ذخاير منابع انرژی در ايران
• ذخاير تخمينی نفت ايران حدود  39بيليون بشکه

• مصرف داخلی حدود  700هزار بشکه در روز
• قبل از انقالب صادرات نفت ايران به  6ميليون بشکه در روز رسيد

• بعد از انقالب صادرات نفت ايران حدود  3.5ميليون بشکه در روز
• ذخيره نفتی ايران با همين روند صادرات حدود  30سال
مصرف حدودی هرسال بشکه 4،000،000 = 1،440،000،000بشکه در روز*  360روز
سال ذخيره نفتی ايران  1.44 = 30بيليون بشکه در سال  39 /بيليون بشکه ذخيره

• ذخاير گاز طبيعی ايران:
• ذخاير تخمينی گاز طبيعی ايران  299تريليون فوت مکعب()1384
• ذخاير تخمينی گاز طبيعی ايران  134تريليون متر مکعب()1391
دومين ذخاير گاز جهان
• توليد روزانه فعلی گاز در ايران  3ميليون فوت مکعب میباشد()1384
• ايران با  13پااليشگاه و توليد ساالنه  540ميليون متر مکعب()1391
• ذخيره گازی ايران با همين روند توليد حدود  276سال
1080ميليون فوت مکعب توليد ساليانه =  360روز سال* 3ميليون فوت مکعب روز
 276سال = ميليون فوت مکعب ساالنه  299000/1080ميليون فوت مکعب ذخاير
 248سال =  540ميليون متر مکعب ساالنه134000/ميليون مترمکعب ذخاير

ذخاير زغال سنگ ايران:
ذخاير تخمينی زغال سنگ ايران  6ميليون تن

 10درصد اين ذخاير قطعی و اثبات شده است
پتانسيل طبيعی آب در ايران:
پتانسيل طبيعی آب در ايران حدود  13000مگاوات است

 10در صد آن مورد استفاده قرار می گيرد

تمهيدات الزم برای بهبود مصرف انرژی
 .1استفاده از انرژی های نو و تجديد پذير
 .2استفاده از وسايل بازيابی حرارتی

 .3بهبود کيفيت مقاومت حرارتی ساختمانها و ديوارها ،پنجره ها،
تهويه کنترل شده

الزام به استفاده از انرژی های نو:
 .1بخش زيست محيطی:

* امروزه اصوال توليد و استفاده از انرژی های فسيلی جهت
سوخت باعث تخريب هر چه سريعتر محيط زيست می گردد.

* عالوه بر تخريب محيط زيست متاسفانه به آخر عمر اين
انرژی ها چيزی نمانده است.
* بايد در نظر داشت که ارزش انرژی های فسيلی بيشتر از آن
است که از آنها بعنوان سوخت استفاده گردد.

 .2تاثيرات اقتصادی:
* اتالف انرژی اتالف سرمايه ملی است
* انرژی هايی که امروزه از آن استفاده می شود طی ميليون ها
سال در دل زمين ايجاد شده است
* اين انرژی ها فقط متعلق به نسل ما نيستند تا بخواهيم از آنها
استفاده کرده و نابود کنيم
* اين سرمايه متعلق به نسل های آينده نيز است
* امروزه مقدار زيادی از اين سرمايه به شکل سوخت و غير
ضروری تلف می شود
 .3تنوع منابع انرژی:
* با تنوع بخشيدن به منابع انرژی و کاهش وابستگی به منابع
سوخت های فسيلی نه تنها در افزايش طول عمر آنها کمک کرده ايم
بلکه در صدد خسارت های ناشی از تامين انرژی را تقليل داده ايم

