تخمين مدل تأثير توسعه حمل و نقل ريلي بر رشد اقتصادي كشور
از سال 1350 -1389
علی خاکساری ،دانشيار ،دانشکده علوم اجتماعی و ارتباطات ،دانشگاه عالمه طباطبايی ،تهران ،ايران
پست الکترونيکی نويسنده مسئولakhaksari@yahoo.com :

دريافت -95/01/15 :پذيرش95/06/20 :
چکيده
حمل و نقل ريلي به عنوان عامل ارتباط دهنده مراكز عرضه و تقاضا و عنصر تداوم بخش به فعاليتهاي اقتصادي و
اجتماعي ،از دو بعد توسعه ملي و قيمت نهايي كاال وخدمات داراي اهميتي خاص ميباشد و نقش اساسي و كليدي در
تقريبا تمامي فرآيندهاي اقتصادي يك كشور دارد .بنابراين توجه دقيق و جامع به هريك از عوامل زيرساختي حمل و
نقل ريلي در تأمين بازده اجتماعي -اقتصادي جزو الزامات اصلي به ثمر رساندن اهداف رشد و توسعه يك كشور به
شمار ميرود .كشور ايران با  1648195كيلومتر مربع وسعت يك استثناء نميباشد و بنابر اين توسعه اقتصادي آن
بطور جدي به توسعه زيرساختهاي ريلي آن بستگي دارد .اين مقاله به بررسي تأثير توسعه حمل و نقل ريلي بر
رشد اقتصادي كشور ايران طي سالهاي  1350الي  1393اختصاص دارد .براي تخمين مدل از الگوهاي خودرگرسيون
برداري استفاده شده است و براي بررسي توسعه حمل و نقل ريلي از فاكتورهاي ميزان بار برحسب تن -كيلومتر،
مسافت پيموده شده توسط قطار ،تعداد مسافر جابه جا شده توسط بخش حملونقل ريلي و گازوييل مصرفي در
بخش حملونقل ريلي استفاده شده است .نتايج حاصل از تخمين مدل نشان ميدهد كه ميزان بار برحسب
تن-كيلومتر ،مسافت پيموده شده توسط قطار و تعداد مسافر جابهجا شده توسط بخش حملونقل ريلي تأثير معني
دار مثبت و گازوييل مصرفي در بخش حملونقل ريلي تأثير معنيداري بر رشد اقتصادي كشور ندارد .اين مطالعه
با استفاده از نرم افزار  EViewsانجام شده است.

واژههاي كليدي :حمل و نقل ريلی ،رشد اقتصادی ،ايران ،خود رگرسيونبرداری ،نرمافزار E-Views

 -1مقدمه
حمل و نقل به عنوان يکی از عوامل تأثيرگذار بر رونق

جايی بار و مسافر ،پيوند ناگسستنی بين عوامل مختلف رشد و

اقتصادی ،از طريق جابه جايی بار و مسافر ،زمينههای امکان

توسعه را فراهم میآورد و موجب برقراری و تقويت هرچه

دسترسی به رفاه و تسهيالت ملی را افزايش میدهد .بنابراين در

سريعتر و گستردهتر بخشهای مختلف اقتصادی ،اجتماعی و

فرايند رشد اقتصادی نقش بسيار مهم و تأثير گذار دارد و از

فرهنگی کشـورها میگردد و بدين ترتيب نقش و اهـميت خود

طرفی مهمترين مسئلهای که در حال حاضر کشورهای در حال

را به عنوان يکی از مؤثرترين شـاخصهای رشـد و توســعه

توسعه با آن مواجه هستند ،مسئله به گردش درآوردن چرخهای

نمايان میسازد (محمودی.)222 ،1376 ،

رشد و توسعه است .به اين ترتيب شناسايی و تعيين تأثير عوامل

در اين مقاله ،ابتدا مبانی تئوريک توسعه بخش حمل و نقل

مؤثر بر رشد و توسعه در برنامهريزیهای آتی نقش بسيار

ريلی و رشد اقتصادی مطرح و سپس عملکرد بخش حمل و

اساسی دارند .در اين ميان حمل و نقل ريلی به عنوان پيش نياز

نقل در اقتصاد ايران بررسی میگردد و در ادامه به معرفی و

و زير بنای توسعه دارای نقش اساسی و کارآمد در باروری

تخمين مدل میپردازيم و در نهايت نتايج و پيشنهادهای به

امکانات و استعدادهای بالقوه جوامع بوده که از طريق جابه

دست آمده ارايه میشود.

 -2مروري برمطالعات انجام گرفته در داخل كشور و ساير

گذاری در صنعت حمل و نقل بر رشد و توسعه اقتصادی را

كشورها

مورد بررسی قرار داده و سپس با استفاده از روش گرنجر و

 -مقالهای تحت عنوان "تخمين مدل تأثير توسعه حمل و نقل

با به کارگيری دادههای سری زمانی مربوط به سالهای

ريلی بر رشد اقتصادی کشور" توسط رضايی ارجرودی و

 1346-80ميزان و چگونگی رابطه بين آنها برآورد گرديده

بازدار اردبيلی در سال  1386به چاپ رسيده است .در اين

است .نتايج بدست آمده نشان میدهد که يک رابطه مثبت و

مقاله نقش توسعه بخش حمل و نقل ريلی بر رشد اقتصادی

معنی داری بين سرمايهگذاری در صنعت حمل و نقل و

کشور طی سالهای  1350-84بررسی گرديده است .برای

رشد اقتصادی در ايران وجود دارد .به عبارت ديگر ،وجود

تخمين مدل از الگوهای خودرگرسيون برداری استفاده شده

يک رابطه عليت مثبت و دوطرفه بين دو متغير مذکور در دو

است .نتايج حاصل از تخمين مدل نشان میدهد که در

میشود (هاديان،

بلندمدت توسعه بخش حمل و نقل ريلی اثر مثبتی بر رشد
اقتصادی دارد .همچنين چگونگی تغييرات متغير ارزش

مقطع کوتاه مدت و بلندمدت تأييد
.)505 ،1384

 -در مطالعه ديگر توسط ماريا تريسا رامرز در سال  1976با

افزوده بخش حمل و نقل ريلی بر رشد اقتصادی با روش

عنوان «تجزيه و تحليل ساختار حمل و نقل و اثر آن روی

تجزيه خطای پيشبينی مورد بررسی قرار گرفته است

توسعه اقتصاد کلمبيا» مورد بررسی قرار گرفته است .اين

(ارجرودی و بازدار اردبيلی .)1386 ،

مطالعه به سه سؤال پاسخ میدهد؛ اولين سؤال اين است که

 -مطالعهای توسط آرمن و زارع در سال  1384با عنوان

اثر کاهش هزينه حمل و نقل بر اقتصاد کلمبيا چيست؟ برای

«بررسی رابطه عليت گرنجری بين سرمايهگذاری در بخش

پاسخ به اين سؤال پس انداز اجتماعی تخمين زده میشود.

حمل و نقل و رشد اقتصادی در ايران ،طی سالهای -81

سؤال دوم اين است که آيا ساختار راه آهن يک عامل مؤثر

 1338مورد بررسی قرار گرفته است .در اين تحقيق با

در افزايش صادرات قهوه است؟ فرضيهای که وجود دارد

استفاده از روش «تودا» و «ياماموتو» به بررسی رابطه عليت

اين است که بهبود حمل و نقل در افزايش صادرات قهوه،

گرانجری بين سرمايهگذاری در بخش حمل و نقل و رشد

عاملی مؤثر در قرن  20است .لذا با استفاده از مدل خود

اقتصادی در ايران طی سالهای  1346-81پرداخته

رگرسيونی برداری ) (VARاين فرضيه آزمايش میشود.

میشود .در ضمن به منظور قوت بخشيدن به نتايج ،از روش

سؤال سوم اين است که آيا برای گسترش زير بناهای حمل

 ARDLنيز برای بررسی رابطه عليت گرانجری بين

و نقل میتوان هزينه حمل و نقل را کاهش داد؟ برای

متغيرهای موردنظر استفاده شده است و سپس نتايج اين دو

تخمين تغييرات هزينههای حمل و نقل نياز به تخمين کشش

روش با يکديگر مقايسه گرديدهاند .نتايج اين دو روش،

تقاضای قيمتی وجود دارد که توسط پس انداز اجتماعی

حاکی از آن است که يک رابطه عليت گرانجری يک طرفه

حمل کاالهای راهآهن محاسبه گرديده است (رامرز،

از تشکيل سرماية ثابت ناخالص بخش حمل و نقل به ميزان

.)1999

رشد توليد ناخالص داخلی وجود دارد .بنابراين سياست

 -در مطالعه سزار کالدرن و لويس سرون «اثر توسعه زير

هايی که سرمايه گذاری در بخش حمل و نقل را افزايش

ساختهای اقتصادی بر رشد اقتصادی و توزيع درآمد»

میدهند ،ابزار مؤثری در افزايش رشد اقتصادی خواهند بود

مورد بررسی قرار گرفته است .اين مطالعه يک ارزيابی

(آرمن.)24 ،1384 ،

تجربی از اثر توسعه زير بناهای اقتصادی روی رشد

 -مقاله «سرمايهگذاری در صنعت حمل و نقل و رشد اقتصادی»

اقتصادی و توزيع درآمد توسط دادههای پانل برای 100

توسط دکتر ابراهيم هاديان در سال  1384به نگارش در

کشور در طول دوره  1960-2000را فراهم میآورد .اين

آمده است .هدف اصلی اين مقاله بررسی و تجزيه و تحليل

استراتژی تجربی شامل تخمين ساده برای رشد  GDPو

رابطه بين سرمايهگذاری در صنعت حمل و نقل و رشد

شاخص اندازه گيری نابرابری میباشد .در اين مطالعه از

اقتصادی در دو مقطع کوتاه مدت و بلند مدت در اقتصاد

متدلوژی اقتصادسنجی برای بررسی زير بناها و توزيع درآمد

ايران میباشد .برای اين منظور ابتدا نقش و تأثير سرمايه

با سری دادههای پانل استفاده گرديده است (کالدرن و

سرون.)2004 ،

برتنوع بخشيدن به راههای صادرات و واردات خود ،نقش
جمهوری اسالمی ايران به عنوان پل ارتباطی بين اين کشورها،

 -3مباني تئوريك توسعه بخش حمل و نقل ريلي و رشد

خليج فارس و دريای عمان و اروپا برجسته تر گرديده است که

اقتصادي كشور

شبکه راه آهن ايران با وجود چگالی اندك نسبت به کشورهای

تداوم فعاليت و حيات شبکههای حمل و نقل مستلزم وجود

پيشرفته دارای خصوصيت اتصال به مرزهای کشورهای مختلف

و برقراری رابطه بين مناطق توليد و مصرف میباشد ،به نحوی

است .در اين مقاله برای تخمين و محاسبه مدل رشدی که

که انجام هرگونه طراحی و برنامهريزی در زمينه رشد عرضه

توسعه راه آهن در آن توضيح داده میشود ،از تابع توليد

تسهيالت حمل و نقل ،نيازمند آگاهی از ميزان تقاضای واقعی

کاب-داگالس استفاده میگردد .تابع کاب-داگالس را به

به آن امکانات میباشد .طبق همين قاعده است که همراه رشد

صورت زير در نظر میگيريم:

توليد ناخالص داخلی ،ميزان ارزش افزوده بخش حمل و نقل

()1

Y  AK  L1

نيز افزايش میيابد يعنی بين گسترش حمل و نقل و دستيابی به

در رابطه باال  Y،محصول يا بازده A ،مبـين عامـل مـؤثر در

نرخ رشد اقتصادی بيشتر ،رابطه مستقيم وجود دارد .از اين رو

تکنولوژی است ولی در اين مدل  Aنهاده در نظـر گرفتـه شـده

دستيابی به عناصر و اجزای مکمل گونه جهت برقراری رشدی

است K , L .دو نهاده نيروی کار و موجودی سرمايه و  نيز

هماهنگ و متناسب بين تمامی بخشها در تعيين خط مشیهای

يک مقدار ثابت ) (  1است .اولين مـوردی کـه مـیخـواهيم

کالن و برنامههای عمرانی هر کشوری از اهميت ويژه

نشان دهيم اين است که تابع همگن درجه يک ،يعنـی خطـی و

برخوردار میباشد .طبق اين نقطه نظر انتخاب نوعی از انواع

همگن است ،يا به عبـارت ديگـر ،ويژگـی بازگشـت ثابـت بـه

شيوههای حمل ونقل به عنوان گرايش غالب در طراحی و

مقياس را دارد .تابعی مانند ) Y=F(K,Lخطی همگـن تعريـف

تخصيص اعتبارات به آن به خاطر برخی مزيتهای ملحوظ که

مــیشــود (يعنــی اگــر نهادههــا در يــک تــابع توليــد بــه نســبت

ثمره آن در ميان مدت و حداکثر بلندمدت محسوس است دارای
اهميتی خاص میباشد .در اين ميان راه آهن به عنوان يکی از
شيوههای حمل و نقل انبوه در کنار امتيازات ارزندهای مانند
صرفه جويیهای اقتصادی در مصرف سوخت ،جلوگيری از

برابر  افزايش يابند ،در تابع همگن خطی ستاده يا محصول نيز

با همان نسبت  افزايش میيابـد ،يعنـی بازگشـت بـه مقيـاس
ثابت است).
با استفاده از تابع توليد کـاب -داگـالس مـدل رشـد را بـه

آلودگی هوا ،نزديک شدن به استانداردهای محيطی (با توجه به

صورت ذيل در نظر میگيريم:

افزايش قيمت سوخت در آينده و توجه موکد جهانی به حفظ



(Y  ( A1 1 ) ICT ( A2 2 ) NICTM K 3 L11 2 3 )2

محيط زيست) اهميت اين بخش از حمل و نقل را فزونی داده و
تداوم و توسعه بخش حمل و نقل ريلی را در کشور به دنبال
داشته است.
بنابراين توسعه بخش حمل و نقل ريلی از عوامل مؤثر در
رشد و توسعه اقتصادی به صورت مستقيم و غير مستقيم
محسوب میگردد که از طريق ايجاد ارزش افزوده ،اشتغال و
گسترش ترانزيت به طور مستقيم و همچنين از طريق صرفه
جويی در مصرف سوخت ،ايمنی بيشتر و  ...باعث افزايش
صرفههای اجتماعی و پس انداز اجتماعی کشور میگردد.
همچنين با توجه به موقعيت استراتژيک جغرافيايی ايران و
قرارگيری در کريدور شمال -جنوب ،اهميت توسعه حمل و
نقل ريلی را دو چندان میکند و همينطور ظهور کشورهای
جديد مشتركالمنافع در شمال و خواست اين کشورها مبنی

که در آن  A1سرمايه گذاری ارتباطات ) (ICTو  A2را توسعه
بخش حمل و نقل ريلـی ) (NICTMدرنظرگـرفتيم L ،نيـروی
کــار کــل کشــور و  Kموجــودی ســرمايه کــل کشــور اســت.
  4 ,  3 ,  2 ,  1به ترتيـب بـازده و ضـريب بخـش سـرمايه

گذاری ارتباطات  ،توسعه بخش حمل و نقل ريلـی  ،موجـودی
سرمايه کل کشور و نيروی کار کل کشور است .فرم تبعی مـدل
به ما اجازه میدهد که نرخ رشد بخـش حمـل و نقـل ريلـی را
پراکسی نرخ رشد بخش  NICTMدر نظـر بگيـريم .در معادلـه
سطح نمیتوانيم نرخ رشد حمل و نقل ريلـی را پراکسـی نـرخ
رشد بخش  NICTMدر نظر بگيريم ولی برای معادله رشد اين
عمل امکان پذير است و فرض میکنيم که رشد بخش حمـل و
نقل ريلی تقريباً معادل رشد بخش  NICTMاست .يعنی حمـل
و نقل ريلی به عنوان نماينده بخش  NICTMبوده است و رشد

بخش حمل و نقل ريلی همان رشد بخش  NICTMاست .برای
معادله سوم کـه يـک معادلـه سـطح اسـت مجـاز بـه ايـن کـار

 .4اثر مقدار گازوييل مصرف شده توسط شبکه ريلی کشور
بر رشد اقتصادی مثبت و معنی دار است.

نمیباشيم ولی برای معادله ششم که معادله رشد است اين اجازه
را به ما میدهد که بخش حمل و نقل ريلی را به عنوان پراکسی

مراحل انجام تحقيق در مدلهاي اقتصادسنجي

بخش غير  ICTدر نظر بگيـريم .وقتـی از معادلـه دوم لگـاريتم

 .1آزمونهای قبل از تخمين (مانايی و ايستايی برای بررسی

میگيريم ،داريم:

رفتار سری زمانی در طول دوره مورد بررسی و آزمون

log Y  1 log A1   2 log A2   3 log L   4 log K

همبستگی برای به دست آوردن نحوه ارتباط متغيرهای

()3

مختلف با يکديگر در طول زمان مورد بررسی قرار

 4  1  1   2   3

میگيرد).
سپس از معادله باال ديفرانسيل میگيريم:

Y/Y = 1(A1 / A1)ICT + 2(A2 / A2)NICIM
+3L / L+ 4K / K

()4









Y   1 ( A1 ) ICT  ( A2 ) NICTM   3 L   4 K

()5

 .3آزمونهای پس از تخمين برای بررسی صحت مدل
رگرسيونی برازش شده
در اين تحقيق مرحله به مرحله موارد باال را انجام داده و در

معادله زير معادله رشد است:


 .2تخمين مدل

نهايت به نتيجهگيری پرداخته میشود.





که در آن  Yرشد اقتصادی کل کشور  A1 ،رشد سرمايه گذاری




در ارتباطات A2 ،رشد حمل و نقل ريلی کشور  L ،رشد نيروی


کار و  Kموجودی سرمايه کـل کشوراسـت 1 .و   2بـازده

معرفي متغيرهاي مدل
در جدول ذيل متغيرهای مورد بررسی و عالمت اختصاری
آنها خالصه شدهاند.
جدول  .1متغيرهاي مورد بررسي

داخلی بخشهای سرمايه گذاری در ارتباطـات و حمـل و نقـل
ريلی به صورت سهم آنها از رشد اقتصادی است .در اين مقالـه
متغيرهايی که برای نشان دادن توسعه بخش حمل ونقل ريلی در
نظر گرفتيم ميزان بار جابه جا شده توسـط بخـش حمـل ونقـل
ريلی ،تعداد مسافر جابه جا شده توسط بخش حمل ونقل ريلی،
مسافت طی شده بر حسب نفرکيلـومتر در بخـش حمـل ونقـل
ريلی و مقدار گازوييل مصرفی در بخش حمل ونقل ريلی مـی-
باشد .با توجه به مدل به دست آمده به بررسی تأثير حمل و نقل
ريلی بر رشد اقتصادی ايران میپردازيم.
 -4فرضيات تحقيق
 .1اثر ميزان بار جابه جا شده برحسب تن ضرب در کيلومتر
توسط شبکه ريلی کشور بر رشد اقتصادی مثبت و معنی
دار است.
 .2اثر مسافت طی شده بر حسب نفر ضربدر کيلومتر توسط
شبکه ريلی کشور بر رشد اقتصادی مثبت و معنی دار
است.
 .3اثر تعداد مسافر جابه جا شده توسط شبکه ريلی کشور بر
رشد اقتصادی مثبت و معنی دار است.

نام متغير

عالمت

نوع متغير

رشد اقتصادی

GROW

وابسته

ميزان بار برحسب تن ضرب در کيلومتر

TONKB

مستقل

تعداد مسافر

MOSAFER

مستقل

مسافت بر حسب نفر ضربدر کيلومتر

MASAFAT

مستقل

OIL

مستقل

موجودی سرمايه

k

مستقل

نيروی کار

L

مستقل

گازوييل مصرفی در بخش حمل ونقل ريلی

آزمونهاي مانايي و ايستايي
سادهترين روش برای تعيين ايستايی يک متغير ،مشاهده
نمودار آن متغير است .اما با توجه به اين که اين روش از دقت
کافی برخوردار نيست ،بايستی ايستايی متغير سری زمانی را
مورد آزمون قرار داد ،آزمون ريشه واحد ،از معمولترين
آزمونهايی است که برای تشخيص ايستايی يک فرآيند سری
زمانی مورد استفاده قرار میگيرد .برای توضيح بيشتر ،فرآيند
خودتوضيح برداری مرتبه اول زير را در نظر بگيريد:
+ t

=

t

()6

شده توسط ديکی و فولر ( ،)1979پيشنهاد آزمون

اگر در معادله فوق ضريب
مربعات معمولی )

با استفاده از روش حداقل

استفاده از آزمون  tاست که ،دارای يک توزيع حدی است.

( برآورد شده برابر با يک بودن آن مورد

برای آزمونها و حجم نمونههای مختلف به

آزمون قرار گيرد ،میتواند ايستايی و غير ايستايی يک فرآيند
سری زمانی را مورد برسی قرار دهد .بدين صورت که اگر
1

باشد ،آنگاه

يک سری زمانی غير ايستا است و

واريانس آن در طول زمان افزايش يافته و به سمت بینهايت
باشد ،آنگاه

ميل میکند .اگر

سری زمانی پايستا

(و يا تفاضل ايستا) است .بنابراين ايستايی (تفاضل پايستايی)
سری زمانی مورد نظر میتواند از طريق آزمون اين مقدار
اکيداٌ کمتر از يک است ،ارزيابی گردد .آزمون کلی ،فرضيه
صفر = 1

به جای

 :است.

 :در مقابل فرضيه

آزمون ديکي -فولر و ديکي -1فولر تعميم يافته

مقادير بحرانی

کمک روشهای شبيهسازی ديکی و فولر به دست آمده و
جدولبندی شده است .اگر قدر مطلق آماره
قدرمطلق مقدار بحرانی

محاسبه شده ،از

ارايه شده توسط ديکی و فولر،

بزرگتر باشد ،آنگاه ايستا بودن سری زمانی را نمیتوان رد کرد و
سری زمانی مورد نظر ايستا است .ولی اگر قدر مطلق آماره
محاسبه شده کمتر از قدرمطلق مقدار بحرانی ارايه شده باشد،
آنگاه فرضيه صفر مبنی بر وجود ريشه واحد پذيرفته میشود که
در اين صورت سری زمانی مورد نظر دارای فرآيند گام تصادفی
و در نتيجه غير ايستا است .همچنين ،ديکی و فولر ()1979

2

به منظور آزمون ايستايی سری زمانی ،توزيع حدی آماره

را بر

آزمون استاندارد ديکی -فولر ،از طريق برآورد معادله زير

اساس الگوهايی که معادلههای باال را با لحاظ نمودن عرض از

از هر دو طرف معادله انجام میشود که

مبداٌ و روند ،عرض از مبداٌ و بدون روند و بدون عرض از مبداُ

پس از کم کردن

در آن صورت خواهيم داشت:
()7

و روند برآورد مینمايد استخراج نمودهاند.

+ t

– (

)

–

آزمون ريشه واحد ديکی -فولر معمولی که در باال بحث
شد ،تنها زمانی معتبر است که سری زمانی مورد بررسی ،يک

=پس:
+ t

()8
که در آن - 1

فرآيند خود توضيح مرتبه اول باشد .اگر اين فرض برقرار نباشد

=t

=  .δدر اين صورت فرضيه صفر و فرضيه

مقابل برای آزمون پايايی سری زمانی به صورت زير است:

و سری زمانی در وقفههای باالتر همبسته 3باشد ،يعنی دارای
فرآيند خود توضيح مرتبه  Pباشند ،آنگاه فرض نوفه سفيد بودن
جمالت اخالل  εtنقض میشود .وقتی جمالت خطا دچار
همبستگی 4باشند ،ديگر نمیتوان از آزمون ديکی -فولر برای
بررسی ايستايی استفاده کرد .زيرا در اين حالت ديگر توزيع

آماره معلوم برای آزمون فرضيه

 ،0آماره

است که

به صورت زير محاسبه میشود:

هم صادق هستند .آزمون ديکی -فولر تعميم يافته ) ،(ADFيک
()9

که در آن

برآورد

و)

=

( seانحراف معيار ضريب

برآورد شده است .مشکل اساسی که در انجام اين آزمون وجود
دارد ،اين است که آماره

ارايه شده توسط روش حداقل

مربعات معمولی ،تحت فرضيه صفر وجود ريشه واحد ،دارای
توزيع نرمال حدی نيست و شکل استانداردی ندارد .ديکی و
فولر( ،)1979نشان دادند که تحت فرضيه صفر ريشه واحد اين
آماره از توزيع
بحرانی

حدی و مقادير بحرانی به دست آمده توسط ديکی و فولر باز

معمولی تبعيت نمیکند ،لذا ،نمیتوان از کميت

برای انجام آزمون استفاده نمود .راه حل عملی ارايه

تصحيح پارامتريک برای همبستگی مرتبههای باالتر را با فرض
اين که سری زمانی  Xيک فرآيند ) AR(pرا دنبال میکند ،را
میسازد و اجزاء تفاضلی با وقفه  Pاز متغير وابسته  Yرا به
سمت راست معادله اضافه مینمايد:
()10

+ t

+

= Yt

سپس اين تصريح تعميم يافته ،برای آزمون ايستايی مورد
استفاده قرار میگيرد .يک نتيجه مهم به دست آمده توسط ديکی
و فولر ( )1981اين است که توزيع حدی آماره آزمون برای
ايستايی ،به تعداد وقفههای تفاضل اول در رگرسيون ADF

بستگی دارد .تعداد اجزای تفاضلی با وقفه (تعداد وقفههای

بهينه) برای از بين بردن همبستگی پياپی در پسماندها ،به کمک
سه معيار آکائيک (AIC) 5شوارتز  -بيزين (SBC) 6و حنان
کوئين (HQ) 7و نيز معيارهايی با مقادير تعديل شده اين سه
معيار ،تعيين میشود.

()11

=

=2

()12

اگر ε tها به صورت همانند و مستقل از هم توزيع شده

 -5آزمون ريشه واحد فيليپس و پرون
آماره آزمون پيشنهادی توسط فيليپس و پرون)1998(8
بر اساس توزيع حدی آمارههای مختلف ديکی -فولر است ،با

باشند ،آنگاه

و2

معادل خواهند بود و نتايج فيليپس و

پرون همانند نتايج گرفته شده توسط ديکی و فولر است .اما

اين تفاوت که فرض اينکه جمالت اخالل  εtبه صورت همانند

معموالٌ اين دو مساوی نيستند و در نتيجه آزمونهای انجام شده

و مستقل از يکديگر توزيع شدهاند کنار گذاشته شده است.

از اعتبار الزم برخوردار نيست

فيليپس و پرون نشان دادند که آماره آزمون برای وقتی که εtها
به صورت همانند و مستقل از يکديگر توزيع نشدهاند درای يک
توزيع حدی است که شامل عبارات زير است:

با استفاده از آماره آزمون
(نوفرستی.)50 :1378 ،

نتيجه آزمون ريشه واحد فيليپس پرون برای متغيرهای مدل
مورد بررسی در ذيل آمده است.

جدول  .2نتيجه آزمونهاي مانايي
آزمون فيليپس پرون در سطح
متغير

آماره

سطح معنی داری

نتيجه

LGROW

-3/67

0/03

مانا

L TONKB

-1/64

0/75

نامانا

LMOSAFER

1/26

0/99

نامانا

L MASAFAT

0/21

0/99

نامانا

LOIL

-1/66

0/74

نامانا

LL

2/47

0/90

نامانا

LK

-0/33

0/90

نامانا

فرض صفر در اين آزمون بر نامانا بودن متغيرهای مورد

درصد مورد تأييد است .با توجه به نامانايی برخی از متغيرهای

بررسی استوار است .اگر عدد بدست آمده در جدول از -3/52

مورد بررسی در سطح بايد آزمون را برای متغيرهای نامانا با

کمتر باشد در آن صورت مانايی متغير در سطح اطمينان 95

يکبار ديفرانسيل گيری تکرار کرد.

جدول  .3نتيجه آزمونهاي مانايي
آزمون فيليپس پرون با يکبار ديفرانسيلگيری
آماره

سطح معنی داری

نتيجه

متغير
L TONKB

-5/32

0/000

مانا

LMOSAFER

-5/46

0/000

مانا

L MASAFAT

-3/78

0/02

مانا

LOIL

-7/63

0/000

مانا

LL

-2/97

0/95

مانا

LK

-3/12

0/99

مانا

حال کليه متغيرها بايکبار ديفرانسيل گيری مانا شدند .برای
استفاده از اين متغيرها در سطح بايد از آزمون هم انباشتگی
استفاده کرد.
اشاره شد که اگر يک سری زمانی

بار تفاضل گيری شود تا

ايستا گردد ،آن سری زمانی دارای

ريشه واحد است و جمعی

از مرتبه

) خواهد بود .حال اگر دو سری زمانی

داشته باشيم که هر دو
هر ترکيب خطی از

و

هستند ،به طور معمول

همانند

باشند و)

 .با

 tهر دو از مرتبه جمعی يک
 tباشد ،آنگاه دو سری زمانی،

) خواهند بود و اين تعريف به بيش

همجمع از مرتبه

از دو سری زمانی نيز قابل تعميم است (انگل و گرنجر،
 .)1987اگر جمله خطای مربوط به معادله رگرسيون،I (0) ،

است .اما اگر ضرايب

يعنی ايستا باشد ،میتوان از روشهای معمول اقتصادسنجی در

ثابتی مانند  αو وجود داشته باشد که جمله اخالل رگرسيون

برآورد پارامترها به کمک دادههای سریهای زمانی استفاده کرد

مربوط به  xtو  ytيعنی:

و در استنباطهای آمارههای  tو  Fسود برد (نوفرستی.)1391 ،

()13

نيز

توجه به تعريف فوق ،اگر

tو

گويند
باشد)

اگر ،مرتبه همجمعی هر دو برابر با

هم انباشتگی( همجمعی):

يا

همجمعی از مرتبه ) (d, bهستند .بنابراين ،دو سری زمانی
 tرا همجمع از مرتبه  bو  dيعنی

t

t

دارای مرتبه جمعی کمتر از

t

t

نتيجه آزمون هم انباشتگی يوهانسون در جدول ذيل آمده است.

)با فرض

 ،مثالُ

است ،از نظر انگل و گرنجر (،)1987

و yt

جدول  .4نتايج آزمون هم انباشتگي يوهانسون
آزمون هم انباشتگی يوهانسون
آماره TRACE

سطح معنی داری

نتيجه

عدم وجود رابطه بلند مدت

94/09

0/000

رد

وجود حداکثر يک رابطه

52/68

0/01

رد

وجود حداکثر دو رابطه

23/72

0/21

قبول

فرضيه

با توجه به نتايج به دست آمده از آزمون هم انباشتگی با وجود
نامانا بودن متغيرها در سطح ،ارتباط بين برايند متغيرها مورد

تأييد است و میتوان تخمين را انجام داد.

يک متغير افزايش يابد متغيرديگر کاهش میيابد و بالعکس.

همبستگي
ضريب همبستگی پيرسون :ضريب همبستگی پيرسون که به

زمانی که ضريب همبستگی برابر صفر است نشان میدهد

نامهای ضريب همبستگی گشتاوری و يا ضريب همبستگی

که بين دو متغير رابطهی خطی وجود ندارد .صفر بودن ضريب

مرتبهی صفر نيز ناميده میشود ،توسط سرکارل پيرسون معرفی

همبستگی تنها عدم وجود رابطهی خطی بين دو متغير را نشان

شده است .اين ضريب به منظور تعيين ميزان رابطه ،نوع و

میدهد ولی نمیتوان مستقل بودن دو متغير را نيز نتيجه گرفت.

جهت رابطهی بين دو متغير فاصلهای يا نسبی و يا يک متغير

هنگامی که ضريب همبستگی پيرسون بين دو متغير صفر باشد،

فاصله ای و يک متغير نسبی به کار برده میشود .در واقع اين

اين متغيرها تنها در صورتی مستقل از يکديگرند که توزيع

ضريب ،متناظر پارامتری ضريب همبستگی اسپيرمن میباشد.

متغيرها نرمال باشد .همچنين وجود همبستگی بين دو متغير تنها

چندين روش محاسباتی معادل میتوان برای محاسبهی اين

نشان دهندهی اين است که افزايش يا کاهش يک متغير چه

ضريب تعريف نمود.

تأثيری بر افزايش يا کاهش متغير ديگر دارد ولی اين همبستگی
ضرورتاً نشانگر رابطهی علّی بين متغيرها نمی باشد .بنابراين بايد

در اين تحقيق از فرمول زير استفاده میگردد:
()14

بين مفاهيم همبستگی و رابطهی علّت و معلولی تفاوت قائل
شد .به بيان ديگر ممکن است دو متغير همبستگی داشته باشند

ضريب همبستگی پيرسون بين  -1و  1تغيير میکند .اگر

ولی لزومی ندارد که يکی از متغيرها علت و ديگری معلول
باشد ،عالوه براين عوامل متعدد ديگری نيز میتوانند بر ضريب

 r = 1بيانگر رابطهی مستقيم کامل بين دو متغير است؛ رابطهی

همبستگی اثرگذار باشند .در جدول ذيل همبستگی بين

مستقيم يا مثبت به اين معناست که اگر يکی از متغيرها افزايش

متغيرهای مدل نمايش داده شده است.

(کاهش) يابد ،ديگری نيز افزايش (کاهش) میيابد.
 r = -1نيز وجود يک رابطهی معکوس کامل بين دو متغير
را نشان میدهد .رابطهی معکوس يا منفی نشان میدهد که اگر
جدول  .5ضريب همبستگي پيرسون

در اين جدول در سطر اول ميزان همبستگی و در سطر دوم

مهندسی ،مديريت ،اقتصاد و ساير علوم برای تحليلهای آماری

معنی داری نمايش داده شده است .همانگونه که مالحظه

با در دست داشتن دادههای تجربی بسيار پر استفاده است .اما

میشود همبستگی بين متغيرهای مدل بسيار باال و معنیدار است

روش حداقل مربعات معمولی فروضی را در نظر میگيرد که در

بنابراين امکان وجود همخطی در مدل وجود دارد.

واقع قصد ساده سازی بسيار زياد دنيای واقعی دارد و به همين
دليل تا اندازه زيادی از دنيای واقعی فاصله گرفته است ،دليل پر

روش حداقل مربعات معمولي
اين روش که مهمترين و پرکاربرد ترين روش تخمين حداقل
مربعات میباشد در علوم مختلف از جمله رياضيات ،آمار ،علوم

کاربرد بودن اين مدل نيز ساده سازی بيش از حد وسادگی
برآورد حداقل مربعات در آن میباشد.
در اينجا به طور مفصل به بيان روش حداقل مربعات

معمولی میپردازيم.

اين فروض عبارتند از:

معادله رگرسيون به اين صورت است:

 Uiتصادفی است .اين فرض در واقع بيان میکند که معادله ما

()15

Yi=a0+a1X1+a2X2+…+anXn+Ui

به خوبی برازش شده است ،در صورتی که پسماندها در يک

که در آن:

مدل رگرسيونی تصادفی نباشند و مثالً به صورت تبعی باشند

 :Yمتغيير درون زا است يعنی متغييری که میخواهيم برازش

مشخص میشود که برخی از متغييرهای موثر بر مدل در مدل

کنيم

در نظر گرفته نشدهاند يعنی دقيقا همان عاملی که باعث تبعی

 :a0عرض از مبدا میباشد.

شکل شدن جمله پسماند گرديده است بايد در تخمين مدل

 :Xiمتغيرهای برونزا و داده شده میباشند که به کمک آنها

لحاظ گردد تا جمالت اختالل از حالت تبعی خارج شوند و
9

به صورت تصادفی در آيند.

متغيير درونزا را برازش میکنيم.
 :Uiجمله اختالل در مدل میباشد و اين همان تفاوت يک مدل

نرمال بودن توزيع  . Uiاين فرض برای سادگی تجزيه و

رياضی با يک مدل آماری است يعنی يک معادله رياضی کامالً

تحليل مدل بنا شده است .اگر اثبات شود که توزيع جمالت

قطعی میباشد اما در آمار به اين شکل نمیباشد و ما تا حدی

اختالل نرمال نمیباشد ،میتوان با افزايش حجم نمونه به اين

خطا هميشه در برازش مدل داريم ،که اين به آسانی قابل مقايسه

هدف دستيابی پيدا کرد .به عنوان مثال در صورتی که اثبات شود

با معادله درون يابی رياضی میباشد.

جمالت اختالل دارای توزيع آماری پواسن میباشند با افزايش

اين جمله اختالل هرگز برای ما قابل رويت نمیباشد .زمانی

حجم نمونه به بيش از صد مشاهده ،توزيع پواسن به توزيع

که ما يک معادله رگرسيونی را با روش حداقل مربعات معمولی

نرمال تبديل میشود .اميد رياضی جمالت اختالل برابر با صفر
10

است  .يعنی مجموع انحرافات نقاط از خط رگرسيون برابر با

تخمين میزنيم به معادلهای اينچنينی میرسيم:
()16
حال اين

Xn+ei

X2+…+

X1+

+

=

صفر است .يعنی فواصل مثبت و منفی نقاط از خط رگرسيون
يکديگر را خنثی ميکنند .اين فرض در سادهسازی تحليل آماری

است که به عنوان تخمينی از جمله اخالل يا

پسماند مدل برای ما قابل رويت است.

در مورد واريانس و کوواريانس مدل رگرسونی تأثير زيادی
دارد .اين فرض در واقع به اين معنی است که به ازای هر مقدار
معين از متغيرهای توضيح دهنده ،ميانگين تمام مقادير ممکنUi

فروض روش حداقل مربعات معمولي
با بررسی مدلهای رگرسيون به سهولت مشاهده میشود که
هر گونه پيشرفت در تحليلهای رگرسيونی متوقف به شناخت
بيشتر از جمله اخالل مدل است .در واقع در يک مدل
رگرسيون ،جمله اخالل با اينکه نقش مهمی ايفا میکند اما بنا به
تعريف ناشناخته است .هر گاه کوشش کنيم اجزايی از جمله
اخالل را بشناسيم و آنها را اندازهگيری کنيم اين اجزای شناخته
شده در قسمت معين مدل قرار میگيرد و مجموعه عوامل
مجهولی که باقی میمانند جمله اخالل را تشکيل میدهند.
بنابراين جمله اخالل هيچگاه قابل مشاهده و اندازهگيری نيست.
در نتيجه تنها راه خروج از اين تنگنای نظری اين است که يک
سری فرضهای منطقی در مورد جمله اخالل مطرح کنيم تا بر
آن اساس بتوان به تحليلهای رگرسيونی ادامه داد .اين فرضها
با يک فرض در مورد متغيرهای برونزا با عنوان فرضهای
کالسيک مدلهای رگرسيون مطرح میشود.

برابر صفر است .ظهور مقادير مختلف Uبه اعتبار فرض
آزمايشهای فرضی تکراری به ازای مقادير معين و ثابت
متغيرهای توضيح دهنده است .مفهوم کلی اين فرض اين است
که مدل خطای سيستماتيک ندارد .واريانس  Uiثابت باشد.11
در واقع اين فرض بيانگر اين است که واريانس U1با
واريانس U2و همينطور با واريانسهای U3و  U4و ...برابر
باشد .12اگر واريانس جمالت اختالل تابعی از متغيير مستقل
باشد در آن صورت مدل ما دارای واريانس نا همسانی

13

میباشد.يعنی بايد:
()17
 Uiهای مختلف از هم مستقل باشند .يعنی کوواريانس بين
Uiها برابر با صفر باشد .به زبان رياضی میتوان نوشت.
COV(Ui,Us)=0

Uiها از متغييرهای مستقل ،استقالل داشته باشند .يعنی
کوواريانس بين Uiها و متغييرهای مستقل برابر با صفر باشد.

رگرسونی بسيار دور از ذهن میباشد.

به زبان رياضی میتوان نوشت:
متغييرهای مستقل از يکديگر مستقل باشند .يعنی
کوواريانس بين متغييرهای مستقل برابر با صفر باشد .به زبان

تخمين مدل

رياضی میتوان نوشت:

با مدل اقتصاد سنجی ذيل مواجه هستيد.
COV(Xi,Xs)=0

()18

اينها مفروضاتی بود که اگر برقرار باشند ،می توان از روش

GROW=α+β1ll+ β2 lk+ β3MOSAFER+
β4MASAFAT β5TONKB+ β6OIL+ε

همانطور که مالحظه میشود اين فروض برای ساده سازی بيش

نتيجه تخمين اقتصاد سنجی به روش حداقل مربعات

حداقل مربعات معمولی برای برازش يک رابطه استفاده کرد.
از حد رابطه میباشد و تحقق همه آنها هم در يک مدل

معمولی در ذيل آمده است.

جدول  .6نتايج تخمين براي مدل رگرسيوني
متغير

ضريب

آماره تی

P-value

عرض از مبدأ

11/65

2/45

0/0001

LL

0/91

0/31

0/0064

LK

0/64

0/159

0/0004

LMOSAFER

0/81

0/144

0/0000

LMASAFAT

0/56

0/21

0/0124

LTONKB

0/48

0/81

0/0000

LOIL

0/30

0/152

0/0527

ضرايب به دست آمده معادله ذيل در جدول بعدی مشخص

کل مدل رگرسيونی
F-stat

PROB

( R2ضريب تعيين)

78/29

0/000000

0/96

شده است .فرضيه صفر در آزمون  Fبه صورت زير خواهد بود:

H 0 : 1   2  ....   k  0

 H1 : 1   2  ....   k  0

شده است.
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GROW= α+β1ll+ β2 lk+ β3MOSAFER+
β4MASAFAT β5TONKB+ β6OIL+ε

تأثير تمامی متغيرها به غير از مصرف گازوييل بر رشد

که به وسيله آماره زير صحت آن مورد بررسی قرار میگيرد:
()20

اقتصادی مثبت و معنی دار است.

)ESS /( K  1
) RSS /( N  k

آزمون معنيدار بودن مدل
برای بررسی معنی دار بودن مدل رگرسيون از آماره  Fاستفاده
جدول  .7ضرايب به دست آمده در مدل
ضريب

مقدار

معنی داری

α

11/65

معنی دار

β1

0/91

معنی دار

β2

0/64

معنی دار

β3

0/81

معنی دار

β4

0/56

معنی دار

β5

0/48

معنی دار

β6

0/30

معنی دار نيست

F

برای تصميمگيری در مورد پذيرش يا رد فرضيه صفر ،آماره F

اطمينان  %95محاسبه شده مقايسه میشود ،چنانچه قدر مطلق T

به دست آمده با  Fجدول که با درجات آزادی  K-1و  N-Kدر

محاسبه شده از  tجدول بزرگتر باشد

 ،( | T |  t مقدار

محاسبه شده بيشتر از  Fجدول باشد ( ) ) F  F ( K 1, N  K

عددی تابع آزمون در ناحيه بحرانی قرار گرفته و فرض صفر

سطح خطای (  %5 ) محاسبه شده ،مقايسه میشود ،اگر F

مقدار عددی تابع آزمون در ناحيه بحرانی قرار گرفته و فرض
صفر (  ) H 0رد میشود .در اين حالت با ضريب اطمينان %95
کل مدل معنی دار خواهد بود .در صورتی که مقدار  Fمحاسبه
شده کمتر از  Fجدول باشد فرض  H 0پذيرفته شده و معنی

, N k

2

(  ) H 0رد میشود .در اين حالت با ضريب اطمينان %95

ضريب مورد نظر (  ) 1معنی دار خواهد بود که داللت بر وجود
ارتباط بين متغير مستقل و وابسته دارد .به عنوان نتيجهگيری در
جدول ذيل نتيجه بررسی مفروضات خالصه شده است.

داری مدل در سطح اطمينان  %95مورد تأييد قرار نمیگيرد.

فرضيه

نتيجه

همانگونه که مالحظه میشود معنی داری مدل مورد تأييد است.

اثر ميزان بار جابه جا شده برحسب تن ضرب در کيلومتر

تأييد

توسط شبکه ريلی کشور بر رشد اقتصادی مثبت و معنی
دار است.

آزمون معنيدار بودن متغيرهاي پژوهش
برای بررسی معنی دار بودن ضرايب متغيرهای مستقل در هر

اثر مسافت طی شده بر حسب نفر ضربدر کيلومتر توسط

مدل از آماره  tاستفاده شده است .فرضيه صفر در آزمون t

شبکه ريلی کشور بر رشد اقتصادی مثبت و معنی دار است.

به صورت زير خواهد بود:
H 0 : 1  0

 H1 : 1  0

که به وسيله آماره زير صحت آن مورد بررسی قرار میگيرد.

ˆ1  1
()21
~ t
, N k
) SE ( ˆ1
2
برای تصميمگيری در مورد پذيرش يا رد فرضيه صفر ،آماره
T

 Tبه دست آمده با  tجدول که با درجه آزادی  N-Kدر سطح

اثر تعداد مسافر جابه جا شده توسط شبکه ريلی کشور بر

تأييد
تأييد

رشد اقتصادی مثبت و معنی دار است.
اثر مقدار گازوييل مصرف شده توسط شبکه ريلی کشور بر

مردود

رشد اقتصادی مثبت و معنی دار است.

با توجه به نتيجه حاصل از تخمين اثر مقدار گازوييل مصرف
شده توسط شبکه ريلی کشور بر رشد اقتصادی منفی و معنیدار
است .ساير فروض مورد تأييد است.

 -8مراجع

-6نتيجهگيري
بخش حمل و نقل ريلی با ويژگيهای منحصر به فرد ،از

 -آرمن ،سيد ع .و زارع ،روح اهلل" ،) 1384 ( ،بررسی

جمله حمل کاال با حجم و ايمنی بيشتر و تعرفه مناسبتر،

رابطه عليت گرنجوری بين سرمايهگذاری در بخش

نسبت به ديگر مدهای مختلف حمل و نقل جايگاه ويژهای

حمل و نقل و رشد اقتصادی در ايران ،طی سالهای

يافته است به گونهای که شرايط و وضعيت راه آهن يکی از

 " 1338-81پژوهشهای اقتصادی ايران شماره .24

شناسايی نقش و سهم بخش حمل و نقل ريلی به منظور طراحی

 -بابازاده ،محمد؛ قديمی ،خليل و محسنی ،رضا ( 1388

و ارايه تصوير واقعی آن در اقتصاد کالن و تدوين راهبردها و

) "،تأثير سرمايهگذاری در بخش حمل و نقل بر رشد

شاخصهای مهم رشد و توسعه محسوب میگردد .بنابراين

برنامههای بلندمدت برای توسعه کشور ،حائز اهميت بوده است.
اين مقاله به بررسی تأثير توسعه حمل و نقل ريلی بر رشد
اقتصادی کشور ايران طی سالهای  1350الی  1389اختصاص
دارد .از روش حداقل مربعات معمولی برای تحليل ارتباط
استفاده شد و برای بررسی توسعه حمل و نقل ريلی از
فاکتورهای ميزان بار برحسب تن ضرب در کيلومتر ،مسافت بر
حسب نفر ضرب در کيلومتر ،تعداد مسافر و گازوييل مصرفی
استفاده شد .نتايج حاصل از تخمين مدل نشان میدهد که ميزان
بار برحسب تن ضرب در کيلومتر ،مسافت بر حسب نفر ضرب
در کيلومتر و تعداد مسافر تأثير مثبت و گازوييل مصرفی تأثير
منفی بر رشد اقتصادی دارد .هم چنين مشاهده گرديد که بخش
حمل و نقل ريلی اثر مثبتی بر رشد اقتصادی دارد .بنابراين
جهت افزايش ايمنی ،راحتی و آسايش و آزادی عمل مسافر از
جهات اقتصادی و اجتماعی و زيستمحيطی و دستيابی به
سيستم حمل و نقل ريلی بايد شرايط و امکانات الزم به نحوی
برنامه ريزی و آيندهنگری گردد که بتواند با سيستمهای حمل و
نقل جادهای و هوايی رقابت نمايد.

اقتصادی در ايران" پژوهشنامه بازرگانی شماره :50
صص.200-157 .
 بانک مرکزی ج .ا .ايران" ،خالصه تحوالت اقتصادیکشور" ،سالهای متعدد.
 دائی کريمزاده ،س ،.عمادزاده ،م ،.و کامکار دالکه ،ه،.(" ،)1388اثر سرمايهگذاری دولت در بخش حمل و
نقل بر رشد اقتصادی در ايران" مدلسازی اقتصادی
شماره  :10صص.82-63 .
 دل انگيزان ،س .و همتی ،الف" ،)1391( .بررسی تأثيررشد بخش حمل و نقل بر رشد اقتصادی در ايران (-
 ")1355-87دومين همايش ملی راهکارهای توسعه
اقتصادی با محوريت برنامهريزی منطقهای ،سنندج.
 رضايی ارجرودی ،ع .ر .و تسبيحی ،الف،) 1386( ،."ارايه مدل ارتباطی توسعه حمل و نقل و رشد
اقتصادی در ايران بر مبنای الگوی رگرسيونبرداری"

 -7پينوشتها
)1. Dicky-Fuller Test (DF
)2. Augment Dicky-Fuller(ADF
3. Cirrelation
4. Autocorrelation
5. Akaik
6. Schwartz- Baizian
7. Hanan -Quinn
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ABSTRACT
Rail transportation, as link between demand and supply centers and the maintaining factor for
economic and social activities within a country, is important from two dimensions: national
development and final prices for goods and services and has a key and essential role in almost
all economic processes of a country. Therefore, a precise and comprehensive attention to
each one of the rail transportation infrastructure elements considers being main components
of reaching growth and development goals of a country. Iran is no exception, in which with
1648195 square km its economic development has been seriously affected by its rail
transportation infrastructure development. This paper is aimed to review the effect of rail
transportation development of Iranian economic growth in the period of 1972-2010. In order
to estimate the model the Vector Autoregressive has been used and for review of rail
transport development factors such as the amount of load in tons times km, distance in person
times km, number of passengers, and diesel consumption were used. The results from
estimating the model show that load in tons distance in person time’s km, number of
passengers have positive impact and diesel consumption has negative impact on economic
growth. The study was done by using E-Views software.
Keywords: Rail transportation, economic growth, Iran, Vector autoregressive, E-Views
software
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