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 گذاری نفت خامهمگرایی بازارهای نفتی برمبنای قیمت
 *محمدحسین حسینی

 عضو هیات علمی، دانشگاه بیرجند استادیار و
  (85/81/7930پذیرش:  52/80/7931)دریافت: 

 چكیده 

کنندگان اصلی و کشورهای مشتری نفت خام را با استفاده از نظریه گذاری برای تولیدخام و قدرت قیمتاین مقاله تحول بازار جهانی نفت 

دهد. یک درخت پوشای کمینه برای بازار جهانی نفت خام ساخته شده و برخی نتایج تجربی ارائه شده است. طی گراف مورد بررسی قرار می

بر این تعیین شد که بازار نفت خام همانند یک نی نفت خام مورد بازبینی قرار گرفت. عالوهاین مقاله میزان یکپارچگی و ادغام بازار جها

صورت که بازارهای نفت خام نواحی و کشورهای همسایه تمایل دارند به یکدیگر بپیوندند. کند. به اینساختار سازمانی و جغرافیایی عمل می

 5880های بین دهنده این بود که در ساله شده است. کاهش طول درخت نرمال نشاناوپک است که به خوبی یکپارچنمونه خوب این مساله 

درجه جهانی شدن در بازارهای نفت خام رو به افزایش گذاشته است اما در دو سال اخیر این پکپارچگی با کاهش مواجه شد و از این 5879تا 

 اند.رو شدهبهپذیری بیشتری روهای اقتصادی با آسیبرو کشورها در برابر شوک

 بازار نفت خام، درخت پوشای کمینه، یکپارچگی بازار، روابط نفتی، جهانی شدن :یدیکلهای واژه

   2مقدمه -2
برای تجسم ساختار فعل و انفعال میان بازارهای نفت خام، بازار 

که طوریگیریم عنوان یک گراف در نظر میجهانی نفت خام را به

عنوان به به تولیدکنندگان و مشتریان نفتی نفت خام مربوط در آن

شوند. بر این اساس  یک درخت پوشای کمینه راس اختیار می

شود. با استفاده از این روش تحول برای بازارهای نفتی ساخته می

کشور  57اصولی در بازار نفت خام جهانی را که ترکیبی از 

گیرد و رابطه ند مورد بررسی قرار میتولیدکننده و مشتری هست

در درخت  هاآن قیمتی میان بازارهای نفتی کشورها و وضعیت

 گردد.های مختلف ارزیابی میپوشای بازار در دوره

این مقاله از دیدگاه کشورها با در نظر گرفتن تفاوت کیفی بین 

انواع مختلف نفت خام، تحوالت ژئوپولوتیک در جهان و اقسام 

رفتار جمعی بازارهای  دهیم.خام اوپک و غیراوپک انجام مینفت 

توان به خوبی با استفاده از ماتریس همبستگی نفت خام را می

توصیف کرد که از یک دید توپولوژیکی با استفاده از یک گراف 

 تواند بیان شود.می

با این حال واقعیت چنین رویکردی این است که اطالعات اغلب 

  که حتی شامل تمام ضرایب همبستگی  آنقدر بزرگ هستند

سازیم تا ما یک درخت پوشای کمینه می ،شوند. بنابراینمی

تری منعکس سازد و طور بهینهساختار بازار نفت خام جهانی را به
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ای را مشخص پراکنده بین بازارهای نفت منطقه -رابطه نزدیک

د و دهنها را تشکیل میکند. در این روش، بازارهای نفتی راس

 زنند. ها را رقم میها یالروابط آن

 یقروش تحق -2

قبل از ساختن درخت پوشای کمینه ضرایب همبستگی مربوط به 

 کنیم:صورت زیر محاسبه میقیمت بازگشتی نفت کشورها را به

(7)          
  

∑         ̅         ̅ 
 
   

√∑ (       ̅)
 
∑ (       ̅)

  
   

 
   

   

    ،در آنکه 
های عددی برچسب  و   ضریب همبستگی و   

 بازارهای نفت خام،

(5)                  (       )   

ام در  عبارت است از قیمت بازار نفت خام        ،که در آن

طول   برای کل دوره و      میانگین  ̅  هستند. همچنین   زمان 

ضرایب همبستگی بازارهای  Bزمان انجام نمونه است. ضمیمه 

  است.      دهد که در آن نفتی را نشان می

   ضریب 
کار رود چرا که در تواند بهنمی    عنوان یک فاصله به  

 آن سه شرط فاصله اقلیدیسی برقرار نیست:

7)           . 

mailto:mhhosseini@birjand.ac.ir
mailto:mhhosseini@birjand.ac.ir


فند  الکترونیکی و سایبری ” پژوهشی -مجله علمی                                                                                                                                             570  “ پدا

5)        . 

9)            . 

 هر ضریب همبستگی را با رابطه زیر تبدیل به یک فاصله ،بنابراین

 کنیم:می

(9)     √        
       

ام  ام و بازار نفت خام  فاصله بین بازار نفت خام      در آن، که

های باال و فشردگی دهنده همبستگینشان    است. میزان پایین 

است. اکنون ابزار الزم برای تعریف گراف قوی بین بازارهای نفتی 

همبستگی مربوط به بازارهای نفتی را در اختیار داریم. گراف 

دار بدون جهت است که در آن همبستگی یک گراف همبند وزن

بازارهای نفتی مورد مطالعه هستند و وزن مربوط به یال  ،هاراس

ن دو بازار در ام همان فاصله بی ام به  دهنده بازا نفت خام اتصال

 باشد. می    ماتریس همبستگی یعنی 

 درخت پوشای کمینه -2-2

ههای فهراوان گهراف همبسهتگی تحلیهل و      با توجه بهه پیچیهدگی  

بهر و در عهین حهال    پردازش اطالعات مربوط به آن بسهیار زمهان  

مشکل است. درخت پوشای کمینه ابزاری است که ضهمن حفه    

ههای ممکهن   محاسبه کمترین فاصلههای بازار، با گراییمیزان هم

سهازد.  بین بازارهای نفتی گراف همبستگی را از پیچیدگی رها می

درخت پوشای مینیمال مربهوط بهه گهراف همبسهتگی      (7)شکل 

بازارهای نفتی را که با استفاده از الگهوریتم پهریم محاسهبه شهده     

 . دهداست، نمایش می
توان به روش مستقیم می کمینهبرای یک درخت پوشای 

سازمان سلسله مراتبی تبعی فرامتری را در مورد بازارهای نفت 

خام طراحی کرد. برای این منظور ما یک درخت سلسله مراتبی 

ای داخلی بازار جهانی نفت سازیم تا رابطه خوشهنفت خام می

پراکنده میان بازارهای نفت خام را نمایان  -خام و اتصاالت نزدیک

دست آوردن ساختار کل و مخاطرات این کار ما را در به سازد و با

 اصلی بازار یاری رساند.

درخت پوشای کمینه و فضای  Hugherمطابق با تحقیق 

فرامتری معادل هستند. فضای فرامتری دقیقا یک دنباله 

فرد توپولوژیکی است که به ساختار سلسله مراتبی منحصربه

ی متری است که متر آن شود. فضای فرامتری یک فضامربوط می

 کند.در سه شرط زیر صدق می

7)    
    

5)    
        

9)    
     

  

4)    
         

     
   

پس از این ماتریس فرامتری توسط تعریف فاصله فرامتری 

   تبعی 
         مقدار فاصله اقلیدسی بیشینهصورت که به  و   بین   

    در درخت پوشای   به   های تکی از با حرکت در گام    

     شود. برای مثال هرگاهشود، تعیین میکمینه شناسایی می

  در درخت پوشای   به   از             یک مسیر 

صورت فرامتری تبعی به گاه فاصلهکمینه موجود باشد آن

   
است. در این روش ساختار سلسله                     

طور تواند بهمراتبی بازار جهانی نفت خام بدون هیچ فرضی می

ساختار سلسله مراتبی مربوط به  دست آید.فرد بهبهمنحصر

ارائه شده  (5)در شکل گذاری بازارهای جهانی نفت خام قیمت

  است.

 درخت پوشای مینیمال (:2شكل )
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 شدهطول درخت نرمال -2-2
 شده یک شاخص مناسب برای میزانطول درخت نرمال

صورت تابعی از زمان محاسبه یکپارچگی بازار است. ما آن را به

 کل بازار را بررسی کنیم.کنیم تا تغییر می

           ⁄ ∑                                        (4)   

ها تعداد یال    شده است. طول درخت نرمال      ،که در آن

یک یال در درخت پوشای کمینه است. اگر     است و     در 

دهد که با گذر زمان کوچکتر شود، این نشان می     مقدار 

یکپارچگی بازار نفت خام جهانی بیشتر شده است و هماهنگی 

 (9)شکل ای ارتقا یافته است.های نفت خام منطقهمیان قیمت

 زمان یشده در ططول درخت نرمال :(3)شكل

 ها:ای یالمرحله ضریب تثبیت چند -3-2

جنبه مهم دیگری که الزم است تعیین شود پایداری روابط در 

است. دو مقیاس زمان و بزرگی پایداری از طریق یک کل بازار 

شوند که این ضریب از ای تست میهضریب تثبیت چند مرحل

 شود:رابطه زیر مشخص می

(2) 
             ⁄  |    

             
          |     

ها در درخت پوشای ای یالمرحله  ضریب تثبیت        که 

       است.  در زمان     های مجموعه یال     کمینه است. 

تعدا عناصر مجموعه را مشخص  | |عملگر اشتراکی است و   

ای یک مقیاس مناسب برای کند. ضریب تثبیت چند مرحلهمی

تعیین نیرومندی روابط بین بازارهای نفت خام در جهان در طول 

نیرومندی بیشتر معنی به       و   زمان است. اندازه بزرگتر 

 بازار است.

 

 اینمودار ضریب تثبیت چندمرحله :(4)شكل

  یریگیجهنت -3

    تهوان گفهت کهه وضهعیت ارتبهاط بهین       مهی  (7)مطابق با شهکل  

ها تعیین ای آنهای نفتی کشورها بر اساس جغرافیای منطقهبازار

شود بازارهای سه کشهور آمریکها،   طور که دیده میشود. همانمی

کانادا و مکزیک واقع در آمریکای شمالی، روسیه ، نروژ و بریتانیها  

جهز  واقع در اروپا و کشورهای حوزه خلیج فارس و خاورمیانهه بهه  

ههم نزدیهک هسهتند. البتهه     ای بهطور گستردهنفت سبک ایران به

دهد که کشورهای واقع در قاره آفریقا با یهک  نشان می (7)شکل 

انهد. ایهن مسهاله را    آن هم بریتانیا به یکدیگر مربوط شده ،واسطه

توان با توجه به سابقه طوالنی استعمار در این قاره تحلیل کرد.  می

از نظر میدانی به دلیل همسایگی دو کشور کانادا و ایاالت متحهده  

مبادالت تجاری دو کشور و از جمله انرژی در سهط  بهاالیی قهرار    

رههای مهورد بررسهی مها در ایهن تحقیهق       دارد. لذا مجمهوع نمودا 

 یتبع یفرامتر یقضا یساختار سلسله مراتب :(2) شكل

 ینهکم یمربوط به درخت پوشا 
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همواره حکایت از این ارتباط تنگاتنگ دارد. با توجه به نوع رفتهار  

کننده نفت خهام  اندونزی و افزایش سط  همکاری با دومین تولید

رغهم ههنیهت موجهود    های اخیهر علهی  آفریقا یعنی آنگوال در سال

ورمیانه بر نزدیکی روابط انرژی کشورهای آسیای شرقی و خامبنی

دهد که این کشور رابطه نشان می (7)آمده از شکل دستنتایج به

     تههاریر  (7)تههری بهها آنگههوال برقههرار کههرده اسههت.  شههکل  نزدیههک

گذاری نفت خام توسط اوپک را بر نزدیکی روابط کشورهای قیمت

گذاری حتی از تهاریر روابهط   دهد.این تاریرعضو به خوبی نشان می

ای نیهز بیشهتر بهوده و مهثال کشهوری ماننهد       استراتژیک و منطقه

ای با اکوادور در جمهع کشهورهای   رغم همسایگی قارهونزوئال علی

با توجه به اختالفهات  بلوک اوپک در این تحقیق قرار گرفته است. 

گویهای فاصهله نسهبتا     (7)سیاسی بین عراق و عربسهتان، شهکل   

       د انهدک بهین بازارهههای نفتهی دو کشههور اسهت. ایههن رابطهه شههای     

شباهت به نوع رابطه نفتی عراق و ایاالت متحده پس از وقهایع  بی

مریکها نباشهد.   آسپتامبر و به تبع آن حمله آمریکها بهه عهراق     57

 5889های های آماری مربوط به مرکز انرژی آمریکا بین سالداده

درصهد از کهل واردات    58حاکی از آن است که بالغ بهر   5882تا 

حده از طریق عراق صهورت گرفتهه اسهت. لهذا     نفت خام ایاالت مت

های گسترده و در سایه این کشهور  روابط کنونی عربستان و کمک

های تروریستی منطقه خاورمیانه، نتایج آماری این تحقیق به گروه

و تلفیق این دو با تحلیل فوق نشان از نوعی ارتباط بین سوداگری 

ای کشهور  سیاسی و منهافع اقتصهادی حاصهل از ایهن رویکهرد بهر      

بندی بازار جهانی برای تجسم بهتر ساختار و تقسیممتهاجم دارد. 

نفت خام یک درخت سلسله مراتبی بر پایه درخت پوشای کمینه 

طهور  با دستورالعمل هکرشده تهیه شد. همهان  (5)صورت شکل به

شود درخهت از چنهد خوشهه برجسهته     دیده می (5)که در شکل 

تها   842/8تشکیل شده است که شامل دو خوشه بزرگ در فاصله 

باشهد. در  می 84/8 تا 89/8و دو شاخه کوچکتر در فاصله  828/8

شهود یهک خوشهه    طور که دیده مهی مورد دو خوشه بزرکتر همان

شامل عمده کشورهای نفت خیز خاورمیانه و حوزه خلهیج فهارس   

دهند، است و خوشهه دیگهر   اوپک را تشکیل می که اعضای اصلی

متشکل از تمام کشورهای اروپایی و آفریقایی متغیهر تحقیهق بهه    

ههای کهوچکتر   باشد. در مورد خوشهه انضمام نفت سبک ایران می

شاهد هستیم که یک خوشه بازارهای نفتهی قطهر و امهارات را در    

سهتان،  بردارد و خوشه دیگر مربوط به بازارهای نفتهی عهراق، عرب  

 کویت و ایران است.

مطابق با درخت سلسله مراتبی میزان تمایل همگرایی بین دو 

ابوظبی با ضریب  Murbanقطر و  Marineبازار نفت خام 

نسبت به سایر متغیرها بیشترین است. نفت  3331/8همبستگی 

       به این دو بازار 3339/8دوبی با ضریب حدود  Fatehخام 

توان گفت ها میمشابه فوق برای سایر خوشه پیوندد. با تحلیلمی

، کویت و ایران که در بین سایر اعضای اوپک عراق، عربستان

گذاری نفت خام دارند. تمایل بیشتری برای همگرایی در قیمت

آوری است که این چهار کشور از اعضای ارشد اوپک و الزم به یاد

 ای طقهچهار کشور موسس اوپک هستند. پس از این بازار من

های نفتی اروپا تمایل شدیدی به دهد که بازارنشان می (5)شکل 

همگرایی با بازرهای غنی نفت خام آفریقا دارند. با مقایسه درخت 

ها دیده   برخی تفاوتسلسله مراتبی با درخت پوشای کمینه 

شود. مثال شاخه مربوط به کانادا در درخت سلسله مراتبی به می

با فواصل فرامتری بیشتر، از کشورهای  دلیل وجود اتصاالت

ست که در درخت ا آمریکای شمالی دورافتاده است. این در حالی

ایاالت متحده هستیم. این  -دااپوشای کمینه شاهد اتصال کان

رسد که می 7819/8اختالف فاصله فرامتری به چیزی حدود 

م رغدهنده تمایل کمتر کانادا به بازار آمریکای شمالی علینشان

رسد که نزدیکی دو بازار است. برخالف بازار کانادا به نظر می

رغم حضور در بین کشورهای عضو اوپک تمایل به ونزوئال علی

 ای خود و نیز آمریکای شمالی دارد. همگرایی با بازار منطقه

توان آن را با مقایسه درخت سلسله مراتبی و ای که مینکته

طور که دیده ده کرد. هماندرخت پوشای کمینه به راحتی مشاه

شود این کشور یک فاصله فرامتری نسبتا دور با اعضای اصلی می

اوپک و بازار خاورمیانه دارد اما در درخت پوشای کمینه تقریبا در 

قلب این بازار حضور یافته است. اختالف بین این کشور موسس 

وضاع تواند نقطه فروپاشی اوپک با توجه به ااوپک با سایر اعضا می

اختالف دیگر این دو درخت  ای باشد.کنونی آن و شرایط منطقه

جایگاه اندونزی و اختالف فاصله فرامتری و فاصله مربوط به 

به وضعیت نفت ضریب همبستگی است. البته این دو درخت راجع

سبک ایران و واسط ارتباطی بازار آفریقا نسبتا هماهنگ است. بعد 

از ساخت درخت پوشای کمینه برای بازار جهانی نفت خام تعیین 

 رفتار تک تک بازارهای نفتی کشورها حائز اهمیت است. 

طور متوسط در طی دهد بهنشان می (9)طور که شکل همان

کاهشی است. یکی از      ر نمودا 5879تا  5880های سال

است. به دلیل این بحران  5880دالیل این امر بحران مالی سال 

های اقتصادی بازار در مناطق مختلف تمایل دارد در برابر شوک

طور یکسان واکنش نشان دهد. لذا اقتصادی کالن خارجی به

گرفته در طول این دوره با یک رویکرد اقدامات مختلف صورت

به تقویت یکپارچگی جهانی بازار نفت خام، کم شدن ریکسان منج

 شود. فاصله ی بین بازارها و نزدیکی روابط بین بازارهای نفتی می

منظور بررسی ربات ای بهنسبت بقای چند مرحله (4)در شکل 

های بیشتر متوالی بازار محاسبه شد. بدیهی است با برداشتن گام

بات بازار را با توالی بیشتر و توانستیم ربا فواصل زمانی کمتر می

  دقت بیشتر محاسبه کنیم. در محاسبه تجربی ما مراحل در 

دهنده انجام گرفت که به ترتیب نشان 9و  4، 5، 7های گام
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نتایج  (4)شود. شکل ماه می 08ماه و  40ماه،  79ماه، 7فواصل 

طور که در دهد. همانای را نشان میروند نسبت بقای چندمرحله

ها کاهش شود میانگین نسبت بقا با افزایش گامدیده می شکل

رسد. می 4485/8 یابد. در گام اول متوسط نسبت بقا به عددمی

های بین بازارهای نفتی جهان به اندازه کافی برای پاسخ به لینک

شده پایدار هستند طوری که با افزایش طول گام به زمان سپری

اقتصادی  دهد. بحرانشان میرا ن5ماه متوسط نسبت بقا عدد  08

 5878تا  5883های و بحران بدهی اروپا به خارج در سال 5880

ده نکنهای اقتصادی کالن به عاملی  نگرانسبب شد که شوک

برای ربات بازار نفت خام در شرایط رکود آن دوره تبدیل شود. 

های مختلف با افت در این بازه در گام (4)ای که شکل مساله
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