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 مقدمه

 اري مرب ط  ب هاطالعات آم  ،اقتصاد ایراندر  و پتروشیمي گاز ،نفتهاي فعالیت اهمیت دلیل به

 لنامه ب ههاي معدن و صنعت منظطر نشده و یک فصل مستقل در این س اها در فصلاین فعالیت

 آن اختصاص داده شده است. 

 میالدي(، 1908شمسي ) 1287ت در مسجد سلیمان، در سال با استخراج نفت و گاز اولین چاه نف

ري ش ده گ ردآو طرفعالیت صنعت نفت در ایران آغاز شد و آمارهاي مربط  به آن نیز از زمان مذک

تري س ی وشرکت ملي نفت ایران آمارهاي  ،1329است. پس از ملي شدن صنعت نفت در اسفند 

شمس ي  1334ي کشطر، آمارهاي مرب ط  ب ه س ال ي آمارده است. در اولین سالنامهررا منتشر ک

 میالدي( درج شده است.  1955)

 در س ال ای ران گ از م ای  مل ي و ش رکت 1344در اسفند  گاز ایران ملي شرکت سیسااز ت پس

 (L.P.G) و گاز مای  (L.N.G) گاز طبیعي در زمینه آمارهایي ترتیب نیز به دو شرکت ، این1366

 اند.کرده و ارائه گردآوري

این  تطلد یافت و صنای  پتروشیمي کطد شیمیایي در کشطر، اولین کارخانه با احداث 1342در سال 

 رود. از س الدر کش طر ب ه ش مار م ي سیس سازماني مستقل براي معرفي صنعتي نطاآغاز ت نقطه

ه ب ام ه داد. طد ادفعالیت خ  صنای  پتروشیمي به این سازمان نطپا تحت عنطان شرکت ملي 1343

مطاد  تطلید یر عطامل،ي باال و همچنین ساارزش افزوده فراوان نفت و گاز و دلیل وجطد مناب  اولیه

 ایران مطرد تطجه و عنایت خاصي قرار گرفت. پتروشیمي در 

هاي نفت ي و ش رکت ، از شرکت ملي پخش فرآوردهفصل در این مندرج آمارهايدر حال حاضر، 

  شطد.طقه اصفهان به روش ثبتي دریافت ميملي گاز من
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 مفاهیم و تعاریف

 طبیعي از مخازن است که طري رب دروک هی ترکیبات از اي پیچیدهآمیزه خام نفت خام: نفت

از  ل متشك ،ده ططر عمه ب خام طد. نفت  شمي اجاز نقا  دنیا استخر ، در بعضيدر زیرزمین نفت

باشد. بجز مي و بعضاً آروماتیک آلیفاتیک ربطرهاي دروک هی اشباع ر و غی عا اشب اتترکیب

اصر  د، عن رونشمار مي به خام نفت دهنده تشكیل اصلي ر دو عنص که ن کرب و هیدروژن

 کم و آهن به مقدار ، وانادیمنیكل، سدیم طن چهایي ز و فل ، گطگردژن ، اکسیمانند ازت ري دیگ

بسیار  و شیمیایي فیزیكي هايي ژگ از نظر وی ام خ ، نفتجهت همین وجطد دارند. به در آن

 .متغیر است

 وي، نفتین ي پ ارافین طرمتشكل از سه نطع هیدروکرب نفت سفید برشي از نفت خام و: نفت سفید

ي ب ه ک ار ورده به عنطان سطخت گرمایش ي و س طخت مراک ز حرارت ااین فر باشد.مي يآروماتیك

 و یكي از مطاد اصلي تشكیل دهنده سطخت جت است. رودمي

. آیديمدست  به پاالیشگاه هاي تقطیر: نفت کطره از باز مانده تقطیر نفت خام در برجنفت کوره

یك  ي از  وس  طزد هی  دروکربطرهاي س نگین، ب  ه آس اني نمي ورده ب ه س  بب دارا ب طدناف  ر ای ن

 رود.ر ميهاي برق به شماصنعتي از جمله نیروگاه بزرگ واحدهايها و هاي عمده کشتيسطخت

نطان عآید و به به دست مي اي است که بعد از برش نفت سفیدوردها: نفت گاز فرنفت گاز

ات سیسات تعدادي از وسایل نقلیه عمطمي وسطخت الت کشاورزي و صنعتي و آسطخت ماشین

 رود.حرارتي به کار مي

ا زومره بلقطي و ایبه ططر عمده حهیدروکربطرهاي ت از سا ايآمیزهمطتطر  : بنزینبنزین موتور

 اضافه نآ به سطزي آن، برخي از ترکیبات آليهاي متفاوت که براي افزایش درجه آرامنسبت

 شطد.مي

رود که برحسب عنطان سطخت مطتطرهاي جت جنگي و مسافري به کار مي به :جـت سوخت

هاي نفتي سبک )نفتا(، به صطرت انطاع مختلف با سایر فراورده میزان امتزاج نفت سفید مرغطب
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شطد و با اضافه کردن مطاد افزودني به منظطر کاهش خطرندگي و نقطه انجماد و ...، تطلید مي

 معروف است. ATKو  JP4هاي المللي به نامو در استانداردهاي بین گرددتكمیل مي

 به گطیند کهمي یا غني طبیعي را گاز گازي و نفتي  مناب از گاز تطلیدي (:طبیعي) غنيگاز 

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

 باشد.مي دسترسي ( قابلو سرخطن سرخس

 تبدیل گاز سبک ه ، بو پاالیش داسازي ج ل راح م از ط ي )طبیعي( پس گاز غني :گاز سبك

 .است از گاز غني گازي و میعانات مایعات ، جداکردنازي  داس  طر از ج  طد. منظ شمي

رف، ح یط و مص م: گاز مای  مخلططي است از پروپان و بطتان نرمال که در اثر شرایط گاز مایع

پطند ب ر  110ا ت 100یابد و در تحت فشاري حدود نسبت حجمي این دو ماده در مخلط  تغییر مي

 آید.اینچ مرب  به صطرت مای  درمي

 عمل ب ه اق دام ،ه  ااز آن بهین ه برداريکشطر و بهره نفت منظطر حفظ مخازن به گاز: تزریق

 گردد.طر ميذکم مخازن به گاز و یا آب تزریق

ز، گ ا که طبق روش پذیرش متقاض یاناست عبارت از شخص حقیقي یا حقطقي  :مشترک گاز

ر دفت ر د او مشخص ات، هاي متعلق هپس از تحطیل مدارک مطرد نظر و پرداخت حقطق و هزین ه

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

ل مراح  از ط ي ه ا پ سآن گ از که جری ان شطدميني اطالق به مشترکامصرف کننده گاز: 

 اندازي شده باشد.راه ،پذیرياشتراک

گاه ه تا ایستشبك ارسال گاز از خطط  انتقال، خطط  تغذیه و برايبه خطططي که  انشعاب گاز:

 گردد.اطالق مي گاز انشعاب ،شطدنصب مي اختصاصي مشترک

، C4فینیت پنتان، بنزین پیرولیز، را سطخت شامل پروپان، بطتان، پنتان پالس، :سوخت

 .MTBEو   C6 ،C.F.Oرافینیت
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 گزیده اطالعات

که به  ترمكعب بطده،م 5202010ابر هاي نفتي استان بر، کل مصرف فرآورده1398ر سال د

 8/54ترمكعب م 2853086باشد و بیشترین سهم مربط  به نفت گاز با استثناي گاز مای  مي

ترمكعب بطده که نسبت به سال م 2255025سال مصرف بنزین این باشد. همچنین در درصد مي

 یش داشته است.درصد افزا 2/0، 1397

ه در این سال تعداد کجایگاه بطده  307هاي مطاد سطختي استان برابر تعداد جایگاه 1398در سال 

ر داستان  نزین. همچنین تعداد پمپ بهاي دولتي نیز به بخش خصطصي واگذار شده استجایگاه

 .رسیده استپمپ  2472 افزایشي داشته و بهروند  1397نسبت به سال  1398سال 

 1696همچنین از  باشد.ميشهر  109، تعداد شهرهاي گازرساني شده استان برابر 1398سال  در

صرف گاز مز گازرساني شده است. در همین سال نی آبادي 1059داراي سكنه استان آبادي 

ین استان بیشتر هايدر بین شهرستان است. مترمكعب بطده میلیطن 20297طبیعي در استان برابر 

 4/25سهم با ترتیب  و مبارکه به مهیم و شهرنیشاه هايي مربط  به شهرستانمصرف گاز طبیع

 باشد. درصد مي 6/22و 
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                               هاي نفتي                                مصرف انواع فرآورده -7-1

 سال و شهرستان
 گاز مای 
 )تن(

هاي هطاپیما سطخت
 )مترمكعب(

  بنزین
 )مترمكعب(

نفت سفید 
 )مترمكعب(

1380 ..................................  000 000 000 000 
1385 ..................................  118868 60621 1930213 308026 

1390 ..................................  126240 10306 1572788 100821 

1394 ..................................  119563 7733 1876510 49327 

1395 ..................................  127362 12043 1980122 45318 

1396 ..................................  130281 8907 2092867 36585 

1397 ..................................  135282 10712 2251319 26602 

1398 ......................  1٢9939 89٢٥٢٤٦ ٢٢٥٥٠٢٥ ٤٤ 

 214 27860 0 1191  ......................و بیدگلآران 

 361 27853 0 543  .............................. ردستانا

 3529 1036744 8738 50143  .............................. اصفهان

 428 16774 0 4484  ................................. برخطار

 87 10228 0 0  ............... و میاندشت بطیین

 176 40217 0 2395  ..................... کرون و تیران

 160 12589 0 681  ............................... چادگان

 388 90160 0 6209  ......................... هرشخمیني

 176 12334 0 641  ............................... خطانسار

 5384 10938 0 1914  .................... خطر و بیابانک

 40 11662 0 1374  ................................ دهاقان

 1802 28795 0 3006  .................................سمیرم

 200 176196 110 3883  ............ شهر و میمهشاهین

 488 78399 0 7667  ............................... شهرضا

 81 19306 0 1972  ................................. فریدن

 2623 8298 0 1158  .......................... فریدونشهر

 117 70407 0 10142  ............................ انفالورج

 641 172601 96 6032  ................................. کاشان

 351 41554 0 2204  ............................. گلپایگان

 627 115577 0 4502  ................................. لنجان

 175 66033 0 1699  ................................. مبارکه

 1900 29730 0 856  ................................... نایین

 5173 131108 0 16602  .............................. آبادنجف

 125 19662 0 641  .................................... نطنز
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  هاي نفتي )دنباله(مصرف انواع فرآورده -7-1

 سال و شهرستان
 نفت گاز
 )مترمكعب(

 نفت کطره
 )مترمكعب(

هاي روغن
مطتطر و صنعتي 
 )مترمكعب(

 قیر
  )تن( 

سایر 
 (1)هافرآورده

 )مترمكعب(
1380 ...................................  000 000 0 0 000 
1385 ...................................  2922477 2350676 0 0 2525000 

1390 ...................................  3340274 2879883 0 0 24770 

1394 ...................................  2608917 88995 0 0 0 

1395 ...................................  2550850 73512 0 0 0 

1396 ...................................  2536239 63806 0 0 0 
1397 ...................................  2420549 58312 0 0 20 

1398 ........................  ٢8٥3٠8٥ ٦97٠9 ٠ ٠ ٠ 

 0 0 0 1071 19214  ........................و بیدگل آران

 0 0 0 3904 248271  ................................ ردستانا

 0 0 0 9015 629128  ................................ اصفهان

 0 0 0 17 31423  ................................... برخطار

 0 0 0 0 24849  ................. و میاندشتبطیین 

 0 0 0 292 65793  ....................... کرون و تیران

 0 0 0 0 8428  ................................. چادگان

 0 0 0 0 28675  ........................... شهرخمیني

 0 0 0 0 5696  ................................ خطانسار

 0 0 0 1318 55211  ...................... خطر و بیابانک

 0 0 0 3740 31989  ................................. دهاقان

 0 0 0 0 33330  .................................. سمیرم

 0 0 0 2901 382908  ............... شهر و میمهشاهین

 0 0 0 4726 149917  ................................. شهرضا

 0 0 0 0 22617  .................................. فریدن

 0 0 0 0 6759  ........................... فریدونشهر

 0 0 0 918 73631  ............................. فالورجان

 0 0 0 7396 270968  .................................. کاشان

 0 0 0 2312 35556  ............................... گلپایگان

 0 0 0 136 89671  ................................... لنجان

 0 0 0 17968 380927  .................................. مبارکه

 0 0 0 782 145232  .................................... نایین

 0 0 0 3060 87291  ............................... آبادنجف

 0 0 0 153 25602  ..................................... نطنز

 ردد.گيمتطسط بخش خصطصي تطزی  باشد که مي LL100و بنزین  410شامل حالل  اه( سایر فرآورده1
 .هاي نفتي استان اصفهانشرکت ملي پخش فرآورده -ماخذ
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 استان بنزین و نفت گاز در مصرف میزان -7-1

 
 7-1مبنا: جدول       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

٠

٥٠٠٠٠٠

1٠٠٠٠٠٠

1٥٠٠٠٠٠

٢٠٠٠٠٠٠

٢٥٠٠٠٠٠

3٠٠٠٠٠٠

139٤ 139٥ 139٦ 1397 1398

نفت گاز بنزین

ب
کع
رم
مت



 1398سالنامه آماري استان اصفهان                                                                                   316 

 

 

  هاي فروش مواد سوختيتعداد مخازن و جایگاه -٢-7

 سال و شهرستان
 تعداد جایگاه  مخازن مطاد سطختي

 تعداد
 ظرفیت

 )مترمكعب(
 خصطصي دولتي جم 

1380 ..........................................................  000 000 000 000 000 

1385 ..........................................................  590 26441 199 7 192 

1390 ..........................................................  675 29945 232 7 225 

1394 ..........................................................  880 35646 281 7 274 
1395 ..........................................................  907 36996 287 3 284 

1396 ..........................................................  934 38193 298 3 295 

1397 ..........................................................  956 39252 305 0(1) 305 

1398 ........................................  1٠٠7 ٤1٦11 3٠7 ٠ 3٠7 

 6 0 6 698 15  ..............................................و بیدگلآران 

 10 0 10 1490 35  ...................................................... ردستانا

 88 0 88 10935 331  ...................................................... اصفهان

 5 0 5 691 16  ......................................................... برخطار

 3 0 3 474 10  ....................................... و میاندشت بطیین

 8 0 8 1270 28  ............................................. کرون و تیران

 4 0 4 440 10  ....................................................... چادگان

 14 0 14 1884 42  ................................................. شهرخمیني

 4 0 4 508 12  ....................................................... خطانسار

 5 0 5 535 14  ............................................ خطر و بیابانک

 4 0 4 488 10  ........................................................ دهاقان

 9 0 9 1151 24  .........................................................سمیرم

 22 0 22 3765 83  .................................... شهر و میمهشاهین

 15 0 15 1944 41  ....................................................... شهرضا

 6 0 6 810 20  ......................................................... فریدن

 3 0 3 350 7  .................................................. فریدونشهر

 13 0 13 1479 36  .................................................... فالورجان

 22 0 22 3270 70  ......................................................... کاشان

 8 0 8 1211 24  ..................................................... گلپایگان

 14 0 14 1626 36  ......................................................... لنجان

 11 0 11 1719 39  ......................................................... مبارکه

 13 0 13 1929 41  ........................................................... نایین

 15 0 15 2081 45  ...................................................... آبادنجف

 5 0 5 863 18  ............................................................ نطنز
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 هاي فروش مواد سوختي )دنباله(تعداد مخازن و جایگاه -٢-7

 سال و شهرستان
 تعداد پمپ

 تعداد شعب
 فروش نفت

گیري هاي سطختهجایگا
گاز فشرده طبیعي 

(CNG) 
بنزین 
نفت  بنزین سطپر

 گاز
نفت 
 سفید

1380 ......................  000 000 000 000 000 000 

1385 ......................  38 950 433 000 732 5 

1390 ......................  97 1348 577 000 424 138 

1394 ......................  254 1651 695 12 295 153 
1395 ......................  260 1703 745 12 270 152 

1396 ......................  334 1789 772 12 188 154 

1397 ......................  377 1861 800 12 176 156 

1398 .............  ٤٦1 ٢٠11 8٠ ٦٦ 1٦٥ 1٦٢ 

 3 4 0 15 21 2  ............ وبیدگلآران

 4 4 0 45 28 5  .................. ردستانا

 53 30 0 165 689 162  .................. اصفهان

 1 3 0 14 31 0  ..................... برخطار

 2 3 0 15 13 2  ......ومیاندشتبطیین

 2 5 0 35 67 23  ........... وکرونتیران

 2 3 0 9 12 0  ................... چادگان

 5 5 0 29 120 33  ............. شهرخمیني

 2 1 0 15 14 8  ................... خطانسار

 0 14 0 9 10 0  ........... خطروبیابانک

 1 4 0 12 20 0  .................... دهاقان

 2 6 0 25 28 0  .....................سمیرم

 17 5 0 111 154 38  ... شهرومیمهشاهین

 5 6 0 44 85 18  ................... شهرضا

 5 2 0 19 22 0  ..................... فریدن

 1 22 0 7 8 0  .............. فریدونشهر

 1 7 0 20 79 24  ................ فالورجان

 21 5 0 76 184 66  ..................... کاشان

 2 5 0 21 39 4  ................. گلپایگان

 11 5 0 25 98 19  ..................... لنجان

 5 8 0 37 72 16  ..................... مبارکه

 3 5 0 76 60 12  ....................... نایین

 13 10 0 25 137 29  .................. آبادنجف

 1 3 0 17 20 0  ........................ نطنز

 به بخش خصطصي واگذار شده است. 1397از سال دولتي  هايتعداد جایگاه (1
 .هاي نفتي استان اصفهانردهشرکت ملي پخش فرآو -ماخذ
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کننده و  د شهرها و روستاهاي گازرساني شده و تعداد انواع انشعاب، تعداد مصرفتعدا -3-7
 در پایان سالمقدار مصرف گاز طبیعي 

 سال و شهرستان
تعداد شهرهاي 
 گازرساني شده

روستاهاي  تعداد
 گازرساني شده

 تعداد انشعاب

 صنعتي خانگي، تجاري جم 

1380 ...........................  000 000 32035 31954 81 

1385 ...........................  79 327 34686 34045 641 

1390 ...........................  100 924 870726 865335 5391 

1394 ...........................  103 1337 987992 982124 5868 

1395 ...........................  103 1337 1028457 1022290 6167 

1396 ...........................  103 1053 1047035 1040582 6453 

1397 ...........................  107 1058 1061349 1054601 6748 

1398 ...........................  1٠9 1٠٥9 1٠7٤٥37 1٠٦7٢91 7٢٤٦ 

 408 27331 27739 12 4  ...............و بیدگلآران 

 97 20192 20289 114 3  ....................... ردستانا

 1578 386475 388053 193 15  ....................... اصفهان

 382 29510 29892 7 7  .......................... برخطار

 19 8314 8333 37 2  ........ و میاندشتبطیین 

 693 21634 22327 43 3  .............. کرون و تیران

 22 10459 10481 57 2  ........................ چادگان

 181 75594 75775 2 4  .................. شهرینيخم

 91 10187 10278 18 1  ........................ خطانسار

 0 5416 5416 0 3  ............. خطر و بیابانک

 227 11008 11235 13 2  ......................... دهاقان

 31 16783 16814 93 6  ..........................سمیرم

 616 42318 42934 16 6  ....... شهر و میمهشاهین

 352 41975 42327 22 2  ........................ شهرضا

 12 10966 10978 28 2  .......................... فریدن

 23 8029 8052 24 2  ................... فریدونشهر

 309 57513 57822 56 8  ..................... فالورجان

 1008 80916 81924 60 6  .......................... کاشان

 152 25011 25163 49 3  ...................... گلپایگان

 35 46589 46624 41 9  .......................... لنجان

 244 31991 32235 23 7  .......................... مبارکه

 23 10596 10619 102 2  ............................ نایین

 674 72615 73289 15 6  ....................... آبادنجف

 69 15869 15938 34 4  ............................. نطنز

 
 



 319                                                                                                                    نفت و گاز -7 
 
 کننده و  انشعاب، تعداد مصرفانواع تعداد شهرها و روستاهاي گازرساني شده و تعداد  -3-7

 )دنباله(در پایان سال مقدار مصرف گاز طبیعي          

 سال و شهرستان
 مصرف گاز طبیعي کنندهتعداد مصرف

 صنعتي تجاري خانگي جم  مترمكعب( )میلیطن

1380 ...............................  43066 40915 2088 63 7235 

1385 ...............................  69520 65685 3186 649 13717 

1390 ...............................  1295376 1235844 53904 5628 15388 

1394 ...............................  1623440 1540136 75334 7970 19808 

1395 ...............................  1686643 1595864 80865 9914 18701 

1396 ...............................  1744387 1648789 85047 10551 20103 

1397 ...............................  1795234 1695203 88867 11164 19889 

1398 ....................  18٤8991 17٤3387 93٥٠٦ 1٢٠98 ٢٠٢97 

 167 617 2088 39283 41988  ...................و بیدگل آران

 643 108 1401 20995 22504  ........................... ردستانا

 3847 3009 44468 692503 739980  ........................... اصفهان

 677 592 3616 42135 46343  .............................. برخطار

 46 22 844 8863 9729  ............ و میاندشتبطیین 

 163 908 1318 27047 29273  .................. کرون و تیران

 48 28 693 12872 13593  ............................ چادگان

 359 278 6327 109563 116168  ...................... شهرخمیني

 63 145 1046 15187 16378  ............................ خطانسار

 4 0 85 4004 4089  ................. خطر و بیابانک

 123 297 725 13707 14729  ............................. دهاقان

 76 35 560 18319 18914  ..............................سمیرم

 5149 1286 3002 85352 89640  ......... شهر و میمهشاهین

 359 560 3082 63636 67278  ............................ شهرضا

 64 17 833 14398 15248  .............................. فریدن

 32 30 559 10068 10657  ....................... فریدونشهر

 453 485 3231 86983 90699  ......................... فالورجان

 961 1683 6659 128382 136724  .............................. کاشان

 168 252 2220 39333 41805  .......................... گلپایگان

 1487 79 2373 102136 104588  .............................. لنجان

 4595 433 2048 54826 57307  .............................. مبارکه

 193 37 1248 16132 17417  ................................ نایین

 528 1084 4327 112532 117943  ........................... آبادنجف

 92 113 753 25131 25997  ................................. نطنز

 شرکت گاز استان اصفهان. -خذام
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 139٠-1398هاي سال درزان مصرف گاز طبیعي استان می -٢-7

             
      7-3مبنا: جدول              
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