
 لیلحت یارب یبوچراچ
یتیدوماک عیانص رداه کوش

یسودق دماح
۱۴۰۱ راهب



 تیمها :تبحص هصالخ
 ریغتم(یگتسب مه هب هجوت

 هباه کوش نیب )نامز رد
 کی فلتخم یاه  شخب

نیمات هریحنز



ماخ تالوصحم شزادرپ لومعم هریحنز

 یرطب
یکیتسالپ

 زاگ
یعیبط نلیتا PET



کاروختمیق  دوس هیشاح
لیدبت

ییاهن لوصحم تمیق

هنیزه
یروآرف

هریحنز لوطیاه تمیق رد »رازاب لداعت«



رکف یارب یلاوس
ندرک

نلیتا دیلوت دوس ایآ•
 نامز ردPET ای
تمیق نتفر الاب
رت شیب یعیبط زاگ
 نامز رد ای تسا
 زاگ تمیق تفا

؟یعیبط



یعیبط زاگ تمیق

Source: EIA



لاوسنیاخساپ ارچ
؟تسامهم

 اب کسیر ششوپ•
 یلام یاهدادرارق
)یتآ و تارایتخا(

هریحنزردیدومع ماغدا•
کسیرششوپ(نیمات

)یعیبط



Source: Ghoddusi et al (2022)

خساپ
لاوس
هباشم
یارب

عیانص
یشیالاپ



Source: Ghoddusi et al (2022)

 !نامزلوطردراتفررییغت



اه یتیدوماکهدنزادرپ عیانص یروآدوس

•Quantity * Spread 

از نورد از نورد



رگ شزادرپ عیانص دوس هیشاح تاناسون

Spread =
Output price –
Input price  

از نورد

از نورد



کیکفت
هضرعکوش

کوشو
اضاقت

»تسدالابداوم«هبهضرعکوش•
هیسورمیرحتونیارکواگنج•
نارودردجارختسایاه تیفرظشهاک•

دیوک
لمتحمتایلامویتسیز طیحمتاررقم•

نبرک

»ییاهنتالوصحم«هباضاقتکوش•
یاضاقت(اهرفسزاغآودیوکنایاپ•

)یشیالاپتالوصحم
یراجتیاه تیلاعفزاغآودیوکنایاپ•

)زاگوقربیاضاقت(
وردوخوینامتخاسیاضاقتشهج•
دیوکنارودردکیتسالپیاضاقتدشر•



Market 1: NG

Market 2: Petrochemicals

Market 3: Plastics
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یعیبط زاگ یمیشورتپ  تمیق
کاروخ

شزادرپ دوس کیتسالپ تمیق

وش
ک

بثم
هبت
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یاهنل
ی



یتیریدمیریگ هجیتن هصالخ

 عیانص رد نییاپ دازآ تیفرظ
یشزادرپ

 عیانص رد الاب دازآ تیفرظ
یشزادرپ

اه کوش یلصا ءاشنم

 دیلوت تیمک یبسن تابث-
)فرص یتمیق کوش(

 دوس نیب »یفنم« یگتسبمه-
کاروخ ورگ شزادرپ

 و دیلوت تیمک شنکاو-
کوش زا یشخب بذج

 دوس نیب »یفنم« یگتسبمه-
کاروخ ورگ شزادرپ

هضرع تمسیاه کوش

 دیلوت تیمک یبسن تابث-
)فرص یتمیق کوش(

 دوس نیب »تبثم« یگتسبمه-
کاروخ ورگ شزادرپ

 هرهب و دیلوت تیمک شنکاو-
کوش زا گرزب

 دوس نیب »تبثم« یگتسبمه-
کاروخ ورگ شزادرپ

اضاقت تمسیاه کوش



 یگدیچیپ
ییاسانش
یاه کوش
وهضرع
اضاقت

اه کوش ندید هب رداق ام•
!میتسینحلسمریغ مشچ اب

 هدهاشم هک یزیچاهنت•
 یلداعت »تمیق«مینک یم
.تسا

!یراتخاس لدم هب زاین•



یدنب عمج

ماخ تالوصحم شزادرپ هریحنز رداه کوشزایبیکرت•
اضاقتیاه کوش•
 هضرعیاه کوش•
یشزادرپتیفرظکوش•

»یفنم هضرع کوش« و »تبثم یاضاقتکوش«رثاردکاروختمیقشیازفا•

 تمیق و )کیتسالپ هدننکدیلوت الثم(رگ شزادرپ دوس نیب یفنم و تبثم یگتسبمه•
کاروخ


