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 مقدمه

اطالعات آمااري مربا ب باه  ،اقتصاد ایراندر  و پتروشیمي گاز ،نفتهاي فعالیت اهمیت دلیل به

هاي معدن و صنعت منظ ر نشده و یک فصل مستقل در این ساالنامه باه ها در فصلاین فعالیت

 آن اختصاص داده شده است. 

 میالدي(، 7092شمسي ) 7821نفت و گاز اولین چاه نفت در مسجد سلیمان، در سال  با استخراج

گاردآوري شاده  فعالیت صنعت نفت در ایران آغاز شد و آمارهاي مرب ب به آن نیز از زمان مذک ر

تاري شرکت ملي نفت ایران آمارهاي وسیع ،7280است. پس از ملي شدن صنعت نفت در اسفند 

شمساي  7221ي آماري کش ر، آمارهاي مربا ب باه ساال در اولین سالنامهده است. ررا منتشر ک

 میالدي( درج شده است.  7011)

 در ساال ایاران گااز ماایع ملاي و شارکت 7211در اسفند  گاز ایران ملي شرکت از تأسیس پس

 (L.P.G) و گاز مایع (L.N.G) گاز طبیعي در زمینه آمارهایي ترتیب نیز به دو شرکت ، این7211

 اند.کرده و ارائه گردآوري

صنایع پتروشیمي ت لد یافت و این  ک د شیمیایي در کش ر، اولین کارخانه با احداث 7218در سال 

رود. از ساال در کش ر باه شامار ماي آغاز تأسیس سازماني مستقل براي معرفي صنعتي ن  نقطه

 فعالیت خ د ادامه داد.  صنایع پتروشیمي به ملياین سازمان ن پا تحت عن ان شرکت  7212

 ي باال و همچنین سایر ع امال، ت لیادارزش افزوده فراوان نفت و گاز و به دلیل وج د منابع اولیه

 ایران م رد ت جه و عنایت خاصي قرار گرفت. م اد پتروشیمي در 

هاي نفتاي و شارکت از شرکت ملي پخش فرآورده ،فصل در این مندرج آمارهاي، حاضر در حال

  ش د.دریافت ميبه روش ثبتي گاز منطقه اصفهان  ملي
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 مفاهیم و تعاریف

 طبیعي از مخازن است که  رياربادروکاهی ترکیبات از اي پیچیدهآمیزه خام نفت خام: نفت

از  لامتشك ،دهاط ر عمهاب خام  د. نفتااشمي از نقاب دنیا استخراج ، در بعضيدر زیرزمین نفت

باشد. بجز مي و بعضاً آروماتیک آلیفاتیک رب رهايادروکاهی اشباع راو غی اعااشب اتترکیب

اصر اد، عنارونشمار مي به خام نفت دهنده تشكیل اصلي رادو عنص که ناکرب و هیدروژن

 کم و آهن به مقدار ، وانادیمنیكل، سدیم  ناچهایي زالو ف ، گ گردژنا، اکسیمانند ازت ريادیگ

بسیار  و شیمیایي فیزیكي هايياژگااز نظر وی اماخ ، نفتجهت همین وج د دارند. به در آن

 .متغیر است

پاارافیني، نفتیناي و   رمتشكل از سه ن ع هیدروکرب نفت سفید برشي از نفت خام و: نفت سفید

این فرآورده به عن ان س خت گرمایشاي و سا خت مراکاز حرارتاي باه کاار  باشد.مي يآروماتیك

 و یكي از م اد اصلي تشكیل دهنده س خت جت است. رودمي

. آیددست مي پاالیشگاه به هاي تقطیر: نفت ک ره از باز مانده تقطیر نفت خام در برجنفت کوره

یكاي از  وسا زد باه آسااني نمايهیادروکرب رهاي سانگین،  فرآورده باه سابب دارا با دن این

 رود.هاي برق به شمار ميصنعتي از جمله نیروگاه بزرگ واحدهايها و هاي عمده کشتيس خت

آید و به عن ان به دست مي اي است که بعد از برش نفت سفید: نفت گاز فرآوردهنفت گاز

تعدادي از وسایل نقلیه عم مي و تأسیسات س خت الت کشاورزي و صنعتي و آس خت ماشین

 رود.حرارتي به کار مي

به ط ر عمده حلق ي و ایزومره با هیدروکرب رهاي ت از سا ايم ت ر آمیزه : بنزینبنزین موتور

 اضافه آن س زي آن، برخي از ترکیبات آلي بههاي متفاوت که براي افزایش درجه آرامنسبت

 ش د.مي

رود که برحسب عن ان س خت م ت رهاي جت جنگي و مسافري به کار مي به :جـت سوخت

هاي نفتي سبک )نفتا(، به ص رت ان اع مختلف میزان امتزاج نفت سفید مرغ ب با سایر فراورده
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ش د و با اضافه کردن م اد افزودني به منظ ر کاهش خ رندگي و نقطه انجماد و ...، ت لید مي

 معروف است. ATKو  JP1هاي المللي به ناماردهاي بینو در استاند گرددتكمیل مي

 به گ یند کهمي یا غني طبیعي را گاز گازي و نفتي منابع از گاز ت لیدي (:طبیعي) غنيگاز 

)نظیر ذخایر گاز  "مستقل"( و آغاجاري )مانند گاز منطقه "با نفت همراه"، "کالهک" ص رت

 باشد.مي دسترسي ( قابلو سرخ ن سرخس

 تبدیل گاز سبک ها، بو پاالیش داسازياج لاراحام از طاي )طبیعي( پس گاز غني :گاز سبك

 .است از گاز غني گازي و میعانات مایعات ، جداکردنازيااداساا ر از جاا د. منظاشمي

شرایط محایط و مصارف،  : گاز مایع مخل طي است از پروپان و ب تان نرمال که در اثرگاز مایع

پ ند بار  779تا  799یابد و در تحت فشاري حدود نسبت حجمي این دو ماده در مخل ب تغییر مي

 آید.اینچ مربع به ص رت مایع درمي

 عمل باه اقادام ،هااااز آن بهیناه برداريکش ر و بهره نفت منظ ر حفظ مخازن به گاز: تزریق

 گردد. ر ميذکم مخازن به گاز و یا آب تزریق

هاا( ي ما اد نفتاي )پمان بنزینهاي عرضاههایي که در جایگاهمكان مخازن مواد سوختي:

هاي نفتي شاامل بنازین، بنازین معم الً به ص رت دفني در زیر زمین قرار گرفته است و فرآورده

حمل گردیده هاي نفتي، کش از مبادي پخش فرآوردهس پر، نفت گاز و نفت سفید که ت سط نفت

 گردد.ها تخلیه ميو در این مكان

که طبق روش پذیرش متقاضایان گااز، است عبارت از شخص حقیقي یا حق قي  :مشترک گاز

در دفتار  او مشخصاات، هااي متعلقاهپس از تح یل مدارک م رد نظر و پرداخت حق ق و هزینه

 پذیرش اشتراک ثبت شده و شماره اشتراک به وي اختصاص یافته باشد.

مراحال  از طاي هاا پاسآن گااز که جریاان ش دميني اطالق به مشترکامصرف کننده گاز: 

 اندازي شده باشد.راه ،پذیرياشتراک

شبكه تا ایستگاه  ارسال گاز از خط ب انتقال، خط ب تغذیه و برايبه خط طي که  انشعاب گاز:

 گردد.اطالق مي گاز انشعاب ،ش دنصب مي اختصاصي مشترک
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 اطالعاتگزیده 

که به  مترمكعب ب ده، 1111171هاي نفتي استان برابر ، کل مصرف فرآورده7201در سال 

 2/19) مترمكعب 8189110با  گازبیشترین سهم مرب ب به نفت  باشد واستثناي گاز مایع مي

نسبت به مترمكعب ب ده که  8817270 مصرف بنزین 7201. همچنین در سال باشدمي درصد(

 افزایش داشته است.درصد  1/1، 7201سال 

که در این سال تعداد ب ده  جایگاه 291هاي م اد س ختي استان برابر تعداد جایگاه 7201در سال 

همچنین تعداد پمن بنزین استان در  .واگذار شده است بخش خص صيهاي دولتي نیز به جایگاه

 .ه استرسیدپمن  8822به روند افزایشي داشته و  7201نسبت به سال  7201سال 

 7101همچنین از  باشد.ميشهر  791، تعداد شهرهاي گازرساني شده استان برابر 7201در سال 

ز مصرف گاز گازرساني شده است. در همین سال نی آبادي 7912داراي سكنه استان آبادي 

استان بیشترین  هايدر بین شهرستان است. مترمكعب ب ده میلی ن 70220طبیعي در استان برابر 

 1/81سهم با و مبارکه به ترتیب  مهیم و شهرنیشاه هايمصرف گاز طبیعي مرب ب به شهرستان

 باشد. درصد مي 1/81و 
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                               هاي نفتي                                مصرف انواع فرآورده -1-7

 سال و شهرستان
 (7)جمع

 )مترمكعب(

 گاز مایع
 (8))تن(

هاي س خت
ه اپیما 

 )مترمكعب(

 بنزین
 )مترمكعب(

نفت سفید 
 )مترمكعب(

7229 ..........................  999 999 999 999 999 
7221 ..........................  79901972 772212 19187 7029872 292981 

7209 ..........................  1082218 781819 79291 7118122 799287 

7202 ..........................  1192001 771171 2121 7218201 18290 

7201 ..........................  1127128 770112 1122 7211179 10281 

7201 ..........................  1117211 781218 78912 7029788 11272 

7201 ..........................  1122191 729827 2091 8908211 21121 

1937 ................  ٤7٥7٦1٤ 19٦١٣١ 1١71١١٦ ١1913 ١٥٥١١ 

 229 80710 9 7910 19718  ..............و بیدگلآران 

 211 81712 9 171 821099  ...................... ردستانا

 8111 7972871 79221 12111 7111181  ...................... اصفهان

 118 21079 9 1111 11112  ......................... برخ ار

 771 79101 9 9 21977  ....... و میاندشت ب یین

 719 20971 9 8289 797812  ............. کرون و تیران

 778 78720 9 117 89102  ....................... چادگان

 180 781122 9 1827 729827  ................. شهرخمیني

 711 77102 9 120 71912  ....................... خ انسار

 1728 79070 9 8819 11017  ............ خ ر و بیابانک

 12 79001 9 7210 20118  ........................ دهاقان

 8117 81221 9 2712 11010  .........................سمیرم

 897 718192 802 1211 107278  .... شهر و میمهشاهین

 7121 11212 9 1121 872117  ....................... شهرضا

 711 72211 9 8922 19721  ......................... فریدن

 8211 2712 9 7227 71219  .................. فریدونشهر

 721 22118 9 79110 711171  .................... فالورجان

 091 711182 29 1777 219111  ......................... کاشان

 7778 17721 9 7219 27710  ..................... گلپایگان

 291 791119 9 1971 722711  ......................... لنجان

 881 11208 9 7282 811987  ......................... مبارکه

 7080 82212 9 010 711911  ........................... نایین

 7171 780228 9 71911 871018  ...................... آبادنجف

 781 89187 9 189 17821  ............................ نطنز
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  هاي نفتي )دنباله(فرآوردهمصرف انواع  -1-7

 سال و شهرستان
 نفت گاز

 )مترمكعب(
 نفت ک ره
 )مترمكعب(

هاي روغن
م ت ر و صنعتي 

 )مترمكعب(

 قیر
  )تن( 

سایر 
 (2)هافرآورده

 )مترمكعب(
7229 ...................................  999 999 9 9 999 
7221 ...................................  8088111 8219111 9 9 8181999 

7209 ...................................  2219811 8210222 9 9 81119 

7202 ...................................  2801802 820892 9 9 11 

7201 ...................................  8192071 22001 9 9 9 

7201 ...................................  8119219 12178 9 9 9 

7201 ...................................  8121820 12291 9 9 9 

1937 ........................  ١٤١١٦٤3 ٦٣91١١ ١ ١ ١ 

 9 9 9 7219 72112  ........................و بیدگل آران

 9 9 9 2299 700909  ................................ ردستانا

 89 9 9 78997 191819  ................................ اصفهان

 9 9 9 71 22920  ................................... برخ ار

 9 9 9 9 81299  ................. و میاندشتب یین 

 9 9 9 810 17289  ....................... کرون و تیران

 9 9 9 9 2218  ................................. چادگان

 9 9 9 9 12270  ........................... شهرخمیني

 9 9 9 9 1170  ................................ خ انسار

 9 9 9 021 11212  ...................... خ ر و بیابانک

 9 9 9 2211 81118  ................................. دهاقان

 9 9 9 9 82972  .................................. سمیرم

 9 9 9 8219 221819  ............... شهر و میمهشاهین

 9 9 9 2872 727102  ................................. شهرضا

 9 9 9 71 87112  .................................. فریدن

 9 9 9 9 1211  ........................... فریدونشهر

 9 9 9 129 27701  ............................. فالورجان

 9 9 9 8072 710002  .................................. کاشان

 9 9 9 2701 21121  ............................... گلپایگان

 9 9 9 719 28188  ................................... لنجان

 9 9 9 77218 711928  .................................. مبارکه

 9 9 9 2121 720112  .................................... نایین

 9 9 9 2117 27018  ............................... آبادنجف

 9 9 9 71 29181  ..................................... نطنز

 باشد.مي "گاز مایع "ها به استثناي ست ن مرب ب بهجمع، ارقام تمامي ست ن (7
مت سط گاز  يضرب نم ده )ضریب حجم %11در بایست تن را يتبدیل واحد گاز مایع از تن به مترمكعب م يبرا (8

 مایع( تا واحد آن به مترمكعب تبدیل گردد.
 ردد.گت سط بخش خص صي ت زیع ميباشد که مي LL799و بنزین  179شامل حالل  ها( سایر فرآورده2

 .استان اصفهانهاي نفتي پخش فرآورده مليشرکت  -مأخذ
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  هاي فروش مواد سوختيجایگاهتعداد مخازن و  -7-١

 سال و شهرستان
 تعداد جایگاه  مخازن م اد س ختي

 تعداد
 ظرفیت

 )مترمكعب(
 خص صي دولتي جمع

7229 ..........................................................  999 999 999 999 999 

7221 ..........................................................  109 81117 700 1 708 

7209 ..........................................................  111 80011 828 1 881 

7202 ..........................................................  111 22879 811 1 810 

7201 ..........................................................  229 21111 827 1 811 
7201 ..........................................................  091 21001 821 2 821 

7201 ..........................................................  021 22702 802 2 801 

1937 ........................................  3٦٥ 93١٦١ 9١ ١٦(1) 9١٦ 

 1 9 1 111 78  ..............................................و بیدگلآران 

 79 9 79 7109 21  ...................................................... ردستانا

 798 9 798 79117 281  ...................................................... اصفهان

 1 9 1 107 71  ......................................................... برخ ار

 2 9 2 111 79  ....................................... و میاندشت ب یین

 2 9 2 7819 82  ............................................. کرون و تیران

 1 9 1 119 79  ....................................................... چادگان

 78 9 78 7119 21  ................................................. شهرخمیني

 1 9 1 192 78  ....................................................... خ انسار

 1 9 1 121 71  ............................................ خ ر و بیابانک

 1 9 1 122 79  ........................................................ دهاقان

 2 9 2 7912 88  .........................................................سمیرم

 89 9 89 2128 11  .................................... شهر و میمهشاهین

 71 9 71 7118 21  ....................................................... شهرضا

 1 9 1 279 89  ......................................................... فریدن

 8 9 8 819 1  .................................................. فریدونشهر

 72 9 72 7110 21  .................................................... فالورجان

 72 9 72 8102 11  ......................................................... کاشان

 1 9 1 7771 88  ..................................................... گلپایگان

 72 9 72 7127 21  ......................................................... لنجان

 77 9 77 7170 20  ......................................................... مبارکه

 77 9 77 7101 21  ........................................................... نایین

 71 9 71 8927 11  ...................................................... آبادنجف

 1 9 1 212 72  ............................................................ نطنز
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 هاي فروش مواد سوختي )دنباله(تعداد مخازن و جایگاه -7-١

 سال و شهرستان
 تعداد شعب تعداد پمن

فروش 
 نفت

هاي س ختگیري تعداد جایگاه
 (CNGگاز فشرده طبیعي )

بنزین 
نفت  بنزین س پر

 گاز
نفت 
 جمع سفید

دو 
 منظ ره

تک 
 منظ ره

7229 ...................  999 999 999 999 999 999 999 999 

7221 ...................  22 019 122 999 128 1 9 1 

7209 ...................  01 7212 111 999 181 722 11 27 

7202 ...................  711 7171 119 78 280 719 12 08 

7201 ...................  811 7117 101 78 801 712 12 01 
7201 ...................  819 7192 111 78 819 718 11 01 

7201 ...................  221 7120 118 78 722 711 10 01 

1937 ...........  977 1٣٥1 ٣١١ 1١ 17٥ 1٥ ٦٥1 3٦ 

 1 2 1 1 9 77 71 8  ......... وبیدگلآران

 2 7 1 1 7 11 82 1  ............... ردستانا

 80 71 11 22 2 712 111 711  ............... اصفهان

 1 8 1 9 7 72 27 9  .................. برخ ار

 9 8 8 2 9 71 72 8  ...ومیاندشتب یین

 7 8 2 1 9 21 11 82  ........ وکرونتیران

 7 7 8 1 9 0 78 9  ................ چادگان

 2 2 1 1 9 80 02 82  .......... شهرخمیني

 8 9 8 7 9 71 71 2  ................ خ انسار

 9 9 9 72 9 0 79 9  ........ خ روبیابانک

 7 9 7 1 9 78 89 9  ................. دهاقان

 7 7 8 1 2 72 81 9  ..................سمیرم

 1 1 0 0 9 792 718 21  شهرومیمهشاهین

 2 8 1 1 9 21 11 79  ................ شهرضا

 8 9 8 2 7 72 88 9  .................. فریدن

 7 9 7 89 9 1 1 9  ........... فریدونشهر

 1 7 1 0 9 89 10 81  ............. فالورجان

 79 1 71 1 8 11 782 71  .................. کاشان

 8 8 1 1 9 87 81 9  .............. گلپایگان

 1 1 79 1 7 81 22 70  .................. لنجان

 2 1 1 2 9 21 18 71  .................. مبارکه

 8 9 8 1 9 19 18 78  .................... نایین

 1 1 79 77 9 81 721 80  ............... آبادنجف

 2 7 1 2 9 71 89 9  ..................... نطنز

 دولتي به بخش خص صي واگذار شده است. هايتعداد جایگاه (7
 .استان اصفهانهاي نفتي شرکت ملي پخش فرآورده -مأخذ
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کننده و  تعداد شهرها و روستاهاي گازرساني شده و تعداد انواع انشعاب، تعداد مصرف -9-7
  مقدار مصرف گاز طبیعي 

 سال و شهرستان
تعداد شهرهاي 
 گازرساني شده

روستاهاي  تعداد
 گازرساني شده

 (7)تعداد انشعاب

 صنعتي خانگي، تجاري جمع

7229 ...........................  999 999 28921 27011 27 

7221 ...........................  10 281 21121 21911 117 

7209 ...........................  799 081 219181 211221 1207 

7202 ...........................  792 7819 012710 018111 1191 

7201 ...........................  792 7221 021008 028781 1212 

7201 ...........................  792 7221 7982111 7988809 1711 

7201 ...........................  792 7912 7911921 7919128 1112 

7201 ...........................  1١7 1١٦٣ 1١٥19٤3 1١٦٤٥١1 ٥7٤٣ 

 198 81101 81200 78 1  ...............و بیدگلآران 

 01 89928 89782 771 2  ....................... ردستانا

 7112 228111 221722 702 71  ....................... اصفهان

 212 82019 80222 1 1  .......................... برخ ار

 71 2818 2810 21 8  ........ و میاندشتب یین 

 101 87829 87281 12 2  .............. کرون و تیران

 71 79811 79817 11 8  ........................ چادگان

 720 11191 11212 8 1  .................. شهرخمیني

 21 79771 79891 72 7  ........................ خ انسار

 1 1179 1171 9 7  ............. خ ر و بیابانک

 720 79011 77711 72 8  ......................... دهاقان

 80 71112 71118 02 1  ..........................سمیرم

 122 17091 18108 71 1  ....... شهر و میمهشاهین

 210 17118 17007 88 8  ........................ شهرضا

 79 79271 79281 82 8  .......................... فریدن

 89 1021 2991 81 8  ................... فریدونشهر

 820 11910 11212 11 2  ..................... فالورجان

 210 10101 29211 19 1  .......................... کاشان

 711 81111 81279 10 2  ...................... گلپایگان

 21 11011 11977 17 0  .......................... لنجان

 811 27202 28721 82 1  .......................... مبارکه

 88 79112 79111 799 8  ............................ نایین

 192 17111 18912 71 1  ....................... آبادنجف

 19 71121 71191 21 1  ............................. نطنز
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 کننده و  انشعاب، تعداد مصرفانواع تعداد شهرها و روستاهاي گازرساني شده و تعداد  -9-7

 )دنباله(مقدار مصرف گاز طبیعي          

 سال و شهرستان
 مصرف گاز طبیعي (7)کنندهتعداد مصرف

 صنعتي تجاري خانگي جمع مترمكعب( )میلی ن

7229 ...............................  12911 19071 8922 12 1821 

7221 ...............................  10189 11121 2721 110 72171 

7209 ...............................  7801211 7821211 12091 1182 71222 

7202 ...............................  7117918 7128101 19017 1121 72718 

7201 ...............................  7182119 7119721 11221 1019 70292(8) 

7201 ...............................  7121112 7101211 29211 0071 72197(8) 

7201 ...............................  7111221 7112120 21911 79117 89792(8) 

1937 ....................  173٦١9٤ 1٥3٦١١9 ٣٣٣٥7 111٥٤ 13٣٣3 

 711 179 7011 22811 19277  ...................و بیدگل آران

 192 791 7292 89191 87277  ........................... ردستانا

 2111 8022 18828 112119 172181  ........................... اصفهان

 101 118 2212 19118 11211  .............................. برخ ار

 21 89 280 2101 0111  ............ و میاندشتب یین 

 711 127 7827 81188 82121  .................. کرون و تیران

 18 72 119 78182 72777  ............................ چادگان

 220 877 1070 791711 772821  ...................... شهرخمیني

 17 721 7971 71221 71021  ............................ خ انسار

 7 8 719 7121 7121  ................. خ ر و بیابانک

 00 811 102 72119 71178  ............................. دهاقان

 11 28 119 71112 72211  ..............................سمیرم

 1922 7878 8219 22190 21127  ......... شهر و میمهشاهین

 211 111 8011 18211 11212  ............................ شهرضا

 17 71 102 71771 71087  .............................. فریدن

 21 81 122 0181 79809  ....................... فریدونشهر

 181 111 2911 21911 22111  ......................... فالورجان

 022 7198 1881 781981 728111  .............................. کاشان

 712 821 8712 22108 19211  .......................... گلپایگان

 7191 11 8219 02921 799112  .............................. لنجان

 1212 181 7012 12128 11911  .............................. مبارکه

 891 21 7711 71281 71981  ................................ نایین

 122 010 1777 790101 771211  ........................... آبادنجف

 21 772 112 81120 81211  ................................. نطنز

اصالح و به ص رت ربط سازمان ذيت سط  7209-01( آمار تعداد انشعاب و تعداد مصرف کنندگان گاز از سال 7
 تجمعي از ابتدا تا پایان سال محاسبه شده است.

 ربط اصالح شده است.( آمار ت سط سازمان ذي8
 شرکت گاز استان اصفهان. -مأخذ
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