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  چكيده
انساني باعـث   هاي مهارتو رشد  دهد ميرا در انسان افزايش  ها مهارتو  ها تواناييزمينه ايجاد در نيروي انساني،  گذاري سرمايه

 نقـش  پژوهش اين در موضوع، اهميت به توجه بابنابراين آورد. و زمينه را براي رشد اقتصادي فراهم مي توليدشدهارتقاي توابع 
 يهـا  داده يآور منظـور بـا جمـع    ينبد. است قرارگرفته موردبررسي كشور اي جاده ونقلحمل اقتصادي رشد در انساني سرمايه

، EVIEWS10افزار  نرم كبه كم خطا يحتصح يبا وقفه گسترده و الگو يونخود رگرس ياقتصادسنج ياز الگو يريگ ساالنه و با بهره
سـرمايه   يشمـدت و هـم در بلندمـدت بـا افـزا      كه هم در كوتـاه  دهد ينشان م يجنتا پرداخته شد. يجنتا يرمدل و تفس ينبه تخم
يـك درصـد     سـرمايه انسـاني   اگر نهاده در بلندمدت كه يطور به .ابدي يمافزايش  يا جاده ونقل افزوده بخش حمل ارزش ي،انسان

كشش جزئي نهاده نيروي كـار   درصد افزايش خواهد يافت. 089/0به ميزان  اي جاده ونقل حملبخش  افزوده ارزشافزايش يابد، 
 ونقل حملبخش  افزوده ارزش، اي جاده ونقل حملكه افزايش يك درصدي در نيروي كار بخش  دهد ميكه نشان  باشد مي 174/0
 افـزوده  ارزشاگر نهاده موجودي سرمايه  يك درصد افزايش يابد،  همچنين  درصد رشد خواهد نمود. 174/0به ميزان   اي جاده

بخـش   رشـد اقتصـادي   يكي ديگر از متغيرهاي اثرگذار بـر  درصد افزايش خواهد يافت. 183/0به ميزان اي جاده ونقل حملبخش 
بوده كه حاكي از آن اسـت كـه افـزايش يـك       142/0كه اثر مثبتي دارد و ميزان اثرگذاري آن باشد انرژي مي اي جاده ونقل حمل

با توجـه   آخر دستدرصد رشد خواهد كرد.  142/0 اي جاده ونقل حملبخش  افزوده ارزشدرصدي در مصرف انرژي اين بخش، 
بيان كرد كه سرعت تعديل به سمت مقـدار تعـادلي و بلندمـدت مناسـب بـوده،       توان يم ECMبه ضريب تصحيح خطا در مدل 

مدت به سمت مقدار تعـادلي و بلندمـدت    خطاي عدم تعادل تعديل گرديده و مقدار كوتاه 62/0 در هر دوره حدود كه يطور به
 .كند يميل م ييصورت نما خود به

  
   ARDL١ مدل، ايجاده ونقلحملسرمايه انساني، رشد اقتصادي،  هاي كليدي:واژه

  
  مقدمه -1

 را آن اقتصادي هر كه است اهدافي ازجمله اقتصادي رشد
 مزاياي و منافع به دستيابي نيز امر اين دليل و كند مي دنبال

 به دستيابي اما. يابد مي تحقق رشد روند در كه است فراواني
 كه است سؤال اين به پاسخ نيازمند پايدار و باال اقتصادي رشد
 رشد نرخ يا ؟كند مي تأمين را اقتصادي رشد نرخ عواملي چه

 تحت هايي سياست و عوامل چه طريق از و چگونه اقتصادي

 عامل و مفهوم نخستين تاريخي، ازنظر ؟گيرد مي قرار تأثير
 سرمايه عامل رشد، الگوهاي در اقتصادي رشد بر تأثيرگذار

 انباشت تغييرات با اقتصادي رشد يا توليد تغييرات و بود
 تراكم چه هر كه ايگونهبه ،شد مي تبيين فيزيكي سرمايه
 رشد رفت مي انتظار بود، بيشتر كشوري در فيزيكي سرمايه

 و پيشرفته كشورهاي تجربه اما. يابد افزايش هم آن اقتصادي
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 طول در كشورها اقتصادي رشد زمينه در مختلف مطالعات
 رشد نرخ توضيح كه دهد مي نشان كشورها ميان در يا زمان

 نيروي و سرمايه مانند مرسوم عوامل طريق از فقط اقتصادي
 عنوان به انساني سرمايه و دهد نمي دست به دقيق نتايج كار،
 اين واقعيت اما. شود رشد هاي مدل وارد بايد اصلي متغير يك
 سرمايه انباشت ناحيه از فقط اقتصادي نوسانات  تمام كه است

 كه هاسرمايه انواع به توجه لذا، نيست توضيح قابل فيزيكي
 خاصي اهميت ،هاست آن ترين مهم از يكي انساني سرمايه
 كه كند مي تبديل انساني سرمايه به را انسان آموزش. دارد

 مدرن بخش و سنتي بخش براي موردنياز مهارت دربرگيرنده
. كند مي بيشتر را اشخاص توليدي قدرت و است اقتصاد
 در توانايي ايجاد طريق از دو هر عمومي و فني آموزش
 باعث كار نيروي ويژهبه و جمعيت توليدي قدرت افزايش
 آن انساني سرمايه نظريه اصلي هسته. شود مي درآمد افزايش
 دهد مي افزايش را كار نيروي توليدي قدرت آموزش كه است
(آقايي و  شود مي منجر اقتصادي رشد افزايش به نيز آن كه

 از يكي عنوان به انساني سرمايهبنابراين  .)1392ديگران و 
 توسعه و رشد در موجود هاي ظرفيت و ابعاد ترين مهم

 مطالعات بيشتر در موضوع اين كه است كشور هر اقتصادي
 تأييدشده نيز گرفته صورت زمينه اين در كه خارجي و داخلي
 كارنيروي  تأثير داخلي، شده انجام مطالعات بيشتر در. است
بخش  اقتصادي رشد بر كشور اي جاده ونقل حملبخش  كل

 در ايمطالعه تاكنون و شده بررسي و كشور اي جاده ونقل حمل
 كشور ايونقل جادهبخش حمل درخصوص سرمايه انساني 

 منظر اين از اي جاده ونقل حمل وضعيت به و نگرفته صورت
 و موضوع اين اهميت به توجه با لذا،. است نشده نگاه

 سرمايه انواع ترين مهم از يكي عنوان به انساني سرمايه ازآنجاكه
بخش  اقتصادي توسعه و رشد در چشمگيري نقش تواند مي

مطالعه به بررسي نقش  اين در باشد، داشتهاي جاده ونقل حمل
اي جاده ونقل حملسرمايه انساني در رشد اقتصادي بخش 

  است. شده پرداختهكشور 
 در، باشد ميزير  دهي سازمانبه اين منظور اين مطالعه داراي   

 قسمت در تحقيق تضرور و ميتاه له،ئمس بيان ،لاو شخب

 و خارجي تمطالعا، دوم شخب در است. شده بيان مقدمه

در بخش  است. شده بررسي راستا اين در گرفته تصور داخلي
نقش سرمايه انساني در رشد اقتصادي  مدل ،سوم اين مطالعه

در بخش  شده است.تبيين  ايران ايجاده ونقل حمل خشب
 و باري نقليه وسايل رانندگان شاغل نيروي وضعيت ،چهارم

در است.  شده بررسي باالتر و ديپلم تحصيالت با مسافري
مدل  وتحليل تجزيهبه برآورد و  و شده معرفي لمد پنجمبخش 
گيري نتيجه ،ششم شخب در درنهايت واست  شده پرداخته

  .است شده ارائه
  
  پيشينه تحقيق -2
 بخش گذاري سرمايه آثار بررسيو ديگران به  نجفي 

توليد  بر القايي اثر سازوكار از اشتغال ايجاد بر ونقل حمل
 هر غيرمستقيم و مستقيم اثر حاضر، مطالعه در. اند پرداخته
 افزوده ارزش ايجاد بر ونقل حمل بخش در گذاري سرمايه واحد

 از پس منظور، بدين. گرديد بررسي اقتصاد در اشتغال و
 هاي وقفه با بازگشتي خود رگرسيون روش با روابط تخمين
 ،مدت كوتاه پوياي روابط ،1338- 1393 دوره در توزيعي

 الگوي يك و شد برازش خطا تصحيح و بلندمدت
 برآورد مطابق. گرديد طراحي مقياس كوچك اقتصادسنجي

 به نسبت ونقل حمل بخش توليدي كشش بلندمدت، روابط
 هاي بخش برابر دو از بيش ،اي نقطه تخمين در سرمايه

 يافته اين و نتايج به توجه با. است ونقلي حمل غير اقتصادي
 كل افزوده ارزش خلق ميزان در افزايش درصد يك هر هك

 اثر ،شود مي كشور مشاغل تعداد رشد درصد 3/0 به منجر
 و كل افزوده ارزش ايجاد بر ونقل حمل بخش در گذاري سرمايه
 سناريوي سازي شبيه نتايج. شد بررسي كشور در اشتغال ايجاد
 يك هر كه داد نشان ،ونقل حمل بخش گذاري سرمايه در تكانه
 235/0 رشد باعث متوسط طور به متغير اين افزايش درصد

 درصدي 071/0 رشد و اقتصادي افزوده ارزش خلق درصدي
 سهم به توجه با كه گرديده سازي شبيه دوره در شاغالن تعداد
 اثر كل، افزوده ارزش از ونقل حمل درصدي 10 از كمتر
 توجه قابل القايي اثرات به توجه با بنابراين. است توجهي قابل
 نسبي قابليت از بخش اين كشور، اقتصاد در ونقل حمل بخش
 تقويت كانال از غيرمستقيم و مستقيم اشتغال توسعه براي
  .)1397و ديگران و  نجفي( است برخوردار توليد

 اثر و توليد از كار نيروي نقش و سهم بررسيحيدرزاده به    
پرداخته  كشور اي جاده ونقل حمل بخش اقتصادي رشد بر آن

 رشد و كار نيروي ميان رابطه بررسي پژوهش اين هدف است.
 در توليد تابع برآورد و اي جاده ونقل حمل بخش در اقتصادي

 توليد تابع از استفاده با كشور اي جاده ونقل حمل بخش
 نشان نتايج. باشد مي 1353-94 زماني دوره طي ترانسلوگ
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 يابد، افزايش درصد يك سرمايه موجودي نهاده اگر كه دهد مي
 درصد 17/0 ميزان به اي جاده ونقل حمل بخش افزوده ارزش
 54/0كار نيروي نهاده جزئي كشش. يافت خواهد افزايش

 نيروي در درصدي يك افزايش كه دهد مي نشان كه باشد مي
 ونقل حمل بخش افزوده ارزش ،اي جاده ونقل حمل بخش كار

 از ديگر يكي. نمود خواهد رشد درصد 54/0 ميزان به اي جاده
 اي جاده ونقل حمل بخش در توليد عوامل بر اثرگذار متغيرهاي

 22/0 آن اثرگذاري ميزان و دارد مثبتي اثر كه باشد مي انرژي
 مصرف در درصدي يك افزايش كه است آن از حاكي كه بوده

 اي جاده ونقل حمل بخش افزوده ارزش بخش، اين انرژي
زاده و فرج .)1399(حيدرزاده و  كرد خواهد رشد درصد22/0

ايران  اقتصادي رشد ي كننده تعيين عواملديگران به بررسي 
 در سرمايه انواع نقش تحليل هدف با مطالعه اين. اند پرداخته

 از هدف اين به يابي دست براي و شده انجام ايران اقتصاد رشد
 ي دوره هاي داده و نئوكالسيك يافته تعميم رشد الگوي

 توليد شامل طبيعي منابع متغير. است شده استفاده 91-1353
. باشد مي گاز و نفت معادن، بخش توليد چنين هم و كشاورزي

 ي سرمايه متغير عنوان به قضايي هاي پرونده ي سرانه چنين هم
 كه دهد مي نشان ها يافته. است شده گرفته نظر در اجتماعي

 ازآن پس و باشد مي 12/0-29/0 فيزيكي ي سرمايه بازده
 بسيار نقش اما دارد، قرار 10/0-19/0 بازده با انساني ي سرمايه
 شده مشاهده طبيعي منابع و اجتماعي ي سرمايه براي كمي
 فيزيكي، ي سرمايه براي آمده دست به نقش اساس بر. است
 خارجي گذاري سرمايه از استفاده و داخلي انداز پس بسيج

  .)1396(فرج زاده و ديگران و شود مي پيشنهاد
 توليد بر آموزشي مخارج تأثير تحليلعباسپور و ديگران به   

 و آلمان ژاپن، هند، ايران، موردي مطالعه: اقتصادي هاي فعاليت
 عملكرد مقايسه منظور به پژوهش اين در. اند پرداختهاستراليا 
 و ملي اقتصاد بر آموزشي گذاري سرمايه يا مخارج تزريق
 نظري چارچوب و الگو از گوناگون كشورهاي در بخشي
 2004 ايران، كشور1385 هاي سال هاي داده از و ستانده-داده

 استراليا 2005 و آلمان كشور 2005 ژاپن، 2005 هند، كشور
 و پسين هاي شاخص الگو اين كمك به. است شده استفاده
 براي پراكندگي هاي شاخص و غيرمستقيم و مستقيم پيشين
 كشورها از يك هر آموزشي هاي گذاري سرمايه كاركرد درك

 كه است آن از حاكي نتايج. است شده محاسبه توليد سيستم بر
 آموزش بخش پيشين و پسين پيوندهاي مقادير بيشترين

 و ها بخش ساير نهاده به نياز ازنظر موردمطالعه كشورهاي

 به مربوط ترتيب به ،ها بخش ديگر موردنياز هاي نهاده تأمين
 بيشترين ترتيب همين به. است آلمان و استراليا كشورهاي

 پذيري تحريك منظر از حساسيت و انتشار شاخص مقادير
 به مربوط ملي، توليد افزايش براي اقتصادي هاي فعاليت ديگر
  .)1394(عباسپور و ديگران و  است ايران كشور

 رشد بر انساني سرمايه تأثير بررسيآقايي و ديگران به 
 از پژوهش اين در. اند پرداختهايران  هاي استان در اقتصادي
 ميزان تعيين براي پانلي هاي داده مدل و اقتصادي الگوهاي

 جامعه. شد استفاده اقتصادي رشد و انساني سرمايه ميان رابطه
 وزارت شاخص طبق كه بودند كشور هاي استان تمام آماري

 ،يافته توسعه هاي استان دسته سه به تجارت، و معدن صنعت،
 بين رابطه. شوند مي تقسيم نيافته توسعه و يافته توسعه كمتر

 يادشده هاي استان گروه سه در اقتصادي رشد و انساني سرمايه
 نشان نتايج. شد بررسي و آزمون 1379 -  87 زماني دوره طي
 هر اقتصادي رشد بر مثبتي تأثير انساني سرمايه شاخص كه داد
 اقتصادي رشد بر انساني سرمايه تأثير البته،. داشت گروه سه
 بخشي و بود ديگر گروه دو از بيشتر يافته توسعه هاي استان در
 توان مي دارد، وجود گروه سه ميان كه را اي توسعه شكاف از
 ها آن انساني سرمايه شاخص در موجود شكاف اساس بر

  .)1392(آقايي و ديگران و  داد توضيح
 رشد در انساني سرمايه سهم رآوردصادقي و عمادزاده به ب   

 اين در. اند پرداخته1345 –1380 هاي سال طي ايران اقتصادي
 ديگر و انساني سرمايه عامل تفكيك به توليد هاي كشش مقاله،
 در انساني سرمايه اهميت شناسايي منظور به توليد عوامل
 روي، بدين ده است.ش برآورد توليد عوامل ساير با مقايسه
 تحليل را آنان الگوهاي و كرده بررسي را قبلي مطالعات ابتدا
 و كرده انتخاب را داگالس -  كاب توليد تابع سپس، و كرده

 شاغل كار نيروي و فيزيكي سرمايه انساني، سرمايه پارامترهاي
 در. اندداده قرار موردبررسي مستقل متغيرهاي عنوان به را

 عوامل سهم تفكيك به توليد تابع برآورده به بعد، مرحله
 و نموده اقدام 1345 –1380 دوره طي توليد مختلف
 تخمين داخلي ناخالص توليد به نسبت را يك هر هاي كشش
 مربعات حداقل ،شده گرفته كار به تخمين روش .اند زده

 داگالس، - كاب توليد معادله مطابق. است) OLS( معمولي
 متخصص كار نيروي متخصص، شاغل نيروي توليدي كشش

 توليد 35/0 و 49/0 ،21/0 ترتيب به فيزيكي، سرمايه و
 در داگالس - كاب توليد تابع برآورد. است داخلي ناخالص

. است گرفته صورت نيز قراردادي غير متغيرهاي چهارچوب
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 ،فيزيكي سرمايه عوامل توليدي كشش برآورد، اين نتايج طبق
 ترتيب به متخصص نيروي تحصيالت و شاغل كار نيروي

 همچنين،. است داخلي ناخالص توليد 15/0و 87/0 ،42/0
 توليد از درصد 06/0 عالي آموزش جاري مخارج سهم

و  عمادزاده و صادقي( است شده برآورد داخلي ناخالص
1382(.  

 رشد بر انساني سرمايه تأثيرتقوي و محمدي به بررسي    
 از استفاده با مطالعه اين در. اند پرداخته ايـران در اقتصادي
 رشد تأثير بررسي به 1338-1381 دوره به مربوط آمارهاي
 ايران در اقتصادي رشد بر انساني سرمايه معرف هاي شاخص
 سواد سطح رشد كه گرديده حاصل نتيجه اين و شده پرداخته

 نيروي تحصيل هاي سال متوسط رشد نيز و ساالن بزرگ در
 داخلي ناخالص توليد رشد روي معناداري و مثبت تأثير كار،
  .)1385(تقوي و محمدي و است داشته

  
نقش سرمايه انساني در رشد مدل  نييتب -3

  رانيا ايونقل جاده حملاقتصادي 
 رشـد  در انسـاني  سـرمايه  نقـش در اين مقاله براي بررسـي     

 داگـالس -كاباز تابع توليد ايران  ايجاده ونقل حمل اقتصادي
-است. منظور از تابع توليد، رابطه فني بـين نهـاده   شده استفاده

در يك واحد توليدي و ستانده يـا محصـول    مورداستفادههاي 
آن واحد توليدي است. شكل عمومي(رياضي) تـابع توليـد بـه    

  باشد:شرح زير مي
)1(                                   

كـه در آن   Y=F(K,L,H,E)بنابراين بر اساس تابع توليـد     
K ، عامل سرمايه L  كـار،  عامـلH    ،عامـل سـرمايه انسـاني E 

ميزان توليد يا ستانده اسـت الگـوي تجربـي     Yعامل انرژي و 
  شود:زير تبيين مي صورت بهتابع توليد 

LnYt = LnA + α LnKt + β LnLt +γ LnHt 

+λLnEt+U t  )2(                                            

LnYt : ايراناي ونقل جادهبخش حمل افزوده ارزشلگاريتم 
بانك مركزي است كه آمارهاي مربوط به اين متغير از 

بانك مركزي ( است شده آوري جمعجمهوري اسالمي ايران 
 .)1398و جمهوري اسالمي ايران 

LnKt :ور است كش ايجاده ونقلحمل بخش سرمايه موجودي
 وضعيت بررسي "كه آمارهاي مربوط به آن از گزارش

  ونقلحمل بخش در فيزيكي يهسرما موجودي استهالك

  .)1398و  ونقل حملپژوهشكده ( شده است استخراج "ايجاده
LnLt :از اي اعمونقل جادهبخش حمل شاغل نيروي 

 گزارشكه آمارهاي مربوط به آن از  سواد بي و باسواد

 بخش در فيزيكي يهسرما موجودي استهالك وضعيت بررسي"
پژوهشكده ( است شده استخراج "ايجاده ونقلحمل
 ).1398و  ونقل حمل

:LnHt  مسافري و باري نقليه وسايل رانندگان شاغل نيروي 
كه آمارهاي مربوط به آن از سالنامه  باالتر و ديپلم تحصيالت با

 است شده استخراجاي جاده ونقل حملسازمان راهداري و 
و  اي جاده ونقل حمل(سالنامه آماري سازمان راهداري و 

1398.( 

LnEt : يا جاده ونقل حمللگاريتم مصرف انرژي در بخش 
كشور كه آمارهاي مربوط به آن از ترازنامه انرژي 

  ).1398(ترازنامه انرژي و  است شده يآور جمع
به بررسي نقش سرمايه انساني در  آمده دست بهبا توجه به مدل 

 براي همچنينپردازيم. اي كشور ميونقل جادهبخش حمل
  .است كاررفته به Eviews 7افزار  نرم اقتصادسنجي هاي تحليل

 

  
شـاغل راننـدگان    نيـروي  بررسـي وضـعيت   -4

وسايل نقليه باري و مسافري با تحصيالت ديپلم و 
   باالتر

شاغل راننـدگان وسـايل    نيروي ) وضعيت1نمودار شماره (   
نشـان   رانقليه باري و مسـافري بـا تحصـيالت ديـپلم و بـاالتر     

گردد طي مالحظه مي 1كه از نمودار شماره  طور همان. دهد مي
راننـدگان وسـايل نقليـه    ، تعداد شاغلين 1376-83دوره زماني 

ــاالتر   ــپلم و ب ــا تحصــيالت دي ــافري ب ــاري و مس  در بخــش ب

 1384 روند صعودي داشته است و در سالاي ونقل جادهحمل
 54011در اين سـال بـه    كه طوري به يافته كاهشتعداد شاغلين 

تعـداد شـاغلين    1385-93 هـاي  سـال نفر رسيده اسـت. طـي   
رانندگان وسايل نقليه باري و مسافري بـا تحصـيالت ديـپلم و    

رونـد صـعودي   مجـدداً  اي ونقـل جـاده  در بخش حمل باالتر
ــت  ــته اس ــال در و داش ــاي س ــن  1393و  1392 ه ــداي  رون

تعـداد   1398تـا سـال    1394مجدداً از سال است.  يافته كاهش
رانندگان وسايل نقليه باري و مسـافري بـا تحصـيالت    شاغلين 
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اي رونـد صـعودي   ونقـل جـاده  در بخش حمل ديپلم و باالتر
  .داشته است

 

  
شاغل رانندگان وسايل نقليه  نيرويتعداد  .2نمودار شماره  

ونقل ر بخش حملد باري و مسافري با تحصيالت ديپلم و باالتر
  (نفر)1376- 98 هاي سالاي طي جاده

  
  وتحليل مدل برآورد و تجزيه -5
  معرفي مدل -5-1

بـا   يخود بازگشـت  يالگودر اين مقاله براي تخمين مدل از    
اسـت. يكــي از   شـده  اسـتفاده  )ARDL( يعيتـوز  هـاي وقفـه 

ي ايسـتاي بلندمـدت، الگـوي    الگوهاي پوياي متناسب با رابطه
اسـت، كـه    (ARDL)هـاي تـوزيعي  ي بـا وقفـه  خود بازگشـت 

برآوردهاي به نسبت بدون تورشـي از ضـرايب بلندمـدت بـه     
تحليل  درروشهاي رايج دهد. برخالف ساير تكنيكدست مي

نيـازي بـه    گرنجر، در ابتـدا -هم انباشتگي، همانند روش انگل
 نيسـت.   موردمطالعـه ي انباشـتگي متغيرهـاي   آگاهي از درجـه 

زمـان ضـرايب   قـادر بـه بـرآورد هـم     ARDLچنين روش هم
مــدت الگــو و تعيــين جهــت عليــت بــين بلندمــدت و كوتــاه
  متغيرهاي الگوست.

در شكل ساده  ARDL(p,q1,q2,…qk)يك الگوي 
 :شود يمزير نشان داده  صورت به

ttiti

k

i it uWXqLYPL  
 ),(),(

10
)2  (                 

عملگر وقفه  Lمتغير وابسته و Ytمقدار ثابت،  0αكه در آن، 
، برداري از متغيرهاي Wtاست. LjYt=Yt-j كه يطور بهاست، 
ي)، نظير عرض از مبدأ، متغير روند، تصادف ريغقطعي(

هاي ثابت زا با وقفهمتغيرهاي مجازي و يا متغيرهاي برون
 qiبراي متغير وابسته و  كاررفته بههاي ، تعداد وقفهPاست. 

 (Xit)براي متغيرهاي مستقل مورداستفادههاي تعداد وقفه
  چنين در الگوي باال:است. هم

α(L,P)=1-α1L-α2L2-αpLp )3                               (

   
βi(l,qi)=1-βi1L-βi2L2-βiqLq     i=1,2,…,k )4        (
                                      

هاي بهينه براي هر يك از متغيرهاي توضيحي را تعداد وقفه
بيزين و -توان با كمك يكي از ضوابط آكائيك، شوارتزمي

و Yt=Yt-1=…=Yt-Pكوئين، تعيين كرد. در بلندمدت -حنان
Xit=Xit-1=…=Xit-q  است كهXit-q ي بيانگر وقفهq ام از

براي الگوي  بلندمدتي معادله بيترت نيبدام است. iمتغير 
ARDL شود:زير بيان مي صورت به  

tti

k

i it VWXY  1
 )5      (                            

 كه در اين رابطه:

),1(
0

Pt 
 

)6     (                                               

),1( P
 

)7   (                                                   
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)9       (                                             

، شامل دو مرحله براي برآورد ضرايب ARDLبرآورد الگوي 
ي اول وجود ارتباط بلندمدت بلندمدت است. در مرحله

، مسئلهتوسط تئوري اقتصادي، بين متغيرهاي  شده ينيب شيپ
و در صورت تشخيص وجود ارتباط  رگرفتهقراي موردبررس

 ي دوم ضرايب بلندمدت و بلندمدت، در مرحله

ي اول، فرض شوند. براي توضيح مرحلهمدت، برآورد ميكوتاه
اي بلندمدت شود رابطهبيني ميكنيد در تئوري اقتصادي پيش

 هر نوعوجود دارد. بدون داشتن  zو  yو xبين متغيرهاي 
ي بين متغيرها، سه رد مسير رابطهاطالعات اوليه در مو

شوند كه در مي برآورد ريزرگرسيون خطاي تصحيح نامحدود 
متغير وابسته قرار  عنوان بهها يكي از سه متغير هر يك از آن

  :اند شده داده
∆yt=α0y+∑i=1

nbiy ∆yt-i+∑i=1
nciy ∆xt-i +∑ i=1

ndiy 
∆zt-i+γ1y yt-1+ γ2y xt-1+γ3y zt-1+ε1i )10                 (
                               
∆xt=α0x+∑i=1

nbix ∆yt-i+∑i=1
ncix ∆xt-i +∑ i=1

ndix 
∆zt-I +γ1x yt-1+ γ2x xt-1+γ3x zt-1+ε2i )11                 (
                               
∆zt=α0z+∑i=1

nbiz ∆yt-i+∑i=1
nciz ∆xt-i +∑ i=1

ndiz 
∆zt-i+γ1y yt-1+ γ2y xt-1+γ3y zt-1+ε3i )12                  (
  

 Fي بلندمدت بين متغيرها از آزمون براي تشخيص رابطه
ي شود. فرض صفر براي آزمون نبود رابطهاستفاده مي

در اولين معادله از معادالت باال،  شده دادهبلندمدت نشان 
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  .عبارت است از
H0:γ1y=γ2y=γ3y=0 )13                        (                 
  

نشان داده  F(y/x,z)مرتبط با اين آزمون، با  Fي مقدار آماره
ي چنين فرض صفر براي آزمون نبود رابطهشود. هممي

هاي دوم و سوم از معادالت باال، در معادله شده انيببلندمدت 
  شوند:زير بيان مي صورت بهبه ترتيب 

H0:γ1x=γ2x=γ3x=0 )14(                                         

H0:γ1Z=γ2Z=γ3Z=0 )15         (                               
و  Fx(x/y,z)مرتبط با اين در آزمون به ترتيب  Fي كه آماره

Fz(z/x,y) ياست. آمارهF  داراي توزيع غيراستاندارد بوده و
كه متغيرهاي دخيل در به سه پارامتر بستگي دارد؛ نخست اين

ي انباشتگي از صفر يا يك ، داراي درجهARDLالگوي 
I(1) هستند. دوم اينكه الگويARDL داراي عرض از مبدأ ،

كه متغيرهاي و (يا) متغير روند باشد يا خير و سوم اين
  توضيحي در الگوي مذكور چه تعداد باشند.

 Fي ، براي آماره(CVs)دو مجموعه از مقادير بحراني   
است. اين دو مجموعه به  شده گزارشتوسط پسران و پسران 

ي متغيرهاي دخيل در الگو داراي همه كه نياترتيب با فرض 
ي انباشتگي از يك و يا صفر هستند، براي سطوح درجه

 Fي . اگر مقدار آمارهاند شده محاسبهمختلف اطمينان، 
رد، بدون ي مقادير بحراني قرار گيمحاسباتي، خارج از محدوده

ي از صفر يا داراي درجه موردمطالعهمتغيرهاي  كه نيادانستن 
، اگر گريد عبارت بهيك هستند، قادر به قضاوت خواهيم بود. 

ي تر از دامنهبزرگ Fy(0)نتايج تجربي نشان دهد كه مقدار 
تر از كوچك Fz(0)و  Fx(0)بااليي مقادير بحراني بوده ولي 

ي بلندمدت و اني باشد، يك رابطهي پاييني مقادير بحردامنه
 zو x، متغير وابسته وyيكتا وجود دارد، كه در اين رابطه

 Fي متغيرهاي توضيحي آن هستند. برعكس، اگر آماره
ي مقادير بحراني قرار گيرد، نياز است تا محاسباتي در دامنه

تعيين شود، تا بتوان  موردمطالعهي انباشتگي متغيرهاي درجه
  كرد. اظهارنظردر مورد ارتباط بلندمدت متغيرها 

، وجود ARDLي اول روش در مرحله كه يصورت در  
ي دوم، دو گام ي بلندمدت پايدار تأييد شود، در مرحلهرابطه

شود. در اولين ، طي ميARDLديگر براي تخمين الگوي 
كي از ، بر اساس يARDLهاي الگوي گام، تعداد وقفه

كوئين، -بيزين و حنان-معيارهاي ضوابط آكائيك، شوارترز
با استفاده از  شده انتخابشود و در گام دوم، الگوي تعيين مي

بازدار اردبيلي ( شود يمروش حداقل مربعات معمولي، برآورد 
 ).1399و پژمان زاد و 

  بررسي مانايي متغيرهاي تحقيق -5-2
 لهيوسـ  بـه در بررسي حاضر آزمون ايستايي متغيرهـاي الگـو     

 بـاوجود در سـطح متغيرهـا    افتـه ي ميتعمـ فـولر  -آزمون ديكـي 
زاي عرض از مبـدأ و عـرض از مبـدأ و رونـد     متغيرهاي برون

). نتـايج مربـوط بـه    1394افالطوني و ( گيردزماني صورت مي
اي اين آزمون در سطح و تفاضل مرتبه اول براي كليـه متغيرهـ  

آورده شـده   1در جـدول   شـده  مطـرح هـاي  بكار رفته در مدل
ي شـود همـه  مشـاهده مـي   1كـه در جـدول    طور همان است.

گيـري  تفاضـل   بـار  كي در سطح و يا با يموردبررسمتغيرهاي 
  باشند. مي كصفر يا ي  درجهاند يعني جمعي از ايستا شده

 OLSدانيم در ايـن حالـت اسـتفاده از روش    طور كه ميهمان
شود. لذا هاي كاذب ميمعمولي باعث به وجود آمدن رگرسيون
اسـتفاده شـود.    ARDLبراي برآورد الگو بهتر است از روش 

ي متغيرهـاي توضـيحي   هـم جمعـ  اين روش نسبت به درجـه  
يـا    I(0)متغيرهـا  كـه  نيا نظر گرفتنحساس نبوده و بدون در 

I(1)  ناسـب در  شوند و با انتخاب وقفـه م مي كاربرده بههستند
 آورد. به دستتوان برآورد سازگاري از ضرايب مدل، مي

  
 بررسي ايستايي متغيرهاي الگو بر اساس آزمون  .1جدول

  افتهي ميتعمفولر - ديكي

ريمتغ  
آماره 
 آزمون

مقادير 
بحراني در 

%5سطح   

 نتيجه

LnY 37/0 -  96/2 -  - 
تفاضل مرتبه اول  LnY  76/5 -  97/2 -  I(1) 

LnK2/0  96/2 -  - 

تفاضل مرتبه اول  LnK 29/2 -  96/2 -  I(1) 
LnH82/1 -  00/3 -  - 

تفاضل مرتبه اول LnH46/3 -  01/3 -  I(1) 

LnL 61/2 -  93/2 -  - 

تفاضل مرتبه اول  LnL 94/3 -  93/2 -  I(1) 

LnE 08/3 -  93/2 -  I(0) 
  
  ARDLبرآورد مدل اصلي با استفاده از روش  - 3- 5
  اثرات پويا و بلندمدت الگو -5-3-1
 سه ريبر تفس يتنبم (ARDL) از روش ليتحل و  هيتجز 
 لصاح جايكه نت باشد يخطا ميح ، بلندمدت و تصحياله پوعادم

 اب كلبه ش وابسته رير آن متغدكه  تاس ايهيا معادلله پوعاداز م
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وقفه  اببراي انتخ د.شويم هراله ظمعادراست  تر سمدوقفه 
 بيو ضر نييكو ناحن شوارتز،معيار آكائيك از  توان يم نهيبه
براي طالعه م نير ادكه  دكر هاداستف شده ليتعد نعييت

 نيزيشوارتز بعيار ي از مدآزا رجهش دهااز ك رييجلوگ
 اب(معادله)  طهراب دبراي برآور گريد عبارت به .تشده اس استفاده

ر نظر گرفته د كيهدات تعداد وقفه، امشد كم داعتوجه به ت
ي هاتعداد وقفه دك، وجوچي كوهانمونه رد راي، زدشويم
. الگوي دشويي مدرجه آزات دادن دسد ازث عاب يادز

 قرار  نيتخم دمور نيزيز بتشوار عيارمس ساي بر ادبرآور

 عيارموالً از معم 100كمتر از هاي نمونه ردكه  دريگيم
  د.شويه ماداستف نيزيب -زتشوار

 
  ARDL(1,0,0,0,0,0) نتايج تخمين مدل پوياي .2جدول

آماره   ضرايب  متغيرها
t 

- سطح معني

  داري
تفاضل مرتبه اول 

بخش  افزوده ارزش
  يا جادهونقل حمل

3769/0  51/3  0198/0  

دي سرمايه در جومو
  ايونقل جادهبخش حمل

1384/0  68/2  039/0  

سرمايه انساني در بخش 
  يا جاده ونقل حمل

1197/0  08/3  023/0  

نيروي كار در بخش 
   يا جاده ونقل حمل

0418/0  35/2  032/0  

مصرف انرژي در بخش 
  يا جاده ونقل حمل

0921/0  03/3  025/0  

 021/0 33/3 26/5  ضريب ثابت
R2= 99/0            F=1279             W= 46/1  

  

 افزوده ارزشلگاريتم  ينهآمده، وقفه به دست به يايپو يدر رابطه
در  دي سرمايهجومو ينه، وقفه بهيك، يا جادهونقل بخش حمل
سرمايه انساني در  ينهوقفه به صفر،، ايونقل جادهبخش حمل

نيروي كار در بخش  ينهوقفه بهصفر، ، يا جاده ونقل حملبخش 
مصرف انرژي در ، وقفه بهينه صفر، كشور اي جاده ونقل حمل

به دست آمد و مدل  صفر كشور اي جاده ونقل حملبخش 
 ينبرآورد شد. در تخم ARDL(1,0,0,0,0,0) رتصو به

برخوردار بوده  ييباال t ي از آماره يرهامتغ يتمام يبفوق ضرا
 يو ازنظر عالمت دار يدرصد معن 5 يدر سطح خطا يو همگ

 بيبا توجه به ضر شده هستند. ارائه ينظر يسازگار با مبان
 بخش افزوده ارزش اول مرتبه تفاضلهاي ريمتغ بتمث

 ونقلحمل بخش در سرمايه موجودي، اي جاده حملونقل

 نيروي، اي جاده ونقل حمل بخش در انساني سرمايه، ايجاده
 بخش در انرژي مصرف، اي جاده ونقل حمل بخش در كار

اين  نيببت مثطه راب دشابيم زيار نعنادكه م اي جاده ونقل حمل
 دييتأد موراي جاده ونقل حملرشد اقتصادي بخش و متغيرها 
شده  محاسبه نعييت بيفوق ضرل جدو قبطد. ريگيقرار م

يار بس يگدهنديحدهنده قدرت توض شد كه نشانابيم 99/0
. دشابيمدار الً معنيمابراي الگو ك Fه ارآم ت والي الگو اساب

و مقدار  تسين ن صفرازممالگو ه بياز ضرا كدام چيه يعني
كه  دارد نياز ا كايتح ه ودبو 46/1كه  زين نوواتس نيوربد

حاصل از  يج. نتاتگرفته اس سب انجاماصورت منبه نيتخم
شده است.  نشان داده 3برآورد رابطه بلندمدت در جدول 

مدل از  يبضرا يتمام گردد،مي مالحظه كه طورهمان
 سازگار با  ي،بااليي برخوردار و ازنظر عالمت داري يمعن
كشش  يرها،متغ يباز ضرا يكهستند. هر ينظر هاييتئور

را نسبت به آن اي كشور جادهونقل بخش حملاقتصادي رشد 
موجودي سرمايه در بخش  يرمتغ يب. ضردهدينشان م يرمتغ

موجودي سرمايه در همان كشش رشد  يا يا جاده ونقل حمل
 ونقل حملرشد اقتصادي نسبت به  يا جاده ونقل حملبخش 
است كه با  يمعن يناست و بد 1831/0كشور برابر با  ايجاده
 ونقل حملموجودي سرمايه در بخش  يشدرصد افزا يك
كشور  ايجاده ونقل حملاقتصادي بخش  درش ،كشور يا جاده

 بخش در انساني سرمايه. يابديم افزايش درصد 31/18
 در انساني سرمايههمان كشش رشد  يا يا جاده ونقل حمل
رشد اقتصادي بخش نسبت به  يا جاده ونقل حمل بخش
 يمعن ديناست و ب 0893/0 رابر باكشور باي جاده ونقل حمل

 بخش در انساني سرمايه يشدرصد افزا يكاست كه با 
 كشور اي جاده ونقل حملرشد اقتصادي  ،اي جاده ونقل حمل
است كه با  يمعن ينو بد يابديم يشدرصد افزا 0893/0
رشد  ،اي جاده ونقل حمل بخش در انساني سرمايه يشافزا

. ضريب ابدي يمي كشور افزايش ا جاده ونقل حملاقتصادي 
يا همان كشش  اي جاده ونقل حمل بخش در كار نيرويمتغير 
كشور نسبت به  اي جاده ونقل حمل بخش در كار نيرويرشد 

است و بدين  1742/0اي جاده ونقل حملرشد اقتصادي بخش 
 ونقل حمل بخش در كار نيرويمعني است كه با افزايش 

ي كشور افزايش ا جاده ونقل حملرشد اقتصادي كشور  اي جاده
 بخش در انرژي مصرف. همچنين ضريب متغير ابدي يم

 بخش در انرژي مصرف يا همان كشش اي جاده ونقل حمل
  ونقل حملرشد اقتصادي بخش نسبت به  اي جاده ونقل حمل
است و بدين معني است كه با يك درصد  1421/0اي جاده

، ميزان اي جاده ونقل حمل بخش در انرژي مصرفافزايش در 
درصد  1421/0ي كشور ا جاده ونقل حملرشد اقتصادي بخش 

  .ابدي يمافزايش 
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سرمايه انساني در ي نتايج برآورد مدل بلندمدت رابطه .3جدول
  يا جادهونقل  حملرشد اقتصادي بخش 

آماره   ضرايب  متغيرها
t 

سطح 
  داريمعني

دي سرمايه در جومو
 ونقل بخش حمل

  ايجاده
1831/0  28/3  021/0  

سرمايه انساني در 
 ونقل حملبخش 

  اي جاده
0893/0  07/3  038/0  

نيروي كار در بخش 
  0001/0  16/5  1743/0   اي جاده ونقل حمل

مصرف انرژي در بخش 
  019/0  91/4  1421/0  اي جاده ونقل حمل

  029/0  20/3    ضريب ثابت
R2= 83/0            F=  79/5              W= 89/1  

  
 )ECM(برآورد الگوي تصحيح خطا  -5-3-2

به نتايج حاصـله از جـدول مـدل تصـحيح      با توجهچنين هم  
كـه نشـانگر تعـديل     شـده  زدهتخمـين   افـزار  نـرم خطا توسـط  

در جهت روابط تعادلي بلندمدت است.  مدت كوتاهي ها ييايپو
ضريب جمله تصحيح خطا به اين معني است كه در هـر دوره  

ي تعادل بلندمدت تعديل سو به مدت كوتاهچقدر از عدم تعادل 
ي اين است كه ضريب تصـحيح خطـا ضـمن    و الزمه شود يم

نتايج نشانگر ] قرار داشته باشد. 1و0ي [دار بودن، در بازهمعني
راف معيار متغيرها از تعـادل  ه اگر شوكي باعث انحاين است ك

ــاه ــه شــود، در هــر دوره  مــدت كوت ــادل 62اولي  % از عــدم تع

 شود.ي تعادل بلندمدت تصحيح ميسو بهمدت كوتاه
 
 پايداري نتايج -5-3-3

 الگوي ردشده  زده نيي تخمارامترهاپ دارياي، پدر مرحله بعد
 يها آزمون منظور از نيكه براي ا دشويم يبلندمدت بررس
مربع  عيتجمع و مجمو (CUSUM)نداپسم عيمجموع تجم

  .شود يه ماداستف (CUSUMQ)ند اپسم
 ار برايدنمو كياز  CUSUMQو  CUSUM يها آزمون

 موالًعم كه كند يه ماداستف يمط مستقطوسته خد كيو  ايشنم
و  شوند يمم رصد رسد 5ي دار يمعنطح وط براي سطخ نيا
ن انش 2و1ي ها ر شكلد ب،ي، به ترتذكورم يها آزمون جهينت

ي اارهد، نمودشويهده ماگونه كه مش همان .تشده اس داده
CUSUM و CUSUMQ 5طح ر سد يو خط بحراندن يام 

ر ا درهيمتغ بيضرا ،ايجنت نيا ساند. بر اسا رصد قرارگرفتهد
 گر،يد يعبارت شند. بهابيمبات اراي ثد ،يموردبررس ورهل دطو
ن انش درواقع، آزمون .دندار د ر الگو وجود رياختاس ت سكش
 لاو ضفرو و تند صفر اسات پسمالجم نينگياكه م دهد يم
  .تبرقرار اس كيسالك
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CUSUM 5% Significance  
  نمودار پسماند تجمعي .1شكل

-0.4

0.0

0.4

0.8

1.2

1.6

1390 1391 1392 1393 1394 1395 1396 1397 1398

CUSUM of Squares 5% Significance  
  نمودار مجذور پسماند تجمعي .2شكل

  يريگ نتيجه -6
بر  سرمايه انسانينقش در مطالعه حاضر سعي بر آن بود كه    

نتايج  .قرار گيرد يموردبررساي ادهونقل جرشد اقتصادي حمل
دهد عالمت متغيرهاي نشان مي حاصل از تخمين مدل

باشد،  يمي جهت اثرگذاري متغير  دهنده نشانتوضيحي كه 
هاي اين آمده از يافته دست بهباشد. نتايج مطابق انتظار مي

مدت و هم در  هم در كوتاه پژوهش حاكي از آن است كه
 ونقل حملسرمايه انساني در بخش  يشبلندمدت با افزا

 كشور اي جاده ونقل حملميزان رشد اقتصادي بخش  ،اي جاده
در بلندمدت  گردد يطور كه مالحظه م همان يابد. يم افزايش

 يا اي دهجا ونقل حملموجودي سرمايه در بخش  يرمتغ يبضر
 ونقل حمل بخش در سرمايه موجوديهمان كشش رشد 

 ايادهج ونقل حملرشد اقتصادي بخش نسبت به  اي جاده
 يكاست كه با  يمعن يناست و بد 183/0كشور برابر با 
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كشور،  اي جاده ونقل حمل بخش در سرمايه موجوديدرصد 
 افزايش درصد 183/0كشور  ايجاده ونقل حملرشد اقتصادي 

همان  يا اي جاده ونقل حملسرمايه انساني در بخش . يابديم
نسبت  اي جاده ونقل حمل بخش در انساني سرمايهكشش رشد 

كشور برابر با  ايجاده ونقل حملرشد اقتصادي بخش به 
 يشدرصد افزا يكاست كه با  يمعن يناست و بد 0893/0
رشد اقتصادي  ،اي جاده ونقل حمل بخش در انساني سرمايه

  يشدرصد افزا 0893/0 كشور ايجاده ونقل حملبخش 
 اي جاده ونقل حملنيروي كار در بخش  يرمتغ يب. ضريابديم
 اي جاده ونقل حمل بخش در كار نيرويهمان كشش رشد  يا

برابر با  اي جاده ونقل حملرشد اقتصادي بخش نسبت به 
 در كار نيروي يشاست كه با افزا يمعن يناست و بد 1743/0
 ونقل حملرشد اقتصادي بخش ، اي جاده ونقل حمل بخش
مصرف انرژي در  يرمتغ يب. ضريابد يم يشكشور افزا يا جاده

 انرژي مصرفهمان كشش رشد  يا اي جاده ونقل حملبخش 
رشد اقتصادي شور نسبت به ك اي جاده ونقل حمل بخش در

است كه  يمعن يناست و بد 1421/0 اي جاده ونقل حملبخش 
  كشور اي جاده ونقل حمل بخش در انرژي مصرف يشبا افزا

. يابد يم يشافزا كشور يا جاده ونقل حملرشد اقتصادي بخش 
 ECMآخر با توجه به ضريب تصحيح خطا در مدل  دست

بيان كرد كه سرعت تعديل به سمت مقدار تعادلي و  توان يم
 62/0در هر دوره حدود  كه يطور بلندمدت مناسب بوده، به

مدت به سمت  تعادل تعديل گرديده و مقدار كوتاهخطاي عدم 
در  .كند يميل م ييصورت نما مقدار تعادلي و بلندمدت خود به

 الگوي ردشده  زده نيي تخمارامترهاپ دارياي، پمرحله بعد
 بيضرا دهد كهايج نشان مينتد كه شويم يبلندمدت بررس

شند. ابيمبات اراي ثد ،يموردبررس ورهل در طوا درهيمتغ
 .دندار در الگو وجود رياختاست سكش گر،يد يعبارت به

ند صفر ات پسمالجم نينگياكه م دهد ين مانش درواقع، آزمون
  .تبرقرار اس كيسالك لاو ض فرو و تاس
  
  هانوشتپي-7

1-Autoregressive Distributed Lag  
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ABSTRACT  
Investing in the human resources sector creates the conditions for increasing human 
abilities and skills. This growth enhances the functions produced and provides the basis for 
economic growth. Therefore, due to the importance of the issue, in this study, the role of 
human capital in the economic growth of the country's road transport has been studied. For 
this purpose, by collecting annual data and using the econometric pattern and 
Autoregressive Distributed Lag and the error correction model with the help of EVIEWS10 
software, the model was estimated and the results were interpreted. The results show that 
both in the short and long term, with the increase in the capital of the manpower sector, the 
added value of the road transport sector increases So that if the input of manpower capital 
increases by one percent, the value added of the road transport sector will increase by 
0.089 percent. The partial elasticity of labor input is 0.174, which shows that with a one 
percent increase in the labor force of the road transport sector, the value added of that 
sector will grow by 0.174 percent. Also, if the Capital Inventory Input increases by one 
percent, the value added of the road transport sector will increase by 0.183 percent. 
Another variable affecting the economic growth of the road transport sector is energy, 
which has a positive effect. And its effectiveness rate was 0.142, which indicates that a one 
percent increase in energy consumption in this sector, the added value of the road transport 
sector will grow by 0.142 percent. Finally, according to the error correction factor in the 
ECM model, it can be stated that the adjustment speed is towards the equilibrium value and 
is suitable in the long run, so that in each period about 0.62 of the imbalance error is 
adjusted and in the short-term value is towards the equilibrium and long-term value. 
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