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رزیی استان گلستان تهیه شده رد معاونت آمار و اطالعات سازمان مدرییت و ربانهم  
   

  گازرسانی شده های آتادیتعداد شهرها و 

 آتادی 841شْز ٍ  30تِ تزتیة تزاتز  1396گاسرساًی شدُ استاى گلستاى تا پایاى سال  ّای آتادیتعداد شْزّا ٍ 

آتادی  64، تعداد 1395آتادی گاسرساًی شدُ ٍ ایي در حالی است کِ در سال  25تعداد  1396در سال  .تاشد هی

 تَد.گاسرساًی شدُ 

 تا پایان سال استان شده گاسرسانی های آتادی و شهزها تعدادروند  -1نمودار 

 
 



 

2 
 استان گلستان  گاسگشارش عملکزد شزکت 

 

 شده گازرسانی شثکه طول 

درصد آى در ًقاط  6/37تاشد کِ  کیلَهتز هی 8757تزاتز  1396طَل شثکِ گاسرساًی شدُ استاى تا پایاى سال 

کیلَهتز  414، 1396طَل شثکِ گاسرساًی شدُ در سال درصد آى در ًقاط رٍستایی تَدُ است.  4/62شْزی ٍ 

تیشتزیي طَل شثکِ گاسرساًی درصد افشایش داشتِ است.  2/3کیلَهتز(،  401) 1395تَدُ کِ ًسثت تِ سال 

ٍ در ًقاط رٍستایی در شْزستاى درصد(  8/7)در ًقاط شْزی در شْزستاى گزگاى  1396پایاى سال 

 تاشد.  هی (درصد 1/13)گٌثدکاٍٍس 

 کیلومتز - و روستایی استان شهزی نقاط شده در گاسرسانی شثکه طولروند  -2نمودار 
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 شده نصة گاز انشعاب تعداد 

درصد آى شْزی  8/50اًشعاب تَدُ کِ  281276تزاتز  1396تعداد اًشعاب گاس ًصة شدُ استاى تا پایاى سال 

 تَدُاًشعاب  9852تزاتز  1396تاشد. تعداد اًشعاب گاس ًصة شدُ استاى در سال  درصد آى رٍستایی هی 2/49ٍ 

. تعداد اًشعاب ًصة شدُ ام شدُ استاًجدرصد آى در ًقاط رٍستایی  5/80درصد آى در ًقاط شْزی ٍ  5/19کِ 

درصد افشایش داشتِ است. تیشتزیي اًشعاب ًصة شدُ  4/8 اًشعاب(، 9088) 1395ًسثت تِ سال  1396در سال 

ٍ در ًقاط رٍستایی استاى در  اًشعاب 285گٌثدکاٍٍس تزاتز   در ًقاط شْزی در شْزستاى 1396در سال 

 . تَدُ است اًشعاب 2640تپِ تزاتز  شْزستاى هزاٍُ

 استان روستایی و شهزی نقاط در شده نصة گاس انشعاب تعداد روند -3نمودار 
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 طثیعی گاز مشترکان تعداد 

درصد آى  1/60هشتزک تَدُ است کِ  546145تزاتز ، 1396استاى تا پایاى سال تعداد هشتزکاى گاس طثیعی 

تاشٌد. تعداد هشتزکاى افشٍدُ شدُ در سال  رٍستایی هیًقاط درصد آى هشتزکاى  9/39شْزی ٍ ًقاط هشتزکاى 

 7/5 هشتزک(، 22793) 1395تعداد هشتزکاى افشٍدُ شدُ در سال هشتزک تَدُ کِ ًسثت تِ  24096تزاتز  1396

در ًقاط شْزی در  1396طثیعی در سال هشتزکاى افشٍدُ شدُ گاس درصد افشایش داشتِ است. تیشتزیي تعداد 

اس کل درصد  1/23ٍ در ًقاط رٍستایی در شْزستاى گٌثدکاٍٍس تا اس کل استاى درصد  24گزگاى تا   شْزستاى

 . استاى تَدُ است

  استانروستایی شهزی و در نقاط طثیعی  گاس مشتزکان تعدادروند  -4نمودار 
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 کنندگان گاز طثیعی تعداد مصرف 

 8/95کٌٌدُ تَدُ، کِ  هصزف 537025در استاى تزاتز  1396کٌٌدگاى گاس طثیعی تا پایاى سال  تعداد هصزف

 تعداد 1396تاشٌد. در سال   درصد آى صٌعتی هی 3/0درصد عوَهی ٍ  9/3خاًگی،  کٌٌدگاى هصزف اسدرصد 

شْزی ٍ  ًقاطدر   درصد 8/45داد هٌد شدًد کِ اس ایي تع کٌٌدُ جدید در استاى اس گاس طثیعی تْزُ هصزف 21718

 . اًد تَدُرٍستایی  ًقاطدرصد در  2/54

کٌٌدگاى  درصد اس کل هصزف 3/27 تاهزتَط تِ شْزستاى گزگاى گاس طثیعی کٌٌدُ  تیشتزیي تعداد هصزف

 34ٍ  27شْزستاى گزگاى تِ تزتیة تزاتز هزتَط تِ کٌٌدُ خاًگی ٍ عوَهی  تاشد. تیشتزیي تعداد هصزف استاى هی

کٌٌدُ صٌعتی   درصد اس کل هصزف 7/30 تاآتاد  شْزستاى علیهزتَط کٌٌدُ صٌعتی  درصد ٍ تیشتزیي هصزف

 تاشد. هی

 1336تا پایان سال  استانروستایی شهزی و در نقاط طثیعی  گاس کنندگان مصزف تعدادروند  -5نمودار 
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 مند از گاز تعداد خانوار تهره 

تعداد ، 1396در سال تاشد.  خاًَار هی 552722، تعداد 1396هٌد اس گاس استاى تا پایاى سال  تعداد خاًَار تْزُ

درصد  16خاًَار(  19519) 1395تَدُ کِ ًسثت تِ سال خاًَار  22626استاى، هٌد اس گاس  خاًَار جذب شدُ تْزُ

 5/22ّای گزگاى تا  تِ تزتیة در شْزستاى 1396در سال رشد داشتِ است. تیشتزیي ٍ کوتزیي خاًَار جذب شدُ 

 تاشد. درصد هی 2/1درصد ٍ تٌدرگش تا 
 

 1336سال  در استانهای  شهزستانمند اس گاس  تعداد خانوار جذب شده تهزه -6نمودار 

 

 

 میسان مصرف گاز طثیعی 

 1396هیشاى هصزف سال  گیزین هیًتیجِ ، 1396ٍ  1395ّای  هقایسِ هیشاى هصزف گاس طثیعی استاى در سال تا

رف ادرصد کاّش، هص 1/8رف خاًگی اهصدر کِ درصد افشایش داشتِ است  9/0تٌْا  1395ًسثت تِ سال 

 زف گاس طثیعی ـد افشایش داشتِ است. تیشتزیي هیشاى هصـدرص 4/9رف صٌعتی اـدرصد کاّش ٍ هص 5عوَهی 
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ٍجَد  ایي هیشاى هصزف سیاد تِ دلیل .تاشد کل استاى هی درصد هصزف 3/37آتاد تزاتز  استاى در شْزستاى علی

را تِ خَد  درصد اس کل گاس هصزفی استاى در سهیٌِ صٌعتی 8/33کِ تَدُ  آتاد ًیزٍگاُ در شْزستاى علی

 اختصاص دادُ است.

 میلیون متزمکعة –استان در سال  طثیعی گاس مصزف میشانروند  -7نمودار 

 

 

 

(الهه عزبعلیرابط آماری : ) استان گاسمأخذ : شزکت   

(ریشیساسمان مدیزیت و بزنامه )معاونت آمار و اطالعات سیمابز استان گلستان             


