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 بانقل دریایی کاال  قیمت سوخت در کرایه حمل وبررسی تاثیر 

   استفاده از روش های اقتصادسنجی

 (خرمشهر یانوردیاداره کل بنذر و درموردی:  ی )مطالعه

 

 )٘ٛیؼٙذٜ ٔؼئَٛ( 1*دسیؼبٚی ثٟٕٙـیش سضب

 2ٔحٕذ ػّی فالحی

 

 چکیذه

ثٙبدس ثٝ ػٙٛاٖ ػبُٔ  شٜ،یص٘د ٗیوبالػت. دس ا ٗیتبٔ شٜیص٘د یٙلش اكّتدبست ٚ ػ یاكّ یشثٙبیؿبِٛدٜ ٚ ص ،ییبیحُٕ ٚ ٘مُ دس      

 ٗیوشدٜ ٚ اسصاٖ تش ٗیوبال ٚ خذٔبت سا تضٕ بٖیتذاْٚ خش ،یٙیٚ صٔ ییبیحُٕ ٚ ٘مُ دس بٖیٔ یالتلبد وـٛسٞب ٚ حّمٝ استجبع هیتحش

وـٛس  غشثی خٙٛة دس ٚ فبسع خّیح غشثی ؿٕبَ دس خشٔـٟش ثٙذس .دٞٙذ یتدبس ٚ كبحجبٖ وبال لشاس ٔ بسیتجبدَ وبال سا دس اخت ٜسا

 اػتبٖ دس وبسٖٚ ٚ اسٚ٘ذسٚد ٞبی سٚدخب٘ٝ تاللی ٔحُ دس(ؿّٕچٝ ٔشصصٔیٙی) ػشاق وـٛس ؿشلی خٙٛة ٕٞؼبیٍی دس ٚ ایشاٖ

ؼی دس ایٗ تحمیك ثب ثشسػی تغییشات لیٕت ػٛخت دس وشایٝ حُٕ ٚ٘مُ دسیبیی وبال دس ثٙذسخشٔـٟش ػ. اػت ؿذٜ ٚالغ خٛصػتبٖ

ؿذٜ اػت ٔیضاٖ تبثیشٌزاسی ٞشوذاْ اص ػٛأُ ٔٛثش ثشتغییش ٞضیٙٝ ٞبی وشایٝ حُٕ ؿٙبػبیی ٚ ثشسػی ؿٛد. ایٗ پظٚٞؾ ثشاػبع 

لیٕت ػٛخت وـتی ثب ٘شخ وشایٝ  تحمیك ٘ـبٖ ٔی دٞذ حبكُ اص  حی٘تب ٔی ثبؿذ. 1391تب 1375ٞبی صٔب٘ی  اعالػبت ػبال٘ٝ ػشی

ٔیضاٖ  یٓ داسد، تمبضبی حُٕ ٚ٘مُ دسیبیی وبال ثب افضایؾ لیٕت ػٛخت وـتی ٘ؼجت ػىغ داسد، حُٕ ٚ٘مُ دسیبیی وبال ٘ؼجت ٔؼتم

ٔلشف ػٛخت ثب ٚصٖ وبالی خبثدبؿذٜ )تٗ/ ٔبیُ ( ٘ؼجت ٔؼتمیٓ داسد ٚ افضایؾ تؼذاد ؿٙبٚسٞب ثب ٘شخ وشایٝ حُٕ ٚ٘مُ دسیبیی 

 ٘ؼجت  ٔؼىٛع داسد.

 

 کلمات کلیذی

 ، التلبدػٙدیثٙذس خشٔـٟش وبال،  ،، حُٕ ٚ٘مُ دسیبئی لیٕت ػٛخت
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 مقذمه -1

 اص ،ٔختّف دَٚ ثیٗ خٟب٘ی وبالٞبی ا٘تمبَ دس ػٕذٜ ػٟٓ ٚ إِّّی ثیٗ ٞبی آة اص اػتفبدٜ دِیُ ثٝ دسیبیی ٚ٘مُ حُٕ أشٚصٜ      

دسكذ ٞضیٙٝ  33ضیٙٝ ػٛخت ٞٔغبِؼبت ٘ـبٖ دادٜ وٝ  .ثبؿذ ٔی خٛسداس ثش ٘مُ ٚ حُٕ ؿمٛق ػبیش ثٝ ٘ؼجت إِّّی ثیٗ خبف تٛخٝ

شایٝ ٞبی حُٕ ٚ پبییٗ آٔذٖ دسآٔذٞب ٚ اص ػٛی دیٍش ثبال وثب وبٞؾ ؿذیذ ٘شخ . ٞبی ػّٕیبت ثبصسٌب٘ی یه وـتی سا ؿبُٔ ٔی ؿٛد

 (.1392 )ٔشتضی پٛس،ٞبی وـتیشا٘ی ثٝ ؿذت تحت تبثیش ٔٙفی لشاس ٌشفتٝ اػت سفتٗ لیٕت ػٛخت حبؿیٝ ػٛد ؿشوت

حدٓ ا٘جٜٛ ٚاثؼبد ٌٛ٘بٌٖٛ وبالٞبی " ،"حُٕ ٚ٘مُ وبال  پبئیٗ ٞضیٙٝ" خّٕٝ اص ٞبیی ٔضیت داؿتٗ ٚاػغٝ یی ثٝدسیب ٘مُ ٚ حُٕ     

 ٚ "ٔؼتجش اػٙبد ٔمبثُ دس ٚخٝ پشداخت"، "، ا٘تمبَ ثی خغش وبال )ػالٔت حُٕ وبال("ٚصٖ صیبد وبالٞبی خبثٝ خبؿذٜ"، "حُٕ ؿذٜ

 ٔی ؿٕبس ثٝ ٘مُ ٚ حُٕ ٞبی سٚؽ تشیٗ ، اصٔٙبػت"وـٛس ٚسٚدی ٔجبدی ثٝ تِٛیذوٙٙذٜ وبالاص سػب٘یذٖ دس ػُٕ ػشػت"

  .(1387 آیذ)سٚؿٙذَ،

دسایٗ تحمیك ثب ثشسػی تغییشات لیٕت ػٛخت دس وشایٝ حُٕ ٚ٘مُ دسیبیی وبالدس ثٙذسخشٔـٟش ػؼی ٔی ؿٛد ٔیضاٖ تبثیشٌزاسی    

ٚ ٘تبیدی دسخلٛف ثش٘بٔٝ سیضی ثٟیٙٝ دسخلٛف لیٕت ٞشوذاْ اص ػٛأُ ٔٛثش ثشتغییش ٞضیٙٝ ٞبی وشایٝ حُٕ ؿٙبػبیی ؿذٜ 

ػٛخت ٚوشایٝ حُٕ ٚ٘مُ وبال ثذػت آیذ، ایٗ أش ٔی تٛا٘ذ ٘مؾ ٟٕٔی دس خٟت ثش٘بٔٝ سیضی ٚ تلٕیٓ ٌیشی ٔٙغمی ٚ ٔغٕئٗ 

  دسٞضیٙٝ ػٛخت وـتی ٞب دس ثٙبدس خشٔـٟش ٚػبیش ثٙبدس وـٛس داؿتٝ ثبؿذ.

 

 مبانی نظری تحقیق-2

ٞبی تصیشػبخ ٞبی والٖ ٚ وبسثشدی داسد ٚ اص آ٘دب وٝ ٞش وـٛس داسای التلبدی ٞش وـٛس ٘یبصٔٙذ ثٝ ثش٘بٔٝ ی ػؼٝأشٚصٜ تٛ      

حُٕ ٚ ٘مُ دسیبیی . ثبؿذ ـٛسٞب ٔیوٞبی اػبػی ثبػبیش  تفبٚت یساـٛس داٞش وی  تٛػؼٝ بیٞٝ ثبؿذ، ثش٘بٔ خبف خٛد آٖ وـٛس ٔی

ؿٛد. ٞضیٙٝ پبییٗ حُٕ وبال اص عشیك دسیب، بی حُٕ ٚ ٘مُ دس تدبست خٟب٘ی لّٕذاد ٔیٞتشیٗ ؿیٜٕٛٞٛاسٜ ثٝ ػٙٛاٖ یىی اص ٟٔٓ

خبیی وبالٞبی ثب حدٓ ٚ ٚصٖ ثبال، ا٘تمبَ ػشیغ ٚ سیؼه پبییٗ اص ػٛأُ ٟٔٓ ثشتشی ایٗ سٚؽ حُٕ ٚ ٘مُ ثش ػبیش ٝ تٛا٘بیی خبث

سٚص ٌؼتشؽ یبفتٝ اػت. آٔبس ٚ اسلبْ  ثٝ ٘تیٙشی ٘یض سٚصصٔبٖ ثب سؿذ ٚ تٛػؼٝ حُٕ ٚ ٘مُ دسیبیی، حُٕ ٚ ٘مُ وب ٞبػت. ٞٓسٚؽ

ٞبی حُٕ ٚ ٘مُ دسیبیی ثٝ ٔشاتت دٞٙذ وٝ ایٗ ثخؾ ٘ؼجت ثٝ ػبیش ثخؾٞبی دسیبیی خٟبٖ ٘ـبٖ ٔیٔٙتـش ؿذٜ تٛػظ ا٘دٕٗ

 (1393،ؼٗ صادٜ)حٞبی چـٍٕیشتشی داؿتٝ اػتپیـشفت

خبیی صیبد وبال، ٝ حُٕ ٚ٘مُ یه وـٛس ٔی ثبؿذ. ثٝ دِیُ ٔیضاٖ خبث یٝ ٞبی ػبٔب٘ حُٕ ٚ٘مُ دسیبیی یىی اصٟٔٓ تشیٗ ثخؾ     

. حُٕ ٚ٘مُ اػتٞبی حُٕ ٚ٘مُ داسای إٞیت ٚیظٜ ای  سٚؽ ٘فت، فشاٚسد ٞبی ٘فتی ٚ ػبیش ٔٛاسد ٚ اسصاٖ ثٛدٖ ٘ؼجت ثٝ ػبیش

 (.1389 ،حدبسصادٜ)وٙذ ٔی ایفب خی وـٛسٞب ٘مؾ اػبػی ساسخب تٛػؼٝ تدبست دسیبیی دس

 2، وفت کًرٌ با چگالی باال1بٍ سٍ دستٍ سًخت شامل وفت کًرٌ متًسط)سا٘ی ٔی ثبؿذ ػٛخت یىی اص ٔلبسف ٟٔٓ وـتی     

ٚیظٜ ٝ ٚ تغییشات ثی سٚیٝ لیٕت آٖ دس ثبصاسٞبی خٟب٘ی، تبثیش ٘بٔغّٛثی دسافضایؾ ٞضیٙٝ ٞبی حُٕ ٚ٘مُ ث (3يوفت دیشل دریایی

ٌبٖ ثضسي ػٛخت ثب لشاسداد ػٛخت تأٔیٙی دس ٔٛاخٟٝ ثب ٘ٛػب٘بت آتی لیٕت ػٛخت وٝ وشایٝ حُٕ ٚ٘مُ دسیبیی داسد. ٔلشف وٙٙذ

ٕٔىٗ اػت ثبالتش اص لیٕت فؼّی آٖ ثبؿذ ٔی تٛا٘ٙذ وٙتشَ ٞضیٙٝ ػٛخت سا ثشای اٞذاف ٔبِی ایدبد ٕ٘بیٙذ. صٔب٘ی وٝ یه ؿشوت 

ت وبٞؾ یبثذ ایٗ ؿشوت ٔدجٛس ثٝ پشداخت ثٟبیی ثضسي ٔلشف وٙٙذٜ ػٛخت، الذاْ ثٝ خشیذ ٔجبدِٝ ای ػٛخت ٕ٘بیذ ٚ لیٕت ػٛخ

ثبالتش اص لیٕت ثبصاس ثشای ػٛخت ٔی ثبؿذ. ایٗ دس حبِی اػت وٝ ٕٞبٖ ؿشوت ٞب اٌش الذاْ ثٝ خشیذ ػٛخت ثٝ سٚؽ خبیٍضیٙی 

. خٛاٞذ ٕ٘ٛدٕ٘بیذ ٚ لیٕت ػٛخت افضایؾ یبثذ ایٗ ؿشوت ٞب ثب دسیبفت ٔبثٝ اِتفبٚت تشخیحی ٞضیٙٝ ٞبی ٚالؼی ػٛخت سا تؼذیُ 

                                                      

1 -Intermediate Fuel Oil 

2 -High Viscosity Fuel Oil 

3 - Marine Diesel Oil 
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٘مُ دسیبیی تأٔیٗ ثٛدخٝ ٚدس چٙذ ػبَ اخیش ثذِیُ ٘ٛػب٘بت ؿذیذ ثٟبی ٘فت خبْ ٚ ػٛخت یىی اص دغذغٝ ٞبی ؿشوت ٞبی حُٕ

ثبؿذ. ثذِیُ ثبال ثٛدٖ ٞضیٙٝ ػٛخت ٔلشفی ایٗ ؿشوت ٞب ٞبی تحٕیّی اص ثبثت افضایؾ ثٟبی ػٛخت ٔیٔٛسد ٘یبص ثشای خجشاٖ ٞضیٙٝ

ٞبی ػٛخت ٔلشفی ٘ؼجت ثٝ وٙتشَ ٞضیٙٝ ،ثب اػٕبَ سٚؽ ٞبی ٔٙبػت، ثبؿذثٙذی ػبال٘ٝ ٔیٞب دس ثٛدخٝیٗ ٞضیٙٝتشوٝ یىی اص ػٕذٜ

خبیی وٝ ٘فت خبْ ٔٙـبء ػٛخت ثٛدٜ ثٙبثش ایٗ  آٖ اص .ٜ ا٘ذٞبی آتی الذاْ ٕ٘ٛدثیٙی ثٛدخٝ تخلیلی ثشای تأٔیٗ ٞضیٙٝ دٚسٜٚ پیؾ

خت وـتی ٞب دس حُٕ ٚ٘مُ دسیبیی،  لیٕت  ٘فت خبْ ٔی ثبؿذ. ثٙبثشایٗ ٕٞجؼتٍی ٚیظٜ یىی اص ػٛأُ تؼییٗ وٙٙذٜ لیٕت آتی ػٛ

ای ثیٗ لیٕت ٘فت خبْ ٚلیٕت ػٛخت وـتی ٞبی ٚخٛد داسد، ػالٜٚ ثش ایٗ  ػبُٔ دیٍشی اص خّٕٝ ظشفیت پبالیـٍبٞی ٕٔىٗ اػت 

ثیٙی اػت اص سٚؽ یٙىٝ لیٕت ػٛخت غیش لبثُ پیؾػجت تغییشات ٘بٔتؼبسف دس سٚ٘ذ ثٟبی ػٛخت ٚ ٘فت خبْ ٌشدد. أشٚصٜ ثذِیُ ا

سا٘ی ٔؼٕٛالً ثب ایٗ سٚؽ، سیؼه  ٞبی وـتی سا٘ی اػتفبدٜ صیبدی ٔی ؿٛد ٚ ؿشوت خشیذ ٚ فشٚؽ تأٔیٙی ػٛخت دس كٙؼت وـتی

ػٛخت  ٞب ثیٗ یه ػْٛ تب دٚ ػْٛ ٔؼٕٛالً ؿشوت خٛد سا دس ثشاثش ثبال سفتٗ لیٕت ػٛخت ثٝ كٛست ٘بٌٟب٘ی پٛؿؾ ٔی دٞٙذ ٚ

سا٘ی ػٛخت آتی ؿؾ ٔبٞٝ ٚ تؼذاد ی  سٚؽ یه ػبِٝ سا ثش  ٞبی وـتی وٙٙذ. ثیـتش ؿشوتخٛد سا اص سٚؽ ػٛخت آتی تأٔیٗ ٔی

ٞبی ٔتفبٚتی اص خشیذ ٚ فشٚؽ تأٔیٙی ػٛخت  سٚؽ. ؿٛد٘ذست ثشای دٚػبَ یب ثیـتش ػٛخت آتی خشیذاسی ٔیٝ ٌضیٙٙذ ِٚی ثٔی

ٞبی فشػی خشیذ ٚ فشٚؽ تأٔیٙی ثشای سیؼه ٔؼّٓ  ٞب اص سٚؽ شاس ٔی ٌیشد. ثؼضی ؿشوتٞب ٔٛسد اػتفبدٜ ل ٚػیّٝ ؿشوتٝ ث

دس تبٔیٗ  ػٛختداسد ٚ اصػٛی دیٍش سیضی وـٛسٞب ٘مؾ ٟٕٔی دس ثش٘بٔٝػٛخت أشٚصٜ ٔذیشیت تمبضب  ٕ٘بیٙذ.دسآیٙذٜ اػتفبدٜ ٔی

ٚ ثٝ ػٙٛاٖ  ثبؿذ ٔی ػؼٝ التلبدی ٚ اختٕبػی ٞش وـٛستشیٗ ّٔضٚٔبت تٛ یاص عشف دیٍش اص اػبػ أٙیت التلبدی ٘مؾ اػبػی داسدٚ

یبثی ثٝ  ٘مؾ اػبػی داسد.دػت  ثٝ كٛست ٔؼتمیٓ ٚ غیش ٔؼتمیٓ دسفشایٙذتِٛیذی یىی اص ػٛأُ تِٛیذی دسوّیٝ ثخؾ ٞبی التلبد

 ٛسدتٛخٝ ٔحممیٗ ٚ ػیبػتپیؾ ثیٙی تمبضبی ا٘شطی یىی اصٔؼبئُ ٔ خغبی وٓ دس ؿجیٝ ػبصی ٚ ٞبی ثبالٚ تٛا٘بیی تىٙیىی لذستٕٙذ ثب

 . (1388كبدلی ٚ ٕٞىبساٖ،ثبؿذ ) ٌضاساٖ دسٌیش ثب ا٘شطی ٔی

دا٘ذ وٝ  ( ٔذَ التلبد ػٙدی والٖ سا ٔدٕٛػٝ ای ٕ٘بدیٗ اص ٔؼبدالت سفتبسی،  سٚاثظ فٙی ٚ اتحبدٞبی حؼبثذاسی ٔی1983) 1والیٗ

وٝ  یٍش،  یه ػیؼتٓ التلبدػٙدی والٖ سا ثٝ كٛست ػیؼتٕیوٙذ. ثشخی د چٍٍٛ٘ی ػّٕىشد التلبد سا ثٝ عٛس ػبدٜ ٚ سٚؿٗ ثیبٖ ٔی

وٙٙذ. دسایٗ تؼشیف ثٝ خلٛكیبت تىٙیىی ٚفٙی تحّیُ التلبد ػٙدی تٛخٝ ؿذٜ  ؿٛ٘ذ تؼشیف ٔی ثیبٖ ٔی دسآٖ سٚاثظ ثٝ كٛست وٕی

چٛثی تدذیذ (. دستؼشیف دیٍشی اص ٔذَ التلبد ػٙدی،  ٔذَ التلبدػٙدی والٖ ثٝ كٛست چٟبس1983اػت )چبِٗ ٚٞبٌش، 

( ٔذِؼبصی سا یه 1985(. پؼشاٖ ٚاػٕیت)1981ٞبی التلبدی تؼشیف ؿذٜ اػت )ٞٛسی،  پزیشثشای تفىش ػیؼتٕبتیه دسثبسٜ پذیذٜ

دا٘ٙذ وٝ ٔؼتّضْ تججیٗ اعالػبت خبف ٔٛسد ٘ظش اػت تب اصایٗ عشیك صٔیٙٝ سا ثشای دػتیبثی ثٝ تلٕیٕبت ثٟتش وٝ  فؼبِیت اثضاسی ٔی

ك التلبدی اػت فشاٞٓ ػبصد. دسایٗ تؼشیف ثٝ فشآیٙذ تلٕیٓ ٌیشی دساٍِٛی التلبدػٙدی اؿبسٜ داسد ٚ ثبالخشٜ ٔجتٙی ثش دسن ػٕی

ثٝ ػٙٛاٖ اثضاسی غیشلبثُ خبیٍضیٗ ثشای وٕه ثٝ  دا٘ذ وٝ چٟبسچٛثی وٕی (،  ٔذِؼبصی سا اص ػّْٛ دلیمٝ ای ٔی1993ٚاِیغ )

اص التلبد دا٘ؼت وٝ ثب تخٕیٗ  تٛاٖ اٍِٛی التلبدػٙدی والٖ سا تحّیُ وٕی ٔی  دٞذ. ثبتٛخٝ ثٝ تؼبسیف فٛق، ػیبػتٍزاس ثٝ دػت ٔی

ٞبی التلبدی ػؼی دسسػیذٖ ثٝ ػٝ ٞذف تحّیُ ػبختبسی،  پیؾ ثیٙی ٚ  ٚیب ٔحبػجٝ یه ػیؼتٓ ػبصٌبس ٚٔشتجظ ثشپبیٝ ٘ظشیٝ

 .ػیبػتٍزاسی داسد

ٌشدد. دسٌزؿتٝ ثیـتش پیؾ ثیٙی ٞب  اص عشیك پیؾ ثیٙی ٔیؼش ٔییىی اص ضشٚسیبت ثش٘بٔٝ سیضی،  آٌبٞی اصآیٙذٜ اػت ٚایٗ آٌبٞی 

ٞبی تِٛیذی وٛچه ٚػٛأُ تبثیشٌزاس٘ذٜ  ؿذ تب صٔب٘ی وٝ ػیؼتٓ ثشاػبع حذػیبت ٚثبسخٛع ثٝ حبفظٝ تلٕیٕبت ٔختّفٝ اتخبر ٔی

ی تِٛیذی تٛػؼٝ یبفتٝ ٞب ثشآٖ وٓ ثبؿٙذ. حذػیبت ٚسخٛع ثٝ حبفظٝ ٕٔىٗ اػت ٘ضدیه ثٝ ٚالؼیت ٞب ثبؿذ ِٚی ٚلتی ػیؼتٓ

ٞبی  ٞبی ػٙتی اػتفبدٜ وشد اصایٗ سٚ ٔدجٛسیٓ اصسٚؽ تٛاٖ ثشای آیٙذٜ ٍ٘شی اصسٚؽ ٚتبثیشپزیشی آٖ اصٔحیظ صیبد ٌـت دیٍشٕ٘ی

ثٛیظٜ سیبضیبت ٚآٔبس ثشای پیؾ ثیٙی اػتفبدٜ ٕ٘بئیٓ. تؼشیف پیؾ ثیٙی ػجبستؼت اص ٞٙش ٚدا٘ؾ پیـٍٛیی ٚلبیغ آیٙذٜ یب پیؾ  ػّٕی

                                                      

1 -Klein 
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ثبؿذ)ٞبً٘ ٚ سیتؼچ،  ٞبی آیٙذٜ دسلبِت وٕیت،  صٔبٖ، ویفیت ٚٔىبٖ وبالٞب ٚخذٔبت ٔٛسد ٘ظش ٔی ی تمبضب سا فشایٙذ تخٕیٗ تمبضبثیٙ

1989.) 

ٞبی پیؾ ثیٙی تمبضب ثٝ پشداصیٓ. الصْ اػت اؿبسٜ ای ثٝ ا٘ٛاع پیؾ ثیٙی ٞب ؿٛد ٔؼٕٛالً آیٙذٜ ٍ٘شی سااصخٙجٝ  لجُ اصایٙىٝ ثٝ سٚؽ

 (:1989وٙٙذ)ٔبوشی داٌیغ ٚ ٚیُ سایت،   ـشح صیش عجمٝ ثٙذی ٔیافك صٔب٘ی ث

 

 پیشینه تحقیق-3 

ٔٛضٛع تحمیك ثشسػی تغییشات لیٕت ػٛخت دس وشایٝ حُٕ ٚ٘مُ دسیبیی وبال دسثٙذسخشٔـٟش ثب اػتفبدٜ اص سٚؽ ٞبی التلبد    

 ْ ٌشدیذٜ اؿبسٜ ٔی ٕ٘بیذ: ریُ ثٝ تحمیمبت ٔشتجظ ثب ایٗ ٔٛضٛع وٝ دس ٌزؿتٝ ا٘دب ٔٛاسدػٙدی ٔی ثبؿذ. 

بررسی رکَد اقتصادی جْاى ٍتحرین ّا درصٌعت حول ًٍقل دریایی "ثب ػٙٛاٖ تحمیمی دس(، 1392)ٔحٕذ ػیذ ،ٔشتضی -

 اص ٟٔٓٚخٛد ٔبصاد ظشفیت ٚ افضایؾ لیٕت ػٛخت  سوٛد دس ثبصاسٞبی خٟب٘ی، وٝایٗ ٘تیدٝ دػت یبفت ثٝ  "ٍچالص ّای هَجَد

ثب  .سخ دادٜ اػتاسٚپب  ،ٚیظٜ آػیبٝ افت ؿذیذ ٘شخ ٞب دس ٔؼیشٞبی اكّی ث اػت.كٙؼت حُٕ ٚ ٘مُ دسیبیی أشٚص  ٞبی چبِؾتشیٗ 

 ٞبی وـتی حبؿیٝ ػٛد ؿشوت ،وبٞؾ ؿذیذ ٘شخ وشایٝ ٞبی حُٕ ٚ پبییٗ آٔذٖ دسآٔذٞب ٚ اص ػٛی دیٍش ثبال سفتٗ لیٕت ػٛخت

ٞبی ٘فتی ٔٛخت وبٞؾ تدبست ٚ ثٝ تجغ آٖ وبٞؾ تشدد وـتی دس وبٞؾ دسآٔذ .سا٘ی ثٝ ؿذت تحت تبثیش ٔٙفی لشاس ٌشفتٝ اػت

ایدبد تغییشات ػبختبسی ٚ  . سا٘ی، فؼبالٖ ٚ ریٙفؼبٖ دس ثٙبدس خٛاٞذ ؿذ ثٙبدس وـٛس ٚ دس ٘تیدٝ وبٞؾ دسآٔذ ؿشوت ٞبی وـتی

ػشػت وـتی ٚ وٙتشَ ظشفیت  ػبصٔب٘ی ، اػتمشاس ثش٘بٔٝ ٞبی ػّٕیبتی ٚ ساٞجشدی ثٝ ٔٙظٛس وبٞؾ ٞضیٙٝ ٞب ،وبٞؾ ٔلشف ػٛخت ٚ

  . ػٙٛاٖ وشد چبِؾ ٞبسا ٔی تٛاٖثشای ػجٛس اص ایٗ  ٔٙبػتحُٕ ٚ اػتفبدٜ ثٟیٙٝ اص آٖ سا اص خّٕٝ ساٞىبسٞبی 

تحَالت قیوت ًفت، ّزیٌِ ّای حول ًٍقل دریایی ٍ الگَی تجارت بیي " (، دستحمیمی ثب ػٙٛا1388ٖٔـشفی، سػبْ) -

 اٍِٛی ثش وٝ ٚتبثیشٞبیی ػْٛ ٞضاسٜ اَٚ دٞٝ دس ٘فت لیٕت تحٛالت ٚ إِّّی ثیٗ التلبد ٘ٛػبٖ پش ساٖدٚوٝ ایٗ ٘تیدٝ سػیذ،ثٝ "الولل

 لیٕت ثٝ دسیبیی ٘مُ ٚ حُٕ ٚ إِّّی ثیٗ تدبست ٞبی ٚاثؼتٍی ثشای تحّیُ ٔٙبػجی صٔیٙٝ تٛا٘ذ ٔی ٌزاسد، دسیبیی تدبست التلبدی

 ثب ؿذ. ٔی اػتذالَ ٘مُ ٚ حُٕ ٞبی ٞضیٙٝ افضایؾ ثّىٝ ٞب تؼشفٝ ٘ٝ إِّّی تدبست ثیٗ ساٜ ػش ثش ٔب٘غ تشیٗ ي ثضس ثٛد.آیٙذٜ  دس ا٘شطی

 سا وبال ٟ٘بیی اصٞضیٙٝ ٟٕٔی ثخؾ ٘مُ ٚ حُٕ ٞضیٙٝ دیٍش سػذ ٔی ثٝ ٘ظش ٘مُ، ٚ حُٕ ٞبی ٞضیٙٝ آٖ تجغ ثٝ ٚ ٘فت لیٕت وبٞؾ

  .٘ذٞذ تـىیُ

  "رٍش ّای کاّص هصرف سَخت در ضٌاٍرّای دریایی"ب ػٙٛاٖ ث(، دستحمیمی 1382تٛوّی، ٔحٕذ تمی) .ٔحٕذػؼیذ، ػیف، -

ٞبی ٔختّفی ثشای  ٞضیٙٝ ػٛخت یىی اص ثخؾ ٞبی ٟٔٓ ٚ تبثیشٌزاس دس ٞضیٙٝ ٞبی ؿٙبٚسٞب اػت. سٚؽوٝ  دػت یبفتایٗ ٘تبیح ثٝ 

تشیٗ پبسأتش  ت ؿٙبٚس ٟٔٓثب تٛخٝ ثٝ ایٙىٝ ٔمبٚٔ .وبٞؾ ٔلشف ػٛخت وـتی دس عی ػبَ ٞبی اخیش ٔٛسد اػتفبدٜ لشاس ٌشفتٝ اػت

سٚؽ ٞبیی اص لجیُ ثٟجٛد  ٕٞچٙیٗ ؿذدسٔلشف ػٛخت ؿٙبٚساػت. اثتذا، اخضا ٔختّف ٔمبٚٔت ٚ سٚؽ ٞبی وبٞؾ ٔمبٚٔت ثشسػی 

ثٟجٛد سا٘ذٔبٖ ػیؼتٓ سا٘ؾ ثشای وبٞؾ ٔلشف ػٛخت ٔٛسد  ٚ فشْ ثذ٘ٝ، اػتفبدٜ اص حیبت ٞٛا ٚ پٛؿؾ ٞبی خذیذ، وبٞؾ ٚصٖ

ػٛأُ ٟٔٓ دیٍشی ٞؼتٙذ وٝ  ،. اػتفبدٜ اص ػیؼتٓ ٞبی پیؾ ثش٘ذٜ خذیذ ٚدلت دس ٍٟ٘ذاسی ٚ ثٟشٜ ثشداسی ؿٙبٚسثشسػی لشاس ٌشفت

 ثٝ آٟ٘ب اؿبسٜ ؿذٜ اػت ٚ ٔی تٛا٘ٙذ دس وبٞؾ ٔلشف ػٛخت ؿٙبٚس تبثیش داؿتٝ ثبؿٙذ.

 

  پژوهشفرضیات -4

 اسد.لیٕت ػٛخت وـتی ثب ٘شخ وشایٝ حُٕ ٚ٘مُ دسیبیی وبال ٘ؼجت ٔؼتمیٓ د -

 تمبضبی حُٕ ٚ٘مُ دسیبیی وبال ثب افضایؾ لیٕت ػٛخت وـتی ٘ؼجت ػىغ داسد. -

 ٔیضاٖ ٔلشف ػٛخت ثب ٚصٖ وبالی خبثدبؿذٜ )تٗ/ ٔبیُ ( ٘ؼجت ٔؼتمیٓ داسد.  -

 افضایؾ تؼذاد ؿٙبٚسٞب ثب ٘شخ وشایٝ حُٕ ٚ٘مُ دسیبیی ٘ؼجت  ٔؼىٛع داسد. -
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 ت ٔؼتمیٓ داسد.  تِٛیذ ٘بخبِق داخّی ثب ٘شخ وشایٝ حُٕ دسیبیی ٘ؼج -

  

 قلمرو تحقیق-5

ؿىُ ؿٕبسٜ  .ٔی ثبؿذ1391تب  1375 ػبَ ٚ دٚسٜ صٔب٘ی آٖ اص ػبَ  17خبٔؼٝ آٔبسی دس ایٗ تحمیك  ثٙذس خشٔـٟش  ثٝ ٔذت       

 ( تلٛیشٔبٞٛاسٜ ای ثٙذسخشٔـٟش سا٘ـبٖ ٔی دٞذ:1)

 
 Googleearth ،2112هٌبع : سایت 

 رهطْرتصَیر هاَّارُ ای بٌدر خ -(1ضکل)

  روش مواد و -6

 روش انجام تحقیقالف(

٘شْ افضاس ٚالتلبدػٙدی ٞبی تدضیٝ ٚتحّیُ اعالػبت ثب اػتفبدٜ اص سٚؽ  ثٛدٜ ٚكٛست ػشی صٔب٘ی ٝ دادٜ ٞبی ایٗ تحمیك ث

Eviews ثٝ ٔذَ تخٕیٗ صدٜ ؿذ .ؿذٜ اػتاػتفبدٜ  1391تب 1375ٞبی صٔب٘ی  . دس ایٗ تحمیك اص اعالػبت ػبال٘ٝ ػشیٔی ثبؿذ ٜ

 :كٛست صیش ٔی ثبؿذ

 (        1فشَٔٛ )

 
),,,,,,( INFGDPNSFCNCFWTMfFT  

FT)متًسط کزایٍ حمل يوقل دریایی )بزحسب ریال/ته = 

TM)میاوگیه کاالَای جابجاشدٌ ) بزحسب ته/ مایل = 

FW)متًسط قیمت سًخت مصزفی) بزحسب ریال/ته = 

NC)ظزفیت باربزی کل شىايرَا ) بزحسب ته = 

FCمصزفی ) بزحسب َشار لیتز( = میشان سًخت 

NS)تعداد شىايرَا ) بزحسب فزيود = 

GDP)وزخ رشد تًلید واخالص داخلی ) بزحسب درصد = 

INF)وزخ تًرم ) بزحسب درصد = 

 

 ( روش شناختی تحقیقب 
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 دادٜ ؿذٜ اػت: ؾیٕ٘ب شیدس ٕ٘ٛداس ص شدیٌ یوٝ ػٕٛٔبً ٔٛسد اػتفبدٜ لشاس ٔ یالتلبدػٙد یػبص ٔذَ یٔتذِٚٛط

 

 ومًدار ريش ضىاسی تحقیق -(2ضکل)

 ها با استفاده از آمار توصیفی تحلیل داده -7

 ؿٛد: ٔیپشداختٝ ٞب  ثب اػتفبدٜ اص خذاَٚ ٚ ٕ٘ٛداسٞب ثٝ تدضیٝ ٚ تحّیُ تٛكیفی دادٜ لؼٕت اص ٌضاسؽ تحمیكدس ایٗ 

 خرهطْر هقایسِ رًٍد تغییرات قیوت سَخت کطتی با ًرخ کرایِ حول ًٍقل دریایی دربٌدر  -7-1

 
 یافتٍ َای تحقیق

 مقایسٍ قیمت سًخت کطتی ي وزخ کزایٍ حمل يوقل دریایی دربىدرخزمطُز -(3ضکل)

ٔـبٞذٜ ٕ٘ٛداس فٛق ٘ـبٖ ٔی دٞذ ساثغٝ ٔؼتمیٕی ثیٗ تغییشات لیٕت ػٛخت وـتی ثب ٘شخ وشایٝ حُٕ ٚ٘مُ دسیبیی وبال دسثٙذس 

 خشٔـٟش ٚخٛد داسد.

 

 با قیوت سَخت هصرفی کطتی دربٌدر خرهطْردریایی تقاضای حول ًٍقل هقایسِ  -7-2

 
 یافتٍ َای تحقیق
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 میاوگیه کاالی جابجا ضدٌ )ته/مایل(دربىدرخزمطُز  -(4ضکل )

 

 
 یافتٍ َای تحقیق

 قیمت سًخت کطتی)ریال/ته( دربىدرخزمطُز -(5ضکل)

ثب افضایؾ لیٕت ػٛخت ٔلشفی وـتی دسثٙذس ٔـبٞذٜ ٕ٘ٛداسٞبی فٛق ٘ـبٖ ٔی دٞذ ساثغٝ ٔؼىٛػی ثیٗ تمبضبی حُٕ ٚ٘مُ دسیبیی 

 خشٔـٟش ٚخٛد داسد.

 

 دربٌدر خرهطْرهیزاى هصرف سَخت کطتی)ّزارلیتر(   -7-3

 
 یافتٍ َای تحقیق

 میشان سًخت مصزفی کطتی )َشارلیتز( دربىدرخزمطُز -(5ضکل)

 

ٔلشف ػٛخت دسوـتی ٞب سٚ٘ذ افضایـی داؿتٝ اػت ٚدسػبَ  1386تب1375ٔـبٞذٜ ٕ٘ٛداسفٛق ٘ـبٖ ٔی دٞذ عی ػبَ ٞبی 

ٔلشف ػٛخت سٚ٘ذ وبٞـی پیذا وشدٜ اػت ِٚی ٔدذداً  1393تب  1387ثٝ اٚج ٔلشف سػیذٜ اػت ٕٞچٙیٗ عی ػبَ ٞبی  1386

 ٝ اػت.سا٘ی افضایؾ یبفت ٔلشف ػٛخت دس٘بٌٚبٖ وـتی 1391دسػبَ 

 

 دربٌدر خرهطْرتعداد ضٌاٍرّا) فرًٍد(  -7-4
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 یافتٍ َای تحقیق

 تعداد ضىايرَا )فزيود(دربىدرخزمطُز -(6ضکل )

 

اصٕ٘ٛداسفٛق ٔـبٞذٜ ٔی ؿٛدافضایؾ تؼذاد ؿٙبٚسٞب ثب افضایؾ ٔلشف ػٛخت وـتی ٞب استجبط ٔؼتمیٓ داسد ٚثیـتشیٗ ٔمذاس ٔلشف 

ٔی ثبؿذ .ٕٞچٙیٗ اس ٔمبیؼٝ ٕ٘ٛداسٞبی فٛق ٔـبٞذٜ ٔی ؿٛد افضایؾ تؼذاد ؿٙبٚسٞب  1386 ػٛخت ٚتؼذاد ؿٙبٚسٞب ٔشثٛط ثٝ ػبَ

 ثب ٘شخ وشایٝ حُٕ ٚ٘مُ دسیبیی ٘ؼجت ػىغ داسد.

 

 ًرخ رضد تَلید ًاخالص داخلی ًٍرخ تَرم   -7-5

 
 یافتٍ َای تحقیق

 وزخ رضد تًلید واخالص داخلی  بزحسب درصد  -(7ضکل)

 ٞذٜ ٔی ؿٛد تِٛیذ ٘بخبِق داخّی ثب ٘شخ وشایٝ حُٕ ٚ٘مُ دسیبیی استجبط ٔؼتمیٓ داسد.اصٕ٘ٛداسٞبی  فٛق ٔـب
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 یافتٍ َای تحقیق

 وزخ تًرم بزحسب درصد  -( 8ضکل)

اصٕ٘ٛداسفٛق ٔـبٞذٜ ٔی ؿٛدثیٗ ٘شخ تٛسْ ٚ تِٛیذ ٘بخبِق داخّی استجبط ٔؼىٛػی ٚخٛد داسد.ثٙبثشایٗ ثیٗ ٘شخ تٛسْ ٚ ٘شخ وشایٝ 

 بیی استجبط ٔؼىٛػی ٚخٛد داسد.حُٕ ٚ٘مُ دسی

 

 تخمین مذل-8

 بررسی پایائی هتغیرّا -1

ا٘ذاصٜ ٌیشی وٝ ثشای ی ػجبستؼت اص ایٙىٝ اٌش یه ٚػیّٝ  ٚ وٝ اص آٖ ثٝ اػتجبس، دلت ٚ اػتٕبدپزیشی تؼجیش ٔی ؿٛدی پبیبیی اثضاس      

ٔٛسد اػتفبدٜ لشاس ٌیشد، ٘تبیح ٔـبثٟی اص آٖ حبكُ ػٙدؾ ٔتغیش ٚ كفتی ػبختٝ ؿذٜ اػت، دس ؿشایظ ٔـبثٝ دس صٔبٖ ٚ ٔىبٖ دیٍش 

پظٚٞؾ ثب دلت ٔٛسد اسصیبثی  ، ثبیذ ٚیظٌی دادٜ ٞبی ػشی صٔب٘ی ٔٛسد اػتفبدٜ دسلجُ اص ٞشٌٛ٘ٝ ثشسػی سٌشػیٛ٘یثٙبثشایٗ، ، ؿٛد

ثشآٚسد ٔؼبدالت،  ٛسپظٚٞؾ ثٝ ٔٙظایٗ دس(.1385؛)دسخـبٖلشاس ٌیشد ٚػپغ ثبسٚؽ ٞبی ٔٙبػت، ٔؼبدالت ٔٛسد ٘ظش ثشآٚسد ؿٛد

سٚؽ آصٖٔٛ دیىی  دادٜ ٞب سا ثب ثشسػی پبیبیی ٔتغیشٞبی ٔٛسد اػتفبدٜ دسپظٚٞؾ، اثتذا پبیبیی ٔتغیشٞب ثشسػی ٔی ؿٛد. ثٝ ٔٙظٛس

ADF)فِٛشتؼٕیٓ یبفتٝ 
ثشسػی تغییشات لیٕت ػٛخت دس وشایٝ پبیبیی ایٗ ٔتغیشٞب ثٝ ٔٙظٛس ثشسػی تب ٚضؼیت  آصٖٔٛ ٔی ؿٛ٘ذ( 1

 :( اسائٝ ؿذٜ اػت1خالكٝ ٘تبیح حبكُ اص ثشسػی پبیبیی ٔتغیشٞب دسخذَٚ ) ٔـخق ؿٛد.ُ دسیبیی وبال دسثٙذسخشٔـٟش حُٕ ٚ٘م

 
 آسمًن ساکه پذیزی متغیزَای مًثز بزرسی تغییزات قیمت سًخت در کزایٍ حمل يوقل دریایی کاال دربىدرخزمطُز       -(1جديل )

 يضعیت درجٍ ساکه پذیزی د يقفٍ بُیىٍتعدا مقدار بحزاوی ADFآمارٌ  وام متغیز

LTM 
**293/3- -3/100 1 (1)I با عزض اس مبداء 

LFW 
***148/4- -4/011 1 (1)I با عزض اس مبداء 

LNC 
**-3/309 -3/082 1 (0)I  با مقدارثابت 

LFC 
**-2/488 -1/969 1 (2)I بدين مقدارثابت ي عزض اس مبداء 

LNS 
***-3/514 -2/776 1 (2)I ن مقدارثابت ي عزض اس مبداءبدي 

GDP 
**-3/364 -3/100 1 (1)I با عزض اس مبداء 

LINF 
**-3/510 -3/082 1 (1)I با عزض اس مبداء 

                                                      

1 - Augmented Dickey Fuller (ADF) 
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 ٔأخز: یبفتٝ ٞبی تحمیك

 % 1*** ٔؼٙی داس دس ػغح 

 % 5** ٔؼٙی داس دس ػغح 

 %1*ٔؼٙی داس دسػغح 

 

سٚؽ ٞبی التلبدػٙدی، ٔدٕٛػٝ ای اص آصٖٔٛ ٞب ٔٛسد اػتفبدٜ لشاس دسپظٚٞؾ حبضش، پغ اص تخٕیٗ ٔؼبدِٝ ٚثشآٚسد ضشایت ثب 

 ثشآٚسد ؿذٜ اص ٘ظش آٔبسی اسصیبثی ؿٛد. ایٗ آصٖٔٛ ٞب ػجبستٙذ اص:ی ٌشفتٝ ا٘ذ تب كحت ٚاػتجبس ساثغٝ 

 آصٖٔٛ ٞٓ خغی ثشای ثشسػی ٕٞجؼتٍی ثیٗ ٔتغیشٞب -

 (1) ثشیٛؽ ٌبدفشی LMآصٖٔٛ خٛد ٕٞجؼتٍی   -

2(ٔحذٚدیت ثشسٚی ضشایت آصٖٔٛ ٚاِذ) آصٖٔٛ  -
 

3آصٖٔٛ ٔتغیشٞبی حزف ؿذٜ  -
 

 4آصٖٔٛ ٔتغیشٞبی اضبفی  -

  5آصٖٔٛ سٔضی  -

 ٘شٔبَ ثٛدٖ خّٕٝ خغب )پؼٕب٘ذٞب(  -

 

 بررسی تغییرات قیوت سَخت در کرایِ حول ًٍقل دریایی کاال دربٌدرخرهطْربلٌد برآٍرد ضرایب  -2

 ػجبستؼت اص: ؿذٜ ثشآٚسدٔذَ 

 (2فشَٔٛ)

LFT = -0.3445445862*LTM - 2.648433886*D(LTM/LFW) + 0.5791251707*LFC + 

0.4640380618*D(LNC) - 0.9870049544*D(LNS) + [AR(1)=0.6134365628] 

اسائٝ ٘تبیح ٟ٘بیی تخٕیٗ ٔذَ ثلٛست خشٚخی ٘شْ افضاس ٚتفؼیش . خٟت سفغ ٕٞجؼتٍی ٔشتجٝ اَٚ ٔی ثبؿذ AR(1)ٚخٛد آٔبسٜ  

 ( ٔی ثبؿذ:3( ٚ)2ػبع دا٘ؾ التلبد ػٙدی ثٝ كٛست صیش دسخذاَٚ )ٚتحّیُ آٔبسی ٘تبیح آٖ ثشا
 وتایج کلی مدل وُایی   –(2)جديل 

 R-squared Adjusted R-squared D.W F Prob(F-statistic) SEE تعداد متغیزَا

5 35953 35922 1592 34527 .0....0 .0..0 
      

 حتماالت مدل وُاییيا  Tضزایب ،اوحزاف معیار،  آسمًن َای  -(3)جديل 

 

 

 

 

                                                      

1 - Breusch Godfry  

2 -Wald Test 

3 - Omitted Variables 
4 - Redundant Variables 

5 -Ramseys Reset Test 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

LTM -0.344545 0.112714 -3.056799 0.0136 

D(LTM/LFW) -2.648434 1.045865 -2.532290 0.0321 

LFC 0.579125 0.006887 84.08916 0.0000 

D(LNC) 0.464038 0.155974 2.975094 0.0156 

D(LNS) -0.987005 0.186710 -5.286311 0.0005 

AR(1) 0.613437 0.102783 5.968255 0.0002 
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ثب ٔـبٞذ خذاَٚ فٛق ثٝ ایٗ ٘تیدٝ ٔی سػیٓ وٝ ٔذَ ثٝ ِحبػ ا٘تظبسات تئٛسیه ٚوبسثشدی ٚ ٔمبدیش ثشآٚسد ؿذٜ ٘ظیش ا٘حشاف       

ٚ... اصلذست F ,Tی ٚاثؼتٝ ٚٔدٕٛع ٔشثغ خغب، آٔبسٜ ٞبی اػتب٘ذاسد سٌشػیٖٛ ، دٚسثیٗ ٚاتؼٖٛ ، ٔیبٍ٘یٗ ٚا٘حشاف ٔؼیبسٔتغیشٞب

تٛضیح دٞٙذٌی خٛثی ثشخٛسداسٔی ثبؿذ ٚ ٘تیدتبً ایٗ وٝ اص اسحدیت ٔغّٛثی  ثشخٛسداساػت ٚ ٔی تٛاٖ آٖ سا ثٝ ػٙٛاٖ ٔذَ ٟ٘بیی 

ٗ ٔذَ تمبضب اػتفبدٜ فشاٚاٖ ا٘تخبة  ٕ٘ٛد.  دسایٗ پظٚٞؾ اصٔذَ ٞبی ٍِبسیتٕی خغی ٚ ٘یض سٚؽ ٞبی پیـشفتٝ التلبدی خٟت تخٕی

 T,F,D.Wؿذٜ اػت. ٕٞبٍ٘ٛ٘ٝ وٝ دسخذَٚ فٛق ٔـبٞذٜ ٔی ؿٛد، فشْ سیبضی اٍِٛ ٚآٔبسٜ ٞبی ثشآٚسدی سٌشػیٖٛ ٘ظیش آصٟٔٛ٘بی 

، SE ٔدٕٛع ٔشثؼبت خغب(، ا٘حشاف ٔؼیبس ٔتغیشٞبی ٚاثؼتٝ ،ٌٛیبی ٔغّٛثیت ٔذَ تخٕیٗ صدٜ ؿذٜ ٚتبئیذ وّیٝ ضشایت اصِحبػ(

دٜ ٚٔغبثك ثب ا٘تظبسات تئٛسیه اصپبسأتشٞبی ٔشثٛعٝ ٔی ثبؿذ.آٔبسٜ دٚسثیٗ ٚاتؼٖٛ ویفیت خٛة اٍِٛ سا اصِحبػ تلشیح اٍِٛ ٘ظشی ثٛ

 ٚػذْ خٛد ٕٞجؼتٍی ثیٗ خٕالت پؼٕب٘ذ)خغب( سا٘ـبٖ ٔی دٞذ.  

( 4ا٘دبْ ٚ٘تبیح آٖ دسخذَٚ )سافضاثٝ ٚػیّٝ ٘شْ ٔدٕٛػٝ ای اص آصٖٔٛ ٞبی تـخیق  ثٝ ٔٙظٛس كحت ٚاػتجبس ساثغٝ ثشآٚسد ؿذٜ،      

 :خٕغ ثٙذی ٚاسائٝ ؿذٜ اػت

 بزرسی تغییزات قیمت سًخت در کزایٍ حمل يوقل دریایی کاال دربىدرخزمطُزآسمًن َای مزبًط  -(4جديل )

 ٘تیدٝ آصٖٔٛ
ػغح صیش ٔٙحٙی پغ اص 

 وٕیت آٔبسٜ آصٖٔٛ
 ٘ٛع آصٖٔٛ آٔبسٜ آصٖٔٛ

 ٞٓ خغی ٕٞخغی ثیٗ ٔتغیشٞبػت ثیبٍ٘ش ػذْ ٚخٛد ٕٞجؼتٍی ثیٗ ٔتغیشٞب ضؼیف ثٛدٜ ٚایٗ

 P=0/91 خٕالت خغب ٕٞجؼتٍی پیبپی ٘ذاس٘ذ
P=0/81 

F=0/0912 

=0/431 
Lm 

 P=0/798 =0/45  Jarque-Bera خٕالت خغب تٛصیغ ٘شٔبَ داس٘ذ

 P=0/444 F=0/689  Ramsey ٔذَ ثٝ دسػتی تلشیح ؿذٜ اػت

 P=000 یٙی، ثبثت ٘یؼتثبصدٞی ٘ؼجت ثٝ ٔمیبع تبثغ تمبضبی تخٕ
P=000 

F=599677/2 

=599677/2 
Wald 

 آصٖٔٛ ٔتغیشٞبی حزف ؿذٜ P=0/0765 F=4/959 خضٚ ٔتغیشٞبی اكّی ٔذَ ٘جٛدٜ ٚثبیذ حزف ؿٛ٘ذ. LINFٔتغیش

 آصٖٔٛ ٔتغییشٞبی اضبفی P=0/0222 F=9/357  ٘یؼتاصتبثغ تمبضب، تٛخیٝ پزیش LNCحزف ٔتغیش

 ٔأخز: یبفتٝ ٞبی تحمیك

 ٔذَ پشداخت.اسصیبثی ٚ ؼٝ ٔمبدیش ٚالؼی ٚپیؾ ثیٙی ؿذٜثٝ ٔمبی ٔی تٛاٖ ،ثشای دٚسٜ صٔب٘ی ٔٛسد ٘ظش  ب تٛخٝ ثٝ ٔذَ تلشیح ؿذٜ،ث

 ٔی پشداصد : ثشاصؽ ؿذٜ ٚ پؼٕب٘ذ   ٔمبدیش ٚالؼی،ثٝ ٔمبیؼٝ  ( 9) ؿٕبسٜؿىُ ٚ ( 5)ؿٕبسٜ خذَٚ 
 ماودٌ َامقایسٍ مقادیز ياقعی، پیص بیىی ضدٌ يباقی -(5)جديل 
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 Eviewsماخذ : خزيجی وزم افشار

 مقادیزياقعی ، پیص بیىی ضدٌ ي باقیماودٌ - (9)ضکل

 

ثغٛس وّی ثب ٔـبٞذٜ ٕ٘ٛداس صٔب٘ی پؼٕب٘ذٞب، ٔی تٛاٖ ثٝ تلبدفی ثٛدٖ پؼٕب٘ذٞب پی ثشد ٚاصخٛة ثٛدٖ تلشیح سٌشػیٖٛ تبحذ ثؼیبس 

اص ایٗ تفبدٜ ٔی ؿٛد ٘تبیح ثذػت آٔذٜ اػ  Histogram-Normalityّٝ خغب اص آصٖٔٛصیبد آٌبٜ ؿذ. ثٝ ٔٙظٛس آصٖٔٛ ٘شٔبَ ثٛدٖ خٕ

 .٘ـبٖ دادٜ ؿذٜ اػت (4ؿىُ )ثشٔذَ دس آصٖٔٛ
 

 آسمًن وزمال بًدن جملٍ خطا مدل  -(11)ضکل 

 
بؿاذ. ثٙابثشایٗ،   ٔای ث  897/4ثب اسصؽ احتٕابَ    454/4( حذٚد Jarque-Beraثبتٛخٝ ثٝ خذَٚ ٘تبیح ثٝ دػت آٔذٜ، آٔبسٜ آصٖٔٛ )

 فشضیٝ كفش ٔجٙی ثش٘شٔبَ ثٛدٖ خّٕٝ خغب ٔٛسد لجَٛ اػت .

 

 بحث -9

ٌیشد سٚص ثٝ سٚص دس حبَ افضایؾ اػت ثٝ ٘حٛی وٝ دس حبَ حبضش ایٗ حدٓ اص ٔشص حدٓ تدبست خٟب٘ی وٝ اص عشیك دسیب كٛست ٔی

دس كٙبیغ ٔختّف آ٘چٝ وٝ ثیؾ اص ٞش چیض دیٍشی ثٝ  ٞبی ا٘دبْ ؿذٜٔیّیبسد ٚ پب٘لذ ٞضاس تٗ فشاتش سفتٝ اػت. ثشاػبع ثشسػی 6

-ثبؿذ أب ثٝ خشأت ٔیسٚی كٙبیغ ٔیٞب ٚ سوٛسدٞبی ٔٛخٛد دس سٚ٘ذ پیؾٕ٘بیذ سٚ٘كخٛسد ٚ تحّیُ ٞب سا ٔؼغٛف خٛد ٔیچـٓ ٔی

اػت. ٔٛالغ كؼٛدی ثٛدٜتٛاٖ ثیبٖ داؿت وٝ دس كٙؼت حُٕ ٚ ٘مُ دسیبیی ایٗ سٚ٘ذ ثٝ كٛست لبثُ تٛخٟی دس اوثشیت لشیت ثبتفبق 

ٌیشی ٕ٘ٛد وٝ ایٗ كٙؼت یؼٙی حُٕ ٚ ٘مُ اص عشیك دسیب، ثشآیٙذ كؼٛدی ٚ سٚثٝ ثبالیی سا داسد چٝ ػبیش كٙبیغ افت تٛاٖ ٘تیدِٝزا ٔی

 یب كؼٛد داؿتٝ ثبؿٙذ. اص ػٛی دیٍش ثب افضایؾ  سٚ٘ذ تدبست خٟب٘ی ٚ افضایؾ ػٕش ٘بٌٚبٖ وـتیشا٘ی،  سٚ٘ذ دسخٛاػت وـتی دس

إِّّی ٘یض افضایؾ یبفتٝ اػت تب ایٗ ٘بٌٚبٖ خذیذ ػالٜٚ ثش آٖ وٝ خٛاة ٌٛی حدٓ تدبست دسیبیی ثبؿذ خبیٍضیٗ ػغح ثیٗ

ؿٙبٚسٞبیی وٝ ثٝ دالیُ ٔختّف أىبٖ دسیب٘ٛسدی آٖ ٚخٛد ٘ذاسد ٘یض ثـٛ٘ذ. ؿٙبٚسٞب ػالٜٚ ثشآٖ وٝ اص ٘ظش فٙی ٕٔىٗ اػت لبثّیت 

ٞبی ٔتؼذدی ٞؼتٙذ وٝ ٞش ٞب ٚ پشٚتىُإِّّی ٘یض ٔـَٕٛ وٙٛا٘ؼیٖٛ٘ظش ٔغبثمت ثب اػتب٘ذاسدٞبی ثیٗ دسیب٘ٛسدی سا ٘ذاؿتٝ ثبؿٙذ اص

ٕ٘بیٙذ تب حُٕ ٚ ٘مُ ایٕٗ ٚ ثذٖٚ ضشسی سا تضٕیٗ ٕ٘بیٙذ.  سٚ٘ذ حُٕ ٚ ٘مُ دسیبئی یه اِضأبت ٔـخلی سا ثش وـتی تحٕیُ ٔی
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٘ذی كؼٛدی ثٛدٜ اػت دس ٚالغ ٔبٞیت حُٕ ٚ ٘مُ دسیبئی اتلبَ خیّی دس ایشاٖ ٚ ٔٙغمٝ ػّیشغٓ افت ٚخیضٞبی التلبدی،  سٚ

ٔحىٕی ثٝ سوٛد دس ثؼضی كٙبیغ ٘ذاسد ٚ اٌش وبٞـی دس ٞش كٙؼتی سخ دٞذ ثب افضایؾ دس ػبیش كٙبیغ،  ؿبٞذ ثشآیٙذی ٔثجت دس 

ٙبیغ یب حتی التلبد یه وـٛس ای خٛاٞذ داؿت.  لغؼبً ؿٛاٞذ صیبدی ثشای سوٛد التلبدی دس ثشخی كحُٕ ٚ ٘مُ خبسخی ٔٙغمٝ

ای یب ثیٗ إِّّی ثبؿذ ٚ دس ػیٗ آ٘ىٝ سیـٝ دس ٔؼبئُ التلبدی، اختٕبػی یب ػیبػی تٛا٘ذ داخّی، ٔٙغمٝٚخٛد داسد وٝ ایٗ دالئُ ٔی

ٜ اػت. ضٕٗ داؿتٝ ثبؿذ. أب آ٘چٝ ٔبٚساء ٕٞٝ ایٗ تحٛالت ثبثت ثٛدٜ اػت سٚ٘ذ فشایٙذٜ حُٕ ٚ ٘مُ دسیبئی ثذٖٚ ٞیچٍٛ٘ٝ افتی ثٛد

تٛا٘ٙذ ثٝ ػبیش ٘مبط خٟبٖ خٟت فؼبِیت ٞبئی وٝ لبثّیت دسیب٘ٛسدی داس٘ذ ثٝ ٍٞٙبْ سوٛد دس یه وـٛس یب یه ٔٙغمٝ ٔیآ٘ىٝ وـتی

-ػفش ٕ٘بیٙذ ٚ ایٗ لبثّیت اػت وٝ ثبػث ؿذٜ تب تضٕیٗ الصْ خٟت سؿذ ایٗ ثخؾ فشاٞٓ ٚ تب حذٚد صیبدی ایٗ كٙؼت سا اص  صیبٖ

ٔیّیٖٛ تٗ، تٛػؼٝ تشٔیٙبَ وب٘تیٙشی تب پٙح ٔیّیٖٛ  153ایحبَ ثب ػٙبیت ثٝ تٛػؼٝ ظشفیت تخّیٝ ٚ ثبسٌیشی تب ػّی دٞی ٔلٖٛ ثذاسد.

تٛاٖ ثش ایٗ دس وـٛس، آیٙذٜ سٚؿٙی سا ٔی 1433ٔیّیٖٛ تٗ تب ػبَ  25ای ثب تٗ ٚ ایدبد تشٔیٙبَ تشا٘ضیت ٚ كبدسات ٚ تٛصیغ ٔٙغمٝ

 كٙؼت سلٓ صد. 

 

 نتیجه گیری  -11

 دٚٔیٗ ایٗ ثٙذس .اػت وـٛس ثٙبدس تشیٗ ٟٔٓ اص ٚیىی ثضسي تدبسی ثٙذس ػٛٔیٗ ٞىتبس، 233ثش ثبِغ ٚػؼتی ثبداؿتٗ ثٙذسخشٔـٟش      

دسایٗ تحمیك ؿؾ ٔتغیشٞبی وّیذی  آٖ ٔی ثبؿذ. خـىی ٚ دسیبیی ٔشص ٚ ػشاق وـٛس ثب ٔدبٚست ثٙذسوب٘تیٙشی وـٛسثٛدٜ ٚدس

بیی وبال، ٔیبٍ٘یٗ وبالی خبثدبؿذٜ)تٗ/ٔبیُ(، ٔتٛػظ لیٕت ػٛخت ٔلشفی، ٔمذاس ػٛخت ٔتٛػظ ٘شخ وشایٝ حُٕ ٚ٘مُ دسی

ٔلشفی، ظشفیت ثبسثشی وُ ؿٙبٚسٞب ٚ تؼذاد ؿٙبٚسٞب دس ٘ظشٌشفتٝ ؿذٜ اػت. ٘تبیح حبكُ اصایٗ پظٚٞؾ ٘ـبٖ ٔی دٞذ: چشخٝ ٞبی 

تلبدی ثٝ تدبست دسیبیی ٔٙتمُ ؿذٜ ٚیه اٍِٛی تدبسی ؿبِٛدٜ چشخٝ وشایٝ حُٕ سا تـىیُ ٔی دٞٙذ. ٘ٛػب٘بت دس٘شخ سؿذ ال

ادٚاسی تمبضب سا ثشای وـتی ایدبد ٔی وٙذ. چشخٝ تدبسی دسكٙبیغ خٟبٖ ٟٕٔتشیٗ ػّت ٘ٛػب٘بت وٛتبٜ ٔذت دستدبست دسیبیی ٚ 

اص وشایٝ  تمبضبی وـتی ٔی ثبؿٙذ. وٝ تمبضبی حُٕ، یه تمبضبی ٔـتك ؿذٜ اص ثخؾ تدبست خٟب٘ی ٔی ثبؿذ ٚ دسوٛتبٜ ٔذت تجؼیتی

حُٕ ٘ذاسد. دسثّٙذ ٔذت، افضایؾ ؿذیذ وشایٝ حُٕ وبال، ػٟٓ وبال دسیبیی سا وبٞؾ ٔی دٞذ. ِٚی دسوٛتبٜ ٔذت ایٗ فشم ٔٛسد 

لجَٛ ٘یؼت، صیشا تمبضبی حُٕ وبال دسوٛتبٜ ٔذت تجؼیتی اص وشایٝ حُٕ ٘ذاسد ٚچٙذاٖ ٔتبثش اص تغییشات وشایٝ حُٕ ٕ٘ی ثبؿذ ٚ ایٗ 

بپزیشی تمبضبی حُٕ ٚ٘مُ دسیبیی ٘ؼجت ثٝ وشایٝ حُٕ دسوٛتبٜ ٔذت ٔی ثبؿذ. ٞضیٙٝ ػٛخت وـتی ثٝ تٟٙبیی أشٌٛیبیی وـؾ ٘

ثضسي تشیٗ ثخؾ ٞضیٙٝ ٞبی ػّٕیبتی ٚػفشوـتی سا تـىیُ ٔی دٞذ ٚػٕت ػشضٝ حُٕ ٚ٘مُ دسیبیی ٔی ثبؿذ. ثٙبثشایٗ افضایؾ 

ؾ ٞضیٙٝ ٞب حُٕ ٚ٘مّی ثٛیظٜ وشایٝ حُٕ ؿذٜ ٚایٗ أش ثبػث لیٕت ػٛخت وـتی دسػٕت ػشضٝ حُٕ ٚ٘مُ دسیبیی، ثبػث افضای

وبٞؾ تمبضب حُٕ ٚ٘مُ دسیبیی وبالخٛاٞذ ٔی ؿٛد. تمبضبی حُٕ ٚ٘مُ دسیبیی وبال ثب افضایؾ لیٕت ػٛخت وـتی ٘ؼجت ػىغ 

ؾ پیذا ٕ٘ی وٙذ. ثب افضایؾ داسد ٚاستجبط ٔٙفی ثیٗ آٟ٘ب ٚخٛد داسد. اِجتٝ ٞضیٙٝ ٞبی ػٛخت ٔتٙبػت ثب افضایؾ ا٘ذاصٜ وـتی، افضای

ػشػت، ٞضیٙٝ ٞبی ٘بؿی اص ٔلشف ػٛخت ٘یض افضایؾ ٔی یبثذ. ٞشچٝ ػشػت وـتی ثیـتش ؿٛد، ٔیضاٖ ٔلشف ػٛخت ٚدس٘تیدٝ 

ػٟٓ ٞضیٙٝ ػٛخت دسػبختبس ٞضیٙٝ ػّٕیبتی ثیـتش ٔی ؿٛدٚ ایٗ ٞضیٙٝ ثٝ ػٕت ػشضٝ وٙٙذٜ خذٔبت حُٕ ٚ٘مُ یؼٙی كبحت 

ٙبثشایٗ افضایؾ لیٕت ػٛخت، ثبػث وبٞؾ خذٔبت دس ٘شخ وشایٝ لجّی خٛاٞذ ؿذ. تمبضبی حُٕ ٚ٘مُ وـتی ٔٙتمُ ٔی ؿٛد. ث

دسیبیی وبال ثب ظشفیت اػٕی وُ ؿٙبٚسٞب استجبط ٔؼتمیٓ داسد. افضایؾ تؼذاد ؿٙبٚسٞب وٝ ٔٙدشثٝ وبٞؾ وشایٝ حُٕ ؿذٜ اػت ، ٔٙدش 

 ثٝ افضایؾ تمبضب ثشای حُٕ ٚ٘مُ دسیبیی وبال ٔی ؿٛد.  
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