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٢٦١ 
  

  مقدمه 
، اطالعات آماري مربوط به این فعالیت ها در فصل هاي دلیل اهمیت فعالیت هاي نفت، گازو پتروشیمی در اقتصاد ایرانبه 

  .معدن و صنعت منظور نشده و یک فصل مستقل در این سالنامه به آن اختصاص داده شده است 
، فعالیت صنعت نفت ) میالدي1908(شمسی  1287گاز از اولین چاه نفت در مسجد سلیمان ، در سال  با استخراج نفت و

پس از ملی شدن صنعت نفت در اسفند . در ایران آغاز شد و آمارهاي مربوط به آن نیز از زمان مذکور گردآوري شده است
در اولین سالنامه آماري کشور ، آمارهاي مربوط . ، شرکت ملی نفت ایران آمارهاي وسیع تري را منتشر کرده است  1329

  .میالدي درج شده است )  1955(شمسی  1334به سال 
، این دو شرکت نیز بـه  1366و شرکت ملی گاز مایع ایران در سال  1344پس از تاً سیس شرکت ملی گاز ایران در اسفند 

  .گردآوري و ارائه کرده اند (L.P.G)و گاز مایع   (L.N.G)ترتیب آمارهایی در زمینه گاز طبیعی 
با احداث اولین کارخانه کود شیمیایی در کشور ، صنایع پتروشیمی تولد یافت و ایـن نقطـه آغـاز تاًسـیس      1342در سال 

شـرکت   "این سازمان نوپا تحت عنـوان   1342از سال . سازمانی مستقل براي معرفی صنعتی نو در کشور به شمار می رود
به دلیل وجود منـابع اولیـه فـراوان نفـت و گـاز و ارزش افـزوده بـاال و        .به فعالیت خود ادامه داد "ملی صنایع پتروشیمی 

  .همچنین سایر عوامل ،تولید مواد پتروشیمی در ایران مورد توجه و عنایت خاصی قرار گرفته است 
درو کربوري وزارت نفت دریافت آمارهاي مندرج در این فصل ، از معاونت برنامه ریزي و نظارت بر منابع هیدر حال حاضر ،

  .می شود
منطقـه زاهـدان  و    –اطالعات آماري ارائه شده در این فصل از شرکت ملی پخش فـر آورده هـاي نفتـی ایـران          

الزم بـه ذکـر اسـت اسـتان سیسـتان و      . منطقه چابهار دریافت شده است  –شرکت ملی پخش فر آورده هاي نفتی ایران 
  .شی بر خوردار نمی باشد بلوچستان از گاز لوله ک

  
  تعاریف و مفاهیم به کار رفته در این فصل

  نفت خام
آمیزه اي است پیچیده از ترکیبات هیدروکربنی که از مخازن طبیعی نفت در زیر زمین در بعضی از نقاط دنیا استخراج     

  .می شود 
بجـز  یفاتیـک و بعضـاً آروماتیـک مـی باشـد،       نفت خام به طور عمده متشکل از ترکیبات اشباع هیـدرو کربورهـاي آل        

هیدروژن وکربن که دو عنصر اصلی تشکیل دهنده نفت خام به شمار می رونـد ، عناصـر دیگـري ماننـد ازت ، اکسـیژن ،      
به همـین جهـت ، نفـت خـام از نظـر      .گوگرد و فلزاتی چون نیکل ، سدیم ، وانادیم و آهن به مقدار کم در آن وجود دارند 

  .زیکی و شیمیایی بسیار متغیر است ویژگیهاي فی
  نفت سفید

ایـن  . باشد  نفت سفیـد بـرشـی از نفت خـام و متشکل از سه نـوع هیـدروکـربور پارافینی ، نفتینی و آروماتیکی می        
ت رود و یکی از مواد اصلی تشکیل دهنده سوخت ج فرآورده به عنوان سوخت گرمایشی و سوخت مراکز حرارتی به کار می

  .است 
  نفت کوره

 دارا بودن   به سبب  این فـرآورده. آید  هاي تقطیر پاالیشگاه به دست می نفت کوره از بازمانده تقطیر نفت خام در برج      
ها و واحدهاي بـزرگ صـنعتی    کشتیهاي عمده   سوخت  از  یکی و   سوزد  نی نمی به آسا  ي سنگین ، بـورها روکر هیـد

  .رود  ي برق به شمار میها جمله نیروگاهاز
  ز نفت گا

آالت کشـاورزي و   آید و بـه عنـوان سـوخت ماشـین     اي است که بعد از برش نفت سفید به دست می نفت گاز فرآورده       
  .رود  صنعتی و سوخت تعدادي از وسایل نقلیه عمومی و تأسیسات حرارتی به کار می

  بنزین موتور
هاي متفاوت کـه بـراي افـزایش     یدروکربورهاي به طور عمده حلقوي و ایزومره با نسبتاي است از ه بنزین موتور آمیزه     

   .شود سوزي آن ، برخی از ترکیبات آلی به آن اضافه می درجه آرام



   1390-سا لنامه آماري استان سیستان و بلوچستان                                                               نفت وگاز-6
                                          

٢٦٢ 
  

           )هزار لیتر(                                                                                   هاي نفتی                   مصرف انواع فرآورده -6- 1

  گاز مایع  سال و شهرستان
  )تن(

  هاي  سوخت
  هواپیما

  نفت سفید  بنزین

1370................................  000  000  000  000  
1375...............................  000  000  000  000  
1380...............................  000  000  486849  222156  
1385...............................  130100  16430  939620  273069  
1386................................  137978  15181  677010  278089  
1387................................  138358  21297  834911  310019  
1388................................  134517  21787  739148  337465  
1389................................  135926  22422  730283  301200  
1390...........................  

  
132468  27859  713368  328589  

  15742  125165  0  18501  ............................ایرانشهر 
  820  119074  11838  22667  ...............................چابهار 
  31678  48466  0  6158  .................................خاش 
  000  000  0  000  .............................)1(دلگان
  73649  91942  0  24198  ..................................زابل 
  000  000  0  000  ...............................)1(زابلی

  142920  197406  16021  44322  ..............................زاهدان 
  000  000  0  000  .............................)1(زهک 

  61219  107691  0  12147  ..............................سراوان 
  000  000  0  000  .............................)1(سرباز 

  000  000  0  000  ..............)1(سیب و سوران
  000  000  0  000  ..........................)1(کنارك 
  2561  23624  0  4475  .............................نیکشهر 
  000  000  0  000  ..........................)1(هیرمند

                                
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  نفت وگاز-6                                                                         1390-سا لنامه آماري استان سیستان و بلوچستان
  

٢٦٣ 
  

                  )هزار لیتر(                                                                            )  دنباله(هاي نفتی   مصرف انواع فرآورده -6- 1

  نفت کوره  نفت گاز  سال و شهرستان
  هاي موتور  روغن
  نفت گاز نیروگاهی  )2(قیـر  )2(صنعتیو 

1370.................................  000  000  000  000  000  
1375................................  000  000  000  000  000  
1380...............................  1121219 447029 12316 000 0 

1385...............................  1671834  739070  000  000  3777 

1386................................  1459925  769908  000  000  0  
1387.................................  1495719  815157  000  000  0  
1388................................  1868541  497180  000  000  0  
1389.................................  1814443  720787  000  000  331664  
1390...........................  

  
962448  670006  000  000  946426  

 3246  000  000  )3(405605  109705  .............................ایرانشهر

 610294  000  000  11698  280537  ...............................چابهار 

 888  000  000  90661  92264  ................................خاش 

 000  000  000  000  000  ............................)1(دلگان 

 538  000  000  41549  115861  ...................................زابل 

 000  000  000  000  000  ...............................)1(زابلی

 330632  000  000  100940  236746  ..............................زاهدان 

 000  000  000  000  000  .............................)1(زهک 

 828  000  000  19553  105048  ..............................سراوان 
  0  000  000  000  000  .............................)1(سرباز 

  0  000  000  000  000  .............)1(سیب و سوران
  0  000  000  000  000  ..........................)1(کنارك 
 0  000  000  0  22287  .............................نیکشهر 

 000  000  000  000  000  ...........................)1(هیرمند

سیب و سوران و  ل ،آمارزهک و هیرمند با زابجدید التأسیس به دلیل عدم دسترسی به اطالعات در شهرستانهاي  - 1
  .، دلگان و سرباز با ایرانشهر و کنارك با چابهار داده شده استزابلی با سراوان 

روغن هاي موتور و صنعتی نمی باشد و این فراورده ها مربوط به شرکت ملی پخش فراورده هاي نفتی متولی قیر و - 2
  .بخش خصوصی می باشد 

   .در سرجمع کل محاسبه شده استنفت کوره نیروگاهی  هزار لیتر383074در ایرانشهرستون مربوط به نفت کوره  - 3
  .هاي نفتی ایران ـ منطقه زاهدان  شرکت ملی پخش فرآورده -مأخذ 

 چابهارهاي نفتی ایران ـ منطقه  شرکت ملی پخش فرآورده            
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  1390در سال  هاي فروش مواد سوختی تعداد مخازن و جایگاه -2-6

  هرستانسال و ش
  تعداد جایگاه  مخازن مواد سوختی

  ظرفیت          تعداد
  خصوصی  دولتی  جمع  )متر مکعب(

  ......................کل استان 
  

54  317608  88  7  81  

  15  0  15  22000  5  ................................ایرانشهر 
  16  0  16  192000  15  .....................................چابهار
  5  1  6  9120  12  .....................................خاش 
  000  000  000  000  000  ................................)1(دلگان
  12  1  13  15553  11  .......................................زابل 
  000  000  000  000  000  ...................................)1(زابلی
  15  5  20  78935  11  ..................................ان زاهد
  000  000  000  000  000  ...................................)1(زهک

  13  0  13  0  0  ..................................سراوان 
  000  000  000  000  000  ..................................)1(سرباز

  000  000  000  000  000  ..................)1(سیب و سوران
  000  000  000  000  000  ................................)1(کنارك
  5  0  5  0  0  ..................................نیکشهر
  000  000  000  000  000  .............................)1(هیرمند

  

  سال و شهرستان
تعداد شعب فروش   تعداد پمپ

  نفت سفید  نفت گاز  بنزین  نفت

  ......................کل استان 
  

662  433  157  699  

  102  118  92  84  .................................ایرانشهر 
  000  000  99  95  ....................................چابهار 
 79  000  19  56  ......................................خاش 
  000  000  000  000  ..................................)1(دلگان
 211  000  58  136  ........................................زابل 
 000  000  000  000  ....................................)1(زابلی

 149  000  107  196  ...................................زاهدان 
 000  000  000  000  ...................................)1(زهک

 119  000  41  80  ...................................سراوان 
  000  000  000  000  ..................................)1(سرباز 

  000  000  000  000  ..................)1(سیب و سوران
  000  000  000  000  .................................)1(کنارك

  39  39  17  15  ..................................نیکشهر 
  000  000  000  000  ................................)1(هیرمند

به دلیل عدم دسترسی به اطالعات در شهرستانهاي جدید التأسیس آمارزهک و هیرمند با زابل ، سیب و سوران و  - 1
  .از با ایرانشهر و کنارك با چابهار داده شده است، دلگان و سربزابلی با سراوان 

  .هدان  هاي نفتی ایران ـ منطقه زا  شرکت ملی پخش فرآورده - مأخذ 
  . چابهارهاي نفتی ایران ـ منطقه  شرکت ملی پخش فرآورده            


