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  تعاريف و مفاهيم
 

مخلوطي از پروپان و بوتان نرمال است كه دراثر شرايط محيط و مصرف، نسـبت   :گاز مايع
پوند بر ايـنچ   110تا  100حجمي اين دو ماده در مخلوط تغيير يافته و تحت فشاري حدود 

  .صورت مايع در مي آيده مربع ب
ايزومره با نسـبتهاي متفـاوت كـه    طور عمده حلقوي و ه تركيبي از هيدروكربورهاي ب :بنزين

  .شودبراي افزايش درجه آرام سوزي آن از تركيبات آلي به آن اضافه مي
آنها همان نفت است كه بـا   يهمواد سازند. داراي انواع مختلفي است :سوخت هاي هواپيما

اضافه كردن مواد افزودني مانند ممانعت كننده از ايجـاد زنـگ، خـوردگي و كـاهش ميـزان      
  .براي سوخت موتور هواپيما مناسب مي گردد ،صي هاناخال

برشي ازنفت خام، متشكل از سه نوع هيدروكربور پارافيني، نفتيني و ارومـاتيكي   :نفت سفيد
اين فرآورده به عنوان سوخت گرمايشي به كـار مـي رود و يكـي از مـواد اصـلي      . مي باشد

  .سوخت موتورهاي جت است يتشكيل دهنده
فرآورده ايست كه بعداز برش نفت سفيد به دست مي آيد و به عنـوان   ):گازوئيل(نفت گاز 

سوخت ماشين آالت كشاورزي و صـنعتي و برخـي از وسـايل حمـل و نقـل و تاسيسـات       
  .رودكار ميه حرارتي ب

بـه  . از بازمانده تقطير نفت خام در برجهاي تقطير پااليشگاه به دسـت مـي آيـد    :نفت كوره
سوزد و به عنوان سوخت نيروگاه هاي هيدروكربورهاي سنگين به آساني نميدليل دارابودن 

  .برق و كشتي ها و در واحدهاي صنعتي مورد استفاده قرار مي گيرد
ـ  المواد نفتي معمـو  يمكانهايي كه در جايگاه هاي عرضه :مخازن مواد سوختي صـورت  ه ب

ــوختي    ــواد سـ ــداري مـ ــت نگهـ ــي جهـ ــورد  ،دفنـ ــرد  مـ ــي گيـ ــرار مـ ــتفاده قـ .اسـ
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  در شهر اهواز  )ميليون ليتر(مصرف انواع فرآورده هاي نفتي در ناحيه مركزي - 6- 1

)تن(گاز مايعشرح

سوخت 
   هواپيما

متر (
)مكعب

  قير
)كيلو ( 

نفت گاز 
 )متر مكعب(

نفت كوره  
متر (

)مكعب

 686,479 1,774,053 109,453 60,931 195,832استان خوزستان

 263,476 301,864 - 42,633 60,731شهراهواز

  
  )ادامه(در شهر اهواز  )ميليون ليتر( مصرف انواع فرآورده هاي نفتي در ناحيه مركزي- 6- 1

شرح
روغنهاي موتور و 

)متر مكعب(صنعتي    
بنزين       

)متر مكعب(
متر (نفت سفيد   
 )مكعب

  ساير فرآورده ها
)ليتر ( 

 80,675 98,419 1,282,227  - استان خوزستان
 - 420,7321,992  - شهراهواز

  1388سالنامه استانداري سال : مأخذ

  تعداد انواع انشعاب واگذار شده و تعداد مصرف كننده و ميزان مصرف گاز طبيعي- 6- 2
 تعداد مصرف كننده تعداد انشعاب

 مصرف گاز طبيعي 
خانگي و  )هزار  مترمكعب(

 تجاري
 صنعتي تجاري خانگي صنعتي

131,927129177,7084,8561295,999,200,000
  1388سالنامه استانداري سال : مأخذ
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  در سطح شهر اهوازتعدادجايگاه هاي فروش مواد سوختي - 6- 3

 

 

 منطقه خوزستان  –شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران : مأخذ          

  
  1388در سال  در سطح شهر اهوازتعدادجايگاه هاي فروش مواد سوختي - 6- 1

  
            

  6-3جدول : بنام    
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  88سوختي شهر اهوازدر سال موادفروشهايجايگاهتعدادومخازنظرفيت- 6- 4

  شرح
تعداد پمپمخازن مواد سوختي

تعداد شعب 
فروش نفت تعداد

ظرفيت 
)مترمكعب(

نفت گازبنزين
 نفت
سفيد

 332 33 290 19,889 539 415استان خوزستان
 8 1 64 147 4,364 91شهراهواز

  1388سالنامه استانداري سال : مأخذ

  1388تا  1384در شهر اهواز از سال  CNGتعداد ايستگاههاي - 6- 5
  1388  1387  1386  1385  1384  سال

  CNG0  0  5  8  9تعداد ايستگاههاي 

به بهره برداري رسيده اند و مابقي دومنظوره  86بوده كه در سال  CNGوق تك منظوره  دو باب از جايگاه هاي ف*
  .مي باشند

  منطقه خوزستان  –شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران : مأخذ

  1388در شهر اهواز در سال   CNGتعداد ايستگاههاي -2-6

  
6-5جدول : مبنا   
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  1388در شهر اهواز در سال ميزان مصرف گاز توسط مشتركين به تفكيك ماه - 6- 6
  )هزارمترمكعب (مصرف كل ماه

 12,805,700خوزستاناستان 

  5,999,181  شهراهواز

 474,600فروردين

 473,800ارديبهشت

 482,300خرداد

 502,200تير

 615,700مرداد

 610,800شهريور

 459,500مهر

 442,800آبان

 427,600آذر

 495,581دي

 504,200بهمن

 510,100اسفند

  منطقه خوزستان  –شركت ملي گاز ايران : مأخذ           
  



 
 

  1388در شهر اهواز در سال ميزان مصرف گاز توسط مشتركين به تفكيك ماه  - 6- 3

 

  6-6جدول : مبنا   
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