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 چکیده
ظر اقتصادی به یکدیگر در ن یهاتیفعالو رشته  هابخشتمامی  دهنده ارتباط توانیمرا و خدمات وابسته به آن  ونقلحمل یهاتیفعال

ی در اقتصاد، هدف از این مطالعه بررس ونقلحملبا توجه به جایگاه بخش  دانست. اقتصاد کشوربر تحول  مؤثررا یکی از عوامل  آنگرفت و 

م در این راستا متغیرهای حج .باشدمیایران  یهااستانهوایی و رشد اقتصادی در  ونقلحملمیان متغیرهای  کوتاه و بلندمدت رابطه علیت

دین است. ب شدهگرفتهدر نظر  ونقلحمل بخش نماینده عنوانبه ،هوایی و تعداد مسافرین آن ونقلحملبار جابجا شده از طریق ناوگان 

 ،( DOLS) ، روش حداقل مربعات معمولی پویاهمجمعیرویکردهای  و 4831-4831 یهاسالطی  ترکیبی  یهادادهبا استفاده از  منظور

مذکور  میان متغیرهای مدتکوتاهبلندمدت و  به بررسی روابط علیت علیت گرنجر( و روش VECMالگوی تصحیح خطای برداری) مدل

 داری میان متغیرهای مذکور وجودمعنی رِعلیت گرنج مدت رابطهدر کوتاه که دهدیماست. نتایج حاصل از این تحقیق نشان  شدهپرداخته

رشد اقتصادی بیشتر از حجم  بر مسافرتعداد  متغیر مثبت یرگذاریتأثدر بلندمدت میزان  DOLSبا توجه به خروجی مدل  ندارد ولیکن

رزیابی مورد ا باشد،میبه سمت تعادل بلندمدت  مدتکوتاه سرعت تعدیلجزء تصحیح خطا که بیانگر  همچنین در این مطالعهبار است. 

 رشد اقتصادی وجود دارد. جابجا شده به سمت جم بارِحاز  طرفهکی گرنجرِ رابطه علیت دهدیمنشان  برآوردها . است قرارگرفته

 .به رشد اقتصادی است تعداد مسافرمتغیر و از سمت  هیسوکرشد اقتصادی، ی مسافر و تعداد این رابطه برای متغیر ،همچنین

 

 
 DOLS مدل؛ ECM مدل ،رشد اقتصادی ،هوایی ونقلحمل ،تحلیل علیت کلیدی: یهاواژه
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 مقدمه .7
یکی از نیازهای اولیه انسان که با توسعه اقتصادی و اجتماعی 

و امروزه جزء یکی از مظاهر تمدن به  داکردهیپی ترگستردهدامنه 

ی اقتصادی، هادگاهیداست. در  ونقلحمل مسئله، رودیمشمار 

ی آن را کالبد توسعه اعدهتا حدی است که  ونقلحملاهمیت 

ی دیگر همچون ستون فقرات توسعه تلقی و برخاقتصادی 

 ونقلحمل، رشد و توسعه اقتصادی و رسدیم. به نظر کنندیم

دارای عملکرد متقابل هستند. بدین معنی که رشد و توسعه 

 تاس یضرور ونقلحملاقتصادی در ایجاد یک سیستم مطلوب 

نیز در رشد و توسعه اقتصادی هر کشور  ونقلحملو توسعه شبکه 

 .[Saffarzadeh et al. 2016]گذارد یم ریتأث

روبنا  و زیربنا مدیریت، شامل آن جامع به معنای ونقلحمل 

 در کهیطوربه است؛ امروزی جوامع اساسی نیازهای از ناوگان(،)

 سیاسی، و امنیتی فرهنگی، اقتصادی، توان اعتالی برای کشور هر

 اولیه نیازهای از نانیاطمقابل و گسترده یونقلحمل شبکه داشتن

 ونقلحمل که هستند باور این بر برخی حتی .گرددیم محسوب

 اینکه دلیل به درگذشته است.توسعه  ابتدایی ابزارهای از

 همچون یاهیاول نیازهای تحقق برای ثانویه نیاز یک ونقلحمل

 به نحو ،آمدیم حساببه غیره و مسافرت، اشتغال تجارت،

 اقتصاد توسعه و رشد لیکن .شدینم پرداخته بدان یاستهیشا

 و هایتوانمند از بهینه استفاده برای تالش کشورها جهانی،

 جهانی یهاعرصه در رقابت افزایش و اختیار در یهافرصت

 در کاهش که مستقیمی نقش واسطهبه ونقلحمل تا موجب گشت

 افزایش تیو درنها بازار به دسترسی و تولید شدهتمام یهانهیهز

 برای مخصوصاً المللنیب تجارت عرصه در رقابت توان

 هاآنواردات(  و )صادرات خارجی تجارت حجم که کشورهایی

 و یزیربرنامه مدیریت، در رفیعی جایگاه از ،ستباال

 چنین ریتأث .گردد برخوردار تحقیقات حتی و یگذارهیسرما

 ونقلحمل به نسبت گذشته یهانگرش تا موجب شد ویژگی

 خدماتی – بخش اقتصادی یک عنوانبه ونقلحمل به و یابد تغییر

 .[Rezaee, 2004]شود  نگریسته مهم

، صنعت هوانوردی ونقلحملمختلف  یهاوهیشدر بین  

تصاد نقل و رشد اقویکی از بسترهای توسعه سیستم حمل عنوانبه

 هارساختیزبا توجه به جایگاه  رود.ملی هر کشور به شمار می

گفت که بخش  توانیم صراحتبهدر رشد اقتصادی کشورها، 

هایی است. ویژگی یاقتصادهر هوایی جزء مهمی از  ونقلحمل

پذیری و همچون حریم جداگانه حرکت، سرعت، هزینه، انعطاف

ز متمای هاروشایمنی افراد و کاالها، این روش را نسبت به دیگر 

ها در مسیرهای طوالنی، حمل کاالهای است. این مشخصه ساخته

در زمان و دسترسی به نقاط دورافتاده  ییجوصرفه، یفاسدشدن

یابد. صنعت مذکور ضمن آنکه جغرافیایی، نمود بیشتری می

ود، شموجب افزایش سفرها و بهبود روابط اقتصادی و تجاری می

تا به اقتصاد جهانی بپیوندند.  کندیمهمچنین به کشورها کمک 

 لنقل هوایی نقشی استراتژیک و کلیدی در تسهیوبنابراین حمل

کند و ایفا می توسعهدرحالدر کشورهای  ژهیوبهتوسعه اقتصادی 

افزایش تقاضای  .نمایدرا تقویت می هاآنرشد بلندمدت 

گذشته موجب شده است که این  یهادهههوایی طی  ونقلحمل

خاص تحلیلگران و برنامه ریزان  موردتوجهروش از جابجایی 

 و اقتصاد قرار گیرد.  ونقلحمل

نقل هوایی از طریق ایجاد وحمل نیز سطح کالندر      

اشتغال و بهبود متغیرهایی همچون دسترسی به بازار، سرمایه، 

 ریتأثها بر اقتصاد ، منابع و فرصت، مهارتکار یرویندانش، 

گذارد. در مقابل، اقتصاد نیز سرمایه الزم را برای توسعه این می

ی و بار و مسافر را صنعت، فراهم نموده و تقاضا برای سفر هوای

، تهگفشیپبا توجه به موارد  درمجموعبنابراین ؛ دهدافزایش می

از رشد  ریرپذیتأثهم یک عامل  تواندیمنقل هوایی وحمل



 ی ایران(هااستان هوایی و رشد اقتصادی)مطالعه موردی: ونقلحملمدت و بلندمدت میان بررسی رابطه علیت کوتاه
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. از باشدبر رشد اقتصادی  مؤثراقتصادی و هم یک شاخص 

های ارتباطی و یک عامل برای پیشرفت زیرساخت سوکی

 عنوانبهد و از سوی دیگر رشد اقتصادی خواهد ش جهیدرنت

 گیری سطح پویایی اقتصاد مطرح است.شاخصی برای اندازه

ونقل هوایی هر دو با توجه به اینکه رشد اقتصادی و حمل

بر  هاآن یرگذاریتأثو  باشند، تفکیک نقشزا میمتغیرهایی درون

ا اغلب آسان نیست. لذ هاآن میان روابط لیوتحلهیتجزیکدیگر و 

بررسی رابطه علیت میان رشدی معین در تقاضای خدمات 

 یابد و در اغلبهوایی که با رشد اقتصادی افزایش می ونقلحمل

تر قیقتر و دهای عمیقاوقات به هم وابسته هستند، نیازمند بررسی

ایی ونقل هوحمل ریتأث واقعبهاساسی این است که  مسئله. است

 کیکدامو ادی بر یکدیگر چه میزان و در چه جهتی و رشد اقتص

. لذا با عنایت به نقش زیربنایی ملزوم دیگری است یاالزم 

-مسیستدر تحقق رشد اقتصادی و لزوم برخورداری از  ونقلحمل

، یالمللنیبکارا و همپا با معیارهای  ونقلحمل یهاشبکهو  ها

 یاستهیشاتوجه  ونقلحملتا نسبت به بخش  است یضرور

صورت گیرد. در این راستا، هدف از این تحقیق، بررسی اندازه و 

و بلندمدت میان متغیرهای رشد  مدتکوتاهجهت روابط علیت 

ر هوایی د ونقلحملاقتصادی، حجم بار و تعداد مسافرین بخش 

ونقل است. نتایج تحلیل روابط متقابل بین حملهای ایران استان

ضمن تبیین اهمیت این صنعت  واندتیمهوایی و رشد اقتصادی 

 در رگذاریتأثبر رشد اقتصادی، همچنین اهمیت فاکتورهای 

 مرتبط با این حوزه را نیز تعیین نماید. یهایگذاراستیس

تحقیق به این صورت  یدهسازمان، فوقبا توجه به موارد 

د شواست که بعد از بخش مقدمه، مبانی نظری مطالعه مطرح می

ی . پس از معرفگرددیم ارائهو سپس مروری بر پیشینه تحقیق 

 رویکردهای یریکارگبهها، در قسمت نتایج و بحث با مدل و داده

، روابط علیت کوتاه و بلندمدت میان اقتصادسنجی متداول

متغیرهای رشد اقتصادی، حجم بار و تعداد مسافرین مورد ارزیابی 

 .گرددمی ارائهگیری نتیجه تیدرنهاو  ردیگیمقرار 

 

 نظری و پیشینه تحقیق یمبان .5

شرایط اقتصادی و اجتماعی هر جامعه به توانایی و استعدادها، 

امکانات طبیعی و موقعیت جغرافیایی آن جامعه بستگی دارد و از 

 وجهتکشوری به کشور دیگر متفاوت است. این تفاوت از دیرباز 

 معاجو یهاتیموقعو  تاـمکاناز ا دهتفاـساو  شناسایی بهرا  ادفرا

با توجه  ونقلحمل بخش لیلد همین به. ستا دهکر جلب یگرد

 به نحوه و سرعت دسترسی به دیگر بازارهای داخلی و خارجی،

 این ونبدو  یافته هارکشو توسعه رـمدر ا اتیـحی همیتا

 یابیدست معدو  خواهد شد متوقف دیقتصااد ـشر ،یـسترسد

 جهو در تخدماو  اـکااله کیفیت از ،ونقلحمل تتسهیال به

 .[Daee et al. 2011] خواهد کاست هاآن به سترسید

چون گردش خون در کالبد  ونقلحملدر ادبیات اقتصادی توسعه، 

اقتصادی هر کشور است و با تسریع در این گردش، نیازهای 

 طعاًق. شودیمبرآورده  ترعیسرحیاتی و اولیه اقتصادی در جامعه 

ه فراوانی ب یهابیآسو کندی در این سیستم،  ینظمیبهرگونه 

 یرگذاهیسرما. لذا زمان و میزان کندیمفرآیند رشد و توسعه وارد 

مستقیم و غیرمستقیم، روند توسعه را  طوربه ونقلحملدر بخش 

د داد. این نکته که تعدادی از اقتصاددانان و قرار خواه ریتأثتحت 

ه و رشد اقتصادی را مشروط و منوط به توسعه برنامه ریزان، توسع

کافی و همچنین  هایزیرساختو وجود  ونقلحملبخش 

ترابری و تسهیالت ارتباطی و خدمات وابسته به آن  ساتیتأس

 ازجملهرا  ونقلحمل یهاتیفعال یطورکلبهو  دانندیم

رشد اقتصادی و الزمه تحول  یاساسی و زیربنای یهاتیفعال

، ناشی از همین وابستگی و آورندیم حساببهاقتصادی جامعه 

تصاد و کل اق ونقلحملارتباط متقابل و تنگاتنگ بین تحوالت 
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است. با توجه به شرایط و اوضاع اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی 

 بخش ریز ازجمله هابخش ریزجامعه، جایگاه و نقش هریک از 

ناشی از ابعاد  هاتفاوتهوایی متفاوت است. این  ونقلحمل

، تولید و اشتغال و تسهیل امور مربوط به فعالیت یگذارهیسرما

اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی است که هر یک  یهابخشسایر 

 [.Saffarzadeh et al. 2016] اهمیت متفاوتی دارند

جهانی  هوانوردی یک صنعتهر کشور،  ونقلحملدر بخش 

 پیوند به همها و مشاغل را در سراسر دنیا که مردم، فرهنگ است

و توسعه کشورها، رشد و  یفنّاوردهد. با توسعه روزافزون می

 هکیطوربهداشته است؛ هوانوردی همواره ادامه  صنعت گسترش

سال دو برابر شده و رشد  95هوایی هر  ونقلحملتوسعه 

، 1193. در سال داشته استصنایع  گریدنسبت به  یترعیسر

میلیارد مسافر  8/9های هواپیمایی در سراسر جهان حدوداً شرکت

تریلیون دالر درآمد به ازای  9/4جا کردند و از این طریق را جابه

میلیون  59ها گردید. ، عاید این شرکتجاشدهجابهکیلومتر -مسافر

میلیارد  115به  تیدرنهاکه  شدیمجا هوایی جابه صورتبهتن بار 

ه روزان صورتبه. در سطح جهان، ه استرسید کیلومتر بار-تن

جا میلیون مسافر را جابه 91هزار پرواز بیش از  911 حدوداً

 .دینمایممیلیون دالر ارزش اقتصادی ایجاد  98 باًیتقرکنند که می

نقل هوایی نیز ارزش اقتصادی وجابجایی بار از طریق حمل

، 1197در سال به همراه دارد.  لالملبرای تجارت بین یتوجهقابل

از این طریق بوده  جاشدهجابهتریلیون دالر ارزش کاالهای  7/3

درصد  5/1درصد از ارزش تجارت جهانی را تنها با  95است که 

 نقلوحمل سهم فعالیت به خود اختصاص داده است. ایجاد شبکه

در سراسر دنیا یکی از دستاوردهای صنعت هوانوردی است که 

المللی نیز الزامی است. این صنعت بر بهبود بین یهاتیفعالبرای 

الملل و توریسم رشد اقتصادی، اشتغال، تسهیل تجارت بین

 .9[ICAO, 2017] بوده است رگذاریتأث

مطابق برآوردهایی که اخیراً برای کشورهای دارای صنعت 

صنعت  اقتصادی منافعهوایی صورت گرفته،  نقلوحمل

 باًیتقر 1197در سال  هوانوردی )مستقیم، غیرمستقیم و القایی(

جهان  GDPدرصد  5/9 به خودنوبهتریلیون دالر است که  4/1

 Aviation] را به خود اختصاص داده است 1197 در سال

Benefits, 2017.] 

میلیون شغل در سطح  4/31بعالوه صنعت هوانوردی حدود 

 طوربهمیلیون شغل  1/1حدود  تعدادجهان ایجاد نموده که از این 

 غیرمستقیم و القایی طوربهمیلیون شغل نیز  8/51مستقیم و 

است. الزم به ذکر است این  جادشدهیا( گردشگری  واسطهبه)

های ییاز به بررسصنعت دارای فواید بسیار بیشتری است که ن

 .[Benefits, 2017 Aviation] تری داردگسترده

هوایی در موارد  ونقلحملگفت، شیوه  توانیم درمجموع

 :داراست رازیر بیشترین کاربرد 

نقش  هاآندر زمان در  ییجوصرفهبرای سفرهایی که -9

و  یفاسدشدناساسی دارد و همچنین حمل کاالهای سبک، 

 هانآکه در صورت دیر رسیدن به مقصد ارزش اقتصادی  باارزش

. در این موارد منافع ابدییمکاهش  شدتبهیا  رودیماز بین 

از طریق  ونقلحمل، هزینه باالی درحرکتحاصل از سرعت 

 .کندیمهوایی را جبران 

خدمات ویژه نظامی از قبیل  ارائههوایی برای  ونقلحمل-1

شناسایی، حمله، دفاع و همچنین خدمات ویژه غیرنظامی )مانند 

در سیل، بهمن و شرایط  شدگانمحاصرهکمک به مصدومان، 

 یپاشسمگسترده و  یهایسوزآتشاضطراری مانند زلزله، مهار 

دارد. در برخی از این موارد هم تنها وسیله  یاژهیومزارع( کاربرد 

 .دیآیم حساببهممکن  استفادهقابل نقلیه
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، ریلی یاجاده ونقلحمل یهاوهیشدر مناطقی که از طریق -9

ا هوایی تنه ونقلحملبه آنجا دسترسی یافت،  توانینمو آبی 

 .[Salehi et al. 2013] شیوه ممکن است

بنابراین بدیهی است که مزایای صنعت هوانوردی در مقابل 

همچون سرعت،  هاییمشخصهسایر صنایع ارتباطی، به دلیل 

جویی در زمان بخصوص در مورد کاالهای اعتماد و صرفه

 قلونحملباشد. دسترسی به خدمات می توجهقابلفاسدشدنی 

تواند رفع نیازهای افراد را تسهیل نماید. سفر هوایی هوایی می

های طوالنی مسافت نقل دروترین و کاراترین روش حملایمن

ن در سراسر جها افراد ای را برایگستردههای بعالوه فرصتاست. 

 یراحتبهکند تا فراهم می توسعهدرحالکشورهای  خصوصبهو 

طوالنی سفر نمایند. لذا  هایبه خارج از کشور و مسافت

ی بر امستقیم، غیرمستقیم و القایی گسترده راتیتأثهوانوردی 

 .1گرددمی اشاره هاآنمختصر به  طوربه در ادامه که دارداقتصاد 

 

 
مستقیم، غیرمستقیم و القایی صنعت هوانوردی  راتیتأث.7شکل

  (5972) بر اقتصاد جهانی و اشتغال

 اییهو ونقلحملبخش  مستقیم اقتصادی اتریتأث 5-7

ت که اس خود بسترساز گسترش مشاغلی نوبهبهصنعت هوانوردی 

ــتق ــرکت ماًیمس  ها و خدماتهای هواپیمایی، فرودگاهبا فعالیت ش

ــافر، بار و خدمات  ــتند)همچون حمل بار مسـ ناوبری مرتبط هسـ

ــازآماده ــیدنی یس و غیره(. بعالوه این صــنعت  و طبخ غذا و نوش

کند؛ های تولیدی ایجاد میرا در بخش مسـتقیم نیز مشاغلی  طوربه

های ضروری فناوریکه هواپیما، موتور و سایر  ییهاشـرکت مانند 

 شدهارائه 1193آمارهای جهانی بر اساسنمایند. مرتبط را تولید می

ــال  Aviation Benefitsدر گزارش  ــنعــت ، 1194در سـ صـ

میلیارد مســافر به  8/9ل جهت حم مســتقیم، صــورتبه هوانوردی

میلیون  1/1میلیون تن بار،  59مقاصــد مختلف در ســراســر دنیا و 

 7/337و  (جادشــدهیامیلیون شــغل  39)از مجموع شــغل مســتقیم

این بخش  دنیا افزوده است. GDP  به طور مستقیم به میلیارد دالر

سرانه)به ازای هر نفر  GDPبر حســب  هایکی از کاراترین بخش

دالر در  35دریافتی سرانه هر شاغل در این بخش) شـاغل( اسـت.  

 سایراز رباالتسـه ونیم برابر متوسط اقتصاد جهانی و   باًیتقر (،سـال 

میلیون  93الزم به ذکر است در حدود ، اســت. های اقتصــادبخش

هوایی در بخش گردشــگری  ونقلحملصــنعت  واســطهبهشــغل 

مســتخدمین شــاغل در صــنعت هواپیمایی باید  اســت. جادشــدهیا

ــنداال، آموزشدارای مهـارت ب   Aviation] دیده و باتجربه باشـ

Benefits, 2017.] 

 

 

 لونقحملبخش غیرمستقیم اقتصادی  اتریتأث 5-5

 هوایی

 راتیتأثمزایای اقتصــادی غیرمســتقیم صــنعت هوانوردی فراتر از 

و  غیرمسـتقیم شامل بسترسازی اشتغال  راتیتأثباشـد.  مسـتقیم می 

ی مرتبط با صـــنعت هوانوردی های اقتصـــادافزایش تولید فعالیت
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ــدمی ــه. در این دامنه از فعالیتباشـ ــوخت، ها، عرضـ کنندگان سـ

های فرودگاهی را احداث های ســاختمانی که زیرســاختشــرکت

ی هوای ونقلحملهایی که کاالهای مرتبط با حوزه کنند، شرکتمی

ــترده  تولیـد می  را ها در بخش ای از فعالیتکننـد و نیز دامنـه گسـ

حضـــور  (خدمات )همچون خدمات اطالعاتی، حســـابداری و ...

میلیون شــغل غیرمســتقیم در  99بیش از الزم به ذکر اســت دارند. 

های شــرکت لهیوســبهســطح جهان در قالب خرید کاال و خدمات 

 439 باًیتقرمشاغل  است. این جادشدهیافعال در صنعت هوانوردی 

های اقتصـــاد جهان را در میلیون دالر از ارزش اقتصـــادی فعالیت

 ,Aviation Benefits] انددادهبه خود اختصــاص  1197ســال 

2017.] 

 هوایی ونقلحملبخش  القایی اقتصادی راتیتأث 5-9

ــنعت   ــتقیم مربوط به صـ ــتقیم و غیرمسـ ــاغل مسـ عالوه بر مشـ

ــاغــل دیگری نیز  ــنعــت در بخشهوانوردی، مشـ هــای دیگر صـ

ــرکـت   ازیموردنهـای تولیدکننده ملزومات  هوانوردی، همچون شـ

ــرف ــامل  کنندگاننیتـأم کننـدگـان و   مصـ خدمات مختلف را شـ

کننـدگـان خـدمات ارتباطی    ، ارائـه هـا بـانـک  برای مثـال  )گرددمی

ــتوران ــر جهان حدود  مخابراتی، رس ــراس میلیون  5ها و ...(. در س

 ( 9)شکل است جادشدهیاشـغل القایی توسـط صنعت هوانوردی   

[Aviation Benefits, 2017.] 

 

  ونقلحملهای رشد اقتصادی و تئوری 5-2

اشـــکال مختلف  ونقلحملرشـــد اقتصـــادی و  یهایتئور

 ،اقتصاد نئوکالسیک در این چارچوب. شودیمرا شامل  ونقلحمل

ــودیمبه مقدار بهینه فرض  ونقلحملوجود خـدمـات    و اگر  شـ

ه ک شودیموجود داشته باشد، آنگاه فرض  مدتکوتاهکمبودی در 

ــه خواهد کرد. زودبـه ، کـامـل  یـک بـازار    ی مقدار بهینه را عرضـ

ــادی، بازارهای زادرونی هاروش ــعه اقتصـ ی جدیدتر برای توسـ

برآینـدهـای بهینه    لزومـاً کـه   کننـد یم نـاقص را در تحلیـل وارد  

ــایر   دهنـد ینماجتمـاعی را نتیجـه    در مورد  هابخش. همـاننـد سـ

ــامل بازارهای مالی  ونقلحمل ــت شـ نیز نواقص بازار ممکن اسـ

حجم بهینه زیرســاخت شــود و همچنین ممکن  نیتأمناکافی برای 

در  یاست به دلیل شکست بازار یا شکست دولت، بازارهای ناقص

ــتفـاده از  رابطـه بـا     آینــد بــه وجودموجود  بنــادرو  هـا جـاده اسـ

[Tabaeheizadi et al. 2014] . 

 وانتیم ونقلحملزیادی بر نقش  دیتأکدر ادبیات اقتصــادی 

یافت. آدام اسـمیت و جمعی از اقتصـاددانان کالسیک معتقدند که   

 هکینحوبه ؛کندیممثبتی بر توسعه اقتصادی ایجاد  ریتأث ونقلحمل

ــتقیمـاً    ط مرتب ونقلحمـل بـه بهبود   توانیمافزایش تولیـد را مسـ

، در انگلستان آهنراه قطعهسـی سال بعد از افتتاح اولین   .دانسـت 

 آهنراهکه  کندیم( در مورد انگلســتان چنین بحث 9833) باکســتر

قدرتمندترین کارگزار در پیشـرفت بازرگانی، بهبود شرایط طبقات  

کارگر، توسعه کشاورزی و منابع معدنی کشور بوده است. در مورد 

( را 9119) ی از لرد لوگاردقولنقلما همچنین  ونقلحملاهمیـت  

ر یک د توانیمملزومات توسعه افریقا را »دیگویمکه  میکنیمپیدا 

( اشاره 9179ردان)-روزن اشـتاین «. ونقلحمللغت خالصـه کرد،  

یکی از  ونقلحملی هارســـاختیزی در گذارهیســـرماکه  کندیم

ه ک داردیمی اصـلی تحقق تئوری فشار بزر  است و اذعان  هاراه

ــایر چیزها هاگاهیپابگذارید تا ریل، جاده و » ــازیم، س ی برقابی بس

 .Tabaeheizadi et al] «در پی خواهنــد آمــد خودخودبــه

2014]. 

ــاید  هرحالبه ر ب ونقلحملنقش مثبت  دارجانب نیتریقوش

 آهنراهمعرفی »که  شودیمباشد که متذکر  روستورشـد اقتصـادی   

. اشدبیمشـاخص منفرد برای مرحله خیز   نیتریقوتاریخی  ازنظر

. «، فرانســه، کانادا و روســیه قطعی استمتحدهاالتیااین در مورد 

 شدهنایب و اسـتروم کوئیسـت   اندرسـون توسـط   تریکلی دهیایک 



 ی ایران(هااستان هوایی و رشد اقتصادی)مطالعه موردی: ونقلحملمدت و بلندمدت میان بررسی رابطه علیت کوتاه

 

 9911(/زمستان 74ونقل/ سال دوازدهم/ شماره دوم )فصلنامه مهندسی حمل

994 

 

ی اقتصادی هانظامکه همه گذارهای بزر   کنندیماسـت که ادعا  

 دهششـروع و ارتباطات  ونقلحملاروپا با تغییرات در زیرسـاخت  

ــت. متنا ر    ــت یـا حـداقل همراه بوده اسـ تحوالت  قرار دادناسـ

ــادی اجتماعی را  ونقـل حمـل  در  توانیمبا تحوالت بزر  اقتصـ

ــاهده کرد. مباحث 1199) و و همکارانگیرودردیـدگاه   ( نیز مشـ

توسط این محققین در دو پاراگراف زیر خالصه  شدهمطرحاصـلی  

 .[Tabaeheizadi et al. 2014] شودیم

است  دادهرخکه از شــروع انقالب صنعتی  ونقلحملتوسـعه  

(. در هر 1شکل ی اقتصـادی بوده است) هافرصـت مرتبط با رشـد  

ــر، ی ــعه اجتماعی بشـ  ونقلحملخاص از  گونهکمرحله از توسـ

 مشاهدهقابل، هرحالبهاست.  شـده گرفتهیا به خدمت  شـده یمعرف

 ئولمســیی تنهابه فردمنحصــربه گونهکاســت که در طول تاریخ ی

رشـد اقتصـادی نبوده اسـت. اولین مسـیرهای تجاری یک سیستم     

ــبکبه  تیدرنهاابتدایی توزیع و تبادل را ایجاد کردند که  ی هاهشـ

ی هاتشرکی طوالنی تبدیل شدند و اولین هامسافتکشـتیرانی با  

ی هــامهــاجرتی عمــده هــاانیــجرچنــدملیتی را ایجــاد کردنــد. 

ی که از قرن هجدهم اتفاق افتاده اســت، مربوط به توسعه المللنیب

ی که اقتصادهای اندبودهی اقارهی و المللنیب ونقلحملی هاستمیسـ 

نقش  ونقلحملمانند امریکای شــمالی و اســترالیا را شــکل دادند. 

ــر ــادی وهامهـاجرت در این  کننـده عیتسـ  ، تغییر جغرافیای اقتصـ

ــیـاری از    ــت.  هـا ملـت اجتمـاعی بسـ ، زمانهمرا بازی کرده اسـ

 در عهد خصــوصاًیک وسـیله کنترل قلمرو و اســتثمار   ونقلحمل

ای بر مبن جادشدهیا ونقلحملی هاستمیساسـتعمار بوده اسـت که   

به  هاآنو انتقال  توسعهدرحالطبیعی، استخراج مواد در کشورهای 

ــنعتی را  ــورهای صـ ــاختندیم ریپذامکانکشـ ــعه سـ . اخیراً توسـ

، تبدیل به یک ســیاست راهبردی برای اتصال به هوایی ونقلحمل

در مورد چین این موضوع  که طورهماناقتصـاد جهانی شده است  

.[Tabaeh eizadi et al. 2014] صادق است

  

  ی اقتصادیهافرصتدر ایجاد  ونقلحملی هاگونه. نقش 5شکل 
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 شدتهبی تولید انبوه در ابتدای قرن بیستم هاستمیسـ توسـعه  

 ونقلحمل لهیوســـبه شـــدهفراهمی تجاری هافرصـــتمتکی بر 

ــتم،  اجاده ــت. در انتهای قرن بیس ــازیجهانی بوده اس ی به مدد س

ی، ریلی، هوایی و ارتباطات اجادهدریایی،  ونقلحملتعـامـل بین   

راتی محقق شــده اســت. انتظار بر این است که این فرآیند به مخاب

ــایر هـا تیـ مزهمراه  ــی از سـ ، بخش ونقلحملی هاگونهی ناشـ

ی اقتصادی نیمه اول قرن بیست و یکم را هافرصـت ی از داریمعن

در دوره تولید  دهدیمنشــان ( 1)که شــکل  گونههمان ایجاد کنند.

اقتصــادی   یهافرصــت هوایی  ونقلحمل، یســازیجهانانبوه و 

 ایجاد نموده است. یونقلحمل یهاروشبیشـتری نسـبت به سایر   

ــکل از  این امکان را ، با کاهش هزینه جابجایی، ونقلحملاین شـ

ــیـاری از   ـ فعـال برای بسـ ــیار   آوردیمفراهم  هـا تی کـه بازار بسـ

ــترده ــش دهنـد و از  ترگسـ ی بزر  تولیــد هـا اسیــمقی را پوشـ

 .[Tabaeh eizadi et al. 2014]  ی شودبرداربهره

و رشــد  نهیهزکم ونقلحمل نیب را( ارتباط علی 9135) هانتر 

و معتقد اســت که انقالب صــنعتی موفق  داندیماقتصــادی بدیهی 

قبل از آن اتفاق  ونقلحملیـک انقالب در تکنولویی   چراکـه بود 

(معتقد اســت که گســترش بازارهای 9137) او همچنینافتاده بود. 

م الز شــرطشیپپیشــرفته یک  ونقلحملداخلی از طریق خدمات 

به خاطر  هافتیتوسعهبرای توسعه اقتصاد ملی است. اکثر کشورهای 

ــادی و تاریخی به تجارت  یامجموعـه  از دالیل جغرافیایی، اقتصـ

 یهارطششیپیکی از وابسته هستند و بهبود این تجارت  المللنیب

خدمات  ارائهاســت. بر مبنای این دیدگاه،  اقتصــادی الزامی رشــد

ــب و بهینـه، همچون    یونقلحمـل  هوایی نقش  ونقلحمـل منـاسـ

ــد اقتصــادی کشــورها  یمؤثر  Tabaeh] خواهد داشــت در رش

eizadi et al. 2014]. 

                                           
سازمان  11/14/81مورخ  5111/911/711دستورالعمل شماره 1 

 هواپیمایی کشوری .

 هوایی ونقلحملسافرین بخش م 5-2

تعداد هوایی،  ونقلحمل برای تقاضاهای یکی از مشخصه

در نظر گرفته  ییعقال یرفتار یدارا انمسافر. مسافرین است

 یاداقتص یهاتیفعالخود را در  تید مطلوبندار یکه سع دنشویم

ی کل دفعات سفر هوایی، تعداد سفرهاید. نحداکثر کن یو اجتماع

 طی یک بازه زمانی یموردبررساست که مسافر در داخل سیستم 

شاخصی  عنوانبه که یزمانحجم مسافر  .دهدیممفروض انجام 

با معیار  الًمعمو شودیماز ترافیک در سطح گستره سیستم استفاده 

از عوامل . تعداد مسافران هوایی شودیم یریگاندازهکارآمدی 

اشاره  هاآناهم به برخی از  در ذیل که ردیپذیم ریتأث یمتعدد

 :شودیم

 

  مایهواپ تیبل واقعی متیق

مان ساز هوایی یهامسافرتتعیین قیمت  دستورالعمل بر اساس

به ازای هر ساعت صندلی  شدهتمامقیمت ، 9هواپیمایی کشوری

 ددگریماعمال  کسانی یداخل یرهایمس هیکل یبرا رانیا رد ،پرواز

وجه با ت ،مذکوراز سوی سازمان  مایهواپ تیبلاولیه  یگذارنرخو 

 یزپروا ریهر مس یریپذکشش ایتقاضا  زانیمانند م یبه عوامل

 .ردیگینمصورت 

نرخ حمل  یگذارمتیقولیکن به دلیل موانع قانونی در زمینه 

مایی هواپی یهاشرکتمسافر، در مواقع پیک فصلی و تعطیالت، 

 تیکفاعدمکه در کنار  شوندیمبا افزایش شدید تقاضا مواجه 

، پدیده بازار سیاه و هاشرکتعرضه خدمات هوایی از جانب این 

د مقص-دو یا چند برابر برای مسیرهای مختلف مبدا یهامتیق

 .[Agheli and Najari, 2012] شودیمایجاد 
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  یقیدرآمد سرانه حق

درآمد سرانه  ،ی)درآمد ملدرآمداقتصادی،  یهایتئوربر طبق 

ز ا یطور خالصه هر قسمو به یتصرف شخصخانوار، درآمد قابل

 ییهوا ونقلحملتعداد مسافرین بخش در  یاساس یریمتغ درآمد(

را نشان  هاآن یهاعادت و کنندگانمصرف دیقدرت خر واست 

 مخارج ،ابدییم شیدرآمد جامعه افزا کهیهنگام نیبنابرا؛ دهدیم

زء سفر ج خصوصاً ،افتهیشیافزاسفر در مجموعه بودجه خانوارها 

 سهم مسافرت ،درآمد شیبا افزا ؛ بنابراینباشدیمخدمت نرمال 

 .ابدییم شیدر کل افزا

  تیجمع

ز ا یکی، موردمطالعهمنطقه  تیبتوان عنوان کرد که جمع دیشا

اضح باشد. ومیسفر در آن منطقه  یتقاضا بر مؤثرعوامل  نیترمهم

 زیاحتمال وقوع سفر ن ،تیجمع شیاست که متناسب با افزا

وامل ع ریسا نکهیبا فرض ا یحت نیبنابرا ؛افتیخواهد  شیافزا

فر با هر س یبرا اضاتق شیمنجر به افزا تید، رشد جمعنثابت باش

 .گرددیم مایهواپ با اخص طوربه و ونقلحمل لهیوس

 

و  یلیر ونقلحمل)نقل جایگزینوحمل یهاوهیشقیمت 

 (ینیزم

را  جایگزین یهاوهیش ونقلحمل هیبا کرا ییسفر هوا رابطه

له مسئ، مقوله نیدر ا رایز ؛قرارداد یموردبررساز دو منظر  توانیم

سفر  یتقاضا یدر بررس ییهاتفاوت ایجاد مسافت که خود باعث

 ،اقتصاد خرد ینظر تئورم از. گرددیم، مطرح خواهد شد ییهوا

 یقیحق هیو کرا ییمسافرت هوا یتقاضا انیم رودیمانتظار 

 ؛درابطه مثبت برقرار باش کینزد یرهایمس یبرا ینیمسافرت زم

ا ب ینیگزیجا تیآن قابل یهانیجانشو  ییمسافرت هوا یعنی

 یاالبسرعتبه علت  یطوالن یرهایمس یبرا اما. دارند را یکدیگر

 یهاوهیش ینیگزیدر امر سفر امکان جا عیو تسر مایهواپ

 .باشدینم صرفهبهمقرونکم و  اریآن بس ینیزم ونقلحمل

 

  ریمس شیمایمسافت پ

سفر  یتقاضا بر شهرها، زوج ایمناطق  نیب ینیزم ای ییمسافت هوا

 است که نیا واملع نیا اتیدارد. از خصوص ییسزاهاثر ب ییهوا

با  یعنی دارد رابطه مستقیممطالبه شده از مسافر،  متیق بامسافت 

 .سو برعک گرددیممطالبه  یشتریب هیکرا ،یطوالن یهامسافت

 لیوسا وتاه،ک یرهایچون در مس نکهیا گرید تیخصوص

 یبیو قطار رق یشخص لیمانند اتوبوس، اتومب گردی ونقلحمل

 یجاب ینیاز مسافت زم توانیملذا  ،روندیمشمار هب مایهواپ یبرا

عت وس لیکشور ما به دل دراستفاده نمود.  نیگزیجا روش متیق

بودن اکثر مناطق  یو کوهستان رانیفالت ا یهایناهموارو  ادیز

سفر مشهود است.  ینقش عامل مسافت بر تقاضا ،تیپرجمع

 لیکشور به دل یاز شهرها یبعض ییهوا کیگفت تراف توانیم

دن ش صرفهبهمقرونعامل باعث  نیو ا باشدیم هاآن ادیمسافت ز

( میزان کل مسافرین جابجا 9) نموداردر  است. دهیگرد ییسفر هوا

 است. شدهارائهدر کل کشور  9915-9987شده در دوره زمانی 

 

 
     . میزان کل تعداد مسافر جابجا شده)میلیون نفر(7نمودار
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است، روند تعداد  مشاهدهقابل (9)که از نمودار گونههمان

است.  صعودی بودهدر کل کشور ساله  91مسافرین در این دوره 

با رشد و توسعه فناوری در کشور و نیاز  دهدیمنشان  این روند

 ، از سویونقلحملجایگاه و مزایای این روش به تسریع در امور، 

( نیز تعداد 1در نمودار ) است. قرارگرفته موردتوجهجامعه 

 Iran] است شدهارائه هااستانمسافرین هوایی به تفکیک 

Airports and Air Navigation Company, 2018]. 

بیشترین تعداد  دهدیم( نشان 1که نمودار) گونههمان

اسان و خر تهرانی هااستانمسافرین هوایی به ترتیب مربوط به 

این  و باشدیمرضوی است. تهران عالوه بر اینکه پایتخت کشور 

بوده است، همچنین ساالنه  رگذاریتأثامر بر پروازهای داخلی 

داخلی و  مداراناستیسو  مرداندولتی از توجهقابلتعداد 

داخل  از رهیغو  هاتوافقنامه، هانامهتفاهمانعقاد  منظوربهخارجی 

ش بنابراین این استان در بخ کنندیمبه خارج یا برعکس مسافرت 

 دارای مزیت است هااستانهوایی نسبت به سایر  ونقلحمل

[Iran Airports and Air Navigation Company, 

2018]. 

 

  

  )نفر( هااستانبه تفکیک  7901. تعداد کل مسافر هوایی در سال 5نمودار
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  کاال ونقلحمل 5-1
کاالها کامالً اقتصادی است.  ونقلحملگفت انگیزه  توانیم

اقتصاد مبتنی بر تقسیم کار وابسته به تحرک مکانی اطالعات و 

تخصص  ،ونقلحملاز خدمات  یریگبهرهکاالهاست و بدون 

ر کاال کمت ونقلحمل یهانهیهزمکانی تولید ممکن نیست. هر چه 

بیشتر  تولید مختلف یهامکانباشد به همین میزان تقسیم کار بین 

. شودیمر بیشت هامکانبین این و وابستگی متقابل  ابدییمتکامل 

ر انتظا توانیم ونقلحمل یهانهیهزدر صورت روند کاهش یابنده 

روندی رشد یابنده داشته باشد. لذا هر  ونقلحملداشت حجم 

ر با یکدیگ مختلف یهامکانچه شرایط فعالیت تولیدی بین 

ناشی از مقیاس تولید  یهاییجوصرفهمتفاوت باشد و هر چه 

باشد و سرانجام هر چه تقاضا نسبت به تغییرات قیمت  تربزر 

نشان دهد، افزایش مازاد رفاه ناشی از بهبود  العملعکسبیشتر 

 .[Beyzaee, 2018] شودیمبیشتر متجلی  ونقلحمل ساتیتأس

 در هر ناوگانی به سه عامل عمده بستگی دارد:  ونقلحملهزینه 

 مورداستفاده ونقلحمل یفنّاور 

  محموله یبندزمانلجستیک اندازه و 

 محصول.  یهایژگیو 

 یآسانبه چراکهنیستند  از یکدیگر این سه عامل مستقل

خاص از ه هزینه استفاده از یک فناوری مشاهده کرد ک توانیم

نوع  نیهمچنو  هاآنو تواتر  هامحموله اندازهبهمیان عوامل دیگر، 

اساس، ر این برد. ، بستگی داشودیم ونقلحملمحصولی که 

 کاال به شرح زیر هستند ونقلحملهزینه کلی  یهامؤلفه

[Kanfani, 2018]: 

 به ازای کنندهحملاین هزینه نرخی است که  هزینه ارسال:-9

محموله و  اندازهبهواحد محصول مطالبه کرده است و معموالً 

زینه ه ،کاال ونقلحمل یهامؤلفهمسافت بستگی دارد. بسیاری از 

 شامل هامؤلفه. این ردیگیدر برمرا  ونقلحملعملکرد سیستم 

و  یبندبسته یهانهیهز، کاال یهامحمولهبازرسی  یهانهیهزبیمه، 

است که ممکن  ونقلحملدر  ریتأخقانونی به خاطر  یهانهیهز

برای گیرنده متحمل  باال شدهتمام یهانهیهز موجب تحمیلاست 

 مورداستفاده ونقلحملویژه به شیوه  طوربهشود. هزینه ارسال 

 . [Kanfani, 2018] بستگی خواهد داشت

کاال به  ونقلحملزمان سفر در هزینه  مؤلفه هزینه زمان:-1

. اولی از دست رفتن بالقوه ارزش کندیمدو طریق نمود پیدا 

محصول ناشی از زمان محدود مجاز برای نگهداری آن است که 

در مواردی همچون میوه و  فاسدشدنبلیت دلیل آن عمدتاً قا

سبزیجات است یا ارزش زمانی آن، در مواردی همچون روزنامه 

 . [Kanfani, 2018] و لباس

این هزینه معموالً به نوع کاالی  هزینه انبارداری:-9

بستگی دارد. این هزینه همچنین به جمع کلی سطوح  شدهرهیذخ

موجودی بستگی دارد. سطح معین موجودی که شامل موجودی 

، به فراوانی اندازه محموله بستگی خواهد شودینمتضمینی 

داشت. همچنین هزینه انبارداری یا موجودی شامل هزینه سرمایه 

ستندگان به موجودی خواهد بود. این مطلب معموالٌ فر خوردهگره

 حداقل سطوح یدارنگهکاالهای باارزش را به  کنندگانافتیدریا 

 منظوربهسریع  ونقلحمل ضرورتبهموجودی، با توجه 

 .[Kanfani, 2018] کندیمجلوگیری از اتمام موجودی تشویق 

وه به شی معموالًاین هزینه  هزینه سفارش به ازای محموله.-7

بستگی دارد.  کنندهحملو طبیعت روند عملکرد  شدهاستفاده

در مقایسه  کنندهعرضهاز یک  یدائمبلندمدت  یهاسفارش

 یهانهیهزبه  ،کندیمهمواره تغییر  کنندهعرضهکه انتخاب  یبازمان

اضطراری به  یهاسفارش. همچنین شودیمکمتر سفارش منجر 

 .[Kanfani, 2018] هزینه بیشتر تمایل خواهند داشت

ق به دو طری هانهیهزاین  نبود قابلیت اطمینان: یهانهیهز-5

. نخست در پاسخ به نبود قابلیت اطمینان در شوندیممنعکس 
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شود  داشتهگهنفرایند تدارکات، موجودی تضمینی بیشتری بایستی 

. دوم اینکه شودیمانبارداری باالتری منجر  یهانهیهزکه به 

و شکست در سیستم کنترل  یدائماضطراری  یهاسفارش

موجودی گیرنده یا فرستنده یا حتی در فرایند تولید یا بازاریابی 

. [Kanfani, 2018] شد منجر خواهدباالتر  یهانهیهزهمگی به 

 یپستو مرسوالت  هامحمولهبار و  حجم (، میزان کل9)در نمودار

 است: شدهدادهجابجا شده در کشور نشان 

 
مرسوالت پستی جابجا شده در کل کشور. حجم بار و 9نمودار  

(هزار تن)  

 

مذکور است، روند  مشاهدهقابل (9)که از نمودار طورهمان

ثابت و با شیب مالیم  درمجموعموجود،  یزهایوخافت باوجود

ت در به ذکر اس الزم .ثابتی در نوسان است نسبتاًحول یک مقدار 

میزان بیشترین بار جابجا شده در کشور مربوط به  9913سال 

 Iran] استان تهران و در جایگاه بعد خراسان رضوی است

Airports and Air Navigation Company, 2018]. 
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به همواره رشـد اقتصـادی یکی از اهداف مهمی است که کشورها   

یافتن پاســخی برای تفاوت زیاد  اســاسر این بو  اندبودهدنبال آن 

 هاآندرآمد سـرانه کشـورها و مسـیرهای متفاوت رشــد و توسعه    

محققان بوده است. اهمیت دستیابی به رشد اقتصادی تا  موردتوجه

ا ت آن حد فزونی یافته است که اغلب کشورها برای دستیابی به آن

ی را در و نابرابر یعدالتیبکه موجبات افزایش  اندشــرفتهیپ جایی

ــاد فراهم  ــد  رونیازا. اندنمودهاقتصـ ــی و تعیین علل رشـ بررسـ

ــیار حائز اهمیت بوده و از جایگاه ویژه ای برخوردار اقتصــادی بس

 یکی از اهداف عنوانبهاســت. دســتیابی به رشــد اقتصــادی پایدار 

 دنش یدرونی رشد و هانهایی هر نظام اقتصادی مستلزم بسط پایه

ــازوکارهااز طریق  هاآن ــاختیزنظیر  ییسـ ، ونقلحمل یهارسـ

وری عوامل انباشـت سـرمایه، توسـعه سـرمایه انسانی، ارتقاء بهره    

ز ا عبارت استتولید و...اســت. رشــد اقتصــادی در تعریفی ساده 

ــبت به دوره   ــور نس ــطح تولید ناخالص داخلی یک کش افزایش س

 . [Jones, 1995] پیشین

 ریأثتمختلفی بر رشد اقتصادی  یهاراهاز  ونقلحملاز طرفی 

 بر اساساقتصادی، عامل مهمی که  یهاهینظر. از دیدگاه دگذاریم

ان در اقتصاد گردد هم ریتأثموجب  تواندیم ونقلحملتغییر در  آن

از  هاقتصادی است ک یهاتیفعال وانتقالنقل یهانهیهزتغییر در 

 هانهیهز رد. این کاهشگیقرار می ریتأثحت مختلف ت یهاروش

به مشتریان انتقال یابد و یا از  ،هامتیقبا پایین آوردن  تواندیم

طریق ساماندهی مجدد تولید و توزیع، موجب بهبود کارایی گردد. 

 بتواند لونقحمل ترنییپا یهانهیهز کهیدرصورتاقتصاد کشور نیز 

 بین مشاغل و رقابت بیشتر ترآسانسبب کمک در جهت انتقال 

منفعت خواهد برد.  هانهیهزگردد از این کاهش  مؤسساتبین 

ممکن است قدرت رقابت  ونقلحمل یهانهیهزهمچنین کاهش 

قراردهد.  ریتأثو به همین ترتیب رشد اقتصادی را تحت 

و  یذارگهیسرمامنبع اصلی رشد اقتصادی بلندمدت،  کهییازآنجا

ز ا ونقلحمل، یک اصالح در سیستم باشدیم یوربهرهرشد در 

زیربنایی، کاراتر نمودن مدیریت، موفقیت در  یگذارهیسرماطریق 

یا  ونقلحمل یهانهیهزتولیداتی که سبب کاهش مداوم 

اصالحات دیگر در خدمات تحویل کاال گردد، از طریق رشد در 
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 Canning et] داشت، رشد اقتصادی را در پی خواهد یوربهره

al. 1993]. 

با توجه به اینکه هدف این تحقیق بررسی رابطه کوتاه و 

هوایی و رشد اقتصادی است،  ونقلحملبخش بلندمدت میان 

در  رشد اقتصادی دهندهنشانمتغیر  عنوانبهتولید ناخالص داخلی 

 Statistical Center] ( به نمایش گذارده شده است7نمودار )

of Iran, 2018]. 

 

 
 ( 7901-7912میلیارد ریال)-. تولید ناخالص داخلی2نمودار

 

تولید  9913-9987در دوره زمانی  دهدیمنمودار فوق نشان 

 طوربه ناخالص داخلی روند مالیم و صعودی داشته است.

 آن بر یرگذاریتأثو نحوه  ونقلحمل یهاشبکهخالصه، اهمیت 

 زیر بیان نمود: صورتبه توانیمرشد اقتصادی را 

  نقشی استراتژیک در توسعه  ونقلحملکارآمد بودن سیستم

 [.Takahashi, 2006] مختلف دارد یهابخشمتوازن 

  بیشتری  یهافرصتترابری،  یهاشبکهقدرت و سرعت در

 دآوریمبه وجود  یامنطقه یگذارهیسرمابرای توسعه و افزایش 

[Takahashi, 2006]. 

  باعث ونقلحملاز توسعه  پایین ناشی ونقلحملهزینه ،

زینه ه کهیدرحال ؛شودیماقتصادی  یهاتیفعالانباشت و تمرکز 

. شودیماقتصادی  یهاتیفعال، باعث پراکندگی ونقلحملباالی 

با توجه به اینکه به چه اندازه  ونقلحملتوسعه بخش  جهیدرنت

 ذاررگیتأثروی رشد و توسعه اقتصادی  تواندیمتمرکز شود، 

 .[Takahashi, 2006] باشد

  جهیدرنتمناسب زمینه ترانزیت خارجی کاال و  ونقلحملشبکه 

 و مزایای غیرمستقیم ترانزیت یامنطقهافزایش درآمد ملی، توسعه 

 . کندیمرا ایجاد 

  باعث تخصصی شدن و تولید انبوه و  ونقلحملتوسعه بخش

 دشویممنابع اقتصادی  یوربهرهافزایش  جهیدرنت

  رسدیمبا توجه به موارد مذکور به نظر  بدین ترتیب

جهت  ییهامشوقدر توسعه اقتصادی و ایجاد  هوایی ونقلحمل

بین فت توان گبنابراین می.  است رگذاریتأث یگذارهیسرماافزایش 

 نوعی ارتباط علی اقتصادی یهاتیفعالو سطح  ونقلحملحجم 

در  یونقلحملوجود دارد، بطوریکه مقایسه امکانات و خدمات 

ود وجاقتصادی در کشورهای مختلف نیز  مراحل مختلف توسعه

 .کندیم دیتائاین رابطه را 

 

 پیشینه تحقیق 5-1

پیرامون مطالعات صورت  آمدهعملبه یهایبررسبا توجه به 

 قلونحمل یهاشاخصگرفته در خصوص رابطه رشد اقتصادی و 

حجم بار و تعداد مسافر(، الزم به ذکر است  ازجملههوایی )

از ابعاد گوناگون به  مطالعات خارجی متعددی در این خصوص

ولیکن مطالعات داخلی به عدد انگشتان دست  اندموضوع پرداخته

مختصر  طوربه. در ادامه برخی از این مطالعات رسدینمنیز 

 :اندشدهمطرح

( در مطالعه خود به بررسی رابطه 1193حکیم و مرکرت)

هوایی و رشد اقتصادی در کشورهای  ونقلحملعلیت میان 

از  هوایی ونقلحملجنوبی پرداختند. در این مطالعه برای  یایآس

 شدهاستفادهمتغیرهای حجم بار و تعداد مسافرین ناوگان هوایی 
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و با  1197-9149است. نتایج این تحقیق برای دوره زمانی 

و نیز  9 و پدرونی جوهانسون یهمجمع یهاآزمون یریکارگبه

که در بلندمدت رشد  دهدنشان می، 7گرنجرآزمون علیت 

هم علت افزایش تعداد بار و هم تعداد مسافر ناوگان  ،اقتصادی

 یمیان متغیرها یداریمعنرابطه  مدتکوتاهدر  کنهوایی است ولی

از سمت  گرنجروجود ندارد. در این مطالعه رابطه علیت  مذکور

 رشد اقتصادی به سمت تعداد مسافر و نیز حجم بار بوده است

[Hakim and Merkert, 2016]. 

به مطالعه  در تحقیقی ( نیز1193و همکاران) دایبر لیگابر

 یو رشد اقتصاد ییونقل هواحمل افزودهارزش نیب یعل روابط

 نتایج تحلیل. اندپرداخته 1191-9149 یدر بازه زمان ایتالیدر ا

 ارتباط وجود انگریب در این مطالعه جوهانسون همجمعی

. آزمون باشدیم ییهوا ونقلحملو  یواقع GDP نیب همجمعی

 نقلوحمل سمت از تیعلرابطه که  دهدینشان منیز گرنجر  تیعل

 . [Gabriel Brida et al. 2016] وجود دارد GDPبه  ییهوا

به  (، در مطالعه خود1195) و همکارانالکساندر  همچنین

در  هیجریدر ن یو رشد اقتصاد یینقل هواوتوسعه حمل یبررس

 ه ازبا استفادمطالعه  نیادر اند. پرداخته 1191تا  9189 یهاسال

، رگرنج تیعل کیخطا و تکن حیمدل تصح ،همجمعی رویکردهای

 یموردبررس یو رشد اقتصاد یینقل هواوحمل نیارتباط ب

 یرابطه تعادل دهندهنشان قیتحق نیا نتایج .است قرارگرفته

 یینقل هواواز سمت حمل طرفهکی تیارتباط عل کیو  دمدتبلن

 .[Alexander et al. 2015 ] باشدیم یبه رشد اقتصاد

در مطالعه خود نشان دادند نیز  (1197) زالتر و همکاران یب

 تنهانهدر کل و )نقلوحملسمت گرنجر از  تیرابطه عل کی که

 نیو چند ایتالیا برای GDP( به سمت ییهوا ونقلحمل صرفاً

 ییکشورها یبرااین مطالعه همچنین وجود دارد.  ییکشور اروپا

ان را نش طرفهکی تیعلرابطه  کی وجود ،با درآمد کم و متوسط

 هست GDPبه سمت  یینقل هواوکه از سمت حمل دهدیم

رابطه  انگریب تیعل آزمونبا درآمد باال  ییکشورها یبرا کهیدرحال

 نیهمچن .هست یینقل هواوبه حمل GDPاز  ایدوطرفه بوده 

 نیدر بلندمدت ب یارتباط معنادار دهدیمنتایج این مطالعه نشان 

 .Beyzatlar et al] وجود ندارد GDPبا  یبار فرودگاه

2014] . 

رابطه به بررسی  یامطالعه ( در1197)نو همکارا دایبر لیگابر

 ییجابر جابه دیتأک)با  کیدر مکز ییهوا ونقلحمل نیب ایپو

 کینبا اعمال تک در این مطالعه، .پرداختند یمسافر( و رشد اقتصاد

 تیآزمون عل نیو همچن کیناپارامتر همجمعی و آزمون یرخطیغ

به  9115-1199 یدر بازه زمان یفصل یهاداده یبرا کیناپارامتر

 ییوانقل هوحمل نیب یرابطه خط توانیکه نم این نتیجه رسیدند

ه رابط کیناپارامتر تیعل یاهرا رد نمود. آزمون یو رشد اقتصاد

. ندنمود دیتأک یو رشد اقتصاد یینقل هواوحمل نیدوطرفه را ب

 نیب دوطرفه تیرابطه عل ک،یناپارامتر تیعل یهابعالوه آزمون

 .Gabriel Brida et al]  کنندیم دیتائنقل و رشد را وحمل

2014]. 

جعفری صالحی و در میان مطالعات داخلی نیز، 

( در مطالعه خود به تعیین نقش و موقعیت بخش 9911)صمیمی

ادی آن بر رشد اقتص ریتأثایران و  یهااستاندر اقتصاد  ونقلحمل

 یریکارگبهبا  پرداختند. نتایج حاصل از این مطالعه هااستاناین 

 9919و  9911برای دوره زمانی  ترکیبی یهادادهروش رگرسیون 

 دهافزوارزش ریتأث دهدیمکشور نشان  ونقلحمل یهابخشبرای 

و آبی بر  از طریق خطوط لوله ونقلحمل و یاجاده ونقلحمل

 دهافزوارزشو اثر  داریمعنرشد اقتصادی منفی و به لحاظ آماری 

هوایی بر رشد اقتصادی مثبت ولیکن به لحاظ آماری  ونقلحمل

 .[Salehi et al. 2013] معناستیب
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ابطه ر بررسینتایج  دهدیمکه پیشینه تحقیق نشان  طورهمان

 مسافر در مطالعاتتعداد  یا بار وحجم اقتصادی و  رشدعلی بین 

رابطه علی لعات است؛ بطوریکه برخی مطامختلف متفاوت 

ات . در برخی مطالعکنندیم دیتائرا  مذکورمیان متغیرهای  دوطرفه

ر است و در برخی دیگ شده دیتائ طرفهکیرابطه علی  دیگر نیز

شده است. این ن دیتائ داریوجود هیچ رابطه معنیاز مطالعات 

 یهاروش، مورداستفاده یهانمونهناشی از  تواندیمموضوع 

 شدهانجامو نمونه و قلمرو مکانی مطالعات  متفاوت یاقتصادسنج

 رشدو  هوایی ونقلحمل رابطهدر ارتباط با  بنابراین باشد.

ه به ؛ با توجافتیدستنتیجه کلی  ینوعبهتوان اقتصادی نمی

ر د موردمطالعهانتخابی و اینکه کشور یا کشورهای  یهاشاخص

 نسبتاً ، نتایجفتهایتوسعههستند یا  توسعهدرحالردیف کشورهای 

 هاینظریه گفت تواننمی رونیازا. آیدمی دستبهمتفاوتی 

 اثرگذاری لحاظ به کشورها، از های مختلفگروه برای مختلف

 اقتصادی رشد بر مشابهی نتایج یک، هر برای متغیرهای جایگزین

 دارد. هاآن

هوایی  ونقلحمل یهاشاخصآنکه رابطه علیت میان  رغمبه

 یموردبررسو رشد اقتصادی در مطالعات خارجی متعددی 

است ولیکن بررسی رابطه مذکور به شکلی که هدف  قرارگرفته

این مطالعه است در دیگر مطالعات داخلی توسط نگارنده تحقیق 

مشاهده نشد، لذا در این مطالعه تالش شده است بر این موضوع 

قرار گیرد و این امر  یبررس موردتمرکز شده و ابعاد مختلف آن 

ه بنابراین با توجه ب نوآوری تحقیق حاضر مطرح است. عنوانبه

به  در ادامه تحقیق،و در راستای هدف این  الذکرفوقمطالب 

 پرداخته خواهد شد. آمدهدستبهنتایج  یارائهو  یشناسروش

 

 

 

 تحقیق روش .9

بین  همجمعیارزیابی رابطه علیت و این تحقیق  هدف از

-در میان استان هوایی و رشد اقتصادی ونقلحملمتغیرهای بخش 

  و ترکیبی یهادادهاز  یامجموعه یریکارگبهبا  های کشور

 مبانی نظری و مطالعات بر اساس .است اقتصادسنجی رویکردهای

هوایی و رشد اقتصادی  ونقلحملرابطه علیت میان  ،شدهانجام

باشد.  داریمعن رابطه فاقدبا ، دوسویه و هیسوکیارتباطی  تواندیم

در چارچوب رابطه علیت گرنجر  هالیتحل نیز مطالعهدر این 

 اساسی در مسائلعلیت یکی از  .است قرارگرفته موردسنجش

بررسی رابطه بین متغیرهای اقتصادی است. تعیین جهت علیت 

حی گیرد که مبانی نظری صریقرار می مورداستفادهبرای متغیرهایی 

در ابتدا بدلیل اینکه حمل و نقل هوایی  وجود ندارد. هاآندر مورد 

ی ، الزم است همبستگی فضایباشدمیها به هم وابسته بین استان

لذا بدین منظور از  ،بررسی گردد Spatial correlationیا  

استفاده گردید که نتایج حاصل از این آزمون حاکی  5آزمون موران

)الزم  باشدمی همبستگی فضایی عدم رد فرضیه صفر یعنی نبوداز 

ن در بخش ضمیمه ارایه شده وبه توضیح است، نتایج این آزم

  .است(

رابطه بین رشد وجود فرضیات این تحقیق، مربوط به 

ه از طریق ( و متغیرهای بار و مسافر جابجا شدGDP) اقتصادی

 سؤالبنابراین ( است. PASو  FRTهوایی ) ونقلحملبخش 

 شودهوایی موجب رشد اقتصادی می ونقلحملاین است که آیا 

وجب یابد و سپس مابتدا تولید ناخالص ملی افزایش می یا اینکه

روش مرسوم در این راستا، گردد. هوایی می ونقلحملتوسعه 

  است.معروف برای بررسی علیت، به آزمون علیت گرنجر 

یه فرض نمونه، عنوانبه ی برای اینکهگرنجردر آزمون علیت 

 رشد اقتصادیی گرنجرعلیت  هوایی ونقلحملحجم بار ناوگان »
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(، به varبرداری ) حیخود توضآزموده شود یک مدل « نیست

 :شودیمتشکیل داده  (1( و )9روابط )شکل 

 

∆LGDPit = α + ∑ βi∆LFRTit +m
i=1 ϵ𝑖𝑡 (9  )      

 

∆LGDPit = α + ∑ βi∆LPASit +m
i=1 ϵ𝑖𝑡 (1       )  

 

i=1,2,…,k، βi برای اگربطوریکه  =  آن در، باشد 0

رشد اقتصادی ی گرنجرصورت متغیرهای بار و مسافر علیت 

تا حدودی انتخابی است.  Kنیستند. البته در این آزمون طول وقفه 

  مدل رتبه آزمون به اعتبار که است معتقد( 9187) گویک

VARناپایا اگر متغیرها .دارد بستگی متغیرها ناپایایی یا پایایی و 

 کندیم ( بیان9131)گرنجر. ابدییم کاهش آزمون این اعتبار باشند

 نباشند همجمعمتغیرها  که است معتبر زمانی آزمون این که

[Granger, 1969].  

قرار  یموردبررســـاســـاس در این تحقیق ســـه مرحله  نیابر

خواهـد گرفـت. در وهلـه اول، پـایایی متغیرها مورد ارزیابی قرار     

ــنجی مطرح که مب گونههمان. ردیگیم ــادس ، دکنیمانی نظری اقتص

 تواندیمباشد اما گذشته  رگذاریتأثیا حال  برگذشته تواندینمآینده 

. اگر متغیرها در این [Granger, 1969] مبنای حال یا آینده باشد

ه باشد. در مرحل کنندهگمراهمرحله پایا نباشـند ممکن اسـت نتایج   

ــمتغیرهــای  همجمعیدوم   افزودهارزش) در تحقیق یموردبررسـ

 ورمنظبههوایی(،  ونقلحملاقتصـادی، میزان بار و تعداد مسافرین  

متغیرها مورد  تعیین وجود یـا عـدم وجود رابطـه بلنـدمـدت میان     

نوع آزمون علیت که  ،همجمعی. نتـایج آزمون  ردیگیمزمون قرار آ

ر . دکندیممشخص را  در مرحله بعد مقرر اسـت بکار گرفته شود 

وجود داشــته باشد  همجمعیمرحله سـوم، اگر میان متغیرها رابطه  

ــی رابطـه میـان متغیرها بکار گرفته    VECM 3مـدل   برای بررسـ

. اســتفاده خواهد شد VARو در غیراینصــورت از مدل  شـود یم

ــان   4 همجمعی کـه حـداقل یک رابطه    دهـد یمبین متغیرهـا نشـ

جهت علیت بین متغیرها را  دارد امابلنـدمـدت بین متغیرها وجود   

ــخص  بات کردند که اگر ( اث9184) گرنجر. انگل و کنـد ینممشـ

ــند آزمون علیت گرنجری در مدل   همجمعمتغیرهـا    VARبـاشـ

ــب  ــدینممناسـ ــحیح خطا که عدم تعادل باشـ ، زیرا عبارت تصـ

ــالح  مـدت کوتـاه  ــودیمنادیده گرفته  ،کندیمرا اصـ بنابراین  ؛شـ

برای بررسی رابطه علیت بلندمدت بین متغیرها از  شودیمپیشنهاد 

ــحیح خطای برداری ــود  VECM مدل تص ــتفاده ش  Engle]اس

and Granger, 1987.]  

د آزمون وال از مدتکوتاهبرای ارزیابی رابطه علیت نیز  تیدرنها

(Wald ) .و نوع  جهت، تیدرنهااستفاده خواهد شد

م معلواز طریق آزمون علیت گرنجر  (دوطرفهیا  طرفهکی)لیتع

 .شودیم

  

 و بحث جینتا .2

 یرهایمتغ میان مدتکوتاهدر این تحقیق، رابطه علیت بلندمدت و 

و برای استان کشور  99، در نقل هواییوحمل واقتصادی  رشد

است. متغیرهای  قرارگرفته یموردبررس 9913 -9987دوره زمانی 

ن که اطالعات آ اقتصادی افزودهارزشدر این تحقیق  مورداستفاده

، حجم و میزان بار جابجا از مرکز آمار ایران اخذ گردیده است

ه ک باشدیمهوایی و نیز تعداد مسافرین  ونقلحملشده از طریق 

ها و ناوبری هوایی ایران شرکت فرودگاهاطالعات و آمار آن از 

 است.  شدهاستخراج

 میان همجمعیبا توجه به وجود رابطه  در این مطالعههمچنین 

برای آزمون رابطه  است، شدهارائههای بعدی متغیرها، که در بخش

تصحیح خطای برداری  از مدل تحقیقعلیت بین متغیرهای 

(VECM) است. یکی از علل انتخاب این مدل این  شدهاستفاده
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است که در اغلب اوقات، متغیرهای اقتصادی عالوه بر متغیرهای 

 رندیپذیم ریتأث، از مقادیر با وقفه خود نیز زابرون

[Mohammadi and Nazeman, 2013] .مدل تصحیح  در

ا جزء تصحیح خط بر اساسخطای برداری رابطه علیت بلندمدت 

 (3( و)5)، ( 7)، (9)روابط براین اساس، .است ییشناساقابل

 :باشندیمزیر مطرح  صورتبه VECMمربوط به مدل 

∆𝑙𝑛𝑃𝐴𝑆𝑖𝑡 = 𝛼𝑖𝑡 + 𝛽𝑖𝑡𝐸𝐶𝑇𝑖𝑡−1 + ∑ 𝛾𝑖𝑡∆𝑙𝑛𝑃𝐴𝑆𝑖𝑡−1

𝑙

𝑖=1

+ ∑ 𝛿𝑖𝑡∆𝑙𝑛𝐺𝐷𝑃𝑖𝑡−1

𝑙

𝑖=1

+ 𝜖𝑖𝑡 

(9) 

∆𝑙𝑛𝐺𝐷𝑃𝑖𝑡 = 𝛼𝑖𝑡 + 𝛽𝑖𝑡𝐸𝐶𝑇𝑖𝑡−1 + ∑ 𝛾𝑖𝑡∆𝑙𝑛𝐺𝐷𝑃𝑖𝑡−1

𝑙

𝑖=1

+ ∑ 𝛿𝑖𝑡∆𝑙𝑛𝑃𝐴𝑆𝑖𝑡−1

𝑙

𝑖=1

+ 𝜖𝑖𝑡 

 

(7) 

∆𝑙𝑛𝐹𝑅𝑇𝑖𝑡 = 𝛼𝑖𝑡 + 𝛽𝑖𝑡𝐸𝐶𝑇𝑖𝑡−1 + ∑ 𝛾𝑖𝑡∆𝑙𝑛𝐹𝑅𝑇𝑖𝑡−1

𝑙

𝑖=1

+ ∑ 𝛿𝑖𝑡∆𝑙𝑛𝐺𝐷𝑃𝑖𝑡−1

𝑙

𝑖=1

+ 𝜖𝑖𝑡 

(5) 

∆𝑙𝑛𝐺𝐷𝑃𝑖𝑡 = 𝛼𝑖𝑡 + 𝛽𝑖𝑡𝐸𝐶𝑇𝑖𝑡−1 + ∑ 𝛾𝑖𝑡∆𝑙𝑛𝐺𝐷𝑃𝑖𝑡−1

𝑙

𝑖=1

+ ∑ 𝛿𝑖𝑡∆𝑙𝑛𝐹𝑅𝑇𝑖𝑡−1

𝑙

𝑖=1

+ 𝜖𝑖𝑡 

(3) 

 

در وهله اول  ،علیت یهاآزمونانجام قبل از ورود به بحث و 

ر دمتغیرهای تحقیق مورد آزمون قرار گیرد.  پایاییالزم است 

که  اشندبیم پایاریغمدرن اکثر متغیرهای اقتصادی  یاقتصادسنج

 داریمعن tباال و آماره  2Rاین امر باعث ایجاد رگرسیون کاذب با 

 یمعنیباقتصادی  ازنظر، اما ممکن است این رگرسیون شودیم

باشند و ارتباط  همجمعاگر مجموعه متغیرها  حالنیباا .باشد

معتبر  یهانیتخمبه  توانیمبلندمدت میان متغیرها برقرار باشد، 

 Mohammadi and] افتیدستو قابل استنباطی 

Nazeman, 2013] . متغیرها با استفاده از  پایاییدر این مطالعه

نتایج  است. قرارگرفته یموردبررس 8 شین-پسران-آزمون ایم

بدون )و مسافر )با روند و بدون روند(متغیرهای بار ،آزمون پایایی

نتایج  اما ؛نیست پایااقتصادی رشد هستند ولیکن متغیر  پایا روند(

 .اندشده پایاتفاضل گیری  بارکیبا متغیرها  ،دهدیمنشان 

، آزمون ایجاد رگرسیون ساختگی و کاذببرای اجتناب از 

 ,Pesaran] است استفادهقابل آزمونشیپیک  عنوانبه همجمعی

با توجه به اینکه اطالعات ما در این مطالعه در این راستا،  .[2015

پدرونی مبنای  همجمعیماهیتاً ناهمگون هستند آزمون 

این روش برای ارزیابی رابطه است.  قرارگرفتهی ریگمیتصم

 مشخص رابطه بلندمدت طوربهبین متغیرهای تحقیق و  همجمعی

همچنین بین  itGDPو  itPASبالقوه بین متغیرهای  طوربهکه 

itFRT  وitGDP  ،یهاآزموناست.  شدهاستفادهوجود دارد 

 :شودیمبیان  (8( و )4)روابط  صورتبهپدرونی  همجمعی

𝑙𝑛𝑃𝐴𝑆𝑖𝑡 =∝𝑖+ 𝛿𝑖𝑡 + 𝛽1𝑖𝑙𝑛𝐺𝐷𝑃𝑖𝑡 +∈𝑖𝑡 (4   )  

 

𝑙𝑛𝐹𝑅𝑇𝑖𝑡 =∝𝑖+ 𝛿𝑖𝑡 + 𝛽1𝑖𝑙𝑛𝐺𝐷𝑃𝑖𝑡 +∈𝑖𝑡 (8  )  

 

 یهااستان) مقاطع دهندهنشان i=1,…..,Nکه در این رابطه، 

متغیر تعداد  itPASزمان است.  دهندهنشان t=1… tو  ایران(

 است. tو در زمان  i استانمسافران هوایی داخلی و خارجی در 

itFRT استانکیلومتر( در -میلیون تن) کل بار حجمهم i  و سال

t(9987-9913)  .استitGDP تولید ناخالص داخلی  دهندهنشان
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( 9در جدول)پدرونی  آزموننتایج  است. tدر سال  iبرای استان 

 است: شدهارائه

 . نتایج آزمون همجمعی پدرونی7جدول

 آماره

GDPit  وPASit GDPit و FRTit 

 احتمال مقدار آماره
مقدار 

 آماره

 احتمال

 Rhoآماره 

 گروهی
38/4 11/1 99/9 

11/1 

 ppآماره 

 گروهی
85/7- 111/1 75/7- 

111/1 

 ADFآماره 

 گروهی
54/1- 111/1 14/5- 

111/1 

 

تایج حاصل ناست،  مشاهدهقابل( 9که از جدول ) طورهمان

 ،درمجموع که دهدیمتغیرها نشان میان م همجمعیاز آزمون 

بین متغیرهای  همجمعیوجود  عدم صفر مبنی بر یهفرض

ا ب گفت که در بلندمدت، متغیرها توانیمو  شده رد یموردبررس

 جوسلیوس برای-جوهانسونآزمون نتایج  .دارندارتباط  یکدیگر

تعیین تعداد و و رابطه بلندمدت  همجمعیبررسی وجود 

 است: شدهارائه( 1در جدول ) همجمعیبردارهای 

 

 0(اثر آزمون جوسیلیوس) و جوهانسون آزمون . نتایج5جدول

LGDPit  وLPASit 

 فرص یهفرض
مقدار 

 ویژه
 آماره اثر

مقدار بحرانی در 

 درصد 5سطح 
 سطح احتمال

 1111/1 91/98 93/14 98/1 صفر

 یکحداکثر 

 رابطه
113/1 44/1 87/9 94/1 

LGDPit  وFRTPit 

 فرص یهفرض
مقدار 

 ویژه
 آماره اثر

مقدار بحرانی در 

 درصد 5سطح 
 سطح احتمال

 191/1 97/94 17/19 93/1 صفر

حداکثر 

 یک رابطه
117/1 53/1 87/9 75/1 

 

 فرضیات آزمون اثر: بر اساس

 وجود ندارد. همجمعیهیچ بردار -9 

 وجود دارد.  همجمعیحداکثر یک بردار -1 

و رابطه  همجمعیوجود بردار ( 1جدول )بنابر نتایج 

 شده است.  دیتائدرصد  5بلندمدت در سطح معناداری 

 وجود رابطه بهبا توجه که گفته شد،  گونههمانبنابراین 

جهت بررسی رابطه  VECM، از الگوی میان متغیرها همجمعی

ا اما ابتد .خواهد شد استفاده هاآنبلندمدت میان گرنجری علیت 

های را در قالب مدل همجمعیبایست اندازه مقداری این رابطه می

ش توان از دو رواقتصادسنجی پویا برآورد نمود، برای این کار می

( FM-OLS) افتهیمیتعم کامالًمتداول حداقل مربعات معمولی 

( استفاده نمود DOLSو حداقل مربعات معمولی پویا )

دارای توزیع مجانبی مشابه  FM-OLSبرآوردگر  کهیدرصورت

( پی 1191)هلوسکواباشد، واگنر و می DOLSهمانند برآوردگر 

ی برآوردگرها بهتر عمل از همه DOLSبردند که برآوردگر 

ای عملکرد و دومرحله FM-OLSبرآورد  کهیدرحالکند، می

در این تحقیق از روش  لذا [. Pesaran, 2015] دارند یمشابه

تایج که ن شدهاستفادهبرای این هدف  حداقل مربعات معمولی پویا

 آمده است. (9)آن در جدول 

   همجمعی رابطه اندازه کمی بررسی 7-2
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میان متغیرها، رابطه  همجمعیر ادامه با توجه به وجود رابطه د

برآورد و نتایج  DOLSدر چارچوب روش  هاآنبلندمدت میان 

 است: شدهداده( نشان 9)برآورد در جدول 

 

 . برآورد ضرایب بلندمدت میان متغیرها9جدول

 ضریب نام متغیر
ارزش 

 احتمال

LGDP→ LPAS 21/9 999/9 

LGDP→ LFRT 20/9 995/9 

LPAS→ LGDP 5/9 9992/9 

LFRT→ LGDP 22/9 999/9 

 

ضریب  دهدیم(، نشان 9که نتایج جدول ) گونههمان

اری به لحاظ آماثرگذاری بلندمدت متغیرها بر یکدیگر مثبت و 

 زااین ضریب برای متغیر مسافر تأثیرگذاری است و  داریمعن

شد ر ریتأثضریب رشد اقتصادی باالتر است و  بر بارحجم 

 ت.نسبت به مسافر بیشتر اس حجم بار اقتصادی در بلندمدت بر

 بلندت مدتآوردن میزان کمی روابط  به دستحال پس از 

 ه دستب برای تر بیان شد که پیش گونههمانبین متغیرهای مدل 

جزء  و VECMاز مدل  ،روابط علیت بلندمدت گرنجر نآورد

 است. شدهاستفادهتفسیر این روابط  منظوربه( ECT)تصحیح خطا

تشخیص وقفه بهینه از اهمیت زیادی  VECMدر یک مدل 

 برخوردار است تا بتوان اطمینان حاصل کرد که جمالت خطا

فرضیات کالسیک را دارا هستند. بدین منظور جهت تعیین وقفه 

(، SCبهینه از معیارهای مختلفی همچون معیار شوارتز)

 ,Hsiao]شودیم( استفاده HQ(، حنان کوئین)AICآکائیک)

با توجه به تعداد مشاهدات، از معیار  قیتحقدر این  [.2003

رای هر دو ب تعداد وقفه بهینه بنابراین؛ است شدهاستفادهآکاییک 

 .شودیمدر نظر گرفته  5 رابطه علیت، وقفه

 ( 7جدول ) صورتبه VECMنتایج حاصل از تخمین مدل 

 است، مشاهدهقابلکه  گونههماناست.  شدهدادهنشان ( 5و )

 مطالعات قیلیعالمتی سازگار با  ازنظربوده و  داریمعنضرایب 

بت به نس وابسته ریمتغاست. هر یک از ضرایب کشش بلندمدت 

 . دهدیممتغیرهای توضیحی مدل را نشان 

 

. نتایج بررسی رابطه بلندمدت بین متغیرهای مسافر و 2جدول

 (VECMرشد اقتصادی به روش علیت گرنجر)

 :5مدل 

PAS 

متغیرهای 

 توضیحی

 :3مدل 

GDP 

متغیرهای 

 توضیحی

1/1 lnGDP(-

1) ∆ 
198/1- lnPAS(-1) ∆ 

19/1 lnGDP(-

2) ∆ 
198/1- lnPAS(-2) ∆ 

15/1- lnGDP(-

3) ∆ 
13/1 lnPAS(-3) ∆ 

93/1- lnGDP(-

4) ∆ 
195/1 lnPAS(-4) ∆ 

13/1- lnGDP(-

5) ∆ 
1119/1- lnPAS(-5) ∆ 

115/1-  (ECT) *914/1-  ضریب تصحیح

 (ECTخطا)

و باقی متغیرها به لحاظ آماری  داریمعندرصد  11*در سطح اطمینان 

 .باشندیم یمعنیب

 

ادی رشد اقتص ورابطه بلندمدت بین متغیرهای بار  جینتا .2جدول

 (VECMبه روش علیت گرنجر)

 :8مدل 

GDP 

متغیرهای 

 توضیحی

 :4مدل 

FRT 

متغیرهای 

 توضیحی

11/1- lnFRT(-1) ∆ 17/1- lnGDP(-1) ∆ 

19/1- lnFRT(-2) ∆ 91/1- lnGDP(-2) ∆ 
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19/1 lnFRT(-3) ∆ 11/1- lnGDP(-3) ∆ 

19/1 lnFRT(-4) ∆ 17/1- lnGDP(-4) ∆ 

11/1 lnFRT(-5) ∆ 9/1 lnGDP(-5) ∆ 

*9/1- ECT 115/1 ECT 

 معنایبو باقی متغیرها به لحاظ آماری  داریمعندرصد  11در سطح *

 هستند.

 (5)در جداول  VECMهای مدل با توجه به خروجی  

توان روابط بلندمدت علیت گرنجری متغیرها را می (3)و

 زیر تشریح نمود. صورتبه

منفی و معنادار  3ضریب تصحیح خطا برای مدل  ازآنجاکه

 گرنجری از طرفهکیکه یک علیت  اشاره کردتوان می باشد،می

ی وجود دارد، از طرف هوایی به رشد اقتصاد ونقلحملسمت 

ضریب تعدیل خطا از آن یاد  عنوانبهکه  -914/1دیگر عدد 

دارد که چنانچه از تعادل بلندمدت خارج شویم شود بیان میمی

کشد که این عدم تعادل اصالح گردد و به سال طول می 91 باًیتقر

. اما برعکس این قضیه صادق نیست میابیدستتعادل بلندمدت 

یعنی رشد اقتصادی علیت بلندمدت گرنجری مسافر هوایی نیست 

گرنجری  طرفهکیو لذا در این خصوص دارای یک رابطه علیت 

 باشیم. می

مربوط به متغیرهای بار و  VECMدر خصوص خروجی 

علیت  طرفهکینیز همین رابطه ( 5در جدول )رشد اقتصادی 

ت بار به رشد اقتصادی برقرار است و میزان گرنجری از سم

ECM (حاکی از آن است که چنانچه از تعادل -9/1مربوطه )

کشد تا این عدم سال طول می 91بلندمدت گرنجری خارج شویم 

 تعادل اصالح گردد.

(، مقادیر با وقفه 3( و)5( ، )7(، )9ضمناٌ با توجه به روابط)

( 5( و )7لب جداول )متغیرهای مورد بررسی در مدل که در قا

 مدت متغیرهای سمتثیرگذاری کوتاهبیانگر تأ ،آورده شده است

ه نتایج بباشد، اما با توجه بر متغیر وابسته می مذکور راست روابط

وده و بر بگذاری این متغیرها زمانثیرحاصل از علیت بلندمدت تأ

 معنیمدت حاصله طبق جداول مورد اشاره بیاین ضرایب کوتاه

این مدعا  ،خواهد آمدمدت که در ادامه ، که نتایج علیت کوتاهاست

 کند. یید میرا تأ

 

 مدتکوتاهرابطه علیت  بررسی 2-5

 فاده از آزمون والددر این تحقیق با است مدتکوتاهرابطه علیت 

تعیین جهت رابطه از آزمون  منظوربههمچنین . است شدهانجام

 عنوان (9184) گرنجر و انگلاست.  شدهاستفاده گرنجرعلیت 

 الگوی یک همواره باشند، همجمع متغیر دو اگر که کنندیم

 جهیدرنت .داشت خواهد وجود هاآن بین برداری خطای تصحیح

 این از متغیرها بین گرنجری علّیت رابطه بررسی برای توانیم

مطرح  به شرح ذیل فرضیه دو آزمون این در کرد، استفاده الگو نوع

 :گرددیم

 .نیست رشد اقتصادیگرنجری علت  تعداد مسافر متغیر 

 .نیست رشد اقتصادی گرنجری علت متغیر حجم بار

نتایج حاصل از آزمون علیت  با توجه به موارد مذکور،

)آزمون والد( و جهت مدتکوتاه(، علیت ECM) بلندمدت

 است. شدهخالصه( 3( در جدول )گرنجرعلیت)آزمون علیت 

 روابط علیت و جهت علیت. خالصه نتایج 1جدول

 صفر یهفرض

ت 
علی

جر
گرن

ره 
)آما

F) 

طا )
 خ
یح
صح
زء ت
ج

E
C

T
) 

ت)
دمد
ت بلن
علی

D
O

L
S

) 

ت 
علی

وتاه
ک

ت
مد

 
دو(
ی 
ه کا
مار
)آ

 

GDPit  →    PASit 40/3 741/4- 71/4 8/0 

PASit  →    GDPit 71/4 447/4- 2/4 37/7 

GDPit →    FRTit 43/3 7/4- 01/4 71/0 

FRTit →   GDPit 31/2 447/4 77/4 735/4 
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 (.نیستند داریمعنموارد هاشور خورده به لحاظ آماری ) 

 حاضر نشان قیتحقکه نتایج  گونههمان :مدتکوتاهعلیت 

دو حاصل از آزمون والد بیانگر این است که -، آماره کایدهدیم

 میان متغیرهای بار و یمدتکوتاهگونه رابطه علیت گرنجری هیچ

 تعداد مسافر با رشد اقتصادی وجود ندارد.

 ددهنیمحاصل از این مطالعه نشان  جینتا بلندمدت: روابط

ی رشد اقتصاد بر مسافرتعداد  یرگذاریتأثدر بلندمدت میزان 

 بیشتر از حجم بار است. 

نتایج تحقیق در رابطه با جزء تصحیح  جزء تصحیح خطا:

سمت تعادل بلندمدت است،  تعدیل عدم تعادل بهخطا که بیانگر 

 سمت حجم بار و تعداد مسافراز  جهت علیت که دهدیمنشان 

ه برای ک یاگونهبهاست.  داریمعنبه لحاظ آماری رشد اقتصادی  بر

از خطای عدم تعادل  درصد 99 حدوداًدر هر دوره، متغیر مسافر، 

که هر  شودیم؛ بنابراین نتیجه گرفته شودیمدوره پیش تعدیل 

عاملی که موجب ایجاد عدم تعادل در الگوی فوق شود رابطه 

 به طول یزمانمدتو تعدیل آن  زندیمتعادلی بلندمدت را بر هم 

 درصد 91 معادل با خواهد انجامید. این ضریب برای متغیر بار

 است. 

 (:Pairwise  Granger Causality Tests)گرنجر علیت 

 فهطرکیرابطه علیت  دهدیمنتایج حاصل از این تحقیق نشان 

 وضوحبهمیان متغیرهای حجم بار و رشد اقتصادی وجود دارد؛ 

بر خروجی  یمؤکد دیتائگردد که خروجی این آزمون مشاهده می

تر ارائه گردید و پیش 5و  7است که در جداول  VECMمدل 

سویه حاکی از این واقعیت است که یک رابطه علیت گرنجری یک

 اسبر اساز سمت مسافر و بار هوایی به رشد اقتصادی وجود دارد. 

برای کشورهایی با درآمد کم و متوسط آزمون  ،پیشینه تحقیق

ل نقودهد که از سمت حملرا نشان می طرفهکییک رابطه  ،علیت

برای کشورهایی با  کهیدرحالباشد می GDPسمت  به هوایی

به  GDPعلیت بیانگر رابطه دوطرفه بوده یا از آزمون درآمد باال 

 کامالًرو باشد. لذا نتایج حاصل از تحقیق پیشنقل هوایی میوحمل

رآمد د ازلحاظبه اینکه ایران  با توجهدر این راستا محقق گردیده و 

لذا رابطه  ، [IMF, 2016] باشدسرانه جزو کشورهای متوسط می

گرنجری از سمت مسافر و بار هوایی به سمت  طرفهکیعلیت 

در مقاله حاضر  اجراشدهحاکی از اعتبار مدل رشد اقتصادی 

  باشد.می

 و پیشنهاد یریگجهینت .2

 ونقلحملیکی از اجزای اساسی نظام  عنوانبهصنعت هوانوردی 

ین ا در جابجایی بار و مسافر دارد. یاکنندهنییتعدر کشور نقش 

صنعت در داخل کشور از یک وضعیت انحصار چندجانبه 

برخوردار است و شرکت هواپیمایی ج.ا.ا هنوز انحصار خود را 

امل ک طوربهداراست و شرایط رقابتی برای حضور سایر رقبا 

 .[Agheli and Najari, 2012] محقق نشده است

 قابلیت زمانی ونقلحمل توان نتیجه گرفت که صنعتبنابراین می

 خود، کارآمد، که داشت خواهد را کشور اقتصادی رشد به کمک

 اجزای تمامی و بوده ریپذرقابت و نانیاطمقابل ،کپارچهی ایمن،

 فرودگاه 51 وجود .نمایند یکدیگر عمل با هماهنگ صورتبه آن

 ایران تحریم و سوکی از مناسب جغرافیاییپوشش  با کشور در

 دیگر سوی از انقالب از پس یهاسال در هواپیما خرید برای

 و زیرساخت میان یتوجهقابل شکاف که شده است موجب

 اساس . براینباشد داشته وجود هوایی ونقلحمل حوزه در ناوگان

 رو پیش یهاسال در ونقلحمل حوزه اصلی یراهبردها از یکی

 .می باشدا کشور هوایی ناوگان نوسازی توسعه شکاف و این رفع

 شیوه ایران، جغرافیایی ابعاد و موجود یهارساختیز به توجه با

 بازار کل از یترشیب سهم باید ما کشور در هوایی ونقلحمل

 گام در امر این که را به خود اختصاص دهد مسافری ونقلحمل

 یحالاین در  .است موجود تقاضای با متناسب نیازمند ناوگان اول
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 فرودگاه 1 تنها کشور، در موجود فرودگاه 51 میان ازکه  است

 و هستند فعالیت به مشغول توجهقابل مسافر حجم با یالمللنیب

 با شهرهای در که کشور یهافرودگاه دیگر از یبرداربهره برای

 هوایی سبک به ناوگان نیاز ،اندشدهواقع کم و متوسط جمعیت

 فراهم را شهرها این مردم برای سفر امکان ،باال تواتر با تا است

 و نانینشهیحاش شکاف به کاهش تواندیم راهبرد این شود.

 Strategic] کند کمک نیز مرکز اجتماعی و اقتصادی یهافرصت

plan for transportation in Iran, 2018].  

نتایج حاصل از این مطالعه، رابطه علیتی از سمت  بر اساس

هوایی )بار و مسافر( به سمت رشد  ونقلحملی هاشاخص

شده است و با توجه به عدم وجود رابطه علیت  دیتائاقتصادی 

نقل هوایی و رشد اقتصادی، شایسته است ومدت بین حملکوتاه

هیز با پرهای بلندمدت، اصولی و گذاران با طراحی برنامهسیاست

مدت و مقطعی، با در نظر گرفتن اینکه از اتخاذ تصمیمات کوتاه

بر بر و هم زمانهای هوانوردی هم سرمایهبهبود زیرساخت

باشد، توجه بیشتری به این بخش معطوف دارند تا اثرگذاری می

 آن بر رشد اقتصادی تقویت گردد.

جهی وتواند کمک شایان تنیز می گردشگریاز سوی دیگر مسئله 

 و قطعییکی از صنایعی که وابستگی  ؛به این صنعت نماید

با  .است گردشگریبه صنعت هوانوردی دارد صنعت  یتوجهقابل

نقل هوایی به رشد اقتصادی و کم کردن و، حملگردشگری تسهیل

 1/9 باًیتقرکه  شدهزدهتخمین  راًیاخنماید. فقر کمک شایانی می

 از طریق هاآنکنند که نیمی از سفر می هرساله گردشگرمیلیارد 

، هوانوردی حدود 1197گیرد. در سال نقل هوایی صورت میوحمل

 811ایجاد نموده و به میزان گردشگری میلیون شغل را بخش  93

 جهان عایدی به همراه داشته است GDPمیلیارد دالر برای 

[ICAO, 2017].  متأسفانهلذا با تقویت این بخش که 

های متعدد محدودیت واسطهبههای آن در کشور ما زیرساخت

نقل هوایی کمک شایان وتواند به صنعت حملباشد میضعیف می

 .گرددتوجهی 

مبنی بر اثرگذاری  در این مطالعه آمدهدستبهبا توجه به نتایج 

، هوایی ونقلحملمتغیرهای حجم بار و تعداد مسافرین صنعت 

رای ب به شرح ذیل ای کارآمد نمودن این بخش،در راست ییهاشنهادیپ

 ورنقل کشوبه صنعت حمل مندانعالقهو  انیمتصدگذاران، سیاست

 :گرددیممطرح 

 هوایی ونقلحمل خدمات کیفی سطح ارتقای 

 هوایی ناوگان نوسازی و توسعه 

 تمامی  از یمندبهره جهت سبک هوایی ناوگان گسترش

  کشور در موجود یهافرودگاه

 استانداردهای به توجه و کشور هوایی ناوگان نوسازی 

 هوایی ایمنی یالمللنیب

 و ارتقای  بار هوایی حمل بسترهای از حداکثری افزایش

 کارایی این بخش

 

 هانوشتیپ .1
1International Civil Aviation Organization 

(ICAO). 
2 Dublin Airport Economic Impact Study, Final 

Report( 2017) 
3 Pedroni/Johansen cointegration test 
4 Granger causality tests 
5 Moran test 
6Vector error-correction model (VECM) 
7 Cointegration 
8Im, Pesaran and Shin W-stat 

9 Trace 
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 مراجع  .1

اصول کاربردی اقتصادی حمل و " (9914) بیضایی، ابراهیم-

، انتشارات سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی "نقل

 )سمت(، چاپ سوم. دانشگاه ها

های آمارهای حساب"( 9914های اقتصادی )دفتر حساب-

 مرکز آمار ایران. ،سازمان برنامه و بودجه  ،"ایمنطقه

 (9919) احمد ،صالح منش و  عزیز، امین، آرمن، تبعه ایزدی-

طراحی یک الگوی تعادل عمومی قابل محاسبه جهت تعیین "

، "اولویت های سرمایه گذاری در زیرساخت های حمل و نقل ایران

رساله دکتری، دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی، دانشگاه شهید 

 چمران.

( 9911) هادی ،کامکار و مصطفی، عماد زاده، دیسع ،دایی-

 در دیقتصااشد ربر  ونقلحملبخش  درلت دو اریثرسرمایهگذا"

 یاپیپ، 7، سال سوم، شماره دیقتصاا یسازمدل فصلنامه، "انیرا

 .81-39 .، ص91

اهمیت و جایگاه صنعت "( 9989) رضایی ارجرودی، عبدالرضا-

، یازدهمین "در ارتقاء و شکوفایی اقتصاد کشور ونقلحمل
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 (IPSآزمون ریشه واحد میان متغیرها)آزمون  جینتا

 Deterministic متغیر
مقادیر 
 بحرانی

سطح 
 احتمال

itPas  

Individual 
intercept 14/7- 111/1 

Individual 
intercept and 

trend 
18/9- 99/1 

itFrt Individual 
intercept 81/8- 111/1 

Individual 
intercept and 

trend 
1/9- 111/1 

it Gdp 

Individual 
intercept 51/1 11/1 

Individual 
intercept and 

trend 
11/1- 95/1 

 

 متغیر اول مرتبۀ تفاضل پایایی آزمون جینتا

 

مقادیر  متغیر

 بحرانی
 سطح احتمال

Pas 𝑖𝑡 54/9- 1111/1 

𝐹𝑟𝑡𝑖𝑡 17/5- 111/1 

𝐺𝑑𝑝𝑖𝑡 95/1- 195/1 

 

 تعیین وقفه بهینه

 معیار
 هاوقفه

GDPit  و

PASit 

GDPit و 

FRTit 

معیار 

 (AICآکائیک)
5 5 

معیار حنان 

 (HQحنان کوئین)
9 9 

 منبع: محاسبات تحقیق

 

 

 

 (Moran test)نتایج مربوط به آزمون موران

Moran test for spatial dependence 

         Ho: error is i.i.d.  

         Errorlags:  w 

         chi2(1)      =    11/1  

         Prob > chi2  =   5252/2  
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از دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب 9987را در سال  یاضیدر رشته ر یمقدم، درجه کارشناس یعباس عسکر

را از دانشگاه آزاد واحد تهران  9981در سال  یزیرو برنامه یارشد در رشته توسعه اقتصاد یو درجه کارشناس

 یاقتصادسنجو  نقلواقتصاد حمل یی،هوا قلنوحمل یشانمورد عالقه ا یپژوهش یها ینهمرکز اخذ نمود. زم

 است. یقاترشته اقتصاد در دانشگاه آزاد واحد علوم و تحق یدکتر یبوده و در حال حاضر دانشجو

 

 

 

 

 

 

و درجه  یبهشت یداز دانشگاه شه 9971در رشته اقتصاد را در سال  یدرجه کارشناس یانی،هژبر ک یزامبک

 9141اخذ نمود. در سال  یشمال ینایکارول یالتیدانشگاه ا را از9147در رشته اقتصاد در سال ارشد  یکارشناس

 ینه. زمیدردگ ایالتی نیویورکاز دانشگاه اقتصاد کالن و اقتصادسنجی در رشته  یموفق به کسب درجه دکتر

 یاتبوده و در حال حاضر عضو ه و مسایل کالن اقتصادی یاقتصادسنج یشانمورد عالقه ا یپژوهش یها

 است. یقاتبا مرتبه استاد در دانشگاه آزاد واحد علوم و تحق یعلم

 

 

 
 

 

و  ییا ز دانشگاه عالمه طباطبا 9934را در سال  یدر رشته اقتصاد بازرگان یعباس معمارنژاد، درجه کارشناس

را از دانشگاه  آزاد تهران  اخذ 9949در سال    یزیرو برنامه یارشد در رشته توسعه اقتصاد یدرجه کارشناس

 المللینو اقتصاد ب یتوسعه اقتصاد رایشدر رشته  اقتصاد گ یموفق به کسب درجه دکتر 9981نمود. در سال 

 تجارت ،المللیناقتصاد ب یشانمورد عالقه ا یپژوهش یها ینه. زمیدگرد یقاتواحد علوم و تحقاز دانشگاه آزاد 

 یقاتدر دانشگاه آزاد واحد علوم و تحق یاربا مرتبه استاد یعلم یاتبوده و در حال حاضر عضو ه و گمرک

 است.

 

  

 

ارشد در رشته  یو درجه کارشناس 9947را در سال  یدر رشته اقتصاد نظر یدرجه کارشناس یکارجو،پ کامبیز

 یشدر رشته اقتصاد گرا یموفق به کسب درجه دکتر 9985را اخذ نمود. در سال 9944در سال  یاقتصاد انری

 یپژوهش یها ینه. زمیدگرد یقاتاز دانشگاه آزاد واحد علوم و تحق یملل و بخش عمومالینو ب یاقتصاد مال

 اریبا مرتبه استاد یعلم یاتبوده و در حال حاضر عضو ه گذارییهبانک و امور سرما یمه،ب یشانمورد عالقه ا

 است. یقاتدر دانشگاه آزاد واحد علوم و تحق

 


