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  رزیی استان بوشهر و ربانهمسازمان مدرییت 

 عنوان طرح: برنامه آمایش استان بوشهر

 (انرژی شبکه زیربنایی هایویژگی تحلیل)اقتصادی تحلیل و بررسی عنوان گزارش:

 خدمات شرح 3- 3-3-2-1 بند با منطبق سوم ،مرحله اول، گام دوم، فصل ارتباط با شرح خدمات: 

 های زیربناییویژگی بررسی و تحلیلگروه: 

   5002212B0021303012RE103960813 شناسه گزارش:

 تیم مطالعاتی برنامه آمایش:

 رضا احمدیانمدیر پروژه: 
 توفیق، دکتر مجتبی رفیعیان روزیف دکترمشاوران عالی: 

 خواجه برج سفیدی آرمان ی:فن ریمد
 سونیا کریمیمدیر اجرایی: 

 ی اصلی مطالعاتی:هاسرگروه

 کوروش کمالی بررسی و تحلیل وضعیت منابع طبیعی:

 بررسی و تحلیل محیط زیست: صدیقه فیضی

 محمدیمحمد علی  بررسی و تحلیل اجتماعی و فرهنگی:
 بررسی و تحلیل مشارکت شهروندی: رضا احمدیان

 بررسی و تحلیل جمعیتی: حمید حسین نسب

 اداری و سازمانی: حجت اهلل میرزایی-بررسی و تحلیل سیاسی

 جو علی همت بررسی و تحلیل اقتصادی:

 مسعود جودت بررسی و تحلیل ویژگی های زیربنایی:

  میرزاییحجت اهلل بررسی و تحلیل حوزه علم و فنآوری:

 بررسی و تحلیل بخش گردشگری: محمود اوالد

 تحلیل نظام سکونتگاهی: آرمان خواجه برج سفیدی بررسی و

 ها: حمید محمدیبررسی و تحلیل پیوندهای اصلی بین سکونتگاه

 بررسی و تحلیل مالحظات ایمنی، دفاعی و امنیتی: منصورامراللهی

 مقررات توسعه: محمدباقرحیدرپناه ضوابط و 

 GIS ،IT  و گرافیک: مرتضی بیدگلی 

 تلفیق و آینده نگاری: رضا احمدیان 

 آدرس کارفرما:
 بوشهر، میدان امام خمینی، ابتدای خیابان بیسیم، سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان بوشهر

 5313333315کد پستی: 355-33333353دورنگار:   355-33333533-1تلفن: 

 info@mpob.irپست الکترونیکی:  www.mpob.irآدرس جایگاه الکترونیکی: 

 آدرس مشاور:

 23خیابان ولیعصر، باالتر از خیابان دستگردی )ظفر(، خیابان شهید ناصری، پالک 

 133634333پستی: کد 66355623دورنگار:  66355623-4تلفن: 

 info@maab.co.irپست الکترونیکی:.maab.co.ir wwwسایت اینترنتی: 

 www.amayeshboushehr.irسایت برنامه آمایش استان بوشهر: 

http://www.mpob.ir/
mailto:info@mpob.ir


 

 

 همکاران برنامه آمایش استان بوشهر

 مدیر پروژه: رضا احمدیان

 مدیر اجرایی: مدیر فنی: مشاوران عالی:

 سونیا کریمی خواجه برج سفیدیآرمان  دکتر فیروز توفیق و دکتر مجتبی رفیعیان

 ها:گروه بررسی و تحلیل پیوندهای بین سکونتگاه گروه بررسی و تحلیل سیاسی اداری و سازمانی: گروه بررسی و تحلیل وضعیت منابع طبیعی:

 مدیر گروه: حمید محمدی مدیر گروه: حجت اهلل میرزایی مدیر گروه: کوروش کمالی

 وحید مشفقی قلی پور زیمهرانگ علی محمودی

 سمیرا یوسفیان فریده آذربان غمعلی بی

 سپیده تدین محسن مهیمنی رضا عابدین زادگان عبدی

 فاطمه طاهری آزاده عابدین :ستیزطیمحگروه بررسی و تحلیل 

 های زیربنایی:گروه تحلیل ویژگی مهدی عبیدی مدیر گروه: صدیقه فیضی

 مدیر گروه: مسعود جودت اصل مشارکت شهروندی:گروه بررسی و تحلیل  دوست مهرمحبوبه 

 حسن خاکسار مدیر گروه: رضا احمدیان رضا عابدین زادگان عبدی

 شیدا عبدلی منصور صنیعی علی محمودی

 نسرین نزاد اهللنعمت سمیه زنگنه نسرین نژاد اهللنعمت

 زهرا محتشمی طیبه صادق گروه بررسی و تحلیل اجتماعی و فرهنگی:

 و گرافیک: GIS ،ITگروه  ناهید آتشی گروه: محمدعلی محمدیمدیر 

 مدیر گروه:مرتضی بیدگلی سونیا کریمی موسوی میرطاهر

 نسرین نژاد اهللنعمت رقیه نحوی ملیحه شیانی

 سونیا کریمی :یآورفنگروه بررسی و تحلیل حوزه علم و  حسین بارگاهی

 مهسا جالل وندی مدیر گروه: حجت اهلل میرزایی یداهلل قدرتی

 بیتا شهیدی بهاره مستوفیان احمد طالبی

 علی شاه رضایی علی کریمی بالسینی بیگلو الناز امیر

 مهسا شاه بختی شکنصفمحدثه  فاطمه عمرانی

 سلیم ذوالفقاری های جمعیتی:گروه بررسی و تحلیل ویژگی گروه بررسی و تحلیل اقتصادی:

 زهرا فیض نژاد گروه: حمید حسین نسبمدیر  جو همتمدیر گروه: علی 

 گروه تلفیق و آینده نگاری: یحیی جعفری رامین ذوالجناحی

 مدیر گروه: رضا احمدیان بهزاد بهروزی اصفهانی محمدی اکبر

 فیروز توفیق گروه بررسی و تحلیل نظام سکونتگاهی: کمند رزادهیام محمد

 مجتبی رفیعیان مدیر گروه: آرمان خواجه برج سفیدی نگار اکبری

 آرمان خواجه برج سفیدی عبداهلل زارعی گروه بررسی و تحلیل ضوابط و مقررات:

 صدیقه فیضی یحیی جعفری پناه دریحمدیر گروه: محمدباقر 

 حسین آرامی این باقرآذین  یحیی جعفری

 افشین دانه کار نیلوفر دهقان حسین صادقی

 موسوی طاهر میر مرتضی بیدگلی گروه بررسی و تحلیل حوزه بخش گردشگری:

 حجت اهلل میرزایی گروه بررسی و تحلیل مالحظات ایمنی، دفاعی و امنیتی: مدیر گروه: محمود اوالد

 رامین ساعد موچشی مدیر گروه: منصور امراللهی یعل ریپ هدی پور

 طاها ربانی پناه دریحمحمدباقر  سارا عبدی

 زارعیعبداهلل  حسین صادقی فریده آذربان
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 12 ................................................................................................................................ برق -1-2-3-3-3-1

 نوع تفکیک هب برق تولید سهم تولید، میزان تولید، ظرفیت)برق تولید عمده مراکز تحلیل -1-2-3-3-3-1-1

 11 .............................................................................................. (کشور کلبه نسبت نیروگاه

(مقصد -مبدأ اژ،ولت تفکیک به) برق شبکه به استان مختلف مناطق دسترسي میزان تحلیل -1-2-3-3-3-1-2
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 و تجاری کشاورزی، صنعتي، خانگي، یهابخش تفکیک به)برق مصرف تحلیل -1-2-3-3-3-1-3

 33(اناست و کشور کلبه نسبت هریک سهم و مصرفي یهابخش از هریک مصرف میزان)،(سایر
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 44 ......................................................................................... (انتقال وسیله نوع مقصد،-مبداء
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 نونيک یبرداربهره مقدار نو، یهایانرژ از هریک تفکیک به موجود یهالیپتانس) نو یهایانرژ -1-2-3-3-3-1

 160 ............................................................................................. (یبرداربهره شیوه و محل تفکیک به

 164 ................................................................................... ریپذ دیتجد یانرژ یایمزا -1-2-3-3-3-1-1

 116 ....................................................................... ریپذ دیتجد انرژی منابع مشکالت -1-2-3-3-3-1-2

 دیتجد یهایانرژ يجهان تیوضع گزارش طبق بر جهان در نو یهایانرژ بخش تحوالت -1-2-3-3-3-1-3

 112 .......................................................................................... 2612 سال در   REN21ریپذ

 110 ............................................................................................ یدیخورش یانرژ -1-2-3-3-3-1-3-1

 123 ............................................................................................... يآب برق انرژی -1-2-3-3-3-1-3-2

 120 ........................................................................................................ باد یانرژ -1-2-3-3-3-1-3-3

 123 ................................................................... باد یانرژ از  یبرداربهره یهاوهیش -1-2-3-3-3-1-3-1
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 پیشگفتار

 یزیربرنامهاز طرف استانداری بوشهر )سازمان مدیریت و  1341برنامه مطالعات آمایش استان بوشهر در فروردین سال 

 استان بوشهر(  به شرکت مهندسین مشاور مآب ابالغ شد.

آن در  ينیرآفنقشی خاص این استان و هايژگیوشرح خدمات موضوع قرارداد برنامه آمایش استان بوشهر با توجه به 

دوین متفاوت است، از آن جمله ت هااستاناست که در قیاس با شرح خدمات سایر  شدهلیتشکمقیاس ملي از مراحل مختلفي  

و  اهداف اندازچشمبه تدوین  يپژوهندهیآبرنامه آمایش در دو سطح راهبردی و عملیاني است. سطح راهبردی با الگوی 

یاتي به عمل و سطح کنديمي مشخص المللنیبو جایگاه این استان را در سطح ملي  و  دپردازيم در استاناقدامات کلیدی 

 .پردازديمی مختلف استان هاشهرستاندر سطح  ازیموردنی هاپروژهو  هاطرح ارائه

به  مشخص طوربهآمایش مرحله سوم این مطالعات  شدهنیتدودر برنامه   ازیموردنعالوه بر این به منظور تداوم اقدامات 

رح اصلي ش و ارکان.مراحل پردازديم شدهينیبشیپی هااستیسو  هابرنامهپایش و ارزیابي اقدامات و تحوالت ناشي از 

 خدمات به شرح زیر است :

 مرحله اول:  تدوین سند آمایش

اسناد ام، ل اول این گباشد. در فصپردازد، مشتمل بر هشت فصل ميگام اول این مرحله که به تدوین سند اولیه آمایش مي

ربیات جهاني و تج هاروششود.فصل دوم، به مطالعه و بررسي مفاهیم، مرتبط با استان بوشهر، بررسي و ارزیابي مي فرادست

یش های مکاني آمانیازها و تشکیل بانک اطالعاتي پایه و پایگاه دادهاختصاص دارد. فصل سوم، شامل مدیریت پیش

ی عمومي را به انجام اجماع سازهمکاری و   يدهسازمان، تدوین ساختار، نفعیذی هاگروهیي شناسااست.فصل چهارم، 

بندی اقدامات موردنیاز اختصاص دارد. در اولویت به منظوراستان  مسائلبندی شناسي و طبقه مسئلهرساند. فصل پنجم به مي

های اصلي و استراتژیک استان صورت خواهد گرفت. در فصل هفتم، تدوین الگوی اولیه فصل ششم، تحلیل مسائل و مزیت

سناد های مطالعاتي الزم برای تهیه افصل هشتم نیز به معرفي و هدایت طرحارزیابي سریع انجام خواهد شد و  بر اساسآمایش 

 اختصاص دارد. توسعه راهبردی و عملیاتي استان

یعي و بررسي و تحلیل وضعیت منابع طبگام دوم تحت عنوان بررسي و تحلیل وضعیت، شامل یازده فصل تحت عناوین: 

داری و سازماني، ا -، بررسي و تحلیل اجتماعي و فرهنگي، بررسي و تحلیل اقتصادی، بررسي و تحلیل سیاسيستیزطیمح

ي و تحلیل مشارکت شهروندی، بررسي و تحلیل حوزه علم و فناوری، بررسي و تحلیل بخش گردشگری، بررسي و بررس

ها، بررسي و تحلیل تحلیل نظام سکونتگاهي استان و ساختار فضایي آن، بررسي و تحلیل پیوندهای اصلي بین سکونتگاه

گیری از مطالعات وضع موجود بوده و وضعیت موجود نتیجه بندی وامنیتي در آمایش استان و جمع –مالحظات ایمني، دفاعي 

 دهد.قرار مي يموردبررساستان را 



 

 ش

توسعه فضایي اختصاص داشته و شامل چهار فصل با عناوین: شناسایي  یوهایسنارو طراحي  اندازچشمگام سوم به تبیین 

و تدوین  توسعه فضایي استان یوهایسناراسایي ی استان، شنهاتیمأمورکالن و  اندازچشمو تحلیل اهداف بنیادین، تبیین 

 باشد.راهبردهای توسعه استان مي

ها و گام چهارم به تهیه طرح راهبردی آمایش اختصاص دارد. این گام چهار فصل سازمان فضایي توسعه، معرفي طرح

های کالن مکاني سیاست(، شامل توزیع Policy Mapها )های ویژه موضعي و موضوعي توسعه، ارائه نقشه سیاستپروژه

 شود.توسعه و ضوابط و مقررات عمومي توسعه را شامل مي

ذاری در گگردد و شامل چهار فصل شناسایي و برآورد منابع مالي سرمایهدر گام پنجم برنامه راهبردی آمایش تهیه مي

 باشد.و برنامه راهبردی توسعه مي ریزی مشارکتي، برنامه شراکتتوسعه استان، کلیات بودجه

گام ششم تحت عنوان مدیریت توسعه، شامل چهار فصل با عناوین: کلیات نظام مدیریت توسعه استان، نظام ارزیابي و 

ي برنامه افزار پایش و ارزیابپایش آمایش استان، پیشنهاد ارکان و تشکیالت مدیریت آمایش سرزمین و طراحي و تهیه نرم

 آمایش است.

 تی آمایشمرحله دوم:  تهیه طرح عملیا

 گردد. در این مرحله طي پنج گام، طرح عملیاتي آمایش استان تهیه و نظام پایش، ارزیابي و بازنگری برنامه طراحي مي

صیلي و شامل پنج فصل با عناوین تلفیق نتایج مطالعات تف پردازديمگام اول این مرحله به انجام مطالعات تفصیلي آمایش 

ررسي شده و مدارک جدید، بمطالعات انجام بر اساسموضوعي و موضعي در برنامه آمایش، بررسي تفصیلي قابلیت اراضي 

مدخالن(،  یذهای اجرایي استان، بررسي تجربه مشارکت شهروندی ) مشتمل بر کلیه ها و منابع مالي دستگاهها، برنامهطرح

بندی از مطالعات تفصیلي و تعیین محورهای تغییر در سند آمایش استان در صورت لزوم کمبودها و نواقص آن و جمع

 باشد.مي

گام دوم به بازنگری و کنترل اهداف اختصاص داشته و دارای پنج فصل بازنگری و کنترل اهداف کالن، بازنگری و 

ین های کالن و تدوراهبردهای دستیابي به اهداف، بازنگری و کنترل سیاستکنترل اهداف خرد، بازنگری و کنترل 

 های اجرایي توسعه است.سیاست

در گام سوم سازمان فضایي توسعه استان ارائه خواهد شد و شامل چهار فصل با عناوین ارائه سازمان فضایي تفصیلي، 

 باشد.ضوابط و مقررات عملیاتي توسعه ميها و های ویژه موضوعي و موضعي توسعه، نقشه سیاستمعرفي طرح

ها و دارای چهار فصل با عناوین تهیه فهرست و مشخصات اصلي طرح گردديمدر گام چهارم برنامه عملیاتي توسعه تهیه 

، روش جرااهای توسعه به تفکیک شهرستان )شامل نوع، مکان، عملکرد طرح، مشخصات کلي، برآورد کلي هزینه و پروژه

ها، ي پروژهبندی زماني و مالهای توسعه، اولویتمنابع مالي و سازماني برای اجرای پروژه نیتأممالي(، بررسي  نیتأمپیشنهادی 



 

 ص

نگي ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعي و فرهپنج های توسعه بلندمدت استان و پیشنهادات اصالحي برنامهها و برنامهطرح

 استان است.

نظام پایش، ارزیابي و بازنگری برنامه اختصاص دارد، شامل چهار فصل سازمان و ساختار  گام پنجم نیز که به طراحي

های سیاست های ارزیابي برنامه وپایش، ارزیابي و بازنگری برنامه، فرایند پایش، ارزیابي و بازنگری برنامه، معیارها و شاخص

 باشد.اجرایي پایش، ارزیابي و بازنگری مستمر برنامه مي

 سوم:  پایش و ارزیابی برنامه آمایشمرحله 

 شود. در این مرحله طي دو گام، پایش و ارزیابي برنامه آمایش استان انجام مي

توسعه و  پایش ازیموردنگام اول با عنوان پایش توسعه، دارای هفت فصل با عناوین تدارک استقرار سازمان و تجهیزات 

یابي برنامه، بررسي پایش توسعه و ارزش دستورالعملو ارزشیابي برنامه، تهیه و ابالغ افزار پایش توسعه ارزشیابي برنامه، تهیه نرم

های اجرایي استان با برنامه عملیاتي آمایش، بررسي تحوالت و ساله دستگاههای توسعه یکبرنامه آمایش، کنترل برنامه

ایش استان ای آمدورههای میانن و ارائه گزارشگیری و تعیین اثرات آن بر برنامه آمایش استاهای تصمیمتغییرات در محیط

 باشد.مي

های ها و شاخصمعیار بر اساسساله آمایش گام دوم با عنوان ارزیابي برنامه دارای پنج فصل: بررسي پیشرفت برنامه پنج

 عي و کوچکوضهای مپذیری برنامه آمایش، بررسي کمبودها و نواقص برنامه، پیشنهاد بازنگریشده، بررسي تحققتعیین

 های اساسي در برنامه آمایش است.مقیاس در برنامه و پیشنهاد بازنگری

 یهايژگیوگروه تحلیل  از مطالعاتبخشي  رندهیدربرگمطالعات برنامه آمایش استان است که  از مجموعهگزارش حاضر 

  3-3-3-2-1بند با  منطبقو شبکه انرژی ( زیربنایي  هایویژگي تحلیلبررسي و تحلیل اقتصادی )با عنوان گزارش  یيربنایز

 شرح خدمات است.
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 ای بر ویرایش سوم گزارش مقدمه 

 اصالحات ویرایش سوم گزارش بررسي و تحلیل اقتصادی) تحلیل ویژگي های زیربنایي شبکه انرژی( شامل دو دسته از

 موارد زیر است:

 مواردی که به گزارش اضافه شده اند و یا تصحیح شده اند -1

 گردد: هبه  منظور ارتقاء کیفي گزارش سعي گردید تا موارد زیر به این گزارش اضاف

ه به همراه یک گراف که نشاندهند بررسي اسناد باالدست و وضعیت شکل گیری و پیشنهادات و تحقق این اسناد -

 استان است به گزارش اضافه شده است. انرژی وضعیت موجود

رشد مصرف فرآورده  همانند ارزش دالری و ارزش ریالي  به همرا يشاخص های يدر زمینه مصرف فرآورده های نفت -

ي شده بر و این شاخص ها به تفکیک نواحي معرف اضافه شد شامل بنزین موتور، نفت سفید ، نفتگاز ، نفت کوره های نفتي

 یم بندی شرکت ملي پخش فرآورده های نفتي مورد ارزیابي قرار گرفته است.اساس تقس

 ارائه شد.یک تحلیل کلي نیز در خصوص وضعیت کلي انرژی کشور  و اینکه به چه سمتي خواهد رفت  -

فه امشخصات نیروگاه عسلویه از جمله ظرفیت اسمي و عملي نیروگاه به همراه راندمان نیروگاه عسلویه به گزارش اض -

 گردید.

 شاخص شدت انرژی طي روند دهساله به گزارش اضافه شده است. -

 میزان مصرف گاز به تفکیک شهرستان های استان به گزارش اضافه شده است. -

 

 که در این گزارش موضوعیتي ندارد و در بخشهای بعدی باید لحاظ شوند. مواردی  -2

تاکید داشتند استفاده از مدل ) مدل های باال به پایین و پایین به (  یکي از مواردی که ناظر محترم ) جناب دکتر حیدری

در چارچوب مدل های باال به پایین و پایین به باال، مدل های مختلفي مورد ارزیابي و بررسي قرار گرفتند  بوده است.( باال

 .و ... MARKAL،TIMES ,EFOM ,RETScreen ,WASP ,LEAP ,NPEP ,IDEASازجمله مدل های 

تمامي مدلها در واقع برای افق زماني میان مدت و بلند مدت بوده و رویکرد و هدف اصلي مدل ها برای برنامه ریزی 

حاضر به منظور بررسي و ارزیابي وضع موجود انرژی استان مي باشد. از این رو تحلیل  گزارشآینده مي باشند. در صورتیکه 

-1-3-3-1فصل سوم بندهای  در توجه به الزامات فصل بندی شرح خدمات با های مبتني بر سیستم های انرژی در گام سوم
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بند  همچنین ساختار تولید نفت و گاز  و-11-1-3-3-1تحلیل روندها و عوامل شکل دهي به وضع موجود استان و زیربند

 .جمع بندی پویایي های توسعه و نیروهای پیش ران توسعه فضایي استان پرداخته مي شود-1-3-3-3

دول زیر اهم مواردی که قبال به عنوان ایرادات در ویرایش های اول و دوم و نتایج ارزیابي ناظران محترم آمده است در ج

 به تفصیل ذکرشده است.

 ی زیر بنایی شبکه انرژی(هایژگیوعنوان گزارش : بررسی و تحلیل اقتصادی ) تحلیل 

 کد گزارش:  262303نظرات : شماره نامه دریافت نقطه 14/60/1340:  نظراتدریافت نقطه نامهخیتار مسعود جودتمسئول گزارش: 
5002212B0021300307RE102960403 

 جناب دکتر حیدری -داور اول 
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نقطه نظر در ویرایش 

 اول

از منابع  مار و اطالعات خام مستخرجاین گزارش عمدتاً دربردارنده توصیف بسیار ساده از وضعیت گذشته و موجود سمت تقاضا و عرضه شبکه انرژی و آب در استان بوشهر بر پایه آ

 نیست. تفصیلي چندان قابل ارزشیابي طوربهمتن اصلي آن یکسری مفاهیم و تعاریف در باب موضوعات کلي و نظری است. بدیهي است چنین گزارشي عطف به  اضافهبهآماری 

 نظرنقطه

 ویرایش دوم
 ..ودش مي انجام تحلیل شرح خدمات سوم فصل سوم گام در ها سایر بخش با انرژی بخش ارتباط به توجه با است که داشته اذعان نکته این توجیه در مشاور .است نشده اعمال

 پاسخ تکمیلي

 آورده های نفتي شامل بنزینبا توجه به نظر ناظر محترم سعي گردید تا شاخص های جدیدی به گزارش اضافه گردد از جمله شاخص ارزش دالری ، ارزش ریالي  و رشد مصرف فر

 موتور ، نفت سفید ، نفتگاز و نفت کوره. 

رفته است و در قرار گ يمورد ارزیاب يورده های نفتآه بر اساس تقسیم بندی شرکت ملي پخش فرازطرفي وضعیت این شاخص ها در استان و همچنین به تفکیک نواحي معرفي شد

 اضافه شده اند . 43و  40در صفحات به همین منظور  03 ، 02،  01،  06جداول  اضافه شده است. 40تا  40 صفحات
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 نظرنقطه

 ویرایش اول

های فني و اقتصادی شبکه و همچنین مدلي مناسب برای شناسایي مسیرها و روندهای مربوط به متغیرهای اصلي در خراج شاخصتحلیل عملکرد شبکه انرژی استان مستلزم تعریف و است

ي و کیف تواند پایه تحلیلهای بکار گرفته در حد یک گزارش آماری ساده است که نميدر این گزارش به آن پرداخته نشده است. شاخص متأسفانهسمت تولید و مصرف است که 

 محتوایي قرار گیرد.

نقطه نظر در ویرایش 

 دوم

 خود نظر مورد مدل تا است خواسته ناظر از اینکه ضمن .شود پرداخته موضوع این به شود مي سعي خدمات شرح سوم فصل سوم گام در که است داشته اعالم مشاور .است نشده اعمال

 و باال به پایین های مدل) انرژی سبستم تحلیل فرآیندی های مدل انبوه به دهم مي ارجاع را محترم مشاور گزارش این داور عنوان به اینجانب .گیرد قرار بررسي مورد تا دهد ارائه را

 .شود مراجعه انرژی اقتصاد علمي منابع به بیشتر آشنایي برای( پایین به باال هایمدل

 پاسخ تکمیلي

 MARKAL،TIMES ,EFOM ,RETScreen ,WASP ,LEAPباال به پایین و پایین به باال، مدل های مختلفي مورد ارزیابي و بررسي قرار گرفتند ازجمله مدل های در چارچوب مدل های 

,NPEP ,IDEASه در صورتیکه گزراش حاضر بای برنامه ریزی آینده مي باشند. و ... تمامي مدلها در واقع برای افق زماني میان مدت و بلند مدت بوده و رویکرد و هدف اصلي مدل ها بر

صل سوم ف با توجه به الزامات فصل بندی شرح خدمات درتحلیل های مبتني بر سیستم های انرژی در گام سوم . از این رو منظور بررسي و ارزیابي وضع موجود انرژی استان مي باشد

جمع بندی پویایي های توسعه و -3-3-3-1و بند  ساختار تولید نفت و گاز -11-1-3-3-1به وضع موجود استان و زیربندي تحلیل روندها و عوامل شکل ده-1-3-3-1 هایبند

 پرداخته مي شود.نیروهای پیش ران توسعه فضایي استان 
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 نظرنقطه

 ویرایش اول

وضعیت پایه معرفي نشده است، لذا معیاری معین و  عنوانبهی انرژی هاحامللید و مصرف در این گزارش یک وضعیت دلخواه و بهینه و یا دست کم وضعیتي استاندارد در زمینه تو

 منطقي برای ارزیابي وضعیت موجود و تعیین شکاف میان عملکرد و اهداف در دست نیست.

نقطه نظر در ویرایش 

 دوم

 که است گرفته صورت مقایسات و انتخاب پایه وضعیت عنوان به استان یا کشور سطح در مصرف و تولید وضعیت که داشته اذعان نظر نکته این به پاسخ در مشاور .است نشده اعمال

 .دارد وجود گذاری سرمایه و توسعه به نیازی چه است مطلوب استان و کشور متوسط و موجود وضعیت اگر. است اشتباه مطلقا ای گزاره

 پاسخ تکمیلي
تحلیل روندها و عوامل شکل دهي به وضع موجود استان و -1-3-3-1در گام سوم ، فصل سوم بند  زمینه تولید و مصرف حامل های انرژیوضعیت استاندارد در تحلیل های مبتني بر 

 ساختار تولید نفت و گاز  پرداخته مي شود.-11-1-3-3-1زیربند

1 

 نظرنقطه

 ویرایش اول

 ازجملهای ساله کشور( و همچنین سند ملي توسعه اقتصادی و اجتماعي و فرهنگي استان و اسناد منطقهانداز بیستسند چشم های توسعه وهای ملي ) مانند برنامهبا عنایت به اینکه برنامه

بکه انرژی ش هایکلي در خصوص میزان تحقق اهداف برنامه هرچندي در مطالعه آمایش سرزمین حاضر مورد تأکید است، چرا یک ارزیابي دست انیماسناد فرادستي، پایه و  عنوانبه

 های مورد بررسي صورت نگرفته است؟استان بوشهر در اسناد مزبور طي سال

نقطه نظر در ویرایش 

 دوم

 پنل برگزاری و نگاری آینده به مربوط بعدی فصول در و پردازد مي مصرف و تولید بررسي به صرفا قسمت این که است آورده آن توجیه در محترم مشاور و است نشده اعمال

 !!شد خواهد پرداخته بدان تخصصي

 پاسخ تکمیلي
اسناد پرداخته شده است و اسناد مختلف مرتبط با انرژی استان بوشهر  يگزراش به بررس 13تا صفحه  2بررسي برنامه های ملي و اسناد باالدست  به گزارش اضافه گردیید و از صفحه 

 وضعیت حال حاضر  شبکه انرژی استان بوشهر مي باشد در ادامه اضافه شده است.گراف که نشاندهنده ارائه گردیده است. ضمن اینگه یک 

2 
 نظرنقطه

 ویرایش اول

رود يبرداری قرار گیرد، لذا انتظار میک بانک اطالعاتي فشرده برای تحلیل و ارزیابي وضعیت موجود و گذشته شبکه انرژی مورد بهره عنوانبهتواند مي درمجموعگزارش حاضر 

است که  ورتص نیا. تنها در ی تحلیلي تالش نمایدهامدلها و ای مناسب از شاخصتحقیقاتي اقتصاد انرژی در انتخاب بسته مؤسساتگیری از توان محققین در مشاور محترم با بهره

 ی مناسب در بخش انرژی استان باشد، امیدوار بود.هااستیسها و ی که بتواند پایه تدوین و طراحي برنامهاگونهبهتوان به تدوین و ارائه گزارشي تحلیلي مي
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 ی زیر بنایی شبکه انرژی(هایژگیوعنوان گزارش : بررسی و تحلیل اقتصادی ) تحلیل 

نقطه نظر در ویرایش 

 دوم
 .است داده ارجاع 3فصل سوم گام در موضوع تر جامع بررسي به را ناظر قبل مانند و نیست گویا بند این به مشاور پاسخ

 پاسخ تکمیلي

 به  منظور ارتقاء کیفي گزارش سعي گردید تا موارد زیر به این گزارش اضاف گردد:

 گزارش( 13تا  2بررسي اسناد باالدست و وضعیت شکل گیری و پیشنهادات و تحقق این اسناد در گزارش اضافه گردیده است.) صفحات  -1

 40تا  40رشد مصرف فرآورده های نفتي به گزارش اضافه شده است . صفحات ) رزش دالری و ارزش ریالي  به همراه مانند ا يشاخص هایي در زمینه مصرف فرآورده های نفت -2

 گزارش(

 گزارش 160تا  163صفحات  ست.شده ایک تحلیل کلي نیز در خصوص وضعیت کلي انرژی کشور  و اینکه به چه سمتي خواهد رفت در گزارش اضافه  -3

 پارساجناب دکتر  - دومداور 

1 

 نظرنقطه

 ویرایش اول
 راندمان نیروگاه گازی عسلویه چه میزان است؟

نقطه نظر در ویرایش 

 دوم
 مار را از خود نیروگاه استعالم نمودآاگرچه به ادعای محقق آمار راندمان نیروگاه گازی عسلویه در ترازنامه موجود نیست اما مي توان این  2در ارتباط با نقطه نظر شماره 

 پاسخ تکمیلي
دول ظرفیت اسمي  و ظرفیت عملي نیروگاه عسلویه به همراه راندمان این نیروگاه در سال اضافه گردیده است . در این ج 13به صفحه   0عسلویه جدول  به منظور ارائه راندمان نیروگاه

 ارائه شده است. 42و  41های 

2 

 نظرنقطه

 ویرایش اول

 برای تعیین کارایي انرژی و نیز از ابزارهای راهنما در دست هاگنالیس نیتریدیکلدر هیچ جای گزارش شاخص شدت انرژی مورد استفاده و تحلیل قرار نگرفته است. این شاخص از 

 است. گذاراناستیس

نقطه نظر در ویرایش 

 دوم

 يعنوان م ین ایراددر نامه ابتدای گزارش ویرایش دوم ادعا شده است که امار شدت انرژی استان در ترازنامه انرژی موجود نیست و در جایي دیگر در پاسخ به ا16در رابطه با نقطه نظر 

گیرد. از انجا که گزارش حاضر گزارش وضع موجود است الزم است در همین گزارش شاخص شدت انرژی استان ،  شود در گام سوم، فصل سوم تحلیل و مورد بررسي قرار مي

 بخشهای اقتصادی و... محاسبه، ارائه و تحلیل شود.

 گزارش ارائه گردیده است. 43صفحه  23شاخص شدت انرژی در جدول  پاسخ تکمیلي

3 

 نظرنقطه

 ویرایش اول

آمارهای  هاترازنامهکه از آمارهای استاني کشوری و جهاني در بخش گاز استفاده شده و این آمار مربوط به شهرستان نیست چرا که در  شوديماشاره  صراحتاًپاراگراف دوم  32در ص 

از شرکت گاز استان اخذ و  هاشهرستانبایست آمارهای مي حتماًموجود نبوده است. در این خصوص الزم است اعالم شود پژوهش حاضر مربوط به آمایش استان است و  هاشهرستان

 .کندينم گذاراستیسمورد بررسي و تحلیل قرار گیرد. وضعیت کلي جهاني و یا کشوری کمکي به 

نقطه نظر در ویرایش 

 دوم
 آمار مصرف گاز به تفکیک شهرستانها نیامده است. 12در جدول  12در خصوص نکته 

 گزارش اضافه گردید . منبع اطالعات از شرکت ملي پخش فراورده های نفتي منطقه بوشهر اخذ شده  است. 36میزان مصرف گاز به تفکیک شهرستان در صفحه  - 22جدول  پاسخ تکمیلي

1 

 نظرنقطه

 ویرایش اول
 از اطالعات وزارت نیرو ایران که دارای اعتبار بیشتری است استفاده شود. ایپديکیوی استفاده از اطالعات سایت جابههای ایران بهتر است گزارش مربوط به نیروگاه در

نقطه نظر در ویرایش 

 دوم
 سایت ویکي پدیا سایت علمي نیست و نیازی نیست به عنوان یک منبع مازاد معرفي شود.

 سایت ویکي پدیا از منابع گزارش حذف گردید. پاسخ تکمیلي

2 

 نظرنقطه

 ویرایش اول
--- 

نقطه نظر در ویرایش 

 دوم
 ها به خوبي انجام نشده است.تحلیل وضع موجود عرضه و تقاضای انرژی در استان و شهرستان

 پاسخ تکمیلي

 این گزارش اضاف گردد:به  منظور ارتقاء کیفي گزارش سعي گردید تا موارد زیر به 

 گزارش( 13تا  2بررسي اسناد باالدست و وضعیت شکل گیری و پیشنهادات و تحقق این اسناد در گزارش اضافه گردیده است.) صفحات  -1

 40تا  40رشد مصرف فرآورده های نفتي به گزارش اضافه شده است . صفحات ) رزش دالری و ارزش ریالي  به همراه مانند ا يشاخص های يدر زمینه مصرف فرآورده های نفت -2

 گزارش(

 گزارش 160تا  163یک تحلیل کلي نیز در خصوص وضعیت کلي انرژی کشور  و اینکه به چه سمتي خواهد رفت در گزارش اضافه شده است. صفحات  -3
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 ی زیربناییهایژگیوتحلیل  -1-2-3-3

 شبکه انرژی -1-2-3-3-3

 مقدمه

ایران که  . برای کشوری مانندباشديتوجه انرژی و نقش مسلط نفت و گاز ماقتصاد جهان نشانگر افزایش قابلانداز چشم

، تولید، ساله در اکتشاف صدکیفني  باسابقه  -دارای منابع عظیم نفت و گاز و از سوی دیگر دارای توان علمي سوکیاز 

 -جهیز علمينسبت به ت يالمللنیاز شرایط ب یریگتا با بهره کندياین موقعیت ایجاب م باشد،يفرآوری و صادرات نفت م

ني در میادین ف یورفني و سرمایه الزم برای توسعه منابع نفت و گاز،و همچنین ورود به بازارهای جدید انرژی به افزایش بهره

 و حتي کل بخش نفت و گاز خود مبادرت ورزد.

ته صنعتي، نیازمند کشورهای پیشرف سوکیای کشور به وجود آورده است، از یادشده فرصتي استثنائي بر يالمللنیب شرایط

ه توجشده کشور، عظیم و قابلانرژی خود هستند و از سوی دیگر ذخایر شناخته نیانرژی در پي تأم یهاواردات حامل

در نقاط  یذارگهیسرماانجام سریع اصالحات ساختاری برای جذب  برای. بنابراین وضعیت موجود، فرصت مناسبي باشنديم

دیگر کشور، اکتشاف میادین جدید هیدروکربوری، سرماطه گذاری در میادین هیدروکربوری خارج از منطقه خاورمیانه، 

 گذارانهیدر قراردادهای چندجانبه با سرما يزنتکنولوژی پیشرفته و افزایش قدرت چانه یریکارگارتقاء دانش فني و به

امنیتي و سیاسي در منطقه  یهاتیاز حساس شوديدر نقاط جدید سبب م یگذارهیطرفي سرما. از باشديم يالمللنیب

کاسته شود و همچنین قدرت انعطاف در جذب سرمایه خارجي را برای کشور افزایش داده و باعث افزایش  فارسجیخل

 .گردديم اورمیانهقدرت سیاسي و امنیتي کشور در منطقه خ

بط با عرفي عوامل ملي  و بین المللي مرتبررسي طرح های باالدست پرداخته و سپس به م در این مطالعه ، ابتدا به  رونیازا

فت و نانرژی و ایران پرداخته مي شود و سپس در قالب معرفي مراکز عمده تولید  و گاز صنعت نفتانرژی برق و آینده 

رگذارند یثتأو گاز استان  صنعت نفت  انرژی استان و  صادی که در آیندهها و عوامل اقتشاخصو گاز ، فرآورده های نفتي ، 

 است. و نقش آن موردسنجش و ارزیابي قرار گرفته فارسجیدر قالب بررسي جایگاه ایران در منطقه خل
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 بررسی اسناد باالدست مرتبط با انرژی و صنعت نفت و گاز 

ناد ، عمده ترین و اصلي ترین اسنادی که به نحوه اقدامات مرتبط با در بررسي اسناد سعي شده است که براساس زمان اس

 استان بوشهر در مقیاس ملي و منطقه ای مي پردازد، توجه شود انرژی و صنعت نفت و گاز 

در عین حال از آنجایي که عموماً اسناد مختلف با اهداف و رویکردهای متفاوت تنظیم مي شوند کاربرد آنها در مطالعات 

حت و یا اقداماتي که به نوعي عرصه استان را تي است که در انرژی استان و خصوصا صنعت نفت و گاز براساس اثرات آمایش

 تاثیر قرار مي دهند، در نظر گرفته شده است.

 اسناد براساس تاریخ و زمان تصویب و تهیه آنها طبقه بندی شده اند که بشرح زیر است:

 (1321طرح منطقه بندی قبل )-

 (1320آمایش ستیران )طرح -

 (1331) طرح آمایش نواحي تاثیرپذیر از حوزه گازی پارس جنوبي-

 (1333 )ضوابط ملي آمایش سرزمین

 (1334قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه کشور )-

 (1343)شهریور 1161سند چشم انداز توسعه استان بوشهر در سال -

 (1343)شهریور 1161بوشهر نظریه پایه توسعه استان-

 (1343استان بوشهر)آذر سند ملي توسعه -

 

 ((1321) بندی گروه بتلطرح منطقه

توسط گروه مشاوران بتل به درخواست سازمان برنامه و بودجه انجام  1321طرح منطقه بندی بتل طرحي است که در سال 

ه شده منطقه برنامه ریزی کشور شناخت گرفته است . در این طرح منطقه یازده که استان بوشهر در آن قرار دارد ، فقیرترین

،پیش بیني های انجام شده توسط کارشناسان گروه بتل حاکي از آن است که امکانات رشد اقتصادی این منطقه  است اما 

 بیش از هر منطقه دیگر مي باشد

 انرژیمرتبط با 1331اهم موارد مطرح شده در طرح منطقه بندی بتل ،:1جدول 

عنوان 

 سند 
 اهم ایده ها و اهداف مطرح شده در سند  11ویژگی های منطقه 

ی 
طرح منطقه بند

گروه بتل
اهمیت منطقه در اقتصاد کشور تنها در بخش های - 

 ماهیگیری و استخراج نفت 

  فقیرترین منطقه برنامه ریزی کشور-

 د.در بوشهر خواهد شازدیاد تولید نفت در دریا باعث افزایش فعالیتهای وابسته -
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عنوان 

 سند 
 اهم ایده ها و اهداف مطرح شده در سند  11ویژگی های منطقه 

نقش  11با احتساب استخراج نفت آبهای ساحلي در کل تولید این منطقه،منطقه -

)خوزستان(به 1صادرات کشور خواهد داشت و مانند منطقه -بیشتر در ترازو واردات

 تامین کسری واردات سایر مناطق کمک مینماید.

 

 

 (1320) طرح آمایش سرزمین ستیران

یران توسط شرکت مشاوران ستیران و به درخواست سازمان برنامه و بودجه )معاونت برنامه طرح آمایش سرزمین ست

 .انجام گرفته است1320ریزی،مرکز برنامه ریزی آمایش سرزمین ( در سال 

 :زیر است  شرحدر این طرح به  مرتبط با انرژی  استان بوشهرل و امکانات مسائ

 استقرار نخستین نیروگاه برق هسته ای ایران انتخاب شده است( یک مرکز آتي تولید نیروی برق)بوشهر برای-

گران بودن منابع آب)تامین آب،محدودیتي اصلي در امر توسعه شهر بشمار میرود،تقاضای فعلي آب،استفاده از منابع -

 بسیار گراني را ایجاب نموده است(

 :که برای استان بوشهر در نظر گرفته شده است،عبارتند از  دراز مدتی رهنمودها و هدف ها

بوشهر باید به یکي از قطب های توسعه در ساحل خلیج فارس تبدیل شود،این رشد بر روی وظیفه بندری آن )بوشهربندر 

حرکت  مشیراز(،و نیز مرکز خدماتي یک منطقه کشاورزی و نزدیکیش به منابع انرژی)گاز،نفت و برق هسته ای(و سرانجا

 .اولیه ای که کارهای اجرایي نظامي به آن داده است متکي است

به لحاظ موقعیت استراتژیک منطقه ای و اهمیت آن از نظر منابع حساس و  ،  در طرح آمایش سرزمیناصول کلي توسعه 

 ت. نقش برجسته این منابع در توسعه اقتصادی کشور، مورد تاکید خاص اس بر مبنای ارزشمند نفت و گاز 

 

 1331طرح آمایش نواحي تاثیرپذیر از حوزه گازی پارس جنوبي

، های نفتبنا به پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ووزارتخانه 3/1/1331وزیران درجلسه مورخ 

سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و به 20/11/1333مورخ 1616210641کشور و مسکن وشهرسازی موضوع نامه شماره 

ایران طرح آمایش نواحي تاثیرپذیر از حوزه گازی پارس ياستناد اصل یکصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوری اسالم

جنوبي را تصویب نمود:که این طرح در قالب چهار فصل ارایه شده است .فصل اول این طرح جهت گیری آمایشي نواحي 

تاثیرپذیر از حوزه گازی پارس جنوبي را مطرح مي کند .فصل دوم آن اقدامات و تکالیف دستگاههای اجرایي را مشخص 
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میکند فصل سوم به نظام اجرایي و تخصیص منابع اختصاص دارد و فصل چهارم نظارت و پیگیری طرح ها را در نظر میگیرد 

اهم موارد مطرح شده در خصوص منطقه ویژه  زیر در مواردی اصالح شده است .در جدول 20/1/1331.این طرح در تاریخ 

 شده است.  ارائه ت و نیروفی نزارتخانه هاپارس که در این سه مصوبه مطرح شده است به تفکیک و

و 1334و1331اهم موارد مطرح شده در مصوبات هیات وزیران در خصوص منطقه ویژه پارس )مصوبات سال:2جدول 

 (1333اصالحیه سال 

 1334مصوبه  اصالحیه -1333مصوبه 
 

 1331مصوبه 
 

 

امکان استقرار ساختگاه صنایع -

به گاز و پتروشیمي در  وابسته

فارس ودریای عمان و سواحل خلیج

همچنین صنایع پایین دستي وابسته به 

گاز و پتروشیمي را در استانهای 

بوشهر، هرمزگان و فارس با رعایت 

ضوابط زیست محیطي مطالعه و ارائه 

 ”.کند

( استقرار فازهای گازی و ساله 26برنامه دراز مدت )-

( 1شماره )رادر ساختگاههایدیگر واحدهای موردنیاز

تنبک و  2(، شماره )منطقه ویژه اقتصادی پارس جنوبي

مقام و نخیلو و سایرساختگاههای مناسب در  3شماره

ساحل دریا بین بوشهر وبندرعباس راتهیه و طبق مقررات 

 به اجرا گذارد.

امکان استقرار ساختگاه صنایع وابسته به گاز و -

فارس و دریای  پتروشیمي را در سواحل خلیج

 مطالعه و ارایه نماید.عمان

های ، مجتمعبرداری گازیاستقرار فازهای بهره-

 LNG،واحدهای GTL، واحدهای پتروشیمي

 . بیني شدههای پیشدرمحدوده

های مذکور در ماده تملک اراضي مناسب در محدوده -

 ( این تصویبنامه2)

لي ختوسعه خطوط انتقال گاز طبیعي جهت مصارف دا-

و صادرات با تاکید بر احداث خطانتقال گازاز منطقه 

ویژه اقتصادی پارس جنوبي به بندرعباس و شیراز و 

بخش  گذاریبوشهر به منظورایجاد فرصت سرمایه

استقرار سیستم مدیریت محیط زیستي در  -د  خصوصي

 منطقه

ها در عملیاتي کردن سیاست پیشگیری از تولید آالینده-

 گانه  3های درساختگاهواحدهای مستقر 

قطعي نمودن محدوده نهایي منطقه  -

 ویژه اقتصادی

تملک اراضي داخل محدوده منطقه  -

 ویژه با رعایت قوانین جاری

با همکاری جهاد کشاورزی و سازمان 

 حفاظت محیط زیست :

های تسریع در مطالعه و اجرای طرح -

آبخیزداری و کنترل سیالب به منظور 

سرمایه یکي محیطتامین امنیت فیز

 گذاری.

تسریع در تهیه و اجرای ارزیابي   - 

 ها.زیست محیطي هریک از طرح

های مناسب برای تهیه و اجرای طرح  - 

ها های ناشي از طرححفظ و رفع آسیب

به مجاور )در مناطق زیستي حساس

 تشخیص سازمان حفاظت محیط زیست(

های شیالتي انطباق و سازگاری طرح - 

های بهره ساحلي و طرحدر محدوده های

 برداری از معادن با شرایط نوین منطقه.

 

 وزارت نفت

مطالعه احداث پست چهارصد  -

کیلو ولت در شهرستان خنج یا 

شهرستان الر برای تکمیل شبکه 

انتقال نیرو با رعایت ضوابط زیست 

 ”.محیطي

م آب شیرین مورد نیاز نواحي تعیین و تأمین حج -الف 

 ده آینبیست سال تاثیرپذیر در افقهای مختلف طي

تهیه طرح جامع آب و فاضالب برای کلیه نقاط  -ب 

شرح مسکوني که در نواحي تحت تاثیر حوزه گازی به

 گیرند.( قرار مي3ماده )

اجرای عملیات خط انتقال آب منطقه -

 از طریق سد تنگ دوک
 وزارت نیرو
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 1334مصوبه  اصالحیه -1333مصوبه 
 

 1331مصوبه 
 

 

ـ بررسي احداث خط دوم انتقال  

آب از سد سلمان فارسي به الر و 

بندر چارک به منظورتأمین آب 

شرب و صنعتي در نواحي تحت 

تأثیر پارس جنوبي با رعایت ضوابط 

 زیست محیطي.

ـ مطالعه احداث سد مخزني هایقر  

در شهرستان فیروزآباد با رعایت 

 ضوابط زیست محیطي.

برآورد میزان برق موردنیاز در منطقه تا افق بیست  -ج  

نیروگاههای نمودن مقدمات احداث سال آینده و فراهم

جدید با اولویت مصرف گاز و با در نظر گرفتن امکان 

 مشارکت بخش خصوصي

 بررسي توسعه ظرفیت نیروگاههای موجود در منطقه  -د 

توسعه خطوط انتقال نیرو در نواحي تاثیرپذیر از  -هـ 

 ریسراسحوزه گازی پارس جنوبي و اتصاآلن به شبکه

بررسي و امکان سنجي  -مخزني باغان ز احداث سد  -و 

 احداث خط دوم انتقال آب از سدکوثر 

های آبرساني جدید و طراحي و ایجاد شبکه-ح 

های انتقال موجود به منظور تأمین آب بازسازی شبکه

 مورد نیازشرب و صنعت نواحي تحت تاثیر

 

 (1333 )ضوابط ملي آمایش سرزمین

 را ها استان فضایي توسعه شکل گیری چگونگي که است هایي سیاست و راهبردها شامل سرزمین، آمایش ملي ضوابط

بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و  0/3/1333هیئت وزیران در جلسه مورخ  .دهند مي نشان ملي توسعه دیدگاه از و آینده در

برنامه ریزی کشور و به استناد اصل یکصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوری اسالمي ایران ضوابط ملي آمایش سرزمین 

ي ترین راهبردهای بند است که طي آن اصل 33این تصویب نامه خود شامل  1ماده تصویب نموده است .ماده  12را در 

نیز ساز و کارهای اجرایي این راهبردها را تعیین نموده است . احکام و ضوابط  12الي  2آمایشي کشور تبیین شده است . مواد 

ز نزدیکي ا به لحاظ موضوعي  مندرج در این سند به شکل خاص به استان بوشهر اشاره ای  نداشته است اما آن ضوابطي که

 از جمله موارد : شده است  ارائهی استان برخوردار است ، در ادامه بیشتری با  ویژگیها

تأکید بر توسعه صنایع شیمیایي و پتروشیمي، صنایع و معدني )ذوب فلزات و کانیهای غیر فلزی(، صنایع مرتبط با حمل  -

 .به عنوان صنایع اولویت دار، با توجه به مزیتهای نسبي کشور در این صنایع ICTونقل و صنایع 

افزایش ظرفیتهای اکتشاف و بهره برداری از ذخایر عظیم نفت و گاز و استفاده از این منابع در راستای توسعه فعالیتهای  -

صنعتي مبتني بر تقویت صنایع باال دستي و پایین دستي نفت و گاز و تکمیل زنجیره های تولید، با تأکید بر اولویت بهره 

 ور مواد خام نفتي.برداری از میادین مشترک و کاهش صد
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تاکید بر توسعه فعالیتهای صنعتي مبتني بر نفت و گاز درمناطق مواجه با محدودیتهایي برای توسعه سایر فعالیتهای -

اقتصادی و برخوردار از اهمیت استراتژیک، از جمله مناطق کمتر توسعه یافته سواحل خلیج فارس با توجه به خطوط انتقال 

 گاز و پتروشیمي و امکان توسعه آنها. مواد و فرآورده های نفت،

توجه ویژه به صنایع انرژی بر در تلفیق مزیت نسبي برخورداری از ذخایر معدني و مزیت نسبي برخورداری از منابع -

انرژی، به خصوص گاز و استقرار آنها در نقاط واقع بر کریدورها و محورهای حمل ونقل بین المللي، با اولویت استقرار در 

 تخصصي انرژی در سواحل خلیج فارس با هدف توسعه صادرات مناطق

 

 (1334قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه کشور )

ماده تدوین شده است  در برنامه  231در 12/16/1334( مصوب 1346-1341قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسالمي )

 مي گیرد و موارد مربوط به انرژی به شرح ذیل است:قرار پنجم ،تثبیت مباني رشد اقتصادی و رفاه اجتماعي مورد تاکید 

 نفت و گاز 

  122 ماده

 نیاز تولید مورد و توسعه اکتشاف، پروانه صدور به نسبت رقابتي، شرایط و فضا ایجاد با است مجاز نفت وزارت -الف

 تولید ظرفیت با حفظ شده صیانت تولید افزایش و گاز و نفت میدانهای توسعه برای ظرفیتها حداکثر از برداری بهره برای

 با طبیعي گاز مکعب میلیون متر پنجاه و دویست و خام نفت بشکه میلیون یک روزانه اضافه تولید سقف تا 1334 سال

 در طرحها اقتصادی و توجیه فني تصویب از پس جنوبي، پارس گاز میدان توسعه بر تأکید با مشترک، میادین اولویت

 :نماید اقدام زیر روشهای از با استفاده معاونت با نامه موافقت مبادله نیز و سنواتي بودجه قوانین در درج و اقتصاد شورای

 گاز و نفت میادین در معین زماني دوره در تولید توسعه، اکتشاف، روشهای انواع از استفاده-1

  «عنوان به انرژی را بخش در نظام کلي سیاستهای و  کشور ساله بیست انداز چشم سند مبنای بر است مکلف دولت -ب

 انرژی بخش باالدستي کارشناسي سند کامل پشتوانه با و  رهبری معظم مقام سوی از ابالغي » کشور انرژی راهبرد ملي سند

 مجلس تصویب به و تهیه قانون برنامه تصویب از پس ماه شش حداکثر ظرف ساله پنج و بیست زماني دوره یک برای

 .برساند اسالمي شورای

 پاک های انرژی

 132ماده 

 :انجام دهد را زیر اقدامات برنامه طول در دولت برق، تولید برای ای هسته انرژی از آمیز صلح استفاده منظور به -ب
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 ای هسته انرژی از برق تولید ساله بیست برنامه تدوین

 ای هسته سوخت چرخه توسعه و ای هسته نیروگاههای احداث برای یابي مکان

 ای هسته های نیروگاه احداث برای خارجي و داخلي گذاری سرمایه مختلف روشهای از استفاده

 کشور در نیروگاه ساخت جهت ای هسته نیروگاه سازنده فني دانش صاحبان از گیری بهره و همکاری

 کشور داخل در ای هسته های نیروگاه نیاز مورد سوخت تأمین برای ریزی برنامه

 منظور و به ای هسته آمیز صلح اهداف راستای در کشور در تحقیقاتي ای هسته رآکتورهای احداث جهت ریزی ه برنام

 ای هسته کشاورزی و تحقیقاتي فعالیتهای رادیوداروها، تهیه و تأمین

 کشور داخل در ای هسته سوخت اولیه مواد تأمین و اورانیوم اکتشاف جامع برنامه تهیه

 

 (1343)1161بوشهر در سال سند چشم انداز توسعه استان 

)شامل استان بوشهر و فارس (،که  توسط دفتر برنامه ریزی  2و سند چشم انداز منطقه  سند چشم انداز توسعه استان بوشهر

بازبیني شده است  و غیر مصوب میباشد . چشم انداز منطقه با توجه به  43و بودجه تهیه شده است ،  در شهریور ماه  سال 

جهت گیری های آمایش سرزمین و همچنین با عنایت  ،از توسعه و نظریه پایه توسعه استانهای بوشهر و فارساسناد چشم اند

مهوری در افق چشم انداز بیست ساله نظام ج ،انرژی دی و طبیعي این استانها در حوزه اقتصا،فرهنگي،به ظرفیت های اجتماعي

  ائه مي باشد.زیر قابل ار در قالب جدول  واسالمي  تدوین شده است  

 مرتبط با انرژی)استان بوشهر و شیراز (،3سند چشم انداز توسعه استان بوشهر و چشم انداز منطقه :3جدول 

عنوان 

 سند
 ویژگی های منطقه در افق چشم انداز چشم انداز منطقه )بوشهر و فارس ( چشم انداز استان بوشهر

سند چشم انداز توسعه استان
 

بوشهر در
 

سال 
1161

و چشم انداز منطقه )استان 

س (
بوشهر و فار

 

 

 نایعص و نو هایانرژی هیدروکربني، انرژی تولید ملي قطب-

  پتروشیمي دستي پایین

 و نفت ،دریایي زیستي، پیشرفته هایفناوری توسعه کانون-

 الملليبین سطح در نوین هایانرژی و پتروشیمي و گاز

توسعه یافته، به عنوان کانون جدید منطقه ای خواهد بود 

جمعیتي کشور،برخوردار از جاذبه های -اقتصادی

گردشگری فرهنگي، تاریخي، طبیعي و دریایي،دارای 

ینه های دانش پایه در زم اقتصادی پویا مبتني بر فعالیت

های نفت و گاز و پتروشیمي،دریا،تجارت ،آبزی پروری 

بر  تاکیدني با و کشاورزی و تعامل سازنده در عرصه جها

 کشورهای حوزه خلیج فار

کانون توسعه انرژی های هیدروکربني و نوین بر پایه -

 کاربرد فناوری های برتر

دارای جایگاه ممتاز در تولید و صدور فناوریهای -

کشاورزی  ،زیستي دریایي،پیشرفته مرتبط با نفت و گاز

  ICTصنایع الکترونیک و اطالعات و ارتباطات ،

 

 

 (1343پایه توسعه استان  )نظریه 

بازبیني شده است و غیر مصوب  43نظریه پایه توسعه استان  بوشهر توسط دفتر برنامه ریزی و بودجه تهیه و در شهریور ماه 

های انداز بلند مدت توسعه کشور، نظریه پایه توسعه ملي و  جهت گیریمیباشد.  این سند ،در راستای تحقق اهداف چشم



تحل  یربرس  بوشهر ی استانزیربرنامهسازمان مدیریت و   
تحل یاقتصاد لی و 

 (یشبکه ارنژ ییبناریز یاهیگ ژیو لی )

 

 5002212B0021303012RE103960813 م 

 
11 

های اصلي برای استان و راهبردهای اصلي  در راستای و با توجه به سند چشم انداز توسعه استان، مأموریتآمایش سرزمین 

 .دستیابي به ماموریت  را ارایه کرده است

 3313عملکردهای تخصصی و حایز اهمیت استان بوشهر  در سند نظریه پایه توسعه استان بوشهر ،غیر مصوب ،:4جدول 
عملکردهای تخصصی و حایز اهمیت استان 

 بوشهر در سند نظریه پایه توسعه استان

مهمترین کارکردهای تخصصی در 

 هربخش
 جهت گیری های عمده در بخش مورد نظر

 

 

 انرژی

 نفت و گاز و پتروشیمي -

 وجود نیروگاه اتمي -

 

 

توسعه صنایع پایین دستي نفت و گاز و پتروشیمي با -

فناوریهای نوین و با تاکید بر مالحظات بهره گیری از 

 زیست محیطي و ضوایط پدافند غیرعامل

ایجاد و تقویت مراکز خدمات پشتیبان تولید صنایع -

 نفت و گاز در استان 

رفع تنگناهای ساختاری تعامل مناسب بین استان و -

 صنایع مستقر در این بخش

های نو و تجدید پذیر برداری از انرژیتوسعه بهره-

 انند استفاده از انرژی خورشید و دریا م

 

 (1343استان بوشهر)سند ملي توسعه 

 است.بازبیني شده  1343سند ملي توسعه استان بوشهر توسط دفتر برنامه ریزی و بودجه تهیه و در آذر ماه 

 سعههای تو÷ترین قابلیتاصلی عنوان سند
 اقدامات اولویت دار و محرك توسعه استان

 اقدامات اولویت دار نظربخش مورد 

 

سند
 

ملي
  

توسعه استا
ن بوشهر

 

  

جایگاه برتر استان بعنوان قطب ملي -

 تولید انرژی

استقرار پایانه صدور نفت خارگ -

بعنوان اصلي ترین پایانه صادراتي 

  نفت کشور

امکان گسترش وتوسعه فعالیتهای -

 در سابقه دیرینهبازرگاني باتوجه به 

بنادر متعدد  ازامرتجارت،برخورداری 

 تاسیسات بندری  تجاری و
 
 

 وزارت نیرو 

باهوش  ،چمشیر  ،دشت پلنگ،باغان  ،تکمیل ساختمان وتوسعه شبکه های آبیاری  سدهای دالکي ،احداث -

 و خائیز. 

 تکمیل شبکه های آبیاری سد رئیسعلي دلواری-

حلي استان از جمله شهرستانهای مورد نیاز در نوار ساCHP احداث آب شیرین کن ها و ترجیحا واحدهای 

 کنگان و عسلویه. ،دیر ،دلوار ،گناوه،دیلم 

دیلم و گناوه( و مطالعه و اجرای ،تسریع در اجرا و اتمام شبکه فاضالب شهرهای ساحلي استان )بوشهر-

 فاضالب سایر شهرهای استان

 ایجاد پست های فوق توزیع و خطوط انتقال-

 برق شهری و روستایي توسعه، بازسازی شبکه های توزیع-

 و چاه های کشاورزی سایتهای پرورش میگو ،تامین برق مورد نیاز  شهرکهای صنعتي-
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 سعههای تو÷ترین قابلیتاصلی عنوان سند
 اقدامات اولویت دار و محرك توسعه استان

 اقدامات اولویت دار نظربخش مورد 

   وزارت نفت 

تصویب و استقرار طرح های ملي و بزرگ مقیاس در ،ارتقاء همکاریها و مشارکت استان در مراحل تعریف -

 پهنه سرزمیني استان.

بر ، پتروشیمي ، پاالیشگاه وصنایع پایین دستي آن در سطح استان با  زمینه سازی برای ایجاد صنایع انرژی-

   هماهنگي وزارت صنایع

 هاو نواحي صنعتي و روستاهای پرجمعیت.های گاز رساني به شهرها ، صنایع ، شهرکطرح تکمیل -

 شتوسعه راهبردی ایستگاههای سنجش کیفي هوای محیطي در استان بوشهر توسط وزارت نفت جهت پای-

 و مستندسازی اثرات زیست محیطي  صنایع مرتبط

انرژی پارس به کاربرد تکنولوژیهای نوین باحداقل  -الزام پاالیشگاههای جدید االحداث در منطقه اقتصادی-

 انتشار آالینده ها به محیط

ای فرهنگي و اقتصادی در راستای ایف ،الزام شرکتهای بزرگ مستقر در استان به اجرای پروژه های اجتماعي-

 نقش مسئولیت اجتماعي

 آبرساني به شهرستان جم از خط کوثر-

 دیر -تکمیل بزرگراه بوشهر-

 درصد از سهمیه مشاغل طرح های صنایع نفت و گاز به داوطلبان بومي استان 26اختصاص حداقل -

 نیروگاه اتمي

 عي الزام نیروگاه اتمي به ایفای مسئولیت اجتما-

پیماني و قراردادی در طرح ،های مشاغل رسميدرصد از سهمیه26الزام نیروگاه اتمي به اختصاص حداقل --

 های توسعه و بهره برداری از نیروگاه به داوطلبان بومي استان

 الزام نیروگاه اتمي به رعایت استانداردهای زیست محیطي.-

 ساکنان روستاهای هلیله و بندرگاه.اجرای تعهدات نیروگاه اتمي در خصوص جابجایي -

احداث ،طراحي  ،اجرای الزامات پدافند غیرعامل از قبیل ارائه آموزشهای همگاني در مواقع اضطراری-

 راههای خروجي و زیرساخت ها و امکانات مورد نیاز در مواقع بحران

ر ملي و بزرگ مقیاس د تصویب و استقرار طرح های،ارتقاء همکاریها و مشارکت استان در مراحل تعریف -

 پهنه سرزمیني استان

 

 نچه که در این اسناد بسیار مشهود است تاکید بسیار بر نقش استانآبا توجه به بررسي اسناد ملي و منطقه ای باالدست، 

نفت االی ب حجم ذخایر زبا توجه به اینکه استان به لحاظ برخورداری ا است.درزمینه توسعه سرمایه گذاری در بخش انرژی 

ش برای ین نقبه نوعي قطب انرژی نفت و گاز مي باشد و همچنین تامین برق با استفاده از انرژی هسته ای است. ا و گاز، 

وارد مهای انجام شده که در ادامه بندهای مختلف گزارش ارائه مي گردد نشان مي دهد  ياز طرفي بررساستان منطقي است.

نرژی استان در اسناد باالدست به لحاظ کالبدی و فضایي نمود  پیدا کرده است  از شاخص و تاثیرگذار مطرح شده مرتبط با ا

در حوزه گاز پارس جنوبي ، و یا ساخت  3، 2،  1جمله شکل گیری و تحقق نیروگاه  اتمي بوشهر و یا سایت های پارس 

انسیل های  موجود  و حد استفاده از پت نیروگاه سیکل ترکیبي گناوه  شکل گرفته اند اما به لحاظ کیفي این توسعه همچنان به
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رفته است ته شکل گاستان بوشهر را که طي سال های گذشوضعیت ساختار شبکه انرژی  گراف زیر مطلوب نرسیده است.

 نشان مي دهد.

 وضعیت شبکه کالن انرژی استان بوشهرگراف 

 
 

 برق -1-2-3-3-3-1

اصلي و تبیین وضعیت موجود شبکه انرژی برق در استان بوشهر اختصاص دارد. دوره  یهايژگیودر این فصل به بیان 

برنامه توسعه چهارم  یهاسال درواقعکه  باشديم 1333-1343 یهاسالمطالعه بر اساس چارچوب طرح آمایش سرزمین استان 

 ٔ  نهیدرزمعمده  یهاشاخصبررسي  از: محاسبه و اندعبارت يموردبررساهم موضوعات . ردیگيم دربرو پنجم توسعه را 

میان  یهااخصشظرفیت تولید، میزان تولید و مصرف انرژی برق ، مشخصات تأسیسات موجود در شبکه برق استان و مقایسه 

 . مي کنددیدی تحلیلي ایجاد  یااندازهتا  کشوراستان و 

 یل مراکز عمده تولید برق اختصاصاین قسمت از شرح خدمات مشتمل بر چهار بخش است. بخش اول به بررسي و تحل

 یهااخصش. بخش سوم به بررسي شوديمدارد. در بخش دوم به میزان دسترسي مناطق مختلف شبکه برق استان پرداخته 
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برق  شبخیانرژو بخش چهارم نیز به بیان اجمالي مبادالت  شوديم شدهپرداختهمختلف استان  یهابخشمصرف برق در 

 استان اختصاص دارد. 

تحلیل مراکز عمده تولید برق)ظرفیت تولید، میزان تولید، سهم تولید برق به تفکیک  -1-2-3-3-3-1-1

 کشور( کلبهنوع نیروگاه نسبت 

از  یکي به عنوان توانيمحرارتي را   یهاروگاهین. ردیپذيممختلف انجام  یهاروگاهینتولید انرژی برق از طریق 

به  کشور را ازیموردنبخش تولید و تأمین انرژی برق  نیترياصل هاروگاهینمتداول در جهان نام برد. این  یهاروگاهین

 بخاری ، گازی ، سیکل ترکیبي و یهاروگاهین. شونديمحرارتي، خود نیز طیف وسیعي را شامل  یهاروگاهین. دارندعهده

 1 .شونديمحرارتي محسوب  یهاروگاهیناز زیرمجموعه  يجزئدیزلي 

حرارتي تحت پوشش وزارت نیرو نشان  یهاروگاهینبررسي ظرفیت اسمي و متوسط ظرفیت عملي  1با توجه به نمودار 

 11014و  11311بخاری به ترتیب با ظرفیت  یهاروگاهینباالترین ظرفیت اسمي و متوسط ظرفیت عملي متعلق به  دهديم

 .باشديممگاوات 

یار کمي بخاری و دیزلي فاصله بس یهاروگاهیندر  دهديمنشان  هاروگاهینمقایسه ظرفیت اسمي با متوسط ظرفیت عملي 

 بین دو ظرفیت اسمي و عملي وجود دارد.

 )مگاوات(1332حرارتی کشور تحت پوشش وزارت نیرو در سال  یهاروگاهین : مقایسه ظرفیت1نمودار 

 
 1332ترازنامه انرژی : مأخذ

                                                      
 32برق و انرژی ، صفحه  ، معاونت امور 1341ترازنامه انرژی  -1

نیروگاه های بخاری نیروگاه های گازی
نیروگاه های سیکل 

ترکیبی
نیروگاه های دیزلی

(مگاوات)ظرفیت اسمی  11841 7925 4275 439

(مگاوات)متوسط ظرفیت عملی  11619 6201 3463 284
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 یهاروگاهینباالترین راندمان مربوط به  این است که، حرارتي کشور یهاروگاهیندر  توجهقابل، نکته 1به لحاظ راندمان

 .  باشديمدرصد  2461گازی با  راندمان  یهاروگاهینراندمان متعلق به  نیترنییپادرصد و  1260سیکل ترکیبي با راندمان 

 1332حرارتی کشور تحت پوشش وزارت نیرو در سال  یهاروگاهینراندمان : 3جدول 

 راندمان )درصد( متوسط ظرفیت عملی )مگاوات( ظرفیت اسمی )مگاوات( نام نیروگاه

 %3061 11014 11311 بخاری یهاروگاهین

 %2461 0261 0422 گازی یهاروگاهین

 %1260 3103 1202 سیکل ترکیبي یهاروگاهین

 %3161 231 134 دیزلي یهاروگاهین

  1332:ترازنامه انرژی مأخذ

 استان بوشهر یهاروگاهینمعرفی 

 یبرداربهرهبه  1342)به استثنای نیروگاه گناوه که در سال شوديمنیروگاه تولید  0انرژی برق در استان بوشهر توسط 

 شدهدادهنشان  1رسیده است و در این مطالعات به لحاظ آماری در نظر گرفته نشده است و تنها موقعیت مکاني آن در نقشه 

  ،نیروگاه سیکل ترکیبي 3، نیروگاه گازی  2شامل  1342تا پایان سال  تولید برق موجود در استان بوشهر یهاروگاهین. است (

، گان بوشهر و کن یهاروگاهینگازی استان شامل  یهاروگاهینوگاه اتمي بوده است. یک نیر وو گازی  نیروگاه دیزلي 1

به عنوان  خارک  و نیروگاه اتمي نیز در  یو گاز نیروگاه دیزليسیکل ترکیبي  در عسلویه ،کنگان و گناوه و  یهاروگاهین

 یامنطقهاست .)برق  مشاهدهقابل 1قشه شماره در ن هاروگاهینکه موقعیت این  باشديمنها نیروگاه اتمي کشور در بوشهر ت

نیروگاه استان  نیتريمیقد. باشديم. یک نیروگاه گازی نیز متعلق به بخش خصوصي است که در عسلویه واقع استان فارس (

مناطق عملیاتي شرکت نفت فالت  نیتريمیقدمنطقه خارک به عنوان یکي از  بوشهر نیروگاه قدیمي جزیره خارک است. 

ها المعرفي و از همان س فارسجیخلهای اصلي تولید نفت دریایي کشورمان در به عنوان یکي از قطب 1333قاره ایران از سال 

ور است که ، دیزل ژنراتساتیتأسشده است. یکي از این  یاندازراهدر این منطقه عملیاتي  ازیموردنو تجهیزات  ساتیتأسنیز 

 .است  شدهخارجاز سرویس  اکنونهماضطراری نصب شد و  یهازمانبرق کارخانه و کمپ در  نیتأمبرای  1313سال  در

شد تا  یاندازراهنیز  (NORDBERG) دیزل ژنراتور 1313خانه در جزیره خارک در سال اندازی اولین کارهمزمان با راه

میالدی و  1421این دیزل ژنراتور که سال ساخت آن به سال  .داضطراری برق کارخانه و کمپ را تأمین کن یهازماندر 

از نوع  و سیستم کنترل آن نیز شوديم، به صورت سیستم استارت دیزل هوایي روشن و خاموش گردديبازمکشور آمریکا 

از رده خارج شد اما با توجه به اینکه ژنراتور  1332این دیزل ژنراتور در سال .ای و سوخت مورد مصرفش گازوییل استرله 

                                                      
ی آماری استان بوده است. محاسبه راندمان، با استناد به تعریف ارائه شده در سالنامه آماری هاسالنامهی انرژی وزارت نیرو و هاترازنامهراندمان ارائه شده در گزارش با استناد به جداول ارائه شده در    2

حرارتي از طریق فرمول زیر به دست ی هاروگاهینکیِلوکالری است. بازده واحدها با  306ثابت  طوربهه به اینکه انرژی حرارتي یک کیلووات ساعت برق با توج :باشديمبه شرح زیر 1342استان بوشهر 

 166ساعت برق تولید شده( *  لوواتیک/ انرژی حرارتي مصرفي)به ازای یک  306: بازده ) درصد( = )  دیآيم
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چهار دستگاه  اکنونهم.شودبسیار قدیمي است، از مکان خود خارج نشد و همچنان از آن نگهداری مي یهادستگاهفوق از 

سال( تاکنون  40میالدی )بیش از  1401، از سال که  کننديمبرق منطقه را تأمین   TD-4000  توربوژنراتور از نوع راستون

  .دهي هستنددر حال سرویس

حسوب م توانينمرا به عنوان نیروگاه اصلي استان  آن دهديماین نیروگاه تنها به جزیره خارک سرویس  کهیيازآنجا

 نمود.

 نیروگاه گازی متمرکز پارس جنوبی :

 412با ظرفیت تولید  گازیاز نوع های نیروگاهو یکي از  های گاز پارس جنوبيپاالیشگاهاین نیروگاه در مجاورت 

( در زمیني به زیمنس)توگا، تحت لیسانس  مپناساخت  V4162مگاواتي مدل  120٫2 گازیواحد  0است که شامل  مگاوات

 است. هکتار 23مساحت 

، شامل مگاوات 136. طرح توسعه نیروگاه به سیکل ترکیبي، با ظرفیت تولید . باشديمواحد  12این نیروگاه قابل ارتقا به 

مگاوات خواهد رسید. این نیروگاه  به عنوان نیروگاه صنایع  1122مگاواتي است که مجموع تولید آن به  106 بخارواحد  3

 .شوديمبزرگ در استان محسوب 

 نیروگاه گازی بوشهر:

با ظرفیت اسمي  گازیاز نوع  های ایراننیروگاه(، یکي از 1321) تأسیس  بوشهردر ورودی شهر  نیروگاه گازی بوشهر

یروگاه گازی بوشهر ن است. آلستوم F-GE2دل م ژنراتورهایمگاواتي با  22 گازیواحد  3است که شامل  مگاوات 02تولید 

با توجه به شرایط کارکرد واحدها و شرایط جوی دارای متوسط  نیروگاههای کشور است. این ترین نیروگاهیکي از قدیمي

اصلي  یهاروگاهینضمن اینکه به عنوان یکي از  1.باشديمدرصد در سال  1462مگاوات برق  و راندمان  21ظرفیت عملي 

 .شوديماستان محسوب 

راندمان که  دهديمنشان   و کنديم ارائهرا  ساله و بر اساس آمار 16وند  بررسي راندمان این نیروگاه در طول ر2نمودار 

روند نزولي خود را آغاز و در   1334بوده است اما از سال  1333در سال  آن اوج  نقطهدارای نوسان بوده هرچند که نیروگاه 

 ابتدای دهه نود شمسي این روند نزولي ادامه یافته است.

                                                      
 102، ص 1342ترازنامه انرژی  -2

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%A7%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%DA%AF%D8%A7%D8%B2_%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%B3_%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA_%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%DA%AF%D8%A7%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%DA%AF%D8%A7%D9%87_%DA%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%DA%AF%D8%A7%D9%87_%DA%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DA%AF%D8%A7%D9%88%D8%A7%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D9%86_%DA%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D9%86_%DA%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%BE%D9%86%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%BE%D9%86%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%DB%8C%D9%85%D9%86%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%DB%8C%D9%85%D9%86%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DA%AF%D8%A7%D9%88%D8%A7%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DA%AF%D8%A7%D9%88%D8%A7%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D9%86_%D8%A8%D8%AE%D8%A7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D9%86_%D8%A8%D8%AE%D8%A7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%88%D8%B4%D9%87%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%88%D8%B4%D9%87%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B3%DB%B5%DB%B4
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA_%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%DA%AF%D8%A7%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%DA%AF%D8%A7%D9%87_%DA%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%DA%AF%D8%A7%D9%87_%DA%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DA%AF%D8%A7%D9%88%D8%A7%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DA%AF%D8%A7%D9%88%D8%A7%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D9%86_%DA%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D9%86_%DA%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%98%D9%86%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%98%D9%86%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%84%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%84%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%DA%AF%D8%A7%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%DA%AF%D8%A7%D9%87
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 )درصد(1332-1333 سالهده بوشهر درروندراندمان نیروگاه گازی :2نمودار 

 
 1332-1363:ترازنامه انرژی  مأخذ

 نیروگاه گازی کنگان :

) تأسیس  ،فجرجم پاالیشگاه گازکیلومتری شرکت  12و در  شهرستان جمنیروگاه گازی کنگان در قسمتي از توابع 

 است. F2-MARK1مدل  گازیواحد  0است که شامل  مگاوات 101با ظرفیت تولید  گازیهای نیروگاه(، یکي از 1301

به شبکه  132KVبه پست  00KVکند و توان تولیدی آن از طریق پست بالفصل ر ميکا گاز طبیعيبا سوخت  نیروگاهاین 

ایط جوی رد واحدها و شربا توجه به شرایط کارک نیروگاهگردد و در فصول مختلف سال فعال است این سراسری منتقل مي

 .باشديم1342درصد در سال  2663مگاوات برق و راندمان  110دارای متوسط ظرفیت عملي 

ساله دارای نوسان بسیار شدید و ناپایدار  16راندمان این نیروگاه در طول روند  مشخص است  3که در نمودار  طورهمان

و باالترین نقطه  1333نقطه راندمان نیروگاه در سال  نیترنییپاو  دهديمکه یک روند سینوسي را  نشان  طوریه بوده است ب

 بوده است . 1346در سال 

1383 1384 1385 1386 1387 1388 1389 1390 1391 1392

راندمان نيروگاه گازي بوشهر 20.3 18.5 20.1 20.4 21.1 21.7 21.2 20.4 19.9 19.5

16

17

18

19

20

21

22

سال

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%AC%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%AC%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%A7%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%DA%AF%D8%A7%D8%B2_%D9%81%D8%AC%D8%B1%D8%AC%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B3%DB%B7%DB%B4
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA_%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%DA%AF%D8%A7%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA_%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%DA%AF%D8%A7%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%DA%AF%D8%A7%D9%87_%DA%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%DA%AF%D8%A7%D9%87_%DA%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%DA%AF%D8%A7%D9%87_%DA%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D9%86_%DA%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D9%86_%DA%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%DA%AF%D8%A7%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%DA%AF%D8%A7%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D8%A7%D8%B2_%D8%B7%D8%A8%DB%8C%D8%B9%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D8%A7%D8%B2_%D8%B7%D8%A8%DB%8C%D8%B9%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%DA%AF%D8%A7%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%DA%AF%D8%A7%D9%87
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 )درصد(1332-1333 سالهده درروند: راندمان نیروگاه گازی کنگان 3نمودار 

 
 1332-1363:ترازنامه انرژی  مأخذ

 نیروگاه گازی عسلویه:

و در مجاورت  منطقه ویژه اقتصادی پارس جنوبيکیلومتری  22عسلویه واقع در  B.O.Oاین نیروگاه معروف به نیروگاه 

مگاواتي مدل  120٫2 گازیواحد  0است که شامل  مگاوات 412با ظرفیت تولید  گازیهای نیروگاهیکي از  بستانوروستای 

V4162  ( در قالب طرح زیمنس)توگا، تحت لیسانس  مپناساختB.O.O  ،مالکیت( در زمیني به مساحت یبرداربهره)ساخت ،

 است.  هکتار 123

فاقد  باشديم سیتأسالزم به توضیح است نیروگاه گازی عسلویه توسط گروه مپنا احداث شده است و از آنجائیکه تازه  

 سال قابل بررسي نیست.  16. از این رو راندمان آن در طول باشديم سالهدهروند 

 33به ترتیب برابر انرژی وزارت نیرو،با استناد به ترازنامه  1342 و  1341سال دو البته راندمان این نیروگاه خصوصي در

 وضعیت ظرفیت اسمي و عملي این نیروگاه در این دو سال به شرح ذیل است. درصد بوده است. 3162

 1332 و 1331 سال ( درBOO)  عسلویه روگاهیراندمان ن: 6جدول 

 راندمان )درصد( متوسط ظرفیت عملی )مگاوات( ظرفیت اسمی )مگاوات( سال

1341 421 322 3366% 

1342 421 326 3162% 

 1342، 1341مأخذ :ترازنامه انرژی

 در تولید انرژی برق استان  جایگاه بخش خصوصی

رتولید برق استان بوشهر  مي توان از دو نیروگاه عسلویه و گناوه نام برد که جمعا به به لحاظ جایگاه بخش خصوصي د

درصد از ظرفیت نیروگاه های بخش خصوصي کشور را در استان بوشهر شامل  11و ظرفیت عملي  1360لحاظ ظرفیت اسمي 

1383 1384 1385 1386 1387 1388 1389 1390 1391 1392

راندمان نيروگاه گازي کنگان 21.1 21.3 21.3 20.9 20 19.8 21.3 21.3 20.4 20.8

18.5

19

19.5

20

20.5

21

21.5

22

سال

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87_%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87_%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C_%D8%A7%D9%86%D8%B1%DA%98%DB%8C_%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87_%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87_%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C_%D8%A7%D9%86%D8%B1%DA%98%DB%8C_%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%88
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%88
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA_%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%DA%AF%D8%A7%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA_%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%DA%AF%D8%A7%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%DA%AF%D8%A7%D9%87_%DA%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%DA%AF%D8%A7%D9%87_%DA%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%DA%AF%D8%A7%D9%87_%DA%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D9%86_%DA%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D9%86_%DA%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%BE%D9%86%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%BE%D9%86%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%DB%8C%D9%85%D9%86%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%DB%8C%D9%85%D9%86%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%B1
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 است تا به نیروگاه های این بخش مي شوند و با توجه به حجم بارگذاری صنایع  و همچنین  توسعه صنعت در استان الزم

 اضافه گردد.

 البته هردو نیروگاه ذکر شده تازه تاسیس بوده و به همین لحاظ دارای پتاسیل باالیي به جهت تولید انرژی برق مي باشند.

 ارند.دبه لحاظ راندمان نیز، هردو نیروگاه نسبت به میانگین راندمان نیروگاه های بخش خصوصي کشور وضعیت مناسبي 

 1332در سال  بخش خصوصی استانحرارتی  یهاروگاهیراندمان ن: 7جدول 

 راندمان )درصد( متوسط ظرفیت عملی )مگاوات( ظرفیت اسمی )مگاوات( نام نیروگاه

 %3162 326 421 عسلویه  روگاهین

 %3663 203 321 گناوهی هاروگاهین

 %3262 031261 430262 ورکشنیروگاه های بخش خصوصي 

  11 1360 سهم

 1342مأخذ :ترازنامه انرژی

 انرژی برق استان نیتأمبررسی روند 

استان بر اساس مرجع ترازنامه انرژی که از طرف معاونت امور برق و انرژی وزارت نیرو  یهاروگاهینبا توجه به معرفي 

صوصي وزارت نیرو، صنایع بزرگ و بخش خ یهاروگاهیناستان به تفکیک  یهاروگاهین، ظرفیت اسمي شوديمسالیانه ارائه 

.بررسي باشنديم يرسبرقابلو بر اساس  نوع نیروگاه که بخاری یا گازی باشد و یا از نوع سیکل ترکیبي و یا آبي و حتي اتمي 

 یرگذاریتأثگازی در استان نقش  یهاروگاهین دهديم(نشان 1342تا  1333ساله )  16استان در طول یک روند  یهاروگاهین

این  یدادر ابت. این در حالي است که اندبودهاین نوع از انرژی  نیتأمانرژی برق دارند و همواره به عنوان پایه اصلي  نیتأمدر 

تهای روند، ان و در  نمودنديم نیتأمدیزلي نیز بخشي از انرژی استان را  یهاروگاهینگازی ،  یهاروگاهیندر کنار  سالهدهروند 

رق استان فعال نیروی ب نیتأمگازی همچنان به عنوان بخش اساسي  یهاروگاهیناین نقش به نیروگاه اتمي انتقال پیدا کرد  اما 

که ی ه طورب است ذکر این نکته است که با ورود نیروگاه اتمي بوشهر به چرخه تولید انرژی برق  تأملهستند.آنچه که مورد 

 است. افتهیکاهشگازی استان  یهاروگاهینسهم  1342تا سال  1346است، از سال شدهدادهنشان  1در نمودار 
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 )درصد(1332-1333انرژی برق استان به تفکیک نوع نیروگاه در دوره   نیتأم سهم رییتغ: روند 4نمودار 

 
 1332-1363:ترازنامه انرژی  مأخذ

 یهاروگاهیندیزلي استان از تولید انرژی نسبت به کشور روندی کاهشي و  یهاروگاهینسهم  دهديمنشان  2نمودار  بررسي

روندی کاهشي داشته است اما  1342تا  1346سال  از زیندیزلي روندی افزایشي داشته است. ضمن اینکه نیروگاه اتمي بوشهر 

 درصد را دارا است. 32به عنوان تنها نیروگاه اتمي کشور در استان بوشهر سهمي باالی 

 )درصد(1332-1333انرژی برق استان به کشور به تفکیک نوع نیروگاه در دوره   نیتأم سهم رییتغ: روند 3نمودار 

 
 1332-1363:ترازنامه انرژی  مأخذ

 1333از سال  سالهده( در یک دوره 0)نمودار  دهديمبررسي سهم تولید نیروی برق استان بوشهر نسبت به کشور نیز نشان 

درصد  660استان بوشهر دارای سهم   1333در سال  که یطور، استان بوشهر دارای روندی افزایشي بوده است به  1342تا 

ي بخش خصوص یهاروگاهینصنایع بزرگ استان  و  یهاروگاهین، با اضافه شدن   1330حفظ این روند در سال بوده است  و با 

درصد رسیده  061به  1342حفظ روند افزایشي  این سهم در سال  و بادرصد رسیده است  163به چرخه تولید نیرو ، به سهم 

 است.

1383 1384 1385 1386 1387 1388 1389 1390 1391 1392
گازي 88.5 89.9 91.9 96.4 99.1 99.3 99.3 75.5 79.3 79.3
ديزلي 11.5 10.1 8.1 3.6 0.9 0.7 0.7 0.5 0.4 0.4
بادي ، خورشيدي، اتمي  و بيوگاز 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 24.0 20.3 20.3
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ديزلي 6.3 5.4 5.0 5.0 5.0 5.0 4.9 5.1 5.1 4.8 4.8
بادي ، خورشيدي، اتمي  و بيوگاز 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 91.1 90.0 87.2
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 )درصد(1332-1333انرژی برق کشور در دوره   نیتأم: سهم استان در 6نمودار 

 
 1332-1363:ترازنامه انرژی  مأخذ

 )مگاوات( 1332استان در سال  یهاروگاهینمقایسه ظرفیت اسمی انواع : 3جدول 
 جمع بادی ، خورشیدی، اتمی  و بیوگاز آبی دیزلی سیکل ترکیبی گازی بخاری    

 بوشهراستان 

 1236 1626   21   234   وزارت نیرو

 2103         2103   صنایع بزرگ

 1203         1203   بخش خصوصي

 2621 1626   21   3436   جمع کل

 166 2663   661   0463   تولید استان کلبهسهم هر نیروگاه 

 06203 110461 16200 13461 1031461 2101160 1232462 کشور   

 061 30   163   1061   سهم جمع کل استان به کشور  

 1332:ترازنامه انرژی  مأخذ

 )مگاوات( 1331استان در سال  یهاروگاهینمقایسه ظرفیت اسمی انواع : 3جدول 
 جمع بادی ، خورشیدی، اتمی  و بیوگاز آبی دیزلی سیکل ترکیبی گازی بخاری    

 استان بوشهر

 1236 1626   21   234   وزارت نیرو

 2103         2103   صنایع بزرگ

 1203         1203   بخش خصوصي

 2621 1626   21   3436   جمع کل

 166 2663   661   0463   تولید استان کلبهسهم هر نیروگاه 

 0334161 113361 401061 13461 1201362 2066263 1232462 کشور   

 063 46   163   1263   سهم جمع کل استان به کشور  

 1331:ترازنامه انرژی  مأخذ

 )مگاوات( 1331استان در سال  یهاروگاهینمقایسه ظرفیت اسمی انواع : 11جدول 
 جمع بادی ، خورشیدی، اتمی  و بیوگاز آبی دیزلی یسیکل ترکیب گازی بخاری    

 استان بوشهر

 1236 1626   21   234   وزارت نیرو

 2610         2610   صنایع بزرگ

 421         421   بخش خصوصي

 1226 1626   21   3264   جمع کل

 166 2166   662   0262   تولید استان کلبهسهم هر نیروگاه 

 0221062 112662 301062 16361 1100462 2131160 1232162 کشور   

 062 41   261   1362   جمع کل استان به کشور سهم  

 1333:ترازنامه انرژی  مأخذ

1383 1384 1385 1386 1387 1388 1389 1390 1391 1392
سهم استان از توليد انرژي برق کشور   0.7 0.6 0.6 1.2 4.3 5.2 5.3 6.5 7.3 7.1
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 )مگاوات( 1333استان در سال  یهاروگاهینمقایسه ظرفیت اسمی انواع : 11جدول 
 جمع بادی ، خورشیدی، اتمی  و بیوگاز آبی دیزلی یسیکل ترکیب گازی بخاری    

 استان بوشهر

 206     21   234   نیرو وزارت

 2610         2610   صنایع بزرگ

 421         421   بخش خصوصي

 3236     21   3264   جمع کل

 166     660   4463   تولید استان کلبهسهم هر نیروگاه 

 0112163 4164 313063 16361 1343362 2200260 1206161 کشور   

 263     261   1161   کشور سهم  جمع کل استان به  

 1363:ترازنامه انرژی  مأخذ

 )مگاوات( 1333استان در سال  یهاروگاهینمقایسه ظرفیت اسمی انواع : 12جدول 
 جمع بادی ، خورشیدی، اتمی  و بیوگاز آبی دیزلی یسیکل ترکیب گازی بخاری    

 استان بوشهر

 206     21   234   وزارت نیرو

 1042         1042   صنایع بزرگ

 421         421   بخش خصوصي

 2460     21   2332   جمع کل

 166     660   4463   تولید استان کلبهسهم هر نیروگاه 

 2013164 4262 006160 12162 1300362 1324361 1206360 کشور   

 262     164   1262   سهم جمع کل استان به کشور  

 1366:ترازنامه انرژی  مأخذ

 )مگاوات( 1337استان در سال  یهاروگاهینمقایسه ظرفیت اسمی انواع : 13جدول 
 جمع بادی ، خورشیدی، اتمی  و بیوگاز آبی دیزلی سیکل ترکیبی گازی بخاری    

 استان بوشهر

 206     21   234   وزارت نیرو

 1620         1620   بزرگصنایع 

 421         421   بخش خصوصي

 2206     21   2214   جمع کل

 166    664   4461   تولید استان کلبهسهم هر نیروگاه 

 2240160 3464 000262 113 1111062 1360060 12243 کشور   

 163     266   1261   سهم جمع کل استان به کشور  

 1365:ترازنامه انرژی  مأخذ

 )مگاوات( 1336استان در سال  یهاروگاهینمقایسه ظرفیت اسمی انواع : 14جدول 
 جمع بادی ، خورشیدی، اتمی  و بیوگاز آبی دیزلی سیکل ترکیبی گازی بخاری    

 استان بوشهر

 206     21   234   وزارت نیرو

 6            صنایع بزرگ

 313         313   بخش خصوصي

 203     21   220   جمع کل

 166    360   4061   تولید استان کلبهسهم هر نیروگاه 

 1412162 0161 012263 11064 1610362 1213360 12243 کشور   

 162     266   360   سهم جمع کل استان به کشور  

 1363:ترازنامه انرژی  مأخذ
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 )مگاوات( 1333استان در سال  یهاروگاهینمقایسه ظرفیت اسمی انواع : 13جدول 
 جمع بادی ، خورشیدی، اتمی  و بیوگاز آبی دیزلی یسیکل ترکیب گازی بخاری    

 استان بوشهر

 206     21   234   وزارت نیرو

 6            صنایع بزرگ

 6            بخش خصوصي

 206     21   234   جمع کل

 166    361   4164   تولید استان کلبهسهم هر نیروگاه 

 1213363 2364 020262 11064 000262 1130664 1222361 کشور   

 660     266   160   سهم جمع کل استان به کشور  

 1363:ترازنامه انرژی  مأخذ

 )مگاوات( 1334استان در سال  یهاروگاهینمقایسه ظرفیت اسمی انواع : 16جدول 
 جمع بادی ، خورشیدی، اتمی  و بیوگاز آبی دیزلی سیکل ترکیبی گازی بخاری    

 استان بوشهر

 20263     2063   234   وزارت نیرو

 6            صنایع بزرگ

 6            بخش خصوصي

 20263     2063   234   جمع کل

 166    1661   3464   تولید استان کلبهسهم هر نیروگاه 

 1162663 10601 0611 14361 033160 1261461 1222161 کشور   

 660     261   266   سهم جمع کل استان به کشور  

 1364:ترازنامه انرژی  مأخذ

 )مگاوات( 1333استان در سال  یهاروگاهینمقایسه ظرفیت اسمی انواع : 17جدول 
 جمع بادی ، خورشیدی، اتمی  و بیوگاز آبی دیزلی سیکل ترکیبی گازی بخاری    

 استان بوشهر

 20263     3162   234   وزارت نیرو

 6            صنایع بزرگ

 6            بخش خصوصي

 20662     3162   234   جمع کل

 166    1162   3362   تولید استان کلبهسهم هر نیروگاه 

 3036662 22 261160 14361 033160 406463 1222461 کشور   

 660     063   262   سهم جمع کل استان به کشور  

 1363:ترازنامه انرژی  مأخذ

شیب افزایش تولید نیرو  دهديم( نشان 0) نمودار  و کشوراز طرفي مقایسه و بررسي روند تغییرات تولید انرژی برق استان 

ایع بزرگ و نیروگاه وابسته به صن یهاروگاهینو این وضعیت حتي با اضافه شدن  باشديمدر سطح کشور بیشتر از استان بوشهر 

وشهر . جهش اصلي تولید نیرو در استان بدهديماتمي بوشهر به چرخه تولید انرژی برق در استان، تغییرات ناچیزی را نشان 

صنایع بزرگ و بخش خصوصي به چرخه تولید  یهاروگاهیناست که دلیل اصلي آن اضافه شدن  جادشدهیا 1330از سال 

 نیروی برق استان است. 
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 )مگاوات(1332-1333: مقایسه روند تغییرات تولید انرژی برق استان و کشور در دوره  7نمودار 

 
 1332-1363:ترازنامه انرژی  مأخذ

ظرفیت  1342تا  1333 یهاسالدر این بخش حاکي از آن است که طي 11الي  2آمار موجود مندرج در جداول 

،انجام  ناشي از محدودیت سوخت مسئلهگازی و دیزلي استان همراه با نوسانات کاهشي و افزایشي بوده است این  یهاروگاهین

 مختلف بوده است.  یهاسالتعمیرات در واحدهای نیروگاهي و سایر مسائل فني در 

 -بدأمتحلیل میزان دسترسی مناطق مختلف استان به شبکه برق) به تفکیک ولتاژ،  -1-2-3-3-3-1-2

 مقصد(

تا به  شدهعیوزتنیروگاهي تحویل خطوط انتقال و فوق  یهاپستاز طریق  هاروگاهیندر  دشدهیتولانتقال انرژی الکتریکي 

 يرسانرقبنهایي گردد. در شبکه  کنندگانمصرففوق توزیع تحویل  یهاشبکهتوزیع منتقل و از طریق  یهاشبکهمبادی 

عه . توسباشديمکیلوولت  03و  600 132کیلوولت و برای فوق توزیع  236و  166کشور سطوح ولتاژ خطوط انتقال نیرو 

مصارف داخلي و  انتقال نیرو جهت یهاشبکههمگام با افزایش انرژی تحویلي  ستیبايمتأسیسات شبکه انتقال و فوق توزیع 

به  ستیبايمانجام پذیرد. به دیگر معني در راستای افزایش نیاز به انرژی برق جهت پاسخگویي مؤثر  یمرزبرونتبادالت 

همچنین بهبود  و کنندگانمصرفنمود. این امر باعث گسترش دایره برخورداری انواع  توسعه و تقویت خطوط انتقال نیز اقدام

 1 انرژی الکتریکي خواهد شد. یبرداربهرهراندمان 

 

 خطوط انتقال نیرو

کیلومتر  242261دارای  مجموعاً  1341سیستم انتقال نیروی برق سراسری در استان بوشهر تا پایان سال 12با توجه به جدول 

سهم متعلق به  نیترشیب. شونديمدرصد از خطوط انتقال کشور را شامل  262خطوط انتقال بوده است که سهمي معادل 

                                                      
  1341صنعت برق ایران ، انتقال نیروی برق، سال يلیآمار تفص،  توانیر يمادر تخصصشرکت  -1

1383 1384 1385 1386 1387 1388 1389 1390 1391 1392
استان بوشهر 270.2 265.8 260 578 2270 2906 3230 4250 5021 5021
کشور 37300.2 41020.3 45138.8 49424.5 52971.6 56181.9 61454.3 65217.2 68894.1 70267.5
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درصد  164کیلومتر مدار بوده و سهمي معادل  466کیلوولت دارای طولي بیش از  166. خطوط باشديمکیلوولت  166خطوط 

 (3)نمودار کشور را دارا هستند. کیلوولت  166از مجموع خطوط 

 )کیلومتر(1331خطوط انتقال نیرو در استان بوشهر تا پایان سال : طول 13جدول 

 جمع خطوط استان  لوولتیک 66و  63 لوولتیک 132 لوولتیک 231 لوولتیک 411 استان

 242261 01060 03262 121 401 بوشهر

 11023464 11320 22213 2400464 14012 کشور

 262 160 362 162 164 سهم طول خطوط استان از کشور

 1331صنعت برق ایران  یلیآمار تفص: مأخذ

 (درصد)1331تا پایان سال  از کشوراستان بوشهر  یخطوط انتقال نیرو: سهم طول 3نمودار 

 
 1331صنعت برق ایران  یلیآمار تفص: مأخذ

 

 ) کیلومتر(1331 -1331بوشهر در استانبرق  ینیرو : روند تغییرات  طول شبکه فشار متوسط و ضعیف توزیع3نمودار 

 
 1331صنعت برق ایران  یلیآمار تفص: مأخذ

طول 1332رسید و تا سال  یبرداربهرهکیلومتر به  126به طول  1302کیلوولت در استان بوشهر در سال  166خطوط 

کیلومتر مدار  2262 به طولانرژی اتمي  –رسیدن خط چغادک  یبرداربهرهبا به  1333خطوط به همین میزان بود در سال 

کیلو ولت400 کیلو ولت230 کیلو ولت132 کیلو ولت66و 63 جمع خطوط 

سهم استان از کشور 4.9 1.5 3.5 1.6 2.5
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طول شبکه فشار متوسط توزیع 3850 3960 4217 4403 5696 5782 5977 6116 5640 6860 6765

طول شبکه فشار ضعیف توزیع 3157 3237 3305 3366 3731 3770 5588 5758 5414 5476 5426
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 1060معادل  1333تا  1302 یهاسالکیلومتر مدار رسیده است بنابراین ضریب تغییرات این خطوط بین  10262مجموع آن به 

 است. شدهدادهنشان  14جدول و مقصد خطوط فوق در درصد بوده است مبدأ 

رسید  تا   یبرداربهرهبه   2امیدیه -کنگان و چغادک  -کیلوولت  چغادک  166به ترتیب خطوط  1332و  1331در سال 

اضافه شدند.  لوولتیک 166گاز مایع به شبکه مدار  -المرد و کنگان -خطوط سیکل ترکیبي عسلویه 1341اینکه در سال 

 خط بوده است. 4،  1341کیلوولت استان تا پایان سال  166تعداد خطوط 

 1331کیلوولت در پایان سال  411شده  یبرداربهرهمشخصات خطوط هوایی : 13جدول 

 نام اولیه

 نام

 کد
طول مدار 

 )کیلومتر(

طول 

سال  مسیر)کیلومتر(

 یبرداربهره

سال 

تکمیل و 

 مقصد مبدأ توسعه
تک 

 مداره 
 دومداره

 پارس -کنگان  -چغادک 

 GQ410 10466 10066  1331 1334 کنگان چغادک

   MQ426 1066   1341 گاز مایع کنگان
سیکل ترکیبي 

 عسلویه
   ES462 3266 0166  1341 المرد

   LS413 1666    1330 پارس نیروگاه عسلویه

انرژی  -چغادک  - 2امیدیه

 اتمي

   YG411 122 12266  1302 2کازرون چغادک166

 چغادک166
انرژی 

 اتمي
EG413 2262 2262  1302 1333 

   EG410 22066 22066  1332 2امیدیه چغادک

 چغادک
انرژی 

 اتمي
EG414 2262 2262  1333 1332 

   FS422 22366 22366  1334 عسلویه فسا عسلویه -فسا 

 1331صنعت برق ایران  یلیآمار تفص: مأخذ

درصد از مجموع  162خط ،  معادل  16مدار و  کیلومتر 121با  1341کیلوولت استان در پایان سال  236طول خطوط 

 نیتريمیقدکه به عنوان  رسديم 1320کیلوولت کشور را تشکیل داده است. سابقه احداث این خطوط به سال  236خطوط 

شدند  یبرداربهرهکیلومتر  1362هر یک به طول  2و بوشهر  1چغادک  به مقصد بوشهر  166 مبدأخط انتقال نیروی استان، از 

دک به طول چغا-از خطوط دشتستان یبرداربهرهبه  توانيمخطوط دیگر با این ولتاژ  ازجملهتوسعه یافتند.  1336در سال  و

 36گناوه به طول  -کیلومتر و برازجان  3063برازجان به طول  -و همچنین خطوط چغادک 1300سال  در لومتریک 0260

گناوه به نیروگاه  236 مبدأو از  1341ز توسعه این خطوط در استان در سال اشاره نمود. آخرین مرحله ا 1303سال  در کیلومتر

 است. شدهدادهنشان  11کیلومتر بوده است. مبدأ و مقصد خطوط فوق در جدول شماره 16گناوه و به طول 
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 1331کیلوولت در پایان سال  231شده  یبرداربهرهمشخصات خطوط هوایی : 21جدول 

 نام اولیه

 نام

 کد
طول مدار 

 )کیلومتر(

طول 

سال  مسیر)کیلومتر(

 یبرداربهره

سال تکمیل 

 و توسعه
 مقصد مبدأ

تک 

 مداره 
 دومداره

گاز بینک  -برازجان 

 )اختصاصي(

   EV330 2664 2664 666 1331 بینک گناوه

 گناوه برازجان
NV332-

NQ316 
106 6 36 1303 1346 

 گناوه236
نیروگاه 

 گناوه
QV322 26   16 1341   

 بوشهر بوشهر انرژی اتمي
انرژی 

 اتمي

BT336-

BT331 
2261 6 1162 1303 1332 

 بوشهر -چغادک 

 GH321 1362 6 2بوشهر چغادک 166

1462 

1320 1336 

 BG323 1361 6 1320 1336 1بوشهر چغادک166

   BH320 162 6 1336 2بوشهر 1بوشهر

  

   DG330 0260 چغادک دشتستان

  

1300 1333 

   KN322 30   1320 برازجان چنارشاهیجان
   GN320 3063   1303 برازجان چغادک

 1331تفصیلی صنعت برق ایران  :آمار مأخذ

 شدهرائهادر استان بوشهر در سه برهه زماني تحول اساسي داشته است و بر اساس آمار  لوولتیک 132از خطوط  یبرداربهره

شهر،  عالي –رستمي ، چغادک  -خط چغادک  2 ،1302. ابتدا در سال باشديم 03262طول این خطوط معادل 12در جدول 

کیلومتر  3363و  2262،  2261، 11، 3262نیروگاه کنگان به ترتیب هر یک به طول  -مند و خورموج  –اهرم، اهرم  -چغادک 

کیلوولت اضافه گردید  و  132خط به مدار 4نیز  1333قرار گرفتند و در فاز دوم توسعه این شبکه در سال  یبرداربهرهمورد 

کیلومتر به خطوط  063 به طولمند  -کیلومتر و خورموج  661 به طولشیرینو  -خطوط کنگان  1341و  1346در سال  تیدرنها

استان    یبرداربهرهکیلوولت مورد  132قرار گرفتند تا در مجموع تعداد خطوط  یبرداربهرهاستان اضافه شدند و مورد  132

چغادک و کنگان به ترتیب در فاز اول و  دهديمکیلوولت استان نشان  132مقصد خطوط  - مبدأخط برسد. بررسي  21به 

مشخصات خطوط هوایي  10در جدول . باشنديمن اصلي انتقال خطوط به عنوان کانو 132از خطوط   یبرداربهرهدوم 

شده در  یبرداربهرهکه بر طبق جدول اولین خطوط  دهديمرا نشان  1341کیلوولت تا پایان سال  03و00شده  یبرداربهره

مسیر خطوط انتقال نیروی برق در استان  1در نقشه شماره  .است  گرفتهانجام 2برازجان –برازجان  236با نام اولیه ، 1300سال 

 . دهديمبوشهر به تفکیک ولتاژ را نشان 
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 1331کیلوولت در پایان سال 132شده  یبرداربهرهمشخصات خطوط هوایی : 21جدول 

 نام اولیه

 نام

 کد
طول مدار 

 )کیلومتر(

طول 

سال  مسیر)کیلومتر(

 یبرداربهره

سال تکمیل 

 توسعهو 
 مقصد مبدأ

تک 

 مداره 
 دومداره

 شهر يعال -چغادک  166
 GL061 3262 3262 رستمي چغادک

262 
1302 1330 

 GL062 11 6 1302 1330 شهر يعال چغادک

 -خورموج-چغادک  166

 کاکي -نیروگاه کنگان

   AG061 2261 اهرم چغادک

20461 

1302   
   AM062 2262   1302 مند اهرم

 خورموج
نیروگاه 

 کنگان
RC060 3363   1302   

 GM063 1461   1333 1341 مند چغادک

 کنگان
نیروگاه 

 کنگان
CN063 1262   1300   

 LN022 3362   1333 1330 پرک کنگان

 HK012 16   1333 1333 عسلویه پرک

   HL020 13   1330 پارس عسلویه
   HY012 3262   1333 پارس شیرینیو
   DY016 0362 062 1333 شیرینو دیر

   DK013 0062   1333 دیر کاکي 
 KM011 1160   1333 1341 مند کاکي

   MR030 063   1341 مند خورموج

 پاالیشگاه نیروگاه گاهپاالیش -نیروگاه کنگان 
CP010-

CP012 
2262 6 1260 1333   

 جم نیروگاه جم -نیروگاه کنگان 
-014-

CQ010 
31 6 12 1330   

 کاکي -جاشک  -کنگان 
   JN060 0662 0662   1333 جاشک کنگان
   GK063 26 26   1333 کاکي جاشک

 کنگان132 تیاف کنگان -کنگان 
تیاف 

 کنگان
J-JN060 1 166   1331   

   J_DY016 661 661   1346 شیرینو کنگان شیرینو -کنگان

 1331صنعت برق ایران  یلیآمار تفص: مأخذ
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 1331کیلوولت در پایان سال  63و 66شده  یبرداربهرهمشخصات خطوط هوایی : 22جدول 

 نام اولیه

 نام

 کد
طول مدار 

 )کیلومتر(

طول 

سال  مسیر)کیلومتر(

 یبرداربهره

سال تکمیل 

 و توسعه
 مقصد مبدأ

تک 

 مداره 
 دومداره

 -برازجان 236

 2برازجان

 2برازجان برازجان236
NZ061-

NZ011 
1361 6 060 1300 1301 

 1برازجان  برازجان236
BN063-

BN012 
2 6 166 1300   

 -برازجان 236

 گناوه

 NR062 3462 6 شبانکاره برازجان236

16066 

1303 1334 

 HR013 1262   1333 1334 ریگ شبانکاره

   RA011 2163 6 1304 1گناوه  ریگ
   NH063 3166 6 1300 آبپخش برازجان236

 HV013 2262 6 1304 1333 آبپخش چهارروستایي

 00گناوه گناوه236
HV013-

VA012 
16   1304 1300 

 بهرگان گناوه236 بهرگان -گناوه 236
GV014-

GV011 
04 6 3162 1331   

 دیلم گناوه236 دیلم -گناوه 236
VD021-

VD010 
12262 6 0260 1301   

   NP061 22 22 666 1300 پشتکوه برازجان236 پشتکوه -برازجان 

 سیمان -برازجان 

   FS021 0 سیمان بوشهر فرهنگ

1462 

1332   
   NA062 4   1332 3برازجان برازجان 236

   DS023 36   1346 َ سیمان دشتستان
   AD022 30   1346 3برازجان دشتستان

-بهمني -بوشهر 

 سبزآباد

   BY063-062 2 6 262 1303 بهمني 1بوشهر
انشعاب 

 بهمني
 ماهیني

j-BY062-

061 
663 663 666 1303   

   BY061 260 بهمني 1بوشهر 
263 

1331   
   BS064 264   1331 سبزآباد  1بوشهر 

 پودر-بوشهر 
 BF060-061 460 6 163 1323 1330 پودر 1بوشهر

 HP016-011 060 6 363 1302 1336 پودر 2بوشهر

   AH011-012 662 6 661 1332 آزادی 2بوشهر  آزادی- 2بوشهر 

میدان -2بوشهر

 1بوشهر-امام

 BH063 162 6 2بوشهر 1بوشهر

062 

1304   
   BM023 062   1304 1بوشهر میدان امام 

   HM060 260   1330 میدان امام 2بوشهر
انرژی  - 2بوشهر

 اتمي
 2بوشهر

پکیج انرژی 

 اتمي
Bk032 2261   1162 1341   
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 نام اولیه

 نام

 کد
طول مدار 

 )کیلومتر(

طول 

سال  مسیر)کیلومتر(

 یبرداربهره

سال تکمیل 

 و توسعه
 مقصد مبدأ

تک 

 مداره 
 دومداره

   GV020 06   32 1341 گوره گناوه236 گناوه-گورده
   DN064 661 661   1341 دشتستان اتحاد دشتستان -برازجان 
   NT016 3262 3262   1341 اتحاد 236برازجان  اتحاد -برازجان 

 1331صنعت برق ایران  یلیآمار تفص: مأخذ

 

 فوق توزیع انتقال نیرو یهاپست

خطوط انتقال  یهايخروجپست انتقال در شبکه برق ، جایگاه نصب ترانسفورماتور و دیگر تجهیزات برقي مانند کلیدها و 

فوق  یهاپستو  236و  166انتقال  یهاپستانتقال و  فوق توزیع در استان بوشهر شامل  یهاپست. باشديمو یا توزیع نیرو 

کیلووات با ظرفیت  166پست   0در استان بوشهر تعداد  1341در پایان سال  ، 10با توجه به جدول .باشديم 00و  132توزیع 

مگاوات  1266کیلووات با ظرفیت  132پست  10مگاوات آمپر ، 1002کیلووات با ظرفیت  236پست  4مگاوات آمپر  3142

 6است. آمپر بودهمگاوات  1010پست  با ظرفیت  24آمپر و 

 1331شده در پایان سال  یبرداربهره یهاپستمشخصات : 23جدول 

 استان

 لوولتیک 66و  63 لوولتیک 132 لوولتیک 231 لوولتیک 411

 ظرفیت تعداد پست ظرفیت تعداد پست ظرفیت تعداد پست ظرفیت تعداد پست

 مگاوات آمپر ایستگاه آمپر مگاوات ایستگاه مگاوات آمپر ایستگاه مگاوات آمپر ایستگاه

 1010 24 1266 10 1002 4 3142 0 بوشهر

 01331 1130 20311 121 04313 213 26403 40 کشور

 1331صنعت برق ایران  یلیآمار تفص: مأخذ

روندی افزایشي را نشان  16با توجه به نمودار  1341تا  1331استان در طول دوره  یهاپستبررسي روند تغییرات ظرفیت 

 درصد داشته است. 2661کیلوولت با نرخ رشد  166رشد را پست  نیترشیب،  31به  41به لحاظ متوسط رشد ساالنه . دهديم
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 (درصد)1331تا پایان سال از  کشور استان بوشهر  یخطوط انتقال نیرو: سهم طول 11نمودار 

 
 1331صنعت برق ایران  یلیآمار تفص: مأخذ

که  دهديمنشان  1341تا  1331در دوره شده در استان را  یبرداربهره یهاپستروند تغییرات ظرفیت 13جدول شماره 

درصد در سال  263، روندی افزایشي داشته و از  1341تا  1331فوق توزیع استان، در دوره  یهاپستبه لحاظ سهم ظرفیت 

 (11ار )نمودرسیده است. 1341د رصد در سال  363به  1331

 1331-1331استان در دوره شده در  یبرداربهره یهاپست : روند تغییرات ظرفیت24جدول 

 1331 1331 1333 1333 1337 1336 1333 1334 1333 1332 1331 واحد  
متوسط رشد 

به  31ساالنه 

31 
 کیلوولت 166 یهاپست 

 آمپرولتمگا 

266 266 266 066 1136 1036 1036 1316 2342 2342 3142 2661 

 261 1002 1010 1120 1120 1220 1360 1220 1220 1610 1120 1610 کیلوولت 236 یهاپست 

 1261 1266 1116 1106 1622 336 202 202 002 066 222 333 کیلوولت 132 یهاپست 

 060 1010 1210 1111 1240 1222 1116 1622 1622 421 421 412 کیلوولت 03و  00 یهاپست 

 انتقال و فوق توزیع  یهاپستسهم ظرفیت 

 در کل کشور
 661 363 361 361 362 3 366 263 260 260 260 263 درصد 

 1331صنعت برق ایران  یلیآمار تفص: مأخذ

کیلوولت400پست های  کیلوولت230پست های  کیلوولت132پست های  کیلوولت63و 66پست های 

81به 91متوسط رشد ساالنه  20.4 5.4 12.1 6.7
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25.0
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 1331-1331 استان در دورهشده در  یبرداربهره یهاپست : روند تغییرات ظرفیت11نمودار 

 
 1331صنعت برق ایران  یلیآمار تفص: مأخذ

 14که جدول  طورهمانقرار گرفتند.  یبرداربهرهر مورد برای اولین با  1303کیلوولت استان  در سال  166 یهاپست

شد توسعه اصلي و  یبرداربهرهمگاولت آمپر  1666کیلوولت استان در چغادک با ظرفیت  166اولین پست  ، دهديمنشان 

 یبرداربهرهبه بعد و با    1332از سال   166انتقال و فوق توزیع استان با ظرفیت  یهاپستگسترده به لحاظ تعداد و ظرفیت 

مگاولت آمپر آغاز گردید و عالوه بر این دو پست،   136نیروگاه اتمي) اختصاصي( با ظرفیت  لوولتیک  166از پست 

مگاولت آمپر، چرخه ترکیبي گاز مایع با  166مگاولت آمپر، چرخه ترکیبي پارس با ظرفیت  266پارس با ظرفیت  یهاپست

مورد   1341تا  1330 یهاسالمگاولت آمپر به ترتیب در  266کنگان نیز با ظرفیت  166مگاولت آمپر و  312ظرفیت 

 قرار گرفتند. یبرداربهره

از  هاپستاین  یبرداربهرهروند احداث و  دهديماستان نشان  166 یهاپست یبرداربهرهبررسي موقعیت مکاني و زمان  

وابسته به صنعت  صنایع ریتأثتحت  کامالًدر جنوب استان  هاپستمرکز استان و به سمت جنوب استان بوده است و توسعه این 

 .دانقرارگرفته یبرداربهرهمورد  هاپست، این شدهانجام یهایبارگذارنفت و گاز است که با توجه به حجم وسیع 

 1331شده در پایان سال  یبرداربهرهکیلوولت  411 یهاپستمشخصات : 23جدول 

 نام پست ردیف
نسبت تبدیل 

 کیلوولت

 تعداد و ظرفیت

جمع ظرفیت ترانس 

 مگاولت آمپر

سال 

 یبرداربهره

 پست

 ترانس
 یبرداربهرهسال 

 ترانس
مگاولت 

 آمپر
 تعداد

 چغادک 1

166/236 
266 1 1303 

1666 1303 
266 1 1341 

236/132 
122 1 1304 

122 1 1331 

1381 1382 1383 1384 1385 1386 1387 1388 1389 1390 1391

کیلوولت400پست های  500 500 500 700 1180 1680 1680 1840 2395 2395 3195

کیلوولت230پست های  1046 1126 1046 1256 1256 1306 1386 1426 1426 1616 1772

کیلوولت132پست های  382.5 525 600 675 575 575 830 1025 1170 1140 1200

کیلوولت63و 66پست های  914.7 921 951.1 1026.3 1054.9 1110 1225 1296 1441 1546 1746
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 نام پست ردیف
نسبت تبدیل 

 کیلوولت

 تعداد و ظرفیت

جمع ظرفیت ترانس 

 مگاولت آمپر

سال 

 یبرداربهره

 پست

 ترانس
 یبرداربهرهسال 

 ترانس
مگاولت 

 آمپر
 تعداد

132/26 26 2 1334 

 166/236/16 نیروگاه اتمي)اختصاصي( 2
216 1 1332 

136 1332 
216 1 1334 

 1330 266 1330 1 266 166/132 پارس 3

 1333 166 1333 2 266 166/00 پارسچرخه ترکیبي  1

 1334 312 1334 1 312 166/236 چرخه ترکیبي گاز مایع 2

 1341 266 1341 1 266 166/132 کنگان 166 0

   3142   4     جمع استان 0

 1331صنعت برق ایران  یلیآمار تفص: مأخذ

با ظرفیت  1در بوشهر با عنوان بوشهر  1323کیلوولت استان برای اولین بار در سال   236پست ، که دهديمنشان  26 جدول

در نقاطي از   236انتقال و فوق توزیع استان با ظرفیت  یهاپستقرار گرفتند. توسعه  یبرداربهرهمورد  مگاولت آمپر 216

 است. افتهی تداوم برازجان، گناوه چغادک،بینک، وحدتیه و چهار روستایي در شبانکاره

 1331شده در پایان سال  یبرداربهرهکیلوولت  231 یهاپستمشخصات : 26جدول 

 نام پست ردیف
نسبت تبدیل 

 کیلوولت

 تعداد و ظرفیت

جمع ظرفیت ترانس 

 مگاولت آمپر

سال 

 یبرداربهره

 پست

 ترانس
 یبرداربهرهسال 

 ترانس
مگاولت 

 آمپر
 تعداد

 236/00 1بوشهر  1
36 1 1323 

216 1323 
36 2 1333 

 1303 122 1334 2 00 236/11 انرژی اتمي)اختصاصي( 2

 236/00 برازجان 3
36 1 1331 

166 1300 
106 2 1334 

1 

 236/00 گناوه

36 1 1300 

216 1300 36 1 1336 

36 1 1333 

 236/132 چغادک
122 1 1304 

226 1303 
122 1 1331 

 236/00 (2بوشهر ) 2
36 1 1332 

216 1331 
106 1 1346 

 1331 16 1331 1 16 236/00 سیاه مکان 0

 1331 26 1331 2 22 236/00 بینک 0

 1330 36 1330 1 36 236/00 دشتستان)وحدتیه( 3
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 نام پست ردیف
نسبت تبدیل 

 کیلوولت

 تعداد و ظرفیت

جمع ظرفیت ترانس 

 مگاولت آمپر

سال 

 یبرداربهره

 پست

 ترانس
 یبرداربهرهسال 

 ترانس
مگاولت 

 آمپر
 تعداد

 1346 36 1346 1 36 236/00 شبانکاره)چهار روستایي( 4

   1002   26     جمع استان 4

 1331صنعت برق ایران  یلیآمار تفص: مأخذ

برای اولین بار در سال   لوولتیک 132 یهاپستاست . شدهدادهنشان  21در جدول  لوولتیک 132 یهاپستمشخصات 

 یهامشخصات پست 22.همچنین در جدول است   قرارگرفته یبرداربهرهمگاولت آمپر مورد 46با عنوان اهرم با ظرفیت  1300

با عنوان پودر با ظرفیت  1324ارایه شده است که برای اولین بار در سال  1341شده در پایان سال  یبرداربهرهکیلوولت  00

 مگاولت آمپر به بهره برداری رسیده است . 36

 1331شده در پایان سال  یربردابهرهکیلوولت  132 یهاپستمشخصات : 27جدول 

 نام پست ردیف
نسبت تبدیل 

 کیلوولت

 تعداد و ظرفیت

جمع ظرفیت ترانس 

 مگاولت آمپر

 یبرداربهرهسال 

 پست

 ترانس
 یبرداربهرهسال 

 ترانس
مگاولت 

 آمپر
 تعداد

 132/26 اهرم 1

36 1 1300 

46 1300 36 1 1332 

36 1 1333 

2 
 132/26 کاکي

36 1 1303 
06 1303 

36 1 1331 

 1303 166 1334 2 26 132/26 چغادک

 132/26 کنگان 3
26 1 1332 

166 1303 
26 1 1330 

 132/26 دیر 1

36 1 1304 

46 1304 36 1 1336 

36 1 1334 

 132/26 خورموج 2

36 1 1304 

46 1304 36 1 1336 

36 1 1330 

 132/26 2عسلویه 0

36 1 1332 

46 1304 36 1 1332 

36 1 1333 

 1331 36 1331 2 12 132/26 شیرینو 0

 1333 12 1333 1 12 132/26 جاشک )بردخون( 3
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 نام پست ردیف
نسبت تبدیل 

 کیلوولت

 تعداد و ظرفیت

جمع ظرفیت ترانس 

 مگاولت آمپر

 یبرداربهرهسال 

 پست

 ترانس
 یبرداربهرهسال 

 ترانس
مگاولت 

 آمپر
 تعداد

36 1 1341 

 1331 166 1331 2 26 132/26 پاالیشگاه فجر 4

 132/26 2رستمي  16
36 1 1330 

12 1330 
12 1 1333 

 132/26 2شهر يعال 11
36 1 1330 

06 1330 
36 1 1333 

 1333 166 1333 2 26 132/26 اخند 12

 1333 26 1333 1 26 132/26 برک 13

 1333 36 1333 1 36 132/26 خوزی 11

 1334 06 1334 2 36 132/26 جم 12

 1334 06 1341 2 36 132/26 موند 10

   1266   30     جمع استان 10

 1331:آمارتفصیلی صنعت برق ایران  مأخذ

 1331شده در پایان سال  یبرداربهرهکیلوولت  66 یهاپستمشخصات : 23جدول 

 نام پست ردیف
نسبت تبدیل 

 کیلوولت

 تعداد و ظرفیت

جمع ظرفیت ترانس 

 مگاولت آمپر

سال 

 یبرداربهره

 پست

سال  ترانس

 یبرداربهره

 ترانس

مگاولت 

 آمپر
 تعداد

 1322 36 1334 2 16 00/11 پودر 1

 00/11 بهمني 2
33 1 1322 

43 1322 
36 2 1322 

 1324 10 1306 1 10 00/11 نیروگاه شهید ماهیني 3

 00/26 16 2 1334 36 1302 (GIS)ْْْْ 1گناوه 1

 1302 36 1330 2 16 00/26 درواهي)آب پخش( 2

 00/26 16 2 1333 36 1302 (GIS) 1برازجان  0

 1300 06 1300 2 36 00/11 فانوس 0

 1300 06 1333 2 36 00/11 میدان امام )اداره مرکزی بوشهر( 3

 00/26 پشتکوه 4
12 1 1303 

12 1300 
36 1 1334 

 1304 06 1332 2 36 00/26 بندر ریگ 16

 1301 36 1334 2 16 00/26 2برازجان  11

 1301 30 1301 2 13 00/26 تنگسیر 12

 1301 46 1301 1 36 00/33 دیلم 13
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 نام پست ردیف
نسبت تبدیل 

 کیلوولت

 تعداد و ظرفیت

جمع ظرفیت ترانس 

 مگاولت آمپر

سال 

 یبرداربهره

 پست

سال  ترانس

 یبرداربهره

 ترانس

مگاولت 

 آمپر
 تعداد

36 1 1332 

00/26 36 1 1341 

 1304 12 1304 1 12 00/26 (2پکیج برازجان )  11

 00/26 2گناوه  12
16 1 1333 

36 1336 
16 1 1334 

 1332 36 1333 2 16 00/26 3برازجان   10

 بوشهرسیمان  10
00/26 36 1 1333 

06 1332 
  36 1 1333 

 00/11 سبزآباد)پزشکي ( 13
36 2 1332 

46 1332 
36 1 1334 

 1331 36 1331 2 12 00/26 بهرگان 14

 1331 30 1331 2 13 00/26 مقام )آزادی( 26

 1330 06 1333 2 36 00/26 اتحاد 21

 00/26 شبانکاره 22
12 1 1333 

42 1333 
16 2 1346 

 1333 36 1333 2 16 00/26 جفره 23

 1346 36 1346 1 36 00/26 فرهنگ )برازجان ( 21

 1346 22 1346 2 13 00/26 چاه نرگسي 22

 00/26 تشان)پکیج( 20
36 1 1346 

06 1346 
36 1 1341 

 1341 36 1341 1 36 00/26 پکیج انرژی اتمي 20

 1341 36 1341 2 12 00/26 گوره 23

 1341 36 1341 2 16 00/26 1برازجان  24

   1010   23     جمع استان 24

 1331صنعت برق ایران  یلیآمار تفص: مأخذ
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خانگی، صنعتی، کشاورزی، تجاری و  یهابخشتحلیل مصرف برق)به تفکیک  -1-2-3-3-3-1-3

 کشور و استان( کلبهمصرفی و سهم هریک نسبت  یهابخشسایر(،)میزان مصرف هریک از 

 وضعیت و روند کلی مصرف برق

مختلف خانگي، عمومي، کشاورزی، صنعتي ،تجاری، و روشنایي معابر در  یهابخشروند کلي مصرف برق به تفکیک 

 است.  قرارگرفته يموردبررساست ، شدهدادهنشان  23که در جدول  1343 تا  1334طول دوره

 است. برق افتهیشیافزاهمواره  يموردبررسکل مصرف برق استان در طول دوره ، دهديمنشان  12که نمودار  طورهمان

مگاوات   1020011به   1343مگاوات ساعت بوده است که در سال  3400030معادل  1334مصرفي استان بوشهر در سال 

با  يموردبررس یهاسالدالیل مصرف باالی برق در استان بوشهر و روند افزایشي آن طي  نیترمهمساعت رسیده است. از 

زایش تجاری و صنعتي استان ، افزایش جمعیت استان،اف یهاتیفعالتغییر در الگوی مصرف برق،  توسعه  ازجملهوجود عواملي 

تان بوشهر گاز طبیعي در اس ازجملهد حامل جایگزین مؤثر  با امکان استفاده آسان  به عدم وجو توانيمکیفیت شبکه برق 

در  روديمار انتظ باشديم کنندهمصرفمختلف  یهابخشبرای  يدسترسقابلبرق تنها حامل انرژی  کهیيازآنجااشاره نمود. 

 داشته باشد.آتي همچنان ادامه  یهاسالجایگزین این روند در  یهاحاملصورت عدم تأمین 

 )مگاوات ساعت(1333-1333: مصرف برق استان بوشهر در دوره 12نمودار 

 
 1333،استان بوشهرای شرکت برق منطقه:مأخذ

 ) مگاوات ساعت(1333-1333مصرف در دوره  یهابخش: میزان مصرف برق استان به تفکیک 23جدول 

 جمع روشنایی معابر  تجاری صنعتی کشاورزی عمومی خانگی سال 
 کشور

 (گیگاوات ساعت)

1334 2320101 214024 161306 11306 313013 11116 3400030 10313363 

1346 2003331 263020 116613 111364 244626 20106 3002032 13113163 

1341 2410263 236030 121144 116024 362233 20021 1166100 13346261 

1342 2421024 224132 124062 136633 363032 02066 1636663 14111362 

1343 3220014 011260 130434 116362 330201 41126 1020011 263633 

 1333،استان بوشهرای شرکت برق منطقه:مأخذ

3976636

3775682

4100177

4080008

4656741

1389

1390

1391

1392

1393
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خانگي  و عمومي در بخش مصرف که   دهديمنشان  13نمودار  درمصرف  یهابخشبررسي مصرف برق به تفکیک 

 . اندبودهترین سهم مصرف را دارا درصد باال 13و   06به ترتیب  با میانگین سهمي معادل  43-34طول دوره 

 )مگاوات ساعت(1333-1333مصرف در دوره  یهابخش: سهم مصرف برق استان به تفکیک 13نمودار 

 1333،بوشهراستان ای شرکت برق منطقه:مأخذ
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 )مگاوات ساعت(1333در سال و شهرستانمصرف  یهابخش: سهم مصرف برق استان به تفکیک 14نمودار 

 
 1333،استان بوشهرای شرکت برق منطقه:مأخذ

نشان  1343استان را  در سال  یهاشهرستانمصرف و  یهابخشسهم مصرف برق استان به تفکیک  11همچنین نمودار 

 شدهدهیداستان بوشهر به صورت مستقل از شهرستان بوشهر  یامنطقهجزیره خارگ با توجه به اعالم برق  آمار مصرف. دهديم

 است و یک درصد سهم مصرف برق  استان را دارا است.

مقدار مصرف برق سالیانه در طول دوره  نیترشیباستان نیز همراه با نوسان بوده است.  یهاشهرستانمصرف برق در 

 نیو کمتردرصد سهم مصرف استان  31وات ساعت با مگا1113341رستان بوشهر به متعلق به شه هاشهرستانمطالعه در میان 

 درصد مصرف استان بوشهر بوده است.  3مگاوات ساعت و سهم  133420به شهرستان دیلم با مقدار  مقدار متعلق

به لحاظ سرانه، مصرف سرانه انرژی برق در استان بر حسب جمعیت همواره در حال نوسان بوده ،21با توجه به جدول 

رسیده است. این شاخص  1343مگاوات ساعت در سال   1164به  1334ساعت در سال  مگاوات 1361که از ی به طوراست، 

 1164سط سالیانه این شاخص در استان برابر با . متو(12)نموداربیش از کل کشور بوده است هاسالدر استان بوشهر در تمامي 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

بوشهر
دشتستان

گناوه
ديلم

دشتی
تنگستان

كنگان
عسلويه

جم 
دير

*خارك 

بوشهر دشتستان گناوه دیلم دشتی تنگستان کنگان عسلویه جم  دیر *خارک 

خانگی 906,426 709,889 325,654 107,794 235,608 207,511 245,134 197,703 118,150 181,853 20,997

عمومی 355,882 54,778 23,739 8,356 28,331 18,414 32,762 39,647 40,743 18,446 20,107

کشاورزی 12,633 73,053 8,305 6,184 32,077 15,191 3,835 589 8,105 27,017 0

صنعتی 48,734 38,372 4,485 572 13,644 4,688 9,158 6,383 4,675 10,036 55

تجاری 104,945 44,210 28,523 7,730 11,408 8,947 23,762 85,375 9,692 8,969 3,014

روشنایی معابر  19,774 20,389 6,190 3,320 13,778 7,257 8,370 2,369 6,628 5,804 572

جمع 1,448,395 940,692 396,894 133,957 334,846 262,009 323,021 332,065 187,993 252,125 44,745

سهم 31 20 9 3 7 6 7 7 4 5 1
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مگاوات ساعت است ،  260معادل 1343در سال  کشور کهکه با توجه به متوسط سرانه مصرف  باشديممگاوات ساعت 

 .باشديمبرابر سرانه مصرف کشور  2 باًیتقرگفت نسبت سرانه مصرف استان  توانيم

 ) مگاوات ساعت(1333-1333مصرف در دوره  یهابخش: سرانه مصرف برق استان به تفکیک 31جدول 

 جمع روشنایی معابر  تجاری صنعتی کشاورزی عمومی خانگی  

1343 1662 2162 2163 0164 062 2062 1164 

1342 460 1463 1660 0161 063 3361 1166 

1341 1663 2161 1262 0161 060 3261 1163 

1346 1666 2263 1063 3360 061 3063 1160 

1334 1161 0160 1462 1660 063 366 1361 

 1333،استان بوشهرای شرکت برق منطقه:مأخذ

 مگاوات ساعت() 1333-1333در دوره  مصرف یهابخشسرانه مصرف برق استان به تفکیک  :13نمودار 

 
 1333،بوشهراستان ای شرکت برق منطقه:مأخذ

 کنندهمصرف یهابخشبررسی وضعیت مصرف به تفکیک 

 مصرف بخش خانگي:

برق در این بخش، وجود وسایل خانگي برقي مختلف از قبیل یخچال و فریزر، تلویزیون، وسایل طبخ  روزافزونمصرف  

برودتي  یهاستمیستهویه هوا و  یهاستمیس، یکولرگازگرمای بیش از حد هوا که باعث استفاده دائم از  ترمهماز همه غذا و 

 روشنایي، گرمایشي و سرمایشي و یهاستمیس. استفاده از باشديماهمیت این حامل از انرژی  دهندهنشان... همگي و  شوديم

 آماری مربوط به مصرف برق در بخش یهاداده. بررسي باشديممخابراتي در منازل منوط به مصرف برق  یهادستگاهحتي 

 :دهديمتان نتایج زیر را ارائه خانگي اس

 3220014به  1343مگاوات ساعت بوده که در سال 2320101در حدود  1334کل مصرف برق خانگي در استان در سال  

میانگین مصرف خانگي  22با توجه به جدول برابری در طول دوره حکایت دارد. 162مگاوات ساعت رسیده که  از افزایش 

درصد کل مصرف برق استان را در طول دوره مطالعه دربرمي  2261و  23و دشتستان به ترتیب  بوشهر دو شهرستانبرق در 
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سهم مصرف را دارا  نیترنییپادرصد مصرف استان  362و  363گیرد. دو شهرستان جم و دیلم به ترتیب با سهم 

 (10)نمودار .باشنديم

 ) مگاوات ساعت(1333-1333بخش خانگی به تفکیک شهرستان در دوره : متوسط سهم مصرف برق 16نمودار 

 

 1333،استان بوشهرای شرکت برق منطقه:مأخذ

 ) مگاوات ساعت(1333-1333:میزان مصرف برق بخش خانگی به تفکیک شهرستان در دوره 31جدول 

 متوسط سهم دوره 1333 1331 1331 1332 1333 بخش خانگی

 2361 321211 026،030 336،106 360،420 460،120 بوشهر

 2263 013301 060،031 022،410 021،613 064،334 دشتستان

 1666 241310 200،004 241،126 243،023 322،021 گناوه

 361 161110 43،020 161،116 43،262 160،041 دیلم

 061 260643 133،304 260،111 260،610 232،063 دشتي

 063 102112 100،064 132،062 130،102 260،211 تنگستان

 061 142112 143،111 223،013 220،423 212،131 کنگان

 260 123134 113،413 101،240 102،213 140،063 عسلویه

 363 30314 30،061 41،664 166،604 113،126 جم 

 260 122330 112،633 103،333 104،616 131،323 دیر

 660 26013 13،416 21،620 26،303 26،440 خارک *

 166 2320101 2،003،331 2،410،263 2،421،024 3،220،014 استان

 1333،استان بوشهرای شرکت برق منطقه:مأخذ

ترکین خانگي تعداد مشکه بر اساس آن ، دهديمتعداد مشترکین برق بخش خانگي به تفکیک شهرستان نشان  20جدول 

مشترک در سال  314344به  1334مشترک در سال  226443که از ی به طوراست   افتهیشیافزااستان در طول دوره همواره 

 رسیده است.  1343

0.0 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0 30.0

بوشهر
دشتستان

گناوه
دیلم

دشتی
تنگستان

کنگان
عسلویه

جم 
دیر

*خارک 

بوشهر دشتستان گناوه دیلم دشتی تنگستان کنگان عسلویه جم  دیر *خارک 

متوسط سهم دوره 28.0 22.4 10.0 3.5 7.1 6.3 7.5 5.7 3.3 5.6 0.7
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 1333-1333:تعداد مشترکین برق بخش خانگی به تفکیک شهرستان در دوره 32جدول 

 متوسط سهم دوره 1333 1331 1331 1332 1333 بخش خانگی

 2062 02،031 04،020 02،613 36،213 31،041 بوشهر

 2360 02،121 01،001 03،630 06،231 02،144 دشتستان

 1666 21،162 20،161 23،304 36،012 32،113 گناوه

 060 10،620 10،433 13،402 14،031 26،232 دیلم

 362 26،034 21،420 23،123 21،323 22،031 دشتي

 161 13،204 11،203 12،331 10،613 10،031 تنگستان

 060 12،141 10،362 14،313 21،202 22،436 کنگان

 161 16،030 11،122 12،206 11،603 12،101 عسلویه

 160 11،631 11،331 12،400 11،320 12،312 جم 

 360 4،614 4،060 16،120 11،610 11،264 دیر

 660 1،011 1،012 1،023 1،322 1،433 خارک *

 166 226،443 200،400 230،310 362،366 314،344 استان

 1333،استان بوشهرای شرکت برق منطقه:مأخذ

 مصرف بخش عمومي:  

همچنین  و المنفعهعامتحقیقاتي، فرهنگي ، خیریه و  مؤسسات، مساجد ،  هاپادگاندولتي ،  یهاسازماناین بخش شامل 

 . گردديم هاآنو نظایر  يرمسکونیغمسکوني و  یهامجتمعمصارف عمومي 

که بر است  شدهاشاره 20در جدول  1343تا  1334میزان مصرف برق بخش عمومي به تفکیک شهرستان در دوره به 

 011،260به  1343سال ساعت بوده و در  مگاوات 214،024در حدود  1334کل مصرف برق عمومي در استان در سال اساس 

درصد سهم  26برابری در طول دوره حکایت دارد. شهرستان بوشهر بیش از  162از افزایش   است کهساعت رسیده  مگاوات

درصد در  264و  163دیلم و تنگستان به ترتیب با سهم  یهاشهرستانمصرف بخش عمومي در استان بوشهر را دارا است و 

 23در جدول  1343تا  1334تعداد مشترکین برق بخش عمومي به تفکیک شهرستان در دوره  همچنینمقام آخر قرار دارند. 

بوشهر ،دشتستان و دشتي به ترتیب   یهااستانکه در جدول مشخص است ، متوسط سهم دوره در  طورهمانآمده است که 

 سهم را داشته است . نیترشیب

 ) مگاوات ساعت(1333-1333خش عمومی به تفکیک شهرستان در دوره :میزان مصرف برق ب33جدول 

 متوسط سهم دوره 1333 1331 1331 1332 1333 بخش عمومی

 2060 363،600 232،126 360،430 366،212 322،332 بوشهر

 361 12،123 11،066 11،130 12،324 21،003 دشتستان

 362 14،311 10،431 14،201 10،423 23،034 گناوه

 163 0،301 0،136 0،334 0،210 3،320 دیلم

 362 10،432 10،102 13،624 10،640 23،331 دشتي
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 متوسط سهم دوره 1333 1331 1331 1332 1333 بخش عمومی

 264 12،013 11،113 12،240 11،412 13،111 تنگستان

 263 20،120 22،114 24،313 31،202 32،002 کنگان

 266 10،210 26،626 36،222 32،322 34،010 عسلویه

 063 11،324 31،036 31،424 33،603 16،013 جم 

 360 36،641 22،231 11،434 13،213 13،110 دیر

 366 13،003 12،222 13،031 12،046 26،160 خارک *

 166 214،024 263،020 236،030 224،132 011،260 استان

 1333،استان بوشهرای شرکت برق منطقه:مأخذ

 1333-1333عمومی به تفکیک شهرستان در دوره :تعداد مشترکین برق بخش 34جدول 

 متوسط سهم دوره 1333 1331 1331 1332 1333 بخش عمومی

 2462 2،311 2،232 2،360 3،222 3،066 بوشهر

 2664 1،306 1،404 2،632 2،106 2،200 دشتستان

 361 031 002 320 411 1،631 گناوه

 061 013 003 040 031 022 دیلم

 460 331 460 410 442 1،614 دشتي

 063 224 226 013 062 002 تنگستان

 066 104 212 236 032 024 کنگان

 363 316 301 302 342 113 عسلویه

 161 330 300 341 122 140 جم 

 364 321 303 330 162 123 دیر

 660 23 23 24 02 02 خارک *

 166 3،141 4،110 4،003 16،021 11،020 استان

 1333،استان بوشهرای شرکت برق منطقه:مأخذ

  مصرف بخش صنعت:

ساعت  مگاوات 113106در حدود  1334کل مصرف برق در بخش صنعت استان بوشهر در سال  ،24با توجه به جدول 

 . باشديمطول دوره  در زیناچکاهش  دهندهنشانساعت رسیده که   مگاوات 116362به بالغ بر  1343و در سال  بوده

درصد دارای باالترین سهم  2462درصد و  3363متوسط و به ترتیب با دارا بودن  طوربهبوشهر و دشتستان  یهاشهرستان

. از لحاظ سهم مصرف شهرستان بوشهر در مقام اول و شهرستان دشتستان رتبه دوم باشنديممصرف صنعتي در استان بوشهر 

 662م با سهم دیل یهاشهرستان. باشديمنعتي در دو شهرستان مزبور ص یهاتیفعالتمرکز باالی  دهندهنشاندارد. این مسئله 

ر دوره تعداد مشترکین برق بخش صنعتي به تفکیک شهرستان د به  همچنین است. قرارگرفتهدرصد در جایگاه آخر در استان 

 است . شدهاشاره  36در جدول  1334-1343
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 ) مگاوات ساعت(1333-1333صنعتی به تفکیک شهرستان در دوره  :میزان مصرف برق بخش33جدول 

 متوسط سهم دوره 1333 1331 1331 1332 1333 بخش صنعتی

 3363 11،111 13،201 14،220 11،122 13،031 بوشهر

 2462 10،614 13،030 34،213 32،204 33،302 دشتستان

 263 3،131 2،043 2،443 2،042 1،132 گناوه

 662 122 226 241 311 202 دیلم

 464 10،622 11،230 13،462 11،103 13،011 دشتي

 361 0،620 3،334 3،311 3،302 1،033 تنگستان

 064 0،141 4،116 16،203 11،100 4،123 کنگان

 166 2،023 2،213 2،220 2،341 0،333 عسلویه

 364 0،303 3،410 1،033 0،113 1،002 جم 

 060 0،242 4،626 16،210 4،360 16،630 دیر

 662 2،122 1،121 261 100 22 خارک *

 166 113،106 111،364 116،024 136،633 116،362 استان

 1333،استان بوشهرای شرکت برق منطقه:مأخذ

 1333-1333:تعداد مشترکین برق بخش صنعتی به تفکیک شهرستان در دوره 36جدول 

 متوسط سهم دوره 1333 1331 1331 1332 1333 بخش صنعتی

 2462 134 223 212 200 234 بوشهر

 2062 304 102 222 220 061 دشتستان

 261 22 00 163 122 114 گناوه

 163 33 32 31 30 41 دیلم

 1662 133 130 262 216 222 دشتي

 064 42 110 131 134 111 تنگستان

 060 41 110 120 102 100 کنگان

 261 20 32 30 13 23 عسلویه

 260 21 13 21 20 06 جم 

 366 33 13 23 01 03 دیر

 662 3 2 3 3 3 خارک *

 166 1،313 1،042 1،344 2،624 2،106 استان

 1333،استان بوشهرای شرکت برق منطقه :مأخذ

  مصرف بخش تجاری:

خش مصرف برق در این ب نیترشیب. گردديمتجاری  یهاشرکتو  هامغازه، هافروشگاهشامل   يطورکلبهبخش تجاری 

 طورهب. هرچند میزان تولید در این بخش گردديمسیستمهای روشنایي، گرمایشي و سرمایشي  ازیموردنصرف تأمین انرژی 

 .تجاری است در بخش وکارکسبتوسعه فضای  دهندهنشانمستقیم وابسته به برق نیست اما رشد مصرف برق در این بخش 
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ساعت بوده  و در  مگاوات 313013در حدود  1334کل مصرف برق بخش تجاری استان در سال  31دول با توجه به ج

از افزایش نامحسوسي داشته است. مصرف برق تجاری در تمامي ساعت رسیده که  مگاوات 330،201به  1343سال 

 یهاانشهرستبرق در بخش تجاری،  استان در طول دوره مطالعه دارای روند افزایشي بوده است. از کل مصرف یهاشهرستان

 نیترنییپادرصد دارای  262درصد دارای باالترین سهم و شهرستان تنگستان با   2060و  2464بوشهر و عسلویه با متوسط سالیانه 

 1343تا  1334به تعداد مشترکین برق بخش تجاری به تفکیک شهرستان هم در دوره  32همچنین در جدول سهم بوده است. 

 است  شدهاشاره

 ) مگاوات ساعت(1333-1333میزان مصرف برق بخش تجاری به تفکیک شهرستان در دوره  :37جدول 

 متوسط سهم دوره 1333 1331 1331 1332 1333 بخش تجاری

 2464 41،431 30،612 46،023 41،222 161،412 بوشهر

 1361 10،143 34،316 16،100 33،322 11،216 دشتستان

 362 20،230 22،212 23،040 23،312 23،223 گناوه

 261 3،331 0،002 0،600 0،122 0،036 دیلم

 362 12،610 16،012 16،640 16،142 11،163 دشتي

 262 0،331 0،332 0،062 0،231 3،410 تنگستان

 066 26،612 26،362 22،233 21،466 23،002 کنگان

 2060 36،311 31،120 31،013 33،333 32،302 عسلویه

 260 0،333 3،020 0،023 3،121 4،042 جم 

 263 4،202 3،102 3،043 3،244 3،404 دیر

 166 3،332 2،430 2،340 2،336 3،611 خارک *

 166 313،013 244،626 362،233 363،032 330،201 استان

 1333،استان بوشهرای شرکت برق منطقه:مأخذ 

 1333-1333:تعداد مشترکین برق بخش تجاری به تفکیک شهرستان در دوره 33جدول 

 متوسط سهم دوره 1333 1331 1331 1332 1333 بخش تجاری

 2462 11،333 12،104 13،164 11،212 12،116 بوشهر

 2662 3،011 3،303 4،210 4،012 16،206 دشتستان

 1360 2،113 2،240 0،233 0،360 0،313 گناوه

 364 1،123 1،026 1،333 1،420 2،623 دیلم

 260 2،333 2،133 2،212 2،013 2،313 دشتي

 166 1،240 1،061 1،320 1،423 2،602 تنگستان

 062 2،120 2،201 2،442 3،310 3،130 کنگان

 066 3،123 3،643 3،114 3،220 3،300 عسلویه

 166 1،063 1،040 1،364 1،431 2،162 جم 

 161 1،000 1،336 1،430 2،221 2،321 دیر

 166 160 116 113 102 231 خارک *
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 متوسط سهم دوره 1333 1331 1331 1332 1333 بخش تجاری

 166 16،313 12،363 12،320 13،301 21،210 استان

 1333،استان بوشهرای شرکت برق منطقه:مأخذ

  مصرف بخش کشاورزی:

 هاباغکشاورزی جهت آبیاری مزارع و  یهاموتورپمپ یاندازراهمصرف برق در بخش کشاورزی مربوط به  نیترمهم

رسي به انرژی مستقیم به چگونگي دست طوربهبخش کشاورزی نیز فرآیند تولید محصول مانند بخش صنعت  رونیازا. باشديم

 وابسته است، استفاده از برق در سایر موارد )روشنایي، حرارت و برودت ( در این بخش چندان مهم نیست. 

 مگاوات ساعت161،306در حدود  1334کل مصرف برق در بخش کشاورزی استان بوشهر در سال  33با توجه به جدول 

برابری مصرف در طول دوره  163افزایش  دهندهنشانرسیده که   مگاوات ساعت130،434به بالغ بر  1343بوده  و در سال 

 است.  افتهی شیفزاا. سهم مصرف کشاورزی برق در کل مصرف برق استان در طول دوره دائماً باشديم

درصد دارای باالترین سهم مشترکین کشاورزی برق در استان بوشهر  3364متوسط با دارا بودن  طوربهشهرستان دشتستان  

. این شهرستان از لحاظ سهم مصرف برق استان نیز در مقام اول قرار دارد . این مسئله ناشي از تمرکز (31)جدول باشنديم

درصد در مراتب  460و  1060. شهرستان دشتي و دیر با سهم هر کدام باشديمورزی در شهرستان مزبور کشا یهاتیفعالباالی 

 . رندیگيمبعدی قرار 

 ) مگاوات ساعت(1333-1333:میزان مصرف برق بخش کشاورزی به تفکیک شهرستان در دوره 33جدول 

 متوسط سهم دوره 1333 1331 1331 1332 1333 بخش کشاورزی

 360 1،141 2،030 0،303 4،602 12،033 بوشهر

 3364 26،113 10،612 10،631 26،422 03،623 دشتستان

 363 3،020 1،111 2،203 2،331 3،362 گناوه

 163 21 021 2،302 3،242 0،131 دیلم

 1060 21،631 21،116 22،202 21،326 32،600 دشتي

 261 3،013 0،043 4،206 16،643 12،141 تنگستان

 262 3،301 3،223 3،100 2،002 3،332 کنگان

 663 302 331 333 330 234 عسلویه

 362 1،330 2،642 2،106 0،111 3،162 جم 

 460 4،330 12،236 12،313 12،121 20،610 دیر

 666 6 6 6 6 6 خارک *

 166 161،306 116،613 121،144 124،062 130،434 استان

 1333،استان بوشهرای شرکت برق منطقه :مأخذ 
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 1333-1333:تعداد مشترکین برق بخش کشاورزی به تفکیک شهرستان در دوره 41جدول 

 متوسط سهم دوره 1333 1331 1331 1332 1333 بخش کشاورزی

 360 00 42 163 114 123 بوشهر

 1160 401 1،622 1،112 1،111 1،023 دشتستان

 161 42 163 113 110 124 گناوه

 366 122 131 222 231 323 دیلم

 1060 330 114 106 213 202 دشتي

 1362 201 366 301 122 211 تنگستان

 263 03 02 02 02 36 کنگان

 661 4 4 4 4 13 عسلویه

 263 164 136 114 102 104 جم 

 663 3 11 32 30 12 دیر

 666 6 6 6 6 6 خارک *

 166 2،610 2،303 2،004 3،146 3،013 استان

 1333،استان بوشهرای شرکت برق منطقه:مأخذ

 مقصد(-مبادالت انرژی الکتریکی) میزان مبادالت، ارزش مبادالت، مبداء -1-2-3-3-3-1-4

تنها با  ، و خوزستان( راحمدیبوفارس،کهکیلویه و  و هرمزگان خود) جوارهم استان چهار بوشهر از  استان يطورکلبه

 یاندازراهاخیر با توجه به  یهاسالدر  .کنديم مبادله الکتریکي انرژی توزیع، فوق و ولتاژ انتقال سطح در استان فارس

ستان و بخشي دیگر از طریق  انتقال برق  از ا شدهنیتأممصرف استان  یهاتیظرفنیروگاه اتمي بوشهر تا حدودی بخشي از 

 گردیده است.   نیتأمفارس 

 گاز -1-2-3-3-3-2

ایران که  . برای کشوری مانندباشديمانرژی و نقش مسلط نفت و گاز  توجهقابلجهان نشانگر افزایش  اقتصاد اندازچشم

، تولید، ساله در اکتشاف صدکی باسابقهفني   -دارای منابع عظیم نفت و گاز و از سوی دیگر دارای توان علمي سوکیاز 

 -جهیز علمينسبت به ت يالمللنیباز شرایط  یریگبهرهتا با  کنديم، این موقعیت ایجاب باشديمفرآوری و صادرات نفت 

فني در میادین و حتي کل بخش نفت و گاز خود  یوربهرهفني و سرمایه الزم برای توسعه منابع نفت و گاز، به افزایش 

 مبادرت ورزد.

ته صنعتي، نیازمند رهای پیشرفکشو سوکییادشده فرصتي استثنائي برای کشور به وجود آورده است، از  يالمللنیبشرایط 

 هتوجقابلکشور، عظیم و  شدهشناختهانرژی خود هستند و از سوی دیگر ذخایر  نیتأمانرژی در پي  یهاحاملواردات 

در نقاط  یذارگهیسرما. بنابراین وضعیت موجود، فرصت مناسبي برای انجام سریع اصالحات ساختاری برای جذب باشنديم
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زایش قدرت تکنولوژی پیشرفته و اف یریکارگبهمیادین جدید هیدروکربوری،  ارتقاء دانش فني و دیگر کشور، اکتشاف 

 شوديمدر نقاط جدید سبب  یگذارهیسرما. از طرفي باشديم يالمللنیب گذارانهیسرمادر قراردادهای چندجانبه با  يزنچانه

کاسته شود و همچنین قدرت انعطاف در جذب سرمایه خارجي را  فارسجیخلامنیتي و سیاسي در منطقه  یهاتیحساساز 

 .گردديمبرای کشور افزایش داده و باعث افزایش قدرت سیاسي و امنیتي کشور در منطقه خاورمیانه 

 وصاًخصبه انرژی و  اتکاو عواملي که در ایجاد توسعه استان بوشهر با  هاشاخصدر این بخش از شرح خدمات  رونیازا

است.  شدهطرحمو نقش آن  فارسجیخلو جایگاه استان نسبت به سواحل  قرارگرفته يموردبررس رگذارندیتأثگاز نفت و 

 یندبجمع، تیدرنهاو  قرارگرفته يموردبررسانرژی گاز،  ٔ  نهیدرزمآن  اندازچشمسپس جایگاه کشور در بازار جهاني و 

 است. شدهارائهو تهدیدها  هافرصتف و عوامل کلیدی و بحراني این صنعت در قالب  نقاط قوت و ضع

از  گزارش نیاست، در ا یمختلف ضرور یهابخشدر  در کشورمصرف نفت و گاز  راتییروند تغ يبررس ازآنجاکه

نفت و گاز از معاونت  یاست . اطالعات آمار شدهاستفاده زیخانه نوزارت یدر ترازنامه انرژ و گازنفت  یاطالعات آمار

 .  شوديم افتیدر فتن وزارت یدروکربوریو نظارت بر منابع ه یزیربرنامه

 تحلیل مراکز عمده تولید گاز ) میادین ، پاالیشگاه( -1-2-3-3-3-2-1

 میادین گاز

 رده در گازی ذخایر مترمکعب تریلیون 3364 داشتن اختیار در با  1دارنده ذخایر گاز جهان نیتربزرگایران به عنوان 

 2 .دارد قرار خاورمیانه و جهاني اول

 میدان 2 و گازی مستقل میدان به صورت آن میدان  12کشور  گاز فعال میدان 22از مجموع  32با توجه به جدول 

 . باشديمدر دریا  گازی سازند میدان 1گازی و  مستقل میدان1و  خشکي در نفتي میادین گازی سازندهای

 تفکیک خشکی و دریا : تعداد میادین فعال گازی به 41جدول 

 تعداد ) میادین( شرکت -عنوان 

 خشکي
 2 جنوب)  سازندی و گنبدی( زیخنفتشرکت ملي مناطق 

 12 شرکت ملي مناطق مرکزی ایران ) میادین مستقل گازی(

 دریا
 1 شرکت نفت و گاز پارس

 1 شرکت نفت فالت قاره ایران سازندی

 22 جمع کل

 1365: ترازنامه هیدروکربوری کشور سال  مأخذ

                                                      
1- BP Amoco Statistical Review of  World Energy,2013 

  301تا  306، صص  1342ترازنامه انرژی وزارت نیرو سال  -2
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 منابع گازی خشکی

 بوشهر، خراسان، یهااستان در گازی سازند 2و  گازی مستقل میدان 12 شامل خشکي مناطق فعال گازی میدان 26

 و کنگان میادینبه   توانيمخشکي  منطقه گازی بزرگ یهادانیم از دارند. قرار قم و فارس خوزستان، ایالم، هرمزگان،

 استان در گورزین و فارس، سرخون استان در تابناک و داالن و رآغا خراسان، استان در خانگیران ،بوشهر استان در نار

 میدان 12دارند.  قرار جنوب زیخنفتمناطق  شرکت عملیاتي حوزه در خشکي منطقه گازی سازند  2نمود.  اشاره هرمزگان

 قرارگرفته است. مرکزی مناطق نفت شرکت عملیاتي حوزه در خشکي گازی مستقل

 منابع گازی دریایی

 هرمزگان و بوشهر یهااستان در که باشنديم سلمان و جنوبي پارس میدان  2شامل  دریایي منطقه در فعال گازی میادین

 در جنوبي پارس میدان .باشديم فعال ، 1330تا سال  یبرداربهره فاز  2با  جنوبي گازی پارس مستقل میدان .اندشدهواقع

در جدول  اندشده واقع قاره فالت نفت شرکت فعالیت حوزه در سلمان و میدان پارس گاز و نفت شرکت عملیاتي حوزه

 د.انشده يمعرفکشور میادین فعال  ،30

 : میادین فعال گازی به تفکیک شرکت متولی 42جدول 

  

 گازی دریاییمنابع  منابع گازی خشکی

 نفت فالت قاره نفت و گاز پارس نفت مناطق مرکزی جنوب زیخنفتمناطق 

 سازند داالن میدان سلمان میدان پارس جنوبي سرخون مزدوران مخزن ژوراسیک مسجدسلیمان

     تابناک شوریجه مخزن خامي مارون
     هما گنبدلي گنبد گازی پازنان

     شانول آغار گنبد گازی  لب سفید
     وراوی داالن گنبد گازی نفت سفید

     سراجه نار  

     تنگ بیجار کنگان  

       قشم  
 1 1 12 2 جمع

 1365: ترازنامه هیدروکربوری کشور سال  مأخذ

 گازی استان بوشهر  یهادانیم

   : میدان گازی فردوسي  .1

خلیج کیلومتری سواحل  32و  بوشهرکیلومتری جنوب شرقي  146است که در حدود  های گازی ایرانمیدانیکي از 

اس ونچرز کيو شرکت اس شرکت ملي نفت ایران( قراردادی مابین 1330ی د 2) 2660دسامبر  20در   .قرار دارد فارس

(SKS Ventures)و از اهداف  است دهیرسمیلیارد دالر به امضاء  26برداری از آن به ارزش تقریبي عه و بهرهمالزی برای توس

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%DA%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%88%D8%B4%D9%87%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%88%D8%B4%D9%87%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%84%DB%8C%D8%AC_%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%84%DB%8C%D8%AC_%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%84%DB%8C%D8%AC_%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA_%D9%85%D9%84%DB%8C_%D9%86%D9%81%D8%AA_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA_%D9%85%D9%84%DB%8C_%D9%86%D9%81%D8%AA_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
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اینچ از زیر دریا جهت انتقال  20چاه استخراج، نصب یک سکوی تولید گاز در دریا، احداث یک خط لوله  13 یآن حفار

، نيهیدروکرببرای جداسازی مایعات  ازیموردنگازی به خشکي، احداث یک پاالیشگاه در خشکي به همراه تأسیسات 

تریلیون  66214)  مکعب فوت تریلیون 363 میدان این در استحصال قابل گاز است. میزانسازی، فرایند کنترل شیرین

 1 .گردديمبرآورد  (کعبمترم

 :میدان گلشن .2

قرار  خلیج فارسکیلومتری ساحل  02و  بوشهرکیلومتری جنوب شرقي  136ایران است که در  های گازیمیدانیکي از  

( 2660دسامبر  20) 1330دی  2در .است فوت مکعبهزار میلیارد  20تا  12در مخزن این میدان بین  دارد. حجم گاز موجود

میدان گازی اشت گاز از این میدان و جهت توسعه برد مالزی  SKSو گروه صنعتي شرکت ملي گاز ایرانقراردادی بین 

 نگاریلرزهجهت پروژه  چین BGP قراردادی با شرکت  1333میلیارد دالر منعقد شد. همچنین در سال  10به ارزش  فردوسي

حلقه چاه،  22توان به حفاری برای این قرارداد مي شدهیزیربرنامهاز اهداف  .ین میدان و میدان فردوس انجام شدا یبعدسه

انتقال گاز به خشکي، احداث یک پاالیشگاه  یيایردریز ياینچ 32نصب دو سکوی تولید گاز در دریا، نصب دو خط لوله 

، ساخت يجپيال، تثبیت میعانات گازی، صادرات هیدروکربنيمربوط به جداسازی مایعات  ساتیتأسدر ساحل به همراه 

 66060)تریلیون فوت مکعب 22اشاره نمود.میزان گاز قابل استحصال این میدان برابر با  جيانالگوی شناور و اسکله صادرات 

 .باشديم (مترمکعبتریلیون 

 
 :  میدان گازی پارس جنوبي .3

 166ر داست که بر روی خط مرزی مشترک ایران و قطر  جهان ترین منبع گازی مستقلمیدان گازی پارس جنوبي بزرگ

 1434)  1303و در سال  (1)تصویر  واقع گردیده فارسجیخلکیلومتری جنوب غربي بندر عسلویه در شهرستان کنگان و در 

 لومترمربعیک 3066. وسعت این میدان گازی در بخش مربوط به کشور جمهوری اسالمي ایران برابر است شدهکشفمیالدی ( 

 ،دهد که ذخیره در جای این بخشنشان مي شدهانجاماست. مطالعات  لومترمربعیک 0666و در بخش مربوط به کشور قطر 

درصد  3میلیارد بشکه میعانات گازی را در خود جای داده که معادل  41گاز طبیعي و افزون بر  مترمکعبتریلیون  11بیش از 

 کشور است. شده شناختهدرصد ذخایر گازی  26کل ذخایر جهان و حدود 

                                                      
 1342شرکت نفت و گاز پارس، دوره پانزدهم، بهار  -1

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D9%88%DA%A9%D8%B1%D8%A8%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%86_%DA%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%88%D8%B4%D9%87%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%88%D8%B4%D9%87%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%84%DB%8C%D8%AC_%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%84%DB%8C%D8%AC_%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%88%D8%AA_%D9%85%DA%A9%D8%B9%D8%A8
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%88%D8%AA_%D9%85%DA%A9%D8%B9%D8%A8
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA_%D9%85%D9%84%DB%8C_%DA%AF%D8%A7%D8%B2_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA_%D9%85%D9%84%DB%8C_%DA%AF%D8%A7%D8%B2_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%B2%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%B2%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%86_%DA%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C_%D9%81%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%86_%DA%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C_%D9%81%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%86_%DA%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C_%D9%81%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%86%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%86%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%B1%D8%B2%D9%87%E2%80%8C%D9%86%DA%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D9%88%DA%A9%D8%B1%D8%A8%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D9%88%DA%A9%D8%B1%D8%A8%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%E2%80%8C%D9%BE%DB%8C%E2%80%8C%D8%AC%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%E2%80%8C%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%AC%DB%8C


تحل  یربرس  بوشهر ی استانزیربرنامهسازمان مدیریت و   
تحل یاقتصاد لی و 

 (یشبکه ارنژ ییبناریز یاهیگ ژیو لی )

 

 5002212B0021303012RE103960813 م 

 
22 

 نیتأم بر الوهع توانديم توسعه، فازهای مختلف اجرای با و جنوبي پارس گازی عظیم ذخایر داشتن ایران با درواقع

در  LNG  یهاپروژهاجرای  برای را گاز يتوجهقابل برداشت، مقادیر ازدیاد جهت در تزریق به نیاز و داخلي گاز مصرف

 (2)تصویر  .باشد داشته اریاخت

 1میدان مشترك ایران و قطر -میدان گازی پارس جنوبی:1  ریتصو

 
 

 LNGانتقال گاز به شکل :2  ریتصو

 
 

 :  میدان گازی پارس شمالي .1

                                                      
1- www.nigc.ir 
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هجری شمسي  1310در سال  باشديممیادین گازی مستقل کشور  نیتربزرگمیدان گازی پارس شمالي که یکي از 

متری ساحل و در کیلو 12تا  16کیلومتری جنوب شرقي بوشهر و در فاصله  126کشف گردیده است . این میدان گازی در 

تریلیون فوت  2364. ذخیره گاز این میدان است شدهواقعدر حوزه شهرستان دیر  فارسجیخل یهاآبمتری  36تا  16عمق 

است. هدف اولیه  شدهزدهتریلیون فوت مکعب تخمین  1162و حجم گاز قابل تولید حدود ( مترمکعبتریلیون  1600) مکعب

ن و جهت تزریق در مخازن نفتي برای حفظ فشار مخز ازیموردن، صیانت از مخازن نفتي از طریق تأمین گاز توسعه میدان فوق

 3066ولید طرح توسعه پارس شمالي جهت ت یهاپروژهشده  یبندزمان.  برنامه اولیه  باشديمدستیابي به بازیافت ثانویه نفت 

 لیبه دلبود که  شدهينیبشیپمیلیون فوت مکعب در روز  1266ل میلیون فوت مکعب گاز در روز و توسعه آن تا تولید ک

 1 از این میدان آغاز نگردیده است. یبرداربهره، تاکنون اولویت توسعه میدان پارس جنوبي

 

  کوه مند: افتهینتوسعهمیدان مستقل گازی  .2

در  و فارسجیخلکشف گردید . این میدان در جنوب شرقي بندر بوشهر و در ساحل  1322میدان گازی کوه مند در سال 

حلقه  0. در این میدان تاکنون باشديماست . این میدان دارای دو سازند گازی و داالن فوقاني  شدهواقعحوزه شهرستان دشتي 

. گاز و سازندهای نفتي صورت گرفته است یابي میزان نفت خام در طبقاتچاه حفر گردیده است که بیشتر به منظور ارز

تریلیون  11632. ذخیره در جای اولیه این میدان به بسیار باالی سولفید هیدروژن است تولیدی کوه مند ترش و دارای درصد

 بالغ گردیده است. (مترمکعبتریلیون  66114فوت مکعب )

 

  میدان گازی کنگان : .0

. این میدان در مجاورت میدان اگوکو کشف گردید -ت سابق سوفیرانتوسط شرک 1321کنگان در سال میدان گازی 

  24. میزان ذخایر گاز درجای اولیه این میدان حدود است قرارگرفتهکیلومتری شرق بندر عسلویه  02گازی نار و در فاصله 

تریلیون  10میلیارد مترمکعب آن )  123613این مقدار  تریلیون مترمکعب( برآورد گردیده که از 66321تریلیون فوت مکعب ) 

کیلومتر و عمق متوسط  0کیلومتر و عرض آن حداکثر  06. طول این میدان حدود باشديم یبرداربهرهفوت مکعب ( قابل 

طاقدیس  متر و جهت 366متر و نوع مخزن سنگ آهک شکسته و عمق ستون گاز  2266باالی مخزن از سطح زمین حدود 

حجم مولکولي سولفید هیدروژن  درصد 262میدان ترش بوده و حاوی  نیاز ا. گاز تولیدی ل غرب ـ جنوب شرق استشما

                                                      
 1342شرکت نفت و گاز پارس، دوره پانزدهم، بهار  -1
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نشان  شدهانجام یهايبررس. درصد حجم مولکولي آن اتان است 161درصد حجم مولکولي گاز این میدان متان و 3363. است

      خواهد آمد به دستمترمکعب مایعات گازی  126گاز طبیعي از این میدان  مترمکعبتولید هر میلیون  یازاکه به  دهديم

 (يعیگاز طبفوت مکعب  ونیلیهر متولید  یازابشکه مایعات گازی به  21630) 

  میدان گازی نار : .0

. این میدان در مجاورت میدان گازی اگوکو کشف گردید -ت سابق سوفیرانتوسط شرک 1321میدان گازی نار در سال 

کیلومتری شرق بندر عسلویه در بخش جنوبي ناحیه فارس در شهرستان جم  02کنگان و در شمال غرب آن و در فاصله 

(  مترمکعبتریلیون  6634تریلیون فوت مکعب)136332است . میزان ذخایر گاز درجای اولیه این میدان حدود  قرارگرفته

متر است . گاز  1666کیلومتر و ضخامت ستون گاز در حدود  162کیلومتر و عرض آن  36برآورد گردیده است .طول میدان 

درصد حجم مولکولي گاز  30630.  باشديمتولیدی از این میدان شیرین بوده و حاوی درصد بسیار کمي سولفید هیدروژن 

 بمترمکعیون تولید هر میل یازاکه به  دهديمنشان  هايبررسدرصد حجم مولکولي آن اتان است .  3641این میدان متان و 

هر تولید  یازابشکه مایعات گازی به  13601خواهد آمد)  به دستمترمکعب مایعات گازی  00610گاز طبیعي از این میدان 

 ( يعیگاز طبفوت مکعب  ونیلیم

  میدان گازی میالتون:   .3

گاز کشف گردید . این میدان دارای سه سازند  1320، در سال  قرارگرفتهمیدان گازی میالتون که در شهرستان دشتستان 

. در این میدان تنها یک حلقه چاه حفر گردیده است . میزان ذخیره در جای اولیه این  باشديمآسماری ، خلیج و سورمه  زیخ

 تریلیون فوت 1621(است که قسمت اعظم آن به سازند سورمه ) مترمکعبتریلیون  66612تریلیون فوت مکعب)  160میدان 

 مکعب ( تعلق دارد .

 66644، و 66623،  66624عالوه بر این میادین،  میدان های وراوی، زیره و بینک نیز هریک به ترتیب دارای ظرفیت 

 .شونديمگازی استان بوشهر محسوب  یهادانیماز  مترمکعبتریلیون 

ظرفیت میادین گازی استان بوشهر  10در  نمودار  توانيممیادین گازی استان بوشهر معرفي شدند  کهنیاحال با توجه  به 

ظرفیت گازی به ترتیب به میدان گازی پارس  نیترشیبهم اشاره شد  قبالًکه  طورهمان .مشاهده نمود 1342تا پایان سال را 

ذخایر میادین گازی استان نسبت به کشور و جهان در  همچنین سهم .گازی پارس شمالي تعلق داشته است جنوبي و میدان

سهم ذخایر میادین  1342، در سال 30است. با توجه به جدول  مشاهدهقابل 13و نمودار  30در جدول   1342تا  1333دوره 

   .درصد بوده است 1661درصد و سهم استان از جهان برابر  2261گازی استان از کشور 
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 1332: ظرفیت میادین گازی استان بوشهر تا پایان سال 17نمودار 

 
 1332-1363ی انرژی وزارت نیرو هاترازنامهمأخذ : 

 1332 -1333گازی استان نسبت به کشور و جهان در دوره  نیادیم ریذخا: سهم 43جدول 

 1332 1331 1331 1333 1333 1337 1336 1333 1334 1333 سال
 13260 13063 26361 14061 130624 130611 130624 13162 104633 104623 (مترمکعبکل جهان) تریلیون  گاز ریذخا

 3364 3363 3363 3360 3361 24 24601 23613 23610 20601 (عبمترمکایران) تریلیون  گاز کشورذخایر 

 13604 13604 13604 13604 13604 13604 13604 10612 10612 10612 (کعبمترمبوشهر) تریلیون  گاز استانذخایر 

 2261 2263 2263 2260 2062 0161 0361 0266 0164 0263 سهم استان از کشور )درصد(

 1661 1666 466 462 1666 1666 1666 460 460 460 سهم استان از جهان)درصد(

 1332-1363انرژی وزارت نیرو  یهاترازنامه:  مأخذ

 

 1332 -1333گازی استان نسبت به کشور و جهان در دوره  نیادیم ریذخا: سهم 13نمودار 

 
 1332-1363انرژی وزارت نیرو  یهاترازنامه:  مأخذ
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 1 گاز جهانجایگاه ایران در منابع بررسی  

انرژی باقي  نیتأممنابع  نیترعمدههمچنان به عنوان  2626سال ، منابع هیدروکربوری تا دهديممطالعات مختلف نشان 

شامل  فارسجیخلتنها پنج کشور حوزه  2622افق تا  دهديمنشان  هاآنخواهد ماند. بررسي روند این منابع و توزیع جغرافیایي 

و  ،تولیدکنندگان نفت و کشورهای ایران، روسیه،قطر، عربستان نیترعمدهایران، عربستان، کویت، عراق، و امارات به عنوان 

 . ( 14)نمودار امارات پنج تولیدکننده اصلي گاز در آن زمان خواهند ماند

و بر همین مبنا  وندشيم، ذخایر احتمالي و ذخایر ممکن تقسیم شده تیتثبذخایر گاز مانند ذخایر نفتي به سه دسته ذخایر 

در  مترمکعبتریلیون  12گاز طبیعي طي سه دهه اخیر بالغ بر سه برابر شده است. این ذخایر از حدود  شدهتیتثبحجم ذخایر 

وجود  2613رسیده است. بنا به گزارشي که تا پایان سال  2661در پایان سال  مترمکعبتریلیون  122به بیش از  1406سال 

 مترمکعبتریلیون  3364با  ایرانبرآورد شده است که کشور  مترمکعبتریلیون  13260دارد، میزان ذخایر گاز جهان در حدود 

درصد دومین منبع  10و با سهم  مترمکعبتریلیون  3363با  روسیه ازآنپسمنابع گازی و  نیترشیبدرصد دارای  13و با سهم 

مخزن گازی مارون که در ایران وجود دارد، دو  یاشده یبرداربهره. از میان مخازن گازی و شونديمگازی جهان محسوب 

خزن م نیترمهمدارند. به ویژه پارس جنوبي که به عنوان  یاالعادهفوقخامي در جنوب شرقي اهواز و پارس جنوبي اهمیت 

 درصد از کل منابع گازی جهان را در خود جای داده است.   3درصد منابع گازی کشور و بیش از  26گازی ایران، حدود 

 2113جهان تا پایان سال  گاز ریذخاایگاه ایران در منابع و ج  :13نمودار 

 
 1332-1363: ترازنامه انرژی وزارت نیرو سال  مأخذ
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 1جایگاه ایران در سبد تولید انرژی گازی جهان   

کشوری که  36اولیه، تقاضای گاز طبیعي در  یهایانرژدر میان  2636انرژی تا سال  يالمللنیببر اساس گزارش آژانس 

رشد را خواهد داشت. مطالعه وضعیت تولید و عرضه گاز طبیعي  نیترشیبدر آینده اروپای بزرگ را تشکیل خواهند داد 

کشور اروپای بزرگ یادشده، وابستگي به منابع  36که با گذشت زمان و شدت گرفتن تقاضای گاز طبیعي در  دهديمنشان 

 کهيرحالدانرژی،  يالمللنیبافزایش خواهد یافت. در همین راستا و بر اساس نتایج مطالعات آژانس  شدتبهارداتي گازی و

به  يمترمکعبمیلیارد  226بخش مهمي از عرضه  2666بوده در سال  ازینيباز واردات گاز طبیعي  1403اروپای بزرگ تا سال 

است. اما وابستگي اروپا به گاز طبیعي وارداتي  شدهنیتأمخارج از اروپا عضوی از طریق واردات از کشورهای  36اروپای 

خواهد  مترمکعبمیلیارد  366بسیار بیشتر خواهد شد. در این سال تولید گاز طبیعي در اروپای بزرگ کمتر از  2636در سال 

ه این . بشوديمگاز طبیعي نیز از خارج از اتحادیه  اروپا به این مجموعه وارد  مترمکعبمیلیارد  066در حدود  آنکهحالبود. 

 2662چیزی در حدود صفر درصد بود، در سال  1406ترتیب سهم واردات در عرضه گاز طبیعي به اتحادیه اروپا که در آغاز 

 دهديمنشان  26که نمودار طورهمان ابد.درصد افزایش ی 06به   2636که تا سال  شوديم ينیبشیپدرصد رسید و  30به حدود 

درصد از کل  26گاز طبیعي معادل  مترمکعبمیلیارد  03064آمریکا با مصرف حدود ،  بر اساس برآوردهای صورت گرفته

درصد از کل گاز طبیعي  14معادل  مترمکعبمیلیارد  001جایگاه نخست، روسیه با مصرف حدود  2613گاز جهان در سال 

درصد از کل گاز تولیدی  163گاز طبیعي معادل  مترمکعبمیلیارد  100جهان رتبه دوم و ایران با مصرف حدود  در شده دیتول

موقعیت  2در نقشه  گاز طبیعي در جهان را به خود اختصاص داده است. تولیدکنندهجایگاه سومین کشور  2613جهان در سال 

 است . شده دادهو پراکنش میادین گاز و نفت در محدوده خشکي و دریایي استان بوشهر نشان 

 2113 سال پایان تا جهان طبیعی گاز تولیدکننده کشور ده میان در ایران سهم و جایگاه  :21نمودار 

 
  1332-1363: ترازنامه انرژی وزارت نیرو سال  مأخذ
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 پاالیشگاه

جم( -استان شامل منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس و پاالیشگاه گاز فجر )کنگان يمیو پتروشمراکز مهم پاالیش گاز 

گاز استان در سال  یهاشگاهیپاالمیزان تولید  33ل با توجه به جدو .اندقرارگرفتهعسلویه و جم  یهاشهرستانکه در  باشنديم

مترمکعب  میلیون 366به   1330درصد رشد در پایان سال  26میلیون مترمکعب در روز بوده که این میزان با  226معادل  1333

درصد   02معادل  1333گاز کشور در سال  یهاشگاهیپاالسهم استان از تولید 21با توجه به نمودار .در روز بالغ گردیده است

علیرغم  دهديماستان نشان  سالهدهاست . بررسي روند  افتهیکاهشدرصد  2460به  1330بوده که این میزان در پایان سال 

در روز  مترمکعبمیلیون  33160به  1333در روز در سال  مترمکعبمیلیون  226گاز استان از  یهاشگاهیپاالافزایش ظرفیت 

 در طول این دوره در نقاط هایگذارهیسرماگفت  توانيم، سهم استان از کشور روند کاهشي داشته است که  1342در سال 

 است. شدهانجامدیگری از کشور و خارج از استان بوشهر 

 هاشگاهیپاال ازجملهگازی  ساتیتأسدر ایجاد  یگذارهیسرماجنوبي و  توسعه فازهای پارس درروندتسریع  در صورتالبته 

 مکان برای نیترنهیبه شکيبکه  دهديمدرصدی استان از کشور نشان  06البته سهم  باشديمقابل جبران  يماندگعقباین 

 درصد ذخایر گازی کشور را دارا  است . 06، استان بوشهر خواهد بود که بیش از هایگذارهیسرماانجام این 

 در روز( مترمکعب) میلیون 1332 -1333گاز استان در دوره  یهاشگاهیپاال: ظرفیت اسمی 44جدول 

 1332 1331 1331 1333 1333 1337 1336 1333 1334 1333 سال
 122 122 122 122 116 116 116 116 116 116 جم( -فجر ) کنگان 

 26460 26460 26460 141 146 146 116 116 116 116 ( 16،  4،  2تا  1پارس جنوبي ) فازهای 

 33160 33160 33160 310 366 366 226 226 226 226 استان بوشهر

 21063 21063 21063 21460 26262 26262 12260 11360 33060 333 کشور

 0161 0161 0161 0663 2460 2460 2262 2063 0162 0263 سهم استان از کشور) درصد(

 1332: ترازنامه انرژی وزارت نیرو سال  مأخذ

 1332 -1333گاز استان و کشور در دوره  یهاشگاهیپاالمقایسه ظرفیت اسمی  :21نمودار 

 
 1332: ترازنامه انرژی وزارت نیرو سال  مأخذ

1383 1384 1385 1386 1387 1388 1389 1390 1391 1392

(میلیون مترمکعب در روز) کشور 383 387.7 443.7 452.7 502.2 502.2 519.6 547.8 547.8 547.8

(میلیون مترمکعب در روز) استان بوشهر 250 250 250 250 300 300 316 334.7 334.7 334.7

(درصد) سهم استان از کشور 65.3 64.5 56.3 55.2 59.7 59.7 60.8 61.1 61.1 61.1
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 1 منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس ) پارس جنوبی(

توسعه میدان گازی پارس جنوبي به منظور تأمین تقاضای روبه رشد گاز طبیعي ، تزریق به میادین نفتي ، تولید ال ان جي 

نادر عسلویه ب بیترت نیبدپذیرد. ز و میعانات گازی به عنوان خوراک واحدهای پتروشیمي صورت ميگا صادرات  نیو همچن

کیلومتری جنوب شرقي بوشهر به عنوان منطقه ساحلي برای ایجاد تأسیسات خشکي و توسعه این  226و  206و تنبک در 

 نیترکیزدن فارسجیخلبه اینکه این منطقه در مرز استان هرمزگان و بوشهر و در مرکز سواحل  با توجه. اندشدهانتخابمیدان 

الجیشي خاصي است که به قطب صنعت نفت و گاز ، دارای وضعیت سوق قراردادنوبي نقطه به میدان گازی پارس ج

 .است شدهلیتبد  کشورمان

گوناگون  یهاتیفعالبه منظور ایجاد تأسیسات پاالیشگاهي و انجام  1300منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس در سال 

به انجام عملیات پشتیباني و خدماتي به موجب مصودستي و باالدستي صنعت نفت و گاز و پتروشیمي و همچنین پایین

له جبال فارس ، از شمال به دامنه سلستأسیس گردید. این منطقه از غرب به روستای شیرینو ، از جنوب به خلیج رانیوزئتیه

 2 شود.زاگرس و از شرق به روستای چاه مبارک محدود مي

، يي ، خطوط انتقال تولیدات به خشکمشتمل بر تأسیسات دریای میدان گازی پارس جنوبي عموماً توسعهدرحالفازهای 

های سراسری و همچنین تأسیسات صادراتي جهت صادرات میعانات گازی تأسیسات ساحلي ، خطوط لوله انتقال گاز به شبکه

 ،LPG باشد.و گوگرد مي 

 : 1پاالیشگاه فاز 

کدام  است که هر شدهنصباز میدان گازی پارس جنوبي در هر فاز دو سکوی سرچاهي  یبرداربهرهبه منظور استخراج و 

میلیون مترمکعب گاز از دو سکوی سرچاهي  2363روزانه  1عدد فعال است. در فاز  0که  رادارندچاه  10ظرفیت پذیرش 

 دو فازی به وسیله به صورت و گاز و میعانات گازی ردیگيمبرداشت و عملیات جداسازی آب همراه گاز در سکو انجام 

 هشدهیتصفمیلیون مترمکعب گاز  22. روزانه گردديمکیلومتر به خشکي منتقل  162اینچ به فاصله  32یک خط لوله زیردریایي 

هزار بشکه میعانات گازی پس از عبور از دو واحد تثبیت میعانات  16سراسری و  یشبکهاینچ وارد  20توسط یک خط لوله 

در واحد شیرین سازی به واحدهای بازیافت  S2H. همچنینگردديمجهت صادرات ارسال  یسازرهیذخزن گازی به مخا

شده تولید و توسط کامیون به انبار مکانیزه گوگرد منتقل  یبنددانهتن گوگرد به صورت  266گوگرد هدایت و روزانه 

  است . مشاهدهقابل  3شماره موقعیت سایتهای منطقه ویژه و تنبک در استان بوشهر در نقشه .شوديم

                                                      
1-www.pseez.ir 

 از حوزه گازی پارس جنوبي ریرپذیتأث، طرح آمایش نواحي رانیوزئتیه 1331مصوبه تیر  -2
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 : 3و  2پاالیشگاه فاز 

به شرکت توتال فرانسه واگذار گردید و در تیرماه  0/0/00میدان گازی پارس جنوبي تاریخ  3و  2عملیات توسعه فازهای 

ه س به صورتبرداشت و  يسر چاهگاز از دو سکوی  مترمکعبمیلیون  2062رسید. روزانه  یبرداربهرهکامل به  طوربه 1333

کیلومتر به خشکي منتقل  162اینچ به فاصله  32فازی شامل گاز، میعانات گازی و آب به وسیله دو خط لوله زیردریایي 

هزار بشکه  36اینچ وارد شبکه سراسری و  20توسط یک خط لوله  شدههیتصفگاز  مترمکعبمیلیون  2363. روزانه گردديم

 چنینهم .شوديم جهت صادرات ارسال یسازرهیذخمیعانات گازی پس از عبور از دو واحد تثبیت میعانات گازی به مخازن 

S2H یبندنهداتن گوگرد به صورت  166در واحد شیرین سازی به واحدهای بازیافت گوگرد هدایت و روزانه  جداشده 

 .شوديمشده تولید و توسط کامیون به انبار مکانیزه گوگرد منتقل 

 : 2و  1پاالیشگاه فاز 

اني،  یهاشرکتبه کنسرسیومي متشکل از  1304 مردادماهمیدان گازی پارس جنوبي در  2و  1عملیات توسعه فازهای 

سکوی  2. در هر فاز (3)تصویر رسید یبردارهرهبکامل به  طوربه 1333 ماهبهمنپتروپارس و نیکو واگذار گردید و در 

میلیون مترمکعب گاز از مخزن  2/20حلقه چاه دارند. روزانه  12است که در هر کدام پذیرش  شدهنصبعملیاتي سر چاهي 

تر کیلوم 166اینچ به فاصله  32فاز شامل گاز، میعانات گازی و آب به وسیله دو خط لوله زیردریایي  3 به صورتبرداشت و 

 .گردديمبه خشکي منتقل 

 میدان گازی پارس جنوبی 3و  4عملیات توسعه فازهای : 3  ریتصو
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 : 3و  0و  0پاالیشگاه فاز 

کنسر سیوم بیع متقابل توسط  به صورت 1332 ماهبهمندر  -میدان گازی پارس جنوبي 3و  0و  0عملیات توسعه فازهای 

و شرکت  JGCو  Toyoمتشکل از شرکت ایراني پتروپارس، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، دو شرکت ژاپني 

Daelim  طبق طراحي محصوالت روزانه این  (1)تصویر کامل رسید. یبرداربهرهبه  1330از کره جنوبي آغاز و در مهرماه

تن گاز مایع )پروپان  2666هزار بشکه میعانات گازی و  106میلیون مترمکعب گاز ترش خشک،  161از :  اندعبارتپاالیشگاه 

 (.LPGو بوتان 

 میدان گازی پارس جنوبی 3و 7و  6فازهای : 4  ریتصو

 
 

 : 16و  4پاالیشگاه فاز 

، IOEC ،OIEC یهاشرکتمتشکل از  کنسر سیوم عسلویه به میدان گازی پارس جنوبي در 16و  4عملیات توسعه فازهای 

GS  یاندازراهبا  33و در اردیبهشت سال  قرارگرفتهواحدهای تصفیه گاز در سرویس  30واگذار گردید و در شهریور سال 

دام است که هر ک شدهنصب يسر چاهرسید. در هر فاز دو سکوی عملیاتي  یبرداربهرهکامل به  طوربهواحدهای فرایندی 

 میعانات سه فازی شامل گاز، به صورتمیلیون مترمکعب گاز از مخزن برداشت و  2062حلقه چاه دارند. روزانه  12پذیرش 

 .گردديمکیلومتر به خشکي منتقل  162اینچ به فاصله  32گازی و آب به وسیله دو خط لوله زیردریایي 
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 :11 فاز  طرح توسعه

ال ان جي و استحصال میعانات گازی همراه گاز طراحي  رانیواحد ا ازیموردن گاز ترش نیتأممنظور  هب 11فاز  توسعه طرح

  و اجرا خواهد شد.

 ترش گاز ،استاندارد در روز مکعب فوت میلیون 2666 میزان به جنوبي پارس میدان از گاز تولید   :پروژه فني مشخصات

 گازی میعانات استحصال و استاندارد در روز مکعب فوت میلیون 1466به میزان  LNG واحد خوراک جهت استحصالي

  در روز هزار بشکه 36میزان به سنگین

 .است واگذار گردیده CNPCبه شرکت چیني  متقابل قرارداد بیع صورت فاز به این توسعه طرحالزم به توضیح است که 

 :12طرح توسعه فاز 

 (2)تصویر و اجرا خواهد شد. طراحي گاز از مخزن مکعب فوت میلیون 3666 منظور تولید روزانه به 12فاز  توسعه طرح

 از: است فاز عبارت این از توسعه هدف

 روزانه (، تولیدگاز کشور ششم لوله )خط IGAT 0 خط به تزریق جهت گاز طبیعي متر مکعب میلیون 03 روزانه تولید

 در سال. LNGمیلیون تن  16 تولید ، شده بندیگوگرد دانه تن 066 روزانه ، تولید سنگین گازی میعانات بشکه 116666

 میدان گازی پارس جنوبی 12توسعه فاز: 3  ریتصو

 
 

 :13طرح توسعه فاز 

 33 تعداد ن شاملآ دریایي ساتیتأساست و  دو میلیارد استاندارد فوت مکعب در روز برابر با  ظرفیت تولید از مخزن 

 خطوط لوله دریایيبوده و  میلیون استاندارد فوت مکعب در روز 266تولید  جهتکیهر ی دریایي سکو 1 چاه ،تعداد حلقه
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 206 به طولپاالیشگاه خشکي جمعاً اینچي انتقال گاز از سکوهای اصلي به  32 خط شامل دو اصلي لوله به تفکیک خطوط

 13دو رشته خط که دربرگیرنده   Infield لوله همچنین خطوط و  MEGاینچ تزریق  162دو رشته خط  به همراه لومتریک

 162خط لوله  دو رشته به همراهکیلومتر  11 به طول جمعاًاینچي انتقال گاز از سکوهای اقماری به خروجي سکوهای اصلي ، 

 .باشديم MEGق اینچي تزری

 :گردديمو محصوالت ذیل تولید  نمودهفرآورش را مایعات ورودی  به همراه را  گازدر این فاز توسعه  پاالیشگاه خشکي

هزار بشکه  00 ،میلیون تن در سال گاز مایع جهت صادرات 161 ،شدههیتصفدر روز گاز  مترمکعبمیلیون استاندارد   26

 .پتروشیمي خوراک نیتأم جهت اتان گاز سال در تن ونیلیمکیو  در روز میعانات گازی جهت صادرات

 :11طرح توسعه فاز 

 آن شامل دریایي ساتیتأساست و  دو میلیارد استاندارد فوت مکعب در روزدر این فاز ظرفیت تولید از مخزن 

خطوط لوله و  میلیون استاندارد فوت مکعب در روز 266تولید  جهتکیهر  ی دریایيسکو 1 چاه  ، حلقه 11 تعداد 

ه باینچي انتقال گاز از سکوهای اصلي به پاالیشگاه خشکي جمعاً  32 خط شامل دو اصلي لوله خطوط  تفکیک به یيایدر

 (0)تصویر .باشديم  MEGاینچ تزریق  162دو رشته خط  به همراه لومتریک 206 طول

اینچي انتقال گاز از سکوهای اقماری به خروجي سکوهای  13دو رشته خط  شامل  Infieldلوله  خطوطضمن اینکه  

در این فاز  پاالیشگاه خشکي. باشديم MEGاینچي تزریق  162خط لوله  دو رشته به همراهکیلومتر  13 به طول جمعاًاصلي ، 

در روز  مترمکعبمیلیون استاندارد   26: گردديمو محصوالت ذیل تولید  نمودهفرآورش  را مایعات ورودی به همراهگاز 

 ،هزار بشکه در روز میعانات گازی جهت صادرات  00میلیون تن در سال گاز مایع جهت صادرات.   161. شدههیتصفگاز 

 .پتروشیمي خوراک نیتأم جهت اتان گاز سال در تن ونیلیمکی
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 میدان گازی پارس جنوبی 14توسعه فاز: 6  ریتصو

 
 
 

 :10و  12طرح توسعه فازهای 

 هزار بشکه 36 روزانه تولید ،گاز طبیعي مترمکعب میلیون 26 روزانه تولید: از است عبارت فازها این توسعه از هدف 

 نیتأممنظور  به اتان تن میلیون 1 سالیانه تولید ،و بوتان()پروپان ” LPG“ گاز مایع تن میلیون 1662 سالیانه ،تولیدگازی میعانات

 .گوگرد تن 166 روزانه تولید ،پتروشیمي واحدهای خوراک

 :13و  10طرح توسعه فازهای 

 بشکه هزار 36، گاز طبیعي مترمکعب میلیون 26 منظور تولید روزانه به جنوبي پارس گازی میدان 13و  10 فازهای توسعه

 انجام”LPG( “و بوتان )پروپان گاز مایع تن میلیون 1662و  اتان تن میلیون 1 گوگرد و تولید سالیانه تن 166  و گازی میعانات

 حفاری گردد. چهار سکویمي احداث عسلویه از ساحل کیلومتری 166 در فاصله طرح این فرا ساحلي ساتیتأسشود. مي

، گالیکول محلول انتقال اینچ 1 لوله گاز، دو خط انتقال دریایي اینچ 32 لوله خط ، دو رشتهچاه حلقه 11 شامل تولیدی

 شود.مي را شامل طرح این دریایي ساتیتأس

 :14طرح توسعه فاز 

چاه  حلقه 21تعداد به   دریایي اتسیتأس بوده و دارای  ظرفیت تولید از مخزن  دو میلیارد استاندارد فوت مکعب در روز

 خواهد بود. (سکوی اقماری 2سکوی اصلي+  2) ی دریایيسکو1
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 لومتریک 206 به طولاینچي انتقال گاز از سکوهای اصلي به پاالیشگاه خشکي جمعاً  32 خط شامل دو  اصلي لوله خطوط  

اینچي پوشش دار  13دو رشته خط نیز شامل  Infield لوله خطوط بوده و MEGاینچ تزریق  162دو رشته خط  به همراه

(Cladded ، انتقال گاز از سکوهای اقماری به ورودی سکوهای اصلي)ًمي باشد.کیلومتر 12 به طول جمعا 

 : گردديممایعات ورودی فرآورش گردیده و محصوالت ذیل تولید  به همراهپاالیشگاه خشکي: در این پاالیشگاه گاز  

هزار بشکه 00 ،میلیون تن در سال گاز مایع جهت صادرات 161. شدههیتصفدر روز گاز  ترمکعبممیلیون استاندارد  26 

  .پتروشیمي خوراک نیتأم جهت اتان گاز سال در تن ونیلیمکیدر روز میعانات گازی جهت صادرات. 

 صادرات. روز جهتتن در  166نبي: گوگرد )محصول جانبي فرآیند شیرین سازی گاز( جا محصوالت

 :21 و 26  طرح توسعه فازهای

 فارسجیخلپیمانکاران و سازندگان داخلي اجرا خواهد شد. محل اجرای این فاز در  یریکارگبهبا  هاطرح توسعه این فاز

 .باشديممنطقه ویژه اقتصادی واقع در بندر عسلویه  1و سایت شماره 

 افتبازی ،برای مصارف داخلي شدههیتصفگاز  مترمکعبمیلیون  26روزانه  نیتأمهدف از توسعه این فاز عبارت است از: 

میلیون تن گاز مایع مرغوب جهت  1662 سالیانه بازیافت ،ایع پتروشیميصن در مصرفقابل اتان گاز تن ونیلیمکی سالیانه

تن  166 روزانه بازیافت ،جهت صادرات شدهتیتثبو  یيگوگرد زداگازی  عانتیمبشکه  02666 روزانه ،تولیدصادرات

 .گوگرد جهت صادرات

 :21و  23و  22طرح توسعه فازهای 

 امل تعدادش دریایي این فازها ساتیتأس .باشديمروز  در مکعب فوت استاندارد میلیارد معادل دو مخزن از تولید ظرفیت 

 به یيایدرخطوط لوله است.  میلیون استاندارد فوت مکعب در روز 266تولید  جهتکیهر  ی دریایيسکو 1 چاه، حلقه 33

 206 به طولاینچي انتقال گاز از سکوهای اصلي به پاالیشگاه خشکي جمعاً  32دو خط شامل خطوط لوله اصلي تفکیک 

و  13دو رشته خط شامل   Infieldخطوط لوله ضمن اینکه  .باشديم  MEGاینچ تزریق  162دو رشته خط  به همراه لومتریک

خط لوله  دو رشته به همراهکیلومتر  11 به طول جمعاًهای اقماری به خروجي سکوهای اصلي ، اینچي انتقال گاز از سکو  26

 (0)تصویر .باشديم MEG اینچي تزریق 162

: گردديممایعات ورودی فرآورش گردیده و محصوالت ذیل تولید  به همراهپاالیشگاه خشکي: در این پاالیشگاه گاز  

هزار بشکه در  00 ،میلیون تن در سال گاز مایع جهت صادرات 161،شدههیتصفدر روز گاز  مترمکعبمیلیون استاندارد  26

موقعیت  1در نقشه  پتروشیمي. خوراک نیتأم جهت اتان گاز سال در تن ونیلیمکی ،روز میعانات گازی جهت صادرات

 است . شدهدادهفازهای منطقه ویژه پارس نشان 
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 میدان گازی پارس جنوبی 24، 23،  22توسعه فازهای : 7  ریتصو
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، لوله طرقتحلیل میزان دسترسی مناطق مختلف استان به شبکه گاز طبیعی ) ظرفیت،  -1-2-3-3-3-2-2

 (مقصد و مبدأ

 خطوط سراسری کشور

 انقالب پیروزی از پس .شد احداث سابق به  شوروی گاز صادرات برای که باشديم IGAT 1 ایران سراسری خط اولین

 با اصلي خط 4 شدهاشاره سراسری خط از پس .شوديم استفاده ترکیه به صادرات و توزیع داخلي برای خط این از اسالمي

 سراسری گاز انتقال خطوط مشخصات .باشنديم حال احداث در یا احداث حاضر حال در IGAT 10تا   IGAT 2 یهانام

 : 1باشديم ذیل شرح به 34بر طیق جدول  گاز ایران ملي شرکت اصلي و

 : خطوط لوله گاز سراسری کشور43جدول 

 مسیر (MMm2ظرفیت )  (Kmطول )  (Inchقطر ) نام ردیف

 آستارا -بید بلند  10- 32 1163 12 - 16 سراسری اول 1

 قزوین -کنگان  36 1634 20 سراسری دوم 2

 ساوه -نیزار  -عسلویه  46 1200 20 سراسری سوم 3

 ساوه -نیزار  -عسلویه  116 1112 20 سراسری چهارم 1

 آغاجاری -عسلویه  42 261 20 سراسری پنجم 2

 اهواز -بیدبلند  -عسلویه  42 022 20 سراسری ششم 0

 ایرانشهر -سرخون  - عسلویه 116 462 20 سراسری هفتم 0

 تهران -نائین  -عسلویه  116 1626 20 سراسری هشتم 3

 بازرگان-دهگالن  -اهواز  -عسلویه  116 1303 20 سراسری نهم 4

 اصفهان -پتاوه  -کنگان  02 246 20 سراسری دهم 16

 میاندوآب -بیجار  -همدان  -ساوه  16- 13 106 13- 16 خط سوم آذربایجان 11

 سنگ بست -سمنان  -تهران  16- 13 462 12- 13 شمال شرق -دوم شمال خط  12

 پاالیشگاه هاشمي نژاد -سنگ بست  26 126 13 شمال شرق -ادامه خط دوم شمال  13

 1332: خالصه گزارش سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس،  مأخذ

        خطوط دوم مبدأ(  سراسری، عسلویه  و نقطه IGAT9(  تا نهم ) IGAT 3خطوط سوم ) مبدأنقطه  34بر اساس جدول 

 (IGAT 2( و دهم )IGAT 10 سراسری،کنگان )ينوع به .اندقرارگرفتهدر ناحیه جنوبي استان بوشهر  درواقعکه  باشديم 

 . باشديم در کشورباید گفت  استان بوشهر به مرکزیت عسلویه نقطه شروع ترانزیت و انتقال انرژی گاز 

                                                      
پتروشیمي ، مهندسان مشاور پارهاس و همکاران ،  و گاز نفت، سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس ، خالصه گزارش بررسي وضعیت جامع صنایع.  1

 121-122ص،  1346مه انرژی وزارت نیرو سال و ترازنا  2، ص  1342آذر 
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 (:IGAT 2ر )کشو شرق شمال و شمال گاز انتقال سراسری دوم لوله خط

 IGAT تقویت لوله خط است. پیداکرده ادامه قزوین شهر و تاآغاز  کنگان پاالیشگاه از گاز سراسری دوم لوله خط 

 مناطق به گاز انتقال سامانه توسعه منظور به لوله خط این .دهديم مسیر ادامه اصفهان استان تا و آغاز کنگان پاالیشگاه از2

 احداث با است. گردیده احداث کیلومتر 1634طول به و مصرف و تولید موازنه تأمین جهت در و کشور شرق شمال و شمال

 به کشور شمال وابستگي ،خراسان استان جنوب و مازندران گلستان، سمنان، یهااستان ازیموردن گاز تأمین ضمن خط این

 .گردديم برطرف نیز ترکمنستان از وارداتي گاز

  (:IGAT 3)گاز انتقال سراسری سوم لوله خط 

 دارد. فاصله جنوبي پارس حوزه تا و گردیده اجرا دوم سراسری لوله خط موازات به کنگان از سوم سراسری لوله خط

 خط طریق از گاز سپس .کنديم وصل کنگاندر غرب عسلویه را به پاالیشگاه  2،  1،  3، 2،  1فازهای  گاز لوله ، خط این

 را کشور ازین مورد گاز از قسمتي و گردديم متصل کشور غربي شمال به تینها در و مرکزی استان به سوم سراسری لوله

 کیلومتر مي باشد. 1200طول این خط سراسری .دینمايم تأمین

  ( :IGAT 4ز )گا انتقال سراسری چهارم خط

 میلیون 116 انتقال ظرفیت و اینچ 20قطر کیلومتر، 1112 طول به ساوه(، -گاز)عسلویه انتقال سراسری چهارم خط

 فارس استان در واقع پارسیان گاز و پاالیشگاه بوشهر استان در واقع جنوبي پارس تولیدی گاز که باشديم روز در مترمکعب

 تعداد اصلي، لوله خط ظرفیت حداکثر از یبرداربهرهو  فشار افت از جلوگیری منظور به .دینمايم منتقل کشور شمال به را

 .است شدهگرفته نظر در مسیر روی بر فشار تقویت ایستگاه  16

 : (IGAT 5) گاز انتقال سراسری پنجم خط

 تأسیسات از و شوديم اجرا کشور نفتي جنوب مخازن به خشک ترش گاز تزریق باهدف گاز انتقال سراسری پنجم خط

 منتهي آغاجاری نفتي مخازن در گاز تزریق تأسیسات به و شروع عسلویه در جنوبي پارس گازی میدان 3، 0،  0 فازهای

 ایستگاه 2 بر مشتمل گاز فشار تقویت تأسیسات کیلومتر است.خط انتقال پنجم سراسری با 261این خط  طول .شد خواهد

 .باشديم سردشت و پخش آب خورموج، ایستگاه،) 2 ) عسلویه

 ( :IGAT 6) گاز انتقال سراسری ششم خط

 ظرفیت و بوده گاز فشار تقویت ایستگاه 1 دارای اینچ 20 قطر و کیلومتر 022 طول به گاز انتقال سراسری ششم لوله خط

 پارس 16 و 4 فازهای شیرین انتقال گاز خط، این احداث از هدف .است روز در طبیعي گاز مترمکعب میلیون 116 آن

 کشور جنوب نفتي مخازن به قیو تزر خوزستان و بوشهر یهااستان گاز تأمین و بلند بید گاز پاالیشگاه به عسلویه از جنوبي
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 ازیموردن گاز راستا، این در .کند مهمي ایفا نقش )سراسری نهم خط احداث از قبل تا( نیز صادرات در توانديم و باشديم

 .شد خواهد تأمین خوزستان استان گاز کمبود و بوشهر استان شهرهای

 ( :IGAT 7)گاز انتقال سراسری هفتم خط

 خط این .دارد عهده به را کشور شرقي جنوب و شرقي مناطق به گاز انتقال کیلومتر، 462 طول به سراسری هفتم خط 

 و سیستان و هرمزگان کرمان، فارس، بوشهر، یهااستان از عبور با و آغازشده پارس انرژی اقتصادی ویژه منطقه از انتقال

 تأمین کیش و جنوبي پارس یهادانیم محل تولیدات از آن ازیموردن گازی منابع .شوديم منتهي ایرانشهر به بلوچستان

 آن انتقال ظرفیت .است شدهگرفته نظر در گاز تقویت فشار ایستگاه 2 با و اینچ 20 قطر دارای گاز انتقال خط این .شوديم

 کشورهای به گاز صدور کشور، شرق گاز تأمین بر عالوهلوله  خط این احداث از هدف .است روز در مترمکعب میلیون 116

 است. پاکستان و هند

  ( :IGAT 8)گاز انتقال سراسری هشتم خط

 چارچوب در سراسری هشتم خط لوله احداث چگونگي مطالعه طبیعي، گاز به داخل نیاز افزایش برآورد به توجه با

 نشان هايبررس این نتیجه است. شدهانجام 1333 تا 1331 یهاسال فاصله در کشور گاز انتقال جامع سیستم ملزومات بررسي

 پارسیان، پاالیشگاه گاز تولیدات نیز و پارس جنوبي گازی میدان توسعه طرح جدید فازهای تولید انتقال منظور به که داد

 اولویت با سراسری، هشتم لوله خط از بخشي است الزم چهارم، سراسری لوله خط از کامل یبرداربهره ضرورت بر افزون

 متصل تهران در گاز انتقال پنجم لوله خط به تیدرنها لوله خط این برسد. یبرداربهره به نائین -پارسیان  پاالیشگاه فاصله در

 .دارد طول کیلومتر 1626 گاز سراسری هشتم لوله خط .شوديم

   ( :IGAT 9) -صادراتي -سراسری نهم خط

 مرز از گاز صادرات نیز و غرب کشور شمال و غرب منطقه گاز احتیاجات از بخشي تأمین منظور به لوله خط این

 ساخت با .شوديم احداث بازرگان - میاندوآب - کرمانشاه – اهواز – عسلویه فاصل حد در که است شدهيطراح بازرگان

 سراسری .خطشوديم فراهم اروپایي مختلف کشورهای به جنوبي پارس فازهای گاز مستقیم صادرات امکان لوله خط این

 کیلومتر طول دارد. 1303و   است شدهگرفته نظر در کشور غرب به گاز عرضه نیز و اروپا به صادرات جهت نهم

  (:IGAT 10)گاز انتقال سراسری دهم خط

 تقویت باهدف خط این است. کیلومتر246 طول به اصفهان استان در کله پل تا بویراحمد و هیلویکهک استان در پتاوه از

 پاکستان و هند به صادرات جهت و استان این سمت به پیشروی با آن از منشعب لوله خط و جادشدهیا اصفهان جنوب صنایع

 است. شدهاحداث داخلي، مقاصد برای هفتم خط ظرفیت آزادسازی و
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  سوم آذربایجان: خط

و  دهديممیاندوآب را پوشش  -بیجار-همدان-که مسیر ساوه باشديمکیلومتر  106اینچ به طول  13-16خط انتقال 

 .باشديمروز  در مترمکعب میلیون 13-16 آن انتقال ظرفیت

  : شرق شمال و شمالدوم  سراسری خط

 و کوتاه مسیرهای دیگر سوی از همچنین .گردیده است احداث سرخس تا پارچین از گاز انتقال برای لوله خط این

 لوله خط یاندازراه با که یاگونهبه شد. شمالي تعریف شهرهای فشارتر کم خطوط به لوله خط این اتصال برای محلي

 شرق شمال و شمال یهااستان به گازرساني یهارساختیزکشور،  گاز انتقال ظرفیت افزایش ضمن شمال شرق و شمال

 .باشديم کیلومتر 462 خط این است. طول گردیده پایدار

  : شرق شمال و شمالدوم  سراسری خطادامه 

ش پاالیشگاه هاشمي نژاد را پوش -که مسیر سنگ بست باشديمکیلومتر  126اینچ  و به طول  13این خط لوله انتقال با قطر 

 2در نقشه کشور  شده احداث خطوط لوله گاز سراسری.باشديمروز  در مترمکعب میلیون 26 آن انتقال و ظرفیت دهديم

 است . شدهدادهنشان 
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  در استانخطوط گاز  یگذارشبکهبررسی 

گازی  در  یگذارشبکهنشان از روند صعودی  1342تا  1333 سالهدهبررسي توسعه شبکه گاز استان بوشهر در طول دوره 

درصد رسیده  1، از صفر درصد به نزدیک در کشورگازی  یگذارشبکهسهم استان نسبت به  که یطوراستان بوشهر دارد به 

 (22)نمودار است.  

 1332 -1333خطوط گاز استان و سهم آن نسبت به کشور در دوره  یگذارشبکهطول   :22نمودار 

 
 1332-1363: ترازنامه انرژی وزارت نیرو سال مأخذ

 1332 -1333بوشهر، در دوره  در استانتعداد شهرها و روستاهای گازرسانی شده   :23نمودار 

 
 1332-1333: سالنامه آماری استان بوشهر مأخذ

یش که این افزا طوریه افزایشي بوده است ب 23نمودار روند گازرساني به نقاط شهری و روستایي در استان بوشهر مطابق 

، 1333های دارای گاز استان در سال همراه بوده است. بر این اساس تعداد شهر  توجه قابلبه بعد با یک جهش  1346از سال 

 1333روستا در سال  0روستاهای دارای گاز نیز از  دشهر افزایش یافت و تعدا  36به  1342تنها یک شهر بود که در پایان سال 
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درصد از شبکه روستایي استان  22درصد از شبکه شهری استان و  36گفت  توانيم درواقعت. اس افتهیشیافزاروستا  130به 

 از شبکه خط لوله گاز برخوردار هستند.

 سالهدهدر دوره  دهديمدر استان بوشهر و کشور نشان  شده نصبمقایسه روند انشعابات  با  21با توجه به نمودار  از طرفي

ر پایان که استان بوشهر د طوریه افزایشي است اما این سهم بسیار ناچیز است ب شده نصب، تعداد انشعابات  1342تا  1333

 (16)جدول انشعابات کشور را دارا است.  از سهم، تنها یک درصد  1342سال 

 1332 -1333سانی در دورهگازر یهاشرکت  شدهنصب: مقایسه تعداد انشعابات 46جدول 

 1332 1331 1331 1333 1333 1337 1336 1333 1334 1333 سال
 40130 01241 20240 16333 21311 10320 16402 16111 1263 2303 استان بوشهر

 4131000 4112201 3024033 3616431 0216216 0661312 0230106 0106213 2060060 211221 کشور

 166 663 660 662 663 662 662 662 661 662 سهم استان از کشور

 1332-1363: ترازنامه انرژی وزارت نیرو سال مأخذ

 

 1332 -1333بوشهر نسبت به کشور در دوره  در استان شدهنصبسهم انشعابات   :24نمودار 

 
 1332-1363: ترازنامه انرژی وزارت نیرو سال مأخذ

ب با سهم  به ترتی و جمدشتستان ، بوشهر  یهاشهرستانبه لحاظ تعداد انشعابات شهری و روستایي،   11با توجه به جدول 

تن گناوه و دیلم  با در اختیار داش یهاشهرستاندرصد باالترین سطح برخورداری را در استان بوشهر دارا بوده و  11و  26، 22

 .باشنديمسطح  نیترنییپادارای  تعداد انشعاباتدرصدی از  3سهم 

 1332: تعداد شهرها و روستاهای گازرسانی شده و تعداد انشعابات گازی در استان بوشهر تا پایان سال 47جدول 

 سهم انشعاب انشعاب روستا شهر شهرستان

 26 14410 3 3 بوشهر

 3 0130 22 2 تنگستان

 11 16233 21 3 جم
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 سهم انشعاب انشعاب روستا شهر شهرستان

 22 21042 13 2 دشتستان

 16 16111 11 1 دشتي

 4 3060 2 1 دیر

 3 3362 1 2 دیلم

 1 3213 11 2 عسلویه

 4 3034 2 3 کنگان

 3 3240 1 2 گناوه

 166 40130 130 36 جمع 

 1332: سالنامه آماری استان بوشهر مأخذ

خانگی، صنعتی، کشاورزی، تجاری و سایر(،)میزان  یهابخشمصرف )به تفکیک  -1-2-3-3-3-2-3

 کشور و استان( کلبهمصرفی و سهم هریک نسبت  یهابخشمصرف هریک از 

ز کشور ما ا کهنیا رغمیمختلف مصرف را بر عهده دارد. عل یها بخشیانرژ نیتأمدر  یادیامروزه سهم ز يعیگاز طب

با  يعیگاز طب ينیگزیاست جایو در جهان مقام اول را دارا است، س انهیدر خاورم يعیبالقوه گاز طب رینظر داشتن ذخا

شبکه  جهت توسعهسطح استان در  يمطلوب یگذارهیسرما کامل به اجرا نرسیده و طوربههنوز  نیگزیقابل جا یهافرآورده

 انجام نگرفته است. يگازرسان

ان کشور نش با سالهدهاستان بوشهر در طول روند گاز  کنندگانمصرفبررسي و مقایسه  تعداد   12با توجه به جدول 

درصد(  6612از یک درصد ) معادل  گاز استان هرچند در حال افزایش بوده است اما کمتر کنندگانمصرفتعداد  دهديم

 (22. )نمودار ردیگيبرمدر  1342کل کشور را در سال  کنندگانمصرف سهم 

 1332-1333گاز استان بوشهر و کشور در دوره  کنندگانمصرف: مقایسه تعداد 43جدول 

 1332 1331 1331 1333 1333 1337 1336 1333 1334 1333 سال
 01100 14214 32311 22630 12406 0411 2100 1246 1231 1234 استان بوشهر

 کشور
013220

1 

316112

0 

424210

2 

1613113

0 

1164112

4 

1212646

2 

1326133

3 

1103234

3 

1024160

0 

1021160

0 

سهم استان از 

 کشور
6662 6662 6662 6662 6660 6611 6610 6622 6636 6612 

 1332-1363: ترازنامه انرژی وزارت نیرو سال مأخذ
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 1332 -1333بوشهر نسبت به کشور در دوره  در استانگاز  کنندگانمصرفسهم  تعداد   :23نمودار 

 
 1332-1363: ترازنامه انرژی وزارت نیرو سال مأخذ

هر دارای استان بوش دهديمنشان  مترمکعببررسي میزان مصرف استان بر حسب میلیون  کهيدرحال،  20با توجه به نمودار 

وشهر در سال . استان بباشديمگاز در استان  کنندهمصرفدرصدی است که این مسئله به دلیل وجود صنایع سنگین  16سهم 

مصرف کشور را دربر  زانیمدرصد از  261مي معادل هبوده است که س مکعبمترمیلیون  1223دارای مصرفي به میزان  1333

پتروشیمي و صنایع دارای اولین جهش مصرف و سهم  یهابخشمیزان مصرف استان با بارگذاری  1330.  در سال  گرفتيم

رسید. دومین جهش مصرف  از کشوردرصدی  361و سهم  مترمکعبمیلیون  020262که میزان مصرف استان به  طوریه شد ب

این سهم مصرف  1342در سال  تیدرنهادرصدی گردید و  11بوده است دارای سهم  1346و افزایش  سهم استان نیز در سال 

) میلیون 1342-1333ی مختلف در دوره هابخشدر  در کشورمیزان مصرف گاز  13جدول درصد کاهش یافت. 4به 
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 1332 -1333بوشهر نسبت به کشور در دوره  در استانگاز  کنندگانمصرفسهم  تعداد   :26نمودار 

 
 1332-1363: ترازنامه انرژی وزارت نیرو سال مأخذ

 (مترمکعب) میلیون 1332-1333مختلف در دوره  یهابخشدر  در کشور: میزان مصرف گاز 43جدول 

 کشور

 کشاورزی ونقلحمل صنعت سوخت پتروشیمی تجاری -عمومی  خانگی سال
 مصارف غیر انرژی

 ) خوراك پتروشیمی( 
 جمع

1333 33434 3220 4330 31 - 3203 21601 

1331 32041 323163 12631 36162 - 002263 23330 

1332 1133061 3124 13200 22262 21 133161 03366 

1330 1230463 023261 12630 1616 10063 212060 01332 

1330 13430 033062 1002263 - 131261 23364 243362 02016 

1333 11340 200060 0060 10220 311364 16262 033063 32146 

1334 11340 200060 0060 10220 311364 16262 033063 32146 

1346 11622 0130 1666360 21614 0210 010 1212361 163260 

1341 16131 2430 411360 22042 0413 004 1123161 166266 

1342 11042 0101 300261 20021 0002 1626 1602263 162132 

 1332-1363: ترازنامه انرژی وزارت نیرو سال مأخذ

 (مترمکعب) میلیون 1332-1333مختلف در دوره  یهابخش: میزان مصرف گاز در استان بوشهر در 31جدول 

 استان بوشهر

 کشاورزی ونقلحمل صنعت سوخت پتروشیمی تجاری -عمومی  خانگی سال
 مصارف غیر انرژی 

 ) خوراك پتروشیمی(
 جمع

1333 - - 331 - - - 311 1223 

1331 - - 102 - - - 113163 102063 

1332 - - 13162 - - - 1106 132162 

1330 - - 312360 - - - 233362 020262 

1330 12 231262 6 - - 241162 2202 

1333 463 163 222263 661 161 - 312061 244263 

1334 463 163 222263 661 161 - 312061 244263 

1346 21 0 3032 112 33 - 0066 11040 

1341 23 0 301160 234 21 - 013264 16220 

1342 12 12 323363 210 23 - 243460 423464 

 1332-1363: ترازنامه انرژی وزارت نیرو سال مأخذ
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ي وجود صنایع وابسته به پتروشیم دهديمنشان  سالهدهبررسي الگوی مصرف در استان نیز در دوره ، 11با توجه به جدول 

 سهم را در مصرف انرژی گاز این استان دارد. نیترشیب

درصد بوده و  46مجموع مصرف  مرتبط با بخش پتروشیمي در استان باالی  1342در سال ،12جدول همچنین با توجه به 

 .باشديمو صنعت بسیار ناچیز  ونقلحمل یهابخشخانگي و تجاری به همراه  یهابخشسهم 

 (مترمکعب) میلیون 1332مختلف در سال یهابخش: میزان مصرف گاز در استان بوشهر در 31جدول 

 کشاورزی ونقلحمل صنعت سوخت پتروشیمی تجاری -عمومی  خانگی  
 مصارف غیر انرژی 

 ) خوراك پتروشیمی(
 جمع

 4216 243460 - 23 210 323363 12 12 (مترمکعبمیزان مصرف) میلیون 

 166 0263 - 660 260 3364 661 662 سهم مصرف

 1332: ترازنامه انرژی وزارت نیرو سال مأخذ

به لحاظ مصرف شهرستاني بیشترین میزان مصرف گاز مایع مربوط به شهرستان دشتستان و سپس شهرستان بوشهر مي 

باشد. علت اصلي این مسئله مي تواند ناشي از تاثیر فعالیت کشاورزی باشد و شهرستان های عسلویه و جم نیز دارای پایین 

 مصرف گاز مایع مي باشند.ترین میزان 

 در استان بوشهر  مایع میزان مصرف گاز:32جدول 

 1333سال منطقه بوشهر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتیمأخذ : 

 

 مقصد(-تحلیل میزان مبادالت گاز طبیعی ) میزان مبادالت، ارزش مبادالت، مبداء -1-2-3-3-3-2-4

 گذشته تراز سال . دینمايم صادر گاز ارمنستان و نخجوان ترکیه، به و وارد يعیگاز طب آذربایجان و ترکمنستان از ایران

 گاز نداشته جهاني بازار در پایداری حضور ایران تاکنون گذشته سال چند طول در وجود این با .شد مثبت ایران گاز تجارت

 رسید. مترمکعبمیلیارد  463به آن صادرات و مترمکعب میلیارد 261حدود  به 1342سال  در کشور يعیگاز طب واردات .است

 (.20)نمودار 

کاهش  رغميعلدرصد کاهش داشته است  661 و صادراتدرصد افزایش  1262به سال قبل واردات  نسبت ریمقاداین 

 فرودهای و ترکمنستان فراز از ایران توسط يعیگاز طب واردات .دارد ادامه کشور این از واردات ترکمنستان، گاز به نیاز

 اخیر، سالیان سال در سرد روزهای در ترکمنستان از وارداتي گاز مکرر قطع پي در که طوری به گذرانده سر از را متعددی

 جمله از این که دهد کاهش کشور این گاز واردات به را خود وابستگي تا آورد فراهم را تمهیداتي نموده تالش ایران

 :نمود اشاره زیر موارد به توانيم تمهیدات

 عسلویه گناوه دیلم کنگان دیر دشتی دشتستان جم تنگستان بوشهر سال شاخص

 میزان مصرف گاز مایع )تن(
1342 13301 1422 1332 32021 3402 2322 1061 400 2231 122 

1343 12110 1003 1300 36622 3220 2361 1003 421 2210 1031 
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 کشور مختلف مناطق در گاز یسازرهیذخ طرح اجرای. 

 تبادالت و ترانزیت سوآپ، صادرات، افزایش با کالن هدف این تحقق و گاز جهاني تجارت سهم تصاحب  

 آذربایجان، جمهوری ترکمنستان، ترکیه، همچون منطقه گاز کنندهمصرف و دکنندهیتول با کشورهای گازی

 .اروپایي یو کشورها عراق

تجارت  برای يبخش تنوع نوعي زیرا ابدیيم ادامه همسایه کشورهای با گازی تعامل کشور در گاز مازاد تولید با حتي

گاز واردات  .باشديم کشور داخلي نیاز تأمین دلیل به ایران يعیگاز طب صادرات اندک کاهش .دشيم محسوب ایران گاز

 درصد گاز طبیعي 4163از بیش سال این در .است افتهیشیافزادرصد  1260ترکمنستان  از قبل سال به نسبت نیز يعیطب

 (10)جدول بود. ترکیه به گاز درصد صادرات 4263از  بیش و شد تأمین ترکمنستان از وارداتي

 ( مترمکعبمیلیون  ) 1332 - 1334مقصد در دوره  -مبدأتفکیک  کشور به: حجم صادرات و واردات گاز 33جدول 

 1332 1331 1331 1333 1333 1337 1336 1333 1334 سال بمترمکعمیلیون 

 واردات از

 143163 120263 11102 302662 213263 003260 240662 0132 213260 ترکمنستان

 133 34662 31063 31063 36060 20362 21160 13161 3062 آذربایجان

 230263 100262 1131161 344063 203364 060363 010262 020361 210261 جمع واردات

 صادرات به

 320662 323460 324263 046263 0234 110262 212060 206263 106162 ترکیه

 31063 33663 32161 22462 21362 21160 10262 12161 11 نخجوان

 302 11363 22260 32362 21362 - - - - ارمنستان

 4232 431360 410261 313464 003261 101161 206263 202064 101262 جمع صادرات

 1332: ترازنامه انرژی وزارت نیرو سال مأخذ

 1332 - 1334مقصد در دوره  -مبدأتفکیک  کشور به: حجم صادرات و واردات گاز 27نمودار 

 
 1332: ترازنامه انرژی وزارت نیرو سال مأخذ

1384 1385 1386 1387 1388 1389 1390 1391 1392

(میلیون متر مکعب)جمع واردات  5172.1 6263.4 6172.2 7063.8 5788.9 8997.3 11811.4 4665.5 5372.8

(میلیون متر مکعب)جمع صادرات 4712.2 5726.9 5602.8 4714.1 6785.4 8489.9 9475.4 9313.7 9282
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 نفتی یهافرآوردهنفت و  -1-2-3-3-3-3

 دارای ایران ازآنجاکه. باشنديم ایران جغرافیایي پهنه در واقع نفتي یهاحوضه و مخازن بر مشتمل ایران نفتي یهادانیم

 را خود اجرایي یهاتیفعال عمده لذا ،باشديم عمان و امارات قطر، عربستان، کویت، عراق، کشورهای با مشترکي میادین

 در کشور میعانات گازی و خام نفت استحصال قابل ذخایر مجموع .است نموده متمرکز هاآن توسعه و میادین این روی بر

 برآورد سال 123 مایع هیدروکربوری ذخایر عمر مزبور سال میلیارد بشکه بوده است. در 120622معادل  1342سال  پایان

 .است افتهی شیافزا سال 11 گذشته، سال پنج طي که گردیده

چهارم  رتبه در کانادا و سعودی عربستان ونزوئال، از پس متعارف، گازی میعانات و خام نفت ذخیره میزان این با ایران

 مقام در گذشته یهاسال در ایران که کرد خاطرنشان بایستي .دارد را جهان نفت درصد ذخایر 463بر بالغ و قرارگرفته جهان

 به مقام کانادا، و ونزوئال کشورهای در رمتعارفیغ ذخایر نمودن لحاظ و جدید نفتي ذخایر کشف با که داشته قرار دوم

 ونزوئال پس از عضو کشورهای میان در اوپک، نفت ذخایر از درصد 13بودن  دارا با ایران همچنین .است یافته تنزل چهارم

 آتي یهاسال در باید يالمللنیب بازارهای در خود جایگاه حفظ منظور به ایران .دارد قرار سوم رتبه در سعودی عربستان و

 .نماید توجه نیز  خود رمتعارفیغ ذخایر به متعارف، ذخایر روی بر اکتشافي یهاتیفعال به بیشتر توجه ضمن

 نفتی) میادین ، پاالیشگاه( یهافراوردهتحلیل مراکز عمده تولید نفت و  -1-2-3-3-3-3-1

 میادین

 کشور در شده کشف استحصال قابل گاز و نفت هیدروکربوری ذخایر کل مجموع شامل هیدروکربوری متعارف منابع

)جدول .اندشدهواقعدریا  در ، آن میدان 10 و خشکي در میدان 02 که باشديم  میدان 03 نفتي فعال میادین تعداد کل .باشديم

10) 

 : تعداد میادین فعال نفتی کشور به تفکیک خشکی و دریا 34جدول 

 تعداد ) میادین( شرکت -عنوان 

 خشکي

 21 جنوب زیخنفتشرکت ملي مناطق 

 4 مستقل گازی( هادانیمشرکت ملي مناطق مرکزی ایران ) 

 2 نفت و گاز اروندان یبرداربهرهشرکت 

 10 شرکت نفت فالت قاره ایران  دریا

 03 جمع کل
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 منابع نفتی خشکی

 فارس و لرستان،کرمانشاه ایالم، بوشهر، ،راحمدیبو و کهکیلویه خوزستان، یهااستان در خشکي مناطق در فعال میدان 02

 مخازن نیتربزرگ در زمره مارون و گچساران آغاجاری، اهواز، نظیر خشکي منطقه نفتي بزرگ یهادانیم .دارند قرار

 سایر میادین .برخوردارند باالیي یهاتیقابل از ثانویه و اولیه استحصال قابل ذخیره نظر از و شونديم محسوب جهان نفتي

 .دارند کمتری اهمیت ذخایر نظر از فارس و ایالم بوشهر، مانند کشور یهااستان

شرکت  جنوب، زیخنفت مناطق شرکت عملیاتي حوزه در هاآن جغرافیایي موقعیت به توجه با خشکي نفتي یهادانیم

 .باشديماروندان  شرکت و مرکزی مناطق نفت

 منابع نفتی دریایی

 نوروز، :میادین (بوشهر استان در خارک و بهرگان عملیاتي منطقه چهار در دریایي، منطقه در فعال نفتي میدان 10

 نصرت، رسالت، رشادت، بالل، سلمان، : میادین (هرمزگان استان در الوان و سیری و )بهرگانسر و فروزان ابوذر، سروش،

 با که مبارک منطقه و دارند قرار آن حاشیه یا و فارسجیخل در  )هندیجان :میدان( خوزستان و  )دنا و سیوند الوند، اسفند،

 خارک . منطقهردیگيم قرار یبرداربهره مورد آن کشور با مشترک تولید به صورت  نیز باشديممشترک  شارجه کشور

 تولید کل از درصد 10 یيتنهابه منطقه این که یطوربه  باشديمدارا  قاره فالت منطقه در را نفت ذخایر میزان نیترشیب

 یهادانیم خارک؛ منطقه در فروزان درود، ابوذر، تولیدی یهادانیم .است داده خود اختصاصبه  را دریایي مناطق نفت خام

 نصرت و تي  سیری دی، سیری سي، سیری آ، سیری یهادانیم بهرگان؛ منطقه در سروش و و نوروز هندیجان بهرگانسر،

 باشديمآنچه مرتبط با استان بوشهر .دارند قرار الوان منطقه در بالل و رشادت رسالت، سلمان، یهادانیم سیری و منطقه در

 دو منطقه خارک و بهرگان هستند.
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 : لیست میادین فعال نفتی کشور33جدول 

  

 منابع نفتی دریایی منابع نفتی خشکی

 نفت فالت قاره اروندان نفت گاز نفت مناطق مرکزی جنوب زیخنفتمناطق 

 هندیجان دارخوین چشمه خوش خویز نرگسي بنگستان -اهواز

 بهرگانسر آزادگان دهلران مسجدسلیمان خامي) فهلیان(-چلینگر آسماری -اهواز 

 نوروز   دانان تانبنگس -نفت سفید  خامي) سورمه(-چلینگر ایالم-آب تیمور 

 سروش   پایدار غرب گرنگان چهاربیشه آسماری -منصوری 

 ابوذر   پایدارشرق هفتکل سیاه مکان بنگستان -منصوری 

 درود   دالپری پازنان آسماری -نفت سفید آسماری -رگ سفید 

 فروزان   سرکان کبود رامین انبنگست -رگ سفید 

 رشادت   ماله کوه پرسیاه آسماری -ذیالیي آسماری -کوپال 

 رسالت   نفت شهر لب  سفید بنگستان -ذیالیي سروک -آب تیمور 

 سلمان     کارون آغاجاری آسماری -مارون 

 بالل     قلعه نار رودک بنگستان -مارون 

 سیوند     پلنگان آسماری -اللي  آسماری -بینک 

 دنا     منصورآباد بنگستان  -اللي  بنگستان -بینک 

 نصرت     پارسي شادگان آسماری -گچساران 

 الوند     کرنج گلخاری بنگستان -گچساران 

 اسفند     پرنج حکیمه يبيب آسماری -رامشیر 

       سوالبدر بنگستان -کوپال  بنگستان -رامشیر 
 10 2 4 21 جمع

 1365: ترازنامه هیدروکربوری کشور سال  مأخذ

 . باشديمنفتي کشور  معرفي کننده میادین فعال 13 است  جدول دیتأکالزم به 

 1نفتی استان بوشهر یهادانیم

است . این  قرارگرفتهمتری  32کیلومتری جنوب شرقي خارک در عمق  2/02حوزه نفتي ابوذر در فاصله  میدان ابوذر :

هزار  116و قابلیت تولیدی معادل  باشنديمباز  هاآنحلقه از  21 اکنونهمحلقه چاه است که  00حوزه نفتي شامل حدود 

 .  باشديممیلیارد بشکه  6603بشکه در روز را دارد . میزان نفت ذخیره قابل استحصال حوزه 

                                                      
 121-122، صص 1346ترازنامه انرژی وزارت نیرو سال .  1
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حله واگذاری به همراه طرح توسعه میدان فروزان در مر 1بیع متقابل یهاپروژهاین میدان در برنامه جدید    میدان اسفندیار :

هزار بشکه در روز  1تولید نهایي آن  ينیبشیو پمیلیون بشکه  110ان ذخیره نفت خام این میدان . میزکار به پیمانکار است

 . باشديم

 طوربه 2. حوزه نفتي درود گردنديماز میادین نفتي جزیره خارک محسوب  2و درود  1میادین درود    میدان درود :

ریا و مجاور خشکي گسترده شده از آن در د یيهابخشدر خشکي و  1ولي بخشي از حوزه درود  شدهواقعکامل در خشکي 

. تولید فعلي است یبرداربهره در حال 2و  1و در دو واحد درود  شدهیبازسازحاضر تأسیسات این حوزه  در حال. است

. میلیون بشکه است 1166حوزه حدود  استحصال. میزان نفت باقیمانده قابل باشديمهزار بشکه در روز  112میدان حدود 

 .گردديمهزار بشکه در روز برآورد  226تولید حداکثر از این میدان  ينیبشیپ

. این حوزه نفتي واقع است شدهواقعکیلومتری جنوب غرب جزیره خارک  166حوزه نفتي فروزان در   میدان فروزان :

ست ا قرارگرفتهرک آبي میان جمهوری اسالمي ایران و عربستان سعودی در مرز مشت فارسجیخل یهاآبمتری  10در عمق 

حلقه چاه  22. این حوزه نفتي در قسمت مربوط به ایران از کننديممشترک از منابع آن استفاده  طوربهو این دو کشور 

 فعالً در خط تولید هستند. هاآنحلقه از  21است که  شدهلیتشک

پس از اجرای  شوديم ينیبشیپبشکه در روز است و  10666وزه نفتي فروزان حدود حاضر نفت تولیدی از ح در حال

از حوزه نفتي فروزان  دشدهیتولهزار بشکه در روز برسد. نفت  162متوسط  طوربهبرنامه توسعه میدان به حداکثر تولید نفت 

. همچنین گازهای همراه نفت آن شیرین و آماده برای مصرف است باشديم 31آن «  API» ، نفتي بسیار مرغوب و درجه 

میلیون  3تا  2، حجم بسیار زیادی از گاز ) تقریباً برابر مصرف روزانه یک شهر نبود امکانات جهت انتقال لیبه دلولي متأسفانه 

 . شوديمنفری ( سوزانده 

                                                      
ند. در این شوند، در یک فرایند تولیدی به یکدیگر مرتبط هستميکاال و خدمات صادر شده و کاالهایي که متقابال بازخرید :قراردادهای بیع متقابل . تعریف 1

ر های فني، مالي و اقتصادی به کشوآالت، مواد، تکنولوژی، دانش فني و دیگر کمکشود که از طریق عرضه ماشینقراردادها، یک شرکت خارجي متعهد مي

کند که از طریق بازخرید محصوالت حاصل از پروژه مورد نظر، و در مقابل موافقت مي اندازی کندواردکننده کمک کند تا یک واحد اقتصادی و تولیدی را راه

آالت، شینها عبارتند از: ماترین آنهزینه خود را مستهلک نماید. تسهیالت و امکانات گوناگوني ممکن است موضوع قراردادهای بیع متقابل قرار گیرد که مهم

های تجاری و سایر مجوزهای تولید. این تسهیالت ها، عالئم و نامافزارهای کامپیوتری، خدمات مدیریتي، لیسانسو نرم افزارهاموارد، فناوری، دانش فني، سخت

اج سازی یک پروژه اقتصادی، توسعه و استخراندازی یک کارخانه، تأسیس یک پاالیشگاه، بازسازی و بهینهو امکانات اعطایي ممکن است جهت ساخت و راه

های مربوط به بخش کشاورزی و غیره به کار گرفته شوند. ت و گاز، توسعه و استخراج معادن، نصب خطوط لوله نفت و گاز، توسعه طرحهای نفحوضچه

، تمامشوند، ممکن است نفت، گاز، موارد پتروشیمي، موارد معدني استخراج شده، کاالهای صنعتي نیمهمحصوالتي که طبق قراردادهای بیع متقابل بازخرید مي

 .کاالهای تمام شده و امثال آن باشند
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 206میلیارد بشکه و به وسعت تقریبي   4/4ن بیش از این میدان با مجموعه ذخیره نفت درجا به میزا   میدان سروش :

 . باشديمهزار بشکه  166و تولید روزانه آن  شدهواقعکیلومتری جنوب غربي جزیره خارگ  36کیلومترمربع در فاصله 

مترمربع کیلو 366میلیارد بشکه و به وسعت   2/2این میدان با مجموعه ذخیره نفت درجا به میزان بیش از    میدان نوروز :

 . باشديمهزار بشکه  46و تولید روزانه آن  شدهواقعکیلومتری شمال میدان سروش  26در 

کیلومتری از ساحل ایران و  33در فاصله  باًیتقرو  فارسجیخلمرکزی  در بخشاین میدان ،  میدان نفت سنگین فردوس:

در  يشناسنیزماطالعات ژئوفیزیکي و  بر اساسن است. مساحت این میدا شدهواقعکیلومتری جنوب غربي بندر بوشهر  146

میلیارد بشکه برآورد گردیده است. میدان  01/36. ذخیره نفت این میدان در حدود باشديمکیلومترمربع  26در  13حدود 

میلیارد  22/1متر و 22فردوس ، دارای چهار مخزن خزایب ، عرب ،رتاوی و سولي است. مخزن خزایب ، دارای ضخامت 

میلیارد بشکه نفت سنگین هستند. درجه  21رتاوی و سولي نیز دارای  و مخازنمیلیارد  30/2نفت سنگین ، مخزن عرب  بشکه

 .باشديمدرجه متغیر  10تا  1مخزن میدان فردوس از در چهارنفت  APIسنگیني 

اکتشاف و  است که کار شدهلیتشکاین منطقه از سه میدان نفتي بهرگانسر ، نوروز و هندیجان  منطقه نفتي بهرگان : 

رسیده است . شرکت نفت  یبرداربهرهبه  1334شروع و اولین چاه نفت آن در مهرماه  1333از آن از اسفندماه  یبرداربهره

دیگر ادامه  یهااندیماز میدان نفتي بهرگانسر به کوشش خود جهت دستیابي به  یبرداربهرهایران و ایتالیا ) سیریپ ( ضمن 

 ماهبهشتیاردمیدان نفتي نوروز کشف و در  1312کشف گردید . در آذرماه  فارسجیخلاینکه دو میدان نفتي دیگر در داد تا 

حلقه چاه در میدان نفتي نوروز حفر گردید . سومین میدان  12تشخیص داده شد و مجموعاً  یبرداربهرهحفاری و قابل  1310

قابل  ،ناحیه هندیجان 1313 ماهیدتکمیل و در  1310آن در آذرماه  1بنام میدان هندیجان کشف گردید و چاه شماره 

نفت این سه میدان و برای فرآورش و ذخیره آن تأسیس مرکزیتي در ساحل الزم  یآورجمع. برای شناخته شد یبرداربهره

مسکوني در زمیني به  یاهساختمانهمراه با  ازیموردنبا تجهیزات  يقرارگاهبا احداث  1311بود که این امر در خردادماه 

هل شد. امروز تقریباً پس از چ یگذارنامدر روستای امام حسن احداث و بنام منطقه نفتي بهرگان  هزار مترمربع 021مساحت 

روبه کاهش نهاده است . از دو سکوی هندیجان و بهرگانسر که قباًل  هاآنمیزان تولید نفت در  هاچاهاز این  یبرداربهرهسال 

 هزار بشکه 12تا  16هزار بشکه و در میدان نوروز نیز به  36تا  22هزار بشکه در روز تولید داشته است امروزه به مرز  06تا  06

هزار بشکه در  46اجراست که تولید نهایي این میدان را به  در حالدر روز رسیده که توسعه میدان نوروز به روش بیع متقابل 

مي که مقدار ک شوديمکه به همراه نفت مقدار زیادی گاز نیز از این میادین استخراج  روز خواهد رساند. الزم به ذکر است

 شوديماز آن استفاده و بقیه در مشعل سکو سوزانده 



تحل  یربرس  بوشهر ی استانزیربرنامهسازمان مدیریت و   
تحل یاقتصاد لی و 

 (یشبکه ارنژ ییبناریز یاهیگ ژیو لی )

 

 5002212B0021303012RE103960813 م 

 
30 

این میدان ، در جنوب غربي ایران در نزدیکي بندر دیلم و در زیر یال جنوبي میدان رگ سفید    میدان نفت سنگین زاغه :

میلیارد بشکه درسازند پابده برآورد شده  و درجه سنگیني آن  214/1است. ذخیره نفت خام درجای این میدان ،  قرارگرفته

 . باشديم API  0/12تا  0/11

 هشدواقعمیلیون بشکه که مخزن آن در سازند بنگستان  1333نفت خام موجود در جای اولیه بالغ بر    میدان سیاه مکان :

 . باشديم 34آن  APIو 

این میدان دارای دو مخزن است که یکي در سازند آسماری و دیگری در سازند بنگستان قرار دارد.    میدان کیلورکریم  :

 API 2/33میلیون بشکه با درجه  1633و  API 1/20میلیون بشکه با درجه  3332نفت خام موجود در این دو مخزن به ترتیب 

 است .

 2/234به ترتیب  هاآنای اولیه در دو سازند آسماری و بنگستان قرار دارند و ذخیره نفت خام موجود در ج میدان بینک :

 . باشديم API 3/36میلیون بشکه با درجه  3236و  API 0/20میلیون بشکه با 

میلیون بشکه است و مخزن آن در سازند آسماری  133نفت خام موجود در جای اولیه این میدان بالغ بر    میدان شور :

 ر دارد .قرا

این میدان دارای سه مخزن در سازندهای جهرم ـ آسماری ، داریان و خلیج است که نفت خام موجود  میدان گلخاری :

 است  3/30و  API 20  ،3/11میلیون بشکه با درجه  2/112،  2/22،  2/1006در جای اولیه به ترتیب 

حلقه چاه در آن حفر گردیده که منجر به کشف نفت کشف و تاکنون یک  1312این میدان در سال    میدان بوشکان :

 است . 3/31نفت خام این میدان   APIدر سازند آسماری شده است . درجه 

که منجر به کشف نفت در سازند  حفرشدهحلقه چاه در آن  2کشف و تاکنون  1321این میدان در سال    میدان نرگسي :

 4/30نفت خام این میدان  APIمیلیون بشکه است . درجه  2611ی اولیه آسماری جهرم گردیده است. نفت خام موجود در جا

را اج در دست یبرداربهرهحاضر فعالیت تولیدی ندارد ولي توسعه میدان و احداث تسهیالت  در حالاست . این میدان 

 .  باشديم

کشف گردیده است . این میدان دارای دو مخزن آسماری و بنگستان و  1322این میدان در سال    میدان کوه کاکي :

 4/21نفت خام مخزن آسماری  APIاست . درجه  حفرشدهچاه  کیکدام در هرکه  باشديممیلیون بشکه  1102نفت درجای 

 است . 3/23و مخزن بنگستان 
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 عدو نوو دارای  شدهواقع فارسجیخلکرانه  و درومتری جنوب شرقي بوشهر کیل 36این میدان، در   میدان نفتي کوه مند :

متوسط  و ضخامتمیلیارد بشکه  63/3. مخزن جهرم این میدان ، دارای نفت درجای باشديمسازند نفتي جهرم و سروک 

  میلیارد بشکه نفت درجاست. 013/3متر دارای  241سروک این میدان نیز با ضخامت  و مخزنمتر  332

جنوبي  کیلومتری ساحل صدکیفاصله  و در فارسجیخلدر  قطر کهاین میدان مشترک با کشور  میدان پارس جنوبي:

.طرح باشديمنفتي با ذخیره درجای حدود شش میلیارد بشکه نفت  هیالکیایران در حوزه شهرستان کنگان قرار دارد ، دارای 

هزار  21و  32به ترتیب  و دوماول  یدر فازهاتولید نهایي نفت خام  هدفو آغاز گردیده  1333توسعه این میدان از اسفند 

  .باشديمدر روز  بشکه

و با توجه  دهديمنشان  1342تا 1333مقایسه حجم ذخایر نفتي کشور و جهان و سهم ذخایر ایران در دوره  14در جدول 

 .درصد از کل ذخایر نفتي جهان بوده است  4633حجم ذخایر نفتي کشور  1342در سال  23به نمودار 

 1332-1333در دوره  رانیا ریذخا: مقایسه حجم ذخایر نفتی کشور و جهان و سهم 36جدول 

 1332 1331 1331 1333 1333 1337 1336 1333 1334 1333 سال
 12062 12061 12062 12160 12162 130 13060 13362 13062 13260 ایران) میلیارد بشکه( کشور ریذخا

 103064 100364 102260 133362 130060 131362 136362 126362 126660 113360 کل جهان) میلیارد بشکه( نفت ریذخا

 4633 4632 4610 11613 16643 16634 16622 11611 11631 11610 سهم کشور از جهان) درصد(

 1332- 1363: ترازنامه انرژی وزارت نیرو سال  مأخذ

 1332-1333در دوره  رانیا ریذخا: مقایسه حجم ذخایر نفتی کشور و جهان و سهم 23نمودار 

 
 1332- 1363: ترازنامه انرژی وزارت نیرو سال  مأخذ
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 1نفتی جهانبررسی جایگاه ایران در منابع 

 به نسبت افزایش بشکه میلیون 063 با ، 2613 سال پایان در جهان نفت شده تیتثب ذخایر مجموع، 24با توجه به نمودار 

 غیر کشورهای نفت ذخایر یابشکه میلیون 112463افزایش برآیند امر رسید. این بشکه میلیارد103064آن  از قبل سال

OECD ذخایر کشورهای  یابشکهمیلیون  32663و کاهش  OECDعربستان ونزوئال، کشور سه سال، این بوده است. در 

در این میان . اندداشته اختیار در را جهان نفت ذخایر میزان نیترشیب درصد، 11معادل سهمي با مجموع کانادا در سعودی و

 درصد بوده است. 16درصد و کانادا  10درصد ، عربستان صعودی  13سهم ذخایر کشور ونزوئال معادل 

 رمتعارفیغ و سنگین فوق نفت شدهتیتثب ذخایر وجود علت به اخیر، دهه در کانادا و ونزوئال کشور دو نفت ذخایر

 .است گردیده جهان سوم و اول یهارتبه به کشور دو این جایگاه ارتقاء موجب امر این .است داشته چشمگیری افزایش

است.  قرارگرفتهدرصدی از ذخایر نفتي جهان در جایگاه چهارم  4میلیارد بشکه و سهم  12062ایران نیز با حجم ذخایر 

ذخایر  سومکی، حدود  2613درصد بوده است. در سال  0164مزبور،  سال پایان در اوپک عضو کشورهای نفتي ذخایر سهم

 .است داشته تعلق سعودی عربستان و ونزوئال کشور ود نیمي از ذخایر کشورهای عضو اوپک به نفت جهان و

عراق  ایران، سعودی، عربستان به توانيم جمله آن از که است، قرارگرفته خاورمیانه منطقه در عمدتاً اوپک نفتي ذخایر

  .اندداده اختصاص خود به را جهان کل ذخایر از درصد 16مجموع در که کرد اشاره کویت و

 

 2113: جایگاه ایران در منابع و ذخایر نفتی جهان تا پایان سال 23نمودار 

 
 1332- 1363: ترازنامه انرژی وزارت نیرو سال  مأخذ

                                                      
 326-233ص،  2134ترازنامه انرژی وزارت نیرو سال .  1

آمریکا لیبی روسیه امارات کویت عراق ایران کانادا عربستان ونزوئال

(میلیارد بشکه) 2313حجم ذخایرتا پایان  44.2 48.5 93 97.8 101.5 150 157.5 174.3 265.9 298.3
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 1بررسی جایگاه ایران در سبد تولید انرژی نفتی جهان

 میلیون تن رسید. کشورهای 306660به آن  از قبل سال به نسبت هزار تن افزایش 061با  جهان نفت تولید ، 2613 سال در

 دالیل به کشورها این تولید نفت سال، این در اما . دارند عهده به جهان نفت تولید در را کلیدی نقش همواره اوپک عضو

 دو ،يبررس مورد سال در است.  داشته کاهش درصد 263 قبل سال به نسبت آمریکا شل نفت میادین توسعه ازجمله مختلف

 و اختالفات دلیل به لیبي .اندداشتهرا  نفت تولید کاهش نیترشیب اوپک، عضو کشورهای میان در ایران و لیبي کشور

 به نیز ایران و داشته تولید کاهش درصد  3261 قبل، سال به نسبت مرکزی حاکمیت عدم همچنین و سیاسي یهاخشونت

کشور اول تولیدکننده  16بر این اساس، ایران در بین  .است داشته تولید کاهش قبل سال به نسبت يالمللنیب یهامیتحر دلیل

 جهان جای نگرفته است.

 پاالیشگاه

است و شهرت این  نفتي یهافرآوردهنفتي با ذخایر باال فاقد پاالیشگاه برای تولید  هادانیماستان بوشهر علیرغم دارا بودن 

ور که قسمت اعظم صادرات نفت خام کش باشديمدر جزیره خارگ نفت به دلیل وجود پایانه صادراتي نفت  نهیدرزماستان 

هزار بشکه در روز بوده و  132464به میزان  1342نفت کشور در سال  یهاشگاهیپاال. ظرفیت  ردیگيماز طریق آن صورت 

 .دهديمنفت جهان را تشکیل  یهاشگاهیپاالدرصد مجموع ظرفیت  2

عمده نفتی  یهافراوردهن به شبکه نفت و تحلیل میزان دسترسی مناطق مختلف استا -1-2-3-3-3-3-2

 (مقصد و مبدأ، لوله قطر) ظرفیت، 

ر سطح د يموجود فروش مواد سوخت یهاگاهیجامخازن و  قیاز طر ينفت یهافرآوردهمناطق مختلف استان به  يدسترس

مترمکعب در  1306 تیبا ظرف يمخزن مواد سوخت 44تعداد  1333آمار موجود در سال  بر اساس. ردیگيماستان صورت 

است. شهرستان  افتهیشیافزامترمکعب 4144 تیمخزن با ظرف 233به  1342سال  انیاتعداد در پ نیاستان وجود داشته که ا

 .باشنديمتعداد و ظرفیت  نیترشیبدارای  بوشهر و دشتستان

( گاهیجا 26)  1333بوده که نسبت به سال  گاهیجا 46،  1342سال  انیاستان در پا يفروش مواد سوخت یهاگاهیجا تعداد

شهرستان  .اندبوده يدرصد( عموم0) گاهیجا 0و  ي( خصوصدرصد 43استان) گاهیجا 31. باشديم جایگاه 02 افزایشاز  يحاک

سهم را از  نیکمتر گاهیجا 1،  2،  3 به ترتیب با عسلویه، جم و  نگستانت یهاشهرستانو  نیترشیب گاهیجا 14دشتستان با 

 .اندداشتهاستان  يفروش مواد سوخت یهاگاهیجا

                                                      
 326-233، صص 2134ترازنامه انرژی وزارت نیرو سال .  1
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و پمپ نفت گاز در استان نصب بوده  122و تعداد  دیپمپ نفت سف23،  نیبنزپمپ 200تعداد  1342سال  انیپا در

 نیکمترپمپ  10با  عسلویهو شهرستان  نیترشیبپمپ  21و  164،  43با  بیبه ترت ندشتستان ، بوشهر و کنگا یهاشهرستان

 .اندداشتهاستان  يمواد سوخت یهاپمپسهم را از 

شعبه فروش  4که شهرستان دشتستان با است  شعبه بوده  33،  1342سال  انیشعب فروش نفت موجود استان در پا تعداد

. جدول اندبودهسهم را از شعب فروش نفت استان دارا  نیشعبه کمتر 1با  ، عسلویه و کنگانجم یهاشهرستانو  نیترشیب

 .دهنديمقسمت را نشان  نیمربوط به ا اتاطالع 32تا  36و نمودارهای 26

 1332 -1333: وضعیت روند توسعه مخازن سوختی و ظرفیت آن در استان بوشهر در دوره 31نمودار 

 
 1332-1363: سالنامه آماری  مأخذ

 1332 -1333: نوع مالکیت جایگاه سوختی در استان بوشهر در دوره 31نمودار 

 
 1332-1363: سالنامه آماری  مأخذ

1383 1384 1385 1386 1387 1388 1389 1390 1391 1392

تعداد مخازن مواد سوختی 99 141 148 149 156 168 218 250 272 288

(مترمکعب)ظرفیت  4360 6174.7 205544 6723 7030 7498 9017 10252 8779 9499
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 1332 -1333انتقال سوخت در استان بوشهر در دوره  یهاپمپ: وضعیت 32نمودار 

 
 1332-1363: سالنامه آماری  مأخذ

 1332نفتی در سال  یهافرآوردهبه شبکه نفت و  هاشهرستانوضعیت دسترسی : 37جدول 

  
 شهرستان

 تعداد پمپ تعداد جایگاه یمواد سوختنمخازن 
 فروش نفت تعداد شعب

   تعداد
 نفت گاز نفت سفید بنزین خصوصي دولتي جمع ظرفیت)مترمکعب(

 2 23 1 00 11 1 13 2033 04 بوشهر

 2 3 2 12 3 6 3 342 16 تنگستان

 1 0 1 4 2 6 2 201 11 جم

 4 24 4 20 14 6 14 2232 06 دشتستان

 3 10 2 22 0 6 0 1136 20 دشتي

 2 12 3 11 0 1 0 326 26 دیر

 2 11 1 10 12 6 12 23 23 دیلم

 1 3 1 0 1 6 1 1 12 عسلویه

 1 10 1 26 3 6 3 31 23 کنگان

 1 12 1 32 0 1 0 1362 31 گناوه

 33 122 23 200 31 0 46 4144 233 جمع کل

 1332: سالنامه آماری  مأخذ

خانگی، صنعتی، کشاورزی، تجاری و سایر(،)میزان  یهابخشمصرف )به تفکیک  -1-2-3-3-3-3-3

 کشور و استان( کلبهمصرفی و سهم هریک نسبت  یهابخشمصرف هریک از 

  23در جدول شاخص شدت مصرف انرژی یکي از شاخص های مهم در شفاف نمودن میزان  مصرف انرژی مي باشد. 

مورد ارزیابي قرار گرفته است و نکته جالب اینکه روند دهساله این شاخص  1342تا  1333این شاخص در طول دوره سالهای 

 .همواره افزایشي بوده است 1346طول دوره به استثناء سال در 

 

1383 1384 1385 1386 1387 1388 1389 1390 1391 1392

تعداد پمپ بنزین 84 126 128 144 151 173 212 230 249 267

تعداد پمپ نفت سفید 15 17 19 19 20 16 24 26 26 28

تعداد پمپ نفت گاز 49 79 79 91 96 102 122 138 141 152

تعدادشعب فروش نفت 108 184 30 30 30 32 35 37 36 33
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 32-33: شاخص شدت مصرف انرژی کشور در دوره 33جدول 

 شدت مصرف نهایی انرژی کشور شدت عرضه انرژی اولیه کشور مصرف نهایی انرژی عرضه کل انرژی اولیه تولید ناخالص داخلی  

 ) بشکه معادل نفت خام به میلیون ریال( ) بشکه معادل نفت خام به میلیون ریال( ) میلیون بشکه معادل نفت خام(  ) میلیون بشکه معادل نفت خام( ) میلیاردریال( سال

1383 1569066.2 1132.5 770.6 0.72 0.49 

1384 1668186.1 1213.4 833.8 0.73 0.5 

1385 1769426 1331 907.4 0.75 0.51 

1386 1906446.7 1429.5 971.9 0.75 0.51 

1387 1918681 1481.9 986 0.77 0.51 

1388 1942989.5 1544.4 1033.8 0.79 0.53 

1389 2068911.9 1536.9 1034.3 0.74 0.5 

1390 2157934.1 1593.3 1060.1 0.74 0.49 

1391 2011554 1599.7 1059.5 0.8 0.53 

1392 1972853 1668.3 1103.3 0.85 0.56 

 1332 -1363مأخذ : ترازنامه انرژی 

 

از درصد  2، استان بوشهر  1343ی  نفتي استان، در سال هافرآوردهاز طرف شرکت ملي پخش  شده ارائهبر اساس آمار 

درصدی  00 با سهم ونقلحملسهم متعلق به میزان مصرف در بخش  نیترشیبی نفتي کشور سهم دارد که هافرآورده مصرف

هزار 21204درصد سهم  و  2میزان مصرف در بخش کشاورزی  با  نیترنییاپو   باشديمهزار لیتر  031411و حجم مصرف 

 .باشديملیتر 

 1333ی نفتی استان بوشهر به تفکیک بخش در سال هافرآورده: سهم مصرف 33جدول 

 سهم مصرف در استان سهم استان از کشور استان بوشهر کشور شاخص

 22 262 361333 2123463 نفتي در بخش صنعت )هزار لیتر(ی هافرآوردهمیزان مصرف 

 2 660 21204 3342361 ی نفتي در بخش کشاورزی )هزار لیتر(هافرآوردهمیزان مصرف 

 00 160 031411 11434303 )هزار لیتر( ونقلحملی نفتي در بخش هافرآوردهمیزان مصرف 

 )هزار ی نفتي در بخش خانگي و تجاریهافرآوردهمیزان مصرف 

 لیتر(
1061243 00046 160 0 

 166 2 1131201 23342006 جمع

 1333ی نفتی استان بوشهر هافرآوردهمأخذ : شرکت  ملی پخش 
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، استان بوشهر  1343ی  نفتي استان، در سال هافرآوردهاز طرف شرکت ملي پخش  شدهارائهبر اساس آمار  21طبق جدول 

سهم متعلق به میزان مصرف نفت  نیترشیب 33ی نفتي کشور سهم دارد که با توجه به نمودار هافرآورده از مصرفدرصد  2

درصد  662مصرف نفت کوره استان  با  زانیمو   باشديم مترمکعبهزار  1201درصدی و حجم مصرف  361گاز با سهم 

رد منازل در فصول س شیر امر گرماد دیازآنجاکه نفت سفمصرف کمترین سهم را دارا است.  مترمکعبهزار  33630سهم  و 

 نیهمچن برودت و زانیبا م يمیفرآورده در استان رابطه مستق نیمصرف ا زانیجهت م نی، بد ردیگيمصرف قرار م دسال مور

یم  استان با توجه به اقلمصرف این فرآورده در سطح  زانمی. و زمستان( دارد  زییطول دوره برودت در فصول سرد سال )پا

 .باشديمدرصد سهم کشور  662ن تنها گرم استا

 

 1333نفتی استان بوشهر و کشور و سهم ) درصد( مصرف استان در سال  یهافرآورده: مقایسه مصرف 33نمودار 

 
 1333نفتی استان بوشهر  یهافرآورده: شرکت  ملی پخش  مأخذ

 وان نیز باالترین میزان مصرف سوخت را در سطح استان دارا هستند دشتستدو شهرستان بوشهر و  31با توجه به نمودار 

همچنین با توجه به نمودار .دارد در هر دو شهرستان باالترین میزان مصرف را  ونقلحملبخش که  دهديمنشان  30نمودار 

ف . میزان مصر شدبايمنفتي در استان بوشهر از کل کشور در بخش صنعت  یهافرآوردهسهم مصرف  نیترشیب 32

 .است  شده دادهنشان  30در نمودار  1343مصرف و شهرستان در سال  یهابخشنفتي استان بوشهر به تفکیک  یهافرآورده

میزان مصرف بنزین 

(هزارمترمکعب)موتور
(تن)میزان مصرف گاز مایع

میزان مصرف نفت 

(هزارمترمکعب)سفید

میزان مصرف نفت 

(هزارمترمکعب)کوره

میزان مصرف نفت 

(هزارمترمکعب)گاز

استان بوشهر 468 46430 18.12 38.36 1261

کشور 25388 2060510 3626 17493 37044

سهم استان از کشور 1.8 2.3 0.5 0.2 3.4

0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
4.0

-5

0

5

10

15

20

25

x 
1

0
0

0
0

0



تحل  یربرس  بوشهر ی استانزیربرنامهسازمان مدیریت و   
تحل یاقتصاد لی و 

 (یشبکه ارنژ ییبناریز یاهیگ ژیو لی )

 

 5002212B0021303012RE103960813 م 

 
42 

 1333نفتی استان بوشهر و کشور و سهم ) درصد( مصرف استان در سال  یهافرآورده: مقایسه مصرف 34نمودار 

 1333نفتی استان بوشهر  یهافرآورده: شرکت  ملی پخش  مأخذ

 1333: مقایسه مصرف استان بوشهر و کشور و سهم ) درصد( مصرف استان به تفکیک بخش در سال 33نمودار 

 
 1333نفتی استان بوشهر  یهافرآورده: شرکت  ملی پخش  مأخذ

 1333نفتی استان بوشهر به تفکیک شهرستان در سال  یهافرآورده: میزان مصرف 36نمودار 

 
 1333نفتی استان بوشهر  یهافرآورده: شرکت  ملی پخش  مأخذ

میزان مصرف فرآورده های 

هزار )نفتی در بخش صنعت 

(لیتر

میزان مصرف فرآورده های 

نفتی در بخش کشاورزی 

(هزار لیتر)

میزان مصرف فرآورده های 

نفتی در بخش حمل و نقل 

(هزار لیتر)

میزان مصرف فرآورده های 

نفتی در بخش خانگی و 

(هزار لیتر)تجاری 

کشور 5458908 3395301 44939863 4601598

استان بوشهر 301388 24279 781914 76690

سهم استان از کشور 5.5 0.7 1.7 1.7

0.0
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6.0
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x 
1
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0

بوشهر تنگستان جم دشتستان دشتی دیر کنگان دیلم گناوه عسلویه

(هزارمترمکعب)میزان مصرف بنزین موتور  140 11 25 91 29 25 21 53 45 28

(تن)میزان مصرف گاز مایع  14542 1486 975 16678 3013 1240 1662 2351 3895 588

(هزارمترمکعب)میزان مصرف نفت سفید 1 1 0.1 9 2 1 1 0.02 3 0

(هزارمترمکعب)میزان مصرف نفت کوره 1 1 0.05 16 0.2 0.04 0 12 0.07 8

(هزارمترمکعب)میزان مصرف نفت گاز 363 7 42 136 9 45 61 159 144 295
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بوشهر تنگستان جم دشتستان دشتی دیر کنگان دیلم گناوه عسلویه

(هزار لیتر) میزان مصرف  374392 11993 55068 234578 23899 56820 40871 176475 94109 116066

(درصد) سهم شهرستان از استان  31.6 1.0 4.6 19.8 2.0 4.8 3.5 14.9 7.9 9.8
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 1333مصرف و شهرستان در سال  یهابخشنفتی استان بوشهر به تفکیک  یهافرآورده: میزان مصرف 37نمودار 

 
 1333نفتی استان بوشهر  یهافرآورده: شرکت  ملی پخش  ذمأخ

 

مجموع ارزش دالری چهار فرآورده استان شامل بنزین موتور، نفت سفید ،نفتگاز، نفتکوره به ترتیب  بالغ  1342در سال 

. از بوده استهزار دالر بوده است که بیشترین ارزش دالری مربوط به بنزین موتور  21214، 462300،  21233، 313116بر  

بیشترین ارزش دالری مصرف بنزین موتور بوده است.  یاست دارا گناوه و دیلمشهرستان دوکه شامل  گناوهاین میان ناحیه 

معادل دیلم(  -) شامل گناوه  گناوه در ناحیه  42تا  41در فاصله سال این است که رشد مصرف بنزین موتور هنکته جالب توج

 مي باشد. درصد 1162

 درصد2264معادل  برازجاندر ناحیه   42تا  41به لحاظ مصرف نفت سفید رشد مصرف این فرآورده نفتي در فاصله سال 

درصدی است و نشان از رشد مصرف باالی این فرآورده نفتي در  3استان دارای رشد  ،مي باشد.در حالیکه به لحاظ رشد

 .دارد برازجانناحیه 

   42تا  41در فاصله سال درصد  01رشد مصرف  با گناوهین میزان رشد مصرف در ناحیه نفتگاز نیز بیشتر از نظر مصرف 

درصدی است و نشان از رشد مصرف باالی این فرآورده نفتي  662مي باشد.در حالیکه به لحاظ رشد، استان دارای رشد 

 است. گناوه در ناحیه 

بوشهر تنگستان جم دشتستان دشتی دیر کنگان دیلم گناوه عسلویه

هزار )میزان مصرف فرآورده های نفتی در بخش صنعت 

(لیتر
86630 1863 20139 17555 2304 20768 11996 66535 28154 45444

هزار )میزان مصرف فرآورده های نفتی در بخش کشاورزی

(لیتر
6488 126 1212 6868 169 1276 1075 4543 2522 0

میزان مصرف فرآورده های نفتی در بخش حمل و 

(هزار لیتر)نقل
256024 9039 33499 173400 19353 34554 26272 104944 59830 64999

میزان مصرف فرآورده های نفتی در بخش خانگی و 

(هزار لیتر)تجاری
25250 965 218 36755 2073 222 1528 453 3603 5623
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در  نفي دارند گناوه رشدبسیار قابل توجه و متمایزی دارد .به لحاظ رشد مصرف نفتکوره نیز در حایکه نواحي مختلف رشد م

مجموع مي توان گفت رشد مصرف فرآورده های نفتي در گناوه بسیار زیاد بوده است که بخشط از آن مي تواند ناشي از 

 ار بوده باشد.ذوجود دو بندر با تردد نسبتا خوب باشد و عالوه برآن مسئله قاچاق فرآورده های نفتي نیز مي تواند تاثیرگ

میزان رشد مصرف ، ارزش دالری وارزش ریالي فراورده های نفتي  را دراستان بوشهر طي سال 03، 02،  01،  06جداول 

 نشان مي دهد. 42و  41های 

  1332و  1331ی نفتی استان بوشهر درسال هافرآورده: مقایسه ارزش دالری مصرف 33نمودار 

 

 
 1332ی نفتی ایران هافرآوردهمأخذ : شرکت  ملی پخش 

 

 1332و  1331در سال  ناحیهاستان بوشهر به تفکیک بنزین موتوردر  مصرفتغییرات میزان :61جدول 

 نام ناحیه
 لیتر( 1111مصرف ) 

 رشد مصرف
 ارزش ریالی ارزش دالری

 میلیون ریال هزاردالر 92 91

 2593563 122033 10.6 169490 153244 تان(تنگس -دشتي  -بوشهر )بوشهر

 954855 44928 14.2 62400 54653 دیلم( -) گناوه گناوه

 56878 2676 7- 3717 3995 خارک

 1415526 66604 4 92505 88959 کنگان( -) دیر دیر

 1276659 60070 9.4 83430 76267 برازجان

 463303 21799 1.3- 30277 30664 عسلویه

 6760785 318110 8.3 441819 407782 جمع

 1332 ایرانی نفتی هافرآوردهمأخذ : شرکت  ملی پخش 

بوشهر گناوه خارک دير برازجان عسلويه
ارزشدالري بنزين موتور 122033 44928 2676 66604 60070 21799

ارزش دالري نفت سفيد 7926 4085 77 1271 8178 0

ارزش دالري نفت گاز 165848 249830 80153 170491 86983 149573

ارزشدالري نفت کوره 1033 5221 28 26588 21519 56
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 1332و  1331در استان بوشهر به تفکیک ناحیه در سال نفت سفید :میزان تغییرات مصرف 61جدول 

 نام ناحیه
 لیتر( 1111مصرف ) 

 رشد مصرف
 ریالی ارزش ارزش دالری

 میلیون ریال هزاردالر 92 91

 168451 7926 2.5 10568 10306 تان(تنگس -دشتي  -بوشهر) بوشهر

 86824 4085 7.7- 5447 5899 دیلم( -گناوه) گناوه 

 1642 77 10.8 103 93 خارک

 27018 1271 5.9 1695 1600 کنگان( -دیر) دیر 

 173807 8178 25.9 10904 8664 برازجان

 0 0 0 0 0 عسلویه

 457742 21538 8.1 28717 26562 جمع

 1332ی نفتی ایران هافرآوردهمأخذ : شرکت  ملی پخش 

 1332و  1331در استان بوشهر به تفکیک ناحیه در سال نفت گاز:میزان تغییرات مصرف 62جدول 

 نام ناحیه
 لیتر( 1111مصرف ) 

 رشد مصرف
 ارزش ریالی ارزش دالری

 میلیون ریال هزاردالر 92 91

 3524773 165848 9.6- 221131 244730 تان(تنگس -دشتي  -بوشهر) بوشهر

 5309626 249830 61 333106 206961 دیلم( -گناوه) گناوه 

 1703481 80153 8 106870 98977 خارک

 3623440 170491 6.2- 227321 242301 کنگان( -دیر) دیر 

 1848644 86983 4.3- 115977 121166 برازجان

 3178880 149573 29.6- 199431 283118 عسلویه

 19188845 902877 0.5 1203836 1197253 جمع

 1332ی نفتی ایران هافرآوردهمأخذ : شرکت  ملی پخش 

 1332و  1331در سال  در استان بوشهر به تفکیک ناحیهکوره :میزان تغییرات مصرف نفت 63جدول 

 نام ناحیه
 لیتر( 1111مصرف ) 

 رشد مصرف
 ارزش ریالی ارزش دالری

 میلیون ریال هزاردالر 92 91

 21950 1033 53.6- 1845 3973 تان(تنگس -دشتي  -بوشهر) بوشهر

 110953 5221 7360.8 9326 125 دیلم( -گناوه) گناوه 

 595 28 - 50 0 خارک

 565080 26588 42.5 47497 33336 کنگان( -دیر) دیر 

 457339 21519 41.6 38441 27152 برازجان

 1190 56 84- 100 625 عسلویه

 1157106 54444 49.1 97259 65211 جمع

 1332ی نفتی ایران هافرآوردهمأخذ : شرکت  ملی پخش 
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عمده نفتی ) میزان مبادالت، ارزش  یهافراوردهتحلیل میزان مبادالت نفت و  -1-2-3-3-3-3-4

 مقصد، نوع وسیله انتقال(-مبادالت، مبداء

 و صادرکننده واردکننده کشورهای بین فاصله بودن طوالني گرفتن نظر در با جهان، صادراتي خام نفت درصد 46 از بیش

 مربوط نفتي یهافرآورده و نفت انتقال به ایران، در کاال ونقلحمل موارد نیترشیب .گردديم حمل کشتي توسط نفت،

. دینمايم ایفا را یاعمدهنقش  مورد، این در خارک جزیره انهیپا و ردیگيم انجام کشتي توسط و دریا طریق از که گردديم

 و داخلي یهاشگاهیپاال به ایران کشنفت ملي شرکت یهايکشت طریق از خام میلیون تن نفت  4062بر بالغ 1342در سال 

 060تن نفت خام ،  میلیون 4062بر انتقال عالوه ایران، کشنفت ملي شرکت سال، این در .است گشته حمل جهاني بازارهای

 است.  نموده حمل نیز فرآورده تن میلیون

نفتي  بدون احتساب بنزین  یهافرآوردهروند صادرات  و واردات   1342تا  1331در طول دوره  شدهارائهبر اساس آمار 

 بوده است. 33هواپیما و گاز مایع به شرح نمودار 

 1332نفتی کشور در پایان سال  یهافرآورده: حجم صادرات و واردات 33نمودار 

 
 1332: ترازنامه انرژی وزارت نیرو سال  مأخذ

 پایانه صادراتی خارگ

پایانه صدور نفت جهان و  نیتربزرگعملیات ساخت اسکله نفتي خارک آغاز شد که منجر به احداث  1330در سال 

 ه جزبترین پایانه صدور نفت ایران است و خط لوله نفت جهان شد. اکنون نیز اسکله جزیره خارک مهم نیتربزرگهمچنین 

از  برخورداری واسطهخارک به  رهیجزجزیره وجود دارد. این تأسیسات گوناگون نفتي دیگر )همچون پتروشیمي( در 

 یاژهیوسبي ن یهاتیمزسواحل عمیق برای ایجاد لنگرگاه مناسب، مکان استقرار مخازن عظیم نفت بوده و همچنین  یهایبلند

 (3)تصویر .انددهیبرگزعظیم نفت  ساتیتأساست. امروزه کارشناسان این جزیره را به عنوان  را برای این جزیره ایجاد نموده

1384 1385 1386 1387 1388 1389 1390 1391 1392

(میلیون لیتر در روز)جمع واردات  25.1 32.6 27.2 30.8 27.2 22.4 4.9 8 9.8

(میلیون لیتر در روز)جمع صادرات 38.7 39.2 28.3 26.3 25.1 29.8 40.3 18.5 25.3
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  Tموقعیت مخازن نفت جزیره خارگ و اسکله : 3  ریتصو

 
 

 موقعیت سکوها و خطوط انتقال نفت  به جزیره خارگ : 3  ریتصو

 
 

و خط لوله  هدديمالزم به توضیح است خطوط نفت منطقه گچساران که عمده تولید نفت خام سنگین ایران را تشکیل 

مرکز تولید نفت خام سبک ایران است پس از رسیدن به بندر گناوه با استفاده از  نیتربزرگآغاجاری که   زیخنفتمنطقه 

 .گردديماین جزیره منتقل زیردریایي از طریق تلمبه خانه گوره به  یهالوله

رفت ساخت و پیدایش چنین تأسیسات بزرگ صنعتي موجب رونق و شکوفایي خارک شود، اما چنین با اینکه انتظار مي

نشد و خارک به دو پاره جداگانه تقسیم شد که باند فرودگاه خارک که از ساحل شرقي تا ساحل غربي درازا دارد، آن دو 



تحل  یربرس  بوشهر ی استانزیربرنامهسازمان مدیریت و   
تحل یاقتصاد لی و 

 (یشبکه ارنژ ییبناریز یاهیگ ژیو لی )

 

 5002212B0021303012RE103960813 م 

 
161 

های و تمام دیگر بخشبه عنوان محدوده شهری قسمت کوچکي در شمال شرقي، برای مردم بومي  کرد. را از یکدیگر جدا 

ارک در جزیره خ ها و امکانات وابسته به آنها و خانهتأسیسات و شهرکدرواقع  باشديم شرکت نفت  متعلق به جزیره 

به دلیل من اینکه ضرف آن نداشته باشند. فرض، متعلق به شرکت نفت است، مگر آنکه شرکت نفت تمایلي به تصپیش طوربه

آمد به جزیره خارک جز برای اهالي و ساکنان آن ممنوع است و کساني که وهای مهم صنعتي و نظامي، رفتوجود پایگاه

باید پیشاپیش دالیل سفر خود را به فرمانداری بوشهر یا بخشداری خارک عرضه و موافقت تمایل به سفر داشته باشند، مي

 ب آنان را دریافت دارند. مکتو
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 Tموقعیت اسکله : 11  ریتصو

 
 

 تصویر و موقعیت اسکله  آذرپاد نسبت به جزیره خارگ: 11  ریتصو

 
 

 : باشديماسکله به ترتیب زیر  0و تجهیزات بندری این جزیره شامل  ساتیتأس

وابسته به آن متعلق به شرکت ملي نفت ایران  بوده و به منظور بارگیری نفت خام  ساتیتأس: این اسکله و  Tاسکله 

( : اسکله  آذرپاد یا جزیره دریایي متعلق به شرکت SEAILANDاسکله آذرپاد ). (16)تصویر  ردیگيمقرار  مورداستفاده

 (11)تصویر .ردیگيمقرار  ستفادهموردانفت فالت قاره  بوده و به منظور بارگیری نفت خام 
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ه منظور وابسته به آن متعلق به شرکت سهامي پتروشیمي خارک  بوده و ب ساتیتأساسکله مجتمع پتروشیمي : این اسکله و 

 .ردیگيمقرار  مورداستفادهپتروشیمي   یهافرآوردهبارگیری 

ناورهای تدارکاتي ، شهاکشدکیوابسته به آن به منظور پهلوگیری   ساتیتأسفالت قاره : این اسکله و  شکنموجاسکله و 

 .ردیگيمقرار  مورداستفادهو خدماتي 

 

 ایران  و گاز صنعت نفتانرژی و  وضعیت 

 ایران از زاویه دید مربوط به فناوری ، از دو منظر قابل بررسي مي باشد : و گاز جایگاه صنعت نفت

 و حفاری در آبهای عمیق ) فراساحل(استفاده از فناوری های جدید  -1

درصد ذخایر  26 میادین نفت  گاز فراساحلي شامل میادیني است که در آبهای کم عمق، عمیق و یا فوق عمیق قرار دارند.

 1 باقیمانده نفت جهان در این مناطق قرار دارند.

ر و نگاه راهبردی به مناطق دریایي صنایع فراساحل در تحقق اهداف سند چشم انداز در خصوص لزوم توسعه، دریا محو

هزار بشکه در روز مربوط به منابع  366درصد تولید نفت ایران تقریبا معادل  26مي تواند نقش اساسي ایفا کند. حدود 

درصد از میادین گازی و  10درصد از میادین نفتي  20برآوردهای صورت گرفته نشان مي دهند که بیش از  .فراساحل است

 میادین نفتي و گازی مشترک ایران در دریا واقع شده اند.درصد از  23

با توجه به برداشت روزافزون کشورهای همسایه از میادین نفتي و گازی مشترک دریایي، توسعه صنایع فراساحل بیش از 

در حال حاضر تعداد سکوهای نصب شده در آب های عمیق کشور، یک سکو )سکوی نیمه  .پیش ضروری به نظر مي رسد

جکت بوده  126سکو از نوع جک آپ و حدود  2ناور امیرکبیر در دریای خزر ( و در آب های کم عمق خلیج فارس ش

کیلومتر است. آمار ارائه شده نشان مي دهد  1666است. میزان لوله گذاری دریایي در آب های کم عمق خلیج فارس بیش از 

بوده و در خصوص آب های عمیق هنوز در ابتدای راه است.  که بیشتر فعالیت صنایع فراساحل کشور در آب های کم عمق

با توجه به نقش موثر این صنعت در بهره برداری از منابع هیدروکربور و استفاده از آن در رشد و شکوفایي دیگر صنایع 

 کشور، ارزآوری و اشتغالزایي باید برای رفع چالش های این صنعت تالش بیشتری شود.

 : صنعت مي توان به از جمله چالش های این

 محدودیت تعداد پیمانکاران داخلي،  

                                                      
 1341، بهمن  43. نقش میادین فراساحل در عرضه نفت و گاز جهان ، ماهنامه اکتشاف و تولید ، شماره  1
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 متناسب نبودن توان مالي پیمانکاران با حجم سرمایه گذاری های مورد نیاز، 

 همسان نبودن تخصص پیمانکاران در مراحل مختلف اجرای پروژه ها، 

 کمبود نقدینگي و عدم همکاری بانک ها ، 

 ضعف مدیریت پروژه ها ، 

 تامین نیروی متخصص و جذب و نگهداری آن اشاره کرد. 

این در حالي است که این صنعت با ظرفیت های متعددی شامل ورود به حوزه فناوری های جدید ، بهره برداری از منابع 

 .شداهیدروکربور آب های عمیق، تولید انرژی های نو و... مي تواند در تحقق اهداف چشم انداز بیست ساله کشور موثر ب

توسعه دریامحور و نگاه راهبردی به مناطق دریایي، توجه ویژه به ،باتوجه به اهداف سند چشم انداز بیست ساله کشور  البته

صنایع دریایي و به خصوص صنایع فراساحل بسیار حائز اهمیت است و با تغییر رهیافت توسعه از خشکي محوری به 

 صاد ایران خواهد گشود. دریامحوری، ظرفیت های جدیدی را به روی اقت

اهمیت استراتژیک توجه به صنایع فراساحل در ایران زماني نمایان مي شود که بزرگ ترین میدان گازی دنیا یعني پارس 

درصد ذخایر گازی خاورمیانه مشترک است و در دریای خزر با توجه به حضور فعال  26جنوبي بین ایران و قطر معادل 

هزار بشکه در روز در سال  301زایش برداشت نفت از این حوزه توسط کشورهای مذکور از کشورهای همسایه و روند اف

تریلیون فوت مکعب در  24/2و برداشت گاز از  2616هزار بشکه در روز در سال  4140و حداکثر  2402به حداقل  1442

قرار گرفتن صنایع فراساحل و  بدیهي است که محور 2616تریلیون فوت مکعب در سال  11/2و افزایش آن به  1442سال 

 تسریع در بهره برداری از صنایع نفت ، ضرورتي انکارناپذیر است . 

بررسي عملکرد صنایع فراساحل در ایران حکایت از این دارد که بیشتر فعالیت های کشور در آب های کم عمق معطوف 

مه شناور در دریای خزر محدود شده و در بوده و تعداد سکوهای نصب شده در آب های عمیق فقط به یک عدد سکوی نی

عدد( با میانگین عمر  126عدد( جک آپ و فراواني بیشتر جکت )حدود  2آب های کم عمق خلیج فارس به رغم وجود )

  .سال است که این امر در بحث هزینه های نگهداری و بهسازی واجد اهمیت است 12بیش از 

چالش های صنایع فراساحل در ایران عمدتا حول محور باالبودن ریسک سرمایه گذاری ، حجم باالی سرمایه گذاری در 

صنایع فراساحل ، تامین منابع مالي پروژه ها ، مشکالت فني فعالیت در آب های عمیق ، ضعف در مدیریت پروژه ها و محدود 

المللي، کامل نبودن زنجیره تخصصي پیمانکاران داخلي در حوزه صنایع  بودن تعداد پیمانکاران داخلي دارای صالحیت بین
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فراساحل ، فقدان سیاستگذاری و انجام سرمایه گذاری های موازی ، عدم استفاده از حداکثر توان ساخت داخل و تامین 

  1 .نیروی متخصص و جذب و نگهداری آنها در حوزه صنایع فراساحل است

  :تر صنایع فراساحل در کشور راهکارهایي بدین شرح پیشنهاد کردبه منظور توسعه هر چه بیش

  .تکیه بیشتر بر صنایع فراساحل به عنوان یکي از مباحث استراتژیک و ارزآور و حیاتي حوزه نفت و گاز کشور -1

 عمیقتهیه نقشه راه برای اکتشاف برداشت و توسعه آب های  -2

ای رعایت قوانین و حداکثر استفاده از توان داخل در امور فني و مهندسي و الزام پیمانکاران و شرکت های داخلي بر -3

 آموزشي و تحقیقاتي

الزام کارفرمایان دولتي و بزرگ به استفاده از شرکت های خصوصي فراساحلي و سپردن زیرپروژه ها و خدمات مورد  -1

 نیاز به آنها

های فراساحل و سوق دادن تحقیقات دانشگاهي به سمت نیازهای آشنایي با فناوری های نو و انجام تحقیقات در پروژه  -2

 ضروری کشور در حوزه های فراساحل

 ارتقای دانش فني شرکت های طراحي و مهندسي ایراني در پروژه های فراساحل  -0

 معرفي روش های نوین در تعمیر و نگهداری ماشین آالت، سکوها و سازه های فراساحل -0

 حث فراساحل از قبیل جذب انرژی از دریا، گردشگری و موارد دیگرتوجه به سایر مبا - 3

 .لزوم ارتباط قوی تر صنعت و دانشگاه و افزایش سهم هزینه های تحقیقاتي در بخش صنایع فراساحل -4

 انواع سکوهای استخراج و حفاری نفت در فراساحل                                               

 
 

 

                                                      
 مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسالمي ، دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن، اساحل در کشور بررسي وضعیت صنایع فر.  1
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 افزایش بکارگیری انرژی های نو وتجدیدپذیرتاثیر  -2

 تا کنوني متداول منابع با پذیر تجدید یهایانرژ جایگزیني آرمان ،مؤثر و مناسب راهکارهای اتخاذ با معتقدند محققان

 سال در ( DLR )آلمان کشور فضای و هوا مرکز در شدهانجام مطالعات آخرین طبق .شد خواهد آینده محقق سال 16

 خواهد نیتأم پذیر تجدید منابع از جهان مصرفي برق درصد هشتاد از بیش پذیر تجدید یهاستمیسراندمان  بهبود با و2626

 %44 کاهش و پذیر تجدید یهایانرژ سمت به جهان کامل چرخش شاهد 2646 سال در که معناست بدین این .شد

 از حاکي آمدهعملبه یهايبررس همچنین .(2بود)تصویر خواهیم پاک های یباانرژ جایگزیني و محیط زیستي یهاندهیآال

 و شده جبران آن مالي بلندمدتمزایای  گرفتن نظر در با ، پذیر تجدید حوزه در مدت کوتاه مالي یهانهیهز که است آن

 جهان در سنگزغال به جای پاک انرژی کردن جایگزین طریق از که است توجهجالب .رسديم نظر به نیز تریاقتصاد حتي

 کامل چرخش که هزینه است حالي در این و کرد اندازپس و یيجوصرفه 2636سال در دالر میلیارد 4612 توانيم یيتنهابه

 است. شدهينیبشیپ دالر میلیارد 12 حدود همیشه،در برای و بارکی پذیر، تجدید یهاستمیس سمت به جهان

 تا سنتي یهاستمیس با پذیر تجدید یهاستمیس کامل جایگزیني از حاصل یيجوصرفه DLR سناریوهای از یکي طبق

 .باشد سال در دالر میلیارد 026 یا دالر تریلیون 0613حدود در توانديم 2636سال

DLR تخمین آمریکا دالر تریلیون 2 از بیش رقمي حاضر، حال در را جهان در الکتریسیته نیتأم به مربوط یهانهیهز 

 فسیلي منابع کاهش به توجه با رقم این که است ذکر به الزم.شوديم تولید فسیلي یهاروگاهین در آن بخش عمده که زده

 افزایش تریلیون 4تقریبي عدد به 2626 سال در اجتماعي، و يطیمحستیز یهانهیهز گرفتن نظر و در نفت قیمت افزایش و

 نیتأم پذیر تجدید منابع از جهان الکتریسیته از درصد 2632 از بیش 2626 سال تا دهديم نشان DLR تحقیقات .یافت خواهد

 يدر حال نای.داشت خواهند تولید در را سهم نیترياصل توده زیست و بادی یهاروگاهین آبي، برق یهاروگاهینو  شد خواهد

 و چرخديارزان م يلیفس یهاطور مرسوم حول محور استفاده از سوختبه رانیدر ا یانرژ دیتولدر حال حاضر است که 

 رانیدر ا ریپذ دیتجد ی. استفاده از مجموعه انرژستندیبرخوردار ن ياز رشد و توسعه قابل دفاع ریپذ دینو و تجد یهایانرژ

. مطابق برنامه پنجم (1333ی نو ایران ،هایانرژ)نشریه سازمان در کشور است یدرصد از کل مصرف انرژ کیهنوز کمتر از 

 یهامیوجود تحر نی. با ااست  کردهيم دایپ شیدرصد افزا 1،2به  2612تا مارس  دیبا ریپذ دیدتج یتوسعه  استفاده از انرژ

 کاهش داده است رانیرا در ا ریپذ دیتجد یرژو توسعه ان يخارج یگذارهیسرعت سرما يخارج

طور گسترده هاند و ببرده يپ  ریپذ دیتجد یهایانرژ ژهیبه و یو نقش منابع انرژ تیممالک جهان به اهم شتریب خوشبختانه

الزم  زین رانیموضوع در ا نیاند. با توجه به اکرده ياصول یهایگذارهیو سرما عیوس قاتیمنابع تحق نیاز ا یبرداربهره یبرا

 .دیو به مورداجرا درآ شدهنیتدو يو اصول یيربنایز یهااست راهبردها و برنامه
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ل که از منابع غیرمتعارف حاص استظرفیتهای جدیدی ر قرار گیرد آنچه که در آینده صنعت نفت مي بایست مدنظ

 در وقع از جمله : شوندمي

 آمریکا و کانادا  (oil sand) های نفتيدر شن (shale oil) عمدتا ناشي از نفت شیل روزانهعرضه  افزایش

 نفت خام دریای خزر و برزیل روزانهعرضه  افزایش

 کشورهای توسعه یافته درکاهش مصرف نفت  ووری سوخت، افزایش بهره

 افزایش سرمایه گذاری در توسعه میادین نفتي فراساحل

 در کنار موارد فوق، عواملي هستند که مي توانند چشم انداز امیدوارکننده ای را ارائه دهند ازجمله:

اقتصادهای در حال ظهور و کشورهای در حال توسعه، بخصوص کشورهای آسیایي و کشورهای  در رشد عمده تقاضا

 عضو اوپک 

 برای نفت در بخش حمل و نقل و پتروشیمي افزایش تقاضا 

در بیشتر موارد، منابع انرژی جدید، تکمیل کننده منابع موجود هستند. زغالسنگ تا قبل از ورود نفت به بازار، در سراسر 

اکنون با آن وجود که گازبه منبع اصلي انرژی بدل شده است، ما همچنان از زغالسنگ نیز نبع غالب انرژی بود. اما همجهان م

کنیم. بنابراین، بشر چه در کوتاه مدت و چه در بلندمدت همچنان از حجم زیادی از سوختهای فسیلي استفاده استفاده مي

رود که ذیر مثل خورشید و باد همچنان بسیار کوچک است ولي انتظار ميهمچنین، سهم منابع انرژی تجدیدپ .خواهد کرد

امروزه، آمریکا یک واردکننده نفت است. اما به دلیل حجم عظیم تولید نفت از منابع غیرمتعارف، بزودی  .در آینده رشد کند

 شود. به یک صادرکننده بدل مي

 

نو، مقدار  یهاینرژاموجود به تفکیک هریک از  یهالیپتانسنو ) یهایانرژ -1-2-3-3-3-4

 (یبرداربهرهکنونی به تفکیک محل و شیوه  یبرداربهره

 مقدمه 

 هر تفکیک به موجود یهالیپتانس از لحاظ استان بوشهر  در نو یهایانرژ وضعیت بررسي گزارش این بخش از هدف

 اطالعات و آمار .باشديم یبرداربهره شیوه و محل تفکیک به موردنظر یهاسال در یبرداربهره مقدار نو، یهایانرژ از یک

آماری جهاني در رابطه با  یهايبررسو  42در سال  موجود کشور انرژی ترازنامهآخرین آمار  رندهیدربرگ گزارش این

،گزارش آمار جهاني 1342انرژی سال  ترازنامه اطالعات و آمار این منابع نیترمهم است و 2612نو در سال  یهایانرژ
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 و اتمي انرژی سازمان ایران)سانا(، نو یهایانرژ سازمان يرساناطالع یهاتیسا، 2612تجدید پذیر در سال  یهایانرژ

 .باشديم هاسال این در انرژی یوربهره سازمان

پذیر ، تجدید پذیر و تجدید نا یهایانرژنو ،مقایسه بین  یهایانرژدر این راستا ،ابتدا برای ورود به موضوع به تعریف  

نو در جهان بر طبق گزارش آمار  یهایانرژ. در مرحله بعد تحوالت بخش  شوديمنو  پرداخته  یهایانرژمزایا و مشکالت 

 و استراتژى ، تا نشان داده شود که  تدوین ردیگيمقرار  يموردبررس 2612تجدید پذیر در سال  یهایانرژجهاني 

 این از بسیارى است و  داکردهیپ بسیارى گسترش کشورهاى در ریپذ دیتجد یهایانرژ توسعه یهایگذاراستیس

 در تجدیدپذیرها صنعت و توسعه یگذارهیسرما افزایش بازار، توسعه بخش در اساسى راتیتأثبه  منجر هایگذاراستیس

نو  یهایانرژو پتانسیل هریک از انواع  شدهپرداختهنو  یهایانرژدر مرحله  بعد به معرفي انواع  .است گردیده کشورها این

و در  رندیگيمقرار  يموردبررسدر استان بوشهر  هایانرژدر جهان و ایران و در صورت وجود اطالعات در مورد این نوع 

ه در استان  به خصوصي ک یهاپروژهو یا انجام  هاآنانتها پتانسیل انرژی تجدید پذیر استان بوشهر در رابطه با هر یک از انواع 

 .شوديماست ، ارائه  گرفتهانجام

و مواد  کنندينم يآلودگ دیتول طیکه در مح شوديم اطالق یيهایانرژبه آن دسته از  ریپذ دیتجد ایپاک  یهایانرژ

ده و به سازگار بو ستیزطیمحبا  هایانرژ نیا گریبه عبارت د ماندينم یبه جا هایانرژ نیا دیمانند پسماندها از تول یزائد

 وماسیب ،یيایجزر و مد، امواج در ،یيگرما نیباد، زم ،یدیمانند خورش هایانرژن نوع یا نی. همچنرسانندينم يبیآس یاکولوژ

مانند  يلیفس یهاسوختهستند. در مقابل  ستیزطیمحکه قابل بازگشت به  ندیآيمبه شمار  يمنابع ازجملهتوده  ستیز ای

. ندیآيم حساببه ریناپذ دیتجدمنابع  ازجمله ومیو اوران سنگزغال ،ينفت يرس یهاسنگ ،یگاز عاناتینفت خام، گاز، م

ا در ت دهیسال به طول انجام هاونیلیمکه هزاران تا  یارهیذخ، اندجادشدهیابزرگ کربن  رهیاز ذخ درواقع هاسوختنوع  نیا

 رسید: زیر نتایج به توانيم نماییم، دشوندهیتجد غیر و دشوندهیتجد انرژی منابع بین یاسهیمقا اگر. دیآ دیپد نیزم

 ناپذیر، منبع تجدید انرژی منابع در کهيدرحال باشديم منطقه طبیعي ستیزطیمح پذیر، تجدید یهایانرژ منبع .1

 .است شدهانباشته

 ناپذیر، انرژی تجدید منابع در کهيدرحال باشديم انرژی از جریان یک سیستم، ورودی ،ریپذ دیتجد انرژی منابع در .2

 .باشديم انرژی از استاتیکي نهفته منبع یک عنوان به سرمایه

 از انرژی حاصل مقدار کهيدرحال باشديم رمتمرکزیغ صورت به و کم دشوندهیتجد منابع از حاصل انرژی مقدار .3

 .باشديم متراکم و زیاد ناپذیر تجدید منابع

 .محدود است ناپذیر تجدید منابع توسط انرژی نیتأم عمر ولي نامحدود دشوندهیتجد منابع توسط انرژی نیتأم عمر .1
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دارای  تربزرگ یهااسیمق در ولي داشته بهتری اقتصادی کاربرد کوچک یهااسیمق در پذیر تجدید یهایانرژ .2

 ترمطلوب بوده و کمتر یهانهیهز دارای تربزرگ یهااسیمق در ناپذیر تجدید انرژی منابع کهيدرحال ،باشنديم مشکالتي

 .باشنديم

 اما در برنديم بکار روستاها و شهرها و هاکارخانه در و رمتمرکزیغ صنایع در بیشتر را دشوندهیتجد انرژی منابع  .0

 (1333شهنیا ،)ندینمايم استفاده ناپذیر تجدید انرژی منابع از يالمللنیب و عمومي مقیاس

 مزایای انرژی تجدید پذیر  -1-2-3-3-3-4-1

 : گردديمتشریح   ادامه در که هستند مفیدی بسیار و شماريب مزایای دارای ریپذ دیتجد انرژی منابع

 پایان احتمال حتي و باشنديم طبیعي یهاچرخه و طوالني عمر دارای ریپذ دیتجد انرژی : منابع یریپذ دیتجد قابلیت

 .هستند روبرو منابعشان پایان خطر با که فسیلي یهاسوخت نظیر ناپذیر تجدید انرژی منابع برخالف نداردوجود  نیز منابع این

 .دینمايم تضمین بعد یهانسل برای را انرژی تداوم مصرف مسئله این

 منابعي به خصوص باشنديم انرژی تولید در باالیي یهاتیقابل دارای ریپذ دیتجد انرژی : منابع انرژی تولید باالی قابلیت

 نمایند تولید زیادی بسیار برق به صورت تواننديم جغرافیایي مناسب امکانات و فراواني لیبه دل هاآب و خورشید و باد چون

 .گردديم فسیلي یهاسوخت مصرف در بسیار یيجوصرفه موجب موضوع این و

 تمرکز ایجاد موجب فسیلي یهاسوخت با یيهاروگاهین از فردمنحصربه : استفاده رمتمرکزیغ انرژی تولید مراکز ایجاد

 شرایط با محل هر در توانيم يبه راحت ریپذ دیتجد انرژی منابع از استفاده با آنکهحال .شد خواهد انرژی تولید مناطق در

 با مناطق در و شده انرژی تولید مراکز شدن رمتمرکزیغ موجب امر و این نمود انرژی تولید به اقدام مناسب جغرافیایي

 .باشد مورداستفاده توانديم جزایر و روستاها نظیر پراکنده و کم جمعیت

 هاندهیآال تولید عدم ویژگي دارای فسیلي یهاسوخت برخالف ریپذ دیتجد انرژی : منابع ستیزطیمح آلودگي عدم

 هاآب آلودگي کاهش همچنین و منابع این از استفاده برای شدید تمایل موجب امر و این بوده هوایي و زمیني آبي، از اعم

 (1300)نصیری ، .باشديم فراوان اهمیت دارای بعدی یهانسل برای ستیزطیمححفظ  جهت از امر این .است شده هوا و

آن  که بر اساساست  شدهانجام ستیزطیمحانواع مختلف منابع انرژی بر روی  یرگذاریتأث نیمابمقایسه  22در جدول 

 دارند . ستیزطیمحرا بر روی  نامطلوب یرگذاریتأثگفت که انرژی باد و انرژی خورشید کمترین  توانيم

 ستیزطیمحانواع مختلف منابع انرژی بر روی  یرگذاریتأث نیماب: مقایسه 64جدول 
  میاقل رییتغ هوا  یآلودگ وحش  اتیح  یمنابع انرژ

  ادیز اریبس ادیز اریبس  ادیز اریبس  سنگزغال

  ادیز ادیمتوسط تا ز  ادیمتوسط تا ز  ينفت یهافرآوردهخام و  نفت
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  میاقل رییتغ هوا  یآلودگ وحش  اتیح  یمنابع انرژ

  کم تا متوسط ادیکم تا ز  ادیکم تا ز  يعیطب گاز

  ادیکم تا ز کم تا متوسط  ادیکم تا ز  ومسیب

  کم يلیخ صفر کینزد صفر  کینزد  باد

  کم صفر کینزد صفر کینزد  دیخورش

  1363ماخذ :شهنیا ،

 این مربوط به یهاتیفعال گسترش برای مناسبي زمینه ،ریپذ دیتجد یهایانرژ باالی یهالیپتانس وجود دلیل به ایران در

سیستم  و متمرکز نیروگاهي صورت دو به ایران در ریپذ دیتجد یهایانرژ کاربرد .دارد وجود کشور در هایانرژ نوع

آبي ،بادی ،خورشیدی و بیو گاز در  ازمگاوات نیروگاه تجدید پذیر اعم  1/16333، 1342ر سال.دباشديمکوچک پراکنده 

کوچک فتوولتاتیک جهت  یهاستمیسمگاوات نیز  1/32.عالوه بر این ظرفیت نیروگاهي ،بوده است  یبرداربهرهحال 

 ترازنامه.)اندشدهگرفتهروستایي نیز به کار  يرسانبرقمخابراتي و  یهاستمیسترافیک ، یهاچراغ، هاجادهروشنایي معابر و 

 (1342انرژی ،

 ریپذ دیتجد انرژی منابع مشکالت -1-2-3-3-3-4-2

 و است زیاد روش این از انرژی تولید و منابع این در یگذارهیسرما برای الزم یهانهیهز: زیاد یگذارهیسرما یهانهیهز

 اولیه یگذارهیسرما هزینه لیبه دل ولي هستیم شاهد منابع این برای را پاییني استفاده نگهداری و یهانهیهز که هرچند

 .باشديم انرژی منابع سایر از ترگرانانرژی  منابع این از استفاده هنگفت،

 انرژی از استفاده برای مثالً  .روند بکار توانندينم هامکان و هازمان تمامي در منابع : این  مکاني و زماني یهاتیمحدود

 سرعت کمینه که طوریه ب شوند نصب سال طول تمام در دائمي و کافي باد با سرعت یيهامحل در بایستي هانیتورب باد،

 حرارت با مناطقي در بایستي خورشید یهاسلول یا وکند  کفایت انرژی و تولید هاپره درآوردن به حرکت برای منطقه در باد

 تغییر .هستند خود خاص شرایط تابع نیز مد و جزر و آب انرژی از و استفاده گردند نصب خورشید دائمي البته و زیاد نور و

ي بین انواع مقایسه کل 23 جدولنمود در  خواهد نوساناتي ایجاد این منابع از انرژی تولید مراکز فعالیت بر نیز زمان و فصول

 هانآ یگذارهیسرمازماني و مکاني و میزان بازدهي و هزینه  یهاتیمحدودپذیر در رابطه با  دیدمختلف منابع انرژی تج

 (1300)صادقي ،.است  شدهانجام

 :مقایسه کلی بین انواع مختلف منابع انرژی تجدید پذیر 63جدول 
 نهیهز یبازده یزمان تیمحدود یمکان تیمحدود یمنبع انرژ

 متوسطارزان تا  متوسط دارد دارد باد یانرژ

 ادیمتوسط تا ز کم تا متوسط دارد دارد یدیخورش یانرژ

 ارزان تا متوسط متوسط اندک دارد یيگرما نیزم یانرژ
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 نهیهز یبازده یزمان تیمحدود یمکان تیمحدود یمنبع انرژ

 متوسط متوسط به باال ندارد  اندک ومسیب یانرژ

 ادیمتوسط تا ز کم تا متوسط دارد دارد انوسیو اق ایدر یانرژ

  1363ماخذ :شهنیا ،

 

 این در که گونههمان .باشديم گوناگون یهاوهیش به استحصال انرژی برای پایه یگذارهیسرما میزان نشانگر 34 نمودار

 احداث یهانهیهز از باالتر بسیار ریپذ دیتجد یهایانرژبرای  یگذارهیسرما هزینه باشديم مشخص کامالً  نیز نمودار

 مقیاس در اینکه و کربني اعتبارات وصول امکان و همچنین ترگران قیمت با برق فروش ولي است فسیلي یهاروگاهین

  .بکشاند سونیا به را گذارانهیسرما توانديمکه  است یموارد ازجمله باشنديم اجراقابل نیز کوچک

نوین ،همچون یک پل به جامعه  یاهستهپاک و انرژی  سنگ زغال که گاز طبیعي ، دهديمنشان  16همچنین نمودار 

 . کننديم،نقش ایفا  یاهستهو انرژی  سنگزغالو نفت و  هیدروژني و خورشیدی 

 تجدید پذیر و فسیلی  یهاروگاهینانواع  یگذارهیسرما یهانهیهز:مقایسه 41نمودار 

 
 www.barghnews.com : مأخذ
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 انرژی  منبعسه  نیمابارتباط : 41نمودار 

 
 1333: ایرج نبی پور ، مأخذ

 یهایانرژجهانی  وضعیت بر طبق گزارشنو در جهان  یهایانرژتحوالت بخش  -1-2-3-3-3-4-3

  2113در سال    REN21تجدید پذیر

 و استراتژى تا  نشان داده شود که  تدوین شدهپرداخته در جهان نو یهایانرژدر این بخش به بررسي تحوالت 

 این از بسیارى است و  داکردهیپ بسیارى گسترش کشورهاى در ریپذ دیتجد یهایانرژ توسعه یهایگذاراستیس

تجدیدپذیرها در  صنعت و توسعه یگذارهیسرما افزایش بازار، توسعه بخش در اساسى راتیتأثبه  منجر هایگذاراستیس

نو  در کشور مسجل  یهایانرژ  نهیزم درو استفاده هرچه بیشتر  یگذارهیسرماضرورت  تیدرنهااین کشورها گردیده است تا 

 گردد. 

به برق جهان در سال گذشته را از آن  شدهافزودهدرصد از مجموع ظرفیت  24 ریپذ دیتجدهای انرژی، 2612در سال 

به رشد  ریپذ دیتجدهای ، انرژی2611در برابر افزایش مصرف انرژی در جهان و کاهش شدید قیمت نفت در . خود کردند

 دیتجدهای چشمگیری توسعه یافتند. توسعۀ انرژی طوربه دشدهیتولشده و انرژی خود ادامه دادند و از لحاظ ظرفیت نصب

 با –گذشته، انتشار کربن ناشي از مصرف انرژی در جهان در این سال موجب شد تا برای نخستین بار در چهار دهۀ  ریپذ

 تجدیدپذیرها گره وابسته بودن رشد اقتصادی جهان به افزایش انتشار ، به این ترتیب ثابت بماند –  اقتصادی مثبت رشد وجود

 .کربن را گشودند
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با  دهشنصبجموع ظرفیت گیگاوات به ظرفیت برق تجدیدپذیر در جهان اضافه شد و م 132نزدیک به  2611 سال در

درصد از  0/20گیگاوات رسید. به این ترتیب، تا پایان این سال، تجدیدپذیرها سهمي در حدود  1012درصد افزایش به  2/3

 .کنددرصد از برق جهان کفایت مي  3/22اند که برای تولیدِ تقریباً تولید برق دنیا را داشته ۀشدنصبمجموع ظرفیت 

تجدیدپذیر،  های. در میان فناوریاندتجدیدپذیرها اکنون به جریان اصلي صنعت برق جهان بدل گشته،  بنابراین گزارش

در  .پیشتازان بازار بودند شده نصبگیگاوات ظرفیت جدیدِ  16گیگاوات و برق خورشیدی فتوولتاییک با  21برق بادی با 

میلیارد دالر رسید. تجدیدپذیرها  361به حداقل  ریپذ دیتجدهای گذاری جدید در برق و سوخت، مجموع سرمایه2611سال 

 .اشتندهای فسیلي را پشت سر گذگذاری خالص در افزایش ظرفیت برق، برای پنجمین سال متوالي سوختاز لحاظ سرمایه

 ریپذ دیتجدهای انرژی در فناوری آمدهدستبههای های اخیر، بخش بزرگي از پیشرفتسال ژهیبه ودر طول دهۀ گذشته و 

هایي بوده است که منجر به جذب ها، به دلیل سیاستشده و کاهش سریع قیمتنصب و همچنین افزایش جهاني ظرفیت

کشور جهان جاری  101های تجدیدپذیر اکنون در حمایتي مربوط به انرژی یهااستیساند. اهداف و شده هاهیسرما توجهقابل

میلیون  0/0حدود  2611ای تجدیدپذیر نیز به سرعت در حال رشد است. در هتعداد نیروی کار شاغل در بخش انرژی.است

 .نفر در سرتاسر جهان در این بخش مشغول به کار بودند

 نو بیان کرد ، افزایش تدوین یهایانرژآن را عنوان نمود تحوالت کشورهای جهان در  توانيمکه  يمهمنکته 

 هایگذاراستیس این از بسیارى در بسیاری از کشورهاست . ریپذ دیتجد یهایانرژ توسعه یهایگذاراستیس و هایاستراتژ

 گردیده کشورها این در تجدیدپذیرها صنعت و توسعه یگذارهیسرما افزایش بازار، توسعه بخش در اساسى راتیتأثبه  منجر

را نشان میدهد  2612ی انرژی تجدید پذیر ،بر اساس نوع ،تا سال  هااستیستعداد کشورهای دارای  11نمودار  است .

که در آن  دهديمنشان   2612و  2662سیاسي کشورهای جهان را در سال  یهابرنامهو کشورهای دارای  13و12تصویرهای 

 دیآيرمبتصویر  که از مقایسه این دو طورهمانو  اندشدهمشخصکشورهایي که دارای سیاست  انرژی تجدید پذیر هستند 

 حاصل مشکالت از برخي وجود با لذا؛ است داکردهیپبسیار افزایش  2612تا  2662تعداد کشورهای دارای سیاست از سال 

 دیتجد یهایانرژ اهداف همچنان کشورها، از برخي در اقتصادی بحران و بلندمدت یهااستیدر س قطعیت و ثبات عدم از

 بیشتر .ندینمايم عمل تجدیدپذیرها بازار افزایش برای یامحرکه نیروی عنوان به حمایتي دائم، یهااستیس و ریپذ

( FITبرق) تضمیني خرید (و RPSبرق ) تولید در کشور انرژی سبد از نو یهایانرژ سهم تعیین دنیا در اجراشده یهااستیس

 منابع از نیروگاهي بخش از کمتر گرمایش و سرمایش بخش در حمایتي یهااستیس تدوین کلي صورت به  باشديم

 نیتأم در حمایتي یهااستیس کشور 26 تنها 2613 سال اوایل در که نحوی به .باشديم جهان در ریپذ دیتجد یهایانرژ

 .اندداده قرار خود کار دستور را گرمایش و سرمایش برای ازیموردنانرژی 
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 از : اندعبارتهای نو  یباانرژدر رابطه  یگذاراستیسروندهای اخیر کشورها در 

  سیاسي مختلف  یسازوکارها یهامؤلفهادغام 

  ونقلحملبرق و گرما و  یهابخشافزایش ارتباط بین حمایت از  

  سهم در حال افزایش تجدید پذیرها در ترکیب انرژی  یسازکپارچهینوآورانه برای  یسازوکارهاتوسعه

 (. REN21، 2612 گزارش وضعیت جهاني انرژی های تجدیدپذیر)

 2113تا ابتدای  2111انرژی تجدید پذیر ،بر اساس نوع ، یهااستیستعداد کشورهای دارای :42نمودار 

 
 REN21 ،2313 گزارش وضعیت جهانی انرژی های تجدیدپذیر :مأخذ

  2113،ابتدای  ریپذ دیتجد یهایانرژ یهااستیسکشورهای دارای اهداف و : 12  ریتصو

 
   REN21 ،2313 گزارش وضعیت جهانی انرژی های تجدیدپذیر : مأخذ
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 2113،ریپذ دیتجد یهایانرژ یهااستیساهداف و  یدارا یکشورها:13  ریتصو

 
 REN21 ،2313 گزارش وضعیت جهانی انرژی های تجدیدپذیر : مأخذ

 نیبرنامه پنجم توسعه و در قوان نینو در قانون اصالح الگو مصرف، قوان یهایانرژو استفاده از منابع  یبهسازدر ایران 

 طیرانشده و با وجود ش یالگوبردار نیاز قوان متأسفانهبوده که  هایانرژ نیباال بردن سهم ا یبرا رانیاز اقدامات ا ، 11اصل 

 .فته استمناسب صورت نگر یمندبهرهباد  یباال يو چگال یدیکمربند خورش یبر رو نکشورمان و قرار گرفت یيایجغراف

  کننديم نیتأمها پذیر از طریق تجدید خود را  درصد انرژی 166تا  36های دنیا بسیاری از کشور  کهنیابنابراین با توجه به 

مایتي بیشتری رود که دید حلذا انتظار مي، است ریپذ دیتجدهای کننده میزان استفاده از انرژیسیاست کالن هر کشور تعیینو 

)عالوه بر  لیبشکه گازوئ ونیلیم 221کشور  یهاروگاهین 1346تا  1333از سال که  مثالعنوانبه .در این زمینه صورت بگیرد

 يدالر است. اگر ط اردیلیم 22از  شیب لیمقدار گازوئ نی. ارزش ااندکردهبرق مصرف  دیتول ی( براعیما یهاسوخت گرید

 ،کرديم دیو برق تول شديم اختهمگاوات در کشور س 13666 تیبه ظرف مجموعاً  یباد یهاروگاهین جیهشت سال به تدر نیهم

دالر  اردیلیم 22کمتر از  ریپذ دیتجد روگاهین زانیم نیاحداث ا نهینبود. هز يحرارت یهاروگاهیندر  لیبه مصرف گازوئ یازین

گزارش جهاني  بر طبق ،نو در کشورهای پیشرو یهایانرژدر ادامه تحوالت .(42نو ایران، یهایانرژ)نشریه سازمان است

تجدید پذیر  یهایانرژسهم تقریبي   11بر این اساس تصویر است . شدهارائه 12و 11در تصاویر 2612سال  نو در یهایانرژ

تجدید پذیر در تولید  یهایانرژدرصد ،سهم 3/22که بر طبق آن   دهديمن را نشا2611از تولید برق جهاني تا پایان سال  

 یهاینرژانو ،انرژی برق آبي سهم بیشتری دارد  .به همین ترتیب سهم تقریبي  یهایانرژبرق جهاني بوده است و در بین 

اروپا  کهيدرحال12درصد بوده است .همچنین بر اساس تصویر  1/14، 2613تجدید پذیر از مصرف نهایي جهاني تا سال 
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ه به سوی مناطق دیگر ادامه یافت هاتیفعالهمچنان بازاری مهم و مرکزی برای نوآوری در این زمینه بوده است ،تغییر جهت 

پیشتاز جهان بوده  2611برق تجدید پذیر در سال  شدهافزوده دیجدظرفیت نصب  نهیدرزمچین بار دیگر  که یطوراست .به 

.تعداد  اندتهداشخود  یمنطقهرا در بین کشورهای  شدهافزودهاست و برزیل و هند و آفریقای جنوبي ،سهم بزرگي از ظرفیت 

کنندگان  و نصب دکنندگانیتول در سراسر آسیا ،آفریقا و امریکای التین ،به توسعهدرحالرو به افزایشي از کشورهای 

 (2612، ریپذ دیتجدهای وضعیت جهاني انرژیانرژی تجدید پذیر تبدیل شدند . )گزارش  یهایفناور

  2114تجدید پذیر از تولید برق جهانی ،پایان  یهایانرژسهم تقریبی : 14  ریتصو

 
 REN21 ،2313 تجدیدپذیرگزارش وضعیت جهانی انرژی های  :  مأخذ

  2113نهایی جهان ، یهایانرژتجدید پذیر از مصرف  یهایانرژسهم تقریبی :13  ریتصو

 
 REN21 ،2313 گزارش وضعیت جهانی انرژی های تجدیدپذیر:  مأخذ

 



تحل  یربرس  بوشهر ی استانزیربرنامهسازمان مدیریت و   
تحل یاقتصاد لی و 

 (یشبکه ارنژ ییبناریز یاهیگ ژیو لی )

 

 5002212B0021303012RE103960813 م 

 
110 

 .شوديمو موارد متنوع استفاده از آن شرح داده  شدهپرداختهنو  یهایانرژانواع  يبه معرفبخش  نیدر ا

 یدیخورش یهایانرژ  

 باد  یانرژ 

 یيگرما نیزم یانرژ  

 توده  ستیز 

  انرژی امواج دریا 

 یدیخورش یانرژ -1-2-3-3-3-4-3-1

مخرب  اثرات از عاری و ارزان پاک، انرژی، این  .شوديم محسوب جهان در انرژی منبع نیتربزرگ خورشیدی انرژی

 این فن متخصصان گفته به که است کشوری ایران .ردیگيم قرار مورداستفاده مختلف یهاروش به که است يطیمحستیز

 یکي ،در روز مترمربع بر ساعت کیلووات2/2-2/1تابش متوسط و آن مساحت دوسوم از بیش در آفتابي روز 366داشتن با

 2666حدود مساحتي در شدهانجام مطالعات اساس بر  .است شدهيمعرف خورشیدی انرژی نهیزم در باال پتانسیل با کشورهای از

 جهت خورشید، انرژی حرارتي از  .دارد وجود خورشیدی حرارتي نیروگاه گیگاوات 06از بیش نصب امکان ،لومترمربعیک

 یهاسلول و مسطح کلکتورهای بشقابي نظیر تجهیزاتي توسط برق تولید همچنین و نیروگاهي صنعتي، خانگي، مصارف

 یهاستمیس در انرژی، این ، ازهاروگاهین در خورشیدی انرژی از یریکارگبه بر عالوه ایران . درگردديم استفاده فتوولتاتیک

 نیز روستایي يرسانبرق مخابراتي و یهاستمیس ترافیک، یهاچراغ ،هاجاده و معابر روشنایي جهت فتوولتاتیک کوچک

 تبریز و البرز تهران، یهادر استان کیلووات، 04 ظرفیت با مجموع در ایران فتوولتائیک یهاروگاهین .شوديم استفاده

 آسان، ونقلحمل، یاندازراه و نصب در سهولت و سادگي نظیر مزایایي دارای فتوولتائیک انرژی که ازآنجا . اندشدهواقع

 نیرو وزارت سوخت است، به نیاز عدم همچنین و طبیعت با همخواني باال، اطمینان ضریب مکانیکي، قطعات وجود عدم

 علیرغم توانیر، سوی شرکت از منتشره آمار طبق .نماید استفاده روستاها به يرسانبرق برای انرژی حامل این از نموده تالش

 با روستاهایي در که روستایي کشور خانوار درصد062هنوز خانوارکشور، 26باالی  روستاهای به يرسانبرق عملیات اتمام

 با روستا 33 تعداد 1342پایان سال تا .هستند محروم برق به دسترسي نعمت از ،باشنديم ساکن خانوار 26از کمتر جمعیت

 .  (1342انرژی ، ترازنامه)انددهیگرد برق دار یکفتوولتای یهاستمیس طریق از 110خانوار تعداد
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جهان  یدرصد از صحراها کیو اگر فقط  باشديم نیکره زم یرو یانرژ ریپذ دیمنبع تجد نیتربزرگ دیخورش تابش

خواهد  يافجهان ک یبرق ساالنه مورد تقاضا دیتول یمقدار برا نیبه کار گرفته شوند، هم یدیخورش يحرارت یهاروگاهینبا 

 دو راه وجود دارد : یدیخورش یاز انرژ یبرداربهرهبرای بود.

 کیفتوولتائ یهاسلول قیاز طر تهیسیآن به الکتر لیتبد و دیخورشاز نور  میاستفاده مستق 

 ین )کاربردهااز آ میاستفاده مستق ایو  گرید یهایانرژآن به انواع  لیو تبد یدیخورش یاز انرژ میاستفاده مستق 

 (یدیخورش يروگاهین ریو غ يروگاهین

را جمع کرده و با متمرکز کردن آن، درجه  دیخورش يتابش یاست که انرژ يساتیتأسشامل  یدیخورش روگاهین کی

ه بخار ب یموتورها ایژنراتورها و  نیتورب ،يحرارت یهامبدل قیاز طر شدهیآورجمع ی. انرژکنديم جادیباال ا یهاحرارت

 خواهد شد. لیتبد يکیالکتر یانرژ

 يخانگ و یتجار ،يصنعت به صورت ریز یها نهیدر زم توانيم ،يروگاهیعالوه بر استفاده ن دیخورش يحرارت یاز انرژ

 استفاده کرد:

 کارخانجات و استخرها(هاساختمان، منازل یبرا یدیخورش یهاکنگرمآب) يآب مصرف شیگرما ، 

 هاساختمان يداخل یفضا شیگرما 

 یدیخورش یهاخچالیو  هاساختمان يداخل یفضا شیسرما 

 (يو صنعت يخانگ یهااندازه)در  یدیخورش یهاکننیریشآب 

 (یو محصوالت کشاورز یيخشک کردن مواد غذا ی) برا یدیخورش یهاکنخشک 

 یدیخورش یپزهاخوراک 

تولید برق  از انرژی خورشیدی برای کنندگاناستفادهترین امریکا، اسپانیا، پرتغال و آلمان اصلي متحده االتیاکشورهای 

 نیترزرگبهای فتوولتائیک جهان در کشورهای اسپانیا، پرتغال و آلمان و نیروگاه نیتربزرگکه  یبه طوردر جهان هستند، 

تانسیل بر طبق برآوردهای صورت گرفته، پ و اسپانیا قرار دارند. متحده االتیاهای حرارتي خورشیدی نیز در دو کشور نیروگاه

تر ششد، بسیار بی بردهناماده از انرژی خورشیدی که کشور پیشرو در استف 1دریافت تابش نور خورشید در ایران در مقایسه با 

کیلووات  0تا  2دنیاست و متوسط تابش نور خورشید در آن، ساالنه به  پر آفتابایران یکي از کشورهای  يطورکلبهاست. 

 شده دهز نیساعت بر مترمربع در سال تخم لوواتیک 2266تا  1366 نیآن ب یدیتابش خورش زانیرسد.) مساعت در روز مي

یک ظرفیت جهاني خورشیدی فتوولتای 12نمودار  .(www.payamenaft.com )(است يمتوسط جهان زانیاست که باالتر از م
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که این ظرفیت  در  دهديمرا نشان  2611تا  2661از سال ، 2612تجدید پذیر در سال  یهایانرژبر اساس گزارش جهاني 

 رسیده است . واتگایگ 100مجموع ظرفیت جهاني آن به  شده نصبظرفیت جدید  واتگایگ 16در حدود  2611سال 

 2114تا 2114: ظرفیت جهانی خورشیدی فتوولتاییک ،43نمودار 

 
 REN21 ،2313 گزارش وضعیت جهانی انرژی های تجدیدپذیر :مأخذ

این و  اختصاص دارد متحدهاالتیایک به چین، ژاپن و فتوولتایخورشیدی  شدهافزودهعمده ظرفیت  11نمودار با توجه به 

 در خاورمیانه است. یریگشکلبازارهای جدید در حال که  دهديمموضوع نشان 

 2114ظرفیت موجود و افزوده شونده خورشیدی فتوولتاییک ،ده کشور نخست ، :44نمودار 

 
 REN21 ،2313 گزارش وضعیت جهانی انرژی های تجدیدپذیر :مأخذ
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است.  %06روز در سال بوده و شفافیت هوا بیش از  2در اکثر نقاط ایران، تعداد روزهای ابری پشت سر هم کمتر از 

نقاط، ارتفاعي  تابد. بخشي از سطح کشور نیز کوهستاني بوده و اکثر اینبهتری به سطح زمین مي تیفیباکبنابراین نور خورشید 

های متر از سطح دریا دارد. )در نقاط مرتفع میزان تابش خورشید بیشتر است( همگي این موارد گویای ویژگي 1666بیش از 

لیه در ترین مواد اوایر عظیم مس و سیلیس که اصليانرژی خورشیدی است. بعالوه وجود ذخ یریکارگبهکشور ما از نظر 

های گیری از انرژی خورشید حکایت دارد. زمینهای خورشیدی است از پتانسیل باالی کشور برای بهرهساخت سیستم

سازی و بهینه جویي انرژی، صرفهستیزطیمحگسترده و بالاستفاده، تکنولوژی ساخت ساده کلکتورهای خورشیدی، حفظ 

 هازجملهای مسکوني و تجاری های غیرمولد نظیر بخشآن، رشد روزافزون جمعیت و رشد مصرف انرژی در بخشمصرف 

 (www. itan.ir)آیدمواردی است که مشوق استفاده از انرژی خورشیدی در ایران به شمار مي

دسامبر  3وز در ر ایآس یکشورها يدر برخ يخانه فرض کیمختلف  یهابدنه یبر رو دیخورش يتابش لیپتانس10تصویر 

 یروزها نیتردر سرد يحت رانیکه کشور ا دهديمنشان  تصویر نی. اباشديم مترمربعساعت بر  لوواتیکبر حسب  2611سال 

 است مندبهره کشور يدر مناطق جنوب ژهیبه و، دیرشخو يتابش یاز انرژ يخوب اریسال هم در حد بس

(http://solarchvision.com/page_id=7827). 
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 یخانه فرض کیمختلف  یهابدنه یبر رو دیخورش یتابش لیپتانس:16  ریتصو

 
 http://solarchvision.com/page_id=7827 :مأخذ

 طورهمان. هدديمساعت بر مترمربع در روز نشان  لوواتیدر سطح کشور را بر حسب ک دیتابش خورش زانیم زنی 10تصویر

 يالمللنیب یشده است. با توجه به استانداردها یبندطبقهگروه با عالئم مختلف  1کشور به  يتابش ينواح شوديمکه مشاهده 

 کیائفتوولت یهاستمیسو  یدیخورش یانرژ یهامدلباشد، استفاده از  مترمربعدر  لوواتیک 362از  شیتابش ب نیانگیاگر م

تان پتانسیل تابش خورشیدی در ایران ، میانگین تابش در اس تصویر  به.که در این صورت با توجه باشديم صرفهبهمقرون 

ن بوشهر نشان ژی را در استابیشتر است و وجود پتانسیل این نوع انر يالمللنیببوده که از میانگین استانداردهای  1632بوشهر 

 میدهد . را نمایش سطح افق یبر رو رانیساالنه در ا يطلس تابش کلا 13همچنین تصویر .دهديم
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 ساعت بر مترمربع  لوواتیدر سطح کشور را بر حسب ک دیتابش خورش زانیم: 17  ریتصو

 
 www.suna.org.ir:مأخذ
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 سطح افق یبر رو رانیساالنه در ا یطلس تابش کلا:13  ریتصو

 
 inc.qstp.ir :مأخذ

 برق آبی انرژی  -1-2-3-3-3-4-3-2

هان محسوب مولد برق در ج ریپذ دیتجد یانرژ نیترمهم نیبرق و همچن دکنندهیمنبع تول نیبه عنوان سوم يبرق آب یانرژ

 .شوديم نیتأم يبرق آب یجهان از انرژ یدیدرصد برق تول 2/10، حدود هاداده نیآخر بر اساس. شوديم

 یکشورها نیدر ب 32رتبه  یدارا ،دیآيمبه شمار  خشکمهینخشک و  یکشور ،یيایاز لحاظ جغراف رانیا ازآنجاکه

، کاهش حجم  1330از سال  هايبارندگ دیو کاهش شد يسالخشکاست. وقوع  يبرق آب دیمختلف جهان از لحاظ تول

 ازیموردن یدیتول ین آب شرب و چه از لحاظ انرژیچه از لحاظ تأم ،یرا با مشکالت جد رانیآب پشت سدها، ا رهیذخ
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مگاوات و  0610بالغ بر  1330در ایران در پایان سال  يبرق آب شدهنصبمواجه کرده است. ظرفیت  يبرق آب یهاروگاهین

 ساعت بوده است. واتگایگ 10430 يبرق آبتولید 

مشکالت  برق، صنعت نقدینگي مشکالت ،ازیموردن مالي منابع تأمین عدم نظیر مشکالتي رغميعل ، 1342 سال در

ظرفیت  با را متعددی یهاطرح نیرو وزارت ،يطیمحستیز یهاندهیآال آثار کاهش یهااستیس و يسالخشک ،یامنطقه

اجرا  مرحله به دیگر برخي و یبرداربهره به هاآن از برخي که داشته مطالعه و اجرا ،یبرداربهره دست در وات گایگ 0/30

 به کشور یبرداربهرهحال  در آبي یهاروگاهین ظرفیت ، 1342 سال در،  21با توجه به جدول  در همین راستا ،.رسیدند

در حال  یهاطرحاز  ،42در سال در استان بوشهر  ،22با توجه به جدول  (.1342اوات رسید )ترازنامه انرژی مگ6/16200

 مگاوات  1364و توان ساعت  لوواتیک 03دلواری با قابلیت تولید ساالنه  يعلسیرئبرق آبي  نیروگاه مطالعه و آماده اجرا،

برق آبي ، حوضه زهره   یهاروگاهین يابیلیپتانسدر مرحله شناخت و در حال مطالعه  یهاطرحاز  20توجه به جدول  و بابوده  

برق آبي در  یهاطرح. همچنین برآورد ظرفیت  باشديممگاوات  021ساعت با توان  لوواتیک 1323،با قابلیت تولید ساالنه 

 در استان وجود ندارد و در حال اجرا یبرداربهرهکه ،هیچ  طرح در دست  دهديم،نشان 1342تا پایان سال  استان بوشهر

 (.20)جدول 

مگاوات داشته باشد،  22666را تا حدود  يبرق آب شده نصبشود کشورمان توانایي ارتقای ظرفیت برآورد مي حالنیدرع

کمتر و قابلیت ارتقای امنیت انرژی  يطیمحستیزمگاوات( که مشکالت  16کوچک )زیر  یهايبرق آبکه در این میان نقش 

 (www. itan.ir)کشور را نیز دارا هستند، بسزا خواهد بود

 1332برق آبی کشور تا پایان سال  یهاطرح: برآورد ظرفیت 66جدول 
  نوع طرح )مگاوات ( تیظرف

  یبرداربهرهدر دست  16200

  در دست اجرا 0601

  در دست مطالعه و آماده اجرا 1303064

  در مرحله شناخت 021060

  جمع 3020362

 1332: ترازنامه انرژی ،مأخذ

 1332برق آبی استان بوشهر  در سال  یهاروگاهینمطالعاتی  یهاطرح: مشخصات 67جدول 
 نام مجری قابلیت تولید ساالنه )کیلووات ساعت( نصبقابلظرفیت  رودخانهنام  سد و نیروگاه

 بوشهر 

 دلواری يعلسیرئ
 03 1364 شاپور

 آب شهر

 2020164 1303064  کل کشور

 1332:ترازنامه انرژی ،مأخذ
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 1332برق آبی در استان بوشهر تا پایان سال  یهاطرح: برآورد ظرفیت 63جدول 

 نام استان

 در حال اجرا یهاطرح یبرداربهرهدر دست  یهاطرح
 در دست مطالعه یهاطرح

 و آماده اجرا 

 مطالعه در  یهاطرح

 مرحله شناخت

 تعداد نیروگاه
 توان 

 )مگاوات (
 تعداد نیروگاه

 توان 

 )مگاوات (
 تعداد نیروگاه

 توان

 )مگاوات ( 
 تعداد نیروگاه

 توان 

 )مگاوات (

 021 1 1364 1     بوشهر

 1332: ترازنامه انرژی ،مأخذ

در سال  برق آبی در استان بوشهر یهاروگاهین یابیلیپتانسمطالعاتی در مرحله شناخت و  یهاطرح: مشخصات 63جدول 

1332 
 نام مجری قابلیت تولید ساالنه )کیلووات ساعت( نصبقابلظرفیت  نام رودخانه سد و نیروگاه

 بوشهر

 حوضه زهره  
 شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران 1323 021 زهره

  1116264 021060  کل کشور

 1332: ترازنامه انرژی ،مأخذ

است که در این میان چین  شده داده، نشان  2611ظرفیت جهاني برق آبي در شش کشور نخست  در سال  14تصویر  در

 ونصب را داشته  نیترشیب تاکنون وات گایگ 22است .همچنین ، چین با ا سهم از ظرفیت جهاني برق آبي را دار نیترشیب

 است . شدهافزوده به ظرفیت يتوجهقابلمقادیر  ،11با توجه به نمودار برزیل ،کانادا ،ترکیه ،هند و روسیه نیز  در

 2114ظرفیت جهانی برق آبی ،سهم شش کشور نخست و سایر کشورها ،:13  ریتصو

 
 REN21 ،2313 گزارش وضعیت جهانی انرژی های تجدیدپذیر :مأخذ
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 2114، شدهافزودهبرق آبی ،شش کشور نخست در ظرفیت  شدهافزوده: ظرفیت موجود و 43نمودار 

 
 REN21 ،2313 گزارش وضعیت جهانی انرژی های تجدیدپذیر :مأخذ

 باد  یانرژ -1-2-3-3-3-4-3-3

و عدم  یيزاغالاشتتولید برق ، یهانهیهزاستفاده از انرژی باد در مقایسه با سایر منابع انرژی تجدید پذیر به دلیل کاهش 

برق در  نیتأمد منبع جدی در کشورهای پیشرفته و بسیاری از کشورهای دیگر ،توانسته به عنوان یک ستیزطیمحآلودگي 

کمک  برق بادی به یهاروگاهینوزارت نیرو توسعه  یهااستیسدر حال حاضر یکي از جهان مطرح گردد. در ایران نیز،  سطح

 166 پتانسیل بادی قابل استحصال در کشور حدود پتانسیل سنجي بادی در ایران ، یهاپروژهبخش خصوصي است .بر اساس 

 (1342انرژی ، ترازنامه. ) باشديم واتگایگ

استفاده  ر،یناپذ دیتجد یهایانرژاز منابع  یبرداربهرهدر  انهیصرفه جو یو راهبردها يطیمحستیز یهانگرشتوسعه  با

 یفناورز گذاشته است. استفاده ا يجهان رو به فزون یاز کشورها یاریمطرح در بس یمنابع انرژ ریبا سا سهیباد در مقا یاز انرژ

 د.باش ریپذ دیتجد یمنابع انرژ ریبا سا سهیانتخاب مناسب در مقا کی توانديم ریز لیبه دال یباد یهانیتورب

 به سوخت،  یباد نیتورب ازیعدم ن 

 برق، یانرژ یاز تقاضاها يبخش نیتأم 

  بلندمدتدر  يلیفس یباد نسبت به انرژ یانرژ يکمتر بودن نسب، 

 یانرژ داریپا ستمیس جادیو ا یبه منابع انرژ دنیتنوع بخش، 

 مگاوات( ، نی) از چند وات تا چندیبرداربهرهدر  ادیقدرت مانور ز 

  ستیزطیمح يبه آب و نداشتن آلودگ ازیعدم ن 
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دارد. در حال حاضر  ٪32ای در حدود در یک محل مناسب در ساحل ضریب ظرفیت سالیانه شدهنصبنیروگاه بادی 

رسد و هم مي %16و در مزارع بادی مناطق مستعد مانند شمال صحرای افریقا این میزان به  %26ضریب ظرفیت جهاني باد زیر 

است. این در حالي است که در آلمان )به عنوان  شدهگزارش %20برابر  1330های بادی ایران در سال این ضریب در نیروگاه

برآورد شده است. بنابراین پتانسیل و  %1064استفاده از انرژی بادی(، ضریب کلي ظرفیت باد حدود یک کشور پیشرو در 

 شدهاحداثدی های برق باها نیروگاهتداوم پذیری باد در ایران بسیار مناسب بوده و اگر تنها نقاطي از کشور که تاکنون در آن

طریق تأمین کرد. بر همین مبنا، مطالعات  نیاز ای از انرژی کشور را ها حجم زیادتوان با توسعه آنرا مالک قرار دهیم، مي

ادی در کشور توربین ب نصبقابلگر آن است که حداقل ظرفیت های نو ایران )سانا( نشانصورت گرفته توسط سازمان انرژی

سال  یدر انتها .دارد مگاوات( 166کنوني )کمتر از  شدهنصبباشد که فاصله زیادی با ظرفیت مگاوات مي 16666حدود 

 (itan.ir) مگاوات بوده است 160،1کشور  یبرداربهرهدر حال  یهاروگاهین تیظرف 1341

 اکنونهمبوده و  جیرا حیمس الدیاز م شیسال پ 266از  یباد یهاابیآسو ساخت  يطراح زیبا توجه به وجود مناطق بادخ

 يمناسب نیگزیاج توانديم یبرق باد ی.مولدهاباشديمفراهم  یباد یهانیتورباز  یبرداربهرهجهت گسترش  يبستر مناسب زین

باد یکي  یانرژ لیپتانس نیتخم ٔ  نهیدرزم شدهانجاممطالعات و محاسبات  اساس بر باشند. یخارو ب یگاز یهاروگاهین یبرا

 نو ایران برای تکمیل یهایانرژسازمان تهیه اطلس بادی کشور بوده است  زمینه این  در شدهانجامهای پروژه نیترمهماز 

مطالعات فاز صفر تهیه اطلس باد کشور ،که توسط معاونت انرژی وزارت نیرو صورت گرفته است را، انجام داده است در 

با در  تها،یسا ياسم تیظرف زانیمناسب( م تیسا 12از  شیمنطقه از کشور) شامل ب 20تنها در مطالعات اولیه صورت گرفته، 

کل  ياسم تیاست که ظرف يطیدر شرا نیو ا باشديممگاوات  0266، در حدود %33 يراندمان کل کیگرفتن نظر 

عامل سرعت  نیترمهم. برای استفاده از انرژی بادی، باشديممگاوات  31666برق کشور، )در حال حاضر(  یهاروگاهین

 22تا  2بادی برای تولید برق هنگامي اقتصادی است که سرعت متوسط آن بین  نرژیاستفاده از ا يطورکلبهمناسب باد است. 

گر جذابیت باالی استفاده از آن متر بر ثانیه بوده که نشان 0میانگین سرعت باد در ایران عمدتاً باالتر از که متر بر ثانیه باشد. 

 توسط  و  دهديمکشور را نشان  اطلس بادیه ک26تصویرهمچنین بر اساس  ( 1333، نو یهایانرژ.)سازمان در کشور است

میزان ظرفیت اسمي و ایستگاه و در مناطق مختلف کشور،  06اطالعات دریافتي از  ،است  شدههیتهنو ایران  یهایانرژسازمان 

صورت گرفته، میزان انرژی قابل استحصال بادی کشور از  یهاينیبشیپ. بر پایه باشديممگاوات  06666سایتها در حدود 

داث اح نهیدرزمکشور  توجهقابلپتانسیل  دیمؤ این مورد هم  که شوديممگاوات تخمین زده  13666لحاظ اقتصادی بالغ بر 

 .باشديمصنعت انرژی بادی  در یگذارهیسرمابادی و همچنین اقتصادی بودن  یهاروگاهین



تحل  یربرس  بوشهر ی استانزیربرنامهسازمان مدیریت و   
تحل یاقتصاد لی و 

 (یشبکه ارنژ ییبناریز یاهیگ ژیو لی )
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  رانیاز اطلس باد ا یینما: 21  ریتصو

 
 www.suna.org.ir: مأخذ

 باد  یاز انرژ  یبرداربهره یهاوهیش -1-2-3-3-3-4-3-4

 از انرژی باد وجود دارد که به شرح زیر است : یبرداربهرهمختلفي برای  یهاوهیش

 کوچک یباد یهانیتورب

برق  یاسرشبکه سر قیبرق از طر نیتأمکه  يمناطق ایمصرف و  یهارهیجزبرق  نیتأمکوچک جهت  یباد یهانیتورب از

 .باشنديمبرق را دارا  دیتوان تول لوواتیک 16تا قدرت  هانیتورب نی. اشوديماستفاده  باشديممشکل 

 متوسط یباد یهانیتورب

 يصنعت ،یتجار ،يمصارف مسکون نیتأمجهت  هانیتورب نیاست. از ا لوواتیک 16-226 نیب هانیتورب نیا دیتول عموماً

 .شوديماستفاده  یو کشاورز

 (یبزرگ) مزارع باد یباد یهانیتورب



تحل  یربرس  بوشهر ی استانزیربرنامهسازمان مدیریت و   
تحل یاقتصاد لی و 

 (یشبکه ارنژ ییبناریز یاهیگ ژیو لی )
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که به صورت  باشنديمبه باال  لوواتیک 226 یدیمتمرکز با توان تول یباد نیمعموالً شامل چند تورب هانیتوربنوع  نیا

 نو ،کتابچه آموزشي انرژی باد ( یهایانرژ)سازمان گردنديم يجدا از شبکه طراح ایمتصل به شبکه و 

گیگاوات بوده است  306، 2611تا  2661ظرفیت جهاني برق بادی از سال 2612گزارش تجدید پذیرها در سال  اساسبر

)نمودار . استا برق بادی در بین ده کشور نخست  را دار شدهافزودهظرفیت موجود و   نیترشیبکه کشور چین (12)نمودار 

10) 

  2114تا  2114: ظرفیت جهانی برق بادی ،46نمودار 

 
 REN21 ،2313 گزارش وضعیت جهانی انرژی های تجدیدپذیر :مأخذ

 2114برق بادی ،ده کشور نخست ، شدهافزوده: ظرفیت موجود و 47نمودار 

 
 REN21 ،2313 تجدیدپذیرگزارش وضعیت جهانی انرژی های  :مأخذ



تحل  یربرس  بوشهر ی استانزیربرنامهسازمان مدیریت و   
تحل یاقتصاد لی و 

 (یشبکه ارنژ ییبناریز یاهیگ ژیو لی )
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 ییگرما نیزم یانرژ -1-2-3-3-3-4-3-3

 یهاکلیاز س استفاده با گرمایي زمین انرژی از برق تولید برای توجهقابل ذخایر دارای که است کشورهایي شمار در ایران

 لیپتانس دارد. مگاوات را 266از بیش ظرفیت با زمین گرمایي برق تولید قابلیت و باشنديم ) دوگانه( باینری و یالحظه تبخیر

 زانیمناطق بر اساس م نیاست ا شدهیيشناسا منطقه 16از  شیبدر  شدهانجاممطالعات  بر اساس رانیدر ا ىیگرما نیانرژى زم

.و اندشدهیيشناسا يشناسنیزمشواهد  ریو سا يسطح االرض یآب گرم و ظهورها یهاچشمه زانیم ،يکیتکتون یهاتیفعال

 شرح هستند:  نیمناطق بد نیا1300در سال   شدهانجاممطالعات  بر اساس

 (و بوشلى  نیشهر، سرع نیمشک )سبالن  منطقه 

  (ناندل  هیناح )دماوند منطقه 

 (چشمه  اهیس هیناح )ماکو منطقه 

 (قطور  هیناح )خوى منطقه 

 سهند  منطقه 

 (بزمان)تفتان منطقه  

 (بندینا) منطقه  

 (فردوس )رجندیب منطقه  

 (هشترود )تکاب منطقه 

  (ابانکیب )خور منطقه 

  (محالت )اصفهان منطقه  

  سررام منطقه  

  (نابیم )بندرعباس منطقه  

 (کازرون )بوشهر منطقۀ  

  (بستک )الر منطقه 

 نیمز روگاهی.احداث ناندشدهدادهشد ، با نقاط قرمز نشان  بردهنامنقاط مختلف کشور ایران که در باال  21در  تصویر 

به  ابىیخواهد بود و امکان دست انهیخاورم منطقهنوع در  نیاز ا روگاهین نی، نخستشهرنیمشک منطقهو در  رانیدر ا ىیگرما

 22در  شهرنیمشک یيگرما نیزم روگاهی. نکنديمرا فراهم  يطیمحستیزبرق عارى از هرگونه آلودگى  دیانرژى سبز با تول

احداث  و يبرق، در احداث استخر پرورش ماه دیاست که عالوه بر تول شدهواقعسبالن  دامنهشهرستان در  نیا یلومتریک



تحل  یربرس  بوشهر ی استانزیربرنامهسازمان مدیریت و   
تحل یاقتصاد لی و 

 (یشبکه ارنژ ییبناریز یاهیگ ژیو لی )
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ش موجود، تنها بخ یهایفناوراز  یریگبهرهبا  امروزهکاربرد خواهد داشت . زیآب گرم منازل ن نیو تأم یاگلخانه یواحدها

 ( 1342نرژی ،)ترازنامه ا است. یبرداربهرهقابل  یاقتصاد طوربهو  مهارشدهمنبع سرشار  نیاز ا يکوچک

 نقشه زمین گرمایی در ایران: 21  ریتصو

 
 www.suna.org.ir: مأخذ 

 که بر اساس آن ،استان بوشهر با دارا بودن دهديممختلف را نشان  یهااستانپتانسیل انرژی زمین گرمایي در  23جدول 

 ، انرژی حرارتي را دارد . لوژولیک 22،2×16 10منطقه زمین گرمایي احتمالي پتانسیل  3و آب گرم  یچشمه 3  باًیتقر



تحل  یربرس  بوشهر ی استانزیربرنامهسازمان مدیریت و   
تحل یاقتصاد لی و 

 (یشبکه ارنژ ییبناریز یاهیگ ژیو لی )

 

 5002212B0021303012RE103960813 م 

 
132 

 (لوژولیکپتانسیل سنجی انرژی زمین گرمایی ) :71جدول 
 )KJانرژی حرارتی) تعداد مناطق زمین گرمایی احتمالی آب گرم یهاچشمهتعداد تقریبی  نام استان  ردیف 

 21،3× 1610 0 12 يشرق جانیآذربا 1

 01×16 10 16 11 يغرب جانیآذربا 2

 11،1×16 10 0 26 لیاردب 3

 24،0×16 10 1 0 اصفهان 1

 0،1×16 10 1 2 المیا 2

 22،2×16 10 3 3 بوشهر 0

 -- -- -- تهران 0
 0،1×16 10 1 1 یاریو بخت چهارمحال 3

 0،1×16 10 1 1 يجنوب خراسان 4

 22،2×16 10 3 3 یرضو خراسان 16

 22،2×16 10 3 3 يشمال خراسان 11

 -- -- -- خوزستان 12
 22،2×16 10 3 3 زنجان 13

 0،1×16 10 1 1 سمنان 11

 30×16 10 2 16 و بلوچستان ستانیس 12

 22،2×16 10 3 3 فارس 10

 24،0×16 10 1 1 نیقزو 10

 -- -- -- قم 13
 -- -- -- کردستان 14
 24،2×16 10 3 4 کرمان 26

 11،3×16 10 2 2 کرمانشاه 21

 0،1×16 10 1 1 مدراحیو بو هیلویکهک 22

 0،1×16 10 1 1 گلستان 23

 11،3×16 10 2 2 النیگ 21

 11،3×16 10 2 2 لرستان 22

 30×16 10 2 2 مازندران 20

 0،1×16 10 1 0 یمرکز 20

 163،0×16 10 11 10 هرمزگان 23

 -- -- -- همدان 24
 0،1×16 10 1 1 زدی 36

 -- -- -- البرز 31

 www.suna.org.ir: مأخذ



تحل  یربرس  بوشهر ی استانزیربرنامهسازمان مدیریت و   
تحل یاقتصاد لی و 

 (یشبکه ارنژ ییبناریز یاهیگ ژیو لی )
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 :ییگرما نیزم یاز انرژ یبرداربهره یهاوهیش

از  شوديم( استفاده می) مستق يروگاهین ری( و غمیرمستقیغ) يروگاهین یدر دو بخش کاربردها یيگرما نیزم یانرژ از

،  يستیتور-يحیو تفر يدرمانآبهمچون احداث مراکز  یبه موارد توانديم یيگرما نیزم یانرژ میمستق یکاربردها

و  شیگرما نیتأممعابر در فصل سرما،  يزدگخیاز  یریگشیپ ور،یو ط انیانواع گلخانه، احداث مراکز پرورش آبز شیگرما

 22در ناکنوهم یيگرما نیبرق از منابع زم دیاشاره نمود.. تول یيگرما نیزم يحرارت یهاپمپتوسط  هاساختمان شیسرما

. هست اتمگاو 3666از  شیب یانرژ نیبرق از ا دیتول یهاروگاهینکل  يکه مجموع قدرت اسم ردیگيمکشور جهان صورت 

منبع  نیاز ا يمگاوات حرارت 12666از  شیب شدهنصب تیبا مجموع ظرف زیکشور جهان ن 01از  شیاست که ب يدر حال نیا

 (آموزشي  یهاکتابچهنو ، یهایانرژسازمان ).ندینمايم یبرداربهره يروگاهین ریغ یدر کاربردها یانرژ

 مزایای استفاده از انرژی زمین گرمایی 

حفظ  فسیلي یهاسوختبنابراین  ،ندارد:در این روش همانند نیروگاه بادی و خورشیدی نیازی به سوخت  تمیز بودن

  شودينمآلودگي وارد هوا  گونهچیهو  شونديم

 یهاهچال:فضای کمتری برای احداث نیروگاه نیاز دارد و عوارضي چون ایجاد تونل ،  بدون مشکل بودن برای منطقه

 نفت و روغن را به دنبال ندارد  با نشتروباز ،کپه های اشغال و 

بر  گرفتنرار ه دلیل قدر طول سال فعال باشد و ب تواننديمزمین گرمایي  یهاروگاهین(: رعاملیغبودن )پدافند  نانیاطمقابل

 سي را ندارد .سیا یهاتنشبدی هوا ،بالیای طبیعي و یا  جهیدرنتروی منبع سوخت ،مشکالت مربوط به قطع نیروی محرکه 

 تجدید پذیری و دائمي بودن 

 ارزی  یيجوصرفه

 یهامکاننصب آن در : توسعهدرحالتوسعه فرهنگي ؛اجتماعي و اقتصادی مناطق محروم : کمک به رشد کشورهای 

 (آموزشي یهاهکتابچنو ، یهایانرژ)سازمان .استاندارد و کیفیت زندگي را با آوردن نیروی برق باال  ببرد  توانديمدورافتاده 

شود. یک منبع زمین گرمایي گیگاوات برآورد مي132تا  02پتانسیل جهاني استفاده از منابع ژئوترمال در جهان حدود 

و بر اساس گزارش جهاني  ،10با توجه به نمودار  که  مطمئن در فصول سرد سال برای تأمین انرژی باشد، يگاههیتکتواند مي

 نهیزم ردکشورهای آمریکا، فیلیپین، ایتالیا، مکزیک، اندونزی، ژاپن، نیوزلند و ایسلند ،2612تجدید پذیر در سال  یهایانرژ

 دهديمنشان  22که تصویر طورهمانو اند. های اول تا هشتم را به خود اختصاص دادهاز این انرژی در جهان رتبه ستفادها

ژی زمین از افزایش استفاده از انر دیتأکجدید به کنیا اختصاص دارد ،این امر نشان از  شدهافزودهسهم از ظرفیت  نیترشیب

 (REN21 ،2612 جهاني انرژی های تجدیدپذیر گزارش وضعیت )گرمایي در شرق افریقا دارد.



تحل  یربرس  بوشهر ی استانزیربرنامهسازمان مدیریت و   
تحل یاقتصاد لی و 

 (یشبکه ارنژ ییبناریز یاهیگ ژیو لی )

 

 5002212B0021303012RE103960813 م 

 
131 

 2114برق زمین گرمایی ،ده کشور نخست و سایر کشورهای جهان، شدهافزوده: ظرفیت موجود و 43نمودار 

 
 REN21 ،2313 گزارش وضعیت جهانی انرژی های تجدیدپذیر :مأخذ

 2114کشورهای مختلف از افزایش ظرفیت جهانی برق زمین گرمایی ،سهم : 22  ریتصو

 
 REN21 ،2313 گزارش وضعیت جهانی انرژی های تجدیدپذیر: مأخذ

 زیست توده  انرژی -1-2-3-3-3-4-3-6

 برای تولید سوخت عنوان به است ممکن که است بیولوژیکي منشأ با فسیلي غیر ارگانیک مواد شامل جامد توده زیست

 هاجنگل .باشديم جامد پسماندهای سایر و چوب ضایعات چوب، چوب، زغال شامل و شود استفاده برق تولید یا حرارت

 اجتماعي اقتصادی و بعد از ،يطیمحستیز جنبه بر عالوه رونیازا هستند، سلولزی یهافرآورده و چوب تولید اصلي منابع

 .برخوردارند باالیي اهمیت از نیز



تحل  یربرس  بوشهر ی استانزیربرنامهسازمان مدیریت و   
تحل یاقتصاد لی و 

 (یشبکه ارنژ ییبناریز یاهیگ ژیو لی )
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 قرار مورداستفاده سوخت عنوان به که تولیدی جامد توده زیست از اندکي بخش آن تنها ایران، انرژی تراز محاسبات در

 طبیعي تجدیدشونده، منابع  .شوندينم گرفته نظر در محاسبات در آن انرژی غیر کاربردهای سایر و شوديم لحاظ ردیگيم

 .رندیگيم قرار مورد ارزیابي بیابان و مرتع جنگل، بخش سه در ایران در مدیریتي یهانظام و یبرداربهره سیستمهای لحاظ به

 .ردیگيم صورت بارکیسال  هرچند کشور طبیعي منابع مساحت برآورد متعدد، مشکالت و کشور اراضي وسعت دلیل به

 میلیون 3/161زار درختچه و زارشهیب مرتع، جنگل، شامل کشور طبیعي منابع مجموع ،1342سال در برآوردها آخرین براساس

 .  است شده برآورد هکتار

ل زیاد، ، پراکندگي، دسترسي آسان و پتانسیيطیمحستیزحال حاضر انرژی زیست توده با توجه به مزایای اقتصادی،  در

د، مایع تواند به فرم جامباالترین سهم را در میان تجدیدپذیرها در جهان به خود اختصاص داده و تنها منبع انرژی است که مي

 (1342انرژی ، ترازنامه)شود. و گاز تولید

به  )سنتي (شود که سهم زیست توده های نو تأمین مياز انرژی اولیه جهان از انرژی درصد  14در حال حاضر حدود 

 وپزختپکل تجدیدپذیرها است. بخش اعظمي از زیست توده مصرفي صرف کاربردهای سنتي گرمایش، درصد از 4 زانیم

جدید ت یهایانرژ)گزارش جهاني . باشديم توجهقابلهای مدرن از آن نیز د ولي استفادهشومي یيروستاو صنایع کوچک 

درصد  36را نشان میدهد که  2611سهم منابع زیست توده از تولید برق و گرما در جهان ، در سال  23تصویر  (2612،پذیر

 میشود . درصد آن برای تولید برق استفاده  02منابع زیست توده برای تولید گرما و 

  2114سهم منابع زیست توده از تولید برق و گرما در جهان ،: 23  ریتصو

 
 REN21 ،2313 گزارش وضعیت جهانی انرژی های تجدیدپذیر :مأخذ

زیاد بوده ولي بعد از  1333های نفتي در سال سنتي و قبل از توزیع وسیع فرآورده به صورتدر ایران  توده ستیز کاربرد

شد،  یبرداربهرهدر مشهد  1333تاریخ مذکور از کاربرد آن کاسته شده است.. در ایران غیر از نیروگاه بیوگازی که در سال 
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حقیق و توسعه های تای در زمینههای پراکندهلیتمدرن از منابع زیست توده کشور گسترش چنداني نداشته اما فعا یبرداربهره

 (www. itan.ir)ها صورت گرفته است.آوریسازی برخي از فنو نمونه

میلیون بشکه معادل نفت  132 زانیبه م، پتانسیل منابع زیست توده کشور 2662های صورت گرفته در سال بررسي بر اساس

ها به شهری، پسماندهای صنایع و فاضالب یهازبالهجنگلي، فضوالت دامي،  -خام برآورد گردیده که زائدات کشاورزی

 2626اقتصادی زیست توده برای تولید برق در ایران را تا سال  انسیلآلمان نیز پت DLRوسسه ترتیب در اولویت قرار دارند. م

 (1333)نشریه سازمان انرژی نو ،مگاوات محاسبه و ارائه نموده است. 6326 زانیبه م

 انرژی امواج دریایی  -1-2-3-3-3-4-3-7

 نیم؛ و به هرونديمبه شمار  هایانرژ نیترتیو پرظرف نیترپاکاز  یيایدر یهایانرژ ر،یدپذیتجد یهایانرژ انیم از

 یهایانرژرقي به مع نجایادر . دارند هاانوسیو اق اهایاز در یاستحصال انرژ یبرا يجامع یهابرنامه ایدن شرفتهیپ یکشورها لیدل

است  شدهيمعرف گونهنیا(  www.barghnews.comصنعت برق ) يرساناطالع، که در سایت  ایقابل استحصال از در

 : شوديمپرداخته ،

 اختالف تراز جادیبه دام انداختن آب و ا يمد: روش سنت و جزر 

  يفرا ساحلساحل و  کینزد ،يساحلامواج: شامل امواج خط 

 مد و از جزر يناش عموماً: اناتیجر 

 موسوم به  یها: سامانهیياختالف گرماOTEC(Ocean Thermal Energy Conversion) 

 (ی)شور ياختالف چگال 

با توجه  برد.را  بهره نیترشیباستان  يکیانرژ ازین نیتأمدر  توانيم  یانرژ نوع نیز ابوشهر ادر استان  ایوجود در لیدل به

آینده  یهاسالجهان را در  ازیموردنزمین واقع در زیر دریا قادر است تمام انرژی  و دریا منبع عظیمي از انرژی است  کهنیابه 

با توجه به نیاز روزافزون به انرژی و روند نزولي منابع سوخت فسیلي و گازهای طبیعي و همچنین  و همچنین  تأمین کند

اده در حال حاضر یکي از دالیل عدم استف اما باید به سرعت به سوی منابع جایگزین رفت. هاسوختناشي از این  یهايآلودگ

است زیرا استخراج این انرژی به دلیل کمبود  هاآناز  یبرداربهره، گراني هزینه هایانرژنو نسبت به دیگر  یهایانرژاز 

ر ادامه به تشریح  داست. اجراو یا در دست  شدهانجاماین تکنولوژی  نهیزم در نیست. تحقیقات وسیعي صرفهبهتکنولوژی هنوز 

 .شوديمانواع استفاده از انرژی امواج دریایي پرداخته 
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 جزر و مد ینرژا -1-2-3-3-3-4-3-7-1

در دهانه نهرها زده  يمتعدد کوچک یهاکه سد گردديبرم یالدیم ازدهمیمد به قرن  و جزر یاستفاده از انرژ خچهیتار

 .دیگرديمکردن غالت استفاده  ابیجهت آس هاآنو از آب پشت  شديم

نگام که در ه بیترت نی. به اشوديممهار  يمعمول يکیدرولیه یهاسد هیشب یيهاسامانهتوسط  معموالًمد  و جزر یانرژ

سد  یهاچهیآب از دررفتن تراز  نییکه در آن به دام افتاده است در هنگام پا يو آب پرشدهدر ساحل  يباال آمدن آب مخازن

 یانطقهممناسب  طیدر صورت وجود شرا توانيم. البته چرخانديمبرق  دیتول یارا بر يآب یهانیو تورب شوديمعبور داده 

استحصال  یمد دو بار انرژ و جزر کیعمل را انجام داد و از  نیالزم، در هنگام باال بودن تراز آب هم عکس ا ساتیتأسو 

 کرد.

 2معادل حداقل  يمتوسط دی، اختالف تراز آب در حالت جزر و حالت مد باهاسامانه نیاز ا یاقتصاد یبرداربهره یبرا

ر که د ی. نود درصد کل انرژکننديمرا تجربه  یاختالف تراز نیچن اینقطه در دن 16متر داشته باشد که طبق مطالعات تنها 

جهان  یمد و جزر روگاهین نیفرانسه است که اول La Ranceک کشور و در منطقه یتنها در  شوديم دیروش تول نیبه ا ایدن

 برق دارد. دیتول تیمگاوات ظرف 216و  شدهساخته 1400تا  1406سال از  0در طول  روگاهین نی. ادیآيمبه شمار  زین

منطقه  لیه داشت که بسته به پتانسجزر و مد، اشار یهاروگاهینبه انواع  توانيمکاربردهای انرژی امواج دریایي  ازجمله 

. دودر مناطق دور از دسترس به استفاده نم یانرژ نیتأم یرا برا هاآناز انواع  يبیترک ایو  کیاز  توانيم يطیمح طیو شرا

لت آن و ع باشديم ریپذ دینو و تجد یهایانرژمناسب  در حوزه  تیفعال یهانهیزماز  يکیهمواره  ریجزا یانرژ نیتأم پروژه

 لیبه دل يلیسف ،یر اقتصادظنبودن از ن ریپذ هیتوج لیبه دل یيهسته ا ازجمله گرید یهاروگاهین یهاتیمحدودبه  عمدتاً زین

امواج  یهایانرژ لذا.باشنديمعدم امکان احداث سد  لیبه دل يو آب رهیسوخت به جز ونقلحملو  نیتأم یهاتیمحدود

 .هستند ریدر جزا ازیموردن یانرژ نیتأمجهت  يمناسب ینهیگزدریایي 

 اشاره کرد: ریبه موارد ز توانيم ریدر جزا الخصوصيعلامواج در سواحل،  یهاروگاهیناستفاده از  یایمزا ازجمله

 گانیو را تینهايآزاد و ب یمنبع انرژ 

 (ریدر جزا خصوصاً تیائز اهمحبه مساحت باال )  نیبه زم ازیعدم ن 

 شودينم دیتول امواجیجذب انرژ ندیدر فرآ يآلودگ گونهچیه. 

 (ریجزا ی. ) مناسب برايساحل شیفرسا دهیکنترل و بهبود پد 

 خواهند  مواد ارزشمندتر مصرف دیتول یبرا يلیآن مواد فس کردن تیریمنبع که با مد نیبه ا يسهولت دسترس

 .شد
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 امواج یانرژ -1-2-3-3-3-4-3-7-2

 است که به یدیخورش یاز انرژ ياست و باد، خود حالت خاص ایسطح در یباد رو ریتأثاز  يناش عمدتاًامواج  یانرژ

 .دینما فایجهان ا یروزافزون انرژ یازهاین نیتأمدر  ينقش مهم توانديم ریدپذیپاک و تجد یعنوان منبع انرژ

 لیهرتز تبد 06به فرکانس  دیاست که قبل از اضافه شدن به شبکه با نییفرکانس پا یو دارا ينامنظم، نوسان ،موج یانرژ

 رطوبهباشد.  يکیالکتر یمگاوات( انرژ ونیلیم 2تراوات ) 2امواج در جهان  ی، کل انرژشدهانجام یشود. بر اساس برآوردها

 نیاستحصال ا یبرا زیسامانه متما 12از  شیب 46استحصال است. تا اواسط دهه  بلقا یانرژ نیدرصد از ا 26حداکثر  يبیتقر

و  یتصاداز نظر اق هاآناز  يکه تنها تعداد کم اندشدهيمعرف دیجد یهاسامانهاز  یشتریو اکنون تعداد ب شنهادشدهیپ یانرژ

 هستند. ریپذامکان يفن

وج است که ارتفاع م ينقاط روگاه،یمناطق جهت احداث ن نیاستحصال کرد. بهتر یانقطهدر هر  توانينمموج را  یانرژ

 ریجزا هیحاش ک،یبار یهاتنگه ایدرجه هستند،  06و  16 یيایجغراف یهاعرض نیب عموماًکه  زیطق بادخمنا نیباشد بنابرا ادیز

و  قا،یاسکاتلند، شمال کانادا، جنوب آفر ي. سواحل غربشونديممحسوب  يناسبمناطق م ایمرتفع کنار در يو قطعات خشک

از آن است  يهستند. برآوردها حاک يامواج غن یانرژ لیاز نظر پتانس کایآمر متحدهاالتیا يو شمال غرب يسواحل شمال شرق

وجود دارد.  ياز هر متر از سواحل غرب يکیالکتر یانرژ لوواتیک 06تا  16 دیآرام امکان تول انوسیاق يکه تنها در شمال غرب

 دیتول یمگاوات انرژ 16 توانيمالاقل  سواحل لومتریکمتوسط از هر  طوربهطول دارند که  لومتریک 1066از  شیسواحل ب نیا

 کرد.

 مزایای انرژی امواج: 

سال زمان برای به وجود آمدن ندارند و  هاونیلیم. چنین منابعي نیازی به باشديم ریپذ دیتجدانرژی موج دریا از نوع 

میزان  نیترشیبتوانند ستان ميدر طول زم هاروگاهین. این برندارد. تولید انرژی به این روش آلودگي در باشنديمپایان بي

در  تواننديمبه انرژی بیشتری نیازمند هستیم. مولدهای کوچک موجي  یيهازمانانرژی را تولید کنند و خوشبختانه در چنین 

 .نیست. به کار روند صرفهبهکه انتقال برق مقرون  دوردستنواحي 

 معایب انرژی امواج: 

موجي ثابت نبوده و بستگي به شرایط موج دریا دارد. هزینه ساخت ژنراتورهای موجي  یهاروگاهیندر  دشدهیتولتوان 

 هايکشتها و برای قایق شونديمدشوار است. کابلي که به وسیله آن مولدهای موجي به هم متصل  هاآنزیاد و ساخت 

ان برق است کابل لخت شده و جری باشد. در ضمن انتقال برق از طریق کابل نیز خطرناک است زیرا ممکنمي نیآفرمشکل
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باید طوری ساخته شوند که در شرایط بد و  هاروگاهینوارد آب شود و موجودات دریایي را به خطر اندازد. در ضمن این 

 .طوفاني صدمه نبیند

 ییایدر اناتیجر یانرژ -1-2-3-3-3-4-3-7-3

 نیاز ا ،ریپذ دیتجد یهایمنابع معتبر انرژ يدر برخ ياست و حت قرارگرفته يموردبررسکمتر  اناتیحاصل از جر یانرژ

 توانيماست و تنها  ردتیمنابع جد هینسبت به بق زین قیطر نیاز ا ینشده است. استحصال انرژ بردهنام یمنبع به عنوان منبع انرژ

 نهیزم نیدر اکه  MCT  ای Marine Current Turbine يسیانگل شرکت مانند اندشدهساختهدو نمونه که در عمل  ای کیبه 

 162 یهانیدر حال نصب تورب اکنونهم Bristol جیدر خل Seagen يلوواتیک 366 یهانیبوده و پس از نصب تورب شرویپ

 اشاره کرد. ، است رلندیدر شمال ا يمگاوات

  ییاز اختالف گرما یناش یانرژ -1-2-3-3-3-4-3-7-4

گرم و  میباد و چشمه عظ يحرارت کلیس کی انوسیسطح و عمق اق انیم یاز اختالف دما یبرداربهرهبا  هاروگاهین نیا

 يحرارت کلیس اکیمانند پروپان با آمون یمواد ریبخار و تقط جادیبا استفاده از ا توانيراه م نیو از ا دهنديم لیسرد تشک

 .نمود دیتول يکیالکتر یانرژ تیدرنهاو  يکیمکان یانرژ یاژهیو زاتیتجه لهیوسه ب داد و لیرا تشک يکامل

 (ی)شور یاز اختالف چگال یناش یانرژ -1-2-3-3-3-4-3-7-3

ار اختالف فش نیکرده و از ا جادیاختالف فشار ا توانيم هاانوسیو اق اهایشدن آب در یبندهیالو  ياختالف چگال از

 استفاده کرد. تهیسیالکتر دیتول یبرا

مگاوات  236،ظرفیت انرژی اقیانوسي ،که اغلب شامل برق کشندی )جزر و مدی (است ،در حدود  2611در سال 

میداني  یهاشیآزما.. اندبودهپایلوت یا نمایشي  یهاپروژهجدید ، به تعبیری  شدهنصب یهاستمیسهمه  باًیتقرو  ماندهيباق

 اندداشتهپیشرفت را  نیترشیبو مد و امواج  ،تجهیزات انرژی جزر هاآناست که از میان  شدهانجاممتعددی تا به امروز 

 دیجدت.)گزارش انرژی  روديمپیش  دوارکنندهیامنتیجه گرفت که انرژی دریایي ،با رشدی مالیم ،اما  توانيم.بنابراین 

 (2612،ریپذ

درتمند کند، نخستین گام برای تولید انرژی سالم از امواج قسترالیا با افتتاح نیروگاهي که با موج دریا کار ميدر این میان ا

ای که بتواند بود، اما هنوز شبکه شدهلیتشکدریا را برداشته است.هرچند تا پیش از این چند طرح برای استفاده از امواج دریا 

ا پیش از این در بریتانی« آیلي لیمپمت»بود.شرکت  نشدهانجامکند، با موفقیت این انرژی را به شبکه برق شهری متصل 

 شدهلیتشکهای قبلي از اجزایي بود.همچنین طرح اجرانشدههایي برای این پروژه انجام داده بود ولي در ابعاد صنعتي طرح
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، این شدهنجاماروژه جدیدی که در استرالیا ویژگي پ بود که روی سطح آب شناور بودند تا بتوانند انرژی موج را تبدیل کنند.

است که تمامي اجزای تولید انرژی، زیر آب است و دیگر روی سطح آب شناور نیست. خوبي آن این است که در جریان 

  گیرند.توفان سهمگین، مورد خسارت سنگین قرار نمي

ین نیروگاه از از ا دشدهیتولشده است. تمامي برق از این نیروگاه وارد شبکه برق منازل در استرالیا ن دشدهیتولهنوز برق 

 شود.و در بزرگترین پایگاه آبي این کشور، مصرف مي شدهیداریخرسوی وزارت دفاع استرالیا 

 دهادشیتا پیش از این در مورد تولید برق از انرژی امواج کارهایي شده بود، اما از آن به عنوان روشي ُکند که هرچند 

 (www.tabnak.ir)که به سرانجامي نرسیده بود اجراشدهبه آن در پرتغال ای مشابود. پروژه

 2131سال در نو جهان یهایانرژ اندازچشم -1-2-3-3-3-4-4

 تا کنوني متداول منابع با پذیر تجدید یهایانرژ جایگزیني آرمان ،مؤثر و مناسب راهکارهای اتخاذ با معتقدند محققان

 سال در ( DLR )آلمان کشور فضای و هوا مرکز در شدهانجام مطالعات آخرین طبق .شد خواهد آینده محقق سال 16

 خواهد نیتأم پذیر تجدید منابع از جهان مصرفي برق درصد هشتاد از بیش پذیر تجدید یهاستمیسراندمان  بهبود با و6262

 %44 کاهش و پذیر تجدید یهایانرژ سمت به جهان کامل چرخش شاهد 2646 سال در که معناست بدین این .شد

 حاکي آمدهعملبه یهايبررس همچنین .(21تصویر )بود خواهیم پاک های یباانرژ جایگزیني و محیط زیستي یهاندهیآال

 شده جبران آن مالي بلندمدتمزایای  گرفتن نظر در با ، پذیر تجدید حوزه در مدت کوتاه مالي یهانهیهز که است آن از

 در سنگزغال به جای پاک انرژی کردن جایگزین طریق از که است توجهجالب .رسديم نظر به نیز تریاقتصاد حتي و

 چرخش که هزینه است حالي در این و کرد اندازپس و یيجوصرفه 2636سال در دالر میلیارد 4612 توانيم یيتنهابه جهان

 است. شدهينیبشیپ دالر میلیارد 12 حدود همیشه،در برای و بارکی پذیر، تجدید یهاستمیس سمت به جهان کامل

 تا سنتي یهاستمیس با پذیر تجدید یهاستمیس کامل جایگزیني از حاصل یيجوصرفه DLR سناریوهای از یکي طبق

 .باشد سال در دالر میلیارد 026 یا دالر تریلیون 0613حدود در توانديم 2636سال

DLR تخمین آمریکا دالر تریلیون 2 از بیش رقمي حاضر، حال در را جهان در الکتریسیته نیتأم به مربوط یهانهیهز 

 فسیلي منابع کاهش به توجه با رقم این که است ذکر به الزم.شوديم تولید فسیلي یهاروگاهین در آن بخش عمده که زده

 افزایش تریلیون 4تقریبي عدد به 2626 سال در اجتماعي، و يطیمحستیز یهانهیهز گرفتن نظر و در نفت قیمت افزایش و

 نیتأم پذیر تجدید منابع از جهان الکتریسیته از درصد 2632 از بیش 2626 سال تا دهديم نشان  DLRتحقیقات .یافت خواهد

 يدر حال نای.داشت خواهند تولید در را سهم نیترياصل توده زیست و بادی یهاروگاهین آبي، برق یهاروگاهینو  شد خواهد
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 و چرخديمارزان  يلیفس یهاسوختمرسوم حول محور استفاده از  طوربه رانیدر ا یانرژ دیتولدر حال حاضر است که 

 رانیدر ا ریپذ دیتجد ی. استفاده از مجموعه انرژستندیبرخوردار ن ياز رشد و توسعه قابل دفاع ریپذ دینو و تجد یهایانرژ

. مطابق برنامه پنجم (1333نو ایران ، یهایانرژ)نشریه سازمان در کشور است یدرصد از کل مصرف انرژ کیهنوز کمتر از 

 یهامیتحروجود  نی. با ااست  کردهيم دایپ شیدرصد افزا 1،2به  2612تا مارس  دیبا ریپذ دیتجد یتوسعه  استفاده از انرژ

 کاهش داده است رانیرا در ا ریپذ دیتجد یرژو توسعه ان يخارج یگذارهیسرماسرعت  يخارج

گسترده  طوربه و اندبرده يپ  ریپذ دیتجد یهایانرژ ژهیبه و یو نقش منابع انرژ تیممالک جهان به اهم شتریب خوشبختانه

الزم  زین رانیموضوع در ا نی. با توجه به ااندکرده ياصول یهایگذارهیسرماو  عیوس قاتیمنابع تحق نیاز ا یبرداربهره یبرا

 .دیدرآ مورداجراو به  شدهنیتدو يو اصول یيربنایز یهابرنامهاست راهبردها و 

 آینده انرژی جهان : 24  ریتصو

 
  1333: نبی پور ، مأخذ
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 نو در استان بوشهر یهایانرژ -1-2-3-3-3-4-3

توسعه  جهت یبرداربهره ینهیزم نیترشاخص توانيمرا  ایامواج در یانرژاستان بوشهر ، مختلف یهالیپتانسوجود با 

در خواهد شد. تان اسدر  ریپذ دیتجد یهایانرژ لیاز حداکثر پتانس یبرداربهرهدانست که منتج به در استان  یانرژ یهاستمیس

نو در استان بوشهر صورت گرفته است و یا در حال  یهایانرژاز  یبرداربهرهکه در راستای  یيهاپروژهاز  یاخالصهادامه به 

 .شوديمپتانسیل آن نوع انرژی باشد ، پرداخته  دهندهنشان توانديمانجام است و 

 واج اند مدیر انرژی باد و اممناطقي در سواحل بوشهر، جزیره قشم و کیش کاندید تولید برق از انرژی امواج شده

ني طور طبیعي به شکل حلزوکه بهاست  کردهاشارهبه منطقه خور موسي در استان بوشهر های نو سازمان انرژی

تواند یک مخزن طبیعي ذخیره آب باشد که در هنگام مد آب را ذخیره کند و در هنگام جزر است و مي

 دست یافت ریپذ دیتجدتوان به برق های متوالي ميبازگرداند که با نصب توربین

 دستگاه 23 ست و  تاکنون در این رابطه انرژی خورشیدی هم از پتانسیل قابل قبولي در استان بوشهر برخوردار ا 

 در نو یاهیانرژ از بهینه استفاده و کشور جنوب و زاگرس یهاجنگل از صیانت باهدف خورشیدی آبگرم کن

به خصوص از این انرژی در  .است شده یاندازراه و نصب بوشهر استان عشایری و کوهستاني روستایي، مناطق

 گرم کنآب دستگاه که در مناطق دور از شبکه هستند کاربرد دارد و در این راستا در  بوشهر یک یيهامحدوده

 کامالً  پوشش و خانوار 32 دارای که دشتستان پسر مرد شاه بلند ارتفاعات با العبورصعب روستای در خورشیدی

 .شد یاندازراه و نصب است جنگلي و مرتعي

 کله و اس شکنموجژی خورشیدی در بنادر صیادی بوشهر ،پروژه روشنایي همچنین در راستای استفاده از انر

 شده است . یاندازراهصیادی شیف 

 شد ،نقاطي در استان بوشهر ارائه زمین گرمایي در ایراننقشه  و درقبل بررسي شد  یهاقسمتکه در  طورهمان 

 یاپروژه ونتاکناز این پتانسیل  یبرداربهرهکه در راستای  باشديمهستند که دارای پتانسیل زمین گرمایي 

 است اجرانشده

بطه و تمام مزایایي که در را ،یا در حال انجام در استان بوشهر  شدهانجام یهاپروژهدر رابطه با  ذکرشدهبه موارد  تیعنابا 

 یهانهیزمتوجه به  است  ، هایانرژاکثر کشورهای جهان به سمت این نوع  یریگجهتبا انرژی تجدید پذیر  وجود دارد و 

از  یریگبهرهاده و استفبنابراین است،  کنندهنییتع اریبسو یا تجدید ناپذیر   ریپذ دیتجد یهایانرژموجود هر منطقه در حوزه 

  .نجامدیبمتفاوت  طیبا شرا گرید یمنطقهبه نسبت  اتکاقابلو  ترارزان یانرژ دیبه تول توانديمموجود در هر منطقه  لیپتانس
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،  کلي  هدف کهنیاعلت  تجدید پذیر و تجدید ناپذیر به یهایانرژدر باب  شدهگفتهبه هر حال با توجه به همه موارد 

  قرارداد مدنظر ستیبايمدو هدف مشترک را ، 22تصویر است،در این صورت مطابق  نیل به انرژی پایدار در آینده

  پایداری در منبع ،برداشت و کاربرد انرژی 

  ( 1346انرژی در باالترین سطح بازدهي )نبي پور ، یریکارگبهپخش و 

 اصول دستیابی به انرژی پایدار در آینده :23  ریتصو

 
  1333:نبی پور ،مأخذ

 نجیره تولیدز یهاشیگراانرژی بر الگوی فعالیت و  یهاانیجرو  هاشبکه ریتأثتحلیل  -1-2-3-3-3-3

 رهیزنج رونیازا. شوديم دیمختلف تول یهاروشاست که از  يکیالکتر یانرژ ،یانرژ نیترارزانو  نیترپاکاز  يکی

 یاکثرخود را کاهش و سود را حد یهانهیهزدارند تا بتوانند  یانرژ نیبه استفاده از ا شیمختلف گرا یهانهیزمکاال در  دیتول

. ستین ریپذمکانا عیصنا يتمام یبرا نیسنگ عیمصرف باال در صنا لیلبه د یانرژ نیاست که استفاده از ا يدر حال نیکنند. ا

به  توانندينم عیصنا رونیازااست.  ازین نیبه ا یيدر پاسخگو هاآن یيو عدم توانا هاروگاهین يبار مصرف شیسبب افزا چراکه

 مورداستفاده یراهکارهااز  يکی نیکنند. بنابرا ستفادهخود ا يمصرف یبه عنوان انرژ يکیالکتر یاز انرژ یصددرصدصورت 

 است.  عیصنا نیبرق ا نیتأم یکوچک برا یهاروگاهینبرق و  دیتول یمولدها یریکارگبه نهیزم نیدر ا
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به  توانديم یبرداربهره نییپا یهانهیهز نیو همچن هاآنکوچک  اسیمق لیبه دل نینو یهایانرژبر  يمبتن یهاروگاهین

  ابدیيمکاهش  عیصنا يمصرف یهانهیهزکه هم  یبکار گرفته شود. به طور نیسنگ عیصنا ازیموردن یانرژ دیعنوان منبع تول

 . کنديماستان کمک  ياصل یهاروگاهینکاال دارد، و هم بر کاهش بار وارده به  متیبر ق میمستق ریتأثکه 

 دیتول يعلف طیگفت در شرا توانيم اندشدهن ياتینو در سطح استان عمل یهایانرژاز  یبرداربهره یهاپروژه کهیيازآنجا

و  یصورت انرژ نیا يکل یهايژگیوندارد. البته با توجه به  يتیفعال یو الگوها هاشبکهبر  يچندان ریتأثقسمت  نیدر ا یانرژ

 یهایانرژوسعه استفاده از گفت با ت توانيم که یبه طورکرد.  ينیبشیپرا  يکل يراتیتأث توانيم يلیفس یمنابع انرژ اب سهیمقا

استان، انتظار  ازیز نا شتریبرق ب یانرژ دیتول لیبه دل نیکاسته خواهد شد و همچن يلیفس یهایانرژنو در سطح استان از مصرف 

 .ابدی شیافزا ریپذ دینو و تجد یهایانرژبخش  یدیتول رقاز فروش ب يدرآمد ناش روديم

 انرژی بر امنیت یهاانیجرو  هاشبکه ریتأثتحلیل  -1-2-3-3-3-6

با منابع طبیعي و معدني فراوان خود، دیگر تنها به خاطر ایفای نقش ارتباط دهندگي یک بزرگراه تجاری میان  فارسجیخل

شرق و غرب جهان اهمیت ندارد، بلکه در حال حاضر، یکي از دو سر انتهایي در معادالت اقتصادی جهان به شمار 

 ، برای توازن اقتصادی جهان در آینده، ایجابفارسجیخلو موقعیتي راهبردی به حساسیت  .وضعیتي با این اهمیتدیآيم

ا مباحثي الزم است ت رونیازاقرار گیرد.  يشناسبیآستا این شاهراه مهم از زوایای گوناگون مورد تحلیل و بررسي و  کنديم

ل تهدیدات تعدی یراهکارها شدهشناختهرح هستند مط فارسجیخلبرای توسعه متکي بر انرژی در نوار ساحلي  ينوعبهکه 

را  فارسجیخلتهدیدات و پیامدهای ناشي از ایجاد توسعه متکي بر انرژی در نوار ساحلي  نیترعمدهارائه و بررسي شوند. 

 موارد زیر برشمرد : توانيم

 تنگه هرمز: 

درصد عرضه نفت جهان از  22. بیش از کنديماست که شریان حیات غرب، یعني نفت از آن عبور  یامنطقه فارسجیخل

خطوط  که بر منابع و دانديم، قدرت جهاني را در اختیار کساني يالمللنیبکه یک راهبرد  روستنیازا. گذرديماین منطقه 

بحث  کهآن توجهقابل. نکته دیافزايم فارسجیخلانرژی تسلط داشته باشند و در این میان وجود تنگه هرمز بر اهمیت راهبردی 

و  فارسجیخل، بدون بررسي تنگه هرمز کامل نخواهد بود؛ زیرا این تنگه، به عنوان مدخل فارسجیخلاهمیت استراتژیک 

 بر حوادث منطقه دارد. یاژهیودروازه ورود و خروج انرژی، تأثیر 

. این تنگه یکي از (20یر )تصوکنديمرا به دریای عمان متصل  فارسجیخلگذرگاهي است هاللي شکل که « تنگه هرمز»

اهمیت اقتصادی و راهبردی زیادی دارد. آلبورک  هاابرقدرتدر بین یازده تنگه مهم دنیاست که برای  هاتنگه نیترمهم
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 برجهانشته باشد تنگه هرمز،  باب المندب، و ماالگا تسلط دا 3دریادار پرتغالي در این باب آورده است: هر دولتي که بر 

تا  21اهمیت عرض کم تنگه هرمز از این جهت است که در طول سه کیلومتر مسافتي که عرض تنگه بین  .دمسلط خواهد بو

این، و بنابر شوديممنطبق  همیروساحلي در کشور ایران و عمان بر  یهاآبمایل دریایي متغیر است، بخشي از عرض  21

یجاد در تنگه هرمز ا يالمللنیب يرانيکشترا در امر  یاژهیودریای آزاد وجود ندارد. همین امر حساسیت  هاآندر فاصله بین 

کرده و مسئولیت سنگین امنیتي را بر دوش این دو کشور و به ویژه ایران نهاده است . به همین دلیل دو کشور ایران و عمان 

و  20تر و عرض حداقل کیلوم 123برخوردارند. این تنگه، با طول حدود  یاژهیواز اهمیت راهبردی و جغرافیایي سیاسي 

ز راه را ا فارسجیخلکه  دیآيمجهان به شمار  یهاگذرگاهمتر، یکي از استراتژیک ترین  112کیلومتر و عمق  136حداکثر 

ت . این آبراه به علت موقعیدهديمدریای آزاد پیوند  يالمللنیب يرانيکشتدریای عمان )مکران( به اقیانوس هند و خطوط 

یت ، از موقعفارسجیخلو به عنوان راه ورودی و خروجي  دیآيم حساببهشاهرگ حیات اقتصادی جهان خاص استراتژیک، 

، احاطه کنديماز انرژی مصرفي جهان از این تنگه عبور  يتوجهقابلروزانه بخش  ازآنجاکهژئواستراتژیکي برخوردار است . 

 . آورديمرا در منطقه فراهم  هاکشنفتو سلطه بر این گذرگاه، امکان عبور و مرور 

 یرانیکشتموقعیت استراتژیک تنگه هرمز و خطوط : 26  ریتصو

 
 

و چرایي در توازن اقتصاد، مالي و تجاری کلیه کشورهای صنعتي و کشورهای  چونيباین آبراه، نقش بسیار حساس و 

مت و امنیت دریانوردی را در این ناحیه تهدید نماید، به همان نسبت منافع و هر رخدادی که سال کنديمساحلي منطقه ایفا 

 به اقیانوس هند بوده و فارسجیخلتنگه هرمز، راه ارتباطي ساحلي  نیچنهماین کشورها را در معرض خطر قرار خواهد داد. 
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ه هرمز به بسته شدن تنگ رونیازابوده است.  موردتوجهنظامي  یهایاستراتژعملیاتي در  یامنطقهبنابراین، همواره به صورت 

باعث قطع جریان صدور انرژی و قطع بخش بزرگي از درآمدهای حاصل از فروش نفت و گاز کشورهای  توانديمهر دلیلي، 

 وز ابه عنوان یک پتانسیل باال به منظور پشتیباني  نو یهایانرژتا نقش  گردديماین مسئله باعث  رونیازااین حوزه باشد. 

 گردد.  ترپررنگانتقال انرژی و بسیار 

  و درآمدزایي غیرنفتي: فارسجیخلرقابت کشورهای عربي حاشیه 

نطقه حلقه ، این مطرفکیبه لحاظ وضع طبیعي و موقعیت جغرافیایي، از دیر زمان حائز اهمیت بوده است. از  فارسجیخل

جهاني  یهاگهتنداشتن تنگه هرمز که یکي از استراتژیک ترین  ارتباطي میان شرق و غرب بوده و از سوی دیگر، به دلیل

محور ارتباط بین اروپا، آفریقا، آسیای جنوبي و جنوب  فارسجیخل درواقعبرخوردار بوده است. یاژهیواست، از اهمیت 

ت و مرکز ارتباطي بین سه قاره اس نیترمهمو  نیتربزرگشرقي است و از نظر استراتژیک، در منطقه خاورمیانه، به عنوان 

. دهديمشکیل ، تونددیپيمبخشي از یک سیستم ارتباطي را که دو دریای مدیترانه و سرخ و دو اقیانوس هند و اطلس را به هم 

جهاني بوده است و تجار و بازرگانان، کاالها را از  یهاقدرت موردتوجهبه همین جهت، این موقعیت از روزگاران پیشین 

با حتي   .دادنديمانتقال به سواحل مدیترانه و اروپا و بالعکس  ازآنجاو  کردنديمحمل  فارسجیخلو جنوب آسیا به  شرق

 فارسجیلخاز نظر ارتباط کاسته نشد؛ زیرا به واسطه دوری مسیر دریایي، از دیرباز  فارسجیخلکشف دماغه امید نیک، اهمیت 

بوده است.  هايکشتلنگرگاه مناسبي برای  فارسجیخل، بنادر رونیازااست و  شدهيمارتباطي دریایي محسوب  چهارراهیک 

 . انستندديمرا ایستگاه دریایي مناسبي برای دریافت خدمات دریایي و تبادل کاال  فارسجیخل هايکشتدر حقیقت، 

 دیگر در یهافرصتمنجر به از دادن  فارسجیخلتمرکز و اتکاء صرف بر انرژی )نفت و گاز( در سواحل  رونیازا

در  فارسجیخلکشورهای همسایه از موقعیت استراتژیک  درواقعو  گردديم یباانرژ مرتبط ریغتجارت کاالهای  یهانهیزم

. از طرفي این در حالي است که موقعیت ایران همواره ندینمايمخود و درآمدزایي بیشتر استفاده  یوربهرهبه منظور افزایش 

 . دهديممنطقه یک موقعیت برتر بوده است و فرصت بزرگي را در زمینه از دست  نیا در

  در میادین مشترک نفت و گاز: فارسجیخلرقابت کشورهای عربي حاشیه 

، وجود میادین مشترک نفت و گاز با کشورهای عربستان، امارات، قطر و فارسجیخلایران در منطقه  یهاچالشیکي از 

کالن از این میادین مشترک سهم بیشتری  یهایگذارهیسرماتا با  اندنمودهعراق بوده است و همواره کشورهای رقیب سعي 

. باشديمي پارس جنوب مصداق این مسئله رقابت کشور قطر در برداشت از میدان گازی مشترک نیترشاخصداشته باشند. 

الزم است تا تمرکز کشور با حداکثر توان بر روی برداشت از ذخایر نفت و گاز در میادین مشترک با این کشورها  رونیازا

 باشد و سهم بیشتری از تولیدات نفت گاز کشور به این میادین مشترک اختصاص یابد.
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شور همواره با تهدیدات مختلفي برای ک فارسجیخلنوار ساحلي گفت ایجاد توسعه متکي بر انرژی در  توانيمدر مجموع 

همراه شود که بعد اقتصادی آن وزن بیشتری دارد. از طرفي بسته شدن تنگه هرمز بنا بر هر دلیل سیاسي، امنیتي و  توانديم

شورهای برای ک یریناپذرانجبنظامي و ایجاد بحران در این نقطه، باعث قطع جریان انرژی از این منطقه و ایجاد ضرر و زیان 

مانند  فارسجیخلموجود در  یهالیپتانسخواهد. از طرفي توسعه متکي بر انرژی باعث غفلت از دیگر  فارسجیخلمنطقه 

. ضمن اینکه وزن شوديمتجاری  یهايکشتبه  يدهخدماتدرآمد ناشي از تجارت کاال و خدمات در بنادر اقیانوسي و  

به قدری باال است که هیچ تعادل و توازني در سواحل دو طرف  فارسجیخلدر انرژی ، در سواحل  یگذارهیسرماحجم 

 وجود ندارد.  فارسجیخلسواحل 

 استحصال و شبکه انتقال آب یهاتیفعال -1-2-3-3-3-7

 های استحصال آب در استان بررسی و تحلیل روش -1-2-3-3-3-7-1

ار نامطلوب وضعیت بارش در این استان بسی یاحاره جنبموقعیت جغرافیایي و قرار گرفتن استان بوشهر در منطقه  لیبه دل

های استان میانگین ، در دشتباشديممتر میلي 166در برخي نواحي کوهستاني که میانگین بارش در آن حدود  به جزباشد. مي

 .کنديمباشد نیز کمتر است که هر سال این میزان نیز تغییر متر ميمیلي 226بارش از میانگین کشوری که حدود 

 3/1660 ای استان حدودمنطقه از شرکت آب آمدهدستبهمطابق با آخرین اطالعات  سالیانه آب در استان بوشهر مصرف

)منابع آب  سطحيهای آباز منابع  (درصد 10میلیون مترمکعب آن )حدود  0/103است که از این میزان  مترمکعبمیلیون 

نیز از منابع  (درصد 21میلیون مترمکعب آن )حدود  2/213 و باالدست( یهاحوزهاستان و منابع آب ورودی به استان از 

درصد( آن در بخش  2/30)حدود  مترمکعبمیلیون  301از نظر مصرف نیز نزدیک به  .شوديمزیرزمیني برداشت های آب

یلیون مترمکعب آن م 1/13درصد( آن در بخش شرب شهری و روستایي و  12میلیون مترمکعب )حدود  3/122کشاورزی، 

 (1343استان بوشهر یامنطقه. )شرکت آب رسديمدرصد( آن در بخش صنعت به مصرف  2/1)حدود 

(آب مصرفي استان  1343استان بوشهر ) یامنطقهکه اشاره شد مطابق آخرین اطالعات دریافتي از شرکت آب  گونههمان

های زیرزمیني در میلیون مترمکعب آن از آب 3/26ین مقدار که از ا باشديممیلیون مترمکعب  3/122بوشهر در بخش شرب 

از منابع آب زیرزمیني حوزه کازرون واقع در استان فارس  افتهیصیتخصمیلیون مترمکعب آن آب  36گردد، مي نیتأماستان 

لویه و هکیمیلیون مترمکعب آن آب تخصیصي از سد کوثر واقع در استان ک 02و  باشديمجهت مصارف شرب استان بوشهر 

درصد(  33میلیون مترمکعب )حدود  162باشد. بنابراین توصیف نزدیک به بویراحمد جهت مصارف شرب استان بوشهر مي

گردد. مي نیتأمکهکیلویه و بویراحمد و فارس  جوارهم یهااستانمیلیون مترمکعب آب مصرفي در بخش شرب از  3/122از 
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مختلف )کشاورزی، صنعت و شرب( از طریق استحصال  یهابخشان در آب مصرفي شهری و روستایي اکثر نقاط است

 (1343استان بوشهر، یامنطقه. )شرکت آب گردديم نیتأمعمیق و نیمه عمیق و نیز سدها و در مواردی چشمه و قنات  یهاچاه

 های سطحیاستحصال از آب -1-2-3-3-3-7-1-1

 هاودخانهررواناب های حاصل از بارندگي در بستر  به صورتکه  شوديمهای سطحي شامل کلیه جریانات آبي منابع آب

، یاهریذخمهار جریانات با استفاده از سدهای  به صورتسطحي استان  یهاآباز منابع  یبرداربهره. ندیآيدرمبه جریان 

 یهاانهرودخ . بیشتر این سدها در حوضه آبریز حله بر رویباشديمها های پمپاژ آب از رودخانهسدهای انحرافي و ایستگاه

تان در سطحي اس یهاآب يطورکلبه. اندقرارگرفتهشاهپور و دالکي و برخي نیز در حوضه آبریز مند بر روی رودخانه مند 

یعني استان فارس و استان کهکیلویه و بویراحمد و  جوارهم یهاو استاندرجه دو از شرق استان  حوضه ریزقالب سه 

با کدهای  هاحوضه ریزدر جریان هستند که هر کدام از این  فارسجیخلزاگرس به سمت غرب و دریای  یهاکوهرشته

به نام  یترکوچکنیز در قالب واحدهای  هاحوضه ریز. این رندیگيمقرار  يموردبررسمخصوص به خود  يدورقم

که مطالعات در سطح  باشديمدشت  32محدوده مطالعاتي و  10. استان دارای شونديممطالعاتي بررسي  یهامحدوده

در حوضه آبریز مند،  يمطالعاتمحدوده  4محدوده مطالعاتي در حوضه آبریز حله،  2. ردیگيممطالعاتي صورت  یهامحدوده

 محدوده مطالعاتي در حوضه آبریز کل و مهران و یک محدوده مطالعاتي نیز در حوضه خارک قرار دارند.  2

سد نیز با درصدی از  0است و  یبرداربهرهدلواری و سد سنا( در حال  يعلسیرئدر حال حاضر دو سد مخزني )سد 

 یهابآاز  یبرداربهرهزهکشي،  یهاشبکهاز سدهای در دست اجرا و ایجاد  یبرداربهرهو با  باشديمپیشرفت در حال اجرا 

 آمده است. 01جدول آب در استان در  کنندهنیتأمیابد. مشخصات سدهای افزایش مي یامالحظهقابل طوربهسطحي استان 

 : مشخصات سدهای استان71جدول 

 نام سد
نام 

 رودخانه

محدوده 

 مطالعاتی

د محدوده ک

 مطالعاتی

-وضعیت بهره
 برداری

حجم مخزن در حالت 

 (مترمکعبنرمال )میلیون 
 نوع سد

ي علسیرئ

 دلواری
 2263 برازجان شاهپور

در دست 

 یبرداربهره
 بتني دوقوسي 043

 2063 چاه گاه - سد سنا
در دست 

 یبرداربهره
 خاکي -

 يهسته آسفالت خاکي با 206 در دست اجرا 2263 برازجان دالکي سد دالکي

 2212 اهرم باهوش سد باهوش
در دست اجرا 

 )متوقف(
 خاکي با هسته رسي 24

 13/1 در دست اجرا 2212 برازجان آردو سد آبپا
شن و ماسه سیماني 

 شده
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 نام سد
نام 

 رودخانه

محدوده 

 مطالعاتی

د محدوده ک

 مطالعاتی

-وضعیت بهره
 برداری

حجم مخزن در حالت 

 (مترمکعبنرمال )میلیون 
 نوع سد

 دودره سد تنگ ارم
تنگ -دهرود

 ارم
 2/3 در دست اجرا 2016

 سنگ و سیمان و

 پوشش بتني 

 بتني غلتکي 03 اجرا در دست 2061 باغان باغان سد باغان

سد دشت 

 پلنگ
 121 در دست اجرا 2063 دشت پلنگ دشت پلنگ

خاکي با هسته آسفالتي 

 )سنگریزه ای(

 خاکي با هسته رسي - در دست مطالعه 2212 اهرم خائیز سد خائیز

  33/1236 مجموع

 1333استان بوشهر، یامنطقهشرکت آب  :مأخذ

 برداریسدهای در دست بهره

 علی دلواری:سد رئیس

کیلومتری شمال غرب برازجان در استان  06متر بر روی رودخانه شاهپور در  112این سد از نوع بتني دو قوسي و با ارتفاع 

با دبي  دار چهیدراست. سرریز این سد از نوع شوت  شدهواقععرض شمالي  24˚ 30׳ 3״طول شرقي و  21˚ 2׳ 11״بوشهر، در 

از شرکت مدیریت منابع آب ایران حجم مخزن این  شدهیآورجمعآمار  بر اساسباشد. ه ميمترمکعب در ثانی 3413طراحي 

 226میلیون مترمکعب( بوده و آب قابل تنظیم سالیانه این سد  104و حجم مرده  221میلیون مترمکعب )حجم مفید  043سد 

میلیون مترمکعب آن صرف  16ورزی و میلیون مترمکعب آن به مصرف کشا 216است که  شدهزدهمیلیون مترمکعب تخمین 

هکتار آن اراضي توسعه و  14266هکتار است که  21666این سد  کشت ریزشود. سطح منطقه مي يطیمحستیزمصارف 

 نیازهای کشاورزی منطقه، کنترل نیتأمبرداری سد مذکور باشد. هدف از بهرههکتار آن اراضي بهبود )آبیاری( مي 1266

سازی طرح  به هنگام)مطالعات  .باشديممگاوات ساعت  1/14سیالب رودخانه شاهپور و همچنین تولید برق به میزان ساالنه 

 (.1346جامع آب کشور،

 سد سنا:

ستای سنا در کیلومتری رو 3کیلومتری جنوب شرق شهر خورموج و  36این سد از نوع خاکي بر روی رودخانه فصلي در 

میلیون  2است. حجم مخزن این سد حدود  شدهواقععرض شمالي  23˚ 23׳ 30״طول شرقي و  21˚ 30׳ 24״استان بوشهر، در 

آب اراضي کشاورزی منطقه، کنترل  نیتأم. هدف از احداث این سد باشديممیلیون مترمکعب(  1مترمکعب )ظرفیت مفید 

نطقه با م یهادشتزیرزمیني،  یهاسفرهکه با کاهش حجم آب  باشديمرزمیني آب زی یهاسفرهتغذیه  مخصوصاًسیالب و 

 .اندبودهبیالن منفي روبرو 
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 سدهای در دست اجرا

ارم، آبپا، ي، باهوش، تنگدالک ی،سدها 1343سال تا  بوشهر استان ایاز شرکت آب منطقه اخذشدهتوجه با اطالعات  با

 .باشنديم اجرادر دست پلنگ باغان و دشت

 سد دالکی:

عرض شمالي  24˚26׳ 16״طول شرقي و 21˚ 11׳ 13״متر از بستر در مختصات  40ساختگاه سد خاکي دالکي با ارتفاع 

دست بند سد مسقان و باال دستنییپاشهرستان دشتستان در فاصله ده کیلومتری شهر دالکي بر روی رودخانه دالکي، در 

های بیدزرد، جره، فاریاب، از رودخانه اندعبارتعمده رودخانه دالکي  یهاشاخهسر . باشديمانحرافي سرقنات واقع 

 واقع در دریاچه پریشان و یهاکوههای شمالي باشند. رودخانه شاپور نیز از دامنهسیاهرود، فراشبند و مرجان )شور جره( مي

حنا، بل حیات و تنگ شیب با دالکي  های رنجان، گنجه،گیرد و پس از دریافت رودخانهخودشهر کازرون سرچشمه مي

 نماید.تالقي مي

. حجم باشديممتر  12متر و عرض پي  40متر، ارتفاع از بستر  1100این سد از نوع خاکي با هسته آسفالتي، طول تاج 

 باشد.میلیون مترمکعب مي 206نرمال مخزن این سد برابر با 

 اهداف طرح شامل:

 زمستانه. یهاالبیسخاک منطقه و جلوگیری از خسارات ناشي از  بهینه از منابع آب و یبرداربهره 

  اخیر و کمبود جریان طبیعي رودخانه در  یهايسالخشکنجات بیش از دو میلیون اصله نخل مثمر که بر اثر

 حال نابودی هستند.

 يطیمحستیزنیازهای  نیتأم. 

 منطقه. ياجتماعدی و زایي، جلوگیری از مهاجرت کشاورزان به شهرها، رشد اقتصااشتغال 

 بي.آ تولید انرژی برق 

هکتار  026هکتار نخلستان موجود در شبکه آبیاری دالکي،  3166رودخانه دالکي در محدوده استان بوشهر باید نیاز آبي 

انه، هکتار اراضي زراعي واقع در حاشیه رودخ 1266هکتار اراضي پمپاژ دهقاید،  2666نخلستان آبخور ایستگاه پمپاژ وحدتیه، 

میلیون  266نماید. مجموع این نیازها بیش از  نیتأمتاالب حله را  يطیمحستیزبخشي از نیاز آبي ایستگاه پمپاژ کلل و 

 در رفتنهکه در شرایط فعلي به علت کاهش دبي پایه رودخانه و  باشديمزماني مناسب در طول سال  عیتوزمترمکعب و با 

 (.1346سازی طرح جامع آب کشور، به هنگامچنین امکاني وجود ندارد. )مطالعات  عمالًزمستانه  یهاالبیس



تحل  یربرس  بوشهر ی استانزیربرنامهسازمان مدیریت و   
تحل یاقتصاد لی و 

 (یشبکه ارنژ ییبناریز یاهیگ ژیو لی )

 

 5002212B0021303012RE103960813 م 

 
121 

 سد باهوش:

است.  قرارگرفتهکیلومتری شرق اهرم بر روی رودخانه باهوش  1/2ساختگاه سد باهوش در شهرستان تنگستان و در 

ریزد. مي فارسجیخلبه  تاًینهاکیلومتر  126و پس از طي حدود  قرارگرفتهرودخانه باهوش در ارتفاعات واقع در استان بوشهر 

ن برای ای افتهیصیتخصمیلیون مترمکعب و میزان آب  24متر از بستر و حجم مخزن در حالت نرمال  01سد باهوش با ارتفاع 

ه باین سد در حال حاضر  یاآب منطقهاز شرکت  آمدهدستبهباشد. طبق اطالعات میلیون مترمکعب مي 1/10سد برابر با 

 است. شدهمتوقفمشکالت اعتباری در فاز دو )در حال اجرا(  لیلد

در بخش شرب و  به خصوصبا توجه به پتانسیل رودخانه اهرم در حوضه حله و بحران آب در اهرم و استان بوشهر 

شروع  1332سطحي در این پروژه را از سال  یهاآبتوسعه منابع  یهاطرحبوشهر مطالعات  یامنطقهکشاورزی، شرکت آب 

برای تغذیه دشت و  هاالبیساز منابع آب رودخانه اهرم و استفاده از  یوربهرهنموده است. هدف از احداث این سد افزایش 

رب شهر آب ش نیتأمباشد. همچنین از دیگر اهداف این سد احداث شبکه آبیاری و زهکشي برای کاهش تلفات آبیاری مي

از آب این سد به مصارف شرب و صنعت )شرب شهر اهرم  مترمکعبباشد.سه میلیون اهرم و صنایع شهرستان تنگستان مي

و کشاورزی اختصاص داده خواهد  يطیمحستیز( و مابقي به اهداف مترمکعبمیلیون  1/1و صنعت شهرستان تنگستان  0/1

 (1346سازی طرح جامع آب کشور، به هنگام)مطالعات  شد.

 سد تنگ ارم:

متر از جنس سنگ و سیمان و پوشش بتني  144متر از پي و طول تاج  31متر از بستر رودخانه و  22سد تنگ ارم با ارتفاع 

 ونیلیم 2/3که در شهرستان دشتستان، بخش تنگ ارم بر روی رودخانه دودره قرار دارد. ظرفیت آبگیری این سد  باشديم

 .باشديمو علیا  شهر تنگ ارم و مناطق دهرود سفلي ازیموردنآب  نیتأممترمکعب آب جهت 

آب شرب شهر تنگ ارم، کنترل سیالب رودخانه دودره و هدایت مازاد جریان، همچنین  نیتأمهدف از احداث این سد 

 . (1343بوشهر، استان ای منطقه آب شرکت) .باشديممهاجرت کشاورزان به شهرها  ازو جلوگیری  یيزااشتغال

 سد آبپا:

این سد با ارتفاع  .باشديمساختگاه سد آبپا در شهرستان دشتستان در نزدیکي روستای آبپای ارغون بر روی رودخانه آردو 

حجم نرمال مخزن متر از نوع شن و ماسه سیماني شده و  0متر و عرض تاج  123متر از بستر رودخانه و طول تاج حدود  02/23

دخانه و رو یهاالبیسنابهنگام و  یهاانیجرهدف از احداث سد آبپا کنترل  .باشديممترمکعب  یلیونم 13/1سد برابر با  ینا

 استان یامنطقه آب شرکت). باشديمبه حداقل رساندن خطرات و خسارات ناسي از وقوع سیالب در فصول بارش 

 (1343بوشهر،
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 سد باغان:

باغان از  یروستا یلومتریک 0در  دهستان سرچشمه،شهرستان جم، بخش ریز و انارستان، سد باغان در محدوده  ساختگاه

رودخانه باغان  یبر رو عرض شمالي 24˚ 4′ 34″و  شرقي طول 21˚ 22′ 26″یایيتوابع شهر خورموج و در مختصات جغراف

متر  311متر از بستر، طول تاج  21متر از پي و ارتفاع  06با  RCCاین سد از نوع بتني غلتکي  است. شدهواقع)سرشاخه مند( 

 . باشديمترمکعب م یلیونمترمکعب م یلیونم 03سد برابر با  ینحجم نرمال مخزن ا. باشديممتر  2/0و عرض تاج 

ب و آب شر نیتأمهدف طرح،  نیترياصلمنابع آب نهایي شده برای طرح احداث سد مخزني باغان،  یزیربرنامهطبق 

ز اهداف حقابه برای کشاورزان نیز ا ازیموردنو تنظیم آب مطمئن  نیتأم. عالوه بر این، باشديمشهرستان جم  ازیموردنصنعت 

 به موارد زیر اشاره کرد: توانيم. از دیگر اهداف احداث سد باغان باشديمطرح 

  رودخانه باغان با احداث سد مخزني. یهاالبیسنابهنگام و  یهاانیجرتنظیم و کنترل 

  دستنییپابهبود اراضي کشاورزی. 

 روستاییان به شهرها. هیرويبشتغال در محدوده طرح و جلوگیری از مهاجرت افزایش ا 

مترمکعب  یلیونم 2 یانم یناست که از ا شدهگرفتهدر نظر  مترمکعب یلیونم 2/14سد  ینا یبرا یميحجم آب تنظ یزانم

میلیون  3/0سهم شرب و صنعت شهرستان جم و  مترمکعبمیلیون  2ی،بهبود کشاورز يهکتار اراض 266 يآب یازن یبرا

 (.1346سازی طرح جامع آب کشور، به هنگام)مطالعات است.  شدهداده یصتخص يطیمحستیزمترمکعب به بخش 

 پلنگ:سد دشت

شهر خورموج و در مختصات  یکينزدشهرستان دشتي، بخش شنبه و طسوج در سد دشت پلنگ در  ساختگاه

است. حجم نرمال  شدهواقعرودخانه دشت پلنگ  یبر رو شمالي عرض 23˚ 31′ 24″و  شرقي طول 21˚ 23′ 22″یایيجغراف

ي ترکیبي بتني و خاکسد از نوع  ین. اباشديمترمکعب م یلیونم 2/03یدمترمکعب و حجم مف یلیونم 121سد برابر با  ینمخزن ا

 باشد.يممتر  3متر و عرض تاج خاکي  1متر از پي با عرض تاج بتني  20متر، ارتفاع  1636با طول تاج 

شرب  آب نیتأمصنعتي پارس شمالي است. همچنین  یهامجتمع ازیموردنآب صنعت  نیتأمهدف این سد،  نیترياصل

. باشديمابه برای کشاورزان نیز از دیگر اهداف احداث سد دشت پلنگ حق ازیموردنروستاهای مسیر و تنظیم آب مطمئن برای 

 به موارد زیر اشاره کرد: توانيماز دیگر اهداف احداث این سد 

  رودخانه دشت پلنگ با احداث سد مخزني. یهاالبیسنابهنگام و  یهاانیجرتنظیم و کنترل 

  دستنییپابهبود اراضي کشاورزی. 

  روستاییان به شهرها. هیرويبافزایش اشتغال در محدوده طرح و جلوگیری از مهاجرت 
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 محیطي و تغییر کلیماتولوژی. بهبود وضعیت زیست 

 سدهای در دست مطالعه

 سد خائیز:

اث حدباشد. از اهداف اساختگاه این سد در محدوده شهرستان تنگستان، در نزدیکي شهر اهرم و بر رود رودخانه خائیز مي

صنعت  ازیموردن آب نیتأمسد و همچنین  دستنییپاآب کشاورزی مناطق  نیتأمآب شرب شهرستان تنگستان،  نیتأماین سد 

 هزار مترمکعب ساخته خواهد شد. 026متر و با  166متر، تاج  32. سد خاییز از نوع هسته رسي، با ارتفاع باشديممنطقه 

 .(1343بوشهر، استان یامنطقه آب شرکت)

 های زیرزمینیتحصال از آباس -1-2-3-3-3-7-1-2

های استحصال از این قرار دارند و روش یاجلگهها و مناطق در مناطق کم ارتفاع، دشت اکثراًهای زیرزمیني منابع آب

باشد. منابع آب زیرزمیني های عمیق و نیمه عمیق و در موارد محدودی چشمه و قنات مياز طریق احداث چاه غالباًها آب

باشد. در اکثر دشت کوچک و بزرگ مي 32های آبرفتي و آهکي است که این منابع آبرفتي شامل آبخواناستان شامل 

 های آب زیرزمیني تشکیلهای استان منابع آب سطحي ناچیز بوده و منبع اصلي آب شرب و کشاورزی را آبخواندشت

 دهد. مي

 ها و قنواتها، چشمهبرداشت به وسیله چاه

زیرزمیني قابل  هایمیزان آب1342ای در سال از شرکت آب منطقه آمدهدستبهر و اطالعات بر اساس آخرین آما

 0/213میلیون مترمکعب بوده که مجموعاً  022/12و  361/34، 14/101ها و قنوات به ترتیب ها چشمهاستحصال از طریق چاه

حلقه چاه موجود در استان )تعداد  13122( در سال است. در ضمن باید یادآور شد که از مجموع 02جدول میلیون مترمکعب )

آخرین آمار و اطالعات  02جدول باشد. حلقه آن غیرمجاز مي 2266( حدود قیعم مهینچاه  11366عمیق و  چاه 1322

 .دهديممطالعاتي نشان  یهامحدودهنیمه عمیق، همچنین چشمه و قنات را به تفکیک   یهاچاهعمیق،  یهاچاه

 به تفکیک محدوده مطالعاتی1332سال  یآمار بردار بر اساس: منابع آب زیرزمینی 72جدول 

 نام محدوده 

 مطالعاتی

 کل منابع آب زیرزمینی چشمه قنات چاه نیمه عمیق چاه عمیق
تعداد 

کل 

 هاچاه

میزان 

تخلیه 

 هاچاه

(MCM) 

 تعداد
 تخلیه 

(MCM) 
 تعداد

 تخلیه 

(MCM) 
 تعداد

تخلیه 

(MCM) 
 تعداد

 تخلیه 

(MCM) 
 تعداد

 تخلیه 

(MCM) 

 221/6 224 031/6 201 10/6 2 6 6 221/6 224 6 6 دیلم

 103/11 1200 020/11 1230 24/6 16 6 1 023/16 1220 21/6 14 گناوه

 614/133 2020 324/112 2041 31/12 32 6 6 222/162 2312 321/20 311 شبانکاره -دالکي 

 032/1 320 004/1 324 660/6 1 631/6 1 032/1 320 6 6 دلوار -بوشهر 

 240/02 2220 620/01 2201 32/3 31 164/6 3 032/21 2646 003/0 130 اهرم

 621/32 312 621/32 312 6 6 6 6 302/36 002 034/1 03 مند
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 نام محدوده 

 مطالعاتی

 کل منابع آب زیرزمینی چشمه قنات چاه نیمه عمیق چاه عمیق
تعداد 

کل 

 هاچاه

میزان 

تخلیه 

 هاچاه

(MCM) 

 تعداد
 تخلیه 

(MCM) 
 تعداد

 تخلیه 

(MCM) 
 تعداد

تخلیه 

(MCM) 
 تعداد

 تخلیه 

(MCM) 
 تعداد

 تخلیه 

(MCM) 

 040/24 461 244/32 413 0/2 0 362/6 3 021/20 323 603/3 10 خورموج

 302/21 113 103/36 101 060/3 23 140/2 2 262/11 302 304/4 31 چاهگاه

 410/1 122 144/0 130 333/6 11 112/1 1 410/1 123 6 2 باغان

 30/22 002 211/22 041 164/6 2 401/1 11 312/11 013 224/3 20 ریز

 003/13 011 610/14 014 641/6 3 134/6 2 030/12 011 620/3 36 جم

 200/12 110 463/10 122 132/2 0 120/6 2 001/0 41 362/0 22 دشت پلنگ

 600/21 361 360/20 322 03/2 21 6 6 023/3 121 113/12 100 بوشکان

 413/14 332 214/26 163 233/6 3 603/6 16 314/12 231 244/0 161 تنگ ارم -دهرود 

 231/14 1110 300/22 1101 113/3 0 033/2 3 100/32 421 624/11 223 کنگان -دیر 

 341/16 126 331/12 123 111/1 3 6 6 0/16 116 24/6 16 عسلویه

 611/6 12 613/6 11 6 6 660/6 2 611/6 12 6 6 خارک

 14/101 13122 010/213 13331 361/34 136 022/12 14 036/326 11366 111/116 1322 جمع

 1333بوشهر، استان یامنطقه آب شرکت :مأخذ

 

 های کشاورزی، صنعت و شربمصرف در سه بخش

حلقه چاه عمیق، نیمه عمیق، همچنین چشمه و قنات در استان وجود  13331در مجموع  شوديمکه مشاهده  گونههمان

. از گردديمها تخلیه میلیون مترمکعب آب جهت مصارف کشاورزی، شرب و صنعت از آن 0/213دارد که ساالنه حدود 

رف اترمکعب جهت مصمیلیون م 323/12میلیون مترمکعب آن جهت مصارف کشاورزی، حدود  224/123این مقدار حدود 

آخرین آمار و اطالعات  03جدول . گردديمآن برای مصارف صنعتي استفاده  مترمکعبمیلیون  041/0آشامیدني و حدود 

 .دهديمو مصارف مختلف کشاورزی، شرب و صنعت را به تفکیک شهرستان نشان  هاقناتو  هاچشمه، هاچاه

 اطالعات موجود(:آمار منابع آب زیرزمینی به تفکیک شهرستان)آخرین 73جدول 

ن
ستا
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 ش
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 1333بوشهر، استان یامنطقه آب : شرکتمأخذ

ین ( و تعییده آبدهنده و گیرنده )حجم های انتقالبررسی و تحلیل توان حوضه -1-2-3-3-3-7-2

 هامصارف آن

است.  تهقرارگرفو دریای عمان  فارسجیخله آبریز ضه آبریز، استان بوشهر در محدوده حوضتقسیمات کلي حواز نظر 

ه برابر ضرود. مساحت این حومي شماريبای کشور ترین حوضه منطقهایران و بزرگ بسته ریغه آبریز ضه تنها حوضاین حو

 گردد وایران محسوب مي های آبریز اصليحوضهرترین یکي از پهناوباشد و به عنوان کیلومترمربع مي 122323با 

زاگرس و بشاگرد و بلوچستان را در  یهاکوهسرچشمه گرفته از  یهاحوضه ریزهای غرب، جنوب غربي و جنوب رودخانه

 1022021های آبریز کشور )هض( از مجموع وسعت حوچهارمکیدرصد )کمي بیش از  10/20ه حدود ضاین حو  .ردیگيبرم

 است. قرارگرفتهدرصد از وسعت آن در استان بوشهر  262دهد که تقریباً حدود کیلومترمربع( را تشکیل مي

 32محدوده مطالعاتي و  10که شامل  ردیگيبرماستان بوشهر بخشي از سه حوزه بزرگ آبریز حله، مند و مهران را در 

های دائمي، فصلي و اتفاقي )سیالبي( است که به عنوان بخشي از استان شامل رودخانههای سطحي باشد. منابع آبدشت مي

ترین ده و مهمفصلي و اتفاقي بو به صورت هاآنکنند و به علت شرایط خاص اقلیمي بیشتر عمل مي فارسجیخله آبریز ضحو
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ي دارای رژیم باران هاآنباشند. تمامي گ ميه مند، شاپور، حله، دالکي، باهوش، باغان و دشت پلنضهای این سه حورودخانه

گیرند، يها از ارتفاعات استان فارس سرچشمه مآنکه این رودخانه لیبه دلبوده و از دبي باالیي برخوردار نیستند. از سوی دیگر 

الذکر وقفهای ها و رودخانههضپذیرند. برخي خصوصیات و مشخصات حواز شرایط اقلیمي باالدست خود تأثیر مي شدتبه

 باشد:به شرح ذیل مي

 ه آبریز مندضحو

-62′ تا 20°-26′ و شرقي طول 21°-33′ تا 21°-16′ جغرافیایي مختصات کیلومترمربع بین 10006با مساحت  ضهاین حو

 وضهح ششمین آبریز، هایحوضه هیدرولوژیکي هایبندیتقسیم ه آبریز مند درضحو .است شدهواقع شمالي عرض °36

درصد( آن در استان بوشهر قرار دارد  13کیلومترمربع )حدود  3100شود که مي مشخص 22 کد با و بوده فارسجیخل آبریز

 و دشت را بقیه درصد 30 و کوهستاني مناطق را آن درصد 01 است. عالوه بر این حدود شدهواقعو بقیه آن در استان فارس 

های سطحي در حوضه آبریز مند از سمت شمال به جنوب است. شیب عمومي و جهت جریان آب .است داده تشکیل کوهپایه

گیرد. رودخانه مند در امتداد شمال آغاج شکل مي های شور جهرم و قرهاصلي به نام دوشاخهرودخانه مند در ابتدا از اتصال 

ه ها که عموماً از ساحل چپ بگردند. این شاخهميهای فرعي دیگر به آن متصل به جنوب جریان یافته و در این مسیر شاخه

های فرعي باشند. رودخانه مند پس از اتصال آنها و تعدادی شاخههای کورده، دارالمیزان و باغان ميریزند رودخانهمند مي

گ پلنهای باغان و دشتگردد. رودخانهکوچک به سمت مغرب تغییر جهت داده و رودخانه شوردهرم به آن متصل مي

 نجشموردسسنجي باغان و قنطره باشند که از طریق دو ایستگاه آبه در استان بوشهر ميضهای این حوترین رودخانهمهم

 34محدوده مطالعاتي آن در استان بوشهر و  4که  باشديممحدوده مطالعاتي  13ه آبریز مند دارای ضگیرند. حوقرار مي

 محدوده نیز در استان فارس قرار دارد. 

 ه آبریز رودخانه باغان:ضحو

عبور کرده و پس از طي  2061و  2062، 2060رودخانه باغان از سه محدوده مطالعاتي جم، ریز و باغان با کدهای 

کیلومتر در شمال شرقي روستای باغان به رودخانه مند متصل  46زیاد در جهت شمال غربي و مسافتي حدود  یهاوخمچیپ

 و ردیگيماز ارتفاعات و اراضي مناطق جم و ریز سرچشمه  لومترمربعیک 436به وسعت  یاهضحواین رودخانه با . گردديم

ایر منابع نسبت به سو آب این رودخانه از کیفیت خوبي برخوردار بوده . گردديمبنام سرچشمه سپس باغان موسوم  ادبتا

 .استا استان بهترین کیفیت را دار سطحي
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 ه آبریز رودخانه دشت پلنگ:ضحو

گان یوش یهاشاخهو پس از تالقي با  ردیگيمن رودخانه از ارتفاعات دهرود واقع در جنوب شرقي برازجان سرچشمه ای

. زدیريمو سپس به رودخانه مند  دینمايم)ادامه رودخانه فیروزآباد( تالقي  دخانه شور دهرمواز دشت سرمک عبود نموده با ر

ه در داخل ضو تقریباً کل حو رسديم لومترمربعیک 3644مساحت آن به  ه وسیعي است کهضرودخانه دشت پلنگ دارای حو

اولیه  یهايبررساست. از کیفیت آب این رودخانه اطالعاتي در دست نیست ولي بر اساس بازدید و  شدهواقعاستان بوشهر 

 .باشديماز آن نیز ناچیز  یبرداربهرهگفت که آب رودخانه دارای کیفیت مناسبي نبوده، میزان  توانيم

 ه آبریز حله:ضحو

عرض شمالي واقع شده  36َْ -16تا   23َْ -26طول شرقي و   22َْ -26تا   26َْ -66حوضه آبریز حله بین مختصات جغرافیایي  

حوضه کیلومترمربع آن در استان بوشهر قرار دارد. این  11311باشد که کیلومترمربع مي 21201ه برابر با ضو مساحت این حو

از شمال به حوضه رودخانه زهره و مند محدود شده، در سمت غرب و جنوب غربي آن خلیج فارس قرار گرفته و از سمت 

های گردد. بر اساس تقسیمات به عمل آمده این حوضه از نظر تقسیمات حوضهشرق نیز به حوضه رودخانه مند محدود مي

های شاپور، زیر حوضه مطالعاتي مي باشد. رودخانه 13شده است و دارای شناخته  22، با کد  2آبریز کشور در مقیاس درجه 

باشند. از به هم پیوستن دو رودخانه شاپور و دالکي رودخانه حله پدید های این حوزه ميترین رودخانهدالکي و حله مهم

واسطه دو نکاره، رودخانه دالکي به باال، سعدآباد و نهر اصلي شباسنجي جرهآید. رودخانه شاپور از طریق سه ایستگاه آبمي

سنجي کلل مورد سنجش مداوم قرار سنجي سرقنات و نهر حاج مهدی و رودخانه حله توسط ایستگاه آبایستگاه آب

ه آبریز مي باشد که در شهرستان ضگیرند. عالوه بر این رودخانه باهوش نیز یکي دیگر از رودخانه های مهم این حومي

سنجي اهرم مورد سنجش مداوم قرار از طریق ایستگاه آب و از شهر اهرم عبور مي کند. این رودخانهتنگستان قرار دارد 

 گیرد. مي

 ه آبریز رودخانه شاپور:ضحو

کیلومترمربع آن در استان بوشهر قرار دارد. این  466کیلومترمربع است که  1166ه آبریز رودخانه شاپور ضمساحت حو

ر گیرد و دارتفاعات رنجان که در بین دریاچه پریشان و دشت ارژن واقع است، سرچشمه ميرودخانه از شمال حوضه و از 

کیلومتر است و پس از الحاق به  26یابد. طول این قسمت از رودخانه در حدود امتداد جنوب شرق به شمال غرب جریان مي

شود. در این دشت وارد دشت کازرون ميآهکي ساسان در امتداد شمال شرق به جنوب غرب تغییر مسیر داده و  آب چشمه

رودخانه سرآب شیر به آن مي پیوندد و پس از عبور از دشت نیز به شاخه شکستیان ملحق شده و سپس وارد ناحیه کوهستاني 

شده و در جهت جنوب و جنوب غرب جریان یافته پس از پیوستن به رودخانه شور و شیرین و عبور از دشت خشت در امتداد 
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دهد. در این دشت سد انحرافي شبانکاره روی رودخانه ساخته شده است و آب را جنوب تا برازجان ادامه مسیر ميشمال به 

های شاپور و دالکي کیلومتری پایاب این سد رودخانه 12نماید. در حدود به اراضي واقع در ساحل راست رودخانه هدایت مي

شود. رودخانه شاپور دارای جریان دائم بوده که بخش عمده آن ه نامیده ميبه هم پیوسته و از این به بعد به نام رودخانه حل

های آهکي واقع در حوضه آبریز تامین مي شود. کیفیت آب رودخانه شاپور در بخش میاني حوضه، به علت توسط چشمه

 عبور در بستری از سازندهای شور به تدریج شور و نامطلوب مي شود.

 ه آبریز رودخانه دالکی:ضحو

کیلومترمربع آن در استان بوشهر قرار دارد. این  306کیلومترمربع است که  2066ه آبریز رودخانه دالکي ضمساحت حو

های جره و شورجره تشکیل شده که به ترتیب در شمال شرق و مشرق حوضه در مجاورت رودخانه از دو شاخه اصلي بنام

یابند رودخانه جره از ارتفاعات مشرف به دشت ارژن ند جریان ميهای قره آغاج و فیروزآباد از حوضه رودخانه مرودخانه

کند. رودخانه شور جره از ارتفاعات کوه بری و کوه سرچشمه گرفته و در امتداد جنوب شرق و سپس جنوب جریان پیدا مي

تصل ه جره مخوره واقع در مشرق حوضه سرچشمه گرفته و در امتداد کلي شرق به غرب جریان یافته و در محل نرگسي ب

دخانه پیوندد و بنام روشود. در این ناحیه شاخه فرعي فراشبند که از جنوب شرق به شمال غرب جریان دارد به مجموعه ميمي

 36شود. از این نقطه تا محل سرقنات رودخانه در مسیری کوهستاني در امتداد شرق به غرب به طول حدود دالکي نامیده مي

آهکي دادین بوسیله یک شاخه فرعي کوچک بنام سیاهرود از سمت  د. در این قسمت آب چشمهکنکیلومتر جریان پیدا مي

شود، سپس رودخانه از مجاورت مناطق شور و گنبدهای نمکي ادامه یافته و به دشت برازجان راست به آب رودخانه اضافه مي

غرب بوده و طول آن تا محل اتصال به رسد. جهت جریان رودخانه در دشت برازجان عموما از شمال شرق به جنوب مي

های آهکي باشد که بخش قابل توجهي از آن را چشمهرسد. رودخانه دالکي دارای آب دائم ميکیلومتر مي 36شاپور به 

زایش ترین عوامل افدهند ولي کیفیت آب آن در بخش پایاني حوضه بسیار شور و نامطلوب مي گردد. از مهمتشکیل مي

های این رودخانه از تشکیالت گچساران و رسوبات تبخیری شور و الح در این رودخانه، عبور سرشاخهشوری و غلظت ام

های های سطحي این ناحیه و چشمهزمیني از دشت فاریاب بین رودخانه دالکي و شاپور، ورود جریان زهکشنشت آب زیر

 باشد.گوگردی به رودخانه مي

 ه آبریز رودخانه باهوش:ضحو

ه از ارتفاعات خورموج و کوه سیاه در جنوب شرقي برازجان سرچشمه گرفته و شاخه اصلي آن به همین نام این رودخان

کیلومتر در امتداد شمال غرب جریان یافته و با شاخه دیگری که از شمال شرق به جنوب غرب امتداد دارد متصل  16به طول 
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یوندد. پز دشت برازجان واقع در شرق بندر بوشهر به خلیج فارس ميشود. رودخانه پس از عبور اشده بنام باهوش نیز نامیده مي

 باشد.به دلیل کمبود نزوالت جوی آبدهي رودخانه زیاد نبوده و رژیم آن نیز باراني مي

 ه آبریز کل و مهران:ضحو

کنگان با -ي دیرهای مطالعاتکیلومترمربع آن )محدوده 3163باشد که کیلومترمربع مي 03634ه برابر با ضمساحت این حو

ه آبریز کل و ض( در استان بوشهر قرار دارد. دو محدوده مطالعاتي حو2036و بخشي از گاوبندی )عسلویه( با کد  2024کد 

لي شکل های فصه آبریز مستقیم خلیج فارس عمل مي کنند که از روانابضمهران که در استان بوشهر قرار دارند بعنوان حو

 گرفته اند. 

 ها از کیفیت مناسب برخوردار نیستند.های سطحي استان به غیر از رودخانه باغان، آب مابقي رودخانهآب از میان منابع

های دالکي، شاپور، حله و باهوش اهرم کیفیت متوسطي دارند و تنها در بخش کشاورزی بویژه نخیالت استان استفاده رودخانه

طه احداث واسی اراضي زراعي جهت کشت گندم و جو کاربرد دارند. به شوند و در مواقع پر آبي و زمستان نیز برای آبیارمي

های شیرین رودخانه مند در استان فارس و محدود شدن جریان آب شیرین به سد و بندهای انحرافي متعدد بر روی سرشاخه

 باشد.سمت آن متأسفانه کیفیت آب این رودخانه در تمام فصول مناسب کشاورزی نمي

 های سطحي در استان عبارتند از:ده کیفیت پائین آبعوامل مهم و عم

 های تشکیالت های تبخیری، مارن و آهکوجود و گسترش سازندهای تبخیری گچ و انواع نمک در محیط

 ه آبریز دالکي و شاپور در داخل استان بوشهر.ضویژه در محدوده جغرافیایي حوگروه فارس به

 ها.رسوبات آبرفتي و شیب مالیم اغلب دشتبندی ریز های تبخیری و دانهجنس نهشته 

 ردبيباال مشود و میزان امالح را های سطحي و زیرزمیني ميدرجه حرارت باالی منطقه که باعث تبخیر آب. 

 و ریز. ه جمضحودر  ژهیبه وها افزایش میزان امالح در جهت جریان رودخانه 

 در رودخانه مند. ژهیبه وهای سطحي از تشکیالت نمکي مانند گنبدهای نمکي ها و آبعبور رودخانه 

 های شیرین و دارای کیفیت بهتر.های شور به رودخانههای شور رودخانهتداخل آب 

های سطحي تا قبل از ورود به استان بسیار مطلوب و مناسب است ولي این ذکر این نکته ضروری است که کیفیت آب

های دهند. پراکندگي و توزیع منابع آبود به محدوده جغرافیایي داخل استان کیفیت خود را از دست ميها پس از ورآب

تعداد این منابع در شهرستان دشتستان قرار دارند و اراضي مزروعي وسیعي را مشروب  نیترشیبدهد که سطحي نشان مي

 نماید.مي
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 هاو دشت هاحوضه ریزبررسی و تحلیل بیالن آب بر حسب  -1-2-3-3-3-7-3

ب های منابع آترین گزینه جهت تعیین قابلیتآگاهي از بیالن آب و روند نوسانات حجم آب مخازن زیرزمیني مهم

های تمامي دشت باًیتقردهد که ای نشان مياز شرکت آب منطقه آمدهدستبهزیرزمیني است. آخرین مطالعات و آمارهای 

م زیادی از های آب زیرزمیني حجرویه از سفرههستند و به علت برداشت بياستان دارای بیالن منفي )تغذیه کمتر از تخلیه( 

های شور نفوذ یافته از سمت گنبدهای نمکي بر روی است. از سوی دیگر آب افتهیکاهشها ذخیره آب موجود در این دشت

ها تست. البته در برخي از دشها اثر نامطلوب گذاشته و برداشت از این منابع را با محدودیت مواجه ساخته اسفره آب دشت

و توسعه  یبردارهرهببیالن مثبت )تغذیه بیشتر از تخلیه( است، ولیکن کیفیت آب ذخیره موجود در حدی نیست که قابلیت 

 داشته باشد. 

محدوده دارای بیالن مثبت بوده و حجم  0محدوده مطالعاتي تنها  10گردد، از مشاهده مي 01جدول که در  گونههمان

اوه و های مطالعاتي دیلم، گناست. از این میان بیالن آب در محدوده افتهیکاهش شدتبهذخیره آب زیرزمیني در بقیه موارد 

میلیون مترمکعب بوده و وضعیت بیالن آب زیرزمیني در این مناطق مثبت  1/6 و 2/2، 1/2دلوار به ترتیب برابر با -بوشهر

نگان ک-مطالعاتي اهرم، دیر یهامحدودهبه همراه  اندقرارگرفتهمطالعاتي که در بخش ساحلي استان  یهامحدودهاست. این 

مطالعاتي  یهامحدودهوضعیت بیالن آب زیرزمیني در  اگرچهباشند، بردار آزاد ميشبانکاره( از نظر بهره-و برازجان )دالکي

عدم  لیه دلبهای مطالعاتي )بجز خارک و عسلویه باشد. بیالن سایر محدودهشبانکاره منفي مي-کنگان و دالکي-اهرم، دیر

ب آ از شرکت آمدهدستبههای استان منفي است. طبق آخرین اطالعات بیالن کلي دشت جهیدرنتدریافت اطالعات( و 

دشت کوچک و بزرگ استان نیز در حال حاضر  32پي در استان، از مجموع دراخیر و پي یهايسالخشک لیبه دل یامنطقه

 (.1343استان بوشهر، یامنطقه)شرکت آب  .باشديمدشت دیگر نیز در آستانه ممنوعه شدن  0و  شدهاعالمدشت ممنوعه  21

ها و تشکیالت آهکي مناطق دشتستان، دیر، کنگان و جم افکنه ل مخروطدر مح ژهیبه وهای تغذیه مصنوعي اجرای طرح

 های زیرزمیني این مناطق گردد.تواند موجب تقویت و توسعه سفرهباشند ميکه غالباً دارای بیالن منفي مي

 ( 33سال  یآمار بردارهای مطالعاتی )بر اساس های زیرزمینی به تفکیک محدوده: بیالن کلی آب74جدول 

 کد محدوده محدوده مطالعاتی ردیف
 برداری از آب زیرزمینی وضعیت بهره

 )آزاد، ممنوعه و ممنوعه بحرانی(

 بیالن

 )میلیون مترمکعب( 

 16/2 آزاد 2261 بندر دیلم 1

 21/2 آزاد 2262 بندر گناوه 2

 -11/6 آزاد 2263 شبانکاره(-برازجان )دالکي 3

 -22/2 آزاد 2212 اهرم 1

 11/6 آزاد 2213 دلوار-بوشهر 2

 -60/2 ممنوعه 2061 مند 0
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 کد محدوده محدوده مطالعاتی ردیف
 برداری از آب زیرزمینی وضعیت بهره

 )آزاد، ممنوعه و ممنوعه بحرانی(

 بیالن

 )میلیون مترمکعب( 

 -40/2 ممنوعه 2062 خورموج 0

 -23/1 ممنوعه 2063 گاهچاه 3

 -12/6 ممنوعه 2061 باغان 4

 -36/3 ممنوعه 2062 ریز 16

 -32/1 ممنوعه 2060 جم 11

 -23/2 ممنوعه 2063 پلنگدشت 12

 -26/1 ممنوعه 2064 بوشکان 13

 -41/2 ممنوعه 2016 تنگ ارم-دهرود 11

 -32/3 آزاد 2024 کنگان-دیر 12

 - - 2036 عسلویه 10

  - 2031 خارک 10

 1333استان بوشهر، یامنطقه: شرکت آب مأخذ

 سازی آببررسی ظرفیت ذخیره -1-2-3-3-3-7-4

 کهیيازآنجابرداری نمود. ها بهرهکه بتوان از آنباشد مي یاگونهبهنگهداری آب  درواقعسازی آب ظرفیت ذخیره

آن محدود است و به صورت فصلي متغیر است، همواره در طول تاریخ شاهد تالش  کنندهنیتأمدسترسي بشر به آب و منابع 

. ابدیيمنیز اهمیت  یسازرهیذخ یهاروشعالوه بر استحصال آب،  رونیازا. میابودهمختلف  یهاروشآب به  یرهیذخبرای 

 ساتیأستنیز دچار تغییر و دگرگوني شده است. امکانات و  یسازرهیذخ یهاروشبا توجه به رشد تکنولوژی و پیشرفت علم 

از: سدهای مخزني، سدهای انحرافي،  اندعبارتتوان به چند دسته تقسیم نمود، که سازی موجود آب در استان را ميذخیره

 یره آب شرب.، مخازن ذخيمصنوعهای تغذیه طرح
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 سدهای مخزنی

 برای بآ ذخیره منظور مخزني به . سدهایشونديممنابع آبي شناخته  یسازرهیذخغالب در  یوهیشامروزه سدها به عنوان 

سدها عالوه بر  .است بزرگ بسیار سدها این مخزن حجم .گردنديم احداث صنعت و کشاورزی شرب، مصارف نیتأم

ر مسیر گفت سدها با دو منظور کلي د توانيم. بنابراین شونديمکنترل سیالب نیز شناخته  یهاروش، یکي از یسازرهیذخ

 . شونديماحداث  هارودخانه

وی رودخانه شاهپور احداث گردیده تنها دلواری که بر ر يعلسیرئبر اساس اطالعات سالنامه آماری آب کشور، سد 

رسیده است. این رقم در مقایسه با  یبرداربهرهاست که به  مترمکعبمیلیون  041سد مخزني بزرگ استان با ظرفیتي معادل 

کل کشور  یهاتیظرفدرصدی از  3/2، نشانگر سهم باشديم مترمکعبمیلیون  36033کل ظرفیت سدهای کشور که معادل 

 مترمکعبمیلیون  1110از سدهای در دست اجرا و مطالعه در استان، ظرفیت ذخایر سدهای استان به حدود  یبرداربهرهاست. با 

 .باشديم يتوجهقابلسطحي در استان، رشد  یهاآبکه با توجه به کمبود منابع  رسديم

 سدهای استان  یبرداربهره: وضعیت 73جدول 

 کد محدوده مطالعاتی محدوده مطالعاتی نام رودخانه دنام س ردیف
-وضعیت بهره

 برداری

حجم مخزن در حالت نرمال )میلیون 

 (مترمکعب

 043 یبرداربهرهدر دست  2263 برازجان شاهپور دلواری يعلسیرئ 1

 - یبرداربهرهدر دست  2063 گاهچاه  سد سنا 2

 206 در دست اجرا 2263 برازجان دالکي سد دالکي 3

 24 در دست اجرا )متوقف( 2212 اهرم باهوش سد باهوش 1

 13/1 در دست اجرا 2212 برازجان آردو سد آبپا 2

 2/3 در دست اجرا 2016 تنگ ارم-دهرود دودره سد تنگ ارم 0

 03 در دست اجرا 2061 باغان باغان سد باغان 0

 121 در دست اجرا 2063 دشت پلنگ دشت پلنگ سد دشت پلنگ 3

 - در دست مطالعه 2212 اهرم خائیز سد خائیز 4

 33/1236 مجموع

 1333استان بوشهر، یامنطقه: شرکت آب مأخذ

 سدهای انحرافی

 و دگردنيم احداث هارودخانه مسیر در سدها . اینرندیگيم قرار مورداستفاده آب کردن منحرف سدهای انحرافي برای

 و قبل آب کردن منحرف برای سدها این از همچنین .گردديم مجاور یهانیزم بر آب سوارشدن باعث آب هد افزایش با

سد انحرافي جهت هدایت آب به  2عالوه بر سدهای مخزني،  .شوديم استفاده بزرگ سدهای ساخت یهامحل از بعد

 آمده است. 00جدول باشد که نام این سدها در مي یبرداربهره در حالهای منطقه های آبیاری دشتشبکه
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 : سدهای انحرافی موجود در استان76جدول 

 اهداف مرحله نام رودخانه نام سد ردیف

 آبیاری دشت دالکي برداریبهره دالکي سد انحرافي سرقنات 1

 آبیاری دشت شبانکاره برداریبهره شاهپور سد انحرافي دشت گور 2

 آبیاری دشت آبپخش برداریبهره شاهپور سد انحرافي سعدآباد 3

 آبیاری اراضي پایین دست سد )حقابه بران حله( برداریبهره حله سد انحرافي بصری 1

 آبیاری دشت اهرم برداریبهره باهوش سد انحرافي اهرم 2

 1333استان بوشهر، یامنطقه: شرکت آب مأخذ

 های تغذیه مصنوعیطرح

 ،شودمي انجام( زیرزمیني آب سطح) آبخوان به( ورودی جریان) ورودی آب افزایش جهت در که عملیاتي مجموعه به

از آن  است که با استفاده زمیني یهاآب منابع حفظ یهاروش از یکي ينیرزمیز یهاآب مصنوعي تغذیه .گویندمي تغذیه

 را جبران کرد. هاآبخوانتا حدودی کسری مخازن )بیالن منفي( در  توانيم

 :اجراشدههای طرح

 اً تمامبرداری رسیده که طرح تغذیه مصنوعي در استان به بهره 10حدود  یامنطقهاز آب  آمدهدستبهبر اساس اطالعات 

 .باشنديمآمده است از نوع خاکي  00جدول که در  گونههمان هاسازهاین 

 آن  یهاسازهو نوع  اجراشده یهاطرح: 77جدول 
 شهر نیترکینزد نوع سازه محدوده مطالعاتی نام طرح ردیف

 برازجان خاکي شبانکاره(-برازجان )دالکي آردو برازجان 1

  خاکي اهرم سولک 2

 بوشکان خاکي بوشکان مولي کشته 3

 بوشکان خاکي بوشکان چاه تلخ 1

 بوشکان خاکي بوشکان تنگ آبریز-تنگ خون 2

 بوشکان خاکي بوشکان مستحون 0

 بوشکان خاکي بوشکان تنگ رود 0

 خورموج خاکي گاهچاه گلهرآبراهه -الور 3

 کاکي خاکي گاهچاه شنبه 4

 آبدان خاکي کنگان-دیر جاشک )آبدان( 16

 آبدان خاکي کنگان-دیر گاوبرم 11

 آبدان خاکي کنگان-دیر گلدانو 12

 دوراهک خاکي کنگان-دیر جونگ 13

 بنک خاکي کنگان-دیر رئیسي کنگان 11

 بنک خاکي کنگان-دیر لودر بنک 12

 جم خاکي جم پلنگي 10

 عسلویه خاکي عسلویه چاه مبارک 10

 1333استان بوشهر، یامنطقه: شرکت آب مأخذ
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 های در دست مطالعه:طرح

اشد بيدر دست مطالعه مهای و رجدون طرح دره گپ ،بوشهر استانای از شرکت آب منطقه اخذشدهتوجه با اطالعات  با

 .آمده است 03جدول ها در که اطالعات این طرح

 در دست مطالعه  یهاطرح: 73جدول 

 اهداف شهر نیترکینزد نوع سازه رودخانه نام طرح ردیف

 مصنوعي و کنترل سیالب تغذیه گناوه خاکي گپدره گپدره 1

 تغذیه مصنوعي و کنترل سیالب گناوه خاکي رجدون رجدون 2

 1333: شرکت آب منطقه ای استان بوشهر،مأخذ

 :دره گپطرح 

عرض  24˚26′16″و  طول شرقي 26˚32′13″یایيجغرافدر نزدیکي شهر گناوه و در مختصات  دره گپساختگاه سد 

است. این سد از نوع خاکي است که با اهداف کنترل سیالب و تغذیه مصنوعي  شدهواقع دره گپشمالي بر روی رودخانه 

 است. شدهمتوقفدر حال حاضر در فاز مرحله اول مطالعات  لومترمربعیک 234با مساحت  دره گپاحداث خواهد شد. سد 

 طرح رجدون:

عرض شمالي 24˚10′21″و  طول شرقي26˚31′14″یایيجغرافساختگاه سد رجدون در نزدیکي شهر گناوه و در مختصات 

است. این سد از نوع خاکي است که با اهداف کنترل سیالب و تغذیه مصنوعي احداث  شدهواقعبر روی رودخانه رجدون 

در فاز مرحله اول مطالعات  دره گپدر حال حاضر همانند سد  لومترمربعیک 121خواهد شد. سد رجدون با مساحت 

 است. شدهمتوقف

 ذخیره آب شرب:مخازن 

 بری بهره زانمی بردن باال و بهداشتي مراکز جمعیتي شهرها و روستاها و شرب آب تأمین جایگاه اهمیت و نقش به توجه با

 رفمصا تأمین جهت حاضر حال در .است برخوردار یاژهیو جایگاه از شرب آب یسازرهیذخ استحصال، قابل آب منابع از

رب ش آب مخازن تعداد و حجم آمار .شودمي استفاده فلزی هوایي مخازن و بتني زمیني مخازن از روستایي و شهری شرب

آمده است. در حال حاضر  04جدول در  از شرکت آب فاضالب شهری و روستایي آمدهدستبهموجود استان طبق اطالعات 

در شهرستان بوشهر با حجم  یسازرهیذخحجم  نیترشیبکه  باشديممترمکعب  333216 استان شرب آب سازیذخیره توان

شرکت آب و  ).مترمکعب قرار دارد 0242در شهرستان جم  یسازرهیذخمترمکعب و کمترین حجم  160436 یسازرهیذخ

 .(1343فاضالب استان بوشهر،
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 شرب موجود استان آب مخازن : تعداد و حجم73جدول 

 نام شهرستان

 (مترمکعبحجم مخازن ) 
 کل مخازن

 روستایي شهری

 (مترمکعبحجم مخازن)  تعداد حجم مخازن تعداد مخازن حجم مخازن تعداد مخازن

 160436 13 1436 3 162666 2 بوشهر

 03312 04 12212 06 21366 4 دشتستان

 10626 10 16626 11 0666 2 تنگستان

 12226 36 1026 23 30266 0 گناوه

 3032 10 332 13 0326 1 دیلم

 26222 24 0422 22 13066 1 دشتي

 22206 11 2606 2 26266 0 دیر

 23066 16 2266 3 21266 0 کنگان

 0242 13 0042 10 066 2 جم

 22236 4 11036 0 16266 2 عسلویه

 333216 222 00106 101 202626 13 مجموع

 1333: شرکت آب و فاضالب استان بوشهر،مأخذ

 های آبیاری و زهکشیسدها و شبکه -1-2-3-3-3-7-3

آب  یبکهش توانديمآبیاری و زهکشي  یشبکهآب در منطقه، در ارتباط با  یسازرهیذخمنبع  نیترعمدهسدها به عنوان 

داخته زهکشي و آبیاری استان در ارتباط با سدهای استان پر یشبکهدر این بخش به بررسي  رونیازارا ایجاد کند.  یاکپارچهی

حوضه  و درسد  2ای استان بوشهر در سطح حوضه آبریز حله از شرکت آب منطقه اخذشدهخواهد شد. با توجه با اطالعات 

دلواری در حال  يعلسیرئوجود دارد. که در این میان تنها سد  یبرداربهرهسد در دست مطالعه، ساخت و  2مند  یزآبر

، سدهای در دست اجرا و سدهای در یبرداربهره. سدهای موجود استان در سه گروه سدهای در دست باشديمبرداری بهره

 يسموردبررهای سطحي ستان در بخش استحصال از آباند. با توجه به اینکه سدهای اشده یبندمیتقسدست مطالعه 

 های زهکشي موجود در استان پرداخته خواهد شد.است، در این بخش به بررسي شبکه قرارگرفته

 های آبیاری و زهکشیشبکه

آب کشاورزی،  نیتأم باهدفهای کنترل شده و مهار جریان یهرز روآب و جلوگیری از  نیتأماگر نقش عمده سد، 

ین جریان را ایفا کننده اهای آبیاری و زهکشي نقش تکمیلرق، تغذیه مصنوعي و کنترل سیالب دانسته شود، شبکهشرب، ب

های مصرف هدایت و نقش اصلي محل یهاسر شاخهها را به در سد شدهرهیذخهای آبیاری و زهکشي آب شبکه کند.مي

 کنند. ایفا مي يرسانآبمهمي را در 
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دهد، نشان اعظمي از حوضه حله را تشکیل مي های آبیاری و زهکشي در استان بوشهر که بخشبررسي وضعیت شبکه

شت از شبکه زهکشي زیرزمیني د اندعبارتها دهد که چهار شبکه آبیاری و زهکشي در این استان واقع است. این شبکهمي

ت و زهکشي دشت شبانکاره و شبکه آبیاری و زهکشي دشدالکي، شبکه آبیاری و زهکشي دشت آبپخش، شبکه آبیاری 

های آبیاری زهکشي دالکي، آبیاری زهکشي وحدتیه و اهرم. میزان آب تنظیمي سد دالکي برای نیازهای کشاورزی شبکه

یل به است که در ذ شدهدادهانحرافي اهرم برای نیازهای کشاورزی شبکه آبیاری اهرم تخصیص  بندآبو  ده قائدزهکشي 

 شود. ها پرداخته ميبررسي اجمالي این شبکه

 شبکه آبیاری و زهکشی دشت دالکی

طول شرقي در شمال  21-10تا  21-60عرض شمالي و  24-24تا  24-21منطقه دشت دالکي در محدوده جغرافیایي 

اه في سرقنات و ایستگبه بهره داری رسیده است. اراضي آن تحت پوشش سد انحرا 1304شهرستان بوشهر قرار دارد که از سال 

 دهشدادهباشند که به کشت نخیالت اختصاص هکتار مي 3166هکتار و خالص  11666پمپاژ حاج مهدی به مساحت ناخالص 

 (.1346سازی طرح جامع آب کشور، به هنگاممطالعات  است.)

هکتار و  3266بر با بوشهر میزان اراضي بهبود شبکه دشت دالکي برا یامنطقهاز شرکت آب  اخذشدهطبق اطالعات 

هکتار آن تاکنون احداث نشده است. میزان حجم آب  1266هکتار است که از این میان  3266اراضي توسعه آن  برابر با 

 (.1343استان بوشهر، یامنطقهمیلیون مترمکعب بوده است. )شرکت آب  163برابر با  43تحویلي به این شبکه در سال 

 شبکه آبیاری و زهکشی شبانکاره

طول شرقي در شمال  21-1تا  26-26عرض شمالي و  24-31تا  24-21منطقه دشت شبانکاره در محدوده جغرافیایي 

که در  گور دشتشهرستان بوشهر قرار دارد که به بهره داری رسیده است. اراضي دشت شبانکاره تحت پوشش سد انحرافي 

باشد هکتار مي 13666. این دشت به مساحت ناخالص حدود باشديمدلواری احداث گردیده است،  يعلسیرئسد  دستنییپا

برابر  43است. میزان حجم آب تحویلي به این شبکه در سال  شدهدادهاختصاص  جاتیسبزو  جاتيفیصکه به کشت غالت، 

هزار هکتار از اراضي  21دلواری توسعه  يعلسیرئاهداف سد  ازجملهمیلیون مترمکعب بوده است. باید یادآور شد که  203با 

ه حقابه اراضي حاشیه رودخانه حله بود نیتأم، گلدشت و بویری و همچنین منصور اهیسشبانکاره،  یهادشتکشاورزی در 

 است. 

 شبکه آبیاری و زهکشی آبپخش

در شمال شهرستان  طول شرقي 21-26تا  26-21عرض شمالي و  24-21تا  24-10منطقه آبپخش در محدوده جغرافیایي 

بوشهر قرار دارد که به بهره داری رسیده است. اراضي دشت آبپخش تحت پوشش سد انحرافي سعدآباد که بر روی رودخانه 
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باشد که مي 11666شاپور و در نزدیکي شهر سعدآباد احداث گردیده، قرار دارد . این دشت به مساحت ناخالص حدود 

برابر  43است. میزان حجم آب تحویلي به این شبکه در سال  شدهدادهنیز اختصاص عالوه بر کشت نخیالت به کشت غالت 

 میلیون مترمکعب بوده است.  162با 

 شبکه آبیاری و زهکشی ده قائد

عرض شمالي  24°-26′تا  24°-10′شبکه آّبیاری و زهکشي ده قائد در شمال غربي شهرستان برازجان و حدود جغرافیایي 

 لهیبه وسآن  ازیموردنو آب  شدهواقعبند سرقنات  دستنییپااست. اراضي این شبکه در  شدهواقع 21°-16′تا   21°-0′و  

هکتار نخیالت  366هکتار جو و  306هکتار گندم،  1116گردد. در این شبکه مي نیتأمقائد از رودخانه دالکي ایستگاه پمپاژ ده

. طبق اطالعات روديمهکتار در این شبکه به زیر کشت  2166سطحي بالغ بر  مجموعاً است که  شدهگرفتهبرای کشت در نظر 

 است. شدهگرفتههکتار  در نظر  2666بوشهر میزان اراضي توسعه شبکه ده قائد برابر با  یامنطقهاز شرکت آب  اخذشده

 شبکه آبیاری و زهکشی وحدتیه

باشد که هکتار  مي 026ضي بهبود شبکه وحدتیه برابر با ای بوشهر میزان ارااز شرکت آب منطقه اخذشدهطبق اطالعات 

خود را از ایستگاه پمپاژ وحدتیه )یکي از زیر  ازیموردناست. این شبکه آب  قرارگرفته یبرداربهرهمورد  1333از سال 

ز محل تقاطع ا نیاز آبي کشت نخیالت، قبل نیتأمکند.  ایستگاه پمپاژ وحدتیه به منظور های سد دالکي( دریافت ميپروژه

میلیون  23حدود  43است. در سال  شدهاحداثتر از سد انحرافي سرقنات متر پایین 266شاپور و در فاصله  -رودخانه دالکي

 مترمکعب میزان حجم آب تحویلي به این شبکه بوده است.

 شبکه آبیاری و زهکشی کلل

و در نزدیکي روستای  21°-0′تا   21°-1′عرض شمالي و   24°-14′تا  24°-12′شبکه آبیاری کلل در محدوده جغرافیایي 

دالکي -از اتصال رودخانه شاهپور ترنییپااست و آب خود را از پمپاژ کلل که  شدهواقعکلل و زیارت از شهرستان دشتستان 

، عالوه بر کشت دهديمهکتار را پوشش  3666. این شبکه که مساحتي بالغ بر کنديم نیتأم)ابتدای رودخانه حله( قرار دارد، 

میلیون مترمکعب میزان حجم آب تحویلي به این  11حدود  43است. در سال  شدهدادهنخیالت به کشت غالت نیز اختصاص 

 شبکه بوده است.

 بران حلهشبکه آبیاری حقابه

است. حقابه بران  شدهواقع 26°-20′تا   26°-1′عرض شمالي و   24°-14′تا  24°-13′این شبکه در محدوده جغرافیایي 

 آمدهدستهبکنند. مطابق اطالعات مي نیتأمتنگ و محمدی ، چمکره بندپمپاژ  یهاستگاهیاحله آب خود را از سد بصری و 
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 نیتأم باشديمهکتار  3666خود را که مساحتي در حدود  دستنییپاهای پمپاژ موجود آب اراضي سد بصری و ایستگاه

 کنند.مي

 منصورو سیاه شبکه آبیاری گلدشت

است و آب  شدهواقع 26°-20′تا   26°-1′عرض شمالي و   24°-14′تا  24°-13′این شبکه در محدوده جغرافیایي 

 دلوار احداث يعلسیرئسد  دستنییپاخواهد کرد که در  نیتأمگور هکتار از اراضي آن از سد دشت 0666برای  ازیموردن

 گردیده است.

 اهرمشبکه آبیاری و زهکشی دشت 

شنهادی محل پی دستنییپاباشد که در آب در حوضه اهرم مي نیتأمطرح  نیترمهمبند انحرافي و شبکه آبیاری اهرم، 

است.  اجراشدهکیلومتری باالدست شهر اهرم  2/1سد باهوش و بعد از تقاطع دو رودخانه باهوش و شیرین و در فاصله حدود 

هکتار و اراضي بهبود  1213بوشهر میزان اراضي توسعه شبکه اهرم برابر با  یامنطقهاز شرکت آب  اخذشدهطبق اطالعات 

باشد که به دلیل میلیون مترمکعب مي 3برابر با  43هکتار است. میزان حجم آب تحویلي به این شبکه در سال  366آن  برابر با 

 ت .های اخیر میزان آب تخصیصي به این شبکه بسیار کاهش داشته اسسال یهايسالخشک

ی های آبیارمساحت خالص را در میان شبکه نیترشیبهکتار مساحت خالص،  16266شبکه آبیاری و زهکشي شبانکاره با 

کیلومتر  06کیلومتر مربوط به شبکه آبیاری و زهکشي دشت شبانکاره است. این شبکه با  02زهکشي اصلي با  نیترشیبدارد. 

های آبیاری و زهکشي موجود زهکش فرعي تنها شبکه دارای زهکش فرعي در استان است. مجموع مساحت خالص شبکه

 کیلومتر زهکش فرعي دارند. 06ر زهکش اصلي و کیلومت 23/124ها هکتار است. این شبکه 20036در استان بوشهر برابر 

 (.1346سازی طرح جامع آب کشور، به هنگام)مطالعات 

 های آبیاری استان بوشهر: وضعت مساحت و زهکشی شبکه31جدول 

 آب شبکه نیتأممنبع  شبکه زهکشی
مساحت ناخالص 

 )هکتار(

زهکشی اصلی 

 )کیلومتر(

زهکشی فرعی 

 متر()کیلو

میزان حجم آب 

 32تحویلی در سال 

میزان حجم آب 

 33تحویلی در سال 

شبکه آبیاری و زهکشي 

 دشت دالکي

سد انحرافي سرقنات و ایستگاه 

 پمپاژ حاج مهدی
11666 30 - 3/116 164 

شبکه آبیاری و زهکشي 

 دشت شبانکاره
 203 2/16 - 0/23 13666 سد انحرافي دشت گور

شبکه آبیاری و زهکشي 

 آبپخش
 162 163 06 02 11666 سد انحرافي سعدآباد

-شبکه آبیاری و زهکشي ده

 قائد
 - -   2166 قائدایستگاه پمپاژ ده

شبکه آبیاری و زهکشي 

 وحدتیه
 23 1/2   026 ایستگاه پمپاژ وحدتیه

شبکه آبیاری و زهکشي 

 کلل
 11 0/12   3666 ایستگاه پمپاژ کلل
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 آب شبکه نیتأممنبع  شبکه زهکشی
مساحت ناخالص 

 )هکتار(

زهکشی اصلی 

 )کیلومتر(

زهکشی فرعی 

 متر()کیلو

میزان حجم آب 

 32تحویلی در سال 

میزان حجم آب 

 33تحویلی در سال 

 حله برانشبکه آبیاری حقابه
ای هسد انحرافي بصری و ایستگاه

 تنگ و محمدیبند، چمپمپاژ کره
3666   - - 

شبکه آبیاری گلدشت و 

 منصورسیاه
 - -   0666 سد انحرافي دشت گور

شبکه آبیاری و زهکشي 

 دشت اهرم
 3 1/12 - - 2666 سد انحرافي اهرم

 221 4/232 06 0/124 24326  مجموع

 1333استان بوشهر، یامنطقهشرکت آب  :مأخذ

 تحلیل مدیریت جامع آب -1-2-3-3-3-7-6

ه است. بشر در طول تاریخ شد یهایزیربرنامهتولید آن سبب اهمیت آن در  یهاتیمحدودوابستگي بشر به منابع آب و 

ختلف ، سهم هر یک از منابع تولیدی آب میامنطقه یهايژگیومنابع طبیعي تولید آب در هر منطقه متفاوت است و بسته به 

شناخت اقلیم و امکانات محیط زیستي اولین موضوع در بررسي منابع تولیدی آب است. به همین دلیل  رونیازاهد بود. خوا

برداشت از منابع آبي موجود و  ینحوهاست. از سوی دیگر  قرارگرفته يموردبررساستحصال آب و روش غالب  ینحوه

 متفاوت باشد.  توانديماز منابع آب در هر منطقه  یریکارگبه یوهیش

ق از برداشت زیرزمیني از طری عمدتاًکه استان بوشهر  دهديمصورت گرفته در این زمینه در استان نشان  یهايبررس

زیاد شده است و افراد با  شدتبهآب زیرزمیني  یهاسفرهاخیر استفاده از  یدههاحداث چاه استفاده کرده است. در دو 

زیرزمیني  یهاسفره. این امر سبب شده است تا اندکردهق به برداشت از این منابع آبي اقدام نیمه عمی یهاچاهاحداث  یوهیش

این  عمده مصرف آب در استان در کهیيازآنجااز بین رود.  کنديم نیتأمکه به عنوان یک مخزن طبیعي نیاز آبي استان را 

به حد نهایي خود رسیده است به  هاسالین کشاورزی در ا داتیتولصرف تولیدات بخش کشاورزی شده است،  هاسال

در فصول زمستان و رتبه دوم در تولید خرما در سطح کشور را به  يفرنگگوجهاول در تولید  یرتبهطوری که استان بوشهر 

و  اندبودهنمنابع آبي  یهیرويبخود اختصاص داده است. این در حالي است که مسئوالن و ساکنان استاني متوجه ی مصرف 

 تولیدی را نادیده گرفته بودند. یهارتبهسنگین و پنهان )کم آبي( این  یهانهیهز درواقع

ت منابع که بین توسعه و مدیری یيهايهماهنگمنابع آب یک فرآیندی است که از طریق ارتقای  یوستهیپهمبهمدیریت 

ایداری با پ توأمجتماعي با یک شیوه عدالت محور و به حداکثر رساندن رفاه اقتصادی و ا باهدف هانهادهآب ، زمین و سایر 

ازن و و تو هاالنیب. بر این اساس مدیریت برداشت آب، تعادل مناسب میان منابع و مصارف و شوديماکوسیستم انجام 

 کاهش تعارضات داشته باشیم. جهیدرنتآب و  عادالنهو نظارت بر توزیع  یبرداربهرههماهنگي میان توسعه و 
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ه گذشت یهاسالموضوعات حوزه ی آب، بحث حکمراني آب است. وزارت نیرو در این خصوص طي  نیترمهمیکي از 

ریت بهینه همچون مدی یافزارنرممنابع آب پرداخته است. و کمتر به موضوعات  یتوسعه یهاطرحو  یاسازهبیشتر به مسائل 

، مباحث اجتماعي ،  يرساناطالععمومي و  یهايگاهآآب، اصالح الگوی مصرف ، ارتقای  یوربهرهمنابع آب، ارتقای 

رد مدیریتي بایستي رویک رونیازاآب و غیره پرداخته است.   مترمکعببیشتر به ازای یک  افزودهاقتصاد آب ، تولید ارزش 

یت تخصیص آب به مدیر نیتأم یهاتیظرففیزیکي  یتوسعهزیرساختي و  یتوسعهخصوص را از نگاه  نیدر اکشور  اجرایي

منابع آب در  هوستیپهمبهمدیریت  بر اساسو  ستیزطیمحآب با مشارکت مردم ، سازگار با  تیفیباکپایداری و  نیتأمو 

موجود تغییر کند. در مورد مصرف  یهایگذارهیسرماآبي و  ساتیتأساز  یبرداربهرهآبریز و ارتقای  یهاحوضهسطح 

 یهاوشربهینه در مزرعه بیشتر با مسئولیت وزارت جهاد کشاورزی است، اما عالوه بر توسعه مصرف  اگرچهکشاورزی نیز، 

الگوی کشت بهینه، توجه به مقوله تجارت آب مجازی در تولید، صادرات و  یارائهنوین آبیاری ، اصالح الگوی کشت و 

بسزایي در کاهش و مصرف بهینه آب در این بخش خواهد  ریتأثاقتصادی باال،  باارزشواردات محصول، تولید محصوالت 

محصول  با توجه به اینکه در تولید هر درواقعنیستند.  صرفهبهداشت. به طوری که تولید برخي از محصوالت دیگر مقرون 

 گفت توانيم( شوديمدرصد از آب مصرفي کشور در بخش کشاورزی هزینه  46)حدود  شوديمآب بسیار زیادی مصرف 

. این در حالي است که آب و مصرف منابع آن جزو شوديمکه در فروش محصوالت، آب به خارج از کشور یا استان صادر 

 . این مفهوم در فرهنگ جدید نظام تولیدی به آب مجازی شهرت دارد. گرددينمتولید تلقي  یهانهیهز

هر تن  دیتول یبرا مثالعنوانبه. کنديم جادیا ار «یآب مجاز»به نام  يتن محصول، مفهوم کی دیتول یبرا ازیموردنآب 

 یبرا ازیموردنهزار مترمکعب آب الزم است. آب  0هر تن پسته  دیتول یاست. در مقابل برا ازیمترمکعب آب ن 1گندله فوالد 

کرد، به آن معنا  یداریخر یتن فوالد از کشور 1666 ياگر کس نیاست. بنابرا شدهيابیارزمترمکعب 2266 زیهر تن گندم ن

بسیاری از تولیدات کشاورزی در ایران با که  دهديماین امر نشان  هزار مترمکعب آب وارد کشور کرده است.1است که 

توجه به نوع محصوالت کشاورزی و میزان مصرف هر یک  رونیازا. وری موجود اقتصادی نیستشرایط کنوني و میزان بهره

 باشد. رگذاریتأثمنابع آب  یوربهرهدر  توانديم هاآناز 

 گرفتهکلشروند تاریخي  بر اساسآب زیرزمیني  یهاسفره. شوديمزیرزمیني ذخیره  یهاسفرهآب به صورت طبیعي در 

 توانيمسطحي را در برخي از مناطق  یهاآببه صورت مصنوعي بسیار محدود است. این در حالي است که  هاآن یتوسعهو 

و  يبایمکانپرآب  یهارودخانهدر این زمینه است. سدها در مسیر  مورداستفادهنگهداری کرد. سدها یکي از این ابزارهای 

 ینهیمز. استان در کنديمآن برای فصول کم آب را مهیا  یرهیذخکه امکان آبگیری در فصول پر آب و  شونديممستقر 

مناسب از  یبهرهدارای شرایط مناسبي است و امکان ذخیره آب و  یبرداربهرهسدهای موجود و همچنین سدهای در دست 
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طحي س یهاآباز منابع  یریگبهرهجهت  ازیموردن یهارساختیزگفت  توانيم درواقعمنابع آبي سطحي مناسب است. 

ر جود استان دجوی نیز باعث شده است تا ظرفیت سدهای مو یهازشیردر شرایط موجود کمبود  متأسفانهوجود ندارد و 

مناسبي  از وضعیت هیرويب یهابرداشتحد مطلوب استفاده نشود. این در حالي است که منابع آب زیرزمیني نیز به دلیل 

 .برديمبرخوردار نیستند و سطح وسیعي از استان از کمبود منابع آب رنج 

ني مصرف منابع آب و انطباق با موقعیت مکا ینحوهعامل دیگر در بررسي و تحلیل جامع آب تحلیل بخش مصرف است. 

بسیار اهمیت دارد. با توجه به اینکه مصرف آب در بخش  يآبيباز منابع آب و جلوگیری از بحران  یوربهرهمنابع آب در 

، بنابراین مناطق تولیدی محصوالت کشاورزی و فشار اکولوژیکي دهديمکشاورزی عمده مصرف استان را به خود اختصاص 

 ي از آن یکي از عوامل کمبود ذخایر آبي و کاهش تولیدات کشاورزی است.ناش

مدیریت آب بحث مدیریت چند سازماني با شرح خدمات مشترک یا تقسیم کار  ینهیدرزماز دیگر موضوعات مهم 

هنگي همامختلف مدیریت آب دخیل هستند که گاه نا یهابخشمختلف در  یهاسازماننادرست است. به طوری که نهادها و 

 این زمینه شده است. سبب هدر رفتن انرژی و امکانات استاني در هاآنمیان 

در مدیریت جامع آب استان را چنین در نظر  دیتأکاصلي  یمحورها توانيمدر این زمینه  شدهمطرحبا توجه به مباحث 

 گرفت:

  هیرويبزیرزمیني و جلوگیری از برداشته های  یهاآبصیانت از 

 ضای آب به ویژه در بخش کشاورزی و شربمدیریت تقا 

  احداث سدهای در دست مطالعه و در دست اجرا یهاطرحاولویت دادن به اجرای 

  ی که کشاورز یيهادشتدر  يمصنوعتغذیه  یهاطرحاقدام در جهت احیای منابع آب زیرزمیني با استفاده از

 .باشديمرایج  يفرنگگوجهکشت  به خصوص

  اصالح الگوی کشت 
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 منابع 

  معاونت امور برق و انرژی وزارت نیرو1342تا سال  1333از سال ترازنامه انرژی سال، 

  1341صنعت برق ایران ، انتقال نیروی برق، سال يلیآمار تفصتوانیر ،  يمادر تخصصشرکت 

  انرژی  يالمللنیب،گروه مدیریت انرژی ،موسسه مطالعات 1330ترازنامه هیدروکربوری کشور سال 

  1342نفت و گاز پارس، دوره پانزدهم، بهار شرکت 

 پتروشیمي ،  و گاز نفت، سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس ، خالصه گزارش بررسي وضعیت جامع صنایع

  1342مهندسان مشاور پارهاس و همکاران ، آذر 

  1342و  1346 بوشهر سالسالنامه آماری استان 

  ی استان فارس امنطقهبرق شرکت 

 1331از حوزه گازی پارس جنوبي، ریرپذیتأث، طرح آمایش نواحي رانیوزئتیه 

 آینده نگاری فناوری ابزاری برای توسعه پایدار جامع ،انتشارات دانشگاه علوم پزشکي و خدمات  ،ایرجنبي پور،

 1346بهداشتي درماني بوشهر ،

  1333تیرماه 11،سال سوم ،شماره ،نشریه سازمان انرژی نو 

 ، اولین ،"اقتصادی پایدار توسعه در آن نقش و ریپذ دیتجد یهایانرژ " ،حمیدرضا  ،گیاهي ، فرهادشهنیا 

 1333 شهریور ارومیه، دانشگاه انرژی، اکو يالمللنیب کنفرانس

 نو، یهایانرژ کاربرد سمینار ،"ایران در باد انرژی کاربرد توسعه درباره نیرو وزارت سیاست " جواد ،نصیری 

 1300  بهمن

 نو، یهایانرژ کاربرد سمینار ،"انرژی یگذارمتیق نقش و خورشیدی یهاروگاهین توسعه " ،مهدی  ،صادقي 

 1300 بهمن

 کشورها ،شرکت انرژی سبد در آن جایگاه و پذیر تجدید یهایانرژمحمدرضا ،تبریزی،  اصولي فرهاد، ‐شهنیا 

 1332،اردیبهشت يشرق جانیآذربا برق نیروی توزیع

  شماره فناوری ، و علم رصدخانه - پژوه شاخص پژوهشگاه انرژی ، نامهژهیو، يپژوهندهیآنشریه علمي پژوهشي

  1343هفتم ،

 ، 46 ماهیدنشریه نشاء علم، سال دوم ،شماره اول، احمد ،انرژی زمین گرمایي و کاربرد آن ،رزاقي 

  1343استان بوشهر ، یامنطقهشرکت آب  

  1346سازی طرح جامع آب کشور ، به هنگاممطالعات  

 ، 1343شرکت آب و  فاضالب استان بوشهر  

 گزارش وضعیت جهاني انرژی های تجدیدپذیر REN21 ،2612 

  1341ي صنعت برق ایران ، انتقال نیروی برق، ساللیآمار تفصي توانیر ، مادر تخصصشرکت 



تحل  یربرس  بوشهر ی استانزیربرنامهسازمان مدیریت و   
تحل یاقتصاد لی و 

 (یشبکه ارنژ ییبناریز یاهیگ ژیو لی )

 

 5002212B0021303012RE103960813 م 

 
101 

  ی آموزشي انرژی های نو هاکتابچهی نو ،هایانرژسازمان 
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