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به دلیل اهمیت فعالیتهاي نفت و گاز در اقتصاد 

ایران یک فصل جدا از فصل هاي معدن و 

صنعت به اطالعات آماري آن اختصاص داده 

 . شده است

 

 به کار رفته در این فصل به مفاهیم تعاریف و

 :شرح زیر است

 
 اي است پیچیده ازخام آمیزهنفت : خامنفت

خازن طبیعی نفت    م ی که ازنترکیبات هیدروکرب

. نقاط دنیا استخراج می شود بعضی از درزیرزمین،در

 ترکیبات اشباع و نفت خام به طور عمده متشکل از

بعضاً آروماتیک  هاي آلفاتیک ونغیراشباع هیدروکرب

هیدروژن و کربن که دو عنصر اصـلی  بجز می باشد

تشــکیل دهنده نفت خام به شـمار می روند ، 

انند ازت ، اکسیژن ، گوگرد و عناصر دیگـري م

انادیم و آهن به مقدار  فلزاتی چون نیکل ، سدیم ، و

 .    کم در آن وجود دارند 

 

نفت سفید  برشی از نفت خام و : نفت سفید 

 پارافینی ، نفتینی و نمتشکل از سه نوع هیدروکرب

این فـرآورده به عنوان سوخت . آروماتیکی می باشد

حرارتی به کار می رود و   گرمایشی و سوخت مراکز

 .مواد اصلی تشکیل دهنده سوخت جت است زیکی ا

 

بازمانده تقطیر نفت خام  نفت کوره از : نفت کوره

این . پاالیشگاه بدست می آید دربرجهاي تقطیر

هاي سنگین ، نسبب دارا بودن هیدروکرب فرآورده به

سوختهاي عمده  کشتیها  یکی ازوبه آسانی نمیسوزد

بزرگ صنعتی از جمله نیروگاههاي برق و واحدهاي 

 .به شمار می رود 

 

برش  نفت گاز فرآورده اي است که بعد از: نفت گاز

و به عنوان سوخت  نفت سفید به دست می آید

ماشین آالت کشاورزي و صنعتی و سوخت  تعدادي 

تاسیسات حرارتی به  وسـایل نقلیه عمومی و از 

 .کارمی رود 

 

 -ـدروـهی آمــیزه اي از وتورم بنزین  :موتور بنزین

هاي به طـور عمده حلــقوي و ایزومره نکرب

 -بانسبتهاي متـفاوت که براي  افزایش درجه آرام

ضافه  اسـوزي آن، برخـی ازترکیــبات  آلـی  به آن

 .می شود 

 

 سوختهاي جت همان طـورکه از: جت سوخت

نامشان پیداست براي سوخت موتورهاي جت به کار 

مواد سازنده . داراي انواع مختلف هستند می روند و

آنها همان نفت است که با اضافه کردن مواد 

 ایـجاد زنگ زدگی  افـزودنی مانند ممانعت کننده از

 وکاهش میزان ناخالصیها ، براي سوخت موتورهاي

 .جت مناسب است 

 

گاز تولیدي از منابع نفتی وگازي، را  : گاز طبیعی

 .نامند طبیعی یا گاز غنی می  گاز
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پس ازطی مراحل جدا  )طبیعی(گازغنی  : گاز سبک

منظور . سبک تبدیل می شود پاالیش به گاز سازي و

میعانات گاز از   جدا سازي ، جدا کردن مایعات و از

 .گاز غنی است 

 

پروپان و بوتان  از گاز مایع مخلوطی است  : گاز مایع

مصرف ،  نسبت  نرمال که در اثر شـرایط محیـط و

 در  می یابد و مخلوط تغییر ماده در  این دو جمیح

مربع  به   پوند بر اینچ100-110تحت فشاري حدود 

 .صورت مایع در می آید 
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 )ارلیترارقام به هز(ورده هاي نفتی                                                          آمصرف انواع فر-1-6

 )لیتر(نفت سفید )لیتر(بنزین  )لویک(گازمایع  جمع سال و شهرستان

1382......... ................................ 251049212 26388000 124145212 101426000 

1383 ....... ................................ 6991200 6780000 109700 101500 

1384......... ................................ 516531 32066 141995 114420 

1385.......... ............................... 191432122 8271768 104005803 79154551 

1386.................................. 647814 36940 161142 136802 

 5723 9007 3100 27080 ........................................آبدانان 

 55789 82943 18550 246552 ............................................ایالم 

 17117 13591 2350 61271 ...........................................ایوان 

 15404 12673 3270 52257 .....................................دره شهر 

 5589 15967 3480 67337 .......................................دهلران 

 25666 13720 3770 144851 .....................شیروان وچرداول 

 11514 13241 2420 48466 .........................................مهران 

  شرکت ملی پخش فرآورده هاي نفتی استان ایالم -مأخذ
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 1386 مصرف انواع فرآورده هاي نفتی برحسب شهرستان -6-1ر نمودا

0,00

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

60,00

70,00

80,00

90,00

نفت سفید بنزین

آبدانان ایالم ایوان دره شهر دهلران  شیروان چرداول مهران

 
 6-1:مبنا جدول 

 



 ـ نفت وگاز-6 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ1386 ـسالنامه آماري استان ایالم

 

205

 )ارقام به هزارلیتر(            )                                      دنباله(ورده هاي نفتی آمصرف انواع فر-1-6

 )لیتر(نفت گاز سال و شهرستان
نفت کوره 

 )لیتر(

 روغنهاي موتور

 )کیلو(قیر  )لیتر(و صنعتی  

1382......... ................................... 147543000 63390000 1093964 8912100 

1383 ....... ................................... 144410 97260 - 26498590 

1384......... ................................... 164097 63953 - - 

1385.......... .................................. 120923034 65279606 - 5400 

1386.......... ......................... 229542 77988 - 5400 

 - - 388 8862 ...........................................آبدانان 

 - - 5567 83703 ...............................................ایالم 

 - - 312 27901 ..............................................ایوان 

 900 - 260 19750 ........................................دره شهر 

 - - 2233 40068 ..........................................دهلران 

 4500 - 68812 28383 ........................شیروان وچرداول 

 - - 416 20875 ............................................مهران 

  شرکت ملی پخش فرآورده هاي نفتی استان ایالم -مأخذ

 ) هزارلیترارقام به(تعداد مخازن و جایگاههاي فروش مواد سوختی                                                   -2-6

 تعداد جایگاه مخازن مواد سوختنی

 سال و شهرستان

 تعداد
هزار (ظرفیت 

 )لیتر
 خصوصی دولتی جمع

1381......... ............................................... 100 15820 24 1 23 

1382......... ............................................... 357 25598 26 1 25 

1383 ....... ................................................ 73 3592 26 1 25 

1384......... ............................................... 65 5876800 31 4 24 

1385.......... ................................... 61 3858 31 4 27 

 3 - 3 282 6 ........................................................آبدانان 

 8 1 9 958 15 ............................................................ایالم 

 3 - 3 476 6 ...........................................................ایوان 

 3 - 3 434 6 ....................................................دره شهر 

 4 1 5 760 12 .......................................................دهلران 

 3 1 4 478 8 .....................................شیروان وچرداول 

 3 1 4 470 8 .........................................................مهران 

  شرکت ملی پخش فرآورده هاي نفتی استان ایالم -خذمأ
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 )دنباله(تعداد مخازن و جایگاههاي فروش مواد سوختی -2-6

 تعداد پمپ
 سال و شهرستان

 نفت گاز نفت سفید بنزین
 تآسیسات گاز مایع تعداد شعب فروش نفت

1382.............. ................. 74 8 59 253 6 

1383........... .................... 58 21 45 40 6 

1384...................... ......... 96 - 65 255 6 

1385...................... ......... 114 - 65 312 6 

1386.................. ...... 100 - 61 323 6 

 1 14 7 - 8 ..............................آبدانان 

 2 63 7 - 37 ..................................ایالم 

 - 35 6 - 10 ..................................ایوان 

 1 27 10 - 10 ...........................دره شهر 

 1 16 12 - 12 ..............................دهلران 

 1 127 12 - 12 .............شیروان وچرداول

 - 41 7 - 11 ...............................مهران 

  شرکت ملی پخش فرآورده هاي نفتی استان ایالم -مأخذ
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 1386 جایگاههاي فروش مواد سوختی برحسب شهرستان -6-2نمودار 
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 6-2:مبنا جدول 

 
 


