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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 نسبتهای 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 ای است 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 
سنگین به آسانی نمی سوزد و به عنوان سوخت نیروگاه های برق و کشتی ها و در واحدهای صنعتی مورد 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. 

فصل ششم
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6 - 1 - مصرف انواع فرآورده های نفتی در  شهر اهواز )میلیون لیتر(

سال
سوخت گاز مایع

هواپیما
بنزین 
معمولی

بنزین 
سوپر

نفت 
گاز

نفت 
سفید

نفت 
کوره )میلیون لیتر()تن(

138693.08312431430186779471

138791.42312231429186372521

1388140.62918842381415962281

1389144.62719343359466621231
مأخذ: شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران – منطقه خوزستان

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

                     مبنا: جدول 6 - 1

6 - 2 - مصرف بنزین )معمولی و سوپر( و نفت گاز در شهر اهواز)میلیون لیتر(

         
نفت و گاز                         مبنا: جدول 6 - 1
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6 - 2 - ظرفیت مخازن و تعداد پمپ های فروش مواد سوختی در شهر اهواز

سال
تعداد پمپمخازن مواد سوختی

نفت گازبنزین سوپربنزینظرفیت )مترمکعب(تعداد

1386803.644.0001261641

1387873.959.0001381655

1388934.229.0001501667

1389984.679.0001721676
مأخذ: شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران – منطقه خوزستان

6 - 3 - تعداد جایگاه های فروش مواد سوختی در سطح شهر اهواز

تعداد جایگاههای سال
دولتی

تعداد جایگاههای 
خصوصی

تعداد شعب فروش نفت 
)خصوصی(

تعداد جایگاههای 
گاز مایع

138553083

138653183

138753183

138852383

1389122461
مأخذ: شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران – منطقه خوزستان

6 - 3 - توزیع جایگاه های فروش مواد سوختی در سطح شهر اهواز

                  مبنا: جدول 6 -  3
فصل ششم
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6 - 4 - تعداد جایگاه های فروش مواد سوختی کالن شهر در سال 1389
جایگاه خصوصیجایگاه دولتیشرح

81منحصراً گاز

412منحصراً بنزین

09گاز و بنزین

)LPG و CNG( 01 منحصراً گاز و گاز مایع

01منحصراً بنزین و نفت گاز

1224جمع
مأخذ: شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران – منطقه خوزستان

6 - 5 - میزان مصرف گاز مایع و گاز طبیعی معادل یک لیتر بنزین معمولی 
مقدار مصرفواحدنام حامل انرژی

)LPG(0.75کیلو گرمگاز مایع

)CNG(0.91مترمکعبگاز طبیعی
مأخذ: آمارنامه شهراصفهان سال1389

6 - 6 - میزان مصرف سوخت خودروهای سبک  شهر اهواز در سال 1389
بنزین سوپربنزین معمولیگاز طبیعي )CNG(گاز مایع )LPG(شرح

338.923.000 مقدار مصرف
تن

 122.166.530
کیلوگرم

 839.474
مترمکعب

 60.885
مترمکعب

مقدار مصرف 
839608 - 451.897)معادل میلیون لیتر بنزین(

مأخذ: شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران – منطقه خوزستان

نفت و گاز
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6 - 7 - تعداد ایستگاههای CNG و پمپ بنزین در شهر اهواز 
13851386138713881389سال

CNG 810121519تعداد ایستگاههای

1313141617تعداد پمپ بنزین
مأخذ: شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران – منطقه خوزستان

6 - 4 - توزیع ایستگاههای CNG و پمپ بنزین در شهر اهواز 

            مبنا: جدول 6 -  7

فصل ششم
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6 - 8 - فهرست جایگاه هاي گاز طبیعي فشرده )CNG( شهر اهواز

فرآورده هاي موقعیتنوع مالکیتنام جایگاهردیف
تعداد نازلتوزیعي

16گازبلوار سپیداردولتیسپیدار1

12گازبلوار قدسدولتیقدس2

16گازجاده فرودگاهدولتیشهرك نفت3

6گازجنب ترمینال شرقدولتیترمینال شرق4

6گازبلوار آیت ا... بهبهانیدولتیبهبهانی5

6گازفلکه فرهنگ شهردولتیمیدان کارگر6

جاده اهواز -  خرمشهر -  دولتیمعاینه فنی7
6گازجنب خدمات موتوری

24گازجنب شهرك ملی حفاریدولتیگلف8

8گاز و مواد نفتیسه راه خرمشهرخصوصیمهرابی9

4گاز و مواد نفتیانتهای بلوار گلستانخصوصیگلستان10

4گاز و مواد نفتیابتدای جاده اندیمشکخصوصیجاللی11

4گاز و مواد نفتیجنب روستای مالشیهخصوصیهاشمی12

4گاز و مواد نفتیجنب پدافند هواییخصوصیتاکسیرانی13

6گاز و مواد نفتیجنب باسکول توحیدخصوصیعباسی اصل14

4گاز و مواد نفتیجاده کوت عبدا...خصوصیغفاری15

4گاز و مواد نفتیانتهای شرقی خیابان امامخصوصیبعثت16

4گاز و مواد نفتیکمربندی صنایع فوالدخصوصیحامد17

4گاز و مواد نفتیجنب پدافند هواییخصوصیفجر18

8گاز و مواد نفتیجنب شهرك کیانشهرخصوصیکیانشهر19
مأخذ: شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران – منطقه خوزستان

نفت و گاز
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6 - 9 - فهرست و مشخصات جایگاه هاي بنزین  شهر اهواز در سال 1389

فرآورده هاي تعداد نازلآدرس جایگاهنوع ماکلیتنام جایگاهردیف
توزیعي

انتهای جنوبی -  خیابان خصوصیساعدی1
بنزین10شریعتی

کوی انقالب -  خیابان خصوصیغزنوی2
بنزین8غزنوی

بنزین14جنب اسالم آبادخصوصیمرعشی3

بنزین24جنب پل سومخصوصیخالدی4

بنزین10نبش خیابان کیان آبادخصوصیکیان آباد5

بنزین10جنب راه بند زیباشهرخصوصیفتوحی6

جایگاه 5 7
بنزین14دروازه -  خیابان صباحیدولتیشرکتی

جایگاه 3 8
بنزین20چهار راه آباداندولتیشرکتی

جایگاه 2 9
بنزین8خیابان آزادگاندولتیشرکتی

جایگاه 1 10
بنزین8فلکه ساعتدولتیشرکتی

بنزین16بلوار سپیدارخصوصیسپیدار11

بنزین12روبروی کوی ملتخصوصینصر12

بنزین12جنب پل پنجمخصوصیساکی13

بنزین و نفت 16جنب روستای عین 2خصوصیعین 142
گاز

کوی انقالب -  خیابان خصوصیسروش15
بنزین14سروش

بنزین14جاده ساحلیخصوصیکعبی16

بنزین14ابتدای جاده ماهشهرخصوصیقائم17
مأخذ: شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران – منطقه خوزستان

نفت و گاز



فصل ششم98



99

6 - 10 - میزان مصرف گاز توسط مشترکان در شهر اهواز )هزارمترمکعب(
جمعمصرف صنعتی- نیروگاهیمصرف تجاریمصرف خانگیسال

1387216.72154.7105.430.5305.701.961

1388234.36256.0675.708.7535.999.181

1389222.46677.6496.205.4076.505.522
مأخذ: شرکت ملی گاز ایران – منطقه خوزستان

6 - 5 - سهم مصارف مختلف گاز در شهر اهواز در سال 1389

                مبنا: جدول 6 -  10

6 - 11 - تعداد انواع انشعاب واگذار شده و تعداد مصرف کننده و میزان مصرف گاز طبیعی در شهر اهواز 
سال 1389

مصرف گاز طبیعی تعداد مصرف کنندهتعداد انشعاب
)هزار  مترمکعب( صنعتیتجاریخانگیصنعتیخانگی و تجاری

2.3211210.524392126.505.522
مأخذ: شرکت ملی گاز ایران – منطقه خوزستان

نفت و گاز
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6 - 12 - میزان مصرف گاز توسط مشترکین به تفکیک ماه در شهر اهواز )هزارمترمکعب (
13881389ماه

474.600565.259فروردین

473.800549.208اردیبهشت

482.300548.974خرداد

502.200615.770تیر

615.700603.614مرداد

610.800608.503شهریور

459.500566.672مهر

442.800534.572آبان

427.600428.248آذر

495.581490.153دی

504.200470.328بهمن

510.100524.221اسفند

5.999.1816.505.522جمع
مأخذ: شرکت ملی گاز ایران – منطقه خوزستان

6 - 6- مقایسه مصرف گاز توسط مشترکین به تفکیک ماه در شهر اهواز در سالهای 88 و 89

                مبنا: جدول 6 -  12

فصل ششم


