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  نفت: 

  سال.  2/01میلیارد بشکه با عمري بالغ بر  9/1191به میزان  2112وجود ذخایر تثبیت شده نفت جهان در سال 

  اي ذخایر نفت کشورهاي میلیارد بشکه 4/1ذخایر نفت جهان متأثر از کاهش  اي میلیارد بشکه 0/1کاهش

OECD  اي ذخایر کشورهاي غیریلیارد بشکهم 9/1و افزایشOECD . 

  درصد از ذخایر نفتي جهان به سه کشور ونزوئال، عربستان سعودي و کانادا. 0/44اختصاص 

  درصد از کل ذخایر تثبیت شده نفت جهان به ترتیب به  8/2و  0/2، 4/9، 4/14، 0/19، 1/42اختصاص

 آسیا و اقیانوسیه.، مالي، اروپا و اورآسیا، آفریقامناطق خاورمیانه، آمریکاي مرکزي و جنوبي، آمریکاي ش

  منطقه آمریکاي شمالي نسبت به سال قبل تحت در  نفت اي ذخایر تثبیت شده میلیارد بشکه 2/1کاهش

بر بودن   به دلیل: هزینه سنگین استخراج، زمان "هاي کورل کانادا نفت  ماسه"تأثیر عملکرد نامناسب پروژه 

 ي ابزار موجود و غیره.برداري، ناکارای بهره

  اي ذخایر تثبیت شده در منطقه آمریکاي مرکزي و جنوبي نسبت به سال قبل  میلیارد بشکه 4/1افزایش

 نفتي غیر متعارف کشور ونزوئال. ذخایر افزایش تحت تأثیر 

 .ثابت ماندن ذخایر تثبیت شده نفت در منطقه خاورمیانه نسبت به سال قبل 

  درصد رشد منفي نسبت به سال قبل از آن.   2/1با  2112نفت خام در سال میلیون تن  2/4911تولید 

  0/21درصد به آمریکاي مرکزي و جنوبي،  1/9درصد از کل تولید نفت جهان به آمریکاي شمالي،  8/18اختصاص 

 وسیه. درصد به آسیا و اقیان 1/9درصد به آفریقا و  4/9درصد به خاورمیانه،  4/44درصد به اروپا و اورآسیا، 

  درصد از تولید نفت جهان به کشورهاي روسیه، عربستان سعودي و ایاالت متحده آمریکا. 1/48اختصاص 

  اختصاص بیشترین حجم کاهش تولید نفت در میان کشورهاي عضو اوپک به کشورهاي عربستان سعودي  و

لید نفت در عربستان میلیون تن نسبت به سال قبل؛ کاهش تو 4/10و  1/24ونزوئال به ترتیب به میزان 

سعودي براساس توافق با اوپک به منظور متعادل شدن بازار نفت و باال رفتن قیمت آن و در ونزوئال به دلیل 

 گذاري.  صنعت ناکارآمد و مدیریت مالي ناقص و عدم سرمایه

  سبت به میلیون تن ن 4/24اختصاص بیشترین حجم افزایش تولید نفت خام منطقه آمریکاي شمالي به میزان

  هاي نفتي.  سال قبل به ایاالت متحده آمریکا به دلیل افزایش تولید شن

  میلیون تن  2/11اختصاص بیشترین کاهش تولید نفت خام منطقه آمریکاي شمالي به مکزیک به میزان

 نسبت به سال قبل به دلیل کمک به تثبیت بازار این کاال. 

 میلیون تن  4/0کزي و جنوبي به کشور برزیل به میزان بیشترین افزایش تولید نفت منطقه آمریکاي مر

هاي اوپک براي کاهش مازاد عرضه و  هاي چشمگیر و تضعیف تالش گذاري نسبت به سال قبل به دلیل سرمایه

 ها. تقویت قیمت

  بیشترین کاهش تولید نفت خام منطقه اروپا و اورآسیا در کشورهاي قزاقستان، انگلستان و نروژ به ترتیب به

میلیون تن نسبت به سال قبل. کاهش تولید نفت در کشورهاي قزاقستان و نروژ به  2/1و  4/1، 1/0یزان م
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اوپک به عنوان تولیدکنندگان کشورهاي غیر عضو اوپک در برقراري تعادل بازار جهاني  هدلیل متعهد بودن ب

 دریاي شمال به این کشور. نفت و در انگلستان به دلیل آسیب دیدن خط لوله انتقال نفت حوزه فورتي در

  میلیون تني تولید نفت خام در منطقه خاورمیانه عمدتاً به علت کاهش تولید کشورهاي عربستان  4/20کاهش

میلیون تن نسبت به سال قبل به  9/0و  2/9، 1/24سعودي، کویت و امارات متحده عربي به ترتیب به میزان 

 ضاي اوپک در متعادل شدن بازار نفت و باال رفتن قیمت این کاال.عنوان کشورهاي عضو اوپک و موافق با دیگر اع

  میلیون تني تولید نفت خام در منطقه آفریقا عمدتاً به علت افزایش تولید نفت کشورهاي لیبي،  4/18افزایش

میلیون تن افزایش با توجه به مستثني  2/4و  8/4، 4/21غنا و نیجریه نسبت به سال قبل به ترتیب به میزان 

 بودن دو کشور لیبي و نیجریه به عنوان اعضاي اوپک در توافق با برنامه کاهش تولید نفت اوپک. 

  میلیون تني تولید نفت در منطقه آسیا و اقیانوسیه نسبت به سال قبل، عمدتاً به دلیل کاهش  9/10کاهش

فت توسط تولیدکنندگان میلیون تن، به دلیل افزایش هزینه تولید ن 2/8تولید نفت در کشور چین به میزان 

 عمده نفتي و کاهش تولید نفت در میادین نفتي داچینگ و شنگي.

  میلیون تن نسبت به سال قبل از آن.  8/24با افزایش  2111میلیون تن نفت خام در سال  2/4902مصرف 

  درصد مصرف نفت خام جهان شامل مصرف بخش تبدیل، خود مصرفي بخش انرژي و مصرف  4/04اختصاص

 .OECDدرصد باقیمانده به کشورهاي غیر  1/41و اختصاص  OECDي به کشورهاي نهای

  درصد به اروپا و اورآسیا،  2/24درصد مصرف نفت خام جهان به منطقه آسیا و اقیانوسیه،  4/40اختصاص

درصد به آمریکاي مرکزي و جنوبي و  1/0درصد به خاورمیانه،  9/9درصد به منطقه آمریکاي شمالي،  9/22

 درصد به منطقه آفریقا. 1/2

  درصد از کل مصرف نفت خام جهان،  2/21میلیون تن و سهمي معادل  1/811ایاالت متحده آمریکا با مصرف

 میلیون تن نسبت به سال قبل. 1/2و با افزایش مصرفي معادل  جهان کننده نفت داراي مقام نخست مصرف

  کننده نفت  درصد به عنوان بزرگترین مصرف 1/14میلیون تن و سهمي معادل  9/009کشور چین با مصرف

 و مقام دوم مصرف نفت خام جهان بعد از ایاالت متحده آمریکا. OECDخام در میان کشورهاي غیر 

  و در نتیجه کاهش موجودي انبارهاي نفت جهان. 2111پیشي گرفتن مصرف نفت خام جهان از تولید آن در سال 

 م در جهان مربوط به کشورهاي مکزیک، برزیل و کانادا به اختصاص بیشترین کاهش حجمي مصرف نفت خا

میلیون تن نسبت به سال قبل به دلیل کاهش تقاضاي این کاال در مکزیک  4/2و  8/2، 4/11ترتیب به میزان 

  هاي نفتي. و بحران شدید اقتصادي در برزیل و در کانادا به دلیل آتش سوزي گسترده در منطقه شن

  مصرف نفت خام در جهان متعلق به چین، هند، عربستان سعودي، امارات متحده بیشترین افزایش حجمي

میلیون تن نسبت به سال قبل به دلیل  0/2و 8/2،  1/9، 0/12، 4/21عربي و کره جنوبي به ترتیب به میزان 

کاهش قیمت نفت خام، افزایش تقاضاي بخش حمل و نقل درکشورهاي چین، هند، کره جنوبي و عربستان 

، افزایش جمعیت در دو کشور چین و هند، افزایش تقاضاي این کاال در امارات متحده عربي، افزایش سعودي

اي دولت و  هاي انرژي یارانه مصرف نفت محلي در کره جنوبي و افزایش چشمگیر رشد اقتصادي و قیمت

  عربستان سعودي. يها استفاده مستقیم از نفت خام جهت تولید برق در نیروگاه
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  متأثر از  ، عمدتاًنسبت به سال قبل از آن 2112هاي نفت جهان در سال  درصدي ظرفیت پاالیشگاه 1/1رشد

افزایش ظرفیت پاالیشي سه کشور هند، چین و ایران و کاهش ظرفیت پاالیشي سه کشور ژاپن، کویت و 

 عربستان سعودي. 

 میلیون بشکه  1/0و  1/1، 0/14، 1/18یک با ظرفیت پاالیشگاهي  کشورهاي آمریکا، چین، روسیه و هند هر

 کشور بزرگ پاالیش کننده نفت خام در جهان. 4در روز، 

  هزار بشکه در  1/001اختصاص بیشترین افزایش ظرفیت پاالیشي جهان به منطقه آسیا و اقیانوسیه با افزایش

 روز نسبت به سال قبل به خصوص در دو کشور هند و چین. 

 اي هاي نفتي در کشورهتولید فرآوردهOECD  0/2، 4/8، 8/29، 0/42میلیون تن و سهم  1/1981به میزان  ،

درصدي نفت گاز، بنزین موتور،  نفت جت، نفت کوره سنگین، گازمایع و اتان، نفت سفید و  0/18و  0/1، 9/1

 .2112ها در سال ها از کل تولید فرآوردهسایر فرآورده

 1/4211و  2/4112، به ترتیب به میزان 2111ر پایان سال هاي نفتي در جهان د تولید و مصرف نهایي فرآورده 

 میلیون تن. 

  8/0درصد، آمریکاي مرکزي و جنوبي  8/24هاي نفتي،  سهم آمریکاي شمالي از تولید فرآورده 2111در سال 

  درصد. 9/44درصد و آسیا و اقیانوسیه  0/2درصد، آفریقا  4/9درصد، خاورمیانه  1/24درصد، اروپا و اورآسیا 

 هاي عمده نفتي جهان به نفت گاز و نفت سفید به  اختصاص بیشترین و کمترین سهم از مصارف فرآورده

 درصد. 0/1و  2/42میزان 

 2111درصد در سال  8/14هاي نفتي جهان به بخش حمل و نقل با  اختصاص باالترین سهم از مصارف انرژي فرآورده. 

 به سه نسبت به سال قبل 2111در سال  هاي نفتي دهاختصاص بیشترین حجم افزایش مصرف نهایي فرآور 

 میلیون تن. 9/1و  1/8، 1/41میزان به ، اروپا و اورآسیا و آمریکاي شمالي به ترتیب منطقه آسیا و اقیانوسیه

  میلیون تن. 1/2191و  9/2241، به ترتیب به میزان 2111واردات و صادرات نفت خام در جهان در پایان سال 

  درصدي از کل  4/12میلیون تن، سهم  4/488آمریکا با بیشترین میزان حجم واردات نفت خام ایاالت متحده

درصد افزایش نسبت به سال قبل، داراي مقام نخست واردکننده نفت خام در  1/1واردات نفت خام جهان و با 

  راق و نیجریه.جهان. افزایش واردات نفت خام سنگین از کانادا و افزایش واردات نفت خام از کشورهاي ع

  میلیون تن  0/40اختصاص بیشترین افزایش حجم واردات نفت خام بعد از ایاالت متحده آمریکا به کشور چین با

  ها. افزایش نسبت به سال قبل به دلیل بیش از دو برابر شدن افزایش واردات نفت خام از ایران پس از لغو تحریم

 خام به ترتیب به منطقه آسیا و اقیانوسیه و خاورمیانه به  اختصاص بیشترین و کمترین مقدار واردات نفت

 .2111میلیون تن در سال  2/21و  1/1119میزان 

  میلیون  8/202و  1/424اختصاص رتبه اول و دوم به دو کشور عربستان سعودي و روسیه هریک به میزان

 .2111تن به عنوان بزرگترین صادرکنندگان نفت خام جهان در سال 

 به کشورهاي نیجریه، ونزوئال و کلمبیا در آفریقا و 2111شترین کاهش صادرات نفت خام در سال اختصاص بی ،

 میلیون تن نسبت به سال قبل.  4/8و   8/8، 8/11آمریکاي مرکزي و جنوبي به ترتیب به میزان 
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 این  به دلیل حمالت شورشیان در منطقه نفت خیز دلتاي نیجر در جنوب کاهش صادرات نفت خام نیجریه

کاهش تولید میدان در ونزوئال به دلیل هاي جهاني نفت،  کشور و افت تولید نفت و همچنین پائین بودن قیمت

هاي جهاني نفت و در پي آن تحت فشار قرار گرفتن صادرات  نفتي اورینوکو و نیز افت شدید قیمت

ش تقاضاي یافزا بیا به دلیلدر کلم هاي دولتي نفت ونزوئال )پي دي وي اس اي( به مشتریان عمده و شرکت

   و در نتیجه اختصاص دادن این فرآورده جهت تأمین پاالیشگاه کارتاهانا. این کشورنفت داخلي در 

به ترتیب به میزان  اختصاص بیشترین افزایش حجم صادرات نفت خام مربوط به کشورهاي ایران و عراق –

 نسبت به سال قبل. 2111میلیون تن در سال  8/49و  4/48

، در عراق عمدتاً از منطقه کردستان عراق و بنادر ها افزایش صادرات نفت خام در ایران به دلیل لغو تحریم –

 .نفتجهاني هاي  جنوب این کشور و در کانادا به دلیل افت قیمت

 4/1489و  4/1414، به ترتیب به میزان 2111در جهان در پایان سال  هاي نفتي واردات و صادرات فرآورده 

 تن. میلیون

 هاي نفتي در جهان به کشورهاي سنگاپور، هلند، ایاالت متحده  اختصاص بزرگترین واردکنندگان فرآورده

 درصد. 2/4و  1/4، 0/0، 2/2، 4/9 یک با سهمي معادل هر مکزیک آمریکا، چین و

 هاي نفتي نسبت به سال گذشته مربوط به کشورهاي بیشترین افزایش حجم واردات فرآورده اختصاص

 میلیون تن.  1/1و  2/1، 9/2یک، سنگاپور و هند به ترتیب به میزان مکز

  به نفت گاز و بنزین موتور ش واردات یعمدتاً به دلیل افزا مکزیک هاي نفتي در افزایش واردات فرآورده

نفت کوره و نفت گاز به  عمدتاً به دلیل افزایش وارداتسنگاپور در  ،میلیون تن 1/2و  2/4ترتیب به میزان 

کک نفتي و گاز مایع به ترتیب عمدتاً به دلیل افزایش واردات  هنددر میلیون تن و  2/1و 8/4ترتیب به میزان 

 میلیون تن نسبت به سال قبل.  1/2و  8/2به میزان 

  آغاز اجرایي شدن توافق کاهش تولید کشورهاي اوپک ، عمدتاً به دلیل 2112افزایش قیمت نفت خام در سال

درصد، کاهش صادرات نفت خام  4/0به  4/2از  2111اقتصادي آمریکا براي نیمه دوم سال  و غیر اوپک، رشد

، بهبود شاخص فعالیت صنعتي آمریکا در ماه دسامبر "تي ان پي"نیجریه به دلیل آتش سوزي در خط لوله 

یري نفت ، رشد اشتغال در بخش کشاورزي آمریکا، وزش طوفان سهمگین در دریاي سیاه و وقفه در بارگ2111

، کم شدن نرخ اجاره ها خام در برخي بنادر به ویژه بنادر متعلق به روسیه، کاهش ارزش دالر در برخي هفته

ش تقاضا براي یها از اروپا به آسیا، تقاضاي شدیدي نفت خام از سوي پاالیشگران مستقل چین، افزا نفتکش

  .هاي گرمایشي کا و افزایش تقاضا براي سوختغرب آفریقا و سرماي هوا در اروپا و شمال شرق آمری  نفت خام

   نسبت به سال قبل از آن. 2112درصدي قیمت نفت خام سبک و سنگین ایران در سال  1/41و  2/20افزایش 

  میانگین قیمت بنزین معمولي و سوپر بدون سرب در کشورهايOECD  91/1و  20/1به ترتیب  2112در سال 

 دالر بر لیتر. 

 هاي تجاري و غیرتجاري کشورهاي گاز در بخش میانگین قیمت نفتOECD  و  92/1به ترتیب  2112در سال

 دالر بر لیتر.  11/1
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 گازطبیعي: 

  سال. 1/02با عمري معادل  2112تریلیون متر مکعب در سال  0/194برآورد ذخایر گازي جهان به میزان 

 درصد،  اروپا و اورآسیا  9/41میانه : خاور2112سهم مناطق مختلف دنیا از ذخایر گازطبیعي جهان در سال

درصد و آمریکاي مرکزي  1/0درصد، آمریکاي شمالي  1/2درصد، آفریقا  1/11درصد، آسیا و اقیانوسیه  1/42

 درصد. 4/4و جنوبي 

  درصد از ذخایر گازطبیعي جهان به چهار کشور روسیه، ایران، قطر و ترکمنستان در سال  2/08اختصاص

 مورد بررسي. 

 میلیارد متر مکعب افزایش  2/289ن افزایش در میزان ذخایر گازطبیعي، به کشور فلسطین اشغالي با بیشتری

 .اتانیلودر پي اکتشافات گسترده این کشور به ویژه در مناطق دریایي به ویژه در میادین تامار و 

 -   درصد  9/4معادل با افزایش رشدي  2112میلیارد متر مکعب گازطبیعي در جهان در سال  2/4281تولید

 نسبت به سال قبل از آن.

  درصد،  1/21درصد، آمریکاي شمالي  1/41سهم مناطق مختلف دنیا از تولید گازطبیعي جهان : اروپا و اورآسیا

 درصد.  9/4درصد و آمریکاي مرکزي و جنوبي  2/0درصد، آفریقا  2/10درصد، آسیا و اقیانوسیه  1/11خاورمیانه 

  درصد( گازطبیعي جهان توسط دو کشور ایاالت متحده آمریکا و روسیه و  9/48)تولید بیش از یک سوم

علي رغم  2112میلیارد متر مکعب( در سال  9/11روسیه )به میزان  خود رقیب از آشکار آمریکا فاصله گرفتن

 .2119سطح یکسان تولید آنها در سال 

 افزایش قابل توجه و  میلیارد مترمکعب 2/210تولید با  به آمریکا جهانگاز  ست تولیدخرتبه ن اختصاص

گسترش خطوط لوله انتقال گاز به کشورهایي نظیر مکزیک و نیز توسعه شتابان  با این کشورتولید گاز در 

و این کشور به بازیگري جدید در بازار صادرات گاز و تبدیل شدن  (ایگل فورد و پرمیندر ) صنعت ال ان جي 

 .درت جهانيعرصه رقابت بین دو ق بوجود آمدن

  نسبت به سال قبل، به کشورهاي   2112اختصاص بیشترین افزایش و کاهش حجم تولید گازطبیعي در سال

 میلیارد متر مکعب کاهش. 8/1میلیارد متر مکعب افزایش و  0/01روسیه و هلند به ترتیب با 

  4/9و افزایش رشد  2112در سال میلیارد مترمکعب  9/1219و  4/1191واردات و صادرات گازطبیعي به میزان 

 درصدي صادرات. 1/8و  افزایش  نسبت به سال قبلواردات  درصدي

 1/29  درصد به صورت  4/21درصد سهم مبادله گازطبیعي از طریق خط لوله وLNG. 

  تجارتLNG  در کشورهايOECD   میلیارد مترمکعب  4/244به  2111میلیارد مترمکعب در سال  4/224از

 .2112در سال 

  میلیارد  4/1248به  2110میلیارد مترمکعب در سال 2/1198درصدي مصرف نهایي گازطبیعي  از  1/2ایش افز

، متأثر از افزایش مصرف گازطبیعي در تمام مناطق جهان به استثناي منطقه آمریکاي 2111در سال مترمکعب 

  .مرکزي و جنوبي

  درصدي مصرف گازطبیعي در کشورهاي  1/4و  2/1افزایشOECD  غیروOECD   مصرف  افزایشبه دلیل

در  زغال سنگو جایگزیني گازطبیعي با  CPFهزینه انتشار  دلیل هبدر اروپا به ویژه در انگلستان  گازطبیعي

 . ايهستههاي از نیروگاهجبران کاهش تولید برق ها به دلیل در فرانسه استفاده از گاز در نیروگاه وها نیروگاه
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  درصد از مجموع مصرف گاز طبیعي جهان. 4/24با سهم مصرف کننده گاز جهان آمریکا همچنان بزرگترین 

  کننده گاز جهان به دلیل درصد در جایگاه نخست در میان مناطق مصرف 1/44منطقه اروپا و آسیا با سهم

افزایش مصرف گاز در سه کشور روسیه، آلمان و انگلیس به ویژه در بخش صنعت و بهبود شرایط اقتصادي و 

 طبیعي. ید برق از گازتول

 هاي صنعت، خانگي، تجاري و عمومي، مصارف غیر انرژي، حمل و نقل، کشاورزي  و سایر مصارف سهم بخش

و  2/1،  1/2، 2/11، 1/14، 1/41، 4/42به ترتیب به میزان  2111از مجموع مصارف نهایي گازطبیعي در سال 

 درصد.  2/1

   ژاپن و کرهلف نسبت به سال گذشته در بازار هلند، جي کي ام قیمت گازطبیعي در بازارهاي مخت افزایش ،

درصدي و  1/14و  2/11، 4/21، 2/24، 1/24، 1/21ژاپن و آلمان به ترتیب سیف انگلیس، ایاالت متحده، 

 درصدي قیمت در بازار گاز کانادا. 2/4اندک  همچنین افزایش

 در کشورهاي  2112در سال بخش صنعت و خانگي  دو متوسط قیمت گازطبیعي درOECD ، و  9/0به ترتیب

میلیون بي بر  دالر 1/4و 8/12 به ترتیب باایاالت متحده و  سوئیسکشورهاي  ،میلیون بي تي یوبر  دالر 8/14

  .ترین قیمت گازطبیعي در بخش صنعت باالترین و پائین تي یو

 ترین قیمت گازطبیعي در  ین و پائینبه ترتیب باالتر میلیون بي تي یوبر  دالر 8/8و  1/48با ترکیه و د سوئ

 خانگي.  بخش

 

 برق: 

  کل ظرفیت نصب شده برق کشورهايOECD  2/1د با رش گیگاوات 8/2948به میزان  2111ل در پایان سا 

 . آناز درصدي نسبت به سال قبل 

  هاي برق کشورهاي درصدي از کل ظرفیت نصب شده نیروگاه 4/02سهمOECD هاي حرارتي، به نیروگاه  

هاي تجدیدپذیر )بادي، زمین گرمایي، خورشیدي درصدي به نیروگاه 8/10هاي آبي، درصدي به نیروگاه 1/11

 .2111ها در سال  به سایر نیروگاه يدرصد 1/1و  ايهاي هستههدرصدي به نیروگا 2/11و جز و مد(، 

  هاي برق کشورهاي ظرفیت نیروگاهاز درصد  2/11اختصاصOECD  ور ایاالت متحده آمریکا، به چهار کش

 ژاپن آلمان و کانادا . 

  هاي حرارتي کشورهاي در نیروگاهمگاوات  11111کاهشOECD  ها، نیروگاه سایر يمگاوات 11411به دلیل افزایش

هاي تولید برق محیطي، تغییر در ترکیب سوخت و پیشرفت در تکنولوژيهاي زیستاعمال قوانین و محدودیت

 هاي فسیلي.صرف سوختو کاهش نیاز به م

  و افزایش مداوم در مناطق آمریکاي شمالي و  2111هاي آبي در سال ظرفیت نیروگاهمگاوات  0211افزایش

 حل بسیار کارآمد،راهدر نظر گرفتن این نوع نیروگاه به عنوان یک عمدتاً به دلیل  هیانوسیو اق ایآساروپا و 

 براي اجراي کاهش کربن در توافقنامه پاریس. یط زیستقابل اعتماد، مقرون به صرفه و سازگار با مح

  برق در کشورهاي تراوات ساعت  1/11142تولیدOECD  و همچنان سهم عمده تولید برق در  2112در سال

 4/14اي با درصد، انرژي هسته 2/12درصد، انرژي آبي با  1/01هاي فسیلي با از سوخت  OECDکشورهاي 

 درصد .  9/12پذیر و پسماندها با دهاي تجدیدرصد و سایر انرژي
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  2112درصد نسبت به سال قبل ( در سال  2/4تراوات ساعتي تولید برق چین با افزایش ) 2/222افزایش چشمگیر  . 

  در کشورهاي   2112هاي برق آبي در سال نیروگاه درصدي تولید برق از 4/1کاهشOECD  به دلیل کاهش

 1/00اهش بویژه در کشورهاي پرتغال، اسپانیا و فرانسه به ترتیب با در اروپا و بیشترین کها بارش تشد

 درصد در مقایسه با سال قبل در این کشورها.  1/11درصد و  4/42درصد ، 

  هاي تجدیدپذیر، دومین منبع انرژي تجدیدپذیر در میان درصد از کل انرژي 1/24انرژي باد با تولید

 .OECDکشورهاي 

 درصد سهم. 4/04لید برق بادي در مناطق مختلف به اروپا با اختصاص باالترین سهم تو 

 در ظرفیت ها و تولید   2112در سال  از انرژي هاي تجدیدپذیر  شتاب بي سابقه و رکوردي دیگر در استفاده

 برق در سراسر جهان .     

  اي در کشورهاي تراواتساعتي تولید برق هسته 0/14کاهشOECD به دلیل تعمیر  2112و  2111هاي بین سال

 اي در این کشورها.و نگهداري چندین نیروگاه هسته

  رق مورد نیاز خود درصد از ب 9/21 مینأتوانایي باالي این کشور در تفرانسه و  در ايتولید برق هستهباالي فناوري

 .2112ال جهان در س در برق صادرکننده ترینبزرگ و تبدیل شدن این کشور به عنوان اياز طریق انرژي هسته

 پس از حادثه نیروگاه فوکوشیما و همچنین  2111اي در سال کاهش اتکاي تولید برق ژاپن به انرژي هسته

اي اندازي مجدد راکتورهاي هستههاي فسیلي و راهدرصد تولید برق این کشور با تکیه بر سوخت 4/29تولید 

 به سال قبل.  تراوات ساعتي آن نسبت 9/14و افزایش تولید  2112ژاپن در سال 

  نسبت به سال   درصد 1/2 معادل يبا رشد 2111ساعت برق در جهان در سال  تراوات 1/20181تولید ناویژه

 .درصد از کل تولید برق جهان به منطقه آسیا و اقیانوسیه 4/44قبل از آن و اختصاص 

 عهدات بین المللي در زمینه عملي کردن تپذیر در چین با هدف هاي تجدیدافزایش تولید و استفاده از انرژي

رقباي صنعتي خود در زمینه  نسبت به سایر این کشور بیشتریي و همچنین سرمایه گذاري تغییرات آب و هوا

 در جهان.  تولید انرژي

  و در  2111درصدي برق تولید شده جهان در سال  8/24چین بزرگترین کشور تولید کننده برق جهان با سهم

  هاي قابل احتراق از کل تولید برق این کشور و پشتد برق تولید شده از سوختدرص 1/21اختیار داشتن 

 برق دنیا.  کننده گذاشتن آمریکا به عنوان بزرگترین تولید سر

 کشور جهان، آمریکا، فرانسه، چین ، روسیه و کره جنوبي و تولید تقریباً نیمي  0اي تولید برق هسته افزایش

 سه کشور آمریکا، فرانسه و چین. اي جهان تنها دراز برق هسته

 سنگ و گازهاي حاصل از آن در جهان با در اختیار داشتن سهم  جایگاه نخست چین در تولید برق از زغال

هاي قابل درصدي مصرف آن نسبت به سایر سوخت 4/94از مصرف این سوخت و سهم  يدرصد 2/44

چین بر بازار باقي ماندن این سوخت حکمفرما و درصد از کل تولید برق این کشور در منطقه  2/18و  احتراق

 .تولید سوخت هاي فسیلي نسبت به کاهش توافق پاریس ، برخالف2111در سال 

 ها، خود مصرفي بخش انرژي و سایر مصارف  میزان واردات، صادرات، تلفات انتقال و توزیع، مصارف داخلي نیروگاه

  ساعت. تراوات 4/0و  8/914، 9/1419، 1/1924، 1/224 ،4/222 به ترتیب بالغ بر 2111 برق جهان در سال

  به ترتیب به مناطق آمریکاي  2111اختصاص کمترین سهم تلفات انتقال و توزیع از تولید ناویژه برق در سال
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درصد و بیشترین سهم تلفات انتقال و توزیع از  2/2و  9/1 ،4/1با و اروپا و اورآسیا   آسیا و اقیانوسیه، شمالي

 خاورمیانه. آفریقا و جنوبي،و آمریکاي مرکزي  به ترتیب به مناطقدرصد  1/12 و 1/14، 0/10ناویژه برق با تولید 

  درصد به بخش صنعت،  1/41با اختصاص  2111تراوات ساعت برق در جهان در سال  0/21814مصرف نهایي

 2/1بخش کشاورزي،  درصد به 1/4درصد به به بخش تجاري و عمومي،  1/22درصد به بخش خانگي،  2/22

 درصد به سایر مصارف. 4/4درصد به بخش حمل و نقل و 

  2110درصدي  نسبت به سال  9/0درصدي و رشد  8/24چین بزرگترین مصرف کننده برق جهان با سهم. 

  1/1111با مصرف )پس از چین و آمریکا( پیشي گرفتن هند از ژاپن و کسب رتبه سوم مصرف برق در جهان 

 درصدي به نسبت سال پیش از آن. 1/2افزایش  تراوات ساعت و

  متوسط قیمت برق بخش خانگي و صنعتي در کشورهايOECD 2/9و  2/10به ترتیب به میزان  2111در سال 

 سنت به ازاي هر کیلووات ساعت. 

  باالترین قیمت برق در میان کشورهايOECD  سنت به ازاي  4/14در بخش صنعت مربوط به کشور آلمان با

 درصد.  0/01لووات ساعت و باالترین سهم مالیات در این بخش مربوط به همین کشور با هر کی

  باالترین قیمت برق در کشورهايOECD  سنت بر هر  4/44در بخش خانگي مربوط به کشور آلمان با

 درصد.  1/14کیلووات ساعت و باالترین مالیات مربوط به کشور دانمارک با 

 ر میان کشورهاي د باالترین شاخص قیمت اسميOECD  و التویا مربوط به کشور 1/414خانگي با  بخشدر 

 همین کشور.مربوط به  0/492صنعت با   بخشدر باالترین شاخص قیمت اسمي 

 هاي مربوط به کشور 9/24و  9/22به ترتیب با  خانگي و صنعت هاي ترین شاخص قیمت اسمي بخش پایین

 مجارستان و اتریش.

  و  التویاکشور  مربوط به 1/401و  2/414با  خانگي و صنعت به ترتیبهاي  واقعي بخشباالترین شاخص قیمت 

 هاي مجارستان و اتریش.کشور مربوط به 4/21و  1/18ترین شاخص قیمت واقعي با  پایین

 

 اورانیوم : 

  ه کمتر هاي هزینبا توجه به محدوده 2111اورانیوم جهان در ابتداي سال قابل استحصال ذخایر شناخته شده

هزار  1/2988و  2/1142، 0/2129، 8/1102دالر بر کیلوگرم اورانیوم به ترتیب معادل  211و  141، 81، 41از 

 تن اورانیوم.

  هزار تن  1/002درصد از کل ذخایر جهان به منطقه اروپا و اورآسیا با داشتن ذخایري معادل  2/02اختصاص

 م.دالر بر کیلوگر 41اورانیوم با هزینه کمتر از 

   دالر بر کیلوگرم اورانیوم به کشورهاي قزاقستان، کانادا،  41اختصاص باالترین میزان ذخایر با هزینه کمتر از

 هزار تن اورانیوم. 2/111و  1/148، 0/214، 1/481برزیل و چین با داشتن ذخایر اورانیوم به ترتیب معادل 

  درصدي نسبت به سال قبل از آن  1/4افزایش  هزار تن با 1/12معادل  2111تولید اورانیوم جهان در سال

 قزاقستان.تولید درصدي  2/4تن(  884عمدتاً به دلیل افزایش )

  11/1درصد به اروپا و اورآسیا،  1/01درصد از تولید اورانیوم جهان به منطقه آمریکاي شمالي،   2/24اختصاص 

 . 2111در سال  و اقیانوسیهدرصد به آسیا  0/14درصد به آفریقا و  2/12درصد به خاورمیانه، 
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 سنگ: زغال

  سال. 144با طول عمر   2112میلیارد تن حجم ذخایر زغال سنگ جهان در سال  1/1140برآورد 

  درصد از ذخایر زغال سنگ جهان به پنج کشور ایاالت متحده آمریکا، روسیه،  0/21اختصاص بیش از

 استرالیا چین و هند.

 گ از مقام دوم به چهارم جهان به دلیل افزایش تولید این کشور.تنزل رتبه چین در ذخایر زغال سن 

  درصدي آن  8/4و کاهش  2112میلیون تن زغال سنگ و محصوالت حاصل از آن در سال  2/2021تولید

 . 2111نسبت به سال 

  درصد  4/4میلیون تن انواع زغال سنگ کک شو، حرارتي، لیگنیت و نارس در جهان با  9/2448تولید

هاي باالي زغال سنگ در نسبت به سال قبل متأثر از تولید دو کشور چین و آمریکا و به دلیل قیمت افزایش

 بازارهاي جهاني .

  درصد از کل  4/1درصد و سنگ نفت  4/11، لیگنیت و نارس 2/14، کک شو 2/24سهم زغال سنگ حرارتي

 سنگ.تولید جهاني زغال

  جهاني. درصد از کل تولید 1/18آسیا و اقیانوسیه و دارا بودن  میلیون تن زغال سنگ در منطقه 4/0148تولید 

  درصد از تولید جهان بزرگترین تولیدکنندگان  8/20چین، هند، ایاالت متحده آمریکا، استرالیا و اندونزي با

میلیون تن تولید زغال سنگ در  1/482و   1/011، 1/211، 9/224، 1/4108سنگ جهان به ترتیب با  زغال

 . 2112سال 

  و اختصاص رتبه اول تولید زغال سنگ   2112میلیون تن زغال سنگ توسط کشور چین در سال  1/4108تولید

 .2111درصد به نسبت سال  1/4درصد از کل تولید( به این کشور و افزایش تولید به میزان  1/44جهان )

  میلیون تن  9/224نگ به میزان براي تولید زغال س 2112پیشي گرفتن هند از ایاالت متحده آمریکا در سال

 درصدي به نسبت سال گذشته. 2/4با افزایش 

  توسط ایاالت متحده آمریکا و دارنده عنوان سومین تولید  2112سنگ در سال میلیون تن زغال 1/211تولید

 سال کاهش. 8درصدي نسبت سال قبل پس از  1/1کننده زغال سنگ جهان و با افزایش 

  زغال سنگ در استرالیا به عنوان چهارمین تولید کننده زغال سنگ جهان با افزایش  میلیون تن 1/011تولید

 .2111درصدي نسبت به سال  4/1

  درصدي  0/0و کاهش  2112هاي حاصل از آن در سال  سنگ و فرآوردهمیلیون تن زغال 0/2280مصرف

 نسبت به سال پیش.

 درصد   4/1و 9/11، 1/14، 2/20ت به ترتیب سهم مصرف زغال حرارتي، کک شو، لیگنیت و نارس و سنگ نف

 از مصرف زغال سنگ جهان.

  میلیون تن از انواع زغال سنگ کک شو، حرارتي، لیگنیت و نارس و سنگ نفت در جهان و  8/2110مصرف

تر رشد اقتصادي پس از رکود چند سال اخیر در درصدي آن نسبت به سال قبل به دلیل موج قوي 4/1کاهش 
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 ثیر قرار دادن دو بخش صنعت و تولید برق.جهان و تحت تأ

  2/4104درصد مصرف زغال سنگ جهان، بزرگترین مصرف کننده زغال سنگ جهان با مصرف  48چین با 

 درصدي نسبت به سال قبل به دلیل افزایش مصرف بخش برق و برقي شدن  1/1میلیون تن و افزایش 

مصرف، افزایش مصرف برق قشر متوسط، افزایش  هایي از حمل و نقل، تأمین گرمایش و تغییر کالسبخش

تولید دو محصول صنعتي به شدت وابسته به زغال سنگ شامل صنایع سیمان و فوالد سازي؛ در عین حال، 

هاي زیست محیطي به عنوان یک دغدغه مهم براي سیاست گذاران این کشور و تالش براي کاهش آلودگي

و استفاده در بخش خانوار و در مراحل بعدي جایگزیني گاز مصرف مستقیم زغال سنگ و بویلرهاي کوچک 

ند هاي تجدیدپذیر براي تولید برق و در نتیجه کُطبیعي براي گرمایش و مصارف صنعتي و استفاده از انرژي

 درصد سالیانه.    1شدن رشد مصرف زغال سنگ و متوسط افزایش آن حداکثر حدود 

  سنگ.ت و صادرات جهاني زغال سنگ و محصوالت حاصل از زغالمیلیون تن واردا  8/1488و  4/1412حجم 

  درصد از واردات و صادرات جهاني زغال سنگ و محصوالت حاصل از آن  به منطقه  1/09و  2/22اختصاص

 .2112آسیا و اقیانوسیه در سال 

   ژاپنهندچین، درصد از واردات زغال سنگ جهان و محصوالت حاصل از آن  به کشورهاي  2/08اختصاص ، 

درصد از صادرات زغال سنگ جهان به چهار کشور اندونزي، استرالیا، روسیه  2/20کره جنوبي و اختصاص  و

 و ایاالت متحده آمریکا.

 دالر بر تن به کشور فنالند و باالترین  4/411سنگ حرارتي بخش صنعت با اختصاص باالترین قیمت زغال

 .2112دالر بر تن در سال  9/424سنگ کک شو به همین کشور با قیمت قیمت زغال

  آپاالچي مرکزي ایاالت منطقه زغال سنگ قیمت درصدي  1/41و  8/42، 9/40،  8/12،  1/41، 1/24افزایش

متحده آمریکا، شاخص پایه شمال غرب اروپا، سیف وارداتي کک شو و حرارتي ژاپن، قیمت اسپات بندر 

 چینگ دائو و شاخص قیمت آسیا.

 

 : تراز انرژي

 2111هاي ثابت سال تن معادل نفت خام به ازاي هزار دالر آمریکا برحسب قیمت 18/1ص شدت انرژي دنیا ، شاخ . 

 1/8، تجاري و عمومي 1/9، مصارف غیرانرژي 1/21، خانگي 8/28، حمل و نقل 8/28هاي صنعت سهم بخش ،

 درصد از کل مصرف نهایي جهان. 0/1و مصارف نامشخص  1/2کشاورزي 

 ترین میزان عرضه انرژي اولیه در بین کشورهاي مختلف جهان به دو کشور چین و ایاالت اختصاص بیش

 میلیون معادل نفت خام.  1/2111و  1/2908متحده آمریکا به ترتیب به میزان 

  درصد به برق و  2/21هاي نفتي، درصد از کل مصرف نهایي جهان به نفت خام و فرآورده 9/41اختصاص

هاي زیستي و پسماندها و هاي تجدیدپذیر و سوختدرصد به انرژي 0/11گازطبیعي،  درصد به 1/10حرارت، 

 سنگ. درصد به زغال 8/11
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 محیط زیست: انرژي و 

  9/1درصد به اکسیدهاي نیتروز و   4/1درصد به متان،  1/19درصد به دي اکسید کربن،  2/22سهم انتشار 

میلیارد تن  1/49 انتشار از  HFCو 1SF ،PFCنظیر  درصد به گازهاي منتشره ناشي از فرآیندهاي صنعتي

 .2110اي در سال معادل دي اکسید کربن گازهاي گلخانه

  درصد از انتشار  0/9درصد از انتشار متان و  1/40درصد از دي اکسید کربن منتشره،  0/91میزان انتشار

 .2110رژي در سال اکسیدهاي نیتروز از کل انتشار گازهاي گلخانه اي به دلیل مصرف بخش ان

 2/1و تقریباً بدون تغییر ماندن )افزایش  2111جهان در سال در  گیگاتن دي اکسید کربن 4/42 انتشار 

 درصد( انتشار این آالینده نسبت به سال قبل.

  2114کشور چین نسبت به سال انتشار دي اکسید کربن  میلیون تني  01کاهش. 

  رصد مربوط به نفت، د 8/44 سنگ،ربن ناشي از احتراق زغالدرصد از انتشار دي اکسید ک 1/44اختصاص

 .2111در سال  هادرصد آن مربوط به گازطبیعي و مابقي مربوط به سایر سوخت 4/21

  تن دي اکسید کربن به ازاي هر نفر. 4/4، برابر 2111سرانه انتشار جهاني دي اکسید کربن در سال 

 

 بهینه سازي مصرف انرژي 

  ژول انرژي در بخش خانگي کشورهاي عضو پتا 4/22948مصرفIEA  درصد آن به گرمایش  2/48و اختصاص

 0/20درصد به روشنایي و  9/2درصد به سرمایش محیط،  8/4درصد به مصرف لوازم خانگي،  1/19محیط، 

 .2111درصد به پخت و پز و دیگر مصارف طبقه بندي نشده، در سال 

  بخش خانگي کشورهاي عضو  درصد( از مصرف 1/4پتاژول ) 4/1141کاهشIEA  عمدتاً به دلیل  2111در سال

 کاهش مصرف کشور ایاالت متحده آمریکا ناشي از کاهش مصرف گرمایش محیط در این کشور.

  پتاژول انرژي در بخش صنعت کشورهاي عضو  8/40119مصرفIEA و  1/11، 0/12، 4/19، 8/21و اختصاص

ي، صنایع تولید مواد و محصوالت شیمیایي، تولید کاغذ و انتشار و درصد به ترتیب به تولید فلزات اساس 8/9

 چاپ، محصوالت کاني غیر فلزي و صنایع مواد غذایي و محصوالت تنباکو و مابقي به سایر زیر بخش ها.

   درصدي مصرف انرژي بخش صنعت کشورهاي عضو  2/1کاهش تنهاIEA  1/1و افزایش  2110نسبت به سال 

 بخش صنعت در این کشورها. درصدي ارزش افزوده

  مگاژول بر دالر به  2/1و  9/48اختصاص بیشترین و کمترین میزان شدت انرژي بخش صنعت به ترتیب با

 . 2111کشورهاي مولداوي و ایرلند در سال 

  2110درصدي آن نسبت به سال  1/2و کاهش  2111در سال بخش حمل و نقل انرژي پتاژول  1/48112مصرف. 

  پتاژول انرژي براي حمل مسافر و بار براساس آمار موجود در کشورهاي عضو  4/44804مصرفIEA  و

 درصد به حمل کاال در سال مورد بررسي.  4/29درصد به حمل مسافر و  1/21اختصاص

  درصد از کل مصرف انرژي بخش حمل و نقل کشورهاي عضو   4/89اختصاصIEA 8/1اي، به حمل جاده 

 درصد به حمل و نقل دریایي. 2/1درصد به حمل و نقل ریلي و  2/2 درصد به حمل و نقل هوایي،

  درصدي مصرف انرژي  4/1ساختمان و کاهش  و هاي کشاورزيدرصدي مصرف انرژي بخش 2/2و  4/1افزایش

 .نسبت به سال قبل 2111در سال  بخش  معدن
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   1نفت -2-2

  ذخایر نفت  -1-2-2

ميليارد بشکه کاهش نسبت به سال قبل از آن  5/1، با 7102ان سال مجموع ذخاير تثبيت شده نفت جهان در پاي

و افزايش OECD ای ذخاير نفت کشورهای  ميليارد بشکه 4/0ميليارد بشکه رسيد. اين کاهش متأثر از کاهش  6/0666به 

عودی و ، سه کشور ونزوئال، عربستان س7102در سال بوده است.  OECD غير هایای ذخاير کشور ميليارد بشکه 6/1

اند. در سال مزبور،  درصد، بيشترين ميزان ذخاير نفت جهان را در اختيار داشته 5/44کانادا در مجموع با سهمی معادل 

درصد بوده است. قرار گرفتن ذخاير نفتی دو  1/01و کانادا  2/05، عربستان سعودی 6/02سهم ذخاير کشور ونزوئال 

تثبيت شده نفت فوق سنگين و غير چشمگير به دليل وجود ذخاير سوم جهان  های اول و کشور ونزوئال و کانادا در رتبه

 درصد بوده است.  8/20سهم ذخاير نفتی کشورهای عضو اوپك در پايان اين سال، باشد.  متعارف در اين دو کشور می

ئال و ، حدود يك سوم ذخاير نفت جهان و نيمی از ذخاير کشورهای عضو اوپك به دو کشور ونزو7102در سال 

عربستان سعودی تعلق داشته است. ذخاير نفتی اوپك عمدتاً در منطقه خاورميانه قرار گرفته است، که از آن جمله 

درصد از  1/42توان به عربستان سعودی، ايران، عراق، کويت، امارات متحده عربی و قطر اشاره کرد که در مجموع  می

 اند.  ذخاير کل جهان را به خود اختصاص داده

درصد از کل  6/42ميليارد بشکه ذخاير معادل  2/812ميان مناطق مختلف جهان، منطقه خاورميانه با دارا بودن  در

ذخاير تثبيت شده نفت جهان، مقام اول را به خود اختصاص داده است. مناطق آمريکای مرکزی و جنوبی، آمريکای 

درصد از ذخاير  8/7و  5/2، 4/6، 4/04، 5/06ترتيب با دارا بودن شمالی، اروپا و اورآسيا، آفريقا و آسيا و اقيانوسيه نيز به 

، در مناطق و 7102های بعدی قرار دارند. مهمترين تحوالت بخش ذخاير در سال  تثبيت شده نفت جهان در رتبه

 باشد: کشورهای مختلف جهان بدين شرح می

شمالی نسبت به سال قبل تحت تأثير منطقه آمريکای در نفت ای ذخاير تثبيت شده  ميليارد بشکه 2/0کاهش  –

بر بودن   به دليل: هزينه سنگين استخراج، زمان "های کورل کانادا نفت  ماسه"عملکرد نامناسب پروژه 

 برداری، ناکارايی ابزار موجود و غيره. بهره

تحت  ای ذخاير تثبيت شده در منطقه آمريکای مرکزی و جنوبی نسبت به سال قبلميليارد بشکه 4/0افزايش  –

 تأثير افزايش ذخاير نفتی غير متعارف کشور ونزوئال. 

ميليارد بشکه ذخاير تثبيت شده در منطقه اروپا و اورآسيا نسبت به سال قبل تحت تأثير افزايش  4/1افزايش  –

 ذخاير کشور نروژ.

 ثابت ماندن ذخاير تثبيت شده نفت در منطقه خاورميانه نسبت به سال قبل.  –

ذخاير تثبيت شده در منطقه آفريقا نسبت به سال قبل تحت تأثير کاهش ناچيز  ایشکهميليارد ب 0/1کاهش  –

 ذخاير نفتی کشور مصر به دليل فرسوده شدن ميادين نفتی و عدم اکتشافات ذخاير جديد. 

 
سنن  بنه    های مايعی را که از ساير منابع نظير مشتقات زغال شود و سوخت های قيردار، مايعات و ميعانات گازی می ، شن)ماسه نفت( شيل شامل نفت خام،( 0

 .  گيرند دست آمده، در برنمی
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ميليارد بشکه ذخاير تثبيت شده در منطقه آسيا و اقيانوسيه نسبت به سال قبل عمدتاً تحت تأثير  4/1کاهش  –

 ذخاير نفتی کشورهای هند و اندونزی.  کاهش

، 7102سال برآورد شده است که با توجه به ميزان برداشت نفت در سال  7/51عمر ذخاير نفت جهان به طور متوسط 

 8/41سال، آمريکای شمالی  6/47سال، آفريقا  1/21سال، خاورميانه  6/075عمر ميادين نفتی آمريکای مرکزی و جنوبی 

گردد. الزم به ذکر است که عمر ذخاير نفتی کليه  سال برآورد می 2/06سال و آسيا و اقيانوسيه  4/74رآسيا سال، اروپا و او

 رسد.   سال می 41کشورهای عضو اوپك به استثنای قطر، الجزاير، آنگوال، گينه استوايی و گابن به بيش از 

 

 تولید نفت  -2-2-2

درصد کاهش( به  7/1تن کاهش نسبت به سال قبل از آن ) ميليون 1/71، توليد نفت جهان با 7102در سال 

ميليون تن رسيد. کشورهای عضو اوپك همواره نقش کليدی را در توليد نفت جهان به عهده دارند. در اين سال،  2/4611

درصد کاهش داشته است. در سال مورد بررسی، کشورهای عربستان  7/0توليد نفت اين کشورها نسبت به سال قبل 

ميليون تن،  4/05و  1/74ی و ونزوئال در ميان کشورهای عضو اوپك، نسبت به سال قبل به ترتيب به ميزان سعود

اند. کاهش توليد نفت در عربستان سعودی بر اساس توافق با اوپك به منظور متعادل بيشترين کاهش توليد نفت را داشته

ل صنعت نفت ناکارآمد و مديريت مالی ناقص و عدم شدن بازار نفت و باال رفتن قيمت نفت و در ونزوئال به دلي

در مقابل بيشترين افزايش توليد در ميان کشورهای عضو اوپك عمدتاً متعلق به کشورهای ليبی است. بوده  گذاری سرمايه

 باشد.  ميليون تن می 4/71به ميزان 

به آمريکای مرکزی و جنوبی، درصد  1/6درصد به آمريکای شمالی،  8/08در اين سال، از کل توليد نفت جهان 

درصد به آسيا و اقيانوسيه تعلق  0/6درصد به آفريقا و  4/6درصد به خاورميانه،  4/44درصد به اروپا و اورآسيا،  5/71

 باشد:  داشته است. اهم تحوالت بخش توليد نفت در کشورهای مختلف جهان در سال مورد بررسی به شرح ذيل می

 د نفت جهان به کشورهای روسيه، عربستان سعودی و اياالت متحده آمريکا.درصد از تولي 1/48اختصاص  –

 4/74اختصاص بيشترين افزايش توليد نفت خام منطقه آمريکای شمالی به اياالت متحده آمريکا به ميزان  –

 های نفتی. ميليون تن نسبت به سال قبل، به دليل افزايش توليد شن

ميليون تن نسبت  2/01طقه آمريکای شمالی به مکزيك به ميزان اختصاص بيشترين کاهش توليد نفت خام من –

 به سال قبل، به دليل کمك به تثبيت بازار اين کاال. 

ميليون تن نسبت به سال  4/5بيشترين افزايش توليد نفت منطقه آمريکای مرکزی و جنوبی به کشور برزيل به ميزان  –

 ها. های اوپك برای کاهش مازاد عرضه و تقويت قيمت های چشمگير و تضعيف تالش گذاری قبل به دليل سرمايه

ميليون تن  4/05بيشترين کاهش توليد نفت منطقه آمريکای مرکزی و جنوبی به کشور ونزوئال به ميزان   –

 و سوء مديريت. گذاری ناکافی  نسبت به سال قبل به دليل صنعت نفت ناکارآمد، سرمايه

و اورآسيا در کشورهای قزاقستان، انگلستان و نروژ به ترتيب به  بيشترين کاهش توليد نفت خام منطقه اروپا –

ميليون تن نسبت به سال قبل. کاهش توليد نفت در کشورهای قزاقستان و نروژ به  7/0و  4/0، 0/5ميزان 
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اوپك به عنوان توليدکنندگان کشورهای غير عضو اوپك در برقراری تعادل بازار جهانی  هدليل متعهد بودن ب

 ر انگلستان به دليل آسيب ديدن خط لوله انتقال نفت حوزه فورتی در دريای شمال به اين کشور. نفت و د

ميليون تن نسبت به  8/1بيشترين افزايش توليد نفت خام در منطقه اروپا و اورآسيا به کشور روسيه به ميزان  –

  ت.ها در بازار نف سال قبل به بهانه کمبود عرضه و جلوگيری از رشد بيشتر قيمت

ميليون تنی توليد نفت خام در منطقه خاورميانه عمدتاً به علت کاهش توليد نفت کشورهای عربستان  4/75کاهش  –

ميليون تن نسبت به سال قبل به عنوان  6/5و  7/6، 1/74سعودی، کويت و امارات متحده عربی به ترتيب به ميزان 

 ل شدن بازار نفت و باال رفتن قيمت اين کاال. کشورهای عضو اوپك و موافق با ديگر اعضای اوپك در متعاد

بيشترين افزايش حجم توليد نفت خام در منطقه خاورميانه نسبت به سال قبل به دو کشور ايران و عراق به  –

ميليون تن افزايش، به دليل افزايش ظرفيت توليد نفت در ميادين نفتی آزادگان  2/7و  1/04ترتيب به ميزان 

مشترک ياران جنوبی در ايران، با توجه به مستثنی بودن اين کشور از برنامه کاهش توليد جنوبی، آذر و ميدان 

رغم توافق با اوپك در برنامه  عراق علی اوپك و در عراق به دليل افزايش ظرفيت توليد در جنوب و شمال

 کاهش توليد نفت. 

لت افزايش توليد کشورهای ليبی، غنا و ميليون تنی توليد نفت خام در منطقه آفريقا عمدتاً به ع 4/08افزايش  –

ميليون تن افزايش با توجه به مستثنی بودن دو  2/4و  8/4، 4/71نيجريه نسبت به سال قبل به ترتيب به ميزان 

 کشور ليبی و نيجريه به عنوان اعضای اوپك در توافق با برنامه کاهش توليد نفت اوپك. 

آفريقا نسبت به سال قبل عمدتاً مربوط است به دو کشور بيشترين کاهش حجم توليد نفت خام در منطقه  –

ميليون تن کاهش به دليل توافق جهانی برای کاهش توليد نفت  6/7و  4/4آنگوال و الجزاير به ترتيب به ميزان 

 اوپك. به منظور ايجاد تعادل در بازار نفت و باال رفتن قيمت آن ميان توليدکنندگان عضو و غير عضو 

ليون تنی توليد نفت در منطقه آسيا و اقيانوسيه نسبت به سال قبل، عمدتاً به دليل کاهش مي 6/05کاهش  –

ميليون تن، به دليل افزايش هزينه توليد نفت توسط توليدکنندگان  7/8توليد نفت در کشور چين به ميزان 

 ميادين نفتی.برخی از عمده نفتی و کاهش توليد نفت در 

 

 خاممصرف نفت  -4-2-2

های مولد انرژی و مصرف نهايی( در نفت خام جهان )شامل مصرف در بخش تبديل، خود مصرفی بخش کل مصرف

ميليون تن رسيد. اين ميزان  2/4652درصد( افزايش نسبت به سال قبل به  4/1ميليون تن ) 8/74، با 7106پايان سال 

ميليون تنی  8/70و کاهش  OECDای غير ميليون تنی مصرف نفت خام در کشوره 5/45افزايش عمدتاً متأثر از افزايش 

در اين سال، در بين مناطق مختلف جهان، بيشترين مصرف نفت خام به باشد.  می OECDمصرف نفت خام در کشورهای 

ميليون  4/612و  4/646، 0/0466ترتيب مربوط به مناطق آسيا و اقيانوسيه، اروپا و اورآسيا و آمريکای شمالی به ميزان 

به عنوان درصد از کل مصرف  7/71ميليون تن و سهمی معادل  6/811ياالت متحده آمريکا نيز با مصرف ا باشد. تن می
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سهمی معادل ميليون تن و  6/556 کشور چين با مصرفگردد.  محسوب میدر جهان خام کننده نفت  بزرگترين مصرف

و مقام دوم مصرف نفت  OECDر خام در ميان کشورهای غي کننده نفت درصد، همچنان مقام بزرگترين مصرف 1/04

، بيشترين 7106ميليون تن افزايش در سال  4/70اين کشور با باشد.  خام جهان را بعد از اياالت متحده آمريکا دارا می

افزايش حجمی مصرف نفت خام را در جهان داشته است. در نه سال اخير متوسط رشد ساالنه مصرف نفت خام در کشور 

 باشد. درصد( اين کشور می 4/8تر از متوسط نرخ رشد ساالنه اقتصادی )ه که پاييندرصد بود 2/5چين حدود 

در سال مزبور، بعد از دو کشور اياالت متحده آمريکا و چين، کشورهای روسيه، هند، ژاپن، کره جنوبی، عربستان 

ميليون تن در  4/61 و 4/64، 7/042، 4/045، 1/058، 4/745، 6/760سعودی، آلمان و برزيل به ترتيب با مصرف 

 دارند. قرار مصرف های بعدی  رتبه

، مصرف نفت خام جهان از توليد آن پيشی گرفته و اختالف بين توليد و مصرف، موجب کاهش 7106در سال 

 موجودی انبارهای نفت جهان گرديده است. 

نوسيه به ترتيب به ميزان  ميزان مصرف نفت خام نسبت به سال قبل، در مناطق خاورميانه، آفريقا و آسيا و اقيا

ميليون تن افزايش و در مناطق آمريکای شمالی، آمريکای مرکزی و جنوبی و اروپا و اورآسيا به ترتيب  7/42و  8/7، 8/00

 ميليون تن کاهش داشته است.  5/8و  0/04، 4/06به ميزان 

 باشد: جهان بدين شرح می ، در مناطق و کشورهای مختلف7106مهمترين تحوالت بخش مصرف نفت خام در سال 

درصد مصرف نفت خام جهان )مصرف بخش تبديل، خود مصرفی بخش انرژی و مصرف نهايی(  4/54اختصاص  –

 .OECDدرصد به کشورهای  6/46و  OECDبه کشورهای غير 

درصد به اروپا و اورآسيا،  2/74درصد مصرف نفت خام جهان به منطقه آسيا و اقيانوسيه،  4/45اختصاص  –

درصد به آمريکای مرکزی و جنوبی و  6/5درصد به خاورميانه،  6/6درصد به منطقه آمريکای شمالی،  6/77

 درصد به منطقه آفريقا. 6/7

بيشترين کاهش حجمی مصرف نفت خام در جهان مربوط به کشورهای مکزيك، برزيل و کانادا به ترتيب به  –

 ميليون تن نسبت به سال قبل. 4/2و  8/2، 4/00ميزان 

ش مصرف نفت خام در مکزيك به دليل کاهش تقاضای اين کاال و در برزيل به دليل بحران شديد اقتصادی کاه –

 های نفتی.  و در کانادا به دليل آتش سوزی گسترده در منطقه شن

بيشترين افزايش حجمی مصرف نفت خام در جهان متعلق به چين، هند، عربستان سعودی، امارات متحده  –

ميليون تن نسبت به سال قبل به دليل  5/2و  8/2،  1/6، 5/07، 4/70ه ترتيب به ميزان عربی و کره جنوبی ب

کاهش قيمت نفت خام و افزايش تقاضای بخش حمل و نقل در کشورهای چين، هند، کره جنوبی و عربستان 

فزايش سعودی، افزايش جمعيت در دو کشور چين و هند، افزايش تقاضای اين کاال در امارات متحده عربی، ا

ای دولت و  های انرژی يارانه مصرف نفت محلی در کره جنوبی و افزايش چشمگير رشد اقتصادی و قيمت

 عربستان سعودی. یها استفاده مستقيم از نفت خام جهت توليد برق در نيروگاه
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 هاي نفت    ظرفیت پاالیشگاه -4-2-2

 0/68هزار بشکه در روز افزايش به حدود  1/522های نفت در جهان با ، ظرفيت پااليشگاه7102در پايان سال 

سهم هر يك از مناطق  درصد داشته است. 6/1ميليون بشکه در روز رسيد که نسبت به سال قبل از آن رشدی به ميزان 

 4/6درصد، آمريکای مرکزی و جنوبی  5/77باشد: آمريکای شمالی  جهان از ظرفيت پااليشی ياد شده به اين شرح می

درصد. در سال  6/44درصد و آسيا و اقيانوسيه  5/4درصد، آفريقا  2/6درصد، خاورميانه  1/74و اورآسيا درصد، اروپا 

کشور  4ميليون بشکه در روز،  1/5و  6/6، 5/04، 6/08، آمريکا، چين، روسيه و هند هر يك با ظرفيت پااليشگاهی 7102

  روند. بزرگ پااليش کننده نفت خام در جهان به شمار می

، تمامی مناطق مختلف جهان به استثنای دو منطقه آمريکای مرکزی و جنوبی و آفريقا دارای افزايش 7102ال در س

 اند. ظرفيت پااليشگاهی بوده

بيشترين تغييرات ظرفيت پااليشگاهی جهان عمدتاً ناشی از افزايش ظرفيت پااليشگاهی سه کشور هند، چين و 

 :باشد ژاپن، کويت و عربستان سعودی می ايران و کاهش ظرفيت پااليشگاهی سه کشور

در روز به منطقه آسيا و   هزار بشکه 1/550، با افزايش 7102بيشترين افزايش ظرفيت پااليشی جهان در سال  –

اقيانوسيه اختصاص داشته است، به خصوص در دو کشور هند و چين که ظرفيت پااليشی آنها در اين سال به 

هزار بشکه در روز افزايش يافته است. اين دو کشور به دليل اينکه به روند  1/446و  1/457ترتيب به ميزان 

پس از منطقه  اند. افزايشی خود برای رشد تقاضا يا بيش از آن ادامه دهند، ظرفيت پااليشی خود را افزايش داده

جهان قرار گرفته هزار بشکه ظرفيت پااليشی در رتبه دوم  1/48آسيا و اقيانوسيه، منطقه خاورميانه با افزايش 

باشد که ظرفيت پااليش  است. افزايش ظرفيت پااليشی در اين منطقه به خصوص در کشور ايران و عمان می

ظرفيت پااليشی نفت هزار بشکه در روز افزايش يافته است.  1/87و  1/071اين دو کشور به ترتيب به ميزان 

فارس و در عمان به دليل افزايش ظرفيت پااليشگاه  ستاره خليجاندازی پااليشگاه  خام در ايران به دليل راه

 صحار افزايش يافته است. 

در بين کشورهای منطقه خاورميانه، کويت و عربستان سعودی بيشترين کاهش ظرفيت پااليشگاهی را به  –

کاهش ظرفيت پااليشگاهی کويت به دليل از اند.  هزار بشکه در روز داشته 1/28و  1/711ترتيب به ميزان 

به دليل هايی از پااليشگاه مينا االحمدی و تعطيل کردن پااليشگاه مينا شعيبه  ويس خارج کردن بخشسر

و در عربستان سعودی به دليل گذاری مجدد  قديمی بودن تأسيسات و نبود بازدهی الزم برای نوسازی و سرمايه

 باشد. تعطيل کردن پااليشگاه جده می

هزار بشکه در روز نسبت به سال قبل به دليل کاهش  1/752ميزان کاهش ظرفيت پااليشی نفت در ژاپن به  –

 . تقاضای داخلی برای سوخت

ميليون تن رسيد. اين در  8/4025درصد افزايش به  8/1های نفت جهان با ، ميزان ورودی پااليشگاه7106در سال 

ميليون  8/4868بت به سال قبل به درصدی نس 5/1های نفت جهان با افزايش رشد  حاليست که نفت خام خوراک پااليشگاه

ها مربوط به سه منطقه آسيا و اقيانوسيه، خاورميانه، و آفريقا به  تن رسيد. بيشترين افزايش حجم نفت خام خوراک پااليشگاه
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باشد و بيشترين کاهش حجم نفت خام خوراک مصرفی به مناطق  ميليون تن می 1/7و 5/04، 4/50ترتيب به ميزان 

 ميليون تن تعلق دارد. 6/6و  4/07، 4/06آمريکای مرکزی و جنوبی و اروپا و اورآسيا به ترتيب به ميزان  آمريکای شمالی،

 

 هاي نفتي تولید و مصرف فرآورده -0-2-2

، 5/47ميليون تن بود که سهم نفت گاز  OECD ،0/0686های نفتی در کشورهای ، توليد فرآورده7102در سال 

 5/08ها و ساير فرآورده 5/0، نفت سفيد 6/0، گاز مايع و اتان 5/2، نفت کوره سنگين 4/8، نفت جت 8/76بنزين موتور 

 درصد بوده است.

ميليون تن  6/4266و  7/4162، به ترتيب به 7106های نفتی در جهان در سال  توليد و مصرف نهايی فرآورده

 8/74باشد: آمريکای شمالی  بدين شرح می های نفتی رسيد. در اين سال، سهم مناطق مختلف جهان از توليد فرآورده

درصد و آسيا  5/7درصد، آفريقا  4/6درصد، خاورميانه  6/74درصد، اروپا و اورآسيا  8/5درصد، آمريکای مرکزی و جنوبی 

ميليون  4/56ميليون تن و نفت سفيد با  2/0478های عمده نفتی، نفت گاز با  درصد. از بين فرآورده 6/44و اقيانوسيه 

سهم نفت گاز  اند. های نفتی را به خود اختصاص داده به ترتيب بيشترين و کمترين مقدار و سهم از توليد فرآوردهتن 

و ساير  5/0، نفت سفيد 1/4، گاز مايع و اتان 4/2، نفت جت 6/01، نفت کوره سنگين 5/74، بنزين موتور 2/47

 ها بوده است. درصد از کل توليد فرآورده 0/71ها  فرآورده

درصد و سهم مصارف غير انرژی  5/84های نفتی سهم مصارف انرژی  ، از کل مصرف نهايی فرآورده7106ر سال د

درصد،  7/8درصد، بخش صنعت  8/64درصد بوده است. از کل مصارف نهايی، سهم مصرف بخش حمل و نقل  5/06

درصد  5/1مصارف نامشخص  درصد و 7/7درصد، بخش تجاری و عمومی  8/7درصد، بخش کشاورزی  0/5بخش خانگی 

  باشد. های نفتی در جهان را دارا می بدين ترتيب، بخش حمل و نقل باالترين سهم از مصرف نهايی فرآورده باشد. می

های نفتی به مناطق آسيا و اقيانوسيه، آمريکای شمالی و  ، بيشترين سهم از مصرف نهايی فرآورده7106در سال 

 7/4درصد اختصاص داشته و کمترين ميزان آن با سهمی معادل  4/08و  6/77، 4/47يزان اروپا و اورآسيا به ترتيب به م

های نفتی جهان را  درصد از کل مصرف نهايی فرآورده OECD ،7/44درصد مربوط به منطقه آفريقا بوده است. کشورهای 

های نفتی ون ميزان مصرف فرآوردهتاکن 7112دهند که از سال ها نشان میبررسیاند.  در اين سال به خود اختصاص داده

درصد  4/4، حدود OECDدرصد کاهش و ميزان مصرف کشورهای غير عضو  1/0، ساالنه حدود OECDدر کشورهای 

 افزايش داشته است. 

 6/6و  0/8، 1/40مصرف نهايی در منطقه آسيا و اقيانوسيه، اروپا و اورآسيا و آمريکای شمالی به ترتيب به ميزان 

فزايش يافته که اين امر در منطقه آسيا و اقيانوسيه، عمدتاً به دليل افزايش مصرف نهايی ا نسبت به سال قبلميليون تن 

باشد. افزايش حجمی مصرف ميليون تن نسبت به سال قبل می 5/8و  7/04در دو کشور چين و هند به ترتيب به ميزان 

ميليون تنی مصرف کشور اياالت متحده آمريکا،  7/4افزايش  آمريکای شمالی عمدتاً به دليلهای نفتی در منطقه  فرآورده

های نفتی عمدتاً به دليل افزايش مصرف نهايی کشورهای ترکيه،  در منطقه اروپا و اورآسيا افزايش حجمی مصرف فرآورده

  باشد. ميليون تن نسبت به سال قبل می 8/0و  7/7، 6/7به ترتيب به ميزان اسپانيا لهستان و 
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 هاي نفتي  ردات و صادرات نفت خام و فرآوردهوا -1-2-2

ميليون تن رسيد. در سال  7/0454درصد افزايش به  5/7با  OECDواردات نفت خام کشورهای  7102در سال 

ميليون تن  6/7740ميليون تن به  6/65درصد يا  2/7، واردات نفت خام جهان نسبت به سال قبل با افزايش 7106

رهای اياالت متحده آمريکا، چين، هند، ژاپن و کره جنوبی به ترتيب هريك با سهمی معادل رسيد. در سال مزبور، کشو

اين سال، سهم مناطق اند. در  درصد بزرگترين واردکنندگان نفت خام در جهان بوده 5/6و  1/2، 5/6، 1/02، 4/02

 1/7ريکای مرکزی و جنوبی درصد، آم 4/06باشد: آمريکای شمالی  مختلف جهان از واردات نفت خام بدين شرح می

 درصد.  5/46درصد و آسيا و اقيانوسيه  6/0يقا درصد، آفر 1/0درصد، خاورميانه  6/76درصد، اروپا و اورآسيا 

 ، در مناطق و کشورهای مختلف جهان به شرح ذيل است:7106مهمترين تحوالت بخش واردات نفت خام در سال 

درصدی از کل  4/02ميليون تن، سهم  4/488م واردات نفت خام اياالت متحده آمريکا با بيشترين ميزان حج –

 درصد افزايش نسبت به سال قبل، دارای مقام نخست واردکننده نفت خام در جهان. 6/6واردات نفت خام جهان و با 

افزايش واردات نفت خام اياالت متحده آمريکا به دليل افزايش واردات نفت خام سنگين از کانادا و افزايش  –

 دات نفت خام از کشورهای عراق و نيجريه. وار

ميليون تن به عنوان چهار  5/045و  7/056، 6/704، 1/480چين، هند، ژاپن و کره جنوبی هر يك به ميزان  –

کشور بزرگ واردکننده نفت خام در جهان بعد از اياالت متحده آمريکا و نيز چهار کشور مهم واردکننده نفت 

  ايران در آسيا.

ميليون تن افزايش نسبت به  5/45ترين افزايش ميزان واردات نفت خام جهان به کشور چين با اختصاص بيش –

سال قبل و همچنين کسب مقام دوم واردکننده نفت خام بعد از اياالت متحده آمريکا و افزايش حجم واردات 

  ميليون تن نسبت به سال قبل. 8/6و  0/00نفت خام کشورهای هند و کره جنوبی به ميزان 

افزايش حجم واردات نفت خام در سه کشور چين، هند و کره جنوبی عمدتاً به دليل بيش از دو برابر شدن  –

 ها. افزايش واردات نفت خام از ايران پس از لغو تحريم

درصدی نسبت به سال قبل به  8/0اختصاص چهارمين رتبه واردات نفت خام به ژاپن عليرغم کاهش رشد  –

 کشور. ی در ايناقتصادرکود ها به جای نفت در صنعت برق و نيز  سوختدليل جايگزين شدن ساير 

ميليون تنی به  2/66درصدی يا  5/4، صادرات نفت خام جهان نسبت به سال قبل با افزايش 7106در سال 

باشد: آمريکای  اين سال، سهم مناطق مختلف جهان از صادرات نفت خام بدين شرح میدر ميليون تن رسيد.  6/7066

درصد، آفريقا  6/44درصد، خاورميانه  8/71درصد، اروپا و اورآسيا  6/8درصد، آمريکای مرکزی و جنوبی  8/01الی شم

در سال مورد بررسی، دو کشور عربستان سعودی و روسيه نيز به ترتيب با درصد.  7/4درصد و آسيا و اقيانوسيه  8/07

درصد، بزرگترين صادرکنندگان نفت خام در جهان  5/00و  1/02ميليون تن صادات و سهمی معادل  8/757و  1/424

درصد  OECD ،0/06درصد و کشورهای  6/84از صادرات نفت خام جهان  OECDسهم کشورهای غير همچنين اند. بوده

 ، در کشورهای مختلف به شرح ذيل است:7106بوده است. مهمترين تحوالت بخش صادرات نفت خام در سال 

ادرات نفت خام به کشورهای نيجريه، ونزوئال و کلمبيا در آفريقا و آمريکای مرکزی و اختصاص بيشترين کاهش ص –
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ميليون تن نسبت به سال قبل به دليل حمالت شورشيان در منطقه  4/8و  8/8، 8/06جنوبی به ترتيب به ميزان 

جهانی نفت، های  نفت خيز دلتای نيجر در جنوب اين کشور و افت توليد نفت و همچنين پائين بودن قيمت

های جهانی نفت و در پی آن تحت فشار قرار  کاهش توليد ميدان نفتی اورينوکو در ونزوئال و نيز افت شديد قيمت

ش تقاضای نفت يهای دولتی نفت ونزوئال )پی دی وی اس ای( به مشتريان عمده و افزا گرفتن صادرات شرکت

 کارتاهانا.  جهت تأمين پااليشگاهمبيا و در نتيجه اختصاص دادن اين فرآورده لداخلی در ک

اختصاص بيشترين افزايش حجم صادرات نفت خام مربوط به کشورهای ايران، عراق و کانادا به ترتيب به ميزان  –

 ميليون تن نسبت به سال قبل.  8/71و  8/46، 4/48

 ها. افزايش صادرات نفت خام ايران به دليل لغو تحريم 

 اً از منطقه کردستان عراق و بنادر جنوب اين کشور. افزايش صادرات نفت خام عراق عمدت 

 نفتجهانی های  افزايش صادرات نفت خام کانادا به دليل افت قيمت . 

درصد  6/4ميليون تن بوده که نسبت به سال قبل  4/0414های نفتی جهان  ، واردات کل فرآورده7106در سال 

باشد: آمريکای  های نفتی بدين شرح می واردات فرآورده در اين سال، سهم مناطق مختلف جهان ازرشد داشته است. 

 8/8درصد، آفريقا  4/6درصد، خاورميانه  1/47درصد، اروپا و اورآسيا  4/2درصد، آمريکای مرکزی و جنوبی  2/6شمالی 

ن و درصد. در سال مورد بررسی کشورهای سنگاپور، هلند، اياالت متحده آمريکا، چي 2/45درصد و آسيا و اقيانوسيه 

های نفتی در جهان به  درصد بزرگترين واردکنندگان فرآورده 7/4و  0/4، 5/5، 7/2، 4/6مکزيك هر يك با سهمی معادل 

های نفتی نسبت به سال گذشته در کشورهای بيشترين افزايش حجم واردات فرآوردهدر سال مزبور، آيند.  شمار می

های نفتی در  افزايش واردات فرآورده باشد. ميليون تن می 1/6و  2/6، 6/2مکزيك، سنگاپور و هند به ترتيب به ميزان 

سنگاپور در  ،ميليون تن 1/7و  7/4به ترتيب به ميزان نفت گاز و بنزين موتور ش واردات يعمدتاً به دليل افزامکزيك 

عمدتاً به دليل هند  درميليون تن و  2/0و 8/4نفت کوره و نفت گاز به ترتيب به ميزان  عمدتاً به دليل افزايش واردات

 باشد.  میميليون تن نسبت به سال قبل  0/7و  8/7کك نفتی و گاز مايع به ترتيب به ميزان افزايش واردات 

ميليون تن بوده است که نسبت به سال قبل  4/0486 های نفتی جهان همچنين در اين سال، صادرات کل فرآورده

باشد.  های نفتی بدين شرح می ناطق مختلف جهان از صادرات فرآوردهرشد داشته است. در سال مزبور، سهم مدرصد  5/4

درصد،  1/06درصد، خاورميانه  8/46درصد، اروپا و اورآسيا  6/4درصد، آمريکای مرکزی و جنوبی  8/05شمالی آمريکای 

کا، هلند و روسيه به درصد. در سال مورد بررسی، کشورهای اياالت متحده آمري 7/75درصد و آسيا و اقيانوسيه  2/7آفريقا 

 باشند. های نفتی در جهان می درصد، بزرگترين کشورهای صادرکننده فرآورده 2/2و  0/8، 6/04ترتيب با سهمی معادل 

 

 هاي نفتي  قیمت نفت خام و فرآورده -2-2-2

های نفتی نقش  در تقويت قيمت 7102افزايش يافت. عوامل متعددی در سال  7102قيمت نفت خام در سال 

اشتند که مهمترين آنها عبارتند از: آغاز اجرايی شدن توافق کاهش توليد کشورهای اوپك و غير اوپك، رشد اقتصادی د

درصد، کاهش صادرات نفت خام نيجريه به دليل آتش سوزی در خط  4/5به  4/7از  7106آمريکا برای نيمه دوم سال 
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، رشد اشتغال در بخش کشاورزی آمريکا، 7106اه دسامبر ، بهبود شاخص فعاليت صنعتی آمريکا در م"تی ان پی"لوله 

وزش طوفان سهمگين در دريای سياه و وقفه در بارگيری نفت خام در برخی بنادر به ويژه بنادر متعلق به روسيه، کاهش 

اليشگران ها از اروپا به آسيا، تقاضای شديد نفت خام از سوی پا ، کم شدن نرخ اجاره نفتکشها ارزش دالر در برخی هفته

غرب آفريقا و سرمای هوا در اروپا و شمال شرق آمريکا و افزايش تقاضا برای   ش تقاضا برای نفت خاميمستقل چين، افزا

 . های گرمايشی سوخت

درصد نسبت به سال قبل به  6/41و  2/75، قيمت نفت خام سبك و سنگين ايران با افزايشی معادل 7102در سال 

 ی هر بشکه رسيد. دالر به ازا 2/50و  4/57

دالر بر ليتر  61/1و 25/1، به 7102در سال  OECDميانگين قيمت بنزين معمولی و سوپر بدون سرب در کشورهای 

ترين قيمت بنزين معمولی بدون سرب در سال مزبور در کشورهای دانمارک و اياالت متحده آمريکا  رسيد. باالترين و پايين

قيمت بنزين سوپر بدون سرب در اين سال در ر بر ليتر بوده است. همچنين باالترين دال 64/1و  66/0به ترتيب به ميزان 

در ترين قيمت اين فرآورده  و پايين 21/0و  27/0 ،25/0، 22/0نروژ، هلند، ايتاليا و فلسطين اشغالی به ميزان کشورهای 

در سال مورد بررسی، است. بوده دالر بر ليتر  68/1و  64/1، 20/1به ميزان و کانادا مکزيك کشورهای اياالت متحده آمريکا، 

، مربوط به کشورهای دانمارک به OECDباالترين نرخ ماليات بر مصرف بنزين معمولی بدون سرب در ميان کشورهای 

ترين نرخ ماليات  باشد. اين در حالی است که پايين درصد می 16/56و اتريش و کره جنوبی هر يك به ميزان  65/61ميزان 

درصد تعلق دارد. در سال  44/74و  76/04رف اين فرآورده، به کشورهای مکزيك و اياالت متحده آمريکا به ميزان بر مص

، مربوط به کشورهای هلند، OECD، باالترين نرخ ماليات بر مصرف بنزين سوپر بدون سرب در ميان کشورهای 7102

ترين نرخ ماليات بر مصرف اين  باشد و پايين درصد می 74/66و  72/66، 72/62، 44/62فنالند، يونان و انگلستان به ميزان 

 درصد تعلق دارد.  04/70و  84/04فرآورده، به کشورهای مکزيك و اياالت متحده آمريکا به ميزان 

، به ترتيب 7102در انتهای سال  OECDهای تجاری و غير تجاری کشورهای  ميانگين قيمت نفت گاز در بخش

در اين سال کشورهای سوئد، نروژ، انگلستان، ترکيه، ايتاليا، پرتغال و سوئيس باالترين باشد.  يتر میدالر بر ل 00/0و  62/1

و در  ندادالر بر ليتر داشته 76/0و  72/0، 78/0، 76/0، 76/0، 41/0، 44/0قيمت نفت گاز را در بخش تجاری به ميزان 

فلسطين اشغالی، سوئد، نروژ، سوئيس، ايتاليا و  هایبخش غير تجاری باالترين قيمت اين محصول مربوط به کشور

ترين قيمت نفت گاز در بخش  پائينباشد.  دالر بر ليتر می 55/0و 56/0، 60/0، 64/0، 62/0، 66/0 به ميزانانگلستان 

ر بر دال 26/1و  21/1، 68/1، 56/1مربوط به کشورهای زالند نو، کانادا، اياالت متحده آمريکا و مکزيك به ميزان تجاری 

و  84/1، 25/1، 21/1 به ميزاناياالت متحده آمريکا، شيلی، زالند نو و کانادا  هایو در بخش غير تجاری به کشورليتر 

 دالر بر ليتر اختصاص دارد.  85/1

به ترتيب به  OECDهای صنعت و خانگی کشورهای  در سال مزبور، ميانگين قيمت نفت کوره سبك نيز در بخش

 ر ليتر رسيد. دالر ب 24/1و  57/1

دهد  نشان می 7107نسبت به سال پايه  OECDدر کشورهای  7102های نفتی در سال  بررسی شاخص قيمت فرآورده

درصد افزايش داشته است. همچنين  7/7درصد کاهش و در بخش صنعت  2/0خانگی   که شاخص قيمت اسمی در بخش
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 اند. کاهش داشته 7101درصد نسبت به سال  4/2و  7/04های ياد شده به ترتيب  شاخص قيمت واقعی نيز در بخش

 

 گازطبیعي   -4-2

 ذخایر تثبیت شده گازطبیعي  -1-4-2

 5/064 بالغ بر 7102جهان در پايان سال ميزان ذخاير تثبيت شده گازطبيعی  انجام شده یها بر اساس ارزيابی

های زمانی ده درصد( افزايش و در بازه7/1عب )ميليارد متر مک 411قبل از آن نسبت به سال  کهتريليون متر مکعب بود 

 درصد داشته است.  1/50و  4/08و بيست ساله به ترتيب رشدی معادل 

نمايد. بيشترين سال کفايت می 6/57ميزان ذخاير فعلی گازطبيعی جهان با توجه به سرعت کنونی توليد آن، برای 

، 2/786به ترتيب با قزاقستان و پاکستان ، هند، روسيهشغالی، فلسطين اافزايش در ميزان ذخاير گازطبيعی، به کشورهای 

ميليارد متر مکعب افزايش و بيشترين کاهش به کشور کانادا، نروژ، ترينيداد و توباگو، و  6/04و  2/51، 0/61، 5/046

 ميليارد متر مکعب اختصاص داشته است. 4/01و  4/40، 1/44، 8/007پاپوآ گينه نو به ترتيب با 

درصد از ذخاير گازطبيعی جهان به چهار کشور روسيه، ايران، قطر و ترکمنستان اختصاص  7/58سال مورد بررسی، در 

درصد  0/08رسيد و سهم ذخاير آن از ذخاير جهان  مکعب تريليون متر 1/45داشته است. ذخاير گازطبيعی روسيه به 

 7/44با بيش از ايران  7102در سال را دارد. ان شد. روسيه رتبه نخست در ميان کشورهای دارنده ذخاير گازی جه

قطر است. کشورهای دارنده ذخاير گازی جهان  دومرتبه در درصد  7/02سهمی معادل  و تريليون مترمکعب ذخاير گازی

اياالت سال، ترکمنستان، همين درصد در جايگاه سوم جهان قرار گرفته است. در  6/07 مترمکعب معادلتريليون  6/74با 

مکعب در جايگاه چهارم تا  تريليون متر 4/6و  1/8، 2/8، 5/06به ترتيب با و ونزوئال  عربستان سعودیده آمريکا، متح

 .جهان قرار دارندهفتم 

 6/5در سال مورد بررسی، سهم مناطق مختلف از ذخاير گازی جهان به اين شرح بوده است: آمريکای شمالی 

درصد و  0/2درصد، آفريقا  6/41درصد، خاورميانه  0/47اروپا و اورآسيا  درصد، 4/4درصد، آمريکای مرکزی و جنوبی 

نسبت به  مناطق مختلف جهان در ذخاير گازطبيعی افزايش و کاهشدر اين سال بيشترين درصد.  1/01آسيا و اقيانوسيه 

 8/007ر مکعب افزايش و ميليارد مت 1/056 و 2/786خاورميانه، اروپا و اورآسيا به ترتيب با  منطقهدو سال گذشته به 

 ه است.اختصاص داشتميليارد متر مکعب کاهش به آمريکای شمالی 

 باشد: ، در مناطق و کشورهای مختلف جهان به شرح زير می7102مهمترين تحوالت ذخاير گازطبيعی در سال 

ين اشغالی ميليارد مترمکعب افزايش به فلسط 2/786اختصاص بيشترين افزايش در ذخاير گازطبيعی جهان با  –

 .اتانيلودر پی اکتشافات گسترده اين کشور به ويژه در مناطق دريايی به ويژه در ميادين تامار و 

-در پی عمليات اکتشافی شرکتميليارد مترمکعبی در ميزان ذخاير گازطبيعی کشور روسيه  5/046افزايش  –

، ، الکساندر ژاگرينساليرسکی، النسکی –در چهار ميدان جديد يوژنو  به ويژه گازپروم های نفتی روس

 
1  Yuzhno-Lunskoye 
2) Salairskoye  

3) Alexander Zhagrin  
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 و ساير ميادينی که در گذشته کشف شده بودند.        نووازاريزنسکی

 درصد ذخاير جهان به دو کشور ايران و قطر. 1/41درصد از ذخاير گازطبيعی خاورميانه و  4/24اختصاص  –

 

 تولید گازطبیعي  -2-4-2

 ميليارد 0/040 )معادلدرصدی  6/4با رشد  7106ر سال ميليارد مترمکعب د 1/4651توليد گازطبيعی جهان از 

 رسيد.  7102ميليارد مترمکعب در سال  7/4280به  متر مکعب(

توليد در سال  رشد باالترين افزايش يافته است. 7116توليد گاز طبيعی هر ساله از زمان بحران اقتصادی سال 

آسيا و اقيانوسيه  ميليارد مترمکعب(، 7/07درصد معادل  4/6آفريقا )ر منطقه دنسبت به سال قبل از آن به ترتيب  7102

 ميليارد مترمکعب(، 7/50درصد معادل  8/4) منطقه اروپا و اورآسيا ميليارد مترمکعب(، 5/40درصد معادل  6/5)

ميليارد  1/71 معادلدرصد  6/4)خاورميانه ، مکعب( ميليارد متر 7/6معادل درصد  8/4)آمريکای مرکزی و جنوبی 

رخ داد. در اين سال حدود نيمی  مکعب( ميليارد متر 0/01معادل درصد  4/0منطقه آمريکای شمالی )و  ترمکعب(م

 درصد( از توليد گازطبيعی جهان به اياالت متحده آمريکا، روسيه، ايران و کانادا اختصاص داشت.  4/46)

درصد،  0/40تست از: اروپا و اورآسيا عبار 7102سهم مناطق مختلف دنيا از توليد گازطبيعی در جهان در سال 

درصد و آمريکای مرکزی  2/5درصد، آفريقا  2/05درصد، آسيا و اقيانوسيه  6/06درصد، خاورميانه  1/76آمريکای شمالی 

  درصد. 6/4و جنوبی 

اليا ميليارد متر مکعب(، استر 5/51درصد،  1/8بيشترين افزايش توليد گازطبيعی متعلق به روسيه ) 7102در سال 

ميليارد  5/8درصد، 6/74ميليارد متر مکعب(، مصر ) 7/01درصد،  7/6ميليارد متر مکعب(، کانادا ) 7/08درصد،  5/70)

 ميليارد متر مکعب( بوده است. 8/6درصد، 4/01مالزی ) و ميليارد متر مکعب( 6/6درصد،  0/6متر مکعب(، نروژ )

و مقايسه آن با سال  7102شورهای مختلف جهان در سال مهمترين تحوالت بخش توليد گازطبيعی در مناطق و ک

 باشد:  گذشته، بدين شرح می

با بيش از يك روسيه  و کشورهای آمريکابه جهان به ترتيب توليد گازطبيعی در دوم و های اول جايگاهاختصاص  –

 خود رقيب از گاز و نفت توليد زمينه در آشکار آمريکا درصد( توليد گازطبيعی جهان و فاصله گرفتن 6/48سوم )

 .7116علی رغم سطح يکسان توليد آنها در سال  7102ميليارد متر مکعب( در سال  6/60روسيه )به ميزان 

افزايش قابل توجه توليد و  ميليارد مترمکعب 2/265توليد با  به آمريکا جهانگاز  ست توليدخرتبه ن اختصاص –

ه کشورهايی نظير مکزيك و نيز توسعه شتابان صنعت ال گسترش خطوط لوله انتقال گاز ب با اين کشورگاز در 

 و بوجود آمدناين کشور به بازيگری جديد در بازار صادرات گاز و تبديل شدن  (ايگل فورد و پرمين در)ان جی 

 . عرصه رقابت بين دو قدرت جهانی

ه سه کشور نسبت به سال قبل ب 7102اختصاص بيشترين افزايش و کاهش حجم توليد گازطبيعی در سال  –

ميليارد مترمکعب  8/6ميليارد متر مکعب افزايش و  7/01و  7/08، 5/51 ا، استراليا و کانادا به ترتيب بروسيه

 
1) Novozarinskoye  
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 کاهش به هلند. 

و ثبت رکورد جديد در توليد گاز طبيعی برای اين کشور علی رغم اعمال  روسيهگازطبيعی در  افزايش توليد –

 (. گازپروم )نواتك و ز روسینفت و گاتحريم آمريکا عليه دو شرکت 

در کوئينزلند و مناطق  LNGدرصدی در استراليا به منظور حمايت از صادرات  5/70افزايش توليد گازطبيعی  –

اين کشور از طريق در صنايع باالدست توليد سود آور گذاری سرمايهغرب استراليا و همچنين به دليل امکان 

؛ به منظور پاسخگويی به افزايش تقاضای گاز طبيعی کره جنوبیچين، ژاپن و افزايش صادرات به کشورهای 

 مايع شده در اين کشورها. 

ميليارد متر  7/01ی با شمال یکايآمر کانادا با باالترين ميزان افزايش توليد گازطبيعی پس از آمريکا در منطقه –

ر منطقه اروپا و نروژ پس از روسيه د و OECDمکعب افزايش و دارنده سهمی بزرگ در ميان کشورهای 

 .  7102ميليارد متر مکعب افزايش در سال  6/6اورآسيا با افزايش توليد گاز 

های ميليارد متر مکعب توليد گاز در مکزيك به دليل کاهش توليد گازهای همراه از ميدان 4/5تداوم کاهش  

 .7102نفت و گاز  در سال 

و در نتيجه شتاب گرونينگن  گازیبزرگ در ميدان  زهزمين لر به دليل خطردر هلند، کاهش توليد گاز طبيعی  –

و پيش بينی ادامه اين روند تا اتمام توليد گاز  7102در سال  ميليارد مترمکعب 8/6روند کاهش توليد تا سقف 

 . 7141تا سال 

ل قطر پنجمين توليد کننده گاز طبيعی در جهان و بزرگترين توليدکننده گازطبيعی منطقه خاورميانه ، در سا –

 .ميليارد مترمکعب 7/1و افزايش حجم توليد  ميليارد مترمکعب 0/066توليد با  7102

ميليارد مترمکعب(  7/64با اختصاص بيشترين ميزان توليد گازطبيعی در منطقه خاورميانه بعد از ايران و قطر ) –

 به عربستان سعودی. 

ميليارد متر  5/8عمدتاً به دليل افزايش  ميليارد مترمکعب، 7/07به ميزان  افزايش توليد گازطبيعی آفريقا –

 مکعبی توليد مصر.

درصدی  8/4ميليارد متر مکعب و رشد  2/040چين بزرگترين توليد کننده منطقه آسيا و اقيانوسيه با توليد  –

 .توليد کننده گاز در جهان و حفظ موقعيت خود به عنوان ششمين 7102در سال 

 

 ق خط لوله  تجارت جهاني گازطبیعي از طری -4-4-2

در . در حال افزايش است (LNG)المللی و حمل و نقل دريايی  از طريق خطوط لوله بين گازطبيعی تجارت جهانی

 .تغييرات ساختاری در عرضه و تجارت گاز، موجب تغييراتی در بازار جهانی گاز گرديده است ،طول چند سال گذشته

ياالت متحده، موج دوم ايجاد ظرفيت مايع سازی مازاد از سوی در ا "گاز شيل"عرضه بيش از حد در بازار، انقالب 

گذاری گاز به شکل های تجاری و قيمتو ايجاد اخالل در مدل LNGاستراليا و اياالت متحده؛ موجب رشد سريع تجارت 

 .است راهبردهای خود و کشف بازارهای جديد کرده درسنتی شده و در نتيجه بازيکنان بازار را وادار به بازنگری 
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که رسيد ميليارد مترمکعب  6/0716و  4/0066واردات و صادرات گازطبيعی به ترتيب به ميالدی  7102در سال 

درصد افزايش داشته است. واردات گازطبيعی کشورهای عضو و غير  6/8درصد و صادرات  4/6واردات نسبت به سال قبل 

ميليارد متر مکعب بود. در  4/206و  6/461صادرات آنها ميليارد متر مکعب و  6/444و  8/867، به ترتيب OECDعضو 

درصد صادرات گاز جهان متعلق به دو منطقه اروپا و اورآسيا و آمريکای شمالی بوده است. در اين  6/60، 7102سال 

درصد آن  از طريق خطوط لوله صورت گرفته  6/26و   LNGدرصد از کل واردات گازطبيعی جهان به صورت 4/71سال، 

ميليارد متر  4/744به  7106ميليارد متر مکعب در سال  4/774از  OECDدر کشورهای  LNGتجارت جهانی . است

 رسيد.  7102مکعب در سال 

و مقايسه آن با  7102مهمترين تحوالت در خصوص مبادالت گازطبيعی مناطق و کشورهای مختلف جهان در سال 

 باشد:  سال گذشته، بدين شرح می

 يمی از واردات گازطبيعی جهان به کشورهای آلمان، ژاپن، چين، اياالت متحده آمريکا،اختصاص بيش از ن –

 ميليارد مترمکعب واردات. 5/646ايتاليا، ترکيه، هلند و مکزيك با 

اختصاص بيشترين حجم افزايش واردات گازطبيعی در سال مورد بررسی به کشورهای آلمان، چين و ترکيه با  –

ليارد متر مکعب و بيشترين حجم کاهش واردات به کشورهای مصر، ژاپن، امارات متحده مي 8/8و  0/06، 0/77

 .ميليارد متر مکعب 1/0و0/0، 7/0، 1/4و برزيل با 

و اختصاص  هيانوسيو اق ايآسو  ايو اورآساروپا  ميليارد متر مکعبی واردات کشورهای 4/44و  4/60افزايش  –

 ی درجهان به خود در سال مذکور.باالترين جايگاه وارد کنندگان گازطبيع

 درصدی واردات گاز اروپا به داليل متعددی نظير: 8/00افزايش  –

 افزايش واردات گاز کشورهای منطقه اروپا و اورآسيا به ويژه کشورهای OECD  و  7102اروپايی در سال

 اروپايی. OECD درصد از تجارت گاز طبيعی جهان به اروپا و اورآسيا و کشورهای 0/44و  8/46اختصاص 

   درصدی از کل واردات جهان و منطقه اروپا و  1/71و  1/01ميليارد متر مکعب و سهم  5/006با آلمان

 .جهانمنطقه و در  طبيعیرتبه نخست واردات گاز، دارای 7102در سال اورآسيا 

  و ترکيه. ثبت رکورد واردات گاز از روسيه در ميان ساير کشورهای اروپايی مربوط به دو کشور آلمان 

  افزايش واردات گاز آلمان عمدتاً به منظور پاسخگويی به نياز بخش صنعت اين کشور و تنها از طريق خط

گيرد. البته پس از صورت می "7نورد استريم و نورد استريم "لوله به ويژه خط انتقال روسيه و آلمان 

از  یمال تيبه حمان، اين کشور متعهد اعتراض اياالت متحده آمريکا به اين خط انتقال گاز روسيه و آلما

صادرکنندگان  گريو د آمريکا متحده االتيرا از ا LNGتواند ب شد تا یواردات ديجد ناليچند ترم اي كي

 نمايد.  افتيدر

  بسته  ،پشت سر گذاشتن سرمای شديدبه دليل  7102تقاضای گاز طبيعی ترکيه در سال افزايش روند

 . گاز طبيعی در اين کشورو واردات تورک از داليل افزايش مصرف شدن تنگه بسفر و فرودگاه آتا

  توليد.  و به دليل کاهش در درصد افزايش جهت ايجاد موازنه در افزايش تقاضا 5/02افزايش واردات کشور هلند با 
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  در  دومين و بزرگترين مصرف کننده منطقه پس از آلمان درصدی واردات گاز طبيعی ايتاليا، 1/2افزايش

  .7102ل سا

به دليل افزايش توليد گاز از منابع مشترک و غير مشترک،  7102ادامه روند نزولی واردات گاز مصر در سال  –

توسعه اکتشافات ذخاير گازی و عملياتی شدن  و همچنين های قديمیسيسات و چاهأتوسعه و نوسازی ت

 کور. در سال مذو افزايش توليد گاز  "نيل غرب دلتای" و "ظهر" هایميدان

 ميليارد مترمکعب واردات، بزرگترين واردکننده گازطبيعی جهان پس از آلمان. 4/005ژاپن با  –

ميليارد متر مکعب  8/86رکورد واردات ثبت پس از ژاپن و آلمان با  واردکننده بزرگ گاز طبيعیسومين چين  –

از طريق واردات  خود عیسوم نياز مصرفی گازطبي  تأمين حدود يك و 7102درصدی در سال  4/72افزايش و 

 .ظت از محيط زيستافسن  و ح غالزمنظور کاهش وابستگی به   به

 5/644اختصاص بيش از نيمی از صادرات گازطبيعی جهان به کشورهای روسيه، نروژ، قطر، آمريکا و کانادا با  –

 ميليارد مترمکعب.

کشورهای آمريکا، استراليا، اختصاص بيشترين افزايش حجم صادرات گازطبيعی در سال مورد بررسی به  –

 1/4ميليارد مترمکعب و بيشترين کاهش صادرات با  8/8و  6/00، 4/07، 4/02، 1/75روسيه، آلمان و نروژ با 

 ميليارد مترمکعب به کشور هلند.

صادرات گاز اياالت ن ميزان افزايش پيشی گرفتدرصدی رشد صادرات گاز طبيعی آمريکا و  6/48افزايش  –

 .آمريکا در گاز داخلی توليد افزايشات اين کشور به دليل متحده از وارد

 اين کشور.در پی افزايش قابل توجه توليد گاز طبيعی درصدی رشد صادرات گاز طبيعی استراليا  1/45افزايش   –

ميليارد متر مکعب حجم صادرات به  5/775درصد و  0/6صادرات گاز طبيعی روسيه با رشد ثبت رکورد   –

و حفظ موقعيت روسيه در بازار گاز اروپا به به گاز  اين کشورهابيانگر نياز رو به رشد  که کشورهای اروپايی

علت پويايی تقاضا و رقابتی باقی ماندن گاز اين کشور به لحاظ قيمت و توجيهی بر اهميت ادامه احداث خطوط 

 ، برای عرضه گاز به اروپا.(7نورداستريم ) 7لوله جريان شمالی

 دی رشد صادرات گازطبيعی نروژ و صادراتی تقريباً معادل توليد اين کشور.درص 1/8افزايش  –

دليل کاهش توليد طی دو سال متوالی و اعمال  ميليارد مترمکعب صادرات گازطبيعی هلند به 1/4کاهش  –

 . قوانين مبنی بر کاهش توليد از ميدان گرونينگن

از شدن با نوعی انزوای سياسی و ديپلماتيك  های ديپلماتيك با کشورهای عربی و مواجهتنشعليرغم قطر  –

خليج فارس همچنان بزرگترين صادر کننده گاز در منطقه جانب عربستان و برخی ديگر از کشورهای 

ميليارد متر مکعب علی  5/071ومين صادر کننده گاز جهان پس از روسيه و نروژ با صادرات سخاورميانه و 

 ت گاز طبيعی.ميليارد متر مکعب صادرا 7/0رغم کاهش 

ايران تنها کشور صادرکننده گازطبيعی در منطقه خاورميانه از طريق خط لوله، به علت عدم دسترسی به  –

 .LNGفناوری 
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و مقايسه آن با  7102مناطق و کشورهای مختلف جهان در سال  LNGمهمترين تحوالت در خصوص مبادالت 

 باشد:  سال گذشته، بدين شرح می

 آسيا و اقيانوسيه و خاورميانه.منطقه  صادراتی جهان توسط دو LNGصد از در 4/40و  1/42تأمين  –

قطر شريك ايران در ميدان عظيم گازی پارس جنوبی، سومين صادر کننده گاز دنيا و بزرگترين عرضه کننده  –

LNG  درصد صادرات  2/76جهان با سهمی معادلLNG .جهان 

 . 7102در سال درصد آن از طريق خط لوله  4/00درصد از صادرات گازطبيعی قطر و  2/88اختصاص  –

نيجريه، اياالت مالزی،  استراليا،کشور  به پنجقطر  بعد از جهان LNG حجم صادراتاز يك سوم  بيشاختصاص  –

 .ميليارد متر مکعب در سال مورد بررسی 0/70، 8/74، 5/72، 5/44، 4/27 با به ترتيبمتحده آمريکا و اندونزی 

درصد صادرات منطقه آسيا و اقيانوسيه به دو کشور  0/27جهان و  LNGکل صادرات درصد از  2/76اختصاص  –

 استراليا و مالزی.

از طريق  LNGهای  محمولهدرصد از  5/68 و واردات جهان LNGبر قله تجارت  منطقه آسيا و اقيانوسيه سلطه –

 در اين منطقه. LNGزايش تجارت به ويژه ژاپن و کره جنوبی به دليل افهای آسيا  های آزاد به مقصد پايانه آب

و قرار گرفتن اين دو  کره جنوبیبه ژاپن و LNGميليارد متر مکعب واردات  2/48 و 4/005حجم  اختصاص –

 .کشور دو گاز طبيعی در سبد سوخت مصرفی اينکشور در صدر خريداران و همچنين باقی ماندن 

 

 مصرف نهایي گازطبیعي  -4-4-2

ميليارد  4/0248به  7105ميليارد مترمکعب در سال 7/0668درصد افزايش از  0/7با مصرف نهايی گازطبيعی جهان 

اروپا و منطقه ميليارد مترمکعبی مصرف گاز در  2/74افزايش يافته که اين امر متأثر از افزايش  7106مترمکعب در سال 

ميليارد مترمکعب در آفريقا   7/7 ،خاورميانهميليارد مترمکعب در  4/7، هيانوسيو اق ايآسميليارد مترمکعب در  1/04، اياورآس

 2/7در منطقه آمريکای مرکزی و جنوبی با کاهش )در مقابل، مصرف است.  بوده منطقه آمريکای شمالی در  6/0و 

  بوده است.(، ميليارد مترمکعب

، کشاورزی حمل و نقلمصارف غير انرژی،  و عمومی، خانگی، تجاری، بخش صنعت طبيعی درسهم گازدر اين سال، 

مصرف  درصد بود. سهم 7/1و  2/1، 0/2، 2/00 ،1/04، 1/41 ،4/42 به ترتيبمصرف جهان از کل  و ساير مصارف

 د. باش درصد می 6/48و  0/50 به ترتيب OECDکشورهای عضو و غير عضو  گازطبيعی جهان در

و مقايسه آن با  7106 مهمترين تحوالت در خصوص مصرف گازطبيعی مناطق و کشورهای مختلف جهان در سال

 باشد:  سال گذشته، به شرح ذيل می

به  7106در سال OECD  و OECDافزايش روند مصرف گاز طبيعی در مقايسه با سال قبل در کشورهای غير  –

 درصد.  7/0و   1/4ترتيب به ميزان 

ده آمريکا، درصد( به کشورهای اياالت متح 4/50اختصاص بيش از نيمی از مصرف نهايی گازطبيعی جهان ) –

 روسيه، چين، آلمان، کانادا و انگلستان.
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 درصد(.  5/01روسيه ) درصد( و4/74مصرف نهايی گازطبيعی جهان به دو کشور آمريکا )از درصد  1/44اختصاص –

ميليارد مترمکعب به  4/4و  0/4، 2/2، 0/01، 6/00اختصاص بيشترين افزايش حجم مصرف نهايی به ترتيب با  –

، 0/4، 5/6، آلمان و اياالت متحده و اختصاص بيشترين کاهش مصرف نهايی به ترتيب با روسيه، چين، ايران

 .ميليارد مترمکعب به امارات متحده عربی، اندونزی، کانادا و ونزوئال 1/7و  7/7

ميليارد متر مکعب به اياالت متحده آمريکا  4/412اختصاص باالترين ميزان مصرف نهايی گازطبيعی جهان با  –

درصد( و همچنين اختصاص باالترين ميزان افزايش مصرف نهايی در منطقه آمريکای شمالی به  4/74 )با سهم

 ميليارد مکعب افزايش. 4/4اياالت متحده با 

درصد در ميان ساير  0/44کننده گاز جهان به منطقه اروپا و آسيا با سهم اختصاص جايگاه نخست مصرف –

به ويژه در بخش صنعت و بهبود شور روسيه، آلمان و انگليس مناطق به دليل افزايش مصرف گاز در سه ک

 طبيعی. شرايط اقتصادی و توليد برق از گاز

  اختصاص جايگاه نخست مصرف گازطبيعی در منطقه اروپا و آسيا به روسيه و باالترين افزايش حجم مصرف

 . 7106ميليارد متر مکعب افزايش در سال  6/00گازطبيعی با 

  ان به واردات گازطبيعی به دليل پر هزينه بودن استخراج از منابع داخلی و نياز دو بخش آلموابستگی شديد

 خانگی و صنعت به عنوان بزرگترين مصرف کنندگان گازطبيعی اين کشور. 

  های ماليات سوخت به دليلدر انگلستان های گاز سوز در اروپا به ويژه در نيروگاه گازطبيعیافزايش مصرف

همچنين افزايش مصرف در سن  و زغالبه موجب آن جايگزين شدن گازطبيعی با  و (CPFفسيلی )

 .توليد برقدر  ایهستههای گاهونيرتوليد جبران کاهش برای فرانسه 

اختصاص باالترين ميزان مصرف گاز طبيعی در منطقه خاورميانه به دو کشور ايران و عربستان سعودی و در  –

ميليارد مترمکعب کاهش و رشد مصرف گاز طبيعی در اين  5/6ربی با مقابل کاهش مصرف امارات متحده ع

 د. منطقه با آهنگی کن

های صنعت و به ويژه بيشترين افزايش مصرف گازطبيعی در منطقه آفريقا به الجزاير و مصر در بخشاختصاص  –

 .7106نيروگاهی در سال 

دارای بيشترين افزايش مصرف در سال کننده گازطبيعی منطقه آسيا و اقيانوسيه و چين بزرگترين مصرف –

 . سن  با گازطبيعیبا توجه به سياست جايگزينی زغال 7106

 ای.افزايش تقاضای گاز هند و کره جنوبی به دليل کاهش دسترسی اين دو کشور به انرژی هسته –

جايگزينی  و ای اندازی مجدد راکتورهای هسته راه به دليل کاهش تقاضای گازطبيعی در بخش نيروگاهی ژاپن –

با و انتظار کاهش تقاضای واردات گازطبيعی اين کشور  های گازی سيکل ترکيبی جديد با بازدهی باالترتوربين

 .اندازی ساير راکتورها راه

 
 های فسيلی در توليد برق. بر استفاده از سوختماليات :  (Carbon Price Floorکربن )کف قيمت (0
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 8/00و  1/04،  2/02، 0/71،  4/74،  4/046بيشترين ظرفيت ذخيره سازی گازطبيعی با  7102سال  در پايان

  ربوط به کشورهای اياالت متحده آمريکا، آلمان، کانادا، ايتاليا، هلند و فرانسه بوده است. ميليارد مترمکعب به ترتيب م

 

 قیمت گاز طبیعي و گازطبیعي مایع شده  -0-4-2

 نيز متأثر از منطقهها در هر متيق راتييتغتوان محاسبه کرد.  را معموالً نمیقيمت جهانی برای گازطبيعی متوسط 

قيمت اسمی گازطبيعی در ، 7102در سال باشد. های زمانی مشخص میدر دوره ات آنهارييو تغ یا ی منطقهعرضه و تقاضا

، 6/74، 1/76بيشترين افزايش قيمت به ترتيب  دارای افزايش بود به طوری که بازارهای مختلف نسبت به سال گذشته

ره(، انگليس، اياالت متحده، سيف ژاپن، در بازارهای هلند، جی کی ام )ژاپن و ک درصد 7/4و  2/06،1/04، 4/71، 2/74

  آلمان و کانادا اتفاق افتاده است.

جی کی ام )ژاپن و کره(، انگليس، تی تی اف هلند ، باالترين قيمت گازطبيعی متعلق به سيف ژاپن، 7102در سال  

مورد بررسی، قيمت  در سالت. دالر به ازای هر ميليون بی تی يو بوده اس 6/5و  2/5، 8/5، 0/2، 0/8و آلمان به ترتيب با 

 داشته است. درصد افزايش 2/06ژاپن  LNG سيف

 1/4به  7106بی تی يو در سال  ميليوندالر به  6/0و  5/7آمريکا و کانادا به ترتيب از  هایقيمت گازطبيعی در بازار

و  6/4آلمان و انگليس از  گازطبيعیاين در حالی است که قيمت رسيد.  7102بی تی يو در سال  ميليوندالر به  6/0و 

قيمت گازطبيعی در بازار اياالت متحده  .دالر به ميليون بی تی يو رسيد 8/5و  6/5بی تی يو به  ميليوندالر به  2/4

 آمريکا تقريباً نصف قيمت آن در بازار آلمان و انگليس است. 

نسبت نرخ رشد تقاضای گاز طبيعی  توان به افزايشمی 7102در سال  طبيعی قيمت گاز افزايشامل وعاز مهمترين 

 اشاره نمود. های فسيلی در ترکيب انرژی جهان ديگر سوختبه 

برای  7107سال  پس از يك دوره کاهش ازقيمت واردات گازطبيعی توسط خط لوله برای اعضای اتحاديه اروپا 

اياالت متحده آمريکا برای اولين  واردات گاز طبيعیقيمت  تجربه کرد.، 7102در سال را درصد افزايش  4/06اولين بار 

 بيشتر شده و 7102اين دو در سال  بينشکاف قيمت  .داشته استدرصد افزايش  8/06به ميزان  7104بار از سال 

 به کاهش اروپا به نسبتآمريکا  گازواردات  در نتيجه، قيمت بازار .همگرايی موجود در سال گذشته را تغيير داده است

 باالترين قيمت واردات گازطبيعی به وسيله خط لوله. رسيددالر  6/5در برابر  دالر 5/7يعنی  یدرصد 5/47قابل توجه 

دالر  5/7قيمت متعلق به اياالت متحده آمريکا از کانادا با ترين  و پائيندالر  0/2متعلق به کشور انگليس از هلند با قيمت 

 بر ميليون بی تی يو بوده است. 

متحده  اياالت درصد، 6/04تحاديه اروپا برای کشورهای عضو ا یواردات  LNG قيمتش متوسط افزاي ،7102در سال 

 0/04و  1/06به ترتيب  (دالر بر ميليون بی تی يو 0/8با الگوی واردات مشابه يعنی )درصد و برای ژاپن و کره  5/07

 .درصد افزايش را در برداشته است

دالر بر ميليون بی  5/5ر بر ميليون بی تی( در مقايسه با بازار اروپا )دال 5/4اياالت متحده )بازار   LNGقيمت واردات

 4/4تی يو(، همچنان پايين باقی ماند اين در حالی است که قيمت واردات گاز طبيعی به آمريکا از طريق خط لوله، حدود 
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 دالر بر ميليون بی تی يو ارزان تر از بازار اتحاديه اروپا است.  

از  کمی کمتر دالر بر ميليون بی تی يو(، 5/5) 7102در سال اروپا  کشورهای عضو اتحاديه یواردات LNGقيمت 

به عنوان منبع واردات  LNG رقابت بود که بيانگر دالر بر ميليون بی تی يو( 6/5) لوله وطخط از طريق قيمت واردات

 اند. وارداتی را داشته، LNGيشترين قيمت ب ودالر بر ميليون بی تی ي 0/8با  7102در سال  ژاپن و کره ت.برای اروپا اس

دالر بر ميليون بی تی  7/4متعلق به مبادالت ترينيداد و توباگو به اياالت متحده با  LNGکمترين ميزان قيمت صادرات 

 . باشدیميليون بی تی يو مدالر بر  4/07  با مربوط به صادرات الجزاير به ژاپن LNGيو است و بيشترين ميزان قيمت صادرات 

و  6/5به ترتيب ، OECDبخش صنعت و خانگی در کشورهای  دو ، متوسط قيمت گازطبيعی در7102در سال 

 ميليون بی تی يوبر  دالر 1/4و 8/02 به ترتيب بااياالت متحده و  سوئيسبود. کشورهای  ميليون بی تی يوبر  دالر 8/04

به  ميليون بی تی يوبر  دالر 8/8و  6/48با ترکيه و د سوئ و ترين قيمت گازطبيعی را در بخش صنعت باالترين و پائين

 اند.  خانگی دارا بوده ترين قيمت گازطبيعی را در بخش ترتيب باالترين و پائين

دهد که شاخص قيمت  نشان می OECDدر کل کشورهای عضو  7102بررسی شاخص قيمت گازطبيعی در سال 

بوده  7101سال پايه  کمتر ازدرصد  6/6 و در بخش صنعت 7101پايه  بيشتر از سالدرصد  8/2خانگی   اسمی در بخش

 کمتر ازدرصد  0/06درصد و  6/5به ترتيب  نيز های ياد شده است. اين در حالی است که شاخص قيمت واقعی در بخش

  .بوده است 7101سال پايه 

 

 هاي تجدیدپذیر  برق و انرژي -4-2

 ظرفیت نصب شده برق  -1-4-2

بود مگاوات  7648261معادل  OECDدر کشورهای های برق کل ظرفيت نصب شده نيروگاه 7106سال در پايان 

با ظرفيت خاورميانه و آمريکای شمالی درصد رشد داشته است. در اين سال دو منطقه  2/0که نسبت به سال قبل از آن 

 OECDکشورهای نصب شده در به ترتيب بيشترين و کمترين ظرفيت مگاوات  02561و  0414781نصب شده معادل 

به چهار کشور  OECDکل ظرفيت نصب شده برق در کشورهای از درصد  7/61در اين سال  اند.را به خود اختصاص داده

 آمريکا،  ژاپن، آلمان و کانادا اختصاص داشته است.

توان در را می وتمتفاوت است و اين تفا  OECDها و توليد برق در ميان کشورهایالگوی گسترش ظرفيت نيروگاه

جستجو کرد. سهم  گذاری در هر کشور،استفاده از نوع منابع و اقتصاد کشورها در توليد برق و همچنين سياست

از کل ظرفيت نصب و ساير ای هستههای حرارتی، آبی، تجديدپذير )بادی، زمين گرمايی، خورشيدی و جز و مد(،  نيروگاه

  بود.درصد  0/1، و  7/01، 8/05، 6/06، 4/52به ترتيب  OECDدر کشورهای شده 

و  5181 ،5451، 8111، 00271، 04481کشورهای آمريکا، ژاپن، کره جنوبی، ترکيه، آلمان و مکزيك به ترتيب با 

. از سوی اندبه خود اختصاص دادهها، بيشترين افزايش را در ميان ساير کشورها افزايش در ظرفيت نيروگاهمگاوات  4601

بيشترين کاهش ظرفيت نيروگاهی را در اين سال مگاوات  0421و  7811، 4041نادا، ايتاليا و استراليا نيز با ديگر کا

و  4571، 5821کشور به ترتيب با سه های حرارتی اين . اين کاهش عمدتاً به دليل کاهش ظرفيت نيروگاهنداداشته
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 بوده است. مگاوات  0671

مگاوات  00671با  7106در سال  OECDهای حرارتی در کشورهای ه نيروگاهظرفيت نصب شد حرارتي:هاي نیروگاه

در  OECDهای حرارتی کشورهای درصد از نيروگاه 1/52، حدود 7106در سال رسيد. مگاوات  0686671کاهش به 

ی نسبت به های حرارتدر اين سال بيشترين افزايش ظرفيت نصب شده نيروگاهاست. بوده اختيار دو کشور آمريکا و ژاپن 

اين در حالی است که افزايش به کشورهای کره جنوبی و ژاپن اختصاص داشته است. مگاوات  4821و  5451با  7105سال 

کاهش اختصاص داشته مگاوات  5821و  6641به آمريکا و کانادا با  7106های حرارتی در سال بيشترين کاهش نيروگاه

نسبت به سال قبل از آن عمدتاً  7106در سال  OECDکشورهای ارتی های حردر نيروگاه مگاوات 00671است. کاهش 

های از اين افزايش به نيروگاهمگاوات  54461ها جبران شده که البته در ساير انواع نيروگاهمگاوات  60411با افزايش 

تغيير  ،حيطیمهای زيستبادی، خورشيدی و جزر و مد اختصاص داشته است. از سوی ديگر اعمال قوانين و محدوديت

باعث شده تا برای توليد برق به مصرف سوخت  ،های توليد برقدر ترکيب سوخت و همچنين پيشرفت در تکنولوژی

  .فسيلی کمتری نياز باشد

-کشورهایدر  7106در سال  ایهای آبی و تلمبه ذخيرهظرفيت نصب شده نيروگاه اي:آبي و تلمبه ذخیرههاي نیروگاه

OECD  486041 های برق آبی راه مگاوات افزايش يافته است. زيرا نيروگاه 5241بوده که نسبت به سال قبل ت مگاوا

 برای اجرای کاهش کربن در توافقنامه پاريس مقرون به صرفه و سازگار با محيط زيست قابل اعتماد، کارآمد،حلی 

، کانادا، ترکيه و پرتغال بوده است. اين افزايش ظرفيت متعلق به کشورهای سوئيساز درصد  61حدود شوند. محسوب می

های حرارتی به خود اختصاص داده نيروگاه برق آبی بيشترين سهم از کل ظرفيت نصب شده جهانی را بعد از نيروگاه

درصد در  1/41در منطقه اروپا و اورآسيا،   OECDکشورهایهای برق آبی درصد ظرفيت نيروگاه 7/44است. بالغ بر 

درصد در منطقه آمريکای مرکزی و جنوبی قرار دارد. کشور  4/0درصد در آسيا و اقيانوسيه و  5/04آمريکای شمالی، 

 1/70داراست و به تنهايی  OECD، بيشترين ظرفيت نيروگاه برق آبی را در ميان کشورهای مگاوات 017661آمريکا با 

های ، باالترين سهم ظرفيت نيروگاه7106ال های برق آبی اين کشورها را دارد. در سظرفيت نصب شده نيروگاهاز درصد 

درصد همچنان به کشور نروژ اختصاص  0/64با  OECDهای هر يك از کشورهای آبی هر کشور از کل ظرفيت نيروگاه

لوکزامبورگ، ايسلند، سوئيس،  نظير:  OECDاين در حالی است که عالوه بر نروژ، برخی کشورهای عضو داشته است.

 اند.دادههای برق آبی اختصاصخود را به نيروگاه درصد از ظرفيت برق 51تريش و التويا بيش از زالندنو، کانادا، ا

 410801 معادل 7106در پايان سال  OECDدر کشورهای ای های هستهظرفيت نيروگاه اي:هاي هستهنیروگاه

در بين کشورهای  7106ال در س ایهای هستهبود. سهم مناطق مختلف از کل ظرفيت نصب شده نيروگاهمگاوات 

OECD  در باشد.درصد می 4/70آسيا و اقيانوسيه  و درصد 4/41درصد، اروپا  7/48به ترتيب شامل آمريکای شمالی 

 درصد ظرفيت نصب 4/25ای است. بيش از درصد ظرفيت برق جهان متعلق به انرژی هسته 7/01سال مورد بررسی، 

به چهار کشور اياالت متحده آمريکا، فرانسه، ژاپن و کره جنوبی اختصاص  OECDای کشورهای های هستهشده نيروگاه

 1/44بالغ بر  7106در سال  OECDکشورهای ای  هستههای ظرفيت نيروگاهاز کل به تنهايی سهم آمريکا داشته است. 

ترتيب  بهدرصد  2/2ی با و کره جنوبدرصد  2/04با  ، ژاپندرصد 6/71کشورهای فرانسه با   پس از آمريکا، بوده است.درصد 
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از ظرفيت مگاوات  64041فرانسه کشوری است که  .اند را از اين نظر به خود اختصاص داده و چهارم سوم ،های دوم رتبه

براساس يك و  ای بسيار فعال است در حوزه توسعه تکنولوژی هستهاين کشور  باشد.ای میهايش از نوع هستهنيروگاه

باشد. سومين کشور بزرگ ای میهای اين کشور از نوع هستهظرفيت نيروگاهدرصد از  4/48د مشی امنيت انرژی، حدو خط

در ای ژاپن است. از داليل روند صعودی توليد برق از انرژی هسته OECDای در ميان کشورهای های هستهدارنده نيروگاه

و آسيب پذيری ناشی از خاورميانه،  هایکشورنفت و واردات سوخت فسيلی به ويژه ذخاير انرژی داخلی ژاپن، کمبود 

بعد از ژاپن، کره  بوده است.مگاوات  40481، 7106ای ژاپن در سال های هستههای نفتی است. ظرفيت نيروگاهبحران

. بخش اعظم مصرف انرژی استعمده وارد کننده يك کره جنوبی ای قرار دارد.ظرفيت برق هستهمگاوات  74071جنوبی با 

اين کشوراز سوخت فسيلی است که به دليل منابع ناکافی داخلی، تقريباً تمامی اين سوخت فسيلی از محل  انرژی اوليه

  .کره جنوبی بوده استدرای  يل افزايش توسعه انرژی هستهترين دال اصلیاز شود، و همين امر واردات تأمين می

های  در ميان فناوریو  اند جهان بدل گشته تجديدپذيرها اکنون به جريان اصلی صنعت برق :هاي تجدیدپذیرانرژي

)آبی، بادی، های تجديدپذير انرژیسهم هستند. پيشتازان بازار  خورشيدی فتوولتاييك برق و تجديدپذير، برق بادی

است  درصد 4/47حدود  OECDکشورهای ها در خورشيدی و جزر و مد و زمين گرمايی( از ظرفيت نصب شده نيروگاه

های فسيلی، دار در توليد سوختهای سنگين و ادامهعلی رغم يارانه باشد.می درصد 8/05آبی  هایهنيروگا با کسر که

های فسيلی و گذاری در ظرفيتهای جديد برق تجديدپذير بيش از دو برابر مجموع سرمايهگذاری در ظرفيتسرمايه

مرتبط با  7102يه گذاری در توليد برق در سال پذيری قيمتی، بيش از دو سوم سرماای بود. به لطف بهبود رقابتهسته

 تجديدپذيرها بود.

 و مگاوات افزايش 061 با OECDکشورهای در  ظرفيت نصب شده انرژی زمين گرمايی هاي زمین گرمایي:نیروگاه

کل ظرفيت سهم هر يك از مناطق از رسيد.  7106در سال مگاوات  2751به  7105درصد رشد نسبت به سال  2/7

 4/40درصد، اروپا و اورآسيا  6/42 آمريکای شمالی به ترتيب عبارتند از: OECDکشورهای زمين گرمايی در ه نصب شد

 درصد.  8/71درصد و آسيا و اقيانوسيه 

کشورهای در 7106در سال  خورشيدی و جزر و مدهای ظرفيت نيروگاه :خورشیدي و جزر و مدهاي نیروگاه

OECD  درصد از اين  5/26حدود و افزايش يافت مگاوات  78021که نسبت به سال قبل  گرديدمگاوات  064761بالغ بر

 افزايش مربوط به سه کشور آمريکا، ژاپن و انگلستان بوده است. 

 درصد ظرفيت نصب 6/47، در مجموع مگاوات 47141و  41271به ترتيب با آلمان و ژاپن کشور  دو ،7106سال در 

 5/07و  5/06در سال مورد بررسی، به ترتيب اند. را به خود اختصاص داده مد خورشيدی و جزر وهای شده نيروگاه

های خورشيدی و جزر و مد اختصاص داشته است. آلمان درصد از ظرفيت نصب شده برق در اين دو کشور به نيروگاه

 مناطقهريك از ، سهم 7106در سال پذير در دنيا حفظ نموده است. همچنان برتری خود را در استفاده از انرژی تجديد

آمريکای شمالی است: بوده به اين شرح  OECDدر کشورهای  خورشيدی و جزر و مدهای مختلف از کل ظرفيت نيروگاه

   درصد. 1/0ساير مناطق درصد و  5/76آسيا و اقيانوسيه  ،درصد 0/54اروپا و اور آسيا درصد،  4/06
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 بودمگاوات  764821معادل  7106در پايان سال  OECDهای ی کشوربادهای ظرفيت نيروگاه هاي بادي:نیروگاه

 سال در یباداز انرژی برق در توليد پيشرفت بازار جهانی افزايش داشته است. مگاوات  75471که نسبت به سال قبل 

تان انگلس و درصد از اين افزايش ظرفيت به سه کشور اياالت متحده آمريکا، آلمان 2/60حدود  و ادامه يافتنيز  7106

های بادی به دليل  نيروگاه ،های تجديدپذيرهای حمايتی برای استفاده از انرژیدر پی اعمال سياستداشت. اختصاص 

های های بادی بين سالظرفيت نيروگاه  اند.ارزان بودن قيمت برق توليد شده، طی ساليان اخير، توسعه چشمگيری داشته

اند، افزايش گذاری کردهپذير سرمايههای تجديدها در زير ساخت انرژیبه دليل آن که بسياری از کشور 7106و  7112

  درصد طی اين دوره رشد داشته است. 5/04بطوری که به طور متوسط ساالنه  قابل توجهی داشته

درصد،  6/46آمريکای شمالی به ترتيب  7106های بادی در سال سهم مناطق مختلف از ظرفيت نصب شده نيروگاه 

، مگاوات 80761با  اياالت متحده آمريکاباشد. می 4/1آمريکای مرکزی و جنوبی و  5/4آسيا و اقيانوسيه  ،درصد 7/56اروپا 

کشور در اختيار دارد. پس از آمريکا، دو  OECDهای بادی را در ميان کل کشورهای بيشترين ظرفيت نصب شده نيروگاه

های بادی سهم اين سه کشور از مجموع ظرفيت نصب شده نيروگاهارند. قرار د، مگاوات 27561آلمان و اسپانيا در مجموع با 

 .باشددرصد می 4/58معادل  OECDکشورهای 

که  بودمگاوات  7481معادل  OECDدر کشورهای  7106ها در پايان سال نيروگاهاين ظرفيت  ها:نیروگاهسایر 

ها متعلق به کشور درصد ظرفيت اين نوع نيروگاه 1/57افزايش داشته است. در اين سال مگاوات  61نسبت به سال قبل 

 اياالت متحده آمريکا بوده است.

 

 عرضه برق  -2-4-2

 که توليد اين کشورها تنها با اندکینشان دهنده آن است  7102در سال  OECDبرق در کشورهای  توليدبررسی 

درصد توليد برق کشورهای  0/56 در اين ساله است. تراوات ساعت رسيد 6/00147نسبت به سال قبل به افزايش 

OECD های درصد از انرژی 6/07درصد از انرژی آبی و  2/02ای، درصد از انرژی هسته 4/04های فسيلی، از سوخت

برخی از تحوالت بخش عرضه برق در برخی از کشورهای جهان  به ويژه کشورهای   پسماندها بوده است. پذير وتجديد

OECD  باشد:  می بدين شرح 7102در سال 

درصد نسبت به سال قبل( در  2/4با افزايش )برق چين ناويژه تراوات ساعتی توليد  7/722افزايش چشمگير  –

 .  7102سال 

درصد نسبت به سال قبل ( در 6/7با افزايش )برق ژاپن ناويژه تراوات ساعتی توليد  7/72افزايش چشمگير  –

 . 7102سال 

به دليل کاهش  OECDدر کشورهای   7102های برق آبی در سال اهنيروگ درصدی توليد برق از 4/1کاهش  –

درصد ،  6/55در اروپا و بيشترين کاهش به ويژه در کشورهای پرتغال، اسپانيا و فرانسه به ترتيب با ها بارش

 درصد در مقايسه با سال قبل در اين کشورها. 1/06درصد و  4/42

و نده برق و مهمترين انرژی تجديدپذير مولد برق در جهان منبع توليدکن دوميننرژی برق آبی به عنوان ا –
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به   7102 در سال OECDدر بين کشورهای  درصد 7/77و  6/76توليد برق آبی با سهم اختصاص بيشترين 

 های برق آبی در اين دو کشور. ا و اياالت متحده آمريکا به دليل افزايش ظرفيت نيروگاهکاناد هایکشور

 .OECD های تجديدپذير، دومين منبع انرژی تجديدپذير در ميان کشورهایدرصد از کل انرژی 0/74انرژی باد با توليد  –

درصد به کشور آمريکا و  6/46اختصاص باالترين سهم توليد برق بادی از کل برق توليدی از اين حامل انرژی با  –

  .های بادی در اين دو کشور جديد نصب شده نيروگاه هایدرصد به دليل ظرفيت 4/05بعد از آن به آلمان با 

های تجديدپذير و پسماندها  در هر کشور اختصاص باالترين سهم توليد برق بادی از کل برق توليدی از انرژی –

 درصد. 5/66درصد به کشور ايرلند و بعد از آن به دانمارک با  5/81با 

 و های شهری تجديدپذيرپسماندای، تلمبه ذخيرهگرمايی، اختصاص بيشترين توليد برق بادی، زمين –

 OECDدر بين کشورهای  7102در سال  و برق خورشيدی )فتوولتائيك( سوخت زيستی جامد ،پذيرناتجديد

 درصد به کشور اياالت متحده آمريکا.  2/75و  0/76 ،5/74 ،5/44، 6/44، 6/46 به ترتيب به ميزان

با  های حرارتی خورشيدی از نيروگاه  ،7102در سال  OECDاختصاص بيشترين توليد برق در بين کشورهای  –

 درصد به کشور ژاپن.  0/68با  پسماند صنعتی درصد به کشور اسپانيا و اختصاص بيشترين توليد برق از 6/67

به کشور  7102 در سال OECDدرصد در بين کشورهای  7/47اختصاص بيشترين توليد برق از منابع بيوگاز با  –

در مجلس قانونی  به تصويب رسيدن ای اين کشور به دليلوليد برق هستهتراوات ساعتی ت 4/8و کاهش  آلمان

 .ایهسته های برقتدريجی نيروگاهتوقف آلمان مبنی بر 

به دليل  7102و  7106های بين سال OECDای در کشورهای تراواتساعتی توليد برق هسته 5/04کاهش  –

 ای در اين کشورها.تعمير و نگهداری چندين نيروگاه هسته

رق مورد نياز خود از درصد از ب 6/20 مينأتوانايی باالی اين کشور در تفرانسه و  در ایتوليد برق هستهباالی فناوری  –

 .7102 جهان در سال در برق صادرکننده ترينبزرگ و تبديل شدن اين کشور به عنوان ایطريق انرژی هسته

، اسپانيا، فنالند، ايتاليا، زالندنو، کشورهايی با کزامبورگلودانمارک، آلمان، انگلستان، پرتغال، ايرلند، ايسلند،  –

 های تجديدپذير )به استثنای برق آبی(.درصد توليد برق از انرژی 71بيش از 

به  OECDدرصد در بين کشورهای  1/28با های زيستی مايع  سوختساير اختصاص بيشترين توليد برق از  –

 کشور ايتاليا. 

به  OECDدر بين کشورهای  درصد 8/54و  درصد 0/45از امواج و جزر و مد با اختصاص بيشترين توليد برق  –

 های فرانسه و کره جنوبی. کشور

پس از حادثه نيروگاه فوکوشيما و همچنين  7106ای در سال کاهش اتکای توليد برق ژاپن به انرژی هسته –

ای اندازی مجدد راکتورهای هستههای فسيلی و راهدرصد توليد برق اين کشور با تکيه بر سوخت 4/26توليد 

 تراوات ساعتی آن نسبت به سال قبل.  6/04و افزايش توليد  7102ژاپن در سال 

 0/65های فسيلی سهم سوختکه ساعت بوده  تراوات 6/75180برق جهان معادل ناويژه  توليد، 7106در سال 

 درصد و 4/7صد، سوخت زيستی و پسماند در 4/5درصد، خورشيدی و بادی  4/01ای درصد، هسته 6/06درصد آبی 
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باشد. رشد توليد برق در کليه مناطق جهان مثبت بوده و منطقه آسيا و اقيانوسيه با سهم درصد می 4/1زمين گرمايی 

. درصد از کل توليد برق جهان از باالترين ميزان توليد برق برخوردار است 4/44

ساعت بوده و سهم توليد برق از تراوات 7/06861، معادل 7106سال های قابل احتراق در  توليد برق جهان از سوخت

، 4/44 ،8/56 های زيستی و پسماند به ترتيبگازطبيعی، نفت و سوخت، سن  و محصوالت گازی حاصل از آن انواع زغال

 است.  ساعت رسيده تراوات 6/06406به  7106های فسيلی در سال باشد. توليد برق از سوختدرصد می 4/4و  5/5

توليد شده است. ساعت برق   تراوات 4/6564سن  و محصوالت گازی حاصل از آن در مجموع  انواع زغالاز در اين سال 

، 4/28به ترتيب با  سن  و محصوالت گازی حاصل از آن زغالآمريکای شمالی، اروپا و اورآسيا و آفريقا، در آسيا و اقيانوسيه، 

درصد  7/7و  2/04و آمريکای مرکزی و جنوبی و همچنين خاورميانه به ترتيب با سهم درصد بيشترين  1/46و  4/40، 1/44

 اين مناطق داشته است. های قابل احتراق حاصل از سوخترا در توليد برق کمترين سهم 

نيز گاز و آسيا و اقيانوسيه  آفريقا ، آمريکای مرکزی و جنوبی ،اروپا و اورآسياآمريکای شمالی،  ،خاورميانه در مناطق

های حاصل از سوخت درصد بيشترين سهم از توليد برق 6/06و  1/46، 4/42، 4/48 ،8/51، 4/21طبيعی به ترتيب با 

 اين مناطق را به خود اختصاص داده است.   قابل احتراق

 باشد: بدين شرح می 7106برخی از تحوالت بخش عرضه برق در مناطق و کشورهای مختلف جهان در سال 

 درصد( ، بزرگترين کشور توليد کننده برق جهان 8/74ارا بودن حدود يك چهارم توليد برق جهان )چين با د –

  های بعدی قرار دارند.به ترتيب در جايگاه آمريکا، هندوستان، روسيه و ژاپناست. 

 یددرص 7/44سن  و گازهای حاصل از آن با در اختيار داشتن سهم  جايگاه نخست چين در توليد برق از زغال –

با وجود گسترش سهم استفاده از منابع انرژی تجديدپذير در توليد برق مورد از مصرف اين سوخت در جهان 

های قابل سن  و گازهای حاصل از آن نسبت به ساير سوختدرصدی مصرف زغال 4/64و سهم  خود نياز

توافق  چين برخالفزار بر بادرصدی از کل توليد برق اين کشور و ادامه تسلط اين سوخت  7/68و  احتراق

 .های فسيلیتوليد سوخت نسبت به کاهش پاريس

 7/47ای با سهم به چين، از انرژی هسته یدرصد 6/78انرژی برق آبی در جهان با سهم از جايگاه نخست توليد برق  –

 درصد. 6/04های زيستی و پسماندها با و از سوخت یدرصد 8/77گرمايی با سهم و از انرژی زمين یدرصد

تراوات ساعت کاهش  0/6و  0/01، 0/04با  7105اختصاص بيشترين کاهش ميزان توليد برق نسبت به سال  –

 فرانسه، ونزوئال و اسپانيا. هایبه کشوربه ترتيب 

، کره روسيه چين،ای در جهان به ترتيب شامل آمريکا، فرانسه، بزرگترين کشورهای توليد کننده برق هسته –

 ای جهان تنها در سه کشور آمريکا، فرانسه و چين.توليد تقريباً نيمی از برق هستهو  کانادا و آلمان جنوبی،

درصد  2/86و تأمين  7106درصد برق توليدی منطقه آفريقا به کشور آفريقای جنوبی در سال  4/40اختصاص  –

 .های فسيلیسوختهای آن از از سوخت مورد نياز نيروگاه

و خاورميانه در  آسيا و اقيانوسيه در کشورهای منطقهناويژه برق  درصدی توليد 6/7درصدی و  0/5افزايش  –

 نسبت به سال قبل. 7106سال 
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نشان دهنده آن است که اين کشورها در مجموع  7102در سال  OECDبررسی ترکيب عرضه برق در کشورهای 

 OECDن واردات برق کشورهای اند. بيشترين ميزا ساعت برق صادر کرده تراوات 4/465ساعت برق وارد و  تراوات 0/424

 تراوات 4/81ساعت مربوط به کشور اياالت متحده آمريکا و بيشترين ميزان صادرات برق با   تراوات 2/65در اين سال با 

، 8/67در اين سال پنج کشور کانادا، آلمان، فرانسه، سوئد و نروژ به ترتيب با بوده است. آلمان ساعت مربوط به کشور  

  اند.تراوات ساعت، باالترين خالص صادرات برق را داشته 7/05و  1/06، 0/41و  5/57

ساعت بوده و باالترين  تراوات 1/274و  4/277حجم واردات و صادرات برق کل جهان به ترتيب  7106در سال 

 4/464باشد. واردات برق اين منطقه در سال مورد بررسی حجم تبادل برق مربوط به منطقه اروپا و اورآسيا می

درصد صادرات  6/66ساعت برابر تراوات 0/487درصد کل واردات جهانی برق و صادرات آن  4/64ساعت معادل  تراوات

  باشد.جهانی برق می

 6/0416و  0/0624ها در دنيا به ترتيب معادل در اين سال، ميزان تلفات انتقال و توزيع و مصارف داخلی نيروگاه

درصد از کل توليد ناويژه برق جهان بود. کمترين سهم تلفات انتقال و توزيع از توليد  7/5و  6/2ساعت برابر با  تراوات

و بيشترين درصد  2/2و  6/6 ، 4/6با و اروپا و اورآسيا  آمريکای شمالی، آسيا و اقيانوسيهناويژه برق به ترتيب به مناطق 

و آمريکای مرکزی  درصد به ترتيب به مناطق6/07 و 1/04، 5/05 سهم تلفات انتقال و توزيع از توليد ناويژه برق با

 اختصاص يافت. خاورميانه  آفريقا و جنوبی،

 

 مصرف نهایي برق  -4-4-2

در دنيای امروز مصرف برق يکی از محورهای اصلی جهت تضمين دستيابی به توسعه اقتصادی در هر کشور به شمار 

های اخير يکی از  يابد. در سال ر آن کشور نيز افزايش میتر شدن هر کشوری ميزان مصرف برق د رود. با پيشرفته می

  های اصلی کشورها و سياستگذاران بخش انرژی آنها، پاسخ گويی به تقاضای روز افزون مصرف برق و تأمين منابع دغدغه

رح شدن های اخير با مط راهکارهای مناسب برای پاسخگويی به اين نياز روز افزون بوده است. هرچند در سالارائه و 

سازی، مصرف برق در کارهای بهينه جويی انرژی و بکارگيری راه های صرفه مالحظات زيست محيطی، اعمال سياست

گردد بطوری  جهان تا حدودی کنترل گرديده، اما همچنان يکی از پرکاربردترين موارد مصرف نهايی انرژی محسوب می

تراوات ساعت رسيد. رشد  5/71864تراوات ساعت( افزايش به  4/655درصد ) 1/4با  7106که مصرف نهايی برق در سال 

پس از   7101تقاضای برق دو برابر تقاضای کل انرژی است. شايد اين افزايش بيشترين افزايش در مصرف برق از سال 

ر برای های اخيای دو راه حل سالهای تجديدپذير و انرژی هستهحران جهانی اقتصاد به شمار رود. انرژیببهبود نسبی 

   روند.پاسخ گويی به افزايش تقاضای برق به شمار می

، 8/0147با مصرف  ، آمريکای مرکزی و جنوبیساعت برق تراوات 8/4557با مصرف  آمريکای شمالی ،7106 در سال

ا مصرف نيز ب و آسيا و اقيانوسيه 6/644با مصرف  ، آفريقا4/675با مصرف  ، خاورميانه5/4446با مصرف  اروپا و اورآسيا

درصد از کل مصرف جهانی را به خود  6/44و  1/4، 4/4، 8/71، 1/5، 8/70به ترتيب  ساعت برقتراوات 5/6420

ساعت بزرگترين تراوات 2/4812و  1/5022به ترتيب با مصرف آمريکا اختصاص دادند. چين و اياالت متحده 
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شود و به کل مصرف نهايی برق جهان را شامل میدرصد از  8/74مصرف برق چين کنندگان برق در دنيا بودند.  مصرف

 6/5قبل آن  مصرف کشور چين نسبت به سال ماتنهايی از مصرف تمام مناطق به جز آسيا و اقيانوسيه بيشتر است. 

است. پنج کشور پر مصرف  افزايش يافتهدرصد  4/1طی همين مدت نيز مصرف اياالت متحده آمريکا  .رشد داشتدرصد 

جهان را به خود برق در مصرف نهايی از درصد  6/56ژاپن و روسيه هند، ، اياالت متحده آمريکا، جهان يعنی چين

مصرف برق در هند به نسبت سال پيش از آن افزايش يافته و از ژاپن پيشی گرفته و پس از آمريکا رتبه  اند.اختصاص داده

  سوم جهان را به خود اختصاص داده است.

، 7/72، 6/40ت، خانگی، تجاری و عمومی، کشاورزی، حمل و نقل و ساير به ترتيب های صنعبخش 7106در سال 

درصد از کل مصرف نهايی برق را به خود اختصاص دادند. برخی از تحوالت بخش مصرف نهايی  4/4و  2/0، 1/4، 1/77

 باشد: ، بدين شرح می7106برق در مناطق و کشورهای مختلف جهان در سال 

تراوات ساعت بوده است که به نسبت سال پيش  OECD ،0/6507نهايی برق کشورهای  ، مصرف7106در سال  –

درصد سهم از  6/67درصد افزايش مواجه بوده است. در اين سال، بخش خانگی، تجاری و عمومی با  0/0از آن با 

رف برق درصدی مص 0/0باشد که افزايش کننده در اين منطقه میکل مصرف نهايی برق، بزرگترين بخش مصرف

نيز ناشی از افزايش مصرف برق در اين بخش است. نقش بخش صنعت به دليل دارا بودن  OECDدر کشورهای 

درصدی از کل مصرف نهايی برق همچنان حايز اهميت است. به دليل آرام شدن سرعت رشد  6/40سهم 

، )7116)پس از سال  های اخير ، مصرف برق در اين بخش کاهش يافته و در سالOECDاقتصادی در کشورهای 

است. کاهش نرخ رشد اقتصادی در اغلب داده رتبه نخست خود را به بخش خانگی و يا تجاری و عمومی 

های بهينه در صنايع انرژی بر، موجب کاهش  ، تغيير ساختار و توسعه و استفاده از فناوریOECDکشورهای 

عت بيشترين ميزان مصرف برق با صنايع اند. در بخش صن مصرف برق در بخش صنعت طی چند سال اخير شده

تراوات ساعت مصرف، سومين  8/042شيميايی و پتروشيمی بوده است. پس از بخش صنعت، بخش کشاورزی با 

است. کمترين ميزان مصرف نهايی برق در بين کشورهای   OECDبخش مصرف کننده برق در ميان کشورهای

OECD باشد که از اين مقدار بيشترين ميزان مصرف با  ساعت میتتراوا 6/004، متعلق به بخش حمل و نقل با

های آتی مصرف برق در اين رسد که طی سالدرصد به بخش حمل و نقل ريلی اختصاص دارد. به نظر می 4/26

اند و به نظر های اخير توسعه چشمگيری داشتهبخش نيز با افزايش رو به رو شود. زيرا خودروهای برقی در سال

 های آينده مصرف برق را در اين بخش به طرز قابل توجهی افزايش دهند.سالرسد طی می

باشد. مصرف برق  ساعت می تراوات OECD ،4/00450، مصرف نهايی برق کشورهای غير عضو 7106در سال  –

کل  7106الی  7112های درصد افزايش داشته است. بين سال 6/4در اين کشورها به نسبت سال پيش از آن 

درصد افزايش يافته است. بيشترين ميزان افزايش مصرف برق در بين کشورهای  7/5يی برق ساالنه مصرف نها

تراوات ساعت بيشترين  0/5654اين بخش با مصرف همچنين در بخش صنعت بوده است.  OECDغير عضو 

رشد مانند به خود اختصاص داده است. باتوجه به اينکه کشورهای در حال  7106ميزان مصرف برق را در سال 

هند و چين در بين اين کشورها قرار دارند بنابراين ميزان مصرف برق در بخش صنعت همواره در حال افزايش 
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اگرچه با ماليم شدن آهن  رشد اقتصادی سرعت افزايش مصرف برق نيز در اين بخش آرام تر شده  ،است

مصرف برق در بين کشورهای غير است. پس از بخش صنعت بخش خانگی، تجاری و عمومی رتبه بعدی را در 

تراوات ساعت بوده است. افزايش شهرنشينی و افزايش  6/4764، 7106عضو دارد. مصرف اين بخش در سال 

درآمد سرانه يکی از داليل افزايش مصرف برق در اين بخش بوده است. بزرگترين مصرف کنندگان برق در 

 4/66سيون روسيه و برزيل هستند که حدود ، جمهوری خلق چين، هند، فدراOECDکشورهای غير عضو 

درصد از کل مصرف نهايی برق جهان را به  0/46و  OECDدرصد از کل مصرف نهايی برق کشورهای غير عضو 

درصد در بين کشورهای غير  6/45اند که بيشترين سهم مربوط به جمهوری خلق چين با   خود اختصاص داده

 باشد. جهان می درصد در بين کشورهای 8/74و  OECDعضو 

گردد. در  ترين کشور جهان از نظر مصرف برق محسوب میساعت پر مصرفتراوات 1/5022چين با مصرف  –

درصد افزايش رو به رو بوده است که در مقايسه با سال های پيش  6/5، مصرف برق در چين با 7106سال 

ساعت، بزرگترين بخش مصرف راواتت 4/4418آيد. بخش صنعت با مصرف تری به حساب میافزايش قابل تأمل

کننده نهايی برق در چين بوده است. صنايع فلزی مانند آهن و فوالد يکی از  های مصرف کننده در بين بخش

. پس از بخش صنعت، بخش خانگی، تجاری و عمومی ستا بزرگترين مصرف کنندگان برق در اين بخش بوده

ساعت بوده تراوات 1/0025ست. مصرف برق در اين بخش های مصرف کننده بوده ادومين بخش در بين بخش

 باشد.است  که افزايش دمای هوا و استفاده از وسايل سرمايشی يکی از داليل مصرف در اين بخش می

ساعت بوده، که پس از چندين سال  تراوات 2/4812، 7106مصرف نهايی برق در اياالت متحده آمريکا در سال  –

های خانگی، تجاری و درصد افزايش مواجه بوده است. بخش 4/1ه با سال قبل، با کاهش در اين سال در مقايس

 تراوات ساعت، بزرگترين بخش مصرف برق در اياالت متحده آمريکا هستند 1/7221عمومی با مجموع مصرف 

درصد مصرف نهايی برق اين کشور به اين دو بخش اختصاص دارد. يکی از داليل افزايش مصرف  2/27و حدود 

و  یهای پيش بوده است که استفاده از وسايل گرمايشدر اين بخش تابستان داغ و زمستان سردتر از سالبرق 

تراوات ساعت دومين  6/266بخش صنعت با تجاری،  –خانگی پس از بخش را در پی داشته است.  یسرمايش

 در اياالت متحده آمريکا است.برق بخش مصرف کننده 

جايگاه رتبه سوم در مصرف برق برای دومين سال متوالی از ژاپن پيشی گرفت و ، هند با کسب 7106در سال  –

سومين مصرف کننده برق جهان را به خود اختصاص داد. در راستای تقاضای روز افزون هند برای مصرف برق، 

 0/2، 7105ساعت رسيد که نسبت به سال تراوات 1/0001، به 7106مصرف نهايی برق در اين کشور در سال 

کننده برق در  ترين مصرف تراوات ساعت، همچنان عمده 2/477درصد افزايش يافت. بخش صنعت با مصرف 

که منجر روی داده های گذشته در پی رشد اقتصادی مانند سالنيز مصرف بخش صنعت  باشد. اين کشور می

خش خانگی قرار های صنعتی اين کشور گرديده است. پس از بخش صنعت، ببه افزايش تقاضای برق در بخش

تراوات ساعت بوده است. افزايش مصرف در اين بخش بيشتر  2/724حدود  7106دارد که مصرف آن در سال 

هند رسانی در برقها به ويژه برای استفاده از وسايل سرمايشی و همچنين افزايش مربوط به مصرف ساختمان
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اما اند. عيت هند به برق دسترسی داشتهدرصد جم 87الزم به ذکر است که در پايان سال مورد بحث است. 

تراوات ساعت تعلق گرفته که  5/065رتبه سوم مصرف برق در کشور هند به بخش کشاورزی با مصرف 

 های کشاورزی و کشاورزی مکانيزه است. بيشترين مصرف برق اين بخش مربوط به پمپ

سال پياپی پس از زلزله  5. پس از کننده برق رتبه چهارم را داراست کشور عمده مصرف 5ژاپن در ميان   –

با  7106، در سال داشتکه مصرف برق در اين کشور کاهش  7100سهمگين در شرق ژاپن در ماه مارس سال 

ساعت بود که به نسبت سال  تراوات 4/662افزايش روبرو بوده است. مصرف نهايی برق در ژاپن در اين سال ، 

در ژاپن به دليل از مدار خارج شدن  7100حادثه زلزله سال  درصد  افزايش يافت. پس از 4/0پيش از آن 

گيگاوات( و کاهش در نرخ عرضه انرژی، به تبع آن مصرف نيز کاهش  01های اتمی )حدود  تعدادی از نيروگاه

پس از انجام تعميرات و رعايت کليه استانداردهای ايمنی دولت ژاپن اجازه داد  7105يافت. اما از اواخر سال 

ها به چرخه توليد برق بازگردند. بنابراين با افزايش عرضه انرژی، تقاضا برای مصرف نيز ی از اين نيروگاهکه برخ

ساعت  و پس تراوات 2/444افزايش يافت. بزرگترين بخش مصرف کننده برق در ژاپن بخش صنعت با مصرف 

 باشد. ساعت میتراوات 6/447از آن بخش تجاری و عمومی با مصرف 

تراوات ساعت پنجمين  2/244شور عمده مصرف کننده برق در جهان روسيه است. روسيه با مصرف پنجمين ک –

گردد. بيشترين ميزان مصرف برق در اين کشور به بخش صنعت و مصرف کننده برق در جهان محسوب می

 گيرد.   ساعت تعلق می تراوات 4/408ساعت و  تراوات 4/476سپس بخش خانگی و تجاری و عمومی به ترتيب با 

 

 برق  قیمت -4-4-2

سنت به  2/05و در بخش خانگی  7/6در بخش صنعت  OECD، متوسط قيمت برق در کشورهای 7106در سال 

 آلماندر بخش صنعت مربوط به کشور  OECDدر ميان کشورهای ساعت بوده است. باالترين قيمت برق ازای هر کيلووات

کشور   همين درصد مربوط به 5/51االترين سهم ماليات در بخش صنعت با ساعت و بسنت به ازای هر کيلووات 4/04با 

ترين ماليات در اين سنت بر هر کيلووات ساعت و پايين 6/4ترين قيمت بخش صنعت نيز مربوط به نروژ با  پايينباشد. می

، OECDکشورهای در ميان در بخش خانگی نيز باالترين قيمت باشد. درصد می 6/1بخش مربوط به کشور سوئد با 

درصد ماليات نيز مربوط به کشور باالترين ين نهمچ ساعت و سنت به ازای هر کيلووات 4/44با  آلمانمربوط به کشور 

سنت بر هر کيلووات  4/6ترين قيمت در اين بخش نيز مربوط به کشور مکزيك با باشد. پاييندرصد می 1/64 دانمارک با

 باشد. درصد می 8/4به کشور انگلستان با  ترين ماليات مربوطساعت و پايين

)نسبت به  0/414خانگی با  بخشدر  OECDدر ميان کشورهای  در سال مورد بررسی باالترين شاخص قيمت اسمی

)نسبت به سال  5/467با  نيز صنعت  بخشدر باالترين شاخص قيمت اسمی  والتويا ( مربوط به کشور 7101سال پايه 

با  )خانگی و صنعت( الذکر های فوق ترين شاخص قيمت اسمی بخش . پايينه استبود مين کشوره( مربوط به 7101پايه 

باشد. همچنين باالترين شاخص قيمت واقعی  می مجارستان و اتريش هایمربوط به کشوربه ترتيب  6/24و  6/22

 4/21و  1/68قيمت واقعی با ترين شاخص  و پايين التويا رکشومربوط به  1/451و  2/464با  به ترتيب های مذکور بخش

 است. بوده  های مجارستان و اتريشکشور مربوط به به ترتيب 
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 اورانیوم  -0-2

 ذخایر اورانیوم  -1-0-2

گروه تقسيم  4گردد که هر يك براساس هزينه در  ذخاير شناخته شده اورانيوم شامل ذخاير قطعی و احتمالی می

های هزينه کمتر از با توجه به محدوده 7106اورانيوم جهان در ابتدای سال گردد. ذخاير شناخته شده قابل استحصال  می

هزار تن اورانيوم  6/2688و  7/6047، 5/7126، 8/0152دالر بر کيلوگرم اورانيوم به ترتيب معادل  761و  041، 81، 41

هزار تن اورانيوم  6/2640و  4/5208، 2/7074، 6/646بود. در مجموع اين ذخاير نسبت به سال گذشته که به ترتيب 

گزارش شده بوده، افزايش يافته است. عمده اين افزايش به دليل ارزيابی مجدد ذخايری است که قبالً شناسايی شده 

، گرفتخواهد صورت برداری از اين منابع در زمان درست بودند. هرچند برای آن که بتوان اطمينان حاصل کرد که بهره

 انجام شود. ری بيشت هایگذاریسرمايهبايد 

درصد  6/47درصد ذخاير قطعی و  4/62دالر بر کيلوگرم،  41از کل ذخاير شناخته شده محدوده هزينه کمتر از 

درصد رشد  5/014و  0/46ير قطعی و احتمالی اين گروه نسبت به سال قبل به ترتيب اباشند. ذخ ذخاير احتمالی می

 تر های کم هزينهها به گروهزش پول ملی کشور قزاقستان و انتقال دادهاند که اين امر عمدتاً به دليل کاهش ارداشته

هزار تن ذخاير  0/725هزار تن اورانيوم ) 6/557باشد. منطقه اروپا و اورآسيا در مجموع با داشتن ذخايری معادل می

شترين حجم ذخاير را به خود دالر بر کيلوگرم اورانيوم بي 41هزار تن ذخاير احتمالی( با هزينه کمتر از  5/722قطعی و 

باشد. کشورهای قزاقستان، کانادا، برزيل  درصد می 7/57اختصاص داده است. سهم اين منطقه از کل ذخاير جهان معادل 

هزار تن اورانيوم، باالترين ميزان  7/010و  0/048، 5/764، 0/480و چين با داشتن ذخاير اورانيوم به ترتيب معادل 

 اند.  دالر بر کيلوگرم اورانيوم را به خود اختصاص داده 41کمتر از  با هزينهجهان ذخاير 

، با رشد قبلدالر بر کيلوگرم در مقايسه با سال  761و  041ذخاير شناخته شده اورانيوم محدوده هزينه کمتر از 

ه اورانيوم هزار تن رسيده است. اين در حالی است که ذخاير شناخته شد 6/2688و   7/6047درصدی به  5/4و  4/2

درصدی به  -0/7، روند نزولی داشته و با رشد 7105دالر بر کيلوگرم در مقايسه با سال  81محدوده هزينه کمتر از 

 هزار تن رسيده است. 5/7126

دالر بر کيلوگرم  761و  041، 81، 41های هزينه کمتر از مقايسه ذخاير قطعی و احتمالی کشورهای زير در گروه

 دهد که:نشان می 7106و  7104بين دو سال 

دالر بر کيلوگرم به دليل کاهش  81و  41کاهش ذخاير شناخته شده کشور کانادا در گروه هزينه کمتر از  –

های استخراج استخراج معادن بوده است. از سوی ديگر افزايش کل ذخاير در سطح هزينه باالتر ناشی از فعاليت

 بوده است. در برخی منابع جديد شناخته شده

المللی بيانگر کاهش ذخاير با هزينه ارزيابی مجدد ذخاير موجود در کشور مکزيك براساس استانداردهای بين –

 باشد.تر و افزايش ذخاير احتمالی با هزينه باالتر میپايين

 اند.برای اولين بار در آرژانتين منابع تحت مالکيت بخش خصوصی ارزيابی و به منابع دولتی افزوده شده –

 
1 Arrow, Phoenix, Griffon, Triple R. 
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ها در منطقه قزل قوم مرکزی و ذخاير قطعی ازبکستان به دليل اکتشافات در دست اجرای ماسه سن افزايش  –

 بوده است.  ذخاير شيل سياه در برخی مناطق

های قديمی شناخته شده در افزايش ذخاير اسپانيا به دليل انجام اکتشافات در دست اجرا در برخی از پروژه –

 چهار معدن روباز ديگر بوده است. بخشی از مناطق استان ساالمانکا و

کاهش منابع روسيه در پی انجام اکتشافات گسترده در دست اجرا و ارزيابی فنی اقتصادی رخ داده که موجب  –

 ها و ته کشيدن معادن شده است.افزايش هزينه

بوده های اخير های اکتشاف در سالافزايش چشمگير ذخاير شناخته شده کشور قزاقستان ناشی از فعاليت –

است. کاهش ذخاير احتمالی به دليل قطعی شناخته شدن برخی از اين ذخاير بوده است. همچنين تغييرات 

 باشد.های ذخاير به دليل کاهش ارزش پول ملی رايج اين کشور میچشمگير در گروه

 گرديد.ارزيابی مجدد منابع کشور اردن باعث اطمينان از ذخاير قطعی و در مجموع کاهش ذخاير احتمالی  –

انجام عمليات اکتشافات در مناطقی از ايران که قبالً شناسايی شده و يافتن منابع ديگر، دليل افزايش ذخاير  –

 باشد.اين کشور می

درصد و تداوم روند توسعه ذخاير  5/61به  81افزايش کلی ذخاير زامبيا به دليل بهبود ضريب بازيافت از  –

 موجود در اين کشور رخ داده است.

 باشد.ذخاير شناخته شده مالی ناشی از ارزيابی مجدد ذخاير موجود در اين کشور میکاهش  –

اين کشور و همچنين  افزايش ذخاير کشور ناميبيا ناشی از انجام اکتشافات در دست اجرا در يك معدن –

 باشد.های اورانيوم میهای تمامی پروژهمقايسه سری زمانی داده

 باشد.می نيجر نشان دهنده افزايش ذخاير برخی منابعاکتشافات در دست اجرا در کشور  –

 باشد.بندی مجدد اين منابع میافزايش ذخاير استراليا به دليل ذخاير شناخته شده و طبقه –

های شمال اين کشور و ذخاير افزايش کل ذخاير کشور چين ناشی از انجام عمليات اکتشاف در ماسه سن  –

 اين کشور رخ داده است. گرانيتی و آتشفشانی واقع در جنوب

تغييرات ذخاير کشور هندوستان ناشی از افزايش ذخاير در منابع موجود و انتقال بخشی از ذخاير احتمالی به  –

 قطعی بوده است.

 

 تولید اورانیوم  -2-0-2

هزار  0/67و به درصد( افزايش داشته  1/4هزار تن ) 8/0نسبت به سال قبل از آن  7106توليد اورانيوم جهان در سال 

رود در آينده اين کاهش دامنگير کشورهای شروع به کاهش نموده و انتظار می 7102است. البته توليد در سال تن رسيده 

درصدی  2/4تنی(  884عمدتاً به دليل افزايش ) 7106بيشتری از جمله کانادا و قزاقستان نيز گردد. افزايش توليد سال 

 
1) Bostau 

2) South Rössing 

3) Madaouela , Dasa. 

https://en.wikipedia.org/wiki/R%C3%B6ssing_uranium_mine
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تن افزايش توليد  610و  622، 204زاقستان، کشورهای کانادا، استراليا و ناميبيا به ترتيب توليد قزاقستان بوده است. بعد از ق

برخی کشورها نظير برزيل و رومانی توليد اورانيوم خود را به طور کامل متوقف  7106اند. البته از سوی ديگر در سال داشته

 اند.داده جمهوری چك، روسيه و نيجر توليد خود را کاهشاند و برخی کشورها نظير اياالت متحده آمريکا، اوکراين، نموده

باشد: آمريکای شمالی  ، سهم مناطق مختلف جهان از توليد اورانيوم به ترتيب به صورت ذيل می7106در سال 

درصد.  5/04درصد و آسيا و اقيانوسيه  7/07درصد، آفريقا  10/1درصد، خاورميانه  0/51درصد، اروپا و اورآسيا  7/74

هزار تن اورانيوم بيشترين ميزان توليد اورانيوم  4/6و  1/04،  2/74ور قزاقستان، کانادا و استراليا به ترتيب با توليد کش

 اند. را به خود اختصاص دادهجهان 

 سنگزغال -1-2

 سنگذخایر زغال -1-1-2

ی کربن و آثار تخريبی آن بر سن  يکی از منابع غنی انرژی فسيلی در جهان است که با توجه به انتشار باالزغال

طور گسترده بروی محيط زيست به دليل مقرون به صرفه بودن و پراکندگی گسترده ذخاير در اغلب نقاط جهان هنوز هم 

شود. در سال  گيرد و به عنوان ستون فقرات بسياری از سيستم های اقتصادی در جهان محسوب می مورد استفاده قرار می

سال برآورد شده است. عمر ذخاير زغال سن  بر اساس نسبت ذخاير به  044سن  جهان حدود عمر ذخاير زغال  7102

دهد که در صورت عدم اکتشاف منابع جديد، عمر گردد. در حقيقت نسبت ذخاير به توليد نشان می توليد محاسبه می

چند سال خواهد بود. ذخاير ذخاير تثبيت شده زغال سن  موجود در جهان، با توجه به سطح توليد در يك سال مشخص 

گردد که با شرايط فعلی اقتصادی و فناوری قابل دسترس ای اطالق میتثبيت شده نيز به آن دسته از ذخاير شناخته شده

اند، به نظر  سال برآورد شده 6/57و  7/51به ترتيب  7106خواهند بود. در مقايسه با عمر ذخاير نفت و گاز که در سال 

سال، در آينده يکی از منابع اصلی برای توليد انرژی خواهد بود. ذخاير تثبيت  044زغال سن  با عمر رسد که ذخاير  می

درصد کاهش  7/6ميليارد تن برآورد شده است که نسبت به سال قبل  1/0145، 7102شده زغال سن  جهان در سال 

کای شمالی، آفريقا و خاورميانه و آمريکای مرکزی ، سهم آسيا و اقيانوسيه، اروپا و اورآسيا، آمري7102يافته است. در سال 

درصد بوده است. بيشترين  4/0و  4/0، 1/75، 4/40، 1/40سن  جهان به ترتيب و جنوبی از ذخاير تثبيت شده زغال

مربوط به کشورهای اياالت متحده آمريکا، روسيه، استراليا، چين و هند به ترتيب به  7102سن  در سال ذخاير زغال

درصد ذخاير کل دنيا را به خود  5/26باشد که بيش از  ميليارد تن می 2/62و  8/048، 8/044، 4/061، 6/751 ميزان

اند. ايالت متحده آمريکا بزرگترين دارنده ذخاير زغال سن  در جهان است. ذخاير زغال اياالت متحده  اختصاص داده

سن  در اغلب مناطق اياالت  لحاظ پراکندگی ذخاير زغال دهد. از درصد از کل ذخاير جهان را تشکيل می 7/74آمريکا، 

متحده وجود دارند. بزرگترين معدن زغال سن  جهان نيز در ايالت وايومين  واقع شده است. روسيه دومين ذخاير 

، چين رتبه دوم زغال سن  جهان را دارا بود و BPبر اساس اطالعات  7106باشد. تا سال  سن  دنيا را دارا می زغال

چين به دليل افزايش توليد، به مکان چهارم جدول نزول نمود و  7102وسيه در مکان سوم قرار داشت اما در سال ر

 5/05روسيه رتبه دوم ذخاير زغال سن  جهان را به خود اختصاص داد. سهم ذخاير زغال سن  روسيه از کل جهان، 
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شرقی و غربی اين کشور قرار دارد. بيشترين ميزان ترين ذخاير زغال سن  روسيه در مسکو و مناطق درصد است. عمده

دهد. پس از روسيه استراليا قرار دارد که سهم آن از کل توليد زغال  سن  روسيه را زغال سخت تشکيل می  ذخاير زغال

و درصد است. بيشتر ذخاير زغال سن  استراليا  از دو نوع زغال سياه )بيتومينه( و دارای کيفيت باال  04سن  جهان، 

ای در ايالت  های نيو ساوت ولز و کوئينزلند و زغال قهوه باشد. زغال سن  بيتومينه در ايالت ای )ليگنيت( می زغال قهوه

ويکتوريا قرار گرفته است. اما رتبه چهارم ذخاير زغال سن  جهان در اختيار چين قرار دارد سهم ذخاير زغال سن  چين 

 درصد است.   4/04از کل جهان 

 

 سنگتولید و مصرف زغال -2-1-2

شدت گرفت و در سال  7105کاهش يافت، در سال  7104توليد زغال سن  در جهان اولين بار درسال  تولید:

اين روند تغيير يافت و توليد زغال سن   7102کاهش آن به  باالترين سطح خود رسيد. اما باالخره در سال  7106

سال خوبی برای توليد زغال سن  بوده است. توليد زغال سن  در  7102نسبت به سال پيش از آن افزايش يافت. سال 

که موجب کاهش مصرف  7105سال کاهش پياپی افزايش يافت. عليرغم کنفرانس پاريس در سال  سهاين سال بعد از 

بلند  رسد اين توافق هم نتوانست دربسياری از کشورها از سوخت های فسيلی به ويژه زغال سن  گرديد اما به نظر می

مجدداً  آنمدت جلوی مصرف اين حامل ارزان قيمت را بگيرد. تقاضای جهانی برای زغال سن  افزايش يافته و تجارت 

ميليون تن  6/2448، توليد زغال سن  به7102در سال  های زغال سن  افزايش پيدا کرد.در جهان رونق گرفت و قيمت

درصد( افزايش يافت. البته اين افزايش همچنان از اوج توليد  4/4)ميليون تن  1/774رسيد که در مقايسه با سال پيش، 

بيشتر متأثر از افزايش توليد دو کشور  7102کمتر است. افزايش توليد زغال سن  در سال  7104زغال سن  در سال 

 چين و آمريکا است.

 7/04ميليون تن،  4/5446سن  حرارتی به ميزان سن  جهان به زغالدرصد از توليد زغال 7/24، 7102در سال 

 0/846سن  ليگنيت و نارس به ميزان درصد به زغال 4/00ميليون تن،  6/0146شو به ميزان  سن  کكدرصد به زغال

(oil shell)درصد به توليد سن  نفتی  4/1ميليون تن و 
ميليون تن اختصاص داشته است. مقايسه سهم  5/71به ميزان  0

دهد که در ايران بر خالف جهان، به دليل وجود صنايع آهن و فوالد، و جهان نشان می سن  در ايرانتوليد انواع زغال

 شود.سن  کك شو توليد میبيشتر زغال

درصد در اروپا و  8/05سن  جهان در منطقه آسيا و اقيانوسيه، درصد از کل توليد زغال 6/68، 7102در سال 

درصد  17/1درصد در آمريکای مرکزی و جنوبی و  4/0در آفريقا، درصد  2/4درصد در آمريکای شمالی،  5/01اورآسيا، 

 در خاورميانه توليد شده است. 

و مقايسه آن با سال  7102سن  در مناطق و کشورهای مختلف جهان در سال مهمترين تحوالت بخش توليد زغال

 
اند. سن  نفت ممکن است در اثنر حنرارت مسنتقيم و ينا طنی      واد آلی هستند که عمدتاً از کروژن تشکيل شدههای رسوبی حاوی مهای نفتی، سن سن  (0

شنود. شنيل نفتنی و    ای برای استحصال شيل نفتی سوزانده شود. سن  نفتی در واحدهای مبدل انرژی به عنوان خوراک يا سوخت به کار گرفته منی پروسه

 گردند.در بخش نفت خام لحاظ می ديگر محصوالت حاصل از مايع سازی آن
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 باشد: گذشته، بدين شرح می

درصد از توليد جهان، بزرگترين توليدکنندگان  8/25با چين، هند، اياالت متحده آمريکا، استراليا و اندونزی  –

 .7102ميليون تن توليد در سال  6/482و  0/510، 6/210، 6/274، 6/4058سن  جهان، به ترتيب با زغال

تا کنون و  0685های متوالی از  سن  در جهان برای چين طی سالاختصاص عنوان بزرگترين توليد کننده زغال –

ميليون تن  6/011نسبت به سال پيش از آن به ميزان  7112سال از سال  8سن  پس از افزايش توليد زغال 

درصد( به دليل افزايش ناگهانی تقاضا برای زغال سن  به دليل کمبود گاز طبيعی در اين کشور و برودت  6/4)

د مازاد بر های سرد سال و افزايش مصرف و همچنين تعويق تصميم دولت برای جلوگيری از توليهوا در ماه

باال رفتن نرخ بيکاری در اين کشور به دليل سن  داخلی به دليل افزايش بی رويه زغال  7102مصرف در سال 

 در اثر تعطيلی معادن و بيکار شدن هزاران معدنچی.  

اختصاص عنوان دومين توليد کننده زغال سن  جهان برای هند پس از چين برای دومين سال متوالی با توليد  –

درصدی( نسبت به سال پيش  7/4ميليون تن ) 4/71و افزايش  7102ميليون تن زغال سن  در سال  6/274

به دليل افزايش تقاضای زغال سن  حرارتی برای توليد برق و دارا بودن بيشترين سهم در توليد برق و موتور 

 اصلی توسعه اقتصادی. 

 درصد توسط معادن خصوصی.      01و درصد از زغال سن  هند توسط معادن دولتی  61توليد حدود  –

سال و افزايش توليد زغال سن  در اين کشور  8تغيير روند در بخش زغال سن  اياالت متحده آمريکا پس از  –

ميليون تن به دليل  6/210و رسيدن به سطح  7106درصد( نسبت به سال  6/6ميليون تن ) 6/40به ميزان 

های باالی گازطبيعی در داخل اين کشور و استفاده يکا و قيمتاقدامات اتخاذ شده توسط دولت فدرال آمر

المللی زغال سن  و به دنبال آن های بينسن  در بخش برق و از طرف ديگر افزايش قيمتبيشتر از زغال

های زغال سن  آمريکا، بازنگری برخی از قوانين و افزايش صادرات و کسب درآمد و بهبود وضعيت مالی شرکت

های توليد و افتتاح اولين معدن جديد زغال سن  در آن کشور پس ی در اين بخش و کاهش هزينهمقررات مال

 (.  7100ها )از سال از سال

درصد( برخالف سال گذشته و  4/1ميليون تن ) 20/1به ميزان  7102افزايش توليد زغال سن  استراليا در سال  –

مين توليد کننده زغال سن  در جهان به دليل افزايش ميليون تن و حفظ جايگاه چهار 0/510رسيدن به توليد 

تقاضای جهانی به ويژه افزايش ماليم مصرف کشورهای توسعه يافته و در حال توسعه آسيا مانند کره جنوبی و 

استفاده از زغال سن  حرارتی دارای کيفيت استراليا با توليد انرژی حرارتی باال و خاکستر کم و در نتيجه در چين 

 .     7102در سال  المللیآلودگی کمتر و دستيابی به تعهدات زيست محيطی در چارچوب توافقات بين ميزان 

ميليون تن زغال سن  در اندونزی و تبديل اين کشور به پنجمين توليد کننده زغال سن  جهان  6/482توليد   –

اين ميزان توليد از هدف ساالنه درصد( نسبت به سال گذشته و باالتر رفتن  5/5ميليون تنی ) 0/74با افزايش 

به   7106الی  7105های ميليون تنی در برنامه توسعه ملی زغال سن  اين کشور برای سال 404تعيين شده 

هزار مجوز توليد  6های جهانی زغال سن  و تشويق معدن داران برای توليد بيشتر و اعطای دليل افزايش قيمت
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 توسط دولت محلی به معدن داران.

درصد( نسبت به سال  6/5ميليون تن ) 8/41ميليون تن زغال سن  در آمريکای شمالی با افزيش  2/224د تولي –

ترين توليد کننده منطقه. کانادا پس از اياالت به دليل افزايش توليد اياالت متحده آمريکا به عنوان عمده 7106

درصدی و کند  4/1ميليون تن و افزايش  4/60سن  در منطقه با توليد متحده آمريکا دومين توليد کننده زغال

 ای و فدرال برای گذر از مصرف زغال سن  در توليد برق در اين کشور.  شدن روند توليد به دليل تعهدات منطقه

درصدی به دليل کاهش توليد  1/4سن  در آمريکای مرکزی و جنوبی با کاهش ميليون تن زغال 8/62توليد  –

 سن  منطقه.ترين کشورهای توليدکننده زغالهکشور برزيل و کلمبيا از عمد

  در کشور برزيل به دليل اکتشاف ذخاير جديد  7102ميليون تنی توليد زغال سن  در سال  7/7کاهش

ای از برق اين کشور از منابع نفتی در آبهای عميق و اولويت قراردادن صادرات نفت خام، توليد بخش عمده

 ه دليل مالحظات زيست محيطی در اين کشور.  برق آبی و کاهش توليد زغال سن  ب

  درصد( به  6/1ميليون تن ) 0/0و کاهش  7102ميليون تن زغال سن  در کلمبيا در سال  4/86توليد

به دليل کاهش توليد دو معدن اصلی به ويژه معدن سِرِخون بزرگترين معدن زغال  7106نسبت سال 

 ار سنگين و اعتصاب.های فصلی بسيسن  در اين کشور، به دليل بارش

درصد( نسبت  4/7ميليون تن ) 1/74ميليون تن زغال سن  در منطقه اروپا و اورآسيا با افزايش  5/0060توليد  –

پس از کاهش چند ساله اخير، متأثر از کاهش توليد برق آبی ناشی از کاهش بارش باران و برف  7106به سال 

ای و افزايش مصرف برق در اروپا برای سومين سال ی هستههادر سال اخير در اروپا، کاهش توليد نيروگاه

ميليون تن زغال  4/462طبع آن استفاده بيشتر از زغال حرارتی برای توليد برق در اروپا و توليد به متوالی و 

 درصدی نسبت به سال پيش از آن. 4/7حرارتی در سال مورد نظر با افزايش 

 ميليون تن و افزايش  7/488سن  برای روسيه با توليد کسب عنوان ششمين کشور توليد کننده زغال

سن  بيشتر درصد( نسبت به سال پيش از آن ناشی از ترغيب دولت به توليد زغال 6/5ميليون تن ) 6/71

های زغال سوز واقع در نواحی سيبری و  جهت افزايش صادرات غير نفتی و استفاده داخلی برای نيروگاه

ضای داخلی زغال سن  و همچنين پايين آمدن ارزش روبل روسيه در بازارهای شرق دور روسيه، تثبيت تقا

های های آسيايی مانند چين که از تحريممشتریوجود های زغال روسيه و  جهانی و رقابتی شدن قيمت

 نمايند.  المللی بر عليه روسيه تبعيت نمیبين

  عنوان يکی از بزرگترين توليدکنندگان در آلمان به  7102ميليون تن زغال سن  در سال  0/025توليد

به دليل  7106ميليون تن به نسبت سال  5/1زغال سن  در اروپا پس از روسيه و کاهش توليد به ميزان 

های تجديدپذير در اين کشور، کاهش توليد برق از زغال سن  و تعطيل شدن تعدادی افزايش کاربرد انرژی

 ای در راستای اجرای تعهدات زيست محيطی بين المللی. گلخانهاز نيروگاههای زغال سوز و کاهش گازهای 

  ميليون تن و کاهش  5/076اختصاص بيشترين ميزان توليد اروپا پس از روسيه و آلمان به لهستان با توليد

درصد( نسبت به سال گذشته به دليل کاهش توليد بزرگترين شرکت زغال سن  اين  6/7ميليون تن ) 0/4
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 م دستيابی به هدف توليد معين شده برای اين شرکت.  و عد (ARP)کشور 

  ميليون تن و اختصاص بيشترين  016قزاقستان چهارمين کشور توليد کننده زغال سن  در اروپا با توليد

 ميزان آن برای صادرات. 

هان با ترين ميزان توليد در ميان مناطق جميليون تن زغال سن  در منطقه خاورميانه و دارنده کم 6/0توليد  –

 .7106درصدی نسبت به سال  1/7رشد 

به دليل افزايش دو  7106درصدی نسبت به سال  6/4ميليون تن زغال سن  در آفريقا با افزايش  6/724توليد  –

 کشور آفريقای جنوبی و موزامبيك.

ذشته درصدی نسبت به سال گ 4/4سن  در منطقه آسيا و اقيانوسيه و افزايش ميليون تن زغال 4/5148توليد  –

 سن  در منطقه. به دليل افزايش توليد اکثر کشورهای توليدکننده زغال

ميليون تن زغال سن  حرارتی در جهان در سال  4/5446شو و  ميليون تن زغال سن  کك 6/0146توليد  –

 .7106سن  حرارتی نسبت به سال  درصدی در توليد زغال 4/4و افزايش  7102

امضای پيمان پاريس در اواخر سال  ليد و مصرف زغال سن  در جهان و عليرغمبا نگاهی به چشم انداز تو مصرف: 

در مصرف زغال سن  همچنان در جهان افزايش يافته است. های سفت و سخت ضد زغال سن  آن، و سياست 7105

 7/22ميليون تن رسيد که اين رقم نسبت به سال پيش از آن  8/2605، مصرف زغال سن  در کل جهان به 7102سال 

 7102ميليون تن افزايش يافت. پس از دو سال کاهش تقاضای جهانی زغال سن ، مصرف اين حامل انرژی در سال 

های اخير درصد نسبت به سال قبل افزايش يافت. هر چند اين افزايش شايد کمترين ميزان افزايش طی سال 4/0حدود 

از رکود چند سال اخير در جهان دانست که هر دو بخش  تر رشد اقتصادی پستوان آن را ناشی از موج قویبوده که می

های زغال سوز( را تحت تأثير قرار داده و در نتيجه مصرف زغال سن  در اين دو بخش افزايش صنعت و توليد برق )نيروگاه

صد از در 4/8و اياالت متحده آمريکا درصد  4/07درصد و پس از آن هند  48چين به تنهايی حدود  7102يافت. در سال 

 5ميليون تن رسيد که نسبت به سال پيش  2/0886به  OECDکشورهای اند. مصرف زغال سن  جهان را مصرف نموده

ميليون تن رسيد که نسبت به سال  1/5276به  OECDميليون تن کاهش يافت. در همين حال مصرف کشورهای غير 

، 7102در سال  OECD  توسط کشورهای عضو ميليون تن افزايش يافت. ميزان استفاده از زغال سن 7/87، 7106

بوده است. هر چند مصرف رو به افزايش  0626کمترين ميزان استفاده از اين حامل در بين کشورهای فوق از سال 

     را جبران نموده است. OECDکاهش مصرف کشورهای  يی،به ويژه در بين کشورهای آسيا OECDکشورهای غير عضو 

ق آسيا و اقيانوسيه، اروپا و اورآسيا، آمريکای شمالی، آفريقا، آمريکای مرکزی و جنوبی و ، سهم مناط7102در سال 

بوده است. در اين سال پنج کشور  7/1و  2/1، 2/7، 7/6، 8/05، 5/20سن  جهان به ترتيب خاورميانه از کل مصرف زغال

ميليون تن،  6/640، هند با مصرف ميليون تن 2/4654سن  در جهان شامل چين با مصرف کننده زغالعمده مصرف

ميليون  7/777با مصرف ميليون تن و آلمان  8/778روسيه با مصرف ميليون تن،  2/641اياالت متحده آمريکا با مصرف 

سن  جهان درصد از مصرف زغال 2/24درصد مجموعاً  6/7و  1/4، 4/8، 4/07، 1/48باشند که به ترتيب با سهم  تن می

سن  در بسياری از کشورهای غير  های حاصل از زغال ليل عدم دسترسی به ميزان مصرف فرآوردهبه داند. داشتهرا 
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OECDهای مصرف زغال سن  )زغال کك شو، زغال حرارتی، ليگنيت، زغال  های مصرف فقط بر روی داده ، در تحليل

و مقايسه آن با سال  7102سن  در سال نارس و سن  نفت( تأکيد شده است. مهمترين تحوالت بخش مصرف زغال

 باشد: گذشته، بدين شرح می

ميليون  2/4654درصد مصرف زغال سن  جهان، بزرگترين مصرف کننده زغال سن  جهان با مصرف  48چين با  –

هايی از حمل درصدی نسبت به سال قبل به دليل افزايش مصرف بخش برق و برقی شدن بخش 6/1تن و افزايش 

محصول صنعتی  کالس مصرف، افزايش مصرف برق قشر متوسط، افزايش توليد دوو نقل، تأمين گرمايش و تغيير 

 به شدت وابسته به زغال سن  شامل صنايع سيمان و فوالد سازی. 

های زيست محيطی يك دغدغه مهم برای سياست گذاران چينی و تالش برای کاهش مصرف مستقيم آلودگی –

در بخش خانوار و در مراحل بعدی جايگزينی گازطبيعی کوچك و استفاده در بويلرهای همچنين سن  و زغال

ند شدن رشد های تجديدپذير برای توليد برق و در نتيجه کُبرای گرمايش و مصارف صنعتی و استفاده از انرژی

 درصد ساليانه.    0مصرف زغال سن  و متوسط افزايش آن حداکثر حدود 

 6/640رف کننده زغال سن  جهان با مصرف حدود هند دومين مصرف کننده بزرگ انرژی و دومين کشور مص –

درصد در  8با  نرخ رشد اقتصادی حدود  7106درصد نسبت به سال  2/4ميليون تن و افزايش مصرف حدود 

های سال و افزايش رو به رشد مصرف انرژی در راستای توسعه اقتصادی، افزايش شهرنشينی، گسترش زيرساخت

دارای سازی، صنايع حمل و نقل ريلی و ساير صنايع  الد در ساختمانصنعتی و توليدی، افزايش مصرف فو

مصرف باالی فوالد، تقاضای باالی زغال کك شو در بخش صنعت، افزايش مصرف برق در بين اقشار متوسط و 

 گسترش دسترسی همگانی به بخش برق. 

کشور طی دو دهه گذشته در  سهم عمده زغال سن  در عرضه انرژی اوليه هند و سوخت اصلی توليد برق در اين –

های اين با وجود سياست 0624های زغال سوز و توليد برق حاصل از زغال سن  از سال پی افزايش توليد نيروگاه

ای، افزايش مصرف گاز طبيعی، توليد بيشتر از منابع برق آبی و تأکيد ويژه  برای کشور برای توسعه انرژی هسته

 پذير . های تجديدافزايش کاربرد انرژی

به اياالت متحده آمريکا با  OECD اختصاص سومين رتبه مصرف زغال سن  در جهان و اولين در بين کشورهای –

های درصد( نسبت به سال پيش از آن علی رغم حمايت 4/7ميليون تنی ) 02ميليون تن با کاهش  2/641مصرف 

تر )مانند گاز طبيعی( و اده از سوخت ارزانسياسی دولت اين کشور، به دليل ترجيح توليد کنندگان برق به استف

های زغال سوز و کاهش قابل توجه سهم زغال سن  تر )مانند انرژی تجديدپذير(، تعطيلی بسياری از نيروگاهپاک

های عملياتی و های زغال سوز باقی مانده و فعاليت کمتر آنها، باالرفتن هزينهدر توليد برق، فرسوده شدن نيروگاه

ريزی برای وری و برنامهها، افزايش قطع برق، کاهش قابليت اطمينان و کاهش بهرهگهداری اين نيروگاهتعمير و ن

 . 7171گيگاوات تا پايان سال  6های زغال سوز به ظرفيت تعطيلی تعداد بيشتری از نيروگاه

مصرف زغال سن  روسيه اولين کشور مصرف کننده قاره اروپا با پيشی گرفتن از آلمان و کسب رتبه چهارم  –
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درصد( نسبت به سال پيش  6/4ميليون تن ) 7/01ميليون تن و افزايش  8/778، با مصرف 7102جهان در سال 

های دولت در کاهش مصرف داخلی گاز طبيعی و افزايش صادرات اين حامل و در نتيجه از آن به دليل سياست

 استفاده بيشتر از زغال سن  برای توليد برق در روسيه.

 7/777ن دومين مصرف کننده زغال سن  اروپا و پنجمين مصرف کننده زغال سن  در جهان با مصرف آلما –

درصد( نسبت به سال پيش از آن به دليل نقش محوری اين کشور در  8/4ميليون تن ) 4/6ميليون تن و کاهش 

، توسعه روز 7171ال درصد تا س 41اروپا جهت مبارزه با تغييرات اقليم و کاهش انتشار دی اکسيد کربن تا 

افزون تجديدپذيرها و توليد يك سوم برق از آنها، افزايش مصرف گاز طبيعی برای توليد برق، از رده خارج شدن 

 زغال سوز قديمی در اين کشور.  نيروگاه 71حدود 

 درصد( به نسبت سال 7/7ميليون تن ) 5/02ميليون تن زغال سن  و کاهش  2/662آمريکای شمالی با مصرف  –

کشور عمده مصرف کننده زغال سن  اين قاره اعم از اياالت متحده آمريکا و  7پيش از آن به دليل کاهش مصرف 

 درصدی به نسبت سال پيش از آن.  6/0و  4/7ميليون تن و کاهش  4/46، 2/641کانادا با مصرف هر يك به ترتيب 

 تر، فرسودگی و تعطيلی تر و پاکرزانآمريکا به دليل ترجيح توليدکنندگان برق به استفاده از سوخت ا

 های زغال سوز و کاهش قابل توجه سهم زغال سن  در توليد برق در آمريکا. بسياری از نيروگاه

 های زيست محيطی اين کشور و قرار گرفتن در مرحله کاهش مصرف زغال سن  کانادا به دليل سياست

 تر. های پاکگذار از مصرف زغال سن  به سمت سوخت

 جهت تأمين  7106درصدی به نسبت سال  7/0ميليون تن و افزايش  6/71زيك با مصرف زغال سن  مک

افزايش تقاضای برق و کاهش وابستگی به واردات گاز از اياالت متحده آمريکا، دستيابی به امنيت انرژی، 

 های مذکور. های توليد برق از انرژیهای تجديدپذير و باال بودن هزينهناکافی بودن ظرفيت انرژی

درصد( نسبت  7ميليون تن ) 7/0ميليون تن زغال سن  در آمريکای مرکزی و جنوبی با کاهش  8/57مصرف  –

 .7106به سال 

 ميليون  1/76کننده زغال سن  در آمريکای مرکزی و جنوبی با مصرف ترين مصرفبرزيل به عنوان عمده

 بخش نيروگاهی و صنعت به ويژه فوالد. درصدی جهت اختصاص زغال سن  بيشتر به  8/0تن و افزايش 

  درصدی نسبت به سال  8/0ميليون تن و کاهش  2/07شيلی دومين مصرف کننده در منطقه با مصرف

برای پايين آوردن ميزان  OECDبه دليل الزام اين کشور به عنوان يکی از اعضای کشورهای عضو  7106

های برق به ويژه از زغال سن ، استفاده از پتاسيلروز افزون شدت انتشار گازهای آالينده برای توليد 

 های تجديدپذير.  های انرژیهای فناوریهای تجديدپذير در اين کشور همراه با کاهش هزينهگسترده انرژی

درصد( نسبت به سال  4/1ميليون تن ) 4/0ميليون تن زغال سن  در اروپا و اورآسيا با افزايش  8/0714مصرف  –

ميليون تن  7/218اروپايی و OECDميليون تن مربوط به کشورهای غير عضو  6/466تصاص پيش از آن با اخ

 .7106درصد کاهش نسبت به سال  4/1درصد افزايش و  5/0اروپا به ترتيب با  OECDمربوط به کشورهای 
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 کاهش مصرف کشورهای اروپايی عضوOECD   ،به دليل اقدامات انجام شده در راستای تغييرات اقليم

م تجارت انتشار کربن، اقدامات انجام شده برای مبارزه با آلودگی محيط زيست همراه با توسعه کاربرد سيست

های تجديدپذير به ويژه رقابتی شدن انرژی باد و خورشيد و اقدامات انجام شده در خصوص از رده انرژی

 های زغال سوز به ويژه در کشورهای فرانسه و سوئد. خارج نمودن نيروگاه

 رهای عمده مصرف کننده زغال سن  در اروپا شامل روسيه، آلمان، لهستان، ترکيه و قزاقستان با سهم کشو

 1/26و  8/007، 6/045، 7/777، 8/778درصد از مصرف منطقه اروپا و اورآسيا و به ترتيب با مصرف  6/64

 ميليون تن. 

  8/4ی اين کشور ، کاهش درصدی مصرف زغال سن  روسيه به دليل افزايش مصرف داخل 6/4افزايش 

های فرسوده و اقدامات انجام شده در راستای درصدی مصرف آلمان به دليل از رده خارج نمودن نيروگاه

درصدی مصرف لهستان ناشی از کاهش توليد زغال سن  در اين کشور و عدم  6/7تغييرات اقليم، کاهش 

شرکت توليد زغال سن  لهستان به دليل تأمين زغال سن  مورد نياز برای توليد برق توسط بزرگترين 

درصدی مصرف ترکيه مربوط به توسعه کاربرد زغال سن  و پشتيبانی و  0/6مشکالت فنی و افزايش 

 های دولتی از اين حامل بومی در راستای کاهش وابستگی به انرژی وارداتی.    حمايت

درصدی(  7/05ميليون تنی ) 7/7کاهش  ميليون تن و 7/07ترين منطقه جهان با مصرف خاورميانه کم مصرف –

درصدی مصرف زغال سن  امارات متحده عربی در پی  4/45به دليل کاهش چشمگير  7106نسبت به سال 

و کاهش مصرف فلسطين  7104های زيست محيطی و توسعه تجديدپذيرها در اين کشور از سال اتخاذ سياست

متأثر از اقدامات انجام شده در راستای تعيين هدف برای  درصد 6/8اشغالی برای دومين سال متوالی به ميزان 

در ترکيب توليد برق اين کشور و کاهش  7141درصد تا سال  01کاهش استفاده از زغال سن  تا کمتر از 

تر و همچنين از رده خارج نمودن يك نيروگاه های پاکهای زيست محيطی و جايگزين نمودن سوختآلودگی

 از چرخه توليد برق در اين کشور. مگاواتی زغال سوز 525

درصد(. عمده ترين کشور  1/0ميليون تن ) 4/0ميليون تن زغال سن  در آفريقا با افزايش  4/714مصرف   –

درصد افزايش به نسبت  4/1ميليون تن و  0/086مصرف کننده زغالسن  در آفريقا، آفريقای جنوبی با مصرف 

ق و به تبع آن افزايش مصرف شرکت اسکوم، بزرگترين توليد کننده سال پيش از آن به دليل افزايش تقاضای بر

تبديل  -برق در آفريقای جنوبی )توليد برق از زغال حرارتی( و افزايش توليد شرکت ساسول )شرکت پتروشيمی

 زغال به محصوالت شيميايی(.

ميليون تن  6/5444مصرف  آسيا و اقيانوسيه از پر مصرف ترين مناطق جهان در استفاده از زغال سن  با ميزان –

. چين هند، ژاپن، کره جنوبی، استراليا و اندونزی 7106سال به درصد( نسبت  0/7ميليون تن ) 4/65و افزايش 

، 0/0، 2/4، 6/1ميليون تن و افزايش  8/011و  2/002، 5/051، 8/088، 6/640، 2/4654به ترتيب با مصرف 

 رف کننده زغال سن  در منطقه. درصد عمده ترين کشورهای مص 1/2و  7/0، 8/00
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چين و هند دارنده رتبه اول و دوم مصرف زغال سن  منطقه آسيا و اقيانوسيه و همچنين جهان با اختصاص  –

ميليون تن آن به زغال سن   5/4146ميليون تن از کل مصرف زغال سن  چين به زغال کك شو و  7/612

 6/815رف زغال سن  هند به زغال کك شو و ميليون تن از کل مص 5/88حرارتی و همچنين اختصاص 

 ميليون تن به زغال حرارتی.

ميليون تن زغال سن  حرارتی، سومين کشور  5/040ميليون تن زغال سن  کك شو و  4/42ژاپن با مصرف  –

 8/088با مجموع مصرف  OECDمصرف کننده زغال سن  در منطقه آسيا و اقيانوسيه و يکی از کشورهای عضو 

ميليون تن نسبت به سال پيش از آن به دليل افزايش مصرف برق پس از حادثه نيروگاه  6/0افزايش  ميليون تن و

، ارزان بودن زغال سن  نسبت به 7102وارداتی در سال  LNG، افزايش قيمت 7100ای فوکوشيما در سال هسته

 لت ژاپن. های وارداتی و امنيت عرضه انرژی اين حامل به عنوان اولويت اصلی دوساير سوخت

ميليون  0/46ميليون تن و اختصاص  5/051منطقه پس از ژاپن با مصرف  OECDکره جنوبی، دومين کشور عضو  –

به دليل افزوده  7106درصد نسبت به سال  8/00ميليون تن به حرارتی و افزايش  4/004تن  از آن به کك شو و 

 74نيروگاه از  00ر و همچنين به تعليق درآوردن شدن سه نيروگاه زغال سوز جديد به ظرفيت توليد برق اين کشو

 و باالتر رفتن سهم زغال سن  در ترکيب توليد برق در اين کشور.   7102ای در سال نيروگاه هسته

ميليون تن زغال سن  به  2/002در منطقه آسيا و اقيانوسيه با مصرف  OECDاستراليا سومين کشور عضو  –

ميليون تن زغال سن  حرارتی در بخش برق اين  6/56د برق با مصرف های اصلی توليعنوان يکی از سوخت

به دليل  (حتی با وجود تعهدات زيست محيطی اين کشور)درصد نسبت به سال گذشته  7/0کشور و افزايش 

های باالی گاز طبيعی و پايين بودن قيمت زغال سن  و در نتيجه وجود زغال سن  مازاد در بازار حاصل قيمت

تر بودن استفاده از زغال سن  برای پايين نگه داشتن قاضای برق در ابتدای قرن حاضر، و به صرفهاز کاهش ت

 های توليد برق.   هزينه

يجه باال تدر ن 7106درصدی نسبت به سال  1/2ميليون تن زغال سن  در اندونزی و افزايش  8/011مصرف  –

د برق اندونزی )پی ال ان( برای زغال سن  داخلی رفتن تقاضای برق و افزايش تقاضای شرکت اصلی دولتی تولي

 جهت افزايش توليد برق.

 

 هاي حاصل از آنسنگ و فرآوردهتجارت جهاني زغال -4-1-2

های  ترين سوخت برای توليد برق در جهان بوده است. وضعيت تجارت و قيمت سن  ارزاندر چند دهه اخير، زغال

است. همچنين با وجود پراکندگی  بوده  ی انرژیها ری به نسبت ساير حاملتر و دارای نوسان کمتآن هميشه با ثبات

های گوناگون و  کشور و با توجه به تنوع و کيفيت 21کشور جهان و مصرف آن در بيش از  51ذخاير آن در بيش از 

ح جهان است. سن  بازاری بسيار پويا در سطسن  در مناطق مختلف، بازار زغالهای متفاوت برای انواع زغال قيمت

ها و در مجموع بيانگر ماهيت رقابتی  ای، متغير بودن قيمت سن ، نشانگر نوسانات منطقهمشاهده جريان تجاری زغال
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 سن  است. المللی زغال بازارهای بين

نسبت به سال پيش از آن با افزايش روبرو بوده است. در اين سال حجم  7102سن  در سال تجارت جهانی زغال

ميليون تن  8/0488و  4/0417سن  به ترتيب بالغ بر سن  و محصوالت حاصل از زغالصادرات جهانی زغالواردات و 

ميليون تن و واردات و صادرات زغال حرارتی به  7/472و  1/764سن  کك شو به بوده است؛ واردات و صادرات زغال

قيانوسيه بزرگترين واردکننده و صادرکننده ، منطقه آسيا و ا7102ميليون تن بالغ گشت. در سال  6/0176و  8/0182

سن  و محصوالت حاصل از آن در اين منطقه در سال سن  در دنيا بوده است. ميزان واردات و صادرات کل زغال زغال

درصد از کل واردات و صادرات جهان را  6/56و  7/27ميليون تن رسيد که  7/872و  6/0107مورد بررسی به ترتيب به 

نيز به  OECDسن  کشورهای  سن  و محصوالت حاصل از زغال ت. ميزان واردات و صادرات کل زغالشامل شده اس

درصد به نسبت سال پيش از آن  افزايش يافته است. بديهی  0/7و  0/7باشد که  ميليون تن می 6/550و  5/676ترتيب 

توان ، نمیOECDن  کشورهای غير ساست به علت عدم دسترسی به ميزان واردات و صادرات محصوالت حاصل از زغال

دهد های گذشته نشان میسن  در اين سال پرداخت. هر چند که بررسی سالبه بررسی مبادله محصوالت حاصل از زغال

 7سن  و حداکثر سن  و محصوالت حاصل از آن متعلق به مبادالت زغال درصد از کل مبادالت زغال 68که بيش از 

ترين کشورهای وارد کننده و صادر کننده زغال باشد. عمدهمحصوالت حاصل از آن می درصد مابقی مربوط به تجارت

 باشند :سن  جهان به شرح زير می

سن  جهان و محصوالت حاصل از آن  به کشورهای چين، هند، ژاپن و درصد از واردات زغال 7/58اختصاص  –

ونزی، استراليا، روسيه و اياالت متحده درصد صادرات زغال سن  جهان به کشورهای اند 2/25کره جنوبی، و 

 .7102آمريکا در سال 

 0/720درصد و رسيدن به سطح  4/6سن  جهان و محصوالت حاصل از آن در چين به ميزان افزايش واردات زغال  –

درصدی نسبت به سال  8/7ميليون تن به واردات زغال سن  حرارتی با افزايش  7/710ميليون تن )و اختصاص 

کمبود (، در اثر عدم کفايت توليد زغال سن  داخلی و افزايش مصرف زغال سن  حرارتی به دليل پيش از آن

 تن.  ميليون 1/8درصدی و رسيدن به سطح 4/52در اين کشور و کاهش صادرات  7102گازطبيعی در سال 

 1/42و  4/060سن  جهان و محصوالت حاصل از آن )واردات ميليون تن زغال 4/718هند با ميزان واردات  –

، دومين وارد کننده زغال سن  جهان و با افزايش 7102ميليون تن زغال سن  حرارتی و کك شو( در سال 

های دولت ها و اولويت و سياستجهت تأمين سوخت نيروگاهداخلی به دليل کمبود زغال سن  ی درصد 7/6

و محصوالت حاصل از آن در جهان جهت واردات اين حامل از خارج. ژاپن سومين کشور وارد کننده زغال سن  

سن  کك شو و ميليون تن مربوط به زغال 4/42ميليون تن ) 8/088پس از چين و هند با ميزان واردات 

درصدی واردات متأثر از افزايش قيمت ال ان جی  2/1ميليون تن به زغال سن  حرارتی( و افزايش   7/041

 يت امنيت عرضه اين حامل.های زغال سن  و تثبوارداتی و مناسب بودن قيمت

ميليون تن عمدتاً از اندونزی، استراليا و روسيه، چهارمين وارد کننده زغال سن  و  6/048کره جنوبی با واردات  –



  در جهان تحوالت بخش انرژي 

  

01 

 مربوط به افزايش مصرف  7106درصدی نسبت به سال  5/01محصوالت حاصل از آن در جهان با افزايش 

 درصد(.  8/04ميليون تن ) 4/04به ميزان های برق سن  حرارتی برای سوخت نيروگاهزغال

به ويژه به کشور  7102اندونزی بزرگترين صادر کننده زغال سن  و محصوالت حاصل از آن در جهان در سال  –

. 7106درصدی نسبت به سال  5ميليون تن و افزايش  6/461چين، با پيشی گرفتن از استراليا و رسيدن به سطح 

 ميليون تن. 2/488ن  اين کشور مربوط به زغال سن  حرارتی به ميزان بيشترين ميزان صادرات زغال س

نزول رتبه استراليا به مقام دوم صادرات کنندگان زغال سن  و محصوالت حاصل از آن پس از اندونزی در سال  –

 درصدی نسبت به سال گذشته.  4/7ميليون تن و کاهش  5/426؛ با صادرات 7102

درصدی نسبت  4/00ميليون تن و افزايش  2/067سن  در جهان با صادرات  روسيه سومين صادر کننده زغال –

های کره شمالی و جايگزين کردن روسيه به جای اين کشور توسط چين جهت ، به دليل تحريم7106به سال 

 تأمين زغال سن  مورد نياز.  

اپن؛ چهارمين کشور صادر ميليون تن عمدتاً به هند، کره جنوبی و ژ 0/86اياالت متحده آمريکا با صادرات  –

درصدی نسبت به سال  2/61با پيشی گرفتن از کلمبيا و با افزايش  7102کننده زغال سن  در جهان در سال 

 به دليل استفاده بيشتر از گاز در نيروگاههای اين کشور و اختصاص زغال سن  بيشتر جهت صادرات.  7106

دالر به ازای هر تن بوده که مربوط به  4/406ش صنعت سن  حرارتی بخ، باالترين قيمت زغال7102در سال 

 6/474سن  کك شو در بخش صنعت نيز مربوط به همين کشور با قيمت باشد. باالترين قيمت زغالکشور فنالند می

 7/071سن  حرارتی مربوط به کشور آلمان با قيمت در بخش نيروگاه نيز بيشترين قيمت زغالدالر بر تن بوده است. 

 دالر بر تن بوده است.  7/76بر تن و کمترين قيمت مربوط به کشور ترکيه با دالر 

دالر بر تن رسيد  8/64سن  منطقه آپاالچی مرکزی اياالت متحده آمريکا به ، قيمت اسپات زغال7102در سال 

 5/84پا به درصد افزايش داشته است. قيمت شاخص پايه شمال غرب ارو 0/74که اين رقم در مقايسه با سال گذشته 

 7/66و  1/051درصد افزايش يافته و سيف وارداتی کك شو و حرارتی ژاپن به ترتيب  6/41دالر برتن رسيد که حدود 

درصد افزايش يافته است. قيمت اسپات زغال سن  بندر چين   6/45و  8/62دالر بر تن بوده که به نسبت سال پيش 

سن  درصد افزايش يافته است. قيمت شاخص زغال 8/47سال گذشته   دالر بر تن رسيد که به نسبت 2/64دائو نيز به 

 است.    داشته درصد افزايش  0/41که به نسبت سال پيش از آن بوده دالر بر تن  6/66 آسيا نيز

 

 ( 2111تراز انرژي )سال  -2-2

های  رحسب قيمتب)تن معادل نفت خام به ازای هزار دالر آمريکا  08/1شاخص شدت انرژی دنيا  7106در سال 

بود. در بين مناطق مختلف جهان، اروپا و اورآسيا، آمريکای شمالی و آمريکای مرکزی و جنوبی به  (7101ثابت سال 

تن معادل نفت خام به ازای هزار دالر آمريکا از کمترين شدت انرژی و آفريقا، خاورميانه و  05/1و  04/1، 07/1با ترتيب 

تن معادل نفت خام به ازای هزار دالر آمريکا از بيشترين شدت انرژی  74/1و  76/1، 45/1 آسيا و اقيانوسيه به ترتيب با
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 برخوردار بودند. 

جهان، عرضه کل انرژی اوليه و کل مصرف نهايی جهان به ترتيب نسبت به سال قبل به  7106در تراز انرژی سال 

ون تن معادل نفت خام رسيد. در اين سال سهم ميلي 4/6555و  5/04260درصد افزايش داشت و به  0/0و  4/1ميزان 

های صنعت، حمل و نقل، خانگی، مصارف غير انرژی، تجاری و عمومی، کشاورزی و مصارف نامشخص از کل مصرف بخش

، سهم OECDدرصد بود. در تراز انرژی کشورهای  5/0و  0/7، 0/8، 0/6، 6/70، 8/78، 8/78نهايی جهان به ترتيب 

درصد بوده است؛ ارقام  2/1و  6/0، 4/04، 1/01، 6/08، 2/44، 2/70کل مصرف نهايی به ترتيب های مزبور از  بخش

 درصد بوده است.  7/7و  4/7، 7/5، 7/6، 0/75، 4/71، 2/45نيز به ترتيب  OECDمشابه در تراز انرژی کشورهای غير 

ر ميان کشورهای مختلف دنيا باالترين تن معادل نفت خام رسيد. د 6/0در اين سال، عرضه سرانه انرژی در دنيا به 

تن معادل نفت خام بود. از لحاظ مصرف سرانه برق، کشور ايسلند  5/06ميزان عرضه سرانه انرژی مربوط به قطر به ميزان 

تن  6/1اول ايستاد. در سال مورد بررسی، عرضۀ سرانه نفت در دنيا برابر  ساعت در رتبه کيلووات 54604با مصرف سرانه 

تن معادل نفت  4/1و  5/0عرضه سرانه نفت به ترتيب به  OECDو غير  OECDل نفت خام بر نفر بود. در کشورهای معاد

 خام رسيد. 

دو کشور چين و اياالت متحده آمريکا باالترين ميزان عرضه انرژی اوليه را در بين کشورهای مختلف  ،7106در سال 

اند. در اين سال کشور چين باالترين ون تن معادل نفت خام داشتهميلي 6/7066و  1/7658جهان به ترتيب به ميزان 

، 7/0606به ترتيب به ميزان  را ، انرژی آبی، انرژی زمين گرمايی، خورشيدی و سايرسن ميزان عرضه انرژی اوليه زغال

زرگترين عرضه الت متحده آمريکا باياهمچنين است. داشته ميليون تن معادل نفت خام در سطح جهان  6/58و  1/011

ميليون  6/708و  6/657، 4/282با جهان به ترتيب  ای های نفتی، گاز طبيعی و انرژی هستهکننده نفت خام و فرآورده

-ميليون تن معادل نفت خام باالترين ميزان عرضه سوخت 6/060هند با بوده است. جهان  تن معادل نفت خام در سطح

 های زيستی و پسماندها را داشته است.

درصد  011الطارق( سن ، گيبرالتار )جبل درصد از عرضه انرژی اوليه خود را از زغال 8/24اين سال، مغولستان  در

ای،  درصد آن را از انرژی هسته 1/44درصد آن را از گازطبيعی، فرانسه  7/66های نفتی، قطر  آن را از نفت خام و فرآورده

درصد آن را از انرژی زمين گرمايی، خورشيدی و ساير و جمهوری  8/64د درصد آن را از انرژی آبی، ايسلن 2/67پاراگوئه 

 اند. های زيستی و پسماندها تأمين نمودهدرصد آن را از سوخت 7/65کنگو 

درصد از کل مصرف نهايی جهان  6/41دهد که  های انرژی در مصرف نهايی جهان نشان می بررسی سهم حامل

درصد به  5/00درصد به گازطبيعی،  0/05درصد به برق و حرارت،  2/70ی، های نفتمتعلق به نفت خام و فرآورده

سن  اختصاص داشته است. بررسی اين  درصد به زغال 8/01های زيستی و پسماندها و های تجديدپذير و سوخت انرژی

ی نفتی به ها دهد که در هر دو گروه از کشورها، نفت خام و فرآورده نشان می OECDو غير  OECDسهم در کشورهای 

طی  OECDو غير   OECDترين حامل انرژی است. اين سهم در کشورهای درصد، اصلی 4/47و  4/42ترتيب با سهم 

درصد افزايش داشته است. همچنين برق با  4/4درصد کاهش و  6/1دهه اخير به طور متوسط ساالنه به ترتيب به ميزان 

 باشد.  ، دومين حامل انرژی پرمصرف میOECDای غير و در کشوره OECDدرصد سهم در کشورهای  8/02و  4/77
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 انرژي و محیط زیست   -8-2

ای به مصرف انرژی بزرگترين منبع انتشار گازهای گلخانه  ای،های انسانی توليدکننده گازهای گلخانهدر بين فعاليت

مدتاً منابع انتشار متان و اکسيد کشاورزی )دامداری و کشت برنج که ع رود. سهم کمتری از اين انتشار به بخششمار می

باشند( و سهم ديگری به بخش فرآيندهای صنعتی اختصاص يافته است. انتشار بخش انرژی مشتمل بر انتشار نيتروز می

ناشی از احتراق سوخت و انتشار فرّار )تخليه سهوی يا عمدی گازهای حاصل از توليد، فرآيند، انتقال، ذخيره و مصرف 

های فسيلی وابسته باشد. افزايش تقاضای انرژی ناشی از رشد اقتصادی و توسعه بوده و عمدتاً به سوختانواع سوخت( می

سهم  7105باشد. رشد تقاضای انرژی نقش کليدی در روند افزايشی انتشار دی اکسيد کربن خواهد داشت. در سال می

 5و  8  ،04ورزی، صنعت و ساير نيز به ترتيب های کشادرصد و سهم بخش 24ای بخش انرژی در انتشار گازهای گلخانه

ای منتشر شده، ميليارد تن معادل دی اکسيد کربن گازهای گلخانه 0/46، از کل 7105درصد برآورد شده است. در سال 

درصد به گازهای منتشره  6/0درصد به اکسيدهای نيتروز و  4/6درصد به متان،  0/06درصد به دی اکسيد کربن،  2/27

 اختصاص داشته است.   HFCو 6SF ،PFCفرآيندهای صنعتی نظير  ناشی از

کشور  01درصد( از  6/66گيگاتن دی اکسيد کربن ) 6/74گيگاتن دی اکسيد کربن منتشره  2/45در اين سال، از 

 چين، آمريکا، هند، روسيه، ژاپن، آلمان، کره جنوبی، عربستان سعودی، کانادا و برزيل انتشار يافته است. 

درصد به  5/7و  4/5، 2/5، 4/6، 0/06، 5/02، 4/46ای به ترتيب با ن سال باالترين ميزان انتشار گازهای گلخانهدر اي

ها مناطق آسيا و اقيانوسيه، اروپا و اورآسيا، آمريکای شمالی، آمريکای مرکزی و جنوبی، آفريقا، خاورميانه و سوخت کشتی

کشور چين،  5ای به ، بيش از نيمی از انتشار گازهای گلخانه7105ر سال المللی تعلق داشته است. دو هواپيماهای بين

اياالت متحده آمريکا، هند، روسيه و ژاپن اختصاص داشته است. البته الزم به ذکر است که کشور چين که دارای باالترين 

 سيد کربن خود را کاسته است.ميليون تن از انتشار دی اک 51، 7104ای بوده نسبت به سال ميزان انتشار گازهای گلخانه

درصد  5/6و  1/45، 5/61دهد که از کل ميزان انتشار دی اکسيد کربن، متان و اکسيد نيتروز، ها نشان میبررسی

شود در بخش انرژی، انتشار دی اکسيد کربن ناشی از ناشی از مصرف بخش انرژی بوده است. همانگونه که مالحظه می

، ميزان انتشار جهانی دی اکسيد 7106در سال اين بخش را به خود اختصاص داده است.  احتراق، بيشترين سهم انتشار

از سال  است.درصد افزايش داشته  7/1تقريباً ثابت بوده و تنها ، 7105گيگاتن بوده که در مقايسه با سال  4/47کربن 

نتشار دی اکسيد کربن نسبت به اوايل تا کنون، ميزان انتشار دی اکسيد کربن روند پايداری داشته است. ميزان ا 7104

 درصد رشد داشته است. 41، با افزايش توليد اقتصادی، 7111بيش از دو برابر و نسبت به سال  0621دهه 

رصد مربوط به نفت، د 8/44درصد از انتشار دی اکسيد کربن ناشی از احتراق زغال سن ،  0/44، 7106 در سال

ها بوده است. به نحوی که ميزان انتشار دی مربوط به ساير سوخت درصد آن 2/1 طبيعی و درصد آن مربوط به گاز 4/71

، 7/00، 4/04ها به ترتيب برابر از انواع سوخت زغال سن ، نفت، گازطبيعی و ساير سوخت 7106اکسيد کربن در سال 

درصد سال  4/46ن از اين در حالی است که سهم زغال سن  در انتشار دی اکسيد کرب گيگاتن بوده است. 7/1و  6/6

درصد به  1/71درصد و سهم گاز طبيعی از  8/44درصد به  4/41سهم نفت از ، 7106درصد در سال  0/44به  7117
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تن دی اکسيد کربن برای هر نفر  4/4درصد رسيده است. سرانه انتشار جهانی دی اکسيد کربن در اين سال برابر  4/71

 برآورد گرديده است.

، عمدتاً به دليل کاهش مصرف زغال 7105کسيد کربن بخش صنعت در اين سال نسبت به سال ميزان انتشار دی ا

در اين سال دو بخش توليد درصد افزايش داشته است.  7/7درصد کاهش و در مقابل در بخش حمل و نقل  4/7سن  

سهم اند. بودهن در جهان برق و حرارت و حمل و نقل به تنهايی توليد کننده نزديك به دو سوم انتشار دی اکسيد کرب

علی رغم درصد انتشار برآورد گرديده است.  4/74درصد و سهم بخش حمل و نقل  4/40بخش توليد برق و حرارت 

که سوختی با  بوده به طور عمده وابسته به زغال سن های تجديدپذير، توليد برق و حرارت در جهان افزايش سهم انرژی

که کشورهايی نظير استونی، لهستان، هند، صربستان و چين بيش از دو سوم برق و به نحوی ی باالی کربن است امحتو

 نمايند.حرارت توليدی خود را از زغال سن  تأمين می

 7/1، انتشار دی اکسيد کربن از بخش توليد برق و حرارت تقريباً ثابت بوده و تنها 7106و  7105های بين سال

برق و حرارت از دی اکسيد کربن مربوط به توليد سهم نفت در انتشار است که درصد افزايش يافته است. اين در حالی 

از  طبيعی نيزسهم گاز کاهش يافته است. 7106درصد در سال  6/5درصد به  1/06نزولی داشته و از روند  0661سال 

 افزايش يافته است.  اين دورهدر  درصد 7/20به  6/65 ازسهم زغال سن   درصد و 6/70به  1/08

 

 بهینه سازي مصرف انرژي  -9-2

توليد بهره جسته و از عوامل توليد و  هایشيوه از بهترين بخش اقتصادی خود هر کنند درمی تالش کشورها تمامی

 در توليد عوامل مهمترين از دسترس اعم از منابع انسانی، طبيعی و سرمايه فيزيکی استفاده بهينه نمايند. يکی در منابع

ها، يکی از بخش تمامی در وریبهره و کارايی افزايش .باشندمی فسيلی منابع به ويژه انرژی مختلف منابع کشوری، هر

 توليد در را عوامل از استفاده چگونگی وریبهره آنجا که ازاست. اقتصادی  توسعه به دستيابی جهت مسيرها ترينمطمئن

 قرار توجه مورد کشوری هر اقتصادی توسعه در مهم املعو از يکی به عنوان نيز وریبهره ارتقای دهد،می نشان محصول

 راتييپرداختن به تغ ،یانرژ یهانهيکاهش هز نظير یديبه اهداف کل یابيدست یبرا یانرژ کارايی یهااستيس گيرد.می

 . ی استبه انرژ یدسترس شيو افزا یانرژ تيهوا، بهبود امن یو آلودگ مياقل

شامل بخش خانگی، صنعت، حمل و نقل و ساير )شامل خدمات، کشاورزی  های مصرف کننده در اين بررسی،بخش

های معدنی، عرضه آب و مديريت پسماند، حمل و نقل از طريق خطوط و جنگلداری، ماهيگيری، ساختمان، معدن و فعاليت

به منظور بررسی هايی که باشند. بايد توجه داشت که شاخصها و مصارف غير انرژی( میلوله، مصارف نامشخص ساير بخش

  انرژی غير به مصرف لذا تمرکز دارند، توليد فرآيند در انرژی بيشتر به بررسی مصرف شوند،کارايی انرژی تهيه می

های بايد مصرف حامل گيرد،صورت می انرژی جويیصرفه پتانسيل مورد در جامعی اما زمانی که مطالعات. پردازندنمی

 نظير هايیزير بخش کل مصرف، صرف از اعظمی بخش است ممکن چرا که لحاظ نمود؛ زني اوليه مواد عنوان انرژی را به

 .شده باشد پتروشيمی و شيميايی صنايع
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داخلی( برای هر کشوری به آسانی  ناخالص توليد به اوليه کل عرضه انرژی انرژی )نسبت شدت از آنجا که شاخص

 به اغلب انرژی شود. شدتمی استفاده کشور آن برای نرژیا کارايی هایيکی از شاخص عنوان قابل محاسبه است، به

البته بايد توجه داشت که شدت انرژی پائين لزوماً به معنای . شودمی استفاده انرژی کارايی برای جايگزين يك عنوان

 تشد اقتصادی مبتنی بر بخش خدمات، ومعتدل  هوای و آب با کوچك کشور يك مثال، عنوان به يست.کارايی باال ن

مصرف شود.  کارآمدتر دومی کشور در انرژی اگر حتی دارد؛ سرد هوای و آب با صنعتی کشور يك به نسبت کمتریانرژی 

 بزرگ صنايع مثال عنوان به) اقتصاد ساختار نظير ديگر عناصر از بسياری اما است، شدت انرژی در مهمی عامل کارايی

 يا گرمايش برای باالتر تقاضای) هوا و آب ،(نقل و حمل شبخ باالتر تقاضای) کشور وسعت ،(کننده انرژی مصرف

 . گيرند قرار توجه مورد بايد ارز نيز و نرخ (سرمايش

دارای  که هستند افراد از گروهی" خانوار يك انرژی، آمار مورد در متحد ملل سازمان اساس تعاريف بر بخش خانگي:

و خدمات را  کاالها از خاصی انواع و گذارندمی اشتراک به را دخو ثروت و درآمد بوده و تمام يا قسمتی از مشابه مسکن

 نيز يك مسکن. شودخانوارها اطالق می مجموعه تمام به خانگی، بخش. "کنندمی که بيشتر غذا و مسکن است، مصرف

 چند يا يك است ممکن مسکونی واحد در يك حال، اين با. است خانواده يك برای سکونت مستقل و جداگانه محل

 که است خانوارهايی از تر آسان واحد مسکونی کل برای اطالعات آوریجمع انرژی، مصرف لحاظ از. زندگی نمايند خانوار

  .کنندمی زندگی واحد همان در

 گزارش انرژی کارايی هایشاخص براساس که آنچه با انرژی تراز در خانگی بخش انرژی مصرف که داشت توجه بايد

 ها سکونت دارند،که افراد در آن مسکونی واحدهای اساس بر معموالً انرژی کارايی هایاخصش .دارد تفاوت شود،می

همچنين يکی ديگر از . شودمی لحاظ مسکونی واحدهای تمام مصرف انرژی، تراز يك در که حالی در. شوندمی محاسبه

رايی انرژی ممکن است ناشی از عوامل اختالف در ميزان انرژی مصرفی در  بخش خانگی تراز انرژی و محاسبات کا

گردد، باشد. بنابر اين منظور )براساس روز درجه گرمايش يا سرمايش( که در محاسبه کارايی لحاظ می 0تصحيحات دمايی

 و خانگی لوازم پز، و پخت گرمايش، يعنی) مصارف انرژی تمام در محاسبات کارايی، شامل خانگی بخش انرژی از مصرف

 .دارد ساکن نفر يك حداقل که است های مسکونیواحد به مربوط( غيره

درصد( کاهش نسبت به  6/4) 7پتاژول4/0141با  IEA، کل مصرف بخش خانگی کشورهای عضو 7106در سال 

عمدتاً به  IEAپتاژول رسيد. بيشترين ميزان کاهش مصرف اين بخش در ميان کشورهای عضو  4/72648سال گذشته به 

 ا و ايتاليا اختصاص داشت.اياالت متحده آمريکا، کاناد

 8/4لوازم خانگی، برای درصد  0/06گرمايش محيط،  رایدرصد ب 2/48، 7106از کل مصرف بخش خانگی در سال 

مصرف پخت و پز و ديگر مصارف طبقه بندی نشده برای روشنايی و مابقی  رایدرصد ب 6/7سرمايش محيط، برای درصد 

 خانگی به استثنای سرمايش محيط دارای روند کاهشی بودند.های در اين سال کليه زير بخششده است. 

 
   شود.تر از مقدار دمای استاندارد، به مقدار اندازه گيری اعمال میتصحيح دمايی تصحيحی است که برای جبران تغييرات ناشی از دمای باالتر يا پائين( 0

2)  PJ= 10
15

 J  
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 6/42درصد کل مصرف بخش خانگی را دارا بوده که  2/48پتاژول، به تنهايی  2/01876اياالت متحده آمريکا با مصرف 

ر درصد برای لوازم خانگی و مابقی صرف ساير مصارف شده است. البته الزم به ذک 2/75درصد آن صرف گرمايش محيط، 

نسبت به سال قبل بسيار کاهش يافته و  7106مصرف انرژی بخش خانگی در اياالت متحده آمريکا در سال است که 

بخش خانگی ناشی از کاهش مصرف گرمايش محيط در اين کشور بوده است. پس از انرژی بيشترين ميزان کاهش مصرف 

 اند.ل بيشترين مصرف انرژی را در بخش خانگی داشتهپتاژو 4/0645و  4/7444اياالت متحده آمريکا، آلمان و ژاپن با 

، انرژی اند شامل: سهم مصرف بخش خانگی از کل مصرف نهايیآوری شدههايی که عمدتاً در اين بخش جمعشاخص

تعداد واحد مسکونی )مصرف بازای هر واحد( يا متراژ آن و به بخش خانگی به جمعيت )مصرف سرانه(، انرژی کل مصرف 

 زمان طی در و کشورها ميان در کلی را هایمقايسه امکان هاشاخص اين باشد. اگرچهصرف در واحد سطح( میمحوطه )م

 همسان باشند.  انرژی های کارايیشاخص با توانندنمی اما آورند،فراهم می

 گيرند. بهمی قرار استفاده خاصی مورد های تجميع شده ديگری نيز وجود دارد که به منظور اهدافهمچنين داده

 و شهری مناطق صورت کلی و چه به تفکيكه چه ب) کشور يك در خانوارها برخورداری از برق نرخ مثال، عنوان

قرار گيرد. مثال ديگر نرخ خانوارهای  آن کشور مورد استفاده برق رسانی هایو برنامه مطالعات برای تواندمی( روستايی

 گيریاندازه يا انرژی فقر توان برای ارزيابیکنند. از اين اطالعات میده میشهری و روستايی است که از زيست توده استفا

 انرژی کارايی هایبه عنوان شاخص توانندها نمیشاخص مجموع اين در کرد. اما استفاده محيط زيست محلی بر آن تأثير

 نرژی و ميزان فعاليت دارد.تری از اجزئی اطالعات به نياز انرژی واقعی کارايی هایشاخص. در نظر گرفته شوند

 نشان  7106در سال  IEAبررسی شاخص شدت انرژی سرانه )نسبت مصرف انرژی به جمعيت( کشورهای عضو 

دهد که اين شاخص به جز در نه کشور مولداوی، لهستان، ايتاليا، فنالند، اسپانيا، چك، بالروس، دانمارک و مجارستان می

در ساير کشورها کاهش يافته است. بيشترين افزايش به کشور و صد افزايش در 064تا  0بين  7111نسبت به سال 

رسيده است. بيشترين کاهش اين شاخص با  7106در سال  764به   7111در سال  011مولدوای اختصاص داشته که از 

 رسيده است. شاخص شدت انرژی هر واحد 66به  7111درصد به اسلواکی اختصاص داشته که نسبت به سال  44

  IEAرشد داشته و در ساير کشورهای عضو  7111درصد نسبت به سال  7مسکونی نيز تنها در ايتاليا و استراليا هريك 

درصد کاهش به کشور  45نسبت مصرف انرژی به ازای هر واحد مسکونی کاهش يافته است. بيشترين کاهش با 

 ت. بوده اس 55، اين شاخص 7106لوکزامبورگ اختصاص داشته که در سال 

به جز در سه کشور کانادا، ژاپن و اسلواکی در سال    IEAسرانه مصرف انرژی لوازم خانگی در کشورهای عضو 

داشته در ساير کشورها افزايش يافته است. اسپانيا،  7111درصد کاهش نسبت به سال  4 و 4، 6که به ترتيب  7106

يشترين افزايش را نسبت به ساير کشورهای مورد بررسی درصد افزايش ب 47و  44، 55، 67ترکيه، اتريش و فرانسه با 

مسکونی در سه کشور اسپانيا،  واحد هر در موجود تجهيزات ازای به خانگی لوازم انرژی مصرف دهند. نسبتنشان می

، بيشترين افزايش را نسبت به ساير 7111درصد افزايش نسبت به سال  40و  47، 56با  7106فرانسه و اتريش در سال 

 دهد.ورهای مورد بررسی نشان میکش
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 به خانگی بخش روشنايی در برای انرژی مصرف شاخص شدت انرژی سرانه برای روشنايی بخش خانگی )نسبت

دهد که اين شاخص به جز در ترکيه، پرتغال، اتريش و اسپانيا نشان می 7106در سال   IEAجمعيت( در کشورهای عضو 

اند. شاخص اند، در ديگر کشورها کاهش داشتهدرصد بوده 4و  6، 41، 25ی رشد به ترتيب دارا 7111که نسبت به سال 

 واحد هر متراژ به خانگی بخش روشنايی در برای انرژی مصرف شدت انرژی هر واحد مسکونی برای روشنايی )نسبت

 45يب دارای رشد به ترت 7111به جز در ترکيه و پرتغال که نسبت به سال   IEAمسکونی( نيز در تمام کشورهای عضو 

 اند. اند، در ديگر کشورها کاهش داشتهدرصد  بوده 8و 

 مصرف برای گرمايش محيط دو شاخص شدت انرژی سرانه و شدت انرژی هر واحد مسکونی وجود دارد. نسبت

دهد که اين نشان می 7106در سال   IEAجمعيت در کشورهای عضو به خانگی بخش محيط گرمايش برای انرژی

، 01، 00، 04به ترتيب دارای رشد  7111جز ايتاليا، مجارستان، فنالند، لهستان و دانمارک که نسبت به سال  شاخص به

 متراژ به خانگی بخش محيط گرمايش برای انرژی مصرف اند. نسبتاند، در ديگر کشورها کاهش داشتهدرصد بوده 4و  2

رشد داشته و در ساير کشورهای عضو  7111سبت به سال درصد ن 4و  5مسکونی نيز در ايتاليا و مجارستان  واحد هر

IEA   .اين شاخص کاهش يافته است 

: گيرند، عبارتند ازمورد توجه قرار می کارايی انرژی هایکه در مطالعات شاخص صنعت هایزير بخش بخش صنعت:

 و کاغذ توليد چوبی، التمحصو و چوب توليد چرم، و پوشاک نساجی، صنايع تنباکو، محصوالت و غذايی مواد صنايع

 اساسی، فلزات فلزی، غير کانی محصوالت پالستيك، و الستيك شيميايی، محصوالت و مواد توليد صنايع چاپ، و انتشار

نشده است. بنابراين براساس  مشخص ديگر جای در که نقل و ساير صنايعی و حمل تجهيزات توليد آالت، ماشين توليد

همچنين در مقايسه . شودنمی آب و گاز برق، توزيع و هاپااليشگاه ها(،يد برق )نيروگاهاين تعريف بخش صنعت شامل تول

اين بخش شامل مصارف معدن و استخراج مواد خام و همچنين  ،، در تراز انرژی(IEA) انرژی المللیبين با تعاريف آژانس

 گردد. ساختمان نيز نمی

ای ، از اهميت ويژهشتهدا 7106جهان را در سال  0 (TFC) نهايی مصرف حدود يك سوم کل از آنجا که اين بخش

 بخش نقش و صنعتی توسعه درجه به در کشورهای مختلف، بسته هابرخوردار است. سهم اين بخش نيز مانند ساير بخش

 درصد،  0/47آن کشور، متفاوت است. در اين سال سهم برق و حرارت در مصرف انرژی اين بخش  اقتصاد در صنعت

های زيستی و ضايعات به های نفتی و سوختدرصد، گازطبيعی، فرآورده 1/41سن  و محصوالت حاصل از آن زغال

 درصد بوده است. 7/2و  0/00، 5/06ترتيب 

 محيط، گرمايش مصرف نهايی نظير نوع به تفکيك انرژی کارايی هایشاخص خدمات، های خانگی وبخش در

های صنعت ارائه زيربخش به تفکيك انرژی کارايی هایشاخص ر بخش صنعت،شوند؛ اما دغيره محاسبه می و روشنايی

و اختالف اساسی بين اختصاص دارد در آن صنعت  توليدپروسه به  بيشترين مصرف نهايی انرژی اين بخش شود. درمی

 
1)  Total Final Consumption  
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پتاژول  8/45106، (IEA) انرژی المللیبين بخش صنعت کشورهای عضو آژانس 7106در سال  باشد.ها میزير بخش

مواجه بوده است. اين کاهش مصرف  یدرصد 7/1تنها با کاهش مصرف  7105انرژی مصرف کرده که نسبت به سال 

گری آهن و فوالد، توليد فلزات عمدتاً ناشی از کاهش مصرف در زير بخش فلزات اساسی )توليد محصوالت اوليه و ريخته

 6/0حدود   IEAاست که ارزش افزوده بخش صنعت کشورهای عضو  باشد. اين در حالیگری( میآهنی و ريختهاساسی غير 

ثابت سال  یهامتيبر حسب قدرصد افزايش داشته است. در بين اين کشورها، بيشترين افزايش ارزش افزوده بخش صنعت )

 صاص داشته است.ميليارد دالر افزايش اخت 6/01و  00، 6/06، 5/75( به آلمان، ژاپن، ترکيه و کره جنوبی به ترتيب با 7101

، سهم توليد فلزات اساسی، صنايع توليد مواد و محصوالت شيميايی، توليد کاغذ و انتشار و چاپ، محصوالت 7106در سال 

و  0/01، 5/07، 4/06، 8/76کانی غير فلزی و صنايع مواد غذايی و محصوالت تنباکو از کل مصرف انرژی بخش صنعت به ترتيب 

 ساير صنايع اختصاص داشته است. درصد بوده و مابقی به 8/6

 بر صنعتی بخش زير هر افزوده ارزش به انرژی صنعت، بيانگر نسبت ميزان مصرف بخش زير انرژی شدت شاخص

 در ميان کشورهای عضو آژانس 7106باشد. در سال می 7101 سال ثابت قيمت به و خريد قدرت برابری شاخص حسب

مگاژول بر دالر بيشترين و کمترين شدت  7/0و  6/48و ايرلند به ترتيب با  ، کشور مولداوی(IEA) انرژی المللی بين

نشان ( 7111-7106)ساله  06يك دوره بررسی شاخص شدت انرژی بخش صنعت در اند. انرژی بخش صنعت را داشته

 (IEA) انرژی المللیبين انرژی بخش صنعت در تمام کشورهای عضو آژانس شدت دهد که طی اين دوره، کل شاخصمی

درصد افزايش يافته است. بيشترين کاهش اين  0و  4، 5کاهش يافته و تنها در لوکزامبورگ، مکزيك و زالند نو به ترتيب 

 درصد کاهش داشته است.  22، 7111شاخص به لهستان تعلق داشته که نسبت به سال 

مصرف  هایبخش يا اقتصادی اليتفع هر در کاال و مسافر حمل برای انرژی اين بخش شامل مصرف نقل: و حمل بخش

از آنجا که عوامل متعددی بر مصرف انرژی مسافر و کاال تأثير گذار هستند، . باشدمی نهايی نظير بخش خانگی و خدمات

  هایرا به زير بخش هاداده توانبخش می تفکيك اين دو زير بخش از اهميت خاصی برخوردار است. همچنين در هر

اقتصادی  فعاليت به هيچ نقل و حمل انرژی، کارايی هایشاخص به توجه با دريايی تقسيم نمود. و یهواي ريلی، ای،جاده

 قطار، شخصی، هایاتومبيل سوخت مصرف شامل نقل و حمل برای انرژی مصرف مثال، عنوان به. نيست مرتبط خاصی

ها حمل و نقل داخل مرزهای ملی هر اين بخش تن .است غيره و هواپيماها و داخلی هایکشتی کاال، حمل هایکاميون

گردد. همچنين بايد دهد و شامل حمل از طريق خطوط لوله، مصارف نظامی و مصارف نامشخص نمیکشوری را پوشش می

شود که از انرژی نقل را شامل می و هايی )مدهايی( از حملتنها حالت انرژی اين بخش، کارايی توجه داشت که تحليل

 هر چند که شود،نمی قايقرانی را شامل يا و رویپياده سواری، دوچرخه هايی نظيرند در نتيجه حالتکنمی تجاری استفاده

 باشند. ای از لحاظ نفر کيلومترها بيانگر فعاليت قابل مالحظهحالت اين

کشورهای انرژی درصد کل مصرف نهايی  6/40درصد از کل مصرف نهايی انرژی در جهان و  8/78اين بخش 

 درصد جمعيت، تراکم کشور، اندازه جمله از متعددی به خود اختصاص داده است. عوامل 7106را در سال   IEAعضو

 ساختار خانوار، به ازای هر اتومبيل تعداد سرانه، داخلی ناخالص توليد کنند،بزرگ زندگی می که در شهرهای مردمی
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نهايی انرژی هر کشوری تأثير دارد. در اين سال کل مصرف  از نقل و حمل بخش سهم بر ،هابخش ساير سهم و اقتصادی

درصد کاهش داشته است. الزم به ذکر  0/7پتاژول بوده که نسبت به سال قبل 1/48062مصرف انرژی بخش حمل و نقل 

ترکيه و مکزيك وجود نداشته اما در بين کشورهای يونان، کشور  سهاست که در اين سال آمار تفکيکی بار و مسافر برای 

درصد(  6/21پتاژول ) 7/40657پتاژول انرژی مصرفی( وجود داشته است،  4/44854که اين آمار برای آنها )با IEAعضو 

درصد( به حمل کاال اختصاص داشته است. کشور اياالت متحده آمريکا هم در  4/76پتاژول ) 7/04710به حمل مسافر و 

درصد از انرژی  6/46و  6/67ای که است. به گونه داشته حمل مسافر و هم در حمل کاال بيشترين ميزان مصرف انرژی را

به اين کشور اختصاص داشته است. همچنين از کل انرژی   IEAحمل مسافر و بار در کشورهای عضو رایمصرفی ب

 8/6ای، درصد به حمل جاده 4/86ای، هوايی، ريلی و دريايی به ترتيب به تفکيك جاده IEAکشورهای عضو مصرفی 

 درصد به حمل و نقل دريايی اختصاص داشته است. 2/0درصد به حمل و نقل ريلی و  7/7حمل و نقل هوايی، درصد به 

 مسافر يك حرکت برای شده مصرف انرژی مقدار دهنده نشان( نفر کيلومتر هر در انرژی) مسافر انرژی حمل شدت

 عنوان به) خودرو ترکيب انواع اع حالت،انو سهم به بسته مختلف کشورهای در شدت سطوح. است کيلومتر يك فاصله در

 گذشت با کشورها از بسياری در که( نقليه وسيله هر در مسافر) ضريب بار و( غيره و اتوبوس مسافری، هایاتومبيل مثال

، اين 7106کنند(، متفاوت است. در سال می رانندگی خودشخصی  با خودروهای مردم )زيرا اند،يافته کاهش زمان

شورهای جمهوری چك، اسپانيا، لهستان، مجارستان، اسلواکی، اياالت متحده آمريکا، لوکزامبورگ، هلند و شاخص برای ک

به دليل استفاده بيشتر از خودروهای  7111درصد نسبت به سال  7و  4، 6، 6، 08، 74، 76، 40، 47اتريش به ترتيب 

به دليل تغيير حالت و بهبود در  IEAرهای عضو بيشتر است و اين شاخص برای مابقی کشو ،سواری و پروازهای داخلی

 های سواری، کاهش داشته است.کارايی اتومبيل

اين شاخص در  .باشدمی کيلومتر يك فاصله در نقليه وسائط نقليه، بيانگر انرژی مصرفی وسائط انرژی شاخص شدت

 7111درصد نسبت به سال  0و  7 ،و اسپانيا چك هایهای سبك تنها در کشورها و کاميونبرای اتومبيل 7106سال 

، 06افزايش يافته است. البته اين شاخص برای انواع کاميون نيز در اياالت متحده آمريکا، زالند نو، پرتغال و هلند به ترتيب 

 فزونی يافته است.  7111درصد نسبت به سال  4و  6، 00

برای کشورهای ايتاليا،  7106ون در سال )تن کيلومتر( برای انواع کاميانرژی مصرفی در هر  انرژی شاخص شدت

، 84به ترتيب بيش از  7111لوکزامبورگ، چك، اياالت متحده آمريکا، فنالند، پرتغال، فرانسه و بلژيك نسبت به سال 

 درصد افزايش داشته است.  4و  2، 01، 45، 42، 46، 44

 انبارداری، آموزش، بهداشت، دولتی،ادارات  فروشی، خرده اقتصادی نظير هایبسياری از فعاليت بخش خدمات:

دولتی،  تواندها مینمايند. اين فعاليتاين بخش فعاليت می پوشش تحت تفريح و غيره، سرگرمی، هتلداری، هنر،

 مختلف هایويژگی با مختلف هایشاخه زير از تعدادی است ممکن فعاليت هر باشند. دو اين از ترکيبی يا خصوصی و

و ساير  روشنايی آب، گرم کردن از انرژی برای گرمايش و سرمايش محيط، خدمات بخش .تشکيل شده باشد انرژی

های مختلف در بخش خدمات اهميت نسبی مصارف نهايی گوناگون تا حدی از ميان فعاليت. نمايدتجهيزات استفاده می
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ها کنند و يا بيمارستانفاده میها نسبت به ادارات از انرژی بيشتری برای گرمايش آب استمتفاوت است. برای مثال هتل

 تمايل بيشتری به استفاده از انرژی برای گرمايش فضا نسبت به انبارها دارند. ناهمگونی اين بخش به علت وجود انواع

مليتی است. هر ساختمان  چند هایشرکت هایخراش آسمان تا کوچك غذايی مواد هایفروشگاه از ساختمان مختلف

بوده و مصارف نهايی در بخش خدمات نظير گرمايش و سرمايش يا روشنايی برای هر  فرد هب دارای طراحی منحصر

 شود. ساختمان به طور خاص و با توجه به الزامات مقررات ملی ساختمان طراحی می

اين بخش به صورت کلی در  کشورها، از بسياریخدمات در های بخش و عدم دسترسی به داده کمبود به توجه با

به اين بخش اختصاص داشته است. البته اين جهان درصد مصرف نهايی  0/8بيش از  7106است. در سال  مطرح شده

، مصرف انرژی 7106درصد است. در سال  4/04باشد، که آمار آن در دسترس می   IEAنسبت برای کشورهای عضو

صد کاهش داشته است. همچنين در 6/7پتاژول بوده که نسبت به سال قبل از آن  5/08805بخش خدمات اين کشورها 

 سال ثابت هایقيمت به خريد قدرت برابری شاخص حسب بر افزوده ارزش به انرژی مصرف) انرژی مصرف شدت شاخص

کشورهای ترکيه، يونان، ايتاليا، پرتغال، اسپانيا، بلژيك، فنالند و در  7106اين شاخص در سال دهد که نشان می (7101

درصد افزايش داشته است. در مقابل اين  0و  4، 6، 2، 08، 74، 51، 041به ترتيب  7111لهستان نسبت به سال 

درصدی وضعيت اين بخش نسبت به سال  60بوده که نشان دهنده بهبود  46در کشور اسلواکی  7106در سال شاخص 

 باشد. پايه می

، IEAورهای عضو ، مصرف انرژی اين بخش در کش7106در سال  ماهیگیري: و جنگلداري بخش کشاورزي،

 انرژی مصرف شدت درصد افزايش داشته است. همچنين شاخص 4/0آن از پتاژول بوده که نسبت به سال قبل  0/4418

برابر شده و وضعيت اين  4/4، 7111دهد که اين شاخص در کشور لوکزامبورگ نسبت به سال نشان می 7106در سال 

بوده  41ی قرار گرفته است. در مقابل اين شاخص در کشور اسلواکی کشور در قياس با سال پايه، در وضعيت نامناسبتر

 باشد.درصدی وضعيت اين بخش نسبت به سال پايه می 21که نشان دهنده بهبود 

پتاژول بوده که نسبت  IEA ،2/0442، مصرف انرژی اين بخش در کشورهای عضو 7106در سال  بخش ساختمان:

دهد که نشان می 7106در سال  انرژی مصرف شدت است. همچنين شاخص درصد افزايش داشته 7/2به سال قبل آن 

برابر شده و وضعيت اين کشور در قياس با سال پايه، در  4/01، 7111اين شاخص در کشور مجارستان نسبت به سال 

 21ود بوده که نشان دهنده بهب 40وضعيت بسيار نامناسبی قرار گرفته است. در مقابل اين شاخص در کشور اسلواکی 

 باشد.درصدی وضعيت اين بخش نسبت به سال پايه می

پتاژول بوده که  IEA ،1/5601، مصرف انرژی اين بخش در کشورهای عضو 7106در سال  بخش استخراج معدن:

دهد نشان می 7106در سال  انرژی مصرف شدت درصد کاهش داشته است. همچنين شاخص 4/0نسبت به سال قبل آن 

برابر شده و وضعيت اين کشور در قياس با سال پايه، در  5/4، 7111ور ترکيه نسبت به سال که اين شاخص در کش

درصدی  60بوده که نشان دهنده بهبود  46قرار گرفته است. در مقابل اين شاخص در کشور اسلواکی بسيار بدی وضعيت 

 باشد.وضعيت اين بخش نسبت به سال پايه می



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هاي نفتي  نفت خام و فرآوردهجداول   -1-8-2

 گازطبيعي جداول   -2-8-2

 هاي تجدیدپذیرو انرژيبرق جداول   -3-8-2

 جداول اورانيوم   -4-8-2

 سنگ زغالجداول   -5-8-2

 تراز انرژي جداول   -6-8-2

 محيط زیستجداول   -7-8-2

  جداول بهينه سازي مصرف انرژي  -8-8-2

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 در جهان انرژيبخش آمارهاي جداول  -8-2
 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  خامنفت 

 نفت خام  ذخایر  -

 خامتوليد نفت   -

 ها ها و سایر هيدروکربنتوليد مایعات گازي، افزودني  -

 بخش تبدیل، بخش انرژي و نهایي نفت خام مصرف   -

 هاي نفت ظرفيت پاالیشگاه  -

 هاپاالیشگاهورودي   -

 هاخوراك پاالیشگاه  -

 خام ت نفت واردات و صادرا  -

 هاي فروش نفت خام  قيمت  -

 

 هاي نفتي  فرآورده 

 هاپاالیشگاههاي نفتي  توليد فرآورده  -

 هاي نفتي  مصرف نهایي فرآورده  -

 هاي نفتي  واردات و صادرات فرآورده  -

    OECDدر کشورهاي  ، نفت گاز، نفت کوره سبک و سنگينقيمت بنزین  -

 هاي نفتيده فروشي فرآوردهشاخص قيمت عمده فروشي و خر  -

 هاي نهایيشاخص قيمت اسمي و واقعي مصرف کنندگان نهایي فرآورده  -

 
 هاي نفتي  نفت خام و فرآوردهجداول  -1-8-2

 

 

 
 



  در جهانانرژي تحوالت بخش 

  

36 

 2217و  2216، 2227هاي طي سال (2)جهان (1)ذخاير تثبيت شده نفت ( :2-1جدول )

 نام كشور

در پايان سال 

2227 

 )ميلياردبشكه(

در پايان سال 

2216 

 )ميلياردبشكه(

 2217در پايان سال 

 ميليارد 

 بشكه 

 ميليارد 

 تن

 سهم در كل

 )درصد(

نسبت ذخاير 

   (3)به توليد

       آمريكاي شمالي

 10.5 3.0 6.0 50.0 50.0 30.5 اياالت متحده آمريكا

 95.8 10.0 27.2 168.9 170.6 178.8  (4)كانادا 

 8.9 0.4 1.0 7.2 7.2 12.2 مكزيك

 30.8 13.3 34.2 226.1 227.8 221.5 جمع آمريكاي شمالي

       آمريكاي مركزي و جنوبي

 10.0 0.1 0.3 2.2 2.2 2.6 آرژانتين

 42.7 0.5 1.2 8.3 8.3 6.4 اكوادور

 12.8 0.8 1.9 12.8 12.6 12.6 برزيل

 26.4 0.1 0.1 1.2 1.2 1.1 پرو

 5.4 0.1 0.2 1.7 2.0 1.5 كلمبيا 

 17.9 47.3 303.2 301.8 99.4 (5)ونزوئال 
(6) 

 8.2 ◊ 0.1 0.7 0.7 1.7 ساير

 125.9 19.5 51.1 330.1 328.8 125.3 آمريكاي مركزي و جنوبي جمع 

       اروپا و اورآسيا

 24.1 0.4 1.0 7.0 7.0 7.0 آذربايجان

 30.0 ◊ 0.1 0.6 0.6 0.6 ازبكستان

 6.3 0.1 0.3 2.3 2.3 3.4 انگلستان

 18.9 ◊ 0.1 0.6 0.5 0.5 ايتاليا

 6.4 ◊ 0.1 0.6 0.6 0.6 تركمنستان 

 8.7 ◊ 0.1 0.4 0.4 1.1 دانمارك

 25.8 6.3 14.5 106.2 106.2 106.4 روسيه

 21.8 ◊ 0.1 0.6 0.6 0.5 روماني

 44.8 1.8 3.9 30.0 30.0 30.0 قزاقستان 

 11.0 0.5 1.0 7.9 7.6 8.2 نروژ

 15.9 0.1 0.3 2.0 2.1 2.1 ساير 

 24.3 9.3 21.4 158.2 157.9 160.4 جمع اروپا و اورآسيا

       خاورميانه

 68.1 5.8 13.0 97.8 97.8 97.8 امارات متحده عربي 

 90.2 8.8 20.1 148.8 148.8 115.0 عراق 

 61.0 15.7 36.6 266.2 266.2 264.2 عربستان سعودي 

 15.2 0.3 0.7 5.4 5.4 5.6 عمان 



      

 
  3663ترازنامه انرژي سال  36

 

 ... ادامه2217و  2216، 2227هاي طي سال (2)جهان (1)ذخاير تثبيت شده نفت ( :2-1جدول )

 نام كشور

در پايان سال 

2227 

 )ميلياردبشكه(

ال در پايان س

2216 

 )ميلياردبشكه(

 2217در پايان سال 

 ميليارد 

 بشكه 

 ميليارد 

 تن

 سهم در كل

 )درصد(

نسبت ذخاير 

   (3)به توليد

 36.1 1.5 2.6 25.2 25.2 27.3 قطر

 91.9 6.0 14.0 101.5 101.5 101.5 كويت

 84.5 9.6 22.3 162.8 162.8 143.5 ساير 

 70.0 47.6 109.3 807.7 807.7 754.9 جمع خاورميانه

       آفريقا

 21.7 0.7 1.5 12.2 12.2 12.2 الجزاير

 2.9 6.3 48.4 48.4 43.7 ليبي 
(6) 

 13.8 0.2 0.4 3.3 3.4 4.1 مصر

 51.6 2.2 5.1 37.5 37.5 37.2 نيجريه

 22.8 1.5 3.4 25.1 25.1 22.6 ساير 

 42.9 7.5 16.7 126.5 126.6 119.8 جمع آفريقا

       يانوسيه آسيا و اق

 31.6 0.2 0.4 4.0 4.0 3.4 استراليا

 9.2 0.2 0.4 3.2 3.3 4.0 اندونزي

 2.1 ◊ - 0.3 0.3 0.5 تايلند

 18.3 1.5 3.5 25.7 25.7 20.8 چين

 14.1 0.2 0.5 3.6 3.6 5.5 مالزي

 36.0 0.3 0.6 4.4 4.4 3.4  ويتنام

 14.4 0.3 0.6 4.5 4.7 5.5 هند    

 16.8 0.1 0.3 2.3 2.3 2.4 ساير

 16.7 2.8 6.3 48.0 48.3 45.5 جمع آسيا و اقيانوسيه

 50.2 100.0 239.3 1696.6 1697.1 1427.1 جهان جمع 

OECD كشورهاي
  239.3 244.0 242.6 36.3 14.3 27.8 

 OECD 1187.8 1453.1 1454.0 203.0 85.7 57.9 غير كشورهاي

 84.7 71.8 171.0 1218.8 1217.4 956.1 كشورهاي عضو اوپك  

 24.6 28.2 68.3 477.8 479.6 471.0 ( 7)كشورهاي غير عضو اوپك 

 9.0 0.3 0.6 4.8 4.8 6.4 كشور اتحاديه اروپا  82

 - 9.6 26.6 163.4 164.4 172.6 هاي نفتي  كانادا: كل شن

 - 1.3 3.6 22.1 23.1 22.0 در حال توسعه فعال          

 - 13.2 35.9 224.0 223.0 20.0 تي اورينوكو ونزوئال: كمربند نف

  .BP Amoco Statistical Review of World Energy, 2018 Edition      مأخذ:

 گردد.   مايعات و ميعانات گازي مي( شامل نفت خام، 1
 توانند در آينده قطعاً توجيه اقتصادي و عملياتي داشته باشند. گردند كه با توجه به اطالعات زمين شناسي و فني مخازن، مي ( شامل مقاديري مي2
 برآورد شده است.   BPبراساس آمار منتشره از سوي ( محاسبه اين نسبت از تقسيم حجم ذخيره برحسب ميليارد بشکه به ميزان توليد برحسب هزار بشکه به روز 3
 گردد. هاي نفتي كانادا نيز مي ( شامل ذخاير شن4
 گردد. ( شامل ذخاير كمربند نفتي اورينوكو نيز مي5
                                                                             سال است. 111( نسبت ذخاير به توليد بيش از  6
 د.  نباش مي 15/1كمتر از مقادير                                                                                      .( به استثناي شوروي سابق7
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نمودار ) 1-2( : ذخاير تثبيت شده نفت در مناطق مختلف جهان
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نمودار )2-2( : عمر ذخاير نفتي مناطق مختلف جهان در سال 2017
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ايران عرا  كويت عربستان س ودي امارا  مت ده عربي ساير

 ) درصد ( 2217( : توزيع ذخاير تثبيت شده نفت خاورميانه در سال 2 -3نمودار )



      

 
  3663ترازنامه انرژي سال  33

 

   2215-2217 و 2227هاي ن طي سالتوليد نفت در جها ( :2-2جدول )
 هزار تن() 

 2217 2216 2215 2227 نام كشور
 2217/ 2216تغييرا  

  )درصد(

 2217سهم در كل 

 )درصد(

       آمريكاي شمالي

 11.8 5.6 461423 438053 464056 249791 اياالت متحده آمريكا

 4.4 8.2 170472 158046 154620 107094 كانادا 

 2.6 9.3- 100827 111482 117001 160829 مكزيك

 18.8 3.8 732722 707581 735677 517714 جمع آمريكاي شمالي

       آمريكاي مركزي و جنوبي

 0.6 6.1- 24766 26440 27496 32945 آرژانتين

 0.7 4.1- 26676 27897 27552 25339 اكوادور

 3.4 4.5 133314 127886 123860 89036 برزيل

 0.1 7.8 2151 2001 2868 3977 پرو

 ◊ 21.0- 160 203 244 123 شيلي

 1.1 2.8- 44391 45796 51841 27345 كلمبيا 

 2.8 12.0- 110119 125410 139531 147869 ونزوئال

 0.3 2.1- 9979 10224 11067 13317 ساير

 9.0 3.6- 351556 365857 384459 339951 آمريكاي مركزي و جنوبي جمع 

       اروپا و اورآسيا

 1.0 1.4 38688 38252 39035 41342 آذربايجان

 0.1 6.7- 2194 2357 2414 3361 آلمان

 ◊ 6.2- 735 786 854 853 اتريش 

 0.1 3.9- 2317 2418 2620 4900 ازبكستان

 ◊ 16.1- 118 141 232 142 اسپانيا 

 - - - - - - استوني 

 ◊ 24.8- 6 8 10 22 اسلوواكي 

 1.1 2.6- 43022 44306 42826 70357 انگلستان

 ◊ 7.0- 1506 1623 1877 3310 اوكراين

 0.1 9.7 4098 3746 5470 5860 ايتاليا 

 - - - - - - ايرلند

 - - - - - - بلژيك

 ◊ 0.3 24 24 25 26 بلغارستان 
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 ... ادامه  2215-2217 و 2227هاي ( : توليد نفت در جهان طي سال2-2جدول )

 )هزار تن( 

 2217 2216 2215 2227 نام كشور
 2217/ 2216تغييرا  

  )درصد(

 2217سهم در كل 

 )درصد(

 - - - - - - پرتغال 

 ◊ 0.3 25 25 25 26 تاجيكستان 

 0.3 6.5- 10328 11080 12050 9090 تركمنستان 

 0.1 0.5- 2553 2573 2516 2134 تركيه

 ◊ 7.4- 108 117 128 246 جمهوري چك 

 0.2 2.5- 6734 6924 7690 15169 دانمارك

 ◊ 2.8- 1595 1645 1645 1760 الروس )روسيه سفيد(ب

 13.4 0.4 522476 521715 510230 468174 روسيه

 0.1 4.1- 3525 3686 3902 4542 روماني

 - - - - - - سوئد 

 - - - - - - سوئيس 

 ◊ 6.9- 757 815 835 974 فرانسه

 - - - - - - فنالند 

 ◊ 0.3 145 145 107 69 قرقيزستان 

 1.9 6.3- 72932 78032 79457 67125 ستان قزاق

 ◊ 0.2- 996 1001 928 721 لهستان

 - - - - - - لوكزامبورگ 

 ◊ 12.3- 56 64 75 154 ليتواني

 ◊ 2.2 726 712 623 839 مجارستان 

 2.0 1.2- 78680 79836 77899 110658 نروژ

 ◊ 1.4- 941 957 1396 2068 هلند

 ◊ 19.1- 142 176 62 74 يونان 

 0.1 4.8- 2577 2715 2967 2038 ساير

 20.5 0.7- 798004 805879 797898 816034 جمع اروپا و اورآسيا

       خاورميانه

 3.8 3.6- 148274 154189 148838 121523 امارات متحده عربي 

 5.7 1.5 223082 220339 171889 100300 عراق

 12.8 4.1- 499807 522795 508027 439406 عربستان سعودي 

 1.2 3.0- 47785 49409 48067 37241 عمان 

 0.8 6.1- 29792 31798 31915 38545 قطر

 3.6 5.9- 140567 149758 144919 130515 كويت 

 5.5 7.1 212973 199310 152051 255442 ساير

 33.4 1.6- 1302280 1327598 1205706 1122972 جمع خاورميانه



      

 
  3663ترازنامه انرژي سال  36

 

   ... ادامه  2215-2217 و 2227هاي ت در جهان طي سال( : توليد نف2-2جدول )

 تن(هزار ) 

 2217 2216 2215 2227 نام كشور
 2217/ 2216تغييرا  

  )درصد(

 2217سهم در كل 

 )درصد(

       آفريقا

 ◊ 0.3 109 109 163 - آفريقاي جنوبي 

 1.2 5.5- 48010 50945 49184 64085 الجزاير 

 1.0 112.1 38480 18193 19340 86253 ليبي 

 0.8 3.6- 31582 32835 33195 31596 مصر 

 ◊ 0.3 5 5 5 11 مراكش

 2.4 4.4 92987 89333 103128 107067 نيجريه

 3.9 0.7- 150411 151856 160985 170209 ساير 

 9.3 5.6 361584 343276 366000 459221 جمع آفريقا

       آسيا و اقيانوسيه

 0.3 13.8- 12911 15024 15382 22097 استراليا

 1.0 3.3- 38962 40421 38054 46197 اندونزي 

 - - - - - -  بنگالدش 

 0.1 6.5- 3881 4161 4241 3431 پاكستان

 0.3 6.7- 11963 12860 12426 10745 تايلند 

 4.9 3.8- 191506 199685 214556 186318 چين 

 ◊ 37.3- 5 8 8 16 تايپه چين 

 ◊ 9.7- 1418 1575 1856 1891 زالندنو 

 ◊ 2.9- 181 187 205 286 ژاپن 

 - - - - - - سنگاپور 

 ◊ 11.5- 671 760 768 812 فيليپين 

 ◊ 100.5 30 15 16 31 كره جنوبي 

 - - - - - - كره شمالي 

 0.8 1.7- 31503 32135 31368 32819 مالزي

 0.4 10.3- 13600 15200 18746 16207 ويتنام

 0.9 0.1 35960 36009 36942 34118  هند

 0.3 3.4- 11958 12414 13595 17313 ساير

 9.1 4.0- 354549 370454 388163 372281 جمع آسيا و اقيانوسيه

 100.0 0.2- 3900695 3920645 3877903 3628173 جهان جمع 

 OECD  755624 897339 869155 889347 2.6 22.8 كشورهاي

 OECD 2872549 2980564 3051490 3011348 -1.0 77.2كشورهاي غير 

 1.7 2.2- 64871 66504 68089 106176 كشور اتحاديه اروپا  82

.IEA, International Energy Agency,Online Data Services.www.iea.org                                                      مأخذ:

  باشند. مي 15/1مقادير كمتر از



  در جهانانرژي تحوالت بخش 

  

36 

  2217و  2216هاي ها در جهان در سالساير هيدروكربن و ها( : توليد ماي ا  گازي، افزودني2-3جدول )
 )هزار تن(

 نام كشور
 (1) هاساير هيدروكربن هاافزودني (NGL)ماي ا  گازي 

2216 2217 2216 2217 2216 2217 

       آمريكاي شمالي

 - - - - 101905 100347 اياالت متحده آمريكا

 49884 45279 - - 16874 15938 كانادا 

 - - 189 274 7920 8691 مكزيك

 49884 45279 189 274 126699 124976 جمع آمريكاي شمالي

       آمريكاي مركزي و جنوبي

 - - 395 395 2671 2671 آرژانتين

 - - - - 181 181 اكوادور

 - - - - 4068 3642 برزيل

 - - - - 4132 4314 پرو

 - - - - 108 41 شيلي 

 - - - - 262 262 كلمبيا 

 - - - - 5269 5995 ونزوئال

 - - - - 1583 1514 ساير

 - - 395 395 18274 18620 آمريكاي مركزي و جنوبي جمع 

       اروپا و اورآسيا

 - - - - 2835 2835 آذربايجان

 - - 1444 1344 - - آلمان 

 - - - - - 6 اتريش

 120 120 - - - - ازبكستان 

 - - - - - - اسپانيا

 - - - - - - استوني 

 - - - - 2 2 اسلواكي 

 - - - - 3448 3139 انگلستان 

 - - 22 22 650 650 اوكراين

 - - 360 320 - - ايتاليا

 - - - - - - ايرلند

 - - - - - - بلژيك

 - - - - - - بلغارستان 

 - - - - - - پرتغال 



      

 
  3663ترازنامه انرژي سال  67

 

 ... ادامه  2217و  2216هاي ها در جهان در سالها و ساير هيدروكربن( : توليد ماي ا  گازي، افزودني2-3جدول )
 )هزار تن(

 نام كشور
 (1)ها ساير هيدروكربن هاافزودني (NGL)ماي ا  گازي 

2216 2217 2216 2217 2216 2217 

 - - - - - - تاجيكستان 

 - - - - 934 934 تركمنستان 

 - - - - - - تركيه 

 - - 105 70 - - جمهوري چك 

 - - - - - - دانمارك 

 - - - - 63 63 بالروس )روسيه سفيد( 

 - - - - 26019 26019 روسيه 

 - - 22 22 116 116 روماني

 - - - - - - سوئد 

 - - - - - - سوئيس 

 - - 197 177 - - فرانسه 

 - - 70 70 - - فنالند 

 - - - - - - قرقيزستان 

 - - - - 1233 1267 قزاقستان 

 - - 1 11 - - لهستان

 - - - - - - لوكزامبورگ 

 - - - - - - ليتواني 

 - - 14 14 280 260 مجارستان 

 - - 85 85 10808 10263 نروژ

 - - 271 323 241 291 هلند 

 - - - - - - يونان 

 - - 12 12 97 92 ساير 

 120 120 2603 2470 46726 45937 پا و اورآسياجمع ارو

       خاورميانه

 - - - - 29569 29604 امارات متحده عربي 

 - - - - 60291 60792 عربستان سعودي 

 - - - - 254 254 عمان 

 - - - - 44089 42527 قطر

 - - - - 8011 8089 كويت

 - - - - 31130 28557 ساير 

 - - - - 173344 169823 جمع خاورميانه
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 ... ادامه 2217و  2216هاي ها در جهان در سالها و ساير هيدروكربن( : توليد ماي ا  گازي، افزودني2-3جدول )
 )هزار تن(

 نام كشور
 (1) هاساير هيدروكربن هاافزودني (NGL)ماي ا  گازي 

2216 2217 2216 2217 2216 2217 

       آفريقا 

 - - - - 98 147 آفريقاي جنوبي 

 - - - - 17525 17924 الجزاير

 - - - - 2731 2124 ليبي

 - - - - 1292 1329 مصر

 - - - - - - مراكش 

 - - - - 1064 1031 نيجريه

 - - - - 1970 1782 ساير

 - - - - 24680 24337 جمع آفريقا 

       آسيا و اقيانوسيه 

 - - - - 1614 1644 استراليا

 - - - - 1410 1410 اندونزي

 - - - - 321 321 بنگالدش

 - - 40 40 458 458 پاكستان 

 - - - - 6157 6415 تايلند

 - - - - 203 203 چين

 - - - - - - تايپه چين

 - - - - 184 177 زالندنو

 - - - - 240 236 ژاپن

 - - - - - - سنگاپور 

 - - - - - - فيليپين 

 - - 688 674 - - كره جنوبي

 - - - - - -  شمالي كره 

 - - - - 1835 1835 مالزي

 - - - - 4631 4295 ويتنام 

 - - - - 817 817 هند

 - - - - 2794 2829 ساير

 - - 728 714 20664 20640 جمع آسيا و اقيانوسيه 

 50004 45399 ● 3853 410387 404333 جهان جمع 

 OECD  141035 143624 3362 3424 45279 49884 كشورهاي

 OECD 263298 266763 491 ● 120 120كشورهاي غير 

 - - ● 2351 4151 3873 كشور اتحاديه اروپا  82

.IEA, International Energy Agency,Online Data Services.www.iea.org                                                      مأخذ:

 هاي قيري است. ها مانند شيل نفتي يا نفت خام مصنوعي حاصل از ماسهنساير هيدروكرب( 1

  باشند. مقادير در دسترس نمي



      

 
  3663ترازنامه انرژي سال  67

 

  2215-2216و  2227هاي ( : مصرف بخش تبديل، بخش انرژي و مصرف نهايي نفت خام در سال2-4جدول )
 )هزار تن(

 نام كشور
 (1)مصرف نهايي  خود مصرفي بخش انرژي مصرف بخش تبديل

2227 2215 2216 2227 2215 2216 2227 2215 2216 

          آمريكاي شمالي

 - - - - - - 800594 798453 773264 اياالت متحده آمريكا

 - - - - - - 58621 65871 77928 كانادا 

 - - - - - - 48153 59485 65861 مكزيك

 - - - - - - 907368 923809 917053 جمع آمريكاي شمالي

          كاي مركزي و جنوبيآمري

 - - - 90 91 12 25501 26695 31909 آرژانتين

 - - - 103 104 91 8551 6991 8602 اكوادور

 - - - - - - 90354 98175 88426 برزيل

 - - - - - - 7115 7036 8549 پرو

 - - - - - - 8435 8502 10433 شيلي 

 7 9 108 216 245 68 15692 14185 16281 كلمبيا 

 - - - - - - 35671 41042 46311 ونزوئال

 432 647 386 3 3 3 29569 31138 43249 ساير

 439 656 494 412 443 174 220888 233764 253760 آمريكاي مركزي و جنوبي جمع 

          اروپا و اورآسيا

 - - - - - - 5749 6215 6305 آذربايجان

 - - - - - - 94272 93585 109395 آلمان 

 - - - - - - 8185 8881 8548 اتريش 

 41 44 83 5 5 10 2346 2542 4754 ازبكستان 

 - - 12 - - - 64988 65031 57704 اسپانيا 

 - - - - - - - - - استوني 

 - - - - - - 5738 5930 5955 اسلواكي 

 - - - - - - 53061 55376 75707 انگلستان 

 4 5 19 3 3 1 2106 2104 13322 اوكراين

 - - - - - - 64586 67092 92770 ايتاليا

 - - - - - - 3201 3366 3389 ايرلند 

 - - - - - - 31978 32051 32963 بلژيك 

 - - 1 - - - 6258 6037 7096 بلغارستان 

 - - - - - - 13908 13847 12314 پرتغال 

 - - - - - - 25 25 21 تاجيكستان 

 - - - - - - 8600 8600 7190 تركمنستان 

 - - - - - - 26538 26168 25783 تركيه

 - - - - - - 5422 7223 7394 جمهوري چك 

 - - - - - - 6994 7336 7798 دانمارك 
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 ادامه  ...2215-2216و  2227هاي ( : مصرف بخش تبديل، بخش انرژي و مصرف نهايي نفت خام در سال2-4جدول )
 )هزار تن(

 نام كشور
 (1)مصرف نهايي  خود مصرفي بخش انرژي خش تبديلمصرف ب

2227 2215 2216 2227 2215 2216 2227 2215 2216 

 - - - - - - 18590 23003 21349 سفيد(روسيه بالروس )

 40 91 40 294 83 586 261280 260377 208455 روسيه 

 - - - - - 1 11409 10352 13006 روماني

 - - - - - - 19721 19981 18363 سوئد 

 - - - - - - 2931 2804 4674 سوئيس 

 - - - - - - 56005 57342 82350 فرانسه 

 - - - - - - 11276 9809 10844 فنالند 

 - - - - - - 387 323 124 قرقيزستان 

 520 488 - 1577 888 - 14765 14610 12692 قزاقستان 

 - - - - - - 25790 26140 20113 لهستان 

 - - - - - - - - - رگ لوكزامبو

 - - - - - - 9324 8486 4742 ليتواني 

 - - - - - - 6637 6477 7087 مجارستان 

 - - - - - - 10394 13633 15207 نروژ 

 - - - - - - 53812 52787 49875 هلند 

 - - - - - - 23186 21695 19169 يونان 

 - - - - - - 7402 7019 9777 ساير 

 605 628 155 1879 979 598 936864 946247 976235 اورآسياجمع اروپا و 

          خاورميانه

 - - - - - - 36910 29062 7050 امارات متحده عربي 

 2745 5344 1703 5 7 45 144506 135479 95412 عربستان سعودي 

 - - - - - - 9284 9212 3678 عمان 

 - - - - - - 3747 3699 4246 قطر 

 - - - - - - 42908 46184 48577 كويت 

 - - - 2833 2610 442 147797 147312 146441 ساير 

 2745 5344 1703 2838 2617 487 385152 370948 305404 خاورميانه

          آفريقا

 - - - - - - 23351 21150 19042 آفريقاي جنوبي 

 6 6 - 506 608 392 25819 25106 19778 الجزاير 

 - - - - - - 4063 4368 16789 ليبي 

 - - - - - - 24952 26152 32529  مصر 

 - - - - - - - 2623 6386  اكشمر

 - - - - - - 2924 1335 2829 نيجريه

 - - - 70 68 - 20712 18228 21002 ساير

 6 6 - 576 676 392 101821 98962 118355 جمع آفريقا
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 ادامه ...2215-2216و  2227هاي ژي و مصرف نهايي نفت خام در سال( : مصرف بخش تبديل، بخش انر2-4جدول )
 )هزار تن(

 نام كشور
 (1)مصرف نهايي  خود مصرفي بخش انرژي مصرف بخش تبديل

2227 2215 2216 2227 2215 2216 2227 2215 2216 

          آسيا و اقيانوسيه

 15 15 17 57 53 38 19683 22850 29204 استراليا

 1272 1070 2842 - - - 43366 40551 44841 زي اندون

 - - - - - - 1122 1209 1154 بنگالدش 

 - - - - - - 13066 12133 11690 پاكستان 

 - - - - - - 61939 62200 49363 تايلند

 3101 3423 4147 3201 4404 5695 553554 532184 328491 چين 

 - - - - - - 45059 43753 51809 چين تايپه 

 - - - - - - 5368 5428 4549 زالند نو 

 17 23 25 55 2 96 157965 158739 201743 ژاپن 

 - - - - - - 47172 43923 57731 سنگاپور

 - - - 122 234 404 10599 10278 9867 فيليپين 

 - - - - 1 34 145418 137877 119690 كره جنوبي 

 - - - - - - 532 532 439 كره شمالي 

 - - - 225 383 - 26593 23745 25672 مالزي

 - - - - - - 7730 7249 - ويتنام

 - - - - - - 245362 232865 150967  هند

 - - - - - - 3487 3717 4072 ساير 

 4405 4531 7031 3660 5077 6267 1388015 1339233 1091282 جمع آسيا و اقيانوسيه

 8200 11165 9383 9365 9792 7918 3940108 3912963 3662089 جهان جمع 

 OECD  1959510 1865303 1843500 168 56 112 54 38 32 كشورهاي

 OECD 1702579 2047660 2096608 7750 9736 9253 9329 11127 8168كشورهاي غير 

 - - 13 - - 1 578975 581687 651537 كشور اتحاديه اروپا  82

.IEA, International Energy Agency,Online Data Services.www.iea.org                                                      مأخذ:

 هاي مختلف كشورهاي زير كاربرد دارد: ( نفت خام در بخش1
 بخش كشاورزي و جنگلداري: روسيه -

 مصارف نامشخص: روسيه و چين -
 زبکستان و ويتناممصارف غير انرژي: چين، اندونزي، اوكراين، ا -

 صنايع نامشخص: چين، كوبا، كلمبيا، قزاقستان، عربستان سعودي، برخي از كشورهاي آفريقايي -
 هاي صنعتي: در زير بخش -

ا، غذايي و تنباكو: لمبيآهن و فوالد: كلمبيا، شيميايي و پتروشيميايي: كلمبيا، روسيه، اسپانيا و ژاپن، مواد معدني غير فلزي: كلمبيا و روسيه، ماشين آالت: ك
 كلمبيا، روسيه و استراليا، چوب و صنايع چوبي: كلمبيا، ساختمان: كلمبيا و روسيه، نساجي و چرم: كلمبيا و استراليا
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   2215-2217 و 2227هاي هاي نفت جهان طي سال( : ظرفيت پااليشگاه2-5جدول )
 (3))هزار بشکه در روز( 

 2217 2216 2215 2227 نام كشور
 2217/ 2216را  تغيي

 )درصد(

 2217سهم در كل 

 )درصد(

       آمريكاي شمالي

 18.9 0.3- 18567 18621 18315 17594 اياالت متحده آمريكا

 2.0 1.8 1968 1934 1931 1907 كانادا 

 1.6 1.6 1546 1522 1522 1463 مكزيك

 22.5 ◊ 22081 22077 21768 20964 جمع آمريكاي شمالي

       و جنوبي آمريكاي مركزي

 0.7 - 657 657 657 628 آرژانتين

 0.2 - 175 175 175 175 اكوادور

 2.3 0.2- 2285 2289 2281 1964 برزيل

 0.3 - 253 253 253 223 پرو

 0.3 - 258 258 258 242 شيلي

 0.4 - 421 421 421 324 كلمبيا

 1.3 - 1303 1303 1303 1303 ونزوئال

 0.9 - 869 869 869 1677 ساير

 6.3 0.1- 6221 6225 6217 6536 آمريكاي مركزي و جنوبي جمع 

       اروپا و اورآسيا

 0.2 - 205 205 205 205 آذربايجان

 2.1 0.9 2069 2051 2049 2390 آلمان

 0.2 - 193 193 193 201 اتريش 

 0.2 - 232 232 232 232 ازبكستان 

 1.6 - 1562 1562 1562 1362 اسپانيا 

 0.1 - 122 122 122 122 سلواكي ا

 1.3 - 1227 1227 1337 1819 انگلستان

 0.2 - 240 240 240 526 اوكراين 

 1.9 - 1900 1900 1900 2377 ايتاليا 

 0.1 - 75 75 75 75 ايرلند 

 0.8 - 776 776 776 781 بلژيك

 0.2 - 195 195 195 175 بلغارستان
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  ... ادامه  2215-2217 و 2227هاي ي نفت جهان طي سالها( : ظرفيت پااليشگاه2-5جدول )
 (3))هزار بشکه در روز( 

 2217 2216 2215 2227 نام كشور
 2217/ 2216تغييرا  

 )درصد(

 2217سهم در كل 

 )درصد(

 0.3 - 330 330 330 306 پرتغال 

 0.3 - 271 271 271 251 تركمنستان 

 0.6 - 596 596 596 613 تركيه

 0.2 - 175 175 175 193 جمهوي چك 

 0.2 0.6 181 180 180 189 دانمارك 

 0.5 2.2 470 460 460 460 بالروس )روسيه سفيد(

 6.7 ◊ 6584 6583 6513 5471 روسيه 

 0.3 3.5- 247 256 239 389 روماني

 0.5 - 454 454 454 454 سوئد 

 0.1 - 68 68 68 140 سوئيس 

 1.3 - 1245 1245 1375 1962 فرانسه 

 0.3 - 261 261 261 261 فنالند

 0.4 2.9 360 350 350 330 قزاقستان

 0.6 3.8- 559 581 581 493 لهستان 

 0.3 - 241 241 241 241 ليتواني 

 0.2 - 165 165 165 165 مجارستان

 0.4 - 342 342 342 316 نروژ

 1.3 0.1 1294 1293 1293 1236 هلند 

 0.5 - 528 528 528 425 يونان 

 0.4 - 413 413 413 411 ساير

 24.0 - 23579 23571 23722 24573 جمع اروپا و اورآسيا

       خاورميانه

 1.2 - 1147 1147 1147 625 امارات متحده عربي 

 2.9 2.7- 2821 2899 2899 2107 عربستان سعودي

 0.3 36.9 304 222 222 216 عمان 

 0.4 - 429 429 283 137 قطر

 0.8 21.4- 736 936 936 936 كويت

 4.2 6.1 4081 3847 3831 3538 ساير

 9.7 0.4 9518 9480 9318 7559 جمع خاورميانه
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 ... ادامه  2215-2217 و 2227هاي هاي نفت جهان طي سال( : ظرفيت پااليشگاه2-5جدول )

 (3))هزار بشکه در روز(    

 2217 2216 2215 2227 نام كشور
 2217/ 2216تغييرا  

 )درصد(

 2217سهم در كل 

 )درصد(

        آفريقا

 0.5 - 520 520 520 520 آفريقاي جنوبي 

 0.7 - 651 651 651 443 الجزاير

 0.8 - 810 810 810 810 مصر

 1.5 1.4- 1456 1476 1476 1264 ساير 

 3.5 0.6- 3437 3457 3457 3037 آفريقا جمع 

       آسيا و اقيانوسيه

 0.5 0.4 454 452 443 733 استراليا

 1.1 - 1111 1111 1111 1094 اندونزي 

 ◊ - 43 43 43 36 بنگالدش 

 0.4 3.1 401 389 389 271 پاكستان 

 1.3 - 1235 1235 1252 1100 تايلند

 14.8 2.4 14513 14177 14306 8737 چين 

 1.1 9.6 1083 988 988 1197 چين تايپه 

 0.1 - 136 136 136 103 زالندنو

 3.4 7.1- 3343 3600 3721 4650 ژاپن 

 1.5 - 1514 1514 1514 1427 سنگاپور 

 0.3 - 271 271 271 270 فيليپين

 3.3 - 3246 3246 3123 2679 كره جنوبي 

 0.6 1.1 625 618 612 534 مالزي

 0.2 2.5 167 163 159 11 ويتنام

 5.1 7.6 4972 4620 4307 2983  هند

 0.19 - 191 191 191 170 ساير

 33.9 1.7 33305 32754 32566 25995 جمع آسيا و اقيانوسيه

 100.0 0.6 98139 97562 97046 88663 جهان جمع 

 OECD  45524 44112 44194 43940 -0.6 44.8 كشورهاي

 OECD 43139 52934 53368 54199 1.6 55.2كشورهاي غير 

 14.2 0.1- 13970 13983 14204 15790 كشور اتحاديه اروپا  82

   .BP Amoco Statistical Review of World Energy, 2018 Edition      مأخذ:
  ( حجم تقطير پااليشگاه براساس شرايط جوي يك روز معمولي محاسبه شده است.1

  باشند. مي 15/1مقادير كمتر از 
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  (1) 2216و  2215، 2227هاي طي سالهاي نفت جهان ورودي پااليشگاه( : 2-6جدول )
 تن(هزار )  

 2216 2215 2227 نام كشور
  2216/ 2215تغييرا  

 )درصد(

 2216سهم در كل 

 )درصد(

      آمريكاي شمالي

 20.2 0.7 842800 834534 827720 اياالت متحده آمريكا

 2.2 0.9 92830 91734 101261 كانادا 

 1.2 19.3- 51609 63749 70979 مكزيك

 23.6 0.6- 987239 990017 999960 جمع آمريكاي شمالي

      آمريكاي مركزي و جنوبي

 0.7 4.0- 30041 31205 31909 آرژانتين

 0.2 21.6 8219 6742 8482 اكوادور

 2.3 7.9- 96404 104383 92917 برزيل

 0.2 2.7- 8578 8789 9398 پرو

 0.2 1.8- 9934 10085 11631 شيلي

 0.4 10.4 15439 13952 16354 كلمبيا 

 0.9 13.0- 39154 44867 49621 ونزوئال

 0.7 3.0- 28804 29608 41365 ساير

 5.7 5.5- 236573 249631 261677 آمريكاي مركزي و جنوبي جمع 

      اروپا و اورآسيا

 0.1 7.7- 6053 6541 8532 آذربايجان

 2.5 1.1 102772 101403 121004 آلمان 

 0.2 6.7- 8662 9261 9035 اتريش

 0.1 7.8- 2489 2693 4929 ازبكستان 

 1.6 0.2- 65696 65663 60392 اسپانيا 

 - - - - - استوني 

 0.2 3.5- 6274 6487 6667 اسلواكي 

 1.5 2.0- 60400 61440 81478 انگلستان 

 0.1 0.6 3052 3026 15459 اوكراين

 1.7 3.8- 72039 74675 102245 ايتاليا

 0.1 4.6- 3233 3380 3389 ايرلند 

 0.8 4.9- 33755 35390 39384 بلژيك 

 0.2 4.5 7268 6935 7315 بلغارستان

 0.4 0.2- 15099 15092 13227 پرتغال 

 ◊ 0.3- 25 25 21 تاجيكستان 
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            ... ادامه  (1) 2216و  2215، 2227هاي فت جهان طي سالهاي ن( : ورودي پااليشگاه2-6جدول )
 تن(هزار )

 2216 2215 2227 نام كشور
  2216/ 2215تغييرا  

 )درصد(

 2216سهم در كل 

 )درصد(

 0.2 0.4- 8896 8906 7484 تركمنستان

 0.7 0.9 29751 29412 25864 تركيه

 0.1 24.5- 5710 7542 7794 جمهوري چك

 0.2 0.1- 9142 9128 7798 ركدانما

 0.5 19.5- 18964 23499 21349 سفيد( روسيهبالروس )

 6.8 0.8 285260 282140 227263 روسيه 

 0.3 5.5 12194 11530 13835 روماني

 0.5 0.9- 21085 21214 18792 سوئد

 0.1 4.3 3007 2874 4765 سوئيس 

 1.4 1.5- 59241 59958 86458 فرانسه

 0.4 11.9 14570 12985 14662 فنالند

 ◊ 19.5 387 323 124 قرقيزستان 

 0.4 0.8 14765 14610 11412 قزاقستان

 0.7 1.5- 27470 27821 22174 لهستان 

 - - - - - لوكزامبورگ 

 0.2 9.6 9914 9018 5802 ليتواني

 0.2 2.3- 7403 7557 8718 مجارستان

 0.3 22.6- 13284 17111 16679 نروژ 

 1.5 0.1- 60565 60452 57212 دهلن

 0.7 5.8 30232 28507 23256 يونان

 0.2 3.3 8295 8005 10477 ساير

 24.6 1.0- 1026952 1034603 1064995 جمع اروپا و اورآسيا

      خاورميانه

 1.2 15.3 50745 43877 16396 امارات متحده عربي 

 3.2 8.0 132001 121849 96421 عربستان سعودي 

 0.3 0.2 10877 10822 3678 مان ع

 0.3 7.8 12935 11970 7082 قطر

 1.0 7.8- 40315 43591 46275 كويت 

 3.5 0.2 146380 145758 147050 ساير 

 9.4 3.8 393253 377867 316902 جمع خاورميانه
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            امه... اد(1) 2216و  2215، 2227هاي هاي نفت جهان طي سال( : ورودي پااليشگاه2-6جدول )
 )هزار تن(

 2216 2215 2227 نام كشور
  2216/ 2215تغييرا  

 )درصد(

 2216سهم در كل 

 )درصد(

      آفريقا

 0.6 10.0 23498 21297 19213 آفريقاي جنوبي 

 0.7 0.2- 29916 29903 19778 الجزاير 

 0.1 7.2- 4063 4368 16789 ليبي 

 0.6 4.8- 24952 26152 32529 مصر 

 - - - 3196 6424  اكش رم

 0.1 97.6 3385 1708 3153 نيجريه

 0.5 8.9 19230 17611 20281 ساير

 2.5 0.5 105044 104235 118167 جمع آفريقا

      آسيا و اقيانوسيه

 0.5 12.6- 21626 24680 32348 استراليا

 1.2 3.3 48494 46820 47100 اندونزي 

 ◊ 2.3- 1268 1294 1250 بنگالدش 

 0.3 7.4 13106 12174 11700 پاكستان 

 1.5 0.7- 61267 61539 49131 تايلند

 13.3 3.8 555118 533206 328326 چين 

 1.1 2.8 45434 44083 52079 چين تايپه 

 0.1 2.3- 5522 5635 4811 زالند نو 

 4.0 0.4 165436 164295 204513 ژاپن 

 1.3 7.1 54183 50451 57731 سنگاپور

 0.3 2.8 10599 10278 9867 يليپين ف

 3.7 5.1 152491 144693 124922 كره جنوبي 

 ◊ 0.3- 532 532 439 كره شمالي 

 0.6 11.6 26593 23770 25745 مالزي

 0.2 6.3 7730 7249 - ويتنام

 6.1 4.9 253745 241175 156103  هند

 0.1 7.6- 3579 3862 4272 ساير 

 34.2 3.4 1426723 1375736 1110337 جمع آسيا و اقيانوسيه

 100.0 0.8 4175784 4132089 3872038 جهان جمع 

 OECD  2120529 2011411 2005510 -0.6 48.0 كشورهاي

 OECD 1751509 2120678 2170274 2.1 52.0كشورهاي غير 

 15.2 0.6- 636489 638814 715983 كشور اتحاديه اروپا  82

.IEA, International Energy Agency,Online Data Services.www.iea.org                                                      مأخذ:

 د.باشن مي 15/1مقادير كمتر از                                                   گردد. ها ميها و ساير هيدروكربن، افزودني NGL، ( شامل نفت خام1
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  2216و  2215، 2227هاي ن طي سالهاي نفت جهاپااليشگاهنفت خام خوراک :  (2-7) جدول
 تن( )هزار 

 2216 2215 2227 نام كشور
 تغييرا 

 )درصد( 2216/ 2215

سهم در كل 

 )درصد( 2216

      آمريكاي شمالي

 20.5 ◊ 800594 798453 773264 اياالت متحده آمريكا

 1.5 11.2- 58621 65871 77928 كانادا 

 1.2 19.3- 48153 59485 65861 مكزيك

 23.3 2.0- 907368 923809 917053 جمع آمريكاي شمالي

      آمريكاي مركزي و جنوبي

 0.7 4.7- 25501 26695 31909 آرژانتين

 0.2 21.6 8219 6742 8482 اكوادور 

 2.3 8.2- 90354 98175 88426 برزيل

 0.2 0.8 7115 7036 8549 پرو 

 0.2 1.1- 8435 8502 10433 شيلي 

 0.4 10.4 15439 13952 16268 كلمبيا 

 0.9 13.3- 35671 41042 46311 ونزوئال

 0.7 3.2- 28204 29069 40752 ساير

 5.6 5.6- 218938 231213 251130 آمريكاي مركزي و جنوبي جمع 

      اروپا و اورآسيا

 0.2 7.8- 5749 6215 6305 آذربايجان 

 2.4 0.5 94272 93585 109395 آلمان 

 0.2 8.1- 8185 8881 8548 اتريش 

 0.1 8.0- 2346 2542 4754 ازبكستان 

 1.7 0.3- 64988 65031 57704 اسپانيا 

 - - - - - استوني 

 0.2 3.5- 5738 5930 5955 اسلواكي 

 1.4 4.4- 53061 55376 75707 انگلستان 

 0.1 0.2- 2106 2104 13322 اوكراين 

 1.7 4.0- 64586 67092 92770 ايتاليا 

 0.1 5.2- 3201 3366 3389 ايرلند 

 0.8 0.5- 31978 32051 32963 بلژيك 

 0.2 3.4 6258 6037 7096 بلغارستان 

 0.4 0.2 13908 13847 12314 پرتغال 

 ◊ 0.3- 25 25 21 تاجيكستان 
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 ... ادامه  2216و  2215، 2227هاي هاي نفت جهان طي سال( : نفت خام خوراک پااليشگاه2-7جدول )
 )هزار تن( 

 2216 2215 2227 نام كشور
 تغييرا 

 )درصد( 2216/ 2215

سهم در كل 

 )درصد( 2216

 0.2 0.3- 8600 8600 7190 تركمنستان 

 0.7 1.1 26538 26168 25783 تركيه

 0.1 25.1- 5422 7223 7394 جمهوري چك 

 0.2 4.9- 6994 7336 7798 دانمارك 

 0.5 19.4- 18590 23003 21349 ( روسيه سفيدبالروس )

 6.7 ◊ 260442 259786 207756 روسيه

 0.3 9.9 11409 10352 13006 روماني 

 0.5 1.6- 19721 19981 18363 سوئد 

 0.1 4.2 2931 2804 4674 سوئيس 

 1.4 2.6- 56005 57342 82350 فرانسه 

 0.3 14.6 11276 9809 10844 فنالند 

 ◊ 19.5 387 323 124 قرقيزستان 

 0.4 0.8 14765 14610 11412 قزاقستان 

 0.7 1.6- 25790 26140 20113 لهستان 

 - - - - - لوكزامبورگ 

 0.2 9.6 9324 8486 4742 ليتواني 

 0.2 2.2 6637 6477 7087 مجارستان 

 0.3 24.0- 10394 13633 15207 نروژ 

 1.4 1.7 53812 52787 49875 هلند 

 0.6 6.6 23186 21695 19169 يونان 

 0.2 5.2 7402 7019 9777 ساير 

 24.0 1.3- 936026 945656 974256 جمع اروپا و اورآسيا 

      خاورميانه 

 1.0 26.7 36910 29062 7050 امارات متحده عربي

 3.1 8.7 122342 112225 87684  عربستان سعودي 

 0.2 0.5 9284 9212 3678 عمان 

 0.1 1.0 3747 3699 4246 قطر

 1.0 7.8- 40315 43591 46275 كويت

 3.6 0.5- 138802 139084 144123 ساير 

 9.0 4.0 351400 336873 293056 جمع خاورميانه 
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 ه... ادام  2216و  2215، 2227هاي هاي نفت جهان طي سال( : نفت خام خوراک پااليشگاه2-7جدول )
 تن( )هزار 

 2216 2215 2227 نام كشور
 تغييرا 

 )درصد( 2216/ 2215

سهم در كل 

 )درصد( 2216

      آفريقا 

 0.6 10.1 23351 21150 19042 آفريقاي جنوبي 

 0.7 2.6 25819 25106 19778 الجزاير 

 0.1 7.2- 4063 4368 16789 ليبي 

 0.6 4.8- 24952 26152 32529 مصر 

 - - - 2623 6386 مراكش 

 0.1 118.4 2924 1335 2829 نيجريه 

 0.5 8.9 19125 17507 20191 ساير 

 2.6 1.7 100234 98241 117544 جمع آفريقا 

      آسيا و اقيانوسيه

 0.5 14.1- 19683 22850 29204 استراليا

 1.1 6.6 43366 40551 44841 اندونزي

 ◊ 7.4- 1122 1209 1154 بنگالدش 

 0.3 7.4 13066 12133 11690 پاكستان 

 1.6 0.7- 61267 61539 49116 تايلند 

 14.2 3.7 553423 531992 328326 چين

 1.2 2.7 45059 43753 51809 چين تايپه 

 0.1 1.4- 5368 5428 4549 زالند نو 

 4.0 0.8 155581 153866 192081 ژاپن 

 1.2 7.1 47172 43923 57731 سنگاپور

 0.3 2.8 10599 10278 9867 فيليپين 

 3.7 5.2 145418 137877 119690 كره جنوبي 

 ◊ 0.3- 532 532 439 كره شمالي 

 0.7 11.7 26593 23745 25672 مالزي 

 0.2 6.3 7730 7249 - ويتنام 

 6.3 5.1 245362 232865 150967 هند

 0.1 6.4- 3487 3717 4072 ساير 

 35.5 3.6 1384828 1333507 1081208 آسيا و اقيانوسيه   جمع 

 100.0 0.5 3898794 3869299 3634247 جهان جمع 

 OECD 1949848 1860430 1841116 -1.3 47.2كشورهاي 

 OECD 1684399 2008869 2057678 2.1 52.8كشورهاي غير 

 14.9 0.7- 578975 581687 651537 كشور اتحاديه اروپا 82

.IEA, International Energy Agency,Online Data Services.www.iea.org                                                      مأخذ:

  باشند. مي 15/1مقادير كمتر از
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  2215-2217 و 2227هاي هاي جهان طي سالهاي نفتي پااليشگاه( : توليد فرآورده2-8جدول )
 )هزار تن( 

 2217 2216 2215 2227 نام كشور
 2216/ 2215تغييرا  

 )درصد(

 2216سهم در كل 

 )درصد(

       آمريكاي شمالي

 20.3 0.9 833129 827031 817816 836005 اياالت متحده آمريكا

 2.2 1.0 94397 88650 87570 101051 كانادا 

 1.2 11.1- 41021 50634 56815 68065 مكزيك

 23.8 0.2 968547(1) 966315 962201 1005121 جمع آمريكاي شمالي

       آمريكاي مركزي و جنوبي

 0.7 4.0- ● 29505 30665 31850 آرژانتين

 0.2 21.8 ● 8185 6703 8320 اكوادور

 2.4 7.5- 93417 99238 107010 94519 برزيل

 0.2 1.8- ● 8146 8272 9210 پرو

 0.2 2.9- 9349 9429 9685 10908 شيلي 

 0.4 10.4 ● 15130 13673 14668 كلمبيا 

 0.9 13.0- ● 38199 43773 50341 ونزوئال

 0.7 4.4- ● 27356 28535 40561 ساير

 5.8 5.5- 102766 235188 248316 260377 آمريكاي مركزي و جنوبي جمع 

       اروپا و اورآسيا

 0.1 9.0- ● 5792 6345 8313 آذربايجان

 2.5 0.9 101530 100381 99200 118471 آلمان

 0.2 6.6- 8446 8565 9148 8941 تريشا

 0.1 7.8- ● 2462 2663 4431 ازبكستان 

 1.6 0.4- 65768 64893 64967 59855 اسپانيا

 - - - - - - استوني 

 0.2 3.7- 6101 6214 6437 6628 اسلواكي 

 1.5 2.0- 59933 59905 60933 81185 انگلستان

 0.1 12.6 ● 3153 2793 14704 اوكراين

 1.8 3.7- 73611 71361 73935 100714 اليا ايت

 0.1 5.8- 3189 3180 3365 3261 ايرلند 

 0.8 4.7- 35287 33631 35204 38575 بلژيك 

 0.2 3.6 ● 6942 6681 7051 بلغارستان 

 0.4 0.2- 15731 15099 15092 13167 پرتغال 
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 ... ادامه   2215-2217 و 2227هاي ي سالهاي جهان طهاي نفتي پااليشگاه( : توليد فرآورده2-8جدول )

 )هزار تن( 

 2217 2216 2215 2227 نام كشور
 2216/ 2215تغييرا  

 )درصد(

 2216سهم در كل 

 )درصد(

 ◊ 59.6 ● 16 10 18 تاجيكستان 

 0.2 0.4- ● 8540 8550 7259 تركمنستان 

 0.7 1.0 31518 29605 29234 25554 تركيه 

 0.1 25.6- 8183 5604 7508 7753 جمهوري چك 

 0.2 1.6 8878 9091 8923 7622 دانمارك

 0.5 19.5- ● 18697 23174 20966 سفيد(  روسيهبالروس )

 6.6 3.2- ● 269881 278118 223731 روسيه 

 0.3 5.5 ● 12194 11530 13835 روماني

 0.5 1.5- 20092 20411 20667 17953 سوئد 

 0.1 5.6 2889 3005 2837 4740 سوئيس 

 1.5 1.5- 60016 58777 59505 85721 فرانسه

 0.4 11.5 14422 14332 12824 14388 فنالند 

 ◊ 18.1 ● 379 320 122 قرقيزستان 

 0.3 4.0- ● 12890 13394 11114 قزاقستان 

 0.7 2.0- 26558 27027 27502 21716 لهستان 

 - - - - - - لوكزامبورگ 

 0.2 9.5 ● 9790 8920 5776 ليتواني

 0.2 2.1- 7135 7334 7473 8623 مجارستان 

 0.3 21.0- 15774 13014 16428 16518 نروژ

 1.5 0.2- 60034 60143 60091 55991 هلند 

 0.7 6.0 31685 30217 28427 23047 يونان 

 0.2 3.0 ● 8197 7940 10275 ساير

 24.6 2.2- 656780(1) 1000722 1020138 1048018 جمع اروپا و اورآسيا

       خاورميانه

 1.2 21.1 ● 50087 41257 16075 امارات متحده عربي 

 3.2 8.0 ● 129413 119460 94530 عربستان سعودي 

 0.3 0.3 ● 10876 10812 3614 عمان 

 0.3 7.6 ● 12853 11914 6952 قطر

 0.9 10.5- ● 37834 42178 44419 كويت 

 3.5 1.9- 14453 142087 144422 142272 ساير

 9.4 3.3 14453(1) 383150 370043 307862 جمع خاورميانه



      

 
  3663ترازنامه انرژي سال  63

 

   ... ادامه2215-2217 و 2227هاي هاي جهان طي سالهاي نفتي پااليشگاه( : توليد فرآورده2-8جدول )

 )هزار تن( 

 2217 2216 2215 2227 نام كشور
 2216/ 2215تغييرا  

 )درصد(

 2216سهم در كل 

 )درصد(

       آفريقا

 0.6 10.3 ● 22237 20111 17793 آفريقاي جنوبي 

 0.7 1.0- ● 29532 29734 19767 الجزاير 

 0.1 7.2- ● 4025 4326 16636 ليبي

 0.6 3.4- ● 24799 25601 32133 مصر 

 - - ● - 3127 6126 مراكش

 0.1 110.7 ● 3401 1610 3003 نيجريه

 0.4 9.7 ● 18162 16517 19346 ساير 

 2.5 0.8 ● 102156 101026 114804 آفريقاجمع 

       آسيا و اقيانوسيه

 0.5 12.9- 20745 21437 24547 30988 استراليا

 1.1 1.7 ● 46096 45181 45850 اندونزي 

 ◊ 6.1- ● 1174 1247 1245 بنگالدش 

 0.3 7.3 ● 12577 11690 11357 پاكستان 

 1.4 1.3- ● 58277 58895 47013 تايلند

 13.1 4.3 ● 533237 510022 315562 ن چي

 1.1 0.3 ● 43471 43243 49676 چين تايپه 

 0.1 1.9- 5420 5522 5612 4869 زالندنو 

 4.0 0.1 157960 163416 162762 198427 ژاپن

 1.3 7.1 ● 50931 47415 58084 سنگاپور 

 0.2 2.4 ● 9781 9530 9726 فيليپين 

 3.6 4.3 152806 146029 139689 122594 كره جنوبي 

 ◊ 0.3- ● 515 515 422 كره شمالي 

 0.6 2.1 ● 24252 23689 24633 مالزي

 0.2 6.3 ● 7034 6597 - ويتنام 

 6.2 5.1 ● 252506 239551 156681 هند

 0.1 7.3- ● 3411 3670 4008 ساير

 33.9 3.2 336931(1) 1379666 1333855 1081135 جمع آسيا و اقيانوسيه

 100.0 0.5 ● 4067197 4035579 3817317 جهان ع جم

 OECD  2104056 1969003 1967946 1986060 -0.3 48.4 كشورهاي

 OECD 1713261 2066576 2099251 ● 1.3 51.6كشورهاي غير 

 15.5 0.7- ● 628806 631674 705585 كشور اتحاديه اروپا  82

.IEA, International Energy Agency,Online Data Services.www.iea.org                                                      مأخذ:

                                                      باشد.مي OECDهاي نفتي كشورهاي ( تنها شامل جمع توليد فرآورده1

  باشند مي 15/1مقادير كمتر از                                                                                          باشند. مقادير در دسترس نمي
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 )هزار تن(                                       2217در سال  OECDهاي نفتي در كشورهاي عضو  ( : توليد فرآورده2-9جدول )

 نام كشور
 گاز مايع

 و اتان

بنزين 

 موتور

 فتن

 جت

نفت 

 سفيد

 نفت

 گاز

 نفت

 كوره سنگين
(1)ساير

 جمع 

         آمريكاي شمالي 

 833129 127532 23701 237023 337 78349 355613 10574 اياالت متحده آمريكا 

 94397 16528 4736 32504 645 5539 33030 1415 كانادا 

 41021 7704 12360 7893 - 1884 10676 504 مكزيك 

 968547 151764 40797 277420 982 85772 399319 12493 ي شمالي جمع آمريكا

         آمريكاي مركزي و جنوبي 

 9349 1320 1223 2782 162 589 3069 204 شيلي

 9349 1320 1223 2782 162 589 3069 204 جمع آمريكاي مركزي و جنوبي 

         اروپا و اورآسيا

 101530 22140 7378 43433 9 5347 19804 3419 آلمان

 8446 1462 840 3744 13 612 1673 102 اتريش

 65768 13100 5533 27143 9300 189 9102 1401 اسپانيا

 - - - - - - - - استوني

 6101 1168 395 2855 - 77 1418 188 اسلواكي

 - - - - - - - - اسلووني

 59933 9008 3949 20303 2047 5031 17415 2180 انگلستان

 73611 14809 8963 30470 539 2437 15048 1345 يتالياا

 3189 169 1049 1214 159 - 549 49 ايرلند

 - - - - - - - - ايسلند 

 35287 7634 7487 12846 31 1942 4608 739 بلژيك 

 15731 3072 2651 5676 - 1383 2721 228 پرتغال

 31518 7238 2565 10478 19 4837 5366 1015 تركيه

 8183 2552 169 3403 - 180 1521 358 مهوري چكج

 8878 307 1637 4449 - 123 2244 118 دانمارك

 20092 3922 3010 8043 - 22 4674 421 سوئد

 2889 139 292 1704 - 8 644 102 سوئيس

 60016 10841 6901 24865 - 4256 11525 1628 فرانسه

 14422 1262 1612 6105 - 750 4411 282 فنالند 

 - - - - - - - - التويا

 - - - - - - - - لوكزامبورگ

 26558 5607 3462 11940 - 1091 3913 545 لهستان

 7135 2611 77 3077 - 236 1022 112 مجارستان

 15774 2199 1700 6983 8 677 3766 441 نروژ

 60034 16186 11723 19152 431 7740 3219 1583 هلند

 31685 5306 7029 10793 - 2429 5290 838 يونان

 656780 130732 78422 258676 12556 39367 119933 17094 جمع اروپا و اورآسيا

          خاورميانه

 14453 2553 2671 4588 259 856 3175 351 فلسطين اشغالي 

 14453 2553 2671 4588 259 856 3175 351 جمع خاورميانه

         آسيا و اقيانوسيه

 20745 1496 644 7315 8 2805 8131 346 يا استرال

 5420 414 434 2042 - 1221 1309 - زالندنو

 157960 28970 15486 45619 12796 11509 39158 4422 ژاپن

 152806 50906 9889 46627 2722 21901 17988 2773 كره جنوبي

 336931 81786 26453 101603 15526 37436 66586 7541 جمع آسيا و اقيانوسيه
 OECD 37683 592082 164020 29485 645069 149566 368155 1986060كشورهاي 

   . IEA, International Energy Agency, Online Data Services. www.iea.org                                                       مأخذ:

 گردد. ين جت و هواپيما، كك نفتي، پارافين و غيره مي( ساير شامل گاز پااليشگاه، نفتا، روغن، بنز1



      

 
  3663ترازنامه انرژي سال  66

 

 2216هاي نفتي جهان در سال  ( : توليد فرآورده2-12جدول )
 )هزار تن(

 نام كشور
 گاز مايع

 و اتان

بنزين 

 موتور

 نفت

 جت

نفت 

 سفيد

 نفت

 گاز

 نفت

 كوره سنگين
(1)ساير

 جمع 

         آمريكاي شمالي 

 827031 127090 23064 231807 646 76123 357795 10506 اياالت متحده آمريكا 

 88650 16645 4115 29489 813 4515 31779 1294 كانادا 

 50634 9985 13007 11580 - 1958 13563 541 مكزيك 

 966315 153720 40186 272876 1459 82596 403137 12341 جمع آمريكاي شمالي 

         آمريكاي مركزي و جنوبي 

 29505 8807 3959 8607 14 1337 5714 1067  آرژانتين

 8185 459 3839 1889 2 339 1495 162 اكوادور

 99238 20225 11545 38211 6 4576 20533 4142 برزيل 

 8146 379 2396 2839 67 557 1714 194 پرو 

 9429 1364 1220 2907 161 552 2974 251 شيلي

 15130 1103 3934 4574 66 1079 3836 538 كلمبيا

 38199 4427 14448 7878 54 1741 9565 86 ونزوئال 

 27356 2620 9333 6699 92 2068 6187 357 ساير 

 235188 39384 50674 73604 462 12249 52018 6797 جمع آمريكاي مركزي و جنوبي 

         اروپا و اورآسيا

 5792 1112 399 2315 - 627 1153 186 آذربايجان

 100381 21429 7374 43834 9 5317 19674 2744 آلمان

 8565 1609 898 3593 21 651 1671 122 اتريش

 2462 369 170 875 38 100 895 15 ازبكستان

 64893 13157 5109 26644 8673 214 9555 1541 اسپانيا

 - - - - - - - - استوني 

 6214 1132 470 2852 - 99 1485 176 اسلواكي

 59905 9064 4329 20530 2015 4392 17342 2233 انگلستان

 3153 573 590 929 - - 652 409 اوكراين

 71361 13802 8074 30665 432 2046 15106 1236 ايتاليا

 3180 149 1070 1198 175 - 547 41 ايرلند

 33631 8792 5349 12309 21 1666 4797 697 بلژيك

 6942 805 1297 2745 - 207 1785 103 بلغارستان

 15099 2846 2538 5595 - 1254 2628 238 پرتغال

 16 3 7 5 - - 1 - تاجيكستان 
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 ... ادامه 2216هاي نفتي جهان در سال  ( : توليد فرآورده2-12جدول )
 )هزار تن(

 نام كشور
 گاز مايع

 و اتان

بنزين 

 موتور

 نفت

 جت

نفت 

 سفيد

 نفت

 گاز

 نفت

 كوره سنگين
 جمع (1)ساير

 8540 490 1690 2770 150 470 2610 360  تركمنستان

 29605 6512 2835 9661 18 4504 5103 972 تركيه

 5604 1508 104 2498 - 60 1179 255 جمهوري چك

 9091 287 1771 4703 - 130 2098 102 دانمارك

 18697 2115 5569 6748 5 329 3573 358 (سفيد روسيهبالروس )

 269881 58017 61426 76249 - 11926 40004 22259 روسيه 

 12194 2129 218 5437 10 398 3405 597 روماني

 20411 4320 3203 7428 - 73 4906 481 سوئد 

 3005 156 319 1693 - 43 690 104 سوئيس

 58777 10198 7514 24707 - 3716 11120 1522 فرانسه

 14332 1623 1554 5899 - 572 4409 275 فنالند 

 379 - 75 106 - - 171 27 قرقيزستان 

 12890 1097 3101 4652 2 255 2939 844 قزاقستان 

 27027 6156 3609 11558 - 1156 3947 601 لهستان

 - - - - - - - - لواكزامبورگ 

 9790 790 1840 3118 - 1082 2615 345 ليتواني 

 7334 2878 39 3009 - 199 1108 101 مجارستان 

 13014 2004 1290 4984 18 533 3766 419 نروژ

 60143 15346 11961 19095 730 7469 3902 1640 هلند 

 30217 5045 6150 10701 - 2328 5169 824 يونان 

 8197 1824 1082 3166 0 239 1493 393 ساير

 1000722 197337 153024 362271 12317 52055 181498 42220 جمع اروپا و اورآسيا

          خاورميانه

 50087 13861 6040 10865 - 12664 5863 794 ده عربي امارات متح

 129413 16056 25272 51558 7187 4271 23723 1346 عربستان سعودي 

 10876 813 3173 2922 6 666 3018 278 عمان

 12853 4798 225 2081 - 3447 1963 339 قطر

 37834 8124 10002 9425 5505 2184 2405 189 كويت

 142087 21320 43034 42182 4160 6201 22255 2935 ساير 

 383150 64972 87746 119033 16858 29433 59227 5881 جمع خاورميانه
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 ... ادامه 2216هاي نفتي جهان در سال  ( : توليد فرآورده2-12جدول )
 )هزار تن(

 نام كشور
 گاز مايع

 و اتان

بنزين 

 موتور

 نفت

 جت

نفت 

 سفيد

 نفت

 گاز

 نفت

 كوره سنگين
 جمع (1)رساي

         آفريقا 

 22237 1647 3605 7580 466 2211 6424 304 آفريقاي جنوبي

 29532 8715 6870 8892 21 1656 2613 765 الجزاير 

 4025 626 1827 917 103 123 399 30 ليبي 

 24799 2335 7486 7203 70 2255 4903 547 مصر

 - - - - - - - - مراكش

 3401 650 577 685 401 41 931 116 نيجريه 

 18162 1705 3928 6640 428 1519 3230 712 ساير 

 102156 15678 24293 31917 1489 7805 18500 2474  جمع آفريقا 

         آسيا و اقيانوسيه

 21437 1709 516 7525 9 2714 8579 385 استراليا 

 46096 5875 7048 16850 834 2875 11783 831 اندونزي

 1174 247 363 333 194 1 26 10  بنگالدش

 12577 1859 3131 4755 153 736 1756 187 پاكستان

 58277 14043 5326 22110 1756 5262 7805 1975 تايلند

 533237 141473 18558 176426 1712 37754 129310 28004 چين 

 43471 10620 5118 13641 7 3729 9248 1108 چين تايپه 

 5522 466 463 1949 - 1159 1485 - زالند نو 

 163416 31000 17788 45582 12850 12473 39513 4210 ژاپن 

 50931 14505 4279 12199 266 10175 9174 333 سنگاپور

 9781 1348 760 3906 67 1010 2231 459 فيليپين 

 146029 47322 10383 45831 2716 20267 17266 2244 جنوبي كره 

 515 - 109 191 37 - 178 - كره شمالي 

 24252 4460 1493 9840 4 2470 4804 1181 مالزي

 7034 - 138 2855 - 377 2803 861 ويتنام

 252506 73143 9962 103734 6008 13828 36593 9238  هند

 3411 507 759 1250 201 265 412 17 ساير 

 1379666 348577 86194 468977 26814 115095 282966 51043 جمع آسيا و اقيانوسيه

 4067197 819668 442117 8761231 59399 299233 997346 120756 جهانجمع 

 OECD 36109 596083 157117 29590 634237 148831 365979 1967946كشورهاي 

 OECD 84647 401263 142116 29809 694441 293286 453689 2099251كشورهاي غير 

 628806 123557 75072 249552 12086 33145 119312 16082 كشور اتحاديه اروپا  82

   . IEA, International Energy Agency, Online Data Services. www.iea.org                                                       مأخذ:

 گردد. ن و غيره مي( ساير شامل گاز پااليشگاه، نفتا، روغن، بنزين جت و هواپيما، كك نفتي، پارافي1 
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  2216و  2215، 2227هاي طي سالجهان هاي نفتي ( : مصرف نهايي فرآورده2-11جدول )
 )هزار تن(

 2216 2215 2227 نام كشور
  2216/ 2215تغييرا  

 )درصد(

 2216سهم در كل 

 )درصد(

      آمريكاي شمالي

 18.7 0.2 703099 699885 790994 اياالت متحده آمريكا

 2.3 1.1 87915 86695 87551  كانادا

 1.9 3.3 71995 69501 70476 مكزيك

 22.9 0.5 863009 856081 949021 جمع آمريكاي شمالي

      آمريكاي مركزي و جنوبي

 0.7 0.9- 25059 25229 23383 آرژانتين

 0.2 3.5- 8604 8894 6510 اكوادور

 2.7 2.0- 99720 101465 83162 برزيل

 0.2 2.1 8707 8507 5998 پرو

 0.4 6.7 14219 13287 10658 شيلي

 0.3 3.2 12789 12359 10459 كلمبيا 

 0.5 11.0- 17842 20003 18674 ونزوئال

 0.9 4.3 34170 32684 29236 ساير

 5.9 0.9- 221110 222428 188080 آمريكاي مركزي و جنوبي جمع 

      اروپا و اورآسيا

 0.1 3.9- 3303 3426 2159 آذربايجان

 2.4 0.1- 89906 89755 89631 آلمان 

 0.3 2.7 10868 10558 11480 اتريش

 0.1 8.1- 2115 2294 3334 ازبكستان

 1.1 4.2 41445 39667 58122 اسپانيا 

 ◊ 0.4- 1019 1020 1073 استوني 

 0.1 6.4 2871 2692 3130 اسلواكي 

 1.4 1.8 53396 52296 59419 انگلستان 

 0.3 1.2 9331 9191 13389 ناوكراي

 1.2 2.7- 45276 46407 61710 ايتاليا

 0.2 5.1 5974 5671 7678 ايرلند 

 0.6 2.0- 20647 21003 19967 بلژيك 

 0.1 3.3- 3331 3437 4094 بلغارستان

 0.2 3.2- 7831 8070 11360 پرتغال
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            ... ادامه  2216و  2215، 2227 هايهاي نفتي جهان طي سال( : مصرف نهايي فرآورده2-11جدول )
 )هزار تن(

 2216 2215 2227 نام كشور
  2216/ 2215تغييرا  

 )درصد(

 2216سهم در كل 

 )درصد(

 ◊ 0.4 805 800 495 تاجيكستان 

 0.2 0.9- 6034 6070 4787 تركمنستان

 1.0 7.0 37843 35256 27361 تركيه

 0.2 7.9- 7566 8196 9107 جمهوري چك

 0.1 1.8 5249 5140 6747 دانمارك

 0.1 1.5- 5165 5231 6428 سفيد( روسيهبالروس )

 3.4 0.6- 128851 129262 95939 روسيه 

 0.2 4.7 7950 7571 8254 روماني

 0.3 5.6 9583 9052 11863 سوئد

 0.2 0.2- 8830 8827 10274 سوئيس 

 1.7 2.3- 64565 65886 76568 فرانسه

 0.2 7.5 8020 7441 8566 فنالند

 ◊ 6.6 1638 1533 762 قرقيزستان 

 0.3 4.2 12153 11629 8981 قزاقستان

 0.6 9.8 23816 21631 21297 لهستان 

 0.1 3.2- 2084 2147 2429 لوكزامبورگ 

 0.1 7.8 2065 1911 1982 ليتواني 

 0.2 0.5- 6320 6333 6628 مجارستان

 0.2 2.5- 7483 7656 8488 نروژ 

 0.6 2.2 21442 20923 23679 هلند

 0.2 1.6 9056 8888 14241 يونان

 0.5 5.9 18796 17707 19348 ساير

 18.4 0.9 692627 684577 720770 جمع اروپا و اورآسيا

      خاورميانه

 0.4 9.5 15586 14190 9916 امارات متحده عربي 

 2.3 2.4- 86627 88556 57303 عربستان سعودي 

 0.2 6.1- 5925 6292 4042 عمان 

 0.2 2.7- 6843 7013 4366 قطر

 0.2 0.5- 8149 8166 4933 كويت

 2.6 0.7- 98324 98796 115353 ساير 

 5.9 1.0- 221454 223013 195913 جمع خاورميانه
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 ... ادامه  2216و  2215، 2227هاي هاي نفتي جهان طي سال( : مصرف نهايي فرآورده2-11جدول )
 ار تن()هز

 2216 2215 2227 نام كشور
  2216/ 2215تغييرا  

 )درصد(

 2216سهم در كل 

 )درصد(

      آفريقا

 0.7 0.4 25292 25128 22271 آفريقاي جنوبي 

 0.5 3.4- 16857 17409 11152 الجزاير 

 0.2 32.1 8069 6092 5304 ليبي 

 0.8 3.0 29237 28310 24452 مصر 

 0.3 1.3 11070 10902 8214 مراكش

 0.5 3.7 17757 17072 8449 نيجريه

 1.3 2.7 50172 48726 30171 ساير

 4.2 2.9 158454 153639 110013 جمع آفريقا

      آسيا و اقيانوسيه

 1.1 1.7 41386 40585 36465 استراليا

 1.7 1.2- 62222 62830 47020 اندونزي 

 0.1 0.5 3796 3767 2936 بنگالدش 

 0.5 5.4 17468 16535 11606 پاكستان 

 1.3 3.5 50576 48709 38457 تايلند

 12.8 2.5 483432 470274 305707 چين 

 1.0 0.7- 36040 36199 36976 چين تايپه 

 0.2 2.2 6151 6004 5844 زالند نو 

 3.8 2.6- 144771 148181 172923 ژاپن 

 0.3 1.2 12126 11950 10315 سنگاپور

 0.4 9.8 16158 14676 11080 فيليپين 

 2.4 3.8 90569 86999 77771 كره جنوبي 

 ◊ 1.8 588 576 484 كره شمالي 

 0.7 1.6 27145 26636 23743 مالزي

 0.5 13.2 20065 17672 12478 ويتنام

 4.8 4.7 180554 172042 119138  هند

 0.6 7.4 21916 20354 11718 ساير 

 32.3 2.3 1214963 1183989 924661 جمع آسيا و اقيانوسيه

 5.8 2.8 217320 210859 205554 الملليهاي بينسوخت كشتي

 4.7 4.6 177704 169447 143741 الملليسوخت هواپيماهاي بين

 100.0 1.4 3766641 3704033 3437753 جهان جمع 

 OECD  1816323 1647893 1663721 0.7 44.2 كشورهاي

 OECD 1272135 1675834 1707896 1.6 45.3كشورهاي غير 

 12.2 0.8 458054 453220 528039 كشور اتحاديه اروپا  82

.IEA, International Energy Agency,Online Data Services.www.iea.org                                                      مأخذ:

  باشند. مي 15/1مقادير كمتر از



      

 
  3663ترازنامه انرژي سال  66

 

 2216هاي نفتي جهان در سال  ( : مصرف نهايي فرآورده2-12جدول )
 )هزار تن(

 نام كشور
 گاز مايع

 و اتان

بنزين 

 موتور

 نفت

 جت

نفت 

 سفيد

 نفت

 گاز

 نفت

 كوره سنگين
(1)ساير

 جمع 

         آمريكاي شمالي 

 703099 61553 1919 173432 380 51449 358218 56148 اياالت متحده آمريكا 

 87915 12765 1599 24963 361 5414 33685 9128 كانادا 

 71995 6517 812 19239 42 - 34370 11015 مكزيك 

 863009 80835 4330 217634 783 56863 426273 76291 جمع آمريكاي شمالي 

         آمريكاي مركزي و جنوبي 

 25059 5610 258 9993 14 556 5832 2796 آرژانتين 

 8604 398 168 3571 - - 3386 1081 اكوادور

 99720 21174 3029 41654 6 3176 23251 7430 برزيل 

 8707 192 67 4992 67 - 1707 1682 پرو 

 14219 642 692 7764 102 483 3289 1247 شيلي

 12789 736 98 6374 49 - 4996 536 كلمبيا

 17842 734 883 3813 54 - 9760 2598 ونزوئال 

 34170 1910 3490 13867 312 276 10802 3513 ساير 

 221110 31396 8685 92028 604 4491 63023 20883 جمع آمريكاي مركزي و جنوبي 

         اروپا و اورآسيا

 3303 601 64 1007 14 231 1246 140 آذربايجان

 89906 16749 1571 51083 20 750 17062 2671 آلمان

 10868 1641 149 7415 - 28 1555 80 اتريش

 2115 256 70 757 38 100 879 15 ازبكستان

 41445 4963 623 26896 - 1910 4545 2508 اسپانيا

 1019 49 18 683 - - 248 21 استوني 

 2871 645 1 1528 - - 582 115 اسلواكي

 53396 4149 314 28788 3292 800 11951 4102 انگلستان

 9331 691 32 5089 - - 2171 1348 اوكراين

 45276 6083 1803 25621 225 835 7447 3262 اايتالي

 5974 490 39 3497 858 3 942 145 ايرلند

 20647 6725 66 10264 60 34 1397 2101 بلژيك

 3331 311 39 1999 - 19 468 495 بلغارستان

 7831 1092 232 4470 1 149 1030 857 پرتغال

 805 19 24 216 - - 197 349 تاجيكستان 
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 ... ادامه2216هاي نفتي جهان در سال  ( : مصرف نهايي فرآورده2-12جدول )
 )هزار تن(

 نام كشور
 گاز مايع

 و اتان

بنزين 

 موتور

 نفت

 جت

نفت 

 سفيد

 نفت

 گاز

 نفت

 كوره سنگين
 جمع (1)ساير

 6034 370 931 2080 150 - 1505 998  تركمنستان

 37843 8539 224 21386 15 1343 2156 4180 تركيه

 7566 1194 39 4474 2 38 1532 287 كجمهوري چ

 5249 501 47 3334 - 45 1269 53 دانمارك

 5165 1233 34 2581 3 22 1144 148 سفيد(  روسيهبالروس )

 128851 46457 952 24565 - 4754 34631 17492 روسيه 

 7950 1550 22 4632 2 24 1327 393 روماني

 9583 784 234 4651 - 172 2253 1489 سوئد 

 8830 429 3 5757 2 61 2412 166 سوئيس

 64565 9298 425 43198 167 1094 6532 3851 فرانسه

 8020 1162 287 4044 - 110 1396 1021 فنالند 

 1638 43 128 478 - 26 924 39 قرقيزستان 

 12153 810 788 5447 52 43 4466 547 قزاقستان 

 23816 3699 93 13741 - 21 3763 2499 لهستان

 2084 38 1 1759 - - 277 9 لوكزامبورگ 

 2065 213 9 1472 - 8 206 157 ليتواني 

 6320 1481 8 3068 - 7 1321 435 مجارستان 

 7483 1001 35 4004 25 421 808 1189 نروژ

 21442 8104 24 6778 53 12 3807 2664 هلند 

 9056 1381 525 3903 3 313 2425 506 يونان 

 18796 2371 356 11319 25 23 3590 1112 ساير

 692627 135122 10210 341984 5007 13396 129464 57444 جمع اروپا و اورآسيا

          خاورميانه

 15586 130 1423 3241 - 321 7475 2996 امارات متحده عربي 

 86627 5962 17132 22283 449 898 23842 16061 عربستان سعودي 

 5925 771 - 2105 6 - 2855 188 عمان 

 6843 740 - 2430 - - 1734 1939 قطر

 8149 630 - 2282 104 - 3009 2124 كويت

 98324 6953 8042 31778 4663 86 31528 15274 ساير 

 221454 15186 26597 64119 5222 1305 70443 38582 جمع خاورميانه



      

 
  3663ترازنامه انرژي سال  63

 

 ... ادامه2216ل هاي نفتي جهان در سا ( : مصرف نهايي فرآورده2-12جدول )
 )هزار تن(

 نام كشور
 گاز مايع

 و اتان

بنزين 

 موتور

 نفت

 جت

نفت 

 سفيد

 نفت

 گاز

 نفت

 كوره سنگين
(1)ساير

 جمع 

         آفريقا 

 25292 2620 612 11087 501 1180 8957 335 آفريقاي جنوبي

 16857 729 - 9914 21 43 4269 1881 الجزاير 

 8069 459 501 2994 119 - 3732 264 ليبي 

 29237 1930 2420 12739 7 594 7162 4385 مصر 

 11070 1738 504 5631 - 25 707 2465 مراكش

 17757 279 444 3402 747 - 12836 49 نيجريه 

 50172 3171 1741 26955 1578 507 13420 2800 ساير 

 158454 10926 6222 72722 2973 2349 51083 12179  جمع آفريقا 

         اقيانوسيه آسيا و

 41386 3824 226 18811 16 2902 13445 2162 استراليا 

 62222 5165 1161 21878 480 2828 24068 6642 اندونزي

 3796 133 10 3141 212 - 284 16 بنگالدش 

 17468 659 1553 7920 146 - 6133 1057 پاكستان

 50576 15395 848 18620 10 908 6740 8055 تايلند

 483432 129132 10273 164353 1539 19786 118650 39699 ن چي

 36040 18726 1798 4740 5 231 7825 2715 چين تايپه 

 6151 414 35 2889 2 256 2385 170 زالند نو 

 144771 37944 4511 37317 13057 4147 37580 10215 ژاپن 

 12126 8681 889 1630 - - 820 106 سنگاپور

 16158 1048 1082 8044 99 591 3843 1451 فيليپين 

 90569 45291 1886 21760 2485 1593 9253 8301 جنوبيكره 

 588 - 93 262 38 - 195 - كره شمالي 

 27145 959 492 9116 5 585 12773 3215 مالزي

 20065 3706 431 8088 50 348 5611 1831 ويتنام

 180554 52342 6805 68611 5397 2099 23765 21535 هند

 21916 906 762 12143 254 329 6010 1512 ساير 

 1214963 324325 32855 409323 23795 36603 279380 108682 جمع آسيا و اقيانوسيه

 217320 172 180370 36630 98 44 6 - الملليهاي بينسوخت كشتي

 177704 267 - 2 5 177430 - - الملليسوخت هواپيماهاي بين

 3766641 598229 269269 1234442 38487 292481 1019672 314061 جهانجمع 

 OECD 133214 572624 74421 21419 592089 18741 251213 1663721كشورهاي 

 OECD 180847 447042 40586 16965 605721 70158 346577 1707896كشورهاي غير 

 458054 73088 6635 262217 4701 6386 74917 30110 كشور اتحاديه اروپا  82

   . IEA, International Energy Agency, Online Data Services. www.iea.org                                                       مأخذ:

 گردد. ( ساير شامل گاز پااليشگاه، نفتا، روغن، بنزين جت و هواپيما، كك نفتي، پارافين و غيره مي1 
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 2216هاي مصرف كننده در جهان در سال هاي نفتي به تفكيك بخش مصرف نهايي فرآورده( : 2-13جدول )
 )هزار تن(

 خانگي نام كشور
تجاري و 

 عمومي
(1)كشاورزي حمل و نقل صن ت

 
مصارف 

 نامشخص

مصارف 

(2)غيرانرژي
 

مصارف 

 نهايي

         آمريكاي شمالي 

 703099 108181 - 13640 534471 20516 12836 13455 اياالت متحده آمريكا 

 87915 19533 - 4979 52394 5744 3513 1752 كانادا 

 71995 4384 - 3104 50001 7968 1389 5149 مكزيك 

 863009 132098 - 21723 636866 34228 17738 20356 جمع آمريكاي شمالي 

         آمريكاي مركزي و جنوبي 

 25059 3120 - 3683 12432 4220 348 1256 آرژانتين 

 8604 380 709 109 5282 976 352 796 اكوادور

 99720 13490 - 5220 62405 12061 620 5924 برزيل 

 8707 191 - 88 6564 838 220 806 پرو 

 14219 318 - 256 8323 3844 587 891 شيلي

 12789 381 1788 - 9740 447 61 372 كلمبيا

 17842 734 - - 12214 3922 260 712 ونزوئال 

 34170 1167 1179 1299 21221 6134 598 2572 ساير 

 221110 19781 3676 10655 138181 32442 3046 13329 جمع آمريكاي مركزي و جنوبي 

         اروپا و اورآسيا

 3303 728 - 276 2122 133 24 20 آذربايجان

 89906 18098 104 - 51312 2352 6852 11188 آلمان

 10868 1567 - 217 7319 565 185 1015 اتريش

 2115 231 106 411 1149 139 - 79 ازبكستان

 41445 4387 38 1919 28078 3184 1219 2620 اسپانيا

 1019 49 - 96 761 77 26 10 استوني

 2871 586 - 61 2056 150 10 8 اسلواكي

 53396 6953 275 459 38582 3728 1124 2275 انگلستان

 9331 667 30 1403 6850 174 102 105 اوكراين

 45276 5557 140 2130 31802 2959 519 2169 ايتاليا

 5974 292 - 173 3800 511 228 970 ايرلند

 20647 7142 45 326 8262 1783 762 2327 بلژيك

 3331 161 16 117 2768 221 23 25 بلغارستان

 7831 1104 26 332 5136 684 156 393 پرتغال



      

 
  3663ترازنامه انرژي سال  66

 

 ... ادامه2216هاي مصرف كننده در جهان در سال هاي نفتي به تفكيك بخش : مصرف نهايي فرآورده( 2-13جدول )
 )هزار تن(

 خانگي نام كشور
تجاري و 

 عمومي
(1)كشاورزي حمل و نقل صن ت

 
مصارف 

 نامشخص

مصارف 

(2)غيرانرژي
 

مصارف 

 نهايي

 805 19 349 - 413 24 - - تاجيكستان 

 6034 - 3339 - 2545 - - 150 تركمنستان

 37843 8543 - 2482 25166 815 611 226 تركيه

 7566 1290 11 328 5723 145 26 43 جمهوري چك

 5249 259 - 446 3777 481 61 225 دانمارك

 5165 1233 - 564 3125 147 35 61 بالروس )روسيه سفيد(

 128851 45689 - 3306 55431 15292 2090 7043 روسيه 

 7950 1018 132 288 5273 935 83 221 روماني

 9583 1940 - 85 6401 790 345 22 سوئد

 8830 428 181 - 5150 361 812 1898 سوئيس

 64565 11776 568 3282 38821 2331 2204 5583 فرانسه

 8020 1669 238 362 3954 1221 248 328 فنالند

 1638 3 21 98 1083 133 10 290 قرقيزستان 

 12153 95 11 452 4951 4190 643 1811 قزاقستان

 23816 3599 - 1795 16855 619 408 540 لهستان

 2084 38 - 18 1775 10 80 163 لوكزامبورگ 

 2065 213 8 46 1716 34 3 45 ليتواني

 6320 1361 8 363 3875 625 34 54 مجارستان 

 7483 1804 64 162 4163 744 238 308 نروژ 

 21442 8198 30 588 9653 2783 155 35 هلند 

 9056 470 227 42 5534 1371 173 1239 يونان 

 18796 1678 30 965 13030 1764 544 785 ساير 

 692627 138845 5997 23592 408411 51475 20033 44274 جمع اروپا و اورآسيا 

          خاورميانه 

 15586 2826 - - 11037 1465 - 258 امارات متحده عربي

 86627 20868 - - 43432 20723 - 1604 ن سعودي عربستا

 5925 771 718 - 3937 311 - 188 عمان 

 6843 1805 - - 4164 740 - 134 قطر 

 8149 2565 - - 4525 766 - 293 كويت

 98324 15384 533 2735 59143 7721 1906 10902 ساير 

 221454 44219 1251 2735 126238 31726 1906 13379 جمع خاورميانه 
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 ... ادامه2216هاي مصرف كننده در جهان در سال هاي نفتي به تفكيك بخش ( : مصرف نهايي فرآورده2-13جدول )
 )هزار تن(

 خانگي نام كشور
تجاري و 

 عمومي
(1)كشاورزي حمل و نقل صن ت

 
مصارف 

 نامشخص

مصارف 

(2)غيرانرژي
 

مصارف 

 نهايي

           آفريقا 

 25292 2607 742 1157 17869 2200 138 579 آفريقاي جنوبي

 16857 596 339 29 13686 779 - 1428 الجزاير 

 8069 457 - - 6728 501 - 383 ليبي 

 29237 1930 - 927 17156 4857 - 4367 مصر

 11070 526 - 820 5344 2075 128 2177 مراكش

 17757 279 240 4 16234 446 1 553 نيجريه 

 50172 1758 981 1713 32787 7820 1484 3629 ساير 

 158454 8153 2302 4650 109804 18678 1751 13116 جمع آفريقا 

         آسيا و اقيانوسيه

 41386 3983 - 2250 30523 3549 781 300 استراليا 

 62222 2474 177 1866 42702 7494 728 6781 اندونزي

 3796 101 - 944 2257 256 - 238 بنگالدش 

 17468 468 181 16 13473 2152 664 514 انپاكست

 50576 19265 - 2956 20663 5584 681 1427 تايلند

 483432 105669 - 17303 260434 51760 14641 33625 چين 

 36040 20183 131 341 12020 1690 732 943 چين تايپه 

 6151 405 - 418 4676 436 147 69 زالند نو 

 144771 35395 - 4412 66400 16218 11012 11334 ژاپن 

 12126 6809 - - 2031 3193 69 24 سنگاپور 

 16158 1043 - 228 10778 1456 1604 1049 فيليپين 

 90569 47835 977 1202 31533 3440 2196 3386 كره جنوبي 

 588 - - - 457 93 - 38 كره شمالي 

 27145 2475 - 359 20199 2706 849 557 مالزي

 20065 3706 - 468 11906 1987 965 1033 ويتنام

 180554 26047 2279 9703 81633 34964 1853 24075  هند

 21916 708 807 1317 14509 3191 693 691 ساير 

 1214963 276566 4552 43783 626194 140169 37615 86084 جمع آسيا و اقيانوسيه

 217320 ▲ ▲ ▲ 217320 ▲ ▲ ▲ الملليهاي بينسوخت كشتي

 177704 ▲ ▲ ▲ 177704 ▲ ▲ ▲ الملليسوخت هواپيماهاي بين

 3766641 619662 17778 107138 2440718 308718 82089 190538 جهانجمع 

 OECD 70293 49182 90636 1094934 46301 3206 309169 1663721كشورهاي 

 OECD 120245 32907 218082 950760 60837 14572 310493 1707896كشورهاي غير 

 458054 78176 1891 13883 288770 28212 15170 31952 كشور اتحاديه اروپا 82

 .IEA, International Energy Agency, Online Data Services. www.iea.org                                                 مأخذ:

 گردد.    نيز مي ( بخش كشاورزي شامل اطالعات جنگل داري و شيالت1
 گيرد.  ها را در بر مي هاي حمل و نقل، صنعت و ساير بخش باشد. خوراك و ساير مصارف غير انرژي در بخش ( مربوط به دو بخش شيميايي و پتروشيميايي مي2

    كاربرد ندارد.در كشور مذكور 



      

 
  3663ترازنامه انرژي سال  377

 

  2215-2217 و 2227هاي ( : واردا  نفت خام در جهان در سال2-14جدول )
 )هزار تن(

 2217 2216 2215 2227 نام كشور
 2216/ 2215تغييرا  

 )درصد(

 2216سهم در كل 

 )درصد(

       آمريكاي شمالي

 17.3 6.6 390242 388271 363163 533642 اياالت متحده آمريكا

 2.1 1.6 44705 46689 45844 44058 كانادا 

 - - - - - - مكزيك

 19.4 6.1 434947(1) 434960 409007 577700 جمع آمريكاي شمالي

       آمريكاي مركزي و جنوبي

 ◊ 5.9- ● 790 837 40 آرژانتين 

 - - ● - - - اكوادور

 0.4 48.1- 7348 7856 15100 21105 برزيل

 0.2 22.5 ● 5286 4303 5530 پرو

 0.4 1.6- 8766 8183 8297 10754 شيلي 

 - - ● - - 401 كلمبيا 

 - - ● - - - ونزوئال

 1.0 8.0- ● 21667 23495 36215 ساير

 2.0 16.1- 16114 43782 52032 74045 آمريكاي مركزي و جنوبي جمع 

       اروپا و اورآسيا

 - - ● - - - آذربايجان

 4.1 0.3- 90734 91244 91275 106816 آلمان 

 0.3 9.5- 7219 7332 8079 7591 اتريش

 - - ● - - - ازبكستان 

 2.9 1.1- 65900 64171 64726 57508 ا اسپاني

 - - - - - - استوني 

 0.3 2.1- 5587 5792 5902 6056 اسلواكي 

 1.8 8.1- 44259 39438 42803 49893 انگلستان 

 ◊ 120.5 ● 502 227 9810 اوكراين

 2.7 2.8- 66345 60878 62457 88158 ايتاليا

 0.1 12.5- 3213 3197 3642 3411 ايرلند 

 1.4 0.9- 34117 31870 32080 32976 ژيك بل

 0.3 1.8 ● 6195 6068 7113 بلغارستان

 0.6 2.0- 14298 13731 13969 12335 پرتغال 

 - - ● - - - تاجيكستان 

 - - ● - - - تركمنستان 

 1.1 0.7- 25767 24958 25067 23446 تركيه 

 0.2 25.5- 7814 5325 7132 7187 جمهوري چك
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 ... ادامه2215-2217و  2227هاي ( : واردا  نفت خام در جهان در سال2-14جدول )
 )هزار تن(

 2217 2216 2215 2227 نام كشور
 2216/ 2215تغييرا  

 )درصد(

 2216سهم در كل 

 )درصد(

 0.2 8.2- 4808 3834 4165 2032 دانمارك 

 0.8 21.1- ● 18142 22919 20036  (روسيه سفيدبالروس )

 - - ● - 2862 2693 روسيه

 0.3 12.9 ● 7468 6596 8534 روماني

 0.9 2.4- 19864 19689 20110 18001 سوئد

 0.1 4.9 2848 2930 2785 4633 سوئيس 

 2.4 4.6- 56582 54268 56742 81000 فرانسه

 0.5 11.4 11899 11249 10073 11160 فنالند

 ◊ 11.3 ● 250 224 58 قرقيزستان 

 ◊ 69.0- ● 23 74 7050 قزاقستان

 1.1 7.5- 24649 24573 26492 20885 لهستان 

 - - - - - - لوكزامبورگ

 0.4 9.5 ● 9321 8491 4764 ليتواني

 0.3 3.5- 5967 6012 6211 6884 مجارستان

 ◊ 58.3- 1798 493 1179 1103 نروژ 

 2.4 3.7 54063 54317 52237 48403 هلند

 1.1 5.9 23669 23462 22085 20330 يونان

 0.3 9.1 - 5675 5188 7873 ساير

 26.6 2.8- 571400(1) 596339 611860 677739 جمع اروپا و اورآسيا

       خاورميانه

 - - ● - - - امارات متحده عربي

 - - ● - - - عربستان سعودي 

 - - ● - - - عمان 

 - - ● - - - قطر 

 - - ● - - - كويت 

 0.9 11.6- 11585 21209 23915 22198 ساير

 1.0 11.6- 11585(1) 21209 23915 22198 جمع خاورميانه

       آفريقا

 1.0 10.4 ● 23242 20987 22090 آفريقاي جنوبي 

 ◊ 13.0- ● 233 267 359 الجزاير

 - - ● - - - ليبي



      

 
  3663ترازنامه انرژي سال  377

 

 ... ادامه2215-2217و  2227هاي ( : واردا  نفت خام در جهان در سال2-14جدول )
 تن()هزار 

 2217 2216 2215 2227 نام كشور
 2216/ 2215تغييرا  

 )درصد(

 2216سهم در كل 

 )درصد(

 0.1 8.9- ● 2957 3238 2407 مصر 

 - - ● - 2690 6268 مراكش 

 - - ● - - - نيجريه 

 0.4 11.0 ● 9560 8591 11390 ساير

 1.6 0.3 ● 35992 35773 42514 جمع آفريقا

       آسيا و اقيانوسيه

 0.7 20.4- 16017 15225 19076 19678 استراليا

 0.9 8.3 ● 20158 18569 15360 اندونزي 

 0.1 19.3 ● 1308 1093 1211 بنگالدش 

 0.4 5.9 ● 9217 8676 8424 پاكستان 

 2.0 1.7- ● 43862 44509 39864 تايلند

 17.0 13.3 ● 381007 335483 163160 چين 

 2.0 1.8 ● 44837 43931 51716 چين تايپه 

 0.2 2.9 5267 5286 5122 4417 زالند نو 

 7.0 1.8- 155339 156165 158539 199160 ژاپن 

 2.1 7.0 ● 47928 44682 57825 سنگاپور

 0.5 0.7 ● 10670 10571 10148 فيليپين 

 6.5 4.6 150890 145537 138751 118349 كره جنوبي 

 ◊ 0.3- ● 532 532 439 كره شمالي 

 0.5 29.2 ● 10664 8233 9286 لزيما

 ◊ - ● 435 - - ويتنام

 9.5 5.2 ● 213932 202850 121672  هند

 0.1 0.2 ● 1685 1677 1939 ساير 

 49.5 6.1 327513(1) 1109575 1043405 823417 جمع آسيا و اقيانوسيه

 100.0 2.7 ● 2241857 2175992 2217613 جهان جمع 

 OECD  1548780 1309721 1324451 1354211 0.8 59.1 كشورهاي

 OECD 668833 866271 917406 ● 5.6 40.9كشورهاي غير 

 24.4 1.7- ● 545879 553663 605235 كشور اتحاديه اروپا  82

.IEA, International Energy Agency,Online Data Services.www.iea.org                                                      مأخذ:

                                                         باشد.        مي OECDكشورهاي واردات نفت خام ( تنها شامل جمع 1

  باشند.  مي 15/1مقادير كمتر از                                                                       باشند. سترس نميمقادير در د
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  2215-2217 و 2227هاي ( : صادرا  نفت خام در جهان در سال2-15جدول )
 )هزار تن(

 2217 2216 2215 2227 نام كشور
 2216/ 2215تغييرا  

 )درصد(

 2216سهم در كل 

 )درصد(

       آمريكاي شمالي

 1.3 27.1 55134 29226 22938 1391 اياالت متحده آمريكا

 6.6 16.6 151485 143984 123175 73599 كانادا 

 2.9 5.2 62606 63247 59932 89551 مكزيك

 10.8 14.4 269225(1) 236457 206045 164541 جمع آمريكاي شمالي

       آمريكاي مركزي و جنوبي

 0.1 23.8 ● 2332 1878 2922 آرژانتين 

 0.9 5.4- ● 19297 20348 16817 اكوادور

 2.0 14.7 52854 42976 37366 21397 برزيل

 ◊ 70.9- ● 115 394 1355 پرو

 - - - - - - شيلي 

 1.5 20.7- ● 32420 40747 11681 كلمبيا 

 4.1 9.1- ● 89739 98489 99842 ونزوئال

 0.1 12.5- ● 1955 2228 5604 ساير

 8.6 6.5- 52854 188834 201450 159618 آمريكاي مركزي و جنوبي جمع 

       اروپا و اورآسيا

 1.5 1.4- ● 32479 32843 34780 آذربايجان 

 ◊ 69.8- - 101 333 690 آلمان

 - - - - - - اتريش

 - - ● - - - ازبكستان 

 - - - - - - اسپانيا

 - - - - - - استوني

 ◊ 10.2- 55 9 10 22 اسلواكي 

 1.4 1.7 34308 30651 30054 45129 انگلستان 

 - - ● - 8 4 اوكراين

 ◊ 12.2- 737 624 709 1213 تاليااي

 - - 295 - - - ايرلند 

 - - - - - - بلژيك 

 - - ● - - - بلغارستان 

 - - - - - - پرتغال 



      

 
  3663ترازنامه انرژي سال  376

 

 ... ادامه  2215-2217 و 2227هاي ( : صادرا  نفت خام در جهان در سال2-15جدول )
 )هزار تن(

 2217 2216 2215 2227 نام كشور
 2216/ 2215تغييرا  

 درصد()

 2216سهم در كل 

 )درصد(

 - - ● - - 5 تاجيكستان 

 0.1 28.3- ● 2480 3450 1900 تركمنستان 

 - - - - - - تركيه 

 ◊ 0.3- 24 28 28 17 جمهوري چك 

 0.2 14.5- 4093 3877 4524 9402 دانمارك 

 0.1 0.1- ● 1617 1615 851 (روسيه سفيدبالروس )

 11.5 3.1 ● 252844 244521 258579 روسيه 

 ◊ 71.5- ● 14 49 - روماني

 - - 803 - - 33 سوئد 

 ◊ - - 16 - - سوئيس 

 - - - - 40 - فرانسه 

 - - - - - - فنالند 

 ◊ - ● 7 - 2 قرقيزستان 

 2.8 4.4- ● 60969 63581 57687 قزاقستان 

 ◊ 12.1- 219 224 254 288 لهستان 

 - - - - - - لوكزامبورگ 

 ◊ 3.7 ● 52 50 155 ليتواني 

 ◊ 22.1- 148 75 96 596 مجارستان 

 3.2 6.3 67412 69252 64943 98511 نروژ 

 ◊ 11.3 411 326 292 876 هلند

 ◊ 94.5 163 156 80 1056 يونان 

 ◊ 20.7- - 906 1140 182 ساير 

 20.8 1.5 108668(1) 456707 448620 511978 جمع اروپا و اورآسيا

       خاورميانه

 5.5 3.7- ● 120236 124538 114473 امارات متحده عربي

 17.0 1.0 ● 373015 368477 342940 عربستان سعودي

 2.0 4.3 ● 43266 41356 31882 عمان 

 1.3 0.9- ● 28051 28216 34299 قطر

 4.9 8.0 ● 107879 99637 81938 كويت 

 13.3 42.5 - 291860 204209 233751 ساير

 43.9 11.0 - 964307 866433 839283 نهجمع خاورميا
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 ... ادامه2215-2217 و 2227هاي ( : صادرا  نفت خام در جهان در سال2-15جدول )
 )هزار تن(

 2217 2216 2215 2227 نام كشور
 2216/ 2215تغييرا  

 )درصد(

 2216سهم در كل 

 )درصد(

       آفريقا

 - - ● - - 3048 آفريقاي جنوبي 

 1.2 4.0 ● 25227 24181 43248 الجزاير

 0.7 1.8 ● 14683 14380 70818 ليبي

 0.6 6.1 ● 13192 12399 1474 مصر 

 - - ● - - - مراكش 

 3.9 16.6- ● 86058 102892 105577 نيجريه 

 6.4 5.8- ● 141267 149625 160299 ساير 

 12.8 7.8- ● 280427 303477 384464 جمع آفريقا 

       آسيا و اقيانوسيه 

 0.5 6.7- 9698 10668 11404 11698 استراليا

 0.8 9.1 ● 16691 15254 17666 اندونزي 

 - - ● - - - بنگالدش 

 ◊ 2.2- ● 312 318 - پاكستان 

 0.1 3754.4 ● 1546 40 2598 تايلند 

 0.1 2.3 ● 2941 2866 3884 چين 

 - - ● - - - تايپه چين 

 0.1 12.9- 1318 1503 1721 1608 زالندنو 

 - - - - - - ژاپن

 ◊ 0.7- ● 736 739 94 سنگاپور 

 ◊ 5.4- ● 732 772 787 فيليپين 

 - - - - - - كره جنوبي 

 - - ● - - - كره شمالي 

 0.7 3.0 ● 16056 15544 16388 مالزي

 0.3 25.6- ● 6848 9181 15147 ويتنام

 - - ● - - - هند 

 0.5 9.8- ● 11787 13037 15839 ساير 

 3.2 1.8- 11016(1) 69820 70876 85709 جمع آسيا و اقيانوسيه

 100.0 4.5 ● 2196552 2096901 2145593 جهان  جمع 

 OECD  335680 320533 353967 388909 10.1 16.1 كشورهاي

 OECD 1809913 1776368 1842585 ● 3.4 83.9كشورهاي غير 

 1.7 1.3- ● 36137 36519 59477 كشور اتحاديه اروپا  82

.IEA, International Energy Agency,Online Data Services.www.iea.org                                                      مأخذ:

                                                                باشد.مي OECDكشورهاي نفت خام  صادرات( تنها شامل جمع 1

  باشند. مي 15/1مقادير كمتر از                                                                                   باشند. مقادير در دسترس نمي 



      

 
  3663ترازنامه انرژي سال  373

 

  2215-2217 و 2227هاي در جهان در سالهاي نفتي فرآوردهواردا  ( : 2-16جدول )
 )هزار تن(

 2217 2216 2215 2227 نام كشور
 2216/ 2215تغييرا  

 )درصد(

 2216سهم در كل 

 )درصد(

       آمريكاي شمالي

 5.5 0.5- 70077 71959 72103 105390 اياالت متحده آمريكا

 1.0 6.6 13221 12933 12104 13140 كانادا 

 3.2 23.3 46335 41365 33449 23723 مكزيك

 9.7 7.0 129633(1) 126257 117656 142253 جمع آمريكاي شمالي

       آمريكاي مركزي و جنوبي

 0.5 12.9 ● 6508 5747 948 آرژانتين 

 0.4 16.2- ● 5632 6706 3800 اكوادور

 1.7 3.6 27155 22069 21247 13899 برزيل

 0.3 21.7 ● 3832 3140 1257 پرو

 0.6 11.9 7863 8097 7215 7288 شيلي 

 0.4 72.5 ● 4698 2716 296 كلمبيا 

 0.1 29.6 ● 1313 1010 12 ونزوئال

 3.4 4.6 ● 43867 41822 36195 ساير

 7.4 6.9 35018 96016 89603 63695 آمريكاي مركزي و جنوبي جمع 

       اروپا و اورآسيا

 ◊ 17.1 ● 330 281 76 آذربايجان 

 3.0 3.3 40954 38688 37350 28618 آلمان

 0.5 9.6 6399 6299 5731 6637 اتريش

 - - ● - - - ازبكستان 

 1.4 13.3 19499 18297 16098 30632 اسپانيا

 0.1 7.1 1858 1824 1698 1451 استوني

 0.1 5.7 1879 1754 1655 1252 اسلواكي 

 2.7 8.6 33177 34843 32008 25089 انگلستان 

 0.7 15.8 ● 8936 7696 4907 اوكراين

 1.1 20.7 15521 14277 11794 12432 ايتاليا

 0.4 5.3 6026 5682 5383 6300 ايرلند 

 1.9 2.8 26977 24964 24223 19511 بلژيك 

 0.2 2.2- ● 2241 2285 1699 بلغارستان 

 0.2 5.3 2743 2684 2543 3562 پرتغال 
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 ... ادامه  2215-2217 و 2227هاي در جهان در سالهاي نفتي واردا  فرآورده( : 2-16جدول )
 ر تن()هزا

 2217 2216 2215 2227 نام كشور
 2216/ 2215تغييرا  

 )درصد(

 2216سهم در كل 

 )درصد(

 0.1 0.8 ● 950 940 519 تاجيكستان 

 - - ● - - - تركمنستان 

 1.9 5.5 26417 24669 23315 13848 تركيه 

 0.4 23.5 3753 4767 3850 3249 جمهوري چك 

 0.7 4.1- 5412 9260 9627 6025 دانمارك 

 0.1 112.0 ● 1422 669 1283 (روسيه سفيدبالروس )

 0.1 39.0- ● 1254 2050 37 روسيه 

 0.2 0.9- ● 2449 2464 1374 روماني

 0.8 37.3 9301 10262 7456 7273 سوئد 

 0.6 2.5- 7673 7710 7890 6964 سوئيس 

 3.0 4.7- 40242 38892 40714 36009 فرانسه 

 0.5 10.4 5841 5919 5347 4729 فنالند 

 0.1 16.7- ● 1331 1593 1349 قرقيزستان 

 0.1 7.7 ● 1886 1746 2498 قزاقستان 

 0.6 36.6 8856 7260 5302 6558 لهستان 

 0.2 0.4 2725 2595 2577 2827 لوكزامبورگ 

 0.1 22.3- ● 1574 2021 703 ليتواني 

 0.2 7.8 3646 2855 2641 2310 مجارستان 

 0.5 15.8 6104 6180 5324 4123 نروژ 

 7.2 2.1- 92328 93209 94909 66364 هلند

 0.3 2.8- 4386 4403 4519 5301 يونان 

 2.1 5.8 8298 27680 26095 23053 ساير 

 32.0 4.1 380015(1) 417346 399794 338562 جمع اروپا و اورآسيا

       خاورميانه

 1.4 10.4- ● 18207 20261 16685 امارات متحده عربي

 2.2 4.3- ● 28314 29516 7096 عربستان سعودي

 ◊ 25.2 ● 59 47 1696 عمان 

 ◊ 10.5- ● 540 602 201 قطر

 - - ● - - - كويت 

 2.7 11.2 1859 35726 32047 33202 ساير

 6.4 0.2 1859(1) 82846 82473 58880 جمع خاورميانه



      

 
  3663ترازنامه انرژي سال  376

 

 ... ادامه2215-2217 و 2227هاي جهان در سال درهاي نفتي واردا  فرآورده( : 2-16جدول )
 )هزار تن(

 2217 2216 2215 2227 نام كشور
 2216/ 2215تغييرا  

 )درصد(

 2216سهم در كل 

 )درصد(

       آفريقا

 0.6 23.5- ● 7270 9474 7688 آفريقاي جنوبي 

 0.3 10.3- ● 3573 3971 538 الجزاير

 0.5 2.6 ● 6687 6499 1681 ليبي

 1.2 0.7- ● 15646 15708 3762 ر مص

 1.0 20.0 ● 12524 10410 5056 مراكش 

 1.4 14.5 ● 18786 16368 7148 نيجريه 

 3.9 0.1 ● 50573 50376 27467 ساير 

 8.8 1.7 ● 115059 112806 53340 جمع آفريقا 

       آسيا و اقيانوسيه 

 2.0 17.6 27814 26620 22580 10820 استراليا

 1.7 12.2- ● 21950 24944 19677 زي اندون

 0.3 2.0- ● 3970 4039 2540 بنگالدش 

 1.2 7.1 ● 14950 13923 9048 پاكستان 

 0.5 20.0 ● 6518 5416 818 تايلند 

 4.1 1.8 ● 53844 52762 42205 چين 

 1.3 0.4- ● 17405 17422 14618 تايپه چين 

 0.2 21.8 2610 2584 2116 2401 زالندنو 

 3.0 8.9- 42900 39351 43097 43114 ژاپن

 9.4 5.5 ● 122040 115387 63391 سنگاپور 

 0.8 9.7 ● 10619 9657 5561 فيليپين 

 3.0 7.0 37399 38629 35995 23101 كره جنوبي 

 ◊ 15.6 ● 511 441 416 كره شمالي 

 1.1 7.2 ● 14779 13751 8148 مالزي

 1.3 25.7 ● 16979 13467 14523 ويتنام

 2.7 19.9 ● 35415 29454 22804 هند 

 3.0 8.6 ● 39589 36351 27240 ساير 

 35.7 5.4 110723(1) 465753 440802 310425 جمع آسيا و اقيانوسيه

 100.0 4.6 ● 1303277 1243134 967155 جهان  جمع 

 OECD  539608 589896 618943 630093 4.6 47.5 كشورهاي

 OECD 427547 653238 684334 ● 4.5 52.5كشورهاي غير 

 26.8 3.7 ● 349266 335861 291056 كشور اتحاديه اروپا  82

.IEA, International Energy Agency,Online Data Services.www.iea.org                                                      مأخذ:

                                                                باشد.مي OECDكشورهاي م نفت خاواردات جمع ( تنها شامل 1

  باشند. مي 15/1مقادير كمتر از                                                                                   باشند. مقادير در دسترس نمي 
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 2215-2217 و 2227هاي در جهان در سالهاي نفتي دهصادرا  فرآور( : 2-17جدول )
 )هزار تن(

 2217 2216 2215 2227 نام كشور
 2216/ 2215تغييرا  

 )درصد(

 2216سهم در كل 

 )درصد(

       آمريكاي شمالي

 13.6 8.3 213211 189227 174319 71503 اياالت متحده آمريكا

 1.5 6.4- 23400 20841 22211 21308 كانادا 

 0.7 4.5- 8055 9405 9821 5661 مكزيك

 15.8 6.1 244666(1) 219473 206351 98472 جمع آمريكاي شمالي

       آمريكاي مركزي و جنوبي

 0.1 9.5- ● 1437 1584 6437 آرژانتين 

 0.2 84.1 ● 2609 1413 3191 اكوادور

 0.4 6.7- 5976 5818 6216 9946 برزيل

 0.3 35.9 ● 3899 2861 2594 پرو

 ◊ 5.4- 432 463 488 1148 شيلي 

 0.3 40.8 ● 3493 2474 2779 كلمبيا 

 1.2 6.8- ● 16051 17168 27596 ونزوئال

 1.1 11.0- ● 15571 17451 28265 ساير

 3.6 0.9- 6408 49341 49655 81956 آمريكاي مركزي و جنوبي جمع 

       اروپا و اورآسيا

 0.1 25.8- ● 1734 2330 3205 آذربايجان 

 1.6 2.0 23246 22623 22121 28061 آلمان

 0.2 3.2- 2484 2498 2574 2012 اتريش

 ◊ 8.4- ● 170 185 271 ازبكستان 

 1.6 5.2 23532 21703 20565 10714 اسپانيا

 ◊ 35.7 524 505 371 13 استوني

 0.3 6.6- 4001 4089 4368 3769 اسلواكي 

 1.8 6.3 23116 24314 22815 29865 انگلستان 

 ◊ 72.6- ● 25 91 4377 اوكراين

 2.0 3.7 30459 27718 26656 29322 ايتاليا

 0.1 8.0- 1859 1634 1772 1251 ايرلند 

 1.9 3.6 30740 26071 25086 20910 بلژيك 

 0.3 2.4 ● 4568 4448 3828 بلغارستان 

 0.5 2.3- 6743 6519 6653 2515 پرتغال 



      

 
  3663ترازنامه انرژي سال  337

 

 ... ادامه2215-2217 و 2227هاي در جهان در سالهاي نفتي ادرا  فرآوردهص( : 2-17جدول )
 )هزار تن(

 2217 2216 2215 2227 نام كشور
 2216/ 2215تغييرا  

 )درصد(

 2216سهم در كل 

 )درصد(

 - - ● - - 18 تاجيكستان 

 0.2 0.3- ● 2554 2554 2444 تركمنستان 

 0.4 18.8- 6281 5840 7170 6079 تركيه 

 0.2 9.6- 2356 2157 2380 1003 جمهوري چك 

 0.6 0.6- 6267 8599 8626 4559 دانمارك 

 1.0 21.4- ● 13637 17310 14428 (روسيه سفيدبالروس )

 7.7 10.6- ● 107153 119566 95539 روسيه 

 0.4 8.3 ● 5070 4668 4372 روماني

 1.1 10.8 16815 15457 13908 9903 سوئد 

 ◊ 8.5 383 469 431 549 سوئيس 

 1.5 3.0- 20026 20384 20950 26029 فرانسه 

 0.6 31.6 8599 8927 6764 6218 فنالند 

 ◊ 38.0- ● 64 103 445 قرقيزستان 

 0.3 8.0- ● 4001 4337 4164 قزاقستان 

 0.5 13.8- 5106 7125 8247 3118 لهستان 

 ◊ 0.3- 6 6 6 10 لوكزامبورگ 

 0.6 2.1 ● 8478 8277 3719 ليتواني 

 0.2 4.6 3167 2861 2729 2697 مجارستان 

 1.3 1.5- 20153 17975 18192 16195 نروژ 

 8.1 1.6 112452 112153 110135 75128 هلند

 1.3 11.6 18933 18060 16144 6298 يونان 

 0.5 2.5- 2678 6433 6578 3214 ساير 

 36.8 1.7- 369926(1) 511574 519110 426242 جمع اروپا و اورآسيا

       خاورميانه

 3.1 26.0 ● 42422 33578 13435 امارات متحده عربي

 6.5 22.2 ● 90305 73726 54194 عربستان سعودي

 0.1 3.0- ● 1400 1439 699 عمان 

 1.4 1.2- ● 19144 19333 6571 قطر

 2.2 10.6- ● 30185 33659 33427 كويت 

 2.8 6.6- 5440 38221 40805 32621 ساير

 16.0 9.1 5440(1) 221677 202540 140947 جمع خاورميانه
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 ... ادامه2215-2217 و 2227هاي در جهان در سالهاي نفتي صادرا  فرآورده( : 2-17جدول )
 )هزار تن(

 2217 2216 2215 2227 نام كشور
 2216/ 2215تغييرا  

 )درصد(

 2216سهم در كل 

 )درصد(

       آفريقا

 0.3 3.1- ● 4217 4338 2985 جنوبي  آفريقاي

 1.7 2.5- ● 23346 23891 17294 الجزاير

 0.1 7.8- ● 980 1060 8242 ليبي

 0.1 13.0- ● 2001 2293 5750 مصر 

 ◊ 97.3- ● 12 437 1233 مراكش 

 ◊ 106.9 ● 251 121 1431 نيجريه 

 0.5 13.0 ● 6614 5837 7555 ساير 

 2.7 1.7- ● 37421 37977 44490 جمع آفريقا 

       آسيا و اقيانوسيه 

 0.1 5.2- 1970 1622 1706 2937 استراليا

 0.3 6.0- ● 4052 4297 5685 اندونزي 

 ◊ 149.3 ● 100 40 123 بنگالدش 

 0.1 21.8 ● 1071 877 1337 پاكستان 

 0.8 19.5- ● 10981 13602 6437 تايلند 

 3.8 29.4 ● 53044 40870 18082 چين 

 1.2 2.0 ● 17003 16625 17170 تايپه چين 

 ◊ 1.3- 112 186 188 120 زالندنو 

 1.3 0.2 17087 17969 17885 14263 ژاپن

 6.9 7.6 ● 96047 89023 69698 سنگاپور 

 0.1 7.7- ● 1165 1259 1775 فيليپين 

 4.5 1.9 64488 61910 60588 38253 كره جنوبي 

 - - ● - - - كره شمالي 

 0.9 18.9 ● 11992 10061 7564 لزيما

 0.2 151.2 ● 3045 1209 955 ويتنام

 4.8 7.9 ● 66788 61736 40751 هند 

 0.2 11.9- ● 2951 3339 4170 ساير 

 25.2 7.9 83657(1) 349926 323305 229320 جمع آسيا و اقيانوسيه

 100.0 3.5 ● 1389412 1338938 1021427 جهان  جمع 

 OECD  445331 644665 667812 704121 3.3 48.1 كشورهاي

 OECD 576096 694273 721600 ● 3.7 51.9كشورهاي غير 

 25.7 3.0 ● 356735 345337 277905 كشور اتحاديه اروپا  82

.IEA, International Energy Agency,Online Data Services.www.iea.org                                                      مأخذ:

                                                                باشد.مي OECDكشورهاي نفت خام  صادراتجمع ( تنها شامل 1

  باشند. مي 15/1مقادير كمتر از                                                                                   باشند. مقادير در دسترس نمي 
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نمودار )4-2( : سهم مناطق مختلف جهان در توليد نفت
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نمودار )5-2( : سهم مناطق مختلف جهان در صادرا  و واردا  نفت خام در سال 2016
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نمودار )6-2( : سهم مصرف نهايي فرآورده هاي نفتي به تفكيك مناطق
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  1972-2217هاي اي توليد )اسپا ( طي سال( : قيمت فروش تك م موله نفت خام در بازارهاي منطقه2-18جدول )
  که()دالر به ازاء هر بش 

 سال
نفت سبك 

 (1)دوبي
 (2)برنت

نفت سبك 

 نيجريه

نفت متوسط 

(3)تگزاس غربي
 

 سبد نفتي اوپك
نفت خام 

 سبك ايران

نفت خام 

 سنگين ايران

2778 1.9 - - - ● ● ● 
2771 2.8 - - - ● ● ● 
2774 10.4 - - - ● ● ● 
2775 10.7 - - - ● ● ● 
2771 11.6 12.8 12.9 12.2 ● ● ● 
2777 12.4 13.9 14.2 14.2 ● ● ● 
2772 13.0 14.0 13.7 14.6 ● ● ● 
2777 29.8 31.6 29.3 25.1 ● ● ● 
2721 35.7 36.8 37.0 38.0 36.2 35.2 34.5 
2722 34.3 35.9 36.2 36.1 34.9 33.2 31.6 
2728 31.8 33.0 33.3 33.7 32.4 30.3 28.7 
2721 28.8 29.6 29.5 30.3 29.0 28.2 27.2 
2724 28.1 28.8 28.1 29.4 28.2 26.8 26.2 
2725 27.5 27.6 27.8 28.0 27.0 26.0 25.6 
2721 13.1 14.4 14.5 15.1 13.5 13.5 13.0 
2727 17.0 18.4 18.4 19.2 17.7 17.0 16.6 
2722 13.3 14.9 15.0 16.0 14.2 13.3 12.9 
2727 15.6 18.2 18.3 19.7 17.3 16.0 15.5 
2771 20.5 23.7 23.9 24.5 22.3 20.6 19.9 
2772 16.6 20.0 20.1 21.5 18.6 17.4 16.3 
2778 17.2 19.3 19.6 20.6 18.4 17.8 16.7 
2771 14.9 17.0 17.4 18.5 16.3 15.1 14.1 
2774 14.7 15.8 16.3 17.2 15.5 14.8 14.6 
2775 16.1 17.0 17.3 18.4 16.9 16.2 16.3 
2771 18.5 20.7 21.2 22.2 20.3 19.0 18.5 
2777 18.2 19.1 19.3 20.6 18.7 18.2 18.0 
2772 12.2 12.7 12.6 14.4 12.3 12.0 11.5 
2777 17.3 18.0 18.0 19.3 17.5 17.3 16.9 
8111 26.2 28.5 28.4 30.4 27.6 26.8 26.0 
8112 22.8 24.4 24.2 25.9 23.1 22.9 21.7 
8118 23.7 25.0 25.0 26.2 24.4 23.5 23.1 
8111 26.8 28.8 28.7 31.1 28.1 26.9 26.3 
8114 33.6 38.3 38.1 41.5 36.1 34.6 33.1 
8115 49.4 54.5 55.7 56.6 50.6 50.7 48.0 
8111 61.5 65.1 67.1 66.0 61.1 61.1 59.3 
8117 68.2 72.4 74.5 72.2 69.1 69.3 67.1 
8112 94.3 97.3 101.4 100.1 94.5 94.7 91.5 
8117 61.4 61.7 63.4 61.9 61.1 61.3 60.6 
8121 78.1 79.5 81.1 79.5 77.5 78.2 76.7 
8122 106.2 111.3 113.7 95.0 107.5 108.3 106.1 
8128 109.1 111.7 114.2 94.1 109.5 109.8 109.1 
8121 105.5 108.7 112.0 98.0 105.9 107.2 105.7 
8124 97.1 99.0 101.4 93.3 96.3 97.3 96.2 
8125 51.2 52.4 54.4 48.7 49.5 51.4 48.8 
8121 41.2 43.7 44.5 43.3 40.8 41.7 39.6 
8127 53.1 54.2 54.3 50.8 52.4 52.4 51.7 

.BP Amoco Statistical Review of World Energy                                                                                                                        : مأخذ

 مربوط به نفت سبك دوبي است. 1756-2117مربوط به نفت سبك عربي و ارقام سالهاي  1772-55هاي ( ارقام سال1
 به نفت برنت است. مربوط1754-2117مربوط به نفت فورتيز و ارقام سالهاي  1776-53هاي ( ارقام سال2
 است.در تگزاس غربي هاي اسپات مربوط به قيمت1754-2117و ارقام سالهاي در تگزاس غربي هاي فروش  مربوط به قيمت 1776-53هاي ( ارقام سال3

  د.باشن مقادير در دسترس نمي   
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 )دالر / ليتر(        2217در سال برخي از كشورهاي جهان ( : قيمت و درصد ماليا   بنزين موتور و نفت گاز در 2-19جدول )

م كشورنا

 نفت گاز بنزين موتور

 غيرتجاري تجاري سوپر بدون سرب سرب م مولي بدون 

 قيمت
ماليا  

 )درصد(
 قيمت

 ماليا  

 )درصد(
 قيمت

ماليا  

 )درصد(
 قيمت

ماليا  

 )درصد(

         آمريكاي شمالي 

 21.43 0.70 21.43 0.70 21.13 0.71 23.44 0.64 اياالت متحده آمريكا 
 30.59 0.85 11.76 0.68 31.63 0.98 35.23 0.88 كانادا 

 13.48 0.89 - 0.76 13.83 0.94 14.29 0.84 مكزيك 

         آمريكاي مركزي و جنوبي

 28.00 0.75 ● ● 49.12 1.14 48.62 1.09 شيلي 

         اروپا  و اورآسيا

 55.64 1.33 47.32 1.12 63.23 1.55 ▲ ▲ آلمان
 53.60 1.25 44.23 1.04 58.65 1.33 59.09 1.32 اتريش

 50.81 1.24 39.81 1.03 55.47 1.37 ▲ ▲ اسپانيا 
 49.62 1.33 40.00 1.10 52.24 1.34 ● ●   استوني

 48.84 1.29 37.96 1.08 55.78 1.47 ● ● اسلواكي
 60.90 1.33 52.29 1.09 63.64 1.43 ● ● اسلوواني
 64.52 1.55 58.14 1.29 66.23 1.51 ▲ ▲ انگلستان 

 62.82 1.56 54.69 1.28 65.70 1.72 ▲ ▲ ايتاليا 
 58.57 1.40 49.12 1.14 62.99 1.54 ▲ ▲ ايرلند
 ● ● ● ● ● ● ● ● ايسلند

 56.67 1.50 47.58 1.24 60.25 1.61 ▲ ▲ بلژيك 
 56.43 1.40 51.97 1.27 63.03 1.65 ▲ ▲ پرتغال 

 53.49 1.29 53.49 1.29 59.59 1.46 ▲ ▲ تركيه
 54.76 1.26 45.19 1.04 59.23 1.30 ● ● جمهوري چك

 54.29 1.40 41.96 1.12 60.95 1.69 60.95 1.69 دانمارك 
 58.68 1.67 48.87 1.33 64.42 1.63 ▲ ▲ سوئد 

 56.52 1.61 62.70 1.26 57.52 1.53 ▲ ▲ سوئيس 
 61.15 1.39 53.45 1.16 64.52 1.55 ▲ ▲ فرانسه 
 60.27 1.46 50.85 1.18 67.27 1.65 ▲ ▲ فنالند 
 50.85 1.18 39.80 0.98 56.15 1.30 ● ● التويا

 48.21 1.12 39.58 0.96 54.20 1.31 ● ● لوكزامبورگ 
 52.14 1.17 41.05 0.95 55.37 1.21 ▲ ▲ لهستان 

 53.08 1.30 41.18 1.02 55.81 1.29 ▲ ▲ مجارستان 
 57.06 1.63 34.62 1.30 62.71 1.77 ▲ ▲ نروژ 
 57.97 1.38 49.12 1.14 67.43 1.75 ▲ ▲ هلند 

 52.48 1.41 40.35 1.14 66.27 1.69 ▲ ▲ يونان 

         خاورميانه 

 62.13 1.69 ○ ○ 64.12 1.70 ▲ ▲ فلسطين اشغالي 

         آسيا و اقيانوسيه 

 40.40 0.99 ● ● 37.96 1.08 40.40 0.99 استراليا 
 13.10 0.84 - 0.56 44.08 1.52 48.51 1.34 زالندنو 

 36.00 1.00 40.23 0.87 ● ● 49.58 1.19 ژاپن 
 50.44 1.13 ● ● 52.17 1.61 59.09 1.32 كره جنوبي 

 ● OECD   0.75 ● 0.90 ● 0.97 ● 1.11 كشورهاي 
 ● 1.38 ● 1.17 ● 1.54 ● ● اروپايي   OECDكشورهاي 

.IEA, International Energy Agency,Online Data Services.www.iea.org                                                      مأخذ:

            ارائه شده است. 3هاي مربوطه در پيوست  مالحظات: ضريب تبديل و ارزش حرارتي

  باشند. مقادير محرمانه مي                                   كاربرد ندارد.ر در كشور مذكو                                         باشند. مقادير در دسترس نمي      
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 2217در سال  جهان كشورهايبرخي از ( : قيمت و درصد ماليا   نفت كوره سنگين و سبك در 2-22جدول )

نام كشور

 نفت كوره سبك )دالر / هزار ليتر( نفت كوره سنگين )دالر / تن(

 خانگي صن ت نيروگاه صن ت

 قيمت
ماليا  

 )درصد(
 قيمت

 ماليا 

 )درصد(
 قيمت

ماليا  

 )درصد(
 قيمت

ماليا  

 )درصد(

         آمريكاي شمالي 

 4.7 694.7 4.9 422.6 3.8 459.2 4.9 359.9 اياالت متحده آمريكا 

 10.1 752.5 8.5 525.1 ● ● 8.5 360.0 كانادا 

 ▲ ▲ - 353.6 - 266.0 - 256.9 مكزيك 

         آمريكاي مركزي و جنوبي

 15.8 855.8 ● ● ● ● ● ● شيلي 

         اروپا و اورآسيا 

 26.7 642.8 13.6 507.8 ○ ○ ● ● آلمان

 32.6 773.4 18.5 664.8 3.9 220.7 ▲ ▲ اتريش

 31.0 737.9 16.5 609.8 ● ● ● ● اسپانيا 

 32.3 801.5 18.7 667.9 ● ● ● ● استوني

 ● ● ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ واكي اسل

 47.0 910.5 35.3 746.3 ● ● ▲ ▲ اسلوواني

 26.8 649.8 23.2 617.9 36.5 383.5 ▲ ▲ انگلستان 

 52.6 1316.7 42.1 1079.3 ● ○ ● ● ايتاليا 

 31.3 710.7 22.0 626.2 ● ● 14.6 785.4 ايرلند

 ● ● ● ● ● ● ● ● ايسلند

 20.7 638.5 4.0 527.7 ▲ ▲ ▲ ▲ بلژيك 

 51.6 1187.1 ● ● ▲ ▲ ▲ ▲ پرتغال 

 44.5 1066.8 ● ● 25.3 609.5 25.3 609.5 تركيه

 31.7 731.1 5.4 527.9 ○ ○ ○ ○ جمهوري چك

 48.5 1302.9 9.5 742.2 ● ● ● ● دانمارك 

 ● ● 41.2 807.4 ● ● ▲ ▲ سوئد 

 36.1 801.5 33.3 692.1 ● ● ▲ ▲ سوئيس 

 32.7 832.6 21.2 633.6 ● ● ● ● فرانسه 

 45.4 991.1 32.3 799.2 ● ● ● ● فنالند 

 24.1 767.3 8.2 634.2 ● ● ● ● التويا

 14.1 606.7 4.4 544.6 ● ● ▲ ▲ لوكزامبورگ 

 26.6 772.8 9.9 623.0 4.5 374.6 5.1 334.9 لهستان 

 ▲ ▲ ● ● ▲ ▲ ● ● مجارستان 

 48.0 1210.1 35.0 968.1 ▲ ▲ ▲ ▲ نروژ 

 66.3 1137.1 59.3 939.8 ● ● ▲ ▲ هلند 

 51.6 979.4 40.0 789.8 ● ● ● ● يونان 

         خاورميانه

 63.4 1646.4 ● ○ ▲ ▲ ○ ○ فلسطين اشغالي

         آسيا و اقيانوسيه 

 ● ● ● ● ● ● ● ● استراليا 

 ● ● - 484.7 ○ ○ - 413.8 زالندنو 

 11.0 695.8 11.6 601.2 ● ● ● ● ژاپن 

 17.6 754.5 ▲ ▲ ● ● 13.1 462.9 ي كره جنوب

 ● OECD   ● ● ● ● 519.0 ● 736.8 كشورهاي 
 ● 761.7 ● 680.7 ● ● ● ● اروپايي   OECDكشورهاي 

.IEA, International Energy Agency,Online Data Services.www.iea.org                                                      مأخذ:

  باشند. مقادير محرمانه مي                                    كاربرد ندارد.در كشور مذكور                                         باشند. مقادير در دسترس نمي      
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 انهاي نفتي در برخي از كشورهاي جه( : شاخص قيمت عمده فروشي و خرده فروشي فرآورده2-21جدول )

  2217و  2216، 2227هاي  طي سال

 نام كشور
 خرده فروشي عمده فروشي

 2217 2216 2227 سال پايه 2217 2216 2227 سال پايه

 آمريكاي شمالي 

 212.4 188.1 239.0 100=84-1982 174.4 143.8 214.2 100=1982 اياالت متحده آمريكا 

 164.4 146.8 148.1 100=2002 108.7 95.9 97.9 100=2010 كانادا 

 162.7 140.7 ● دسامبر 6186=811 119.8 85.1 59.7 100=2012ژوئن مكزيك

         مركزي و جنوبي  آمريكاي

 91.6 86.9 ● 100=2013 ● ● ● - شيلي

         اروپا  و  اورآسيا 

 96.1 89.8 98.6 100=2015 ● ● ● 100=1995 آلمان

 98.3 91.5 91.9 100=2015 ● ● ● - اتريش

 99.2 92.2 84.5 100=2015 ● ● ● - اسپانيا 

 109.0 96.2 81.3 100=2015 ● ● ● - استوني

 100.0 93.0 100.7 100=2015 ● ● ● - اسلواكي 

 99.3 91.6 80.5 100=2015 ● ● ● - اسلوواني 

 100.8 93.1 80.9 100=2010 95.7 85.0 78.5 100=2010 انگلستان 

 100.1 93.7 84.0 100=2015 ● ● ● 100=1995 ايتاليا 

 209.0 194.3 178.9 100=1995 102.6 94.9 83.9 100=2015 ايرلند

 94.7 92.6 57.5 100=2015 ● ● ● - ايسلند 

 81.4 72.0 76.0 100=2013 95.0 79.5 84.6 100=2010 بلژيك 

 105.8 97.8 76.8 100=2015 ● ● ● - پرتغال 

 121.6 100.8 65.5 100=2015 490.8 325.4 202.7 100=2003 تركيه

 97.3 91.3 93.6 100=2015 ● ● ● - جمهوري چك

 99.3 94.0 87.8 100=2015 114.1 98.4 81.8 100=2000 دانمارك 

 213.8 196.8 176.3 100=2000 ● ● 155.3 100=2000 سوئد 

 171.7 157.8 187.3 100=1995 184.2 153.1 258.0 100=1995 سوئيس 

 104.5 94.7 92.0 100=2015 89.9 74.9 95.7 100=2010 فرانسه

 436.8 397.4 302.1 100=1990 338.5 312.8 261.9 100=1990 فنالند

 99.9 92.3 82.3 100=2015 ● ● ● - التويا 

 97.5 89.6 91.7 100=2015 ● ● ● - لوكزامبورگ

 145.2 135.6 129.8 100=2000 ● ● ● - لهستان 

 758.0 708.3 550.2 100=1995 ● ● ● - ان مجارست

 103.5 96.6 81.6 100=2015 184.6 151.2 137.0 100=2000 نروژ 

 122.6 115.8 126.6 100=2000 167.1 141.1 153.3 100=2000 هلند 

 161.8 144.5 104.3 100=2009 84.6 69.4 80.1 100=2010 يونان 

         آسيا و اقيانوسيه 

 91.5 82.9 86.4 100=12-2011 ● ● ● - استراليا 

 4Q2010=100 90.6 64.4 75.3 2Q2017=100 82.1 94.7 101.1 زالندنو 

 97.2 88.4 95.3 100=2015 97.9 83.4 104.9 100=2015 ژاپن 

 99.2 92.1 98.5 100=2015 75.0 63.4 78.4 100=2010 كره جنوبي 

.IEA, International Energy Agency,Online Data Services.www.iea.org                                                      مأخذ:

  باشند.    مقادير در دسترس نمي 
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  2217هاي نفتي در سال  نهايي فرآوردهكنندگان ( : شاخص قيمت اسمي و واق ي مصرف 2-22جدول )
 ( 377=7737سال ) 

 نام كشور
خص واق يشا شاخص اسمي

 صن ت و خانگي صن ت خانگي صن ت و خانگي صن ت خانگي

 آمريكاي شمالي 
 78.4 81.4 77.3 87.0 87.3 86.9 اياالت متحده آمريكا 

 96.9 91.8 98.8 108.9 104.3 110.6 كانادا

 144.2 129.6 148.7 190.4 180.2 193.6 مكزيك

       آمريكاي مركزي و جنوبي 

 92.6 ● 92.6 116.1 ● 116.1 شيلي 

       اروپا  و اورآسيا

 88.8 90.3 87.1 95.4 95.7 95.2 آلمان

 96.4 102.8 85.1 105.0 109.6 97.0 اتريش

 92.7 91.8 95.0 99.9 98.8 102.9 اسپانيا 

 94.9 96.5 92.5 106.1 105.6 106.8 استوني

 99.3 101.8 95.1 102.0 100.7 104.2 اسلواكي 

 96.1 94.6 99.0 102.7 100.9 106.3 وانياسلو

 88.6 89.4 87.5 99.3 98.5 100.6 انگلستان 

 104.0 105.3 101.8 110.9 111.1 110.7 ايتاليا 

 95.3 94.1 97.6 101.6 101.2 102.6 ايرلند

 81.9 ● 81.9 99.9 ● 99.9 ايسلند

 95.7 102.5 83.6 104.5 110.0 94.6 بلژيك 

 103.8 106.1 98.1 107.0 107.0 107.1 پرتغال 

 83.7 83.9 82.9 152.3 153.4 145.0 تركيه

 89.4 91.3 85.8 95.2 95.2 95.1 جمهوري چك

 94.4 93.8 94.9 102.7 102.2 103.1 دانمارك 

 107.4 112.6 100.6 112.9 117.4 107.2 سوئد 

 93.3 92.6 93.8 89.4 85.2 92.2 سوئيس 

 101.5 103.7 96.1 105.7 106.9 102.7 فرانسه 

 100.7 106.5 94.0 108.8 113.4 103.4 فنالند 

 89.0 87.0 94.2 99.5 97.5 104.4 التويا

 90.9 91.9 87.9 98.1 98.1 98.0 لوكزامبورگ 

 94.1 95.2 92.1 102.4 103.1 100.9 لهستان 

 94.8 97.2 91.5 107.5 109.5 104.8 مجارستان 

 99.9 99.3 101.3 115.7 115.5 116.1 نروژ 

 95.6 98.5 93.0 103.5 103.6 103.3 هلند 

 104.4 100.7 106.2 104.5 98.9 107.3  يونان

       خاورميانه 

 87.2 ● 87.2 92.8 ● 92.8 فلسطين اشغالي 

       آسيا و اقيانوسيه 

 88.8 89.4 88.3 100.8 98.6 102.2 استراليا 

 89.1 74.4 96.4 98.1 80.9 106.6 زالندنو 

 98.8 103.8 96.8 101.3 103.2 100.6 ژاپن 

 83.3 88.6 76.5 86.3 86.1 86.4 كره جنوبي

 OECD 98.3 102.2 99.9 86.8 92.6 89.2كشورهاي 

 ,www.iea.org IEA, International Energy Agency, Online Data Services.         مأخذ:                                                         

  باشند. مقادير در دسترس نمي                               
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نمودار )7-2( : قيمت سبد نفتي اوپك طي سال هاي 1980-2017
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نمودار )8-2( : قيمت ماهانه سبد نفتي اوپك در سال هاي 2016 و 2017
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نمودار )9-2( : قيمت فروش اسپا  نفت خام  طي سال هاي 1987-2017
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 گازطبيعي تثبيت شده ذخایر   -

 توليد گازطبيعي    -

 صادرات گازطبيعي واردات و   -

  LNGهاي صادراتي و وارداتي  تجارت، پایانه  -

  مصرفي بخش انرژي و تلفات توزیع، خودلمصرف گازطبيعي در بخش تبدی  -

 هاي مختلفدر بخشمصرف نهایي گازطبيعي کشورهاي جهان   -

 در برخي کشورهاظرفيت ذخيره سازي گازطبيعي   -

 و گازطبيعي  LNGقيمت   -

    OECDقيمت و درصد ماليات گازطبيعي در کشورهاي  -

 کشورهاتوسط برخي از قيمت وارداتي گازطبيعي به وسيله خط لوله   -

 توسط برخي از کشورهاوارداتي  LNGقيمت   -

 شاخص قيمت اسمي و واقعي مصرف کنندگان نهایي گازطبيعي   -

 شاخص قيمت عمده فروشي و خرده فروشي گازطبيعي   -

 

 
 گازطبيعي جداول  -2-8-2
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 3217و  3216، 3227های طي سالذخاير تثبيت شده گازطبيعي  : (3-32جدول )

 نام كشور
 3227در پايان سال 

 )تريليون مترمكعب(

 3216در پايان سال 

 )تريليون مترمكعب(

 3217در پايان سال 

 تريليون

 فوت مكعب

تريليون 

 مترمكعب

 سهم در كل
 )درصد(

نسبت ذخاير 

 (1) به توليد

       ماليآمريكای ش

 11.9 4.5 8.7 308.5 8.7 6.4 اياالت متحده آمريكا

 10.7 1.0 1.9 66.5 2.0 1.6 كانادا 

 4.8 0.1 0.2 6.9 0.2 0.4 مكزيك

 11.4 5.6 10.8 381.9 10.9 8.4 جمع آمريكای شمالي

       آمريكای مركزی و جنوبي

 8.8 0.2 0.3 11.6 0.3 0.4 آرژانتين

 13.8 0.2 0.4 13.5 0.4 0.4 برزيل

 33.7 0.2 0.4 15.5 0.4 0.3 پرو

 10.8 0.1 0.1 3.9 0.1 0.1 كلمبيا

 170.2 3.3 6.4 225.0 6.4 5.4 ونزوئال

 15.8 0.2 0.3 9.6 0.3 0.7 بوليوی 

 8.8 0.2 0.3 11.4 0.4 0.5 ساير

 45.9 4.3 8.2 290.3 8.3 7.8 آمريكای مركزی و جنوبي جمع

       اروپا و اورآسيا 

 74.4 0.7 1.3 46.6 1.3 1.0 آذربايجان

 5.1 ◊ ◊ 1.1 ◊ 0.1 آلمان

 22.7 0.6 1.2 42.7 1.2 1.3 ازبكستان

 4.4 0.1 0.2 6.5 0.2 0.3 انگلستان

 54.0 0.6 1.1 37.1 1.1 0.8 اوكراين

 8.1 ◊ ◊ 1.5 ◊ 0.1 ايتاليا

 10.1 19.5 688.1 19.5 2.6 تركمنستان
(2) 

 2.7 ◊ ◊ 0.5 ◊ 0.1 دانمارك

 55.0 18.1 35.0 1234.9 34.8 33.9 روسيه

 9.9 0.1 0.1 3.6 0.1 0.6 روماني

 42.2 0.6 1.1 40.4 1.1 1.5 قزاقستان

 16.6 0.1 0.1 2.4 0.1 0.1 لهستان

 13.9 0.9 1.7 60.6 1.8 2.3 نروژ

 17.9 0.4 0.7 23.1 0.7 1.2 هلند 

 14.5 0.1 0.1 6.3 0.1 0.2 ساير 

 58.8 32.1 62.2 2195.6 62.0 46.2 اورآسيا  جمع اروپا و
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 ... ادامه3217و  3216، 3227های طي سالذخاير تثبيت شده گازطبيعي  : (3-32جدول )

 نام كشور
 3227در پايان سال 

 )تريليون مترمكعب(

 3216در پايان سال 

 )تريليون مترمكعب(

 3217در پايان سال 

 تريليون

 فوت مكعب

تريليون 

 مترمكعب

 سهم در كل
 )درصد(

نسبت ذخاير 

 (1)به توليد

       خاورميانه

 98.2 3.1 5.9 209.7 5.9 6.3 امارات متحده عربي

 72.1 4.1 8.0 283.8 8.0 6.9 عربستان سعودی

 20.6 0.4 0.7 23.5 0.7 0.9 عمان

 12.9 24.9 879.9 24.9 26.4 قطر
(2) 

 97.6 0.9 1.7 59.9 1.7 1.7  كويت

 19.7 38.0 1337.6 37.7 31.4 ساير 
(2) 

 (2) 40.9 79.2 2794.4 78.9 73.7 جمع خاورميانه 

       آفريقا 

 47.5 2.2 4.3 153.1 4.3 4.3 الجزاير

 0.7 1.4 50.5 1.4 1.5 ليبي
(2) 

 36.3 0.9 1.8 62.8 1.8 2.0 مصر

 2.7 5.2 183.7 5.2 5.0 نيجريه
(2) 

 41.1 0.6 1.1 37.8 1.1 1.2 ساير

 61.3 7.1 13.8 487.9 13.8 14.0 مع آفريقا ج

       آسيا و اقيانوسيه 

 32.0 1.9 3.6 128.3 3.6 1.8 استراليا 

 42.9 1.5 2.9 102.9 2.9 3.0 اندونزی

 6.7 0.1 0.2 6.3 0.2 0.4 بنگالدش 

 11.0 0.2 0.4 13.4 0.4 0.7 پاكستان 

 5.2 0.1 0.2 7.1 0.2 0.3 تايلند

 36.7 2.8 5.5 193.5 5.5 2.3 چين 

 34.9 1.4 2.7 96.6 2.7 2.4 مالزی

 68.3 0.3 0.6 22.8 0.6 0.5 ويتنام 

 43.6 0.6 1.2 43.8 1.2 1.0 هند

 33.0 1.0 2.0 67.1 2.0 1.1 ساير 

 31.8 10.0 19.3 681.8 19.3 13.5 جمع آسيا و اقيانوسيه 

 52.6 100.0 193.5 6831.7 193.1 163.5 جهان  جمع

 OECD  14.7 17.7 628.9 17.8 9.2 13.6 رهایكشو

 OECD 148.9 175.4 6202.8 175.6 90.8 74.2كشورهای غير 

 10.0 0.6 1.2 41.7 1.2 2.6 كشور اتحاديه اروپا 82

  .BP Amoco Statistical Review of World Energy, 2018 Edition                                                                                مأخذ:
 برآورد شده است.  BPاز تقسیم میزان ذخایر به میزان تولید گازطبیعی براساس آمار منتشره از سوی محاسبه این نسبت  ( 1
 د.نباش می 10/1 كمتر ازادیر مق                                                     سال است. 111نسبت ذخایر به تولید بیش از   ( 2
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  3215-3217 و 3227های طي سال ن( : توليد گازطبيعي در جها3-32جدول )
 (1))ميليارد مترمكعب( 

 3217 3216 3215 3227 نام كشور
 3217/ 3216تغييرات 

 )درصد(

 3217سهم در كل 

 )درصد(

       آمريكای شمالي

 20.3 1.0 765.7 760.5 771.9 545.4 اياالت متحده آمريكا

 4.9 6.2 184.9 174.6 166.4 179.7 كانادا 

 0.8 14.7- 30.5 35.8 40.4 50.6 مكزيك

 26.0 1.3 981.1 971.0 978.7 775.7 جمع آمريكای شمالي

       آمريكای مركزی و جنوبي

 1.2 4.1 44.6 43.0 40.1 46.5 آرژانتين

 ◊ 13.1- 0.7 0.8 0.7 0.5 اكوادور 

 0.7 13.4 26.8 23.7 23.5 10.8 برزيل

 0.4 12.3 16.3 14.6 13.1 2.7 پرو

 ◊ 1.9 1.2 1.2 1.0 1.8 شيلي 

 0.3 0.3 12.9 12.9 14.0 8.3 كلمبيا 

 0.6 1.6- 24.0 24.5 23.0 23.4 ونزوئال

 1.5 0.7 56.7 56.5 61.2 55.7 ساير

 4.9 3.8 183.2 177.0 176.5 149.6 آمريكای مركزی و جنوبي جمع  

 سيااروپا و اورآ
       

 0.5 2.6- 18.2 18.7 19.2 10.8 آذربايجان

 0.2 12.5- 7.9 9.0 8.7 20.4 آلمان 

 ◊ 7.0 1.3 1.2 1.3 1.8 اتريش

 1.5 0.8 56.6 56.3 62.2 65.2 ازبكستان

 ◊ 35.4- ◊ 0.1 0.1 ◊ اسپانيا

 - - - - - - استوني

 ◊ 11.4 0.1 0.1 0.1 0.1 اسلوواكي 

 1.1 0.7 42.4 42.2 41.2 76.5 انگلستان

 0.5 0.3- 19.7 19.8 19.4 20.8 اوكراين

 0.2 4.1- 5.5 5.8 6.8 9.7 ايتاليا

 0.1 15.0 3.5 3.1 0.1 0.4 ايرلند

 - - - - - - بلژيك
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 ... ادامه  3215-3217و  3227های ن طي سال( : توليد گازطبيعي در جها3-32جدول )
 (1))ميليارد مترمكعب( 

 3217 3216 3215 3227 نام كشور
 3217/ 3216تغييرات 

 )درصد(

 3217سهم در كل 

 )درصد(

 ◊ 10.9- 0.1 0.1 0.1 0.3 بلغارستان 

 - - - - - - پرتغال 

 ◊ 33.4- ◊ ◊ ◊ ◊ تاجيكستان 

 2.1 0.3 79.8 79.8 83.7 68.9 تركمنستان

 ◊ 5.1- 0.4 0.4 0.4 0.9 تركيه

 ◊ 4.8 0.2 0.2 0.3 0.2 جمهوری چك 

 0.1 7.3 4.9 4.5 4.6 9.3 اركدانم

 ◊ 18.0 0.2 0.2 0.2 0.2 بالروس )روسيه سفيد(

 18.6 8.0 703.8 653.3 636.2 633.4 روسيه

 0.3 14.3 11.2 9.8 11.1 11.6 روماني

 - - - - - - سوئد

 - - - - - - سوئيس 

 ◊ 21.2- ◊ ◊ ◊ 1.0 فرانسه

 - - - - - - فنالند 

 ◊ 0.6 ◊ ◊ ◊ ◊ قرقيزستان 

 1.0 0.9 38.1 37.9 36.1 20.3 قزاقستان

 0.2 2.0- 5.7 5.8 6.0 6.4 لهستان 

 - - - - - - لوكزامبورگ

 - - - - - - ليتواني 

 0.1 1.4- 1.8 1.8 1.8 2.6 مجارستان 

 3.4 6.1 127.2 120.3 120.9 91.8 نروژ

 1.2 12.5- 46.3 53.1 55.0 74.4 هلند

 ◊ 5.1- ◊ ◊ ◊ ◊ يونان 

 0.1 7.1- 2.0 2.2 2.4 3.1 ير سا

 31.1 4.8 1176.9 1125.8 1117.8 1130.0 جمع اروپا و اورآسيا

       خاورميانه

 1.6 1.8 62.0 61.1 60.2 50.3 امارات متحده عربي 

 2.5 4.0 94.2 90.8 87.3 60.7 عربستان سعودی 

 1.0 2.7 36.3 35.5 34.7 26.0 عمان

 4.5 0.4 169.1 168.9 166.8 61.9 قطر

 0.5 0.8- 17.1 17.3 16.9 12.1 كويت

 6.6 6.6 250.7 235.8 221.4 145.3 ساير

 16.6 3.6 629.4 609.4 587.3 356.2 جمع خاورميانه 
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 ... ادامه3215-3217و  3227های ن طي سال( : توليد گازطبيعي در جها3-32جدول )
 (1) )ميليارد مترمكعب( 

 3217 3216 3215 3227 نام كشور
 3217/ 3216تغييرات 

 )درصد(

 3217سهم در كل 

 )درصد(

             آفريقا 

 ◊ 0.3 1.1 1.1 1.3 1.8 آفريقای جنوبي 

 2.5 0.0 94.4 94.7 84.0 86.5 الجزاير

 0.2 7.8- 9.1 9.9 11.6 16.5 ليبي

 1.2 23.6 44.8 36.4 38.3 60.0 مصر

 ◊ 0.3 0.1 0.1 0.1 0.1 مراكش 

 1.1 7.0 43.0 40.3 43.7 35.4 نيجريه

 0.6 10.3 22.8 20.7 19.6 11.2 ساير 

 5.7 6.3 215.4 203.2 198.5 211.5 جمع آفريقا 

       آسيا و اقيانوسيه 

 2.8 21.5 104.2 86.0 66.9 45.4 استراليا

 2.0 0.8 74.3 74.0 75.0 71.5 اندونزی

 0.7 0.3 27.7 27.7 25.3 15.8 بنگالدش

 1.0 0.3 36.1 36.1 36.4 39.2 پاكستان

 0.8 1.5- 31.8 32.3 33.0 26.0 تايلند

 3.8 3.8 141.7 136.9 134.6 69.2 چين

 ◊ 17.0- 0.2 0.3 0.3 0.4 چين تايپه

 0.1 0.7- 5.1 5.1 4.9 4.4 زالندنو 

 0.1 4.9 3.0 2.8 2.8 4.1 ژاپن

 - - - - - - سنگاپور 

 0.1 0.7- 3.9 4.0 3.5 3.7 فيليپين 

 ◊ 127.3 0.3 0.2 0.2 0.4 كره جنوبي 

 - - - - - - كره شمالي 

 2.0 10.3 74.6 67.8 68.6 64.4 مالزی

 0.3 7.8- 10.5 11.4 11.5 7.2 ويتنام 

 0.8 2.3 31.5 30.9 31.2 31.1 هند

 1.3 4.5 50.2 48.2 47.1 32.9 ساير 

 15.7 5.9 595.2 563.7 541.2 415.5 جمع آسيا و اقيانوسيه 

 100.0 3.9 3781.2 3650.0 3600.1 3038.6 جهان جمع 

 OECD  1130.0 1309.8 1323.1 1351.6 2.4 35.8 كشورهای

 OECD 1908.6 2290.3 2326.9 2429.6 4.7 64.3كشورهای غير 

 3.5 4.1- 132.4 138.5 138.9 217.6 كشور اتحاديه اروپا 82

  IEA, International Energy Agency, Online Data Services. www.iea.org                                                                مأخذ: 
 باشند. می 10/1مقادیر كمتر از                      ارقام كشورها با اعمال ضریب تبدیل تراژول به میلیون مترمكعب محاسبه گردیده است.(  1
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 3215-3217و  3227های ن طي ساليعي در جهاگازطبواردات ( : 3-35جدول )
 (1))ميليارد مترمكعب( 

 3217 3216 3215 3227 نام كشور
 3217/ 3216تغييرات 

 )درصد(

 3217سهم در كل 

 )درصد(

       آمريكای شمالي

 7.2 1.4 86.0 85.0 76.9 131.1 اياالت متحده آمريكا

 2.0 19.7 24.3 20.4 19.8 12.4 كانادا 

 4.2 16.9 50.4 43.2 36.7 11.4 مكزيك

 13.4 8.4 160.7 148.6 133.4 154.9 جمع آمريكای شمالي

       آمريكای مركزی و جنوبي

 0.9 0.3 10.4 10.4 11.3 1.7 آرژانتين

 - - - - - - اكوادور 

 0.9 8.3- 10.5 11.5 18.1 10.2 برزيل

 - - - - - - پرو

 0.4 2.6 4.5 4.4 3.7 2.8 شيلي 

 ◊ - ◊ ◊ - - بيا كلم

 - - - - 0.4 0.1 ونزوئال

 0.2 9.5- 2.6 2.9 2.9 1.5 ساير

 2.3 3.8- 28.0 29.2 36.4 16.2 آمريكای مركزی و جنوبي جمع  

 اروپا و اورآسيا
       

 0.2 535.1 1.9 0.3 - - آذربايجان

 10.0 23.1 119.5 97.4 102.5 86.6 آلمان 

 1.2 2.7- 14.0 14.4 11.5 9.9 اتريش

 - - - - - - ازبكستان

 2.9 7.1 34.6 32.4 32.4 36.2 اسپانيا

 ◊ - 0.5 0.5 0.5 1.0 استوني

 0.4 15.2 5.0 4.4 4.5 6.2 اسلوواكي 

 4.0 0.3- 47.9 48.2 45.3 30.9 انگلستان

 1.2 28.1 13.7 10.7 16.2 49.2 اوكراين

 5.8 7.0 69.7 65.3 61.3 74.0 ايتاليا

 0.1 16.8- 1.7 2.0 4.3 4.6 ايرلند

 1.5 0.9- 18.3 18.5 18.9 18.4 بلژيك
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 ... ادامه3215-3217و  3227های ن طي سالگازطبيعي در جهاواردات ( : 3-35جدول )
 (1))ميليارد مترمكعب( 

 3217 3216 3215 3227 نام كشور
 3217/ 3216تغييرات 

 )درصد(

 3217سهم در كل 

 )درصد(

 0.3 5.4 3.3 3.1 3.0 3.3 بلغارستان 

 0.5 32.6 6.5 4.9 4.7 4.4 پرتغال 

 - - - - - 0.7 تاجيكستان 

 - - - - - - تركمنستان

 4.6 19.2 55.1 46.4 48.4 36.2 تركيه

 0.8 9.5 8.9 8.2 7.5 8.3 جمهوری چك 

 ◊ 23.3- 0.5 0.7 0.7 - دانمارك

 1.6 2.3 19.0 18.6 18.8 20.6 بالروس )روسيه سفيد(

 0.7 1.4- 8.8 8.9 8.8 7.3 روسيه

 0.1 16.0- 1.2 1.5 0.2 4.9 روماني

 0.1 17.2- 0.8 0.9 0.8 1.0 سوئد

 0.3 0.8 3.7 3.7 3.5 3.2 سوئيس 

 4.1 4.9 48.9 46.7 44.6 42.9 فرانسه

 0.2 6.5- 2.3 2.5 2.7 4.6 فنالند 

 ◊ 0.3 0.3 0.3 0.2 0.8 قرقيزستان 

 0.6 0.6 6.9 6.9 5.8 6.4 قزاقستان

 1.3 7.2 15.8 14.8 12.1 10.1 لهستان 

 0.1 2.2- 0.8 0.8 0.9 1.3 لوكزامبورگ

 - - - - - - ليتواني 

 1.1 55.0 13.5 8.7 6.8 10.3 مجارستان 

 ◊ 17.5 ◊ ◊ ◊ - نروژ

 4.5 17.5 53.8 45.9 40.7 26.1 هلند

 0.4 22.5 5.0 4.1 3.2 4.0 يونان 

 1.2 8.7 14.1 13.0 13.1 13.4 ساير 

 49.8 11.8 595.9 534.6 523.9 526.6 جمع اروپا و اورآسيا

       خاورميانه

 1.7 5.0- 19.9 21.0 21.5 6.5 امارات متحده عربي 

 - - - - - - عربستان سعودی 

 0.2 0.3 2.0 2.0 2.0 - عمان

 - - - - - - قطر

 0.4 3.3 5.1 5.0 4.0 - كويت

 0.8 17.8- 10.0 12.2 11.5 9.5 ساير

 3.1 7.6- 37.0 40.1 38.9 16.0 جمع خاورميانه 
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 ... ادامه3215-3217و  3227های ن طي سالگازطبيعي در جهاواردات ( : 3-35جدول )
 (1) )ميليارد مترمكعب( 

 3217 3216 3215 3227 نام كشور
 3217/ 3216تغييرات 

 )درصد(

 3217سهم در كل 

 )درصد(

             آفريقا 

 0.4 3.8 4.4 4.3 4.1 2.4 ای جنوبي آفريق

 - - - - - - الجزاير

 - - - - - - ليبي

 1.3 15.8- 15.8 18.8 7.0 - مصر

 0.1 0.6- 1.1 1.1 1.1 0.6 مراكش 

 - - - - - - نيجريه

 0.3 12.0 3.9 3.5 3.5 2.0 ساير 

 2.1 8.6- 25.3 27.8 15.7 5.0 جمع آفريقا 

       آسيا و اقيانوسيه 

 0.5 8.0- 5.6 6.1 6.1 5.9 استراليا

 - - - - - - اندونزی

 - - - - - - بنگالدش

 0.5 - 6.0 - - - پاكستان

 1.4 10.3 16.4 14.9 15.3 10.2 تايلند

 7.5 27.3 89.8 70.7 58.2 4.0 چين

 1.7 11.6 20.0 18.0 17.2 10.9 چين تايپه

 - - - - - - زالندنو 

 9.6 0.7- 115.3 116.5 114.9 93.9 ژاپن

 0.9 - 11.3 10.7 10.4 7.9 سنگاپور 

 - - - - - - فيليپين 

 4.1 10.4 48.7 44.2 43.4 33.4 كره جنوبي 

 - - - - - - كره شمالي 

 0.7 8.7 8.8 8.1 9.3 6.4 مالزی

 - - - - - - ويتنام 

 2.0 3.3 24.4 23.7 19.1 10.8 هند

 0.3 ◊ 3.3 3.3 3.3 2.8 ساير 

 29.2 10.9 349.5 316.1 297.2 186.2 آسيا و اقيانوسيه جمع 

 100.0 9.4 1196.4 1096.4 1045.5 904.8 جهان جمع 

 OECD  712.1 760.2 792.2 862.8 9.2 72.1 كشورهای

 OECD 192.7 285.3 304.2 333.6 10.0 27.9كشورهای غير 

 39.8 11.3 476.4 429.2 412.2 392.7 كشور اتحاديه اروپا 82

  IEA, International Energy Agency, Online Data Services. www.iea.org                                                                مأخذ: 
 باشند. می 10/1ز مقادیر كمتر ا                     (  ارقام كشورها با اعمال ضریب تبدیل تراژول به میلیون مترمكعب محاسبه گردیده است.1
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 3215-3217و  3227های ن طي سالگازطبيعي در جهاصادرات ( : 3-36جدول )
 (1))ميليارد مترمكعب( 

 3217 3216 3215 3227 نام كشور
 3217/ 3216تغييرات 

 )درصد(

 3217سهم در كل 

 )درصد(

       آمريكای شمالي

 7.5 38.6 90.4 65.4 50.2 23.4 اياالت متحده آمريكا

 7.0 3.6 85.0 82.2 78.9 106.1 نادا كا

 ◊ 14.8- ◊ ◊ ◊ 1.6 مكزيك

 14.5 19.1 175.4 147.7 129.2 131.2 جمع آمريكای شمالي

       آمريكای مركزی و جنوبي

 ◊ 0.3 0.1 0.1 0.1 2.7 آرژانتين

 - - - - - - اكوادور 

 - - - - - - برزيل

 0.5 4.8- 5.7 6.0 5.0 - پرو

 ◊ 22.0- 0.3 0.4 - - شيلي 

 - - - - 0.4 0.1 كلمبيا 

 - - - - - - ونزوئال

 2.5 2.4- 30.2 31.0 35.1 31.5 ساير

 3.0 3.0- 36.2 37.4 40.5 34.3 آمريكای مركزی و جنوبي جمع  

 اروپا و اورآسيا
       

 0.7 10.4 8.9 8.1 8.2 1.8 آذربايجان

 2.9 50.5 34.6 23.1 32.5 15.7 آلمان 

 0.5 21.3- 5.5 6.9 5.4 2.8 اتريش

 1.3 0.3 16.1 16.1 20.6 14.7 ازبكستان

 0.2 27.6- 2.9 4.0 5.1 - اسپانيا

 - - - - - - استوني

 - - - - - 0.2 اسلوواكي 

 0.9 12.1 11.0 9.9 13.9 11.2 انگلستان

 - - - - - - اوكراين

 ◊ 28.9 0.3 0.2 0.2 0.1 ايتاليا

 - - - - - - ايرلند

 0.1 9.1 0.7 0.7 1.7 - لژيكب
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 ... ادامه3215-3217و  3227های ن طي سالگازطبيعي در جهاصادرات ( : 3-36جدول )
 (1))ميليارد مترمكعب( 

 3217 3216 3215 3227 نام كشور
 3217/ 3216تغييرات 

 )درصد(

 3217سهم در كل 

 )درصد(

 ◊ 1067.7 ◊ ◊ ◊ - بلغارستان 

 - - - - - - پرتغال 

 - - - - - - جيكستان تا

 4.6 3.6 55.3 53.6 57.5 47.5 تركمنستان

 0.1 7.1- 0.6 0.7 0.6 ◊ تركيه

 - - - - - 0.1 جمهوری چك 

 0.2 6.4 2.3 2.1 2.2 4.5 دانمارك

 - - - - - - بالروس )روسيه سفيد(

 18.6 6.1 225.5 213.1 200.8 188.6 روسيه

 ◊ 2199.5 ◊ ◊ ◊ - روماني

 - - - - - - سوئد

 - - - - - - سوئيس 

 0.5 62.8 6.0 3.7 5.4 0.9 فرانسه

 ◊ 969.6 ◊ ◊ ◊ - فنالند 

 - - - - - - قرقيزستان 

 1.2 1.4- 14.6 14.8 12.7 7.8 قزاقستان

 0.1 42.9 1.2 0.9 0.1 ◊ لهستان 

 - - - - - - لوكزامبورگ

 - - - - - - ليتواني 

 0.3 231.7 3.5 1.1 0.6 ◊ مجارستان 

 10.2 8.0 123.1 114.4 114.4 86.6 نروژ

 4.6 6.5- 55.6 59.6 55.3 55.7 هلند

 - - - - - - يونان 

 ◊ 48.6- 0.2 0.4 0.6 0.8 ساير 

 46.9 6.8 568.0 533.2 537.6 438.8 جمع اروپا و اورآسيا

       خاورميانه

 0.6 2.8- 7.3 7.6 7.6 7.6 امارات متحده عربي 

 - - - - - - عودی عربستان س

 0.9 6.0 11.3 10.6 10.0 11.1 عمان

 10.0 0.7- 120.5 121.8 118.0 41.5 قطر

 - - - - - - كويت

 1.1 36.1 13.7 10.1 11.0 5.6 ساير

 12.6 2.1 152.8 150.1 146.5 65.8 جمع خاورميانه 
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 ... ادامه3215-3217و  3227های ن طي سالگازطبيعي در جهاصادرات ( : 3-36جدول )
 (1) )ميليارد مترمكعب( 

 3217 3216 3215 3227 نام كشور
 3217/ 3216تغييرات 

 )درصد(

 3217سهم در كل 

 )درصد(

             آفريقا 

 - - - - - - آفريقای جنوبي 

 4.5 0.3 54.0 54.0 43.5 60.3 الجزاير

 0.4 1.3 4.9 4.8 7.1 10.0 ليبي

 ◊ 57.1 0.5 0.3 0.3 16.6 مصر

 - - - - - - مراكش 

 2.3 17.3 27.2 23.3 26.3 23.5 نيجريه

 1.1 41.3 13.2 9.3 8.5 4.0 ساير 

 8.2 9.0 99.7 91.7 85.7 114.4 جمع آفريقا 

       آسيا و اقيانوسيه 

 5.6 35.0 67.5 50.1 34.1 19.5 استراليا

 2.4 1.7- 28.6 29.2 31.7 39.5 اندونزی

 - - - - - - بنگالدش

 - - - - - - پاكستان

 - - - - - - تايلند

 0.3 0.0 3.4 3.4 3.2 2.6 چين

 - - - - - - چين تايپه

 - - - - - - زالندنو 

 - - - - - - ژاپن

 - - - - - - سنگاپور 

 - - - - - - فيليپين 

 - - - - - - كره جنوبي 

 - - - - - - كره شمالي 

 3.0 9.3 36.6 33.5 33.3 29.7 مالزی

 - - - - - 0.6 ويتنام 

 - - - - - - هند

 3.5 2.7 41.9 40.9 40.5 26.2 ساير 

 14.7 13.5 177.9 157.1 142.8 118.1 جمع آسيا و اقيانوسيه 

 100.0 8.6 1209.9 1117.2 1082.3 902.5 جهان جمع 

 OECD  328.3 400.6 425.4 490.6 15.6 40.5 كشورهای

 OECD 574.2 681.7 691.8 719.4 4.3 59.5كشورهای غير 

 10.2 10.4 123.9 112.6 122.7 91.8 كشور اتحاديه اروپا 82

  IEA, International Energy Agency, Online Data Services. www.iea.org                                                                مأخذ: 
 باشند. می 10/1مقادیر كمتر از  بدیل تراژول به میلیون مترمكعب محاسبه گردیده است.                    (  ارقام كشورها با اعمال ضریب ت1
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 )ميليارد مترمكعب(                                                                             3217جهان در سال   LNGتجارت  ( :3-37جدول )  

 كننده وارد كننده / صادر 
اياالت متحده 

 آمريكا
 بلژيک انگلستان ترينيداد و توباگو پرو كانادا

فدراسيون 

 روسيه

        آمريكای شمالي 

 - - - 2.0 - ◊ - اياالت متحده آمريكا

 - - - ◊ - - ◊ كانادا

 - - - 0.5 0.5 - 9.6 مكزيك 

 - - - 2.5 0.5 ◊ 9.6 جمع آمريكای شمالي 

        بي آمريكای مركزی و جنو

 - - - 0.6 0.1 - 0.5 آرژانتين

 - - - 0.5 - - 0.5 برزيل 

 - - - 3.6 - - 0.7 شيلي

 - - - ◊ - - - كلمبيا 

 - - - 1.1 - - 0.2 ساير 

 - - - 5.8 0.1 - 1.9 جمع آمريكای مركزی و جنوبي 

        اروپا و اورآسيا

 - - - 0.5 3.5 - 0.8 اسپانيا

 0.1 - - 0.2 0.1 - 0.2 انگلستان 

 - - - 0.1 - - 0.1 ايتاليا 

 - - - - - - - بلژيك 

 - - - - - - 0.4 پرتغال 

 - - 0.1 0.4 - - 0.8 تركيه 

 - - - - 0.1 - - فرانسه 

 ◊ ◊ - - - - 0.1 لهستان

 - - - 0.1 - - 0.2 ليتواني 

 - - - 0.2 - - - مالتا

 - - - - - - - هلند 

 - - - - - - - يونان 

 0.1 ◊ 0.1 1.5 3.7 - 2.4 جمع اروپا و اورآسيا

        خاورميانه

 - - - 0.1 - - 0.4 امارات متحده عربي

 - - - 0.1 - - 0.6 كويت

 - - - 0.9 - - 0.8 ساير 

 - - - 1.1 - - 1.7 جمع خاورميانه

        آفريقا 

 - - - - - - 0.3 مصر 

 - - - - - - 0.3 جمع آفريقا 

        آسيا و اقيانوسيه

 - - - 0.1 - - - پاكستان 

 - - - - - - 0.1 تايلند 

 0.6 - - 0.2 0.1 - 2.9 چين 

 1.7 - - 0.3 0.1 - 0.3 چين تايپه

 - - - - - - - سنگاپور

 9.7 - - 0.3 0.7 - 1.3 ژاپن 

 2.6 - - 0.2 0.4 - 2.6 كره جنوبي 

 - - - - - - - مالزی

 - - - 0.2 - - 0.6 هند  

 14.6 - - 1.3 1.3 - 7.7 جمع آسيا و اقيانوسيه 

 - ◊ - 1.6 - - 0.1 ساير 

 14.7 ◊ 0.1 13.8 5.6 ◊ 23.8 كل صادرات
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 ب()ميليارد مترمكع                                                            ... ادامه     3217جهان در سال   LNGتجارت  ( :3-37جدول )  

 يمن  قطر عمان  امارات متحده عربي هلند نروژ وارد كننده / صادر كننده 

       آمريكای شمالي 

 - - - - - - اياالت متحده آمريكا

 - - - - - - كانادا

 - - - - ◊ - مكزيك 

 - - - - ◊ - جمع آمريكای شمالي 

       آمريكای مركزی و جنوبي 

 - 1.9 - - - - آرژانتين

 - 0.3 - - - - يل برز

 - 0.1 - - - - شيلي

 - - - - - - كلمبيا 

 - - - - - - ساير 

 - 2.3 - - - - جمع آمريكای مركزی و جنوبي 

       اروپا و اورآسيا

 - 3.5 - - 0.1 0.9 اسپانيا

 - 6.2 - - - 0.1 انگلستان 

 - 7.0 - - - 0.1 ايتاليا 

 - 1.1 - - - - بلژيك 

 - 0.3 - - - - پرتغال 

 - 1.7 - - 0.1 0.8 تركيه 

 - 2.0 - - - ◊ فرانسه 

 - 1.5 - - ◊ 0.1 لهستان

 - - - - - 0.1 ليتواني 

 - - - - - - مالتا

 - - - - - - هلند 

 - 0.2 - - - 0.1 يونان 

 - 23.4 - - 0.2 2.2 جمع اروپا و اورآسيا

       خاورميانه

 - 0.2 0.2 - - 0.1 امارات متحده عربي

 - 2.1 0.4 - - - كويت

 - 0.2 0.2 0.1 - 0.1 ساير 

 - 2.5 0.8 0.1 - 0.2 جمع خاورميانه

       آفريقا 

 - 5.7 - - - 0.3 مصر 

 - 5.7 - - - 0.3 جمع آفريقا 

       آسيا و اقيانوسيه

 0.1 5.0 - - - - پاكستان 

 - 3.2 - 0.1 - - تايلند 

 - 10.2 0.3 - - 0.1 چين 

 - 6.5 0.1 0.1 - - چين تايپه

 - 1.1 - - - - سنگاپور

 - 13.6 3.9 6.5 0.1 - ژاپن 

 - 15.3 5.6 - - - كره جنوبي 

 - - - - - - مالزی

 - 13.2 0.5 0.5 - - هند  

 0.1 68.0 10.4 7.2 0.1 0.1 جمع آسيا و اقيانوسيه 

 - 5.0 - - ◊ - ساير 

 0.1 106.9 11.1 7.3 0.3 2.7 كل صادرات
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 )ميليارد مترمكعب(... ادامه                                                                 3217جهان در سال   LNGتجارت  ( :3-37جدول )  

 استراليا نيجريه مصر گينه استوايي الجزاير آنگوال وارد كننده / صادر كننده 

       آمريكای شمالي 

 - 0.2 - - - - ريكااياالت متحده آم

 - - - - - - كانادا

 - 1.5 - - - - مكزيك 

 - 1.7 - - - - جمع آمريكای شمالي 

       آمريكای مركزی و جنوبي 

 - 0.5 - 0.8 0.1 - آرژانتين

 - 0.6 - - - 0.4 برزيل 

 - - - 0.1 - - شيلي

 - - - - - - كلمبيا 

 - 0.1 - - - - ساير 

 - 1.2 - 0.8 0.1 0.4 ی و جنوبي جمع آمريكای مركز

       اروپا و اورآسيا

 - 4.3 0.1 - 2.4 0.3 اسپانيا

 - 0.1 - - 0.3 - انگلستان 

 - - - - 0.4 - ايتاليا 

 - - - - - - بلژيك 

 - 2.2 - - 0.2 0.1 پرتغال 

 - 2.1 - 0.3 4.6 - تركيه 

 - 3.0 0.1 - 3.8 - فرانسه 

 - - - - - - لهستان

 - 0.1 - - - - يتواني ل

 - - ◊ 0.1 - - مالتا 

 - - - - - - هلند 

 - - - - 1.3 - يونان 

 - 11.8 0.2 0.4 13.0 0.4 جمع اروپا و اورآسيا

       خاورميانه

 0.1 0.5 - 0.2 0.3 0.8 امارات متحده عربي

 - 0.7 0.2 0.1 0.4 0.3 كويت

 - 1.3 - 0.7 0.4 0.3 ساير 

 0.1 2.5 0.2 1.0 1.0 1.4 هجمع خاورميان

       آفريقا 

 - 1.3 - 0.1 0.6 0.2 مصر 

 - 1.3 - 0.1 0.6 0.2 جمع آفريقا 

       آسيا و اقيانوسيه

 - 0.5 - 0.3 - - پاكستان 

 0.7 0.2 - 0.1 0.1 - تايلند 

 20.4 0.5 0.1 0.2 0.1 0.4 چين 

 1.2 0.6 - - 0.1 - چين تايپه

 1.3 - 0.1 0.1 0.1 - سنگاپور

 36.9 1.9 0.3 0.1 0.1 0.1 ژاپن 

 9.0 0.9 - 0.3 0.1 0.3 كره جنوبي 

 0.7 - - - - - مالزی

 2.0 4.0 0.2 1.2 0.3 1.3 هند  

 72.2 8.6 0.7 2.2 0.8 2.0 جمع آسيا و اقيانوسيه 

 - 0.5 ◊ 0.4 - - ساير 

 72.3 27.5 1.1 4.8 15.4 4.3 كل صادرات
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 )ميليارد مترمكعب(       ... ادامه                                                         3217جهان در سال   LNGتجارت  ( :3-37جدول ) 

 كل واردات  نامشخص مالزی پاپوآ گينه نو برونئي  اندونزی وارد كننده / صادر كننده 

       آمريكای شمالي 

 2.2 - - - - - اياالت متحده آمريكا

 0.1 - - - - - اناداك

 12.4 - - - - 0.3 مكزيك 

 14.7 - - - - 0.3 جمع آمريكای شمالي 

       آمريكای مركزی و جنوبي 

 4.4 0.1 - - - - آرژانتين

 2.3 - - - - - برزيل 

 4.4 - - - - - شيلي

 ◊ - - - - - كلمبيا 

 1.4 - - - - - ساير 

 12.6 0.1 - - - - جمع آمريكای مركزی و جنوبي 

       اروپا و اورآسيا

 16.4 - - - - - اسپانيا

 7.4 0.1 - - - - انگلستان 

 7.7 - - - - - ايتاليا 

 1.1 - - - - - بلژيك 

 3.3 ◊ - - - - پرتغال 

 10.8 - - - - - تركيه 

 9.4 0.3 - - - - فرانسه 

 1.8 - - - - - لهستان

 0.5 - - - - - ليتواني 

 0.3 ◊ - - - - مالتا 

 1.6 1.6 - - - - هلند 

 1.5 - - - - - يونان 

 61.4 2.1 - - - - جمع اروپا و اورآسيا

       خاورميانه

 3.3 0.5 - - - 0.1 امارات متحده عربي

 5.1 0.3 - - - - كويت

 7.0 2.2 - - - - ساير 

 15.4 3.0 - - - 0.1 جمع خاورميانه

       آفريقا 

 14.5 6.1 - - - - مصر 

 14.5 6.1 - - - - جمع آفريقا 

       آسيا و اقيانوسيه

 6.0 - - - - - پاكستان 

 5.3 - 0.5 - 0.1 0.3 تايلند 

 49.6 0.9 5.6 2.7 0.4 4.2 چين 

 20.0 - 3.5 2.4 0.6 2.7 چين تايپه

 2.8 - 0.2 - - - سنگاپور

 115.3 0.3 19.6 5.5 5.5 9.2 ژاپن 

 48.7 0.2 4.9 0.1 1.9 4.4 كره جنوبي 

 2.4 0.4 - - 1.3 - مالزی

 24.4 - 0.3 - - 0.2 هند  

 274.4 1.7 34.5 10.6 9.7 20.8 جمع آسيا و اقيانوسيه 

 7.7 ◊ - - - - ساير 

 400.7 12.9 34.5 10.6 9.7 21.1 كل صادرات

 IEA, International Energy Agency, Online Data Services, www.iea.org                                                       مأخذ:       
  باشند. می 10/1مقادیر كمتر از 
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 3217در سال در جهان   LNGهای وارداتي  ( : پايانه3-32جدول )

 نام كشور

 ذخيره سازی فرآيند تبديل مجدد گاز

 ظرفيت اسمي
تعداد 

 ها تبخيركننده

 ظرفيت

 (LNG)هزار مترمكعب 
ميليون مترمكعب  تعداد مخزن

LNG در سال 

ميليارد مترمكعب گاز 

 در سال

 35 4661 109 188.4 306.4 اياالت متحده آمريكا

 3 480 8 10.6 17.2 كانادا

 6 920 11 24.6 40 مكزيك 

 - 302 12 12.9 20.9 آرژانتين 

 - 439 2 16.7 27.1 برزيل

 1 160 2 2.2 3.6 پورتوريكو

 - 140 - 0.5 0.9 ئيكاجاما

 1 160 3 2.4 3.9 جمهوری دومينيكن

 4 509 6 7.9 12.9 شيلي 

 4 170 4 4.2 6.9 كلمبيا 

 27 3617 47 72.8 118.4 اسپانيا 

 15 2233 35 55.2 89.7 انگلستان 

 8 488 12 15.9 25.9 ايتاليا 

 4 380 12 9.5 15.4 بلژيك 

 3 390 7 8.3 13.6 پرتغال 

 9 680 15 18.1 29.5 تركيه

 2 50 - 0.6 1 سوئد

 12 1410 31 36.2 58.8 فرانسه

 1 30 - 0.1 0.2 فنالند

 2 320 - 5.3 8.6 لهستان 

 - 173 4 4.2 6.9 ليتواني

 9 6 - 0.1 0.2 (1) نروژ

 - 7 2 - - (8) نروژ 

 3 540 8 12.7 20.6 هلند

 2 130 6 5.2 8.5 يونان

 - 289 - 14.1 23 امارات متحده عربي 

 - 170 - 8.3 13.6 كويت

 - 138 6 5.1 8.2 فلسطين اشغالي 

 - 160 - 5.5 8.9 اردن

 8 340 4 13.7 22.3 مصر

 12 515 10 9.5 15.4 اندونزی

 - 151 6 6.9 11.2 (3)پاكستان 

 - 170 - 7.2 11.7 (4)پاكستان 

 2 320 4 15.4 25 تايلند

 46 6400 13 71.5 116.3 چين 

 9 1170 26 14.5 23.5 تايپه چين 

 190 18533 276 290.1 471.7 ژاپن 

 3 540 5 16.9 27.4 سنگاپور 

 77 11590 112 171.8 279.3 كره جنوبي 

 - 260 3 5.5 8.9 (5)مالزی 

 2 400 - 5.1 8.2 (6)مالزی 

 5 125 - 0.7 1.2 مالتا

 12 1940 36 36.1 58.7 هند 

 517 61606 837 1212.5 1971.6 كل جهان

 .IEA, International Energy Agency, Natural Gas Information, 2018 Edition                                                     مأخذ: 
1) Fredrikstad                                                       2) Mosjoen                                 3) Port Qasim, Excelerate Exq.     

4) Port Qasim, BW Integrity                                5) Melaka                                   6) Retp, Pengerang 
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 3217در سال در جهان   LNGهای صادراتي  ( : پايانه3-32جدول )

 نام كشور

 ذخيره سازی فرآيند مايع سازی گاز

 ظرفيت اسمي
تعداد 

 واحدها

 ظرفيت

ميليون مترمكعب  تعداد مخزن

LNG در سال 

ميليارد مترمكعب گاز 

 در سال
 (LNG)هزار مترمكعب 

 8 908 5 26.5 43.1 اياالت متحده آمريكا

 2 260 1 6.1 9.8 پرو

 4 524 4 20.8 33.8 توباگو د وترينيدا

 2 200 2 14.7 23.9 (1)روسيه 

 2 640 1 7.5 12.2 (8)روسيه 

 2 250 1 5.7 9.3 نروژ

 3 240 3 7.9 12.8 امارات متحده عربي

 2 240 3 14.7 23.9 عمان 

 18 2340 14 104.7 170.3 قطر 

 2 280 2 9.8 15.9 يمن 

 9 1070 14 34.4 55.9 الجزاير

 2 96 4 4.4 7.1  ليبي

 4 580 3 16.6 27.0 مصر

 4 337 6 30.2 49.1 نيجريه

 1 360 1 7.1 11.5 والآنگ

 2 272 1 5 8.2 گينه استوايي 

 17 2228 17 95.7 155.4 استراليا

 14 1776 9 34.3 55.9 اندونزی

 3 195 5 9.8 15.9 دارالسالم  برونئي

 2 320 2 9.4 15.3 پاپوآ گينه نو 

 6 390 9 39.8 64.8 مالزی

 111 13506 107 505.1 821.1 كل جهان

  .IEA, International Energy Agency, Natural Gas Information, 2018 Edition                                                     مأخذ:
1) Sakhalin                                                                                  2) Yamal LNG Exq.     

 

نمودار )10-2( : ظرفيت ذخيره سازی پايانه های صادراتي LNG جهان در سال 2017
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 (1) 3216و  3227های  سال درگازطبيعي ، بخش انرژی و تلفات توزيع بخش تبديل( : مصرف 3-22دول )ج
 )ميليون مترمكعب( 

 نام كشور
 تلفات توزيع خود مصرفي بخش انرژی مصرف بخش تبديل

3227 3216 3227 3216 3227 3216 

       آمريكای شمالي 

 - - 70743.3 62800.7 305530.2 209850.2 اياالت متحده آمريكا

 - 354.36 34339.0 26519.5 21307.6 14379.4 كانادا

 - - 15153.2 18561.4 44700.3 32566.4 مكزيك

 - 354.36 120235.5 107881.6 371538.0 256795.9 جمع آمريكای شمالي 

       آمريكای مركزی و جنوبي

 254.78 250.69 7449.1 6476.9 18611.0 14950.0 آرژانتين 

 - - 0.08 - 695.1 487.8 اكوادور 

 431.98 120.3 6256.2 4272.0 13791.6 3521.8 برزيل

 - - 1424.2 453.0 4937.1 1682.5 پرو 

 65.6 - 172.6 581.8 2535.3 1115.0 شيلي

 - - 4997.8 1860.0 4015.3 2064.5 كلمبيا 

 - 1880.21 7413.0 8218.6 8063.3 5583.0 ونزوئال

 1215 655 3589.9 3828.9 8507.8 5738.1 يرسا

 1967.8 2906.0 31302.9 25691.2 61156.4 35142.7 آمريكای مركزی و جنوبيجمع 

        اروپا  و اورآسيا

 804.8 554.9 444.9 427.3 5250.8 4658.6 آذربايجان

 - - 1523.5 569.8 21090.1 22781.6 آلمان

 2.8 2.4 354.6 353.0 2383.7 2668.1  اتريش

 1276.7 1924.6 1361.0 2051.6 16457.1 16362.6 ازبكستان

 114.1 136.7 3387.1 2047.7 9293.7 15822.2 اسپانيا

 - - 32.1 13.5 182.2 495.4 استوني 

 95.3 0.2 124.9 226.1 978.9 1301.0 اسلواكي

 490.1 1095.1 5247.4 6905.3 29477.6 34478.2 انگلستان

 593.0 1189.3 1128.1 1444.0 10540.7 22828.2 اوكراين

 337.6 678.2 1438.5 764.7 27759.9 38282.8 ايتاليا

 71.5 67.6 - - 2820.8 3233.6 ايرلند

 30.3 - 425.0 208.5 4481.4 5328.0 بلژيك

 10.9 53.8 37.5 82.2 1239.5 1212.1 بلغارستان
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 ... ادامه (1)3216و  3227های  و تلفات توزيع گازطبيعي در سال ( : مصرف بخش تبديل، بخش انرژی3-22جدول )
 )ميليون مترمكعب( 

 نام كشور
 تلفات توزيع خود مصرفي بخش انرژی مصرف بخش تبديل

3227 3216 3227 3216 3227 3216 

 9.5 8.9 115.8 106.0 3004.8 2594.7 پرتغال

 - - - - - 161.5 تاجيكستان 

 - - 2545.6 3824.6 10840.9 7049.4 تركمنستان

 4.1 25.2 1654.0 649.8 18321.2 19204.1 تركيه

 134.0 105.0 96.6 141.3 1752.9 1299.8 جمهوری چك

 3.1 3.2 586.1 754.8 1002.8 1993.2 دانمارك

 58.0 185.0 249.0 256.1 13310.6 15219.0 بالروس )روسيه سفيد(

 6810.6 6572.6 16120.7 16979.2 244612.8 261449.2 روسيه 

 114.1 590.5 726.7 947.2 3529.5 5198.6 روماني

 - - 6.9 0.6 292.2 335.2 سوئد

 7.9 10.2 3.7 3.2 273.7 321.2 سوئيس

 502.1 665.8 1287.4 291.8 7420.4 6388.2 فرانسه

 2.0 - 107.5 403.9 1631.7 3020.6 فنالند 

 5.0 97.1 3.0 - 124.0 235.6 قرقيزستان 

 520.6 109.6 19205.8 9516.2 5918.6 1325.1 قزاقستان

 34.9 84.3 1369.6 957.8 3004.6 1853.8 لهستان 

 - - - - 92.7 581.9 لوكزامبورگ

 0.0 1.0 32.1 2.9 516.2 1458.5 ليتواني

 115.8 225.3 216.1 180.8 2422.4 4774.6 مجارستان

 - - 4885.8 4093.7 367.0 133.5 نروژ

 - - 1909.3 1906.8 12663.1 16453.2 هلند

 11.0 7.8 16.9 34.5 2649.1 2909.6 يونان 

 408.6 341.7 417.4 421.6 6087.0 6614.1 ساير

 12568.3 14735.8 67060.1 56566.5 471794.7 530026.6 و اورآسيا جمع اروپا  

       خاورميانه 

 - - 757.0 755.0 44000.1 28074.5 امارات متحده عربي 

 - - 3631.8 2428.1 61121.4 33926.7 عربستان سعودی 

 - - 3874.1 3104.9 8009.2 5067.2 عمان 

 - - 14803.2 7472.6 23957.8 6296.4 قطر 

 - - 6726.5 4591.9 7607.0 3637.5 كويت 

 104.9 36.5 16322.6 12594.2 95127.3 57403.4 ساير

 104.9 36.5 46115.1 30946.8 239822.7 134405.7 خاورميانه جمع 
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 ... ادامه( 1)3216و  3227های  ( : مصرف بخش تبديل، بخش انرژی و تلفات توزيع گازطبيعي در سال3-22جدول )
 )ميليون مترمكعب( 

 نام كشور
 تلفات توزيع  خود مصرفي بخش انرژی مصرف بخش تبديل

3227 3216 3227 3216 3227 3216 

 آفريقا
       

 - - - - 3343.6 4222.4 آفريقای جنوبي 

 601.1 552.0 4484.7 4815.5 17452.0 10811.1 الجزاير 

 - - 60.3 271.2 6409.2 3397.1 ليبي 

 - - 4411.0 5077.0 29797.4 21974.0 مصر

 - - - - 1145.0 584.1 مراكش 

 - - 6401.3 4095.6 6660.8 4408.2 نيجريه 

 - 73.5 705.2 309.2 9343.3 4978.2 ساير

 601.1 625.5 16062.5 14568.5 74151.3 50375.1 آفريقا جمع 

       آسيا و اقيانوسيه 

 - - 12283.6 8455.1 14637.7 8815.1 استراليا

 247.0 1517.0 9034.9 10330.5 16300.2 5992.8 اندونزی 

 568.3 424.4 - - 15924.9 7958.7 بنگالدش 

 2310.0 1318.6 191.9 491.5 11191.8 11638.6 پاكستان

 - - 9147.2 8317.4 28728.1 24858.3 دتايلن

 2396.9 1110.9 25819.5 8895.4 39975.1 8227.4 چين

 - - 208.6 361.4 14829.2 8729.9 چين تايپه 

 16.7 20.4 252.3 189.3 1330.6 2558.0 زالندنو 

 - - 5278.2 3246.7 87809.6 63575.1 ژاپن 

 - - 13.3 - 9215.6 7198.0 سنگاپور 

 - - 149.1 340.0 3747.8 3282.3 فيليپين 

 - - 95.8 181.0 22869.1 16016.5 كره جنوبي

 - - - - - - كره شمالي 

 1959.8 1035.6 7356.5 10310.8 18488.2 17770.4 مالزی

 - - - - 9502.6 5923.2 ويتنام 

 - - 754.2 5065.8 16663.0 20274.3 هند 

 67.5 433.2 1477.0 830.3 7547.5 4545.3 ساير 

 7566.3 5860.1 72062.0 57015.2 318760.7 217363.7 جمع آسيا و اقيانوسيه 

 22808.3 24518.2 352838.0 292669.8 1537223.8 1224109.6 جهان  جمع

 OECD  538044.5 662525.1 141227.6 163308.3 3490.5 2048.2 كشورهای

 OECD 686065.1 874698.7 151442.1 189529.7 21027.7 20760.1رهای غير كشو

 2118.1 3786.4 19239.1 17133.5 141469.8 176697.4 كشور اتحاديه اروپا 82

       IEA, International Energy Agency, Online Data Services. www.iea.org                                                       مأخذ: 
                  با اعمال ضریب تبدیل تراژول به میلیون مترمكعب محاسبه گردیده است.  ( ارقام كشورها1
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 3216و  3215و  3227های طي سالگازطبيعي مصرف نهايي ( : 3-21جدول )
 (1)مترمكعب( ميليون  ) 

 3216 3215 3227 نام كشور
 3216/ 3215تغييرات 

 )درصد(

  3216در كل  سهم

 )درصد(

      آمريكای شمالي

 23.4 0.6 407297.9 403863.1 380764.9 اياالت متحده آمريكا

 3.1 4.2- 54635.7 56850.7 55360.1 كانادا 

 1.0 2.0 17600.3 17203.0 14995.6 مكزيك

 27.6 0.1 479533.9 477916.8 451120.6 جمع آمريكای شمالي

      آمريكای مركزی و جنوبي

 1.5 ◊ 26446.8 26375.8 24569.2 آرژانتين

 ◊ 216.9 50.4 15.9 - اكوادور 

 0.9 1.4- 14822.8 14998.2 13046.8 برزيل

 0.1 1.4- 1969.6 1991.2 554.7 پرو

 0.1 11.9 2004.8 1787.2 2725.5 شيلي 

 0.3 2.4- 4974.0 5083.0 4237.6 كلمبيا 

 0.4 22.4- 7104.8 9131.9 7982.9 ونزوئال

 0.9 4.7- 14934.8 15622.2 15326.2 ساير

 4.2 3.9- 72308.1 75005.3 68442.9 آمريكای مركزی و جنوبي جمع  

 اروپا و اورآسيا
      

 0.3 12.3 4660.3 4139.9 3488.6 آذربايجان

 3.8 6.2 66682.5 62606.3 64914.9 آلمان 

 0.4 3.7 6003.4 5774.3 5661.6 اتريش

 1.2 1.1 21118.2 20832.1 30390.3 تانازبكس

 0.9 2.0 15965.0 15603.4 18599.8 اسپانيا

 ◊ 13.2 307.7 271.1 470.3 استوني

 0.2 1.0 3503.3 3460.1 4616.5 اسلوواكي 

 2.7 2.9 46286.8 44868.8 53704.7 انگلستان

 1.1 2.5- 19713.4 20157.6 44121.3 اوكراين

 2.4 0.7 41379.1 40972.2 45171.3 ايتاليا

 0.1 3.0 2100.8 2034.1 1725.6 ايرلند

 0.7 3.5 12764.7 12301.4 13144.0 بلژيك
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 ... ادامه 3216و  3215و  3227های طي سالگازطبيعي مصرف نهايي ( : 3-21جدول )
 (1)مترمكعب( يون)ميل 

 3215 3212 3226 نام كشور
 3216/ 3215تغييرات 

 )درصد(

  3216سهم در كل 

 )درصد(

 0.1 0.7 1935.9 1917.8 2188.9 بلغارستان 

 0.1 1.7- 1872.7 1900.1 1665.2 پرتغال 

 ◊ 22.1- 3.2 4.1 500.3 تاجيكستان 

 0.7 0.3- 12827.3 12827.3 10503.8 تركمنستان

 1.5 1.2 26415.7 26036.5 17074.3 تركيه

 0.4 4.9 6543.2 6222.2 7141.6 جمهوری چك 

 0.1 2.8 1657.5 1608.3 1821.6 دانمارك

 0.3 1.5 5337.3 5244.8 5203.9 بالروس )روسيه سفيد(

 10.5 6.5 182953.9 171334.0 159153.7 روسيه

 0.4 3.0- 6907.4 7100.9 9316.3 روماني

 ◊ 17.3- 621.2 749.4 609.1 سوئد

 0.2 3.9 3403.6 3266.1 2884.8 سوئيس 

 2.0 4.4 34275.1 32750.9 36331.4 فرانسه

 ◊ 1.7- 764.2 775.0 1122.0 فنالند 

 ◊ 7.5 152.1 141.1 436.8 قرقيزستان 

 0.2 3.7 3540.5 3405.3 7118.7 قزاقستان

 0.9 6.5 14903.7 13950.7 13233.8 لهستان 

 ◊ 4.8 725.9 690.6 735.2 لوكزامبورگ

 0.1 5.0- 1697.8 1781.6 2064.4 ليتواني 

 0.4 5.9 7458.8 7025.3 7920.2 مجارستان 

 0.1 12.3- 921.8 1048.7 743.1 نروژ

 1.6 2.7 27003.1 26217.2 28246.1 هلند

 0.1 9.6- 1416.2 1561.8 1002.2 يونان 

 0.5 5.7 8309.5 7838.5 8604.5 ساير 

 34.1 3.9 592132.8 568419.4 611630.6 جمع اروپا و اورآسيا

      خاورميانه

 1.7 18.1- 29940.0 36455.5 20425.5 ه عربي امارات متحد

 1.5 0.2- 26041.0 26014.0 24348.4 عربستان سعودی 

 0.8 2.2 13986.5 13653.4 5538.6 عمان

 0.5 4.1- 8410.0 8749.4 5349.9 قطر

 0.5 14.7 7917.5 6882.2 3830.6 كويت

 7.3 6.3 126892.1 119067.2 79121.0 ساير

 12.3 0.8 213187.0 210821.6 138613.9 جمع خاورميانه 
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 ... ادامه3216و  3215و  3227های طي سالگازطبيعي مصرف نهايي ( : 3-21جدول )
 (1) مترمكعب( ميليون) 

 3215 3212 3226 نام كشور
 3216/ 3215تغييرات 

 )درصد(

  3216سهم در كل 

 )درصد(

      آفريقا 

 0.1 3.1- 2072.1 2133.5 - آفريقای جنوبي 

 1.1 4.7 18191.6 17321.8 10101.0 الجزاير

 ◊ 4.7- 156.6 163.8 2831.8 ليبي

 0.8 9.8 13527.3 12283.5 16349.0 مصر

 ◊ 8.7- 72.1 78.7 63.3 مراكش 

 0.2 9.8- 4169.1 4607.3 3390.7 نيجريه

 0.3 16.2 4491.0 3853.8 3799.3 ساير 

 2.5 5.2 42679.7 40442.3 36535.1 جمع آفريقا 

      آسيا و اقيانوسيه 

 0.9 3.0- 15852.6 16298.7 15446.3 استراليا

 0.9 21.0- 15464.5 19531.1 12641.3 اندونزی

 0.7 8.9 11501.3 10534.7 7088.4 بنگالدش

 1.4 5.0- 24927.8 26180.3 26075.3 پاكستان

 0.5 0.1 9200.0 9162.5 3038.2 تايلند

 7.8 7.8 135186.1 125056.3 51243.8 چين

 0.2 5.9 3392.1 3194.2 2084.0 چين تايپه

 0.2 7.9 3537.6 3270.3 1624.3 زالندنو 

 2.2 2.1- 37827.6 38549.5 38560.1 ژاپن

 0.1 2.9- 1437.9 1476.2 678.4 سنگاپور 

 ◊ 29.8 78.8 60.6 93.4 فيليپين 

 1.4 4.7 23963.6 22819.4 18709.5 كره جنوبي 

 - - - - - ه شمالي كر

 0.8 28.3 14583.4 11338.2 12291.3 مالزی

 0.1 4.2- 1926.5 2006.0 652.4 ويتنام 

 2.2 9.2 37569.0 34294.8 16359.7 هند

 0.1 16.9 2110.5 1799.8 2295.6 ساير 

 19.5 3.7 338559.1 325572.3 208882.0 جمع آسيا و اقيانوسيه 

 100.0 2.1 1738400.6 1698177.6 1515225.2 جهان  جمع

 OECD  857678.4 874647.1 887951.7 1.2 51.1 كشورهای

 OECD 657546.8 823530.6 850449.0 3.0 48.9كشورهای غير 

 17.6 3.4 305631.2 294914.9 324965.1 كشور اتحاديه اروپا 82

  IEA, International Energy Agency, Online Data Services. www.iea.org                                                                مأخذ: 
 باشند. می 10/1مقادیر كمتر از                      (  ارقام كشورها با اعمال ضریب تبدیل تراژول به میلیون مترمكعب محاسبه گردیده است.1
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              3216ختلف در سال های ممصرف نهايي گازطبيعي جهان در بخش ( :3-23جدول )
 (1) )ميليون مترمكعب(

 خانگي نام كشور 
تجاری و 

 عمومي
 كشاورزی حمل و نقل صنعت

مصارف 

 نامشخص

مصارف 

(3)غير انرژی
 

مصارف 

 نهايي

         آمريكای شمالي

 407297.9 22640.7 - 1808.7 21073.6 149414.0 88515.2 123845.8 اياالت متحده آمريكا

 54635.7 3737.4 - 981.5 4337.1 16590.3 13209.2 15780.3 ادا كان

 17600.3 616.0 - - 28.2 15741.3 310.2 904.6 مكزيك

 479533.9 26994.1 - 2790.2 25438.8 181745.5 102034.6 140530.7 جمع آمريكای شمالي

         آمريكای مركزی و جنوبي

 26446.8 1868.9 - - 4069.5 8285.6 1375.3 10847.5 آرژانتين

 50.4 - - - - 49.9 - 0.5 اكوادور 

 14822.8 756.5 - - 2853.8 10616.2 198.0 398.3 برزيل 

 1969.6 - - 13.6 671.9 1182.8 22.3 79.1 پرو 

 2004.8 306.8 - 0.1 29.1 970.8 150.4 547.6 شيلي

 4974.0 - 844.4 - 712.6 1617.2 462.5 1337.3 كلمبيا 

 7104.8 - - - 8.2 5905.7 294.6 896.3 نزوئالو

 14934.8 10564.2 4.8 - 726.5 3240.4 77.1 321.7 ساير

 72308.1 13496.4 849.2 13.7 9071.6 31868.7 2580.3 14428.3 جنوبي آمريكای مركزی و جمع

         اروپا و اورآسيا 

 4660.3 38.7 - 71.8 1.1 1207.6 154.2 3186.9 آذربايجان

 66682.5 3177.9 - - 540.1 23612.5 12585.8 26766.2 آلمان

 6003.4 410.6 - 16.7 312.7 3280.8 514.3 1468.4 اتريش

 21118.2 1037.1 - 122.7 1114.4 5070.7 2295.7 11477.6 ازبكستان

 15965.0 511.5 7.7 96.1 396.5 7506.3 3455.5 3991.4 اسپانيا

 307.7 - - 5.6 5.0 129.8 96.7 70.5 استوني

 3503.3 413.3 - 29.9 171.0 956.6 643.2 1289.2 اسلواكي

 46286.8 464.0 950.4 85.9 - 8901.8 7602.9 28281.9 انگلستان

 19713.4 2243.4 - 174.4 1759.4 3121.6 734.5 11680.2 اوكراين

 41379.1 796.8 - 158.6 1350.1 10209.9 7987.8 20876.0 ايتاليا

 2100.8 - - - ◊ 898.1 537.5 665.2 رلنداي

 12764.7 1116.0 - 289.8 47.0 4733.1 2332.8 4246.0 بلژيك

 1935.9 348.3 - 17.6 278.1 1112.3 108.4 71.2 بلغارستان



      

 
  1119ترازنامه انرژي سال  111

 

  ... ادامه3216های مختلف در سال مصرف نهايي گازطبيعي جهان در بخش ( :3-23جدول )
 (1) )ميليون مترمكعب(

 خانگي ور نام كش
تجاری و 

 عمومي
 كشاورزی حمل و نقل صنعت

مصارف 

 نامشخص

مصارف 

(3)غير انرژی
 

مصارف 

 نهايي

 1872.7 - - 4.9 22.1 1289.3 265.5 290.9 پرتغال

 3.2 - 3.2 - - - - - تاجيكستان 

 12827.3 - 754.9 - 2035.6 1229.1 8807.7 - تركمنستان

 26415.7 783.0 - 116.5 396.1 10401.0 3098.7 11620.4 تركيه

 6543.2 121.9 38.4 74.5 66.3 2449.0 1370.4 2422.8 جمهوری چك

 1657.5 - 5.5 44.9 3.5 716.9 202.9 683.8 دانمارك

 5337.3 1599.0 - 118.6 548.0 1044.7 55.0 1972.0 سفيد( روسيهبالروس )

 182953.9 41444.9 - 1577.4 35876.7 44186.8 2795.8 57072.3 روسيه 

 6907.4 347.3 - 86.3 1.2 2627.6 961.2 2883.8 روماني

 621.2 107.4 - 9.3 36.9 325.9 107.7 34.0 سوئد

 3403.6 - - 10.5 27.3 1157.9 785.7 1422.4 سوئيس

 34275.1 1257.9 - 244.8 77.3 11155.3 7846.5 13693.3 فرانسه

 764.2 38.2 - 1.3 10.3 647.4 34.4 32.7 فنالند

 152.1 - 0.1 0.2 - 26.8 27.9 97.1 قرقيزستان 

 3540.5 456.2 - 26.7 - 1765.7 988.9 303.1 قزاقستان

 14903.7 2772.4 - 41.0 503.2 4485.2 2543.2 4558.8 لهستان 

 725.9 - - - - 321.0 151.1 253.8 لوكزامبورگ

 1697.8 1025.4 - 26.2 38.0 351.0 79.9 177.4 ليتواني

 7458.8 596.5 21.6 180.9 58.7 1599.2 1558.8 3443.2 مجارستان

 921.8 483.1 - 13.9 127.0 266.8 27.0 3.9 نروژ

 27003.1 2721.5 4.8 3089.4 59.5 6794.7 4427.3 9905.9 هلند

 1416.2 173.6 - 0.3 22.5 653.8 175.6 390.4 يونان

 8309.5 986.3 80.6 86.5 799.6 2476.9 1105.9 2773.8  ساير

 592132.8 65472.3 1867.3 6823.0 46685.2 166712.8 76466.1 228106.2 جمع اروپا و اورآسيا 

         خاورميانه

 29940.0 339.6 - - - 29600.4 - - امارات متحده عربي 

 26041.0 6535.6 - - - 19505.4 - - عربستان سعودی 

 13986.5 1961.0 189.4 - - 11836.0 - - عمان 

 8410.0 2943.6 - - - 5466.5 - - قطر

 7917.5 - - - - 7917.5 - - كويت

 126892.1 14949.5 107.2 1969.8 8089.9 43854.0 7582.9 50338.9 ساير 

 213187.0 26729.2 296.6 1969.8 8089.9 118179.7 7582.9 50338.9 جمع خاورميانه
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  ... ادامه  3216های مختلف در سال هان در بخشمصرف نهايي گازطبيعي ج ( :3-23جدول )
 (1) )ميليون مترمكعب(

 خانگي نام كشور 
تجاری و 

 عمومي
 كشاورزی حمل و نقل صنعت

مصارف 

 نامشخص

مصارف 

(3)غير انرژی
 

مصارف 

 نهايي

         آفريقا 

 2072.1 - - - 0.2 2070.1 1.8 - آفريقای جنوبي 

 18191.6 4002.2 992.6 47.6 813.8 4202.2 - 8133.4 الجزاير

 156.6 101.2 - - - 55.3 - - ليبي

 13527.3 5256.7 - - 406.1 5939.3 - 1925.2 مصر

 72.1 - - - - 72.1 - - مراكش 

 4169.1 1462.3 - - - 2706.8 - - نيجريه

 4491.0 1429.0 - 24.6 270.7 2341.3 179.1 246.4 ساير 

 42679.7 12251.4 992.6 72.2 1490.7 17386.9 180.9 10305.0 جمع آفريقا

          آسيا و اقيانوسيه 

 15852.6 905.6 - 64.8 343.3 8728.8 1512.8 4297.3 استراليا

 15464.5 3966.7 - - 38.8 11236.9 200.5 21.6 اندونزی

 11501.3 1494.7 - 25.6 1321.4 4433.1 255.8 3970.8 بنگالدش

 24927.8 4645.0 - - 1968.0 9004.2 1026.9 8283.7 پاكستان

 9200.0 2111.1 - - 2881.2 4206.1 1.6 - تايلند

 135186.1 12307.6 - 109.1 20832.1 50846.5 13116.2 37974.7 چين

 3392.1 - 17.3 - - 1911.9 699.5 763.4 چين تايپه

 3537.6 1519.1 - 42.0 0.4 1598.0 212.0 166.1 زالندنو 

 37827.6 285.7 - 0.9 73.0 12990.2 14147.7 10330.0 ژاپن

 1437.9 - 2.9 - 12.3 1238.2 117.4 67.1 سنگاپور 

 78.8 - - - - 78.8 - - فيليپين 

 23963.6 - - 3.1 1336.7 8356.8 4410.8 9856.2 كره جنوبي

 - - - - - - - - كره شمالي 

 14583.4 7210.2 - - 246.6 7098.0 28.0 0.7 مالزی

 1926.5 - - - - 1926.5 - - ويتنام 

 37569.0 23640.8 - 184.2 2984.1 8936.8 944.6 878.5  هند

 2110.5 686.2 151.8 - 189.3 344.0 313.2 426.0 ساير 

 338559.1 58772.7 172.0 429.6 32227.3 132934.5 36987.1 77035.9 جمع آسيا و اقيانوسيه

 1738400.6 203716.1 4177.7 12098.4 123003.5 648828.1 225831.9 520745.0 جهان  جمع

 OECD 302279.8 180899.6 318799.3 31457.9 7415.7 1135.6 45963.7 887951.7 كشورهای

 OECD  218465.2 44932.3 330028.8 91545.6 4682.7 3042.1 157752.3 850449.0كشورهای غير 

 305631.2 16869.5 1028.4 4548.2 4008.0 95834.9 56005.7 127336.5 كشور اتحاديه اروپا 82

 .IEA, International Energy Agency, Online Data Services. www.iea.org                                                            مأخذ:
 . است به میلیون مترمكعب محاسبه گردیدهبا اعمال ضریب تبدیل تراژول  ( ارقام كشورها1
 باشد. ( مهمترین مصارف غیرانرژی گازطبیعی مربوط به عنوان خوراك در صنایع شیمیایی و پتروشیمیایی می2
  باشند. می 10/1مقادیر كمتر از
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نمودار )12-2( : توزيع ذخاير گاز طبيعي خاورميانه 

در سال 2017 ) درصد (
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نمودار )11-2( : ذخاير تثبيت شده گاز طبيعي 

جهان طي سال های 1997، 2007 و 2017
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نمودار )13-2( : سهم مناطق مختلف در توليد 
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 3217در پايان سال در برخي كشورها : ظرفيت ذخيره سازی گازطبيعي  (3-22جدول )

 نام كشور
 ظرفيت كاركرد

 )ميليون مترمكعب(

 حداكثر خروجي

 )ميليون مترمكعب در روز(
 نام كشور

 ظرفيت كاركرد

 مكعب()ميليون متر

 حداكثر خروجي

 )ميليون مترمكعب در روز(

 16 1015 دانمارك - 136292 اياالت متحده آمريكا
 27 2493 روماني 335 20057 كانادا
 0.9 9 سوئد 653 24265  آلمان

 5 450 صربستان 96.1 8275 اتريش
 231 11845 فرانسه 33.9 3038 اسپانيا 

 5.8 536 كرواسي 45.1 3389 اسلواكي
 30 2300 التويا 161.8 4740 گلستانان

 53.9 3212 لهستان 261.9 17689 ايتاليا
 80 6330 مجارستان 2.8 230  ايرلند
 268 13967 هلند 15 680 بلژيك

 27.2 5451 استراليا 3 541  بلغارستان
 1.1 442 زالندنو 25 2841 تركيه

 440 5789 كره جنوبي  7.2 322 پرتغال

    76 3733 جمهوری چك

 .BP Amoco Statistical Review of World Energy, 2018 Edition                                                                         مأخذ: 
 

 (1)و(ي تي )دالر آمريكا / ميليون بي                   1222-3217های ، گازطبيعي و نفت خام طي سال LNG: قيمت  (3-22جدول )

 سال

LNG نفت خام گازطبيعي 

 سيف ژاپن
جي كي ام )شاخص 

 (3) ژاپن كره(

متوسط واردات 

 آلمان 
 TTF (2)هلند  انگليس

اياالت متحده 

 آمريكا
 كانادا

سيف كشورهای 
OECD 

1993 3.5 - 2.5 - - 2.1 1.7 2.8 
1994 3.2 - 2.4 - - 1.9 1.5 2.7 
1995 3.5 - 2.4 - - 1.7 0.9 3.0 

1996 3.7 - 2.5 1.9 - 2.8 1.1 3.5 
1991 3.9 - 2.7 2.0 - 2.5 1.4 3.3 

1992 3.1 - 2.3 1.9 - 2.1 1.4 2.2 
1999 3.1 - 1.9 1.6 - 2.3 2.0 3.0 

8222 4.7 - 2.9 2.7 - 4.2 3.8 4.8 
8221 4.6 - 3.7 3.2 - 4.1 3.6 4.1 
8228 4.3 - 3.2 2.4 - 3.3 2.6 4.2 
8223 4.8 - 4.1 3.3 - 5.6 4.8 4.9 
8224 5.2 - 4.3 4.5 - 5.9 5.0 6.3 

8225 6.1 - 5.8 7.4 6.1 8.8 7.3 8.7 
8226 7.1 - 7.9 7.9 7.5 6.8 5.8 10.7 

8221 7.7 - 8.0 6.0 5.9 7.0 6.2 12.0 
8222 12.6 - 11.6 10.8 10.7 8.9 8.0 16.8 

8229 9.1 5.3 8.5 4.9 5.0 3.9 3.4 10.4 
8212 10.9 7.7 8.0 6.6 6.8 4.4 3.7 13.5 
8211 14.7 14.0 10.5 9.0 9.3 4.0 3.5 18.6 
8218 16.8 15.1 10.9 9.5 9.4 2.8 2.3 18.8 
8213 16.2 16.6 10.7 10.6 9.8 3.7 2.9 18.3 

8214 16.3 13.9 9.1 8.3 8.1 4.4 3.9 16.8 
8215 10.3 7.4 6.7 6.5 6.4 2.6 2.0 8.8 

8216 6.9 5.7 4.9 4.7 4.5 2.5 1.6 7.0 
8211 8.1 7.1 5.6 5.8 5.7 3.0 1.6 9.0 

  .BP Amoco Statistical Review of World Energy, 2018 Edition                                                                        مأخذ: 
 باشد. همچنین هر تن می بشكه معادل  نفت خام 12/1 و LNG تن 12/1 مترمكعب گازطبیعی، 22معادل  BTU یلیونمیك ، BP ( براساس اطالعات1

LNG   مترمكعب گازطبیعی است.میلیارد  36/1معادل   
2) Platts Japan Korea Marker                                                                                           3 )Title Transfer Facility 
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  3212-3217های قيمت وارداتي گازطبيعي به وسيله خط لوله توسط برخي از كشورها طي سال( : 3-25جدول ) 
 (1)(دالر / ميليون بي تي يو)                                                                         

 كشور 

 وارد كننده

 كشور 

 صادر كننده 
3212 3211 3213 3212 3212 3215 3216 3217 

 اياالت متحده آمريكا

 2.5 2.1 2.8 5.1 3.7 2.7 4.0 4.4 كانادا 

 2.9 1.8 1.7 3.4 2.6 1.8 3.4 4.5 مكزيك 

 2.5 2.1 2.8 5.1 3.7 2.7 4.0 4.4 متوسط قيمت 

 5.6 5.0 6.6 9.1 10.7 11.1 10.6 8.1  متوسط قيمت آلمان

 اسپانيا

 5.9 4.9 7.0 9.7 10.1 10.1 9.1 7.3 نروژ

 5.9 5.2 7.4 10.3 10.7 10.9 9.6 7.5 الجزاير 

 5.9 5.2 7.4 10.2 10.6 10.8 9.5 7.5 متوسط قيمت 

 5.6 5.0 6.9 9.5 9.4 11.2 10.8 9.5 متوسط قيمت اسلواكي 

 5.6 5.5 6.5 8.6 9.8 8.8 7.7 6.4 متوسط قيمت ايرلند 

 ايتاليا 

 ● ● 7.7 11.9 12.9 12.7 11.4 9.1 الجزاير

 ● ● 7.4 10.3 12.1 13.1 12.5 10.3 روسيه

 5.6 4.9 7.5 10.5 12.3 12.8 10.7 8.7 متوسط قيمت

 انگلستان 
 6.0 4.7 6.1 6.6 8.4 8.0 7.0 4.7 نروژ

 7.1 4.8 6.9 8.8 10.8 9.6 9.4 7.4 هلند

 5.8 4.5 6.4 8.3 10.5 9.4 9.2 6.6 متوسط قيمت  بلژيك 

 6.7 5.8 8.3 12.3 12.4 12.7 11.5 8.6 متوسط قيمت  پرتغال 

 6.2 5.2 7.4 9.5 12.2 12.8 12.7 9.3 دانمارك  سوئد 

 5.8 5.2 7.0 9.0 12.1 13.2 11.1 8.7 متوسط قيمت جمهوری چك 

 6.6 5.1 7.3 10.6 11.8 11.6 ● ● متوسط قيمت فرانسه 

 6.0 5.1 7.4 10.0 12.0 12.1 11.1 9.6  متوسط قيمت مجارستان 

 ● ● ● 10.9 12.9 ● 11.3 ● متوسط قيمت هلند 

 5.3 4.1 6.6 11.1 13.1 13.7 11.2 9.9 روسيه يونان

 5.9 4.9 6.9 9.6 11.1 11.2 9.9 7.6 متوسط قيمت كشور عضو اتحاديه اروپا 82

  .IEA, International Energy Agency, Natural Gas Information, 2018 Edition                                                     مأخذ: 
 باشد. می BTUون میلی 2/709مگاژول و هر تراژول معادل  01یك مترمكعب استاندارد گازطبیعی معادل ، IEA ( براساس اطالعات1
   باشند. در دسترس نمیمقادیر        
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 3212 -3217های وارداتي توسط برخي از كشورها طي سال  LNG: قيمت  (3-26جدول )
 (1)يو(  تي )دالر/ ميليون بي

 3217 3216 3215 3212 3212 3213 3211 3212 كشور صادر كننده  كشور وارد كننده

 اياالت متحده آمريكا 

 4.2 4.0 6.8 9.5 5.9 4.6 5.1 4.6 توباگود و ترينيدا

 ▲ ▲ ▲ ▲ 3.4 2.8 5.7 6.2 قطر

 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ 2.5 5.7 4.7 مصر

 ▲ 3.1 8.4 4.4 14.6 2.8 5.9 5.0 نروژ

 6.4 ▲ ▲ ▲ 15.4 ▲ 9.1 4.3 نيجريه 

 ▲ ▲ 8.9 5.8 7.1 4.7 ▲ ▲ يمن

 4.5 4.0 7.2 8.5 6.7 4.2 5.5 4.8 متوسط قيمت  

 اسپانيا

 5.8 5.4 7.1 10.6 10.9 11.3 9.9 7.9 الجزاير 

 5.7 4.0 6.6 8.9 8.9 9.3 7.9 6.4 توباگود و ترينيدا

 ▲ ▲ 7.4 8.2 8.7 ▲ 9.1 8.8 عمان  

 5.9 4.8 7.0 9.9 10.5 10.5 9.4 7.2 قطر 

 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ 8.1 7.4 ليبي  

 6.1 ▲ ▲ ▲ 10.3 9.0 8.1 6.4 مصر 

 5.5 5.4 7.0 10.5 10.7 10.2 8.8 7.3 نروژ 

 5.5 4.7 6.2 9.4 9.4 9.7 9.1 7.3 نيجريه

 5.7 4.9 6.6 9.9 10.2 10.1 9.1 7.1 متوسط قيمت  

 5.0 4.4 6.9 9.7 12.2 13.0 11.7 8.9 متوسط قيمت ايتاليا

 انگلستان

 5.6 4.6 6.7 8.8 10.3 8.4 8.6 5.1 الجزاير 

 5.8 5.2 7.8 6.6 6.5 ▲ 8.1 5.4 توباگود و ترينيدا

 4.4 3.5 5.9 7.3 9.4 8.4 8.6 5.5 قطر

 5.0 4.7 8.4 8.9 10.3 6.5 8.2 6.9 نروژ 

 4.5 3.6 6.0 7.4 9.4 8.4 8.6 5.6 متوسط قيمت

 5.1 ▲ ▲ 11.8 9.0 8.5 8.8 7.1 نيجريه  پرتغال 

 ژاپن 

 8.3 7.4 10.2 15.9 15.1 16.0 15.0 11.8 استراليا  

 12.3 7.6 9.5 17.3 15.8 17.5 ▲ 7.4 الجزاير 

 8.1 6.6 10.1 16.8 17.1 17.5 13.8 11.7 امارات متحده عربي 

 8.5 7.5 11.0 17.3 17.5 18.4 15.2 9.5 اندونزی 

 11.5 ▲ 7.6 15.9 ▲ 16.2 13.2 12.4 اياالت متحده آمريكا 

 8.6 7.5 10.6 17.0 16.8 17.8 15.5 12.2 دارالسالم برونئي

 7.2 7.7 11.6 17.6 16.1 12.9 10.5 10.1 توباگو د و ترينيدا

 8.3 7.8 8.4 11.8 10.3 12.0 9.7 7.1 عمان  

 7.7 6.4 10.8 17.0 16.9 17.5 15.9 12.5 قطر 

 8.0 6.8 10.9 17.2 17.3 18.0 15.7 11.9 مالزی 

 7.3 6.8 ▲ 17.8 17.0 17.8 16.0 13.5 مصر

 8.2 7.3 10.9 16.7 16.3 16.3 13.6 8.8 نيجريه 

 8.1 7.0 10.5 16.3 16.0 16.7 14.7 11.0 متوسط قيمت 

 8.1 7.1 11.0 16.5 15.0 14.7 12.7 10.2 متوسط قيمت كره جنوبي

كشور عضو  82
 اتحاديه اروپا 

 5.5 4.8 6.6 8.8 10.6 10.3 9.5 6.9 متوسط قيمت

  .IEA, International Energy Agency,Natural Gas Information, 2018 Edition                                                         مأخذ:
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 3217در سال  OECDت گازطبيعي در كشورهای : قيمت و درصد ماليا (3-27جدول )
 (1))دالر /  ميليون بي تي يو(

 نام كشور 
 های برقنيروگاه خانگي صنعت

 )درصد(ماليات  قيمت )درصد(ماليات  قيمت )درصد(ماليات  قيمت

       آمريكای شمالي 

 ● 3.4 ● 10.6 ● 4.0 اياالت متحده آمريكا 

 ● ● ● ● ● ● كانادا 

 - 5.1 ● ● ● ● مكزيك 

       مركزی و جنوبي آمريكای 

 ○ ○ 16.0 29.9 ○ ○ شيلي 

       و اورآسيااروپا 

 ● ● 24.3 21.9 16.9 7.9 آلمان

 21.3 9.0 26.7 23.0 18.6 10.2 اتريش

 ● ● 20.2 27.5 2.3 7.9 اسپانيا

 ● ● 24.7 13.6 14.0 9.0 استوني

 - 9.57 16.7 14.9 4.6 9.5 اسلواكي 

 ○ ○ 30.4 17.8 12.1 9.1 اسلووني

 - 5.75 4.8 16.3 3.3 7.4 انگلستان 

 ○ ○ ● ● ● ● ايتاليا

 ○ ○ 17.22 23.0 11.53 10.6 ايرلند 

 ● ● ● ● ● ● ايسلند 

 ○ ○ 20.8 18.0 4.6 8.1 بلژيك 

 - 7.6 26.8 26.0 2.8 9.1 پرتغال 

 17.9 6.5 15.3 8.8 18.0 6.5 تركيه 

 ● ● 17.4 19.2 4.4 8.7 جمهوری چك 

 ○ ○ 55.6 27.8 24.8 10.2 دانمارك 

 ● ● 44.5 38.6 23.8 12.0 سوئد 

 ● ● 24.0 27.8 26.0 17.8 سوئيس 

 ● ● 24.6 23.6 13.7 11.5 فرانسه

 - 8.0 ● ● 41.0 13.5 فنالند 

 ● ● 20.9 16.0 5.9 8.4 التويا

 ○ ○ 10.1 13.4 2.1 8.5 لوكزامبورگ

 - 5.6 18.7 14.9 0.9 7.4 لهستان 

 - 7.3 21.3 12.0 4.3 7.7 مجارستان 

 ● ● ▲ ▲ ▲ ▲ نروژ

 ● ● 53.7 25.0 16.2 8.0 هلند 

 ○ ○ ● ● ● ● يونان 

       خاورميانه 

 ● ● ▲ ▲ ● ○ فلسطين اشغالي 

       آسيا و اقيانوسيه 

 ○ ○ ● ● ● ● استراليا

 ○ ○ 14.4 26.6 6.9 5.2 زالندنو 

 ● ● ● ● ● ● ژاپن

 كره جنوبي 
12.8 - 17.1 9.1 11.3 - 

 ● ● ● OECD  5.9 ● 14.8كشورهای 
 ● ● ● 19.1 ● 8.5 يياروپا  OECDكشورهای 

  IEA, Internatioanl Energy Agency, Online data services, www.iea.org                                                              مأخذ:
 رقام با اعمال ضریب تبدیل دالر / مگاوات ساعت به دالر / میلیون بی تی یو محاسبه گردیده است.( ا1
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  3217رف كنندگان نهايي گازطبيعي در سال  : شاخص قيمت اسمي و واقعي مص (3-22جدول )
  ( 111=  2111سال ) 

 شاخص واقعي شاخص اسمي

 صنعت و خانگي صنعت خانگي صنعت و خانگي صنعت خانگي

       آمريكای شمالي 

 80.7 71.4 86.9 89.2 76.6 97.6 اياالت متحده آمريكا 

 97.5 138.7 77.8 109.9 157.5 87.1 كانادا

 118.1 118.1 ● 164.2 164.2 ●  مكزيك 

       آمريكای مركزی و جنوبي

 87.6 ● 87.6 109.8 ● 109.8 شيلي 

       اروپا و اورآسيا 

 85.3 66.3 95.5 92.4 70.2 104.3 آلمان

 114.2 127.6 101.4 125.6 136.1 115.6 اتريش

 113.6 87.4 137.5 122.7 94.0 149.0 اسپانيا 

 90.9 90.4 91.5 101.9 98.9 105.7 استوني

 87.3 84.0 90.0 91.7 83.0 98.7 اسلواكي

 70.7 66.6 80.3 75.6 71.0 86.2 اسلووني

 96.7 96.9 96.7 116.3 106.8 117.9 انگلستان 

 112.2 91.7 116.9 121.4 96.7 127.1 ايتاليا 

 113.7 106.7 118.6 120.5 114.6 124.6 ايرلند

 ● ● ● ● ● ● ايسلند 

 80.4 74.7 84.6 89.1 80.2 95.7 لژيك ب

 98.3 89.5 117.7 102.2 90.3 128.5 پرتغال 

 88.5 83.6 92.1 157.7 153.0 161.1 تركيه

 93.4 76.2 105.5 101.4 79.4 117.0 جمهوری چك

 81.2 82.8 80.6 88.3 90.2 87.5 دانمارك 

 ● ● ● ● ● ● سوئد 

 106.1 109.4 104.4 101.9 100.6 102.6 سوئيس 

 110.8 95.8 119.1 117.1 98.7 127.3 فرانسه 

 140.1 140.1 ● 149.2 149.2 ● فنالند 

 137.7 114.5 154.2 153.3 128.4 170.9 التويا

 79.7 75.6 83.4 87.1 80.7 93.0 لوكزامبورگ 

 81.2 74.7 87.2 88.5 81.0 95.6 لهستان 

 84.5 83.4 84.9 96.2 94.0 97.2 مجارستان 

 ● ● ● ● ● ● نروژ 

 100.1 88.3 104.7 109.7 92.9 116.2 هلند 

 77.8 82.5 72.9 77.4 81.0 73.7 يونان 

       خاورميانه 

 ● ● ● ● ● ● فلسطين اشغالي 

       آسيا و اقيانوسيه 

 122.9 111.9 130.9 139.6 123.4 151.5 استراليا 

 82.9 79.9 96.8 90.5 86.9 107.1 زالندنو 

 92.8 90.0 94.1 95.1 89.5 97.9 ژاپن 

 88.8 91.2 87.1 94.4 88.7 98.4 كره جنوبي 

 OECD 107.8 93.4 100.0 94.4 83.9 88.7كشورهای 

 IEA, International Energy Agency, Online data services, www.iea.org                                                                 مأخذ:
   باشند. در دسترس نمیمقادیر 
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 شاخص قيمت عمده فروشي و خرده فروشي گازطبيعي در برخي از كشورهای جهان  ( :3-22جدول )

 3217و  3216، 3227 هایسال طي

 نام كشور
 خرده فروشي عمده فروشي

 3217 3216 3227 سال پايه 3217 3216 3227 سال پايه

         آمريكای شمالي 

 173.4 160.6 217.7 100 = 84-1982 118.7 96.2 273.8 100 = 1982 اياالت متحده آمريكا 

 114.1 104.4 131.3 100=2002 67.6 62.2 133.2 100=2010 كانادا 

دسامبر   195 145.6 206.8 100=2012ژوئن  مكزيك  2012=100 ● 118.4 139 

         آمريكای مركزی و جنوبي

 103 95.1 ● 100=2013 ● ● ● - شيلي 

         اروپا و اورآسيا 

 95 97.7 92.6 100=2015 ● ● ● 100=1995 آلمان

 96.6 98.1 84.3 100=2015 ● ● ● - اتريش

 95.5 89.4 78.1 100=2015 ● ● ● - اسپانيا 

 91.2 83.9 71.5 100=2015 ● ● ● - استوني

 88 91.7 94.3 100=2015 ● ● ● - اسلواكي 

 96.4 95.9 75.1 100=2015 ● ● ● - وني اسلو

 122.7 124.1 78.2 100=2010 106.2 100 82.1 100=2010 انگلستان 

 93.7 91.8 85.4 100=2015 ● ● ● - ايتاليا 

 203.2 208.2 182.1 100=1995 ● ● ● - ايرلند

 ● ● ● 100=2015 ● ● ● - ايسلند 

 81.9 78.8 69.3 100=2013 95.3 88.3 79.6 100=2010 بلژيك 

 92.8 93.7 75.4 100=2015 ● ● ● - پرتغال 

 103.3 100.3 50.6 100=2015 ● ● ● 100=2003 تركيه

 92.6 95.2 61.3 100=2015 ● ● ● 100=1995 جمهوری چك

 94.6 91.3 105.5 100=2015 ● ● ● - دانمارك 

 100.7 100.2 46.7 100=2015 ● ● ● - سوئد 

 173.7 176.2 159.4 100=1995 175.8 178.5 176.9 100=1995 سوئيس 

 96.1 91.6 73.9 100=2015 94.5 89.5 86 100=2010 فرانسه

 ● ● ● - ● ● ● - فنالند 

 89.7 89.1 59.8 100=2015 ● ● ● - التويا

 92.3 91 82 100=2015 ● ● ● - لوكزامبورگ

 94 91.86 70.3 100=2015 ● ● ● - ليتواني 

 213.9 216.8 170.9 100=2000 ● ● ● - لهستان

 610.4 635 610.9 - ● ● ● 100=1995 مجارستان 

 ● ● ● - ● ● ● - نروژ 

 192.8 188.9 196.2 100=2000 ● ● ● - هلند 

 160 140.8 108.6 100=2009 91.4 71.3 76.7 100=2010 يونان

         آسيا و اقيانوسيه 

 137.2 130.2 71.5 100=12-2011 112 98.8 70.9 100=12-2011 استراليا

 4Q1997=100 187.3 172.7 174 2Q2017=100 76.3 99 100.4 زالندنو 

 90.2 90.4 84 100=2015 72.3 68.8 71.8 100=2015 ژاپن 

 85.6 82.7 75.5 100=2015 84.1 77.4 84.8 100=2010 كره جنوبي 

 IEA, International Energy Agency, Online data services, www.iea.org                                                                 مأخذ:
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 OECDکشورهاي هاي برق ظرفيت نصب شده نيروگاه  -

 OECDاي هاي حرارتي برق در کشورهظرفيت نصب شده نيروگاه  -

 و به تفکيک منابع مختلفجهان  در برقناویژه توليد   -

 هاي قابل احتراق توليد ناویژه برق از سوخت  -

 OECDتوليد ناویژه برق در کشورهاي ترکيب   -

  OECD رهايدر کل کشوپسماندها هاي تجدیدپذیر و از انرژيتوليد ناویژه برق   -

 OECDترکيب عرضه برق در کشورهاي   -

 بخش انرژي و مصارف نهایي برق يمصرفخودتوليد، واردات، صادرات، تلفات،   -

 مصرف نهایي برق در جهان   -

 توليد و مصرف مستقيم از انرژي خورشيدي   -

 توليد و مصرف مستقيم از انرژي زمين گرمایي  -

 هاي زیستي در جهان توليد سوخت  -

 قيمت و درصد ماليات برق در کشورهاي جهان  -

 هاي فتوولتائيک نصب شده قيمت سيستم  -

 شاخص قيمت اسمي و واقعي مصرف کنندگان نهایي برق  -

 شاخص قيمت عمده فروشي و خرده فروشي برق  -

 نرخ خرید تضميني برق   -

 
 هاي تجدیدپذیرو انرژي برقجداول  -3-8-2
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 (1) 2416و  2415، 2447هاي طي سال OECDكشورهاي هاي برق كل ظرفيت نصب شده نيروگاه ( :2-04جدول )
 )گيگاوات(

 2416 2415 2447 نام كشور
 2416/ 2415تغييرات 

 )درصد(

 2416سهم در كل 

 )درصد(

      آمريكاي شمالي
 36.9 1.3 1086.9 1072.5 995.9 اياالت متحده آمريكا

 4.9 2.8- 144.0 148.2 126.1 كانادا 
 2.5 7.3 72.4 67.5 57.8 مكزيك

 44.2 1.2 1303.3 1288.1 1179.8 جمع آمريكاي شمالي
      آمريكاي مركزي و جنوبي

 0.8 14.4 24.5 21.4 13.2 شيلي 
 0.8 14.4 24.5 21.4 13.2 آمريكاي مركزي و جنوبي جمع 

      اروپا و اورآسيا
 7.1 2.5 208.5 203.4 136.3 آلمان 
 0.8 1.4 24.8 24.4 19.1 اتريش

 3.6 0.7- 106.2 106.9 88.7 اسپانيا 
 0.1 10.2- 2.6 2.9 2.6 استوني

 0.3 0.5- 7.7 7.8 7.4 اسلواكي 
 0.1 5.2 3.5 3.4 3.0 اسلووني 
 3.3 0.4 97.6 97.3 84.3 انگلستان 

 3.9 2.4- 114.2 117.0 93.6 ايتاليا 
 0.3 4.1 10.0 9.6 7.4 ايرلند 
 0.1 - 2.8 2.8 2.4 ايسلند 
 0.7 1.9 21.6 21.2 16.4 بلژيك 
 0.7 4.8 20.6 19.6 15.0 پرتغال
 2.7 7.3 78.5 73.2 40.8 تركيه

 0.8 0.6 22.0 21.9 17.6 جمهوری چك
 0.5 2.4 14.3 14.0 13.0 دانمارک

 1.4 1.5 40.3 39.7 34.3 سوئد
 0.7 6.2 20.8 19.6 17.6 سوئيس
 4.4 0.7 130.8 129.9 116.4 فرانسه
 0.6 2.1- 16.3 16.6 16.7 فنالند
 0.1 0.2- 2.9 2.9 2.1 التويا

 0.1 15.5- 1.7 2.0 1.7 لوكزامبورگ
 1.3 2.1 38.1 37.3 32.5 لهستان

 0.3 1.3 8.8 8.6 8.5 مجارستان
 1.2 ◊ 33.8 33.8 30.0 نروژ
 1.2 0.9 34.2 33.9 23.8 هلند
 0.7 1.2 19.2 18.9 13.7 نيونا

 36.7 1.2 1081.7 1068.6 844.9 جمع اروپا و اورآسيا 
      خاورميانه 

 0.6 2.1 17.6 17.2 11.6 فلسطين اشغالي 
 0.6 2.1 17.6 17.2 11.6 جمع خاورميانه 
      آسيا و اقيانوسيه

 2.2 2.2- 65.6 67.0 54.1 استراليا
 0.3 1.6- 9.3 9.5 9.4 زالندنو

 11.4 3.6 335.6 323.9 280.2 ژاپن
 3.8 7.8 111.2 103.2 73.4 كره جنوبي 

 17.7 3.6 521.7 503.6 417.1 جمع آسيا و اقيانوسيه 
 OECD 2466.5 2899.0 2948.8 1.7 100.0كشورهاي كل 

  .IEA, Information Energy Agency,Online Data Services. www.iea.org                                                               مأخذ:   
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 )گيگاوات(               هابه تفكيک نوع نيروگاه OECDكشورهاي هاي برق ( :  ظرفيت نصب شده نيروگاه2-01جدول )

 شرح
 و اورآسيا اروپا آمريكاي مركزي و جنوبي  آمريكاي شمالي

 اتريش آلمان شيلي مكزيک كانادا آمريكا
2447       

 6.3 78.5 7.8 43.8 37.4 775.2 حرارتي 

 11.8 10.8 5.4 11.6 73.5 99.8 بي آ

 - 20.2 - 1.4 13.4 100.3 ای هسته
 ◊ ◊ - 1.0 - 2.2 زمين گرمايي 

 ◊ 4.2 - ◊ 0.1 1.4 و مد  خورشيدی و جزر
 1.0 22.1 ◊ 0.1 1.8 16.5 بادی 
 - 0.4 - - - 0.5 ساير 
 19.1 136.3 13.2 57.8 126.1 995.9 جمع 
2415       

 7.7 97.0 13.5 49.4 41.0 771.7 حرارتي 

 13.4 11.4 6.5 12.2 79.4 102.2 آبي 

 - 10.8 - 1.5 14.0 98.7 ای هسته
 ◊ ◊ - 0.9 - 2.5 زمين گرمايي 

 0.9 39.3 0.6 0.2 2.5 23.4 خورشيدی و جزر و مد 
 2.5 44.6 0.9 3.3 11.2 72.6 بادی 
 - 0.4 - - - 1.3 ساير 
 24.4 203.4 21.4 67.5 148.2 1072.5 جمع 
2416       

 7.3 95.7 15.7 53.1 35.1 764.8 حرارتي 

 13.7 11.3 6.7 12.6 80.3 102.7 آبي 

 - 10.8 - 1.6 14.0 99.6 ای هسته
 ◊ ◊ - 0.9 - 2.5 زمين گرمايي 

 1.1 40.7 1.1 0.2 2.7 34.7 خورشيدی و جزر و مد 
 2.7 49.6 1.0 4.1 12.0 81.3 بادی 
 - 0.4 - - - 1.3 ساير 
 24.8 208.5 24.5 72.4 144.0 1086.9 جمع 

 
 گيگاوات()         مه... ادا ها تفكيک نوع نيروگاه به OECDهاي برق كشورهاي ( :  ظرفيت نصب شده نيروگاه2-01جدول )

 شرح
 و اورآسيا اروپا

 ايسلند ايرلند ايتاليا انگلستان اسلووني اسلواكي استوني اسپانيا
2447         

 0.1 5.9 68.7 66.6 1.4 2.6 2.6 47.4 حرارتي 

 1.8 0.5 21.1 4.3 1.0 2.5 ◊ 18.4 آبي 

 - - - 11.0 0.7 2.2 - 7.4 ای هسته
 0.5 - 0.7 - - - - - زمين گرمايي 

 - - 0.1 ◊ - - - 0.8 خورشيدی و جزر و مد 
 - 1.0 2.7 2.5 - ◊ 0.1 14.8 بادی 
 - - 0.3 - - ◊ - - ساير 
 2.4 7.4 93.6 84.3 3.0 7.4 2.6 88.7 جمع 
2415                 

 0.1 6.6 65.6 59.4 1.1 2.8 2.6 49.4 حرارتي 

 2.0 0.5 22.2 4.5 1.3 2.5 ◊ 20.1 آبي 

 - - - 9.5 0.7 1.9 - 7.4 ای هسته
 0.7 - 0.8 - - - - - زمين گرمايي 

 - ◊ 18.9 9.5 0.2 0.5 - 7.2 خورشيدی و جزر و مد 
 ◊ 2.4 9.1 14.3 ◊ ◊ 0.3 22.9 بادی 
 - - 0.3 - - ◊ - - ساير 
 2.8 9.6 117.0 97.3 3.4 7.8 2.9 106.9 جمع 
2416                 

 0.1 6.6 62.1 55.4 1.3 2.7 2.3 48.5 حرارتي 

 2.0 0.5 22.3 4.6 1.3 2.5 ◊ 20.1 آبي 

 - - - 9.5 0.7 1.9 - 7.4 ای هسته
 0.7 - 0.8 - - - - - زمين گرمايي 

 - ◊ 19.3 11.9 0.2 0.5 - 7.3 خورشيدی و جزر و مد 
 ◊ 2.8 9.4 16.2 ◊ ◊ 0.3 23.0 بادی 

 - - 0.3 - - ◊ - - ر ساي
 2.8 10.0 114.2 97.6 3.5 7.7 2.6 106.2 جمع
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 )گيگاوات(         ... ادامه ها به تفكيک نوع نيروگاه OECDهاي برق كشورهاي ( :  ظرفيت نصب شده نيروگاه2-01جدول )

 شرح
 و اورآسيا اروپا

 سوئيس سوئد دانمارك جمهوري چک تركيه پرتغال بلژيک
2447        

 0.8 7.9 9.9 11.5 27.3 7.7 8.8 حرارتي 
 13.5 16.6 ◊ 2.2 13.4 5.1 1.4 آبي 

 3.2 9.1 - 3.8 - - 5.8 ای هسته
 - - - - ◊ ◊ - زمين گرمايي 

 ◊ ◊ ◊ ◊ - ◊ ◊ خورشيدی و جزر و مد 
 ◊ 0.7 3.1 0.1 0.2 2.2 0.3 بادی 
 - - - - ◊ - - ساير 
 17.6 34.3 13.0 17.6 40.8 15.0 16.4 جمع 
2415               

 1.0 7.8 8.1 13.0 41.8 8.1 8.5 حرارتي 
 13.8 16.3 ◊ 2.3 25.9 6.2 1.4 آبي 

 3.3 9.7 - 4.3 - - 5.9 ای هسته
 - - - - 0.6 ◊ - زمين گرمايي 

 1.4 0.1 0.8 2.1 0.3 0.5 3.1 خورشيدی و جزر و مد 
 0.1 5.8 5.1 0.3 4.5 4.9 2.2 بادی 

 - - - - 0.1 - ◊ ر ساي
 19.6 39.7 14.0 21.9 73.2 19.6 21.2 جمع 
2416               

 1.0 7.5 8.2 13.1 44.3 8.0 8.5 حرارتي 
 14.8 16.5 ◊ 2.3 26.7 7.0 1.4 آبي 

 3.3 9.8 - 4.3 - - 5.9 ای هسته
 - - - - 0.8 ◊ - زمين گرمايي 

 1.7 0.2 0.9 2.1 0.8 0.5 3.3 خورشيدی و جزر و مد 
 0.1 6.4 5.3 0.3 5.8 5.1 2.4 بادی 
 - - - - 0.1 - ◊ ساير 

 20.8 40.3 14.3 22.0 78.5 20.6 21.6 جمع

 
 )گيگاوات(         ... ادامه ها به تفكيک نوع نيروگاه OECDهاي برق كشورهاي ( :  ظرفيت نصب شده نيروگاه2-01جدول )

 شرح
 و اورآسيا اروپا

 هلند نروژ مجارستان لهستان لوكزامبورگ التويا فنالند فرانسه
2447         

 21.4 0.7 6.6 29.8 0.5 0.6 10.8 25.5 حرارتي 
 ◊ 29.0 0.1 2.3 1.1 1.5 3.1 25.2 آبي 

 0.5 - 1.8 - - - 2.7 63.3 ای هسته
 - - - - - - - - زمين گرمايي 

 0.1 ◊ - - ◊ - ◊ 0.2 خورشيدی و جزر و مد 
 1.8 0.4 0.1 0.3 ◊ ◊ 0.1 2.2 بادی 
 0.1 ◊ - ◊ - - - - ساير 
 23.8 30.0 8.5 32.5 1.7 2.1 16.7 116.4 جمع 
2415                 

 28.4 1.6 6.1 30.0 0.5 1.3 9.6 24.3 حرارتي 
 ◊ 31.4 0.1 2.4 1.3 1.6 3.3 25.3 آبي 

 0.5 - 2.0 - - - 2.8 63.1 ای هسته
 - - - - - - - ◊ زمين گرمايي 

 1.5 - 0.2 0.1 0.1 - ◊ 7.0 خورشيدی و جزر و مد 
 3.4 0.9 0.3 4.9 0.1 0.1 1.0 10.2 بادی 
 ◊ ◊ ◊ ◊ - - - - ساير 
 33.9 33.8 8.6 37.3 2.0 2.9 16.6 129.9 جمع 
2416                 

 27.3 1.1 6.1 29.8 0.1 1.3 8.7 23.1 حرارتي 
 ◊ 31.8 0.1 2.4 1.3 1.6 3.3 25.5 آبي 

 0.5 - 2.0 - - - 2.8 63.1 ای هسته
 - - - - - - - ◊ زمين گرمايي 

 2.1 - 0.2 0.2 0.1 ◊ ◊ 7.5 خورشيدی و جزر و مد 
 4.3 0.9 0.3 5.8 0.1 0.1 1.6 11.5 بادی 
 ◊ ◊ ◊ ◊ - - - - ساير 

 34.2 33.8 8.8 38.1 1.7 2.9 16.3 130.8 جمع



  تحوالت بخش انرژي در جهان

    

  

157

  

  ... ادامه ها به تفكيك نوع نيروگاه OECDهاي برق كشورهاي ده نيروگاه) :  ظرفيت نصب ش2-41جدول (
  (گيگاوات)

  شرح

واروپا
  اورآسيا

  آسيا و اقيانوسيه  خاورميانه
جمع كشورهاي 

OECD يونان  
فلسطين
  اشغالي

  كره جنوبي  ژاپن  زالندنو  استراليا

2007    
 1611.3 49.9 9.711.643.63.3179.4  حرارتي 

 447.4 5.5 9.25.447.3◊3.2 بيآ
 313.7 17.7 49.5----  اي هسته

 5.4 - 0.50.5---  زمين گرمايي 
 9.1 0.1 1.9◊0.1◊◊  خورشيدي و جزر و مد 

 78.2 0.2 1.30.31.5◊0.9 بادي
 1.4 - -◊---  ساير
 2466.5 73.4 13.711.654.19.4280.2 جمع

2015       
 1701.5 70.1 10.916.549.72.4194.4  حرارتي 

 483.4 6.5 8.75.350.0◊3.4 آبي
 299.9 21.7 42.1----  اي هسته

 7.1 - 1.00.5---  زمين گرمايي 
 166.1 3.9 34.2◊2.60.74.4  خورشيدي و جزر و مد 

 238.6 0.9 4.20.72.8◊2.1 بادي
 2.4 0.2 -◊---  ساير
 2899.0 103.2 18.917.267.09.5323.9 جمع

2016       
 1689.9 75.6 10.816.747.82.2198.2  حرارتي 

 489.1 6.5 8.75.450.1◊3.4 آبي
 301.8 23.1 41.5----  اي هسته

 7.3 - 1.00.5---  زمين گرمايي 
 194.3 4.8 42.0◊2.60.94.7  خورشيدي و جزر و مد 

 263.9 1.1 4.30.73.3◊2.4 بادي
 2.5 0.2 -◊---  ساير

 2948.8 111.2 19.217.665.69.3335.6 جمع

   .IEA, Information Energy Agency,Online Data Services. www.iea.org                                                               مأخذ:  
  باشند. مي 05/0مقادير كمتر از  
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 ها به تفكيک نوع نيروگاه OECDدر كشورهاي  2416هاي برق در سال ( : كل ظرفيت نصب شده نيروگاه2-02جدول )
 (گيگاوات)

 ايهسته آبي  رارتي نام كشور
زمين 

 يگرماي

خورشيدي و 

 جزر و مد
 جمع ساير  بادي

          آمريكاي شمالي 
 1086.9 1.3 81.3 34.7 2.5 99.6 102.7 764.8 اياالت متحده آمريكا 

 144.0 - 12.0 2.7 - 14.0 80.3 35.1 كانادا 
 72.4 - 4.1 0.2 0.9 1.6 12.6 53.1 مكزيك 

 1303.3 1.3 97.3 37.6 3.4 115.2 195.5 852.9 جمع آمريكاي شمالي 
         آمريكاي مركزي و جنوبي

 24.5 - 1.0 1.1 - - 6.7 15.7 شيلي
 24.5 - 1.0 1.1 - - 6.7 15.7 جمع آمريكاي مركزي و جنوبي  

         اروپا و اورآسيا 
 208.5 0.4 49.6 40.7 ◊ 10.8 11.3 95.7 آلمان 
 24.8 - 2.7 1.1 ◊ - 13.7 7.3 اتريش

 106.2 - 23.0 7.3 - 7.4 20.1 48.5 اسپانيا 
 2.6 - 0.3 - - - ◊ 2.3 استوني

 7.7 ◊ ◊ 0.5 - 1.9 2.5 2.7 اسلواكي 
 3.5 - ◊ 0.2 - 0.7 1.3 1.3 اسلووني 
 97.6 - 16.2 11.9 - 9.5 4.6 55.4 انگلستان 

 114.2 0.3 9.4 19.3 0.8 - 22.3 62.1 ايتاليا 
 10.0 - 2.8 ◊ - - 0.5 6.6 ايرلند 
 2.8 - ◊ - 0.7 - 2.0 0.1 ايسلند 
 21.6 ◊ 2.4 3.3 - 5.9 1.4 8.5 بلژيك 
 20.6 - 5.1 0.5 ◊ - 7.0 8.0 پرتغال
 78.5 0.1 5.8 0.8 0.8 - 26.7 44.3 تركيه

 22.0 - 0.3 2.1 - 4.3 2.3 13.1 جمهوری چك
 14.3 - 5.3 0.9 - - ◊ 8.2 دانمارک

 40.3 - 6.4 0.2 - 9.8 16.5 7.5 سوئد
 20.8 - 0.1 1.7 - 3.3 14.8 1.0 سوئيس
 130.8 - 11.5 7.5 ◊ 63.1 25.5 23.1 فرانسه
 16.3 - 1.6 ◊ - 2.8 3.3 8.7 فنالند
 2.9 - 0.1 ◊ - - 1.6 1.3 التويا

 1.7 - 0.1 0.1 - - 1.3 0.1 لوكزامبورگ
 38.1 ◊ 5.8 0.2 - - 2.4 29.8 لهستان

 8.8 ◊ 0.3 0.2 - 2.0 0.1 6.1 مجارستان
 33.8 ◊ 0.9 - - - 31.8 1.1 نروژ
 34.2 ◊ 4.3 2.1 - 0.5 ◊ 27.3 هلند

 19.2 - 2.4 2.6 - - 3.4 10.8 يونان
 1081.7 1.0 156.2 103.1 2.3 122.0 216.2 480.8 جمع اروپا و اورآسيا 

         خاورميانه 
 17.6 - ◊ 0.9 - - ◊ 16.7 فلسطين اشغالي 
 17.6 - ◊ 0.9 - - ◊ 16.7 جمع خاورميانه 
         آسيا و اقيانوسيه

 65.6 - 4.3 4.7 - - 8.7 47.8 استراليا
 9.3 ◊ 0.7 ◊ 1.0 - 5.4 2.2 زالندنو

 335.6 - 3.3 42.0 0.5 41.5 50.1 198.2 ژاپن
 111.2 0.2 1.1 4.8 - 23.1 6.5 75.6 كره جنوبي 

 521.7 0.2 9.3 51.6 1.5 64.6 70.7 323.8 جمع آسيا و اقيانوسيه 
 OECD 1689.9 489.1 301.8 7.3 194.3 263.9 2.5 2948.8كشورهاي  كل

  .IEA, Information Energy Agency,Online Data Services. www.iea.org                                                               مأخذ:  
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 (1)سوخت به تفكيک نوع  OECDدر كشورهاي  2416برق در سال  رارتي هاي رفيت نصب شده نيروگاه( : ظ2-04جدول )
 )گيگاوات(

 نام كشور
زغالسنگ و محصوالت 

  اصل از آن

 هاي مايع و سوخت

 گاز پااليشگاه
 جمع ساير گازطبيعي 

      آمريكاي شمالي 
 764.8 14.5 446.8 34.4 269.1 اياالت متحده آمريكا 

 35.1 2.5 17.4 6.0 9.3 كانادا 
 53.1 16.5 22.9 10.8 2.8 مكزيك 

 852.9 33.5 487.1 51.2 281.2 جمع آمريكاي شمالي 
      آمريكاي مركزي و جنوبي

 15.7 7.7 0.8 4.1 3.1 شيلي
 15.7 7.7 0.8 4.1 3.1 جمع آمريكاي مركزي و جنوبي  

      اروپا و اورآسيا 
 95.7 ● ● ● ● آلمان 
 7.3 1.0 4.9 0.2 1.2 اتريش

 48.5 ● ● ● ● اسپانيا 
 2.3 2.0 0.3 - - استوني

 2.7 1.0 1.0 0.1 0.6 اسلواكي 
 1.3 0.1 0.4 - 0.9 اسلووني 
 55.4 6.6 31.8 2.4 14.6 انگلستان 

 62.1 24.9 34.0 3.1 ◊ ايتاليا 
 6.6 3.3 2.0 0.9 - ايرلند 
 0.1 - - 0.1 - ايسلند 
 8.5 ● ● ● ●  بلژيك
 8.0 1.1 4.5 0.7 1.8 پرتغال
 44.3 6.9 19.6 0.5 17.4 تركيه

 13.1 13.1 - - - جمهوری چك
 8.2 5.4 1.7 1.2 - دانمارک

 7.5 3.3 0.9 2.4 0.7 سوئد
 1.0 0.6 0.2 0.1 - سوئيس
 23.1 8.8 8.8 5.0 0.6 فرانسه
 8.7 4.5 1.5 1.1 1.5  فنالند
 1.3 0.2 1.2 - ◊ التويا

 0.1 ◊ 0.1 - - لوكزامبورگ
 29.8 1.0 1.4 0.3 27.1 لهستان

 6.1 3.4 2.2 0.5 0.1 مجارستان
 1.1 0.1 0.4 ◊ - نروژ
 27.3 3.1 18.4 - 5.8 هلند

 10.8 0.1 3.9 2.5 4.3 يونان
 480.8 90.5 139.0 21.1 76.5 جمع اروپا و اورآسيا 

      خاورميانه 
 16.7 16.2 ● ● ● فلسطين اشغالي 
 16.7 16.2 ● ● ● جمع خاورميانه 
      آسيا و اقيانوسيه

 47.8 1.8 16.7 2.1 27.2 استراليا
 2.2 0.8 1.3 0.2 ◊ زالندنو

 198.2 50.6 46.7 41.2 35.9 ژاپن
 75.6 0.7 36.7 3.4 34.8 كره جنوبي 

 323.8 53.9 101.3 46.8 98.0 جمع آسيا و اقيانوسيه 
 OECD 458.8 123.1 728.2 201.8 1689.9كشورهاي  كل

  .IEA, Information Energy Agency,Online Data Services. www.iea.org                                                               مأخذ:  
 باشند.    مقادیر در دسترس نمی            باشند. می 00/0 مقادیر كمتر از      باشد.ها میدادهكلیه ها به دلیل عدم دسترسی به اختالف در سر جمع( 1
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 (1)نيروگاه به تفكيک نوع  OECDدر كشورهاي  2416هاي  رارتي برق در سال ( : ظرفيت نصب شده نيروگاه2-00جدول )
 )گيگاوات(

 جمع ساير  سيكل تركيبي گازي بخاري نام كشور

      آمريكاي شمالي 
 764.8 11.0 240.4 142.2 371.2  اياالت متحده آمريكا

 35.1 1.6 - 12.4 21.0 كانادا 
 53.1 1.9 24.1 8.0 19.0 مكزيك 

 852.9 14.5 264.5 162.7 411.3 جمع آمريكاي شمالي 
      آمريكاي مركزي و جنوبي

 15.7 3.3 - 5.2 7.2 شيلي
 15.7 3.3 - 5.2 7.2 جمع آمريكاي مركزي و جنوبي  

      يا اروپا و اورآس
 95.7 ● ● ● ● آلمان 
 7.3 0.3 3.8 0.6 2.6 اتريش

 48.5 - ● ● ● اسپانيا 
 2.3 ◊ - - 2.2 استوني

 2.7 0.3 0.9 0.1 1.5 اسلواكي 
 1.3 0.1 - 0.3 0.9 اسلووني 
 55.4 6.8 31.8 1.8 15.1 انگلستان 

 62.1 4.3 39.9 3.7 14.2 ايتاليا 
 6.6 0.2 2.1 2.3 2.1 ايرلند 
 0.1 0.1 - ◊ - ايسلند 
 8.5 1.1 2.5 2.5 2.5 بلژيك 
 8.0 1.0 4.0 0.5 2.5 پرتغال
 44.3 2.2 23.4 1.4 17.4 تركيه

 13.1 0.9 1.4 - 10.8 جمهوری چك
 8.2 1.4 1.1 0.6 5.2 دانمارک

 7.5 - 0.7 1.5 5.3 سوئد
 1.0 0.2 0.2 ◊ 0.6 سوئيس
 23.1 23.1 - ● ● فرانسه
 8.7 0.1 1.3 1.3 6.0  فنالند
 1.3 0.2 1.0 - 0.1 التويا

 0.1 0.1 - ◊ ◊ لوكزامبورگ
 29.8 0.5 0.9 0.1 28.4 لهستان

 6.1 0.6 2.2 0.8 2.5 مجارستان
 1.1 ◊ - 0.4 0.1 نروژ
 27.3 3.3 14.0 1.0 9.0 هلند

 10.8 0.9 3.4 0.9 5.6 يونان
 480.8 47.6 134.4 19.5 134.6 جمع اروپا و اورآسيا 

      خاورميانه 
 16.7 0.1 6.7 3.5 6.5 فلسطين اشغالي 
 16.7 0.1 6.7 3.5 6.5 جمع خاورميانه 
      آسيا و اقيانوسيه

 47.8 1.2 4.2 11.9 30.6 استراليا
 2.2 0.1 0.8 0.5 0.9 زالندنو

 198.2 9.1 - 5.6 183.5 ژاپن
 75.6 0.4 28.6 0.3 46.3 كره جنوبي 

 323.8 10.8 33.6 18.3 261.1 سيه جمع آسيا و اقيانو
 OECD 820.6 209.2 439.1 76.3 1689.9كشورهاي  كل

  .IEA, Information Energy Agency,Online Data Services. www.iea.org                                                               مأخذ:  
    باشند. مقادیر در دسترس نمی                باشند. می 00/0مقادیر كمتر از           باشد.ها میسی به دادهها به دلیل عدم دستراختالف در سر جمع( 1
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                                                   2415-2417 و 2447هاي برق در جهان طي سالناويژه ( : توليد 2-05جدول )
 )تراوات ساعت( 

 2417 2416 2415 2447 نام كشور
 2416/ 2415تغييرات 

  )درصد(

 2416سهم در كل 

 )درصد(

       آمريكاي شمالي

 17.2 0.2- 4257.2 4322.0 4317.2 4349.8 اياالت متحده آمريكا

 2.7 0.4- 674.4 667.4 668.2 628.8 كانادا 

 1.3 2.8 319.5 320.4 310.7 265.3 مكزيك

 21.2 0.01- 5251.0 5309.8 5296.0 5243.9 جمع آمريكاي شمالي

       آمريكاي مركزي و جنوبي

 0.6 0.9 ● 147.2 145.5 107.8 آرژانتين

 0.1 5.4 ● 27.3 25.8 16.4 اكوادور

 2.3 0.7- 588.0 578.9 581.7 445.2 برزيل

 0.2 7.3 ● 51.9 48.3 29.9 پرو

 0.3 4.9 79.0 79.3 75.4 58.5 شيلي 

 0.3 1.8- ● 76.9 78.1 55.2 كلمبيا 

 0.5 8.5- ● 112.6 122.7 114.2 ونزوئال

 0.9 5.02 ● 233.6 221.9 195.1 ساير

 5.2 0.38 667.0 1307.8 1299.2 1022.2 آمريكاي مركزي و جنوبي جمع 

       اروپا و اورآسيا

 0.1 0.8 24.3 25.0 24.7 21.9 آذربايجان

 2.6 0.1 655.0 649.1 646.9 640.6 آلمان

 0.3 4.4 71.3 68.4 65.3 65.2  اتريش

 0.2 1.5 ● 58.3 57.3 49.0 ازبكستان

 1.1 2.4- 274.8 274.8 280.9 305.1 اسپانيا

 0.1 16.8 13.2 12.2 10.4 12.2 استوني 

 0.1 0.3 26.7 27.1 26.9 28.1 اسلوواكي 

 1.4 0.1- 335.9 339.4 338.9 396.8 انگلستان

 0.7 0.3 157.1 164.6 163.7 196.3 اوكراين

 1.2 2.1 295.1 289.8 283.0 313.9 ايتاليا 

 0.1 6.9 30.9 30.4 28.4 28.2 ايرلند

 0.3 22.1 86.2 85.5 69.9 88.8 بلژيك

 0.2 8.3- 45.6 45.3 49.2 43.3 بلغارستان

 0.2 14.7 59.3 60.3 52.4 47.3 پرتغال 

 0.1 0.1 18.1 17.2 17.2 17.5 تاجيكستان 
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                                                  ... ادامه 2415-2417 و 2447هاي ( : توليد ناويژه برق در جهان طي سال2-05جدول )
 )تراوات ساعت( 

 2417 2416 2415 2447 نام كشور
 2416/ 2415تغييرات 

  )درصد(

 2416سهم در كل 

 )درصد(

 0.1 0.3- ● 22.5 22.5 14.9 تركمنستان 

 1.1 4.5 297.3 274.4 261.8 191.6 تركيه

 0.3 1.0- 87.0 83.3 83.9 88.2 جمهوری چك 

 0.1 5.1 30.4 30.5 29.0 39.3 دانمارک

 0.1 1.8- 33.1 33.6 34.1 31.8 سفيد( روسيهبالروس )

 4.4 1.9 1101.7 1091.0 1067.5 1015.3 روسيه 

 0.3 2.1- 63.7 65.1 66.3 61.7 روماني

 0.6 4.0- 160.2 156.0 162.1 148.9 سوئد 

 0.3 7.0- 62.9 63.2 67.7 67.9 سوئيس 

 2.2 2.7- 554.1 556.2 570.3 569.8 فرانسه

 0.3 0.1- 67.4 68.8 68.6 81.3 فنالند 

 0.1 1.5 ● 13.3 13.0 14.8 قرقيزستان 

 0.4 0.1- ● 106.6 106.5 76.6 قزاقستان 

 0.7 0.8 170.3 166.6 164.9 159.4 لهستان 

 ◊ 20.8- 2.2 2.2 2.8 4.0 لوكزامبورگ 

 ◊ 13.6- ● 4.3 4.9 14.0 ليتواني 

 0.1 4.7 32.8 31.9 30.3 40.0 مجارستان 

 0.6 3.2 149.3 149.6 144.6 137.2 نروژ

 0.5 4.3 116.6 115.2 110.1 105.2 هلند 

 0.2 4.7 58.8 54.4 51.9 63.5 يونان 

 0.66 5.1 158.5 164.7 156.2 136.6 ساير

 21.5 1.0 5239.7 5400.5 5334.0 5315.8 جمع اروپا و اورآسيا

       خاورميانه

 0.5 1.5 ● 129.6 127.4 76.1 امارات متحده عربي 

 1.4 1.6 ● 344.8 338.3 190.5 عربستان سعودی

 0.1 4.1 ● 34.2 32.8 14.6 عمان

 0.2 1.7 ● 42.3 41.5 19.5 قطر

 0.3 2.4 ● 70.1 68.3 48.8 كويت 

 2.10 4.2 67.9 526.2 503.5 382.5 ساير

 4.6 2.9 67.9 1147.2 1111.8 731.9 جمع خاورميانه 

       آفريقا 

 1.0 1.0 ● 252.8 249.7 263.5 آفريقای جنوبي 

 0.3 2.9 ● 71.0 68.8 37.2 الجزاير
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                                                  ... ادامه 2415-2417 و 2447هاي ( : توليد ناويژه برق در جهان طي سال2-05جدول )
 )تراوات ساعت( 

 2417 2416 2415 2447 نام كشور
 2416/ 2415تغييرات 

  )درصد(

 2416سهم در كل 

 )درصد(

 0.2 3.1- ● 36.4 37.5 26.2 ليبي 

 0.8 4.0 ● 194.3 186.3 125.1 مصر

 0.1 2.7 33.1 32.1 31.2 20.3 مراكش

 0.1 2.0- ● 30.9 31.4 23.0 جريه ني

 0.7 1.0 - 187.2 184.9 119.7 ساير 

 3.2 1.6 33.1 804.8 789.8 615.0  جمع آفريقا 

       آسيا و اقيانوسيه 

 1.0 1.8 260.2 256.6 251.4 243.2 استراليا

 1.0 6.0 ● 248.6 234.0 142.2 اندونزی 

 0.3 8.7 ● 64.3 59.0 31.0 بنگالدش 

 0.5 2.1 ● 114.0 111.3 95.7 ستان پاك

 0.8 7.5 177.0 191.3 177.5 143.4 تايلند

 24.8 5.8 6495.1 6217.9 5859.5 3281.8 چين 

 1.1 2.1 ● 264.1 258.0 243.1 چين تايپه

 0.2 2.6- 43.1 43.0 44.0 43.5 زالندنو 

 4.2 0.8 1085.2 1058.0 1046.9 1143.9 ژاپن 

 0.2 2.2 ● 51.7 50.4 41.1 سنگاپور 

 0.4 9.9 ● 90.8 82.4 59.6 فيليپين 

 2.2 1.5 565.5 562.6 552.7 427.3 كره جنوبي 

 0.1 22.9 ● 16.9 13.7 21.5 كره شمالي 

 0.6 4.1 ● 156.7 150.1 97.5 مالزی

 0.7 5.1 ● 164.8 156.4 67.0 ويتنام 

 5.9 7.3 ● 1477.6 1372.8 823.6 هند

 0.5 9.3 - 132.6 121.0 86.9 ساير 

 44.3 5.1 8626.1 11111.5 10541.2 6992.3 جمع آسيا و اقيانوسيه 

 100 2.6 ● 25081.6 24372.0 19921.1 جهان جمع 

 OECD  10868.1 10921.0 11006.9 11032.6 0.5 43.9 كشورهای

 OECD 9053.0 13451.0 14074.7 ● 4.4 56.1كشورهای غير 

 13.0 0.4 ● 3258.1 3235.1 3384.1 كشور اتحاديه اروپا 82

 .IEA, International Energy Agency, Online Data Services. www.iea.org                                                             مأخذ: 
  باشند. می 00/0مقادیر كمتر از                                      
  باشند.         میمقادیر در دسترس ن 
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  2416( : توليد ناويژه برق در جهان به تفكيک منابع مختلف در سال 2-06جدول )
 )تراوات ساعت(

 نام كشور
سوختهاي 

(1)فسيلي
 

(2)آبي
 اي هسته 

 هاي زيستي سوخت

(4)و پسماند 
 

زمين 

 گرمايي

ي باد ،خورشيدي

(0)و ساير
 

 جمع

        آمريكاي شمالي 

 4322.0 285.4 18.6 79.2 839.9 292.1 2806.9 كا اياالت متحده آمري

 667.4 34.0 - 12.8 101.1 387.2 132.4 كانادا 

 320.4 10.6 6.2 1.5 10.6 30.7 260.8 مكزيك 

 5309.8 330.0 24.7 93.5 951.6 710.0 3200.0 جمع آمريكاي شمالي 

        آمريكاي مركزي و جنوبي

 147.2 0.6 - 1.7 8.3 37.8 98.9 آرژانتين 

 27.3 0.1 - 0.5 - 15.8 10.9 اكوادور

 578.9 34.0 - 50.6 15.9 380.9 97.5 برزيل

 51.9 1.3 - 0.6 - 24.2 25.8 پرو

 79.3 5.1 - 6.0 - 23.3 45.0 شيلي

 76.9 0.1 - 1.7 - 49.0 26.2 كلمبيا 

 112.6 - - - - 67.6 44.9 ونزوئال 

 233.6 9.7 4.0 7.9 - 100.1 112.0 ساير  

 1307.8 50.8 4.0 69.1 24.2 698.7 461.2 جمع آمريكاي مركزي و جنوبي 

        اروپا و اورآسيا 

 25.0 0.1 - 0.2 - 2.0 22.8 آذربايجان

 649.1 118.6 0.2 58.3 84.6 26.1 361.3 آلمان 

 68.4 6.4 - 5.5 - 42.9 13.6 اتريش

 58.3 - - - - 11.8 46.5 ازبكستان

 274.8 62.7 - 6.4 58.6 39.9 107.2 اسپانيا 

 12.2 0.6 - 1.0 - ◊ 10.5 استوني

 27.1 0.7 - 1.8 14.8 4.6 5.3 اسلواكي 

 339.4 47.8 - 34.9 71.7 8.4 176.7 انگلستان 

 164.6 1.5 - 0.1 81.0 9.3 72.7 اوكراين 

 289.8 40.5 6.3 22.0 - 44.3 176.7 ايتاليا 

 30.4 6.2 - 0.8 - 1.0 22.5 ايرلند 

 85.5 9.0 - 6.5 43.5 1.5 24.9 بلژيك 

 45.3 2.9 - 0.4 15.8 4.6 21.7 بلغارستان 

 60.3 13.3 0.2 3.4 - 16.9 26.5 پرتغال 

 17.2 - - - - 16.6 0.6 تاجيكستان

 22.5 - - - - - 22.5 تركمنستان

 274.4 17.3 4.8 1.7 - 67.2 183.4 تركيه 

 83.3 2.7 - 4.8 24.1 3.2 48.4 جمهوری چك 
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 ... ادامه 2416( : توليد ناويژه برق در جهان به تفكيک منابع مختلف در سال 2-06جدول )
 )تراوات ساعت(

 نام كشور
سوختهاي 

(1)فسيلي
 

(2)آبي
 اي هسته 

 هاي زيستي سوخت

 (4)و پسماند 

زمين 

 گرمايي

ي باد ،خورشيدي

(0)و ساير
 

 جمع

 30.5 13.5 - 5.6 - ◊ 11.4 دانمارک 

 33.6 0.1 - 0.2 - 0.1 33.2 بالروس )روسيه سفيد( 

 1091.0 0.6 0.5 2.5 196.6 186.6 704.2 روسيه 

 65.1 8.4 - 0.5 11.3 18.5 26.3 روماني 

 156.0 15.6 - 13.1 63.1 62.1 2.1 سوئد 

 63.2 1.4 - 3.0 21.2 36.7 0.9 سوئيس 

 556.2 30.6 ◊ 9.6 403.2 64.9 47.9 فرانسه

 68.8 3.4 - 12.0 23.2 15.8 14.5 ند فنال

 13.3 - - - - 11.5 1.8 قرقيزستان

 106.6 0.4 - - - 11.6 94.6 قزاقستان 

 166.6 12.8 - 8.2 - 2.6 143.1 لهستان

 2.2 0.2 - 0.2 - 1.5 0.3 لوكزامبورگ 

 4.3 1.5 - 0.5 - 1.0 1.2 ليتواني

 31.9 1.0 - 2.3 16.1 0.3 12.3 مجارستان

 149.6 2.4 - 0.4 - 144.0 2.8  نروژ

 115.2 9.9 - 6.6 4.0 0.1 94.6 هلند 

 54.4 9.1 - 0.5 - 5.6 39.3 يونان 

 164.7 2.1 5.1 1.6 8.1 68.7 78.9 ساير

 5400.5 443.2 17.0 214.5 1140.8 932.0 2653.1  جمع اروپا و اورآسيا 

        خاورميانه 

 129.6 0.4 - - - - 129.2 امارات متحده عربي

 344.8 ◊ - - - - 344.8 عربستان سعودی 

 34.2 - - - - - 34.2 عمان

 42.3 - - - - - 42.3 قطر

 70.1 ◊ - - - - 70.1 كويت 

 526.2 3.4 - 0.1 6.6 21.1 494.9 ساير 

 1147.2 3.8 - 0.1 6.6 21.2 1115.5 جمع خاورميانه 

        آفريقا 

 252.8 6.8 - 0.3 15.0 4.0 226.7 آفريقای جنوبي 

 71.0 0.1 - - - 0.2 70.7 الجزاير 

 36.4 ◊ - - - - 36.4 ليبي

 194.3 2.2 - - - 13.5 178.6 مصر
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 ... ادامه2416( : توليد ناويژه برق در جهان به تفكيک منابع مختلف در سال 2-06جدول )
 )تراوات ساعت(

 نام كشور
سوختهاي 

(1)فسيلي
 

(2)آبي
 اي هسته 

 هاي زيستي سوخت

 (4)و پسماند 

زمين 

 گرمايي

 ،خورشيدي

(0)ي و سايرباد
 

 جمع

 32.1 4.7 - - - 1.7 25.8 مراكش 

 30.9 - - - - 5.6 25.3 نيجريه 

 187.2 2.1 4.2 1.6 - 95.0 84.1 ساير 

 804.8 16.0 4.2 1.9 15.0 119.9 647.6 جمع آفريقا

        آسيا و اقيانوسيه 

 256.6 18.4 - 3.7 - 15.3 219.1 استراليا

 248.6 ◊ 10.7 1.8 - 19.4 216.8 اندونزی

 64.3 0.2 - - - 0.6 63.6 بنگالدش 

 114.0 1.1 - 0.6 4.9 36.6 70.9 پاكستان 

 191.3 3.7 ◊ 18.4 - 7.0 162.3 تايلند 

 6217.9 312.4 0.1 76.1 213.3 1193.4 4422.6 چين 

 264.1 2.6 - 3.5 31.7 9.9 216.5 چين تايپه 

 43.0 2.4 7.4 0.6 - 25.7 6.9 زالندنو 

 1058.0 78.4 2.5 33.6 18.1 85.1 840.4 ژاپن 

 51.7 0.1 - 1.4 - - 50.1 سنگاپور 

 90.8 2.1 11.1 0.7 - 8.1 68.8 فيليپين 

 562.6 8.6 - 6.4 162.0 6.6 379.0  جنوبيكره 

 16.9 - - - - 12.8 4.1 كره شمالي 

 156.7 0.3 - 0.8 - 20.0 135.6 مالزی

 1477.6 59.0 - 43.6 37.9 137.5 1199.5 هند

 297.4 0.9 - 0.2 - 110.3 186.0 ساير 

 11111.5 490.1 31.8 191.5 467.8 1688.3 8242.1 جمع آسيا و اقيانوسيه 

 25081.6 1333.8 81.7 570.6 2606.0 4170.0 16319.6 جمع جهان 

 OECD  6290.2 1476.4 1965.5 353.3 51.2 870.3 11006.9 كشورهای

 OECD 10029.4 2693.6 640.5 217.3 30.5 463.4 14074.7كشورهای غير 

 3258.1 419.2 6.6 206.3 839.7 380.2 1406.1 كشور اتحاديه اروپا 82

   .IEA, International Energy Agency, Online Data Services, www.iea.org                                                          مأخذ: 
 گردد. نفت و گازطبیعی میهای فرآوردهسنگ، ای، زغال نارس، گاز زغال( شامل زغال سخت، زغال قهوه1
 گردد.ای نیز می( شامل تولید برق از تلمبه ذخیره1
 گردد.گاز و سوخت زیستی مایع میچوب، پسماند چوب، سایر پسماندهای جامد، پسماندهای صنعتی و شهری، بیو( شامل 3
  ه ای ش یمیایی نری ر واك نس اكس ید ش دم س نگ مع دم روی ب ا اس ید           هس  های حاصل از پرو ها و سایر )حرارت( شامل انرژی جزر و مد، امواج، اقیانوس4

                              گردد. هیدروكلریدریك و غیره( می    
  باشند. می 00/0مقادیر كمتر از       
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  2416هاي قابل ا تراق در سال توليد ناويژه برق از سوخت ( :2-07جدول ) 
 )تراوات ساعت( 

 نام كشور

 هاي فسيلي سوخت
 هاي زيستي سوخت

 (2)پسماند و 
 سنگ زغال جمع

 نفت گازطبيعي
(1)گازها  سنگ انواع زغال

 

       آمريكاي شمالي

 2886.0 79.2 34.8 1418.1 4.3 1349.7 اياالت متحده آمريكا

 145.1 12.8 8.2 62.0 ◊ 62.1 كانادا 

 262.3 1.5 33.9 192.3 0.4 34.2 مكزيك

 3293.5 93.5 76.9 1672.3 4.7 1446.0 جمع آمريكاي شمالي

       آمريكاي مركزي و جنوبي

 100.6 1.7 21.0 75.4 0.7 1.9 آرژانتين

 11.4 0.5 8.1 2.8 - - اكوادور 

 148.2 50.6 15.3 56.5 8.7 17.0 برزيل

 26.5 0.6 1.2 23.8 - 0.8 پرو

 51.0 6.0 2.9 11.9 - 30.2 شيلي

 27.9 1.7 4.1 15.9 ◊ 6.2 كلمبيا

 44.9 - 17.9 27.0 - - ونزوئال

 120.0 7.9 73.8 31.0 - 7.3 ساير

 530.3 69.1 144.2 244.2 9.4 63.4 آمريكاي مركزي و جنوبي جمع

       سيااروپا و اورآ

 22.9 0.2 2.6 20.2 - - آذربايجان

 419.6 58.3 5.9 82.3 11.5 261.8 آلمان

 19.1 5.5 1.0 8.6 1.9 2.0 اتريش

 46.5 - 0.4 43.7 - 2.4 ازبكستان

 113.6 6.4 16.9 52.8 1.0 36.4 اسپانيا 

 11.6 1.0 0.3 0.1 0.5 9.7 استوني

 7.0 1.8 0.5 1.5 0.5 2.8 اسلواكي 

 211.5 34.9 1.8 143.4 0.8 30.7 ستانانگل

 72.8 0.1 1.6 9.8 1.6 59.6 اوكراين

 198.7 22.0 12.1 126.2 2.8 35.6 ايتاليا

 23.3 0.8 0.3 15.2 - 7.0 ايرلند

 31.5 6.5 0.2 22.1 2.3 0.4 بلژيك

 22.1 0.4 0.3 2.1 - 19.4 بلغارستان 

 29.9 3.4 1.3 12.6 - 12.6 پرتغال 

 0.6 - - - - 0.6 تاجيكستان

 22.5 - - 22.5 - - تركمنستان

 185.1 1.7 1.9 89.2 1.9 90.4 تركيه
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 ... ادامه 2416هاي قابل ا تراق در سال توليد ناويژه برق از سوخت ( :2-07جدول ) 
 )تراوات ساعت( 

 نام كشور

 هاي فسيلي سوخت
 هاي زيستي سوخت

 (2)پسماند و 
 سنگ زغال جمع

 نفت گازطبيعي
(1)گازها  سنگ انواع زغال

 

 53.3 4.8 0.1 3.7 2.7 42.0 جمهوری چك

 17.0 5.6 0.3 2.2 - 8.9 دانمارک

 33.3 0.2 0.6 32.5 - ◊ بالروس )روسيه سفيد(

 706.7 2.5 11.0 521.8 6.5 164.9 روسيه 

 26.9 0.5 0.7 9.7 0.1 15.9 روماني

 15.2 13.1 0.4 0.6 0.6 0.5 سوئد 

 3.9 3.0 ◊ 0.9 - -  سوئيس

 57.5 9.6 2.5 34.9 2.1 8.5 فرانسه

 26.4 12.0 0.2 3.7 0.6 9.9 فنالند

 1.8 - ◊ 0.2 - 1.6 قرقيزستان 

 94.6 - 1.9 22.2 - 70.6 قزاقستان

 151.2 8.2 2.3 7.8 2.6 130.3 لهستان 

 0.5 0.2 - 0.3 - - لوكزامبورگ

 1.8 0.5 0.2 1.0 - - ليتواني

 14.6 2.3 0.1 6.5 0.1 5.6 مجارستان

 3.2 0.4 ◊ 2.6 0.1 ◊ نروژ

 101.2 6.6 1.3 53.9 2.7 36.7 هلند

 39.8 0.5 5.6 14.9 - 18.9 يونان 

 80.6 1.6 5.7 16.3 0.1 56.8 ساير 

 2867.6 214.5 80.1 1387.8 42.9 1142.4 جمع اروپا و اورآسيا

       خاورميانه

 129.2 - 1.6 127.6 - - امارات متحده عربي 

 344.8 - 140.2 204.7 - - عربستان سعودی 

 34.2 - 0.9 33.3 - - عمان 

 42.3 - - 42.3 - - قطر

 70.1 - 44.8 25.3 - - كويت

 495.0 0.1 118.3 351.9 0.5 24.2 ساير

 1115.7 0.1 305.8 785.1 0.5 24.2 جمع خاورميانه

       آفريقا 

 226.9 0.3 0.2 - - 226.5 آفريقای جنوبي 

 70.7 - 1.0 69.7 - - الجزاير

 36.4 - 13.6 22.8 - - ليبي 

 178.6 - 38.3 140.4 - - مصر
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 ... ادامه 2416هاي قابل ا تراق در سال توليد ناويژه برق از سوخت ( :2-07جدول ) 
 )تراوات ساعت( 

 نام كشور

 هاي فسيلي سوخت
 هاي زيستي سوخت

 (2)پسماند و 
 سنگ زغال جمع

 نفت گازطبيعي
(1)گازها  سنگ انواع زغال

 

 25.8 - 2.9 5.9 - 17.0 مراكش

 25.3 - - 25.3 - - نيجريه 

 85.8 1.6 30.1 43.8 - 10.1 ساير 

 649.6 1.9 86.2 307.9 - 253.5 جمع آفريقا 

       آسيا و اقيانوسيه 

 222.8 3.7 5.6 50.4 - 163.1 استراليا

 218.6 1.8 15.7 65.7 - 135.4 اندونزی 

 63.6 - 9.7 52.8 - 1.1 بنگالدش 

 71.5 0.6 37.4 33.3 - 0.2 پاكستان 

 180.6 18.4 0.6 124.8 - 36.9 تايلند

 4498.8 76.1 10.4 170.5 90.6 4151.2 چين 

 220.0 3.5 11.3 83.3 4.6 117.3 چين تايپه 

 7.5 0.6 ◊ 5.8 0.6 0.5 زالندنو 

 874.0 33.6 84.5 406.5 32.2 317.2 ژاپن 

 51.5 1.4 0.4 49.1 - 0.6 سنگاپور 

 69.5 0.7 5.7 19.9 - 43.3 فيليپين 

 385.4 6.4 17.8 126.6 20.9 213.8 كره جنوبي 

 4.1 - 0.9 - - 3.2 كره شمالي 

 136.3 0.8 1.2 65.2 - 69.2 مالزی

 1243.1 43.6 23.4 71.2 2.2 1102.7  هند

 186.3 0.2 13.8 71.6 - 100.6 ساير 

 8433.6 191.5 238.2 1396.7 151.1 6456.2 جمع آسيا و اقيانوسيه 

 16890.2 570.6 931.4 5793.9 208.5 9385.8 جهان جمع 

 OECD  2950.7 93.0 3003.5 243.0 353.3 6643.5 كشورهای

 OECD 6435.1 115.5 2790.4 688.4 217.3 10246.7كشورهای غير 

 1612.4 206.3 59.5 610.8 32.7 703.1 تحاديه اروپاكشور ا 82

  .IEA, International Energy Agency,Online Data Services, www.iea.org                                                                         مأخذ:
 گردد. الد میهای پایه اكسیژنی فو( شامل گاز كك، گاز كوره بلند و گاز كوره1
گردد.( شامل چوب، پسماند چوب، سایر پسماندهای صنعتی و شهری، بیوگاز و سوخت زیستی مایع می1
  باشند. می 00/0مقادیر كمتر از
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 وات ساعت()ترا                                               2417در سال  OECDتوليد ناويژه برق در كشورهاي تركيب ( : 2-04جدول )

 نام كشور
سوختهاي 

(1)فسيلي
 

(2)آبي
 اي هسته 

 هاي زيستي سوخت

(4)و پسماند 
 

زمين 

 گرمايي

 ،خورشيدي

(0)ي و ساير باد
 

 جمع

       آمريكاي شمالي 
 4257.2 336.5 18.1 78.5 838.9 325.1 2660.1 اياالت متحده آمريكا 

 674.4 34.9 - 14.0 99.4 394.5 131.6 كانادا 

 319.5 10.7 5.9 1.6 10.9 30.1 260.2 ك مكزي

 5251.0 382.1 24.1 94.1 949.1 749.7 3052.0 جمع آمريكاي شمالي 

        آمريكاي مركزي و جنوبي 

 79.0 7.4 0.1 5.5 - 22.0 43.9 شيلي 

 79.0 7.4 0.1 5.5 - 22.0 43.9 جمع آمريكاي مركزي وجنوبي 

        اروپا و اورآسيا

 655.0 148.4 0.2 58.7 76.3 26.2 345.2 لمانآ

 71.3 7.5 - 5.5 - 42.6 15.8 اتريش

 274.8 63.7 - 6.8 58.1 21.0 125.3 اسپانيا

 13.2 0.7 - 1.1 - ◊ 11.3 استوني

 26.7 0.7 - 1.5 15.1 4.8 4.6 اسلواكي 

 16.3 0.3 - 0.3 6.3 4.1 5.3 اسلووني

 335.9 61.1 - 36.9 70.3 8.8 158.7 انگلستان 

 295.1 43.5 6.2 21.8 - 37.9 185.7 ايتاليا

 30.9 7.5 - 0.9 - 0.9 21.7 ايرلند 

 19.2 ◊ 5.2 - - 14.1 ◊ ايسلند 

 86.2 10.2 - 6.8 42.2 1.4 25.6 بلژيك 

 59.3 13.2 0.2 3.6 - 7.5 34.8 پرتغال 

 297.3 21.6 6.1 2.1 - 58.2 209.2 تركيه 

 87.0 2.9 - 5.1 28.3 3.0 47.7 جمهوری چك 

 30.4 15.6 - 6.6 - ◊ 8.2 دانمارک 

 160.2 17.7 - 12.0 63.0 64.6 2.9 سوئد 

 62.9 1.7 - 2.9 20.4 37.0 0.9 سوئيس

 554.1 34.5 ◊ 9.8 398.4 54.4 57.1 فرانسه

 67.4 5.1 - 12.0 22.5 14.8 13.0 فنالند

 7.5 0.2 - 0.9 - 4.4 2.1 التويا

 2.2 0.3 - 0.3 - 1.4 0.2 لوكزامبورگ

 170.3 15.1 - 6.7 - 3.0 145.5 لهستان

 32.8 1.2 - 2.3 16.1 0.2 13.0 مجارستان

 149.3 3.1 - 0.4 - 143.0 2.7 نروژ

 116.6 12.8 - 6.3 3.4 0.1 94.1 هلند 

 58.8 9.5 - 0.8 - 4.1 44.4 يونان

 3680.8 498.1 17.9 212.0 820.5 557.5 1574.8 جمع اروپا و اورآسيا 

        خاورميانه 

 67.9 1.6 - 0.1 - ○ 66.2 فلسطين اشغالي 

 67.9 1.6 - 0.1 - ○ 66.2 جمع خاورميانه 

        آسيا و اقيانوسيه

 260.2 20.6 - 3.6 - 16.5 219.4 استراليا

 43.1 2.2 7.5 0.6 - 25.0 7.8 زالندنو

 1085.2 89.0 2.5 34.2 32.9 88.3 838.3 ژاپن

 565.5 11.2 - 8.1 148.4 7.0 390.8 بيكره جنو

 1954.0 122.9 10.0 46.6 181.3 136.8 1456.4 جمع آسيا و اقيانوسيه  

 OECD 6193.2 1466.1 1950.9 358.3 52.0 1012.1 11032.6كشورهاي كل 

   .IEA, International Energy Agency, Online Data Services, www.iea.org                                                          مأخذ: 
 گردد.ای نیز میذخیره ( شامل تولید برق از تلمبه1            گردد. های نفتی و گازطبیعی میای، زغال نارس، گاز زغالسنگ، فرآورده ( شامل زغال سخت، زغال قهوه1
و  ییایمیش   ین دها یح رارت حاص ل از فرآ   ع،یما یستیسوخت ز وگاز،یب ،یو شهر یصنعت یجامد، پسماندها یپسماندها ریشامل چوب، پسماند چوب، سا( 3

 گردد. یمنابع م ریسا
 دیب ا اس    یش دم س نگ مع دم رو    دیواك نس  اكس    ری  نر ییایمیش   یه ا هسحاصل از پرو یها)حرارت ریها و ساانوسیجزر و مد، امواج، اق یشامل انرژ( 4

 باشند.مقادیر محرمانه می                                باشند. می 00/0مقادیر كمتر از                             .گردد ی( مرهیو غ كیدریدروكلریه
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  2417در سال  OECD( : توليد ناويژه برق از منابع تجديدپذير و پسماند به تفكيک كشورهاي 2-04جدول ) 
 ساعت()گيگاوات    

 شرح
 آمريكاي شمالي

ي آمريكاي مركز

 و جنوبي 
 و اورآسيا اروپا

 اتريش آلمان شيلي مكزيک كانادا آمريكا

 42572 26151 22034 30078 394530 325129  آبي 

 3882 6005 - - 111 22752 ای شامل: تلمبه ذخيره

 - 185 64 5925 - 18142 زمين گرمايي 

 1248 39895 3896 360 3292 68016 برق خورشيدی )فتوولتائيك(

 - - - - - 5863 گاه حرارتي خورشيدی نيرو

 - - - - 6 - امواج ، جزر و مد ،  اقيانوس 

 6234 106601 3520 10353 31453 257195 باد

 389 1301 - 81 - 1777 پسماند صنعتي )تجديدناپذير(

 477 5952 - - 198 8181 پسماند شهری تجديد پذير 

 318 5952 - - 106 7860 پسماند شهری تجديد ناپذير 

 3638 10659 5526 1327 12561 47897 سوخت زيستي جامد 

 625 34300 12 200 1135 12509 بيو گاز 

 - - - - - - بيوديزل 

 - 537 - - - 224 های زيستي مايعسوخت ساير

 - 1927 - - 136 5419 ساير منابع 

 13 - - - - - حرارت حاصل از فرآيندهای شيميايي

 55514 233460 35052 48324 443417 758212 كل توليد 

 
 ... ادامه2417در سال  OECD( : توليد ناويژه برق از منابع تجديدپذير و پسماند به تفكيک كشورهاي 2-04جدول )

 )گيگاوات ساعت(    

 شرح
 و اورآسيا اروپا

 ايسلند ايرلند ايتاليا انگلستان اسلووني اسلواكي استوني اسپانيا

 14059 895 37935 8815 4141 4772 30 20974 آبي 

 - 203 1785 2872 273 299 - 2288 ای شامل : تلمبه ذخيره

 5170 - 6201 - - - - - زمين گرمايي 

 - 5 25207 11479 284 592 - 4443 برق خورشيدی )فتوولتائيك(

 - - - - - - - 9954 نيروگاه حرارتي خورشيدی 

 - - - 4 - - - - امواج ، جزر و مد ،  اقيانوس 

 8 7445 17658 49605 6 5 737 49094 باد

 - - 81 1610 9 5 - - پسماند صنعتي )تجديدناپذير(

 - 151 2384 3482 - 22 - 773 پسماند شهری تجديد پذير 

 - 159 2384 3485 - 10 141 773 پسماند شهری تجديد ناپذير 

 - 382 4219 20616 137 1035 933 4280 سوخت زيستي جامد 

 - 206 8258 7726 130 456 42 927 بيو گاز 

 - - 11 - 5 - - - بيوديزل 

 - - 4410 - - - - - های زيستي مايعسوخت ساير

 - - 659 - - 75 - 160 ساير منابع 

 - - - - - - - - حرارت حاصل از فرآيندهای شيميايي

 19237 9243 109407 106822 4712 6972 1883 91378 كل توليد 
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 ... ادامه2417در سال  OECD( : توليد ناويژه برق از منابع تجديدپذير و پسماند به تفكيک كشورهاي 2-04جدول )
 )گيگاوات ساعت(    

 شرح
 و اورآسيا اروپا

 سوئيس سوئد دانمارك جمهوري چک تركيه پرتغال بلژيک
 37033 64611 15 3039 58219 7501 1402 آبي 

 2941 102 - 1170 - 1735 1127  ایشامل: تلمبه ذخيره

 - - - - 6128 206 - زمين گرمايي 

 1600 229 789 2188 2889 971 3046 برق خورشيدی )فتوولتائيك(

 - - - - - - - نيروگاه حرارتي خورشيدی 

 - - - - - - - امواج ، جزر و مد ،  اقيانوس 

 133 17508 14777 591 17904 12246 6653 باد

 72 25 - 15 28 11 391 عتي )تجديدناپذير(پسماند صن

 1135 1213 852 114 - 315 1031 پسماند شهری تجديد پذير 

 1135 1120 697 76 - 315 773 پسماند شهری تجديد ناپذير 

 239 9586 4524 2216 313 2688 3646 سوخت زيستي جامد 

 310 9 557 2639 1781 287 962 بيو گاز 

 - - - - - - 12 بيوديزل 

 - 5 - - 2 - 15 های زيستي مايعسوخت ساير

 - - - 85 848 - 11 ساير منابع 

 - - - 20 - - 475 حرارت حاصل از فرآيندهای شيميايي

 41657 94306 22211 10983 88112 24540 18417 كل توليد 

 

 ... ادامه2417در سال  OECDي ( : توليد ناويژه برق از منابع تجديدپذير و پسماند به تفكيک كشورها2-04جدول )
 )گيگاوات ساعت(    

 شرح
 و اورآسيا اروپا

 هلند نروژ مجارستان لهستان لوكزامبورگ التويا فنالند فرانسه

 61 142993 220 3030 1422 4381 14796 54365 آبي 

 - 999 - 474 1336 - - 5134 ای شامل: تلمبه ذخيره

 - - - - - - - 8 زمين گرمايي 

 2099 ● 354 167 102 - 27 9163 ق خورشيدی )فتوولتائيك(بر

 - ● - - - - - - نيروگاه حرارتي خورشيدی 

 - - - - - - - 410 امواج ، جزر و مد ،  اقيانوس 

 10574 2852 758 14906 231 150 4802 24317 باد

 - - 91 44 - - 60 259 پسماند صنعتي )تجديدناپذير(

 1942 182 160 77 47 - 535 2220 ير پسماند شهری تجديد پذ

 1655 182 109 288 77 - 380 2220 پسماند شهری تجديد ناپذير 

 1717 6 1645 5222 46 525 10660 3150 سوخت زيستي جامد 

 941 21 318 1071 75 405 400 1950 بيو گاز 

 - - - - - - - - بيوديزل 

 - - - 2 - - 5 1 های زيستي مايعسوخت ساير

 122 - 91 8 - - 13 560 ساير منابع 

 - 281 - 56 - - 257 - حرارت حاصل از فرآيندهای شيميايي

 19111 146517 3746 24871 2000 5461 31935 98623 كل توليد 



  تحوالت بخش انرژي در جهان

  

311 

 ... ادامه2417در سال  OECD( : توليد ناويژه برق از منابع تجديدپذير و پسماند به تفكيک كشورهاي 2-04جدول )
 اوات ساعت()گيگ    

 شرح

و  اروپا
 اورآسيا

 آسيا و اقيانوسيه خاورميانه
جمع كشورهاي 

OECD 
 يونان

 فلسطين
 اشغالي

 كره جنوبي ژاپن زالندنو استراليا

 1466049 6980 88311 24971 16531 ○ 4053 آبي 

 67924 4186 7980 - 184 - 86 ای شامل : تلمبه ذخيره

 51982 - 2451 7502 - - - زمين گرمايي 

 264264 6975 61261 72 8066 1557 3992 برق خورشيدی )فتوولتائيك(

 15823 - - - 6 - - نيروگاه حرارتي خورشيدی 

 909 489 - - - - - امواج ، جزر و مد ،  اقيانوس 

 696886 2160 6320 2070 12483 ○ 5537 باد

 22325 367 15204 - - - 505 پسماند صنعتي )تجديدناپذير(

 33324 188 1693 - - - - سماند شهری تجديد پذير پ

 32190 282 1693 - - - - پسماند شهری تجديد ناپذير 

 183547 5981 15467 331 2365 - 10 سوخت زيستي جامد 

 81249 845 175 287 1260 115 315 بيو گاز 

 28 - - - - - - بيو ديزل 

 5655 454 - - - - - های زيستي مايع سوخت ساير

 33013 1443 21385 59 - - 12 ساير منابع 

 1244 142 - - - - - حرارت حاصل از فرآيندهای شيميايي

 2888488 26306 213960 35292 40711 1672 14424 كل توليد 

  .IEA, International Energy Agency, Online data services, www.iea.org                                                           مأخذ:
  باشند.      مقادیر در دسترس نمی  باشند.مقادیر محرمانه می
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 (تراوات ساعت)

 2417به تفكيک  مناطق جهان در سال   OECD( : تركيب عرضه برق در كشورهاي 2-14نمودار  )
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      2417در سال  OECD( : تركيب عرضه برق در كشورهاي 2-54جدول )
 وات ساعت()ترا 

(1)مصر  صادرات واردات توليد نام كشور
 

     آمريكاي شمالي
 4312.0 10.9 65.7 4257.2 اياالت متحده آمريكا 

 611.7 72.7 9.9 674.4 كانادا 

 319.8 1.8 2.2 319.5 مكزيك 
 5243.4 85.3 77.7 5251.0 جمع آمريكاي شمالي 

     مركزي و جنوبي آمريكاي 

 78.9 ◊ ◊ 79.0 شيلي 
 78.9 ◊ ◊ 79.0 يمركزي و جنوبجمع آمريكاي 

     اروپا و اورآسيا 

 602.5 80.3 27.8 655.0 لمان آ

 77.9 22.8 29.4 71.3 اتريش 

 284.0 14.6 23.8 274.8 اسپانيا  

 10.4 5.0 2.3 13.2 استوني

 29.7 12.5 15.6 26.7 اسلواكي 

 15.7 9.7 9.1 16.3 اسلووني 

 350.7 3.2 18.0 335.9 انگلستان

 332.9 5.1 42.9 295.1 ايتاليا 

 30.2 1.8 1.1 30.9 ايرلند 

 19.2 - - 19.2 ايسلند 

 92.2 8.2 14.2 86.2 بلژيك 

 56.7 8.2 5.5 59.3 پرتغال 

 296.7 3.3 2.7 297.3 تركيه 

 74.0 28.1 15.1 87.0 جمهوری چك 

 35.0 10.7 15.2 30.4 دانمارک 

 141.3 30.9 11.9 160.2 سوئد 

 68.5 31.0 36.5 62.9 سوئيس 

 514.0 61.2 21.1 554.1 فرانسه 

 87.9 1.8 22.2 67.4 فنالند 

 7.5 4.1 4.1 7.5 التويا

 8.4 1.4 7.6 2.2 لوكزامبورگ 

 172.6 11.0 13.3 170.3 لهستان 

 45.7 6.9 19.8 32.8 مجارستان 

 134.1 21.3 6.1 149.3 نروژ 

 120.1 19.0 22.5 116.6 هلند 

 65.1 2.5 8.7 58.8 يونان 
 3672.7 404.4 396.4 3680.8 و اورآسيا جمع اروپا 
     خاورميانه 

 62.3 5.6 - 67.9 فلسطين اشغالي 
 62.3 5.6 - 67.9 خاورميانه جمع 

     آسيا و اقيانوسيه 

 260.2 - - 260.2 استراليا 

 43.1 - - 43.1 زالندنو 

 1085.2 - - 1085.2 ژاپن 

 565.5 - - 565.5 كره جنوبي 
 1954.0 - - 1954.0 جمع آسيا و اقيانوسيه 

 OECD 11032.6 474.1 495.4 11011.3كشورهاي  كل 

         .IEA, International Energy Agency, Online Data Services, www.iea.org                                                     مأخذ:
 باشند. می 00/0مقادیر كمتر از                                                                 واردات + تولید = مصرف  –( صادرات 1
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 2416بخش انرژي و مصار  نهايي برق در جهان در سال خودمصرفي ( : توليد، واردات، صادرات، تلفات، 2-51جدول )
 )تراوات ساعت(

 نام كشور
توليد 

(1)ناويژه
 

 صادرات واردات

مصار  

داخلي 

 هانيروگاه

ساير 

(2)مصار 
 

تلفات 

 انتقال و

 توزيع

خود مصرفي 

بخش 

(4)انرژي
 

مصر  

(0)نهايي
 

         آمريكاي شمالي 

 3807.7 137.2 234.8 - 202.6 9.3 69.6 4322.0 مريكا آاياالت متحده 

 474.7 31.5 65.0 - 18.6 73.5 9.3 667.4 كانادا 

 270.4 3.8 40.0 - 17.7 2.0 2.2 320.4 مكزيك 

 4552.8 172.5 339.8 - 238.9 84.8 81.1 5309.8 جمع آمريكاي شمالي 

         آمريكاي مركزي و جنوبي

 132.0 0.8 20.4 - 3.5 0.3 9.9 147.2 آرژانتين 

 23.5 - 3.5 - 0.5 0.4 0.1 27.3 اكوادور 

 491.1 21.7 99.7 - 7.2 0.5 41.3 578.9 برزيل

 45.4 - 5.5 - 0.7 ◊ ◊ 51.9 پرو 

 70.2 0.7 2.9 - 2.9 ◊ - 79.3 شيلي

 60.2 4.8 7.0 - 2.0 0.1 0.4 76.9 كلمبيا 

 67.9 1.4 37.3 - 1.1 - - 112.6 ونزوئال

 152.7 - 26.3 - 6.3 51.7 3.3 233.6 ساير 

 1042.8 29.4 202.6 - 24.3 53.0 55.0 1307.8 جمع آمريكاي مركزي و جنوبي  

         اروپا و اورآسيا 

 17.6 3.0 2.4 - 0.9 1.1 0.1 25.0 آذربايجان

 517.4 20.5 25.8 - 35.0 78.9 28.3 649.1 آلمان 

 61.9 6.6 3.3 - 3.7 19.2 26.4 68.4 اتريش

 47.0 1.6 5.0 - 3.2 12.3 10.8 58.3 ازبكستان

 232.5 12.1 26.7 - 10.4 14.2 21.9 274.8 اسپانيا 

 7.3 0.5 0.7 - 1.8 5.6 3.6 12.2 استوني

 25.0 1.3 1.3 ◊ 2.1 10.6 13.3 27.1 اسلواكي 

 303.9 11.3 26.5 - 15.3 2.2 19.7 339.4 انگلستان 

 117.4 7.8 16.6 - 12.7 3.8 0.1 164.6 اوكراين

 286.0 12.0 18.8 - 10.1 6.2 43.2 289.8 ايتاليا

 25.6 0.7 2.1 - 0.8 1.6 0.9 30.4 ايرلند 

 81.9 2.9 3.9 - 3.3 8.5 14.7 85.5 بلژيك 

 28.9 2.3 3.6 - 4.1 10.9 4.6 45.3 بلغارستان 

 46.4 2.5 4.9 - 1.5 9.7 4.6 60.3 پرتغال 

 13.1 0.1 2.8 - 0.2 1.4 0.1 17.2 تاجيكستان

 12.5 2.3 2.9 - 1.7 3.2 - 22.5 تركمنستان 

 228.4 2.8 35.6 - 12.5 1.5 6.3 274.4 تركيه
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 ... ادامه2416( : توليد، واردات، صادرات، تلفات، خودمصرفي بخش انرژي و مصار  نهايي برق در جهان در سال 2-51جدول )
 )تراوات ساعت(

 نام كشور
توليد 

(1)ناويژه
 

 صادرات واردات

مصار  

داخلي 

 هانيروگاه

ساير 

(2)مصار 
 

تلفات 

انتقال و 

 توزيع

خود مصرفي 

بخش 

(4)انرژي
 

مصر  

(0)نهايي
 

 56.1 3.3 4.1 ◊ 6.9 24.8 13.8 83.3 جمهوری چك 

 31.2 0.9 1.9 0.2 1.5 9.9 15.0 30.5 دانمارک 

 29.4 2.3 2.9 - 2.1 3.3 6.3 33.6 بالروس )روسيه سفيد(

 744.7 154.3 107.3 - 70.2 17.7 3.2 1091.0 روسيه 

 43.3 4.6 7.1 - 4.9 9.2 4.2 65.1 روماني

 127.5 3.3 7.6 2.4 3.5 26.0 14.3 156.0 سوئد 

 58.2 2.9 4.5 ◊ 1.5 30.2 34.1 63.2 سوئيس 

 442.4 13.6 36.8 0.2 23.2 61.4 19.9 556.2 فرانسه

 80.8 1.2 2.7 0.4 2.6 3.2 22.1 68.8 فنالند 

 10.2 0.3 2.7 - 0.2 0.2 0.3 13.3 قرقيزستان 

 65.9 10.2 5.4 - 24.0 2.6 1.3 106.6 قزاقستان 

 132.8 11.7 9.5 - 14.6 12.0 14.0 166.6 لهستان 

 6.4 1.9 0.2 - ◊ 1.4 7.7 2.2 لوكزامبورگ

 9.8 1.7 0.9 ◊ 0.2 2.8 11.1 4.3 ليتواني 

 37.1 1.1 3.6 - 2.4 5.2 18.0 31.9 مجارستان

 113.7 9.0 9.2 1.0 - 22.2 5.7 149.6 نروژ 

 105.6 5.1 5.4 - 4.2 19.3 24.3 115.2 هلند 

 53.4 1.7 4.0 - 4.2 1.0 9.8 54.4 يونان 

 135.7 4.7 17.0 0.2 9.0 38.8 40.8 164.7 ساير

 4336.5 323.9 415.3 4.4 294.0 482.1 464.4 5400.5 جمع اروپا و اورآسيا 

         خاورميانه 

 113.9 - 9.3 - 7.0 0.5 1.1 129.6 امارات متحده عربي

 283.7 13.4 27.9 - 8.0 - - 344.8 ربستان سعودی ع

 30.4 - 3.2 - 0.6 - - 34.2 عمان

 37.1 - 2.5 - 2.6 - - 42.3 قطر

 45.7 8.1 8.2 - 8.2 - - 70.1 كويت 

 414.5 3.7 93.7 - 16.1 12.7 16.9 526.2 ساير

 925.3 25.1 144.9 - 42.6 13.2 18.0 1147.2 جمع خاورميانه 

         آفريقا 

 192.8 17.5 21.4 - 13.7 16.6 10.6 252.8 آفريقای جنوبي 

 52.3 0.6 10.7 - 7.0 0.5 0.3 71.0 الجزاير 

 14.0 - 7.3 - 0.6 - 0.4 36.4 ليبي

 162.3 - 23.0 - 6.5 0.8 0.1 194.3 مصر
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 ... ادامه2416رق در جهان در سال ( : توليد، واردات، صادرات، تلفات، خودمصرفي بخش انرژي و مصار  نهايي ب2-51جدول )
 )تراوات ساعت(

 نام كشور
توليد 

(1)ناويژه
 

 صادرات واردات

مصار  

داخلي 

 هانيروگاه

ساير 

(2)مصار 
 

تلفات 

انتقال و 

 توزيع

خود مصرفي 

بخش 

(4)انرژي
 

مصر  

 (0)نهايي

 31.1 0.5 5.7 - 0.1 0.1 5.3 32.1 مراكش

 25.3 0.2 4.6 - 0.9 - - 30.9 نيجريه

 156.9 0.7 31.5 - 4.3 18.9 25.3 187.2 ساير 

 634.6 19.6 104.3 - 33.1 36.9 41.9 804.8 جمع آفريقا

         آسيا و اقيانوسيه 

 211.9 17.9 13.6 - 13.3 - - 256.6 استراليا

 216.0 - 22.7 - 9.9 - ◊ 248.6 اندونزی

 53.0 - 6.9 - 3.6 - - 64.3 بنگالدش 

 94.0 - 17.9 - 4.2 - 0.5 114.0 پاكستان 

 194.3 - 12.2 - 3.3 1.4 19.8 191.3 تايلند

 5177.0 272.8 306.3 - 448.9 18.9 6.2 6217.9 چين 

 236.5 7.5 8.7 - 11.5 - - 264.1 چين تايپه 

 38.5 0.7 3.0 - 0.6 - - 43.0 زالندنو 

 967.4 22.5 45.7 1.0 31.1 - - 1058.0 ژاپن 

 48.6 - 1.0 - 2.1 - - 51.7 سنگاپور 

 74.2 - 8.3 - 8.4 - - 90.8 فيليپين 

 517.3 17.6 18.5 - 22.5 - - 562.6 كره جنوبي 

 12.7 - 2.7 - 1.6 - - 16.9 كره شمالي 

 144.1 - 10.8 - 5.3 0.7 ◊ 156.7 مالزی

 1110.0 5.0 260.4 - 101.2 6.7 5.6 1477.6  هند

 276.4 0.4 27.8 - 9.7 26.3 29.7 297.4 ساير 

 9371.5 344.3 766.3 1.0 677.1 54.1 61.9 11111.5 جمع آسيا و اقيانوسيه 

 20863.5 914.8 1973.1 5.4 1309.9 724.0 722.3 25081.6 جهان  جمع

 OECD  11006.9 475.8 478.3 473.8 5.4 666.7 362.1 9512.1 كشورهای

 OECD 14074.7 246.6 245.7 836.1 ◊ 1306.4 552.8 11351.4كشورهای غير 

 2784.2 123.8 204.9 3.2 158.2 364.0 382.2 3258.1 كشور اتحاديه اروپا 82

         .IEA, International Energy Agency, Online Data Services, www.iea.org                                                     مأخذ:
 باشد.  ای می های ذخیره و مولدهای اختصاصی و تولید تلمبهبا فعالیت اصلی تولید برق  یدكنندگامتول ناویژه شامل تولیدِ(  تولید 1
 باشد. های بخار می دیگ و  های حرارتی (  سایر مصارف شامل مصارف پمپ1
 یی به استثنای مصارف داخلیها و روشناوسیله صنایع تبدیلی به منرور مصارف گرمایشی، یدک كسه بخس انرژی شامل برق مصرفی بخودمصرفی ( 3

 باشد. ها و سایر مصارف می نیروگاه      
 ها، سایر مصارف، تلفات انتقال و توزیع و خودمصرفی بخس انرژی با مصرف نهایی ناشی ازواردات، صادرات، مصارف داخلی نیروگاه ،اختالف تولید ناویژه( 4

                                                                                    باشد. اختالف آماری می      
   باشند. می 00/0مقادیر كمتر از 



      

 
  3196ترازنامه انرژي سال  311

 

 ساعت(  گيگاوات)                                            2416و  2415، 2447هاي برق در جهان طي سالمصر  نهايي ( : 2-52جدول )

 2416 2415 2447 نام كشور
 2416/ 2415تغييرات 

  )درصد(

 2416سهم در كل 

 )درصد(

      آمريكاي شمالي

 18.3 0.4 3807711 3780836 3849188 اياالت متحده آمريكا

 2.3 0.3 474677 471800 512834 كانادا 

 1.3 4.7 270367 257450 203678 مكزيك

 21.8 0.7 4552755 4510086 4565700 جمع آمريكاي شمالي

      وبيآمريكاي مركزي و جن

 0.6 0.4- 131951 132129 97617 آرژانتين

 0.1 2.4 23491 22867 12199 اكوادور

 2.4 0.4- 491115 491650 394861 برزيل

 0.2 6.9 45368 42313 26898 پرو

 0.3 4.4 70171 67007 53032 شيلي 

 0.3 0.2 60149 59858 42236 كلمبيا 

 0.3 9.9- 67887 75105 76263 ونزوئال

 0.7 1.8 152697 149601 125587 ساير

 5.0 0.1- 1042829 1040530 828693 آمريكاي مركزي و جنوبي جمع 

      اروپا و اورآسيا

 0.1 0.3- 17618 17619 15844 آذربايجان

 2.5 0.2 517377 514731 529356 آلمان 

 0.3 1.0 61852 61062 59125 اتريش

 0.2 0.8 46974 46472 40515 ازبكستان

 1.1 0.1- 232515 232038 250785 اسپانيا 

 ◊ 6.2 7299 6852 6795 استوني

 0.1 2.2 24987 24371 24573 اسلواكي 

 1.5 0.2- 303903 303556 341656 انگلستان 

 0.6 1.6- 117440 118989 133929 اوكراين

 1.4 0.8- 286027 287483 309318 ايتاليا 

 0.1 1.7 25574 25072 25863 ايرلند 

 0.4 0.1- 81848 81708 82898 بلژيك 

 0.1 1.7 28898 28326 27213 بلغارستان 

 0.2 0.9 46353 45812 49024 پرتغال 



  تحوالت بخش انرژي در جهان

  

319 

 ساعت(  گيگاوات)                             ... ادامه2416و  2415، 2447هاي برق در جهان طي سالمصر  نهايي ( : 2-52جدول )

 2416 2415 2447 نام كشور
 2416/ 2415تغييرات 

  )درصد(

 2416سهم در كل 

 )درصد(

 0.1 5.9- 13062 13840 14722  تاجيكستان

 0.1 0.3- 12473 12473 8340 تركمنستان

 1.1 6.0 228398 214809 152791 تركيه

 0.3 2.3 56050 54638 57234 جمهوری چك 

 0.2 0.6 31154 30880 33476 دانمارک 

 0.1 0.0 29376 29288 28699 يد(بالروس )روسيه سف

 3.6 2.2 744684 726318 700942 روسيه 

 0.2 0.3 43257 43030 40974 روماني 

 0.6 1.8 127496 124859 131082 سوئد 

 0.3 0.3- 58230 58239 57422 سوئيس

 2.1 1.5 442372 434671 426015 فرانسه 

 0.4 2.7 80830 78466 86082 فنالند 

 0.1 4.3- 10160 10587 7354 قرقيزستان

 0.3 3.6- 65890 68198 69483 قزاقستان

 0.6 3.6 132839 127819 114092 لهستان 

 ◊ 2.0 6367 6225 6695 لوكزامبورگ

 0.1 4.1 9750 9342 8859 ليتواني

 0.2 2.0 37118 36291 33744 مجارستان 

 0.5 2.0 113645 111077 110650 نروژ

 0.5 2.2 105628 103112 107859 هلند 

 0.3 4.8 53363 50787 55190 يونان 

 0.7 0.3- 767336 767131 727121 ساير 

 20.8 1.2 4336470 4274804 4270326 جمع اروپا و اورآسيا

      خاورميانه

 0.6 2.5 113929 110827 65498  امارات متحده عربي

 1.4 0.1 283669 282718 157464 عربستان سعودی

 0.2 4.7 30359 28912 11193 عمان

 0.2 1.8 37134 36378 16525 قطر

 0.2 5.3 45711 43296 31523 كويت 

 2.0 9.3 414520 378101 295617 ساير

 4.4 4.8 925322 880232 577820 جمع خاورميانه 
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 ساعت(  گيگاوات)                             ... ادامه2416و  2415، 2447هاي برق در جهان طي سالمصر  نهايي ( : 2-52جدول )

 2416 2415 2447 نام كشور
 2416/ 2415تغييرات 

  )درصد(

 2416سهم در كل 

 )درصد(

      آفريقا 

 0.9 0.8- 192818 193862 208875 آفريقای جنوبي 

 0.3 4.0 52288 50153 27991 الجزاير

 0.1 8.7- 13980 15277 21883 ليبي 

 0.8 3.2 162275 156828 106595 مصر

 0.2 3.5 31063 29939 20540 مراكش

 0.1 0.6 25308 25091 19471 نيجريه 

 0.8 2.3 773211 772211 717111 ساير 

 3.0 1.4 634636 624127 507125  جمع آفريقا 

      آسيا و اقيانوسيه 

 1.0 0.1- 211851 211487 201557 استراليا

 1.0 6.2 216004 202848 121614 اندونزی 

 0.3 8.7 52945 48570 26922 بنگالدش 

 0.5 3.6 93964 90429 73430 پاكستان 

 0.9 5.5 194248 183627 133178 تايلند

 24.8 5.9 5177042 4876312 2680278 چين 

 1.1 2.2 236448 230764 212673 چين تايپه

 0.2 1.0- 38460 38761 38995 زالندنو 

 4.6 1.3 967349 952388 1019141 ژاپن 

 0.2 2.1 48626 47514 38306 سنگاپور 

 0.4 9.1 74155 67808 48008 فيليپين 

 2.5 4.1 517271 495311 391188 كره جنوبي 

 0.1 22.9 12645 10262 16080 كره شمالي 

 0.7 8.4 144121 132552 89358 مالزی

 0.8 10.3 158736 143494 61339 ويتنام

 5.3 7.1 1109993 1033347 588422 هند

 0.6 3.9 117613 112891 75260 ساير 

 44.9 5.3 9371471 8878365 5815749 جمع آسيا و اقيانوسيه 

 100.0 3.0 20863483 20208144 16565413 جهان جمع 

 OECD  9398442 9380690 9512101 1.1 45.6 كشورهای

 OECD 7166971 10827454 11351382 4.6 54.4كشورهای غير 

 13.3 0.9 2784177 2751928 2849398 كشور اتحاديه اروپا 82

 .IEA, International Energy Agency, Online Data Services. www.iea.org                                                             مأخذ: 
  باشند. می 00/0مقادیر كمتر از
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 2416هاي مختلف مصر  كننده در جهان در سال ( : مصر  نهايي برق به تفكيک بخش2-54جدول )
 )گيگاوات ساعت(

 خانگي نام كشور
تجاري و 

 عمومي
(1)كشاورزي  مل و نقل صنعت

 جمع (2)ساير 

        آمريكاي شمالي 

 3807711 189113 41097 10605 796896 1360145 1409855 مريكا آاياالت متحده 

 474677 9133 10024 6910 168756 115688 164166 كانادا 

 270367 28986 11335 1140 145945 23995 58966 مكزيك 

 4552755 227232 62456 18655 1111597 1499828 1632987 جمع آمريكاي شمالي 

        آمريكاي مركزي و جنوبي

 131951 - 922 546 51452 34244 44787 آرژانتين 

 23491 2039 - 10 9372 4965 7105 اكوادور

 491115 - 27771 2584 195347 132497 132916 برزيل

 45368 - 1251 46 26204 8473 9394 پرو

 70171 - 85 986 43611 11889 13600 شيلي

 60149 4617 597 96 18932 13217 22690 كلمبيا 

 67887 - 416 221 28380 16967 21903 ونزوئال 

 152697 5159 3514 341 51079 34553 58051 ساير  

 1042829 11815 34556 4830 424377 256805 310446 جمع آمريكاي مركزي و جنوبي 

        اروپا و اورآسيا 

 17618 - 979 428 3517 4622 8072 آذربايجان

 517377 - - 11739 226598 151440 127600 آلمان 

 61852 - 1180 3129 25693 14038 17812 شاتري

 46974 - 15291 1546 17989 3639 8509 ازبكستان

 232515 1694 5984 5389 77899 71901 69648 اسپانيا 

 7299 - 215 48 2152 2971 1913 استوني

 24987 - 252 607 12085 6946 5097 اسلواكي 

 303903 - 4423 4669 91916 94924 107971 انگلستان 

 117440 - 3535 6796 49941 21251 35917 اوكراين

 286027 - 5568 11162 113257 91736 64304 ايتاليا 

 25574 - 558 49 10143 6951 7873 ايرلند 

 81848 - 1664 1631 37942 21763 18848 بلژيك 

 28898 - 223 354 8910 8678 10733 بلغارستان 

 46353 - 831 385 15083 16964 13090 پرتغال 

 13062 - 2921 35 4114 1147 4845 تاجيكستان

 12473 1061 3966 324 4500 - 2622 تركمنستان
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 ... ادامه 2416هاي مختلف مصر  كننده در جهان در سال ( : مصر  نهايي برق به تفكيک بخش2-54جدول )
 )گيگاوات ساعت(

 خانگي نام كشور
تجاري و 

 عمومي
(1)اورزيكش  مل و نقل صنعت

 جمع (2)ساير 

 228398 - 6806 1156 105491 63741 51204 تركيه 

 56050 - 948 1636 23204 15327 14935 جمهوری چك 

 31154 - 1743 417 8427 10271 10296 دانمارک 

 29376 - 1551 1181 11956 7999 6689 بالروس )روسيه سفيد(

 744684 - 17362 82569 326343 157205 161205 روسيه 

 43257 - 744 1048 20817 8581 12067 روماني 

 127496 - 1291 2664 50289 28733 44519 سوئد 

 58230 - 975 3200 17761 17216 19078 سوئيس 

 442372 628 8796 10784 116971 145797 159396 فرانسه

 80830 - 1577 708 38517 17514 22514 فنالند 

 10160 99 227 45 1709 775 7305 قرقيزستان 

 65890 - 620 3245 44244 5577 12204 قزاقستان 

 132839 - 1633 3287 51210 47800 28909  لهستان 

 6367 - 34 151 3406 1898 878 لوكزامبورگ

 9750 - 206 72 3417 3280 2775 ليتواني 

 37118 74 905 1177 15963 8045 10954 مجارستان

 113645 - 2069 970 45756 26082 38768 نروژ 

 105628 - 8830 1871 35740 36533 22654 هلند 

 53363 43 2404 186 11285 19448 19997 يونان 

 135663 3005 1557 1505 49206 31895 48495 ساير

 4336470 6604 107868 166163 1683451 1172688 1199696 جمع اروپا و اورآسيا 

        خاورميانه 

 113929 18928 - - 13983 40052 40966 تحده عربيامارات م

 283669 435 - - 40149 99425 143660 عربستان سعودی

 30359 - 393 - 5153 10818 13995 عمان

 37134 3169 - - 12026 6420 15519 قطر

 460231 24609 41438 436 127558 88424 177766 ساير

 925322 47141 41831 436 198869 245139 391906 جمع خاورميانه 

        آفريقا 

 192818 1507 5649 3457 115940 27890 38375 آفريقای جنوبي 

 52288 11071 1419 1014 18574 - 20210 الجزاير 

 13980 4145 1222 - 1213 1506 5894 ليبي 
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 ... ادامه 2416سال هاي مختلف مصر  كننده در جهان در ( : مصر  نهايي برق به تفكيک بخش2-54جدول )
 )گيگاوات ساعت(

 خانگي نام كشور
تجاري و 

 عمومي
(1)كشاورزي  مل و نقل صنعت

 جمع (2)ساير 

 162275 - 7347 582 40316 39174 74856 مصر

 31063 - 3898 352 11190 5154 10469 مراكش 

 25308 - - - 4101 6447 14760 نيجريه

 156904 8257 3523 132 62845 26701 55446 ساير 

 634636 24980 23058 5537 254179 106872 220010 جمع آفريقا

        آسيا و اقيانوسيه 

 211851 - 1756 6284 77291 67331 59189 استراليا

 216004 - 2695 - 68145 54224 90940 اندونزی

 52945 567 1573 - 29470 3461 17874 بنگالدش 

 93964 - 9015 - 26472 13093 45384 پاكستان 

 194248 6930 267 189 88878 54052 43932 تايلند 

 5177042 471178 109191 113297 3308367 332949 842060 چين 

 236448 19389 2923 1361 135682 29761 47332 چين تايپه 

 38460 120 2570 62 13920 9480 12308 زالند نو 

 967349 - 3131 17604 344716 332619 269279 ژاپن

 48626 280 - 2640 18968 19149 7589 سنگاپور 

 74155 - 2532 102 24120 21770 25631 فيليپين 

 517271 - 16002 2689 265383 164422 68775 كره جنوبي 

 12645 6322 - - 6323 - - كره شمالي 

 144121 - 544 341 67709 44379 31148 مالزی

 158736 - 2575 - 85264 15161 55736 ويتنام

 1109993 88148 195473 17217 422749 112714 273692  هند

 117613 10476 383 7 28127 43980 34640 ساير 

 9371471 603410 350630 161793 5011584 1318545 1925509 جمع آسيا و اقيانوسيه 

 20863483 921182 620399 357414 8684057 4599877 5680554 جهان جمع 

 OECD  2958447 3028339 3030980 113627 147766 232942 9512101 ورهایكش

 OECD 2722107 1571538 5653077 243787 472633 688240 11351382كشورهای غير 

 2784177 2567 50437 63685 1013148 846126 808214 كشور اتحاديه اروپا 82

 .IEA, International Energy Agency, Online Data Services, www.iea.org                                               مأخذ:              
                                                گردد. ( بخس كشاورزی شامل اطالعات جنگل داری و شیالت نیز می1
  گردد.( سایر شامل مصارف غیرمشخص می1
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  2415-2417و  2447 هايانرژي خورشيدي در سال (1)ر  مستقيم( : توليد و مص2-50جدول )
 (تراژول)

 نام كشور
 (2)نهايي  مصر  توليد

2447 2415 2416 2417 2447 2415 2416 

        آمريكاي شمالي 

 82480 95840 55475 161845 113790 125981 61691 اياالت متحده آمريكا 

 1760 1760 - 1760 1760 1760 ● كانادا 

 10180 9087 4557 11320 10181 9087 4557 مكزيك 

 94420 106687 60032 174925 125731 136828 66248 آمريكاي شمالي جمع 

        آمريكاي مركزي و جنوبي

 - - - ● - - - آرژانتين

 - - - ● - - - اكوادور

 32064 29090 5653 35342 32064 29090 5653 برزيل

 1391 1073 294 ● 1391 1073 295 پرو

 1386 1297 42 1386 1386 1297 42 شيلي 

 - - - ● - - - كلمبيا

 - - - ● - - - ونزوئال

 368 351 245 ● 368 351 245 ساير

 35209 31811 6234 36728 35209 31811 6235 جمع آمريكاي مركزي و جنوبي

        اروپا و اورآسيا 

 - - - ● - - - آذربايجان 

 28079 28091 14184 28706 28085 28100 14184 انآلم

 7664 7665 4336 7695 7741 7742 4336 اتريش 

 - - - ● - - - ازبكستان 

 12279 11587 3878 109239 104012 103551 3955 اسپانيا 

 - - - - - - - استوني 

 232 229 1 232 234 230 2 اسلواكي 

 2146 2122 1879 2146 2145 2122 1879 انگلستان 

 - - - ● - - - اوكراين

 8378 7953 2186 8750 8382 7955 2186 ايتاليا

 584 544 60 599 584 544 58 ايرلند

 962 934 193 1032 962 934 193 بلژيك 

 937 912 - ● 937 912 - بلغارستان 

 3515 3360 1071 3683 3515 3360 1071 پرتغال 

 - - - ● - - - تاجيكستان

 - - - ● - - - ركمنستان ت
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 ... ادامه2415-2417و  2447 انرژي خورشيدي در سال  (1)( : توليد و مصر  مستقيم2-50جدول )
 (تراژول)

 نام كشور
 (2)مصر  نهايي  توليد

2447 2415 2416 2417 2447 2415 2416 

 34625 34647 17581 35295 34625 34647 17581 تركيه 

 787 742 161 837 787 742 161 جمهوری چك

 589 581 420 2287 2071 1538 479 دانمارک 

 - - - ● - - - بالروس )روسيه سفيد(

 - - - - - - - روسيه

 22 21 1 ● 22 21 1 روماني 

 468 472 360 464 468 472 360 سوئد

 2450 2359 922 2530 2450 2359 922 سوئيس 

 4219 4146 1670 4305 4219 4146 1670 فرانسه 

 69 62 26 75 69 62 26 فنالند

 - - - ● - - - قرقيزستان 

 - - - ● - - - قزاقستان 

 2189 1885 15 2250 2189 1885 15 لهستان 

 85 79 17 91 85 79 17 لوكزامبورگ

 - - - ● - - - ليتواني

 468 448 104 528 468 448 105 مجارستان 

 - - - ● - - - نروژ

 1147 1137 798 1147 1147 1137 798 هلند 

 8384 8221 6687 8602 8384 8221 6687 يونان 

 129668 127299 61910 221407 222971 220309 62046 ساير 

 124973 122748 59230 220950 218276 215758 59366 جمع اروپا و اورآسيا 

        خاورميانه 

 - - - ● 2847 2651 - امارات متحده عربي 

 - - - ● - - - تان سعودی عربس

 - - - ● - - - عمان 

 - - - ● - - - قطر 

 - - - ● - - - كويت

 23703 23567 35893 15887 23703 23567 35893 ساير 

 23703 23567 35893 15887 26550 26218 35893 جمع خاورميانه 

        آفريقا 

 4937 4576 815 ● 10392 6649 815 آفريقای جنوبي

 - - - ● - - - الجزاير
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 ... ادامه2415-2417و  2447  انرژي خورشيدي در سال (1)( : توليد و مصر  مستقيم2-50جدول )
 (تراژول)

 نام كشور
 (2)مصر  نهايي  توليد

2447 2415 2416 2417 2447 2415 2416 

 - - - ● - - - ليبي 

 - - - ● - - - مصر

 - - - ● - - - مراكش

 - - - ● - - - نيجريه 

 2217 2059 11 ● 2217 2058 11 ساير

 7154 6635 826 ● 12609 8707 826 جمع آفريقا

        آسيا و اقيانوسيه 

 14872 14842 6001 15648 14918 14883 6043 استراليا

 - - - ● - - - اندونزی

 - - - ● - - - بنگالدش

 - - - ● - - - پاكستان

 - - - ● - - - تايلند

 935474 892130 177182 ● 935790 892425 177182 چين

 4315 4369 4060 ● 4316 4370 4060 چين تايپه

 364 364 300 364 364 364 300 زالند نو 

 10387 11175 21336 10387 10387 11175 21335 ژاپن 

 - - - ● - - - سنگاپور

 - - - ● - - - فيليپين

 1193 1192 1229 1624 1193 1192 1229 كره جنوبي 

 - - - ● - - - كره شمالي 

 - - - ● - - - مالزی

 5 4 - ● 5 4 - ويتنام 

 29635 27742 6943 ● 29635 27742 6943 هند

 - - - ● - - - ساير

 996245 951818 217051 28023(3) 996608 952155 217092 جمع آسيا و اقيانوسيه

 1281704 1243266 379266 ● 1414983 1371477 385660 جهان جمع 

 OECD  183170 392356 382945 441171 176777 269164 258285 كشورهای

 OECD 202490 979121 1032038 ● 202489 974102 1023419كشورهای غير 

 87214 85103 40455 ● 180517 178113 40591 كشور اتحاديه اروپا 82

 .IEA, International Energy Agency, Online Data Services, www.iea.org                                               مأخذ:              
های خورشیدی و استفاده های انرژی خورشیدی مانند پانلآوری( استفاده مستقیم از خورشید تنها شامل یك مرحله بین جذب اشعه خورشید توسط فن1

                                                 گردد. رارت میمستقیم از آم به صورت برق یا ح
 باشد.می 1016( آخرین آمار مصرف نهایی مربوط به سال 1

 باشند.      در دسترس نمیمقادیر                                                        است. OECD( تنها شامل تولید كشورهای 3
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  2415-2417و  2447 هايدر سالزمين گرمايي انرژي  (1)ليد و مصر  مستقيم( : تو2-55جدول )
 (تراژول)

 نام كشور
 (2)مصر  نهايي  توليد

2447 2415 2416 2417 2447 2415 2416 

        آمريكاي شمالي 

 11828 11280 43363 373948 383501 376496 367930 اياالت متحده آمريكا 

 - - - - - - - كانادا 

 - - - 125471 132619 134554 266544 مكزيك 

 11828 11280 43363 499419(3) 516120 511050 634474 آمريكاي شمالي جمع 

        آمريكاي مركزي و جنوبي

 - - - ● - - - آرژانتين

 102 102 102 ● 102 102 102 اكوادور

 - - - - - - - برزيل

 - - - ● - - - پرو

 - - - 2304 - - - شيلي 

 - - - ● - - - كلمبيا

 - - - ● - - - ونزوئال

 - - - ● 143010 138006 103198 ساير

 102 102 102 2304 143112 138108 103300 جمع آمريكاي مركزي و جنوبي

        اروپا و اورآسيا 

 - - - ● - - - آذربايجان 

 3394 2863 1667 11546 11276 8943 2099 آلمان

 300 301 237 1386 1412 1459 1334  اتريش

 - - - ● - - - ازبكستان 

 789 789 389 791 789 789 389 اسپانيا 

 - - - - - - - استوني 

 66 55 68 340 346 297 438 اسلواكي 

 33 33 33 33 33 33 33 انگلستان 

 - - - ● - - - اوكراين

 5222 4778 8916 230140 233230 228997 209405 ايتاليا

 - - - - - - - ايرلند

 - - - 139 141 135 125 بلژيك 

 1450 1400 1368 ● 1450 1400 1368 بلغارستان 

 57 64 42 7473 6602 7829 7706 پرتغال

 - - - ● - - - تاجيكستان
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 ه... ادام2415-2417و  2447 هايدر سالزمين گرمايي انرژي  (1)( : توليد و مصر  مستقيم2-55جدول )
 (تراژول)

 نام كشور
 (2)مصر  نهايي  توليد

2447 2415 2416 2417 2447 2415 2416 

 - - - ● - - - تركمنستان 

 79130 79130 38260 299738 252589 202416 43869 تركيه 

 - - - - - - - جمهوری چك

 - - - 360 225 140 287 دانمارک 

 - - - ● - - - بالروس )روسيه سفيد(

 - - - 15660 4709 4833 17460 روسيه

 1071 824 617 ● 1509 1219 820 روماني 

 - - - - - - - سوئد

 15929 14398 6840 16632 15929 14398 6840 سوئيس 

 1237 1237 911 11806 10187 8952 6658 فرانسه 

 - - - - - - - فنالند

 - - - ● - - - قرقيزستان 

 - - - ● - - - قزاقستان 

 930 909 439 946 930 909 439 تان لهس

 - - - - - - - لوكزامبورگ

 - - - ● 82 65 65 ليتواني

 2116 2239 3379 5602 5022 4419 3600 مجارستان 

 - - - - - - - نروژ

 2844 2448 - 3041 2844 2448 - هلند 

 423 415 526 450 423 415 526 يونان 

 6761 6518 5306 164370 147229 159429 132117 ساير 

 121752 118401 68998 770453(3) 696957 649525 435578 جمع اروپا و اورآسيا 

        خاورميانه 

 - - - - - - - جمع خاورميانه 

        آفريقا 

 - - - ● - - - آفريقای جنوبي

 - - - ● - - - الجزاير

 - - - ● - - - ليبي

 - - - ● - - - مصر
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 ... ادامه2415-2417و  2447 هايدر سالزمين گرمايي انرژي  (1)( : توليد و مصر  مستقيم2-55جدول )
 (تراژول)

 نام كشور
 (2)مصر  نهايي  توليد

2447 2415 2416 2417 2447 2415 2416 

 - - - ● - - - مراكش

 - - - ● - - - نيجريه 

 - - - ● 151344 161244 36720 ساير

 - - - ● 151344 161244 36720 جمع آفريقا

        آسيا و اقيانوسيه 

 - - - - 8 23 18 استراليا

 - - - ● 767232 723456 505512 اندونزی

 - - - ● - - - بنگالدش

 - - - ● - - - پاكستان

 - - - ● 36 36 72 تايلند

 389284 348704 114743 ● 393785 353204 118919 چين

 - - - ● - - - چين تايپه

 7648 7344 9269 187711 201839 203813 90356 زالند نو 

 7535 7158 8540 95481 97850 100571 118114 ژاپن 

 - - - ● - - - سنگاپور

 - - - ● 398520 397584 367740 فيليپين

 6785 5655 465 8142 6784 5654 465 كره جنوبي 

 - - - ● - - - كره شمالي 

 - - - ● - - - مالزی

 - - - ● - - - ويتنام 

 - - - ● - - - هند

 - - - ● - - - ساير

 411252 368861 133017 291334(3) 1866054 1784341 1201196 جمع آسيا و اقيانوسيه

 544934 498644 245480 ● 3373587 3244268 2411268 جهان جمع 

 OECD  1258002 1461496 1510185 1547850 127399 146100 151517 كشورهای

 OECD 1153266 1782772 1863402 ● 118081 352544 393417كشورهای غير 

 22192 20382 18741 ● 278822 270541 235441 كشور اتحاديه اروپا 82

 .IEA, International Energy Agency, Online Data Services, www.iea.org                                               مأخذ:              
موجود  یهایباشد كه توسط فن آور یحرارت( م ایداغ آب )به صورت  نیموجود در پوسته زم یاستفاده از انرژ ،ییگرما نیزم یاز انرژ میاستفاده مستق( 1

 رود. یه كار مدست ب نیموارد از ا ریو سا یكشاورز س،یگرما یبرا میبه صورت مستق ییگرما نیزم یانرژ لیپتانس یدارا یدر نواح
 باشد.می 1016( آخرین آمار مصرف نهایی مربوط به سال 1

                                                          است. OECD( تنها شامل تولید كشورهای 3

  باشند.    مقادیر در دسترس نمی 
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  در روز(معادل نفت خام )هزار بشكه       2415-2417 و 2447هاي هاي زيستي در جهان طي سال ( : توليد سوخت2-56جدول )

 2417 2416 2415 2447 نام كشور
 2417/ 2416تغييرات 

 )درصد(

 2417سهم در كل 

 )درصد(

       آمريكاي شمالي

 43.9 3.2 692.4 672.7 634.5 275.7 اياالت متحده آمريكا

 1.5 3.9 23.2 22.4 21.4 9.4 كانادا 

 ◊ 0.3 0.3 0.3 0.1 0.1 مكزيك

 45.4 3.2 715.9 695.4 656 285.2 جمع آمريكاي شمالي

       آمريكاي مركزي و جنوبي

 3.7 11.3 58.7 52.9 38.2 3.2 آرژانتين

 22.0 2.2 346.1 339.6 362.4 232.9 برزيل

 0.7 0.6- 11.6 11.7 13 2.9 كلمبيا

 0.5 12.1 8.5 7.6 7.2 11.4 ساير

 27.0 3.5 424.9 411.8 420.8 250.4 وبيآمريكاي مركزي و جن جمع 

       اروپا و اورآسيا

 3.9 2.32 61.7 60.3 59.8 60.8 آلمان

 0.5 6.41- 7.3 7.8 7.1 4.2 اتريش 

 1.8 29.02 28.9 22.4 21 7.1 اسپانيا 

 0.7 11.54 11.6 10.4 5.8 7 انگلستان

 0.7 - 11.2 11.2 10.7 8.4 ايتاليا 

 0.6 1.12- 8.8 8.9 9 2.7  بلژيك 

 0.4 5.36 5.9 5.6 6 3 پرتغال 

 0.2 12.5- 3.5 4 4.2 2.8 سوئد 

 2.6 7.33- 41.7 45 48 21.6 فرانسه 

 0.3 105 4.1 2 8.1 1 فنالند 

 1.1 0.58- 17.2 17.3 17.6 1.9 لهستان 

 2.0 12.68 31.1 27.6 34 1.5 هلند 

 2.1 - 32.6 32.6 31.5 9.5 ساير

 16.8 4.12 265.6 255.1 262.8 131.5 اورآسياجمع اروپا و 

       خاورميانه

 ◊ 0.3 0.1 0.1 0.1 - جمع خاورميانه 

       آفريقا 

 4.8 0.3 0.8 0.8 0.8 0.1 جمع آفريقا 

       آسيا و اقيانوسيه 

 0.2 20.4- 2.7 3.4 3 1.4  استراليا 

 2.8 4.6 43.6 41.8 24.6 4.1 اندونزی

 2.2 15.3 34.6 30.1 30.1 2.8 تايلند

 2.6 18.9 40.2 33.9 49.7 18.4 چين

 0.5 5.8 7.6 7.2 7.2 1.5 كره جنوبي 

 0.5 19.4- 8.2 10.2 8.2 1.9  هند

 2.1 1.5- 32.4 33 33.3 4.2 ساير

 10.7 6.4 169.3 159.6 156.1 34.3 جمع آسيا و اقيانوسيه 

 100.0 3.8 1576.9 1523.2 1497.1 701.6 جهان جمع 
 OECD  418 922.9 954.4 985.1 3.5 62.5كشورهای 

 OECD 283.7 574.2 568.8 591.8 4.3 37.5كشورهای غير 

 16.7 4.4 263.3 253 260.7 130.2 اتحاديه اروپا 

BP Amoco Statistical Review of World Energy, Edition  2018.      مأخذ:

  باشند. می 00/0مقادیر كمتر از



  تحوالت بخش انرژي در جهان

  

393 

  7241در سال  OECD( : قيمت و درصد ماليات برق در كشورهاي 2-57جدول )  
 / كيلووات ساعت(سنت)

 نام كشور 
 خانگي صنعت

 )درصد(ماليات  قيمت )درصد(ماليات  قيمت

     آمريكاي شمالي

 ● 12.9 ● 6.9 مريكا اياالت متحده آ

 10.6 10.9 11.9 8.4 كانادا 

 13.8 6.4 - 8.9 مكزيك 

     مركزي و جنوبي آمريكاي 

 16.0 19.9 - 14.0 شيلي 

      اروپا 

 54.4 34.4 50.5 14.3 آلمان 

 38.4 22.2 30.5 10.3 اتريش 

 21.4 29.3 4.9 11.6 اسپانيا  

 26.5 13.6 17.8 9.4 استوني

 16.7 16.6 1.2 12.9 ي اسلواك

 31.0 17.8 16.4 8.2 اسلووني 

 4.8 20.2 3.9 12.5 انگلستان

 ● ● ● ● ايتاليا 

 11.9 24.0 - 12.4 ايرلند 

 ● ● ● ● ايسلند 

 36.0 32.0 25.5 13.6 بلژيك 

 51.6 25.4 18.3 12.3 پرتغال 

 21.5 11.0 18.5 8.8 تركيه 

 18.1 16.3 1.4 8.9 جمهوری چك 

 63.0 32.5 25.5 9.2 انمارک د

 38.4 17.8 0.9 6.3 سوئد 

 14.9 20.4 12.3 12.4 سوئيس 

 36.0 18.9 24.4 11.1 فرانسه 

 33.3 18.3 10.9 7.3 فنالند

 33.9 18.3 24.3 12.5 التويا

 28.7 17.3 13.8 7.7 لوكزامبورگ 

 21.9 16.4 6.0 8.8 لهستان 

 29.6 12.7 15.1 10.6 ليتواني 

 21.3 12.9 9.4 8.9 ارستان مج

 37.5 11.3 20.0 4.6 نروژ 

 18.0 17.1 22.0 8.6 هلند 

 37.3 20.0 22.6 10.7 يونان 

     خاورميانه 

 ● ● ● ● فلسطين اشغالي 

     آسيا و اقيانوسيه 

 9.1 23.7 ● ● استراليا 

 ● ● ● ● زالندنو 

 ● ● ● ● ژاپن 

 12.1 10.9 3.6 9.9 كره جنوبي 

 ● OECD 9.2 ● 15.7كشورهاي 

 .IEA, International Energy Agency, Online Data Services, www.iea.org                                               مأخذ:              
   باشند.         در دسترس نمیمقادیر 
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  2417برخي از كشورهاي منتخب در سال هاي فتوولتائيک نصب شده در يستمقيمت س( : 2-54جدول )   
 )دالر / وات(

 نام كشور

 متصل به شبكه خارج از شبكه

 1كمتر از 

 كيلووات 

 1بيشتر از 

 كيلووات
 صنعت تجاري خانگي

هاي سازه

نصب شده بر 

 روي زمين

       آمريكاي شمالي

 0.98 ● 1.55 2.88 ● ● اياالت متحده آمريكا 

 1.33 1.48-1.33 1.85-1.48 2.37-1.85 ● ● كانادا

       و اورآسيااروپا 

 0.99 1.06 1.46-0.92 1.71-1.22 ● ● آلمان

 ● ● 1.29 1.76 ● 5.42 اتريش

 0.95 ● 1.3-0.87 1.63-1.52 ● 3.25-2.71 اسپانيا 

 0.98-0.76 1.08-0.87 1.52-1.08 1.73-1.3 ● ● ايتاليا 

 ● 1.19-0.92 1.3-1.19 1.84-1.3 ● ● بلژيك  

 0.87-0.65 1.08 1.3 1.52 1.73 2.17 پرتغال 

 1.02-0.44 1.89-0.87 1.75-0.87 1.89-1.02 ● 3.21-1.17 دانمارک 

 1.05 1.2 1.37 1.66 2.25 2.81 سوئد 

 ● 1.46-0.88 2.44-1.07 3.91-2.15 6.84-7.81 14.65-9.77 سوئيس

 1.08-0.87 0.98 1.3 2.82-2.06 ● ● فرانسه

 1.19-0.98 1.25-0.92 1.25-0.98 1.95-1.3 ● 5.42 فنالند 

 ● ● ● ● ● ● نروژ

       خاورميانه 

 0.74-0.69 0.85-0.8 1.01-0.93 1.6-1.33 ● ● فلسطين اشغالي

     ● ● آسيا و اقيانوسيه  

 1.65 ● 1.48 1.63 ● ● استراليا 

 ● ● ● ● ● ● تايلند 

 0.78-0.71 0.85-0.78 0.85-0.78 0.85-0.78 ● ● چين

 1.89 2.09 2.09 2.37 ● ● ژاپن 

 1.7-1.19 ● 1.95-1.87 1.7-1.27 ● ● كره جنوبي

 1.06-0.84 1.09-0.89 1.33-1.09 1.45-1.33 8.45-6.03 1.93-1.81 مالزی 

  .IEA, International Energy Agency, Trends in Photovoltaic Applications, Report 2018                                       مأخذ:
   باشند. در دسترس نمیمقادیر 
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 2417در سال   OECDكنندگان نهايي برق در كشورهاي  ( : شاخص قيمت اسمي و واقعي مصر 2-54جدول )
   (311= 1131)سال  

 نام كشور
 واقعيقيمت شاخص  اسميقيمت شاخص 

 گيصنعت و خان صنعت خانگي صنعت و خانگي صنعت خانگي

       آمريكاي شمالي 

 98.1 94.8 99.1 109 101.8 111.4 اياالت متحده آمريكا 

 129.6 127.3 131.5 146 144.6 147.2 كانادا

 89.2 91.8 81.6 122.1 127.7 106.2 مكزيك 

       آمريكاي مركزي و جنوبي 

 96.9 ● 96.9 121.4 ● 121.4 شيلي 

       اروپا و اورآسيا 

 116.3 116.8 115.9 125.4 123.7 126.7 آلمان

 80 70.3 88.8 88.7 74.9 101.2 اتريش

 119.1 95.1 134.2 128.8 102.2 145.5 اسپانيا 

 108.8 108.4 109.2 122.7 118.6 126.1 استوني

 87.6 89.7 83.8 89.7 88.6 91.8 اسلواكي 

 88.2 74.6 105.1 94.4 79.6 112.9 اسلووني 

 115.5 113.3 116.7 130.8 124.9 134.1 انگلستان 

 102.3 98.2 107.6 109.4 103.7 117 ايتاليا 

 108.2 98.8 115.4 114.7 106.1 121.3 ايرلند

 114.9 ● 114.9 140.2 ● 140.2 ايسلند 

 119.1 105.3 134.9 131.4 113.1 152.6 بلژيك 

 123.2 117 127.2 130.6 118 138.9 پرتغال 

 79.3 77.2 82.9 142.6 141.1 145 تركيه

 81.8 72.3 92.8 88.2 75.4 102.9 جمهوری چك

 95.7 81.8 99.6 104.1 89.1 108.2 دانمارک 

 85.4 73.9 91.2 90.4 77 97.1 سوئد 

 110.6 113.2 109 106 104.2 107.1 سوئيس 

 122.1 116.1 125 129 119.6 133.5 فرانسه 

 101.3 90 111.2 110 95.8 122.3 فنالند 

 358.3 350 363.7 398.9 392.5 403.1 التويا

 76.9 73 84.9 83.3 77.9 94.6 لوكزامبورگ 

 93.5 84.1 104.7 102 91.2 114.8 لهستان 

 72.9 78.4 68 82.8 88.3 77.9 مجارستان 

 75.3 72.7 76.6 86.7 84.5 87.8 نروژ 

 84.1 83.1 85 91.2 87.4 94.4 هلند 

 137.1 112.6 147.1 137.7 110.5 148.7 يونان 

       خاورميانه 

 100.8 ● 100.8 107.2 ● 107.2 فلسطين اشغالي 

       آسيا و اقيانوسيه 

 108.8 91.2 121.3 123.8 100.6 140.3 استراليا 

 106.2 103.1 107.7 117 112.2 119.1 زالندنو 

 121.1 129.3 114.1 123.2 128.5 118.6 ژاپن 

 130 144.2 92.8 130.4 140.2 105 بي كره جنو

 OECD 118.6 115.3 117 106.1 106.4 106.2كشورهاي  

 .IEA, International Energy Agency, Online Data Services. www.iea.org                                                             مأخذ: 
  باشند. مقادیر در دسترس نمی 
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هاي  ( : شاخص قيمت عمده فروشي و خرده فروشي برق در برخي از كشورهاي جهان طي سال2-64) جدول

 2417و  2416، 2447

 نام كشور
 خرده فروشي عمده فروشي

 2417 2416 2447 سال پايه 2417 2416 2447 سال پايه

         آمريكاي شمالي 

 211.4 207 175.8 100=84-1982 240.6 213.6 180.4 100=1982 اياالت متحده آمريكا 

 142.8 151.1 112.9 100=2002 107.2 106.1 80.9 100=2014 كانادا 

 93 89.8 75.1 دسامبر 2172=711 118.8 94.7 72.2 100=2012ژوئن مكزيك

         آمريكاي مركزي و جنوبي 

2176=711 ● ● ● - شيلي   ● 129.5 129.2 

         اروپا  و  اورآسيا 

 102.2 100.5 68.4 100=2015 ● ● ● 100=1995 مانآل

 95.6 101.1 88.2 100=2015 ● ● ● - اتريش

 98.9 90.2 66 100=2015 ● ● ● - اسپانيا 

 102.8 102 60.5 100=2015 ● ● ● - استوني

 94.7 99.3 98.1 100=2015 ● ● ● 100=1995 اسلواكي 

 102.4 102 63.1 100=2015 ● ● ● - اسلووني 

 136.4 127.8 84.9 100=2010 122.7 118 82.9 100=2010 انگلستان 

 103.1 99.3 83.7 100=2015 ● ● ● - ايتاليا 

 221.7 223.9 178.9 100=1995 89.2 82.6 96.7 100=2015 ايرلند

 104.2 101.4 57.4 100=2015 ● ● ●  ايسلند 

 139.2 129 75.8 100=2013 137.9 120.9 95.7 100=2010 بلژيك 

 101.1 101.9 65.3 100=2015 ● ● ● - پرتغال 

 105.5 105.6 39.3 100=2015 212.1 218.4 126.8 100=2003 تركيه

 101.5 101.2 83.5 100=2015 91.8 93.8 88.5 100=2015 جمهوری چك

 98.5 100.5 80.9 100=2015 ● ● ● - دانمارک 

 192 182.6 167.4 100=2000 ● ● ● - سوئد 

 101.4 101.4 91.8 100=1995 88.1 90.3 85.5 100=1995 وئيس س

 103.6 103.1 73 100=2015 111.7 109.4 92.2 100=2010 فرانسه 

 250.8 240.1 163.1 100=1990 278.2 273.3 194 100=1990 فنالند 

 97.5 98.1 42.8 100=2015 ● ● ● - التويا

 93.6 97.1 96.3 100=2015 ● ● ● - لوكزامبورگ 

 88.6 95.8 70.5 100=2015 ● ● ● - ليتواني 

 210.8 205.6 143.6 100=2000 ● ● ● - لهستان 

 510.6 524.3 444.4 100=1995 ● ● ● - مجارستان 

 133.6 122.2 83.4 100=2015 ● ● ● 100=1995 نروژ 

 124.1 122.8 148.2 100=2000 105 105 145.3 100=2000 هلند 

 158.1 159 89.1 100=2009 118.1 121.1 84.2 100=2010 يونان 

         آسيا و اقيانوسيه 

 132.6 120.7 60.1 100=12-2011 131.9 118.5 66.5 100=12-2011 استراليا 

 4Q1997=100 124.6 150.6 154.1 2Q2006=100 70.3 97.9 99.8 زالندنو 

 95 92.1 80 100=2015 93.9 90.3 74.4 100=2015 ژاپن 

 89.8 95.9 91.3 100=2015 125.1 125.8 90.9 100=2010 كره جنوبي

 .IEA, International Energy Agency, Online Data Services. www.iea.org                                                             مأخذ: 
  باشند.    مقادیر در دسترس نمی 
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 تضميني برق انرژي بادي در برخي از كشورهاي اروپايي  ( : تعرفه خريد2-61جدول )

 طبقه بندي نام كشور
)یورو سنت / تعرفه 

 ساعت(كيلووات

سال اعمال 

 تعرفه 

1/71 (LCOE)  همتراز شده نهیهز آلباني   2018 

 آلمان
6/1 -1/8 )بسته به طول مدت پرداخت( خشکی  

 1/7 -3.5 دریایی )بسته به طول مدت پرداخت( 2017

 2018 8.2 - اتريش

 2017 4.4 - اسلواكي

 انگلستان

 9.1 كیلووات 00كوچکتر یا مساوی 

2018 
 5.5 كیلووات 100الی  00 

 1.9 مگاوات 0/1كیلووات الی  100

 0.9 مگاوات 0/1بزرگتر از 

 2018 4.9 كیلووات 0/1تا  ايتاليا

 ايرلند
 7.2 مگاوات 0تا 

2178 
 7.0 تمگاوا 0از  بزرگتر

 بوسني و هرزگوين

 17.9 كیلووات 13الی  1

2017 

 10.7 كیلووات 100الی  13

 9.1 مگاوات 1كیلووات الی  100

 7.7 مگاوات 10الی  1

 7.1 مگاوات 10بزرگتر از 

 2007 7.5-7.4 های موجودنرخ متوسط نیروگاه پرتغال 

6.1 - تركيه
(1)

 2018 

 سوئيس 
 20.3 مگاوات 10كوچکتر یا مساوی 

 20.3 (برداریاول بهره سال 0مگاوات )تا  10بزرگتر از  2018

 2018 7.6 - جمهوری چك 

 2012 9.2 - صربستان 

برداری سال اول بهره 10برای  فرانسه  23.0 2017 

 2010 10.5-8.4 - فنالند

 2013 8.5 - كوزوو

 2018 9.1 - لوكزامبورگ 

كیلووات 10كوچکتر یا مساوی  ليتواني  5.2 2018 

 2018 9.6 - مونته نگرو

 هلند

 7.3-5.4 نصب شده در مناطق خشکی)بدوم حداكثر ساعت پرباری(

2018 
 7/7-5.8 نصب شده در سدها

كیلومتر مربع )بدوم حداكثر  1ها با مساحتی بیس از  نصب شده در دریاچه
 8.5 ساعت پرباری(

مگاوات 3كوچکتر یا مساوی   وناني  9.8 2016 
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ای  ها یا استثناهای ویژه ی بوده و تحت شرایط خاصی نیز مشمول تخفیفهای برق تجدیدپذیر در بسیاری از كشورها تابع قوانین و مقررات خاص مالحره: تعرفه

اند؛ و هدف  های غیر ضروری، در اینجا به صورت اختصار ذكر شده ها دارای جزئیات مفصلی بوده كه برای اجتناب از پیچیدگی همین رو این تعرفههستند. از 
در برخی از كشورها خرید تضمینی در حال حاضر موضوعیت ندارد و تنها مربوط به همام  همچنینآم بوده كه صرفاً یك دید كالم از این اطالع ارائه شود. 

 هایی بوده كه در جداول ذكر شده است.  سال
 شود. سنت اضافه می 3/3الی  0/0ه پرداخت فهایی كه از تجهیزات ساخت داخل استفاده كنند یك اضا برای سیستم ( 1



      

 
  3196ترازنامه انرژي سال  396

 

 ني برق انرژي خورشيدي در برخي از كشورهاي اروپايي ( : تعرفه خريد تضمي2-62جدول )

 طبقه بندي نام كشور
)یورو سنت / تعرفه 

 ساعت(كيلووات

سال اعمال 

 تعرفه 

 13.1 2018 (LCOE)  همتراز شده نهیهز آلباني

 2017 12.6 -8.5 ها(های صوتی و سایر ساختمامها، نماها، عایقهای خاص )مانند: بام ساختمام آلمان

 تريشا
كیلووات  100الی  0ها و نماها با ظرفیت نصب و راه اندازی بر روی پشت بام

 پیك
(7) 

7.9 2018 

 2017 8.5 كیلووات 30ها یا نمای ساختمام تا نصب و راه اندازی بر روی پشت بام اسلوواكي

 انگلستان

 4.1 -0.2 (مستقل از شبکه یهاستمسی بجز) كیلووات 10كوچکتر یا مساوی 

2018 

 4.7 -0.2 ه(مستقل از شبک یهاستمی)بجز س لوواتیك 00الی  10

 2.1- 0.2 (مستقل از شبکه یهاستمی)بجز س لوواتیك 100الی  00

 های مستقل از شبکه(مگاوات )بجز سیستم 1كیلووات الی  100

 مگاوات بجز سیستم های مستقل از شبکه( 1بزرگتر از 

1.6 

0.2 

 0.7 های مستقل از شبکه()سیستم مگاوات 1بزرگتر از 

 2018 3.9 كیلووات 0/1تا  ايتاليا

 بوسني و هرزگوين
 27.7 كیلووات 13الی  1

 18.3 كیلووات 100الی  13 2017

 15.8 مگاوات 1كیلووات الی  100

 پرتغال
 2010 25.7 های فتوولتائیك موجودبرای سیستم

 2010 38.0 مگاوات 0 الی 1 -های فتوولتائیك متمركز سیستم

 2007 27.3-26.7 مگاوات 10كوچکتر یا مساوی  -نیروگاه خورشیدی متمركز 

 تركيه
11.1 های فتوولتائیك سیستم

(2)
 

2018 
11.1 نیروگاه خورشیدی متمركز

(3)
 

 سوئيس
 11.7 -9.7 كیلووات 100كوچکتر یا مساوی 

78- 2173  10.8 -9.7 كیلووات 1000كوچکتر یا مساوی  

 10.8 -9.7 كیلووات 1000بزرگتر از 

 (4) جمهوری چك
 12.9 كیلووات 0كوچکتر یا مساوی 

2176 
 10.5 كیلووات 30الی  0

 صربستان

ها كوچکتر یا مساوی های فتوولتائیك نصب شده بر روی پشت بامسیستم

 مگاوات 03/0
14.6

(5) 

2019 
12.4 مگاوات 0/0الی  03/0ها مهای فتوولتائیك نصب شده بر روی پشت باسیستم

(6) 

 9.0 های فتوولتائیك نصب شده بر روی زمینسیستم

 2016 13.6 - كوزوو

 لوكزامبورگ
 12.1 كیلووات 30كوچکتر یا مساوی 

 13.1 كیلووات 100الی  30 2014

 12.6 كیلووات 100الی  100

 ليتواني
 16.9 كیلووات 10ساوی های نصب شده متصل به شبکه كوچکتر یا م سیستم

2018 
 13.6 كیلووات 10های نصب شده مستقل از شبکه كوچکتر یا مساوی  سیستم

9.0 كیلووات 100كوچکتر یا مساوی  ليختن اشتاين
(7)

 2019 

2/2 كیلووات 000كوچکتر یا مساوی  مجارستان  2017 

 2018 12.0 هاهای فتوولتائیك نصب شده در ساختمامسیستم مونته نگرو
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  ... ادامه( : تعرفه خريد تضميني برق انرژي خورشيدي در برخي از كشورهاي اروپايي2-62جدول )

 سال اعمال تعرفه  ساعت()یورو سنت / كيلوواتتعرفه  طبقه بندي نام كشور

1/2 -3/71 - هلند  2018 

ها های فتوولتائیك روی بام سیستم وناني  10.5 2171 
 2016 27.8-25.7 متمركز یدیخورش یانرژ

 http://www.res-legal.eu/                                                                                                               مأخذ:                               
ای  ها یا استثناهای ویژه رات خاصی بوده و تحت شرایط خاصی نیز مشمول تخفیفهای برق تجدیدپذیر در بسیاری از كشورها تابع قوانین و مقر مالحره: تعرفه

اند؛ و هدف  های غیر ضروری، در اینجا به صورت اختصار ذكر شده ها دارای جزئیات مفصلی بوده كه برای اجتناب از پیچیدگی همین رو این تعرفههستند. از 
در برخی از كشورها خرید تضمینی در حال حاضر موضوعیت ندارد و تنها مربوط به همام  ه شود. همچنینآم بوده كه صرفاً یك دید كالم از این اطالع ارائ

هایی بوده كه در جداول ذكر شده است. سال
به  ك،یپ واتلویهر ك یبه ازا وروی 100تا سقف  یگذار هیسرما یهانهیدرصد هز 30ی به میزام گذار هیسرما ارانهی كیبرق،  ینیتضم دی( عالوه بر خر1

 شود.یها اعطا مدر ساختمام كیفتوولتائ ساتیتأس
 شود. میاضافه سنت  9/0الی  0/0هایی كه از تجهیزات ساخت داخل استفاده كنند یك اضافه پرداخت  برای سیستم (1
 د.شو میاضافه سنت  1/8الی  0/0هایی كه از تجهیزات ساخت داخل استفاده كنند یك اضافه پرداخت  ( برای سیستم3
 لغو شده است. دیجد كیفتوولتائ یهاستمیس یبرق برا ینیتضم دیخر - 1014 هیژانو 1 خیاز تار (4
 شود. برابر ظرفیت نیروگاه به مگاوات( كسر می 80)كه عبارت است از  P( از این مقدار ضریبی با عنوام 0
 شود. وگاه به مگاوات( كسر میبرابر ظرفیت نیر 8/6)كه عبارت است از  P( از این مقدار ضریبی با عنوام 6
، كه مقادیر آم بسته به نوع شود جدیدپذیرها پرداخت میهای تضمینی یك كمك بالعوض نیز براساس نوع ساخت برای ساخت و توسعه ت عالوه بر تعرفه( 7

كیلووات ظرفیت نصب شده و برای  یورو به ازای هر 660و  071، 301كیلووات معادل  100های با ظرفیت كوچکتر یا مساوی ساخت برای نیروگاه
 یورو به ازای هر كیلووات ظرفیت نصب شده است. 343كیلووات یا بیشتر معادل  40های با ظرفیت نیروگاه

 ( : تعرفه خريد تضميني برق انرژي زمين گرمايي در برخي از كشورهاي اروپايي 2-64جدول )

 سال اعمال تعرفه (ساعت)یورو سنت / كيلوواتتعرفه  طبقه بندي نام كشور

1/27 - آلمان   2017 

 2018 7.3 - اتريش

 2017 10.9 - اسلوواكي 

2/7 كیلووات 0/1تا  ايتاليا  2018 

 2009 27.0 مگاوات 3كوچکتر یا مساوی  پرتغال 

9.2 - تركيه 
 (1)

 2018 

 سوئيس

 35.3 مگاوات 0هیدرو ترمال كوچکتر یا مساوی  هاینیروگاه

2018 
 31.8 مگاوات 10الی  0هیدروترمال ای ه نیروگاه
 24.7 مگاوات 10الی  10هیدروترمال های  نیروگاه
 20.0 مگاوات 10بزرگتر از هیدروترمال های  نیروگاه

 41.9 مگاوات 0پترو ترمال كوچکتر یا مساوی  هاینیروگاه

2018 
 38.4 مگاوات 10الی  0پتروترمال های  نیروگاه

 31.3 مگاوات 10الی  10تروترمال پهای  نیروگاه

 26.7 مگاوات 10بزرگتر از پتروترمال های  نیروگاه

 2018 12.9 - جمهوری چك

 2172 8.2 - صربستان 

1/1 -7/77 كیلووات 000كوچکتر یا مساوی  مجارستان   2017 

6/7 -1/7 - هلند   2018 

 2016 13.9 مگاوات 0كوچکتر یا مساوی   وناني
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ای  ها یا استثناهای ویژه ط خاصی نیز مشمول تخفیفهای برق تجدیدپذیر در بسیاری از كشورها تابع قوانین و مقررات خاصی بوده و تحت شرای مالحره: تعرفه

اند؛ و هدف  های غیر ضروری، در اینجا به صورت اختصار ذكر شده ها دارای جزئیات مفصلی بوده كه برای اجتناب از پیچیدگی همین رو این تعرفههستند. از 
كشورها خرید تضمینی در حال حاضر موضوعیت ندارد و تنها مربوط به همام  در برخی از آم بوده كه صرفاً یك دید كالم از این اطالع ارائه شود. همچنین

 هایی بوده كه در جداول ذكر شده است. سال
 شود. ه میقسنت اضا 4/1الی  6/0هایی كه از تجهیزات ساخت داخل استفاده كنند یك اضافه پرداخت  برای سیستم (1



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 کل ذخایر شناخته شده و در جاي اورانيوم جهان   -

 توليد اورانيوم جهان   -

 وم بازفرآوري شده توليد و مصرف اوراني  -

 
 اورانيوم جداول  -4-8-2

 

 

 
 



  در جهانانرژي تحوالت بخش 

  

911 

  2024اورانیوم جهان در ابتدای سال قابل استحصال کل ذخایر شناخته شده  ( :2-46جدول )
 )تن اورانيوم(

 نام کشور
 محدوده هزینه 

دالر بر  60کمتر از 
 کیلوگرم اورانیوم

دالر بر  00کمتر از 
 کیلوگرم اورانیوم

دالر بر  230کمتر از 
 کیلوگرم اورانیوم

دالر بر  240کمتر از 
 اورانیوم کیلوگرم

     آمریكای شمالي

 100800 47200 13100 - (2و  1)اياالت متحده آمريكا 

 846400 514400 310400 263500 کانادا 

 5000 3800 - - (1)مكزيک 

 952200 565400 323500 263500 جمع آمریكای شمالي

     مرکزی و جنوبيآمریكای 

 31000 30000 9100 2400 آرژانتین 

 276800 276800 229400 138100 (1)برزيل  

 3600 - - - (3)پاراگوئه 

 33400 33400 33400 - (1)پرو  

 1500 - - - شیلی 

 346300 340200 271900 140500  جمع آمریكای مرکزی و جنوبي

     اروپا و اورآسیا 

 7000 - - -  (4)آلمان 

 139200 139200 61700 61700    (3)ازبكستان 

 34300 34300 34300 9800 ا اسپانی

 15500 15500 12700 - (5و  1)اسلواکی 

 9200 9200 5400 - ( 4و  1)اسلوونی 

 219100 114100 58300 - اوکراين 

 6100 6100 6100 - (6و  4)ايتالیا  

 7000 7000 5500 - (6و  4)پرتغال 

 7000 7000 7000 - (5و 1)ترکیه 

 118900 1200 - - جمهوري چک 

 656900 485600 39800 - (5)روسیه 

 6600 6600 - - (6و  4)رومانی  

 9600 9600 - - (6و  4و  3و  1)سوئد  

 1200 1200 - - (4و  1)فنالند 

 904500 842200 639500 481100  (1)قزاقستان 

 148200 - - - (2و  1)گرينلند 

 13500 - - - (4و  1)مجارستان 

 7000 - - - (6و  4)يونان  

 2310800 1678800 870300 552600 اروپا و اورآسیاجمع 

     خاورمیانه 

 6100 6100 - - (5و  1)جمهوري اسالمی ايران 

 43500 43500 - - (1)اردن 

 49600 49600 - - خاورمیانه جمع 

     آفریقا 

 449300 322400 229500 - (6)آفريقاي جنوبی 

 32000 32000 - - (6و  4)آفريقاي مرکزي 

 19500 - - - (4و  1)الجزاير  
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 ... ادامه2024اورانیوم جهان در ابتدای سال قابل استحصال کل ذخایر شناخته شده  ( :2-46جدول )
 )تن اورانيوم(

 نام کشور
 محدوده هزینه 

دالر بر  60کمتر از 

 کیلوگرم اورانیوم

دالر بر  00کمتر از 

 کیلوگرم اورانیوم

دالر بر  230کمتر از 

 کیلوگرم اورانیوم

دالر بر  240کمتر از 

 کیلوگرم اورانیوم

 73500 73500 - - (3)بوتسوانا 

 58200 58200 46800 - (5و  3)تانزانیا  

 2400 - - - (7و 6و  3و  1)چاد 

 27300 27300 - - (3)زامبیا  

 1400 - - - (6و  4و  1)زيمباوه  

 7600 - - - (6و  4و  3و  1)سومالی 

 2700 - - - (6و  4و  3و  1) جمهوري دمكراتیک کنگو

 5800 4800 - - (6و  4)گابن 

 14300 6200 - -  (3)ماالوي 

 8900 8900 - - (1)مالی 

 1900 - - - (6و  4و  1)مصر 

 23800 16400 - - (3)موريتانی 

 541700 442100 - - (3)نامیبیا  

 425600 280000 - - (3)نیجر

 1695900 1271800 276300 - ریقا آفجمع 

     آسیا و اقیانوسیه 

   1818300 2054800 استرالیا 

 7600 7600 1500 - (5و  1)اندونزي 

 290400 290400 222500 101200 (1)چین 

 6600 6600 - - (4)ژاپن 

 113500 113500 113500 - مغولستان 

 3900 - - - (1)ويتنام 

 157000 ● ● ● (7و  1)هندوستان 

 2633800 2236400 337500 101200 آسیا و اقیانوسیهجمع 

 7988600 6142200 2079500 1057800 (0)جمع کل 

 Energy Agency        (A Joint Report by the OECD Nuclear Resources, Production and Demand, 81Uranium 20مأخذ: 
Agency). and the International Atomic Energy   

 گردد: میشناخته شده ذخایر شناخته شده شامل ذخایر قطعی و احتمالی کل مالحظات: 
 شده است. لیتعد یاتم یانرژ یالملل نیآژانس ب دیتول ینیب شیکشورها و  روش پ  یدر جا ریاخذ افتیباز بیشناخته شده  با استفاده از ضرا ریذخا (1
                                                          سال اخیر صورت نگرفته است.  5( برآورد طی 4                               باشند. می برآوردیمقادیر ( 3                      اند.           ( ارقام به روز شده2
 باشد.سال اخیر می 5( برآورد براساس 5
  است.  "Red Book"های سابق ها مربوط به گزارشگزارش نشده و داده 7201برای سال ( رقمی 6
 دالر بر کیلوگرم اورانیوم لحاظ شده است. 260محدوده هزینه منابع، ارائه نشده است. لذا مقادیر در ستون کمتر از ( 7
ای ذخایر کم هزینه خود را به دلیلل محرمانله   اینكه برخی ازکشورها برآوردهدلیل دالر بر کیلوگرم اورانیوم به  80و  40مربوط به کمتر از  هایجمع ستون(  8

                                                    اعالم ننموده اند، بیشتر از مقدار اعالم شده در جدول است. دیگری و یا هر دلیلبودن 

  باشند. مقادیر در دسترس نمی 



  در جهانانرژي تحوالت بخش 
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  2024سال بتدای م جهان در اورانیوقطعي و احتمالي اذخایر شناخته شده  ( :2-46جدول )
 )تن اورانيوم(

 نام کشور

 محدوده هزینه ذخایر احتمالي محدوده هزینه ذخایر قطعي
 60کمتر از 

دالر بر 
کیلوگرم 
 اورانیوم

 00کمتر از 
دالر بر 

کیلوگرم 
 اورانیوم

کمتر از 
دالر  230

بر کیلوگرم 
 اورانیوم

کمتر از 
دالر  240

بر کیلوگرم 
 اورانیوم

 60 کمتر از
دالر بر 

کیلوگرم 
 اورانیوم

 00کمتر از 
دالر بر 

کیلوگرم 
 اورانیوم

کمتر از 
دالر  230

بر کیلوگرم 
 اورانیوم

کمتر از 
دالر  240

بر کیلوگرم 
 اورانیوم

         آمریكای شمالي

 - - - - 100800 47200 13100 - (2و  1)اياالت متحده آمريكا 

 253500 104700 35200 7600 592900 409700 275200 255900 کانادا 

 3200 1900 - - 1800 1800 - - (1)مكزيک 

 256700 106600 35200 7600 695500 458700 288300 255900 جمع آمریكای شمالي

         مرکزی و جنوبيآمریكای 

 20000 19000 4000 2400 11000 11000 5100 - آرژانتین 

 120900 120900 73500 - 155900 155900 155900 138100 (1)برزيل 

 700 - - - 2900 - - - (3) پاراگوئه

 19400 19400 19400 - 14000 14000 14000 - (1)پرو 

 900 - - - 600 - - - شیلی

 161900 159300 96900 2400 184400 180900 175000 138100  جمع آمریكای مرکزی و جنوبي

         اروپا و اورآسیا 

 4000 - - - 3000 - - -  (4)آلمان 

 81500 81500 24300 24300 57600 57600 37400 37400    (3)ازبكستان 

 11400 11400 11400 - 23000 23000 23000 9800 اسپانیا 

 6700 6700 3900 - 8800 8800 8800 - (5و  1)اسلواکی 

 7500 7500 3800 - 1700 1700 1700 - (5و  1)اسلوونی 

 81300 32900 16900 - 137700 81200 41300 - اوکراين 

 1300 1300 1300 - 4800 4800 4800 - (6و  4)ايتالیا  

 1000 1000 1000 - 6000 6000 4500 - (6و  4)پرتغال 

 500 500 500 - 6500 6500 6500 - (5و  1)ترکیه 

 68200 100 - - 50700 1200 - - جمهوري چک  

 396900 271000 15300 - 260000 214500 24500 - (5)روسیه 

 3600 3600 - - 3000 3000 - - (6و  4و  3)رومانی  

 4700 4700 - - 4900 4900 - - (6و  4و  3و  1)سوئد 

 - - - - 1200 1200 - - (4و 1)فنالند 

 469700 427000 335100 253200 434800 415200 304400 227900  (1)قزاقستان 

 81300 - - - 66800 - - - (2و  1)گرينلند 

 13500 - - - - - - - (4و 1)مجارستان 

 6000 - - - 1000 - - - (6و  4)يونان  

 1239100 849200 413500 277500 1071500 829600 456900 275100 اروپا و اورآسیاجمع 

         خاورمیانه 

 5100 5100 - - 1100 1100 - - (5و  1) جمهوري اسالمی ايران

 38600 38600 - - 4800 4800 - - (1)اردن 

 43700 43700 - - 5900 5900 - - خاورمیانه جمع 

         آفریقا 

 189700 84800 61700 - 259600 237600 167900 - (6و  1)آفريقاي جنوبی 

 - - - - 32000 32000 - - (6و  4و  3)آفريقاي مرکزي 

 - - - - 19500 - - - (4و  1)الجزاير  

 59800 59800 - - 13700 13700 - - (3)انا بوتسو

 18500 18500 8500 - 39700 39700 38300 - (5و  3)تانزانیا  



      

 
  9119ترازنامه انرژي سال  020

 

 ... ادامه2024سال بتدای ورانیوم جهان در اقطعي و احتمالي اذخایر شناخته شده  ( :2-46جدول )
 )تن اورانيوم(

 نام کشور

 تماليمحدوده هزینه ذخایر اح محدوده هزینه ذخایر قطعي
 60کمتر از 

دالر بر 

کیلوگرم 

 اورانیوم

 00کمتر از 

دالر بر 

کیلوگرم 

 اورانیوم

کمتر از 

دالر  230

بر کیلوگرم 

 اورانیوم

کمتر از 

دالر  240

بر کیلوگرم 

 اورانیوم

 60کمتر از 

دالر بر 

کیلوگرم 

 اورانیوم

 00کمتر از 

دالر بر 

کیلوگرم 

 اورانیوم

کمتر از 

دالر  230

بر کیلوگرم 

 رانیوماو

کمتر از 

دالر  240

بر کیلوگرم 

 اورانیوم

 2400 - - - - - - - ((7و  6و  4و  3و  1)چاد 

 16100 16100 - - 11100 11100 - - (3)زامبیا 

 - - - - 1400 - - - (6و  4و  1)زيمباوه  

 2600 - - - 5000 - - - (6و  4و  3و  1)سومالی 

 1300 - - - 1400 - - - (6و  4و  3و  1)جمهوري دمكراتیک کنگو 

 1000 - - - 4800 4800 - - (6و  4)گابن 

 4600 1800 - - 9700 4400 - -  (3)ماالوي 

 3900 3900 - - 5000 5000 - - (1)مالی 

 1900 - - - - - - - (6و  4و  1)مصر 

 22800 15700 - - 1000 700 - - (3)موريتانی 

 172900 106800 - - 368500 335300 - - (3)نامیبیا  

 89200 42600 - - 336400 237400 - - (3)نیجر

 586700 350000 70200 - 1108800 921700 206200 - آفریقا جمع 

         آسیا و اقیانوسیه 

 654200 548500 ● ● 1400600 1269800 ● ● استرالیا 

 2200 2200 - - 5300 5300 1500 - (5و  1)اندونزي 

 153700 153700 120300 56900 136700 136700 102200 44300 (1)چین 

 - - - - 6600 6600 - - (3)ژاپن 

 63800 63800 63800 - 49800 49800 49800 - مغولستان 

 3000 - - - 900 - - - (1)ويتنام 

 8000 ● ● ● 149000 ● ● ● (7و  1)هندوستان 

 884900 768200 184100 56900 1748900 1468200 153500 44300 آسیا و اقیانوسیهجمع 

 3173000 2277000 799900 344400 4815000 3865000 1279900 713400 (0)جمع کل 

 Energy Agency        (A Joint Report by the OECD Nuclear Resources, Production and Demand, 81Uranium 20مأخذ: 
  and the International Atomic Energy Agency). 

 گردد: میشناخته شده ذخایر شناخته شده شامل ذخایر قطعی و احتمالی مالحظات: کل 
 ومیل و اوران رنلد یگیگردد که در حال حاضر مورد برداشلت قلرار م   یاطالق م یه آن دسته از مخازنب ) Resources)Reasonably Assured ذخایر قطعی

 قابل برآورد است.   قیورت دقبص تیفیارزش و ک زان،یقابل استحصال از آن به لحاظ م
اثبلات   یشناس نیزم یباال اریتوجه به شواهد بس ابگردد که وجود آن در منطقه  یاطالق م ی( به آن دسته از مخازنInferred Resources) یاحتمال ریذخا

 قیل دق زانیل م نیلی انجلام نشلده تع   ریذخلا  نیا یاج بر رواستخر نكهیا لیقرار داده، اما به دل دیئأدر منطقه وجود آن را مورد ت یاکتشاف اتیعمل ایشده است و 
 .ستیقابل استخراج در آن ممكن ن ومیاوران

 شده است. لیتعد یاتم یانرژ یالملل نیآژانس ب دیتول ینیب شیکشورها و روش پ یدر جا ریاخذ افتیباز بیشناخته شده  با استفاده از ضرا ریذخا (1
 سال اخیر صورت نگرفته است. 5( برآورد طی 4                          باشند. می برآوردیمقادیر ( 3                          اند.            ( ارقام به روز شده2
 باشد.سال اخیر می 5( برآورد براساس 5
  است.  "Red Book"های سابق ها مربوط به گزارشگزارش نشده و داده 7201( رقمی برای سال 6
 دالر بر کیلوگرم اورانیوم لحاظ شده است. 260ه منابع، ارائه نشده است. لذا مقادیر در ستون کمتر از محدوده هزین( 7
برخی ازکشورها برآوردهای ذخایر کم هزینه خود را به دلیل محرمانه دلیل اینكه دالر بر کیلوگرم اورانیوم به  80و  40مربوط به کمتر از  هایجمع ستون( 8

                                                    اعالم ننموده اند، بیشتر از مقدار اعالم شده در جدول است.یگری و یا هر دلیل دبودن 

  باشند. مقادیر در دسترس نمی 
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 2024سال ابتدای اورانیوم جهان در ممكن و فرضي ذخایر  ( :2-44جدول )
 )هزار تن اورانيوم(

 نام کشور

 ذخایر فرضيمحدوده هزینه  مكنذخایر ممحدوده هزینه 

دالر  00کمتر از 

بر کیلوگرم 

 اورانیوم

دالر  230کمتر از 

بر کیلوگرم 

 اورانیوم

دالر  240کمتر از 

بر کیلوگرم 

 اورانیوم

 230کمتر از 

دالر بر 

کیلوگرم 

 اورانیوم

 240کمتر از 

دالر بر 

کیلوگرم 

 اورانیوم

 جمع نامشخص

        آمریكای شمالي

 ● ● ● ● ● ● ● تحده آمريكا اياالت م

(1) کانادا 
 50.0 150.0 150.0 700.0 700.0 - 700.0 

 10.0 10.0 ● ● 3.0 3.0 ● (2)مكزيک 

 710.0 10.0 700.0 700.0 153.0 153.0 50.0  جمع آمریكای شمالي

        آمریكای مرکزی و جنوبي

 79.5 ● 79.5 ● 13.8 13.8 ● آرژانتین 

 500.0 500.0 ● ● 300.0 300.0 300.0 (1)برزيل 

 1.7 1.7 - - - - - (1)بولیوي 

(1)پرو 
 6.6 20.0 20.0 19.7 19.7 - 19.7 

 2.4 2.4 - - 2.3 - - (1)شیلی 

 217.0 ● 217.0 217.0 11.0 11.0 ● (2)کلمبیا 

 163.0 163.0 - - ● ● ● (2)ونزوئال 

 983.3 667.1 316.2 236.7 347.1 344.8 306.6 جمع آمریكای مرکزی و جنوبي 

        اروپا و اورآسیا 

(1)آلمان 
 ● ● ● ● ● 74.0 74.0 

 - - - - 24.8 24.8 24.8 (2)ازبكستان 

 - - - - 10.9 3.7 - (3)اسلواکی 

 - - - - 1.1 1.1 - (2)اسلوونی 

 375.0 255.0 120.0 - 22.5 8.4 - (1) اوکراين

 10.0 ● 10.0 10.0 - - - (2)ايتالیا 

 ● ● ● ● 25.0 ● ● (2)بلغارستان 

(2)پرتغال 
 1.0 1.5 1.5 ● ● ● ● 

 17.0 17.0 - - 223.0 0.2 - جمهوري چک 

 591.1 ● 591.1 390.1 143.9 115.1 115.1 روسیه 

 3.0 ● 3.0 3.0 3.0 3.0 ● (2)رومانی 

 300.0 ● 300.0 266.9 230.6 229.1 194.1 قزاقستان

 20.0 20.0 - - - - - (2)لهستان 

 - - - - 13.4 - - (1)مجارستان  



      

 
  9119ترازنامه انرژي سال  022

 

 ... ادامه2024سال ابتدای اورانیوم جهان در ممكن و فرضي ذخایر  ( :2-44جدول )
 )هزار تن اورانيوم( 

 نام کشور

 ذخایر فرضي محدوده هزینه  ذخایر ممكنمحدوده هزینه 

دالر  00کمتر از 

بر کیلوگرم 

 اورانیوم

 دالر 230کمتر از 

بر کیلوگرم 

 اورانیوم

دالر  240کمتر از 

بر کیلوگرم 

 اورانیوم

 230کمتر از 

دالر بر 

کیلوگرم 

 اورانیوم

 240کمتر از 

دالر بر 

کیلوگرم 

 اورانیوم

 جمع نامشخص

 ● ● ● ● 6.0 6.0 6.0 (2)يونان 

 1390.1 366.0 1024.1 670.0 705.7 392.9 341.0 جمع اروپا و اورآسیا 

          خاورمیانه 

(3) ايرانجمهوري اسالمی 
 - 12.4 12.4 - - 33.2 33.2 

 50.0 ● 50.0 - - - - (1)اردن  

 83.2 33.2 50.0 - 12.4 12.4 - جمع خاورمیانه 

        آفریقا 

(2) آفريقاي جنوبی
 - 74.0 159.0 243.0 411.0 280.0 691.0 

 25.0 ● 25.0 25.0 - - - (2)زيمباوه 

 1.5 1.5 - - - - - سنگال 

 19.6 19.6 - - - - - (4) موريتانی 

 110.7 110.7 - - 57.0 - - (4)نامیبیا 

 51.3 - 51.3 - 13.6 13.6 -  (2)نیجر

 899.1 411.8 487.3 268.0 229.6 87.6 - جمع آفریقا 

        آسیا و اقیانوسیه 

 - - - - 30.2 - - اندونزي 

 4.1 ● 4.1 4.1 3.6 3.6 3.6 (2)چین

 1390.0 ● 1390.0 1390.0 21.0 21.0 21.0 (1)مغولستان 

 321.6 321.6 ● ● 81.2 ● ● (1)ويتنام 

 50.9 50.9 ● ● 114.5 ● ●  هندوستان

 1766.6 372.5 1394.1 1394.1 250.5 24.6 24.6 جمع آسیا و اقیانوسیه 

 5832.3 1860.6 3971.7 3268.8 1698.3 1015.3 722.2 جمع کل

 Production and Demand (A Joint Report by the OECD Nuclear Energy AgencyResources -8anium 201Ur ,       مأخذ:
  and the International Atomic Energy Agency).  

 گردد: ذخایر کشف نشده شامل ذخایر ممكن و فرضی میمالحظات: 
گردد که در شرایط مساعد منطقله بله لحلاظ زملین شناسلی و      ه از ذخایری اطالق میبه آن دست  (Prognosticated Resources) ذخایر ممكن  -

 باشد.  معدنی و با توجه به ذخایر کشف شده قبلی در منطقه مورد نظر احتمال وجود آن بسیار باال می
ای احتملال وجلود آن   شرایط مسلاعد منطقله   گردد که فقط به لحاظبه آن دسته از ذخایری اطالق می  (Speculative Resources) ذخایر فرضی  -     

 ئید آن هنوز انجام نگرفته است.  أشود اما عملیات اکتشافی جهت تمیداده 
  اند.سال اخیر به روز نشده 5اند اما در شده گزارش 2017( ارقام در سال 1
 های گذشته است. گزارش نشده و رقم مربوط به سال 7201ارقام در سال ( 2
             اند. سال اخیر  برآورد شده 5های ساس دادهارقام برا( 3

 باشند. مقادیر در دسترس نمی                                                                              باشند. مقادیر برآوردی می( 4
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  2024و  2026های کشورها بین سالاورانیوم تغییرات ذخایر شناخته شده  ( :2-46جدول )
 تن اورانيوم(هزار )

 تغییرات  2024 2026 گروه هزینه / کشور نام مناطق

     آمریكای شمالي 

 کانادا

    ذخایر قطعی:

 0.2- 255.9 256.1 دالر بر کیلوگرم اورانیوم 40کمتر از 

 35.1 275.2 240.1 دالر بر کیلوگرم اورانیوم 80کمتر از 

 35.5 409.7 374.2 لوگرم اورانیومدالر بر کی 130کمتر از 

 106.4 592.9 486.5 دالر بر کیلوگرم اورانیوم 260کمتر از 

    :احتمالیذخایر 

 17.5- 7.6 25.1 دالر بر کیلوگرم اورانیوم 40کمتر از 

 46.6- 35.2 81.8 دالر بر کیلوگرم اورانیوم 80کمتر از 

 30.1- 104.7 134.8 دالر بر کیلوگرم اورانیوم 130کمتر از 

 36.3 253.5 217.2 دالر بر کیلوگرم اورانیوم 260کمتر از 

 مكزيک

    ذخایر قطعی:

  - - دالر بر کیلوگرم اورانیوم 40کمتر از 

 1.2- - 1.2 دالر بر کیلوگرم اورانیوم 80کمتر از 

 - 1.8 1.8 دالر بر کیلوگرم اورانیوم 130کمتر از 

 - 1.8 1.8 ر کیلوگرم اورانیومدالر ب 260کمتر از 

    :احتمالیذخایر 

 0.6- - 0.6 دالر بر کیلوگرم اورانیوم 40کمتر از 

 0.6- - 0.6 دالر بر کیلوگرم اورانیوم 80کمتر از 

 1.0 1.9 0.9 دالر بر کیلوگرم اورانیوم 130کمتر از 

 1.6 3.2 1.6 دالر بر کیلوگرم اورانیوم 260کمتر از 

     ی مرکزی و جنوبيآمریكا

 آرژانتین 

    ذخایر قطعی:

 2.4 11.0 8.6 دالر بر کیلوگرم اورانیوم 130کمتر از 

 2.4 11.0 8.6 دالر بر کیلوگرم اورانیوم 260کمتر از 

    :احتمالی ذخایر 

 9.1 19.0 9.9 دالر بر کیلوگرم اورانیوم 130کمتر از 

 9.0 20.0 11.0 انیومدالر بر کیلوگرم اور 260کمتر از 

     اروپا و اورآسیا

 ازبكستان

    ذخایر قطعی:

 0.5 37.4 36.9 دالر بر کیلوگرم اورانیوم 40کمتر از 

 0.5 37.4 36.9 دالر بر کیلوگرم اورانیوم 80کمتر از 

 3.0 57.6 54.6 دالر بر کیلوگرم اورانیوم 130کمتر از 

 3.0 57.6 54.6 انیومدالر بر کیلوگرم اور 260کمتر از 

    :احتمالی ذخایر 

 3.0 24.3 21.3 دالر بر کیلوگرم اورانیوم 40کمتر از 

 3.0 24.3 21.3 دالر بر کیلوگرم اورانیوم 80کمتر از 

 6.0 81.5 75.5 دالر بر کیلوگرم اورانیوم 130کمتر از 

 6.0 81.5 75.5 دالر بر کیلوگرم اورانیوم 260کمتر از 



      

 
  9119ترازنامه انرژي سال  029

 

 ... ادامه  2024و  2026های اورانیوم کشورها بین سالذخایر شناخته شده تغییرات  ( :2-46ل )جدو
 تن اورانيوم(هزار )

 تغییرات  2024 2026 گروه هزینه نام مناطق 

 اسپانیا 

    ذخایر قطعی:

 9.8 9.8 - دالر بر کیلوگرم اورانیوم 40کمتر از 

 23 23 - مدالر بر کیلوگرم اورانیو 80کمتر از 

 23 23 - دالر بر کیلوگرم اورانیوم 130کمتر از 

 10.1 23 12.9 دالر بر کیلوگرم اورانیوم 260کمتر از 

    :احتمالی ذخایر 

 - - - دالر بر کیلوگرم اورانیوم 40کمتر از 

 11.4 11.4 - دالر بر کیلوگرم اورانیوم 80کمتر از 

 11.4 11.4 - رانیومدالر بر کیلوگرم او 130کمتر از 

 9.6- 11.4 21.0 دالر بر کیلوگرم اورانیوم 260کمتر از 

 روسیه

    ذخایر قطعی:

 2.8- 24.5 27.3 دالر بر کیلوگرم اورانیوم 80کمتر از 

 13.9- 214.5 228.4 دالر بر کیلوگرم اورانیوم 130کمتر از 

 13.8- 260.0 273.8 دالر بر کیلوگرم اورانیوم 260کمتر از 

    :احتمالی ذخایر 

 5.1- 15.3 20.4 دالر بر کیلوگرم اورانیوم 80کمتر از 

 8.4- 271.0 279.4 دالر بر کیلوگرم اورانیوم 130کمتر از 

 24.5- 396.9 421.4 دالر بر کیلوگرم اورانیوم 260کمتر از 

 قزاقستان

    ذخایر قطعی:

 189.4 227.9 38.5 دالر بر کیلوگرم اورانیوم 40کمتر از 

 75.1 304.4 229.3 دالر بر کیلوگرم اورانیوم 80کمتر از 

 139.4 415.2 275.8 دالر بر کیلوگرم اورانیوم 130کمتر از 

 71.6 434.8 363.2 دالر بر کیلوگرم اورانیوم 260کمتر از 

    :احتمالی ذخایر 

 194.2 253.2 59.0 دالر بر کیلوگرم اورانیوم 40کمتر از 

 102.8- 335.1 437.9 دالر بر کیلوگرم اورانیوم 80کمتر از 

 42.5- 427.0 469.5 دالر بر کیلوگرم اورانیوم 130کمتر از 

 108.7- 469.7 578.4 دالر بر کیلوگرم اورانیوم 260کمتر از 

     خاورمیانه 

 اردن

    :قطعیذخایر 

 4.8 4.8 - دالر بر کیلوگرم اورانیوم 130کمتر از 

 4.8 4.8 - دالر بر کیلوگرم اورانیوم 260 کمتر از

    :احتمالی ذخایر 

 9.1- 38.6 47.7 دالر بر کیلوگرم اورانیوم 130کمتر از 

 9.1- 38.6 47.7 دالر بر کیلوگرم اورانیوم 260 کمتر از

 جمهوري اسالمی ايران

    :احتمالی ذخایر 

 2.4 5.1 2.7 ورانیومدالر بر کیلوگرم ا 130کمتر از 

 2.4 5.1 2.7 دالر بر کیلوگرم اورانیوم 260 کمتر از

     آفریقا 

 زامبیا 

    ذخایر قطعی:

 1.2 11.1 9.9 دالر بر کیلوگرم اورانیوم 130کمتر از 

 1.2 11.1 9.9 دالر بر کیلوگرم اورانیوم 260کمتر از 

    :احتمالی ذخایر 

 1.4 16.1 14.7 یلوگرم اورانیومدالر بر ک 130کمتر از 

 1.4 16.1 14.7 دالر بر کیلوگرم اورانیوم 260کمتر از 
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 ... ادامه  2024و  2026های اورانیوم کشورها بین سالذخایر شناخته شده تغییرات  ( :2-46جدول )
 تن اورانيوم(هزار )

 تغییرات  2024 2026 گروه هزینه نام کشور 

 مالی

    ذخایر قطعی:

 3.5- 5.0 8.5 دالر بر کیلوگرم اورانیوم 130کمتر از 

 3.5- 5.0 8.5 دالر بر کیلوگرم اورانیوم 260کمتر از 

    :احتمالی ذخایر 

 0.6- 3.9 4.5 دالر بر کیلوگرم اورانیوم 130کمتر از 

 0.6- 3.9 4.5 دالر بر کیلوگرم اورانیوم 260کمتر از 

 نامیبیا 

    :قطعی ذخایر 

 145.7 335.3 189.6 دالر بر کیلوگرم اورانیوم 130کمتر از 

 70.1 368.5 298.4 دالر بر کیلوگرم اورانیوم 260کمتر از 

    :احتمالی ذخایر 

 29.3 106.8 77.5 دالر بر کیلوگرم اورانیوم 130کمتر از 

 8.3 172.9 164.6 دالر بر کیلوگرم اورانیوم 260کمتر از 

 نیجر

    عی:ذخایر قط

 17.7- - 17.7 دالر بر کیلوگرم اورانیوم 80کمتر از 

 2.1 237.4 235.3 دالر بر کیلوگرم اورانیوم 130کمتر از 

 20.4 336.4 316.0 دالر بر کیلوگرم اورانیوم 260کمتر از 

    :احتمالی ذخایر 

 13.6- 42.6 56.2 دالر بر کیلوگرم اورانیوم 130کمتر از 

 6.1- 89.2 95.3 دالر بر کیلوگرم اورانیوم 260کمتر از 

     آسیا و اقیانوسیه

 استرالیا

    ذخایر قطعی:

 134.6 1269.8 1135.2 دالر بر کیلوگرم اورانیوم 130کمتر از 

 250.6 1400.6 1150.0 دالر بر کیلوگرم اورانیوم 260کمتر از 

    :احتمالی ذخایر 

 19.6 548.5 528.9 رم اورانیومدالر بر کیلوگ 130کمتر از 

 23.4 654.2 630.8 دالر بر کیلوگرم اورانیوم 260کمتر از 

 چین

    ذخایر قطعی:

 5.4 44.3 38.9 دالر بر کیلوگرم اورانیوم 40کمتر از 

 7.2 102.2 95.0 دالر بر کیلوگرم اورانیوم 80کمتر از 

 8.4 136.7 128.3 دالر بر کیلوگرم اورانیوم 130کمتر از 

 8.4 136.7 128.3 دالر بر کیلوگرم اورانیوم 260کمتر از 

    :احتمالیذخایر 

 3.1- 56.9 60.0 دالر بر کیلوگرم اورانیوم 40کمتر از 

 9.1 120.3 111.2 دالر بر کیلوگرم اورانیوم 80کمتر از 

 9.5 153.7 144.2 دالر بر کیلوگرم اورانیوم 130کمتر از 

 9.5 153.7 144.2 دالر بر کیلوگرم اورانیوم 260کمتر از 

 هندوستان

    ذخایر قطعی:

 28.0 149.0 121.0 دالر بر کیلوگرم اورانیوم260کمتر از 

    :احتمالیذخایر 

 9.7- 8.0 17.7 دالر بر کیلوگرم اورانیوم 260کمتر از 

 Energy Agency        oint Report by the OECD Nuclear(A J Resources, Production and Demand, 81Uranium 20مأخذ: 
  and the International Atomic Energy Agency). 



      

 
  9119ترازنامه انرژي سال  022

 

 های مختلف جهان طي سال تولید اورانیوم ( :2-40جدول )
 )تن اورانيوم(

 2024جمع تا پایان سال  2024 2026 2026 2026قبل از  نام کشور

      آمریكای شمالي

(1)ده آمريكا اياالت متح
 371909 1889 1427 979 376204 

(2) کانادا
 474821 9136 13325 14039 511321 

 49 - - - 49 مكزيک 

 887574 15018 14752 11025 846779 جمع آمریكای شمالي

      آمریكای مرکزی و جنوبي 

 2582 - - - 2582 آرژانتین 

 4216 - 44 55 4117 برزيل 

 6798 - 44 55 6699 و جنوبي  یمرکزجمع آمریكای 

      اروپا و اورآسیا 

 219653  (3) آلمان
(6)

 33 - 
(6)

 45 219731 

(7) ازبكستان 
 125191 

(7)
 2700 

(7)
 2400 

(7)
 2400 132691 

 5028 - - - 5028 اسپانیا 

 211 - - - 211 اسلواکی 

 382 - - - 382 اسلوونی 

 131436 808 824 954 128850 اوکراين 

 686 - - - 686 بلژيک

 16364 - - - 16364 بلغارستان 

 3720 - - - 3720 پرتغال 

 112055 138 152 154 111611 (4)جمهوري چک 

 164904 3005 3055 2991 155853 روسیه 

(7) رومانی
 18819 

(7)
 80 

(7)
 75 - 18974 

 200 - - - 200 سوئد 

 102886 - - - 102886 (5)  شوروي سابق

 80968 (1)فرانسه 
(6)

 3 
(6)

 2 
(6)

 3 80976 

 30 - - - 30 فنالند 

 293202 24689 23806 22781 221926 قزاقستان 

 650 - - - 650 لهستان 

 21065 مجارستان 
(6)

 2 
(6)

 4 
(6)

 4 21075 

 1305201 31092 30318 29698 1214093 ااروپا و اورآسیجمع 
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 ... ادامههای مختلفان طي سالجه تولید اورانیوم ( :2-40جدول )
 )تن اورانيوم(

 2024جمع تا پایان سال  2024 2026 2026 2026قبل از  نام کشور

      خاورمیانه 

 84 8 10 11 55 جمهوري اسالمی ايران 

 84 8 10 11 55 خاورمیانه جمع 

      آفریقا 

 566 158944 آفريقاي جنوبی
(7)

 393 
(7)

 490 160393 

(7) موکراتیک کنگو جمهوري د
 25600 - - - 25600 

 86 - - - 86 زامبیا

 25403 - - - 25403 گابن 

 785 - - - 785 ماداگاسكار 

 4217 - - 369 3848 ماالوي 

 127004 3593 2992 3246 117173 نامیبیا 

 127960 نیجر 
(7)

 4223 
(7)

 4116 
(7)

 3477 139776 

 483264 7560 7501 8404 459799 ع آفریقا جم

      آسیا و اقیانوسیه

 206620 6313 5636 5000 189671 استرالیا 

(7) (7)پاکستان 
 1394 

(7)
 45 

(7)
 45 

(7)
 45 1529 

(7) چین
 38299 1550 1600 1650 43099 

 84 - - - 84 ژاپن 

 535 - - - 535 مغولستان 

(7) (7)هندوستان 
 11013 385 385 385 12168 

 264035 8393 7666 6980 240996 یانوسیه ع آسیا و اقجم

 OECD 1480738 16217 20546 21521 1539022 کشورهاي

 2946956 62071 60291 56173 2768421 جمع کل

 Energy Agency       (A Joint Report by the OECD Nuclear Resources, Production and Demand -8201 Uraniumمأخذ: 
  and the International Atomic Energy Agency). 

 به روز شده است. 2014( اطالعات قبل از سال 1
 های بازیافت بوده است. تن اورانیوم تولیدی حاصل از پاالیشگاه 17شامل  2015تن اورانیوم و در سال  14شامل  2014( در سال 2
 باشد.می 8144و  1446های )آلمان شرقی( بین سال تن اورانیوم تولید شده در جمهوری دموکراتیك آلمان سابق 213380( شامل 3
 باشد.می 1442و  1446های تن اورانیوم تولید شده در چكسلواکی سابق و جمهوری فدرال چك و  اسلواك بین سال 102241( شامل 4
 باشد. های شوروی سابق، استونی، قرقیزستان، تاجیكستان و ازبكستان می( شامل تولید جمهوری5
 های بازیافت معادن بوده است. د صرفاً براساس فعالیت( تولی6
 باشند.  می برآوردیمقادیر  (7



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سنگ ذخایر زغال  -

 سنگ به تفکيک مناطق و کشورها انواع زغالو مصرف توليد   -

 ها هاي آن به تفکيک بخشسنگ جهان و فرآوردهنهایي زغالمصرف   -

 سنگ به تفکيک مناطق و کشورهاواردات و صادرات انواع زغال  -

 عرضه و مصرف نهایي زغال سخت  -

 سنگ قيمت زغال  -

 يو نيروگاه ، خانگيدر بخش صنعتحرارتي و کک شو سنگ قيمت زغال  -

 سنگشاخص قيمت اسمي و واقعي مصرف کنندگان نهایي زغال  -

  سنگ شاخص قيمت عمده فروشي و خرده فروشي زغال  -

 
 سنگ زغالجداول  -5-8-2
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 2217سنگ جهان در پايان سال ذخاير تثبيت شده زغال ( :2-96دول )ج
 )ميليون تن(

 نام كشور
آنتراسيت و 

 بيتومينه

ليگنيت و نيمه 

 بيتومينه
 جمع

كل  درسهم 

 )درصد(

 نسبت ذخاير

(1)به توليد
 

      آمريكاي شمالي

 357 24.2 250916 30116 220800 اياالت متحده آمريكا 

 111 0.6 6582 2236 4346 كانادا 

 116 0.1 1211 51 1160 مكزيك

 335 25.0 258709 32403 226306 جمع آمريكاي شمالي

      آمريكاي مركزي و جنوبي

 0.6 6596 5049 1547 برزيل
(2)

 

 55 0.5 4881 - 4881 كلمبيا 

 0.1 731 - 731 ونزوئال 
(2) 

 0.2 1808 24 1784 ساير 
(2) 

 141 1.35 14016 5073 8943 جنوبيآمريكاي مركزي و  جمع

      اروپا و اورآسيا

 206 3.5 36108 36100 8 آلمان 

 340 0.1 1375 - 1375 ازبكستان 

 427 0.1 1187 319 868 اسپانيا 

 23 ◊ 70 - 70 انگلستان 

 3.3 34375 2336 32039 اوكراين
(2) 

 69 0.2 2366 2174 192 بلغارستان 

 115 1.1 11353 10975 378 تركيه 

 81 0.4 3640 2541 1099 جمهوري چك 

 391 15.5 160364 90730 69634 روسيه

 11 ◊ 291 280 11 روماني 

 188 0.7 7514 7112 402 صربستان

 230 2.5 25605 - 25605 قزاقستان

 203 2.5 25811 6003 19808 لهستان

 366 0.3 2909 2633 276 مجارستان

 76 0.3 2876 2876 - يونان 

 121 0.8 7789 5172 2617 ساير

 265 31.3 323633 169251 154382 سيا آورا جمع اروپا و



      

 
  2169رژي سال ترازنامه ان 121

 

  ... ادامه 2217سنگ جهان در پايان سال ذخاير تثبيت شده زغال ( :2-96جدول )
 )ميليون تن(

 نام كشور
آنتراسيت و 

 بيتومينه

ليگنيت و نيمه 

 بيتومينه
 جمع

كل در سهم 

 )درصد(

 نسبت ذخاير

(1)به توليد
 

 (2) 0.1 1203 - 1203  خاورميانه 

      آفريقا

 39 1.0 9893 - 9893 آفريقاي جنوبي

 171 0.1 502 - 502 زيمبابوه

 184 0.3 2822 66 2756 ساير 

 53 1.39 14420 66 14354 جمع آفريقا و خاورميانه 

      آسيا و اقيانوسيه 

 301 14.0 144818 76508 68310 استراليا 

 49 2.2 22598 7530 15068 اندونزي 

 0.3 3064 2857 207 پاكستان 
(2) 

 65 0.1 1063 1063 - تايلند 

 39 13.4 138819 7968 130851 چين 

 0.7 7575 6750 825 زالندنو 
(2) 

 252 ◊ 350 10 340 ژاپن 

 219 ◊ 326 - 326 كره جنوبي 

 51 0.2 2520 1350 1170 مغولستان 

 88 0.3 3360 244 3116 ويتنام 

 136 9.4 97728 4942 92786     هند 

 31 0.2 2013 687 1326 ساير 

 79 41.0 424234 109909 314325  جمع آسيا و اقيانوسيه 

 134 100.0 1035012 316702 718310 جهان  جمع

 OECD  320377 177608 497985 48.1 282 كشورهاي

 OECD 397933 139094 537027 51.9 91كشورهاي غير 

 164 7.4 76329 53416 22913 كشور عضو اتحاديه اروپا 82

 .BP Amoco Statistical Review of World Energy, 2018 Edition                                                                           مأخذ:
  برآورد شده است. BPبراساس آمار منتشره از سوی به میزان تولید زغال سنگ ( محاسبه این قسمت از تقسیم جمع ذخیره زغال سنگ 1
   سال است.            055(  نسبت ذخایر به تولید بیش از 2
   د. نباش مي 50/5كمتر از مقادیر 
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 (هزار تن)                            (1) 2217و  2219، 2227هاي طي سال سنگ در جهان زغالو مصرف توليد  ( :2-72جدول )

 نام كشور
 مصرف  توليد

2227 2219 2217 2227 2219 2217 

       آمريكاي شمالي

 640711 657698 1027008 701569 659988 1039163 اياالت متحده آمريكا

 36410 37114 63388 61364 61331 74049 كانادا 

 20588 20392 21058 11776 12567 16217 مكزيك

 697709 715204 1111454 774709 733886 1129429 يكاي شماليجمع آمر
       آمريكاي مركزي و جنوبي

 1176 1237 1363 23 23 110 آرژانتين 

 - - - - - - اكوادور

 26027 25647 20915 4818 7005 5965 برزيل

 1179 1150 1180 301 251 112 پرو 

 12697 12959 5721 2495 2525 243 شيلي 

 7094 9206 3697 89439 90512 69902 بيا كلم

 437 169 152 749 749 6097 ونزوئال 

 4168 3656 1710 - 13 13 ساير

 52778 54024 34738 97825 101078 82442 آمريكاي مركزي و جنوبي جمع 
       اروپا و اورآسيا

 - - - - - - آذربايجان

 222176 231531 250320 175122 175625 204594 آلمان 

 3425 3526 4371 - - 1 اتريش 

 4000 4328 3608 4000 4349 3442 ازبكستان

 22555 19192 42669 2777 1800 17182 اسپانيا 

 20008 18993 17395 20056 15778 17019 استوني

 6085 6086 7956 1836 1847 2111 اسلواكي 

 14373 17883 62903 3041 4178 16540 انگلستان 

 46748 54373 71201 24794 36156 59147 ناوكراي

 15334 17044 25122 - - 158 ايتاليا 

 5200 5772 5876 3593 3187 2773 ايرلند 

 3719 3660 6518 - - - بلژيك 

 35136 31902 33603 34276 31231 28453 بلغارستان 

 5450 4801 4742 - - - پرتغال 

 1761 1371 187 1760 1361 181 تاجيكستان

 - - - - - - تركمنستان 

 112750 106531 98335 76644 73004 75364 تركيه 

 44702 46104 58337 44911 45313 62626 جمهوري چك 

 2652 3387 7901 - - - دانمارك 

 647 2474 2323 - 1362 2507 (روسيه سفيدبالروس )

 228820 218626 213357 388163 367544 290308 روسيه

 25616 24058 39588 25675 22987 35781 روماني 

 3032 3154 4091 356 424 520 سوئد 

 175 181 268 - - - سوئيس 

 13876 12841 20563 - - - فرانسه

 9784 10543 17107 3085 3031 4447 فنالند 

 3018 2203 1419 1851 1851 395 قرقيزستان 

 78971 79308 72748 105965 103074 97828 قزاقستان

 135646 135108 142865 126540 130631 144944 لهستان

 68 81 121 - - - لوكزامبورگ



      

 
  2169رژي سال ترازنامه ان 122

 

 )هزار تن(                 ... ادامه(1) 2217و  2219، 2227هاي طي سال سنگ در جهان زغالو مصرف توليد  ( :2-72جدول )

 نام كشور
 مصرف  توليد

2227 2219 2217 2227 2219 2217 

 252 276 446 - 17 53 ي ليتوان

 9618 10581 12053 7954 9216 9818 مجارستان

 832 712 756 131 818 4073 نروژ 

 14748 16513 13465 - - - هلند

 38037 34563 67083 37383 32638 66308 يونان 

 75591 75687 69543 71650 71094 65945 ساير 

 1204805 1203393 1378840 1161563 1138516 1212518 جمع اروپا و اورآسيا

 12196 14428 16128 1564 1538 2094 خاورميانه 

       آفريقا 

 186142 185895 182486 257107 255309 247666 آفريقاي جنوبي 

 - - 939 - - - الجزاير 

 - - - - - - ليبي 

 598 257 1645 - - - مصر 

 6745 6490 4757 - - - مراكش 

 125 46 23 46 46 23 نيجريه 

 9778 9262 6588 17748 10634 4962 ساير 

 203388 201950 196438 274901 265989 252651 جمع آفريقا 

       آسيا و اقيانوسيه 

 117715 116666 141022 501056 500343 391039 استراليا 

 100771 94460 54015 487607 463477 248832 اندونزي 

 3831 3403 1166 1161 1022 388 بنگالدش 

 14480 9253 10111 4441 4088 4124 پاكستان 

 34106 34517 31962 16280 16979 18239 تايلند 

 3653700 3642772 2786321 3158630 3057725 2592768 چين 

 67590 65320 65076 - - - چين تايپه

 2411 2403 3316 2941 2870 4834 زالندنو 

 188830 187256 188272 1322 1288 1280 ژاپن 

 732 681 - - - - سنگاپور 

 27066 24708 10324 11578 11211 3394 فيليپين 

 150461 134910 92044 1486 1726 2886 كره جنوبي 

 9714 9714 26617 18893 31060 30338 كره شمالي 

 33567 29861 14206 2885 2259 1075 مالزي 

 54665 49811 17172 40382 38527 42483 ويتنام 

 941606 901921 537472 723930 703497 482188 هند

 5444879 5349567 3999569 5038290 4884800 3835440 جمع آسيا و اقيانوسيه 

 7615755 (2) 7538566 6737167 7348852 (2) 7125807 6514574 جمع جهان 

 OECD  2163164 1743904 1791245 2431925 1891750 1886745 كشورهاي

 OECD 4351410 5381903 5557607 4305242 5646816 5729010كشورهاي غير 

 626764 662502 851726 462871 481256 617874 كشور اتحاديه اروپا 82

 .IEA, International Energy Agency, Online Data Services, www.iea.org                                                            مأخذ:
    باه   2512نفتي از ساال  سنگ د. باش مينفتي سنگ و های بیتومینه  زغالآنتراسیت، كك شو، نیمه بیتومینه، لیگنیت، زغال نارس و سایر شامل سنگ ( زغال1

 ت آورد. را به دسسازی  های ككهای گاز و كك كورهگاز كارخانهتوان از سنگ نفت ميسنگ اضافه شده است. ستون زغال

 گردد. مي OECD و غیر OECDكشورهای سنگ نارس تن تولید و مصرف زغالهزار 15211و  9558( شامل 2
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 2215-2217 و 2227هاي سالدر به تفكيك كشورها  (1)سنگ كك شو و حرارتيوليد زغالت ( :2-71جدول )
 )هزار تن( 

 نام كشور
2227 2215 2219 2217 

 حرارتي كك شو حرارتي كك شو يحرارت كك شو حرارتي كك شو

         آمريكاي شمالي

 572577 65427 543539 50136 689985 57521 920565 47307 اياالت متحده آمريكا
 25257 26860 26353 25016 24785 27341 30697 32811 كانادا 

 6790 4566 7692 4399 7126 3113 11053 4322 مكزيك
 604624 96853 577584 79551 721896 87975 962315 84440 جمع آمريكاي شمالي

         آمريكاي مركزي و جنوبي

 23 - 23 - 34 - 110 - آرژانتين 
 - - - - - - - - اكوادور 

 3326 - 3525 - 4469 - 3504 144 برزيل
 301 - 251 - 243 - 112 - پرو 

 2495 - 2525 - 3143 - 243 - شيلي 

 83457 5982 86160 4352 80930 4618 68692 1210 كلمبيا 
 749 - 749 - 830 - 6097 - ونزوئال 

 - - - - - - - - ساير
 90351 5982 93233 4352 89649 4618 78758 1354 آمريكاي مركزي و جنوبي جمع 

         اروپا و اورآسيا

 - - - - - - - - آذربايجان 

 1474 2362 1914 2164 2806 3843 10432 13753 لمان آ

 - - - - - - - - اتريش 
 376 - 360 - 367 - 160 - ازبكستان

 2777 - 1800 - 3064 - 11002 - اسپانيا 
 - - - - - - - - استوني

 - - - - - - - - اسلواكي 

 3002 39 4125 53 8526 72 16274 266 انگلستان 
 19558 5236 25122 10495 23853 10611 37218 21534 اوكراين

 - - - - 81 - 158 - ايتاليا 
 - - - - - - - - ايرلند 
 - - - - - - - - بلژيك 

 - - - - - - 35 - بلغارستان 

 - - - - - - - - پرتغال 
 1707 - 1311 - 985 - 181 - تاجيكستان
 - - - - - - - - تركمنستان 

 1869 675 2070 695 1525 767 2559 684 تركيه 
 2688 2913 3401 3384 4148 4088 5220 7674 جمهوري چك 

 - - - - - - - - دانمارك 
 - - - - - - - - بالروس )روسيه سفيد( 

 225672 85952 209098 83764 195164 82869 160437 57441 روسيه
 - - - - 10 - 12 - روماني 

 - - - - - - - - سوئد 

 - - - - - - - - سوئيس 

 - - - - - - - - فرانسه 
 - - - - - - - - فنالند 

 248 - 248 - 345 - 51 - قرقيزستان 
 84758 15468 81856 15468 84773 17020 82286 11172 قزاقستان

 52999 12380 57181 13204 59191 12985 73770 13636 لهستان

 - - - - - - - - لوكزامبورگ 



      

 
  2169رژي سال ترازنامه ان 129

 

 ... ادامه2215-2217 و 2227هاي تفكيك كشورها در سال به (1)سنگ كك شو و حرارتيتوليد زغال ( :2-71جدول )
 )هزار تن( 

 نام كشور
2227 2215 2219 2217 

 حرارتي كك شو حرارتي كك شو حرارتي كك شو حرارتي كك شو

 - - - - - - - - ليتواني 

 - - - - - - - - مجارستان

 131 - 818 - 1106 - 4073 - نروژ 

 - - - - - - - - هلند

 - - - - - - - - ان يون

 84 - 6 - 99 - 4981 - ساير 

 397343 125025 389310 129227 386043 132255 408849 126160 جمع اروپا و اورآسيا

 206 909 206 909 186 909 626 1039  خاورميانه

         آفريقا 

 252691 4416 251567 3742 252177 3248 245317 2349 آفريقاي جنوبي 

 - - - - - - - - اير الجز

 - - - - - - - - ليبي 

 - - - - - - - - مصر 

 - - - - - - - - مراكش 

 46 - 46 - 47 - 23 - نيجريه

 10082 7419 6069 4314 8402 5237 4140 644 ساير 

 262819 11835 257682 8056 260626 8485 249480 2993 جمع آفريقا 

         آسيا و اقيانوسيه 

 253795 190000 249568 189302 256014 191056 179587 141959 ستراليا ا

 485767 1840 460137 3340 452542 2230 247096 1736 اندونزي 

 1161 - 1022 - 676 - 388 - بنگالدش 

 3232 - 3584 - 3389 - 3065 - پاكستان 

 - - - - - - - - تايلند 

 2619052 539578 2510708 547017 2812582 593047 2196633 396135 چين 

 - - - - - - - - چين تايپه 

 1449 1173 1386 1171 1732 1333 2651 1923 زالندنو 

 1322 - 1288 - 1265 - 1280 -  ژاپن 

 - - - - - - - - سنگاپور 

 11578 - 11211 - 7378 - 3394 - فيليپين 

 1486 - 1726 - 1764 - 2886 - كره جنوبي 

 18893 - 31060 - 27490 - 30338 - شمالي  كره

 2885 - 2259 - 2559 - 1075 - مالزي 

 40382 - 38527 - 41484 - 41850 - ويتنام

 635558 40920 601131 57136 578343 53014 422627 25581  هند

 17535 25773 7442 19998 6183 12613 4315 1913 ساير 

 4094095 799284 3921049 817964 4193401 853293 3137185 569247 جمع آسيا و اقيانوسيه 

 5449438 1039888 5239064 1040059 5651801 1087535 4837213 785233 جهان جمع 

 OECD  264335 1272450 302119 1066261 289524 905386 306395 930111 كشورهاي

 OECD 520898 3564763 785416 4585540 750535 4333678 733493 4519327كشورهاي غير 
 62940 17694 68421 18805 77826 20988 116903 35329 كشور اتحاديه اروپا 82

 .IEA, International Energy Agency, Online Data Services, www.iea.org                                                            مأخذ:
گردد.س و سنگ نفتي نميسنگ لیگنیت، نارزغال( شامل 1
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 2215-2217 و 2227هاي به تفكيك كشورها در سال (1)سنگ كك شو و حرارتيمصرف زغال ( :2-72جدول )
 )هزار تن( 

 نام كشور
2227 2215 2219 2217 

 حرارتي كك شو حرارتي كك شو حرارتي كك شو  حرارتي كك شو

         آمريكاي شمالي

 560453 15916 576096 14384 633171 17708 934633 20524 اياالت متحده آمريكا

 25295 2283 26023 2378 27720 2739 44017 8538 كانادا 

 15614 4698 15087 4852 13628 5052 14368 5887 مكزيك

 601362 22897 617206 21614 674519 25499 993018 34949 جمع آمريكاي شمالي

         آمريكاي مركزي و جنوبي

 617 559 686 551 908 671 561 802 آرژانتين 

 - - - - - - - - اكوادور 

 12869 11666 12381 10398 14316 10379 8212 10376 برزيل

 1179 - 1150 - 1119 - 1180 - پرو 

 12122 575 12492 467 11627 566 5027 694 شيلي 

 4063 3031 6059 3147 5989 3200 3175 522 كلمبيا 

 437 - 169 - 187 - 152 - ال ونزوئ

 4168 - 3643 - 3416 - 1697 - ساير

 35455 15831 36580 14563 37562 14816 20004 12394 آمريكاي مركزي و جنوبي جمع 

         اروپا و اورآسيا

 - - - - - - - - آذربايجان 

 36157 14652 45358 15132 49830 11719 46835 23000 آلمان 

 1652 1763 1700 1816 1978 1773 2457 1900 اتريش 

 376 - 360 - 367 - 160 - ازبكستان

 20809 1746 17330 1862 22580 1834 32696 3667 اسپانيا 

 45 - 27 - 29 - 130 - استوني

 1084 2720 948 2718 1026 2739 2167 2854 اسلواكي 

 11344 3029 15108 2775 32525 5069 55702 7201 انگلستان 

 29712 17036 35570 18278 33387 16445 41931 28883 اوكراين

 13023 2309 14602 2440 17210 2246 18921 6197 ايتاليا 

 1788 - 2245 - 2315 - 2551 - ايرلند 

 2098 1621 2022 1638 2479 1677 3070 3448 بلژيك 

 881 - 901 - 1115 - 4165 751 بلغارستان 

 5450 - 4801 - 5504 - 4742 - پرتغال 

 1708 - 1321 - 998 - 187 - تاجيكستان

 - - - - - - - - تركمنستان 

 34660 6390 32285 6296 29199 6654 20202 5816 تركيه 

 3573 3402 4771 3117 4177 3704 5661 4099 جمهوري چك 

 2652 - 3387 - 3136 - 7901 - دانمارك 

 647 - 618 - 680 - 83 - بالروس )روسيه سفيد(

 94861 62733 85398 62654 85805 65160 95505 46529 روسيه 

 832 1 785 10 815 14 1624 2883 روماني 

 1089 1513 1131 1542 1210 1592 1194 1998 سوئد 

 52 - 51 - 77 - 183 -  سوئيس 

 9304 4514 8391 4343 8447 4465 14368 6144 فرانسه 

 3197 1187 3696 1200 2798 1254 5657 1418 فنالند 

 1384 - 911 - 1515 - 1157 - قرقيزستان

 61118 14341 61244 14341 58262 15553 57692 10910 قزاقستان 



      

 
  2169رژي سال ترازنامه ان 122

 

 ... ادامه2215-2217و  2227هاي به تفكيك كشورها در سال (1)سنگ كك شو و حرارتيمصرف زغال ( :2-72جدول )
 )هزار تن( 

 نام كشور
2227 2215 2219 2217 

 حرارتي كك شو حرارتي كك شو حرارتي كك شو حرارتي كك شو

 61105 13374 61540 13178 58464 13457 71694 13642 لهستان 

 68 - 81 - 73 - 121 - لوكزامبورگ 

 252 - 247 - 252 - 379 - ليتواني

 323 1316 312 1223 216 1327 1105 1460 مجارستان

 832 - 712 - 788 - 756 - نروژ 

 10276 4394 12121 4356 13528 4470 8738 4703 هلند

 373 - 333 - 281 - 710 - يونان 

 2082 1379 2302 1238 2394 1274 7346 672 ساير 

 414807 159420 422609 160157 443460 162426 517790 178175 جمع اروپا و اورآسيا

 9659 2088 10708 3297 12285 3277 14304 1395 خاورميانه 

         آفريقا 

 182879 3263 182662 3233 176766 3348 179264 3222 آفريقاي جنوبي 

 - - - - - 11 - 939 الجزاير 

 - - - - - - - - ليبي 

 - 598 - 257 - 341 - 1645 مصر 

 6745 - 6490 - 6734 - 4757 - مراكش 

 125 - 46 - 47 - 23 - نيجريه 

 9065 466 8560 451 8532 1177 5777 644 ساير 

 198814 4327 197758 3941 192079 4877 189821 6450 جمع آفريقا 

         آسيا و اقيانوسيه 

 56852 3602 51626 3567 47874 3947 66976 4553 استراليا 

 97030 3741 90561 3899 86819 3008 53947 68 اندونزي 

 3775 - 3403 - 4524 - 1166 - بنگالدش 

 13271 - 8749 - 8274 - 8586 466 پاكستان 

 17701 90 17575 - 20431 - 13841 - تايلند 

 3046452 607248 3041536 601236 3141375 646225 2388100 398221 چين 

 60991 6599 58807 6513 57321 6581 60476 4600 چين تايپه 

 2025 64 2022 74 2478 27 3056 - زالندنو 

 141483 47347 138962 48294 143692 46838 132866 55406 ژاپن 

 732 - 681 - 649 - - - سنگاپور

 26938 - 24458 - 21757 - 10324 - فيليپين 

 114335 36126 99152 35758 100599 33291 70308 21736 كره جنوبي 

 9714 - 9714 - 8580 - 26617 - كره شمالي 

 33567 - 29861 - 27787 - 14206 - مالزي 

 54665 - 49808 - 44763 - 16536 - ويتنام 

 805639 88515 755004 101688 745153 98635 456808 46010 هند

 21487 43 20964 41 20401 105 15452 192 ساير 

 4506657 793375 4402883 801070 4482477 838657 3339265 531252 جمع آسيا و اقيانوسيه 

 5766754 997938 5687744 1004642 5842382 1049552 5074202 764615  جهانجمع 
 OECD  204885 1592982 174148 1250264 173410 1164175 174541 1158018 كشورهاي

 OECD 559730 3481220 875404 4592118 831232 4523569 823397 4608736كشورهاي غير 
 188464 57541 203311 57350 231398 57340 294473 85365 كشور اتحاديه اروپا 82

 .IEA, International Energy Agency, Online Data Services, www.iea.org                                                            مأخذ:
گردد. سنگ لیگنیت، نارس و سنگ نفتي نمي( شامل زغال1
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 (هزار تن)               2215-2217 و 2227هاي سال طيسنگ در جهان به تفكيك مناطق انواع زغالو مصرف توليد  ( :2-77جدول ) 

 نام كشور
 مصرف توليد

2227 2215 2219 2217 2227 2215 2219 2217 

         آمريكاي شمالي

 22897 21614 25499 34949 96853 79551 87975 84440 زغال كك شو 

 601362 617206 674519 993018 604624 577584 721896 962315 زغال حرارتي 

 73450 76384 77425 83487 73232 76751 75626 82674 زغال ليگنيت و نارس 

 - - - - - - - - سنگ نفتي 

 697709 715204 777443 1111454 774709 733886 885497 1129429 (1)سنگ جمع زغال

 16333 16342 16776 154594 15343 14411 16670 153313 (8) گسنز زغالمحصوالت حاصل ا

(7)سنگ كل زغال
 1282742 902167 748297 790052 1266048 794219 731546 714042 

         آمريكاي مركزي و جنوبي 

 15831 14563 14816 12394 5982 4352 4618 1354 زغال كك شو 

 35455 36580 37562 20004 90351 93233 89649 78758 زغال حرارتي 

 1492 2881 2731 2340 1492 3493 3573 2330 زغال ليگنيت و نارس 

 - - - - - - - - سنگ نفتي 

 52778 54024 55109 34738 97825 101078 97840 82442 (1)سنگ جمع زغال

 11891 12829 14031 13062 11182 12925 12963 10856 (8) گسنمحصوالت حاصل از زغال

(7)سنگ كل زغال
 93298 110803 114003 109007 47800 69140 66853 64669 

         اروپا و اورآسيا 

 159420 160157 162426 178175 125025 129227 132255 126160 زغال كك شو 

 414807 422609 443460 517790 397343 389310 386043 408849 زغال حرارتي 

 610715 601787 615261 666065 619189 604215 618493 660965 ت و نارس زغال ليگني

 19863 18840 17899 16810 20006 15764 19616 16544 سنگ نفتي 

 1204805 1203393 1239046 1378840 1161563 1138516 1156407 1212518 (1)سنگ جمع زغال

 87000 110790 111592 125716 91212 110747 110547 124210 (8) گسنمحصوالت حاصل از زغال

(7)سنگ كل زغال
 1336728 1266954 1249263 1252775 1504556 1350638 1314183 1291805 

         خاورميانه 

 2088 3297 3277 1395 909 909 909 1039 زغال كك شو 

 9659 10708 12285 14304 206 206 186 626 زغال حرارتي 

 - - - - - - - - رس زغال ليگنيت و نا

 449 423 420 429 449 423 420 429 سنگ نفتي 

 12196 14428 15982 16128 1564 1538 1515 2094 (1)سنگ جمع زغال

 - 1254 1502 1628 - 1199 1179 988 ( 8) گسنمحصوالت حاصل از زغال

(7)سنگ كل زغال
 3082 2694 2737 1564 17756 17484 15682 12196 



      

 
  2169رژي سال ترازنامه ان 112

 

 ... ادامه 2215-2217و  2227هاي سنگ در جهان به تفكيك مناطق طي سالانواع زغالو مصرف توليد  ( :2-77) جدول
 )هزار تن( 

 نام كشور
 مصرف توليد

2227 2215 2219 2217 2227 2215 2219 2217 

         آفريقا 

 4327 3941 4877 6450 11835 8056 8485 2993 زغال كك شو 

 198814 197758 192079 189821 262819 257682 260626 249480 زغال حرارتي 

 247 251 234 167 247 251 230 178 زغال ليگنيت و نارس 

 ● - - - ● - - - سنگ نفتي 

 203388 201950 197190 196438 274901 265989 269341 252651 (1)سنگ جمع زغال

 ● 2580 2850 4095 ● 2496 2638 4514 (8) گسنمحصوالت حاصل از زغال

(7)سنگ كل زغال
 257165 271979 268485 274901 200533 200040 204530 203388 

         آسيا و اقيانوسيه 

 793375 801070 838657 531252 799284 817964 853293 569247 زغال كك شو 

 4506657 4402883 4482477 3339265 4094095 3921049 4193401 3137185 زغال حرارتي 

 144847 145614 133794 129052 144911 145787 135897 129008 زغال ليگنيت و نارس 

 - - - - - - - - سنگ نفتي 

 5444879 5349567 5454928 3999569 5038290 4884800 5182591 3835440 (1)سنگ جمع زغال

 54500 581692 569295 416997 54100 571741 571895 431897 (8) گسنمحصوالت حاصل از زغال

(7)سنگ كل زغال
 4267337 5754486 5456541 5092390 4416566 6024223 5931259 5499379 

         كل جهان 

 997938 1004642 1049552 764615 1039888 1040059 1087535 785233 زغال كك شو 

 5766754 5687744 5842382 5074202 5449438 5239064 5651801 4837213 زغال حرارتي 

 830751 826917 829445 881111 839071 830497 833819 875155 زغال ليگنيت و نارس 

 20312 19263 18319 17239 20455 16187 20036 16973 سنگ نفتي 

 7615755 7538566 7739698 6737167 7348852 7125807 7593191 6514574 (1)سنگ جمع زغال

 169724 725487 716046 716092 171837 713519 715892 725778 (8) گسنالمحصوالت حاصل از زغ

 (4) 7839326 8309083 7240352 (7)سنگ كل زغال
7520689 7453259 8455744 8264053 (4)

 7785479 

          OECDكشورهاي

 174541 173410 174148 204885 306395 289524 302119 264335 زغال كك شو 

 1158018 1164175 1250264 1592982 930111 905386 1066261 1272450 رتي زغال حرا

 533874 534902 546970 616819 534284 532807 544868 609406 زغال ليگنيت و نارس 

 20312 19263 18319 17239 20455 16187 20036 16973 سنگ نفتي 

 1886745 1891750 1989701 2431925 1791245 1743904 1933284 2163164 (1)سنگ جمع زغال

 121074 122233 126906 273934 121204 120576 125436 270672 (8) گسنمحصوالت حاصل از زغال

(7)سنگ كل زغال
 2433836 2058720 1864480 1912449 2705859 2116607 2013983 2007819 
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 ... ادامه 2215-2217و  2227هاي مناطق طي سال سنگ در جهان به تفكيكانواع زغالو مصرف توليد  ( :2-77جدول )
 )هزار تن( 

 نام كشور
 مصرف توليد

2227 2215 2219 2217 2227 2215 2219 2217 

          OECDكشورهاي غير

 823397 831232 875404 559730 733493 750535 785416 520898 زغال كك شو 

 4608736 4523569 4592118 3481220 4519327 4333678 4585540 3564763 زغال حرارتي 

 296877 292015 282475 264292 304787 297690 288951 265749 زغال ليگنيت و نارس 

 ● - - - ● - - - سنگ نفتي 

 5729010 5646816 5749997 4305242 5557607 5381903 5659907 4351410 (1)سنگ جمع زغال

 48650 603254 589140 442158 50633 592943 590456 455106 (8)گسنمحصوالت حاصل از زغال

(7)سنگ كل زغال
 4806516 6250363 5974846 5608240 4747400 6339137 6250070 5777660 

         كشور اتحاديه اروپا 22

 57541 57350 57340 85365 17694 18805 20988 35329 زغال كك شو 

 188464 203311 231398 294473 62940 68421 77826 116903 زغال حرارتي 

 380759 383001 409118 455078 382237 378266 408855 449098 زغال ليگنيت و نارس 

 - 18840 17899 16810 - 15764 19616 16544 سنگ نفتي 

 626764 662502 715755 851726 462871 481256 527285 617874 (1)سنگ جمع زغال

 - 46592 48367 62665 - 48117 48664 61530 (8) گسنمحصوالت حاصل از زغال

(7)سنگ كل زغال
 679404 575949 529373 462871 914391 764122 709094 626764 

 .IEA, International Energy Agency, Online Data Services, www.iea.org                                                          مأخذ:

باه   2512ساال  نفتاي از  سانگ  . باشاد يم نفتسنگ و  نهیتومیب یهازغال ریزغال نارس، سا ت،یگنیل نه،یتومیب مهیكك شو، ن ت،یعالسنگ شامل آنتراسز (1

 های كك سازی را بدست آورد. های گاز و كك كورهتوان گاز كارخانهمينفت از سنگ ستون زغال سنگ اضافه شده است. 

 گردد.يها و محصوالت زغال نارس مکتی، قطران و بر یكك گاز ،یك كوره كك سازك ول،یشامل پتنت ف( 2

 . گرددشامل زغال سنگ و محصوالت حاصل از آن مي( 2

از   يو برخا  OECD یكشاورها  هیهزار تن محصوالت حاصل از زغال سنگ كل 111921هزار تن زغال سنگ نارس  و  9558زغال سنگ شامل  دیكل تول( 4

هزار تن محصوالت حاصال از زغاال سانگ     128124هزار تن زغال نارس  و   15211شامل  زیباشد. و مصرف زغال سنگ ن يم OECD  ریغ  یكشورها

و مصرف زغال نارس و محصوالت حاصال از زغاال سانگ تن اا      دیتول کهییگردد. از آنجا يم  OECD ریغ یاز كشورها يو برخ OECD یكشورها هیكل

 است. هلحاظ نشد یانرژ يالملل نیآژانس ب 2511و مصرف سال  دیارقام در ستون تول نیدر دسترس بوده، ا OECD ریغ یاز كشورها يتعداد كم یبرا

  باشند.   مقادیر در دسترس نمي
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  2219هاي حاصل از آن به تفكيك كشورهاي مختلف در سال سنگ جهان و فرآوردهمصرف نهايي زغال ( :2-77جدول )

 )هزار تن(

 نعتص نام كشور
حمل و 

 نقل

 تجاري ،خانگي

 و عمومي

كشاورزي 

 و ماهيگيري

مصارف 

 غيرمشخص

مصارف 

(1)غيرانرژي
 

 جمع

        آمريكاي شمالي
 26192 - - - 971 - 25221 اياالت متحده آمريكا 

 2617 111 - - 19 - 2487 كانادا 

 2934 94 - - - - 2840 مكزيك

 31743 205 - - 990 - 30548 جمع آمريكاي شمالي

        مركزي و جنوبي آمريكاي 

 98 - - - - - 98 آرژانتين 

 - - - - - - - اكوادور

 8994 168 - - - - 8826 برزيل 

 883 - - - - - 883 پرو 

 456 - - 2 - - 454 شيلي

 4090 - - - 99 - 3991 كلمبيا 

 169 - - - - - 169 ونزوئال 

 807 5 2 - 13 - 787 ساير 

 15497 173 2 2 112 - 15208 مريكاي مركزي و جنوبي آجمع 

        اروپا و اورآسيا 

 - - - - - - - آذربايجان 

 8719 760 - - 1014 - 6945 آلمان

 520 35 - - 36 - 449 اتريش

 1321 - 707 13 48 - 553 ازبكستان

 1083 60 50 - 125 - 848 اسپانيا 

 288 207 - 6 7 - 68 استوني

 752 74 - 1 205 - 472 اكي اسلو

 3292 52 7 - 811 15 2407 انگلستان 

 7022 760 - 14 825 12 5411 اوكراين

 1174 88 - - - - 1086 ايتاليا

 979 - - - 811 - 168 ايرلند 

 1570 238 - 13 112 - 1207 بلژيك 

 630 84 - 16 273 - 257 بلغارستان 

 18 - - - - - 18 پرتغال 

 1070 - 1070 - - - - نتاجيكستا

 - - - - - - - تركمنستان 

 21759 - - - 10061 - 11698 تركيه 

 3993 434 - 20 1970 2 1567 جمهوري چك 

 194 - - 24 - - 170 دانمارك

 1439 34 - 6 419 10 970 بالروس )روسيه سفيد(

 8602 375 - 124 5789 - 2314 روسيه

 1064 1 - 45 236 - 782 روماني 

 812 21 - - - - 791 سوئد 

 197 - - - 8 - 189 سوئيس 

 3303 445 - 3 122 - 2733 فرانسه 

 1236 - - 190 29 - 1017 فنالند 

 1285 31 4 4 997 - 249 قرقيزستان

 20774 - - 243 3381 - 17150 قزاقستان
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 ... ادامه2219تفكيك كشورهاي مختلف در سال  هاي حاصل از آن بهسنگ جهان و فرآورده( : مصرف نهايي زغال2-77جدول )
 )هزار تن(

 صنعت نام كشور
حمل و 

 نقل

تجاري  خانگي،

 و عمومي

كشاورزي و 

 ماهيگيري

مصارف 

 غيرمشخص

مصارف 

(1)غيرانرژي
 

 جمع

 18827 154 - 1648 11886 - 5139 لهستان 

 90 - - - 1 - 89 لوكزامبورگ 

 332 - - 5 180 - 147 ليتواني 

 590 13 1 1 404 - 171 تان مجارس

 851 77 - - - - 774 نروژ 

 433 5 - - 6 - 422 هلند 

 364 - 20 4 16 - 324 يونان 

 4463 19 - 11 2114 - 2319 ساير 

 119046 3967 1859 2391 41886 39 68904 اروپا و اورآسيا جمع 
 4244 317 1 - 14 - 3912 خاورميانه 

        آفريقا 

 22284 2365 115 487 7430 - 11887 جنوبي آفريقاي 

 - - - - - - - الجزاير 

 - - - - - - - ليبي 

 109 - - - - - 109 مصر

 27 - - - - - 27 مراكش 

 46 - - - - - 46 نيجريه 

 2712 - 85 13 9 5 2600 ساير 

 25178 2365 200 500 7439 5 14669 آفريقا جمع 
        آسيا و اقيانوسيه 

 4610 - - - 24 - 4586 استراليا 

 19049 - - - - - 19049 اندونزي 

 2839 - - - - - 2839 بنگالدش 

 9037 - - - - - 9037 پاكستان 

 9781 - - - - - 9781 تايلند

 1180900 88610 44700 28312 134112 32 885134 چين 

 12020 388 - - - - 11632 چين تايپه

 1105 - - 58 78 - 969 زالندنو

 20158 523 - - 114 2 19519 ژاپن 

 272 - - - - - 272 سنگاپور

 5322 - - - - - 5322 فيليپين 

 13068 648 - - 1255 - 11165 كره جنوبي 

 8519 - 2157 - - - 6362 كره شمالي 

 2831 - - - - - 2831 مالزي 

 26259 - - 32 2803 - 23424 ويتنام 

 199236 - 12304 - 17824 - 169108 هند

 8683 - 1586 6 755 47 6289 ساير 

 1523689 90169 60747 28408 156965 81 1187319  جمع آسيا و اقيانوسيه 

 1719397 97196 62809 31301 207406 125 1320560  جهان جمع
 OECD  106334 19 30116 1970 79 4048 142566 كشورهاي

 OECD 1214226 106 177290 29331 62730 93148 1576831كشورهاي غير 

 50523 2680 78 1976 18282 17 27490 كشور اتحاديه اروپا 82

 .IEA, International Energy Agency, Online Data Services, www.iea.org                                                          مأخذ:
 هاای   ارف متعددی از جمله ج ت ساخت متانول یا آمونیاك، در بخش پتروشیمي به عناوان خاوراك بارای ساایر فارآورده     ( مصارف غیرانرژی )خوراك( شامل مص1

 گردد.  نمایند، ميميها استفاده  از خرده كككه پتروشیمي در ساخت مواد ساختماني و یا برای تولید كربن در ساخت آندها و برخي فرآیندهای شیمیایي دیگر     
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 2217هاي حاصل از آن به تفكيك كشورهاي مختلف در سال سنگ جهان و فرآورده( : مصرف زغال2-75جدول )
 )هزار تن( 

 نام كشور

 سنگزغال
محصوالت حاصل 

 (2)سنگاز زغال
 جمع

 حرارتي كك شو
ليگنيت و 

 زغال نارس

 سنگ 

 نفتي
(1) جمع

 

        آمريكاي شمالي
 651432 10721 640711 - 64342 560453 15916 اياالت متحده آمريكا 

 39548 3138 36410 - 8832 25295 2283 كانادا 
 23062 2474 20588 - 276 15614 4698 مكزيك

 714042 16333 697709 - 73450 601362 22897 جمع آمريكاي شمالي
        آمريكاي مركزي و جنوبي

 1176 ● 1176 ● - 617 559 آرژانتين 
 - ● - ● - - - اكوادور

 37573 11546 26027 ● 1492 12869 11666 برزيل
 1179 ● 1179 ● - 1179 - پرو 

 13042 345 12697 - - 12122 575 شيلي 
 7094 ● 7094 ● - 4063 3031 كلمبيا 

 437 ● 437 ● - 437 - ونزوئال
 4168 ● 4168 ● - 4168 - ساير 

 64669 11891 52778 - 1492 35455 15831 آمريكاي مركزي و جنوبي  جمع
        اروپا و اورآسيا

 - ● - ● - - - آذربايجان 
 237811 15635 222176 - 171367 36157 14652 آلمان 

 5738 2313 3425 - 10 1652 1763 اتريش 
 4000 ● 4000 ● 3624 376 - ازبكستان

 24859 2304 22555 - - 20809 1746 اسپانيا 
 20008 - 20008 19863 100 45 - استوني

 7919 1834 6085 - 2281 1084 2720 اسلواكي 
 16984 2611 14373 - - 11344 3029 انگلستان 

 46748 ● 46748 ● - 29712 17036 اوكراين
 17692 2358 15334 - 2 13023 2309 ايتاليا 
 5357 157 5200 - 3412 1788 - ايرلند 
 5776 2057 3719 - - 2098 1621 بلژيك 

 35136 ● 35136 ● 34255 881 - لغارستان ب
 5462 12 5450 - - 5450 - پرتغال 

 1761 ● 1761 ● 53 1708 - تاجيكستان
 - ● - ● - - - تركمنستان 

 117932 5182 112750 - 71700 34660 6390 تركيه 
 47546 2844 44702 - 37727 3573 3402 جمهوري چك 

 2664 12 2652 - - 2652 - دانمارك 
 647 ● 647 ● - 647 - بالروس )روسيه سفيد(

 265924 37104 228820 ● 71226 94861 62733 روسيه
 25616 ● 25616 ● 24783 832 1 روماني 

 4357 1325 3032 - 430 1089 1513 سوئد 
 190 15 175 - 123 52 - سوئيس 

 17579 3703 13876 - 58 9304 4514 فرانسه
 10795 1011 9784 - 5400 3197 1187 فنالند 

 3018 ● 3018 ● 1634 1384 - قرقيزستان
 78971 ● 78971 ● 3512 61118 14341 قزاقستان

 78 10 68 - - 68 - لوكزامبورگ 
 138927 3281 135646 - 61167 61105 13374 لهستان
 252 ● 252 ● - 252 - ليتواني 

 10362 744 9618 - 7979 323 1316 مجارستان 
 1257 425 832 - - 832 - ژ نرو
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 ... ادامه2217هاي حاصل از آن به تفكيك كشورهاي مختلف در سال سنگ جهان و فرآورده( : مصرف زغال2-75جدول )
 )هزار تن( 

 نام كشور

 سنگزغال
محصوالت حاصل 

 (2)سنگاز زغال
 جمع

 حرارتي كك شو
ليگنيت و 

 زغال نارس

سنگ 

 نفتي
(1)جمع

 

 16767 2019 14748 - 78 10276 4394 هلند 

 38037 - 38037 - 37664 373 - يونان 

 75635 44 75591 - 72130 2082 1379 ساير 

 1291805 87000 1204805 19863 610715 414807 159420 سيا آوراجمع اروپا و 

 12196 - 12196 449 - 9659 2088 خاورميانه 

        آفريقا 

 186142 ● 186142 ● - 182879 3263 آفريقاي جنوبي 

 - ● - ● - - - الجزاير 

 - ● - ● - - - ليبي 

 598 ● 598 ● - - 598 مصر

 6745 ● 6745 ● - 6745 - مراكش 

 125 ● 125 ● - 125 - نيجريه 

 9778 ● 9778 ● 247 9065 466 ساير 

 203388 ● 203388 ● 247 198814 4327 جمع آفريقا 
        آسيا و اقيانوسيه 

 120050 2335 117715 - 57261 56852 3602 استراليا 

 100771 ● 100771 ● - 97030 3741 اندونزي 

 3831 ● 3831 ● 56 3775 - بنگالدش 

 14480 ● 14480 ● 1209 13271 - پاكستان 

 34106 ● 34106 ● 16315 17701 90  تايلند

 3653700 ● 3653700 ● - 3046452 607248 چين

 67590 ● 67590 ● - 60991 6599 ايپهچين ت

 2920 509 2411 - 322 2025 64 زالندنو

 222347 33517 188830 - - 141483 47347 ژاپن 

 732 ● 732 ● - 732 - سنگاپور 

 27066 ● 27066 ● 128 26938 - فيليپين 

 168600 18139 150461 - - 114335 36126 كره جنوبي 

 9714 ● 9714 ● - 9714 - كره شمالي 

 33567 ● 33567 ● - 33567 - مالزي 

 54665 ● 54665 ● - 54665 - ويتنام 

 941606 ● 941606 ● 47452 805639 88515 هند

 43634 ● 43634 ● 22104 21487 43 ساير 

 5499379 54500 5444879 - 144847 4506657 793375 جمع آسيا و اقيانوسيه 

 169724 7615755 20312 830751 5766754 997938 جهان  جمع
(3)

7785479 
 OECD  174541 1158018 533874 20312 1886745 121074 2007819 كشورهاي

 OECD 823397 4608736 296877 ● 5729010 48650 5777660كشورهاي غير 

 626764 - 626764 - 380759 188464 57541 كشور اتحاديه اروپا 82

 .IEA, International Energy Agency, Online Data Services, www.iea.org                                                            مأخذ:  
 به ستون   2512نفتي از سال سنگ . باشدینفتي مسنگ و  نهیتومیب یهازغال ریزغال نارس، سا ت،یگنیل نه،یتومیب مهیكك شو، ن ت،یزغالسنگ شامل آنتراس( 1

 های كك سازی را بدست آورد. های گاز و كك كورهتوان گاز كارخانهاز سنگ نفت ميل سنگ اضافه شده است. زغا   
 گردد.يها و محصوالت زغال نارس مکتی، قطران و بر یكك گاز ،یكك كوره كك ساز ول،یشامل پتنت ف( 2
برخاي از   و  OECDكشاورهای  كلیاه  حصوالت حاصال از  زغاال سانگ    مهزار تن  128124زغال نارس و هزار تن  15211شامل سنگ كل مصرف زغال( 2

 باشند.    در دسترس نميمقادیر                                                                     گردد.يم OECDغیر و  OECDكشورهای 
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 2215-2217و  2227هاي سنگ به تفكيك كشورها در سال( : واردات زغال2-79جدول )
 )هزار تن(

 نام كشور
2227 2215 

(1)كل واردات  حرارتي  كك شو
(1)كل واردات  حرارتي  كك شو 

 

       آمريكاي شمالي

 10396 8611 1558 35205 31350 1515 اياالت متحده آمريكا 

 8492 3684 3872 19224 15115 3352 كانادا 

 8411 5829 1874 5649 3870 1502 مكزيك

 27299 18124 7304 60078 50335 6369 شمالي جمع آمريكاي

       آمريكاي مركزي و جنوبي

 1439 768 671 1164 362 802 آرژانتين 

 - - - - - - اكوادور 

 22568 9969 10304 16440 4607 10257 برزيل

 440 404 - 1255 962 - پرو

 9897 9328 566 6767 6019 714 شيلي 

 - - - - - - كلمبيا

 - - - - - - ئال ونزو

 4792 4125 - 2355 1769 - ساير 

 39136 24594 11541 27981 13719 11773 آمريكاي مركزي و جنوبي  جمع

       اروپا و اورآسيا

 - - - - - - آذربايجان 

 57637 46683 7845 51136 36660 9627 آلمان 

 4099 1379 1730 5859 2649 1859 اتريش 

 20 - - 200 - - ازبكستان

 19072 17014 1721 24575 20757 3682 اسپانيا 

 7 7 - 176 176 - استوني

 4317 923 2740 6670 2434 2852 اسلواكي 

 23650 17768 4750 44446 35883 7481 انگلستان 

 16647 8850 5748 15256 4585 8565 اوكراين

 20316 17339 2292 25383 18664 6289 ايتاليا 

 2421 2394 - 2329 2318 - ايرلند 

 4813 2370 1694 8081 4168 3247 بلژيك 

 1137 1061 - 5115 4101 741 بلغارستان 

 5428 5420 - 4770 4769 - پرتغال 

 13 13 - 6 6 - تاجيكستان

 - - - - - - تركمنستان 

 34547 28048 5931 23387 17828 5117 تركيه 

 5041 1566 1579 3567 1489 1064 جمهوري چك 

 2772 2757 - 8157 8122 - دانمارك 

 727 675 - 157 74 -  بالروس )روسيه سفيد(

 24243 21838 771 23880 23441 - روسيه

 1977 775 14 6091 1594 2897 روماني 

 2960 1218 1573 3826 1199 1981 سوئد 

 223 76 - 334 224 -   سوئيس 

 13172 8174 4332 20195 12767 6191 فرانسه 

 4108 2279 1322 7297 5252 1418 فنالند 
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 ... ادامه2215-2217و  2227 هاي سنگ به تفكيك كشورها در سال( : واردات زغال2-79جدول )
 )هزار تن(

 نام كشور
2227 2215 

(1)كل واردات  حرارتي كك شو
(1)كل واردات  حرارتي كك شو 

 

 1380 1371 - 1123 1106 - قرقيزستان

 987 14 - 1150 230 - اقستانقز

 84 73 - 129 121 - لوكزامبورگ

 8721 5597 2692 6092 3656 2268 لهستان

 285 227 - 410 362 - ليتواني 

 1649 224 1310 2627 1118 1469 مجارستان 

 1120 693 - 1052 610 - نروژ  

 57454 53211 3876 26761 21743 4366 هلند 

 257 257 - 613 605 - يونان 

 5336 2291 1359 4975 2741 672 ساير

 326620 252585 53279 335825 241452 71786 سيا آوراجمع اروپا و 
 14993 12105 2550 14891 13910 356 خاورميانه 

       آفريقا 

 519 - 519 1783 - 1783 آفريقاي جنوبي 

 211 - - 1101 - 826 الجزاير 

 - - - - - - ليبي 

 665 - 341 1692 - 1645 مصر

 6460 6460 - 4927 4927 - مراكش

 - - - - - - نيجريه 

 3494 3494 - 2038 2038 - ساير 

 11349 9954 860 11541 6965 4254  جمع آفريقا 
       آسيا و اقيانوسيه 

 255 24 101 44 - - استراليا 

 3008 - 3008 68 - 68  اندونزي 

 3683 3651 - 700 700 - بنگالدش 

 4885 4885 - 5987 5521 466 پاكستان 

 23979 23964 - 14039 13841 - تايلند 

 204188 156133 47999 53368 45311 6291 چين 

 64946 58354 6405 65789 60749 4483 چين تايپه

 436 436 - 722 721 1 زالندنو 

 192000 142429 46838 189139 131590 55406 ژاپن 

 660 649 - 12 - - ر سنگاپو

 17291 17029 - 8073 7729 - فيليپين 

 134293 99971 33933 88836 65753 22532 كره جنوبي 

 1130 953 - 210 19 - كره شمالي 

 25461 25461 - 13364 13364 - مالزي 

 7120 6927 - 784 666 - ويتنام 

 215177 164660 47445 54042 27765 22029 هند

 16032 16032 - 12888 12888 - ساير 

 914544 721558 185729 508065 386617 111276  جمع آسيا و اقيانوسيه 

 1333941 1038920 261263 958381 712998 205814 جهان جمع 
 OECD  143933 471983 637557 134129 497384 649735 كشورهاي

 OECD 61881 241015 320824 127134 541536 684206كشورهاي غير 

 242944 190140 39470 266379 192464 57432 كشور اتحاديه اروپا 82
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 ... ادامه2215-2217و  2227 هاي سنگ به تفكيك كشورها در سال( : واردات زغال2-79جدول )
 )هزار تن(

 نام كشور
2219 2217 

(1)كل واردات  حرارتي  كك شو
(2و1)كل واردات  حرارتي  كك شو 

 

       اليآمريكاي شم

 7108 6314 654 9142 7978 870 اياالت متحده آمريكا 

 8324 3666 3794 7298 2858 3451 كانادا 

 11591 10267 132 9393 7821 456 مكزيك
 27023 20247 4580 25833 18657 4777 جمع آمريكاي شمالي

       آمريكاي مركزي و جنوبي

 1510 951 559 1206 655 551 رژانتين آ

 - - - - - - اكوادور 
 21702 9405 11566 20609 8804 10698 برزيل

 416 416 - 729 610 - پرو

 11116 10541 575 11585 11118 467 شيلي 
 - - - - - - كلمبيا

 - - - - - - ونزوئال 
 3670 3670 - 4546 3944 - ساير 

 38414 24983 12700 38675 25131 11716 آمريكاي مركزي و جنوبي  جمع
       اروپا و اورآسيا

 - - - - - - آذربايجان 

 50362 35073 12847 60327 45437 12320 آلمان 
 4513 1796 1751 4269 1604 1797 اتريش 

 - - - 20 - - ازبكستان
 19438 17410 1767 14016 12063 1767 اسپانيا 

 45 45 - 23 23 - استوني
 4585 1076 2732 4244 871 2686 اسلواكي 

 9494 5802 2692 9745 5713 2781 انگلستان 

 19778 7418 12360 17277 7539 8109 اوكراين
 16090 13147 2257 17692 14290 2415 ايتاليا 

 2000 1986 - 1932 1912 - ايرلند 
 4406 1935 1635 4338 2036 1477 بلژيك 

 895 895 - 859 762 - بلغارستان 
 5677 5666 - 4924 4911 - پرتغال 

 6 6 - 10 10 - تاجيكستان
 - - - - - - تركمنستان 

 38882 32978 5274 36806 30422 5794 تركيه 

 4522 1577 2060 4706 1904 1661 جمهوري چك 
 3087 3075 - 2897 2886 - دانمارك 

 756 756 - 778 724 - بالروس )روسيه سفيد(
 29180 25735 978 24108 21091 633 روسيه 

 865 865 - 1858 788 10 روماني 
 2901 1064 1667 3260 1053 2047 سوئد 

 190 52 - 196 47 -  سوئيس 
 14660 9735 4287 12266 7261 4463 فرانسه 

 4473 2708 1502 4380 2723 1289 فنالند 

 1268 1237 - 799 794 - قرقيزستان
 142 142 - 859 24 - قزاقستان

 78 68 - 90 81 - گ لوكزامبور
 13908 9715 3630 8754 6089 2210 لهستان

 275 275 - 301 225 - ليتواني 
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 ... ادامه2215-2217و  2227 هاي سنگ به تفكيك كشورها در سال( : واردات زغال2-79جدول )
 )هزار تن(

 نام كشور
2219 2217 

(1)كل واردات  حرارتي كك شو
(2و1)كل واردات  حرارتي كك شو 

 

 1842 320 1337 1608 292 1222 مجارستان 

 1192 781 - 1086 660 -  نروژ  

 41376 35957 4225 50272 44870 4589 هلند 

 418 418 - 312 312 - يونان 

 4025 1960 1361 4993 2264 1302 ساير
 301329 221673 64362 300005 221681 58572 سيا آوراجمع اروپا و 
 11092 9690 1402 12660 10112 2491 خاورميانه 

       آفريقا 

 - - - 530 - 530 آفريقاي جنوبي 

 - - - 78 - - الجزاير 

 - - - - - - ليبي 

 598 - 598 628 - 257 مصر

 6809 6809 - 6724 6724 - مراكش

 79 79 - - - - نيجريه 

 4151 4151 - 3867 3867 - ساير 
 11637 11039 598 11827 10591 787  جمع آفريقا 

       آسيا و اقيانوسيه 

 246 18 42 260 10 20 استراليا 

 3741 - 3741 3899 - 3899  اندونزي 

 2670 2614 - 2184 2184 - بنگالدش 

 10039 10039 - 5165 5165 - پاكستان 

 23555 23344 31 22666 22581 - تايلند 

 271104 201205 69899 255661 196297 59307 چين 

 67591 60992 6599 65828 59046 6581 چين تايپه 

 462 462 - 453 453 - زالندنو 

 188783 140163 47347 188004 137676 48294 ژاپن 

 732 732 - 692 681 - سنگاپور 

 20971 20843 - 20280 19694 -  فيليپين 

 148569 112559 35676 134801 99207 35254 كره جنوبي 

 706 706 - 1440 1240 - شمالي  كره

 31479 31479 - 27238 27238 - مالزي 

 16508 16508 - 13404 13199 - ويتنام 

 208272 161269 47003 196714 146601 47041 هند

 17487 17199 - 17394 16957 - ساير 
 1012915 800132 210338 956083 748229 200396  جمع آسيا و اقيانوسيه 

 1402410(3) 1087764 293980 1345083 1034401 278739 هان ججمع 
 OECD  137330 463941 618503 137883 475463 629471 كشورهاي

 OECD 141409 570460 726580 156097 612301 772939شورهاي غير ك

 197323 151669 44389 214672 159592 42734 كشور اتحاديه اروپا 82

  .IEA, International Energy Agency, Online Data Services, www.iea.org                                                           مأخذ: 
          گردد. سنگ مي( شامل واردات محصوالت حاصل از زغال1
واردات زغاال ناارس و    کاه یی. از آنجاگاردد يم OECDی غیر از كشورها يو برخ OECD یشامل زغال نارس و محصوالت حاصل از زغال سنگ كشورها( 2

 یانارژ  يالمللا  نیارقام در ستون كل واردات آژا ناس با   نیدر دسترس بوده، ا OECD غیر یاز كشورها یتعداد یمحصوالت حاصل از زغال سنگ تن ا برا
 است. شدهلحاظ ن

 و برخاي از   OECDكشاورهای  كلیاه   سانگ ناارس  هزار تن زغال 120  و سنگمحصوالت حاصل از زغالهزار تن  10425كل واردات زغال سنگ شامل ( 2
 گردد.يم OECDكشورهای غیر    



      

 
  2169رژي سال ترازنامه ان 112

 

 2215-2217و  2227هاي سنگ به تفكيك كشورها در سال( : صادرات زغال2-77جدول )
 )هزار تن(

 نام كشور
2227 2215 

(1)كل صادرات  حرارتي  كك شو
(1)كل صادرات  حرارتي  كك شو 

 

       آمريكاي شمالي

 67870 25334 41737 54983 24161 29198 اياالت متحده آمريكا 
 30561 2337 28049 30968 3920 26760 كانادا 

 3 3 - 11 8 - مكزيك
 98434 27674 69786 85962 28089 55958 جمع آمريكاي شمالي

       آمريكاي مركزي و جنوبي
 67 14 - 81 47 - آرژانتين 
 - - - - - - اكوادور 

 - - - 7 - - برزيل
 253 253 - - - - پرو

 883 844 - 46 - - شيلي 
 74705 71370 1418 64601 63887 688 كلمبيا

 643 643 - 6355 6355 - ونزوئال 
 - - - - - - ساير 

 76551 73124 1418 71090 70289 688 آمريكاي مركزي و جنوبي  جمع
       اروپا و اورآسيا

 - - - - - - آذربايجان 
 2886 179 - 1370 310 - آلمان 

 57 10 - 20 1 - اتريش 
 41 - - 34 - - ازبكستان

 1232 1088 - 2027 950 24 اسپانيا 
 44 - - 202 - - استوني

 63 - - 209 - - اسلواكي 
 497 384 1 808 531 13 انگلستان 

 758 - 494 4207 3503 118 اوكراين
 389 82 - 215 - - ايتاليا 
 31 13 - 22 4 - ايرلند 
 91 79 - 1589 1464 6 بلژيك 

 36 - - 2 1 - بلغارستان 
 - - - - - - پرتغال 

 - - - - - - تاجيكستان
 - - - - - - تركمنستان 

 238 151 - - - - تركيه 
 4974 1670 1895 8939 2027 4781 جمهوري چك 

 92 92 - 190 190 - دانمارك 
 128 41 - 221 - - روسيه سفيد(بالروس )

 157794 133390 18480 101814 88035 10019 روسيه
 379 - - 71 - 67  روماني 

 81 - - 31 2 - سوئد 
 - - - - - -  سوئيس 
 27 - - 1011 166 47 فرانسه 
 122 - - 93 - - فنالند 

 237 227 - 99 - - قرقيزستان
 31237 27398 1467 26252 25691 262 قزاقستان

 - - - - - - لوكزامبورگ 
 16250 6888 2303 18581 9537 2363 لهستان
 10 - - 9 8 - ليتواني 
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 ... ادامه2215-2217و  2227هاي سنگ به تفكيك كشورها در سالزغالصادرات ( : 2-77جدول )
 )هزار تن(

 نام كشور
2227 2215 

(1)كل صادرات  حرارتي كك شو
(1)صادرات  كل حرارتي كك شو 

 

 699 - - 659 - - مجارستان 

 1124 1124 - 3371 3371 - نروژ  

 37148 36589 - 12525 11892 - هلند 

 - - - 16 16 - يونان 

 827 6 36 1270 331 - ساير

 257492 209411 24676 185857 148030 17700 سيا آوراجمع اروپا و 

 197 - 182 37 36 - خاورميانه 

       آفريقا 

 75830 75411 419 66963 66053 910 آفريقاي جنوبي 

 - - - - - - الجزاير 

 - - - - - - ليبي 

 101 - - 483 - - مصر

 - - - - - - مراكش

 - - - - - - نيجريه

 5744 1474 4060 672 487 - ساير 

 81675 76885 4479 68118 66540 910  جمع آفريقا 

       آسيا و اقيانوسيه 

 393292 204684 187664 244390 112425 131965 استراليا 

 367953 365723 2230 194885 193149 1736  اندونزي 

 - - - - - - بنگالدش 

 - - - - - -  پاكستان 

 21 21 - - - - تايلند 

 14986 4228 969 69485 50573 2543 چين 

 - - - 11 - - چين تايپه

 1369 43 1326 2014 - 2014 زالندنو 

 789 2 - 1388 4 - ژاپن 

 - - - - - - سنگاپور 

 3105 3105 - 799 799 - فيليپين 

 - - - - - - كره جنوبي 

 19863 19863 - 3740 3740 - كره شمالي 

 248 248 - 432 432 - مالزي 

 1920 1748 - 32072 32072 - ويتنام 

 1725 1511 64 1724 1591 36 هند

 14790 1922 12509 3923 1751 1550 ساير 

 820061 603098 204762 554863 396536 139844  جمع آسيا و اقيانوسيه 

 1334410 990192 305303 965927 709520 215100 جهان جمع 

 OECD  197171 170982 385691 262975 281598 560814 كشورهاي

 OECD 17929 538538 580236 42328 708594 773596كشورهاي غير 

 65110 47076 4199 48602 27102 7301 كشور اتحاديه اروپا 82
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 ... ادامه2215-2217و  2227هاي سنگ به تفكيك كشورها در سال( : صادرات زغال2-77جدول )
 )هزار تن(

 نام كشور
2219 2217 

(1)كل صادرات  حرارتي  كك شو
(2و1)كل صادرات  حرارتي  كك شو 

 

       آمريكاي شمالي

 89052 37808 50126 55583 17526 37131 اياالت متحده آمريكا 
 31065 2031 28945 30374 2205 28039 كانادا 

 102 3 - 2 2 - مكزيك
 120219 39842 79071 85959 19733 65170 جمع آمريكاي شمالي

       آمريكاي مركزي و جنوبي
 3 3 - 54 11 - رژانتين آ

 - - - - - - اكوادور 
 - - - - - - برزيل

 294 294 - 165 165 - پرو
 960 914 - 1016 870 - شيلي 
 86118 83167 2951 85098 82120 1205 كلمبيا

 312 312 - 580 580 - ونزوئال 
 - - - - - - ساير 

 87687 84690 2951 86913 83746 1205 آمريكاي مركزي و جنوبي  جمع
       اروپا و اورآسيا

 - - - - - - ايجان آذرب
 2551 222 - 2374 278 - آلمان 

 40 - - 39 - - اتريش 
 - - - 41 - - ازبكستان

 396 264 - 590 453 - اسپانيا 
 19 - - 31 - - استوني

 60 - - 72 - - اسلواكي 
 515 493 2 466 443 1 انگلستان 

 636 76 560 803 184 336 اوكراين
 388 46 - 374 - - ايتاليا 
 25 12 - 24 10 - ايرلند 
 85 72 - 79 66 - بلژيك 

 21 - - 17 - - بلغارستان 
 - - - - - - پرتغال 

 5 5 - - - - تاجيكستان
 - - - - - - تركمنستان 

 236 91 9 196 57 4 تركيه 
 4006 948 1466 4924 1428 2088 جمهوري چك 

 - - - 21 21 - دانمارك 
 167 167 - 130 36 - د(بالروس )روسيه سفي

 192750 158263 22755 173479 144093 21743 روسيه
 - - - 4 - - روماني 

 30 - - 28 - - سوئد 
 - - - - - -  سوئيس 
 6 - - 83 - - فرانسه 
 174 - 14 91 - -  فنالند 

 101 101 - 341 250 - قرقيزستان
 27136 23782 1127 25997 22662 1127 قزاقستان

 - - - - - - لوكزامبورگ
 14190 4312 2753 16671 6658 2438 لهستان
 - - - 6 - - ليتواني 
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 ... ادامه2215-2217و   2227هاي سنگ به تفكيك كشورها در سالزغالصادرات ( : 2-77جدول )
 )هزار تن(

 نام كشور
2219 2217 

(1)كل صادرات  حرارتي كك شو
(2و1)كل صادرات  حرارتي كك شو 

 

 373 - - 670 - -  مجارستان 
 75 75 - 912 912 - نروژ  

 25640 24420 - 35420 34579 - هلند 
 6 6 - - - - يونان 
 491 8 - 778 8 - ساير

 270122 213363 28686 264661 212138 27737 سيا آوراجمع اروپا و 
 223 - 223 104 - 103 خاورميانه 

       آفريقا 
 70965 69812 1153 69944 68905 1039  آفريقاي جنوبي

 - - - - - - الجزاير 
 - - - - - - ليبي 
 - - - 76 - - مصر

 - - - - - - مراكش
 - - - - - - نيجريه 

 12358 5405 6953 10136 6062 3863 ساير 
 83323 75217 8106 80156 74967 4902  جمع آفريقا 

       آسيا و اقيانوسيه 
 379526 201739 177199 390013 201303 187998  استراليا

 390577 388737 1840 372916 369576 3340  اندونزي 
 - - - - - - بنگالدش 
 - - - - - - پاكستان 

 46 46 - 34 34 - تايلند 
 8045 5816 2229 18908 7448 1203 چين 

 1 1 - 1 1 - چين تايپه
 1186 44 1142 1187 - 1187 زالندنو 

 1234 2 - 1028 2 - ژاپن 
 - - - - - - سنگاپور 

 5830 5830 - 6835 6835 - فيليپين 
 - - - - - - كره جنوبي 
 2671 2671 - 22586 22586 - كره شمالي 

 797 797 - 24 24 - مالزي 
 2225 2225 - 1426 1243 - ويتنام 

 1503 1435 68 1088 911 27 هند
 33560 7422 25730 24179 3135 20424 ساير 

 827201 616765 208208 840225 613098 214179  جمع آسيا و اقيانوسيه 

 1388775(3) 1029877 327245 1358018 1003682 313296 جهان جمع 

 OECD  258886 266819 542274 261656 273508 551947 كشورهاي

 OECD 54410 736863 815744 65589 756369 836828كشورهاي غير 

 36263 30801 4235 61990 43942 4527 كشور اتحاديه اروپا 82

  .IEA, International Energy Agency, Online Data Services, www.iea.org                                                           مأخذ: 
         گردد. سنگ نیز ميمحصوالت حاصل از زغالصادرات ( شامل 1
زغاال ناارس و   صاادرات   کهیی. از آنجاگردديم OECDی غیر از كشورها يو برخ OECD یشامل زغال نارس و محصوالت حاصل از زغال سنگ كشورها( 2

 یانارژ  يالمللا  نیآژا نس با صادرات ارقام در ستون كل  نیدر دسترس بوده، ا OECD غیر یاز كشورها یتعداد یمحصوالت حاصل از زغال سنگ تن ا برا
 است. شدهحاظ نل
 برخاي از  و  OECDكشاورهای  سانگ ناارس كلیاه    هزار تن زغال 118و  سنگمحصوالت حاصل از زغالهزار تن  19294زغال سنگ شامل صادرات كل ( 2

 گردد.يم OECDكشورهای غیر    
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           2215-2217 و 2227هاي سنگ در جهان به تفكيك مناطق طي سالانواع زغالواردات و صادرات  ( :2-72جدول )

 )هزار تن( 

 نام كشور
 صادرات  واردات 

2227 2215 2219 2217 2227 2215 2219 2217 

         آمريكاي شمالي

 79071 65170 69786 55958 4580 4777 7304 6369 زغال كك شو 

 39842 19733 27674 28089 20247 18657 18124 50335 زغال حرارتي 

 105 105 120 424 108 100 116 111 زغال ليگنيت و نارس 

 - - - - - - - - سنگ نفتي 

 119018 85008 97580 84471 24935 23534 25544 56815 (1)سنگ جمع زغال

 1201 951 854 1491 2088 2299 1755 3263 ( 8) گسنمحصوالت حاصل از زغال

(7)سنگ كل زغال
 60078 27299 25833 27023 85962 98434 85959 120219 

         آمريكاي مركزي و جنوبي 

 2951 1205 1418 688 12700 11716 11541 11773 زغال كك شو 

 84690 83746 73124 70289 24983 25131 24594 13719 زغال حرارتي 

 - - - - - - - - زغال ليگنيت و نارس 

 - - - - - - - - سنگ نفتي 

 87641 84951 74542 70977 37683 36847 36135 25492 (1)سنگ جمع زغال

 46 1962 2009 113 731 1828 3001 2489 (8) گسنمحصوالت حاصل از زغال

(7)سنگ كل زغال
 27981 39136 38675 38414 71090 76551 86913 87687 

         اروپا و اورآسيا 

 28686 27737 24676 17700 64362 58572 53279 71786 زغال كك شو 

 213363 212138 209411 148030 221673 221681 252585 241452 رتي زغال حرا

 12756 9447 9210 2986 4476 4486 5218 3413 زغال ليگنيت و نارس 

 - - - 5 - - - - سنگ نفتي 

 254805 249322 243297 168721 290511 284739 311082 316651 (1)سنگ جمع زغال

 15317 15339 14195 17136 10818 15266 15538 19174 (8) گسنمحصوالت حاصل از زغال

(7)سنگ كل زغال
 335825 326620 300005 301329 185857 257492 264661 270122 

         خاورميانه 

 223 103 182 - 1402 2491 2550 356 زغال كك شو 

 - - - 36 9690 10112 12105 13910 زغال حرارتي 

 - - - - - - - - زغال ليگنيت و نارس 

 - - - - - - - - سنگ نفتي 

 223 103 182 36 11092 12603 14655 14266 (1)سنگ جمع زغال

 - 1 15 1 - 57 338 625 (8) گسنمحصوالت حاصل از زغال

(7)سنگ كل زغال
 14891 14993 12660 11092 37 197 104 223 
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         ... ادامه  2215-2217و  2227هاي ان به تفكيك مناطق طي سالسنگ در جهانواع زغالواردات و صادرات  ( :2-72جدول )
 )هزار تن( 

 نام كشور
 صادرات  واردات 

2227 2215 2219 2217 2227 2215 2219 2217 

         آفريقا 

 8106 4902 4479 910 598 787 860 4254 زغال كك شو 

 75217 74967 76885 66540 11039 10591 9954 6965 زغال حرارتي 

 - - - - - - - - زغال ليگنيت و نارس 

 ● - - - ● - - - سنگ نفتي 

 83323 79869 81364 67450 11637 11378 10814 11219 (1)سنگ جمع زغال

 ● 287 311 668 ● 449 535 322 (8) گسنمحصوالت حاصل از زغال

(7)سنگ كل زغال
 11541 11349 11827 11637 68118 81675 80156 83323 

         آسيا و اقيانوسيه 

 208208 214179 204762 139844 210338 200396 185729 111276 زغال كك شو 

 616765 613098 603098 396536 800132 748229 721558 386617 زغال حرارتي 

 408 567 307 622 652 745 47 3 زغال ليگنيت و نارس 

 - - - - - - - - سنگ نفتي 

 825381 827844 808167 537002 1011122 949370 907334 497896 (1)سنگ ع زغالجم

 1820 12381 11894 17861 1793 6713 7210 10169 (8)گسنمحصوالت حاصل از زغال

(7)سنگ كل زغال
 508065 914544 956083 1012915 554863 820061 840225 827201 

         كل جهان 

 327245 313296 305303 215100 293980 278739 261263 205814 زغال كك شو 

 1029877 1003682 990192 709520 1087764 1034401 1038920 712998 زغال حرارتي 

 13269 10119 9637 4032 5236 5331 5381 3527 زغال ليگنيت و نارس 

 - - - 5 - - - - سنگ نفتي 

 1370391 1327097 1305132 928657 1386980 1318471 1305564 922339 (1)سنگ جمع زغال

 18384 30921 29278 37270 15430 26612 28377 36042 (8) گسنمحصوالت حاصل از زغال

 1388775(4) 1358018 1334410 965927 1402410(4) 1345083 1333941 958381 (7)سنگ كل زغال

          OECDكشورهاي

 261656 258886 262975 197171 137883 137330 134129 143933 زغال كك شو 

 273508 266819 281598 170982 475463 463941 497384 471983 زغال حرارتي 

 1328 1401 2514 2098 1531 1488 2410 1810 زغال ليگنيت و نارس 

 - - - 5 - - - - سنگ نفتي 

 536492 527106 547087 370256 614877 602759 633923 617726 (1)سنگ جمع زغال

 15455 15168 13727 15435 14594 15744 15812 19831 (8) گسنمحصوالت حاصل از زغال

(7)سنگ كل زغال
 637557 649735 618503 629471 385691 560814 542274 551947 
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 ... ادامه  2215-2217و  2227هاي سنگ در جهان به تفكيك مناطق طي سالانواع زغالواردات و صادرات  ( :2-72جدول )
 )هزار تن( 

 نام كشور
 صادرات واردات

2227 2215 2219 2217 2227 2215 2219 2217 

          OECDكشورهاي غير

 65589 54410 42328 17929 156097 141409 127134 61881 زغال كك شو 

 756369 736863 708594 538538 612301 570460 541536 241015 زغال حرارتي 

 11941 8718 7123 1934 3705 3843 2971 1717 ل ليگنيت و نارس زغا

 ● - - - ● - - - سنگ نفتي 

 833899 799991 758045 558401 772103 715712 671641 304613 (1)سنگ جمع زغال

 2929 15753 15551 21835 836 10868 12565 16211 (8) گسنمحصوالت حاصل از زغال

(7)سنگ كل زغال
 320824 684206 726580 772939 580236 773596 815744 836828 

         كشور اتحاديه اروپا 22

 4235 4527 4199 7301 44389 42734 39470 57432 زغال كك شو 

 30801 43942 47076 27102 151669 159592 190140 192464 زغال حرارتي 

 1227 1318 2817 1675 1265 1551 2609 2514 زغال ليگنيت و نارس 

 - - - 5 - - - - سنگ نفتي 

 36263 49787 54092 36083 197323 203877 232219 252410 (1)سنگ جمع زغال

 - 12203 11018 12519 - 10795 10725 13969 (8) گسنمحصوالت حاصل از زغال

(7)سنگ كل زغال
 266379 242944 214672 197323 48602 65110 61990 36263 

 .IEA, International Energy Agency, Online Data Services, www.iea.org                                                          مأخذ:
ه با   2512نفتاي از ساال   سانگ  . باشدينفتي مسنگ و  نهیتومیب یهازغال ریزغال نارس، سا ت،یگنیل نه،یتومیب مهیكك شو، ن ت،یعالسنگ شامل آنتراسز( 1

 های كك سازی را بدست آورد. های گاز و كك كورهتوان گاز كارخانهاز سنگ نفت ميستون زغال سنگ اضافه شده است. 

 گردد.يها و محصوالت زغال نارس م کتی، قطران و بر یكك گاز ،یكك كوره كك ساز ول،یشامل پتنت ف( 2

 . گرددشامل زغال سنگ و محصوالت حاصل از آن مي( 2

و برخاي از    OECDكشاورهای  كلیاه  غال سانگ  زمحصوالت حاصل از هزار تن  10425سنگ نارس و زغال هزار تن 120زغال سنگ شامل دات واركل ( 4

كلیاه  سانگ  محصاوالت حاصال از زغاال   هزار تان   19294زغال نارس و هزار تن  118شامل سنگ نیز زغالباشد و صادرات يم  OECDكشورهای غیر 

           گردد.مي OECDغیر از كشورهای  برخيو    OECDكشورهای 

   باشند. در دسترس نميمقادیر 
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 به تفكيك مناطق ) درصد ( 2217سنگ جهان در سال ( : ذخاير زغال2 -16نمودار )

 

آسيا و اقيانوسيه  41/0

آفريقا و خاورميانه 1/4

اروپا و اورآسيا 31/3

آمريكاي مركزي و جنوبي 1/3  

آمريكاي شمالي 25/0  

 
 

          نمودار  )20-2( : توليد و مصرف زغال سنگ مناطق مختلف جهان در سال 2017
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نمودار  )21-2( : واردات و صادرات زغال سنگ مناطق مختلف جهان در سال 2017
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  2219در جهان در سال  (1) عرضه و مصرف كنندگان عمده زغال ( :2-76جدول )
 )ميليون تن( 

 صادرات واردات توليد نام كشور

 مصرف كنندگان نهايي

صنايع 

(2)فوالد
 

نيروگاههاي 

(7)رارتحبرق و 
 

 خانگي
ساير 

(7)صنايع 
 

         OECDكشورهاي 

 17.7 0.1 196.8 18.9 0.3 57.8 175.6 آلمان

 0.2 - 0.7 2.6 ▲ 3.4 ▲ اتريش

 0.3 0.1 16.6 2.9 0.5 13.8 1.8 اسپانيا

 3.9 ▲ 110.0 3.7 389.3 - 500.3 استراليا 

 1.9 0.6 12.3 3.2 0.4 8.5 4.2 انگلستان

 28.4 ▲ 618.4 16.4 54.7 8.9 660.8 اياالت متحده آمريكا

 0.5 ▲ 13.4 3.2 ▲ 16.7 ▲ ايتاليا

 0.6 0.6 4.5 ▲ - 1.9 3.2 ايرلند

 0.3 0.1 0.1 3.1 0.1 3.5 - بلژيك 

 ▲ ▲ 4.8 - ▲ 4.9 ▲ پرتغال 

 16.7 4.1 78.3 6.9 0.1 36.2 73.0 تركيه

 3.6 1.7 37.1 3.3 4.4 3.7 45.5 جمهوري چك

 0.2 ▲ 3.4 ▲ - 2.9 ▲ دانمارك

 1.2 - 0.2 0.9 1.2 0.5 2.9 زالندنو 

 13.2 ▲ 111.3 66.5 - 186.0 1.3  ژاپن

 1.6 - 3.3 6.8 ▲ 11.8 ▲ فرانسه

 1.0 - 7.9 1.5 ▲ 4.1 3.0 فنالند

 1.4 - 34.4 3.1 30.3 6.3 61.3 كانادا

 7.9 ▲ 89.6 37.2 ▲ 134.5 1.7 كره جنوبي 

 7.4 10.7 103.7 13.2 9.3 8.6 131.0 لهستان

 0.1 0.4 8.9 1.2 0.2 1.6 9.2 مجارستان

 2.2 ▲ 16.2 2.0 - 8.3 12.6 مكزيك

 0.1 ▲ 12.1 4.4 34.6 49.5 ▲ هلند

 0.3 - 34.2 ▲ ▲ 0.3 32.6 يونان

 7.2 0.1 42.2 6.0 1.8 29.0 25.2 (5)ساير 

 OECD 1745.3 602.8 527.1 207.2 1560.3 18.7 117.9كل كشورهاي عضو 

 OECDكشورهاي غيرعضو 

        اروپا و اورآسيا 

 2.4 0.4 32.2 19.3 0.5 15.7 40.4 اوكراين 

 6.8 3.5 138.1 68.9 171.2 24.0 367.5 روسيه 

 18.3 2.1 43.8 14.4 26.0 - 103.1 قزاقستان

 11.7 2.0 123.0 2.1 0.8 7.1 131.0  ريسا

 OECDكشورهاي غيرعضو كل 

 اروپا و اورآسيا

642.0 46.8 198.6 104.7 337.1 8.1 39.2 
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 ... ادامه2219در جهان در سال  (1)كنندگان عمده زغال عرضه و مصرف ( :2-76جدول )
 )ميليون تن( 

 صادرات واردات توليد نام كشور

 مصرف كنندگان نهايي

صنايع 

(2)فوالد
 

نيروگاههاي 

(7)برق و حرارت
 

 خانگي
ساير 

(7)صنايع 
 

 OECDكشورهاي غيرعضو 

 آمريكاي التين 
       

 2.5 ▲ 9.4 13.8 ▲ 19.5 7 برزيل

 2.9 0.1 2.4 3.1 83.3 ▲ 90.5 مبيا كل

 1.3 - 4.5 0.6 0.8 5.8 1 ساير 

 6.7 0.1 16.2 17.5 84.1 25.3 98.6  جمع آمريكاي التين

 OECDكشورهاي غيرعضو 

 آفريقا و خاورميانه
       

 54.8 5 122.3 5.7 69.9 0.5 255.3 آفريقاي جنوبي 

 6.5 - 12.4 2.3 10 14.7 11.8 ساير 

 61.3 5 134.8 8 80 15.2 267.1 يقا و خاورميانه جمع آفر

 OECDكشورهاي غيرعضو 

  آسيا و اقيانوسيه
       

 18.7 ▲ 75.4 0.4 372.9 3.9 463.5 اندونزي

 905 89.3 1989 736.3 8.7 255.6 3268.2 چين 

 10.8 ▲ 44 11.1 - 65.6 ▲ چين تايپه 

 8.5 ▲ 1.2 ▲ 22.6 1.2 31.1 كره شمالي 

 113.5 6.5 656.3 125.7 0.9 193.6 711.7 هند

 2.1 ▲ 9.1 ▲ ▲ 11.2 ▲  هنگ كنگ 

 58.9 2.9 120.2 1.5 32.3 97.3 122.8 ساير 

 1117.4 98.7 2895.3 874.9 437.4 628.5 4597.2 و اقيانوسيه جمع آسيا 

 OECD 5604.9 715.7 800 1005.2 3383.4 111.9 1224.5عضو  ريكل كشورهاي غ

 1342.5 130.5 4943.8 1212.4 1327.1 1318.5 7350.2 كل جهان

  .IEA, International Energy Agency, Coal Information, 2018 Edition                                                                 مأخذ:
 باشد.   نفت ميسنگ ، لیگنیت، زغال نارس و نیمه بیتومینهسایر بیتومینه، كك شو، زغال زغال سنگ شامل آنتراسیت، كل ( 1
 سازی است.  های كك (  مصرف صنایع فوالد شامل مصرف در كوره2
  بخش عمومي و مولدهای  اختصاصي و همچنین CHPهای متعارف برق و دو منظوره مصرفي در نیروگاه نگهای برق و حرارت شامل زغال س( نیروگاه2

 د.باش برای گرمایش محل مي    
 گردد.  ها مي شامل مصارف صنایع غیرفلزی، مصارف غیرانرژی، سایر تبدیالت، تلفات و مصارف سایر بخش (4
  گردد. ميو التویا سوئد  ،سوئیس، ( شامل كشورهای شیلي، استوني، ایسلند، فلسطین اشغالي، لوكزامبورگ، نروژ، اسلواكي، اسلووني0

  .در كشور مذكور كاربرد ندارد 
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 2219-2217 و 2227هاي سنگ حرارتي و كك شو در بخش صنعت برخي از كشورها طي سالزغالقيمت  :( 2-22جدول )
 )دالر / تن(

 نام كشور
 كك شو سنگ زغال حرارتي سنگزغال

2227 2219 2217 2227 2219 2217 

       آمريكاي شمالي

 175.0 178.4 104.8 70.3 71.6 60.0 اياالت متحده آمريكا 

 ● ● ● ● ● ●   كانادا

 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ مكزيك 

       آمريكاي مركزي و جنوبي 

 202.2 95.8 106.5 ● ● ● شيلي

       و اورآسيااروپا 

 ○ ○ ○ ● ● ● آلمان 

 ○ ○ ○ 217.3 166.3 199.9 اتريش

 ○ ○ ○ ● ● ● اسپانيا

 ● ● ● ● ● ● استوني

 ● ● ● ● ● ● اسلواكي 

 ▲ ▲ ▲ ○ ○ ○ اسلووني 

 ● ● ● 106.8 100.5 101.7 ستان انگل

 ● ● 118.0 ● ● 85.8 ايتاليا 

 ▲ ▲ ▲ ● ● ● ايرلند 

 ● ● ● ● ● ● ايسلند 

 245.9 116.9 ● 140.5 88.1 ● بلژيك 

 ○ 366.1 ● ○ 219.1 ● پرتغال 

 160.7 161.6 174.8 70.2 78.0 69.8 تركيه 

 ○ ○ ○ ○ ○ ○ جمهوري چك 

 ▲ ▲ ▲ ● ● ● دانمارك 

 ● ● ● ● ● ● د سوئ

 ▲ ▲ ▲ 96.6 90.9 125.0 سوئيس 

 ● ● 124.4 ● ● ● فرانسه 

 424.9 322.5 225.8 316.4 269.8 145.0 فنالند 

 ● ● ● ● ● ● التويا  

 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ لوكزامبورگ 

 178.9 103.4 111.9 75.8 60.0 78.1 لهستان

 ● ● ● ● ● ● ليتواني 

 ○ ○ ○ ▲ ▲ ● مجارستان 

 ▲ ▲ ▲ ● ● ● نروژ

 ● ● ● ● ● ● هلند 

 ▲ ▲ ● ▲ ▲ ● يونان 

       خاورميانه 

 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ فلسطين اشغالي 

       آسيا و اقيانوسيه 

 ● ● ● ● ● ● استراليا 

 ○ ○ ○ ○ ○ ○ زالندنو 

 175.4 109.7 101.3 120.5 91.9 78.0 ژاپن 

 ● ● 103.8 ● ● 71.0 كره جنوبي

 ● ● ● ● ● ● ياروپاي OECDكشورهاي 

 ● ● ● ● ● OECD70.2كشورهاي 

  .IEA, International Energy Agency, Online Data Services, www.iea.org                                                                  مأخذ: 
   باشند. محرمانه ميمقادیر                             كاربرد ندارد.در كشور مذكور                             باشند. نميمقادیر در دسترس 
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 2219-2217 و 2227هاي هاي خانگي و نيروگاهي برخي از كشورها طي سال سنگ حرارتي در بخش( : قيمت زغال2-21جدول )
  )دالر / تن(  

 نام كشور
 هانيروگاه خانگي

2227 2219 2217 2227 2219 2217 

       ي شماليآمريكا

 47.5 48.3 40.5 ● ● ● اياالت متحده آمريكا 

 ● ● 28.5 ● ● ● كانادا

 55.6 51.0 45.9 ▲ ▲ ▲ مكزيك 

       آمريكاي مركزي و جنوبي 

 88.5 65.6 69.9 ● ● ● شيلي 

       و اورآسيا اروپا

 120.2 79.5 90.3 ▲ ▲ ● آلمان 

 103.1 99.0 96.2 ▲ ▲ ▲ اتريش

 ● ● ● ● ● ● ااسپاني

 ● ● ● ● ● ● استوني 

 ● ● ● 170.2 166.9 144.1 اسلواكي 

 ○ ○ ○ ▲ ▲ ▲ اسلووني 

 95.2 73.3 82.4 465.0 468.6 438.1 انگلستان 

 ● ● 85.0 ● ● ● ايتاليا 

 ○ ○ 83.5 523.3 506.4 ● ايرلند 

 ● ● ● ● ● ● ايسلند 

 ● ● 75.5 ▲ ▲ 465.4 بلژيك 

 85.2 54.9 76.4 ● ● ● پرتغال 

 26.2 28.5 27.8 122.2 132.0 123.5 تركيه 

 ○ ○ ○ 151.6 140.3 122.5 جمهوري چك 

 ● ● ● ▲ ▲ ▲ دانمارك 

 ● ● ● ▲ ▲ ▲ سوئد 

 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ سوئيس 

 ● ● 83.9 ● ● ● فرانسه 

 101.1 72.3 83.7 ▲ ▲ ▲ فنالند 

 ● ● ● ● ● ● التويا  

 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ لوكزامبورگ 

 53.4 51.3 57.7 227.0 203.6 194.5 هستانل

 ● ● ● ● ● ● ليتواني 

 ○ ○ ○ 183.1 175.4 151.4 مجارستان 

 ● ● ● ● ● ● نروژ

 ● ● ● ● ● ● هلند 

 ▲ ▲ ● ▲ ▲ ▲ يونان

       خاورميانه 

 ● ● ● ▲ ▲ ▲  فلسطين اشغالي

       آسيا و اقيانوسيه 

 ● ● ● ● ● ● استراليا 

 ○ ○ ○ ▲ ▲ ▲ زالندنو 

 ● ● ● ▲ ▲ ▲ ژاپن 

 ● ● 60.3 ● ● ● كره جنوبي

 ● ● 74.4 224.6 207.6 191.9 اروپايي OECDكشورهاي 

 ● ● OECD191.9 207.6 224.6 53.4كشورهاي 

 .IEA, International Energy Agency, Online Data Services, www.iea.org                                                 مأخذ:                  

  باشند. مقادیر محرمانه مي                             .در كشور مذكور كاربرد ندارد      باشند. مقادیر در دسترس نمي 
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 )دالر / تن(                                                                                         2227 -2217هاي سنگ طي سال( : قيمت زغال2-22جدول )

 سال

 قيمت شاخص

)پايه شمال 

 غرب اروپا(

 قيمت اسپات شاخص 

سنگ منطقه آپاالچي زغال

 مركزي اياالت متحده آمريكا

شاخص قيمت  قيمت سيف وارداتي ژاپن

اسپات بندر 

 چينگ دائو

قيمت اسپات 

سيف زغال 

 حرارتي ژاپن

قيمت 

شاخص 

 آسيا

كك  زغال

 شو

زغال 

 حرارتي

8002 88.8 49.7 88.2 69.9 61.2 95.6 84.6 

8002 147.7 117.4 179 122.8 105.0 157.9 148.1 

8002 70.7 60.7 167.8 110.1 87.9 83.6 78.8 

8010 92.5 67.9 158.9 105.2 110.1 108.5 105.4 

8011 121.5 84.8 229.1 136.2 127.3 126.1 125.7 

8018 92.5 67.3 191.5 133.6 111.9 100.3 105.5 

8012 81.7 69.7 140.4 111.2 95.4 90.1 90.9 

8012 75.4 67.1 114.4 97.7 84.1 76.1 77.9 

8015 56.6 51.6 93.8 79.5 67.5 60.1 63.5 

8012 60.1 51.4 89.4 73.0 71.3 71.7 71.1 

8012 84.5 63.8 150 99.2 94.7 96.0 99.6 

  .BP Amoco, Statistical Review of World Energy, 2018 Edition                                                                              مأخذ:

 نمودار  )22-2( : قيمت زغال سنگ طي سال هاي 2007-17
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  2217 در سال OECDدر كشورهاي سنگ واقعي مصرف كنندگان نهايي زغال و ( : شاخص قيمت اسمي2-27جدول ) 
   (222=  1222)سال  

 نام كشور
 واقعي شاخص  اسميشاخص 

 صنعت و خانگي صنعت خانگي صنعت و خانگي صنعت خانگي
       آمريكاي شمالي 

 98.8 98.8 ● 106.1 106.1 ● اياالت متحده آمريكا 

 ● ● ● ● ● ● كانادا

 ● ● ● ● ● ● مكزيك 

       آمريكاي مركزي و جنوبي 

 ● ● ● ● ● ● شيلي 

       اروپا  و اورآسيا
 ● ● ● ● ● ● آلمان

 115.4 116.5 101.4 123.6 124.3 115.6 اتريش
 ● ● ● ● ● ● اسپانيا 
 ● ● ● ● ● ● استوني

 99.9 ● 99.9 109.4 ● 109.4 اسلواكي 

 ● ● ● ● ● ● اسلووني 

 100.6 99 101.5 114 109.1 116.7 انگلستان 

 106.5 106.5 ● 112.4 112.4 ● ايتاليا 

 ● ● ● ● ● ● ايرلند

 ● ● ● ● ● ● ايسلند 

 80.6 78.8 97.7 87 84.6 110.5 بلژيك 

 176.6 176.6 ● 178.1 178.1 ● پرتغال 

 96.4 94.6 105.4 175 173 184.5 تركيه
 98.9 100 96.9 105.4 104.3 107.5 جمهوري چك

 98.8 98.8 ● 107.6 107.6 ● دانمارك 

 ● ● ● ● ● ● د سوئ
 63.8 63.8 ● 58.7 58.7 ● سوئيس 
 106.3 106.2 107.9 109.6 109.5 115.3 فرانسه 

 166.3 166.3 ● 177.1 177.1 ● فنالند 

 ● ● ● ● ● ● التويا 
 ● ● ● ● ● ● لوكزامبورگ 

 105.7 106.4 104.9 115.1 115.3 115 لهستان 
 112.7 ● 112.7 129 ● 129 مجارستان 

 ● ● ● ● ● ● وژ نر

 ● ● ● ● ● ● هلند 

 ● ● ● ● ● ● يونان 

       خاورميانه 

 ● ● ● ● ● ● فلسطين اشغالي 

       آسيا و اقيانوسيه 

 ● ● ● ● ● ● استراليا 

 ● ● ● ● ● ● زالندنو 

 128.6 128.6 ● 127.9 127.9 ● ژاپن 

 94.8 94.8 ● 92.2 92.2 ● كره جنوبي 

 OECD 123.4 115.2 115.8 104.3 108.4 108.1كشورهاي 

 .IEA, International Energy Agency, Online Data Services, www.iea.org                                                                               مأخذ:

   باشند. در دسترس نميمقادیر    
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 سنگ در برخي از كشورهاي جهاني و خرده فروشي زغال( : شاخص قيمت عمده فروش2-27جدول )

 2219-2217 و 2227هاي طي سال

 نام كشور
 خرده فروشي عمده فروشي

 2217 2219 2227 سال پايه 2217 2219 2227 سال پايه

         آمريكاي شمالي 
 ● ● ● - 195.8 189.6 130.7 100=1982 اياالت متحده آمريكا 

 ● ● ● - ● ● 96.6 100=2002 كانادا 

دسامبر 2002=000 162.9 145.6 80.6 100=2012ژوئن مكزيك   ● ● ● 

         آمريكاي مركزي و جنوبي 

2003=000 ● ● ● - شيلي   ● 129.4 132.7 

         اروپا و اورآسيا 

 99.9 98.2 80.4 100=2015 ● ● ● 100=1995 آلمان

 101.4 99.7 85.7 100=2015 ● ● ● - اتريش

 ● ● ● - ● ● ● - اسپانيا 

 96.7 97.5 82.8 100=2015 ● ● ● - استوني

 101.8 100.1 79.4 100=2015 ● ● ● - اسلواكي 

 100 99.3 102.7 100=2015 ● ● ● - اسلووني 

 115.9 113.3 71.4 100=2010 123.4 81.3 57.2 100=2010 انگلستان 

 99 99 ● 100=2015 ● ● ● 100=1995 ايتاليا 

 243 244.5 173 100=1995 ● ● ● - ايرلند

 ● ● ● 100=2015 ● ● ● - ايسلند 

 99.2 99.7 82.6 100=2013 ● ● 66.6 100=200 بلژيك 

 101.1 103.6 98.2 100=2015 ● ● ● - پرتغال 

 123.5 106.3 52 100=2015 411 373.2 161.4 100=2003 تركيه

 106.5 101.1 73.6 100=2015 ● ● ● 100=2000 جمهوري چك

 98.4 100.4 86.7 100=2015 ● ● ● - دانمارك 

 ● ● ● - ● ● 151.6 100=2000 سوئد 

 ● ● ● - 102.1 97.2 170 100=1995 سوئيس 

 100.9 100.6 85.1 100=2015 94.8 81 74.3 100=2010 فرانسه 

 ● ● ● - 510.5 442.2 184.7 100=1990 فنالند 

 108.4 103.6 94.3 100=2015 ● ● ● - لوكزامبورگ

 101.1 99 76 100=2015 ● ● ● - التويا

 216.5 205.3 135.9 100=2000 ● ● ● - لهستان 

 112.3 99.7 65.8 100=2015 ● ● ● - ليتواني 

 296.9 291.7 164.2 100=2000 ● ● ● - مجارستان 

 99.6 104 83.7 100=2015 ● ● ● 100=1995 نروژ 

 ● ● ● - ● ● ● - هلند

 110.8 111.7 91 100=2009 146.7 123.9 91.4 100=2010 يونان 

         آسيا و اقيانوسيه 

 ● ● ● - ● ● ● 100=1995 استراليا 

 4Q1997=100 177.4 ● ● 2Q2017=100 74.8 93.7 99 زالندنو 

 ● ● ● - 140.3 92.8 81.4 100=2015 ژاپن

 113.6 103.1 66.2 100=2015 126.2 117.6 73.8 100=2010 كره جنوبي

 .IEA, International Energy Agency, Online Data Services, www.iea.org                                                                               مأخذ:
   باشند.   در دسترس نميمقادیر 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هاي مهم اقتصاد انرژي در کشورهاي مختلف جهان شاخص  -

 رژي اوليه کشورهاي مختلف جهان عرضه ان  -

 ، عرضه نفت و مصرف برق در جهان انرژيعرضه سرانه   -

 تراز انرژي جهان   -

 OECDو غير  OECDتراز انرژي کشورهاي   -

 جهان  تراز انرژي برخي از کشورهاي  -

 
 تراز انرژيجداول  -6-8-2
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 2216و  2227هاي هاي مهم اقتصاد انرژي به تفكيك كشورهاي مختلف جهان در سالشاخص ( :2-58جدول )

 نام كشور
(2)توليد ناخالص داخلي (1)جمعيت

 
نسبت عرضه كل انرژي شدت انرژي )

GDPاوليه به  
(3) ) 

2227 2216 2227 2216 2227 2216 

       آمريكاي شمالي

 0.13 0.16 16920.3 15055.4 323.4 301.7 اياالت متحده آمريكا

 0.15 0.17 1828.0 1596.8 36.3 32.9 كانادا 

 0.15 0.17 1259.0 1050.4 122.3 109.8 مكزيك

 0.13 0.16 20007.4 17702.6 481.9 444.4 جمع آمريكاي شمالي

       آمريكاي مركزي و جنوبي

 0.19 0.19 445.0 392.9 43.9 40.0 آرژانتين

 0.17 0.17 85.4 62.8 16.4 14.2 دوراكوا

 0.13 0.12 2248.1 1957.1 207.7 191.0 برزيل 

 0.12 0.12 193.5 123.4 31.8 28.3 پرو 

 0.14 0.15 267.9 202.6 18.3 16.6 شيلي 

 0.11 0.11 366.2 262.3 48.7 44.4 كلمبيا 

 0.17 0.15 324.0 391.7 31.6 27.7 ونزوئال 

 0.21 0.23 544.2 409.6 109.6 97.9 ساير

 0.15 0.14 4474.3 3802.5 507.8 460.1 آمريكاي مركزي و جنوبي جمع 

       اروپا و اورآسيا

 0.25 0.29 57.2 41.6 9.8 8.6 آذربايجان

 0.08 0.10 3781.7 3441.4 82.4 81.0 آلمان 

 0.08 0.08 420.0 394.1 8.7 8.3 اتريش

 0.60 1.55 62.5 30.8 31.9 26.9 ازبكستان

 0.08 0.10 1464.5 1468.1 46.5 45.2 اسپانيا 

 0.23 0.24 23.8 23.7 1.3 1.3 استوني

 0.16 0.21 104.7 85.3 5.4 5.4 اسلواكي 

 0.06 0.08 2757.6 2517.3 65.7 61.3 انگلستان 

 0.76 0.93 124.0 149.8 45.0 46.5 اوكراين

 0.07 0.08 2080.7 2234.5 60.6 58.8 ايتاليا 

 ◊ 0.06 332.4 238.0 4.7 4.4 ايرلند 

 0.11 0.12 515.1 477.7 11.3 10.6 بلژيك 

 0.32 0.40 56.5 50.0 7.1 7.6 بلغارستان 

 0.10 0.11 231.8 240.6 10.3 10.5 پرتغال 
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 ادامه ... 2216و  2227هاي در سالهاي مهم اقتصاد انرژي به تفكيك كشورهاي مختلف جهان شاخص ( :2-58جدول )

 نام كشور
(2)توليد ناخالص داخلي (1)جمعيت

 
نسبت عرضه كل انرژي اوليه شدت انرژي )

GDPبه  
(3) ) 

2227 2216 2227 2216 2227 2216 

 0.34 0.55 8.5 4.7 8.7 7.2 تاجيكستان

 0.70 1.32 39.6 17.0 5.7 4.9 تركمنستان 

 0.12 0.14 1122.5 740.4 78.3 70.2 تركيه

 0.18 0.22 231.3 207.5 10.6 10.3 جمهوري چك 

 0.05 0.06 347.5 334.1 5.7 5.5 دانمارك 

 0.42 0.58 59.1 48.1 9.5 9.6 بالروس )روسيه سفيد( 

 0.45 0.45 1628.0 1504.1 144.3 142.8 روسيه

 0.16 0.24 198.7 168.0 19.7 20.9 روماني 

 0.09 0.10 560.4 488.7 9.9 9.2 سوئد 

 ◊ 0.05 642.1 567.4 8.4 7.6 سوئيس 

 0.09 0.10 2810.5 2669.3 66.9 64.0 فرانسه 

 0.13 0.14 252.7 260.4 5.5 5.3 فنالند 

 0.61 0.68 6.3 4.3 6.1 5.3 قرقيزستان 

 0.43 0.50 188.1 132.0 17.8 15.5 قزاقستان

 0.17 0.22 572.7 431.6 38.4 38.1 لهستان 

 0.06 0.08 63.2 53.7 0.6 0.5 لوكزامبورگ

 0.16 0.23 45.6 41.8 2.9 3.2 ليتواني

 0.17 0.20 147.2 138.0 9.8 10.1 مجارستان 

 0.06 0.06 472.8 431.4 5.2 4.7 نروژ

 0.08 0.10 890.1 842.8 17.0 16.4 هلند 

 0.09 0.09 244.5 332.1 10.8 11.1 يونان 

 0.22 0.23 322.8 302.5 38.0 39.3 ساير 

 0.12 0.14 22866.5 21112.6 910.5 877.8  اورآسياجمع اروپا و 

       خاورميانه

 0.20 0.17 378.8 291.7 9.3 6.0 امارات متحده عربي

 0.30 0.29 690.6 483.2 32.3 25.3 عربستان سعودي

 0.33 0.36 73.9 48.7 4.4 2.7 عمان 

 0.25 0.28 170.7 79.4 2.6 1.2 قطر

 0.25 0.21 143.1 124.1 4.1 2.5 كويت 

 0.33 0.32 1126.3 907.2 188.9 160.3 ساير 

 0.29 0.28 2583.3 1934.4 241.5 198.0 جمع خاورميانه 
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 ... ادامه 2216و  2227هاي هاي مهم اقتصاد انرژي به تفكيك كشورهاي مختلف جهان در سالشاخص ( :2-58جدول )

 نام كشور
(2)توليد ناخالص داخلي (1)جمعيت

 
نسبت عرضه كل انرژي اوليه ) شدت انرژي

GDPبه  
(3) ) 

2227 2216 2227 2216 2227 2216 

       آفريقا 

 0.33 0.38 419.6 358.5 55.9 48.9 آفريقاي جنوبي 

 0.27 0.25 196.8 149.5 40.6 34.3 الجزاير 

 0.80 0.23 18.8 69.9 6.3 6.0 ليبي 

 0.33 0.37 260.7 185.6 95.7 79.5 مصر 

 0.17 0.19 114.5 81.3 35.3 31.2 مراكش

 0.33 0.36 457.1 301.2 186.0 146.4 نيجريه 

 0.40 0.45 877.9 569.2 804.9 624.3 ساير 

 0.35 0.37 2345.3 1715.2 1224.6 970.6 جمع آفريقا 

       آسيا و اقيانوسيه

 0.09 0.10 1522.4 1217.3 24.5 21.3 استراليا

 0.22 0.28 1037.7 640.9 261.1 233.0 اندونزي 

 0.24 0.26 167.8 98.1 163.0 147.1 بنگالدش 

 0.42 0.50 228.3 167.0 193.2 160.3 پاكستان 

 0.34 0.34 406.4 314.1 68.9 66.2 تايلند

 0.31 0.46 9505.2 4596.6 1378.7 1317.9 چين 

 0.21 0.27 513.2 406.8 23.5 22.9 چين تايپه  

 0.12 0.12 176.1 144.7 4.7 4.2 زالندنو 

 0.07 0.09 6052.7 5848.0 127.0 128.0 ژاپن 

 0.09 0.11 295.0 202.8 5.6 4.6 سنگاپور 

 0.19 0.22 284.5 176.0 103.3 89.3 فيليپين 

 0.22 0.22 1306.0 992.4 51.3 48.7 كره جنوبي 

 0.32 0.63 27.1 29.1 25.4 24.2 كره شمالي 

 0.26 0.31 343.9 236.7 31.2 26.6 مالزي

 0.49 0.47 164.1 97.8 92.7 84.2 ويتنام 

 0.35 0.43 2464.9 1333.2 1324.2 1179.7 هند

 0.16 0.17 590.7 412.2 185.0 162.9 ساير 

 0.23 0.26 25085.8 16913.5 4063.1 3721.1 جمع آسيا و اقيانوسيه 

 0.18 0.19 77362.4 63180.7 7429.3 6671.9 جهان كل 

 OECD  1214.6 1284.5 45032.1 49786.9 0.12 0.11 كشورهاي

 OECD 5457.3 6144.8 18148.7 27575.5 0.34 0.29 كشورهاي غير

 0.09 0.10 18308.2 17315.7 511.3 498.7 كشور اتحاديه اروپا 82

  .IEA, International Energy Agency, Online Data Services, www.iea.org                                                         مأخذ: 
 .2212هاي ثابت سال ( ميليارد دالر آمريكا به قيمت2                                                                   ( ميليون نفر1
   باشند. مي 20/2مقادير كمتر از        .2212هاي ثابت سال ( تن معادل نفت خام به هزار دالر آمريكا برحسب قيمت3
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 2216كشورهاي مختلف جهان در سال  (1)عرضه انرژي اوليه ( :2-56جدول )
 )ميليون تن معادل نفت خام(

 نفت خام زغالسنگ نام كشورها
هاي  فرآورده

 نفتي
 گازطبيعي

انرژي 

 ايهسته
 انرژي آبي

       آمريكاي شمالي

 23.2 218.9 652.9 154.9- 942.2 341.6 اياالت متحده آمريكا

 33.3 26.4 94.8 8.8- 107.4 17.0 كانادا 

 2.6 2.8 66.2 28.9 59.3 12.4 مكزيك

 59.1 248.0 813.8 134.9- 1108.9 370.9 جمع آمريكاي شمالي

       آمريكاي مركزي و جنوبي

 3.2 2.2 44.7 3.1 28.1 0.8 آرژانتين

 1.4 - 0.6 2.8 8.8 -  اكوادور

 32.8 4.1 29.9 11.3 98.1 15.9 زيل بر

 2.1 - 8.3 1.8- 11.7 0.9 پرو 

 2.0 - 4.4 7.2 8.9 7.1 شيلي 

 4.2 - 9.6 1.0- 16.7 5.1 كلمبيا 

 5.8 - 21.3 15.9- 44.1 0.1 ونزوئال 

 8.5 - 23.6 18.2 32.6 2.7 ساير

 60.0 6.3 142.2 23.8 248.9 32.6 آمريكاي مركزي و جنوبي جمع 

       پا و اورآسياارو

 0.2 - 9.4 1.5- 6.1 - آذربايجان

 1.8 22.1 70.3 4.5 96.9 77.2 آلمان 

 3.4 - 7.2 3.1 8.6 3.0 اتريش

 1.0 - 32.8 0.2- 2.6 1.6 ازبكستان 

 3.1 15.3 25.0 14.9- 65.6 10.5 اسپانيا 

 ◊ - 0.4 1.0 0.6- 3.8 استوني

 0.4 3.9 3.9 2.5- 6.0 3.2 اسلواكي 

 0.5 18.7 69.4 2.7- 63.4 11.9 انگلستان 

 0.7 21.2 25.6 8.4 2.8 32.5 اوكراين

 3.7 - 58.1 18.7- 70.2 11.0 ايتاليا 

 0.1 - 4.2 3.2 3.3 2.1 ايرلند 

 ◊ 11.3 14.3 8.8- 31.3 3.0 بلژيك 

 0.3 4.1 2.7 2.8- 7.0 5.7 بلغارستان 

 1.4 - 4.3 5.6- 15.2 2.9 پرتغال 

 1.4 - ◊ 0.9 ◊ 0.6 نتاجيكستا

 - - 21.4 3.1- 9.6 - تركمنستان 
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 ... ادامه 2216كشورهاي مختلف جهان در سال  (1)رضه انرژي اوليهع : (2-56جدول )
 )ميليون تن معادل نفت خام(

 شرح
انرژي زمين گرمايي، 

 خورشيدي و ساير

هاي زيستي و  سوخت

 پسماندها
(2)برق

 كل جمع حرارت 

      آمريكاي شمالي

 2166.6 - 5.2 102.1 35.6 اياالت متحده آمريكا

 280.1 - 5.5- 12.8 3.0 كانادا 

 185.2 - ◊ 8.7 4.3 مكزيك

 2631.9 - 0.3- 123.5 42.9 جمع آمريكاي شمالي

      آمريكاي مركزي و جنوبي

 86.3 - 0.8 3.4 0.1 آرژانتين

 14.3 - ◊ 0.8 ◊ اكوادور

 284.5 0.1 3.5 85.3 3.7 برزيل 

 24.1 - ◊ 2.9 0.2 پرو 

 37.8 - - 7.8 0.5 شيلي 

 40.0 - ◊ 5.4 ◊ كلمبيا 

 56.2 - - 0.7 - ونزوئال 

 111.7 - 4.2- 25.9 4.2 ساير

 654.9 0.1 0.2 132.2 8.6 آمريكاي مركزي و جنوبي جمع 

      اروپا و اورآسيا

 14.2 - 0.1- 0.1 ◊ آذربايجان

 310.1 ◊ 4.3- 30.7 11.0 آلمان 

 33.3 ◊ 0.6 6.7 0.8 اتريش

 37.6 - 0.1- ◊ - ازبكستان 

 119.9 - 0.7 7.1 7.4 اسپانيا 

 5.5 - 0.2- 1.0 0.1 استوني

 16.5 ◊ 0.2 1.3 0.1 اسلواكي 

 178.9 - 1.5 12.1 4.2 انگلستان 

 94.4 0.6 0.3- 2.8 0.1 اوكراين

 151.0 - 3.2 14.4 9.2 ايتاليا 

 13.9 - 0.1- 0.6 0.5 ايرلند 

 56.5 0.3 0.5 3.8 0.8 بلژيك 

 18.2 0.1 0.6- 1.3 0.3 بلغارستان 

 22.1 - 0.4- 3.1 1.4 پرتغال 

 2.9 - 0.1- - - تاجيكستان 

 27.6 - 0.3- ◊ - تركمنستان
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... ادامه 2216كشورهاي مختلف جهان در سال  (1)عرضه انرژي اوليه ( :2-56جدول )
 خام( )ميليون تن معادل نفت

 نفت خام زغالسنگ نام كشورها
هاي  فرآورده

 نفتي
 گازطبيعي

انرژي 

 ايهسته
 انرژي آبي

 5.8 - 38.3 13.8 28.3 38.4 تركيه

 0.2 6.3 7.0 2.4 5.6 16.6 جمهوري چك 

 ◊ - 2.9 0.9- 6.7 1.9 دانمارك 

 ◊ - 15.7 12.3- 19.2 0.8 بالروس )روسيه سفيد( 

 15.9 51.6 371.3 121.3- 294.6 113.3 روسيه

 1.6 2.9 9.0 3.2- 11.8 5.3 روماني 

 5.3 16.4 0.8 7.4- 19.0 2.1 سوئد 

 3.0 5.5 3.0 5.7 3.1 0.1 سوئيس 

 5.2 105.1 38.3 11.2 58.5 8.6 فرانسه 

 1.4 6.1 2.1 3.8- 12.5 4.5 فنالند 

 1.0 - 0.2 1.3 0.4 0.9 قرقيزستان 

 1.0 - 28.7 2.1- 18.6 35.4 قزاقستان

 0.2 - 14.6 0.6- 26.4 49.2 لهستان 

 ◊ - 0.7 2.1 - 0.1 لوكزامبورگ

 ◊ - 1.8 7.3- 10.0 0.2 ليتواني

 ◊ 4.2 8.0 0.3- 7.2 2.3 مجارستان 

 12.3 - 5.5 13.1- 21.2 0.8 نروژ

 ◊ 1.0 30.0 34.8- 63.0 10.2 هلند 

 0.5 - 3.5 16.4- 27.8 4.4 يونان 

 5.8 2.1 12.1 13.1 8.3 17.1 ساير 

 76.9 297.9 942.8 213.3- 1030.1 480.7  جمع اروپا و اورآسيا

       خاورميانه

 - - 60.5 53.0- 64.7 1.8 امارات متحده عربي

 - - 74.2 73.7- 209.9 - عربستان سعودي

 - - 21.1 3.8- 6.8 - عمان 

 - - 42.0 25.0- 25.3 - قطر

 - - 18.2 33.1- 50.8 - كويت 

 1.8 1.7 199.4 11.8- 170.1 6.9  ساير

 1.8 1.7 415.3 200.4- 527.6 8.7 خاورميانهجمع 
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 ... ادامه 2216كشورهاي مختلف جهان در سال  (1)( : عرضه انرژي اوليه2-56جدول )
 )ميليون تن معادل نفت خام(

 شرح
انرژي زمين گرمايي، 

 خورشيدي و ساير

هاي زيستي و  سوخت

 پسماندها
(2)برق

 كل جمع رتحرا 

 136.7 - 0.4 3.1 8.7 تركيه

 41.6 ◊ 0.9- 4.2 0.3 جمهوري چك 

 16.5 ◊ 0.4 4.2 1.2 دانمارك 

 25.0 - 0.3 1.4 ◊ بالروس )روسيه سفيد( 

 732.4 - 1.3- 8.1 0.2 روسيه

 31.7 - 0.4- 4.0 0.8 روماني 

 49.2 0.2 1.0- 12.4 1.4 سوئد 

 23.9 ◊ 0.3 2.6 0.6 سوئيس 

 244.3 - 3.6- 18.1 2.9 سه فران

 34.0 0.2 1.6 9.3 0.3 فنالند 

 3.9 - ◊ ◊ - قرقيزستان 

 81.6 - 0.1- 0.1 ◊ قزاقستان

 99.3 ◊ 0.2 8.2 1.2 لهستان 

 3.7 - 0.5 0.2 ◊ لوكزامبورگ

 7.2 0.2 0.7 1.4 0.1 ليتواني

 25.6 - 1.1 2.9 0.3 مجارستان 

 27.2 ◊ 1.4- 1.7 0.2 نروژ

 74.6 - 0.4 3.7 1.0 هلند 

 22.7 - 0.8 1.2 1.0 يونان 

 70.0 - 0.2 7.4 3.7 ساير 

 2853.8 1.6 1.5- 179.3 59.4  جمع اروپا و اورآسيا

      خاورميانه

 74.3 - 0.1 0.1 0.1 امارات متحده عربي 

 210.4 - - ◊ - عربستان سعودي

 24.1 - - - - عمان 

 42.3 - - - - قطر

 35.8 - - - - كويت 

 370.1 - 0.3 0.9 0.8 ساير

 757.0 - 0.4 0.9 0.9 خاورميانهجمع 
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... ادامه 2216كشورهاي مختلف جهان در سال  (1)( : عرضه انرژي اوليه2-56جدول )
 )ميليون تن معادل نفت خام(

 نفت خام زغالسنگ نام كشورها
هاي  فرآورده

 نفتي
 گازطبيعي

انرژي 

 ايهسته
 انرژي آبي

       آفريقا 

 0.1 3.9 4.4 1.4- 22.9 98.1 آفريقاي جنوبي 

 ◊ - 34.7 22.2- 41.2 - الجزاير 

 - - 4.2 5.9 4.9 - ليبي 

 1.2 - 44.8 13.6 24.3 0.4 مصر 

 0.1 - 1.0 12.0 ◊ 4.3 مراكش

 0.5 - 13.9 18.2 3.3 ◊ نيجريه 

 8.1 - 12.5 39.9 21.8 5.4 ساير 

 10.0 3.9 115.5 66.0 118.4 108.2  جمع آفريقا 

       آسيا و اقيانوسيه

 1.3 - 34.6 20.8 22.3 43.8 استراليا

 1.7 - 39.1 18.4 51.8 43.3 اندونزي 

 0.1 - 23.1 3.6 1.7 1.7 بنگالدش 

 3.2 1.3 25.1 13.3 13.9 5.2 پاكستان 

 0.6 - 36.9 13.7- 69.1 15.4 تايلند

 100.0 55.6 170.8 15.6- 560.5 1916.2 چين 

 0.6 8.3 15.5 3.0- 45.9 40.7 چين تايپه  

 2.2 - 4.2 1.1 5.8 1.2 زالندنو 

 6.8 4.7 101.7 11.2 165.5 114.4 ژاپن 

 - - 8.8 30.7- 48.1 0.4 سنگاپور 

 0.7 - 3.3 8.2 10.4 14.3 فيليپين 

 0.3 42.2 41.3 38.7- 148.5 81.5 كره جنوبي 

 1.1 - - 0.5 0.5 5.6 كره شمالي 

 1.7 - 35.8 1.2 29.5 18.8 مالزي

 5.5 - 9.5 12.7 9.8 27.6 ويتنام 

 11.8 9.9 47.0 42.7- 259.5 379.6 هند

 4.0 - 8.9 21.0 6.0 20.2 ساير 

 141.4 121.9 605.4 32.2- 1448.8 2729.7 جمع آسيا و اقيانوسيه 

 - - 0.1 212.2 - - المللي هاي بين سوخت كشتي

 - - - 186.3 - - المللي بيني  سوخت هواپيماها

 349.2 679.7 3035.0 92.4- 4482.6 3730.9 جهان كل 

 OECD  892.9 2113.1 -216.9 1421.6 512.2 121.5 كشورهاي

 OECD 2838.0 2369.5 -274.0 1613.3 167.4 227.8 كشورهاي غير

 30.1 218.9 382.7 97.4- 619.2 241.2 كشور اتحاديه اروپا 82

 ذخاير ايجاد شده. تغيير در  -المللي حامل سوخت + يا هاي بينكشتي -صادرات  -ه انرژي اوليه = توليد + واردات ( عرض1
 د.نباش مي 20/2كمتر از مقادير       گردد.ميليون تن معادل نفت خام نمي 8/381المللي هوايي و دريايي به ميزان ( شامل مصرف بخش حمل و نقل بين2
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 ... ادامه  2216كشورهاي مختلف جهان در سال  (1)عرضه انرژي اوليه : (2-56جدول )
 )ميليون تن معادل نفت خام(

 شرح
انرژي زمين گرمايي، 

 خورشيدي و ساير

هاي زيستي و  سوخت

 پسماندها
(2)برق

 جمع كل حرارت 

      آفريقا 

 140.5 - 0.5- 12.2 0.8 آفريقاي جنوبي 

 53.8 - ◊ ◊ ◊ الجزاير 

 15.1 - ◊ 0.2 ◊ ليبي 

 86.2 - 0.1- 1.8 0.2 مصر 

 19.5 - 0.4 1.4 0.3 مراكش

 150.0 - - 114.1 - نيجريه 

 353.0 0.1 0.5 260.6 3.8 ساير 

 817.8 0.1 0.4 390.2 5.1  جمع آفريقا 

      آسيا و اقيانوسيه

 129.8 - - 5.2 1.9 استراليا

 230.2 - - 57.5 18.3 اندونزي 

 39.6 - - 9.4 ◊ بنگالدش 

 95.7 - ◊ 33.7 0.1 پاكستان 

 138.5 - 1.6 28.2 0.3 تايلند

 2958.0 - 1.1- 113.0 58.6 چين 

 109.7 - - 1.5 0.3 چين تايپه  

 21.0 - - 1.5 5.1 زالندنو 

 425.6 - - 13.8 7.5 ژاپن 

 27.4 - - 0.7 ◊ سنگاپور 

 54.8 - - 8.3 9.7 فيليپين 

 282.4 0.1 - 6.4 0.9 كره جنوبي 

 8.8 - - 1.1 - كره شمالي 

 88.9 - 0.1- 1.9 ◊ مالزي

 81.0 - 0.2 15.7 ◊ ويتنام 

 862.4 - 0.1- 191.6 5.8 هند

 93.9 - 0.1 33.7 ◊ ساير 

 5647.6 0.1 0.7 523.3 108.7 جمع آسيا و اقيانوسيه 

 212.2 - - - - المللي هاي بين سوخت كشتي

 186.3 - - - - المللي بينسوخت هواپيماهاي  

 13761.5 1.8 0.1- 1349.3 225.6 جهان كل 

 OECD  116.9 312.9 -0.2 0.7 5274.8 كشورهاي

 OECD 108.7 1036.4 0.1 1.0 8088.2 كشورهاي غير

 1598.6 0.9 1.6 155.4 46.2 كشور اتحاديه اروپا 82

   .IEA, International Energy Agency,Online Data Services, www.iea.org                                                          مأخذ: 

 ذخاير ايجاد شده. تغيير در  -يا + المللي حامل سوخت هاي بينكشتي -صادرات  -واردات + ( عرضه انرژي اوليه = توليد 1
 د.نباش مي 20/2كمتر از مقادير       گردد.ميليون تن معادل نفت خام نمي 8/381المللي هوايي و دريايي به ميزان ( شامل مصرف بخش حمل و نقل بين2
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          نمودار  )23-2( : ده كشور اول جهان داراي بيشترين سهم زغال سنگ در سبد عرضه 

انرژي اوليه در سال 2016

69.9

68.8

64.8

63.3

62.7

60.9

51.7

49.5

47.3

73.8

0 20 40 60 80 100

م ولستان

آفريقاي جنوبي

استوني

 ين

كره شمالي

كوزوو

بوسني و هرزگوين

 ربستان

لهستان

هنگ كنگ

( در د )

          نمودار  )24-2( : ده كشور اول جهان داراي بيشترين سهم نفت خام و فرآورده هاي 

يه در سال 2016 نفتي در سبد عرضه انرژي اول

78.6

92.1
86.3

85.9

81.0

95.3

98.9

100.0

75.2

76.6

0 20 40 60 80 100

جبل الطارق

كوراكائو

لبنان

قبرس

عراق

جامائيكا

اكوادور

سورينام

يمن

سورينام

( در د )

          نمودار  )25-2( : ده كشور اول جهان داراي بيشترين سهم گازطبيعي

در سبد عرضه انرژي اوليه در سال 2016

87.5

87.1

84.5

81.4

78.9

77.4

67.2

66.1

90.4
99.2

0 20 40 60 80 100

قطر

ترينيداد و توباگو

عمان

ازبكستان

ب رين

امارات مت ده عربي

برون ي

تركمنستان

ايران

آ رباي ان

( در د )



      

 
  3162نامه انرژي سال تراز 522

 
 

          نمودار  )26-2( : ده كشور اول جهان داراي بيشترين سهم انرژي هسته اي

 در سبد عرضه انرژي اوليه در سال 2016

43.0

33.4

23.6

23.2

22.7

22.5

21.9

20.5

17.8

20.1

0 20 40 60 80 100

فرانسه

سوئد

اسلواكي

سوئي 

بل ارستان

اوكراين

اسلووني

ارمنستان

بل يك

فن ند

( در د )

نمودار  )27-2( : ده كشور اول جهان داراي بيشترين سهم انرژي آبي

در سبد عرضه انرژي اوليه در سال 2016

92.8

49.6

45.1

29.7

25.6

21.9

16.8

16.7

16.3

13.6

0 20 40 60 80 100

پاراگوئه

تاجيكستا

نروژ

آلباني

قرقيزستان

ايسلند

سورينام

گرجستان

مونتن رو

كاستاريكا

( در د )

          نمودار  )28-2( : ده كشور اول جهان داراي بيشترين سهم انرژي هاي ت ديدپذير، سوخت هاي 

زيستي  و پسماند در سبد عرضه انرژي اوليه در سال 2016

85.4

79.3

78.9

78.8

78.4

78.1

77.4

76.1

95.3
91.4

0 20 40 60 80 100

جمهوري كن و

اتيوپي

تانزانيا

زامبيا

توگو

كنيا

ني ر

اريتره

هائيتي

ني ريه

( در د )
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 2216و  2227هاي ( : سرانه عرضه انرژي، عرضه نفت و مصرف برق در جهان در سال2-57جدول )

 نام كشور
(1)عرضه سرانه نفت (1)عرضه سرانه انرژي 

(2)مصرف سرانه برق  
 

2227 2216 2227 2216 2227 2216 

       كشورهاي منتخب آمريكاي شمالي

 12825.0 13636.0 2.4 3.0 6.7 7.8 اياالت متحده آمريكا

 14844.0 16757.0 2.7 3.1 7.7 8.4 كانادا 

 2295.0 2037.0 0.7 0.9 1.5 1.7 مكزيك

       كشورهاي منتخب آمريكاي مركزي و جنوبي

 3109.0 2438.0 0.7 0.7 2.0 1.9 آرژانتين 

 1434.0 931.0 0.7 0.6 0.9 0.8 اكوادور

 2504.0 2157.0 0.5 0.5 1.4 1.2 برزيل 

 1460.0 968.0 0.3 0.2 0.8 0.5 پرو 

 4182.0 3326.0 0.9 1.0 2.1 1.9 شيلي 

 1444.0 974.0 0.3 0.3 0.8 0.6 كلمبيا 

 2383.0 2971.0 0.9 1.1 1.8 2.1 ونزوئال

       اروپا و اورآسياكشورهاي منتخب 

 2215.0 2118.0 0.5 0.5 1.5 1.4 آذربايجان 

 6956.0 7343.0 1.2 1.3 3.8 4.1 آلمان 

 8258.0 8236.0 1.3 1.6 3.8 4.0 اتريش

 1628.0 1664.0 0.1 0.2 1.2 1.8 ازبكستان 

 5505.0 6053.0 1.1 1.5 2.6 3.2 اسپانيا 

 7155.0 6267.0 0.3 0.6 4.2 4.2 استوني 

 5226.0 5251.0 0.6 0.7 3.0 3.3 اسلواكي 

 5033.0 6103.0 0.9 1.1 2.7 3.4 انگلستان 

 3204.0 3529.0 0.3 0.3 2.1 3.0 اوكراين

 5081.0 5770.0 0.9 1.3 2.5 3.1 ايتاليا 

 5887.0 6217.0 1.4 1.8 3.0 3.4 ايرلند 

 7778.0 8614.0 2.0 2.1 5.0 5.3 بلژيك 

 4956.0 4524.0 0.6 0.6 2.6 2.7 بلغارستان 

 4873.0 4891.0 0.9 1.3 2.1 2.4 پرتغال 

 1507.0 2047.0 0.1 0.1 0.3 0.4 تاجيكستان 

 2903.0 2254.0 1.2 1.1 4.9 4.6 تركمنستان 
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 ... ادامه2216و  2227هاي ( : سرانه عرضه انرژي، عرضه نفت و مصرف برق در جهان در سال2-57جدول )

 نام كشور
(1)عرضه سرانه نفت (1)عرضه سرانه انرژي 

(2)مصرف سرانه برق  
 

2227 2216 2227 2216 2227 2216 

 3114.0 2327.0 0.5 0.4 1.8 1.4 تركيه

 6461.0 6503.0 0.8 0.9 3.9 4.5 جمهوري چك 

 5882.0 6670.0 1.0 1.4 2.9 3.6 دانمارك 

 3546.0 3394.0 0.7 0.9 2.6 2.9 بالروس )روسيه سفيد( 

 6715.0 6286.0 1.2 0.9 5.1 4.7 روسيه

 2688.0 2530.0 0.4 0.5 1.6 1.9 روماني 

 13756.0 15258.0 1.2 1.4 5.0 5.5 وئد س

 7481.0 8123.0 1.1 1.4 2.9 3.4 سوئيس 

 7148.0 7525.0 1.0 1.3 3.7 4.2 فرانسه 

 15468.0 17160.0 1.6 1.9 6.2 7.0 فنالند 

 1765.0 1456.0 0.3 0.2 0.6 0.6 قرقيزستان

 5620.0 4487.0 0.9 1.0 4.6 4.3 قزاقستان 

 4141.0 3662.0 0.7 0.6 2.6 2.5 لهستان 

 14274.0 16318.0 3.7 5.2 6.3 8.8 لوكزامبورگ 

 4051.0 3565.0 1.0 0.8 2.5 2.9 ليتواني

 4178.0 3976.0 0.7 0.7 2.6 2.7 مجارستان 

 23692.0 24856.0 1.6 2.1 5.2 5.9 نروژ

 6734.0 7159.0 1.7 2.0 4.4 4.9 هلند 

 5501.0 5702.0 1.1 1.4 2.1 2.7 يونان 

       خاورميانهكشورهاي منتخب 

 13045.0 11689.0 1.3 1.7 8.0 8.3 امارات متحده عربي 

 9818.0 6924.0 4.2 3.6 6.5 5.6 عربستان سعودي

 6998.0 4378.0 0.7 2.4 5.5 6.7 عمان 

 15477.0 15188.0 0.1 3.4 16.5 18.6 قطر

 15279.0 17100.0 4.4 6.6 8.8 10.5 كويت 

       آفريقا نتخب كشورهاي م

 4031.0 4875.0 0.4 0.4 2.5 2.8 آفريقاي جنوبي 

 1479.0 891.0 0.5 0.4 1.3 1.1 الجزاير 

 4685.0 3796.0 1.7 1.8 2.4 2.7 ليبي 
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 ... ادامه2216و  2227هاي ( : سرانه عرضه انرژي، عرضه نفت و مصرف برق در جهان در سال2-57جدول )

 نام كشور
(1)عرضه سرانه نفت (1)نرژي عرضه سرانه ا

(2)مصرف سرانه برق  
 

2227 2216 2227 2216 2227 2216 

 1783.0 1401.0 0.4 0.4 0.9 0.9 مصر

 897.0 716.0 0.3 0.3 0.6 0.5 مراكش

 141.0 133.0 0.1 0.1 0.8 0.8 نيجريه

       آسيا و اقيانوسيهكشورهاي منتخب 

 9911.0 10755.0 1.8 1.7 5.3 5.8 استراليا

 865.0 545.0 0.3 0.3 0.9 0.8 اندونزي 

 353.0 200.0 ◊ ◊ 0.2 0.2 بنگالدش 

 500.0 481.0 0.1 0.1 0.5 0.5 پاكستان 

 2869.0 2080.0 0.8 0.7 2.0 1.6 تايلند

 4279.0 2326.0 0.4 0.3 2.2 1.6 چين 

 10880.0 10179.0 1.8 2.0 4.7 4.8 چين تايپه  

 8474.0 9558.0 1.5 1.5 4.5 4.0 زالندنو 

 7974.0 8558.0 1.4 1.8 3.4 4.0 ژاپن 

 9041.0 8706.0 3.1 3.2 4.9 4.7 سنگاپور 

 799.0 582.0 0.2 0.2 0.5 0.4 فيليپين 

 10618.0 8462.0 2.1 1.9 5.5 4.6 كره جنوبي 

 562.0 749.0 ◊ ◊ 0.4 0.8 كره شمالي 

 4656.0 3285.0 1.0 1.0 2.9 2.7 مالزي

 1616.0 739.0 0.2 0.2 0.9 0.5 امويتن

 918.0 543.0 0.2 0.1 0.7 0.5 هند 

 3110.0 2733.0 0.6 0.6 1.9 1.8 جهان كل 

 OECD  4.6 4.1 1.8 1.5 8386.0 8048.0 كشورهاي

 OECD 1.1 1.3 0.3 0.3 1475.0 2078.0 كشورهاي غير

 6007.0 6384.0 1.0 1.2 3.1 3.6 كشور اتحاديه اروپا 82

   .IEA, International Energy Agency, Online Data Services, www.iea.org                                                         مأخذ: 

                                       نفر( تن معادل نفت خام / 1
    نفر( كيلوواتساعت / 2 
  باشند. مي 20/2مقادير كمتر از 
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 2216( : تراز انرژي جهان در سال 2-55جدول )
 )ميليون تن معادل نفت خام(

 نفت خام زغالسنگ شرح
هاي  فرآورده

 نفتي
 گازطبيعي

انرژي 

 ايهسته
 انرژي آبي

 349.2 679.7 3032.4 - 4473.3 3657.2 توليد 

 - - 915.5 1329.4 2379.3 795.2 واردات

 - - 932.5- 1414.6- 2354.6- 833.4- صادرات

 - - 19.6 7.2- 15.3- 111.9 تغيير در ذخاير ايجاد شده 

 349.2 679.7 3035.0 92.4- 4482.6 3730.9 كل عرضه انرژي اوليه

 - - - 262.1 233.0- 1.4- انتقاالت 

 - - 11.3- 14.4 11.3 28.6 اختالفات آماري 

 349.2- 672.1- 868.2- 178.6- 40.5- 1672.0- هاي متعارف برق  نيروگاه

 - 623.8 ◊ -18.0 -314.6 -7.6- (CHP)هاي توليد همزمان برق و حرارت نيروگاه

 - - 61.7- 11.0- 0.8- 23.4- واحدهاي توليد حرارت 

 - - ◊ 0.1- - 207.7- كوره بلند  واحدهاي 

 - - 5.4 2.2- - 13.3- هاي صنعتي   آوري شده از كوره گاز جمع

ساازي و  هاي كك ساازي  بريكات    كارخانه

 پتنت فيول  
-89.8 - -2.3 ◊ - - 

 - - - 4165.7 4246.8- - هاي نفتپااليشگاه

 - - - 35.4- 35.9 - واحدهاي پتروشيمي 

گااازيبيعي و مااايع سااازي هاااي  كارخاناه 

 زغالسنگ
-12.1 15.2 - -16.5 - - 

 - - 13.0- 0.5- 10.8 0.3- تبديالت  ساير 

 - - 296.2- 208.0- 11.2- 75.3- خودمصرفي بخش انرژي 

 - - 18.7- 0.5- 8.7- 4.9- تلفات توزيع 

 - - 1440.3 3893.3 14.7 1035.5 كل مصرف نهايي 

 - - 537.8 299.7 6.7 827.0 بخش  نعت

 - - 101.9 2533.2 ◊ 0.1 بخش حمل و نقل

 - - 631.8 423.2 ◊ 152.8 ها :ساير بخش

 - - 431.2 209.3 - 72.7 خانگي -    

 - - 187.5 85.7 - 33.9 تجاري و عمومي -    

 - - 9.7 109.9 ◊ 16.1 (1)كشاورزي -    

 - - 3.4 18.3 ◊ 30.1  مصارف نامشخص -    

 - - 168.8 637.2 8.0 55.7 انرژي مصارف غير
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... ادامه 2216( : تراز انرژي جهان در سال 2-55جدول )
 )ميليون تن معادل نفت خام(

 شرح
رمايي، انرژي زمين گ

 خورشيدي و ساير

هاي زيستي و  سوخت

 پسماندها
 كل جمع حرارت برق

 13764.0 1.8 - 1344.9 225.6   توليد 

 5505.5 ◊ 62.1 23.9 - واردات

 5616.9- ◊ 62.3- 19.4- - صادرات

 108.9 - - 0.1- - ذخاير ايجاد شده تغيير در 

 13761.5 1.8 0.1- 1349.3 225.6 كل عرضه انرژي اوليه

 27.7 - - - - انتقاالت 

 42.4 0.4- 1.1- 0.8 0.1 اختالفات آماري  

 2268.5- - 1811.0 121.0- 178.0- هاي متعارف برق  نيروگاه

 2.6 -60.6 336.0 239.3 -451.9- (CHP)هاي توليد همزمان برق و حرارت نيروگاه

 9.8- 101.9 0.2- 13.1- 1.6- واحدهاي توليد حرارت 

 207.8- - - ◊ - وره بلند  كواحدهاي 

 10.3- - - 0.3- - هاي صنعتي   آوري شده از كوره گاز جمع

هااي كاك ساازي  بريكات ساازي و       كارخانه

 پتنت فيول  
- -0.1 - - -92.3 

 81.1- - - - - هاي نفتپااليشگاه

 0.5 - - - - واحدهاي پتروشيمي 

گااازيبيعي و مااايع سااازي هاااي  كارخانااه

 زغالسنگ
- - - - -13.4 

 94.3- 0.7- - 90.5- - تبديالت  ساير 

 822.6- 36.5- 182.0- 13.5- - خودمصرفي بخش انرژي 

 224.8- 22.3- 169.7- 0.1- ◊ تلفات توزيع 

 9555.3 283.2 1793.9 1050.9 43.6 كل مصرف نهايي 

 2752.6 135.6 746.7 198.3 0.9 بخش  نعت
 2747.9 - 30.7 82.0 - بخش حمل و نقل

 3185.2 147.6 1016.5 770.6 42.7 ها :ساير بخش

 2061.2 99.2 488.4 728.6 31.6 خانگي -    

 775.7 37.0 395.5 28.3 7.9 تجاري و عمومي -    

(1)كشاورزي -    
 2.1 9.9 53.4 3.3 204.3 

 144.1 8.2 79.2 3.8 1.1  مصارف نامشخص -    

 869.6 - - - - انرژي مصارف غير

  .IEA, International Energy Agency, Online Data Services,www.iea.org                                                           مأخذ:

 د.نباش مي 20/2كمتر از ادير قم                                                        گردد. ( بخش كشاورزي شامل جنگلداري و شيالت نيز مي1
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 2216در سال  OECDكشورهاي تراز انرژي  ( :2-59جدول )
 )ميليون تن معادل نفت خام(

 نفت خام زغالسنگ شرح
هاي  فرآورده

 نفتي
 گازطبيعي

انرژي 

 ايهسته
 انرژي آبي

 121.5 512.2 1092.4 - 1094.0 820.5 توليد 

 - - 661.6 630.7 1442.5 380.4 واردات

 - - 349.4- 672.1- 421.6- 347.3- صادرات

 - - 0.1- 77.1- - - المللي حامل سوخت هاي بينكشتي

 - - - 99.1- - - المللي حامل سوخت هواپيماهاي بين

 - - 17.1 0.8 1.7- 39.3 ذخاير ايجاد شده تغيير در 

 121.5 512.2 1421.6 216.9- 2113.1 892.9 كل عرضه انرژي اوليه

 - - - 110.5 96.0- - انتقاالت 

 - - 0.4- 17.8 1.9- 2.0 اختالفات آماري  

 121.5- 505.2- 424.0- 41.4- 2.4- 629.4- هاي متعارف برق  نيروگاه

 - 74.8 - -11.9 -109.3 -7.1- (CHP)هاي توليد همزمان برق و حرارت نيروگاه

 - - 8.4- 1.1- - 3.8- واحدهاي توليد حرارت 

 - - ◊ 0.1- - 52.6- كوره بلند  واحدهاي 

 - - 3.2 1.9- - 2.2- هاي صنعتي   آوري شده از كوره گاز جمع

هاي كك ساازي  بريكات ساازي و     كارخانه

 پتنت فيول  
-11.3 - -0.9 ◊ - - 

 - - - 2018.0 2048.9- - هاي نفتپااليشگاه

 - - - 32.2- 32.1 - واحدهاي پتروشيمي 

هاااي مااايع سااازي گااازيبيعي و  كارخاناه 

 زغالسنگ 

-1.2 0.7 - - - - 

 - - 9.3- ◊ 9.2 0.2- ساير تبديالت  

 - - 135.7- 108.4- 0.1- 15.5- خودمصرفي بخش انرژي 

 - - 1.7- 0.05- - 1.3- تلفات توزيع 

 - - 735.9 1731.4 5.8 102.6 كل مصرف نهايي 

 - - 264.3 89.1 ◊ 81.5 بخش  نعت

 - - 26.1 1146.5 - ◊ بخش حمل و نقل

 - - 407.9 175.8 - 18.2 ها :ساير بخش

 - - 250.9 73.82 - 11.9 خانگي -    

 - - 150.3 51.1 - 5.2 تجاري و عمومي -    

 - - 5.8 47.5 - 1.1 (1)كشاورزي -    

 - - 1.0 3.3 - ◊  مصارف نامشخص -    

 - - 37.6 320.0 5.8 2.9 انرژي مصارف غير
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 ... ادامه 2216در سال  OECDكشورهاي ( : تراز انرژي 2-59جدول )
 )ميليون تن معادل نفت خام(

 شرح
انرژي زمين گرمايي، 

 خورشيدي و ساير

هاي زيستي و  سوخت

 پسماندها
 كل جمع حرارت برق

 4063.5 0.7 - 305.3 116.9  توليد 

 3177.9 ◊ 40.9 21.8 - واردات

 1845.7- ◊ 41.1- 14.1- - صادرات

 77.2- - - - - وخت المللي حامل سهاي بينكشتي

 99.1- - - - - المللي حامل سوخت هواپيماهاي بين

 55.3 - - 0.2- - ذخاير ايجاد شده تغيير در 

 5274.8 0.7 0.2- 312.9 116.9  كل عرضه انرژي اوليه

 14.4 - - - - انتقاالت 

 19.0 0.4- 1.4 0.5 0.1 اختالفات آماري 

 1033.5- - 844.2 50.8- 103.1- ي متعارف برق  هانيروگاه

 2.6 -47.8 96.568 57.2 -99.6- (CHP)هاي توليد همزمان برق و حرارت نيروگاه

 4.5- 18.3 0.4- 7.7- 1.5- واحدهاي توليد حرارت 

 52.7- - - - - واحدهاي كوره بلند  

 1.1- - - 0.3- - هاي صنعتي   آوري شده از كوره گاز جمع

ساازي و   هااي كاك ساازي  بريكات     كارخانه

 پتنت فيول  

- -0.1 - - -12.4 

 30.9- - - - - هاي نفتپااليشگاه

 0.1- - - - - واحدهاي پتروشيمي 

هاااي مااايع سااازي گااازيبيعي و   كارخانااه

 زغالسنگ 
- - - - -0.5 

 1.2- 0.7- - 0.2- - ساير تبديالت  

 335.7- 8.6- 66.4- 1.0- - خودمصرفي بخش انرژي 

 67.1- 6.6- 57.3- 0.1- ◊ تلفات توزيع 

 3668.9 59.9 817.9 205.6 9.8 كل مصرف نهايي 

 795.1 25.0 260.6 74.2 0.5 بخش  نعت
 1237.8 - 9.8 55.4 - بخش حمل و نقل

 1269.7 34.9 547.5 76.1 9.3  ها :ساير بخش

 682.6 22.8 254.4 63.2 5.7 خانگي -    

 489.9 11.7 260.4 8.6 2.7 تجاري و عمومي -    

(1)كشاورزي -    
 0.9 3.2 12.7 0.3 71.5 

 25.7 0.2 20.0 1.1 0.1  مصارف نامشخص -    

 366.3 - - - - انرژي مصارف غير

  .IEA, International Energy Agency, Online Data Services,www.iea.org                                                           مأخذ:

 د.نباش مي 20/2كمتر از مقادير                                                         گردد. ( بخش كشاورزي شامل جنگلداري و شيالت نيز مي1



      

 
  3162نامه انرژي سال تراز 524

 

 2216در سال  OECD( : تراز انرژي كشورهاي غير 2-92جدول )
 )ميليون تن معادل نفت خام(

 نفت خام زغالسنگ شرح
هاي  فرآورده

 نفتي
 ازطبيعيگ

انرژي 

 ايهسته
 انرژي آبي

 227.8 167.4 1940.1 - 3379.3 2836.7  توليد 

 - - 254.0 698.7 936.8 414.8 واردات

 - - 583.1- 742.5- 1933.0- 486.1- صادرات

 - - - 135.0- - - المللي حامل سوخت هاي بينكشتي

 - - - 87.2- - - المللي حامل سوخت هواپيماهاي بين

 - - 2.4 8.0- 13.6- 72.6 ذخاير ايجاد شده ير در تغي

 227.8 167.4 1613.3 274.0- 2369.5 2838.0 كل عرضه انرژي اوليه

 - - - 151.6 137.0- 1.4- انتقاالت 

 - - 10.9- 3.4- 13.2 26.6 اختالفات آماري 

 227.8- 166.9- 444.2- 137.2- 38.1- 1042.6- ي متعارف برق  هانيروگاه

 - 549.1 ◊ -6.1 -205.3 -0.5- (CHP)هاي توليد همزمان برق و حرارت روگاهني

 - - 53.4- 9.9- 0.8- 19.6- واحدهاي توليد حرارت 

 - - - - - 155.1- واحدهاي كوره بلند  

 - - 2.2 0.3- - 11.1- هاي صنعتي   آوري شده از كوره گاز جمع

هاي كك ساازي  بريكات ساازي و     كارخانه

   پتنت فيول
-78.5 - -1.4 - - - 

 - - - 2147.7 2197.9- - هاي نفتپااليشگاه

 - - - 3.1- 3.8 - واحدهاي پتروشيمي 

هاااي مااايع سااازي گااازيبيعي و  كارخاناه 

 زغالسنگ 
-10.9 14.5 - -16.5 - - 

 - - 3.7- 0.5- 1.6 0.1- ساير تبديالت  

 - - 160.5- 99.6- 11.1- 59.8- خودمصرفي بخش انرژي 

 - - 17.0- 0.4- 8.7- 3.6- فات توزيع تل

 - - 704.3 1763.4 8.9 932.9 كل مصرف نهايي 

 - - 273.5 210.6 6.6 745.5 بخش  نعت

 - - 75.7 988.2 ◊ 0.1 بخش حمل و نقل

 - - 223.9 247.4 ◊ 134.6 ها :ساير بخش

 - - 180.4 135.5 - 60.9 خانگي -    

 - - 37.2 34.6 - 28.7 تجاري و عمومي -    

(1)كشاورزي -    
 15.0 ◊ 62.4 3.9 - - 

 - - 2.5 15.0 ◊ 30.0  مصارف نامشخص -    

 - - 131.2 317.2 2.2 52.8 انرژي مصارف غير



  تحوالت بخش انرژي در جهان 
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 ... ادامه 2216در سال  OECD ي غيركشورها( : تراز انرژي 2-92جدول )
 )ميليون تن معادل نفت خام(

 شرح
انرژي زمين گرمايي، 

 و سايرخورشيدي 

هاي زيستي و  سوخت

 پسماندها
 كل جمع حرارت برق

 9700.5 1.0 - 1039.5 108.7 توليد 

 2327.6 - 21.2 2.1 - واردات

 3771.2- - 21.1- 5.4- - صادرات

 135.0- - - - - المللي حامل سوخت هاي بينكشتي

 87.2- - - - - المللي حامل سوخت هواپيماهاي بين

 53.6 - - 0.1 - جاد شده ذخاير ايتغيير در 

 8088.2 1.0 0.1 1036.4 108.7 كل عرضه انرژي اوليه

 13.3 - - - - انتقاالت 

 23.4 0.1 2.5- 0.3 - اختالفات آماري 

 1235.0- - 966.8 70.2- 74.8- ي متعارف برق  هانيروگاه

 12.8 239.4 182.1 -352.2- - (CHP)هاي توليد همزمان برق و حرارت نيروگاه

 5.3- 83.6 0.2 5.5- ◊ واحدهاي توليد حرارت 

 155.1- - - ◊ - كوره بلند  واحدهاي 

 9.2- - - ◊ - هاي صنعتي   آوري شده از كوره گاز جمع

هااي كاك ساازي  بريكات ساازي و       كارخانه

 پتنت فيول  
- ◊ - - -79.9 

 50.2- - - - - هاي نفتپااليشگاه

 0.6 - - - - واحدهاي پتروشيمي 

هاااي مااايع سااازي گااازيبيعي و   كارخانااه

 زغالسنگ 
- - - - -12.9 

 93.1- - - 90.3- - ساير تبديالت  

 486.9- 27.9- 115.6- 12.5- - خودمصرفي بخش انرژي 

 157.7- 15.7- 112.3- 0.1- ◊ تلفات توزيع 

 5487.9 223.3 976.0 845.3 33.8 كل مصرف نهايي 

 1957.5 110.6 486.1 124.2 0.5  بخش  نعت
 1111.6 - 21.0 26.6 - بخش حمل و نقل

 1915.5 112.7 469.0 694.5 33.4 ها :ساير بخش

 1378.6 76.4 234.1 665.5 26.0 خانگي -    

 285.8 25.3 135.1 19.7 5.2 تجاري و عمومي -    

 132.8 3.0 40.6 6.7 1.2 (1)كشاورزي -    

 118.4 8.0 59.2 2.8 1.0  مصارف نامشخص -    

 503.3 - - - - انرژي مصارف غير

  .IEA, International Energy Agency, Online Data Services,www.iea.org                                                           مأخذ:

 د.نباش مي 20/2كمتر از مقادير                                                            گردد. ( بخش كشاورزي شامل جنگلداري و شيالت نيز مي1
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  2216( : تراز انرژي برخي از كشورهاي جهان در سال 2-91جدول ) 
 )ميليون تن معادل نفت خام(

 آمريكاي شمالي آمريكاي مركزي و جنوبي اروپا و اورآسيا
 شرح

 آمريكا كانادا ونزوئ  آلمان اسپانيا

 توليد  1915.7 475.7 168.4 115.9 34.1

 واردات 595.9 88.1 1.4 256.7 125.2

 صادرات 330.8- 284.3- 112.5- 51.8- 30.7-

 المللي حامل سوخت هاي بينكشتي 16.8- 0.4- 0.7- 2.8- 7.5-

 المللي حامل سوخت هواپيماهاي بين 24.6- 0.6- 0.5- 8.7- 4.1-

 شده ذخاير ايجاد تغيير در  27.3 1.7 ◊ 0.8 2.8

 كل عرضه انرژي اوليه 2166.6 280.1 56.2 310.1 119.9

 انتقاالت  2.7 3.8 0.4 0.8 0.2

 اختالفات آماري  2.2 5.2 1.3- 1.5 1.0

 هاي متعارف برق  نيروگاه 469.1- 37.9- 8.7- 53.2- 22.8-

 (CHP)هاي توليد همزمان برق و حرارت نيروگاه 16.8- 1.2- - 8.6- 1.2-

 واحدهاي توليد حرارت  - 0.1- - 1.0- -

 كوره بلند  واحدهاي  3.7- 0.8- - 5.6- 0.8-

 هاي صنعتي   آوري شده از كوره گاز جمع 0.8- - - - -

0.2 -1.3 - ◊ -2.8 

هااي كاك ساازي  بريكات ساازي و       كارخانه

 پتنت فيول  

 هاي نفتپااليشگاه 16.7- 2.6- 1.2- 1.6- 1.6-

 وشيمي واحدهاي پتر - - - 0.2- ◊

- - - - - 

هاااي مااايع سااازي گااازيبيعي و   كارخانااه

 زغالسنگ 

 ساير تبديالت   0.6 0.6- ◊ - 0.1-

 خودمصرفي بخش انرژي  125.5- 49.0- 9.5- 12.8- 9.8-

 تلفات توزيع  21.7- 5.6- 3.2- 4.2- 2.6-

 كل مصرف نهايي  1515.0 191.4 32.7 223.9 82.3

 خش  نعتب 264.0 41.9 12.5 55.6 18.2

 بخش حمل و نقل 621.8 61.1 13.6 56.9 30.6

 ها :ساير بخش 492.9 64.6 5.8 90.0 28.5

 خانگي -     247.3 32.1 3.7 56.0 15.1

 تجاري و عمومي -     209.0 24.8 2.1 34.0 10.6

(1) كشاورزي -     20.3 6.8 ◊ - 2.6
 

 مصارف نامشخص  -     16.3 0.9 - 0.1 0.2

 انرژي مصارف غير 136.5 23.8 0.8 21.5 4.9
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 ... ادامه  2216( : تراز انرژي برخي از كشورهاي جهان در سال 2-91جدول )
 )ميليون تن معادل نفت خام(

 اروپا و اورآسيا
 شرح

 ايتاليا تركيه تركمنستان فرانسه نروژ

 توليد  33.8 36.1 77.0 131.6 208.0

 واردات 152.4 113.0 ◊ 147.8 8.4

 صادرات 31.1- 7.3- 49.0- 29.6- 188.2-

 المللي حامل سوخت هاي بينكشتي 2.2- 0.9- - 1.5- 0.1-

 المللي حامل سوخت هواپيماهاي بين 3.3- 3.4- 0.5- 5.9- 0.5-

 ذخاير ايجاد شده تغيير در  1.5 0.8- - 1.8 0.3-

 كل عرضه انرژي اوليه 151.0 136.7 27.6 244.3 27.2

 انتقاالت  - 0.1 0.1 0.2 0.6

 اختالفات آماري  1.2 1.2- - 1.6- 0.3-

 هاي متعارف برق  نيروگاه 15.4- 23.7- - 75.0- ◊

 (CHP)هاي توليد همزمان برق و حرارت نيروگاه 9.2- 0.6- 6.7- 1.5- 0.2-

 واحدهاي توليد حرارت  ◊ - - 0.4- 0.1-

 كوره بلند  واحدهاي  1.0- 1.9- - 1.7- 0.1-

 هاي صنعتي   آوري شده از كوره گاز جمع - - - - -

 هاي كك سازي  بريكت سازي و پتنت فيول   كارخانه 0.2- 0.6- - 0.3- -

 هاي نفتپااليشگاه 0.5 1.4- 0.2- 0.6- 0.1-

 واحدهاي پتروشيمي  0.1- ◊ - 0.1- ◊

 هاي مايع سازي گازيبيعي و زغالسنگ  كارخانه - - - - -

 ساير تبديالت   ◊ 0.3- - - -

 خودمصرفي بخش انرژي  6.9- 6.3- 2.6- 6.7- 5.7-

 تلفات توزيع  1.9- 3.1- 0.3- 4.5- 0.9-

   كل مصرف نهايي 117.9 97.9 18.0 152.2 20.6

 بخش  نعت 25.1 26.6 1.4 26.8 5.9

 بخش حمل و نقل 35.8 26.5 4.3 43.8 4.8

 ها :ساير بخش 50.7 36.9 12.2 68.2 7.6

 خانگي -     32.2 20.7 0.4 39.8 4.3

 تجاري و عمومي -     15.4 12.4 7.2 23.2 2.9

 (1) كشاورزي -     2.9 3.8 0.3 4.5 0.4

   مصارف نامشخص -     0.2 - 4.3 0.6 0.1

 انرژي مصارف غير 6.3 7.9 - 13.4 2.3
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 ادامه...  2216( : تراز انرژي برخي از كشورهاي جهان در سال 2-91جدول )
 )ميليون تن معادل نفت خام(

 خاورميانه آفريقا

 شرح
 ال زاير مصر

آفريقاي 

 جنوبي 

امارات 

 مت ده عربي

عربستان 

 سعودي
 كويت

 توليد  174.5 670.6 236.7 162.9 153.3 67.6

 واردات 4.1 28.9 37.3 34.6 4.0 35.3

 صادرات 141.4- 475.8- 174.1- 52.8- 102.9- 16.0-

 المللي حامل سوخت هاي بينكشتي 1.1- 3.3- 16.1- 3.5- 0.2- 0.2-

 المللي حامل سوخت هواپيماهاي بين 1.0- 2.9- 8.8- 1.0- 0.5- 0.6-

 ذخاير ايجاد شده تغيير در  0.7 7.1- 0.7- 0.1 0.1 -

 كل عرضه انرژي اوليه 35.8 210.4 74.3 140.5 53.8 86.2

 انتقاالت  1.0 2.9 1.5 0.4 0.6 0.2

 اختالفات آماري  1.7 4.2 3.8 1.1- 0.7 2.4-

 ي متعارف برق  هانيروگاه 9.3- 61.7- 25.2- 42.8- 9.2- 19.0-

 (CHP)هاي توليد همزمان برق و حرارت نيروگاه - - - - - -

 واحدهاي توليد حرارت  - - - - - -

 واحدهاي كوره بلند   - - - 0.7- - 0.2-

 هاي صنعتي   وري شده از كورهآ گاز جمع - - - 4.0- - ◊

◊ - -0.7 - - - 
هاي كك ساازي  بريكات ساازي و     كارخانه

 پتنت فيول  

 هاي نفتپااليشگاه 2.1- 0.9- 0.8 0.1 0.7- 0.3

 واحدهاي پتروشيمي  - - - - - -

- - -2.7 - - - 
هااي مااايع ساازي گااازيبيعي و    كارخاناه 

 زغالسنگ 

 ساير تبديالت   - - - 3.2- - -

 خودمصرفي بخش انرژي  7.3- 12.9- 1.7- 14.0- 5.4- 5.0-

 تلفات توزيع  0.7- 2.4- 0.8- 1.8- 1.9- 2.0-

  كل مصرف نهايي 19.2 139.6 52.6 70.0 37.8 58.1

 بخش  نعت 7.3 42.3 28.4 25.5 6.0 13.5

 بخش حمل و نقل 4.8 45.8 11.7 18.8 15.1 18.7

 ها :بخش ساير 4.3 22.7 8.9 21.7 12.7 19.8

 خانگي -     3.0 14.1 3.8 14.5 10.3 13.8

 تجاري و عمومي -     1.3 8.6 3.4 4.2 - 3.4

 (1)كشاورزي -     - - - 2.0 0.2 1.6

  مصارف نامشخص -     - ◊ 1.7 1.1 2.2 0.9

 انرژي مصارف غير 2.9 28.7 3.5 4.0 4.0 6.1
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 ... ادامه 2216جهان در سال ( : تراز انرژي برخي از كشورهاي 2-91جدول )
 )ميليون تن معادل نفت خام(

 آسيا و اقيانوسيه
 شرح

 هند مالزي جنوبيكره  ژاپن  ين اندونزي استراليا

 توليد  557.5 97.7 51.4 35.4 2360.5 434.3 390.5

 واردات 384.4 50.2 310.8 418.9 632.5 51.8 48.9

 صادرات 69.8- 57.4- 64.3- 19.2- 73.2- 255.2- 308.6-

 المللي حامل سوخت هاي بينكشتي 1.5- 0.3- 10.6- 4.5- 9.7- 0.2- 0.6-

 المللي حامل سوخت هواپيماهاي بين 5.2- 2.4- 4.9- 6.7- 8.6- 0.9- 4.1-

 ذخاير ايجاد شدهتغيير در  3.0- 1.1 0.1- 1.8 56.5 0.3 3.7

 ل انرژي اوليهعرضه ك 862.4 88.9 282.4 425.6 2958.0 230.2 129.8

 انتقاالت  0.2 0.1 ◊ 0.1- 0.6 0.2 3.5

 اختالفات آماري  19.5- 0.7 2.7 6.9 39.5 1.4 2.5

 هاي متعارف برق  نيروگاه 201.6- 20.4- 67.5- 98.7- 408.0- 50.9- 32.8-

-2.1 - -232.8 - -5.9 - - 
هاي توليد همزمان برق و حرارت نيروگاه
(CHP) 

 واحدهاي توليد حرارت  - - 0.3- 0.1 2.0- - -

 كوره بلند  واحدهاي  13.4- - 8.8- 18.1- 104.5- - 0.6-

- - -5.2 0.3 -0.1 - ◊ 
هاااي  آوري شااده از كااوره  گاااز جمااع 

 صنعتي  

-0.2 ◊ -58.7 -2.2 -3.7 - -4.3 
هاي كك سازي  بريكات ساازي    كارخانه

 و پتنت فيول 

 هاي نفتپااليشگاه 0.5 2.6- 4.9- 2.9 14.1- 2.0- ◊

 واحدهاي پتروشيمي  - - 0.3 0.2- - - -

- - -2.3 - - -0.6 - 
هاي مايع سازي گاازيبيعي و   كارخانه

 زغالسنگ 

 ساير تبديالت   4.1- 0.5- - ◊ - 0.8- ◊

 خودمصرفي بخش انرژي  25.5- 7.1- 13.9- 18.5- 171.3- 11.0- 17.7-

 وزيعتلفات ت 22.4- 2.6- 1.7- 3.9- 29.9- 2.2- 1.2-

 كل مصرف نهايي  572.3 56.0 178.7 294.1 1969.4 164.7 81.3

 بخش  نعت 192.6 16.3 47.8 81.6 994.0 38.8 22.8

 بخش حمل و نقل 90.0 21.6 34.9 71.6 296.7 47.3 32.9

 ها :ساير بخش 243.5 9.3 46.0 103.7 516.5 71.3 20.9

 انگيخ -     177.9 4.1 20.7 44.3 324.6 63.2 10.5

 تجاري و عمومي -     23.9 4.8 21.6 53.6 82.1 5.8 7.9

 (1)كشاورزي -     27.0 0.4 2.7 4.8 42.9 2.2 2.5

  مصارف نامشخص -     14.6 - 1.0 1.1 66.9 0.2 -

 انرژي مصارف غير 46.3 8.7 50.0 37.2 162.3 7.4 4.6

  .IEA, International Energy Agency, Online Data Services,www.iea.org                                                           مأخذ:

 باشند. مي 20/2مقادير كمتر از                                گردد.                            ( بخش كشاورزي شامل جنگلداري و شيالت نيز مي1



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( 4CH  ،O2N  ،2CO ،HFC  ،PFC  ،6SF)اي ميزان انتشار گازهاي گلخانه  -

 اي در بخش انرژي ميزان انتشار گازهاي گلخانه  -

 در جهان به تفکيک نوع سوخت دي اکسيد کربن انتشار   -

 ها در جهان به تفکيک بخش سوختاحتراق ناشي از دي اکسيد کربن انتشار   -

 در جهان ها دي اکسيد کربن به تفکيک بخشانتشار سرانه   -

 د برق و حرارت در جهان به تفکيک نوع سوخت توليدر بخش دي اکسيد کربن انتشار   -

 دي اکسيد کربن در جهان انتشار هاي اقتصادي مربوط به برخي شاخص  -

 در بخش انرژي هاي زیست محيطي مالياتانواع   -

 
 زیست محيطجداول  -7-8-2
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 (1) 9215ل در ساكشورهای مختلف ای میزان انتشار گازهای گلخانه( : 9-29دول )ج
 (دي اکسيد کربنمعادل )ميليون تن 

9CO (9) 4CH (3) O9N (4) نام كشور 
 

 صنعتی فرآيندهای 
 جمع

HFC PFC 6SF 

        آمريكای شمالی

 6336.0 41.2 6.5 257.9 284.5 659.8 5086.1 اياالت متحده آمريكا 

 829.0 4.1 2.5 17.4 62.3 173.7 569.1 کانادا 

 744.3 0.5 0.1 11.2 110.9 133.9 487.7 مكزيک 

 7909.3 45.8 9.1 286.5 457.7 967.4 6142.9  جمع آمريكای شمالی

        آمريكای مركزی و جنوبی 

 380.7 0.4 - 0.4 54.2 121.6 204.0 آرژانتین 

 70.1 - - 0.1 4.9 23.3 41.8 اکوادور 

 1233.2 1.5 1.9 3.2 196.1 529.3 501.3 برزيل 

 88.4 - - 0.5 7.0 26.8 54.1 پرو 

 118.0 - - - 8.1 23.1 86.7 شیلی 

 170.8 0.1 - - 18.4 68.0 84.3 کلمبیا 

 254.3 - - - 2.9 85.1 166.3 ونزوئال 

 467.7 0.3 0.1 3.1 70.8 175.6 218.3 ساير 

 2783.2 2.3 2.0 7.3 362.4 1052.8 1356.8 كای مركزی و جنوبی جمع  آمري

        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 

 84.3 0.2 0.2 2.9 3.8 9.8 67.5 اتريش 

 166.0 - - 1.0 12.6 55.3 97.1 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 

 510.9 0.5 0.4 13.8 25.8 60.5 409.8 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 

 128.5 0.1 - 2.9 8.5 17.0 99.9 بلژيک 

 60.5 - - 0.6 2.9 8.6 48.4 بلغارستان 

 69.2 0.1 - 1.0 3.7 13.2 51.1 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 

 127.1 - - 1.7 5.9 12.6 106.9 هوری چک جم

 50.0 - - 1.9 5.6 8.9 33.5 دانمارک 

mailto:+@sum(M8:M10)
mailto:+@sum(M8:M10)
mailto:+@sum(M8:M10)
mailto:+@sum(M8:M10)
mailto:+@sum(M8:M10)
mailto:+@sum(M8:M10)
mailto:+@sum(M8:M10)
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 ... ادامه (1) 9215ای كشورهای مختلف در سال ( : میزان انتشار گازهای گلخانه9-29جدول )
 دي اکسيد کربن(معادل )ميليون تن 

9CO (9) 4CH (3) O9N (4) نام كشور 
 

 صنعتی فرآيندهای 
 جمع

HFC PFC 6SF 

 107.3 - - 0.7 25.1 19.8 61.7 بالروس )روسیه سفید( 

 2239.0 9.1 10.2 33.5 87.6 456.0 1642.5 روسیه 

 107.9 - 0.2 0.7 10.6 20.2 76.3 رومانی 

 65.3 0.1 0.3 1.8 9.0 11.9 42.2 سوئد 

 54.6 0.5 0.1 2.5 2.2 9.4 39.9 سوئیس 

 453.3 1.8 0.5 20.3 47.3 65.8 317.6 فرانسه 

 68.3 0.1 - 1.2 6.7 15.6 44.8 فنالند 

 18.2 - - - 1.6 6.0 10.5 قرقیزستان 

 352.3 - - 0.6 14.6 88.5 248.7 قزاقستان

 402.1 0.3 0.3 2.8 30.9 66.2 301.6 لهستان 

 10.3 - - 0.2 0.3 0.6 9.3 لوکزامبورگ

 23.8 - - 1.1 5.6 4.2 12.9 لیتوانی

 64.2 - - 1.9 5.8 9.2 47.2 مجارستان 

 69.3 0.2 1.6 0.5 3.6 20.0 43.5 نروژ 

 201.8 0.2 0.2 4.7 11.9 22.9 161.9 هلند 

 99.2 0.1 0.1 1.2 5.5 22.8 69.5 يونان 

 231.4 - 0.2 11.3 14.4 39.1 166.4 ساير 

 8590.1 24.9 17.3 164.5 526.7 1475.6 6381.1 اروپا و اورآسیا جمع 

        خاورمیانه

 234.2 1.0 0.1 - 2.4 34.6 196.2 امارات متحده عربی

 704.0 2.5 - 0.3 8.2 90.7 602.3 عربستان سعودی

 101.9 - - 0.3 1.2 24.7 75.7 عمان 

 167.0 - - - 0.6 71.7 94.8 قطر

 120.3 0.5 - 0.9 0.8 25.5 92.5 کويت 

 1329.3 3.7 0.2 2.2 48.5 291.7 983.1 ساير 

 2656.7 7.7 0.3 3.7 61.7 538.9 2044.6 ر میانه خاوجمع 

        آفريقا

 559.0 1.8 0.2 0.8 21.5 81.3 453.5 آفريقای جنوبی 

 241.7 0.4 - 0.3 8.8 73.8 158.4 الجزاير 

 69.3 0.4 - - 1.3 15.7 51.9 لیبی 

 322.9 1.4 0.5 0.5 25.1 59.1 236.3 مصر

 83.3 - - - 6.8 15.0 61.5 مراکش

 322.0 0.4 - 0.6 32.7 183.6 104.6 نیجريه 

 1550.6 - 0.2 0.2 361.2 921.2 267.8 ساير 

 3148.7 4.4 0.9 2.5 457.2 1349.8 1333.9 آفريقا جمع 

mailto:+@sum(M101:M106)
mailto:+@sum(M101:M106)
mailto:+@sum(M101:M106)
mailto:+@sum(M101:M106)
mailto:+@sum(M101:M106)
mailto:+@sum(M101:M106)
mailto:+@sum(M101:M106)
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 ... ادامه (1)  9215ای كشورهای مختلف در سال ( : میزان انتشار گازهای گلخانه9-29جدول )
 دي اکسيد کربن(معادل تن )ميليون 

9CO (9) 4CH (3) O9N (4) نام كشور 
 

 صنعتیفرآيندهای 
 جمع

HFC PFC 6SF 

        آسیا و اقیانوسیه 

 624.7 0.6 0.4 9.6 69.7 142.6 401.9 استرالیا 

 946.8 1.1 - - 103.9 351.8 489.9 اندونزی 

 220.7 - - - 19.4 122.0 79.3 بنگالدش 

 412.8 1.0 - - 47.8 193.3 170.7  پاکستان

 405.2 1.3 - - 23.0 108.8 272.0 تايلند

 13000.3 53.8 3.8 199.1 512.9 1648.3 10582.3 چین 

 290.7 4.8 1.7 0.1 4.9 10.3 268.9 چین تايپه 

 83.6 0.1 0.1 1.1 12.9 34.7 34.7 زالندنو 

 1347.9 3.9 5.7 42.6 22.3 45.0 1228.3 ژاپن 

 57.8 0.4 0.4 2.2 1.7 2.8 50.3 گاپور سن

 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 کره جنوبی 

 56.7 - - 4.4 2.8 23.3 26.2 کره شمالی 

 315.0 0.8 0.2 0.1 13.7 51.4 248.9 مالزی 

 336.8 - - - 22.7 114.1 200.0 ويتنام 

 3288.9 5.5 0.7 17.7 252.1 768.5 2244.4 هند 

 461.3 0.1 - 0.5 53.2 234.7 172.8 ساير

 22744.5 80.4 14.4 280.7 1190.8 3958.2 17219.8 آسیا و اقیانوسیه جمع 

 695.2 - - - 25.1 12.4 657.7 المللی هوايی  حمل و نقل بین

 536.9 - - - 7.4 0.1 529.4 المللی دريايی حمل و نقل بین

 49064.8 165.5 43.8 745.4 3089.3 9355.0 35665.9 جهان جمع 

 OECD  12308.9 1912.0 908.0 461.6 23.0 72.9 15686.6 کشورهای

 OECD 22169.9 7430.4 2148.8 283.8 20.7 92.5 32146.2کشورهای غیر 

 4399.0 12.6 4.7 111.7 289.7 559.9 3420.4 کشور اتحاديه اروپا 82

I  (5)یمه کشورهای عضو ضم
 13117.1 2285.2 931.3 482.7 32.1 74.8 16923.2 

 I  21361.7 7057.2 2125.5 262.7 11.7 90.7 30909.5کشورهای غیر عضو ضمیمه 

IEA, International Energy Agency, Online Data Services, www.iea.org                                                                 مأخذ:

 به روز شده است.  1018المللي انرژي در سال  در آخرين نسخه منتشره از سوي آژانس بين 1015( ارقام سال 1
 .( شامل انتشار ناشي از احتراق انواع سوخت، انتشار فرار، فرآيندهاي صنعتي و ساير منابع 1
 .( شامل انتشار بخش انرژي، كشاورزي، ضايعات و ساير منابع 3
 .امل انتشار بخش انرژي، كشاورزي، فرآيندهاي صنعتي و ساير منابع ( ش4
و كشورهاي  اكشور مركزي و شرق اروپ 14و  OECD  ،EECكنوانسيون تغيير آب و هوا، مشتمل بر كشورهاي  I: كشورهاي عضو ضميمه  Iضميمه ( 5

                                                   . (EITS)داراي اقتصاد در حال گذارتازه استقالل يافته شوروي سابق 



      

 
   2196ترازنامه انرژي سال  172

 

 (1) 9215در سال كشورهای مختلف بخش انرژی  ایگلخانهمیزان انتشار گازهای ( : 9-23جدول )
  (دي اکسيد کربن معادل  ميليون تن)

   4CH (3 )  O9N (3 ) )سوخت(    9CO (9) نام كشور

    آمريكای شمالی

 60.5 289.7 4919.6 اياالت متحده آمريكا 

 6.5 83.6 541.8 کانادا 

 3.6 38.5 442.4 مكزيک 

 70.6 411.8 5903.8  جمع آمريكای شمالی

    آمريكای مركزی و جنوبی 

 1.6 22.0 190.4 آرژانتین 

 0.2 10.0 36.8 اکوادور 

 8.1 41.1 451.5 برزيل

 0.3 7.4 48.8 پرو 

 0.5 3.3 81.2 شیلی 

 0.8 16.4 78.3 کلمبیا 

 0.2 44.3 140.5 ونزوئال 

 2.9 33.7 191.2 ساير 

 14.6 178.2 1218.7 مركزی و جنوبی جمع آمريكای 

    اروپا و اورآسیا 

 0.2 10.1 30.8 آذربايجان

 4.7 13.7 729.7 آلمان 

 0.7 2.4 62.5 اتريش 

 0.3 24.6 88.6 ازبكستان

 2.0 2.8 247.1 اسپانیا 

 0.2 0.4 15.1 استونی

 0.3 1.1 29.4 اسلواکی 

 2.1 7.9 393.5 انگلستان 

 1.2 35.4 187.6 اوکراين

 2.6 6.5 329.7 ايتالیا 

 0.2 2.1 35.4 ايرلند

 0.6 6.7 92.7 بلژيک 

 0.3 1.4 43.7 بلغارستان 

 0.4 0.9 47.0 پرتغال 

 - 0.5 4.2 تاجیكستان 

 0.1 33.0 69.1 ترکمنستان

 3.3 12.1 319.0 ترکیه 



   ي در جهان تحوالت بخش انرژ 

  

172 

  ... ادامه  (1)9215ای بخش انرژی كشورهای مختلف در سال ( : میزان انتشار گازهای گلخانه9-23جدول )
  دي اکسيد کربن( معادل  )ميليون تن

   4CH (3 )  O9N (3 ) )سوخت(   9CO (9) نام كشور

 1.4 3.3 99.7 جمهوری چک 

 0.5 1.2 32.0 دانمارک 

 0.5 0.8 52.7 بالروس )روسیه سفید( 

 6.3 275.0 1466.3 روسیه

 0.5 5.8 69.5 رومانی 

 1.0 1.1 37.1 سوئد 

 0.3 0.7 37.3 سوئیس 

 3.1 6.5 292.2 فرانسه 

 1.9 6.1 42.4 فنالند 

 - 0.3 9.9 قرقیزستان 

 1.1 65.8 225.1 قزاقستان

 3.5 34.8 282.7 لهستان 

 0.1 0.1 8.8 لوکزامبورگ

 0.1 0.7 10.6 لیتوانی

 0.3 2.2 42.7 رستان مجا

 0.3 15.4 36.1 نروژ 

 0.7 5.2 156.1 هلند 

 0.5 14.7 64.5 يونان 

 0.9 9.0 151.6 ساير 

 42.2 610.4 5842.2 اروپا و اورآسیا جمع 

    خاورمیانه 

 0.3 29.2 186.6 امارات متحده عربی 

 1.2 71.3 531.6 عربستان سعودی 

 0.1 21.5 63.6 عمان 

 0.1 69.2 77.6 قطر

 0.2 23.2 90.6 کويت 

 4.5 197.9 862.2 ساير 

 6.4 412.3 1812.2 خاورمیانه جمع 

    آفريقا 

 2.9 38.7 410.1 آفريقای جنوبی 

 0.3 57.6 130.4 الجزاير

 0.2 12.1 41.9 لیبی 

 1.3 28.2 199.6 مصر 
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  ... ادامه  (1)9215های مختلف در سال ای بخش انرژی كشور( : میزان انتشار گازهای گلخانه9-23جدول )
  دي اکسيد کربن( معادل  )ميليون تن

   4CH (3 )  O9N (3 ) )سوخت(   9CO (9) نام كشور

 0.4 0.4 55.4 مراکش

 5.3 107.2 82.7 نیجريه 

 11.4 189.4 220.9 ساير 

 21.8 433.4 1141.0 آفريقا جمع 

    آسیا و اقیانوسیه 

 3.7 30.4 379.3 استرالیا 

 5.4 128.1 454.6 اندونزی 

 0.9 11.0 70.9 بنگالدش 

 2.1 23.0 150.8 پاکستان 

 5.2 27.2 248.1 تايلند 

 66.9 759.5 9102.7 چین

 1.3 1.1 250.7 چین تايپه 

 0.3 1.3 31.2 زالندنو 

 7.0 4.5 1152.6 ژاپن 

 0.1 0.5 44.2 سنگاپور 

 0.7 9.9 103.9 فیلیپین 

 3.6 4.5 582.0 وبی کره جن

 0.3 12.3 22.5 کره شمالی 

 1.4 36.9 220.4 مالزی 

 1.5 26.7 168.7 ويتنام 

 25.0 108.2 2026.1 هند 

 2.4 33.4 155.7 ساير 

 127.8 1218.5 15164.4 آسیا و اقیانوسیهجمع 

 4.7 12.4 662.2 المللی هوايی  حمل و نقل بین

 4.2 0.1 531.8 المللی دريايی حمل و نقل بین

 292.6 3277.3 32276.0 جهان جمع 

 OECD  11648.7 608.8 116.7 کشورهای

 OECD 19433.4 2655.9 166.9کشورهای غیر 

 27.9 131.2 3206.6 روپاکشور اتحاديه ا 82

 I   12332.1 880.1 117.8کشورهای عضو ضمیمه 

 I 18750.0 2384.6 165.8عضو ضمیمه  غیرکشورهای 

IEA, International Energy Agency, Online Data Services, www.iea.org                                                                مأخذ:  

  به روز شده است. 1018المللي انرژي در سال  در آخرين نسخه منتشره از سوي آژانس بين 1015رقام سال ( ا1
 . انرژي ناشي از احتراق ( 3                                                                                              .سوختناشي از ( احتراق 1

mailto:+@sum(I153:I169)
mailto:+@sum(I153:I169)
mailto:+@sum(I153:I169)
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  9216  های قابل احتراق در كشورهای مختلف جهان در سالاز انواع سوخت (1)دی اكسید كربنانتشار ان ( : میز9-24جدول )

 )ميليون تن(  

 جمع ساير گاز نفت سنگ زغال نام كشور

      آمريكای شمالی

 4833.1 20.1 1464.5 1992.4 1356.1 اياالت متحده آمريكا

 540.8 1.1 202.3 266.1 71.3 کانادا 

 445.5 0.1 146.2 251.5 47.7 يکمكز

 5819.4 21.3 1813.0 2510.0 1475.1  جمع آمريكای شمالی

      آمريكای مركزی و جنوبی

 190.6 - 99.6 86.7 4.3 آرژانتین

 35.0 - 1.4 33.6 - اکوادور 

 416.7 - 65.8 289.5 61.4 برزيل

 51.3 - 18.9 28.8 3.7 پرو

 85.3 - 8.7 47.3 29.3 شیلی

 85.9 - 24.4 44.5 17.0 کلمبیا 

 127.4 - 46.2 80.7 0.5 ونزوئال

 192.0 - 32.2 149.1 10.7 ساير

 1184.2 - 297.2 760.2 126.9 آمريكای مركزی و جنوبی  جمع

      اروپا و اورآسیا 

 31.4 0.1 20.3 10.9 - آذربايجان

 731.6 20.4 167.0 243.3 301.0 آلمان

 62.9 4.3 16.1 30.8 11.7 اتريش

 85.3 - 72.5 6.4 6.4 ازبكستان

 238.6 0.9 57.5 139.8 40.4 اسپانیا 

 16.4 0.3 1.0 3.3 11.8 استونی 

 30.2 1.2 7.8 9.4 11.9 اسلواکی 

 371.1 6.0 161.1 158.2 45.7 انگلستان

 197.7 - 54.4 31.2 112.2 اوکراين

 325.7 5.2 134.2 143.5 42.7 ايتالیا

 36.9 0.3 9.6 18.3 8.7 ايرلند

 91.6 3.3 31.4 45.9 11.0 بلژيک 

 40.5 0.2 5.1 11.8 23.4 بلغارستان 

 47.4 1.0 9.6 25.5 11.3 پرتغال 

 4.8 - - 2.4 2.4 تاجیكستان 

 69.0 - 50.1 18.8 - ترکمنستان

 338.8 0.3 87.3 99.5 151.7 ترکیه

 101.4 1.7 16.0 20.2 63.5 جمهوری چک

 33.5 1.7 6.8 16.6 8.4 دانمارک



      

 
   2196ترازنامه انرژي سال  172

 

 ادامه...   9216های قابل احتراق در كشورهای مختلف جهان در سال از انواع سوخت (1)دی اكسید كربنانتشار ( : میزان 9-24جدول )

  )ميليون تن(  

 جمع ساير گاز نفت سنگ زغال نام كشور

 53.1 0.2 33.7 16.0 3.2 بالروس )روسیه سفید( 

 1438.6 31.2 773.5 309.7 324.3 روسیه

 67.9 0.5 19.9 24.7 22.9 رومانی 

 38.0 3.1 1.7 26.7 6.6 سوئد 

 37.9 3.8 7.1 26.6 0.5 سوئیس 

 292.9 6.6 86.3 172.4 27.6 فرانسه 

 45.5 1.1 4.1 22.3 18.0 فنالند 

 9.3 - 0.5 5.1 3.6 قرقیزستان 

 230.0 - 62.0 46.7 121.3 قزاقستان

 293.1 3.8 28.1 67.3 194.0 لهستان 

 8.5 0.2 1.7 6.4 0.2 لوکزامبورگ

 10.8 0.2 2.4 7.4 0.7 لیتوانی

 43.9 0.8 17.9 16.5 8.7 مجارستان 

 35.5 1.1 12.4 18.9 3.0 نروژ

 157.1 3.3 65.4 48.4 40.0 هلند

 63.1 0.4 7.7 34.9 20.1 يونان

 157.4 0.7 25.2 60.1 71.2 ساير 

 5837.0 103.5 2057.7 1945.9 1730.0 سیا جمع اروپا و اورآ

      خاورمیانه 

 191.8 - 141.5 43.1 7.3 امارات متحده عربی

 527.2 - 161.7 365.6 - عربستان سعودی

 63.1 - 46.0 17.2 - عمان

 79.1 - 62.9 16.1 - قطر

 90.2 - 42.7 47.5 - کويت

 879.0 - 439.5 411.1 28.4 ساير 

 1830.4 - 894.3 900.5 35.6 جمع خاورمیانه 

      آفريقا 

 414.4 - 4.0 73.4 337.0 آفريقای جنوبی 

 127.6 - 72.2 55.5 - الجزاير

 43.3 - 12.5 30.8 -  لیبی

 204.8 - 81.5 121.8 1.5 مصر 

 55.3 0.4 2.4 35.5 17.0 مراکش

 86.0 - 30.3 55.6 0.1 نیجريه

 226.3 - 25.7 179.4 21.2 ساير

 1157.6 0.4 228.7 551.9 376.6 ع آفريقا جم



   ي در جهان تحوالت بخش انرژ 

  

179 

 ادامه ...  9216های قابل احتراق در كشورهای مختلف  جهان در سال از انواع سوخت (1)ر دی اكسید كربناشتنا( : میزان 9-24جدول )

  )ميليون تن(  

 جمع ساير گاز نفت سنگ زغال نام كشور

      آسیا و اقیانوسیه 

 392.4 0.6 81.3 132.8 177.7  استرالیا 

 454.9 - 75.5 205.3 174.1 اندونزی

 73.3 - 50.9 15.7 6.7 بنگالدش

 153.4 - 51.6 81.0 20.8 پاکستان 

 244.6 - 82.6 99.7 62.2 تايلند 

 9056.8 30.4 370.4 1298.0 7357.9 چین

 257.8 2.6 38.3 62.0 155.0 چین تايپه

 30.5 - 7.0 18.8 4.7 زالندنو 

 1147.1 32.8 260.9 412.4 441.0  ژاپن

 45.3 1.3 20.5 21.8 1.7 سنگاپور

 114.8 - 7.7 51.1 55.9 فیلیپین 

 589.2 17.8 99.0 169.0 303.3 کره جنوبی 

 25.4 - - 3.2 22.2 کره شمالی 

 216.2 - 62.9 78.4 74.8 مالزی

 187.1 - 22.3 51.6 113.2 ويتنام 

 2076.8 1.4 63.0 544.3 1468.1 هند 

 180.2 - 20.5 78.1 81.6 ساير 

 15245.7 86.8 1314.3 3323.4 10521.2 جمع آسیا و اقیانوسیه 

 557.7 ▲ ▲ 557.7 ▲ المللی هوايی  حمل و نقل بین

 682.4 ▲ 0.1 682.2 ▲ المللی دريايی حمل و نقل بین

 32314.2 212.0 6605.1 11231.8 14265.3 جهان جمع 

 OECD  3496.8 4720.0 3231.2 143.5 11591.4 کشورهای

 OECD 10768.5 5271.9 3373.8 68.6 19482.7کشورهای غیر 

 3192.3 66.9 866.4 1321.3 937.8 کشور اتحاديه اروپا 82

 I  3583.8 4647.3 3850.7 157.9 12239.8کشورهای عضو ضمیمه 

 I 10681.4 5344.6 2754.2 54.1 18834.3عضو ضمیمه غیرکشورهای 

 .IEA, International Energy Agency, Online Data Services, www.iea.org                                                            مأخذ:
مصرف محصول،  و يصنعت يندهاياحتراق سوخت در فرآ يهاتيفعال هياز كل ياز احتراق سوخت )مشتمل بر انتشار ناش يكربن ناش دياكس يكل انتشار د( 1

 نيگزياكربن، ج دياكس يانتشار د زاني، جهت گزارش م1015در سال  يانرژ يالمللنيكه توسط آژانس ب  IPCC 1002مندرج در دستورالعمل سال 
 در كشور مذكور كاربرد ندارد.  ▲                                            شده است(. IPCC 1992دستورالعمل سال 



      

 
   2196ترازنامه انرژي سال  122

 

  9216جهان در سال كشورهای مختلف در  های قابل احتراقسوختاز انواع (  1) دی اكسید كربنر اشتنا میزان ( :9-25جدول )
  )ميليون تن(

 نام كشور
برق عمومی 

 و حرارت

ساير صنايع 

 انرژی

صنايع 

 تولیدی

حمل و 

 نقل
 خانگی

تجاری و 

 عمومی

كشاورزی 

 و شیالت
 جمع

         آمريكای شمالی

 4833.1 46.3 214.7 281.8 1711.2 433.6 251.9 1893.7 مريكا آحده اياالت مت

 540.8 17.5 36.9 36.5 172.4 64.0 112.2 101.2 کانادا 

 445.5 9.8 4.7 17.1 155.9 61.9 47.3 148.8 مكزيک

 5819.4 73.6 256.3 335.4 2039.5 559.5 411.4 2143.7 جمع آمريكای شمالی

         آمريكای مركزی و جنوبی

 190.6 11.6 3.8 25.0 46.5 30.0 18.6 55.2 آرژانتین

 35.0 0.3 1.1 2.4 16.7 3.2 1.5 7.6 اکوادور 

 416.7 16.4 2.2 18.2 198.5 85.7 26.3 69.5 برزيل

 51.3 0.3 0.7 2.6 22.3 7.8 3.9 13.7 پرو

 85.3 0.8 2.1 3.8 26.4 15.0 2.0 35.1 شیلی

 85.9 - 1.0 3.7 31.5 14.7 11.0 16.9 کلمبیا 

 127.4 - 1.4 4.0 40.0 25.3 22.7 33.9 ونزوئال

 192.0 4.1 2.0 8.4 68.2 29.4 11.3 64.8 ساير 

 1184.2 33.5 14.3 68.1 450.1 211.1 97.3 296.7 آمريكای مركزی و جنوبی جمع 

         اروپا و اورآسیا 

 31.4 1.0 0.4 6.3 6.5 2.8 1.9 12.4 آذربايجان

 731.6 - 46.0 89.1 161.0 89.2 24.1 321.8 مانآل

 62.9 0.7 1.6 6.1 23.5 11.5 5.9 13.5 اتريش

 85.3 1.5 4.4 22.3 5.7 11.1 2.5 36.2 ازبكستان 

 238.6 6.2 10.9 16.5 88.8 29.5 19.8 66.7 اسپانیا 

 16.4 0.3 0.3 0.2 2.4 0.6 0.2 12.4 استونی 

 30.2 0.3 1.5 2.7 6.8 7.3 5.2 6.6 اسلواکی 

 371.1 1.6 18.9 65.8 120.5 36.4 25.8 99.4 انگلستان

 197.7 4.8 2.3 23.2 24.4 37.6 3.8 101.0 اوکراين

 325.7 7.0 16.9 46.7 101.7 34.7 9.9 108.2 ايتالیا

 36.9 0.6 1.8 5.8 11.9 4.0 0.4 12.5 ايرلند

 91.6 1.6 6.8 15.7 26.0 19.2 6.0 16.0 بلژيک 

 40.5 0.4 0.3 0.8 9.1 3.7 1.2 24.9 رستان بلغا

 47.4 1.0 1.0 1.7 16.1 5.3 3.9 18.1 پرتغال 

 4.8 - - - 1.3 0.1 - 0.5 تاجیكستان 

 69.0 - 16.8 0.5 11.8 2.4 5.2 20.7 ترکمنستان

 338.8 8.1 22.5 31.5 79.0 51.1 16.5 129.1 ترکیه

 101.4 1.2 3.0 8.2 18.0 11.7 4.0 55.1 جمهوری چک
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 ... ادامه   9216های قابل احتراق در كشورهای مختلف جهان در سال از انواع سوخت(  1)دی اكسید كربن نتشار ( : میزان ا9-25جدول )
  )ميليون تن(

 نام كشور
برق عمومی 

 و حرارت

ساير صنايع 

 انرژی

صنايع 

 تولیدی

حمل و 

 نقل
 خانگی

تجاری و 

 عمومی

كشاورزی 

 و شیالت
 جمع

 33.5 1.6 0.6 2.2 11.8 3.5 2.0 11.8 رکدانما

 53.1 2.0 0.4 4.5 10.8 4.5 3.3 27.5 بالروس )روسیه سفید( 

 1438.6 14.1 17.7 138.6 240.2 187.8 63.3 769.2 روسیه

 67.9 1.1 2.1 6.3 16.5 11.7 3.2 26.2 رومانی 

 38.0 0.2 1.3 0.1 20.0 6.4 2.8 7.1 سوئد 

 37.9 - 4.3 8.7 16.0 5.2 0.4 2.7 سوئیس 

 292.9 10.8 23.8 45.9 121.9 37.6 14.4 36.8 فرانسه 

 45.5 1.4 0.9 1.1 12.4 7.5 3.3 18.3 فنالند 

 9.3 0.3 0.6 2.2 3.3 0.9 - 1.9 قرقیزستان 

 230.0 1.9 6.4 9.8 15.1 55.4 49.7 91.6 قزاقستان

 293.1 9.6 8.5 35.9 53.3 28.1 7.8 150.0 لهستان 

 8.5 0.1 0.6 1.0 5.6 1.0 - 0.3 امبورگلوکز

 10.8 0.2 0.3 0.7 5.4 1.1 1.6 1.4 لیتوانی

 43.9 1.5 3.1 7.3 12.2 6.4 1.5 11.9  مجارستان 

 35.5 0.6 0.8 1.0 13.3 6.0 11.8 1.8 نروژ

 157.1 7.1 8.1 16.8 30.1 23.9 10.3 60.7 هلند

 63.1 0.1 0.9 4.7 17.2 6.5 4.5 28.5 يونان 

 157.4 3.3 4.9 8.9 42.2 17.2 2.8 77.3 ساير 

 5837.0 92.1 240.5 639.2 1361.8 768.9 318.9 2380.1 اروپا و اورآسیا  جمع

         خاورمیانه 

 191.8 - - 0.8 34.6 68.2 2.6 85.6 امارات متحده عربی

 527.2 - - 4.9 136.9 110.8 28.6 246.1 عربستان سعودی

 63.1 - - 0.6 12.3 23.8 7.7 16.1 عمان

 79.1 - - 0.4 13.2 13.6 31.3 20.6 قطر

 90.2 - - 0.9 14.2 17.6 13.9 43.5 کويت

 879.0 12.6 21.0 133.6 200.3 115.0 60.7 333.8 ساير 

 1830.4 12.6 21.0 141.2 411.5 349.0 144.8 745.7  خاورمیانه  جمع

         آفريقا 

 414.4 4.9 6.8 14.4 55.4 50.3 44.1 235.8 آفريقای جنوبی 

 127.6 0.2 - 20.7 45.1 10.9 11.6 36.2 الجزاير 

 43.3 - - 1.2 21.2 1.7 0.5 18.8 لیبی 

 204.8 3.1 - 16.7 56.0 28.6 11.1 89.3 مصر 



      

 
   2196ترازنامه انرژي سال  121

 

 ... ادامه   9216ان در سال های قابل احتراق در كشورهای مختلف جهاز انواع سوخت(  1)دی اكسید كربن نتشار ( : میزان ا9-25جدول )
  )ميليون تن(

 نام كشور
برق عمومی 

 و حرارت

ساير صنايع 

 انرژی

صنايع 

 تولیدی

حمل و 

 نقل
 خانگی

تجاری و 

 عمومی

كشاورزی 

 و شیالت
 جمع

 55.3 2.6 0.4 6.5 17.1 7.1 - 21.6 مراکش

 86.0 - - 1.7 50.8 6.7 13.3 12.8 نیجريه 

 226.3 5.7 5.0 11.7 104.7 35.7 2.8 57.9 ساير 

 1157.6 16.4 12.2 72.9 349.9 141.1 83.3 472.1 آفريقا  جمع

         آسیا و اقیانوسیه 

 392.4 7.2 5.4 9.3 96.1 38.7 41.1 194.5 استرالیا 

 454.9 6.0 2.7 20.4 134.5 84.2 25.3 181.3 اندونزی

 73.3 3.1 0.5 8.5 9.8 15.1 0.1 36.1 بنگالدش 

 153.4 0.1 3.7 15.0 46.2 41.8 1.5 44.7  پاکستان

 244.6 9.3 2.1 4.4 69.2 49.5 18.8 91.3 تايلند 

 9056.8 111.9 151.0 374.1 843.5 2842.4 285.8 4337.0 چین

 257.8 1.1 3.8 4.4 37.7 42.6 14.6 153.1 چین تايپه

 30.5 1.5 1.0 0.6 14.6 6.6 1.7 4.5 زالندنو 

 1147.1 13.9 64.9 55.3 207.5 190.3 37.4 562.8 ژاپن 

 45.3 - 0.4 0.2 6.5 12.4 5.4 20.3 سنگاپور 

 114.8 0.7 4.9 3.0 33.3 16.8 1.0 55.1 فیلیپین 

 589.2 3.8 17.8 33.6 101.3 73.0 46.4 310.2 کره جنوبی 

 25.4 - - 0.1 1.4 15.1 - 4.1 کره شمالی 

 216.2 1.1 2.5 1.6 62.8 29.6 15.9 102.6 مالزی

 187.1 1.5 4.5 7.8 36.9 62.4 - 73.9 ويتنام 

 2076.8 31.5 24.5 84.7 265.3 533.8 38.9 1072.5 هند 

 180.2 4.2 2.7 4.4 46.5 25.2 3.0 88.3 ساير 

 15245.8 196.9 292.4 627.4 2013.1 4079.5 536.9 7332.3 آسیا و اقیانوسیه جمع 

 557.7 ▲ ▲ ▲ 557.7 ▲ ▲ ▲ المللی هوايی  حمل و نقل بین

 682.4 ▲ ▲ ▲ 682.4 ▲ ▲ ▲ المللی دريايی حمل و نقل بین

 32314.2 425.3 836.8 1883.9 7866.0 6109.3 1592.9 13370.5 جهان جمع 

 OECD  4484.9 722.5 1322.8 3482.1 854.2 532.6 163.5 11591.4 کشورهای

 OECD 8885.6 870.4 4786.5 3143.8 1029.7 304.2 261.8 19482.7کشورهای غیر 

 3192.3 56.0 160.6 384.4 909.4 391.7 158.9 1122.4 کشور اتحاديه اروپا 82

 I   4910.3 702.3 1417.9 3496.0 975.5 531.4 172.5 12239.8کشورهای عضو ضمیمه 

 I  8460.2 890.6 4691.4 3130.0 908.4 305.4 252.8 18834.3کشورهای غیر عضو ضمیمه 

  ,IEA, International Energy Agency, Online Data Services, www.iea.org                                                          ذ:مأخ 
 در كشور مذكور كاربرد ندارد.   ▲
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 ن ( : میزان انتشار دی اكسید كربن در بخش تولید برق و حرارت در برخی از كشورهای مختلف جها9-26جدول )

 9216نوع سوخت در سال  به تفكیك
 )ميليون تن(  

 جمع ساير طبیعی گاز نفت سنگزغال نام كشور

      آمريكای شمالی

 1893.7 16.5 581.9 25.5 1269.8 اياالت متحده آمريكا

 101.2 0.2 34.8 7.4 58.7 کانادا 

 148.8 0.1 85.1 26.8 36.8 مكزيک

 2143.7 16.8 701.8 59.7 1365.3 آمريكای شمالی جمع 

      آمريكای مركزی و جنوبی

 55.2 - 36.6 15.5 3.1 آرژانتین

 7.6 - 1.3 6.3 - اکوادور 

 69.5 - 25.4 9.8 34.4 برزيل

 13.7 - 11.2 1.3 1.2 پرو

 35.1 - 5.0 2.6 27.5 شیلی

 16.9 - 7.0 3.6 6.3 کلمبیا 

 33.9 - 16.5 17.4 - ونزوئال

 64.8 - 16.5 40.2 8.2 ساير

 296.7 - 119.5 96.7 80.7 جمع آمريكای مركزی و جنوبی

      اروپا و اورآسیا 

 12.4 0.1 10.4 1.9 - آذربايجان

 321.8 14.3 40.9 4.1 262.5 آلمان

 13.5 2.3 4.6 1.0 5.7 اتريش

 36.2 - 31.5 0.3 4.4 ازبكستان

 66.7 0.9 19.0 11.4 35.4 اسپانیا 

 12.4 0.2 0.4 0.2 11.7 استونی 

 6.6 0.1 1.5 0.7 4.2 اسلواکی 

 99.4 5.6 58.9 1.7 33.2 انگلستان

 101.0 - 19.7 4.2 77.1 اوکراين

 108.2 3.6 53.4 12.8 38.4 ايتالیا

 12.5 0.1 5.5 0.2 6.7 ايرلند

 16.0 2.3 8.5 0.1 5.2 بلژيک 

 24.9 - 1.9 0.9 22.0 بلغارستان 

 18.1 0.5 5.6 0.8 11.2 پرتغال 

 0.5 - - - 0.5 تاجیكستان 

 20.7 - 20.7 - - ترکمنستان

 129.1 0.3 34.5 1.3 92.9 ترکیه



      

 
   2196ترازنامه انرژي سال  122

 

 كشورهای مختلف جهان برخی از ( : میزان انتشار دی اكسید كربن در بخش تولید برق و حرارت در 9-26جدول )

 ... ادامه9216نوع سوخت در سال  فكیكتبه 
 )ميليون تن(  

 جمع ساير طبیعی گاز نفت سنگزغال نام كشور

 55.1 0.3 3.4 0.1 51.4 جمهوری چک

 11.8 1.6 2.1 0.3 7.9 دانمارک

 27.5 0.2 26.0 0.9 0.5 بالروس )روسیه سفید( 

 769.2 22.7 468.3 23.7 254.4 روسیه 

 26.2 - 6.3 1.0 18.9 رومانی 

 7.1 3.1 0.6 0.5 2.9 سوئد 

 2.7 2.2 0.5 - - سوئیس 

 36.8 5.9 15.4 2.3 13.2 سه فران

 18.3 0.9 2.5 0.9 14.0 فنالند 

 1.9 - 0.2 0.1 1.6 قرقیزستان 

 91.6 - 13.0 1.8 76.8 قزاقستان

 150.0 0.4 4.0 1.4 144.2 لهستان 

 0.3 0.1 0.2 - - لوکزامبورگ 

 1.4 0.2 1.0 0.1 - لیتوانی

 11.9 0.5 4.3 0.1 7.1 مجارستان 

 1.8 0.6 0.8 0.1 0.3 نروژ

 60.7 3.2 21.3 1.5 34.8 هلند

 28.5 0.2 5.2 3.8 19.3 يونان

 77.3 0.1 10.7 4.9 61.3 ساير

 2380.1 72.2 902.8 85.4 1319.9 جمع اروپا و اورآسیا

      خاورمیانه 

 85.6 - 83.7 1.9 - امارات متحده عربی

 246.1 - 117.3 128.8 - عربستان سعودی 

 16.1 - 15.4 0.7 - عمان

 20.6 - 20.6 - - قطر

 43.5 - 14.6 28.9 - کويت

 333.8 - 185.1 125.1 23.4 ساير

 745.7 - 436.7 285.4 23.4 جمع خاورمیانه

      آفريقا 

 235.8 - - 0.1 235.6 آفريقای جنوبی 

 36.2 - 34.9 1.3 - الجزاير
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 كشورهای مختلف جهان برخی از د برق و حرارت در ( : میزان انتشار دی اكسید كربن در بخش تولی9-26جدول )

 ... ادامه9216نوع سوخت در سال  به تفكیك
 )ميليون تن(  

 جمع ساير طبیعیگاز نفت سنگزغال نام كشور

 18.8 - 12.3 6.5 - لیبی

 89.3 - 57.2 32.1 - مصر 

 21.6 - 2.3 2.4 16.9 مراکش

 12.8 - 12.8 - - نیجريه

 57.9 - 18.4 25.1 14.2 ساير 

 472.1 - 137.8 67.6 266.7 جمع آفريقا

      آسیا و اقیانوسیه 

 194.5 - 28.2 3.8 162.4 استرالیا 

 181.3 - 33.4 11.8 136.1 اندونزی

 36.1 - 31.2 3.8 1.1 بنگالدش 

 44.7 - 18.2 25.9 0.5 پاکستان 

 91.3 - 52.8 0.4 38.1 تايلند 

 4337.0 30.4 78.1 24.2 4204.2 چین

 153.1 2.5 30.8 8.6 111.1 چین تايپه

 4.5 - 2.6 - 1.9 زالندنو 

 562.8 20.0 175.4 53.1 314.4 ژاپن 

 20.3 1.3 17.7 0.4 1.0 سنگاپور 

 55.1 - 7.3 3.9 43.9 فیلیپین 

 310.2 3.0 48.3 15.5 243.5 جنوبی کره 

 4.1 - - 1.3 2.8 کره شمالی 

 102.6 - 33.7 1.2 67.7 مالزی

 73.9 - 18.5 1.2 54.2 ويتنام 

 1072.5 1.4 33.5 24.6 1013.0 د هن

 88.3 - 14.7 10.4 63.0 ساير

 7332.3 58.6 624.5 190.3 6458.8 جمع آسیا و اقیانوسیه

 13370.5 147.6 2923.0 785.1 9514.8  جهان  جمع

 OECD  2943.6 180.4 1272.3 88.7 4484.9 کشورهای

 OECD 6571.2 604.8 1650.7 58.9 8885.6 کشورهای غیر

 1122.4 46.0 269.6 49.9 756.9 کشور اتحاديه اروپا  82

 I  2989.3 170.0 1642.3 108.7 4910.3کشورهای عضو ضمیمه 

 I  6525.5 615.1 1280.7 38.9 8460.2کشورهای غیر عضو ضمیمه 

 .IEA, International Energy Agency, Online Data Services, www.iea.org                                                            مأخذ:
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 9216جهان در سال كشورهای مختلف ها در اكسید كربن به تفكیك بخشانتشار دی ( : سرانه 9-27جدول )
  )کيلوگرم دي اکسيد کربن به ازاي هر نفر(

 نام كشور
برق 

و عمومی 

 حرارت

ساير 

صنايع 

 ژیانر

صنايع 

 تولیدی

حمل و 

 نقل
 خانگی

تجاری و 

 عمومی
 شیالت  كشاورزی

كل سرانه 

نشر 

9CO 

          آمريكای شمالی

 14945.0 - 143.0 663.8 871.4 5291.5 1340.9 778.8 5855.6 اياالت متحده آمريكا 

 14911.5 - 483.5 1017.3 1006.3 4752.9 1765.9 3094.9 2790.6 کانادا 

 3643.2 - 80.0 38.8 139.8 1274.9 506.5 386.6 1216.6 مكزيک

 12075.7 - 152.7 531.9 696.0 4232.2 1161.2 853.7 4448.2 كل آمريكای شمالی

          آمريكای مركزی و جنوبی

 4346.5 - 265.3 85.6 569.7 1060.1 683.6 423.9 1258.3 آرژانتین

 2137.2 - 20.5 68.1 145.1 1017.8 192.9 92.5 466.0 اکوادور 

 2006.7 - 78.8 10.7 87.5 955.7 412.6 126.8 334.6 برزيل

 1615.5 5.6 4.2 23.1 81.4 701.7 244.5 123.9 431.2 پرو

 4666.2 44.8 - 117.5 205.7 1443.5 822.5 110.8 1921.2 شیلی

 1765.0 - - 20.3 75.6 647.1 301.7 225.3 348.1 کلمبیا 

 4034.2 - - 44.8 128.2 1266.9 801.7 718.8 1073.8 ونزوئال

 2331.8 2.0 64.2 28.2 133.9 886.0 415.5 192.0 584.3 آمريكای مركزی و جنوبی كل 

          اروپا و اورآسیا 

 3217.5 - 103.6 38.8 650.0 670.7 286.2 194.9 1273.3 آذربايجان

 8884.4 - - 558.9 1082.4 1955.4 1082.9 293.1 3907.9 آلمان

 7194.5 - 82.0 181.8 699.6 2692.8 1320.2 673.1 1545.1 اتريش

 2679.3 - 48.6 137.9 699.3 177.8 347.0 79.2 1135.6 ازبكستان

 5137.5 15.8 118.5 234.1 355.2 1911.3 634.5 426.8 1435.6 اسپانیا 

 12439.0 - 247.4 207.5 131.8 1812.0 483.6 114.9 9404.6 استونی 

 5563.1 - 47.2 279.7 488.5 1243.2 1344.5 949.1 1210.6 اسلواکی 

 5653.5 3.3 21.0 287.5 1002.4 1835.0 555.1 393.0 1513.7 انگلستان

 4393.3 0.1 106.1 51.5 516.2 542.0 836.2 85.0 2243.6 اوکراين

 5371.6 8.5 107.3 278.8 771.0 1677.6 572.3 163.9 1785.1 ايتالیا

 7872.8 12.8 103.8 381.0 1249.2 2539.7 844.3 82.5 2659.5 ايرلند

 8106.1 - 142.8 603.2 1387.4 2302.6 1696.4 528.1 1417.7 بلژيک 

 5683.7 - 60.8 42.8 112.8 1278.3 520.6 169.7 3491.3 بلغارستان 

 4587.8 22.1 80.2 98.0 169.0 1561.3 517.1 377.1 1755.2 پرتغال 
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 ... ادامه 9216ها در كشورهای مختلف جهان در سال ر دی اكسید كربن به تفكیك بخشاشتنا( : سرانه 9-27ول )جد
  )کيلوگرم دي اکسيد کربن به ازاي هر نفر(

 نام كشور
برق عمومی و 

 حرارت

ساير 

صنايع 

 انرژی

صنايع 

 تولیدی

حمل و 

 نقل
 خانگی

تجاری و 

 عمومی
 شیالت  كشاورزی

كل سرانه 

نشر 

9CO 

 546.3 - - - - 146.8 8.5 - 60.6 تاجیكستان 

 12179.5 - - 2975.3 81.9 2077.7 415.2 920.3 3662.2 ترکمنستان

 4329.4 4.8 98.2 288.0 403.1 1010.1 652.6 211.0 1649.5 ترکیه

 9597.7 - 114.8 285.2 777.8 1704.2 1103.3 381.6 5218.2 جمهوری چک

 5839.8 66.7 204.6 112.1 377.0 2058.3 606.6 348.7 2063.9 دانمارک

 5585.0 - 212.5 37.2 476.4 1137.3 477.2 343.4 2896.7 وسیه سفید(بالروس )ر

 9966.6 12.0 85.7 122.3 960.5 1664.1 1301.2 438.9 5328.7 روسیه 

 3445.3 - 56.3 105.1 317.2 836.9 591.7 161.4 1328.4 رومانی 

 3825.0 4.4 24.5 132.3 14.6 2015.9 640.9 277.0 715.3 سوئد 

 4531.7 - 2.4 508.3 1044.7 1916.4 624.6 45.0 325.3 سوئیس 

 4381.2 12.1 149.4 355.7 686.4 1823.6 561.8 215.1 550.8 فرانسه 

 8284.3 17.2 228.2 156.0 203.3 2248.2 1359.8 597.6 3339.3 فنالند 

 1527.1 - 52.2 96.0 357.6 545.4 145.9 0.8 317.3 قرقیزستان 

 12920.9 - 107.4 357.5 551.8 850.6 3114.5 2791.0 5145.8 قزاقستان

 7628.2 - 249.9 220.3 933.7 1386.0 731.7 201.9 3904.1 لهستان 

 14511.8 - 97.3 958.9 1774.8 9542.9 1670.6 - 467.3 لوکزامبورگ

 3746.3 1.1 70.6 110.6 237.9 1893.7 395.8 550.1 477.9 لیتوانی

 4475.7 0.4 151.2 317.7 739.8 1242.8 647.0 157.9 1212.0 مجارستان  

 6783.6 30.1 73.0 159.9 184.0 2542.8 1152.2 2256.9 346.9 نروژ

 9225.5 32.6 381.4 474.0 985.7 1769.0 1405.6 603.2 3568.1 هلند

 5853.4 3.5 8.5 80.5 433.8 1592.3 600.9 418.2 2649.4 يونان 

 6411.5 7.4 93.8 264.2 702.1 1495.8 844.6 350.3 2614.3 كل اروپا و اورآسیا 

          خاورمیانه 

 20690.9 - - - 83.1 3735.7 7352.8 281.5 9238.0 امارات متحده عربی

 16335.2 - - - 150.6 4240.2 3433.2 887.6 7623.5 عربستان سعودی

 14268.4 - - - 126.8 2787.7 5367.6 1741.3 3642.0 عمان

 30767.0 - - - 155.6 5128.5 5290.3 12184.8 8007.8 قطر

 22252.6 - - - 220.0 3505.1 4354.4 3437.8 10735.3 کويت

 7579.3 - 52.2 87.0 584.3 1704.3 1445.1 600.4 3087.8  كل خاورمیانه 
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 ... ادامه 9216ها در كشورهای مختلف جهان در سال ید كربن به تفكیك بخشدی اكسانتشار ( : سرانه 9-27جدول )
  )کيلوگرم دي اکسيد کربن به ازاي هر نفر(

 نام كشور

برق 

عمومی و 

 حرارت

ساير 

صنايع 

 انرژی

صنايع 

 تولیدی

حمل و 

 نقل
 خانگی

تجاری و 

 عمومی
 شیالت  كشاورزی

كل سرانه 

نشر 

9CO 

          آفريقا 

 7411.5 3.5 84.1 121.0 258.4 991.2 900.4 788.3 4217.2 وبی آفريقای جن

 3143.4 - 4.6 - 509.8 1109.5 268.0 285.3 890.8 الجزاير 

 6877.9 - - - 184.8 3368.7 264.6 79.8 2980.1 لیبی 

 2140.3 - 31.9 - 174.8 585.2 298.9 116.2 933.2 مصر 

 1567.6 - 74.0 11.1 184.2 484.0 201.8 - 612.5 مراکش

 462.4 - 0.1 - 9.3 272.9 36.0 71.3 68.7 نیجريه 

 945.3 0.2 13.2 10.0 59.5 285.7 115.2 68.0 385.5 كل آفريقا 

          آسیا و اقیانوسیه 

 16003.2 - 294.2 221.2 378.3 3919.0 1579.3 1676.4 7931.2 استرالیا 

 1742.1 - 22.9 10.4 77.9 515.2 322.5 96.8 694.2 اندونزی

 450.0 - 18.9 3.1 52.4 60.2 92.9 0.7 221.6 بنگالدش 

 793.9 - 0.3 18.9 77.5 239.1 216.3 7.8 231.2 پاکستان 

 3551.3 - 134.6 30.8 64.5 1004.3 719.0 272.4 1325.7 تايلند 

 6569.3 - 81.2 109.5 271.3 611.8 2061.7 207.3 3145.8 چین

 10981.6 45.9 0.5 160.2 187.5 1607.4 1816.5 622.9 6520.5 چین تايپه

 6452.1 42.8 277.3 205.4 118.6 3096.9 1393.8 362.3 955.0 زالندنو 

 9035.3 34.5 74.9 510.8 435.6 1634.7 1499.1 294.4 4433.2 ژاپن 

 8073.0 - - 76.9 35.7 1151.2 2217.0 964.6 3626.6 سنگاپور

 1110.6 5.6 1.2 47.6 29.0 322.6 162.2 9.2 533.1 فیلیپین 

 11497.0 53.5 20.7 347.0 654.9 1977.0 1424.6 905.2 6053.8 کره جنوبی 

 1002.3 - - - 4.7 57.0 596.5 2.0 162.0 کره شمالی 

 6930.9 27.0 9.3 81.3 51.4 2012.4 950.1 509.6 3289.8 مالزی

 2018.4 - 16.5 48.6 84.4 398.2 673.1 - 797.6 ويتنام 

 1568.4 - 23.8 18.5 64.0 200.4 403.1 29.3 809.9 هند 

 3752.2 2.4 46.0 72.0 154.4 495.5 1004.1 132.1 1804.6 كل آسیا و اقیانوسیه 

 4349.6 2.4 54.9 112.6 253.6 1058.8 822.3 214.4 1799.7 كل جهان 

 OECD  3491.6 562.5 1029.8 2710.9 665.0 414.6 117.2 10.1 9024.2 کشورهای

 OECD 1446.0 141.6 778.9 511.6 167.6 49.5 41.8 0.8 3170.6کشورهای غیر 

 6244.1 7.5 102.1 314.2 751.8 1778.8 766.1 310.8 2195.3 کشور اتحاديه اروپا 82

 I   3725.1 532.8 1075.6 2652.2 740.0 403.1 122.4 8.5 9285.6کشورهای عضو ضمیمه 

 I  1384.4 145.7 767.7 512.2 148.6 50.0 40.3 1.1 3082.0غیرعضو ضمیمه کشورهای 

  .IEA, International Energy Agency, Online Data Services, www.iea.org                                                          مأخذ:
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 9216ی اكسید كربن در كشورهای جهان در سال های اقتصادی مربوط به انتشار د( : برخی شاخص9-28جدول )

 نام كشور

 به عرضه 9COانتشار 

  انرژی اولیه 

 )تن دی اكسید كربن / تراژول(

  (1)به تولید ناخالص داخلی 9COانتشار 
سرانه انتشار 

9CO )براساس نرخ ارز )تن / نفر 
براساس برابری 

 قدرت خريد 

     آمريكای شمالی

 14.9 0.3 0.3 53.3 يكااياالت متحده آمر

 14.9 0.4 0.3 46.1 کانادا 

 3.6 0.2 0.4 57.5 مكزيک

 12.1 0.3 0.3 52.8 آمريكای شمالیجمع 

     آمريكای مركزی و جنوبی

 4.3 0.2 0.4 52.8 آرژانتین

 2.1 0.2 0.4 58.4 اکوادور 

 2.0 0.1 0.2 35 برزيل

 1.6 0.1 0.3 50.8 پرو

 4.7 0.2 0.3 53.9 شیلی

 1.8 0.1 0.2 51.2 کلمبیا 

 4.0 0.3 0.4 54.2 ونزوئال

 2.3 0.2 0.3 85.9 آمريكای مركزی و جنوبیجمع 

     اروپا و اورآسیا 

 3.2 0.2 0.5 52.7 آذربايجان

 8.9 0.2 0.2 56.3 آلمان

 7.2 0.2 0.2 45.1 اتريش

 2.7 0.5 1.4 54.2 ازبكستان

 5.1 0.2 0.2 47.6 اسپانیا 

 12.4 0.5 0.7 70.8 ی استون

 5.6 0.2 0.3 43.7 اسلواکی 

 5.7 0.1 0.1 49.6 انگلستان

 4.4 0.6 1.6 50.0 اوکراين

 5.4 0.2 0.2 51.5 ايتالیا

 7.9 0.1 0.1 63.2 ايرلند

 8.1 0.2 0.2 38.7 بلژيک 

 5.7 0.3 0.7 53.3 بلغارستان 

 4.6 0.2 0.2 51.1 پرتغال 

 0.5 0.2 0.6 39.5 تاجیكستان 

 12.2 0.8 1.7 59.7 ترکمنستان
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 ... ادامه  9216های اقتصادی مربوط به انتشار دی اكسید كربن در كشورهای جهان در سال ( : برخی شاخص9-28جدول )

 نام كشور

 به عرضه 9COانتشار 

  انرژی اولیه 

 )تن دی اكسید كربن / تراژول(

  (1)به تولید ناخالص داخلی 9COانتشار 
تشار سرانه ان

9CO )براساس نرخ ارز )تن / نفر 
براساس برابری 

 قدرت خريد 

 4.3 0.2 0.3 59.2 ترکیه

 9.6 0.3 0.4 58.3 جمهوری چک

 5.8 0.1 0.1 48.3 دانمارک

 5.6 0.3 0.9 50.6 بالروس )روسیه سفید( 

 10.0 0.5 0.9 46.9 روسیه

 3.4 0.2 0.3 51.1 رومانی 

 3.8 0.1 0.1 18.4 سوئد 

 4.5 0.1 0.1 37.9 سوئیس 

 4.4 0.1 0.1 28.6 فرانسه 

 8.3 0.2 0.2 32.0 فنالند 

 1.5 0.5 1.5 57.5 قرقیزستان 

 12.9 0.6 1.2 67.3 قزاقستان

 7.6 0.3 0.5 70.5 لهستان 

 14.5 0.2 0.1 54.9 لوکزامبورگ 

 3.7 0.1 0.2 35.5 لیتوانی

 4.5 0.2 0.3 40.9 مجارستان 

 6.8 0.1 0.1 31.1 نروژ 

 9.2 0.2 0.2 50.3 هلند 

 5.9 0.2 0.3 66.5 يونان 

 6.4 0.2 0.3 48.9 اروپا و اورآسیا جمع 

     خاورمیانه

 20.7 0.3 0.5 61.7 امارات متحده عربی

 16.3 0.3 0.8 59.8 عربستان سعودی

 14.3 0.4 0.9 62.5 عمان 

 30.8 0.3 0.5 44.7 قطر

 22.3 0.3 0.6 60.1 کويت 

 7.6 0.3 0.7 57.7 خاورمیانه جمع 

     آفريقا

 7.4 0.6 1.0 70.5 آفريقای جنوبی 

 3.1 0.2 0.6 56.7 الجزاير 

 6.9 1.0 2.3 68.6 لیبی 
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 ... ادامه  9216های اقتصادی مربوط به انتشار دی اكسید كربن در كشورهای جهان در سال ( : برخی شاخص9-28جدول )

 نام كشور

 به عرضه 9COانتشار 

  انرژی اولیه 

 )تن دی اكسید كربن / تراژول( 

  (1)به تولید ناخالص داخلی 9COانتشار 
سرانه انتشار 

9CO )براساس نرخ ارز )تن / نفر 
براساس برابری 

 قدرت خريد 

 2.1 0.2 0.8 56.8 مصر

 1.6 0.2 0.5 67.7 مراکش 

 0.5 0.1 0.2 13.7 نیجريه 

 0.9 0.2 0.5 33.8 آفريقا جمع 

     آسیا و اقیانوسیه 

 16.0 0.4 0.3 72.2 استرالیا 

 1.7 0.2 0.4 47.2 اندونزی 

 0.5 0.1 0.4 44.3 بنگالدش

 0.8 0.2 0.7 38.3 پاکستان 

 3.6 0.2 0.6 42.2 تايلند

 6.6 0.5 1.0 73.1 چین 

 11.0 0.3 0.5 56.2 چین تايپه 

 6.5 0.2 0.2 34.6 زالندنو 

 9.0 0.2 0.2 64.4 ژاپن 

 8.1 0.1 0.2 39.5 سنگاپور 

 1.1 0.2 0.4 50.0 فیلیپین 

 11.5 0.3 0.5 49.8 کره جنوبی 

 1.0 0.3 0.9 68.8 کره شمالی 

 6.9 0.3 0.6 58.1 مالزی 

 2.0 0.3 1.1 55.2 ويتنام 

 1.6 0.3 0.8 57.5  هند

 3.8 0.3 0.6 64.5 آسیا و اقیانوسیه جمع 

 4.4 0.3 0.4 56.1 جهان جمع 

 OECD  52.5 0.2 0.2 9.0 کشورهای

 OECD 57.5 0.7 0.3 3.2کشورهای غیر 

 6.2 0.2 0.2 47.7 اتحاديه اروپا کشور 82

 I  51.6 0.3 0.3 9.3کشورهای عضو ضمیمه 

 I  58.5 0.7 0.3 3.1کشورهای غیر عضو ضمیمه 

IEA, International Energy Agency, Online Data Services, www.iea.org                                                                 مأخذ:

 .  1010هاي سال به دالر آمريكا برحسب قيمت 1COكيلوگرم ( 1
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  OECDكشور اروپايی عضو  پنج( : مالیات بر نشر دی اكسید كربن در 9-22جدول )

 دوره مالیات واحد نوع سوخت نام كشور

 نروژ

 

 کنون تا 8102از سال  0331 کرون نروژ بر تن نفت کوره سنگین 

 کنون تا 8102از سال  1330 لیترهزار کرون نروژ بر  نفت کوره سبک

نفت گاز مصرفی در بخش حمل و نقل 

 )ديزل(

 کنون تا 8102از سال  0331 لیترهزار کرون نروژ بر 

 کنون تا 8102ال از س 0011 لیتر هزارکرون نروژ بر  بنزين موتور 

 کنون تا 8102از سال  0011 تنکرون نروژ بر   گازمايع مصرفی در بخش حمل و نقل

 کنون تا 8102از سال  041 مترمكعبهزار کرون نروژ بر   گازطبیعی 

 کنون تا 8102از سال  500 تنکرون نروژ بر   زغال سنگ 

 سوئد

نفت گاز مصرفی در بخش حمل و نقل 

 )ديزل(

 کنون تا 8102از سال  3333 لیترهزار سوئد بر کرون 

 کنون تا 8102از سال  3131 لیترهزار کرون سوئد بر  بنزين موتور 

 کنون تا 8102از سال  2424 کرون سوئد بر میلیون مترمكعب گازطبیعی 

 کنون تا 8102از سال  2817 کرون سوئد بر تن زغال سنگ 

 سوئیس 

 کنون تا 8102از سال  304 ئیس بر تن فرانک سو نفت کوره سنگین 

 کنون تا 8102از سال  259.3 هزار لیترفرانک سوئیس بر  نفت کوره سبک 

 کنون تا 8102از سال  17.75 ساعتفرانک سوئیس بر مگاوات گازطبیعی 

 کنون تا 8102از سال  253.7 فرانک سوئیس بر تن  زغال سنگ 

 دانمارک

 کنون تا 8102از سال  549 نمارک بر تن کرون دا نفت کوره سنگین 

 کنون تا 8102از سال  460  هزار لیتر کرون دانمارک بر  نفت کوره سبک 

نفت گاز مصرفی در بخش حمل و نقل 

 )ديزل(

 کنون تا 8102از سال  430 لیترهزارکرون دانمارک بر 

 ونکن تا 8102از سال  395 لیترهزار کرون دانمارک بر  بنزين موتور 

 کنون تا 8102از سال  ● ساعت کرون دانمارک بر مگاوات گازطبیعی 

 فنالند

 کنون تا 8102از سال  200.8 لیتر هزار يورو بر  نفت کوره سنگین 

 کنون تا 8102از سال  165.4 لیتر هزار يورو بر  نفت کوره سبک 

نفت گاز مصرفی در بخش حمل و نقل 

 )ديزل(

 کنون تا 8102از سال  011 لیترهزار يورو بر 

 کنون تا 8102از سال  173.8 لیترهزار يورو بر  بنزين موتور 

 کنون تا 8102از سال  12.28 ساعت يورو بر مگاوات گازطبیعی 

 کنون تا 8102از سال  149.56 يورو بر تن زغال سنگ

 .IEA,International Energy Agency, Energy Prices & Taxes, Second  Quarter, 2018 Edition                             مأخذ:
  باشند. مقادير در دسترس نمي 
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  OECDكشور اروپايی عضو  دو( : مالیات بر نشر گوگرد در 9-122جدول )

 دوره مالیات واحد نوع سوخت نام كشور

 تا کنون 8102از سال  003 کرون دانمارک بر تن نفت کوره سنگین دانمارک 

 ئد سو

 تا کنون 0990از سال   (درصد گوگرد در حجم 0/1 )به ازای هر 33 کرون سوئد بر تن های نفتیفرآورده

 کیلوگرم گوگرد در هر تن  )به ازای هر 31 کرون سوئد بر تن های جامدسوخت

 (از سوخت مصرفی
 تا کنون 0993از سال  

  .IEA,International Energy Agency, Energy Prices & Taxes, Second  Quarter, 2018 Edition                             مأخذ:
 

 اكسیدهای ازت در دانمارك ( : مالیات بر نشر 9-121جدول )

 دوره مالیات واحد نوع سوخت نام كشور

 دانمارک 

 تاکنون 8102از جوالی  29 کرون دانمارک بر تن  نفت کوره سنگین 

 تاکنون 8102از جوالی  9 هزار لیترک بر کرون دانمار نفت کوره سبک

 تاکنون 8102از جوالی  9 هزار لیتر کرون دانمارک بر  نفت گاز مصرفی در بخش حمل و نقل )ديزل(

 تاکنون  8102از جوالی  9 دانمارک بر هزار لیتر کرون  بنزين موتور 

 تاکنون 8102از جوالی  ● ساعتدانمارک بر مگاواتکرون  گازطبیعی 

  .IEA,International Energy Agency, Energy Prices & Taxes, Second  Quarter, 2018 Edition                             مأخذ:
  باشند. مقادير در دسترس نمي 

 

  OECDهای عضو محیطی به تفكیك نوع سوخت در كشورزيستويژه های ( : مالیات9-129جدول )

 دوره مالیات واحد وختنوع س نام كشور عنوان

زيست مالیات 

 (0) محیطی
 جمهوری چک

 کنون تا 8112از  ابتدای سال  30.6 ساعتکرون چک بر مگاوات گازطبیعی  

 کنون تا 8112از  ابتدای سال  90.69 کرون چک بر تن زغال سنگ  

 کنون تا 8112از  ابتدای سال  28.3 ساعتکرون چک بر مگاوات صنعتی   –برق 

زينه آلودگی ه

 (8)نفتی
 فنالند 

 کنون تا 8101از ابتدی سال  1.5 يورو بر هزار لیتر نفت کوره سنگین 

 کنون تا 8101از ابتدی سال  1.26 يورو بر هزار لیتر نفت کوره سبک  

نفتتت گتتاز مصتترفی در بختتش 

 حمل و نقل )ديزل(

 کنون تا 8101از ابتدی سال  1.3 لیترهزار يورو بر 

 کنون تا 8101از ابتدی سال  1.1 لیترهزار يورو بر  موتور بنزين 

حمل و نقل، مالیات 

 انرژی و زيست

 (3)محیطی 

 کره جنوبی

نفتتت گتتاز مصتترفی در بختتش 

 حمل و نقل )ديزل(

 کنون تا 8108از ابتدی سال  375 وون کره جنوبی بر لیتر

 کنون تا 8108از ابتدی سال  529 وون کره جنوبی بر لیتر بنزين موتور 

مالیات ويژه تغییر 

 (4)اقلیم
 انگلستان

 کنون تا 8102سال از آوريل  5.83 ساعت مگاواتپوند بر  برق  

 کنون تا 8102سال از آوريل  2.03 ساعتمگاواتپوند بر  گازطبیعی  

 کنون تا 8102سال از آوريل  15.91 پوند بر تن سنگ   زغال

گازمايع مصرفی در بخش حمل 

 و نقل

 کنون تا 8102سال از آوريل  13.04 پوند بر تن

 .IEA,International Energy Agency, Energy Prices & Taxes, Second  Quarter, 2018 Edition                             مأخذ:
1) Environment Tax                                                    

2) Oil Pollution Fees                                                    

3) Transportation, Energy and Environment Tax                               

4) Special Tax (Climate Change Levy) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هاي اقتصادي به تفکيک بخش IEAمصرف انرژي در کشورهاي عضو   -

 به تفکيک نوع مصرف  IEAدر کشورهاي عضو شاخص مصرف انرژي   -

  IEAدر کشورهاي عضو هاي اقتصادي رزش افزوده زیربخشا  -

 

 
 بهينه سازي مصرف انرژي  -8-8-2
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  2035به تفکیک نوع مصرف در سال  IEAمصرف انرژی بخش خانگی کشورهای عضو  ( :2-301جدول )
(پتاژول)

 نام کشور
لوازم 

 (3)خانگی
 (2)روشنایی

سرمایش 

 (1)محیط

گرمایش 

 (4)محیط
 جمع (5)سایر

       آمریکای شمالی

 11120.9 2499.2 4484.0 884.8 482.3 2770.6 اياالت متحده آمريكا

 1454.7 337.4 886.8 29.0 55.3 146.2 ادا کان

 744.1 ● ● ● ● ● مكزيک

       اروپا و اورآسیا

 2254.0 498.2 1456.4 4.4 37.2 258.0 آلمان

 268.2 47.7 183.2 0.3 5.1 32.0 اتريش

 622.1 157.6 273.1 5.9 29.6 155.9 اسپانیا

 83.1 17.4 50.1 ● 1.3 14.2 اسلواکی

 1523.7 221.1 1066.5 ● 40.7 195.5 انگلستان

 1360.5 261.5 919.0 6.2 18.0 155.8 ايتالیا

 111.9 23.7 74.0 ● ● 14.2 ايرلند

 341.8 341.8 ● ● ● ● بلژيک

 107.2 63.8 22.7 0.7 5.9 14.2 پرتغال 

 871.1 291.0 454.3 ● 34.5 91.4 ترکیه

 292.0 74.8 196.7 0.2 1.3 19.1 جمهوری چک 

 186.1 4.5 153.8 ● ● 27.8 کدانمار

 201.4 62.1 119.1 ● ● 20.2 بالروس )روسیه سفید(

 299.8 85.0 169.3 ● ● 45.5 سوئد

 232.1 40.1 154.6 ● 5.2 32.2 سوئیس

 1606.4 275.8 1043.7 2.4 29.7 254.8 فرانسه

 199.7 35.1 127.9 0.3 6.8 29.7 فنالند

 21.0 2.1 16.2 0.1 0.1 2.5 لوکزامبورگ 

 792.6 195.3 518.8 ● ● 78.6 لهستان

 249.0 42.9 182.5 0.3 ● 23.4 مجارستان 

 159.2 121.0 4.3 0.3 8.9 24.7 مراکش 

 50.3 11.3 34.4 ◊ 4.6 ● مولداوی 

 411.7 74.5 267.4 0.4 9.7 59.8  هلند 

 184.9 29.8 115.3 1.8 ● 38.1 يونان 
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 ... ادامه 2035به تفکیک نوع مصرف در سال  IEAانگی کشورهای عضو مصرف انرژی بخش خ ( :2-301جدول )
(پتاژول)

 نام کشور
لوازم 

 (3)خانگی
 (2)روشنایی

سرمایش 

 (1)محیط

گرمایش 

 (4)محیط
 جمع (5)سایر

       آسیا و اقیانوسیه 

 438.9 129.7 162.7 20.3 26.5 99.8 استرالیا

 60.6 20.8 17.6 0.1 5.5 16.6 زالندنو

 1904.4 695.7 465.3 40.7 ● 702.7 نژاپ

 825.0 292.1 343.0 9.0 24.4 156.6 کره جنوبی

 28978.7 7696.8 13962.3 1007.0 832.6 5480.0 جمع 

.IEA, International Energy Agency,Energy Efficiency Indicators 2018                                                        مأخذ:

 یسرگرم لیشامل وسا ونیزیخشک کن لباس، انواع تلو ،ییو  لباسشو ییظرفشو یهانیماش زرها،یو فر خچالیانواع  ،یبخش خانگ ی( منظور از لوازم خانگ1
 باشد.یم رهیو غ یجاروبرق و،یکروویانواع تلفن، سشوار، ما رینظ زاتیتجه ریو سا وترهایانواع کامپ ،یخانگ

 یهاالمپ ،یارشته یهاکنند؛ شامل المپیاست که عمدتاً با برق کار م یامروز یهاخانه یو خارج یداخل ییروشنا یمصرف شده برا یشامل انرژ یی( روشنا2
 فاده از با است لهخود را به طرق مختلف از جم ییروشنا یسنت یهابه برق ندارند، همچنان به شکل یکه دسترس ییها. خانوارها LEDفلورسنت فشرده و 

 ییروشنا نیتأم یبرا یدیخورش یکاربرد انرژ یهابرنامه ن،ی. عالوه بر اندینمایم نیشمع و چراغ قوه تأم ی، و گاه حتLPGو  دیبا سوخت نفت سف ییهاچراغ
 شود.  شتریب زین ندهیممکن است در آ

خنک کننده  یهاستمینمود: س میتوان آنها را به دو دسته تقسیکه مباشد یم طیمح شیسرما یمورد استفاده برا زاتیشامل تمام تجه طیمح شی( سرما3
که  رهیو غ تیاسپل یهاستمیاستفاده شود. س یمرکز شیسرما ستمیس کیتواند توسط یکه م یمطبوع مرکز هیتهو ستمی. سیاختصاص یها ستمیو س یمرکز

 یتوانند در حالت معکوس برایکه م یحرارت یهاو پمپ یدیخورش یکولرها رینظخنک کننده  یهاستمیس گریشوند. دیاتاق استفاده م کیخنک کردن  یبرا
 کنند.یصرفاً با برق کار م یخنک کننده در بخش خانگ یهاستمیخنک کردن هوا استفاده شوند. اکثر س

 یها ستمی. سدیها به دست آها و سوختستمیز سا یاریبس یریبکارگ قیتواند از طریاست که م طیگرم کردن مح یبرا یمختلف یهاشامل روش طیمح شی( گرما4
توانند کل یم یمرکزحرارت  یهاستمیاتاق/ منطقه. س یاختصاص یحرارت یهاستمیو س یحرارت مرکز یهاستمیشوند: سیم میعمدتاً به دو نوع تقس یشیگرما

 را  یاختصاص یشیگرما یهاستمیباشند. سیم رهیو غ یحرارت یهاپمپ ،یاحرارت منطقه اتور،یآب گرم و بخار با راد یهاستمیخانه را گرم کنند و شامل س
چوب.  ایها، مانند زغال سنگ سوخت ریسا ای ینفت یهامستقل با استفاده از فرآورده یهاها و اجاقنهیشوم ،یبرق یهایکرد: بخار میتوان به چند دسته تقسیم
 یهاسوخت د،ی(، نفت سفLPG) عیزغال سنگ، نفت کوره، گاز ما ،یعیبرق، گازطب ریمختلف نظ یانرژتوانند با استفاده از منابع یم یشیگرما یهاستمیس
 .ندیحرارت نما دیتول یدیخورش یو انرژ یستیز

 ها گنجانده نشده است.یطبقه بند ریاست که در سا یمصارف گریپخت و پز و د لیشامل وسا ری( سا5

  باشند. مقادیر در دسترس نمی                                                                                 باشند. می 55/5مقادیر کمتر از 

          نمودار )30-2( : مصرف انرژی بخش خانگی کشورهای عضو IEA طی سال های 2015-16
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  2036به تفکیک نوع مصرف در سال  IEAمصرف انرژی بخش خانگی کشورهای عضو  ( :2-304جدول )
(پتاژول)

 نام کشور
لوازم 

 (3)خانگی
 (2)ناییروش

سرمایش 

 (1)محیط

گرمایش 

 (4)محیط
 جمع (5)سایر

       آمریکای شمالی

 10826.7 2511.9 4101.5 946.7 479.2 2787.4 اياالت متحده آمريكا

 1367.3 317.9 816.9 36.6 52.9 143.0 کانادا

 743.8 ● ● ● ● ● مكزيک

       اروپا و اورآسیا

 2333.4 519.5 1528.3 4.7 35.6 245.4 آلمان

 275.5 47.3 190.5 0.3 5.2 32.3 اتريش

 624.3 159.4 274.6 5.9 29.5 155.0 اسپانیا

 85.1 19.1 50.2 ● 1.3 14.4 اسلواکی

 1570.4 230.6 1107.4 ● 40.8 191.6 انگلستان

 1347.5 262.3 911.7 6.0 17.4 150.1 ايتالیا

 113.2 24.0 74.9 ● ● 14.3 ايرلند

 338.2 45.2 248.7 0.2 ● 44.0 بلژيک

 109.4 63.4 23.3 0.8 6.4 15.5 پرتغال 

 882.8 298.0 450.3 ● 36.9 97.6 ترکیه

 306.2 75.3 209.5 0.2 1.3 20.0 جمهوری چک 

 193.7 4.5 161.0 ● ● 28.2 دانمارک

 210.9 61.5 128.9 ● ● 20.5 بالروس )روسیه سفید(

 311.8 81.1 174.3 ● ● 56.5 سوئد

 240.6 40.1 163.1 ● 5.0 32.4 سوئیس

 1685.3 274.4 1118.7 2.7 30.2 259.4 فرانسه

 212.1 35.1 137.3 0.3 6.4 33.0 فنالند

 20.6 1.9 16.4 0.1 0.1 2.2 لوکزامبورگ 

 827.8 198.3 549.0 ● ● 80.6 لهستان

 257.7 43.0 190.6 0.3 ● 23.8 مجارستان 

 164.1 124.9 4.2 0.3 9.2 25.5 مراکش 

 52.7 12.0 36.3 ◊ 4.4 ● مولداوی

 412.3 69.9 272.2 0.5 9.8 59.9  هلند 

 ● ● ● ● ● ● يونان 

       آسیا و اقیانوسیه 

 440.0 131.4 162.9 20.7 25.2 99.9 استرالیا

 59.7 20.5 17.6 0.1 5.4 16.2 زالندنو

 1935.3 704.7 483.3 44.3 ● 703.0 ژاپن

 ● ● ● ● ● ● کره جنوبی

 27948.4 7120.9 13603.6 1070.4 802.1 5351.5 جمع 

.IEA, International Energy Agency,Energy Efficiency Indicators 2018                                                        مأخذ:

 ( مراجعه شود. 2-153های جدول )به زیرنویس( 5و  4و  3و  2و  1

  باشند. مقادیر در دسترس نمی                                                                                   باشند. می 55/5مقادیر کمتر از 
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  2035- 2036و  2000های طی سال IEAانرژی کل بخش خانگی در کشورهای عضو شدت شاخص  ( :2-305جدول )

 نام کشور
 (2)شدت انرژی هر واحد مسکونی  (3)نه شدت انرژی سرا

2000 2035 2036 2000 2035 2036 

       آمریکای شمالی

 87 90 100 88 91 100 اياالت متحده آمريكا

 80 86 100 83 89 100 کانادا 

 69 71 100 81 82 100 مكزيک 

       اروپا و اورآسیا

 83 81 100 89 87 100 آلمان

 87 86 100 96 94 100 اتريش

 88 88 100 108 108 100 اسپانیا

 63 62 100 66 65 100 اسلواکی

 81 79 100 82 80 100 انگلستان

 102 103 100 110 110 100 ايتالیا

 75 75 100 86 87 100 ايرلند

 74 76 100 77 79 100 بلژيک

 74 72 100 89 87 100 پرتغال 

 74 75 100 96 97 100 ترکیه

 97 93 100 106 101 100 جمهوری چک 

 98 95 100 102 99 100 دانمارک

 ● ● ● 104 99 100 بالروس )روسیه سفید(

 86 87 100 85 83 100 سوئد

 88 86 100 88 86 100 سوئیس

 81 77 100 87 83 100 فرانسه

 99 94 100 109 103 100 فنالند

 55 56 100 80 84 100 لوکزامبورگ 

 95 92 100 113 109 100 لهستان

 94 91 100 101 97 100 مجارستان 

 ● ● ● 263 251 100 مولداوی 

 78 78 100 82 82 100  هلند 

 ● 98 011 ● 89 011 يونان 

       آسیا و اقیانوسیه 

 102 103 100 92 94 100 استرالیا

 84 86 100 84 87 100 زالندنو

 77 76 100 91 90 100 ژاپن

 ● 82 100 ● 106 100 کره جنوبی

.IEA, International Energy Agency,Energy Efficiency Indicators 2018                                                        مأخذ:

 خانوار سکونت داشته باشد. کیاز  شیب ای کیتواند  یم یدر هر واحد مسکون فیبر اساس تعارمالحظات: 
 باشد. به جمعیت میبخش خانگی شاخص، نسبت مصرف انرژی منظور از این ( 1
 باشد. یهر واحد مسکونی م یبه ازابخش خانگی  یشاخص، نسبت مصرف انرژ نی( منظور از ا2

  باشند. مقادیر در دسترس نمی
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 2035- 2036و  2000های طی سال IEAدر کشورهای عضو  انرژی لوازم خانگیشدت شاخص  ( :2-306جدول )

 کشورنام 
 (2)شدت انرژی هر واحد مسکونی  (3)شدت انرژی سرانه 

2000 2035 2036 2000 2035 2036 

       آمریکای شمالی

 120 120 100 121 121 100 اياالت متحده آمريكا

 91 94 100 94 97 100 کانادا

 ● ● ● ● ● ● مكزيک 

       اروپا و اورآسیا

 101 106 100 108 115 100 آلمان

 131 132 100 144 145 100 تريشا

 156 157 100 192 193 100 اسپانیا

 92 91 100 97 96 100 اسلواکی

 99 102 100 100 103 100 انگلستان

 105 110 100 114 118 100 ايتالیا

 93 92 100 106 108 100 ايرلند

 ● ● ● ● ● ● بلژيک

 107 99 100 129 118 100 پرتغال 

 119 114 100 155 147 100 ترکیه

 96 93 100 105 100 100 جمهوری چک 

 97 97 100 101 101 100 دانمارک

 ● ● ● ● ● ● بالروس )روسیه سفید(

 127 107 100 126 102 100 سوئد

 113 113 100 113 114 100 سوئیس

 132 131 100 142 140 100 فرانسه

 106 96 100 117 105 100 فنالند

 ● ● ● ● ● ● لوکزامبورگ 

 ● ● ● ● ● ● لهستان

 118 116 100 127 125 100 مجارستان 

 ● ● ● ● ● ● مولداوی 

 113 113 100 119 119 100  هلند 

 ● 000 011 ● 021 011 يونان 

       آسیا و اقیانوسیه 

 122 123 100 110 111 100 استرالیا

 126 131 100 125 131 100 زالندنو

 81 82 100 97 96 100 ژاپن

 ● 115 100 ● 148 100 کره جنوبی

.IEA, International Energy Agency,Energy Efficiency Indicators 2018                                                        مأخذ:

 باشد. یلوازم خانگی به جمعیت م یشاخص، نسبت مصرف انرژ نی( منظور از ا1
 باشد. یمسکونی مدر هر واحد لوازم خانگی به ازای تجهیزات موجود  یشاخص، نسبت مصرف انرژ نیا( منظور از 2

  باشند. مقادیر در دسترس نمی 
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 2035- 2036و  2000های طی سال IEAانرژی روشنایی بخش خانگی در کشورهای عضو شدت شاخص  ( :2-307جدول )

 نام کشور
 (2)واحد مسکونی  شدت انرژی هر (3)شدت انرژی سرانه 

2000 2035 2036 2000 2035 2036 

       آمریکای شمالی

 62 63 100 62 63 100 اياالت متحده آمريكا

 78 83 100 81 86 100 کانادا

 ● ● ● ● ● ● مكزيک 

       اروپا و اورآسیا

 80 84 100 86 91 100 آلمان

 99 99 100 109 109 100 اتريش

 85 86 100 104 105 100 اسپانیا

 91 90 100 96 95 100 اسلواکی

 56 57 100 57 58 100 انگلستان

 56 58 100 60 62 100 ايتالیا

 ● ● ● ● ● ● ايرلند

 ● ● ● ● ● ● بلژيک

 108 99 100 130 118 100 پرتغال 

 135 129 100 175 166 100 ترکیه 

 36 36 100 39 39 100 جمهوری چک 

 ● ● ● ● ● ● دانمارک

 ● ● ● ● ● ● بالروس )روسیه سفید(

 ● ● ● ● ● ● سوئد

 76 81 100 77 81 100 سوئیس

 64 63 100 68 67 100 فرانسه

 59 63 100 65 69 100 فنالند

 ● ● ● ● ● ● لوکزامبورگ 

 ● ● ● ● ● ● لهستان

 ● ● ● ● ● ● مجارستان 

 ● ● ● ● ● ● مولداوی 

 64 63 100 67 67 100  هلند 

 ● ● ● ● ● ● نان يو

       آسیا و اقیانوسیه 

 81 86 100 73 78 100 استرالیا

 93 97 100 93 97 100 زالندنو

 ● ● ● ● ● ● ژاپن

 ● 170 100 ● 218 100 کره جنوبی

.IEA, International Energy Agency,Energy Efficiency Indicators 2018                                                        مأخذ:

 خانوار سکونت داشته باشد. کیاز  شیب ای کیتواند  یم یدر هر واحد مسکون فیبر اساس تعارمالحظات: 
 باشد. یبه جمعیت مروشنایی بخش خانگی  یشاخص، نسبت مصرف انرژ نی( منظور از ا1
 باشد. یممسکونی متراژ هر واحد ی به خانگروشنایی بخش  یشاخص، نسبت مصرف انرژ نی( منظور از ا2

  باشند. مقادیر در دسترس نمی
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  IEAانرژی گرمایش محیط بخش خانگی در کشورهای عضو شدت شاخص  ( :2-308جدول )

2035- 2036و  2000های طی سال

 نام کشور
 (2)شدت انرژی هر واحد مسکونی  (3)شدت انرژی سرانه 

2000 2035 2036 2000 2035 2036 

       آمریکای شمالی

 67 74 100 68 75 100 اياالت متحده آمريكا

 74 81 100 76 84 100 کانادا

 ● ● ● ● ● ● مكزيک

       اروپا و اورآسیا

 72 69 100 77 75 100 آلمان

 85 83 100 93 91 100 اتريش

 75 75 100 93 92 100 اسپانیا

 56 55 100 58 58 100 اسلواکی

 82 80 100 84 81 100 انگلستان

 105 106 100 113 114 100 ايتالیا

 71 71 100 81 82 100 ايرلند

 ● ● ● ● ● ● بلژيک

 66 65 100 80 77 100 پرتغال 

 70 72 100 91 93 100 ترکیه

 92 87 100 100 94 100 جمهوری چک 

 99 95 100 103 99 100 دانمارک

 ● ● ● ● ● ● بالروس )روسیه سفید(

 77 78 100 76 75 100 سوئد

 84 81 100 85 81 100 سوئیس

 74 69 100 79 74 100 فرانسه

 99 94 100 110 103 100 فنالند

 ● ● ● ● ● ● لوکزامبورگ 

 89 85 ● 107 101 ● لهستان

 104 99 ● 111 106 ● مجارستان 

 ● ● ● ● ● ● مولداوی 

 74 73 100 78 77 100  هلند 

 ● 76 ● ● 87 ● يونان 

       آسیا و اقیانوسیه 

 86 87 100 77 78 100 استرالیا

 80 82 100 80 82 100 زالندنو

 74 72 ● 88 84 ● ژاپن

 ● 64 100 ● 83 100 کره جنوبی

.IEA, International Energy Agency,Energy Efficiency Indicators 2018                                                        مأخذ:

 خانوار سکونت داشته باشد. کیاز  شیب ای کیتواند  یم یدر هر واحد مسکون فیبر اساس تعارمالحظات: 
 باشد. یبه جمعیت مبخش خانگی برای گرمایش محیط  یشاخص، نسبت مصرف انرژ نی( منظور از ا1
 باشد. یممسکونی متراژ هر واحد خانگی به ش بخبرای گرمایش محیط  یشاخص، نسبت مصرف انرژ نی( منظور از ا2

  باشند. مقادیر در دسترس نمی 
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  2035به تفکیک نوع مصرف در سال  IEAمصرف انرژی بخش صنعت در کشورهای عضو  ( :2-309جدول )
(پتاژول)

 نام کشور

صنایع مواد غذایی 

و محصوالت 

 (3)تنباکو

صنایع نساجی، 

 (2)پوشاک و چرم

تولید چوب و 

 (1)الت چوبیمحصو

تولید کاغذ و 

 (4)انتشار و چاپ

صنایع تولید مواد 

و محصوالت 

 (5)شیمیایی

      آمریکای شمالی

 2499.0 1933.1 321.2 121.6 1314.0 اياالت متحده آمريكا

 309.4 482.5 54.1 6.7 58.6 کانادا

 157.3 45.1 - 0.3 62.9 مكزيک

      اروپا و اورآسیا

 583.2 236.7 92.2 21.9 204.8 آلمان

 39.5 66.1 27.3 2.8 30.3 اتريش

 120.9 70.5 18.9 13.3 94.8 اسپانیا

 0.2 0.2 ◊ ◊ 3.6 ارمنستان 

 16.5 22.1 2.4 1.2 5.6 اسلواکی

 134.3 67.6 13.2 27.7 110.2 انگلستان

 41.8 9.2 8.6 2.1 58.5 اوکراين 

 137.8 99.3 - 46.3 113.4 ايتالیا

 10.0 1.1 6.5 0.6 19.0 ايرلند

 175.4 28.9 10.3 8.0 60.6 بلژيک

 15.9 56.6 4.5 12.6 18.7 پرتغال 

 123.4 25.0 19.0 126.7 91.6 ترکیه

 45.6 25.6 9.4 5.8 24.4 جمهوری چک 

 10.6 3.3 2.7 0.7 24.1 دانمارک

 40.3 4.3 5.4 6.1 28.2 بالروس )روسیه سفید(

 27.7 243.9 23.2 1.0 15.1 سوئد

 28.9 14.6 - 2.0 20.4 سوئیس

 224.0 112.4 24.3 12.8 219.6 فرانسه

 41.7 246.4 20.5 1.1 16.4 فنالند

 2.2 0.2 0.9 1.5 0.9 لوکزامبورگ 

 106.3 66.0 37.0 4.9 78.4 لهستان

 46.3 8.0 2.6 1.7 24.5 مجارستان 

 6.4 3.8 0.1 4.7 14.5 مراکش

 0.2 0.1 0.2 0.2 4.0 مولداوی

 283.2 23.5 2.3 3.7 86.8  ند هل

 9.3 3.5 1.3 1.3 21.9 يونان 

      آسیا و اقیانوسیه 

 205.0 58.3 - 7.8 159.8 استرالیا

 28.0 25.0 37.6 1.2 47.3 زالندنو

 794.9 358.6 31.8 34.6 231.6 ژاپن

 344.7 82.4 16.8 80.7 78.4 کره جنوبی

 6609.6 4423.8 794.0 563.5 3342.5 جمع 
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 ... ادامه 2035به تفکیک نوع مصرف در سال  IEAمصرف انرژی بخش صنعت در کشورهای عضو  ( :2-309جدول )
(پتاژول)

 نام کشور
الستیک و 

 (6)پالستیک 

محصوالت کانی 

 (7)غیرفلزی
 (8)فلزات اساسی

تولید محصوالت اولیه 

 و ریخته گری آهن 

 (9)و فوالد 

تولید فلزات 

اساسی غیرآهنی 

 (30)گری تهو ریخ

      آمریکای شمالی

 462.4 1154.1 1616.4 800.3 298.3 اياالت متحده آمريكا

 232.8 204.6 437.4 104.2 10.8 کانادا

 3.0 225.8 228.7 209.7 10.7 مكزيک 

      اروپا و اورآسیا

 96.8 621.4 718.2 262.0 81.5 آلمان

 9.9 113.5 123.4 36.3 - اتريش

 45.5 138.3 183.9 138.6 - اسپانیا

 1.3 1.0 2.3 3.2 0.2 ارمنستان 

 10.7 99.3 110.1 18.2 - اسلواکی

 22.5 179.1 201.5 107.5 61.3 انگلستان

 26.6 667.7 694.3 49.5 - اوکراين 

 26.2 211.4 237.5 208.1 - ايتالیا

 21.6 0.2 21.8 16.8 2.1 ايرلند

 11.9 101.7 113.6 58.0 - بلژيک

 1.2 7.5 8.7 47.0 1.5 تغال پر

 36.5 312.1 348.5 230.4 - ترکیه 

 2.3 94.7 97.0 44.0 13.3 جمهوری چک 

 0.0 3.5 3.5 18.2 2.9 دانمارک

 0.4 12.8 13.2 41.6 - بالروس )روسیه سفید(

 13.3 74.9 88.2 16.3 4.7 سوئد

 3.5 9.0 12.5 18.4 - سوئیس

 46.6 245.9 292.5 159.8 - فرانسه

 10.5 61.5 71.9 12.0 - فنالند

 - 11.6 11.6 6.2 - لوکزامبورگ 

 18.1 183.4 201.5 110.4 18.9 لهستان

 4.7 29.5 34.2 20.4 8.6 مجارستان 

 7.3 - 7.3 56.6 - مراکش 

 - ◊ ◊ 3.7 ◊ مولداوی 

 10.1 116.3 126.3 24.1 -  هلند 

 34.7 3.8 38.5 30.8 - يونان 

      یه آسیا و اقیانوس

 334.5 111.7 446.2 95.5 - استرالیا

 19.0 17.5 36.6 7.5 2.0 زالندنو

 88.1 1877.5 1965.5 348.3 - ژاپن

 44.9 1118.1 1162.9 237.7 - کره جنوبی

 1646.7 8009.1 9655.8 3541.1 516.7 جمع 
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 ... ادامه 2035مصرف در سال به تفکیک نوع  IEAمصرف انرژی بخش صنعت در کشورهای عضو  ( :2-309جدول )
(پتاژول)

 (34)کل صنعت  نامشخص  (31)سایر  (32)تولید تجهیزات حمل و نقل  (33)تولید ماشین آالت  نام کشور

      آمریکای شمالی
 10127.1 - 79.9 373.8 769.7 اياالت متحده آمريكا

 1969.8 - 435.0 27.9 43.3 کانادا

 1442.2 710.7 - 14.8 2.0 مكزيک 

      اروپا و اورآسیا

 2624.0 99.9 - 120.6 203.0 آلمان

 362.5 7.7 - 4.6 24.7 اتريش

 746.5 46.7 - 19.3 39.6 اسپانیا

 9.8 - ◊ - 0.1 ارمنستان 

 197.2 5.7 - 6.8 8.8 اسلواکی

 1046.4 193.9 - 55.1 74.1 انگلستان

 899.7 9.8 - 6.4 19.5 اوکراين 

 1084.2 84.4 - - 157.2 ايتالیا

 96.0 5.2 - 1.0 12.0 ايرلند

 494.3 21.4 - 10.3 8.0 بلژيک

 175.9 1.1 - 2.2 7.1 پرتغال 

 1185.8 181.7 - 7.6 31.9 ترکیه 

 334.6 19.2 3.8 17.7 28.9 جمهوری چک 

 77.6 1.6 - 0.7 9.3 دانمارک

 159.4 6.2 - 3.2 11.0 بالروس )روسیه سفید(

 469.3 26.4 - 8.0 15.0 سوئد

 142.6 22.3 - - 23.4 سوئیس

 1220.0 51.4 - 43.0 80.2 فرانسه

 435.3 10.3 - 2.6 12.5 فنالند

 25.1 1.1 - ◊ 0.4 لوکزامبورگ 

 681.9 10.8 - 16.3 31.5 لهستان

 173.2 - 2.1 8.8 16.2 مجارستان 

 97.9 1.7 - 0.8 2.1 مراکش

 19.1 10.4 ◊ - 0.2 مولداوی 

 592.7 18.0 - 4.4 20.4  هلند 

 122.0 12.9 - 0.9 1.5 يونان 

      آسیا و اقیانوسیه 

 991.0 - 0.9 - 17.6 استرالیا

 190.5 1.2 1.5 0.1 2.5 زالندنو

 4338.4 167.5 - 134.0 271.8 ژاپن

 2568.0 129.9 - 123.0 311.4 کره جنوبی

 35099.9 1859.2 523.1 1013.5 2257.1 جمع 

.IEA, International Energy Agency,Energy Efficiency Indicators 2018                                                        مأخذ:

 .4ورژن  11  کیسی( شامل کد آ3           .4ورژن  13 -15  کیسیآ ی( شامل کدها2             .4ورژن  15 -12  کیسیآ ی( شامل کدها1
 .4ورژن  22 کیسی( شامل کد آ1           .4ورژن  25 -21  کیسیآ ی( شامل کدها5             .4ورژن  11 -11  کیسیآ ی( شامل کدها4
 .4ورژن  2431و  2415 کیسیآ ی( شامل کدها9                          .4ورژن  24  کیسی( شامل کد آ1                             .4ورژن  23  کیسی( شامل کد آ1

 .4ورژن  29 -35  کیسیآ ی( شامل کدها12           .4ورژن  25 -21  کیسیآ ی( شامل کدها11     .4ورژن  2432و  2425 کیسیآ ی( شامل کدها15
 باشند. می 55/5از  مقادیر کمتر     .4ورژن  25 -32و   15 -11  کیسیآ ی( شامل کدها14            .4ورژن  31 -32  کیسیآ ی( شامل کدها13
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  2036به تفکیک نوع مصرف در سال  IEAمصرف انرژی بخش صنعت در کشورهای عضو  ( :2-330جدول )
(پتاژول)

 نام کشور

صنایع مواد غذایی 

و محصوالت 

 (3)تنباکو

صنایع نساجی، 

 (2)پوشاک و چرم

تولید چوب و 

 (1)محصوالت چوبی

تولید کاغذ و 

 (4)انتشار و چاپ

مواد  صنایع تولید

و محصوالت 

 (5)شیمیایی

      آمریکای شمالی

 2761.1 1876.0 310.8 120.7 1392.0 اياالت متحده آمريكا

 298.0 457.5 50.8 6.7 58.8 کانادا

 158.9 52.5 - 0.3 65.9 مكزيک

      اروپا و اورآسیا

 592.5 240.7 93.6 20.2 212.2 آلمان

 39.9 70.6 28.3 2.9 33.7 اتريش

 112.8 68.9 22.9 15.4 99.7 انیااسپ

 0.1 0.2 ◊ 0.1 3.6 ارمنستان 

 17.1 19.2 1.7 1.1 5.7 اسلواکی

 134.9 69.4 14.3 26.5 111.0 انگلستان

 42.2 8.9 6.8 2.0 53.4 اوکراين 

 146.8 96.9 - 46.0 118.2 ايتالیا

 10.5 1.1 6.5 0.6 19.4 ايرلند

 181.4 29.6 10.2 7.9 62.9 بلژيک

 15.5 57.2 4.9 12.2 19.1 پرتغال 

 122.9 31.2 18.8 124.0 104.9 ترکیه

 40.0 27.0 9.6 7.4 24.1 جمهوری چک 

 10.7 3.1 3.1 0.7 25.2 دانمارک

 40.3 3.6 6.2 6.2 29.3 بالروس )روسیه سفید(

 25.8 240.5 24.2 1.0 15.3 سوئد

 30.2 13.8 - 1.8 19.8 سوئیس

 227.0 120.1 23.8 12.4 212.2 فرانسه

 43.4 253.7 21.6 1.0 17.2 فنالند

 2.4 0.3 1.0 1.5 1.0 لوکزامبورگ 

 104.3 68.9 40.6 5.2 82.6 لهستان

 46.4 8.6 3.1 1.8 24.5 مجارستان 

 6.2 3.4 0.1 4.4 13.2 مراکش

 0.2 0.1 0.2 0.2 4.3 مولداوی

 295.1 24.0 3.1 4.0 87.9  هلند 

 6.5 2.0 1.0 1.7 18.6 يونان 

      آسیا و اقیانوسیه 

 190.2 60.2 - 7.5 156.9 استرالیا

 32.0 25.5 45.4 1.2 44.9 زالندنو

 733.1 354.7 32.1 38.3 229.2 ژاپن

 333.3 88.8 15.3 81.0 81.3 کره جنوبی

 6801.5 4378.1 799.6 563.9 3448.1 جمع 
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 ادامه ...  2036به تفکیک نوع مصرف در سال  IEAعضو  مصرف انرژی بخش صنعت در کشورهای ( :2-330جدول )
(پتاژول)

 نام کشور
الستیک و 

 (6)پالستیک 

محصوالت کانی 

 (7)غیرفلزی
 (8)فلزات اساسی

تولید محصوالت اولیه 

 و ریخته گری آهن 

 (9)و فوالد 

تولید فلزات 

اساسی غیرآهنی 

 (30)گری و ریخته

      آمریکای شمالی

 435.6 1001.8 1437.4 769.0 298.4 ريكااياالت متحده آم

 221.8 207.7 429.5 106.6 10.7 کانادا

 2.9 226.7 229.6 217.0 11.3 مكزيک 

      اروپا و اورآسیا

 98.4 610.7 709.1 273.8 83.3 آلمان

 10.3 111.9 122.2 39.2 - اتريش

 47.7 134.1 181.8 136.6 - اسپانیا

 1.5 0.8 2.3 2.7 0.2 ارمنستان 

 10.8 101.3 112.1 19.2 - اسلواکی

 22.1 128.0 150.1 103.7 58.6 انگلستان

 24.9 657.3 682.2 50.3 - اوکراين 

 27.4 228.3 255.7 193.5 - ايتالیا

 20.6 - 20.6 17.8 2.2 ايرلند

 11.9 111.6 123.5 57.9 - بلژيک

 1.1 7.8 9.0 42.8 1.5 پرتغال 

 40.3 317.4 357.7 244.0 27.6 ترکیه 

 3.6 78.9 82.5 45.0 13.2 جمهوری چک 

 - 3.5 3.5 19.4 - دانمارک

 0.4 12.3 12.7 39.1 - بالروس )روسیه سفید(

 13.5 72.9 86.4 14.9 4.5 سوئد

 3.3 9.0 12.3 19.8 - سوئیس

 46.4 240.5 287.0 159.1 - فرانسه

 10.5 62.3 72.8 12.8 - فنالند

 - 12.3 12.3 6.3 - لوکزامبورگ 

 18.3 186.4 204.6 121.8 21.0 لهستان

 4.9 25.9 30.8 22.2 9.0 مجارستان 

 7.2 - 7.2 54.9 - مراکش 

 - ◊ ◊ 3.0 0.1 مولداوی 

 10.9 115.2 126.1 25.1 -  هلند 

 32.5 5.5 38.0 32.5 - يونان 

      آسیا و اقیانوسیه 

 333.2 111.8 445.0 95.7 - استرالیا

 19.1 18.2 37.3 5.9 2.1 ندنوزال

 89.9 1872.6 1962.5 353.1 - ژاپن

 45.7 1085.4 1131.1 232.7 - کره جنوبی

 1616.7 7758.1 9374.8 3537.0 543.4 جمع 



  در جهانانرژي تحوالت بخش 

  

132 

 ادامه ...  2036به تفکیک نوع مصرف در سال  IEAمصرف انرژی بخش صنعت در کشورهای عضو  ( :2-330جدول )
(پتاژول)

 (34)کل صنعت  نامشخص  (31)سایر  (32)تولید تجهیزات حمل و نقل  (33)ولید ماشین آالت ت نام کشور

      آمریکای شمالی
 10135.8 - 78.6 349.0 742.9 اياالت متحده آمريكا

 1910.9 - 420.6 28.4 43.5 کانادا

 1421.5 668.3 - 15.4 2.2 مكزيک 

      اروپا و اورآسیا

 2651.2 111.1 - 123.5 191.3 آلمان

 376.1 7.8 - 4.8 26.7 اتريش

 734.1 37.3 - 19.1 39.7 اسپانیا

 9.4 - ◊ - 0.1 ارمنستان 

 198.2 5.9 - 7.0 9.2 اسلواکی

 985.6 186.8 - 55.6 74.7 انگلستان

 880.0 12.1 - 5.1 17.1 اوکراين 

 1102.3 84.8 - - 160.3 ايتالیا

 97.9 5.4 - 1.0 12.8 ايرلند

 507.8 17.0 - 9.4 8.0 ژيکبل

 172.2 1.2 - 2.5 6.4 پرتغال 

 1188.9 119.6 - 7.7 30.5 ترکیه 

 315.3 15.8 3.2 19.2 28.4 جمهوری چک 

 80.0 4.5 - 0.7 9.2 دانمارک

 159.1 5.9 - 3.9 12.0 بالروس )روسیه سفید(

 462.8 27.4 - 8.3 14.5 سوئد

 143.8 22.0 - - 24.2 سوئیس

 1219.6 53.5 - 45.5 79.1 فرانسه

 447.6 9.5 - 2.8 12.9 فنالند

 26.5 1.3 - 0.1 0.5 لوکزامبورگ 

 708.1 11.1 - 17.1 30.9 لهستان

 174.9 - 2.1 9.5 17.0 مجارستان 

 94.1 1.7 - 0.8 2.2 مراکش

 19.8 11.4 0.1 - 0.2 مولداوی 

 607.8 16.3 - 4.5 21.7  هلند 

 119.9 17.8 - 0.7 1.2 يونان 

      آسیا و اقیانوسیه 

 972.2 - 0.9 - 15.8 استرالیا

 199.4 1.3 1.4 0.1 2.5 زالندنو

 4287.9 168.5 - 136.9 279.5 ژاپن

 2609.4 194.2 - 125.0 326.7 کره جنوبی

 35019.8 1819.3 507.0 1003.6 2243.6 جمع 

.IEA, International Energy Agency,Energy Efficiency Indicators 2018                                                        مأخذ:

 .4ورژن  11  کیسی( شامل کد آ3           .4ورژن  13 -15  کیسیآ ی( شامل کدها2             .4ورژن  15 -12  کیسیآ ی( شامل کدها1
 .4ورژن  22 کیسی( شامل کد آ1           .4ورژن  25 -21  کیسیآ ی( شامل کدها5             .4ورژن  11 -11  کیسیآ ی( شامل کدها4
 .4ورژن  2431و  2415 کیسیآ ی( شامل کدها9                          .4ورژن  24  کیسی( شامل کد آ1                             .4ورژن  23  کیسی( شامل کد آ1

 .4ورژن  29 -35  کیسیآ ی( شامل کدها12           .4ورژن  25 -21  کیسیآ ی( شامل کدها11     .4ورژن  2432 و 2425 کیسیآ ی( شامل کدها15
 باشند. می 55/5مقادیر کمتر از      .4ورژن  25 -32و   15 -11  کیسیآ ی( شامل کدها14            .4ورژن  31 -32  کیسیآ ی( شامل کدها13
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  2035-2036های طی سال IEAعضو در کشورهای  (3)وده زیربخش صنعترزش افزا ( :2-333جدول )
 (3) )میلیارد دالر(

 نام کشور

صنایع مواد غذایی و 

 (2)محصوالت تنباکو

صنایع نساجی، پوشاک 

 (1)و چرم

تولید چوب و 

 (4)محصوالت چوبی

 تولید کاغذ و انتشار 

 (5)و چاپ

2035 2036 2035 2036 2035 2036 2035 2036 

         ریکای شمالیآم
 89.8 90.0 23.8 23.0 24.5 24.7 202.3 203.3 اياالت متحده آمريكا

 10.5 10.5 9.5 9.4 2.1 2.1 24.0 24.0 کانادا

 7.6 7.4 2.8 2.9 13.8 13.9 87.1 84.0 مكزيک

         اروپا و اورآسیا

 23.2 23.6 7.0 6.9 9.3 9.2 49.4 48.9 آلمان

 3.6 3.6 2.8 2.7 1.0 1.1 6.7 6.6 اتريش

 8.6 8.2 2.7 2.6 8.5 8.1 32.5 33.1 اسپانیا

 0.1 0.1 ◊ - 0.1 ◊ 1.7 1.9 ارمنستان 

 0.8 0.8 1.8 1.7 1.0 0.9 1.3 1.5 اسلواکی

 12.1 12.4 3.3 3.2 8.3 8.3 35.7 35.6 انگلستان

 - - - - - - - - اوکراين

 12.4 12.5 5.7 5.7 29.4 29.2 36.0 34.9 ايتالیا

 0.9 0.9 ● ● 0.1 0.2 10.7 11.2 ايرلند

 2.5 2.5 0.8 0.9 1.6 1.6 9.7 9.9 بلژيک

 2.3 2.4 1.5 1.5 5.9 6.3 6.1 6.2 پرتغال 

 - - - - - - - - ترکیه

 2.6 2.3 1.4 1.4 1.5 1.5 6.5 6.1 جمهوری چک 

 0.7 0.8 0.4 0.5 0.4 0.3 3.7 3.7 دانمارک

 0.5 0.5 1.0 0.9 2.1 2.0 9.0 8.8 بالروس )روسیه سفید(

 4.3 4.2 2.5 2.3 0.5 0.5 3.8 3.9 سوئد

 2.1 2.2 2.1 2.1 0.8 0.8 7.4 7.2 سوئیس

 11.2 11.0 3.4 3.3 5.5 5.4 48.2 49.0 فرانسه

 3.7 3.7 1.3 1.3 0.4 0.4 2.5 2.4 فنالند

 0.1 0.1 ◊ ◊ 0.2 0.3 0.2 0.2 لوکزامبورگ 

 7.9 7.5 5.9 5.6 5.8 5.6 29.7 29.2 لهستان

 1.1 1.1 0.5 0.4 1.0 0.9 4.1 4.0 مجارستان 

 - - - - 4.1 4.0 12.7 12.5 مراکش 

 - - - - 0.1 0.1 0.2 0.2 مولداوی 

 3.5 3.5 1.1 1.0 1.2 1.2 16.6 15.8  هلند 

 0.5 0.6 0.1 0.1 0.6 0.6 6.0 6.0 يونان 

         آسیا و اقیانوسیه 

 6.4 6.5 - - 3.5 3.6 17.4 16.9 استرالیا

 1.4 1.4 1.4 1.4 0.4 0.4 5.0 5.0 زالندنو

 40.6 40.1 4.9 4.8 9.2 9.6 99.7 98.3 ژاپن

 9.7 9.7 2.1 2.2 21.7 22.0 19.5 19.0 کره جنوبی

 270.8 269.8 89.7 87.8 164.5 164.8 795.1 789.1 جمع 
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 ... ادامه 2035-2036های طی سال IEAعضو در کشورهای  (3)ارزش افزوده زیربخش صنعت ( :2-333جدول )
 (3))میلیارد دالر( 

 نام کشور

صنایع تولید مواد و 

 (6)محصوالت شیمیایی
 (7)الستیک و پالستیک 

محصوالت کانی 

 (8)غیرفلزی
 (9)فلزات اساسی

2035 2036 2035 2036 2035 2036 2035 2036 

         آمریکای شمالی
 73.8 68.0 42.0 42.2 71.1 69.0 286.7 286.0 اياالت متحده آمريكا

 9.2 9.2 4.2 4.2 7.5 7.5 10.1 10.1 کانادا

 22.0 21.6 9.1 8.9 8.7 8.7 27.5 28.1 مكزيک 

         اروپا و اورآسیا

 26.2 26.4 20.5 19.9 33.9 33.2 81.7 81.3 آلمان

 4.3 4.5 3.1 3.1 2.7 2.7 6.4 6.3 اتريش

 11.5 13.1 7.9 7.5 8.2 7.7 23.1 22.8 اسپانیا

 0.6 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 ارمنستان 

 3.4 2.6 1.5 1.3 3.5 2.9 0.7 0.8 اسلواکی

 4.5 4.9 7.3 6.5 12.0 11.6 31.8 31.3 انگلستان

 - - - - - - - - اوکراين 

 16.8 15.6 12.8 12.4 14.2 13.9 25.7 25.7 ايتالیا

 1.1 1.1 1.1 1.0 ● ● ● ● ايرلند

 8.8 8.6 2.9 2.9 2.4 2.3 17.5 16.7 بلژيک

 0.6 0.6 2.0 2.2 1.9 1.8 1.8 2.1 پرتغال 

 - - - - - - - - ترکیه 

 2.5 2.3 3.4 3.4 5.1 4.9 3.7 3.7 جمهوری چک 

 0.4 0.4 1.0 0.9 1.1 1.1 9.4 8.4 دانمارک

 0.5 0.6 2.4 2.6 1.4 1.4 8.5 8.8 بالروس )روسیه سفید(

 3.3 3.0 1.3 1.3 1.6 1.5 7.0 7.2 سوئد

 1.2 1.2 1.6 1.6 1.9 1.9 27.9 25.5 سوئیس

 7.0 7.0 9.3 9.0 12.1 11.8 37.4 36.9 فرانسه

 1.9 1.8 1.0 1.0 1.0 1.0 3.6 3.5 فنالند

 ● ● 0.8 0.8 ● ● 0.1 0.1 لوکزامبورگ 

 3.1 2.9 11.4 10.7 12.5 11.7 9.9 9.8 لهستان

 1.1 1.0 1.5 1.4 2.6 2.4 3.8 3.8 مجارستان 

 - - - - - - 4.2 4.2 مراکش 

 - - - 0.1 - - - - مولداوی 

 2.1 2.1 1.9 1.9 3.1 3.0 12.2 11.8  هلند 

 2.6 2.5 1.2 1.1 0.3 0.4 1.8 1.9 يونان 

         آسیا و اقیانوسیه 

 10.3 10.9 4.0 4.2 - - 11.8 12.2 استرالیا

 1.8 1.7 0.8 0.8 - - 2.5 2.4 زالندنو

 100.6 99.2 20.9 21.3 10.2 9.6 85.6 83.0 ژاپن

 40.6 39.8 15.7 14.9 22.1 21.9 47.7 43.1 کره جنوبی

 361.5 352.5 192.6 189.1 241.0 233.9 790.2 777.3 جمع 
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 ... ادامه 2035-2036های طی سال IEAدر کشورهای عضو  (3)ارزش افزوده زیربخش صنعت ( :2-333جدول )
 (3)میلیارد دالر( )

 نام کشور
 (30)تولید ماشین آالت 

 تولید تجهیزات 

 (33)حمل و نقل 
 (31)کل صنعت  (32)سایر 

2035 2036 2035 2036 2035 2036 2035 2036 
         آمریکای شمالی

 1760.8 1764.1 99.6 101.2 253.7 257.5 587.4 587.8 اياالت متحده آمريكا

 133.5 133.1 7.2 7.2 20.1 19.9 29.2 29.2 کانادا 

 310.8 304.7 8.5 8.5 59.7 58.9 62.8 60.5 مكزيک 

         اروپا و اورآسیا

 745.8 720.3 29.1 28.4 157.7 153.6 277.2 271.3 آلمان

 66.5 65.7 2.9 2.9 5.5 5.2 25.0 24.2 اتريش

 165.6 172.4 7.5 7.2 24.5 23.2 35.9 37.2 اسپانیا

 2.8 2.5 0.1 0.1 - - 0.1 0.1 ن ارمنستا

 33.7 31.5 0.8 0.8 7.6 6.7 12.0 10.8 اسلواکی

 215.3 210.6 12.9 11.6 34.1 32.0 53.5 53.1 انگلستان

 34.0 32.7 - - - - - - اوکراين 

 298.7 295.0 14.3 14.2 24.5 23.7 97.3 97.7 ايتالیا

 79.4 77.3 ● ● 0.2 0.2 4.3 3.8 ايرلند

 61.6 60.4 1.5 1.6 3.6 3.6 10.9 10.6 بلژيک

 34.9 34.6 1.7 1.7 2.6 2.6 6.5 6.5 پرتغال 

 298.5 287.5 - - - - - - ترکیه 

 73.4 68.5 2.7 2.7 16.3 14.0 27.4 26.0 جمهوری چک 

 32.0 30.4 2.3 2.3 0.5 0.5 10.9 10.5 دانمارک

 30.1 29.4 1.0 1.1 1.2 1.1 5.0 4.7 بالروس )روسیه سفید(

 59.7 57.9 2.1 2.0 11.8 10.8 18.4 18.5 سوئد

 87.1 85.6 3.1 3.1 2.0 1.9 31.9 32.8 سوئیس

 254.6 250.0 6.9 6.9 26.5 24.8 61.8 60.4 فرانسه

 31.3 30.9 0.6 0.6 0.9 0.9 12.7 12.9 فنالند

 2.7 2.7 - - ● ● ● ● لوکزامبورگ 

 150.3 144.5 10.0 9.3 14.8 14.0 38.4 37.5 لهستان

 43.8 43.8 1.5 1.3 13.1 12.1 13.8 15.4 مجارستان 

 37.5 37.2 - - - - - - مراکش 

 0.5 0.5 - - - - 0.1 0.1 مولداوی 

 83.1 80.6 6.0 6.1 5.4 5.0 26.4 25.8  هلند 

 19.2 17.9 0.4 0.4 0.4 0.4 3.1 3.2 يونان 

         آسیا و اقیانوسیه 

 65.4 67.2 - - - - 11.9 12.9 استرالیا

 16.5 16.0 0.5 0.4 - - 2.7 2.6 زالندنو

 825.9 809.4 46.9 45.8 102.1 97.2 317.2 311.1 ژاپن

 498.7 487.9 6.0 6.1 70.6 74.7 246.1 240.2 کره جنوبی

 6553.6 6452.7 276.0 273.5 859.4 844.1 2029.7 2006.9 جمع 

.IEA, International Energy Agency, Online Data Services, www.iea.org                                                     مأخذ:

  .2515ثابت سال  یهامتیو بر حسب ق دیقدرت خر ی( ارزش افزوده بر اساس برابر1
 .4ورژن  11  کیسی( شامل کد آ4            .4ورژن  13 -15  کیسیآ ی( شامل کدها3         .4ورژن  15 -12  کیسیآ ی( شامل کدها2
 .4ورژن  22 کیسی( شامل کد آ1             .4ورژن  25 -21  کیسیآ ی( شامل کدها1         .4ورژن  11 -11  کیسیآ ی( شامل کدها5
 .4ورژن  25 -21  کیسیآ ی( شامل کدها15                       .4ورژن  24  کیسی( شامل کد آ9                     .4ورژن  23  کیسی( شامل کد آ1

 .4ورژن  25 -32و   15 -11  کیسیآ ی( شامل کدها13               .4ورژن  31 -32  کیسیآ ی( شامل کدها12          .4ورژن  29 -35  کیسیآ ی( شامل کدها11

  باشند. می 55/5مقادیر کمتر از                    باشند. یمقادیر در دسترس نم
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  2035به تفکیک نوع مصرف در سال  IEAدر کشورهای عضو  (3)شدت انرژی زیر بخش صنعت ( :2-332جدول )
)مگاژول بر دالر(

 نام کشور
صنایع مواد غذایی و 

 (2)محصوالت تنباکو

صنایع نساجی، پوشاک 

 (1)و چرم

تولید چوب و 

 (4)محصوالت چوبی

 تولید کاغذ و انتشار 

 (5)و چاپ

     ای شمالیآمریک

 21.5 13.9 4.9 6.5 اياالت متحده آمريكا

 45.8 5.7 3.1 2.4 کانادا 

 6.1 - ◊ 0.8 مكزيک 

     اروپا و اورآسیا

 10.0 13.3 2.4 4.2 آلمان

 18.3 10.0 2.6 4.6 اتريش

 8.6 7.3 1.7 2.9 اسپانیا

 2.2 2.8 1.4 1.9 ارمنستان 

 28.3 1.4 1.3 3.7 اسلواکی

 5.4 4.1 3.3 3.1 انگلستان

 - - - - اوکراين 

 8.0 - 1.6 3.3 ايتالیا

 1.1 ● 3.9 1.7 ايرلند

 11.7 12.1 5.1 6.1 بلژيک

 24.1 3.0 2.0 3.0 پرتغال 

 - - - - ترکیه 

 11.3 6.8 4.0 4.0 جمهوری چک 

 4.4 5.7 2.1 6.5 دانمارک

 9.1 6.0 3.0 3.2 بالروس )روسیه سفید(

 57.9 10.0 2.0 3.9 سوئد

 6.7 - 2.6 2.8 سوئیس

 10.3 7.3 2.4 4.5 فرانسه

 66.3 15.7 2.8 6.8 فنالند

 4.7 23.9 5.2 3.8 لوکزامبورگ 

 8.8 6.6 0.9 2.7 لهستان

 7.4 5.9 1.9 6.1 مجارستان 

 - - 1.2 1.2 مراکش

 7.8 44.1 2.6 19.4 مولداوی 

 6.7 2.2 3.0 5.5  هلند 

 6.2 18.1 2.0 3.7 يونان 

     آسیا و اقیانوسیه 

 8.9 - 2.2 9.5 استرالیا

 18.5 27.8 2.8 9.6 زالندنو

 8.9 6.6 3.6 2.4 ژاپن

 8.5 7.8 3.7 4.1 کره جنوبی
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 ... ادامه 2035به تفکیک نوع مصرف در سال  IEAدر کشورهای عضو  (3)شدت انرژی زیر بخش صنعت  ( :2-332جدول )
(مگاژول بر دالر)

 نام کشور
تولید مواد و صنایع 

 (6)محصوالت شیمیایی
 (7)الستیک و پالستیک 

محصوالت کانی 

 (8)غیرفلزی
 (9)فلزات اساسی

     آمریکای شمالی

 23.8 19.0 4.3 8.7 اياالت متحده آمريكا

 47.4 25.0 1.4 30.6 کانادا 

 10.6 23.6 1.2 5.6 مكزيک 

     اروپا و اورآسیا

 27.2 13.2 2.5 7.2 آلمان

 27.7 11.7 - 6.3 اتريش

 14.1 18.5 - 5.3 اسپانیا

 10.6 46.6 3.4 3.8 ارمنستان 

 42.8 13.6 - 20.3 اسلواکی

 41.4 16.4 5.3 4.3 انگلستان

 - - - - اوکراين

 15.3 16.8 - 5.4 ايتالیا

 19.1 16.5 ● ● ايرلند

 13.2 20.1 - 10.5 بلژيک

 15.3 21.6 0.8 7.5 پرتغال 

 - - - - ترکیه

 41.8 12.9 2.7 12.4 جمهوری چک 

 9.8 19.4 2.7 1.3 دانمارک

 24.2 16.0 - 4.6 بالروس )روسیه سفید(

 29.4 12.4 3.1 3.9 سوئد

 10.6 11.6 - 1.1 سوئیس

 41.9 17.8 - 6.1 فرانسه

 39.1 12.5 - 11.9 فنالند

 ● - ● - لوکزامبورگ 

 69.8 10.3 1.6 10.9 لهستان

 34.6 14.2 3.6 12.1 مجارستان 

 - - - 1.5 مراکش

 6.2 78.2 1.8 10.1 مولداوی

 61.5 12.6 - 24.0  هلند 

 15.5 28.9 - 5.0 يونان 

     آسیا و اقیانوسیه 

 40.9 22.8 - 16.9 استرالیا

 21.1 10.1 - 11.7 زالندنو

 19.8 16.4 - 9.6 ژاپن

 29.2 16.0 - 8.0 کره جنوبی
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 ... ادامه 2035به تفکیک نوع مصرف در سال  IEAدر کشورهای عضو  (3)یر بخش صنعتشدت انرژی ز ( :2-332جدول )
(مگاژول بر دالر)

 (31)کل صنعت  (32)سایر  (33)حمل و نقل  تولید تجهیزات (30)تولید ماشین آالت  نام کشور

     آمریکای شمالی
 5.7 0.8 1.5 1.3 اياالت متحده آمريكا

 14.8 60.5 1.4 1.5 کانادا 

 4.7 - 0.3 ◊ مكزيک 

     اروپا و اورآسیا

 3.6 - 0.8 0.8 آلمان

 5.5 - 0.9 1.0 اتريش

 4.3 - 0.8 1.1 اسپانیا

 3.9 0.6 - 2.2 ارمنستان 

 6.3 - 1.0 0.8 اسلواکی

 5.0 - 1.7 1.4 انگلستان

 27.5 - - - اوکراين 

 3.7 - - 1.6 ايتالیا

 1.2 ● 5.9 3.2 ايرلند

 8.2 - 2.8 0.8 بلژيک

 5.1 - 0.9 1.1 پرتغال 

 4.1 - - - ترکیه 

 4.9 1.4 1.3 1.1 جمهوری چک 

 2.6 - 1.5 0.9 دانمارک

 5.4 - 3.0 2.3 بالروس )روسیه سفید(

 8.1 - 0.7 0.8 سوئد

 1.7 - - 0.7 سوئیس

 4.9 - 1.7 1.3 فرانسه

 14.1 - 2.9 1.0 فنالند

 9.2 - ● ● لوکزامبورگ 

 4.7 - 1.2 0.8 لهستان

 4.0 1.6 0.7 1.1 مجارستان 

 2.6 - - - مراکش 

 38.9 1.8 0.3 3.3 مولداوی 

 7.4 - 0.9 0.8  هلند 

 6.8 - 2.5 0.5 يونان 

     آسیا و اقیانوسیه 

 14.8 - - 1.4 استرالیا

 11.9 3.6 - 1.0 زالندنو

 5.4 - 1.4 0.9 ژاپن

 5.3 - 1.7 1.3 کره جنوبی

.IEA, International Energy Agency,Energy Efficiency Indicators 2018                                                        مأخذ:

 باشد. یم 2515ثابت سال  متیو به ق دیقدرت خر یبر حسب شاخص برابر یبخش صنعت ریبه ارزش افزوده هر ز ی( منظور مصرف انرژ1
 .4ورژن  11  کیسی( شامل کد آ4               .4ورژن  13 -15  کیسیآ ی( شامل کدها3               .4ورژن  15 -12  کیسیآ ی( شامل کدها2
 .4ورژن  22 کیسی( شامل کد آ1               .4ورژن  25 -21  کیسیآ ی( شامل کدها1               .4ورژن  11 -11  کیسیآ ی( شامل کدها5
 .4ورژن  25 -21  کیسیآ ی( شامل کدها15                         . 4ورژن  24  کیسی( شامل کد آ9                          . 4ورژن  23  کیسی( شامل کد آ1

 .4ورژن  31 -32  کیسیآ ی( شامل کدها12              .4ورژن  29 -35  کیسیآ ی( شامل کدها11

 باشند. مقادیر در دسترس نمی                    باشند. می 55/5مقادیر کمتر از       .4ورژن  25 -32و   15 -11  کیسیآ ی( شامل کدها13



      

 
  3192ترازنامه انرژي سال  133

 

  2036به تفکیک نوع مصرف در سال  IEAدر کشورهای عضو  (3)شدت انرژی زیر بخش صنعت ( :2-331جدول )
)مگاژول بر دالر(

 نام کشور
صنایع مواد غذایی و 

 (2)محصوالت تنباکو

ی، پوشاک صنایع نساج

 (1)و چرم

تولید چوب و 

 (4)محصوالت چوبی

 تولید کاغذ و انتشار 

 (5)و چاپ

     آمریکای شمالی

 20.9 13.1 4.9 6.9 اياالت متحده آمريكا

 43.4 5.4 3.1 2.5 کانادا 

 6.9 - ◊ 0.8 مكزيک 

     اروپا و اورآسیا

 10.4 13.4 2.2 4.3 آلمان

 19.6 10.0 2.9 5.0 اتريش

 8.0 8.4 1.8 3.1 نیااسپا

 2.3 8.1 1.1 2.2 ارمنستان 

 25.2 0.9 1.2 4.4 اسلواکی

 5.7 4.4 3.2 3.1 انگلستان

 - - - - اوکراين 

 7.8 - 1.6 3.3 ايتالیا

 1.3 ● 4.3 1.8 ايرلند

 12.1 12.1 5.0 6.5 بلژيک

 25.0 3.2 2.1 3.1 پرتغال 

 - - - - ترکیه 

 10.5 6.7 4.8 3.7 جمهوری چک 

 4.3 7.0 2.0 6.8 دانمارک

 7.3 6.2 2.9 3.3 بالروس )روسیه سفید(

 56.6 9.7 2.1 4.0 سوئد

 6.6 - 2.4 2.7 سوئیس

 10.7 7.1 2.2 4.4 فرانسه

 67.9 16.7 2.4 6.9 فنالند

 4.6 38.1 8.8 4.2 لوکزامبورگ 

 8.7 6.9 0.9 2.8 لهستان

 7.7 6.7 1.9 5.9 مجارستان 

 - - 1.1 1.0 مراکش

 7.6 74.1 2.1 21.4 مولداوی 

 6.8 2.9 3.3 5.3  هلند 

 3.8 12.8 2.9 3.1 يونان 

     آسیا و اقیانوسیه 

 9.4 - 2.2 9.0 استرالیا

 17.6 31.4 2.7 9.0 زالندنو

 8.7 6.6 4.2 2.3 ژاپن

 9.2 7.3 3.7 4.2 کره جنوبی
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 ... ادامه 2036به تفکیک نوع مصرف در سال  IEAعضو در کشورهای  (3)شدت انرژی زیر بخش صنعت ( :2-331جدول )
(مگاژول بر دالر)

 نام کشور
صنایع تولید مواد و 

 (6)محصوالت شیمیایی
 (7)الستیک و پالستیک 

محصوالت کانی 

 (8)غیرفلزی
 (9)فلزات اساسی

     آمریکای شمالی

 19.5 18.3 4.2 9.6 اياالت متحده آمريكا

 46.7 25.4 1.4 29.4 کانادا 

 10.5 23.8 1.3 5.8 مكزيک 

     اروپا و اورآسیا

 27.1 13.4 2.5 7.3 آلمان

 28.4 12.6 - 6.3 اتريش

 15.9 17.3 - 4.9 اسپانیا

 4.0 27.3 2.6 1.3 ارمنستان 

 33.4 13.2 - 25.3 اسلواکی

 33.2 14.2 4.9 4.3 انگلستان

 - - - - اوکراين

 15.3 15.2 - 5.7 ايتالیا

 18.4 16.2 ● ● ايرلند

 14.0 20.0 - 10.4 بلژيک

 15.4 21.4 0.8 8.7 پرتغال 

 - - - - ترکیه

 33.4 13.1 2.6 10.8 جمهوری چک 

 9.9 19.1 - 1.1 دانمارک

 25.9 16.4 - 4.8 بالروس )روسیه سفید(

 26.0 11.2 2.9 3.7 سوئد

 10.5 12.5 - 1.1 سوئیس

 40.9 17.2 - 6.1 فرانسه

 37.7 12.8 - 12.1 فنالند

 ● - ● - لوکزامبورگ 

 67.2 10.7 1.7 10.5 لهستان

 28.6 15.1 3.5 12.1 مجارستان 

 - - - 1.5 مراکش

 7.8 67.4 2.2 9.3 مولداوی

 59.2 13.0 - 24.1  هلند 

 14.8 26.7 - 3.5 يونان 

     آسیا و اقیانوسیه 

 43.2 23.8 - 16.1 استرالیا

 20.5 7.4 - 12.9 زالندنو

 19.5 16.9 - 8.6 ژاپن

 27.9 14.9 - 7.0 کره جنوبی



      

 
  3192ترازنامه انرژي سال  132

 

 ... ادامه 2036به تفکیک نوع مصرف در سال  IEAدر کشورهای عضو  (3)شدت انرژی زیر بخش صنعت ( :2-331جدول )
(مگاژول بر دالر)

 (31)کل صنعت  (32)سایر  (33)تولید تجهیزات حمل و نقل  (30)تولید ماشین آالت  نام کشور

     ی شمالیآمریکا
 5.8 0.8 1.4 1.3 اياالت متحده آمريكا

 14.3 58.5 1.4 1.5 کانادا 

 4.6 - 0.3 ◊ مكزيک 

     اروپا و اورآسیا

 3.6 - 0.8 0.7 آلمان

 5.7 - 0.9 1.1 اتريش

 4.4 - 0.8 1.1 اسپانیا

 3.3 0.6 - 1.2 ارمنستان 

 5.9 - 0.9 0.8 اسلواکی

 4.6 - 1.6 1.4 انگلستان

 25.9 - - - وکراين ا

 3.7 - - 1.7 ايتالیا

 1.2 ● 5.3 3.0 ايرلند

 8.2 - 2.6 0.7 بلژيک

 4.9 - 1.0 1.0 پرتغال 

 4.0 - - - ترکیه 

 4.3 1.2 1.2 1.0 جمهوری چک 

 2.5 - 1.4 0.9 دانمارک

 5.3 - 3.2 2.4 بالروس )روسیه سفید(

 7.8 - 0.7 0.8 سوئد

 1.7 - - 0.8 سوئیس

 4.8 - 1.7 1.3 فرانسه

 14.3 - 3.0 1.0 فنالند

 9.8 - ● ● لوکزامبورگ 

 4.7 - 1.2 0.8 لهستان

 4.0 1.5 0.7 1.2 مجارستان 

 2.5 - - - مراکش 

 38.9 4.5 1.1 3.4 مولداوی 

 7.3 - 0.8 0.8  هلند 

 6.3 - 1.8 0.4 يونان 

     آسیا و اقیانوسیه 

 14.9 - - 1.3 استرالیا

 12.1 3.2 - 0.9 زالندنو

 5.2 - 1.3 0.9 ژاپن

 5.2 - 1.8 1.3 کره جنوبی

.IEA, International Energy Agency,Energy Efficiency Indicators 2018                                                        مأخذ:

 باشد. یم 2515ثابت سال  متیو به ق دیقدرت خر یسب شاخص برابربر ح یبخش صنعت ریبه ارزش افزوده هر ز ی( منظور مصرف انرژ1
 .4ورژن  11  کیسی( شامل کد آ4               .4ورژن  13 -15  کیسیآ ی( شامل کدها3               .4ورژن  15 -12  کیسیآ ی( شامل کدها2
 .4ورژن  22 کیسی( شامل کد آ1               .4ورژن  25 -21  کیسیآ ی( شامل کدها1               .4ورژن  11 -11  کیسیآ ی( شامل کدها5
 .4ورژن  25 -21  کیسیآ ی( شامل کدها15                         . 4ورژن  24  کیسی( شامل کد آ9                          . 4ورژن  23  کیسی( شامل کد آ1

 .4ورژن  31 -32  کیسیآ ی( شامل کدها12              .4ورژن  29 -35  کیسیآ ی( شامل کدها11

 باشند. مقادیر در دسترس نمی                    باشند. می 55/5مقادیر کمتر از       .4ورژن  25 -32و   15 -11  کیسیآ ی( شامل کدها13
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  2035- 2036و  2000های طی سال IEAدر کشورهای عضو  (3)شاخص کل مصرف انرژی بخش صنعت ( :2-334جدول )

 نام کشور
 (1)صنایع تولید مواد و محصوالت شیمایی  (2)فلزات اساسی 

2000 2035 2036 2000 2035 2036 

       آمریکای شمالی

 63 57 100 54 65 100 اياالت متحده آمريكا

 114 119 100 95 97 100 کانادا 

 53 52 100 112 114 100 مكزيک 

       اروپا و اورآسیا

 95 94 100 94 94 100 آلمان

 57 58 100 212 207 100 اتريش

 55 60 100 83 74 100 اسپانیا

 64 52 100 66 85 100 اسلواکی

 44 44 100 71 89 100 انگلستان

 50 46 100 45 45 100 ايتالیا

 ● ● 100 121 126 100 ايرلند

 100 101 100 24 23 100 بلژيک

 107 92 100 52 52 100 پرتغال 

 ● ● ● ● ● ● ه ترکی

 40 46 100 82 103 100 جمهوری چک 

 40 45 100 91 89 100 دانمارک

 75 79 100 90 102 100 سوئد

 29 30 100 128 129 100 سوئیس

 62 62 100 80 82 100 فرانسه

 79 77 100 73 75 100 فنالند

 ● ● ● ● ● ● لوکزامبورگ 

 39 40 100 72 75 100 لهستان

 127 126 100 128 155 100 مجارستان 

 72 72 100 69 71 100  هلند 

 38 53 100 67 70 100 يونان 

       آسیا و اقیانوسیه 

 141 148 100 75 71 100 استرالیا

 98 89 100 121 125 100 زالندنو

 65 73 100 99 101 100 ژاپن

 66 75 100 129 135 100 کره جنوبی



      

 
  3192ترازنامه انرژي سال  132

 

 ... ادامه 2035- 2036و  2000های طی سال IEAدر کشورهای عضو  (3)رژی بخش صنعتشاخص کل مصرف ان ( :2-334جدول )

 نام کشور
 (6)کل صنعت  (5)تولید کاغذ و انتشار  (4)مواد معدنی غیرفلزی 

2000 2035 2036 2000 2035 2036 2000 2035 2036 

          آمریکای شمالی

 60 60 100 87 89 100 84 87 100 اياالت متحده آمريكا

 91 94 100 82 87 100 90 88 100 کانادا 

 104 107 100 89 78 100 139 138 100 مكزيک 

          اروپا و اورآسیا

 80 82 100 116 113 100 84 83 100 آلمان

 93 90 100 97 90 100 141 131 100 اتريش

 73 72 100 92 99 100 89 95 100 اسپانیا

 30 32 100 195 219 100 43 45 100 اسلواکی

 71 77 100 135 128 100 89 102 100 انگلستان

 68 68 100 94 96 100 73 81 100 ايتالیا

 41 41 100 54 49 100 221 226 100 ايرلند

 72 71 100 127 122 100 99 100 100 بلژيک

 70 72 100 127 122 100 64 65 100 پرتغال 

 55 57 100 ● ● ● ● ● ● ترکیه

 30 34 100 46 49 100 77 76 100 چک  جمهوری

 63 65 100 106 109 100 93 95 100 دانمارک

 69 72 100 98 100 100 50 56 100 سوئد

 67 68 100 73 75 100 119 111 100 سوئیس

 75 77 100 76 72 100 96 99 100 فرانسه

 85 84 100 108 105 100 90 88 100 فنالند

 105 99 100 68 69 100 ● ● ● لوکزامبورگ 

 23 23 100 67 68 100 20 20 100 لهستان

 67 66 100 100 96 100 70 66 100 مجارستان 

 79 79 100 66 65 100 94 91 100  هلند 

 75 82 100 98 160 100 104 113 100 يونان 

          آسیا و اقیانوسیه 

 97 96 100 111 105 100 80 77 100 استرالیا

 101 100 100 75 78 100 54 73 100 زالندنو

 71 73 100 90 92 100 86 83 100 ژاپن

 59 59 100 79 73 100 59 63 100 کره جنوبی

.IEA, International Energy Agency,Energy Efficiency Indicators 2018                                                        مأخذ:

 باشد. یمگا ژول بر دالر م - 2515ثابت سال  یها متیو ق دیقدرت خر یبر حسب شاخص برابرایجاد شده زوده  افارزش به ازای هر واحد  یشدت مصرف انرژ( منظور 1
 .4ورژن  23  کیسیکد آ( شامل 4                      .4ورژن  25 -21  کیسیآ ی( شامل کدها3                            .4ورژن  24  کیسی( شامل کد آ2
 .4ورژن  25 -32و   15 -11  کیسیآ ی( شامل کدها1                .4ورژن  11 -11  کیسیآ ی( شامل کدها5
  باشند. مقادیر در دسترس نمی 
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 2035-2036های به تفکیک حالت طی سال  IEAمصرف انرژی بخش حمل و نقل در کشورهای عضو  ( :2-335جدول )
(پتاژول)

 کشورنام 
2035 2036 

 جمع ریلی دریایی جاده ای  هوایی جمع ریلی دریایی ایجاده هوایی

           آمریکای شمالی
 25985.7 569.4 351.9 22694.5 2370.0 25728.8 584.4 349.7 22506.7 2288.0 اياالت متحده آمريكا

 2374.7 79.3 66.1 1960.8 268.5 2394.9 86.3 69.6 1977.4 261.6 کانادا 

 2216.6 32.2 36.7 2147.1 0.6 2139.3 32.2 32.9 2073.5 0.6 مكزيک

           اروپا و اورآسیا

 2337.4 52.9 12.4 2194.7 77.5 2292.4 52.2 13.3 2155.0 71.9 آلمان

 260.0 9.0 0.8 248.9 1.3 253.4 9.0 0.9 242.2 1.3 اتريش

 1261.6 12.7 26.2 1143.0 79.8 1208.9 13.7 18.7 1103.3 73.3 اسپانیا

 48.1 3.4 0.3 44.4 ● 45.1 3.4 0.3 41.4 ● اسلواکی

 1764.9 41.0 22.7 1666.5 34.7 1755.0 41.9 23.7 1655.1 34.3 انگلستان

 1470.0 20.2 40.2 1379.9 29.7 1494.4 19.3 39.0 1406.9 29.2 ايتالیا

 131.4 1.7 3.6 126.0 0.2 128.5 1.7 3.0 123.7 0.1 ايرلند

 335.3 7.7 7.8 319.7 0.1 331.0 7.6 7.8 315.5 0.1 بلژيک

 234.7 1.8 3.8 223.4 5.9 233.0 1.5 4.1 222.2 5.3 پرتغال 

 1096.9 7.7 12.8 1018.7 57.8 1006.1 8.6 11.6 934.8 51.0 ترکیه

 266.4 8.8 0.2 255.8 1.7 256.8 9.0 0.1 246.2 1.5 جمهوری چک 

 175.4 4.9 6.4 162.8 1.3 173.7 4.8 5.6 162.1 1.2 دانمارک

 19.7 10.4 1.6 ● 7.8 20.1 10.4 2.4 ● 7.3 سوئد

 219.7 11.7 1.4 203.1 3.5 218.6 11.4 1.5 202.4 3.5 سوئیس

 1757.3 48.1 19.2 1655.9 34.2 1745.7 49.8 19.5 1642.9 33.6 فرانسه

 158.8 3.4 5.6 145.0 4.8 155.8 3.4 5.9 142.4 4.1 فنالند

 19.8 0.9 ◊ 18.9 ◊ 20.3 0.8 ◊ 19.4 ◊ لوکزامبورگ 

 757.6 14.2 0.1 741.0 2.3 678.0 13.6 0.1 662.6 1.8 لهستان

 179.4 5.8 0.2 173.4 ● 175.2 5.8 0.2 169.2 ● مجارستان 

 231.4 ● ● 230.3 1.1 222.5 ● ● 221.4 1.1 مراکش 

 397.0 7.2 13.0 375.8 1.1 394.6 7.1 15.9 370.1 1.5  هلند 

 ● ● ● ● ● 240.3 2.5 22.4 208.5 7.0 يونان 

           آسیا و اقیانوسیه 

 1326.2 54.7 29.6 1117.6 124.4 1312.1 52.3 29.5 1108.0 122.4 استرالیا

 202.4 2.6 4.0 183.2 12.7 198.5 2.5 5.6 178.7 11.6 زالندنو

 2938.3 70.6 137.6 2590.0 140.2 2958.6 70.6 137.0 2613.0 138.1 ژاپن

 ● ● ● ● ● 1398.5 12.7 9.2 1325.2 51.4 کره جنوبی

 48167.0 1082.1 803.9 43020.1 3260.9 49180.0 1118.5 829.4 44029.2 3202.8 جمع

.IEA, International Energy Agency,Energy Efficiency Indicators 2018                                                        مأخذ:

  باشند. می 55/5مقادیر کمتر از                                                                   باشند. مقادیر در دسترس نمی 



      

 
  3192ترازنامه انرژي سال  153

 

  2035- 2036های بار طی  سالبه تفکیک مسافر و  IEAمصرف انرژی بخش حمل و نقل در کشورهای عضو  ( :2-336جدول )
(پتاژول)

 نام کشور
2035 2036 

 مسافر  بار مسافر بار

     آمریکای شمالی
 19800.8 6184.9 6295.1 19433.7 اياالت متحده آمريكا

 1338.2 1036.5 1082.1 1312.8 کانادا 

 ● ● ● ● مكزيک 

     اروپا و اورآسیا

 1649.3 688.1 674.5 1617.9 آلمان

 186.6 73.4 71.8 181.6 اتريش

 768.4 493.2 490.7 718.2 اسپانیا

 45.3 2.8 2.8 42.3 اسلواکی

 1168.7 596.2 597.7 1157.2 انگلستان

 887.2 582.8 583.7 910.7 ايتالیا

 97.1 34.4 29.2 99.3 ايرلند

 202.1 133.2 130.3 200.7 بلژيک

 139.6 95.1 94.0 139.0 پرتغال 

 ● ● ● ● ترکیه

 182.9 83.5 80.3 176.6 جمهوری چک 

 117.9 57.5 55.9 117.9 دانمارک

 11.6 8.1 9.0 11.2 سوئد

 178.3 41.4 41.1 177.5 سوئیس

 1172.2 585.2 584.5 1161.3 فرانسه

 88.6 70.3 67.8 87.9 فنالند

 14.1 5.6 6.6 13.6 لوکزامبورگ 

 420.6 337.1 293.6 384.4 لهستان

 108.5 70.9 72.4 102.9 تان مجارس

 168.0 63.4 61.4 161.1 مراکش

 262.9 134.1 132.2 262.3  هلند 

 ● ● 109.3 131.0 يونان 

     آسیا و اقیانوسیه 

 783.3 543.0 534.0 778.1 استرالیا

 123.8 78.6 78.3 120.1 زالندنو

 1736.3 1202.0 1220.1 1738.5 ژاپن

 - - 499.2 899.3 کره جنوبی

 31652.2 13201.2 13897.5 32137.2 جمع

.IEA, International Energy Agency,Energy Efficiency Indicators 2018                                                        مأخذ:

  باشند. مقادیر در دسترس نمی
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  IEAهای سبک( در کشورهای عضو ها و کامیونل )اتومبیلانرژی بخش حمل و نقشدت شاخص  ( :2-337جدول )

 2035- 2036و  2000های طی سال

 نام کشور
 (2)کیلومتر  –شدت انرژی وسیله نقلیه  (3)کیلومتر  –شدت انرژی مسافر )نفر( 

2000 2035 2036 2000 2035 2036 

       آمریکای شمالی

 96 97 100 109 110 100 اياالت متحده آمريكا

 92 92 100 91 91 100 کانادا 

 ● ● ● ● ● ● مكزيک 

       اروپا و اورآسیا

 85 86 100 87 87 100 آلمان

 96 96 100 102 102 100 اتريش

 101 100 100 131 127 100 اسپانیا

 79 77 100 118 110 100 اسلواکی

 84 85 100 87 88 100 انگلستان

 82 84 100 79 84 100 ايتالیا

 90 92 100 88 94 100 رلنداي

 95 95 100 100 100 100 بلژيک

 98 98 100 81 81 100 پرتغال 

 ● ● ● ● ● ● ترکیه

 102 104 100 132 132 100 جمهوری چک 

 87 90 100 94 98 100 دانمارک

 ● ● ● ● ● ● سوئد

 83 84 100 83 84 100 سوئیس

 87 88 100 93 94 100 فرانسه

 91 91 100 94 81 100 فنالند

 ● ● 100 106 105 100 لوکزامبورگ 

 ● 91 100 126 116 100 لهستان

 ● ● 100 124 121 100 مجارستان 

 90 90 100 104 105 100  هلند 

 ● 74 100 ● 57 100 يونان 

       آسیا و اقیانوسیه 

 92 93 100 93 94 100 استرالیا

 91 94 100 94 96 100 زالندنو

 75 77 100 88 88 100 ژاپن

 ● 120 100 ● 115 100 کره جنوبی

.IEA, International Energy Agency,Energy Efficiency Indicators 2018                                                        مأخذ:

 باشد.یم لومتریحسب کسفر مسافر )هرنفر( بر شیمایبه پ یشاخص، نسبت مصرف انرژ نیمنظور از ا( 1
 باشد.یم لومتریبرحسب ک هیوسائط نقل شیمایبه پ یشاخص، نسبت مصرف انرژ نی( منظور از ا2

  باشند. مقادیر در دسترس نمی 
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  IEAدر کشورهای عضو نواع کامیون( انرژی بخش حمل و نقل )اشدت شاخص  ( :2-338جدول )

 2035- 2036و  2000های طی سال

 نام کشور
 (2)کیلومتر  –شدت انرژی وسیله نقلیه  (3)کیلومتر  –انرژی تن شدت 

2000 2035 2036 2000 2035 2036 

       آمریکای شمالی

 119 125 100 137 141 100 اياالت متحده آمريكا

 79 83 100 85 93 100 کانادا 

 ● ● ● ● ● ● مكزيک 

       اروپا و اورآسیا

 88 89 100 83 81 100 آلمان

 89 89 100 86 87 100 اتريش

 51 54 100 86 88 100 اسپانیا

 ● ● ● ● ● ● اسلواکی

 86 89 100 ● 118 100 انگلستان

 ● ● 100 184 179 100 ايتالیا

 ● ● 100 96 96 100 ايرلند

 91 92 100 103 102 100 بلژيک

 109 107 100 110 116 100 پرتغال 

 ● ● ● ● ● ● ترکیه

 ● ● ● 139 114 100 جمهوری چک 

 89 90 100 88 101 100 دانمارک

 ● ● ● ● ● ● سوئد

 88 89 100 88 86 100 سوئیس

 80 82 100 107 108 100 فرانسه

 88 86 100 135 149 100 فنالند

 ● ● ● 143 157 100 لوکزامبورگ 

 ● ● ● 65 63 100 لهستان

 ● ● ● 66 70 100 مجارستان 

 104 101 100 95 95 100  هلند 

 ● ● ● ● 143 100 يونان 

       آسیا و اقیانوسیه 

 97 98 100 93 94 100 استرالیا

 111 118 100 90 89 100 زالندنو

 95 95 100 82 86 100 ژاپن

 ● 77 100 ● 78 100 کره جنوبی

.IEA, International Energy Agency,Energy Efficiency Indicators 2018                                                        مأخذ:

 باشد.یم لومتریک -به ازای هر تن  یشاخص، مصرف انرژ نی( منظور از ا1
 باشد.یم لومتریبرحسب ک هیوسائط نقل شیمایبه پ یشاخص، نسبت مصرف انرژ نی( منظور از ا2

  باشند. مقادیر در دسترس نمی
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  2035به تفکیک نوع مصرف در سال  IEAدر کشورهای عضو  هارف انرژی سایر بخشمص ( :2-339جدول )
(پتاژول)

 (3)خدمات  نام کشور
کشاورزی، جنگلداری و 

 (2)ماهیگیری 
 (4)استخراج معدن  (1)ساختمان 

     آمریکای شمالی
 2898.1 699.2 868.3 8950.4 اياالت متحده آمريكا

 1071.1 87.9 303.2 952.0 کانادا 

 494.4 12.8 167.3 171.0 مكزيک

     اروپا و اورآسیا

 31.2 ● 167.5 1203.7 آلمان

 10.7 21.5 21.6 112.5 اتريش

 20.2 38.0 104.1 421.0 اسپانیا

 2.8 0.3 1.7 ● ارمنستان 

 1.0 1.2 6.3 54.4 اسلواکی

 199.7 22.6 43.5 733.9 انگلستان

 102.6 11.0 81.9 ● اوکراين

 39.7 14.7 119.4 644.4 لیاايتا

 4.2 0.3 10.0 52.5 ايرلند

 2.0 8.8 30.2 192.8 بلژيک

 4.2 6.2 18.3 82.1 پرتغال 

 30.6 29.1 162.5 510.3 ترکیه

 13.1 8.9 25.3 119.3 جمهوری چک 

 27.7 6.6 31.7 81.6 دانمارک

 4.4 6.1 42.0 ● بالروس )روسیه سفید(

 21.5 4.4 15.4 161.8 سوئد

 ● 7.7 4.8 138.2 سوئیس

 17.6 58.5 187.8 970.3 فرانسه

 8.1 15.1 30.4 115.7 فنالند

 0.1 1.0 1.0 16.9 لوکزامبورگ 

 65.9 6.6 138.8 327.2 لهستان

 4.7 8.8 24.4 92.3 مجارستان 

 24.9 3.2 47.2 51.3 مراکش 

 0.1 0.2 3.0 ● مولداوی 

 38.1 23.8 157.4 267.3  هلند 

 7.2 5.4 11.4 78.4  يونان

     آسیا و اقیانوسیه 

 500.1 24.1 99.6 312.9 استرالیا

 11.1 4.5 29.7 52.0 زالندنو

 17.2 83.1 199.2 1643.1 ژاپن

 12.6 35.9 110.5 867.1 کره جنوبی

 5686.7 1257.2 3265.0 19376.0 جمع 

.IEA, International Energy Agency, Online Data Services, www.iea.org                                                     مأخذ:

 بخش به صورت سرجمع ارائه شده است. نیبخش خدمات، ارقام ا یهادر دسترس بودن داده تی( با توجه به محدود1
 41 -43  کیسیآ ی( شامل کدها3                                                                             51 -53  کیسیآ ی( شامل کدها2

باشند. مقادیر در دسترس نمی                                                                              55 -59  کیسیآ ی( شامل کدها4
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  2036ک نوع مصرف در سال به تفکی IEAدر کشورهای عضو  هامصرف انرژی سایر بخش ( :2-320جدول )
(پتاژول)

 (3)خدمات  نام کشور
کشاورزی، جنگلداری و 

 (2)ماهیگیری 
 (4)استخراج معدن  (1)ساختمان 

     آمریکای شمالی
 2769.9 763.7 851.9 9054.1 اياالت متحده آمريكا

 1109.8 97.6 310.1 942.2 کانادا 

 471.0 14.0 180.3 171.8 مكزيک

     سیااروپا و اورآ

 28.8 ● 160.9 1259.2 آلمان

 10.5 22.6 21.8 113.1 اتريش

 21.4 40.6 110.3 444.6 اسپانیا

 3.8 0.3 1.8 ● ارمنستان

 1.2 1.3 6.2 54.8 اسلواکی

 194.8 23.0 48.2 734.4 انگلستان

 88.8 5.7 89.4 ● اوکراين 

 41.3 14.9 120.2 646.4 ايتالیا

 4.4 0.3 9.5 55.2 ايرلند

 2.0 8.4 32.4 194.9 بلژيک

 2.5 6.7 17.5 81.1 پرتغال 

 25.1 35.5 158.5 519.5 ترکیه

 13.4 8.3 26.8 127.9 جمهوری چک 

 25.1 6.7 31.5 85.1 دانمارک

 5.1 5.5 42.5 ● بالروس )روسیه سفید(

 22.1 4.8 14.4 165.9 سوئد

 ● 7.8 4.8 142.0 سوئیس

 17.3 63.9 188.5 989.0 فرانسه

 8.4 16.0 29.9 121.5 فنالند

 0.1 1.1 1.0 18.1 لوکزامبورگ 

 58.9 7.0 148.1 355.9 لهستان

 4.8 9.7 27.1 93.4 مجارستان 

 23.4 3.3 49.9 52.0 مراکش 

 0.1 0.2 3.4 ● مولداوی 

 38.9 25.0 161.6 269.9  هلند 

 7.0 5.4 11.9 85.2 يونان 

     آسیا و اقیانوسیه 

 569.5 22.1 104.8 315.0 یااسترال

 11.0 5.4 27.7 51.8 زالندنو

 17.4 84.0 202.6 1671.9 ژاپن

 12.4 37.2 112.7 ● کره جنوبی

 5610.0 1347.7 3308.1 18815.5 جمع 

.IEA, International Energy Agency, Online Data Services, www.iea.org                                                     مأخذ:

 بخش به صورت سرجمع ارائه شده است. نیبخش خدمات، ارقام ا یهادر دسترس بودن داده تی( با توجه به محدود1
 41 -43  کیسیآ ی( شامل کدها3                                                                             51 -53  کیسیآ ی( شامل کدها2

باشند. مقادیر در دسترس نمی                                                                              55 -59  کیسیآ ی( شامل کدها4
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 2035- 2036های طی سال  IEAعضو ها در کشورهای ارزش افزوده سایر بخش ( :2-323جدول )
(3))میلیارد دالر(

 نام کشور
 (4)استخراج معدن  (1)ساختمان  (2)جنگلداری و ماهیگیری  کشاورزی،

2035 2036 2035 2036 2035 2036 

       آمریکای شمالی
 395.8 457.4 636.4 616.1 215.2 193.4 اياالت متحده آمريكا

 99.1 98.8 78.8 78.2 21.6 21.6 کانادا 

 113.8 118.7 150.1 147.1 64.6 62.2 مكزيک 

       رآسیااروپا و او

 5.2 4.9 130.3 137.6 19.7 19.0 آلمان

 1.5 1.5 19.3 19.2 4.8 4.7 اتريش

 2.8 3.3 82.8 80.7 38.1 35.7 اسپانیا

 0.7 0.6 2.1 2.6 4.5 4.7 ارمنستان 

 0.7 0.7 11.1 11.3 5.5 5.2 اسلواکی

 28.4 27.1 140.1 134.9 13.6 14.8 انگلستان

 15.9 16.0 6.8 5.9 35.3 33.2 اوکراين

 7.4 7.5 82.3 82.5 37.7 37.8 ايتالیا

 0.6 0.7 3.5 3.1 3.1 2.7 ايرلند

 0.3 0.3 23.5 23.5 3.0 3.3 بلژيک

 1.0 1.0 9.9 10.0 5.5 5.9 پرتغال 

 15.7 14.8 137.6 130.6 132.1 135.6 ترکیه

 3.1 3.2 17.1 17.5 5.7 5.2 جمهوری چک 

 3.6 3.9 10.8 10.4 2.9 2.9 دانمارک

 1.1 1.1 13.9 16.5 13.2 12.7 بالروس )روسیه سفید(

 2.6 2.4 20.3 19.5 6.1 6.0 سوئد

 0.6 0.5 21.8 21.5 2.8 2.9 سوئیس

 2.2 2.2 114.2 114.0 36.5 40.4 فرانسه

 1.0 0.8 11.6 11.0 5.5 5.3 فنالند

 ◊ ◊ 2.4 2.4 0.1 0.1 لوکزامبورگ 

 17.1 17.7 66.1 71.2 19.5 18.9 لهستان

 0.3 0.3 8.0 8.9 8.3 7.6 مجارستان 

 6.1 6.1 12.5 12.3 29.6 33.9 مراکش 

 ◊ ◊ 0.2 0.3 1.0 0.8 مولداوی

 13.1 14.8 38.3 35.6 13.4 13.2  هلند 

 0.6 0.8 7.1 5.7 8.8 9.6 يونان 

       آسیا و اقیانوسیه 

 77.3 73.3 87.4 88.2 26.1 25.2 استرالیا

 2.1 2.2 9.9 8.8 8.6 8.6 زالندنو

 1.4 1.5 222.0 219.5 38.6 44.4 ژاپن

 2.8 2.8 78.2 71.0 33.8 34.8 کره جنوبی

 823.7 887.0 2256.5 2217.5 864.8 852.3 جمع 

 .IEA, International Energy Agency, Online Data Services, www.iea.org                                                     مأخذ:
 .2515ثابت سال  یهامتیو برحسب ق دیقدرت خر ی( ارزش افزوده بر اساس برابر1
 41 -43  کیسیآ ی( شامل کدها3                                                                         51 -53  کیسیآ ی( شامل کدها2
باشند.              می 55/5مقادیر کمتر از                                                                          55 -59  کیسیآ ی( شامل کدها4
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  2035- 2036و  2000های طی سال IEAدر کشورهای عضو  (3) هابخشسایر شاخص کل مصرف انرژی  ( :2-322جدول )

 نام کشور
 (1)ی کشاورزی، جنگلداری و ماهیگیر (2)خدمات 

2000 2035 2036 2000 2035 2036 

       آمریکای شمالی

 68 77 100 83 83 100 اياالت متحده آمريكا

 108 105 100 74 75 100 کانادا 

 111 107 100 81 84 100 مكزيک

       اروپا و اورآسیا

 106 115 100 84 81 100 آلمان

 89 90 100 77 77 100 اتريش

 98 99 100 107 102 100 اسپانیا

 30 32 100 39 39 100 اسلواکی

 111 93 100 62 63 100 انگلستان

 93 92 100 124 123 100 ايتالیا

 65 77 100 53 54 100 ايرلند

 100 85 100 106 106 100 بلژيک

 60 58 100 118 121 100 پرتغال 

 92 92 100 240 243 100 ترکیه

 82 85 100 76 72 100 جمهوری چک 

 77 76 100 86 83 100 دانمارک

 50 54 100 67 67 100 سوئد

 63 62 100 76 75 100 سوئیس

 96 87 100 97 95 100 فرانسه

 74 78 100 104 100 100 فنالند

 326 308 100 69 66 100 لوکزامبورگ 

 67 65 100 101 96 100 لهستان

 69 68 100 54 55 100 مجارستان 

 72 72 100 80 81 100  هلند 

 31 27 100 150 135 100 يونان 

       آسیا و اقیانوسیه 

 122 120 100 83 90 100 استرالیا

 94 102 100 81 84 100 زالندنو

 121 103 100 77 76 100 ژاپن

 64 61 100 ● 69 100 کره جنوبی
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 طی  IEAدر کشورهای عضو  (3) هاشاخص کل مصرف انرژی سایر بخش ( :2-322جدول )

 ... ادامه 2035- 2036و  2000های الس

 نام کشور
 (5)استخراج معدن  (4)ساختمان 

2000 2035 2036 2000 2035 2036 

       آمریکای شمالی

 71 64 100 103 98 100 اياالت متحده آمريكا

 195 188 100 125 113 100 کانادا 

 127 128 100 138 129 100 مكزيک

       اروپا و اورآسیا

 75 86 100 ● ● ● آلمان

 62 65 100 215 206 100 اتريش

 105 82 100 586 562 100 اسپانیا

 39 29 100 31 29 100 اسلواکی

 119 128 100 50 51 100 انگلستان

 232 218 100 216 212 100 ايتالیا

 80 67 100 140 161 100 ايرلند

 158 163 100 90 96 100 بلژيک

 83 140 100 100 91 100 پرتغال 

 445 575 100 196 169 100 ترکیه

 113 107 100 56 58 100 جمهوری چک 

 215 223 100 88 89 100 دانمارک

 200 213 100 169 160 100 سوئد

 ● ● ● 72 72 100 سوئیس

 125 125 100 145 133 100 فرانسه

 92 107 100 106 105 100 فنالند

 322 236 100 79 77 100 لوکزامبورگ 

 101 109 100 58 51 100 لهستان

 61 58 100 1028 832 100 مجارستان 

 148 129 100 95 97 100  هلند 

 115 91 100 130 160 100 يونان 

       آسیا و اقیانوسیه 

 101 93 100 40 43 100 استرالیا

 110 103 100 73 69 100 زالندنو

 116 108 100 87 87 100 ژاپن

 141 147 100 149 158 100 کره جنوبی

.IEA, International Energy Agency,Energy Efficiency Indicators 2018                                                        مأخذ:

 باشد. یمگا ژول بر دالر م - 2515ثابت سال  یهامتیقو  دیقدرت خر یبرحسب شاخص برابرایجاد شده ارزش افزوده  به ازای هر واحد  ی( منظور شدت مصرف انرژ1
 بخش به صورت سرجمع ارائه شده است. نیبخش خدمات، ارقام ا یهادر دسترس بودن داده تی( با توجه به محدود2
 55 -59  کیسیآ یشامل کدها( 5                            41 -43  کیسیآ ی( شامل کدها4                      51 -53  کیسیآ ی( شامل کدها3
  باشند. مقادیر در دسترس نمی



      

 
  9716ترازنامه انرژي سال  723

 

 :  ضرايب تبديل واحدهاي متعارف انرژي  9 پيوست

 

 تن معادل زغالسنگ كيلوكالري كواد بي تي يو ژول 

 1 ژول 1
6-

11×9/949  
11-

11  ×9/949  
6-

11 ×139  
11-

11 ×14/34  

 1 1111 بي تي يو 1
11-

11×1  1114/1  
9-

11 ×11/36  

11 كواد 1
11

 ×  1111  11
11

×1  1 11
11

 ×111  
6-

11 ×11/36  

966/3 4114 الريكيلوك 1  
11-

11 ×3966  1 
9-

11 ×9/141  

11 تن معادل زغال سنگ 1
9

×19/19  11
6

 ×96/19  
9-

11 ×96/19  11
6

 ×9  1 

11 بشكه معادل نفت خام 1
6

×6119  11
6

 ×1/1  
9-

11 ×1/1  11
3

 ×1461  1119/1  

11 تن معادل نفت خام 1
9

×96/44  11
6

 ×43/41  
9-

11 ×43/41  11
6

 ×9/11  111/1  

11 بيعيمترمكعب گازط 1
6

×16/39  11
3

 ×31/31  
11-

11 ×31/31  1911 
6-

11 ×1191  

11 فوت مكعب گازطبيعي 1
3

×1111  1111 
11-

11×1  1/111  
6-

11 ×36  

11 كيلووات در سال 1
9

×14/31  11
6

 ×19/19  
9-

11 ×19/19  11
3

 ×9139  196/1  

 

 
بشكه معادل 

 نفت خام

تن معادل نفت 

 خام

مترمكعب 

 گازطبيعي

فوت مكعب 

 گازطبيعي
 لووات در سالكي

 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  

11 كواد 1
6

 ×4/191  11
6

 ×19/13  11
9

 ×31/11  11
11

 ×1  11
6

 ×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  11
3

 ×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 11
3

 ×43/41  419/1  

 مترمكعب گازطبيعي 1
3-

11 ×119/6  
6-

11 ×3/131  1 31/31  
6-

11 ×1111  

 بيعيفوت مكعب گازط 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  11
3

 ×19/19  1 
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 :  طبقه بندي جغرافيايي مناطق  2پيوست 

 

 است. شامل اياالت متحده آمريكا، كانادا و مكزيك  منطقه آمريكاي شمالي:

كوراكااوو،  ژانتين، بوليوي، برزيل، شيلي، كلمبياا، كاساتاريكا، كوباا،    شامل كشورهاي آر منطقه آمريكاي مركزي وجنوبي:

، اكوادور، السالوادور، گوآتماال، هاويتي، هندوراس، جاماويكا، نيكاراگووه، پاناما، پاراگووه، پرو، ترينيداد و نجمهوري دومينيك

جزاير ورجين انگلساتا،، جزايار   بونايير، بيليز، برمودا، توباگو، اروگووه، ونزووال، آنتيگوآ و باربودا، آروبا، باهاماس، باربادوس، 

سيبا، سانت  كايمن، دومينيكن، جزاير فالكلند، گويا، فرانسه، گرينادا، گوآدلوپ، گويا،، مارتينيك، مونتسرات، پورتوريكو، 

ر جزايا سانت ماارتن،   ت و گرناادينس،  نسنت كيتس و نويس، سنت لوسيا، سنت پير و ميكلن، سانت وينسا  يوستيشس، 

 است.)سورينام، تركس و كايكاس( 

  منطقه اروپا و اورآسيا:

شامل اتريش، بلژيك، جمهوري چك، دانمارك، استوني، فنالند، فرانساه، آلماا،، يوناا،، مسارساتا،، ايسالند، ايرلناد،         -

آلبااني،  ، انگلساتا،  ،ايتاليا، لوكزامبورگ، هلند، نروژ، لهستا،، پرتغال، اسلواكي، اسلووني، اسپانيا، ساوود، ساوويس، تركياه   

 ،، ماسادونياي سااب ، مالتاا، رومااني، ماونتگرو     )جبل الطارق(  بوسني و هرزگوين، بلغارستا،، كروواسي، قبرس، گيبرالتار

كوزوو، ارمنستا،، آذربايسا،، باالروس )روسايه سا(يد(، گرجساتا،، قزاقساتا،، قرقيزساتا،، التوياا، ليتاواني، جمهاوري          

 است.تاجيكستا،، تركمنستا،، اوكراين و ازبكستا، صربستا،، مولداوي، فدراسيو، روسيه، 

شامل كشورهاي بحرين، جمهوري اسالمي ايرا،، عراق، فلسطين اشغالي، ارد،، كويات، لبناا،، عماا،،     منطقه خاورميانه:

 است.قطر، عربستا، سعودي، سوريه، امارات متحده عربي و يمن 

اليا، ژاپن، كره جنوبي، زالنادنو، چاين، هناك كنان، بانگالدو، برون اي       شامل كشورهاي استر منطقه آسيا و اقيانوسيه:

دارالسالم، كامبوج، چين تايپه، هندوستا،، اندونزي، كره شمالي، مالزي، مغولساتا،، ميانماار، نپاال، پاكساتا،، فيليپاين،      

ولينساياي فرانساه، كيريبااتي،    سنگاپور، سري النكا، تايلند، ويتنام، افغانستا،، بوتا،، جزاير كوك، تيمور شرقي، فيساي، پ 

 است.الووس، ماكو، مالديو، كالدونياي نو، پاپوآ گينه نو، ساموآ، جزاير سالمو،، تونگا و ونواتو 

شامل كشورهاي السزيره، آنگوال، بنين، بوتسوانا، كامرو،، كنگاو، جمهاوري دموكراتياك كنگاو، سااجل عااج،        منطقه آفريقا:

ساودا،  كنيا، ليبي، مراكش، موزامبيك، ناميبيا، نيسريه، سانگال، آفرياااي جناوبي، ساودا،،      مصر، اريتره، اتيوپي، گابن، غنا،

بوركينافاساو، بورانادي، جزايار كياد ورده، آفرياااي مركازي، چااد،        بوتساوانا،  تانزانيا، توگو، تونس، زامبيا، زيمبابوه، جنوبي، 

سوتو، ليبريا، ماداگاسكار، ماالوي، مالي، موريتاني، ماوريتيس،  ، گامبيا، گينه، گينه بيساوو، لاستواييكوموروس، جيبوتي، گينه 

 است. و صحراي غربياوگاندا  ،نيسر، ريونيو،، آرواندا، ساووتوم و پرينسيد، سايكلس، سيرال و،، سومالي، سوويزلند

هاوري چاك،   شامل كشورهاي استراليا، اتريش، بلژيك، كانادا، جم :(OECD)اي  هاي اقتصادي و توسعه سازمان همكاري
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دانمارك، فنالند، فرانسه، آلما،، يونا،، مسارستا،، ايسلند، ايرلند، ايتاليا، ژاپن، كره جنوبي، لوكزامبورگ، مكزياك، هلناد،   

، زالندنو، شيلي، فلسطين اشغالي، نروژ، لهستا،، پرتغال، جمهوري اسالواكي، اساپانيا، ساوود، ساوويس، تركياه، انگلساتا،      

 است. وني و اسلووني، استاياالت متحده آمريكا

 گيرد. اياالت متحده آمريكا، كانادا، شيلي و مكزيك را دربرمي :آمريكايي OECDكشورهاي 

اتريش، بلژيك، جمهوري چاك، دانماارك، اساتوني، فنالناد، فرانساه، آلماا،، يوناا،، مسارساتا،،          :اروپايي OECDكشورهاي 

 تا،، پرتغال، اسلواكي، اسلووني، اسپانيا، سوود، سوويس، تركيه و انگلستا،.  ايسلند، ايرلند، ايتاليا، لوكزامبورگ، هلند، نروژ، لهس

 گيرد.   كشورهاي استراليا، فلسطين اشغالي، ژاپن، كره جنوبي و زالندنو را دربرمي :آسيايي OECDكشورهاي 

انمارك، اساتوني،  بلغارستا،، قبرس، جمهوري چك، دكرواسي، شامل كشورهاي اتريش، بلژيك،  كشور اتحاديه اروپا: 23

فنالند، فرانسه، آلما،، يونا،، مسارستا،، ايرلند، ايتاليا، التويا، ليتواني، لوكزامبورگ، مالتا، هلند، لهستا،، پرتغال، رومااني،  

 است.جمهوري اسلواكي، اسلووني، اسپانيا، سوود و انگلستا، 

گوال، اكاوادور، ايارا،، عاراق، كويات، ليباي،      شامل كشورهاي السزيره، آن :(OPEC)سازمان كشورهاي صادر كننده نفت 

 است.نيسريه، قطر، عربستا، سعودي، امارات متحده عربي و ونزووال 
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 OECDسنگ در كشورهاي  هاي عمده نفتي، گازطبيعي و زغال : ضريب تبديل و ارزش حرارتي فرآورده 7پيوست 

 
  (1)نفت كوره سنگينچگالي، ارزش حرارتي ويژه و ضريب تبديل   

 نام كشور
  چگالي
(t/kL) 

 ارزش حرارتي ويژه 
(kcal/kg) 

  ضريب تبديل
(107kcal/ 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. ماادير در دسترس نمي                                                                باشد.  شامل ن(ت كوره داراي گوگرد بيش از يك درصد مي( 1    
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  نفت كوره سبكچگالي، ارزش حرارتي ويژه و ضريب تبديل   

 نام كشور
  چگالي

(t/kL) 

 ارزش حرارتي ويژه 

(kcal/kg) 

  لضريب تبدي

(107kcal/ 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 حده آمريكااياالت مت

 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   

 (107kcal/ kL) ضريب تبديل (kcal/kg) ارزش حرارتي ويژه  (t/kL) چگالي نام كشور

 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 كره جنوبي 

 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   

 (107kcal/ kL) ضريب تبديل (kcal/kg) ارزش حرارتي ويژه (t/kL) چگالي نام كشور
 0.8025 10700 0.750 اتريش 

 0.7918 10700 0.740 بلژيك 

 0.8176 11200 0.730 يليش

 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 انگلستان 

 0.8346 10700 0.780 ساير كشورها

باشد، به استثناي بنزين كشورهاي كره جنوبي، زالندنو و مكزيك كاه مرباوط باه     مي 59تمامي ماادير كشورها مربوط به بنزين سوپر بدو، سرب با عدد اكتا، ( 1   
 بنزين معمولي بدو، سرب است.  
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 ارزش حرارتي ناويژه گازطبيعي   

 kcal/m3 kJ/m3 kWh/m3 نام كشور

 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 فرانسه 

 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 
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10)ارزش حرارتي ويژه زغال سنگ   
7
kcal/ tonne) 

 نام كشور
زغال سنگ حرارتي 

 )صنعت(

زغال سنگ حرارتي 

 )نيروگاه(

زغال سنگ حرارتي 

 )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 ايتاليا

 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 انگلستان 

 0.7090 ● 0.6101 0.6480 اياالت متحده آمريكا

 اي                                                                ( جمهوري چك : زغال سنن قهوه1
 اي كه جهت توليد برق كاربرد دارد.   سنن قهوه ( يونا،: زغال2
 اي مورد است(اده در بخش خانگي و نيروگاهي .  سنن قهوه ( مسارستا،: زغال3
 اي كه جهت توليد برق كاربرد دارد.   ينهسنن نيمه بيتوم ( مكزيك:  زغال4
 سنن جرارتي )با كي(يت زغال سخت( مورد است(اده در بخش صنعت و نيروگاهي.   ( هلند: زغال9
 سنن جرارتي )با كي(يت آنتراسيت( مورد است(اده در بخش صنعت.   ( پرتغال: زغال6
 و نيروگاهي. اي مورد است(اده در بخش خانگي سنن قهوه ( جمهوري اسلواكي: زغال7
 سنن جرارتي )با كي(يت ليگنيت( مورد است(اده در بخش خانگي.   ( سوويس: زغال8
                                                                            سنن جرارتي )با كي(يت ليگنيت(.   ( تركيه: زغال5

   باشند. ماادير در دسترس نمي   


