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 نقل و افزوده بخش حمل نااطميناني نرخ ارز و ارزش

 مقاله پژوهشي
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 k-derakhshani@araku.ac.irپست الكترونيكي نويسنده مسئول: *

15/07/99پذيرش:  -28/04/99دريافت:   

  1- 16 صفحه                                                                   

  چكيده

اين بخش بمنظور توسعه تجارت و ارتباطات اقتصادي، نقل در ساختار اقتصادي كشور و ضرورت توسعه  و با توجه به اهميت بخش حمل

پژوهش رو، هدف اصلي اين  يت بااليي برخوردار است. از اينهاي اقتصادي اين بخش از اهم شناسايي متغيرهاي تاثيرگذار بر فعاليت

 1370-96هاي  نقل است. محدوده زماني پژوهش سال و حمل  افزوده بخش ارزش تاثير نااطميناني نرخ ارز از طريق كاهش تجارت بر

رويكرد واريانس از  با استفاده نااطميناني نرخ ارز به كار گرفته شده وخودتوضيح برداري بيزين  الگوي بمنظور برآورد ضرايب .است

دهد كه نااطميناني نرخ ارز در دوره مورد برررسي  ت آمده نشان مياست. نتايج بدس  شدهمحاسبه  يافته ناهمسان شرطي تعميم

اي نفتي و توليد ناخالص همچنين، درآمده نقل ايران داشته است. و افزوده بخش حمل تاثير منفي و از نظر آماري معناداري بر ارزش

نقل نيز تاثير مثبت بر  و اند، شاخص قيمت بخش حمل بخش داشته اين افزوده داخلي تاثير مثبت و  از نظر آماري معناداري بر ارزش

 .نيستاما ضريب برآورد شده از نظر آماري معنادار  ،افزوده اين بخش داشته ارزش

 

  نقل، بيزين و افزوده، حمل شنااطميناني، نرخ ارز، ارز :هاي كليدي واژه

  

  مقدمه -1
 جملهرا از  نقل و حمل يها فعاليت ننادداقتصاا كلي رطو به

 لتحو مهزالو  ديقتصاا شدر يربناييو ز ساسيا يها فعاليت

 ديقتصاا يفعاليتها گرا ند.آورمي بحسا به جامعه ديقتصاا

 به جامعه ادفرا ،بگيريم نظردر  فمصرو  يعزتو ،توليد شاملرا 

 به كه هستند  بستهوا دخو يهازنيا به پاسخ ايبر طبيعي منابع

 ايبر جامعهدر  وتمتفا يهااردستاندو ا محلدر  وتتفا ليلد

 جامعة به جامعه يكاز  منابع نقلو حمل به ممبر زنيا ،ندگيز

 تا طبيعي ادمواز  نداتو مي منابع ين. ادشو مي سحساا يگرد

را  -  هازنيا به پاسخو  دهستفاا ايبر - رتمهاو  نشدا

 يعزي توابر تمكاناا ديجاا ضمن نداتو مي نقلو حمل. دبربگيردر

 يشافزا ي نهميز ر،كشو خليدا اتتوليد سريعو  صحيح

 سدر مي نظر به چنين كنوني يطاشردر  ؛كند همافررا  اتتوليد

 نقلو حملو  توليد دي،قتصاا ضعيتو هر با ريكشو هردر  كه

 نقلو حمل نيز لملليا بين بعداز  يكديگرند ومملزو  زمال

و  مناسب اتتوليد به يابي دست مسيردر  ملي كوشش تواند مي

و  ننادداقتصاا .همراه سازد موفقيت بارا  دراتصا يشافزا

 بخش سعهتو به طمنوو  وطمشررا  ديقتصاا شدر ،انيزربرنامه

آن  به بستهوا تخدماو  تباطيار تتسهيالو  نقل و حمل

از  طيفي بايد موفق  شدر شتندا ايبررو،  ين. از اندا نستهدا

 اجرا بهو  حياطر اري،ذسياستگ نگوناگو ريمجادر  تمااقدا

يافت  ستد مينهز يندر ا ارپايد افهدا به انبتو تاد شو گذاشته

نقل  و از آنجايي كه بدون حمل  ).1393(پهلواني و ديگران، 

شدن  پذير نيست و بدون تجارت تخصصي تجارت امكان

 نقل و حملگردد،  ها و توليد در مقياس انبوه ناممكن مي فعاليت

 گردد. اين بخش مي بمحسو ملي دقتصاا مهم اجزاز ا يكي

 شدر يندآفر بر نياوافر تاثير يربناييز نقش شتندا بدليل
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 به كه ستا هايي فعاليت هبرگيرنددرو  دارد ركشو ديقتصاا

 كاال فمصرو  يعزتو ،توليد يمينههاز تماميدر  دهگستر شكلي

 ديقتصاا هايي فعاليت مجموعهو در  شتهدا نجريا تخدماو 

 (ورهرامي و دارد هعهد بر رينكاا غيرقابل نقش

 كه هدد مي يهرا ارا اتيخدم نقل و حمل بخش). 1397پور، حسين

 ستا تمحصوالاز  يربسيا يابر تقاضا به بستهآن وا يتقاضا

كه  نددار هميتيا پر سهم خليدا ناخالص توليدل تشكيدر  كه

و  هاي بازرگاني فعاليت ،ت معدنيمحصوال توان به مي

توان تقاضا براي خدمات  از اينرو، مي اشاره نمود.ي شگردگر

ونقل را به دو دسته تقاضاي مستقيم و تقاضاي  بخش حمل

بندي نمود و بدون وجود خدمات بخش  غيرمستقيم تقسيم

ها قادر به پاسخگويي به تقاضاي  نقل ساير بخش و حمل

روي كاالها و خدمات خود نيستند و در اين فرآيند سطح  پيش

يابد.  ها نيز كاهش مي هاي اقتصادي در ساير بخش  فعاليت

 ننقل را به عنوا و توان سطح فعاليت بخش حمل بنابراين، مي

هاي اقتصادي  معياري براي سطح فعاليت و توليد در ساير بخش

دانست كه نشان دهنده اهميت اين بخش در ساختار نيز 

افزوده  ) روند ارزش1در نمودار شماره (اقتصادي كشورهاست. 

نقل وانبارداري و همچنين سهم آن از  و بخش حملواقعي 

آمده  1370- 1396افزوده كل اقتصاد ايران در دوره زماني  ارزش

 افزوده واقعي ارزشنمودار پيداست  درهمانگونه كه است. 

اين بخش در دوره مورد  محور سمت راست)نمودار خطي و (

به بيش  1370ريال در سال   ميليارد 22/9178قدار بررسي از م

رسيده است و مقدار  1396ريال در سال   ميليارد 82163از 

افزوده در ابتداي  برابر ارزش 9افزوده در پايان دوره تقريبا  ارزش

افزوده واقعي  دهد ارزش نمودار همچنين نشان مي دوره است.

ت و نوسانات آن اين بخش روند صعودي تقريبا ثابتي داشته اس

روند  1394و  1384اندك بوده است و تنها در دو سال 

 اي بر روي محور سمت چپ نمودار ميله .افزايشي نبوده است

را نشان افزوده كل اقتصاد  افزوده اين بخش از ارزش سهم ارزش

 نقل از توليد و سهم بخش حملدر ابتداي دوره از دهد.  مي

درصد  72/14به ن دوره در پايا وبوده  درصد 53/4داخلي 

اين بخش نسبت به  سريعتركه نشان دهنده رشد  ،رسيده است

هاي اقتصادي است.  افزوده ساير بخش توليد كل اقتصاد و ارزش

افزوده كل اقتصاد ايران در دوره مورد  سهم اين بخش از ارزش

اين بخش و  كه نشان دهنده اهميتبرابر شده  3بررسي بيش از 

اين  ن در اقتصاد ملي است. با توجه به اينكهرشد آ به روروند 

اي كه  بخش سهم نسبتا مهمي در اقتصاد كشور دارد هر تكانه

تواند نوسان قابل  باشد مي تاثيرگذارافزوده اين بخش  بر ارزش

  توجهي در توليد و درآمد ملي داشته باشد. 

 افزوده كل كشور و سهم آن از ارزش 1376به قيمت واقعي سال و نقل و انبارداري  بخش حمل افزوده . روند ارزش1نمودار 

  

 منبع: بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران

و راهبردي و كشور ايران به دليل موقعيت جغرافيايي طرفي،  از

آهن و ارتباط با  نيز به لحاظ وجود امكانات فرعي و اصلي راه

نقل  و اي براي تمركز بر بخش حمل هاي آزاد امكانات بالقوه آب

جايي بار و مسافر دارد  و افزايش درآمدهاي حاصل از جابه

). برخي بر اين باورند در صورت توجه به 1378(فروزنده، 

هاي  ذاري مناسب در زيرساختگ نقل و سرمايه و بخش حمل

تواند كشور را از  اين بخش؛ درآمدهاي حاصل از آن مي

نياز سازد. همچنين با توجه  وابستگي به درآمدهاي نفتي بي

 در نقل و هاي حمل ها و بخصوص زيرساخت زيرساختاهميت 
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توجه به عوامل موثر بر رشد و توسعه اين  توسعه، نظري ادبيات

  برخوردار است.بخش از اهميت بااليي 

نقل  و از آنجايي كه بخش حملبا توجه به مطالب بيان شده و  

افزوده  از نقش مهمي در تجارت دارد و سهم بااليي از ارزش

نقل بدليل تقاضاي مشتق شده بخش تجارت  و بخش حمل

بر تجارت تاثير  موثر متغيرهايكه  انتظار داشتتوان  است، مي

. ادبيات تجربي باشند  داشتهخش افزوده اين ب معناداري بر ارزش

و نظري تاكيد فراواني بر تاثير نااطميناني نرخ ارز بر تجارت 

كه نوسانات نرخ ارز تاثير بر اين است رو، انتظار  اين  از دارند.

 ونقل داشته باشد. افزوده بخش حمل قابل توجهي بر ارزش

هدف اصلي اين پژوهش بررسي عوامل موثر بر  بنابراين،

نقل با تاكيد بر نوسانات نرخ ارز در  و افزوده بخش حمل ارزش

فرضيه اين پژوهش نيز به اين صورت بيان كشور ايران است. 

شود كه نااطميناني نرخ ارز تاثير منفي و معناداري بر  مي

منظور بررسي هدف و ه ب ونقل دارد. افزوده بخش حمل ارزش

آزمون فرضيه پژوهش، در ادامه ادبيات موضوع مورد بررسي 

گيرد. در بخش ادبيات موضوع نخست در قسمت  قرار مي

هاي  نقل و زيرساخت و ادبيات نظري اهميت بخش حمل

هاي اثرگذاري نوسانات  نقل در توسعه اقتصادي و كانال و حمل

، گيرند افزوده اين بخش مورد بررسي قرار مي نرخ ارز بر ارزش

ادبيات تجربي مطالعات صورت گرفته در  قسمتسپس در 

در بخش روش  شوند. داخل و خارج از كشور معرفي مي

محدوده زماني و متغيرهاي پژوهش و همچنين روش  تحقيق

شوند. در  برآورد ضرايب و آزمون فرضيه پژوهش بيان مي

و آزمون  شده  برآورد ، ضرايبگيري ها و نتيجه يافتهبخش 

بندي پژوهش و پيشنهادهايي آيند و در نهايت جمع فرضيه مي

  شوند. با توجه به نتايج پژوهش ارائه مي

  

  تحقيقپيشينه -2
 بمحسو دقتصاا هاي اساسي بخشاز  يكي نقل و حمل  

 يندآفر بر نياوافر ثيرات يربناييز نقش شتندا به دليلو  ددگر مي

هايي  فعاليت هبرگيرنددر بخش ينا. دارد هاركشو ديقتصاا شدر

 فمصرو  يعزتو يها مينهز تماميدر  دهشكلي گستر به ست كها

 در توليد و توسعه مجموعو در  شتهدا نجريات خدماو  كاال

 رتصود. دار هبرعهد رينكاا غيرقابل نقش هاي اقتصادي فعااليت

و  تتاسيسا دجوو ونبد، ركشو عمومي توسعهو  شدر

 غيرممكن نقل و حمل شبكه بمطلو نگاوناو  جانبي اتتجهيز

در اين بخش ابتدا نظريات مربوط به اهميت  سد.ر مي بنظر

نقل در توسعه اقتصادي و در ادامه ادبيات  و هاي حمل زيرساخت

افزوده اين بخش مورد  نظري نقش نوسانات نرخ ارز در ارزش

نقل يكي از مهمترين عوامل شكل  و حمل گيرد. بررسي قرار مي

جامعه مدرن امروزي است چراكه حمل و نقل باعث دهنده 

گرايي در توليد، توليد انبوه و گسترش مناطق زيست  تخصص

گيري  نقل در شكل و انساني شده است. نقش اساسي حمل

در بحث رشد  تاشده   ساختار اقتصادي كشورها موجب

گذاري  سرمايهرنقل و اث و حمل   اقتصادي همواره نقش زيرساخت

  مورد توجه قرار گيرد.شد اقتصادي بر ردر آن 

تحوالت "كند كه  تاكيد مي 2009بانك جهاني درگزارش سال  

انش فني، تكنولوژي و دشگرف دنياي امروز با استفاده از 

هاي جديد و پيشرفته براي توسعه پايدار در تمام ابعاد و  فناوري

نقل؛ حركت  و هاي زندگي بشري از جمله صنعت حمل زمينه

را به ارمغان آورده و در اين راستا اقدامات نويني قاب اي  تازه

مشاهده است. اهميت اين صنعت بواسطه وجود ظرفيت عظيم 

است ميليارد دالر  9000حجم تجارت كاال در جهان به ميزان 

ميليارد  3000كه اين ميزان سهم تجارت آسيا و اروپا به بيش از

نقل  و رشد شبكه حمل ،بنابراين ."است 2008دالر در سال 

ناپذير است. از اينرو،  متناسب با شرايط تجارت جهاني اجتناب

يافته  نقل پويا، هماهنگ و سازمان و برخورداري از شبكه حمل

يافتگي جوامع  يكي از معيارهاي اصلي سنجش ميزان توسعه

  .)1395(ورمزياري و ذاكر حقيقي،  شود محسوب مي

جاگري بهبود و  ه جابهآدام اسميت معتقد است كه هرچ 

شود و تقسيم كار  نقل كمتر مي و گسترش يابد، هزينه حمل

گردد. به هر اندازه تقسيم كار جغرافيايي  جغرافيايي بيشتر مي

يابد،  بيشتر شود بهاي كاال و خدمات تمام شده كاهش مي

شود (ساسان،  تر و كيفيت كاالها بيشتر مي افزون كارايي فرآوري

 تضمينتنها رشد اقتصادي را   ها نه ساختعرضه زير ).1364

دهد. بريستو و  كند بلكه رفاه اقتصادي را نيز افزايش مي مي

ها  اند كه زيرساخت به اين نتيجه رسيدهنيز  )2000(نلثورپ 

فقط اثرات عيني بر روي محيط ندارند بلكه به طور مستقيم بر 

ت و جويي در زمان و هزينه، افزايش امني روي رفاه (با صرفه

 اشتغال و رشد اقتصادي) تاثيرتوسعه شبكه ارتباطي) و اقتصاد (

ها تغييرات مديريتي و  گذاري در زيرساخت گذارند. سرمايه

. )2007(اسنيكا و دراسكايت،  كند سازماني را ترغيب مي

هاي عمومي باعث تمركز جغرافيايي و  همچنين زيرساخت

براي توليد و تري  منابع اقتصادي شده و بازارهاي گسترده

كند كه  نمايد. در اين زمينه آشور بيان مي اشتغال فراهم مي

دهند،  هاي عمومي كيفيت زندگي را ارتقا مي زيرساخت

هاي بهتر تصادفات را كاهش داده و باعث بهبود امنيت  جاده
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تا  5/0تقريبا  شوند. طبق آمارهاي جهاني خانوارها مومي ميع

نوان مصرف نهايي استفاده ها را به ع خدمات زيرساخت 33/0

شود كه اغلب توسط  مابقي صرف مصارف واسطه مي كنند. مي

با توجه به مطالب بيان  ).1989شود (آشور،  ها مصرف مي بنگاه

ها بر رشد و رفاه آمده  زير نحوه تاثير زيرساخت شكلشده در 

  است.

  اقتصادي و رفاه ها بر رشد . فرآيند تاثير زيرساخت1شكل 

  

 1393منبع: قرباني و ديگران، 

افزوده بخش  با توجه به مطالب بيان شده افزايش ارزش

نقل به صورت مستقيم به عنوان يك كاال و به صورت  و حمل

دهد  ها ارائه مي غيرمستقيم از طريق خدماتي كه به ساير بخش

ادبيات نظري بر تاثير  تاثيرگذار است.بر رشد اقتصادي و رفاه 

 بر و از آن طريق تجارت  نااطميناني نرخ ارز بر حجم

  نقل تاكيد دارد. و افزوده بخش حمل ارزش

 يو تقاضاي كشور و برخ دينوسانات نرخ ارز بر رشد تول   

 ،يثبات يعنوان ب نوسان نرخ ارز بهمؤثر است؛  گريد رهاييمتغ

 يبرا ياريشده و به عنوان مع فيتعر نانيعدم اطم اي داري،يناپا

نرخ  نوسان. شود يگرفته مرسند به كا و داد سكير يريگ اندازه

 يمال هاي ييكاالها و دارا يالملل نيدر معامالت ب ينانيارز، نااطم

همچنين،  .)1396 ،يجانينژاد و كم زي(عز كشد يم ريرا به تصو

 خنر هغيرمنتظر اتتغييراز  ناشي يسكر بهارز  خنر يهاننوسا

 يكي كه دميشو تعبيرارز  خنر طمينانيانا ،يگرد نبيا به ياارز، و 

آيد  به حساب مي رتتجاراه  سر بر صليا ييتهاودمحداز 

داشته  يدياگر نرخ ارز نوسانات شد ).2002و ديگران،  (سان

باشد، صادركنندگان و واردكنندگان در هنگام عقد قرارداد در 

واردات به پول  ي نهيهز زيمورد درآمد حاصل از صادرات و ن

نوسانات  نينخواهند داشت. همچن يقيتصور چندان دق يداخل

و تورم در سطح  ها متيبر شاخص ق يا عمده رينرخ ارز تاث

كه  شود ينرخ ارز منجر م ديشد نوساناتكالن خواهد داشت. 

دست از  اي ،يريپذ سكير زانيصادركنندگان با توجه به م

سود  شيافزا ند،ينما شتريطلب سود ب نكهيا ايبردارند  تيفعال

فروش  قيصادركنندگان و واردكنندگان از طر يدرخواست

جز  يزيچ جهيو در نت شود يجبران م دارانيگرانتر به خر

نرخ ارز  ينانينااطم نيبود. بنابرا و تورم نخواهد متيق شيافزا

 ريي. تغشود يتورم م شيو افزا يداخل ديباعث كاهش تول

 يبازارها تيوضع رييتغ ،يگذار هيو سرما يديتول يها بافت

قرار گرفتن بخش تجارت  ريتحت تاث ،يو خارج يداخل

 نرخ ارز ينانينااطم شمار يب يامدهايتوانند از پ يهمه م  يخارج

نرخ  ينانينااطم يطرف از .)1394و همكاران،  يباشند (مزرعه ل

 يمختلف اقتصاد يها ربخشيبر ز يمتفاوت راتيتاث تواند يارز م

 ي در همه ديبر تول  يقينرخ ارز حق شيافزا ريداشته باشد. تاث

  . ستين كساني ياقتصاد يها بخش

و اشتغال در بخش قابل  ديتول كاهشكاهش نرخ ارز به    

 يكاالهائ تمامتجارت شامل  قابل ي. كاالهاشود يتجارت منجر م

 ايبه عنوان صادرات  توانند يم الملل نياست كه در تجارت ب

 شيو افزا يارزش پول مل شيزااف واردات، وارد شوند.

در هر دو بخش  داتيباعث گرانتر شدن تول يداخل يها متيق

گردد اما در بخش  يقابل تجارت م ريتجارت و غ قابل
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شود. پس  مت از طريق واردات كنترل ميقيافزايش  تجارت قابل

و چون  ابدي يم شيواردات افزا در شرايط افزايش نرخ ارز

آنها  يجهان متياز ق يقابل تجارت عموما تابع يكاالها متيق

ها  بخش نيا يكاالها يداخل متياست، ق يو موانع گمرك

 يها بخش يعوامل باعث سودآور نيرود. ا يچندان باال نم

قابل تجارت  يها در مقابل بخش يتجارت داخل رقابليغ

 يگذار هيباعث سرما ها بخشاين  در شتريب يگردد. سودآور يم

مبادله  قابل يها شود و منابع از بخش يها م بخش نيا در شتريب

 يها . بخشابدي يم انيمبادله جر قابل ريغ يها به سمت بخش

است و  يكشاورز و يصنعت يها مبادله عموما بخش قابل

مسكن و خدمات  يها بخش شتريقابل تجارت ب ريغ يها بخش

 يارزش پول مل شيها و افزا متيق شياهستند. پس افز يعموم

در بخش  يگذار هيبه صورت همزمان باعث كاهش سرما

 شيبخش و افزا نيو ارزش افزوده ا داتيصنعت و كاهش تول

 يزدائ صنعت دهيپد نيگردد كه ا يبخش م نيا يواردات كاالها

بنابراين ادبيات نظري . )1385 ل،يو مونت نكليشود (ه يم دهينام

موجود تاكيد دارد كه نوسانات نرخ ارز طريق كاهش در 

آن كاهش تقاضا براي خدمات  در نتيجهصادرات و واردات و 

نقل تاثير منفي خواهد  و افزوده بخش حمل نقل بر ارزش و حمل

افزوده  كانال دوم تاثير نااطميناني نرخ ارز بر ارزش داشت.

ذاري در گ هاي سرمايه انال هزينهنقل از طريق ك و بخش حمل

آالت و  هاي خريد و تامين ماشين اين بخش است. هزينه

گذاري در بخش  سرمايهاصلي اجزاي  تجهيزات يكي از

الت از دو طريق آ ماشينهاي خريد  نقل است. هزينه و حمل

گيرد. نخست، همانگونه  تحت تاثير نااطميناني نرخ ارز قرار مي

كه بحث شد، نااطميناني نرخ ارز از طريق سازوكار بيماري 

دهد و  هاي صنعتي را كاهش مي هلندي توليد زيربخش

تريلر نيز  نقليه موتوري و تريلر و نيم يلبخش ساخت وسازير

از اين اصل پيروي هاي صنعت است  كه يكي از زيربخش

كند. بنابراين با افزايش نوسانات نرخ ارز، توليد بخش  مي

يابد و  تريلر كاهش مي ساخت وسايل نقليه موتوري، تريلر و نيم

نقل  و آالت و تجهيزات بخش حمل از اين طريق عرضه ماشين

افزوده اين بخش تاثير منفي  يافته و اين كاهش بر ارزش  كاهش

خواهدداشت. دوم، افزايش نوسانات نرخ ارز بر واردات 

نقل نيز تاثير  و آالت و تجهيزات مورد نياز بخش حمل ماشين

منفي خواهد داشت و همچنين از طريق ايجاد نااطميناني در 

رد نياز و آالت مو آالت و تجهيزات بر خريد ماشين قيمت ماشين

گذاري در اين بخش تاثير  از اين طريق نيز بر ميزان سرمايه

آالت در  منفي خواهد داشت. كاهش خريد و بكارگيري ماشين

افزوده اين بخش  اين بخش نيز تاثير منفي مستقيمي بر ارزش

هاي تاثير نااطميناني نرخ ارز بر  خواهد داشت. كانال

  آمده است.) 2اره (نقل در شكل شم و زوده بخش حملاف ارزش

  نقل و افزوده بخش حمل هاي اثرگذاري نااطميناني نرخ ارز بر ارزش . كانال2شكل 

  

  

  

  

  

  

  

  

كاهش ارزش 

افزوده بخش حمل 

 و نقل

افزايش نااطميناني نرخ 

 ارز

نااطميناني در درآمد حاصل 

ارتاز تج  

كاهش تجارت و 

 مبادالت 

سازوكار بيماري 

 هلندي

آالت  كاهش توليد ماشين

ونقل حمل كاهش استفاده از  

آالت و  ماشين

تجهيزات در بخش 

نقل و حمل  
آالت و تجهيزات وارداتي + كاهش  نااطميناني در قيمت ماشين

آالت و تجهيزات  واردات ماشين  
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ي ا گسترده تجربي ادبيات ازنقل  و با وجود اينكه اقتصاد حمل

اي كه  مطالعه صورت گرفتههاي  برخوردار است، در بررسي

نقل را  و بخش حملافزوده  ارزشتاثير نوسانات نرخ ارز بر 

. از اينرو، در ادامه يافت نشده استباشد   مورد بررسي قرار داده

نوسانات نرخ وف به به برخي مطالعات صورت كرفته كه معط

   شود. نقل هستند اشاره مي و بخش حمل ارز بر تجارت و

) به بررسي تاثير 1398ابوالحسني هستياني و همكاران (

نقل و رشد اقتصادي در  و هاي حمل گذاري در زيرساخت سرمايه

است و  1338- 1395. دوره زماني اين پژوهش ايران پرداختند

براي برآورد ضرايب  سيون بردارياز روش الگوي خودرگر

دهد كه نوسانات  استفاده شده است. نتايج اين پژوهش نشان مي

و   نقل در كوتاه و هاي حمل گذاري در زيرساخت سرمايه

بلندمدت تاثير معناداري بر رشد اقتصادي دارد، همچنين رشد 

اقتصادي نيز تاثير معناداري در كوتاه و بلندمدت بر 

قل دارد. نتايج اين پژوهش گذاري در بخش حمل و ن سرمايه

گذاري در  دهنده وجود رابطه علي دو طرفه ميان سرمايه نشان

  است.نقل و رشد اقتصادي  و بخش حمل

) تاثير بالياي طبيعي بر 1398زاده و دقيقي اصل ( صابري 

اي را مورد بررسي قرار   نقل جاده و افزوده بخش حمل ارزش

باشد  مي 1390-1361ايه دوره زماني اين پژوهش سالاند.  داده

و براي برآورد ضرايب از روش حداقل مربعات معمولي 

دهد كه رابطه  استفاده شده است. نتايج اين پژوهش نشان مي

منفي و از نظر آماري معناداري ميان بالياي طبيعي و رشد 

  .اقتصادي وجود دارد

هاي انرژي  ) تاثير قيمت حامل1397پور ( امي و حسينروره 

نقل زميني در ايران را  و افزوده و تورم بخش حمل ارزشبر 

هاي ساالنه  اند. بدين منظور از داده مورد بررسي قرار داده

استفاده شده و ضرايب با استفاده از الگوي  1370-1393

اند. نتايج اين پژوهش نشان  تصحيح خطاي برداري برآورد شده

ي قيمت ثبات دهد كه رابطه منفي و معناداري ميان بي مي

نقل وجود دارد.  و افزوده بخش حمل هاي انرژي و ارزش حامل

نقل رابطه مثبت و معناداري  و افزوده بخش حمل همچنين ارزش

نتايج اين پژوهش همچنين نشان  نقل دارد. و با تورم بخش حمل

دهد كه نوسانات قيمت حامل انرژي تاثيرگذاري بيشتري  مي

افزوده اين بخش  زشنقل بر ار و نسبت به تورم بخش حمل

  داشته است.

ها بر رشد اقتصادي  ) تاثير زيرساخت1393قرباني و ديگران (

از  رمنظو ينا ايبراند.  در كشور ايران را مورد بررسي قرار داده

 شناسايي ايبرو  هيددگر دهستفاا توليد تابعمبتني بر  شدر لمد

 متغير عنو سهاز  ان،يرا ديقتصاا شدر بر يرساختهاز ثرا

اجتماعي و فناوري اطالعات استفاده  ،فيزيكي هاي زيرساخت

 1391-1355هاي  شده است. دوره زماني اين پژوهش سال

هاي  است و براي برآورد ضرايب از روش خودبازگشتي با وقفه

دهد  توضيحي استفاده شده است. نتايج اين پژوهش نشان مي

ي ايران ها بر رشد اقتصاد گذاري در زيرساخت كه تاثير سرمايه

   مثبت و از نظر آماري معنادار بوده است.

نقل و  و افزوده بخش حمل ) عوامل موثر بر ارزش1384بيضايي ( 

توليد ناخالص داخلي در كشور ايران را مورد بررسي قرار داده 

بوده  1379- 1348هاي  دوره زماني اين پژوهش سال است.

عات معمولي است و براي برآورد ضرايب از روش حداقل مرب

متفاوت  است. در اين پژوهش از چهار الگوي استفاده شده

نقل از توليد  و نقل، سهم بخش حمل و افزوده بخش حمل ارزش

نقل و  و افزوده بخش حمل داخلي، عوامل موثر بر تغييرات ارزش

نقل در توليد داخلي استفاده شده  و بررسي تاثيرات بخش حمل

متغير مجازي  - 1دهد كه: مياست. نتايج اين پژوهش نشان 

افزوده بخش  انقالب تاثير منفي بر اهميت نسبي ارزش

جنگ  - 2نقل در توليد ناخالص داخلي داشته است،  و حمل

داشته و از   داخلي واقعي  تحميلي اثري منفي بر توليد ناخالص

نقل نيز تاثير منفي داشته است،  و طريق اين متغير بر بخش حمل

ايران تحت هر شرايطي وابستگي عميقي نقل  و بخش حمل - 3

  به صادرات نفت داشته است.

ات نرخ ارز بر ) تاثير نوسان2017( بهمني اسكويي و آفتاب

جريان تجاري را مورد بررسي قرار دادند. بدين منظور از 

هاي صنعتي دو كشور  هاي مربوط به تجارت زيربخش داده

ده شده و استفا 2015-2001امريكا ومالزي در دوره زماني 

هاي  ضرايب الگو با استفاده از روش خودبازگشتي با وقفه

دهد  توزيعي برآورد گرديده است. نتايج اين پژوهش نشان مي

مدت و بلندمدت اثرات  كه نااطميناني نرخ ارز در كوتاه

  نامتقارني بر تجارت صنعتي بين دو كشور داشته است. 

ارز بر صنعت ) تاثير تغييرات نرخ 2010آكاتسوكه و لگيت (

نقل تجاري را مورد بررسي قرار دادند. بدين منظور از  و حمل

نقل  و هاي ارائه دهنده خدمات حمل هاي مربوط بنگاه داده
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-1986هاي  تجاري در دو كشور ژاپن و نروژ در خالل سال

استفاده شده است. ريسك نرخ ارز به صورت نوسانات  2000

ي ژاپني و نوسامات ها ارزش ين در برابر دالر براي شركت

هاي نروژي در نظر گرفته شده  كرون در برابر دالر براي شركت

است. نتايج اين پژوهش نشان داده است كه نرخ ارز يكي از 

عوامل اصلي تاثيرگذار بر همكاري و ارتباطات تجاري در هر 

  دو كشور بوده است.

و  بنزين قيمت تنوسانا بين بطهرا سيربر به )2010لي (دبر 

 مريكاا همتحد يالتا صليا يشهرهادر  يمسافربر نقلو  حمل

 2008- 2002هاي  دوره زماني اين مطالعه سال. ستا ختهداپر

دهد نوسانات قيمت  اين مطالعه نشان مي نتايج. بوده است

نقل مسافر در كشور  و بنزين سهم بااليي در نوسانات حمل

 آمريكا داشته است.

طميناني نرخ ارز بر صادرات ) تاثير ناا2009فانگ و همكاران (

ماهانه  هاي ار دادند. بدين منظور از دادهرا مورد بررسي قر

استفاده شده  2003-1979هاي  هشت كشور آسيايي در سال

دهد كه كاهش و افزايش نرخ  است. نتايج اين پژوهش نشان مي

ارز تاثيرات متفاوتي بر صادرات اين كشورها داشته است. 

همچنين اين تاثيرات در برخي از كشورها مثبت و در برخي 

  ديگر از كشورها منفي بوده است.

و  حمل بخش بر سوخت قيمت اتتغيير رثاآ )2002دلساله (

را مورد بررسي قرار داده است و  آن يپيامدهاو  نقل

داده است. تفاده قرار را مورد اس بخشي دلتعا لمد منظور بدين

 23تنها  سوخت قيمت كه نجاييآاز  كه هدد مي ننشا نتايج

تاثيرات  ،هددمي تشكيلرا  نقل و حمل كل يهزينههااز درصد 

نقل محدود و كوچك  و هاي حمل تغييرات قميت بنزين بر هزينه

 قيمت يشافزا موجب كه نفت قيمت يشافزا قع. در وااست

نقل را كمتر از  و هاي حمل هزينه د،ميشودرصد  86تا  سوخت

دهد و اين رخداد مصرف و خروج  درصد افزايش مي 7

  دهد. درصد كاهش مي 3تا  2ضايعات را به ميزان 

  ها روش تحقيق و توصيف داده -3

ها ارائه   در اين بخش متغيرهاي پژوهش و روش بررسي فرضيه

شوند. همانگونه كه قبال بحث شد هدف اصلي اين  معرفي مي

نقل با  و افزوده بخش حمل بررسي عوامل موثر بر ارزشپژوهش 

بدين منظور از الگوي معرفي تاكيد بر نااطميناني نرخ ارز است. 

) به صورت زير استفاده 1990كوتاني و همكاران (شده توسط 

  خواهد شد.

���� = �� + �	
��� + ������ + ������� + ������ + ��                              )1          (  

نقل در سال  و افزوده بخش حمل ارزش ����كه در اين رابطه، 

t ،
  ����به قيمت ثابت، داخلي   توليد ناخالص  ��

شاخص قيمت  ���درآمد نفتي،  ����نااطميناني نرخ ارز، 

جمله اخالل است. بمنظور بررسي  ��نقل است و  و بخش حمل

خودتوصيح با استفاده از روش  �فرضيه پژوهش ضرايب 

گردند. اگر مقدار برآورد  مي برآورد )BVAR( بيزين برداري

منفي و از نظر آماري معنادار باشد،  �شده براي ضريب 

فرضيه پژوهش تاييد و در غير اينصورت فرضيه قابل تاييد 

قبل از استفاده از روش خودتوضيح برداري و برآورد  نيست.

ضرايب تحت اين الگو، الزم است كه متغير نااطميناني در نرخ 

 نيدر اهاي مطالعه محاسبه گردد.  ارز به صورت كمي براي سال

جهت نشان دادن  متغيريپژوهش نوسانات نرخ ارز به عنوان 

منظور ه ب وشده است در نرخ ارز استفاده  ينانينااطم تيوضع

 محاسبه نوسانات نرخ ارز از رويكرد واريانس ناهمساني شرطي

با  ونيرگرس يالگو كي(گارچ) استفاده خواهد شد.  يافته تعميم

  را به صورت Xمستقل  ريو متغ Yوابسته  ريمتغ

y=a+βx+εكه ، در نظر بگيريمε كند.  يم انيجز اخالل را بa 

كه اجزا  شود يفرض م الگو هستند. عموماً يپارامترها زين βو 

صفر و  نيانگيم ياحتمال دارا عيتوز يمشاهده برا nاخالل در 

شناخته  انسيوار يشرط به اسم همسان نيبرابرند. ا انسيوار

مشاهدات مختلف در  يموارد، جز اخالل برا ي. در برخشود يم

يا براي مقاطع مختلف متفاوت است و در اين شرايط كه طول 

شود ضرايب برآوردي الگو قابل  ناهمساني واريانس ناميده مي

اعتماد نيستند. الگوهاي متفاوتي براي استخراج عامل ناهمساني 

الگويي كه به  )1982( انگلاند.  در اجزاء اخالل معرفي شده

هاي رچوبي براي الگوشد را پيشنهاد كرد كه چا  اسم آرچ ناميده

  اي آرچ دو فرض است:  ثباتي فراهم نمود. ايده پايه بي

  اند. ها به صورت پياپي ناهمبسته ولي وابسته ��. 1

تواند به وسيله يك تابع درجه دوم ساده از  مي ��. وابستگي  2 

  هاي قبل آن تعريف شود. وقفه
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  شود:) به صورت زير تصريح مي qبه طور كلي الگو آرچ(

�� = δ�z� )2     (                                                    

��
 = ω + ∑ α ε�" 

#

 $	 )3          (                           

E&�� ��"	⁄ ( = 0 

z�  ) يك دنباله از متغيرهاي تصادفي 3در معادله (iid  با

�	ميانگين صفر و واريانس يك است. �
واريانس شرطي  

مرتبه الگو آرچ است. از آنجا كه  q شود.  فرآيند تعريف مي

≤ αو  ω <0بايد واريانس مثبت باشد الزم است كه  براي  0

استيودنت  tداراي توزيع نرمال يا  �zاغلب در عمل . i>0هر 

شود. الگوي آرچ با ايده آل فاصله زيادي دارد. بعضي  فرض مي

  باشد: مشكالت آن به صورت زير مي

.  شواهد تجربي به منظور به دست آوردن الگوهاي پوياي 1

بزرگ را براي الگوي آرچ  q ثباتي شرطي، اغلب  مناسب در بي

  كنند. پيشنهاد مي

هاي  ثباتي به مربع شوك .  ساختار الگو به صورتي است كه بي2

هاي  شوك بر طبق فروض الگوي گارچگذشته وابسته است. 

منفي و مثبت تاثير يكسان بر بي ثباتي دارد. در حالي كه عمال 

ثباتي بازار سرمايه پاسخ متفاوتي به  مشهور است كه بي

  دهد. هاي خوب و بد مي شوك

ثباتي شرطي  سازي بي . الگوي آرچ فقط يك راه براي مدل3

كند و تالشي براي توضيح چرايي رفتار مشاهده شده  فراهم مي

لگوي آرچ، ابه منظور غلبه بر برخي از پيامدهاي  د.كن نمي

پيشنهاد )1986( يافته يا گارچ توسط بلروسلو لگوي آرچ تعميما

  به صورت زير مي باشد: GARCH(p,q)شد. تصريح فرآيند 

��
 = ω + ∑ α ε�" 

#
 $	 + ∑ β-δ�"-

.
-$	 )4            (  

 E&�� ��"	⁄ ( = 0 

.	α		ω.كه  … . α#. β	. … . β.  پارامترهاي هستند كه

 هاي جمالت اخالل است.تعداد وقفه q بايستي برآورد شوند.

P لگويااغلب در عمل  است. داد وقفه واريانس شرطيتع 

شود. براي بررسي اينكه چرا گارچ به  ) برآورد مي1و1گارچ(

) را در نظر گرفته 1و1گارچ( لگوياآرچ ترجيح داده مي شود، 

  شده است.

��
 = ω + α	ε�"	

 +		β	δ�"	
 )5  (                                                                                                             

	"�δبا جايگذاري 
  :داريم 

��
 = ω + α	ε�"	

 +		β	&ω + α	ε�"
 +		β	δ�"

 ( )6   (                                                                             

  آيد: با ادامه روند فوق معادله زير بدست مي

��
 = ω + ∑ β 

 
ω1

 $	 + α	 ∑ β 
 "	

ε�"	
1

-$	 )7    (                                                                                          

) است. بنابراين مي توان ∞آرچ( لگوياكه رابطه اخير معادله 

 آرچ بهتر است. لگوياگارچ در مقايسه با  لگويانتيجه گرفت 

پس از محاسبه نوسان نرخ ارز و استفاده از آن به عنوان معياري 

) 1براي نااطميناني، بايد ضرايب متغيرها در رابطه شماره (

هاي مورد استفاده در اين پژوهش از نوع  داده برآورد گردند.

سري زماني  هاي هاي سري زماني هستند. در رگرسيون داده

ن است مشكلي به نام است، اگر متغيرهاي مانا نباشند، ممك

رگرسيون كاذب يا رگرسيون ساختگي به وجود آيد. در اين 

ي با مفهومي بين ها، در عين حالي كه هيچ رابطهرگرسيون

بزرگ و مقدار آماره  R2متغيرها وجود ندارد ولي ضريب تعيين 

t آيد و اين ممكن است باعث ضرايب نيز بزرگ به دست مي

زان ارتباط بين متغيرها شود د ميهاي غلط در موراستنباط

از طرفي اگر در يك مدل، متغيرها نامانا  ).1395(نوفرستي، 

شدند، به جاي سطح، اولين تفاضل (يا تفاضل مراتب باالتر) 

ها در مدل استفاده كنيم و مدل را  تواند مانا بوده و از آن آنها مي

 در اين صورتبر اساس متغيرهاي جديد تخمين بزنيم. 

اطالعات ارزشمندي را در رابطه با سطح متغيرها از دست 

دهيم. هر چند شرط مانايي متغيرهاي سري زماني يك  مي

كرد   گيري تامين توان از طريق تفاضل ي رگرسيوني را مي رابطه

ي گيري مرتبه اول (يا مراتب باالتر) رابطه ولي با تفاضل

. در اين دهيم هاي زماني را از دست مي بلندمدت بين سري

 شود حالت معموال از رويكردهاي سري زماني استفاده مي

هاي رفع اين مشكل  يكي از روش ).1388(صمدي و پهلواني، 

هاي  ) معرفي شده است استفاده از روش1980كه توسط سيمز (
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كي ي الگوهاي خود توضيح برداريخودتوضيح برداري است. 

مطالعات از پركاربردترين الگوهاي مورد استفاده در 

داراي يك مشكل ي است. با اين حال اين الگوها جاقتصادسن

اساسي هستند. اين مشكل كه وفور پارامتر ناميده مي شود در 

كند و  مواردي كه تعداد مشاهدات كم هستند بيشتر بروز مي

هاي بيزين به  كند. روش هاي مدل را دچار اختالل ميبينيپيش

ل به طور روز افزون مورد عنوان روشي براي غلبه بر اين مشك

). 2010،توجه محققان قرار گرفته است (كوپ و كروبليس

تابع  هاي بيزين داراي سه جزء هستند. تابع چگالي پيشين، مدل

و بسته به اينكه از چه نوع تابع  چگالي پسين و تابع راستنمايي

پيشيني در مدل استفاده شود مي توان به نتايج مختلفي دست 

هاي بيزين ين انتخاب تابع پيشين مناسب براي مدليافت. بنابرا

از اهميت خاصي برخوردار است. توابع پيشين مختلفي در 

- معروف هاي خودرگرسيون بيزين بكار برده شده است كهمدل

و همكاران  ترين آنها تابع پيشين مينسوتا است كه اولين بار دان

در  هاي كافي كه داده اصوال زماني) معرفي كردند. 1984(

ها بسيار اندك است، در اين دسترس نيست و يا حجم داده

موارد به منظور كمي كردن يا مقداري بودن دانش مبتني بر 

حدس يا باور خود در مورد پارامترهاي مدل، از يك توزيع 

كنيم. در واقع روش پيشين براي پارامترهاي مدل استفاده مي

عات پيشين در بيزين مكانيسمي را جهت ادغام يا تركيب اطال

هاي نمونه جهت مورد پارامترها با اطالعات حاصل از داده

پارامتر جامعه  θآورد. اگر استنباط پارامترهاي مدل فراهم مي

)باشد، آنگاه اطالعات پيشين را با  )P θ دهيم كه اين نشان مي

شود و تابع تجربي تعيين ميتوزيع پيشين معموال بصورت 

هاي مشاهده شده بصورت درستنمايي را براي داده

( )L data θ با  دهيم. بعد با تلفيق اطالعات پيشيننشان مي

توانيم به سهولت به تابع چگالي ها توسط قانون بيز، ميداده

 .دست يابيم 8رابطه  احتمال پسين بصورت

( ) ( ) ( ) ( )
( )

( ) ( )d ( ) ( )

L data p R p
p data

L data p R p d

θ θ θ θ
θ

θ θ θ θ θ θ
= =
∫ ∫

																																		                                       	 )8(  

در رابطه فوق، 
( )

( )
ˆ( )

L
R

L

θ
θ

θ
، موسوم به تابع راستنمايي =

پارامتر  MLEبرآورد حداكثر راستنمايي يا  θ̂نسبي است و 

θ هايي را با حجم اندك در دست است. اصوال زماني كه داده

توانيم با استفاده از توزيع شرطي پارامترها، اقدام به داريم، مي

دانش يا اطالع پيشين خود با  بروزرساني يا به هنگام سازي

ها نماييم و اين ارتباط يا انتقال بودن دادهمفروض يا داده شده 

از توزيع پيشين به توزيع به هنگام شده پسين با توجه به قاعده 

  گيرد:بيز به صورت زير صورت مي

 )9     (                                                                                                           
( ). ( )

( )
( )

p x p
p x

p

θ θ
θ

θ
=  

)در عبارت فوق  )p xθ توزيع پسين :θ ،( )p x θ توزيع پسين :x ،( )p θ توزيع پيشين و :( )p x اي حاشيه: توزيعx   است كه

( )p x  بوسيله انتگرال گيري از توزيع توام يا مشترك نسبت به پارامترθ  آيد.به دست مي 10رابطه بصورت  

( ). ( ) ( ). ( )
( )

( ) ( ).

p x p p x p
p x

p x p x d

θ θ θ θ
θ

θ θ
Θ

= =
∫

     )10      (                                                                                   

تنها مقدار  θدر دسترس باشد، آنگاه  xبه محض اينكه داده 

)نامعلوم است و توزيع پسين  )p xθ  بيانگر ميزان نا

اطميناني محقق از پارامترهاي مدل است. به طور كلي استفاده 

اطالعات پيشين  - 1 از روش بيزين داراي دو مزيت زير است:

باشد در دسترس بصورت مرتبط و وابسته به مدل آماري مي

به محض  ها است.ولي اين اطالعات پيشين مستقل از داده

توزيع احتمال بيان گرديد و توضيح اينكه نا اطميناني از طريق 

صورت مكانيكي و ه تواند بداده شد، آنگاه استنباط آماري مي

اتوماتيك انجام شود و فرآيند استنباط آماري از يك 

  . دستورالعمل ساده مفهومي پيروي كند

در  θهمچنين بايد توجه داشت زماني كه پارامتر جامعه يا    

) بازه , )θ ∈ −∞ توان از يك توزيع ذهني باشد آنگاه مي ∞+

يا توزيع پيشين نرمال بر روي پارامترها استفاده نمود ولي اگر 

θ  0)بزرگتر از صفر باشد يا داشته باشيم, )θ ∈ آنگاه  ∞+
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يا توزيع پيشن گاما توان از يك توزيع ذهني در روش بيزين مي

زيرا توزيع گاما در ربع  .بر روي پارامترهاي مدل استفاده كرد

) و 2σبراي واريانس ( يا  شود و لذا عموماًمثبت تعريف مي

عكس آن يعني 
2

1
h

σ
كه هر دو پارامترهاي مثبتي هستند  =

كنيم. همچنين بايد توجه داشت از توزيع پيشين گاما استفاده مي

كه عموما جهت سهولت در محاسبات، از توزيع پيشين مزدوج 

در تحليل  شود. همچنين اگريا مزدوج طبيعي استفاده مي

نماد  Vو  β معلوم و 2σرگرسيون بيزين، در حالتي كه 

يك ماتريس واريانس  Vپارامترهاي توزيع پيشين هستند و 

نماد پارامترهاي توزيع پسين  Vو  βپيشين مثبت است. 

)Nداراي توزيع نرمال  βباشند، مي , )Vβ است (Doan 

etal, 1984). ) را در نظر 11در ادامه براي تخمين، اگر رابطه (

  .بگيريم

)11              (
1

2 2
2

2

1 ˆ ˆ( , ) exp ( ) ( ) exp
2 2

(2 )

v

N

h hv
P y h h XX h

s
β β β β β

−

     ′= − − − −          Π

 

  ).2010(كوپ و كوروبيليس،  آيددست مي) به 11ضرايب از بيشينه كردن رابطه (

4- 

  گيري نتيجه- 4

گيري نوسانات  در اين پژوهش از روش گارچ نيز براي اندازه

نرخ ارز استفاده شده است. در اين رويكرد ابتدا الگوي آرما بر 

شود و سپس با استفاده از رويكرد  روي نرخ ارز برآورد مي

اخالل بهترين الگوي آرماي برآورد شده گارچ نوسانات جز 

گردد و به عنوان شاخصي براي نااطميناني نرخ ارز  استخراج مي

در اين رويكرد قدم نخست  ،شود. بنابراين به كار گرفته مي

برآورد بهترين الگوي آرما است. سپس با استفاده از آزمون 

ناهمساني واريانس وجود ناهمساني واريانس در حمالت 

گيرد. اگر نتايج آزمون  لگوي آرما مورد بررسي قرار مياخالل ا

ناهمساني واريانس بيانگر وجود ناهمسان واريانس شرطي باشد 

شود. الزم به ذكر  در مرحله بعد الگوي گارچ مناسب برآورد مي

است كه در اين پژوهش از معيار شوارتز براي انتخاب بهترين 

اني واريانس در منظور بررسي وجود ناهمسه الكوي آرما و ب

جمالت اخالل از آزمون آرچ استفاده شده است. در جدول 

) مقايسه بين الگوهاي آرماي مختلف با توجه به معيار 1شماره (

گونه كه در جدول مشخص است  شوارتز آمده است. همان

بهترين الگوي آرما بر اساس معيار شوارتز بيزين الگوي 

ARMA(1,1) شوارتز برابر با  است كه كمترين مقدار آماره

در ادامه خصوصيات اين الگوي آرما،  را داشته است. 001/16

آزمون آرچ بر روي جمالت اخالل اين الگو، الگوي گارچ 

نمايي برآورد شده و آزمون آرچ بر روي جمالت اخالل مدل 

  ) آمده است.2گارچ نمايي در جدول شماره (

  

دست آمده براي آزمون آرچ بر روي جمالت اخالل ه آماره ب

دهد كه جمالت  ) نشان مي2الگوي آرما در جدول شماره (

اخالل الگوي آرما داراي واريانس ناهمساني هستند. مقدار 

آماره است و سطح احتمال  97/6دست آمده برابر ه آماره ب

توان گفت كه فرضيه  مي ،آزمون برابر با صفر است. بنابراين

صفر آزمون مبني بر عدم وجود ناهمساني واريانس در جمالت 

پس از عدم تاييد نبود واريانس  كرد. توان تاييد اخالل را نمي

ناهمساني با استفاده از الگوي گارچ رابطه ميان واريانس 

ه گارچ نمايي برآورد شده ك جمالت اخالل با استفاده از الگوي

) گزارش شده است. پس 2ضرايب برآوردي در جدول شماره (

از برآورد الگوي گارچ بمنظور بررسي اينكه آيا الگوي گارچ 

توانسته ناهمساني را به درستي شناسايي كند، آزمون آرچ به كار 

دست آمده براي آزمون اين بار ه گرفته شده است. مقدار آماره ب

است كه نشان 6129/0با سطح معناداري  256564/0 برابر با

دهد فرضيه صفر مبني بر عدم وجود ناهمساني واريانس در  مي

الگوي گارچ  ،توان رد كرد. بنابراين جمالت اخالل را نمي

اين در  توانسته است به درستي نوسانات را استخراج كند.

ر از مجذور مقادير گارچ استخراج شده به عنوان متغي پژوهش

بمنظور  شود. ) استفاده مي1نااطميناني نرخ ارز در رابطه شماره (

توضيح برداري  ) از روش خود1برآورد ضرايب رابطه شماره (

بيزين استفاده شده است. نتايج برآورد ضرايب در جدول 

  ) آمده است.3(  شماره
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  الگوهاي مختلف آرما با توجه به معيار شوارتز. مقايسه 1جدول 

  

  

  

  

  هاي مربوطه . خصوصيات الگوي آرما و الگوي گارچ و آزمون2جدول 

  الگوي آرما

  متغير  ضريب  سطح معناداري

0000/0  998977/0  Ar(1) 

0000/0  459603/0  Ma(1)  

  آرمون آرچ بر روي جمالت اخالل الگوي آرما

  آزمون  Fآماره   971842/6  0000/0

  الگوي گارچ نمايي

0000/0  366899/0-  C(3) 

0000/0  845240/0  C(4)  

0008/0  165401/0  C(5)  

0000/0  975751/0  C(6)  

 آزمون آرچ بر روي جمالت اخالل الگوي گارچ

  آزمون  Fآماره   256564/0  6129/0

 BVAR. برآورد ضرايب با استفاده از روش 3جدول 

  متغير  ضريب  سطح معناداري

02596/0  064/0  gdp 

02005/0-  66/34-  exun  

73422/0  44/23  tpp  

68636/0  007/0  oilr  

36858/1-  91/6278-  c 

00/0  3025/885  F-statistic  

994378/0  Adj. R-squared  
   

2  1  0  AR             MA 

112/17 140/16   -  0  

159/16  001/16 713/20  1  

122/17  153/16 843/20  2  
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است، مقدار ضريب برآورد شده  آمدههمانگونه در جدول نيز 

است كه نشان  -66/34براي متغير نااطميناني نرخ ارز برابر با 

افزوده بخش  دهنده تاثير منفي نااطميناني نرخ ارز بر ارزش

نقل است. همچنين سطح معناداري بدست آمده براي  و حمل

توان گفت  درصد است، بنابراين مي 5ي كمتر از دضريب برآور

درصد معنادار  95ورد شده در سطح اطمينان كه ضريب برآ

توان گفت كه نااطميناني  است. با توجه به نتايج بدست آمده مي

افزوده  ارزشنرخ ارز تاثير منفي و از نظر آماري معناداري بر 

 توان رد كرد. نقل دارد و فرضيه پژوهش را نمي و بخش حمل

اخلي دهد كه توليد ناخالص د نتايج پژوهش همچنين نشان مي

هاي اقتصادي است، تاثير مثبت و  دهنده حجم فعاليت كه نشان

نقل داشته  و افزوده بخش حمل از نظر آماري معناداري بر ارزش

است و بيانگر اين واقعيت است كه همراه با افزايش 

هاي اقتصادي تقاضا براي خدمات اين بخش  فعاليت

ش شده افزوده اين بخ يافته و منجر به افزايش ارزش افزايش

است. براساس نتايج پژوهش درآمدهاي نفتي تاثير مثبت و 

نقل داشته است. افزايش  و افزوده بخش حمل معناداري بر ارزش

ها و خدمات  درآمدهاي نفتي از طريق تحريك تقاضا براي كاال

نقل و در نتيجه افزايش  و باعث افزايش تقاضاي حمل

ش افزوده اين بخش شده است. شاخص قيمت بخ ارزش

است، اما  افزوده اين بخش داشته  خدمات تاثير مثبت بر ارزش

درصد  95ضريب برآورد شده از نظر آماري در سطح اطمينان 

ضرايب تمامي بمنظور بررسي صحت الگو و  معنادار نيست.

استفاده شده است. مقدار آماره اين آزمون  Fبرآوردي از آزمون 

و سطح معنادار آن برابر با صفر  بدست آمده 885برابر با  تقريباً

است، كه اين نتايج بيانگر تصريح مناسب مدل است. همچنين 

درصد است  99مقدار آماره ضريب تعيين تعديل شده بيش از 

كه توانايي باالي متغيرهاي الگو در توضيح تغييرات در 

در ادامه بمنظور  دهد. نقل را نشان مي و افزوده بخش حمل ارزش

افزوده  هاي نااطميناني نرخ ارز بر ارزش تكانه بررسي تاثير

تحليل توابع واكنش نسبت به تكانه در چارچوب الگوي 

كند  اين تابع بيان ميگيرد.  برآورده شده مورد بررسي قرار مي

اي به اندازه يك انحراف معيار در نااطميناني نرخ  كه اگر تكانه

غير ارز ايجاد شود، در چارچوب الگوي برآورد شده، مت

نتايج دهد.  نقل چه واكنشي نشان مي و افزوده بخش حمل ارزش

  ) 2دوره در نمودار شماره ( 20تابع واكنش تكانه براي 

  آمده است. 

  نقل نسبت به تكانه نااطميناني نرخ ارز و افزوده بخش حمل ابع واكنش ارزشنتايج ت. 2نمودار 

  

همانگونه كه در نمودار نيز مشخص است، تكانه نااطميناني نرخ 

نقل را به دنبال  و افزوده بخش حمل ارز كاهش شديد در ارزش

سال) به حداكثر مقدار خود  3دوره ( 3دارد. تاثير تكانه پس از 

رسد و پس از آن به مرور زمان اين تاثير منفي كاهش  مي

رود و به صفر  يز از بين نميدوره ن 20يابد، اما حتي پس از  مي

هاي پژوهش تاييد كننده تاثير منفي نااطميناني  يافته رسد. نمي

نقل است و نتايج تابع  و افزده بخش حمل نرخ ارز بر ارزش

هاي  دهد كه تاثير منفي تكانه واكنش به تكانه نيز نشان مي

دوره نيز  ماندگاري دارند.  20نااطميناني نرخ ارز حتي پس از 

افزوده  ين نتايج تاكيد دارند كه رابطه ميان نرخ ارزشهمچن

معنادار است.  نقل مثبت و از نظر آماري معنادار و بخش حمل

كننده ادبيات نظري در رابطه با اهميت  اين رابطه مثبت تاييد

نقل در رشد و توليد اقتصادي است. با توجه به  و بخش حمل

نرخ ارز بر  هاي تاثير نااطميناني وهش و كانالنتايج پژ
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نقل كه قبال مورد بحث قرار گرفت،  و افزوده بخش حمل ارزش

يكي از  شوند. پيشنهادهاي پژوهش به صورت زير ارائه مي

افزوده اين بخش كانال  هاي تاثيرگذاري نوسانات بر ارزش كانال

آالت و تجهيزات است. نااطميناني نرخ  گذاري در ماشين سرمايه

آالت و  تجهيزات، بخصوص ماشين آالت و ارز بر قيمت ماشين

گذاري  تجهيزات وارداتي تاثير گذاشته و باعث كاهش سرمايه

منظور اجتناب از اين رخداد، ه شود. لذا ب در اين بخش مي

افزوده زيربخش صنعتي  هاي ارزش گذاري در حلقه سرمايه

گردد.  تريلر توصيه مي ساخت وسايل نقليه موتوري، تريلر و نيم

هاي مرتبط با توليد  بايد به نحوي باشد كه حلقه گذاري سرمايه

نقل  و ن حمليآالت سنگ آالت، تجهيزات و وسايل ماشين ماشين

يكي ديگر از مواردي كه بايد مورد توجه قرار  را دربرگيرد.

آالت و تجهيزات  نقل ريلي و ساخت ماشين و گيرد توسعه حمل

الي اين اين بخش در داخل كشور است. باتوجه به پتانسيل با

افزوده، اگر درصد  بخش در حمل بار و مسافر و ايجاد ارزش

آالت و تجهيزات اين بخش چه در حوزه  بااليي از ماشين

آالت در داخل توليد  زيرساخت ريلي و چه در حوزه ماشين

نقل به تجهيزات وارداتي و  و گردد، وابستگي بخش حمل

  يابد. هش ميهاي نرخ ارز كا درنتيجه تاثيرپذيري آن از نوسان

  مراجع-6

 ،.سني هستياني، ا. و متقي، س. و صفارزاده، سابوالح- 

هاي  گذاري در زيرساخت واكاوي ارتباط سرمايه" ،)1398(

حمل و نقل و رشد اقتصادي كشور ايران (كاربرد الگوي 

VAR 1). مهندسي حمل و نقل، سال يازدهم، شماره ،  

  .254 -239 .ص

هاي تعيين عوامل موثر بر  ارائه مدل" ،)1384( س.ا.،بيضايي، - 

افزوده بخش حمل و نقل و توليد ناخالص داخلي  ارزش

  ، 2نقل، سال اول، شماره  و حمل پژوهشنامه "،كشور

  .77- 64 ص.

 ،)1393( .،و افشارپور، م .و مهرابي بشرآبادي، ح .پهلواني، م- 
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  .104-134.، ص16
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  حسابداري.

اد جابجاگري و پژوهشي در اقتص" ،)1364( ع.ا.ساسان، - 

  ناشر جهاد دانشگاهي، اصفهان. ،"هاي استان اصفهان راه
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ABSTRACT 

According the importance of the transport sector in the economic structure and its crucial role 

in process of trade and other economic variables, identifying the affecting variables on the 

activities of these sectors have a high necessity. Therefore, the main purpose of this study is to 

investigate the effect of exchange rate uncertainty on the value added of the transportation 

sector from the reducing trade channel. For this purpose, the data for Iran economic in period 

of 1991-2017 are used and the Bayesian Vector Auto-Regressive (BVAR) model applied to 

estimates the coefficients. In this study, the Generalized Auto-Regressive Conditional 

Heteroskedasticity (GARCH) model is used for calculation of uncertainty in the exchange 

rate. Results indicate on the negative and statistically significant impacts of exchange rate 

uncertainty on the transport value added. Results also show that GDP and oil revenues have 

the significant positive impact on the transport value added, but transport price level didn’t 

have a significant impact. 
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