1.8 2.1 3.0 1.1 0.9 جمهوری چک

 3.1 3.1 - 6.7 6.7 - دانمارک

 0.8 0.8 - 0.1 0.1 - بالروس )روسیه سفید(

 29.2 25.7 1.0 24.4 23.6 0.2 روسیه

 1.7 0.9 ◊ 1.8 0.7 0.3 رومانی

 2.9 1.1 1.7 2.5 0.8 1.1 سوئد

 0.2 0.1 - 0.3 0.2 - سوئیس

 15.5 10.6 4.3 16.6 11.8 3.6 فرانسه

 4.3 2.8 1.2 6.3 5.0 1.0 فنالند



      

 
   3189ترازنامه انرژي سال  239

 

 ادامه...  2107 -210۲ و 211۲هاي  سال طيسنگ به تفكيك كشورها  (: واردات زغال2-2۲جدول )
 )ميليون تن(

 2017 2009 نام كشور
 (0)كل واردات حرارتي كك شو (0)كل واردات حرارتي كك شو

 0.9 0.9 - 1.1 1.1 - قرقیزستان
 1.0 ◊ ◊ 1.0 0.3 - قزاقستان

 0.1 0.1 - 0.1 0.1 - لوکزامبورگ
 13.4 9.2 3.6 10.9 8.5 2.3 لهستان
 0.4 0.3 - 0.3 0.2 - لیتوانی

 1.9 0.2 1.3 1.7 0.7 1.0 مجارستان
 1.2 0.8 - 0.7 0.4 - نروژ
 15.1 10.3 4.6 12.0 8.6 3.2 هلند

 0.4 0.4 - 0.3 0.3 - یونان
 5.0 1.9 1.4 4.0 2.0 0.8 سایر

 283.1 201.3 61.6 263.7 202.7 47.3 جمع اروپا و اورآسيا
 خاورميانه

      
 12.8 10.1 2.6 13.2 12.2 0.4 جمع خاورميانه

 فريقاآ
      

 0.6 - 0.6 2.0 - 2.0 آفریقای جنوبی
 0.3 - - 0.4 - 0.2 الجزایر

 - - - - - - لیبی
 2.9 2.2 0.6 1.4 - 1.3 مصر

 6.8 6.8 - 4.3 4.3 - مراکش
 - - - - - - نیجریه

 4.0 4.0 - 2.6 2.6 - سایر
 14.7 13.0 1.2 10.6 6.8 3.5 جمع آفريقا

 آسيا و اقيانوسيه
      

 0.3 0.1 ◊ ◊ - - استرالیا
 4.5 - 4.5 0.1 - 0.1 اندونزی
 2.8 2.8 - 0.8 0.8 - بنگالدش
 13.7 13.7 - 4.7 4.2 0.4 پاکستان

 23.5 23.3 - 16.9 16.7 - تایلند
 284.4 214.4 69.9 133.9 97.5 34.4 چین

 67.9 61.0 6.6 59.1 55.0 4.1 چین تایپه
 0.5 0.5 - 0.7 0.7 - زالند نو

 188.1 139.5 47.3 164.2 114.4 49.3 ژاپن
 1.5 1.5 - ◊ - - سنگاپور

 22.3 22.0 - 7.7 7.4 - فیلیپین
 139.2 103.0 35.9 103.2 82.3 20.7 کره جنوبی
 0.9 0.7 - 0.2 ◊ - کره شمالی

 30.4 30.4 - 14.5 14.5 - مالزی
 14.7 14.5 - 0.8 0.7 - ویتنام

 214.1 157.6 51.8 98.5 65.0 31.1 هند
 17.9 17.9 - 13.0 13.0 - سایر

 1026.7 802.8 216.1 618.2 472.3 140.1 جمع آسيا و اقيانوسيه
 1404.7 1072.0 299.4 969.8 742.0 205.2 جمع جهان
 OECD 114.9 421.0 548.0 138.4 442.8 597.6کشورهای 

 OECD 90.3 321.0 421.8 161.0 629.2 807.1کشورهای غیر 
 184.7 128.7 44.4 204.8 158.6 35.8 ور اتحادیه اروپاکش 82
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 ... ادامه 2107 -210۲ و 211۲هاي  سال طيسنگ به تفكيك كشورها  (: واردات زغال2-2۲جدول )
 )ميليون تن(

 نام كشور
2018 2019 

 (2) ( و0)كل واردات  حرارتي كك شو (0)كل واردات حرارتي كك شو

 آمريكاي شمالي
 6.2 5.3 0.7 5.5 4.7 0.6 ت متحده امریکاایاال      

 9.4 4.3 3.8 8.7 3.4 4.2 کانادا
 10.5 9.0 0.3 10.5 8.8 0.5 مکزیک

 26.1 18.6 4.9 24.7 16.9 5.3 جمع آمريكاي شمالي
 آمريكاي مركزي و جنوبي

 1.7 0.8 0.9 1.9 0.8 1.1 آرژانتین      
 - - - - - - اکوادور

 20.2 8.7 10.2 22.8 9.9 11.1 برزیل
 0.2 0.2 - 0.4 0.3 - پرو

 13.3 12.6 0.7 11.5 10.9 0.5 شیلی
 0.1 - 0.1 - - - کلمبیا

 - - - - - - ونزوئال
 3.8 3.8 - 4.0 3.4 - سایر

 39.3 26.1 11.9 40.6 25.4 12.7 جمع آمريكاي مركزي و جنوبي
 اروپا و اورآسيا

 - - - - - - آذربایجان      
 43.0 29.7 11.3 47.3 32.4 12.4 آلمان

 4.2 1.3 1.8 4.0 1.4 1.8 اتریش
 1.6 0.7 - 1.3 0.6 - ازبکستان

 8.1 6.9 0.8 16.2 14.2 1.6 اسپانیا
 ◊ ◊ - ◊ ◊ - استونی

 4.1 1.0 2.4 4.9 1.3 2.7 اسلواکی
 7.7 4.7 2.2 11.1 7.7 2.4 انگلستان
 21.1 9.3 11.8 22.2 9.5 11.8 اوکراین

 10.8 8.0 2.3 14.8 11.9 2.3 اایتالی
 0.2 0.2 - 1.3 1.3 - ایرلند
 4.7 2.2 1.6 4.7 2.2 1.7 بلژیک

 0.6 0.6 - 0.9 0.8 - بلغارستان
 2.6 2.6 - 4.5 4.5 - پرتغال

 ◊ ◊ - ◊ ◊ - تاجیکستان

 - - - - - - ترکمنستان
 38.8 31.7 6.4 39.1 32.3 6.0 ترکیه

 4.3 1.4 2.2 4.8 1.4 2.4 جمهوری چک
 2.4 2.4 - 2.8 2.8 - دانمارک

 4.0 4.0 - 1.7 1.7 - بالروس )روسیه سفید(
 27.8 24.8 0.7 28.4 25.3 0.7 روسیه
 1.1 1.0 - 1.6 0.8 ◊ رومانی

 2.9 0.8 1.5 3.0 1.3 1.4 سوئد
 0.1 ◊ - 0.1 ◊ - سوئیس
 11.0 5.7 4.5 13.9 8.7 4.6 فرانسه
 3.5 2.0 1.2 4.5 2.7 1.4 فنالند

 0.4 0.4 - 0.8 0.8 - قرقیزستان
 0.3 0.1 0.2 1.4 0.3 0.2 قزاقستان

 0.1 0.1 - 0.1 0.1 - لوکزامبورگ
 17.1 13.2 3.4 19.8 15.7 3.5 لهستان
 0.4 0.3 - 0.4 0.3 - لیتوانی



      

 
   3189ترازنامه انرژي سال  250

 

 ... ادامه 2107 -210۲ و 211۲هاي  سال طيسنگ به تفكيك كشورها  (: واردات زغال2-2۲جدول )
 ن تن()ميليو

 نام كشور
2018 2019 

 (2) ( و0)كل واردات  حرارتي كك شو (0)كل واردات حرارتي كك شو

 1.6 0.1 1.3 1.8 0.2 1.4 مجارستان
 1.2 0.8 - 1.2 0.7 - نروژ
 10.5 6.1 4.3 13.2 8.8 4.2 هلند

 0.3 0.3 - 0.4 0.4 - یونان
 4.4 2.1 1.4 5.2 2.1 1.5 سایر

 240.9 164.5 61.3 277.5 194.1 63.9 جمع اروپا و اورآسيا
 خاورميانه

      
 12.3 9.9 2.4 12.0 9.2 2.3 جمع خاورميانه

 آفريقا
      

 2.2 1.3 0.9 0.6 - 0.6 آفریقای جنوبی
 ◊ - ◊ 0.5 - - الجزایر

 - - - - - - لیبی
 2.5 2.2 0.3 5.5 4.7 0.7 مصر

 10.1 10.1 - 8.5 8.5 - مراکش
 - - - - - - نیجریه

 4.3 4.3 - 3.9 3.9 - سایر
 19.1 18.0 1.2 19.1 17.1 1.3 جمع آفريقا

 آسيا و اقيانوسيه
      

 0.6 0.1 0.05 0.5 0.2 ◊ استرالیا
 7.4 - 7.4 5.5 - 5.5 اندونزی
 4.0 4.0 - 3.5 3.5 - بنگالدش
 13.1 13.1 - 14.5 14.5 - پاکستان

 22.5 22.2 - 26.0 25.7 - تایلند
 298.5 223.7 74.7 280.8 216.1 64.7 چین

 67.5 60.8 6.7 66.8 59.4 7.1 چین تایپه
 1.1 1.1 - 0.6 0.6 - زالند نو

 185.7 138.5 46.5 185.3 137.0 46.7 ژاپن
 0.9 0.9 - 0.8 0.8 - سنگاپور

 27.0 26.9 - 26.4 26.0 - فیلیپین
 130.4 93.4 36.7 135.9 99.4 36.2 کره جنوبی

 0.8 0.8 - 0.1 - - الیکره شم
 35.4 35.4 - 32.9 32.9 - مالزی
 43.9 43.8 - 22.7 22.5 - ویتنام

 246.9 188.8 58.0 227.5 167.0 55.5 هند
 15.5 15.5 - 17.3 17.3 - سایر

 1101.2 869.1 230.0 1047.0 822.8 215.7 جمع آسيا و اقيانوسيه
 1439.0(3) 1106.2 311.6 1420.8 1085.6 301.2 جمع جهان
 OECD 138.4 425.6 580.8 135.9 395.0 545.9کشورهای 

 OECD 162.7 660.0 839.9 175.8 711.3 893.1کشورهای غیر 
 133.8 91.9 40.7 177.1 121.8 43.6 کشور اتحادیه اروپا 82

 .IEA, International Energy Agency, Online Data Services, www.iea.org :مأخذ

 گردد. سنگ نیز می دات محصوالت حاصل از زغالشامل وار (1
کاه واردات زغاال ناارس و     گردد. از آنجاایی  می OECDغیر و برخی از کشورهای OECDسنگ کشورهای  شامل زغال نارس و محصوالت حاصل از زغال (2

المللای انارژی    ن کال واردات آژاناب باین   در دسترس بوده، این ارقام در ستو OECDغیرسنگ تنها برای تعدادی از کشورهای  محصوالت حاصل از زغال
 لحاظ نشده است.

 گردد. می OECDو برخی از کشورهای غیر  OECDسنگ کلیه کشورهای  میلیون تن محصوالت حاصل از زغال 1/10 سنگ شامل کل واردات زغال (2
 باشند. می 50/5 مقادیر کمتر از ◊
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 2107 -210۲ و 211۲ هاي سال طيسنگ به تفكيك كشورها  (: صادرات زغال2-71جدول )

 )ميليون تن(

 نام كشور
2009 2017 

 (0)كل صادرات حرارتي كك شو (0)كل صادرات حرارتي كك شو

 آمريكاي شمالي
     

    
 89.1 37.8 50.1 54.8 19.6 33.8 ایاالت متحده امریکا

 31.1 2.0 28.9 28.8 6.9 21.5 کانادا
 0.1 ◊ - ◊ ◊ - مکزیک

 120.2 39.8 79.1 83.6 26.5 55.3 جمع آمريكاي شمالي
 آمريكاي مركزي و جنوبي

 - - - 0.1 0.1 - آرژانتین      
 - - - - - - اکوادور

 - - - - - - برزیل
 0.4 0.4 - - - - پرو

 1.0 0.9 - - - - شیلی
 105.2 101.2 1.5 67.6 66.0 0.8 کلمبیا

 0.4 0.4 - 3.0 3.0 - ونزوئال
 - - - - - - سایر

 106.9 102.8 1.5 70.6 69.0 0.8 ع آمريكاي مركزي و جنوبيجم
 اروپا و اورآسيا

 - - - - - - آذربایجان      
 2.6 0.2 - 1.6 0.2 0.1 آلمان

 - ◊ - - - - اتریش
 - - - ◊ - - ازبکستان

 0.4 0.3 - 1.6 1.4 - اسپانیا
 0.1 - - 0.1 - - استونی

 0.1 - - 0.2 - - اسلواکی
 0.5 0.5 0.0 0.8 0.6 ◊ نانگلستا
 0.9 0.1 0.6 6.6 4.8 0.5 اوکراین

 0.3 - - 0.3 - - ایتالیا
 0.0 0.0 - 0.0 0.0 - ایرلند
 0.1 0.1 - 1.3 0.9 ◊ بلژیک

 ◊ - - ◊ ◊ - بلغارستان

 - - - - - - پرتغال
 ◊ ◊ - ◊ ◊ - تاجیکستان

 - - - - - - ترکمنستان
 0.2 0.1 ◊ ◊ - - ترکیه

 4.1 0.9 1.5 8.4 2.6 4.0 چک جمهوری
 - - - 0.1 0.1 - دانمارک

 0.3 0.2 - 0.5 - - بالروس )روسیه سفید(
 192.7 158.3 22.8 108.3 92.3 13.3 روسیه
 ◊ - - ◊ ◊ ◊ رومانی

 0.0 - - 0.3 0.0 - سوئد
 - - - - - - سوئیس
 ◊ - - 0.7 ◊ 0.1 فرانسه

 0.1 - - 0.1 - - فنالند
 0.5 0.2 - ◊ - - قرقیزستان

 29.2 26.0 1.0 28.6 28.0 0.3 قزاقستان
 14.2 4.3 2.8 13.6 6.7 1.7 لوکزامبورگ

 - - - - - - لهستان
 ◊ - - ◊ ◊ - لیتوانی



      

 
   3189ترازنامه انرژي سال  255

 

 ... ادامه 2107 -210۲ و 211۲هاي  سال طيسنگ به تفكيك كشورها  (: صادرات زغال2-71جدول )

 )ميليون تن( 

 نام كشور
2009 2017 

 (2) ( و0)كل واردات  حرارتي كك شو (0)كل واردات حرارتي كك شو

 0.4 - - 0.2 ◊ - مجارستان

 0.1 0.1 - 2.4 2.4 - نروژ

 0.2 - - 0.2 - - هلند

 - - - ◊ ◊ - یونان

 0.8 ◊ - 0.8 0.2 - سایر

 247.9 191.2 28.6 176.7 140.2 19.9 جمع اروپا و اورآسيا

 خاورميانه
      

 0.1 0.1 ◊ ◊ - ◊ جمع خاورميانه

 آفريقا
      

 71.1 70.0 1.0 52.0 51.4 0.6 آفریقای جنوبی

 - - - - - - الجزایر

 - - - - - - لیبی

 0.2 - - 0.3 - - مصر

 - - - - - - مراکش

 - - - - - - نیجریه

 13.4 5.8 7.5 0.6 0.4 - سایر

 84.6 75.8 8.5 52.9 51.8 0.6 جمع آفريقا

 سيهآسيا و اقيانو
      

 379.4 201.7 177.2 261.7 136.5 125.2 استرالیا

 393.8 389.5 4.3 233.4 231.4 2.0 اندونزی

 - - - - - - بنگالدش

 - - - - - - پاکستان

 - - - - - - تایلند

 16.2 5.7 2.3 23.3 21.7 0.6 چین

 - ◊ - ◊ ◊ - چین تایپه

 1.2 ◊ 1.1 2.2 0.1 2.1 زالند نو

 1.2 ◊ - 1.0 ◊ - ژاپن

 - - - - - - سنگاپور

 6.2 6.2 - 2.0 2.0 - فیلیپین

 - - - - - - کره جنوبی

 2.7 2.7 - 3.0 3.0 - کره شمالی

 0.6 0.6 - 0.2 0.2 - مالزی

 2.2 2.0 - 25.0 25.0 - ویتنام

 1.7 1.4 0.1 2.6 2.2 0.3 هند

 30.3 4.8 24.5 7.6 3.7 3.4 سایر

 835.5 614.7 209.5 562.1 425.8 133.7 جمع آسيا و اقيانوسيه

 1395.2 1024.5 327.3 946.0 713.3 210.3 جمع جهان

 OECD 188.5 178.0 380.4 261.6 249.1 526.5کشورهای 

 OECD 21.8 535.3 565.6 65.6 775.4 868.7کشورهای غیر 

 23.2 6.4 4.2 29.4 12.5 5.9 کشور اتحادیه اروپا 82
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 ... ادامه 2107 -210۲ و 211۲هاي  سال طيسنگ به تفكيك كشورها  زغال (: صادرات2-71جدول )

 )ميليون تن( 

 نام كشور
2018 2019 

 (2) ( و0)كل واردات  حرارتي كك شو (0)كل واردات حرارتي كك شو

 آمريكاي شمالي
 85.1 34.2 50.0 105.9 49.1 55.8 ایاالت متحده امریکا      

 36.2 1.8 34.4 33.8 0.9 32.8 کانادا
 ◊ ◊ - - ◊ - مکزیک

 121.3 36.0 84.4 139.8 50.0 88.6 جمع آمريكاي شمالي
 آمريكاي مركزي و جنوبي

 ◊ ◊ - ◊ ◊ - آرژانتین      

 - - - - - - اکوادور
 - - - - - - برزیل

 0.6 0.6 - 0.6 0.6 - پرو
 0.1 - - 0.5 0.4 - شیلی
 71.5 69.4 2.1 86.7 81.5 2.1 کلمبیا

 0.3 0.3 - 0.2 0.2 - ونزوئال
 - - - - - - سایر

 72.5 70.4 2.1 87.9 82.7 2.1 جمع آمريكاي مركزي و جنوبي
 اروپا و اورآسيا

 - - - - - - آذربایجان      
 2.5 0.5 - 2.5 0.2 - آلمان

 - - - - - - اتریش
 - - - - - - ازبکستان

 0.6 0.4 - 0.5 0.3 - اسپانیا
 - - - ◊ - - استونی

 0.1 - - 0.1 - - اسلواکی
 0.8 0.7 ◊ 0.6 0.6 ◊ انگلستان
 - - - 0.1 - - اوکراین

 0.3 - - 0.4 - - ایتالیا
 ◊ - - - - - ایرلند

 0.2 0.1 ◊ 0.1 - - بلژیک
 0.1 - - ◊ - - بلغارستان

 - - - - - - پرتغال
 ◊ ◊ - ◊ ◊ - تاجیکستان

 - - - - - - ترکمنستان
 0.2 - ◊ 0.2 0.1 ◊ ترکیه

 2.8 0.6 0.9 3.6 0.8 1.2 جمهوری چک
 - - - - - - دانمارک

 3.4 3.2 - 1.0 0.9 - بالروس )روسیه سفید(
 220.2 180.5 24.6 212.8 172.7 26.4 روسیه
 ◊ - - ◊ - - رومانی

 - - - ◊ - - سوئد
 - - - - - - سوئیس
 ◊ - - 0.1 - - فرانسه

 0.2 - - 0.1 - - فنالند
 1.0 0.6 - 0.8 0.4 - قرقیزستان

 25.3 21.3 1.4 26.7 22.9 0.9 قزاقستان
 11.1 1.8 2.6 12.2 2.0 2.9 لوکزامبورگ

 - - - - - - لهستان
 ◊ - - ◊ - - لیتوانی
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 ... ادامه 2107 -210۲ و 211۲هاي  سال طيسنگ به تفكيك كشورها  (: صادرات زغال2-71جدول )

 )ميليون تن( 

 رنام كشو
2018 2019 

 (2) ( و0)كل واردات  حرارتي كك شو (0)كل واردات حرارتي كك شو

 0.3 - - 0.3 - - مجارستان
 0.1 0.1 - 0.1 0.1 - نروژ
 0.2 - - 0.2 - - هلند

 - - - - - - یونان
 0.3 ◊ - 1.0 ◊ - سایر

 269.8 209.9 29.4 263.4 201.1 31.5 جمع اروپا و اورآسيا
 خاورميانه

      
 0.2 0.2 - 0.3 0.2 ◊ جمع خاورميانه

 آفريقا
      

 80.6 79.5 1.2 70.4 69.7 0.8 آفریقای جنوبی
 - - - - - - الجزایر

 - - - - - - لیبی
 - - - 0.2 - - مصر

 - - - - - - مراکش
 - - - - - - نیجریه

 10.5 5.6 4.9 13.9 6.9 6.9 سایر
 91.2 85.1 6.1 84.5 76.6 7.7 جمع آفريقا

 آسيا و اقيانوسيه
      

 394.3 209.8 183.5 382.5 202.7 179.2 استرالیا
 454.9 449.1 5.8 434.0 428.8 5.1 اندونزی
 - - - - - - بنگالدش
 - - - - - - پاکستان

 - - - 0.1 0.1 - تایلند
 2.5 1.0 1.5 10.3 1.0 1.1 چین

 - - - - ◊ - چین تایپه
 1.3 0.1 1.2 1.3 0.1 1.2 زالند نو

 1.6 ◊ - 1.5 - - ژاپن
 - - - - - - سنگاپور

 14.1 14.1 - 5.1 5.1 - فیلیپین
 - - - - - - کره جنوبی
 - - - - - - کره شمالی

 - - - - - - مالزی
 1.0 1.0 - 2.4 2.2 - ویتنام

 0.7 0.7 - 1.5 1.3 0.1 هند
 28.3 4.9 23.2 33.5 5.2 27.1 سایر

 898.7 680.7 215.2 872.0 646.5 213.8 اقيانوسيه جمع آسيا و
 1453/8(3) 1082.3 337.1 1448.0 1057.1 343.7 جمع جهان
 OECD 273.1 257.4 546.5 272.5 250.1 538.1کشورهای 

 OECD 70.6 799.7 901.5 64.5 832.2 915.7کشورهای غیر 
 8.5 4.2 3.5 20.7 3.9 4.1 کشور اتحادیه اروپا 82

 .IEA, International Energy Agency, Online Data Services, www.iea.org :مأخذ

 گردد. سنگ نیز می شامل صادرات محصوالت حاصل از زغال (1
که صادرات زغال ناارس و   گردد. از آنجایی می OECDو برخی از کشورهای غیر  OECDشامل زغال نارس و محصوالت حاصل از زغال سنگ کشورهای  (2

المللای انارژی    در دسترس بوده، این ارقام در ستون کال واردات آژاناب باین    OECDغیرسنگ تنها برای تعدادی از کشورهای  از زغال محصوالت حاصل
 لحاظ نشده است.

 گردد. می OECDو برخی از کشورهای غیر  OECDسنگ  کلیه کشورهای  میلیون تن محصوالت حاصل از زغال 4/11 کل صادرات زغال سنگ شامل (2
 باشند. می 50/5 ر کمتر ازمقادی ◊
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 2107 -210۲ و 211۲هاي  جهان به تفكيك مناطق طي سال سنگ در (: واردات و صادرات انواع زغال2-70جدول )
 )ميليون تن(

 نام كشور
 صادرات واردات

2009 2017 2018 2019 2009 2017 2018 2019 

 آمريكاي شمالي
        

 84.4 88.6 79.1 55.3 4.9 5.3 5.0 3.7 زغال کک شو

 36.0 50.0 39.8 26.5 18.6 16.9 19.8 35.7 زغال حرارتی

 0.1 0.1 0.1 0.4 0.1 0.1 0.1 0.1 زغال لیگنیت و نارس

 - - - - - - - - سنگ نفتی

 120.4 138.7 119.0 82.2 23.6 22.3 24.9 39.5 (1)جمع زغال سنگ 

 0.9 1.1 1.2 1.4 2.6 2.4 2.5 1.2 (8)محصوالت حاصل از زغال سنگ 

 121.3 139.8 120.2 83.6 26.1 24.7 27.3 40.7 (3)کل زغال سنگ 

 آمريكاي مركزي و جنوبي
        

 2.1 2.1 1.5 0.8 11.9 12.7 13.0 10.3 زغال کک شو

 70.4 82.7 102.8 69.0 26.1 25.4 25.1 12.4 زغال حرارتی

 - - - - - - - - زغال لیگنیت و نارس

 - - - - - - - - سنگ نفتی

 72.5 84.8 104.3 69.8 38.0 38.1 38.1 22.6 (1)جمع زغال سنگ 

 0.1 3.1 2.6 0.8 1.3 2.5 2.0 0.8 (8)محصوالت حاصل از زغال سنگ 

 72.5 87.9 106.9 70.6 39.3 40.6 40.1 23.4 (3)کل زغال سنگ 

 اروپا و اورآسيا
        

 29.4 31.5 28.6 19.9 61.3 63.9 61.6 47.3 زغال کک شو

 209.9 201.1 191.2 140.2 164.5 194.1 201.3 202.7 زغال حرارتی

 16.7 15.7 13.0 2.9 5.3 5.2 5.4 2.8 زغال لیگنیت و نارس

 - - - - - - - ◊ سنگ نفتی

 256.0 248.3 232.8 163.0 231.1 263.2 268.3 252.9 (1)جمع زغال سنگ 

 13.8 15.1 15.1 13.7 9.8 14.3 14.8 10.8 (8)محصوالت حاصل از زغال سنگ 

 269.8 263.4 247.9 176.7 240.9 277.5 283.1 263.7 (3)کل زغال سنگ 

 خاورميانه
        

 - ◊ ◊ ◊ 2.4 2.3 2.6 0.4 زغال کک شو

 0.2 0.2 0.1 - 9.9 9.2 10.1 12.2 زغال حرارتی

 - - - - - - - ◊ زغال لیگنیت و نارس

 - - - - - - - - سنگ نفتی

 0.2 0.2 0.1 ◊ 12.3 11.5 12.6 12.5 (1)جمع زغال سنگ 

 - 0.1 0.1 ◊ - 0.4 0.2 0.6 (8)محصوالت حاصل از زغال سنگ 

 0.2 0.3 0.1 ◊ 12.3 12.0 12.8 13.2 (3)کل زغال سنگ 
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 ... ادامه 2107 -210۲و  211۲هاي  سنگ در جهان به تفكيك مناطق طي سال (: واردات و صادرات انواع زغال2-70جدول )
 )ميليون تن( 

 نام كشور
 صادرات واردات

2009 2017 2018 2019 2009 2017 2018 2019 

         آفريقا

 6.1 7.7 8.5 0.6 1.2 1.3 1.2 3.5 زغال کک شو

 85.1 76.6 75.8 51.8 18.0 17.1 13.0 6.8 زغال حرارتی

 - - - - - - - - زغال لیگنیت و نارس

 ● - - - ● - - - سنگ نفتی

 91.2 84.3 84.4 52.4 19.1 18.4 14.2 10.3 (1)جمع زغال سنگ 

 - 0.3 0.2 0.5 - 0.6 0.5 0.3 (8)محصوالت حاصل از زغال سنگ 

 91.2 84.5 84.6 52.9 19.1 19.1 14.7 10.6 (3)کل زغال سنگ 

 آسيا و اقيانوسيه
        

 215.2 213.8 209.5 133.7 230.0 215.7 216.1 140.1 زغال کک شو

 680.7 646.5 614.7 425.8 869.1 822.8 802.8 472.3 زغال حرارتی

 0.2 1.1 0.9 0.4 0.7 0.3 0.3 - زغال لیگنیت و نارس

 - - - - - - - - سنگ نفتی

 896.1 861.5 825.2 559.9 1099.8 1038.9 1019.2 612.3 (1)جمع زغال سنگ 

 2.6 10.6 10.3 2.2 1.5 8.1 7.5 5.9 (8)محصوالت حاصل از زغال سنگ 

 898.7 872.0 835.5 562.1 1101.2 1047.0 1026.7 618.2 (3)کل زغال سنگ 

 كل جهان 
        

 337.1 343.7 327.3 210.3 311.6 301.2 299.4 205.2 زغال کک شو

 1082.3 1057.1 1024.5 713.3 1106.2 1085.6 1072.0 742.0 زغال حرارتی

 17.0 16.9 14.0 3.7 6.0 5.6 5.9 3.0 سزغال لیگنیت و نار

 - - - - - - - ◊ سنگ نفتی

 1436.4 1417.7 1365.8 927.4 1423.9 1392.4 1377.3 950.3 (1)جمع زغال سنگ 

 17.4 30.3 29.4 18.6 15.1 28.4 27.4 19.5 (8)محصوالت حاصل از زغال سنگ 

 1453.8(4) 1448.0 1395.2 946.0 1439.0(4) 1420.8 1404.7 969.8 (3)کل زغال سنگ 

 OECDكشورهاي 
        

 272.5 273.1 261.6 188.5 135.9 138.4 138.4 114.9 زغال کک شو

 250.1 257.4 249.1 178.0 395.0 425.6 442.8 421.0 زغال حرارتی

 0.9 1.2 1.3 1.8 1.3 1.7 1.8 2.0 زغال لیگنیت و نارس

 - - - - - - - ◊ سنگ نفتی

 523.6 531.7 512.1 368.3 532.2 565.7 583.0 537.9 (1)سنگ  جمع زغال

 14.5 14.7 14.5 12.1 13.8 15.1 14.6 10.1 (8)محصوالت حاصل از زغال سنگ 

 538.1 546.5 526.5 380.4 545.9 580.8 597.6 548.0 (3)کل زغال سنگ 



   تحوالت بخش انرژي در جهان  

  

255 

 ... ادامه 2107 -210۲و  211۲هاي  اطق طي سالسنگ در جهان به تفكيك من (: واردات و صادرات انواع زغال2-70جدول )
 )ميليون تن( 

 نام كشور
 صادرات واردات

2009 2017 2018 2019 2009 2017 2018 2019 

         OECDكشورهاي غير 

 64.5 70.6 65.6 21.8 175.8 162.7 161.0 90.3 زغال کک شو

 832.2 799.7 775.4 535.3 711.3 660.0 629.2 321.0 زغال حرارتی

 16.0 15.7 12.7 2.0 4.7 3.9 4.1 1.0 زغال لیگنیت و نارس

 ● - - - ● - - - سنگ نفتی

 912.8 886.0 853.7 559.1 891.7 826.7 794.3 412.3 (1)جمع زغال سنگ 

 2.9 15.6 15.0 6.5 1.4 13.3 12.8 9.4 (8)محصوالت حاصل از زغال سنگ 

 915.7 901.5 868.7 565.6 893.1 839.9 807.1 421.8 (3)کل زغال سنگ 

 كشور عضواتحاديه اروپا 28
        

 3.5 4.1 4.2 5.9 40.7 43.6 44.4 35.8 زغال کک شو

 4.2 3.9 6.4 12.5 91.9 121.8 128.7 158.6 زغال حرارتی

 0.9 1.2 1.3 1.4 1.2 1.6 1.7 2.0 زغال لیگنیت و نارس

 ● - - - ● - - ◊ سنگ نفتی

 8.5 9.2 11.9 19.8 133.8 167.1 174.8 196.5 (1)جمع زغال سنگ 

 ● 11.4 11.4 9.7 ● 10.1 9.9 8.3 (8)محصوالت حاصل از زغال سنگ 

 8.5 20.7 23.2 29.4 133.8 177.1 184.7 204.8 (3)کل زغال سنگ 

 .IEA, International Energy Agency, Online Data Services, www.iea.org مأخذ:

باه   2512باشد. سنگ نفتی از ساال   های بیتومینه و سنگ نفت می مل آنتراسیت، کک شو، نیمه بیتومینه، لیگنیت، زغال نارس، سایر زغال شا سنگ ل    زغا (1
 های کک سازی را بدست آورد. های گاز و کک کوره توان گاز کارخانه سنگ اضافه شده است. از سنگ نفت می ستون زغال

 گردد. ها و محصوالت زغال نارس می ازی، کک گازی ، قطران و بریکتشامل پتنت فیول، کک کوره کک س (2
 گردد. سنگ و محصوالت حاصل از آن می شامل زغال (2
باشاد.    مای  OECDو برخی از  کشورهای  غیر   OECDمیلیون تن محصوالت حاصل از زغال سنگ کلیه کشورهای  1/10 سنگ شامل کل واردات زغال (4

 گردد. می  OECDو برخی از کشورهای غیر  OECDسنگ کلیه کشورهای  میلیون تن محصوالت حاصل از زغال 4/11 سنگ نیز شامل صادرات زغال
      باشند. مقادیر در دسترس نمی ●
 باشند. می 50/5 مقادیر کمتر از ◊
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 به تفكيك مناطق ) درصد ( 210۲سنگ جهان در سال ( : ذخاير زغال2 -08نمودار )

 

آسيا و اقيانوسيه  42/7

آفريقا و خاورميانه 1/4

اروپا و اورآسيا 30/5

آمريكاي مركزي و جنوبي 1/5  

آمريكاي شمالي 24/1  

 
 

          نمودار  )19-2( : توليد و مصرف زغال سنگ مناطق مختلف جهان در سال 2019
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نمودار  )20-2( : واردات و صادرات زغال سنگ مناطق مختلف جهان در سال 2019
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 2108 -210۲و  211۲هاي  سال طيبرخي از كشورها  سنگ حرارتي و كك شو در بخش صنعت در (: قيمت زغال2-72جدول )
 )دالر/ تن(

 نام كشور
 سنگ كك شو زغال زغال سنگ حرارتي

2009 2018 2019 2009 2018 2019 

 آمريكاي شمالي
      

 68.4 69.8 71.5 170.3 173.9 158.2 ایاالت متحده امریکا

 ● ● ● ● ● ● کانادا

 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ مکزیک

 آمريكاي مركزي و جنوبي
      

 ● ● ● 227.5 213.5 196.6 شیلی

 اروپا و اورآسيا
      

 ● ● ● ○ ○ ○ آلمان

 209.3 267.9 239.8 ○ ○ ○ اتریش

 ● ● ● ○ ○ ○ اسپانیا

 ● ● ● ● ● ● استونی

 ● ● ● ● ● ● اسلواکی

 ○ ○ ○ ▲ ▲ ▲ اسلوونی

 121.4 130.3 99.6 ● ● ● انگلستان

 ● ● 114.0 ● ● 144.4 ایتالیا

 ● ● ● ▲ ▲ ▲ ایرلند

 ● ● ● ● ● ● ایسلند

 126.4 142.2 ● 214.7 232.6 ● بلژیک

 ○ ○ ● ○ ○ ● تغالپر

 75/0 77.3 84.4 150.1 149.3 235.1 ترکیه

 ○ ○ ○ ○ ○ ○ جمهوری چک

 ● ● ● ▲ ▲ ▲ دانمارک

 ○ ○ ● ○ ○ ● سوئد

 96.6 117.1 137.9 ▲ ▲ ▲ سوئیس

 128.6 163.6 ● 209.1 217.8 205.7 فرانسه

 311.3 346.6 167.2 441.0 446.8 287.4 فنالند

 ● ● ● ● ● ● التویا

 83.5 92.3 94.4 173.5 190.72 130.7 ستانله

 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ لوکزامبورگ

 ● ● ● ● ● ● لیتوانی

 ▲ ▲ ● ○ ○ ○ مجارستان

 ● ● ● ▲ ▲ ▲ نروژ

 ● ● ● ● ● ● هلند

 ▲ ▲ ● ▲ ▲ ● یونان

 آسيا و اقيانوسيه
      

 ● ● ● ● ● ● استرالیا

 ○ ○ ○ ○ ○ ○ زالند نو

 121.4 129.8 115.9 161.6 170.8 181.4 ژاپن

 ● ● 88.74 ● ● 159.8 کره جنوبی

 ● ● ● ● ● ● اروپایی OECDکشورهای 

 ● ● OECD ● ● ● 89.8کشورهای 

 .IEA, International Energy Agency, Online Data Services, www.iea.org مأخذ:

 مذکور کاربرد ندارد.در کشور  ▲   باشند. مقادیر محرمانه می ○   باشند. مقادیر در دسترس نمی ●
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 2108 -210۲و  211۲هاي  سال طيبرخي از كشورها  (: قيمت زغال سنگ حرارتي در بخش خانگي و نيروگاهي در2-76جدول )

 )دالر/ تن(

 نام كشور
 ها نيروگاه خانگي

2009 2018 2019 2009 2018 2019 

 آمريكاي شمالي
      

 46.3 47.1 50.5 ● ● ● ایاالت متحده امریکا
 ● ● 25.0 ● ● ● کانادا

 ● 54.7 51.1 ▲ ▲ ▲ مکزیک

 آمريكاي مركزي و جنوبي
      

 75.9 98.1 95.4 ● ● ● شیلی

 اروپا و اورآسيا
      

 112.3 132.0 110.1 ▲ ▲ ▲ آلمان
 91.7 124.9 133.5 ▲ ▲ ▲ اتریش
 ● ● ● ● ● ● اسپانیا

 ● ● ● ● ● ● استونی
 ● ● ● 183.6 184.9 191.6 اسلواکی
 ○ ○ ○ ▲ ▲ ▲ اسلوونی
 77.6 102.6 84.9 495.2 497.0 480.8 انگلستان

 ● ● 102.9 ● ● ● ایتالیا
 ○ ○ ○ 545.6 575.3 553.6 ایرلند

 ● ● ● ● ● ● ایسلند
 ▲ ▲ 76.8 ▲ ▲ 536.2 بلژیک
 61.8 93.6 81.4 ● ● ● پرتغال
 23.7 21.8 32.1 104.6 115.4 153.7 ترکیه

 ○ ○ ○ 167.0 169.7 169.0 جمهوری چک
 ● ● ● ▲ ▲ ▲ دانمارک

 ○ ○ ● ▲ ▲ ▲ سوئد
 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ سوئیس
 109.6 91.9 113.9 ● ● ● فرانسه
 85.5 106.0 97.1 ▲ ▲ ▲ فنالند
 ● ● ● ● ● ● التویا

 69.2 66.7 80.4 237.1 252.18 231.5 لهستان
 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ لوکزامبورگ

 ● ● ● ● ● ● لیتوانی
 ○ ○ ○ 194.0 194.8 180.9 ستانمجار
 ● ● ● ● ● ● نروژ
 ● ● ● ● ● ● هلند

 ▲ ▲ ● ▲ ▲ ▲ یونان

 خاورميانه
      

 ● ● 122.7 ▲ ▲ ▲ فلسطین اشغالی

 آسيا و اقيانوسيه
      

 ● ● ● ● ● ● استرالیا
 ○ ○ ○ ▲ ▲ ▲ زالند نو

 ● ● ● ▲ ▲ ▲ ژاپن
 ● ● 82.5 ● ● ● کره جنوبی

 ● ● 87.7 230.7 243.9 236.1 اروپايي OECDكشورهاي 

 ● ● OECD 236.1 243.9 230.7 65.4كشورهاي 

 .IEA, International Energy Agency, Online Data Services, www.iea.org :مأخذ

 در کشور مذکور کاربرد ندارد. ▲   باشند. مقادیر محرمانه می ○  باشند. مقادیر در دسترس نمی ●
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 211۲-210۲هاي  : قيمت زغال سنگ طي سال(2-76جدول )
 )دالر/ تن(

 سال

 قيمت شاخص
 )پايه شمال
 غرب اروپا(

شاخص قيمت اسپات زغال 
سنگ منطقه آپاالچي مركزي 

 آمريكا اياالت متحده

قيمت اسپات 
سيف زغال 
 حرارتي ژاپن

شاخص قيمت 
اسپات بندر 
 چينگ دائو

قيمت  قيمت سيف وارداتي ژاپن
شاخص 

 آسيا

 غال ككز

 شو

 زغال

 حرارتي

2009 70.4 60.7 83.6 87.9 167.8 110.1 78.8 

2010 92.4 67.9 108.5 110.1 158.9 105.2 105.4 

2011 121.5 84.8 126.1 127.3 229.1 136.2 125.7 

2012 92.5 67.3 100.3 111.9 191.5 133.6 105.5 

2013 81.7 69.7 90.1 95.4 140.4 111.2 90.9 

2014 75.4 67.1 76.1 84.1 114.4 97.7 77.9 

2015 56.8 51.6 60.1 67.5 93.8 79.5 63.5 

2016 59.9 51.4 71.7 71.3 89.4 73.0 71.1 

2017 84.5 63.8 95.6 94.7 150.0 99.2 99.4 

2018 91.8 72.8 112.7 99.4 158.5 117.4 111.7 

2019 60.9 57.2 77.6 85.9 148.5 108.6 80.8 

 .BP Amoco, Statistical Review of World Energy, 2020 Edition مأخذ:

     
             

 نمودار  )21-2( : قيمت زغال سنگ طي سال هاي 2009-19
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 210۲در سال  OECD(: شاخص قيمت اسمي و واقعي مصرف كنندگان نهايي زغال سنگ در كشورهاي 2-75جدول )
 (011=  2105سال )

 رنام كشو
 شاخص واقعي شاخص اسمي

 صنعت و خانگي صنعت خانگي صنعت و خانگي صنعت خانگي

 آمريكاي شمالي
      

 85.7 85.7 ● 90.9 90.9 ● ایاالت متحده امریکا

 ● ● ● ● ● ● کانادا

 ● ● ● ● ● ● مکزیک

 آمريكاي مركزي و جنوبي
      

 ● ● ● ● ● ● شیلی

 اروپا و اورآسيا
      

 ● ● ● ● ● ● آلمان

 117.1 119.1 106.6 123.1 125 113.7 اتریش

 ● ● ● ● ● ● اسپانیا

 ● ● ● ● ● ● استونی

 102.1 ● 102.1 108.3 ● 108.3 اسلواکی

 ● ● ● ● ● ● اسلوونی

 102.7 99.8 104.5 111.2 109 112.6 انگلستان

 101.6 101.6 ● 105 105 ● ایتالیا

 ● ● ● ● ● ● ایرلند

 ● ● ● ● ● ● ایسلند

 140.6 149.9 94.7 156.4 167.3 102.1 بلژیک

 186.2 186.2 ● 193.8 193.8 ● پرتغال

 102.9 103.2 101.5 184 188.6 162.8 ترکیه

 101.8 100 106.2 106.1 102.4 115.1 جمهوری چک

 103.8 103.8 ● 107 107 ● دانمارک

 ● ● ● ● ● ● سوئد

 102 102 ● 101 101 ● سوئیس

 111.6 111.6 110.2 114.9 114.9 114.9 فرانسه

 137.8 137.8 ● 143.8 143.8 ● فنالند

 ● ● ● ● ● ● التویا

 ● ● ● ● ● ● لوکزامبورگ

 124.9 148.5 106.3 131.9 157 112.2 لهستان

 105.4 ● 105.4 115.1 ● 115.1 مجارستان

 ● ● ● ● ● ● نروژ

 ● ● ● ● ● ● هلند

 ● ● ● ● ● ● یونان

 خاورميانه
      

 ● ● ● ● ● ● یفلسطین اشغال

 آسيا و اقيانوسيه
      

 ● ● ● ● ● ● استرالیا

 ● ● ● ● ● ● زالند نو

 133.2 133.2 ● 134.4 134.4 ● ژاپن

 92.5 92.5 ● 94.6 94.6 ● کره جنوبی

 OECD 119.1 121.3 121.2 105.4 112.6 112.1كشورهاي 

 .IEA, International Energy Agency, Online Data Services, www.iea.org :مأخذ

 باشند. مقادیر در دسترس نمی ●



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هاي مهم اقتصاد انرژي در كشورهاي مختلف جهان شاخص  -

 عرضه انرژي اولیه كشورهاي مختلف جهان   -

 سرانه عرضه انرژي، عرضه نفت و مصرف برق در جهان   -

 تراز انرژي جهان   -

 OECDو غیر  OECDتراز انرژي كشورهاي   -
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 210۲و  211۲ يها مختلف جهان در سال يكشورها کیبه تفک يمهم اقتصاد انرژ يها خصا(: ش2-66جدول )

 نام كشور
 (2)تولید ناخالص داخلي (0)جمعیت

نسبت عرضه كل انرژي اولیه به 

GDP
(3) 

2009 2018 2009 2018 2009 2018 

             آمریکاي شمالي

 0.11 0.14 19517.3 15926.2 327.4 307.2 ایاالت متحده امریکا

 0.18 0.19 1654.6 1357.6 37.1 33.6 کانادا

 0.14 0.19 1256.4 963.1 124.6 112.7 مکزیک

 0.12 0.14 22428.4 18246.9 489.1 453.5 جمع آمریکاي شمالي

 آمریکاي مركزي و جنوبي
 

  
 

  
  

 0.14 0.14 583.1 501.9 44.5 40.5 آرژانتین

 0.14 0.16 101.8 77.2 17.1 14.8 اکوادور

 0.16 0.15 1780.9 1583.9 209.5 193.9 برزیل

 0.12 0.12 210.3 138.7 32.0 28.8 پرو

 0.15 0.16 261.0 190.4 18.8 16.9 شیلی

 0.13 0.14 311.5 223.6 49.7 44.8 کلمبیا

 0.11 0.09 387.5 695.6 28.9 28.0 ونزوئال

 0.15 0.16 752.5 589.1 114.8 103.7 سایر

 0.15 0.14 4388.4 4000.4 515.2 471.3 جمع آمریکاي مركزي و جنوبي

 اروپا و اورآسیا
 

  
 

  
  

 0.28 0.26 52.0 45.8 9.9 9.0 آذربایجان

 0.08 0.11 3575.4 2960.5 82.9 80.5 آلمان

 0.08 0.09 409.3 355.9 8.8 8.3 اتریش

 0.49 0.86 95.4 53.1 33.0 27.8 ازبکستان

 0.10 0.11 1297.3 1195.2 46.7 46.4 اسپانیا

 0.24 0.26 26.2 19.1 1.3 1.3 استونی

 0.18 0.23 96.8 73.7 5.5 5.4 اسلواکی

 0.06 0.08 3082.0 2598.8 66.4 62.3 انگلستان

 0.95 1.16 98.7 98.4 44.6 46.1 اوکراین

 0.08 0.09 1906.5 1868.3 60.5 59.6 ایتالیا

 ◊ 0.07 353.7 206.8 4.9 4.5 ایرلند

 0.11 0.13 485.2 421.4 11.4 10.8 بلژیک

 0.33 0.38 55.8 45.9 7.0 7.4 بلغارستان

 0.10 0.12 216.1 204.4 10.3 10.6 پرتغال
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 ... ادامه 210۲و  211۲ يها مختلف جهان در سال يكشورها کیبه تفک يمهم اقتصاد انرژ يها خصا(: ش2-66جدول )

 نام كشور
 (2)الص داخليتولید ناخ (0)جمعیت

نسبت عرضه كل انرژي اولیه به 

GDP
(3) 

2009 2018 2009 2018 2009 2018 

 0.36 0.41 9.7 5.3 9.1 7.4 تاجیکستان

 0.64 1.00 43.0 19.9 5.9 5.0 ترکمنستان

 0.15 0.18 980.4 562.3 81.4 72.0 ترکیه

 0.21 0.25 205.4 168.1 10.6 10.5 جمهوری چک

 0.05 0.07 326.5 278.7 5.8 5.5 دانمارک

 0.46 0.54 58.1 49.5 9.5 9.5 )روسیه سفید( بالروس

 0.53 0.54 1421.7 1204.7 144.5 142.8 روسیه

 0.16 0.22 207.6 159.9 19.5 20.4 رومانی

 0.09 0.11 539.1 428.1 10.2 9.3 سوئد

 ◊ ◊ 723.4 607.7 8.5 7.8 سوئیس

 0.10 0.11 2567.6 2273.3 67.3 64.7 فرانسه

 0.14 0.15 252.7 226.4 5.5 5.3 فنالند

 0.60 0.55 7.6 5.3 6.3 5.4 قرقیزستان

 0.38 0.47 202.0 136.6 18.3 16.1 قزاقستان

 0.19 0.24 544.2 397.1 38.4 38.5 لهستان

 0.06 0.08 63.4 47.8 0.6 0.5 لوکزامبورگ

 0.17 0.26 45.9 33.9 2.8 3.2 لیتوانی

 0.19 0.23 139.5 111.8 9.8 10.0 مجارستان

 0.07 0.09 404.1 351.6 5.3 4.8 نروژ

 0.09 0.11 826.0 727.8 17.2 16.5 هلند

 0.11 0.12 203.1 254.5 10.7 11.1 یونان

 0.22 0.26 324.2 267.6 37.7 38.7 سایر

 0.13 0.15 21845.6 18465.0 918.2 885.0 جمع اروپا و اورآسیا

 خاورمیانه
 

  
 

  
  

 0.18 0.23 377.3 274.0 9.6 7.9 امارات متحده عربی

 0.32 0.33 676.3 484.7 33.7 26.6 عربستان سعودی

 0.35 0.29 73.8 54.2 4.8 2.9 عمان

 0.26 0.24 170.3 101.3 2.8 1.7 قطر

 0.30 0.29 113.8 98.2 4.1 2.8 کویت

 0.35 0.34 1145.3 913.7 192.9 166.0 سایر

 0.31 0.31 2556.8 1926.0 248.0 207.9 جمع خاورمیانه
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 ... ادامه 210۲و  211۲ يها مختلف جهان در سال يكشورها کیبه تفک يمهم اقتصاد انرژ يها خصا(: ش2-66جدول )

 نام كشور
 (2)تولید ناخالص داخلي (0)جمعیت

نسبت عرضه كل انرژي اولیه به 

GDP
(3) 

2009 2018 2009 2018 2009 2018 

         آفریقا

 0.41 0.52 325.9 276.4 57.8 50.5 آفریقای جنوبی

 0.35 0.30 176.0 136.1 42.2 35.3 الجزایر

 0.48 0.34 37.0 52.4 6.7 6.1 لیبی

 0.25 0.27 380.9 277.1 98.4 81.1 مصر

 0.19 0.20 109.8 80.1 36.0 31.9 مراکش

 0.32 0.31 500.0 358.4 195.9 154.3 نیجریه

 0.35 0.40 1003.9 658.8 838.6 652.2 سایر

 0.33 0.36 2533.4 1839.2 1275.6 1011.6 جمع آفریقا

 آسیا و اقیانوسیه
 

  
 

  
  

 0.10 0.12 1339.7 1060.7 25.0 21.7 استرالیا

 0.23 0.32 999.1 619.3 267.7 238.6 اندونزی

 0.17 0.21 241.8 136.0 161.4 145.9 بنگالدش

 0.35 0.39 318.9 218.8 212.2 175.5 پاکستان

 0.30 0.33 449.3 322.7 69.4 66.9 تایلند

 0.24 0.34 13376.4 6816.2 1392.7 1331.3 چین

 0.20 0.24 564.4 418.4 23.7 23.1 چین تایپه

 0.10 0.12 197.0 151.5 4.9 4.3 زالند نو

 0.09 0.12 4522.6 4009.9 126.4 128.0 ژاپن

 0.11 0.12 339.2 216.2 5.6 5.0 سنگاپور

 0.17 0.19 354.7 204.1 106.7 92.4 فیلیپین

 0.18 0.19 1598.1 1180.9 51.6 49.3 کره جنوبی

 0.49 0.50 29.5 31.3 25.6 24.4 کره شمالی

 0.27 0.33 348.6 216.6 31.5 27.7 مالزی

 0.36 0.39 234.7 136.2 95.5 87.1 ویتنام

 0.35 0.47 2604.6 1415.6 1352.6 1217.7 هند

 0.14 0.15 717.9 486.2 189.6 168.2 سایر

 0.21 0.26 28236.5 17640.6 4142.2 3807.3 جمع آسیا و اقیانوسیه

 0.17 0.20 81989.1 62118.0 7588.1 6836.5 جهان کل

 OECD 1235.3 1301.9 41533.4 50048.9 0.13 0.11کشورهای 

 OECD 5601.2 6286.2 20584.6 31940.1 0.32 0.27کشورهای غیر 

 0.09 0.11 17593.7 15202.5 513.6 502.4 کشور اتحادیه اروپا 82

 .IEA, International Energy Agency, Online Data Services, www.iea.org مأخذ:

 .2112 های ثابت سال میلیارد دالر آمریکا به قیمت( 2        میلیون نفر( 1
 باشند. می 12/1 مقادیر کمتر از  ◊  .2112های ثابت سال  مریکا برحسب  به قیمتتن معادل نفت خام به هزار دالر آ( 3
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 210۲كشورهاي مختلف جهان در سال  (0)(: عرضه انرژي اولیه2-66جدول )
 )میلیون تن معادل نفت خام(  

 نفت خام سنگ زغال نام كشور
 هاي فرآورده

 نفتي
 طبیعي گاز

 انرژي

 اي هسته
 آبي انرژي

             ليآمریکاي شما

 25.4 219.2 708.5 189.1- 990.8 320.6 ایاالت متحده امریکا

 33.2 26.2 106.5 10.3- 113.9 15.3 کانادا

 2.8 3.6 65.2 44.1 39.4 12.0 مکزیک

 61.4 249.0 880.3 155.4- 1144.1 348.0 جمع آمریکاي شمالي

   آمریکاي مركزي و جنوبي
     

 2.8 1.8 43.5 1.0- 27.0 1.4 آرژانتین

 1.8 - 0.5 2.7 9.1 - اکوادور

 33.4 4.1 30.7 11.8 92.1 16.4 برزیل

 2.6 - 7.3 0.3 10.8 0.7 پرو

 2.0 - 4.4 6.9 9.5 7.1 شیلی

 5.2 - 10.2 2.6- 17.6 3.5 کلمبیا

 5.0 - 18.2 6.0- 24.3 ◊ ونزوئال

 8.5 - 23.0 25.8 24.4 2.5 سایر

 61.3 - 137.8 37.9 214.8 31.5 بيجمع آمریکاي مركزي و جنو

   اروپا و اورآسیا
     

 0.2 - 9.3 1.3- 6.2 - آذربایجان

 1.5 19.8 73.6 7.5 90.5 68.8 آلمان

 3.2 - 7.4 2.5 9.2 2.7 اتریش

 0.5 - 39.4 0.2- 4.3 2.4 ازبکستان

 3.0 14.5 27.1 15.4- 68.3 11.3 اسپانیا

 ◊ - 0.4 1.1 1.0- 4.7 استونی

 0.3 3.9 4.1 1.7- 5.6 3.4 کیاسلوا

 0.5 17.0 67.8 0.7- 61.2 8.0 انگلستان

 0.9 22.1 25.7 9.7 3.6 28.1 اوکراین

 4.2 - 59.5 18.4- 69.3 8.6 ایتالیا

 0.1 - 4.5 3.2 3.1 1.4 ایرلند

 ◊ 7.5 14.9 11.1- 32.3 3.1 بلژیک

 0.4 4.2 2.6 1.8- 6.2 5.5 بلغارستان

 1.1 - 5.0 5.0- 13.9 2.7 پرتغال

 1.6 - ◊ 0.9 0.1 1.1 تاجیکستان

 - - 21.4 3.1- 9.6 - ترکمنستان

mailto:+D37+@sum(D13:D19)
mailto:+D37+@sum(D13:D19)
mailto:+D37+@sum(D13:D19)
mailto:+D37+@sum(D13:D19)
mailto:+D37+@sum(D13:D19)
mailto:+D37+@sum(D13:D19)
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 ... ادامه 210۲كشورهاي مختلف جهان در سال  (0)(: عرضه انرژي اولیه2-66جدول )
 )میلیون تن معادل نفت خام(  

 نام كشور
 انرژي زمین گرمایي،

 خورشیدي و سایر

هاي زیستي و  سوخت

 سماندهاپ
 جمع كل حرارت برق

           آمریکاي شمالي

 2230.8 - 3.8 107.4 44.0 ایاالت متحده امریکا

 297.6 - 4.1- 13.7 3.2 کانادا

 180.6 - 0.1 9.2 4.3 مکزیک

 2709.0 - 0.2- 130.3 51.5 جمع آمریکاي شمالي

 آمریکاي مركزي و جنوبي
   

  
 

 80.1 - 0.8 3.7 0.1 آرژانتین

 14.6 - ◊ 0.5 ◊ اکوادور

 287.0 0.1 3.0 90.1 5.4 برزیل

 25.4 - ◊ 3.4 0.2 پرو

 39.1 - - 8.2 1.0 شیلی

 38.9 - ◊ 5.0 ◊ کلمبیا

 41.9 - 0.1- 0.5 ◊ ونزوئال

 111.1 - 3.7- 26.1 4.5 سایر

 638.0 0.1 ◊ 137.4 11.2 جمع آمریکاي مركزي و جنوبي

 اروپا و اورآسیا
   

  
 

 14.4 - 0.1- 0.1 ◊ آذربایجان

 302.1 - 4.2- 30.1 14.4 آلمان

 32.8 ◊ 0.8 6.2 0.9 اتریش

 46.4 - ◊ ◊ - ازبکستان

 125.0 - 1.0 8.0 7.3 نیااسپا

 6.3 - 0.2- 1.1 0.1 استونی

 17.4 ◊ 0.3 1.4 0.1 اسلواکی

 175.2 - 1.6 13.8 6.1 انگلستان

 93.5 0.5 0.5- 3.2 0.2 اوکراین

 150.6 - 3.8 14.5 9.1 ایتالیا

 13.7 - ◊ 0.8 0.8 ایرلند

 53.2 0.2 1.5 3.8 1.0 بلژیک

 18.5 ◊ 0.7- 1.8 0.3 بلغارستان

 22.0 - 0.2- 3.1 1.5 پرتغال

 3.5 - 0.2- - - تاجیکستان

 27.6 - 0.3- ◊ - ترکمنستان

mailto:+D37+@sum(D13:D19)
mailto:+D37+@sum(D13:D19)
mailto:+D37+@sum(D13:D19)
mailto:+D37+@sum(D13:D19)
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 ... ادامه 210۲(: عرضه انرژي اولیه كشورهاي مختلف جهان در سال 2-66جدول )
 )میلیون تن معادل نفت خام(  

 نفت خام سنگ زغال نام كشور
 هاي فرآورده

 نفتي
 طبیعي گاز

 انرژي

 اي هسته
 آبي انرژي

 5.2 - 41.0 17.0 24.9 40.8 ترکیه

 0.1 7.8 6.8 1.6 7.8 15.7 جمهوری چک

 ◊ - 2.7 1.0- 7.1 1.7 دانمارک

 ◊ - 17.1 11.7- 19.2 0.8 بالروس)روسیه سفید(

 16.4 53.6 413.7 146.2- 294.5 119.6 روسیه

 1.5 3.0 9.8 2.7- 12.4 5.1 رومانی

 5.3 17.9 1.0 9.8- 20.2 2.2 سوئد

 3.0 6.7 2.9 5.2 3.2 0.1 ئیسسو

 5.6 107.6 36.7 15.4 55.6 9.0 فرانسه

 1.1 5.9 2.2 5.0- 13.0 4.2 فنالند

 1.2 - 0.3 1.5 0.6 1.0 قرقیزستان

 0.9 - 18.6 4.2- 23.1 37.5 قزاقستان

 0.2 - 16.1 1.8 28.0 49.4 لهستان

 ◊ - 0.7 2.3 - ◊ لوکزامبورگ

 ◊ - 1.8 7.0- 10.0 0.2 لیتوانی

 ◊ 4.1 8.3 0.3 7.5 2.3 مجارستان

 11.9 - 5.2 16.8- 25.8 0.8 نروژ

 ◊ 0.9 30.7 36.2- 63.2 8.2 هلند

 0.5 - 4.1 19.6- 30.0 4.7 یونان

 6.1 2.0 13.3 12.3 8.9 16.7 سایر

 76.7 298.6 995.6 236.6- 1037.2 471.9 جمع اروپا و اورآسیا

   خاورمیانه
     

 - - 59.8 50.2- 55.9 1.9 ربیامارات متحده ع

 - - 79.1 83.0- 217.5 - عربستان سعودی

 - - 22.4 6.6- 9.7 - عمان

 - - 38.4 20.4- 25.4 - قطر

 - - 18.6 27.9- 43.4 - کویت

 1.6 2.0 218.7 13.9- 180.0 6.6 سایر

 1.6 2.0 437.0 202.0- 531.9 8.5 جمع خاورمیانه
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 ... ادامه 210۲ولیه كشورهاي مختلف جهان در سال (: عرضه انرژي ا2-66جدول )
 )میلیون تن معادل نفت خام(  

 نام كشور
 انرژي زمین گرمایي،

 خورشیدي و سایر

هاي زیستي و  سوخت

 پسماندها
 جمع كل حرارت برق

 144.2 - 0.1- 3.2 12.1 ترکیه

 43.3 ◊ 1.2- 4.3 0.3 جمهوری چک

 17.0 ◊ 0.4 4.7 1.3 دانمارک

 27.0 - 0.1- 1.5 ◊ )روسیه سفید( بالروس

 759.3 - 1.1- 8.6 0.2 روسیه

 33.6 - 0.2- 4.0 0.7 رومانی

 49.8 0.2 1.5- 12.8 1.5 سوئد

 23.8 - 0.1- 2.7 0.2 سوئیس

 246.4 ◊ 5.4- 17.7 4.0 فرانسه

 34.0 0.2 1.7 10.1 0.5 فنالند

 4.6 - 0.1- ◊ - قرقیزستان

 75.8 - 0.3- 0.1 0.1 قزاقستان

 105.8 ◊ 0.5 8.7 1.2 لهستان

 3.9 - 0.5 0.3 ◊ لوکزامبورگ

 7.6 0.3 0.8 1.4 0.1 لیتوانی

 26.7 - 1.2 2.7 0.3 مجارستان

 28.3 0.1 0.9- 1.9 0.3 نروژ

 72.9 0.1 0.7 3.9 1.4 هلند

 22.6 - 0.5 1.2 1.2 یونان

 72.8 - 0.3 8.4 4.7 سایر

 2901.5 1.8 1.6- 186.1 71.8 جمع اروپا و اورآسیا

 خاورمیانه
   

  
 

 67.6 - ◊ ◊ 0.2 امارات متحده عربی

 213.6 - - ◊ ◊ عربستان سعودی

 25.6 - - - - عمان

 43.4 - - - - قطر

 34.0 - - - ◊ کویت

 398.0 - 1.0 1.0 1.1 سایر

 782.2 - 1.0 1.0 1.2 جمع خاورمیانه
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 ... ادامه 210۲ف جهان در سال (: عرضه انرژي اولیه كشورهاي مختل2-66جدول )
 (  معادل نفت خام )میلیون تن

 نفت خام سنگ زغال نام كشور
 هاي فرآورده

 نفتي
 طبیعي گاز

 انرژي

 اي هسته
 آبي انرژي

        آفریقا

 0.1 3.0 4.0 2.0 18.1 98.3 آفریقای جنوبی

 ◊ - 38.9 23.1- 44.7 0.4 الجزایر

 - - 7.7 3.6 6.0 - لیبی

 1.1 - 52.0 9.3 27.4 3.3 مصر

 0.1 - 0.9 12.4 ◊ 4.9 مراکش

 0.6 - 15.8 21.9 1.6 ◊ نیجریه

 9.4 - 14.0 42.6 23.1 6.6 سایر

 11.3 3.0 133.3 68.7 120.8 113.5 جمع آفریقا

   آسیا و اقیانوسیه
     

 1.4 - 32.6 22.2 21.2 42.9 استرالیا

 1.9 - 38.9 23.0 54.3 55.2 اندونزی

 0.1 - 23.0 5.0 1.5 2.2 شبنگالد

 3.2 2.7 28.3 14.0 14.9 11.4 پاکستان

 0.7 - 35.5 16.4- 71.8 15.8 تایلند

 103.1 76.9 230.4 19.8- 629.8 1979.5 چین

 0.4 7.2 18.1 3.6- 46.7 39.5 چین تایپه

 2.3 - 3.9 1.1 5.7 1.2 زالند نو

 7.0 16.9 97.0 14.7 151.6 114.4 ژاپن

 - - 9.0 28.8- 56.4 0.5 سنگاپور

 0.8 - 3.6 8.5 11.5 17.9 فیلیپین

 0.3 34.8 47.7 45.0- 155.3 80.5 کره جنوبی

 1.1 - - 0.4 0.5 11.2 کره شمالی

 2.3 - 38.8 1.2 27.8 22.6 مالزی

 7.2 - 7.9 9.6 12.9 36.7 ویتنام

 13.0 9.9 52.4 35.8- 271.0 414.2 هند

 5.4 - 10.5 26.7 3.9 18.9 سایر

 150.0 148.4 677.6 23.0- 1536.8 2864.9 جمع آسیا و اقیانوسیه

 - - 0.1 220.3 - - المللی های بین سوخت کشتی

 - - - 201.6 - - المللی سوخت هواپیماهای بین

 362.3 706.8 3261.6 88.5- 4585.5 3838.3 كل جهان

 OECD 854.3 2150.8 -246.3 1499.9 515.8 123.0کشورهای 

 OECD 2984.0 2434.8 -264.1 1761.6 191.0 239.3شورهای غیر ک

 30.1 215.6 392.3 94.5- 617.3 224.4 کشور اتحادیه اروپا 82
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 ... ادامه 210۲(: عرضه انرژي اولیه كشورهاي مختلف جهان در سال 2-66جدول )
 (  معادل نفت خام )میلیون تن

 نام كشور
 انرژي زمین گرمایي،

 خورشیدي و سایر

هاي زیستي و  سوخت

 پسماندها
 جمع كل حرارت برق

      آفریقا

 134.2 - 0.4- 7.9 1.2 آفریقای جنوبی

 60.9 - ◊ ◊ 0.1 الجزایر

 17.9 - ◊ 0.6 ◊ لیبی

 95.6 - ◊ 2.3 0.3 مصر

 20.6 - 0.3 1.3 0.6 مراکش

 159.9 - - 120.0 ◊ نیجریه

 347.6 0.1 0.6 246.5 4.7 سایر

 836.7 0.1 0.5 378.6 6.8 جمع آفریقا

 آسیا و اقیانوسیه
   

  
 

 128.0 - - 5.2 2.6 استرالیا

 231.1 - 0.1 33.5 24.1 اندونزی

 41.9 - 0.4 9.6 ◊ بنگالدش

 111.3 - ◊ 36.4 0.3 پاکستان

 135.8 - 2.2 25.7 0.5 تایلند

 3196.4 - 1.2- 116.7 81.1 چین

 110.3 - - 1.5 0.5 چین تایپه

 20.5 - - 1.2 5.2 زالند نو

 426.0 - - 15.9 8.6 ژاپن

 37.8 - - 0.7 ◊ سنگاپور

 60.1 - - 8.5 9.2 فیلیپین

 282.3 0.1 - 7.1 1.5 کره جنوبی

 14.3 - - 1.1 ◊ کره شمالی

 93.4 - 0.1- 0.9 ◊ مالزی

 83.5 - 0.1 8.9 ◊ ویتنام

 919.4 - 0.3- 185.1 9.9 هند

 100.3 - 0.7- 35.4 0.1 سایر

 5992.4 0.1 0.5 493.5 143.7 جمع آسیا و اقیانوسیه

 220.5 - - 0.2 - المللی های بین سوخت کشتی

 201.6 - - - - المللی سوخت هواپیماهای بین

 14281.9 2.1 0.3 1327.1 286.4 جهان کل

 OECD 140.7 328.9 1.0 1.3 5369.4کشورهای 

 OECD 145.7 998.1 -0.8 0.8 8490.4کشورهای غیر 

 1603.3 1.1 2.4 160.3 54.4 کشور اتحادیه اروپا 82

 .IEA, International Energy Agency, Online Data Services, www.iea.org مأخذ:
باشند. می 12/1 مقادیر کمتر از  ◊   تغییر در ذخایر ایجاد شده. -المللی حامل سوخت + یا  های بین کشتی -صادرات -= تولید + وارداته( عرضه انرژی اولی1
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          نمودار  )22-2( : ده كشور اول جهان داراي بیشترین سهم زغال سنگ در سبد عرضه انرژي 

اولیه در سال 2018

74.4

74.3

68.6

63.8

62.0

55.2

50.4

47.6

46.2

79.7

            

كره شمالي

استوني

آفریقاي جنوبي

م ولستان

 ین

بوسني و

كوزوو

 ربستان

لهستان

هنگ كنگ

( در د )

          نمودار  )23-2( : ده كشور اول جهان داراي بیشترین سهم نفت خام و فرآورده هاي نفتي 

در سبد عرضه انرژي اولیه در سال 2018

80.9

90.0
89.8

87.2

86.1

95.1

98.3

100.0

73.9

76.1

0 20 40 60 80 100

گیبرالتار

كوراكا و

لبنان

یمن

قبر 

سورینام

جاما یکا

اكوادور

عراق

كوبا

( در د )

          نمودار  )24-2( : ده كشور اول جهان داراي بیشترین سهم گازطبیعي

در سبد عرضه انرژي اولیه در سال 2018

88.5

87.7

85.5

84.9

82.3

77.2

75.4

67.3

88.5

91.8

0 20 40 60 80 100

ترینیداد و توباگو

ق ر

امارات مت ده عربي

عمان

ب رین

ازبکستان

برون ي

تركمنستان

گینه استوایي

ایران

( در د )
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          نمودار  )25-2( : ده كشور اول جهان داراي بیشترین سهم انرژي هسته اي

 در سبد عرضه انرژي اولیه در سال 2018

43.7

35.9

28.0

23.7

22.6

22.5

21.7

18.1

17.5

17.5

0 20 40 60 80 100

فرانسه

سو د

سو ی 

اوكراین

بل ارستان

اسلواكي

اسلووني

جمهوري

ارمنستان

فن ند

( در د )

 

نمودار  )26-2( : ده كشور اول جهان داراي بیشترین سهم انرژي آبي

در سبد عرضه انرژي اولیه در سال 2018

70.1

45.0

42.1

33.4

31.5

27.0

19.3

17.6

17.2

17.2

0 20 40 60 80 100

پاراگو ه

تاجیک 

نروژ

  و 

آلباني

قرقیز 

ایسلند

گرگ ستا

مونتن رو

گرینلند

( در د )

          نمودار  )27-2( : ده كشور اول جهان داراي بیشترین سهم انرژي هاي ت دیدپذیر، سوخت هاي 

زیستي  و پسماند در سبد عرضه انرژي اولیه در سال 2018

88.2

85.7

82.6

82.3

79.7

75.4

75.0

75.0

94.6
90.8

            

جمهوري كن و

اوگاندا

اتیوپي

ماداگاسکار

تانزانیا

توگو

كنیا

گابن

نی ریه

ها یتي

( در د )
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 210۲و  211۲هاي  رف برق در جهان در سال(: سرانه عرضه انرژي، عرضه نفت و مص2-6۲جدول )

 نام كشور
 (2)مصرف سرانه برق (0)عرضه سرانه نفت (0)عرضه سرانه انرژي

2009 2018 2009 2018 2009 2018 

             آمریکاي شماليكشورهاي منتخب 

 13098.0 12894.0 2.45 2.61 6.81 7.05 ایاالت متحده امریکا

 15438.0 16308.0 2.79 2.85 8.03 7.75 کانادا

 2329.0 1992.0 0.67 0.87 1.45 1.60 مکزیک

 آمریکاي مركزي و جنوبيكشورهاي منتخب 
  

        

 2982.0 2705.0 0.59 0.60 1.80 1.72 آرژانتین

 1481.0 1032.0 0.69 0.70 0.86 0.82 اکوادور

 2570.0 2197.0 0.50 0.49 1.37 1.24 برزیل

 1532.0 1048.0 0.35 0.23 0.79 0.59 پرو

 4198.0 3288.0 0.87 0.91 2.08 1.74 شیلی

 1448.0 1066.0 0.30 0.29 0.78 0.69 کلمبیا

 2346.0 3091.0 0.63 1.27 1.45 2.26 ونزوئال

 اروپا و اورآسیاكشورهاي منتخب 
  

        

 2182.0 1620.0 0.50 0.39 1.45 1.34 آذربایجان

 6848.0 6948.0 1.18 1.29 3.64 3.89 آلمان

 8383.0 7947.0 1.32 1.44 3.72 3.82 اتریش

 1750.0 1527.0 0.12 0.17 1.41 1.64 ازبکستان

 5567.0 5652.0 1.13 1.29 2.68 2.75 اسپانیا

 7368.0 5969.0 0.05 0.43 4.75 3.65 استونی

 5402.0 4925.0 0.72 0.63 3.19 3.09 اسلواکی

 4906.0 5645.0 0.91 1.01 2.64 3.15 انگلستان

 3066.0 3228.0 0.30 0.30 2.10 2.49 اوکراین

 5220.0 5325.0 0.84 1.14 2.49 2.85 ایتالیا

 5939.0 5943.0 1.29 1.61 2.82 3.17 ایرلند

 7756.0 7904.0 1.85 2.06 4.66 5.15 بلژیک

 5115.0 4484.0 0.62 0.57 2.63 2.34 بلغارستان

 5049.0 4844.0 0.86 1.13 2.14 2.30 پرتغال

 1591.0 1911.0 0.11 0.07 0.39 0.29 تاجیکستان

 2809.0 2353.0 1.12 1.00 4.73 3.97 ترکمنستان
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 ... ادامه 210۲و  211۲هاي  (: سرانه عرضه انرژي، عرضه نفت و مصرف برق در جهان در سال2-6۲جدول )

 نام كشور
 (2)ه برقمصرف سران (0)عرضه سرانه نفت (0)عرضه سرانه انرژي

2009 2018 2009 2018 2009 2018 

 3348.0 2292.0 0.52 0.40 1.77 1.36 ترکیه

 6574.0 6106.0 0.89 0.87 4.08 4.06 جمهوری چک

 5764.0 6220.0 1.06 1.22 2.94 3.33 دانمارک

 3707.0 3299.0 0.79 1.01 2.84 2.80 بالروس)روسیه سفید(

 6917.0 6095.0 1.03 0.97 5.26 4.53 روسیه

 2838.0 2391.0 0.50 0.42 1.72 1.71 رومانی

 13331.0 14142.0 1.02 1.27 4.89 4.88 سوئد

 7434.0 7985.0 0.98 1.48 2.80 3.44 سوئیس

 7141.0 7344.0 1.06 1.25 3.66 3.94 فرانسه

 15804.0 15244.0 1.45 1.72 6.16 6.27 فنالند

 1893.0 1324.0 0.33 0.21 0.72 0.54 قرقیزستان

 5338.0 4447.0 1.03 0.67 4.15 3.95 قزاقستان

 4343.0 3560.0 0.77 0.62 2.75 2.44 لهستان

 13476.0 14418.0 3.80 4.69 6.41 7.96 لوکزامبورگ

 4357.0 3622.0 1.06 0.80 2.71 2.77 لیتوانی

 4398.0 3773.0 0.80 0.67 2.74 2.55 مجارستان

 24047.0 23858.0 1.69 2.53 5.33 6.49 نروژ

 6796.0 6856.0 1.57 1.73 4.23 4.67 هلند

 5059.0 5628.0 0.97 1.42 2.10 2.66 یونان

             خاورمیانهكشورهاي منتخب 

 13242.0 10155.0 0.59 1.93 7.02 8.03 امارات متحده عربی

 10239.0 7477.0 3.99 4.01 6.34 5.97 عربستان سعودی

 7046.0 5252.0 0.65 1.16 5.29 5.53 عمان

 16580.0 13680.0 1.79 2.83 15.60 14.64 قطر

 15402.0 16702.0 3.73 6.61 8.22 10.19 کویت

 آفریقاكشورهاي منتخب 
  

        

 3957.0 4428.0 0.35 0.48 2.32 2.85 آفریقای جنوبی

 1579.0 866.0 0.51 0.46 1.44 1.15 الجزایر

 4154.0 3142.0 1.44 2.00 2.68 2.89 لیبی
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 ... ادامه 210۲و  211۲هاي  (: سرانه عرضه انرژي، عرضه نفت و مصرف برق در جهان در سال2-6۲جدول )

 نام كشور
 (2)مصرف سرانه برق (0)عرضه سرانه نفت (0)عرضه سرانه انرژي

2009 2018 2009 2009 2018 2009 

 1627.0 1372.0 0.37 0.43 0.97 0.92 مصر

 917.0 746.0 0.34 0.34 0.57 0.51 مراکش

 157.0 109.0 0.12 0.06 0.82 0.72 نیجریه

             آسیا و اقیانوسیهكشورهاي منتخب 

 9906.0 10747.0 1.74 1.82 5.12 5.81 استرالیا

 984.0 594.0 0.29 0.27 0.86 0.82 اندونزی

 466.0 226.0 ◊ ◊ 0.26 0.19 بنگالدش

 593.0 437.0 0.14 0.11 0.52 0.48 پاکستان

 2810.0 2101.0 0.80 0.64 1.96 1.61 تایلند

 4906.0 2613.0 0.44 0.28 2.30 1.73 چین

 11227.0 9557.0 1.82 1.86 4.65 4.34 چین تایپه

 8517.0 9369.0 1.40 1.45 4.21 4.05 زالند نو

 8010.0 8140.0 1.32 1.57 3.37 3.71 ژاپن

 9323.0 8119.0 4.90 3.78 6.70 5.07 سنگاپور

 846.0 589.0 0.19 0.13 0.56 0.41 فیلیپین

 11082.0 8878.0 2.14 1.84 5.47 4.65 کره جنوبی

 509.0 728.0 ◊ ◊ 0.56 0.64 کره شمالی

 4987.0 3942.0 0.92 0.96 2.96 2.56 مالزی

 2378.0 906.0 0.24 0.18 0.87 0.61 ویتنام

 968.0 592.0 0.17 0.13 0.68 0.55 هند

 3260.0 2708.0 0.59 0.59 1.88 1.78 جهان كل

 OECD 4.26 4.12 1.59 1.46 7999.0 8165.0کشورهای 

 OECD 1.17 1.35 0.30 0.35 1541.0 2245.0کشورهای غیر 

 6032.0 6041.0 1.02 1.14 3.12 3.31 کشور اتحادیه اروپا 82

 .IEA, International Energy Agency, Online Data Services, www.iea.org مأخذ:

 ( تن معادل نفت خام/ نفر1
 ساعت/ نفر ( کیلووات2
 باشند. می 12/1مقادیر کمتر از  ◊

http://www.iea.org/


      

 
   3389ترازنامه انرژي سال  459

 

 210۲(: تراز انرژي جهان در سال 2-6۲جدول )
 (معادل نفت خام )میلیون تن

 نفت خام سنگ زغال شرح
 هاي فرآورده

 نفتي
 گاز طبیعي

 ژي انر

 اي  هسته
 آبي انرژي

 362.3 706.8 3293.1 - 4552.6 3893.7 تولید

 - - 985.0 1396.8 2479.5 829.3 واردات

 - - 1019.8- 1488.7- 2440.1- 879.7- صادرات

 - - 3.3 3.3 6.5- 5.0- تغییر در ذخایر ایجاد شده

 362.3 706.8 3261.6 88.5- 4585.5 3838.3 کل عرضه انرژی اولیه

 - - - 261.1 230.6- 1.2- نتقاالتا

 - - 3.1- 9.5 4.9 27.4- اختالفات آماری

 362.3- 703.4- 910.9- 146.1- 30.8- 1758.8- نیروگاه های متعارف برق

 - 676.2 ◊ -15.5 -333.4 -3.4- (CHP)های تولید همزمان برق و حرارت  نیروگاه

 - - 59.9- 9.9- 0.5- 24.1- واحدهای تولید حرارت

 - - ◊ ◊ - 180.6- واحدهای کوره بلند

 - - 5.1 2.8- - 9.7- های صنعتی گاز جمع آوری شده از کوره

سکازی و    های ککک سکازیب بریککت    کارخانه

 پتنت فیول
-66.3 - -2.5 ◊ - - 

 - - - 4269.2 4362.0- - های نفت پاالیشگاه

 - - - 36.0- 35.9 - واحدهای پتروشیمی

ازی گککازیبیعی و هککای مککایع سکک   کارخانککه

 سنگ زغال
-17.2 15.5 - -11.3 - - 

 - - 14.7- 0.6- 12.6 0.3- سایر تبدیالت

 - - 302.7- 199.1- 9.9- 80.0- خودمصرفی بخش انرژی

 - - 19.2- 0.3- 8.1- 2.3- تلفات توزیع

 - - 1611.4 4038.5 12.6 994.5 کل مصرف نهایی

 - - 597.9 290.4 2.5 796.8 بخش صنعت

 - - 117.2 2650.4 0.1 0.1 ش حمل و نقلبخ

 - - 702.7 436.0 ◊ 146.2 :ها سایر بخش

 - - 481.5 218.3 - 74.9 خانگی -  

 - - 207.2 79.2 - 30.3 تجاری و عمومی -  

 - - 10.4 117.2 ◊ 15.6 (1)کشاورزی -  

 - - 3.6 21.3 ◊ 25.4 مصارف نامشخص -  

 - - 193.6 661.6 10.0 51.5 مصارف غیر انرژی



   تحوالت بخش انرژي در جهان  

  

458 

 ... ادامه 210۲(: تراز انرژي جهان در سال 2-6۲جدول )
 (معادل نفت خام )میلیون تن

 شرح
انرژي زمین گرمایي، 

 خورشیدي و سایر

هاي زیستي  سوخت

 و پسماندها
 جمع كل حرارت برق

 14421.2 2.1 - 1324.2 286.4 تولید

 5782.5 ◊ 62.6 29.3 - واردات

 5915.9- ◊ 62.4- 25.3- - صادرات

 5.9- - - 1.1- - تغییر در ذخایر ایجاد شده

 14281.9 2.1 0.3 1327.1 286.4 کل عرضه انرژی اولیه

 29.4 - - - - انتقاالت

 17.4- 4.0 5.1- 0.1- ◊ اختالفات آماری

 2350.3- - 1931.4 135.9- 233.5- های متعارف برق نیروگاه

 2.9 -64.7 357.1 255.1 -484.0- (CHP) های تولید همزمان برق و حرارت نیروگاه

 8.0- 100.8 0.4- 12.4- 1.6- واحدهای تولید حرارت

 180.7- - - 0.1- - واحدهای کوره بلند

 8.0- - - 0.7- - های صنعتی آوری شده از کوره گاز جمع

هکای ککک سکازیب بریککت سکازی و       کارخانه

 پتنت فیول
- -0.1 - - -68.9 

 92.7- - - - - های نفت پاالیشگاه

 0.1- - - - - واحدهای پتروشیمی

کارخانککه هککای مککایع سککازی گککاز یبیعککی و  

 سنگ زغال
- - - - -13.0 

 88.7- 0.5- - 85.1- - سایر تبدیالت

 839.2- 39.2- 193.0- 15.5- ◊ خودمصرفی بخش انرژی

 222.5- 20.9- 171.5- 0.2- ◊ تلفات توزیع

 9937.7 301.3 1918.8 1012.4 48.3 کل مصرف نهایی

 2839.3 141.7 805.0 204.1 1.0 بخش صنعت

 2890.9 - 33.5 89.6 - بخش حمل و نقل

 3290.7 159.6 1080.3 718.7 47.3 :ها سایر بخش

 2109.2 109.2 516.6 673.8 35.0 خانگی -  

 808.6 39.9 412.6 30.8 8.6 تجاری و عمومی -  

 221.7 4.5 59.5 12.0 2.4 (1)کشاورزی -  

 151.2 6.0 91.5 2.1 1.3 مصارف نامشخص -  

 916.8 - - - - مصارف غیر انرژی

 .IEA, International Energy Agency, Online Data Services, www.iea.org  مأخذ:

 باشند. می 12/1 مقادیر کمتر از ◊     گردد. ( بخش کشاورزی شامل جنگلداری و شیالت نیز می1



      

 
   3389ترازنامه انرژي سال  445

 

 210۲در سال  OECDراز انرژي كشورهاي (: ت2-۲1جدول )

 (معادل نفت خام )میلیون تن

 نفت خام سنگ زغال شرح
 هاي فرآورده

 نفتي
 گاز طبیعي

 انرژي

 اي هسته
 انرژي آبي

 123.0 515.8 1206.5 - 1237.6 832.2 تولید

 - - 684.9 659.9 1438.2 355.3 واردات

 - - 392.0- 717.0- 525.1- 351.1- صادرات

 - - 0.1- 82.2- - - المللی حامل سوخت های بین کشتی

 - - - 109.0- - - المللی حامل سوخت هواپیماهای بین

 - - 0.7 2.0 0.1 17.9 تغییر در ذخایر ایجاد شده

 123.0 515.8 1499.9 246.3- 2150.8 854.3 کل عرضه انرژی اولیه

 - - - 119.7 101.2- - انتقاالت

 - - 2.4 14.6 2.7 0.4- اختالفات آماری

 123.0- 512.9- 438.1- 36.6- 0.5- 594.6- های متعارف برق نیروگاه

 - 69.5 - -11.1 -114.7 -2.9- (CHP)های تولید همزمان برق و حرارت  نیروگاه

 - - 8.5- 0.9- - 3.5- واحدهای تولید حرارت

 - - ◊ ◊ - 51.4- واحدهای کوره بلند

 - - 3.6 2.5- - 2.4- صنعتی های آوری شده از کوره گاز جمع

های ککک سکازیب بریککت سکازی و      کارخانه

 پتنت فیول
-12.1 - -0.8 ◊ - - 

 - - - 2052.4 2088.7- - های نفت پاالیشگاه

 - - - 32.9- 32.8 - واحدهای پتروشیمی

هککای مککایع سککازی گککاز یبیعککی و   کارخانککه

 سنگ زغال
-1.7 1.0 - - - - 

 - - 10.3- ◊ 10.8 0.2- سایر تبدیالت

 - - 138.7- 100.0- 0.1- 16.4- خودمصرفی بخش انرژی

 - - 1.9- ◊ - 0.7- تلفات توزیع

 - - 793.8 1755.6 7.5 101.6 کل مصرف نهایی

 - - 282.6 93.1 ◊ 82.4 بخش صنعت

 - - 30.8 1175.7 - ◊ بخش حمل و نقل

 - - 433.7 168.6 - 15.9 ها سایر بخش

 - - 267.7 70.6 - 11.2 خانگی -  

 - - 158.7 42.5 - 3.5 تجاری و عمومی -  

 - - 6.2 52.0 - 1.1 (1)کشاورزی -  

 - - 1.0 3.5 - 0.2 مصارف نامشخص -  

 - - 46.6 318.1 7.5 3.3 مصارف غیر انرژی
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 ... ادامه 210۲در سال  OECD(: تراز انرژي كشورهاي 2-۲1جدول )

 (معادل نفت خام )میلیون تن

 شرح
رژي زمین گرمایي، ان

 خورشیدي و سایر

هاي زیستي و  سوخت

 پسماندها
 جمع كل حرارت برق

 4378.7 1.3 - 321.7 140.7 تولید

 3207.2 ◊ 42.3 26.7 - واردات

 2045.3- ◊ 41.3- 18.9- - صادرات

 82.4- - - 0.2- - المللی حامل سوخت های بین کشتی

 109.0- - - - - المللی حامل سوخت هواپیماهای بین

 20.2 - - 0.4- - تغییر در ذخایر ایجاد شده

 5369.4 1.3 1.0 328.9 140.7 کل عرضه انرژی اولیه

 18.5 - - - - انتقاالت

 19.5 0.1- 0.4 0.1 ◊ اختالفات آماری

 1019.1- - 863.4 52.1- 124.8- های متعارف برق نیروگاه

 2.9 -50.3 97.2 56.5 -97.7- (CHP)های تولید همزمان برق و حرارت  نیروگاه

 3.7- 18.5 0.2- 7.6- 1.6- واحدهای تولید حرارت

 51.5- - - - - واحدهای کوره بلند

 2.0- - - 0.7- - های صنعتی آوری شده از کوره گاز جمع

های ککک سکازیب بریککت سکازی و      کارخانه

 پتنت فیول
- -0.1 - - -13.0 

 36.3- - - - - های نفت پاالیشگاه

 ◊ - - - - های پتروشیمیواحد

هککای مککایع سککازی گککاز یبیعککی و   کارخانککه

 سنگ زغال
- - - - -0.6 

 0.5- 0.5- - 0.3- - سایر تبدیالت

 336.2- 8.2- 72.0- 0.9- - خودمصرفی بخش انرژی

 62.3- 6.3- 53.3- 0.1- ◊ تلفات توزیع

 3784.4 61.2 836.5 217.0 11.3 کل مصرف نهایی

 830.6 25.2 265.2 81.6 0.5 بخش صنعت

 1274.4 - 10.0 57.8 - بخش حمل و نقل

 1303.9 36.0 561.2 77.6 10.8 ها سایر بخش

 703.3 23.1 259.9 63.7 7.1 خانگی -

 492.5 12.5 263.5 9.0 2.7 تجاری و عمومی -

 79.0 0.3 14.2 4.3 0.9 (1)کشاورزی -

 29.1 0.1 23.6 0.6 0.1 مصارف نامشخص -

 375.6 - - - - ر انرژیمصارف غی

 .IEA, International Energy Agency, Online Data Services, www.iea.org مأخذ:

 باشند. می 12/1 مقادیر کمتر از ◊    ( بخش کشاورزی شامل جنگلداری و شیالت نیز می گردد1



      

 
   3389ترازنامه انرژي سال  445

 

 210۲در سال  OECD(: تراز انرژي كشورهاي غیر 2-۲0جدول )

 ت خام(معادل نف )میلیون تن

 نفت خام سنگ زغال شرح
هاي  فرآورده

 نفتي
 گاز طبیعي

 انرژي

 اي هسته
 انرژي آبي

 239.3 191.0 2086.6 - 3315.0 3061.4 تولید

 - - 300.1 737.0 1041.3 474.0 واردات

 - - 627.8- 771.7- 1915.0- 528.6- صادرات

 - - - 138.1- - - المللی حامل سوخت های بین کشتی

 - - - 92.7- - - المللی حامل سوخت ای بینهواپیماه

 - - 2.6 1.4 6.5- 22.9- تغییر در ذخایر ایجاد شده

 239.3 191.0 1761.6 264.1- 2434.8 2984.0 کل عرضه انرژی اولیه

 - - - 141.3 129.3- 1.2- انتقاالت

 - - 5.5- 5.0- 2.2 27.0- اختالفات آماری

 239.3- 190.5- 472.8- 109.5- 30.3- 1164.2- های متعارف برق نیروگاه

 - CHP) -606.7 ◊ -4.4 -218.7 -0.5های تولید همزمان برق و حرارت  نیروگاه

 - - 51.5- 9.0- 0.5- 20.6- واحدهای تولید حرارت

 - - - - - 129.1- واحدهای کوره بلند

 - - 1.5 0.3- - 7.2- های صنعتی آوری شده از کوره گاز جمع

ککک سکازیب بریککت سکازی و      های کارخانه

 پتنت فیول
-54.2 - -1.7 - - - 

 - - - 2216.8 2273.3- - های نفت پاالیشگاه

 - - - 3.1- 3.1 - واحدهای پتروشیمی

هککای مککایع سککازی گککاز یبیعککی و   کارخانککه

 سنگ زغال
-15.5 14.4 - -11.3 - - 

  - 4.4- 0.6- 1.8 0.1- سایر تبدیالت

 - - 164.1- 99.0- 9.8- 63.6- خودمصرفی بخش انرژی

 - - 17.3- 0.3- 8.1- 1.7- تلفات توزیع

 - - 817.5 1861.1 5.1 892.9 کل مصرف نهایی

 - - 315.3 197.4 2.5 714.4 بخش صنعت

 - - 86.3 1052.8 0.1 ◊ بخش حمل و نقل

 - - 269.0 267.4 ◊ 130.3 ها سایر بخش

 - - 213.8 147.7 - 63.7 خانگی -

 - - 48.4 36.7 - 26.8 عمومی تجاری و -

 - - 4.2 65.2 ◊ 14.5 (1) کشاورزی -

 - - 2.5 17.8 ◊ 25.3 مصارف نامشخص -

 - - 147.0 343.5 2.5 48.2 مصارف غیر انرژی



   تحوالت بخش انرژي در جهان  
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 ... ادامه 210۲در سال  OECD(: تراز انرژي كشورهاي غیر 2-۲0جدول )

 (معادل نفت خام )میلیون تن

 شرح
انرژي زمین گرمایي، 

 رشیدي و سایرخو

هاي زیستي  سوخت

 و پسماندها
 جمع كل حرارت برق

 10042.4 0.8 - 1002.6 145.7 تولید

 2575.3 - 20.4 2.6 - واردات

 3870.5- - 21.1- 6.4- - صادرات

 138.1- - - - - المللی حامل سوخت های بین کشتی

 92.7- - - - - المللی حامل سوخت هواپیماهای بین

 26.1- - - 0.7- - ر ایجاد شدهتغییر در ذخای

 8490.4 0.8 0.8- 998.1 145.7 کل عرضه انرژی اولیه

 10.9 - - - - انتقاالت

 36.9- 4.1 5.6- 0.2- - اختالفات آماری

 1331.2- - 1068.0 83.8- 108.7- های متعارف برق نیروگاه

 14.4 259.9 198.6 -386.3- - (CHP)های تولید همزمان برق و حرارت  نیروگاه

 4.3- 82.3 0.1- 4.8- ◊ واحدهای تولید حرارت

 129.2- - - 0.1- - واحدهای کوره بلند

 6.0- - - ◊ - آوری شده از کوره های صنعتی گاز جمع

هکای ککک سکازیب بریککت سکازی و       کارخانه

 پتنت فیول
- ◊ - - -55.9 

 56.4- - - - - پاالیشگاه های نفت

 ◊ - - - - واحدهای پتروشیمی

هککای مککایع سککازی گککاز یبیعککی و   کارخانککه

 سنگ زغال
- - - - -12.4 

 88.2- - - 84.8- - سایر تبدیالت

 503.0- 30.9- 121.0- 14.6- ◊ خودمصرفی بخش انرژی

 160.2- 14.7- 118.1- 0.1- ◊ تلفات توزیع

 5731.2 240.1 1082.3 795.2 37.0 کل مصرف نهایی

 2008.8 116.5 539.8 122.4 0.6 بخش صنعت

 1194.4 - 23.5 31.7 - بخش حمل و نقل

 1986.9 123.6 519.1 641.1 36.5 ها سایر بخش

 1405.9 86.1 256.7 610.1 27.9 خانگی -

 316.2 27.4 149.1 21.9 5.9 تجاری و عمومی -

 142.7 4.3 45.4 7.7 1.5 (1)کشاورزی -

 122.1 5.9 67.9 1.5 1.2 مصارف نامشخص -

 541.2 - - - - نرژیمصارف غیر ا

 .IEA, International Energy Agency, Online Data Services, www.iea.org مأخذ:

 می باشند. 12/1 مقادیر کمتر از ◊     گردد. ( بخش کشاورزی شامل جنگلداری و شیالت نیز می1



      

 
   3389ترازنامه انرژي سال  445

 

 210۲(: تراز انرژي برخي از كشورهاي جهان در سال 2-۲2جدول )

 نفت خام( معادل )میلیون تن

 شرح
 اروپا و اورآسیا آمریکاي مركزي و جنوبي آمریکاي شمالي

 اسپانیا آلمان ونزو   كانادا امریکا

 34.0 111.7 115.3 529.3 2172.5 تولید

 132.3 233.7 10.2 84.4 584.3 واردات

 31.4- 33.4- 83.2- 312.0- 503.6- صادرات

 6.9- 1.7- 0.1- 0.5- 21.9- المللی حامل سوخت های بین کشتی

 4.7- 9.9- 0.3- 0.9- 25.2- المللی حامل سوخت هواپیماهای بین

 1.8 1.7 - 2.7- 24.6 تغییر در ذخایر ایجاد شده

 125.0 302.1 41.9 297.6 2230.8 کل عرضه انرژی اولیه

 0.4 0.6 1.2- 3.7 6.8 انتقاالت

 0.6- 0.6 8.7 4.2 14.2 اختالفات آماری

 22.7- 47.5- 8.1- 35.6- 464.6- متعارف برقهای  نیروگاه

های تولید همزمان برق و حرارت  نیروگاه

(CHP) 
-16.9 -1.0 - -7.3 -1.5 

 - 0.5- - 0.1- - واحدهای تولید حرارت

 0.7- 5.8- - 0.8- 3.8- واحدهای کوره بلند

 - - - - 0.7- آوری شده از کوره های صنعتی گاز جمع

بریکت سکازی و   های کک سازیب کارخانه

 پتنت فیول
-2.8 -0.2 - -1.4 -0.1 

 1.4- 1.5- 0.4- 4.5- 19.9- پاالیشگاه های نفت

 ◊ 0.1- - - - واحدهای پتروشیمی

های مکایع سکازی گکاز یبیعکی و      کارخانه

 سنگ زغال
- - - - - 

 0.1- ◊ ◊ 0.1 0.5 سایر تبدیالت

 9.8- 12.6- 10.5- 54.3- 129.9- خودمصرفی بخش انرژی

 2.4- 3.9- 2.7- 2.9- 19.5- تلفات توزیع

 86.2 222.7 27.8 206.1 1594.1 کل مصرف نهایی

 20.1 58.0 8.8 45.8 276.6 بخش صنعت

 32.2 56.1 11.2 68.2 638.1 بخش حمل و نقل

 28.6 86.8 6.1 69.9 530.0 ها سایر بخش

 14.8 54.2 3.7 35.9 270.9 خانگی -

 10.8 29.0 2.4 26.6 217.6 تجاری و عمومی -

 2.7 3.6 ◊ 7.3 21.2 (1)کشاورزی -

 0.3 0.1 - 0.1 20.3 مصارف نامشخص -

 5.2 21.8 1.7 22.2 149.4 مصارف غیر انرژی
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 ... ادامه 210۲(: تراز انرژي برخي از كشورهاي جهان در سال 2-۲2جدول )

 معادل نفت خام( )میلیون تن

 شرح
 اروپا و اورآسیا

 نروژ فرانسه تركمنستان هتركی ایتالیا

 207.0 135.5 79.5 40.4 34.8 تولید

 11.1 152.8 ◊ 115.3 153.0 واردات

 188.1- 33.3- 51.3- 6.0- 31.0- صادرات

 0.2- 1.8- - 0.9- 2.7- المللی حامل سوخت های بین کشتی

 0.6- 5.8- 0.5- 3.8- 3.8- المللی حامل سوخت هواپیماهای بین

 0.8- 1.0- - 0.8- 0.5 ایجاد شدهتغییر در ذخایر 

 28.3 246.4 27.6 144.2 150.6 کل عرضه انرژی اولیه

 0.6 0.2 0.1 ◊ - انتقاالت

 0.4- 2.2- - 1.0- 1.6 اختالفات آماری

 ◊ 76.7- - 27.3- 14.2- های متعارف برق نیروگاه

 9.3 -0.6 -6.6 -1.7 -0.2- (CHP)های تولید همزمان برق و حرارت  نیروگاه

 0.1- 0.3- - - 0.1- واحدهای تولید حرارت

 0.2- 1.4- - 1.9- 0.7- واحدهای کوره بلند

 - - - - - آوری شده از کوره های صنعتی گاز جمع

هکای ککک سکازیب بریککت سکازی و       کارخانه

 پتنت فیول
-0.1 -0.6 - -0.9 - 

 0.1- 0.5- 0.2- 1.3- 0.8 پاالیشگاه های نفت

 ◊ ◊ - 0.1- 0.1- واحدهای پتروشیمی

هککای مککایع سککازی گککاز یبیعککی و    کارخانککه

 سنگ زغال
- - - - - 

 - - - 0.3- ◊ سایر تبدیالت

 6.3- 7.2- 2.5- 5.4- 7.7- خودمصرفی بخش انرژی

 0.9- 4.3- 0.3- 2.7- 1.9- تلفات توزیع

 20.8 151.4 18.1 103.0 119.1 کل مصرف نهایی

 6.1 27.8 1.4 32.7 24.4 بخش صنعت

 4.6 45.3 4.3 28.0 35.6 خش حمل و نقلب

 7.6 64.8 12.3 37.6 51.9 ها سایر بخش

 4.1 36.9 0.4 20.6 32.0 خانگی -

 3.0 23.1 7.2 12.5 16.8 تجاری و عمومی -

 0.4 4.4 0.3 4.5 3.0 (1)کشاورزی -

 0.1 0.5 4.4 - 0.1 مصارف نامشخص -

 2.5 13.4 - 4.6 7.2 مصارف غیر انرژی



      

 
   3389ترازنامه انرژي سال  445

 

 ... ادامه 210۲(: تراز انرژي برخي از كشورهاي جهان در سال 2-۲2)جدول 

 معادل نفت خام( )میلیون تن

 شرح
 آفریقا خاورمیانه

 كویت
عربستان 

 سعودي

امارات مت ده 

 عربي
 مصر ال زایر آفریقاي جنوبي

 86.8 155.5 158.1 232.0 665.4 164.6 تولید

 24.1 1.4 34.0 42.5 43.4 4.1 واردات

 14.4- 95.1- 53.0- 184.7- 492.5- 135.8- راتصاد

 0.1- 0.2- 2.7- 16.4- 3.4- 0.9- المللی حامل سوخت های بین کشتی

 0.8- 0.5- 1.3- 7.3- 3.7- 1.0- المللی حامل سوخت هواپیماهای بین

 - 0.2- 0.9- 1.5 4.4 3.1 تغییر در ذخایر ایجاد شده

 95.6 60.9 134.2 67.6 213.6 34.0 کل عرضه انرژی اولیه

 0.1 0.5 0.3 1.4 3.0 1.1 انتقاالت

 1.1- 0.8 2.6 11.4 8.6- 3.1 اختالفات آماری

 22.5- 9.9- 39.3- 18.5- 42.7- 10.5- های متعارف برق نیروگاه

 - - ◊ - - - (CHP)های تولید همزمان برق و حرارت  نیروگاه

 - - - - - - واحدهای تولید حرارت

 0.1- 0.2- 0.8- - - - ندواحدهای کوره بل

 ◊ - 1.3- - - - آوری شده از کوره های صنعتی گاز جمع

هکای ککک سکازیب بریککت سکازی و       کارخانه

 پتنت فیول
- - - -0.8 ◊ ◊ 

 0.2- 3.0- 0.1 0.1 0.8- 2.3- پاالیشگاه های نفت

 - - - - - - واحدهای پتروشیمی

هککای مککایع سککازی گککاز یبیعککی و    کارخانککه

 سنگ زغال
- - - -2.3 - - 

 1.0- - 1.9- - - - سایر تبدیالت

 6.6- 4.8- 17.6- 1.5- 13.7- 7.2- خودمصرفی بخش انرژی

 2.9- 2.1- 2.0- 0.7- 2.9- 0.9- تلفات توزیع

 61.4 42.4 71.3 59.8 148.0 17.3 کل مصرف نهایی

 17.6 6.8 24.6 33.7 48.2 5.0 بخش صنعت

 18.0 15.3 19.2 12.8 45.5 5.3 بخش حمل و نقل

 19.0 15.7 22.8 9.7 24.5 3.8 ها سایر بخش

 14.0 12.8 13.4 3.8 13.1 2.9 خانگی -

 3.5 0.6 6.1 3.4 11.0 0.8 تجاری و عمومی -

 1.4 0.2 2.3 - 0.4 0.1 (1)کشاورزی -

 0.1 2.1 1.1 2.5 ◊ - مصارف نامشخص -

 6.9 4.6 4.8 3.5 29.9 3.1 مصارف غیر انرژی
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445 

 ... ادامه 210۲(: تراز انرژي برخي از كشورهاي جهان در سال 2-۲2جدول )

 معادل نفت خام( )میلیون تن

 شرح
 آسیا و اقیانوسیه

 استرالیا اندونزي  ین ژاپن كره جنوبي مالزي هند

 411.6 450.8 2562.1 50.3 45.2 98.3 573.6 تولید

 53.2 54.9 778.7 406.0 323.4 56.8 414.1 واردات

 332.7- 275.5- 78.2- 18.7- 70.9- 58.9- 66.5- صادرات

 0.6- 0.3- 10.6- 4.5- 9.5- 0.4- 1.7- المللی حامل سوخت های بین کشتی

 4.8- 1.6- 9.9- 7.3- 5.3- 2.6- 4.4- المللی حامل سوخت هواپیماهای بین

 1.3 2.9 45.8- 0.1 0.6- 0.4 4.3 تغییر در ذخایر ایجاد شده

 128.0 231.1 3196.4 426.0 282.3 93.4 919.4 هکل عرضه انرژی اولی

 3.4 0.1 0.6 0.1- 0.5 0.1 0.2 انتقاالت

 5.2 9.0 22.7- 8.7- 0.5 0.1 2.1- اختالفات آماری

 30.8- 67.8- 476.0- 98.3- 65.4- 21.8- 225.9- های متعارف برق نیروگاه

 5.8 - -262.2 - -2.5- - - (CHP)های تولید همزمان برق و حرارت  نیروگاه

 - - 1.9- 0.1 0.3- - - واحدهای تولید حرارت

 0.6- - 92.7- 17.3- 8.8- - 15.5- واحدهای کوره بلند

 - - 4.6- 0.2 0.2- - ◊ آوری شده از کوره های صنعتی گاز جمع

هکای ککک سکازیب بریککت سکازی و       کارخانه

 پتنت فیول
-5.2 - -2.8 -2.2 -34.7 ◊ -0.7 

 1.8- 1.5- 16.1- 2.6 4.5- 0.9- 3.1- تپاالیشگاه های نف

 - - - 0.2- 0.9 - - واحدهای پتروشیمی

هککای مککایع سککازی گککاز یبیعککی و   کارخانککه

 سنگ زغال
- -0.6 - - -4.8 - - 

 - 1.0- - ◊ - ◊ 3.8- سایر تبدیالت

 15.8- 11.9- 190.6- 15.2- 12.4- 6.0- 34.1- خودمصرفی بخش انرژی

 1.2- 2.1- 33.1- 3.9- 1.6- 1.8- 23.2- تلفات توزیع

 83.3 156.1 2057.7 283.0 182.2 62.5 606.6 کل مصرف نهایی

 22.4 50.2 995.7 82.2 49.4 19.5 206.1 بخش صنعت

 34.0 54.4 324.6 70.6 35.2 21.0 103.8 بخش حمل و نقل

 21.4 43.0 558.9 96.1 46.9 8.8 245.9 ها سایر بخش

 10.6 34.9 345.4 42.4 21.5 3.3 174.5 خانگی -

 8.3 6.0 92.1 48.6 21.5 4.4 26.0 تجاری و عمومی -

 2.6 1.8 45.2 4.6 2.6 1.0 29.3 (1)کشاورزی -

 ◊ 0.3 76.2 0.5 1.3 - 16.1 مصارف نامشخص -

 5.5 8.5 178.5 34.1 50.8 13.3 50.8 مصارف غیر انرژی

 .IEA, International Energy Agency, Online Data Services, www.iea.org مأخذ:

.باشند می 12/1 مقادیر کمتر از ◊     گردد. ( بخش کشاورزی شامل جنگلداری و شیالت نیز می1





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( 4CH  ،O2N  ،2CO ،HFC  ،PFC  ،6SFای )میزان انتشار گازهای گلخانه  -

 ای در بخش انرژی میزان انتشار گازهای گلخانه  -

 اكسیدكربن در جهان به تفکیک نوع سوخت  دیانتشار   -

 ها در جهان به تفکیک بخش سوختاحتراق اكسیدكربن ناشی از  دیانتشار   -

 ها در جهان اكسیدكربن به تفکیک بخش دینتشار اسرانه   -

 اكسیدكربن در بخش تولید برق و حرارت در جهان به تفکیک نوع سوخت  انتشار دی  -

 اكسیدكربن در جهان  های اقتصادی مربوط به انتشار دیبرخی شاخص  -

 
 جداول محیط زیست -7-01-2

 

 

 
 



      

 
   3189ترازنامه انرژي سال  065

 

 (0)2105ل در ساكشورهای مختلف ای میزان انتشار گازهای گلخانه( : 2-38دول )ج
 (کربنداکسي ديمعادل )ميليون تن 

CO2 (2) CH4 (8) N2O (4) نام كشور 
 

 صنعتی فرآیندهای 
 جمع

HFC PFC SF6 

        آمریکای شمالی

 6338.6 41.2 6.5 257.9 284.5 659.8 5088.7 اياالت متحده آمريكا 

 836.5 4.1 2.5 17.4 62.3 173.7 567.7 کانادا 

 744.3 0.5 0.1 11.2 110.9 133.9 487.7 مكزيک 

 7919/4 45.8 9.1 286.5 457.7 967.4 6153/0  جمع آمریکای شمالی

        آمریکای مركزی و جنوبی 

 368.9 0.4 - 0.4 54.2 121.6 192.2 آرژانتین 

 70.5 - - 0.1 4.9 23.3 42.4 اکوادور 

 1235.4 1.5 1.9 3.2 196.1 529.3 503.5 برزيل 

 88.8 - - 0.5 7.0 26.8 54.4 پرو 

 117.9 - - - 8.1 23.1 86.7 شیلی 

 167.6 0.1 - - 18.4 68.0 81.1 کلمبیا 

 256.8 - - - 2.9 85.1 168.8 ونزوئال 

 462.5 0.3 0.1 3.1 70.8 175.6 212.5 ساير 

 2768.4 2.3 2.0 7.3 362.4 1052.8 1341.4 جمع  آمریکای مركزی و جنوبی 

        اروپا و اورآسیا 

 54.4 - 0.1 0.1 2.7 19.2 32.4 آذربايجان

 911.4 7.0 0.9 21.9 43.2 67.5 770.9 آلمان 

 83.2 0.2 0.2 2.9 3.8 9.8 66.4 اتريش 

 174.4 - - 1.0 12.6 55.3 105.5 ازبكستان

 344.7 1.0 1.0 10.3 24.1 42.9 265.5 اسپانیا 

 20.3 - - 0.1 0.8 2.9 16.5 استونی

 44.0 - - 0.5 3.3 5.9 34.2  اسلواکی

 511.4 0.5 0.4 13.8 25.8 60.5 410.4 انگلستان 

 302.0 0.5 0.2 0.4 22.3 60.6 218.1 اوکراين

 421.3 1.1 0.4 14.0 16.9 40.9 348.0 ايتالیا 

 64.1 0.1 0.1 1.4 6.6 18.1 37.9 ايرلند 

 128.7 0.1 - 2.9 8.5 17.0 100.1 بلژيک 

 60.4 - - 0.6 2.9 8.6 48.2 بلغارستان 

 69.1 0.1 - 1.0 3.7 13.2 51.0 پرتغال 

 13.7 - 0.1 - 1.7 6.9 5.0 تاجیكستان 

 123.5 - - 0.1 5.1 43.5 74.8 ترکمنستان

 525.9 2.0 0.2 4.7 48.7 103.2 367.2 ترکیه 

 126.9 - - 1.7 5.9 12.6 106.7 جمهوری چک 

 50.6 - - 1.9 5.6 8.9 34.1 دانمارک 

mailto:+@sum(M8:M10)
mailto:+@sum(M8:M10)
mailto:+@sum(M8:M10)
mailto:+@sum(M8:M10)
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   تحوالت بخش انرژي در جهان  

  

063 

 ... ادامه (0)2105ای كشورهای مختلف در سال ( : میزان انتشار گازهای گلخانه2-38جدول )
 اکسيدکربن( )ميليون تن معادل دي

CO2 (2) CH4 (8) N2O (4) نام كشور 
 

 صنعتی فرآیندهای 
 جمع

HFC HFC HFC 

 107.3 - - 0.7 25.1 19.8 61.7 بالروس )روسیه سفید( 

 2307.1 9.1 10.2 33.5 87.6 456.0 1710.6 روسیه 

 108.0 - 0.2 0.7 10.6 20.2 76.4 رومانی 

 65.8 0.1 0.3 1.8 9.0 11.9 42.7 سوئد 

 54.6 0.5 0.1 2.5 2.2 9.4 39.9 سوئیس 

 465.0 1.8 0.5 20.3 47.3 65.8 329.4 فرانسه 

 68.3 0.1 - 1.2 6.7 15.6 44.7 فنالند 

 18.0 - - - 1.6 6.0 10.3 قرقیزستان 

 326.5 - - 0.6 14.6 88.5 223.0 قزاقستان

 10.3 - - 0.2 0.3 0.6 9.3 لوکزامبورگ

 402.1 0.3 0.3 2.8 30.9 66.2 301.6 لهستان

 23.8 - - 1.1 5.6 4.2 12.9 لیتوانی

 64.2 - - 1.9 5.8 9.2 47.2 مجارستان 

 70.5 0.2 1.6 0.5 3.6 20.0 44.6 نروژ 

 203.5 0.2 0.2 4.7 11.9 22.9 163.6 هلند 

 99.2 0.1 0.1 1.2 5.5 22.8 69.5 يونان 

 232.1 - 0.2 11.3 14.4 39.1 167.1 ساير 

 8656.4 24.9 17.3 164.6 526.7 1475.6 6447.3 اروپا و اورآسیا جمع 

        خاورمیانه

 240.6 1.0 0.1 - 2.4 34.6 202.5 امارات متحده عربی

 703.8 2.5 - 0.3 8.2 90.7 602.2 عربستان سعودی

 101.9 - - 0.3 1.2 24.7 75.6 عمان 

 167.1 - - - 0.6 71.7 94.9 قطر

 121.1 0.5 - 0.9 0.8 25.5 93.3 کويت 

 1330.5 3.7 0.2 2.2 48.5 291.7 984.4 ساير 

 2665.0 7.7 0.3 3.7 61.7 538.9 2052.9 خاور میانه جمع 

        آفریقا

 568.3 1.8 0.2 0.8 21.5 81.3 462.8 آفريقای جنوبی 

 241.7 0.4 - 0.3 8.8 73.8 158.4 الجزاير 

 69.0 0.4 - - 1.3 15.7 51.6 لیبی 

 326.6 1.4 0.5 0.5 25.1 59.1 240.0 مصر

 83.3 - - - 6.8 15.0 61.5 مراکش

 321.7 0.4 - 0.6 32.7 183.6 104.4 نیجريه 

 1559.2 - 0.2 0.2 361.2 921.2 276.3 ساير 

 3169.7 4.4 0.9 2.5 457.2 1349.8 1354.9 آفریقا جمع 

mailto:+@sum(M101:M106)
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   3189ترازنامه انرژي سال  065

 

 ... ادامه (0)2105ای كشورهای مختلف در سال ( : میزان انتشار گازهای گلخانه2-38جدول )
 اکسيدکربن( )ميليون تن معادل دي

CO2 (2) CH4 (8) N2O (4) نام كشور 
 

 صنعتیفرآیندهای 
 جمع

HFC PFC SF6 

        آسیا و اقیانوسیه 

 617.9 0.6 0.4 9.6 69.7 142.6 395.1 استرالیا 

 956.3 1.1 - - 103.9 351.8 499.4 اندونزی 

 221.1 - - - 19.4 122.0 79.7 بنگالدش 

 412.7 1.0 - - 47.8 193.3 170.6 پاکستان 

 405.3 1.3 - - 23.0 108.8 272.1 تايلند

 13033.6 53.8 3.8 199.1 512.9 1648.3 10615.6 چین 

 289.6 4.8 1.7 0.1 4.9 10.3 267.8 چین تايپه 

 83.6 0.1 0.1 1.1 12.9 34.7 34.7 زالندنو 

 1350.9 3.9 5.7 42.6 22.3 45.0 1231.3 ژاپن 

 59.8 0.4 0.4 2.2 1.7 2.8 52.2 سنگاپور 

 201.1 0.4 - - 15.3 70.8 114.5 فیلیپین 

 694.2 6.6 1.4 3.3 12.5 35.8 634.7 ه جنوبی کر

 56.7 - - 4.4 2.8 23.3 26.2 کره شمالی 

 314.8 0.8 0.2 0.1 13.7 51.4 248.7 مالزی 

 351.1 - - - 22.7 114.1 214.3 ويتنام 

 3286.8 5.5 0.7 17.7 252.1 768.5 2242.3 هند 

 450.4 0.1 - 0.5 53.2 234.7 161.7 ساير

 22785.9 80.4 14.4 280.7 1190.8 3958.2 17260.9 و اقیانوسیه آسیا جمع 

 697.6 - - - 25.1 12.4 660.1 المللی هوايی  حمل و نقل بین

 531.8 - - - 7.4 0.1 524.3 المللی دريايی حمل و نقل بین

 49193.9 165.5 43.8 745.4 3089.3 9355.0 35795.0 جمع جهان 

 OECD  12342.7 1916.3 913.6 462.7 23.0 72.9 15731.2 کشورهای

 OECD 22267.9 7426.2 2143.2 282.7 20.7 92.5 32233.2کشورهای غیر 

 4412.9 12.6 4.7 111.7 289.7 559.9 3434.2 کشور اتحاديه اروپا 82

 I (5) 13206.6 2285.2 931.3 482.7 32.1 74.8 17012.7کشورهای عضو ضمیمه 

 I  21404.0 7057.2 2125.5 262.7 11.7 90.7 30951.8کشورهای غیر عضو ضمیمه 

 .IEA, International Energy Agency, Online Data Services, www.iea.org مأخذ:

 به روز شده است.  1010المللي انرژي در سال در آخرين نسخه منتشره از سوي آژانس بين 1015ارقام سال  (1
 .ار، فرآيندهاي صنعتي و ساير منابعانتشار فرّ شامل انتشار ناشي از احتراق انواع سوخت، (1
 .شامل انتشار بخش انرژي، كشاورزي، ضايعات و ساير منابع (3
 .شامل انتشار بخش انرژي، كشاورزي، فرآيندهاي صنعتي و ساير منابع (4
توازه  و كشوورهاي   اكزي و شرق اروپكشور مر 14و  OECD  ،EECكنوانسيون تغيير آب و هوا، مشتمل بر كشورهاي  I: كشورهاي عضو ضميمه  Iضميمه  (5

 .(EITS)داراي اقتصاد در حال گذاراستقالل يافته شوروي سابق 
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 (0)2105در سال كشورهای مختلف بخش انرژی  ایگلخانهمیزان انتشار گازهای (: 2-34جدول )
  (اکسيدکربن دي معادل  ميليون تن)

   CH4 (8 )  N2O (8 ) )سوخت(    CO2 (2) نام كشور

    یکای شمالیآمر

 60.5 289.7 4928.6 اياالت متحده آمريكا 

 6.5 83.6 549.3 کانادا 

 3.6 38.5 442.4 مكزيک 

 70.6 411.8 5920.3  جمع آمریکای شمالی

       آمریکای مركزی و جنوبی 

 1.6 22.0 179.6 آرژانتین 

 0.2 10.0 37.2 اکوادور 

 8.1 41.1 453.7 برزيل

 0.3 7.4 49.5 پرو 

 0.5 3.3 81.1 شیلی 

 0.8 16.4 74.0 کلمبیا 

 0.2 44.3 140.8 ونزوئال 

 2.9 33.7 185.6 ساير 

 14.6 178.2 1201.5 مركزی و جنوبی جمع آمریکای 

       اروپا و اورآسیا 

 0.2 10.1 30.8 آذربايجان

 4.7 13.7 729.7 آلمان 

 0.7 2.4 61.5 اتريش 

 0.3 24.6 97.0 ازبكستان

 2.0 2.8 247.1 اسپانیا 

 0.2 0.4 15.2 استونی

 0.3 1.1 29.4 اسلواکی 

 2.1 7.9 394.0 انگلستان 

 1.2 35.4 187.6 اوکراين

 2.6 6.5 329.7 ايتالیا 

 0.2 2.1 35.3 ايرلند

 0.6 6.7 92.8 بلژيک 

 0.3 1.4 43.6 بلغارستان 

 0.4 0.9 46.9 پرتغال 

 - 0.5 4.2 تاجیكستان 

 0.1 33.0 69.1 کمنستانتر

 3.3 12.1 319.0 ترکیه 



      

 
   3189ترازنامه انرژي سال  065

 

 ... ادامه (0)2105ای بخش انرژی كشورهای مختلف در سال (: میزان انتشار گازهای گلخانه2-34جدول )
  اکسيدکربن( )ميليون تن معادل  دي 

   CH4 (8 )  N2O (8 ) )سوخت(    CO2 (2) نام كشور

 1.4 3.3 99.4 جمهوری چک 

 0.5 1.2 32.5 دانمارک 

 0.5 0.8 52.6 بالروس )روسیه سفید( 

 6.3 275.0 1534.5 روسیه

 0.5 5.8 69.6 رومانی 

 1.0 1.1 37.7 سوئد 

 0.3 0.7 37.3 سوئیس 

 3.1 6.5 303.9 فرانسه 

 1.9 6.1 42.4 فنالند 

 - 0.3 9.7 قرقیزستان 

 1.1 65.8 199.1 قزاقستان

 0.1 0.1 8.8 لوکزامبورگ

 3.5 34.8 282.7 انلهست

 0.1 0.7 10.6 لیتوانی

 0.3 2.2 42.7 مجارستان 

 0.3 15.4 37.2 نروژ 

 0.7 5.2 157.9 هلند 

 0.5 14.7 64.5 يونان 

 0.9 9.0 152.3 ساير 

 42.3 610.4 5908.2 اروپا و اورآسیا جمع 

    خاورمیانه 

 0.3 29.2 186.6 امارات متحده عربی 

 1.2 71.3 531.4 عربستان سعودی 

 0.1 21.5 63.9 عمان 

 0.1 69.2 79.9 قطر

 0.2 23.2 86.2 کويت 

 4.5 197.9 864.3 ساير 

 6.4 412.3 1812.3 خاورمیانه جمع 

    آفریقا 

 2.9 38.7 419.5 آفريقای جنوبی 

 0.3 57.6 130.5 الجزاير

 0.2 12.1 45.3 لیبی 

 1.3 28.2 203.3 مصر 



   تحوالت بخش انرژي در جهان  

  

060 

  ... ادامه  2105ای بخش انرژی كشورهای مختلف در سال میزان انتشار گازهای گلخانه( : 2-34جدول )
  اکسيدکربن( دي معادل  )ميليون تن

   CH4 (8 )  N2O (8 ) )سوخت(    CO2 (2) نام كشور

 0.4 0.4 55.4 مراکش

 5.3 107.2 82.5 نیجريه 

 11.4 189.4 230.2 ساير 

 21.8 433.4 1166.3 جمع آفریقا 

    آسیا و اقیانوسیه

 3.7 30.4 372.4 استرالیا 

 5.4 128.1 453.9 اندونزی 

 0.9 11.0 70.9 بنگالدش 

 2.1 23.0 150.7 پاکستان 

 5.2 27.2 247.8 تايلند 

 66.9 759.5 9093.3 چین

 1.3 1.1 249.6 چین تايپه 

 0.3 1.3 31.2 زالندنو 

 7.0 4.5 1155.6 ژاپن 

 0.1 0.5 45.5 سنگاپور 

 0.7 9.9 103.9 فیلیپین 

 3.6 4.5 582.0 کره جنوبی 

 0.3 12.3 22.5 کره شمالی 

 1.4 36.9 220.2 مالزی 

 1.5 26.7 182.6 ويتنام 

 25.0 108.2 2036.9 هند 

 2.4 33.4 153.3 ساير 

 127.8 1218.5 15172.3 آسیا و اقیانوسیهجمع 

 4.7 12.4 660.1 المللی هوايی  حمل و نقل بین

 4.2 0.1 524.3 المللی دريايی حمل و نقل بین

 292.6 3277.3 32365.5 جمع جهان 

 OECD  11686.4 609.6 116.8 کشورهای

 OECD 19494.7 2655.2 166.8کشورهای غیر 

 27.9 131.2 3220.5 کشور اتحاديه اروپا 82

 I   12427.9 880.1 117.8کشورهای عضو ضمیمه 

 I 18753.2 2384.6 165.8عضو ضمیمه  غیرکشورهای 

 .IEA, International Energy Agency, Online Data Services, www.iea.org مأخذ:
  به روز شده است. 1010المللي انرژي در سال  نسخه منتشره از سوي آژانس بيندر آخرين  1015ارقام سال ( 1
 .سوختناشي از احتراق ( 1
.انرژي ناشي از احتراق ( 3

mailto:+@sum(I153:I169)
mailto:+@sum(I153:I169)
mailto:+@sum(I153:I169)


      

 
   3189ترازنامه انرژي سال  066

 

  2103های قابل احتراق در كشورهای مختلف جهان در سال از انواع سوخت (0)اكسیدكربن دیانتشار (: میزان 2-35جدول )
 )ميليون تن(  

 جمع سایر گاز نفت سنگ زغال نام كشور

        آمریکای شمالی

 4921.1 19.2 1600.7 2031.3 1270.0 اياالت متحده آمريكا

 565.2 1.2 229.5 277.5 57.1 کانادا 

 448.5 0.5 155.8 243.9 48.3 مكزيک

 5934.8 20.9 1986.0 2552.6 1375.4  جمع آمریکای شمالی

           آمریکای مركزی و جنوبی

 171.2 - 96.9 67.9 6.4 ژانتینآر

 36.2 - 1.1 35.1 - اکوادور 

 406.3 - 68.4 274.0 63.9 برزيل

 50.0 - 16.9 30.4 2.7 پرو

 85.7 - 9.2 48.4 28.1 شیلی

 73.1 - 19.7 39.2 14.2 کلمبیا 

 112.6 - 43.0 69.4 0.1 ونزوئال

 185.1 - 31.2 144.4 9.6 ساير

 1120.2 - 286.3 708.8 125.1 وبیآمریکای مركزی و جن  جمع

           اروپا و اورآسیا 

 30.9 0.1 20.6 10.2 - آذربايجان

 696.1 18.6 171.1 233.3 273.1 آلمان

 61.5 3.3 16.7 31.1 10.4 اتريش

 108.0 - 88.5 11.3 8.2 ازبكستان

 248.9 1.4 61.8 142.3 43.3 اسپانیا 

 15.7 0.2 1.0 3.2 11.3 استونی 

 31.6 1.1 8.0 10.3 12.3 اسلواکی 

 352.4 5.3 158.0 157.8 31.3 انگلستان

 181.8 - 55.8 28.5 97.6 اوکراين

 317.1 5.0 137.6 140.2 34.3 ايتالیا

 35.3 0.6 10.3 18.6 5.8 ايرلند

 91.2 3.2 32.7 43.8 11.4 بلژيک 

 39.9 0.4 5.1 12.2 22.1 بلغارستان 

 47.2 0.9 11.2 24.5 10.7 پرتغال 

 6.8 - 0.1 2.8 3.9 تاجیكستان 

 69.1 - 50.1 19.0 - ترکمنستان

 374.1 5.1 93.0 114.9 161.1 ترکیه

 100.7 1.9 15.6 21.0 62.2 جمهوری چک

 32.0 1.6 6.7 17.3 6.4 دانمارک



   تحوالت بخش انرژي در جهان  
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 ادامه...  2103های مختلف جهان در سال های قابل احتراق در كشوراز انواع سوخت (0)اكسیدكربن (: میزان انتشار دی2-35جدول )
 )ميليون تن( 

 جمع سایر گاز نفت سنگ زغال نام كشور

 57.1 0.1 36.8 16.9 3.3 بالروس )روسیه سفید( 

 1587.0 34.8 838.0 303.0 411.2 روسیه

 71.6 1.0 21.5 27.2 21.9 رومانی 

 34.5 3.0 1.5 23.0 7.0 سوئد 

 35.7 3.8 6.8 24.7 0.4 سوئیس 

 303.5 7.9 82.3 175.4 37.9 فرانسه 

 43.8 1.2 4.2 21.0 17.3 فنالند 

 10.5 - 0.6 5.7 4.2 قرقیزستان 

 214.0 - 32.0 43.6 138.4 قزاقستان

 8.9 0.2 1.6 7.0 0.2 لوکزامبورگ

 305.7 5.3 30.5 78.2 191.9 لهستان

 11.1 0.2 2.2 8.0 0.9 لیتوانی

 45.6 1.1 18.1 18.4 8.1 مجارستان 

 36.0 1.2 12.6 19.2 3.0 نروژ

 150.9 3.3 66.0 49.0 32.6 هلند

 61.6 0.2 8.4 33.2 19.8 يونان

 158.0 0.7 28.3 60.2 68.9 ساير 

 5976.1 112.7 2135.4 1955.8 1772.2 جمع اروپا و اورآسیا 

           خاورمیانه 

 192.5 - 139.9 45.1 7.6 امارات متحده عربی

 491.7 - 173.4 318.3 - تان سعودیعربس

 68.8 - 50.0 18.8 - عمان

 87.0 - 67.6 19.4 - قطر

 87.8 - 43.6 44.2 - کويت

 904.8 - 466.9 412.0 25.8 ساير 

 1832.5 - 941.3 857.8 33.5 جمع خاورمیانه 

           آفریقا 

 428.0 - 4.5 73.5 350.0 آفريقای جنوبی 

 137.3 - 80.7 55.8 0.8 الجزاير

 45.6 - 16.8 28.8 -  لیبی

 223.6 - 107.4 103.1 13.1 مصر 

 58.9 0.4 2.2 36.7 19.6 مراکش

 104.3 - 31.1 73.1 0.1 نیجريه

 247.2 - 32.5 186.9 27.8 ساير

 1244.9 0.4 275.1 558.0 411.3 جمع آفریقا 



      

 
   3189ترازنامه انرژي سال  069

 

 ادامه...  2103های قابل احتراق در كشورهای مختلف جهان در سال وختاز انواع س (0)اكسیدكربن (: میزان انتشار دی2-35جدول )
 )ميليون تن(   

 جمع سایر گاز نفت سنگ زغال نام كشور

           آسیا و اقیانوسیه 

 382.9 0.5 74.1 138.0 170.2  استرالیا 

 542.9 0.5 82.4 238.1 221.9 اندونزی

 82.0 - 52.3 20.9 8.7 بنگالدش

 194.1 - 65.6 86.1 42.4  پاکستان

 241.0 - 79.2 98.2 63.7 تايلند 

 9528.2 32.9 519.2 1363.9 7612.3 چین

 257.0 2.6 42.7 61.8 150.0 چین تايپه

 31.5 - 6.4 20.1 5.0 زالندنو 

 1080.7 36.9 228.4 384.1 431.3 ژاپن 

 47.4 1.1 21.0 23.3 1.9 سنگاپور

 132.1 - 8.5 53.7 69.9 فیلیپین 

 605.8 17.7 114.0 158.9 315.3 کره جنوبی 

 15.3 - - 2.9 12.4 کره شمالی 

 228.0 - 61.9 77.9 88.2 مالزی

 226.5 - 18.5 57.8 150.2 ويتنام 

 2307.8 1.2 83.4 595.1 1628.0 هند 

 189.8 0.3 22.4 89.9 77.2 ساير 

 16093.1 93.9 1480.0 3470.7 11048.6 جمع آسیا و اقیانوسیه 

 708.0 ▲ 0.2 707.8 ▲ المللی هوايی  حمل و نقل بین

 603.6 ▲ ▲ 603.6 ▲ المللی دريايی حمل و نقل بین

 33513.3 227.9 7104.4 11415.1 14765.9 جمع جهان 

 OECD  3341.8 4752.8 3398.8 152.0 11645.4 کشورهای

 OECD 11424.1 5350.9 3705.4 75.9 20556.3کشورهای غیر 

 1353/9 76/5 883/7 3131/4 868/4 کشور اتحاديه اروپا 82

 I  3489.0 4683.3 4063.6 170.4 12406.4کشورهای عضو ضمیمه 

 I 11276.9 5420.4 3040.5 57.5 19795.3عضو ضمیمه غیرکشورهای 

 .IEA, International Energy Agency, Online Data Services, www.iea.org مأخذ:

و مصرف محصول،  يصنعت يندهاياحتراق سوخت در فرآ يهاتيفعال هياز كل ياز احتراق سوخت )مشتمل بر انتشار ناش يكربن ناشدياكس يد كل انتشار (1
 نيگزياكربن، جو دياكسو  يانتشوار د  زانيو ، جهوت گوزارم م  1015در سال  يانرژ يالمللنيكه توسط آژانس ب IPCC 1002سال مندرج در دستورالعمل 

 شده است(. IPCC 1992ل سادستورالعمل 

 در كشور مذكور كاربرد ندارد. ▲



   تحوالت بخش انرژي در جهان  
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  2103جهان در سال كشورهای مختلف در ها به تفکیک بخش ( 0)اكسیدكربن دیر اشتنا میزان :(2-36جدول )
 )ميليون تن( 

 نام كشور
 برق عمومی

 و حرارت
 نایعصسایر 

 انرژی

صنایع 
 تولیدی

حمل و 
 نقل

 خانگی
تجاری و 

 عمومی
كشاورزی 

 شیالت و
 جمع نامشخص

                   آمریکای شمالی

 4921.1 - 46.2 230.0 320.7 1762.2 458.8 251.1 1852.1 اياالت متحده آمريكا 

 565.2 - 18.7 32.7 43.0 192.1 69.2 122.6 86.9 کانادا 

 448.5 - 10.4 4.7 16.9 156.6 66.7 40.5 152.7 مكزيک

 5934.8 - 75.4 267.4 380.6 2110.9 594.7 414.2 2091.7 جمع آمریکای شمالی

                   آمریکای مركزی و جنوبی

 171.2 - 10.5 4.2 23.9 47.8 20.7 17.0 47.1 آرژانتین

 36.2 3.1 1.1 1.3 2.5 18.5 2.4 1.7 5.8 اکوادور 

 406.3 - 18.8 2.2 18.2 191.7 87.0 28.6 59.9 برزيل

 50.0 - 0.3 1.3 2.8 24.2 8.1 2.5 10.9 پرو

 85.7 - 1.5 2.5 4.1 28.3 14.3 2.1 32.9 شیلی

 73.1 4.6 0.3 1.2 3.8 29.3 15.2 5.8 12.8 کلمبیا 

 112.6 - - 1.3 3.7 32.9 17.4 26.0 31.3 ونزوئال

 185.1 2.5 2.9 2.4 8.1 71.6 30.0 11.7 55.9 ساير 

 1120.2 10.3 35.2 16.4 67.1 444.3 195.0 95.3 256.6 آمریکای مركزی و جنوبی جمع 

                   اروپا و اورآسیا 

 30.9 - 1.1 0.2 6.1 7.9 1.3 1.9 12.3 آذربايجان

 696.1 0.2 7.1 35.3 85.5 158.3 99.3 23.3 287.0 آلمان

 61.5 - 0.7 1.3 6.1 24.8 10.8 4.8 12.9 اتريش

 108.0 1.6 0.1 4.8 22.1 15.0 11.4 15.6 37.4 ازبكستان 

 248.9 0.8 6.7 10.7 14.8 92.3 33.6 19.7 70.2 اسپانیا 

 15.7 - 0.3 0.3 0.2 2.5 0.7 0.4 11.4 استونی 

 31.6 - 0.2 1.5 2.8 7.7 8.4 4.9 6.1 اسلواکی 

 352.4 3.2 2.9 21.8 65.2 120.7 32.0 25.8 80.9 انگلستان

 181.8 - 3.9 2.5 23.6 25.2 35.6 3.4 87.6 اوکراين

 317.1 0.3 7.4 18.5 45.1 100.2 32.3 12.3 101.1 ايتالیا

 35.3 - 0.6 2.1 6.0 11.9 4.1 0.4 10.2 ايرلند

 91.2 0.1 1.6 6.8 15.6 25.3 19.2 6.3 16.2 بلژيک 

 39.9 - 0.5 0.3 0.7 9.4 4.8 1.1 23.0 بلغارستان 

 47.2 0.1 1.1 1.1 1.8 16.8 5.5 2.3 18.5 پرتغال 

 6.8 1.1 - - 1.1 1.2 1.9 - 1.5 تان تاجیكس

 69.1 11.8 - 16.8 0.5 11.8 2.4 5.2 20.7 ترکمنستان

 374.1 - 9.5 17.8 32.3 83.4 72.1 14.8 144.2 ترکیه

 100.7 0.1 1.2 2.9 7.8 18.7 12.4 4.2 53.4 جمهوری چک



      

 
   3189ترازنامه انرژي سال  055

 

 ... ادامه 2103ای مختلف جهان در سال ها در كشورهبه تفکیک بخش ( 0)اكسیدكربن دینتشار : میزان ا(2-36جدول )
  )ميليون تن( 

 نام كشور
 برق عمومی

 و حرارت
 سایر صنایع

 انرژی

صنایع 
 تولیدی

 حمل و
 نقل

 خانگی
 تجاری و
 عمومی

كشاورزی 
 و شیالت

 جمع نامشخص

 32.0 ◊ 1.4 0.7 2.1 12.7 3.7 2.0 9.5 دانمارک

 57.1 - 2.4 0.4 4.5 11.9 4.7 3.0 30.2 بالروس )روسیه سفید( 

 1587.0 ◊ 14.9 15.5 202.5 258.9 250.6 43.4 801.3 روسیه

 71.6 0.7 1.5 2.2 6.8 18.1 12.5 3.1 26.7 رومانی 

 34.5 - 1.0 0.9 0.6 16.5 6.9 1.3 7.3 سوئد 

 35.7 0.6 - 3.7 7.6 15.8 4.9 0.4 2.7 سوئیس 

 303.5 1.4 10.4 25.0 39.4 125.4 40.1 23.1 38.6 فرانسه 

 43.8 0.5 1.3 0.9 1.1 11.5 7.6 3.3 17.6 فنالند 

 10.5 0.1 ◊ 0.5 5.6 1.5 1.2 ◊ 1.6 قرقیزستان 

 214.0 - 2.2 7.7 29.1 17.4 36.8 11.0 109.8 قزاقستان

 8.9 - 0.1 0.6 1.0 6.1 1.0 - 0.2 لوکزامبورگ

 305.7 - 10.9 7.1 35.6 63.5 31.3 7.4 150.0 لهستان

 11.1 ◊ 0.2 0.3 0.8 6.0 1.2 1.5 1.0 لیتوانی

 45.6 0.1 1.5 2.7 7.2 13.6 6.8 2.4 11.3 مجارستان  

 36.0 0.2 0.8 1.2 0.2 12.5 6.2 13.1 1.9 نروژ

 150.9 0.2 6.4 7.7 16.2 30.8 25.9 10.1 53.5 هلند

 61.6 0.7 0.1 0.7 4.0 17.2 5.1 4.7 29.2 يونان 

 158.0 0.5 3.3 3.9 8.9 43.6 18.9 3.9 75.0 ساير 

 5976.1 24.1 103.6 226.6 710.4 1416.0 853.1 280.2 2362.1 جمع اروپا و اورآسیا 

                   خاورمیانه 

 192.5 - - - 0.8 37.7 80.8 2.6 70.7 امارات متحده عربی

 491.7 - - - 5.1 136.0 125.1 30.0 195.4 عربستان سعودی

 68.8 2.5 - 14.4 0.7 12.2 13.7 8.5 16.8 عمان

 87.0 - - - 0.4 11.7 21.2 30.8 22.8 قطر

 87.8 - - - 0.9 15.9 10.6 14.1 46.2 کويت

 904.8 2.2 13.5 19.0 125.5 220.9 123.0 59.2 341.5 ساير 

 1832.5 4.7 13.5 33.3 133.4 434.4 374.5 145.2 693.5  جمع خاورمیانه 

                   آفریقا 

 428.0 2.8 5.8 11.1 22.8 56.9 46.8 57.7 224.2 ای جنوبی آفريق

 137.3 4.0 0.2 0.7 25.6 45.5 12.7 9.9 38.6 الجزاير 

 45.6 - - - 1.2 16.8 5.0 0.7 22.0 لیبی 

 223.6 0.2 2.5 - 17.0 53.9 41.1 14.7 94.1 مصر 



   تحوالت بخش انرژي در جهان  
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 ... ادامه 2103در كشورهای مختلف جهان در سال ها به تفکیک بخش ( 0)اكسیدكربن دینتشار : میزان ا(2-36جدول )
  )ميليون تن( 

 نام كشور
 برق عمومی

 و حرارت
 سایر صنایع

 انرژی

 صنایع
 تولیدی

 حمل و
 نقل

 خانگی
 تجاری و
 عمومی

كشاورزی 
 و شیالت

 جمع نامشخص

 58.9 - 2.8 0.4 6.8 18.3 8.1 - 22.5 مراکش

 104.3 0.5 ◊ ◊ 1.9 67.5 7.5 11.9 15.0 نیجريه 

 247.2 2.9 5.3 3.9 12.0 110.7 42.8 3.2 66.3 ساير 

 1244.9 10.5 16.7 16.1 87.3 369.4 164.0 98.1 482.7 جمع آفریقا 

                   آسیا و اقیانوسیه 

 382.9 ◊ 7.6 5.8 9.3 99.6 39.3 36.3 184.9 استرالیا 

 542.9 0.9 5.0 2.1 23.0 154.0 114.4 27.3 216.0 اندونزی

 82.0 ◊ 3.5 0.5 9.4 12.0 17.7 0.1 38.7 بنگالدش 

 194.1 0.8 0.1 4.0 16.8 57.0 55.7 1.3 58.4 پاکستان 

 241.0 - 8.9 2.2 4.6 75.9 43.9 18.1 87.5 تايلند 

 9528.2 74.4 113.1 150.8 391.3 917.0 2667.4 317.9 4896.3 چین

 257.0 0.5 1.1 3.6 4.3 35.5 31.0 18.9 162.1 چین تايپه

 31.5 - 1.4 0.9 0.6 16.0 6.3 1.5 4.8 زالندنو 

 1080.7 3.1 13.5 54.3 51.8 204.6 191.7 35.8 526.1 ژاپن 

 47.4 ◊ - 0.4 0.2 6.9 14.0 5.2 20.6 سنگاپور 

 132.1 - 0.7 6.7 3.3 35.6 15.4 1.1 69.4 فیلیپین 

 605.8 4.0 3.3 16.7 34.4 101.7 72.0 40.9 332.8 کره جنوبی 

 15.3 2.5 - - 0.1 1.4 8.4 0.1 2.9 کره شمالی 

 228.0 - 3.0 1.3 2.1 60.8 35.5 13.0 112.4 مالزی

 226.5 - 1.4 6.7 9.1 36.3 63.9 - 109.1 ويتنام 

 2307.8 36.5 34.4 30.3 88.5 305.3 571.4 58.7 1182.7 هند 

 189.8 4.6 5.6 3.6 5.2 51.3 29.1 3.9 86.5 ساير 

 16093.1 127.3 202.4 289.9 653.9 2171.1 3977.1 580.1 8091.2 جمع آسیا و اقیانوسیه 

 708.0 ▲ ▲ ▲ ▲ 708.0 ▲ ▲ ▲ المللی هوايی  حمل و نقل بین

 603.6 ▲ ▲ ▲ ▲ 603.6 ▲ ▲ ▲ المللی دريايی حمل و نقل بین

 33513.3 176.9 446.8 849.7 2032.8 8257.7 6158.3 1613.1 13977.8 جمع جهان 

 OECD  4349.0 721.0 1396.8 3583.2 881.1 520.1 177.4 16.7 11645.4کشورهای 

 OECD 9628.8 892.1 4761.6 3362.9 1151.7 329.6 269.4 160.2 20556.3کشورهای غیر 

 1353/9 8/5 77/6 353/8 179/1 936/8 433/8 375/8 3349/1 کشور اتحاديه اروپا 82

 I   4771.9 691.2 1550.7 3611.0 1065.3 517.7 186.2 12.3 12406.4کشورهای عضو ضمیمه 

 I  9205.9 921.9 4607.6 3335.1 967.5 332.1 260.6 164.6 19795.3کشورهای غیر عضو ضمیمه 

 .IEA, International Energy Agency, Online Data Services, www.iea.org مأخذ:

 باشند. مي 05/0مقادير كمتر از      در كشور مذكور كاربرد ندارد.  ▲



      

 
   3189ترازنامه انرژي سال  055

 

 2103ها در كشورهای مختلف جهان در سال اكسیدكربن به تفکیک بخش سرانه انتشار دی :(2-37جدول )

  اکسيدکربن به ازاي هر نفر( )کيلوگرم دي

 خانگی حمل و نقل صنایع تولیدی سایر صنایع انرژی برق عمومی و حرارت نام كشور

           آمریکای شمالی

 979 5382 1401 767 5656 اياالت متحده آمريكا 

 1159 5184 1867 3308 2346 کانادا 

 136 1257 536 325 1226 مكزيک

 778 4317 1216 847 4278 آمریکای شمالی جمع

      آمریکای مركزی و جنوبی

 537 1074 465 383 1058 آرژانتین

 144 1082 138 97 338 اکوادور 

 87 915 415 136 286 برزيل

 87 756 254 78 342 پرو

 218 1509 763 111 1754 شیلی

 78 591 306 117 257 کلمبیا 

 129 1141 602 900 1085 ونزوئال

 130 862 378 185 498 آمریکای مركزی و جنوبی  جمع

      اروپا و اورآسیا 

 611 795 133 196 1240 آذربايجان

 1032 1909 1198 282 3462 آلمان

 693 2802 1224 543 1460 اتريش

 671 456 346 473 1134 ازبكستان

 316 1976 720 422 1503 اسپانیا 

 119 1868 503 315 8648 استونی 

 509 1419 1545 891 1124 اسلواکی 

 981 1816 481 388 1217 انگلستان

 528 565 798 76 1962 اوکراين

 745 1657 534 203 1672 ايتالیا

 1236 2442 853 78 2097 رلنداي

 1368 2215 1682 553 1413 بلژيک 

 99 1344 682 163 3280 بلغارستان 

 173 1636 539 227 1799 پرتغال 
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 ... ادامه 2103ها در كشورهای مختلف جهان در سال اكسیدكربن به تفکیک بخش : سرانه انتشار دی(2-37جدول )

  نفر( اکسيدکربن به ازاي هر )کيلوگرم دي

 CO2كل سرانه نشر  نامشخص شیالت كشاورزی  تجاری و عمومی نام كشور

      آمریکای شمالی

 15029 - - 141 702 اياالت متحده آمريكا 

 15253 - - 506 883 کانادا 

 3600 - - 83 38 مكزيک

 12137 - - 154 547 آمریکای شمالی جمع

      آمریکای مركزی و جنوبی

 3847 - - 236 94 آرژانتین

 2121 183 - 63 75 اکوادور 

 1939 - - 90 11 برزيل

 1564 - 4 4 40 پرو

 4567 - 40 39 133 شیلی

 1472 93 - 6 25 کلمبیا 

 3900 - - - 44 ونزوئال

 2174 20 2 67 32 آمریکای مركزی و جنوبی  جمع

      اروپا و اورآسیا 

 3113 - - 115 24 آذربايجان

 8397 3 - 86 426 آلمان

 6955 - - 84 150 اتريش

 3276 47 - 3 146 ازبكستان

 5326 18 19 125 229 اسپانیا 

 11900 - - 243 205 استونی 

 5808 - - 44 277 اسلواکی 

 5304 48 7 37 328 انگلستان

 4075 - - 88 57 اوکراين

 5246 5 9 114 306 ايتالیا

 7256 - 17 110 423 ايرلند

 7979 12 - 144 593 بلژيک 

 5680 - - 66 45 بلغارستان 

 4594 8 23 86 104 پرتغال 



      

 
   3189ترازنامه انرژي سال  055

 

 ... ادامه 2103ها در كشورهای مختلف جهان در سال (: سرانه انتشار دی اكسید كربن به تفکیک بخش2-37جدول )
  اکسيدکربن به ازاي هر نفر( )کيلوگرم دي

 خانگی حمل و نقل ایع تولیدیصن سایر صنایع انرژی برق عمومی و حرارت نام كشور

 116 135 210 - 164 تاجیكستان 

 79 2011 402 884 3544 ترکمنستان

 397 1024 886 182 1772 ترکیه

 735 1757 1171 400 5024 جمهوری چک

 366 2185 633 342 1643 دانمارک

 480 1250 500 317 3179 وسیه سفید(بالروس )ر

 1401 1792 1734 300 5546 روسیه 

 350 930 643 160 1371 رومانی 

 63 1621 679 129 717 سوئد 

 894 1858 577 45 317 سوئیس 

 585 1865 596 344 574 فرانسه 

 195 2086 1373 603 3188 فنالند 

 889 240 188 5 246 قرقیزستان 

 1594 953 2013 602 6008 قزاقستان

 1692 9969 1579 - 400 لوکزامبورگ

 927 1652 814 193 3906 لهستان

 282 2159 440 527 362 لیتوانی

 741 1389 697 246 1154 مجارستان  

 32 2359 1161 2465 363 نروژ

 939 1789 1502 585 3107 هلند

 370 1600 473 434 2721 يونان 

 774 1542 929 305 2573 اروپا و اورآسیا  جمع

           خاورمیانه 

 83 3911 8387 273 7338 امارات متحده عربی

 151 4036 3713 890 5800 عربستان سعودی

 137 2534 2842 1750 3488 عمان

 قطر
8204 11081 7620 4216 149 

 کويت
11179 3416 2567 3835 224 

 538 1752 1510 585 2796  خاورمیانه  جمع
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 ... ادامه 2103ای مختلف جهان در سال ها در كشوره(: سرانه انتشار دی اكسید كربن به تفکیک بخش2-37جدول )
  اکسيدکربن به ازاي هر نفر( )کيلوگرم دي

 CO2كل سرانه نشر  نامشخص شیالت كشاورزی  تجاری و عمومی نام كشور

 747 122 - - - تاجیكستان 

 11816 2015 - - 2880 ترکمنستان

 4596 - 5 112 219 ترکیه

 9481 10 - 111 274 جمهوری چک

 5527 2 59 185 113 دانمارک

 6019 - - 252 41 وسیه سفید(بالروس )ر

 10985 - 16 87 108 روسیه 

 3675 34 - 75 114 رومانی 

 3392 - 8 88 87 سوئد 

 4195 66 - - 438 سوئیس 

 4512 21 13 142 372 فرانسه 

 7932 89 17 221 160 فنالند 

 1662 12 - 4 79 قرقیزستان 

 11710 - - 119 422 قزاقستان

 14694 - - 84 970 لهستان 

 7960 - - 283 184 لوکزامبورگ

 3974 7 1 72 123 لیتوانی

 4665 8 1 149 279 مجارستان  

 6785 30 71 78 227 نروژ

 8755 11 27 347 449 هلند

 5740 65 4 10 63 يونان 

 6509 26 9 104 247 اروپا و اورآسیا  جمع

      خاورمیانه 

 19992 - - - - تحده عربیامارات م

 14589 - - - - عربستان سعودی

 14242 512 - - 2979 عمان

 31271 - - - - قطر

 21221 - - - - کويت

 7389 19 - 55 134  خاورمیانه  جمع



      

 
   3189ترازنامه انرژي سال  056

 

 ... ادامه 2103ها در كشورهای مختلف جهان در سال (: سرانه انتشار دی اكسید كربن به تفکیک بخش2-37جدول )
  اکسيدکربن به ازاي هر نفر( دي )کيلوگرم

 خانگی حمل و نقل صنایع تولیدی سایر صنایع انرژی برق عمومی و حرارت نام كشور

       آفریقا 

 394 984 809 999 3879 آفريقای جنوبی 

 607 1077 301 235 915 الجزاير 

 177 2510 753 103 3290 لیبی 

 173 547 418 150 956 مصر 

 189 507 224 - 624 مراکش

 10 344 38 61 77 نیجريه 

 68 290 129 77 378 آفریقا  جمع

      آسیا و اقیانوسیه 

 372 3987 1573 1454 7399 استرالیا 

 86 575 428 102 807 اندونزی

 58 74 110 1 240 بنگالدش 

 79 269 262 6 275 پاکستان 

 66 1093 633 261 1260 تايلند 

 281 658 1915 228 3516 چین

 182 1498 1305 797 6832 چین تايپه

 115 3294 1292 318 989 زالندنو 

 410 1618 1516 283 4161 ژاپن 

 36 1227 2485 927 3653 سنگاپور

 31 334 144 10 650 فیلیپین 

 666 1970 1395 793 6448 کره جنوبی 

 5 55 330 2 112 کره شمالی 

 66 1929 1125 412 3564 مالزی

 95 380 669 - 1142 يتنام و

 65 226 422 43 874 هند 

 158 524 960 140 1953 كل آسیا و اقیانوسیه 

 268 1088 812 213 1842 كل جهان 

 OECD  3341 554 1073 2752 677 کشورهای

 OECD 1532 142 758 535 183کشورهای غیر 

 719 1807 800 323 2043 کشور اتحاديه اروپا 82

 I   3592 520 1167 2718 802ضو ضمیمه کشورهای ع

 I  1471 147 736 533 155کشورهای غیرعضو ضمیمه 
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 ... ادامه 2103ها در كشورهای مختلف جهان در سال ( : سرانه انتشار دی اكسید كربن به تفکیک بخش2-37جدول )
  )کيلوگرم دي اکسيد کربن به ازاي هر نفر(

 CO2كل سرانه نشر  نامشخص  شیالت اورزیكش تجاری و عمومی  نام كشور

      آفریقا 

 7407 49 3 97 192 آفريقای جنوبی 

 3251 95 - 4 17 الجزاير 

 6834 - - - - لیبی 

 2272 2 - 25 - مصر 

 1635 - - 79 12 مراکش

 532 3 - - - نیجريه 

 976 8 0.3 13 13 آفریقا  جمع

      آسیا و اقیانوسیه 

 15319 - - 302 232 استرالیا 

 2028 4 - 19 8 اندونزی

 508 - - 22 3 بنگالدش 

 915 4 - - 19 پاکستان 

 3472 - - 128 31 تايلند 

 6841 53 - 81 108 چین

 10833 19 39 9 151 چین تايپه

 6480 - 35 254 183 زالندنو 

 8547 24 31 75 429 ژاپن 

 8399 1 - - 70 سنگاپور

 1239 - 5 1 63 فیلیپین 

 11738 78 46 18 324 کره جنوبی 

 600 96 - - - کره شمالی 

 7233 - 65 29 41 مالزی

 2371 - - 14 70 ويتنام 

 1706 27 - 25 22 هند 

 3885 31 2 46 70 كل آسیا و اقیانوسیه 

 4417 23 3 56 112 كل جهان 

 OECD  400 127 10 13 8945 کشورهای

 OECD 52 42 1 26 3270کشورهای غیر 

 6135 17 8 122 298 کشور اتحاديه اروپا 82

 I   390 131 9 9 9338کشورهای عضو ضمیمه 

 I  53 41 1 26 3162کشورهای غیرعضو ضمیمه 

 .IEA, International Energy Agency, Online Data Services, www.iea.org مأخذ:



      

 
   3189ترازنامه انرژي سال  059

 

به  ولید برق و حرارت در برخی از كشورهای مختلف جهاناكسید كربن در بخش ت (: میزان انتشار دی2-33جدول )

 2103تفکیک نوع سوخت در سال 
 )ميليون تن(  

 جمع سایر طبیعی گاز نفت سنگزغال نام كشور

           آمریکای شمالی

 1852.1 15.9 619.9 31.3 1185.0 اياالت متحده آمريكا

 86.9 0.2 36.3 6.5 44.0 کانادا 

 152.7 0.5 93.4 27.2 31.6 مكزيک

 2091.7 16.7 749.6 65.0 1260.5 آمریکای شمالی جمع 

           آمریکای مركزی و جنوبی

 47.1 - 38.9 5.0 3.2 آرژانتین

 5.8 - 1.0 4.8 - اکوادور 

 59.9 - 25.0 8.2 26.7 برزيل

 10.9 - 9.4 1.0 0.5 پرو

 32.9 - 5.1 1.4 26.4 شیلی

 12.8 - 6.4 2.0 4.4 کلمبیا 

 31.3 - 15.2 16.1 - ونزوئال

 55.9 - 15.4 33.3 7.2 ساير

 256.6 - 116.5 71.8 68.4 جمع آمریکای مركزی و جنوبی

           اروپا و اورآسیا 

 12.3 0.1 12.2 - - آذربايجان

 287.0 12.2 40.6 3.5 230.8 آلمان

 12.9 1.6 5.1 0.9 5.3 اتريش

 37.4 - 32.0 0.7 4.7 ازبكستان

 70.2 1.4 21.1 9.5 38.2 اسپانیا 

 11.4 0.2 0.3 0.1 10.8 استونی 

 6.1 0.1 1.5 0.3 4.3 اسلواکی 

 80.9 4.9 55.1 1.3 19.6 انگلستان

 87.6 - 20.6 1.0 65.9 اوکراين

 101.1 3.5 54.9 12.2 30.5 ايتالیا

 10.2 0.3 5.8 0.1 4.0 ايرلند

 16.2 2.2 8.9 0.1 4.9 بلژيک 

 23.0 0.2 2.0 0.3 20.7 ارستان بلغ

 18.5 0.4 6.8 0.7 10.6 پرتغال 

 1.5 - - - 1.5 تاجیكستان 

 20.7 - 20.7 - - ترکمنستان

 144.2 0.3 33.4 0.2 110.3 ترکیه
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به  اكسید كربن در بخش تولید برق و حرارت در برخی از كشورهای مختلف جهان : میزان انتشار دی(2-33جدول )

 ... ادامه 2103سوخت در سال تفکیک نوع 
 )ميليون تن(  

 جمع سایر طبیعی گاز نفت سنگزغال نام كشور

 53.4 0.3 3.3 0.1 49.7 جمهوری چک

 9.5 1.5 1.9 0.3 5.9 دانمارک

 30.2 0.1 28.9 0.7 0.5 بالروس )روسیه سفید( 

 801.3 23.1 477.3 27.9 272.9 روسیه 

 26.7 ◊ 7.2 1.0 18.5 رومانی 

 7.3 3.0 0.4 0.4 3.5 ئد سو

 2.7 2.3 0.4 ◊ - سوئیس 

 38.6 5.3 13.7 4.5 15.1 فرانسه 

 17.6 1.0 2.6 0.7 13.3 فنالند 

 1.6 - 0.2 0.1 1.3 قرقیزستان 

 109.8 - 16.7 0.7 92.4 قزاقستان

 0.2 0.1 0.2 ◊ - لوکزامبورگ

 150.0 0.8 5.7 1.3 142.3 لهستان 

 1.0 0.2 0.7 0.1 ◊ لیتوانی

 11.3 0.5 4.5 0.1 6.3 مجارستان 

 1.9 0.7 0.8 0.1 0.4 نروژ

 53.5 3.1 22.3 1.3 26.8 هلند

 29.2 0.2 6.3 4.1 18.6 يونان

 75.0 0.1 11.9 4.4 58.6 ساير

 2362.1 69.3 925.9 78.6 1288.4 جمع اروپا و اورآسیا

           خاورمیانه 

 70.7 - 69.9 0.8 - امارات متحده عربی

 195.4 - 118.0 77.4 - عربستان سعودی 

 16.8 - 16.0 0.9 - عمان

 22.8 - 22.8 - - قطر

 46.2 - 21.9 24.3 - کويت

 341.5 - 206.6 114.1 20.8 ساير

 693.5 - 455.3 217.5 20.8 جمع خاورمیانه

           آفریقا 

 224.2 - - 0.1 224.0 آفريقای جنوبی 

 38.6 - 37.9 0.7 - الجزاير



      

 
   3189ترازنامه انرژي سال  095

 

به  اكسید كربن در بخش تولید برق و حرارت در برخی از كشورهای مختلف جهان ( : میزان انتشار دی2-33جدول )

 ... ادامه 2103تفکیک نوع سوخت در سال 
 )ميليون تن(   

 جمع سایر طبیعیگاز نفت سنگزغال نام كشور

 22.0 - 13.2 8.8 - لیبی

 94.1 - 74.6 19.5 - مصر 

 22.5 - 2.0 1.0 19.5 مراکش

 15.0 - 15.0 - - نیجريه

 66.3 - 21.5 28.8 16.0 ساير 

 482.7 - 164.4 58.8 259.5 جمع آفریقا

           آسیا و اقیانوسیه 

 184.9 - 28.9 3.6 152.4 استرالیا 

 216.0 0.5 31.3 21.2 163.0 اندونزی

 38.7 - 31.2 5.9 1.6 بنگالدش 

 58.4 - 26.3 21.3 10.8 پاکستان 

 87.5 - 50.8 0.2 36.5 تايلند 

 4896.3 32.9 112.8 24.0 4726.6 چین

 162.1 2.1 33.8 6.6 119.7 چین تايپه

 4.8 - 2.5 ◊ 2.3 زالندنو 

 526.1 25.4 158.0 34.4 308.3 ژاپن 

 20.6 1.1 17.9 0.4 1.2 سنگاپور 

 69.4 ◊ 7.9 2.3 59.2 فیلیپین 

 332.8 4.5 61.0 11.2 256.1 جنوبی کره 

 2.9 - - 1.1 1.8 کره شمالی 

 112.4 - 30.1 1.2 81.1 مالزی

 109.1 - 16.2 0.2 92.8 ويتنام 

 1182.7 1.2 36.3 13.0 1132.1 د هن

 86.5 0.3 15.8 9.4 61.0 ساير

 8091.2 68.1 660.6 156.0 7206.5 جمع آسیا و اقیانوسیه

 13977.8 154.1 3072.1 647.6 10104.0  جمع جهان 

 OECD  2780.4 157.6 1318.6 92.4 4349.0 کشورهای

 OECD 7323.6 490.0 1753.5 61.7 9628.8کشورهای غیر 

 1049/3 42/7 275/0 46/1 685/6 کشور اتحاديه اروپا  82

 I  2827.5 151.9 1681.9 110.7 4771.9کشورهای عضو ضمیمه 

 I  7276.5 495.8 1390.2 43.4 9205.9کشورهای غیر عضو ضمیمه 

 .IEA, International Energy Agency, Online Data Services, www.iea.org مأخذ:

  باشند. مي 05/0مقادير كمتر از 
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 2103اكسید كربن در كشورهای جهان در سال  های اقتصادی مربوط به انتشار دی: برخی شاخص (2-38)جدول 

 نام كشور
 به عرضه CO2انتشار 

  نرژی اولیه ا
 )تن دی اكسید كربن/ تراژول(

 (0)به تولید ناخالص داخلی CO2انتشار 
 CO2سرانه انتشار 
 براساس نرخ ارز )تن/ نفر(

براساس برابری 
 قدرت خرید 

         آمریکای شمالی

 15.0 0.3 0.3 52.7 اياالت متحده آمريكا

 15.3 0.3 0.3 45.4 کانادا 

 3.6 0.2 0.4 59.3 مكزيک

 12.1 0.3 0.3 52.3 آمریکای شمالیجمع 

         آمریکای مركزی و جنوبی

 3.8 0.2 0.3 51.0 آرژانتین

 2.1 0.2 0.4 59.2 اکوادور 

 1.9 0.1 0.2 33.8 برزيل

 1.6 0.1 0.2 47.1 پرو

 4.6 0.2 0.3 52.4 شیلی

 1.5 0.1 0.2 44.9 کلمبیا 

 3.9 0.4 0.3 64.2 ونزوئال

 2.2 0.1 0.3 41.9 کای مركزی و جنوبیآمریجمع 

         اروپا و اورآسیا 

 3.1 0.2 0.6 51.4 آذربايجان

 8.4 0.2 0.2 55.0 آلمان

 7.0 0.1 0.1 44.7 اتريش

 3.3 0.4 1.1 55.6 ازبكستان

 5.3 0.1 0.2 47.6 اسپانیا 

 11.9 0.4 0.6 59.8 استونی 

 5.8 0.2 0.3 43.5 اسلواکی 

 5.3 0.1 0.1 48.0 انگلستان

 4.1 0.5 1.8 46.5 اوکراين

 5.2 0.1 0.2 50.3 ايتالیا

 7.3 0.1 0.1 61.4 ايرلند

 8.0 0.2 0.2 40.9 بلژيک 

 5.7 0.3 0.7 51.5 بلغارستان 

 4.6 0.1 0.2 51.3 پرتغال 

 0.7 0.2 0.7 46.2 تاجیكستان 

 11.8 0.6 1.6 59.7 ترکمنستان



      

 
   3189ترازنامه انرژي سال  095

 

 ... ادامه 2103اكسید كربن در كشورهای جهان در سال  های اقتصادی مربوط به انتشار دی( : برخی شاخص2-38جدول )

 نام كشور
 به عرضه CO2انتشار 

  انرژی اولیه 
 )تن دی اكسید كربن/ تراژول(

 (0)به تولید ناخالص داخلی CO2انتشار 
 CO2سرانه انتشار 
 براساس نرخ ارز )تن/ نفر(

براساس برابری 
 قدرت خرید 

 4.6 0.2 0.4 62.0 ترکیه

 9.5 0.3 0.5 55.6 جمهوری چک

 5.5 0.1 0.1 44.9 دانمارک

 6.0 0.3 1.0 50.6 بالروس )روسیه سفید( 

 11.0 0.4 1.1 49.9 روسیه

 3.7 0.1 0.3 50.9 رومانی 

 3.4 0.1 0.1 16.6 سوئد 

 4.2 0.1 - 35.8 سوئیس 

 4.5 0.1 0.1 29.4 فرانسه 

 7.9 0.2 0.2 30.7 فنالند 

 1.7 0.5 1.4 55.0 قرقیزستان 

 11.7 0.4 1.1 67.5 قزاقستان

 14.7 0.1 0.1 54.8  لوکزامبورگ

 8.0 0.3 0.6 69.0 لهستان

 4.0 0.1 0.2 35.0 لیتوانی

 4.7 0.2 0.3 40.7 مجارستان 

 6.8 0.1 0.1 30.4 نروژ 

 8.8 0.2 0.2 49.4 هلند 

 5.7 0.2 0.3 65.2 يونان 

 6.5 0.2 0.3 49.2 اروپا و اورآسیا  جمع

         خاورمیانه

 20.0 0.3 0.5 68.0 امارات متحده عربی

 14.6 0.3 0.7 55.0 عربستان سعودی

 14.2 0.4 0.9 64.3 عمان 

 31.3 0.3 0.5 47.9 قطر

 21.2 0.3 0.8 61.7 کويت 

 7.4 0.3 0.7 56.0 خاورمیانه جمع 

         آفریقا

 7.4 0.6 1.3 76.1 نوبی آفريقای ج

 3.3 0.2 0.8 53.8 الجزاير 

 6.8 0.3 1.2 61.0 لیبی 
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 ... ادامه 2103اكسید كربن در كشورهای جهان در سال  های اقتصادی مربوط به انتشار دی( : برخی شاخص2-38جدول )

 نام كشور
 به عرضه CO2انتشار 

  انرژی اولیه 
 )تن دی اكسید كربن/ تراژول(

 (0)به تولید ناخالص داخلی CO2انتشار 
سرانه انتشار 

CO2 )براساس نرخ ارز )تن/ نفر 
براساس برابری 

 قدرت خرید 

 2.3 0.2 0.6 55.8 مصر

 1.6 0.2 0.5 68.3 مراکش 

 0.5 0.1 0.2 15.6 نیجريه 

 1.0 0.2 0.5 35.5 آفریقا جمع 

         آسیا و اقیانوسیه 

 15.3 0.3 0.3 71.4 استرالیا 

 2.0 0.2 0.5 56.1 اندونزی 

 0.5 0.1 0.3 46.7 بنگالدش

 0.9 0.2 0.6 41.7 پاکستان 

 3.5 0.2 0.5 42.4 تايلند

 6.8 0.4 0.7 71.2 چین 

 10.8 0.2 0.5 55.7 چین تايپه 

 6.5 0.2 0.2 36.7 زالندنو 

 8.5 0.2 0.2 60.6 ژاپن 

 8.4 0.1 0.1 30.0 سنگاپور 

 1.2 0.1 0.4 52.6 فیلیپین 

 11.7 0.3 0.4 51.3 کره جنوبی 

 0.6 0.1 0.5 25.5 کره شمالی 

 7.2 0.2 0.7 58.3 مالزی 

 2.4 0.3 1.0 64.8 ويتنام 

 1.7 0.2 0.9 60.0  هند

 4.1 0.3 0.6 64.1 آسیا و اقیانوسیه جمع 

 4.4 0.3 0.4 56.0 جمع جهان 

 OECD  51.8 0.2 0.2 8.9 کشورهای

 OECD 57.8 0.6 0.3 3.3کشورهای غیر 

 6.1 0.1 0.2 46.9 اتحاديه اروپا کشور 82

 I  51.2 0.3 0.2 9.3کشورهای عضو ضمیمه 

 I  55.7 0.6 0.3 3.2کشورهای غیر عضو ضمیمه 

 .IEA, International Energy Agency, Online Data Services, www.iea.org مأخذ:

.1010هاي سال قيمت به دالر آمريکا برحسب CO2( كيلوگرم 1
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  IEA: مصرف انرژی بخش خانگ  کشورهای عضو و برخ  کشورهای رعر عضو (2-01جدول )

 2102-2108و  2110های  ط  سال
 (پتاژول)

 2018 2017 2009 کشور

   آمريیای شمال   
 11521.4 10694.8 11168.7 اياالت متحده آمريكا  

 1520.2 1422.6 1442.2 كانادا
 760.6 740.4 738.7 مكزيک

       و جنوب  آمريیای مرکزی  
 1146.8 1102.7 997.0 برزيل
 192.7 184.3 214.5 شيلي

   اروپا و اورآسعا  
  

 137.7 131.0 126.1 آذربايجان
 2275.3 2339.1 2499.1 آلمان

 272.1 291.2 273.2 اتريش
 633.5 617.3 668.6 اسپانيا

 86.2 88.3 89.9 اسلواكي
 1523.3 1482.7 1714.8 انگلستان

 678.3 688.1 926.2 كرايناو
 1337.9 1373.1 1425.1 ايتاليا
 114.4 108.2 128.5 ايرلند

 337.0 340.3 355.2 بلژيک 
 111.2 106.9 133.2 پرتغال
 898.2 961.3 825.4 تركيه

 294.7 303.4 284.2 جمهوري چک
 183.1 183.8 186.0 دانمارك

 214.9 214.0 205.9 بالروس )روسيه سفيد(
 312.6 318.4 313.2 دسوئ

 223.9 236.8 246.4 سوئيس
 1544.2 1601.7 1775.8 فرانسه
 198.6 208.4 216.7 فنالند

 50.6 55.6 38.4 گرجستان
 21.1 22.5 21.7 لوكزامبورگ

 815.6 829.8 835.6 لهستان
 61.6 60.9 65.7 ليتواني

 243.3 263.3 264.5 مجارستان
 56.5 55.2 27.6 مولداوي

 401.1 401.0 461.1 ندهل
 160.1 181.3 206.4 يونان

       آفريقا  
 169.5 167.8 136.8 مراكش

   آسعا و اقعانوسع   
  

 441.4 440.9 422.2 استراليا
 61.4 60.6 62.5 زالندنو

 1888.1 2013.4 2057.3 ژاپن
 867.3 823.4 772.3 كره جنوبي

 31756.0 31114.5 32326.6 جمع

 IEA, International Energy Agency, Online Data Services, www.iea.org مأخذ:

 باشند. مقادیر در دسترس نمی ●
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  IEA(: مصرف انرژی بخش خانگ  کشورهای عضو و برخ  کشورهای رعر عضو 2-00جدول )

 2108ب  فکیع  نوص مصرف در سال 
 (پتاژول)

 کشور
 لوازم
 (0)خانگ 

 (2)روشناي 
 سرمايش
 (3)محعط

 گرمايش
 (4)محعط

 گرمايش آب
 (5)خانگ 

 پخت و
 (6)پز

 مصارف
 (2)نامشخص

 جمع

   آمريیای شمال   
     

  
 

 11521.4 385.3 171.6 1708.8 5372.3 846.7 331.9 2704.7 اياالت متحده آمريكا

 1520.2 - 56.8 261.7 959.1 37.9 52.7 152.0 كانادا

 760.6 760.6 ● ● ● ● ● ● مكزيک

                 ای مرکزی و جنوب  آمريی 

 1146.8 - 616.4 109.1 ● 53.9 41.2 326.2 برزيل

 192.7 17.7 10.1 33.7 90.5 0.4 7.9 32.4 شيلي

   اروپا و اورآسعا  
     

  
 

 137.7 137.7 ● ● ● ● ● ● آذربايجان

 2275.3 - 144.6 380.2 1472.8 4.6 37.2 235.9 آلمان

 272.1 - 7.1 36.6 191.8 0.4 4.4 31.9 اتريش

 633.5 15.4 45.4 104.9 262.8 6.3 31.7 166.9 اسپانيا

 86.2 - ● 17.7 52.7 ● 1.3 14.4 اسلواكي

 1523.3 - 44.5 262.0 1006.6 ● 38.9 171.2 انگلستان

 678.3 0.3 118.4 90.3 371.5 3.0 ● 94.9 اوكراين

 1337.9 18.6 88.4 165.9 888.6 9.0 19.0 148.6 ايتاليا

 114.4 - 2.7 21.9 69.8 ● ● 20.0 ايرلند

 337.0 1.2 5.5 39.4 247.9 0.2 ● 42.8 بلژيک 

 111.2 1.9 36.1 20.5 22.8 0.8 3.0 26.1 پرتغال

 898.2 55.6 73.1 195.4 428.1 ● 40.0 106.0 تركيه

 294.7 4.8 18.8 49.2 202.0 0.2 1.3 18.6 جمهوري چک

 183.1 1.3 3.4 ● 151.6 ● ● 26.8 دانمارك

 214.9 - 16.3 36.4 141.4 ● ● 20.8 بالروس )روسيه سفيد(

 312.6 33.1 4.9 43.0 171.3 ● ● 60.3 سوئد

 223.9 - 7.9 32.2 146.2 ● 4.3 33.3 سوئيس

 1544.2 - 90.5 185.4 970.0 3.9 21.3 273.2 فرانسه

 198.6 - 2.4 32.9 123.6 0.3 5.8 33.6 فنالند

 50.6 - 9.3 6.1 28.4 0.2 ● 6.7 تانگرجس

 21.1 - 0.5 1.6 16.6 0.1 0.1 2.2 لوكزامبورگ

 815.6 - 67.9 133.4 532.6 ● ● 81.7 لهستان

 61.6 - 4.0 5.4 43.1 ● ● 9.0 ليتواني

 243.3 - 11.9 31.3 174.5 0.3 ● 25.3 مجارستان

 56.5 - 6.6 5.6 39.8 ◊ ● 4.4 مولداوي

 401.1 - 9.5 50.8 271.6 0.5 8.9 59.8 هلند

 160.1 - 10.2 24.8 86.0 5.9 ● 33.4 يونان
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  IEA(: مصرف انرژی بخش خانگ  کشورهای عضو و برخ  کشورهای رعر عضو 2-00جدول )

 ... ادام  2108نوص مصرف در سال  ب  فکیع 
 (پتاژول)

 کشور
 لوازم
 (0)خانگ 

 (2)روشناي 
 سرمايش
 (3)محعط

 گرمايش
 (4)محعط

 ش آبگرماي
 (5)خانگ 

 پخت و
 (6)پز

 مصارف
 (2)نامشخص

 جمع

                 آفريقا  

 169.5 0.3 107.6 20.7 4.0 0.3 9.7 27.0 مراكش

                 آسعا و اقعانوسع   

 441.4 - 23.3 113.5 160.1 21.1 22.2 101.2 استراليا

 61.4 - 3.6 17.0 18.5 0.1 5.5 16.7 زالندنو

 1888.1 - 166.4 506.6 499.9 62.3 ● 653.0 ژاپن

 867.3 - 59.1 244.0 344.4 28.4 ● 191.4 كره جنوبي

 31756.0 1433.7 2044.8 4987.9 15562.5 1086.7 688.4 5952.3  جمع

 IEA, International Energy Agency, Online Data Services, www.iea.org مأخذ:

های ظرفشویی و  لباسشویی، خشک کن لباس، انواع تلویزیون، شامل وسایل سرگرمی  منظور از لوازم خانگی بخش خانگی، انواع یخچال و فریزرها، ماشین (1

 باشد. خانگی، انواع کامپیوترها و سایر تجهیزات نظیر انواع تلفن، سشوار، مایکروویو، جاروبرقی و غیره می

ای،  هاای رشاته   کنناد  شاامل پما     های امروزی است که عمدتاً با برق کاار مای   صرف شده برای روشنایی داخلی و خارجی خانهروشنایی شامل انرژی م (2

های سنتی روشنایی خود را به طرق مختلف از جملاه باا    ها. خانوارهایی که دسترسی به برق ندارند، همچنان به شکل LEDهای فلورسنت فشرده و  پم 

نمایند. عالوه بر این، برنامه های کاربرد انرژی خورشیدی بارای   ، و گاه حتی شمع و چراغ قوه تأمین میLPGایی با سوخت نفت سفید و ه استفاده از چراغ

 تأمین روشنایی ممکن است در آینده نیز بیشتر عملی شود.

کنناده   های خنک ا را به دو دسته تقسیم نمود: سیستمتوان آنه باشند که می سرمایش محیط شامل تمام تجهیزات مورد استفاده برای سرمایش محیط می (3

های اساپلیت و غیاره    تواند توسط یک سیستم سرمایش مرکزی استفاده شود.  سیستم می های اختصاصی. سیستم تهویه مطبوع مرکزی مرکزی و سیستم

توانناد در حالات    های حرارتای کاه مای    شیدی و پم کننده نظیر کولرهای خور های خنک شوند. دیگر سیستم که برای خنک کردن یک اتاق استفاده می

 کنند.  کننده در بخش خانگی صرفاً با برق کار می های خنک معکوس برای خنک کردن هوا استفاده شوند. اکثر سیستم

هاا باه دسات آیاد.      ها و ساوخت  تواند از طریق بکارگیری بسیاری از سیستم های مختلفی برای گرم کردن محیط است که می گرمایش محیط شامل روش (4

هاای حارارت    های حرارتی اختصاصی اتاق/ محوطه. سیستم های حرارت مرکزی و سیستم شوند: سیستم های گرمایشی عمدتاً به دو نوع تقسیم می سیستم

های  باشند. سیستم غیره می های حرارتی و ای، پم  های آب گرم و بخار با رادیاتور، گرمایش ناحیه توانند کل خانه را گرم کنند و شامل سیستم مرکزی می

هاای نفتای یاا ساایر      های مساتقل باا اساتفاده از فارآورده     ها و اجاق های برقی، شومینه توان به چند دسته تقسیم کرد: بخاری گرمایشی اختصاصی را می

سنگ، نفت کاوره، گااز    ق، گازطبیعی، زغالتوانند با استفاده از منابع انرژی مختلف نظیر بر های گرمایشی می سنگ و چوب. سیستم ها، مانند زغال سوخت

 های زیستی و انرژی خورشیدی تولید حرارت نمایند. (، نفت سفید، سوختLPGمایع )

هایی است که برای گرم کردن آب برای دوش گارفتن، حماام کاردن، شستشاو و      شود، شامل سیستم گرمایش آب که به آن آب گرم خانگی نیز گفته می (5

تاوان باه تنهاایی یاا در      دار یا بدون مخزن استفاده کرد. گرمایش آب را مای  توان از تعدادی سیستم مخزن رای گرم کردن آب میشود، ب غیره استفاده می

هاای   ، بارق، ساوخت  LPGهای گرمایش آب شامل گاز طبیعی،  های گرمایش فضا تولید کرد. منابع اصلی انرژی مورد استفاده در سیستم ترکیب با سیستم

 انرژی حرارت خورشید است.زیستی و همچنین 

باشد. تعدادی از منابع انرژی بارای پخات و پاز مانناد گااز       می ها های غذایی با استفاده از طیف وسیعی از اجاق شامل انرژی مصرف شده برای پخت وعده (6

فرهاا بارای پخات و پاز نیاز در ایان        ها، مصرف انارژی  بر اجاق شوند. عالوه ، نفت سفید و زغال سنگ استفاده میLPGهای زیستی،  طبیعی، برق، سوخت

گردند. برخی  لوازم پخت و پز نظیر توستر و مایکروویو، به دلیل دشواری در تفکیک میزان مصرف آنهاا، عمادتاً تحات عناوان ساایر       بندی لحاظ می طبقه

 شوند. تجهیزات گزارش می

 جانده نشده است.ها گن بندی سایر شامل وسایل پخت و پز و دیگر مصارفی است که در سایر طبقه (7

 .باشند می 55/5 مقادیر کمتر از ◊     باشند. مقادیر در دسترس نمی ●

http://www.iea.org/
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  IEA(: مصرف انرژی بخش خانگ  کشورهای عضو و برخ  کشورهای رعر عضو 2-02جدول )
 2108ب  فکیع  نوص فرآورده در سال 

 ()پتاژول

 کشور
 های فرآورده
 نکت 

 گاز
 طبعع 

 سنگ و لارز
 محصوالت
 آن حاصل از

 های سوخت
 زيست  و
 پسماندها

 جمع ساير برق حرارت

   آمريیای شمال   
     

  
 11521.4 106.8 5329.7 - 440.4 - 4667.3 977.2 اياالت متحده آمريكا 

 1520.2 17.3 621.4 - 136.0 1.7 673.5 70.4 كانادا
 760.6 7.1 227.8 - 249.1 - 30.2 246.5 مكزيک

                   آمريیای مرکزی و جنوب 
 1146.8 - 535.9 - 320.5 - 16.9 273.4 برزيل
 192.7 - 48.3 - 77.9 - 20.5 46.0 شيلي

   اروپا و اورآسعا  
     

  
 

 137.7 - 24.1 5.1 0.5 - 107.4 0.6 آذربايجان
 2275.3 30.6 502.2 179.0 243.0 20.2 886.4 413.9 آلمان

 272.1 11.8 63.8 32.0 68.1 0.8 56.6 39.1 اتريش
 633.5 11.0 270.1 - 117.9 2.9 114.7 117.0 اسپانيا

 86.2 - 18.3 17.5 1.9 1.3 46.8 0.3 اسلواكي
 1523.3 0.1 312.8 10.9 78.7 20.9 1001.7 98.2 انگلستان
 678.3 - 129.4 95.1 75.9 10.9 363.8 3.2 اوكراين

 1337.9 6.8 234.5 52.0 261.8 - 690.8 92.1 ايتاليا
 114.4 0.5 28.3 - 1.2 14.9 25.3 44.2 ايرلند

 337.0 1.1 66.4 0.6 24.3 2.9 139.0 102.7 بلژيک 
 111.2 2.4 47.6 ◊ 32.1 - 11.4 17.6 پرتغال
 898.2 79.4 200.0 35.7 65.1 72.6 436.1 9.2 تركيه

 294.7 0.6 54.2 41.8 79.2 38.1 78.7 2.1 جمهوري چک
 183.1 0.5 35.1 69.6 44.0 - 23.9 9.9 دانمارك

 214.9 - 23.7 98.0 19.9 5.4 65.5 2.3 بالروس )روسيه سفيد(
 312.6 - 164.4 105.2 33.2 - 1.5 8.4 سوئد

 223.9 15.3 68.7 7.5 18.3 0.1 46.1 68.0 سوئيس
 1544.2 6.9 570.5 54.1 267.4 1.1 446.8 197.4 فرانسه
 198.6 0.1 81.8 67.4 36.2 0.2 1.3 11.7 فنالند

 50.6 - 8.9 - 11.1 ◊ 29.8 0.8 گرجستان
 21.1 0.1 3.4 0.3 1.0 ◊ 10.2 6.1 لوكزامبورگ

 815.6 2.1 105.4 157.0 108.0 267.4 149.1 26.4 لهستان
 61.6 - 10.7 19.8 19.3 2.5 6.9 2.4 ليتواني

 243.3 0.5 40.9 19.6 56.6 4.0 118.5 3.2 مجارستان
 56.5 - 5.9 5.1 30.8 1.4 10.8 2.4 مولداوي

 401.1 0.9 82.7 12.5 17.1 ◊ 286.3 1.5 هلند
 160.1 11.1 60.4 2.2 29.9 0.2 13.9 42.5 يونان

                 آفريقا  
 169.5 0.5 40.0 - 21.5 - - 107.5 مراكش

   آسعا و اقعانوسع   
     

  
 

 441.4 3.1 213.3 - 64.3 - 145.9 14.7 استراليا
 61.4 0.6 45.1 - 6.3 0.3 5.4 3.6 زالندنو

 1888.1 8.3 988.6 2.1 - - 348.3 540.8 ژاپن
 867.3 - 254.5 85.8 6.6 17.7 412.0 90.8 كره جنوبي

 31756.0 325.4 11519.0 1175.8 3065.2 487.5 11489.2 3694.0 جمع

 .IEA, International Energy Agency, Online Data Services, www.iea.org مأخذ:

 باشند. می 55/5 مقادیر کمتر از ◊



      

 
   3188ترازنامه انرژي سال  685

 

 IEA(: شاخص مصرف انرژی کل بخش خانگ  در کشورهای عضو و برخ  کشورهای رعر عضو 2-03جدول )
 2102-2108و  2111های  ط  سال

 کشور
 (2)شاخص مصرف انرژی ب  ازای هر واحد مسیون  (0)شاخص مصرف سران  انرژی

2000 2017 2018 2000 2017 2018 

   آمريیای شمال   
 

  
 89 84 100 91 85 100 اياالت متحده آمريكا   

 86 82 100 90 86 100 كانادا
 68 69 100 82 80 100 مكزيک

             آمريیای مرکزی و جنوب   
 ● ● ● 110 107 100 برزيل
 ● 60 100 78 75 100 شيلي

         اروپا و اورآسعا  
 91 91 100 117 113 100 نآذربايجا

 79 82 100 86 88 100 آلمان
 84 91 100 93 100 100 اتريش
 88 86 100 109 106 100 اسپانيا

 75 77 100 79 81 100 اسلواكي
 73 72 100 75 73 100 انگلستان
 ● ● ● 77 78 100 اوكراين

 100 104 100 109 112 100 ايتاليا
 76 72 100 86 82 100 ايرلند

 73 74 100 76 77 100 بلژيک 
 74 72 100 91 87 100 پرتغال
 72 80 100 95 103 100 تركيه

 92 96 100 101 105 100 جمهوري چک
 93 94 100 97 97 100 دانمارك

 ● ● ● 107 107 100 بالروس )روسيه سفيد(
 84 86 100 81 84 100 سوئد

 80 85 100 81 86 100 سوئيس
 70 73 100 76 79 100 فرانسه
 90 96 100 102 107 100 فنالند

 ● ● ● 109 120 100 گرجستان
 52 57 100 78 85 100 لوكزامبورگ

 91 94 100 112 114 100 لهستان
 101 100 100 135 131 100 ليتواني

 88 96 100 96 104 100 مجارستان
 ● ● ● 367 352 100 مولداوي

 76 77 100 82 82 100 هلند
 78 88 100 86 97 100 يونان

             آفريقا  
 ● ● ● ● ● ● مراكش

             آسعا و اقعانوسع   
 100 101 100 89 90 100 استراليا
 84 84 100 82 82 100 زالندنو

 75 80 100 89 95 100 ژاپن
 99 95 100 123 117 100 كره جنوبي

 .IEA, International Energy Agency, Energy Efficiency Indicators 2020 مأخذ:
 تواند یک یا بیش از یک خانوار سکونت داشته باشد. مالحضات: براساس تعاریف در هر واحد مسکونی می

( 155)معاادل   2555باشد. در جدول فوق این مقدار به صورت شاخص با سال پایاه   منظور از مصرف سرانه انرژی، مقدار مصرف انرژی به ازای هر نفر می (1
 سبه شده است.محا

باشد. در جادول فاوق ایان مقادار باه       ی به ازای هر واحد مسکونی، مقدار مصرف انرژی به ازای هر واحد مسکونی میژمنظور از شاخص شدت مصرف انر (2
 باشند. مقادیر در دسترس نمی ●   ( محاسبه شده است.155)معادل  2555صورت شاخص با سال پایه 
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  IEAنعت کشورهای عضو و برخ  کشورهای رعر عضو (: مصرف انرژی بخش ص2-04جدول )
 2102-2108و  2110های  ط  سال

 ()پتاژول

 2018 2017 2009 کشور

       آمريیای شمال   
 10398.4 10038.5 9338.5 اياالت متحده آمريكا

 1988.8 1934.8 1896.1 كانادا

 1536.7 1531.0 1204.0 مكزيک

       آمريیای مرکزی و جنوب   

 3303.4 3482.0 3077.1 برزيل

 261.6 255.6 213.5 شيلي

     اروپا و اورآسعا  
 35.9 36.5 31.9 آذربايجان

 2672.6 2718.3 2354.5 آلمان
 363.1 374.0 334.1 اتريش
 817.3 795.7 866.2 اسپانيا

 10.6 9.7 19.9 ارمنستان
 ● 212.0 ● ازبكستان
 213.0 205.8 175.6 اسلواكي

 954.0 969.9 1113.2 لستانانگ
 877.8 787.7 1242.4 اوكراين

 1051.1 1077.8 1258.4 ايتاليا
 103.8 98.9 85.3 ايرلند

 506.5 499.9 430.5 بلژيک 
 182.1 179.5 202.6 پرتغال
 1463.7 1436.8 915.8 تركيه

 337.4 334.4 351.4 جمهوري چک
 85.2 85.3 87.0 دانمارك

 172.2 165.3 175.3 يد(بالروس )روسيه سف
 460.2 462.8 470.9 سوئد

 137.1 141.7 146.2 سوئيس
 1232.8 1221.6 1152.7 فرانسه
 472.6 453.3 398.6 فنالند

 21.4 14.8 12.0 قرقيزستان
 571.0 604.5 775.9 قزاقستان
 26.5 25.8 11.8 گرجستان

 24.6 24.4 26.8 لوكزامبورگ
 778.0 750.8 587.5 لهستان
 44.1 42.7 34.8 ليتواني

 195.2 188.9 116.2 مجارستان
 9.7 8.7 6.6 مولداوي

 624.2 635.6 599.4 هلند
 103.5 105.0 135.4 يونان
       آفريقا

 105.0 104.5 85.8 مراكش
     آسعا و اقعانوسع 

 906.2 919.0 1008.3 استراليا
 179.6 189.3 154.7 زالندنو

 4285.8 4361.6 4510.4 ژاپن
 2638.6 2608.1 2006.5 كره جنوبي

 40151.1 40092.2 37613.5 جمع  

 .IEA, International Energy Agency, Online Data Services, www.iea.org :مأخذ
باشند. مقادیر در دسترس نمی ●



      

 
   3188ترازنامه انرژي سال  685

 

  IEAمصرف انرژی بخش صنعت در کشورهای عضو و برخ  کشورهای رعر عضو (: 2-05جدول )
 2108  فکیع  نوص مصرف در سال ب

 ()پتاژول

 کشور

 صنايع مواد رذاي 
 و محصوالت 

(0)فنباکو
 

 صنايع نساج ،
(2)پوشاک و چرم

 

 فولعد چوب و
(3)محصوالت چوب 

 

 فولعد کارذ و
(4)انتشار و چاپ

 

 صنايع فولعد مواد
 و محصوالت
(5)شعمعاي 

 

       آمريیای شمال   
 3192.5 1680.4 482.6 112.3 1361.9 اياالت متحده آمريكا

 295.1 467.7 53.1 5.4 59.8 كانادا
 155.7 45.9 ● 0.3 82.8 مكزيک

           آمريیای مرکزی و جنوب   
 289.3 559.6 ● 36.8 805.4 برزيل
 4.8 99.7 ● ● 3.0 شيلي

           اروپا و اورآسعا  
 8.1 0.2 0.1 1.0 7.2 آذربايجان

 629.7 227.7 93.7 19.5 212.2 آلمان
 43.7 75.8 26.8 2.6 21.9 اتريش
 146.8 72.4 22.6 12.4 98.8 اسپانيا

 0.1 0.2 ◊ 0.1 3.6 ارمنستان
 ● ● ● ● ● ازبكستان
 22.7 19.9 2.3 1.0 6.2 اسلواكي
 144.3 74.1 15.6 22.7 121.5 انگلستان
 41.9 11.0 7.8 2.6 62.1 اوكراين

 137.2 86.3 20.7 47.2 117.2 ايتاليا
 11.2 1.2 7.3 0.7 20.6 ايرلند

 174.9 29.1 9.8 7.9 66.2 بلژيک 
 17.8 59.0 4.7 12.9 19.2 پرتغال
 112.5 31.2 19.8 130.4 116.5 تركيه

 41.1 28.0 9.1 5.3 24.4 جمهوري چک
 12.6 2.9 4.8 0.7 25.1 دانمارك

 44.1 5.6 9.0 4.0 29.5 بالروس )روسيه سفيد(
 21.0 236.1 24.7 0.9 14.5 سوئد

 29.4 12.0 ● 1.8 20.1 سوئيس
 202.4 104.0 28.4 13.6 221.0 فرانسه
 46.0 272.0 24.0 1.0 17.8 فنالند

 0.3 0.1 0.1 0.2 2.9 قرقيزستان
 46.5 2.1 0.3 1.2 25.4 قزاقستان
 1.3 0.2 ◊ 0.1 2.7 گرجستان

 1.9 0.2 0.6 1.5 0.9 لوكزامبورگ
 122.3 73.8 43.4 5.3 94.9 لهستان
 17.2 2.2 3.8 1.4 8.1 ليتواني

 48.4 9.6 5.1 1.8 27.7 مجارستان
 0.3 0.1 ◊ 0.3 4.4 مولداوي

 308.2 25.0 2.4 4.7 89.6 هلند
 5.4 2.3 1.7 4.1 19.2 يونان

           آفريقا  
 7.1 3.0 0.2 5.2 16.1 مراكش

           آسعا و اقعانوسع   
 154.5 56.4 ● 8.0 148.4 استراليا
 26.0 25.9 36.4 1.1 45.0 زالندنو

 785.4 384.3 20.1 31.4 215.1 ژاپن
 372.6 90.8 13.8 82.0 84.9 كره جنوبي

 7722.4 4877.7 994.8 591.1 4323.5 جمع
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  IEAمصرف انرژی بخش صنعت در کشورهای عضو و برخ  کشورهای رعر عضو (: 2-05جدول )
 ... ادام  2108ف در سال ب  فکیع  نوص مصر

 ()پتاژول

 کشور
 الستع  و
(6)پالستع 

 

 کان  محصوالت
(2)رعرفلزی 

 
(8)اساس  فلزات

 

 اولع   محصوالت فولعد
 آهن  و ريخت  گری
(0)و فوالد 

 

 فلزات فولعد
 رعرآهن  اساس 
(01)گری و ريخت 

 

 آمريیای شمال   
 

  
 306.9 1171.8 1478.7 764.3 274.0 اياالت متحده آمريكا   

 259.3 228.0 487.3 96.5 10.7 كانادا
 3.1 236.7 239.8 214.0 9.9 مكزيک

           آمريیای مرکزی و جنوب   
 189.1 754.0 943.1 333.2 ● برزيل
 ● 14.3 14.3 11.3 ● شيلي

           اروپا و اورآسعا  
 3.2 2.6 5.8 11.5 ● آذربايجان

 97.2 640.9 738.1 287.2 80.9 آلمان
 9.8 104.9 114.7 38.9 ● اتريش
 54.4 143.9 198.3 170.5 ● اسپانيا

 1.4 0.8 2.2 4.0 0.2 ارمنستان
 ● ● ● ● ● ازبكستان
 10.6 105.9 116.5 17.2 ● اسلواكي
 26.1 126.6 152.7 90.4 65.6 انگلستان
 28.9 617.0 645.9 54.8 ● اوكراين

 29.9 205.4 235.3 180.0 ● ايتاليا
 21.1 ● 21.1 19.1 2.4 ايرلند

 13.8 115.3 129.0 58.7 ● بلژيک 
 1.3 8.4 9.7 45.0 1.3 پرتغال
 37.3 353.5 390.8 400.0 30.7 تركيه

 3.9 93.4 97.3 49.2 13.6 جمهوري چک
 ● 3.8 3.8 20.7 2.8 دانمارك

 0.3 13.6 13.9 42.3 ● بالروس )روسيه سفيد(
 13.9 74.4 88.3 16.9 4.7 سوئد

 3.3 9.6 12.8 18.2 ● سوئيس
 46.9 263.6 310.5 168.1 ● فرانسه
 11.0 62.9 73.9 13.0 ● فنالند

 0.3 ● 0.3 6.9 ● قرقيزستان
 115.7 280.9 396.6 63.4 ● قزاقستان
 ● ● 12.9 8.9 0.2 گرجستان

 ● 11.9 11.9 6.0 ● لوكزامبورگ
 21.8 200.2 221.9 130.1 22.7 لهستان

 - 0.1 0.1 6.5 1.4 توانيلي
 5.3 32.2 37.5 23.8 10.5 مجارستان

 ● ◊ ◊ 4.1 ◊ مولداوي
 12.3 114.0 126.2 26.1 ● هلند

 29.7 5.4 35.1 27.2 ● يونان
         ● آفريقا  

 8.2 ● 8.2 60.3 ● مراكش
           آسعا و اقعانوسع   

 305.3 131.3 436.5 91.3 ● استراليا
 18.2 15.2 33.4 5.4 1.7 زالندنو

 89.6 1839.6 1929.2 347.6 ● ژاپن
 44.9 1108.7 1153.6 218.2 ● كره جنوبي

 1823.5 9090.5 10926.9 4150.6 533.1 جمع



      

 
   3188ترازنامه انرژي سال  685

 

   IEAمصرف انرژی بخش صنعت در کشورهای عضو و برخ  کشورهای رعر عضو (: 2-05جدول )
 ... ادام  2108ب  فکیع  نوص مصرف در سال 

 (ول)پتاژ

(00)آالت ماشعن فولعد کشور
(02)و نقل حمل فجهعزات فولعد 

(03)ساير 
(04)صنعت  کل نامشخص 

 

 10398.4 - - 326.4 725.4 اياالت متحده آمريكا        آمريیای شمال   
 1988.8 - 431.9 33.1 48.2 كانادا

 1536.7 769.7 - 16.8 1.7 مكزيک
           آمريیای مرکزی و جنوب   

 3303.4 336.1 - ● ● برزيل
 261.6 128.4 - ● ● شيلي

           اروپا  و اورآسعا  
 35.9 0.8 - ◊ 1.2 آذربايجان

 2672.6 52.5 - 124.1 207.0 آلمان
 363.1 7.8 - 6.2 24.7 اتريش
 817.3 32.7 - 24.9 38.0 اسپانيا

 10.6 - 0.1 - 0.1 ارمنستان
 ● ● ● ● ● ازبكستان
 213.0 6.6 - 9.1 11.7 اسلواكي
 954.0 117.8 13.8 42.1 93.6 انگلستان
 877.8 19.1 - 6.6 26.0 اوكراين

 1051.1 64.4 - ● 162.7 ايتاليا
 103.8 5.5 - 1.1 13.7 ايرلند

 506.5 13.7 - 5.1 12.2 بلژيک 
 182.1 2.8 - 3.3 6.5 پرتغال
 1463.7 186.4 - 17.6 28.0 تركيه

 337.4 16.2 4.2 20.3 28.9 جمهوري چک
 85.2 2.3 - 0.6 8.9 دانمارك

 172.2 5.7 - 4.6 13.5 بالروس )روسيه سفيد(
 460.2 30.1 - 9.0 14.2 سوئد

 137.1 19.7 - ● 23.1 سوئيس
 1232.8 60.2 - 47.0 77.7 فرانسه
 472.6 9.0 - 2.5 13.5 فنالند

 21.4 10.1 - ◊ 0.5 قرقيزستان
 571.0 27.7 - 2.0 5.7 قزاقستان
 26.5 0.2 0.1 ◊ ◊ گرجستان

 24.6 1.1 - 0.1 0.5 لوكزامبورگ
 778.0 10.3 - 19.6 33.6 لهستان
 44.1 - 2.2 0.2 1.0 ليتواني

 195.2 - 2.0 10.1 18.7 مجارستان
 9.7 0.1 0.2 ◊ 0.2 مولداوي

 624.2 17.0 - 5.1 19.9 هلند
 103.5 4.8 - 0.9 2.7 يونان

           آفريقا  
 105.0 1.8 - 0.9 2.4 مراكش

           آسعا و اقعانوسع   
 906.2 - 0.4 ● 10.7 استراليا
 179.6 1.1 1.5 0.2 1.7 زالندنو

 4285.8 157.2 - 145.0 270.5 ژاپن
 2638.6 163.8 - 123.4 335.5 كره جنوبي

 40151.1 2282.6 456.3 1008.2 2284.1 جمع

 IEA, International Energy Agency, Online Data Services, www.iea.org مأخذ:
گری باه دلیال عادم     گری آهن و فوپد و تولید فلزات اساسی غیرآهنی و ریخته های تولید محصوپت اولیه و ریخته مالحظات: اختالف در سرجمع ستون فلزات اساسی با ستون

 باشد. گری در کشورهای ازبکستان و گرجستان می  گری آهن و فوپد و تولید فلزات اساسی غیرآهنی و ریخته د محصوپت اولیه و ریختهدسترسی به آمار  تولی
  .4ورژن  16( شامل کد آیسیک  3 .4ورژن  13 -15( شامل کدهای آیسیک  2  .4ورژن  15 -12( شامل کدهای آیسیک  1
 .4ورژن  22( شامل کد آیسیک 6 .4ورژن  25 -21( شامل کدهای آیسیک  5  .4ورژن  17 -11( شامل کدهای آیسیک  4
 .4ورژن  2431و  2415( شامل کدهای آیسیک 9  .4ورژن  24( شامل کد آیسیک  1   .4ورژن  23( شامل کد آیسیک  7 
 .4ورژن  29 -35امل کدهای آیسیک  ( ش12 .4ورژن  25 -21( شامل کدهای آیسیک  11   .4ورژن  2432و  2425( شامل کدهای آیسیک 15 
 .4ورژن  25 -32و   15 -11( شامل کدهای آیسیک  14  .4ورژن  31 -32( شامل کدهای آیسیک  13
 باشند. مقادیر در دسترس نمی ●   .باشند می55/5مقادیر کمتر از  ◊

http://www.iea.org/
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  IEAکشورهای عضو و برخ  کشورهای رعر عضو در (: مصرف انرژی بخش صنعت 2-06جدول )
 2108  فکیع  نوص فرآورده در سال ب

 )پتاژول(

 کشور
 های فرآورده
 نکت 

 گاز
 طبعع 

 سنگ و زرال
 محصوالت
 حاصل از آن

 های سوخت
 زيست  و
 پسماندها

 جمع ساير برق حرارت

   آمريیای شمال   
     

  
 10398.4 - 2296.6 237.7 1446.8 939.3 4970.8 507.2 اياالت متحده آمريكا 

 1988.8 - 711.4 - 345.0 141.4 738.3 52.7 كانادا
 1536.7 0.7 491.6 - 55.7 178.0 594.8 215.9 مكزيک

                 آمريیای مرکزی و جنوب   
 3303.4 16.0 675.6 - 1327.1 528.2 358.7 397.9 برزيل
 261.6 - 72.3 - 87.0 19.0 27.5 56.0 شيلي

           اروپا و اورآسعا  
 35.9 - 11.0 5.4 0.1 - 18.7 0.7 جانآذرباي
 2672.6 - 816.6 195.9 206.5 542.3 793.5 117.9 آلمان

 363.1 0.3 98.5 10.8 62.4 77.2 109.2 4.7 اتريش
 817.3 0.1 265.5 - 59.9 65.8 330.2 95.8 اسپانيا

 10.6 - 2.9 - - - 7.4 0.3 ارمنستان
 ● ● ● ● ● ● ● ● ازبكستان
 213.0 - 46.3 4.4 23.4 89.7 34.6 14.5 اسلواكي
 954.0 - 333.1 28.4 51.5 142.4 327.6 71.1 انگلستان
 877.8 - 150.3 154.3 1.2 454.0 109.6 8.4 اوكراين

 1051.1 0.1 410.5 93.5 27.5 85.5 351.8 82.2 ايتاليا
 103.8 - 36.1 - 10.6 4.4 32.5 20.2 ايرلند

 506.5 - 135.1 14.1 36.0 96.3 166.2 58.8 بلژيک 
 182.1 - 55.6 8.5 46.8 0.4 51.4 19.3 پرتغال
 1463.7 12.9 394.3 41.6 34.9 431.7 377.6 170.7 تركيه

 337.4 - 93.6 28.6 30.1 96.1 84.3 4.7 جمهوري چک
 85.2 - 29.1 3.2 8.2 5.2 28.8 10.8 دانمارك

 172.2 - 45.1 63.4 2.7 20.3 38.5 2.3 بالروس )روسيه سفيد(
 460.2 - 163.9 22.6 175.6 53.7 14.0 30.6 سوئد

 137.1 0.1 60.5 7.1 16.6 4.2 38.5 10.2 سوئيس
 1232.8 - 414.9 63.9 79.2 228.7 390.0 56.2 فرانسه
 472.6 - 135.5 53.1 175.6 48.7 22.4 37.4 فنالند

 21.4 - 8.0 1.0 - 6.7 1.8 3.8 قرقيزستان
 571.0 - 156.5 60.8 - 249.2 42.1 62.4 قزاقستان
 26.5 - 10.4 - 0.1 12.3 3.7 ◊ گرجستان

 24.6 - 9.9 ◊ 1.4 1.6 11.2 0.6 لوكزامبورگ
 778.0 - 191.5 31.7 105.4 262.2 160.9 26.4 لهستان
 44.1 0.1 12.6 9.6 4.5 3.9 12.3 1.0 ليتواني

 195.2 0.1 60.3 14.0 12.6 27.4 59.5 21.4 مجارستان
 9.7 - 2.7 2.0 0.1 1.0 2.8 1.2 داويمول
 624.2 - 125.4 57.1 6.8 97.4 206.8 130.7 هلند

 103.5 0.1 42.3 - 5.8 11.6 12.8 31.0 يونان
                 آفريقا  

 105.0 - 32.1 - 4.4 0.8 1.9 65.8 مراكش
           آسعا و اقعانوسع   

 906.2 - 203.6 - 114.0 205.5 302.6 80.5 استراليا
 179.6 - 46.5 - 47.9 28.5 47.9 8.8 زالندنو

 4285.8 ◊ 1222.9 - 165.3 1754.4 477.3 665.9 ژاپن
 2638.6 0.3 997.4 132.4 108.0 964.3 315.0 121.3 كره جنوبي

 40151.1 30.6 11067/4 1345.0 4886.5 7879.1 11675/4 3267.1 جمع

 IEA, International Energy Agency, Online Data Services, www.iea.org مأخذ:

 .باشند می 55/5 مقادیر کمتر از ◊    باشند. مقادیر در دسترس نمی ●

http://www.iea.org/


      

 
   3188ترازنامه انرژي سال  685

 

 IEA(: ارزش افزوده بخش صنعت در کشورهای عضو و برخ  کشورهای رعر عضو 2-02جدول )
 2102-2108و  2110های  ط  سال

  (0)دالر( )معلعارد

 2018 2017 2009 کشور

   آمريیای شمال   
 2083.8 2002.5 1708.3 اياالت متحده آمريكا  

 158.9 154.0 128.7 كانادا
 397.8 388.6 285.7 مكزيک

       آمريیای مرکزی و جنوب   
 307.4 302.8 321.0 برزيل
 43.0 40.6 35.3 شيلي

     اروپا و اورآسعا  
 4.7 4.3 ● آذربايجان

 866.5 826.3 567.2 آلمان
 78.9 75.0 51.8 اتريش
 183.4 180.9 178.0 اسپانيا

 3.2 2.9 ● ارمنستان
 ● ● ● ازبكستان
 34.0 29.4 16.6 اسلواكي
 245.8 245.4 214.5 انگلستان
 66.0 69.2 ● اوكراين

 338.6 331.3 281.3 ايتاليا
 136.9 124.9 51.3 ايرلند

 65.2 62.5 56.9 بلژيک 
 39.5 38.0 31.5 پرتغال
 385.4 381.3 198.5 تركيه

 96.8 95.1 62.9 جمهوري چک
 38.3 36.4 27.9 دانمارك

 36.6 34.8 ● بالروس )روسيه سفيد(
 70.7 66.2 49.8 سوئد

 107.8 102.2 79.0 سوئيس
 262.7 262.0 231.4 فرانسه
 36.3 35.9 32.7 فنالند

 ● ● ● قرقيزستان
 41.6 40.0 32.8 زاقستانق

 4.4 4.2 ● گرجستان
 3.2 3.2 2.3 لوكزامبورگ

 198.0 177.1 112.7 لهستان
 16.3 15.1 9.8 ليتواني

 53.0 52.8 35.7 مجارستان
 3.2 3.1 ● مولداوي

 96.9 93.9 78.3 هلند
 26.6 23.6 25.1 يونان

       آفريقا  
 42.4 40.9 31.3 مراكش

     ع  آسعا و اقعانوس 
 72.3 71.5 75.2 استراليا
 21.0 18.8 16.3 زالندنو

 1100.3 1077.8 826.1 ژاپن
 557.0 538.2 385.5 كره جنوبي

 8324.3 8052.5 6241.1 جمع

 .IEA, International Energy Agency, Online Data Services, www.iea.org مأخذ:
 باشند. مقادیر در دسترس نمی ●  .2515های ثابت سال  بر حسب قیمت( ارزش افزوده براساس برابری قدرت خرید و 1
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   IEAدر کشورهای عضو و برخ  کشورهای رعر عضو  (0)(: شدت  انرژی بخش صنعت2-08جدول )
 2102-2108و  2110های  سال ط 

 (مگاژول بر دالر)

 2018 2017 2009 کشور
 آمريیای شمال   

 5.0 5.0 5.5 اياالت متحده آمريكا   
 12.5 12.6 14.7 كانادا

 3.9 3.9 4.2 مكزيک
       آمريیای مرکزی و جنوب   

 10.8 11.5 9.6 برزيل
 6.1 6.3 6.1 شيلي

 اروپا و اورآسعا  
   

 7.7 8.5 ● آذربايجان
 3.1 3.3 4.2 آلمان

 4.6 5.0 6.5 اتريش
 4.5 4.4 4.9 اسپانيا

 3.3 3.3 ● ارمنستان
 ● ● ● ازبكستان

 6.3 7.0 10.6 سلواكيا
 3.9 4.0 5.2 انگلستان
 13.3 11.4 ● اوكراين

 3.1 3.3 4.5 ايتاليا
 0.8 0.8 1.7 ايرلند

 7.8 8.0 7.6 بلژيک 
 4.6 4.7 6.4 پرتغال
 3.8 3.8 4.6 تركيه

 3.5 3.5 5.6 جمهوري چک
 2.2 2.3 3.1 دانمارك

 4.7 4.8 ● بالروس )روسيه سفيد(
 6.5 7.0 9.5 سوئد

 1.3 1.4 1.9 سوئيس
 4.7 4.7 5.0 فرانسه
 13.0 12.6 12.2 فنالند

 ● ● ● قرقيزستان
 13.7 15.1 23.7 قزاقستان
 6.1 6.1 ● گرجستان

 7.8 7.7 11.7 لوكزامبورگ
 3.9 4.2 5.2 لهستان
 2.7 2.8 3.6 ليتواني

 3.7 3.6 3.3 مجارستان
 3.0 2.8 ● مولداوي

 6.4 6.8 7.7 هلند
 3.9 4.5 5.4 يونان

       آفريقا  
 2.5 2.6 2.7 مراكش

 آسعا و اقعانوسع   
   

 12.5 12.9 13.4 استراليا
 8.5 10.1 9.5 زالندنو

 3.9 4.1 5.5 ژاپن
 4.7 4.9 5.2 كره جنوبي

 .IEA, International Energy Agency, Online Data Services, www.iea.org مأخذ:
 باشد. می 2515ش صنعتی به ارزش افزوده بخش صنعت برحسب شاخص برابری قدرت خرید و به قیمت ثابت سال ( منظور مصرف انرژی بخ1
 باشند. مقادیر در دسترس نمی ●



      

 
   3188ترازنامه انرژي سال  688

 

 IEAدر کشورهای عضو و برخ  کشورهای رعر عضو  (0)(: شدت  انرژی زير بخش صنعت2-00جدول )
 2108ب  فکیع  نوص مصرف در سال 

 )مگاژول بر دالر(

 
 کشور

صنايع مواد رذاي  
 و محصوالت 

 (2)فنباکو

 صنايع نساج ، 
 (3)پوشاک و چرم

و  فولعد چوب
 (4)چوب  محصوالت

فولعد کارذ و 
 (5)و چاپ انتشار

مواد  صنايع فولعد
 حصوالت مو 

 (6)شعمعاي 

           آمريیای شمال   
 9.3 17.8 13.5 4.1 5.4 اياالت متحده آمريكا

 16.6 45.6 6.9 2.5 2.3 كانادا
 4.9 4.8 ● ◊ 0.8 مكزيک

           آمريیای مرکزی و جنوب   
 17.3 48.1 ● 6.5 16.1 برزيل
 ● ● ● ● 0.2 شيلي

       اروپا و اورآسعا  
 24.2 1.5 11.6 4.3 3.5 انآذربايج

 6.7 9.1 11.1 1.9 4.2 آلمان
 6.6 20.0 8.2 2.1 2.7 اتريش
 6.5 8.5 7.6 0.9 2.6 اسپانيا

 1.5 1.8 5.6 0.9 1.6 ارمنستان
 ● ● ● ● ● ازبكستان
 17.2 20.2 1.7 0.7 3.4 اسلواكي
 3.9 6.0 4.0 3.2 3.0 انگلستان
 7.5 4.2 3.6 1.0 3.3 اوكراين

 4.7 6.3 3.1 1.4 3.0 ايتاليا
 ● 2.0 18.0 2.8 1.9 ايرلند

 8.7 12.4 9.6 5.2 6.8 بلژيک 
 6.5 24.7 2.8 1.8 2.7 پرتغال

 ● ● ● ● ● كيهتر
 8.0 10.0 4.6 2.5 2.9 جمهوري چک

 1.0 4.2 7.6 1.7 5.6 دانمارك
 4.4 8.4 6.4 1.7 3.6 بالروس )روسيه سفيد(

 2.6 42.3 10.3 1.7 2.8 سوئد
 0.9 5.8 ● 1.9 2.1 سوئيس
 4.7 10.3 7.4 2.1 4.0 فرانسه
 11.0 67.2 15.6 2.0 6.2 فنالند

 ● ● ● ● ● قرقيزستان
 11.2 4.4 1.5 2.7 2.2 تانقزاقس

 ● ● ● ● ● گرجستان
 ● 2.7 38.7 8.3 3.1 لوكزامبورگ

 8.7 7.3 5.3 0.9 3.1 لهستان
 ● ● ● ● ● ليتواني

 7.6 6.0 6.7 1.5 5.2 مجارستان
 ● ● ● ● ● مولداوي

 17.1 6.4 2.2 3.5 5.0 هلند
 1.9 4.2 17.1 5.7 2.2 يونان

           آفريقا  
 1.2 ● ● 1.2 1.0 مراكش

       آسعا و اقعانوسع   
 11.2 ● ● ● 8.6 استراليا
 8.6 16.6 23.3 2.6 7.9 زالندنو

 6.3 18.6 ● 2.5 1.6 ژاپن
 4.1 6.9 4.6 4.6 3.3 كره جنوبي
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 IEAدر کشورهای عضو و برخ  کشورهای رعر عضو  (0)(: شدت  انرژی زير بخش صنعت2-00جدول )
 ... ادام  2108ال ب  فکیع  نوص مصرف در س

 )مگاژول بر دالر(

 کشور
 الستع  و
 (2)پالستع 

 کان  محصوالت
 (8)فلزی رعر

 (0)اساس  فلزات
 فولعد 
 (01)آالت ماشعن

 فولعد فجهعزات
 (00)حمل و نقل

 (02)ساير
 کل
 (03)صنعت

               آمريیای شمال   
 5.0 ● 1.1 1.0 21.8 12.4 3.4 اياالت متحده آمريكا

 12.5 56.1 1.3 1.3 51.7 14.8 1.2 داكانا
 3.9 ● 0.2 ◊ 10.7 20.9 0.8 مكزيک

               آمريیای مرکزی و جنوب   
 10.8 ● ● ● 31.1 29.1 ● برزيل
 6.1 ● ● ● ● 7.8 ● شيلي

         اروپا و اورآسعا  
 7.7 ● 3.1 2.2 14.4 16.8 ● آذربايحان

 3.1 ● 0.6 0.7 27.8 12.4 2.0 آلمان
 4.6 ● 0.9 0.8 20.9 11.0 ● اتريش
 4.5 ● 1.0 1.0 31.1 20.5 ● اسپانيا

 3.3 0.6 10.0 1.4 6.7 39.0 3.4 ارمنستان
 ● ● ● ● ● ● ● ازبكستان
 6.3 ● 1.1 1.1 39.7 11.4 ● اسلواكي
 3.9 1.2 1.1 1.3 22.6 13.1 6.1 انگلستان
 13.3 ● 1.5 2.3 65.9 11.7 ● اوكراين

 3.1 ● ● 1.3 23.5 12.6 ● ايتاليا
 0.8 ● 3.0 9.5 48.7 21.8 2.8 ايرلند

 7.8 ● 1.3 0.9 41.2 18.6 ● بلژيک 
 4.6 ● 1.0 0.9 13.4 18.8 0.6 پرتغال
 3.8 ● ● ● ● ● ● تركيه

 3.5 1.2 0.8 0.9 40.6 11.3 1.7 جمهوري چک
 2.2 ● 0.9 0.8 7.6 14.9 2.2 دانمارك

 4.7 ● 3.3 1.8 24.6 18.4 ● بالروس )روسيه سفيد(
 6.5 ● 0.6 0.7 24.1 9.3 2.3 سوئد

 1.3 ● ● 0.6 9.9 9.5 ● سوئيس
 4.7 ● 1.1 1.3 36.2 17.1 ● فرانسه
 13.0 ● 2.0 0.9 23.9 10.3 ● فنالند

 ● ● ● ● ● ● ● قرقيزستان
 13.7 ● 3.0 1.9 24.1 19.7 ● قزاقستان
 6.1 ● ● ● ● ● ● گرجستان

 7.8 ● ● ● ● ● ● لوكزامبورگ
 3.9 ● 0.9 0.6 42.7 11.3 1.4 لهستان
 2.7 ● ● ● ● ● ● ليتواني

 3.7 1.1 0.9 1.1 24.6 11.6 2.5 مجارستان
 3.0 ● ● ● ● ● ● مولداوي

 6.4 ● 1.0 0.6 44.7 10.4 ● هلند
 3.9 ● 1.8 0.6 9.8 18.0 ● يونان

               آفريقا  
 2.5 ● ● ● ● ● ● مراكش

         اقعانوسع   آسعا و 
 12.5 ● ● 0.8 36.3 19.6 ● استراليا
 8.5 3.0 ● 0.5 16.9 6.7 ● زالندنو

 3.9 ● 0.8 0.9 19.4 12.1 ● ژاپن
 4.7 ● 2.0 1.2 34.6 13.2 ● كره جنوبي

 .IEA, International Energy Agency, Online Data Services, www.iea.org مأخذ:
 می باشد. 2515رژی به ارزش افزوده هر زیر بخش صنعتی بر حسب شاخص برابری قدرت خرید و به قیمت ثابت سال ( منظور نسبت مصرف ان1
 .4ورژن  16( شامل کد آیسیک  4 .4ورژن  13 -15( شامل کدهای آیسیک  3  .4ورژن  15 -12( شامل کدهای آیسیک  2
 .4ورژن  22( شامل کد آیسیک 7 .4ورژن  25 -21  ( شامل کدهای آیسیک6  .4ورژن  17 -11( شامل کدهای آیسیک  5
 .4ورژن  25 -21( شامل کدهای آیسیک  15  .4ورژن  24( شامل کد آیسیک  9   .4ورژن  23( شامل کد آیسیک  1
 .4ورژن  31 -32( شامل کدهای آیسیک  12  .4ورژن  29 -35( شامل کدهای آیسیک  11
 باشند. مقادیر در دسترس نمی ●  باشند. می 55/5مقادیر کمتر از  ◊ .4ورژن  25 -32و   15 -11( شامل کدهای آیسیک  13



      

 
   3188ترازنامه انرژي سال  555

 

  IEA(: مصرف انرژی بخش حمل و نقل در کشورهای عضو و برخ  کشورهای رعر عضو 2-011جدول )
 2102-2108و  2110های  سال ط 

 (پتاژول)

 2018 2017 2009 کشور

 آمريیای شمال   

 25764.0 25684.1 23894.8 اياالت متحده آمريكا   

 2585.6 2465.7 2304.9 كانادا

 ● ● ● مكزيک

       آمريیای مرکزی و جنوب   

 3441.1 3470.4 2636.4 برزيل

 ● ● ● شيلي

 اروپا و اورآسعا  
   

 ● ● ● آذربايجان

 2330.2 2393.7 2241.8 آلمان

 276.3 267.5 238.7 اتريش

 1339.7 1308.1 1442.9 اسپانيا

 107.2 107.3 77.8 سلواكيا

 1745.8 1710.1 1750.4 انگلستان

 1458.7 1415.2 1616.5 ايتاليا

 125.4 126.8 129.7 ايرلند

 349.8 346.1 326.4 بلژيک 

 243.3 240.8 271.1 پرتغال

 ● ● ● تركيه

 277.5 277.0 254.6 جمهوري چک

 178.0 174.4 173.5 دانمارك

 ● ● ● بالروس )روسيه سفيد(

 ● ● 299.2 سوئد

 213.3 216.4 214.6 سوئيس

 1602.8 1619.0 1612.1 فرانسه

 176.9 175.5 170.8 فنالند

 ● ● ● قرقيزستان

 ● ● ● قزاقستان

 19.6 18.6 17.1 لوكزامبورگ

 916.5 880.4 656.2 لهستان

 85.7 80.4 59.8 ليتواني

 198.7 187.3 188.8 مجارستان

 397.2 396.3 409.1 هلند

 247.5 243.8 349.2 يونان

       آفريقا  

 248.6 242.0 178.4 مراكش

 آسعا و اقعانوسع   
   

 1390.3 1356.2 1199.4 استراليا

 221.8 214.4 183.5 زالندنو

 2878.1 2913.2 3172.8 ژاپن

 1390.9 1393.8 1176.6 كره جنوبي

 50210.5 49924.2 47247.0 جمع

 .IEA, International Energy Agency, Online Data Services, www.iea.org مأخذ:

 باشند. مقادیر در دسترس نمی ●
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  IEA(: مصرف انرژی بخش حمل و نقل در کشورهای عضو و برخ  کشورهای رعر عضو 2-010جدول )

 2108ب  فکیع  حالت در سال 

 )پتاژول(

 جمع ريل  درياي  ای جاده هواي  کشور

 ل  آمريیای شما 

 25764.0 568.7 336.7 22309.3 2549.3 اياالت متحده آمريكا     
 2585.6 92.7 67.0 2106.7 319.3 كانادا

 ● 30.4 26.5 2172.2 0.6 مكزيک

           آمريیای مرکزی و جنوب   
 3441.1 55.1 54.0 3188.6 143.4 برزيل
 ● 3.5 15.6 354.1 23.4 شيلي

 اروپا و اورآسعا  
     

 ● 1.4 1.8 92.3 16.5 آذربايجان
 2330.2 50.7 10.6 2205.3 63.5 آلمان

 276.3 8.7 1.1 265.3 1.3 اتريش
 1339.7 16.5 41.5 1189.9 91.9 اسپانيا

 107.2 1.8 0.2 105.2 ● اسلواكي
 1745.8 42.8 37.9 1632.7 32.4 انگلستان

 1458.7 22.4 26.3 1373.2 36.8 ايتاليا
 125.4 1.8 3.5 119.9 0.2 ايرلند

 349.8 6.6 5.9 337.2 0.1 بلژيک 
 243.3 2.2 4.2 229.4 7.5 پرتغال
 ● 9.0 16.2 1075.6 53.3 تركيه

 277.5 9.6 0.1 266.4 1.4 جمهوري چک
 178.0 4.5 6.4 166.0 1.2 دانمارك

 ● 10.6 ◊ 141.6 0.8 بالروس )روسيه سفيد(
 ● 10.0 7.0 ● 7.4 سوئد

 213.3 11.2 1.5 199.0 1.7 سوئيس
 1602.8 38.5 20.6 1506.7 37.1 فرانسه
 176.9 3.2 5.9 164.8 2.9 فنالند

 ● 0.1 ● 20.9 ◊ قرقيزستان
 ● 11.7 ● 243.4 6.3 قزاقستان

 19.6 0.6 ◊ 19.0 ◊ لوكزامبورگ
 916.5 15.9 0.1 899.2 1.4 لهستان
 85.7 2.8 0.2 82.8 ● ليتواني

 198.7 6.0 0.2 192.5 ● مجارستان
 397.2 6.9 12.7 376.2 1.4 هلند

 247.5 2.3 25.8 210.1 9.3 يونان

           آفريقا  
 248.6 1.8 ● 245.6 1.2 مراكش

 آسعا و اقعانوسع   
     

 1390.3 60.3 24.9 1175.9 129.2 استراليا
 221.8 2.1 4.0 200.4 15.3 زالندنو

 2878.1 69.7 134.2 2527.6 146.6 ژاپن
 1390.9 14.4 30.3 1336.3 9.9 كره جنوبي

 50210.5(1)  1196.2 922.9 48731.4 3712.5 جمع

 .IEA, International Energy Agency, Online Data Services, www.iea.org   مأخذ:
و نقل به دلیال در دساترس نباودن ارقاام      اختالف آماری بین سر جمع مصرف انرژی بخش حمل و نقل در کشورهای مزبور با جداول دیگر بخش حمل (1

 باشد. برخی از کشورها می
 باشند. مقادیر در دسترس نمی ●     باشند. می 55/5 مقادیر کمتر از ◊



      

 
   3188ترازنامه انرژي سال  555

 

  IEA(: مصرف انرژی بخش حمل و نقل در کشورهای عضو و برخ  کشورهای رعر عضو 2-012جدول )
 2102-2108و  2110ب  فکیع  مسافر و بار ط  سال های 

 )پتاژول(

 کشور
2009 2017 2018 

 بار مسافر بار مسافر بار مسافر

   آمريیای شمال   
 

      
 6482.4 19281.6 6410.9 19273.2 5497.2 18397.6 اياالت متحده آمريكا 

 1148.5 1437.1 1094.7 1371.0 1051.0 1253.9 كانادا
 ● ● ● ● ● ● مكزيک

             آمريیای مرکزی و جنوب   
 1267.2 2173.8 1267.5 2202.9 1080.2 1556.2 برزيل
 ● ● ● ● ● ● شيلي

             اروپا و اورآسعا  
 ● ● ● ● ● ● آذربايجان

 646.7 1683.5 701.5 1692.2 640.0 1601.8 آلمان
 86.0 190.4 82.2 185.4 70.7 168.0 اتريش
 492.4 847.3 500.0 808.1 700.7 742.2 اسپانيا

 54.0 53.2 56.2 51.1 39.9 38.0 اسلواكي
 613.7 1132.1 600.9 1109.2 540.3 1210.1 انگلستان

 585.4 873.3 604.7 810.5 599.8 1016.7 ايتاليا
 33.9 91.5 34.4 92.4 35.5 94.2 ايرلند

 142.0 207.8 139.2 206.8 125.0 201.4 بلژيک 
 100.1 143.3 98.8 142.0 115.8 155.3 پرتغال
 ● ● ● ● ● ● تركيه

 88.0 189.5 87.6 189.4 74.8 179.8 جمهوري چک
 56.6 121.4 54.7 119.7 62.8 110.7 دانمارك

 ● ● ● ● ● ● بالروس )روسيه سفيد(
 ● ● ● ● 96.0 203.2 سوئد

 44.4 168.9 44.2 172.2 42.2 172.4 سوئيس
 543.5 1059.3 548.4 1070.6 542.6 1069.5 فرانسه

 72.8 104.1 71.1 104.4 63.5 107.3 نالندف
 ● ● ● ● ● ● قرقيزستان

 ● ● ● ● ● ● قزاقستان
 5.6 14.0 4.8 13.8 5.4 11.8 لوكزامبورگ

 397.5 519.0 383.5 496.9 301.6 354.6 لهستان
 35.3 50.4 32.5 47.9 23.3 36.6 ليتواني

 81.6 117.1 76.3 111.0 80.4 108.4 مجارستان
 132.4 264.8 132.4 263.9 140.3 268.8 هلند

 119.6 127.9 115.6 128.3 158.0 191.3 يونان

             آفريقا  
 67.8 180.8 65.9 176.0 48.6 129.8 مراكش

   آسعا و اقعانوسع   
 

      
 

 563.8 826.5 548.4 807.8 455.7 743.7 استراليا
 91.3 130.5 85.6 128.8 60.6 122.9 زالندنو

 1036.0 1842.1 1041.0 1872.2 1106.7 2066.2 ژاپن
 398.8 992.2 408.7 985.1 302.8 873.8 كره جنوبي

 15387.3 34823.2 15291.5 34632.6 14061.2 33185.9 جمع

 .IEA, International Energy Agency, Online Data Services, www.iea.org مأخذ:

 باشند. مقادیر در دسترس نمی ●
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  IEA(: مصرف انرژی بخش حمل و نقل در کشورهای عضو و برخ  کشورهای رعر عضو 2-013جدول )
 2108ب  فکیع  نوص سوخت در سال 

 )پتاژول(

 موفور بنزين کشور
 و نکت گازوئعل
 سب  کوره

 ايعم گاز
وره ک نکت
 نگعنس

  جت و سوخت
 هواپعما بنزين

 آمريیای شمال   

 2549.3 2.3 7.6 6328.4 16762/2 اياالت متحده آمريكا     

 319.3 35.1 10.8 788.2 1423.7 كانادا

 ● ● ● ● ● مكزيک

           آمريیای مرکزی و جنوب   

 143.4 40.9 - 1607.6 902.6 برزيل

 ● ● ● ● ● شيلي

 اروپا و اورآسعا  
     

 ● ● ● ● ● آذربايجان

 63.5 - 17.3 1322.5 879.5 آلمان

 1.3 - 0.3 208.7 57.7 اتريش

 91.9 20.6 2.9 998.8 212.5 اسپانيا

 ● - 1.5 77.1 24.6 اسلواكي

 32.4 - 2.7 1158.9 534.1 انگلستان

 36.8 14.4 74.2 955.5 321.2 ايتاليا

 0.2 - 0.1 95.9 29.1 ايرلند

 0.1 ◊ 0.5 274.5 68.0 بلژيک 

 7.5 2.6 1.7 184.0 45.1 پرتغال

 ● ● ● ● ● تركيه

 1.4 - 4.4 190.7 72.0 وري چکجمه

 1.2 - - 116.1 58.5 دانمارك

 ● ● ● ● ● بالروس )روسيه سفيد(

 ● ● ● ● ● سوئد

 1.7 - ◊ 108.9 91.3 سوئيس

 37.1 1.8 2.7 1219.7 303.2 فرانسه

 2.9 0.4 - 113.1 57.3 فنالند

 ● ● ● ● ● قرقيزستان

 ● ● ● ● ● قزاقستان

 ◊ - ◊ 14.7 4.4 لوكزامبورگ

 1.4 - 86.4 627.3 189.8 لهستان

 ● - 4.6 70.4 10.2 ليتواني

 ● - 1.0 131.5 61.5 مجارستان

 1.4 - 8.1 204.5 172.9 هلند

 9.3 14.3 10.8 111.2 100.6 يونان

           آفريقا  

 1.2 - - 214.1 32.0 مراكش

 آسعا و اقعانوسع   
     

 129.2 2.3 27.1 618.0 601.4 استراليا

 15.2 1.5 0.1 102.9 101.7 زالندنو

 146.6 92.2 34.2 973.3 1567.2 ژاپن

 9.9 8.1 141.1 819.2 402.1 كره جنوبي

 3604.1 236.4 440.1 19635.6 25086/3 جمع



      

 
   3188ترازنامه انرژي سال  555

 

  IEA(: مصرف انرژی بخش حمل و نقل در کشورهای عضو و برخ  کشورهای رعر عضو 2-013جدول )
 ... ادام  2108ال ب  فکیع  نوص سوخت در س

 )پتاژول(

 برق طبعع  گاز کشور
سنگ و محصوالت  زرال

 اصل از آنح
 جمع ساير

 آمريیای شمال   

   
  

 25764.0 - - 44.7 69.5 اياالت متحده آمريكا 
 2585.6 - - 4.4 4.1 كانادا

 ● ● ● ● ● مكزيک

           آمريیای مرکزی و جنوب   

 3441.1 658.1 - 7.1 81.5 برزيل
 ● ● ● ● ● شيلي

 اروپا و اورآسعا  
   

  
 

 ● ● ● ● ● آذربايجان
 2330.2 - - 42.1 5.3 آلمان

 276.3 0.4 - 7.4 0.6 اتريش
 1339.7 - - 13.1 - اسپانيا

 107.2 - - 3.9 - اسلواكي
 1745.8 - - 17.7 - انگلستان

 1458.7 - - 20.5 35.9 ايتاليا
 125.4 - - 0.2 - ايرلند

 349.8 0.1 - 5.9 0.8 بلژيک 
 243.3 - - 1.7 0.7 پرتغال
 ● ● ● ● ● تركيه

 277.5 - ◊ 6.1 2.8 جمهوري چک
 178.0 0.6 - 1.5 0.3 دانمارك

 ● ● ● ● ● بالروس )روسيه سفيد(
 ● ● ● ● ● سوئد

 213.3 - - 11.0 0.4 سوئيس
 1602.8 - - 33.2 5.2 فرانسه
 176.9 0.1 - 2.6 0.4 فنالند

 ● ● ● ● ● قرقيزستان
 ● ● ● ● ● قزاقستان

 19.6 - - 0.5 - لوكزامبورگ
 916.5 - - 11.6 - لهستان
 85.7 - - 0.2 0.3 ليتواني

 198.7 - - 4.3 0.4 مجارستان
 397.2 - - 7.6 2.6 هلند

 247.5 0.6 - 0.7 - يونان

           آفريقا  

 248.6 - - 1.4 - مراكش

 ع  آسعا و اقعانوس 
   

  
 

 1390.3 - - 8.9 3.5 استراليا
 221.8 0.1 - 0.4 - زالندنو

 2878.1 - ◊ 62.9 1.8 ژاپن
 1390.9 0.1 - 10.5 - كره جنوبي

 50210.5 659.9 0.1 332.1 215.9 جمع

 IEA, International Energy Agency, Online Data Services, www.iea.org مأخذ:

 باشند. می 55/5مقادیر کمتر از  ◊      باشند. مقادیر در دسترس نمی ●
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در کشورهای عضو و  های سب ( ها و کامعون ل)افومبع (: شاخص شدت انرژی بخش حمل و نقل2-014جدول )

 2102-2108و  2111های  ط  سال IEAبرخ  کشورهای رعر عضو 

 کشور
 (2)کعلومتر - شاخص شدت انرژی وسايل نقلع  (0)کعلومتر -شاخص شدت انرژی مسافر نکر

2000 2017 2018 2000 2017 2018 

    آمريیای شمال   
  

 
  

 90 91 100 86 87 100 اياالت متحده آمريكا

 91 92 100 90 90 100 كانادا

 ● ● ● ● ● ● مكزيک

             آمريیای مرکزی و جنوب   

 ● ● ● 99 99 100 برزيل

 ● ● ● ● ● ● شيلي

             اروپا و اورآسعا  

 89 89 100 93 91 100 آلمان

 91 89 100 97 95 100 اتريش

 104 101 100 139 135 100 اسپانيا

 96 96 100 ● 143 100 اسلواكي

 82 81 100 86 84 100 انگلستان

 81 79 100 75 67 100 ايتاليا

 86 87 100 ● ● 100 ايرلند

 99 98 100 105 104 100 بلژيک 

 97 97 100 97 96 100 پرتغال

 ● ● ● ● ● ● تركيه

 85 89 100 127 134 100 جمهوري چک

 88 87 100 94 94 100 دانمارك

 ● ● 100 ● ● 100 سوئد

 77 79 100 78 80 100 سوئيس

 83 84 100 90 91 100 فرانسه

 102 103 100 89 90 100 فنالند

 ● ● ● 100 97 100 لوكزامبورگ

 ● ● ● 153 151 100 لهستان

 ● ● ● 168 153 100 ليتواني

 ● ● 100 119 118 100 مجارستان

 86 87 100 101 106 100 هلند

 73 70 100 51 53 100 يونان

   آسعا و اقعانوسع   
 

  
   

 93 92 100 94 92 100 استراليا

 90 90 100 95 95 100 زالندنو

 75 77 100 80 83 100 ژاپن

 ● ● ● ● ● ● كره جنوبي

 .IEA, International Energy Agency, Energy Efficiency Indicators 2020 مأخذ:

باشد. در جادول فاوق ایان مقادار باه       کیلومتر، مصرف انرژی به پیمایش سفر مسافر )هرنفر( برحسب کیلومتر می -منظور از شاخص شدت انرژی مسافر  (1
 ( محاسبه شده است.155)معادل  2555صورت شاخص با سال پایه 

باشد. در جدول فوق این مقدار به صورت  کیلومتر، مصرف انرژی به پیمایش وسائط نقلیه برحسب کیلومتر می -ظور از شاخص شدت انرژی وسیله نقلیهمن (2
 ( محاسبه شده است.155)معادل  2555شاخص با سال پایه 

   باشند. مقادیر در دسترس نمی ●



      

 
   3188ترازنامه انرژي سال  555

 

انواص کامعون(  در کشورهای عضو و برخ  کشورهای (: شاخص شدت انرژی بخش حمل و نقل )2-015جدول )
 2102-2108و  2111های  ط  سال IEAرعر عضو 

 کشور
  

 (2)کعلومتر -شاخص شدت انرژی وسايل نقلع   (0)کعلومتر -شاخص شدت انرژی فن

2000 2017 2018 2000 2017 2018 

   آمريیای شمال   
 

  
   

 119 120 100 144 145 100 اياالت متحده آمريكا
 77 79 100 91 87 100 كانادا

 ● ● ● ● ● ● مكزيک

             آمريیای مرکزی و جنوب   
 80 80 100 63 64 100 برزيل
 ● ● ● ● ● ● شيلي

             اروپا و اورآسعا  
 91 101 100 72 80 100 آلمان

 96 95 100 89 89 100 اتريش
 46 48 100 74 78 100 اسپانيا

 ● ● ● 92 96 100 واكياسل
 85 84 100 121 122 100 انگلستان

 ● ● 100 171 182 100 ايتاليا
 ● ● ● 95 96 100 ايرلند

 86 91 100 104 101 100 بلژيک 
 104 106 100 96 91 100 پرتغال
 ● ● ● ● ● ● تركيه

 ● ● 100 181 168 100 جمهوري چک
 88 85 100 96 85 100 دانمارك

 ● ● 100 ● ● 100 سوئد
 85 86 100 85 86 100 سوئيس
 78 78 100 96 100 100 فرانسه
 94 93 100 134 128 100 فنالند

 ● ● ● 219 188 100 لوكزامبورگ
 ● ● ● 62 65 100 لهستان
 ● ● ● ● ● ● ليتواني

 ● ● ● 80 71 100 مجارستان
 98 100 100 94 95 100 هلند

 ● ● ● 104 105 100 يونان

             و اقعانوسع   آسعا 
 95 95 100 96 96 100 استراليا
 115 115 100 102 95 100 زالندنو

 85 86 100 81 82 100 ژاپن
 ● 78 100 ● 79 100 كره جنوبي

 .IEA, International Energy Agency, Energy Efficiency Indicators 2020 مأخذ:
باشد. در جدول فوق این مقدار به صاورت شااخص باا ساال پایاه       کیلومتر می -، مصرف انرژی به ازای هر تنکیلومتر -منظور از شاخص شدت انرژی تن  (1

 ( محاسبه شده است.155)معادل  2555
باشد. در جادول فاوق ایان مقادار باه       کیلومتر، مصرف انرژی به پیمایش وسائط نقلیه بر حسب کیلومتر می -منظور از شاخص شدت انرژی وسیله نقلیه  (2

 ( محاسبه شده است.155)معادل  2555رت شاخص با سال پایه صو
 .باشند مقادیر در دسترس نمی ●
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  IEA(: مصرف انرژی بخش خدمات در کشورهای عضو و برخ  کشورهای رعر عضو 2-016جدول )
 2102-2108و  2110های  سال ط 

 2018 2017 2009 کشور

       آمريیای شمال   
 8889.3 8647.3 8595.2 اياالت متحده آمريكا

 1113.3 1078.2 968.7 كانادا

 166.2 166.3 152.0 مكزيک

       آمريیای مرکزی و جنوب   

 532.2 522.5 418.0 برزيل

 79.9 83.6 48.4 شيلي

       اروپا  و اورآسعا  

 1126.6 1211.8 1161.4 آلمان

 98.9 103.7 107.9 اتريش

 450.8 452.7 393.2 اسپانيا

 55.1 59.7 81.4 واكياسل

 765.2 756.0 633.0 انگلستان

 675.6 656.4 711.3 ايتاليا

 62.2 58.2 65.6 ايرلند

 192.3 192.2 190.1 بلژيک 

 82.4 79.5 85.5 پرتغال

 517.3 566.9 409.9 تركيه

 130.3 132.6 123.1 جمهوري چک

 82.8 83.3 83.6 دانمارك

 88.9 86.1 87.9 بالروس )روسيه سفيد(

 171.2 173.5 172.5 سوئد

 133.8 139.2 142.7 سوئيس

 968.5 965.5 971.9 فرانسه

 127.0 124.5 123.5 فنالند

 20.0 19.1 15.8 لوكزامبورگ

 334.1 337.7 336.0 لهستان

 27.2 26.5 24.8 ليتواني

 87.9 90.2 121.6 مجارستان

 283.4 285.5 307.0 هلند

 77.0 82.2 90.2 يونان

       آفريقا  

 54.1 53.9 46.0 مراكش

       آسعا و اقعانوسع  

 332.0 325.2 272.6 استراليا

 50.3 52.4 47.1 زالندنو

 1614.6 1641.6 1678.3 ژاپن

 898.2 891.3 804.3 كره جنوبي

 20288.1 20145.2 19470.2 جمع

 .IEA, International Energy Agency, Online Data Services, www.iea.org مأخذ:
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  IEA(: مصرف انرژی بخش خدمات در کشورهای عضو و برخ  کشورهای رعر عضو 2-012جدول )
 2108ب  فکیع  نوص سوخت در سال 

 ()پتاژول

 کشور
 های فرآورده
 نکت 

 گاز
 طبعع 

 سنگ زرال
 و محصوالت
 حاصل از آن

 های سوخت
 زيست  و
 پسماند

 جمع ساير برق حرارت

   ل  آمريیای شما 
     

  
 8889.3 74.6 5007.3 54.6 141.4 17.8 3247.1 346.5 اياالت متحده آمريكا 

 1113.3 - 538.9 1.3 - - 518.1 55.1 كانادا

 166.2 4.8 87.2 - - - 11.0 63.3 مكزيک

                 آمريیای مرکزی و جنوب   

 532.2 - 489.6 - 7.1 - 6.4 29.0 برزيل

 79.9 - 42.5 - 1.1 ◊ 6.0 30.3 شيلي

   اروپا و اورآسعا  
     

  
 

 1126.6 - 492.8 52.3 52.1 0.5 357.2 171.7 آلمان

 98.9 3.3 44.1 27.2 3.2 - 13.2 7.9 اتريش

 450.8 2.3 268.3 - 5.8 - 118.5 55.9 اسپانيا

 55.1 0.1 26.0 3.4 1.4 3.6 20.5 0.3 اسلواكي

 765.2 - 332.1 13.6 7.4 - 303.3 108.7 انگلستان

 675.6 - 340.2 29.9 8.2 - 274.8 22.6 ايتاليا

 62.2 0.7 26.9 - 1.1 - 22.3 11.2 ايرلند

 192.3 0.1 79.4 2.0 3.3 - 76.0 31.6 بلژيک 

 82.4 1.6 60.3 1.0 1.7 - 11.0 6.8 پرتغال

 517.3 - 258.8 - - 87.1 138.0 33.4 تركيه

 130.3 0.2 57.7 20.6 3.6 1.0 46.3 0.9 جمهوري چک

 82.8 0.1 37.9 32.2 2.7 - 7.4 2.6 دانمارك

 88.9 - 29.7 50.0 4.0 1.2 2.1 1.8 بالروس )روسيه سفيد(

 171.2 - 93.4 59.8 5.1 - 3.1 9.7 سوئد

 133.8 3.4 61.9 5.0 8.2 ◊ 24.6 30.7 سوئيس

 968.5 1.2 501.6 34.3 23.0 1.5 299.6 107.2 فرانسه

 127.0 - 65.5 45.3 4.0 0.1 1.1 11.0 فنالند

 20.0 - 8.1 2.8 ◊ - 4.2     4.8 لوكزامبورگ

 334.1 0.5 178.0 41.8 12.5 26.3 56.3 18.7 لهستان

 27.2 - 12.4 8.4 1.5 1.7 3.1 0.1 ليتواني

 87.9 0.9 30.7 7.1 1.3 0.1 46.2 1.6 مجارستان

 283.4 - 132.9 9.6 8.1 0.1 126.4 6.3 هلند

 77.0 0.7 64.1 - 1.2 - 6.0 5.0 نانيو

                 آفريقا 

 54.1 - 20.2 - 27.6 - - 6.4 مراكش

   آسعا و اقعانوسع   
     

  
 

 332.0 - 240.6 - 0.8 0.1 53.7 36.8 استراليا

 50.3 2.5 34.0 - 0.3 0.7 6.3 6.5 زالندنو

 1614.6 - 1047.0 25.5 - 24.6 339.2 178.2 ژاپن

 898.2 - 594.6 14.1 39.3 - 172.0 78.2 ره جنوبيك

 20288.1 96.8 11304/5 542.0 376.8 166.4 6320.9 1480.7 جمع

 .IEA, International Energy Agency, Online Data Services, www.iea.org مأخذ:

 باشند. می 55/5 مقادیر کمتر از ◊     باشند. مقادیر در دسترس نمی ●
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  IEA(: مصرف انرژی بخش کشاورزی در کشورهای عضو و برخ  کشورهای رعرعضو 2-018جدول )
 2102-2108و 2110های  ط  سال

 )پتاژول(

 2018 2017 2009 کشور
       آمريیای شمال   

 888.4 867.6 811.3 اياالت متحده آمريكا
 330.2 316.7 223.8 كانادا

 189.3 176.9 150.6 مكزيک
       جنوب   آمريیای مرکزی و 

 517.0 514.6 399.5 برزيل
 11.2 10.7 7.3 شيلي

       اروپا و اورآسعا  
 20.5 18.4 16.3 آذربايجان

 160.4 160.9 147.8 آلمان
 22.4 23.4 21.7 اتريش
 114.4 110.5 98.3 اسپانيا

 1.3 1.4 0.5 ارمنستان
 ● 55.2 ● ازبكستان
 5.6 6.0 5.4 اسلواكي
 62.6 62.2 34.2 انگلستان
 80.0 77.4 83.5 اوكراين

 127.0 122.2 131.0 ايتاليا
 9.9 9.9 13.1 ايرلند

 33.2 33.0 35.4 بلژيک 
 19.4 19.1 17.8 پرتغال
 183.4 178.4 198.5 تركيه

 26.0 26.8 21.4 جمهوري چک
 29.6 30.1 35.6 دانمارك

 48.7 47.5 44.0 بالروس )روسيه سفيد(
 27.3 29.2 40.4 سوئد

 5.1 5.1 4.8 سوئيس
 184.2 184.1 188.5 فرانسه
 29.9 31.2 32.1 فنالند

 1.1 0.9 4.7 قرقيزستان
 69.2 36.0 39.8 قزاقستان
 1.1 1.2 3.2 گرجستان

 0.9 1.0 1.2 لوكزامبورگ
 165.5 162.1 148.4 لهستان
 4.6 4.6 4.4 ليتواني

 26.9 25.6 18.6 مجارستان
 4.6 4.5 3.0 مولداوي

 158.7 159.3 156.2 هلند
 11.7 12.7 36.6 يونان

       آفريقا  
 51.2 51.2 36.2 مراكش

       آسعا و اقعانوسع   
 112.0 110.8 89.5 استراليا
 27.3 28.7 26.8 زالندنو

 194.3 195.9 236.2 ژاپن
 109.5 109.1 116.5 كره جنوبي

 4065.3 4022.2 3684.0 جمع

 .IEA, International Energy Agency, Online Data Services, www.iea.org مأخذ:

 باشند. مقادیر در دسترس نمی ●



      

 
   3188ترازنامه انرژي سال  535

 

  IEA(: مصرف انرژی بخش کشاورزی در کشورهای عضو و برخ  کشورهای رعر عضو 2-010جدول )
 2108ب  فکیع  نوص سوخت در سال 

 )پتاژول(

 کشور
 های فرآورده
 نکت 

 گاز
 طبعع 

 سنگ زرال
 و محصوالت
 حاصل از آن

 های سوخت
 زيست  و
 پسماند

 جمع ساير برق حرارت

 آمريیای شمال   

      
  

 888.4 - 162.2 - 59.8 - 65.3 601.2 اياالت متحده آمريكا 
 330.2 - 37.0 - - 0.9 38.8 253.5 كانادا

 189.3 - 44.6 - - - - 144.7 مكزيک
                 آمريیای مرکزی و جنوب   

 517.0 - 109.5 - 153.9 - - 253.6 برزيل
 11.2 - 0.5 - - 0.1 0.1 10.6 شيلي

 اروپا و اورآسعا  
         

 20.5 - 4.0 - - - 3.2 13.3 آذربايجان
 160.4 - 15.6 - 62.7 - 5.4 76.8 آلمان

 22.4 0.2 4.2 0.5 7.3 ◊ 0.9 9.4 اتريش
 114.4 0.3 18.1 - 3.3 - 6.3 86.5 اسپانيا

 1.3 - 0.6 - - - - 0.7 ارمنستان
 ● ● ● ● ● ● ● ● ازبكستان
 5.6 - 0.9 - 1.2 ◊ 0.8 2.6 اسلواكي
 62.6 - 15.6 - 5.5 - 3.4 38.1 انگلستان
 80.0 - 14.0 9.2 1.6 0.3 5.1 49.9 اوكراين

 127.0 2.0 21.0 0.5 1.5 - 5.7 96.3 ايتاليا
 9.9 - 2.0 - - - - 7.9 ايرلند

 33.2 - 6.2 0.2 1.8 0.4 11.6 13.0 ک بلژي
 19.4 - 4.0 - 0.1 - 0.2 15.2 پرتغال
 183.4 26.3 25.1 - - - 7.3 124.8 تركيه

 26.0 - 3.5 0.3 5.6 0.3 2.2 14.1 جمهوري چک
 29.6 - 6.3 1.6 2.3 0.4 1.5 17.5 دانمارك

 48.7 - 5.7 7.3 2.1 0.1 4.1 29.5 بالروس )روسيه سفيد(
 27.3 - 4.3 0.3 9.4 - 0.3 13.0 سوئد

 5.1 0.4 3.5 0.1 0.8 - 0.2 0.1 سوئيس
 184.2 1.1 30.8 0.5 7.2 0.1 9.9 134.7 فرانسه
 29.9 - 5.4 0.6 7.1 2.1 ◊ 14.7 فنالند

 1.1 - 0.8 - - 0.1 - 0.2 قرقيزستان
 69.2 - 2.9 37.8 - 4.7 1.9 22.0 قزاقستان
 1.1 - 0.3 - - ◊ 0.3 0.5 گرجستان

 0.9 - 0.1 - 0.2 - ◊ 0.6 لوكزامبورگ
 165.5 - 6.7 0.8 21.1 39.5 1.3 96.2 لهستان
 4.6 - 0.8 0.2 0.6 0.1 0.9 2.0 ليتواني

 26.9 1.7 3.5 - 0.7 ◊ 4.5 16.5 مجارستان
 4.6 - 0.2 - 0.1 ◊ 0.1 4.1 مولداوي

 158.7 3.7 35.7 3.7 7.7 - 86.5 21.5 هلند
 11.7 0.1 8.2 - 1.2 ◊ ◊ 2.1 يونان

                 آفريقا  
 51.2 - 12.1 - - - - 39.1 مراكش

 آسعا و اقعانوسع   
         

 112.0 - 7.6 - - - 1.1 103.3 استراليا
 27.3 - 8.5 - - 1.9 1.2 15.7 زالندنو

 194.3 0.5 11.5 - - - 0.1 182.2 ژاپن
 109.5 1.2 60.5 - 3.0 - 0.1 44.7 كره جنوبي

 4065.3 37.4 703.8 63.3 367.5 51.0 270.2 2572.2 جمع

 .IEA, International Energy Agency, Online Data Services, www.iea.org مأخذ:
 .باشند می 55/5 مقادیر کمتر از ◊     باشند. مقادیر در دسترس نمی ●



   تحوالت بخش انرژي در جهان  

  

533 

  IEAرهای رعر عضو (: مصرف انرژی بخش ساختمان در کشورهای عضو و برخ  کشو2-001جدول )
 2102-2108و  2110های  ط  سال

 )پتاژول(

 2018 2017 2009 کشور
       آمريیای شمال   

 944.0 873.6 611.1 اياالت متحده آمريكا
 107.0 107.8 62.2 كانادا

 13.3 12.8 12.4 مكزيک
       آمريیای مرکزی و جنوب   

 ● ● ● برزيل
 10.3 9.7 ● شيلي

       ورآسعا اروپا و ا 
 6.2 5.9 4.7 آذربايجان

 ● ● ● آلمان
 13.3 12.6 22.1 اتريش
 50.8 43.8 28.2 اسپانيا

 0.2 0.3 ● ارمنستان
 ● 9.4 ● ازبكستان
 1.4 1.2 2.3 اسلواكي
 29.9 29.0 21.0 انگلستان
 8.3 7.8 17.9 اوكراين

 15.0 15.9 8.1 ايتاليا
 0.3 0.3 0.3 ايرلند

 8.6 8.5 15.6 بلژيک 
 6.4 6.8 9.9 پرتغال
 38.2 37.8 7.2 تركيه

 8.1 8.0 8.1 جمهوري چک
 7.3 7.3 7.2 دانمارك

 6.2 5.8 7.9 بالروس )روسيه سفيد(
 14.2 13.4 12.3 سوئد

 7.5 7.7 8.9 سوئيس
 79.6 76.8 44.7 فرانسه
 17.0 16.0 15.5 فنالند

 2.4 2.0 1.2 قرقيزستان
 33.6 35.8 18.5 قزاقستان
 4.1 3.9 0.1 گرجستان

 1.3 1.2 1.0 لوكزامبورگ
 8.1 8.2 11.0 لهستان
 1.8 1.8 1.6 ليتواني

 12.9 10.0 1.8 مجارستان
 0.4 0.2 0.2 مولداوي

 28.8 26.7 26.8 هلند
 6.4 6.9 6.3 يونان

       آفريقا  
 3.6 3.5 2.6 مراكش

       آسعا و اقعانوسع   
 24.4 22.8 24.3 استراليا
 7.3 7.2 4.9 زالندنو

 87.8 88.3 69.8 ژاپن
 31.4 31.8 31.6 كره جنوبي

 1647.2 1568.3 1129.3 جمع

 .IEA, International Energy Agency, Online Data Services, www.iea.org مأخذ:
 باشند. مقادیر در دسترس نمی ●



      

 
   3188ترازنامه انرژي سال  535

 

  IEAعضو و برخ  کشورهای رعر عضو  (: مصرف انرژی بخش ساختمان در کشورهای2-000جدول )
 2108ب  فکیع  نوص سوخت در سال 

 )پتاژول(

 های فرآورده کشور
 نکت 

 گاز
 طبعع 

 سنگ زرال
 و محصوالت
 حاصل از آن

 های سوخت
 زيست  و
 پسماند

 جمع ساير برق حرارت

   آمريیای شمال   
     

  
 944.0 - 188.8 - 13.7 - 13.5 728.0 اياالت متحده آمريكا 

 107.0 - - - - - 18.3 88.7 كانادا
 13.3 - 2.0 - - - - 11.3 مكزيک

                 آمريیای مرکزی و جنوب   
 ● ● ● ● ● ● ● ● برزيل
 10.3 - 0.6 - - - 1.7 8.1 شيلي

           اروپا و اورآسعا  
 6.2 - 2.1 - ◊ - 1.6 2.5 آذربايجان

 ● ● ● ● ● ● ● ● آلمان
 13.3 ◊ 1.9 0.2 0.8 - 1.5 8.9 اتريش
 50.8 ◊ 11.0 - 1.6 - 17.3 20.9 اسپانيا

 0.2 - 0.1 - - - 0.1 ◊ ارمنستان
 ● ● ● ● ● ● ● ● ازبكستان
 1.4 - 0.4 ◊ ◊ - 0.7 0.3 اسلواكي
 29.9 - 5.0 - - 0.1 15.7 9.1 انگلستان
 8.3 - 3.5 0.7 ◊ 0.1 0.4 3.6 اوكراين

 15.0 - 5.1 ◊ 0.1 - 9.0 0.8 ايتاليا
 0.3 - 0.3 - - - - - ايرلند

 8.6 - 3.4 - - - 2.2 3.0 بلژيک 
 6.4 - 1.8 - 0.2 - 0.6 3.8 پرتغال
 38.2 - 13.7 - - 1.1 21.7 1.6 تركيه

 8.1 - 2.2 0.3 0.1 0.2 3.2 2.1 جمهوري چک
 7.3 - 1.5 - - - 0.3 5.6 دانمارك

 6.2 - 0.9 - 0.2 ◊ 0.8 4.3 بالروس )روسيه سفيد(
 14.2 - 5.3 - 2.4 - - 6.4 سوئد

 7.5 - 1.9 ◊ 2.9 - 1.0 1.8 سوئيس
 79.6 - 25.2 - 0.4 - 13.9 40.2 فرانسه
 17.0 - 1.5 - - - - 15.5 فنالند

 2.4 - 0.7 ◊ - ◊ - 1.7 قرقيزستان
 33.6 - 2.0 5.6 - 1.0 2.7 22.3 قزاقستان
 4.1 - 0.4 - - - 0.5 3.1 گرجستان

 1.3 - 0.7 - - 0.2 0.2 0.2 مبورگلوكزا
 8.1 - 3.6 0.3 ◊ 1.2 1.3 1.8 لهستان
 1.8 - 0.6 0.1 0.1 ◊ 0.6 0.5 ليتواني

 12.9 ◊ 1.7 0.1 0.2 0.2 2.3 8.4 مجارستان
 0.4 - ◊ - - - ◊ 0.3 مولداوي

 28.8 - 3.7 - 1.3 0.1 5.1 18.7 هلند
 6.4 - 1.7 - 0.1 - 0.7 3.9 يونان

                 آفريقا  
 3.6 - 1.1 - ◊ - - 2.5 مراكش

           آسعا و اقعانوسع   
 24.4 - 1.0 - - - 3.0 20.4 استراليا
 7.3 - 1.3 - - - 0.4 5.6 زالندنو

 87.8 - 22.5 - - - 2.6 62.7 ژاپن
 31.4 - - - 1.3 - 0.2 29.9 كره جنوبي

 1647.2 ◊ 319.0 7.4 25.3 4.2 142.8 1148.5 جمع

 .IEA, International Energy Agency, Online Data Services, www.iea.org مأخذ:
 باشند. می 55/5 مقادیر کمتر از ◊      باشند. مقادیر در دسترس نمی ●



   تحوالت بخش انرژي در جهان  

  

531 

  IEA(: مصرف انرژی بخش معدن در کشورهای عضو و برخ  کشورهای رعر عضو 2-002جدول )
 2102-2108و  2110های  ط  سال

 ول()پتاژ

 2018 2017 2009 کشور

       آمريیای شمال   
 2926.7 2654.5 2288.9 اياالت متحده آمريكا

 1331.9 1230.5 859.5 كانادا
 427.6 414.8 517.7 مكزيک

       آمريیای مرکزی و جنوب   
 323.8 318.6 256.4 برزيل
 202.0 194.2 146.9 شيلي

       اروپا و اورآسعا  
 21.2 19.3 12.6 نآذربايجا

 26.9 28.0 40.1 آلمان
 19.9 19.5 10.4 اتريش
 22.6 26.1 12.4 اسپانيا

 2.8 3.8 1.4 ارمنستان
 ● 101.2 ● ازبكستان
 3.4 1.2 1.5 اسلواكي
 211.9 206.2 239.8 انگلستان
 107.7 95.7 130.4 اوكراين

 54.9 47.7 16.7 ايتاليا
 4.8 4.5 4.7 ايرلند

 2.2 2.1 2.7 بلژيک 
 3.0 3.1 5.9 پرتغال
 21.4 25.2 7.4 تركيه

 11.7 12.1 13.8 جمهوري چک
 24.5 26.1 29.5 دانمارك

 4.9 4.9 4.0 بالروس )روسيه سفيد(
 22.7 22.4 14.1 سوئد

 ● ● ● سوئيس
 17.7 17.9 12.3 فرانسه
 6.9 7.2 4.7 فنالند

 0.9 1.4 0.1 قرقيزستان
 309.2 414.1 688.5 قزاقستان
 1.4 1.3 1.0 گرجستان

 0.1 0.1 0.1 لوكزامبورگ
 55.4 56.9 53.3 لهستان
 0.3 0.3 0.2 ليتواني

 5.1 5.2 3.6 مجارستان
 0.2 0.1 0.1 مولداوي

 37.4 38.8 33.5 هلند
 7.9 6.9 8.0 يونان

       آفريقا  
 27.6 28.3 24.5 مراكش

       آسعا و اقعانوسع   
 442.7 416.5 255.4 استراليا
 9.6 12.4 11.7 زالندنو

 16.1 16.5 20.0 ژاپن
 8.5 18.9 12.2 كره جنوبي

 6725.3 6504.2 5745.9 جمع

 .IEA, International Energy Agency, Online Data Services, www.iea.org مأخذ:

 باشند. مقادیر در دسترس نمی ●



      

 
   3188ترازنامه انرژي سال  535

 

  IEAرهای عضو و برخ  کشورهای رعر عضو (: مصرف انرژی بخش معدن در کشو2-003جدول )
 2108ب  فکیع  نوص سوخت در سال 

 )پتاژول(

 کشور
 های فرآورده
 نکت 

 گاز
 طبعع 

 سنگ زرال
 و محصوالت
 حاصل از آن

 های سوخت
 زيست  و
 پسماند

 جمع ساير برق حرارت

 آمريیای شمال   

      
  

 2926.7 - 411.6 - 6.9 13.3 2094.1 400.8 اياالت متحده آمريكا 
 1331.9 - 119.7 - - 2.8 787.7 421.7 كانادا

 427.6 - 54.8 - - - 359.7 13.1 مكزيک
                 آمريیای مرکزی و جنوب   

 323.8 - 87.8 - 1.4 22.2 142.9 69.6 برزيل
 202.0 - 94.5 - 0.1 2.3 8.3 96.8 شيلي

 اروپا و اورآسعا  
         

 21.2 - 9.2 - - - 11.6 0.5 آذربايجان
 26.9 - 10.4 0.3 0.4 2.8 11.7 1.3 آلمان

 19.9 - 8.5 - ◊ - 10.9 0.4 اتريش
 22.6 - 9.8 - 0.1 - 5.8 7.0 اسپانيا

 2.8 - 2.3 - - - 0.3 0.2 ارمنستان
 ● ● ● ● ● ● ● ● ازبكستان
 3.4 - 0.5 0.1 - ◊ 2.6 0.2 اسلواكي
 211.9 - 8.7 - - - 169.4 33.8 انگلستان
 107.7 - 44.0 9.4 0.1 4.1 42.9 7.2 اوكراين

 54.9 - 3.8 0.9 - - 48.7 1.5 ايتاليا
 4.8 - 2.8 - - - 0.5 1.4 ايرلند

 2.2 - 1.6 - - - 0.6 - بلژيک 
 3.0 - 1.6 ◊ 0.1 - 0.1 1.2 پرتغال
 21.4 - 11.2 - - 0.1 5.4 4.7 تركيه

 11.7 - 5.4 4.2 ◊ ◊ 2.0 ◊ جمهوري چک
 24.5 - 0.3 ◊ 1.4 0.1 21.9 0.8 دانمارك

 4.9 - 1.9 1.8 ◊ - 0.6 0.6 بالروس )روسيه سفيد(
 22.7 - 13.4 - 0.7 3.7 0.2 4.7 سوئد

 ● ● ● ● ● ● ● ● سوئيس
 17.7 - 7.2 0.4 0.4 - 1.3 8.3 فرانسه
 6.9 - 5.2 0.2 0.1 - - 1.4 فنالند

 0.9 - 0.5 - - ◊ 0.2 0.2 قرقيزستان
 309.2 - 54.6 50.5 - 25.5 66.0 112.7 تانقزاقس

 1.4 - 0.4 - - ◊ 0.1 0.9 گرجستان
 0.1 - ◊ - - - - ◊ لوكزامبورگ

 55.4 - 29.8 6.4 0.1 1.5 13.6 4.2 لهستان
 0.3 - 0.2 - ◊ - ◊ 0.1 ليتواني

 5.1 - 2.1 - - ◊ 2.0 0.9 مجارستان
 0.2 - 0.1 - - - - 0.2 مولداوي

 37.4 - 11.0 1.9 - - 24.4 0.1 هلند
 7.9 - 3.2 - ◊ - 0.6 4.1 يونان

                 آفريقا  
 27.6 - 10.4 - - - 0.8 16.4 مراكش

 آسعا و اقعانوسع   
         

 442.7 - 137.4 - ◊ 5.0 70.2 230.1 استراليا
 9.6 - 1.6 - - 0.8 4.6 2.6 زالندنو

 16.1 - 3.9 - - - 4.3 7.9 ژاپن
 8.5 - 6.4 - - - - 2.2 بيكره جنو
 6725.3 - 1177.9 76.2 11.7 84.4 3915.7 1459.5 جمع

 .IEA, International Energy Agency, Online Data Services, www.iea.org مأخذ:
 باشند. می 55/5 مقادیر کمتر از ◊      باشند. مقادیر در دسترس نمی ●



   تحوالت بخش انرژي در جهان  

  

536 

  IEAدر کشورهای عضو و برخ  کشورهای رعر عضو  ها (: ارزش افزوده ساير بخش2-004جدول )
 2108-2102های  ط  سال

(0))معلعارد دالر(
 

 کشور
 (4)استخراج معدن  (3)ساختمان  (2)کشاورزی، جنگلداری و ماهعگعری

2017 2018 2017 2018 2017 2018 
 آمريیای شمال   

 259.7 251.6 750.4 734.2 196.0 196.9 اياالت متحده آمريكا      
 81.1 76.5 120.7 119.4 32.1 31.7 كانادا

 72.8 77.2 164.4 163.2 78.0 76.2 مكزيک
 آمريیای مرکزی و جنوب   

 93.9 93.0 121.9 126.7 149.1 147.1 برزيل      
 35.7 33.8 27.5 26.7 15.8 15.6 شيلي

 اروپا و اورآسعا  
 38.4 38.3 12.7 14.0 10.4 10.0 آذربايجان      

 5.4 5.8 168.1 162.6 25.1 25.5 آلمان
 1.5 1.4 26.1 25.2 5.4 5.2 اتريش
 3.9 3.0 97.9 92.6 47.8 45.1 اسپانيا

 0.8 0.9 1.9 2.0 4.0 4.1 ارمنستان
 ● ● ● ● ● ● ازبكستان
 0.7 0.7 12.3 12.6 4.6 4.2 اسلواكي
 24.3 16.7 158.7 155.7 18.5 19.0 انگلستان
 20.0 19.5 13.4 12.3 58.9 54.5 اوكراين

 9.4 9.2 90.2 88.1 44.8 44.4 ايتاليا
 0.7 0.4 8.7 7.9 3.0 3.5 ايرلند

 0.3 0.3 25.7 24.8 2.5 3.4 بلژيک 
 1.0 0.9 12.2 11.7 6.4 6.5 پرتغال
 20.8 19.7 184.4 188.4 144.7 142.0 تركيه

 2.1 2.3 17.5 16.8 8.3 7.9 جمهوري چک
 2.7 3.0 14.4 13.2 2.3 2.6 دانمارك

 1.1 1.0 11.3 10.8 11.3 11.7 بالروس )روسيه سفيد(
 2.1 2.1 28.9 28.0 6.8 7.3 سوئد

 0.7 0.7 29.6 29.0 3.5 3.3 سوئيس
 2.4 2.4 136.2 135.0 43.2 41.4 فرانسه
 1.1 1.1 14.3 14.0 5.6 5.5 فنالند

 ● ● ● ● ● ● قرقيزستان
 57.7 55.2 28.2 26.9 21.7 20.9 قزاقستان
 0.5 0.5 3.3 3.6 3.6 3.2 گرجستان

 ◊ ◊ 3.5 3.1 0.1 0.1 لوكزامبورگ
 13.6 14.4 79.3 70.6 20.7 23.7 لهستان
 0.3 0.3 6.0 5.5 2.5 2.8 ليتواني

 0.7 0.5 11.5 9.6 11.0 10.5 مجارستان
 0.1 0.1 2.1 1.8 3.7 3.6 ملداوي

 10.1 12.0 39.9 38.1 14.9 15.1 هلند
 0.9 1.1 7.3 6.8 11.4 11.4 نانيو
 آفريقا  

 7.0 6.7 14.1 14.1 31.8 30.9 مراكش       
 آسعا و اقعانوسع   

 106.2 99.3 95.2 94.1 29.1 31.7 استراليا      
 2.2 2.3 11.1 10.9 9.9 9.7 زالندنو

 3.0 3.1 295.1 298.1 54.3 53.5 ژاپن
 2.4 2.6 107.7 112.2 38.7 38.1 كره جنوبي

 887.2 859.4 2953.6 2910.2 1181.3 1169.6 جمع  

 .IEA, International Energy Agency, Online Data Services, www.iea.org مأخذ:
 51 -53( شامل کدهای آیسیک  2  .2515های ثابت سال  ( ارزش افزوده بر اساس برابری قدرت خرید و بر حسب قیمت1
 55 -59( شامل کدهای آیسیک  4       41 -43( شامل کدهای آیسیک  3
 باشند. مقادیر در دسترس نمی ●       باشند. می 55/5 مقادیر کمتر از ◊
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 IEAدرکشورهای عضو و برخ  کشورهای رعرعضو  (0)ها (: شاخص شدت مصرف انرژی ساير بخش2-005جدول )
 2102-2108و  2111های  ط  سال

 کشور
 (3)ماهعگعریکشاورزی، جنگلداری و  (2)خدمات

2000 2017 2018 2000 2017 2018 

 آمريیای شمال   
   

      
 92 90 100 76 76 100 اياالت متحده آمريكا

 99 96 100 77 76 100 كانادا
 110 106 100 75 77 100 مكزيک

             آمريیای مرکزی و جنوب   
 88 88 100 99 99 100 برزيل
 64 62 100 127 138 100 شيلي

 اروپا و اورآسعا  
   

  
 

  
 88 83 ● ● ● ● آذربايجان

 97 96 100 71 78 100 آلمان
 80 88 100 67 71 100 اتريش
 88 90 100 106 109 100 اسپانيا

 88 93 ● ● ● ● ارمنستان
 ● ● ● ● ● ● ازبكستان
 15 17 100 37 41 100 اسلواكي
 128 124 100 61 61 100 انگلستان
 66 69 ● ● ● ● اوكراين

 99 96 100 125 122 100 ايتاليا
 61 52 100 57 58 100 ايرلند

 115 86 100 94 96 100 بلژيک 
 61 59 100 113 112 100 پرتغال
 99 98 100 210 242 100 تركيه

 83 90 100 68 72 100 جمهوري چک
 88 78 100 82 84 100 دانمارك

 111 105 ● ● ● ● بالروس )روسيه سفيد(
 62 62 100 64 67 100 سوئد

 121 126 100 73 75 100 سوئيس
 86 89 100 88 89 100 فرانسه
 69 74 100 102 102 100 فنالند

 ● ● ● ● ● ● قرقيزستان
 104 56 100 ● ● ● قزاقستان
 27 35 ● ● ● ● گرجستان

 408 443 100 72 70 100 لوكزامبورگ
 82 70 100 80 84 100 لهستان

 101 92 100 70 71 100 انيليتو
 66 66 100 44 48 100 مجارستان

 101 102 ● ● ● ● مولداوي
 69 68 100 79 82 100 هلند

 26 28 100 134 142 100 يونان

             آفريقا  
 100 102 100 ● ● ● مراكش

             آسعا و اقعانوسع   
 141 128 100 87 88 100 استراليا
 90 97 100 74 80 100 زالندنو

 110 112 100 74 75 100 ژاپن
 60 61 100 62 64 100 كره جنوبي



   تحوالت بخش انرژي در جهان  
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 IEAدرکشورهای عضو و برخ  کشورهای رعرعضو  (0)ها (: شاخص شدت مصرف انرژی ساير بخش2-005جدول )
 ... ادام  2102-2108و  2111های  ط  سال

 کشور
 (5)استخراج معدن (4)ساختمان

2000 2017 2000 2017 2000 2017 
 122 100 122 100 122 100 اياالت متحده آمريكا          آمريیای شمال   

 133 100 133 100 133 100 كانادا
 127 100 127 100 127 100 مكزيک

             آمريیای مرکزی و جنوب   
 ● ● ● ● ● ● برزيل
 100 ● 100 ● 100 ● شيلي

 164 ● 164 ● 164 ● آذربايجان          اروپا و اورآسعا  
 ● ● ● ● ● ● آلمان

 116 100 116 100 116 100 اتريش
 535 100 535 100 535 100 اسپانيا

 100 ● 100 ● 100 ● ارمنستان
 ● ● ● ● ● ● ازبكستان
 22 100 22 100 22 100 اسلواكي
 63 100 63 100 63 100 انگلستان
 51 ● 51 ● 51 ● اوكراين

 254 100 254 100 254 100 ايتاليا
 129 100 129 100 129 100 ايرلند

 85 100 85 100 85 100 بلژيک 
 93 100 93 100 93 100 پرتغال
 191 100 191 100 191 100 تركيه

 56 100 56 100 56 100 جمهوري چک
 84 100 84 100 84 100 دانمارك

 118 ● 118 ● 118 ● بالروس )روسيه سفيد(
 381 100 381 100 381 100 سوئد

 69 100 69 100 69 100 سوئيس
 169 100 169 100 169 100 فرانسه
 101 100 101 100 101 100 فنالند

 ● ● ● ● ● ● قرقيزستان
 147 100 147 100 147 100 قزاقستان
 870 ● 870 ● 870 ● گرجستان

 90 100 90 100 90 100 لوكزامبورگ
 69 100 69 100 69 100 لهستان
 43 100 43 100 43 100 ليتواني

 896 100 896 100 896 100 مجارستان
 60 ● 60 ● 60 ● مولداوي

 96 100 96 100 96 100 هلند
 163 100 163 100 163 100 يونان

             آفريقا  
 110 ● 110 ● 110 ● مراكش

             آسعا و اقعانوسع   
 42 100 42 100 42 100 استراليا
 98 100 98 100 98 100 زالندنو

 90 100 90 100 90 100 ژاپن
 116 100 116 100 116 100 كره جنوبي

 .IEA, International Energy Agency, Energy Efficiency Indicators 2020 مأخذ:
مگااژول بار    - 2515های ثابات ساال    و قیمت منظور از شاخص شدت مصرف انرژی )مصرف انرژی به ارزش افزوده  برحسب شاخص برابری قدرت خرید (1

 ( محاسبه شده است.155)معادل  2555باشد. در جدول فوق این مقدار به صورت شاخص با سال پایه  دپر( می
 های بخش خدمات، ارقام این بخش به صورت سرجمع ارائه شده است. با توجه به محدودیت در دسترس بودن داده (2
 41 -43شامل کدهای آیسیک       51 -53شامل کدهای آیسیک   (3
 باشند. مقادیر در دسترس نمی ●     55 -59شامل کدهای آیسیک   (4
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 : ضرايب تبديل واحدهاي متعارف انرژي  1 پيوست

 

 تن معادل زغالسنگ كيلوكالري كواد بي تي يو ژول 

9/949×11-6 1 ژول 1  11-11  ×9/949  6-11 ×139  11-11 ×14/34  

1×11-11 1 1111 يو تي بي 1  1114/1  9-11 ×11/36  

1111  × 1111 كواد 1  1111×1  1 1111 ×111  6-11 ×11/36  

966/3 4114 لريكيلوكا 1  11-11 ×3966  1 9-11 ×9/141  

19/19×119 تن معادل زغال سنگ 1  116 ×96/19  9-11 ×96/19  116 ×9  1 

6119×116 بشكه معادل نفت خام 1  116 ×1/1  9-11 ×1/1  113 ×1461  1119/1  

96/44×119 تن معادل نفت خام 1  116 ×43/41  9-11 ×43/41  116 ×9/11  111/1  

16/39×116 يعيمترمكعب گازطب 1  113 ×31/31  11-11 ×31/31  1911 6-11 ×1191  

1111×113 فوت مكعب گازطبيعي 1  1111 11-11×1  1/111  6-11 ×36  

14/31×119 كيلووات در سال 1  116 ×19/19  9-11 ×19/19  113 ×9139  196/1  

 

 
بشكه معادل 

 نفت خام

تن معادل نفت 

 خام

مترمكعب 

 گازطبيعي

فوت مكعب 

 گازطبيعي
 ووات در سالكيل

 ژول 1
11-11 ×4/163  11-11 ×34/11  9-11 ×14/16  9-11 ×941  11-11 ×91/31  

 بي تي يو 1
9-11 ×191  9-11 ×19/13  6-11 ×31/11  111/1  9-11 ×41/33  

4/191× 116 كواد 1  116 ×19/13  119 ×31/11  1111 ×1  116 ×41/33  

 كيلوكالري 1
9-11 ×1/613  9-11 ×49/93  6-11 ×3/111  6-11 ×3966  9-11 ×9/131  

916/4 تن معادل زغال سنگ 1  6143/1  1/916  113 ×96/19  9119/1  

1369/1 1 بشكه معادل نفت خام 1  1/164  1111 194/1  

311/9 تن معادل نفت خام 1  1 1111 113 ×43/41  419/1  

 مترمكعب گازطبيعي 1
3-11 ×119/6  6-11 ×3/131  1 31/31  6-11 ×1111  

 يعيفوت مكعب گازطب 1
6-11 ×4/191  6-11 ×19/13  3-11 ×31/11  1 6-11 ×41/33  

114/1 كيلووات در سال 1  9141/1  4/146  113 ×19/19  1 
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 بندي جغرافيايي مناطق  : طبقه 2پيوست 

 

 است. شامل اياالت متحده آمريكا، كانادا و مكزيك  منطقه آمريكاي شمالي:

كوراكااوو،  نتين، بوليوي، برزيل، شيلي، كلمبياا، كاساتاريكا، كوباا،    شامل كشورهاي آرژا منطقه آمريكاي مركزي وجنوبي:

، اكوادور، السالوادور، گوآتماال، هاويتي، هندوراس، جاماويكا، نيكاراگووه، پاناما، پاراگووه، پرو، ترينيداد و نجمهوري دومينيك

جزاير ورجين انگلساتا،، جزايار   بونايير، ليز، برمودا، توباگو، اروگووه، ونزووال، آنتيگوآ و باربودا، آروبا، باهاماس، باربادوس، بي

سيبا، سنت كايمن، دومينيكن، جزاير فالكلند، گويا، فرانسه، گرينادا، گوآدلوپ، گويا،، مارتينيك، مونتسرات، پورتوريكو، 

جزايار  سانت ماارتن،   ت و گرناادينس،  نسنت كيتس و نويس، سنت لوسيا، سنت پير و ميكلن، سنت وينسا يوستيشس، 

 است.)سورينام، تركس و كايكاس( 

شامل اتريش، بلژيك، جمهوري چك، دانمارك، استوني، فنالند، فرانسه، آلما،، يونا،، مجارستا،،  منطقه اروپا و اورآسيا:

 ،ايسلند، ايرلند، ايتاليا، لوكزامبورگ، هلند، نروژ، لهستا،، پرتغاا،، اسالواكي، اسالووني، اسااانيا، ساوود، ساوويس، تركياه       

، ماسادونياي سااب ، مالتاا،    )جبال الااار (    آلباني، بوسني و هرزگوين، بلغارستا،، كروواسي، قبرس، گيبرالتار، ستا،انگل

كوزوو، ارمنستا،، آذربايجا،، بالروس )روسيه سفيد(، گرجستا،، قزاقستا،، قرقيزستا،، التويا، ليتاواني،   ،روماني، مونتگرو

 است.تاجيكستا،، تركمنستا،، اوكراين و ازبكستا، ،، صربستاجمهوري مولداوي، فدراسيو، روسيه، 

شامل كشورهاي بحرين، جمهوري اسالمي ايرا،، عرا ، فلساين اشغالي، ارد،، كويت، لبناا،، عماا،،    منطقه خاورميانه:

 است.قار، عربستا، سعودي، سوريه، امارات متحده عربي و يمن 

ژاپن، كره جنوبي، زالنادنو، چاين، هناك كنان، بانگالدو، برون اي       شامل كشورهاي استراليا،  منطقه آسيا و اقيانوسيه:

دارالسالم، كامبوج، چين تاياه، هندوستا،، اندونزي، كره شمالي، مالزي، مغولساتا،، ميانماار، نااا،، پاكساتا،، فيليااين،      

اي فرانساه، كيريبااتي،   سنگاپور، سري النكا، تايلند، ويتنام، افغانستا،، بوتا،، جزاير كوك، تيمور شرقي، فيجي، پولينساي 

 است.الووس، ماكو، مالديو، كالدونياي نو، پاپوآ گينه نو، ساموآ، جزاير سالمو،، تونگا و ونواتو 

شامل كشورهاي الجزيره، آنگوال، بنين، بوتسوانا، كامرو،، كنگو، جمهاوري دموكراتياك كنگاو، سااال عااج،       منطقه آفريقا:

ساودا،  ليبي، مراكش، موزامبيك، ناميبيا، نيجريه، سنگا،، آفريقااي جناوبي، ساودا،،     مصر، اريتره، اتيوپي، گابن، غنا، كنيا،

بوركينافاساو، بورانادي، جزايار كياد ورده، آفريقااي مركازي، چااد،        بوتسوانا، تانزانيا، توگو، تونس، زامبيا، زيمبابوه، جنوبي، 

ليبريا، ماداگاسكار، ماالوي، مالي، موريتاني، ماوريتيس،  ، گامبيا، گينه، گينه بيساوو، لسوتو، استواييكوموروس، جيبوتي، گينه 

 است. و صحراي غربياوگاندا  ،نيجر، ريونيو،، آرواندا، ساووتوم و پرينسيد، سايكلس، سيرال و،، سومالي، سوويزلند

ك، شامل كشورهاي استراليا، اتريش، بلژيك، كانادا، جمهاوري چا   :(OECD)اي  هاي اقتصادي و توسعه سازمان همكاري

ژاپن، كره جنوبي، لوكزامباورگ،  التويا، ليتواني، دانمارك، فنالند، فرانسه، آلما،، يونا،، مجارستا،، ايسلند، ايرلند، ايتاليا، 
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مكزيك، هلند، زالندنو، شيلي، فلساين اشغالي، نروژ، لهستا،، پرتغا،، جمهوري اسلواكي، اساانيا، سوود، سوويس، تركيه، 

 است. ، استوني و اسلوونيآمريكااياالت متحده ، انگلستا،

 گيرد. اياالت متحده آمريكا، كانادا، شيلي و مكزيك را دربرمي :آمريكايي OECDكشورهاي 

اتريش، بلژيك، جمهوري چك، دانمارك، اساتوني، فنالناد، فرانساه، آلماا،، يوناا،، مجارساتا،،        :اروپايي OECDكشورهاي 

، انگلساتا،  ،، نروژ، لهستا،، پرتغا،، اسلواكي، اسلووني، اساانيا، سوود، سوويس، تركياه ايسلند، ايرلند، ايتاليا، لوكزامبورگ، هلند

 . التويا و ليتواني

 گيرد.  كشورهاي استراليا، فلساين اشغالي، ژاپن، كره جنوبي و زالندنو را دربرمي :آسيايي OECDكشورهاي 

لغارستا،، قبرس، جمهوري چك، دانمارك، اساتوني،  بكرواسي، شامل كشورهاي اتريش، بلژيك،  كشور اتحاديه اروپا: 26

ماساادونياي شامالي،   فنالند، فرانسه، آلما،، يونا،، مجارستا،، ايرلند، ايتاليا، التويا، ليتواني، لوكزامباورگ، مالتاا، هلناد،    

 است.لهستا،، پرتغا،، روماني، جمهوري اسلواكي، اسلووني، اساانيا، سوود و انگلستا، 

شامل كشورهاي الجزيره، آنگوال، اكاوادور، ايارا،، عارا ، كويات، ليباي،       :(OPEC)ادر كننده نفت سازمان كشورهاي ص

 است.امارات متحده عربي و ونزووال  ن، جمهوري كنگو،گينه استوايي، گاب نيجريه، قار، عربستا، سعودي،
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 OECDسنگ در كشورهاي  هاي عمده نفتي، گازطبيعي و زغال : ضريب تبديل و ارزش حرارتي فرآورده 3پيوست 

 
  (1)نفت كوره سنگينچگالي، ارزش حرارتي ويژه و ضريب تبديل   

 نام كشور
  چگالي
(t/kL) 

 ارزش حرارتي ويژه 
(kcal/kg) 

  ضريب تبديل
(10

7
kcal/ kL) 

 0.9120 9600 0.950 استراليا 

 0.9600 9611 1.000 اتريش 

 0.9068 9750 0.930 بلژيك 

 0.9120 9600 0.950 كانادا 

 ● 9600 ● شيلي

 0.9437 9532 0.990 جمهوري چك 

 0.9409 9650 0.975 دانمارك

 ● 9600 ● استوني

 ● 9600 ● فنالند 

 ● 9750 ● فرانسه 

 0.9702 9800 0.990 آلمان 

 ● 9600 ● يونان 

 ● 9500 ● مجارستان )صنعت(

 ● 9700 ● مجارستان )نيروگاه(

 0.9196 9480 0.970 ايرلند

 ● 9600 ● فلسطين اشغالي 

 0.9312 - 0.9024 9600 0.970 -0.940 ايتاليا

 0.9120 9600 0.950 ژاپن

 0.8688 9203 0.944 جنوبي  كره

 ● 9600 ● التويا

 0.9168 9650 0.950 لوكزامبورگ

 0.9956 10139 0.982 مكزيك 

 0.9174 9760 0.940 هلند 

 0.9572 10129 0.945 زالندنو 

 0.8578 - 0.8179 9974 0.860 -0.820 نروژ

 0.9383 9723 0.965 لهستان 

 0.9363 9554 0.980 پرتغال

 0.9602 9699 0.990 جمهوري اسلواكي 

 ● 9600 ● اسلووني 

 ● 9400 ● اسپانيا 

 0.9264 9600 0.965 سوئد 

 ● 9600 ● سوئيس 

 0.9312 9600 0.970 تركيه

 0.9673 9870 0.980 انگلستان 

 0.9429 9988 0.944 اياالت متحده آمريكا 

 باشند. مقادير در دسترس نمي                                                                باشد.  شامل نفت كوره داراي گوگرد بيش از يك درصد مي( 1   
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  نفت كوره سبكچگالي، ارزش حرارتي ويژه و ضريب تبديل   

 نام كشور
  ليچگا

(t/kL) 

 ارزش حرارتي ويژه 

(kcal/kg) 

  ضريب تبديل

(10
7
kcal/ kL) 

 0.8694 10350 0.840 اتريش 

 0.8610 10250 0.840 بلژيك 

 0.8591 10350 0.830 كانادا 

 0.8826 10263 0.860 جمهوري چك 

 0.8744 10175 0.859 دانمارك

 0.8694 10350 0.840 فنالند 

 0.8535 10100 0.845 فرانسه 

 0.8874 10200 0.870 آلمان 

 0.8591 10350 0.830 يونان 

 0.8522 10170 0.838 ايرلند

 0.8474 10210 0.840 -0.820 ايتاليا

 0.8280 10350 0.800 ژاپن

 0.7062 8117 0.870 كره جنوبي

 0.8610 10250 0.840 لوكزامبورگ 

 0.9243 10849 0.852 مكزيك 

 0.8484 10100 0.840 هلند 

 0.8542 10366 0.824 زالندنو 

 0.8798 10350 0.850 نروژ )صنعت(

 0.8591 10350 0.830 نروژ )خانگي (

 0.8273 9791 0.845 لهستان 

 0.9192 10101 0.910 اسلواكي

 0.8849 10350 0.855 اسپانيا 

 0.8746 10350 0.845 سوئد 

 0.8746 10350 0.845 سوئيس 

 0.8360 10450 0.800 تركيه 

 0.8690 10260 0.847 انگلستان 

 0.8931 10760 0.830 اياالت متحده آمريكا

 0.8591 10350 0.830 ساير كشورها 
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 نفت گاز مورد استفاده در بخش حمل و نقل چگالي، ارزش حرارتي ويژه و ضريب تبديل   

10) ضريب تبديل (kcal/kg) ارزش حرارتي ويژه  (t/kL) چگالي نام كشور
7
kcal/ kL) 

 0.8487 10350 0.820 استراليا 

 0.8694 10350 0.840 اتريش

 0.8579 10177 0.843 جمهوري چك 

 0.8598 10175 0.845 دانمارك

 0.8746 10350 0.845 فرانسه 

 0.8622 10350 0.845 -0.820 آلمان 

 0.8483 10221 0.830 مجارستان 

 0.8591 10350 0.840 -0.820 ايتاليا

 0.8476 10090 0.840 جنوبي  كره

 0.9243 10849 0.852 مكزيك 

 0.8694 10350 0.840 هلند 

 0.8464 10297 0.822 زالندنو 

 0.8622 10203 0.845 لهستان 

 0.8663 10350 0.837 پرتغال 

 0.8746 10474 0.835 اسلواكي

 0.8852 10175 0.870 اسلووني 

 0.8642 10350 0.835 سوئيس

 0.8798 10350 0.850 تركيه 

 0.8746 10350 0.845 انگلستان 

 0.8487 10350 0.820 اياالت متحده آمريكا

 0.8901 10350 0.860 ساير كشورها 

 
 ( 1) بنزينچگالي، ارزش حرارتي ويژه و ضريب تبديل   

10) ضريب تبديل (kcal/kg) ارزش حرارتي ويژه (t/kL) چگالي نام كشور
7
kcal/ kL) 

 0.8025 10700 0.750 اتريش 

 0.7918 10700 0.740 بلژيك 

 0.8176 11200 0.730 شيلي

 0.7913 10412 0.760 جمهوري چك 

 0.8079 10700 0.755 فرانسه 

 0.835 10700 0.785 -0.735 آلمان 

 0.7865 10700 0.735 مجارستان 

 0.7918 10700 0.760 -0.720 ايتاليا

 0.7164 9681 0.740 كره جنوبي 

 0.7800 10700 0.729 مكزيك 

 0.7972 10700 0.745 هلند 

 0.7609 10296 0.739 زالندنو 

 0.7808 10342 0.755 لهستان 

 0.8004 10700 0.748 پرتغال

 0.8079 10700 0.747 اسلواكي 

 0.7750 10473 0.740 اسلووني 

 0.7961 10700 0.744 سوئيس 

 0.8293 10700 0.775 تركيه

 0.7897 10700 0.738 تان انگلس

 0.8346 10700 0.780 ساير كشورها

باشد، به استثناي بنزين كشورهاي كره جنوبي، زالندنو و مكزيك كه مربوط باه   مي 59تمامي مقادير كشورها مربوط به بنزين سوپر بدو، سرب با عدد اكتا، ( 1   
 بنزين معمولي بدو، سرب است.  



      

 
  1316ترازنامه انرژي سال  826

 

 يعي ارزش حرارتي ناويژه گازطب  

kcal/m نام كشور
3 kJ/m

3 kWh/m
3 

 11.055 39800 9506 استراليا 

 11.060 39816 9510 اتريش 

 9.769 35169 8400 بلژيك 

 10.341 37229 8892 كانادا

 10.864 39109 9341 شيلي 

 10.502 37807 9030 جمهوري چك 

 12.222 43999 10509 دانمارك 

 12.184 43861 10476 فنالند 

 9.769 35169 8400 انسه فر

 9.769 35169 8400 آلمان 

 11.223 40403 9650 يونان 

 9.886 35588 8500 مجارستان 

 10.983 39540 9444 ايرلند 

 10.583 38100 9100 ايتاليا 

 12.793 46055 11000 ژاپن 

 12.095 43543 10400 كره جنوبي 

 10.118 36425 8700 لوكزامبورگ 

 10.932 39356 9400 مكزيك 

 9.776 35194 8406 هلند 

 10.472 37698 9004 زالندنو 

 11.118 40026 9560 نروژ 

 10.974 39500 9436 لهستان 

 11.879 42764 10214 پرتغال 

 10.434 37564 8972 اسلواكي 

 11.867 42722 10204 اسپانيا 

 11.118 40026 9560 سوئيس 

 10.647 38330 9155 تركيه

 9.769 35169 8400 انگلستان 

 10.629 38263 9139 اياالت متحده آمريكا 



  ها  پيوست 

  

826 

10)ارزش حرارتي ويژه زغال سنگ   
7
kcal/ tonne) 

 نام كشور
زغال سنگ حرارتي 

 )صنعت(

زغال سنگ حرارتي 

 )نيروگاه(

حرارتي  زغال سنگ

 )خانگي(

زغال سنگ كك شو 

 )صنعت(

 0.6807 ● 0.6600 0.6600 استراليا 

 0.6943 0.6720 0.6609 0.6890 اتريش

 0.7000 0.6158 0.5338 0.5550 بلژيك 

 0.7164 ● 0.6094 0.7127 كانادا

 0.7000 ● 0.7000 0.7000 شيلي

 0.6500 0.3750 0.2550 0.3750 (1)جمهوري چك 

 ● 0.7000 0.5831 0.7000 دانمارك 

 0.6998 ● 0.6091 0.6091 فنالند 

 0.7285 0.8800 0.6210 0.6210 فرانسه

 0.6950 0.5995 0.6914 0.7000 آلمان 

 ● ● 0.1252 0.6120 (2)يونان 

 ● 0.4119 0.1994 0.4912 (3)مجارستان 

 ● 0.6650 0.6194 0.6650 ايرلند 

 ● ● 0.5200 ● فلسطين اشغالي 

 0.6650 0.6350 0.5900 0.6162 يتالياا

 0.6928 ● 0.5571 0.5571 ژاپن

 0.6600 0.6600 0.6600 0.6600 كره جنوبي

 ● 0.6998 ● ● لوكزامبورگ

 ● ● 0.4575 ● (4)مكزيك 

 0.6800 0.5989 0.7000 0.7000 ( 5)هلند 

 ● 0.6836 ● 0.6836 زالندنو 

 0.6712 0.6712 ● 0.6712 نروژ 

 0.7060 0.6210 0.5126 0.5387  لهستان

 0.7123 ● 0.6105 0.8562 (6)پرتغال 

 0.7018 0.2938 0.2567 0.6110 (7)جمهوري اسلواكي  

 0.7170 ● 0.5500 ● اسپانيا

 0.6454 0.6544 0.6664 0.6415 سوئد

 0.7200 0.4801 ● 0.6000 (8)سوئيس 

 0.6100 0.4250 0.2000 0.4250 ( 9)تركيه 

 ● 0.5653 0.5653 0.6275 ان انگلست

 0.7090 ● 0.6101 0.6480 اياالت متحده آمريكا

 اي                                            ( جمهوري چك : زغا، سنن قهوه1
 اي كه جهت توليد بر  كاربرد دارد.  سنن قهوه ( يونا،: زغا،2
 نگي و نيروگاهي .  اي مورد استفاده در بخش خا سنن قهوه ( مجارستا،: زغا،3
 اي كه جهت توليد بر  كاربرد دارد.  سنن نيمه بيتومينه ( مكزيك:  زغا،4
 سنن ارارتي )با كيفيت زغا، سخت( مورد استفاده در بخش صنعت و نيروگاهي.   ( هلند: زغا،9
 سنن ارارتي )با كيفيت آنتراسيت( مورد استفاده در بخش صنعت.   ( پرتغا،: زغا،6
 اي مورد استفاده در بخش خانگي و نيروگاهي. سنن قهوه واكي: زغا،( جمهوري اسل7
 سنن ارارتي )با كيفيت ليگنيت( مورد استفاده در بخش خانگي.   ( سوويس: زغا،8
                                                                          سنن ارارتي )با كيفيت ليگنيت(.   ( تركيه: زغا،5

   باشند. مقادير در دسترس نمي  




