روند تغییرات سهم حاملهای انرژی

بخش انرژی استان در آینه آمار
بر اس��اس آمار موجود در ايس��تگاه س��ينوپتيک
کرمان ،ميانگين سرعت باد در اين ايستگاه 3.05
مت��ر برثانيه اس��ت و ميانگين س��رعت ب��اد غالب
 22.9متر بر ثانيه بدست آمده است .آمار سازمان
هواشناس��ی اس��تان کرمان حاکی از آن است که
دکتر زینالعابدین صادقی* متوس��ط س��اعت آفتابی اس��تان حدود 3321.7
ساعت در سال میباشد که بدون کسر کردن ساعات
تاریکی شب در حدود  38درصد ساعات سال آفتاب وجود دارد .این رقم حاکی
از پتانس��یل باالی استان برای تولید برق از نور خورش��ید است ،همه اين عوامل
باعث شده است که اس��تان کرمان در زمينه توليد انرژيهاي تجديدپذير داراي
مزيت باالي باشد.
استان کرمان در سال  1392با داشتن سهم 3.7درصدی تولید ناویژه استانی از
کل تولید ناویژه برق رتبه  11را در کشور دارا میباشد .استان کرمان با سهم قدرت
نامی  3.2درصدی در کشور رتبه  10را دارا است.
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نمودار شماره  :2روند تغییرات سهم حاملهای انرژی استان کرمان
متوسط مصرف سرانه انرژی استان کرمان طی دوره زمانی 1380تا 1389حدود
 39میلیون  BTUاست .در حالی که این شاخص برای کشور حدود  75میلیون
 BTUمیباشد.

نمودار شماره  :1روند تغییرات سهم حاملهای انرژی استان کرمان
نمودار شماره  1تغییرات سهم حاملهای انرژی در سبد انرژی استان کرمان را
طی دوره زمانی 1380تا  1392نشان میدهد .متوسط سهم مصرف گاز طبیعی
استان کرمان  79درصد ،س��هم مصرف برق  19درصد و سهم فرآوردهای نفتی
حدود  0.1درصد میباشد .در مجموع آنچه از نمودار باال مالحظه میشود افزایش
سهم مصرف برق در سبد انرژی استان کرمان است ،آغاز این افزایش سال 1388
میباشد .که این امر برنامهریزی برای تامین انرژی برق آتی استان را میطلبد.
همانطور که در شکل باال مشاهده میشود ،بر اس��اس اطالعات مرکز آمار ایران
در سال  1389سهم اس��تان از ارزش افزوده بخش تأمين آب ،برق و گاز طبيعي
بین  1.6تا  5درصد است و در بین استانهای کشور در طبقه دوم قرار میگیرد.
*استادیار دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه شهید باهنر کرمان

