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استان یزد

وضعیت جغرافیائی استان

استان یزد  در سال 1352 تأسیس گردیده است. این استان با مساحتی در حدود 129،285 کیلومتر مربع 7/9 
درصد از مساحت کل کشور را به خود اختصاص داده است و از نظر وسعت چهارمین استان کشور محسوب 
می گردد. جمعیت این استان در سال 1387 بالغ بر 1،009،285 نفر برآورد گردیده که 1/4 درصد از جمعیت 

کل کشور را شامل می شود و تراکم نسبی جمعیت در آن  8 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 2397 
میلیون لیتر بوده اس��ت. این میزان مصرف 2/9 درصد مصرف کل کش��ور را ش��امل می شود و استان را در 

رتبه 14 قرار داده است.
از مجموع مصرف چهار فرآورده اس��تان 442 میلیون لیتر بنزین موتور )1/8 درصد کل کشور(، 123 میلیون 
لیتر نفت سفید )1/8 درصد کل کشور( 1207 میلیون لیتر نفتگاز )3/6 درصد کل کشور( و 619 میلیون لیتر 

نفتكوره )3/6درصدکل کشور( بوده است.
سرانه مصرف بنزین موتور به ازاء هر نفر معادل 438 لیتر بوده که از این جهت استان در رتبه 2 قرار گرفته 
اس��ت. همچنین مصرف گاز طبیعی استان 2175 میلیون متر مكعب بوده که این میزان مصرف 1/8 درصد 

مصرف کل کشور مي باشد و استان را در رتبه 17 قرار داده است.

یارانه چهارفرآورده عمده استان

مجموع یارانه چهار فرآورده عمده استان در سال 1387 بالغ بر 12،576 میلیارد ریال )معادل 1352 میلیون 
دالر( بوده اس��ت. این میزان یارانه 3 درصد یارانه کل کش��ور را شامل می گردد و از این نظر استان در رتبه 

14 قرار گرفته است.
از مجموع یارانه اس��تان، س��هم بنزین موتور 1900 میلیارد ریال )1/8 درصد کل کش��ور(، نفت سفید 774 
میلیارد ریال )1/8 درصد کل کش��ور(، نفتگاز 7482 میلیارد ریال )3/6 درصد کل کش��ور( و نفتكوره 2413 

میلیارد ریال )3/6 درصد کل کشور( بوده است.
س��رانه یارانه بنزین موتور به ازاء هر نفر 1883هزار ریال می باش��د که از این حیث اس��تان در رتبه 2 قرار 

گرفته است.

برخی از مصرف کنندگان عمده انرژی استان:

- نیروگاههای گازی و سیكل ترکیبی یزد

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



284

آمارنامه مصرف فرآورده های نفتی انرژی زا -1387

استان یزد

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

1،047،828 112،670 4/0 243،681 234،249 یزد
123،178 13،245 -3/2 28،646 29،601 تفت
77،585 8،342 5/5 18،043 17،102 ابرکوه

244،735 26،316 11/0 56،915 51،255 اردکان
90،291 9،709 7/6 20،998 19،508 بافق

188،731 20،294 5/3 43،891 41،673 مهریز
127،826 13،745 11/6 29،727 26،627 طبس

1،900،174 204،320 5/2 441،901 420،015 جمع منطقه

یارانه هر ناحیه در سال 1387 رشد مصرف یارانه مصرف ) 1000 لیتر( نام ناحیه
میلیون ریال )هزار دالر( 87 86
161،129 17،326 -3/8 25،576 26،586 یزد
104،536 11،240 -11/8 16،593 18،807 تفت
60،751 6،532 -1/9 9،643 9،832 ابرکوه
46،343 4،983 -17/0 7،356 8،858 اردکان

117،923 12،680 7/6 18،718 17،400 بافق
110،080 11،837 -8/1 17،473 19،006 مهریز
173،370 18،642 2/9 27،519 26،741 طبس
774،131 83،240 -3/4 122،878 127،230 جمع منطقه
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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

3،466،265 372،717 -5/1 559،075 589،074 یزد
589،409 63،377 9/2 95،066 87،043 تفت
244،317 26،271 10/2 39،406 35،744 ابرکوه
983،140 105،714 28/0 158،571 123،894 اردکان
500،836 53،853 21/1 80،780 66،692 بافق

1،078،329 115،949 6/4 173،924 163،477 مهریز
619،771 66،642 10/5 99،963 90،482 طبس

7،482،067 804،523 4/4 1،206،785 1،156،406 جمع منطقه

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

1،805،267 194،115 16/1 462،889 398،732 یزد
11،049 1،188 -2/4 2،833 2،903 تفت
13،728 1،476 5/1 3،520 3،350 ابرکوه

247،046 26،564 -0/3 63،345 63،527 اردکان
53،945 5،801 49/1 13،832 9،274 بافق

252،065 27،104 191/9 64،632 22،143 مهریز
29،870 3،212 8/5 7،659 7،061 طبس

2،412،969 259،459 22/0 618،710 506،990 جمع منطقه

میزان مصرف، رشد مصرف، یارانه و ... استان ها
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نمودار میزان یارانه بنزین موتور، نفت سفید، نفتگاز و نفتکوره استان یزد در سال 1387

ارقام: میلیون ریال

نمودار مصرف بنزین موتور استان یزد طی12ماهه سال 1387

      طبس            مهریز            بافق            اردکان          ابرکوه            تفت             یزد

ارقام: هزارلیتردرسال
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