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کشور عراق )فرصت سازی جهت کاهش وابستگی به نفت بررسی اقتصاد انرژی 

 در اقتصاد ایران(

 1سید عارف موسوی نیا

 

 چکیده

انارژیوتااأث رگاذارتریننیتارمهم،ف بهانواندیآیموقتیسننازاقتصادانرژیاراقبهم ان

مؤلفهبراقتصاداینهشورازاهت  زیادیبرخورداراس اثروتوداراییاظا منفتایهشاورااراق

هنوزهمازجهاتیب  ارنااناختهاس اذخایراظ مموجودومناابعب ا اربازرگدیگاریهاهدر

ادرگ اریدربااادیمااراقمطارح،بهانواناریانح اتیاقتصادبااندیمانتظارهشفواستنراج

مهماقتصادیدرخاورم اناهاسا ایهااوکاراقوم ئ هبازسازیاینهشور،نشاندهند یکیاز

صرفنظرازتأث راتم تق مبرخوداراق،ایندرگ ریبهسایرهشورهایمنطقهن زسرای هاردو

حوز بازساازیااراق،ب ا اریازهشاورهایتأث رمنفیگذاا االبتهدرهاآنازلحاظاقتصادیبر

اقتصادیبالقو فراوانیمواجاهاادنداهادفایانپاژوهشمعرفاییهافرص منطقهخاورم انه،با

موجوددراراقجه فرص یهایانرژاجتالیهشوراراقوموقع  آندرمنطقهوبررسیمنابعو

تح   ی-اپژوهشحاضرازنوعتوص فیباادیمسازیجه هاهشواب تگیبهنف دراقتصادایران

استفاد اد اس انتایجتحق قب اانگریاسناد-یاهتابنانهازمطالعاتهاداد بود وجه گردآوری

بهانوانمآالگذاردیمآناس ههقانونجدیدنف اراقتأث راتیبرمنافعجتهوریاسالمیایران

اینقانونبرسرمایهگذاریخارجیدربنشر تأث-هشقدرتاوپکازمواردزیرنا برد:هاتوانیم

برصنع پتروا تیایرانابرایهنترلتهدیداتاحتتالیاجراییادنایانقاانونر تأث-نف ایران

را هارهاییپ شنهادداد:الف:افافسازیدرزم نهجوانباینقانونتوانیمبرایمنافعم یایران

اوپکب:هتکاریباهشورهایغ راتوسازماناوپکج:تاالشبارایاافافساازیب نهشورهای

م تق مایراندرداخلاراقا



 واژگان کلیدی: اقتصاد انرژی، نفت، ایران، عراق.



                                                           
1
  arash.m.1200@gmail.comدانشگا االمهطباطبا یتهران:دانشجویهاراناسیارادمطالعاتخاورم انه- 
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 . مقدمه1

وچشامانادازیازمیازد درانتهابهقانونجدیدنف اراقوتأث راتآنبرمنافعم یایرانگریزی

ااراقهشاوریاسا باامیاداد ارا ه2016منابعانرژیاراقخصوصاًنف وگازراتاسالنیترمهم

ااراقسارزم ندهادیماه  ومترآنراآبتشک ل2010ه  ومترمربعهه231012وسع تقریبی

آنباسرزم ناص یگ  تگیوجودنداردااینهشوریهابنشیکپارچهایاس ،ههم انه چیکاز

خ  جفارس،هوی وارب تان،ازمغرببهاردنورأساتالبهتره ه،ازارقبهایران،ازجنوببهاز

: هاا  آبشبکه (20،صفحه1312نژاد،یر اروظهیشه ا)تاودیمازاتالغربیبهسوریهمحدود

نیترمهمساح یایهاآب،سدهاوهااچهیدر،هارودخانه:اوندیممنابعآبیاراقبهچهاردستهتق  م

از:دج ه،فرات،دیاله،خابور،زاببازرگ،زابهوچاک،العظ م،هاللواندابارتداخ یاراقیهارودخانه

اینهشورابارتیهااچهیدرنیترمهمرودخانهمرزیاینهشوراس انیترمهمال ویبااروندرودن ز

ٔاچاهیدرثرثار،ٔاچاهیدرحبان اهدرااتالغاربهربال،ٔاچاهیدرنتکدرجناوببغداد،ٔاچهیدراس از:

ٔرودخاناهاز:سددربندینانبررویاندابارتنجف،هورالحتاروهورالعظ ماسدهایاظ ماینهشور

زابهوچک،سادهایهاوتؤرودخاناهزاببزرگ،سدنجتهبررویٔرودخانهدیاله،سددوهانبرروی

(63هایحدیآااهوهندیااهبااررویرودفراتا)هتان،صاافحهدج ااه،وساادٔرودخانااهسااامر باارروی

م   اونهکتاارزما نمرغاوبوقابال1/1بهطوره ایااراقدارایحادودکشاورزی:  یها قطب

ادرحاالحاضاردهدیمدرصدازهلاراضیاینهشورراتشک ل12هشاورزیاس ااینمقدارحدود

(60ا)هتان،صافحهرد گیماماوردبهار بارداریقارارهاان زمااتدتاًقریببهن تیازاینازایان

صنعتیاراقدراتال،اتالارقی،مرهزوجنوبارقاینیهاقطبنیترمهمصنعتی: یها قطب

نفتیدرموصل،سا  تان ه،باایجی،هرهاوک،الادور ،مفت اه،ٔاتد یهاشگا یپاالاانداد هشورواقع

اصانایعپترواا تیدرالتشارق،اندگرفتاهناصریهوبصر قرارق ار ،خانق ن،بغداد،حدیآه،ال تاو ،

بصار ؤمنطقاهومرهزاص یصنایعگازین زدزاندگرفتهبایجی،سامرا،الق م،آهااات،وبصر قرار

الزب رواقعاد اس اصنایعسنگ ناراقدراهرهایموصل،بغداد،اسکندریهوهاربالقاراردارنادو

از:نفا خاا ،گاازاناداباارتمنابعطب عایدرااراقنیترمهمصنایعسبکدربغدادوبصر اس ا

آهن،نتکطب عی،ف فات،سولفوروگوگرد،ذغالسنگ،سنگگچ،خاکرس،سنگا شه،معادن

تاهنونصرفاًتوجهخودرابهاستنراجنف وگازونوسازیهادول ومسن زذراراقوجوددارد،اما

ااینمعادندرنزدیکیمرزسوریهقاراردارناد،اراقاندهرد معادنف فاتوسولفوروگوگردمعطوف

  ونتنازآنرااستصاحالم 6/3ساالنهحدود1010م   اردتنف فاتداردههتاسال10حدود
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انرژیااراقدرساالنیترمهم(نف بهانوان63،صفحه1312نژاد،یر اروظهیشه هرد اس ا)ت

 (ا363:،صفحه1350،ین توسط)اره نف تره ه(درهرهوکهشفادا)زاد ،آخش1021

 

پیش روی آن یها چالش. منابع آبی عراق و 6

دوروددج هوفراتههاهت  زیادیدراستترارزندگیافتصادی،اجتتاای،وجتع تیاراقدارنداز

،ازآنجاهههرگونهتغ  ردرم  راینرودهاویام ازانآبدهایرند گیمتره هسرچشتهیهاهو 

تاوار یکایازتق ا مآبایاندورودهٔنحاو ،تاث ریمنفیبرزیربنایاقتصاادیااراقدارد،هاآن

رااانهی،مد1350و ،استاف،ک،مال کومون ،ب  محورهایاساسیگفتگوهایاراقباتره هبود اس ا)ب

وپروژ گاپآغازاادهاه1052(منازااتآبیبرسرفراتاز363،صفحهین ،رمتانزاد ،آخشیچ

تورب نبرایتره هاداسوریهواراقهردوبهاینامرااتاراضهردناد10سدو22موجبساختن

بهدنبالب تهادنآبفراتبرایآبگ ریسدآتاتورکآغاازااداباه1000ولیبحراناص یدر

بهانوانچالشیدرم  رمنابعآبیاراقدان  ااروندرودههبرایهارتوانیماینصورتتره هرا

یهااچاالشدوهشورایرانواراقارزشنظامیواقتصادیداردوهتوار موردمناقشهبود ازدیگار

سالهبرا  هایرانبودااگرچهپاساز1پ شرویاراقاس بهطوریههیکیازدالیلاص یجنگ

بعآیمجدداًبهاهدنامهتندادودرحالحاضرهماراقجدیددرارایطین   هاهآنجنگرژیم

ایانم ائ هرادوباار توانادیمرالغوهند،اماسننانجدالآم زجاللطالبانیوبرخیسراناراقی

مطرحهندا



 . ذخایر نفتی عراق3

 نهبعدازارب تانسعودی،هاناداوم   اردبشکهنف خا ذخ ر داردههدراینزم116اراقحدود

درصادازذخاایرجهاانیرادراخت اار11ااراقحدوداودیمایران،چهارم نهشورجهانمح وب

هااآننیتارمعاروفههانداد حوز نفتیاراقتوسعهیافتهوتجه ز10حوز از11دارد،ولیتنها

درصدازذخایرنفتای56جنوبه تنداب شازحوز نفتیهرهوکدراتالوحوز نفتیالرم  هدر

( www.EIA.gov اراقدرجنوبآنهشورقرارداردا)

درصدذخایراناخته10ههاینم زانفقطدهدیمنشانهان تنتدرموردذخایرنف اراقبرخی

نشد ایبهدی تأقصبان،وزیرنف اراقااال هردههذخایر2002اد اراقاس ابرایمآال:دراوت

(بههرصاورتذخاایر1،ح نزاد ،،صفحهیم   اردبشکهدراراقوجودداردا)قربان212م زان

ازافزایشتول دحتای هنداتواندیمنفتیاراقبهادتدرحالتوسعهاس واینم الهبهآسانی

وسنگ نینف اراقبا نوچگالی APIالز بهذهراس ههه ف  نف اراقهمب  ارباالاس 
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2000(درساالwww.EIA.govسبک(قارارداردا)–)نف متوسط360)نف سنگ ن(و220

م   اردبشکهرسا د 1/123درصدیبه30وزیرنف اراقااال هردههذخایرنفتیاراقباافزایش

ماازماانونحاو اااال آنایانااا بهراتقویا هارد هاهاس ،هرچنداینافزایشمحتتلبود ،ا

،یقمحتادی،صادیداااتهاسا ا)قربانر تاأثس اسیب شازدالیلفنیدراینافزایشیهاز  انگ

(11،صفحه

 

 . وضعیت تولید نفت در عراق3

م   اونبشاکهدرروزباود ادرژو  اه1/3ومعادل1010نقطهاوجنول دنف اراقدردسامبرسال

هاه1001ن   ونبشکهدرروزرس د اس اامااز6/3وهتیقبلازآغازتهاجمبههوی به1000

ودرساالاف ییمتول دبها  وقوعجنگبهادتهاهشیافتهبود،م زانتول دبههندیافزایش

ساازمانم التوساطااراق065هزاربشکهدردرروزبود،ههباپاذیرشقطعناماه500فقط1005

م   ونودر2/2به1001،سال2/1به1001)برنامهنف دربرابرغذا(روبهافزایشنهادادرسال

م   ونبشکهدرروزافزایشیاف ا6/2بهحدود2000تا1000سال

م   ونبشکهدرروز61/2     ژانویه2003سال

م   ونبشکهدرروز0/1وم انگ ن½تول دناخالص     مه2005سال

1/1م   ونبشکههه2/2م انگ نروزانهحدود    2001سال

 م   ونبشکهازآنصادراد اس ا



هامباا2010سعیدرافزایشتول دخودهردادرساالییهامناقصهطی2000اراقدرژانویهسال

م   ونبشکهرس دا3/2مقداریهاهش،تول دنف اراقبه

تنراجاد اس (اسEIA)آمارازسای سازماناطالااتانرژی



 . ذخایر و تولید گاز عراق5

تری  ونفوتمکعبگازدررتبهدهامجهاانقارارداردودرخاورم اناهپاساز112اراقبادااتن

ایران،قطرواماراتمتحد اربیوارب تانسعودی،ب شترینمنابعگازمتع قبهاینهشاوراسا ا)

درصدازذخایرگازاراقدربصار اسا ا10(حدود133،صفحه1315،یوسفیینژاد،حاجیس طان

م   اردفاوتمکعاب622به2003م   اردفوتمکعبدرسال11م زانتول دگازطب عیاراقاز

نف تزریقیهاچا رس داق تتیازاینگازبرایتول دبرقاستفاد وق تتین زبه2001درسال
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ههحدودیکم   اردفوتمکعبدرروزبها ا ااع هوراادناودیماس اتنت نزد اد یم

(111،صفحه1311،یقمحتدی،صدیا!!)قرباناودیمت ف

 الز بهذهراس ب شترذخایرگازیاراقدردوم دانرم  هوزب رازنوعگازهترا بانف اس ا



 . چشم انداز گاز طبیعی عراق2

احتتالدارداینهشورباافزایشتول دگاز2010آوریل12راقدربراساسااال معاونوزیرنف ا

م   اردمترمکعبدرسالافازایشدهاداگاز26بهب شاز2015م زانصادراتگازخودراتاسال

جنوبیاینهشوربهتره هوسپسباخطلولهنابوهوبهاروپاصادرخواهدادهاهیهادان ماراقاز

اهتچن ناراقدرحالبررسایموضاوعصاادراتگاازماازادازرسدیمبهر برداریبه2012تاسال

(101،صفحه1315،یت ،ابراهیطریقخطلولهاربیاس ا)آذر



 پیش روی انرژی عراق یها چالش. 9

مهماقتصادیاظ مدرخاورم انهبودهاهتااث راتم اتق مآنباریهااوکجنگدراراقیکیاز

اراققابلتوجهاس ابااینههجنگرستیا  هاراقساریعپایاانیافا ،حتالتخارابهاراناهو

ادتیاف موهتچنانادامهدارد،ههاینم الهروندسریع2003خشون باردراینهشورازاواخر

باه2003رادراراقبامانعمواجههرد اس ادرجریاانحت اهنظاامیبهبوداقتصادیوبازسازی

12تول دناخالصداخ یاراقباهمبازان2002اراقاقتصاداینهشورازدرونمتالایادادرسال

م   اارد21تول دناخالصداخ یاراقبهترادوبه2002م   ارددالرآمریکاهاهشیاف ادرسال

ذالرآمریکاافزایشیاف ،ههتقریبااًتتاا ایانم ازان110نهدرآمداینهشورحدوددالررس داسرا

ادهادیمابودجاهراتشاک لیهاایافتیادردرصدصادراتو01رادازبنشنف بود ههب شاز

وروددینارجدیداراقیبهباازار–پولیومالییهااس  س–اصالحاتدراراق)وضعقوان نجدید

بهاقتصاداینهشورهتکهندوهتچن نبااثرااداساتنراجوتواندیماصالحاتس اسیوااا(–

جدین زدرمقابالاصاالحاتوجاودداردییهاچالشحاصلازانرژیاینهشوراوداامایدرآمدها

تواااارایطامن تیبیثبا–نظا ضع فحتای اجتتاای–فقرگ ترد –مانند:نرخباالیب کاری

(درگ اریواخاتالفبارسارچگاونگیهنتارلو36،صفحهین ،ترجتهح 1311،یجهانک)بان

فرسودگیخطاوطلولاهو–نفتیب ناتالوجنوبوهردهاوحکوم مرهزییدرآمدهاتق  م

پ شرویانرژیاراقاس ا)تحوالتنف اراق،مج اهافتصاادیهاچالشتاس  اتنفتین زازدیگر

(66و62ژی،اتار انر
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 صادراتیاس ایرها م چالشدرم  رصنع نف اراقن زیافتننیترمهما1

 . برق عراق1-9

وزیاربارقیهااگفتاهمگاواتاس هاهطباق5000حدود2011م زانبرقتول دیاراقدرسال

2013تول دیههااملمقداربرقصادراتیاینهشوروبرقموردن ازدرداخلاس تاآوریلساال

(م ازانبارقتول ادی200،صافحه1315،یت ،ابراهیمگاواتافزایشخواهدیاف ا)آذر330/12به

 ا ون هاابناشاراقدرحالحاضرجوابگوین ازبنشصنع ،مصارفاهریوخانگیوسایر

هاراناسانمعتقدندههم زانبارقماوردن اازااراقدراارایطهناونی مگاواتاس ا0000حدود

ت ار3 مگااواتاسا هاهایانمقادارب ا ارب شاترازبارقتول ادیهناونیااراقاسا ا)12000

1310،www.islamtimes.org)زیادیدرمقابلبرقاراقوجودداردههباااثااد یهاچالش

هااچالشمتوالیرادراینهشورااهدباا ماازجت هاینیهایخاموانمکرربرقواس قطعاد

وضع  امن تیاکنند اینهشوراسا ،هتچن نهتباودمناابعماالیالز وخرابایب ا اریزیار

( www.aftabir.com،1316فااروردین13انارژیباارقدرااراقدرطااولجناگا)یهاااسااخ 

،هااروگاا  نساوخ ن تاأممشکالتدیگرینظ رچپاولوغارت،هتبودماامورانامن تای،قطاع

مشکالتبه نهسازیتاس  ات،هتبودآموزسهارگرانواد دسترسیباهتکنولاوژیروزازدیگار

(ا112،،صفحهیقمحتدی،صدیپ شرویبرقاراقاس ا)قربانیهاچالش



 

 . انرژی هسته ای در عراق6-9

.اراققصدداردباتنریبونابودیتاس  اته تهایقدیتی،برنامهه تهایجدیدیراآغازهناد

موسویر  سهت تهانرژیه تهایااراقگفا :بغادادفؤادبهنقلازروزنامهالقبسچاپهوی ،

ن روگاا تتاوز .قصدداردتاس  اته تهای)الما(یخاودراباهطاورهامالتنریابوناابودهناد

درحت اه1011زیرمجتواهتاس  اته تهایالمادرنزدیکیبغداداسا اایانن روگاا درساال

غربقبال.وگا تتوزتوسطدول فران هساختهاد بودهواییاسرا  لبهاراقتنریباد بودان ر

موسویر  سهت تاهفؤاد .ازایندول وق اراقرامتهمهرد بودقصدداردبتباتتیتول دهند

تنریبونابودیهامالتاس  ااتالماابنشایازبرناماهایاسا هاه:انرژیه تهایاراقگف 

بارایاهادافغ ارصا حآم ازدردور صادا ، هاد براساسآنتتامیتاس  اته تهایساخت

ویافزود:دول اراقپسازتنریبتاس  اته تهایقادیتی،درحاالبررسای ااوندیمتنریب

آیند ،تادوینقاانونااورایانارژییهاهفتهموسویادامهداد:در برنامهه تهایص حآم زاس ا
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آن،اجرایبرنامهه تهایص حآم زااراق،آغاازخواهادههپسازرسدیمه تهایاراقبهپایان

 (www.antilusifer.com).اد

 

 . قانون جدید نفت عراق و منافع جمهوری اسالمی ایران4

اقتصادایرانیکاقتصاددولتیواب تهبهنفا قانون جدید نفت عراق و کاهش قدرت اوپک: -1

اس ،قانونجدیدنف اراقفتارابرایخصوصیسازیبنشنفا وحتاورسارمایهگاذارانمهام

اازسویدیگره چتعهدیبارایهندیمدراینهشوررافراهمهای  انگ وهاییکایآمرنفتیبهویژ 

ب نالت  یمطرحنشد اسا هاههاهایاناماریها ارهتول دبرایاینیهایبندراای سهت ه

بهتوسعهسریعم ادیننفتیاراقوافزایشتول دبدونراای تعهداتاراقدراوپکمنجرتواندیم

هندیموقدرتق ت گذارینف اوپکرامحدوددهدیماودواینقدرتاوپکرابهادتهاهش

ارد گیمقرارر تأثودرنت جهایرانبهانوانیکهشورنفتیتح 



:خصوصااًاارایطیهاهباهاین قانون بر سرمایه گ اری خارجی در بخش نفت ایاران  ریتأث -6

م تق تیر تأثبراساسس  تممشاره درتول دسرمایهگذاریهننددهدیمسرمایهگذاراناجاز 

برهاهشسرمایهگذارانخارجیدربنشنف ایرانداردا



مراهزاص یصنع پتروا تیاراقدربصر بهایراننزدیکبر صنعت پتروشیمی ایران: ریتأث -3

اولوی داردوطرفبرایهتکااریاقتصاادیباااد،امااقاانونجدیاد،یهابنشازتواندیماس و

،بنابراینباتوجاهگذاردیمب نالت  ییهااره صنع نف وبهتبعآنپتروا تیرادردسترس

ااودیمهتکاریایرانواراقدرصنع پتروا تیهمبهچالشهش د هااره بهتوانباالیاین

هادی برای کنترل تهدیدات احتمالی اجرایی شادن ایان قاانون بارای     راه کارهای پیشن -3

ایرانبرایهاهشاینتهدیداتبایدهتراهانیدااتهباادزیرادخال م تق مدرمنافع ملی ایران: 

تصویبنهاییواجرایاینقانوندراراقبرایایرانمشکلوپرهزینهاس الذابایدراستایاافاف

راقگا بردارداافافسازیدرسهحوز زیرقابلانجا اس :سازیقانوننف ا

افافسازیدرزم نهجوانباینقانونب نهشورهایاوپکالف:

هتکاریباهشورهایغ راتوسازماناوپکب:

(101،صفحه1311،ح نزاد ،یتالشبرایافافسازیم تق مایراندرداخلاراق)قربانج:      
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 6015. چشم انداز آینده انرژی عراق تا 10

م   ونبشاکهدرروز،باه6،برایافزایشتول دنف خودبه2011اراقتاسالاودیمتنت نزد 

م   ارددالرسرمایهگذاریخارجین ازدارد،ایندرحالیاس ههسرمایهگذاریخاارجی30–20

،یدراینبنشاندکوهتترازآناس هاهبتوانادساطحتول ادهناونیراحفاظهنادا)خ ارو

واضهاراتمقاماتب ندپایهاراقیهاین ب(قابلذهراس ههبراساسبرخیپ ش111،صفحه1300

م   اون12دههآیند توانتول دنف خودراتااساطحتواندیمجت هوزیرنف اینهشور،اراقاز

دیگرینظ رپ شب نیدانشاگا آپ ااالدرساو دیهاین ببشکهدرروزهمافزایشدهدا!اماپ ش

بتاهدرایاناالاندهارد م   ونبشکهدرروزبرآورد5راحدود2060حداهآرتوانتول داراقتاسال

(12،صفحه1311،یقمحتدی،صدیم اننقشم ادیناظ موفوقاظ مب  اربرج تهاس ا)قربان

باافازایشاتاد ای2026تا2001یهاسالبههرصورتچ زیههمشنصاس تول داراقب ن

بشکهدرم   ون5/2ههظرف  تول داراقهندیمپ شب نیEIAهترا خواهدبودادراینمورد

افزایشیابدااززمانسقوطصادا ح ا ن،مناابعمنت افدیگاریهامدرماورد2026روزدرسال

ههاندگفتهم   ونبشکهدرروزسنن0م   ونبشکهویاحتی5افزایشب  ارسریعتول دتاسطح

جاایهااین ب شههدراینهشوربهوجودآمد اس ،اینپییهاآاوبالبتهباادامهااغالاراقو

(ا111،صفحه1315،یت ،ابراهیتردیددارندا)آذر



 . نتیجه گیری11

انرژیوتاأث رگذارترینمؤلفهبراقتصاداینهشورازاهت  زیادیبرخوردارنیترمهمنف بهانوان

اذخایرنفتیاراقبهادتاودیمذخایرانرژیچهارم نهشورجهانمح وبٔنه زماس ااراقدر

ازافزایشتول دحتای هناداوضاع  ااراقباهتواندیمدرحالتوسعهاس واینم الهبهآسانی

تری  ونفوتمکعاب110ههاراقهندیمبرآوردEIAانوانیکتول دهنند گازنامطتئناس ،

«TCF»160ثب اد گازطب عیوحدودٔر  ذخtcfدرصدازذخایر10ذخایرمحتتلدارداحدود

20»)گازطب عیهترا بانف (وبق اهمتشاکلازگاازغ ارهتارا باادیمگازطب عیاراقواب ته

اس اقانونجدیدنف اراقتأث راتیبرمنافعجتهوریاساالمی«درصد 10»وگازا تجی«درصد

اینقانونبرر تأث-مواردزیرنا برد:هاهشقدرتاوپکازتوانیمههبهانوانمآالگذاردیمایران

هتچن نبرایهنترل–برصنع پتروا تیایرانر تأث-سرمایهگذاریخارجیدربنشنف ایران

را هارهاییپ شنهادداد:توانیمتهدیداتاحتتالیاجراییادناینقانونبرایمنافعم یایران

افافسازیدرزم نهجوانباینقانونب نهشورهایاوپکالف:
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هتکاریباهشورهایغ راتوسازماناوپکب:

تالشبرایافافسازیم تق مایراندرداخلاراقج:      

م   اونبشاکهدر0یاا5نف اراقصورتگرفتهاس ههتأاتد درموردافزایشییهاین بپ ش

هنونیبرآوردذخایرثاب اد وبالقو رابپذیریم،دراینصورتااراقیهاروشااگررسدیمروزهم

نف الز برایدس یابیبهچن نسطحتول دیرادارد،هرچنددراتلبهدنبالجناگااراقدر

باادتهمدرخطوطلولهوتأس  اتنفتایااراقوجاودییهایخرابکاروهایر درگ،2003سال

م   اونبشاکهدرروزنگاه5/2تاا2/2،در2002ااینامرسطحتول داراقرادرماارسانددااته

توسعهتواندیمدااتهاس اهتچن نم ا لس اسی،اقتصادیداخ یبرایاراقایجادهرد اس هه

 انرژیاراقرامنتلهندویامنجربهآاوبداخ یطوالنیمدتدرآیند اوندا



 منابع 

،ااتار یهانجتاناقتصاادانارژییشذخایرنف خا اراقوابهاماتمربوطبهآن،نشرافزا ا1

1310،مردادواهریور130و120

ومحتادیران،ااادلقرباانیای اقتصااد ادنف اراقوآثارآنبرامنیبرقانونجدی  تح  ا2

1311راقتصاد،تهران تدبیقات ح نزاد ،موس هتحق

 یریومادینفتییوفاکقا)ایانهواتالآفر آندرخاورمیوچشماندازهایتوسعهاقتصاد ا3

،موس هانتشاراتدانشگا تهران،تهرانین دصفدرح  ،ترجتهسیجهانکبان فتألدرآمد(،

1311

،مؤس هیت  نازابراهیوایران،مح نآذریای اقتصاد انهوامن درخاورمیچشماندازانرژ ا2

1315قتصاد،تهرانرا تدبیقات تحق

رمحتاد انژادوامیاراقپسازصدا ،احتدس طانینالت   وبیمنطقهایچشماندازها ا6

1315،تهرانینالت   وبیاس ،دفترمطالعاتسیوسفییحاج

،ی(،باهاهتتاا غالمرضااخ ارویوخارجیداخ ایرونادهایند )بررسایچشمانادازاراقآ ا5

1300تهران،ید مطالعاتراهبردکپژوهش

،ااتار یهانجتناقتصاادانارژیدورنتایتوسعهم ادیننف وگازاراق،ا یخواجوی،نشر ا1

1311،آبان120

ره،ترجتاهبهاروزاااکراندراوپایاگاا ایجایفارارویهااچاالشراراقوونزو الویذخا ا1

وزارتنف یزیران،معاون وبرنامهر ا
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،یقمحتدیرفرهادصد ،می(،اادلقربانهافرص رانواراق)چشماندازهاویایروابطاقتصاد ا0

1311راقتصاد،تهران تدبیقات موس هتحق

   www.EIA.govی سازماناطالااتانرژیسا ا10

ارویهش گان(،مانداناتیاراقدرروابطباهت ا کت نقشژ وپ یاراق)بررسیاس خارج س ا11

1312ن،تهران نژاد،ناار:مؤلفیر مهنازظه

www.antilusifer.com،هن میماراق:برنامهه تهایجدیدیآغاز ا12

رااانهیو واگاستاف،ترجتهمح انمدکومال کومون وجرالدب  ترب انه،پ تابخاورمه ا13

1350،آستانقدسین آخشیومحتودرمتانزاد وا یچ

   www.islamtimes.org،1310ت ر3مصا بااغالاراق، ا12

  www.aftabir.com،1316فروردین13وضع  اراقپسازااغالتوسطآمریکا، ا16
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