
 
 

 

 (99ماه   مرداد در يك  نگاه )  استان  زنجان وضعيت گازرساني 

 
  است . درصد از مساحت كل كشور 34/1كيلومتر مربع  معادل  22164مساحت استان  .1

 درصد از جمعيت كل كشور مي باشد .   1.323نفر معادل  1057461جمعيت استان  .2

 .  مي باشدگاز دار شهر  21 همه  شهر ميباشد كه 21تعداد كل شهرهاي استان  .3

 درصد مي باشد .  100 مند از گاز طبيعيخانوار شهري بهره .4

ستتا  53مند از گاز و عمليات گازرساني در روستا بهره 593روستا ميباشد كه تعداد  911تعداد روستاهاي داراي سكنه استان  .5 رو

 تداوم دارد . 

 ت .  درصد  اس 87.9 استاننرخ خانوار روستاهاي بهره مند از گاز  .6

 درصد مي باشد . 96 نرخ كل خانوارهاي شهري و روستائي بهره مند از گاز استان .7

 در استان زنجان به قرار ذيل ميباشد : 94-98سالهاي روند مصرف گاز طبيعي طي  .8

 94عملكرد سال  95عملكرد سال  96عملكرد سال  97عملكرد سال  98عملكرد سال  شتتتتتترح

خانگي   987 36%  847 34%  574  31%  780 37%  695 36%  

%6 148 عمومي  136 6%  131 6%  131 6%  254 13%  

%58 1581 صنعتي  1504 60%  1507 63%  1198 57%  978 51%  

%100 2716 جمتتتع كل  2487 100%  2383 100%  2109 100%  1927 100%  

 

شتده در كيلومتر مي باشد كه اين مقدار دربر  591.9 موجود در استان مقدار خطوط انتقال گاز .9 جترا  گتاز ا قتال  طتوط انت گيرنده خ

، پترو  خط انتقال طارم ،  4و  3دندي ، نيروگاههاي  –حلب ، ماهنشان  –قيدار ، زنجان  –سنوات گذشته )شامل خط انتقال سلطانيه 

هتاي خط انتقال خط انتقال در دست اجرا )، ( زرين رود –انتقال گرماب  و خطهيدج  قت 2و  1نيروگاه ستيمان  جتان و  و  زل اوزنزن

 .مي باشد ( پتروشيمي زنجان 

 كيلومتر مي باشد . 6851 هاي تغذيه و توزيع گاز  دراستانمقدار شبكه .10

 علمك است . 192466تعداد علمكهاي گاز نصب شده  .11

 

 



 

صتنعتي متورد 27624 ،  تجاري مورد 325288تعداد مصرف كنندگان  گاز در استان عبارتند از : خانگي  .12 متده و  شتتركين ع  ، م

 . مورد مي باشد  2294

   CPS ،عدد   TBS 234عدد  ،   CGS/ TBS  13عدد ،   CGS 39مورد شامل  :  769تعداد ايستگاههاي موجود در استان  .13

 . عدد MS 391و  عدد 92

نده شهرك )با نامهاي اشراق ، نوآوران ، هيدج ، شريف،  خداب 11 همهشهرك  است ، كه  11تعتتداد كل شهركهاي صنعتي استان  .14

 .  است گاز ي فعال و بهره مند از( داراي واحد صنعت و شهرك صنعتي انگوران افق ابهر ، ماهنشان ،، خرمدره ، تخصصي روي ، طارم

نتد  ناحيه صنعتي فعال به نامهاي ناحيه صنعتي ايجرود و ناحيه صنعتي طارم مي باشد كه 2ي استان زنجان دارا .15 هتره م هر دوي آنها ب

 باشند.  مي بهره مند از گاز بناب ، روي و نورين نيز –محور صنعتي ذاكر  3 مچنينمي باشد. ه از گاز

ستجا  ،  سترب و روي،  نخ تاير صبا،  كارخانه كريستال،  4و  3نيروگاه صنايع عمده گازدار استان عبارتند از  .16 ستيمان  نته  ، كارخا

كتاران فوالد سيادن ، روغن نباتي جهان ، شمش سازان ، ريخته گري آلومينيوم  عتدن  شتركت م نتو ،  ، ذوب البرز غرب ، كارخانه مي

بتاد ( ، كارخانه سيمان خمسه ،كارخانه آجر زنجان  ،نسوز ، كارخانه سفال زنجان   شركت ريخته گري پيوسته سهند )سايت زرين آ

 بل ابهر ، فوالد البرز آرش ، راشا كاسپين و سيم و كا شركت ريخته گري پيوسته سهند ) سايت روستاي قيطول ( ،

 .  است در سطح استان  به بهره برداري كامل رسيده  CNGمورد  جايگاه  40: تعداد   CNGجايگاههاي   .17

عملكرد مقايسه اي شركت ملي گاز ايران از نظر شاخصهاي مهم گازرساني در قبل و بعد از انقالب اسالمي به شرح جدول ذيل مي  .18
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