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تعاریف و مفاهیم

گاز مایع: مخلوطی از پروپان و بوتان نرمال است که دراثر شرایط محیط و مصرف، نسبت حجمی این دو ماده در مخلوط 
تغییر یافته و تحت فشاری حدود 100 تا 110 پوند بر اینچ مربع به صورت مایع در می آید.

بنزین: ترکیبی از هیدروکربورهای به طور عمده حلقوی و ایزومره با نسبت های متفاوت که برای افزایش درجه آرام سوزی 
آن از ترکیبات آلی به آن اضافه می شود.

سوخت های هواپیما: دارای انواع مختلفی است. مواد سازنده ی آنها همان نفت است که با اضافه کردن مواد افزودنی مانند 
ممانعت کننده از ایجاد زنگ، خوردگی و کاهش میزان ناخالصی ها، برای سوخت موتور هواپیما مناسب می گردد.

نفت سفید: برشی ازنفت خام، متشکل از سه نوع هیدروکربور پارافینی، نفتینی و اروماتیکی می باشد. این فرآورده به عنوان 
سوخت گرمایشی به کار می رود و یکی از مواد اصلی تشکیل دهنده ی سوخت موتورهای جت است.

نفت گاز )گازوئیل(: فرآورده ایست که بعداز برش نفت سفید به دست می آید و به عنوان سوخت ماشین آالت کشاورزی 
و صنعتی و برخی از وسایل حمل و نقل و تاسیسات حرارتی به کار می رود.

نفت کوره: از بازمانده تقطیر نفت خام در برجهای تقطیر پاالیشگاه به دست می آید. به دلیل دارابودن هیدروکربورهای 
سنگیـن به آسانی نمی سوزد و به عنـوان سوخت نیروگـاه های بـرق و کشتی ها و در واحدهای صنعتی مـورد استفاده قرار

 می گیرد.

مخازن مواد سوختی: مکانهایی که در جایگاه های عرضه ی مواد نفتی معموال به صورت دفنی جهت نگهداری مواد سوختی، 
مورد استفاده قرار می گیرد.

مصرف کننده: منظور از مصرف کننده مشترکینی هستند که از شرکت گاز کد اشتراک دریافت کرده اند.

تعداد انشعابات: منظور از انشعاب، خطوط منشعب شده از شبکه زیر زمینی جهت مشترکین می باشد. هر چه میانگین تعداد 
مشترکین یک انشعاب بیشتر باشد، کارایی باالتری را در استفاده از منابع نشان می دهد. 
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6 - 1 - مصرف انواع فرآورده های نفتی)میلیون لیتر( در  شهر اهواز

گـاز سـال
مایع)تن(

سوخت 
هواپیما

بنزین 
معمولی

بنزین
 سوپـر

نفت
 گـاز

نفت
 سفیـد

نفت
 کـوره

138914462743360467133178

139011643238384406111870

139132872403934471721102

1392-39878541496481138

139312031939399496870.8992
  مأخذ: شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران - منطقه خوزستان

6 - 1 - سهم مصرف انواع فرآورده های نفتی)میلیون لیتر( در  شهر اهواز در سال1393  

                             مبنا: جدول 6 - 1

6 - 2 - تعداد جایگاه های فروش مواد سوختی در سطح شهر اهواز در سال 1393 

جایگاه های جایگاه های دولتیجایگاه
خصوصی*

شعب فروش 
نفت)خصوصی(

جایگاه های 
گاز مایع

3-325تعداد
 مأخذ: شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران - منطقه خوزستان

*از تعداد 25 باب جایگاه های خصوصی، تعداد 8 باب عالوه بر مواد نفتی CNG نیز توزیع می نمایند.
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6 - 3 - میزان مصرف گاز مایع و گاز طبیعی معادل یک لیتر بنزین معمولی در سال1393 

مقدار مصرفواحـدنام حامل انرژی

)LPG(کیلوگرمگاز مایع-

)CNG(2253/263/259متـرمکعبگاز طبیعی
مأخذ: شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران - منطقه خوزستان

6 - 4 - میزان مصرف سوخت خودروهای سبک  شهر اهواز در سال1393

بنزین سوپر هزار لیتربنزین معمولی هزار لیترگاز طبیعي )CNG(تنگاز مایع )LPG(تنشـرح

11549471139949-مقدار مصرف
مأخذ: شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران - منطقه خوزستان

6 - 5 - تعداد ایستگاه های CNG و پمپ بنزین در شهر اهواز 93 - 1389 

13891390139113921393سـال

*CNG 1919191919تعداد ایستگاه

1717201920تعداد جایگاه بنزین
مأخذ: شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران - منطقه خوزستان

از 19 باب جایگاه CNG ، 11 باب تک منظوره و 8 باب دو منظوره می باشند.

6 - 2 - توزیع ایستگاه های CNG و پمپ بنزین در شهر اهواز 93 - 1389

                             مبنا: جدول 6 - 5
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6 - 6 - ظرفیت مخازن و تعداد جایگاه های فروش مواد سوختی در شهر اهواز 93 - 1389

سـال
تعداد پمپمخازن مـواد سوختی

نفت گازبنزین سوپربنـزینظرفیت )مترمکعب(تعداد

1389984679000172576

13909846790001721676

139110449790001821878

13929441491931178

13939642492021178
مأخذ: شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران- منطقه خوزستان

6 - 7 - فهرست جایگاه هاي گاز طبیعي فشرده شهر اهواز در سال 1393

تعداد نازلموقعیـتنام جایـگاهردیف
12بلوار سپیدار- جنب آتش نشانی سازمان اتوبوسرانیسپیدار)شهید رجایی(1
12سه راه خرمشهر جنب ترمینال 17 گانهقـدس2
6جاده سپیدار- جنب ترمینال شرقترمینال شـرق3
6گلستان خ کارگرشرقی جنب میدان کارگرمیـدان کارگر4
6جاده اهواز- خرمشهر- جنب معاینه فنی شهرداریمعاینـه فنی5
24جنب شهرک ملی حفاریگلـف)خلیج فارس(6
8سه راه خرمشهر-نرسیده به فلکه سیاحیمحـرابی7
20انتهای بلوار گلستان-روبروی بیمارستان بقاییگلسـتان8
20پلیس راه قدیم اهواز-اندیمشکجـاللی9
16جنب روستای مالشیههاشـمی10
6جنب پدافند هوایی- روبروی کیانشهرتاکسیـرانی11
22سه راه خرمشهر- جنب باسکول توحیدعباسی اصـل12
12انتهای شرقی خیابان امام خمینیبعثـت13
16جاده اهواز به سمت پلیس راه اهواز اندیمشک روبروی کیانشهرفجـر14
12جنب شهرک کیانشهر- جاده کمربندی اهواز-اندیمشککیانشـهر15
6جنب سازمان فنی حرفه ایفنی و حـرفه ای16
6بلوار پاسداران روبروی کوی ملتملت )الغدیر(17
8اهواز- پدافند هوایی روبروی کیانشهرشهید ستاری18
16جاده شهرک نفت جنب شهرک نفت نفت شهید تند گویان19

مأخذ: شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران - منطقه خوزستان
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6 - 8 - فهرست و مشخصات جایگاه هاي بنزین  شهر اهواز در سال 1393

فرآورده هاي توزیعيتعداد نازلآدرس جایـگاهنام جایـگاهردیف

بنزین9انتهای جنوبی- خیابان شریعتیولید ساعدی1

بنزین8خیابان خشایار- خیابان غزنویغزنـوی2

بنزین10کیان آباد نبش 18متری اول غربی کیان آباد3

بنزین24جنب پل سومکیانپـارس4

بنزین20بلواربهبهانی جنب مسجدجزایریجایگاه 3 شرکتی5

بنزین10خیابان آزادگانجایگاه 2 شرکتی6

بنزین10فلکه ساعتجایگاه 1 شرکتی7

بنزین16بلوار سپیدارسپیـدار8

بنزین8بلوارفرهنگیاننصـر9

بنزین12جنب پل پنجمسـاکی10

بنزین و نفت گاز18کیلومتر10جاده اهواز- حمیدیهعیـن 112

بنزین12 کوی انقالب- خیابان سروشسـروش12

بنزین16جاده ساحلی بعد ازپارک قوریکعبی ساحلی13

بنزین18ابتدای جاده ماهشهرقائـم14

بنزین10خیابان کارگر شرقی تقاطع خیابان نسترنحمیـد15

بنزین و نفت گاز18جنب کارخانه آرد جنوبجنـوب16

بنزین و نفت گاز8سه راه خرمشهر جنب فلکه سیاحیوحـدت17

بنزین12جنب پدافند هوایی روبروی کیانشهرپدافنـد18

بنزین10انتهای خیابان امام -زیباشهرفتـوحی19

بنزین 8سلیم آباد روبروی کارخانه آرد جنوبمـرادپور20

بنزین و نفت گاز12پلیس راه اهواز سربندرنظـری21
مأخذ: شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران - منطقه خوزستان
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6 - 9 - میزان مصرف گاز توسط مشترکان )هزارمترمکعب( 93 - 1389

مصرف سـال
خانگی

مصرف 
تجاری

مصرف صنعتی 
جمع    عمومیکشـاورزینیـروگاهی

1389222466776495126198--5426313

13903617751088184623669--5094262

13912183831617904960224543186405359580

1392243279383964372640--4654315

1393226.18823.8754850382731171035118261
شرکت ملی گاز ایران- منطقه خوزستان

6 - 3 - سهم مصارف مختلف گاز در شهر اهواز در سال 1393 

                              مبنا: جدول 6 - 9

6 - 10 - تعداد انواع انشعاب واگذار شده و تعداد مصرف کننده و میزان مصرف گاز طبیعی در شهر اهواز سال 1393

مصرف گاز طبیعیتعداد مصرف کنندهتعداد انشعاب
صنـعتیتجـاریخانگیصنـعتیخانگی و تجاری )هزار  مترمکعب(

506371390135975118261
 شرکت ملی گاز ایران- منطقه خوزستان

    

4% 0%

96%

0%0%

مصرف خانگی مصرف تجاری صنعتی مصرف  کشاورزی عمومی
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6 - 11 - میزان مصرف گاز توسط مشترکین به تفکیک ماه در شهر اهواز )هزارمترمکعب (1390-93  

سـال1393سـال 1392سـال1391سـال1390مـاه

461494538452477219498283فروردین

473096467932397811460135اردیبهشت

461191453231380829478542خرداد

228868530384423409483613تیر

505544512478416819507410مرداد

569044481762364768430710شهریور

404485475289354655413059مهر

374705449076419743378540آبان

476207366214400701316221آذر

397980351237312495387160دی

362359353061332917414894بهمن

379289380464372949349694اسفند

5094262535958046543155118261جمع
شرکت ملی گاز ایران- منطقه خوزستان

6 - 4 - مقایسه مصرف گاز توسط مشترکین به تفکیک ماه در شهر اهواز در سال های 93 - 1390

                        مبنا:  جدول 6 - 11
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