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 بررسي سهم و نقش نيروي كار از توليد و اثر آن بر رشد اقتصادي بخش 

  اي كشورنقل جاده حمل و
 مقاله پژوهشي

  

  ، تهران، ايرانآزاد واحد تهران مركز ، دانشگاهاقتصاد و حسابداري دانشكده، دانش آموخته كارشناسي ارشد، *توحيد حيدرزاده
  tohiddawn@yahoo.com پست الكترونيكي نويسنده مسئول:*

 12/11/98پذيرش:  -18/04/98دريافت: 

  71- 82صفحه 

 چكيده   

هاي امكان دسترسي به اي به عنوان يكي از عوامل تأثيرگذار بر رونق اقتصادي، از طريق جابجايي بار و مسافر، زمينهونقل جادهحمل

اي كشور و شناخت وضعيت آن به لحاظ كمي و ونقل جادهحملدهد. بنابراين، توجه به بخش رفاه و تسهيالت ملي را افزايش مي

رابطه  يپژوهش بررس نيهدف ا ريزيها در سطوح مختلف كالن و خرد، اهميت به سزايي دارد.ها و برنامهگيريكيفي، در تصميم

كشور با استفاده از  ايجادهونقل توليد در بخش حملبرآورد تابع  اي وجاده  ونقلدر بخش حمل و رشد اقتصادي نيروي كار انمي

يك درصد افزايش   سرمايهموجودي كه اگر نهاده  دهدنشان مي نتايجباشد. مي 1353-94طي دوره زماني  ترانسلوگتابع توليد 

  54/0درصد افزايش خواهد يافت. كشش جزئي نهاده نيروي كار 17/0يابد، ارزش افزوده بخش حمل ونقل جاده اي به ميزان 

اي  ، ارزش افزوده بخش حمل ونقل جادهاينيروي كار بخش حمل ونقل جاده دريك درصدي كه افزايش  دهدنشان ميباشد كه مي

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

مصرف انرژي اين در بوده كه حاكي از آن است كه افزايش يك درصدي  22/0 آن گذاريكه اثر مثبتي دارد و ميزان اثر باشدمي

  درصد رشد خواهد كرد. 22/0بخش، ارزش افزوده بخش حمل ونقل جاده اي 

  

  انباشتگيبردارهاي هم، ترانسلوگتابع توليد  ،ايجادهونقل حمل ،توليد تابع كليدي: هايواژه

  

  مقدمه -1
باشـد.  ها به محصـوالت مـي  تابع توليد مبين رابطه فني تبديل نهاده

و به طور ساده رابطه بين  تابع توليد يك مفهوم كامالً فيزيكي است

دهد. در واقع اين تابع بيـانگر  هاي توليد را نشان ميستانده و نهاده

هاي توليد بـه  حداكثر محصولي است كه از تركيبات مختلف نهاده

هاي مختلفـي ممكـن اسـت ظـاهر     آيد. تابع توليد به فرمدست مي

تـرين فـرم، بـه صـورت خطـي و در      اي كه در سـاده شود به گونه

تر و در عين حال واقعيتر به صورت درجـات دو  هاي پيچيدهشكل

  لگـاريتمي، نمـايي و ماننـد اينهـا نمايـان      و باالتر، لگاريتمي و نيمه

شود. تعيين فرم دقيق اين تابع تا حدود زيادي بستگي به شرايط مي

ماهيـت تـابع    .)1390زاده شـوركي و ديگـران و   (اعظم توليد دارد

ريزي و توسعه اقتصادي، مهـم و جـزء الينفـك    هتوليد از نظر برنام

ريزي اقتصادي است. با تخمين تابع توليد بخش حمل ونقـل  برنامه

 ارايـه تـوان تـوان توليـد و    اي و اطالعـات حاصـل از آن مـي   جاده

اي را مشـخص نمـود و آن را بـا    ونقـل جـاده  خدمات بخش حمل

يـابي و  عملكرد واقعي بخش، مقايسه كرد. اين قياس امكان ريشـه 

شناسايي مشكالت كالن موجود در اين بخـش را فـراهم نمـوده و    

سـازد.  درك جامعي از عوامل اصلي شـكل دهنـدة آن فـراهم مـي    

آورد كه نقـش و  برآورد تابع توليد همچنين اين امكان را فراهم مي

هاي توليد، به تفكيك مشخص شود. بـدين  اهميت هريك از نهاده

اري در زمينـه ميـزان بـه    ذياسـتگ گيـري و س ترتيب هرگونه تصميم

 هـاي توليـد،   وري جزئي و كل نهادهها، محاسبه بهرهكارگيري نهاده

ريـزي توليـد و تـدوين    ها و به طور كلي برنامـه گذاري نهادهقيمت

بـا عنايـت بـه    بنابراين، پذير خواهد بود. استراتژيهاي توسعه امكان

اي در اقتصاد و تأثير آن بر متغيرهاي ونقل جادهاهميت بخش حمل

 بسـياري از مشـكالت و  كالن اقتصادي از جمله توليـد و اشـتغال،   

اي كشور با اطالعاتي كه از ونقل جادهمسائل گريبانگير بخش حمل
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 آيد، قابل تبيين و حل خواهـد بـود.  برآورد تابع توليد به دست مي

ليـد در بخـش   اين مقاله با بررسي و شناسـايي عوامـل تو  همچنين 

ســعي دارد تــا در جهــت معرفــي كشــور اي حمــل و نقــل جــاده

مكانيزمهاي ايجاد رونق اقتصـادي در كشـور، برخـي راهكارهـاي     

در اين مقاله پـس   نمايد. ارايهاران اقتصادي ذسياستي را به سياستگ

بيان مقدمه، مطالعات تجربي صورت گرفته در داخـل و خـارج   از 

نقـش  مبـاني تئوريـك   سـوم   در بخـش  كشور بررسي شده اسـت. 

اي بخـش حمـل ونقـل جـاده    رشـد  عوامل توليد در نيروي كار و 

سـرمايه،   يوضـعيت موجـود  گرديده است.  ارايهكشور بررسي و 

در بخش اي كشور نيروي كار و انرژي در بخش حمل و نقل جاده

تابع  عوامـل  بررسي و تجزيه تحليل گرديده است. در ادامه چهارم 

مـورد آزمـون تجربـي     اي كشـور و نقل جاده توليد در بخش حمل

  .گرديده است ارايهو در نهايت، نتايج گرفته قرار 

  

  پيشينه تحقيق -2
 بر ونقلحمل بخش گذاريسرمايه آثار بررسينجفي و ديگران به   

 مطالعه دراند. توليد پرداخته بر القايي اثر كار و ساز اشتغال از ايجاد

 بخش در گذاريسرمايه واحد هر غيرمستقيم و مستقيم اثر حاضر،

 بررسي اقتصاد در و اشتغال ارزش افزوده ايجاد بر ونقلحمل

 رگرسيون روش با روابط تخمين از پس منظور، بدين. گرديد

 روابط ،1338-1393 دوره در هاي توزيعيوقفه با خودبازگشتي

 يك و شد برازش خطا تصحيح و بلندمدت مدت، كوتاه پوياي

 برآورد مطابق. گرديد طراحي كوچك مقياس اقتصادسنجي الگوي

 سرمايه به ونقل نسبتحمل بخش توليدي كشش بلندمدت، روابط

   اقتصادي هايبخش برابر دو از بيش اي،نقطه تخمين در

 يك هر كه يافته اين نتايج و به توجه با. است ونقليغيرحمل

درصد  3/0 به منجر كل ارزش افزوده خلق ميزان در افزايش درصد

 بخش در گذاريسرمايه اثر شود،مي كشور رشد تعداد مشاغل

 كشور در اشتغال ايجاد و كل ارزش افزوده ايجاد بر ونقلحمل

 گذاريسرمايه در تكانه سناريوي سازيشبيه نتايج. بررسي شد

به  متغير افزايش اين درصد يك هر كه داد نشان ونقل،حمل بخش

 ارزش افزوده خلق درصدي 235/0رشد  باعث متوسط طور

شبيه  دوره در درصدي تعداد شاغالن 071/0رشد  و اقتصادي

 ونقلحمل درصدي 10 از كمتر سهم به توجه با كه گرديده سازي

 به توجه با بنابراين. است توجهياثر قابل كل، ارزش افزوده از

 اين كشور، اقتصاد در ونقلحمل بخش قابل توجه القايي اثرات

 از غيرمستقيم و مستقيم اشتغال توسعه براي نسبي از قابليت بخش

 .)1397(نجفي و ديگران و  است برخوردار توليد تقويت كانال

هاي اميني و فرهادي كيا به برآورد توابع اشتغال به تفكيك بخش

  بيني اشتغال در برنامه ششم توسعه اقتصادي ايران و پيش

 ايران در اشتغال بر مؤثر عوامل تحليل به پژوهش اند. اينپرداخته

 اساس بر است. پرداخته 1353- 1390 در دوره بخش نُه تفكيك به

 به اشتغال پوياي توابع الگوهاي برآورد از آمده دست به نتايج

 و مثبت اثر توليد اقتصادي، هايبخش تمام در ، ARDLروش

 نيروي از استفاده نسبي هزينه از شاخصي عنوان به سرمايه سرانه

 عوامل كل وريبهره ضمن، در داشته است. اشتغال بر منفي اثر كار

 هاي كشاورزي،بخش در فقط فناوري، از شاخصي عنوان به توليد

 تقاضاي بر خدمات ساير و ارتباطات گاز، و برق آب، صنعت،

 افزايش ترتيب، بدين است. داشته معنادار منفي و اثر كار نيروي

 منفي اثرات از ولي اشتغال دارد؛ افزايش در مهمي نقش توليد رشد

 .غافل شد نبايد اشتغال بر فناوري پيشرفت و سرانه سرمايه افزايش

 دهدمي نشان بخشي، اشتغال توابع اساس بر شده انجام بينيپيش

 طي سال، در درصد 8 اقتصادي رشد متوسط تحقق صورت در كه

 حدود اشتغال ايجاد خالص ساالنه متوسط توسعه، ششم برنامه

 خواهد تنزل درصد 9 به بيكاري نرخ و بود خواهد نفر هزار 949

دهقان شباني و شهنازي به  .)1395(اميني و فرهادي كيا و  يافت

ي انساني بر رشد تحليل تأثير سرريزهاي بين استاني سرمايه

ي حاضر، تحليل اثرات هدف مقالهاند. اقتصادي در ايران پرداخته

ي انساني بر رشد اقتصادي در سرمايهمستقيم و سرريزهاي فضايي 

باشد. براي دستيابي به اين هدف، از مدل در هاي ايران مياستان

هاي تابلويي كه با به كارگيري تكنيك حداكثر بين فضايي در داده

ي زماني استان ايران طي دوره 28شود، براي درستنمايي برآورد مي

ي دهد كه سرمايهها نشان مييافته استفاده شده است. 90-1380

انساني تأثير مستقيم مثبت و معناداري بر رشد اقتصادي هر استان 

ي انساني يك استان سرريز مثبت بر رشد دارد. همچنين سرمايه

ها داشته، به اين معني كه با افزايش سرمايه ي انساني ساير استان

ها افزايش هر استان، به طور متوسط رشد اقتصادي ساير استان

بازدار اردبيلي به  .)1395(دهقان شباني و شهنازي و  است يافته

اي ونقل جادهگذاري بر رشد اقتصادي بخش حملتأثير سرمايه

هدف از ايران با استفاده از مدل رشد نئوكالسيك پرداخته است. 

ونقل گذاري بر رشد اقتصادي بخش حملاين مقاله تأثير سرمايه

ين منظور ابتدا از معيار نسبت باشد كه براي هماي ايران ميجاده

  نهايي سرمايه به توليد استفاده شده و با تشريح آن، براي بخش 

، نسبت نهايي سرمايه به 1353- 1389اي در دوره ونقل جادهحمل
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توليد محاسبه شده است. در ادامه با استفاده از مدل رشد 

ونقل گذاري بر رشد اقتصادي بخش حملنئوكالسيك، تأثير سرمايه

اي كشور طي دوره مذكور بررسي شده است. با توجه به جاده

هاي گذارينسبت سرمايههاي تحقيق يك درصد افزايش در يافته

آن اي بر توليد ناخالص داخلي جاده ونقلشده در بخش حملانجام

بخش موجب باالرفتن نرخ رشد ارزش افزوده اين بخش به ميزان 

عاقلي كهنه  .)1394اردبيلي و (بازدار  درصد خواهد شد 213/0

هدف اين  .پرداخته است برآورد تابع توليد معادن كشورشهري به 

هاي در سطح استانمقاله، برآورد تابع توليد در بخش معدن كشور 

است. براي اين كار توابع  1375-1381مختلف در دوره زماني 

داگالس، نتايج - توليد مختلفي تصريح شد كه تابع توليد كاب

هاي اقتصادي را به دست داده است و مطابق بق انتظار نظريهمطا

و حداقل  (PLS)ادغام شده برآورد تابع با روش حداقل مربعات 

 معادن كشور از ساختاري كاربر ،(GLS)مربعات تعميم يافته 

بزرگتر از يك بوده است كه  توليدو ضريب تابع  برخوردار هستند

مقياس در بخش توليدات حاكي از وجود بازدهي فزآينده به 

معدني است. بنابراين افزايش تعداد شاغلين در خطوط توليد و 

هاي گذاريپشتيباني و همچنين ارتقاي سطح و ميزان سرمايه

تواند نقش مؤثري در ميزان اي معادن كشور مياكتشافي و توسعه

توليد مواد معدني كه مورد نياز بخش ساختمان، صنعت، 

 ها است، ايفا كندونقل و ساير بخشحملخودروسازي، پزشكي، 

اعظم زاده شوركي و ديگران در  .)1385(عاقلي كهنه شهري و

انتخاب تابع توليد و برآورد ضريب اهميت انرژي در اي به مقاله

در اين مقاله اثر انتخاب نوع تابع  اند.پرداخته بخش كشاورزي

هميت دقت توليد بر مقادير برآورد شده پارامترهاي ساختاري و ا

هاي نادرست از در انتخاب صحيح تابع براي جلوگيري از استنباط

نتايج مطالعات تجربي نشان داده شده است. در اين راستا به منظور 

هاي تابعي كاب داگالس، تخمين تابع توليد بخش كشاورزي، فرم

آورد شد. سپس با استفاده از معيارها و ترانسلوگ و ترانسندنتال بر

قتصادسنجي، مقايسه توابع توليد و انتخاب تابع توليد آزمونهاي ا

هاي مهمي كه ناديده گرفتن آن برتر صورت پذيرفت. يكي از نهاده

تواند اريب جدي در برآورد پارامترهاي تابع در تابع توليد مي

ايجاد كند، نهاده انرژي است. در اين مطالعه اثر نهاده انرژي در 

كار بر توليد بخش كشاورزي ايران  كنار دو نهاده سرمايه و نيروي

، بررسي و آزمون شد. نتايج به دست 1385-1353در دوره زماني 

آمده نشان داد كه تابع كاب داگالس در مقايسه با دو تابع ديگر، 

تابع بهينه به منظور تخمين تابع توليد بخش كشاورزي به شمار 

 ها بين صفر و يك است.آيد و كشش توليد تمامي نهادهمي

  و همچنين در بخش كشاورزي رابطه درازمدت بين توليد 

هاي نيروي كار، سرمايه و انرژي وجود دارد. ضريب نهاده نهاده

انرژي همانند ديگر ضرايب از نظر آماري معني دار است و اثر در 

زاده شوركي، (اعظم خور توجهي بر توليد بخش كشاورزي دارد

ررسي زاد به باردبيلي و پژمانبازدار  .)1390 خليليان و مرتضوي و

ونقل ريلي كشور با استفاده از تابع عوامل توليد در بخش حمل

در اين مقاله عوامل توليد در بخش  اند.پرداخته توليد كاب داگالس

حمل ونقل ريلي كشور با استفاده از تابع توليد كاب داگالس مورد 

دهد كه  مي گردد. نتايج حاصل از تخمين مدل نشانبررسي قرار مي

گذاري در ارتباطات، نيروي كار و موجودي در بلندمدت، سرمايه

ونقل ريلي كشور سرمايه اثر مثبتي بر رشد اقتصادي بخش حمل

گذاري در دارد. همچنين چگونگي تغييرات متغيرهاي سرمايه

ارتباطات، نيروي كار و موجودي سرمايه بر رشد اقتصادي بخش 

تجزيه خطاي پيش بيني مورد  ونقل ريلي كشور با روشحمل

  .)1391بازدار اردبيلي و پژمان زاد و ( بررسي قرار گرفته است

  

سـهم نيـروي كـار و    بررسي مباني تئوريـك   -3

 ايجـاده  ونقـل بخش حملرشد عوامل توليد در 

  كشور 
ونقـل مسـتلزم وجـود و    هاي حمـل تداوم فعاليت و حيات شبكه  

باشد، بـه نحـوي كـه    مصرف ميبرقراري رابطه بين مناطق توليد و 
ريــزي در زمينــه رشــد عرضــه انجــام هرگونــه طراحــي و برنامــه

ونقل، نيازمند آگاهي از ميزان تقاضاي واقعي بـه آن  تسهيالت حمل
باشد. طبق همين قاعده است كـه همـراه رشـد توليـد     امكانات مي

ونقل نيز افـزايش  ناخالص داخلي، ميزان ارزش افزوده بخش حمل
ونقـل و دسـتيابي بـه نـرخ رشـد      عني بين گسترش حمـل يابد يمي

اقتصادي بيشتر، رابطه مستقيم وجود دارد. از ايـن رو دسـتيابي بـه    
عناصر و اجزاي مكمل گونه جهت برقـراري رشـدي هماهنـگ و    

  هـاي كـالن و   هـا در تعيـين خـط مشـي    متناسب بين تمامي بخش
باشد. مي هاي عمراني هر كشوري از اهميت ويژه  برخورداربرنامه

ونقـل بـه   هاي حملطبق اين نقطه نظر انتخاب نوعي از انواع شيوه
عنوان گرايش غالب در طراحي و تخصـيص اعتبـارات بـه آن بـه     

هـاي ملحـوظ كـه ثمـره آن درميـان مـدت و       خاطر برخي مزيـت 
در  باشد.حداكثر بلندمدت محسوس است داراي اهميتي خاص مي

ترين و تأثيرگـذارترين  جزء مهماي ونقل جادهبخش حملاين ميان 
سـهم ارزش افـزوده    و گـردد زيرساخت هركشوري محسوب مـي 

هـا بـوده و   اي بـيش از سـاير زيـربخش   ونقل جادهزيربخش حمل
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ونقـل مربـوط   درصد ارزش افزوده بخش حمل 90همواره بيش از 
با توجه به بستر مناسب در زمينه  اي بوده است.ونقل جادهبه حمل

تر در اين بخش گذاري مناسباي، توجه و سرمايههونقل جادحمل
بررسي عوامل توليد در در اين مقاله براي رسد. ضروري به نظر مي

اسـتفاده   ترانسـلوگ از تابع توليـد   كشور ايجادهونقل بخش حمل
هـاي مـورد   منظور از تابع توليد، رابطه فني بـين نهـاده   شده است.

يـا محصـول آن واحـد     استفاده در يك واحـد توليـدي و سـتانده   
به طور كلي توابع مورد استفاده در توليد به دو دسته  توليدي است.

شـوند.  كلي توابع انعطاف ناپذير و توابع انعطاف پذير تقسـيم مـي  
توابع توليد انعطاف ناپذير مانند تابع خطي، تابع كشـش جانشـيني   

  داگـــالس و لئونتيـــف بـــه دليـــل  ، ترانســـندنتال، كـــابثابـــت
هايي را به طور اجباري بر ساختار هاي ذاتي، محدوديتمحدوديت

كنند. اما توابع انعطاف پذير به انـدازه كـافي پـارامتر    توليد وارد مي
كننـد. از بـين   دارند و اين محدوديتها را بر ساختار توليد وارد نمي

توابع انعطاف پذير كه امروزه به كررات از آنها استفاده شده است، 
ي ترانسلوگ، درجه دوم تعميم يافتـه و لئونتيـف   مي توان به فرمها

  تعميم يافته اشاره كرد. تابع توليد ترانسندنتال لگاريتمي كه معروف 
به تابع توليد ترانسلوگ است، يكي از اشكال اين توابع اسـت كـه   

الئـو در سـال    توسط جـريس تنسـن، جورگسـن و    ربراي اولين با
توابـع انعطـاف پـذير    مطرح گرديد. تابع ترانسلوگ از بـين   1972

هـاي يكنـواختي، تقعـر، محـدود و غيرمنفـي بـودن،       داراي ويژگي
گيري و همچنـين توانـايي نشـان دادن    پيوستگي، دوباره قابل مشتق

هاي جانشيني و توليدي بـه ازاي  هر سه ناحيه توليد و تغيير كشش
هـاي تـابع   در واقع مزيت باشد.ها ميسطوح مختلف مصرف نهاده

  مي باشد: زيرترانسلوگ نسبت به ساير توابع به شرح 
هـاي توليـدي، بسـته بـه سـطح      هاي جانشيني و كشـش كشش -1

  كند.ها، تغيير ميمصرف نهاده
مشتق اول اين تابع محدوديتي از نظر عالمت ندارد. به عبـارت   -2

  دهد. ديگر، تابع ترانسلوگ هر سه ناحيه توليدي را نشان مي
وه بر پارامترهاي متغيرهاي اصـلي ضـرايب روابـط متقابـل     عال -3

  شود.متغيرها نيز برآورد مي
  شرط ضرورت در اين تابع تعريف نشده است. -4
  نهـاده متغيـر    n(رياضي) تابع توليد ترانسـلوگ بـا    شكل عمومي 

   باشد:به شرح زير مي
)1( 
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هـاي  هـا مقـادير نهـاده   ��مقدار توليد محصـول،  Yدر اين رابطه   

 Lnپارامترهـاي مـدل و    γو  βو  ∝مصرف شده در توليد و نيـز  

  . )1389و (احساني، حياتي و عادلي نماد لگاريتم طبيعي مي باشد

عامـل   Lكـه در آن   Y=F(L,K,E)بنابراين بر اساس تابع توليـد  

ميزان توليد يـا سـتانده    Yو عامل انرژي  E، عامل سرمايه Kكار، 

  تبيـين  ترانسلوگ بـه صـورت زيـر    الگوي تجربي تابع توليد است 

  شود:مي

��� =∝�+∝� ��� +∝� ��� +∝� ��� +
∝� ������ +∝� ������ +
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عوامـل توليـد در بخـش    دست آمده به بررسي ه با توجه به مدل ب

  پردازيم.ميكشور اي جادهونقل حمل

  

  

سرمايه، نيروي كار و  يبررسي وضعيت موجود -4

  كشور ايجادهونقل بخش حملانرژي در 
  هـاي محـدود بـه سـال   دورة زماني مورد بررسي در اين تحقيق    

سـعي بـر ايـن اسـت تـا وضـعيت        ،باشد. بنـابراين مي 94-1353 

ونقـل  و مصرف سوخت در بخش حمـل اشتغال  ،موجودي سرمايه

يـات بيشـتر طـي دورة مـورد نظـر تجزيـه و       يبا جزكشور  ايجاده

  .گرددتحليل 

  

  

ــودي   -4-1 ــعيت موج ــي وض ــش  برس ــرمايه در بخ   س

  اي كشورجاده ونقلحمل

اي ونقل جـاده موجودي سرمايه در بخش حمل 1شماره  نمودار   

(پژوهشـكده حمـل    دهدنشان مي 1353-94كشور را طي سالهاي 

ــل و  ــماره  )1394ونق ــودار ش ــه از نم ــانطوري ك ــه  1. هم   مالحظ

اي كشور طي ونقل جادهگردد، موجودي سرمايه در بخش حملمي

ودي روند نوساني داشته است. بطوري كه موجـ 1353-94سالهاي 

تـا سـال    1353اي كشور از سال ونقل جادهسرمايه در بخش حمل

كـاهش پيـدا   1375روند صعودي داشته و از اين سال تا سال 1365

افزايش يافته است. بطور  1390تا سال  1375كرده و سپس از سال 

 اي كشـور طـي   ونقـل جـاده  كلي موجودي سرمايه در بخش حمـل 

 8ه افزايشـي در حـدود   ، بطور متوسـط سـاالن  1353-94هاي سال

   هاي مورد بررسي داشته است.درصد طي سال
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 1353- 94هاي طي سال1376اي به قيمت ثابت سال ونقل جادهموجودي سرمايه در بخش حمل .1 نمودار

  

  سرانهشاخص سرماية -4-1-1

از تقسيم موجودي سرمايه در هر دوره بر سرمايه سرانه شاخص   

آيد، بيانگر اين امر تعداد شاغلين آن دوره در هر بخش به دست مي

است كه براي ايجاد هرشغل چه مقدار سرمايه مورد نياز است. اين 

واهد بـود؛  شاخص براي تحليلهاي ما در مقاله حاضر بسيار مفيد خ

  چرا كه با در نظرگرفتن ايـن شـاخص بـه عنـوان نسـبت سـرمايه       

  گيـرد؛  بنگاه، مـدنظر قـرار مـي    به نيروي كار، در واقع مسير توسعة

  هـا  به طوري كـه افـزايش ايـن شـاخص حـاكي از گـرايش بنگـاه       

ــاه     ــل بنگ ــانگر تماي ــاهش آن بي ــر و ك ــرمايه ب ــدهاي س ــه فرآين   ب

  تحليـل ايـن شـاخص بـراي بخـش      به فرآيندهاي كاربر است. لذا 

  توانــد تــا انــدازة زيــادي در پــي بــردن مــياي جــادهونقــل حمــل

در اي جـاده ونقـل  هـاي مـورد اسـتفادة بخـش حمـل     به استراتژي

بر بودن فرآيندهاي توليـدي، مفيـد واقـع    خصوص كاربر و سرمايه

 2. نمودار شـمارة  )1387(بازدار اردبيلي، رضايي ارجرودي و  شود

  نشـان   1353-94هـاي   تغييرات ايـن شـاخص را طـي سـال    روند 

گـردد،  مالحظـه مـي   2همانطوري كـه از نمـودار شـمارة     .دهدمي

هـاي مـورد   طـي دوره اي ونقل جـاده سرمايه سرانه در بخش حمل

 1350-59دوره بررسي با نوساناتي مواجه بوده است بطوريكـه در  

امـا   يافته اسـت. كاهش اي ونقل جادهسرمايه سرانه در بخش حمل

خـش يـك رونـد    ايـن ب سرماية سرانه در  1359-66در طول دورة 

ها گرايش داشته و حاكي از اين امر است كه در اين دوره صعودي

   بر بوده است.سرمايهبنگاه به سوي فرآيند 

  

  1353-94هاي اي طي سالونقل جادهحملمقدار سرماية سرانه در بخش  .2نمودار 
  

به بعد روند سرمايه سـرانه در  1373تا  1366هاي همچنين از سال

اي نزولي بوده كه اين امر نشان دهنـدة ايـن   ونقل جادهبخش حمل

اي به سمت فرآيندهاي كاربر جادهونقل امر است كه گرايش حمل

اين رونـد ثابـت بـوده و از     1380بوده است و از اين سال تا سال 

ميزان سرمايه سرانه در اين بخش افزايش  1385تا سال  1380سال 

با روند تقريباً ثابتي مواجـه بـوده    1394يافته و از اين سال تا سال 

بيـانگر ايـن    2است. عالوه بر اين، نتايج منعكس شده در نمـودار  

است كه طي دوره مـورد بررسـي كمتـرين ميـزان سـرمايه سـرانه       
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باشـد و بيشـترين ميـزان سـرمايه سـرانه      مي 1373مربوط به سال 

  باشد. مي 1366مربوط به سال 

 

  ونقــل بررســي وضــعيت اشــتغال در بخــش حمــل -4-2

  اي كشورجاده

  اي نشـان  ونقـل جـاده  بررسي وضعيت اشـتغال در بخـش حمـل     

نفر در  224384دهد كه كل اشتغال ايجاد شده در اين بخش از مي

نفـر در   3510704درصدي بـه   1/7با يك رشد ساليانة  1353سال 

ــال  ــت 1394س ــيده اس ــل رس ــكده حم ــل و (پژوهش ). 1394ونق

گردد طي دوره زمـاني  مالحظه مي 3همانطور كه از نمودار شماره 

اي رونـد  دهونقـل جـا  ، تعداد شـاغلين در بخـش حمـل   94-1353

  صــعودي داشــته اســت. بــا توجــه بــه نمــودار مــذكور، بــرخالف 

گذاري كه با تغييرات و نوسانهايي همراه بـوده، اشـتغال در   سرمايه

هاي مورد بررسي با يك روند تقريباً يكنواخت رشد كرده طي سال

 ونقلدر تحليل علل افزايش يا كاهش اشتغال در بخش حمل است.

اين نكته ضروري است كه تغيير ميـزان اشـتغال   ، توجه به ايجاده

  هـاي ديگـر شـكل    اين بخش يا بر اثر تغييرات اشـتغال در بخـش  

  باشـد.  گيرد و يا اينكه براثـر جانشـيني بـين عوامـل توليـد مـي      مي

به عبارت ديگر معيار بودن تعداد شاغلين تـا حـدي تحليـل رونـد     

طـه را تحـت   گذاري و ساير متغيرهـاي مربو اشتغال و حتي سرمايه

دهد و اين مسئله را مستلزم دقـت و توجـه بيشـتري    تأثير قرار مي

سازد. به عنوان مثال اگر در بخشي، جانشيني بين عوامـل توليـد   مي

  گـذاري انتظـار   (كار وسرمايه) باال باشد، با افزايش ميـزان سـرمايه  

رود كه نيروي كار شاغل در بخش مزبور كـاهش يابـد. عكـس    مي

هـا و  هدر صورت وجود ويژگي مكمـل بـودن نهـاد   اين مطلب نيز 

  يابـد.  افزايش چندين برابر تعداد شاغلين اين بخـش، مصـداق مـي   

  گذاري بر تغييرات اشتغال اين بخـش  در چنين شرايطي اثر سرمايه

  گيــرد كــه بايــد ايــن نكتــه را بــه شــدت تحــت تــأثير قــرار مــي 

  در نظر داشت.

  

  شاخص كاربري -4-2-1

ــه   شــاخص كــاربري از   شاخصــهاي عمــدة اقتصــادي اســت، ك

كارشناسان بانك جهاني در مطالعات مختلـف و مقايسـة تغييـرات    

گيرند و به شـكل  اقتصادي صنايع در كشورهاي مختلف به كار مي

  شود:زير محاسبه مي

)//(100)/( TTjjj NVNVL ×=   )3 (                   

                                                                           

در شاخص كاربري با تعريف فوق، براي تجزيـه و تحليـل ميـزان    

فعاليت بخش مربوطه و مقايسة بـين بخشـهاي مختلـف بـه جـاي      

شـود، كـه در آن   ده، ارزش افزوده به كار گرفته مـي ناستفاده از ستا

jV و
T
V  به ترتيب ارزش افزوده بخش مربوطj  و ارزش افزوده

مـدنظر  اي جـاده ونقـل  (در اين مقاله بخش حمل كل بخشها است

و jNاست). 
TN  نيز به ترتيب بيانگر تعداد كاركنان بخشj  ام

باشد. هر چقدر مقدار شاخص كمتر ها ميوكل كاركنان تمام بخش

 اشد، در بخش مورد نظر شدت كاربري بيشـتر اسـت و بـرعكس   ب

  .)1387(بازدار اردبيلي، رضايي ارجرودي و 

  ونقـل  نتايج حاصل از محاسبة اين شـاخص بـراي بخـش حمـل      

نشـان داده شـده    4در نمودار شمارة  1367-94طي دورة اي جاده

طـي  اي جـاده ونقل است. نتايج بيانگر اين است كه در بخش حمل

را طي كرده  نزوليروند تقريباً شاخص كاربري  1367-71سالهاي 

 اسـت. افـزايش يافتـه   ايـن شـاخص    1377تـا سـال    71و از سال 

حالت نوساني داشته اين شاخص  1377-94هاي همچنين طي سال

   است.تقريباً روند نزولي داشته  1394از اين سال تا سال  و

  

  1353-94هاي اي طي سالونقل جادهتعداد شاغلين در بخش حمل .3نمودار 
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  1367-94طي سالهاي  ايجاده ونقلشاخص كاربري در بخش حمل .4نمودار 

  
) شـاخص  1367-94بنابراين به طور كلي طي دورة مورد بررسي (

برخوردار بوده است كه اين نوسـانات بيـانگر    يكاربري از نوسانات
در زمينـه   ايجـاده  ونقلدگرگوني و تحوالتي است كه بخش حمل

هـا و  توانـد در خـط مشـي   فعاليت خود داشته است كه اين امر مي
بيني نتايج حاصل از اجراي سياستهاي اشتغالزايي بسيار مفيـد  پيش
 ونقلدر تحليل علل افزايش يا كاهش اشتغال در بخش حمل باشد.
، توجه به اين نكته ضروري است كه تغيير ميـزان اشـتغال   ايجاده

  هـاي ديگـر شـكل    اين بخش يا بر اثر تغييرات اشـتغال در بخـش  
  باشـد.  ني بـين عوامـل توليـد مـي    گيرد و يا اينكه براثـر جانشـي  مي

به عبارت ديگر معيار بودن تعداد شاغلين تـا حـدي تحليـل رونـد     
گذاري و ساير متغيرهـاي مربوطـه را تحـت    اشتغال و حتي سرمايه

دهد و اين مسئله را مستلزم دقـت و توجـه بيشـتري    تأثير قرار مي
يـد  سازد. به عنوان مثال اگر در بخشي، جانشيني بين عوامـل تول مي

  گـذاري انتظـار   سرمايه) باال باشد، با افزايش ميزان سـرمايه  (كار و
رود كه نيروي كار شاغل در بخش مزبور كـاهش يابـد. عكـس    مي

هـا و  هاين مطلب نيز در صورت وجود ويژگي مكمـل بـودن نهـاد   

افزايش چندين برابر تعداد شاغلين اين بخش، مصداق مي يابد. در 
اري بر تغييرات اشتغال اين بخـش بـه   گذچنين شرايطي اثر سرمايه
  گيرد كه بايد اين نكته را در نظر داشت.شدت تحت تأثير قرار مي

  

   ونقــلبررســي مصــرف ســوخت در بخــش حمــل -4-3

  كشوراي جاده
 ايجادهقل نودر بخش حملسوخت ) مصرف 5نمودار شمارة (   

ريزي كالن (دفتر برنامه دهدنشان مي 1353- 94هاي را طي سال
مالحظه  5از نمودار شماره . همانگونه كه )1394 و برق و انرژي

مصرف سوخت گردد طي سالهاي مورد بررسي بطور متوسط مي
 بطوري روندي صعودي داشته استاي ونقل جادهدر بخش حمل

روند مصرف سوخت در بخش  1385كه از ابتداي دوره تا سال 
كاهش  1390اي صعودي و از اين سال تا سال ونقل جادهحمل
  كاهش  1394افزايش و در سال  1393و مجدداً تا سال يافته 
    است.يافته 

  

  1353-94طي سالهاي اي جادهونقل در بخش حملسوخت مصرف  .5نمودار 

  

  كشور   ايجادهونقل حملعوامل توليد در بخش آزمون تجربي  -5
و مشـخص شـدن    3شده در بنـد   ارايهبا توجه به مباني تئوريك   

توانيم به برآورد مـدل بپـردازيم.   الگو و متغيرهاي مورد استفاده مي

در اين مرحله ابتدا مرتبـه جمعـي بـودن متغيرهـاي الگـو، سـپس       

شـوند. در گـام   هاي بهينه مشـخص مـي  ساختار الگو و تعداد وقفه

  بعدي، تعداد بردارهاي هم انباشتگي الگو تعيين شده و در نهايـت  

  وند.شبا اعمال قيود مورد نظر، ضرايب بلند مدت الگو برآورد مي

0

20

40

60

80

100

1367 1369 1371 1373 1375 1377 1379 1381 1383 1385 1387 1389 1391 1393

0

10000000

20000000

30000000

40000000

50000000

1
3
5
3

1
3
5
5

1
3
5
7

1
3
5
9

1
3
6
1

1
3
6
3

1
3
6
5

1
3
6
7

1
3
6
9

1
3
7
1

1
3
7
3

1
3
7
5

1
3
7
7

1
3
7
9

1
3
8
1

1
3
8
3

1
3
8
5

1
3
8
7

1
3
8
9

1
3
9
1

1
3
9
3



 1399بهار ، 62، شماره اول، دوره هفدهمفصلنامه علمي پژوهشنامه حمل و نقل، سال                              

78 

 

  متغيرهاي مورد استفاده در مدل  -5-1 

دسترسي به اطالعات و آمار صحيح از جمله لوازم اصلي و اوليه    

ها و مـدل   باشد. لذا ماهيت ارقام بكار رفته در تحليل در تخمين مي

ها و محاسـبه ضـرايب    مورد استفاده نقش مهمي در صحت تحليل

زيـر  تخمين خواهد داشت. مدل بكار رفته در اين مقالـه بصـورت   

  باشد:مي
��� =∝�+∝� ��� +∝� ��� +∝� ��� +
∝� ������ +∝� ������ +
∝ ������+∝" ���. ��� +∝$ ���. ��� +
∝% ���. ��� )4                                                           (  

هاي آمـاري مـورد اسـتفاده شـامل      توجه به مدل بكار رفته، دادهبا 

يت بانك مركـزي  (سا (Y)ايونقل جادهارزش افزوده بخش حمل

)، موجــودي ســرمايه در بخــش 1394جمهــوري اســالمي ايــران و

) ، نيروي 1394(پژوهشكده حمل ونقل و  (K)اي ونقل جادهحمل

ونقـل و  (پژوهشـكده حمـل   (L)ايونقـل جـاده  كاردر بخش حمل

(دفتـر   (E)ايونقـل جـاده  ) و مصرف انرژي در بخش حمل1394

  .باشد ) مي1394ريزي كالن برق و انرژي وبرنامه

  

بـودن متغيرهـاي   تعيين مرتبه جمعيآزمون مانايي و  -5-2

  الگو 

بودن متغيرهاي الگو به منظور  نخستين مرحله، تعيين مرتبه جمعي  

بررسي و اطمينان از عدم بـروز رگرسـيون كـاذب اسـت. بـه ايـن       

بــودن متغيرهــا را بررســي نمــاييم و   منظــور، بايــد درجــه جمعــي

يا  بين متغيرهاي الگو وجود دارد ماناييمشخص كنيم كه آيا رابطه 

هـا  ترين آزمـون  از مرسوم .)1391(بازدار اردبيلي و پژمان زاد و  نه

است كـه   (ADF) 1فولر تعميم يافته –در اين زمينه، آزمون ديكي 

 LK , LL , LY   LEنتايج خروجي آزمون فوق براي متغيرهاي

، 1براساس نتايج جدول نشان داده شده است. 1درجدول شماره  ,

تمامي متغيرها هم جمع از درجه صفر و يك بوده و بـه كـارگيري   

  شود. تأييد مي 3روش يوهانسن

  

 هاي بهينه تعيين ساختار الگو و تعداد وقفه-3- 5

قدم دوم در برآورد الگـوي مـورد نظـر، مشـخص كـردن طـول          

هايي است كه بايد در الگو وارد شوند تا بتوان اطمينان حاصل  وقفه

كرد كه جمالت خطا، خصوصيات كالسـيك را دارا هسـتند و بـه    

رمـال بـا   عبارت ديگـر همبسـتگي پيـاپي نداشـته، داراي توزيـع ن     

2ميانگين صفر و واريانس
σ      بـوده و مسـتقل از يكـديگر توزيـع

متنـاظر بـا    4شده است. بدين منظور الگوي خود توضـيح بـرداري  

(بازدار اردبيلـي و پژمـان زاد و    كنيمالگوي مورد نظر را برآورد مي

). قبل از برآورد الگـو، الزم اسـت در مـورد حـداكثر طـول      1391

وقفـه در نظـر    3هاي موجود در الگو حدسـي بـزنيم. تعـداد     هوقف

برداري، تعداد وقفه  گيريم. تا پس از برآورد الگوي خود توضيح مي

ــود     ــوي خ ــود. الگ ــين ش ــاري تعي ــاس ضــوابط آم مناســب براس

   LK , LL , LY برداري مورد برآورد شامل متغيرهـاي  توضيح

LE ,  است كه با توجه به نتايج خروجي اين آزمون، معيـارAIC5 

SBCو همين طور معيار 
6

  داند. يك وقفه را مناسب مي 

  

تعيين مرتبه جمعي متغيرهاي مورد نتايج آزمون مانايي و  .1جدول

  استفاده در الگو

  متغير

  در تفاضل مرتبه اول  در سطح

نتيجه 

آزمون 

  پايايي
  ثابت

روند و 

اثرات 

  ثابت

 بدون

روند و 

اثرات 

  ثابت

  ثابت

روند 

و 

اثرات 

  ثابت

بدون 

روند و 

اثرات 

  ثابت

LY 9/2-  94/0-  43/8  3/5-  9/5-  84/1-  
پايا در 

  سطح

LL  8/2-  65/1-  68/7  8/3-  7/3-  1/2-  
پايا در 

  سطح

LK  78/0  98/1-  27/1  8/2-  7/2-  42/2-  

پايا در 

تفاضل 

مرتبه 

  اول

LE  1/3-  49/2-  31/4  -  -  -  
پايا در 

  سطح

     

  

انباشته و انتخاب الگوي تعيين تعداد بردارهاي هم -4- 5

 مناسب

ــه، دو ســئوال مطــرح اســت . اول اينكــه، تعــداد     در ايــن مرحل

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

روند را در اين الگو بگنجانيم يا خير. يوهانسن روشي را پيشـنهاد  

توان به هر دو سؤال ياد شده به طـور هـم    كرده است كه در آن مي

روش او، در مـورد لـزوم وارد كـردن    زمان پاسخ داد. در واقـع در  

عرض از مبدأ و متغير روند و تعداد بردارهاي هم انباشته به طـور  

شود. روش او بـدين صـورت اسـت كـه      گيري مي همزمان تصميم

ابتدا، هر پنج الگوي مختلف از نظر داشتن عرض از مبـدأ و رونـد   
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ود كنيم. پس از برآورد اين الگوها، ابتـدا، فـرض وجـ    را برآورد مي

صفر بردار هم انباشته را در آنهـا بـه ترتيـب از مقيـدترين حالـت      

كنـيم. اگـر    ) آزمـون مـي  5) تا نامقيدترين حالت (حالت 1(حالت 

 8و حداكثر مقدار ويژه 7هاي آزمون اثر براساس مقادير بحراني آماره

اين فرض رد شد، اين بار فرض وجود يك بردار هم انباشـتگي را  

كنـيم.   حالت تا نامقيدترين حالت آزمـون مـي  باز هم، از مقيدترين 

دهيم در نهايت، وقتـي   هاي باالتر انجام مي اين آزمون را براي رتبه

(بـازدار   شويم كه فرضيه صفر مورد پذيرش قرار گيـرد  متوقف مي

،  نتايج تعيين تعـداد  2جدول شماره    .)1391اردبيلي و پژمان زاد و 

ره اثر و آماره حداكثر مقـدار ويـژه   انباشته با استفاده از آمابردار هم

  دهد.نشان مي

) انباشته با استفاده از آماره اثر(نتايج تعيين تعداد بردار هم .2جدول

traceλ ) و آماره حداكثر مقدار ويژهmaxλ(  

 IIالگوي  IIIالگوي  IVالگوي 
فرضيه 

1H 

فرضيه 

0H 

)( traceλ  
58/61  

)17/87(  
15/59  

)49/70(  
91/126  

*)98/75(  
r > = 1 r  = 0  

60/30  
)00/63(  

35/28  
)88/48(  

41/30  
48/53  

r > = 2  r < = 1 

95/13  
)34/42(  

72/11  
)54/31(  

70/13  
87/34  

r > = 3  r < = 2  

)( maxλ  
97/30  

)86/37(  
79/30  

)64/33(  
50/96  

*)4/34(  
r  = 1 r  = 0  

64/16  
)79/31(  

63/16  
)42/27(  

7/16  
)27/18(  

r  = 2  r < = 1 

09/7  
)42/25(  

77/5  
)12/21(  

94/6  
)04/22(  

r  = 3  r < = 2  

اعداد داخل پرانتز مقادير بحراني آماره هاي آزمون اثر و حداكثر مقدار -*

  درصد مي باشند. 95ويژه در سطح اطمينان 

  

حالت اول، بر عدم وجود عرض از مبدأ و روند در كوتاه مدت و 
بلندمدت داللت داشته و حالت پنجم، بر روند زماني درجه دوم و 
وجود هميشگي يك رشد فزاينده يا كاهنده براي متغير اقتصادي 
داللت دارد. اين دو حالت در آمارهاي اقتصادي بسيار غير 

ا در نظر نگرفت و سه الگوي توان اين دو الگو ر اند و مي متحمل
، 2ديگر را مورد برآورد قرار داد. با توجه به نتايج جدول شماره 

در تعيين الگوي هم انباشته با استفاده از روش يوهانسن، حالت 
دوم انتخاب و براساس آن يك بردار هم انباشه بين متغيرهاي الگو 

ايج نتانباشتگي، آيد. با حاصل شدن يك بردار هم دست ميه ب
شماره  در جدول كشور ايونقل جادهتابع توليد بخش حملبرآورد 

   آمده است. 3

  كشور ايونقل جادهنتايج برآورد تابع توليد بخش حمل .3جدول 

  ضريب  پارامتر  ضريب  پارامتر

∝� 05/31  ∝� 54/0  

∝� 54/0  ∝  19/2  

∝� 17/0  ∝" 57/3  

∝� 22/0  ∝$ 02/7  

∝� 28/5  ∝% 65/2  

  
كشش جزئي نهاده تابع توليد ترانسلوگ، برآورد بر اساس نتايج    

مبين اين واقعيت است كه اگر نهاده سرمايه به طور متوسط  سرمايه
اي به ونقل جادهيك درصد افزايش يابد، ارزش افزوده بخش حمل

كشش جزئي نهاده نيروي  درصد افزايش خواهد يافت. 17/0ميزان 
نيروي كـار  حاكي از آن است كه افزايش در  باشد كهمي 54/0كار 

در ارزش افـزوده ايـن   موجـب افـزايش   اي ونقل جادهحملبخش 
يك درصد در نيروي كار خواهد شد كه در صورت افزايش بخش 

ارزش افـزوده بخـش   و در صورت ثبات ساير شـرايط،  اين بخش 
درصد رشد خواهد نمـود. يكـي    54/0به ميزان اي ونقل جادهحمل

 ونقـل در بخـش حمـل   عوامل توليـد متغيرهاي اثرگذار بر  ديگر از
 22/0كه اثر مثبتي دارد و ميزان اثرگـذاري  باشد مي اي انرژيجاده

مصرف انـرژي  درصدي  يكبوده كه حاكي از آن است كه افزايش 
درصـد   22/0 ايونقـل جـاده  اين بخش، ارزش افزوده بخش حمل

  . كردرشد خواهد 

  

  گيرينتيجه -6
به رشـد سـاير    ايجادهونقل وابستگي رشد بخش حمل عليرغم   

هاي اقتصادي بعنوان تقاضاي توليد اين بخش، رشـد بخـش   بخش
هـا را درپـي   نيز خود موجبات رشد ساير بخشاي جادهونقل حمل

، ساير بخشهاي اقتصـادي  ايجادهونقل خواهدداشت. با رشد حمل
  امكان افزايش توليـد محصـوالت خـود را خواهنـد يافـت.       كشور

اي در اقتصاد و تـأثير آن  ونقل جادهبا عنايت به اهميت بخش حمل
بر متغيرهاي كالن اقتصادي از جمله توليد و اشتغال، اين مقالـه بـا   

اي سعي ونقل جادهبررسي و شناسايي عوامل توليد در بخش حمل
هـاي ايجـاد رونـق اقتصـادي در     دارد تا در جهت معرفي مكـانيزم 

اران اقتصـادي  ذكشور، برخي راهكارهاي سياسـتي را بـه سياسـتگ   
اي جادهونقل عوامل توليد در بخش حملدر اين مقاله  نمايد. ارايه

مورد بررسي قـرار گرفتـه    ترانسلوگكشور با استفاده از تابع توليد 
است. در مدل برآورد شده، چهار متغير در نظر گرفته شده اسـت:  

سـرمايه  موجودي  -2،  ايجادهونقل ارزش افزوده بخش حمل -1
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اي جـاده ونقل نيروي كار بخش حمل -3 ايونقل جادهبخش حمل
كشور اسـت.   ايجادهونقل بخش حمل مصرف انرژي در -4كشور

اي جـاده ونقل بررسي عوامل توليد در بخش حمل نتايج حاصل از
اگـر  حاكي از آن است كه  ترانسلوگكشور با استفاده از تابع توليد 

نهاده سرمايه به طور متوسط يك درصد افزايش يابد، ارزش افزوده 
درصـد افـزايش خواهـد     17/0اي به ميـزان  ونقل جادهبخش حمل

اشد كه حاكي از آن بمي 54/0يافت. كشش جزئي نهاده نيروي كار 
اي موجـب  ونقل جـاده است كه افزايش در نيروي كار بخش حمل

افزايش در ارزش افزوده اين بخش خواهـد شـد كـه در صـورت     
افزايش يك درصد در نيروي كار اين بخـش و در صـورت ثبـات    

اي  بـه ميـزان   ونقـل جـاده  ساير شرايط، ارزش افزوده بخش حمل
درصد رشد خواهد نمود. يكي ديگر از متغيرهاي اثرگذار بر  54/0

كـه اثـر   باشـد  مياي انرژي ونقل جادهعوامل توليد در بخش حمل
بوده كه حـاكي از آن اسـت    22/0 آن مثبتي دارد و ميزان اثرگذاري

كه افزايش يك درصدي مصرف انرژي اين بخـش، ارزش افـزوده   
  خواهد كرد.  درصد رشد 22/0اي ونقل جادهبخش 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 Estimate of production function in the Iran's road 

transport sector using Translog production function during years of 1974-2011. The 

results show that if a percent Capital stock Increase, the value added of road transport will 

grow 0.17 percent. Partial elasticity of Labor is 0.54 that show increasing a percent in labor 

of road transport increased value added of road transport to 0.54. Another effective 

variables on factors of production in the Iran's road transport sector is energy consumption 

that has a positive impact and the effect is 0.22 that Show increasing a percent in energy 

consumption of this sector, increased value added of road transport to 0.22 

 

Keywords: Production Function, Road Transportation, Translog Production Function,  

Co Integration Vectors  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

   




