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و اثر آن در  OECDسوختی دربازار انرژي  بین سازي جایگزین
(با  زار صادرات نفت خام ایران و اوپکپذیري و پویائی با نوسان

 )OECDها در  نگاهی به آینده تحوالت سهم سوخت

  تیمور محمدي
  دانشیار اقتصاد دانشگاه عالمه طباطبایی

  حمید آماده
  استادیار دانشگاه عالمه طباطبایی

  فریدون برکشلی
  المللی عضو هیأت علمی مؤسسه مطالعات بین

  ١داریوش وافی نجار
المللی انرژي و دانشجوي دکتراي اقتصاد نفت و گاز  موسسه مطالعات بین عضو هیأت علمی

  دانشگاه عالمه

   12/02/95تاریخ پذیرش:     05/11/94تاریخ دریافت: 

  چکیده
در  و بـرق  سـنگ تقاضاي نفـت، گـاز، زغـال   با استفاده از الگوي الجیت خطی پویا در این مقاله 

-2012بـراي دوره  سازي آنها بـر یکـدیگر    رات جایگزینبا در نظر گرفتن اث OECDعضو  هاي کشور
بـا بکـارگیري شـاخص    زار صادرات نفت خام ایران و اوپـک  و اثرات آن بر با زده شده نتخمی 1960

والت آینـده تقاضـاي   تحـ  ،بـا تـدوین سـناریو   گردد. در ادامه  ) بررسی میMSIثباتی سهم بازار ( بی
   د.وش می  بینی پیش OECDدر  2013-2025دوره ي انرژي طی ها حامل
، SUREتخمین مدل الجیت پویاي خطی با اتکا به سیسـتم معـادالت سـهم سـوخت و روش      

میان نفت، گاز، زغال و الکتریسـیته   OECD هاي کشور سوختی در سازي بین براي بررسی جایگزین
دارنـد.   ر کوتاه و بلندمدت با نفـت و سپس گاز بیشترین شدت جایگزینی را دبرق دهد که  نشان می

 MSIها بر بازار صادرات نفت خام ایران و اوپک، با تصریح مـدل   سازي بررسی اثر این جایگزین نتایج
هـا در نوسـان    سازي دهد که این جایگزین ها در مدل، نشان می و ورود سهم سوخت OECDدر بازار 

یـک بـازار    ز نظـر رقابـت  ابه این بازار مؤثر بوده و لذا این بازار سهم صادرات نفت خام ایران و اوپک 
نشـان   2013-2025هریـک از معـادالت سـهم سـوخت بـراي دوره        بینـی  رود. پیش بشمار می پویا
امـا از   ،هـا دارنـد   دهد که نفت و گاز از نظر مقداري همچنان سهم غالب را در میان سایر سوخت می

زمـانی کـه شـوك     . همچنـین به خود اختصاص داده استباالترین سهم را  برقاي،  نظر سهم هزینه
این نوسان با توجه به عالمت هر یـک از سـهم    ،گردد می ي انرژيها حاملقیمتی سبب نوسان سهم 

بـا ضـریب مثبـت و     برقاین واکنش براي سهم نفت و  ،در مدل، واکنش نشان خواهد داد ها سوخت
  .گذارد میتأثیربراي سهم گاز با ضریب منفی بر نوسان سهم بازار ایران و اوپک 

 JEL :Q41, Q47, D24, L10بندي  هطبق
، صادرات نفـت  MSIبینی، مدل  سوختی، مدل الجیت پویا، پیش بین سازي جایگزین :کلید واژه

    OECDخام ایران و اوپک، 

  

 

 نویسنده مسئول -1



  1395 تابستان/ 49 ي / شمارهدوازدهمي مطالعات اقتصاد انرژي/ سال  نامه فصل  2

 
 

  مقدمه -1

مـورد    پیش ها سالسوختی از جمله مسائلی است که از   بین  موضوع جایگزین سازي

یکی از دالیل این توجـه نقـش کـه نفـت در     اران بوده است. گذ سیاستو  محققانتوجه 

توان هیچ کاال یـا خـدماتی را یافـت     د. امروزه تقریباً نمیباش میزندگی و اقتصاد کشورها 

، انـرژي  بـرق ، سـنگ  بهره باشد. نفت، گـاز، زغـال   که از انرژي در اشکال مختلف خود بی

در  ند کـه یـا  همـه از اشـکال مختلـف انـرژي هسـت      .... خورشیدي، باد، آب، ژئوترمـال و 

ند. در ایـن میـان   شـو  استفاده مـی و  تولیدطبیعت وجود دارند و یا طی فرآیند مشخصی 

چنـد  هاي ذاتی و ظاهري آن (سیالیت و قابلیت حمل آسـان) طـی    نفت به جهت ویژگی

کننـده   هاي تولیـدي و تجـاري و مصـرف    دهه اخیر همواره مورد توجه کشورها و شرکت

) از مجمـوع کـل انـرژي    EIA ،2015( 2012در سـال  ار بر اساس آمـ انرژي بوده است. 

 33درصد (معـادل   36بیش از  )میلیارد بشکه معادل نفت خام 91.335(تولیدي جهان  

 ،میلیارد بشکه) مربوط به نفت بوده است. براي کشور ما که یک کشور صـادرکننده نفـت  

 منظـور  بـه  هـاي جـایگزین آن   شرایط بازار جهانی نفت و همچنـین بـازار سـایر سـوخت    

در اوپک است. اي برخوردار  ویژهاهمیت  از ریزي براي تولید و صادرات این سوخت برنامه

گذار بوده است. بررسی روند صادرات نفـت ایـران   تأثیرکننده و  مجموعه بازار نفت تعیین

بیشـترین سـهم صـادرات نفـت خـام ایـران بـه         1994  سالدهد که تا قبل از  نشان می

حجم صادرات نفـت خـام    اختصاص داشته و پس  از آن به مرورربی کشورهاي اروپاي غ

 تشـدید بـه دنبـال    2012ي کـه تـا سـال    طور هایش یافته، بایران به آسیا و پاسفیک افز

ده اسـت. ایـن تغییـر جهـت     رسـی درصـد   87این سهم به  ،ایرانعلیه  هاي نفتی  تحریم

دو دهـه اخیـر    ویـژه طـی   بـه اگرچه براي اوپک نیز اتفاق افتاده امـا شـدت آن    ،صادراتی

  ). OPEC ،2015تر از ایران بوده است. ( مالیم

آن بر تولید و صادرات نفـت ایـران یکـی از     تأثیرسازي براي نفت و  اهمیت جایگزین

زي براي تولیـد و  ری تواند در برنامه مسائلی است که بررسی روند و آگاهی از شدت آن می

در ایـن مقالـه   دلیل باشد. به همین  فیدیار مها در کشور بس ر سوختصادرات نفت و سای

خـاص   طور بهو جهان صادرات و واردات نفت  ،در ضمن مروري بر وضعیت تولید، مصرف
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OECDسـوختی در کشـورهاي    سازي بین ، به بررسی جایگزینOECDاوپک و  ،ایران
و  1

دالت در قالب سیستم معا OECDآن بر نوسان سهم صادرات نفت ایران و اوپک به  تأثیر

مبناي مدل الجیت خطی پرداخته خواهد شـد. همچنـین بـراي تبیـین     رسهم سوخت ب

کـه در   MSI(2( نوسان سهم صادرات نفت ایران و اوپک از شاخص بی ثباتی سـهم بـازار  

د، استفاده خواهد شـد. در نهایـت بـا    باش میادبیات این قبیل مطالعات نیز شناخته شده 

هـا بـراي دوره    بینی سهم هریـک از سـوخت   ا با پیشتدوین سناریو براي متغیرهاي برونز

  بررسی خواهد شد.  OECD در کشورهاي وضعیت آنها در آینده انرژي 2025-2013

  

  مبانی نظري و مطالعات انجام شده -2

توابـع سـهم   سازي بـین سـوختی از    معموالً در مطالعات براي تحلیل اثرات جایگزین

و توابـع الجیـت    3مبتنی بر توابع ترانسـالگ  د که به دو صورتشو ها استفاده می سوخت

خطی
4

  .  شود می، انجام 

مدل الجیت که اولین بار براي استفاده در تخمین معـادالت سـهم سـوخت در سـال     

براي رفع برخی از مشکالت توابع ترانسالگ معرفی گردید، از   5توسط کانسیداین 1984

داین و وردار است. مطالعات کانسیبرختر ضرایب  در تخمین دقیقویژه  بهمزایایی بیشتري 

مانت
6
) و 1995( 7) و نتایجی تکمیلی که توسط کالیفتون1990داین () و کانسی1984( 

د کـه مـدل الجیـت خطـی پویـا نسـبت       آمد نشان دادن دست به) 2003( 8اورگا و والترز

بـراي   تـري برخـوردار بـوده و    شکل پویاي مدل ترانسالگ از نتـایج اسـتوارتر و مـتقن    به

  هاي تعدیل پویا از کارآئی الزم برخوردار است.  تفاده در مکانیسماس

  

 

1- Organization for Economic Cooperation and Development 
2- Market Share Instability 
3- Translog model 
4- linear logit model 
5- Considine  
6- Considine & Mount 
7- Clifton 
8- Giovanni Urga & Chris Walters 
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) یـک مـدل تقاضـاي نهـاده الجیـت خطـی (تیـل        1985کانسیداین (نظر بر اساس 

سهم هزینه بـا اسـتفاده از مـدل الجسـتیک زیـر       Nاي از  توان با مجموعه ) را می1969

  1آورد: دست به
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  گردد و در آن: تایی از معادالت سهم هزینه ارائه می Nکه براي ارائه یک مجموعه 

Si  =(PiXi  /C) داریـم:    2اساس لم شـفارد باشد زیرا بر می�
��

���
� =  Si. بنـابراین  ��

نیـز بـه ترتیـب قیمـت و      Xiو  Pi امین نهـاده و iکل تخصیص داده شده به  سهم هزینه

نهـاده و   nهـاي   نیز تابعی از قیمـت  wiنهاده و  Nهزینه کل  C .باشد ام میiمقدار نهاده 

 است که در شرایط پویا معادله آن به صورت ذیل خواهد بود:  Yسطح ستانده 
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هاي ناشـناخته هسـتند، بنـابراین در ایـن مـدل       پارامتر �و  ��و  ���و  ��که در آن 

. هاي تئوریکی غیر ضـروري مبراسـت   یدگیهاي قیمتی، ساده بوده و از پیچ تبیین کشش

��هـا (  براي هریک از سهم
∗, ��

∗, … . , ��
 صـورت  بـه تـوان   هـاي قیمتـی را مـی    )، کشـش ∗
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  خالصه خواهیم داشت: طور به )2که با توجه به رابطه (

)4  (  ∈��= ��� − ∑ ��
∗�

��� ���      

) تـابعی خطـی از   2آمـده از رابطـه  (   دسـت  بـه هـاي   الزم به ذکر اسـت کـه کشـش   

ــذا  پارامترهــاي ناشــناخته هســتند. ــر اینکــه Siامــین ســهم هزینــه ( iل ) اشــاره دارد ب

�� = ��(
�

��
تـوان بـا    امین نهاده را میiهاي مستقیم قیمتی براي  بدین ترتیب کشش و (

  

 

هـا (مشـکلی کـه در     تضمین غیر منفی شدن سـهم سـوخت   -1تبدیل الجستیک به سه دلیل انجام شده است:  -1

تـر از   تضمین بـزرگ  -2نسالگ وجود داشت) و ) با استفاده از تابع هزینه ترا1977هاي گریفین و پیندایک ( مدل

 داد خواهـد  دست بهی را یها معادالت کشش ،نتایج حاصل از این سیستم -3 و ها یک نشدن مجموع سهم سوخت

و همچنـین متقـارن بـودن    باشـد   میکشش قیمتی، براي هر نهاده برابر با صفر  Nکه بر اساس آن مجموع سهم 

∑(هاي جایگزینی و سهمی متقاطع  کشش e��
�
��� = 0, ∈��=∈��, σ�� = σ�� (( شود. نیز تضمین می  

2- Shephard's Lemma 
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ذیـل   صـورت  به) 4) و (3(رابطه در  ��∋و  ��∋هاي سهمی   استفاده از لم شفارد و کشش

 آورد: دست به
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  هاي متقاطع قیمتی عبارت خواهند بود از: و کشش
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سهمی متقـاطع آن،    یعنی کشش قیمتی متقاطع براي هر کاال عبارت است از کشش

) 2ده است. اگـر ضـرایب قیمتـی معادلـه (    نموتغییر  آن اي که قیمت سهم نهاده عالوه به

���صورت  به
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بـا تبـدیل معادلـه     )،N=4() را براي چهار سـوخت،  1(رابطه الجیت خطی ارائه شده در 

سهم، به نسبت سهم، (در این حالت به جاي چهار معادله سه معادله خـواهیم داشـت) و   

  در شرایط پویا به صورت  سیستم معادالت سهم سوخت ارائه داد:
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اسـت. بـراي   همـان نـرخ تعـدیل پوی    �ضـریب   ،ر سیستم معادله پویاي فـوق البته د

 )��∋=��∋قیمتی و متقاطع با در نظر گـرفتن شـرط تقـارن (    -هاي خود محاسبه کشش

���جاي  هتوان ب می
اي آنهـا در دوره زمـانی    ) از میـانگین نمونـه  7در سیستم معادالت ( ∗
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هاي بلندمـدت قیمتـی و متقـاطع و     کشش نمود بنابراین براياده ) استف̅��مورد بررسی (

  ) خواهیم داشت:  �با در دست داشتن ضریب تعدیل ( ،ها jو  iبراي تمامی 

)8(              ���
�� = ���

∗ /(1 − �)   

هـا در معـادالت    جاي وقفه سـهم  به ها)  ها (سوخت از وقفه مقادیر نهاده علت استفاده

گردد که نـرخ تعـدیل پویـا کمتـر از      ها سبب می این است که استفاده از سهم )7ي (پویا

) در نهایت با توجه به رابطه کشش متقاطع و خود 1989، 1حد تخمین زده شود (هوگان

خالصه بـراي کشـش جـایگزینی خـواهیم داشـت (کانسـیداین        طور به )6) و (5قیمتی (

1984:(  

)9(  ��� =
���

��
         � ≠ �                                    

تـر   د بـه دلیـل پیچیـده   دو نهاده (سوخت) وجود داشته باشـ  و در زمانی که بیشتر از

) 1967( 2توان از کشـش جـایگزینی موریشـیما    می ،ها شدن روابط جایگزینی میان نهاده

  ستفاده کرد:ا

)10(  ���
� = ������ − ���� = ��� − ��� 

هـاي آلـن از    کشش در مقایسه باها  گیري از نسبت قیمت بهرهدلیل  بهکه این کشش 

هـا بـر    اثـر نسـبی قیمـت    ،دقت باالتري برخوردار است زیرا در صورت تغییر یک قیمـت 

  گیرد.   تقاضاي سوخت را در نظر می

هـاي   محـدودیت  یک مدل الجیت خطی بـا ) نشان داده که 1984( دانمطالعه کانسی

کننده شـرایط   تأمینتواند براي تصریح سیستم معادالت سهم هزینه که  مرتبط با آن می

) بـا اسـتفاده از   1995کالیفتـون ( یـرد.  گمورد اسـتفاده قـرار    است،اقتصاد نئوکالسیک 

در تقاضاي انرژي بخش صـنعت  مدت و بلندمدت  قیمتی در کوتاه هاي خود کششبرآورد 

معتقد است این مـدل نسـبت بـه مـدل      کار او را تکمیل نمود. وي کاایاالت متحده آمری

باشـد   مـی هاي باالتري همانند همسانی، تقعر و تقارن کلی برخوردار  ترانسلوگ از ویژگی

 ،. وي نشان داد در زمان تغییر قیمـت شود نتایج دقت باالتري داشته باشد که موجب می

  

 

1- Hogan 
2- Morishima [Mundra, K. and Russell R.R. (2004) and Jing Zhong, (2012)] 
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رخ رصــد تعـدیالت در ســال دوم  د 50درصـد تعــدیالت در همـان سـال و     30کمتـر از  

) در مطالعـه  1977چیزي است کـه پینـدایک (   اي، کمتر از آن این واکنش وقفهدهند  می

  خود به آن رسیده بود. 

تـوان بـه    مـی  هکه با استفاده از مدل الجیت خطی انجام شد تحقیقات مشابه دیگراز 

سـوختی   زي بینسا جایگزین. وي ) اشاره کرد2010( 1جس استین باکس جوجنی مطالعه

 هاي انـرژي  براي نهادهو با استفاده از مدل الجیت خطی اي انگلیس  را در صنایع کارخانه

دارنـد   کـاربرد هایی کـه فقـط در فرآینـد گرمـایش      براي سوخت کلی و همچنین طور به

  . نموده استمحاسبه طور خاص  به

کـرد. وي نتیجـه   ) اشـاره  1383بهبهانی فرد (مطالعه توان به  می نیزکشور در داخل 

باشد که البته ایـن   سنگ و برق می هاي نفتی، زغال گیرد گاز طبیعی جانشین فرآورده می

  تر است....  جانشینی در ارتباط با زغال سنگ قوي

رتیس و لاي است که توسط سـ  مطالعه ،انجام شده در این زمینه هاي پژوهشاز دیگر 

آنهـا بـا اسـتفاده از تـابع هزینـه       . در ایـن مطالعـه  صورت گرفته است) 2010(2همکاران

ی طسوختی براي آمریکا را  هاي بین نهاده ،هاي جزئی، آلن و موریشیما کشش ،ترانسلوگ

نمودند. آنها در بررسی رابطه جایگزینی و مکملـی بـین     محاسبه 1960-2007ي ها سال

نفتـی و   هاي به این نتیجه رسیدند که فرآورده برقو سنگ هاي نفتی، گاز، ذغال  فرآورده

راي رابطـه جـایگزینی بـا یکـدیگر     هـا دا  سایر سوخت بوده امامکمل ضعیف سنگ ذغال 

  ند.باش می

ها بر بازار صادرات  نفت ایران  سازي جایگزین تأثیرکه ذکر شد براي بررسی   طور همان

اساس آنچـه گفتـه شـد، یکـی از     برکنیم.  استفاده می MSIاز شاخص  OECDکشور در 

اتفـاق  تحـوالت سـهمی اسـت کـه      ،سوختی در بازارهـا  سازي بین ینتبعات اصلی جایگز

بخشی از تقاضـاي   رود میگردد انتظار  . وقتی سوختی جایگزین سوخت دیگر میافتد می

ها به همراه رقابت حاکم بـر   طرف سوخت دیگر گرایش یابد و این جایگزین سازي هبازار ب

. گـردد رکنندگان آن کاال به آن بازار کنندگان یا صاد بازار جهانی، سبب تغییر سهم تولید

 نـوآوري  و بـازار  بین سـهم  نظري رابطه بررسی به که نظري مطالعات ینتر مهم جمله از

  

 

1- Jevgenijs Steinbuks 
2- Selertis et al 
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 که دهد می نشان این مطالعه، .) اشاره نمود1975( 1نیدهام مطالعه به توان می پردازد، می

 رقیـب،  بنگـاه  بازار با سهم و مستقیم رابطه بنگاه خود بازار سهم با بنگاه تحقیقات شدت

ین نمـاد تحـوالت   تـر  مهـم  تحـوالت سـهم سـوخت    ،در بازار انـرژي  .دارد معکوس رابطه

 رابطـه اخیـر   اساس بر عبارتی باشد. به هاي نو در این بازار می یکی و ظهور انرژيژتکنولو

، اساسـاً بایـد شـاهد افـزایش     اسـت  معروف نیدهام مدل به صنعتی اقتصاد ادبیات در که

هاي مربوط به تحقیق و توسـعه   هاي جدید در بازار انرژي باشیم، زیرا هزینه سهم سوخت

که در بازار انرژي به جهت حساسیت باالي انرژي در اقتصاد و توسعه کشـورها، معمـوالً   (

 هاي جدیدتر سوخت سهم دشو ، سبب می)هاي دولتی نیز همراه است با تشویق و حمایت

ها در بازار انرژي از یـک ضـرورت بنیـادین نشـأت      کنشالبته این وا .افزایش یابددر بازار 

گیرد و به همین دلیل نیز مصرف کننده انرژي به دنبال منابعی است که از ماندگاري  می

زایی بیشتري برخوردار باشد زیـرا تنهـا در ایـن صـورت      باالتر و در عین حال توان انرژي

توانـد بـه    پـذیري آن مـی   و پایان هاي ناشی از کمبود یا نبود انرژي است که با رفع تهدید

امنیت انـرژي مـورد نیـاز در آینـده،      تأمینسطح باالتري از اطمینان و رضایت خاطر در 

  دست یابد. 

 و تـوان در کارهـاي هیمـر    ثبـاتی سـهم بـازار را مـی     اولین مطالعـات مـرتبط بـا بـی    

سـهم بـازار    ثبـاتی  دو از رابطه زیر براي بیـان بـی   این .) مالحظه کرد1962( 2پاشینگیان

  اند: استفاده کرده

)11(  ������ = |���� − ������|    

 3باشـد. رابطـه فـوق معیـار مطلـق      مـی  tدر زمان  iسهم بازار کاالي  MSitکه در آن 

 بـازار را   سـهم  ثباتی بی گیري اندازه شاخصپاشینگیان  و ثباتی سهم بازار است. هیمر بی

در واقـع نمایـانگر مقـدار     �����کننـد. شـاخص    می تعریف رقابت پویایی معیار عنوان به

 ثبـاتی  بـی  گیـري  انـدازه  نسبی معیار باشد. می tدر زمان  iثباتی کاال یا شرکت  مطلق بی

  :شود می تعریف زیر صورت بهنیز  بازار سهم

)12(  ������ = |(���� − ������)/������|                           
  

 

1- Needham  
2- Hymer & Pashigian  
3- Absolute Index 
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در برخـی   محاسـبه گـردد.   t-1یـا    tتوانـد بـراي    البته معیار فوق بسته به تعریف می

از اختالف سهم بازار شـرکت در   tثباتی سهم بازار در زمان  مطالعات نیز براي محاسبه بی

t+1  وt  1962 ،اند (هیمر و پاشینگان استفاده کرده.(  

RMSIشاخص 
1

م بازار است و بسته بـه سـاختار بـازاري کـه     ثباتی سه نرخ مطلق بی 

نمونـه در بسـیاري از    طور به متأثر از عوامل مختلف است. ،کند شرکت در آن فعالیت می

توانـد سـهم    داننـد کـه مـی    تحقیق و توسعه را عاملی مـی  هاي مطالعات نوآوري و هزینه

 و سـانین هـاي   هشپژوثباتی آن باشد ( قرار دهد و عامل بی تأثیرشرکت را در بازار تحت 

 ؛2008، 5والچوپولـو  و متوپولـوس  ؛2005، 4لیمـا  رزنده و ؛2007 ،3کانتر ؛2007 ،2زاناج

ثبـاتی   اند که به بررسی این نقـش در بـی   از جمله مطالعاتی بوده 2009، 6ورساول و رابل

را  و آن  گر به نقش تبلیغات اهمیت دادهبرخی دی .اند) سهم بازار کاالهاي مختلف پرداخته

 و تـوان بـه: کـاتو    انـد (از جملـه مـی    ها دانسته ثباتی سهم بازار شرکت در بی یامل مهمع

 2002،  8هاي ایتالیا، کلـی  براي بانک 2008،  7ژاپن، گیانتی اي کارخانه صنایع هونژو در

 دخانی صنایع در بازار سهم بر تبلیغات ايه هزینه بلندمدت و مدت کوتاه تأثیربا بررسی 

هـاي ناشـی از    صرفه ،د) تعدادي از مطالعاتنمواشاره  2003،  9سیوکیس و ، لیواندونزي

)، برخـی دیگـر بـه نقـش     1998 ،10اند (مازوکاتو ثباتی بازار مؤثر دانسته مقیاس را در بی

 )2010، 11همکـاران  و (کنزلمن ختهاثباتی سهم بازار پرد در بی بازار تنظیم يها سیاست

 عملیاتی هاي هزینه وري بنگاه و متغیرهايآ سود ، به عواملی نظیر میزاندیگرمطالعات و 

 ). 2010، 12همکاران و اند (تانگ توجه داشته بازار سهم بر سرمایه شدت و

  

 

1- Restricted Market Share Instability  
2- Sanin and Zanaj 
3- Contner  
4- Resende and Lima  
5- Matopoulos and Valchopoulou  
6- Ruble and Versaevel 
7- Giannetti  
8- Kelly  
9- Liu and Siokis  
10- Mazzucato  
11- Konzelmann et al 
12- Tung et al 
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با توجه به اینکه در حال حاضر فقـط تغییـرات سـهم صـادرات نفـت ایـران در بـازار        

ثباتی سهم بازار براي صـادرات نفـت    توان مدل بی می استمورد نظر  OECDکشورهاي 

  صورت ذیل ارائه داد:   بهرا  OECDایران به 

MSIot=f(D(qo_Iran),AD(ln(S1/S4)), AD(ln(S2/S4)), AD(ln(S3/S4)), DUM1, 

DUM2,..)  )13(  

قـدرمطلق تغییـرات سـهم صـادرات نفـت ایـران در بـازار          MSIotکه در رابطه فـوق  

و   AD(ln(S1/S4)), AD(ln(S2/S4))باشد. هر یـک از   می tدر زمان  OECDکشورهاي 

AD(ln(S3/S4)) ها در معادالت سهم  به ترتیب قدرمطلق تفاضل سهم هر یک از سوخت

متغیرهاي موهومی  DUM2و  DUM1همچنین متغیرهاي  1.باشند ) فوق می7سوخت (

هاي ناشی از جنگ   ثباتی هاي اقتصادي، تحریم یا بی بحران ،هاي قیمتی هستند که شوك

  . یا انقالب در بازار نفت است

ـ  7معادله فوق به صورت همزمـان بـا معادلـه پویـاي (     ظـاهر   ه) و از روش معـادالت ب

هـا بـر    ) تخمین زده شده تـا اثـرات تغییـر همزمـان سـهم سـوخت      SURE( 2غیرمرتبط

تغییرات سهم صادرات محاسبه گردد. در ادامه پس از بیان روش تخمین و ویژگـی دوره  

  ل پویا ارائه خواهد شد.  نتایج تخمین مد ،هاي مورد استفاده داده و

  

  هاي مورد استفاده روش تحقیق و داده -3

یـا   SURE) از روش 7شـد بـراي تخمـین سیسـتم معـادالت (      گفتـه  طورکـه  همـان 

ها بـه   سهم ،د. زیرا در این سیستم معادالتگرد میمعادالت به ظاهر غیر مرتبط استفاده 

کاالي  يکاال تغییر کند تقاضاظاهر مستقل از یکدیگر هستند اما در واقع اگر قیمت یک 

مرتبط اولین بـار  ظاهر غیر هالشعاع قرار خواهد داد. معادالت رگرسیونی ب دیگر را نیز تحت

 بـوده  شکل تعمیم یافته مدل رگرسیون خطی که) ارائه گردید 1962( 3توسط آمولد زلنر

 طور به که متشکل از چند معادله رگرسیونی است که هریک با داشتن متغیر وابسته خود

کنند. هـر معادلـه، یـک     نزا تبعیت میاي از متغیرهاي توضیحی برو بالقوه نیز از مجموعه
  

 

غیر مطلق نیز استفاده کرد اما چون این شاخص بیانگر پویاي بازار اسـت   صورت بهتوان  را می MSIنسبت  البته -1

  سهم بازار کافی است. صرف تغییرات

2- Seemingly Unrelated Regression  
3- Amold Zellner 
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چنــین  .مســتقل تخمــین زد طــور بــه تــوان آنــرا خطــی معتبــر اســت و مــی رگرســیون

زیـرا  در   ،را ندارنـد  SUREهـاي   هایی اگرچه سازگار هستند اما کـارائی تخمـین   تخمین

SURE شود. تنها  اجزاء خطا نیز در تصریح معادالت وارد می کواریانس-ماتریس واریانس

 دست بههاي  ) معادل با تخمینOLS( 1هاي حداقل مربعات معمولی تخمین ،در دو حالت

خطا در معادالت مختلف با یکدیگر در  ياست: یکی زمانی که اجزا SUREآمده از روش 

را در سمت راسـت معادلـه   ها  مجموعه رگرسیون ،ارتباط نباشند و دیگر اینکه هر معادله

هـا نخواهـد    تفاوتی در تخمین SUREیا  OLSنیز داشته باشد. در این صورت استفاده از 

  داشت. 

بـراي قیمـت    -1به دو طریق عمل شـده اسـت:   نیز بینی متغیرهاي برونزا  براي پیش

کننده شناخته شده جهانی نظیـر بانـک    بینی نفت و تولید ناخالص داخلی از مراجع پیش

هـا   بینی قیمت سایر سـوخت  براي پیش -2استفاده شده است.  OECDنی و سازمان جها

ها با قیمـت نفـت اسـتفاده شـده و بـا اسـتفاده از روش حـداقل         نیز از رابطه این سوخت

  3اند. بینی شده پیش ،) و متغیرهاي ابزار2SLS( 2اي مربعات دو مرحله

هـاي نهـائی    ی اسـت. قیمـت  هـا مقـادیر واقعـ    هاي آماري نیز براي تمـام قیمـت   داده

 ایـن کشـورها   هـاي منـاطق مختلـف     از جمع قیمت OECDکشورهاي کننده در  مصرف

ها در برگیرنـده مالیـات و    آمده است. همچنین قیمت دست بهمتناسب با وزن هر منطقه 

  د.  باش هاي متعلقه از انتقال تا پاالیش و حمل و توزیع می کلیه هزینه

 OECDموع تولید ناخـالص داخلـی واقعـی کشـورهاي     تولید ناخالص داخلی نیز مج

نیز بر حسب میلیون تن معادل نفـت   ي انرژيها حاملاست. مقدار تقاضا براي هر یک از 

خام
4
 )MTOE  بیان شده است. آمار مربوط به صادرات و واردات نفت خام و تولید نفـت (

) رونـد  1نمـودار (  باشد. خام ایران و اوپک نیز بر حسب متوسط میلیون بشکه در روز می

 OECD کشـورهاي  در 1970-2012را طـی دوره   بـرق و سـنگ  سهم نفت، گاز، زغـال  

  دهد.   نشان می
  

  

 

1- Ordinary Least Squares 
2- Two-Stage Least Squares 

ــتر روش    -3 ــه بیشـ ــراي مطالعـ ــه کتـــ  SUREو روش  2SLSبـ ــاي بابـ ــه    هـ ــنجی از جملـ ــاد سـ اقتصـ

"TheEconomertics Method" ) مراجعه شود.1997نوشته جانسون چاپ چهارم (  

4 - Million Tons of Oil Equivalent  
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 کشورهاي عضو در برقو سنگ نفت، گاز، زغال  انرژي يها حاملسهم هزینه هریک از روند  -1 نمودار

OECD 2012-1970  

سـاله   47 دوره ) روند صادرات و تولید نفت ایران و اوپک را طـی 2( ن نمودارهمچنی

  ).bp,2013دهد. ( نشان می 2012-1965

  
  1965-2012-روز در بشکه هزار -و اوپک ایران نفت صادرات و تولید -2نمودار
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  بینی و تحلیل نتایج تخمین مدل پیش -4

  تخمین مدل 

و  SUREبـا اسـتفاده از روش    13و  7ره نتیجه تخمین سیستم معادالت پویاي شما

) ارائه گردیده است (در معادالت فوق هر یـک از اعـداد   1( در جدول Eviews7نرم افزار 

بـراي زغـال    cو  بـرق بـراي   eبراي گاز،  gبراي نفت،  oبه ترتیب با حروف  4و  3، 2، 1

 است) سنگ نشان داده شده
  

در  OECDکشورها سان سهم صادرات ایران در تخمین سیستم معادالت سهم سوخت و نو -1 جدول

  شرایط پویا

 پارامتر عناوین
قادیر انحراف ضرایب تخمینی و (م

 ي الجیتمعیار) از مدل پویا

هـاي نسـبی در    ضرایب متغیر قیمـت 

 معادالت سهم سوخت

β*og=β*12 1.047772-    )0.057835( 

β*oe= β*13 0.883948-       )0.045132( 

β*oc=β*14 1.020107-     )0.036055( 

β*gc=β*24 0.774961-       )0.12365( 

β*ec =β*34 1.0714662      )0.026981( 

β*ge=β*23 0.940327-      )0.044709( 

ضرایب عـرض از مبـدأ در معـادالت    

 سهم سوخت

η1 0.955777        )0.234087( 

η2 0.501838     )0.381928( 

η3  *0.512092     )1.153815( 

η4 _ 

 ᵞ 0.831859 ضریب تعدیل

 )α1 0.099816-     )0.025962  ضرایب درآمدي 

α2 *0.054381-    )0.038691( 

α3 *0.052544-       )0.044816( 

  منبع: یافته هاي تحقیق

 معنا بوده است      عالمت * در کنار اعداد یعنی ضریب از نظر آماري بی

  باشند ا انحراف معیار ضرایب میزهتانرمقادیر داخل پ
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با  MSIنتایج تخمین همزمان مدل 

مدل سهم سوخت الجیت براي 

ایران (متغیر وابسته : نوسان سهم 
 کشورهايصادرات نفت ایران در 

OECD( 

ضرایب 

  تخمینی

 انحراف معیار

نتایج تخمین همزمان مدل سهم 

براي اوپک   MSIسوخت و  

(متغیر وابسته : نوسان سهم 
 کشورهاي رات نفت اوپک درصاد

OECD( 

ضرایب 

  تخمینی

 انحراف معیار

 0.01241 عرض از مبدأ 0.065704 عرض از مبدأ

-0.024968 0.00911- 

0.001957* قدر مطلق نوسان تولید نفت ایران  0.000461 قدر مطلق نوسان تولید نفت اوپک 

0.001749 -  -7.97 E-05 

قدر مطلق نوسان سهم نسبی 

در مدل الجیت OECDز سوخت گا

0.58362 - قدر مطلق نوسان سهم نسبی  

در مدل  OECDسوخت گاز 

 الجیت

0.33258- 

0.253274 0.084478 

قدر مطلق نوسان سهم نسبی 

در  OECDسوخت الکتریسیته 

 مدل الجیت

قدر مطلق نوسان سهم نسبی  0.438075

در  OECDسوخت الکتریسیته 

 مدل الجیت

0.147539 

0.262748 0.091676 

قدر مطلق نوسان سهم نسبی 

در مدل  OECDسوخت نفت 

 الجیت

قدر مطلق نوسان سهم نسبی  0.300291

در مدل  OECDسوخت نفت 

 الجیت

0.17958 

0.135542 0.049934 

 61شوك جنگ ایران و عراق سال 

 ها جنگ نفت کش

ها خلیج فارس  شوك جنگ نفتکش 1.455641

 1982سال 

0.147408 

0.102735 - 0.01986 - 

 62شوك جنگ ایران و عراق سال 
 ها جنگ نفت کش

 0.059572 1983ها  شوك جنگ نفت کش 0.209175

0.064372- 0.02194- 

شوك افزایش قیمت نفت (بیش از 

 2005درصد)  40

شوك شدید افزایش قیمت نفت  0.224995

 2000 و 1999درصد  40بیشتر از 

0.059572 

0.063078- 0.02194- 

و  2009بحران جهانی اقتصاد سال 

 سقوط قیمت نفت

 0.092973 2004شوك افزایش قیمت نفت  0.337078

0.061322- 0.01937- 

و پایان  598پذیرش قطعنامه 

 1988جنگ ایران و عراق 

شوك افزایش قیمت نفت (بیش از  0.135337

 2005درصد)  40

0.079786 

0.061868 - 0.01932- 

مت نفت با بهبود شوك افزایش قی

 2010نسبی بحران جهانی در 

 0.076548 2008بحران اقتصاد جهانی سال  0.393562

0.064301- 0.01814- 

از  2012آغاز تحریم نفتی ایران 

 سوي آمریکا و متحدانش

از  2012آغاز تحریم نفتی ایران  0.361277

 سوي آمریکا و متحدانش

0.061335 

0.074315 - 0.01805- 

  ع: یافته هاي تحقیقمنب
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���پس از محاسبه ضرایب اصلی (از رابطه
∗ =

���

��
∗ هـاي جـایگزینی    توان کشـش  ) می  

و  5هاي قیمتی و متقاطع تقاضـا (روابـط    ) و کشش10و 9روابط -آلن و موریشیما (جزئی

را نشـان   هـا  ) مقدار محاسبه شده براي ایـن کشـش  3) و (2) را محاسبه نمود. جداول(6

  دهند.   می

  
  هاي جایگزینی (موریشیما و جزئی آلن)، مدل پویا محاسبه کشش -2 جدول

 کشش جایگزینی موریشیما کشش جایگزینی آلن  ها کشش

 بلند مدت کوتاه مدت بلند مدت کوتاه مدت

��� 0.0507- 1.053- 0 0 

��� 0.0478- 0.992- 0.0098 0.2032 

��� 0.1161 2.411 0.0899 1.8721 

��� 0.0201- 0.418- 0.0017- 0.0348- 

��� 0.0478 0.992- 0.0014 0.0296 

��� 0.1202- 2.498- 0 0 

��� 0.0597 1.240 0.0739 1.5391 

��� 0.2250 4.675  0.0226 0.4718 

��� 0.1161 2.411 0.0805 1.6770 

��� 0.0597 1.240 0.0242 0.5045 

��� 0.2009- 4.173- 0 0 

��� 0.0715- 1.485- 0.0068 - 0.1410- 

��� 0.0201- 0.418- 0.0148 0.3078 

��� 0.2250 4.675 0.0465 0.9682 

��� 0.0715- 1.485- 0.0367 0.7645 

��� 0.0033- 0.068 - 0 0 

   یافته هاي تحقیقمنبع: 

*o هاي مایع،  سوختg  ،سوخت گازe  برقسوخت ،c هاي جامد سوخت  
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 الجیت در  ل از مد ي انرژيها حاملهاي خود قیمتی و متقاطع تقاضاي هر یک از  کشش -3 جدول

  شرایط پویا

 بلند مدت  کوتاه مدت   بلند مدت  کوتاه مدت  

���  0.0245-  0.508-  ��� 0.0560  1.1636 

��� 0.0064 -  0.134-  ��� 0.0080  0.1668 

��� 0.0329  0.6835  ��� 0.0570-  1.183- 

��� 0.0020-  0.041-  ��� 0.0071-  0.147- 

��� 0.0231-  0.479-  ��� 0.0097-  0.202- 

��� 0.0162 -  0.336 -  ��� 0.0303  0.6292 

��� 0.0169  0.3514  ��� 0.0203-  0.421- 

���  0.0223  0.4637  ���  0.0003-  0.007- 

  منبع: یافته هاي تحقیق
  

 OECDدر  ي انرژيها حاملبینی روند آینده سهم هر یک از  پیش

اده آینده مورد اسـتف ریزي در  بینی است که براي برنامه هاي مدل، پیش یکی از کاربرد

ــرايگیــرد.  قــرار مــی قیمــت نفــت و تولیــد ناخــالص داخلــی از مراجــع   بینــی پــیش ب

ت نفـت) و  ی نظیـر نظیـر بانـک جهـانی (بـراي قیمـ      کننده شناخته شده جهان بینی پیش

بینی هریک از این متغیرهـا   ) استفاده شده است. روند پیشGDP(براي  OECDسازمان 

 ) ارائه شده است. 3( در نمودار

  

  

  2013- 2025و قیمت نفت واقعی  OECDبینی تولید ناخالص داخلی کشورهاي  روند پیش -3نمودار

  منبع: یافته هاي تحقیق
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بـا قیمـت نفـت     هـا  انـرژي از رابطه این  ي انرژيها حاملبینی قیمت سایر  براي پیش

بهتـرین مـدل کـه بیشـترین      ،و متغیرهاي ابزار 2SLSاستفاده شده و با استفاده از روش

بینـی قیمـت هـر یـک از      دهندگی را داشت انتخـاب و نتـایج نهـایی پـیش     سطح توضیح

   آمد: دست بهها به صورت زیر  سوخت

بـا   OECDکشـورهاي  ) بـراي  Poilهـاي مـایع (   نتیجه تخمین مدل قیمـت سـوخت  

  : 2SLSاستفاده از روش 

Poil=1.2+1.3*pcrude+0.72*poil(-1)-

0.19*DU7374+0.082*DU8286+0.21*DU81 

 T: 3.8     5.4          11.3        -3.6            2.3       3.62        R2=96 آماره

 2SLSبا استفاده از روش  OECD کشورهاي نتیجه تخمین مدل قیمت گاز براي

Pgas=-0.43+0.15*poil+0.91*pgas(-1)-0.15*DU88-

0.11*DU87+0.14*DU76+0.09*DU75 

آماره   T:  -3.4    3.9      29.5       -3.4           -2.4           3.3       2.05     

R2=0.99 

  : 2SLSبا استفاده از روش  OECDیجه تخمین مدل قیمت الکتریسیته براي نت

  Pelec=0.36+0.12*pgas+0.84*pelec(-1)-0.07*DU80-

0.053*DU00+0.088*DU10-0.051*DU11 

آماره   T: 0.99      2.8        9.7            -2.2          -2.3       2.8         -1.4        

R2=99 

 :2SLSبا استفاده از روش  OECDبراي  سنگ نتیجه تخمین مدل قیمت زغال

Pcoal=1.36-0.12*pelec+0.87*pcoal(-1)+0.071*DU7611-

0.15*DU01+0.16*DU75 

  T:  4.48    -3.9           31             3.6            -2.37       2.2 آماره  

  R2=0.98 

سال مربوطـه   ،متغیر موهومی است که در مقابل آن DUدر معادالت فوق متغیرهاي 

 وسـیله  بـه درج شده و اشاره دارد به شوکی که در آن سال در بازار وجود داشته و اثر آن 

بـا اسـتفاده از معـادالت فـوق      هـا  انرژياین متغیر گرفته شده است. بنابراین قیمت انواع 
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بینـی تولیـد ناخـالص     بینی و بـا در دسـت داشـتن پـیش     پیش 2013-2025دوره براي 

این  ،)1جیت (جدول داخلی و قرار دادن مقادیر آنها در سیستم معادالت سهم سوخت ال

هـر یـک از   سـهم  بینـی   که نتیجه پـیش  گردیدبرآورد  2013-2025سیستم براي دوره 

  ) ارائه شده است. 4( طی دوره مذکور در جدول و نمودار ي انرژيها حامل
  

طی دوره  OECDهاي نفت، گاز، زغال و الکتریسیته در  اي سوخت بینی سهم هزینه پیش -4 جدول

2025-2013  

 نفت سهم گاز برق سنگ زغال 

2010 0.025801 0.428498 0.151375 0.394326 

2011 0.024444 0.43767 0.149176 0.38871 

2012 0.023347 0.448207 0.148103 0.380343 

2013 0.020648 0.438978 0.153928 0.386447 

2014 0.018502 0.435533 0.159586 0.386379 

2015 0.017174 0.444241 0.167453 0.371132 

2016 0.015907 0.449367 0.172571 0.362155 

2017 0.014742 0.452423 0.175936 0.356898 

2018 0.013678 0.454001 0.178109 0.354212 

2019 0.012706 0.4545 0.179484 0.353311 

2020 0.01182 0.454275 0.180353 0.353552 

2021 0.011017 0.45375 0.18096 0.354274 

2022 0.010285 0.453027 0.1814 0.355287 

2023 0.009618 0.452183 0.181743 0.356457 

2024 0.009007 0.451274 0.182032 0.357687 

2025 0.008446 0.450345 0.182301 0.358908 

  منبع: یافته هاي تحقیق
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  OECDدر  2012- 2025طی دوره  ها انرژيبینی سهم  روند پیش - 4نمودار

  منبع: یافته هاي تحقیق

  

  تفسیر نتایج  

مالحظه  )1 ول(جد MSIآمده از تخمین مدل الجیت خطی و مدل  دست بهاز نتایج 

، OECDکشـورهاي عضـو   درات نفت ایران و اوپـک بـه   صا MSIد در مدل نشان می ده

  اند. جز مطلق نوسان تولید نفت ایران بقیه ضرایب معنادار شده هب

رقابت بازار اسـت.   یمعیاري براي پویای MSIهمچنانکه ذکر شد تفسیر کلی شاخص 

و سایر متغیرهاي  ها انرژيبا توجه به معناداري باالي ضرایب مطلق تغییرات سهم نسبی 

بـراي صـادرات نفـت     OECDکشورهاي توان نتیجه گرفت که بازار نفت در  هومی، میمو

. در واقع در ایـن مـدل بـدنبال ایـن بـودیم کـه آیـا        باشد میایران و اوپک یک بازار پویا 

ایـن  ي در نوسان سهم صادرات نفت ایران و اوپک بـه  تأثیر OECDها در  سازي جایگزین

د، تمـامی ضـرایب   ده می نشان  1از نتایج جدول  کهرطو هماناند یا خیر؟  داشتهکشورها 

و اساسـاً بـه ایـن معناسـت کـه        ي انـرژي معنـادار شـده   هـا  حامـل تغییرات سهم نسبی 

 OECDکشـورهاي  هاي بین سوختی در صادرات نفت ایـران و اوپـک در    سازي جایگزین

قابـت پویـایی   براي ایران و اوپـک ر این کشورها و در بازار صادرات نفت خام   داشته تأثیر

در هـر   تـأثیر وجود دارد. اما تفاسیر دیگري هم از این معادالت قابل استنباط است. ایـن  

و نفـت   بـرق دو مدل ایران و اوپک براي مطلق تغییرات سهم نسبی گـاز منفـی و بـراي    
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مثبت شده است. منفی شدن ضریب گاز گویاي این مسـئله اسـت کـه طـی دوره مـورد      

 طـور  بـه با رشد همراه بـوده   OECDکشورهاي زینه گاز در گاه سهم نسبی هبررسی، هر

ایـن کـاهش   شـدت  متوسط از رشد مطلق صادرات نفت ایران و اوپک کاسته شده است. 

  درصد بوده است. 0.33و براي اوپک  0.58رشد براي ایران 

بـر   OECDدر  بـرق ) قدرمطلق تغییر سـهم نسـبی   1نتایج جدول ( عالوه براساس به

MSI  داشـته اسـت. مثبـت شـدن     مثبـت   تـأثیر ایران و اوپک در این بازار صادرات نفت

این در کل سوخت مصرفی  برقگویاي این مطلب است که رشد نسبی سهم  برقضریب 

سبب افزایش در رشد مطلق صادرات نفت ایران به این منطقه شده اسـت. یکـی   کشورها 

بـا   باشد. برق میتولید  نفت در بخش نیروگاهی براي استفاده ازاز دالیل این مثبت شدن 

. 1بیشتري مصرف شود نیازمند نفت و یا گاز بیشتري خـواهیم بـود   برقاین استدالل اگر 

  بوده است.  0.15و براي اوپک  0.44مقدار این ضریب براي ایران برابر 

بر قدر مطلـق   OECDکشورهاي عضو همچنین قدر مطلق رشد سهم نسبی نفت در 

بت شده است که البتـه موافـق انتظـار اسـت زیـرا انتظـار       رشد صادرات ایران و اوپک مث

منطقـه مواجـه   ایـن  زمانی که با رشـد مطلـق سـهم نسـبی نفـت در       شود بینی می پیش

و سـبب رشـد مطلـق     فتـه هستیم، مطلق رشد تقاضا براي صادرات نفت نیـز افـزایش یا  

ـ  0.3صادرات به این منطقه گردد. مقدار این ضریب بـراي ایـران برابـر بـا      راي اوپـک  و ب

ات تـأثیر د دهـ  نشـان مـی  ایران و اوپـک   MSIآمده است. مقایسه دو مدل  دست به0.18

متوسط طی دوره مـورد بررسـی بیشـتر از     طور به ها در مدل ایران، ضرایب سهم سوخت

اوپک بوده است. این نتیجه منطقی است زیرا با توجه به باال بودن میزان صادرات اوپـک  

بـر صـادرات اوپـک کمتـر      ها انرژيات نسبی رشد سهم تأثیر ،زارنسبت به ایران به این با

  گردد. خواهد بود و ایران باشدت بیشتري از آن متأثر می

گردیـده   الزم به یادآوري است که تمامی این اثرات در یک سیستم همزمـان حاصـل  

ظـاهر غیـر مـرتبط طراحـی و ارائـه       پذیري در قالب سیستم معادالت بهتأثیراست و این 

ها بـه نوسـان صـادرات ایـران و      ده است و اثرات همزمانی، از معادالت سهم سوختگردی

  اوپک بوده است. 
  

 

اي کـه در   اگرچه این رابطه بطور مستقیم براي صادرات یا مصرف گاز تخمین زده نشده اما بـا توجـه بـه نتیجـه     -1

  توان چنین استنباطی بعمل آورد. آمد می دست بهاي قدر مطلق رشد سهم گاز قبل بر
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جـایگزینی موریشـیما،    براساس کشش ،ها هاي بین سوخت سازي در رابطه با جایگزین

ها با  ) که مکمل هستند، بقیه سوخت���با زغال ( برق) و ���( سنگ جر نفت با زغال هب

دارنـد امـا در    بـرق جایگزین هستند. نفت و گاز بیشترین شدت جایگزینی را بـا   یکدیگر

بیشترین شدت جایگزینی با گاز است. این در شرایطی است که نفـت و گـاز   سنگ زغال 

با برق (همانند موریشیما) و نفت بیشترین شدت جایگزینی را  بودهدر کشش آلن مکمل 

ه شد کشش موریشیما با توجه بـه اینکـه اثـر    دارد. همچنان که گفت سنگ گاز با زغال و

اري و گذ سیاستدر ویژه  بهاز دقت باالتري ( ،گیرد ها را در نظر می نسبت قیمت ،تغییرات

  . ها افزایش یابد)، برخوردار است در شرایطی که تعداد نهاده

) 2013-2025شـده (  بینـی  سـاله پـیش   13دوره د، طی شو که مالحظه میطور همان

 بـرق بر اساس نتایج، باال بودن سهم  خواهد بود.بیشتر  ها انرژيت به سایر نسب برقسهم 

باالبودن حجم مقداري آن بلکه بیشتر به دلیل باالبودن سهم هزینه هر واحـد   خاطر بهنه 

نفت همچنان از  ،بینی اساس نتایج پیشست و گرنه برها انرژيمصرفی آن نسبت به سایر 

بینـی   را طـی دوره پـیش   حامل انرژيدر میان چهار  نظر مقداري باالترین میزان مصرف

  و پس از آن نیز گاز در رتبه بعدي قرار دارد. شتهدا

 

  و پیشنهادات گیري نتیجه - 5

همانگونه که ذکر شد نفت نقش حیـاتی در زنـدگی و اقتصـاد کشـورها داشـته و در      

 2012کشـورها بـوده اسـت. در سـال     محـور منقاشـات زیـادي میـان      ،بسیاري از موارد

میلیـارد   91.335ع کـل انـرژي تولیـدي جهـان (    ) از مجمـو EIA ،2015اساس آمار (بر

میلیارد بشکه) مربوط به نفت بـوده   33درصد (معادل  36بیش از  )خام معادل بشکه نفت

که یـک کشـور صـادرکننده نفـت اسـت شـرایط بـازار جهـانی نفـت و           ایراناست. براي 

ریزي براي تولید و صـادرات   برنامه منظور بهن هاي جایگزین آ همچنین بازار سایر سوخت

 این سوخت، بسیار حائز اهمیت است. 

سـوختی در   سـازي بـین   در این مقاله در مرحله اول وضعیت جایگزین ه همی جهتب

متکـی بـر مـدل     هـا  انـرژي با بکارگیري سیستم معادالت سـهم   OECDکشورهلی عضو 

و  سـنگ  هاي مایع)، گاز، زغال سوختنفت ( انرژي  حاملالجیت پویاي خطی براي چهار 

ثباتی در سهم بـازار،   یا مدل بی MSIبررسی شد. در مرحله بعد با استفاده از معادله  برق
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با مبنا قرار دادن این پرسـش کـه    این کشورهانوسان صادرات نفت خام ایران و اوپک در 

 ،پک داشـته باشـند  توانند بر صادرات نفت خام ایران و او ي میتأثیرها چه  سازي جایگزین

ــب ــدل مناس ــامی    ی م ــه تم ــایج نشــان داد ک ــد. نت ــین زده ش ــراي آن تصــریح و تخم ب

در بر سهم صادرات ایران و اوپک  OECDکشورهاي هاي بین سوختی در  سازي جایگزین

هاي رقیب، معنادار بودن ایـن   و به همین جهت نیز بعنوان سوخت  ه این منطقه مؤثر بود

از ات براي ایران بیشـتر  تأثیررقابت در این بازار است. شدت این ات حاکی از پویایی تأثیر

سـبب تعـدیل ایـن اثـرات      این کشورهاد زیرا سهم باالي صادرات اوپک در باش اوپک می

همچنـین متـأثر    OECDگردیده است. عالوه بر این، بازار صادرات نفت ایران و اوپک در 

اي  ص منطقـه ها و مناقشات خا و بحراناز عوامل غیر بنیادین نظیر انقالب، تحریم، جنگ 

 اند.  قرار داده تأثیرتحت  ،در این بازاررا خود، سهم آنها  نوبهو هریک به و جهانی نیز بوده 

) تخمـین  OECDسـوختی در   سازي بین نتایج مرحله اول (یعنی جایگزین با توجه به

نفت  انرژي جایگزینی موریشیما، بجر دو مدل الجیت خطی نشان داد که براساس کشش

هـا بـا    ) که مکمل هسـتند، بقیـه سـوخت   ���( سنگ با زغال برق) و ���(سنگ با زغال 

دارنـد امـا در    بـرق یکدیگر جایگزین هستند. نفت و گاز بیشترین شدت جایگزینی را بـا  

  .  را داردبیشترین شدت جایگزینی با گاز سنگ زغال  ،معادله

) 2013-2025شـده (  بینـی  سـاله پـیش   13وره دگردد، طـی   همچنانکه مالحظه می

نـه   بـرق بر اساس نتایج، باال بودن سهم  .ها بیشتر است نسبت به سایر سوخت برقسهم 

باالبودن حجم مقداري آن بلکه بیشتر به دلیل باالبودن سـهم هزینـه هـر واحـد      خاطر به

همچنان  نفت ،بینی هاست و گرنه بر اساس نتایج پیش مصرفی آن نسبت به سایر سوخت

بینـی   انرژي را طی دوره پیش  حاملاز نظر مقداري باالترین میزان مصرف در میان چهار 

  و پس از آن نیز گاز در رتبه بعدي قرار دارد. داشته

  

  پیشنهادات

توانـد یکـی از مـدعیان قـوي حـوزه       غنـی گـازي مـی    عمنـاب  ایران با برخورداري از 

هـاي   باشد. با توجه بـه نتـایج کشـش    OECD کشورهاي سوختی در سازي بین جایگزین

سـنگ  نفـت و همچنـین زغـال     برق،ها براي  ترین جایگزین جایگزینی؛ گاز یکی از اصلی

توان از گاز براي  یابد می است. بنابراین زمانی که با تحوالت بازار، سهم نفت ما کاهش می
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ته ایـن  الب .دهش حاصل از نوسانات آن استفاده نموپوشش کاهش سهم نفت و جبران کا

اي براي ورود و فروش این محصـول در ایـن بـازار اسـت.      ریزي پایه مسئله نیازمند برنامه

نفت ایران و خاورمیانه ویژه  بهمسئله مهم دیگر توجه به این واقعیت است که بازار نفت و 

و  ءمنظور ارتقـا  هد بشو اي است. لذا پیشنهاد می منطقهبشدت متأثر از تحوالت سیاسی و 

هاي توسعه یافتـه   ت نگهداشتن سهم صادرات نفت ایران در بازار جهانی و کشورحتی ثاب

هـاي سیاسـی    ، از یک سو نسبت به تعمیق روابط دوستانه و کاهش تنشOECDمنطقه 

 ،ي دیگـر ت، اقـدام شـود و از سـو   که الزمه آن وجود دیپلماسی قوي در حوزه انرژي اسـ 

ي نـوین در اکتشـاف، اسـتخراج و    ها روش استفاده از بورس و ابزارهاي معامالتی جدید و

همچنــین بازاریــابی و فــروش محصــوالت توســعه یابــد. توجــه بــه منــافع بلندمــدت در 

گـذاري در ایـن    گذاران خـارجی بـراي ورود و سـرمایه    هاي نفتی و تشویق سرمایه قرارداد

 تواند در حفظ بازاهاي صادراتی نفـت ایـران   صنعت براي تضمین بازارهاي فروش نیز می

 مؤثر باشد. 
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