
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 بخش پنجم

 هيدروكربوريواردات و صادرات 
 

 

 . واردات 1-5

 خام )سوآپ( . واردات نفت1-1-5

فيار    دريياي    با توجه به مرزهاي دريايي گسترده در خليج   كه كشور درياي خزر است 5كشور ايران يكي از 

 ،ر موثر   با صرفه ترانزييت به عنوان يك مسجهمجشه عمان   تاسجسات مناسب مسجرهاي انتقال نفت در كشور 

هيا ييج     تاسجسياتي از سيال  دين منظيور  كشورهاي حوزه درياي خزر به بازار جهاني مطرح بوده است. بساير از 

راهي در شيمال كشيور احيدا      هاي بجن خانه سازي   خط لوله ارتباطي به همراه تلمبه شامل اسكله، مخازن ذخجره

خام كشورهاي حاشجة درياي خيزر ببيه  يي ه     تحت عنوان سوآپ نفتي  ارداتخام  نفتدر اين رابطه  شده است.

مازنيدران  در  نكيا  بنيدر در از طريق حمل دريايي فار   خام قزاقستان   تركمنستان( از مسجر ايران به خلج  نفت

 بيراي اسيتفاده در  قجم بيه انبيار ري   تمسي  ,آهين ا راه  يا حمل زمجني يي خط لوله نكا/ساري/ري  سجله  بهتخلجه   

خيام تحوييل    الزحمه انجيام عملجيات سيوآپ، نفيت     در ازاي دريافت حقسپس يااليشگاه تهران   تبريز منتقل   

در هيزار بشيكه    051خام در بندر نكا  گردد. در حال حاضر ظرفجت عملجات سوآپ نفت المللي مي خريداران بجن

بيرداري از   ساخت، نصيب   بهيره   شامل ،ر ز است كه با توسعه آن در قالب فازهاي د م   سوم در دست اجرا

 511خام، ظرفجت سيوآپ ايين منطقيه بيه      هاي اصلي، تجهجزات مربوط به  انتقال نفت خانه مخازن تعادلي، تلمبه

   يابد. هزار بشكه در ر ز افزاي  مي

 هياي  در سيال اليككر را   مبيادي  ارداتيي فيو    خيام از   نفيت  كل مجزان  ارداتر ند تاريخي  5-0جد ل 

 دهد. ان مينش 01-0318 
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 1187-09ي ها سالخام طي  نفت واردات .5-1جدول 

 هزاربشكه در ر ز احد: 

 خام  ت نفتوارداسال

03184/8 

0310 10/05 

0381 44/5 

 0380  14/01 

0380 10/10 

0383 10/85 

0384 08/10 

0385 40/030 

0380 01/015 

0318 04/14 

0388 8/80 

0380 00/03 

0301 44/3 
 

هزار  4/8با  اردات ر زانه حد د  0318از سال سوآپ عملجات مشهود است  5-0كه از ارقام جد ل  انچن

اين  0388كه در سال  طوري افزاي  يافته است، به هاي مختلف   با نوساناتي در سال بشكه آغاز   به تدري 

مقدار خام،  سوآپ نفت بدلجل كاه  0380 لي در سال  ،ههزار بشكه در ر ز بالغ گرديد 8/80مقدار به 

از ا ايل  هزار بشكه در ر ز كاه  يافت. 00/03به حد د هاي قبل  نسبت به سالخام در اين سال   اردات نفت

خام از كشورهاي حاشجه درياي خزر از سر گرفته شد كه متوسط  عملجات سوآپ نفت  0301تابستان سال 

 بشكه در ر ز بالغ گرديد. هزار 44/3 به آنساالنه 

 . واردات فرآورده2-1-5

سيالجان  از هياي گونياگون برحسيب ميورد      مقاديري فيرآ رده  اردات  ،هاي نفتي مجن كمبود فرآ ردهأبه منظور ت

صورت گرفته كه كم   بج  ر ند آن با توجه به تقاضاي بازارهاي داخلي در نوسان بيوده   0301سال تا گكشته 

 است.

 هيياي در سييالرا هيياي نفتييي    اردات فييرآ ردهر نييد تيياريخي مجييزان   5-0  نمييودار  5-0جييد ل 

 دهد.نشان مي 01-0381
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 هاي نفتي . واردات فرآورده5-2جدول 

 

  8811 8811 8811 8811 8811 8814 8818 8811 8818 8811 سال

 هزاربشكه در روز

 بنزين معمولي

 

 
 

00/48 

 
53/05 13/05 58/040 14/050 05/010 80/00000/000 

08/1 

 
04/01  

 0/004بنزين سوپر

   1 1 11/1 1 1 1 10/1 140/1 13/1 بنزين هواپيما

 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 سفيد نفت

  10/0 33/30 15/43000/48 30 80/0 10/0 1 1 1 گاز نفت

 1 03/00 10/0 115/05 00/0 1 1 1 1 1 1برش سنگين نفتي از پتروشيمي

  05/00 00/03 85/01 50/01 0/04 3/08 00/00 00/00 00/01 00/00 گازمايع

  00/045 04/005 34/004 0/000 55/000 00/010 00/003 08/000 11/85 10/08جمع كل

خام در سال ميليون بشكه معادل نفت

 بنزين معمولي
03/05 00/01 30/31 00/45 18/40 08/55 00/38 41/40

54/0
10/30

50/30بنزين سوپر

 1 10/1 بنزين هواپيما

 

10/1 1 

 

1 

 

1 

 

10/1 1 

 

1 

 

  

 1 سفيد نفت

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

  

 1 گاز نفت

 

1 

 

1 

 

38/1 05/1 41/0008/05 30/01 03/00 43/0  

  04/1 03/3 04/5 48/0 1 1 1 1 1 1برش سنگين نفتي از پتروشيمي

  11/5 30/5 05/4 15/4 08/5 03/4 00/4 80/4 00/4 55/4گازمايع

 00/00 31/0000/0001/45 05/00 33/10 00/54 05/51 03/35 51/05 00/01جمع كل

  اردات گاز مايع شامل برداشت گاز مايع از يتر شجمي    اردات از كشورهاي همسايه شمالي براي مصارف داخلي است.

 گردد. ات محسوب شده   به نفت گاز تولجدي    ارداتي براي مصرف كشور تزريق ميبرش سنگجن نفتي از يتر شجمي به عنوان  ارد

 الملل   گزارش شركت يخ  امور بجن

 

 
 

  

 

 1179-09هاي سال درهاي نفتي  روند واردات فرآورده. 5-1نمودار 
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به حيداقل مقيدار   موتور   اردات بنزين0301در سال  5-0براسا  ارقام مندرج در جد ل : موتور بنزين

كياه  يافيت.    درصد 15/08 گكشته لت به ساي اخجر رسجده است به طوري كه مقدار آن نسباه خود در سال

موجيب كياه    در ايين سيال،    ،ها بندي   همچنجن اعمال قانون هدفمندي يارانه در اين مورد گرچه اعمال سهمجه

 اردات اين محصول شده اما تحريم فر ش بنزين به كشور نجز به عنوان يكي از ميوارد ميوثر در كياه   اردات    

هياي   با افزاي  بنزين ساخت داخل از طريق دريافيت بنيزين از مجتميع   اين امر  آيد كه اين محصول به شمار مي

وسط  اردات در سيال  . به نحوي كه مجزان متتا حد امكان جبران شد،يتر شجمي   جايگزيني آن با بنزين  ارداتي 

د كاه  درص 15/08مجلجون لجتر در ر ز(  05مجلجون لجتر رسجد كه نسبت به سال قبل ب 04/4به حد د  0301

 . يافت

هاي داخلي   رشد فزآينده  گاز در يااليشگاه هاي اخجر به علت محد ديت در تولجد نفت در سالگاز:  نفت

 اردات ايين فيرآ رده    ،ها در فصيل سيرد   به دلجل جبران كمبود سوخت نجر گاه بخصوص ،مصرف اين فرآ رده

بيه بعيد مقيداري بيرش      0380ر چند از سيال  نايكير بوده است. ه اجتنابمتناسب با شرايط آب   هوايي كشور 

گياز تولجيدي    ارداتيي كشيور تزرييق       عنوان  اردات به نفيت  به (Heavy Endبتولجدات يتر شجمي  از سنگجن نفتي

همچنيان اداميه    0380تيا سيال   از خارج گاز   اردات نفت   هر ساله مقدار آن افزاي  يافته با اين  جود گرديده

توسط شركت ملي يخي   گاز  نفتاي كردن عرضه  شديد عرضه   اجراي طرح منطقه به دلجل كنترل لي داشته 

اين امير موجيب صيد ر ميازاد بيرش      به طوري كه  ،ديد اردات آن متوقف گر ،در برخي از مناطق مرزي كشور

 سنگجن نفتي شد.

كت شير  وسيط تن در ر ز( ت 501ب 0301سال از كشورهاي آسجاي مجانه در   اردات گازمايع گاز مايع:

از طرييق     بقجيه كمبيود ايين فيرآ رده     شيده تيامجن  ملي ياالي    يخ  براي مصرف در مناطق شمالي كشور 

 ( تامجن گرديده است.ساير منابع بعسلويه(   بندرامام   خاركب تولجدات يتر شجميبرداشت از 

راي قيانون  به علت توسعه گازرساني به شيهرها   ر سيتاها   همچنيجن اجي     اردات گازمايع به طور كلي 

كاه  مصرف ايين فيرآ رده را در     در نتججه ها كه موجب افزاي  قجمت اين فرآ رده گرديد  هدفمندي يارانه

درصد  80/30 با 0301سال در ، به شدت كاه  يافته است به طوري كه مقدار آن د  سال اخجر در يي داشت

 .گرديد ر بر كاه  با  0380نسبت به سال 

سال هاي نفتي در  شود حجم كل  اردات فرآ ردهمشاهده مي 5-0ه در جد ل ك چنان ها: وردهآكل فر

در سال بوده كه نسبت  خام مجلجون بشكه معادل نفت 00/00 هزار بشكه در ر ز معادل 08/44معادل  0301

 دهد.نشان مي كاه  درصد 11حد د   به سال قبل
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 ها سوآپ فرآورده

به طور عمده توسط بخ  خصوصي   در صورت نجياز بيه فيرآ رده    هاي اخجر  ها در سال فعالجت سوآپ فرآ رده

هياي نفتيي    در حال حاضر با ايجاد زيرسياختارها در يايانيه  . استخاص راساً توسط شركت ملي يخ  انجام شده 

هاي مختلف نفتي از كشورهاي حاشيجه دريياي خيزر     ظرفجت سوآپ فرآ رده ،شمال كشور   توسعه خطوط انتقال

هاي نفتي كه توسط شركت مليي يخي     مقدار سوآپ فرآ رده 5-3جد ل  شود. ون لجتر بالغ ميمجلج 0در ر ز به 

ميرز بيا    هيم هياي نكيا   غيرب كشيور(،      داخلي كشور بنظجر تامجن سيوخت نجر گياه  براي تامجن نجازهاي مناطق 

 دهد. كشورهاي همسايه انجام شده نشان مي

 1170-09هاي  ها در سال سوآپ فرآورده. 5-1جدول 

    

    

  

ها توسط بخ  خصوصي مشيخ  نشيده    دهد به طوركلي سوآپ فرآ رده چنان كه جد ل فو  نشان مي

 0301  سوآپ شده كه در سال كوره توسط شركت ملي يخ تن نفت 00،004  فقط سوآپ فرآ رده به مقدار 

 0380-01هياي   كوره در سيال  است. يكي از داليل سوآپ نفتدرصد كاه  داشته  00/00نسبت به سال قبل 

بيوده كيه     همچنجن جبران كمبود گاز در زمستان هاي گازي در تابستان  تعمجرا ت اساسي در برخي از يااليشگاه

هاي غيرب   آذربايجيان   كياه  گياز تحيويلي بيه ايين         ، نجر گاهبا توجه به فاصله مكاني نجر گاه نكا در شمال

از كشورهاي همسايه شمالي   غربيي  ارد   كوره ، نفتهاي مككور ها با هدف تامجن سوخت به موقع نجر گاه نجر گاه

 فار  به خريداران تحويل گرديده است.    معوض آن در خلج 

 . واردات  گازطبيعي3-1-5

شير  كشيور، افيزاي  ظرفجيت  اردات      ي   شيمال منياطق شيمال  مورد نجاز طبجعي گاز  بخشي ازبه منظور تأمجن 

سيرخس بيه    -آبياد تركمنسيتان   د لت خط لولة مورد نظر قرار گرفت   در اين راستا ، تركمنستاناز  طبجعيگاز

( مجلجيون مترمكعيب در ر ز   01كردكوي ببه ظرفجيت  -عنوان د مجن منطقه يس از خط لوله  ارداتي تركمنستان

بيه   0380برداري رسجد. براين اسا  ظرفجت  اردات گاز از تركمستان از سال  احدا    به بهره 0380در سال 

 53/30بيا   ارداتيي  مجزان گاز ترتجب  بدينمجلجارد مترمكعب در سال( افزاي  يافت.  04مجلجون مترمكعب ب 41

 جلجون مترمكعب در ر ز( بالغ شد.  م 40/30مجلجارد مترمكعب ب 40/00سال قبل به درصد افزاي  نسبت به 
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عال ه بر  اردات گاز از كشور تركمنستان مقداري گاز نجز با عنوان تبادل گاز يا سوآپ بيجن آذربايجيان   اييران    

 451حيد د  در سيال  برحسب قيرارداد مقيدار آن   ي اخجر صورت گرفته كه ها سالبراي تحويل به نخجوان در 

سيال  در شيود.   ي از آن به عنوان حق ترانزيت توسيط اييران برداشيت ميي    كه مقدار باشد مجلجون مترمكعب مي

 بيا رشيد  شيود   در نظر گرفته ميي  از آذربايجانبرداشت از اين طريق كه به عنوان  اردات مقدار متوسط  0301

 است. رسجدهمجلجون مترمكعب در ر ز  05/1به نسبت به سال قبل درصد  10/0

  برداشيت از گياز   شيامل  اردات از تركمسيتان   بدات گاز سبك  اركل مقدار ر ند تاريخي  5-4جد ل 

 دهد:نشان مي 0380-01ي ها سالدر را  (آذربايجان

 1176-09ي ها سال واردات گاز سبك درروند تاريخي كل  .5-4جدول 

 ارقام: مجلجون متر مكعب در ر ز

11نسبت به  11رشد  88118811881188118811كشور مبدا

53/30 3/0054/0810/051/0340/30تركمنستان

10/0 03/110/184/104/105/1آذربايجان

 88/88 18/8188/8111/8114/1481/81جمع

 

 33/30بيا رشيد    اردات گاز بيه كشيور   كل مجزان  0301سال كه از ارقام جد ل مشهود است در  چنان

 . بالغ گرديده است ب در ر زمجلجون متر مكع 30/30به طور متوسط به  درصد نسبت به سال قبل

 سنگ. واردات زغال4-1-5

مصرف در كارخانيه  جهت آن كمبود دهد كه جبران  تشكجل ميكك  ،سنگ را از نظر نوعبجشترين  اردات زغال

   .باشد مي  فوالد مباركه ذ ب آهن اصفهان 

 .دهدنشان مي 0381-01ي ها سالطي  در سنگ را اردات زغال 5-5جد ل 

 1179-09ي ها سالدر طي سنگ واردات زغال . 5-5جدول 

 (در سال هزار تنب

88118818881188188814881188118811881188118811سال
 تغييرات

 11به  11

رشد ساليانه 
11-8811 

 0410 0011 03/015 10/113 13/080 0/041 3/000 4/0011 8/000 0/008 4/101  اردات
04/00 0/1 

 10/1 0/5 0/0 1/3 1/4 5/4 4/4 3/5 3 0/3 4/3خامنفت لادمع بشكه  مجلجون

كارخانجات ذ ب آهين اصيفهان      معادل مصرف كك0301ت نجر    در سال از ترازنامه انرژي  زار 0380تا  0381سال از ارقام  اردات 

 .در نظر گرفته شده استفوالد مباركه 
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كيك  ارداتيي   مجيزان مصيرف   ده است كيه  هزار تن بو 0410معادل  0301در سال سنگ  زغال اردات 

 باشد.   ميفهان آهن اصفهان   كارخانه فوالد مباركه اص كارخانجات ذ ب

ر نيد  متوسيط  بير اسيا    سنگ آمار جد ل فو  نشان از آن دارد كه رشد متوسط سالجانه  اردات زغال

 ر بر  بوده است.درصد  0/1رشد با  0381-01در د ره زماني تاريخي 

 . صادرات 2-5

 خام  . صادرات نفت1-2-5

خام در ا يك كيه بيراي كشيورهاي عديو در نظير      با توجه به رعايت سقف تولجد نفتخام  مجزان صادرات نفت

هياي   خام خيوراك يااليشيگاه  يس از تامجن نفتخام  نفتيكيرد. بنابراين در سقف تولجد صورت مي شود ميگرفته 

 شود.  عرضه ميبه عنوان صادرات مستقجم خام  نفتداخلي مابقي 

نشيان  را  0318-01هياي   خام طيي سيال  صادرات مستقجم نفتر ند تاريخي  5-0  نمودار  5-0جد ل 

 دهد.مي

 1187-09ي ها سال در خام نفتمستقيم صادرات  .5-6جدول 

 خام   احد: مجلجون بشكه معادل نفت

خام  صادرات نفتسال
  03183/131 

0310 830 

0381 8/151 

 0380  3/148 

0380 1/800 

0383 0/880 

0384 1/800 

0385 0/880 

0380 05/018 

0381 13/800 

0388 00/100 

0380 01/800 

0301 41/801 
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خيام بيه عليت    طيور كليي صيادرات مسيتقجم نفيت      كه از ارقام مندرج در جد ل مشهود است بيه  چنان

نيجن تقاضياي بيازار در    هاي داخليي   همچ  يااليشگاه خوراكتامجن هاي تعججن شده براي اعدا در ا يك    سهمجه

عيدم تيججير در   رسد كه به دلجل  به نظر مي 0301سال با نوساناتي همراه بوده است. در  0318-01د ره زماني 

 است.تيججر محسوسي نداشته نسبت به سال قبل خام   ضع اقتصاد جهاني صادرات نفت

خام  ارداتي به عنيوان  نفت نفت متعهد است كه به ازاي ركت مليش ،خام صادرات مستقجم نفتعال ه بر 

ي تهيران   تبرييز   هيا  يااليشيگاه مستقجماً براي خوراك كه حاشجة درياي خزر از مسجر ايران سوآپ از كشورهاي 

حسياب كشيورهاي ميككور     هخام بنفتالزحمه سوآپ به همان مجزان  يس از دريافت حقشود، تخصج  داده مي

 صادر نمايد.   "سوآپ ازاي هبصادرات "عنوان  هب

 نشيان   0381-01ي هيا  سيال در طيي  را سيوآپ   خيام بيازاي   صيادرات نفيت  ر ند تياريخي   5-1جد ل 

 دهد. مي

 1179-09هاي  در سال ازاي سوآپ خام به . صادرات نفت5-8جدول 

 خام در سال  احد: مجلجون بشكه معادل نفت

8811 8811 8814 8818 8811 8818 8811 خام نفت

 33/38 58/40 00/03 30/30 00/00 30/1 00/0 خام  بسوآپ( رات نفتصاد

8811-11رشد متوسط ساليانه11نسبت به  11رشد   881188118811 خام نفت

 -40/4-51/84  00/3001/8 00/00خام  بسوآپ( صادرات نفت

 

 3139-09هاي  در سالخام  صادرات نفت. 5-2نمودار 
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هياي خيارجي    رداد بيا شيركت  قيرا به علت اينكه  0380سال در ا ايل دهد،  نشان مي 5-1چنانكه جد ل 

سوآپ به مقدار قابيل   خام صادراتي به ازاي مجزان نفت سوآپ به حالت تعلجق درآمد،طرف مقابل تمديد نشد   

مجدداً عملجات سوآپ آغاز گردييد   بيه تيدري  تيا      0301ساليافت لجكن در ا ايل تابستان  اي كاه  مالحظه

بيه   0380از سيال  هاي قبيل   اين  جود همچنان مقدار آن از سالبا  ،هزار بشكه در ر ز رسجد 05تا  01حداكثر 

 كمتر بود.مراتب 

 . صادرات فرآورده2-2-5

هاي مازاد بير مصيرف داخليي     باشد. صادرات ساير فرآ رده كوره مي هاي نفتي كشور نفتعمده صادرات فرآ رده

 گجرد. برحسب مورد انجام مي

 0381-01در د ره زمياني  را هاي نفتيي كشيور     ردهآرفانواع صادرات ر ند  5-3نمودار    5-8 جد ل

 دهد. نشان مي

 1179-09در دوره  هاي نفتي . صادرات فرآورده5-7جدول 

   8811 8811 8811 8811 8814 8818 8811 8818 8811 سال

  هزاربشكه در روز

  81/083 54/040 04/050 100/010 0/040 0/030 4/034 0/051 4/005 3/040 كوره نفت

  0/0 14/05 140/008/5 0/0 0/00 8/3 0/00 0/00 گاز نفت

  1 4/1 88/104/3 30/0 0 8/3 5/0 4/00 1/4 سفجد نفت

  0/1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 گاز مايع

  044/1 1 1 110/1       سوخت جت

           بنزين موتور 
           برش سنگجن نفتي از يتر شجمي

  00/081 08/051 31/005 35/018 40/043 0/043 3/050 5/011 4/001 0/003جمع صادرات فرآ رده بد ن نفتا

  5/01 00/01 - 813/3 3/0 4/4 5/5 0 0/0 0/0 نفتا

   خام در سال ميليون بشكه معادل نفت 

  33/15 08/51 41/04 03/10 08/00 10/05 00/00 31/015 13/018 0/011 كوره نفت

  14/0 04/5 0/0 5/1 - 3/3 58/1 30/0 50/4 50/4 گاز نفت

   04/1 18/0 31/1 45/1 08/1 3/0 04/3 03/4 0/0 سفجد نفت

  15/1 1 1 - - - - - - - گاز مايع

  15/1 1 1113/11 -سوخت جت

            بنزين موتور 

            نفتي از يتر شجمي برش سنگجن

  40/10 10/03 45/01 04/10 03/00 08/08 08/015 01/010 48/001 10/011 فرآ رده بد ن نفتا جمع صادرات

 80/5 48/0 10/5 - 11/0 30/1 00/0 53/0 55/1 10/0 8/1نفتا

 باشد.هاي نفتي ميير فر ش ارزي صادراتي شركت ملي يخ  فرآ ردهالملل  زارت نفت   مقادصادرات شامل مقادير صادر شده توسط امور بجن
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بندي   به خصيوص اجيراي قيانون     كنترل عرضه، اعمال سهمجهشود  مشاهده مي 5-8كه در جد ل  چنان

ها را در يي داشته است   همچنيجن نجياز    هاي اخجر كه كاه  مصرف برخي از فرآ رده ها در سال هدفمندي يارانه

هياي   ي همسايه   منطقه نظجر، عرا ، افيانستان   ارمنستان موجب تنوع بجشتر در امر صادرات فرآ ردهكشورها

هياي نفتيي را    عمده صادرات فيرآ رده  ،كوره كه اغلب عال ه بر نفت 0301نفتي شده است. بدين ترتجب در سال 

نظجير  خ  به كشورهاي همسيايه،  گاز توسط شركت ملي ي سفجد   نفت ها نظجر نفت داد ساير فرآ رده تشكجل مي

 است.  جزء اقالم صادراتي قرار گرفته عرا    افيانستان 

  ببيد ن احتسياب نفتيا(    هياي نفتيي   حجم كل صيادرات فيرآ رده  ، 0301در سال  ،براسا  مطالب فو 

 لخام در سال( بوده، كه نسبت به سال قب مجلجون بشكه معادل نفت 11/83 هزار بشكه در ر ز بمعادل 03/015

 دهد.درصد افزاي  نشان مي 03/0

 . صادرات گازطبيعي 3-2-5

 آغياز شيده   ارمنسيتان    تركجهترتجب به كشورهاي همساية به  0388   0380 هاي از سالصادرات گاز طبجعي 

باشيد   بيجن د  كشيور آذربايجيان        است. قرارداد صادرات گاز به ارمنستان به صورت تهاتر گياز   بير  ميي   

 گجرد.   از انجام مينخجوان سوآپ گ

ي هيا  سيال را طيي     ارمنسيتان  تركجيه كشورهاي به  مقدار صادرات گاز سبك ر ند تاريخي 5-0جد ل 

 دهد. نشان مي 01-0380
 

 1179-1109هاي  هاي نفتي طي سال ورده. صادرات فرآ5-1نمودار 
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 1171-09ي ها سالطي  و ارمنستان به تركيهصادرات گاز سبك  روند تاريخي. 5-0جدول 

 ارقام: مجلجون مترمكعب در ر ز

 8818881188188814881188118811881188118811كشور مبدا
نسبت   11رشد

11به 

رشد متوسط 

11-8818

8/850/03 5/335/050/00/0035/050/0400/0003/0105/0055/03تركجه

-41/01 08/1808/144/0-------ارمنستان

 85/0140/04 05 00/0155/00 00/00 0/04 35/05 0/00 50/0 35/0 5/3جمع
 

رقم سيرماي ز در  در فصيل ييايجز       علي 0301دهد صادرات گاز در سال  طور كه جد ل فو  نشان مي همان

بيد ن هجچگونيه اخيتالل در    را كه تامجن گاز مورد نجياز كشيور    در حاليشركت ملي گاز ادامه آن تا يايان سال، 

 ه است،تا حد امكان انجام دادنجز را  تقريباً تعهدات صادراتي خود ،تجاري-گازرساني به خصوص به بخ  خانگي

درصيد   85/01نسيبت بيه سيال قبيل     كيه  رسجد در ر ز مترمكعب  ونمجلج 05 به به طوري كه مجزان صادرات

 دهد. افزاي  نشان مي

 سوآپ گازطبيعي و  صادرات

  اييران   گاز با عنوان تبادل گاز يا سيوآپ بيجن آذربايجيان   هاي اخجر مقداري  همچنان مانند سال 0301در سال 

الزحمه سيوآپ مقيداري گياز بيراي مصيارف         در ازاي آن به عنوان حقي تحويل به نخجوان صورت گرفته ابر

 شود. بنابراين مقدار گازي كه به نخجوان تحويل شده به عنوان صادرات محسوب ميداخل برداشت شده است. 

 دهد.   نشان مي 0380-01ي ها الس طيدررا از كشور  صادرات گاز سبك كل مقدارتاريخي  ر ند 5-01جد ل

 1176-09ي ها سال درصادرات گاز سبك كل  روند تاريخي. 5-19جدول 

  ارقام: مجلجون متر مكعب در ر ز

11نسبت به  11رشد 88118811881188118811كشور مبدا

8/8 0/0400/0003/0105/0055/03تركجه

41/01 08/1808/144/0--ارمنستان

00/30 5/100/108/110/101/1نخجوان

 18/88 4/8111/8111/8111/1811/11جمع

 

ي افزايشي رشيد  به نخجوان( بيا  گاز  صادراتمقدار متوسط تحويل بكه از ارقام جد ل مشهود است  چنان

ضيمناً  رسجده است. 0301در سال مجلجون متر مكعب در ر ز  01/1 ، به رقمنسبت به سال قبل يدرصد 00/30

كيه  م ر بر  بودن با شرايط جيوي سيخت   رغ صادرات گاز از كشور عليكل ن دهد كه مجزا ارقام جد ل نشان مي
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 00/05 نسيبت بيه سيال قبيل بيه رقيم       درصدي 03/00  جود داشت با رشد افزايشي 0301زمستان سال در 

 مجلجون مترمكعب در ر ز رسجده است.

 . صادرات مايعات و ميعانات گازي 4-2-5

دد. مجعانيات گيازي صيادر    گر ايران صادر مي نفت  اعظم مجعانات گازي مجادين مستقل توسط شركت ملي بخ

باشد كه بخشيي از آن جهيت بازيرداخيت تعهيدات      مي  يارسجان يار  جنوبي  ،كنگان ،از ناحجه نار شده عمدتاً

 بشيكه در ر ز  هزار 00/053طور متوسط هب 0301سال در گجرد. صورت ميجنوبي  توسعه مجدان يار هاي  طرح

  منياطق نفتخجيز    بنيدر طياهري   ،از عسيلويه يار  جنوبي   يارسجان   يااليشگاه فجير  مجعانات گازي مايعات   

مقيداري مجعانيات   از هياي گيازي    ضمناً در يااليشيگاه  به خارج از كشور صادر شده است.جنوب از بندر ماهشهر 

از آن بيراي   كميي  كيه بخي    شيود  اسيتفاده ميي   گاز مايع تولجد براي گاز مايع،كارخانجات  درگازي تولجد شده 

نسيبت بيه سيال    صيادرات آن  يابد كيه   ها براي صادرات تخصج  مي دهمصارف داخل   عمده تولجد اين فرآ ر

 درصد رشد داشته است. 04/00گكشته 

 0381-01ي ها سالرا در طي    ير يان   بوتان گازيمجعانات  ، مايعات  مقدار صادرات 5-00جد ل 

 دهد.نشان مي

 1179-09ي ها سالدر  ، پروپان و بوتانمايعات و ميعانات گازي . صادرات5-11جدول 

 8811 8811 8811 8811 8811 8811 8814 8818 8811 8818 8811سال

 3/0144          گاز مايع
 مايعات   مجعانات گازي

(هزار بشكه در ر زب
48/51 010 00/004 51/010 00/004 13/001 40/015 30/010 000 10/051  

خامميليون بشكه معادل نفت

 01/0 00/1          گاز مايع
 40/10 10/11 00/50 813/40 04/51 04/00 01/01 10/48 18/35 00/0010/08 مايعات   مجعانات گازي

 

 سنگ. صادرات زغال5-2-5

سنگ قجري، قالبي، گلوليه   سياير بيراي    زغالانواع ر داخل مصرف ندارند شامل سنگ كه دمازاد انواعي از زغال

 .شودصادرات عرضه مي

ريزي صنعت، معدن   تجيارت   صادراتي كه توسط معا نت برنامهسنگ لزغامقدار   انواع  5-00 جد ل

 دهد.نشان مي 0301در سال را گزارش شده 
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 تي صادراسنگ زغالمقدار و انواع .  5-12جدول 

 وزن )كيلوگرم( نوع

 01010 سايرآنتراسجت

 00084014 سنگ قجري، به هم فشرده نشده زغال

 000003500 ها، به هم فشرده نشده كه در جاي ديگر مككور نباشد سنگ ساير زغال

 0411 سنگ تهجه شده باشد هاي جامد همانند كه از زغال سنگ   سوخت سنگ قالبي، گلوله زغال زغال

 4/311 تن( جمع بهزار
 

 دهد.نشان ميرا  0381-01طي د ره سنگ را لزغامجزان صادرات  5-03جد ل 

 1179-09ي ها سالطي  سنگ.  صادرات زغال5-11جدول 
 هزار تن احد: 

88118818881188188814881188118811881188118811سال
تغييرات 

 11به11

ساليانه رشد

11-8811 

 4/311 4/005 0/01 8/40 0/01 1/00 8/40 4/005 0/01 0/01 4/005 صادرات

بشكه مجلجون 4/0 0/045

خام نفت معادل
0/1 0/1 0/1 0/1 0/1 3/1 0/1 0/1 0/1 0/1 41/0 

 

هياي ذييربط ارقيام     سينگ توسيط سيازمان    شايان ذكر است كه به علت عدم ارايه آمار صادرات زغيال 

سنگ منيدرج در ترازناميه انيرژي     سا  آمار صادرات زغالبراجد ل فو  در  0381-80هاي  صادرات در سال

در د ره سينگ   زغيال نشان از آن دارد كيه مجيزان صيادرات     زارت نجر  اصالح گرديده است. آمار جد ل فو  

 صادراتمتوسط سالجانه طوركلي  هلجكن ببا نوسانات شديدي ر بر  بوده براسا  ر ند تاريخي  0381-01زماني 

 .همراه بوده است درصدي 4/0 رشدبا  سنگ زغال

 . وضعيت جهاني 3-5

 هاي نفتي و گاز طبيعي خام، فرآورده مبادالت جهاني نفت

 خام مبادالت جهاني نفت

 دهد.نشان مي 0100خام را در جهان در سال ات نفت ضعجت  اردات   صادر 5-04جد ل 

ردات   صادرات نسبت به  اخام اعم از  شود مبادالت تجاري نفتمشاهده مي 5-04كه در جد ل  چنان

كشورهاي ار يايي   يس از آن اياالت متحده آمريكا،  0100. در سال استيافته  افزاي درصد  0سال گكشته 

اند. خام را به خود اختصاص داده  ژاين همچنان بجشترين  اردات نفت ، ساير كشورهاي حوزة اقجانو  آرامچجن
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هاي قبل بجشترين مقدار    ه خا رمجانه نجز همچنان بر طبق ر ال سالخام، منطقدر مورد تبادالت صادراتي نفت

 اند.غرب آفريقا در رده بعدي قرار گرفته  سابق    يس از آن منطقه شور ي

از نظر هزار بشكه در ر ز  0531با كشور ايران  ،ا يك توسط، براسا  آمار منتشر شده 0100در سال 

 (بشكه در ر زهزار  5180بر سجه    (هزار بشكه در ر ز 1008ب انعربستخام بعد از كشورهاي صادرات نفت

را  ا يكدرصد از كل صادرات  80/01صادرات ا يك سوم جهاني قرار داشته است كه با توجه به آمار در رده 

هزار بشكه در  0000بخام  مي  زارت نفت در مورد صادرات نفتچنانكه آمار رسبه خود اختصاص داده است. 

 خواهد بود. 0301در سال درصد  5/0ا يك مككور از كل صادرات  سهم ر قرار گجرد،مدنظر ز( 

نشان داده شده  5-05جد ل  درالمللي  در بازارهاي بجن هاي شاخ  مهم خام فر ش نفت قجمتمتوسط سالجانة 

 است.

 2919-2911 هاي خام در سال . واردات و صادرات نفت5-14جدول 

  احد: هزار بشكه در ر ز

  

خام صادرات نفتخام اردات نفتو
1181118811811188

08  0050 اياالت متحده آمريكا
  0001  581 كانادا

  0300  1 مكزيك

  0035  400 آمريكاي مركزي   جنوبي

  381  0340 ار يا

  0380 - 0 شور ي سابق

  00040  000 خا رمجانه

  0001  041 شمال آفريقا

  4443 - 0 غرب آفريقا

  300  010 شر    جنوب آفريقا

  305  583 استرالجا

  40  4101 چجن

  1  3054هند ستان

  0  3100 ژاين

  40  811 سنگايور

  100  4508 ساير كشورهاي حوزه اقجانو  آرام

* نامشخ 
 1  1  

 81111 81111  81111 جمع دنيا

 .اي منظور نشده است مبادالت بجن منطقه باشد. المللي نمي هاي بجن تيصادرات شامل سوخت كش
 BP STATISTICAL REVIEW OF WORLD ENERGY JUNE 2012 
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 اي خام تك محموله . قيمت فروش نفت5-15جدول  

  احد: دالر هر بشكه

 نفت متوسط غرب تگزاس   نيجريه  برنت  دبي  سال

0110     

0110     

0113     

0114     

0115     

0110     

0111    

0118    

0110    

0101    

   14/05 
 

                                        Platts)  BP STATISTICAL REVIEW OF WORLD ENERGY JUNE 2012 رگرفته شده از گزارشبب 

      

فار   خام كشورهاي خلج  هاي نفتخام دبي كه شاخ  قجمت گردد قجمت نفتحظه ميكه مال چنان

 دهد. درصد افزاي  نشان مي00/00هاي جاري به طور متوسط با قجمت 0110-0100باشد در د ره زماني  مي

خام در ار يا    هاي نفتشاخ  قجمتترتجب بهزا  كه گخام درياي برنت   نفت متوسط غرب ت قجمت نفت

درصد تيججر يافته  1/00  30/00ترتجب با رشد متوسط  قجمت جاري در د ره زماني مككور بهبا آمريكاست، 

همزمان براسا  تيججرات طور معمول  بهخام دبي كه  رشد قجمت نفت درصدكه گردد  بنابرين مالحظه مياست 

 .خام تقريباً مطابقت دارد گردد با درصد رشد متوسط يازده ساله اين نفت قجمت نفت خام برنت تعججن مي

 هاي نفتي  مبادالت جهاني فرآورده 

 دهد.را در جهان نشان مي 0100هاي نفتي در سال   ضعجت  اردات   صادرات فرآ رده 5-00جد ل 

در اقتصاد  0100هاي نفتي در سال  نشان از آن دارد كه مبادالت فرآ رده 5-00 طور كلي ارقام جد ل به

 درصد افزاي  يافته است. در اين راستا مناطق كشورهاي حوزه اقجانو  35/4 ،لجهاني نسبت به سال قب
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 2919-2911 هاي هاي نفتي در سال . واردات و صادرات فرآورده5-16جدول 

  احد: هزار بشكه در ر ز

  

هاي نفتي صادرات فرآوردههاي نفتي واردات فرآورده

11811181

  0000  0531 اياالت متحده آمريكا

  010  000 كانادا

  011  000 مكزيك

  033  0080 آمريكاي مركزي   جنوبي

  0510  0153 ار يا

  0058  010 شور ي سابق

  0040  000 خا رمجانه

  001  051 شمال آفريقا

  050  044 غرب آفريقا

  0  050 جنوب آفريقاشر    

  001  005 استرالجا

  005  0053 چجن

  0000  344هند ستان

  005  850 ژاين

  0310  0100 سنگايور

  0010  0153 ساير كشورهاي حوزه اقجانو  آرام

* نامشخ 
 05  1  

 81181 81141  81141 جمع دنيا

 اي منظور نشده است مبادالت بجن منطقه باشد. المللي نمي هاي بجنصادرات شامل سوخت كشتي
BP STATISTICAL REVIEW OF WORLD ENERGY JUNE 2012 

 

در مورد  .اند ها را به خود تخصج  دادهبجشترين مبادالت  ارداتي فرآ ردهترتجب  به   آمريكاي شمالي ، ار ياآرام

 اند.داشته 0100بجشترين مقدار را در سال  ، شور ي سابق   خا رمجانهمريكاهاي آكشور صادرات

كشور ايران در سال  هاي نفتي فرآ رده صادرات ،ا يك منتشر شده توسطالزم به توضجح است كه در آمار  

 ننده از كشورهاي  اردك ،صادراتمجزان هزار بشكه در ر ز گزارش شده كه از نظر  440( 0301سال مطابق ب 0100

 00/045هاي نفتي در ايران به مجزان  فرآ رده  ارداتآمار  . ضمناًاست چجن كمتر بوده   ، ايتالجاهلندخام نظجر نفت

 مندرج در آمارب اردات كشورهاي خا رمجانه حد د يك سوم مجموع  بوده كه 0301سال در در ر ز  هزار بشكه

 تشكجل داده است.را صادركننده نفت هستند، كه اغلب هزار بشكه در ر ز(  0/405، ا يك 0101 سال

 هاي نفتي  خام و فرآورده مبادالت جهاني نفت 

 دهد.هاي نفتي( را در جهان نشان ميخام   فرآ ردهمبادالت تجاري نفت بشامل نفت ضعجت كل  5-01جد ل 
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 در جهان هاي نفتي(خام و فرآورده)نفت مبادالت تجاري نفتروند تاريخي . 5-18جدول 

  احد: هزار بشكه در ر ز

  1111111111111181 1111 1111 1114 1118 1111 1118 سال

       واردات
   

  

 00331 00080 00453 00810 03030 03000 03505 00808 00054 00351 00008 اياالت متحده آمريكا

 00180 00104 00480 03150 03053 03400 03000 00538 00003 00805 00530 ار يا

 4400 4501 4003 4005 5130 5010 5005 5013 5304 5111 5010 ژاين

 00000 05001 04030 03118 00031 01081 00010 08050 01000 00000 00430 ساير

 14111 18181 11888 14111 11114 11118 18811 41111 41111 44188 44111 جمع دنيا

            صادرات

 0513 0054 0041 0001 0430 0301 0000 000 000 014 001 اياالت متحده آمريكا

 0814 0500 0508 0408 0451 0331 0010 0048 0100 0050 0814 كانادا

 0481 0530 0440 0010 0015 0010 0105 0111 0005 0000 0880 مكزيك

 3103 3508 3148 3000 3511 3080 3508 3033 0040 0005 3043   مركزي امريكاي جنوبي

 0105 0888 0134 0103 0013 0013 0040 0003 0100 0034 0041 مركزي جز ار ياي يا بهار 

 8088 8544 1010 8084 8334 1055 1110 0441 0113 5311 4010 سابق شور ي   مركزي ار ياي

 00151 08883 08410 01008 00081 01014 00800 00031 08043 08100 00108 خا رمجانه

 0031 0810 0038 3001 3330 3005 3111 0001 0105 0001 0104 آفريقاي شمالي

 4055 4010 4304 4581 4831 4114 4358 4148 3000 3034 3080 غرب آفريقا

 0033 0000 5030 5300 0114 4300 4043 4080 3018 3848 3004 آسجاي ياسفجك بجز ژاين

 030 031 0303 0303 0050 0350 0540 0030 0300 0550 0510 ساير دنجا

 14111 18181 11888 14111 11114 11118 18811 4111141111 44188 44111جمع دنيا
 

BP STATISTICAL REVIEW OF WORLD ENERGY JUNE 2012 

 

طوركلي مجموع مبادالت تجاري اعم از  اردات   صادرات  شود بهمشاهده مي 5-01كه در جد ل  چنان

 دهد. كشورهاي ار يايي   افزي  نشان ميدرصد  0نسبت به سال قبل  0100هاي نفتي در سال  خام   فرآ رده نفت
 

هاي نفتي( را به خود خام   فرآ ردهيس از آن اياالت متحده آمريكا، چجن   ژاين بجشترين  اردات نفت بنفت

جشترين هاي قبل ب ، منطقه خا رمجانه همچنان بر طبق ر ال سالاند. در مورد تبادالت صادراتي نفتاختصاص داده
اند. بعدي قرار گرفتههاي  هدر رد  آمريكاي مركزي   جنوبي غرب آفريقا  ،سابق  مقدار   يس از آن منطقه شور ي

 اردات نفت به   كاه  درصد  04/1 آمريكا به طور متوسط ساالنه به   اردات نفت 0110-0100در د ره زماني 

طوركلي با تيججر الگوي  به نجز همچنانكشور ژاين  .است هداشتدرصد افزاي   41/1 ار يا به طور متوسط ساالنه 
 كاه  داده است. درصد 40/0با رشد متوسط  0110-0100اتكاي خود را به نفت در د ره  ،سمت گاز مصرف به 



 814   واردات و صادرات هيدروكربوري  

 مبادالت جهاني گاز طبيعي 

. گيردد  ميي  با كشتي بجن كشيورها مبادليه  ( LNGگازطبجعي به  سجله خط لوله يا به صورت گازطبجعي مايع شده ب

 43/0105بيالغ بير    0100بادالت تجاري گيازطبجعي در سيال   آمده است م 5-00   5-08كه در جدا ل  چنان
افزاي   درصد 05/5حد د مجلجارد متر مكعب(  00/015نسبت به سال قبل بمجلجارد متر مكعب بوده است كه 

گر بهبود نسبي اقتصاد جهاني نسبت نمايان 0100   0101هاي  افزاي  مصرف گاز جهاني در سال دهد. نشان مي

در آمار جهاني صادرات گاز توسيط اييران از طرييق خيط      باشد. ر  بود مي كه با ركود شديد ر به 0110به سال 
 05/1   45/1، 35/8مجلجيارد مترمكعيب در سيال ب    15/0مجموعياً  درصد،  50/0با رشد  0100لوله در سال 

درصيد از  0/1گزارش شده است كه معادل با حد د ( نخجوانمنستان   تركجه، ارترتجب به  مجلجارد متر مكعب به

باييد   0414سياله، اييران در سيال     01انيداز   باشد. الزم به توضجح است كه برطبق چشم كل صادرات جهان مي
ضمناً رقم صادرات گزارش شيده بيراي    درصد از حجم صادرات گاز جهاني را به خود اختصاص دهد. 01حد د 

توسيط   كيه  (0100بتقريباً مطيابق بيا سيال     0301سال مقدار گاز صادراتي كشور در با  مككور ايران در جد ل

 .تقريباً مطابقت دارد ،مجلجارد مترمكعب در ر ز( 41/0ب ارائه شده شركت ملي گاز
( بيا كشيتي   LNGصورت گازطبجعي مايع ب هبدرصد  00/30حد د جهاني گاز مبادالت در  0100در سال 

 ،الجزايير  ،خود را به  سجله خطيوط لوليه از كشيورهاي ر سيجه    عمده ورهاي ار يايي مصرف حمل شده است. كش

بخشيي     انگلسيتان  فرانسه ،  برخي از آنها نظجر اسپانجا...(  هلند اي باز نر ژ    خطوط لوله در ن قاره قزاقستان
صيرفاً    تيايوان   كره جنيوبي  ،يننمايند. كشورهاي ژاتامجن مياز نجازهاي خود را به صورت گاز طبجعي مايع شده 

آنچيه كيه از حجيم      كننيد بنيابراين،  ت گازطبجعي ميايع تيامجن ميي   صور مصارف خود را از طريق  اردات گاز به

درصد نسبت به سيال قبيل( در    00ب LNGگجر صادرات  رشد چشم، شود نتججه مي  LNGصادرات گاز به صورت 
است كه نمايانگر گسترش شديد جيرافجيائي مبيادالت گياز بيه     درصد(  5/0ب ات گاز با خط لولهمقايسه با صادر

 باشد. مي LNGصورت 

هيا قجميت   تيرين آن  شود كه معر فاي تعججن   اعالم ميصورت منطقه هدر جهان ب هاي گازطبجعيقجمت
 اي آمريكيا يا گيازطبجعي در اتحادييه ار ييا   بيازار منطقيه      ،( در ژاينCIFسجف ب صورت هگازطبجعي مايع شده ب

در مقايسيه بيا قجميت     0085-0100تيججيرات آن در د ره زمياني    5-01باشد كه در جيد ل ( مي0هاب بهنري

ة قجمت گاز در ابتيداي د ر تيججرات  ،گرددچه مالحظه مينشان داده شده است. چنان OECDخام كشورهاي  نفت
تيججرات قجميت نفيت خيام نجيز     ، با ر نداشتهارتباط چنداني با يكديگضمن آنكه در مناطق مختلف  زماني مككور

 ،خيام  نفيت تيججرات قجميت  قجمت گاز با تيججرات ي اخجر با ارتباط دادن ها سالتدري  در  لجكن بهارتباط بوده؛  بي

 . تر شده است اين رابطه مستحكم 0100لف يجدا كرده   در سال مختدر مناطق  تري ارتباط منطقي

                                                 
1. HENRY HUB 
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 2919-2911 هاي له در مناطق مختلف جهان در سالواردات گازطبيعي به وسيله خط لو. 5-17جدول 

 مترمكعب  احد: مجلجارد  

 رشد نسبت به سال قبلدرصد  1188جمع واردات  1181جمع واردات  مناطق

 00/4 11/008 50/003 آمريكاي شمالي

 08/0 03/05 05/04 آمريكاي جنوبي   مركزي

 -10/1 15/400 13/411 ار يا   ا راسجا

 40/1 50/30 40/30 خا رمجانه

 01/05 00/5 00/4 آفريقا

 51/00 00/43 35/33 آسجاياسجفجك

 50/0 00/004 50/011 جمع
Source: BP STATISTICAL REVIEW OF WORLD ENERGY JUNE 2012 (Cedigaz (provisional)) 

 

 2919-2911 هاي سالمناطق مختلف جهان در در  LNGگازطبيعي به صورت  واردات. 5-10جدول 
 احد: مجلجارد مترمكعب 

 رشد نسبت به سال قبلدرصد  1188جمع واردات  1181جمع واردات  مناطق

 -10/03 35/01 05/00 آمريكاي شمالي

 00/08 04/01 00/0 آمريكاي جنوبي   مركزي

 33/3 01/01 15/81 ار يا   ا راسجا

 00/50 0/4 04/0 خا رمجانه

 50/00 00/011 11/011 آسجاياسجفجك

 05/00 83/331 03/001 جمع
Source: BP STATISTICAL REVIEW OF WORLD ENERGY JUNE 2012 (Cedigaz (provisional)) 

 
 

 2911و  2919هاي  يران از طريق خط لوله در سالواردات گاز طبيعي به ا
  احد:مجلجارد متر مكعب

      

      

Source: BP STATISTICAL REVIEW OF WORLD ENERGY JUNE 2012 (Cedigaz (provisional)) 

 2911و  2919هاي  صادرات گاز طبيعي توسط ايران از طريق خط لوله در سال
 كعب احد:مجلجارد متر م

         

         

Source: BP STATISTICAL REVIEW OF WORLD ENERGY JUNE 2012 (Cedigaz (provisional)) 
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 . قيمت گاز5-29جدول 

 يو تي  احد: دالر آمريكا هر مجلجون بي

 
 گازطبيعي مايع شده

 CIFژاپن 

 گازطبيعي

 CIFاتحاديه اروپا 

 انگلستان

(Heren NBP Index )@ 

 آمريكا

Henry hub
كانادا

 خام قيمت سيف نفت

OECDكشورهاي 

0085 03/5 05/4 - - - 15/4 

0080 01/4 03/3 - - - 51/0 

0081 35/3 55/0 - - - 10/3 

0088 34/3 00/0 - - - 50/0 

0080 08/3 11/0 - 11/0 - 10/3 

0001 04/3 18/0 - 04/0 15/0 80/3 

0000 00/3 00/3 - 40/0 80/1 33/3 

0000 00/3 00/0 - 11/0 08/1 00/3 

0003 50/3 51/0 - 00/0 00/0 80/0 

0004 08/3 35/0 - 00/0 45/0 11/0 

0005 40/3 30/0 - 00/0 80/1 00/0 

0000 00/3 40/0 81/0 10/0 00/0 54/3 

0001 00/3 04/0 00/0 53/0 30/0 00/3 

0008 15/3 30/0 80/0 18/0 40/0 00/0 

0000 04/3 88/0 58/0 01/0 11/0 08/0 

0111 10/4 80/0 10/0 03/4 15/3 83/4 

0110 04/4 00/3 01/3 11/4 00/3 18/4 

0110 01/4 03/3 31/0 33/3 51/0 01/4 

0113 11/4 10/4 33/3 03/5 83/4 80/4 

0114 08/5 30/4 40/4 85/5 13/5 01/0 

0115 15/0 88/5 38/1 10/8 05/1 14/8 

011004/1 85/1 81/1 10/0 83/5 00/01 

011113/1 13/8 10/0 05/0 01/0 05/00 

011855/00 50/00 10/01 85/8 00/1 10/00 

011010/0 50/8 85/4 80/3 38/3 40/01 

010100/0110/850/030/400/341/03 

0100 13/04 00/01 13/0 10/4 41/3 50/08 

CIF قجمت حامل انرژي + بجمه + كرايه حمل =                           Source: BP STATISTICAL REVIEW OF WORLD ENERGY JUNE 2012  

 


