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 مقدمه

هاي نفت، گاز و پتروشیمی در اقتصاد  به دلیل اهمیت فعالیت

هاي  ها در فصل ایران، اطالعات آماري مربوط به این فعالیت

معدن و صنعت منظور نشده و یک فصل مستقل در این 

 .سالنامه به آن اختصاص داده شده است

با استخراج نفت و گاز از اولین چاه نفت در مسجد سلیمان،  

، فعالیت صنعت نفت )میالدي1908 (شمسی١٢٨٧ل در سا

در ایران آغاز شد و آمارهاي مربوط به آن نیز از زمان مذکور 

پس از ملی شدن صنعت نفت در اسفند . گردآوري شده است

تري را  شرکت ملی نفت ایران آمارهاي وسیع١٣٢٩

در اولین سالنامه آماري کشور، آمارهاي . منتشرکرده است

 .درج شده است )میالدي١٩۵۵(شمسی1334مربوط به سال 

و ١٣۴۴پس از تأسیس شرکت ملی گاز ایران در اسفند  

این دو شرکت نیز ١٣۶۶ شرکت ملی گاز مایع ایران در سال 

 و گاز مایع L.N.G) (ترتیب آمارهایی در زمینه گاز طبیعی به

 (L.P.G)بـا احداث 1342در سال  .اند گردآوري و ارائه کرده

شیمیایی در کشور، صنایع پتروشیمـی  کود کارخانه اولین

تولـد یافـت و این نقطـه آغـاز تأسیس سازمانی مستقل براي 

از سـال . رود معرفـی صنعتـی نو درکشور به شمار مـی

شرکت ملی صنایع "این سازمان نوپا تحت عنوان ١٣۴٣

دلیل وجـود منابع  بــه. به فعالیت خود ادامه داد "پتروشیمی

وان نفـت و گاز و ارزش افـزوده بـاال و همچنیـن اولیـه فـرا

سایـر عوامل، تولیـد مواد پتروشیمی در ایران مورد توجه و 

 .عنایت خاصی قرارگرفته است

در حال حاضر آمارهاي مندرج در این فصل از شرکت ملی 

 .پخش فرآورده هاي نفتی و شرکت گاز استان دریافت می شود

 

  مفاهیم  تعاریف

  ترکیبات از  اي پیچیده آمیزه  خام  فتن :خام نفت

،  در زیرزمین  نفت  طبیعی  از مخازن  است که  وريـربـدروکـهی

طور  هـب  خام  نفت. ودــش می  از نقاط دنیا استخراج  در بعضی

  اشباع رـو غی  اعـاشب  اتاز ترکیب  لـمتشک ، دهـعم

بجز . شدبا می  و بعضاً آروماتیک  آلیفاتیک  ربورهايـدروکـهی

  خام  نفت  دهنده تشکیل  اصلی رـدو عنص  که  نـکرب و  هیدروژن

،  ژنـ، اکسی مانند ازت  ريـاصر دیگـد، عنـرون شمار می  به

 و آهن به مقدار  ، وانادیم نیکل، سدیم  ونـچهایی زـو فل گوگرد

از نظر   امـخ  ، نفت جهت  همین  به. وجود دارند  در آن  کم

 . بسیار متغیر است  و شیمیایی  یکیفیز هاي یـژگـوی

  از سه  و متشکل  خام  تـاز نف  رشیـد بـسفی  نفت :سفیـد  نفت

. باشد می  و آروماتیکی  نفتینی پارافینی، ورـربـدروکـهی  وعـن

مراکز   و سوخت  ایشیـرمـگ  وختـس  عنوان  هـب  وردهافر  این

  دهنده  تشکیل  از مواد اصلی  رود و یکی کار می  به  حرارتی

 . است  جت  سوخت

در   خام  تقطیر نفت  از بازمانده  کـوره  نفـت : کــوره  نفـت

  وردهافر  این. آیـد مـی  دسـت  بـه  تقطیـر پاالیشگـاه  هـاي بـرج

  آسانی  ، بـه سنگیـن  هیدروکربورهاي  دارا بودن  سبـب  به

و  اـه کشتی  دهـعم  ايـه از سوخت  سوزد و یکی نمی

شمار   به  برق  هاي نیروگاه  جملهاز   یـصنعت  بزرگ  ايـدهـواح

 .رود می

سفید   نفت  برش بعد از  که  است  اي وردهاگاز فر  نفت :گاز  نفت

و   کشاورزي  التآ ماشین  سوخت  عنوان  آید و به می  دست  به

  سیساتأو ت  عمومی  نقلیه  از وسایل  تعدادي  و سوخت  صنعتی

 .رود کار می  به  یحرارت

از   اسـت  اي موتور آمیزه  بنزین :موتور  بنزین

  هاي با نسبت  وایزومره  حلقوي طور عمده به  هیـدروکربـورهـاي

از   برخی آن،  سوزي آرام  درجه  افزایش  براي  که  متفاوت

 .شود می  اضافه  آن  به  آلی  ترکیبات

جنگی و عنوان سوخت موتورهاي جت  به : جـت  سوخت

رود که برحسب میزان امتزاج نفت سفید  مسافري به کار می

، به صورت انواع )نفتا(هاي نفتی سبک  مرغوب با سایر فراورده

شود و با اضافه کردن مواد افزودنی به منظور  مختلف تولید می

گردد و در  ، تکمیل می...کاهش خورندگی و نقطه انجماد و 

معروف  ATKو  JP۴هاي  المللی به نام استانداردهاي بین

 .است

 را گاز  گازي و  نفتی  منابع از  گاز تولیدي ): طبیعی(  غنیگاز  

با   همراه"، " کالهک"  صورت  به  گویند که می  یا غنی  طبیعی

نظیر ذخایر ( " مستقل"و )  آغاجاري  مانند گاز منطقه( " نفت

 .باشد می  دسترسی  قابل)  و سرخون  گاز سرخس
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  لـراحـم  از طـی  پس) طبیعی(  گاز غنی : گاز سبک

 و   داسازيـج

ور از ــمنظ. ودـش می  تبدیل  گاز سبک  هـ، ب پاالیش

 ،  ازيــداســج

 . است  از گاز غنی  گازي  و میعانات  مایعات  جداکردن

  که  نرمال  و بوتان  از پروپان  است  مخلوطی  گاز مایع : گاز مایع

در   دو ماده  این  حجمی  نسبت صرف،م اثر شرایط محیط و در

 110تا  100حدود   فشاري  در تحت یابد و مخلوط تغییر می

 .آید می در  مایع  صورت  به  ،مربع  پوند بر اینچ

  برداري کشور و بهره  نفت  منظور حفظ مخازن  به :گاز  تزریق

  خازنم  به  گاز و یا آب  تزریق  عمل  بـه  اقـدام ،هــا از آن  بهینـه

 .گردد ور میذکم

  است  که یا حقوقی  حقیقی  از شخص  عبارت :گاز  مشترك

  مدارك  از تحویـــل  پس ،گـاز  متقاضیان  پذیرش  روش  طبق

او  ، مشخصات متعلقه  هاي و هزینه  وقـحق  مورد نظر و پرداخت

  وي  به  و شماره اشتراك  شده  ثبت  اشتراك  در دفتر پذیرش

 .باشد  تهیاف  اختصاص

  انـجری  کهشود  می  اطالق  نیامشترک  به: گاز  کننـده مصرف

  اندازي شده  راه ، پذیري  اشتراك  مراحل  از طی  ها پس آن گاز

 .دـاشـب

 ، گاز از خطوط انتقال  براي ارسال  که  خطوطی  به: گاز  انشعاب

  نصب  مشترك  اختصاصی  تا ایستگاه  و شبکه  خطوط تغذیه

 .گردد می  گاز اطالق  انشعاب ،دشو می

تر از  هاي سنگین با کربن بیش پلیمر با تشکیل مولکول :پلیمر

هاي سبک با کربن کمتر در ترکیبات هیدروکربورهاي  مولکول

انواع پلیمرها عبارت است . شود پارافین اشباع نشده ایجاد می

 : از

 ،سی، پلی پروپیلن وي ها، پی اتیلن پلی: اساسی شامل - الف

  . ABS و (PET)استایرن، کریستال مالمین، پلی استرها  پلی

 . کربنات و اپوکسی پلی: مهندسی شامل -ب

  الستیک استایرن بــوتادین و الستیــک: ها شامل الستیک - ج

 .پلی بوتادین

 شیمیایی

 اتیلن، پروپیلــن، متانول، بوتادین، برش: پایـــه شامل - الف

 1چهارکربنه و بوتن

ها، اسید استیک،    گلیکول اکسیداتیلن، اتیلن: انی شاملمی - ب

هگزانول  آمین، دواتیل ام، اتانول سی سی، وي دي وینیل، ئی استات

 .ها و بوتانل

ن، ـسنگی ک وـدیم سبـات سـکربن :لـدنی شامـمواد مع -  ج

کلر مایع،  کلریدریک، اسید پرکلرین، آرگون، سدیم، کربنات بی

 سود 

 

 .ول و نیترات آمونیم انفجاريسوزآور، آب ژا

هیدروکربورهاي آروماتیک، هیدروکربورهاي : روماتیکآ

باشد که شامل یک یا چند حلقه بنزنی  حلقوي غیراشباع می

 .است) اتصال مضاعف در حلقه 3کربنه با  6حلقه (

ها،   نیایلزبنزن، تولوئن، مخلوط  :ها شامل آروماتیک

 PTA، منومراستایرن و بنزن پارازایلین، ارتوزایلین، اتیل

 :سوخت

پنتان، بنزین  پروپان، بوتان، پنتان پالس، :سوخت شامل

 MTBEو    c۶ ،C.F.Oرافینیت،  c۴پیرولیز، رافینیت 

 سموم و مواد وابستهو کود 

م ـآمونی م، ديـاوره، نیترات آمونی: ودها شاملــک - الف

 .ات و سولفات آمونیمـفسف

 .کلرآالکلر و بوتا: سموم شامل - ب

آمونیاك، اسید نیتریک، اسید : مواد وابسته شامل - ج

 .فسفریک،   اسید سولفوریک، گوگرد و کلرواستیل کلراید
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تگزیده اطالعا  

هاي نفتی استان برابر  ، کل مصرف فرآورده1394ر سال د

که بیشترین سهم مربوط به نفت   مترمکعب بوده، 442102

 1394همچنین در سال . اشدب مترمکعب می 200793گاز با 

مترمکعب بوده که نسبت به سال  162994مصرف بنزین 

 1394در سال.درصد افزایش داشته است 4به میزان 1394

جایگاه بوده که  55هاي مواد سوختی استان برابر  تعداد جایگاه

همچنین تعداد پمپ . اندورت خصوصی اداره شدههمگی به ص

پمپ رسیده  239به 1394 بنزین و نفت گاز استان در سال 

.است
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 مصرف انواع فرآورده هاي نفتی -6-١

 )2()تن(گاز مایع  متر مکعب)1(جمع سال وشهرستان
سوختهاي هواپیما 

 )متر مکعب(
 )متر مکعب(بنزین 

متر (نفت سفید 

 )مکعب

1375.............................. 236200 125000 × 38000 79000 

1380.............................. 466152 189200 × 80000 98000 

1385.............................. 545731 82718 × 104006 125847 

1390.............................. 476421 31816 2138 142399 70325 

1391.............................. 465643 28846 1819 146418 53763 

1392.............................. 465587 25001 1717 157213 45658 

1393.............................. 443115 22459 2142 156272 37895 

1394.............................. 442102 20404 1922 162999 36649 

 6185 10960 0 1800 30842 .............................آبدانان

 7531 70005 1922 6104 128287 .................................ایالم

 1281 11255 0 230 23602 ................................ایوان

 760 3642 0 1730 11263 .................................بدره

 6405 11897 0 1000 45144 ...........................چرداول

 2632 9870 0 1367 24187 ..........................دره شهر

 5925 21797 0 4113 74941 .............................دهلران

 1845 6034 0 1141 28843 ............................سیروان

 2220 4874 0 1310 11985 .........................ملکشاهی

 1865 12665 0 1609 63008 ...............................مهران
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 )دنباله(مصرف انواع فرآورده هاي نفتی -1-6

 )متر مکعب(نفت گاز سال وشهرستان
متر (نفت کوره 

 )مکعب

هاي موتور و  روغن

 )متر مکعب(صنعتی 
 ها سایر فرآورده )تن(قیر 

1375.............................. 41000 7000 1200 1200 0 

1380.............................. 121000 58000 3200 16100 0 

1385.............................. 201211 68345 0 5400 0 

1390.............................. 176638 58104 0 0 0 

1391.............................. 178227 69262 0 0 0 

1392.............................. 193441 53557 0 0 0 

1393.............................. 191496 42733 0 0 0 

1394.............................. 200793 19335 0 0 0 

 0 0 0 2350 9547 .............................آبدانان

 0 0 0 1633 41092 .................................ایالم

 0 0 0 52 10784 ................................ایوان

 0 0 0 225 4906 .................................بدره

 0 0 0 1262 24580 ...........................چرداول

 0 0 0 75 10243 ..........................دره شهر

 0 0 0 3403 39703 .............................دهلران

 0 0 0 8859 10964 ............................سیروان

 0 0 0 0 3581 .........................ملکشاهی

 0 0 0 1476 45393 ...............................مهران
 

 .است "سایر فرآورده ها"و  "قیر"، "گاز مایع"بهجمع ارقام تمامی ستون ها به استثناي ستون هاي مربوط )1(

تا واحد آن به متر مکعب )ضریب حجمی متوسط گاز مایع(ضرب نموده 0.56براي تبدیل واحد گاز مایع از تن به متر مکعب می بایست تن را در )2(

 .تبدیل گردد

 .بدون احتساب مصرف قیر است 85و 80،75سرجمع سال 

 .ده هاي نفتی استان ایالمشرکت ملی پخش فرآور-مأخذ

 

 

 

 



 1394- سالنامه آماري استان ایالم ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ نفت وگاز6

 

 

186 

 

 

      1394مصرف انواع فرآورده هاي نفتی برحسب شهرستان  -6-1نمودار

 

 

 6-1جدول  :مبنا
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 تعداد مخازن و جایگاه هاي فروش مواد سوختی  -2-6

 تعداد جایگاه مخازن مواد سوختی سال وشهرستان

 
 خصوصی دولتی جمع )ر مکعبمت(ظرفیت  تعداد

1375.............................. 63 3200 12 1 11 

1380.............................. 96 4800 22 1 21 

1385.............................. 65 5877 28 4 24 

1390.............................. 360 11697 40 1 39 

1391.............................. 360 11697 43 1 42 

1392.............................. 248 9089 43 1 42 

1393.............................. 244 9030 43 1 42 

1394.............................. 236 8843 55 0 55 

 4 0 4 735 28 .............................آبدانان

 13 0 13 1447 28 .................................ایالم

 4 0 4 525 11 ................................ایوان

 3 0 3 393 12 .................................بدره

 6 0 6 1770 58 ...........................چرداول

 5 0 5 1020 30 ..........................دره شهر

 8 0 8 1360 32 .............................دهلران

 3 0 3 839 21 ............................سیروان

 3 0 3 192 4 .........................ملکشاهی

 6 0 6 562 12 ...............................مهران
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 ) هدنبال(تعداد مخازن و جایگاه هاي فروش مواد سوختی -2-6

 تعداد پمپ سال وشهرستان

تعدادشعب 

 فروش نفت

جایگاههاي 

سوختگیري گاز 

فشرده طبیعی 

)CNG  ( 
 

 نفت سفید نفت گاز بنزین بنزین سوپر

1375............................... × 27 33 15 202 2 

1380............................... × 64 50 22 264 4 

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

1390.............................. 2 118 87 225 312 7 

1391.............................. 2 119 91 225 304 7 

1392............................. 2 134 89 186 261 8 

1393............................. 2 134 89 186 244 8 

1394............................. 4 135 100 173 230 19 

 0 15 0 8 8 0 .............................آبدانان

 6 55 55 22 50 4 .................................ایالم

 3 37 37 6 11 0 ................................ایوان

 1 6 0 4 4 0 .................................بدره

 4 41 31 17 12 0 ...........................چرداول

 2 12 0 7 17 0 ..........................دره شهر

 0 11 1 14 12 0 .............................دهلران

 0 12 8 7 5 0 ............................سیروان

 1 24 24 4 4 0 .........................ملکشاهی

 2 17 17 11 12 0 ...............................مهران
 

 .شرکت ملی پخش فرآورده هاي نفتی استان ایالم-مأخذ
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 1394 جایگاه هاي فروش مواد سوختی برحسب شهرستان  -6-2 نمودار

 

 
 

 6-2جدول  :مبنا

 



 1394- سالنامه آماري استان ایالم ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ نفت وگاز6

 

 

190 

 

 نی شده و تعداد انواع انشعاب ،تعداد مصرف کننده و مقدار مصرف گاز طبیعیتعداد شهرها و روستاهاي گاز رسا -3-6

تعداد شهرهاي  سال و شهرستان

 گازرسانی شده

تعداد روستاهاي 

 گازرسانی شده

 تعداد انشعاب

 
 صنعتی خانگی، تجاري جمع

1390.............................. 8 66 47244 000 000 

1391.............................. 10 99 54879 000 000 

1392.............................. 15 141 64225 000 000 

1393.............................. 16 166 72675 000 000 

1394.............................. 21 202 80675 000 000 

 000 000 5373 0 3 .............................آبدانان

 000 000 28318 16 2 .................................ایالم

 000 000 9257 46 2 ................................ایوان

 000 000 3433 16 1 .................................بدره

 000 000 8262 44 4 ...........................چرداول

 000 000 7109 25 1 ..........................دره شهر

 000 000 6015 0 2 .............................دهلران

 000 000 3181 47 1 ............................سیروان

 000 000 4098 3 3 .........................ملکشاهی

 000 000 5629 5 2 ...............................مهران
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ـ نفت وگاز6 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ1394- سالنامه آماري استان ایالم
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تعداد شهرها و روستاهاي گاز رسانی شده و تعداد انواع انشعاب ،تعداد مصرف کننده و مقدار مصرف گاز  -3-6

 )دنباله(طبیعی

مصرف گاز طبیعی  تعداد مصرف کننده سال و شهرستان

 )میلیون متر مکعب(
 

 صنعتی تجاري خانگی جمع

1390.............................. 63079 61357 1574 148 348 

1391.............................. 74782 72640 1959 183 313 

1392.............................. 87233 84742 2268 223 398 

1393.............................. 101862 98673 2913 276 450 

1394.............................. 113524 109679 3525 320 5/506  

 1 0 7 945 952 .............................آبدانان

 245 129 2141 59518 61788 .................................ایالم

 34 56 424 13020 13500 ................................ایوان

 9 21 116 3863 4000 .................................بدره

 173 41 293 10119 10453 ...........................چرداول

 16 16 168 8671 8855 ..........................دره شهر

5/0 14 7 1229 1250 .............................دهلران  

 6 31 110 3440 3581 ............................سیروان

 13 4 170 4406 4580 .........................ملکشاهی

 9 8 89 4468 4565 ...............................مهران
 

 شرکت گاز استان ایالم-مأخذ


