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  مقدمه
به  عمدتاً ناشي از رشد مصارف نهايي انرژي 1389تا سال  1368افزايش مصرف نهايي انرژي از سال 

اجراي قانون بعد از  ها بخشترتيب البته . استبوده  و صنعت تجاري ،خانگي ،نقل حمل و يها بخشدر  ترتيب
تغيير يافته است و و صنعت حمل و نقل  ،تجاري ،خانگيبه صورت  1389در اواخر سال  هاي هدفمندي يارانه

از آنجايي كه مصرف . يافته است كاهش ميزان مصرف انرژي بخش صنعت نسبت به بخش حمل و نقل كمي
توان گفت كه نقش بخش خانگي  اي است، لذا مي ، بلكه مصرف واسطههگاهها مصرف نهايي نبودانرژي در نيرو

  . در افزايش مصرف نهايي انرژي كشور داراي اهميت درجه اول استو صنعت ونقل  و تجاري و نيز بخش حمل
لذا  .همچنان ناچيز بوده استتاكنون  1346سهم مصرف انرژي پااليشگاهها و بخش كشاورزي از سال 

پس  .نبوده است ها بخشاين  هاي انرژي در هاي انرژي به دليل رشد مصرف حامل رشد شدت مصرفي حامل
اين در . باشد دارا مي ها بخشتوان گفت كه بخش كشاورزي تقريباً كمترين سهم را از تقاضاي نهايي انرژي  مي

ايفا  ه و كاهش نرخ بيكاري كشورحاليست كه بخش كشاورزي به تنهايي نقش بسزايي در افزايش ارزش افزود
، كه عمدتاً در بكارگيري تجهيزات و اين بخشو با اختصاص ميزان بيشتري از سهم مصرف انرژي در  نمايد مي

اين  نقشتوان  مي گردد، آالت و تهيه روشها و فرآيندهاي مدرن و الزمه كشاورزي صنعتي، متجلي مي ماشين
گوياي، اهميت باالي تواند  به عبارتي اين امر مي .و چشمگير نمودبخش را در اقتصاد كشور بسيار بارزتر 

اين بخش  هاي مصرف انرژي در بخش كشاورزي همگام با فعاليتهاي موازي مدرنيزاسيون بررسي پتانسيل
هاي انرژي در  هاي مناسبي را در راستاي از بين بردن موانع بر سر راه مصرف حامل لذا بايد سياست. باشد

  .دنموي اتخاذ بخش كشاورز
بكار گرفته بخش كشاورزي هاي مختلفي در روند توسعه و پيشرفت  پس از انقالب صنعتي، انرژي به گونه

در ) سرمايه كار،(هاي ثانويه در كنار ديگر عوامل اوليه  انرژي بعنوان يكي از نهادهبه نحويكه از . شده است
، مورد استفاده در بخش كشاورزيهاي انرژي  حامل در اين بين. شود نام برده مي ات اين بخشفرآيند توليد
الزم به ذكر است كه انرژي به دو صورت مستقيم و غيرمستقيم در بخش . برق و گازوئيل هستندبطور عمده 

هاي انرژي مورد مصرف بصورت مستقيم عمدتاً  در اين راستا، حامل. گيرد كشاورزي مورد استفاده قرار مي
آالت در بخش كشاورزي بكار  آبياري و نيز بعنوان نيرو محركه الزم ماشين هاي جهت تأمين سوخت تلمبه

عالوه بر موارد فوق الذكر قسمتي از انرژي نيز به منظور تهويه و گرم كردن فضاي گلخانه ها، . شوند گرفته مي
هاي  حاملهمچنين روند مصرف غيرمستقيم  .دامداريها و مرغداريها و غيره نيز مورد استفاده قرار مي گيرد

ي مورد نياز بخش كشاورزي همچون تهيه كودهاي ا هاي مصرفي و واسطه انرژي در فرآيند توليد نهاده
شايان ذكر است آمار مصرف انرژي ارائه شده در  .باشد مي …آوري بذور اصالح شده و شيميايي، سموم، عمل

  .شود ارف غير مستيم آن نمياين گزارش تنها در برگيرنده مصارف مستقيم آن در بخش بوده و شامل مص
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  كشاورزي بخش در انرژي مصرفي رشد روند بررسي
بررسي متوسط مصرف نهايي انرژي بخش كشاورزي، طي پنج برنامه توسعه اقتصادي كشور حاكي از 

ميليون بشكه معادل نفت خام افزايش  9/48نفت خام به ميليون بشكه معادل  6/31آنست كه ميزان آن از 
 4به  1/5با اين وجود متوسط سهم مصرف نهايي بخش از متوسط كل مصرف نهايي كشور از . يافته است

عمده دليل اين امر  .كه اين امر بيشتر در برنامه سوم، چهارم و پنجم توسعه رخ داده است. درصد رسيده است
در برنامه پنجم توسعه نيز اين امر با هدفمندي . بود برنامه هاي توسعهگرفته شده در تحقق اهداف درنظر عدم 

  .يارانه ها و حمايتهاي كم دولت در زمينه حاملهاي انرژي مورد استفاده بخش كشاورزي بيشتر تشديد يافت
  بررسي متوسط مصرف نهايي و سهم بخش از مصرف نهايي كل كشور طي پنج برنامه توسعه: 1 جدول

  عنوان
  متوسط نهايي 
  كل كشور

  بخش كشاورزي

  نرخ رشد دوره  مصرف نهايي
  سهم از مصرف نهايي 

  كل كشور
  1/5  9/3  6/31  8/618  متوسط برنامه اول

  7/4  -2/0  31  14/646  متوسط برنامه دوم

  1/4  3/1  9/30  56/744  متوسط برنامه سوم

  6/3  6/5  6/38  1/1053  متوسط برنامه چهارم

  4  5/2  9/48  1247  متوسط برنامه پنجم
  .وزارت نيرو، ترازنامه انرژي :مأخذ

  
بيانگر آنست كه،  1367-94ي ها سالبررسي روند مصرف نهايي انرژي بخش كشاورزي در طي همچنين 

ي نفتي روند رو به كاهشي را پيموده و بالعكس حاملهاي برق و گازطبيعي به عنوان ها آوردهفرمصرف 
گاز، به  اند كاهش مصرف انرژي بخش از نفت اند كه توانسته گاز، آنچنان صعودي را در پي داشته جايگزين نفت

  .عنوان سوخت غالب در بخش را جبران كنند
به ترتيب از سهم قابل توجهي از انرژي مصرفي در اين بخش ، هنوز 1394مطابق ترازنامه انرژي سال 

 ،درصد 3/41بعبارتي در سبد انرژي بخش كشاورزي سهم برق . شود تأمين ميي نفتي ها فرآوردهو برق 
در  طبيعي بيشترين ميزان رشد مصرف گاز. باشد درصد مي 1/20طبيعي  و گازدرصد  6/38ي نفتي ها فرآورده

ترازنامه ( باشد مي )درصد رشد 8/21(ميليون مترمكعب افزايش  294ش كشاورزي با مربوط به بخ 1394سال 
   .)1394انرژي، 
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  )درصد/ ميليون بشكه معادل نفت خام: واحد( بررسي متوسط مصرف نهايي به تفكيك حاملهاي موثر در بخش كشاورزي طي پنج برنامه توسعه: 2 جدول

  عنوان
  گازطبيعي  برق  ي نفتيها فرآورده

 مصرف نهايي 
  بخش

 نرخ 
 رشد

 ميزان 
  مصرف

 نرخ 
  رشد

  سهم از 
  بخش مصرف نهايي

 ميزان 
  مصرف

 نرخ 
  رشد

  سهم از 
  مصرف نهايي بخش

 ميزان 
  مصرف

 نرخ 
  رشد

  سهم از 
  ايي بخشمصرف نه

  9/3  6/31 - -  -  9/6  5/7  2/2  2/93  8/3  4/29  متوسط برنامه اول

 -2/0  31 - -  -  2/12  5/9  8/3  9/87  -2  2/27  متوسط برنامه دوم

 -3/0  9/30 - -  -  7/23  2/14  3/7  4/76  -9/1  56/23  متوسط برنامه سوم

  27  4/39  5/3  -  1/1  4/29  9/7  6/11  2/68  5/3  7/26  متوسط برنامه چهارم

  24  9/48  8/13    8/6  40  6/8  5/19  46  5/2  6/22  متوسط برنامه پنجم
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  )بشكه معادل نفت خام ميليون: واحد(  برنامه توسعه 5مصرف نهايي انرژي بخش كشاورزي طي : 1نمودار 

  ساله 26يرو، ترازنامه انرژي وزارت ن: مأخذ        
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ي نفتي روند كاهشي داشته ها فرآورده؛ از بين حاملهاي ذكر شده تنها مصرف 1همچنين مطابق نمودار 
همچنان روند صعودي را همگام با افزايش كل مصرف  است و برق و گازطبيعي بعنوان جايگزين نفت گاز،

داشته و بايد در سيار بسزايي در سبد مصرفي بعبارتي اين دو حامل نقش ب .اند انرژي بخش داشته
  .سياستگذاريهاي قيمتي بيشتر مدنظر قرار گيرند

  
  كشاورزي بخش در انرژي حاملهاي سهم بررسي

ماهيگيري تشكيل  بخش كشاورزي از چهار زير بخش زراعت و باغباني، دامپروري و شكار، جنگلداري و
 كنونيكه در شرايط  گيرد قرار مياستفاده مورد هاي انرژي مختلفي  بخش حاملهمچنين در اين . شده است

كشاورزي و به  يها غيرمستقيم در تهيه نهاده مورد استفاده(شامل بنزين، گازوئيل، نفت سفيد، گازطبيعي 
. باشد مي) اي ه از سوختهاي فسيلي و هستهتوليد شد(برق سنگ و  ، زغال)صورت مستقيم توسط كشاورزان

ي ها پمپهاي انرژي در بخش كشاورزي، عمدتاً براي تأمين نيروي محركه الزم براي موتور  تقاضاي حامل
انواع همچنين از بين . گيرد اين بخش مورد استفاده قرار مي آالت و تجهيزات آبياري، نيروي محركه ماشين

اين بخش  هاي انرژي مورد مصرف در ترين حامل ي نفتي از عمدهها رآوردهفهاي انرژي موجود، برق و  حامل
  .گردند محسوب مي

  
   1394سهم هر يك از حاملهاي انرژي در تامين انرژي بخش كشاورزي در سال : 2نمودار 

  1394وزارت نيرو، ترازنامه انرژي سال : مأخذ
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  ي نفتي در بخش كشاورزيها فرآوردهمصرف انواع 

ميليون بشكه نفت خام بوده است كه سهم بخش  463، 1394ي نفتي در سال ها فرآوردهكل مصرف 
ي ها بخشاز  عدي نفتي در بخش كشاورزي بها فرآوردههمچنين مصرف . باشد ميدرصد از آن  3/4كشاورزي 

  .حمل و نقل و صنعت قرار دارد

  
   1394ي نفتي در سال ها فرآوردهي مختلف از مصرف كل ها بخشسهم : 3 نمودار

  1394وزارت نيرو، ترازنامه انرژي سال : مأخذ

  
 ريزي برنامه براي مهم و اساسي گامي كشاورزي، جمله از مختلف يها بخش در انرژي مصرف رفتار بررسي

متفاوت لحاظ نوع حامل و ميزان مصرف  ي مختلف كشاورزي بهها بخشمصارف انرژي در زير . است انرژي
ه وضعيت مصرف هر يك از حاملهاي انرژي در بخش كشاورزي در لذا در اين بخش سعي شده است ب. است
  .اي پرداخته شود برنامه توسعه 5طي 

  
  گاز نفت

گاز در كشور را  ي حمل و نقل، نيروگاهها و كشاورزي به ترتيب عمده مصرف كنندگان نفتها بخش
كه سهم نفت گاز مصرفي بخش كشاورزي از مصرف بررسي مصرف نفت گاز بيانگر آنست . دهند تشكيل مي

درصد بوده  10و  13، 14، 7/17، 5/20اي در كشور به ترتيب  نفت گاز كل كشور در طي پنجم برنامه توسعه
برنامه و هدفمندي  5كه اين امر عمدتاً بدليل جايگزيني برق به جاي نفت گاز در موتور پمپ ها در طي . است
  .امه پنجم توسعه بوده استهاي انرژي در برن يارانه
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از كل گازوئيل درصد  23ها با مصرف حدود  نيروگاه، 1394براساس ترازنامه انرژي سال  در حال حاضر
 1394در سال . اند نقل بيشترين مصرف گازوئيل كشور را به خود اختصاص داده و مصرفي كشور بعد از حمل

   .اين فرآورده نفتي بعهده دارددرصدي مقام سوم را از مصرف  11بخش كشاورزي با سهم 

 
 ي مختلف كشورها بخشسهم مصرف گازوئيل در : 4 نمودار

  1394ازنامه انرژي سال وزارت نيرو، تر: مأخذ

  
غالت، سيفي، (زراعت «، »مرغداري«سه زير بخش  كشاورزي مربوط بهبخش  در گاز عمده نفت مصرف

از اين سهم مرغداري  .باشد مي »دامداري و پرورش آبزيان«و  »اي هاي گلخانه و كشت) حبوبات و سبزيجات
درصد آن  40، حدود 1394كه در سال  يبه طور. باشد در زيربخش كشاورزي بسيار باال ميميزان مصرف 
از آنجايي كه با توجه به ارزان بودن . بود )گاز كشور نفت درصد از كل مصرف 4/4حدود (ها  سهم مرغداري

ي آينده، محتمل به ها سالگوشت مرغ نسبت به گوشت قرمز پيش بيني رشد باالي افزايش توليد مرغ نيز در 
ها براي دستيابي به صرف جويي در مصرف از  صرف سوخت در مرغداريرسد، بنابراين بهينه سازي م نظر مي

 .باشد اهميت زيادي برخوردار مي

هاي توتون و  كن هاي شالي، خشك كن در خشك از ديگر موارد مطرح در بخش كشاورزي، مصرف انرژي
ر كار شركت آالت كشاورزي است كه تاكنون تدوين معيار آنها صورت نگرفته است و در دستو همچنين ماشين

در اين ميان ماشين آالت كشاورزي نقش بسزايي در مصرف نفت گاز . سازي مصرف سوخت قرار دارد بهينه
 گاز نفت رسودگي و قديمي بودن تكنولوژي توليد اين ماشين آالت در كشور، مصرففبدليل همچنين دارند، 

  .اين ماشين آالت باالتر از نرم جهاني تخمين زده شده است
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 )هزار ليتر: واحد( مصرف نفت گاز بخش كشاورزي و كل كشور طي پنج برنامه توسعه اي كشور: 5 ارنمود

  ساله 26وزارت نيرو، ترازنامه انرژي : مأخذ

  
  بنزين
عمده مصرف بنزين در بخش حمل و . باشد مين فرآورده نفتي مصرفي در بخش كشاورزي بنزين ميدو

  . رسيد ليتر ميليون 25915 ميزان به درصدي 2 رشد با 1394سال  در موتور بنزين مصرف .نقل است
عمده مصرف آن نيز در بخش . بخش كشاورزي سهم بسيار ناچيز از مصرف كل بنزين دركشور را دارد

بررسي آماري مصرف اين فرآورده، بيانگر ثابت بودن سهم مصرف آن از كل . باشد آالت كشاورزي مي شينما
به يكباره  1389اما اينكه چرا در سال . مصرف بنزين در كشور، در سه سال نهايي از آمار ارائه شده است

انرژي و شروع آن در اين هاي  مصرف بنزين بخش كشاورزي كاهش يافته است، اين مطلب به هدفمندي يارانه
  .مي گردد سال بر
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 )هزار ليتر: واحد( مصرف بنزين بخش كشاورزي و كل كشور طي پنج برنامه توسعه اي كشور: 6 نمودار

  ساله 26وزارت نيرو، ترازنامه انرژي : مأخذ

  
  برق

در بخش كشاورزي، . باشد ي خانگي، صنعت و كشاورزي ميها بخشعمده مصرف برق كشور به ترتيب در 
اين نظر،  يابد، از محصوالت كشاورزي اختصاص مي اكثرامروزه برق به عنوان يك نهاده توليدي به مصرف 

اين بخش، با افزايش توليدات آن و تسريع نرخ رشد  يكي مورد نيازتأمين به موقع، مطمئن و ارزان انرژي الكتر
 ،بخش عمده برق مصرفي در بخش كشاورزي. اقتصاد و افزايش صادرات غيرنفتي كشور، اهميت بسزايي دارد

درصد  همچنين. دباش ي آب كشاورزي، ميها چاهبه منظور پمپاژ آب  ها پمپدر الكترو در زيربخش زراعت،
 و ها ها، دامداري مصرفي اين بخش، در مصارف گرمايشي به منظور گرم كردن فضاي گلخانهكمتري از برق 

 وقسمت ديگري از برق مصرفي در بخش كشاورزي نيز براي سرمايش . گيرد ها مورد استفاده قرار مي مرغداري
 دليل اصلي روند تسريع رشد مصرف برق در بخش كشاورزي، به اجراي. يابد روشنايي اختصاص مي

با توجه . گردد ي آب كشاورزي برميها چاهنمودن  دار برقبخش انرژي، در راستاي  هاي كالن كشور در سياست
 ي آب، به ميزان قابل توجهي در مصرفها چاهنمودن  دار برقبه سياست مزبور، با افزايش مصرف برق در 

  .است جويي شده گازوئيل صرفه
ميليون  3352 معادل 1368در بخش كشاورزي در سال برق  مصرف 1394براساس ترازنامه انرژي سال 

در  ميليون كيلووات ساعت 6/36088ي آب كشاورزي به حدود ها پمپبود كه با برقي شدن  كيلووات ساعت
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ساعت بوده كه  كيلووات 1/95435توسط مصرف هر مشترك در اين بخش معادل م .رسيده است 1394سال 
هزار حلقه چاه  3/245حدود  1394تا پايان سال . داشته استدرصد كاهش  4/4ماقبل آن  نسبت به سال
  .كيلووات است 35اند كه متوسط ديماند آنها  ي برقي مجهز گرديدهها پمپكشاورزي به 

  

  
  )ميليون كيلووات ساعت: واحد( برنامه توسعه 5مصرف برق بخش كشاورزي و كل كشور طي : 7 نمودار

  ساله 26وزارت نيرو، ترازنامه انرژي : مأخذ
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  1395 سال پايان در شده دار برق كشاورزي هاي چاه: 3 جدول

 شركت توزيع نيروي برقرديف
  تعداد

 )حلقه(

  توسط ديماندم
 )كيلو وات(

  مصرف برق
 )ميليون كيلو وات ساعت(

 69 43 1073 شهرستان تبريز 1

 416 33 9062 استان آذربايجان شرقي 2

 517 24 14208 استان آذربايجان غربي 3

 90 55 1610 استان اردبيل 4

 1697 23 17212 استان اصفهان 5

 522 46 8733 شهرستان اصفهان 6

 332 52 2992 محال و بختيارياستان چهار 7

 897 48 5336 استان مركزي 8

 776 49 6519 استان همدان 9

 454 53 5269 استان لرستان 10

 229 47 1404 استان البرز 11

 25 75 144 تهران بزرگ 12

 1293 66 2502 استان تهران 13

 310 50 1145 استان قم 14

 320 47 876 شهرستان مشهد 15

 3242 68 9456 راسان رضوياستان خ 16

 342 45 1985 استان خراسان جنوبي 17

 271 46 1300 استان خراسان شمالي 18

 7 47 47 شهرستان اهواز 19

 809 76 3709 استان خوزستان 20

 67 40 1680 استان كهگيلويه و بويراحمد 21

 496 31 6169 استان زنجان 22

 640 56 2969 استان قزوين 23

 464 56 2372 سمنان استان 24
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  1395 سال پايان در شده دار برق كشاورزي هاي چاه: 3جدول ادامة 

 شركت توزيع نيروي برقرديف
  تعداد

 )حلقه(

  متوسط ديماند
 )كيلو وات(

  مصرف برق
 )ميليون كيلو وات ساعت(

 486 43 8892 استان سيستان و بلوچستان 25

 318 36 5511 استان كرمانشاه 26

 267 30 6726 ستان كردستانبرق ا 27

 147 70 1586 استان ايالم 28

 1447 34 15864 شهرستان شيراز 29

 2577 36 22263 برق استان فارس 30

 18 27 3984 استان بوشهر 31

 1478 49 3315 شمال استان كرمان 32

 2138 45 9579 جنوب استان كرمان 33

 40 9 9202 استان گيالن 34

 182 6 52405 ناستان مازندرا 35

 45 10 6055 غرب استان مازندران 36

 214 41 4959 استان گلستان 37

 589 33 6857 استان هرمزگان 38

 535 40 2151 استان يزد 39

 24765 26712132 جمع

  ي توزيع نيروي برقها شركت: مأخذ

  
درصد در  13 به 1368در سال درصد  4/8از  از كل مصرف برق كشوربخش كشاورزي مصرفي سهم برق 

بدليل تغييرات گروههاي تعرفه اي كشاورزي همزمان با اجرايي شدن  1389در سال . رسيده است 1389سال 
درصد  15باالتر از  به يكباره بهميزان سهم برق بخش كشاورزي از كل مصرف برق كشور فاز اول هدفمندي، 

است كه سهم بخش كشاورزي از مصرف كل برق  بيانگر آن 1394ارقام مقدماتي ارائه شده براي سال . رسد مي
درصدي مصرف برق بخش كشاورزي نسبت به  5/2اين امر بيانگر افزايش سهم . باشد ميدرصد 50/15كشور 

  . است 1389در سال كل مصرف برق در كشور 
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  )درصد: واحد( سهم مصرف كنندگان نهايي در كل مصرف برق: 4 جدول
  *1394  1393  1392 1391 1390 1389 1388 1387 1386 1385 1384 شرح

 39/49 99/47 69/46 02/45 49/45 03/51 38/51 18/51 01/51 58/51 94/50 خانگي، عمومي و تجاري
 15/33 23/34 16/35 5/36 5/36 89/33 9/33 29/33 53/33 16/33 65/33 صنعت

 24/0 17/0 14/0 19/0 19/0 16/0 16/0 15/0 11/0 1/0 08/0 ل و نقلحم
 50/15 88/15 18/16 85/15 85/15 13 43/12 89/12 43/11 03/12 16/12 كشاورزي

 73/1 73/1 84/1 98/1 98/1 92/1 13/2 49/2 92/2 14/3 18/3 ساير مصارف
 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 كل مصرف برق

   .باشند ارقام مقدماتي مي *
  ي مختلفها سالوزارت نيرو، ترازنامه انرژي : مأخذ

  
 7/125ريال به  8/46 يك جهش تعرفه اي در بخش كشاورزي از 1389بعد از سال ذيل مطابق جدول 
هاي ذيل بصورت  اي در بخش كشاورزي تعرفه البته باتوجه به تعدد گروههاي تعرفه .شود ريال مشاهده مي

   .تعرفه بخشي آورده شده استنرخ توسط م
  )ريال بر كيلووات ساعت: واحد( ي مختلفها بخشتعرفه برق براي : 5جدول 

  متوسط وزني تعرفه ساير مصارف صنعتي كشاورزي عمومي خانگي سال
1384 7/102 8/176 6/21 6/201 7/539 1/152 

1385 9/102 7/181 3/21 4/200 2/541 8/152 

1386 7/124 6/159 21 9/205 508 165 

1387 3/119 9/228 22 6/204 4/552 3/174 

1388 129 152 21 206 501 165 

1389 3/142 5/226 8/46 6/263 1/599 7/208 

1390 8/334 6/501 7/125 9/441 3/1275 5/409 

1391 5/337 491 1/131 5/427 5/1339 407 

1392  7/346  3/516  4/133  6/442  2/1342  5/418  
1393  4/439  6/617  9/177  6/542  1664  6/525  
1394  7/504  6/717  5/195  2/633  8/2046  7/614  

  ي مختلفها سالوزارت نيرو، ترازنامه انرژي : مأخذ
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