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 صادراتي ايزان ليمت وفت ي مشتمات وفتي تزرسي
 1وذا چايشي

 كارشىاس ارشذ مُىذسي شيمي

 مشاير مًوىكً ايزان يدفتز تحميك ي تًسؼٍ شزكت مُىذس
 

 

 چكيذٌ
خام تشاػاع ليوت ًفت 0981خام تؼذ اص دِّ گزاسي ًفتليوت تحت تاثيش ػَاهل هختلفي لشاس داسًذ.ليوت ًفت خام 

-خام ؿاخق هشتَطِ كَست هيخام كادساتي ايشاى تا تَخِ تِ تاصاس فشٍؽ تش هثٌاي ًفتگيشد. ًفتؿاخق كَست هي

ؿَد. دس ايي پظٍّؾ هذلي تشاي خام دس دًيا تؼييي هيّاي ًفتي تا تَخِ تِ ليوت ًفتگيشد. ػالٍُ تشآى ليوت فشاٍسدُ

خام سا دس ائِ ؿذ. ايي هذل فاكتَسّاي كيفي ًفتخام تشًت اسم كادساتي ايشاى تِ اسٍپا تا ًفتخااختالف ليوت ًفت

خام پيـٌْاد ّاي ًفتي تا تَخِ تِ ليوت ًفتسٍاتطي تشاي هحاػثِ ليوت فشٍاسدُچٌيي كٌذ. ّنهحاػثِ ليوت لحاظ هي

 .تاؿذهي خامتاثيشگزاس تش ليوت ًفت تٌيادي ؿذ. دس ّش دٍ هَسد اختالف ليوت هَخَد تِ خاطش ٍخَد ػَاهل غيش

  

 كادساتي ايشاى -ًفتي ّايفشاٍسدُ -اختالف ليوت -خام ؿاخقًفت -خامليوت ًفت  -تشسػي  :َاي كليذي اصٌي

                                                           
1 chavoshi.neda@monenco.com 
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 ٍممذم -1
فشٍؽ ًفت خام يكي اص سٍيذادّاي تضسگ التلادي اػت كِ سٍصاًِ دس ػشاػش خْاى اتفاق هيافتذ ٍ تمشيثا اكثش كـَسّاي 

اي گزاسي ايي كاالي اػتشاتظيك، ػاصٍكاس ٍيظًُياص تِ اًشطي ّؼتٌذ. اص ايي سٍ ًشخ دًيا دسگيش ايي تثادل هْن التلادي تِ دليل

سؿذ ٍ تَػؼِ كٌؼتي سٍص افضٍى كـَسّا  .خام ًمؾ اػاػي داسدسّاي تَليذكٌٌذُ ٍ كادسكٌٌذُ ًفتداسد كِ دس التلاد كـَ

ٍ تَليذكٌٌذگاى تشاي فشٍؽ ٍ دػتياتي تِ  كٌٌذگاىًياص تِ ًفت خام ٍ اًشطي سا افضايؾ دادُ اػت ٍ تش ايي اػاع هلشف

 .كٌٌذتاصاسّاي تْتش ساّكاسّا ٍ سٍؿْايي تشاي ػشضِ ٍ تماضاي ايي كاالي هْن خؼتدَ هي

خام ػَاهل هَثش دس اسصؽ راتي ًفتگيشًذ. خام دس ًظش هيتَليذ آى تِ ػالٍُ اسصؽ راتي ًفتخام سا هؼوَالٌ ّضيٌِ تْاي پايِ ًفت

 خغشافياي تَليذ ٍ -3، خام(ّا )تشؿي ٍ ؿيشيٌي ًفتخامطثمِ تٌذي ًفت -2، ًَع ّيذسٍكشتَسّا ّا خامپايِ ًفت -0 ؿاهل

API يا دسخِ ّا ) دسخِ ػثكي ٍ ػٌگيي( ٍخامتاصدّي ًفت -4، خامػشضِ ّش ًفت
 تاؿذ.هي 1

 

 َاي وفت خامػًامل مًثز در ليمت -2
ي تلكِ يك داساي هالي ًيض ّؼت، ليوت آى تحت تاثيش ػَاهل هَثش تش ليوت اص آًدا كِ ًفت خام ًِ تٌْا يك كاالي فيضيك

كاالي فيضيكي ليوت ًفت خام تحت تاثيش ػَاهل تٌياديي ػشضِ ٍ تماضا،  تَاى ركش گفت كِهيفيضيكي اػت.  ّا هالي ٍداسايي

ت، سيؼك، اتضاسّاي هالي دس تاصاسّاي پَلي ٍ ّا ٍ هيضاى ظشفيت هاصاد ٍ تِ ػٌَاى داسايي هالي هتاثش اص اًتظاساػاصيػطح رخيشُ

تَاى ػَاهل هَثش تش ليوت ًفت سا تِ دٍ دػتِ تٌياديي ٍغيش ّاي تَسع تاصي اػت. اص ايي سٍ تِ طَس كلي هيهالي ٍ فؼاليت

 تٌياديي تمؼين كشد.

 ػًامل تىياديه -2-1
ّا اص يك ذ كِ هاًغ اص افضايؾ ػطح ليوتاي ًفت ّؼتٌػشضِ ٍ تماضاي ًفت دٍ ػاهل تٌياديي دس تؼييي ليوت پايِ

تؼادل خاسج  آٍسًذ. دس هَالؼي كِ تاصاس اصهي همذاس خاف ٍ كاّؾ آى اص ػطح  ديگشي ؿذُ ٍ تؼادل پايذاسي سا دس تاصاس تِ ٍخَد

 ؿذُ ٍ دس ػطح ليوتي تاالتشي اص ليوت تؼادلي لشاس گيشد.

-ّاي تكٌَلَطيكي، ليوت ًؼثي اًشطيّاي التلادي، پيـشفتيتتماضاي ًفت تحت تاثيش ػَاهل هختلفي هاًٌذ ػطح فؼال

ّاي هالياتي، خوؼيت ٍ ليوت ًفت لشاس داسد. ػشضِ ًفت ًيض ّواًٌذ تماضا تحت تاثيش ػَاهل هتؼذدي گضيي، ػياػتّاي خاي

د اٍپك تِ هؼٌي ٍاكٌؾ تِ دّذ. تغييش دس ظشفيت هاصالشاس داسد ٍ هيضاى تَليذ اٍپك ٍ ظشفيت هاصاد آى سا تحت تاثيش لشاس هي

 ؿَد.تغييش دس ػَاهل تٌياديي تاصاس هي

 ػًامل غيز تىيادي -2-2
كٌذ، ػَاهل ديگشي دس تؼييي ليوت ًفت هَثش اي ًفت سا هـخق هيتِ غيش اص ػَاهل ػشضِ ٍ تماضا كِ ليوت پايِ

ي تش خالف ػَاهل تٌيادي تغييشات فَسي ٍ آًي ؿَد. ػَاهل غيشتٌياديّؼتٌذ كِ دس اكطالح تِ آًْا ػَاهل غيش تٌياديي گفتِ هي

تشيي ايي اٍسًذ. ايي ػَاهل ًاؿي اص ػَاهل سٍاًي، طئَپليتيكي ٍ ػياػي ّؼتٌذ. الثتِ يكي اص هْندس ليوت ًفت تِ ٍخَد هي

ؿَد. ّا هياي دس ػطح ليوتّاي خذيذ حاكن تش تاصاس ًفت ػثة ايداد ًَػاًات گؼتشدُػَاهل كِ تا تَخِ تِ ؿشايط ٍ هَلؼيت

گزاسد. ػايش ّا دس تاصاس تاثيش هيتاصي اػت كِ اص طشيك ايداد اًتظاسات دس فؼاالى تش ػطح ليوتّاي تَسع تاصي ٍ ػفتِفؼاليت

 ّاي ٍاكٌؾ -3ًمؾ هَػؼات هالي،  -2الذاهات ػفتِ تاصي تشاي كؼة ػَد تيـتش اص تاصاس ًفت،   -0 ػَاهل هَثش ؿاهل

 

                                                           
1
 American Petroluem Institute 

www.SID.ir



Arc
hive

 of
 S

ID

 

 

 

 

 

 

 

ي اًشطي خايگضيي )ًظيش گاص، ّاليوت ػايش حاهل -6ٍضؼيت تَسع ػايش كاالّا،  -5دس ًشخ اػؼاس،  تغييشات -4ػياػي، 

 اخثاس غيش ًفتي -8، غيشُ كِ هَخة اختالالت دس ػشضِ گشدد تشٍص اػتلاب، خٌگ ٍ -7ػٌگ ٍ..(، رغال

 ؿَد.( حَادت تاثيشگزاس تش ليوت خْاًي ًفت هـاّذُ هي0دس ؿكل )

 

 
ث تاثيزگذار تزليمت جُاوي وفت خامحًاد -(1شكل )  

 

 ليمت گذاري وفت خام -3
 81ؿَد. ػيؼتن ليوت گزاسي تا لثل اص ًيوِ دٍم دِّّاي هختلف ليوت گزاسي سا تِ دٍ دٍسُ تاسيخي خاف تفكيك هيسطين 

 هيالدي 81 ن ليوت گزاسي تؼذ اص ًيوِ دٍم دِّهيالدي، ػيؼت

 ّاي ؿٌاٍس ًيض ًاهيذ.تَاى ليوتت ٍ دٍسُ دٍم سا هيتّاي ثاتَاى دٍسُ ليوتدٍسُ اٍل سا هي

 

 ميالدي تٍ تؼذ 88ليمت گذاري وفت خام اس ويمٍ ديم دٍَ -3-1
 گشددليوت ًفت خام كادساتي تش هثٌاي سٍؽ هشتثط تا تاصاس تا تَخِ تِ فشهَل ػادُ صيش تؼييي هي

(1)                                                                                                                              P=R+/- F  

 كِ دس آى

Pخام كادساتي= ليوت ًفت 

R= خام ؿاخقّاي( ًفتليوت )يا ليوت 

Fفاكتَس تؼذيل = 
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ؿَد. ي هيكَسُ، تؼييتا لحاظ ليوت ًفتخام هختلف ٍ دس تشخي هَاسد حتي تشاػاع هياًگيي ٍصًي چٌذ ًفت  Rفاكتَس

 خام خاف هحذٍد گشديذ.ّاي ؿاخق تِ چٌذ ًفتخامذسيح داهٌِ گؼتشدُ ايي ًفتاها تت

سغن ًي هَسد هؼاهلِ لشاس گشفتِ ٍ ػليخام هختلف ٍخَد داسد كِ دس تاصاسّاي خْاًفت 060دس حال حاضش تيؾ اص 

-ؿَد، ليوتخام پايِ ًيض ًاهيذُ هيطالحا ًفتكخام ؿاخق كِ اي هتفاٍت، كشفا تش هثٌاي چٌذ ًفتّاتشخَسداسي اص كيفيت

 گشدًذ.گزاسي ٍ اسصياتي هي

هحذٍديتي دس خلَف ِ كٌٌذگاى ٍ خشيذاساى هتفاٍت كِ خاهي تا تشخَسداسي اص يك ػطح تَليذ هٌاػة، تؼذاد ػشضًفت

ّاي ؿاخق دس تاصاس، ّاي تك هحوَلًِمل ٍ اًتمال هحوَالت خشيذاسي ؿذُ آى تِ هملذّاي هختلف ٍخَد ًذاؿتِ ٍ ليوت

 ؿٌاختِ ؿَد.

 ّاي ؿاخق ػثاستٌذ اص:خامػوذُ تشيي ًفت

 API :9/37) ّاي لاتل ػشضِ تِ تاصاسّاي اسٍپا ٍ آفشيماخامّاي ًفتْت تؼييي ٍ اسصياتي ليوت:خ Brentخام ًفت

 دسكذ( 45/1دسخِ ٍ هحتَي ػَلفَس

دسخِ ٍ هحتَي  API :6/39) لاتل ػشضِ تِ تاصاس آهشيكاّاي خام: خْت اسصياتي ليوت تخؾ اػظن ًفتWTIخام ًفت

 دسكذ( 24/1ػَلفَس 

 ّاي لاتل ػشضِ اص هٌطمِ خليح فاسع تِ تاصاس آػياخام: خْت اسصياتي ليوت ًفتDubai  ٍOmanّاي خامًفت

 ّاي هختلف آٍسدُ ؿذُ اػت.ّاي ؿاخق دس طَل ػالخام( ليوت ًفت2دس ؿكل )

 

 
 َاي مختلفَاي شاخص در طًل سالخامليمت وفت -(2شكل )

 گذاري وفت خام صادراتي ايزانوحًٌ ليمت -4
تاؿذ كِ ّاي هـخلي هيخام كادساتي كـَس هؼوَالً اص هؼياسّاي هؼيي ٍ تش اػاع فشهلًحَُ تؼييي ليوت اًَاع ًفت

اّويت ًشخ حول ّش تـكِ ًفت خام تِ  تشاي طشفيي هؼاهلِ تؼادگي لاتل هحاػثِ اػت. اها تا تَخِ تِ هماكذ فشٍؽ ٍ تِ دليل

 خام يا تاصاسّاي ػوذُ هلشف، ليوت ًفتّاي ؿاخق تَليذي دس هٌطمِ خليح فاسع ٍ ػٌَاى تؼذيل ًشخ كشايِ ٍ ًَع ًفت خام
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ًفت گزاسي تشاي لشاسدادّاي ًفتي ؿشكت هلي تاؿذ. تِ طَس كلي، دٍ ًَع فشهَل ليوتايشاى تشاي هماكذ هختلف، هتفاٍت هي

 ايشاى تش حؼة هملذ تاصاس ٍخَد داسد. 

 

 تاسار شزق كاوال سًئش

َد، فشهَلي اػت كِ هؼذل ؿّاي ايشاى تِ هملذ ؿشق كاًال ػَئض تِ كاس گشفتِ هيخامفشهَلي كِ تشاي فشٍؽ ًفت 

اصاس، ػولكشد سلثا ٍ اص ايي گيشد. ٍ تا تَخِ تِ ؿشايط تگزاسي دس ًظش هيّاي ػواى ٍ دتي سا تِ ػٌَاى پايِ ليوتخامليوت ًفت

-ًوايٌذ، اػالم هيخام تاسگيشي هيي كِ تِ هملذ ؿشق كاًال ػَئض ًفتلثيل، اختالف ليوتي تا آى تؼييي ًوَدُ ٍ تِ هـتشياً

 ؿَد.

 تاسار غزب كاوال سًئش

ي تشًت ٍصًي تشاي ّاخامگزاسي ًيض ًفتگشدد ٍ ؿاخق ليوتّا دس هزاكشات تا هـتشياى تشاػاع تَافك تؼييي هيفشهَل

خام ايشاى دس غشب ػيذي كشيش اػالم ؿذُ تَػط خثشگضاسي پالتغ تشاي خشيذاساى هـتشياى ؿوال غشب اسٍپا ٍ ليوت ًفت

ؿَد، كِ دس ايي ساتطِ ؿشايط تاصاس، ػولكشد سلثا، ٍ ... ًيض دس تؼييي هيضاى اختالف ليوتي هَثش َصُ هذيتشاًِ دس ًظش گشفتِ هيح

 گيشد.تَدُ كِ پغ اص آى، تا هـتشي تَافك ًْايي كَست هي

 

 خام صادراتي ايزان تٍ شمال غزب اريپامحاسثٍ ليمت وفتريشي تزاي  -5
اي خام كاسي پيچيذُكش ؿذُ دس اتتذاي همالِ، تؼييي سٍؽ دليك تشاي پيؾ تيٌي ٍ هحاػثِ ليوت ًفتتا تَخِ تِ هَاسد ر

خام هَسد ًظش ام ؿاخق ٍ تا تَخِ تِ كيفيت ًفت خيي همالِ تا اػتفادُ اص ليوت ًفتتاؿذ. دس اتاؿذ كِ ػوال غيش هوكي هيهي

1ؿَد. ػِ پاساهتش ( تذيي هٌظَسهؼشفي هي2ؿَد. ساتطِ )تؼييي هيخام ، ليوت ًفتخام ايشاى اػت(كِ دس ايي همالِ ًفت)
API ،

TANدسكذ گَگشد ٍ 
 ؿَد.خام ايشاى دسًظش گشفتِ هي( دس ًفت خام ؿاخق ٍ ًفت2

(2)                                                                                             

(3)  

 االكِ دس ساتطِ ت

Δ :خاماختالف ليوت دٍ ًفت  price 

خامًفتدٍ   API Δ ِاختالف دسخ : API 

خام ؿاخق ٍ ًفت خام ايشاى: اختالف ايي دٍ همذاس دس ًفت    ΔSUL   ٍ ΔTAN 

 Pricetransportخام: فيوت حول ٍ ًمل ًمت 

Δpricedisacount خاموت صهاى فشٍؽ ٍ صهاى كادسؿذى ًفت: اختالف لي 

 :ُ اػتخام ايشاى اص ايي طشيك هشاحل صيش دسًظش گشفتِ ؿذى ليوت ًفتدتشاي تذػت آٍس
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 ((0)هـخلات دس خذٍل ) خام ايشاى )ػثك، ػٌگيي ٍ هخلَط( اًتخاب ؿذًذػِ ًَع ًفت -0

 2100تاصُ هحاػثاتي هاّْاي ػال  -2

 اػت.ُ خام تا ًفت خام ؿاخق تشًت دس طَل ايي تاصُ صهاًي حؼاب ؿذاختالف ليوت ايي ػِ ًَع ًفت -3

 ُ اػت.اػتفادُ ؿذ eviewتا كوك ًشم افضاس Cross Sectional- Time Seriesتشاي هحاػثات اص سٍؽ  -4

 ؿَد.خام هـاّذُ هي( اختالف ليوت ايي ػِ ًَع ًفت3) دس ؿكل

تا كِ ػوال ايي ًكتِ  آيذتذػت هيهٌفي ؿَد ضشاية . ّواًطَس كِ هـاّذُ هيؿَد( هـاّذُ هي2)ًتاتح هحاػثات دس خذٍل 

تَاى ( كوتش اػت اثش ايي فاكتَس سا هي5/1ًفت خام ايشاى اص حذ هداص ) TANآيذ. تذيي هٌظَس چَى ٍالؼيت هؼالِ خَس دس ًوي

 ( آٍسدُ ؿذُ اػت.3ًاديذُ گشفت. ًتايح خذيذ دس خذٍل )

 

 
 اختالف ليمت سٍ وًع وفت خام ايزان تا وفت خام تزوت -(3شكل )

 

 ات وفت خاممشخص -(1جذيل )

 API SULFUR TAN ًَع ًفت خام

 0.11 1.35 33.8 ًفت خام ػثك ايشاى

 0.18 1.99 29.5 ًفت خام ػٌگيي ايشاى

 0.74 2.31 30.1 ًفت خام هخلَط

 الولل ٍصاست ًفتهاخز: ٍب ػايت اهَس تيي

 
 وتايج تا در وظز گزفته تمام ضزاية ( 2جذيل )

 ية تاخيش صهاًيضش ΔTANضشية  SULΔضشية  ΔAPIضشية 
خولِ ثاتت )حول ٍ 

 ًمل(
R

2 

- 0.019587 0.165385 -0.116695 0.025987 -4.35596 0.47 
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 در مؼادلٍ TANواديذٌ گزفته اثز  -(3جذيل )

 R2 خولِ ثاتت )حول ٍ ًمل( ضشية تاخيش صهاًي SULΔ ضشية ΔAPIضشية 

0.002883 0.0036517 0.0256312 0.852927 0.37 

 

 َاي وفتيزآيردٌليمت ف -6
-يش فشاٍسدُدسكذ اص ّضيٌِ تَليذ تٌضيي ٍ ػا 91ّاي ًفتي ّن تغييش خَاّذ كشد. حذٍد خام، ليوت فشآٍسدُتا تغييش ًفت

( تغييش 3ؿكل ) كٌذ.دّذ كِ تِ طَس سٍصاًِ تحت تاثيش هيضاى ػشضِ ٍ تماضا تغييش هيخام تـكيل هيّاي ًفتي سا ليوت ًفت

 دّذ.ًـاى هي 2100تا  2101تي سا دس طَل ػال ّاي ًفليوت فشآٍسدُ

 

 
 َاي آنومًدار ريوذ ليمت وفت خام يفزآيردٌ -(3شكل )

 

 ؿَد.ّا دس تاصاسّاي هختلف خْاًي هـاّذُ هي( ليوت ايي فشاٍسد4ُدس خذٍل )
 

 2811صيئه  17َاي وفتي در تاسارَاي جُاوي در ريس ليمت فزايردٌ -(4جذيل )
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-تَاًذ يك سٍؽ تمشيثي هٌاػة تاؿذ. اص ايي سٍؽ هيّاي ًفتي هي يوت ًفت خام دس تؼييي ليوت فشآٍسدُاػتفادُ اص ل

 1ّايي كِ اطالػات كافي دسدػتشع ًثاؿذ، اػتفادُ كشد. دس ايي گضاسؽ كـَس آهشيكا هثٌاي هحاػثات لشاس دادُ ؿذ.تَاى صهاى

 ؿَد.هـاّذُ هي 2100تا  2111 يّاي آًْا دس ػال ّاّا ٍ ليوتفشاٍسدُ  (5)دس خذٍل 
 

2811تا  2888َاي وفتي آمزيكا تيه سال ليمت فزآيردٌ -(5)جذيل   

Price ($/bbl) 
feed/year 

crude oil 
motor 

gasoline 
propane kerosene 

No.2 
diesel 
fuel 

Residual 
fuel oil 

2000 24.72 40.5 25 40.71 37.731 23.78 

2001 18.89 37.2 22.69 34.5 32.941 20 

2002 23.38 34.8 18.11 31.6 30.42 22.26 

2003 25.17 42.1 25.5 40.13 37.101 27.77 

2004 33.08 54.1 31.55 53.4 49.874 28.61 

2005 47.21 70.2 39.2 73.82 72.983 40.79 

2006 56.02 82.7 43.32 84.33 84.538 47.73 

2007 69.93 91.7 50.17 94.5 92.563 56.72 

2008 91.44 109 60.38 119.8 125.8 79.97 

2009 59.53 74.2 38.7 77.48 71.975 56.38 

2010 75.65 91 50.92 96.6 93.025 71.3 

2011 107.27 121 62.02 130.2 127.77 98.109 

Ref :http://www.eia.gov 

 

تَاى يك تاتغ تذػت اى ػال تشاي ّش فشآٍسدُ  هيّا دس ّش ػال تش حؼة ليوت ًفت خام دس ّوتا سػن ًوَداس ليوت فشآٍسدُ

 ؿَد.آٍسد. ايي تَاتغ دس اداهِ هـاّذُ هي

                     

  (4)                                                 

       (5 )                      

                                                 (6)     

   
       (7)        

       (8)           

 تاؿذ. دس ّش ػال هي  bbl/$ليوت ًفت خام تشحؼة   bbl  ٍx/$ليوت هحلَل تش حؼة  yدس سٍاتط تاال 

 ؿَد.هـاّذُ هي 2100ّاي ًفتي ايشاى دس ػال ( همذاس خطاي هَخَد تشاي فشاٍسد6ُ) دس خذٍل

 

 

 

 

                                                           
1  
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راتطٍ تا يالؼيتممذار خطاي محاسثاتي اس  -(6جذيل )  

 وام محصًل
ليمت تذست آمذٌ 

 (bbl/$)اس راتطٍ 
 درصذ خطا (bbl/$ليمت يالؼي )

 5/03 0164/018 66/022 تٌضيي

 5/08 6452/007 4659/039 ًفت ػفيذ

 6/8 5942/029 780/041 گاصٍييل

 8 439/87 503/94 ًفت كَسُ

 4/04 0318/73 578/62 گاصّاي هايغ

 

 گيزيوتيجٍ -9
-خام ؿاخق تشًت دس طَل هاُخام كادساتي ايشاى تِ اسٍپا تش هثٌاي ليوت ًفتِ اسائِ ؿذُ تشاي هحاػثِ ليوت ًفتساتط

 ؿَد.هٌدش تِ ًتايح صيش هيتا تَخِ تِ پاساهتشّاي كيفي 2100ّاي ػال 

ؿَد )تا هي ؿَد كِ تا كشفٌظش اص ايي پاساهتش ايي هـكل تشطشفتاػث هٌفي ؿذى ضشاية هي TANتاثيش پاساهتش   -0

 تاؿذ(خام ايشاى ٍ ًفت تشًت ايي فشم دسػت هيتَخِ تِ پاييي تَدى اػيذيتيِ ًفت

 خام تاثيش تيـتشيي تاثيش سا داساػت.دس تؼييي ليوت ًفت APIپاساهتش  -2

-اػت. تاثيش ايي ػاهل تاػث هي ّاي ػياػي )ػَاهل غيش تٌيادي( ايشاىخطاي هَخَد دس هحاػثات تِ خاطش تحشين  -3

 خام ايشاى كوتش اص ليوت ٍالؼي تِ فشٍؽ تشػذ، ليوت ًفتؿَد

ّاي ًفتي ايشاى ًؼثت تش فشاٍسدُّاي ًفتي ايشاى ٍخَد خطا تِ خاطش كيفيت پايييدس هَسد سٍاتط اسائِ ؿذُ تشاي فشاٍسدُ

 تاؿذ.الوللي هييتِ اػتاًذاسدّاي تي

 

 تشكز ي لذرداوي
اي تا هؼاًٍت ًفت ٍگاص ايي ايشاى دس طي پشٍطُ ٌذػي هـاٍس هًٌَكَايي پظٍّؾ دس دفتش تحميك ٍ تَػؼِ ؿشكت هْ

 ًواين.آتادي كِ دس اتي پظٍّؾ ياسي سػاًذًذ، تـكش هيؿشكت اًدام پزيشفت. اص خٌاب آلاي حؼي ؿاُ

 

 مزاجغ
 ًشطيًاهِ هطالؼات التلاد ا(، ليوت ًفت خام ٍ ًمؾ ظشفيت هاصاد تَليذ اٍپك، فلل0391اهيش هؼيٌي، هْشاى ، ) -

ّاي التلادي، ًاهِ پظٍّؾ(، اٍلَيت تٌذي ػَاهل هَثش تش ليوت اًَاع ًفت خام كادساتي ايشاى، فلل0386ػضيضي، فيشٍصُ، ) -

 ػال ّفتن، ؿواسُ چْاسم

 ّاي ًفتي دس ايشاى، ؿـويي ّوايؾ هلي اًشطيگزاسي فشاٍسدُ(، اكالح ليوت0386ًظاد، ػيذ اػذاهلل، )احوذي -

 ّاي التلادي ايشاى، ػال ّـتن(، تحليل ػَاهل هَثش تش ليوت ًفت خام، فلل ًاهِ پظٍّؾ0383اهاي هيثذي، ػلي، ) -

 (019خثشًاهِ اًشطي، ؿواسُ ) -

 (000خثشًاهِ اًشطي، ؿواسُ ) -
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- Bcon Robert, Crude Oil Price Differentials and Differences in Oil  Qualities: A Statistical Analysis, october 
2005 
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