
 
 

 

 (1041ماه   خرداد در يك  نگاه )  استان  زنجان وضعيت گازرساني 

 
  است . درصد از مساحت كل كشور 42/1كيلومتر مربع  معادل  66122مساحت استان  .1

 درصد از جمعيت كل كشور مي باشد .   12464نفر معادل  1647221جمعيت استان  .2

 .  مي باشدر گاز دار شه 61 همه  شهر ميباشد كه 61تعداد كل شهرهاي استان  .3

 درصد مي باشد .  166 مند از گاز طبيعي خانوار شهري بهره .4

روستتا   114مند از گاز و عمليات گازرساني در  روستا بهره 216روستا ميباشد كه تعداد  111تعداد روستاهاي داراي سكنه استان  .5

 تداوم دارد . 

 است .   درصد  1121 استاننرخ خانوار روستاهاي بهره مند از گاز  .6

 درصد مي باشد . 1222 نرخ كل خانوارهاي شهري و روستائي بهره مند از گاز استان .7

 در استان زنجان به قرار ذيل ميباشد : 12-1266سالهاي روند مصرف گاز طبيعي طي  .8

 12عملكرد سال  17عملكرد سال  11عملكرد سال  11عملكرد سال  1266عملكرد سال  شتتتتتترح

خانگي   989 %35 1068 %37 987 %42  847 %42  507 %41  

2% 148 5% 142 5% 142 عمومي  136 %2  131 %2  

26% 1702 صنعتي  1645 %41  1581 %41  1504 %26  1745 %24  

166% 2834 جمتتتع كل  2855 %166  2716 %166  2487 %166  3333 %166  

 

قدار دربر گيرنده خطتوط انتقتال گتاز اجترا شتده در      كيلومتر مي باشد كه اين م 41424 موجود در استان مقدار خطوط انتقال گاز .9

، پترو  خط انتقال طارم ،  2و  4دندي ، نيروگاههاي  –حلب ، ماهنشان  –قيدار ، زنجان  –سنوات گذشته )شامل خط انتقال سلطانيه 

و  و ستيمان قت ل اوزن   زنجتان  6و  1نيروگاههتاي  خط انتقال خط انتقال در دست اجرا )، ( زرين رود –انتقال گرماب  و خطهيدج 

 .مي باشد ( پتروشيمي زنجان 

 كيلومتر مي باشد . 7370 دراستانهاي تغذيه و توزيع گاز  دار شبكهمق .11

 علمك است . 111761تعداد علمكهاي گاز نصب شده  .11

 

 



 

 و صتنعتي  ، مشتتركين عمتده   متورد  46747 ،  تجتاري  مورد 421146تعداد مصرف كنندگان  گاز در استان عبارتند از : خانگي  .12

 . مورد مي باشد  6412

   CPS ،عدد   TBS 641عدد  ،   CGS/ TBS  12عدد ،   CGS 21مورد شامل  :  1127تعداد ايستگاههاي موجود در استان  .13

 . عدد MS 726و  عدد 161

شريف،  خدابنده شهرك )با نامهاي اشراق ، نوآوران ، هيدج ،  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

هر دوي آنها بهره منتد   ناحيه صنعتي فعال به نامهاي ناحيه صنعتي ايجرود و ناحيه صنعتي طارم مي باشد كه 6 ياستان زنجان دارا .15

 باشند.  مي بهره مند از گاز بناب ، روي و نورين ني  –محور صنعتي ذاكر  4 مي باشد. همچنين از گاز

، كارخانته ستيمان ستجا  ،     سرب و روي،  نخ تاير صبا،  كارخانه كريستال،  2و  4نيروگاه صنايع عمده گازدار استان عبارتند از  .16

آلومينيوم ، ذوب البرز غرب ، كارخانه مينتو ، شتركت معتدن كتاران      فوالد سيادن ، روغن نباتي جهان ، شمش سازان ، ريخته گري

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

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

 .  است در سطح استان  به بهره برداري كامل رسيده  CNGمورد  جايگاه  26: 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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 (1041ماه   خرداد) در يك  نگاه   زنجان  شهرستان وضعيت گازرساني 

 درصد از مساحت كل استان است . 4/62كيلومتر مربع  معادل  4412مساحت شهرستان  .1

 درصد از جمعيت كل استان مي باشد .    21نفر معادل  411477جمعيت شهرستان  .2

 دار مي باشند. ) زنجان ، نيك پي و ارمغانخانه ( شهر گاز  4شهر ميباشد كه هر  4تعداد شهرهاي شهرستان  .3

 درصد مي باشد .   166مند از گاز طبيعي شهرستان  خانوار شهري بهره .4

مند از گتاز و عمليتات گازرستاني     روستا بهره 141روستا ميباشد كه تعداد  647تعداد روستاهاي داراي سكنه شهرستان  .5

 روستا تداوم دارد .    41در 

 درصد است .    1627هاي بهره مند از گاز شهرستان نرخ خانوار روستا .6

 درصد مي باشد . 1221نرخ كل خانوارهاي شهري و روستائي بهره مند از گاز شهرستان  .7

 كيلومتر مي باشد . 66224موجود در شهرستان  مقدار خطوط انتقال گاز .8

 كيلومتر مي باشد . 6261 هاي تغذيه و توزيع گاز  در شهرستان مقدار شبكه .9

 علمك است .  72444اد علمكهاي گاز نصب شده در شهرستان تعد .11

مصترف كننتدگان    -متورد   1447متورد ، صتنعتي    14761مورد ، تجتاري    135013 مصرف كنندگان شهري : خانگي .11

 مورد. 64244روستايي : 

د ، عتد   TBS 71عتدد ،   CGS/ TBS  2عتدد ،    CGS 1مورد شتامل :   467تعداد ايستگاههاي موجود در شهرستان  .12

CPS  42  عدد وMS 471 . عدد 

) اشتراق ، نتوآوران ،   شهرك است ، كه همگي آنها بهره مند از گتاز متي باشتند.     4 تعتتداد كل شهركهاي صنعتي شهرستان .13

 تخصصي روي ( 

 بهره مند از گاز ميباشند.    6بناب و روي  است كه هر  –محور صنعتي با نامهاي ذاكر  6شهرستان زنجان داراي  .14

شتركت ريختته    ،شمش ستازان   ،عمده گازدار شهرستان عبارتند از نخ تاير صبا ، سرب و روي ، روغن نباتي جهان صنايع  .15

 و راشا كاسپين . گري پيوسته سهند ) سايت روستاي قيطول (

 است . به بهره برداري كامل رسيده زنجان در سطح شهرستان   CNGمورد  جايگاه  66تعداد :   CNGجايگاههاي   .16



 

 (1041ماه   خرداد) در يك  نگاه   ابهر  شهرستان  رسانيگازت وضعي
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 ( هيدج وابهر ، صائين قلعه ) ند از گاز ميباشند . ها بهره مشهر همگيشهر ميباشد كه  4شهرستان تعداد شهرهاي  .3

 درصد مي باشد .   166مند از گاز طبيعي شهرستان  خانوار شهري بهره .4

و عمليتات گازرستاني در   مند از گتاز   روستا بهره 26روستا ميباشد كه تعداد  76تعداد روستاهاي داراي سكنه شهرستان  .5

  .روستا تداوم دارد  16

   درصد  است . 1624 حدود اي بهره مند از گاز شهرستاننرخ خانوار روستاه .6

 درصد مي باشد . 1124 نرخ كل خانوارهاي شهري و روستائي بهره مند از گاز شهرستان .7

 كيلومتر مي باشد . 12212 موجود در شهرستان مقدار خطوط انتقال گاز .8

 كيلومتر مي باشد . 122 هاي تغذيه و توزيع گاز  در شهرستان مقدار شبكه .9

 علمك است . 46264تعداد علمكهاي گاز نصب شده در شهرستان  .11

 مصرف كننتدگان روستتايي:   -مورد  416 ، صنعتي مورد 2444، تجاري  مورد 21742 خانگي مصرف كنندگان شهري : .11

 .مورد 12266

  TBS 64عتتدد  ،   CGS/ TBS  4عتدد ،    CGS 7متتورد شتامل  :   612 تعتداد ايستتگاههاي موجتود در شهرستتان     .12

 . عدد MS 127و  عدد  CPS   12دد،ع

( بهتره منتد از    و افق ابهتر  ) شريف ، هيدجشهرك  هر سه شهرك است ، كه 4 شهرستانتعتتداد كل شهركهاي صنعتي  .13

   . مي باشندگاز 

 است كه بهره مند از گاز ميباشد.    محور صنعتي نورينمحور صنعتي با نام  1 داراي ابهر شهرستان .14

، فتوالد البترز آرش و    فوالد سيادن ، ريخته گري آلومينيوم ، ذوب البرز غترب  :  رستان عبارتند ازصنايع عمده گازدار شه .15

 سيم و كابل ابهر

 است .در سطح شهرستان  به بهره برداري كامل رسيده   CNGمورد  جايگاه  2تعداد :   CNGجايگاههاي   .16



 

 (1041ه ما  خرداد) در يك  نگاه   خرمدره  شهرستان  رسانيگازوضعيت 

 
 

 است . درصد از مساحت كل استان 1/1كيلومتر مربع  معادل  267مساحت شهرستان  .1

 درصد از جمعيت كل استان مي باشد .     222نفر معادل  27122جمعيت شهرستان  .2

 ) خرمدره (شهر ميباشد كه بهره مند از گاز است .  1شهرستان تعداد شهرهاي  .3

 درصد مي باشد .   166رستان مند از گاز طبيعي شه خانوار شهري بهره .4

 مي باشد .مند از گاز  روستا بهره 12روستا ميباشد كه تعداد 12تعداد روستاهاي داراي سكنه شهرستان  .5

   درصد  است . 11 نرخ خانوار روستاهاي بهره مند از گاز شهرستان .6

 درصد مي باشد . 1121 نرخ كل خانوارهاي شهري و روستائي بهره مند از گاز شهرستان .7

 كيلومتر مي باشد . 44 موجود در شهرستان مقدار خطوط انتقال گاز .8

 كيلومتر مي باشد . 676 هاي تغذيه و توزيع گاز  در شهرستان مقدار شبكه .9

 علمك است . 14416تعداد علمكهاي گاز نصب شده در شهرستان  .11

 مصرف كننتدگان روستتايي :   -مورد  14 ، صنعتي مورد 1421،  تجاري  مورد 61742 مصرف كنندگان شهري : خانگي .11

 مورد . 147

 . عدد MS 24و عدد  CPS   6عدد ، TBS 7عدد ،   CGS 6: مورد شامل  42 ايستگاههاي موجود در شهرستانتعداد .12

 ) خرمدره ( .  از گاز مي باشند بهره مند شهرستان ،شهرك صنعتي  .13

 محور صنعتي نمي باشد.    خرمدره داراي شهرستان .14

 رستان عبارتند از كارخانه مينو و شركت معدن كاران نسوز .صنايع عمده گازدار شه .15

 در سطح شهرستان  به بهره برداري كامل رسيده است .  CNGمورد  جايگاه  2تعداد :   CNGجايگاههاي   .16

 



 

 (1041ماه   خرداد) در يك  نگاه   سلطانيه  شهرستان  رسانيگازوضعيت 
 

 است . درصد از مساحت كل استان 221كيلومتر مربع  معادل  1622مساحت شهرستان  .1

 درصد از جمعيت كل استان مي باشد .     621نفر معادل  61222جمعيت شهرستان  .2

 ( سلطانيهشهر ميباشد كه به بهره برداري رسيده است )  1شهرستان تعداد شهرهاي  .3

 درصد مي باشد .   166 مند از گاز طبيعي شهرستان خانوار شهري بهره .4

 .مي باشد مند از گاز  روستا بهره 44روستا ميباشد كه تعداد  24ي سكنه شهرستان تعداد روستاهاي دارا .5

   درصد  است . 1726 نرخ خانوار روستاهاي بهره مند از گاز شهرستان .6

 درصد مي باشد . 1721 نرخ كل خانوارهاي شهري و روستائي بهره مند از گاز شهرستان .7

 كيلومتر مي باشد . 21 موجود در شهرستان مقدار خطوط انتقال گاز .8

 كيلومتر مي باشد . 442 هاي تغذيه و توزيع گاز  در شهرستان مقدار شبكه .9

 علمك است . 7211تعداد علمكهاي گاز نصب شده در شهرستان  .11

 مورد . 1421مصرف كننده روستايي   -مورد  17 ، صنعتي 424، تجاري  4144تعداد مصرف كنندگان شهري خانگي  .11

  TBS 7عتتدد  ،   CGS/ TBS  2عتتدد ،   CGS 4متتورد شتتامل  :  21 د در شهرستتتانتعتتداد ايستتتگاههاي موجتتو  .12

 . عدد MS 22و  عدد  CPS   7عدد،

 شهرك صنعتي نمي باشد.    سلطانيه داراي شهرستان .13

 محور صنعتي نمي باشد.    سلطانيه داراي شهرستان .14

   زنجان و كارخانه كريستال 2و  4نيروگاههاي صنايع عمده گازدار  :  .15

 در سطح شهرستان  به بهره برداري كامل رسيده است .  CNGمورد  جايگاه  6تعداد :   CNGگاههاي  جاي .16

 



 

 

 (1041ماه   خرداد) در يك  نگاه   خدابنده  شهرستان  رسانيگازوضعيت 
 

 است . درصد از مساحت كل استان 6/64كيلومتر مربع  معادل  4141مساحت شهرستان  .1

 درصد از جمعيت كل استان مي باشد .     1422معادل  نفر 122246جمعيت شهرستان  .2

) قيتدار ، ستجا  ، گرمتاب ، ستهرورد،     بهره مند از گاز ميباشتند   همه آنهاشهر ميباشد كه  7شهرستان تعداد شهرهاي  .3

   .( و نوربهار زرين رود ، كرسف

 درصد مي باشد .   166 مند از گاز طبيعي شهرستان خانوار شهري بهره .4

مند از گتاز و عمليتات گازرستاني     روستا بهره 121روستا ميباشد كه تعداد  662داراي سكنه شهرستان  تعداد روستاهاي .5

 روستا تداوم دارد .    41در 

 مي باشد .درصد   12266 نرخ خانوار روستاهاي بهره مند از گاز شهرستان .6

 د .درصد مي باش  1224 نرخ كل خانوارهاي شهري و روستائي بهره مند از گاز شهرستان .7

 كيلومتر مي باشد . 24211 موجود در شهرستان مقدار خطوط انتقال گاز .8

 كيلومتر مي باشد . 1216 هاي تغذيه و توزيع گاز  در شهرستان مقدار شبكه .9

 علمك است . 47146تعداد علمكهاي گاز نصب شده در شهرستان  .11

 مصرف كننتدگان روستتايي :   -مورد 44 ، صنعتي مورد 6264،  تجاري  مورد 66112 مصرف كنندگان شهري : خانگي .11

 مورد . 61241

عتدد    TBS 41عتدد  ،    CGS/ TBS  1عتدد ،    CGS 2مورد شامل  :  142 تعداد ايستگاههاي موجود در شهرستان .12

،CPS   12 و  عددMS 46 عدد . 

 ) خدابنده ( .  از گاز مي باشند بهره مند شهرستان ،شهرك صنعتي  .13

 نعتي نمي باشد.  محور ص  خدابنده داراي شهرستان .14

 .   صنايع عمده گازدار شهرستان عبارتند از كارخانه سيمان سجا  .15

 در سطح شهرستان  به بهره برداري كامل رسيده است .  CNGمورد  جايگاه  2تعداد :   CNGجايگاههاي   .16

 



 

 

 (1041ماه   خرداد)  در يك  نگاه  ماهنشان  شهرستان  رسانيگازوضعيت 

 

 

 است . درصد از مساحت كل استان 1/11كيلومتر مربع  معادل  2116مساحت شهرستان  .1

 درصد از جمعيت كل استان مي باشد .     427نفر معادل  41414جمعيت شهرستان  .2

   (دندي ،  ماهنشان) شهر بهره مند از گاز ميباشند .  6 هر شهر ميباشد كه 6شهرستان تعداد شهرهاي  .3

 درصد مي باشد .   166 مند از گاز طبيعي شهرستان خانوار شهري بهره .4

 1و عمليتات گازرستاني در   منتد از گتاز    روستا بهتره  12روستا ميباشد كه  162تعداد روستاهاي داراي سكنه شهرستان  .5

 روستا تداوم دارد .

   است .درصد  1224 حدود نرخ خانوار روستاهاي بهره مند از گاز شهرستان .6

 درصد مي باشد . 1124 شهرستان نرخ كل خانوارهاي شهري و روستائي بهره مند از گاز .7

 كيلومتر مي باشد . 21 موجود در شهرستان مقدار خطوط انتقال گاز .8

 كيلومتر مي باشد . 211هاي تغذيه و توزيع گاز  در شهرستان  مقدار شبكه .9

 علمك است . 11664 تعداد علمكهاي گاز نصب شده در شهرستان .11

 مصترف كننتدگان روستتايي :    -متورد   44 ، صتنعتي  مورد 244،  تجاري  مورد 4711 مصرف كنندگان شهري : خانگي .11

 مورد . 1642

 MS 11و عتدد  CPS   11،عتدد    TBS 41عدد ،   CGS 4مورد شامل  :  24 تعداد ايستگاههاي موجود در شهرستان .12

 . عدد

 است .از گاز  بهره مند ، هر دو شهرككه  ،شهرك صنعتي ) ماهنشان ، انگوران (  6شهرستان داراي  .13

 داراي محور صنعتي نمي باشد.   ماهنشان تانشهرس .14

 : مورد خاصي وجود ندارد.صنايع عمده گازدار شهرستان  .15

 در سطح شهرستان  به بهره برداري كامل رسيده است .  CNGمورد  جايگاه  1تعداد :   CNGجايگاههاي   .16

 



 
 

 (1041ماه   خرداد)  در يك  نگاه  ايجرود  شهرستان  رسانيگازوضعيت 

 
 است . درصد از مساحت كل استان 4/1كيلومتر مربع  معادل  1161شهرستان  مساحت .1

 درصد از جمعيت كل استان مي باشد .     424نفر معادل  42247جمعيت شهرستان  .2

  ( حلب،  زرين آباد) شهر بهره مند از گاز ميباشند .  6شهر ميباشد كه هر  6شهرستان تعداد شهرهاي  .3

 درصد مي باشد .   166 طبيعي شهرستان مند از گاز خانوار شهري بهره .4

 4و عمليات گازرساني در مند از گاز  روستا بهره 22روستا ميباشد كه تعداد  72تعداد روستاهاي داراي سكنه شهرستان  .5

 روستا تداوم دارد .

   درصد  است . 11 نرخ خانوار روستاهاي بهره مند از گاز شهرستان .6

 درصد مي باشد .11 ره مند از گاز شهرستاننرخ كل خانوارهاي شهري و روستائي به .7

 كيلومتر مي باشد . 21217 موجود در شهرستان مقدار خطوط انتقال گاز .8

 كيلومتر مي باشد . 261در شهرستان هاي تغذيه و توزيع گاز  دار شبكهمق .9

 علمك است . 11216تعداد علمكهاي گاز نصب شده در شهرستان  .11

 مصترف كننتدگان روستتايي :    -متورد   12 ، صتنعتي  مورد 611،  تجاري  دمور 1646 مصرف كنندگان شهري : خانگي .11

 مورد . 14412

 /CGS ، عتدد  CPS  16، عتدد    TBS 64عدد ،   CGS 4مورد شامل  :  77 تعداد ايستگاههاي موجود در شهرستان .12

TBS 1  و عددMS 42 عدد . 

 .   ايجرود داراي شهرك صنعتي نمي باشد شهرستان .13

 .   طبيعي مي باشد بهره مند از گازايجرود  نشهرستاناحيه صنعتي  .14

و شتركت   كارخانه سيمان خمسه ، كارخانه آجر زنجان ، كارخانه سفال زنجانصنايع عمده گازدار شهرستان عبارتند از  .15

   . ريخته گري پيوسته سهند )سايت زرين آباد(

 برداري كامل رسيده است .در سطح شهرستان  به بهره   CNGمورد  جايگاه  6تعداد :   CNGجايگاههاي   .16

 



 

 

 (1041ماه   خرداد) در يك  نگاه   طارم  شهرستان  رسانيگازوضعيت 
 

 درصد از مساحت كل استان است . 1/16كيلومتر مربع  معادل  6644مساحت شهرستان  .1

 درصد از جمعيت كل استان مي باشد .     222نفر معادل  22417جمعيت شهرستان  .2

 ( و چورزق آببرشهر به بهره برداري رسيده اند ) 6شهر ميباشد كه هر  6شهرستان تعداد شهرهاي  .3

 درصد مي باشد .   166 مند از گاز طبيعي شهرستان خانوار شهري بهره .4

بتوده و عمليتات   منتد از گتاز    روستتا بهتره   44روستا ميباشد كه تعتداد   17تعداد روستاهاي داراي سكنه شهرستان  .5

 . روستا تداوم دارد 1گازرساني در 

   درصد  است . 16 در حدود نرخ خانوار روستاهاي بهره مند از گاز شهرستان .6

 درصد مي باشد . 1224 نرخ كل خانوارهاي شهري و روستائي بهره مند از گاز شهرستان .7

 كيلومتر مي باشد . 11 موجود در شهرستان مقدار خطوط انتقال گاز .8

 يلومتر مي باشد .ك 216 هاي تغذيه و توزيع گاز  در شهرستان مقدار شبكه .9

 علمك است . 11676تعداد علمكهاي گاز نصب شده در شهرستان  .11

 مورد . 16126مصرف كننده روستايي و  17صنعتي ،  447، تجاري  4127تعداد مصرف كنندگان شهري خانگي  .11

 MSو  عتدد  CPS 4 ،عتدد    TBS 11عتدد ،    CGS 6مورد شامل  :  24 تعداد ايستگاههاي موجود در شهرستان .12

 . عدد 11

 )طارم( طبيعي مي باشد. بهره مند از گازطارم   شهرستانشهرك صنعتي  .13

 )طارم(طبيعي مي باشد.  بهره مند از گازطارم  شهرستانناحيه صنعتي  .14

   صنايع عمده گازدار  : مورد خاصي وجود ندارد. .15

 ل رسيده است .در سطح شهرستان  به بهره برداري كام  CNGمورد  جايگاه  1تعداد :   CNGجايگاههاي   .16

 

 

 

 

 

 


