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 چكيده
تقاضاي ثير متغيرهاي اقتصاد كالن بر أو ت سازيشبيه ،دستگاه معادالتيك با استفاده از  شهيد رجاييهاي غيرنفتي به بندر ورود كشتي، تقاضاي در اين مقاله

نسبت به متغيرهاي كالن  شهيد رجاييش تقاضاي ورود كشتي به بندر كش شوك ارزي بر تقاضاي ورود كشتي و محاسبهتأثير  بررسي جهت. بررسي شدبندر 

ارتباط تحوالت اقتصاد بررسي بلكه براي  معادله بسنده نشد ، تنها به تخمين يك تكناشي از شوك ارزي وارده اقتصادي نظير صادرات غيرنفتي و واردات كاال

 رگرسيون باخودچندين معادله به روش ون سيستم بندر، با تحوالت خرد در شوداز قبيل تغيير نرخ ارز كه خود باعث تغيير در ميزان صادرات و واردات مي كالن

صادرات غيرنفتي  اين معادالت شامل معادلهبرآورد شد.  1389تا فصل دوم سال  1381و با استفاده از سري زماني فصلي از ابتداي سال  )ARDL(گسترده  وقفه

كشش تقاضاي ورود كشتي به بندر نسبت به  نشان دادنتايج  .باشد ميبه تفكيك نوع كاال توابع مربوط به تقاضاي ورود كشتي كاال، تقاضاي واردات كاال و 

زايش باعث افشوك ارزي در ابتدا بر صادرات و واردات،  ارزي شوك اثر زمان همو با در نظر گرفتن  است 1عدد از  تر كوچك كاال غيرنفتيصادرات و واردات 

شوك مثبت وارده بر توليد، افزايش خواهد يافت و اين تقاضا  درنتيجهسازي شده تقاضاي شبيه .آن خواهد شدكاهش  سپس موجبو تقاضاي ورود كشتي به بندر 

 .گردد مي كشش است. ميزان اين كشش نسبت به درآمد نفتي نيز مثبت است. بيشترين اثر بر ورود كشتي به بندر شهيد رجايي به شوك توليد باز نسبت به توليد با

 گسترده، الگوي تصحيح خطا با وقفههمبستگي  روشسازي، ، شبيهشهيد رجاييتقاضاي ورود كشتي به بندر  كليدي:هاي واژه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

 ايميل بيايدكارشناس ارشد .  1
 



 

 مقدمه -1

اي از نقل دريايي شاخهونقل نقش اساسي دارد. حملواي كيفيت سيستم حملالمللي و منطقههاي توسعه و رقابت در بازارهاي بينامروزه براي تحقق برنامه

بودن  صرفهبهنقل، مقرونوهاي حملنقل دريايي نسبت به ساير روشوبرتري حمل ترين مهمكند. تجارت نقش مهمي ايفا مي نقل است كه در توسعهوبخش حمل

گر جلوه پيش از بيشنقل دريايي كاال توسط كشتي وو افزايش حجم مبادالت بازرگاني بين كشورها، اهميت حمل شدن جهانيبا گسترش  اقتصادي است. ازنظرآن 

. )1385(صفارزاده، عزيزآبادي،  .جايي كاال از طريق دريا است هجاب هاي فعاليتنقل متعلق به وبخش حمل افزوده ارزشاي از كه سهم عمده اي گونه  بهشده است، 

مديريت كارآمد آنها براي هاي بندري و زيرساخت و توسعه ردانتقال كاال بين خشكي و دريا، اهميت زيادي در اقتصاد كشورها دا نقطه عنوان بهبنادر بنابراين، 

 هاي آبكيلومتر خط ساحلي و همچنين به لحاظ ارتباط با  3000ايران با داشتن . باشد مينقل ارزان بسيار مهم و حياتي وگيري از حملحجم تجارت و بهره افزايش

  .دارد اي در منطقهموقعيت ويژه نآزاد جها

 بررسي مورد، شود ميبندر كشور محسوب  ترين بزرگظرفيت عملياتي  ازنظربه بندر شهيد رجايي كه  غيرنفتي بررسي تقاضاي ورود كشتي ،در اين تحقيق

ميليون تن كاال  88هكتار از ظرفيت پذيرش  4800گيرد. اين بندر با مساحت  از طريق اين بندر انجام ميكشور صادرات و واردات كل درصد  60تقريباً  .گرفتقرار 

عمليات تخليه و  سو يككه از  ، به اين دليلحامل كاالهاي غيرنفتي متمركز است هاي كشتي برمطالعه  پژوهش،در اين . برخوردار بوده است 1391در سال 

گرفته كار چندان به تجهيزاتي بندر  هاي زيرساختبنابراين  گيرد ميصورت  نفتي خارج از بندر بارگيري مواد نفتي با استفاده از خطوط لوله متصل به مخازن

است و  توسعه  حال در شدت بهالهاي غيرنفتي زمينه كادر  شهيد رجاييرا ندارد. از سوي ديگر بندر عملياتي مربوط به كاالي نفتي  هاي پيچيدگيو  شود نمي

گزارش عملكرد سازمان بنادر و دريانوردي، سال ط به عمليات كاالهاي غيرنفتي است (بارگيري بندر شهيد رجايي مربو و عمليات تخليه درصد 70نزديك به 

1390.( 

كه متغيرهاي كالن است  نشدهپرداخته  مسئلهبه اين  تاكنون و اند شده  متوقفدر اليه متغيرهاي كالن  اند پرداختهبه بررسي جريان تجاري  اكثر مطالعاتي كه

متغيرهاي كالن و جريان  ارتباط شناخت درست .دارندبر تقاضاي ورود كشتي به بنادر كشور  تأثيري، چه گذارد مي تأثير صادرات و وارداتبر  درنهايتكه  اقتصادي

. بندري تأثير اساسي دارد ريزان برنامه براي ها گذاري سرمايه ترو مديريت كارآمد تر دقيقعملياتي  ريزي برنامه جهت ،عملياتي بندر، در سطح كالن و در سطح بنادر

 ARDLبه روش أثر از متغيرهاي كالن اقتصادي است، كه مت كاال و تقاضاي واردات غيرنفتي كاال صادرات عرضه ارزش دالريدر اين مقاله ابتدا به اين منظور 

با توجه به شاخص متوسط ارزش هر تن كاالي صادراتي و وارداتي ميزان تناژ واردات و  سپس. شد ) برآورد1389-1381( لي سالهاي فصبا استفاده از داده و

بررسي به تفكيك نوع كاال ثير تناژ واردات و صادرات أتو  به بندر شهيد رجايي هاي غيرنفتياي ورود كشتيتابع تقاض آخر، شد. دستصادرات كشور تخمين زده 

متغيرهاي كالن اقتصادي در جريان ورود كشتي به بندر  ترتيب اثر  و به اين ارائه شود اقتصادسنجيدر قالب يك الگوي تواند  ميمجموعه اين معادالت  شد.

 شود. مي رديابي قابل

هاي گياهي، مواد روغن( مايع فله )2( خشك فله )1(از  اند عبارتاست كه شده   گرفتهچهار گروه در نظر به تفكيك  شهيد رجاييتخمين ورود كشتي به بندر 

 بندي تقسيمو  باشد ميعمليات بندري مربوط به هر يك از اين كاالها نوع در راستاي تفاوت در  بندي تقسيماين  .كانتينريكاالي  )04كاالي عمومي  )3شيميايي (

 عملياتي در بنادر است. هاي ريزي برنامهمتعارفي در 

هاي توسعه و تا هماهنگي بيشتري بين برنامه شودبيني ها بايد پيشبارگيري كاال و آمار تردد كشتي و هاي بندري، حجم عمليات تخليهدر رابطه با فعاليت

تواند باعث ركود مبادالت بازرگاني يا كاهش سرعت رشد اقتصادي شود، اين حقيقت كه تراكم بندر در پي تراكم دريايي ميجهيز بندر و ميزان تقاضا ايجاد شود. ت

دو نوع هزينه اضافي  صورت ايندر غير  .آن بندر رشد كند بهكشتي  تقاضاي ورودمشخص از  فاصله  يكبا بندر بايد  ظرفيتدر پي دارد، بنابراين را عواقب مهمي 

اگر تقاضاي وارده به بندر بيش از ظرفيت پذيرش كشتي  د.شوبا خواب سرمايه مواجه مي بندر باشد،از تقاضاي وارده  تربيشبسيار  سازي ظرفيتآيد. اگر مي وجود به

اي بين . اگر رابطهگرددمي فوق شدهتمام هزينه هاي غيرمستقيم بابار از كانال ناشي از حمل مجدد اين امر منجر به از دست دادن مشتري، هزينه ،در بندر باشد

هاي لجستيكي  فعاليت زمينهشود و در سازي نيز مشخص ميظرفيتگذاري و آيد نياز سيستم به سرمايه وجود بهبارگيري در بنادر  و ظرفيت بنادر و تقاضاي تخليه

كمتر  با هزينهزمان،  ترين سريعشود. آنچه در مباحث لجستيكي يا مديريت زنجيره تأمين مهم است اين است كه كاال در تأخير ايجاد نمي يو تأمين نيازهاي داخل

 و ايمني بيشتر به مقصد برسد.



 

 مباني نظري و ادبيات موضوع 1-1

با توجه به اينكه مدل . باشد تحت تأثير نوسانات جريان تجاري در بنادر ميكامال  كهاست  ونقل حملزيرساخت  ،ثر از جريان تجاريأمت هاي زيرساختيكي از 

  شود. بررسي مي تقاضاي خدمات بندري، ابتدا پردازد ميتحقيق حاضر به بررسي تقاضاي ورود كشتي به بنادر 

عادي مقدار  يا خدمات درآمد و... است. براي كاال طبق نظريه تقاضا، تقاضاي كاال و خدمات تابعي از قيمت كاال و خدمات، قيمت كاال و خدمات جانشين،

متقاضي  عنوان بهخدمات بندري و صاحب كاال را  كنندهبنگاه عرضه عنوان بهاگر بندر را  ).1376 فرگوسن،( كندمعكوس تغيير مي طور بهتقاضا همواره با قيمت 

 .شود مي ارائه او به بندر سوي از ،تعرفه ساير بنادر رقيبتأثير تحت خدماتي است كه  عوامل مؤثر بر تقاضاي صاحب كاال قيمت ازجملهخدمات بندري فرض كنيم، 

بنادر جنوبي كشور  .باشد مي جانشين خدمات آن بندرقيمت خدمات  نيزكند و بابت تخليه و بارگيري دريافت مي اي كه بندر از صاحب كاالتعرفه شاملاين قيمت 

ها چندجانبه رقابت بين بنگاهكنند. در بازارهاي انحصار عمل مي چندجانبهيك بازار انحصار  صورت  بهخدمات در رقابت با يكديگر  كنندههاي عرضهبنگاه عنوان به

 هايي غير از رقابت قيمتي را به خود بگيرد.گونهتواند طور عمده مي  به

ها هماهنگ باشد و با يكديگر رفتار اقتصادي بنگاه )1تصور است. ( قابل هابنگاهسوي و نوع رفتار اقتصادي از د ،چندجانبه انحصار بازار دركلي طور به  

ا غيرهمگن عرضه كنند. از توانند دو نوع كاال يا خدمات همگن يها مي. در اين نوع بازار بنگاهها هماهنگ نباشدار اقتصادي بنگاهرفت )2( و داشته باشندهمكاري 

دهند. اين همكاري و  ارائه مي غيرهمگندهند و خدماتي باشند رفتاري هماهنگ از خود بروز ميمديريت دولتي يعني سازمان بنادر ميكه بنادر كشور زير نظر  آنجا

ها ناقص همكاري و هماهنگي بين اين بنگاه ،گردد. به عبارتيمختلف منجر مي هاي حالتها در هاي ضمني بين بنگاههاي اقتصادي به توافقهماهنگي بين بنگاه

 درشده توسط هر بنگاه را بگيرد تواند شكل توافق بر روي يك قيمت يكسان براي هر نوع از خدمت ارائههاي اقتصادي در اين اوضاع مياست. همكاري بنگاه

ر از فروش قابت براي كسب سهم بيشتبازارها ر گونه  اينقيمتي از نوع افزايش مرغوبيت و كيفيت همواره وجود خواهد داشت. در  هاي غير امكان رقابت هحاليك

تابع  خدمات است. كيفيت ارائه بهبودگيرد قيمتي پيش ميبندر روشي را كه براي رقابت غير ).1370 (جعفر عبادي، گيرد ميقيمتي به خود همواره شكل رقابت غير

𝑁𝑖ت صور به توان مي ،با فرض فضاي انحصار چندجانبهرا تقاضاي ورود كشتي به بندر  = 𝑓(𝑡𝑖 , 𝑡𝑗, 𝑠𝑖 , 𝑠𝑗 ,𝑄)  در نظر گرفت كه در آنNi كشتي تعداد 

 نماد اندازه بازار است.  Qدر بندر و  شده ارائهشاخص كيفيت خدمات  i ،siه خدمات بندر ئميزان تعرفه ارا tiاست و  iبه بندر  واردشده

تيموتي،  همانند مطالعهدادند و  ارائه و بسط كنند ميهايي كه در بازارهاي انحصار چندجانبه فعاليت  براي بنگاهرا مدلي  ،2013بالچ و همكاران، در سال 

 . تابعي پيوسته از اندازه بازار است يها در چنين بازار تقاضاي بنگاهه اين نتيجه رسيدند كه ب، 1992

به ر كانتينري ساحلي ايالت متحده نقل چندوجهي براي بنادوسازي حملشبيهاي تحت عنوان مدل در مقاله، 2002در سال  گريگالوناس مايفنگ لو و توماس

كاال مسيري را انتخاب  رستندهكه ف تحقيق آنها اين بود هاي رض. يكي از فپرداختند متحده اياالتبندر كانتينري  14سازي تقاضاي بندر كانتينري براي شبيه

، د. عواملي چون تغيير مبدأبيني شبندر پيش اضاي ساالنهحداقل هزينه تق ،مقصد را حداقل كند و از طريق انتخاب مسيرنقل از مبدأ تا وكل حمل كند كه هزينه مي

 خدمات يك بندر مؤثر باشد. تقاضاي برتواند هاي مختلف بنادر مينقل و قابليت دسترسي و هزينهوسرعت وسايل حمل

اي چگونگي تأثير ا استفاده از مدل لجيت آشيانهب »تقاضا براي خدمات ورودي به بندر كانتينري« با ناماي در مقاله، 2009اندرسون و همكاران در سال 

نقل و وحمل جديد بر انتخاب بندر توسط شركت هاي نامه آيينتأثير  بندر، هاي مينان خدمات بندري ناشي از تصميمتغييرات در هزينه، زمان كشتيراني و قابليت اط

 .بررسي كردند را بخش كشتيراني كانتينرينيز رفاه اقتصادي ناشي از 

هايي از كشش صادرات كانتينري از مبدأ بندر تخمين» كانتينر و حركات كشتي در ميان بنادر استراليا« با ناماي در مقاله، 2008ليوبولوا و همكاران در سال 

نشان داده شد  در اين پژوهش. دادندبه مقصد بندر استراليا را ارائه  كانتينري غيرتراليا و كشش واردات كانتينري و طرف تجاري اس منطقه 13استراليا به هر يك از 

تابعي از نرخ دالر  به اين بندر غيركانتينريو واردات كانتينري و  باشد ميناخالص داخلي و نرخ ارز  تابعي از توليد به اين بندر كانتينري غيرصادرات كانتينري و كه 

 .باشد ميامريكا به ازاي هر دالر استراليا و حجم تقاضاي نهايي در بنادر استراليا 

 و بيني ظرفيت تخليهبه پيش» سال آينده 10عنوان نقش بنادر ايران در منطقه و جهان در «با  1384سازمان بنادر و كشتيراني نيز طي گزارشي كه در سال 

بيني سهم بار احتمالي براي پيش پردازد. در اين گزارش از مدل جاذبهمي بينانه خوشو  بينانه خوشو نسبتاً  قبول قابلدر سناريوي حداقل بارگيري بنادر ايران 

در نظر  ،كشورهااست كه در آن تقاضاي ورود بار تابعي از جمعيت و توليد ملي شده  و درياي عمان به تفكيك نوع كاال پرداخته فارس خليجشده به بنادر جذب

 است. شده گرفته



 

 روش تحقيق  -2
 دوين مدلت 1-2
به اين معادالت الگو . شدسيستمي از جريان تجاري و تقاضاي ورود كشتي به بندر تدوين  يك مدلبر مبناي ادبيات موضوع و مطالعات پيشين در تحقيق حاضر  

 طور بهها سري زماني مربوط به داده اند.آورده شده 1376مي متغيرها به ثابت سال مات اند.كار رفته صورت لگاريتم طبيعي به بهدر آن متغيرها صورت است كه 
متغيرها  تماميو به آخر نماد  انجام شدها تعديل فصلي داده و براي رفع نوسانات فصلي كليه باشد مي 1389تا فصل دوم سال  1381فصلي و از فصل اول سال 

 .است )1( جدول به شرح الگو معادالتتبعي فرم  .شداضافه  sa حروف
 

 ): فرم تبعي معادالت الگو1جدول (
 معادله نام معادله

 X$nosa=f(gdpkmsa, erfsa*pxsa/pdsa) عرضه صادرات

 M$sa=f(rgdpsa, x$ogsa, erfsa*cpiwsa/pdsa) تقاضاي واردات
 Tnjisa=f(ptifisa, tnjmsa, tnjxnosa)        i=fkh,fm,co,g تقاضاي ورود كشتي به بندر شهيد رجايي

 Tnjxnosa=txpvsa*x$nosa Tnjmsa=Tmpvsa* m$sa روابط اتحادي

 نام متغيرها
• X$nosa :صادرات غيرنفتي برحسب ميليون دالر 
• gdpkmsa: معدنوافزوده بخش كشاورزي و صنعت مجموع ارزش 
• erfsa: نرخ ارز صادراتي 
• pxsa: شاخص بهاي كاالي صادراتي 
• pdsa :شاخص بهاي كاال و خدمات 
• M$sa :برحسب ميليون دالر تقاضاي واردات كاال 
• x$ogsa: گاز درآمد ارزي حاصل از صادرات نفت و 
• Rgdpsaتوليد ناخالص داخلي برحسب ميليارد ريال : 
• Tnjmsaتناژ واردات كاال : 
• Tnjxnosaتناژ صادرات غيرنفتي كاال : 
• Txpvsa كاالي صادراتي غيرنفتي: معكوس شاخص متوسط ارزش هر تن 
• Tmpvsa: معكوس شاخص توسط ارزش هر تن كاالي وارداتي 
• cpiwsaشاخص بهاي كاال و خدمات خارجي : 

 
 

تابعي از نسبت شاخص عملكرد بنادر رقيب به شاخص عملكرد بندر شهيد رجايي با توجه به نوع كاال و به تفكيك نوع كاال  تقاضاي ورود كشتي به بندر) 1(

(كاالي  gخشك)،  (فله fkh. در اين قسمت چهار تابع تقاضاي ورود كشتي به تفكيك كاال است شده  گرفتهتناژ صادرات غيرنفتي و واردات كل در نظر 

 شود.) تخمين زده مي(كانتينر co(فله مايع)،   fmعمومي)،
Nisa=tnjisa/avgtbisa 

را  )tnjfkhsa, tnjgsa, tnjcosa(بارگيري در بندر به تفكيك نوع كاال  و توان ابتدا تابع تناژ تخليهبراي رسيدن به تقاضاي تعداد ورود كشتي به بندر مي

 )avgtbisa(بارگيري يك كشتي  و تناژ تخليه يبارگيري هر نوع كاال و تخليه تناژبارگيري را بر متوسط  و تخليه تناژ ،سازيدر مدل شبيه تخمين زد و سپس

هاي ورودي به اين بندر را مستقيم تابع تقاضاي تعداد كشتي طور بهتوان د يا مينموسازي هاي ورودي به بندر را شبيهتقسيم كرد تا بتوان تقاضاي تعداد كشتي

با توجه به توضيحاتي كه در قسمت مقدمه ذكر  .شد تخمين زده nfmsa)( ورودي به بندر مستقيم تعداد كشتي طور  بهدر مورد نوع كاالي فله مايع  .نمودبرآورد 

 وارداتي بارها عمدتاً است زيرا اين شده  گرفتهمايع فقط تابعي از تناژ واردات و شاخص عملكرد بندر در نظر  خشك و فله شد، تناژ تخليه و بارگيري بار فله

 .باشند مي

 روش برآورد  -2-2
بخش كشاورزي و صنعت و معدن، نرخ ارز  افزوده ارزشهاي مربوط به سري زماني متغيرهاي صادرات غيرنفتي كاال و واردات كاال، توليد ناخالص داخلي، آمار

واردات از سايت بانك مركزي ايران در قسمت نماگرهاي اقتصادي و آمار مربوط به ت غيرنفتي و ارسمي، شاخص بهاي كاال و خدمات مصرفي داخلي، تناژ صادر

اند. تهيه شده 1376ثابت سال  اتمامي اين متغيرها بكه . الزم به ذكر است استخراج شده استسايت مركز آمار ايران  ازو خدمات مصرفي  هاشاخص بهاي كاال

با كشورهاي اندونزي و روسيه و چين  OECDي مصرفي كشورهاي عضو هانگين موزون شاخص بهاي كاالو خدمات مصرفي خارجي از ميا هاشاخص بهاي كاال



 

مربوط به شاخص قيمت كشورهاي  هاي و آمار و داده شدشورهاي نامبرده در نظر گرفته ميانگين، درصد تجارت ايران با ك آيد. وزن در محاسبهمي دست بهو هند 

بارگيري به تفكيك نوع كاال و شاخص عملكرد بنادر از سايت سازمان بنادر و دريانوردي  و . آمار مربوط به تناژ تخليهاست استخراج شده OECDنامبرده از سايت 

 است. هشداستخراج جمهوري اسالمي ايران  و

 ARDLروش و  انباشتگيهم روشاز  مدل بلندمدت ضرايباز  تورش بدون نسبتاً برآوردهاي منظور به و موردمطالعه نمونه حجم به توجه با مطالعه اين در

از معيار شوارتز بيزين  . معموالًشودزا تعيين  زا و برون هاي بهينه تمامي متغيرها، اعم از درون، پس از تصريح مدل، بايد تعداد وقفهARDL. در روش استفاده شد

)SBC( الگو،  اقتصادسنجيكند. پس از تصريح شكل بهينه هاي كمتري استفاده ميزيرا اين معيار از وقفهشود، هاي بهينه الگو استفاده ميبراي تعيين تعداد وقفه

بعد، وجود يا عدم وجود ارتباط تعادلي  . در مرحلهباشند مدت ميمدل در كوتاه دهنده پوياييشود. اين ضرايب نشانبرآوردي از ضرايب متغيرهاي الگو ارائه مي

تعادلي  مدت برآورد شده، به سمت رابطهپوياي كوتاه هدف در اين مرحله، آزمون اين نكته است كه آيا رابطه واقع  درشود. لگو بررسي ميبلندمدت بين متغيرهاي ا

 ARDLروش  شود. دراست استفاده مي توسط بنرجي، دوالدو و مستر، ارائه شده 1992كه در سال  tبلندمدت گرايش دارد يا خير؟ براي اين آزمون، از آماره 

انباشتگي بين متغيرها، را برآورد نمود، به اين ترتيب كه پس از آزمون هم ARDLدر روش  شده انتخابمربوط به الگوي  )ECM( خطايتوان مدل تصحيح  مي

شود، سپس به يك متغير توضيحي، در كنار تفاضل مرتبه اول ساير متغيرها قرار داده مي عنوان بهزماني  انباشتگي با يك وقفهجمله خطاي مربوط به رگرسيون هم

شده براي تخمين تابع تقاضاي ورود كشتي به بندر، با استفاده هاي پوياي طراحيجهت برآورد مدل). 1378(نوفرستي،  گرددضرايب برآورد مي OLSكمك روش 

 استفاده شد. 1389تا  1381 بازه زمانيها در هاي زماني فصلي مربوط به متغيرهاي مدل ريو س Eviewsافزارهاي از نرم ARDLاز روش 

ارائه  ARDLمختصر بيان و پس از بررسي پايايي متغيرها، نتايج تخمين مدل با استفاده از روش  طور  به ARDLدر اين قسمت مباحثي در مورد روش 

 صورت زير است: هو شكل عمومي آن براي حالت دو متغير ب گرفته شكلرهيافت پويا  اساس بر ARDL شود. الگويمي

𝑌𝑇 = 𝑎0 + ∑ 𝑎𝑗𝑦𝑡−𝑗 + ∑ 𝐵𝑖𝑥𝑡−𝑖 + 𝑣𝑡
𝑞
𝑖=1

𝑝
𝑗=1                                                                                           )1(  

اين است كه عالوه  ARDLهاي مدل وقفه خودش است. از ويژگيير باوقفه متغير توضيحي و مقادباوابسته تابعي از مقادير سطح و متغير ) 1(در اين مدل  

آورد تا آزمون ريشه واحد فرضيه صفر عدم وجود معتبري از آن، اين امكان را فراهم مي t بلندمدت، به همراه آماره بر ارائه برآورد بدون تورش از پارامتر رابطه

ه آزمون ب كمتر از يك باشد. نحوه )i=1….p(ها  aiاست كه مجموع  سمت تعادل بلندمدت گرايش يابد، الزمالگوي پويا به  . براي اينكهمگرايي نيز انجام شوده

 شود.محاسبه و با كميت بحراني بنرجي، دوالدو و مستر مقايسه مي) 2( را از طريق رابطه t ين ترتيب است كه آمارها

T=∑𝑎𝑖 − 1/∑𝑠𝑒𝑎𝑖^                                                                                                                                )2(  

 همگرا نيستند.متغيرها  صورت اينتعادلي بلندمدت است. در غير  تر باشد، مدل برآورد شده داراي رابطهاز كميت بحراني بزرگ شده محاسبه t اگر آماره

هاي زماني قبل از هر چيز بايد در مورد باور غالب در مورد بسياري از متغيرهاي سري زماني در اقتصاد اين است كه پايا نيستند. در استفاده از متغيرهاي سري

روشن شود. در ابتداي برآورد مدل با استفاده از آزمون ديكي فولر، پايايي متغيرها به شرح  وضعيت پايايي و يا عدم پايايي آنها پايايي متغيرها اطمينان حاصل شود و

 :گرفتقرار  بررسي مورد )2جدول (
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 هاآزمون ديكي فولر پيشرفته در سطح داده): 2( جدول

 حالت تابع نام متغير
T, C 

 آماره
 آزمون

 كميت
 %5  حرانيب

 تابع حالت تفاضل مرتبه اول
T,c 

آماره 
 آزمون

كميت 
 %5بحراني 

 نتيجه

Log (x$nosa) t,c -3.211 -3.553 Dlogx$nosa 0,c -6.233 -2.957 I(1) 
Log (gdpkmsa) T,c -3.931 -3.553     I(0) 

Log 
(erfsa*pxsa/pdsa) 0,c -1.466 -2.95421  

Dlog 
(ersa*pxsa/ppisa) 0,c -4.253 

-2.957 
  

I(1) 

Log 
(erfsa*cpiwsa/pdsa) T,c 2.125- -3.559 

  
Dlog 

(ersa*pxsa/pdsa) 0,c -3.475 
-2.957 

 
 

I(1) 

Log (x$ogsa) 0,c -1.837 -2.954  0,c -5.277 -2.957 I(0) 
Log (rgdpsa) T,c -2.628 -3.553 Dlog (rgdpsa) 0,c -6.431 -2.960 I(1) 
Log (tnjfksa) T,c -6.016 -3.553     I(0) 
Log (tnjgsa) 0,c -5.656 -2.954     I(0) 
Log (nfmsa) T,c -7.950 -2.960     I(0) 
Log (tnjcosa) T,c -2.641 -3.574 Dlog (tnjcosa) 0,c -5.101 -2.966 I(1) 
Log(ptifksa) t,c -4.077 -3.553     I(0) 
Log(ptifmsa) T,c -5.673 -3.553     I(0) 
Log (pticosa) 0,c -8.817 -3.553     I(0) 
Log (ptigsa) 0,c -4.11 -2.954     I(0) 
Avgtbfksa 0,c -4.534 -2.954     I(0) 
Avgtbgsa 0,c -1.051 -2.954 D (avgtbgsa) 0,c -6.145 -2.957 I(1) 

Log (tnjxnosa) T,c -3.029 -3.553 Dlog (tnjxnonsa) 0,c -6.702 -2.957 I(1) 
Log (tnjmsa) T,c -6.042 -3.553     I(0) 

 

بوده،  I(0)يا  I(1)يك  دهد كه تمامي متغيرها جمعي از مرتبهمي نشان) 2( در جدول يافته تعميمديكي فولر  آماره آزمون با مقدار بحراني آماره مقايسه

 معادالت بدون ايراد است. باشند، در همه I(0), I(1)آن بايد متغيرها  كه در ARDLاستفاده از روش  بنابراين

 برآورد مدل  -3-2
 ARDLمدت توابع به روش كوتاه برآورد رابطه

1) LOG(X$NOSA)=-3.66136399819+0.946279129708*LOG(GDPKMSA) 
+0.936013194762*LOG(ERFSA*PXSA/PDSA)-
0.8311997838*LOG(PXSA(1)*ERFSA(1)/PDSA(1))+0.0340657238555*@TREND+0.27675755*D87Q2+ 
0.293217376149*D85Q1 

 R^2=0.96   DW=1.36 
2) LOG(M$SA)=1.6408370559+0.258422534336*LOG(X$OGSA)+0.91870537565*LOG(RGDPSA) - 

0.689062280347*LOG(ERFSA*CPIWSA/PDSA) 
 R^2=0.94  DW=1.6                                  
3) LOG(TNJFKSA)=0.730438028431+0.0279097148584*LOG(PTIFKSA)+ 

0.309758721919*LOG(PTIFKSA(1))+0.617770496736*LOG(TNJXNOSA)-
0.379208649035*LOG(TNJXNOSA(1))+0.315547175252*LOG(TNJMSA)+ 0.301013081247*LOG(TNJMSA(1)) 
- 0.381206240359*D81Q2 

R^2=0.95       DW=2.29 
4) LOG(NFMSA)=-5.67819560893+0.220023773548*LOG(PTIFMSA)+ 

0.145859163108*LOG(PTIFMSA(1))+0.486111182008*LOG(TNJMSA)+ 0.766682942307*D84Q1+  
0.626634618123*D81Q3Q4 
 R^2=0.73      DW=2.3 
5) LOG(TNJGSA)=3.92997751715+0.344322775656*LOG(PTIGSA)+0.511535900022*LOG(TNJMSA)+1.6762789

7003*LOG(TNJXNOSA)-1.56289034576*LOG(TNJXNOSA(1))-0.674164354067*D84Q4-
0.75487341828*D8889 + 0.475267891038*D8788 

R^2=0.79    DW=1.75 



 

6) LOG(TNJCOSA)=-2.42390135292+0.68668280841*LOG(TNJCOSA(1)) 
+0.0563377948648*LOG(PTICOSA)+0.172500758127*LOG(TNJXNOSA)+ 
0.0159427668665*LOG(TNJMSA)+0.261195521775*LOG(TNJMSA(1))-0.151524368888*D87Q4-
0.115763446379*D89Q1Q2-0.1109134*D85Q3+ 0.124839659047*D83Q1Q3 

 R^2=0.99               DW=1.5 
 و در آن باشد مي خوبي به دهنده برازش مدلكه نشان R2=0.97 مقدار آماره، آمده دست  بهصادرات  ي عرضهيبه طور مثال با توجه به نتايج الگوي پويا

صادرات،  خطاي الگوي پوياي توابع عرضه مربوط به جمله انجام شده هايدهند. آزمون متغير وابسته را توضيحاز تغييرات % 96اند متغيرهاي توضيحي توانسته

نشان از عدم وجود خودهمبستگي، واريانس ناهمساني و  اي ورود كشتي به تفكيك نوع كاال،هر دالر، توابع تقاضتقاضاي واردات، تناژ صادرات و واردات به ازاي 

جمعي بين  وجود يا عدم وجود هم شود فرضيهتوزيع خطاي نرمال است. حال كه از اعتبار مدل اطمينان حاصل كرديم بايد با انجام آزموني كه در زير بيان مي

بارگيري  و توابع تناژ تخليهصادرات غيرنفتي، تقاضاي واردات كل و  متغير وابسته در معادالت عرضه م وجود وقفهكنيم. با توجه به عدبررسي مي متغيرهاي الگو را

بلندمدت بين متغيرهاي الگو  شود و رابطهجمعي رد مي عدم وجود همبر صفر مبني  مايع ورودي به بندر فرضيه فلههاي خشك و كاالي عمومي و تعداد كشتي فله

، دوالدو و مستر بنرجيتوسط  شده ارائهبا توجه به كميت بحراني  .است شده محاسبه -84/4برابر  t وجود دارد. براي تابع تقاضاي ورود كشتي كانتينري مقدار آماره

تعادلي بلندمدت بين  شود و رابطهصفر رد مي فرضيه بنابراينتر است مطلق اين كميت بحراني بزرگدست آمده براي توابع از لحاظ قدرمطلق از قدر هب t آماره

بارگيري به تفكيك نوع كاال، ضريب نسبت شاخص عملكرد بنادر رقيب به شاخص عملكرد بندر  و در تمامي توابع مربوط به تناژ تخليه دارد. دمتغيرهاي الگو وجو

خشك و مايع و كاالي عمومي و كانتينر به ازاي هر تن  زمان حضور كشتي براي هر نوع كاال اعم از فلهيعني هرچه  ؛باشند مي دارشهيد رجايي مثبت و معني

افزايش خواهد يافت. ضريب  شهيد رجاييبندر خشك در  بارگيري فله و افزايش يابد، تناژ تخليه شهيد رجاييدر بنادر رقيب نسبت به بندر بارگيري  و تخليه

هر چه تناژ وارداتي و تناژ صادراتي افزايش  به عبارتي ؛باشد ميدار مثبت و معنيود كشتي، توابع تقاضاي ور كل و صادرات غيرنفتي در كليهات لگاريتم تناژ وارد

 بارگيري براي هر نوع كاال افزايش خواهد يافت. و يابد تناژ تخليه

 يم داشت:ايويوز براي تخمين آن استفاده شده اشاره خواه افزار نرمكه از توابع  الگوي تصحيح خطاي كليه حال به
1) D(LOG(X$NOSA))=0.0345820502892+0.843351688979*D(LOG(GDPKMSA))+0.884192602914*D(LOG(ERFSA

*PXSA/PDSA))+0.249391123573*D(D87Q2)+ 0.308078304621*D(D85Q1) - 0.808699575222*ECMX$(1) 
 R^2=0.59      DW=1.66 
2) DLM$SA=-0.00279075699925+0.198069628528*DLX$OGSA+ 

2.00251426126*DLRGDPSA+0.323405666189*DLECPSA-
0.970842612189*ECMM$(1)+0.233498479566*D83Q3+ 0.17901755897*D85Q2 

 R^2=0.72        DW=1.53 
3) D(LOG(TNJFKSA))=-0.000532747845875+ 

0.00228100371866*D(LOG(PTIFKSA))+0.673811035705*D(LOG(TNJXNOSA))+0.298654845881*D(LOG(TNJ
MSA))-0.438161306916*D(D81Q2)-1.09509525405*ECMFKH(1) 

 R^2=0.82      dw=2.04 
4) D(LOG(NFMSA))=0.00391525303565+0.213280261754*D(LOG(PTIFMSA))+ 

0.295913263771*D(LOG(TNJMSA))+0.801011261509*DD84Q1+ 0.542341799562*DD81Q3Q4 –  
1.02458710649*ECMFM(1) 
 R^2=0.79       dw=2.26      
5) D(LOG(TNJGSA))=0.00557264027633+0.26316429317*D(LOG(PTIGSA))+0.356038269573*D(LOG(TNJMSA))

+1.62379882936*D(LOG(TNJXNOSA))-0.641468757185*D(D84Q4)-0.498892787755*D(D8889)+ 
0.507090621518*D(D8788)-0.856702882698*ECMG(1)-0.483847294479*D81Q3 

 R^2=0.92          DW=2.29 
6) D(LOG(TNJCOSA))=-0.000769720061658+ 

0.0499119600029*D(LOG(PTICOSA))+0.164978770561*D(LOG(TNJXNOSA))+0.021497680377*D(LOG(TNJM
SA))-0.143683453524*D(D87Q4)-0.126087569323*D(D89Q1Q2)-
0.119515265286*D(D85Q3)+0.124069177408*D(D83Q1Q3)-0.326272799477*ECMCO1(1) 



 

R^2=0.68         dw=1.42 
دهد  و اين نشان ميدار است و معني -80/0معادل  صادرات غيرنفتي مدت عرضهتصحيح خطاي تابع پوياي كوتاه شود ضريب جملهكه مشاهده مي طور نهما

خطا براي الگوي  شود. همچنين ضريب جملهصادرات غيرنفتي براي رسيدن به تعادل بلندمدت تعديل مي مدت عرضهاز عدم تعادل كوتاه 80/0هر دوره كه در 

درصد  95و در سطح  -32/0، -85/0، -09/1، -97/0خشك و كاالي عمومي و كانتينر به ترتيب  بارگيري فله و تصحيح خطاي تقاضاي واردات كاال و تناژ تخليه

 دار است.درصد معني 95و در سطح  -02/1مايع  دار است و مقدار اين ضريب براي الگوي تصحيح خطاي تقاضاي ورود كشتي فلهمعني

 سازي مدل شبيه -4-2
1Fتعريف ايكاف اساس برسازي تعاريف زيادي شده است. از شبيه

ها گويند. به عبارتي مدلسازي ميواقعيت را شبيه جاي بهاستفاده از مدل براي كسب تجربه « 1

تعريف  اساس برترين تعريف را شانون ارائه داده باشد. اما شايد گسترده ؛»سازي تقليد يا بدل واقعيت با استفاده از مدل استنمايش سيستم واقعي هستند و شبيه

2Fشانون

يا ارزيابي  پي بردن به رفتار سيستم هدف باهايي با اين مدل كه طراحي مدل از سيستم واقعي و انجام آزمايش فرايندسازي عبارت است از شبيه« 2

 .»گيردگوناگون براي عمليات سيستم صورت مي هاي استراتژي

مدت مربوط به هريك از توابع تصحيح خطا و الگوي پوياي كوتاه شود سپس معادالت مربوط به جملهجداگانه تخمين زده مي طور  به موردنظرابتدا معادالت 

سازي سازي خواهيم كرد و پس از شبيهصادرات غيرنفتي و تقاضاي واردات و تقاضاي ورود كشتي چهار نوع كاال را در قالب يك دستگاه معادالت شبيه عرضه

ترتيب   به اين ،گيردمورد مقايسه قرار مي 1389تا  1381هاي  ارقام واقعي موجود در طي سالسازي در مورد متغيرهاي مؤثر با مدل، ابتدا ارقام حاصل از شبيه

 گردد.رفتاري كه در ادامه به آن اشاره خواهد شد ميسر مي امكان آزمون اعتبار سنجي

 )base lineسناريوي صفر يا ( سازي و تعيين اعتبار آناول شبيه مرحله: 6-1

هاي وارده به تيتقاضاي كل كش درنهايت) و x$nosa m$sa, nfkhsa, nfmsa, ncosa,ngsa(الگو  صفر متغيرهاي وابسته در معادالت در سناريوي

كه مدل گيريم شود. اگر روند متغيرها شبيه چيزي باشد كه در واقعيت بوده نتيجه ميسازي ميهاي موجود شبيهبا استفاده از داده )nshipsa( شهيد رجاييبندر 

هاي وارده به بندر از كشتي جمع تعداد) از حاصلnshipsa( هاي وارده به بندر شهيد رجاييكند. تعداد كل كشتيتقليد مي خوبي بهساز موجود، دنياي واقعي را  شبيه

) ncosa(ها از نوع كانتينر ) با تعداد كشتيngsa( ها از نوع كاالي عمومي) با تعداد كشتيnfmsa( مايع ها از نوع فله) با تعداد كشتيnfkhsa( خشك نوع فله

 است. آمدهل سازي در شكدست خواهد آمد. نتيجه شبيه هب

 
 تقاضاي ورود كشتي به بندر شهيد رجايي شدهسازي و مشاهده): فرايند شبيه1شكل (

 
 

 تجزيه و تحليل دادها -3

                                                             

1. ackoff 
2.shannon 
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-در ميان شاخصشده، وجود دارد. سازي شده با مقادير مشاهدهآزمون نزديك بودن مقادير شبيههاي كمي متعددي براي د نموداري، شاخصفرايناز  نظر صرف

شده به مشاهدات واقعي، شاخص تيل است كه فرمول سازي ترين شاخص ارزيابي ميزان نزديك بودن ارقام شبيههاي متعدد، پركاربردترين و به طور نسبي كامل

 آن به صورت زير است: محاسبه

𝑢 = �
∑ (𝑠𝑡 − 𝐴𝑡)2𝑛
𝑖=1
∑ 𝐴𝑡2𝑛
𝑖=1

2
 

تواند تغيير يابد و هر نهايت ميتيل بين صفر تا مثبت بي uمتغير است. شاخص  شدهنماد مقدار مشاهده A ومتغير  سازي شدهنماد مقادير شبيه s آن دركه 

ع تقاضاي ورود كشتي به شاخص براي تابع نهايي موردنظر (تاببيني بيشتر الگو است. عدد اين قدرت پيش تر شود نشانهتيل به عدد صفر نزديك uچه شاخص 

 2/0تيل براي تابع كل تقاضاي ورود كشتي به بندر از  uشود شاخص كه مشاهده مي طور همان. است شدهمحاسبه  087/0) معادل nshipsa) (شهيد رجاييبندر 

معتبر بودن الگوي  دهندهشده نشانحركت متغيرهاي مشاهده فرايندشده در  زيساو به صفر نزديك است. اين شاخص در كنار حركت مقادير شبيه تر كوچك

 است. شده طراحي

 سناريوي اول -1-3
 غيرنفتي بر تقاضاي ورود كشتي به بندر صادراتدرصدي  8بررسي شوك 

است.  درصد داشته 8معادل  طور متوسط رشد فصلييعني به  ؛است بودهدرصد در سال  30هاي اخير رشد صادرات غيرنفتي در كشور به طور متوسط در سال

هاي درصدي به صادرات غيرنفتي وارد آيد، اثر اين سياست بر متغير تعداد كشتي 8 شوك 1385شود كه از سال يك سياست فرض مي عنوان بهدر اين قسمت 

 شود.بررسي مي 1389تا فصل دوم سال  1385زماني  وارده به بندر شهيد رجايي در بازه

 
 شهيد رجايير تقاضاي ورود كشتي به  بندر صادرات غيرنفتي ب %8اثر افزايش : )2شكل (

 

شود و از انتهاي سال ميي ورود كشتي به بندر شهيد رجايي شود سياست افزايش صادرات غيرنفتي باعث افزايش تقاضاديده مي 2كه در شكل  طور همان

 يابد.تقاضاي ورود كشتي افزايش مي سازي شبيه 1389تا انتهاي فصل دوم  1385

 دوم يسناريو -2-3
 بررسي شوك وارداتي بر تقاضاي ورود كشتي به بندر: 

 2درصد برخوردار بوده است يعني داراي متوسط رشد فصلي  6 متوسط از متوسط رشد ساالنه طور به، واردات كاال هاي اخيررشد واردات كاال در سالبا بررسي 

هاي وارده به وارد شود، اثر اين سياست بر تعداد كشتي 1385درصدي به واردات كاال از سال  2شود اگر شوك فصلي در اين قسمت فرض مياست.  درصد بوده

 .شودبررسي مي 1389 سال تا فصل دوم 1385 سال زماني بندر شهيد رجايي در بازه
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 درصدي تقاضاي واردات كاال بر تقاضاي ورود كشتي به بندر شهيد رجايي 2افزايش  اثر :)3شكل (

 

كشش تقاضاي ورود كشتي به بندر شهيد  سياست افزايش تقاضاي واردات باعث افزايش تقاضاي ورود كشتي به بندر شهيد رجايي خواهد شد. نتيجه محاسبه

از يك بودن كشش تقاضاي ورود  تر بزرگصفر مبني بر  فرضيه بنابرايناز يك شده است.  تر كوچكصادرات غيرنفتي و تقاضاي واردات  رجايي نسبت به عرضه

ي ورود بر تقاضا توليد ناخالص داخلي و درآمد نفتيصادرات و واردات از كانال متغيرهاي كالن اقتصادي نظير نرخ ارز،  كه از آنجاييشود. كشتي به بندر رد مي

 ضاي ورود كشتي پرداخته خواهد شد.كشتي به بندر مؤثر است در ادامه به بررسي اثر افزايش نرخ ارز، توليد و شوك درآمد نفتي بر تقا

 سناريوي سوم -3-3
 

 
 ورود كشتي به بندر شهيد رجايي درصدي نرخ ارز بر تابع تقاضاي 5): اثر افزايش 4شكل (
 تأثير نرخ ارز بر عرضه صادرات غيرنفتي و واردات كل) زمان مهگرفتن  در نظربا (

 

يابد، اما در ابتدا شدت اثرگذاري افزايش نرخ ارز بر صادرات غيرنفتي افزايش و واردات كل كاهش مي غيرنفتيشود با افزايش نرخ ارز، صادرات مشاهده مي

اثر شوك ارزي بر كاهش تقاضاي واردات بيشتر از اثر اين شوك بر افزايش صادرات بيشتر بوده و باعث افزايش تقاضاي ورود كشتي به بندر شده است و سپس 

دست آمده است و نوسانات جريانات تجاري به بندر نسبت تغييرات نرخ   هتر از يك ب غيرنفتي است. ميزان كشش تقاضاي ورود كشتي نسبت به نرخ ارز نيز كوچك

 ارز ناچيز است.

 چهارم يسناريو -3-3
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 درصدي بر توليد ناخالص داخلي 4): اثر شوك 5(شكل 

 

درصدي در توليد ناخالص داخلي و به دنبال آن افزايش صادرات و واردات تقاضاي ورود كشتي به بندر شهيد  4توان دريافت با ايجاد شوك مي) 4( شكلاز 

 دست آمده است.  هكشش و كمي بيشتر از يك ب داخلي بارجايي نيز افزايش خواهد يافت و تقاضاي ورود كشتي به بندر نسبت به توليد ناخالص 

درآمد  پايين آن نسبت به پذيري كششتي و تقاضاي ورود كشتي به بندر بيانگر اثر مثبت شوك بر تقاضاي ورود كشبر درآمد نفتي  شوك بررسي اثرهمچنين 

 نفتي بوده است.

 گيري نتيجه  -4
مركز صادراتي و وارداتي استفاده  ترين بزرگعنوان سازي تقاضاي ورود كشتي به بندر شهيد رجايي بهشبيهدر پژوهش كنوني از يك دستگاه معادالت براي 

صادرات غيرنفتي و تقاضاي واردات كل و تابع تقاضاي  قرار گرفت. تمامي معادالت الگو كه شامل تابع عرضه موردبررسيو تأثير تحوالت اقتصاد كالن ايم  نموده

هاي گسترده با وقفه خودرگرسيونو به روش  1389تا فصل دوم  1381هاي سري زماني فصلي از سال كمك داده كشتي به تفكيك نوع كاال است، به ورود

)ARDL( اي . پس از برآورد معادالت بلندمدت و آزمون صحت اعتبار آنها و برآورد معادالت تصحيح خطاست شدهجمعي برآورد  شناسي همدر چارچوب روش

سازي به بررسي نتايج حاصل از اثرات شوك صادرات غيرنفتي و واردات كل مدت و جمالت خطاي بلندمدت، با همگام كردن معادالت در قالب الگوي شبيهكوتاه

ادرات غيرنفتي و ص . نتايج حاكي از آن است كه كشش تقاضاي ورود كشتي به بندر شهيد رجايي نسبت به عرضهاست شدهدر سناريوهاي مختلف پرداخته 

كشتي نسبت به صادرات غيرنفتي و  وروداز يك بودن كشش تقاضاي  تر بزرگفرضيه صفر مبني بر بنابراين است،  از يك شده تر كوچكتقاضاي واردات كاال 

ها و تحوالت گذاريتوان تأثير سياسترجايي ميبيني تقاضاي ورود كشتي به بندر شهيد و پيش شده ارائهسازي الگوي . با استفاده از شبيهاست شدهواردات كاال رد 

تجهيزات  ،شده بيني پيشاقتصاد كالن از قبيل تغييرات در نرخ ارز و رشد اقتصادي و درآمدهاي نفتي را بر تقاضاي خدمات بندري بررسي كرد و متناسب با تقاضاي 

 فرايندبارگيري و  و ها در لنگرگاه جلوگيري كرد و به عمليات تخليهزمان انتظار طوالني كشتي توان از ايجادمي شده انجامبيني و امكانات بندر را توسعه داد. با پيش

استفاده كنند. در بحث آينده هاي  سال در ريزي برنامهنين الگويي براي بنادر بايد از چكنندگان سرعت بخشيد. عرضه و رساندن كاال به دست مصرف زنجيره

زماني  فرايندزيرا كند  سازي ظرفيتبيني آينده و متناسب با پيشخدمات بندري بايد پيشروانه عمل كند  دهنده ارائهكه يك سيستم  شود ميلجستيك گفته 

 و به ثمر رسيدن آن خواهد بود. گذاري سرمايهبلندمدت بين نقطه شروع 
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