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  يا جاده ونقل حملبخش  افزوده ارزش بر )ليس(يعيطب ياياثرات بال يبررس

 مقاله پژوهشي

   ايران تهران، ،مركز تحقيقات راه مسكن و شهرسازي، دانش آموخته كارشناسي ارشد ، *مهدي صابري زاده

  ايران تهران، اقتصاد و حسابداري، دانشگاه آزاد اسالمي،عليرضا دقيقي اصلي، استاديار، دانشكده 
  m.saberizadeh@bhrc.ac.ir پست الكترونيكي نويسنده مسئول:*

  05/02/98پذيرش:  -4/08/97دريافت: 

 337- 346صفحه

  
  چكيده

 مطلوب، كارايي عدم يا نقص باوجود و بوده مناسب ونقل حمل زمينه وجود كشورها اقتصادي توسعه اصلي هاي شاخص از يكي

 ونقل حمل اصلي بخش زير عنوان به اي جاده بخش چراكه بود نخواهد پذير امكان توسعه و رشد ،هرگونهاي جاده شبكه در خصوصاً

 توليد از اي جاده بخش سهم بعالوه. است داده تشكيل را ونقل حمل بخش كل درصد 90 از بيش همواره و شود مي محسوب

. ونقل حمل بخش كل افزوده ارزش درصد 90 حدود يعني اين كه است بوده درصد 7 حدود اخير هاي سال در ملي ناخالص

- 1361 زماني دوره در داده رخ هاي سيل موردي صورت به و طبيعي بالياي تأثير كه است شده سعي پژوهش اين در رو ازاين

 رابطه بررسي فرضيه اين تحقيق.گيرد قرار موردبررسي بخش اين اقتصادي رشد بر آن اثرات و كشور هاي جاده در1390

و براي بررسي رابطه مذكور از كه به اين منظور  ستا اي جاده ونقل حمل بخش افزوده ارزش و طبيعي بالياي بين داري معني

1 مدل
ols  2 افزار نرمو

Eviews اقتصادي طبيعي و رشد بالياي بين معكوس رابطه از حاكي آمده دست به است. نتايج شده استفاده 

 اين است بيانگر و ستا دار معني درصد 5 سطح در كه است گرديده )ظاهر- 03/0( منفي صورت به مدل در آن ضريب و است

 و رشد طبيعي بالياي بين دار معني ارتباط كه دهد مي نشان نتايج لذا. يابد مي كاهش كشور اقتصادي رشد باليا وقوع افزايش با كه

  .دارد وجود اقتصادي

  

  حداقل مربعات معمولي مدل اقتصادي،سيل، رشد طبيعي، بالياي: كليدي هاي واژه

  

  مقدمه -1

بااليي در برابر خطر  نسبتاًپذيري  كشور از آسيب يا جادهشبكه 

هرگونه خسارت بر اين  رو ينازابالقوه سيل برخوردار است.

متغيرهاي اقتصادي را تحت  بلندمدتو  مدت كوتاهبخش در 

بالياي طبيعي و اثرات ناشي از آن  يطوركل به. دهد يمقرار  يرتأث

،اقتصاد اين بخش را  يا جاده ونقل حملبر روي سيستم 

كندو اثرات اين تغييرات با توجه به  ييرميتغدستخوش 

 و ميزان خسارات براي هر بخش متفاوت است. طبق ها شاخصه

 تنوع ازنظر و بوده دنيا بالخيز كشور 10 جزء ايران منتشره، آمار

 شود يم محسوب كشورها اولين جزء طبيعي حوادث بروز

 سوانح 41 تعداد از كشور جغرافيايي وضعيت به توجه با چراكه

 نوع 31 از بيش وقوع احتمال دنيا، در شده داده تشخيص طبيعي

 پتانسيل بيشترين داراي ها يالبس و دارد وجود كشور در آن

 كه يطور به شوند يم محسوب جهان در طبيعي بالياي خسارات

 به را طبيعي بالياي خسارات كل سوم يك از بيش ها يالبس

 آسيا قاره در افراد اين% 90 از بيش كه دهند يم اختصاص خود

 امروزه طرفي از. )1390(جهانگرد،اسفنديار,  كنند يم زندگي

 نقاط كننده متصل عامل ينتر مهم عنوان به ونقل حمل نقش

 نبوده پوشيده كس يچه بر يو اجتماع سياسي و مراكز اقتصادي

 خطرپذيري كاهش خدمات ارائه در كه اهميتي به توجه با و

 همچنين.نمايد يم ضروري حوزه اين به تر واضح ،توجه دارد
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 نشان كشور در گذشته طبيعي سوانح بررسي آن، بر عالوه

 و مالي هاي هزينه دهد، مي رخ اي سانحه كه بار هر دهد مي

 كليه آوري باز و بازسازي صرف گذشته از تر هنگفت اقتصادي

 به هاي خسارت كليه جبران و حياتي هاي شريان ها، زيرساخت

 گرديده منجر اخير يها دهه در كه يا گونه به.شود مي آمده بار

 و بحران مديريت كاهش طرح ساالنه اعتبارات از% 70 كه است

 سيل از ناشي خسارات جبران صرف يرمترقبهغ حوادث ستاد

 تلفات آمدن وارد ضمن فراوان اقتصادي خسارات وجود گردد

 ها شركت ،از افراد خيلي اقتصادي معيشت كه آنجايي واژ جاني

 بررسي لذا .هست ونقل حمل  سيستم كارايي به وابسته كشور و

 اقتصادي رشد روي بر مربوطه يها خسارت و سيل اثرات

با توجه به تمركز اين تحقيق بر . هست ضروري يا جادهبخش 

 يها سيلاست كه  ،موضوع مهم اين يا جاده ونقل حملبخش 

،تا چه ميزان  جاگذاشتهبر  هاي يبآسبه وقوع پيوسته و 

 متأثررا  يا جاده ونقل حملبخش  افزوده ارزش توانند يم

در اين زمينه   يا مطالعهچنين  تاكنونالزم به ذكر است نمايند.

 مقدمه، بيان از پس مقاله اين در صورت نپذيرفته است.

ارائه و  كشور خارج و داخل در گرفته صورت پيشين مطالعات

بخش  افزوده ارزشسپس به وضعيت خسارات وقوع سيل و 

مباني نظري و مدل است.در مرحله بعد  شده پرداخته يا جاده

با متغيرهاي مدل و سپس  قرارگرفته يموردبررسمربوطه 

 آزمون مورد اقتصادسنجي يها مدلو  افزار نرماستفاده از 

  .است گرديده ارائه نتايج ،يتدرنها و قرارگرفته

  

  پيشينه تحقيق-2
طبيعي و عنوان بالياي با  )2014( 3و والكس كالمپ- - 1

 وتحليل تجزيهاين مقاله با به كار بردن يك - رشد اقتصادي

 واقعي اثركه بالياي طبيعي يك  گيرد ميرگرسيوني نتيجه 

منفي بر روي رشد اقتصادي دارد كه در طول دوره 

شدت باليا و  حال بااين. يابد ميما افزايش  وتحليل تجزيه

خاص  رطو بهنمونه كشورهاي مورداستفاده تفاوت دارند و 

معلوم است كه بالياي آب و هوايي در كشورهاي 

بر روي رشد  توجهي قابل، تأثير نامطلوب توسعه درحال

  )Klomp, 2014(اقتصادي دارد. 

بالياي «تحت عنوان اي مقالهدر  )2012( 4لوآيزا و همكاران- 2

اثرات بالياي طبيعي » طبيعي و رشد: فراتر رفتن از ميانگين

سه ديدگاه .  كند ميبررسي جداگانه  طور بهروي رشد را 

) اثرگذاري باليا بر 1از:  اند عبارتكه  شود ميعمده حاصل 

روي رشد هميشه منفي نيست و با تأثيرات در طي انواع 

)گرچه 2اقتصادي متفاوت است.  هاي بخشحوادث و 

يك اثر رشد مثبت در بعضي  تواند ميحوادث در حد متوسط 

 گونه اينمورد حوادث شديد  داشته باشد اما در ها بخش

نسبت به  توسعه درحال)رشد در كشورهاي 3نيست. 

با حساسيت بيشتري در برابر بالياي  يافته توسعهكشورهاي 

  )Loayza, 2012( .تطبيعي همراه اس

  

  

  

 

شكنندگي مالي و « تحت عنوان اي مقالهدر  )2014( كالمپ- 3

كشور در  160بيش از  هاي دادهبا استفاده از » بالياي طبيعي

به بررسي اثر بالياي طبيعي در  1997- 2010دوره زماني 

 هاي بانكپرداخت بدهي و قصور  عدم روي برمقياس بزرگ 

كه حوادث  دهد مي. نتايج حاصل نشان پردازد ميتجاري 

براي نقدينگي است؛ عالوه بر  توجه قابلطبيعي يك تهديد 

و دامنه فاجعه، مقررات مالي  اندازه بهاين تأثير بالياي طبيعي 

سخت و نظارت و سطح مالي و توسعه اقتصادي يك كشور 

   .خاص بستگي دارد

اس مطالعه اسكيدمور و بر اس )2010( 5كيم- 4

و استفاده از چارچوب  2004- 1990براي دوره )2002تويا(

كه تجمع سرمايه انساني و توسعه  دارد ميمدل سولو بيان 

حاصل از فجايع مسيرهاي اصلي هستند كه از طريق  فناوري

همبستگي مثبتي  گذارند تأثيرميفجايع بر رشد اقتصادي  ها آن

 .بين رشد اقتصادي بلندمدت و فراواني فجايع وجود دارد

)Klomp j. , 2014( 

اثر باليا بر رشد توليد در ويتنام  )٢٠١٠( 6مونوي و بنگ - 5

با استفاده از اطالعات استاني  ها آنرا موردبررسي قرارداد. 

باند اثرات باليا بر  -براي صنايع اوليه و ثانويه و روش بالندل

تأثير كمتري بر رشد  تر كشندهاقتصاد را تخمين زدند. بالياي 

 اند شدهو سرمايه  داشتند ولي باليايي كه باعث خرابي اموال

را تقويت نمودند. همچنين باليا اثرات  مدت كوتاهاثرات 

دليل  توان ميمتفاوتي در مناطق جغرافيايي بر توليد داشتند و 

 ,Noy( .دانست آن را چگونگي جابجايي با مركز ويتنام

2009(  
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راهكارهاي جبران  اي مطالعه)، در 1381موسي كاظمي( - 6

حوادث طبيعي در ايران و جهان را بررسي كرده  هاي خسارت

مبتني بر مديريت بحران  هاي روشو معتقد است كه اتخاذ 

اثربخش  تنهايي بهناشي از حوادث  هاي خسارتبراي جبران 

را به كار گرفت.  ها سياستاز  اي مجموعهنيستند، بلكه بايد 

ادث طبيعي و تبديل همگاني حو اي بيمهارائه پوشش 

ناشي از حوادث طبيعي در كشور بر مبناي  هاي خسارت

بيمه  هاي شركتاقتصادي، براي افزايش تمايل  اي شاخصه

براي مشاركت در قبول ريسك حوادث طبيعي، ازجمله اين 

بروز يك بال در ابعاد ملي ضمن ايجاد  .هست ها سياست

يكره اقتصاد جاني، دو ضربه مهلك بر پ ناپذير جبرانخسارات 

. يكي لطمه مستقيمي كه به ثروت و كند مييك كشور وارد 

ملي از  هاي تالشملي و ديگري انحراف منابع و  هاي دارايي

روند توسعه و دستيابي به استانداردهاي معمول زندگي كه 

فاجعه انجام  بار زيانجبران خسارت و ترميم اثرات  منظور به

رش صحيح و ضرورت . بنابراين لزوم ايجاد نگگيرد مي

 پيش را باليا مديريت درزمينةجامع و استراتژيك  ريزي برنامه

) 1385(طبيبي و جهانگيري. سازد مي خاطرنشان پيش از

را هدايت اقتصاد  رابطهاين  در راهبردها از برخي

به سمت اقتصاد چند محصولي در مناطق  محصولي تك

اقتصادي مقاوم در برابر باليا  هاي فعاليتو توسعه  پذير سيبآ

   .دانند ميدر مناطق در معرض خطر 

) تأثير بالياي طبيعي بر توليد 1387صادقي و امامقلي پور(- 7

. به اين اند نمودهناخالص داخلي غيرنفتي در ايران را بررسي 

توزيعي را در  هاي وقفهروش خود رگرسيوني با  ها آنمنظور 

. نتايج برآوردهاي اند فتهگربه كار  83-1338دوره زماني

و بلندمدت تأثير منفي اين باليا بر اقتصاد  مدت كوتاهالگوهاي 

شكل بين ميزان خسارات بالياي طبيعي و توليد  Uو ارتباط

(صادقي،حسين,  .دهد ميناخالص داخلي غيرنفتي را نشان 

1387(  

تحت عنوان  اي مقالهدر  )2012اصغري و همكاران ( - 8

پاكستان،  2010پس از سيل  وكارها كسبترميم باليا و دوام 

كوچك و  وكارهاي كسببه بررسي اثرات اين سيل بر روي 

. پردازد ميكه بر بازيابي باليا تأثير گذاشتند  خريدهايي برگ

شش ماه پس  وكارها كسبدرصد  90كه  دهد مينشان  ها يافته

 75در حدود  ها آن؛ اما اكثريت وندش مياز سيل از سر گرفته 

 22درصد بازيان همراه بودند و تنها تعداد كمي در حدود 

درصد در همان سطح قبلي و يا در وضعيت بهتري قرار 

از  خريدهايي برگ كهداشتند. از سوي ديگر بايد عنوان نمود 

فروش، تجربه حوادث گذشته،  ي ماهانهقبيل ميانگين 

 هاي جويي صرفه، ونقل حملبه  وابستگي به آب، وابستگي

 هاي آيتم، آسيب به وكار كسبشخصي، آسيب به تأسيسات 

موجودي، شناخت  ي زنجيره ريختگي درهمموجودي، 

ترميم، خانواده و حمايت دوستان، مشاركت  هاي اولويت

 ترميم زمانكاركنان و مشاركت در بازيابي اثرات مهمي بر 

دولتي  هاي حمايت مقررداشتنكه  دهد ميداشتند. نتايج نشان 

سرعت، كيفيت و پايداري بازيابي  تواند ميو غيردولتي 

  .كوچك را باال ببرد وكارهاي كسببالياي 

 

  و تصريح مدل مباني نظري-3

  خسارات وقوع سيالب در ايران وضعيتبررسي 1- 3

 بين كشور اي سيل در شبكه جاده از خسارات ناشي آمار

 يك با. است شده زير ارائه نمودار در 1390 تا 1361 هاي سيل

ميزان خسارات  كه رسيد نتيجه اين به توان مي اجمالي نگاه

صورت نوساني  اي به ونقل جاده بر سيستم حمل ناشي از سيل

معمولي و  داراي روندي 1369تا1361هاي ابتدا از سيل است .

هاي  ونوسانات خاصي در بروز خسارت است بوده نرمال

ميليارد ريالي  80000خسارات  شود. اما سيل مشاهده نمي

 ماسوله و قم در-نكا ، گيالن  - مازندران  هاي وارد براثر سيل

ميزان  سپس كرد.و روند صعودي را تجربه يك 1370 سال

در سال .است شده ماليم مواجه نزولي روند خسارات با يك

 ميليارد ريالي براثر سيل بهشهر،كوه 85000با برآورد 1374

دشت لرستان و ايالم،كردستان و خراسان شمالي ميزان 

فزوني يافته ولي شدت  هاي كشور خسارت وارده بر جاده

  نبوده است.  1371هاي  اندازه سيل نوسان آن به

هاي  خسارات سيل در استان1378و  1377مجدداً در سال 

زنجان،فارس ،آذربايجان شرقي،سيستان و بلوچستان،گيالن و 

 205000بر  با افزايش چشمگيري مواجه شده و بالغ اردبيل

هاي  ر سيلريال بوده است و پس از يك كاهش خسارات د

داراي روند صعودي  1383مجدداً از سال  1382تا 1379
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بيشترين خسارت  84صورت فزاينده بوده است و در سال  به

هاي خراسان شمالي و  براثر سيل وارده در استان

جنوبي،اصفهان ،آذربايجان غربي،گيالن و اردبيل به وقوع 

ر سيل د نيز ميزان خسارت ناشي از 87پيوسته است. در سال 

هاي لرستان،مازندران ،آذربايجان غربي ،گيالن،كرمانشاه  استان

با ميليارد ريال برآورد گرديده است.80250و اردبيل به ميزان 

شده آخرين اطالعات   هاي انجام توجه به بررسي

بوده و اين اطالعات  1390هاي سيل مربوط به سال  خسارت

  .          متمركز وجود ندارد صورت به

  )1361-1390اي ( بررسي خسارات ناشي از سيل در شبكه  جاده .1نمودار                                              

  
  مĤخذ  آرشيو آماري سازمان مديريت بحران و سازمان راهداري         

نمودار  ابتدايي قسمت دهد مي نشان فوق شكل همانطوركه

و همچنين 1378و همچنين سال 1369-71هاي  يعني سيل

 ديگر هاي بخش به نسبت بيشتري فراواني داراي84-1383

 داده هاي رخ سيل حوادث بيشتر تعداد بيانگر كه است نمودار

كه اوج خسارات  است ذكر به الزم. است ها اين سال در

داده است كه جاي  ساله رخ 13در يك دوره حدود مربوطه 

  بسي تأمل دارد.

  

  اي در ايران افزوده بخش جاده ارزش بررسي وضعيت2- 3

اي طي  ونقل جاده افزوده بخش حمل در شكل زير نيز ارزش

طور كه  همان.موردبررسي قرارگرفته است 1361- 1390دوره 

مشخص است اين شاخص داراي روندي صعودي و ماليم 

  شود . و هيچ نوساني در آن ديده نميبوده
  

  )1390) (ثابت سال 1361- 90اي ( جاده هافزوده شبك وضعيت ارزش .2نمودار 

  
  مركزي مĤخذ سايت بانك            

هاي ناشي از سيل و نمودار  با بررسي دو نمودار خسارت

شود  اي مشخص مي ونقل جاده افزوده بخش حمل ارزش

رود بعد از وقوع هر نوع  برخالف معمول كه انتظار مي

اي كاهش  بخش جاده افزوده خسارت ناشي از سيل ،ارزش

موجود بيانگر اين است كه بعد از وقوع يابد ولي آمار 

-1374- 1384هاي  هايي با نوسان باال مربوط به سيل سيل

كاهش  افزوده در آن سال و يا در سال بعد ،ارزش 1371

چشمگيري نداشته و با كاهش روند صعودي خود مجدداً 

صورت روند صعودي با شيب ماليم درآمده است. با  به

هايي كه  در سيلگردد  تر مشخص مي بررسي دقيق

هاي ناشي از سيل بيشتر بوده است روند صعودي  خسارت

هاي  صورت فزاينده نبوده است بلكه با افزايش خسارت به

كندي صورت پذيرفته  افزوده به سيل ،روند افزايش ارزش

  توان به موارد ذيل اشاره نمود. است. كه از داليل آن مي
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شگيري ،مقابله وجود نهادهاي مؤثر در راستاي آمادگي و پي �

  و بازسازي

ونقل  تخصيص بودجه مناسب عمراني براي بخش حمل �

  اي و افزايش ايمني جاده

  ها سازي آن خيز و حذف و يا ايمن شناسايي نقاط حادثه �

 نوآوري و پيشرفت فنّاوري در حوزه پيشگيري و آمادگي �

  

  مباني نظري3- 3

جهان  سرتاسرسيل و ساير بالياي طبيعي در  طوركلي به

اقتصاد كشورهاي مختلف در  چراكه استعنوان يك تهديد  به

برابر اين عوامل مصون نبوده و بالياي طبيعي يك عامل 

 درراه. شود ميمحسوب  كشورهاكاهنده براي رشد اقتصادي 

رسيدن به رشد اقتصادي الزم، توجه به برخي عوامل و 

دستيابي به معيارهاي  باهدفمربوطه  هاي خسارتكاهش 

رشد ،منجر به ارائه  بهبود وضعيت توليد و مناسب براي

 هاي مدلو ارائه  گيري شكلالگوهاي مناسب و موجب 

گوناگون براي رشد اقتصادي گرديده است . از طرفي با توجه 

 اي گستردهبه اهميت فراوان بالياي طبيعي در جهان،مطالعات 

مختلفي را  هاي روشدر اين خصوص انجام پذيرفته است و 

براي بررسي وضعيت وقوع بالياي طبيعي و رشد اقتصادي 

 ،تابع تحقيق اين در مورداستفاده مدل است. شده گرفتهدر نظر 

 و توليد عوامل كل وري بهره آن در كه است داگالس كاپ

 همچنين و اي جاده ونقل حمل بخش در شاغل انساني نيروي

 بخش در شده مانجا هاي گذاري سرمايه يا سرمايه موجودي

 و باشند مي ما اصلي متغيرهاي عنوان به اي جاده ونقل حمل

 جهت مربوطه معادله در نيز سيل اثرات يا طبيعي بالياي متغير

 مدل از استفاده و تحقيق اين.  است گرديده وارد برآورد

– اقتصادي رشد و طبيعي بالياي "پايه مقاله اساس بر مذكور

 رو ازاين.گردد مي انجام) 2014( والكس ،كالمپ" تحليل يك

  .است زير صورت به تحقيق اين در آزمون مورد مدل

)1(                          �� ��
�  	��

� ��
	
�
� = ��

  تصريح مدل 4- 3

مطالعات تجربي صورت گرفته، در اين تحقيق با استفاده از 

   بخش اقتصادي رشد و طبيعي بالياي بين جهت بررسي رابطه

  

  

اي كشور از مدل رشد نئوكالسيك جاده ونقل حمل

در اين تحقيق به  مورداستفادهاست. مبناي مدل  شده استفاده

  :استشرح ذيل 

)2(�� = �� . ��ℎ� , �� , �� 	�																																					 

                                                                                                                      
- معرف توليد ناخالص داخلي در بخش حمل ��كه در آن 

وري كل عوامل يا بهره فنّاوريپيشرفت  ��اي، ونقل جاده

نيروي كار در بخش  �ℎاي، ونقل جادهتوليد در بخش حمل

  ونقل موجودي سرمايه در بخش حمل ��اي، ونقل جادهحمل

  

  

ناشي از سيل است كه بر  هاي خسارت  ��اي ،   و جاده

نيز در اين تابع مبين   tگذارد.شد اقتصادي تأثير ميروي ر

مختلف است. با گرفتن ديفرانسيل كامل از طرفين  هاي سيل

  اين معادله خواهيم داشت:

)3(							��� = �. ��� +��.
��

�ℎ�
. �ℎ� +��.

��

���
. ��� +��.

��

���
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  خواهيم داشت:��) بر 2حال با تقسيم طرفين معادله(
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�� ازآنجاكه =
��

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

)6(		��
0 = ��

0
+∝

%�

��
+&ℎ�

0
+ '��																													

(   

                                                                                                    

��كه در آن:
(
- : رشد توليد ناخالص داخلي در بخش حمل 

  ايونقل جاده

:��
عوامل توليد در  وري كليا بهره يفنّاوررشد پيشرفت  )

  )1390(جهانگرد،اسفنديار,  ايونقل جادهبخش حمل

  : 
)�

��
ونقل شده در بخش حملانجام يها يگذار هيسرمانسبت 

(كياني،كامبيز,  آن بخشاي بر توليد ناخالص داخلي جاده

1388(  

:ℎ�
 ايونقل جادهرشد نيروي كار در بخش حمل )

  )1388(كياني،كامبيز, 

  

:��
ناشي از سيل است كه بر روي رشد  هاي خسارت )

گذارند و كشور تأثير مي ايونقل جادهبخش حملاقتصادي 

افزوده  ارزش  خصوصاًونقل كشور و  شبكه حمل ازآنجاكه

اي در تحوالت اقتصادي نقش عمده اي جادهونقل  بخش حمل

ناشي از بالياي طبيعي(  هاي خسارتدارد، در اين تحقيق از 

  است. شده استفادهسيل ) 

  

  

  

  

اثرات سيل بر ارزش افزوده بخش تخمين -4

    OLSبا استفاده از روش جاده اي 
حليل رگرسيوني ميزان تأثير در اين قسمت با استفاده از ت

ونقل  افزوده بخش حمل بر ارزش )سيل( بالياي طبيعي

گردد. در تحقيق حاضر روش حداقل برآورد مي اي جاده

  مؤثر) براي توضيح اثرات متغيرهاي  OLSمربعات معمولي(

  

  

  

به كار گرفته  اي جادهونقل  افزوده بخش حمل بر ارزش 

  ابتدا بعد از بررسي  موردبررسي هاي روشدر  اصوالً.شود مي

،الزم است عدم كاذب  اقتصادسنجيفروض كالسيك در 

قرار گيرند موردبررسيبرآورد شده  هاي مدلبودن 

  آزمون مانايي سري زماني متغيرهاي تحقيق 4-1

  مانايي آزمون ،از شود زده تخمين OLS مدل اينكه از قبل

 حاصل اطمينان متغيرها  پايايي عدم يا پايايي به نسبت

 فرض اين بر) OLS( معمولي مربعات حداقل روش. كنيم مي

. هستند پايا موردنظر زماني سري متغيرهاي كه است استوار

 اقتصاد در واقعي هاي ازسري بسياري كه است حالي در اين

 فولرآزمون ديكي  براي آزمون مانايي از بنابراين. نيستند چنين

است.در ابتدا آزمون ريشه واحد  شده استفادهتعميم يافته  

فولر تعميم يافته از متغيرهاي اصلي و بدون در نظر –ديكي 

كه نتايج آن در جدول زير نشان  گيرد ميگرفتن روند صورت 

   .است شده داده
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  سطح در)  ADF(8يافته تعميم فولر –ديكي واحد ريشه آزمون نتايج. 1 جدول

 

  

  

  

  

  

  

  

  

نتايج نشانگر آن است كه كليه متغيرها در سطح،مانا نيستند 

تواند متغيرها را مانا كند  همچنين روند زدايي متغيرها نيز نمي

كه دليلي بر تصادفي بودن روند در معادله رگرسيون ريشه 

  واحد دارد .
  

  تفاضل مرتبه يك در)  ADF( يافته تعميم فولر – ديكي واحد ريشه آزمون نتايج. 2 جدول 

  

  

  

  

  

  

كليه متغيرهاي  شود مي مالحظهكه طي جدول فوق  طور همان

فولر تعميم - موجود بر اساس مدل آزمون ريشه واحد ديكي

 توان مي طوركلي به. اند شدهتفاضل گيري مانا  بار يكيافته ، با 

اما با  باشند مينتيجه گرفت كه تمامي متغيرها در سطح  نامانا 

متغيرهاي  ديگر عبارت به. شوند ميتفاضل گيري مانا  بار يك

  . باشند مياز مرتبه يك  موجود انباشته

و  OLSبرآورد مدل با استفاده از روش -4-2

  تفسير نتايج آن

نتايج حاصل از برآورد مدل در پس از معرفي متغيرها، 

  براي ايران با استفاده از روش  1361- 1390دوره زماني 

  

ذيل ذكر گرديده ) در جدول OLSحداقل مربعات معمولي (

  است .

  

  

��
(

 ايونقل جادهرشد توليد ناخالص داخلي در بخش حمل:  

:��
وري كل عوامل توليد در يا بهره فّناوريرشد پيشرفت  )

  ايونقل جادهبخش حمل

  : 
)�

��
  )Kt شده در بخش انجام هاي گذاري سرمايه) نسبت

  اي بر توليد ناخالص داخلي آن بخشونقل جادهحمل

:ℎ�
  ايونقل جادهرشد نيروي كار در بخش حمل )

:��
  ناشي از سيل  هاي خسارت )

  

  سطح

  آماره

  مقادير بحراني

10/0  

  مقادير بحراني

05/0  

  مقادير بحراني

01/0  

  عدد

  شده محاسبه

  متغيرها

  Yt  9981/0  -30/4  -57/3  -22/3  نامانا

  At  9164/0  -30/4  -57/3  -22/3  نامانا

  Ht  1,0000  -30/4  -57/3  -22/3  نامانا

 Kt  0627/0  -30/4  -57/3  -22/3  نامانا

  Dt  8894/0  -18/1  -41/4  -24/3  نامانا

  سطح

  آماره

  مقادير بحراني

10/0  

  مقادير بحراني

05/0  

  مقادير بحراني

01/0  

  عدد

  شده محاسبه

  

  متغيرها

 Yt  0096/0  -32/4  -58/3  -22/3  مانا

 At  0078/0  -32/4  -58/3  -22/3  مانا

 Ht  0493/0  -32/4  -58/3  -22/3  مانا

 Kt  0000/0  -32/4  -58/3  -22/3  مانا

 Dt  0000/0  -41/4  -62/3  -24/3  مانا
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  OLSمدل بر اساس روش  برآورد از حاصل نتايج. 3جدول 

  متغير  مبدأضرايب عرض از   خطاي معيار  Tآماره  مانايي

0000/0  216374/9 -  638922/0  888548/5 -  C  

0012/0  882967/3  379954/0  475350/1  *+
  كل عوامل) يور بهره( ,

0000/0  20693/25  088680/0  235342/2  -+
  (نيروي انساني ) ,

0323/0  331605/2  004974/0  011597/0  ./

0/
  (سرمايه گذاري ) 

0226/0  507430/2  015539/0  038964/0 -  1+
  سيل) يها خسارت( ,

D.W  98/0 Rآماره = 19/1
2
  رگرسيوني هاي آماره  =

    =F(  7/156 Fاحتمال آماره(=  00/0

      

براي انجام آزمون مربوطه و رفع خطاهاي احتمالي   *  

(  ARمربوط به فروض كالسيك در اين آزمون از 

Autoregressive  با وقفه (و  3MA   )moving 

average  است. طي انجام  شده استفاده 3و  1 هاي وقفه) با

  .گردد ميزير ارائه  صورت بهنتايج آن  OLSآزمون 
 11/ )038/0-( +12/ 011/0  +1-/ 23/2 +1*/ 47/1=  Yt 

  

كه از نتايج مشخص است، ضرايب متغيرهاي  طور همان

آماري معنادار و مطابق با تئوري بوده و آماره  ازنظرمستقل ، 

F  از سوي ديگر كند ميمعناداري كل رگرسيون را تأييد .R2  

كه  دهد مينشان است   98/0 كه مدل  شده تعديلضريب 

نشان  R2قدرت توضيح دهندگي مدل مناسب است. مقدار 

كل عوامل  وري بهرهكه متغيرهاي مستقل يعني  دهد مي

ناشي  هاي خسارتتوليد،نيروي انساني ،موجودي سرمايه و 

درصد تغييرات  98/0 درمجموع اي جادهاز سيل در بخش 

را توضيح  اي جادهبخش  افزوده ارزش متغير وابسته يعني

 اين است كه ضرايب اكثر كننده بيان ميزان آماره  .دهد مي

 تك تك ديگر عبارتي بهاست.  قبول قابلانتخابي  متغيرهاي

   .باشند مي مؤثرمتغيرهاي مستقل انتخابي بر متغير وابسته 
كه بين  شود ميهمچنين با توجه به نتايج حاصله مالحظه 

افزوده بخش  كل عوامل توليد و ارزش وري بهرهمتغير 

وجود دارد كه اين  داري معنيرابطه مثبت و  اي جاده

كل  وري بهرهآن است كه با افزايش يك واحدي  دهنده نشان

 47/1 به ميزان اي جادهافزوده بخش  عوامل توليد ، ارزش

نيز  اي جاده. نيروي انساني بخش  كند ميدرصد افزايش پيدا 

افزوده به  درصد نشانگر افزايش ميزان ارزش 23/2با ضريب 

ازاي هر واحد افزايش در لگاريتم نيروي انساني بخش 

است كه حاكي از اين است كه با رشد نيروي انساني  اي جاده

به ميزان  يا جادهافزوده بخش  به ميزان يك واحد، ارزش

واحد افزايش خواهد يافت. همچنين موجودي سرمايه  23/2

افزوده بخش  و ارزش) 011/0(با ضريب   اي جادهبخش 

يك رابطه مثبت وجود دارد يعني با افزايش يك  اي جاده

افزوده  ميزان ارزش ، اي جادهواحدي موجودي سرمايه بخش 

 .درصد افزايش خواهد يافت  011/0اين بخش به ميزان 

ناشي  هاي خسارت)لگاريتم -0/03(از ضريب منفي  درنهايت

دريافت كه اين متغير با  توان مي اي جادهاز سيل در بخش 

معكوس دارد.يعني  اي رابطه اي جادهافزوده بخش  ميزان ارزش

به  اي جاده ونقل حملناشي از سيل در بخش  هاي خسارت

 0/03اين بخش را به ميزان  افزوده ارزشميزان يك واحد ،

با نمودار رسم شده  دقيقاً.نتايج حاصله  دهد ميدرصد كاهش 

 تأثيرات چراكه كند ميصدق  اي جادهبخش  افزوده ارزشبراي 

 - 0/03به ميزان  افزوده ارزشسيل بر روي  هاي خسارت

  .شود مي افزوده ارزشباعث كندي حركت صعودي 

 

  واريانس عدم ناهمساني -4-3
 واريانس افزايش به منجر واريانس ناهمساني مشكالت  

 واريانس طرفي از و شود مي مبدأ از عرض برآوردي ضرايب

 و دهد مي قرار تأثير تحت را برآوردي مستقل متغيرهاي ساير

 الزم كارايي از برآوردي تخمين كه شود مي اين به منجر

 پسماندها واريانس ناهمساني بررسي جهت .نباشد برخوردار

 كه است قرارگرفته مورداستفاده وايت و گلجسر آزمون دو

 ترتيب زير به جداول در Eviews افزار نرم خروجي نتايج

  است. شده منعكس وايت و گلجسر آزمون براي
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  ناهمسانينتايج آزمون گلجسر جهت تشخيص واريانس . 4جدول 

  
  ناهمسانينتايج آزمون وايت جهت تشخيص واريانس  .5جدول 

  
پسماندهاي مدل  كه است آن بيانگر باال آزمون دو نتايج

  .باشند ميهمسان  هاي واريانسبرازش شده داراي 

ضرايب برآوردي مدل از كارايي الزم برخوردار  بنابراين

  هستند.

 

  يخودهمبستگعدم  -4-4
 در خودهمبستگي وجود ،اقتصادسنجي مباحث اساس بر  

   و معيار خطاهاي از غلطي هاي تخمين به منجر پسماندها

  

  

  

 معادله ضرايب براي آماري نادرست هاي استنباط رنتيجهد

 آزمون از استفاده با خطايي چنين از اجتناب براي. گردد مي

 نتايج. پردازيم مي مسئله اين بررسي به گادفري - بروش

  .است مشاهده قابلزير  جدول در گادفري -بروش آزمون

  خودهمبستگيگادفري جهت تشخيص عدم -نتايج آزمون بروش .6جدول 

  

  

  
در آزمون 

با  خودهمبستگي، فرضيه صفر مبني بر عدم وجود شده انجام

كه  شده پذيرفتهتوجه به ارزش احتمال موجود در جدول 

  .استبيانگر عدم خودهمبستگي در پسماندهاي معادله 
 

 

  يخط همعدم وجود  -4-5
 صورت مدل مستقل متغيرهاي بين معموالً خطي هم پديده

   هم( حاد نوع از متغيرها بين خطي هم چنانچه و پذيرد مي

 اما نيست؛ پذير امكان ضرايب تخمين باشد،) كامل خطي

   - واريانس بزرگي باشد، ناقص نوع از خطي هم كه درصورتي

  

 معنادار غير هاي نسبت و تر عريض اعتماد فواصل ،كوواريانس

t وجود يا عدم  راههاييكي از  .بود خواهيم شاهد را

نزديك بودن ضرايب همبستگي به عدد يك  خطي هموجود

 وجود عدم ، مدل برآوردي نتايج به توجه با بنابراين است.

   است . استنباط قابل مدل متغيرهاي بين خطي هم

  

  ها فرضيهنتايج آزمون -4-6
در آزمون فرضيات اين تحقيق در ارتباط با رابطه بين    

آزمون  و خسارات ناشي از سيل ، اي جادهافزوده بخش  ارزش

 هاي خسارت داري معنيكه بررسي رابطه  موردبررسيفرضيه 

. زيرا  است تائيدبود مورد  اي جادهافزوده بخش  سيل و ارزش

اين پژوهش ، رابطه بين  هاي يافتهبا توجه به نتايج حاصل از 

 اي رابطهو خسارات ناشي از سيل  اي جادهافزوده بخش  ارزش

سيل به يك  هاي خسارتبعد از رسيدن  چراكه استمعكوس 

افزوده ارتباط منفي خود را آغاز  سطح حداكثري، ارزش

صعودي  درروند، كندي صورت بهو يا خود را  كند مي

 تر ساده.به بيان  دهد مينشان  اي جادهافزوده بخش  ارزش

سيل افزايش  هاي خسارتگفت به هر ميزان كه  توان مي

صعودي  درروندابتدا كندي  اي جادهبخش افزوده  يابد،ارزش

افزوده  ،ارزش ها خسارترا تجربه كرده و با شديدتر شدن 

توجه به اينكه در  روند نزولي در پيش داشته باشد.با تواند مي

كه از بيشترين ميزان   OLSاين مطالعه براي برآورد از روش 
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است لذا اين فرضيه  شده استفاده استبرخوردار  تأثيرگذاري

اين پژوهش  وتحليل تجزيهحقيق با توجه به نتايج حاصل از ت

  است . قرارگرفته تائيدمورد 

   گيري نتيجه -5
 در تحقيق پيش رو ضمن توجه به مباني تئوريكي و  

 تأثيرتالش گرديد كه  گرفته در اين زمينه، صورت مطالعات

 بر مؤثر اقتصادي متغيرهاي ساير سيل و هاي خسارت

 قرار بررسي مورد اي جاده ونقل حملبخش  افزوده ارزش

سيل  هاي خسارت نظري مباني از استفاده با تحقيق اين. بگيرد

و ميزان خسارات  داده رخ هاي سيلو بررسي نمودار روند 

بخش  افزوده ارزشريالي آن و همچنين با بررسي ميزان 

 با مذكور پرداخته و ارتباط وتحليل تجزيه به اي جاده

 زماني دوره براي OLS اقتصادسنجي روش از گيري بهره

از متغيرهاي اقتصادي  هركداممتقابل  تأثيرات 1361-  1390

 پژوهش اين از آمده دست بهنتايج . را مشخص نموده است 

 و افزوده ارزش شد، مدعي توان مي كه است امر اين گوياي

 اي گونه به رابطه اين و بوده ارتباط در باهم سيل هاي خسارت

 اي جادهبخش  افزوده ارزش خسارات سيل، با همراه كه است

 رسيدن از پس بسا چه وگيرد  ميپيش روندي كاهشي را در 

 افزوده ارزش ميزان كاهش شاهد توانيم مي عطف، نقطه يك به

 مثبت ارتباط تحقيق اين در آمده دست به نتايج ديگر از. باشيم

كل عوامل توليد،نيروي انساني و  وري بهرهمتغيرهاي 

بر روي  اي جاده ونقل حملبخش  ي سرمايهموجود

  . استاين بخش  افزوده ارزش

  

  مراجع-6
 

پروژه پژوهشي راهكارهاي " ،)1389. (لفا جهانگرد،- 

  ارتقاءبهره وري كل عوامل توليد در بخش حمل و نقل 

  . تهران: پژوهشكده حمل و نقل."جاده اي

  

  ). تهران: پژوهشكده حمل و نقل.1390. (لفا جهانگرد،- 

مطالعه تاثير بالياي طبيعي بر رشد " ،)1387( ح. صادقي،

، . تحقيقات اقتصادي"توليد ناخالص داخلي غير نفتي ايران

  .19- 15ص.

برآورد استهالك فيزيكي و موجودي " ،)1388( ك. كياني،

. تهران: پژوهشكده "ايبخش حمل و نقل جادهسرمايه در 

  حمل و نقل.
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