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 چكيده

اقتصادي دارد. از  يها بخشدر فرآيند توليد تمامي  يا كننده نييتعل مهم در توليد، نقش اساسي و يك عام عنوان بهسرمايه 

گذاري در اين بخش نقش مهمي در سرمايهو نقش آن در اقتصاد،  ريليونقل ي حملبا توجه به اهميت گسترش شبكه طرفي

و با  شده استفادهبتدا از معيار نسبت نهايي سرمايه به توليد ا مقالهدر اين به همين منظور  رشد و شكوفايي اقتصادي كشور دارد.

 است. در ادامه شده محاسبه، نسبت نهايي سرمايه به توليد 1353-1391 كشور در دوره ريليونقل بخش حملتشريح آن، براي 

اده از مدل رشد كشور با استف ريلي ونقل حملبخش  افزوده ارزشبر رشد  ريليونقل گذاري در بخش حملتأثير سرمايه

است. نتايج حاصل از محاسبه  شده زدهتخمين  Eviews و  Microfit يافزارها نرمبرداري و  ونيخود رگرسنئوكالسيك و الگوي 

اين بدان معني است كه براي توليد  و بوده است 084/1نسبت معادل  ايندهد كه نشان ميمعيار نسبت نهايي سرمايه به توليد 

همچنين ريال الزم است. ميليارد  084/1گذاري معادل ريلي، نياز به سرمايه ونقل حملدر بخش  افزوده زشاريك ميليارد ريال 

 ريليونقل شده در بخش حملانجام يها يگذار هيسرمانتايج ناشي از تخمين حاكي از آن است كه افزايش يك درصد در نسبت 

   .درصد خواهد شد 315/0اين بخش به ميزان  افزوده ارزشنرخ رشد  باال رفتنبر توليد ناخالص داخلي آن بخش موجب 

  

  برداري ونيخود رگرسونقل ريلي، نسبت سرمايه به توليد، مدل رشد نئوكالسيك، الگوي گذاري، حملسرمايه كليدي: هايهژاو

  

  مقدمه -1
يك عامل مهم در الگوهاي توليدي، نقش  عنوان بهسرمايه   

 يها بخشتوليد تمامي  در فرآيند يا كننده نييتعاساسي و 

 نيتر مهماقتصادي دارد و كمبود آن نيز، يكي از 

 ژهيو بهرشد اقتصادي كشورها،  درراهموجود  يها تيمحدود

  . رود يم، به شمار توسعه درحالكشورهاي 

بنابراين توجه به اين عامل توليدي و روند تغييرات آن از 

ر و شناخت وضعيت آن د باشد يماهميت زيادي برخوردار 

اقتصادي در سطوح مختلف  يها يزير برنامهو  ها يريگ ميتصم

  (پژوهشكده  كالن و خرد اهميت به سزايي دارد

با توجه به اهميت گسترش  . از طرفي)1389ونقل،حمل

گذاري سرمايهو نقش آن در اقتصاد،  ريليونقل ي حملشبكه

در اين بخش نقش مهمي در رشد و شكوفايي اقتصادي 

دارد و افزايش كمي  توسعه درحالكشورهاي  ژهيو بهكشورها، 

تواند تأثير به و تحوالت كيفي در اين عوامل توليدي مي

 جهيدرنتو  ريليونقل حملرشد اقتصادي بخش سزايي در 

  كل اقتصاد داشته باشد.

  نيز با توجه به اهميت موضوع، تأثير  مقالهدر اين   

ايران  ريليونقل گذاري بر رشد اقتصادي بخش حملسرمايه

 در  مقالهتخمين و تحليل گرديده است. براي اين منظور، اين 

 ادبيات بخش مقدمه، از بعد. است شده تنظيم بخش شش

 شده ارائه تحقيق شناسي روش سوم در بخش سپس و موضوع

، آن تحليل و  تجزيه ومدل  برآورد به چهارم بخش .است

منابع  به آخر در و گيرينتيجه و خالصه پنجم بخش

  .است يافته صاصاخت
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  پيشينه تحقيق -2
عنوان  با توان به مطالعهاز مطالعه اخير در اين زمينه مي    

ونقل بر رشد اقتصادي در گذاري در بخش حملتأثير سرمايه«

. اين اشاره كرد 1388توسط بابازاده و ديگران در سال »  ايران

 گذاري دولت در بخش مقاله به بررسي رابطه سرمايه

و رشد اقتصادي مبتني بر رهيافت هم انباشتگي ونقل حمل

پردازد. نتايج حاكي از آن است كه مي 1338-84طي دوره 

در  يمعنادار ريتأثونقل گذاري دولت در بخش حملسرمايه

(بابازاده و  مدت بر رشد اقتصادي داردبلندمدت و كوتاه

اي تحت موسوي جهرمي و عبادتي فرد مقاله .)1388ديگران،

ونقل بر دولت در زيرساخت حمل يگذار هيسرمااثر «عنوان 

در » گذاري بخش خصوصي و رشد اقتصادي در ايرانسرمايه

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

بر  ونقلحمل زيرساخت در دولت گذاريسرمايه اثر

است.  ايران اقتصادي رشد و خصوصي بخش يگذار هيسرما

 در شده انجام يها پژوهشتوجه به  با مطالعه، اين در

 پذير برايانعطاف شتاب مدل از ،توسعه درحال كشورهاي

 سولو رشد الگوي از خصوصي و بخش گذاريسرمايه تابع

است.  شده استفاده اقتصادي رشد تعديالتي براي با همراه

ونقل از عوامل حمل زيرساخت در يگذار هيسرما ريمتغ

 گذاريسرمايه مدل در(*k )  موجودي مطلوب كننده نييتع

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

 ساير ونقل وحمل بخش در دولت گذاريسرمايه متغير

و  ارك نيروي كنار در توليد هايادهنه از يكي عنوان به ها بخش

 است. در دشدهيتول تابع وارد خصوصي گذاريسرمايه

 مدل در و ابزاري متغير از روش گذاريسرمايه مدل تخمين

 برآورد است. نتايج شده استفاده OLS روش  از رشد

 دهدمي نشان 1382 الي 1338 يها سال طي مذكور يها مدل

 و ونقلحمل زيرساخت در گذاريبين سرمايه قوي رابطه كه

 توجه دارد. همچنين با وجود خصوصي بخش گذاريسرمايه

   در گذاريسرمايه براي آمده دست به مثبت كشش به

 و مثبت اثر زيرساخت اين در گذاريونقل، سرمايهحمل

 نتايج گرفتن نظر در كشور دارد. با اقتصادي رشد بر معناداري

  زيرساخت  در دولت گذاريسرمايه افزايش حاصله،

(موسوي جهرمي و عبادتي  شودمي پيشنهاد ونقلحمل

  .)1387فرد،

گذاري سرمايه يها رساختيزتأثير "تحت عنوان  يا مقاله   

در سال  تقوي و محمديتوسط  "بر رشد اقتصادي ايران

بررسي  باهدفمقاله اين به چاپ رسيده است.  1388

كشاورزي، نفت و  يها بخشدر  شده انجام يها يگذار هيسرما

گاز، صنايع و معادن و خدمات به دنبال يافتن بخش يا 

حاظ به ل ها آندر  يگذار هيسرمابوده است كه  ييها بخش

به  بوده است. توجه قابلتسريع رشد توليد ناخالص داخلي، 

همين منظور ابتدا از معيار نسبت نهايي سرمايه به توليد 

 يها بخشاز  هركدامو با تشريح آن، براي  شده استفاده

، نسبت نهايي سرمايه 1338- 1381اقتصادي كشور در دوره

ن معيار است. چون در مورد كارآمدي اي شده محاسبهبه توليد 

وجود دارد، در ادامه با استفاده از يك مدل رشد  نظر اختالف

 يها بخشدر  شده انجام يها يگذار هيسرماكارآمدي  زا درون

 شود يم قتصادي كشور طي دوره مذكور بررسيمختلف ا

  .)1388(تقوي و محمدي، 

ونقل بر حمل يها رساختيزاثرات « اي تحت عنوانمقاله    

» VECMهند با استفاده از رهيافت  رشد اقتصادي كشور

به چاپ رسيده است.  2012در سال  ديگرانتوسط پردهان و 

 ، )VECM( ي برداريخطا تصحيح مدل از استفاده با

  بين دوطرفهعليت دهد كه هاي تحقيق نشان مييافته

همچنين . وجود دارد رشد اقتصادي اي وجاده ونقلحمل

موجودي تشكيل  ي واجاده ونقلحمل بين دوطرفهعليت 

ناخالص سرمايه موجودي شكيل ت بين دوطرفه عليت، سرمايه

 ونقل ريليحمل از هيسو كي عليت رشد اقتصادي، و داخلي

 به ونقل ريليحمل از هيسو كي عليترشد اقتصادي و  به

نشان مقاله اين  .وجود دارد ناخالص سرمايهموجودي تشكيل 

  جاده و ( قلونحمل هايزيرساخت توسعه دهد كهمي

 به منجر ناخالص رمايهتشكيل موجودي سبا  همراه) آهنراه

 در بنابراين،. خواهد شد هند اقتصاد از يتوجه قابل رشد

  بايد  كه دهدمي نشانمطالعه  اين، شده اعالم محدوده

 هايزيرساختافزايش براي  مناسب يونقلحمل هايسياست

 هندكشور ر د اقتصادي پايدار رشد جهيدرنتو  ونقلحمل

  .)2012،ديگران(پردهان و  اتخاذ گردد

مخارج دولت در « اي تحت عنواننورجي و الوواليه مقاله   

اي و اثرات آن بر رشد ونقل جادهحمل يها رساختيز

 در اين مطالعهاند. ارائه داده 2012در سال » اقتصادي نيجريه

ن مدل تحليلي رگرسيون چندجانبه بر پايه فرضيه ارتباط بي
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 رشد اقتصاديو  ها رساختيزتوسعه  رب ولتدهاي هزينه

 مخارج براي مورداستفاده هايشاخص. تاس شده گرفتهبكار 

نرخ تورم  و، / ارتباطاتونقل، حملدفاعهاي هزينه دولت،

. باشدمي ناخالص داخليتوليد  و متغيرهاي توضيحي عنوان به

) OLS( حداقل مربعات معموليروش  از استفادهبا  مدل

 عيينت ضريب از استفاده با ارزيابي بيشترو  ه استبرآورد شد

 مستقل متغيرو  وابستهمتغير  بين تغييرات توضيح براي

 ارتباطاتو  ونقلحمل كهدهد مي نشان نتايج. است شده انجام

معناداري  ريتأثآماري  لحاظ ازو نرخ تورم  دفاعهاي هزينه و

 قدرت اجراشدهمدل  ،عالوه بر اين ؛ي دارنداقتصاد رشد در

، مطالعههاي اين يافته بر اساس. يي داردبسيار باالتوضيحي 

قوانين و مقررات جهت بهبود اصالحاتي  شود كهتوصيه مي

تعمير و  و تأمين منابع مالي در خصوصيبخش  مشاركت

اي صورت گيرد كه ونقل جادهحمل يها رساختيز نگهداري

 را افزايش دهد تصاديرشد اقبيشتر  تواندمياين اصالحات 

 يگذار هيسرما«اي با عنوان مقاله .)2012،نورجي و الوواليه(

در  رشد اقتصادي پايدار و ونقلهاي حملزيرساختدر 

توسط كهو و  »عليتتحليل و  يهم انباشتگ: ساحل عاج

 از استفاده بابه چاپ رسيده است.  2011وي در سال ياچ

دهد كه نشان مي ،يرهچند متغ عليت و آزمون همگراييآزمون 

   ونقل،حمل هايزيرساخت عمومي در گذاريسرمايه

 .همگرا هستند اقتصاديرشد  و هاي خصوصيگذاريسرمايه

 دهد كهنشان مي گرنجر عليت از آزمون حاصلنتايج 

 بر رشد علي ريتأث ونقلحمل عمومي در گذاريسرمايه

بر  تعلي ريتأث رشد اقتصادي در مقابلندارد؛  اقتصادي

  .)2011كهو و اچيوي، ( دارد ونقلحمل گذاريسرمايه

  

گذاري در بخش سرمايهمباني تئوريك   -3

  ونقل ريليحمل
گذاري بر رشد در اين مقاله جهت بررسي تأثير سرمايه    

كشور از مدل رشد  ريليونقل اقتصادي بخش حمل

. مبناي )1390(بازدار اردبيلي،است شده استفادهنئوكالسيك 

  باشد:در اين مقاله به شرح ذيل مي داستفادهمورمدل 

)1(                         

  معرف توليد ناخالص داخلي در بخش  كه در آن    

وري كل پيشرفت تكنولوژي يا بهره ، ريليونقل حمل

 موجودي ، ريليونقل عوامل توليد در بخش حمل

نيروي كار در بخش  ، ريليونقل سرمايه در بخش حمل

ونقل مصرف انرژي در بخش حمل ،  ريليونقل حمل

ساير عواملي است كه بر روي رشد اقتصادي   و  ريلي

مختلف است.  يها سالنيز در اين تابع مبين   tگذارد.تأثير مي

  امل از طرفين اين معادله با گرفتن ديفرانسيل ك

  خواهيم داشت:
 

 )2  (                                       

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

)3                                       (  

  اهيم داشت:است، در معادله فوق خو  ازآنجاكه

)4(                                   

  زير بازنويسي كرد: صورت بهتوان ) را مي4حال معادله (

)5    (                                                                       

  ريليونقل بخش حمل: رشد توليد ناخالص داخلي در  كه در آن:

  ريليونقل وري كل عوامل توليد در بخش حملرشد پيشرفت تكنولوژي يا بهره :

  بر توليد ناخالص داخلي آن بخش ريليونقل شده در بخش حملانجام يها يگذار هيسرمانسبت  :  
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  ريليونقل رشد نيروي كار در بخش حمل :

  ريليونقل (مصرف گازوئيل) در بخش حمل رشد مصرف انرژي :

بخش ساير متغيرهايي كه بر روي رشد اقتصادي  :

اقتصاد  ازآنجاكهگذارند و كشور تأثير مي ريليونقل حمل

ايران تا حد زيادي وابسته به نفت بوده و صادرات اين 

دارد، در اين اي در تحوالت اقتصادي محصول نقش عمده

است.  شده استفادهمقاله از نرخ رشد صادرات نفت خام 

همچنين از متغيرمجازي براي دوره جنگ و زمان انقالب نيز 

  است. شده استفاده

بر ونقل ريلي در بخش حمل افزوده ارزشآمار مربوط به 

از سايت بانك مركزي  1383هاي ثابت سال قيمت اساس

ركزي جمهوري اسالمي (بانك م جمهوري اسالمي ايران

در  گذاريآوردن آمار سرمايه به دستو براي  )1393ايران،

 يها پرداختونقل ريلي از متغير ميزان اعتبار و بخش حمل

ونقل ريلي از سالنامه آماري عمراني در بخش حمل يها طرح

آمار و فناوري (دفتر  1393ريلي كشور در سال  ونقل حمل

ونقل ريلي ار در بخش حملو نيز نيروي ك )1392،اطالعات

ونقل ريلي از سايت و مصرف گازوئيل در بخش حمل

جمهوري اسالمي  آهن راه( جمهوري اسالمي ايران آهن راه

همچنين آمار مربوط به است.  شده يآور جمع )1393ايران،

ريزي (دفتر برنامهصادرات نفت خام نيز از ترازنامه انرژي 

سال آمار انرژي  23بر و مروري ) 1393كالن برق و انرژي،

) 1390ريزي كالن برق و انرژي،(دفتر برنامهكشور 

  است. شده يآور جمع

  

در بخش  يگذار هيسرمابررسي وضعيت  -4

  كشور ريلي ونقل حمل

در بخش عمراني  يها پرداختبررسي وضعيت  -1- 4

  ريلي كشور ونقل حمل

عمراني  يها طرح يها پرداخت) 1( شمارهنمودار 

 نشان  1376-93 يها سالي كشور را طي ريل ونقل حمل

 يها سالگردد طي كه مالحظه مي گونه هماندهد. مي

ريلي  ونقل حملعمراني  يها طرح يها پرداخت يموردبررس

ميليارد ريال  277843از  كه يطور بهكشور روند نوساني دارد 

 1393ميليارد ريال در سال  3331414به  1376در سال 

درصد داشته  64/24يشي در حدود رسيده كه ساالنه افزا

  . )1393،دفتر فناوري ارتباطات و اطالعات( است

  
 

 

  
 ريلي كشور  (ميليون ريال) ونقل حملعمراني  يها طرح يها پرداخت. 1نمودار
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  ونقل ريلي كشورنسبت نهايي سرمايه به توليد در بخش حمل .2نمودار

 

 

 

  

وضعيت شاخص نسبت سرمايه به  بررسي -2- 4

(ICOR)توليد 
  ونقل ريلي كشوردر بخش حمل 1

مفهوم نسبت سرمايه به توليد يا ضريب سرمايه در 

گذاري شده ريلي، رابطه بين ارزش سرمايه ونقل حملبخش 

، به مقدار يگرد عبارت بهدهد. و ارزش توليد را نشان مي

شود كه براي توليد يك واحد اضافي اي گفته ميسرمايه

شود نسبت شود. زماني كه گفته ميمي بكار گرفتهمحصول 

است؛ بدان معني است  پنج به يكسرمايه به توليد در اقتصاد 

گذاري كه براي توليد يك ميليارد ريال كاال، نياز به سرمايه

به روش  ها آنار عددي معادل پنج ميليارد ريال است و مقد

بودن پروژه)  بر يهسرمايا  كاربر بودن( مورداستفادهيا تكنيك 

اقتصادي كه  يها بخشدر توليد بستگي دارد. در آن دسته از 

شود، نسبت بر و كاراندوز استفاده ميسرمايه يها طرحاز 

سرمايه به توليد زياد خواهد بود و برعكس در آن دسته از 

كاربر و سرمايه اندوز  يها پروژهه از اقتصادي ك يها بخش

شود، نسبت سرمايه به توليد كم خواهد بود. استفاده مي

 درواقعريلي  ونقل حملنسبت كلي سرمايه به توليد در بخش 

ريلي  ونقل حملسرمايه به توليد در بخش  يها نسبتميانگين 

) ميزان نسبت نهايي سرمايه به توليد 2است. نمودار شماره (

در طي  دهد.ونقل ريلي كشور را نشان ميحملدر بخش 

متوسط  1377-1391 يها سال؛ يعني در يموردبررسدوره 

ونقل ريلي نسبت نهايي سرمايه به توليد در بخش حمل

بوده است و اين بدان معني است كه براي  084/1معادل 

 ونقل حملدر بخش  افزوده ارزشتوليد يك ميليارد ريال 

پنج ميليارد ريال  084/1گذاري معادل ريلي، نياز به سرمايه

  الزم است.

  

   آن ليوتحل هيتجزبرآورد مدل و  -5
و مشخص  3.1 دربند شده ارائهبا توجه به مباني تئوريك   

 افزار نرمو با استفاده از  مورداستفادهشدن الگو و متغيرهاي 

Microfit  ،1385(تشكيني ( و Eview  مهرگان و)

برآورد مدل بپردازيم. در اين  توانيم بهمي )1390رضائي،

مرحله ابتدا مرتبه جمعي بودن متغيرهاي الگو، سپس ساختار 

شوند. در گام بعدي، هاي بهينه مشخص ميالگو و تعداد وقفه

با  تيدرنهاو  شده نييتعتعداد بردارهاي هم انباشتگي الگو 

 شوند.الگو برآورد مي بلندمدت، ضرايب موردنظراعمال قيود 

 

  

  عيين مرتبه جمعي بودن متغيرهاي الگوت -1- 5

بودن متغيرهاي الگو  نخستين مرحله، تعيين مرتبه جمعي    

بررسي و اطمينان از عدم بروز رگرسيون كاذب  منظور به

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

بررسي نماييم و مشخص كنيم كه آيا رابطه پايايي بين 

در  ها آزمونترين  نه. از مرسوم ايدارد د متغيرهاي الگو وجو

كه نتايج است  2افتهي ميتعمفولر  - اين زمينه، آزمون ديكي

و  براي متغيرهاي افتهي ميتعمفولر  -خروجي آزمون ديكي

 شده دادهنشان  1در جدول شماره  وو  و  

، تمامي متغيرها هم جمع از 1نتايج جدول ساسبر ااست.

  شود. ي روش يوهانسن تأييد ميريكارگ بهبوده و  كي درجه



  در الگو مورداستفادهتعيين مرتبه جمعي بودن متغيرهاي  .1جدول

  آماره ديكي فولر  متغير
 95كينون در سطح آماره مك

  درصد
  بودنمرتبه جمع

Y 12/4-  96/2-  I(1) 

 

89/3-  96/2-  I(1) 

L 27/4-  96/2-  I(1) 

E 09/3-  96/2-  I(1)  

Z 74/4-  96/2-  I(1) 

  

  

  هاي بهينه تعيين ساختار الگو و تعداد وقفه -2- 5

، مشخص كردن طول موردنظرقدم دوم در برآورد الگوي    

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

سيك را دارا حاصل كرد كه جمالت خطا، خصوصيات كال

همبستگي پياپي نداشته، داراي توزيع  گريد عبارت بههستند و 

2نرمال با ميانگين صفر و واريانس
σ  بوده و مستقل از

است. بدين منظور الگوي خود توضيح  شده عيتوزيكديگر 

كنيم. قبل از  را برآورد مي موردنظربرداري متناظر با الگوي 

هاي  الزم است در مورد حداكثر طول وقفهبرآورد الگو، 

گيريم.  وقفه در نظر مي 3موجود در الگو حدسي بزنيم. تعداد 

، تعداد وقفه يبردار حيتوضتا پس از برآورد الگوي خود 

ضوابط آماري تعيين شود. الگوي خود  بر اساسمناسب 

 و   و مورد برآورد شامل متغيرهاي يبردار حيتوض

است. نتايج خروجي اين آزمون در جدول   و و 

  است. شده هيارا 2شماره 

  

  نتايج آزمون تعيين تعداد وقفه .2جدول

order SBC AIC LL 

3  72/24  18/74  93/94  

2  37/19  22/53  61/83  

1  85/17  19/47  54/65  

0  13/45  36/65  85/89  

  داند. دو وقفه را مناسب مي  SBC4معيار  طور نيهمو  AIC3، معيار2به نتايج جدول شماره  با توجه

5

تعيين تعداد بردارهاي هم انباشته و انتخاب  -3- 5

 الگوي مناسب

مطرح است. اول اينكه، تعداد  سؤالدر اين مرحله، دو    

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

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

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

او، در  درروش درواقعپاسخ داد.  زمان هم طور به ادشدهي

عرض از مبدأ و متغير روند و تعداد  واردكردنمورد لزوم 

د. شو گيري مي تصميم زمان هم طور بهبردارهاي هم انباشته 

است كه ابتدا، هر پنج الگوي مختلف  صورت نيبدروش او 

كنيم. پس از  داشتن عرض از مبدأ و روند را برآورد مي ازنظر

برآورد اين الگوها، ابتدا، فرض وجود صفر بردار هم انباشته 

) تا 1به ترتيب از مقيدترين حالت (حالت  ها آنرا در 

الت اول، بر كنيم. ح ) آزمون مي5حالت (حالت  نيدترينامف

و بلندمدت  مدت كوتاهعدم وجود عرض از مبدأ و روند در 

داللت داشته و حالت پنجم، بر روند زماني درجه دوم و 

وجود هميشگي يك رشد فزاينده يا كاهنده براي متغير 
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اقتصادي داللت دارد. اين دو حالت در آمارهاي اقتصادي 

در نظر نگرفت  توان اين دو الگو را اند و مي بسيار غير متحمل

 بر اساس.اگر قراردادو سه الگوي ديگر را مورد برآورد 

هاي آزمون اثر و حداكثر مقدار ويژه اين  مقادير بحراني آماره

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

حالت آزمون  نيدترينامف، از مقيدترين حالت تا بازهم

دهيم  هاي باالتر انجام مي كنيم. اين آزمون را براي رتبه مي

 موردشويم كه فرضيه صفر  ، وقتي متوقف ميتيدرنها

نتايج تعيين تعداد بردار  3جدول شماره    قرار گيرد.  رشيپذ

 هم انباشته و تعيين الگوي مطلوب با استفاده از آماره اثر

)( traceλ و آماره حداكثر مقدار ويژه)( maxλ نشان را 

  دهد.مي

  

 

 نتايج تعيين تعداد بردار هم انباشته و تعيين الگوي مطلوب با استفاده از آماره اثر .3جدول

 )( traceλو آماره حداكثر مقدار ويژه)( maxλ  
 0Hفرضيه  1Hفرضيه  IIالگوي  IIIالگوي  IVالگوي  IIالگوي  IIIالگوي  IVالگوي 

)( traceλ  )( maxλ      

41/135  

)17/101(  

05/113  

)42/90(  

67/127  

)24/93(  

56/87  

)43/62(  

28/79  

)37/53(  

21/85  

)19/53(  
r > = 1 r  = 0  

57/83  

)77/91(  

61/73  

)39/89(  

19/74  

)21/82(  

24/43  

)72/45(  

61/45  

)68/48(  

33/42  

)72/45(  
r > = 2  r < = 1 

23/75  

)46/82(  

26/65  

)92/69(  

26/53  

)16/64(  

25/38  

)19/42(  

15/32  

)12/35(  

94/39  

)18/41(  
r > = 3  r < = 2  

24/56  

)04/68(  

52/44  

)23/51(  

27/38  

)18/43(  

81/26  

)27/32(  

94/22  

)52/29(  

17/31  

)36/37(  
r < =4  r < = 3 

02/19  

)42/24(  

03/18  

)79/29(  

34/19  

)14/25(  

43/15  

)29/23(  

87/17  

)32/21(  

56/22  

)12/29(  
r < = 5  r < = 4  

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

  

 

از روش ، در تعيين الگوي هم انباشته با استفاده بيترت نيا به

بردار هم  كي آن بر اساسيوهانسن، حالت دوم انتخاب و 

آيد. با حاصل شدن  مي به دستبين متغيرهاي الگو  انباشت

  است.  آمده دست به 6يك بردار هم انباشتگي، معادله شماره 

)6(  

                                                 
شود، در رابطه مالحظه مي 6ره شما از معادلهكه  يطور همان

 يها يگذار هيسرمانسبت برآورد شده يك درصد افزايش در 

ونقل ريلي بر توليد ناخالص داخلي شده در بخش حملانجام

اين بخش  افزوده ارزشنرخ رشد  باال رفتنموجب  آن بخش

درصد خواهد شد. افزايش نرخ رشد نيروي  315/0به ميزان 

رشد  باال رفتنموجب قل ريلي ونحملكار شاغل در بخش 

درصد خواهد شد.  247/0اين بخش به ميزان  افزوده ارزش

ونقل ريلي اثر در بخش حملشاخص افزايش مصرف انرژي 

اي كشور ونقل جادهبخش حمل افزوده ارزشمثبتي بر رشد 

در به اين معنا كه افزايش يك درصد در مصرف انرژي دارد، 

افزايش نرخ رشد  كشور موجب ونقل ريليبخش حمل

درصد خواهد شد.  128/0اين بخش به ميزان  افزوده ارزش

همچنين افزايش صادرات نفت خام نيز موجب افزايش نرخ 

ونقل ريلي خواهد شد كه بخش حمل افزوده ارزشرشد 

اين بخش به ميزان  افزوده ارزشرشد  باال رفتنموجب 

ير براي متغ آمده دست بهدرصد خواهد شد. عالمت  243/0

مجازي جنگ نيز مطابق انتظار است چون جنگ موجب 
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 تيدرنهاونقل ريلي شده و حمل يها رساختيزتخريب 

  ونقل ريلي را به دنبال خواهد داشت.كاهش رشد بخش حمل

  

 هانوشتپي -6
1- Incremental capital output ratio 

2- Augmented Dickey-Fuller 

3- Akaike Information Criterion 
4- Schwarz Bayesian Criterion 
 

 

  گيري نتيجه-7
ونقل ريلي گذاري در بخش حملدر اين مقاله تأثير سرمايه   

ريلي كشور با استفاده  ونقل حملبخش  افزوده ارزشبر رشد 

برداري و  ونيخود رگرساز مدل رشد نئوكالسيك و الگوي 

است.  شده زدهتخمين  Eviews و  Microfitي افزارها نرم

تخمين حاكي از آن است كه افزايش يك نتايج ناشي از 

شده در بخش ي انجامها يگذار هيسرمانسبت درصد در 

موجب  ونقل ريلي بر توليد ناخالص داخلي آن بخشحمل

 315/0اين بخش به ميزان  افزوده ارزشنرخ رشد  باال رفتن

  درصد خواهد شد. 

ونقل حملافزايش نرخ رشد نيروي كار شاغل در بخش    

اين بخش به ميزان  افزوده ارزشرشد  باال رفتن موجبريلي 

در درصد خواهد شد. شاخص افزايش مصرف انرژي  247/0

بخش  افزوده ارزشونقل ريلي اثر مثبتي بر رشد بخش حمل

به اين معنا كه افزايش يك ونقل ريلي كشور دارد، حمل

كشور  ونقل ريليدر بخش حملدرصد در مصرف انرژي 

اين بخش به ميزان  افزوده ارزش موجب افزايش نرخ رشد

درصد خواهد شد. همچنين افزايش صادرات نفت  128/0

  بخش  افزوده ارزشخام نيز موجب افزايش نرخ رشد 

رشد  باال رفتنخواهد شد كه موجب  ريليونقل حمل

درصد خواهد شد.  243/0اين بخش به ميزان  افزوده ارزش

ق يز مطاببراي متغير مجازي جنگ ن آمده دست بهعالمت 

ي ها رساختيزانتظار است چون جنگ موجب تخريب 

ونقل را كاهش رشد بخش حمل تيدرنهاونقل شده و حمل

  به دنبال خواهد داشت.

  

  

  

  مراجع -8
تأثير " ،)1388( بابازاده، م.، قديمي، خ. و محسني، ر.- 

، "ونقل بر رشد اقتصادي ايرانگذاري در بخش حملسرمايه

  .157-199 ص. ،، بهار50شمارهپژوهشنامه بازرگاني، 

  

بر   R&Dتحليل نقش " ،)1390( ،.بازدار اردبيلي، پ - 

ونقل كشور با استفاده از الگوهاي رشد شد بخش حمل

ونقل، سال هشتم، ، پژوهشنامه حمل"زا برونو  زا درون

  .115- 132ص. ،، تابستان2شماره

  

بررسي وضعيت استهالك " ،)1389(ونقل پژوهشكده حمل- 

، "ايونقل جادهفيزيكي در بخش حمل هيسرماي موجود

  وزارت راه و شهرسازي.

  

اقتصادسنجي كاربردي به كمك " ،)1385(لف.، تشكيني، ا- 

Microfit"تهران. ،، مؤسسه فرهنگي هنري نشر ديباگران  

  

 يها رساختيزتأثير" ،)1388(.، و محمدي، ح .،تقوي، م- 

نامه اقتصادي، پژوهش ،"گذاري بر رشد اقتصادي ايرانسرمايه

  .42-15ص. )32(پياپي  1شماره، 9دوره 

  

مروري بر " ،)1390ريزي كالن برق و انرژي (دفتر برنامه - 

وزارت نيرو،  ،")1367-89سال آمار انرژي كشور( 23

  .86ص.معاونت امور برق و انرژي، 

  

 ترازنامه" ،)1393( ريزي كالن برق و انرژيدفتر برنامه - 

معاونت امور برق و انرژي، تهران، وزارت نيرو،  ،"انرژي

  .54ص.

  

سالنامه آماري " ،)1393( و اطالعات ارتباطاتفناوري دفتر  - 

 يزير برنامهمعاونت ، 1393"ريلي كشور در سال  ونقل حمل

  .جمهوري اسالمي ايران آهن راه، شركت ونقل حملو اقتصاد 

  

   ،)1387( .،و عبادتي فرد، م .،موسوي جهرمي، ي - 

ونقل بر گذاري دولت در زيرساخت حمليهاثر سرما"

، "گذاري بخش خصوصي و رشد اقتصادي در ايرانسرمايه
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ونقل، سال پنجم، شماره چهارم، زمستان پژوهشنامه حمل

  .361- 371ص. :1387

  

اي ويوز راهنماي" ،)1390(. الف.، رضائي، ر و .،مهرگان، ن- 

 .دانشكده علوم اقتصادي و نور علمي، اقتصادسنجدر  7
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