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  چکیده

هدف این مقاله بررسی اثرات نامتقارن تغییرات قیمـت نفـت بـر تقاضـاي آن در کشـورهاي      

قیمـت  ، قیمت بـه سـه جـزء قیمـت حـداکثري     ، اثراتاین است. براي نشان دادن  OECDعضو 

مدل سـري  ، ي تقاضاي نفتساز مدلکاهنده و قیمت فزاینده تجزیه شده است. هم چنین براي 

، گیـرد  مـی  یک عامل اثرگذار بر تقاضاي نفت را در نظر عنوان بهزمانی ساختاري که روند ضمنی 

و  1965 – 2012ي  هي سـاالن هـا  همنظور برآورد مـدل مـذکور از داد  به کار گرفته شده است. به

فیلتر استفاده شده است. نتایج حاکی  –روش حداکثر راستنمایی و به کارگیري الگوریتم کالمن 

را کامـل تقاضـاي نفـت    پـذیري   ضرایب قیمت که بیانگر برگشتبرابري ي  هاز آن است که فرضی

شـده   نفت رد ي  همصرف کنندي  هیک مجموع عنوان به OECDدر مورد کشورهاي  کند بیان می

 باشـد و هـم چنـین نتـایج نشـان      می و تغییرات قیمت نفت داراي اثرات نامتقارن بر تقاضاي آن

یک عامل اثرگذار بر تقاضاي نفت داراي ماهیـت غیـر خطـی و     عنوان بهدهد که روند ضمنی  می

  .    داردهموار 

 JEL:P28,Q41,C29,C22طبقه بندي 

، زمـانی سـاختاري  هـاي   سـري ، برگشت ناپذیري تقاضـاي نفـت  ، روند ضمنی :ها لید واژهک

 فیلتر –حداکثر راستنمایی و الگوریتم کالمن 

  

 

 مسئول ي هنویسند -1
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  مقدمه -1

 ارزیابی اثر نوسانات قیمت نفت بر تقاضاي آن در کل جهان به خصوص در کشورهاي

)OECD( اقتصـادي هـاي   عضو سازمان توسعه و همکـاري 
١

ن مصـرف  یتـر  بـزرگ  کـه از  

اهمیـت زیـادي دارد.   ، باشد می نفت مصرفی آنها وارداتی تر بیشکنندگان نفت هستند و 

 کشـورهاي توسـعه یافتـه بـا اقتصـاد آزاد را شـامل      ي  هکشورها که در واقع مجموعاین 

، الربـایی و هانـت  ( هسـتند. انـرژي و نفـت   ي  هین مصرف کنندتر بزرگ شود هنوز هم می

ورها از مصرف انرژي و نفت جهان به دلیـل رشـد سـریع    هرچند سهم این کش، ٢)2006

در ، در حال توسعه نظیر چین و هندوستاني  هاقتصادي و تقاضاي انرژي کشورهاي عمد

درصـد تقاضـاي جهـانی      49بـیش از   2013حال کاهش است. اما این کشورها در سال 

در سـال   تقاضـاي کشـورهاي مزبـور   هـا   بینی نفت را به خود اختصاص داده و طبق پیش

، آژانس بین المللی انـرژي د (یرسخواهد صد تقاضاي جهانی نفت در 48حدود به  2025

این است که شدت مصرف انرژي آنهـا کـاهش یافتـه اسـت      قابل توجه  ه). اما نکت2014

ي نسبت بـه گذشـته مصـرف    تر کم انرژي، یعنی به ازاي یک واحد تولید ناخالص داخلی

افـزایش   و بـر  وسایل انرژي تر بیشبازدهی ، د تکنولوژيد. این موضوع به دلیل رشوش می

باشـد.   مـی  )نظیر استفاده از گاز طبیعی(انرژي هاي  امکان جایگزینی نفت با سایر حامل

شـدت  ، بـرد  مـی  يتـر  کـم  تغییر ترکیب تولید به سمت بخش خدمات که انرژي عالوه به

جوناسـان و  (بـه شـدت کـاهش داده اسـت     OECDمصرف انرژي را در کشورهاي عضـو  

همکاران
٣

دهد که همگام بـا شـوك    می ي تاریخی اینگونه نشانها ه). بررسی داد2008، 

 1980ي  هولی در ده یافتکاهش  تقاضا قیمت نفتو افزایش شدید  )1973(اول نفتی 

نگشـت. در تبیـین ایـن    ازتقاضا به سطح قبلی خود ب، پایین آمدکه قیمت نفت به شدت 

یرات قیمت نفت بر تقاضا شـکل گرفـت. بـه ایـن صـورت کـه       نامتقارن تغی تأثیرموضوع 

انـرژي بـر شـد و     تـر  کم يها تکنولوژيبه سمت  حرکتافزایش شدید قیمت نفت باعث 

 يبه سمت کاالهاي کاراتر بـه لحـاظ مصـرف انـرژ    نیز کنندگان انرژي  ترجیحات مصرف

ر مطالعـاتی کـه   دتقارن تغییرات تکنولوژي بوده اما سوق پیدا کرد. لذا عامل اصلی عدم 

کنون صورت گرفته به این مسأله توجهی نشده است. در این راسـتا هـدف اصـلی ایـن     تا

اثـر  ي  همقاله بررسی این موضوع است که آیا در حضور متغیر روند ضمنی که بیان کنند

  

 

1- Organisation Economic Cooperation Development 
2- Al – Rabbaie and Hunt 
3- Jonathan and et al 
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چنـان   همکنندگان بر تقاضا است تغییرات قیمتی  تغییرات تکنولوژي و ترجیحات مصرف

ایـن  مقاله درصدد پاسـخگویی بـه   در این  خواهد بود یا خیر؟ بنابر ارنداراي اثرات نامتق

 OECDنفـت بـر تقاضـاي کشـورهاي      قیمتـی  آیا اثـرات تغییـرات  که  هستیم سئواالت

افزایشـی  ، هاي حداکثري ي کدامیک از تغییرات قیمت نفت (قیمتاندازه نامتقارن است؟

؟ آیـا تقاضـاي نفـت    اسـت  تـر  بـزرگ   OECD بـر تقاضـاي نفـت کشـورهاي     و کاهشی)

باشـد؟ ایـن سـواالت منجـر      مـی  داراي روند ضـمنی غیرخطـی   OECDکشورهاي عضو 

یی مانند عکس العمل تقاضاي نفت بـه شـدت تغییـرات و جهـت     ها هي فرضیگیر شکل به

ماهیـت رونـد   غیر خطی و همـوار بـودن    چنین همتغییرات قیمت نفت نامتقارن است و 

ي  بارهدر انجام شده مطالعات شده است. OECDضمنی در تقاضاي نفت کشورهاي عضو 

اندکی  تأثیردهد که نوسانات قیمت نفت بر تقاضا در کوتاه مدت  می تقاضاي نفت  نشان

افزایش قیمت نفت بـر تقاضـاي آن   ، انرژيهاي  دارد. با توجه به مشتق تقاضا براي حامل

وســائل نقلیــه و  واي  هاز طریــق بهبــود کــارایی تجهیــزات کارخانــ در بلندمــدت عمــدتاً

دهـد کـه    مـی  گذار خواهد بود.آمار و ارقـام نشـان  تأثیرجایگزینی آنها با تجهیزات کاراتر 

منظـور از   .)1386، تقـوي نـژاد  (واکنش تقاضا به نوسانات قیمت نفـت نامتقـارن اسـت.    

افزایشـی   تـأثیر اسـت کـه   این ، نفتتغییرات قیمت نفت بر تقاضاي  تأثیرنامتقارن بودن 

  عادل عکس اثر کاهش قیمت در تقاضا نیست. قیمت نفت م

آورده . در بخش دوم مروري بر ادبیـات تحقیـق   استصورت این ساماندهی مقاله به 

تحقیق پرداختـه شـده و سـپس عوامـل مـؤثر بـر       ي  هدر این بخش ابتدا به پیشین، شده

 برگشـت ناپـذیري  ي  هبر اثرات نامتقارن قیمت نفت و سپس فرضی تأکیدتقاضاي نفت با 

شده است. در بخش سـوم بـه     ارائهنقش روند ضمنی در تقاضاي نفت  چنین همتقاضا و 

تصریح مدل و روش سري زمانی ساختاري پرداخته شده است. بخش چهارم به برآورد و 

  ي و پیشنهادات سیاستی آورده شده است. گیر پردازد. و در نهایت نتیجه می تفسیر نتایج

 

  موضوع مروري بر ادبیات -2

  دبیات تجربیا 

تقاضاي انرژي به ویژه نفت انجـام شـده   ي  هي اخیر مطالعات زیادي دربارها هده طی

قیمـت  ، درآمـد ، متغیرهایی چون تولید ناخالص داخلی اند نمودهتالش  آنهاتر بیشکه در 

وارد ي ساز مدلبا یک وقفه در را متغیر وابسته ، شدت مصرف انرژي (نفت)، انرژي (نفت)

 ي تقاضاي انرژي (نفت)ساز مدلي  هله کارهاي تجربی انجام گرفته در زمین. از جمنمایند
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توان بـه مطالعـات سـاگانتی وسـاموئل     می
١
دمـورت گتلـی و جـویس دارگـی     ، )2012( 

٢
جاك آن لـی ، )2010(

٣
آرتـور ون بنـتم و متیـا رمـانی     ، )2009( 

٤
هـاقس و  ، )2009(

آرسـنالت  ، )2001(٦رت گتلی هیالرد هانتینگتون و دمو، )2008( ٥جوناسان و همکاران

و همکاران 
٧

د که در تمامی این مطالعات نتایج حاکی از آن است کـه  نمو) اشاره 1995(

  .کشش است تقاضاي نفت نسبت به تغییرات قیمت آن در کوتاه مدت و بلندمدت بی

  
  برخی مطالعات صورت گرفته در ار تباط با تقاضاي نفت -1جدول 

 دهنویسن کشش قیمتی کشش درآمدي

 کوتاه مدت بلندمدت کوتاه مدت بلندمدت

 )1992گتلی( -67/0 157/0 782/0 -

هانتینگتون و  - -64/0 - 56/0

 )2002گتلی(

  )2003کوپر( - - 45/0 - 08/8

  )1993گتلی( - - 2/2 - 07/0

  )1386عسلی( -085/0چین  -55/0چین  67/0چین   72/0چین 

- 49/0 OECD  2/0 - OECD 075/0-OECD  

  )1385تقوي نژاد( -025/0تا019/0 093/0تا057/0 551/0تا238/0 66/1تا  881/0

  یافته هاي تحقیقمنبع: 

  

ي هـا  هگونـاگون و از جنبـ  هـاي   در تمامی مطالعات فوق اگرچه بـا اسـتفاده از مـدل   

شـده امـا در هـیچ کـدام بـه نکـاتی ماننـد         پرداختـه تقاضـاي نفـت   بررسی مختلف به 

کنندگان توجه نشده و بـه عبـارت    رفسلیقه و ترجیحات مصتغییرات ، فنیهاي  پیشرفت

حاضر به لحاظ روش شناسی ي  هنقش روند ضمنی در نظر گرفته نشده است. مقال دیگر 

به برخی از مطالعـات   2باشد که در جدول  می سري زمانی ساختاريهاي  مربوط به مدل

  شود. می انجام شده در این زمینه اشاره

  
  

 

1- L. saganti and Anand A. Samuel. 
2- Dargay, Joyce and Gately, Dermot. 
3- Ngoc Anh Le. 
4- Arthur Van Benthem and Mattia Romani.  
5- Jonathen E. Hughes and et al. 
6- Hantington, Hillard and Gatly, Dermot. 
7- Arsenault and et al. 
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  سري زمانی ساختاريي ها روشلعات صورت گرفته در ارتباط با برخی از مطا -2جدول 

  مورد تحقیق  نویسنده
ي در نظر ها هداد

  گرفته شده
  نتیجه

بروداستوك و 

  )2010هانت (

تقاضاي نفت در بخش حمـل و  

  نقل انگلستان

مدل سري زمـانی سـاختاري     1960 – 2007

نسبت بـه  تري  رویکرد مناسب

  داشته است.ها  سایر مدل

وچی آگنول

)2010(  

تقاضاي انرژي در بخش صنعت 

  انگلستان

مدل سري زمـانی سـاختاري     1973 – 2005

یک روش کارآمد در تقاضـاي  

  انرژي است.

آماراویچراما و 

  )2008هانت (

مدل سري زمـانی سـاختاري     1970 – 2003  تقاضاي برق سریالنکا

تنها روشی اسـت کـه امکـان    

غیر خطی هاي  شناسایی روند

  دهد. می برونزا را

دورنات و 

همکاران 

)2008(  

کوتاه مدت مدل ي  هبراي دور  1995 -2004  تقاضاي برق فرانسه

سري زمانی ساختاري پـیش  

ــا را    ــبی از تقاض ــی مناس بین

  دهد. می نشان

دیمیتروپولوس 

و همکاران 

)2005(  

ــی در  ــاي انـــرژي بخشـ تقاضـ

  انگلستان

مدل سري زمـانی سـاختاري     2002-1967

رسیون رگي ها روشنسبت به 

  عملکرد بهتري داشته است.

هانت و 

نینومیا 

)2003(  

تقاضــاي نفــت بخــش حمــل و 

  نقل انگلستان و ژاپن

مدل سري زمـانی سـاختاري     1971 -1997

براي برآورد تري  مدل مناسب

  باشد. می تقاضاي نفت

هاروي و 

کوپمن 

)1993(  

ي آمریکا بـراي تقاضـاي   ها هداد

  برق

یـن روش را  اولین مطالعه بـا ا   1990 – 1991

ــدل ســري   ــد و م انجــام دادن

ــدل    ــاختاري مـ ــانی سـ زمـ

مناسبی بـراي تقاضـاي بـرق    

  بوده است.

  یافته هاي تحقیقمنبع: 
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در هیچ یک از مطالعات صـورت گرفتـه ایرانـی و خـارجی نقـش رونـد ضـمنی کـه         

ي عدم تقارن گیر اثرات تغییرات تکنولوژي بر تقاضاست و عامل اصلی شکلي  هکنند بیان

لحاظ نشده است. در این تحقیق سعی کردیم عـالوه  ، امتقارن قیمت بر تقاضاستن تأثیر

اثر تغییرات ، مهدي عسلی به سه گروه تقسیم کنیمي  همطالع مانندرا  ها قیمت که این بر

تکنولوژي تولید و تغییرات ترجیحات مصرف کنندگان را در قالب یک متغیر پنهان رونـد  

وارد کردن روند ضـمنی در تـابع   ، حاضري  هوآوري مقالواقع ن ضمنی وارد مدل کنیم. در

تقاضاي نفت در قالب متغیر غیر قابل مشاهده و بـه کـارگیري تکنیـک اقتصـاد سـنجی      

قیمت نفت و درنظر گرفتن سه سري قیمت ي  همتناسب با مدل در کنار استفاده از تجزی

برآورد بهتر مـدل   باشد که در کنار روند ضمنی به می افزایشی و کاهشی، حداکثرينفت 

  شود. می منجر

  

  ادبیات نظري 

  عوامل مؤثر بر تقاضاي نفت  

، به صـورتی کـه در جهـان واقـع اسـت      نیست وقایع را دقیقاًیک مدل هیچ گاه قادر 

نباید ها  کند براي توصیف واقعیت می . اصل قلت متغیرهاي توضیحی حکمتوصیف نماید

اسـتفاده کـرد. از سـوي دیگـر الزم     ، هستندکه فاقد ارزش علمی اي  هپیچیدهاي  از مدل

متغیرهاي کلیـدي و اثرگـذار در مـدل    ، است به منظور اجتناب از هر نوع خطاي تصریح

در این بخش از مقاله به بررسـی عوامـل اصـلی     .)1389، شاکري و همکاران(وارد شوند 

  شود.  می اثرگذار بر تقاضاي نفت پرداخته

قیمـت آن اسـت. بـر    ، اثرگذار بر تقاضاي نفـت  ترین عوامل یکی از مهمقیمت نفت: 

معکوس بین قیمت و تقاضاي یک کاال وجود دارد. بر اساس اي  هاساس قانون تقاضا رابط

افـزایش  ، باعـث تئوري تقاضا افزایش قیمت نفت سبب کاهش و برعکس کاهش قیمـت  

ن تغییر قیمت نفت با فـرض ثابـت بـود   ، د و به اصطالح اقتصاديخواهد شتقاضاي نفت 

به معنی حرکت روي منحنی تقاضاست. با توجه به نـوع مصـارف نفـت بـه     ، سایر شرایط

از اثرات  تر بیشتغییرات قیمت نفت روي تقاضاي آن در بلندمدت  تأثیررسد که  می نظر

مثال با افزایش قیمت نفت مصرف کننده مواد سوختی  عنوان بهآن در کوتاه مدت باشد. 

بلندمدت ایـن امکـان    دت مصرفی خود را تغییر دهد اما درتواند عا نمی و غیره به سرعت

مصـرف یـا تقاضـاي نفـت      تـر  کـم  ورود وسایل و تجهیزات با انرژي بـري  باو وجود دارد 

معکوس بـین قیمـت و   ي  ه. اما آنچه در این بین مسلم است وجود یک رابطکاهش یافت
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)2009، جاك آن لی(تقاضاي نفت است 
١
عنوان عاملی  توان به می بنابراین قیمت نفت را 

  گذارد در تابع تقاضاي نفت گنجاند. می تأثیرکه به طور معکوس در تقاضاي نفت 

  اثر قیمتی بر تقاضاي نفت ٢نامتقارنی

اگر تقاضاي نفت واکنش متفاوتی در مقابل افزایش و کاهش قیمت داشـته باشـد در   

اگر قیمـت نفـت   ، ودبین تقاضاي نفت و قیمت آن نامتقارن خواهد بي  هاین صورت رابط

مـان  ه اگـر قیمـت نفـت بـه     خواهد یافت و آن مقدار تقاضا کاهش دنبال به یابدافزایش 

 تواند کـامالً  نمی یابد ولی می اندازه کاهش یابد در این صورت مقدار تقاضاي نفت افزایش

 خود بـر ي  هبه حالت اولی کاهش قیمت نفت را جبران نماید. بنابراین تقاضاي نفت کامالً

در ، در واقع نکته این است که شدت تغییـر در مقـدار تقاضـا    .)1386، عسلی( گردد ینم

اصلی در بررسی نامتقـارن  ي  هاید کاهش آن نیست.ي  هازاند همقابل افزایش قیمت نفت ب

بـاالتر نفـت در کوتـاه مـدت     ي هـا  قیمـت  آن است که، بودن اثر قیمتی بر تقاضاي نفت

قلیه و تجهیزات صنعتی انرژي بري خواهـد شـد و در   از وسائل ن تر کمي  هموجب استفاد

بـا کـارایی بهتـر کـه     اي  هرود بر روي وسائل نقلیه و تجهیزات کارخان می بلندمدت انتظار

د. حال هنگـامی  شوانجام  تر بیش گذاري سرمایه، دهد میشدت مصرف سوخت را کاهش 

مصـرف را  ، نندگانرود که عکس العمل مصرف ک می انتظار، آید می که قیمت نفت پائین

ش مصـرف  معادل کاه، افزایش دهد اما نکته آن است که این افزایش به لحاظ قدرمطلق

هانت و همکاران( در حالت افزایش قیمت نیست
٣

 ،2010(.  

قابل بازگشـت بـودن   رفتار تقاضاي انرژي به دلیل غیر نامتقارن بودن اثرات قیمت بر

یت تقاضاسـت. هنگـامی کـه قیمـت نفـت      بهبود تکنولوژي و مدیري  هاثرات نهادینه شد

کند و کـارایی   می تکنولوژي پیشرفت، خصوص در جوامع توسعه یافته به، یابد می افزایش

که  شود. به طوري می رود و این بهبود در ساختار صنعتی جوامع نهادینه می تجهیزات باال

  .)1386، تقوي نژاد( برگشتی ندارد، اثري، کاهش قیمت
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  برگشت ناپذیري تقاضاي نفت نسبت به تغییرات قیمت -1نمودار 
  

کنـد.   مـی  افزایش در قیمت آن بیـان ي  هکاهش مقدار تقاضا را در نتیج ABمنحنی 

تـا سـال    1982مشخص شـده اسـت. از سـال     Bبه  Aحرکت از ي  وسیله بهاین کاهش 

ي تـر  کـم  افـزایش تدریج کاهش یافت و در مقابل آن تقاضاي نفت  هقیمت نفت ب 1991

باشد. اگر تقاضاي نفت نسـبت بـه قیمـت     می BCو منحنی تقاضا براي این دوره ، داشت

 منطبـق  ABبـر روي منحنـی    BCبرگشت پذیر بود در ایـن صـورت منحنـی     آن کامالً

 Bي  هاز نقط 1982 -1991ي  هجهت حرکت منحنی تقاضا در دور که صورتیشد. در  می

از  ABیابد. حال آن کـه جهـت حرکـت منحنـی      می دامها Cي  هشود و تا نقط می شروع

تـوان بـر اسـاس آنهـا      می باشد. دالئلی وجود دارند که می Bي  هبه طرف نقط Aي  هنقط

قیمت نفـت   1970ي  هوقتی که در ده ي تقاضاي نفت را توضیح داد. اوالًبرگشت ناپذیر

ایـن   خصوص بهپیدا کرد.  آن کارایی انرژي از نظر تکنولوژي بهبود دنبال به، افزایش یافت

حرارتـی و وسـائل   هـاي   سـوخت در سیسـتم  مصـرف  بهبود به صورت افزایش در کارایی 

ظـاهر شـد. وقتـی در    ، گرفتنـد  مـی  که در منازل مورد استفاده قرارو تجهیزاتی صنعتی 

بهبود در کارایی مصرف انرژي از بین نرفت بلکه ، قیمت نفت کاهش یافت 1980ي  هده

ها  دولت، نفتي  هدر کشورهاي مصرف کننده عمداً ن ادامه پیدا کرد. ثانیآي  هروند توسع

ي  هو آنهـا را بـه مرحلـ    اتخاذ گوناگونی ي ها سیاستبراي مقابله با افزایش سریع قیمت 

جایگزینی مصرف نفت و یا   تر بیشکاهش هرچه ها سیاستاین ي  هاجرا در آوردند. نتیج

 هـا  سیاسـت این ، یافت. وقتی قیمت نفت کاهش دجاي نفت بو انرژي بههاي  دیگر حامل
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مـورد اسـتفاده   و تجهیزاتـی  اي  هکاالهاي سـرمای اً کنار گذاشته نشد و حذف نگردید. ثالث

و کـاراتر طراحـی   تـر   صـرفه  انرژي با مصرفانرژي بر بودند و از نظر  تر کم کهقرار گرفت 

ماننـد عـایق   نشـدند. (  کنار گذاشـته شده بودند. با کاهش در قیمت نفت کاالهاي مزبور 

بـاقی   چنـان  همبعد از سقوط قیمت  ) وو تولید خودروهاي کم مصرفها  کاري ساختمان

  .)1389، رباطی(دندمان

 سـبب کـه  اسـت  یکـی از عـواملی    عامـل زمـان   باید به این نکته هم توجه کرد کـه 

ورد . از آنجا که اطالعـات در مـ  باشد می تقاضاي نفت و قیمت آني  هنامتقارن شدن رابط

 یلذا برگشـت ناپـذیري تقاضـاي نفـت در طـ     ، تقاضاي نفت و قیمت آن تابع زمان است

ي زمانی معین نیز یک موضوع آماري است که باید مـورد آزمـون قـرار گیـرد. از     ها هدور

دیگر یکـ ي گونـاگون از  ها هدور افزایش قیمت نفت با کاهش آن در طیرو الزم است  این

قیمـت نفـت خـام    ي  ها یک روش مناسب براي تجزیـ تفکیک شود. بدین منظور در اینج

  .)1386، گردد (دالوري و باغبان زاده می معرفی

  

قیمت نفتي  هتجزی
١

  

موري
٢
 اقتصـادي و هـاي   قرینـه بـین فعالیـت   ي  هبراي بررسی وجود رابطـ ، )1993( 

کاهشی و افزایشی تجزیه کرد. در ي  هتغییرات قیمت نفت را به دو دست، نفتي ها قیمت

قیمت نفت از روش موري استفاده شـده اسـت. افـزایش شـدید     ي  هاله براي تجزیاین مق

پیامدهاي کوتاه مدت و بلندمـدت زیـادي روي تقاضـاي     1973هاي نفت در سال  قیمت

را تغییـر  ها  داشت و ساختار تقاضاي آن OECDخصوص کشورهاي عضو بهجهانی نفت و 

 بردن کـارایی و تغییـر الگـوي مصـرف     داد. این افزاش منجر به تغییرات تکنولوِژي و باال

)2010، هانت و همکاران(انرژي شد 
٣
پس باید به دنبـال راهـی بـود تـا اثـرات کامـل        .

تـوان سـه    مـی ، آناتافزایش قیمت نفت را نشان داد. با توجه به روند قیمت نفت و نوسان

یی هـا  سـال  تصـور نمـود. در  در طول زمان نوع قیمت براي ارزیابی تغییرات قیمت نفت 

در ایـن دوره شـده   ، قیمـت  حـداکثر افزایش قیمـت سـبب تغییـر     1982و  1973نظیر 

هـاي   نظیر تمام افزایشها سال نفت حاکم است. در بعضیقیمت حداکثر بر بازار ، بنابراین

قیمت تغییر کنـد. ایـن    حداکثرنیست که اي  هازاند هب، افزایش قیمت، 1982بعد از سال 

  

 

1- Analysis of Oil Prices 
2- Mory  
3- Hunt and et al 
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ي هـا  سـال  مت بهبود در بازار نفت شـده اسـت. در بعضـی   سبب ایجاد قی، ها نوع افزایش

قیمـت کاهشـی بـازار    ، قیمت کاهش یافته است. این نوع قیمت، 1986نظیر سال ، دوره

بـا سـه نـوع قیمـت     ، دهد. به این ترتیب بـازار نفـت در طـول زمـان     می نفت را تشکیل

از روابـط  قیمت افزایشی و قیمت کاهشـی روبـه رو بـوده اسـت. بـا اسـتفاده       ، حداکثري

قبـل  ي ها سال يها قیمت را با توجه به �P یعنی tي  هتوان قیمت نفت در دور می، ریاضی

ي هـا  قیمت تجمعی ازهاي  سري، �,���Pقیمت تاریخی به سه نوع قیمت: سري حداکثر 

  تجزیه نمود.  �,���Pتجمعی از بهبود قیمت هاي  سريو  �,���Pکاهش 

)1  (   P� = P���,� + P���,� + P���,�  

)2    (  P���,� = MAX (p�, … .., p�)  

، ي قیمت در یک دوره اسـت و مقـدار آن  تر بیشین و تر بزرگ به معنی، )2( ي رابطه

طـوالنی ثابـت بـاقی بمانـد. بـراي      ي  هبـراي یـک دور   استکن مهمواره مثبت بوده و م

ــب ــیي  همحاس ــت کاهش ــاري ن  ، قیم ــت ج ــر قیم ــتالف تغیی ــدا اخ ــت  ابت ــی ، �Pف یعن

(P� − P(���)) حداکثر تغییر قیمت  باP���,�   یعنی(P���,� − P���,���)   محاسبه و بـا

عدد حاصـل بـا   ، گردد. سپس می انتخاب تر کم عدد، شود. از بین این دو می صفر مقایسه

 تبـه دسـ  ) �,���Pیعنـی  (، کاهشی تجمعـی ي ها قیمت قبل جمع شده وي ها سال اعداد

همـواره منفـی و   ، قیمت مربوط اسـت هاي  سري کاهش هآید. از آنجا که این قیمت ب می

 انبیـ در یـک دوره را  ، قیمـت هـاي   این رابطه تجمع کاهش، روندي نزولی دارد. در واقع

  سري کاهشی قیمت نفت است.ي  ه) محاسب3(ي  هد. رابطکن می

)3(  P���,� =  ∑ min {0, (P� − P���)− �P���,� − P���,����}�
���  

هـاي   سـري ، سري افزایشی قیمـت نفـت اسـت. ایـن رابطـه     ي  ه) محاسب4ي ( رابطه

تجمعی کاهش هاي  دهد مانند سري می یا بهبود قیمت نفت را نشان، تجمعی در افزایش

محاسبه  �,���P حداکثريو نیز تغییر قیمت  �P، ابتدا اختالف تغییر قیمت نفت، هر سال

 انتخـاب ، بـود  تـر  بـیش کـه  اي  ههر انـداز ، گردد و بدین ترتیب می با صفر مقایسهشده و 

بهبود تجمعی ي ها قیمت قبل جمع شده وي ها سال با اعداد، شود. سپس عدد حاصل می

زیرا ، همواره مثبت بوده و روندي صعودي دارد، آید. این قیمت می دست به �,���P)یعنی (

  گیرد.  می ظرقیمت را در نهاي  فقط افزایش

)4  (  P���,� =  ∑ max  {0, (P� − P���)− �P���,� − P���,����}�
���  
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دهـد   مـی نشـان   قیمت واقعی نفـت در آن سـال را  ، در هر سال جمع این سه قیمت

  .١) 1983، (همیلتون

  در تقاضاي نفت ٢نقش روند ضمنی 

 يرهـا یمتغ از ریـ غ بـه  کـه  است الزمتوجه به این نکته  نفت يتقاضا تابع برآورد در

 عوامل )... و يانرژ مصرف شدت، سرانه یداخل ناخالص دیتول، نفت متیق مانند( مستقل

 ریـ غ و ياقتصـاد  عوامـل  گرید و دکنندگانیتول حاتیترج، يتکنولوژ سطح رینظ يگرید

 ممکـن  عوامـل  نیا اثرات. باشند اثرگذار نفت يتقاضا تابع بر توانند می زین ... و ياقتصاد

 آنها حیصح يساز مدل عدم گرید طرف از، ته باشندشدان ینیمع روند زمان طول در است

 نیـ ا حالـت  نیبهتـر  اگرچه. گردد مدل يپارامترها نیتخم در تورش به یمنته تواند می

ـ ، شـود  لحـاظ  مـدل  در مـؤثر  يرهایمتغ تمام به مربوط يها داده که است  امکـان  کنیل

 زمـان  طـول  در عوامل نیا اثر گرید يسو از .ندارد وجود فوق ي عوامل هیکل يگیر اندازه

اي  گونه به، دگذارن اثر تقاضا بر یمختلف جهت در آنها از کیهر و، کند رییتغ است ممکن

 نادرست لحاظ ای و مدل در یضمن روند لحاظ عدم، نیبنابرا. ستین معلوم آنها ندیبرآ که

 نیتخمـ  در تـورش  بـه  جـر من توانـد  مـی ، ی)خطـ  ریغ يجا به گرفتن نظر در یخط( آن

پیشرفت تکنولوژي یکی از عواملی است که همواره . )1384، سین تیچ( گردد پارامترها

سازي عرضـه یـا تقاضـا     دهد و بایستی در مدل توابع تولید و تقاضا را تحت تأثیر قرار می

 اثـر  در کـارایی  ). افزایش2007، اي نسبت به آن داشت (احمدیان و همکاران توجه ویژه

. شـود  مـی  انرژي مصرف کاهش به منجر، عوامل سایر ثبات شرایط در فنیهاي  رفتپیش

 بایـد  و اسـت  مهـم  بسیار تقاضا ویژه به عرضه و تقاضا توابع در تکنیکی پیشرفت مفهوم

 زیـادي  بسـتگی  تکنولوژي سطح به مصرفی نفت میزان، براین بنا. شود تعریف درستی به

 و درونـزا  عوامـل  ترکیـب  از که باشد متبلور غیر یا متبلور تواند می تکنولوژي سطح. دارد

 نظیـر  دیگـري  زاي بـرون  عوامـل  بلکـه ، فنیهاي  پیشرفت تنها نه. شود می حاصل برونزا

 و حمـل ، اجتمـاعی ، جمعیتی عوامل(غیراقتصادي  عوامل و کنندگان استفاده ترجیحات

ـ  منفـی  یـا  مثبت طور به توانند ) میجغرافیایی و هوایی و آب، نقلی  تأثیرگـذار  تقاضـا  رب

 تغییـر  .٣)2009، (ون بنتوم و رمـانی . دهند قرار تأثیر تحت را تقاضا سازي مدل و باشند

 عوامـل  از یکـی ، ي اقتصـاد  عرضـه  طرف بهبود و ي تکنولوژي توسعه طریق از کارایی در

  

 

1- Hamilton 
2- Underlyng Trend 
3- Van Benthem and Romani 
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تکنولوژي در حقیقت نوع مشخصی از دانـش مـرتبط   . باشد می روند ي کننده تعیین مهم

انسان است. بخشی از این دانش در ماشین آالت و تجهیزات و بخشـی در  هاي  با فعالیت

 عنـوان  به ري نهفته است. از بخش اول معموالًساختارهاي سازمانی و الگوهاي رفتا، مردم

شـود. پیشـرفت    مـی  متبلـور یـاد  تکنولوژي غیر عنوان بهز بخش دوم تکنولوژي متبلور و ا

ه ماشین آالت و تجهیزات فرسوده با ماشـین آالت  دهد ک می تکنولوژي متبلور زمانی رخ

. لذا این مورد نیاز بـه تغییـر سـاختار تولیـد و در     شوند جایگزین میو تجهیزات جدیدتر 

متبلـور نیـازي بـه    تکنولـوژي غیر  ري جدیـد دارد. در حالـت پیشـرفت   گذا سرمایهنتیجه 

د نیست بلکـه ایـن   موجوي  هجایگزینی ماشین آالت و تجهیزات و در نتیجه تغییر سرمای

مورد در دانش مصرف کننده و تولیدکننده و رفتار تولیدي و مصرفی آنهـا نهفتـه اسـت.    

موجود است. الزم به  کارا از منابع و عوامل تولیدي  همنظور از دانش در این حالت استفاد

یعنـی  شود تغییرات تکنیکی از هر دو نوع اتفاق افتاده است  می ذکر است که وقتی گفته

داراي دو بخش برونزا و درونزا است. بخشی که به صـورت برونـزا اسـت در    تغییرات  این

گیرد و بخش درونزاي آن در اثر تغییراتی است که  می طول زمان به طور مستقل صورت

عنوان مثال تغییرات تکنیکی که در اثـر افـزایش قیمـت     به(دهند.  می در سایر عوامل رخ

 . بـا توجـه بـه   )یـد آ می وجود بهننده و تولید کننده ي نفتی در بخش مصرف کها هفرآورد

گیـرد   نمی با نرخ ثابتی صورتاً جزء درونزاي تغییرات تکنیکی در طول زمان الزام که این

روش ، لذا مدل سازي این جـزء از تغییـرات تکنیکـی بـه صـورت تـابع خطـی از زمـان        

برونزا را بـه صـورت    توان پیشرفت تکنیکی می نامناسبی خواهد بود. برخالف جزء درونزا

و ن پیشـرفت تکنولـوژي متبلـور    تابع خطی ساده از زمان در نظر گرفت. یک تفـاوت بـی  

 واکنش آنها به تغییرات سایر عوامـل مـؤثر بـر تقاضـا    ي  هجزء درونزا) در نحو(متبلور غیر

ي نفتـی  هـا  هکـه در اثـر تغییـرات قیمـت فـرآورد     رود  مـی باشد. به طور مثال انتظار  می

ي واکـنش  تـر  بـیش زمانی ي  هبا وقف غیرمتبلورنسبت به مورد  نولوژي متبلورپیشرفت تک

باشـد.   مـی  خدماتي  هتولید و ارائي  هزیرا نیازمند تغییرات ساختاري در نحو، نشان دهد

هـر   که این شناخت این تفاوت در جزء برونزاي تغییرات تکنیکی مشکل است. با توجه به

 یـک  لذا تفکیک میزان تغییرات هـر ، یابند می توسعه در طول زمان با نرخ ثابتی مورددو 

، تکنولـوژي ي  هعالوه بر توسع .١)1384، چیت نیس(از آنها پیچیده و مشکل خواهد بود 

 گـذار بـر میـزان تقاضـاي انـرژي و نفـت      تأثیرترجیحات مصرف کنندگان نیز از عوامـل  

  

 

 ) رجوع شود.1384تر به چیت نیس ( براي مطالعات بیش -1
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حمـل و نقلـی و   ، عیاجتما، باشد. تغییر در عوامل غیر اقتصادي نظیر عوامل جمعیتی می

نمونـه سـاختار    عنـوان  بـه قرار دهد.  تأثیرتواند مدل سازي تقاضا را تحت  می جغرافیایی

انند بر تقاضاي تو می همگی ساختار ارتباطات و...، تراکم جمعیت، ساختار سنی، جمعیتی

 رونـد  از تـري  کلـی  اینجا مفهـوم  در لذا ).1389، شاکري و همکاران( انرژي مؤثر باشند

 اسـت  آن حالـت  بهتـرین . است شده داده نشان زیر جدول در که شود می معرفی ضمنی

 و غیراقتصـادي  عوامل و کننده مصرف ترجیحات، تکنیکی کارایی به مربوط هاي داده که

 گیـري  انـدازه  لـیکن ، گیـرد  قـرار  اسـتفاده  مورد، تخمین مورد عمومی مدل در آن نظیر

  زمـان  طـول  در عوامـل  ایـن  ان دارد اثـر امکـ  طرفی از. ممکن نیست فوق ي عوامل کلیه

 برآینـد  کـه  اي گونه به گذارد اثر تقاضا بر مختلفی جهات درها  آن از هریک و کند تغییر

 بایـد ، رود میکار  به مدل در روند لحاظ براي که روشی، مفهوم این با. نیست معلومها  آن

 در بـالقوه  تورش و باشد یرپذ انعطاف فوق ي آثار کلیه گرفتن بر در جهت ي کافی اندازه به

(هـاروي و   .باشـد  نداشـته  وجود تقاضا مورد در درآمدي و قیمتیهاي  کشش برآوردهاي

)1989، همکاران
١

  

  
  تقاضا و عرضه ضمنی روند -3جدول 

  تکنیکی کارایی
 مصرف ترجیحات

  کنندگان

 عوامل

  غیراقتصادي

 تکنیکی پیشرفت  از ناشی

  متبلور

 پیشرفت از ناشی

  متبلور غیر تکنیکی

  برونزا  برونزا

  برونزا  درونزا  برونزا  درونزا

  Harvey (1989)منبع: 

  

 ماننـد قیمـت بـه سـه گـروه     ي  هتجزیـ  با وجودحاضر این است که ي  هویژگی مطالع

تغییـرات تکنولـوژي تولیـد و تغییـر      تـأثیر  .)جیمز همیلتون و..، مهدي عسلیي  همطالع

اسـت. الزم بـه ذکـر اسـت کـه رونـد       ترجیحات مصرف کنندگان در تقاضاي نفت شـده  

هـاي   ي نیسـت لـذا بـا مـدل    گیر اندازهباشد که قابل  می متغیر غیر قابل مشاهده، ضمنی

 د. ونم قابل برآوردتوان آن را  نمیرگرسیون معمولی 

  

 

1- Harvey and et al. 
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  سایر عوامل مؤثر بر تقاضاي نفت 

ین عوامـل مـؤثر بـر    تـر  مهـم تولید ناخالص داخلـی یکـی از   : تولید ناخالص داخلی

اقتصادي ارتباط دارد. نفت هاي  مصرف نفت به طور مستقیم با فعالیترف نفت است. مص

تولیـد   بـه ایـن صـورت کـه    ، یکی از عوامل تولیدي بر میزان تولید اثرگذار است عنوان به

)2010، آربکس و پروبلی( ي داردتر بیشنیاز به انرژي  تر بیش
١
.  

جایگزین نیز در تقاضـاي  هاي  : قیمت سایر انرژيجایگزینهاي  قیمت سایر انرژي

عنوان مثال قیمت گاز طبیعی بـر تقاضـاي    به .)32ص ، 1392، صداقت( نفت مؤثر است

 ینشـین عنـوان جا  بـه گـاز طبیعـی   ثر است زیرا با افزایش قیمت نفت اسـتفاده از  نفت مؤ

  . شود مطرح می مناسب براي نفت

افزایش تقاضا جمعیت سبب و افزایش : رشد شهرنشینیي  هرشد جمعیت و پدید

بـه تبـع آن   شود. به عبارت دیگر هرچه میزان جمعیت کشور افزایش یابـد   می براي نفت

اسـتفاده از  از طرفی با گسـترش شهرنشـینی    .)همان(یابد  می تقاضاي انرژي نیز افزایش

ي هـا  سـوخت تقاضا براي حمل و نقل و کاربرد ، همزمان با آن یافته وسنتی ي ها سوخت

هـاي نفتـی اجتنـاب     فرآوردهافزایش تقاضا براي ، شود. در هر دو مورد میتر   بیشتجاري 

  .)1385، (حاجی نوروزي ناپذیر است

وجود : در بازار نفت عوامل غیر قابل پیش بینی زیادي عوامل غیر قابل پیش بینی

توان بـه حـوادث و    می قرار دهد از جمله تأثیرتواند تقاضا براي نفت را تحت  می که دارد

وانند بر میـزان مصـرف اثـر    ت می ي مانند آنها اشاره کرد کهمواردجنگ و ، طبیعیبالیاي 

  .(همان)بگذارند

 بـازار تـر   ي بـیش پذیر : افزایش رقابت در بازار سبب انعطافمیزان رقابت در بازار -

تقاضا بـراي نفـت نسـبت بـه تغییـرات      ، شود. اگر کاالهاي جانشین نفت فراوان باشد می

  نشان خواهد داد.تر  شی شدیدمختلف اقتصادي واکن

هـاي   کشورهاي غربی براي مقابله با بحران، 1970ي  ه: از اواسط دهذخیره سازي -

دست به ذخیره سازي نفـت تحـت عنـوان ذخـائر اسـتراتژیک زدنـد. افـزایش        ، احتمالی

اطمینان این کشورها به آینده نیز سبب افزایش تقاضـا بـراي    عدم ناشی از  سازي ذخیره

  .)1372، همتی( ودش می نفت

  

 

1- Arbex and Perobelli 
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از  پـذیر بـودن آن هـا    و پایان: محدودیت در منابع انرژي محدودیت منابع انرژي -

مجبـور  را دهد و کشـورها   می قرار تأثیردیگر عواملی است که تقاضا براي انرژي را تحت 

 و کنتـرل تقاضـا   مصـرف انـرژي  جـویی در   صـرفه  منظـور  بهبهینه از انرژي ي  هبه استفاد

  .)1385، جی نوروزيد (حانمای می

  

  تصریح مدل  - 3

بـر   گـذار  در ادبیات نظري مربوط به عوامل اثرگذار بیان شد کـه یکـی از عوامـل اثـر    

باشـد. بـه منظـور     مـی  قابـل مشـاهده  ت روند ضمنی است که یک متغیر غیرتقاضاي نف

 زمانی سـاختاري اسـتفاده  هاي  سازي تقاضاي نفت با لحاظ این عامل از روش سري مدل

ي سري زمانی بنـا شـده کـه    ها هد. تحلیل سنتی سري زمانی بر اساس ارزیابی دادشو می

نیـز  هـا   . مانایی این سرياند هیک فرآیند تصادفی به وجود آمدي  هشود در نتیج می فرض

شود. تئوري فرآیندهاي تصادفی  می این فرآیند تصادفی شناساییهاي  ویژگیي  هبه وسیل

رود. یـک فـرض زیـر بنـایی روش      مـی  رسوم به کارسري زمانی مهاي  براي ساخت مدل

ARIMA بـا  هـا   ) این است که نامانـایی سـري  1976باکس و جنکینز (هاي  از نوع مدل

رود. رویکرد همجمعی اغلب براي مقابله بـا نامانـایی متغیرهـا در     می ي از بینگیر تفاضل

آزمـون   اده ازاسـتف ، رود و در ایـن میـان   مـی  ي تقاضاي انرژي به کـار ساز مدلمطالعات 

شـده اسـت    "ي واحـد  ریشـه انقـالب  "همراه با روش همجمعی منجر بـه   ي واحد ریشه

ي  همحققـانی کـه در حـوز   ، ي دیگر اقتصادها هدر زمین .)1393شیرانی فخر و همکاران (

کنند به دنبال کشف یـک بـردار همجمعـی در روابـط تقاضـاي       می اقتصاد انرژي تحقیق

از محققان مثل مـاداال  اي  هتکنیک همجمعی توسط عد، انانرژي هستند. ولی در این می

) مورد سوال قرار گرفته است. b2003و  a2003جاج و نینومیا (، ) و هانت1998و کیم (

زمانی اقتصادي نامانـا هسـتند و   هاي  ) بیان کردند که اکثر سري1993هاروي و شفارد (

ي مانا شوند.  در گیر با تفاضل هیچ دلیل موجهی وجود ندارد که انتظار داشته باشیم آنها

خود توضیحی به طور گسترده توسط اقتصاددانان استفاده شده هاي  مدل، ي اخیرها هده

که مانا هستند برازش یـا  هایی  به این دلیل که برازش کردن آنها آسان است. براي سري

از است ولی وقتی براي مانا شدن یک سـري  اي  هروش معقوالناً مدل خودتوضیحی تقریب

 اغلب بـرازش یـک مـدل خودتوضـیحی باعـث ایجـاد مشـکل       ، شود می يگیر آن تفاضل

شود چون اگر یک سري شامل جزء روندي باشد که شـیب یـا سـطح آن بـه آرامـی       می

شـود یعنـی    مـی  معکوس ناپـذیر  ARIMAآنگاه مدل خودتوضیحی مانند ، کند می تغییر
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یـک تقریـب   ، ه در مـدل ي در نظـر گرفتـه شـد   هـا  هعلی رغـم وجـود تعـداد زیـاد وقفـ     

رونـد همـوار   هـاي   مـدل ، مثال عنوان به .)1997، هاروي(آید  می خودتوضیحی به دست

وقتـی  ي شوند. گیر یعنی براي مانا شدن باید دومرتبه تفاضل، همگرا از مرتبه دو هستند

شوند و در شرایطی که مدل  می معکوس ناپذیرها  این مدل، دو مرتبه تفاضل گرفته شود

توانند نشان دهند که فرآیند همگـرا   نمی ي واحد ریشههاي  پذیر باشند آزمونمعکوس نا

زمـانی  هـاي   دو است. به همین دلیل اقتصاددانان اغلب عقیده دارند که سريي  هاز مرتب

، هـاروي (سـازند   می  هپایهمین را بر ها  یک هستند و مدلي  هکالن واقعی همگرا از مرتب

ولـی  ، خودتوضـیحی بنـا شـده اسـت    هـاي   مدلي  هایتکنیک همجمعی نیز بر پ .)1997

در نتیجه این ، دهند می خودتوضیحی ضعیفی را نتیجههاي  تقریبها  مدل که این دلیل به

دهنـد   مـی  دهنـد چـون اجـازه    مـی  آماري ضعیفی از خود نشانهاي  نیز ویژگیها  آزمون

ر است ولی در عمل پذی که اگرچه از نظر تکنیکی امکان، با مرتبه دو همگرا شوندها  سري

هـاي   از ایـن رو اسـتفاده از مـدل   ، واقعـی موفقیـت آمیـز نیسـت    هـاي   براي کار با سري

زمانی اقتصادي مناسب نیستند. هاي  خودتوضیحی محدود است و براي مدل سازي سري

آماري ضـعیف  هاي  ) رویکرد همجمعی را به دلیل ویژگی1997هاروي (، به همین دلیل

د که تکنیک همجمعی گمراه کننده است. ولی در کن میو بیان  هادآن مورد انتقاد قرار د

بنـابراین ایـن   ، زمانی نقش اساسـی نـدارد  هاي  مانایی سري، مدل سري زمانی ساختاري

، کنـد  مـی  زمانی را با تفسیر مستقیم رگرسیون ترکیبهاي  رویکرد انعطاف پذیري سري

لی استفاده کرد که با ادبیات توان از روش شناسی مد می آن است کهي  هکه نشان دهند

 ). 1997، : هاروي1993، اقتصاد سنجی استاندارد سازگار است. (هاروي و شفارد

سـنتی و متعـارف   ي هـا  روشیکی از مزایاي ایـن روش نسـبت بـه سـایر     ، از این رو

) ایـن اسـت کـه در ایـن رهیافـت      OLSزمانی نظیر حداقل مربعات معمولی (هاي  سري

و هـیچ   یستن در مورد متغیرهاي سري زمانی ي واحد ریشههاي  موننیازي به ارزیابی آز

. لذا در ایـن رهیافـت نبایـد نگـران     وجود نداردضرورتی در مورد مانایی متغیر در سطح 

). در ادامـه  2003، ي متغیرهاي سري زمانی بود (فرشتلینگگیر نامانایی متغیر و تفاضل

  آورد این مدل نیز ارائه خواهد شد.  شود و روش بر می مدل سري زمانی ساختاري تشریح
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  ١مدل سري زمانی ساختاري

 و) 1989( همکارانش و هاروي پرفسور توسط) STSM( ساختاري زمانی سري مدل

 اجـزاء  و رونـد  از ترکیبـی  را زمـانی  سـري  مـدل  ایـن . است شده داده توسعه)  1993(

نامنظم
٢

 از مرکـب  رگرسـیونی  مدل، مطالعه این در استفاده مورد مدل. گیرد می نظر در 

 تا دهد می اجازه زمان طول در مشاهده قابل غیر روند به که ساختاري زمانی سري مدل

)2012، (دیالور باشد می، نماید تغییر تصادفی طور به
٣

 .  

  ساختار کلی این مدل به صورت زیر است:

)8    (  Q � = μ� + z′�∅ + ℇ� 

Q، آن در که k بردار �Z، زء روندج  �U، متغیر وابسته � ∗  ∅ و توضیحی متغیرهاي 1

k بردار ∗  همـان  مشـابه  که بوده معادله تصادفی جزء �ℇ. باشد می نامعلوم پارامترهاي 1

 و کنـد  مـی  مـنعکس  را سیستماتیک غیر حرکات و است موسوم رگرسیون در پسماندها

,ℇ�   ̴NID (0ی یعن بوده سفید نویز که شود می فرض σɛ
 بـر  خـاص  طـور  به فوق دلم (�

 در کـه  را تفسـیري  و نقـش  همان توضیحی متغیرهاي و دارد تأکید روند بودن تصادفی

 داراي �μ  رونـد  جـزء  کـه  شـود  می فرض .داشت خواهند، دارند مرسوم رگرسیونی مدل

  :باشد زیر تصادفی فرآیند

)9(      μ� =  μ��� + β��� + η�  

)10  (    β� =  β��� + ξ�                         

,ℇ�  ̴NID (0 داراي خاصیت وایت نویز سفید  �μ   آن در که σ�
,η�  ̴NID (0و  (� σ�

�) 

  فرآیند و باشند می روند شیب و ي سطح کننده بیان ترتیب به 10و 9هاي  رابطه .باشد می

ي  دوره یـک  در رونـد  بـا برابر  دوره یک در روند که شود بیان صورت این به تواند می باال

 رشـد  جـزء  آن در که است بینی پیش قابل غیر تغییرات برخی و رشد جزء عالوه به قبل

 اینجـا  در .)1993، شـپارد  و هاروي( باشد می متغیر زمان طول در که است شیب همان

η� و ξ� و صـفر  آنهـا  میـانگین  کـه  هسـتند  هـم  بـا  همبسته غیر سفید هاي صداي نویز 

 و بـاال  رونـد  سـطح  کـه  دهد می اجازه  �ηي  جمله. است �σو�σ ترتیب به آنها واریانس

.دهد می ي تغییر اجازه روند شیب به  �ξي  جمله که حالی در برود پایین
٤

 هـاي   انسیوار 

  

 

1- Structural Time Series Model. 
2- Irregular 
3- Dilaver 
4- Harvey and Shepard. 
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σ�
�σو�

ابرپارامترها �
١

شوند می دهینام 
٢
 خـواص ماهیت رونـد و   تیهدا در یمهم نقش که 

)2004، (دیمیتري پولوس دارند مدل
٣

 نیا از توانند می که هاي مختلفی حالت 4 جدول. 

و  بیشـ  کـه  ایـن  ایـ  باشـد  صفر ابرپارامترها ارزش که این طبق بررا  شوند برآورد ندیفرآ

  .دهد می نشان، نه ای باشد داشته وجود سطح 
  

  تصادفی روندهاي  مدل براي ممکنهاي  حالت بندي طبقه -4جدول 

  سطح

شیب 

  است ثابت سطح

σ�
� =  Lvl ≠ 0 و 0

  است تصادفی سطح

σ�
  Lvl ≠ 0 و 0 ≠�

  است ثابت شیب

σ�
� =  slp ≠ 0 و 0

 روند و ثابت جزء با مرسوم رگرسیون

  زمان

  انتقال با نسبی سطح مدل

  است تصادفی شیب

σ�
� ≠  slp ≠ 0 و 0

  نسبی روند مدل  یکنواخت روند مدل

  Harvey (1989),Harvey and Koopman (1992)منبع: 

  

ي خـود و  هـا  همـا تـابعی از وقفـ   ي  همتغیر وابست، سري زمانی ساختاريهاي  در مدل

خود رگرسیون هاي  ست لذا از این ناحیه شبیه مدلها ي آنها همتغیرهاي توضیحی و وقف

 ARDLهاي  مدل با ساختار مدل اینساختار ي توضیحی گسترده است. اگرچه ها هبا وقف

دارد در این است کـه    ٤ STSMهاي با مدل  ARDLهاي  تفاوتی که مدلیکی است  اما 

سري زمانی ساختاري متغیري به نام روند ضمنی کـه غیـر قابـل مشـاهده     هاي  در مدل

مرسـوم اقتصـاد سـنجی قابـل بـرآورد نیسـت. از       ي ها روش) وجود دارد که با  �μاست (

هـا   ایـن مـدل  هـاي   یکی از ویژگـی است و  �μرآورد یکی از اهداف این مقاله نیز بطرفی 

ز طریـق روش حـداکثر راسـتنمایی و    لـذا ا  قابـل مشـاهده اسـت.   برآورد متغیرهـاي غیر 

  شود. می فیلتر برآورد –کارگیري الگوریتم کالمن  به

الگوي تقاضـاي نفـت   ، با توجه به مطالب عنوان شده در باال در ارتباط با روند ضمنی

  باشد: می ه به کار رفته به صورت زیرکه در این مقال

)11(A(L)D� = μ� + B(L)GD P� + C(L)P���,� + D(L)P���,� + F(L)P���,� + ε�  

  

 

1- Hyper Parameters 

باشـد کـه    مـی  جمالت اخالل در معادالت سـطح رونـد و شـیب رونـد    پارامتر: واریانس مربوط به  ابر -2

�σروند واریانس سطح 
�σو واریانس شیب روند  �

 . باشد می  �

3- Dimitropoulos et al. 
4- Structural Time Series Models 
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)12     (  μ� =  μ��� + β��� + η�  

)13(  β� =  β��� + ξ�  

OECD ،GDنفت در کشورهاي عضو ي  هتقاضاي سران �Dکه در آن  P� الص تولید ناخ

سـري   �,���P، سـري کاهشـی قیمـت    �,���P، قیمت حداکثرسري  �,���P، داخلی سرانه

، باشد. بـدین ترتیـب   می جزء تصادفی معادله �εروند ضمنی تقاضا و  �μ، افزایشی قیمت
�(�)

�(�)
، � (�)

�(�)
، �(�)

�(�)
(�)�و  

�(�)
قیمـت  ، حـداکثري بلندمـدت قیمـت   هـاي   به ترتیـب کشـش   

معادلـه بـه صـورت مـدل     ، باشد. به عبارتی می قیمت افزایشی و درآمدي تقاضا، کاهشی

متغیرها هم به صورت ي  هتوزیعی در نظر گرفته شده است. کلیي  هخودرگرسیونی با وقف

کوتاه مدت و بلندمـدت  هاي  . به منظور حصول به کششاند هلگاریتمی در مدل ظاهر شد

ARDLاز تصریح  ، تقاضا
ي  ي بهینـه  کنیم که وقفه می براي مدل تقاضاي نفت استفاده ١

 برآورد شده است. Eveiwsافزار  آن به کمک نرم

  

  هاي سري زمانی ساختاري مدل  روش برآورد

تابع تقاضاي نفت (که یک متغیر غیـر قابـل مشـاهده    ، با توجه به وجود روند ضمنی

 یزمـان  يسـر  مـدل نخواهـد بـود.   باشد) با روش حداقل مربعات معمولی قابل برآورد  می

 قابـل  میمسـتق  طـور  بـه  رونـد  جـزء  رایز، است مشاهده قابل ریغ جزء با یمدل يساختار

 متغیرهـاي  بـه ) انـرژي  تقاضاي( وابسته ي متغیرهاي تجزیه درواقع و. باشد نمی مشاهده

 جزء نـامنظم  و روند ي اجزاي عالوه به.) و .. داخلی ناخالص تولید/ قیمت مثل( توضیحی

فضـا حالـت   شـکل  در 10و  9 معـادالت  با همراه 8ي  معادله اگر نیبنابرا است. 
٢

، لیـ ذ 

 میتنظ) يگیر ي اندازه معادله يگرید و ي انتقال معادله یکی( ي مجزا معادله دو صورت به

 کـه  کنـد  دیتول یبازگشت معادالت دسته کی تواند می لتریف کالمن تمیالگور آنگاه، شوند

 شـود  مـی  استفاده ییراستنما حداکثري ها روش قیطر از نامعلوم يهاپارامتر برآورد يبرا

 فضا فرم در پویاهاي  سیستم ارزیابی براي اصلی الگوریتم کالمن فیلتر. ٣)2009، (جالس

 بهینه عطفی حل راه که است ریاضی معادالت از گروهی شامل فیلتر این. است حالت –

  

 

ابسته در مدل در نظـر  وقفه هایی از متغیر و، در الگوهاي پویا جهت از بین رفتن تورش ناشی از حجم کم نمونه -1

تـري خواهنـد داشـت. یکـی از      تـر باشـد ضـرایب تـورش کـم      ها بیش شود که هرچه تعداد این وقفه می گرفته

  باشد.  می  ARDLي هرود الگوي خود توضیح با وقفه هاي گسترد می الگوهایی که در این زمینه به کار

2- State Space 
3- Jalles 
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ي  کننـده  بـرآورد  ي یـک  محاسـبه  بـراي  OLS یـا  مربعات حداقل روش گیريکار به با را

 در موجـود  اطالعـات  مبنـاي  بر t زمان در سیستم حالت از بهینه و تورش بدون و خطی

، کـالمن ( کنـد  مـی  اسـتفاده  t زمان اطالعات با کننده برآورد کردن روز به و t-1ي  دوره

1960(
١

فی باشند ابرپارامترها تصاد که این بسته به، . بدین ترتیب طبق مطالب بیان شده

هاي متفاوتی از روند به دست خواهد آمد. به منظور انتخاب مناسب ترین  ماهیت، یا ثابت

ي تصادفی بودن هـر دو   ) به آزمون فرضیهLRي نسبت راستنمایی ( حالت از طریق آماره

 اسـتفاده  یاصل افزار نرمشود.  جزء روند در مقابل حداقل ثابت بودن یکی از آنها اقدام می

 اساس بر( نفت يتقاضا تابع برآورد منظور به که باشد می Oxmetrics  مقاله نیا در شده

 STAMP افزار نرم از مدل برآورد براي( شد خواهد استفاده) يساختار یزمان يسر مدل

در این بخش  .)شود می استفاده، شود می پیاده OxMetric 5,1 افزار نرم روي بر که 8,10

   شود. آورده میمدل تصریح شده در تقاضاي نفت 

  

  برآورد و تفسیر نتایج -4

  و منابع آماري ها هداد 

 1965 -2012ي هـا  سـال  ي هدر فاصل، ي مربوط به تقاضاي نفتها هسري زمانی داد

تقاضاي دست آوردن میزان  بهتهیه شده است. براي  BPصورت ساالنه بوده و از سایت  به

ظر گرفته شده اسـت. سـري زمـانی    در ن(با واحد هزار شبکه در سال) مصرف نفت ، نفت

ي هـا  قیمت به صورت ساالنه بر حسب این دورهي مربوط به تولید ناخالص داخلی ها هداد

و از سایت بانک جهانی گـردآوري شـده اسـت.     (با واحد دالر آمریکا) 2005 ثابت سال 

بـراي نفـت شـاخص    و  BPاز سایت   سالهمین ي  هسري زمانی قیمت نفت هم در فاصل

قیمت نفت پرداخته است.  بدین ترتیـب  ي  هستفاده شده است. این مقاله به تجزیبرنت ا

ابتدا از قیمت نفت لگاریتم گرفته و سپس لگاریتم قیمـت نفـت بـه سـه سـري قیمـت       

 سري افزایشی و سري کاهشی قیمت نفت تجزیه شده است.  الزم به ذکر است، حداکثر

زیـرا متغیرهـاي   ، وهش استفاده شـده مستقیم در پژکه از متغیر جمعیت  به صورت غیر

ي مربـوط بـه   هـا  همورد نظر در تابع تقاضاي نفت به صورت سـرانه وارد شـده اسـت. داد   

  متغیر جمعیت هم از سایت اطلس جهانی به دست آمده است. 

  

 

1- Kalman 
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اولیه کلیدي بـراي  ي  هو یک نهاد استي تجاري جهان ها سوختنفت از عمده ترین 

گردد. اکتشافات فراوان نفت در  می ل توسعه محسوبرشد اقتصادي در کشورهاي در حا

هاي  زغال سنگ به نفت شد و باعث کاهش قیمتي  هخاورمیانه منجر به حرکت از عرض

از تقاضـا بـراي سـایر     تـر  سـریع به طور کلی تقاضاي جهـانی نفـت   ، واقعی انرژي گردید

اخیر ي  هد دهروند مصرف نفت طی چن .١)2010، دارگی و گتلی(افزایش یافت ها  انرژي

قیمتی نفـت بـوده اسـت. در زیـر مختصـري بـه       ي ها شوكداراي نوسانات زیادي در اثر 

  شود. می مصرف و قیمت آن پرداخته
  

  
  قیحقیافته هاي ت منبع:

  مصرف نفت -2نمودار

  

هـزار   45587معـادل  ، 2012در سـال   OECDمیزان مصرف نفت کشورهاي عضـو  

درصد کاهش یافته است. در سال  -3/1 حدود 2011بود که نسبت به سال بشکه در روز

کشورهاي اند.  به خود اختصاص دادهدرصد از سهم مصرف نفت دنیا  2/50 حدود 2012

 OECDاز کشـورهاي غیـر    تر بیشهزار بشکه در روز  1400سال  این در  OECDعضو 

  OECDین مصرف نفت در کشورهاي عضو تر بیش 2012. در سال اند مصرف نفت داشته

، هزار بشکه در روز مربـوط بـه کشـورهاي آمریکـا     2458و  4714، 18555ترتیب با به 

. سهم مصرف نفت این کشورها از کـل مصـرف دنیـا بـه     بوده است جنوبیي  هژاپن و کر

مصـرف نفـت کشـور آمریکـا نسـبت بـه سـال        باشد.  می درصد 6/2و  3/5، 8/19ترتیب 

  

 

1- Dargay, Gately 
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درصـد افـزایش  و    3/6اپـن  ژ داشته ولی مصرف نفـت درصد کاهش  3/2 حدود، 2011

  درصد رشد داشته است. 5/2جنوبی هم ي  هکر

  
  قیحقیافته هاي ت منبع:

  قیمت نفت -3نمودار

  

 Dubai ،Brent ،Westشـاخص  متعـددي از جملـه   قیمتـی   يهـا  شاخصبراي نفت 

Texas intermediate  وNigerian Forcadas  پـژوهش   کـه  این با توجه بهوجود دارد که

. طـی  ایـم  هاز شاخص برنت استفاده کرد، باشد می OECDکشورهاي عضو  ي هما در حوز

 هفـت  که به ایم هنفت بودي ها قیمت تغییر شدید در 7ما شاهد  2012تا  1965ي  هدور

 3اي  هقیمت نفـت از بشـک   1973-1974ي ها سال شوك بزرگ نفتی منجر شد. در طی

 14قیمـت نفـت از    1978 -1979ي ها سال دالر رسید. طی 13حدود اي  هدالر به بشک

دالر رسـید. ایـن    14دالر به  27از  1985 – 1986ي ها سال دالر رسید. در 31دالر به 

است که کاهش در قیمت نفت رخ داده و منجر به شوك قیمتی نفت شده است. اي  هدور

 2007 -2008ي هـا  سال دالر رسید. در 28دالر به  17از  1999 -2000ي ها سال طی

 79اي  هقیمت نفت از بشـک  2010 -2011ي ها سال دالر رسید و طی 97ه دالر ب 72از 

 2011نسـبت بـه سـال     2012دالر رسید. قیمت نفـت در سـال    111اي  هدالر به بشک

  رسیده است. 67/111به  26/111از  و درصد رشد داشته 3/0میزان  به
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  نتایج برآورد 

یعنی مدل روند نسـبی   STSMبرآورد تابع تقاضاي نفت با شروع از کلی ترین حالت 

واریانس جزء تصادفی در معادالت سـطح و شـیب   ، صورت گرفته است. در این نوع مدل

�σروند یعنی 
�σو �

آورده شـده اسـت) مخـالف     3.1که در بخش ( 10و  9ي ها هدر رابط �

هم از لحاظ سطح و هم از نظر شیب تصـادفی اسـت. بـرآورد    ، باشند و لذا روند می صفر

و متغیرهـاي توضـیحی    هـا  همختلف تابع تقاضا با در نظر گـرفتن تعـداد وقفـ   هاي  حالت

براي قبول تصادفی بـودن هـر دو    LRهمواره با رد آزمون ، گوناگون در مدل روند نسبی

سطح و شیب روند در مقابل قیودي که حداقل یکی از اجزاء سـطح و یـا شـیب رونـد را     

�σربوطه یعنی ثابت و به عبارتی واریانس جزء تصادفی م
�σو �

   10و  9ي هـا  هرا در رابط �

 عنوان بهتوان مدل روند نسبی را  نمی ییعنهمراه بوده است. ، کنند می معادل صفر فرض

ي هـا  هبراي انتخاب بهترین مـدل از میـان گزینـ   تر  مدل مطلوب برگزید. به عبارت ساده

کنیم. بر اسـاس ایـن    می ستفاده) اLRنسبت راستنمایی (ي  هاز آمار 3موجود در جدول 

تصادفی بودن هر دو جزء روند در مقابل ثابت بودن حداقل یکـی از آنهـا   ي  هآماره فرضی

  شود:  می به شکل زیر تعریف LRشود. نسبت  می آزمون

)14    (  LR =
��.���

���.����
= 0.7276  

  LR =
��� ���������� (��)

��� ���������� (���)
  

قید (ار حداکثر راستنمایی حاصل از برآورد تابع تقاضاي نفت مقید مقد، صورت کسر

دهد و مخرج کسر نیـز مقـدار حـداکثر راسـتنمایی      می در آن اعمال شده است) را نشان

دهد. از آنجا که مقـدار حـداکثر    می حاصل از برآورد تابع تقاضاي نفت غیر مقید را نشان

حاصـل ایـن کسـر    ، لـت غیـر مقیـد اسـت    از حا تـر  کماً راستنمایی در حالت مقید عموم

بـه  ، دباشـ  تـر  نزدیکاز یک خواهد شد. به این ترتیب هرچه این نسبت به یک  تر کوچک

لیکن هرچـه ایـن نسـبت بـه     ، ي برخوردار استتر بیشاین معنی است که قید از اعتبار 

بـا   .)1390، احسـانی زنـوز  ( بدین معناست که قید نـامعتبر اسـت  ، سمت صفر میل کند

، مختلـف بـرآورد تـابع تقاضـا    هـاي   به آزمون نسبت راستنمایی و بر اساس حالـت توجه 

مناسب ترین حالت براي ابرپارامترها ثابت بودن سطح روند و تصـادفی بـودن شـیب آن    

  آورده شده است.  5تشخیص داده شد. نتایج مدل برآورد شده در جدول 
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  OECDرهاي عضو نتایج تابع تقاضاي نفت برآورد شده براي کشو -5جدول 

  سطح احتمال معنی داري  ضرایب برآورد شده  متغیرهاي توضیحی

  LRGP( 46/0  46/3لگاریتم تولید ناخالص داخلی سرانه واقعی (

لگاریتم تولید ناخالص داخلی سرانه واقعی با وقفه 

)LRGP(-1)( 

17/0  92/2  

لگاریتم سري ماکزیمم قیمت نفت واقعی 

)LROPmax( 

28/0-  28/3-  

ریتم سري ماکزیمم قیمت نفت واقعی با وقفه لگا

)LROPmax(-1)( 

23/0-  16/5-  

  -LROPrec( 27/0-  07/3لگاریتم سري افزایشی قیمت نفت واقعی (

لگاریتم سري افزایشی قیمت نفت واقعی با وقفه 

)LROPrec(-1)( 

21/0-  14/2-  

  -LROPcut( 15/0-  08/2لگاریتم سري کاهشی قیمت نفت واقعی (

تم سري کاهشی قیمت نفت واقعی با وقفه لگاری

)LROPcut(-1)( 

11/0  29/2  

  LRDP(-1)( 69/0  49/5واقعی با وقفه (ي  هلگاریتم تقاضاي سران

  Dum( 08/0  18/3متغیر دامی (

  Oxmetrics, Stampمنبع: خروجی نرم افزار 

  

  ابرپارامترها-6جدول

  مقدار برآورد شده  واریانس  اجزاء

  84/3  00000/0  سطح

  -00587/0  000223/0  شیب

  -  00000/1  جزء نامنظم

  روندهمواروغیرخطی  ماهیتروند

  هاي تحقیق منبع: یافته

  

درصـد   5متغیرهاي توضیحی وارد شده در مـدل در سـطح احتمـال    ي  هضرایب کلی

ضرایب برآورد شده بیـانگر کشـش   ، معنی دار هستند. از آنجایی که مدل لگاریتمی است

باشـد. بنـابراین ضـریب     فت نسبت به متغیرهاي مسـتقل مـدل مـی   مدت تقاضاي ن کوتاه

ي آن اسـت کـه اگـر ایـن متغیـر یـک درصـد         متغیر تولید ناخالص داخلی نشان دهنده

درصد در همان دوره افـزایش خواهـد یافـت و در     46/0افزایش یابد میزان تقاضاي نفت 
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یـن متغیـر در حقیقـت    بابد. ضریب ا درصد افزایش می 17/0ي بعد تقاضا به میزان  دوره

باشد. عالوه بر ایـن ضـریب متغیـر     نمایانگر کشش درآمدي کوتاه مدت تقاضاي نفت می

افـزایش  ، ي حداکثريها قیمت قیمت نفت در راستاي تحقق اهداف این مقاله به سه جزء

تر آثار تغییرات قیمت نفت بر  و کاهشی تجزیه شده است که این امر امکان تحلیل دقیق

دهـد    حـداکثري نشـان مـی     آورد. ضریب متغیـر قیمـت   ي نفت را فراهم میمیزان تقاضا

ي اول و  درصـدي تقاضـا در دوره   28/0افزایش یک درصدي این متغیر باعـث کـاهش    

ي هـا  قیمـت  بهبود یا همـان   شود. این امر در مورد قیمت می بعدي  هدرصد در دور 23/0

ي  درصدي این متغیـر در دوره افزایش نفت نیز صادق است بدین صورت که افزایش یک 

دهـد. ایـن    درصد تقاضاي نفـت را کـاهش مـی    21/0ي دوم  درصد و در دوره 27/0اول 

درصـد و در   15/0ي اول  درحالی است که کـاهش یـک درصـدي قیمـت نفـت در دوره     

دهد. این امر در حقیقت حاکی از نامتقـارن   درصد تقاضا را افزایش می 11/0ي دوم  دوره

اي کـه افـزایش    گونه به یش و کاهش قیمت نفت بر تقاضاي این کاال است؛بودن آثار افزا

تقاضاي ناشی از کاهش قیمت نفت تقریبـاً معـادل نیمـی از کـاهش تقاضـاي ناشـی از       

ناپـذیري   ي بـر نظریـه برگشـت   تأییدافزایش مقدار مساوي در قیمت نفت است که خود 

لندمدت از طریق بهبـود کـارایی   در بعمدتاً است. افزایش قیمت نفت بر تقاضاي آن تقاض

گذار  اسـت.  تأثیراي و وسایل نقلیه و جایگزینی آنها با تجهیزات کاراتر  تجهیزات کارخانه

واکـنش  ، ها و تجهیزات غیرقابـل بازگشـت اسـت    ارتقاء کارایی دستگاه که این با توجه به

بـدین  ، ن باشـد آتواند به میزان افـزایش قیمـت    تقاضا به هنگام کاهش قیمت نفت نمی

ي بر کاهش تقاضا در مقایسـه بـا کـاهش    تر بیشي نفت آثار ها قیمت مفهوم که افزایش

د. در همین راسـتا جهـت حصـول اطمینـان از     ه همان میزان بر مقدار تقاضا دارقیمت ب

 tهاي زمانی بهبود قیمت نفـت و کـاهش آن از آزمـون     نابرابري ضرایب متغیرهاي سري

ي برابري ضرایب متغیرهـاي سـري قیمـت     با فرضیه tي  هاستفاده شده است. مقدار آمار

هـاي   مقدار این آماره براي وقفه چنین همبه دست آمده و  -22/7 افزایش و کاهشی برابر

نه تنها ضـرایب خـود   ، حاصل شده است. بنابراین -40/4 الذکر معادل اول دو متغیر فوق

 طـور  بـه آنهـا نیـز بـا یکـدیگر     هـاي   بلکه ضرایب وقفه، متغیرها با یکدیگر نامتقارن است

قیمت نفت بر تقاضا به لحـاظ آمـاري نیـز    ناپذیر معناداري تفاوت دارند. لذا اثر بازگشت 

و درآمـدي تقاضـاي نفـت در     یهـاي قیمتـ   قرار گرفته شـده اسـت. کشـش    تأییدمورد 

مـدت در   اي که کشش درآمـدي کوتـاه   گونه به، مدت بوده است از کوتاه تر بیشبلندمدت 

کشـش  کـه   آن درصد بوده حـال  17/0و  46/0ي قبل به ترتیب برابر  وره و دورههمان د
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مدت سطح تولیـد   است. بدین مفهوم که اگر در کوتاه 032/2درآمدي بلندمدت آن برابر 

 032/2این اثـر در بلندمـدت موجـب افـزایش      ، افزایش یابد یک درصد  ناخالص داخلی

ي هـا  قیمـت  هاي بلندمدت ست که کششدرصد تقاضاي نفت خواهد شد. این در حالی ا

بوده کـه   -839/0و  -548/1، -645/1و کاهشی نفت به ترتیب برابر  افزایشی، حداکثري

ي  یا رابطـه ناپذیر مدت این متغیر حاکی از وجود اثرات بازگشت  هاي کوتاه همانند کشش

درصـدي   با افزایش یک که طوري بهنامتقارن میان قیمت نفت و میزان تقاضا بوده است. 

کاهش خواهد یافت در حالی که با کـاهش   548/1قیمت نفت در بلندمدت میزان تقاضا 

درصد افزایش خواهـد یافـت؛    839/0یک درصدي قیمت نفت میزان تقاضا در بلندمدت 

در زمان ، پذیرند هاي بهبود کارایی که به هنگام افزایش قیمت نفت صورت می هزینه زیرا

بنابراین میـزان تقاضـا بـه همـان نسـبت افـزایش       ، ندیرناپذکاهش قیمت نفت بازگشت 

یابد. به منظور انجام آزمون عدم تقارن از آزمون والد نمی
١
نیز استفاده شـده اسـت. ایـن     

سه گانه در مدل است. با اسـتفاده از  ي ها قیمت آزمون حاکی از تفاوت معنی دار ضرایب

دیگر مـورد  ي ها قیمت سري حداکثري باي ها قیمت برابري ضرایبي  هاین آزمون فرضی

رد شد. نتایج حاصل از آزمون والد به منظور بررسی عدم  فرضسنجش قرار گرفت و این 

، 78/4کـی دو بـه دسـت آمـده بـه میـزان       ي  هتقارن نشان داد که با توجه به مقدار آمار

رد شده و بنابراین اثرات تغییـرات قیمـت   ها قیمت صفر مبنی بر برابري ضرایبي  هفرضی

  باشد.  می بر روي تقاضاي آن نامتقارن نفت

دهـد کـه متغیرهـاي     مـی  بـرازش مـدل نشـان   هاي  بررسی آزمون، 8و  7جداول در 

 درصد از تغییرات متغیر وابسته را توضـیح  93توضیحی وارد شده در توابع تقاضاي نفت 

دهـد کـه    مـی  تشخیصـی در ایـن معادلـه نشـان     هاي  بررسی آزمون چنین همدهند.  می

از غیرنرمـال بـودن و یـا    اي  هنشان چنین همه مشکل خود همبستگی وجود ندارد هیچگون

دیگـر اجـزاء    عبـارت  بـه ناهمسانی در پسماندها و یا خودهمبستگی سریالی وجود نـدارد  

نـد.  دارتصادفی  کامالً يکنند و روند نمی پسماند از هیچ نوع الگوي سیستماتیکی تبعیت

از غیر نرمال بودن پسماندها در مدل وجـود  اي  هشانشنتون ن –بومن ي  هبا توجه به آمار

ندارد. این آماره ترکیبی از معیارهـاي کشـیدگی و چـولگی و داراي توزیـع کـاي دو بـا       

به بررسـی پایـداري ضـرایب بـا     ، هاي انجام شده است. عالوه بر آزمون 2 آزاديي  هدرج

  

 

کنـد و قابـل مقایسـه بـا      مـی  رگرسیون را بررسـی  ي هآزمون والد معنی دار بودن متغیرهاي وارد شده در معادل -1

  باشد. می در رگرسیون معمولی tي هآمار
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رایب پرداخته شـده اسـت. نتیجـه بـدین صـورت بـوده کـه ضـ         CUSUMکمک آزمون 

رگرسیون پایدار بوده است. این امر نشان دهنده آن است که متغیرها به خوبی در مـدل  

متغیر مجازي نیز موجب از بین رفـتن شکسـت سـاختاري در     در نتیجهاند و  لحاظ شده

  پسماندهاي مدل نیز بر این اساس نرمال هستند.  چنین هممدل گشته و 
  

  نتایج آسیب شناسی مدل -7جدول 

  خوبی برازش معیارهاي

  مقدار محاسباتی معیار

p.e.v 00041/0  

R� 93/0  

R�� 70/0  

  ي مدلها هتشخیصی باقیماندهاي  آزمون

  مقدار محاسباتی  آزمون

H(11)1 21/0  

DW2  91/1  

r(1)3  039/0  

Ljung-Box(3)4 )561/0(51/1  

  Oxmetrics,Stampمنبع: خروجی نرم افزار 

  

  هاي مدل مال بودن باقیماندهنرهاي  آزمون - 8جدول 

مقدار محاسباتی   معیار

  پسماندهاي نامنظم

مقدار محاسباتی 

 پسماندهاي سطح

مقدار محاسباتی 

 پسماندهاي شیب

مقدارمحاسباتیپ

  سماندهاي اصلی

  34/1)245/0(  619/0)457/0(  937/0)333/0(  473/0)492/0( چولگی

  61/1)205/0(  082/0)635/0(  065/0)799/0(  022/0)882/0(  کشیدگی

Bowman-
Shenton 

)781/0(495/0  )606/0(002/1  )573/0(442/1  )228/0(954/2  

  Oxmetrics,Stampمنبع: خروجی نرم افزار 

  

 

1- H(11) آزمون ناهمسانی است. این آماره به طور تقریبی داراي توزیع  ي هآمارF(9,9) باشد. می  

2- DW اول است.  ي هبراي خودهمبستگی مرتب واتسون –آزمون دوربین  ي هآمار  

3- r(1)باشد. می اول ي هضریب خوهمبستگی سریالی وقف 

4- Ljung-Box(3)  ي  بر اساس آمارهQ شود. می و با توجه به توزیع کاي دو آزمون  
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  Oxmetrics,Stampمنبع: خروجی نرم افزار 

  OECDروند ضمنی تخمین زده شده براي تقاضاي نفت کشورهاي عضو  - 4نمودار 

  

 4. نمودار استي نفت از نوع روند هموار و غیرخطیماهیت روند ضمنی در تابع تقاضا

که روند متغیر داراي روندي هموار و ، دهد می نشان 1965-2012ي ها سال روند را طی

سطح روندي افزایشی بـا نـرخ    1979تا  1968تقاضاي نفت از سال  زیراغیرخطی است؛ 

با نرخ فزاینده سطح روندي نزولی  1985تا سال  1979از سال  وکاهنده (شیب نزولی) 

اگرچـه تحـوالت مهمـی در     2003تا سـال   1985(شیب افزایشی) داشته است. از سال 

بازارهاي جهانی نفت رخ داده اما تقاضاي آن داراي سـطح رونـدي تقریبـاً ثابـت بـوده و      

شیب روند نیز بر همین اساس داراي نوسانات اندکی حول میانگین صفر داشته است. بـا  

ابع تقاضا به شدت تغییر که تاي  هتوان دریافت تنها دور می روند نیز بررسی نمودار متغیر

 10که علت آن در سـه عامـل اساسـی کـاهش     (باشد  می 1986تا  1979ي  هدور، یافته

 10کـاهش  ، ایـران اسالمی درصدي صادرات کلی طی سه الی چهار ماه به دنبال انقالب 

ي  هفزایش شدید قیمت نفت در بازدرصدي صادرات کلی به دنبال جنگ ایران و عراق و ا

ي  همتغیر مجـازي بـراي دور   عنوان به dumباشد) به همین دلیل متغیر  می مذکورزمانی 

قابـل   ها هدر مدل رگرسیونی تحقیق وارد شده و تغییرات سایر دور 1979 -1986زمانی 

  .اند هي بدون متغیر دامی بودساز مدل

  

  و پیشنهادات يگیر نتیجه - 5

قیمتی و درآمـدي تقاضـاي   هاي  ه تالش شد تا مطلوبترین تخمین کششدر این مقال

تقاضـاي نفـت و بـه کـارگیري روش مناسـب بـراي       ، نفت با معرفی نقش رونـد ضـمنی  
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بازگشت ناپذیري کامل تقاضاي نفت نسبت ي  هفرضی چنین همي آن ارائه شود. ساز مدل

دگان در مواجهه بـا  به تغییرات قیمت آن که موجب عدم تقارن عکس العمل مصرف کنن

شود که براي یکی از مناطق مهم اقتصادي از نظـر تقاضـا بـراي     می تغییرات قیمت نفت

) مورد آزمـون قـرار   OECDکشورهاي توسعه یافته (کشورهاي عضو ي  هنفتیعنی مجموع

گرفت. گفته شد که به غیر از کارایی تکنیکی عوامل دیگـري ماننـد ترجیحـات مصـرف     

جمعیتی و جغرافیـایی  ، اقتصادي مختلفی نظیر تغییرات اجتماعی کنندگان و عوامل غیر

غیر قابل مشاهده بوده و یـا   گذارند که این عوامل معموالً مینیز بر تابع تقاضاي نفت اثر 

در اینجا مفهوم روند ضمنی مطـرح شـده اسـت.    ، بنابراین .ي آنها مشکل استگیر اندازه

ي صحیح آن درمدل باعث تورش دار شدن نادیده گرفتن روند ضمنی و یا عدم مدل ساز

، ي صحیح تقاضـاي نفـت بـا در نظـر گـرفتن رونـد ضـمنی       ساز مدلشود. براي  می مدل

باشـد. بـدین ترتیـب     مـی  )STSMمطلوب ترین متدولوژي مدل سري زمانی ساختاري (

در قالـب مـدل    1965 -2012 ي ي سري زمـانی سـاالنه  ها هتابع تقاضا با استفاده از داد

تـوزیعی تخمـین زده شـده    ي  هخودرگرسیونی با وقفـ ي  هی ساختاري و معادلسري زمان

نفـت تـابعی از سـه سـري قیمـت      ي  هتخمین زده شده تقاضاي سراني  هاست. در معادل

، حـداکثري یـک سـه سـري قیمـت     ي  هبا وقفـ ، افزایش و کاهش قیمت نفت، حداکثري

یک تولیـد ناخـالص   ي  هقفبا و، تولید ناخالص داخلی سرانه، افزایش و کاهش قیمت نفت

یـن  ا باشد. نتایج به دسـت آمـده از   می نفتي  هتقاضاي سراني  هو یک وقف، داخلی سرانه

اثر قیمت نفـت   ی ازبرآورد کامل تواند نمیقیمت نفت ي  هجهت قابل توجه است که تجزی

نبوده است. زیرا ضریب کشش قیمتی در الگوهـایی   OECDبر تقاضا در کشورهاي عضو 

در مورد بحـث  آن به اجزاي  ي بدون تجزیه، نفتي  هنها فقط قیمت مشاهده شدکه در آ

به لحاظ آماري معنی دار نبـوده و یـا قـدر مطلـق آن      معموالً، گیرد می مالك قرار، مقاله

نتایج حاصله ضمن ي  هبسیار نزدیک به صفر است. با تخمین تابع تقاضاي نفت و مشاهد

قیمت حداکثري  تأثیرمتفاوت بودن ، اثرات قیمتی برگشت ناپذیري کاملي  هفرضی تأیید

از حداکثري مشخص شده است. در این  تر کم با اثر قیمت کاهنده و یا قیمت فزاینده اما

سه کشش قیمتی اً طبیعت، قیمت نفت و داشتن سه متغیر قیمتیي  همقاله به دلیل تجزی

افـزایش و  ، ثرحـداک . کشش قیمتی کوتاه مدت سـه سـري قیمـت    وجود داردتقاضا هم 

 54/1، 64/1و در بلندمدت به ترتیب  15/0و  27/0، 28/0کاهش قیمت نفت به ترتیب 

که تقاضا نسبت بـه قیمـت در    استایني  هباشد. ارقام این کشش نشان دهند می 83/0و 

ازاي دو سـري باکشـش اسـت و مقـدار آنهـا در       در بلندمدت بهو   کشش کوتاه مدت بی
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در این مقاله ضریب تولیـد ناخـالص داخلـی    . کشش درآمدي (باشد می تر بیشبلندمدت 

 03/2و  46/0) در کوتاه مدت و بلندمدت به ترتیـب  است سرانه نمایانگر کشش درآمدي

کشش اما  دهد تقاضا نسبت به درآمد در کوتاه مدت بی می به دست آمده است که نشان

اسـت. رونـد ضـمنی در     تـر  بیشباشد و مقدار آنها در بلندمدت  می در بلندمدت باکشش

 باشـد. رونـد مزبـور بـین     مـی  خطی و ماهیت آن هم به صورت هموارتقاضا غیري  همعادل

در اً و در این دوران شدت مصـرف انـرژي عمـدت    افزایشی بوده 1968 – 1979ي ها سال

که علـت آن   بودهنزولی  1979 – 1985ي ها سال بین است این روندحال افزایش بوده 

ي هـا  سـال  نفتی این دوران مانند انقالب ایران دانست. دري ها شوكي  هتوان نتیج می را

) کـه  2001یازدهم سـپتامبر  ي  ههمانند حادث(با وجود تحوالت مهمی  1985 – 2003

ثـابتی بـوده اسـت.    اً داراي سطح رونـد تقریبـ  نفت تقاضاي ، رخ داد در بازار جهانی نفت

ی بوده و در نهایت بعد از سـال  افزایش، سطح روند 2003 – 2007ي ها سال سپس بین

) تقاضا سطح روند 2008 - 2009مانند بحران مالی آمریکا (یی ها شوكبه دلیل  2007

 نزولی دارد. 

دالر در  79اي  هقیمـت نفـت از بشـک    هکه در چند سال اخیر مشاهده شد طور همان

د با به بع 2013رسید و سپس از سال  2011دالر در سال  111اي  هبه بشک 2010سال 

 دالر رسـید  70از  تـر  کـم اي  هدالر به بشک 108اي  هکاهشی ناگهانی مواجه شد و از بشک

روند تقاضاي نفـت سـیر   ، با وجود این کاهش محسوس در قیمت نفت .)2014، بی پی(

 2012نسبت به سال، 2013صعودي چندانی را طی نکرد. تقاضاي جهانی نفت در  سال 

 درصـد  -OECD  4/0ته ولـی در کشـورهاي عضـو   رشـد داشـ   درصد 4/1تنها به میزان 

دالئـل عـدم افـزایش تقاضـا در ایـن دوره شـامل        .)2014، بی پـی کاهش داشته است (

اسـتفاده  ، افزایش کارایی از طریق بهبـود تکنولـوژي  ، وضعیت نا به سامان اقتصاد جهانی

توسـط   ها سوختحده آمریکا و استفاده از سایر تنفت در ایاالت مداخلی از منابع  تر بیش

اثــرات بســیار عمیقــی بــر کشــورهاي ، مصــرف کننــدگان اســت.  کــاهش قیمــت نفــت

گذاشـته اسـت. کـاهش    ، دارنـد  نفـت ي نفت که وابستگی زیادي بـه درآمـد    صادرکننده

تریلیون  5/1ماه اخیر درآمد تولیدکنندگان نفتی دنیا را  5درصدي قیمت نفت خام در 4

مجبور بـه کـاهش مخـارج خـود      این کشورها ،دالر کاهش داد و به دنبال کاهش درآمد

اروپا و ژاپن کـاهش قیمـت نفـت    ، نفت مانند آمریکا ي شدند. براي کشورهاي واردکننده

درصـدد تشـویق مصـرف کننـدگان داخلـی       چنان همها  آناتفاقی خوشایند است. گرچه 

فقـط  ، قیمـت نفـت   منظـور افـزایش   هشان براي مصرف درست و بهینه هستند. بـ  جوامع
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توانند فروش خود را کـم   میعربستان و کویت ، عربیي  ههایی همانند امارات متحدکشور

رود اما سایر صادرکنندگان که وابستگی زیادي به درآمـد نفتـی    کنند تا قیمت نفت باال

کاهش قیمت نفت بر شرایط اقتصادي نسـبت  قادر به این کار نیستند. تأثیر تداوم  دارند

ران و مصرف کنندگان به شرایط دائـم  گذا سرمایهزیرا  استتر بیشبه حالت موقت خیلی 

کاهش قیمت بر روي پیشرفت اقتصادي تنهـا بـه    تأثیردهند.  می ي نشانتر بیشواکنش 

. شـود  نیـز مربـوط مـی   وابسته نیست بلکه به دالیل این کاهش آن موقت یا دائمی بودن 

ات آن بـا حـالتی کـه    تـأثیر اگر کاهش قیمت به دلیل کاهش تقاضا باشد ، عنوان مثال به

اثـرات ایـن    چنـین  هـم کاهش قیمت به دلیل افزایش عرضه باشد بسیار متفاوت اسـت.  

چگونه با این کاهش قیمت  که این وبستگی داردبه شرایط داخلی کشورها کاهش قیمت 

  ١ي برخورد کنند.گذار از لحاظ مالی و سیاست

شـود اگرچـه    یمـ  کاهش قیمت نفت به طور کلی باعـث پیشـرفت اقتصـاد جهـانی     

کــه گفتــه شــد تغییــرات از کشــوري بــه کشــور دیگــر متفــاوت اســت امــا  طــور همــان

دهد که اگر کاهش قیمت در همین سطح بـاقی بمانـد    می تاریخی نشانهاي  همبستگی

احتمال افزایش تقریبا یک درصدي تولید ناخالص داخلی وجود دارد
٢

  .  

  

  پیشنهادات سیاستی

سـطح  ین تـر  بـیش ین منبع انرژي اسـت کـه هنـوز    رت مهمباید توجه داشت که نفت 

تـا  ، هاي آژانس بین المللی انـرژي  بینی طبق پیش را به خود اختصاص داده است.مصرف 

. یکـی از  خـواهم بـود  تر بیشانرژي هاي  از دیگر حاملچنان  هممصرف نفت  2020سال 

ن توانـد اهمیـت بـاالي نفـت در بـی      مـی  دالئل بی کشش بودن تقاضا نسبت بـه قیمـت  

شود افزایش قیمت نفت اثر باالیی بر کاهش مصـرف   می انرژي باشد که باعثهاي  حامل

نداشته باشد. از طرف دیگر سیاست افـزایش قیمـت نفـت در بلندمـدت هـم منجـر بـه        

بر کاهش مصـرف   همشود و  می بر کاراتر از وسایل انرژيي  هپیشرفت تکنولوژي و استفاد

باعث کاهش واردات و کاهش آلودگی محیط زیست  خود مسئلهگذارد و این  می نفت اثر

و تقاضـاي نفـت   ي  هشود. بنابراین با توجه به روند فزایند می OECDدر کشورهاي عضو 

سیاست افزایش قیمت ، نیاز به کنترل و کاهش آن به دلیل آثار منفی و مصرف باالي آن

  

 

1- Montary Policy Report, February 2015. (www.riksbank.se/en/) 
2- Based on Calculation in World Bank (2015),” Global Economic Perspectives Having 

Space and Using it”. A World Bank Group Flagship Report, January 2015. 
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ي گیـر  ه کـار بـ  چنـین  هـم شـود و   می نفت به مقدار واقعی آن به صورت تدریجی توصیه

جدیـدتر در  ي هـا  تکنولـوژي توانـد بـه صـورت اسـتفاده از      مـی  قیمتـی کـه  سیاست غیر

جـایگزین بـا   هـاي   از انـرژي  تـر  بـیش ي  هو منابعی با کارایی باالتر و یا استفاد ها هکارخان

  د.  اعمال گردتر کم آالیندگی
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