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  :چکیده
رنگ است. و در حال توسعه بسیار پر افتهی توسعههاي انرژي نقش نفت در رشد اقتصادي کشورهاي در بین حامل

 کنندهدر کشورهاي مصرف …و ارتقاي امنیت انرژي جستجو در جهت  ،اما نوسانات قیمت نفت، سیر نزولی تولید
 اي پیدا کنند.اهمیت ویژه به ویژه نفت و گاز نامتعارف آنهاي آن موجب شده تا در کنار نفت، جایگاه جانشین

بندي ذخایر در مناطق مختلف جهان و تضعیف موجب تغییر رتبه طرف کیاز ،توسعه و استخراج منابع نامتعارف
در است.  شده  واقعکننده شده و از طرف دیگر، بر روند تغییرات قیمت نفت، مؤثر وابستگی کشورهاي مصرف

زمانی  نفت و گاز نامتعارف طی بازه حاضر به بررسی رابطه علی بین قیمت نفت خام و عرضه مطالعه همین راستا
منابع  عرضهفوق،  ازه زمانیبدهد، در پردازد. نتایج تحقیق نشان میمیزمانی ماهانه  تواتربا  2000-2015

ي نامتعارف و ضعیف، علت عرضه میرمستقیغ صورت بهنامتعارف علت قوي و مستقیم قیمت نفت است و قیمت 
توان به تأثیر قوي بازارهاي مالی بر عرضه منابع نامتعارف و قیمت بر اساس نتایج می نیچن همشود. معرفی می
نامتعارف، عرضه  عرضه )2015-2000هاي بلندمدت (دهند که در دورهنتایج حاصله نشان می، بعالوه نفت رسید.

تواند به ایران، می همچونفوق براي کشورهاي عضو اوپک  دستاورد ،اوپک را تحت تأثیر قرار خواهد داد. بنابراین
  هاي تولیدي مورد استفاده قرار گیرد.عنوان نتیجه راهبردي در تغییر سیاست

   JEL: Q41, Q42, Q31, Q38بندي طبقه

قیمت نفت، آزمون علیت گرنجر،  نفت خام، ،شیل و گاز شیلمنابع نامتعارف، نفت : ها دواژهیکل
  آزمون علیت تودا و یاماموتو
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  مقدمه .1
هاي فسیلی به ویژه نفت خام ها متأثر از مصرف انرژيدر دنیاي امروز تقریباً تمامی فعالیت

دهد نشان می 2013است. مشاهده سهم نفت خام در تولید انرژي اولیه جهانی در سال 
شود. آمار تولید و مصرف نفت درصد از انرژي اولیه توسط نفت خام تأمین می 33حدود 

هاي اخیر است (مرور ها در سالدرصدي این متغیر 3تا  2حام نیز حاکی از رشد متوسط 
اما وجود چندین مؤلفه سبب شده  .)2014، 1آماري بریتیش پترولیوم از روند انرژي جهانی

هاي نفت خام از جمله، نفت و گاز نامتعارف کنار این ماده به سایر جانشین است تا در
  اي شود. توجه ویژه

مؤلفه اول، محدودیت منابع نفتی و آغاز سیر نزولی تولید این کاال است؛ در واقع 
هایی که در ارتباط با زمان حصول تولید نفت و آغاز سیر نزولی تولید (از جمله، پژوهش
دهد که با فرض )) انجام گرفته است نشان می2004(3)، کاوالو2009(2كهاي هوپژوهش

هاي تولیدي وارد دوره دوم طول عمر خود شده اند. بنابراین، در محدودیت منابع نفتی، چاه
هاي ازدیاد استخراج به درستی استفاده نشود، سیر نزولی تولید آغاز صورتی که از روش

   .یابدشود و حجم تولید کاهش میمی
 کنندگان و تقاضاکنندگان انرژي استهاي مداوم بین عرضهدوم، وجود چالش مؤلفه

کننده به دلیل به مخاطره افتادن عرضه انرژي هاي مصرفتا کشور که موجب شده
 متعارف از خود نشان دهند.ناهایی را مثل، استفاده از منابع  واکنش

متعارف پویایی قیمت نفت ناسعه نفت ترین عامل مؤثر بر تودر واقع مهمسوم و  مؤلفه
متعارف و نرخ افزایش ظرفیت تولید ناآوري تولید نفت است که به طور مستقیم روي سود

آن اثر گذار است. افزایش قیمت نفت منجر به افزایش میزان تولید نفت در کوتاه مدت و 
فرآیند گذاري در شود که متأثر از سرمایهافزایش ظرفیت تولید در بلند مدت می

 
1 . BP Statistical Review of Global Energy Trends, 2014/www.euanmearns.com 
2.  Hook (2009) 
3 . Cavallo (2004) 

http://www.euanmearns.com
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رود استفاده از این منابع تکنولوژیکی است و بالعکس، با کاهش قیمت نفت انتظار می
   .رنگتر شود کم

چهارم، بعد اقتصادي تولید نفت و گاز نامتعارف است که سبب توجه ویژه در  مؤلفه
در آمریکا نامتعارف شود، به طوري که تولید نفت و گاز کشورهاي داراي منابع مذکور می

میلیون شغل جدید  7/1افزایش دهد و حدود  2020درصد تا سال  4تا  2را  GDPتواند می
 .)2013، جوالي 1ایجاد کند (موسسه جهانی مک کینزي

، ضرورت بررسی اثر متقابل قیمت نفت خام بر عرضه نفت و گاز مجموعه این عوامل
را زمانی ماهانه با تواتر  2015- 2000هاي طی سالنامتعارف، در چارچوب تحقیق حاضر 

اهمیت بررسی این موضوع به این دلیل است که ایران از جمله کشورهایی  ایجاد می کند.
است که داراي منابع متعارف فراوان بوده و درآمدهاي حاصل از صادرات این منابع بخش 

دهد. لذا، پیشرفت منابع نامتعارف در اي از بودجه کشور را به خود اختصاص میعمده
 عمیقاًي تواند به یک پدیدهکننده از یک طرف میهاي تولیدمتحده و سایر کشورایاالت 

سیاسی تبدیل شود به طوري که به عنوان یک ابزار سیاستی براي تأثیرگذاري قدرت 
هاي تولیدکننده نفت خام از جمله ایران مورد استفاده قرار المللی و اعمال فشار بر کشور بین

بب کاهش وابستگی به منابع نفتی و گازي ایران شده و به عنوان گرفته و از طرف دیگر، س
تهدیدي  براي اقتصاد کشور و امنیت تقاضاي این منابع تبدیل شود (جوان و جوکار، 

مسئله اصلی تحقیق این است که آیا قیمت نفت بنابراین،  ).1392، قاسمیان و شاهین، 1384
تأثیر  نامتعارفتولید نفت و گاز و سعه گذاري در جهت توخام و تغییرات آن بر سرمایه

متأثر از قیمت نفت خام بوده  نامتعارفعرضه نفت و گاز  تغییرات گذار بوده است؟ و آیا
  است؟
  
 

 
1.Game changers: Five opportunities for US growth and renewal / McKinsey Global Institute, 
July 2013   
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بندي مطالعات، ابعاد مختلف انقالب شیل و توسعه منابع در این بخش ضمن تقسیم
صورت گرفته مورد بررسی قرار نامتعارف  در دو بخش مطالعات خارجی و داخلی 

  گیرد. می
پردازند. در این ي اول از مطالعات به بررسی اثر انقالب شیل بر قیمت نفت خام میدسته

زمینه مطالعات مختلفی صورت گرفته است که الزم است آنها را به طور جداگانه و با ذکر 
  ها بیان کرد. به طور نمونه:ها و تفاوتبرخی برجستگی

به کشف عوامل اصلی نوسانات قیمت نفت خام و  خود )، در تحقیق2016( 1سمر
 پرداخته است. نتایج 2015- 2009برآورد عوامل مؤثر بر واردات نفت جهان طی دوره 

که تولید نفت شیل اثري روي قیمت نفت خام ندارد در حالی که، د دهنشان می تحقیق
است و  2014مت تا اواسط سال هاي ژئوپولیتیک محرك اصلی نوسانات شدید قیتنش

چنین مازاد عرضه و دفاع از سهم بازار توسط اوپک عامل اصلی کاهش قیمت است. هم
تواند تأثیر قابل توجهی در جریان واردات ي مثبت در تولید نفت شیل میشوك بالقوه

 جهانی داشته باشد. 

بررسی سیر ود به  در تحقیقات خ)، 2015( 3به طور مشابه بامیسترو  )2015( 2کیلیان
. طبق دنپردازتکاملی قیمت نفت خام و بنزین آمریکا با توجه به تأثیر انقالب شیل می

فوق، گسترش تولید نفت شیل از طریق کاهش واردات نفت آمریکا و کاهش  اتتحقیق
تقاضاي نفت جهانی (که به دلیل افزایش صادرات آمریکا اتفاق افتاده است) موجب 

انی (و متعاقباً موجب کاهش قیمت بنزین در آمریکا) شده است. کاهش قیمت نفت جه
را، عدم تمایل عریستان سعودي در  2014چنین، عامل دیگر کاهش قیمت نفت در سال هم

نتیجه ند. در نهایت، نداکاهش سطح تولید در واکنش به افزایش تولید ایاالت متحده می
هاي موجب کاهش هزینه 2015اوایل  و 2014وري در سالکه افزایش بهره شودگرفته می

 
1. Samar (2016) 
2. Kilian (2015) 
3. Baumeister (2015) 
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هاي پایین شود بنابراین، حتی با وجود قیمتعملیاتی براي بیشتر تولیدکنندگان شیل می
  دهد. ادامه می 2015نفت، تولید واقعی نفت شیل به رشد خود در سال 

دهد که تولید )، نشان می2013( 1، سالمهو بامیستر ي مقابل تحقیقات کیلیاندر نقطه
خواهد  این کشوراثر مثبتی بر تولید نفت داخلی و سطح واردات نفت  آمریکاشیل نفت 

دهد این تحقیق نشان میداشت اما، به سختی بر عرضه جهانی نفت اثر گذار خواهد بود. 
هیچ شانسی براي آمریکا نه در خود کفا شدن در تولید نفت و نه در رسیدن به دو  که

این ایاالت متحده  در تولید نفت وجود ندارد. عالوه بر کشور عربستان سعودي و روسیه
 هرگز در موقعیتی براي انکار قدرت اوپک در تعیین قیمت جهانی نفت نخواهد بود. 

ي دوم از مطالعات به بررسی اثر قیمت نفت و تغییرات آن بر تولید نفت و گاز دسته   
 )2016( 2مطالعه گورکیان و سملر توان بهپردازد. از جمله تحقیقات فوق، مینامتعارف می

کرد. آنها کاهش قیمت نفت را به عنوان یک عامل مهم در رونق شدید انرژي بیان  اشاره
کننده انرژي وابستگی هاي بزرگ تولیدکه شرکت دهداین پژوهش نشان میکنند. می

هاي متوسط و کوچک دارند و در شرایط کمتري به نوسانات قیمت نقت نسبت به شرکت
به طور مشابه،  دهند و از بازار خارج نخواهند شد.رکود عمیق نیز به فعالیت خود ادامه می

، تولید کنندبیان می)، با توجه به اطالعات حفاري نفت آمریکا 2015( 3کرین و آگرتن
(بعد از  2014هاي ژوئن و دسامبر کنندگان شیل در پاسخ به کاهش قیمت نفت بین ماه

کاهش  اما  ؛دهندفظ تولید باثبات) تولید شیل خود را کاهش میتصمیم اوپک برا ي ح
به یابد بلکه، قیمت نفت به این معنا نیست که به طور کلی تولید نفت آمریکا کاهش می

ي )، در مطالعه2015( 4چنین، استارك. هماسترشد تولید با یک نرخ کاهنده  معنی انجام
که آیا با کاهش قیمت نفت در سه ماهه چهارم سال  پردازد،به این سوال اساسی میخود 
تر خواهد شد یا خیر. در پاسخ به این موضوع ، توسعه منابع نامتعارف آمریکا آهسته2014

 
1 . Salameh (2013) 
2. Gevorkyan and Semmler (2016) 
3 . Krane and Agerton (2015) 
4 . Stark (2015) 
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کنندگان، شود که تقریباً تمام تولیدکند که اگرچه کاهش قیمت نفت باعث میبیان می
د، اما هیچ یک از این عوامل به اي و سکوهاي تولیدي خود را کاهش دهنهاي سرمایههزینه

م وتوسعه مدا دلیل یابد.این معنی نیست که توسعه نامتعارف در طوالنی مدت کاهش می
-نفتی از طریق نگهداري داراییهاي منابع شیل آمریکا وابسته به ارزشی است که شرکت

   .کنندهاي نامتعارف در پورتفوي خود ایجاد می
، 2014سال در کاهش شدید قیمت نفت  دهد کهنشان میاي )، در مطالعه2015( 1ملک

هاي حفاري الزم براي ادامه تولید نفت شیل را در خطر قرار داده است. او معتقد فعالیت
گذاري و حفاري در است که جلوگیري از کاهش سریع نرخ تولید نیازمند افزایش سرمایه

 8تا  7تواند بین می 2015ل تولید نفت آمریکا در سا و میادین شیل در طول زمان است
)، پیامدهاي افزایش تولید 2014( 2از طرف دیگر، الکوئیست و گونت .درصد کاهش یابد

کنند که تا چه چنین ارزیابی مینفت خام نامتعارف در آمریکاي شمالی را بررسی و هم
ربه اندازه افزایش تولید داخلی ایاالت متحده روي عرضه جهانی اثر گذار است و آیا تج

تواند در کشورهاي دیگر با منابع نامتعارف تکرار شود. شواهد نشان ایاالت متحده می
دهد که حتی در بهترین حالت نیز بعید است که افزایش تولید نفت ایاالت متحده اثر  می

رود که بنابراین، انتظار می ا در بازار جهانی نفت داشته باشد.بزرگی در تعادل عرضه و تقاض
افزایش تولید نفت ایاالت متحده بر قیمت نفت محدود باشد. عالوه بر این، ایاالت اثر 

متحده از مزایاي زیربنایی و تکنولوژیکی منحصر به فردي برخوردار است. بنابراین، 
  . رسدافزایش سریع در تولید نامتعارف در دیگر نقاط جهان نیز بعید به نظر می

رجی صورت گرفته در حوزه انقالب شیل و منابع است که مطالعات خا قابل ذکرالبته 
اي از شود. دستهنامتعارف بسیار گسترده است و به موارد پیشین مطرح شده خالصه نمی

)، 2015( 4)، هانت و همکاران2016( 3مطالعات ارباچ چونمطالعات صورت گرفته هم

 
1. Melek (2015) 
2. Alquist and Guenette (2014) 
3. Erbach (2016) 
4. Hunt, et al. (2015) 
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) به 2014( 4تون) و دال2014( 3)، وینستین2015( 2)، ماسون و همکاران2015( 1تانستال
پردازند. بررسی آثار اقتصادي، اجتماعی و زیست محیطی توسعه منابع نامتعارف می

)، متسیمتو و 2015( 6)، گانیاال2015( 5چون؛ لین و همکاراناي دیگر از مطالعات هم دسته
)، تأثیر توسعه منابع نامتعارف بر کشورهاي سنتی 2014( 8) و لمونز2014( 7وادیورس
باسلت و  ،چوناي دیگر از مطالعات همدهند. دستهه را مورد بررسی قرار میتولیدکنند
) هزینه تولید 2010( 11) و میجین و هپ2012)، سالمه (2014( 10)، آگولرا2016( 9همکاران

چون ؛ تانستال دهند و تعدادي از مطالعات نیز همبینی قرار میاین منابع را مورد پیش
) 2006( 14) و گرین و همکاران2009(  13)، مهر و ایونز2009( 12)، ماجیو و کاکشیوال2015(

  پردازند.   انداز تولید منابع نامتعارف میبه بررسی چشم
متأسفانه مطالعات داخلی انجام شده در زمینه توسعه ذخایر نامتعارف اندك است و 
 تمامی جوانب موضوع را دربرنگرفته است؛ در این قسمت به مطالعات صورت گرفته در

  شود:این حوزه اشاره می
هاي انرژي ي)، به منظور بررسی تأثیر متقابل قیمت نفت خام و عرضه1391حیدري (

جایگزین از یک مدل خود توضیح برداري در قالب روش تودا و یاماموتو در بازه زمانی 
تأثیر متقابل قیمت نفت خام و عرضه  يدهنده. نتایج نشانکنداستفاده می 2011- 1969

 
1. Tunstall (2015) 
2. Mason, et al. (2015) 
3. Weinstein (2014) 
4. Dalton (2014) 
5. Lin, et al. (2015) 
6. Ogunyiola (2015) 
7. Matsumoto and Voudouris (2014) 
8. Lemons (2014) 
9. Boslett, et al. (2016) 
10. Aguilera (2014) 
11. Mejean and  Hope (2010) 
12. Maggio and Cacciola (2009) 
13. Mohr and Evans (2009) 
14. Green, et al. (2006)  
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هاي جایگزین بر شدت مصرف انرژي و برعکس هاي جایگزین و عدم تأثیر انرژيژيانر

  شود. جانبه قیمت نفت خام بر شدت مصرف انرژي تأیید میچنین تأثیر یکهستند. هم
پایین نفت خواهد  يها متیقپردازد که آیا )، به بررسی این موضوع می1394یوسفی (

 2014تا  2011هاي کند که طی سالتوانست رشد نفت شیل را متوقف کند؟ او بیان می
قیمت باالي نفت و توسعه تکنولوژي سبب شده تا بخشی از نفت نامتعارف که در گذشته 

اي از این توسعه مربوط بوده توجیه اقتصادي پیدا کند. بخش عمده يراقتصادیغتولیدشان 
است. اما کاهش قیمت نفت در ابتدا رشد تولید نفت  متحده االتیانفت فشرده در  به ذخایر

سطح تولید آن روند کاهشی به خود  2015می ماه در  تیدرنهافشرده را کند کرد و 
این روند قیمتی ادامه یابد، روند نزولی تولید نفت فشرده شدت  که یدرصورتگرفت و 

  خواهد گرفت.
، با وجود شرایط مساعد از نظر قیمت نفت خام و دهد کهنشان می ،)1392فتوحی (

محیطی، مانعی براي افزایش تولید از منابع نامتعارف در آمریکا وجود ندارد. شرایط زیست
هاي میادین متعارف این کشور، میزان تولید از این اما با توجه به امکانات تولید و ویژگی

آمریکا و قطع وابستگی به نفت  ییخودکفااي نخواهد بود که باعث منابع به اندازه
  خاورمیانه شود.

کند که کاهش قیمت گاز طبیعی و افزایش قیمت نفت خام )، بیان می1390فرهنگی (
در چند ساله گذشته سبب شده است تا تکنولوژي استخراج استفاده شده در ذخایر گاز 

کند موانع بالفعل و یان میب او. گرفته شود به کارهاي رسی در استخراج نفت خام نیز سنگ
ها که باید در یک سطح معین و ، قیمتازجملهاي در راه توسعه از منابع وجود دارد بالقوه

  قرار داشته باشند.  باثبات
  پژوهش روش .3

حاضر سعی بر این است که روابط علی بین قیمت نفت خام و عرضه منابع  مطالعهدر 
نامتعارف مورد بررسی قرار گیرد، اما از آنجایی که نفت به عنوان یک کاالي استراتژیک، 

گیرد، لذا دستیابی به نتایج صحیح در گرو در نظر تحت تأثیر عوامل متعددي قرار می
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ي علی بین قیمت رت دیگر، به منظور بررسی رابطهگرفتن عوامل مؤثر بر آن است. به عبا
قرار نامتعارف را در کنار سایر عوامل مؤثر بر نفت  هنفت و عرضه منابع نامتعارف باید عرض

گیرد و بررسی شود که آیا عرضه نامتعارف در حضور سایر عوامل مؤثر برقیمت نفت از 
یل گسترده بودن طیف ؟ به دلاستبرخوردار دهندگی براي قیمت نفت قدرت توضیح

عوامل مؤثر بر قیمت نفت، باید آن دسته از عواملی که از قدرت باالتري بر قیمت نفت 
مورد استفاده قرار گیرد. لذا در این بخش،  به کمک روش تحلیل عاملی برخوردار هستند

هاي علیت گرنجر و تودا و شوند. سپس، روشدر ابتدا متغیرهاي اصلی مدل معرفی می
شود. در گیرند و نقاط ضعف و قوت هر روش مطرح میتو مورد بررسی قرار مییامامو

 پردازیم. نهایت جهت تعیین متغیرهاي مؤثر بر قیمت نفت به بررسی روش تحلیل عاملی می
 

  مروري بر متغیرهاي اصلی .3-1
   متغیرهاي مؤثر بر قیمت نفت به سه دسته کلی تقسیم شوند:گردد  در این مطالعه تالش می

  (ظرفیت پاالیشی آمریکا، تولید صنعتی متغیرهاي جانب تقاضا: دسته اول
  و واردات نفت آمریکا. OECDکشورهاي عضو 

 (عرضه نفت اوپک، عرضه نفت کشورهاي  متغیرهاي جانب عرضه: دسته دوم
-هاي دوار و تعداد دکل، عرضه نفت و گاز نامتعارف، تعداد دکلOECDعضو 

 هاي قابل حمل.

  (حجم معامالت بورس نایمکس، حجم متغیرهاي بازار مالی: دسته سوم
هم بر جانب تقاضا و هم بر جانب که  قراردادهاي آتی برنت و قیمت نایمکس

  عرضه بازار اثرگذار هستند.
هاي نفتی، گاز شیل و نفت فشرده به عرضه منابع نامتعارف شامل ماسهدر این مطالعه، 

قابل استخراج است. حجم  2و آلبرتا کانادا 1ه اطالعات انرژيواحد (گیگاژول) که از ادار
معامالت بورس نایمکس، قیمت نفت برنت و نفت نایمکس (دالر بر بشکه)، عرضه نفت 
 
1 . http://www.eia.gov/energy_in_brief/article/shale_in_the_united_states.cfm 
2 . http://www.energy.alberta.ca/OilSands/827.asp 

http://www.eia.gov/energy_in_brief/article/shale_in_the_united_states.cfm
http://www.energy.alberta.ca/OilSands/827.asp
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هاي دوار و قابل حمل همگی از اداره اطالعات انرژي قابل اوپک (گیگاژول) و تعداد دکل
و تولید صنعتی  1از سایت کواندل برنت یمالت آتاحجم معچنین، دسترسی است. هم

  اند.استخراج شده OECD2هاي به واحد (گیگاژول) از سایت داده OECDکشورهاي 
 

  آزمون علیت تودا و یاماموتو. 3-2
یک روش ساده به صورت تخمین یک مدل خود بازگشت  1995در سال تودا و یاماموتو 

گرنجري پیشنهاد دادند. آنها ي علیت ) تعدیل یافته براي بررسی رابطهVARبرداري (
ي همجمعی بین متغیرها رابطهکنند که این روش حتی در شرایط وجود یک استدالل می

  براي انجام آزمون تودا و یاماموتو دو گام برداشته می شود: نیز معتبر است. 
) مدل خودتوضیح برداري و سپس Kهاي بهینه ( ، باید تعداد وقفهدر گام نخست

) را تعیین کرد و یک مدل خودتوضیح برداري را با تعداد maxdي پایایی (حداکثر درجه
maxkهاي (وقفه dمعتبر خواهد بود که ، زمانی ) تشکیل داد. البته، فرآیند انتخاب وقفه
maxk d  ،1995باشد (تودا و یاماموتو.(  

 Kداري ضرایب ابه کارگیري آزمونهاي استاندارد والد براي تشخیص معن گام دوم،
نظر از اینکه  ي آزمون مورد استفاده صرفآماره. است pبا درجه  VAR وقفه نخست مدل

 اي باشند، معتبر خواهد بود.اي، غیر همجمع یا همجمع از هر درجهپایا از هر درجهمتغیرها 
 4SURنیز نشان دادند که در صورت استفاده از برآوردگرهاي  )1996( 3رامبالدي و دوران

  کارآیی آزمون والد بهبود می یابد .
زیر (طبق  تصریحهاي xو  yبنابراین، در روش تودا و یاماموتو براي آزمون علیت میان 

  برآورد می شوند: SURبه روش  )2و  1روابط 
  

 
1 . https://www.quandl.com/data/CHRIS/ICE_B1-Brent-Crude-Futures-Continuous-
Contract-1-B1-Front-Month 
2 . https://data.oecd.org/industry/industrial-production.htm 
3 . Rambaldi and Doran (1996) 
4 . Seemingly Unrelated Regression 

)1( 

https://www.quandl.com/data/CHRIS/ICE_B1-Brent-Crude-Futures-Continuous-
https://data.oecd.org/industry/industrial-production.htm
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رد شود و فرضیه مقابل ها ، مینی بر صفر بودن تمامی ضرایب وقفهچنانچه فرضیه صفر
 xعلت  yرضیه مقابل پذیرفته شود، و درصورتی که ف است y علت xپذیرفته شود، آنگاه 

 .است

به متغیرها  کنند که مزیت این روش آن است که) بیان می1997( 1زاپاتا و رامبالدي
انباشته باشند؛ لذا، این آزمون به یا حتی هم ناپایا، VARاجازه داده می شود که در مدل 

و فقط اطالع  شودانباشتگی متغیرهاي مدل مقید نمیشرایط خاص مربوط به انباشتگی و هم
ي پایایی ماکزیمم متغیرها براي انجام این ي مدل خودتوضیح برداري و درجهاز رتبه

 کند.آزمون کفایت می

  آزمون استاندارد علیت گرنجر .3-3
تواند علت حال یا گذشته باشد، بیان ) با استفاده از این واقعیت که آینده نمی1969گرنجر (

توضیح داده شود، در این  푋هایی از با استفاده از وقفه 푌کند که چنانچه مقادیر جاري می
گویند. در آزمون علیت گرنجري براي آزمون فرضیه می 푌را علت گرنجري  푋صورت 

"푋  را علت گرنجري푌 یک مدل خودتوضیح برداري (  "نیستVAR 3) طیق رابطه 
  شود:تشکیل می

  

  

푋 )훽هاي متغیر اگر ضرایب تمامی وقفه =  푋) برابر صفر باشد، در این صورت 0
ها تا حدودي انتخابی است. نیست. البته در این آزمون طول وقفه 푌را علت گرنجري 

 
1 . Zapata and Rambaldi (1997) 

)2( 
 

 

)3( 
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ي مدل خودتوضیح برداري و کند که اعتبار این آزمون به رتبه) بیان می1984( 1جیوئیک
دارد. اگر متغیرها ناپایا باشند، اعتبار این آزمون کاهش پایایی و ناپایی متغیرها بستگی

) بیان 1986حل مشکل باید از معادالت تفاضلی استفاده شود. گرنجر ( یابد و براي می
کند که این آزمون زمانی معتبر است که متغیرها همجمع نباشند. پس در ابتدا، باید  می

جمعی بین آنها را بررسی شود. اگر متغیرها ي همپایایی و ناپایایی متغیرها و سپس، رابطه
ها وجود ي همجمعی) بین متغیرعادلی بلندمدت (رابطهپایا از درجه یک بوده و رابطه ت

تشکیل شده و بر روي آن آزمون  4ي اول مطابق رابطه نداشت، رگرسیون تفاضل مرتبه
  گیرد. گرنجري مورد بررسی قرار میعلیت 
  

  
هاي خطاي عدم ي تعادلی بلندمدت بین متغیرها وجود داشت، وقفهاما اگر یک رابطه

وارد الگو شده و سپس آزمون علیت  5تعادل به عنوان یک متغیر توضیحی همانند رابطه 
  .شودگرنجر را انجام می

 
 

ها بسیار حساس است. از طرف دیگر، نتایج آزمون علیت گرنجر نسبت به طول وقفه
هاي مناسب ایجاد کمتر از طول وقفه واقعی باشد، حذف وقفهانتخابی،  اگر طول وقفه

ي ي واقعی باشد، وقفهي انتخابی بیشتر از طول وقفهخواهد کرد و اگر طول وقفه 2اریب
  ).1997، 3شود (چنگ و اليها میاضافی در مدل باعث ناکارایی تخمین

  
  

 
1 .Gweke (1984) 
2 . Bias 
3 .Cheng and Lai (1997) 

)4( 

 

 

)5(  
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  روش تحلیل عاملی .3-4
. براي تحلیل وجود دارنددر برخی تحقیقات به دالیل مختلف حجم زیادي از متغیرها 

، پژوهشگر به دنبال کاهش حجم تر یاتیعمل حال نیدرعو  تر یعلمتر و رسیدن به نتایج دقیق
است و به این منظور از روش تحلیل عاملی  ها آنمتغیرها و تشکیل ساختار جدیدي براي 

و  پردازد یمروش به بررسی همبستگی درونی تعداد زیادي از متغیرها  این .کند یماستفاده 
و تبیین  يبند دسته و با بار عاملی متفاوت محدود هاي کلیرا در قالب عامل ها آن تیدرنها

اي از هاي مشاهده ناپذیر بر پایه مجموعهدر حقیقت، هدف تشخیص این عامل کند.می
هاي متغیر جدیدي است که از طریق ترکیب خطی نمرهعامل، 	است. ریپذ مشاهدهمتغیرهاي 

ها بیانگر   W که در آن شود یمبرآورد  )6( رابطهاصلی متغیرهاي مشاهده شده بر پایه 
 معرف تعداد متغیرها است. P ضرایب نمره عاملی و

  

  

حاضر معیار  مطالعهمختلفی براي تفسیر معناداري بار عاملی وجود دارد. اما  معیارهاي
از  تر بزرگدهد. بر اساس معیار فوق، قدر مطلق مقادیر بار عاملی قرار می مدنظررا  رینولدز

شوند. مقادیر ، ارزشمند تلقی می8/0از  تر بزرگاي دارند. مقادیر العادهاهمیت فوق 9/0
و کمتر از آن  5/0قابل قبولی قرار دارند. اما مقادیر حول در جایگاه نسبتاً  7/0باالتر از 

  ).1385هستند (کالنتري،  قبول رقابلیغ
هاي مشابه و عدم بررسی طیف وسیع از عوامل مؤثر بر قیمت تحقیق محدودیت به دلیل

. نتایج تحلیل عاملی است ضروريحاضر  مطالعههاي پیشین، لزوم بررسی نفت در تحقیق
  گزارش شده است. )1(مورد بررسی در جدول متغیرهاي 

  
  
  
  
  

 )6( 
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 2015-2000ي زمانی تحلیل عاملی متغیرهاي منتخب در بازه: 1جدول 

 هاي پژوهشمنبع: یافته

  
متغیرهاي  2015- 2000زمانی  يتوان نتیجه گرفت که در بازهمی )1(با توجه به جدول 

بورس نایمکس ، حجم معامالت )bfvبرنت ( یمالت آتاحجم مع)، sts(عرضه نامتعارف 
)vnc) تولید نفت اوپک ،(oppو تولید صنعتی کشورهاي ( OECD )ain بر قیمت (

لذا از متغیرهاي فوق، به عنوان متغیرهاي منتخب جهت بررسی روابط  نفت اثرگذار هستند.
 .استفاده خواهد شد 2015-2000علی طی بازه زمانی 

  

  تجزیه و تحلیل نتایج .4
شود. سپس تعداد نتایج آزمون پایایی متغیرها پرداخته می در این بخش ابتدا به بررسی

هاي بهینه مدل مشخص خواهد شد و درنهایت به تجزیه و تحلیل نتایج ارائه شده از هر وقفه
  پردازیم.دو روش علیت گرنجر و تودا و یاماموتو می

  پایایی متغیرها .4-1
است. لذا در این بخش ضرورت  زمه انجام آزمون علیت، آگاهی از درجه پایایی متغیرهاال

انباشتگی در اطمینان از درجه پایایی هریک از متغیرهاي مدل و کسب اطالع از درجه هم
ریشه واحد، به صورت بدون عرض از مبدأ،  کند تا آزمونتدوین و برآورد مدل ایجاب می

صورت درصد  5با عرض از مبدأ، با عرض از مبدأ و روند به تفکیک براي سطح اطمینان 

  بار عاملی  نام متغیر/عالمت اختصاري  بار عاملی  نام متغیر/عالمت اختصاري
  -hgp(  3575/0( قیمت گاز هنري هاپ  1  )stsعرضه نامتعارف (
  np(  5934/0قیمت قراردادهاي آتی نفت نایمکس ror(  427/0  )دکل هاي دوار (

  opp(  7305/0تولید نفت اوپک wor(  0807/4-  )( حمل قابلهاي دکل
  -oep( 0298/0( OECDتولید نفت   8525/0  )bfvآتی برنت ( معامالتحجم 

  ain( 7613/0( OECDتولید صنعتی کشورهاي   -1706/0  )rcظرفیت پاالیشی (
حجم معامالت آتی نفت نایمکس 

)vnc(  
  -imp(  6665/0واردات نفت آمریکا (  8853/0
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گزارش شده است. با توجه به نتایج جدول تمامی  )2(گیرد. نتایج آزمون پایایی در جدول 
  شوند.بار تفاضل گیري پایا میمتغیرها در سطح ناپایا بوده و با یک

 2015-2000زمانی  ينتایج آزمون ریشه واحد دیکی فولر در بازه: 2جدول 

  پژوهشهاي منبع: یافته
  

  هاي بهینه مدلتعداد وقفه .4-2
بهینه مدل است  روش علیت تودا و یاماموتو و علیت گرنجر تعیین تعداد وقفهالزمه انجام 

لذا، پیش از برآورد مدل و تجزیه و تحلیل نتایج، بررسی و تشخیص تعداد وقفه بهینه مدل 
اي برخوردار است. در این پژوهش معیار آکائیک به منظور نعیین وقفه بهینه از اهمیت ویژه

هاي متعددي حالت حاضرکار رفته در مدل به  يتعدد متغیرها .تمدل درنظر گرفته شده اس
هاي کند به طوري که الزمه بررسی حالتبراي بررسی رابطه علی بین متغیرها ایجاد می

تعداد وقفه بهینه در  3مختلف، تشخیص تعداد وقفه بهینه در هر حالت است. جدول 
حذف سه متغیره را نشان هاي مختلف حذفی تک متغیره، حذف دو متغیره و  حالت

   دهد. می
 

غیر
م مت

نا
  

  نوع آزمون
 بدون غرض از مبدأ و روند  از مبدأ و روند با عرض  با عرض از مبدأ

 مقدار بحرانی  tآماره  مقدار بحرانی  tآماره  مقدار بحرانی  tآماره 

p  
  -94/1  -79/0  -43/3 -77/1 -87/2  -89/1 سطح

  -94/1  -16/9  -43/3  -19/9  -87/2  -14/9  تفاضل مرتبه اول

sts  
  -94/1  47/3  -43/3  309/0  -87/2  56/2  سطح

  -94/1  -86/0  -43/3  -57/3  -87/2  -40/2  مرتبه اولتفاضل 

bfv  
 -94/1  144/1  -43/3  -65/4  -87/2  -24/0  سطح

 -94/1  -933/3  -43/3  -28/4  -87/2  -27/4 تفاضل مرتبه اول

vnc 
 -94/1  05/1  -43/3  -65/2  -87/2  -89/0  سطح

 -94/1  -99/13  -43/3  -09/14  -87/2  -13/14 تفاضل مرتبه اول

opp 
 -94/1  91/0  -43/3  -67/2  -87/2  -75/1  سطح

 -94/1  -79/13  -43/3  -78/13  -87/2  -81/13 تفاضل مرتبه اول

ain 
 -94/1  74/0  -43/3  -9/2  -87/2  -78/1  سطح

 -94/1  -53/4  -43/3  -6/4  -87/2  -61/4 تفاضل مرتبه اول
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  2015- 2000زمانی  يهاي مختلف مورد بررسی در بازهتعیین تعداد وقفه بهینه حالت: 3جدول 

  پژوهشهاي منبع: یافته 
  

  تحلیل علیت بر مبناي رویکرد تودا و یاماموتو .4-3
اي از روابط به دلیل حجم باالي متغیرهاي مورد بررسی و تعدد باالي روابط علی، خالصه

ارائه  4هاي حذفی متعدد) در جدول مختلف (حالتهاي علی برقرار شده متغیرها در حالت
ي علی از هاي حذفی رابطهدر تمامی حالتپیداست،  4همانطور که از جدول  شده است.

ز مانی ي فوق در بازهعرضه نامتعارف به قیمت نفت برقرار است بنابراین وجود رابطه 
نامتعارف تنها در محرز و قطعی است. اما رابطه علی از قیمت به عرضه  2015- 2000
دهد. ) رخ میainو  opp) و opp) ،(ain)هاي حذفی تک متغیره و دومتغیره (حالت

بنابراین، عدم حضور متغیرهاي فوق در تأیید رابطه علی یک سویه از قیمت به عرضه 
به منظور تأیید نتایج فوق نامتعارف نشان از کم اهمیت بودن متغیرهاي فوق در مدل دارد. 

و  oppشود. نتایج این جدول نیز حاکی از آن است که متغیر نظر گرفته می در 1جدول 
ain  از اهمیت کمتري در مدل برخوردار است. بنابراین استدالل صورت گرفته بر مبناي

و بیانگر این تکته است که روش تودا و یاماموتو  کندتحلیل عاملی صحت نتایج را تأیید می
  به عنوان یک روش شبه پارامتریک سازگاري کامل با روش تحلیل عاملی را دارد. 

  هاي مورد بررسیحالت
  

تعداد وقفه بهینه 
  بر اساس

  شاخص آکائیک
  هاي مورد بررسیحالت

تعداد وقفه بهینه 
براساس شاخص 

  آکائیک
 bfv  3و  vncحذف متغیر   3  رهایمتغحضور تمامی 

 bfv 3و  oppحذف متغیر   vnc 3 حذف متغیر 

 bfv  3و  ainحذف متغیر   ain 3 حذف متغیر 

  ain  3و  opp ،bfv حذف متغیر   opp 3 حذف متغیر 
  vnc  3و  opp ،bfvحذف متغیر   bfv 3 حذف متغیر 

  ain  3و  vnc ،bfvحذف متغیر   ain 3و opp حذف متغیر 
  vnc  3و  opp ،ain حذف متغیر  ain 3و vnc حذف متغیر 
  -   -   vnc 3و opp حذف متغیر 
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 عنوان تمامی متغیرها به علی استخراج شده حالت حضور سایر روابط بررسی به منظور

 ، عرضه نامتعارفدوشمشاهده می 4گیرد. همانطور که در جدول و پایه قرار می حالت مبنا

 تولید گسترش مقاله خود ) در2015کلیان ( همانطور کهنفت است.  علت قوي مستقیم قیمت

نفت شیل از طریق کاهش واردات نفت آمریکا و کاهش تقاضاي نفت جهانی (که به دلیل 
(و متعاقباً  نفت جهانی کاهش قیمت موجب افزایش صادرات آمریکا اتفاق افتاده است)

نفت علت غیر  . از طرف دیگر، قیمتدانسته است قیمت بنزین در آمریکا) کاهش موجب
قسمت  دهند) نشان می2015( 1و نانو بلو که، به طوري .عرضه نامتعارف است مستقیم

  مرتبط است. شیل به تغییرات قیمت نفت از انقالب نفت اعظمی از افزایش عرضه نفت ناشی

نامتعارف به عرضه اوپک به صورت غیر رابطه علی یک سویه و ضعیف از عرضه 
بنابراین عرضه اوپک تأثیري بر روند تولید منایع نامتعارف  گیرد.مستقیم مورد تأیید قرار می

علی دو سویه قوي بین چنین از رابطهپذیر است. همنخواهد داشت و لی عکس آن امکان
برنت و عرضه (حجم معامالت بورس نایمکس و قیمت نفت)، (حجم قراردادهاي آتی 

نامتعارف) و (قیمت نفت و حجم قراردادهاي آتی برنت)، تأثیر بازار مالی بر بازار فیزیکی 
 2) و یان2007اي که فتوح (نکته شود.نفت (شامل نفت متعارف و نامتعارف) آشکار می

کنند، اهمیت رشد بازار معامالت آتی در روند کشف قیمت )،  به آن اشاره می2012(
سفید و  خانه ،الزم به ذکر است .کندنتایج باال اهمیت روند فوق را تأیید میاست. 

و فلش هاي پررنگ و خط  خاکستري به ترتیب نمایانگر روابط علی مستقیم و غیر مستقیم
درصد) و روابط علی  5روابط علی قوي (سطح احتمال کمتر از چین به ترتیب نمایانگر

 .هستند )صددر 10تا  5سطح احتمال بین ضعیف (

 
 
 
 
  

 
1.Belu and Nuño (2015) 

2.Yan (2012) 
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  2015-2000ي زمانی هاي مختلف حذفی (روش تودا و یاماموتو) در بازهبررسی حالت: 4جدول 

 هاي پژوهشمنبع: یافته

  

  تحلیل علیت بر مبناي روش گرنجر .4-4
ها رابطه علی یک طرفه از عرضه نامتعارف به قیمت در روش گرنجر نیز در تمامی حالت

است که گیرد. نکته قابل توجه در این روش این به صورت مستقیم مورد تأیید قرار می
)، ain) ،(vncهاي حذفی (رابطه علی یک سویه از قیمت نفت به عرضه نامتعارف در حالت

)ain  وopp) ،(ain  وvnc) و (ain ،opp  وvncآید. به عبارت دیگر، تجزیه و ) بدست می
، متغیر oppو  ain دهد که در کنارتحلیل صورت گرفته براساس روش گرنجر نشان می

vnc   5گیرد. درصورتی که با مشاهده جدول متغیرهاي کم اهمیت قرار مینیز در دسته 

 رهایمتغحضور تمامی 

푠푡푠 → 푝 푣푛푐 ⇌ 푝 푏푓푣 ⇌ 푠푡푠 푎푖푛 → 표푝푝 푝 → 푎푖푛 푠푡푠 ⇢ 푎푖푛 
푝 ⇌ 푏푓푣 푠푡푠 → 푣푛푐 푏푓푣 ⇢ 푎푖푛 푠푡푠 ⇢ 표푝푝 푣푛푐 ⇢ 표푝푝 푝 ⇢ 푠푡푠 

 vnc حذف متغیر

푠푡푠 ⇢ 푝 푏푓푣 ⇌ 푠푡푠 푝 → 표푝푝 푎푖푛 → 표푝푝 푠푡푠 ⇢ 푎푖푛 푠푡푠 ⇢ 표푝푝 
푏푓푣 ⇢ 푝 푏푓푣 ⇢ 푎푖푛     

 ain حذف متغیر 

푠푡푠 → 푝 푣푛푐 ⇌ 푝 푏푓푣 ⇌ 푠푡푠 푠푡푠 → 푣푛푐 푝 → 표푝푝 푝 ⇢ 푏푓푣 
푠푡푠 ⇢ 표푝푝 푝 ⇢ 푠푡푠 푏푓푣 → 푝 푏푓푣 ⇢ 푣푛푐   

 opp  حذف متغیر

푠푡푠 → 푝 푣푛푐 ⇌ 푝 푏푓푣 ⇌ 푠푡푠 푠푡푠 ⇢ 푣푛푐 푝 → 푎푖푛 푠푡푠 → 푎푖푛 
푣푛푐 ⇢ 푎푖푛 푝 ⇢ 푏푓푣 푏푓푣 → 푝 푏푓푣 ⇌ 푣푛푐 푝 ⇢ 푠푡푠  

 bfv  حذف متغیر

푠푡푠 → 푝 푣푛푐 ⇌ 푝 푎푖푛 → 표푝푝 푠푡푠 → 푣푛푐   
 ainو opp  حذف متغیر

푠푡푠 → 푝 푣푛푐 ⇌ 푝 푏푓푣 ⇌ 푠푡푠 푠푡푠 → 푣푛푐 푝 ⇢ 푏푓푣 푣푛푐 ⇌ 푏푓푣 
푝 ⇢ 푠푡푠 푏푓푣 → 푝 푠푡푠 → 푝    

 ainو vnc  حذف متغیر

푠푡푠 ⇢ 푝 푏푓푣 ⇌ 푠푡푠 푝 ⇢ 표푝푝 푠푡푠 → 표푝푝 푏푓푣 ⇢ 푝   
 vncو opp  حذف متغیر

푠푡푠 ⇢ 푝 푏푓푣 ⇌ 푠푡푠 푝 → 푎푖푛 푠푡푠 ⇢ 푎푖푛 푏푓푣 ⇢ 푝  푏푓푣 ⇢ 푎푖푛 
 bfvو  vnc حذف متغیر

푠푡푠 → 푝 푝 ⇢ 표푝푝 푎푖푛 → 표푝푝 푝 → 푎푖푛 푠푡푠 → 푎푖푛 푠푡푠 ⇢ 표푝푝 
 bfvو  opp حذف متغیر

푠푡푠 → 푝 푣푛푐 ⇌ 푝 푝 → 푎푖푛 푠푡푠 → 푎푖푛 푠푡푠 → 푣푛푐 푣푛푐 → 푎푖푛 
 bfvو  ain حذف متغیر

푠푡푠 → 푝 푣푛푐 ⇌ 푝 푠푡푠 ⇢ 푣푛푐 푝 ⇢ 표푝푝 푣푛푐 ⇢ 표푝푝 푠푡푠 ⇢ 표푝푝 
푠푡푠 ⇢ 푝      

 ainو  opp ،bfv  حذف متغیر

푠푡푠 → 푝 푣푛푐 ⇌ 푝 푠푡푠 → 푣푛푐 푠푡푠 → 푝   
 vncو  opp ،bfv حذف متغیر

푠푡푠 → 푝 푝 → 푎푖푛     
 ainو  vnc ،bfvحذف متغیر 

푠푡푠 ⇢ 푝 푝 → 표푝푝     
 vncو  opp ،ain  حذف متغیر

푠푡푠 → 푝 푠푡푠 ⇌ 푏푓푣 푏푓푣 → 푝    
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توان دریافت که متغیر حجم معامالت بورس نایمکس دومین متغیر با (تحلیل عاملی) می
نتایج روش که  درسیتوان به این نتیجه میمیاهمیت بعد از عرضه نامتعارف است. بنابراین، 

به عنوان  پوشانی کافی با نتایج تحلیل عاملیهم گرنجر به عنوان یک روش پارامتریک،
استفاده از آن ممکن است محقق را به نتایج کاذب یک روش ناپارامتریک را ندارد و 

  گیرد.ضعف روش گرنجر مورد توجه قرار میلذا، نزدیک کند. 
  

  2015-2000ي زمانی هاي مختلف حذفی (روش گرنجر) در بازهبررسی حالت: 5جدول 

  هاي پژوهشمنبع: یافته

 رهایمتغحضور تمامی 

푠푡푠 → 푝 푏푓푣 ⇌ 푠푡푠 푠푡푠 → 푣푛푐  푝 ⇢ 푏푓푣 표푝푝 ⇢ 푏푓푣 푠푡푠 → 푎푖푛 
푏푓푣 → 푝 푏푓푣 → 푣푛푐 푝 ⇢ 푠푡푠 op푝 ⇢ 푠푡푠   

 vncحذف متغیر 

푠푡푠 → 푝 푏푓푣 ⇌ 푠푡푠 푝 → 푎푖푛 푝 ⇢ 푏푓푣 표푝푝 ⇢ 푏푓푣 푝 ⇢ 푠푡푠 
푏푓푣 → 푝 푝푝 ⇢ 푠푡푠 푠푡푠 → 푎푖푛    

 ain حذف متغیر 

푠푡푠 → 푝 푝 ⇢ 푣푛푐 푏푓푣 ⇌ 푠푡푠 푠푡푠 → 푣푛푐 푝 → 표푝푝 표푝푝 ⇢ 푏푓푣 
푝 ⇢ 푏푓푣 푝 ⇢ 푠푡푠 푏푓푣 → 푝 푏푓푣 → 푣푛푐 푣푛푐 ⇢ 푠푡푠 푠푡푠 → 표푝푝 

 opp حذف متغیر 

푠푡푠 → 푝 푠푡푠 → 푣푛푐  푏푓푣 ⇌ 푠푡푠 푝 → 푎푖푛 푠푡푠 → 푎푖푛 푏푓푣 → 푎푖푛 
푏푓푣 → 푝      

 bfv حذف متغیر 

푠푡푠 → 푝 푠푡푠 → 푣푛푐  푝 → 푎푖푛 푠푡푠 ⇢ 푎푖푛   
 ainو opp حذف متغیر 

푠푡푠 → 푝 푏푓푣 ⇌ 푠푡푠 푝 ⇢ 푣푛푐 푠푡푠 → 푣푛푐 푝 ⇢ 푏푓푣 푏푓푣 → 푣푛푐 
푏푓푣 → 푝 푝 ⇢ 푠푡푠     

 ainو vnc حذف متغیر 

푠푡푠 ⇢ 푝 푏푓푣 ⇌ 푠푡푠 푝 → 표푝푝 푝 ⇢ 푏푓푣 표푝푝 ⇢ 푏푓푣 푠푡푠 → 표푝푝 
푝 ⇢ 푠푡푠 표푝푝 ⇢ 푠푡푠 푏푓푣 → 푝    

 vncو opp حذف متغیر 

푠푡푠 → 푝 푏푓푣 ⇌ 푠푡푠 푝 → 푎푖푛 푠푡푠 ⇢ 푎푖푛 푏푓푣 ⇢ 푝  
 bfvو  vncحذف متغیر 

푠푡푠 → 푝 푝 → 푎푖푛     
 bfvو  oppحذف متغیر 

푠푡푠 → 푝 푣푛푐 ⇌ 푝 푝 → 푎푖푛 푠푡푠 ⇢ 푣푛푐 푠푡푠 → 푎푖푛 푣푛푐 → 푎푖푛 
 bfvو  ainحذف متغیر 

푠푡푠 → 푝 푠푡푠 → 푣푛푐  푝 → 표푝푝 푠푡푠 → 표푝푝   
 ainو  opp ،bfv حذف متغیر 

푠푡푠 → 푝 푣푛푐 ⇌ 푝 푠푡푠 → 푣푛푐  푠푡푠 → 푝   
 vncو  opp ،bfvحذف متغیر 

푠푡푠 → 푝 푝 → 푎푖푛 푠푡푠 → 푎푖푛    
 ainو  vnc ،bfvحذف متغیر 

푠푡푠 → 푝 푝 → 표푝푝 푠푡푠 → 표푝푝    
 vncو  opp ،ain حذف متغیر 

푠푡푠 → 푝 푠푡푠 ⇌ 푏푓푣 푏푓푣 ⇢ 푝 푝 ⇢ 푠푡푠 푏푓푣 → 푝  
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  گیري و پیشنهاداتنتیجه .5
ي نفت و گاز نامتعارف در حاضر به بررسی روابط علی بین قیمت نفت خام و عرضه مطالعه

هاي تودا هاي ماهانه و تکنیک. براي این منظور، از دادهپرداخت 2015-2000ي زمانی بازه
دهد،  در بازه زمانی نتایج استخراج شده نشان می و یاماموتو و گرنجر استفاده شده است.

ي نامتعارف علت قوي و مستقیم قیمت نفت است و ) عرضه2000- 2015مورد مطالعه (
قیمت به صورت غیر مستقیم و از کانال تأثیرگذاري حجم مبادالت آتی برنت، علت 

ي علی غیر مستقیم از چنین وجود رابطهشود. همي نامتعارف معرفی میضعیف عرضه
، جایگاه و تأثیر این 2015-2000زمانی  حجم قراردادهاي آتی برنت به قیمت نفت در بازه
کند. بنابراین، تأثیر فوق نیز لزوم تدوین بازارها را در بلندمدت بیش از پیش آشکار می

 کند.مبانی بورس نفتی براي ایران را بیش از پیش آشکار می

ي نفت و گاز نامتعارف نتایج حاصله ي علی بین قیمت نفت خام و عرضهعالوه بر رابطه
ي ي نامتعارف، عرضه)، عرضه2000- 2015هاي بلندمدت (در دوره دهند کهنشان می

اوپک را تحت تأثیر قرار خواهد داد.  بنابراین تصمیم فوق براي کشورهاي عضو اوپک 
هاي تولیدي مورد استفاده تواند به عنوان نتیجه راهبردي در تغییر سیاستچون ایران، میهم

ابع نامتعارف به عنوان مظهري از تکنولوژي جانشین توسعه و برداشت من بنابراین قرار گیرد.
ریزي کشورهاي هاي برنامهها و اولویتگذاريکند که سیاستاین نکته را یادآوري می

عضو اوپک براي بازارهاي هدف در آینده، تنها تأمین و تقویت بودجه نباشد؛ بلکه نقش و 
تقاي جایگاه سیاسی مورد توجه جایگاه تکنولوژي جانشین در ایجاد استقالل، امنیت و ار

  هاي بلندمدت تولیدي جایگاهی براي منابع نامتعارف تعریف شود.قرار گیرد و در سیاست
هاي تودا و یاماموتو و گرنجر بدست ي روشدستاورد تکنیکی تحقیق حاضر از مقایسه

 آید؛ به طوري که روش تودا و یاماموتو به عنوان روش مناسب در کشف روابط علیمی
جمعی متغیرهاي مدل ي همشود. اهمیت این روش در عدم وابستگی به درجهمعرفی می

پوشانی روش گرنجر و متقابالً، سازگاري الزم روش تودا و عدم هم چنین به دلیلهم است.
توان نتیجه گرفت که الزمه استفاده از تحلیل می یاماموتو با تحلیل عاملی صورت گرفته،
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هاي ناپارامتریک به منظور تفسیر نتایج نمودن متغیرها استفاده از روشعاملی جهت فیلتر 
شود، دستیابی به تحلیل صحیح در گرو انتخاب فیلتر متناسب بنابراین نتیجه گرفته می است.

این در حالی است که اکثر مطالعات هاي ناپارامتریک یا تغییر ابزار مدلسازي است. با روش
  هاي اقتصادي از این نقص مطالعاتی برخوردارند.انجام گرفته در سایر حوزه

ي بزرگترین شوك نفتی و رکود با توجه به اینکه بازه زمانی مورد مطالعه دربردارنده
کند که آیا رکود شکل گرفته در سال این گمان را ایجاد می ،است لذا 2008اقتصادي سال 

بنابراین، با توجه به محدودیت  .تواند بر روابط علی و سوي آن تأثیر گذار باشدمی 2008
ي منابع نامتعارف پیشنهاد مطالعات اقتصادي در حوزه تأثیر متقابل قیمت نفت و توسعه

هاي دربردارنده شوك نفتی و بعد از شود روابط علی بین این دو متغیر براي زیر دوره می
  ) مورد بررسی قرار گیرد.2015- 2009و  2008- 2000آن (
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