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Abstract 
 The restrictions on oil reserves and environmental hazards have led resource-rich 
countries to focus their attention on gas energy. In this regard, the importance of gas as 
an appropriate energy source will become even more significant in the coming years. 
The establishment of a cartel consisting of natural gas producers and exporters in order 
to achieve strategies for managing and controlling the gas market demonstrates this 
importance. This paper examines the confrontation or interaction between oil OPEC and 
the Gas Exporting Countries Forum (gas GECF); using the time series data for OPEC 
and GECF gas and oil demand in the period from 1970-1 to 2016-4. Regarding the 
coefficients obtained from the estimation of OPEC and OPEC gas and solving their 
equations simultaneously in the MATLAB 2014 software, the following results have 
been obtained; based on the cumulative response function in the case of the formation 
of a gas cartel, these two cartels will choose collusion strategies. The reason for this can 
be searched in some common members of the two cartels. Also, based on the impulse 
response function, oil demand is evaluated more than gas demand. It can be due to the 
multiple uses of oil over gas which increase the intensive substitution between these two 
products. 
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 رویكرد از؟گ صادركننده كشورهای مجمع و اوپک تعامل یا تقابل

 زمان طو متغیر پویای هایمدل و هابازی نظریه از تركیبو

    مريم هوشنگي
 و علوم واحد اسالمی آزاد دانشگاه، اقتصاد و مدیریت دانشکده، اقتصاد دکتري دانشجوي

 تحقيقات، تهران، ایران
  

 تهران، ایرانئی، طباطبا عالمه دانشگاهدانشيار، گروه اقتصاد انرژي،  علي امامي ميبدي
  

 ایران، بوشهر، بوشهر فارس خليج دانشگاهکارشناس، اقتصاد بازرگانی،  الله جوکار

  چکیده

 را گاز منابع، انرژي صاحب کشورهاي که است شده موجب محيطي زيست مخاطرات و نفت ذخاير محدوديت
 يندهآ هايسال در مناسب انرژي منبع يک عنوان به گاز روند، اهميت اين با. دهند قرار توجه مورد پيش از بيش
 به دستيابي منظور هب طبيعي گاز صادرکنندگان و توليدکنندگان از مرکب مجمعي تشكيل. شد خواهد ترفزون بسيار

 در تعامل يا تقابل بررسي به مقاله اين. است اهميت اين کنندهگاز، بيان بازار کنترل و مديريت جهت راهبردهايي
 عضو کشورهاي نفت و گاز تقاضاي زماني سري هايداده از استفاده با گاز صادرکننده هايکشور مجمع و اوپک
 به ضرايب به توجه با. است پرداخته 2016-4 تا 1970-1 زماني بازه در گاز صادرکننده کشورهاي مجمع و اوپک
 فضاي در همزمان صورت بهها آن معادالت حل و گاز صادرکننده کشورهاي مجمع و اوپک تخمين از آمده دست

از، گ صادرکننده کشورهاي مجمع و تجمعي، اوپک واکنش تابع ، نتايج گوياي آن است که2014 متلب افزارنرم
 اعضاي از رخيب مشترک بودن در بتوان شايد را امر اين علت گزيد؛ خواهند بر يكديگر قبال در را تباني استراتژي

 فتن آني، تقاضاي واکنش تابع براساس همچنين. کرد وجوجست گاز صادرکننده کشورهاي مجمع و اوپک
 که باشد گاز هب نسبت نفت متعدد کاربردهاي از ناشي تواندمي شود کهمي ارزيابي گاز تقاضاي از ترپرکشش

 .شودمي محصول دو اين ميان جانشيني در سختي افزايش موجب

 .تبانی، بازي نظريه، نفت، گاز ها:کلیدواژه 

  .JEL: F53, Q35, Q40 یبندطبقه 
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 مقدمه. 1
 منابع بوده و اطالعات مناسب در زمينه انسان هايفعاليت توسعه و رشد در مهمي عامل انرژي
 يندهآ نيازهاي تحليل در ثريوم کمک تواندمي آن هايقيمت و تقاضا، عرضه روند و انرژي
 هايحامل مصرف و توليد آينده، رو اين از. (1389)ابونوري و غفوري،  باشد بشر انرژي
 و دولتمردان از بسياري خاص توجه، آن بهينه کاربرد و گاز( و نفت ويژه )به انرژي

به عنوان -بارز انرژي  است. در واقع اهميت برانگيخته جهاني ايگستره در را نظرانصاحب
 )عرشي، است مشغوليدل اين ساززمينه ديگر عامل هر از بيش -ملي توسعه نيروي محرکه

1375 .) 
 واهدخ ترفزونا بسيار آينده هايسال دراز به عنوان يک منبع انرژي مناسب گ اهميت 
 است: داليل ينا به بنا بيشتر آينده هايدهه طي گاز براي تقاضا فزاينده روند، کلي طوربه. شد

 کاهش در جهاني تالش، هاهزينه کاهنده خالق فناوري توسعه، دسترس قابل عظيم منابع
، زداييمقررات و آزادسازي، سازيخصوصي هايبرنامه، هاآالينده و ايگلخانه گازهاي
 نآمد وجود به، مناسب بسيار مصرفي هايارزش، يرپذيرييتغ، نهايي مصرف سهولت
 مصرف تنوع، کم بسيار محيطي زيست هزينه، کم به نسبت توليد هزينه، انرژي هايشرکت

 کنندگانمصرف بينانهخوش و مطلوب ديدگاه و انرژي يتامن، اقتصاد مختلف هايبخش در
 اتتغيير علت )به دارد وجود نفت مورد در که هاييبدبيني مقابل در انرژي اين مورد در

 ترتيب بدين. و...( نفتي مواد حمل نكرهايتا ناگوار حوادث و هاآلودگي، آن قيمت مداوم
 (. 1384)يوسفي،  شودمي افزوده کنندگانمصرف ديدگاه از طبيعي گاز اهميت بر روزه همه
 ندهصادرکن کشورهاي مجمع و اوپک سازمان تقابل نحوه بررسي هدف، تحقيق اين در 
 کشور نكهاي به توجه با. است جهاني سطح در گاز و نفت تقاضاي سطح بر آن ريثتا و گاز

 وپکا سازمان در هما اعض ترينمهم از يكي گاز و نفت باالي ذخاير بودن دارا علت به ايران
 ايدرآمده عمده اينكه به توجه با همچنين و است گاز صادرکننده کشورهاي مجمع در هم و

 نمبره و واضح، بررسي مورد موضوع اهميت، است گاز و نفت فروش از ناشي مانکشور
 . است
 ومس بخش در، موضوع ادبيات دوم بخش در ؛است شده تدوين بخشپنج  در مقاله اين 

 بخش رد. است شده پرداخته مربوطه يجتان و مدل تخمين به چهارم بخش درو  حقيقت روش
 . است شده ارائه مطالب بنديجمع و گيرينتيجهنيز  پنجم
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 پژوهش پیشینه. 2

 سطح در تحقيقي کنونتا اوپک و 1 گاز صادرکننده کشورهاي مجمع بين تقابل زمينه در
 موضوع اب مرتبط هايزمينه در که تحقيقاتي ادامه در. است نگرفته صورت خارجي و داخلي

 ، انجام شده، ارائه شده است.بررسي مورد
 عيتتب و کارتل تشكيل با که اندداده نشان خود مطالعات در (1997) 2جيانگ و گريفين 

و  ابديمي افزايش رقابتي وضعيت با مقايسه در اوپک اعضاي همه منافع، همكاري اصل از
 بر ادماز توليد افزايش و ديگران دادن فريب با کههستند  انگيزه ينا داراي همواره اعضا

 رتارف از ترسشود، مي اقدام اين مانع آنچه و دهند افزايش را خود مدتهتاکو منافع، سهميه
 ندمدتبل منافع کاهش به منجر که استها آن فريبكاري قبال در اعضا ساير جويانهتالفي

 .شودها ميآن

 و اوپک سازمان دو رفتار »بررسي عنوان تحت تحقيقي در (1383) تانيگلس و ابريشمي 
 منافع تقسيم چگونگي و دوجانبه انحصار بازي قالب در 3اقتصادي توسعه و همكاري سازمان
 و همكاري سازمانو  اوپک سازمان دو رفتار بررسي به «هاآن بين در نفت تجارت از حاصل
 بازي يک قالب در نفت جهاني بازار در ثيرگذارتا و لياص بازيگرانبه عنوان  اقتصادي توسعه

 انـنش 5لينگـش هـنقط لـحراه هـب تنادـاس با. اندپرداخته 4دوجانبه انحصار متناهي تكرارشونده
 بلندمدت و ازگارــس هايکارگيري استراتژيبه هــنتيج در، ازيــب نــاي در هــک دهــش داده

 در و يافته حضور 6عيفـض زنهـچان يک به عنوان اوپک، بازيگران اين دوي هر جانب از
 هـب را افعـمن از کمتري سهم اقتصادي توسعه و همكاري سازمان عضو دولتهاي با مقايسه

 اسـراسـب کـاوپ يـنفت تراتژيـاس، دهـش هـگرفت کاربه تئوري در. است داده اختصاص خود
 االيـب يـزنهـچان درتـق هـک گرفته شكل درآمدي و امنيتي -سياسي، اقتصادي زهـانگي هـس

 اين نفتي تراتژيـاس اذـاتخ و ريـتصميمگي در مالحظهاي قابل نقش، پساندازکننده گروه
 سه اساس بر اقتصادي توسعه و همكاري سازمان نفتي استراتژيعالوه بر اين، . دارد سازمان
 اين برآيند. است فتهگر كلـش يـمحيط تـزيسً و رژي(ـان تـ)امني امنيتي، اقتصادي انگيزه

                                                           
1. Gas Exporting Countries Forum 

2. Griffin, J. M. & Xiong, W.   

3. Organisation for Economic Co-operation & Developmen 

4. Finilely Repeated Bilateral Monopoly Game 

5. Sehiling Point Solution 

6. Weak Bargainer 
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 شده نفت جهاني بازار در اتيـثب اـب و ادليـتع )قيمت( حلراه حاکميت به منجر استراتژيها
 دولتهاي نصيب، تعرفه و ماليات عـوض قـطري از افعـمن مـاعظ شـبخبه واسطه آن،  هـک

 دهـش ائهار نظريه آزمونبا توجه به اين نتيجه، . شودمي اقتصادي توسعه و همكاري سازمان
 ينـب دتـبلندم طـرواب يـبررس و زماني هايسري تحليل طريق از پيش رو، بيشتر مقاله در

 در. کندمي دـييتا را وريـتئ اديـزي دـح اـت دهـآم به دست ايجـنت و هـگرفت ورتـص متغيرها
 و وپکا تمايل عدم يا تمايل علت بررسي جهت در ابريشمي تحقيق نتايج ازپژوهش  اين
 است. هشد استفاده رقابت يا تباني تصميم اتخاذ جهت گاز صادرکننده کشورهاي معمج

 خام نفت گذاريقيمت امكانپذيري ررسيب» عنوان با ايمقاله در (1393) دوآب فهيمي 
 با 1اقتصادي توسعه و همكاري سازمان کشورهاي و اوپک سازمان عضو کشورهاي توسط

 طي زماني سري هايداده از استفاده با «برد -برد بازي يک قالب در هابازي تئوري از استفاده
 داد نشان 2جوسيليوس جوهانسنانباشتي الگوي هم از گيريبهره با و 2012تا  1980 هايسال
 برخوردار بااليي زنيچانه قدرت از نفت ربازا در اقتصادي توسعه و همكاري سازمان که

 امكان نهمچني. کندمي خود نصيب اوپک سازمان با مقايسه در را بيشتري رفاه مازاد و است
 دليل به منتهي، دارد وجود مبادله طرفين منافع برافزايش مبتني برد -برد بازي الگوي طراحي
 همكارانه بازي يک تواندنميالگو اين ، اوپک اعضاي نامتجانس و غيرهماهنگ ساختار
 .تلقي شود بلندمدت و پايدار

 مجمع اعضاي بين رقابت يا همكاري پذيريامكان» عنوان با ايمقاله در( 1391) تكليف 
 ايگاهج بررسي ضمن «لوله خط طريق از طبيعي گاز صادرات در گاز صادرکننده کشورهاي

 همكاري يا رقابت امكان برگاز  بازار تحوالت در طبيعي گاز صادرکننده کشورهاي مجمع
 داد شانن تحقق اين نتايج. است هشد تمرکز لوله خط طريق از طبيعي گاز صادرات در اعضا

 ميرس قراردادهاي براساس گاز تجارت چارچوب در اعضا ميان همكاري يا رقابت امكان که
 اين عضو 13 از کشور شش ميان و مورد سه در تنها بلكه، است ضعيف بسيار تنها نه، منعقده
 .است پذيرامكان مجمع

 مجمع و اوپک در گاز و نفت يتقاضا تقابل يبررس به( 1392) کياني و عصاري 
 .ندپرداخت 2012 تا 2002 يهاسال ييتابلو يهاداده از استفاده با گاز صادرکننده کشورهاي

                                                           
1. Organisation for Economic Co-operation & Development 

2.  Johanson-Juselius Cointegration Method 
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 اوپک ياضاتق تابع در گاز متيق بيضر بودن مثبت از :است شده حاصل شرح اين به جينتا
 نندهرکصاد کشورهاي مجمع يتقاضا تابع در نفت متيق بيضر بودن مثبت از نيهمچن و

يم شيافزا اوپک محصول يبرا تقاضا، گاز متيق شيافزا با که گرفت جهينت توانيم گاز
 اوپک ياتقاض رشد، نفت و گاز متيق کاهش مختلف يوهايسنار به توجه با. برعكس ابدي
 محصول دو نيا وانتيم که دهديم نشان و بوده کاهنده صادرکننده گاز مجمع کشورهاي و
 استفاده محصول دو نيا ناقص ينيجانش از توانمي آخر در. دانست گريكدي ناقص نيجانش را
 گريكدي قبال در را يتبان ياستراتژ گاز صادرکننده کشورهاي و اوپک که کرد انيب و

 . ديگز برخواهند

 نظری مباني -3

 شتقهم تقاضاهاي جزء، گاز و نفت انرژي هايحامل براي تقاضا که واقعيت اين به توجه با
 اينكه به توجه با و يكديگرند ناقص جانشين، انرژي صورت به مصرف در، دو اين و است

 مالاحت اين، اندمشترک گاز صادرکننده کشورهاي مجمع و اوپک در ذخاير عمده دارندگان
 انيسازم صورت بهضمني  طور به گاز صادرکننده کشورهاي مجمع و اوپک که دارد وجود

 جهاني هاييمتق افزايش بر انتظار صورت اين در. برآيند يكديگر با تباني درصدد، تربزرگ
 تاس آن بر انتظار، تفاسير اين با. 1بود خواهد همزمان صورت به گاز و نفت انرژي هايحامل

 موثر يگرد محصول تقاضاي مقدار و قيمت در تغييرات بر محصول هر قيمتي تغييرات که
 رد گاز صادرکننده کشورهاي مجمع و اوپک که دارد وجود احتمال اين نتيجه در. باشد

 سعي کدام هر، ود اين ميان رقابت صورت در. گيرند قرار يكديگر به نسبت رقابتي وضعيتي
 ظارانت نتيجه در و داشت خواهد خود محصول سمت به کنندگانمصرف تقاضاي جذب بر
 . بود خواهد گاز و نفت انرژي هايحامل جهاني هايقيمت کاهش بر

 عنوان به هم و کنندگانمصرف توسط، نهايي کاالي عنوان به هم، انرژي هايحامل 
 تقاضا قدارم تعيين. گيرندمي قرار تقاضا مورد اقتصادي هايبنگاه توسط، توليدي هاينهاده
، ندگيرمي قرار استفاده مورد نهايي کاالي عنوان به که انرژي هايحامل از بخش آن براي

 بودجه قيد هب توجه با مطلوبيت يساز مميماکز طريق از و نندهکمصرف رفتار تئوري براساس

                                                           
کنند ناشــي شــده اســت که در علم  ها، زماني که منافع ناشــي از همكاري را درک ميري بنگاه. اين ايده از روش رفتا1

 ( رجوع شود.  1385بيشتر به شاکري، عباس ) شود. براي مطالعهچمبرلين خالصه مي اقتصاد خرد در نظريه
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 مطلوبيت تابع هاينك فرض با و دوم و اول مرتبه شرايط تشكيل با. پذيردمي انجام کنندهمصرف
 براي اتقاض همانند انرژي هايحامل براي تقاضا مقدار، باشد مقعر شبهاکيدا  کنندهمصرف

 و توابع اکثر در. بود خواهد درآمد و هاقيمت بعدي n اربرد از تابعي مصرفي کاالهاي ساير
 درآمد با رژيان هايحامل تقاضاي، کنندهمصرف رفتار تئوري بر مبتني تقاضاي هايسيستم

 . دشومي داده ارتباط، آن با مكمل و جانشين کاالهاي، حامل هايقيمت، کنندگانمصرف

 رد توليدي نهاده عنوان به که انرژي هايحامل از بخش آن براي تقاضا مقدار تعيين 
 مورد تجاري يا و کشاورزي، ونقلحمل، صنعت مختلف هايبخش در اقتصادي هايبنگاه

 هايبنگاه. است تحليل و تجزيه و بررسي قابل هابنگاه تئوري براساس، گيرندمي قرار استفاده
 پي در يا نههزي شخصيم مقدار به توجه با توليد حداکثرسازي دنبال به است ممكن توليدي
. باشند ودس حداکثرسازي دنبال به يا و توليد مشخصي مقدار به توجه با هاهزينه کردن حداقل

 سه ينا از يک هر در که است آن گوياي، دوم و اول مرتبه شرايط تشكيل از حاصل نتايج
 ساير قيمت و موردنظر حامل قيمت به انرژي نهاده براي هابنگاه تقاضاي مقدار، حالت
 (.1386)سهيلي،  دارد بستگي محصول توليد مقدار يا و توليدي محصول قيمت، هانهاده

 توليدکنندگان؛ چراکه دنرومي رشمابه ويژه زاربا يک تجها ريبسيا از گاز و نفت زاربا 
به تباني ايبر آلهيدا محلي، رو ينا از و ستا همگن آن يتوليد يکاال ماهيت و اندکندا

 يطياشر نشد سختتر به نداميتو زاربا در تقاضا کشش دنبو باال، کليبه طور . رودمي رشما
 و نفت زاربا در تقاضا کشش ارمقد گرچها. کند کمک، دگير رتصو آن طي بايد تباني که

 با اين حال، ستا وتمتفا صنعتي و ريتجا تا خانگي از مختلف يتقاضاها اعنوا ايبر گاز
 .نيست توجه قابل و ستا کندا، تمد هکوتا در آن ارمقد

 گاز صادرکننده کشورهای مجمع و اوپک. 3-1
. ستا هاسوخت ديگر با گاز رقابت، اخير هايسال در انرژي بازار يهاچالش از يكي

 با يطبيع گاز استفاده موارد، دارد ونقلحمل بخش در کمي جايگزين که نفت برخالف
 مدل شرايط در. است جايگزيني قابل ايهسته نيروي و هيدروالكتريسيته با نفت، سنگزغال
 و توليد کل در هم را گاز تقاضاي کشش، گاز براي زياد هايجايگزين وجود، مسلط بنگاه

 اهشک به همواره، تقاضا بيشتر کشش، کلي طور به. است برده باال سازمان توليد ميزان در هم
 شود.مي تعبير سازمان بازاري قدرت
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 توليدکنندگان گروه روي پيش را ديگر چالشي، نفت و گاز يبازارها متقابل وابستگي 
د دارن حضور اوپک در اکنونهم که کشورهايي از برخيبه عنوان مثال، . دهدمي قرار گاز

 عضويتها آن از يكي در تنها که هستند هم کشورهايي اما. هستند نيز گاز سازمان اعضاي از
 درنفت  با ازگ عرضه تردسترس قابل و ترآسان يجايگزين و گاز بازار بيشتر توسعه. دارند

 چنين. است شده نفت و گاز ميان قيمت رقابت باعث جهان اقتصادي هايبخش از بسياري
 نسيلتاپ بيشترين داراي کشورهايتا ضرور گاز توليدکنندگان ترينبزرگ که زماني، رقابتي
 تريدهپيچ را گاز کنندهصادر کشورهاي مجمع و اوپک هايسياست، نباشند نفت توليد

بنابراين، محتمل است که در بلندمدت رقابت توليدکنندگان عمده گاز با . کندمي
 نظير درش حال در بازارهايخصوص به-توليدکنندگان عمده نفت در مبارزه براي سهم بازار 

 کشورهاي مجمع و اوپک بازاري قدرت که آورد وجود به را هاييبحران بتواند -چين
 کشورهاي مجمع و اوپک ميان همكاري صورت اين در. کند تضعيف را گاز کنندهصادر

 يتالفائ در و شده درگير اعضا از بيشتري تعداد زيرا؛ بود خواهد مشكل گاز صادرکننده
 انبازيگر از يكي، روسيهعالوه بر اين، . ساخت خواهند يياکار فاقد را سازمان، تربزرگ
 وراين کش است ممكن گاز و نفت هايقيمت ميان پيوند و بود خواهد بازار دو هر در اصلي

 اهداف يتاراس در اوپک با را خود همكاري حداقل يا بپيوندد اوپک به که کند ترغيب را
 .کند ترقوي سازمان اين

 آينده در ازگ و نفت ميان را ارتباطي چنين احتمال، اوپک عضو نفتي کشورهاي از برخي 
 مبرتاسپ 28 در اوپک عضو کشورهاي سران اجالس دومين رسمي بيانيه در. اندکرده بينيپيش

 مصرف جاي بهگاز  و نفت مصرفارتقا  در راا اعض گروهي منفعت اوپک سازمان، 2000
 گاز و نفت مصرفارتقا  دنبال به بايد سازمان، اوپک مستندات طبق. داد تشخيص، نفت فقط

 شده اختهشن بارزيان هايسوخت ساير جانشين بتوانند محصول دو اين که باشد شرايطي در
 سران هک شودمي تعبير چنين گرانتحليل توسط بيانيه اين. باشند زيست(محيط )براي
 کنترل آينده نگران بايد، هستند خود نفت بازارهاي نگران که گونههمان اوپک هايدولت
 باشند. نيز گاز هايقيمت و فروش

 رقابت دورنماي، نفت کنندگانمصرف ديدگاه از که شود هتوج نكته اين به است الزم 
 اوپک که است معتقد گيتلي. است خوشايند، جهاني گستره در گاز و نفت ميان رشد حال در

 توليد رشد و ندارد ،کرده بينيپيش انرژي الملليبين آژانس که ميزاني به توليد براي ايانگيزه
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، بوده ناپذيرترديد )گيتلي( تحليل در که را قيمت افزايشي اثرات برخي نيز گاز صادرات و
 .(Soligo & Myers, 2004) کردخواهد اصالح

 تباني و رقابت. 3-2
 به. هندد ارقر ثيرتا تحت را زاربا قيمت نندانميتو اقتصادي يحدهاوا، قابتير زاربا يک در
 هنداخو شتال هاآن حالتي چنين در. 1دکر هنداخو يافتدر زاربا از را قيمت هاآن، يگرد نبيا

 در. (Emmanuel, 2002) کنند تعيين زاربا قيمت به توجه با را دخو توليد ارمقد تا دکر
 زاربا قيمت با حدوا نهايي هزينه منحني تالقي نقطه سساابر توليد بهينه ارمقد يطاشر ينا

 دارد دجوو حدهاوا ايبر نمكاا ينا چندگانه قابتر پايه بر زاربا يک در ماا. دميشو محاسبه
، ستا زاربا قيمت يشافزا رستااخو که يحدوا. هندد ارقر ثيرتا تحت را زاربا قيمت تا

 به را فهد ينا نداميتو يا 2هدد منجاا دخو ديپيشنها قيمت يشافزا با را عمل ينا نداميتو
 را شده بيان عمل دو هر يکها يا و کند آوردهبر 3دخو توليد کاهش از غيرمستقيم شكل

 آن انيگرزبا که ستا ديقتصاا سيستم يک مشابه زاربا حالت ينا در. هدد منجاا نمازهم
 قفو طريق دو از يكي به يرگذاريتاث قابليت که زاربا در يحدوا. نددار آن لکنتر به تمايل

 که واحدي، ديگر بيان به د؛ببر باالتر قابتير سطح از را آن نداتومي، دارد را زاربا قيمت بر
 نهامنددسو شكل به بايد عمل ينا. دهد انجام را اقدام اين توانمي است بازار قدرت داراي

 او نصيب ديسو، حدوا وشفر ارمقد کاهش و قيمت فتنر باال از يعني ؛باشد گرفته منجاا
 ايبر قيمت ينا حفظ در حدوا نايياتو، قابتير سطح از قيمت دنبر باال بر وهعال. باشد هشد
، نكته دو ينا پايه بر مهندسين هاآن تبعبه و ننادداتصاقا. دارد هميتا نيز نماز از هاييهدور

 بر وهعال زاربا قيمت يشافزا. (Stoft, 2002) ندادهکر تعريف را زاربا رتقد ممفهو
 تمامي کمشتر تصميم از نداميتو، حدهاوا از برخي توسط زاربا رتقد از دهستفاءاسو
 به تباني حالت ينا در. شود ناشي دخو قيمت يشافزا در هاآن از گيربز بخش يا حدهاوا

 بين تباطيار، ضمني تباني يک در. ستا گرفته رتصو صريح رتصو به يا 4ضمني شكل
، نددار يكديگر هيدقيمت هنحو از که شتيدابر سساابر فقط حدهاوا و اردند دجوو حدهاوا

                                                           
1. Price Taker 

2. Financial Withholding 

3. Physical Withholding 

4. Tacit 
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 شكل صريح فقياتو با تباني ستا ممكن. ميکنند تنظيم باالتر دسو جهت در را هاقيمت
 در آنچه برخالف. ميگيرند طتباار هم با قيمت لکنتر ايبر حدهاوا حالت ينا در که دربگي

 . دگير منجاا برنماز يندآفر يک در بايد تباني، ستا همشاهد قابل زاربا رتقد لعماا

 ارثيرگذتا ننداميتو ملياعو، آن نشد عملياتي و تباني يک يشكلگير در لحا هر به 
 که وردبيا همافر را يطياشر نداميتو کاهش رتصو در تقاضا ارمقد، لمثا انعنو به. باشند

 دخو قيمت کاهش با تا نددار تمايل حدهاوا، حالت ينا در. نباشد دآورسو انچند تباني منجاا
 يک حد تا نداتومي قيمت کاهش، يگرد رتعبا به. ندآور دست به را زاربا از يبيشتر دسو

 کاهش ليلد به که قيمت کاهش ينا. کند تهديد را يتبان اريپايد و يابد مهادا هيژو قيمت
 برخي در. دبو هدانخو دآورسو تباني يک درون ادفرا ايبر يگرد، ستا گرفته رتصو تقاضا

 که ستا هشد همشاهد زاربا يحدهاوا بين تباني و قيمت جنگ از هاييدوره وزبر، هازاربا از
 ستا هشد گرفته سر از رهبادو اييهدوره از پس و همددرآ تعليق حالت به تباني، هاآن طي

(Harrington , 2006) . 

 آن انيگرزبااد تعد. رودمي رشما به ويژه زاربا يک تجها ريبسيا از نفت و گاز زاربا 
 محليرو،  ينا از ؛ستا همگنآن  يتوليد يکاال ماهيت و ستا کندا هازاربا بيشتر در

 نداميتو زاربا در تقاضا کشش دنبو باال، کليبه طور . رودمي رشمابه تباني ايبر آلهيدا
 کششار مقد. کند کمکد، گير رتصو آن طي بايد تباني يطي کهاشر نشد سختتر به

 صنعتي و ريتا تجا خانگي از مختلف يتقاضاها اعنوا ايبر زار نفت و گازبا در تقاضا
 رد. نيست توجه قابل و ستا کندت، امد هکوتادر  زاربا در آن ارمقد ما، استا وتمتفا

 سطح کاهشدر  هاشرکت از ريبسيا کمشتر امقدا 2001 و 2000 يهالسا درکاليفرنيا 
 رگبز شرکتدو  سپانياا (. درJaskow ,2001آورد ) به وجود را يجد انبحر يک توليد
 تالشي زاربا قيمت کاهش ايبر و نددکردداري خو يكديگر با قابتر از 2ايبردروال و 1اندسا

 با ژينرا مينتا رگبز شرکت شش يشانگها(. در Fabra & Toro, 2005م ندادند )نجاا
 به زاربا قيمت دنباال بر در سعيد، خو توليد ارمقد کاهش و قيمت باالتر داتپيشنها ئهارا

 مينهز ينا در گرفته منجاا يهارکا لينحاا (. باLiu Dun et al, 2006ند )اشتهدا دنفع خو
 نيست. دياز انچند

                                                           
1. Andesa  

2. Iberdrola 
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 حدهاوا بین قابتر ضفر با زاربا لمد. 3-3
 در هاآن ادتعد ماا، ستا بيشتر يا حدوا دو چندگانه رنحصاا زاربا يک در حدهاوا ادتعد

 زاربا يک نيز گاز و نفت زاربا وضعيت. است کندا ربسيا کامل قابتر زاربا يک با مقايسه
 هنداخو را قيمت بر ثيرگذاريتا نمكاا حدهاوا، هازاربا از عنو ينا در. ستا چندگانه رنحصاا

 ميزان سيربر ايبر. هندد تغيير اهلخود ميزان به را قيمت توانندمي، رو اين از و شتدا
 ئهارا (1ي براساس رابطه )لمد چندگانه رنحصاا زاربا يک در قيمت بر حدوا يک ثيرگذاريتا

 (.بگيريد نظر در دو درجه هزينه بعتا با را توليدکننده) ستا هشد

(1) Ci(Pi)=
αi

2
Pi

2+βiPi+γi 

 .کندمي بيان (2)رابطه  سساابر زاربا به وشفر ايبر را دخو قيمت پيشنهاد واحد اين 

(2) Bi(Pi)=αiPi+βbiPi 

 امبد از ضعر دنباالبر با. دهدمي تغيير را دخو قيمت ارمقد قفو حدوا βbi ارمقد تغيير با 
 يکاال قيمت ميزان، آن کاهش با برعكس يا و هددمي ايشفزا را قيمت ارمقد، پيشنهادي

 :((3)رابطه ) ديگر بيان به. دهدمي کاهش را زاربا در دخو

(3) 
Min
Pi

∑∫ (αiPi+βbi)dPi

N

i=1

 

مطرح  زيبهينهسا لهامس ايبر. ستا ژينرا هکنندمينتا يشرکتها ادتعد N(، 3رابطه ) در 
 (4بايد به صورت رابطه ) قيد، ديگر رتعبا به. باشد برابر بايد فمصر و توليد ارمقدشده، 

 .باشد اربرقر

(4) 
 ∑ P1=Pd

n

i=1

 

 نظر در بايد ممكن توليد کثراحد و قلاحد ارمقد ايبر ديقيو حدوا هر براي همچنين 
 واهيم داشت.( را خ6( و )5هاي )رابطه رتصو اين در که. دشو گرفته
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(5) Pi≤Pi
max 

(6) Pi≥Pi
min 

 .شد هداخو تشكيل (7مساله به صورت رابطه ) اين ايبر نژاالگر تابع 

(7) 
L=∑∫(αiPi+βbi)dPi-λ( ∑P1=Pd)+∑[(μi(Pi-

N

i=1

n

i=1

N

i=1

Pi
max))+μi

'(Pi
min-Pi)] 

 متما که دميشو ضفر، پيچيدگي از جلوگيري و تالدامع حجم فتنر باال از پرهيز جهت 
، (Pi) زيبهينهسا مترراپا به نسبت (7رابهط ) از گيريمشتق با. باشند لفعا غير يا لهدنامعا دقيو
 .آيدمي ( به دست8رابطه ) زير تالدمعا هستگاد لهدمعا

(8) 
α1P1 + βb1 = λ 

: : : : : 

αNP1 + βb1 = λ 

∑Pi = Pd

N

i=1

 

  که ميکنند دهستفاا نژاالگر تابع ضريب انعنو به λ متغير از معموال زيبهينهسا بحث در  

  قيمت ايبر ρ متغير از ديقتصاا مباحث در ماا، ستا زاربا قيمت بيانگر، ديبررکا نظر از

 هشد دهستفاا λ يجا به ρ از نيز مطالعه   ينا در منابع ساير با هماهنگي ايبر. دميشو دهستفاا
 .ستا هشد گرفته نظر در (9)رابطه  سساابر قيمت به ربا بستگيوا. ستا

(9) Pd=-ap+b 

 تالدمعا هستگاد توانمي (9) و (8) رابطه ترکيب با. ستا زاربا تسويه قيمت ρ(، 9رابطه ) در
 .نوشت( 10رابطه ) ماتريسي شكل به را (8)رابطه 
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(10) 

[
 
 
 
 
α1 0 …  0 − 1

0 ∶ 
: 0 

0 …  0 αN  − 1
−1 − 1 − a ]

 
 
 
 

[
 
 
 
 
P1

.
:

PN

ρ ]
 
 
 
 

=

[
 
 
 
 
−βb1

.
:

−βbN

−b ]
 
 
 
 

 

 ممكن ودس حداکثر دريافت براي واحدها، شود تصور رقابتي کامال بازار يک، بازار اگر 
. شود ربراب بازار قيمت باها آن نهايي هزينه تا کنند تقسيم ايگونه به را خود توليد مقدار بايد
 است. شده داده نشان (11)رابطه ماتريس  در موضوع ين

(11) 

[
 
 
 
 
 
α1 0 …  0 − 1

0 ⋮  −1
⋮  0 

0 …  0 αN  − 1 
−1 − 1 − a

 ]
 
 
 
 
 

[
 
 
 
 

P1
0

.
⋮

−βN

−b ]
 
 
 
 

=

[
 
 
 
 
−β1

.
⋮

−βN

−b ]
 
 
 
 

 

 با آن وتتفا بهبايد ) ستا (1) رابطه در اول جهدر جمله ضريب βN(، 11رابطه ) در 
 ينا به (11) رابطه در 0 باالنويس. شود( دقت، قيمت ادپيشنه تابع در امبد از ضعر ارمقد

 هزينه با برابر قيمتي پيشنهاد حدهاوا که ستا حالتي ايبر همدآ به دست ارمقد که معناست
 (10)هايرابطه ماتريس در حدوا هر ايبر هشد محاسبه توليد فختالا. کنند ئهارا دخو يحد

 . يدآمي دست به (12) ماتريس رابطه از (11) و

(12) 

[
 
 
 
 
α1 0 …  0 − 1

0 0 ∶  −1
: 0 

0 …  0 αN  − 1
−1 − 1 − α ]

 
 
 
 

[
 
 
 
 
ΔP1

.
:

ΔPN

Δρ ]
 
 
 
 

=

[
 
 
 
 

Δβb1

.
:

−ΔβbN

0 ]
 
 
 
 

 

 .نوشت( 14( و )13هاي )صورت رابطه به انميتو را اتتغيير 
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(13) 
α1ΔP1 + Δβ1 = Δρ 

:∶∶∶∶ 
αiΔPi + Δβi = Δρ 

:∶∶∶∶ 
αNΔPN + ΔβN = Δρ 

(14) ΔPd = ∑ΔPj = −aρ

N

i=1

 

 هداخوبه دست  قيمت حسب بر توليد اتتغيير، چپ سمت به (12) رابطه ايجزا لنتقاا با 
 ((.15)رابطه ) آمد

(15) 
ΔP1 =

1

α1

Δρ −
1

α1

Δβ
1

 

:∶∶∶∶ 

ΔPi =
1

ai

Δρ −
1

α1

Δβ
i
 

:∶∶∶∶∶ 

ΔPi =
1

αn
Δρ −

1

αn
Δβn 

 .نوشت( را 16رابطه ) انميتوها، رابطه جمع با

(16) 
ΔPi =

Δρ

αi

−
Δβ

i

αi

 

∑∆βj = [∑
1

αj
j≠i

] Δρ − ∑
∆βj

αj
j≠ij≠i

 

 

 



 217 | هوشنگي |... ترکيبي  رويکرد گاز؟ صادرکننده کشورهاي مجمع و اوپک تعامل يا تقابل

 

 .شودمي تعريف( 17(، رابطه )16رابطه ) ايبر که
  

(17) 
α−i = [∑

1

αj
j≠i

]

−1

 

Δβ−i

α−i
= ∑

∆βj

αj
j≠i

 

∆P−i = ∑ ∆Pj

j≠j

 

 .دکر يسينوزبا( 18رابطه ) شكل به را (16)رابطه  توانمي (17)رابطه  در هشد منجاا تعريف با

(18) αi∆Pi+∆βi=∆ρ 

𝛼-i∆P-i+∆β-i=∆ρ 

∆P-i+∆Pi=-aρ 

، دشو دسو فتنرباال به منجر که باشد شكلي به قيمت در تغيير ارمقد تعيين فهد گرا 
 بهينه تغيير ارمقدهاي بيان شده، رابطه ترکيب با. دکر دهستفاا معادالت ستهد ينا از انميتو

 .يدآمي( به دست 19رابطه ) از حدوا يک قيمت در

(19) −[2α−i + αi + aα−i(2αi + 2α−i + aαiα−i)]∆βi

+ [αi + α−i + aαiα−i]α−iPi
0 + α−i∆β−i = 0 

. شتدا هداخو دجوورابطه  N ادتعد زاربا يحدهاوا همه ايبر آن نوشتن و هارابطه بسط با 
 :((22( و )21(، )20هاي ))رابطه دشو تعريف گرا

(20) 
A = [

α1 0
⋱

0 αn

] 
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(21) 
A̅ = [

α−1 0
⋱

0 α−n

] 

(22) K = 2(In×n + a(A + A̅)) 

A(A̅−1 + a2A̅) − A̅ [

0 1 …  1
1 0 ∶∶
:∶∶  1

1 …  1 0

] A−1 

 .نوشت( 23رابطه ) شكل به انميتو را (19) رابطه پس

(23) 

K [

∆β1

Δβ2

⋮
Δβn

] = (A + A̅ + aAA̅̅ ̅̅ )

[
 
 
 
P1

0

P2
0

⋮
Pn

0]
 
 
 
 

 ينحو به دبو هداخو حدهاوا همه ايبر قيمت اتتغيير ارمقد يافتن به منجر (23رابطه ) حل 
 را دخو دسو ندانميتو ادينفرا شكل به دخو تغيير ينا از افنحرا با حدهاوا از يکهيچ که

، يگرزبا n با زيبا يک در. ستا 1نش دلتعا نقطه ممفهو نهما عموضو اين. هدد يشافزا
 بهترين بايد يک هر، کنند حرکت دخو دسو کثراحد کسب جهت در انيگرزبا همه چهنچنا

 را حرکت بهترين و کند بنتخاا دخو نقيبار تحرکا مجموعه به توجه با را ممكن پاسخ
 منجر نش دلتعا نقطه به انيگرزبا همه يسو از پاسخها بهترين مجموعه بنتخاا. هدد منجاا

 و غيرمنطقي بازيگران از يک هر ايبر دسو تابع دنکر بهتر ايبر تالشي هر و شد هداخو
 د.بو هداخو عبث

 دبده خويش قيمت پيشنهاد در بايد که تغييري ارمقد يعني ؛i حدوا ايبر پاسخ بهترين 
 تغيير) يک هر پاسخ، انيگرزبا مجموعه ايبر و مدآ هداخو دست به (19) رابطه حل از

 و )عصاري شد هداخو منتج، (25) رابطه تالدمعا هستگاد حل از (يک هر قيمت
 .(1392، همكاران

                                                           
1. Nash Equilibrium 
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  حدهاوا بین تباني ضفر با زاربا مدل. 3-4
 يشافزا زاربا از را دخو دسو تنهايي به نندانميتو زاربا يحدهاوا از يکهيچ که شد گفته

 ارمقد ايشفزا کهاچر، ستا يافتدر قابل نيز (19)رابطه  تالدمعا به هنگا ازمساله  اين. هندد
ممكن  توليد کاهش اين. شد هداخو حدوا آن توليد کاهش به منجر i حدوا قيمت پيشنهاد

 هداخو i حدوا رضر به ندرو ينا مهادا ماا، (نش دلتعا نقطه تا) باشد دآورسو وديحد تا است
 . شد هداخو تامين زاربا انيگرزبا ديگر يسو از حدوا آن توليد کاهش ايرز ؛دبو

 ارمقدکنند،  دخو قيمت يشافزا به امقدا کمشتر تصميم يک در حدهاوا تمامي گرا  
 عايد را ديسو و گرفته پيشي حدوا هر توليد کاهش ناميز بر تواندمي قيمت افزايش

 جايگزين و زاربا يحدهاوا قابتر نتيجه حالت اين در توليد کاهش. کند زاربا يحدهاوا
 نکنندگافمصر کنشوا از بلكه، نيست رقيب يحدهاوا يجا به حدهاوا ديگر توليد نشد

( 24صورت رابطه ) به زاراب يحدهاوا ترتيب بدين. شد هداخو حاصل هاآن يتقاضا تابع از و
 .دکر هنداخو عمل

(24) Δβ
i
= Δβ

i
∗ + Δβc 

Δβ
−i

= Δβ
−i
∗ + Δβc 

Δβ (24) رابطه در
i
 و ستا قابتير زاربا در نش دلتعا نقطه در i حدوا قيمت افزايش ميزان ∗

 و تسا مشخص (24) رابطه از که نچناآن. ستا تباني در هشد فقاتو قيمت افزايش ارمقد
 حلامر طي زا پس تباني يک در قيمت بردن باال براي توافق هرگونه، است چنين نيز قعوا در

 انيگرزبا پيشنهادي قيمت يشافزا ميزان در تغيير ينا با. گرفت هداخو رتصو زاربا اييبتدا
 .دکر هداخو تغيير (25) رابطه شكل به زاربا قيمت و وشفر انميز

(25) 
Δρ =

αiΔβ
−i

+ α−iΔβ
i

αi + α−i + aαiα−i

 

=
αi∆β−i

∗ + α−i∆βi
∗

αi + α−1 + aαiα−i
+

αi + α−i

αi + α−i + aαiα−i
∆βc 

=∆ρ*+∆ρc 
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∆Pi =
∆β

−i
− ∆β

i

αi + α−i + aαiα−i

−
aα−i

αi + α−i + aαiα−i

∆β
i
 

=∆Pi
*-∆Pi

c 

∆P-i=
∆β

i
-∆β

i

αi+α-i+aαiα-i

-
aα-i

αi+α-i+aαiα-i

∆β
-i

 

= ∆P−i
∗ − ∆P−1

c  

 تنها حالت ينا در ستا همشاهد قابل نيز (25) رابطه در و ستا هشد گفته که رطونهما 
 در نسبت يک به قيمت. دبو هداخو توليد سطح کاهش به منجر نکنندگافمصر کنشوا
 از حاصل مددرآ کاهش وديحد تا تواندمي قيمت افزايش اي و شتدا هداخو يشافزا زاربا
)رابطه  ستا محاسبه قابل حالت ينا در دسو ميزان i حدوا ايبر. کند انجبر را وشفر فتا
(26.)) 

(26) ∆πi = Pi
0∆ρ + [

αi

2
∆β

i
]∆Pi 

 + (−
αi

2
∆Pi

c + ∆βc) 

 + (−
αi

2
∆Pi

c + ∆β
i
∗) (−∆Pi

c) 

 + (−
αi

2
∆Pi

c + ∆βc) (−∆Pi
c) 

 = ∆πi
∗ + ∆πi

c∆P−i
∗ − ∆P−1

c  

∆πi
 ستا دخو قيمت دنبر باال در مستقل رتصو به حدوا امقدا نتيجه در دسو افزايش ميزان ∗
 افزايش ارمقد. ستا محاسبه قابل پيش بخش رد هشد بيان تالدمعا از و (نش دلتعا نقطه تا)

 ترتيب بدين که. ستا قيمت دنبر باال ايبر تباني يک در حدوا جستن شرکت نتيجه در دسو
 :((27)رابطه )
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(27) ∆πi
c = (Pi

0 + ∆Pi
∗)

αi + α−i

αi + α−i + aαiα−i
∆βc

+ [
−aα−i

αi + α−i

αi + α−i + aαiα−i

] ∆βi
∗∆βc 

 + (−aα−i) [
αi + α−i

aαiα−i
2⁄

(αi + α−i + aαiα−i)2
]∆βc2  

 گيريمشتق از پس. باشد بيشينه بايد تباني در شرکت از حاصل دسو ميزان i حدوا ايبر 
 :((28)رابطه ) مدآ هداخو به دست نسبت

(28) 
∂∆πi

c

∂∆βc
= 0 ⇒ ∆βi

c

=
αi + α−i + aαiα−i

2αi + 2α−i + aaαiα−i
[
αi + α−i

aα−i

(Pi
0

+ ∆Pi
∗) − ∆βi

∗] 

 i حدوا ايبر تباني يک در بهينه قيمت افزايش ارمقد هددمي ننشا (28) رابطه در قتد 
 کهاينجاست  از. نباشد برابر زاربا يهاحدوا ديگر ايبر قيمت افزايش بهينه ارمقد با تواندمي

 ارمقد سمت به فقاتو دنکر يکدنز ايبر تباني يک در حاضر يحدهاوا بين نيزچانهمساله 
 ست.ا حطر قابل هاآن دخو بهينه

 مدل برآورد وپژوهش  روش -4
 تكنيک و زماني سري، استفاده مورد الگوي. است کاربردي، هدف لحاظ از پژوهش اين

 برآورد متلب افزارنرم کمک با کهاست  TVP-FAVAR الگوهاي ربوطهم اقتصادسنجي
 وبوده  2016-4تا  1970-1 دوره طي فصلي هايداده شامل تحقيق آماري هايداده. شودمي
 مورد TVP-FAVAR روش مباني ادامه در. استشده  استخراج BP اطالعاتي بانک از

 گرفت. خواهد قرار بررسي
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 زماني سري قبلي هايمدل مشكالت ترينمهم از (2008) 1واتسون و کتااس نظر اساس بر 
 هامدل رخيب و دهند انجام زمان طول در را درستي بينيپيش توانستندنمي که بود اين برآورد

 هورظ باعث امر همين. داشتند مناسبي تخمين رکود دوران در ريگد برخي و رونق دوران در
 که شد 2(MCMC) فومارک زنجيره کارلومونت هايدلم و زمان با متغير پارامتر هايمدل
 اين در. ندکن بينيپيش زمان طول در را زياد( متغيرهاي تعداد )با عظيم هايمدل توانستندمي

 و ريتاساخ هايشكست علت به. کنند تغيير زمان طول در توانندمي تخمين ضرايب هامدل
 اين در را پارامترها محاسبه براي کافي اييتوان قبلي هايمدل، شده مشاهده سيكلي تغييرات
 . نداشتند شرايط

 روند در تغيير ،اقتصادي متغيرهاي بر حاکم مقتضيات و شرايط به توجه با که صورتي در 
 پايداري در اگر، ديگر بيان به يا وبگيرد  صورت مدل پارامترهاي در تغيير همراه متغيرها

 و مرزبان) گويند ريتاساخ شكست را تغييرات اين، شود حاصل خللي مدل يک مترهاياپار
 در خطي رگرسيون هايمدل در ريتاساخ شكست آزمون اوليه مطالعات در. (1388، نجاتي

، (Chow, 1960) گرفتمي انجام زابرون صورت به و شده تعيين پيش از زماني نقطه يک
 از نقاط يا نقطه در وا زدرون طور به ريتاساخ شكست آزمون هايروش بعد هايسال در اما

 جهت نيز اخير هايسال در. (Bai and Perron, 2003) گيردمي انجام نشده تعيين پيش
 با. شد گرفته بهره رژيم تغيير هايمدل از دارند ريتاساخ شكست که هاييمدل بهتر نيتبي

 رپارامت بضراي هايمدل بهها مدل اين، برآوردي هايمدل در رژيم تعداد محدوديت به توجه
 ريس يک رتارف در تغيير هرگونه، اساس اين بر. (Koop et al, 2012) شد داده تعميم زمان

 كستش جديد اقتصادسنجي علم در است سري روند وا مبد از عرض در تغيير شامل که زماني
 هر در حاضر تحقيق در اساس اين بر. (1395، همكاران و )اکبري شودمي تعريف ريتاساخ

ا دمب از عرض و شيب دوره آن براي باشد کرده تغيير زماني سري رتارف که يزمان دوره
 است. شده محاسبه ايجداگانه

توانند زياد باشند. افزايش تعداد متغيرها باعث ها ميزنهمچنين تعداد متغيرها و تخمين 
ع مقط tمتغير در  mها هرگاه شوند. در اين دسته از مدلهاي بزرگ و حجيم ميخلق مدل

 Koop and) بايد تخمين زده شوندمدل  t2mزماني در مدل وجود داشته باشد، 

                                                           
1. Stock, J. and Watson, M. 

2. Markov Chain Monte Carlo 
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Koroblis, 2013هايهاي ساختاري و با استفاده از روش(. در قالب مدل TVP1 
 FAVAR هايمدل، هاشده است. در ادامه اين روش مطالعات متعددي انجام

2
هت تعيين ج 

اي که نهگوزماني مختلف گسترش يافتند به هايعوامل موثر بر متغير وابسته در دوره
توانست ابزار بسيار قدرتمندي را در اختيار تحليلگران  FAVARو  TVPهاي ترکيب مدل

نمايش  TVP-FAVARبرآورد مدل  (، فرآيند1)اقتصادي و سياسي قرار دهد. در نمودار 
 .استشده  داده

 پژوهش مفهومي نمودار و روش مباني :1 نمودار

 

                                                           
. به معني الگوي پارامترهاي قابل تغيير طي زمان است. در اين الگوها ضرايب متغيرها طي زمان قابل تغيير هستند. 1

ي را در طول زمان بيني درستتوانستند پيشبود که نميهاي گذشته براي برآورد داشتند اين ترين مشكالتي که مدلمهم

هاي هايي در دوران رونق و برخي در دوران رکود تخمين مناسبي داشتند. همين امر باعث ظهور مدلانجام دهند و مدل

بيني کنند. هاي عظيم )با تعداد متغيرهاي زياد( را در طول زمان پيشتوانستند مدلتغيير طي زمان شد که ميپارامتر قابل

تاري و هاي ساختوانند در طول زمان تغيير کنند. به علت تغييرات شرايط، شكستها ضرايب تخمين ميدر اين مدل

هاي قبلي توانايي کافي براي محاسبه پارامترها را در اين شرايط نداشتند. همچنين شده، مدلتغييرات سيكلي مشاهده

شوند. هاي بزرگ و حجيم ميزياد باشند. افزايش تعداد متغيرها باعث خلق مدل توانندها ميزنتعداد متغيرها و تخمين

 (.2013)کوپ و کروبليس، 

الگوهايي هستند که با افزودن   FAVARافزوده شده به خودبازگشتي برداري است. الگوهاي  . به معني الگوي عامل2

شتي برداري را تعديل نمايند. اي   عامل گم سطح احتمال وقوع تك شده مي ن عامل گمشده نتايج مدل خودبازگ انه  تواند 

 (.2013يک متغير باشد. )کوپ و کروبليس، 

بر تعیین فاکتورهاي موثر
عرضه و تقاضاي نفت و 

گاز

ا به روز رسانی فاکتور ب
روش دو مرحله اي دوز و  

در قالب  ( 2011)همکاران 
FAVARمدل 

با FAVARتخمین مدل 
ضرايب متغیر در طول زمان 

(TVP)

مدل  آپديت فاکتور در قالب
TVP-FAVAR

محاسبه تابع واکنش آنی
متغیر در طول زمان

تجزيه و تحلیل نتايج
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 يجهنت در شوندمي گرفته نظر درزا درون متغيرها تمامي 1VARهامدل در اينكه به وجهت با 
yitبه توجه با اما، اندشده گرفته نظر درزا درون که هستند متغيرهايي بيانگر هامدل اين در ها 

 نتيجه در دهندمي قرار تاثير تحت را متغيرها اين مابين رابطه که دارند وجود متغيرهايي اينكه
 مدل به تبديل VAR مدل حالت اين در. شودمي مدل وارد رابطه اين بر اثرگذار فاکتورهاي
FAVAR هايعامل اساس اين برشود. مي f شوندمي مدل وارد موردنظر( مجمع )قيمت .

 هايدوره در مختلف ضرايب از مدل در ساختاري هايشسكت کردن وارد علت به نهايت در
,Φ̃1t) شودمي گرفته بهره مختلف . . , Φ̃pt) .هايمدل از حالت اين در FAVAR مدل به 

TVP-FAVAR روش از تريکامل شرح ادامه در. دهيممي مدل تغيير TVP-FAVAR 
 است. شده ارائه

 رابطه با که شده بحث (2009) 2کروبليس در FAVAR-TVP مدل عمومي ساختار 
 نوسانات فرآيند يک εit هر کندمي فرض در اين دو رباطه. است شده داده نشان (30) و (29)

var(ε̃t و کندمي دنبال را متغيره يک تصادفي
f) = Σ̃t

f چند تصادفي نوسانات پروسه يک 
,λ0itضرايب نهايت در. دارد را متغيره λit, γit, Φ̃1t, Φ̃pt ازاي به i = 1, . . , M داده اجازه 

 براي ابهمش هاينمونه همانند ديگر فرضيات تمام. يابند ارتقا تصادفي مگا طبق شوندمي
FAVAR .است 

(29) yit = λ0it + λitft + γitrt + εit 

(30) 
(
ft
rt

) = Φ̃1t (
ft−1

rt−1
)+. . +Φ̃pt (

ft−p

rt−p
) + ε̃t

f  

. شودنمي داده توضيح مدل اين براي MCMC فومارک زنجيره کارلومونت الگوريتم 
 الگوريتم به FAVAR براي را بيشتري هايبلوک فقط آن که شودمي اشاره نكته اين تنها

MCMC عملي کالن اقتصاد در هامدل از بسياري مانند خالصه طوربه. کندمي اضافه، 

                                                           
زا در نظر بگيرد. روش خود تواند تمام متغيرها را درونزا است، مي. زماني که محقق اطمينان ندارد يک متغير برون1

يقي، شوند )طرزا در نظر گرفته ميدرونزمان است که در آن تمامي متغيرها توضيح برداري در واقع يک سيستم هم

1396.) 

2. Koroblis, D. 
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 شامل که MCMC الگوريتم يک داشتن نگه هم کنار با TVP-FAVAR در بيزي استنباط
 رود.مي پيش به است مشابه هايالگوريتم و نمونه چندين از هاييبلوک

n بردار يک t=1,…,T زماني دوره براي کنيد فرض  ×  تخمين براي متغيرها از 1
 ياقتصاد متغيرهاي از بردار يک ytهمچنين . باشد مدل در موجود مشاهده غيرقابل متغيرهاي

 ( خواهد بود. 31) رابطه صورت به TVP-FAVAR مدل. باشد دلم در موجود اصلي

(31) xt = λt
y
yt + λt

fft + ut

[
yt

ft
] = ct + Bt,1 [

yt−1

ft−1
] + ⋯+ Bt,p [

yt−p

ft−p
] + εt

 

λt(، 31) رابطه در 
y رگرسيون ضرايب ،λt

f و بارگذاري حال در فاکتور ft فاکتور 
,Βt,1)است. … , Βt,P) ضرايب VAR است .ut  صفر ميانگين و نرمال توزيع با خطا جزء 

 ماتريس هک شده فرض، فاکتور هايمدل ادبيات فرضيات به توجه با. است  Qt کوواريانس و
Vt است. قطري 

λt بارگذاري حال در ضرايب  = ((λt
f)

′
, (λt

y
)
′
)
′

 مدل ضرايب و 

 VARβt = (ct
′, vec(Βt,1)

′
, … , vec(Βt,P)′) طول در تصادفي گامفرآيند  يک طبق 

 شوند:مي استخراج زمان

(32) λt = λt−1 + vt

β
t

= βt−1 + ηt
 

,ηt~N(0 آن در که Rt)و vt~N(0,Wt) روي و يكديگر با باال تابع در خطاها همه. است 
 .دارند (33رابطه ) صورتبه ساختاري، بنابراين ؛هستند ناهمبسته زمان

(33) 
(

ut

εt
υt

ηt

) = N(0 , [

Vt 0 0 0
0 Qt 0 0

0
0

0
0

Wt

0

0
Rt

]) 
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، محدوديت چندين اعمال با. گويندمي TVP-FAVAR مدل را (33)ماتريس رابطه  
 است: زير شرح به که دشومي استخراج مدلاين  از نيز ديگري هايمدل

 هنگامي مدل اين :1VAR)-TVP-(FA شده افزوده عامل زماني متغير پارامتر VAR مدل* 
 )در باشد ثابت (λt) (7) رابطه در اول معادله بارگذاري حال در ضرايب که شودمي حاصل

t ،Wt زماني دورهاي همه = λt صورت اين در که بوده 0 = λ0 .)است 
 و λt که شودمي حاصل هنگامي مورد اين :(FAVAR) شده افزوده عامل VAR مدل* 
βt باشند ثابت زمان طول در (Wt = Rt = 0.) 
 که شوديم حاصل هنگامي مدل اين :(TVP-VAR) زماني متغير پارامترهاي VAR مدل* 

ft )يعني باشد صفر فاکتورها تعداد = 0.) 
 در βt و λt و بوده صفر فاکتورها تعداد که شودمي حاصل هنگامي مدل اين :VAR مدل* 

 باشد. ثابت زمان طول

 . هستند ثابت Qt واريانس و وواريانسک، هامدل اين تمام در که شود توجه 
 از پس گاز صادرکننده کشورهاي مجمع و اوپک در کل تقاضاي انهمزم محاسبه براي 

 اقدام TVP-FAVAR سيستم در هاپانل اين همزمان حل بهگاز  و نفت هايپانل تخمين
 آن تاثير نفت قيمت نددا تغيير با مختلف سناريوي دو در تباني رفتار بررسي براي. است شده

 آن تاثير، ازگ قيمت تغييرات با و شده يبررس گاز صادرکننده کشورهاي مجمع تقاضاي بر
 . است شده بررسي اوپک از نفت تقاضاي بر

، ليبي، کويت، عراق، ايران، الجزاير کشورهاي اطالعات از اوپک تقاضاي تابع تخمين در 
 اصلهف در ونزوئال و آنگوال، اکوادور، عربي متحده امارات، سعودي عربستان، قطر، نيجريه
 . است شده استفاده 2016-4 تا 1970-1 زماني

 اطالعات از گاز صادرکننده کشورهاي مجمع در گاز تقاضاي تابع مدل تخمين در 
، مالزي ،ترکمنستان، نروژ، اندونزي، الجزاير، ونزوئال، نيجريه، قطر، ايران، روسيه کشورهاي

 استفاده 2016-4 تا 1970-1 زماني فاصله در 2بروئني و توباگو -يدادترين،عمان، ليبي، مصر
 معمج و اوپک عضو کشورهاي گاز و نفت عرضه اطالعات از حاضر قيتحق در. است شده

                                                           
1. Factor-Augmented Time-Varying Parameter VAR 

ساختار بازار در اقتصاد جديد گاز: سازمان ( »1387. مجمع کشورهاي صادرکننده گاز طبق پايان نامه زارعي )1

 انتخاب شده است.« کشورهاي صادرکننده گاز
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 از نفت متقي. است شده استفاده پيشين پاراگراف در شده اشاره گاز صادرکننده کشورهاي
 که 1طبيعي گاز کتاب اطالعات از گاز جهاني قيمت و اوپک سايت زماني سري اطالعات

 هر و ستا گاز انرژي اطالعات زمينه در مرجع معتبرترين که انرژي الملليبين آژانس توسط
 مورد در ياساس اطالعات يحاو انتشارات اين. است شده استخراج، شودمي منتشر ساله

 ياصل بخش. استها متيق و يسازرهيذخ تيظرف، گاز ريذخا، لوله خط و جيانال تجارت
 و كاريهم منطقه سه يبرا و کشور هر يبرا را يليتفص يتقاضا و عرضه تراز کتاب نيا

 شده منتشر اطالعات. دهدمي نشان( اروپا و هيانوسياق -ايآس، كايآمر قاره) اقتصادي توسعه
 .دهدمي ارائه را مختلف کشورهاي توسط صادرات و واردات اطالعات گزارش اين در

 مدل تخمین. 5
، مدل زايدرون متغيرهاي وقفه دو از تفادهاس با و 2014 متلب افزارنرم از استفاده با پژوهش اين

 متفاوت حاضر تحقيق آني واکنش تابع. است شده ارائه دوره کل در آني واکنش آناليز نتايج
 متغير طول( 5( تا )2) نمودارهاي در. است متغير زمان طول در تاکنون گرفته انجام تحقيقات از

 توانديم بر آن تغييرات که است نظري دمور عامل عرض و اوپک تقاضاي متغير ارتفاع، زمان
 . کندمي فااي را متغير اين نقش گاز قيمت حاضر تحقيق در که باشد موثر اوپک تقاضاي بر

 زمان طي گاز قيمت در اريمع انحراف کي اندازه به شوک يک اعمال (2)در نمودار  
 به. است دهش زمان طي نفت تقاضاي (AB بردار =افقي محور روي حرکت) افزايش باعث

 نفت ايتقاض بر مثبتي تاثير گاز قيمت رشد بررسي مورد هايدوره همه در، ديگر عبارت
 افزايش دوامت باعبارت ديگر،  به. است يافته افزايش اثرگذاري اين ميزان زمان طي اما، داشته
 نحرافا کي شيافزا. همچنين دارد وجود محصول دو اين بين جانشيني در سعي، گاز قيمت

 اواخر و CD بردار با دوره اوايل عرضي محور روي حرکت) دوره هر در گاز قيمت در اريمع
 رتعبا به. است شده نفت تقاضاي افزايش موجب (است شده داده نمايش EF بردار با دوره

 درو  ماليم شيب با اما، مثبت تاثير (CD )بردار اوليه هايسال در نفت قيمت رشدديگر، 
عبارت ديگر،  به .است تاثيرگذار نفت قيمت بر بيشتر شيب بات مثب ثرا داراي اخير هايسال

 يافته يشافزا تكنولوژي سطح بهبود علت به زمان طي محصول دو اين ميان جانشيني امكان
 است.

                                                           
1. Natural Gas Information 
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 (EF )بردار دوره 12 تا گاز قيمت در اريمع انحراف کي اندازه به شوک يک اعمال  
 مشاهده(، 3) نمودار به توجه با. دارد نفت تقاضاي بر (AB )بردار ايکاهنده اما، مثبت تاثير
 )بردار دندار نفت تقاضاي بر معناداري تاثير ديگر گاز قيمت، بعد به ام12 دوره ازشود مي

BC) .تقاضاي بر بعد به 12 دوره از گاز قيمت تاثيرگذاري عدم معناي به نمودار شدن مسطح 
 است. نفت

 تجمعي شوک حالت در گاز قیمت در تغییرات به اوپک تقاضای واکنش نحوه. 2 نمودار

 
 هاي پژوهشمنبع: يافته

 آني شوک گاز قیمت در تغییرات به نفت تقاضای واکنش نحوه. 3نمودار

 
 هاي پژوهشمنبع: يافته



 229 | هوشنگي |... ترکيبي  رويکرد گاز؟ صادرکننده کشورهاي مجمع و اوپک تعامل يا تقابل

 

 طي نفت قيمت در اريمع انحراف کي اندازه به شوک يک اعمال (4)با توجه به نمودار  
 يهاسال در. است شده زمان طي گاز تقاضاي (افقي محور روي رکتح) افزايش باعث زمان
 اوليه هايسال هب نسبت نفت قيمت افزايش صورت در نفت با گاز تقاضاي ميان جانشيني اخير

 است. يافته افزايش شدت به

 تنف قیمت نرخ در تغییرات به گاز کننده صادر کشورهای گاز تقاضای واکنش نحوه. 4 نمودار
 تجمعي شوک التح در اوپک

 

 هاي پژوهشمنبع: يافته

 

 آني شوک حالت در نفت قیمت در تغییرات به گاز تقاضای واکنش نحوه :5 نمودار

 
 هاي پژوهشمنبع: يافته



 1399تابستان  | 35شماره  | 10سال  |پژوهشنامه اقتصاد انرژي ايران  | 230

 

 نفت قيمت در اريمع انحراف کي اندازه به شوک يک اعمال( 5ر )با توجه به نمودا 
 اواخر در اما، دارد گاز تقاضاي بر مثبتي تاثير دوره 9 حدود دوره اواسط و اوايل در

مي مشاهده نتايج مقايسه براساس. است شده تقويت مثبت تاثير اين دوره انتهاي تا دوره
 موجب ريت کوتاه زماني دوره، نفت قيمت تغيير اثر در گاز و نفت ميان جانشيني شود

 زا تر سخت گاز به نفت از جانشينيعبارت ديگر،  به. شودمي گاز تقاضاي افزايش
 بودن رت پرکشش و متفاوت ماهيت از ناشي خود امر اين که است نفت به گاز جانشيني
 .است گاز به نسبت نفت تقاضاي

  گیرینتیجه و بندیجمع. 6
 نحوه سيبرر به حاضر تحقيق، جهاني انرژي تقاضاي تامين در گاز و نفت اهميت به توجه با

 رداختهپ يكديگر قبال در گاز رکنندهصاد کشورهاي مجمع و اوپک سازمان سياست اتخاذ
 اين توانمي، ازگ قيمت متغير شوک بودن مثبت به توجه با و مدل تخمين نتايج اساس بر. است
 همچنين. دارد يتقيممس رابطه اوپک تقاضاي تغييرات با گاز قيمت تغييرات که گرفته را نتيجه

، گاز درکنندهصا کشورهاي معمج تقاضاي بر نفت قيمت شوک تاثير بودن مثبت به توجه با

 صادرکننده کشورهاي مجمع تقاضاي تغييرات با نفت قيمت تغييرات که داشت بيان توانمي
 جمعم و اوپک محصوالت که شد حاصل نتيجه اين، اساس اين بر. دارد مستقيم رابطه گاز

 توجه با، راينبناب. شوندمي محسوب يكديگر براي ناقصي جانشين، گاز صادرکننده کشورهاي
 اوپک رد مشترک اعضاي داشتن، محصوالت بودن همگن، استخراج در مشابه تكنولوژي به
، هاآن محصوالت مابين جانشيني رابطه بودن ناقص و گاز صادرکننده کشورهاي مجمع و

 انداختن راه به و رقابت تصميم اتخاذ عدم و هابازي نظريه به توجه با تباني تصميم اتخاذ احتمال
 ودوج گاز صادرکننده کشورهاي مجمع و اوپک براي طرفين( سود )کاهش هامتقي جنگ

 که ددار پي در را بسياري سواالت جهاني اقتصاد روي تباني تصميم اتخاذ پيامدهاي. دارد
 . است مقاله اين هدف و توان از خارج

  منافع تعارض
 ندارد. وجود منافع تعارض
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