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 چکیده 
اس ت  رون د    تی  اهم یآن دارا دکنندگانیمصرف کنندگان و تول یکاال برا نیا یعرضه و تقاضا ،یراهبرد یکاال کینفت به عنوان  متیق راتییتغ

، 1559، 1591، 1595، 1593مختل )   یه ا در س ال  ینفت   دیبحران شد نیتاکنون چند 1591که از سال  دهدینفت خام نشان م متیتحوالت ق

و من اررات و   دهی  گرد یتلق   یاس  یو س یمه   اقتص اد   یهادهیاز پد یمتیق دیشد یهانوسان نی( در بازار نفت وجود داشته است  ا3119، 3113

 یریپذ رییتغ نفت است  دکنندهیتول یکشورها یمنبع نوسانات اقتصاد نیترینفت اصل متیاست  نوسانات ق ختهیرا برانگ یشماریب یمباحثات علم

دارد  یس    پژوهش نیلذا ا دانست  تیاهمیعامل را ب نیا توانیبازار نم نیا لیو تحل هیو جهت انجام تجز باشدیم قتیک حقیدر بازار نفت  متیق

و ب ا   ندنف ت هس ت   یت  میکه از عوامل مؤثر بر بروز نوس انات ق  یجهان یهارشد و بحران یاقتصاد رینفت خام را با توجه به متغ متیق یرفتار ادوار

  قرار دهد ییمورد شناسا 1511 -3112در بازه زمانی  Eviewsپرسکات در نرم افزار  -استفاده از روش فیلتر آماری هادریک

 واژه های کلیدی

  پرسکات -ادوار تجاری، قیمت نفت، فیلتر هادریک

 

 مقدمه

 ادی  مکاتب مختل ) اقتص اد ک  ن     زیاست که از آن به عنوان مبحث جدال انگ یاقتصاد اتیمباحث ادب نیتراز مه  یوعلل بروز ادوار تجار تیماه

  ردی  گیش کل م    یرشد بلندم دت اقتص اد   ریاست که در اطراف مس ییهابه صورت رکودها و رونق ،یشامل نوسانات اقتصاد ی  ادوار تجارشودیم

اقتصاد  یهااستیس توانینوسانات، م نیبا شناخت علل بروز ا رایز موضوع است  تیاهم یاز گستردگ یحاک نه،یزم نیدر ا یو تجرب ینظر تمطال ا

عم ده اقتص اد ک  ن     یره ا یکار گرفت  متغرشد بلندمدت به ریو کاهش انحراف از مس یثبات اقتصاد جادیا یدر راستا یترطور مطلوبک ن را به

از  یت ر درک مناس ب  توان د یم   یشناخت ادوار تج ار  نیهستند بنابرا یادوار یهاحرکت یدارا یو     همگ یکاریب ،یرشد اقتصاد ها،متیق رینظ

  ]1[اقتصاد ک ن ارائه دهد یرهایمتغ نیموجود ب یهاارتباط

و  باش د یم   قتیک حقیدر بازار نفت  متیق یریپذ ریینفت است  تغ دکنندهیتول یکشورها یمنبع نوسانات اقتصاد نیترینفت اصل متینوسانات ق

 دانست  تیاهمیعامل را ب نیا توانیبازار نم نیا لیو تحل هیجهت انجام تجز

 

 ینظر یمبان

 یمفهوم ادوار تجار  -1

  باش د یم   یری  گقاب ل ان دازه   قی  داللت دارد که اغلب به طور دق یمثبت و منف یهااز حرکت ریپذمختل) برگشت یهاچرخه به دوره ایادوار  واژه

 افرا انحر یتجار یهااشاره دارد  همانطور که لوکاس چرخه«  انحراف»به « حرکت» یجااست اما بهمفهوم سازگار  نیبا ا یتجار یهاچرخه )یت ر

  ]3[داندیحول روند بلندمدت آن م یقیحق یناخالص داخل دیتول ریتکرار پذ

 یرش د اقتص اد   ریمس   رام ون یپ یاقتص اد  یه ا تی  منظ  از رونق و رکود در ف ال یهابیمشابه آن را فراز و نش یفیدر ت ر زین گرانیو د دورنبوش

   دانندیم

است که هر  یم ن نیبه ا یاساس یژگیو نیکشورها است  ا یک ن اقتصاد یهاتینوسانات با قاعده و منظ  در ف ال ینوع یادوار تجار )،یبه ت ار بنا

 یتص اد اق یهاتیباشد  مانند جنگ که ف ال یصادفت تواندی  نوسانات در اقتصاد مستین ینوسان مشاهده شده در اقتصاد من کس کننده ادوار تجار

  دهدیسوق م نییبه سمت باال و پا یمنظ  و مشخص یرا بدون الگو

 یچهار نکت ه اساس    )یت ر نیاست  در ا یادوار تجار یاصل تیاز خصوص یواضح و روشن )ی که در قسمت اول ارائه شد(، توصچلیبرنز و م )یت ر

 شود: یم دهید
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اشتغال، سطح  رینظ گرید یرهایمتغ یشود، بلکه، ب ض ینم یمل دیاست که تنها مربوط به تول یعمده اقتصاد یهاتیانات در ف النوع نوس نی( اال)

  شوندیم یتلق تیبا اهم زین یبازار مال یرهایو متغ هامتیق

از  یاری، رون ق و رک ود در زم ان واح د در بس      ندارد، بلک ه  رهایمشخص از متغ یت داد ایاز اقتصاد  یخاص یهااختصاص به بخش ی( ادوار تجارب

  ندیگویم یحرکته  تیخصوص نی  به اشوندیزمان مطرح مبه طور ه  یاقتصاد یهاتیف ال

رک ود   یباشد  اما، نکته قابل تأم ل آن اس ت ک ه وقت      ریاز ده سال متغ شیسال تا ب کیتواند از  یم کند،یم یط یدوره تجار کیرا که  ی( زمانج

  ابدییادامه م ترشیب ایسال  کی یبرا تیوض  نیو ا دهدیاز خود نشان م یبه عملکرد انقباض لی، اقتصاد تماشروع شد

که گسترش و شدت نوسانات همواره براب ر   یم ن نیبد آورند،ینم دیمتناوب پد یاما، الگو شوند،یتکرار م وستهیو رونق به طور پ یکساد ی( الگود

  شودیکود بارها و بارها در اقتصاد مشاهده مو دنباله رونق و ر ستندین

 و تداوم     یریرپذیی، تغ یحرکتعبارتند از: ه  یتجار یهاچرخه یهایژگیو نیترمه 

ب ه ص ورت    شیک  و ب یک ن اقتصاد یرهایو متغ یاقتصاد یهااز بخش یاریدر بس یامشاهده شده چرخه یم نا است که الگو نیبه ا یحرکته 

مطرح ش ده در   یرهایو اوج در مورد متغ ضیمرحله حض یدوره تجار کیاست که در  یم ن نیبد نینوسانات در محصول حرکت کند  ا زمان باه 

  ب ا توج ه ب ه زم ان،     ش ود یچرخش مط رح م    یزمان چرخش و سمت و سو دگاهیدو د لهیبه وس یحرکته  لیگرفته است  تحل تزمان صور کی

مرجع  ریقبل از متغ  یها درنقاط چرخه احرکت آن رییهستند که تغ ییهاآن روشیپ یرهایزمان و مؤخر باشند  متغه  رو،شیپ توانندیم رهایمتغ

   ردیانجام پذ

از نظر  رهای  متغکنندیمرجع حرکت م ریمؤخر ب د از متغ یرهایو متغ یناخالص داخل دیزمان با تولزمان به صورت ه ه  یرهایطور مشابه، متغ به

مرجع حرکت کند، ب ه   ریراستا با متغجهت و ه ه  ری  اگر متغشوندیم  یتقس یادوار ریجهت، مخال) جهت و غبه سه گروه ه  زیاستا نجهت و ر

خاص و به  یرا که بدون الگو یریمتغ ت،یخ ف جهت و در نها ریمرجع حرکت کند، به آن متغ ریمخال) با متغ یجهت و اگر در جهته  ریآن متغ

  نامندیم یا رچرخهیغ ریدر طول زمان حرکت کند، متغ یفصورت تصاد

 یابی  را ارز ری  متغ کی   یثب ات یاست که درجه ب    راتییتغ شود،یدرنظر گرفته م یگران ادوار تجارپژوهش لهیکه عموما به وس یگرید تیخصوص 

ها یو توان سر رویمرجع، نشانگر ن ریبا متغ سهیدر مقا ریغمت راتییتغ یبه نوسان است  سطح باال ریمتغ لیتما زانیم راتییتغ )،ی  طبق ت رکندیم

  ردیگیقرار م یمورد بررس یعلت ادوار تجار یابیارز یندارد، بلکه، برا یادوار تجار )یبه ت ر یربط تیدو خصوص نیچرخه است  ا دیتول یبرا

 نفت خام متیق یخیبر روند تار یمرور -2

 1529 -3112 یهادهه یط یمتینفت خام و نوسانات ق یگذارمتیق

 یبرا کایمتحده آمر االتیگرفت  تقاضا ا یادیز اریدوم تحول به عصر خودرو شتاب بس یجنگ جهان انیدوم  با پا یجنگ جهان انی: پا1529 -1529

  اف ت ی شیدرص د اف را   33موتور به  هینقل لهیوس یبرا یسینوو نام ]3[ افتی شیدرصد افزا 13، 1529تا  1529 یهاسال نیمحصوالت نفت خام ب

  افتی شیدو سال افزا نیدرصد در ا 91 ینفت خام به باال متیق

ثاب ت   1593تا سال  1591از سال  متیق تیدستور سازمان تثب جهیجنگ کره در نت ینفت خام ط متی: قطع عرضه و جنگ کره  ق1593 -1593

 دی  بش که از تول  اردی  لیم 15، 1591محم د مص دق در تابس تان     ریوزشدن صن ت نفت توسط نخست  یدر واکنش به مل رانیا یجهان  یماند  تحر

 کیسبب از کار افتادن  کایمتحده آمر االتینفت ا شگاهیجدا از سمت کارگران پاال یضربه ا نی  همچندیبرچ یجهان یهااز بازار ار رانیماهانه نفت ا

در ارسال سوخت  یدرصد 31متحده و انگلستان هرکدام دستور به کاهش  تاالیا یهاموضوع، دولت نیشد  در پاسخ به ا یمل یهاشگاهیسوم از پاال

در  متیکنترل ق کهیکردند  زمان یبند هیسهم زیرا ن هالیاتومب یبرا لیه ، گازوئ کایآمر االتیا یاز شهرها یدادند  برخ یرنظامیغ یاپروازه یبرا

  افتی شیدرصد افزا 11 تیدینترمینفت وست تگزاس ا متیکنارگذاشته شد، ق 1593سال 

و بس ته   یکش ت  21، سبب غ رق ش دن   1591کردن کانال سوئز در سال  یمل یبه مصر در پ لی: بحران سوئز  ت رض و تهاج  اسرائ1591 -1599

  یدود ن  پمپاژ عراق که ح یهاستگاهیا نی  همچنشدیبشکه نفت از آن کانال حمل و نقل م ونیلیم 1 -3/1روزانه  کهیشدن کانل سوئز شد درحال

 1591بش که در ن وامبر    ونی  لیم 9/1ب ه   ان ه ینف ت خاورم  دیخراب شد  تول کرد،یارسال م یشرق ترانهیبه مد هیسور قینفت را از طر هبشک ونیلیم

 است  یجهان دیدرصد تول 1/11سقوط کرد که حدود 

 یه ا اواخ ر ده ه   یتورم یدر واکنش به فشارها 1591و  1515 یهانفت در سال متیق شیاز افزا ی  بخشهامتیمتوسط ق شی: افزا1515 -1591

 یتمام متیق یدرصد 9 شیآنها ضربه تگزاس بود که منجر به افزا نیترنفت شد، عمده متیق شیدهه سبب افزا انیدر پا عیبود  اتفاقات سر 1511

رک ود   نینفت شد  پنجم یاسم متیدر ق یددرص 9 شیسبب افزا 1591عربستان در سال  یفرامنطقه ا یهاخط لوله دنیخام شد  ترک تانواع نف

 خورد  خیتار 1515پس از جنگ در دسامبر

دوران  نی  ا یاست که ط یاز عناصر متفاوت یامر ناش نیصن ت نفت جهان تا امروز، دچار تحول بوده است  ا لینفت خام از ابتدا تشک یگذار متیق

عه ده  بازار نفت ب ه  یدهنقش را در شکل نیترمه  دکنندگان،یتول تیاده اند  در اصل ماهقرار د ریساختار بازار نفت را تحت تاث گر،یکدیدر تقابل با 

ها با اشراف بر منابع شرکت نیبوده است  ا یبزرگ نفت یهاشرکت اری، بازار نفت عمدتاً در اخت1591صن ت نفت تا سال  لیتشک یداشته و از ابتدا

آن دوران، نفت هن وز   یبرخوردار بود، البته ط ییاز ثبات نسبتا باال هامتیجهت ق نیداشتند  بد اریتدر اخ زیرا ن یگذارمتیتسلط کامل بر ق ،ینفت
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 شیخ و  ینف ت کش ورها   دی  اوپک بر تول ی، تسلط اعضا1591دهه  یبرعهده نداشت  از ابتدا یدر اقتصاد جهان یاتینقش ح ر،یاخ یهاهمانند دهه

مرحل ه در   دچن   ینفت خ ود را ط    یهامتیکه عربستان ق یطورخارج شد، به ینفت یالملل نیب یاهاز کنترل شرکت یگذارمتیو ق افتی شیافزا

 ینفت از سو دیتول یکنترل یامر در ب نیآغاز گشت  ا ینفت یگذارمتیق دیدوران جد بیترت نیداد  بد شیشدت افزابه جانبهکیطور به 1591دهه 

 چ رخش را جه ت   یبودند، رخ داد و فرصت مناس ب  لیاسرائ یمه  مصرف کننده نفت که حام یکشورها هینفت اعراب بر عل  یاوپک و تحر یاعضا

و فروش خ ود،   یاوپک بر منابع نفت ژهیونفت به دکنندهیتول یکشورها شتریزمان همراه با کنترل ب نیآورد  از ا دینفت خام پد یهامتیمه  روند ق

 بی  ترت نیم  شروع به رشد نمود  به ه شد،یدرصد نفت مورد م امله جهان در آن مبادله م 9ز کمتر ا 1511و  1591 یهابازار آزاد نفت که در دهه

 کی  عوام ل ب ازار را از حال ت س کون و      نی  خود را آغاز کردند  مجموعه ا تیها و موسسات کوچک ف المختل) صن ت نفت، شرکت یهادر بخش

 ریی  عنوان عضو مه  س ازمان اوپ ک در تغ  آن شد  نقش مؤثر عربستان به نیجانش یو پراکندگ یثبات ینوسان، ب جیخارج ساخت و به تدر یگپارچه

کارت ل در راس مطال  ات و    یمط رح گ ردد و تئ ور    یعنوان کارت ل نفت   سازمان به  نیموجب شد تا ا1591دهه  ینفت خام ط یگذارمتیق وهیش

  ]2[ردیقرار گ هالیتحل

نف ت   دیتول جهیاع م کردند  درنت لیاسرائ یحام یکشورها هیرا عل ینفت  ین نفت اوپک تحرعرب عضو سازما یاوپک  اعضا  ی:تحر 1593 -1592

نفت  متیفارس، ق جیخل یکشورها 1592  در سال دیرس یجهان دیدرصد از تول 9/9حدود  ی نیبشکه  ونیلیم 2/2از  ترنییعرب اوپک به پا یاعضا

 کردند  برابررا دو

ک اهش   یجه ان  دیدرصد از تول 9حدود  ی نیبشکه در روز  ونیلیم 9/2از  ترنییرا به پا رانینفت ا دیتول رانیب ا  انق رانی: انق ب ا1599 -1595

 داد  

 3و از  افتی یدیشد شینفت نسبت به گذشته افزا یهامتیق کهیبود  هنگام یشاهد تحوالت مهم 1591همانند دهه  زین 1591نفت در دهه  بازار

 یگذاش ت و از طرف    دی  اوپ ک رو ب ه تزا   رعض و یغ یاستخراج نفت در من اطق و کش ورها   یهاتیف ال د،یر در هر بشکه رسدال 31از  شیدالر به ب

دو عامل بازار  نیا ندیچندسال، برآ یکه ط یطورقرار گرفت به تیکننده نفت، در اولومه  مصرف یدر کشورها یمصرف انرژ یسازنهیبه یاهبرنامه

نف ت در   دی  تول شی  اف زا اف ت یسازمان از بازار نفت کاهش  نیا دیرو به تزلزل نهاد و سه  تول ید  نقش اوپک پس از مدتقرار دا رینفت را تحت تاث

و برنت  کایآمر WIT یهاو با مطرح شدن بازار تک محموله نفت خام، نفت خام دیآن گرد متیباعث کاهش ق یجنوب یکایو آمر ییاروپا یورهاکش

جهت  یدیتول هیسهم نییاهرم کنترل اوپک، ت  نیترتاکنون مه  1591نفت خام در نظر گرفته شدند  از دهه  متیق یهاعنوان شاخصبه س،یانگل

دالر به  19هدف  متیسبد مرجع نفت خام اوپک را با ق مت،یق یگذارمنظور هدفاوپک به 1599جهت عادالنه است  در سال  کیدر  متیق تیتثب

 داده شد  شیدالر در هر بشکه افزا 31مرجع سبد اوپک به  متیق 1551سال  هیکرد  در ژوئ )یهر بشکه ت ر یازا

 1591اما جنگ عراق در سپتامبر  دیقبل از انق ب خود رس دیبه نص) تول رانینفت ا دیتول 1595عراق  در اواخر سال  -رانی: جنگ ا1591 -1591

 نفت شد   یجهان دیدر تول یدرصد 1منجر به کاهش مشترک 

نتوانس ت م انع از    نی  کاهش داد ام ا ا  1599تا  1591 یهاسال نیخود را ب داتیاز تول 2/3 ی  عربستان س ودمتی:سقوط بزرگ ق 1591 -1591

 ج ه یش ود  در نت  ینفت و مواد نفت   یمصرف کننده و کاهش مصرف جهان یکشورها ینفت به علت کاهش تقاضا یاسم متیق یدرصد 39کاهش 

  دیدالر رس 13هربشکه به  یازا بهدالر  39نفت از  متیق

 نی  ا ج ه ینف ت خ ام در نت   م ت یرا داش تند  ق  ینفت جهان دیدرصد از تول 5حدود  تیفارس  دو کشور عراق و کو جی: جنگ اول خل1551 -1551

 چندماه دوبرابر شد  یدر ط یریدرگ

کش ورها از مص رف نف ت     نی  د  هرچند ک ه س ه  ا  آغاز ش 1559کشورها از قبل از سال  نی  رشد فوق ال اده ایشرق یای:بحران آس 1559 -1559

 1551نفت در اواسط دهه  یهامتیق یعامل ترق تواندیبود که نرخ رشد مستمر آنها م دهیعق نیبر ا نگیدر آن زمان متوسط بود، اصل هتل یجهان

 ایدر مورد رشد آس   گذارانهیشدند  سرما انشیمال ست یدر س یکشورها دچار مشک ت جد گریو د یکره جنوب لند،ی، تا1559شود  اما در تابستان 

دالر در ه ر بش که    13 ریبه ز  اینفت سر یدالر متیاعمال کردند  ق ییایآس یاز کشورها یبر ت داد یو اقتصاد یمال یبودند و فشارها دیدچار ترد

 سقوط کرد  1559سال  انیدر پا

نف ت وس ت تگ زاس     م ت یداش ت و ق  ینف ت رش د ق و    یته شد  مصرف جهانکوتاه بود و رشد از سر گرف ای: رشد مجدد  بحران آس1555 -3111

  افتی شیدرصد افزا WTI) 38  تیدینترمیا

 یصن ت دی: عصر جد3111 -3119

شد   )یت ر متیصورت محدوده قبه متیق د،یجد زمیکنترل بازار ابداع کند  در مکان یبرا یدیجد زمیگرفت مکان  یاوپک تصم 3111سال  لیاوا از

ش کل  خود را به دیآمد اوپک تول ترنییدالر به بشکه پا 33از  یکار یروز متوال 11مدت سبد اوپک به متیچه قگرفت که چنان  یپک تصماو ی نی

ص ورت خودک ار   خ ود را ب ه   دیدالر در هر بشکه فراتر رفت اوپک تول 39از  یروز کار 31مدت هزار بشکه در روز کاهش دهد و اگر به 911خودکار 

 دهد  شیر بشکه در روز افزاهزا 911

نفت خام  متیق دیاز نوسانات شد یناش یعمده ا یثباتینفت با ب یبازار جهان 3111سپتامبر  11 یستیبا وقوع حادثه ترور ژهیوو به 31آغاز قرن  با

ام ر ب ا    نی    اوستیوقوع پبه یارز اخت التقرار داد و در عرضه نفت و نرخ  یافغانستان و عراق را مورد تهاج  نظام کایمتحده آمر االتیمواجه شد  ا
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و عدم توازن در عرضه و تقاضا بازار نف ت ش ده و ش ناخت ب ازار و      متیق یثباتیب ،یموجب بحران اقتصاد یانرژ یدر بازار جهان تیعدم قط  جادیا

   ]9[مواجه ساخت یرا با مشک ت متیق راتییتغ ینیبشیپ

ک ه   هامتیق یص ود ریاساس س نی  بر اشودیدر عرضه نفت م یختگیگساز ه  تیو درنها ینفت ساتیتاس بیموجب تخر نیهمچن ینظام مداخله

به عراق ش دت گرف ت    کایآمر یدنبال تهاج  نظامو به 3113آغاز شده بود در سال  دیبروز مشک ت در ونزوئ  و کاهش تول یو در پ 3113از سال 

 33/1ب ه  3113بش که در روز در س ال    ونی  لیم 13/3نف ت خ ام از    دیباعث شد تول ساتیتاس بیخرو ت ی(  در عراق ناامن 3112سستر ،  و لی نور

 یهامتیق ،یشیو افزا یروند ص ود کیو در  افتی شیشدت افزانفت به متیق ،یتجاوز نظام نیدنبال ا  بهابدیکاهش  3113بشکه در سال  ونیلیم

  افتی شیافزا 3119دالر در سال  129به  تیهاو در ن 3112دالر در سال  39به  3113سال  یدالر 39

ب ا ن رخ    یناخالص جهان دیبود  رشد تول زانندهیکام  برانگ 3119و  3112در سال  یتقاضا و رکود عرضه  رشد اقتصاد جهان شی: افزا3119 -3119

 یفشار قو نی  اافتی شیدرصد ساالنه افزا 3 ایدوره  نیا یبشکه در روز ط ونیلیم 9نفت به  ی  مصرف جهانافتی شیدرصد افزا9/2 انهیمتوسط سال

 ]1[دوره شد نینفت در ا متیمداوم در ق شیتقاضا، علت افزا

دالر در هربشکه سقوط ک رد    21 ریگرفت و به ز یروند نزول متیق ،یدر اقتصاد جهان 3119- 3115 یبا آشکار شدن بحران مال 3119تابستان  در

را ب ه   ای  نف ت دن  دیدرصد تول 9/22اوپک  3115سال  انیکرد  در پا دایادامه پ ی دیم 3115نفت تا سال  متیق یشیروند افزا ،یاما به فاصله اندک

ب  د از   یهر بشکه نفت در ب ازار جه ان   متیق 3111دالر بود  در سال  111 یمتوسط نفت در بازار جهان متیخود اختصاص داده بود  در آن سال ق

 3112آخر س ال   یهادالر فراتر رفت البته در ماه 111دوباره از مرز  3112 لیو اوا 3113در سال  یول د،یر رسدال 11با نرخ تورم به حدود  لیت د

 است   افتهیتنزل  یدرصد از کل بازار جهان 23گرفت و سه  اوپک به  ینزول ریس یدر بازار جهان یمنبع انرژ نیا متیق

 نق در بازار نفت شده است رکود و رو یهادوره جادیذکرشده سبب ا عیو وقا عوامل

 رانیا یقیحق یناخالص داخل دیتول کیپس از تفک "رانیدر اقتصاد ا یتجار یهاچرخه ییشناسا "با عنوان  ی(، با مقاله ا1393هاش  پور  و انیهاد

 تی  هااستفاده کرده اس ت و در ن  تیو حساس یحرکته  یاقتصاد ک ن به منظور بررس یرهایاز متغ یپرسکات، از برخ -کیهادرلتریبا استفاده از ف

را پشت سرگذاش ته   یدور تجار 9 رانیکه ا دهدیپژوهش نشان م یهاافتهیاستفاد کرده است   ARIMA یاجزاء مذکور از الگوها ینیبشیپ یبرا

 مطابقت دارد   یبا مفهوم ادوار تجار رانیدر اقتصاد ا یاست ورفتار جزء چرخه ا

را ب ا   یناخالص داخل   دیتول "آن جادیدر ا ینفت یهاو نقش تکانه رانیا یعدم تقارن در ادوار تجار یبررس "ود با عنوانخ نامهانی(، در پا1395 رویپ

ه ا  افت ه یاستفاده کرده اس ت    یخط یهااز مدل یالگوکردن رفتار ادوار تجار یو سپس برا کیپرسکات به سه جزء تفک -کیهادرلتریف یریکارگبه

را  یعدم تقارن احتم ال  ینفت یهااست و تکانه دتریشد یمنف یهاتکانه ینامتقارن و برا ،ینفت یهانسبت به تکانه یدوار تجارنشان داد که واکنش ا

  دهندیم حیتوض یدر ادوار تجار

که  ردیگیم جهینت  "سکاتپر کیهادرلتریبا استفاده از ف رانیدر اقتصاد ا یادوار تجار لیتحل "خود تحت عنوان نامهانی( در پا1353 یقوچان یتوکل

 یگرنجر تیلآزمون ع جیو نتا کندینوسان م یمخال) جهت ادوار تجار رانیدر اقتصاد ا یمتیق یرهایاست  متغ یرپولیغ یادهیپد رانیا یادوار تجار

 ناخته شود ش رانیدر اقتصاد ا یادوار تجار یبه عنوان منبع اصل تواندیاز آن است که نوسانات صادرات نفت و گاز م یحاک

نف ت خ ام و    م ت یق یکلینوسانات س   نیرابطه ب "رانینفت و اقتصاد ا متیق یکلینوسانات س "با عنوان ینامه ا انی(، در پا1351 یزدانیو  یابونور

کرده است   استفاده هایسر یکلیس یاجزا نیآزمون رابطه ب یبرا VAR یریقرار داده است  و سپس از مدل چندمتغ یرا مورد بررس رانیاقتصاد ا

 دهیرس جهینت نیپرسکات را مورد استفاده قرار داده و به ا -کیهادرلتریروش ف ها،یاز سر یتصادف یهاارسال شوک س یمکان یبررس یبرا نیچنه 

عام ل   کی  ب ه عن وان    یفینف ت از نق ش ض      م ت یدارند و ق رانیبازار سهام ا تیدر کنترل و هدا یاقتصاد ک ن نقش مؤثر یهااست که شاخص

 برخوردار است  یالملل نیب یازبرون

 ج ه ینت  HP لت ر یو ب ا اس تفاده از ف   "مکسیماهانه ن ا  یانرژ یهامتیق یرفتار چرخه ا "تحت عنوان  ی(، در مقاله ا1559   ]9[و کمپ سیسرلت

هستند و ب ه چرخ ه منج ر     یخه اضدچر یانرژ یهامتیشده که ق رفتهیپذ قتیحق نیموافق چرخه هستند، برخ ف ا یانرژ یهامتیگرفت که ق

  شوندیم

 یآنها وجود ندارد، ول نیب یمشترک کلیو مشخص کرده است که س ینفت خام و گاز را بررس متیق یهاکلی(، س3112  ]9[زیرو-و رنگل سیسرلت

 برونزا است   )ینفت خام به صورت ض  متیرابطه بلندمدت برقرار بوده و ق

 قیروش تحق  .3

 پرسکات -مت نفت با استفاده از فیلتر هادریکاستخراج ادوار قی
ه ا بص ورت   داده سه  اوپ ک   و ، رشد اقتصاد جهانی، رشد اقتصاد آمریکاWTIمتغیرهای مورد استفاده در این پژوهش عبارتند از: قیمت نفت خام 

 استفاده شده اند  1511 -3112ساالنه و در بازه زمانی 

 روند زدایی
ها از جزء رشد بلندمدت آن جدا شود  در این مطال ه برای های سریهای قیمت نفت، باید نوسانات چرخههای چرخهجهت بررسی مشخصه

ای شود  قسمت اول به روند بلندمدت سری زمانی و قسمت دوم به نوسانات چرخهاستخراج اجزاء سری زمانی، قیمت نفت به دو قسمت تجزیه می
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شود  در مرحله اول، از این فیلتر جهت استخراج پرسکات در دو مرحله استفاده می -ی تفکیک این اجزاء از فیلتر آماری هادریکمرتبط است  برا

شود  این فیلتر از حداقل کردن مجموع مربع مانده حاصل استخراج میای از باقیشود و در مرحله دوم، جزء چرخهروند بلندمدت استفاده می

شود  این شاخص آید که به عنوان شاخص خوبی برازش تلقی میدست می( بهτ= لگاریت  متغیر مورد نظر( با یک جزء روند  Ytانحرافات سری   

 کند:مقید به مجموع مرب ات تفاضل مرتبه دوم جزء روند است که درجه همواری را را اندازه گیری می

(1)                      1)]  -τt-(τt –τt)  -τt+1 Min:  

افزایش ضریب  که باکند  به طوریسازی جزء روند را کنترل مینواختشود و فرایند یکنامیده می 1در این رابطه پارامتر هموارسازی ƛپارامتر 

و جزء روند ها صفر است  Tاست و چرخه برای تمامی Yt= τtبرابر با صفر انتخاب شود،  ƛشود  وقتی تر مینواختخطی، سری مورد مطال ه یک

کند  میل کند در این صورت جزء روند، به سمت یک روند خطی گرایش پیدا می ∞به سمت  ƛمشخصا همان سری زمانی مشاهده شده است  اگر 

 ت اس 111های ساالنه برابر با دهد برای دادهبنابر تحقیقات صورت گرفته و برحسب پیشنهادی که نرم افزار می ƛ، مقدار عددی پژوهشدر این 

 HPبر اساس فیلتر  WTI . فهرست نقاط اوج و حضیض قیمت نفت1جدول 

 1559 1551 1591 1591 1599 1974 1593 سال

 حضیض اوج حضیض اوج حضیض اوج حضیض هاویژگی

 

 3113 3111 3115 3119 3113 3111 سال

 حضیض اوج حضیض اوج حضیض اوج هاویژگی

 
شود و یا انجامد تا قیمت نفت از نقطه اوج خود به نقطه حضیض برسد ت ری) مییی که به طول میهاطول یک دوره رکود به صورت ت داد سال

انجامد تا قیمت نفت از هایی که به طول میعبارتی فاصله بین یک نقطه اوج تا نقطه حضیض، و طول یک دوره رونق عبارت است از ت داد سالبه

 نقطه حضیض خود به نقطه اوج دست یابد 

 ق آشکارشده ادوار قیمت نفتحقای
انحراف آنها از روند  HPدر این مطال ه متغیر قیمت نفت به عنوان متغیر مرجع در نظر گرفته شده است و ب د از روندزدایی سایر متغیرها با فیلتر 

 گیرد خود با انحراف قیمت نفت، مقایسه و مورد تحلیل قرار می

ها نیز برای ادوار قیمت نفت نیز با استفاده از حرکتی که این شاخصاز: تغییرپذیری، تداوم و ه های ادوار تجاری عبارتندترین ویژگیمه 

 گردند:های زیر بیان میشاخص

 3شود  این شاخص دامنههای زمانی از درصد انحراف م یار آنها استفاده می: برای اندازه گیری میزان تغییرپذیری سریشاخص تغییرپذیری

 (  3113باشد هنری و دیگران، میYمیانگین متغیر  ت داد مشاهدات و  Tدهد که در آن می نوسانات را نشان

(2)                                                                                                                                     

باشد، تغییرات  1955و  1شود و اگر تغییرات نسبی بین برخوردار باشد، متغیر با تغییرات باال م رفی می 3یرپذیری نسبی باالتر از متغیری که از تغی

رو بودن آن م یاری جهت انتخاب علت بیانگر تغییرات پایین است  تغییر پذیری باالی یک متغیر نسبت به متغیر مرجع و پیش 1تر از م ی  و ک 

 تجاری است    ادوار

شود؛ تداوم به م نی اثر بلندمدت یک تکانه بر متغیر های زمانی از این شاخص استفاده میای سریشاخص تداوم: برای بررسی تداوم جزء چرخه

کند و برای میها را اندازه گیری های زمانی تداوم آنبستگی مرتبه اول سریوسیله ضریب خوده (  این شاخص به3113باشد والتی منیوآل، می

 گیری :؛ برای مثال م ادله زیر را در نظر میرودکار مینوسانات به 3ت یین طول دوره

 3)                                                                                                                                

 نشان داده شده است   برای سری زمانی  تداوم با ضریب  

بستگی متقابل های زمانی با قیمت نفت را با استفاده از ضریب ه زمانی روند سریزمانی یا غیره : این شاخص درجه ه حرکتیشاخص هم

 شود:بستگی متقابل به وسیله رابطه زیر محاسبه میکند  ضریب ه اندازه گیری می

                                                 
1.  Smoothing Parameter 
2 Amlitude 
3 Duration 
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 2)                                                                                                                         =  

 

 

Cxy(L)=  

توسط رابطه  %9غیر است  مقدار بحرانی ضریب در سطح م رف کوواریانس دو مت XYCنشان دهنده واریانس متغیر و  XXCبیانگر وقفه،  Lکه در آن 

بستگی بین متغیرها باشد  همچنین شدت و جهت ه می ±19315  و مقدار آن حدود T=54های این مطال ه شود  برای دادهمحاسبه می  

 شود:طبق قواعد زیر ت یین می

گردد  در واقع مقادیر مثبت منفی( این بستگی بین متغیرها آشکار میوجود ه  که قدرمطلق ضریب از این عدد کوچکتر باشد، عدمزمانی  1

 دهد های قیمت نفت( را نشان میهای قیمت نفت ناسازگاری با چرخهشاخص سازگار بودن با چرخه

ورتی که برای مقادیر ب د از وقفه رو و در صترین مقدار را داشته باشد، آن مت یر پیشبیشL=0 بستگی برای مقادیر قبل از وقفه اگر ضریب ه   3

L=0 چنین اگر حداکثر وقفه در ضریب شود  ه ترین مقدار را اتخاذ کند، آن متغیرپسرو محسوب میبیشL=0  زمان باشد، متغیر ه

 شود تشخیص داده می

شود  محاسبه می 3112تا  1511ره زمانی های آماری ذکرشده برای دودر این بخش به منظور شناسایی حقایق آشکارشده ادوار قیمت نفت، ویژگی

های آماری الزم با استفاده از پرسکات روندزدایی و سپس شاخص -قبل از هرچیز الزم به ذکر است که تمامی متغیرها ابتدا توسط فیلتر هادریک

 است جزء چرخه ای بدست آمده محاسبه شده

دهد  ی متقابل بین نوسانات متغیرهای توضیحی مذکور و متغیر مرجع را نشان میبستگبستگی و ضریب ه ( تغییرپذیری، ضریب خوده 2جدول  

چنین، اعداد مربوط به بستگی متقابل بین نوسانات متغیر و ادوار قیمت نفت است  ه (، بیانگر ضریب ه 1عدد مذکور در ستون مربوط به عدد  

ها یک ساله هستند( متغیر توضیحی با ادوار قیمت نفت نشان سه دوره تاخیر  دوره ( ضرایب مذکور را با توجه به یک، دو و-3(و  -3(،  -1ستون  

روی متغیر توضیحی با ادوار بستگی متقابل را با یک، دو و سه دوره، پیش(، ضرایب ه 3(و  3(،  1دهد و در مقابل اعداد مربوط به ستون  می

 قیمت نفت به نمایش درآورده است 

گیری   ه متغیرهای مذکور با ادوار قیمت نفت، ابتدا در هر ردی) و برای هر متغیر، قدرمطلق عدد بزرگتر را در نظر میبه منظور شناسایی رابط

دست آمده جهت متغیر با ادوار قیمت نفت، و ع مت منفی بیانگر رابطه خ ف جهت است  حال اگر عدد بهدهنده رابطه ه ع مت مثبت عدد، نشان

( -1، -3و  -3تر در ستون  چنین اگر عدد بزرگشود  ه زمان محاسبه میصورت ه رابطه متغیر مذکور با ادوار قیمت نفت به( باشد، 1در ستون  

 شود رو شناخته می( باشد، متغیر پس1، 3و  3تر در ستون  رو و اگر عدد بزرگباشد، متغیر پیش
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 (  خواص ادواری متغیرهای مستقل و توضیحی2جدول 

 

 

 متغیر

 

 میانگین

 

انحراف 

 م یار

ضریب خود 

 بستگیه 

 

 بستگی متقابلضریب ه 

3 3 1 1 1- 3- 3- 

 1592-1591دوره زمانی 

        191/1 31/1 129/1 قیمت نفت

رشد اقتصاد 

 جهانی

193/1 191/1 913/1 139/1- 391/1 195/1 999/1 399/1- 111/1- 321/1- 

رشد اقتصاد 

 آمریکا

1112/1- 131/1 195/1 335/1- 259/1- 931/1- 593/1 123/1 912/1 333/1 

 929/1 313/1 211/1 -199/1 -999/1 -339/1 -11/1 -319/1 19/1 15/1 سه  اوپک

 1591-1551دوره زمانی 

        921/1 359/1 111/1 قیمت نفت

رشد اقتصاد 

 جهانی

119/1- 191/1 992/1 922/1 993/1 939/1 333/1 113/1- 293/1- 299/1- 

رشد اقتصاد 

 آمریکا

111/1 112/1 139/1 132/1- 192/1- 393/1 251/1 335/1 111/1- 199/1 

 251/1 239/1 211/1 111/1 -391/1 -193/1 -193/1 919/1 11/1 -11/1 سه  اوپک

 1551-1551دوره زمانی 

        339/1 1/1 121/1 قیمت نفت

رشد اقتصاد 

 جهانی

123/1 132/1 139/1 299/1- 225/1- 221/1- 312/1 151/1 121/1 331/1- 

رشد اقتصاد 

 آمریکا

115/1- 1155/1 193/1- 329/1- 321/1 311/1 999/1 192/1 153/1 112/1- 

 -191/1 -311/1 -191/1 -395/1 111/1 993/1 -111/1 315/1 13/1 12/1 سه  اوپک

 1551-3111دوره زمانی 

        119/1 33/1 -191/1 قیمت نفت

رشد اقتصاد 

 جهانی

111/1- 12/1 323/1 192/1 929/1- 192/1- 393/1 211/1 199/1 191/1- 

رشد اقتصاد 

 آمریکا

111/1- 111/1 311/1 12/1 351/1 329/1 193/1 291/1- 911/1- 199/1 

 -123/1 132/1 -313/1 -291/1 33/1 191/1 -191/1 -299/1 13/1 11/1 سه  اوپک

 3111-3119دوره زمانی 

        912/1 15/1 199/1 قیمت نفت

رشد اقتصاد 

 جهانی

113/1- 19/1 191/1 139/1- 199/1 313/1 913/1 999/1 211/1 125/1 
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رشد اقتصاد 

 آمریکا

195/1 133/1 933/1 315/1- 121/1 111/1 993/1 911/1 311/1 133/1- 

 -133/1 311/1 123/1 993/1 399/1 -311/1 -339/1 253/1 11/1 111/1 سه  اوپک
 

 یجمع بند  .4

 1894 -1891دوره اول: 
ترین تغییر پذیری نسبت به متغیر مرجع در میان سایر متغیرها برخوردار است  متغیر رشد اقتصاد آمریکا نیز در این دوره، متغیر سه  اوپک از بیش

رو و موافق ادوار، رشد اقتصاد جهانی در این دوره متغیری پسبستگی و در نتیجه باالترین تداوم است  متغیر دارای باالترین مقدار ضریب خوده 

رو و ضد ادوار است  تمامی ضرایب خودهمبستگی به زمان و موافق ادوار و متغیر سه  اوپک نیز متغیری پسمتغیر رشد اقتصاد آمریکا متغیری ه 

توان در متغیرهای مذکور د  لذا علت این چرخه نفتی را نمیهای قیمت نفت و سه  اوپک از لحاظ آماری م نی دار هستنجز ضریب خودهمبستگی

 -1592باشند  اولین تکانه نفتی در دوره جستجو کرد و شواهد نیز حاکی از آن است که علت وقوع این تغییرات در قیمت نفت، وقایع سیاسی می

عرب اوپک و در نتیجه کاهش تولید جهانی، دو برابر  قیمت نفت به دلیل تحری  نفتی غرب توسط اعضای 1593به وقوع پیوست  در سال  1591

به ب د به دلیل افزایش قیمت نفت و مقرون به صرفه شدن استخراج در برخی از کشورها مانند انگلستان و نروژ(، تولید  1599چنین از سال شد  ه 

اکتشاف، حفاری و استخراج توانستند منابع جدید نفتی را نفت رو به افزایش گذاشت و کشورهای پیشرفته با استفاده از تکنولوژی خود در زمینه 

المللی انرژی، ذخایر استراتژیک نفت خود را برای مقاومت در برابر بروز بحران نفتی کش) کنند و کشورهای بزرگ صن تی بنا بر سیاست آزانس بین

نیز به  1599-1595ضای آن در بازار جهانی شدند  در سال و کمبود عرضه نفت وارداتی، افزایش دادند و موجب افزایش عرضه نفت نسبت به تقا

ادامه  1591  این روند افزایشی تا سال ]5[علت وقوع انق ب ایران و کاهش عرضه نفت، تکانه دوم نفتی به وقوع پیوست و قیمت نفت افزایش یافت

تواند علت ایجاد دوره تجاری قیمت نفت در ت، اما این متغیر نمیداشت  لذا  تغییرپذیری باالی متغیر سه  اوپک در این دوره کام  قابل توجیه اس

 این بازه باشد زیرا تغییرپذیری قبل از متغیر مرجع رخ نداده است 

 1881 -1891دوره دوم: 
شد اقتصاد جهانی ترین تغییرپذیری نسبت به متغیر مرجع در میان سایر متغیرها برخوردار است و متغیر ردر این دوره، متغیر سه  اوپک از بیش

رو و موافق ادوار، متغیر رشد اقتصاد آمریکا بستگی و تداوم است  متغیر رشد اقتصاد جهانی متغیری پسنیز دارای باالترین مقدار ضریب خوده 

ب خودهمبستگی رو و مخال) ادوار است  تمامی ضرایب خودهمبستگی به جز ضریزمان و موافق ادوار و متغیر سه  اوپک متغیری پسمتغیری ه 

روه قبل رشد اقتصاد آمریکا از لحاظ آماری م نی دار هستند  بنابراین هیچ یک از متغیرها را نمی توان علت وقوع دوره قیمت نفت دانست  همانند د

اهش تولید نفت ایران به وقوع جنگ ایران و عراق، و ک 1595روند، در اواخر سال ترین دالیل وقوع این دوره به شمار میوقایع سیاسی از جمله مه 

درصدی در تولید جهانی نفت گردید  از سال 1منجر به کاهش مشترک  1591نص) تولید قبل از انق ب خود و نیز جنگ عراق و کویت در سپتامبر 

و کنترل تورم در تر کشورهای صن تی باال بود تورم در بیش 1591-1599نفت نیز به طور مداوم کاهش یافت  طی دوره  ، قیمت1591تا  1593

های اقتصادی با سیاست انقباضی پولی و کاهش عرضه پول عملی گردید  این اقدام منجر به های اقتصادی قرار گرفت  این برنامهاولویت برنامه

های نفتی، وس ه حوزههای جایگزین نفت، پیشرفت تکنولوژی در تهای بهره شد  از طرفی اقداماتی نظیر افزایش سرمایه گذاری در انرژیافزایش نرخ

های تولید نفت در کشورهای غیراوپک، افزایش تولید نفت کشورهای مستقل، بازار تک محموله و وجود بازارهای آتی در تجارت نفت، کاهش هزینه

تر شدن افقی حاکمیت بازار خریداران به جای بازار فروشندگان، کاهش شدید تقاضای نفت و کاهش نسبت مصرف نفت به تولید ناخالص ملی و

 منحنی تقاضای نفت، کاهش انتظارات قیمت نفت را به همراه داشت  وجود این شرایط و نیز وجود تمایل در بین تولیدکنندگان نفت، نیاز شدید

گردید امامی  1591ها در سال طور رقابتی منجر به افزایش تولید نفت و سقوط قیمت تر کشورهای تولیدکننده و نیاز به ارز خارجی، بهمالی بیش

در اوپک تخطی کردند و تولید اوپک نسبت به سهمیه ت یین شده  خودکشورهای عضو اوپک از میزان سهمیه ت یین شده  1599میبدی(  در سال 

ی دالر ، افزایش ارزش برابر1599افزایش یافت و سبب افزایش عرضه در بازار و کاهش قیمت نفت گردید  از دیگر دالیل سقوط قیمت نفت در سال 

  ]5[( بود که موجب افزایش قیمت نفت وارداتی در کشورهای بزرگ صن تی شدSDRنسبت به سبد ارزی حق برداشت مخصوص 

 1881-1881دوره سوم: 
ضریب ترین تغییرپذیری در میان سایر متغیر برخوردار بوده است و متغیر قیمت نفت دارای باالترین مقدار در این دوره، متغیر سه  اوپک از بیش

زمان و موافق ادوار و رو و موافق ادوار، متغیر رشد اقتصاد آمریکا متغیری ه بستگی و پایداری است  متغیررشد اقتصاد جهانی متغیری پیشخوده 

د  لذا بستگی متغیرها به لحاظ آماری م نادار نیستنرو موافق ادوار قیمتی است  هیچ یک از ضرایب خوده متغیر سه  اوپک نیز متغیری پس

رو می باشد توان نتیجه گرفت که متغیر رشد اقتصاد جهانی با انحراف م یار نسبتا باالنسبت به متغیر قیمت نفت و به این علت که متغیری پیشمی

 جویی در مصرف نفت، کاهش شدت مصرفعلت ادوار قیمت نفت در این دوره است  ض ) بازارهای جهانی نفت با شرایط خاصی از جمله صرفه



   

 

5 

تداوم  1591های موثر و آگاهانه کشورهای صن تی که از دهه تر به توس ه بازار آتی، سیاستهای تولید نفت اوپک، توجه بیشانرژی، کاهش هزینه

 ها در این دوره گردید داشت، منجر به سقوط قیمت

 1881-2111دوره چهارم: 

ی در میان سایر متغیرها برخوردار است و همچنین این متغیر دارای باالترین مقدار ترین تغییرپذیردر این دوره، متغیر رشد اقتصاد جهانی از بیش

رو و ضد ادوار و رو و ضد ادوار، متغیر رشد اقتصاد آمریکا متغیری پیشبستگی و تداوم است  متغیر رشد اقتصاد جهانی متغیری پسضریب خوده 

بستگی متقابل از لحاظ آماری م نادار نیستند  از نفت است  هیچ یک از ضرایب خوده  رو و موافق ادوار قیمتمتغیر سه  اوپک نیز متغیری پیش

رو بودن ازعلل ادوار قیمت نفت در این دوره توان گفت متغیر رشد اقتصاد آمریکا با انحراف م یارباالیی نسبت به متغیر مرجع و نیز پیشرو میاین

ادامه یافت  در این مدت اعضای  1551تا  1551دلیل وجود مازاد عرضه در بازارهای جهانی از سال رود   روند کاهشی در قیمت نفت به شمار میبه

های اقتصادی با سهمیه تولید نفت نیز تطابق پیدا کرد تا ثبات در بازار نفت به وجود آید  اوپک تصمی  به کنترل سق) تولید نفت گرفتند و برنامه

(  اما این رشد اندک 1391یافت، که دلیل عمده آن تغییر قابل توجه موازنه عرضه و تقاضا بود تمیزی، بهای نفت اندکی افزایش  1559در سال 

بحران آسیا   ]1[شد 1559دالر در هر بشکه در پایان سال  13دوامی نداشت و بحران مالی آسیای شرقی باعث سقوط قیمت دالری نفت به زیر 

شد از سر گرفته شد  مصرف جهانی نفت رشد قوی داشت و قیمت نفت وست تگزاس ر 1555-3111های عمر کوتاهی داشت و در سال

  درصد افزایش یافت WTI )39اینترمدیت 

  2111- 2119دوره پنجم: 
بستگی ه  مربوط به همین متغیر ترین میزان تغییرپذیری مربوط به متغیررشد اقتصاد جهانی و باالترین مقدار ضریب خوده ، بیشدر این دوره

زمان و موافق ادوار و متغیر سه  اوپک نیز زمان و موافق ادوار، متغیر رشد اقتصاد آمریکا متغیری ه ت  متغیر رشد اقتصاد جهانی متغیری ه اس

بال بستگی متقابل م نادار هستند  در این دوره افزایش تقاضای نفت به دنزمان و موافق ادوار قیمت نفت است  و تمامی ضرایب خوده متغیری ه 

بهبود وض یت اقتصاد جهانی و کسری عرضه آن به دنبال مصوبات اج س کشورهای صادرکننده نفت در جهت کاهش تولید، موجبات روند افزایش 

های نفت ، مت اقب حم ت تروریستی به آمریکا و ت میق رکود اقتصادی در جهان، قیمت3113  در سال ]5[را فراه  آورد 3111ها در سال قیمت

ها افزایش یافت  به طور کلی ع وه بر بهبود شرایط اقتصاد جهانی و فشار قیمت 3113در اواخر سال روند نزولی داشت ولی از اواسط سال خام 

های تولید اعضا و نیز حاصل از مازاد تقاضا، عواملی نظیر بحران در خاورمیانه، قطع صادرات نفت عراق، تصمی  اوپک در زمینه عدم تغییر سهمیه

 3113دالری سال 39های ها در این سال شد و در یک روند ص ودی و افزایشی، قیمتسازی نفت، موجب تداوم افزایش قیمتاهش حج  ذخیرهک

درصد 3رشد تولید ناخالص جهانی افزایش یافت  مصرف جهانی نفت طی این دوره  3119-3119  در سال ]5[رسید 3112دالر در سال  39به 

  ]1[اکرد  این فشار قوی تقاضا، علت افزایش مداوم در قیمت نفت در این دوره شدسالیانه افزایش پید

 2119 -2111دوره ششم: 
بستگی مربوط به متغیر سه  اوپک ترین میزان تغییرپذیری مربوط به متغیررشد اقتصاد جهانی و باالترین مقدار ضریب خوده در این دوره، بیش

و موافق ادوار و متغیر سه  اوپک نیز  زمانزمان و موافق ادوار، متغیر رشد اقتصاد آمریکا متغیری ه ی ه است  متغیر رشد اقتصاد جهانی متغیر

 3119در این دوره نیز، در تابستان سال بستگی متقابل م نادار هستند زمان و موافق ادوار قیمت نفت است  هیچ کدام از ضرایب خوده متغیری ه 

دالر در هر بشکه سقوط کرد  پس از آن در  21در اقتصاد جهانی، قیمت نفت روند نزولی به خود گرفت و به زیر  3119-3115با وقوع بحران مالی 

درصدی تولید نفت دنیا به اوپک، قیمت متوسط نفت را در بازارهای  9/22، با وجود روند افزایشی قیمت نفت و اختصاص سه  3115پایان سال 

 دالر کاهش یافت  11قیمت هر بشکه نفت ب د از ت دیل به حدود  3111ر سال دالر رسید   سپس د 111جهانی به 
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