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بررسی اقتصاد انرژی کشور عراق (فرصت سازی جهت کاهش وابستگی به نفت
در اقتصاد ایران)
سید عارف موسوی نیا

1

چکیده
مهمتارینانارژیوتااأث رگاذارترین
یآید،ف بهانوان 
وقتیسننازاقتصادانرژیاراقبهم انم 
مؤلفهبراقتصاداینهشورازاهت

زیادیبرخورداراس اثروتوداراییاظا منفتایهشاورااراق

هنوزهمازجهاتیب ارنااناختهاس اذخایراظ مموجودومناابعب ا اربازرگدیگاریهاهدر
یبااادادرگ اریدر
یبااند،بهانواناریانح اتیاقتصاداراقمطارحما 
انتظارهشفواستنراجم 
اراقوم ئ هبازسازیاینهشور،نشاندهند یکیازاوکهایمهماقتصادیدرخاورم اناهاسا ا
صرفنظرازتأث راتم تق مبرخوداراق،ایندرگ ریبهسایرهشورهایمنطقهن زسرای هاردو
ازلحاظاقتصادیبرآنهاتأث رمنفیگذاا االبتهدرحوز بازساازیااراق،ب ا اریازهشاورهای
منطقهخاورم انه،بافرص هایاقتصادیبالقو فراوانیمواجاهاادنداهادفایانپاژوهشمعرفای
اجتالیهشوراراقوموقع

یهایموجوددراراقجه فرص 
آندرمنطقهوبررسیمنابعوانرژ 

یبااداپژوهشحاضرازنوعتوص فی-تح ی
سازیجه هاهشواب تگیبهنف دراقتصادایرانم 
هتابنانهای-اسنادیاستفاد اد اس انتایجتحق قب اانگر

بود وجه گردآوریداد هاازمطالعات
یگذاردبهانوانمآال
آناس ههقانونجدیدنف اراقتأث راتیبرمنافعجتهوریاسالمیایرانم 
یتوانازمواردزیرنا برد:هاهشقدرتاوپک-تأث راینقانونبرسرمایهگذاریخارجیدربنش
م
نف ایران-تأث ربرصنع پتروا تیایرانابرایهنترلتهدیداتاحتتالیاجراییادنایانقاانون
یتوانرا هارهاییپ شنهادداد:الف:افافسازیدرزم نهجوانباینقانون
برایمنافعم یایرانم 
ب نهشورهایاوپکب:هتکاریباهشورهایغ راتوسازماناوپکج:تاالشبارایاافافساازی
م تق مایراندرداخلاراقا 

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

 -1دانشگا االمهطباطبا یتهران:دانشجویهاراناسیارادمطالعاتخاورم انه arash.m.1200@gmail.com
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 .1مقدمه
درانتهابهقانونجدیدنف اراقوتأث راتآنبرمنافعم یایرانگریزیزد ایموچشامانادازیاز
مهمترینمنابعانرژیاراقخصوصاًنف وگازراتاسال2016ارا هداد ایمااراقهشاوریاسا باا
یدهادااراقسارزم ن
وسع تقریبی231012ه ومترمربعهه2010ه ومترآنراآبتشک لما 
بنشهایآنباسرزم ناص یگ
یکپارچهایاس ،ههم انه چیکاز 

تگیوجودنداردااینهشور

ازاتالبهتره ه،ازارقبهایران،ازجنوببهرأسخ جفارس،هوی وارب تان،ازمغرببهاردنو
یاودا(ت شهیاروظه رینژاد،1312،صفحه)20شبکه آبهاا:
ازاتالغربیبهسوریهمحدودم 
مهمترین
آبهایساح یا 
اچهها،سدهاو 
رودخانهها،دری 

یاوند:
منابعآبیاراقبهچهاردستهتق مم 
رودخانههایداخ یاراقابارتانداز:دج ه،فرات،دیاله،خابور،زاببازرگ،زابهوچاک،العظ م،هاللو
اچههایاینهشورابارت
مهمتریندری 
ال ویبااروندرودن زمهمترینرودخانهمرزیاینهشوراس ا 
اچهنتکدرجناوببغداد،دریاچاهٔحبان اهدرااتالغاربهربال،دریاچاهٔثرثار،دریاچاهٔ
اس از:دری ٔ
نجف،هورالحتاروهورالعظ ماسدهایاظ ماینهشورابارتانداز:سددربندینانبررویرودخاناهٔ
رودخانهزاببزرگ،سدنجتهبررویرودخاناهٔزابهوچک،سادهایهاوتو
ٔ
دیاله،سددوهانبرروی
سااامر بااررویرودخانااهٔدج ااه،وساادهایحدیآااهوهندیااهبااررویرودفراتا(هتان،صاافحه)63
قطبهای کشاورزی :بهطوره ایااراقدارایحادود1/1م اونهکتاارزما نمرغاوبوقابال
یدهدادرحاالحاضار
هشاورزیاس ااینمقدارحدود12درصدازهلاراضیاینهشورراتشک لم 
یگ ردا(هتان،صافحه)60
اتدتاًقریببهن تیازاینازایانزما نهااماوردبهار بارداریقارارما 
قطبهای صنعتی:مهمترینقطبهایصنعتیاراقدراتال،اتالارقی،مرهزوجنوبارقاین
هشورواقعاد انداپاالیشگا هایاتد ٔنفتیدرموصل،سا تان ه،باایجی،هرهاوک،الادور ،مفت اه،
ق ار ،خانق ن،بغداد،حدیآه،ال تاو ،ناصریهوبصر قرارگرفتاهانداصانایعپترواا تیدرالتشارق،
بایجی،سامرا،الق م،آهااات،وبصر قرارگرفتهاندومرهزاص یصنایعگازین زدزمنطقاهٔبصار و
الزب رواقعاد اس اصنایعسنگ ناراقدراهرهایموصل،بغداد،اسکندریهوهاربالقاراردارنادو
صنایعسبکدربغدادوبصر اس امهمترینمنابعطب عایدرااراقاباارتاناداز:نفا خاا ،گااز
طب عی،ف فات،سولفوروگوگرد،ذغالسنگ،سنگگچ،خاکرس،سنگا شه،معادنآهن،نتک
ومسن زذراراقوجوددارد،امادول هاتاهنونصرفاًتوجهخودرابهاستنراجنف وگازونوسازی
معادنف فاتوسولفوروگوگردمعطوفهرد اندااینمعادندرنزدیکیمرزسوریهقاراردارناد،اراق
حدود10م اردتنف فاتداردههتاسال1010ساالنهحدود3/6م ونتنازآنرااستصاحال
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هرد اس ا(ت شهیاروظه رینژاد،1312،صفحه)63نف بهانوانمهمترینانرژیااراقدرساال
1021توسط(اره نف تره ه)درهرهوکهشفادا(زاد ،آخش نی،:1350،صفحه)363ا
 .6منابع آبی عراق و چالشهای پیش روی آن 
دوروددج هوفراتههاهت

زیادیدراستترارزندگیافتصادی،اجتتاای،وجتع تیاراقدارنداز

یگ رند،ازآنجاهههرگونهتغ ردرم راینرودهاویام ازانآبدهای
هو هایتره هسرچشتهم 
آنها،تاث ریمنفیبرزیربنایاقتصاادیااراقدارد،نحاو ٔتق ا مآبایاندورودهتاوار یکایاز
محورهایاساسیگفتگوهایاراقباتره هبود اس ا(ب ومون ،ب ک،مالکو ،استاف،1350،مدیرااانه
چی،رمتانزاد ،آخش نی،صفحه)363منازااتآبیبرسرفراتاز1052وپروژ گاپآغازاادهاه
موجبساختن22سدو10تورب نبرایتره هاداسوریهواراقهردوبهاینامرااتاراضهردناد
ولیبحراناص یدر1000بهدنبالب تهادنآبفراتبرایآبگ ریسدآتاتورکآغاازااداباه
یتوانبهانوانچالشیدرم رمنابعآبیاراقدان
اینصورتتره هرام 

ااروندرودههبرایهار

دوهشورایرانواراقارزشنظامیواقتصادیداردوهتوار موردمناقشهبود ازدیگارچاالشهاای
پ شرویاراقاس بهطوریههیکیازدالیلاص یجنگ1سالهبرا هایرانبودااگرچهپاساز
جنگرژیمبعآیمجدداًبهاهدنامهتندادودرحالحاضرهماراقجدیددرارایطین

هاهآن

یتوانادایانم ائ هرادوباار 
رالغوهند،اماسننانجدالآم زجاللطالبانیوبرخیسراناراقیم 
مطرحهندا 

 .3ذخایر نفتی عراق
اراقحدود116م اردبشکهنف خا ذخ ر داردههدراینزم نهبعدازارب تانسعودی،هاناداو
یاودااراقحدود11درصادازذخاایرجهاانیرادراخت اار
ایران،چهارم نهشورجهانمح وبم 
دارد،ولیتنها11حوز از10حوز نفتیاراقتوسعهیافتهوتجه زاد اندههمعاروفتارینآنهاا
حوز نفتیهرهوکدراتالوحوز نفتیالرم هدرجنوبه تنداب شاز56درصدازذخایرنفتای
اراقدرجنوبآنهشورقرارداردا(  ) www.EIA.gov
یدهدههاینم زانفقط10درصدذخایراناخته
درموردذخایرنف اراقبرخیتنت نهانشانم 
اد اراقاس ابرایمآال:دراوت2002قصبان،وزیرنف اراقااال هردههذخایرتأی دنشد ایبه
م زان212م اردبشکهدراراقوجودداردا(قربانی،ح نزاد ،،صفحه)1بههرصاورتذخاایر
یتواندازافزایشتول دحتای هندا
نفتیاراقبهادتدرحالتوسعهاس واینم الهبهآسانیم 
الز بهذهراس ههه ف

نف اراقهمب ارباالاس
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(220نف سنگ ن)و(360نف متوسط–سبک)قارارداردا()www.EIA.govدرساال2000
وزیرنف اراقااال هردههذخایرنفتیاراقباافزایش30درصدیبه123/1م اردبشکهرسا د 
اس ،هرچنداینافزایشمحتتلبود ،ا ماازماانونحاو اااال آنایانااا بهراتقویا هارد هاه
انگ ز هایس اسیب شازدالیلفنیدراینافزایشتاأث رداااتهاسا ا(قربانی،صادیقمحتادی،
،صفحه )11

 .3وضعیت تولید نفت در عراق
نقطهاوجنول دنف اراقدردسامبرسال1010ومعادل3/1م اونبشاکهدرروزباود ادرژو اه
1000وهتیقبلازآغازتهاجمبههوی به3/6ن ونبشکهدرروزرس د اس اامااز1001هاه
تول دبها وقوعجنگبهادتهاهشیافتهبود،م زانتول دبههندیافزایشمییاف ودرساال
1005فقط500هزاربشکهدردرروزبود،ههباپاذیرشقطعناماه065ساازمانم التوساطااراق
(برنامهنف دربرابرغذا)روبهافزایشنهادادرسال1001به،1/2سال1001به2/2م ونودر
سال1000تا2000بهحدود2/6م ونبشکهدرروزافزایشیاف ا 
سال2003ژانویه

2/61م ونبشکهدرروز 

سال2005مه

تول دناخالص½وم انگ ن1/0م ونبشکهدرروز 

سال 2001م انگ نروزانهحدود2/2م ونبشکههه 1/1
م ونبشکهازآنصادراد اس ا

مناقصههاییسعیدرافزایشتول دخودهردادرساال2010هامباا

اراقدرژانویهسال2000طی
مقداریهاهش،تول دنف اراقبه2/3م ونبشکهرس دا 
(آمارازسای سازماناطالااتانرژیEIAاستنراجاد اس ) 

 .5ذخایر و تولید گاز عراق
اراقبادااتن112تری ونفوتمکعبگازدررتبهدهامجهاانقارارداردودرخاورم اناهپاساز
ایران،قطرواماراتمتحد اربیوارب تانسعودی،ب شترینمنابعگازمتع قبهاینهشاوراسا ا(
س طانینژاد،حاجییوسفی،1315،صفحه)133حدود10درصدازذخایرگازاراقدربصار اسا ا
م زانتول دگازطب عیاراقاز11م اردفوتمکعبدرسال2003به622م اردفاوتمکعاب
درسال2001رس داق تتیازاینگازبرایتول دبرقاستفاد وق تتین زبهچا هاینف تزریق
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یاودههحدودیکم اردفوتمکعبدرروزبها ا ااع هوراادن
یاد اس اتنت نزد م 
م
یاودا!!(قربانی،صدیقمحتدی،1311،صفحه )111
ت فم 
الز بهذهراس ب شترذخایرگازیاراقدردوم دانرم هوزب رازنوعگازهترا بانف اس ا

 .2چشم انداز گاز طبیعی عراق
براساسااال معاونوزیرنف اراقدر12آوریل2010احتتالدارداینهشورباافزایشتول دگاز
م زانصادراتگازخودراتاسال2015بهب شاز26م اردمترمکعبدرسالافازایشدهاداگاز
دانهایجنوبیاینهشوربهتره هوسپسباخطلولهنابوهوبهاروپاصادرخواهدادهاه
اراقازم 
یرسداهتچن ناراقدرحالبررسایموضاوعصاادراتگاازماازاداز
تاسال2012بهبهر برداریم 
طریقخطلولهاربیاس ا(آذری،ابراه تی،1315،صفحه )101

 .9چالشهای پیش روی انرژی عراق
جنگدراراقیکیازاوکهایمهماقتصادیاظ مدرخاورم انهبودهاهتااث راتم اتق مآنبار
اراققابلتوجهاس ابااینههجنگرستیا هاراقساریعپایاانیافا ،حتالتخارابهاراناهو
خشون باردراینهشورازاواخر2003ادتیاف موهتچنانادامهدارد،ههاینم الهروندسریع
بهبوداقتصادیوبازسازیرادراراقبامانعمواجههرد اس ادرجریاانحت اهنظاامی2003باه
اراقاقتصاداینهشورازدرونمتالایادادرسال2002تول دناخالصداخ یاراقباهمبازان12
م ارددالرآمریکاهاهشیاف ادرسال2002تول دناخالصداخ یاراقبهترادوبه21م اارد
دالررس داسرانهدرآمداینهشورحدود110ذالرآمریکاافزایشیاف ،ههتقریبااًتتاا ایانم ازان
یدهادا
یهاایبودجاهراتشاک لما 
رادازبنشنف بود ههب شاز01درصدصادراتودریاافت 
اصالحاتدراراق(وضعقوان نجدید–س اس هایپولیومالی–وروددینارجدیداراقیبهباازار
یتواندبهاقتصاداینهشورهتکهندوهتچن نبااثرااداساتنراجو
–اصالحاتس اسیوااا)م 
درآمدهایحاصلازانرژیاینهشوراودااماچالشهاییجدین زدرمقابالاصاالحاتوجاوددارد
مانند:نرخباالیب کاری–فقرگ ترد –نظا ضع فحتای اجتتاای–ارایطامن تیبیثباتوااا
(بانکجهانی،1311،ترجتهح نی،صفحه)36درگ اریواخاتالفبارسارچگاونگیهنتارلو
تق مدرآمدهاینفتیب ناتالوجنوبوهردهاوحکوم مرهزی–فرسودگیخطاوطلولاهو
تاس اتنفتین زازدیگرچالشهایپ شرویانرژیاراقاس ا(تحوالتنف اراق،مج اهافتصااد
انرژی،اتار 62و )66
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www.SID.ir

Archive of SID


مهمترینچالشدرم رصنع نف اراقن زیافتنم رهایصادراتیاس ا
1ا 
 .9-1برق عراق
م زانبرقتول دیاراقدرسال2011حدود5000مگاواتاس هاهطباقگفتاههاایوزیاربارق
تول دیههااملمقداربرقصادراتیاینهشوروبرقموردن ازدرداخلاس تاآوریلساال2013
به 12/330مگاواتافزایشخواهدیاف ا(آذری،ابراه تی،1315،صافحه)200م ازانبارقتول ادی
اراقدرحالحاضرجوابگوین ازبنشصنع ،مصارفاهریوخانگیوسایربناشهاان ا و
حدود0000مگاواتاس ا هاراناسانمعتقدندههم زانبارقماوردن اازااراقدراارایطهناونی
 12000مگااواتاسا هاهایانمقادارب ا ارب شاترازبارقتول ادیهناونیااراقاسا ا ( 3ت ار
)www.islamtimes.org،1310چالشهایزیادیدرمقابلبرقاراقوجودداردههباااثااد 
چالشهاا

یهایمتوالیرادراینهشورااهدباا ماازجت هاین
اس قطعادنمکرربرقوخاموا 
وضع

امن تیاکنند اینهشوراسا ،هتچن نهتباودمناابعماالیالز وخرابایب ا اریزیار

سااخ هااایانارژیباارقدرااراقدرطااولجناگا(13فااروردین) www.aftabir.com،1316
مشکالتدیگرینظ رچپاولوغارت،هتبودماامورانامن تای،قطاعتاأم نساوخ ن روگاا هاا،
مشکالتبه نهسازیتاس ات،هتبودآموزسهارگرانواد دسترسیباهتکنولاوژیروزازدیگار
چالشهایپ شرویبرقاراقاس ا(قربانی،صدیقمحتدی،،صفحه)112ا 


 .9-6انرژی هسته ای در عراق
اراققصدداردباتنریبونابودیتاس اته تهایقدیتی،برنامهه تهایجدیدیراآغازهناد.
بهنقلازروزنامهالقبسچاپهوی ،فؤادموسویر سهت تهانرژیه تهایااراقگفا :بغاداد
قصدداردتاس اته تهای(الما)یخاودراباهطاورهامالتنریابوناابودهنا د .ن روگاا تتاوز
زیرمجتواهتاس اته تهایالمادرنزدیکیبغداداسا اایانن روگاا درساال1011درحت اه
هواییاسرا لبهاراقتنریباد بودان روگا تتوزتوسطدول فران هساختهاد بود.غربقبال
ازایندول وق اراقرامتهمهرد بودقصدداردبتباتتیتول دهند .فؤادموسویر سهت تاه
انرژیه تهایاراقگف  :تنریبونابودیهامالتاس ااتالماابنشایازبرناماهایاسا هاه
براساسآنتتامیتاس اته تهایساختهاد بارایاهادافغ ارصا حآم ازدردور صادا ،
یاوندا ویافزود:دول اراقپسازتنریبتاس اته تهایقادیتی،درحاالبررسای
تنریبم 
برنامهه تهایص حآم زاس ا موسویادامهداد:درهفتههایآیند ،تادوینقاانونااورایانارژی
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یرسدههپسازآن،اجرایبرنامهه تهایص حآم زااراق،آغاازخواهاد
ه تهایاراقبهپایانم 
اد)www.antilusifer.com(.

 .4قانون جدید نفت عراق و منافع جمهوری اسالمی ایران
 -1قانون جدید نفت عراق و کاهش قدرت اوپک:اقتصادایرانیکاقتصاددولتیواب تهبهنفا 
اس ،قانونجدیدنف اراقفتارابرایخصوصیسازیبنشنفا وحتاورسارمایهگاذارانمهام
ییهاوانگ
نفتیبهویژ آمریکا 

یهنداازسویدیگره چتعهدیبارای
یهادراینهشوررافراهمم 


یهایتول دبرایایناره هایب نالت یمطرحنشد اسا هاههاهایانامار
راای سهت هبند 
یتواندبهتوسعهسریعم ادیننفتیاراقوافزایشتول دبدونراای تعهداتاراقدراوپکمنجر
م
یهند
یدهدوقدرتق ت گذارینف اوپکرامحدودم 
اودواینقدرتاوپکرابهادتهاهشم 
یگ ردا 
ودرنت جهایرانبهانوانیکهشورنفتیتح تأث رقرارم 

 -6تأثیر این قانون بر سرمایه گ اری خارجی در بخش نفت ایاران:خصوصااًاارایطیهاهباه
یدهدبراساسس تممشاره درتول دسرمایهگذاریهنندتأث رم تق تی
سرمایهگذاراناجاز م 
برهاهشسرمایهگذارانخارجیدربنشنف ایرانداردا 

 -3تأثیر بر صنعت پتروشیمی ایران:مراهزاص یصنع پتروا تیاراقدربصر بهایراننزدیک
یتواندازبنشهایاولوی داردوطرفبرایهتکااریاقتصاادیباااد،امااقاانونجدیاد،
اس وم 
یگذارد،بنابراینباتوجاه
صنع نف وبهتبعآنپتروا تیرادردسترساره هایب نالت یم 
یاودا 
بهتوانباالیایناره هاهتکاریایرانواراقدرصنع پتروا تیهمبهچالشهش د م 
 -3راه کارهای پیشنهادی برای کنترل تهدیدات احتمالی اجرایی شادن ایان قاانون بارای
منافع ملی ایران :ایرانبرایهاهشاینتهدیداتبایدهتراهانیدااتهباادزیرادخال م تق مدر
تصویبنهاییواجرایاینقانوندراراقبرایایرانمشکلوپرهزینهاس الذابایدراستایاافاف
سازیقانوننف اراقگا بردارداافافسازیدرسهحوز زیرقابلانجا اس  :
الف:افافسازیدرزم نهجوانباینقانونب نهشورهایاوپک 
ب:هتکاریباهشورهایغ راتوسازماناوپک 
ج:تالشبرایافافسازیم تق مایراندرداخلاراق(قربانی،ح نزاد ،1311،صفحه )101

321

www.SID.ir

Archive of SID

 .10چشم انداز آینده انرژی عراق تا 6015
یاوداراقتاسال،2011برایافزایشتول دنف خودبه6م ونبشاکهدرروز،باه
تنت نزد م 
30–20م ارددالرسرمایهگذاریخارجین ازدارد،ایندرحالیاس ههسرمایهگذاریخاارجی
دراینبنشاندکوهتترازآناس هاهبتوانادساطحتول ادهناونیراحفاظهنادا(خ ار وی،
یهاواضهاراتمقاماتب ندپایهاراقی
،1300صفحه)111قابلذهراس ههبراساسبرخیپ شب ن 
یتوانددههآیند توانتول دنف خودراتااساطح12م اون
ازجت هوزیرنف اینهشور،اراقم 
یهایدیگرینظ رپ شب نیدانشاگا آپ ااالدرساو د
بشکهدرروزهمافزایشدهدا!اماپ شب ن 
حداهآرتوانتول داراقتاسال2060راحدود5م ونبشکهدرروزبرآوردهارد انداالبتاهدرایان
م اننقشم ادیناظ موفوقاظ مب اربرج تهاس ا(قربانی،صدیقمحتدی،1311،صفحه)12
بههرصورتچ زیههمشنصاس تول داراقب نسالهای2001تا2026باافازایشاتاد ای
یهندههظرف
هترا خواهدبودادراینموردEIAپ شب نیم 

تول داراق2/5م ونبشکهدر

روزدرسال 2026افزایشیابدااززمانسقوطصادا ح ا ن،مناابعمنت افدیگاریهامدرماورد
گفتهاندهه
افزایشب ارسریعتول دتاسطح5م ونبشکهویاحتی0م ونبشکهدرروزسنن 
یهااجاای
البتهباادامهااغالاراقوآاوبهاییههدراینهشوربهوجودآمد اس ،اینپ شب ن 
تردیددارندا(آذری،ابراه تی،1315،صفحه)111ا 

 .11نتیجه گیری
نف بهانوانمهمترینانرژیوتاأث رگذارترینمؤلفهبراقتصاداینهشورازاهت

زیادیبرخوردار

یاوداذخایرنفتیاراقبهادت
نهذخایرانرژیچهارم نهشورجهانمح وبم 
اس ااراقدرزم ٔ
یتواندازافزایشتول دحتای هناداوضاع
درحالتوسعهاس واینم الهبهآسانیم 

ااراقباه

یهندههاراق110تری ونفوتمکعاب
انوانیکتول دهنند گازنامطتئناس EIA،برآوردم 
«»TCFذخ ر ٔثب اد گازطب عیوحدود160tcfذخایرمحتتلدارداحدود10درصدازذخایر
یبااد(گازطب عیهترا بانف )وبق اهمتشاکلازگاازغ ارهتارا «20
گازطب عیاراقواب تهم 
درصد»وگازا تجی« 10درصد»اس اقانونجدیدنف اراقتأث راتیبرمنافعجتهوریاساالمی
یتوانازمواردزیرنا برد:هاهشقدرتاوپک-تأث راینقانونبر
یگذاردههبهانوانمآالم 
ایرانم 
سرمایهگذاریخارجیدربنشنف ایران-تأث ربرصنع پتروا تیایران–هتچن نبرایهنترل
یتوانرا هارهاییپ شنهادداد :
تهدیداتاحتتالیاجراییادناینقانونبرایمنافعم یایرانم 
الف:افافسازیدرزم نهجوانباینقانونب نهشورهایاوپک 
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ب:هتکاریباهشورهایغ راتوسازماناوپک 
ج:تالشبرایافافسازیم تق مایراندرداخلاراق 
یهاییدرموردافزایشاتد ٔنف اراقصورتگرفتهاس ههتا5یاا0م اونبشاکهدر
پ شب ن 
یرسدااگرروشهایهنونیبرآوردذخایرثاب اد وبالقو رابپذیریم،دراینصورتااراق
روزهمم 
نف الز برایدس یابیبهچن نسطحتول دیرادارد،هرچنددراتلبهدنبالجناگااراقدر
یهاییباادتهمدرخطوطلولهوتأس اتنفتایااراقوجاود
یهاوخرابکار 
سال،2003درگ ر 
دااتهاندااینامرسطحتول داراقرادرماارس،2002در2/2تاا2/5م اونبشاکهدرروزنگاه

یتواندتوسعه
دااتهاس اهتچن نم ا لس اسی،اقتصادیداخ یبرایاراقایجادهرد اس ههم 
انرژیاراقرامنتلهندویامنجربهآاوبداخ یطوالنیمدتدرآیند اوندا

منابع
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ا ران،معاون وبرنامهریزیوزارتنف  
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