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  جهان يكشور ها ريبا سا رانيبرق در ا  متيق سهيمقا
  
  

  اشاره 
 حيدرك صـح  يشـرط الزم بـرا   كشور هاي ديگر ياقتصاد ياسهايو شناخت مق يبه لحاظ كم يشناخت روند جهان   

مطالعـات   نگونـه يكاربرد ا نيمهمتر يامكان محك زن. است ياقتصاد يها دهيكشور در ارتباط با پد گاهيو جا تيموقع
بلكه با توجـه بـه    يو فرض يمنزو يفضا كيدر  نهگران  ليو تحل ناستگذارايشود تا اقتصاد دانان، س ياست كه سبب م

از آنجا كه پديده برق نيز در اقتصاد كشور از اهميـت   .موجود به امور اقتصاد كشور بپردازند اتيهيو بد يجهان اتينيع
ر كشـور هـاي   خاصي برخوردار است بر آن شديم تا ابتدا وضعيت آن را  در كشور  و سپس قيمت برق ايران را با ساي

  .  جهان  مورد مقايسه قرار دهيم
  

  
  وضعيت مصرف برق در ايران  

 34بخش هـاي صـنعت   ،  مگا وات ساعت مي باشد 41000كه در حدود   ايران توليد شده در كل برق از   
ـ   5/13درصد، عمومي  6/11كشاورزي ،  درصد 34 درصد ، خانگي  1/0درصـد و حمـل و نقـل     7اري درصـد ، تج

   .مصرف مي كنندرا  درصدآن
غيـر   هاي درصد، كاني 46كه به بحث ما مربوط مي شود ،فلزات اساسي  مصرف برق در صنعت مجموعاز    

ورده هـاي  آدرصد ، فر 4درصد ، منسوجات  6/5صد ، غذايي و آشاميدني رد 5/10درصد، شيميايي 2/18فلزي 
  .مي نمايند درصد مصرف  3/13 بخش ها  درصد وساير 6/1نفتي 
  تقسيم مي كنـيم وقيمـت  هـر يـك را در ايـران و سـاير      در اين مبحث برق را به دو نوع صنعتي و خانگي    

  .كشور هاي جهان ابتدا  جداگانه و سپس با هم مورد  بررسي قرار مي دهيم 
    

 منطقهمقايسه قيمت برق صنعتي در ايران با كشور هاي  - 1

يافتگي در هر كشور به شمار مي رود،  هاي توسعه ز مالكهاي صنعتي يكي ا ميزان مصرف برق در بخش   
اما آنچه در ايران رخ داده است، مصرف برق در بخش خانگي بوده كه فقط مصرف است و توليدي در بر 

  .ندارد
اما  . خ برق را داردرن نيگران تر هيترك در بين كشور هاي منطقه، khabaronline.ir سايتبه گزارش   

  .فروشند يم يا ارانهيبرق را ارزان و  رانيدر منطقه هستند كه مثل ا هم يگريد يكشورها
برق همچنان  يهستند كه برا يي، افغانستان و تركمنستان از جمله كشورها كستانيچون تاج ييكشورها     

ود ش يگفته م نيب نيدر ا.كند يم يبرابر رانيبرقشان با ا متيق زيراستا ن نيكنند و در هم يپرداخت م ارانهي
  .نرخ برق در منطقه را به خود اختصاص داده است  نيباالتر هيترك

تومان است در  140تا  120 هيساعت برق در ترك لوواتيهر ك متيگزارش ، در حال حاضر ق نيا براساس     
  .شود  يتومان اعالم م 16تا  12از  رانيدر ا اين رقم كهيحال
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ـ   يگونه است كه كشور نيرق بدب متيق ياستدالل بازار برا نيب نيا در       هـم   يكه گاز دارد بـرق ارزان
 را قيمـت واقعـي   بـه  بـرق  فروشجز  يچاره ا ستنديكه از نعمت گاز برخوردار ن ييخواهد داشت اما كشورها

 عـراق برق در كردسـتان   متيدر حال حاضر ق.ادعا خواهد بود  اين ي برا يعراق مثال خوب انيم نيدر ا.ندارند 
نبود گاز  ليكشور  چون بغداد به دل نينقاط ا گريرقم درد نيا كهيساعت است در حال لوواتيك تومان در هر 20
ـ بعـد از ترك  زيبرق در هندوستان ن نرخ گزارش نيا براساس.تومان است 70تا  60 بـرق   نـرخ  نيگـران تـر   هي

  .تومان است  120تا  100ساعت  برق در هندوستان  لوواتيهر ك متيق .شود يمحسوب م
 .تومان است 100تا  80 نيبرق ب يجهان متيمتوسط ق ذكر است كه شايان

هم اكنون قيمت برق صنعتي در ايران حدود دو سنت به ازاي هر كيلووات ساعت است، در حالي كه اين ميزان 
  . رسد سنت مي 11در بيشتر نقاط دنيا به 

 
  منطقهمقايسه نرخ برق صنعتي در ايران در مقايسه با كشور هاي 

             
 کيلو وات ساعت /تومان : واحد

  برق نرخ نام كشور
 110 تركيه

 100- 120 هندوستان

 80-90 پاكستان

 80 امارات

 60-70 كره جنوبي

 60-70 عراق

 20 كردستان عراق

 10-20 تركمنستان

 10-20 تاجيكستان

 10-20 افغانستان

  16-17 ايران

  
  
  
  جهانكشور 29با  رانيدر ا يبرق صنعت  متيق سهيمقا -2
پردازنـد   يبرق م يكه صنعتگران برا ييبها نيكشور جهان باالتر 29 نيدر ب :  khabaronline.irگزارش به   

  .ساعت است  لوواتيتومان در هر ك 230از  شيبا ب ايتاليو ا انيمربوط به دو كشور گو
  .است  الير165كنند كه  يبرق پرداخت م يرقم را برا نيكمتر رانيگران در اصنعت   
برق را به  نيساعت ارزان تر لوواتيتومان در هر ك 47با يويتومان و بول 32با  يعربستان سعود رانياز ا پس   

  .دهند يكشور جهان اختصاص م 29 انيصنعتگران خود در م
  . درصد رشد داشته است 3/5حدود  86در مقايسه با سال  87در سال  ايران برق مصرفي بخش صنعت    
  .دهد يرا نشان م رانيبرق ا متيكشور جهان با ق 29در  يبرق صنعت يبها مقا يسه لياساس، جدول ذ نيبرا   
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  و مقايسه آن با ايران 2003-2007در سال )سنت/ساعت لوواتيك(كشور جهان  29در صنعتيبرق  يبها
  
  

نسبت هبای برق به  ای برق صنعتیهب سال نام کشور
 هبای برق ايران

 1/5 4/8 2007 سوئيس

 4/3 6/5 2007 فرانسه

 1/10 7/16 2007 ايتاليا

 1/4 8/6 2006 آرژانتين

 6/6 9/10 2007 تركيه

 8/2 7/4 2006 بوليوي

 8/5 6/9 2006 دانمارك

 6/5 4/9 2006 آلمان

 2/5 7/8 2006 كوبا

 1/4 9/6 2007 كره جنوبي

 1/7 7/11 2006 ژاپن

 5/6 8/10 2003 مجارستان

 4/5 9 2006 شيلي

 4 7/6 2005 يونان

 9/6 5/11 2007 جمهوري چك

 9/4 1/8 2007 فنالند

 1/6 2/10 2007 مكزيك

 3/8 7/13 2007 اسلوواكي

 8/3 4/6 2007 اياالت متحده

 4/6 7/10 2006 انگلستان

 9/4 2/8 2007 لهستان

 1/4 8/6 2007 نيوزيلند

 4/4 4/7 2006 كاستاريكا

 4/7 2/12 2006 برزيل

 8/5 6/9 2005 اكوادور

 5/8 1/14 2006 السالوادور

 1/14 3/23 2006 گويان

 9/1 2/3 2003 عربستان

 1 65/1 2007 ايران

                
   باشد يم الير 9000معادل  2007دالر در سال  يرخ برابرن

  International Energy Agency :منبع  
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   جهانكشور  چند با رانيدر ا خانگيبرق   متيق سهيمقا-3
 قيمت بـرق خـانگي در كشـورهاي   آه  بودن قيمت برق نيز دليل اصلي بر رشد مصرف برق دارد چرا ارزان   

  .برابر قيمت برق صنعتي است 5/3تا  3 صنعتي
  .برابر گرانتر از قيمت برق در ايران است 6تا  5عتي قيمت برق خانگي و صنعتي در بيشتر كشورهاي دنيا و صن  
قيمت برق خانگي در ايران براي هر كيلو وات ساعت كمتر از دو سنت و در برخي كشورهاي دنيـا كـه اتفاقـا      

  .سنت است 6مصرف برق خود را كنترل كرده اند 
  حـال حاضـر   در  الي كه در ايران در ح، كيلو وات ساعت است  900مصرف برق خانگي در دنيا ماهانه  متوسط    

 باال ترين  بها براي  برق خـانگي  در بين چند كشور زير  .كيلو وات است 2600ماهانه  خانگي  مصرف برقمتوسط 
  .دارند قرار  به نسبت برابر ايتاليا و اتريش مردم  كه بعد از آن به ترتيب ندكشور آلمان مي پرداز را مردم

  .حد اقل قيمت را براي برق خانگي مي پردازند طبق اين جدول  مردم ايران
 

  و مقايسه آن با ايران 2007در سال  )سنت/ساعت لوواتيك(جهان  يدر كشورها خانگيبرق  يبها
  

 خانگیهبای برقنام کشور                    

 20 اتريش

 5/14 برزيل

 14 شيلي

 8 تايوان

 15 فرانسه

 3/20 آلمان

 3/6 اندونزي

 20 ياايتال

 6/17 ژاپن

 3/4 قزاقستان

 2/10 كره جنوبي

 3/12 مكزيك

 2/13 نروژ

 1/9 تايلند

 2/12 تركيه

 10 آمريكا

 65/1 ايران

 :منبع
United States -- Energy Information Administration, Monthly Energy Review, May 2010,  

 
 .باشد یم الير ٩٠٠٠معادل  ٢٠٠٧دالر در سال  ینرخ برابر
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  بهاي برق صنعتي و خانگي  در چند كشور جهان نمودار- 4
  
 

International Energy Agency - Key World Energy Statistics منبع   :  

  
درصد رشد داشت در حالي كه  5/18معادل  87تا  86هاي  يزان مصرف برق كشاورزي كشور در سالم    

هـم اكنـون سـاالنه بطـور     . درصد، افزايش داشته است 8بيش از  86تا  76هاي  ميانگين مصرف برق در سال
 قيمـت هـر كيلـووات   . شـود  كيلووات ساعت برق در بخش كشاورزي مصرف مـي 459متوسط يك ميليارد و 

ريـال   770ريال است در حالي كه قيمت تمام شده آن براي وزارت نيـرو   20ساعت برق براي بخش كشاورزي 
  . است

 

  يريگ جهينت
ميليـارد   550به گزارش فارس، ســازمان بين المللي انرژي در گزارشي اعالم كرد اقتصاد جهـاني سـاالنه   

بـر  . شـد  بيشتر از آن چيزي است كه تصـور مـي   درصد 75دهد كه اين رقم  دالر به يارانه انرژي اختصاص مي
ميليـارد دالر يارانـه در    557كشور بزرگ در حال توسعه مجموعا  37، حدود 2008اساس اين گزارش در سال 
  .اند بخش انرژي پرداخت كرده

هـاي پرداختـي بـه     روسيه، عربستان، هند و چين جزو پنج كشور نخسـت دنيـا از نظـر حجـم يارانـه      ايران،
 .ريال است 772قيمت واقعي هر كيلووات ساعت برق در ايران بالغ بر .ن خود در بخش انرژي هستندشهروندا

اين در حالي است كه ايـران در  . كند يريال يارانه پرداخت م600دولت به ازاي هر كيلووات ساعت برق حدود و
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بـودن   پـايين  .قـرار دارد جمله برق در رتبه نخست ميان ساير كشورهاي جهان از نظر مصرف سرانه انرژي از 
  .يكي از داليل افزايش مصرف انرژي است  خانگي قيمت برق

آمار و ارقام در دسترس بيانگر اين موضوع است كه ايران از جمله كشـورهايي اسـت كـه در آن مصـرف     
انرژي بيش از حد متعارف است و اين افزايش، بار سنگين اقتصادي را بـه دولـت و در نتيجـه جامعـه تحميـل      

اين در . برابر متوسط جهــاني است 5/2دهد مصرف برق خانگي در ايران  هاي آماري نشان مي بررسي.كند مي
 465، رشد مصرف برق خـانگي  65تا  56نسبت به دهه نخست انقالب  76 - 86هاي  حــالي است كه در سال

  . درصد بوده است
و ارزان اده از وسايل برقي گونـاگون،  روند روبه رشد مصرف برق خانگي در پي افزايش شهرنشيني و استف

هـاي آغـازين    ميزان مصرف برق در كشور را در شهرهاي مختلف در زمان حاضـر نسـبت بـه سـال    بودن آن 
در صـورت  : پيروزي انقالب اسالمي تا چند برابر افزايش داده است، به طوري كه كارشناسان انرژي معتقدنـد 

  . ايران به واردكننده انرژي تبديل خواهد شد ،1401تدوام افزايش مصرف برق خانگي تا سال 
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