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 مقدمه .1

یکی از بخشهای اثرگذار در رشد و توسعه اقتصادی کشورها، 

اهمیت این بخش در اقتصاد تا  .بخش حمل و نقل می باشد

میردال، حمل و نقل مناسب را تسریع  حدی است که بارو  و

 ، مطرح می کنندکننده و حتی پایه و اساس رشد اقتصادی

[Barro, 1990 , Myrdal, 1969] مانند  و اقتصاددانانی

سرمایه گذاریهای زیربنایی در بخشهایی مانند حمل و  ،آسچور

در  ترین عامل رشد بهره وری بخش خصوصینقل را مهم

و به  متحده دانسته همچون ایاالت کشورهای توسعه یافته،

صورت کلی، بهبود در زیر ساختهای حمل و نقل را با افزایش 

امکان دسترسی به بازارهای مصرف و تولید، عامل مهمی در 

 Aschauer].دنکنمی بیانتوسعه اقتصادی این قبیل کشورها، 

,1989]  . 

این بخش اثرگذار، هم به منظور جابجایی کاال و خدمات 

باط بازارهای تولید و مصرف( وهم جابجایی افراد )انتقال )ارت

در کشورهای مختلف  (، نیروها و سرمایه های انسانیمهارتها

عالوه بر ایجاد امکانات برای تواند، استفاده شده، بنابراین می

یع صحیح و سریع تولیدات داخلی کشور، زمینه افزایش زتو

ار فقط در سطح ملی البته این سازو کتولیدات را فراهم کند؛ 

بلکه سطوح بین المللی را نیز پوشش  ،گیردصورت نمی

 دهد.می

 توانبر اقتصاد کشورها را می بخش حمل و نقلتأثیر گذاری 

تحلیل نمود؛  به صورت کوتاه مدت، میان مدت و دراز مدت

آثار کوتاه مدت شامل آثار مربوط به افزایش یا کاهش هزینه 

طریق هزینه های حمل و نقل هر  زندگی به طور مستقیم از

خانواده و به طور غیرمستقیم از طریق تاثیر روی قیمت سایر 

آثار میان و ...، کاالها و خدمات متاثر از قیمتهای حمل و نقل 

مدت شامل تاثیر قیمت های حمل و نقل روی مصرف خدمات 

جایگزین از قبیل ارتباطات بوده و آثار درازمدت مربوط به 

ی محاسبات اقتصادی طرحهای تولیدی و عمرانی تغییر مبان

ترکیب بافت تولید، ترکیب اشتغال، حجم تولید، حجم  که است

 .   [Boopen, 2006]... را در بر می گیرددرآمد سرانه و 

بررسی وضعیت حمل و نقل، بهبود  بر این اساس لزوم

به ویژه برای کشورهایی و سرمایه گذاری در آنها، زیرساختها 

به لحاظ جغرافیایی در موقعیت ممتازی قرار ایران که انند م

د نتوانمی(، و ارتباط با آبهای آزاد و اتصال شرق به غرب) دندار

به عنوان پل ارتباطی میان مناطق پررونق اقتصادی جهان عمل 

، به هم در صحنه داخلی و هم در عرصه بین المللیند،کن

 ؛ طلبدمیو سرمایه گذاری بسیاری را  وضوح مشاهده شده

حاضر بر آن است تا با رویکردی ، پژوهش راستاهمین در 

 ارتباط سرمایه گذاری درتوصیفی ، به بررسی  –تحلیلی 

و با اقتصاد کشور ایران پرداخته  ختهای حمل و نقل وزیرسا

 .رده استرا واکاوی ک ارتباطسازی ریاضی، این استفاده از مدل

ش دوم به ارائه مبانی بخ سازماندهی تحقیق به شرح زیر است:

نظری تحقیق پرداخته و تأثیر سرمایه گذاری در زیرساختهای 

حمل و نقل و رشد اقتصادی را مورد واکاوی قرار می دهد؛ در 

بخش بعد، پیشینه تحقیق مورد بررسی قرار گرفته و پژوهشهای 

ود؛ در شمیداخلی و خارجی مرتبط با موضوع تحقیق، تحلیل 

مطرح شده و الگوهای برداری به کار  بخش سوم، روش تحقیق

، مطرح VECMو  VARگرفته شده با استفاده از روشهای 

شود و نهایتاً با بیان مدل و تخمین آن، به ارائه نتیجه گیری و می

 شود.پیشنهادات تحقیق، پرداخته می

 

 نظری و پیشینه تحقیقمبانی  .9

 مبانی نظری 9-1

 جایی جابه و انتقال سبب که خدماتی مجموعه اقتصاد، علم در

 از بخشی و هستند اقتصادی ارزش وند،دارایشمی تولید منابع

 و حمل در جریان اصوالٌ زیرا، وند؛شمی محسوب تولید جریان

 مناطق به مصرف بر مازاد نقاط از که منابعی اولیۀ بهای به نقل
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 نتیجه افزایشی چنین و ودشمی افزوده وند،شمیحمل  مصرف

 [Mahmoodi, 1997].است  نقل و حمل پدیده و فزایند

 آن تقاضای که دهدمی ارائه را خدمتی نقل و حمل بخش

 در که است جامعه محصوالت از بسیاری برای تقاضا به وابسته

 واقع سهم پر اهمیتی دارند. در داخلی ناخالص تولید تشکیل

مورد  کمتر خود خودی به نقلی و حمل فعالیتهای محصوالت

 سایر محصوالت برای تقاضا بلکه رند،میگی قرار تقاضا

 محصول برای تقاضا ایجاد که موجب است اقتصادی تهایفعالی

بر این  .[Eckey et al. 2000 ] ودشمی فعالیت رشته این

اساس بخش حمل و نقل به مانند پلی عمل می کند که ارتباط 

میان بخشهای مختلف اقتصادی در سطوح تولیدی و مصرفی را 

) مانند  و بالتبع بهبود زیرساختهای حمل و نقل ایجاد می کند

 یه سرما ی موجود فیتکی بهبود یا و گذاری سرمایه افزایش

 در بهبود و ... و فرودگاهها جدید، های بزرگراه ساخت توسط

 ایجاد نظیر برداری بهره در کارآیی ارتقاء یا و مؤثر استفاده

 سازی بهینه زیربنایی، سرمایه موجودی اضافی ظرفیتهای

 و حمل سیستمهای رگیری بکا توسط) نقل و حمل سازمانهای

 خت(،سو فی مصر ی ها هزینه تغییر و (غیره و هوشمند نقل

 .می تواند رشد و توسعه اقتصادی کشورها را تأمین کند

 میباشد د اقتصا در منابع تخصیص از ناشی رشد این اصلی دلیل

 ها بکهش وسعت و حجم و اقتصادی های صرفه اساس بر که

 اثرات، گونه این ترکیبی نتیجه د.گیرمی شکل نقل و حمل ی

 تولید اشتغال، در تغییرات ترصو به که باالتر اقتصادی رشد در

 در دگردید.خواه نمایان شود،می گیری اندازه وری بهره و

 حمل منافع خارجی، اثرات چنین وجود عدم صورت در مقابل

 رد. دگیرمی شکل گذاری سرمایه از نوعی قالب در تنها نقل و

 که مناطق از برخیند معتقد اقتصاددانان از برخی اطارتب این

 بدون اند نشده مواجه عمومی نقل و حمل تراکم مشکل با هنوز

 بلند رشد توانندمی نقل، و حمل در گذاری سرمایه افزایش

 پیشرفت نظیر عوامل سایر رازی ، نمایند تجربه را مدت

 در گذاری سرمایه کار، نیروی وری رهبه ارتقاء تکنولوژی،

 رشد برای انسانی سرمایه توسعه و تجهیزات و تجاری برنامه

 . [Dai Karim Zade et al. 2009]  دارند وجود اقتصادی

تواند از طرق زیر صورت رشد زیر ساختهای حمل و نقل می

 پذیرد:

الف( افزایش سرمایه گذاری و یا بهبود کیفیت موجودی 

 ط ساخت بزرگراههای جدید، فرودگاهها و ...؛سرمایه توس

در بهره برداری  کارآییب( بهبود در استفاده موثر و یا ارتقای 

نظیر ایجاد ظرفیتهای اضافی موجودی سرمایه زیربنایی، بهینه 

سازی سازمانهای حمل و نقل و تغییر هزینه های مصرفی 

 سوخت.

حمل و نقل و  ترین جنبه در بررسی ارتباط میانبه عبارتی، مهم

اقتصاد، نقش سرمایه گذاری زیربنایی در حمل و نقل و رشد 

اقتصادی است. به عبارت دیگر، این همان سهم بالقوه افزایش 

موثر در سیستم حمل و نقل و رشد اقتصادی  کارآییظرفیت و 

و اولیه است. برچمن، منافع بیشتری را نسبت به منافع مستقیم 

می دهد که از جمله آن می توان حمل و نقل مورد توجه قرار 

به افزایش دسترسی به عوامل تولید و افزایش توان عملیاتی 

 اشاره نمود.

گذاری در زیرساخت حمل و نقل، بر سرمایه  اثر بعدی ج(

گذاری بخش خصوصی و از طریق تولید و سرمایه

های ناشی از مقیاس است. بدین صورت که با بهبود صرفه

ها مجدداً موقعیت مکانی خود را امکان دسترسی، بنگاه

های ناشی از دهند. در نتیجه این امر، صرفهتغییر می

 دهد.تجمیع را تغییر داده و سطح تولید را نیز تغییر می

تر، بر تصمیم خانوارها به عرضه نیروی کار د( دسترسی آسان

کند گذارد. نظریه ارائه شده در این زمینه، تصدیق میتأثیر می

رها مطلوبیت نهایی ناشی از ساعات کار اضافی که خانوا

منجمله مدت زمان رفت و آمد را با مطلوبیت نهایی زمان 

ساعت( برابر قرار  42صرف شده برای فراغت )با محدودیت 

گذاری در دهند. با کاهش زمان تردد به دنبال سرمایهمی

تواند در سطح تعادلی جدید زیرساخت حمل و نقل، خانوار می
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طوریکه ساعات کار عرضه شده خود را خانوار افزایش برسد ب

 دهد.
بر این اساس، به نظر می رسد که تاثیر بهبود زیرساختهای 

با واضح و مبرهن می نماید حمل و نقل بر رشد اقتصادی، 

گذاری در زیرساخت حمل و نقل، هزینه افزایش سرمایه

 هایتولید کاهش یافته و در نتیجه در همان سطح از هزینه

یابد)اثر مستقیم بر رشد(، از ای تولید افزایش میسرمایه

گذاری ها منجر به افزایش سرمایهطرفی کاهش هزینه

بخش خصوصی و در نتیجه رشد اقتصادی خواهد شد)اثر 

نکته حایز اهمیت در این راستا، نوع و اما،ثانویه بر رشد( . 

 داقتصا حمل و نقل بر سرمایه گذاری در میزان اثر گذاری 

که این مهم توسط پژوهشهای زیر به خوبی  کشورها می باشد

 مطرح شده است:

 

 پیشینه تحقیق 9-9

(، نشان می دهد که سرمایه گذاری های 8313آسچور )

زیربنایی نظیر احداث بزرگراه، جاده، فرودگاه و ...، موثرترین 

عامل برای ارتقای بهره وری بخش خصوصی در ایاالت متحده 

 ,Aschauer] محسوب می گردد  8323 -18 در دوره زمانی

1989]. 

(، با استفاده از رگرسیونهای داده های 8339ایسترلی و ربلو )

پانل، نشان می دهد که تنها سرمایه گذاری های دولتی در 

T&C  در میان سایر سرمایه گذاری های دولت، دارای رابطه

 Easterly and]مثبت و  شدیدی با رشد اقتصادی است 

Rebelo ,1993] . 

بوقیز و همکارانش، به بررسی اثرات هزینه ها و زیر سااختهای  

سااله   8مرتبط با حمل و نقل بر جریان تجارت برای یک دوره 

 و بوده اناد  یافته توسعه کشورهای از داده و برای دو مجموعه

 دو باین  فاصاله جغرافیاایی   متغیرهاای  از آن دادن نشاان  برای

 عماومی  های سرمایه موجودی و بزرگراهها شبکه طول کشور،

 را ونقل حمل هزینه های آنها .اند گرفته بهره دیتا روش پانل و

 فار   نقلای  و حمل های سطح زیرساخت از معکوس تابعی

 هاای حمال   زیرسااخت  بین مثبت رابطۀای به گرفته، درنهایت

 نشاان  مطالعاه  این نتایج همچنین یافتند. دست وتجارت ونقل

باه   اسات؛  منفای  کشورها میان یاییفاصلۀجغراف ضریب دهدیم

 هاای  باشاد، هزیناه   بیشتر جغرافیایی فاصله هرچه که معنا این

 ت،اسا  منفای  نیاز  تجارت جریان بر اثرش و باالتر ونقل حمل

 اثر بیانگر و مثبت زیرساختی متغیرهای میزان ضرایب همچنین

 بناابراین   ت.اسا  های تجارت جریان برمیزان تهازیرساخ مثبت

 نقال  و حمال  زیرسااختهای  دیگار  هایجنبه اند  توصیه کرده

 ارتقاای  دیگار  راهکارهاای  و گیارد  قارار  مطالعه بایستی مورد

 .Boughease et al]  شاود  بررسای  نیاز  تجاارت  جریان

1999] . 

بوپن، در مقاله ای تحت عنوان زیر ساخت حمل و نقل و رشد 

اقتصادی، به بررسی ارتباط میان زیر ساختهای حمل و نقل 

 اساس بر ایه گذاری دولتی و خصوصی( و رشد اقتصادی )سرم

مقطعی  ی ها داده و  ئی تابلو دادههای اقتصادسنجی روش دو

 - 4666طی دوره زمانی ) آفریقایی کشورهای از تعدادی برای

 - 8318( و تعدادی از جزایر کوچک در حال توسعه )8316

 در اریگذ سرمایه (، پرداخته  و به نتایج رسیده است که،4666

 این اقتصادی فرآیند در کننده کمک نقش یک نقل و حمل

 . [Boopen, 2006] است داشته کشورها

کاچو و آب کیوم، به بررسی تأثیر زیرساختها بر سرمایه گذاری 

مستقیم خارجی و رشد اقتصادی کشورهای در حال توسعه 

پرداخته اند. این تحقیق با استفاده از یک مدل اقتصاد سنجی 

و افزایش رشد  FDIدیتا، عوامل تاثیر گذار بر جذب پانل 

اقتصادی را برای گروهی از کشورهای منتخب در حال توسعه 

، بررسی کرده است. و به این نتیجه 4661تا  8314در دوره 

رسید که اندازه بازار، زیرساختها، سرمایه انسانی و درجه آزاد 

 و افزایش رشد اقتصادی در FDIسازی تجارت بر جذب 

به طور غیر مستقیم از  FDIکشورهای نامبرده است چنانکه 
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طریق متغیرهای سرمایه فیزیکی، انسانی و زیرساختی همواره 

به تنهایی بر رشد اقتصادی کشورها  FDIبیش از تدثیر مستقیم 

  [Kachoo & Abqum, 2012]بوده است

 مربعات  حداقل روش از استفاده با همکارانش،  و گائو یو

 بار نقل و حمل و داخلی ناخالص تولید بین رابطه هب معمولی

 می باز درهای و اصالحات زمان تا چین پیدایش زمان از

 نقلِ و حمل حجم دهد می نشان آنها تحلیل نتایج پردازند،که

 تولید با مثبت طور به چین مالی باربری گردش و باری

 . [Yogao et al. 2014]است  ارتباط در داخلی ناخالص

، در مقاله خود تحت عنوان، تخمین مدل تاثیر توسعه یخاکسار

تا  8986حمل و نقل ریلی بر رشد اقتصادی کشور از سال 

، به بررسی تاثیر توسعه حمل و نقل ریلی در رشد 8913

اقتصادی کشور ایران با استفاده از الگوهای خود رگرسیون 

برداری پرداخته است. برای بررسی توسعه حمل و نقل ریلی از 

کیلومتر، مسافت پیموده  –فاکتورهای میزان بار بر حسب تن 

شده توسط قطار، تعداد مسافر جابه جا شده توسط بخش حمل 

و نقل ریلی و گازوییل مصرفی در بخش حمل و نقل ریلی 

 استفاده شده است.

نتایج حاصل از تخمین مدل نشان می دهد که میزان بار بر 

ده توسط قطار و تعداد کیلومتر، مسافت پیموده ش –حسب تن 

مسافر جابه جا شده توسط بخش حمل و نقل ریلی، تاثیر معنی 

 دار مثبت و گازوییل مصرفی تاثیر معنی دار ندارد

[Khaksari, 2016].  
، در مطالعه ای تحت عناوان بررسای تاأثیر     همکارانپهلوانی و 

توسعه زیرساختهای حمل و نقل بر رشد اقتصادی اساتان هاای   

 ساالهای  اطالعات و تابلویی های داده مدل از استفاده ایران، با

 توسعۀ تأثیر میزان ، 1390 تا 1379

 منتخاب  اساتانهای  اقتصادی رشد بر نقل و حمل زیرساختهای

 متغیار را بررسی کرده و باه ایان نتیجاه رسایده اناد کاه،        ایران

 مثبات  تاأثیر  اقتصادی رشد بر نقل و حمل زیرساخت شاخص

 سااختارهای  در تغییار  باا  تار  بااال  جمعیت با استانهای دارد و

 بهبود و نقل و حمل ظرفیتهای افزایش همانند خود زیرساختی

 اقتصاادی  رشد ارتقای به توانند می نقل و حمل سیستم کیفیت

 [Pahlevani et al. 2013]د.کنن کمک

، در مطالعه ای تحات عناوان تاأثیر سارمایه     همکارانبابازاده و 

 باه ان، ربر رشد اقتصاادی در ایا   حمل و نقل گذاری در بخش

 و نقال  و حمال  بخاش  در دولت گذاری سرمایه رابطه بررسی

 نتایج .پردازد می انباشتگی هم رهیافت بر مبتنی اقتصادی رشد

در بخاش حمال و    دولت گذاری سرمایه که است آن از حاکی

 در داری معنای  تااثیر  دارای،  12تاا   91 زماانی  دوره طی نقل

 ,Babazade]است  اقتصادی رشد بر تمد کوتاه و بلندمدت

2009]. 
در مطالعه اثر سرمایه گذاری دولات   همکاراندایی کریم زاده و 

در بخش حمل و نقل بر رشد اقتصادی ایران، باه بررسای ایان    

بااا اسااتفاده از روش  8911تااا  8984ارتباااط در دوره زمااانی 

ARDL  به این تایج رسایده اناد    کلی طور پرداخته است و به

 نقل و حمل بخش در دولت گذاری سرمایه مدت کوتاه در  که،

 بلناد  در .دارد داخلی ناخالص تولید بر داری معنی و مثبت اثر

 گذاری سرمایه به نسبت داخلی ناخالص تولید کشش نیز مدت

 6061 برابار  و دار معنای  و مثبات  نقل و حمل بخش در دولت

 .میباشد

 گذاری سرمایه یشافزا مزبور، اثر بودن مثبت به توجه با و

 Dai Karimzade]داده است پیشنهادرا  بخش این در دولت

et al. 2009]. 

میرسمن و ناظم زاده،  در مطالعه ای تحت عنوان سهم بخش  

حمل و نقل در فعالیتهای اقتصادی کشور بلژیک، به بررسی 

ارتباط میان رشد بخش حمل و نقل و رشد اقتصادی در کشور 

این نتیجه رسیدند که رشد بخش حمل و مذکور پرداخته و به 

نقل، هم در کوتاه مدت و هم در بلند مدت، به رشد اقتصادی 

 Meersman and]کشور بلژیک می انجامد

Nazemzade, 2017]. 

همانطور که پژوهشهای مطرح شده بیان کردند، در ارتباط با 

تأثیر بهبود زیرساختهای حمل و نقل بر رشد اقتصادی، 

ی هم در داخل و هم در خارج از کشور، انجام مطالعات بسیار
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اما، نقطه تمایز تحقیق حاضر، بررسی ارتباط دوسویه  ،شده اند

میان بهبود زیرساختهای حمل و نقل و رشد اقتصادی می باشد، 

چرا که به نظر می رسد که کشورهایی که به لحاظ اقتصادی در 

مل و وضعیت مناسب تری قرار دارند، از زیرساختهای بهتر ح

نقلی نیز برخوردار می باشند اما این موضوعی است که در 

 هیچکدام از تحقیقات یاد شده، به آن اشاره ای نشده است.

 

 روش تحقیق .3

( که VARبرای این تحقیق مدل خود رگرسیون برداری )

گیرد، انتخاب شده امروزه به طور وسیع مورد استفاده قرار می

مزمان، ابتدا متغیرها را های سنتی هاست، در حقیقت در روش

ی درونزا و برونزا تفکیک کرده و برای تخمین به دو دسته

ها، باالخص ضرائب ساختاری، یک سری از محدودیت

ساختاری به  های صفری را بر روی ضرائب معادلهمحدودیت

های صورت پیش فر ، بایستی مدنظر قرار دهیم. اما در مدل

رد نظر به صورت تابعی از خودهمبستگی برداری، متغیرهای مو

ی خود و سایرمتغیرها و همچنین اجزای تصادفی مقادیر با وقفه

t e های ضرائب را از پیش کدام از ماتریسشوند.هیچتعریف می

های مساوی با صفر در نظر نگرفته و به عبارت دیگر محدودیت

شود. اگرچه در مدل صفری بر روی ضرائب مدل وضع نمی

VAR زای خالص را نیز وارد کرد، یرهای برونتوان متغمی

زا و به درون ای برای تفکیک اختیاری متغیرهالیکن زمینه

زا، نظیر آنچه که در روشهای سنتی همزمان معمول است برون

وقفه که خصوصیات پویایی مدل را تعیین  وجود ندارد. درجه

ن هایی از قبیل آکائیک، شوارتزبیزین، حناکند بر اساس مالکمی

مشخص  Log-Likelihoodکوئین و حداکثر مقدار تابع 

شود. دلیل انتخاب این مدل برای این پژوهش به این منظور می

است که این الگو رابطه بلندمدت بین متغیرها را  تعیین بوده

مدت بین متغیرها کند و از طرفی توانایی توضیح روابط کوتاهمی

راستای ارتباط در  VARرا نیز دارد و در نهایت رابطه 

 مدت و بلندمدت بین متغیرهاست. دالیلی که مدل کوتاه

VAR  در این پژوهش مورد استفاده قرار گرفته است به شرح

 زیر است:

توان روابط علت و معلولی را با استفاده از می -8

های زمانی این سیستم در هر اقتصاد خاص سری

الن مورد مطالعه قرار داد. این رهیافت برای اقتصاد ک

های دیگر در کشورهای جهان شو برخی از سنج

سوم که فاقد نظریه اقتصاد منسجم) همانند 

باشند، بسیار اقتصادهای پیشرفته و مبتنی بر بازار( می

توان متغیرهای کلیدی وسیله می به اینمفید است و 

را در آن اقتصاد خاص شناخته و تئوری به دست 

 داد.آمده در مورد آن اقتصاد را توسعه 

مطالعه  VARهای کاربرد مفید دیگر سیستم -4

 های اقتصادی است.بندی شوکزمان

، انتخاب متغیرهای مناسب VARاولین گام در بسط یک مدل 

باشد. در این مدل پنج متغیر اقتصادی )تولید ناخالص می

های مصرفی در بخش ثابت، هزینهداخلی، تشکیل سرمایه

ذاری در بخش حمل و آموزش، میزان صادرات و سرمایه گ

نقل( و دو متغیر اجتماعی )میزان جمعیت و میزان اشتغال( را 

کنیم) البته چون مدل رشذ است، بصورت درونزا وارد مدل می

در این مدل از نرخ رشد متغیرها جهت بررسی روابط 

های زمانی بصورت است(. تمامی اطالعات سریشدهاستفاده

ها از باشد. مأخذ دادهمی 8938تا 8991ی ساالنه و برای دوره

مرکز آمار ایران و بانک مرکزی استخراج شده است. برای انجام 

سنجی در های اقتصادهای آماری و انجام روشتجزیه و تحلیل

 استفاده شده است. Eviews6افزار این بررسی از نرم

 

مدل مورد استفاده در تحقیق )بردار به کار گرفته شده(، به شرح 

 ( است:8ه )مدل شمار

 

Y = f (GDP, CAP, INFCAP, HUM, EMP, 

POPG, EX)      (8)  
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 . داده های مورد استفاده در تحقیق1جدول 

 منبع اختصاری عالمت نام

رشد تولید ناخالص داخلی به نرخ رشد اقتصادی )نرخ 

 ((1333قیمت پایه )

GDP  /مرکز آماربانک مرکزی 

ثابت ناخالص به تشکیل سرمایه نرخ سرمایه )نرخ رشد 

 ((1333قیمت پایه )

CAP بانک مرکزی/ مرکز آمار 

سرمایه گذاری در نرخ رشد  زیرساختهای حمل و نقل )

 حمل و نقل(

INFCAP بانک مرکزی/ مرکز آمار 

هزینه های انجام نرخ رشد سرمایه انسانی )آموزش()

 شده در بخش آموزش((

HUM بانک مرکزی/ مرکز آمار 

 بانک مرکزی/ مرکز آمار EMP رشد اشتغالنرخ 

 بانک مرکزی/ مرکز آمار POPG نرخ رشد جمعیت

 بانک مرکزی/ مرکز آمار EX صادراتنرخ رشد 

 / بانک مرکزی منبع: مرکز آمار ایران

 

ود تا روابط شمیتخمین زده  VECMو  Varکه با روش 

قبل کوتاه مدت و بلند مدت متغیرها، مورد بررسی قرار گیرند. 

ین مدل خود رگرسیون برداری الزم است ابتدا مانایی از تخم

تمام متغیرهای مورد استفاده تحقیق را ارزیابی کنیم و سپس 

 تعداد وقفه های بهینه بر اساس معیارهای معتبر تعیین شود.

(، می 8داده های مورد استفاده در تحقیق، به شرح جدول )

 باشد.

 بررسی مانایی متغیرهای مدل 3-1
یکی از مشکالت اساسی تحقیقات در نظر نگرفتن مانایی 

متغیرها و روند تغییرات آنها در طول زمان به عنوان یک عامل 

ها های رگرسیونی است. مانا بودن دادهاثرگذار بر تجزیه تحلیل

شود. لذا پیش از انجام مانع از رگرسیون کاذب میان متغیرها می

اختگی نبودن و در پی آن هر گونه تحلیلی برای اطمینان از س

داشتن نتایج مطمئن، بایستی نسبت به وضعیت مانایی متغیرها و 

در این تحقیق از   جمعی آنها آزمونهایی انجام دهیم.درجه هم

-KPSS (kwiatkawski-phillips-schmidt آزمون 

shin ،)است. در این آزمون فرضیه صفر مانا بودن استفاده شده

این برای تایید مانایی متغیرها باید آماره باشد. بنابرمتغیر می

کمتر باشد. نتیجه این آزمون KPSS محاسباتی از آماره آزمون

برای همه متغیرها حاکی از این است که تمامی متغیرها در 

ها از این جهت دارای اعتبار باشند و در نتیجه دادهسطح مانا می

، در Eviwesافزار با توجه به نتایج خروجی نرم باشند.می

 :اندها ارائه شده( گزارش مانایی داده2جدول )

 

 های بهینهآزمون تعیین وقفه 3-9
های بهینه بسیار با نظر به اینکه در آزمون همجمعی تعیین وقفه

های بهینه را اهمیت است الزم است با یک روش مناسب وقفه

تر، بهتر است که یا آزمون همجمعی تعیین کنیم. به عبارت دقیق

شود. در اینجا با استفاده  تعداد وقفه های بهینه مشخص مناسب

های بهینه را تعیین های مختلف، وقفهاز تجمیع نتایج آزمون

دهد. بر های بهینه را نشان می( آزمون وقفه9. جدول )نماییممی

(، معیار حنان SCمعیار شوارتز ) ،(ALC) اساس معیار آکائیک

 .است 8قیق، کویین، تعداد وقفه بهینه در این تح

توانیم ارتباط بلند ، هستند میI(1)از آنجاییکه همه متغیرها 

مدت متغیرها را بررسی کنیم که پیش از آن، آزمون همجمعی 

 .استالزم 
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 مانایی متغیرهانتایج آزمون  .9جدول

آماره     LMآماره آزمون  نوع آزمون 

 محاسباتی

 وضعیت

CAP KPSS 48/6 86/6 مانا در سطح 

INFCAP KPSS 48/6 46/6 مانا در سطح 

GDP KPSS 48/6 84/6 مانا در سطح 

POPG KPSS 19/6 01/6 مانا در سطح 

EMP KPSS 48/6 46/6 مانا در سطح 

EX KPSS 48/6 83/6 مانا در سطح 

HUM KPSS 48/6 86/6 مانا در سطح 

منبع: محاسبات تحقیق

 های بهینه آزمون وقفه.3جدول 

AIC FPE LR وقفه 

43/13 668/6 4/9 2 

42/4* 33/1* 10/298* 1 

 های تحقیقمنبع: یافته

)آماره  آزمون همجمعی روش یوهانسون 3-3

 ماتریس وآماره حداکثر مقدار ویژه(
صفر عدم وجود رابطه  هیفرض»   ژهیدر آزمون حداکثر مقدار و

«  r=8 یجمعرابطه هم کیو در مقابل وجود  r=0 یهم جمع

و در مقابل وجود دو  یرابطه هم جمع کیوجود          و 

و در  یجمعهم وجود دو رابطه» و «  r=4 یجمعرابطه هم

 . شودیآزمون م«  یجمعمقابل وجود سه رابطه هم

 یعدم وجود رابطه همجمع هیفرض» بیبه ترت زیآزمون اثر ن در

کمتر از  ای کیوجود »و  «یجمع¬در مقابل وجود رابطه هم

رابطه  کیاز  شتریقابل وجود بدر م یجمع-رابطه هم کی

در  یجمع¬کمتر از دو رابطه هم ایوجود دو »و  «یجمع¬هم

 اگر. شود¬یآزمون م «یجمع¬از دو رابطه هم شتریمقابل ب

در  یبحران ریاز مقاد رهایمتغ نیآزمون مربوط به ا یها¬آماره

 بیترت به این. شود¬یصفر رد م یهیباشد فرض شتریب %8سطح 

 . دیآیبه دست م یهمجمع یتعداد بردارها

 یتهایاز کم یهم انباشتگ یتعداد بردارها نییمنظور تع اکنون

استفاده شده است همانطور که  λtraceو  λmaxآماره آزمون

و  سیآماره ماتر یبر مبنا شود،ی( مشاهده م8( و )2در جدول )

تائید  یبردار همجمع کیوجود  ژهیآماره حداکثر مقدار و

همجمعی  اربرد کیمعی، وجود حداکثر . آزمون همجشودیم

توان با استفاده از . لذا میدینمایم دیرا تائ قیبین متغیر های تحق

 الگوی ارتباطی مورد نظر را برآورد نمود. VECMروش 

 
 به منظور تعیین تعداد بردارهای همجمعی λtraceکمیتهای آماره آزمون. 4جدول

 H0فرضیه  H1فرضیه آماره ماتریس 2022مقادیر بحرانی 

2212/2 11/889 r≥1 r=0 

32/2 09/90 r≥2 r≤1 

 منبع: یافته های تحقیق
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 به منظور تعیین تعداد بردارهای همجمعی λmaxکمیتهای آماره آزمون. 2جدول

 H0فرضیه  H1فرضیه آماره ماتریس 2022مقادیر بحرانی 

2212/2 88/88 r≥1 r=0 

94/2 81/48 r≥2 r≤1 

 یقمنبع: یافته های تحق

 و بلند مدت دینامیک های کوتاه مدت 3-4

ی نتایج برآورد الگوی تاثیر نوسانات در این بخش به ارائه

و  سرمایه گذاری در زیرساختهای حمل و نقل بر رشد اقتصادی

با توجه به نتایج آزمون شود. پرداخته می الگوی معکوسش،

بردار  8و  , وقفه 8با در نظر گرفتن  VECMهمجمعی، مدل 

برآورد گردیده و نتایج ضرایب معنی دار و موثر در  یهمجمع

حال با استفاده از نتایج بدست آمده  .ارائه می شود 0جدول 

های توان به بررسی دینامیک کوتاه مدت که با نام الگومی

 (ECM)تحصیح خطا مشهورند پرداخت. الگوی تصحیح خطا 

ها ارتباط مقادیر بلند مدت آننوسانات کوتاه مدت متغیرها را با 

 دهد.می

 به همراه منفی بودن ضریب ECMتائید سطح احتمال ضریب 

بدین معنی است که بین متغیر  و کوچکتر از واحد بودن آن

سرمایه گذاری در زیرساختهای و متغیر وابسته  رشد اقتصادی

 علیت بلند مدت برقرار است. حمل و نقل

به دوره  همچنین، این ضریب نشان می دهد که اگر از دوره ای

درصد انحراف رشد اقتصادی از  8بعد حرکت کنیم، به میزان 

مسیر بلندمدتش توسط متغیرهای الگو تصحیح شده و به سمت 

 روند بلندمدت تعادلی خود حرکت می کند.

معنی داری این ضریب نیز نشان می دهد که متغیر وابسته )رشد 

 رابطه اقتصادی(، در مدل متغیری درون زا بوده و حاکی از یک

علیت بلند مدت از سوی متغیرهای الگو شده به متغیر رشد 

 اقتصادی است.

شوک کاهشی یا دهد که هنگامی که یکاین ضریب نشان می

بر اقتصاد سرمایه گذاری در زیرساختهای حمل و نقل  افزایشی

 رشد اقتصادیکشد تا کشور وارد می شود چند دوره طول می

. لذا از آنجا که نتایج الگوی به روند بلند مدت خود برگردد

دهد که ضریب جمله تصحیح جا نشان میتصحیح خطا در این

است،  درصد 8خطا برابر با  تصحیحدر الگوی  (ECM)خطا 

کند که سرعت تعدیل این رقم آشکار می باالیارزش عددی 

 . است زیادبرای رسیدن به تعادل بلند مدت بسیار 

 

 
 

 نوسانات سرمایه گذاری در زیرساختهای حمل و نقل بر رشد اقتصادییر نتایج برآورد تاث . 2 جدول

 انحراف معیار ضریب برآورد شده متغیر

Ecm(-1) 68/6- 86/6-  

D(POPG(-1)) 8/6- 69/6  

D(CAP (-1)) 668/6 686/6  

D(INFCAP(-1)) 28/8 206/6  

D(EMP(-1)) 661/6- 68/6  

D(HUM(-1)) 6648/6 691/6 

D(EX (-1)) 8/6- 661/6 

 منبع: محاسبات تحقیق
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 (VECM) برای بررسی علیت ضرایب کوتاه مدت waldنتایج آزمون  . 2جدول 

Chi-square نتیجه سطح احتمال  

رد فر   668/6 23/2

 صفر

اثر معنی دارضرایب کوتاه 

 مدت

 منبع: محاسبات تحقیق

 

 ایه گذاری در زیرساختهای حمل و نقلنوسانات رشد اقتصادی بر سرمنتایج برآورد تاثیر  . 3 جدول

 

 انحراف معیار ضریب برآورد شده متغیر

Ecm(-1) 68/6- 660/6-  

D(POPG(-1)) 669/6- 681/6  

D(CAP (-1)) 6682/6- 666/6  

D(INFCAP(-1)) 49/6 69/6  

D(EMP(-1)) 666/6 668/6  

D(HUM(-1)) 68/6- 62/6- 

D(EX(-1)) 60/6- 62/6- 

 ی تحقیقمنبع: یافته ها

 

حال برای بررسی ضرایب تاثیر کوتاه مدت و علیت آنها از 

( 1استفاده می نمائیم که نتایج آن در جداول ) waldآزمون 

شود با مشاهده نتایج فوق مالحظه می. که قابل مشاهده است

سرمایه گذاری در زیرساختهای که اثر کوتاه مدت نوسانات 

این  . استغیر صفر( معنا دار)حمل و نقل بر رشد اقتصادی 

 یافته  تحقیق به خوبی بیان می کند که: 

رشد اقتصادی به نوسانات سرمایه گذاری در زیرساختهای 

حمل و نقل، هم در کوتاه مدت و هم در بلند مدت، عکس 

 دهد.العمل معنی دار نشان می

نوسانات تاثیر نتایج مدل معکوس مدل تخمین زده شده یعنی )

ایه گذاری در زیرساختهای حمل و نقل رشد اقتصادی بر سرم

 است. (، 1(به شرح جدول شماره )

 

به همراه منفی بودن ضریب  ECMتائید سطح احتمال ضریب 

سرمایه گذاری در  مستقلآن بدین معنی است که بین متغیر 

رشد اقتصادی رابطه متغیر وابسته  زیرساختهای حمل و نقل و 

یجه بدین معنی است که این نت .ستابلند مدت برقرار  و علیت

سرمایه گذاری در زیرساختهای حمل و نقل در بلند مدت از 

رشد اثرات تغییر  و نوسانات رشد اقتصادی تاثیر می پذیرد

سرمایه گذاری در زیرساختهای  از اندکی سرعت اباقتصادی 

 .رفع می گردد حمل و نقل

حال برای بررسی ضرایب تاثیر کوتاه مدت و علیت آنها از 

( 3استفاده می نمائیم که نتایج آن در جداول ) waldون آزم

 .قابل مشاهده است

شود که اثر کوتاه مدت مالحظه می (،3جدول )با مشاهده نتایج 

سرمایه گذاری در زیرساختهای بر  رشد اقتصادی نوسانات

 است.  دار یمعنحمل و نقل، 

 و لذا می توان چنین بیان نمود که:

و  تهای حمل و نقل در بلندمدتسرمایه گذاری در زیرساخ

به نوسانات رشد اقتصادی عکس العمل معنی دار  کوتاه مدت

  .نشان میدهد

ابزار مفیدی برای تحلیل رفتار  ،توابع عکس العمل تحریک

بینی های غیرقابل پیشپویای متغیرهای مدل هنگام وقوع شوک

ت باشد. این توانایی به این دلیل اسدر دیگر متغیرهای مدل می

ی متغیرهای موجود در سیستم که این توابع، عکس العمل همه
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را در اثر شوکی به اندازه های مختلف در یکی از متغیرها نشان 

دهد. بنابراین از این ابزار می توان برای تجزیه و تحلیل اثر می

نمودارهای  .شوکهای ساختاری بر متغیرهای هدف استفاده نمود

دهنده رابطه طرح شده اند(، نشانضربه واکنش )که در ادامه، م

 .هستندپویای متغیرهای استفاده شده تا ده دوره 

های ناشی از نرخ رشد با توجه به این نمودارها، تکانه 

جمعیت، به عنوان یک متغیر اجتماعی اثر چندانی بر 

گذاری در حمل و نقل به عنوان متغیر زیرساختهای سرمایه

که پس از نوساناتی که  صورت به اینحمل و نقل ندارند، 

گردد. نرخ خنثی می است در دوره ششم اثر آنبیشتر مثبت بوده

رشد صادرات به عنوان متغیری اقتصادی تا دوره دوم اثر 

ها ها منفی و نزولی است و در دوره سوم اثر این تکانهتکانه

گردد. در دوره چهارم تا نهم صعوی و در دوره چهارم مثبت می

ناشی از نرخ شد صادرات مثبت و دارای نوسانات  هایاثر تکانه

ها خنثی صعودی و نزولی است و در دوره هم اثر این تکانه

های ناشی از نرخ رشد تولید ناخالص داخلی گردد. اثر تکانهمی

به عنوان متغیر نرخ رشد اقتصادی همواره مثبت بوده و تا دوره 

ی نزولی و روند سوم بورت صعودی و پس از آن تا دوره پنجم

مثبت را داراست که از دوره پنجم روندی مثبت و ثابت را طی 

های انجام شده در بخش آموش به کند. نرخ رشد هزینهمی

عنوان متغیر سرمایه انسانی اثرات خود را پس از دوره دوم 

دهد بدین صورت که در دوره دوم تا سوم روند نشان می

و چهارم روندی  داراست در دوره سوم افزایشی و مثبتی را

گیرد و از دوره ثابت و پس از آن روندی کاهشی به خود می

های دهد. تکامهششم به بعد روندی ثابیت از خود نشان می

نرخ رشد تشکیل سرمایه ثابت نوساناتی سینوسی را  ناشی از

طی  شود، بدین صورت که تا دوره ششم یک دور راباعث می

ست و در دوره ششم تا کند که دارای نوسانات شدیدی امی

کند. دهم اثر آن بسیار کمتر شده و نوسنات آن به صفر میل می

متغیر اجتماعی دیگری که در مدل استفاده شده است نرخ رشد 

های حمل و نقل نسبت به جمعیت است که زیرساخت

ای از خود های نرخ رشد جمعیت واکنش شدید و فزایندهتکانه

رمایه انسانی و رشد اقتصادی اثر دهد.. تکانه متغیر سنشان می

 های حمل و نقل دارند. مثبت و مشابهی بر زیرساخت

های ناشی از نرخ رشد از این بین بیشترین اثر مربوط به تکانه

تشکیل سرمایه ثابت بوده، سپس نرخ رشد جمعیت و سرمایه 

دهند. نرخ رشد اقتصادی انسانی اثرات قابل توجهی را نشان می

درات در جایگاه بعدی قرار دارند و در نهایت و نرخ رشد صا

های حمل و نقل نرخ رشد اشتغال کمترین اثر را بر زیرساخت

 گذارند.می

 
 برای بررسی علیت ضرایب کوتاه مدت waldنتایج آزمون . 2جدول 

Chi-square نتیجه سطح احتمال  

 اثر معنی دارضرایب کوتاه مدت فر  صفر تأیید 66/6 33/4213

 : محاسبات تحقیقمنبع
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نمودار ضربه واکنش متغیرهای مورد استفاده در  .8نمودار 

 تحقیق 

 

 

 

 نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات.4

 

توصیفی و  –تحقیق حاضر بر آن است تا با رویکردی تحلیلی 

و بر اساس وجود رابطه  VECMو   Varبا کاربرد روش 

گذاری در کسو و سرمایهمیان نوسانات رشد اقتصادی از ی

است. های حمل و نقل از سویی دیگر شکل گرفتهزیرساخت

است تا با مطالعه مبانی نظری و در این راستا سعی شده

های صورت گرفته بر اساس تأثیر تاریخچه فعالیت

های حمل و نقل بر رشد اقتصادی گذاری در زیرساختسرمایه

مل و نقل )شاخص و تأثیر رشد اقتصادی بر بهبود وضعیت ح

های حمل و نقل(، رابطه گذاری در زیرساختجایگزین سرمایه

تر، میان این متغیرها و عوامل مرتبط با آنها را با نگاهی جامع

مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار داد که این مهم در دوره 

های مرکز آمار گیری از دادهو با بهره 8938تا  8991زمانی 

زی، صورت گرفت. نتایج تحقیق حاضر نشان ایران و بانک مرک

 می دهد که:

های گذاری در زیرساخترشد اقتصادی به نوسانات سرمایه

مدت و هم در بلندمدت، عکس حمل و نقل، هم در کوتاه

گذاری نیز در زیر دهد. سرمایهدار نشان میالعمل معنی

مدت و بلندمدت به نوسانات های حمل و نقل، در کوتاهساخت
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دهد. همچنین از بین دار نشان میاقتصادی تأثیر معنی رشد

های حمل و نقل بشترین تاثیر را متغیرهای موجود زیرساخت

پذیرند. های ناشی از نرخ رشد تشکیل سرمایه ثابت میاز تکان

های ناشی از نرخ رشد جمعیت و سپس این متغیر از تکانه

. نرخ رشد دهدسرمایه انسانی اثرات قابل توجی را نشان می

اقتصادی و نرخ رشد صادرات در جایگاه بعدی قرار دارند و 

های درنهایت نرخ رشد اشتغال کمترین اثر را بر زیرساخت

 گذارند. حمل و نقل می

 ود:شمیبر این اساس، پیشنهادهای زیر مطرح 

در  8938الی  8991الف( از آن جهت که بازه زمانی سالهای 

زیادی شکل گرفت که نوسانات کشور ایران نوسانات قیمتی 

شدید تولید ناخالص داخلی هم در آن بازه بود و این پژوهش 

در بخش مدل سازی خود از اطالعات این دوره استفاده نموده 

شود که تحقیقات و پژوهش های بسیار است، پیشنهاد می

بیشتری مشخصا با تمرکز کامل بر این بازه زمانی و تحلیل 

ازه صورت گیرند تا مسیر رشد اقتصادی اطالعات ماهانه این ب

 در زمان بحران بیشتر تجزیه و تحلیل گردد.

ب(با توجه به نتیجه تاثیر پذیری رشد اقتصادی از نوسانات 

مدت و های حمل و نقل در کوتاهسرمایه گذاری در زیرساخت

های گذاری در زیرساختبلندمدت و همراستایی بین سرمایه

ی، افزایش بودجه عمرانی در حمل و نقل و رشد اقتصاد

 شود.های حمل و نقل،  پیشنهاد میزیرساخت

 

 مراجع .2
 

تأثیر "( 8911بابازاده، محمد، قدیمی، خلیل و محسنی، رضا ) -

سرمایه گذاری در بخش حمل و نقل بر رشد اقتصادی در 

-881ص.، 86، فصلنامه پژوهشنامه بازرگانی، شماره "ایران

833. 

 

افشار پور، مهال  و مهرابی بشرآبادی، حسین پهلوانی، مصیب، -

بررسی تأثیر توسعه زیرساختهای حمل و نقل بر "( 8934)

زی ، فصلنامه تحقیقات مدلسا"رشد اقتصادی استان های ایران

 .894-869، ص. 80اقتصادی، شماره 

 

تخمین مدل تاثیر توسعه حمل و "( 8938خاکساری، علی ) -

، "1332تا  1322از  نقل ریلی بر رشد اقتصادی کشور
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Abstract 

 
This paper examines the relationship of investment in transport infrastructure and economy of 

Iran from 1959 to 2015 using VAR and VECM model. 

The results of research using Cointegration tase and Wald test (Considering the significance 

of the coefficients) in short and long term showed that: 

Economic growth has a meaningful reaction to investment fluctuations in transport 

infrastructure in short and long term, and investment in transport infrastructure has a 

meaningful reaction to economic growth fluctuations in long term and short term. 

so, investment in transport infrastructure and economic growth fluctuations in long and short 

term has two-way communication and that is the Progress in each one leads to another 

growth. 
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از دانشگاه  8901اصغر ابوالحسنی هستیانی، درجه کارشناسی در رشته اقتصاد و معارف اسالمی را در سال 

را از دانشگاه  امام   8916امام صادق و درجه کارشناسی ارشد در رشته اقتصاد و معارف اسالمی  در سال  

ته  اقتصاد پولی  از دانشگاه امام صادق موفق به کسب درجه دکتری در رش 8918صادق  اخذ نمود. در سال 

گردید. زمینه های پژوهشی مورد عالقه ایشان  اقتصاد اسالمی و اقتصاد پولی بوده و در حال حاضر عضو 

 هیات علمی با مرتبه دانشیار در دانشگاه پیام نور است.

 

 

 

دانشگاه ایالم و درجه کارشناسی از  8910سمیرا متقی، درجه کارشناسی در رشته اقتصاد بازرگانی را در سال 

موفق به  8934از دانشگاه  تربیت مدرس اخذ نمود. در سال  8911ارشد در رشته علوم اقتصادی  را در سال 

گردید. زمینه های پژوهشی مورد  کسب درجه دکتری در رشته  اقتصاد سالمت  از دانشگاه تربیت مدرس

اقتصاد گردشگری بوده و در حال حاضر عضو هیات علمی با عالقه ایشان  اقتصاد توسعه، اقتصاد سالمت و 

 مرتبه استادیار در دانشگاه پیام نور است.

 

 

 

از دانشگاه صنعتی  8931سال ، درجه کارشناسی در رشته عمران و محیط زیست را در سروشا صفارزاده

در همان دانشگاه   حمل و نقل ه و در خال حاضر دانشجوی کارشناسی ارشد در رشتهامیرکبیر اخذ نمود

 . زمینه های پژوهشی مورد عالقه ایشان  اقتصاد حمل و نقل، و حمل و نقل هوشمند است.است

 

 

 

 


