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آمارنامه مصرف فرآورده های نفتی انرژی زا -1387

استان خراسان رضوی
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میزان مصرف، رشد مصرف، یارانه و ... استان ها

استان خراسان رضوی

وضعیت جغرافیائی استان

اس��تان خراس��ان رضوي در سال 1316 تأس��یس گردیده است. این استان با مس��احتی در حدود 144،681 
کیلومتر مربع 8/9 درصد از مساحت کل کشور را به خود اختصاص داده است و از نظر وسعت سومین استان 
کش��ور محسوب می گردد. جمعیت این استان در سال 1387 بالغ بر 5،678،186 نفر برآورد گردیده که 7/9 
درصد از جمعیت کل کش��ور را ش��امل می شود و تراکم نس��بی جمعیت در آن 39 نفر در هر کیلومتر مربع 

می باشد.

مصرف گاز طبیعی و چهار فرآورده عمده استان

در سال 1387 مجموع مصرف چهار فرآورده استان شامل بنزین موتور، نفت سفید، نفتگاز و نفتكوره 5027 
میلیون لیتر بوده اس��ت. این میزان مصرف 6/1 درصد مصرف کل کش��ور را ش��امل می شود و استان را در 

رتبه 3 قرار داده است.
از مجموع مصرف چهار فرآورده استان 1650 میلیون لیتر بنزین موتور)6/7 درصد کل کشور(، 588 میلیون 
لیتر نفت سفید )8/7 درصد کل کشور( 2063 میلیون لیتر نفتگاز )6/1 درصد کل کشور( و 706 میلیون لیتر 

نفتكوره )4/1 درصد کل کشور( بوده است.
سرانه مصرف بنزین موتور به ازاء هر نفر معادل 291 لیتر بوده که از این جهت استان در رتبه 20 قرار گرفته 
اس��ت. همچنین مصرف گاز طبیعی استان 8168 میلیون متر مكعب بوده که این میزان مصرف 6/7 درصد 

مصرف کل کشور مي باشد و استان را در رتبه 5 قرار داده است.

یارانه چهارفرآورده عمده استان

مجموع یارانه چهار فرآورده عمده استان در سال 1387 بالغ بر 26،357 میلیارد ریال )معادل 2832 میلیون 
دالر( بوده اس��ت. این میزان یارانه 6/2 درصد یارانه کل کش��ور را ش��امل می گردد و از این نظر استان در 

رتبه 3 قرار گرفته است.
از مجموع یارانه اس��تان، س��هم بنزین موتور 7093 میلیارد ریال )6/7 درصد کل کش��ور(، نفت سفید 3702 
میلیارد ریال )8/7 درصد کل کشور(، نفتگاز 12،788 میلیارد ریال )6/1 درصد کل کشور( و نفتكوره 2752 

میلیارد ریال )4/1 درصد کل کشور( بوده است.
س��رانه یارانه بنزین موتور به ازاء هر نفر 1249هزار ریال می باش��د که از این حیث اس��تان در رتبه 19 قرار 

گرفته است.

برخی از مصرف کنندگان عمده انرژی استان:

- نیروگاه هاي بخاري و گازي مشهد - نیروگاه طوس - نیروگاه نیشابور - نیروگاه شریعتي  
- سیمان شرق 



192

آمارنامه مصرف فرآورده های نفتی انرژی زا -1387

استان خراسان رضوی

میزان مصرف و یارانه بنزین موتور منطقه

میزان مصرف و یارانه نفت سفید منطقه

یارانه هر ناحیه در سال 1387 رشد مصرف یارانه مصرف ) 1000 لیتر( نام ناحیه
میلیون ریال )هزار دالر( 87 86

4،560،881 490،417 4/8 1،060،670 1،011،636 مشهد
184،165 19،803 2/6 42،829 41،752 قوچان
515،514 55،432 5/0 119،887 114،199 نیشابور
57،044 6،134 -3/0 13،266 13،670 درگز

257،153 27،651 2/4 59،803 58،404 تربت جام
502،498 54،032 5/6 116،860 110،683 سبزوار
80،758 8،684 0/5 18،781 18،690 برداسکن

469،934 50،531 4/4 109،287 104،659 تربت حیدریه
207،974 22،363 4/5 48،366 46،296 کاشمر
169،300 18،204 5/5 39،372 37،321 گناباد
87،828 9،444 5/9 20،425 19،282 خواف

7،093،048 762،693 4/6 1،649،546 1،576،592 جمع منطقه

یارانه هر ناحیه در سال 1387 رشد مصرف یارانه مصرف ) 1000 لیتر( نام ناحیه
میلیون ریال )هزار دالر( 87 86
926،321 99،604 -5/4 147،035 155،479 مشهد
182،801 19،656 -7/8 29،016 31،465 قوچان
414،244 44،542 4/4 65،753 62،962 نیشابور
75،896 8،161 -15/5 12،047 14،256 درگز

391،873 42،137 -1/7 62،202 63،297 تربت جام
450،765 48،469 -10/3 71،550 79،727 سبزوار
78،599 8،451 -8/6 12،476 13،649 برداسکن

612،952 65،909 16/4 97،294 83،571 تربت حیدریه
138،701 14،914 -10/2 22،016 24،512 کاشمر
263،529 28،336 -5/1 41،830 44،075 گناباد
166،692 17،924 -7/1 26،459 28،477 خواف

3،702،371 398،104 -2/3 587،678 601،470 جمع منطقه
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میزان مصرف، رشد مصرف، یارانه و ... استان ها

استان خراسان رضوی

میزان مصرف و یارانه نفتگاز منطقه

میزان مصرف و یارانه نفتکوره منطقه

یارانه هر ناحیه در سال 1387 رشد مصرف یارانه مصرف ) 1000 لیتر( نام ناحیه
میلیون ریال )هزار دالر( 87 86

6،777،896 728،806 19/9 1،093،209 911،790 مشهد
410،936 44،187 24/2   66،280 53،368 قوچان

1،574،620 169،314 -27/6 253،971 351،018 نیشابور
92،932 9،993 23/3 14،989 12،158 درگز

470،041 50،542 2/9 75،813 73،657 تربت جام
1،121،245 120،564 -1/3 180،846 183،250 سبزوار

96،360 10،361 5/1 15،542 14،794 برداسکن
1،312،255 141،103 6/5 211،654 198،823 تربت حیدریه
215،940 23،219 12/5 34،829 30،957 کاشمر
399،888 42،999 6/0 64،498 60،836 گناباد
316،200 34،000 27/8 51،000 39،901 خواف

12،788،312 1،375،087 6/8 2،062،631 1،930،552 جمع منطقه

یارانه هر ناحیه در سال 1387 رشد مصرف یارانه مصرف ) 1000 لیتر( نام ناحیه
میلیون ریال )هزار دالر( 87 86

1،445،332 155،412 -2/0 370،598 378،100 مشهد
59،908 6،442 -3/2 15،361 15،877 قوچان

140،790 15،139 2/5 36،100 35،210 نیشابور
7،964 856 37/3 2،042 1،487 درگز

131،793 14،171 -9/8 33،793 37،468 تربت جام
437،385 47،031 28/8 112،150 87،086 سبزوار
82،715 8،894 61/5 21،209 13،133 برداسکن

199،934 21،498 -4/5 51،265 53،676 تربت حیدریه
122،191 13،139 30/5 31،331 24،007 کاشمر
91،381 9،826 21/3 23،431 19،321 گناباد
32،331 3،476 41/0 8،290 5،880 خواف

2،751،723 295،884 5/1 705،570 671،245 جمع منطقه
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آمارنامه مصرف فرآورده های نفتی انرژی زا -1387

استان خراسان رضوی

نمودار میزان یارانه بنزین موتور، نفت سفید، نفتگاز و نفتکوره استان خراسان رضوی در سال 1387

ارقام: میلیون ریال

نمودار مصرف بنزین موتور استان خراسان رضوي طی12ماهه سال 1387

   خواف       گناباد       کاشمر  تربت حیدریه  برداسکن     سبزوار    تربت جام     درگز       نیشابور      قوچان       مشهد

ارقام: هزارلیتردرسال
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میزان مصرف، رشد مصرف، یارانه و ... استان ها

استان خراسان شمالی
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آمارنامه مصرف فرآورده های نفتی انرژی زا -1387

استان خراسان شمالی

وضعیت جغرافیائی استان

استان خراسان شمالي در سال 1383 تأسیس گردیده است. این استان با مساحتی در حدود 28،434 کیلومتر 
مربع 1/7 درصد از مس��احت کل کش��ور را به خود اختصاص داده اس��ت و از نظر وسعت پانزدهمین استان 
کش��ور محس��وب می گردد. جمعیت این استان در س��ال 1387 بالغ بر818،078  نفر برآورد گردیده که1/1 
درصد از جمعیت کل کش��ور را ش��امل می شود و تراکم نس��بی جمعیت در آن 29 نفر در هر کیلومتر مربع 

می باشد.

مصرف گاز طبیعی و چهار فرآورده عمده استان

در س��ال 1387 مجموع مصرف چهار فرآورده استان شامل بنزین موتور، نفت سفید، نفتگاز و نفتكوره 703 
میلیون لیتر بوده اس��ت. این میزان مصرف 0/9 درصد مصرف کل کش��ور را ش��امل می شود و استان را در 

رتبه 27 قرار داده است.
از مجموع مصرف چهار فرآورده اس��تان 184 میلیون لیتر بنزین موتور)0/8 درصد کل کش��ور(، 130 میلیون 
لیتر نفت س��فید )1/9 درصد کل کش��ور( 301 میلیون لیتر نفتگاز )0/9 درصد کل کشور( و 85 میلیون لیتر 

نفتكوره )0/5 درصد کل کشور( بوده است.
سرانه مصرف بنزین موتور به ازاء هر نفر معادل 225 لیتر بوده که از این جهت استان در رتبه 30 قرار گرفته 
اس��ت. همچنین مصرف گاز طبیعی استان 2270 میلیون متر مكعب بوده که این میزان مصرف 1/8 درصد 

مصرف کل کشور شامل می شود و استان را در رتبه 16 قرار داده است.

یارانه چهارفرآورده عمده استان

مجموع یارانه چهار فرآورده عمده اس��تان در س��ال 1387 بالغ بر 3810 میلیارد ریال )معادل 409 میلیون 
دالر( بوده اس��ت. این میزان یارانه 0/9 درصد یارانه کل کش��ور را ش��امل می گردد و از این نظر استان در 

رتبه 27 قرار گرفته است.
از مجموع یارانه استان، سهم بنزین موتور 792 میلیارد ریال )0/8 درصد کل کشور(، نفت سفید 820 میلیارد 
ریال )1/9 درصد کل کشور(، نفتگاز 1864 میلیارد ریال )0/9 درصد کل کشور( و نفتكوره 330 میلیارد ریال 

)0/5 درصد کل کشور( بوده است.
س��رانه یارانه بنزین موتور به ازاء هر نفر 968هزار ریال می باش��د که از این حیث اس��تان در رتبه 30 قرار 

گرفته است.

برخی از مصرف کنندگان عمده انرژی استان:

- نیروگاه شیروان - نیروگاه سیكل ترکیبي شیروان 
- سیمان بجنورد
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میزان مصرف، رشد مصرف، یارانه و ... استان ها

استان خراسان شمالی

میزان مصرف و یارانه بنزین موتور منطقه

میزان مصرف و یارانه نفت سفید منطقه

میزان مصرف و یارانه نفتگاز منطقه

میزان مصرف و یارانه نفتکوره منطقه

یارانه هر ناحیه در سال 1387 رشد مصرف یارانه مصرف ) 1000 لیتر( نام ناحیه
میلیون ریال )هزار دالر( 87 86
456،978 49،137 6/6 106،274 99،695 بجنورد
153،708 16،528 7/6 35،746 33،223 اسفراین
181،353 19،500 0/6 42،175 41،912 شیروان
792،039 85،165 5/4 184،195 174،830 جمع منطقه

یارانه هر ناحیه در سال 1387 رشد مصرف یارانه مصرف ) 1000 لیتر( نام ناحیه
میلیون ریال )هزار دالر( 87 86
446،015 47،959 -3/8 70،796 73،555 بجنورد
174،510 18،765 -12/0 27،700 31،492 اسفراین
199،030 21،401 -10/9 31،592 35،476 شیروان
819،554 88،124 -7/4 130،088 140،523 جمع منطقه

یارانه هر ناحیه در سال 1387 رشد مصرف یارانه مصرف ) 1000 لیتر( نام ناحیه
میلیون ریال )هزار دالر( 87 86
678،652 72،973 -0/1 109،460 109،527 بجنورد
304،333 32،724 3/1 49،086 47،590 اسفراین
881،187 94،751 -18/6 142،127 174،547 شیروان

1،864،173 200،449 -9/3 300،673 331،664 جمع منطقه

یارانه هر ناحیه در سال 1387 رشد مصرف یارانه مصرف ) 1000 لیتر( نام ناحیه
میلیون ریال )هزار دالر( 87 86
65،918 7،088 11/3 16،902 15،190 بجنورد

190،308 20،463 7/7 48،797 45،297 اسفراین
73،359 7،888 30/8 18،810 14،386 شیروان

329،585 35،439 12/9 84،509 74،873 جمع منطقه
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آمارنامه مصرف فرآورده های نفتی انرژی زا -1387

استان خراسان شمالی

نمودار میزان یارانه بنزین موتور، نفت سفید، نفتگاز و نفتکوره استان خراسان شمالی در سال 1387

ارقام: میلیون ریال

نمودار مصرف بنزین موتور استان خراسان شمالي طی12ماهه سال 1387

               شیروان                              اسفراین                              بجنورد

ارقام: هزارلیتردرسال
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استان خوزستان

میزان مصرف، رشد مصرف، یارانه و ... استان ها
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آمارنامه مصرف فرآورده های نفتی انرژی زا -1387

استان خوزستان

وضعیت جغرافیائی استان

اس��تان خوزستان در س��ال 1316 تأسیس گردیده است. این استان با مس��احتی در حدود 64،055 کیلومتر 
مربع 3/9 درصد از مس��احت کل کشور را به خود اختصاص داده است و از نظر وسعت دهمین استان کشور 
محس��وب می گردد. جمعیت این استان در سال 1387 بالغ بر 4،322،620 نفر برآورد گردیده که6 درصد از 

جمعیت کل کشور را شامل می شود و تراکم نسبی جمعیت در آن 67 نفر در هر کیلومتر مربع می باشد.

مصرف گاز طبیعی و چهار فرآورده عمده استان

در سال 1387 مجموع مصرف چهار فرآورده استان شامل بنزین موتور، نفت سفید، نفتگاز و نفتكوره 4354 
میلیون لیتر بوده اس��ت. این میزان مصرف 5/3 درصد مصرف کل کش��ور را ش��امل می شود و استان را در 

رتبه 5 قرار داده است.
از مجموع مصرف چهار فرآورده اس��تان 1265 میلیون لیتر بنزین موتور)5/2 درصد کل کش��ور(، 75 میلیون 
لیتر نفت سفید )1/1 درصد کل کشور( 2227 میلیون لیتر نفتگاز )6/6 درصد کل کشور( و 774 میلیون لیتر 

نفتكوره )4/5 درصد کل کشور( بوده است.
سرانه مصرف بنزین موتور به ازاء هر نفر معادل 293 لیتر بوده که از این جهت استان در رتبه 18 قرار گرفته 
است. همچنین مصرف گاز طبیعی استان 10،797 میلیون متر مكعب بوده. که این میزان مصرف 8/8 درصد 

مصرف کل کشور شامل می شود و استان را در رتبه 3 قرار داده است.

یارانه چهارفرآورده عمده استان

مجموع یارانه چهار فرآورده عمده استان در سال 1387 بالغ بر 22،746 میلیارد ریال )معادل 2445 میلیون 
دالر( بوده اس��ت. این میزان یارانه 5/4 درصد یارانه کل کش��ور را ش��امل می گردد و از این نظر استان در 

رتبه 5 قرار گرفته است.
از مجموع یارانه اس��تان، س��هم بنزین موتور 5438 میلیارد ریال )5/2 درصد کل کش��ور(، نفت سفید 470 
میلیارد ریال )1/1 درصد کل کشور(، نفتگاز 13،806 میلیارد ریال )6/6 درصد کل کشور( و نفتكوره 3019 

میلیارد ریال )4/5 درصد کل کشور( بوده است.
س��رانه یارانه بنزین موتور به ازاء هر نفر 1239هزار ریال می باش��د که از این حیث اس��تان در رتبه 20 قرار 

گرفته است.

برخی از مصرف کنندگان عمده انرژی استان:

- نیروگاه رامین- نیروگاه آبادان- نیروگاه شهید مدحج - نیروگاه خرمشهر
- سیمان خوزستان )رامهرمز( - سیمان بهبهان- سیمان کارون )مسجد سلیمان( 
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استان خوزستان

میزان مصرف و یارانه بنزین موتور منطقه

میزان مصرف و یارانه نفت سفید منطقه

یارانه هر ناحیه در سال 1387 رشد مصرف یارانه مصرف ) 1000 لیتر(
نام ناحیه

میلیون ریال )هزار دالر( 87 86
2،054،467 220،910 2/3 477،783 466،875 اهواز
186،482 20،052 -1/7 43،368 44،110 مسجدسلیمان
439،047 47،209 -4/0 102،104 106،340 اندیمشک
279،027 30،003 2/4 64،890 63،345 شوشتر
260،602 28،022 1/9 60،605 59،473 بهبهان
386،587 41،569 3/3 89،904 87،028 رامهرمز
581،330 62،509 3/3 135،193 130،917 دزفول
458،169 49،266 0/2 106،551 106،301 آبادان
456،836 49،122 4/6 106،241 101،529 ماهشهر
162،837 17،509 3/5 37،869 36،582 امیدیه
172،507 18،549 -5/6 40،118 42،495 خرمشهر

5،437،892 584،720 1/6 1،264،626 1،244،995 جمع منطقه

یارانه هر ناحیه در سال 1387 رشد مصرف یارانه مصرف ) 1000 لیتر( نام ناحیه
میلیون ریال )هزار دالر( 87 86
27،392 2،945 -58/2 4،348 10،392 اهواز
46،324 4،981 -13/2 7،353 8،467 مسجدسلیمان
75،159 8،082 -0/2 11،930 11،949 اندیمشک
40،131 4،315 -17/0 6،370 7،674 شوشتر
39،753 4،275 -13/6 6،310 7،303 بهبهان

100،573 10،814 -12/2 15،964 18،184 رامهرمز
83،040 8،929 -7/1 13،181 14،192 دزفول
28،848 3،102 -36/2 4،579 7،172 آبادان
20،450 2،199 26/3 3،246 2،570 ماهشهر
2،419 260 -39/8 384 638 امیدیه
6،168 663 -31/6 979 1،431 خرمشهر

470،257 50،565 -17/0 74،644 89،972 جمع منطقه

میزان مصرف، رشد مصرف، یارانه و ... استان ها
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آمارنامه مصرف فرآورده های نفتی انرژی زا -1387

استان خوزستان

میزان مصرف و یارانه نفتگاز منطقه

میزان مصرف و یارانه نفتکوره منطقه

یارانه هر ناحیه در سال 1387 رشد مصرف یارانه مصرف ) 1000 لیتر( نام ناحیه
میلیون ریال )هزار دالر( 87 86

4،730،513 508،657 0/6 762،986 758،072 اهواز
260،388 27،999 0/8 41،998 41،665 مسجدسلیمان

1،702،315 183،045 16/0 274،567 236،670 اندیمشک
638،464 68،652 -0/6 102،978 103،558 شوشتر
535،091 57،537 0/7 86،305 85،723 بهبهان
831،693 89،429 6/4 134،144 126،095 رامهرمز
726،795 78،150 -1/7 117،225 119،213 دزفول

1،504،870 161،814 19/4 242،721 203،347 آبادان
1،844،512 198،335 31/2 297،502 226،794 ماهشهر
343،548 36،941 9/0 55،411 50،825 امیدیه
688،299 74،011 8/9 111،016 101،988 خرمشهر

13،806،489 1،484،569 8/4 2،226،853 2،053،950 جمع منطقه

یارانه هر ناحیه در سال 1387 رشد مصرف یارانه مصرف ) 1000 لیتر( نام ناحیه
میلیون ریال )هزار دالر( 87 86

2،045،967 219،996 10/5 524،607 474،628 اهواز
233،692 25،128 -12/8 59،921 68،704 مسجدسلیمان
90،835 9،767 11/0 23،291 20،987 اندیمشک

171،998 18،494 22/4 44،102 36،037 شوشتر
87،711 9،431 -4/1 22،490 23،441 بهبهان
35،857 3،856 -63/7 9،194 25،357 رامهرمز

105،901 11،387 1/4 27،154 26،790 دزفول
3،475 374 161/3 891 341 آبادان

213،669 22،975 109/3 54،787 26،174 ماهشهر
6،728 723 -9/8 1،725 1،912 امیدیه

23،599 2،538 40/8 6،051 4،298 خرمشهر
3،019،431 324،670 9/2 774،213 708،669 جمع منطقه
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استان خوزستان

نمودار میزان یارانه بنزین موتور، نفت سفید، نفتگاز و نفتکوره استان خوزستان در سال 1387

ارقام: میلیون ریال

نمودار مصرف بنزین موتور استان خوزستان طی12ماهه سال 1387

   خرمشهر        امیدیه       ماهشهر         آبادان         دزفول       رامهرمز        بهبهان         شوشتر       اندیمشک  مسجدسلیمان    اهواز

ارقام: هزارلیتردرسال

میزان مصرف، رشد مصرف، یارانه و ... استان ها
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