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 دو سازمان انینفت خام م متیق نیینحوه تع يبررس

OPEC  وOECD 

 وسیلیجوس -و روش جوهانسون هایباز ياستفاده از مدل تئور با
 

  4احمد سيفي، 3محمد حسين مهدوي عادلي، 2احمد صباحي، 1رضا فهيمي دوآب

 
 13/11/1393تاريخ ژذيرش:       31/01/1393 تاريخ دريافت:

 

 :دهیچک
هساتند  نفات خاام     يو موثر در بازار جهان يو فروشندگان اصل دارانيبه عنوان خر OECDو  OPECدو سازمان 

نحوه رفتار دو براي  هايباز يمدل تئور كي يمقاله به بررس نيكنند. در ايبه نفع خود تالش م هامتيق رييتغ يكه برا

 وسيلي. سپ  با استفاده از روش جوهانساون جوسا  است هژرداخته شد اريكديدر بازار نفت در مقابل مدنظر  سازمان 

نفت خاام   متياز دو سازمان بر ق كي هر ياثرگذار زانيكه در آن عوامل و مشده است ارائه  يتصادسنجمدل اق كي

 ينفتا  ريباا ذخاا   OECDعرضه نفات خاام و ساازمان     زانيبا م OPECدهد سازمان  ينشان م جي. نتاخواهد شد يبررس

تحات   رياز ذخاا  شتريب OPECنفت خام نسبت به عرضه  متيق تي. حساسهستندنفت خام موثر  متيقتحت كنترل بر 

اساتفاده   يزنا قدرت چانه  يجهت افزا يتواند از آن به عنوان ابزاريم OPECسازمان ، بنابراين است OECDكنترل 

و نرا ارز  يرشد اقتصاد جهان رديگيم قرار يمقاله مورد بررس نينفت خام كه در ا متيموثر بر ق يرهايمتغ ري. ساكند

معكاوس بار    ياثار  يقا يو نارا دالر حق  ميمستق ياثر يشود رشد اقتصاد جهانيم جهيكه نتاست  كايآمر يقيموثر حق

 گذارد.ينفت خام م متيق
 

 مشهد/ نويسنده مسئول دانشجوي دكتري اقتصاد دانشكده علوم اداري و اقتصادي دانشااه فردوسي -1

Email:fahimidoab@yahoo.com      
 دانشيار اقتصاد دانشكده علوم اداري و اقتصادي دانشااه فردوسي مشهد - 2

Email: sabahi@um.ac.ir 

 استاد اقتصاد دانشكده علوم اداري و اقتصادي دانشااه فردوسي مشهد -3

Email: madeli_2001@yahoo.com 

 عنو هيات علمي گروه اقتصاد دانشكده علوم اداري و اقتصادي دانشااه فردوسي مشهد -4

Email: seifi23@yahoo.com 

mailto:fahimidoab@yahoo.com
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 JEL :C01, C57, C78 یبند طبقه

 يانباشدتگ هم یها، الگویباز هي، نظرOECD، سازما: OPECسازما:  :ها دواژهیکل

 يزنچانه وس،یلیجوس-جوهانسن

 

 مقدمه -1
مطارح اسات،    يدر اقتصااد جهاان   رگاذار يمهام و تأث  يكاال كيبا توجه به آنكه نفت به عنوان 

 يهاا ناه ياز زم يكيدر خصوص آن و مسائل مبتال به آن صورت گرفته است.  ياريمطالعات بس

 . باه نظار   اسات نفات خاام    مات يعوامل مؤثر بر ق يدر حوزه اقتصاد نفت، بررس ياصل يمطالعات

قارار   ياريبس يالمللنيمهم ب يهاو سازمان يعوامل اقتصاد رينفت خام تحت تأث متيرسد قيم

نفت  يبا عرضه و تقاضا  يهستند كه به ترت OECDو  OPECسازمان ها  نيدارد. دو مورد از ا

 يالمللا نيدو ساازمان مهام با    نيا عنو ا يدهند. كشورها ريينفت خام را تغ متيتوانند قيخام م

دو ساازمان را   نيتوان ا ياما م هستند،در بازار نفت  يمتفاوت اريبس يهازهيها و اناتفاوت ياراد

از تجاارت   ياز مازاد رفااه ناشا   يبرسهم زانيم نينفت خام و همچن متيبر ق ياز بابت اثرگذار

و مصرف  ديارقام تول وبا توجه به آمار  ار،يد يقرار داد. از سو سهيو مقا يابينفت خام مورد ارز

دو نهااد باه عناوان     نيا تاوان گفات كاه در باازار نفات خاام ا      يمموردنظر نفت خام دو سازمان 

تجاارت و مبادلاه نفات    و  شونديشناخته م متيكننده در قنييو تع يبا قدرت انحصار يينهادها

 خام منافعي براي طرفين مبادله دارد. 

و قاادر خواهناد باود    كارده  با فروش نفت خام درآمدهاي ارزي كس   OPECكشورهاي عنو 

واردات كاالهاي مورد نياز كشور را انجاام دهناد. همچناين باا درآمادهاي كسا  شاده باه اماور          

با خريد نفت خام، منابع انرژي  OECDگذاري بپردازند. در مقابل كشورهاي عنو سازمان سرمايه

جهاات بسااياري از تولياادات و  همااواد اوليااكاارده و هاااي مختلااف اقتصااادي را فااراهم در بخاا 

 ينفت و مقدار آن بارا  متيق نييتوان گفت كه نحوه تع يم ني. بنابراكنندميمحصوالت را تامين 

 تيا صاادركننده نفات درصادد تثب    يبرخاوردار اسات. كشاورها    ييباال تياز اهماين دو سازمان 
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 يرا بارا  ينييژاا  داريا ژا متيكنند قيواردكننده تالش م يد و كشورهانفت هستن يباال يهامتيق

دو جانباه ماورد    يباز كيفرآيند را به عنوان  نيتوان ا يم از اين رو خود بپردازند ينفت يدهايخر

بازار انحصاار   كيكرد كه بازار نفت  انيب نيدر خصوص بازار نفت چنو  قرار داد يبحل و بررس

را به عناوان انحصاارگر    OPECتوان يها، ميسازساده  يبازار با لحا  برخ نيدوجانبه است. در ا

 اتينفت خام در نظر گرفت. در ادب ديرا به عنوان انحصارگر خر OECDسازمان  يفروش و اعنا

مطارح   كاه يحال  راه كيا بازار به صاورت   يتعادل متيق نييدر تع يبازار نيحل چنراه ي،اقتصاد

 مات يباازار، ق  نيطارف  يزنا كه بسته به قدرت چاناه  دشويمطرح م متيق يبرا يا، بلكه دامنهنيست

از منافع  يمندبهره نيو همچن نيطرف يزنقدرت چانه يشود. در خصوص چاونايم نييتع يتعادل

بار   يتعاادل  مات يق نياي ها، تعهينظر نياز ا يكيمطرح است كه  يفراوان يتجارت نفت مباحل نظر

 وسيليجوسا -و آزمون جوهانسن هايباز هياز نظر تفادهمقاله با اس نيا ها است. دريباز هينظر يمبنا

 نفت خام و عوامل موثر بر آن ژرداخته خواهد شد. متيق نييبه نحوه تع

 

 ینظر يمبان -2

 نفت خا    متیق راتییتغ خچهيتار -2-1
قيمت نفت از بدو اكتشااف و اساتخراج آن در زماان هااي مختلاف، نوساانات متفااوتي را        

هاايي را باا توجاه باه     كنون، دورهكه نفات كشاف شاد تاا     1860از سال تجربه كرده است. 

باا  (؛ 1913تاا   1860)دوره اول  .متصاور شاد   تاوان نفات ماي  شرايط متفاوت اقتصادي براي 

به نفت توجه زيادي نشده است و از نفت فقط به عناوان  ها توجه به استفاده از ديار سوخت

دو جناگ   (؛1950تا  1914)شد. دوره دوم منبعي براي روشنايي و روغن كاري استفاده مي

. ايان دوره باا   رقام خاورد  در ايان دوره   يهاي رونق و ركود اقتصادجهاني را داده و سال

دالر 36/1طور متوسط ه قيمت نفت بكشف ذخاير عظيم نفت در خاورميانه نيز همراه بود و 

. اسات هاي نفات ارزان  ( سال1973تا 1950) به صورت تحويل در بندر مبدأ بود. دوره سوم

نقال  وهاي نيرو و حمال ها، ايستااهمانند ژااليشااه-در اين دوره ژيشرفت تكنولوژي انرژي 

شد. دوره چهارم  ها منجرقه توليد ناخالص داخلي برخي كشورساببه رشد بي بر اساس نفت
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 به دوران نفت گاران معاروف اسات. ايان افازاي  قيمات نفات در واكان          (به بعد 1974)

OPEC كه در آن برهاه يكاي از بهتارين ابزارهاا     گردد چرابه جنگ اعراب و اسرائيل برمي

 . (1385نژاد، )ابراهيمبراي مهار جنگ بود 

باه نفاع خاود دارد.     مات يق رييا تغدر  يساع  نياز طارف  كيا  نفت خام هر متيق نييدر تع

از  يكا يدارناد.   هامتيق  يدر افزا يو فروشندگان سع هامتيدر كاه  ق يسع دارانيخر

 نيهر كدام از طارف  يزنقدرت چانه ،گذار باشداثر متيق نييتواند بر تعيكه م يعوامل مهم

 است.  يباز

خصاوص  يكاي از نظرياات مطارح در    هاا  يبااز  هيا نظر يبار مبناا   يتعاادل  مات يق نييتع

كاه   يعلما : »عبارت اسات از  ها يباز  ي هي. نظرزني طرفين بازي استچاوناي قدرت چانه

 هيا نظر ،اار يد ريا . باه تعب «ژردازد يم ارانيتعامل با د طيافراد در شرا يريگ ميبه مطالعه تصم

عاقال اسات. هادف     كناان يباز نيبا  ها يها )تناد منافع(، همكار علم مطالعه تعارض ها يباز 

 1عاقالناه باياد   كناان ياست كه براساس آن باز دگاهيدادن نارش و د ها يباز ي هينظر ياصل

است باه   ها يباز هياز مباحل مهم در نظر يكي ،يزن كه مبحل چانهنيرفتار كنند. با توجه به ا

 شود.يم هو عوامل موثر بر آن ژرداخت يزنمسئله چانه يبررس

 

   يزن چانه -2 -2
 (2و  يزنا مرحلاه چاناه  ( 1د: نشاو يما  لياز دو قسمت مجزا تشك معموالً يهمكار يها مدل

 باه توافاق    يزنا  باا چاناه   يمناافع همكاار   ميبر سر تقسا  كنانيمرحله اجرا. در مرحله اول باز

است كاه در مرحلاه اول بار سار      يزيشدن آن چ يرسند. مرحله دوم، مرحله اجرا و عمليم

كاه صابورند قادرت     يكناان ي( باز 1982)   2نينشات يراب ليا رطبق نظر آ آن توافق شده است.

دهناد  يباه خاود اختصااص ما     يشاتر يساهم ب  يزنا رو در چانه نيدارند از ا يشتريب يزنچانه

 

آن فكر كند و هدف، ه دربار قيطور عم بزند به يدست به عمل نكهياست كه انسان قبل از ا نيمنظور از عاقالنه رفتاركردن ا -1

 منافع او باشد.  يانتخاب كند كه در راستا يا بر قاعده يسپ  عمل را مبتن ،رديخود را در نظر با وديو ق حاتيترج

2- A. Robinstein 
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 يكنندگان موجود در بازار به وابستاشود شركتي. اغل  فرض م(1391)عبدلي و ماجد، 

مات و مقادار   يق ناه يتوافق قابل قبول مشاترك در زم  كيبرند و به يم يژ اريكديمتقابل به 

اوالً  ؛كارد  ميگاناه تقسا  تاوان باه دو مرحلاه جدا   يرا ما  يزنا كنند. روند چاناه يم دايدست ژ

كنند كه سود مشاترك آنهاا   يم نييفروش را تع اي ديكنندگان در بازار آن مقدار تولشركت

 ميخاود تقسا   نيكنند تاا ساود مشاترك را با    يم نييتع متيق كي.دوماً را به حداكثر برساند

 :((1)رابطه ) مشترك آنها برابر است با سودكنند. 

(1) 
[ ( )] [ ( ) ]

( ) ( )

s B p q rH q p h q p q

p h q rH q

  



     

 

2 2 2 1 2 2 2

1 2 2

 

qاز تابع فوق نسبت به  گيارد )رابطاه   ماي صفر قرار  يحاصل مساوگرفته شده و مشتق  2

(2:)) 

(2) 

'( ) '( )
d

p h q rH q
dq


  1 2 2

2

0 

 و يا

'( ) '( )p h q rH q1 2 2 
 ديا رساد كاه ارزش تول  يباه حاداكثر ما    يادر سط  ستاده دكنندگانيتول سود مشترك

دسات آماده   ه ب جهيهمانند نتحاصل  جهي. نتباشدفروشنده  يينها نهيبرابر با هز داريخر يينها

در زماان   ديا تول زانيا همانناد م  يدر هناام تباان  نهيبه دياست. مقدار تول يرقابتحل شبهاز راه

حل ائتالف در انحصار دو طرفاه  راهشود، است. اگر از خارج از بازار به آن نااه  يرقابتشبه

 يحال تاوأم باا تباان    راه كيلزوماً از  يرقابتشبه متيرسد. قيبه نظر م يرفتار رقابت كيمثل 

كناد  يما  افات يرا كاه در  يمتا يدارد ق ليا فروشانده تما  ،ني. در مقدار معرديگيسرچشمه نم

فارض  اگار  بپاردازد.   كاال يممكن را برا متيق نياست كمتر ليما داريباشد و خر نيشتريب

آن  ينييو حاد ژاا   اباد ي ليا باه صافر تقل   داريباشد كه سود خر يمتيق مت،يق ييحد باالشود 

 ((: 3)رابطه ) دباي ليباشد كه سود فروشنده به صفر تقل ييجا
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(3) 
* *

* *

( ) ( )c c

c c

p h q rH q
p

q q
 2 2

2 2

1
2 

 يتواناد در ساطح  ينم متيشود، قيها از بازار ممنجر به خروج بنااه يآنجا كه سود منف از

 يوضاع  دارانيا خرشاود  است كه فارض  آن  اريحل دراه كي. رديحدود قرار گ نيخارج از ا

بدتر از انحصاار در   يتيتوانند موقعينم زيبدتر از انحصار در فروش نداشته باشند و فروشندگان ن

 :( برقرار خواهد بود5( و )4روابط ) طيشرا نيباشند. در ا تهداش ديخر

(4) 

*         در حالت انحصار فروش( داراني)مقدار سود خر * *( )c c BSp h q p q  
2 21 2 

(5) 

*        (دي)مقدار سود فروشندگان در حالت انحصار خر  * *( )c c SBp q rH q  
2 22 

 ( شكل خواهد گرفت: 6شود، رابطه )حل  p2يبرا يدو نابرابر نيا اگر

(6) 
* * * *

* *

( ) ( )c BS c SB

c c

p h q rH q
p

q q

  
 2 2

2 2

1
2 

* اگر كرد؛ نييمرجع تع يهاحلتوان از راهيحدود را م نيا

BS  و*

SB    ،مثبات باشاند

دهاد. در هار   ي( به دست م3چانه زدن را نسبت به رابطه ) يتر برادامنه كوتاه كي( 6رابطه )

باه قادرت    يزنا چاناه  يشده بارا  نييمشخص در حدود تع متيق كي نييتع، دواين از  كي

 دارد.   يو فروشنده بستا داريخر ينزچانه ينسب

افراد،  نيها ب ها و مناقشه حل و فصل تعارض يبرا يروش يزن چانه ،يتئور دگاهياز د

باا هام    (شاتر يب ا)يا بار سار ياك مسائله، دو طارف       يزن . در چانهاستها  كشورها، گروه

حال برساند و آناااه بار اسااس آن رفتاار       توافاق و راه  جه،ينت كيتا به  كنند يمذاكره م

 ريا ها بر سر موضاوعات مختلاف نظ   دولت نيالملل، ب در روابط بين ،لكنند. به عنوان مثا

از  ياري. بسا افتاد  ياتفااق ما   يزنا  تجارت )از جمله تجاارت نفات خاام( ماذاكره و چاناه     
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كاالهاا و خادمات مختلاف نياز تاوأم باا        مات يمزدهاا، ق  نياي تع ريا نظ يتعامالت اقتصااد 

خاود   يشانهادها يژ كاردن  بادل رد و  قيا از طر نيطرف يزن است. در فرآيند چانه يزن چانه

 هيا از مباحال مهام در نظر   يكا ي ،يزنا  مبحال چاناه   ليا دل نيبه هم دهند يآن را ادامه م

 يزنا  چاناه   جاه يوجود دارند كاه بار فرآيناد و نت    يمهم يرهايو متغ . عواملاست ها يباز

 :عبارتند ازعوامل  نياز ا يگذارند. برخيم ريتأث

 

   کنا:يصبر باز 2-2-1
هماراه   ناه يباا هز  كناان يباز يبارا  يزن و مسائل چانه ها تياز موقع ياريدر بس يزن چانه فرآيند

 يدارا كناان يباز ياسات و زماان بارا    يزن چانه فرآيند يبرهمان زمان نهيهز نيتراست. مهم

زمان قائال هساتند باه دو     يكه برا يارزش هرا نسبت به درج كنانياست. باز تيارزش و اهم

 يبااالتر  يزنا  قدرت چانه ،كه صبورتر است يكنيكنند. بازيم ميصبور تقس وصبر يگروه ب

زمان قائل شاود، صابورتر و    يبرا يارزش كمتر كنيباز كيهر چه  ،اريدارد. به عبارت د

 ريا كاه فق  يكنانيباز نيصبرتر است. همچنيب رديزمان در نظر با يبرا يشتريهر چه ارزش ب

ساب    يمختلف يرهايندارند. متغ ييباال يزنچانه قدرت جهيهستند و در نت زيصبر نيهستند ب

 يتيشخصا  يهاا  يژگا يآنهاا و  نيتار ارزش باشد كه مهم يدارا كنانيباز يزمان برا شود يم

 بازار است.   نرا بهره و فرد، مقدار ثروت، درآمد

و باه آن   شاود  يدو طارف ما    يوجود دارد كاه نصا   يديعا كي يزن چانه  هر مسئله در

دو طارف اسات.    نيماازاد با   ميبار سار تقسا    يزن . چانهنديگو يم يزن منافع چانه ايمازاد رفاه 

 دنيرسا  يبارا  يكاف زهيباشند، هر دو انا يكساني يرجحان زمان يمعامله دارا نيهرگاه طرف

صابر هساتند و مناافع    ياندازه ب كيبه  كنيهر دو باز نيبنابرا ،را دارند ريبه توافق بدون تأخ

تر از صابر يبا  كناان ياز باز يكا يشاود اماا اگار    يما  ميآنها تقسا  نيب يبه طور مساو يزنچانه

 .سهم او از مازاد كمتر خواهد بود ،باشد ياريد
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   يزن ترس از شکست چانه -2-2-2
 ليا احساس كنند كه ماذاكرات باه دل   نيممكن است طرف يزن مذاكرات و چانه ياثنا در

 نيا كاه منجار باه ا    ي. عامال مهما  شاود  يما  يعوامل برونزا به شكسات منتها   يبرخ ريتأث

اسات.  زناي  طارفين چاناه  شادن    و خساته  يزن فرآيند چانه شدن يطوالن ،شود ياحساس م

 قيا و زماان دق باوده   يتصادف كامالً رديگ يسرچشمه م يحالت كه از رفتار آدم نيبروز ا

 يشاتر يمسائله تارس ب   نيا از وقو  ا يكنياست. هر چقدر باز ينيب  يقابل ژريوقو  آن غ

 ياو اثار منفا   يزنا  باوده و بار قادرت چاناه     زيا گرساك ير ،داشته باشاد  يارينسبت به د

دارد.  يتار  نييژاا  يزنا  است قادرت چاناه   زيگرسكيكه ر يكنيبازاز اين رو . گذارد يم

مرباوط باه    ،مذاكرات مطرح اسات  دنيكه به عنوان خطر به شكست انجام ياريعامل د

كل مازاد باالقوه ماذاكره را از    تواند يعامل م نياست. ا يزن دخالت طرف سوم در چانه

 Aتوساط بناااه    يديا جد يتكنولوژ ،كند. به عنوان مثال مورد يرا ب يزن ببرد و چانه نيب

 ي. در اثناا شوند يوارد مذاكره م نهاآ ،آن است ديدرصدد خر Bوارد بازار شده و بنااه 

وارد باازار   Cتوساط بناااه    شاتر يب تيو قابل ييبا كارآ ديجد ي، تكنولوژBو  Aمذاكره 

بااا آماادن  راياااساات ز هياافاقااد توج Bو  Aبنااااه  نيباا يزناا صااورت چانااه نيااشااود. در ا

باه   يبساتا  يزنا  همازاد خالص در چان قيدق ميوجود ندارد. تقس يمازاد قبل C يتكنولوژ

 زتريگرسكير فينسبت به حر كنيآنها دارد. هرچقدر باز يزيگرسكيدرجه صبر و ر

 سهم او از مازاد كمتر خواهد بود.   ،باشد

 

   ها نهيداشتن گز -2-2-3
 يرونا يب ناه ي. گزديا آ يبه حسااب ما   دينو  تهد كي يزن در فرآيند چانه يرونيب نهينق  گز

 يآن بااوركردن  قيا از طر ديا كه تهد دهد يم  يرا افزا كنيباز كي يزن قدرت چانه يموقع

در فرآيناد   زيا ن يداخلا   ناه ينادارد. گز  يزنا  بر قدرت چاناه  يريصورت تأث نيا ريباشد در غ

 ييهاا  ناه يگز كناان يباز ،يزنا  چانهخالل كه ممكن است در  يمعن، به اين دارد ريتأث يزن چانه
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 يرونا يب ناه يگز كنيبه دست آورناد. اگار هار دو بااز     تيمطلوب اي امديداشته باشند و از آن ژ

تار   او جاذاب  يداخل نهياست كه گز شتريب يكنيباز يزن قدرت چانه ،داشته باشند رجذابيغ

هار دو   يداخلا  نهيصورت گز نياز آنها جذاب باشد در ا يكي يخارج نهياگر گزاما باشد، 

 نهيكه گز شود يم يكس ديعا شترينخواهد داشت و سهم ب يزن چانه  جهيدر نت يريتأث كنيباز

حالات   نيا جاذاب باشاد در ا   كنيهار دو بااز   يرونا يب ناه يتر است. اگر گز او جذاب يرونيب

 .شود ينمحاصل  يو توافق دينخواهد رس ياجهيبه نت يزن چانه

 

 اطالعات نامتقار: -4 -2-2
اطالعات  يزن مورد چانه يرهاينسبت به متغ كنانياز باز يكيممكن است  يزن چانه يدر اثنا

اطالعات نامتقاارن در   نياثر اسوال اين است كه داشته باشد. حال  يارينسبت به د يشتريب

ممكان   يعنا ي ؛در معاملاه دارد  يمنف رياست كه تأث نياثر آن ا نياول ست يچ يزن چانه  جهينت

 ايا و  يزنا  اثار اطالعاات نامتقاارن، شكسات چاناه      ،ارياست معامله انجام نشود. به عبارت د

 و زمان است. نهيتوافق بعد از تحمل هز

از يك قدرت نسبتاً بااليي در  OECDو  OPECدو سازمان مورد مطالعه در اين مقاله يعني 

ن قادرت انحصااري در خرياد و    المللي نفت خام برخاوردار هساتند. ايا   اثرگذاري بر قيمت بين

هااي )مشاهود ياا نامشاهود(     زناي شود بين دو بازيار عمده اين بازار چاناه فروش نفت باعل مي

متعددي در طول تاريخ مبادله نفت خاام صاورت گرفتاه باشاد. در اداماه مثاالي از واكان  دو        

بيانار وجود كشاك  شود. اين مثال سازمان مورد بررسي بر سر تعيين قيمت نفت خام مرور مي

 سال در خام نفت تقاضاي افزاي  برآورد به توجه بين آنها بر سر تعيين قيمت نفت خام است. با

 دالر 100 از باي   به نفت قيمت افزاي  داد كه انرژي هشدار الملليبين آژان  ميالدي، 2011

 ايان  در. كناد  جاه موا مشاكل  باا  را جهان بهبود اقتصادي و بازسازي روند تواندمي بشكه هر در

 خاام،  نفات  باازار  ثباتيبي مهار در OPEC به توان اشاره با انرژي الملليبين رئي  آژان  راستا

 مقابال،  در. شاد  خواساتار  را 2011سال  طي توليد هاي سهميه افزاي  ،OPEC اعناي كمك
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IEA توساط  شاده  مطرح نيز موضو  OPEC سازمان
1

 اقتصااد  افتاادن  مخااطره  باه  را در ماورد  

 شارايط  در اعاالم كارد كاه    داد و قارار  انتقااد  ماورد  نفت خام هايقيمت افزاي  ژي در جهاني

-سافته  نفتي، در تاسيسات شده ايجاد فني نظير مشكالت داليلي به بيشتر خام نفت قيمت حاضر

 حاضار  حاال  در OPEC به نظر. افزاي  است حال در دالر ارزش كاه  و نفت بازار در بازي

 از برخاي  البتاه . خام است نفت جهاني بازارهاي نياز از بي  نفت عرضه بازار، بنيادهاي براساس

 هااي افازاي  قيمات   صاورت  در كاه  داشاتند  اظهاار  OPEC ساازمان  عنو كشورهاي مقامات

 دور OPEC توليد هايسهميه افزاش احتمال بشكه، هر در دالر 110 از بي  به خام نفت جهاني

 عنوان آژان  از نقل به 2(FTتايمز ) فايننشيال روزنامه اين از همچنين ژي  .بود نخواهد انتظار از

 دالري ميليارد 200 افزايشي با  OECDعنو   كشورهاي خام نفت هزينه واردات كه بوده كرده

 0.5 دادن دست از با برابر رقم اين كه رسيده است دالر ميليارد 790 به رقم  2010 سال ژايان در

. هماناونه كه از ايان مثاال مشاخص    3است OECD كشورهاي ناخالص داخلي توليد از درصد

ژذيرد كه هايي بر سر قيمت نفت خام صورت ميزنيچانه OECDو  OPECاست ميان سازمان 

ها به صورت نامشهود است، اما آنچه مهم و حائز اهميت باوده ايان   زنيالبته بسياري از اين چانه

مبادله با توجه به شرايط اقتصادي، سياسي و نياز به حناور   موضو  است كه هر كدام از طرفين

 تواند بر قيمت آن اثرگذار شود.زني بوده كه ميدر بازار نفت و ساير عوامل داراي قدرت چانه

 

 مرتبط با آ: یهامدل و داده حیتوض -4

   OECDو  OPEC یباز یالگو يطراح -4-1
كنناده در بخا  عرضاه نفات خاام و      نياي و تع ياصال  اريباز كيبه عنوان  OPECسازمان 

 مات يق نياي نفت خام بر سار تع  يدر طرف تقاضا ياصل اريبه عنوان باز OECD يكشورها

ناو  از باازار    نيا ا يكه برا يو رقابت هستند. مدل يزنحالت چانه كينفت خام همواره در 

 

1- International Energy Agency 

2- Financial Times 

 بولتن روزانه بازار جهاني نفت، شركت ملي نفت ايران -3



 71 ... دو سازمان انینفت خام م متیق نیینحوه تع يبررس

 

 يمتا يباازه ق  كيا نفت خام در  متيمدل انحصار دوطرفه است كه در آن قاست، قابل ارائه 

باه   يدر نقطاه خاصا   مات يمبادلاه ق  نيطارف  يزنو بسته به قدرت چانهشود يم نييمشخص تع

 شود. يم ميبازار تقس ارانيباز نيرسد و منافع حاصل از تجارت بيتعادل م

نفات   مات يق نياي در تع OECDو  OPEC يبااز  يو ارائه الاو يبخ  به طراح نيا در

 . ژرداخته شده است هايباز هيخام با استفاده از نظر

بااه عنااوان  OPECعنااو سااازمان  يكشااورها انياامقالااه م نياامااورد مطالعااه در ا يباااز

اسات.  نفات خاام    دارانيا به عناوان خر  OECDسازمان  يفروشندگان نفت خام و كشورها

باا   OECDعناو ساازمان    يو كشاورها  S يبا حارف اختصاار   OPECسازمان  يكشورها

هر واحد محصول )نفت خام( را باا   S كنيشد. بازداده خواهند   ينما  B يحرف اختصار

 ايا  يدرخواسات  متيكه نشانار حداقل قكند يتوجه به تابع عرضه خود استخراج و عرضه م

هر واحد محصول  يحاضر است به ازا زين B كنيخواهد بود. باز S كنيباز 1افتيبه در ليم

 ليا م اناريا تابع تقاضا ب ديار، عبارت ه. بكند يداريخود خر يحداكثر بر اساس تابع تقاضا

تواناد برابار باا    يمقادار ما   نيا . ااستنفت خام  ديهر واحد خر يبرا Bبازيكن  2به ژرداخت

باشاد. باه     يو ژاال ليتبد يهانهيژ  از كسر هز ينفت يهامنافع حاصل از فروش فرآورده

فاروش   مات يتواناد شاامل ق  يما  داريا خر يمنافع حاصل از فروش نفت خام بارا  ،بيان ديار

 باشد.   ينفت يهاوضع شده بر فرآورده يهااتيو مال ينفت يهافرآورده

 متيعرضه و تقاضا در بازار نفت نسبت به ق يهايمنحن تيفرض برابر بودن اندازه حساس با

صاورت نماودار   ه مرجع را ب يهاحلانوا  راه نينفت و همچن متيق راتييتوان دامنه تغيآن، م

 ينفت خام در حالت هاا  ديتول زانيم اناريب  يبه ترت qCو  qS ،qB( 1نمودار )نشان داد. در  ( 1)

نفات   مات يق اناريا ب  يبه ترت pCو  pS  ،pBو  يرقابتو حالت شبه ديانحصار خر ،شانحصار فرو

. مالحظاه  اسات  يو حالت شابه رقاابت   ديانحصار فروش، انحصار خر يبازار يخام در حالت ها

 ديا لتو رينفت خام، مقاد يعرضه و تقاضا يبودن كش  دو منحن يفرض مساو ليشود به دليم

در آنها متفاوت است.  متيهستند و تنها ق كساني ديانحصار فروش و انحصار خر يهادر حالت
 

1- Willingness to Accept 

2- Willingness to Pay 
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 زيا ن يرقاابت شبه متيبوده و ق اريد يهااز حالت شتريب يرقابتدر حالت شبه ديمقدار تول نيهمچن

 قرار دارد. ديانحصار فروش و انحصار خر متيدو ق نيب

 
 نفت خام یعرضه و تقاضا -(1)نمودار 

 

نفات   مات يبازار در خصوص ق ارانيباز نيب يزنچانه نيها و همچنيباز هيمطابق با نظر 

داشاته و در   يبساتا  يبااز  نيطارف  يزنا ( به قدرت چانهpeبازار) يو واقع يتعادل متيخام، ق

 مات يمقادار ق  نكاه ي. ا pS > pe > pB: اريقرار خواهد گرفت. به عبارت د pBو  pS نيدامنه ب

مبادلاه   نيطارف  يزنا به قدرت چانه ينه، بستا ايباشد  يرقابتحل شبهراه متيبا ق ربراب يتعادل

 يهاا اسات ياقدامات و س يبرخ قياز طر يقدرت چانه زن نيدارد. ا OECDو  OPEC يعني

 ريچاون حجام ذخاا    يكه در ادامه  به ماوارد  ديآيدست مه ب يراقتصاديغ يو حت ياقتصاد

 ينفت خام كشورها ريصادرات و ذخا زانيم ايكننده نفت و مصرف يكشورها كياستراتژ

در باازار و   ارانيبااز  يزنا قادرت چاناه    يافازا  يبارا  ييكننده نفت به عنوان ابزارهاا ديتول

 نفت خام اشاره خواهد شد.  متيآنها بر ق ياثرگذار

با توجاه   شود.مي نييتع Peبرابر  متيق تيدر نها يباز نيطرف يزنتوجه به قدرت چانهبا 

  pS>pe> pBبايد  Bكنيباز يژرداخت متيو حداكثر ق S كنيباز يدرخواست متيبه حداقل ق

باا   كنيچنانچه هر دو باز شود،مي واحد محصول مبادله Qشود در هر دوره يباشد. فرض م
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صافر   ياز عدم همكاار  يناش يهانهيهز ريو سا يمبادالت يهانهيهزكنند  يهمكار اريكدي

 :((8( و )7)روابط ) در هر دوره برابر است با كنيهر باز يديعا اي امديبوده و ژ

(7) 

   S e BR P P Q   
(8) 

   B eSR P P Q   

SR كنيبااز  يديعا؛ S  و  دوطرفاه  ياز همكاارBR كنيبااز  يديا عا؛ B  دو طرفاه  ياز همكاار 

 است.

 انيا م يمباادالت  يهاا نهينداشته باشند اوالً هز يهمكار اريكديبا  كنيهر دو باز چنانچه

 رايا ز ؛شاود يم نهيهز جاديآنها موج  ا يبرا متينوسانات ق اًيو ثان افتهي  يافزا كنيدو باز

برابار   كنيهار بااز   يديا حالات عا  نيگرداند. در ايآنها مشكل م يرا برا يزيرامكان برنامه

 :((10( و )9)روابط ) است با

(9) 

 [   ] T

S e B S pL P P Q C      2 
(10) 

 [   ] T

B s e B pL P P Q C      2 

SL كنيباااز يديااعا؛ S نيطاارف ياز عاادم همكااار ،BL كنيباااز يديااعا؛ B  از عاادم

T، نيطرف يهمكار

SC كنيباز يمبادالت يها نهيهز؛ S نيطرف يبه علت عدم همكار ،T

BC ؛

و  نيطرف يبه علت عدم همكار B كنيباز يمبادالت يها نهيهز
p نفت  متيق نوسانات؛ 2

 خام است.

از  يكا ي يدوره از بااز  كيا در اماا  دهناد   يقول همكار اريكدي هب كنيدو باز چنانچه

دو  اماد يژ، نماناد  بناد يبه نفع خود به قول  ژا متيق رييتغ زهيبا انا (S كنيباز)مثالً  كنانيباز

 :كنديم رييتغ( 12( و )11روابط )به صورت  كنيباز

(11) 
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 '   S S BF p P Q   

(12) 

 '  B SSE P p Q   

SF كنيباز امديژ؛ S    كنيبااز  يدرصاورت عادم همكاار S  كنيبااز  يو همكاار B وBE؛                                                 

 است. Bكنيباز يو همكار S كنيباز يدرصورت عدم همكار B كنيباز امديژ
'

S ep P  وS SF R  كنيباز صورت نيا ريدر غاست S  از قاول    يحاضر به تخطا

دوره ممكان اسات اتفااق افتاد      كيا فوق تنها در  يخواهد ماند. باز بندينبوده و به قول  ژا

 كنيدو بااز  انيا همكاراناه م ريغ ينمانده و باز ندبيبه قول  ژا B كنيباز يدر دوره بعد رايز

داده باشند  يقول همكار اريكديبا  كنيشكل چنانچه دو باز ني. به همتشكل خواهد گرف

نماناد،   بنديبه نفع خود به قول  ژا متيق رييتغ زهيبا انا B كنيباز ،يدوره از باز كيدر اما 

 :كندمي رييتغ( 14( و )13روابط )به صورت  كنيدو باز امديژ

(13) 

 '   S B BE p P Q   

(14) 

 '  S S BF P p Q   

SE كنيباز امديژ؛ S   كنيبااز  يدرصاورت همكاار S   كنيبااز  يو عادم همكاار B  وSF ؛                                                          

 است.  B كنيباز يو عدم همكار S كنيباز يدرصورت همكار B كنيباز امديژ
'

B ep P  وB BF R  كنيباز صورت نيا ريدر غاست B از قول   يحاضر به تخط

دوره ممكان اسات انجاام     كيا تنهاا در   زيا فوق ن يخواهد ماند. باز بندينبوده و به قول  ژا

دو  انيا همكارانه مريغ ينمانده و باز ندبيبه قول  ژا زين S كنيباز يدر دوره بعد رايز ؛رديگ

 شكل خواهد گرفت.  كنيباز

 يدوره متاوال  n يبارا  كنيدو باز انيم(( 1)جدول ) ريز يفوق باز حاتيتوجه به توض با

 .رديگيشكل م
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 دوره متوالی nبرای  Sو  Bجدول بازی دو بازیکن  -(1جدول )

 

 Bبازيکن 

 عدم همکاری همکاری
ن 

يک
از
ب

S
 

 RS ,RB ES ,FB همکاری

 FS ,EB LS ,LB عدم همکاری

 

فاوق از   ي. بااز اسات  F>R>L>Eباه صاورت    كنيبااز  هار  يبرا (1)جدول  يامدهايژ

 كنيتوساط دو بااز   يژ  از قبول قول همكار يعني كند؛مي يرويژ انهيجو يتالف ياستراتژ

 يرعدم همكاا  يو استراتژنكرده به قول  عمل  كنيباز كي يدوره از باز كيچنانچه در 

عادم   ياساتراتژ  يخااط  كنيبااز  هيا جهات تنب  يدر دوره بعد اريد كنيبازكند، را انتخاب 

شكل خواهد گرفت.  كنيدو باز انيهمكارانه مريغ يو بازكرد را انتخاب خواهد  يهمكار

 كيا تنهاا در   اار يد كنيباز يهمراه با عدم همكار كنيباز كي يژ  امكان وقو  همكار

 اار يد كنيبه قول  بااز  كنيباز كي يبنديدوره وجود خواهد داشت و در صورت عدم ژا

شاكل خواهاد گرفات كاه      كنيدو بااز  انيا م رهمكارانهيغ ينمانده و باز بنديبه قول  ژا زين

انتخااب   ،اار ي. به عباارت د استهمكارانه  ياز باز يكمتر امديژ يدارا كنيهر دو باز يبرا

در ژاساخ باه   . اسات  داريا ك تعادل ن  ژايهر دو طرف بازار  يبرا يعدم همكار ياستراتژ

از عادم   يشاتر يب اماد يژ يدارا كنيدو بااز  انيا م يهمكاار  نكاه يباا توجاه باه ا   اين سوال كه 

و نكارده  باه قاول خاود عمال      كنيبااز  كيا ممكان اسات    ي، در چه صورتاست يهمكار

در  كنيازهر دو با  يبرا يكل باز امديالزم است ژ  كندرا انتخاب  يعدم همكار ياستراتژ

n موضاو  الزم   نيا ا  يتوضا  ي. براشود يبررس يعدم همكار اي يدوره با توجه به همكار

 .گيردقرار  يمورد بررس كنانيصبر باز زانيو م لياست ابتدا عامل تنز

i كنيباز ليتنز عامل

ir
 



1

1
شود كهيداده م  ينما 

ir   ينارا تارج   ايا نرا بهاره  

بوده و  i كنيباز يزمان
i 0 كاه باه    يشاتر يارزش ب ليا صبورتر باه دل  كني. بازاست 1
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تار دارد. باا توجاه باه     عجول كنينسبت به باز يباالتر يبه همكار ليقائل است م يمنافع آت

بلندمادت باه صاورت     يدر دوره زمان كنانيباز يبرا يحاصل از همكار امديژ ل،يعامل تنز

 :( است15رابطه )

(15) 

  i
i i i i i i

i

R
R δ R δ R      ,         ,  

δ
U iC Bo S    



2

1
 

Co است.  يبه همكار يبنديژا  

در آن  كنيژا  آن بااز   كند يدوره از قول خود تخط كيدر  كنانياز باز يكي چنانچه

باه   زيا ن اار يد كنيباه علات آنكاه بااز     يبعد يهاو در دوره كرده افتيرا در F امديدوره ژ

 يكال بااز   امديژ صورت ني. در اكردخواهد  افتيرا در L امدينخواهد ماند، ژ بنديقول  ژا

 :(16رابطه ) برابر است با يخاط كنيباز يبرا

(16) 

  i
i i i i

i

L
δ L δ L    ,   ,

δ

i
i i iU No F F i S B


     



2

1
 

No است. يبه همكار يندبيعدم ژا 

 يمانده و اساتراتژ  بنديژا يبلندمدت به قول همكار يدوره زمان كيدر  i كنيباز يزمان

 برقرار باشد:( 17)كه رابطه  كنديرا انتخاب م يهمكار

(17) 

   i i

i i i

i i

R δ L
         

δ δ

i i
i i

i i

U U No

F

F

C

R

o

F
L






   

  1 1

 

 

 يدر بازه زماان  كنيباز كي يبرا يبه قول همكار ينديبژا يرينشان دهنده امكانپذ ( 17) رابطه

 (17). با توجه به رابطاه  شوديم يناماذار «يرابطه همكار»رابطه تحت عنوان  نيا است،بلندمدت 

, ي رهاا يباه متغ  يبه قول همكار يبنديامكان ژا  ,R F   وL  باا نحاوه    رتبااط دارد. در ا يبساتا

 .شده استداده   يتوض ي در ادامه اختصاراًفوق بر رابطه همكار يرهايكدام از متغ هر ياثرگذار
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و  اسات  كيا صفر تاا   نيب لي. عامل تنزاست كنيهمان درجه صبر باز اي ليعامل تنز

 كنيباشاد آن بااز   تار كيا نزد كيتر بوده و به بزر  كنيباز كي يبرا ليهرچه عامل تنز

شده  شتريب يباشد طرف چپ رابطه همكار شتريب كنيهرچه صبر باز بنابراين صبورتر است. 

 خواهد بود.  شتريب كنيآن باز يبرا يبه قول همكار يبنديژا يريو امكانپذ

 R يحاصل از همكار امدي. هرچه مقدار ژاست كنانيباز انيم يحاصل از همكار امديژ 

 يبه قول همكار يبنديژا يريكمتر شده و امكانپذ يطرف راست معادله همكارشود،  شتريب

. اسات    كنانيباز انيم يحاصل از عدم همكار امديژ Lخواهد بود. شتريب كنيآن باز يبرا

طارف راسات    ،تار باشاد  كوچك كنانيباز انيم يحاصل از عدم همكار امديهرچه مقدار ژ

 شاتر يب كنيآن بااز  يبارا  يبه قول همكار يبنديژا يريكمتر شده و امكانپذ يمعادله همكار

 يهاا  نهيهز ،كنانيباز انيم يمكارداده شد كه در صورت عدم ه  يتوض ژيشترخواهد بود. 

و مناافع حاصال از عادم     ابدييم  يافزا ياز عدم همكار يناش يها نهيهز ريو سا يمبادالت

 انيم ياز عدم همكار يناش يمبادالت يهانهيدهد. ژ  هرچه هزيرا كاه  م Lيهمكار

 يكاار تر شده و طرف راسات معادلاه هم  كوچكLباشد شتريب كنيباز كي يبرا كنانيباز

 خواهد بود.  شتريب كنيآن باز يبرا يبه قول همكار يبنديژا يريامكانپذ شود وميكمتر 

F  كنيبااز  يبارا  يباه قاول همكاار    ينديدوره به علت عدم ژا كيمنافع زودگذر در 

كمتر باشد، طارف راسات معادلاه     كنيباز كي يمنافع زودگذر برا ني. هرچه ااست يخاط

خواهاد   شاتر يب كنيآن باز يبرا يبه قول همكار يبنديژا يريانپذكمتر شده و امك يهمكار

عامال   فاوق عوامل  نياست. از ب يامرحله يزندان يمعما يشده از نو  باز  يتشر يبود. باز

عامال نقا     نيا برخاوردار اسات. ا   يشاتر يب تيا از اهم كنيهمان درجاه صابر بااز    اي ليتنز

دارد. در خصاوص   يدر بااز  كناان يباز يعدم همكاار  اي يدرجه همكار نييدر تع يميمستق

تواناد نقا    يعامل م نيا (OECDو  OPEC)در آن  يباز نيالعمل طرفبازار نفت و عك 

 يانارژ  نيا باازار، ا كنناده عماده نفات خاام در     باه عناوان عرضاه    OPECكناد.   فايا ييسزاب

موجاود آن   ريخاا ذ زانيم نيكند و سط  استخراج آن و همچنيرا استخراج م ريناژذديتجد

ماؤثر   اريتواناد بسا  يما  OPEC ليا هستند كه بر درجه صبر و نرا تنز ييرهايمتغ OPECدر 
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باه مصارف نفات خاام و      OECD يصنعت ياقتصاد كشورها يوابستا ،اريباشد. از طرف د

 زانيا و م لينفت در آنها از جمله عوامل مؤثر بر درجه تنز كياستراتژ ريذخا جاديا نيهمچن

بر  ييبسزا ريعوامل تأث نيابه همين جهت  بازار نفت خام است يطرف تقاضا كنانيصبر باز

 سازمان در تجارت نفت خام بر عهده دارد. نيا يخواهسهم

 

 رهایمتغ يمعرف -4-2

 تاا  1980 يهاا ساال  يو برا ياسم متياطالعات مربوط به آن به صورت ق ؛نفت خا  متیق -1

 ( استخراج شده است.IFSژول ) يالملل نياز منبع آمار و اطالعات صندوق ب 2012

كل نفت خام  ديآمار و ارقام مربوط به تول؛ OPEC)عرضه( نفت خا   دیتول -2

OPEC مركز اطالعات برگرفته از كه بوده  2012 تا 1980 يمربوط به سال هاEIA  .است 

از  ريا متغ نيا اطالعاات مرباوط باه ا     ؛OECD( نفت خدا   یمصر  )تقاضا -3

 استخراج شده است. EIAمركز آمار 

 ريمتغ نيآمار مربوط به ا ؛OECD یهانفت خا  تحت کنترل دولت ريذخا -4

 استخراج شده است.  EIAاز مركز آمار 

  2012 تاا  1980 يسال هاا  يبرا ريمتغ نيا يزمان يآمار سر ؛يرشد اقتصاد جهان - 5

 ( استخراج شده است.IFSژول ) يالملل نيآمار و اطالعات صندوق ب ياز منبع اطالعات

  يبارا  ريا متغ نيا ا يزماان  يآماار سار   ؛)دالر( کايو مؤثر آمر يقینرخ ارز حق -6

( IFSژاول )  يالمللا  نيآمار و اطالعات صندوق ب ياز منبع اطالعات  2012 تا 1980 يهاسال

 استخراج شده است.

 

 ياقتصاد سنج جينتا لیبرآورد و تحل -5 

  OECDو  OPECدو ساازمان   ياثربخشا  يداريكردن و آزمون سط  معن يكاربرد جهت

نفت  متي. قشوده ميژرداخت يمدل اقتصاد سنج كي نيبخ  به تخم نينفت، در ا متيبر ق
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 قاارار  ريتحاات تااأث  يمتعاادد يرهااايمتغ لهيكااه بااه وساا  اساات.وابسااته  رياامتغبااه عنااوان  

. اسات عمده بازار نفات   ارانيصبر باز درجه ايو  لينرا تنز ،رهايمتغ ني. از جمله ارديگيم

نفات   مات يبازار نفات بار ق   ارانيدرجه صبر باز ينامشهود و ذهن ريبتوان اثر متغ نكهيا يبرا

. شاده اسات  آن و قابل احصاا اساتفاده    نيازيجا يرهاياز متغ دادقرار  يابيرا مورد ارز خام

تحات   ريحجم ذخاا  ريخصوص متغ نيدر ا يو خارج يمطالعات داخل يبرخ يژ  از بررس

تواند تا حدود يكه م يري( به عنوان متغكياستراتژ ريذخا) OECDعنو  يكنترل دولت ها

 نيمورد استفاده قرار گرفات. همچنا   ،صبر آن سازمان باشد درجهاز  يمناسب  يتقر ،ياديز

صااردات نفات    اي)عرضه( نفت خام و  ديتول ،ياثبات شده نفت ريحجم ذخا يرهايمتغ نياز ب

 ييرات آن همساو دبا صا OPECنفت خام روزانه  ديتول ريعنو اوژك، متغ يخام كشورها

چندان در مدل  ياثبات شده نفت رياحجم ذخ ريچون متغ يدارد و از طرف ييباال يو همبستا

از درجاه صابر    يبا ينفت خاام باه عناوان تقر    ديتول ريمتغ بنابرايندار نبود، يشده معن  يتصر

OPEC   ماؤثر بار    يجهاان  يرهاا يمتغ ي. در ادامه باا وارد كاردن برخا   شودميدر مدل لحا

 يرهاا يمتغ يو برخا  كاا ينارا ارز ماوثر دالر آمر   ،يرشد اقتصاد جهاان  رينفت خام نظ متيق

 نيو رابطه بلندمدت ب ييهمارا يبردارها نييآنها،  به تع يدار يآزمون معن يررسو ب اريد

 نياي شود. باا تع  يژرداخته م وسيليجوس -جوهانسن يبا استفاده از روش هم انباشتا رهايمتغ

نفات باه    مات يق تيحساسا  ليا و تحل يكما  يابيا مادل باه ارز   يرهايمتغ نيرابطه بلندمدت ب

 نيا ا جيشاود. باا اساتفاده از نتاا    يبازار نفت ژرداخته م ارانيمعرف درجه صبر باز يرهايمتغ

آن  مات يباازار نفات بار ق    ارانيباز يزنو قدرت چانه تيتوان در خصوص حساسيبخ  م

 . كردرا مطرح  ييهايريگجهينت

 

 قیتحق یرهایمتغ ييستايا يبررس جينتا -5-1

جادول از   نيا گازارش شاده اسات. در ا    رهاا يمتغ ييساتا يا هااي آزمون جينتا (2)جدول  در

اساتفاده   رهاا يساط  متغ  ييماناا  يبه منظور بررس ERSو  افتهيميفولر تعم -يكيد هايآزمون

 شاه يمربوطاه ر  يزمان يكه سرآن است  هاآزمون نيهر دو ا يصفر آمار هيشده است. فرض
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 يباودن سار   ساتا يراغي هاآزمون نيهر دو ا يصفر آمار هيفرض ار،يواحد دارد. به عبارت د

ه ب كساني OPECكل نفت خام  ديتول ريمتغ يدو آزمون برا جي. نتااست يمورد بررس يزمان

 افتاه ي ميفولر تعم يكينقاط ضعف آزمون د ERSكه آزمون  يياست و از آنجا امدهيدست ن

واحاد   شاه ير ينفات خاام دارا   ديا ولآزماون فاوق ت   جاه يطباق نت  بناابراين دهد يرا ژوش  م

 5 يداريآماره آزمون مربوطه در ساط  معنا   يمقدار بحران اناريداخل ژرانتز ب.)اعداد است

 .(استدرصد 

حجام   ريا از دو متغ ريا به غ قيمورد استفاده در تحق يرهايهمه متغ ( 2)جدول  جيطبق نتا

واحاد   شهير يدارا ينرا رشد اقتصاد جهان ريو متغ OECD يتحت كنترل دولت ها ريذخا

دهاد كاه بعاد از    ينشان ما  جياست و نتا يروند زمان يتحت كنترل دارا ريذخا ريهستند. متغ

است. در بخ   ستايو ا نبودهواحد  شهير يحول روند دارا نوسانات ريمتغ نياز ا ييروندزدا

نفات   مات يق تيو در خصاوص حساسا   ژرداخته شده ياقتصادسنج يبعد به برآورد مدل ها

اضاافه   ميتقس يچاونا نيمورد مطالعه و همچنمربوط به دو سازمان  يرهايخام به انوا  متغ

 . ارائه شده است ييهالياز تجارت نفت خام تحل يرفاه ناش
 

 رهایمتغ ییستایا هایآزمون جینتا -(2)جدول 

 متغیر 
فولر -دیکی

 یافتهتعمیم
ERS 

(DFGLS) 

روند 

 زمانی

 فرضیه صفر

)سری زمانی ریشه 

 واحد دارد(

 قیمت نفت خام 1
1.2- 

(3.55-) 

1.26- 

(3.19-) 
 شودرد نمی دارد

2 
 تولید کل 

 نفت خام

5.24- 

(3.55-) 

2.67- 

(3.19-) 

 دارد

 

فرضیه صفر تحت 

  ERSآزمون 

 شودرد نمی

3 
 مصرف کل 

 نفت خام

1.7- 

(2.96-) 

1.5- 

(1.95-) 
 شودرد نمی ندارد

4 
 ذخایر تحت کنترل

 OECDهای دولت

5.29- 

(3.58-) 

5.46- 

(3.19-) 
 شودرد می دارد
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 رهایمتغ ییستایا هایآزمون جینتا -(2)جدول ادامه 

 متغیر 
فولر -دیکی

 یافتهتعمیم
ERS 

(DFGLS) 

روند 

 زمانی

 فرضیه صفر

)سری زمانی ریشه 

 واحد دارد(

 رشد اقتصاد جهانی 5
4.37- 

(2.96-) 

4.19- 

(1.95-) 
 شودرد می ندارد

6 
نرخ ارز حقیقی و 

 مؤثر امریکا

1.4- 

(2.96-) 

1.43- 

(1.95-) 
 شودرد نمی ندارد

 قیتحق یها افتهی :مآخذ

 

   رهایمتغ نیب يهم انباشتگ یالگو نییو تع وسیلیجوس-آزمو: جوهانسن -5-2

 مدل نهیطول وقفه به نییتع -2-1- 5
معاادالت   ساتم يس كيا  نيمساتلزم تخما   لسوسيجوس -جوهانسن يمدل هم انباشتا نيتخم

VAR چراكاه   استها مدل نيا نياز مقدمات تخم نهيدست آوردن طول وقفه بهه كه ب است

كناد كاه جماالت خطاا مرباوط باه       يما  نيالااو تنام   نيمناس  در ا يهاتعداد وقفه نييتع

) اي ستايا جهيو در نت  ديمعادالت نوفه سف )I مرسوم است كه از طول وقفاه   هستند. معموالً 0

 ي. از آنجا كاه همبساتا  شوداستفاده شود تا حالت تقارن حف   ستميمعادالت س يمشابه برا

 ديشاد  يسمت راست معادالت محتمل بوده و منجار باه وقاو  همخطا     يرهايمتغ نيب يخط

 يداريعادم معنا   ايا  يداريمعنا  نياي جهات تع  tآمااره   اريا تاوان از مع ينم بنابراين شوديم

 نياي تع يكاه بارا   يمتفااوت  يارهاا يمع انيا از م، از اين رو بهره جست رهايبا وقفه متغ  يضرا

-(، حناان SC)نيزيا ب -(، شوارتزAIC)كيآكائ ياطالعات اريمع شوديبكار برده م نهيوقفه به

 يروجخ جي. بر اساس نتاگيردمي( مورد استفاده قرار LR)يينسبت درستنما اي( HQ) نيكوئ

 نيزيا ب -شاوارتز  يارهاا يباا توجاه باه مع    ناه يوقفه بهطول ( 3)، در جدول  Eviewsنرم افزار 

(SCحنان ،)-نيكوئ (HQ برابر )معاادالت   ساتم يس كيا ابتادا   جهي. در نتاست كيVAR   باا

 يتعاداد بردارهاا   نياي و تع يو ساپ  باه بررسا    شاود زده ماي  نيتخما  كيا  نهيطول وقفه به

 .شودژرداخته مي( ي) همجمعييهمارا
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 نهیطول وقفه به نییتع -(3) جدول

 
 

 رابطه بلندمدت نی( و تخمr( )ي)همجمعييهمگرا یتعداد بردارها نییتع -5-2-2

 انهيسااال يهاااو بااه كمااك داده لسااوسيجوس -رابطااه بلنااد ماادت بااا روش جوهانساان  نيتخماا

اسات.   ريحالات امكانپاذ   نيدتريتا مق نيدتريدر ژنج حالت مختلف از نامق 2012تا  1980 يهاسال

و رابطاه بلناد    VARروند در مادل   ايعدم لحا  عرض از مبدا  ايحاالت لحا  و  نيتفاوت عمده ا

 دييا ماورد تأ  يحالت كه هم از نظر آماار  نيدارتريدست آمده معنه ب جيبا توجه به نتااست. مدت 

 ياسات كاه رابطاه بلندمادت دارا     يحاالت  است،  معقول يضرا يدارا يبوده و هم به لحا  تجرب

 يمعا همج يتعداد بردارهاا  نييآزمون تع جيدهنده نتانشان ( 4). جدول تاسو روند أعرض از مبد

وارد شده در مادل حاضار بعاد از انجاام      يرهاي. الزم به ذكر است كه متغاستمدل  يرهايمتغ نيب

 باار اساااس  ،يگوناااگون ماارتبط بااا دو سااازمان مااورد بررساا يرهااايمختلااف بااا متغ يهاااآزمااون

 نيا اند. بار ا انتخاب شده يتجرب يهاافتهيو  ياقتصاد يهاهيو انطباق آنها با نظر  يضرا يداريمعن

(lpoil) نفت خام متيق تميلاار يرهايمتغ يزمان يمدل شامل سر يرهايمتغ ،اساس
رشاد اقتصااد   ،  

(growth) يجهان
كال   )عرضاه( ديتول تمي، لااار  OECD  (lcons) مصرف كل نفت خام تمي، لاار 

(lsupply) نفاااات خااااام اوژااااك  
 تحاااات كنتاااارل   ينفتاااا ريحجاااام ذخااااا  تمي، لاااااار 

OECD (lundercontrolي هادولت
 
 )دالر(كاا يو ماؤثر آمر  يقا ينارا ارز حق  تميلااار و باالخره  (

(Lusreer)  لحاا    تيا اناد. مز هبكاار بارده شاد   ( 2012 تاا  1980)دوره مورد مطالعه  يكه برااست
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دست آمده را به عنوان ه ب  يتوان ضرايحالت م نياست كه در ا نيا يتميبه صورت لاار رهايمتغ

دسات آماده باه    ه با   يضارا  ،اريكرد. به عبارت د لينفت خام تحل متيبه ق يخاص ريكش  متغ

نشااندهنده   ،باازار نفات اسات    ياصل ارانيكه نشاندهنده درجه صبر باز ييرهايمتغ يخصوص برا

تاوان گفات   يما  ،بااالتر باشاد   تياست. هر چاه حساسا   رهاين متغآنفت به  متيق تيدرجه حساس

 ،مربوط به اوسات  ريكه آن متغ يماندارد و ساز ييباال تيمربوطه حساس رينفت به ابزار و متغ متيق

 مؤثر واقع شود.  شترينفت ب متيتحت كنترل خود بر ق ريدر متغ رييتواند با تغيم

نفات خاام    مات يكاه در آن ق  ( است18)رابطه بلندمدت  نيژژوه  حاضر به دنبال تخم

 يرهاا يمتغ ياز بعاد برخا   نيچه از بعد عرضه و چه از بعد تقاضاا و همچنا   يبه عوامل مختلف

 وابسته است.  يجهان

(18 ) 

@

lpoil growth lcons luspply

lundercontrol lusreer trend

   

  

    

 

0 1 2 3

4 5 6

 

 

بارآورد   وسيليجوسا -و آزماون جوهانسان   يانباشتابا استفاده از روش هم (18) معادله

باه    يضارا  نيا يخط  ياستخراج و ترك رهايمتغ نيب  يبردار ضرا ،روش ني. در اشوديم

 ني. بناابرا شودمي دينوفه سف تيخاص يدارا (18)معادله  ماندهيكه باقشود يم نييتع يصورت

قابال بارآورد اسات كاه بعاد از جابجاا        (19) يرابطه همجمع Eviews فزارانرم يدر خروج

دسات آورد. )در بخا    ه را ب( 19)توان معادله ينفت خام م متيبر اساس ق  يكردن ضرا

 .(شوديارائه م ديو نامق ديمق  يهر دو حالت ضرا جينتا

(19) 

@

lpoil growth lcons luspply

lundercontrol lusreer trend

  

   

   

   

1 2 3

4 5 6 0 0
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 یهمجمع یتعداد بردارها نییآزمون تع -(4جدول )

 
 
 
 

   آزمون فرضیه

 آزمون اثر
(trace statics) 

 آزمون حداکثر مقدار ویژه
(maximum igenvalue 

statics) 
 
 

 آزموننتیجه 

ون
زم

ه آ
مار

آ
 

مقدار 
 دربحرانی 
سطح 

اطمینان 
 درصد95

p
-va

lu
e

 

ون
زم

ه آ
مار

آ
 

مقدار 
 در بحرانی

سطح 
اطمینان 

 درصد95

p
-va

lu
e

 

ضیه صفر: رابطه فر
بلندمدت وجود 

 (= 0rندارد. )
139.3 107.3 0.001 52.5 43.4 0.004 

رد فرضیه صفر 
در سطح 

 95اطمینان 
 درصد

حداکثر فرضیه صفر: 
یک رابطه بلندمدت 

 (= 1rوجود دارد.)
86.9 79.3 0.012 39.7 37.2 0.02 

رد فرضیه صفر 
در سطح 
اطمینان 

 درصد95
 حداکثرفرضیه صفر: 

رابطه بلندمدت  دو
 ( = 2rوجود دارد.)

47.1 55.2 0.21 26.2 30.8 0.17 
عدم رد فرضیه 

 صفر

 قیتحق یهاافتهی :مآخذ

 

بر عادم وجاود رابطاه بلندمادت در      يصفر مبن هيفرض (،4) براساس اطالعات جدول

 نيرابطااه بلندماادت باا كيااحااداقل  نيبنااابرا ،شااود يدرصااد رد ماا 95 نااانيسااط  اطم

بار وجاود حاداكثر     يصفر مبنا  هيآزمون فرض نيتوان قائل شد. همچنيمدل م  يرهايمتغ

 هيدرصاد فرضا   95 نانيدهد كه در سطوح اطمينشان م رهايمتغ نيب يبردار همجمع كي

بار وجاود حاداكثر دو رابطاه هام       يمبنا  يصافر بعاد   هيشود اما فرضيصفر دوباره رد م

بر اساس هر دو آزمون فاوق،   نيبنابرا ،ستيمدل قابل رد شدن ن يرهايمتغ نيب يانباشتا

مادل را   يرهاا يمتغ نيبا  يمدل وجود دارد. رابطه همجمعا  يرهايمتغ نيرابطه بلندمدت ب

 نوشت:   (20) رابطه توان به صورت يم
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(20) 

@

lpoil growth lcons luspply

lundercontrol lusreer trend

  

 



 

0.2 0.08 2.36

1.37 2.02 0.15 42.1 0 
 

 

 نيبه رابطاه بلندمادت با     يتوان با مرت  كردن دوباره ضرايرا م (20) يهمجمع رابطه

توان به  ينفت خام را م متيمعادله ق نينمود. بنابرا ليتبد اريد يرهاينفت خام و متغ متيق

جهت آزمون  tنتز نشاندهنده آماره راكرد كه در آن اعداد داخل ژا انيب ( 21رابطه )صورت 

 . است  يضرا يدار يمعن

(21) 

: ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

@

lpoil growth lcons luspply

lundercontrol lusr

O t sta

eer trend

tistics

   

 

42.1 0.2 0.08 2.36

1.37 2.02 0.15

9.3 0.06 -2.5 -7.1 -0.5

 

نفات   مات ياثر مثبت بر ق يزمان دارادهد گذشت ينشان م (21)برآورد شده  معادله

 رياز ساا  يرياثرژاذ  باا وجاود  نفت خاام در طاول زماان     متيكه ق يمعن به اينخام است 

مثبات   يگاذار راث ي،است. نكته بعد  يخود در حال افزا يبه خود ياقتصاد يرهايمتغ

-ي. همانطور كه مالحظاه ما  استنفت خام  متيبر ق يدار نرا رشد اقتصاد جهانيو معن

 0.2نفت خام به اندازه  متيق تميلاار ي،رشد اقتصاد جهان يدرصد كي  يبا افزاشود 

  يكاه ضار   شاود ماي مالحظاه   زينرا دالر ن يقيحق متي. در خصوص قابدييم  يافزا

 ياقعا و فياست كاه باا تناع    اين به معناي آندارد يداريو معن يمربوط به آن رقم منف

دسات آماده   ه با   يضار  نكاه يا اري. نكته دابدييم  ينفت خام افزا متيق كايمرآدالر 

از  يحااك  جي. نتااستنرا دالر  راتيينفت خام به تغ متيق تيحساس ايكش  و  اناريب

نفات خاام باه     مات يدالر، ق يقا يدر نارا حق  يدرصد كيآن است كه با كاه  ارزش 

 .  ابدييم  يدرصد افزا 2اندازه 
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نفت خام و  ديمصرف نفت خام، تول زانيم يعنيمدل  اريد ريدر خصوص سه متغ اما

اشااره   يجالا  تاوجه   جيتوان باه نتاا  يم OECDسازمان  يهاتحت كنترل دولت ريذخا

اثار مثبات انادك     ينفت خام دارا متيبر ق OECDكرد. مصرف كل نفت خام سازمان 

مصارف و   يچسابندگ  ليتواند به دليموضو  م نياست. ا يمعن يب ياز لحا  آمار يول

 جينتاا  ،اار ينفت خام اشاره كرد. به عباارت د  متيآن در مقابله با نوسانات ق رييعدم تغ

 يچنادان  تينفت خام به مصرف آن حساسا  متيدهد قيبرآورد معادله بلندمدت نشان م

 ورنفات خاام بطا    مات يدر مصرف خاود بار ق   رييتواند با تغينم OECDندارد و سازمان 

بار   ياثربخشا  يساازمان بارا   نيا ا اريمؤثر واقع شود. اما در خصوص ابزار د يداريمعن

 يبارا  يتار، ابازار   قيا طرف عرضه و باه عباارت دق   داتينفت خام و مقابله با تهد متيق

تحات كنتارل دولات     ريذخاا  ريا توان به متغيخود در بازار نفت خام م يچانه زن  يافزا

در رابطاه   ريا متغ نيا ا  يشود ضار يظه مكه مالح نطورسازمان اشاره كرد. هما نيا يها

تواناد باا كااه  در    يمعنا كه سازمان فوق ما  به ايندار است. يو معن يبدست آمده منف

نفات   مات يق ،در آن  ينفت خام را بااال ببارد و باا افازا     متيتحت كنترل خود ق ريذخا

قدرت چاناه   جاديا يبرا OECDسازمان  اريابزار در اخت نيا نيبنابرا اورديب نييژارا خام 

ماورد   يداريبطور معن ياستفاده از آن در مواقع بحران نيدر بازار نفت خام و همچن يزن

 ريا ساازمان اوژاك، متغ   يعنا ي OECD. در طارف مقابال ساازمان    رديقرار گ يبرداربهره

هماان   ايا  ديا تول ريا شاود متغ ينفت خام مؤثر واقاع ما   متيكه بر ق يدار و اثرگذار يمعن

دار  يو معنا  يمنفا  ريا متغ نيا ا  يدهد ضرينشان م جي. نتااست OPEC امعرضه نفت خ

آن در  مات يعرضه نفت خام خاود بار ق   قيتواند از طريم OPECكه  به اين معنياست. 

آن را كاه  داده و باا كااه     متيعرضه نفت خام ق  يبا افزا و بازار مؤثر واقع شود

نفات   مات يبار ق  ياثرگذار يبرا OPECابزار مؤثر  نيدهد بنابرا  يرا افزا متيعرضه ق

 شود.  يم دييتأ زين يخيامر از نظر تار نيكه ا استآن  ديتول زانيخام م

-ينفات خاام بطاور معنا     مات يبر ق OECDو  OPECكه هر دو سازمان  شد مالحظه

 قيا از طر OECDنفت خام و سازمان  ديتول قياز طر OPECشوند.  يمؤثر واقع م يدار
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نفات خاام ماؤثر واقاع شاوند. در       مات يتوانناد بار ق  يتحات كنتارل خاود ما     ينفت ريذخا

 نيتاوان چنا  يما  ،نفت خام دارد متيبر ق يشتريب يكدام سازمان اثربخش نكهيخصوص ا

بدسات    ياناد و ضارا  شاده  انيا ب يتميفوق به صورت لاار يرهايكرد كه چون متغ انيب

كاه   يبيژا  هار ضار    اسات نفات خاام باه آنهاا      مات يق تيكش  و حساسا  اناريآمده ب

دارد. در  ييبااال  تيحساسا   يمرباوط باه آن ضار    ريا نفت باه متغ  متيق ،تر باشدبزر 

 شاتر يآن ب ديا نفت خام به تول متيق تيشود كه حساسيم مالحظهبرآورد صورت گرفته 

 زانيدر م رييبا تغ OPECكه  يمعناست به اين تحت كنترل  ريبه ذخا متيق تياز حساس

 OECDساازمان   يگذارد و اندازه اثرگذارينفت خام م متيبر ق يشتريخود اثر ب ديتول

ر نفت خام تحت كنترل خود كمتر از سازمان يدر ذخا ريينفت خام به واسطه تغ متيبر ق

OPEC است . 

 

 شنهاداتیو پ یریگجهینت -6

با كنترل عرضه نفات توانساته اسات     OPECكه سازمان  شدمشخص  قيتحق يها افتهي طبق

با اساتفاده از   زين OECDنفت خام مؤثر واقع شود. سازمان  متيرابطه بلندمدت بر ق كيدر 

 ينفات اثربخشا   مات يتواناد بار ق  يعناو ما   يكشاورها  يهاتحت كنترل دولت ينفت ريذخا

دارد و باا   مات يمعكوس بر ق ياثر OPECعرضه نفت خام  نيداشته باشد. همچن يداريمعن

آن كاه نشاان     يدر مدل آورده شده است و ضر يتميبصورت لاار رهايمتغ نكهيتوجه به ا

 بناابراين بدست آماده و ژركشا  اسات     كيتر از بزر است مربوطه  ريدهنده كش  متغ

قادر خواهد بود از عرضاه نفات خاام باه      كند،بصورت متحد عمل  OPECچنانچه سازمان 

 . ردينفت خام بهره گ متيق  يافزا يقابل باور جهت چانه زن يعنوان ابزار

عناو ساازمان    يتحات كنتارل كشاورها    رياثر معكوس حجم ذخاا  ،قيتحق اريد افتهي 

OECD يانارژ  يالمللا  نياسات كاه ساازمان با     ييهاا استيو از س استنفت خام  متيبر ق 

نفت خام باه   متيجهت كنترل ق OECD. سازمان كرد هينفت خام توص متيجهت كنترل ق

 رمتجاان  يبا توجه به ساختار غ ديار، عبارت. به كندابزار استفاده  نيتواند از اينفع خود م
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باه تعاادل    كيتوان تعادل نزدينم ،آنها يو كاه  قدرت چانه زن OPECعنو  يكشورها

 يزنا چاناه  شاتر ياز قادرت ب  OECDدانست چرا كه سازمان  داريتعادل ژا كيرا  يشبه رقابت

راساتا   نيا و در ادهاد    يخاود را از تجاارت نفات افازا     يكند تا منافع نسبيخود استفاده م

كاه تاوازن    شاود يآن باعال ما   يمتفااوت اعناا   يهايو استراتژ OPEC يضعف ساختار

 تيوضاع  نيا از ا OECDو سازمان   ابدي رييدر بلندمدت تغ OPECبه ضرر  يزنقدرت چانه

كه  ييهايزنو چانه متيق راتييدر تغ OPECسازمان  ني. بنابراكند يبرداربه نفع خود بهره

 OECDابزار تحات كنتارل ساازمان     نيبه ا بايددهد ينامشهود انجام م ايمشهود  تصوره ب

 .كندتوجه 

 اهااداف و  OPEC ياعنااا نكااهيبااا توجااه بااه ا  كااردتااوان اسااتدالل  يماا تياانها در

 يزنقدرت چانه ،كننديسازمان دنبال ماين را در  اريكديمتعدد و متفاوت از  يهاياستراتژ

  يعنو باا هادف افازا    يتا كشورهاشود مي شنهاديشود. ژيم فيضع يها در بازار جهانآن

مشاترك در   ياقتصااد  يهاا يدر بازار نفت خام باه همكاار   دخو يزنو توان چانه ياثربخش

 يمنافع شخص يو منافع مجمو  سازمان را به جا كننداقدام  ياز منابع نفت يبردارحوزه بهره

قادر خواهاد باود    كند،صورت متحد عمل ه ب OPECچنانچه سازمان  ني.  همجنكننددنبال 

نفات خاام بهاره     متيق  يافزا يزنچانه هتقابل باور ج ياز عرضه نفت خام به عنوان ابزار

در باازار   يزن قاو چاناه  كيا قادر خواهد بود به عناوان   OPECسازمان  ي. البته هناامرديگ

وجااود ه آن باا ياعنااا انياام شااتريب يكپااارچايو  يكااه هماااهنا اباادينفاات خااام حنااور 

كشورمان در ساازمان   يحوزه نفت استاذارانيس يتواند برايم قيتحق نيا جينتا ن،يبنابرا.ديآ

OPEC استمدارانيدان  اقتصاد نفت و بهبود نااه اقتصاددانان و س  يافزا يبرا نيو همچن 

 .رديقرار گ يبردارمورد بهره  يدر بازار نفت جهان رانيا

 

 

 

 

 



 89 ... دو سازمان انینفت خام م متیق نیینحوه تع يبررس

 

 منابع   -7

 الف( فارسي

انتشاارات سامت،    ،يالمللا  نيبا  يو ژاول  يمال يسازمان ها(، 1385نژاد، محمد ) ميابراه -1

 چاپ سوم.

 . رانينفت ا يالملل، شركت مل نيامور ب تيري، مدنفت يبولتن روزانه بازار جهان -2

 ، تهران: شركت انتشارات نااه دان .«نفت ياقتصاد يمبان»(، 1380)روزهيف ،يخلعت بر -3

باا   ايا و ژو ساتا يا يهاا  يآن ) بااز  يها و كاربردها يباز هينظر(، 1386قهرمان، ) ،يعبدل -4
 واحد تهران.  ي، سازمان انتشارات جهاد دانشااهاطالعات كامل(

 يبااز  كيا در قالا    OPECرفتاار   يبررسا »(،  1391)  ديقهرمان و ماجد، وح ،يعبدل -5

 .27-50، صص 7شماره  ،ياقتصاد يمدل ساز قاتيفصلنامه تحق، «همكارانه

كااربرد نظرياه فيارون در بررساي ژاياداري      »(،  1388قهرماان و ناخادا، جاواد )    ،يعبدل -6

، ساال ششام،   نامه مطالعاات اقتصااد انارژي   لفص، «اوژك: با رويكرد نظريه بازيهاي تكراري

 .56-33، صص 20شماره 

مؤسساه  تهاران:   ،«ريشه واحد و همجمعاي در اقتصادسانجي  »(؛ 1378محمد ) ،نوفرستي -7

 .خدمات فرهناي رسا

 ، انتشارات سروش. اقتصاد نفت(، 1374همتي، عبدالناصر) -8

 

 ب( انگلیسي

1- Amano R. A, Norden S. Van(1998),"Oil Prices and the Rise and Fall of 

the US Real Exchange Rate", Journal of International Money and Finance, 

no:17, pp. 299-316 

2- Gibbons R (1992), Games Theory for Applied Economists, Princeton 

University Press, pp. 98-106. 

3- Enders ,Walter (2010), Applied Econometrics Time Series, John wiley & 

sons, Third Edition, New York. 

4- MadalinaHaita, C., (2007). Game Theoretic Modeling of the World Oil 

Market. Central European University.  



 1393 پايیز، 12اقتصاد انرژي ايران، سال سوم، شماره پژوهشنامه  90

 

5- Melhen Sadek, Terraza Michel(2007), "The Oil Single Price and the 

Dollar",Journal of Agricultural and Resourse Economics,West Virginia 

University. 

6- Mothana Saleh,(2006), “Do Oil Prices Depend on the  Value of US 

dollar?”Journal of Economic Casopis, no 54,pp253-265. 

7- www.eia.gov/countries/data.cfm 

8- www.imf.org 

9- www.opec.org. OPEC PR and Information Department, (Sep. 2001) 
10- www.worldbank.org 




