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ًفت یکی از هٌابع درآهدی برای کطَر ایراى است .بازار ًفت ٍ قیوت آى تحت تأثیر عَاهل زیاادی قارار
دارد ٍ بِ دًبال آى درآهد کطَرّای صادرکٌٌدُ ًفت ًیس هتأثر از ایي هتغیرّا است .در تحقیا

حاضار باا

ارائِ رٍش هَجک ٍ تحلیل ّودٍسی بِ تبییي هجدد ارتباط هیاى ًفت ٍ تَرم در اقتصاد ایراى پرداختِ ضد.
بدیي هٌظَر با استفادُ از دادُ ّای فصلی (ّ )9369- 9397ودٍسی هتغیرّاای هسباَر در افا ّاای زهااًی
هتفاٍت هَرد بررسی قرار گرفتِ استً .تایج ًطاى هی دّد با تَجِ بِ قابلیاتّاای ٍیاصُ رٍش هَجاک در
بررسی ّوسهاى کَتاُهدت ٍ بلٌدهدت در تحلیل هَجک پیَستِ رابطِ علی بیي هتغیر ًفت (سبک ٍ سٌگیي)
ٍ تَرم هتغیر ًفت پسرًٍدُ بَدُ استّ .وچٌیي دٍ هتغیر دارای رابطِ هثبت ٍ ّنفاز ّستٌد .اها در تحلیال
ّوبستگی هَجکی در بلٌدهدت رابطِ بیي دٍ هتغیر ٍجَد ًدارد.
ٍاشگاى کلیدیً :فت هَجک تَرم
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 .9هقدهِ
یىی اش هٌابـ هْن ،اغتساتطیه ٍ ولیدی دز التكاد رْاىً ،فت اغت .باشاز ًفتت ٍ لیوتت آى ت تت
تأحیس فَاهل شیادی لساز دازد ٍ بتِ دًاتاآ آى دزآهتد وؿتَزّای قتادزوٌٌدُ ًفتت ًیتص هتتأحس اش ایتي
هتغیسّا اغت .اش غاآ بِ بقد لیوت ًفت تمسیااً بِعَز هػتوس افصایؽ یافتِ اغت .لیوت ّس بؿىِ ًفتت
اش  20دالز دز غاآ  2000بِ  110دالز دز غاآ  2010دز ّس بؿىِ زغیدُ اغتّ .وچٌیي تأحیس هتمابتل
باشاز ًفت ٍ باشازّای هالی هَزد تَرِ التكادداًاى ٍ ت لیلگساى ایي باشازّا لساز گسفتتِ اغتت .ایتي
تغییسات فَاهل شیادی اش رولِ تماضا دز باشاز ًفت ،ؾسایظ فسضِ ،فَاهل غیاغیًْ ،ادّایی ّوچَى
اٍپه ٍ 1پَیایی باشازّای هالی دز بس گسفتِ اغت (فادلی ٍ ٍالئی یاهچی .)1390،اگتس ؾتَنّتای
لیوت ًفت دز ًتیزِ تغییسات ًاگْاًی دز واّؽ ؽسفیت تَلید ٍ پاالیؽ ًفت خام ،ذخیتسُ احتیتاعی
ًفت ٍ ه كَالت ًفتی ،تغییس ؽسفیت تَلید تَغظ اٍپه ،ب تساىّتای التكتادی رْتاًی ٍ زیػته
رغسافیایی زخ دّد ( .)2010،Tansuchatاش ایي زٍ ؾَنّای لیوت ًفت ختام ًتِتٌْتا بتاشاز اًتسضی،
بلىتتِ توتتام ب تتؽّتتای التكتتادی زا ت

تتت تتتأحیس لتتساز هتتیدّتتد (et al

.)2012 ،Gomez-loscos

ازشؼگرازی ًفت بس حػب د دالز رْاًی آهسیىا ازتااط بتیي لیوتت ًفتت ختام ٍ دالز آهسیىتا بتِ
ٍرَد هیآٍزدّ ،سگًَِ تغییس دز ازشؼ دالز دز همابل واّؽ ازشؼ پَآ داخلی وؿَز هَزد هاادلتِ
لیوت ًفت بسای وؿَز همابل بسحػب پَآ داخلی ازشاى ؾد ٍ دز ًتیزِ تماضا آىّا بِ ؾدت افصایؽ
هییابد (فىازی غسدّایی ٍ ّوىازاى .)1396،وؿتَز ایتساى دازای  11دزقتد اش ذختایس ًفتت رْتاى
اغت .بِ عَزی وِ  90دزقد ول قادزات ٍ هقوَالً پیؽ اش  50دزقد اش بَدرِی غتالیاًِ دٍلتت،
اش قادزات ًفت تأهیي ؾدُ ٍ فسٍؼ ًفت بالغ بس  20دزقد تَلیتد ًاختالف داخلتی ایتساى اغتت .بتا
تَرِ بِ ایي ٍضقیت ّس ؾَوی دز باشازّای رْاًی ًفت هیتَاًد احسات گػتسدُای بس زٍی غتاختاز
التكادی ایساى داؾتِ باؾد ،بِ عَزی وِ رْت رلَگیسی اش بسٍش ب ساىّای التكتادی ٍ اغتتفادُ اش
التكاد ایساى ٍ عساحی غیاغتّای التكادی هٌاغب ،بِ هٌؾَز حفؼ حاات التكادی وؿَز ضتسٍزی
اغت (قاهتیّ .)1395،وچٌیي با تَرِ با دلیتل ٍابػتتگی ؾتدید التكتاد ایتساى بتِ دزآهتدّای ازشی
حاقل اش ًفت دز عی غاآّای هتَالی هَرب ؾدُ اغت تغییسات ًسخ ازش بِ فٌَاى فاهتل ولیتدی ٍ
1. 0PEC
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هْن دز غیاغتگرازی خَدًوایی وٌد .تدٍیي بسًاهِّای تَغقِ ٍ تٌؾین بَدرتِّتای غتاالًِ وؿتَز
هػتلصم ؾٌاخت ٍ اًزام پیؽبیٌتیّتای دلیتك اش هیتصاى تأحیسگترازی ًَغتاىّتای هتغیسّتای بتس تتَزم
التكادی اغت بِ گًَِای وِ بسًاهِزیصاى بتَاًٌد ٌّگام بسٍش ؾَنّای ًفتی ٍ ًسخ ازش ،تتأحیس هٌفتی
آى زا بس تَزم بِ حدالل هوىي واّؽ دٌّد ٍ غیاغتتّتای قت ی ی زا ات تاذ وٌٌتد .بتا تَرتِ بتِ
اّویت ٍ ضسٍزت هَضَؿ باید زابغِ باشاز ًفت ٍ تَزم زا دز ایساى بِدزغتی تَضتی ٍ تایتیي وتسد،
لرا دز ایي همالِ بِ ازشیابی احس ّن حسوتی ًفتی بس تتَزم دز ایتساى بتا اغتتفادُ اش دادُّتای فكتلی دز
غاآّای  1361-1397پسداختِ ؾدُ اغت.
 .2هباًی ًظری ٍ هرٍری بر پیطیٌِ پصٍّص تحقی
ًَغاًات ؾدید لیوت ًفت وِ آى زا ؾَن ًفتی (هخات ٍ هٌفی) هیًاهین ،تأحیسات بػصایی دز التكاد
وؿَزّا ،دزحاآتَغقِ ٍ تَغقِیافتِ دازد( .ابساّیوی ٍ ّوىازاى .)7،1395،اش آًزایی وِ دزآهدّای
ًاؾی اش قادزات ًفت دز التكاد ایساى ،غْن باالیی اش تَلید ًاخالف داخلتی زا بتِ ختَد اختكتاـ
داد ،اش غَی دیگس ًسخ ازش اش رولِ دالز آهسیىا بِ فٌَاى پَآ زایذ دز غساغس رْاى ،دادٍغتد هتی-
ؾتتتَد ٍ ّواًٌتتتد ًفتتتت تتتتأحیسات هْوتتتی دز التكتتتاد رْتتتاى بتتتس رتتتای هتتتیگتتترازد (هیساًتتتی ٍ
ّوىازاى .)145،1394،اش ایي زٍ اش ؾَنّای ًفتی دز رْاى با تَرِ بِ فَاهتل التكتادی ٍ غیاغتی
غِ دغتِ تمػین هیؾَد:
 .9-2ضَک اٍل ًفتی

دز غاآ  1973ؾَن اٍآ ًفتی بِ ٍلَؿ پیَغتت ،اش ت تسین ًفتتی افتسای فلیتِ اغتساییل ٍ حاهیتاًؽ
ًاؾی ؾد ،دزفیي حاآ ،هَرب ایزاد یه ؾَن دز اًدیؿِ ٍ تفىتس هتدیساى ٍ هػتنَالى وؿتَزّای
قٌقتی ؾد ٍ آًاى زا بِ ایي باٍز زغاًد وِ همَلِ ًفت ٍ اًسضی همَلِای زاّاسدی اغت وِ باید ت ت
ًؾن ٍ بسًاهِ ٍ وٌتسآ لساز گیسد .اٍلیي ؾَن ًفتی وِ بالفاقلِ وواَد فسضِ زا بِ دًااآ داؾتِ اغت
بِ بْای بیؽ اش  17دالز دز ّس بؿىِ بِ فتسٍؼ زغتاًید .غتاشهاى اٍپته بتا تكتویوات اخرؾتدُ دز
وٌفساًع هتؿىل اش وؿَزّای فضَ دز غاآ  1973بسای ً ػتیي باز هَفك ؾتد لیوتت ًفتت ختام زا
تقییي وٌد ٍ لیوت زا با  70دزقد افصایؽ بِ  5.119دالز دز ّس بؿىِ تقییي وسدُاًد .دز غتاآ 1973
دز رسیاى وٌفساًع تْساى لیوت افالم ؾدُ ًفت خام بِ  11.65دالز دز ّتس بؿتىِ افتصایؽ یافتت .اش
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غاآ  1974وؿَزّای قادزوٌٌدُ ًفتت عتی دٌتد هسحلتِ لیوتت ًفتت ختام زا افتصایؽ دادًتد ،ایتي
الداهات با تَافك ولیِ افضا اًزام ؾدُ اغت .دز پایاى غاآ  1976یاشدُ وؿَز فضتَ اٍپته تكتوین
گسفتٌد وِ اش ضاًَیِ  1977بِ هیصاى  10دزقد لیوت زا افصایؽ دٌّد .دز ایي تكوینگیتسی دٍ فضتَ
اٍپه یقٌی فسبػتاى غقَدی ٍ اهازات هت دُ فسبی تٌْا بتا  5دزقتد افتصایؽ لیوتت هَافمتت ؾتدُ
اغت .بدیي تستیب لیوت ًفت خام دز  11وؿَز فضَ اٍپه  12.7دالز بسای ّس بؿىِ ٍ دز فسبػتاى
ٍ اهازات هت دُ فسبی  12.09دالز بسای ّس بؿىِ افالم ؾدُ اغت .اها بقد اش هدتی دٍ گسٍُ بِ تَافك
زغتتیدًد ٍ لیوتتتّتتا یىػتتاى ؾتتدُ اغتتت .اش ضاًَیتتِ  1974افتتصایؽ لیوتتت ًفتتت زغتتاًِّتتای خاتتسی
وؿَزّای قٌقتی ،تالیغات ٍغیقی زا فلیِ وؿَزّای تَلیدوٌٌدُ ًفتت آاتاش ًوَدًتد ٍ آىّتا زا بتِ
فدم ؾٌاخت هػنَلیت ٍ ایزاد ًابػاهاًی دز التكاد رْاى ه ىَم وسدًد .دز ایتي ٌّگتام وؿتَزّای
قٌقتی رْت همابلِ با وؿَزّای اٍپه ،تكوین بِ ایزاد آضاًع بیيالوللی اًتسضی 1قتسفِرتَیی دز
هكسف اًسضی ٍ تخایت لیوتّا گسفتٌد .ایي آضاًع دز غاآ  ٍ 1974بس اغاظ تكوین ؾَزای غاشهاى
ّوىازی التكادی ٍ تَغقِ 2ؾىل گسفتِ اغت .اٍلیي ت سوات بسای ؾىػت افضای اٍپه با ایزاد
آضاًع بیيالوللی اًسضی ؾىل گسفت.
دز غاآ  1978ؾَن دٍم ًفتی وِ با ٍلَؿ اًمالی اغالهی ایساى بِ ٍرَد آهدُ اغت .بتا اؾتغاآ
غفازت آهسیىا ٍ ت سین ّای هتمابل آهسیىا ؾدت یافت .با آغیب دیدى تأغیػات ًفتی ایساى دز احتس
بسٍش رٌگ ت ویلی تَغظ زضین فساق تداٍم یافت وِ هٌزس بِ وتاّؽ هیتاًگیي تَلیتد دز ایتي غتاآ
ؾدُ اغت .غیاغت واّؽ تَلید ًفت زا وِ دز عی دٌد هاُ لال اش پیسٍشی اًمالی فمظ بِ حتد ًیتاش
داخلی (ّ 700صاز بؿىِ دز زٍش) تَلید هیؾد؛ دز ایساى اداهِ یافتِ اغت .با اًمتالی اغتالهی ایتساى ٍ
لغـ ًفت خام قادزاتی ایساى بِ خازد ٍ دگسگًَیّایی وِ دز احس آى دز ٍضقیت فسضِ ٍ تماضتای
باشازّای اًسضی رْاى بِ ٍرَد آهدُ وؿَزّای فضَ اٍپه بسای دٍهیي باز غسیـ لیوت ًفتت ختام
زا افصایؽ دادُاًد .دز وٌفساًع فَقالقادُ هازظ  1979یقٌی بقد اش پیسٍشی اًمتالی اغتالهی ایتساى،
ٍشیساى وؿَزّای فضَ یهبازُ با تَرتِ بتِ ًتَؿ هساَبیتت ًفتت ختام بتِ  23/5دالز دز ّتس بؿتىِ
)1. International Energy Agency(IEA
(2. Organization for Economic Co-operation and Development (OECD
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افصایؽ یافتِ اغت .بٌابسایي لیوت ًفت خام وِ دز ضاًَیِ  1979بؿىِای  13/34دالز تقییي ؾدُ بتَد
ؽسف ووتس اش یه غاآ پع اش پیسٍشی اًمالی اغالهی ایساى تا ضاًَیِ  1980بِ دٍ بسابس ٍ دز حتدٍد
 26دالز بسای ّس بؿىِ افصایؽ یافتِ اغت.
 .2-2ضَک سَم ًفتی (سیاست سْن بازار ٍ سقَط قیوت ًفت)

دز غاآ  1985بقد اش گرؾت هدتی ًصدیه بِ دٍ غاآ هزدداً الدام دیگتسی بتسای وتاّؽ لیوتتّتا
تَغظ وؿَزّای قٌقتی هكسفوٌٌدُ ًفت ؾىل گسفتِ اغت .هكسف اًسضی اش غاآ  1964تتا غتاآ
 1974دز غغ بیيالوللی  4دزقد افصایؽ داؾتِ اغت .اها اش  1974تا  1984هكتسف آى  12دزقتد
واّؽ یافت .دز اٍاخس غاآ  1985فسبػتاى بِ هٌؾَز وػب هزدد بتاشاز فتالٍُ بتس زّاغتاشی ًمتؽ
تَلیدوٌٌدُ ؾٌاٍز ،فسٍؼ ًفت ایي وؿَز بس اغاظ زٍؼ ردیدی بِ ًام ًت به 1دز غِهاّتِ غتَم
غاآ  1985شهیٌِ واهالً هػافدی بسای ارسای غیاغتّای ه تلف رْاى اتسی دز زابغتِ بتا هكتسف
اًسضی ٍ ًفت فساّن غاختِ اغت .بِوازگیسی غیػتن ًت به توام شیاىّای ًاؾی اش ًَغاى لیوتّتا
زا هتَرِ تَلیدوٌٌدُ ؾدُ اغتّ .وچٌیي بْتسیي بیاى بتسای اش دغتت دادى وٌتتسآ لیوتتّتا اغتت ٍ
ه دٍدیتی بس زًٍد زٍبِ واّؽ لیوت ایزاد ًویوٌد .اش غَی دیگس ایتي وؿتَز فتالٍُ بتس افتصایؽ
غغ فسٍؼ ًفت بِ زٍؼ هصبَز بِ هیتصاى  3هیلیتَى بؿتىِ دز زٍش (تَلیتد  5هیلیتَى بؿتىِ دز زٍش)
لػوت افؾوی اش ذخیسُ غاشی خَد دز الكی ًماط رْاى زا بِ فسٍؼ زغاًیدُ اغتتّ .وچٌتیي یته
هاُ پیؽ اش ارالظ هروَز (ارالظ  )76زٍشاًِ ّ 101صاز بؿىِ ًفت اش ذخیسُّای زاّاُتسدی تَغتظ
اهسیىا بسداؾت گسدیدُ اغت .تا اٍایل غاآ  1986اهىاًات تٌصیل ّس دِ بیؿتس لیوتّتا اداهتِ داؾتتِ
اغت .افصایؽ غغ تَلید ابتدا بِ دلیل باال بَدى غغ تماضا دز شهػتاى احس بالفاقلِای ًداؾت اها اش
ابتدای غاآ  1986باشاز رْاًی زا ٍازد غَهیي ب ساى ًفتی ؾتدُ اغتت .لیوتتّتای تته ه وَلتِای
باشاز ًفت اش  27تا  31دالز دز ّس بؿىِ دز ًَاهاس  1985بتِ  10التی  13دالز دز آٍزیتل  1986تٌصیتل
دز ضٍئیِ ؾدُ اغت .دز ایي دٍزُ لیوتّای ًفت ت ت تأحیس فَاهل بَزظبتاشی دائوتاً ًاپایتداز بتَدُ
اغت (اغوافیل ًیا ٍ ّوىازاى.)96-97 :1391،

1. Net- Back
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ّوچٌیي هغالقات هتقددی تَغظ ه ممیي التكاد اًسضی دز حَشُ تىاًِّای ًفتی ،وِ بِ بسزغتی
زابغِ بیي لیوت ًفت ٍ ًسخ ازش تَغظ بسخی التكتادداًاى قتَزت گسفتتِ اغتت .دز ایتي ب تؽ بتِ
هغالقات خازری ٍ داخلی وِ ًتایذ آى هػتمیواً بِ ت میك حاضس ازتاتاط دازد ،پسداختتِ ؾتدُ اغتت.
فاهل هْن ًَغاًات ًسخ دالز دز همابل پَآّای هْن دیگسً ،اؾی اش ًَغاًات لیوت ًفت اغت .الًتتص
ٍ غیوَى ( )2000با بسزغی زابغِ بیي ًسخ فساًه ٍ دالز با اغتفادُ اش ًVECM1ؿاى دادًد وِ تغییتس
ًسخ ازش ،احس آًی بتس تغییتس لیوتت ًفتت ٍ دزآهتد وؿتَزّای قتادزوٌٌدُ ًفتت دازد .تتساشا ٍ هْلتن
( ) 2007بِ بسزغی زابغِ بلٌدهدت هیاى همادیس ٍالقی لیوت ًفت ٍ ًسخ ازش دالز دز همابل یتَزٍ عتی
غاآّای  2000تا  2006پسداختٌدً .تایذ ّناًااؾتگی ٍ آشهَى فلیت ًؿاى هیدّتد وتِ یته دزقتد
واّؽ ازشؼ دالز هٌزس بِ افصایؽ  1.95دزقد لیوت ًفت دز بلٌدهدت هیؾَد .فلیت ًیص اش لیوت
ًفت بِ دالز اغت ٍ غسفت تقدیل ًسخ ازش بِ هػیس بلٌدهدت خَد دز ّس دٍزُ بسابس بتا  0.12دزقتد
اغت .فسشاًگاى ٍ هازوَازت ( )2009زابغِ پَیا بیي ؾتَنّتای ًاهتمتازى لیوتت ًفتت ٍ هتغیسّتای
والى التكادی زا با اغتفادُ اش زٍیىسد  VARبسای دادُّای ایساى هَزد بسزغتی لتساز دادُاًتدً .تتایذ
هغالقِ آىّا حاوی اش آى اغت وِ ؾَنّای هخات ٍ هٌفی بِ عَز هقٌیدازی هٌزس بِ افصایؽ تَزم
ؾدُ اغتّ .وچٌیي ،آىّا بِ زابغِ لَی هخات ٍ هقٌیدازی بیي تغییسات لیوت ًفت ٍ زؾد تَلیتدات
قٌقتی دغت یافتِاًدًَ .تٌی ( )2012بِ ازتااط بیي لیوتت ًفتت ختام ٍ ازشؼ دالز آهسیىتا پسداختتِ
اغتً .تایذ حاوی اش آى اغت وِ دز غاآّتای اخیتس ضتسیب ّواػتتگی هیتاى ازشؼ دالز اهسیىتا ٍ
لیوت واالّا هٌفی بَدُ اغت .دز غاآّای اخیس ؾدت ّواػتگی بسای ًفتت هاًٌتد فلتصات قتٌقتی ٍ
واالّای وؿاٍزشی افصایؽیافتِ ٍ فلت ایي هَضَؿ زا هسبَط بتِ فَاهتل غتٌتی بٌیتادیي ًوتیداًتد ٍ
هقتمد اغت فساتس اش ایي فَاهل ،هَازدی هاًٌد غفتِباشی بتِ فلتت پتاییي بتَدى ًتسخ بْتسُ ٍ افتصایؽ
ًمدیٌگی دز وؿَزّای قٌقتی فلت ایي زخداد بَدُ اغت .دازلع ٍ دازًِ ( )2014دز هغالقِای بتِ
بسزغی فَاهل حاؾیِای دز تداٍم ًَغاًات دز باشازّای ًفت بس اغاظ هدآّای ًاّوػتاًی ٍازیتاًع
 ،1986حولِ بِ وَیت تَغتظ فتساق دز آگَغتت  ،1990فولیتات عَفتاى قت سا دز ضاًَیتِ ،1991
ب ساى هالی رْاًی دز دغاهاس  ٍ 2008ضاًَیِ  2009زا ًام بسدُ اغتّ .اًگ ٍ ّوىتازاى (ّ )2016تن
1. Vector Error Correction Model
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حسوتی لیوت عالی باشاز لٌدى ،ؾاخف غْام ؾاًگْای ٍ ًفت خام بسًت اش ضاًَیِ  1991تا غتتتاهاس
 2014با زٍؼ ّودٍغی هَر ه هَزد بسزغی لتساز گسفتتِ اغتتً .تتایذ ًؿتاى داد وتِ دز فسوتاًع
باالی  1تا  14زٍش ٍ فسواًعّتای هتَغتظ  14تتا  128زٍش ،تسویتب لیوتت ًفتت ٍ عتال ّواػتتگی
لَیتسی با باشاز غتْام دازد دز حتالی وتِ دز فسوتاًعّتای پتاییي اش  256تتا  512زٍش ،غتاآ 2003
ًمغِای با ؾىػت غاختازی اغت لال اش آًىِ ًفت اًت ای ایدئاآ بسای پَؾؽ زیػه بتاشاز غتْام
باؾدّ .وچٌیي بِ بسزغی تأحیس ًسخ ازش بس زابغِ ًفت -بتاشاز غتْام دز دتیي ٍ زٍغتیِ عتی غتاآّتای
 2000-2015با زٍؼ ّودٍغی هَره پسداختِاًد ٍ ًتیزِ گسفتِاًد وِ ًسخّای ازشٍ ،اوتٌؽّتای
باشاز غْام دیي بِ لیوت ًفت زا تضقیف هیوٌد اهتا بتسای زٍغتیِ ایتيگًَتِ ًاتَدُ اغتتّ .وچٌتیي
افصایؽ لیوت ًفت هَرب زوَد دز هاادالت باشاز غْام دیي ؾدُ اهتا بتس بتاشاز زٍغتیِ تتأحیس هخاتتی
داؾتِ اغت .باباراًی ٍ ّوىازاى ( )2018بِ بسزغی تأحیس ؾَنّای ًسخ ازش ،لیوت ًفت ،بس تَزم بتا
زٍؼ خَدزگسغیَى بسدازی ( )VARعی دٍزُ شهاًی  1370-95پسداختِ اغتتً .تتایذ ایتي پتطٍّؽ
ًؿاى هیدّد ٍابػتگی باال ًسخ ازش بِ دزآهتدّای ازشی حاقتل اش لیوتت ًفتت اهىتاى زؾتد غتسیـ
لیوتّا دز وؿَز فساّن هیوٌد ٍ احس ؾَن بِ هسٍز شهاى افصایؽ هییابدّ .وچٌیي ت تسینّتا غتاآ
 91بافج واّؽ لیوت ًفت ًؿد اها بتس ًتسخ ازش ٍ تتَزم تتأحیس داؾتتِ اغتت .دز هغالقتِ داخلتی ًیتص
هیتَاى بِ هغالقِ پسهِ ( ،)1384وِ بِ بسزغی آحاز تَزهی ًاؾی اش افصایؽ لیوتت حاهتلّتای اًتسضی
(فسآٍزدُّای ًفتی ،بسق ٍ گاش عایقی) بس غغَح لیوتّا ،با اغتفادُ اش هاتسیع حػابدازی ارتوافی
 1370پسداختً .تایذ ًؿاى داد وِ افصایؽ لیوت فسآٍزدُ ّتای ًفتتی ،گتاش عایقتی ٍ بتسق تتا غتغ
لیوتّتای رْتاًی ،هتَغتظ ؾتاخف لیوتت دز التكتاد زا بتِ تستیتب  4/83 ،11/07 ،19/52دزقتد
افصایؽ دادُ اغت .تأحیس افصایؽ لیوتّای داخلی بِ غغ لیوتّای هسشی توام حاهلّتای اًتسضی،
هتَغظ ؾاخف لیوتّا دز التكاد زا 35/4 ،دزقد اغت .بْساهتی ٍ ًكتیسی ( ،)1390بتا اغتتفادُ اش
دادُّای هاّاًِ دٍزُ ( ٍ )1973-2007با بِوازگیسی زٍؼ  VARغاختازی ،ؾتَنّتای غتاختازی
زٍؼ  olsبس هاٌتای دادُّتای غتاالًِ التكتاد ایتساى ،تتأحیس ّتس یته اش ؾتَنّتای غتاختازی زا بتس
هتغیسّای اغاغی هَزد تزصیٍِت لیل لساز دادُ اغتً .تایذ ایي هغالقِ حاوی اش آى اغتت وتِ ً تَُ
تأحیسگرازی ؾَنّای لیوت ًفت بس التكاد ایساى ،تا حد بػیاز شیادی بِ ً َُ فولىسد دٍلتت پتع
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اش ٍزٍد ؾَنّای هصبَز ٍابػتِ اغت .لٌاسی ٍ ّوىازاى ( ،)1390احسات ًاهتمازى ؾَنّتای بتاشاز
ًفت خام زا بس زٍی التكاد ایساى با اغتفادُ اش هدآ تك ی خغای بسدازی زاُ گصیٌی هتازوف بتسای
دٍزُ شهتاًی ( )1368-1386هتَزد بسزغتتی لتساز دادُ اغتتً .تتتایذ هغالقتِ آىّتا ًؿتتاىدٌّتدُ زفتتتاز
ًاهتمازى هتغیسّای هدآ بِ ًَغاًات لیوت ًفتت ٍالقتی دز زضیتنّتای هتفتاٍت ب تؽ قتٌقت ایتساى
اغت .بِ عَزی وِ با حسوت اش فاش زوَد بِ فاش زًٍك ؾدید ب ؽ قٌقت ،هىاًیػنّای احسگترازی
هٌفی افصایؽ لیوت ًفت بس زٍی التكاد ایساى افصایؽ یافتِ اغت .آزیا ٍ ه ایخَاُ ( )1390دز همالِ
خَد تغییس ذخایس ازشی ایساى اش دالز آهسیىا بِ دیگس ازشّای هَزد پریسؼ با اغتفادُ اش آهاز ٍ ازلتام
غاالًِ غسی شهاًی التكاد ایتساى ،وؿتَزّای ازٍپتایی ٍ آهسیىتا عتی دٍزُ ( )1382-1386زا هتَزد
بسزغی لساز دادًدً .تایذ ًؿاى هیدٌّد وِ دالز آهسیىا بسرػتِتسیي ٍاحد پَلی اغت وتِ دز التكتاد
بیيالولل هَزد اغتفادُ لساز هیگیسد ٍ تغییس ذخایس ازشی ایساى اش دالز بِ دیگس ازشّای هَزد پتریسؼ
تأهیيوٌٌدُ هٌافـ بلٌدهدت ها دز باشازّای رْاًی ً َاّد بَد ،شیتسا ایتساى بیؿتتس ت تت بلتَن دالز
لساز دازد تا بلَن یَزٍ اغت .افازی ٍ ّوىازاى ( )1392دز هغالقِای بِ بسزغتی احتس افتصایؽ ًتسخ
ازش بس هتغیسّای فودُ التكاد والى ایساى دز دازدَی یه الگَی التكادغٌزی والى غاختازی بتِ
ازشیابی احس افتصایؽ ًتسخ ازش بتِ قتَزت یتهدفقتِ ٍ زفتتِزفتتِ دز االتب غتٌازیَّای ؾتایِغتاشی
پسداختِاًدً .تایذ حاقل اش ایي هغالقِ ًؿاى هیدّد وِ دز حالت افصایؽ تدزیزی ًتسخ ازش ،احتسات
شیاىباز افصایؽ ًسخ ازش بس هتغیس ّتای فوتدُ التكتاد وتالى ،ووتتس اش حتالتی اغتت وتِ ًتسخ ازش بتِ
یهبازُ افصایؽ یابد .فااغتی ًتطاد ٍ ابساّیوتی ( )1392دز همالتِای ً تَُ احسگترازی لیوتت ًفتت ٍ
ًَغاىّای لیوت ًفت بس باشدّی بَزظ ٍ ًَغاىّای باشدّی بَزظ هَزد بسزغی لساز هتیگیتسد .بتِ
هٌؾَز اغت ساد ًَغاىّای لیوت ًفتت اش غتِ زٍؼ فیلتتس ،1هتدآ گتازس ٍ 2هتدآ ت لیتل هَرته
اغتفادُ ؾدُ اغت .بس اغاظ بسآٍزدّای اًزام ؾدُ زٍؼ ت لیل هَره ًتایذ دلیكتس ٍ بتا رصئیتات
بیؿتس ًػات بِ غایس زٍؼّا دازدً .تایذ ًؿاى هیدّد وِ افصایؽ لیوت ًفتت بتس بتاشدّی بتَزظ احتس
لیوت ًفت دز همیاظ

ا) احسفٌادازی بس باشدّی بتَزظ ًتدازد ،اهتا ًَغتاىّتای همیتاظ

ٍ

1. HP
2. GARCH
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دز ؾسایظ زًٍك باشاز احس هخات ٍ هقٌادازی بس باشدّی بَزظ دازد .بِفتالٍُ بتس اغتاظً ،تتایذ
بسآٍزد هدآّا هاتسیع اًتماآ ًیص ًػات بِ همیاظبٌدی ًَغاىّای لیوتت ًفتت حػتاظ بتَدُ اغتت.
ًادهی ٍ خَدیاً َدیاًی (بِ بسزغی ّنحسوتی باشازّای غْام ،ازش ٍ عال دز التكتاد ایتساى دز بتاشُ
شهتتاًی  1394تتتا  ٍ 1376بتتا تتتَاتس ّفتگتتی پسداختتتِاًتتدً .تتتایذ آىّتتا ًؿتتاى هتتیدّتتد دز افتتك شهتتاًی
وَتاُهدت ٍ افك شهاًی هیاىهدت عی غاآ  1382الی  1385ازتااط ًسخ باشدّی غْام ٍ ًتسخ ازش دز
رْت فىع بَدُ اغت .اها دز افكّای بلٌدهدتتس دز غاآّای  1386الی ً 1389سخ باشدُ غْام بقد
اش ًسخ ازش حسوت هیوٌد ٍ یه هتغیس پعزًٍدُ ه ػَی ؾدُ اغتّ .وچٌتیي پتع اش غتاآ 1393
ؾدت ازتااط بیي غىِ عال ٍ ازش باال بَدُ اغت.
 .3رٍشضٌاسی پصٍّص
ًؾسیِ هَره بِ فٌتَاى یته زٍؼ پتطٍّؽ دز ت لیتل فلوتی گػتتسؼ بػتیازی یافتتِ اغتت ٍ دز
بػیا زی اش ؾسایظ اش ت لیل هَره بِ فٌَاى ابصاز پطٍّؽ اغتفادُ ؾدُ اغتت .دز اوختس هتَازد ًتتایذ
زضایتب ؽ بَدُ ٍ ًػات بِ پطٍّؽّای لالی ؾسایظ هٌاغبتسی تزسبِ ؾدُ اغت .ت لیل هَره
احتس لابتتل تتتَرْی بتتس االتتب زؾتتتِّتتا اش لایتل زیاضتتی ،آهتتاز ،ت لیتتل غتتیگٌاآّتتا ،ت لیتتل تكتتاٍیس،
فؿسدُغاشی دادُّا ،ضئَفیصیه ٍ آًتالیص فتددی داؾتتِ اغتت .بتِ ٍاغتغِ ٍیطگتیّتای هَرته دز
هغالقات التكادی وازبسد شیادی پیدا ًوَدُاًد.
هَرهّا ،تَابـ پایِای ّػتٌد وِ دازای خَاـ ٍیطُ ّػتٌد .آىّا دازای بیًْایت فسم یا ؾىل
بَدُاًد اها توام آىّا دز غاختاز پایِ هَرهّای پدز ( ٍ )Øهَرهّای هادز ( )ψهؿتسن هیباؾٌد
(.)2000،Jensen
هَرهّای دختسً 1وًَِّای اًتماآیافتِ ٍ همیاظ ؾدُ یه تابـ (هَره هادز) با عَآ هتٌتاّی
ٍ ًَغاًی ؾدیداً هیسا ّػتٌد (فااغی ًطاد ٍ ّوىازاى.)1391،
هیوٌد .غیگٌاآ اقلی دز عَآ شهاى تَغظ تَابـ هَره تغییس همیاظ یافتِ وِ دز عَآ شهاى رابزا
هیؾًَد ،ضسی ؾد ٍ غتع اًتگساآگیسی هیؾَد.
1. Daughter Wavelets
2. Fourier Transform
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()1
دز زابغِ باال )(t

∫=)C(S,T

هَره هادز تغییس همیاظ یافتِ بِ اًداشُ  ٍ Sاًتماآ یافتِ دز شهاى بِ اًداشُ

 Tاغتً .تیزِ تادیل هَره پیَغتِ ،ضسایب هَره  Cهیباؾٌد وِ تتَابقی اش همیتاظ ٍ ضتسیب
رابزایی اغت .با ضسی وسدى ّسودام اش ایي ضسایب دز هَرهّای هادز تغییتس همیتاظ یافتتِ ٍ
رابزا ؾدُ دز شهاى ،هیتَاى هَرهّای تؿىیلدٌّدُ غیگٌاآ اقلی زا بِ دغت آٍزد (ؾایگاًی ٍ
دیگساى.)1393،
تادیل هَره پیَغتِ :تادیل هَره
خاـ

Ψبس زٍی غسی شهاًی

𝜖

پیَغتِ )(u,s

عاك زابغتِ شیتس بتا عتسحزیتصی هَرته

بتِ دغتت آهتدُ اغتت .تاتدیل هَرته پیَغتتِ بتِ

قَزت شیس تقسیف ؾدُ اغت.

()2

√

∫

وِ √ فاهل ًسهاآغاشی ب ؽ هْن رٌاِ تادیل هَره ،تَاًایی آى دز تزصیِ ٍ هتقالااً باشغتاشی
واهل تابـ

𝜖

اغت.
()3

∫ ∫

یىی اش ٍیطگیّای اقلی تادیل هَره ،حفؼ اًسضی غسیّای شهاًی هَزد بسزغی وتِ بتسای
ت لیل عیف لدزت ٍ تَاى هَره اغتفادُ اغت .تَاى هَره بِ قَزت زابغِ شیتس تقسیتف ؾتدُ
اغت.

()4

|

|

∫ ∫

‖ ‖

عیف تَاى هَرهٍ :1ازیاًع هَضقی غسی شهتاًی ) X(tدز همیتاظّتای شهتاًی ه تلتف  Sزا
ًؿاى دادُ اغت .تزصیِ ٍازیاًع با یه هَضقی غاشی لابل تَرِ غسی شهاًی ،اش ًتایذ عیف تَاى
هَره اغت (.)1998 ،Torrence
دز ًوَداز عیف تَاى هَرهًَ ،احی با خغَط پسزًگ هؿىی بتِ ل تاػ اّویتت آهتازی دز
با خغَط پسزًگ هؿىی هؿ ف ؾدُاًد ،دز همیاظ شهاًی هسبَعِ ختَد ،بیؿتتسیي ٍازیتاًع ٍ یتا

1. Wavelet Power Spectrum
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ًَغاًات زا دز آى ًَاحی دازا بَدُاًدّ .وچٌیي ًَاحی خازد اش هٌ ٌیّای ه سٍعی ؾىلً ،ماعی
ّػتٌد وِ تفػیس آىّا بِزاحتی اهىاىپریس ًیػت ٍ با احتیاط بیؿتسی باید تفػیس ؾًَد.

ّودٍغی هَرهّ :1واػتگی هَرىیّ ،واػتگی وِ ودام هتغیس ،فلت ایزاد تغییتس دز هتغیتس
دیگسی اغت زا دز همیاظّای شهاًی ه تلف ًؿاى هیدّد .ایي پاغخ تَغظ ًوَدازّای ّودٍغتی
ٍ رْتّای اختالف فاشی هَرَد دز ایي ًوَدازّا ًؿاى دادُ هتیؾتَد .بتا تَرتِ بتِ زٍؼ تاتدیل
عیف بػاهدی فَزیِّ ،ودٍغی هَرىی زا هیتَاى بِ قتَزت ًػتات عیتف بػتاهدی هتمتاعـ دٍ
غسی شهاًی بِ ضسی عیف بػاهدی ّس یه اش غسیّای شهتاًی تقسیتف ؾتَد (

Aguiarconraia et

 )2008،alبِ فاازت غادُتس ،خَدّواػتگی دز فضای شهاًی غسی دز هماعـ شهاًی خاـ ٍ ّوصهاى
بِ همیاظّای شهاًی خاـ تقسیف هیؾَدّ .ودٍغی هَرىی بِ قَزت شیس تقسیف ؾدُ اغت.
|

()5

| |

|
| | |

|

|

|

وِ  Sیه فولگس ّوَازغاشی اغت.
پع با ّودٍغی هیتَاى بسزغی وسد وِ دِ اًداشُ ازتااط بیي دٍ غسی شهاًی دز فسواًعّای
ه تلف ٍ دز عَآ شهاى ٍرَد دازد.

ّودٍغتتی دز حمیمتتت ّوتتاى عیتتف بػتتاهدی هتمتتاعـ ًسهتتاآغتتاشی بیتتاى ؾتتدُ اغتتت
(.)1999،Torrence&Webster
فاش :2اش اختالفّای فاشی ّودٍغی هَرىی بسای تؿ یف ازتااط بیي دٍ غسی شهاًی اغتفادُ
ؾدُ اغت .اختالف فاشی ،رصئیاتی پیساهَى تأخیس ًَغاىّای (ٍ یتا دسختِّتای) دٍ غتسی شهتاًی
هقیي ازائِ هیؾَد .با تَرِ بِ همالِ تَزًع ٍ ٍبػتس ( )1999اختالف فاشی ّودٍغی هَرىی عاتك
زابغِ شیس تقسیف ؾدُ اغت.

()6

)

(

)

(

اختالف فاشی قفس بِ ایي هقٌی وِ غسیّای شهاًی هَزد بسزغی دز یه همیاظ شهاًی خاـ  Sبا
ّن حسوت هیوٌٌد.
1. Wavelet Coherence
2. Phase
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دز تفػیس فالهت پیىاىّا دز قَزتی وِ بِ غوت زاغتت باؾتد ،غتسیّتای شهتاًی ّتنفتاش ٍ
هتغیسّا با یىدیگس زابغِ هػتمیوی دازًد ٍ دز قَزتی وتِ بتِ غتوت دت

باؾتد ،دز فتاش ه تالف

ّودیگس ّػتٌد ٍ هتغیسّا با یىدیگس زابغِ فىع دازًد.

 .4تَصیف دادُّا
بسای بسزغی ّنحسوتی هتغیسّای ،دز ایي ت میك اش دادُّای فكلی ًفتت (غتاه ،غتٌگیي) ٍ تتَزم
اغتفادُ ؾدُ اغت .بِ ّویي هٌؾَز دادُّای هروَز اش تازیخ  1361/11/01تا  ٍ 1397/11/30با تتَاتس
فكلی اش باشاز دًیای التكاد ٍ باًه دادُّای اًسضی اغت ساد گسدید.
 .5یافتِّا
دز ایي لػوت بِ ًتایذ حاقل اش ت لیل تَاى اًسضی ًفت ٍ ّودٍغی بیي ًفت ٍ تَزم هیپسداشین.
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ًوَدار ً .2وَدار تَاى (اًرشی) ًفت (سٌگیي) هٌبع :هحاسبات تحقی با ًرمافسار R

ًوَدازّای ( )2( ٍ )1بِ تستیب ًوَدازّای تَاى (اًسضی) ًفت غاه ،تَاى (اًسضی) لیوتت ًفتت
غٌگیي زا ًؿاى هیدّد .دز ًوَدازّای ذیل ؾدت لػوتّایی وِ تَغظ خظ غتیاُ پسزًتگ احاعتِ
ؾدُ اغت ٍ یا زًگ لسهص ًؿاى دادُ ؾدُ لػوتّایی اغت وتِ اّویتت آهتازی دز غتغ  5دزقتد
ٍرَد دازد.
ًوَداز تَاى (اًسضی) ًفت دز ًوَداز (ً )2( ٍ )1یتص ًؿتاًگس ًىتات رتالای بتسای بتاشاز ًفتت دز
هتىی ّػت تمسیااً  90دزقد ٍازدات بِ ًفتت ٍابػتتِ اغتت .ایتساى دٍهتیي ذختایس ًفتتی رْتاى ٍ اش
هْنتسیي تَلیدوٌٌدگاى ًفت دز اٍپه اغت ّوچٌیي ب ؽ بصزگی اش دزآهتدّای دٍلتت اش عسیتك
ًفت اغت .بدٍى ؾه واّؽ لیوت ًفت ٍ ًَغاًات لیوتی هقلَآ فَاهل ٍ دالیل ه تلفی باؾد .دز
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التكاد ایساى اغت .دز غاآ  1365پاییي آهدى لیوت ًفت دز وؿتَزی بتیؽ اش  50دزقتد بتِ ًفتت
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غاآ  ،1364با غمَط دزآهدّای ًفتی ایساى تأحیسات اقتلی دز غتاآ  1365زخ ًوایتاى ؾتد .اش آاتاش
رٌگ تا غاآ ّ 1365صیٌِّای رٌگ حدٍد یهغَم دزآهدّای ًفتی بَد ،اها دز ایي غاآ ،با واّؽ
دزآهدّای ًفتی ٍ افصایؽ ّصیٌِ ّای رٌگ ،بِ تتدزیذ ایتي دٍ بتا ّتن افتصایؽ یافتتِ اغتت .غتمَط
لیوتّای ًفت ،وِ با تكسف «فاٍ» بِ دغت ًیسٍّای ایساًی ،ؾتای بیؿتسی گسفتِ بَدُ اغت .بِ دلیل
فسضِ اًاَُ ًفت هاشاد بس ًیاش باشاز ،لیوت ًفت خام «بسًت» دزیای ؾواآ دز باشاز لٌدى وتاّؽ یافتتِ
اغت .دز باشاز ایسزغوی ٍ ته ه وَلِ ،وِ ایساى همداز بػیازی اش ًفت خَد زا بِ ایي ؾىل فسٍختِ
اغت .ابقاد رٌگ لیوتّا با فؿازّای غیاغی بس خسیدازاى ًفت ایساى یا دادى ت فیفّتای شیتاد بتِ
آًاى با ّدف باشداؾتي آىّا اش خسید ًفت ایساى وِ فسٍؼ ًفت ایتساى دز باشازّتای غتٌتیاؼ ،زا بتا
دؾَازی زٍبِزٍ وسدُ اغت .دز غاآ  1364بِزان واّؽ ؾدید لیوتّا ،وؿَزّای ًفتخیص حاهی
فساق ٍ بِ بْاًِ ضسٍزت حفؼ غْن «اٍپه» دز باشازّ ،وچٌاى بِ افصایؽ تَلید ًفتت تتا غتاآ 1365
اداهِ دادًد .دز غاآ  70افصایؽ ًاگْاًی دز ًسخ ایسزغوی ازش بِ ٍلَؿ پیَغت بتا ٍرتَد تتَزمّتای
باالی  20دزقدی ،غیاغتگرازاى پَلی با تصزیك ازش حاقل اش دزآهتدّای ًفتتی بتِ بتاشاز دزقتدد
حفؼ ًسخ آى ؾدُاًد .بسخی وازؾٌاغتاى تتَزهی بتَدى التكتاد دز ایتي غتاآّتا ٍ ًگساًتی هػتنَالى
التكادی اش احسات زؾد ًسخ ازش بس تؿدید تَزم زا فَاهلی هیداًٌتد وتِ بتِ تخایتت ًتسخ ازش دز بتاشاز
ایسزغوی دز ایي غاآ ّا داهي شدُ اغت .بِ ایتي تستیتب اٍلتیي ؾتَن فوتدُ افصایؿتی دز ًتسخ ازش،
ّوصهاى با ٍلَؿ ؾَن تَزهی ٍ اش غاآ  73بِ بقد ،با تىویل باشغاشیّا ٍ تقدیلّای قَزت گسفتتِ
دز التكاد وؿَز ،دٍلت هزدداً الدام بِ «تخایت ًسخ ازش هسرـ» ًوَدُ اغتت .دز غتاآ  80لیوتت ازش
دز باشاز آشاد ،بیؽ اش دْاز ٍ ًین بسابس ًسخ زغوی ؾتدُ اغتت .بتِ ایتي تستیتب دز غتاآ  ،81دز پتی
ًابػاهاًی باشاز ازش ٍ زاًت ّای گػتسدُ ًاؾی اش دٌد ًسخی بَدى ازش ،باًه هسوصی الدام بِ افتصایؽ
ًتتسخ ازش زغتتوی ًوتتَدُ اغتتت .بتتِ عتتَزی وتتِ دز غتتاآ ً 1383،1384 ،1382فتتت غتتاه ًَغتتاى
وَتاُهدتی دز باشُ ّ 16فتِ تصزیك دزآهدّای ًفتی بِ باشاز ؾدُ اغتت .دز دّتِ  1370بتسای دٍزُای
دغت بِ تهًسخی وسدى ازش هیشًد ٍ بسای دٌد غالی ّسدٌد وَتاُ پابسرا بَدُ اغت اها دز ًْایت
ت سینّا ٍ وٌد ؾدى زٍابظ وازگصازی باًهّا ٍ تاادالت بیيالوللی هاًـ اش یىػاىغاشی پایداز ؾد
ٍ باز دیگس باشاز ازش ایساى دٌد ًسخی ؾدُ اغت .ایي با ؾسایظ ٍالقی التكتاد ایتساى دز ایتي غتاآّتا
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وَتاُ ازش ته ًسخی ؾدُ اها دٌداى دٍام ًیاٍزد تا ایٌىِ دز ابتدای دِّ  1380باًته هسوتصی هزتدد
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واهالً ّن خَاًی دازد ٍ لرا ًسخ ازش اش ًَغاًات ووی دز ایي باشُ بسخَزداز بَدُ اغت .دز غاآّتای
 1390 ،1389 ،1388عی ؾؽ هاُ لیوت ًفت واّؽ پیدا وسد بِ ایي تستیب غاآ  1390زا هتیتتَاى
غاآ ًاواهی غیاغت ازشی دز حفؼ ًؾام تهًسخی ازش ٍ باشگؿت بِ ًؾام دًٍسخی داًػت .دز بتاشُ
شهاًی  91الی  92واّؽ دزآهدّای ًفتی هَارتِ بتَد وتِ اش غتاآ  1391التی  1393بتا ت تسینّتای
ؾدید باًىی ٍ ًفتی اش غَی ات ادیتِ ی ازٍپتا ،آهسیىتا ٍ غتاشهاى هلتل ،دزآهتدّای ازشی بتِؾتدت
واّؽ یافت ،شیسا حدٍد  80دزقد دزآهدّای ازشی اش ًفت بِ دغت هیآهد .دز ایي همغـ ،لیوتت
ًفت تغییس ه ػَغی ًىسد ،اها دز فَل همداز تَلید ٍ قادزات واّؽ پیدا وسد ٍ اش آًزایی وِ بِ
دلیل ؾدت گسفتي ت سینّای التكادی باشاز ازش بِ یهبازُ دز توام همیاظّای شهتاًی وَتتاُهتدت
دداز ًَغاًات ؾدیدی ؾدُ اغت ّوصهاى بتا ؾتسٍؿ ب تج ت تسین دز وؿتَز ،بتاال زفتتي اًتؾتازات
تَزهی دز راهقِ هٌزس بِ آى ؾد وِ بػیازی اش افساد ؾسٍؿ بِ غتسهایِگترازی بتس زٍی ازش ٍ ختازد
وسدى غسهایِ خَد اش باًهّا ٍ ب ؽّای هَلد التكاد ٍ آى زا زٍاًِ باشاز ازش وٌٌد .اش غَیی حزن
باالی ًمدیٌگی دز راهقِ ٍ فدم ٍرَد غیاغتّای ق ی التكادی ٍ پَلی دز وؿَز حسوت زٍاى
ٍ هداٍم غسهایِّا بِ غوت باشاز ازش زا هوىي غاخت ٍ دز ًتیزِ بِ یهبازُ ازش تَاًػت ًمغِ توسوص
راهقِ زا بِ فٌَاى یه باشاز اقلی بِ دغت آٍزد .دز باشُ شهاًی تیس  93تا دی  93واّؽ لیوت ًفت
هٌزس بِ واّؽ غسفت زؾد التكادی دز ازٍپا ٍ دیي ،دز وٌاز پیؿسفت ایاالت هت دُ دز اغتفادُ اش
تىٌَلَضی ّای ردید دز اغت ساد ًفت ،فسضِ ًفت ؾیلی دز اهسیىا وتِ تَلیتد اهسیىتا زا بتاال بتسدُ
اغتّ .وچٌیي دلیل فوتدُ آى افتصایؽ تَلیتد ًفتت فسبػتتاى غتقَدی ،فتساق ٍ لیاتی زا هْتنتتسیي
فلتّای غمَط بْای ًفتت دز باشازّتای رْتاًی ؾتدُ اغتت .دز غتاآ  1397ت تسین ًفتت ایتساى ٍ
هقافیتّا اش ت سین خسید ًفت ایساى ،هٌ ل وسدى تَافك ًفتی اٍپه ٍ هت تداًؽ دز ًیوتِ اٍآ غتاآ
بِ دًااآ خسٍد تساه

اش بسرام ٍ پیؽبیٌی واّؽ قادزات ًفت ایساى ٍ ّوچٌیي تَافك هزتدد ایتي

گسٍُ دز آذزهاُ بقد اش افغای هقافیت بِ خسیدازاى ًفت ایساى ،زوَزدؾتىٌی تَلیتد ًفتت آهسیىتا ٍ
باشاز اش ًفت غاه بِ ًفت غٌگیي وِ بِ دًااآ افصایؽ فسضِ ًفت غاه اش غَی آهسیىتا ٍ وتاّؽ
فسضِ ًفت غٌگیي اش غَی ایساى ،ونزوئال ٍ دیگس افضای اٍپه زخ دادُ دلیل وتاّؽ غتاالًِ
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لیوت ًفت آهسیىا دز همابل فدم تغییس لیوت ًفت بسًت بافج ًَغاًات ًفت ٍ واّؽ  8.5دزقدی
لیوت ًفت ؾدُ اغت.

ًوَدار ً .3وَدار ّودٍسی بیي ًفت سبک ٍ تَرم (ًفت سبک اٍل)
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ًوَدار ً .4وَدار ّودٍسی بیي ًفت سٌگیي ٍ تَرم (ًفت سٌگیي اٍل)

ًوَداز (ّ )3ودٍغی بیي ًفت غاه ٍ تَزم (ًفت غاه اٍآ) ٍ ًوَداز (ّ )4ودٍغی بیي ًفتت
ٍ تَزم (ًفت غٌگیي اٍآ) زا ًؿاى هیدّدّ .واىگًَِ وِ هؿاّدُ هتیؾتَد ًوتَداز ( )4( ٍ )3اش غتِ
بقد تؿىیل ؾدُ اغت وتِ ؾتاهل هؤلفتِ همیتاظ شهتاًی ( ،)Periodشهتاى ( ٍ )Timeؾتدت ّودٍغتی
(زًگّای دزٍى ًوَداز) اغت.
دز ًوَداز ( )4( ٍ )3دز وَتاُهدت فاقلِ ّ 8فتِ غاآّای دز االب هَازد حسوت رْت پیىاى
ًفتی ّس یه اش واًاآّای ه تلفی بس تَزم داخلتی تتأحیس هػتتمین دازد .افتصایؽ دزآهتدّای ًفتتی اش
عسیك تادیل دالزّای ًفتی بِ زیاآ ٍ ٍزٍد آى بِ دسخِ التكاد وؿَز ،دز وٌاز فدم ت تسنپتریسی
عسف فسضِ التكاد ،بِ افصایؽ تَزم هٌزس ؾدُ اغت .اش غَی دیگس واّؽ دزآهدّای ًفتتی ًیتص اش
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عسیك واّؽ ٍازدات ٍ تأحیس هػتمین بس عسف فسضِ افصایؽ تَزم داخلی ؾدُ اغت .اها دز غاآّای
 1367تا  1369دز وَتاُهدت ٍ دز افك ّ 8فتِ ؾدت شیادی د اؾتتِ ،یته خاتس بتد دز بتاشاز ًفتت بتا
پاییي آهدى لیوت ًفت تقسیف هتی ؾتَد وتِ ّوتساُ بتا آى دزآهتد ازشی وتاّؽ ٍ لیوتت ًتسخ ازش
واّؽ هییابد .اها دز ًوَداز (ً ٍ )3وَداز ( )4دز فاقلِ وَتتاُهتدت دز غتاآّتای  1385 ،1373تتا
 1388رْت پیىاى بِ غوت د

ٍ زٍ بِ باال هتغیس ًفت پیؽ زٍ دز بسزغی زابغِ فلی دٍ هتغیتس دز

فاش ه الف یىدیگس حسوت وسدُاًد .دز غاآ  1377 ٍ 1377 ٍ 1376واّؽ پیتاپی لیوتت ًفتت دز
باشازّای رْاًی هٌزس ؾد تا واّؽ ؾدید دز دزآهدّای ًفتی وؿَز بافتج افتصایؽ تتَزم دز غتاآ
 1377ؾدُ اغت .اها اش غاآ  1391با تؿدید ت سینّتای ؾتدید ًفتتی ایتي ؾتَن ًفتتی ،بتا وتاّؽ
ازشؼ دالز آهسیىا لیوت ٍالقی ًفت ت ت تأحیس لساز هیگیسد .دز وَتتاُهتدت لیوتت ٍالقتی ًفتت
وؿَزّای هٌغمِ یَزٍ ازشاىتس هیؾَد وِ بس فسضِ ٍ تماضا احس بگترازد ٍ دز ًْایتت هَرتب تغییتس
لیوت ًفت گسدیدُ اغت .با ؾَاّد باشاز ّنخَاًی دازد .با ًَغاى لیوت ًفت دز غتاآ  1393پتع اش
هراوسات ّػتِای ٍ تَافك ضًَ ٍ غتع بسرام اش غاآ  1393تا اٍاخس غاآ  1394بتاشاز ازش دز توتاهی
همیاظّا بِ آزاهؽ ًػای زغیدُ اغت ،دز عتَآ بتاشُ شهتاًی  6هاّتِ پتع اش تَافتك ضًتَ بتِ تتدزیذ
ؾسوتّای هْوی اش فْسغت ت سینّا خازد ؾدًد ٍ ّوچٌتیي بػتیازی اش ت تسینّتای گرؾتتِ بتِ
حالت تقلیك دزآهد  4.2هیلیازد دالز اش دزآهتدّای هػتدٍد ؾتدُ حاقتل اش فتسٍؼ ًفتت بتِ وؿتَز
باشگسداًد .وؿَز ایساى ًَغتاًات ووتی دز بتاشُ وَتتاُهتدت  1397 ٍ 1395 ،1394زا تزسبتِ وتسدُ
اغت .با تَرِ بِ ًوَدازّای ّودٍغی ( )4( ٍ )3دز بلٌدهدت دز فاقلِ  16تا ّ 32فتِ ازتااط بیي ایي
دٍ هتغیس دز تواهی افكّا دز هیاىهتدت ٍ بلٌدهتدت دز عتَآ غتاآّتای هتَزد بسزغتی ًاتَدُ اغتت.
حسوت دٍ هتغیس ًاهقلَم ًیص بَدُ اغت.
ً .6تیجِگیری ٍ پیطٌْادّا

دز باشُ شهاًی  1361تا  1397با دادُّای فكلی هَزد بسزغی لساز گسفتتً .تتایذ حتاوی اش آى اغتت
وِ بسزغی ٍالقیت ّای التكاد ایساى بیاًگس ّس ًَؿ ًَغاى دز ًفت بتس تتَزم دز وَتتاُهتدت التكتاد
ایساى تأحیسگراز اغتٍ .لی دز بلٌدهدت دزآهدّای ًفتی وِ تتَزمشا بتَدُ اغتت .دز غتِ دّتِ اخیتس
دزآهدّای ازشی حاقل اش قدٍز ًفت با ٍرَد ؽَْز هػائل ه تلتف التكتادی ٍ غیاغتی دز بتاشاز
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رْاًی ،پیسٍشی اًمالی اغالهی ،بسٍش رٌگ ت ویلی فساق فلیِ ایساى ٍ رٌگ خلیذ فتازظ هَغتَم
بِ رٌگ ًفت ،حولِ آهسیىا بِ فساق ٍ بیحااتی دز ًؾامّای غیاغی دز وؿَزّای خاٍزهیاًتِ هػتنلِ
ّػتتِای ایتساى ّوتَازُ ب تؽ االتب ٍ فوتدُ دزآهتدّای ازشی وؿتَز زا تؿتىیل دادُ اغتتّ ،تن
دزآهدّای ًفتی دز زًٍد بَدرِ وؿَز افصایؽ یافتِ اغتّ .وچٌیي ًتایذ ًؿتاىدٌّتدُ آى اغتت وتِ
وؿَز با واّؽ دزآهدّای ًفتی دز غاآّای  1397 ٍ 1392 ،1391وِ با ت سینّای ؾدید بتاًىی ٍ
ًفتی اش غَی ات ادیِ ازٍپا ،آهسیىا ٍ غاشهاى هلل ،دزآهتدّای ازشی بتِؾتدت وتاّؽ یافتت .شیتسا
بیؽ اش  50دزقد دزآهدّای ازشی اش ًفت بتَدُ اغتت .بتِ دلیتل ت تسین ،اهىتاى هاتادالت ازشی اش
عسیك ؾاىِ باًىی ٍرَد ًداؾتِ اغت .وؿَز ایساى با وواَد فسضِ ازش هَارِ بافج افتصایؽ لیوتت
ازش ٍ فدم هدیسیت ق ی بافج تؿدید ًابػاهاًی دز باشاز ازش ؾتدُ اغتت .بتا افتصایؽ لیوتت ازش ٍ
واّؽ ازشؼ پَآ هلیٍ ،ازدات واّؽ یافت ٍ اش آًزایی وتِ فوتدُ ٍازدات هسبتَط بتِ واالّتای
غسهایِای ٍ ٍاغغِ ای اغت ،ایي واّؽ هٌزس بِ تقغیلی بسخی قٌایـ ٍ بسخی دیگس اش قٌایـ ّتن بتا
حدالل ؽسفیت بِ فقالیتؿاى اداهِ دادًد .بِعَزیوِ ًسخ تَزم دٍزلوی ٍ ًسخ زؾد التكتادی قتفس ٍ
هٌفی ؾد ٍ فاهل اقلی ایي واّؽ ؾدید دزآهدّای ًفتی بِ دلیل ت سینّا بَد .بتا تَرتِ بتِ ًتتایذ
بِدغتآهدُ اش ایي هغالقِ پیؿٌْاد هیؾَد دٍلت با هدیسیت ق ی دزآهدّای ًفتتی ٍ رلتَگیسی
اش تادیل غسیـ دزآهدّای ازشی دز پتی آى افتصایؽ تتَزم غتَق دادى آىّتا بتِ غتوت عتسحّتای
تَلیدی تا بتَاًد اش فؿازّا تَزهی وتِ ًاؾتی اش تتَزم رلتَگیسی وٌٌتدّ .وچٌتیي ضتسٍزت اقتالح
غیاغتّای التكادی هالیاتّا دز التكاد هلی تتا تىیتِ بتس دزآهتدّای ًفتتی تتأهیي ه تازد دٍلتت
واّؽ یابد ٍ بِ غَی فدم ایزاد ؾَن دز بتاشاز ًفتت ،هتدیسیت ٍ رتایگصیي وتسدى ه كتَالت
تزدید پریس باؾد.
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