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 چكيده     
هاي امكان عوامل تأثيرگذار بر رونق اقتصادي، از طريق جابجايي بار و مسافر، زمينهاي به عنوان يكي از ونقل جادهحمل

به عنوان يك عامل مهم، نقش اساسي و تعيين  گذاري در اين بخشسرمايهدهد و دسترسي به رفاه و تسهيالت ملي را افزايش مي

و روند تغييرات اي كشور ونقل جادهي در بخش حملرگذاهسرماي. بنابراين، توجه به اي داردونقل جادهرشد بخش حملاي در كننده

ريزيها گيريها و برنامهباشد و شناخت وضعيت آن به لحاظ كمي و كيفي، در تصميمبخش از اهميت زيادي برخوردار مياين آن در 

 اي در سطوح مختلف كالن و خرد، اهميت به سزايي دارد.ونقل جادهدر بخش حمل

باشد كه براي همين منظور ابتدا از معيار اي ايران ميونقل جادهگذاري بر رشد اقتصادي بخش حملأثير سرمايههدف از اين مقاله ت

، نسبت نهايي سرمايه 1353-1389اي در دوره ونقل جادهنسبت نهايي سرمايه به توليد استفاده شده و با تشريح آن، براي بخش حمل

-ونقل جادهگذاري بر رشد اقتصادي بخش حملتأثير سرمايه در ادامه با استفاده از مدل رشد نئوكالسيك، به توليد محاسبه شده است.

  .شده استطي دوره مذكور بررسي  اي كشور

اي بر توليد ناخالص ونقل جادهشده در بخش حملگذاريهاي انجامنسبت سرمايهيك درصد افزايش در های تحقيق با توجه به يافته

نرخ رشد يك درصد افزايش  و درصد خواهد شد213/0اين بخش به ميزان ارزش افزوده آن بخش موجب باالرفتن نرخ رشد داخلي 

درصد خواهد شد. 389/0موجب باالرفتن رشد ارزش افزوده اين بخش به ميزان اي ونقل جادهحملنيروي كار شاغل در بخش 

صادرات نفت خام نيز موجب افزايش نرخ رشد ارزش و اي جاده ونقلدر بخش حملافزايش مصرف انرژي يك درصد همچنين 

متغيرمجازي براي دوره جنگ و و  درصد خواهد شد 383/0 و 157/0 ميزانترتيب به به كشور  ايجادهونقل افزوده بخش حمل

 زمان انقالب نيز اثر منفي دارد.

 

  نئوكالسيك مدل رشد، ايونقل جادهگذاري، رشد اقتصادي، حملسرمايه :هاي كليديواژه

 

 مقدمه -1
يكي از اجزاء مهم اقتصاد ملي اي جادهونقل امروزه حمل

گردد و بدليل داشتن نقش زيربنايي تأثير محسوب مي

فراواني بر فرآيند رشد اقتصادي كشور دارد. اين بخش 

دربرگيرنده فعاليتهايي است كه به شكلي گسترده در تمامي 

هاي توليد، توزيع و مصرف كاال و خدمات جريان زمينه

داشته و در مجموعه فعاليتهاي اقتصادي نقش غيرقابل 

بنابراين با توجه به اهميت گسترش انكاري برعهده دارد. 

-سرمايهاي و نقش آن در اقتصاد، ونقل جادهي حملشبكه

نقش مهمي در رشد و شكوفايي  گذاري در اين بخش 

 ها، به ويژه كشورهاي در حال توسعه دارداقتصادي كشور

-افزايش كمي و تحوالت كيفي در اين عامل توليدي مي و

ونقل حملبخش رشد اقتصادي تواند تأثير به سزايي در 

 كل اقتصاد داشته باشد.و در نتيجه اي جاده

در اين مقاله نيز با توجه به اهميت موضوع، تأثير      

اي ونقل جادهبخش حمل گذاري بر رشد اقتصاديسرمايه

ايران تخمين و تحليل گرديده است. براي اين منظور، اين 

بخش تنظيم شده است كه پس از بيان  پنجمقاله در 

ضرورت تحقيق در بخش اول، در بخش دوم، مطالعات 

انجام شده در ارتباط با موضوع مقاله بررسي شده است و 

ه در بخش سوم، بررسي وضعيت شاخص نسبت سرمايه ب

اي كشور ارائه ونقل جادهدر بخش حمل 1(ICOR)توليد 

گرديده است كه براي اين منظور ابتدا مفهوم نسبت سرمايه 

به توليد بررسي و سپس شاخص نسبت سرمايه به توليد 

(ICOR) اي كشور محاسبه ونقل جادهدر بخش حمل



نيز مدل اقتصاد سنجي براي  چهارمدر بخش  .گرديده است

ونقل گذاري بر رشد اقتصادي بخش حملتأثير سرمايه

 برآورد و تجزيه و تحليل گرديده است ،اي ايران ارائهجاده

ها از نظر پايايي مورد آزمون براي اين منظور ابتدا داده كه

 -و با استفاده از روش همجمعي يوهانسن گرفتهقرار 

گذاري بر رشد اقتصادي تأثير سرمايهجوسيليوس مدل 

تصريح شده و نتايج  اي كشوردهونقل جابخش حمل

-به جمعنيز گرديده است. بخش پاياني تجزيه و تحليل 

 گيري اختصاص دارد.بندي و نتيجه

 

 پيشينه تحقيق -2
بررسي چگونگي جلب مشاركت »اي تحت عنوان مقاله     

ونقل هاي حملبخش خصوصي در توسعه زيرساخت

توسط تركان و شهبازي در « مسائل و راهكارها اي؛جاده

به چاپ رسيده است. در اين مقاله، به معرفي  1389سال 

و بررسي ابعاد مختلف مشاركت دولت و بخش خصوصي 

در توسعه آن، با رويكرد افزايش اطمينان بخش خصوصي 

نسبت به  BOOپرداخته شده است. ترجيح قراردادهاي 

BOTت نسبت به بازگشت ، ارائه تضمين از سوي دول

سرمايه با سود مناسب در دوره معين، مشاركت دولت با 

سهم معين بدون انتظار سود در دوره قرارداد، عدم مداخله 

هاي گذاري، استفاده از همه ظرفيتدولت در قيمت

گذاري، توجه به حفظ توجيه اقتصادي آزادراه سرمايه

موازي هاي احداث شده يا در حال احداث، در توسعه راه

و موارد ديگر، پيشنهاداتي است كه در اين مقاله، براي 

-ايجاد انگيزه بيشتر در بخش خصوصي جهت سرمايه

اي گذاري و در عين حال دستيابي دولت به اهداف توسعه

 .(1389)تركان و شهبازي و و اجتماعي، ارائه شده است

اثرات فناوري » تحقيقي توسط جعفري تحت عنوان

بر ارزش افزوده بخش حمل  (ICT)اطالعات و ارتباطات 

اي در استانهاي كشور)مطالعه موردي: بخش ونقل جاده

در  است. رسيدهانجام به  1389در سال « حمل مسافر(

ونقل اين تحقيق، اثرات فاوا بر ارزش افزوده بخش حمل

اي در استانهاي كشور بخصوص در زيربخش حمل جاده

-هاي تلفيقي نامتوازن و دادهر با استفاده از روش دادهمساف

. اثرات ه استمطالعه شد 1385و  1382هاي سالهاي 

فاوا بر ارزش افزوده بخش حمل مسافر با دو نوع متغير كه 

گذاري )از جمله مخارج فاوا و سرمايه هاي كلشامل داده

گذاري )از جمله سرمايه كل فاوا( و متغيرهاي تفكيك شده

 تحليل شده است. نرم افزار و ارتباطات( سخت افزار،

گذاري غيرفاوا، سرمايه انساني، نتايج نشان دادند كه سرمايه

گذاري فاوا، مخارج فاوا، نرخ رشد جمعيت، سرمايه

گذاري سخت افزار و نرم افزار تأثير مثبت و معنادار سرمايه

گذاري بر ارزش افزوده بخش حمل مسافردارند. سرمايه

يرفاوا نقش غالب بر ارزش افزوده بخش حمل مسافر در غ

گذاري غيرفاوا تانهاي كشور دارد. كشش توليدي سرمايهسا

-است. همچنين، اثرگذاري شاخص 9/0-7/0در فاصله 

هاي فاوا بر ارزش افزوده نسبتاً كم بوده است. كشش توليد 

و نسبت به مخارج فاوا  21/0 گذاري فاوانسبت به سرمايه

-وده است. همچنين، كشش مزبور نسبت به سرمايهب 43/0

هاي سخت افزار، نرم افزار و ارتباطات به ترتيب گذاري

است. سرمايه انساني نيز اثر مثبت  008/0و  06/0، 23/0

و معنادار بر توليد بخش حمل مسافر در استانهاي كشور 

 دارد. نرخ رشد جمعيت نيز اثر مثبت و معنادار بر ارزش

هاي فاوا همچنين تمامي شاخص مذكور دارد.افزوده بخش 

همراه با سرمايه انساني به صورت يك شاخص تركيبي 

هاي تمامي اين ند. يافتهاهوارد مدلها شده و برآورد شد

هاي متغيرهاي تركيبي بيانگر اين است كه تركيب شاخص

فاوا با سرمايه انساني اثر بيشتر و مناسبتري بر ارزش افزوده 

 .(1389)جعفري وفر دارندحمل مسا شبخ

-ملحگذاري در بخش تأثير سرمايه»اي تحت عنوان مقاله

توسط بابازاده و ديگران «  ونقل بر رشد اقتصادي در ايران

به چاپ رسيده است. اين مقاله به بررسي  1388در سال 

ونقل و رشد گذاري دولت در بخش حملرابطه سرمايه

-84انباشتگي طي دوره اقتصادي مبتني بر رهيافت هم 

-پردازد. نتايج حاكي از آن است كه سرمايهمي 1338

ونقل تأثيرمعناداري در گذاري دولت در بخش حمل

)بابازاده دارد مدت بر رشد اقتصادي بلندمدت و كوتاه



 .(1388و محسنيو ،قديمي 

 اي تحت عنوانموسوي جهرمي و عبادتي فرد مقاله     

ونقل بر در زيرساخت حملاثر سرمايه گذاري دولت »

« گذاري بخش خصوصي و رشد اقتصادي در ايرانسرمايه

 مطالعه، اين از اند. هدفبه چاپ رسانده 1387در سال 

 ونقلحمل زيرساخت در دولت گذارييهسرما اثر بررسي

 ايران اقتصادي رشد و خصوصي بخش گذاريهيبرسرما

 در شده انجام پژوهشهايبه  توجه با مطالعه، اين در. است

 براي پذيرانعطاف شتاب مدل از توسعه، حال در كشورهاي

 سولو رشد الگوي از وصي خصو بخش گذاريهيسرما تابع

. است شده استفاده اقتصادي رشد براي تعديالتي با همراه

از عوامل  ونقلحمل زيرساخت در گذاريمتغيرسرمايه

 گذاريسرمايه مدل در(*k ) تعيين كننده موجودي مطلوب 

 دو رشد، مدل در. است شده گرفته نظر در خصوصي بخش

 ساير و ونقلحمل بخش در دولت گذاريسرمايه متغير

 و ارك نيروي نارك در توليد هايادهنه از يكي عنوان به بخشها

 در. است شده توليد تابع وارد خصوصي گذاريهيسرما

 مدل در و ابزاري متغير روش از گذاريسرمايه مدل تخمين

 برآورد نتايج. است شده استفاده OLS  روش از رشد

 دهدمي نشان ١٣٨٢ الي ١٣٣٨ سالهاي طي وركمذ مدلهاي

 ونقلحمل زيرساخت در گذاريسرمايه بين قوي رابطه كه

 با همچنين. دارد وجود خصوصي بخش گذاريسرمايه و

 در گذاريسرمايه براي آمده دست به مثبت ششك به توجه

 و مثبت اثر زيرساخت اين در گذاريسرمايه ونقل،حمل

 گرفتن نظر در با. دارد شورك اقتصادي رشد بر معناداري

 زيرساخت در دولت گذاريسرمايه افزايش حاصله، نتايج

)موسوي جهرمي و عبادتي فرد شودمي پيشنهاد ونقلحمل

 .(1387و

  R&Dتحليل نقش » اي توسط بازدار تحت عنوان مقاله

ونقل كشور با استفاده از الگوهاي رشدد بر شد بخش حمل

بده چداپ رسديده اسدت.  1390در سال « درونزا و برونزا

هدف از اين مقاله تحليل نقش تحقيدق و توسدعه در رشدد 

باشد كه با تكيه بر ادبيات رشد برونزا بخش حمل ونقل مي

و درونزا و مطالعات تجربي انجام گرفتده متغيرهداي مدورد 

شدوند و مددل اقتصدادي نقدش مخدارج ناسايي مدينياز ش

تحقيق و توسعه بر رشد بخش حمل ونقل كشور با استفاده 

از الگوهاي رشد درونزا و برونزا  ارائه گرديده و در نهايت 

هدداي مناسددب مدددلهاي مددذكور بددا اسددتفاده از تكنيددك

بر اساس هدر دو مددل  اقتصادسنجي برآورد گرديده است.

گدذاري بده گذاري و نسبت سرمايهسرمايهنيروي كار، نرخ 

موجودي سرمايه تأثير مثبت و معناداري روي رشد بخدش 

ونقل دارند. متغيرهاي نسبت اعتبدارات پژوهشدي بده حمل

ونقدل، شداخص درجده بدازبودن ارزش افزوده بخش حمل

اقتصاد، تغييرات شداخص بهداي كداال و خددمت بخدش و 

ناداري روي رشدد اندازه دخالت دولت نيز نقش مثبت و مع

اين بخش دارند. متغيرهداي مجدازي بدراي دوره جند  و 

هاي تحقيق زمان انقالب نيز اثر منفي دارد. با توجه به يافته

اگر يك درصد به شاغلين مشاغل علمي، فني و تخصصدي 

)بخددش تحقيددق و توسددعه( افددزوده گددردد دانددش بددا نددرخ 

درصد رشد خواهد كرد كه در نهايدت منجدر بده  0276/0

نقل به ميدزان وفزايش نرخ رشد ارزش افزوده بخش حملا

درصد خواهد شد و در مدل ديگدر، افدزايش يدك  031/0

گذاري در تحقيق و توسعه منجر بده درصد در نرخ سرمايه

درصدد  029/0ونقدل بده ميدزان افزايش نرخ رشدد حمدل

خواهد شد. در ادامه تجزيده واريدانس خطداي پديش بيندي 

وي كار شاغل در مشاغل علمي، فني دهد متغير نيرنشان مي

و تخصصي نقش اندكي در توضيح تغييدرات متغيدر ارزش 

 .(1390)بازدار و  ونقل داردافزوده بخش حمل

ونقل اثرات زيرساختهاي حمل» اي تحت عنوان مقاله     

« VECMبر رشد اقتصادي كشور هند با استفاده از رهيافت 

چاپ رسيده  به 2012توسط پردهان و باقچي در سال 

اي جادهونقل )حمل تأثير زيرساختهاياين مقاله در است. 

 1970-210طي دوره هند  اقتصادي بر رشد و ريلي(

ي خطا تصحيح مدل از استفاده با بررسي شده است.

عليت دهد كه هاي تحقيق نشان مييافته، (VECM) برداري

وجود  رشد اقتصادي اي وجاده ونقلحمل بين دو طرفه

 اي وجاده ونقلحمل بيندو طرفه عليت همچنين . دارد

شكيل ت بين دو طرفه عليت، سرمايهموجودي تشكيل 



 عليت رشد اقتصادي، و داخليناخالص سرمايه موجودي 

 عليترشد اقتصادي و  به ونقل ريليحمل از يك سويه

 سرمايهموجودي تشكيل  به ونقل ريليحمل از يك سويه

 توسعه دهد كهنشان ميمقاله اين  .وجود دارد ناخالص

با  همراه( آهنراهجاده و ) ونقلحمل هايزيرساخت

قابل  رشد به منجر ناخالص رمايهستشكيل موجودي 

 محدوده در بنابراين،. خواهد شد هند اقتصاد توجهي از

 هايسياستبايد  كه دهدمي نشانمطالعه  اين، اعالم شده

 ونقلحمل هايزيرساختافزايش براي  مناسب يونقلحمل

 اتخاذ گردد هندكشور در  اقتصادي پايدار رشدو در نتيجه 

( Pradhan, Bagchi , 2012). 

مخارج دولت » اي تحت عنوانليه مقالهانورجي و الوو     

بر رشد  آن اي و اثراتونقل جادهزيرساختهاي حملدر 

 مقاله ايناند. ارائه داده 2012در سال  «اقتصادي نيجريه

ي هازيرساختتوسعه  در دولت هايهزينه تأثير بررسيبه 

دوره طي  نيجريه اقتصادي بر رشداي ونقل جادهحمل

مدل تحليلي  در اين مطالعه. پرداخته است 1980-2009

هاي رگرسيون چندجانبه بر پايه فرضيه ارتباط بين هزينه

بكار گرفته  رشد اقتصاديو ها زيرساختتوسعه  رب ولتد

 ،دولت مخارج مورد استفاده براي هايشاخص. تشده اس

 بهنرخ تورم  و، / ارتباطاتونقل، حملدفاعهاي هزينه

-مي ناخالص داخليتوليد  و متغيرهاي توضيحي عنوان

 حداقل مربعات معموليروش  از استفادهبا  مدل. باشد

(OLS )از استفاده با ارزيابي بيشترو  ه استبرآورد شد 

و  وابستهمتغير  بين تغييرات توضيح براي عيينت ضريب

 كهدهد مي نشان نتايج. ه استانجام شد مستقل متغير

از و نرخ تورم  دفاعهاي هزينه و ارتباطاتو  ونقلحمل

عالوه  ؛ي دارنداقتصاد رشد درمعناداري تاثير لحاظ آماري 

. يي داردبسيار باالتوضيحي  قدرت اجرا شدهمدل  بر اين،

 شود كهتوصيه مي، مطالعههاي اين يافته بر اساس

بخش  مشاركتقوانين و مقررات  جهت بهبوداصالحاتي 

 نگهداريتعمير و  و تأمين منابع مالي در خصوصي

اين اي صورت گيرد كه ونقل جادهحملزيرساخت هاي 

 را افزايش دهد رشد اقتصاديبيشتر  تواندمياصالحات 

(Nworji, Oluwalaiye ,2012). 

هاي زيرساختسرمايه گذاري در » عنواناي با مقاله     

-هم: در ساحل عاج رشد اقتصادي پايدار و ونقلحمل

توسط كهو و اچوي در سال  «عليتتحليل و  انباشتگي

 به بررسي مطالعه ايندر به چاپ رسيده است.  2011

و  ونقلحملهاي زيرساختدر گذاري سرمايه بين رابطه

 2002-1970 در طول دورهعاج  در ساحل توليد

 و آزمون همگراييآزمون  از استفاده با. پرداخته شده است

عمومي  گذاريسرمايهدهد كه نشان مي ،چند متغيره عليت

 هاي خصوصيگذاريسرمايه ونقل،حمل هايزيرساخت در

 از آزمون حاصلنتايج  .همگرا هستند اقتصاديرشد  و

 عمومي در گذاريسرمايه دهد كهنشان مي گرنجر عليت

 در مقابل ؛ندارد اقتصادي بر رشد عليتاثير  ونقلحمل

 دارد ونقلحمل گذاريبر سرمايه تعلي تاثير رشد اقتصادي

 (Keho, Echui, 2011). 

 

بررسي وضعيت شاخص نسبت سرمايه به  -3

اي ونقل جادهدر بخش حمل (ICOR)توليد 

 كشور
 مفهوم نسبت سرمايه به توليد -3-1

رابطه  سرمايه به توليد يا ضريب سرمايه،مفهوم نسبت      

-گذاري شده و ارزش توليد را نشان ميبين ارزش سرمايه

شود كه اي گفته ميدهد. به عبارت ديگر، به مقدار سرمايه

شود. براي توليد يك واحد اضافي محصول بكارگرفته مي

شود نسبت سرمايه به توليد در اقتصاد زماني كه گفته مي

؛ بدان معني است كه براي توليد يك يك به پنج است

گذاري معادل پنج ميليارد ميليارد ريال كاال، نياز به سرمايه

سرمايه را بصورت توان ضريب ريال است. بنابراين مي

گذاري كه بايد انجام رابطة معين و مشخص بين سرمايه

گذاري، تعريف گيرد و عوايد ساالنه حاصل از اين سرمايه

سرمايه به توليد دو نوع است: نسبت  كرد. اصوالً نسبت

متوسط سرمايه به توليد و نسبت نهايي سرمايه به توليد. 

نسبت متوسط سرمايه به توليد نمايانگر رابطه بين ذخاير 



جاري سرمايه و جريان فعلي توليد حاصل از آن است. 

، نشان ICORنسبت نهايي يا اضافي سرمايه به توليد يا 

و  𝑌∆افزايش در توليد يا درآمد  دهنده رابطه بين مقدار

K∆است كه از رابطه  K∆افزايش در حجم ذخاير سرمايه 

∆Y
 

آيد. به عبارت ديگر نسبت متوسط سرمايه به بدست مي

گذاريهاي گذشته به كل توليد، نمايانگر نسبت تمام سرمايه

-درآمد است؛ در حاليكه نسبت نهايي به چيزي اطالق مي

حجم سرمايه يا توليد اضافه شده  شود كه در دورة اخير به

است. نسبت متوسط سرمايه به توليد مفهوم ايستايي است، 

اصطالح  اما نسبت نهايي سرمايه به توليد حالتي پويا دارد.

نسبت سرمايه به توليد به ترتيبي كه در علم اقتصاد مورد 

گيرد؛ همان نسبت نهايي يا اضافي سرمايه استفاده قرار مي

است  4تا  3. اين نسبت به طور عادي بين به توليد است

 كند.كه مقدار عددي آن در طول زمان تغيير مي

مفهوم يا شاخص سرمايه به توليد را نه تنها در مورد كل 

اقتصاد، بلكه در مورد فعاليتهاي اقتصادي يك بخش 

در اين حالت نسبتهاي  توان به كار گرفت.اقتصادي نيز مي

سرمايه به توليد در مورد بخشهاي اقتصادي متفاوت است 

 و مقدار عددي آنها به روش يا تكنيك مورد استفاده

)كاربربودن يا سرمايه بر بودن پروژه( در توليد بستگي 

دارد. در آن دسته از بخشهاي اقتصادي كه از طرحهاي 

بت سرمايه به شود، نسبر و كاراندوز استفاده ميسرمايه

توليد زياد خواهد بود و برعكس در آن دسته از بخشهاي 

اقتصادي كه از پروژه هاي كاربر و سرمايه اندوز استفاده 

. نسبت كلي شود، نسبت سرمايه به توليد كم خواهد بودمي

سرمايه به توليد براي يك كشور در واقع ميانگين نسبتهاي 

برخي از  ي است.سرمايه به توليد بخشهاي مختلف اقتصاد

اقتصاددانان جهان با استفاده از مطالعات تجربي و 

آزمونهاي عملي در مورد كشورهاي پيشرفته به اين نتيجه 

اند كه نسبت سرمايه به توليد در مراحل اولية توسعه رسيده

يابد، ولي به محض اينكه اقتصاد وارد اقتصادي افزايش مي

ين نسبت كاهش تري از رشد و توسعه شد، امراحل عالي

يابد و سپس طي ساليان متمادي در صورت عدم وقوع مي

 ماند.حوادث غيرمترقبه، يكنواخت و با ثبات باقي مي

بنابراين در مراحل اوليه رشد اقتصادي، دو نيروي متضاد و 

گذارد. از يك غير همسو بر نسبت سرمايه به توليد تأثير مي

-ه اعمال پروژهطرف، در ابتداي شروع روند توسعه نياز ب

گذاري در طرحهاي باالسري اجتماعي و هاي سرمايه

ها نياز اقتصادي زياد است كه چون برداشت از اين پروژه

به مدت زمان طوالني و مديد دارد، در كوتاه مدت نسبت 

سرمايه به توليد بسيار زياد خواهد بود. از طرف ديگر، 

لت منابع طبيعي سرشاري در كشور وجود دارد كه به ع

عدم توسعه تسهيالت استخراج و اكتشاف هنوز بدون 

استفاده مانده است. استفاده هر چه بيشتر از منابع طبيعي و 

-غير طبيعي بدون استفاده، از نسبت سرمايه به توليد مي

جهش اقتصادي، با توان تصور كرد كه در دوران كاهد. مي

هاي توسعه همه جانبه توجه به موجود بودن پيش شرط

صادي، نسبت مزبور نازل است. در همين دوران ممكن اقت

است نسبت نهايي سرمايه به توليد در كل اقتصاد، به دليل 

حهاي باالسري گذاري در طرتقاضاي زياد براي سرمايه

وري كه هنوز به مرحله توليد و بهرهاجتماعي و اقتصادي 

)تقوي و نرسيده اند، براي مدت زماني همچنان زياد باشد

 .(1388ومحمدي 
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(ICOR) كشور ايونقل جادهدر بخش حمل 

 نسبت سرمايه به توليد در اين بخش شاخص     

(ICOR) محاسبه مياي كشور ونقل جادهدر بخش حمل-

گذاري گردد تا يك معيار نسبي براي مقايسه كارايي سرمايه

ارائه گردد. اگر چه در  كشور ايونقل جادهبخش حملدر 



 
 

 اي كشورونقل جادهحملنسبت سرمايه به توليد در بخش  -1نمودار

 

مورد باال و يا پايين بودن نسبت سرمايه به توليد در بين 

-اقتصاددانان اختالف نظر وجود دارد؛ اما در مجموع كم

سرمايه به توليد در هر بخش مبين اين موضوع بودن نسبت 

اندازي فعاليت در يك بخش و انجام توليد، است كه راه

نيازمند سرمايه كمتري است و در بلندمدت با توجه به 

تواند رشد اي يك كشور ميمحدود بودن منابع سرمايه

اقتصادي را به ميزان بيشتري تحريك نمايد. نمودار شماره 

-هايي سرمايه به توليد در بخش حمليك ميزان نسبت ن

در طي دوره مورد دهد.اي كشور را نشان ميونقل جاده

متوسط نسبت  1353-1389بررسي؛ يعني در سالهاي 

 8/4اي معادل  ونقل جادهسرمايه به توليد در بخش حمل

از آنجا كه دامنه مطلوب براي كشورهاي توسعه  بوده است.

توان نتيجه گرفت كه بطور است؛ مي 3تا  1يافته در حدود 

اي ونقل جادهمتوسط نسبت سرمايه به توليد در بخش حمل

گيري نتيجهعليرغم اين موضوع،  كشور باالتر بوده است.

دقيق دربارة اين موضوع مستلزم بررسي بيشتر است؛ به 

همين دليل در بخش بعد با استفاده از آمار و اطالعات 

اي ونقل جادهملبخش حمربوط به متغيرهاي اقتصادي 

گذاريهاي انجام شده در بخش ، به تأثير سرمايهكشور

رشد توليد ناخالص  خروي نركشور بر اي ونقل جادهحمل

  .شده استپرداخته آن بخش داخلي 
 

-ارائه مدل اقتصاد سنجي براي تأثير سرمايه -4

-ونقل جادهگذاري بر رشد اقتصادي بخش حمل

 تحليل الگواي ايران، تخمين و تجزيه و 

 معرفي مدل -4-1
با استفاده از مطالعات تجربي صورت گرفته، در اين      

گذاري بر رشد اقتصادي مقاله جهت بررسي تأثير سرمايه

ئوكالسيك ناي كشور از مدل رشد ونقل جادهبخش حمل

ناي مدل مورد استفاده در اين مقاله استفاده شده است. مب

 باشد:به شرح ذيل مي

𝑌𝑡 = 𝐴𝑡 . 𝐹(𝐾𝑡, 𝐿𝑡, 𝐸𝑡 , 𝑍𝑡) (1  )                        
                   

معرف توليد ناخالص داخلي در بخش  𝑌tكه در آن      

وري يا بهرهتكنولوژي پيشرفت  𝐴𝑡اي، ونقل جادهحمل

 𝐾𝑡، ايونقل جادهدر بخش حمل توليدعوامل كل 

نيروي  𝐿𝑡، اي ونقل جادهموجودي سرمايه در بخش حمل

مصرف انرژي در  𝐸tاي،  ونقل جادهكار در بخش حمل

ساير عواملي است كه بر   𝑍𝑡و اي ونقل جادهبخش حمل

نيز در اين تابع مبين   tگذارد.روي رشد اقتصادي تأثير مي

با گرفتن ديفرانسيل كامل از طرفين  سالهاي مختلف است.

 اين معادله خواهيم داشت:
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𝑑𝑌𝑡 = 𝐹. 𝑑𝐴𝑡 + 𝐴𝑡.
𝜕𝐹

𝜕𝐿𝑡
. 𝑑𝐿𝑡 +

𝐴𝑡 .
𝜕𝐹

𝜕𝐾𝑡
. 𝑑𝐾𝑡 + 𝐴𝑡 .
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. 𝑑𝐸𝑡 + 𝐴𝑡 .

𝜕𝐹

𝜕𝑍𝑡
. 𝑑𝑍𝑡 (2 )

                                            
 خواهيم داشت:𝑌t( بر 2حال با تقسيم طرفين معادله)
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𝐴tاز آنجا كه  =

Yt

F
 است، در معادله فوق خواهيم داشت: 
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 بازنويسي كرد:زير توان به صورت ( را مي4حال معادله )

𝑌t
0 = 𝐴𝑡

0+∝
𝐼𝑡

𝑌𝑡
+ 𝛽𝐿𝑡

0 + 𝛿𝐸𝑡
0 + 𝛾𝑍𝑡

0(5 )                    

𝑌tدر آن:كه 
-: رشد توليد ناخالص داخلي در بخش حمل 0

 ايونقل جاده

:𝐴t
وري كل عوامل توليد بهرهپيشرفت تكنولوژي يا رشد  0

 ايونقل جادهدر بخش حمل

  : 
𝐼𝑡

𝑌𝑡
-شده در بخش حملگذاريهاي انجامنسبت سرمايه

 آن بخشناخالص داخلي  اي بر توليدونقل جاده

:𝐿t
 ايونقل جادهبخش حملنيروي كار در رشد  0

:𝐸t
مصرف انرژي)مصرف بنزين و گازوئيل( در رشد  0

 ايونقل جادهبخش حمل

:𝑍t
بخش ساير متغيرهايي كه بر روي رشد اقتصادي  0

از آنجا كه گذارند و تأثير ميكشور  ايونقل جادهحمل

اقتصاد ايران تا حد زيادي وابسته به نفت بوده و صادرات 

اي در تحوالت اقتصادي دارد، در عمدهاين محصول نقش 

اين مقاله از نرخ رشد صادرات نفت خام استفاده شده 

همچنين از متغيرمجازي براي دوره جن  و زمان  است.

 انقالب نيز استفاده شده است.

 

برآورد تجربي  يتخمين و تجزيه و تحليل الگو -4-2

ونقل گذاري بر رشد اقتصادي بخش حملتأثير سرمايه

 اي ايران جاده
و  1-4 با توجه به مباني تئوريك ارائه شده در بند      

مشخص شدن الگو و متغيرهاي مورد استفاده و با استفاده 

توانيم به برآورد مي Eview و  Microfitاز نرم افزار 

مدل بپردازيم. در اين مرحله ابتدا مرتبه جمعي بودن 

هاي بهينه وقفهمتغيرهاي الگو، سپس ساختار الگو و تعداد 

شوند. در گام بعدي، تعداد بردارهاي هم مشخص مي

انباشتگي الگو تعيين شده و در نهايت با اعمال قيود مورد 

 شوند.نظر، ضرايب بلند مدت الگو برآورد مي

 

 متغيرهاي مورد استفاده در مدل  -4-2-1

دسترسي به اطالعات و آمار صحيح از جمله لوازم      

باشد. لذا ماهيت ارقام بكار در تخمين مياصلي و اوليه 

ها و مدل مورد استفاده نقش مهمي در رفته در تحليل

ها و محاسبه ضرايب تخمين خواهد داشت. صحت تحليل

اي ونقل جادهدر بخش حمل آمار مربوط به ارزش افزوده

-)پژوهشكده حمل 1376هاي ثابت سال براساس قيمت

-در بخش حملرمايه موجودي سآمار  و  (1386ونقل و 

 1376هاي ثابت سال براساس قيمتاي ونقل جاده

نيروي كار در  نيزو ( 1386ونقل و )پژوهشكده حمل

پروژه بررسي وضعيت از  ايونقل جادهبخش حمل

ونقل استهالك موجودي سرماية فيزيكي در بخش حمل

ونقل و )پژوهشكده حملآوري شده استجمع ايجاده

بخش در بنزين  مربوط به مصرف . همچنين آمار(1386

سال  23از ترازنامه انرژي و مروري بر  ايجادهونقل حمل

براي بدست  و جمع آوري شده است آمار انرژي كشور 

-آوردن آمار مربوط به مصرف  گازوئيل در بخش حمل

اي، مصرف  گازوئيل در كل بخش حمل ونقل ونقل جاده

يلي كم كرده را از مصرف  گازوئيل در بخش حمل ونقل ر

اي بدست ونقل جادهو مصرف گازوئيل در بخش حمل

آيد كه آمارهاي مربوطه از ترازنامه انرژي و مروري بر مي

سال آمار انرژي كشور و همچنين از سايت راه آهن  23

)دفتر برنامه جمهوري اسالمي ايران جمع آوري شده است

ن ودفتر برنامه ريزي كال 1390ريزي كالن برق و انرژي و

و سايت راه آهن جمهوري اسالمي  1389برق و انرژي و

از ترازنامه ايران (. آمار مربوط به صادرات نفت خام نيز 



سال آمار انرژي كشور جمع آوري  23انرژي و مروري بر 

 1390)دفتر برنامه ريزي كالن برق و انرژي وشده است

 .( 1389ودفتر برنامه ريزي كالن برق و انرژي و

 

 تعيين مرتبه جمعي بودن متغيرهاي الگو -4-2-2

بودن متغيرهاي نخستين مرحله، تعيين مرتبه جمعي       

الگو به منظور بررسي و اطمينان از عدم بروز رگرسيون 

بودن متغيرها  كاذب است. به اين منظور، بايد درجه جمعي

را بررسي نماييم و مشخص كنيم كه آيا رابطه پايايي بين 

، رضايي )صفارزادهو وجود دارديا نهمتغيرهاي الگ

ترين آزمونها در از مرسوم(. 1386و  بازدارو  ارجرودي

است  (ADF) 2فولر تعميم يافته -اين زمينه، آزمون ديكي

𝑌tكه نتايج خروجي آزمون فوق براي متغيرهاي
𝐼𝑡 و 0

𝑌𝑡
و  

𝐿t
𝐸tو 0

𝑍tو0
 نشان داده شده است. 1جدول شماره  در 0

 

مرتبه جمعي بودن متغيرهاي مورد استفاده در تعيين  -1جدول

 الگو

 متغير
آماره ديكي 

 فولر

كينون در آماره مك

 درصد 95سطح 

مرتبه 

 بودنجمع

Y 19/3- 96/2- I(1) 

It
Yt

 13/7- 96/2- I(1) 

L 39/3- 96/2- I(1) 

E 11/4- 96/2- I(1) 

Z 48/4- 96/2- I(1) 

 

هم جمع از  ، تمامي متغيرها1براساس نتايج جدول     

درجه يك بوده و به كارگيري روش يوهانسن تأييد 

 شود.مي

 

 هاي بهينهتعيين ساختار الگو و تعداد وقفه-4-2-3

قدم دوم در برآورد الگوي مورد نظر، مشخص كردن      

هايي است كه بايد در الگو وارد شوند تا بتوان طول وقفه

اطمينان حاصل كرد كه جمالت خطا، خصوصيات 

كالسيك را دارا هستند و به عبارت ديگر همبستگي پياپي 

نداشته، داراي توزيع نرمال با ميانگين صفر و واريانس 

2  بوده و مستقل از يكديگر توزيع شده است. بدين

منظور الگوي خود توضيح برداري متناظر با الگوي مورد 

كنيم. قبل از برآورد الگو، الزم است در نظر را برآورد مي

هاي موجود در الگو حدسي مورد حداكثر طول وقفه

 (.1386و رضايي ارجرودي و بازدار  ،)صفارزادهبزنيم

گيريم. تا پس از برآورد الگوي ه در نظر ميوقف 3تعداد 

برداري، تعداد وقفه مناسب براساس ضوابط خود توضيح

برداري مورد برآورد آماري تعيين شود. الگوي خود توضيح

𝑌tشامل متغيرهاي
𝐼𝑡وو 0

𝑌𝑡
𝐿tو  

𝐸tو 0
𝑍tو0

است. نتايج  0

 ارائه شده است. 2خروجي اين آزمون در جدول شماره 

 

 نتايج آزمون تعيين تعداد وقفه – 2جدول  

order SBC3 AIC4 LL 

3 33/17 51/64 51/89 

2 22/15 68/46 68/96 

1 66/35 39/51 39/76 

0 53/60 53/60 53/60 

 

و همين  AIC، معيار 2 شماره با توجه به نتايج جدول     

 داند.وقفه را مناسب مي دو  SBCطور معيار 
 

بردارهاي هم انباشته و انتخاب الگوي تعيين تعداد  -4-2-4

 مناسب

در اين مرحله، دو سئوال مطرح است. اول اينكه، تعداد      

بردارهاي انباشته الگو چند است و دوم آنكه، آيا عرض از 

مبدأ و روند را در اين الگو بگنجانيم يا خير. يوهانسن 

توان به هر دو روشي را پيشنهاد كرده است كه در آن مي

ياد شده به طور هم زمان پاسخ داد. در واقع در  سؤال

روش او، در مورد لزوم وارد كردن عرض از مبدأ و متغير 

روند و تعداد بردارهاي هم انباشته به طور همزمان 

شود. روش او بدين صورت است كه ابتدا، گيري ميتصميم

هر پنج الگوي مختلف از نظر داشتن عرض از مبدأ و روند 

كنيم. پس از برآورد اين الگوها، ابتدا، فرض را برآورد مي

وجود صفر بردار هم انباشته را در آنها به ترتيب از 

( تا نامقيدترين حالت )حالت 1مقيدترين حالت )حالت 



كنيم. حالت اول، بر عدم وجود عرض از ( آزمون مي5

مبدأ و روند در كوتاه مدت و بلندمدت داللت داشته و 

ماني درجه دوم و وجود هميشگي حالت پنجم، بر روند ز

يك رشد فزاينده يا كاهنده براي متغير اقتصادي داللت 

دارد. اين دو حالت در آمارهاي اقتصادي بسيار غير 

توان اين دو الگو را در نظر نگرفت و سه اند و ميمتحمل

 الگوي ديگر را مورد برآورد قرار داد.

مون اثر و هاي آزاگر براساس مقادير بحراني آماره     

حداكثر مقدار ويژه اين فرض رد شد، اين بار فرض وجود 

يك بردار هم انباشتگي را باز هم، از مقيدترين حالت تا 

كنيم. اين آزمون را براي نامقيدترين حالت آزمون مي

دهيم در نهايت، وقتي متوقف هاي باالتر انجام ميرتبه

ارزاده )صفشويم كه فرضيه صفر مورد پذيرش قرار گيردمي

نتايج تعيين تعداد  3جدول شماره  (. 1386و ديگران و 

بردار هم انباشته و تعيين الگوي مطلوب با استفاده از آماره 

)(اثر trace  و آماره حداكثر مقدار ويژه)( max را نشان

 دهد.مي

به اين ترتيب، در تعيين الگوي هم انباشته با استفاده از      

روش يوهانسن، حالت دوم انتخاب و براساس آن يك 

با حاصل .آيدبردار هم انباشه بين متغيرهاي الگو بدست مي

بدست آمده  6شدن يك بردار هم انباشتگي، معادله شماره 

 است . 

𝑌t
0 = 0.004 + 0.213

𝐼𝑡

𝑌𝑡
+ 0.389𝐿𝑡

0 +

0.157𝐸𝑡
0 + 0.383𝑍𝑡

0 − 0.0313𝐷 (6  )                 

                             
شود، در مالحظه مي 6همانطوري كه از معادله شماره     

-نسبت سرمايهرابطه برآورد شده يك درصد افزايش در 

اي بر توليد ونقل جادهشده در بخش حملگذاريهاي انجام

رفتن نرخ رشد ارزش موجب باال آن بخشناخالص داخلي 

درصد خواهد شد.  213/0افزوده اين بخش به ميزان 

ونقل حملافزايش نرخ رشد نيروي كار شاغل در بخش 

موجب باالرفتن رشد ارزش افزوده اين بخش به اي جاده

درصد خواهد شد. شاخص افزايش مصرف  389/0ميزان 

اي اثر مثبتي بر رشد ونقل جادهدر بخش حملانرژي 

به اين اي كشور دارد، ونقل جادهزوده بخش حملارزش اف

در بخش معنا كه افزايش يك درصد در مصرف انرژي 

 كشور موجب افزايش نرخ رشد ارزش  ايونقل جادهحمل

 

)(نتايج تعيين تعداد بردار هم انباشته و تعيين الگوي مطلوب با استفاده از آماره اثر -3جدول trace  و آماره حداكثر مقدار ويژه)( max 

 1Hفرضيه  IIالگوي  IIIالگوي  IVالگوي  IIالگوي  IIIالگوي  IVالگوي 
فرضيه 

0H 

)( trace )( max   

56/156 

(85/115) 

06/141 

(87/95) 

34/143 

(56/102) 

45/76 

(61/43) 

23/73 

(83/39) 

44/73 

(53/40) 
r > = 1 r  = 0 

11/80 

(17/87) 

83/67 

(49/70) 

90/69 

(98/75) 

59/25 

(86/37) 

42/23 

(64/33) 

96/23 

(40/34) 
r > = 2 r < = 1 

52/54 

(00/63) 

41/44 

(88/48) 

94/45 

(48/53) 

32/23 

(79/31) 

12/17 

(42/27) 

15/17 

(27/28) 
r > = 3 r < = 2 

20/31 

(34/42) 

29/27 

(54/31) 

79/28 

(87/34) 

15/16 

(42/25) 

20/13 

(12/21) 

33/13 

(04/22) 
r < =4  r < = 3 

06/15 

(77/25) 

10/14 

(86/17) 

46/15 

(18/20) 

30/12 

(22/19) 

60/11 

(88/14) 

65/11 

(87/15) 
r < = 5 r < = 4 

 

 درصد مي باشند. 95هاي آزمون اثر و حداكثر مقدار ويژه در سطح اطمينان بحراني آماره اعداد داخل پرانتز مقادير



 

درصد خواهد شد.  157/0افزوده اين بخش به ميزان 

همچنين افزايش صادرات نفت خام نيز موجب افزايش 

خواهد  ايجادهونقل نرخ رشد ارزش افزوده بخش حمل

شد كه موجب باالرفتن رشد ارزش افزوده اين بخش به 

درصد خواهد شد. عالمت بدست آمده براي  383/0ميزان 

متغير مجازي جن  نيز مطابق انتظار است چون جن  

اي شده و در ونقل جادهموجب تخريب زيرساختهاي حمل

اي را به دنبال ونقل جادهنهايت كاهش رشد بخش حمل

 خواهد داشت.
 

 گيري  نتيجه -5
گذاري بر رشد اقتصادي بخش تأثير سرمايهدر اين مقاله 

اي ايران با استفاده از مدل رشد ونقل جادهحمل

با استفاده از الگوي خودرگرسيون برداري و نئوكالسيك 

تخمين زده شده است.  Eviews و  Microfit هاينرم افزار

در رابطه برآورد نتايج ناشي از تخمين حاكي از آن است 

-گذاريهاي انجامنسبت سرمايهشده يك درصد افزايش در 

اي بر توليد ناخالص داخلي ونقل جادهشده در بخش حمل

اين ارزش افزوده  موجب باالرفتن نرخ رشد آن بخش

درصد خواهد شد. افزايش نرخ  213/0بخش به ميزان 

موجب اي ونقل جادهحملرشد نيروي كار شاغل در بخش 

 389/0رفتن رشد ارزش افزوده اين بخش به ميزان باال

در درصد خواهد شد. شاخص افزايش مصرف انرژي 

اي اثر مثبتي بر رشد ارزش افزوده ونقل جادهبخش حمل

به اين معنا كه اي كشور دارد، ونقل جادهبخش حمل

ونقل در بخش حملافزايش يك درصد در مصرف انرژي 

رشد ارزش افزوده اين  كشور موجب افزايش نرخ ايجاده

درصد خواهد شد. همچنين  157/0بخش به ميزان 

افزايش صادرات نفت خام نيز موجب افزايش نرخ رشد 

خواهد شد كه  ايجادهونقل ارزش افزوده بخش حمل

موجب باالرفتن رشد ارزش افزوده اين بخش به ميزان 

درصد خواهد شد. عالمت بدست آمده براي متغير  383/0

  نيز مطابق انتظار است چون جن  موجب مجازي جن

ونقل شده و در نهايت كاهش تخريب زيرساختهاي حمل

 .ونقل را به دنبال خواهد داشترشد بخش حمل
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ABSTRACT 

Road transport as one of the factors of affecting economic, Displacement of goods and 

passengers, areas of access to facilities and national welfare increases and Investment in this 

sector as a key factor, determining a critical role in the road transport sector is growing. 

Therefore, the transitional capital of the department of road transport and the changes is 

important in this section and Understanding of the quantitative and qualitative, decision-

making and planning in the road transport sector in the macro and micro levels, is important. 

The objective of this paper is analysis of investment on economic growth in Iran's road 

transport sector for this purpose, the criteria used Incremental capital output ratio and 

explaining for road transport sector in the period 1389-1353, Incremental capital output ratio 

is calculated. The neoclassical growth model, investigated the effect of investment on 

economic growth in Iran's road transport sector. 

According to the research findings, if a percent Increase the investments made in the road 

transport sector on GDP, the value added rate will grow % 0.213 and increasing in rates of 

labor growth in Road Transportation will result in increased growth rate of value added in 

road transport to 0.389. Also, a percent increase of energy consumption in road transport and 

export of crude oil Road transport sector's growth rate increased of 0.157 and 0.383percent & 

Dummy variable for war period has a negative effect. 

 

Keywords: Investment, Economic Growth, Road Transportation, Neoclassical Growth 

Model   
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