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 چکیده
 

 انتینسبت ص یافتره اساس بر اوپک یمجمع نفت یداریپا یلپژوهش تح  ینا یاصل   هدف
منظور از دو مفهوم  این ه. بباشللدمی ایران اقتصللادی هایتحریم تأثیر لحاظبا  و دانی سللن

 دلم چارچوب درنفت خام  یدتول یتظرف یانتنفت خام و نسلبت ص  یرذخا یانتنسلبت صل  
 و تصیان هاینسبت بین ارتباط. است شده اسلتفاده  اوپک پایداری بررسلی  جهت سلن دانی 

 هایظرفیت و تولید داخ ی، ناخالص تولید خام، نفت ذخایر جمعیت، همچون متغیرهایی
 های تاب ویی مبتنی بر مدل دانی سن موردبا الگوی داده اوپک اعضاء تمامی خام نفت تولیدی

 مهم عامل عنوان به ایران های نفتیتحریم. اسللت گرفته رقرا تح یل و تجزیه و بررسللی
 این نتایج. اسللت شللده مدل وارداوپک  یداریو در کل پا یانتصلل هاینسللبت بر تأثیرگذار
 میان منفی و معنادار ارتباط دهنده نشللان میالدی 0202 تا 0222دوره زمانی درپژوهش 
 ابطهر صیانت نیز نسبت و امخ نفت ذخایر بینهمچنین . است صیانت هاینسبت و جمعیت
ارا د یلبه دل ی،نفت جمعیتی و کمغن یکشللورهابه عبارت دیگر وجود دارد.  مثبت و معنادار

دهند می نشان خود از نفتی ذخایراز  یعسر برداشلت کمتر به  یلتما یاد،ز ینفت یربودن ذخا
و نسللبت  رانیا یاقتصللاد هایتحریم بر اسللاس نتایج. شللودکه به پایداری اوپک منجر می

 هب منجر عوامل کماکان پژوهش این ک ی نتایج بربناد. نرابطه معنادار و مثبت دار یانتصلل 
 مجمع نفتی یکاوپک کماکان  یجه. در نتاسللت برقرار اوپک نفتی مجمع در پایداری ایجاد

 گردد.یم ت قی یدارپا
 اقتصادی، اوپک. تحریم تبانی، صیانت، نسبت پایداری،: کلیدی هایواژه

 . JEL:F53 ،Q35 ،Q40 بندیطبقه

                                                 
  نویسنده مسئول مکاتبات 

 0-02/ صفحات 0331 پاییز/ 3/ شماره سوم های کاربردی اقتصاد/ سالفص نامه نظریه

 32/20/31 :تاریخ پذیرش      32/22/31تاریخ دریافت: 
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    مقدمه -1
 رد. نکندرا درک  ینفت یرمنابع و ذخا یکاسللتراتژ یّتاسللت که اهم یکمتر کسلل امروزه

 ایهبخش در گرفته صللورت صللنعتی و تکنولوژیکی عظیم هایپیشللرفت با حاضلر  عصلر 

مدت  در کوتاه موثری و بالفعل رقیب هنوزنو،  هایبخش انرژی در خصللو  به مخت ف

 مهم دسللته دو به جهان در نفتی ذخایر دارای کشللورهای. اسللت نشللده یافتنفت  یبرا

 باالی هایحسلاسیت . گردندیم یمتقسل  0غیراوپک کشلورهای  و اوپک عضلو  کشلورهای 

 و عم کرد به توجه جهانی آن، بر میزان هایقیمت و نفت موضللو  اقتصللادی و سللیاسللی

 ست.ا افزوده ،هر دو گروه نفتی هایفعالیّت

 منظر اقتصادی و از که است سازمانی)اوپک(،  خام نفت کننده صادر کشورهای سلازمان  

این در حالی است که شود. می محسوب حاضر قرن در هاسازمان ترینمهمّ جزء سیاسی،

عراق  یران،ا یاسللالم یآنگوال، اکوادور، جمهور یر،اوپک شللامل الجزا عضللو کشللور 00

 ببرحسلل ونزوئال، و عربی متحده امارات سللعودی، عربسللتان ،قطر نیجریه، لیبی، ،کویت،

 با چشللمگیری هایتفاوت سللرانه درآمد و خام نفت تولید ظرفیت نفتی، ذخایر میزان

 هدفی با شده دهیسازمان و هم به وابسته کشلورهای  از ایمجموعه اوپک .دارند یکدیگر

 که آنچه. باشدمی یرقابت سلط   از باالتر سلطحی  در نفت هایقیمت حفظ جهت روشلن 

 نقوانی به عضللو کشللورهای پایبندی اسللت، فراوانی اهمیّت حائز اوپک مدیریتی نظام در

 یکار یهاروش در ییراتتغ یبا وجود برخ آن به عمل و بندیسللهمیه نظام سللازمان،

گوناگون همچون  یلعضو به دال یکشلورها  3یو تبان 0یتخطّدر عین حال،  .اوپک اسلت 

 جهت سللهمیّه بر مازاد تولید در دسللتیپیش یا و مدتالتر در کوتاهبا یکسللب درآمدها

 لک نسبی سلود  و شلده  اوپک قیمت نفت کاهش باعث بیشلتر و حفظ مشلتریان،   سلود 

 (. 0311، 1و والترز 2یارد)ل یابدمی کاهش اعضاء

 دنمای پوشیخود چشمتولید  مازاد یتنزده و از ظرف تخطیکشور دست به  یک اینکه

 6وت ینگه قاعده بر اساس آینده در باالتر درآمد کسب و آتی تنزیل مسأله دلیل به تواندمی

                                                 
0 Non OPEC 

0 Violate 
3 Collusion 

2 Layard  
1 Walters  
6 Hotelling rule 
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 ملعباشد.  یاز همکار یکارتل و منافع ب ندمدت ناش یمتجهت حفظ ق یرفتار یابوده و 

اساس  شده که بر نامیده 3فداکاری ، نوعی0و کیم 0کشورها، اولین بار توسط دانی سن این

ع بعدی و مناف تولیدی هایباالتر در دوره یهسهم یافتدر یللبه د یا و یمتیانتظارات ق

 .(0311یرد )دانی سن و کیم، گیصورت مک ی آن 

 در یمهم یارنقش بس ،اوپک در ب ندمدت یاعضاء کارتل نفت هایواکنش و کنش برآیند

 یا خود کشور ایتوسعه هاییتفعال به واسطهاعضاء  ینکهاوپک دارد. ا پایداری تداوم

 دوام و ایدارپای بر توانندمی نفتی ذخایر از بیشتر استخراج و تولید افزایش ویی و باسودج

 چه پرسش این است که. باید تح یل گردد که است موضوعی تأثیر منفی بگذارند، اوپک

و رفتار  یساختار هایویژگی آیا و باشند؟ گذار تاثیر اوپک پایداری بر توانندمی متغیرهایی

 یبحث این باشد؟ داشته اوپک یداریپا یندبر فرآ یمعنادار یرتواند تاثیماعضاء  یدیتول

 االییب اهمیّت درجه از ایمنطقه و جهانی کنندگان مصرفو  یدکنندگانتول یاست که برا

 لیدتو دوم رتبه بودن دارا سیاسی، و اقتصادی متعدّد دالیل به نیز ایران. است برخوردار

 میزان تأثیر باالی حساسیت در برخی مقاطع زمانی،اوپک  اعضاء میان در خام نفت

 گرفتن باالخره قرار و عمرانی و ایتوسعه هایفعالیت و دولت بودجه بر نفتی درآمدهای

 یلتح  به یدن. جهت رسباشدنمی بحث و پرسش این از فارغ الم  ی،بین توجهات کانون در

 یررسب ،اعضاء بر اوپک یدیتولرفتار  یرتاث یلو تح  یهاوپک و تجز یداریاز پا یدرست

 صناخال تولید و جمعیت، ی،نفت یرذخا یزانعضو از منظر م متمایز کشورهای هایویژگی

 بر تداوم وعض کشورهای رفتار تأثیر تح یل با توانمی نهایتاً. رسدمی نظر به ضروری داخ ی

 الم  یینب سط  در ایران و اوپک آتی تصمیمات فرآیند در ترعمیق بینشی اوپک، پایداری

 . آورددست  به

 در صیانت هاینرخ بر موثر عوامل و اوپک پایداری خصو  در گرفته صورت مطالعات

 گرفته صورت خارجی و داخ ی مطالعات بین در. باشندمی اندک داخ ی و خارجی سط 

 ساسا بر اوپک نفتی مجمع پایداری تح یل به که پژوهشی سو یک از اوپک هایزمینه در

 از و شودنمی یافت باشد، پرداخته میالدی 0222 از پس دوره طی صیانت نسبت رهیافت

 این خالل در ایران اقتصادی هایتحریم تاثیر موجود مطالعات از یک هیچ دیگر سوی

                                                 
0 Danielsen  
0 Kim  

eSacrific 3 
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ا است که ب یدر حال این. استننموده تح یل و ارزیابی اوپک، پایداری وضعیت بر را دوره

وزه ح یندر ا یشتریب یمطالعات جد رودمیانتظار  ،کشور یبرا بازار نفت اهمیتتوجه به 

 .یردبه صورت مداوم صورت گ

یینی های تببر این اساس، در این مطالعه یک مدل رگرسیونی بر اساس مبانی نظری و مدل

های تاب ویی تخمین به ویژه مدل دانی سن، تصری  شده است و در چارچوب روش داده

این مطالعه به این شکل است که در قسمت دوم، مبانی و  شود. سازماندهیزده می

است، سپس در قسمت  چارچوب نظری و در قسمت سوم پیشینه پژوهش ارائه شده

های مطالعه تصری  شده و در قسمت پنجم، به صورت جداگانه هر یک از چهارم، الگو

 ارائه مشش بخش در سیاستی هایتوصیه و نتایج نهایت، است. در ها، تخمین زده شدهالگو

 .است شده

 نظری مبانی -2
کوشد میکه  است بوده یالم   یننفت خام ب در بازار یمتکننده ق یمسلازمان تنظ  ،اوپک

عضاء ا یمت،ق ین. جهت حفظ اسازد ی را، ممکنرقابتقیمت باالتر از  یکارت  یمتسط  ق

طبعاً  و رنده دانگ ،کامل یتکمتر از ظرف یرا در سطح یدتول یستبایم ،کارتل یخصلوص 

 ، پیگیریوجود نداشللت یکه رفتار همکار یکمتر از حالت ینرخ نیز با را یرتوسللعه ذخا

 اوپک، از قیمت باالتر نفترسلللد تولیدکنندگان غیردر مورد بازار نفت، به نظر می. کنند

های مرتبط با آن، به نلاشلللی از خودداری اوپلک از تولید با حداکثر ظرفیت و محدودیت  

رسد، تدریجاً اعضای اوپک نیز با خروج اساس، به نظر میاین  شلوند، بر منتفع می شلدت 

ولید اوپک با سط  تغیر های عضویت، بکوشند نظیر تولیدکنندگاناز آن و رفع محدودیت

دلخواه از منافع عم کرد صللیانتی اوپک، بهتر برخوردار شللوند، پس اوپک باید به سللمت  

اتفاق رخ نداده اسللت. دانی سللن اولین بار، پدیده پایداری  فروپاشللی حرکت کند، اما این

های اعضای آن به دقت تبیین کرد. به اوپک را بر اسلاس، تمایز و تفاوت نو  و اسلتراتژی  

کند که عضویت در اوپک نیازمند سطحی از کنترل تولید نفت طور خالصله، وی ادعا می 

نافع جمعی ب ند مدت است. دالیل یا اصطالحاً فداکاری تولیدی است که البته متضمن م

 تفکیک دسللته دو به خود اوپک دهد که اعضللاینظری و مشللاهدات تجربی نشللان می

زیادی برای فروش  0صللبریشللوند. دسللته اول که جمعیت زیاد و ذخایر کم دارند، بیمی

بیشللتر و کسللب درآمد و همچنین آمادگی کمتری برای محدودیت عرضلله دارند، اما در  

                                                 
0 Impatience 
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های با جمعیت کم و ذخایر زیاد، آمادگی بیشتری دوم اعضلاء یعنی کشلور  عوض، دسلته  

برای تولید کنترلی به نسبت ذخایر خود دارند، چون هزینه جاری کمتری داشته و منافع 

سبت ن ی،نسب به طور دسلته از اعضاء  یناتری نیز در بازار نفت دارند. در نتیجه ب ندمدت

هم سللکنند، رت صللیانتی و کنترل شللده انتخاب میتولید روزانه به ذخایرشللان را به صللو

یند و بار اص ی پایداری نمایحبس م ،کارتل یمترا جهت حفظ ق یرشلان از ذخا یبزرگتر

 یحدر سللط یابند با رفتار کمتر کنترلی،کشلند، سللایر کشللورها، امکان می دوش می را به

ک، عمال پذیرفته شده و این امر در اوپ نمایندعمل  ،شلان کامل یتبه ظرف یکنزدنسلبتاً  

 شدت پذیرش با و بوده اوپک، دسلته دوم  نفتی مجمع پایداری اصل ی  اسلت، لذا هسلته  

 یداریاپ ینبنابراکنند. می متقاعد اوپک در ماندن برای نیز را دسته اول فداکاری، بیشلتر 

و  یدی متناسب با نتول یهایهاختصلا  سهم  نحوه یرجهت تدب توافقی یااوپک به رابطه 

، نیز موید این ادعا 0312و  0302های ی مربوط به دههتجرب نتایجاست.  مرتبط ،کشلور 

با نرخ برداشللت  را ی ذخایرشللانبه طور نسلب  نو  اول،اعضللاء  که دهدینشللان ماسلت و  

ا حدی ت یهقض ینند. ااکارتل فداکارتر یمتحفظ ق کنند و لذا برایکمتری، اسلتخراج می 

 .(0311؛ دانی سن و کیم، 0312 دانی سن،) دارد یگبست یآت یهایمتق یابیه ارزهم ب

 دفه زیرا نماید، متوقف را اعضاء میان در تخطی عمل که است این کارتل بنیادی مسأله

 گرا حال عین در ولی. دهد افزایش نهایی، هزینه از به باالتر را قیمت که است این کارتل

 ولیدت بیشللتر دارد انگیزه کارتل در موجود بنگاه هر باشللد نهایی هزینه از باالتر قیمت

 ودس و شده بازار وارد محصول سیل این صورت، در زیرا نیسلت  کارتل مط وب این. نماید

 نظرنقطه از اگر امّا. یافت خواهد کاهش قیمت، کاهش واسطه به اعضلاء  تمامی مشلترک 

 ار خود منافع جهت کارتل از استفاده سوء قصلد  عضلو  هر شلود نگریسلته   ط بانهمنفعت

 به وجودم شرایط از قوانین به پایبندی بدون که است این اعضاء قصلد  دیگر بیان به. دارد

 کی کاریفریب اثر باشللد، داشللته زیادی اعضللاء کارتل اگر. نمایند برداریبهره خود نفع

 یگرد طرف از. است کمتر باشند، کم اعضاء تعداد که وقتی آن به نسلبت  قیمت، بر عضلو 

 و اریفریبک به اقدام بیشتری افراد احتماالً لذا. است ترمشلکل  وردم این در تبانی کشلف 

 (.0311و والترز،  یارد)ل کنندمی سودجویی

 یمتق باالبردن برای ابتدا در اوپک نفتی مجمع اعضاء تمامی که است آشکار طورک ی به

 متقی کانام عرضه، جمعیدسته کنترل با نمایند ومی تالش رقابتی قیمت به نسبت نفت،

 از ارجخ نفت کنندگانتولید گردد، حاصل باالتر قیمت که زمانی. آورندمی فراهم را باالتر
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 ترباال قیمت این از را منفعت بیشترین دهند،نمی هم آن هایمحدودیت به تن که اوپک

 نظر به(. لذا 0311و والترز،  یارد)لشود گفته می مجانی سواری آن به که کنندمی کسب

 اب آن اعضای تکتک که چرا باشد پایدار سازمان یک نباید اوپک نفتی عمجم رسد،می

 ویق باید خروج به میل بنابراین. نمایندمی کسب بیشتری منافع سازمان، این از خروج

نانکه چ. نشده است اینگونه عمل در امااوپک منجر شود.  یبه فروپاش نهایتاً و شده ت قی

 رفیتظ و ذخایر صیانت مفهوم چارچوب در را پدیده نای نفت حوزه محققان گفته شد، قبال

و دانی سن  0312 )دانی سن، نتایج تجربی هم موید این تح یل بوده است. اندداده توضی 

 .(0311و کیم،

 اوپک یداریپا یهامدل -2-1
 جهت که اوپک صورت گرفته است. از آنجا یداریپا یابیجهت ارز چندی نظری هایتالش

ض فر غالباًآسان مدنظر بوده است،  یراه یه،در صحت و سقم قض یقحقو ت یآزمون تجرب

 توسط یداریباب پا درارائه شده  مفاهیم و رهیافتاست.  یدارشده است که اوپک ناپا

در ادامه مرور  (0311انی سن و کیم )و د (0312)0یپاچور (،0301)0یعزتّ چون یمحققان

 . گرددیم

 یپاچور یداریپا شاخص افتیره -الف

را جهت  یرز شاخص "جهانی انرژی سیاسیاقتصاد " عنوان با خود کتاب در پاچوری

 .نمایدیم ارائهاوپک  یداریپا یابیارز

𝑃𝐴𝐶𝐻𝐼 𝐼𝑁𝐷𝐸𝑋 =  
𝑝𝑜

𝑝𝑤
.

(𝑝𝑠−6)

12
.

𝑝𝑠

𝑝𝐴
                                                                  (0)  

سعودی،  برای عربستان OPEC، (S)به عنوان  (O) یسو اند یدتول گریاننما P ینجادر ا که

(W)  اوپک شامل یاکل دنبرای ( وA)  یمتوسط اوپک شامل عربستان سعودبرای عم کرد 

. عدد ثابت باشندیم (bbI) روز در بشکه می یون برحسب تولیدات تمامی. رودکار میبه 

است که  یعربستان سعود یدیتول ظرفیت حداکثران دهنده نش ،( در مخرج معادله00)

تان عربس یدتول ی کههنگام ی،است. شاخص پاچ روز در بشکه ی یونم 00فرض شده است 

گردد و نشانه ناپایداری نسبی اوپک یم یمنف ید،افت نما روز در بشکه ی یونم 6تا سط  

  .باشند موجود زیر شرایط مثال طور به هرگاه شودمی یک برابر شاخص. شودت قی می

 ( wp/op=1/2)ید نما یدنفت کل جهان را تول ستاده از نیمی اوپک( 0)

                                                 
0 Ezzati  
0 Pachauri 
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 در روز باشد بشکه ی یونم 00 یتدر کل ظرف یددر حال تول یعربستان سعود (0)

((𝑝𝑠−6)

12
= 2/1) 

 سعودی عربستان یدتول یزانم %01 یزاناوپک به م هایتولید سایر کشور ( متوسط3)

)اشد ب
𝑝𝑠

𝑝𝐴
= 2).  

 اوج در اوپک قدرت یابد،یم یشافزا یداریشاخص پا ی کههنگام ی،برطبق نظر پاچور

 نیز اوپک قدرت و پایداری است، کاهش حال در شاخص این زمانی که که حالی در. است

 سبین پایداری نشانگر پاچی، شاخص کم و مثبت مقادیر مشابه، طوربه . است زوال درحال

 (.0312 ی،)پاچور باشندمی اوپک نسبی ناپایداری نشانگر منفی، مقادیر و کم و

 یعزتّمدل  افتیره -ب 

 پایداری و جهان انرژیبازار »عنوان  با ایمقاله در عزتّیاز آن که توسط  ی یو تح  مدل

 تعیین جهت مدل آن. باشدمی پاچوری مدل از تراصولی است، شده داده بسط «اوپک

 اشاقتصادی نیازهای تا نماید تولید بایستمی خام نفت میزان اوپک، چه عضو هر اینکه

 هعرض میزان اقتصادی، نیازهای که نمایدمی فرض عزتّیشده است.  یطراح ،برطرف گردد

 شافزای  باشند، ثابت اقتصادی نیازهای اگر که آن چنان. نمایندمی تعیین را خام نفت

 فتن کمتر فروش با را نیازهایش بتواند که کشوری است برای درآمد مازاد متضمن قیمت،

 نماید. تامین

 به هشد عرضه مقادیر کاهش جهت واکنشی بایستمی قیمت افزایش عزتّی نظر طبق بر

 رضهع هایریزیبرنامه که دارد این بر داللت موضو  این. باشد داشتهپی در را اوپک وسی ه

 ایطشراز  بندیرده یک عزتیباشند.  ا قیمتی بمنف یبیشدارای  بایستمی آن روند و

 رخ زمانی پایداری وقفه. نمایدمی پیشنهاد را «0پایداری وقفه» و «0نابودی وقفه» شامل

. ندباش شده فوق عرضه مقادیر از فراتر مس ّط، هایقیمت در شده تقاضا مقادیر که دهدمی

 یط)شرا بیشتر پایداری و اوپک هایقیمت در باال به رو فشاری به منجر موضو  این

 مقادیر که دهدیرخ م یزمان یوقفه نابود یگر،د یاوپک خواهد شد. از سو یمط وب( برا

 قاضا،ت بر مازاد تولید. باشند شده تقاضا مقادیر از فراتر بازار، مس ط قیمت در شده عرضه

د اوپک خواه کاهش قدرت و پایداریخام و  نفت قیمت در پایین به رو فشار به منجر

 (.0301 ی،)عزتید گرد

                                                 
0 Destraction gap 

0 Stability gap 
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 لسنیدان صیانت نسبت افتیره -ج

 یفداکار هاینسبت ترتیب به که اوپک پایداری ارزیابی برای شاخص رادو  ی سن،دان

مختصراً قبال توضی   وی نظریه. نمایدیم یشنهادپ ،نام دارند 0یتظرف یو فداکار 0ذخایر

تر از باال یدر سطح یمتبردن ق کارتل در باال یک توضی  عم کرد برای تئوری، داده شد

شده  ینگهدار یراز ارزش ذخا یشترب یجار یدتول یارزش فع  ی کههنگام ی،سطوح رقابت

 ینا سر بر بحث اصل در دانی سن نظریه در. است نموده عملباشد، موفق  یدر حوزه نفت

 لیتما ی ی،ساختار هر کشور به چه دال یعضو اوپک بر مبنا یموضو  است که کشورها

 ینا یاو آ دارند؟خود  ینفت یرو عدم گسترش ذخا یشترب یدنظر کردن از تول به صرف

 رحمط را صیانت یا فداکاری نسبت مفهوم اواوپک خواهد بود؟  یداریمتضمن پا ی،فداکار

عضو اوپک که  کشورهای از تعدادی که نمایدمی استنباط مفهوم این مبنای بر و نموده

 .هستند اوپک پایداری اص ی دلیل امد،نمی هسته کشورهای را هاآن
 

 آن با مرتبط  یهاشاخص و  انتیص  مفهوم -2-2
 وام خ نفت ذخایر صیانت اوپک، نسبت یداریپا یجهت بررس ارائهقابل  یانتص شاخص دو

 یسازمان اوپک بستگ یداریپا ی کهآنجائ از .هستندخام  نفت تولیدی هایظرفیت صیانت

 اریپایدو  یتسازمان جهت تقو ینا یاعضا یستبایم ،اء دارداعض یانم یهمکار یتبه تقو

 ساختاری شامل ع ل به اوپک عضو کشورهای. کنند نظرصرف تولید حداکثری از اوپک

ت نف یدیتول ظرفیت. اندمتفاوت هم با شده، جمعیت و ...، اثبات خام نفت ذخایر میزان

 دتوانمی که هستند عوام یضو ع یقابل برداشت کشورها ذخایرحجم  یزانخام اعضاء و م

 یداراهمزمان  که اوپک جمعیت-کم کشورهای. باشد موثر یک عضو، یهمکار یزانم بر

 برای ریبیشت انگیزه دارند، نیز بیشتری سرانه درآمد و بوده باالتراثبات شده  یرحجم ذخا

، بی ااین کشوره. دارند مدت آن ب ند منافع و قیمت کردن حداکثر جهت در تولید کنترل

در حال   یو به نوعتری داشته صبری کمتر و نرخ استخراج و نسبت تولید به ذخایر پایین

 کم سرانه آمددر اب یر نفتیفق نسبتاً یهستند. به عکس کشورها و تولید صیانتی یفداکار

 متریک تالش لذا داشته تولید افزایش جهت فراوانی میل تر،زیاد و ذخایر محدود جمعیت و

 برآیند در. دهندمی نشان خود از تولیدی هایظرفیت و ذخایر از صیانت و حفظ جهت

 راگ. است حرکت در بیشتر پایداری سمت به اوپک که گفت توانمی اعضاء هایتالش

                                                 
0 Reserves sacrifice  

0 Capacity sacrifice 
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 نمایند، در غیر این صورت، نظر صرف تولید، افزایش جهت خود تمایل از اعضاء بیشتری

 به کاوپ تدریج به و شد خواهند متضرر یتنها در اعضاء تمامی و یافته کاهش نفت قیمت

 (.0311 یم،و ک ی سن)دان رفت خواهد پیش ناپایداری سمت

. گرددیم استخراج پذیر پایان منابع با کارتل یک در تقسیم ساده قاعده از صیانت مفهوم

 هر االنهخام س نفت تولید نسبت بایستمی کارتل، اعضاء تمامی برای قاعده این مبنای بر

. باشد اوپک ذخایر نفت کل به اوپک اش، معادل نسبت تولید کلکل ذخایر نفتی هب عضو

 به شورک خام ساالنه نفت تولید هر گاه در مورد کشوری، نسبت نظریه دانی سن، یمبنا بر

اش، کمتر از این نسبت برای کل اوپک باشد به این معنا است که آن کل ذخایر نفتی

 نسبتن اوپک، برداشت از ذخایر را انجام داده و لذا   کشور، با نرخ کندتری از میانگی

  ذخایر باالتری دارد. فداکاری یا ذخایر صیانت

 تولیدی تظرفی میان رابطه است، شده مطرح دانی سن توسط که نیز ظرفیت صیانت نسبت

 رد. باشدمی آنان شده ظرفیت حبس یا باقیمانده مازاد ظرفیت و اوپک اعضاء خام نفت

 هر فعلتولید بال ظرفیت از محقق شده نفت یدتفاضل تولحبس شده،  یتظرف ،مفهوم ینا

 دارند ییباال نفت تولید ظرفیت که کشورهایی تعریف این مبنای بر. باشداوپک می عضو

 حالت در. باشندمی مازاد ظرفیت دارای نمایند،می تولید ظرفیت، از کمتری حد در ولی

معادل همین نسبت  عضو، هر ظرفیت کل به مازاد تظرفی نسبت رودانتظار می متعارف،

ما در ا. نامدمی ظرفیت نسبت قاعده را آن دانی سن که باشد برای سایر اعضا و کل اوپک

عضو، متفاوت از دیگری  هر ظرفیت کل به مازاد ظرفیت شود که نسبتعمل مشاهده می

 ود.شنت مشاهده میاست. بنابراین در خصو  ظرفیت مازاد نیز سطوح مخت فی از صیا

-ظرفیت و ذخایر که کشورهایی که دهدمی نشان وضوح به نفتی بازارهای اخیر تاریخچه

 تولید صیانتی هستند، عمدتاً برداشت و پی در نوعی به و نمایندمی کنترل را شانهای

 نینچ یست ولین یکسان ،اوپک یاعضا ینب یانتص یزان. مهستند اوپکعضو  کشورهای

 (.0311 یم،و ک ی سن. )دانگرددنمی معموالً مشاهده اوپکغیر کشورهای بین در رفتاری

 فتین ثروت درجه اوپک، عضو ذخایر در کشور صیانت میزان در تأثیرگذار مهم عامل اولین

 یک .تواند باشدمی کشور آن شده اثبات ذخایر میزان دیگر تعبیری به یا و عضو کشور

 کشورها گردی به نسبت باالتری نفتی ذخایر دارای که است کشوری نفتی، ثروتمند کشور

 به ینفت ثروتمند کشورهای که است انتظار قابل. باشدبا توجه به جمعیت آن کشور می

 دوره در هصیانتی و کنترل شد تولید به تمایل نفتی، فقیر کشورهای از بیشتر نسبی طور
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 خام، و استخراج نفت یدولدر ت ینفت یغن یکشورها یگربه عبارت د .داشته باشند یفع 

 مدت  ندب منافع باالتر، قیمت تحقق با اندمایل که چرا دهند،می خرج به بیشتری صیانت

 (.0311 کیم، و دانی سن)نمایند  حداکثر را خود

 نابعم صیانت میزان در تأثیرگذار مهم عامل دوّمین عضو، کشورهای یناخالص داخ  تولید

 رانه آن،س و افزایش درآمد عضو، یک کشور یناخالص داخ  دیتول یش. با افزاباشدمی نفتی

 اخالصن تولید. یابدیکاهش م یشتر،و استخراج ب یدتول ضرورت و به صورت نسبی نیاز

 در ظرفیت و ذخایر صیانت نسبت بر تأثیرگذار متغیری عنوانبه پژوهش این در داخ ی

 (.0311 کیم، و دانی سن) است شده گرفته نظر

 هممعامل  تواندمی گرددمی محاسبه آن کشور جمعیّت میزان توسط که کشور یک اندازه

دارد.  یاالترب یّتکه جمع یباشد. کشور یدیتول یتو ظرف یرذخا یانتبر ص یرگذارتأث دیگر

نسبت  ترییعکه نسبتاً با نرخ سر باشد ناچاردارد. لذا ممکن است  یشتریب یمال یازهاین

انتظار داشت نسبت  توانیحالت م ین. در ایدنما یدولت یتجمع کم یکشورها یگربه د

 مؤثر ردیگ عوامل. باشدعکس  یانتو نسبت ص یّتجمع یانو رابطه م یافته کاهش یانتص

 و جنگ ،طبیعی بالیای قبیل از اقتصادی و سیاسی طبیعی، اتفاقات صیانت، نسبت بر

 باشد، شده صادیاقت هایمتحمل تحریم که کشوری. باشندمی اقتصادی هایتحریم

 ایهتحریم اثر در که چرا. داشت خواهد نفت صادرات و تولید جهت توانایی کمتری احتماالً

. گرددمی محدود دیگر کشورهای توسط مورد نظر کشور فروش و تولید توانایی اقتصادی،

 نسبت بر یممستق و خام نفت تولید بر عکس تأثیری اقتصادی و نفتی، هایتحریم بنابراین

ند خواه یمکشور واقع در تحر یبرا تولیدی هاینسبت صیانت ظرفیت و ذخایر انتصی

-تحریم اعمال فراوان اهمیّت دلیل به رو پیش پژوهش در(.. 0311 کیم، و دانی سن) داشت

 وهنح و نو  ایران، خام نفت صادرات و تولید میزان در آن منفی و شدید تأثیرگذاری و ها

  .شودیم بررسی نیز های صیانتیران بر نسبتا یاداقتص هایتحریم تأثیرگذاری

 تولید ظرفیت، تمام با ممکن است کشوری ، همنفت یدتول یتظرف یانتنسبت صمورد در 

 کاریفدا نوعی به نماید تولید تولیدی، ظرفیت از که کمتر نماید. در هر صورت کشوری

و یا  اهتحریم سیاسی، مشکالت طبیعی، بالیای ناشی از تواندمی صیانت این که نموده

 ظرفیت حد در تولید از ارادی یا غیرارادی خودداری حالت دو هر در. باشد کامال ارادی

ردد گمی محسوب ظرفیت از صیانت و فداکاری نوعی به تولیدی از نظر دانی سن، کامل

 .(0311؛ دانی سن و کیم، 0312 )دانی سن،
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 اقتصادی هایتحریم -2-3
 منظور به اقتصادی هایو همکاری روابط در کاریدست از ارتعب اقتصادی هایتحریم

 هک است خارجی سیاست ابزار یک اقتصادی تحریم واقع در. ستا سیاسی اهداف تأمین

 شورک به نسبت را خود سیاسی مقاصد کشورهایی یا کشور که آوردمی فراهم را امکان این

 (.0332 خاکستری،و  یعدل ی)نظر نمایند اعمال اختالف، بروز هنگام به هدف

 گاهی متحّد م ل سازمان امنیت شورای که است اقداماتی جم ه از اقتصادی هایتحریم

 منشور تمهف فصل اساس بر ص   تحکیم برای زمانی و الم  یبین امنیت و ص   اعاده برای

 هایتحریم هدف معموالً. نمایدمی اعمال و تصویب بینی،پیش متحّد، م ل سازمان

 هب قوانین ناقض کشور کردن وادار منشور هفتم فصل اساس بر م ل سازمان اقتصادی

 (.0310 فرد،یید)توح باشدمی آن اجرای

 را میالدی 0202 تا 0222 هایسال طی ایران خام نفت روزانه تولید میزان زیر نمودار

 0221 سال از گرددمی مشاهده که همان طور .دهدمی نشان روز در بشکه هزار برحسب

 با همزمان نفت تولید کاهش این. است شده کاسته ایران نفت تولید از بعد به میالدی

 .است م ل سازمان هایتحریم سوم دوره

 
 (2111-2112) یرانروزانه نفت خام ا یدتول (:1)نمودار

 های ساالنه اوپکمنبع: داده

 سازمان این ءاعضا از شد صادر ایران ع یه بر م ل سازمان سوی از های کهقطعنامه طی

 انیایر هایشرکت برای نامهبیمه یا اعتبارنامه نامه،ضمانت ارائه هنگام گردید، درخواست

 را خود مراودات م ل سازمان عضو کشورهای شد که درخواست همچنین. باشند هوشیار
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-همراه با تحریمها قطعنامه این نتیجه. نمایند محدود شانخاک در ایران فعّال هایبانک با

 هایشرکت و شده ترسخت بانکی بین انتقاالت که گردید ای جداگانه دول غربی باعثه

 یرانت انف یدابتدا تول همچنین. باشند نداشته انگیزه ایران در گذاریسرمایه برای خارجی

 درو  یافتبشکه در روز کاهش  ی یونم 1/3بشکه در روز به حدود  ی یونم 2 یاز باال

 (.0333 ی،و خاکستر یعدل ی)نظر گردید تشدیداین روند،  بعد هایسال

-تبر نسب یرانا یاقتصاد هایتحریم تاثیرگذاری از درستی تخمین جهت پژوهش این در

 یمجاز یربه عنوان سال مبنا جهت وارد کردن متغ یالدیم 0221سال  صیانت، یها

 حیث آن زا انتخاب این. است شده انتخاب پژوهش هایمدل در یرانا یاقتصاد یهایمتحر

 یصعود یرس نسبتاً ایران خام نفت تولید میالدی 0221 سال تا که است گرفته صورت

 رسی م ل، سازمان هایتحریمشرو  دوره سوم  یلسال به دل ینبعد از ا یداشته است ول

 .است یافته معناداری نزولی

 تحقیق پیشینه-3

 .گرددمی عنوان روپیش پژوهش با مرتبط شده انجام مطالعات ترینمهم قسمت این در 

عات مطال ینتراز مرتبط یاست. ابتدا به برخ یو داخ  یخارج مطالعات بر مشتمل خود که

 . شودمی اشارهصورت گرفته  خارجی

  یخارج مطالعات-الف
نفت خام صورت گرفته است. ابتدا  یدکنندگانرفتار تول یبررس یبرا بسیاری مطالعات

 رقابتی فرضیه برابر در را خام نفت بازار در اوپکن کارتل بود یه( فرض0311) 0یفنگر

 نفت بازار بودن رقابتی فرضیه رد او مطالعات نتیجه. داد قرار بررسی مورد خام نفت بودن

بودن بازار نفت خام را رد نمودند.  یرقابت یه( فرض0330) 3دال و 0یوسل همچنین. بود خام

 رفتار ینتبی یمدل برا ینکه بهتر یرندبگ یجهتوانستند نت ییهمگرا آزمون کمک با هاآن

 .باشدمی انحصاری مدل خام، نفت تولیدکنندگان
 نای بررسی به «اوپک پایداری ارزیابی و تئوری» باعنوان پژوهشی در(، 0312) دانی سن

چه  اوپک پایداری رفتار 0301 الی 0303 هایسال خالل در که است پرداخته موضو 

  است؟ یفروپاش یا یتتقو داشته و اوپک درحال یروند

                                                 
0 Griffin  
0 Yucel  
3 Dahl 
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 به برآورد «یتجرب ینیاوپک؛ تخم یداریپا»باعنوان  ی(، در پژوهش0311) کیم دانی سن و

 که بود مطرح سوال این. پرداختند 0311 الی 0303 هایاوپک در خالل سال یداریپا

 لیدتو فع ی هایدوره در خود تولیدی هایظرفیت از نظر کردنصرف با اوپک اعضاء چگونه

 ست؟ا چگونه کارتل رفتار در اعضاء تولیدی نوسان و گذارندمی تاثیر اوپک پایداری بر

معنادار و  ریتاث ینفتغنی اعضاء  صیانتیو  یدیرفتار تول ،که در کارتل اوپک شد نتیجه

 کرده حرکت بیشتر کارت ی پایداری به رو اوپک واوپک داشته است  یداریر پاب ثبتیم

 .است

 هایاز آزمون یاست؟ شواهد یداراوپک پا یاآ»باعنوان  یدر پژوهش (،0336) 0گورکان

 ههد هایسال یاوپک ط کارت ی رفتار زمینه در هاییاستدالل بررسی به «ع یت و ادغام

 هایآزمون توسط داشت، جهانی اقتصاد در تاثیر معناداری انرژی شوک آن در که 0302

 تعدادی رفتار که دهدمی نشان پژوهش ینا از حاصل نتایج. است پرداخته ع یت و ادغام

ر یاوپک تأث یدیرفتار تول ودر دوره مذکور بوده است  گرتبانی رفتاری اوپک، اعضاء از

 طی اوپک که هستند این گویای شواهد امانفت داشته است.  یمتدر ق یو قو معنادار

  وبمط سط  در نفت قیمت حفظ جهت کارت ی رفتار تحت عنوان هیچ به 0312 دهه

 .است ننموده عمل کارتل،

به وجود رابطه  «یتظرف یودکارتل تحت ق یداریپا»باعنوان  یقی(، در تحق0333) 0ناک

. ه استپرداخت ب ندمدت در نفتمازاد در صنعت  یتکارتل و سط  ظرف یداریپا ینب یمنف

 از حاصل نتایج گرفته و قرار استفاده مورد پژوهش این در( بازی ابر) جدید نظری مباحث

 مازاد ظرفیت هایدوره در اوپک همچون بزرگ هایکارتل که دهدمی نشان پژوهش این

 ایهظرفیت مابین منفی ایرابطه لذا. ماند نخواهند پایدار ب ندمدت در کم تقاضای با

 .دارد وجود کارتل در توام با تبانی هایقیمت و اضافی

 یبه بررس« در اوپک ناقص سازیکارتل»باعنوان  ی(، در پژوهش0221) 2رینس و 3اک و

دهه  یط ناقص سازیجهت کارتل یاقیاوپک اشت یدکنندگانتول یاسوال پرداخت که آ ینا

 بین تجانس عدم دهدمی نشان پژوهش این از حاصل نتایج یر؟خ یا اندداشته یراخ

                                                 
0 Gurcan  

0 Noke 
3 Okullo  
2 Reynes 
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 تیتقو ناقص سازیکارتل سمت به را اوپک اشتیاق اوپک غیر و اوپک عضو کشورهای

 ت.با کشش نفت وابسته اس یبه تقاضا یادیاوپک تا حد ز ناقص سازیو کارتل ستا مودهن

 عدم تبانی اوپک؛ بودن کارتل آزمون» باعنوان پژوهشی در(، 0202) 0هررا و 0آلموگرا

 ط س با اوپک آیا که است پرداخته موضو  این بررسی به «همکاری؟ عدم تنها یا همکاری

 دهه طی اوپک هایقیمت اساساً اینکه و رقابتی؟ متقی با یا روبرواست کارت ی قیمتی

 اننش پژوهش از حاصل نتایج خیر؟ یا است گردیده اوپک بودن کارتل قوت باعث 0222

رنات کو یباالتر از سط  رقابت یستماتیکبه صورت س قیمت هاییدوره دراگرچه  دهدمی

ارتل ک قیمتی سط  و نه تکورنا رقابتی قیمت سط  با اوپک غالباًاما  اند،یافته یشفزاا

 .روبرو است

تح یل رفتار عربستان در قالب » ای تحت عنوان ( در مقاله0202و همکاران ) 3گیت ی

به تح یل نقش رفتار واکنشی عربستان و بقیه اعضا بر پایداری  «اوپک و بازار جهانی نفت

 ای اوپک واوپک پرداختند. برای این منظور، نو  همبستگی رفتار صادراتی دیگر اعض

 های مخت ف مورد بررسی قرار گرفته  است که همبستگی مثبت باال درعربستان، در دوره

دهد. در های اختالل در بازار نفت را نشان میعادی و همبستگی منفی در دوره هایدوره

این پژوهش، هدف نهایی این ساختار رفتاری، تامین پایداری اوپک در خالل نوسانات 

 تقاضای نفت، ت قی شده است. متعدد عرضه و 

 کند؟کارتل عمل می یک عنوان به آیا اوپک»( در پژوهشی تحت عنوان 0206) 2کیسوانی

آزمون  برای 0332-0202 ماهانه و فص ی هایداده از «هماهنگی رفتار از تجربی تحقیقات

 دواستفاده نمودند. در این پژوهش، رویکرد  رفتار اوپک در خصو  هماهنگی و پایداری

برای بررسی روابط ب ندمدت  0و آزمون همجمعی جوهانسون 6و گرنجر 1ای انگلمرح ه

بین تولید اوپک و تولید هر یک از اعضا به عنوان شواهدی از هماهنگی به کار گرفته شده 

                                                 
0 Almoguera  
0 Herrera 

3 Gately 
2 Kisswani  
1 Engle 
6 Granger 
0 Johansen 
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برای بررسی جهت ع یت  0و یاماموتو 0است. بعالوه از آزمون ع یت گرنجر و آزمون تودا

 مه از ت نفت استفاده شده است. نتایج در این پژوهش، شواهدیبین رفتار اوپک و قیم

  دهد.کارت ی را نشان نمی و نیز رفتار انباشتگی

 داخلیمطالعات  -ب
 ویکردر با اوپک؛ پایداری بررسی در فیرون نظریه کاربرد» عنوان با پژوهشی در ،(0310) عبدلی

سط   که نموده اشاره و پرداخته زنیچانه ساده موضو  به ابتدا «تکراری هایبازی نظریه

 از یاعضای دهدمیپژوهش نشان  ینحاصل از ا یج. نتاباشدمی زنیچانه قدرت منبع صبری،بی

 و دارند ریبیشت نفتی سهمیه دریافت به تمایل کنند،می تنزیل سختی به را آینده که اوپک

 .است همکاری و پاداش روش از برگرفته کارتل پایداری تضمین

 هایمدل نیافتن تطابق ع ل بررسی» با عنوان پژوهشی در( 0310) رودباری جمشیدی

 «نسازما این هایویژگی و نفت بازار تحوالت دیدگاه از ب ندمدت در اوپک رفتار اقتصادی

 هادلم این کمک به اوپک عم کرد سپس و پرداخت اوپک رفتار اقتصادی هایمدل معرفی به

 اوپک رفتاری هایمدل از یک هر دهندمی نشان پژوهش این از حاصل نتایج. نمود را بررسی

 هب اوپک رفتار ب ندمدّت در امّا دهند، توضی  را سازمان این رفتار توانندمی مدتکوتاه در

 بینیپیش غیرقابل اوپک، ساله 21 عمر طی نفت جهانی بازار ساختار تغییر نظیر دالی ی

 است. 

 نفتی هایشرکت مشارکت در هاتحریم بررسی» عنوانبا  خود نامهپایان در( 0332) آدغا

 فتین گذارسرمایه هایشرکت و آمریکا ایران، ،«تحریم شرایط در ایران نفتی هایپروژه در

 یدمشخص گرد 3کورنات-نش تعادل ایجاد با. نمایدمی معرفی مدل بازیکنان عنوانبه  را

 و تربیش فشار اعمال استراتژی یکاآمر داخ ی، هایبه شرکت یواگذار یاستراتژ یرانکه ا

 رایطش این در. نمود خواهند انتخاب را بیشتر مشارکت استراتژی الم  یبین هایشرکت

 .بود خواهد ایران نفتی میادین از پایین سط  در برداشت نتیجه،

های مخت ف به مفهوم تولید کنترل باید توجه داشت که تمام این مقاالت در قالب شاخص

 یک از ،این زمینه در گرفته صورت خارجی و داخ ی مطالعات بین دازند، اما درپرشده می

 طی یانتص نسبت رهیافت بر اساس اوپک نفتی مجمع پایداری تح یل به که پژوهشی سو

                                                 
0 Toda 
0 Yamamoto 
3  Nash - Cournot 
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 هیچ دیگر سوی از. شودنمی یافت باشد، پرداخته میالدی 0202 الی 0222 زمانی دوره

 وضعیت بر را دوره این خالل در ایران اقتصادی یهاتحریم تأثیر موجود مطالعات از یک

  .اندننموده تح یل و ارزیابی اوپک پایداری

 هامدل معرفی -2
ستقل م یرهایو متغ یتو ظرف یرذخا یانتنسبت ص ینب دهد ارتباطچنانکه دانی سن توضی  می

 یکد. استخراج نمو یرذپ یانکارتل منبع پا یک یم درتوان از مفهوم قاعده تقسیبر آن را م یرگذارتأث

خود داشته  ریمتناسب با ذخا یدیتول دقیقاً کارتل، در کنندهتولید هر که باشد این تواندمی فرضی حالت

 سبت تولیدو همواره ن باشد یکسانبازار کارتل از ابتدا تا انتها  یمو تقس یمکه نحوه تسه یباشد، به نحو

 .باشد. 𝑅𝑇اوپک،  ذخایربه کل  𝑅𝑖ام، iکشور  ذخایرنسبت  برابر با  𝑃𝑇ه تولید کل اوپک، ب 𝑃𝑖 ام،iکشور 

(
𝑃𝑖

𝑃𝑇
) = (

𝑅𝑖

𝑅𝑇
)                                                                                                                              (0)  

  .یدرس یر( به رابطه ز0بطه )توان از رامی

(
𝑅𝑖

𝑃𝑖
) = (

𝑅𝑇

𝑃𝑇
)                                                                                                                                (3)  

 یدبه تول یرنسبت ذخا که در هر کشور نمایدمی تداعی را مفهوم این( 3شماره ) رابطه
ت اما مشخص اس کل اوپک است. یداوپک به تول یرکلاست و معادل با نسبت ذخا یکسان

 تعریف زیر صورت به امiکه عمالً این گونه نیست و بر این اساس، نسبت صیانت کشور 
 :گرددمی

S𝑖𝑅 = (
𝑅𝑖

𝑃𝑖
) / (

𝑅𝑇

𝑃𝑇
)                                                                                                           (2)       

 در زیر صورت به توانمی نیز را امiکشور  تولیدی ظرفیت صیانت به همین صورت نسبت
 :ام و ظرفیت کل اوپک استiبه ترتیب ظرفیت عضو  𝐶𝑇و  𝐶𝑖گرفت که در آن  نظر

S𝑖𝐶 = [
𝐶𝑖−𝑃𝑖

𝐶𝑖
] / [

𝐶𝑇−𝑃𝑇

𝐶𝑇
]                                                                                                         (1)  

 ایستبمی اوپک مجمو  در قیمت رقابتی، از باالتر سطحی در اوپک قیمت حفظ منظور به
بازار  و،عض کشورهای تمامی اگر نماید. تولید آزادانه و رقابتی اعضاء، لیتاز حالت فعا کمتر

کشورها  یتمام برای R/P هاینسبت نمایند، تقسیم نسبت ذخایر خود، مبنای بر به را
یانت، معادل کشور نسبت ص ینام i یلذا برا یدخواهد گرد اوپک R/Pنسبت و معادل برابر 
 یراب یانتحاکم نخواهد بود و نسبت ص یبازار واقع در یتیوضع ینخواهد شد. اما چن یک

 .استمتفاوت  ،اعضاء
خام  تنف تولید هایمتغیر نفت، ذخایر صیانت نسبت با مرتبط متغیرهای فوق روابط در

(P) نفت خام  یرو ذخا(RES) .هر عضو  یتهمچون جمع دیگری یرهایمتغ هستند(POP) ،
 صیانت نسبتبر  یزن اقتصادی هایتحریم متغیر و (GDP) هر عضو یناخالص داخ  یدتول
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 یانتص تاثیرگذار بر نسبت و مرتبط متغیرهای. شوندمی داده توضی  ادامه در که اندموثر
 ،(P)نفت خام  ید محققتول ،(C)نفت خام  یدیتول یتظرف شامل یزن یدیتول هایظرفیت
 ی هستند.اقتصاد یهایمتحر یرو متغ (GDP) یناخالص داخ  یدتول ،(POP)اعضاء  جمعیت

 یابیارزمقاله ( و 0312) ی سناوپک دان یداریپا نظریهاساس  مطالعه بر ینا هایمدل
 ی. به منظور ارائه پژوهشاندبسط یافته( 0311) یمو ک ی سناوپک دان یداریپا یتجرب

 شده استفاده هایمدل اند. درشده تعدیل یرانا هاییمتحر افزودن بافوق  یهامدل ،جامع
-بتگذار بر نسیرتاث یریو عراق به عنوان متغ یرانجنگ ا یمجاز متغیر دانی سن، توسط

 هایریمتح ،مشابه دالیل اکنون با .به کار رفته است یت دو کشورو ظرف یرذخا صیانت یها
 ی،مجاز ریبه عنوان متغلذا  یران، موثر بوده وا های صیانتنسبت تواند برمی ایران اقتصادی

 برآن، موثر عوامل و صیانت هاینرخ یلتح  یفوق برا یهااست. مدل یدهوارد مدل گرد
 0222سال  از اوپک، اعضاءساله  01 هایها با دادهبا تخمین مدل بتوان تا اندشده تصری 

 مدل چارچوب در اوپک در صیانتی رفتارواض  و روشن از  تصویری یالدیم 0202 یال
 انتینسبت ص ینبرآورد ارتباط ب جهتشده  استفادهاول  الگویآورد.  دست به دانی سن

روت از ث یبیبه عنوان تقر یرذخا آن،در  که است زیر صورت به مستقل یرهایو متغ یرذخا
 اند.به کار گرفته شده

     اول: الگوی

𝐿𝑛 𝑆𝑖𝑡
𝑅 = 𝛽1 + 𝛽2 𝐿𝑛 𝑅𝐸𝑆𝑖𝑡 + 𝛽4 𝐿𝑛 𝑃𝑂𝑃𝑖𝑡 + 𝛽5 𝐼𝐷𝑈𝑀𝑖𝑡 + 𝑒𝑖𝑡                    (6)  

 ودخ جای به طبیعی لگاریتم از استفاده مدل به صورت لگاریتمی، تصری  شده است.

 داداع بین در اختالف و شده هم با مقایسه قابل متغیرها که است دلیل این به متغیرها

 یشنهادپ عیطبی لگاریتم مدل ها،داده از کاراتر استفاده منظور به دیگر سوی از. شودمی کم

 طول رد تفاوت همچنین و کشورها تمامی رفتار در تفاوت وسی ه، به این بتوان تا گرددمی

با  ذخایر صیانت نسبت رابطه بتوان که مدلی. نمود ارزیابی را کشور هر برای زمان

 ثروت از تقریبی عنوانبه  (GDP)داخ ی  ناخالص تولید که حالی در را مستقل متغیرهای

 .است زیر معادله صورت بهدوم  یعنوان الگو به تخمین زد، باشد، آمده

 دوم: الگوی
𝐿𝑛 𝑆𝑖𝑡

𝑅 = 𝛽1 + 𝛽3 𝐿𝑛 𝐺𝐷𝑃𝑖𝑡 + 𝛽4 𝐿𝑛 𝑃𝑂𝑃𝑖𝑡 + 𝛽5 𝐼𝐷𝑈𝑀𝑖𝑡 + 𝛽6 𝑆𝐷𝑈𝑀𝑖𝑡 + 𝑒𝑖𝑡                                                                                                               

(0)                                                                                                       

 یرذخا و (GDP) یناخالص داخ  تولید. باشدمی امtدر دوره  امiنشان دهنده کشور  it اندیس درالگوها،

(RES) ثروت  یرأثت ها، تح یلمتغیر یناند. ااز ثروت کشورها استفاده شده یندهنما یرهایبه عنوان متغ

 یمجاز یرمتغ یکو  بوده (POP)قابل شمارش  یتسازد. جمعیمممکن را  یرذخا یانتبر نسبت ص
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(IDUM) ر، اگخواهد شد  یکبرابر  یمجاز یرمتغ اینشده است.  هاوارد مدل یرانا یهایمتحر برای

i و  یرانکشور ا معرفt ه ک یسال یعنیگرفته شوند،  نظر در یالدیم 0221 بعد از یهاعنوان سال به

 و صادرات نفت یدو معنادار تول یوستهکه به کاهش پ شده اعمالسازمان م ل  یهایمدوره سوم تحر

 واژه. یدانجام یرانخام ا itSDUM یرز به صورت یرمتغ یناست. اشده  یینتع یبش یربه عنوان متغ 

 شود. یم تعریف ی سندان توسط

 𝑆𝐷𝑈𝑀𝑖𝑡 = 𝐼𝐷𝑈𝑀𝑖𝑡 × 𝐿𝑛 𝐺𝐷𝑃𝑖𝑡                  (1)                                             

 متغیر یناشد. ابیم یمدر طول دوره تحر یرانا GDPدر  یینها ییراتتغ6 یبضر بنابراین

تواند یفقط م یمتحر زیرا ،دشو یدهسنج GDPگردد که ثروت توسط یم ظاهر یتنها زمان

GDP آن کشور ندارد. یرر حجم ذخاب یریکشور را متأثر سازد و تأث 

و  یتظرف یانتنسبت ص یندر برآورد رابطه ب مشابه ایشیوه کردن دنبال منظور به

 گردندمی ارائهسوم و چهارم  الگوهای عنوان با یرز الذکر، روابط فوقمستقل  یرهایمتغ

 .(0311، یمو ک ی سن)دان

 : سوم الگوی

𝐿𝑛 𝑆𝑖𝑡
𝐶 = 𝛽1 + 𝛽2 𝐿𝑛 𝑅𝐸𝑆𝑖𝑡 + 𝛽4 𝐿𝑛 𝑃𝑂𝑃𝑖𝑡 + 𝛽5 𝐼𝐷𝑈𝑀𝑖𝑡 + 𝑒𝑖𝑡                    (3)  

 :چهارم  الگوی
𝐿𝑛 𝑆𝑖𝑡

𝐶 = 𝛽1 + 𝛽3𝐿𝑛 𝐺𝐷𝑃𝑖𝑡 + 𝛽4𝐿𝑛 𝑃𝑂𝑃𝑖𝑡 + 𝛽5𝐼𝐷𝑈𝑀𝑖𝑡 + 𝛽6𝑆𝐷𝑈𝑀𝑖𝑡 + 𝑒𝑖𝑡 

(02)                                                                                                              

 تحقیق هایمدل برآورد -5 
ارائه شده در جدول  متغیرهایبه  مربوط هایداده پژوهش، این هایمدل تخمین جهت

 00 یبرا شده یاد منابع از میالدی 0202 الی 0222 هایسال زمانی بازه طی( 0) شماره

 ذخایر صیانت هاینسبت تعاریف، به بنا سپس گردیده است و استخراج ککشور عضو اوپ

 محاسبه لگاریتمی صورت به هامدل مستقل متغیرهای همراه به تولیدی هایظرفیت و

 یروش مقطع ینب ینانتخاب روش تخم جهت ،ارائه شده هایمدل تمامی در. اندگردیده

روش اثرات ثابت و  ینجهت انتخاب ب و نمودهاستفاده  یمرل Fاز آزمون  ییو تاب و یبیترک

 یریوگج  جهتاز آزمون هاسمن استفاده شده است.  ییتاب و یهادر روش داده یتصادف

روش حداقل مربعات  از (OLS) یروش حداقل مربعات معمول یجا به یانسوار یاز ناهمسان

 وجود گویای هاتخمین که مواردی در( استفاده شده است. EGLS) خطی یافته یمتعم

استفاده  یخودهمبستگ یصتشخ یبرا LR testبوده است از آزمون  یهمبستگرابطه خود

استفاده شده  Eviewsنرم افزار  در GLS ینز روش تخما یشده و جهت رفع خودهمبستگ
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 دغاما صورت به وابسته متغیر در بودن یکسان دلیل به دوم و اول الگوی دو نتایجاست. 

محاسبه شده  Fتوجه به  ( با0جدول ) . بنابر( آورده شده است0شماره ) جدول در شده

 بر اساس. باشدمی تاب ویی یهاداده ین، روشروش تخم آن احتمال مقدار ومدل  دو هر در

) دو کای آماره مقدارو سط  احتمال   هاسمن آزمون
2)، به روش اثرات  مدل دو هر

 .اندشدهزده  ینثابت تخم

 یدهد، که نشان از خوبیرا نشان م 10/2اول عدد  یالگو (2R) رگرسیون تعیین ضریب

 باشدمی همبستگیوجود خود  یکه به معنا سونوات دوربین آماره. داردبرازش مدل فوق 

توجه به  با. است مدل یهمبستگوجود خود یبه معنا این که دهدمی نشان را 21/2 عدد

 .باشدمی متغیرها تمامی معناداری از نشان شده ارائه احتمالی سط  LR test آزمون انجام

 .است شده رفع خودهمبستگی این با توجه به آزمون،

 برازش خوبی از نشان که. دهدمی نشانرا  03/2دوم عدد  یالگو رگرسیون تعیین ضریب

 باشدمی یوجود خودهمبستگ نایکه به مع واتسون دوربین آمارهمدل مورد نظر دارد. 

 LR آزمون به توجه با. دارد یخودهمبستگ وجود ازنشان  که دهدمی نشان را 0/2 عدد

test است گردیده رفع همبستگی خود. 

 دولج دروابسته  متغیرهای در شباهت دلیل به نیز چهارم و سوم الگوی تخمین دو نتایج

هر دو  یو احتمال آن برا Fتوجه به آماره  با. اندشده ارائه شده ادغام صورت به( 3) شماره

 رد تعیین ضریب .گرددمی انتخاب ترکیبی هایداده ینسوم و چهارم روش تخم یالگو

 آماره. دهدمی مدل را نشان برازش مناسب در این فقدان که است 21/2سوم عدد  یالگو

 توجه بااست.  یخودهمبستگی به معنا ینکه ا دهدمی نشان را 3/2 عدد واتسون دوربین

-یم یرهامتغ یتمام یارائه شده نشان از معنادار یاحتمال سط  LR test آزمونانجام  به

 باشد. 

فقدان برازش مناسب در این  که تاس 0/2چهارم عدد  یالگو رگرسیون تعیین ضریب

 یبه معنا ینکه ا دهدمی نشان را 20/0 عدد واتسون، دوربین دهد. آمارهمدل را نشان می

 از نشان شده، ارائه احتمالی سط  LR test آزمونانجام  با. باشدمی یوجود خودهمبستگ

 .است شده رفع همبستگی خود این. باشدمی متغیرها تمامی معناداری
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 پژوهش هایمدل در رفته کار به متغیرهای(: 1) جدول 
 

 منبع توضیح متغیر نام

RES (بشکه می یون)برحسب  خام نفت ذخایر 
 خام نفت صادرکننده کشورهای سازمان

 )اوپک(

P 
 خام نفت تولید

 (درروزبشکه 0222)برحسب 
 خام نفت صادرکننده کشورهای سازمان

 )اوپک( 

C 
 خام نفت تولید ظرفیت

 (روز دربشکه 0222حسب )بر
 مرکزی اطالعات آژانس

POP  الم  ی بین مالی آمارهای (نفر می یون)برحسب جمعیت (IMF) 

GDP 
   یناخالص داخ  تولید

 (دالر می یون)برحسب 
 جهانی بانک

 

 پژوهش یهایافتهمنبع: 
        

 تابلویی هایداده روش به دوم و اول الگوهای تخمین نتایج(: 2) جدول
 دوم الگوی اول لگویا 

 یرمتغ
 

 یبضر

 

 آماره
t  

 حتمالا

(prob) 

 یبضر

 

 آماره
t  

 احتمال 
(prob) 

 03/2 -03/0 -1/2 2/2 -21/0 -23/0  مبدا از عرض

 **** **** **** 2/2 30/02 20/2 ذخایر

 2/2 -13/00 -60/2 2/2 -30/02 -11/2 جمعیت
 ناخالص تولید

 داخ ی
**** **** **** 03/2 2/0 06/2 

 متغیرمجازی

(IDUM) 
33/0 02/6 2/2 61/2 01/2 22/2 

 مجازی متغیر

 (SDUM)شیب
**** **** **** 36/2 00/0 23/2 

R-squared 10/2 03/2 
Adjust R-

squared 
10/2 02/2 

Durbin-

Watson  
21/2 0/2 

F-statistic 00/36 2/2 32/02 2/2 

Hausman Test 32/00 2/2 00/32 2/2 
LR test 

(LR chi2) 
03/02 2/2 01/31 2/2 

 پژوهش هاییافته: منبع
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 ترکیبی هایداده روش به چهارم و سوم الگوهای تخمین نتایج(: 3) جدول
 چهارم الگوی سوم الگوی 

 متغیر
 

 ضریب

 
 آماره

t 
 احتمال

(prob) 

 ضریب

 
 آماره

t 
 احتمال

(prob) 

 31/2 33/2 0/75 0/01 2/4- 1/18-  مبدا از عرض

 **** **** **** 0/06 1/85- 0/19- ذخایر

 0/38 10/2 0/08 0/37 0/89 0/08 جمعیت
 داخ ی ناخالص تولید

 
**** **** **** -0/63 1/3- 0/0 

 متغیرمجازی

(IDUM) 
-0/99 -1/37 0/17 -4/7 31/0- 0/0 

 شیب مجازی متغیر

(SDUM) 
**** **** **** 0/8 11/0 0/0 

R-squared 21/2 0/2 

Adjust R-squared 22/2 222/2 

Durbin-Watson 3/2 20/0 

F-statistic 30/2 31/2 33/2 30/2 
LR test 

(LR chi2) 
30/30 0/0 0/023 2/2 

 پژوهش هاییافته: منبع

 های سیاستیگیری و توصیه نتیجه -6
 اقتصادی هایتحریم مجازی متغیر و جمعیت ذخایر، متغیرهای ضرایباول  یالگو در

 الگو این در شده معرفی متغیرهای تمامی. است 33/0 و -11/2 ، 20/2 ترتیب به ایران

 ارتباط که است مط ب این گویای ذخایر، متغیر ضریب مثبت عالمت. معنادار هستند

 وجود کاوپ نفتی ذخایر صیانت نسبت و اوپک اعضای نفتی ذخایر میان مثبتی و معنادار

از  انتیو ص یبه نگهدار یشتریب یلتما اًبیشتر، عموم نفتی ذخایر دارای دارد و کشورهای

چارچوب نظریه  و در هوت ینگقاعده  یبر مبنا امر، این. دهندینشان م ،خود ینفت یرذخا

وپک ا و پایداری قدرت دانی سن در مورد رفتار این اعضاء، مورد انتظار است و باعث تقویت

. ری، مورد انتظار استنظ و مطابق مبانی یمنف یزن یتجمع یرمتغ یب. عالمت ضرشودمی

 یانتص به کمتری تمایل بیشتر، جاری مخارج و هاینههز یلباال به دل یتبا جمع کشورهای

اد اقتص یهایمتحر یمجاز یر. متغدهندمی نشان جمعیت،کم کشورهای به نسبت ذخایر از
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بر  نیراا یهبرع  هاتحریم بعد به میالدی 0221 سال ازباشد. یم 33/0 یبضر یدارا یرانا

عالمت مثبت داشته و از  یرمتغ ین. اداشته است یمعنادار یرتاث یراننفت خام ا یدتول

 که است 10/2 ،اول یدر الگو (R2) یینتع یببرخوردار است. ضر ییباال یدهندگ ی توض

 ایهتحریم و ذخایر جمعیت، متغیرهای که گفت توانمی بوده و مدل برازش خوبی گویای

 یهاسال یط یرذخا یانتصهای بر نسبت یرگذارتاث یاص  یرهایتغم یران،ا اقتصادی

 .اندبوده میالدی در اوپک 0202 الی 0222

 ایهتحریم مجازی متغیر داخ ی، جمعیت، تولید ناخالص متغیرهای ضرایب دوم الگوی در

 هامتغیر عالمت. اندشده برآورد 36/2 و 61/2 ،03/2 ،-60/2ترتیب  به شیب متغیر و ایران

. اندشده معنادار ایران، هایتحریم و های جمعیتهمخوانی داشته و متغیر نظری مبانی با

 صیانت نسبت و اوپک عضو کشورهای جمعیت میزان بین منفی معنادار و مجدداً رابطه

  .های صیانت، مجدداً قابل مشاهده استیران بر نسبتا هایاثر تحریم .است برقرار ذخایر

 هایرمتغ از برخی معناداری عدم پایین، تعیین ضرایب به توجه با چهارم و سوم الگوهای در

 برای چندانی توانایی از الگو دو این گفت توانمی برخی ضرایب، بودن توجیه قابل غیر و

 .ستندنی برخوردار کنونی و دوره زمانی مدنظر موقعیت در ظرفیت صیانت متغیر توضی 

کماکان صیانت ذخایر به  که هستند موضو  این از یقویاً حاک شواهد و نتایج، نهایت در

چون . های عضو دارای ذخایر باال و جمعیت کم، تعقیب شده استویژه از سوی کشور

مطابق نظریه پایداری دانی سن، نیازمند و ناشی از این ساختار رفتار درونی  اوپک پایداری

 میالدی 0222 سال از پس یهاداده تح یل و پژوهش این هاییافته اوپک است و بر اساس

 رذخای جمعیت، نظیر متغیرهایی با صیانت نسبت معنادار بین ایرابطه که جهت آن از

 گیریهنتیج توانمی است، بوده برقرار اوپک عضو هایکشور داخ ی ناخالص تولید و نفتی

  .است برقرار اوپک، نفتی مجمع پایداری به منجر شرایط و عوامل کماکان که کرد

استمرار عوامل پایداری اوپک، تدوام عضویت کماکان همسو با منافع اعضاء و از جم ه با 

ایران است، اما کشوری که در دوره تحریم، به صورت یکجانبه نسبت صیانت ذخایر باالتر 

و تولید کمتری داشته است، طبعاً با زوال تحریم، عمالً باید در جهت بازیابی کامل سهم 

ه ب توجه و این مانعی بر پایداری اوپک نیز نخواهد بود. بعالوه بابازار خود حرکت کند 

جمعیتی کشور از  ساختار ای، سط  مخارج جاری و عمرانی کنونی وهای توسعهنیازمندی

اوپک از سوی دیگر، ایران در موقعیت فع ی باید کسب سهم  درونی رفتار مدل و یکسو

  بازار باال را در الویت قرار دهد. 
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 نابعفهرست م
 

 انتشارات تهران: .(نفت صادرکننده کشلورهای )سلازمان   اوپک .(0313) فاطمه سلتقامت، ا .0
 .خارجه امور وزارت

 موسللسلله تهران: .دیتا پانل سللنجی اقتصللاد .(0301) نادر و مهرگان، حمید، زاده، اشللرف .0
 .تهران دانشگاه تعاون تحقیقات

های روش ترکیبی در هلای ادهد کلاربرد  .(0312) منصلللور نژاد، و زراء ابراهیم، انوری، .3
 .   00-10، (2)0، اقتصادی هایبررسی فص نامه اقتصادسنجی.

 ها.بازی نظریه از اسللتفاده با ایران، گاز و نفت بخش تحریم بررسللی .(0332) لیال آرغا، .2
 دانشگاه تربت مدرس.   ،ارشد ینامه کارشناسپایان

مرکز . تهران متحد، م ل شللورمن کیفری اجراهای ضللمانت. (0310)محمد  فرد، توحیدی .1
 چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه. 

 رفتار اقتصادی هایمدل نیافتن تطابق ع ل بررسی .(0310) مسلتانه  رودباری، جمشلیدی  .6
 فصللل نامه سلللازمان. این هایویژگی و نفت بازار تحوالت دیدگاه از ب ندمدت در اوپک

 .01-23(، 20)06 ،اقتصادی هایو سیاست هاپژوهش

 نظریه رویکرد با: اوپک پایداری بررسللی در فیرون نظریه کاربرد .(0330) قهرمان عبدلی، .0
 .33-16(، 02)6 ،انرژی اقتصاد مطالعات فص نامه تکراری. هایبازی

 انتشارات تهران، ابریشمی، حمید ترجمه .اقتصلادسنجی  مبانی .(0301) دامودار ، گجراتی .1
 .تهران دانشگاه

 . نشرنی شاکری، عباس ترجمه .خرد اقتصاد تئوری .(0311) ، ا.الترزو و ی.،.آر.جپی لیارد، .3

 با نفت بازار در ایران رویکرد تح یل .(0332) مرضللیه و خاکسللتری، نوید، عدلی، نظری .02
 قاتتحقی فص نامه نفتی. درآمدهای بر هاتحریم اثر بررسی و همکارانه هایبازی از استفاده

 .032-003(، 00)6، اقتصادی سازیمدل
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