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عضـو سـازمان اوپـک    ينفـت در کشـورها  رینفت خام بر عمر ذخامتیقهاياثرات نامتقارن شوكیهدف پژوهش حاضر، بررس
عضـو سـازمان   ينفـت کشـورها  رینفت خام اوپک بر شاخص عمر ذخـا متیقیمثبت و منفيهااثرات شوكقیتحقنیاست. در ا

تـا  1980یدوره زمـان یورت سـاالنه  طـ  صـ ) بـه NARDL(یرخطـ یتوزیعی غيهاوقفهیونیخودرگرسياوپک با استفاده از الگو
رینفـت خـام بـر عمـر ذخـا     مـت یقیمثبـت و منفـ  هاياز آن است که اثرات شوكیحاکجیقرارگرفته است. نتایموردبررس2015

آنگـوال و آکـوادور در بلندمـدت    ،یامـارات متحـده عربـ   ،یبـ یلران،یـ ايکشورهابراي،نامتقارنمدتنفت کشور ونزوئال در کوتاه
و هیـ جریعـراق، قطـر، ن  يکشـورها بـراي ونامتقـارن بلندمـدت هـم ومدتعربستان و کوبت هم در کوتاهيکشورهاينامتقارن؛ برا

کشـورها  ینفتـ رینفت بر عمـر ذخـا  متیقیمنفهايدر بلندمدت اثر شوكدهدینشان مقیتحقجینتانیمتقارن است. همچنریالجزا
مثبـت و  هـاي شـوك یحاصـل از اثـرات تجمعـ   جینتاینسبسهینفت است. از مقامتیمثبت قهاياز شوكشتری) بیبیکشور لزجه(ب

ـتان و  يکشـورها ینفتـ ریگرفت واکنش عمر ذخـا جهینتتوانیمیمورد بررسيکشورهاینفترینفت بر عمر ذخامتیقیمنف عربس
نامتقـارن  هـاي صـورت کـه شـوك   بـه ایـن   عضو اوپک اسـت  يکشورهاریسازنفت متفاوت امتینامتقارن قهايبه شوكتیکو

کشـور  ياثـر بـرا  نیـ اکهیدارد. در حالتیعربستان و کويکشورهاینفتيعمر ذخايروداريیو معنیمیداینفت اثر منفمتیق
کشـورها از نظـر   ریسـا يو بـرا تاسـ داریو معنـ یمنفـ ،یبـه طـور مـوقت   یبـ یکشور ليو براداریمثبت و معن،یونزوئال به طور موقت

.دار نیستیمعنيآمار

.JEL :Q38, Q31, C22بنديطبقه

.پکوعضو اي، کشورهاNARDLمدل ،ینفترینفت، عمر ذخامتیشوك قدي:یهاي کلواژه

)نویسنده مسئول(یدانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزماریاستاد-1
Email: mamipours@gmail.com

یدانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزم،یو اجتماعياقتصادهايستمیسیارشد مهندسکارشناسیآموختهدانش-2
Email: ziba.sasanian@gmail.com
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مقدمه-1
بـراي رفیمصـ کاالییعنوانبهوسویکازتولیدهاينهادهازیکیعنوانبهانرژياهمیت

میـزان افـزایش بـه توجـه بـا همچنـین انکاراسـت. غیرقابل،دیگرسويازجامعهخانوارهاي
نفـت یکـی از منـابع    اسـت. اهمیتقابلبسیارذخایرعمربهتوجهانرژيتقاضايومصرف

پذیر است که مصرف بیشتر آن در زمان حال سبب کـاهش امکـان مصـرف در آینـده     پایان
مقـدار بـر ذخیـره آنکـل میـزان تقسـیم حاصـل ازانـرژي ذخیـره هرمدواوعمرشود. می

یـا وذخیرهمیزانافزایشباصورتایندرآید کهدست میهذخیره بآنازساالنهبرداشت
کاهشیعنی،عکسحالتدروافزایشانرژيمنبعآندوامیابرداشت، عمرمیزانکاهش

بـدیهی .یابدمیکاهشانرژيمنبعدوامیاوعمربرداشت،مقدارافزایشوذخیرهتدریجی
نفـت، گـاز،   قبیـل ازتجدیدناپـذیر منـابع بـراي معمـوال انـرژي ذخـایر عمـر اصطالحاست

مثـل تجدیدپـذیر انـرژي ذخـایر عمـر آنتبـع بـه ومنبـع زیـرا ،رودمـی کـار هبسنگغالز
.استاستفادهقابلوپایدارهمیشهجزرومدوگرماییخورشید، باد، زمین

آنشـده اثبـات ذخـایر میـزان بـه ) E&P(1نفـت تولیـد واکتشـاف شرکتیکارزش
ذخـایر اثبـات شـده منجـر بـه ایجـاد      ازنفـت فعلیباوجود اینکه تولید. شرکت بستگی دارد

آینـده حفظ و پایداري تولیدبرايموجوداما ذخایرشود،هاي نفتی میبراي شرکتدرآمد
شـاخص . کنـد یک شرکت نفتی بواسطه آن در آینده ایجاد درآمد میو ز اهمیت استحائ

شود و بیـانگر آن اسـت کـه بـا     محاسبه میتولیدبه) شدهاثبات(ذخایر نسبتعمر ذخایر از
بـاقی مانـده اسـت    فرض تولیـد فعلـی و اضـافه نشـدن ذخـایر جدیـد، چـه میـزان از ذخـایر         

تحلیـل ی از فاکتورهـاي مهـم در  یکذخایرعمرشاخص.)2013، 2(سیمکینس و سیمکینس
.شودمحسوب مینفتتولیدهايشرکتاقتصاديارزیابیومالی

تولیـد بـین مستلزم برقراري تعـادل نفتی،شرکتفعلی خالص یکحداکثرسازي ارزش
وعملیـاتی هـاي روشهـا، تکنولـوژي اقتصـادي، شرایطتحتفعلیذخایرازآیندهوفعلی

ه ئـ اطالعات مفیدي در ایـن خصـوص ار  ،عمر ذخایرشاخص. استمحیطیمقررات زیست
درنفتتولیدبرايرابیشتريبراي مثال، باال بودن مقدار شاخص عمر ذخایر، وزن.کندمی

مقـررات هـاي آینـده،   طرف، با وجود نااطمینانی در خصوص قیمتیکاز. دهدمیآینده
؛ایر، منفـی ارزیـابی شـود   محیطی، ممکن است باال بودن شـاخص عمـر ذخـ   زیستودولتی

1- Exploration and Production
2- Simkins
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طـرف اي از وجود مشکل در فرآیند تولید قلمداد شـود. از یعنی باال بودن این شاخص نشانه
از موجودي بـاالي ذخـایر اسـت و امکـان تولیـد      عمر ذخایر، نشانباال بودن شاخصدیگر،

بـه  ذخـایر همچنین اطـالع از نحـوه تغییـرات زمـانی نسـبت     . پایدار از این ذخایر وجود دارد
هـاي بهینـه   هـاي نفتـی در تعیـین اسـتراتژي    گـذاران و شـرکت  تواند بـراي سیاسـت  میتولید

مدت و بلندمدت عمر ذخایر و پایداري تولید و سود  نقش بسـزایی  برقراري تعادل در کوتاه
).2016، 1داشته باشد (آپرگیس و همکاران

تـوان از دو جنبـه   ینفت بر شاخص عمرذخـایر مـ  خصوص مکانیسم اثرگذاري قیمتدر
اکتشاف و تولید نفت، موضوع را مورد بحـث قـرار داد. بـدین صـورت کـه از یـک طـرف        

؛تواند از کانال افزایش تولید نفت، عمر ذخایر نفتـی را کـاهش دهـد   افزایش قیمت نفت می
افـزایش یافتـه و بـه تبـع آن ذخـایر     استحصـال نفت، نرختولیدصورت که با افزایشبه این
قابـل مخـزن، ذخیـره  فشـار افـت دلیـل بـه همچنـین .شـود تخلیـه بـاالتري سـرعت بامخزن

از طرف دیگر، افزایش قیمـت نفـت از کانـال    .نخواهد بوداستحصالقابلدیگراستحصال،
بـا افـزایش   تواند عمر ذخایر نفتی را افزایش دهد. بدین صـورت کـه   افزایش اکتشافات می

تعـداد نفتـی، ذخـایر افـزایش بـا شـده لـذا  بیشـتر جدیـد قیمت نفت، انگیزه براي اکتشافات
رو، افزایش قیمت ازاین.یابدمیافزایشحفظ کرد،راتولیدمقدارهمینبتوانکههاییسال

تواند عمر ذخایر نفتی را کم یا زیاد کند.نفت می
پـذیري  در مـورد پایـان  ، اما مان پایان ذخایر نفتی وجود نداردبینی زاتفاق نظري در پیش

اي عمـر ذخـایر نفـت از اهمیـت ویـژه     ،. از این نظرذخایر نفتی اتفاق نظر کامل وجود دارد
همچنـین اي برخوردار هستند. برخوردار است و متغیرهاي اثرگذار بر آن نیز از اهمیت ویژه

بررسی رابطه قیمت نفت و عمر ذخایر نفتـی در کشـورهاي عضـو اوپـک از ایـن جهـت بـا        
تا پایـان سـال   کشورهاي عضو اوپک) 2017ولتن آماري اوپک (اهمیت است که براساس ب

کـه ایـن مقـدار قابـل     جهان را در اختیـار دارنـد  خام ذخایر نفت درصد 5/81، حدود 2016
.توجه است

نکته قابـل توجـه دیگـر ایـن اسـت کـه مطالعـات بسـیار معـدودي در خصـوص ارتبـاط             
توان به مطالعـه  ترین آن میمهمصورت گرفته است که از نفتعمر ذخایر با قیمتشاخص

هـاي شـرکت توانـد بـراي  رو، این مطالعه میازاین.) اشاره کرد2016پرکیس و همکاران (آ

1- Apergis and et. al



1397پاییز و زمستان  ، 3فصلنامه اقتصاد محیط زیست و منابع طبیعی، سال دوم، شماره دو28

مـدیریت بـراي مطلـوب هـاي اسـتراتژي طراحیدرگذارانسیاستتولید و اکتشاف نفت و
عـالوه . پایداري درآمد مفید باشـد وحفظ سودآوريازعمر ذخایر در جهت اطمینانرفتار

توانـد تحلیـل   جهان مـی درنفتتولیدمختلفمناطقدرعمر ذخایرشاخصبررسیاین،بر
توان ارایه دهد و در این خصوص میزمانطیدراین شاخصاي مناسبی براي رفتارمقایسه

نقش تغییرات قیمت نفت بر روي تولید و توسعه ذخـایر کشـورها را مـورد تجزیـه و تحلیـل      
است:شدهدهیسازمانزیرصورتبهمقالهادامه،درقرار داد.   
تحقیـق شناسـی روشبـه سومقسمتدروتحقیقادبیاتبهدومبخشمقدمه، دربعد از

بخـش وشـود مـی ارائـه هـا یافتـه تحلیـل وتجزیهونتایجچهارمبخشدر. شودمیپرداخته
.استیافتهاختصاصپیشنهاداتارائهوگیرينتیجهوبنديجمعبهنیزمقالهپایانیوپنجم

ادبیات پژوهش-2
برداري بهینه از منابع نفتی، دو موضوعی بوده که پس مدیریت مصرف منابع انرژي و بهره

هاي انرژي در سطوح میالدي در اولویت سیاستگذاري70هاي نفتی در دهه از شوك
برداري در بحث بهره). 1393، (پاشاکالیی و دیگراناي و ملی قرار گرفتالمللی، منطقهبین

هاي وقوع شوك،از یک سو؛اهمیت یافتمسالهبهینه از منابع نفتی به دو شکل این 
افزایشی قیمت نفت انگیزه جدیدي را براي تولیدکنندگان در جهت تولید بیشتر از نفت 

،و از سوي دیگرکرد ) را فراهم 1EOR(هاي بهبود بازیافت نفتواسطه روشهدرجا ب
به طوري که نظریه ه استخراج بهینه در طول عمر مخزن مورد بررسی قرارگرفتنحو

این مورد بازبینی و بحث قرار گرفت. سال مجدد40) در این دهه پس از 1931(2هاتلینگ
به ؛دهی تولید و قیمت منابع تجدیدناپذیر بوده استنظریه با نگاهی اقتصادي در پی توضیح

این صورت که با فرض ثابت بودن هزینه نهایی استخراج و ثابت بودن تکنولوژي، 
تولیدکننده همواره با در نظر گرفتن نرخ رشد قیمت و مقایسه آن با نرخ بهره اقدام به 

کند. استخراج می
هاي بعدي محققان در حوزه نفت و انرژي در پـی نزدیـک کـردن ایـن نظریـه بـه       تالش

) در مطالعه خود ثابت نبـودن  1978(3د نفت بوده است به طوري که پیندیکواقعیات اقتصا

1 -Enhanced Oil Recovery
2- Hotelling
3- Pindyck
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کند و با اضافه کردن این نکته، مقدار بهینـه تولیـد   میزان ذخایر از نظر اقتصادي را مطرح می
حقیقـت او در مطالعـه خـود    درکنـد.  را در شرایط تولید انحصاري و رقـابتی اسـتخراج مـی   

پذیر ارائه داد و دراین مدل بـا اسـتفاده   افات و تولید منابع پایانمدلی پیرامون نرخ بهینه اکتش
مسیر اسـتخراج بهینـه را بـراي بازارهـاي     1965-1974هاي منطقه تگزاس طی دوره  از داده

Uقیمـت  مسیر،رقابتی و انحصاري استخراج کرد و نتیجه گرفت اگر ذخایر اولیه کم باشند

آنگـاه مسـیر قیمـت مشـابه مـدل      ،اما اگر میـزان ذخـایر اولیـه زیـاد باشـد     .شکل خواهد بود
دیگـري شـرط تصـادفی بـودن     ) در مطالعـه 1983(1پینـدیک کـرد.  هاتلینگ تغییـر خواهـد   

فرآیند قیمت نفت را به مدل اضافه کرد. 
انـد کـه مسـیر تولیـد     ) نیز نتایج پیندیک را تایید و نشـان داده 1998(2چریان و همکاران

اي کننـده هاي قطعی و هزینه نهایی ثابت، نتایج گمراههینه منابع تجدیدناپذیر همراه با قیمتب
) اهمیت نـرخ تنزیـل را در مـدل هاتلینـگ مطـرح و      1984(3را در پی خواهد داشت. فرزین

شـود و  دهد که تغییر در نرخ تنزیل منجر به نتایج متفاوتی در مقـدار اسـتخراج مـی   نشان می
شود. تر از ذخایر نمینزیل باالتر منجر به برداشت سریعنرخ تلزوما 

) مساله نرخ تنزیل را در مدل هاتلینگ با جزییات بیشتر بررسی و مطرح 1986(4ادلمن
) تاثیر 1977(5کند که نرخ تنزیل براي کشورهاي مختلف، متفاوت است. خلعتبريمی

) شرایط رقابتی و 2009) و (2005(6رقابت ناقص را بر فرآیند استخراج مطرح کرد و لین
7انحصاري بازار جهانی نفت را در محاسبات تولید بهینه لحاظ کرد و الکساندر و همکاران

اند. تصادفی را براي تولید بهینه ارائه داده) مدلی کامال2013(
) در جهت پایداري اقتصاد و انرژي، مطابق با سوابق تولید نفت واقعی 2002(8کاوالو

بینی کرد که کاهش ذخایر در کشورهاي ري ازمناطق مختلف از جمله آمریکا پیشبسیا
) بیان کرد که خطرات 2002(9افتد.  پنتلیاتفاق می2020و 2015غیر عضو اوپک  بین 

سیاسی و فیزیکی عرضه نفت جهان و منابع محدود آن به کمبود عرضه نفت منجر خواهد 
1- Pindyck
2- Cherian and et. al
3- Farzin
4- Adelman
5- Khalatbari
6- Lin
7- Aleksandrov and et. al
8- Cavallo
9- Bentley
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بینی کردند تفاده از مدل منابع و تقاضاي آینده، پیش) با اس2004(1شد. هالوك و همکاران
رو خواهیم بود.هبا کاهش غیرقابل برگشت تقاضا روب2037تا 2004هاي که بین سال

) در جهت تفسیر بهتر شاخص عمر ذخایر (نسبت دخایر به تولید) 2004(2فیگین و ستکین
کردند.هاي نفتی و عوامل دیگر زمین شناسی تاکیدبه توسعه میدان

تولید کننده نفت در 12) به رابطه بین عمر ذخایر نفت در 2016(3آپرگیس و همکاران
غیرخطی پرداختند و رابطه بلندمدت و ARDLتگزاس و قیمت واقعی نفت در چارچوب 

هاي مثبت مدت بین این دو متغیر بررسی شد و نشان دادند که  این اثر براي شوكکوتاه
هاي منفی قیمت نفت بیشتر است.قیمت نفت نسبت به شوك

مطالعات بسیار معدودي درخصوص ارتباط قیمـت نفـت بـا شـاخص عمـر ذخـایر نفتـی        
صورت گرفته و غالب مطالعات به بررسی رفتار و واکنش تولیدکنندگان نفت در بازارهـاي  
مختلف (رقابتی و انحصاري) نسبت بـه تغییـرات قیمـت نفـت پرداختنـد و یـا بعـد مهندسـی         

از مخازن نفتی مورد توجـه بـوده اسـت. در ایـن مطالعـه، سـعی شـده اسـت اثـرات          برداشت
نامتقارن قیمت نفت بر شاخص عمر ذخایر کشورهاي عضـو اوپـک مـورد تجزیـه و تحلیـل      

قرار گیرد

شناسی تحقیقروش-3
هاي قیمت نفت اوپک روي شاخص عمر در این تحقیق براي بررسی اثرات نامتقارن شوك

ي تـوزیعی  هـا وقفـه ذخایر نفتی کشورهاي عضو سازمان اوپک از الگوي خودرگرسیون بـا  
استفاده شـده اسـت کـه    ) 2014(5همکارانوشینتوسطشدهارائه(NARDL)4غیرخطی

ــا اســتفاده از روش نامتقــارن تلقــی مــیانباشــتگیهــمهــاي یکــی از روش ARDLشــود. ب

ذخـایر را بـه تفکیـک    هاي مثبت و منفی قیمت نفت بر عمـر توان اثرات شوكغیرخطی می
مدت و بلندمدت مورد بررسی قرار داد. دوره کوتاه

مسـائل ازمشـترکی تحلیـل تادهدمیمابهرااجازهاینغیرخطیARDLخصوصیات
روش. باشـیم داشـته نامقیـد خطـاي تصـحیح مـدل دربـودن غیرخطـی ونامانـایی بهمربوط

1- Hallock and et. al
2- Feygin and Satkin
3- Apergis and et. al
4- Nonlinear Autoregressive Distributed lag model (NARDL)
5- Shin and et al.
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NARDLروشهماننــدنیــزARDL،انباشــتگیهــمآزمــونهــايروشســایربــهنســبت
وI)0(مـدل متغیرهاياینکهازنظرصرفراآزموناینتوانمیکهایناول؛داردهاییمزیت
 I هـاي پویـایی روشایـن اینکـه دوم. بـرد کـار بـه باشـند، انباشتههممتقابلصورتبهیا1

سـوم ). 1،1993همکـاران وبنرجـی (کنـد نمـی واردخطـا تصحیحبخشدررامدتکوتاه
،2نارایـان ونارایـان (بـرد کـار بـه نیـز انـدك مشـاهدات تعدادباتوانمیراروشایناینکه
متغیرهـاي کـه زمـانی حتـی روشایـن ازاسـتفاده کـه اسـت ایـن مزیتچهارمینو) 2004

).3،2003کوازيوآالم(استممکنهستند،زادرونتوضیحی
هر کشور بـه  5از نسبت ذخایر نفت اثبات شدهRL(4براي محاسبه شاخص عمر ذخایر (

بـه  Quandlهـا از سـایت   . داده))1(معادلـه ( 7همان کشور اسـتفاده شـده اسـت   6تولید نفت
گردآوري شده است.2015تا 1980صورت ساالنه و از سال 

)1 (Oil  reserves
RL  

Oil  production


هـاي  از طریـق معادلـه  زاي قیمت نفت خام اوپک متغیر برونوتحلیلتجزیهدر این مقاله
8.انجام شده است) 3و ()2(

)2 ( 
t t

t i i
i i

Oilp Oilp max Oilp , 

 

    
1 1

 

)3 ( 
t t

t i i
i i

Oilp Oilp min Oilp ,   

 

    
1 1

 

دهنـده شـوك   نشانtOilpدهنده شوك مثبت قیمت نفت خام اوپک،نشانtOilpبه طوري که
بیانگر تفاضل مرتبه اول قیمت نفت اوپک است.iOilpمنفی قیمت نفت خام اوپک و

نامتقـارن  طـور بـه دو سـري زمـانی   ،2002در سـال 9با توجه به تعریـف گرنجـر و یـوان   
هـا آن.انباشـته باشـند  بایکـدیگر هـم  هـا آني مثبـت و منفـی   هـا لفـه ومهرگاه Tاندانباشتههم

1- Banerji and et al.
2- Narayan, P. K. and S. Narayan
3- Alam and Quazy
4- Reserve Life (RL)
5- Oil Reserves
6- Oil Production

اعضاي این سازمان حجم ذخایر نفت خام خود را به دبیرخانه اعالم ،هاي موجود سازمان اوپکبر مبناي روال-7
.کنداعضاي خود اعالم میکنند و اوپک به صورت رسمی این ارقام را به عنوان ذخایر اثبات شده می

8- Shin and et al.
9- Granger and Yoon
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ــم   ــه ه ــد ک ــان دادن ــین نش ــی از   همچن ــت خاص ــارن)، حال ــتاندارد (متق ــی اس ــتگی خط انباش
انباشـتگی نامتقـارن اسـت.    انباشتگی پنهان مورد خاصـی از هـم  انباشتگی پنهان است و همهم

.نشان داده شده است)4(رابطه بلندمدت شاخص عمر ذخایر در معادله 
)4 (t t t tRL α α Oilp α Oilp ε    0 1 2

بـا  )4()، الگوي تصحیح خطا را از معادله 2014حال براساس رویکرد شین و همکاران (
بازنویسـی  ARDL، طبـق الگـوي   مدتکوتاهو بلندمدتدر نظر گرفتن اثرات نامتقارن در 

ــه 1میکنــیمــ ــه طــوري کــه))5((معادل نشــانگر β2وβ0،β1نشــانگر عــرض از مبــدا،αب
ــاي  ــدتپارامتره ــاي  iθو iθوبلندم ــانگر پارامتره ــاهنش ــدتکوت ــمن م ــتند. در ض هس

β
L

β
 
 1

0
βو

L
β

 
 2

0
هـاي مثبـت و   شوكبلندمدتبه ترتیب نشانگر ضرایب نامتقارن 

ه از در این مدل بعد از آزمون مانـایی متغیرهـا، ابتـدا بـا اسـتفاد     .هستندمنفی قیمت نفت خام 
انباشـتگی  وجـود رابطـه هـم   عـدم به بررسی وجـود یـا  3پسران و همکاران2هايآزمون کرانه
انباشـتگی بـه صـورت   شود که فرضیه صفر آن مبنـی بـر عـدم وجـود رابطـه هـم      پرداخته می

H :  β β β  0 0 1 2 Hمقابــل آن بــه صــورت  فرضــیه اســت. 0 :  β β β  1 0 1 2 0
.شودتعریف می

)5(
 

p

t t t t i t i
i

q

i t i i t i t
i

RL α β RL β Oilp β Oilp φ RL

θ Oilp θ Oilp u  

 
   



   
 



      

    





0 1 1 1 2 1
1

1

رود ارتباط دو سویه بین قیمت نفت و میزان ذخایر نفتی وجود داشته باشد، اما در این مطالعه در بازار نفت انتظار می-1
موضوع این است که ارتباط یک سویه آن، یعنی اثر قیمت نفت روي عمر ذخایر بررسی شده است. علت اصلی این 

هدف اصلی -2هاي مثبت و منفی قیمت نفت است نه خود قیمت نفت، منظور از قیمت نفت، شوك-1در این مقاله، 
هاي مثبت و منفی قیمت نفت بر عمر ذخایر نفتی کشورهاي موردنظر در این تحقیق بررسی تقارن یا عدم تقارن شوك

12هاي مثبت و منفی قیمت نفت با عمر ذخایر نفتی علیت بین شوكافق زمانی مختلف است. همچنین نتایج آزمون 
شود و براي غالب دهد فقط براي دو کشور نیجریه و ونزوئال ارتباط دوطرفه تایید میکشور مورد بررسی نشان می

).عمر ذخایر نفتی وجود دارد (پیوستهاي قیمت نفت به سمت طرفه از سمت شوكکشورها ارتباط یک
2- Bound Test
3- Pesaran and et al.
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) مقـادیر بحرانـی را   2001نامتقارن است، پسـران و همکـاران (  Fتوزیع با توجه به اینکه
هستند و بار I)0اند؛ ابتدا با فرض اینکه همه متغیرها (در دو مرحله تخمین زدهFبراي آماره 

I)0سپس کران پایین را براي رگرسورهاي (،هستندI)1دیگر با این فرض که همه متغیرها (
تـر از  محاسباتی بزرگFاگر آماره .اندتعریف کردهI)1و کران باال را براي رگرسورهاي (

تر از کران پایین باشد، فرضـیه  شود و اگر کوچکرد میصفر مقدار کران باال باشد، فرضیه 
0Hشود و اگر آماره رد نمیFنتیجه است.گیرد، آزمون بیبین دو کران قرار

هاي مثبت و منفی قیمـت نفـت در بلندمـدت بااسـتفاده از     در ادامه، آزمون تقارن شوك
βآزمون β1 بـا اسـتفاده از   مـدت کوتـاه گیرد. همچنین آزمـون عـدم تقـارن    صورت می2

آزمون
q q

i i
i i

θ θ 

 

 
1 1

آزمون استاندارد والد است براساسهاآزمونگیرد. این صورت می
هــاي مثبــت و منفــی در دهنــده عــدم تقــارن شــوكکــه اگــر فرضــیه صــفر رد شــود، نشــان

مدت یا بلندمدت است.کوتاه
مدت یا بلندمدت و یـا هـردو)   ها (در کوتاهدر پایان، در صورت تایید عدم تقارن شوك

هاي مثبت و منفی قیمت ر در شوكتوان پاسخ نامتقارن عمر ذخایر نفتی به هر واحد تغییمی
بـرآورد و مـورد تجزیـه و تحلیـل قـرار داد. ایـن معادلـه نشـانگر         )6نفت را براساس معادله (

هاي مثبت و منفی قیمت نفت بر عمر ذخایر نفتی کشورهاي اثرات پویاي عدم تقارن شوك
ودشـ ) به صورت تجمعی محاسبه مـی hمورد بررسی است که طی یک افق زمانی مشخص (

mhدر آن صورتhکه اگرطوريبه))6(معادله ( L وmh L     .اسـت
LوL   دهندیممثبت و منفی را نمایش بلندمدتبه ترتیب پارامترهاي نامتقارن.

)6  (
i ih h
t j t j

j jt t

RL RL
mh          ,         mh         for    h , , ,

Oilp Oilp
  
 

 

 
   

  
0 0

0 1 2

هاي تحقیقیافته-4
آمار توصیفی و آزمون مانایی متغیرها-4-1

قبل از برآورد مدل، الزم است مانایی متغیرهاي مورد بررسی قرار گیرد. در این پـژوهش از  
آورده شـده  )1() اسـتفاده شـد و نتـایج در جـدول     ADF(آزمون ریشه واحد دیکـی فـولر  

) براي کشورهاي عراق،کویت و لیبـی  RLاست. طبق آزمون ریشه واحد متغیر عمر ذخایر (
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براي کشـورهاي ایـران، عربسـتان سـعودي، ونـزوئال، قطـر، امـارات        در سطح مانا شدند، اما 
گیـري مانـا شـدند.    متحده عربی، الجزایر، نیجریـه، آنگـوال و اکـوادور بـا یـک بـار تفاضـل       

بت قیمت نفت خام اوپک و شوك منفی قیمت نفـت خـام اوپـک نیـز بـا      همچنین شوك مث
توان نتیجـه گرفـت کـه متغیرهـاي مـورد بررسـی       گیري مانا شدند. بنابراین مییکبار تفاضل

ترکیبی از  I و 0 I شناسی توضیح داده شد، یکی هستند. همانطور که در قسمت روش1
توان صرفنظر خطی این است که میARDLغیرخطی همانند ARDLهاي روش از مزیت

از درجه انباشتگی متغیرها از سطح متغیرها براي مدلسازي استفاده کرد.

آزمون ریشه واحد و آماره توصیفی متغیرها):1(جدول 
متغیرهاآماره توصیفیآزمون ریشه واحد

ADFMinMaxMedianMean

*D(RLIran)

***RLIraq

*D(RLSaudi Arabia)

*RLKuwait

**D(RLVenezuela)

*D(RLQatar)

*RLLibya

*D(RLUnited Arab Emirates)

*D(RLAlgeria)

*D(RLNigeria)

*D(RLAngola)

*D(RLEcudor)

*D(Oilp)

**D(Oiln)

lagدرصد است. داخل پرانتز 10و 5، 1داري ضریب در سطح *، **، *** به ترتیب نشانگر معنی

نوشته شده است. ADFدرSIC(Schwarz information Criterion)شده براساس معیار انتخاب
D(RL) به معناي تقاضل مرتبه اول متغیرRL.است

: محاسبات محققمنبع



35هاي قیمت نفت بر عمر ذخایر نفتی در کشورهاي ...     اثر شوك

کشور عضو سازمان اوپـک  12) براي RL)، نمایشی از شاخص عمر ذخایر (1نمودار (
شاخص عمر ذخایر (نسبت ذخایر بـه تولیـد) نفـت در    ،این نموداربراساسدهد. مینشانرا 

بـا نوسـانات زیـادي    1980-2015در دوره زمـانی  کشورهاي مورد بررسی متفـاوت بـوده و  
به طـوري کـه ایـن شـاخص بـراي کشـورهاي عـراق، عربسـتان سـعودي،          همراه بوده است

زوئال، در کشـورهاي ونـ  یر رو بـه کـاهش اسـت، امـا     چند سال اخکویت، قطر و امارات در
سال اخیـر افـزایش یافتـه اسـت. درکشـور      لیبی، الجزایر، نیجریه، آنگوال و اکوادور در چند

چند سال اخیر رشد مثبت داشته است.ایران نیز در

براي کشورهاي عضو اوپکRLنمایش شاخص ):1(نمودار 
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-1ادامه جدول 
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غیرخطیARDLبرآورد مدل -2-4
ابتدا باید متغیر مربوط به قیمت نفت خام اوپـک بـه عنـوان متغیـر     NARDLقبل از برآورد مدل 

هـاي مثبـت و منفـی تجزیـه     ) به شوك3) و (2هاي (اثرگذار روي عمر ذخایر با استفاده از معادله
سـازي  هاي مثبت و منفـی قیمـت نفـت در مـدل    جاي متغیر قیمت نفت از شوكهشوند. در واقع ب

شـود. بـراي ایـن منظـور الزم     ) بـرآورد مـی  5سازي متغیرها، معادله (شود. بعد از آمادهمیاستفاده
مدت نیز تعیین شود. بعد از بـرآورد مـدل، اولـین آزمـون     است وقفه بهینه متغیرها در روابط کوتاه

هاي پسران و همکاران است که به بررسـی وجـود یـا عـدم وجـود رابطـه       مربوط به آزمون کرانه
هـا گـزارش   ) ابتدا نتایج حاصل از آزمون کرانـه 2پردازد. در جدول (اشتگی بین متغیرها میانبهم

) آمده است.  3در جدول (NARDLشده و سپس نتایج مدل 

هاي پسران و همکاران): نتایج آزمون کرانه2جدول (

مدل F-statistic Lag
درصد95کران پایین
 I 1

درصد95کران باال 
 I 0

RLIran
   

RLIraq
   

RLSaudi Arabia
   

RLKuwait
   

RLVenezuela
   

RLQatar
   

RLLibya
   

RLUnited Arab Emirates
   

RLAlgeria
   

RLNigeria
   

RLAngola
   

RLEcudor
   

Fشده بیشتر از کران باال است، پس رابطـه بلندمـدت وجـود دارد و ** یعنـی     محاسبهF* نشانگر این است که 

شده بین کران باال و کران پایین قرار دارد. محاسبه
منبع: محاسبات تحقیق

انباشـتگی بـین   دهـد رابطـه هـم   هاي پسران و همکارن نشـان مـی  نتایج حاصل از آزمون کرانه
هاي مثبت و منفی قیمت نفـت بـراي کشـورهاي ایـران، عربسـتان،      متغیرهاي عمر ذخایر و شوك
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هـاي  دارد در حالی که رابطه بلندمدتی بـین عمـر ذخـایر و شـوك    کویت، ونزوئال و لیبی وجود 
همچنـین نتـایج   قیمت نفت خام براي کشورهاي عـراق، قطـر، الجزایـر و نیجریـه وجـود نـدارد.       

محاسباتی براي کشورهاي امارت، آنگوال و اکـوادور  Fدهد مقدار ها نشان میآزمون کرانه
تـوان نتیجـه مشخصـی در ایـن خصـوص      و نمـی مابین دو کران پایین و باال قرار گرفته است

توان براساس درجه انباشتگی متغیرها یا نتیجه آزمـون ریشـه واحـد    گرفت. در این حالت می
گیري کـرد. بـراي مثـال، اگـر در یـک مـدل همـه متغیرهـا        متغیرها در هر مدل تصمیم I 0

د؛ یعنـی رابطـه بلنـد مـدت وجـود دارد.      گیـري کـر  توان طبق کران پایین تصـمیم باشند، می
همچنین اگر در یک مدل همه متغیرهـا  I تـوان براسـاس کـران بـاال تصـمیم      باشـند، مـی  1

گیري کرد؛ یعنی رابطه بلندمدت وجود ندارد. نتایج آزمون ریشـه واحـد بـراي کشـورهاي     
ه متغیرهـا دهـد همـ  امارات متحده عربی، آنگوال و اکوادر نشـان مـی   I هسـتند، بنـابراین،   1

رابطه بلندمدت براي این کشورها نیز وجود ندارد.
) گزارش شـده اسـت. بـراي ایـن منظـور،      3در جدول (NARDLنتایج حاصل از مدل 

هاي تقارن یا عـدم  کشور عضو اوپک برآورد شده و آزمون12) به تفکیک براي 5معادله (
هاي مثبـت و منفـی قیمـت نفـت خـام روي شـاخص عمـر ذخـایر نفتـی          وكتقارن اثرات ش

به منظور توضیح و تفسیر این جـدول، بـراي نمونـه    کشورها مورد آزمون قرار گرفته است.  
) بخشـی از  5دهـیم. طبـق معادلـه (   ستون مربوط به کشور ایـران را بـه اختصـار توضـیح مـی     
مـدت هسـتند کـه    ضـرایب کوتـاه  ضرایب مربوط به ضرایب بلندمدت و بخشـی مربـوط بـه    

) 3اند. مدل بهینـه بـراي کشـور ایـران طبـق جـدول (      براساس تعیین وقفه بهینه مدل بیان شده
وقفـه بهینـه بـراي    1وقفه بهینه براي متغیر وابسته، یعنی شاخص عمر ذخـایر ایـران،   4داراي 

م اوپک وقفه بهینه براي شوك منفی قیمت نفت خا2شوك مثبت قیمت نفت خام اوپک و 
هـاي مثبـت و منفـی    دهـد در بلندمـدت اثـرات شـوك    هستند. نتایج حاصل از مدل نشان می

1دار است.) مثبت و معنی-L+, Lقیمت نفت خام بر عمر ذخایر نفتی ایران (

هاي تشخیص مدل برآورد شده براي همه کشورها گـزارش  )، آماره3در انتهاي جدول (
دهندکی مدل، اثـرات  به ترتیب نشانگر قدرت توضیح-Lو +R2 ،Lشده است به طوري که

هـاي مثبـت و منفـی قیمـت نفـت روي عمـر ذخـایر اسـت. آمـاره آزمـون           بلندمدت شوك
) LM) براي آزمون نرمال بودن جمـالت خطـا، آزمـون ضـریب الگرانـژ (     J-Bجارك برا (

هاي مثبت و نفی قیمت نفت روي عمـر ذخـایر بـه توضـیحات مربـوط بـه       براي نحوه محاسبه اثرات بلندمدت شوك-1
) مراجعه شود.5معادله (
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کـه در دو وقفـه نتـایج آن بررسـی شـده و      جهت آزمون خودهمبستگی بـین جمـالت خطـا    
) جهت آزمون همسانی واریانس جملـه خطـا اسـت کـه در دو وقفـه      ARCHآزمون آرچ (

شود که جمالت خطا داراي توزیع نتایج آن مورد ارزیابی قرار گرفت. در ایران مشاهده می
نرمال هستند و جمالت خطا مشکل همبستگی و ناهمسانی واریانس ندارند. 

) به منظور برقـراري فـرض   DUM2وDUM1اي دامی اضافه شده به معادالت (متغیره
نرمال بودن توزیع جمالت خطا اضافه شده است. با توجه به اینکه یکی از اهداف اصلی این 

نفـت روي  هاي مثبت و منفـی قیمـت   تحقیق، آزمون تقارن یا عدم تقارن روي اثرات شوك
عمر ذخایر نفتی کشورها است، بنابراین، برقراري فرض نرمـال بـودن توزیـع جمـالت خطـا      

ها الزم است.  براي آزمون فرضیه
هـاي مثبـت و منفـی قیمـت     هاي تقارن یا عدم تقارن شـوك )، آزمون3در پایان جدول (

یش بـراي نمـا  WLRمدت گزارش شـده اسـت.   نفت روي عمر ذخایر در بلندمدت و کوتاه
، اثـرات  LRنتیجه آزمون والد براي دوره بلندمدت استفاده شده است که با توجه به اندیس 

هاي مثبت و منفی قیمت نفـت خـام اوپـک را در بلندمـدت روي شـاخص      نامتقارنی شوك
بـوده و  85/3دهد. مقدار محاسباتی این آزمون براي ایران عمر ذخایر نفت ایران نمایش می

هـاي مثبـت و منفـی قیمـت نفـت خـام       دهد که اثرات شوكنشان می06/0با ارزش احتمال 
اوپک بر شاخص عمر ذخایر نفت ایران در بلندمدت نامتقارن است.

WSRمدت استفاده شده که با توجه نیز براي نمایش نتیجه آزمون والد براي دوره کوتاه
ک را در هـاي مثبـت و منفـی قیمـت نفـت خـام اوپـ       اثرات نامتقـارنی شـوك  SRبه اندیس 

دهـد. نتـایج ایـن آمـاره آزمـون      مدت روي شاخص عمر ذخایر نفت ایران نمایش میکوتاه
هاي مثبـت و منفـی قیمـت نفـت     دهد که فرضیه صفر این آزمون مبنی تقارن شوكنشان می

هاي مثبت و منفی قیمت نفت بـر شـاخص عمـر ذخـایر     خام اوپک رد نشده و اثرات شوك
قارن است.مدت، متنفت ایران در کوتاه

به ترتیب نشانگر اثرات بلندمـدت  LوL) براي کشور ایران،3براساس نتایج جدول (
83/0هاي مثبت و منفی قیمت نفت بر عمر ذخایر نفتی ایران است که به ترتیب برابـر  شوك

هـاي  هاي منفی نسـبت بـه شـوك   ایران، شوكبه دست آمده است؛ یعنی در اقتصاد 28/1و
مثبــت قیمــت نفــت در بلندمــدت اثــر بیشــتري بــر افــزایش عمــر ذخــایر نفتــی دارد. قــدرت 
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درصد تغییرات عمـر ذخـایر نفـت در ایـران     86است؛ یعنی 86/0دهندگی این مدل توضیح
شود.هاي مثبت و منفی قیمت نفت توضیح داده میهاي خود و شوكتوسط وقفه

هـاي مثبـت و منفـی    هاي والد مبنی بر تقارن یا عدم تقارن شـوك حاصل از آزموننتایج
دهد که از بین مدت و بلندمدت براي کشورهاي مورد بررسی نشان میقیمت نفت در کوتاه

هـاي مثبـت و منفـی قیمـت نفـت بـر عمـر ذخـایر نفتـی         کشور عضو اوپک، اثـر شـوك  12
قارن است؛ یعنی براي این کشـورها بهتـر اسـت از    کشور عراق، قطر، نیجریه و الجزایر مت4

هـاي مثبـت و منفـی    کشور دیگر، شوك8خطی استفاده شود. همچنین براي ARDLمدل 
ها دارد. نامتقارنی به سه دسته نامتقارنی در قیمت نفت اثرات نامتقارن بر عمر ذخایر نفتی آن

است.  مدت قابل تقسیمو کوتاهمدت، نامتقارنی در بلندمدت و نامتقارنی در بلندمدتکوتاه
هاي مثبت و منفی قیمت نفت بـر  دهد اثرات شوكنتایج حاصل از آزمون والد نشان می

عمر ذخایر کشورهاي ایران، لیبی و امارات متحـده عربـی، آنگـوال و اکـوادر در بلندمـدت      
دت نامتقـارن،  ممدت متقارن است. این اثر براي کشور ونزوئال در کوتاهنامتقارن و در کوتاه

اما در بلندمدت متقارن است و براي دو کشور عربستان و کویت هم در بلندمـدت و هـم در   
مدت نامتقارن است.  کوتاه
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NARDL): نتایج حاصل از برآورد مدل 3جدول (
متغیرهاOPECکشورهاي عضو 
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-)3ادامه جدول (
متغیرهاOPECکشورهاي عضو 
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ـانگر معنـی  دهند. اعداد داخل پرانتز ارزش احتمال را نشان میرا نشان میtعداد داخل کروشه آماره  Lدرصداسـت.  10و 5، 1داري ضـریب در سـطح   دهند. *، **، *** به ترتیب نش

نشانگر ضریب بلندمدت شوك منفی قیمت نفت است.Lنشانگر ضرایب بلندمدت شوك مثبت قیمت نفت و
LRW  نتیجه آزمون والـد در بلندمـدت و

SRW    نتیجـه آزمـون والـد در
) استفاده شده است.  DUMمدت است. براي کشورهاي ایران،قطر، عراق و کویت و امارات به جهت مشکل نرمال نبودن جمالت خطا از متغیر مجازي (کوتاه

منبع: محاسبات محقق
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هاي قیمت نفت خام اوپک بـر عمـر ذخـایر نفـت     اثرات پویاي شوك-3-4
کشورهاي عضو اوپک

هاي نامتقارن قیمت نفت خـام اوپـک بـر عمـر ذخـایر نفـت       ن، اثرات تجمعی شوكدر پایا
) گـزارش شـده اسـت. مجموعـه ایـن      2) بـرآورد و در نمـودار (  6کشورها براساس معادله (

هاي مثبـت و منفـی قیمـت نفـت     دهد شاخص عمر ذخایر کشورها به شوكنمودار نشان می
دهد. به عبارت دیگـر، ضـرایب پویـا نشـان     ساله چه واکنشی نشان می40خام در افق زمانی 

دهد بعد از وقوع شوك مثبت یا منفی قیمت نفت، چگونه تعادل بلندمدت اولیه بـه نقطـه   می
شود.  تعادل بلندمدت جدید منتقل می

هـاي مثبـت و   بـه ترتیـب شـوك   پـایینی و بـاالیی چین )، خطوط نقطه2براساس نمودار (
) نشـانگر اثـر نامتقـارن    asymmetryبـه نامتقـارنی (  دهـد و خـط مربـوط    منفی را نشان مـی 

هـاي مثبـت و   هاي قیمت نفت بر عمر ذخایر نفتی است که از ترکیـب خطـی شـوك   شوك
داري اثـر نامتقـارن   خـوره نشـانگر معنـی   آیـد و سـطح سـایه   دسـت مـی  منفی قیمت نفـت بـه  

درصد است. 95هاي قیمت نفت در سطح اطمینان شوك
شناسی اشاره شد، این نمودارها براي کشـورهایی قابـل محاسـبه    شهمانطور که در قسمت رو

مـدت یـا   هاي مثبت و منفی قیمت نفـت بـر عمـر ذخـایر نفتـی، در کوتـاه      است که اثرات شوك
شود این نمودارهـا بااسـتفاده از کدنویسـی در    بلندمدت و یا هر دو نامتقارن باشند. خاطر نشان می

اند.) محاسبه شده3(جدول NARDLصل از مدل و براساس نتایج حاStataافزار نرم

هاي مثبت و منفی قیمت نفت بر عمر ذخایر نفت کشور ونزوئال ): اثرات پویاي شوك2نمودار (
مدت)(حالت: نامتقارن درکوتاه
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مدت است که تنها بـراي  حالت نامتقارن در کوتاهNARDL) براي مدل 2نمودار (
هاي مثبت و منفی براساس این نمودار، ترکیب شوكکشور ونزوئال برآورد شده است.

هاي بعد از وقوع شوك قیمت باعـث  قیمت نفت بر عمر ذخایر نفتی این کشور در سال
سال، اثـر ایـن   10شود و بعد از گذشت کمتر از افزایش عمر ذخایر نفتی این کشور می

- نامتقارن شوكرسد. همچنین اثرات شوك از بین رفته و به تعادل بلندمدت جدید می

سـال ابتـدایی بعـد از وقـوع     8هاي قیمت نفت بر عمر ذخایر نفتی کشور ونزوئال بـراي  
دار است، زیرا فاصله اطمینان آن در ابتداي دوره، عدد صفر را شوك قیمت نفت، معنی

شود.شامل نمی
براي حالت نامتقـارن در بلندمـدت گـزارش شـده     NARDL) مدل 3در نمودار (

هاي مثبت و منفی قیمت نفت براي )) اثر شوك3زمون والد (جدول (است. براساس آ
کشورهاي ایران، لیبی، آنگوال، اکوادور و امارات در بلندمدت نامتقارن است. نتـایج  

هاي مثبت و منفی قیمت نفت بـر عمـر ذخـایر نفتـی     شوكانباشتگیحاصل از اثرات 
ت براي کشورهاي ایـران،  هاي نامتقارن قیمت نفدهد که شوكاین کشورها نشان می

هاي قیمت نفت، عمر ذخایر آنگوال، اکوادور و امارات اگرچه در بعد از وقوع شوك
دار نیسـت و  دهـد، ایـن اثـر بـه لحـاظ آمـاري معنـی       نفتی این کشورها را افزایش مـی 

داري روي عمر ذخـایر نفتـی کشـور    هاي نامتقارن قیمت نفت اثر منفی و معنیشوك
رسد. سال به تعادل جدید می4ز لیبی دارد و بعد ا

مـدت و بلندمـدت بـرآورد شـده     حالت نامتقارن در کوتـاه NARDL) براي مدل 4نمودار (
هاي مثبت و منفی قیمت نفـت بـر عمـر    ))، اثر شوك3است. براساس نتایج آزمون والد (جدول (

اسـت. اثـرات   مدت و هم در بلندمدت نامتقارن ذخایر کشورهاي کویت و عربستان هم در کوتاه
هاي مثبت و منفی قیمت نفت بر عمر ذخایر این دو کشور تقریبا مشـابه هـم اسـت    تجمعی شوك

هاي ابتداي وقوع شوك قیمـت  هاي قیمت نفت در سالبه این صورت که اثرات نامتقارن شوك
سـال  4داري روي عمر ذخایر نفتی این کشورها ندارد، اما بعد از گذشـت حـدود   نفت، اثر معنی

داري روي عمـر ذخـایر ایـن کشـورها دارد. در واقـع واکـنش عمـر ذخـایر ایـن          منفی و معنیاثر
هـاي  هاي قیمت نفتی متفاوت از سایر کشورهاي عضو اوپک اسـت و شـوك  دوکشور به شوك

نامتقان قیمت نفت، اثر منفی و دائمی بر عمر ذخایر این کشورها دارد.
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نفی قیمت نفت بر عمر ذخایر نفت هاي مثبت و م): اثرات پویاي شوك3نمودار(
(حالت: نامتقارن در بلندمدت)

ھای قیمت نفت بر عمر ذخایر امارات متحده عربیاثرات تجمعی شوک
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هاي مثبت و منفی قیمت نفت بر عمر ذخایر نفتی ): اثرات پویاي شوك4نمودار(
مدت و بلندمدت)(حالت: نامتقارن در کوتاه

گیري و پیشنهادهانتیجه-5
هدف تحقیق حاضر با توجه به اهمیـت نفـت و عمـر ذخـایر نفتـی، بررسـی تـاثیر متغیرهـاي         
اثرگذار روي عمر ذخایر نفتی است. به عبارت دیگر، در این تحقیق به بررسی اثرات قیمـت  
نفت روي عمر ذخایر نفتی کشورهاي عضـو سـازمان اوپـک پـرداختیم. بـراي بررسـی ایـن        

هاي قیمت نفت خام اوپک، نسبت ذخایر نفت اثبات شده هر کشـور بـه تولیـد    از دادهمورد 
بـا اسـتفاده از الگـوي    2015تـا  1980هـاي  نفت همان کشور بـه صـورت سـاالنه طـی سـال     

ابتدا مانایی متغیرها بررسی شـد  .هاي توزیعی غیرخطی استفاده کردیمخودرگرسیون با وقفه
پـرداختیم و بـا اسـتفاده از نتـایج     NARDLو بـرآورد  و سپس به بررسـی رابطـه بلندمـدت   

آزمون والد مجدد برآوردي صورت گرفت.
با توجه به اهمیت موضوع، نتایج تحقیق حاضـر نشـان داد کـه اثـرات قیمـت نفـت روي       
عمر ذخایر نفتی در کشورهاي عراق، قطر، نیجریه و الجزایر متقارن هستند در حالی که ایـن  

یران، لیبی، امارات متحده عربی، آنگـوال و آکـوادور در بلندمـدت    اثرات براي کشورهاي ا
هاي مثبت و منفی قیمـت نفـت خـام بـر عمـر ذخـایر       نامتقارن هستند. همچنین اثرات شوك

دو کشور عربستان سـعودي و  مدت نامتقارن است، اما برايونزوئال در کوتاهنفت در کشور
همچنین در کشورهاي عـراق،  ارن هستند. مدت و هم در بلندمدت نامتقکویت هم در کوتاه

قطر، نیجریه، الجزایر، امارت متحده عربـی، آنگـوال و اکـوادور رابطـه بلندمـدتی بـین عمـر        
ذخایر این کشورها با قیمت نفت خام وجود ندارد. 

هـاي  هاي منفـی نسـبت بـه شـوك    دهد اثرات بلندمدت شوكهمچنین نتایج تحقیق نشان می
هاي ایران، عربستان سـعودي،کویت، عـراق، امـارات متحـده عربـی،      مثبت قیمت نفت در کشور
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قطر، نیجریه، الجزایر، آنگوال و اکوادور بیشـتر اسـت، امـا در کشـورهاي ونـزوئال و لیبـی اثـرات        
توانـد در تصـمیم   هاي منفی، بیشتر است. این نتایج میهاي مثبت نسبت به شوكبلندمدت شوك

بـرداري از ذخـایر جدیـد    گـذاري در بهـره  نفـت یـا سـرمایه   کشورها براي استخراج بیشتر ذخـایر  
هـاي مثبـت و منفـی    کمک شایانی داشته باشد. همچنین نتایج حاصـل از اثـرات تجمعـی شـوك    

داري بـر عمـر   هاي نامتقارن قیمـت نفـت، اثـر مثبـت و معنـی     دهد که شوكقیمت نفت نشان می
کشورهاي عربستان و کویـت، منفـی و   ذخایر نفتی کشور ونزوئال دارد در حالی که این اثر براي

دار نیست.  دار است و براي سایر کشورها از نظر آماري معنیمعنی
توان استدالل کرد در کشور ایران دست آمده براي کشور ایران میهدر خصوص نتایج ب
دار هاي مثبت و منفی قیمت نفت بر عمر ذخایر نفتـی مثبـت و معنـی   اثرات بلندمدت شوك

) است. این به آن مفهـوم اسـت   83/0) بیشتر از شوك مثبت (28/1است و اثر شوك منفی (
که با افزایش قیمت نفت، تولید و استخراج نفت بیش از ذخایر نفتی افزایش داشته اسـت یـا   

تولید و استخراج نفت با سرعت بیشتري همراه بوده و عمر ذخایر کمتر شده است.  
ت نفت، به ذخایر نفتی جدید بیشتر توجه شده است و توسـعه  حالی که با کاهش قیمدر

میادین جدید نفتی نسبت به تولید و استخراج نفت رونق بیشتري داشته و عمـر ذخـایر بیشـتر    
هـاي  اثـرات بلندمـدت شـوك   شده است که براي کشورهاي دیگر همانند ونـزوئال و لیبـی  

م است که با افزایش قیمـت نفـت،   هاي منفی بیشتر است و به این مفهومثبت نسبت به شوك
تولید و استخراج نفت کمتر از ذخایر نفتی افزایش داشته است یا تولید و اسـتخراج نفـت بـا    

سرعت کمتري همراه بوده است و عمر ذخایر بیشتر شده است.  
دهــد چگونــه عمــر ذخــایر نفتــی تحــت تــاثیر نتــایج تحقیــق عــالوه بــر اینکــه نشــان مــی

گیران و هاي کاربردي مناسبی را در اختیار تصمیمبلکه داللتهاي قیمت نفت است،شوك
توانند با علم بـر  گیران اقتصادي میدهد به این صورت که تصمیمریزان کالن قرار میبرنامه

هـاي مناسـب   میزان و شـدت تاثیرگـذاري قیمـت نفـت بـر عمـر ذخـایر در اعمـال سیاسـت         
توانند با درنظـر گـرفتن نحـوه واکـنش     گذاران میاقتصادي کمک کند. براي مثال، سیاست

هاي مناسب مالیاتی بر تولید و استخراج نفـت داشـته   عمر ذخایر بر قیمت هاي نفت، سیاست
هـا  توانند فعالیت شـرکت بندي صحیح منابع حاصل از درآمدهاي نفتی، میباشند و با بودجه

مصون سازند و رونـد  زاي قیمت نفت هاي برونهاي فعال در حوزه نفت را از شوكو بنگاه
ها فراهم کنند.پایداري را براي فعالیت این بنگاه
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یمورد بررسيدر کشورهارینفت و عمر ذخامتیقهاي¬شوكنیبيگرنجرتیآزمون علجینتا-پیوست

نتیجه
علیت از عمر ذخایر به شوك قیمت نفت علیت از شوك قیمت نفت به عمر ذخایر

شوك ←عمر ذخایرکشور
منفی قیمت نفت

شوك ←عمر ذخایر
مثبت قیمت نفت

شوك منفی قیمت 
عمر ذخایر←نفت 

شوك مثبت قیمت 
عمر ذخایر←نفت

قیمت نفت 
به ذخایر

ندارد ندارد دارد دارد عربستان

" ندارد ندارد دارد دارد اکوادر
" ندارد ندارد دارد ندارد امارات
" ندارد ندارد دارد دارد ایران
" ندارد دارد دارد دارد لیبی
" ندارد دارد ندارد ندارد قطر
" ندارد دارد ندارد ندارد الجزایر

دو طرفه ندارد دارد ندارد دارد نیجریه
" دارد دارد ندارد دارد ونزویال
-- ندارد ندارد ندارد ندارد آنگوال
-- ندارد ندارد ندارد ندارد عراق
-- ندارد ندارد ندارد ندارد کویت
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Abstract
The purpose of this study is to investigate the asymmetric effects of crude oil

prices on oil stocks in OPEC member countries. Indeed, in this research, the effects
of positive and negative shocks of OPEC crude oil prices on OPEC's oil reserves
index have been studied using the non-linear distributed autoregressive model
(NARDL) during the period of 1980 to 2015.The results show that the effects of
positive and negative shocks of crude oil prices on oil reserves life in short run for
Venezuela are asymmetric; for Iran, Libya, the United Arab Emirates, Angola and
Ecuador in long run are asymmetric; for Saudi Arabia and Kuwait in both short run
and long run are asymmetric, and finally symmetric for Iraq, Qatar, Nigeria and
Algeria countries. Also, the results of the model show that the effect of negative oil
price shocks on oil reserves life of these countries (exclude Libya) is higher than
positive oil price shocks. The results of the cumulative asymmetric effect of oil price
shocks on the oil reserves life show that response of the oil reserves life of Saudi
Arabia and Kuwait to the asymmetric oil price shocks is different from that of other
OPEC members, because the asymmetric oil price shocks have a permanent and
significantly negative effect on their oil reserves life. While this effect is temporary
and positive for Venezuela and temporary and negative for Libya, it is not
statistically significant for other countries.
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