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 چکیده 

بین کمیت و رابطه ونقل بخش مهمی از اقتصاد است که تاثیر بسزایی در توسعه و رفاه مردم دارد. حمل

ونقل ونقل وسطح توسعه اقتصادی آشکاراست. هنگامی که سیستم حملهای حملکیفیت زیرساخت

گردد. های اقتصادی و اجتماعی میگذاریله اشتغال و سرمایهکارامد باشد موجب افزایش مزایا از جم

ونقل از لحاظ ظرفیت و قابلیت اطمینان دارای کمبود باشند انها می توانند های حملهنگامی که سیستم

پژوهش نیز به بررسی این   در این ها و کاهش در کیفیت زندگی شود.موجب کاهش مزایا و فرصت

تواند بر توسعه مناطق روستایی به ونقل چه تاثیراتی را میصنعت حملداخت شده است که مبحث پر

در بازار  اثراتی اقتصادی از جمله اینکهبیان دنبال داشته باشد برای رسیدن به این منظور در ابتدا به 

ن تغال روستاییاشتواند موجب افزایش ایخود نیز میمحصوالت روستاییان پرداخته شده که این امر به نوبه

رای یررسی منطقه مورد ب ونقل بیان گردیدهو تحلیل این مبحث در حمل اثر اشتغال گرددو در انتها

از روش  گویی به فرضیات پژوهشرسشنامه محقق ساخته استفاده شده و در راستای پاسخمطالعه از پ

ک واحد حاکی بر این امر است که با یرگرسیوت تک متغیره و پیرسون استفاده شده و نتایج تخمین 

در بازار محصوالت روستاها و به میزان  81/0تواند به میزان ونقل میگذاری در بخش حملسرمایه

 تواند در اشتغال منطقه مثمر ثمر واقع شود. درصد می75/0

 

  زنجان -گذاری، البرزونقل، اشتغال، سرمایهحملواژگان کلیدی: 
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 مقدمه 

که در واقع حیات اقتصادی بشر را هشمارمیآیدـهایبـرجامعـادهـایاقتصـنبخشهصنعتحملونقلبهعنوانیکیاززیربناییتری

 کمیوکیفی تغییرات باعث نهتنها ،بخشهایاقتصاد باسایر دررویارویی پیوسته(این بخش 57:ص8810کند.)عباسی تغذیه می

(.به 1:ص 8810و همکاران  )محمودیت. ـهاسـرارگرفتـوالتقـنتحـای تقیمـمس أثیرـت تـتح در زـنی ودـخ هـبلک ،آنهاشده

ونقل و تاسیسات زیربنایی مرتبط با ان است ومتقابال توسعه های مختلف اقتصادی مستلزم توسعه حملعبارتی توسعه بخش

بایست با توسعه سایر بخشها ونقل میکه حمل از این رو است.شودهای مختلف تولیدی میونقل نیز موجب توسعه بخشحمل

قوت این بخش در بخشهای دیگر تاثیر خواهد گذاشت ، لذا باید اهمیت و حساسیت الزم را دراین زمینه هماهنگ باشد ضعف و 

 را حساسی نقش(عالوه بر ان ،88500811و نقش ان در حیات و پیشرفتهای اقتصادی کشور مبذول داشت. )باقرلویه اکبر ،

 کاالو ننسااحرکت تسهیلو مکانی یبرهاانابر انبرج دی،قتصاا یتوسعهاز حاصل یهارهآورد نیعیکسازتو ،مینزمایشسردرآ

 طتباوار پیوند ،یکیژتکنولو سریع تتحوالو آن یباال یسرمایهبرت،ینفعالیدابهفر منحصر گیدگستر. میکندزیبا

 مستمر توجه (که1:ص 8830پناهی و همکار زد،)یزدانمیساهپیچیدو سحسانچناآن جتماعیا -دیقتصاا یباتوسعهراینبخشا

 هجلو ناپذیربجتناا یمرً ا صوالا ،یندتوسعهآهماهنگبافر یسیاستها ایجروا برنامههاو افهدا ینوتدو فعالیتها ینگونهاندروبه

 راکا اریسرمایهگذ د،قتصادرا آننقشو نقلوحمل یشبکه شگستر همیتا به توجه (با728 ،ص8810 ،کرمانیغمیکند)صبا

 متقابل یتأثیرپذیر ،نقلوحملتتسهیال یسعهتودر اریسرمایهگذ نیلسوونظر سساابر. ستاهمیتا دارایینبخشدرا

 صرفهجویی باعث س،ساا ینا برت. شدا هداخو پی در را سرمایهها ییراکاانمیز یشافزا همچنینو رکاوینیر دنمندبودسودر

 توسعه. دمیشو دیقتصاا یفعالیتها فضایی یعزتو بر مسافت صطکاکیا ثرا کاهشو جابجایی یهزینهها کاهشو نمادرز

 ،مراینا.  هددمی تقلیل تاحدممکنرا تولید ایناحیه-فضایی ییتهاودمحدو زاریحیباانو مغااد ،نقلوحملدر اریسرمایهگذ

 یهاسمقیادر نقلوحمل دیبررکا تمطالعادر. دمیشو موجب را زاریبا یناحیه زیمر طنقادر نشندگاوفرو ارانخرید یشافزا

 نیستنسا،آمکانی تطابقو نقلوحملدر اریرمایهگذس بین طتباار توضیحیرتقدو متغیرهاادتعد یشافز،املیو ایناحیه

  (221، 8857 دی،محموارد)نددجوو کامل فقاتو زهنو دیقتصاا یبرتوسعه نقلوحملاز ناشی اتثرا رعتباردامودر ،همچنین.

 
 تعریف مسئله و اهداف تحقیق: 

اید. بطوری که پیشرفت حسوب مینظر به اینکه ترابری یکی از عوامل مهم توسعه اجتماعی و اقتصادی هرمنطقه یا کشور م

ی مستقیم داشته و امروزه پیشرفت هرکشور بدون امکانات اقتصادی هرملتی، با میزان کارایی سیستم ترابری ان کشور رابطه

تواند در تر باشد مییافتهونقل یک منطقه توسعهتردید انچه مشهود است هرچقدر که حملونقل مقدور نیست. بیکافی حمل

ونقل بطور کلی حمل ی منطقه شود.ر حال تغییرات انی و دگرگونی به نحو بهتری ایفای نقش نمایدو موجب توسعهدنیای د

ها را افزایش ونقل ناکارامد این هزینههای اقتصادی را کاهش دهد. در حالی که حملکارامد می تواند هزینه بسیاری از بخش

توان نادیده گرفت. ارزش افزوده و اشتغال یک دیگر از خدمات طی ان را نمیدهدعالوه بر این اثرات اجتماعی و زیست محیمی

باشد. به عنوان ها برجسته میازاثرات  سایر فعالیتآن افزوده تولید شده ونقل است معموال اثرات اشتغال ، ارزشگسترش حمل

-هداری( از تامین کنندگان محلی تهیه میهای خود را )سوخت منابع، تعمیر و نگونقل بخشی از ورودیهای حملمثال، شرکت

ای ساکن نیز بخشی شود. خانوادهکنند. تولید این ورودی می توانند موجب افزایش اشتغال و ارزش افزوده در اقتصاد محلی می
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-شغلگیری ی خود منجر به شکلکند که این امر به نوبهاز این درامد حاصل را در خرید و فروش کاال و خدمات دیگرصرف می

تواند در درامد افراد مثمر های اقتصادی تاثیرگذار باشد. که در نهایت میتواند در بخشگردد که این امر میهای محلی می

با تاکید بر برتوسعه مناطق روستایی  تبریز -اقتصادی محور البرز  ثمرواقع شود. هدف از این تحقیق بررسی اثرات مستقیم

-در این راه برای رسیدن به هدف مذکور  دو هدف فرعی دنبال میباشد. زی  این  منطقه میاشتغال  و بازار محصوالت کشاور

شناسایی اثرات اقتصادی مرتبط   ی حمل ونقلگذاری در حوزهعوامل موثر در افزایش میزان سرمایه بررسی ی  گردد در وهله

ونقل های حملگذاری در زیرساختر توسعه و سرمایهبدست اوردن درک بهتر از تاثی ونقل وی حملگذاری در حوزهبا سرمایه

 باشد.در اشتغال منطقه  می

 فرضیات تحقیق: 

تبریز بر روی بازار فروش –البرزونقل در محور گذاری در زیرساخت های حملرسد افزایش سرمایهبه نظر می: 1فرضیه

 محصوالت روستاها موثر است. 

تبریز بر روی اشتغالزایی – نقل در محور البرزوذاری در زیرساخت های حملگرسد افزایش سرمایهبه نظر می: 2فرضیه

 موثر است. 

 

 مروری بر ادبیات تحقیق: 

در چندین دهه گذشته تالش قابل توجهی در جهت بررسی این که ایا سرمایه گداری در زیرساخت های حمل ونقل می تواند 

ه است. تحقیقات تجربی در مورد تاثیر زیرساخت های حمل ونقل که این موثر باشد یا خیر؟ در اقتصاد همواره مورد بحث بود

موضوع مورد توسط اقتصادانان ،دانشمندان حمل ونقل منطقه ای ؛تحلیل گران سیاست در طی چند دهه مورد توجه قرارگرفته 

ان می باشد. در این راستابه است. براورد اثرات اقتصادی از زیرساخت های حمل ونقل یک مسئله است که اقتصاد به دنبال حل 

گردد و ادامه به چندین پردازیم در ابتدا به مطالعات فارسی اشاره میمطالعاتی که در این زمینه صورت گرفته شده است می

 گردد. مطالعات التین که در این زمینه صورت گرفته شده است اشاره می

 
 

به اهمیت  1831در سال ]نقلوبخشحملدر  لشتغاا دیجاا  بایاربطهسرمایهگذرا تعیین[و همکار ،بیلیارد زداربا .1

-گذاری میونقل به منظور ایجاد اشتغال در تجزیه وتحلیل مسائل اقتصادی و سیاستگذاری در بخش حملسرمایه

و همچنین برای ایجاد روابط تعادلی بلند مدت با متغیرهای  1پردازد. در این مقاله از روش مدل توضیح برداری

 اتتغییر تبلندمد،استفاده شده است.نتیجه حاکی از این است که در2خطای برداریالگوی تصحیح کوتامدت از

 شود.ل ـنقوبخشحملدر   )اشتغال(رکایونیری یش تقاضاافزا د  منجربهـنایتوـسرمایه می دموجو

 

به  1831سال در ]داقتصادیشر برآن  دیقتصاا تأثیرو دیقتصاا هاییرساختدر ز اریسرمایهگذ[اکبریان و همکار .2

، هارکشودیقتصاا افهدا مهمتریناز  یکیپردازند و معتقدند که  های اقتصادی میگذاری در زیرساختبررسی سرمایه

در این مطالعه ازمدل خود  .دــیباشــمدیاــقتصادـشو ر خلیدایش تولید ناخالص افزا جهت زمیط الاشر دیجاا

 تبلندمددر  هد کهدمینتحقیقنشااست. نتایج استفاده شده 1831.تا 1831برای سال های3توضیحی 

                                                           
1VAR 
2VECM 
3VAR 
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نه انفت سر ونخلی بددا تولیدناخالصروی  دیقتصاا یاـاختهـیرسدر ز راـکویرـنهنیارـسدر  اریذـرمایهگـرسـثا

 د.ـیباشـت مـمثب رکاوینیر

ن مقاله : در ای1832در سال ]ونقل در توسعه اقتصادی منطقههای حملگذاری در زیرساختسرمایه[و همکار احدی  .8

وری اقتصادی تاثیرگذار باشد. نتایج شود که چگونه این عامل می تواند در افزایش بهرهبه بررسی این امر پرداخته می

های هر منطقه صورت بایست متناسب با ویژگیگذاری در این بخش میاین پژوهش گواه بر این امراست که سرمایه

تواند اثرات منفی تواند مثمر ثمر واقع شود بلکه میسعه منطقه نمیگیرد چرا که در غیر این صورت نه تنها در تو

های های با عملکرد ضعیف به سمت شهرستانهمچون کاهش تقاضا برای اشتغال، مهاجرت نیروی کار از شهرستان

 توانست در منطقه مفید واقع شود محروم گردد.کارامد شوند در نتیجه شهرستان از نیروهای که می

به بررسی و تجزیه وتحلیل   2113در سال  ]ونقلگذاری در حملایایی توسعه اقتصادی در نتیجه سرمایهمز[4والیس .3

 پردازد. المللی میگذاری در زیرساختهای حمل ونقل در سطح ملی و بینمنافع ملی اقتصاد در نتیجه سرمایه

در سال ]ونقل در ناحیه بزرگ مکونکارزیابی اثرات  اقتصادی  از پروژه های  زیربنایی حمل[5استون وهمکاران .1

  ،ونقل و کاهش فقر در این ناحیه استهای حملگذاری در زیرساختبه مطالعه تعیین رابطه بین سرمایه 2111

دارند که پردازد. در این روش از مدل تعادل عمومی و همراه با اطالعات خانوار استفاه شده است و ابراز میمی

ی اقصادی باشد چراکه موجب تواند یک گام اساسی و مهم در توسعهونقل میهای حملگذاری در زیرساختسرمایه

های انها شود. یافتهگردد ازجمله اینکه موجب کاهش زمان سفر میهای اقتصادی در سراسر منطقه میافزایش فرصت

گردد. اما با این حال ها  موجب تسهیل در تجارت و کاهش فقر میحاکی از این امر است نتیجه توسعه زیرساخت

 های مختلف ، متفاوت است این امر به دلیل بازگشت سرمایه است.تاثیر در بخش

ررسی اینکه چگونه پژوهش بهدف اصلی این 2111در سال ]ونقل ی اقتصادی حملارزیابی اثرات توسعه[6لیتمن .6

موثر باشد. برای ارزیابی این اثرات از  تواند در توسعه اقتصادیریزی میونقل و برنامههای سیاسی حملگیریتصمیم

گذاری موجب افزایش نتایج حاصل اینکه این سرمایهاستفاده شده است. روش به حداکثر رساندن منافع اقتصادی 

 گردد.وری و افزایش ارزش اموال میاشتغال، درامد، بهره

ادر این گزارش هدف اصلی بررسی 2111در سال ]ونقل در ویرجیناهای حملتاثیر اقتصادی زیرساخت[7کرپوایشن .1

شود. در ریزی اینده داشته باشد  پرداخته میتواند در برنامهونقل در اقتصاد ویرجینیاست و تاثیری که مینقش حمل

گیرد در گذاری صورت می.ارزیابی اثرات  کوتاه مدت : زمانی که سرمایه1گردد این مطالعه از دو روش استفاده می

ند در کسب وکار مفید واقع شود. روش دوم بررسی اثرات بلند مدت که این امر حاصل بهبود در تواکوتاه مدت می

شود در این دو روش از سیستم ونقل است که این امر موجب رقابت در نهایت به رشد اقتصادی منجر میشرایط حمل

                                                           
4Wallis,  
5. Stone. , S.  Strutt.A. Hertel.T 
6litman  
7Corporation 
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منجربه افزایش اشتغال،  دهد که هردو اثرات سرانجاماستفاده شده است که نتایج ان نشان می8)جی ای اس(

شود نتیجه بر این است که اگر موجب تاثیرگذاری در ارزش افزوده میهای اقتصادی در نهایت درامد،افزایش فعالیت

تواند یکی از عوامل مهم در ونقل اگربه نحو صحیحی صورت گیرد در این صورت میحملگذاری در بخش سرمایه

 ود. رشد اقتصادی مناطق و کشورها محسوب ش

:هدف از این مقاله 2082در سال  ]10پیاچتاثیرات کلی اقتصاد بزرگراهها با استفاده از راه حل ای[9کرمیروهمکاران  .1

پردازد که این امر چه مزایا و بررسی و ارزیابی تاثیر بالقوه مالی بزرگراههاست. این مقاله به بررسی این راه حل می

دهد که این پردازد. نتایج نشان میگذاری میچگونگی بازگشت براورد سرمایه های را به دنبال دارد. به بررسیهزینه

 گردد.ها و کاهش ریسک میجویی در هزینهراه حل تا حد بسیار زیادی موجب صرفه

-به بخش حمل 2088در سال ]ای وارتباط آن باسیاستونقل جادهعملکردزیرساخت های حمل[11براکونر وهمکاران .3

شود. همچنین به ای داشته باشد پرداخته میسفر و تولید گازهای گلخانهتواند در هزینهیر که میای وتاثونقل جاده

گردد و در تواند تاثیر گذار باشد اشاره میگردد که در دسترسی و کیفیت محصوالت میوری نیز اشاره میموضوع بهره

 شود. ثمرثمر باشدپرداخته میای می تواند در توسعه منطقه مونقل جادهنهایت اینکه چگونه حمل

در سال  ]وری و رشد اقتصادی در افریقای جنوبیونقل و بهرههای حملگذاری در زیرساختسرمایه[12چنتنی .80

که گذاری در این بخش و همچنین به نتایجی که از جمله بهره وری و رشد اقتصادی به بررسی تاثیرسرمایه2088

-پردازد. که با استفاده از توضیح خطایداشته باشد می8357- 2088انیدوره زمدر آفریقای جنوبی تواند در می

ونقل داخلی  در های حملگذاری در زیرساختبرداری استفاده شده است. نتایج حاکی از این امر است که سرمایه

 رشد اقتصادی و تولید ناخالص داخلی تاثیر بسزایی دارد.

در ]ونقل در رشد کشورهای مدیترانه جنوبی و شرقی وجود دارد؟های حملچه چشم اندازی از زیرساخت[13کارترز .11

تواند در افزایش تجارت در کشورهای منطقه های مناسب میدهد زیرساختکه این مطالعه نشان می2118سال 

ونقل با استاندارد قابل قبول پرهزینه است اما ارزشمند است که دراین های حملمدیترانه مفید واقع شود. زیرساخت

های های حمل ونقل با معیارهای مناسب وهمچنین به براورد هزینهژوهش به مقایسه شش نوع از زیرساختپ

ها پرداخته شده و بطور کلی به این نتیجه رسیده است که این امر می تواند در تجارت بین الملی غیر نفتی زیرساخت

 قابل توجه باشد.

                                                           
8GIS 
9: Cormier Bob, President Vice and Consultant Principal  
10AHP 
11Braconier Henrik, Pisu Mauro, Bloch Debra 
12Cheteni 
13 Carruthers 
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های مستقیم خارجی و تعامالت رشد اقتصادی گذاریقل و سرمایهونهای حملزیرساخت[14رودرا پرادهان و همکاران .82

ونقل و رشد اقتصادی منطقه های حملزیرساختی بلندمدت بینکه در این مطالعه به رابطه 2088درسال  ]در هند

رد که از این امر داخودبرداری نیز استفاده شده است. نتایج حاصل نشانپردازد که دراین مطالعه از مدل توضیحمی

ونقل خود بخش حملبایست زیرساختگذاری مستقیم خارجی داشته باشد در این صورت میاگر هند نیاز به سرمایه

را بهبود بخشد که این امر در طوالنی مدت منجر به رشد اقتصادی در منطقه خواهد شد و در بلند مدت تمامی 

 تند.متغیرهای مثبت اصلی در راستای توسعه اقتصادی در تعامل هس

ای؟مقایسه تجربه این ای منطقهونقل برای توسعههای حملگذاری در زیرساختسرمایهاثرات [15بدنباچو همکاران  .18

-های بالقوه  برای سرمایهدر این مطالعه هدف اصلی شناسایی فرصت 2111در سال ]هابخش اقتصاد با سایر بخش

تواند هاست که این مطالعه با این هدف که میبخش ونقل توسط بخش اقتصاد و سایرهای حملگذاری در زیرساخت

اهن جدید ای و کارافرینی راهای منطقهموجب کمک نظری در جهت یکپارچه سازی نظریه در ارتباط با توسعه

دهد که باشدانجام گرفته شده است. این امر با استفاده از پرسشنامه مورد تجزیه و تحلیل واقع شده و نتایج نشان می

 .قابل توجهی در مورد فرصت ایجاد شده جدید ناشی از راه اهن  از سوی شهرداری ، ساکنان و..وجود داردتفاوت 

 مطالعات نظری :

های اساسی درپیشرفت جوامع مختلف ای است پویا و فراگیر، پیچیده. که امروزه به عنوان یکی ازپایهونقل پدیدهبخش حمل

ونقلی گسترده و ی حملتوان اقتصادی، فرهنگی و امنیتی و سیاسی، داشتن شبکه گردد. در هر کشور برای اعتالیمحسوب می

(.کلمه حمل ونقلیا به حمل چیزی از جای به جای ، یا 2ص8818گردد. )ارجرودی،قابل اطمینان از نیازهای اولیه محسوب می

شود. در واقع حرکت یا شوند، گفته میمی جابه همان عمل حمل کردن ، یا به عملی که در ان مسافرین ، کاال و یا مواد جابه

(. به عبارتی، این سیستم،  71: ص 8811جابه جایی مردم و کاالها از جای به جای دیگر حمل ونقل است. )امینی نژادو همکار 

سازد. )صفایی امکان جابه جایی کالبدی )انسان/غیرانسان ( را بین فضاها یا کاربردهای مختلف را فراهم می

های تولید، های است که به شکلی گستره در تمامی زمینهی تمامی فعالیت(در واقع این بخش دربرگیرنده80:ص8853،پیمان

ونقل ونقل، حملهای حملاز بین انواع روش( 8:ص8838توزیع، مصرف کاالها و خدمات جریان داشته است)قربانی و همکار 

-طوری که امروزه حمل ( به10:ص 8838باشد.)جباری و همکاران نی میای دارد و دارای قدمت طوالای نیز جایگاه ویژهجاده

-گردد و نقش کلیدی و موثری در اجرای برنامه توسعه کشورها ایفا میای یکی از اجزا مهم اقتصاد ملی محسوب میونقل جاده

ند رشد اقتصادی کشور دارد. (و بدلیل داشتن نقش زیربنایی تاثیر فراوانی بر فرای28:ص 8838کند)افشاری ازاد و همکار 

 ؛بارگیریکمتر دفعات تعدادپذیری انتخاب مسیرومقدار بار، (در کشورما به دلیل انعطاف8:ص8838)ارجرودی و همکاران 

 (در31:ص8838،)جهانگرد وهمکاران تولیدوجذب مراکز به سهولتدسترسی ،یرـیمسـدرط االـررویکـب کنترلدائمی

( 8812 کشورسوخت سازی مصرف،.)سازمان بهینهرسیدنباربهمقصدر،زمان کمتر در اجابجاییب وسایلنقلیه دسترسبودن

شیرافکن و میکند)  تأمین را رکشوبغرو قشرو بجنو- لتباطیشماار یهاراه بهخوبیکه کشورهای شاهراه شبکه گسترش

-کشور(گران بودن حملبه دلیل کوهستانی بودن قسمت عمده از راهآهن) سراسری شبکه گستردگی عدم(و2:ص 8838همکار 

                                                           
14Pradhana Rudra, R. Normanb Neville, Badirc Yuosre, Samadhan Bele 
15Biedenbach .G. Eriksson.j. Marell.A 
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درصد 30(موجب شده است که درصد بسیار باالیی، بیش از 811:ص 8811ونقل هوایی، عدم وجود راههای ابی کشور )کمالی 

در واقع این بخش در هرکشوری (8838ونقل ماهان ترابر پارسیانونقل کاال بر عهده این بخش باشد.)شرکت حملاز حمل

بنابراین ( 885:ص 8813مسافر و کاال را دارد )ابونوری و همکار جایی باالترین سهم را در جابه

تعداد مسافران جابه جا شده توسط ناوگان  8838ونقل است. در سال ترین شاخه حملده،مهمگستریهااهشبکهشاهردنبودارابا

جابه جا شده توسط میلیون نفر رسیده است .همچنین مقدار بار 157نسبت به سال قبل به 2/1ای با کاهش حمل ونقل جاده

میلیون تن 0/82درصدی به 1/23میلیون تن و میزان کاالی ترانزیت شده با افزایش 788درصد افزایش به 8/7این ناوگان با 

 (. 8838رسید. )بانک مرکزی 

 

 

 

 

 

 

 (12:ص1931بندی راهها در ایران )احدی و همکار  :طبقه :1شکل

 

 ه اقتصادی ونقل  وتوسعصنعت حمل

ونقل ممکن گذاری در بخش حملسرمایهها دارد. در این میان توسعه اقتصادی نیاز به زیرساخت امروزه قابل ذکر است که  

توان گفت نقش ها در راستای توسعه اقتصادی منطقه باشد. میامیز در مقایسه با دیگر سیاستیک ابزار کمتر مخاطره است

ونقل، زیربخش در این میان در سیستم حمل16(208105نماید.)یوسف بایارکوتان و همکارانا میدر این حیطه را ایف اصلی را

ونقل به تنهایی موجب های حملصرفا وجود زیرساخت88(8:ص2007اهمیت بسزایی برخوردار است.)بایسترو همکار ای ازجاده

در .تواند موثر واقع شود.گذارد میها برجای میینهشود بلکه با بهبود در این بخش و تاثیری که در هزاقتصادی نمی یتوسعه

 17(101:ص2002باشد اما کافی نیست)ویلیزشرط الزم برای توسعه اقتصادی منطقه میونقل حمل واقع بخش

تواند موجب ایجاد مزیت در ونقل میدر این چارچوب این سوال مطرح می شود که ایا اثر سرمایه گذاری در بخش حمل

ی اصلی منطقه است؟ پیداست ه مناطق شودو یا اینکه این نوع از سرمایه گذاری مرتبط با اقتصاد، متوجه هستهتولید در حاشی

ونقل های حملی اصلی ان  بستگی به سطح اولیه هزینهونقل در رفاه نسبی حاشیه منطقه و هستهکه تاثیر بهبود حمل

                                                           
16YusufBayraktutan and other 
17Wallis 

 راههای شهری

 شریانی
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 درجه ا
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 خیابانهای محلی فرعی
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 بزرگراه

 خیابانهای شریانی و اصلی

کنندهکننده و پخشجمع  
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ونقل عامل غالب در این سیستم های حملکه هزینه می توان بیان نمود 18(28:ص2008دارد)پارک دوبلین و همکار

ی غالب ای بین هستههای منطقهونقل بسیار باالست و به افزایش نابرابریهای حملابتدا هزینه19(22:ص2002است.)گودبادی 

ی سوق منطقه هایونقل فراتر ازسطح مورد نظر به کاهش نابرابریشود اما بتدریج با کاهش هزینه حملمنطقه و حاشیه آن می

 88یابدمی

 

(21ص2002:پارک و همکار )2شکل  

های ونقل و نابرابریها منطقه وجود دارد. که با کاهش هزینههای حملشکل معکوس بین هزینه uدر نمودار باال یک رابطه 

نابرابری بین هسته و توان این نتیجه را گرفت اگر شود. به طور کلی میهای منطقه کاسته میونقل از افزایش نابرابریحمل

تواند دو توسعه منطقه تاثیرگذار باشد از این رواست یابد و میونقل کاهش میحاشیه منطقه وجود داشته باشد با بهبود حمل

ونقل وجود داردبه عبارت دیگر، در از اقتصاددانان متعقدندکه رابطه مستقیمی بین توسعه اقتصادی و حملبسیاری که 

اقتصادی وبرخی دیگر انرا همانند ای ان را کالبد توسعهونقل به قدری زیاد است که عدهاهمیت حملدیدگاههای اقتصادی 

ونقل جز کلیدی توسعه اقتصادی (در واقع بخش حمل2و8:صص8815زادگان وهمکارکنند.)شریففقرات توسعه تلقی میستون

ار دادن فرایند توسعه اقتصادیی، خود در جریان عالوه بر تحت تاثیر قر20(827:ص2005شود. )بوث و همکاران محسوب می

-( از این سو هرگونه بی نظمی و اختاللی که  در بخش حمل871:ص 8811شود..)بابازاده و همکاران توسعه، دچار و تحول می

(.چراکه 827: ص8810ی اقتصادی است.) صباغ کرمانی:ونقل وارد شود  بدون شک اولین ضرر ان متوجه توسعه

 پیوند زار،با یتوسعه نشدهمکانیز ،توسعهها نمکا نشد تخصصیر،تقسیمکا مانند دیقتصاایتوسعهدرملمؤثراعوزاسیعیوبخش

 نقلوبهحمل ضافیا یظرفیتها دیجاوا تولیدهای هزینهطریقکاهش از یتولید یحدهاوا زیبهینهسا ومصرف،تولید مناطق بین

 اریسرمایهگذ یشافزا جهت اـهقوـمش داـیجوا دیقتصاا وسعهت در نقلوحمل نقش که گفت انمیتو بدینترتیباست. بسته وا

                                                           
18Ballsbridge park.ballsbridge dublin 
19Goodbody 
20Beuthe Michel, Gasca Jorge, Greene David, S. Lee David, Muromachi, Newton Yasunori  Peter., Plotkin 

Steven, Sperling Daniel, Wit Ron, J. Zhou Peter 
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شود.)مشکینی و همکاران محسوب می کشورها یافتگیتوسعه هایازشاخص یکی عنوان به از این رو امروزه است رنکااغیرقابل

 (.82:ص 8832

 

 

 ونقل گذاری در بخش حملعوامل موثردر افزایش میزان سرمایه

تواند موثر باشد به عبارتی عواملی که ونقل نیز چندین عامل میدر ارتقا و بهبود در بخش حملکه  این نکته حائزاهمیت است  

 گذاری موثر باشد به قرار زیر است:تواند در افزایش میزان سرمایهمی

 های اقتصادیجنبه

 شود.یحاتی ارائه میدراین مورد بصورت مختصر توضیحاتی ارائه شد و درادامه در مورد تاثیرات اقتصادی ان توض  

 های اجتماعی و فرهنگی جنبه

کنندگان در مناطق شهری تمرکز یابند.با توسعه شهرنشینی موجب شده است که بازار و مصرفبا توجه به زندگی پرشتاب  

صله شود که مناطقی دورتر نیز به این مناطق نیز به راحتی دسترسی داشته باشند و فاونقل موجب میهای حملزیرساخت

در واقع در ایجاد  21(8818:ص 2082طبقاتی که ممکن است وجود داشته باشد تا حدی نیز کاهش یابد.)اسکیومن و همکاران 

 (17:ص8832های شهری و روستایی وجودشان الزامی است.)اکبریان و همکار گاهزیستتعادل بین بین

   اوری:جنبه های فن

تواند موثر باشد به عبارتی عواملی که ونقل نیز چندین عامل میبهبود در بخش حمل در ارتقا واین نکته حائزاهمیت است که   

حل مناسب در راه اوری راهازیک سو ممکن است که فن گذاری موثر باشد به قرار زیر است:تواند در افزایش میزان سرمایهمی

سطح قابل قبول برسد. که این عامل موجب  شود که تراکم و زمان سفر بهاز سویی دیگر موجب می22(850:ص8333)بوگاسا 

شود از سویی دیگر موجب می23(850:ص8333)بوگاسا باشد.توسعه منطقه باشد در واقع به عنوان یک عامل کلیدی مطرح می

گردد به ویژه اینکه این امر در که تراکم و زمان سفر به سطح قابل قبول برسد. که این عامل موجب افزایش مزیت رقابتی می

-ریزی، یکپارچهگذاری بسیار موثر خواهد بود. در مورد کشورهای صنعتی نیز به لحاظ برنامهشورهای در حال توسعه سرمایهک

بهتری  تواند بطورکلی کشورها را در موقعیتسازی، تعمیر و نگهداری و مدیریت عملکرد بهتری دارد. که در نتیجه این مورد می

 (8811:ص 2082قرار دهد.)اسکیومن 

 ونقل برمناطق روستایی: اثرات بخش حمل 

ای ضرورتی اجتناب ناپذیر است.) های منطقهمنظور شناخت سطح توسعه و کاهش نابرابری شناخت ودرک مناطق روستایی به 

نظران مطرح شده است،)جوادی های مختلفی از سوی صاحبها و نظریه( در ارتباط با این امر، بحث1211تقوایی و همکار 

( 1:ص1233های روستایی است)سعیدی ( زیرا رشد و توسعه بسیاری از کشورها در گرو ساماندهی عرصه2:ص 1231،زارع

                                                           
21W. Schuckmann Steffen, Gnatzy Tobias, Darkow Inga-Lena, A. von der Gracht Heiko 
22BougheasaSpiros,O. Demetriadesb Panicos, L.W. Morgenrothc Edgar  
23BougheasaSpiros,O. Demetriadesb Panicos, L.W. Morgenrothc Edgar  
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ای و محلی به منظور توسعه روستا در نهایت توسعه ریزی ملی ، منطقهامروزه از جغرافیایی روستایی به عنوان اهرمی در برنامه

 که هایییمند هبهر انمیز شناسایی و ستاییرو مناطق به توجهارت دیگر به عب (2:ص 1233کشور استفاده شده است.)مهدوی 

تاپیان و همکاران )چرخ.ستا ملی توسعۀ ییزربرنامه در پایه لصوا جملهاز ،نددار یافتگی توسعه سطح از مناطق ینا از یک هر

این توسعه در اوایل  24(211:ص1221در حقیقت توسعه روستایی کلید همه جریانهای توسعه است.) اکه  (22:ص 1222

کشاورزی سایر ابعاد توسعه، نظیر توسعه  تقریبا معادل بخش کشاورزی بوده است، اما امروزه، عالوه بر بخش1220سالهای 

-ها و غیره را شامل میهای پزشکی، زیرساختصنایع، اشتغالزایی، تنوع بخشی به اقصاد روستایی، امور اموزشی، مراقبت

سازی اقتصاد روستا و نظران در استراتژیهای توسعه روستایی، به متنوعاز این رو بسیاری از صاحب 25(31:ص1222شود.)هارت 

لزوما در فرایند توسعه  (112:ص1212لنگرودی های اقتصادی تاکید دارند.)مطیعیکارا نمودن ان از طریق ایجاد فعالیت

دو عنصر قابلیت دسترسی و تحرک است از جایگاه  یکه تبیین کننده -ونقل و ملزومات انروستایی، دسترسی به حمل

شود که تواند داشته است زیرا باعث می(و نقش موثر می20:ص 1221ارزشمندی برخوردار است )پورطاهری و همکاران 

 اما باشد، داشته ملی درآمد رشد بر کمی نسبتا تاثیر شاید ( 122:ص1212روستاها از انزوای اقتصادی خارج شوند. )نظری 

-توان گفت حملبنابراین می 26(2:ص1223داشت)گانون  انها خواهد یروزانه زندگی روی بر مهمی و مستقیم تاثیر حتماالا

 (11:ص 1220ناپذیراین نوع از توسعه است.)فرجی مالئی ونقل یکی از اجزا گسست

 

 رونق بازار محصوالت کشاورزی: 

ونقل موجب افزایش تحرک می را به دنبال داشته باشد از یک سو حملهای عموهای روستایی مزیتگذاری برای محیطسرمایه 

های مادی تر، قابلیت اطمینان بیشتر، هزینهجایی خود و کاالهایشان بصورت ارزانتر، اسانتر، سریعجایی افراد از طریق جابهوجابه

ل در بازاریابی محصوالت محلی و های کوچک، تسهیبنگاه از سوی دیگر  موجب تسهیل فعالیت 27(1:ص2007کمتر، )سرکار

ی مراکز عرضه وتقاضا کننده و ارتباط دهندهدر واقع این بخش عامل نزدیک28(88:ص8331های فروش انهاست)برول مکان

های عرضه ونقل و حرکت کاال و اقالم از مکانی حمل(به عبارت دیگر وجود شبکه817:ص8857کاالها وخدمات است.)اسایش 

ونقل، مواد و منابع ی حملشود زیرا، بدون استفاده از شبکههای متنوع میها در مکانبب افزایش مطلوبیت انبه سوی تقاضا، س

تواند درنزدیکی ونقل میبنابراین حمل.(28:ص8830که کاربرد محلی دارند دارای مطلوبیت بسیار محدودی هستند. )پوراحمد

 (87:ص8811باید درتصمیمات مورد توجه قرار گیرد.)هیگینزوساویه هاموثر باشد تولیدهزینهبه بازارها)مردم(،منابع

 

 براشتغال ونقلاثرات بخش حمل

برداریبهینه از منابع و عوامل تولیدی است.به عبارت دیگر، عوامل و منابعی د و وتوسعه پایدار اقتصاد یک کشور نیازمند بهرهرش

عامل نیروی انسانییکی از مهم ترین عوامل تولید است که از طریق تولیدی بصورت کارا، بهینه مورد استفاده قرار گیرند. 

ای را در این روند ایفا می کند. )رضوی مهدی مشارکت در تولید چه به لحاظ فیزیکی و چه به لحاظ فکری نقش بسیار برجسته

حانی و همکار ترین عامل در جهت رسیدن به رشد و توسعه پایدار اقتصادی است. )سب( مهم121232، مشرفی رسام

های مضاعفی را در تمام بخش تواند ارزش افزوده(. چنانچه این محرک مادر در مسیر صحیح خود هدایت شود، می2:ص1212

                                                           
24 Ake 
25 Hart 
26 Gannon 
27Sarkar 
28Barwell  
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های مختلف رشد ( در واقع اشتغال از جمله متغیرهای مهمی است که از سیاست1212323اقتصادی ایجاد نماید.)متین نفس :

گذاران ( لذااشتغال نیروی کار برای سیاست11:ص1232گذارد. )کرمانی گرددو بران تاثیر میای متاثر میای منطقهو توسعه

رود. )زنگی ابادی و همکار اقتصادی از اهمیت باالیی برخوردار است و اشتغالزایی به عنوان هدف مهمی برای انها به شمار می

ناگون بیکاری به عنوان یک معضل اقتصادی مطرح بوده و های گو( در ایران، به دلیل ساختار اقتصاد ان، در دوره1:ص1221

-( از این رو در سیاست102:صص1212نژاد و همکار ()مصری20:ص1212گذاران بوده است.)حدادچالش مهمی برای سیاست

-گذاریهای کالن کشور، اشتغالزایی در بخشهای گوناگون به عنوان راهبری برای دولتمردان مدنظر بوده است. این سیاست

(تا از این 121:ص1212گذاریها  برمبنای افزایش اشتغال دربخشهای گوناگون اقتصادی استوار بوده است.)جاللی و همکاران 

(حال در این زمینه واضح است 12:ص1220طریق برای کاهش بیکاری به تخصیص درست منابع بپردازند.)ترکمانی و همکاران 

توان انتظارگسترش اشتغال، تولید و رفاه اقتصادی را و روبنایی ، نمیهای زیربنایی گذاری در طرحکه بدون سرمایه

ونقل بسیار مثمر های اقتصادی بخصوص حملگذاری در زیرساخت( دراین زمینه سرمایه21:ص1211داشت.)شاکری و همکار 

ند.که موجب تغییراتی کنگذاری به عنوان شوک بازار یاد میاز سرمایه1221درسال 29ثمر است.به طوری که ابرت و استون 

ترین زیربخشهای خدمات برای ونقل ضمن اینکه یکی از مهمحملگردد. در حقیقت دردستمزد و افزایش در اشتغال محلی می

گذاری نسبتا محدودی افزایش قابل توجهی در اشتغال کشور بوجود اورد. اشتغالزایی است ، دارای این قابلیت است که با سرمایه

صنعت حمل و نقل تقویت و بازسازی شود، باعث ایجاد فعالیت های اقتصادی در واقع اگر (.12123100 )رضایی ارجرودی

تواند تاثیر بسزایی در اشتغال و بلندمدت نیز می که در کوتاه مدت30(211:ص 2002پرینس  )جدید، تولید بیشتر خواهد شد

ی کمتری در مناطق شود افراد با هزینهونقل باعث میهای حملمنطقه نیز بوجوداورد. که در کوتاه مدت با کاهش هزینه

خواهد  ای نیز تاثیر گذاربیشتری و دورتری برای اشتغال رفت وامد کند.که در بلند مدت منجر در اشتغال محلی و منطقه

ها، فقط در تولیدات بنگاههای اقتصادی تاثیر ندارد بلکه در گذاری(که البته این نوع از سرمایه1:ص1222بود.)احدی و همکار 

ی خود موجب افزایش بیشتر در اشتغال شود و درامد افراد منطقه تواند تاثیر داشته باشد و به نوبهتولیدات بخش خانگی نیز می

 31(.20011211کند.)دیوید بانستر ؛همکار  ؛توان گفت در اقتصادی نقش مهمی را ایفا میدر نهایت می تاثیر گذارباشد. که

 ونقل و اثرات ان بر اشتغالهای حمل:زیرساخت3-2شکل

 

                                                           
29eberts and stone 
30prins.c 
31David Bansiter and  yossi Berechman 

ونقلهای حملزیرساخت  

صیهای خصوتکنولوژی تولید و سرمایه کار مناطق مسکونی  

 محل زندگی منطق مرکزی کار مجموع تقاضای کار

 مجموع تقاضای کار

هامکان شرکت تصمیمات خانوار  

 مجموع تقاضای کار

 استخدام و کار
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 منبع: پیاپونگ جیواتاناکولپارسن2001:ص13(87

 ونقلتحلیل اشتغال در بخش حمل:

ونقل،توجه به این نکته ضروری است که تغییر میزان اشتغال این بخش فزایش و کاهش اشتغال در بخش حملدر تحلیل علل ا

گیرد.یا اینکه بر اثر جانشینی به عوامل تولید است. به عبارت دیگر معیار های دیگر شکل مییا بر اثر تغییرات اشتغال در بخش

-گذاری و سایرمتغیرهای مربوطه را تحت تاثیر قرار میل و حتی سرمایهبودن تعداد شاغلین تا حدی روند تحلیل روند اشتغا

سازد. به عنوان مثال اگر در بخشی جانشینی بین عوامل تولید )کار و دهد. این مسئله مستلزم دقت و توجه بیشتری می

یابد. عکس این ش مزبور کاهش میرود. که نیروی کار شاغل در بخگذاری انتظار میسرمایه( باال باشد، با افزایش میزان سرمایه

یابد. در مطلب  نیز در صورتی وجود ویژگی مکمل بودن نهادها و افزایش چندین بار تعداد  شاغلین این بخش، مصداق می

گیرد که باید این نکته را درنظر گذاری بر تغییرات اشتغال این بخش به شدت تحت تاثیر قرار میچنین شرایطی  اثر سرمایه

تواند اشتغال را تحت ونقل چگونه میهای حملگذاری در زیرساختاین  که سرمایه( 893:ص7831.)بازدارو همکارداشت.  

های مربوط به تقاضای نیروی کار، در های تقاضای نیروی کار قابل بحث است. رویکردها و نظریهتاثیر قرار دهد. برااساس نظریه

کار قرار ضای نیروی کار، مدل عدم تعادل در بازارکار، رهیافت پویایی تقاضای نیرویای تقاقالب الگوهای از قبیل مدل بین دوره

(مطرح به دنبال ان، تحلیل تئوریکی الگوی 8377گیرد. رهیافت پویایی تقاضای نیروی کار ابتدا در مطالعات برچلینگ )می

اساس این روش، سطح اشتغال با استفاده از  ارائه داد. بر8317پویایی تقاضای نیروی کار را بطور گسترده، نیکل در سال 

است. در این روش Nبرابر با سطح اشتغال Ndشود. که تقاضای نیروی کار حداکثر کردن تابع سود بنگاهها تعیین و فرض می

یمت قموجودی سرمایه، و اشتغال شود.که معرفی میتابع درامد خالص واقعی بصورت

 د،موا

 قیمت محصول،

 ی تقاضا است. البته در این الگو ،  ی متغیرهای انتقال دهندهنشانده 

کند که سود را انتخاب میهای نهایی انحراف دارد. حال بنگاه فرض رقابت  ناقص اعمال شده و بنابراین ، قیمت از هزینه

 از قبل معین است. kمورد نظرش حداکثر شود. )البته 

 

 

نرخ رها کردن شغل های تعدیل نسبت به دستمزد، هزینهنرخ تنزیل واقعی، نرخ دستمزد واقعی ، (8در رابظه )

 است. که با حل مسئله فوق  برای  معین و ثابت خواهیم داشت. 
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دهنده  سطح بهینه اشتغال مورد  انتظار در  در نشانبرابر نرخ واقعی است. a-1طوری که یک پارامتراست. بaکه در ان 

خواهئد Nدهنده طرح بهینه  بنگاه برای (نشان8که تابعی از است. معادله )، و aضریب تعدیل است.  و  دوره 

شود. البته در هیچ روشی  نمی تواند پیش بینی شود. در شروع  دوره ،  برای اینده، معین فرض میو هایبود. و ارزش 

اید. بنابراین، بعد تغییر خواهد کرد. و یک طرح بهینه جدید شکل  خواهد گرفت که در نتیجه ، ارزش متفاوتی برای بدست می

ها متغیر خواهد بود. از انجا مه مقدار مقدار مناسب بهره بلند مدت ثابت خواهد طرح  ثابت است. اما بین  طرح در درون یک 

 (5:ص7833()ارجرودی 808:ص7831شود. .)بازدارو همکاربود. بصورت زیر تعریف می

 

باشیم که ماانتظار داریم بیش از یک وقفه شود، در نتیجه باید توجه داشته در اینجا فرم الگو بصورت الگاریتمی درنظر گرفته می

 برای متغیرهای الگو وجود داشته است. و برای این مطلب نیز دالیل قوی تئوریکی وجود دارد. 

های تعدیل متفاوت وجود دارد و از این رو در الگو وجود نخواهد داشت. اما تعادل بلند مدت  باهزینهi=1.2کنیم....... فرض می

 شود. ین شرایط، اشتغال کل با معادله زیر مشخص میهمان است. تحت ا

 

 

 

های استخدام و اخراج متفاوت، اثرات مشابهی عملکرد وقفه است، جمعی سازی  انواع مختلف نیروی کار با هزینهLکه در ان، 

نسبت به معادله  تری ( با چندین وقفه روی متغیر وابسته ساختار پیجیده5رود که فرم معادله )خواهد داشت. انتطار می

 کنیم که تابع تقاضا برای نیروی کار در بلند مدت بصورت زیر بیان شود.(داشته باشد. حال فرض می4)
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 گذاریجمله اختالل است. با جایتقاضای مطلوب برای نیروی کار، بردار متغیرهای توضیحی و که دران 

 (خواهیم داشت. 5ادله )(در مع6معادله )

 

ود. تواند بصورت زیر نشان داده شدر این الگو، بردار متغیرهای مستقل است. این الگو با یک تغییر در در پارامترها می  

 

 

 

 

(دارد. از طریق ECMاست. الگوی فوق شباهت زیادی به مدل تصحیح خطا)

تواند شامل دستمزد واقعی، قیمت ین الگو ؛ بردار متغیرهای مستقل است که میروشهای اقتصاد سنجی قابل براورد است. در ا

های  اماری  مربوط به دستمزد واقعی نیروی سرمایه، موجودی سرمایه، ارزش افزوده و غیره باشد. اما به دلیل عدم وجود  داده

شود. که عالوه بر متغیرهای اشتغال و ستفاده میهای تجربی برای تخمین تابع تقاضای نیروی کار اکار و قیمت سرمایه، از مدل

 (74-75:ص 7834وری نیروی کار هستند.)همان()سبحانی وهمکار گذاری و بهرهارزش افزوده شامل متغیرهای سرمایه

  بندی مطالعات نظریجمع

به دالیل زیر ممکن ولی سرمایه گذاری در زیرساخت های حمل ونقل علی رغم اثرات مثبت ، در کشورهای در حال توسعه  

هزینه های است که اثرات مطلوب و حداکثر روی توسعه و رشد اقتصادی ، با توجه به امکانات و منابع محدود نداشته باشد. 

حمل ونقل ممکن است به صورت گسترده پراکنده شوند و یک استراژی و طراحی قوی و مشخص در توسعه زیرساخت های 

این از یک طرف بودجه حمل ونقل را بدون به انجام نتایج اساسی ، می کاهد و از طرف  حمل ونقل وجود نداشته باشد، که

 دیگر باعث ایجاد هزیتنه های نگهداری سنگین در دوره های بعدی می شود. 

 گذاری در حمل ونقل و سایر سرمایه گذاری ها با توجه به منابع محدود، تعادل مناسب وجود نداشته باشد. بین سرمایه -

بخشی گذاری در حمل ونقل از کارایی و اثرهای مختلف حمل ونقل باعث می شود سرمایهگذاری نامتعادل در بخشسرمایه -

 باشد. الزم برخوردار ن
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 تبریز-ی مورد مطالعه: محور البرزمحدوده

-است. این نوع از سرمایهی روستای مناطق ونقل با تاکید برگذاری در بخش حملدر مورد سرمایهقلمرو موضوعی تحقیق حاضر

تواند در اقتصاد منطقه تاثیرگذار باشد. در این مطالعه ی خود نیز میگذاری دارای اثرات اقتصادی زیادی است که هریک به نوبه

د  باشدو این مطالعه سعی براین دارد که با بهبوتواند بر زندگی افراد ساکن در روستاهای میتاکید اصلی بر تاثیری است که می

. بدیهی است که این موضوع به کشاورزی برجای گذارد اشتغال، تنوع محصوالتتواند بر ونقل چه تاثیری را میبخش حمل

های ونقل، به عنوان یکی از نهادهالعاده مهم اقتصاد است. چراکه حملئله پژوهشی جزئی بسیارکوچک، ولی فوقعنوان یک مس

و این محور های اقتصادی نیز کشیده شده است. اثیرات ان عمال به سایر بخشگردد و تبسیار حساس اقتصادی محسوب می

کند. ترین محورها در کشور بوده به طوری که قطب صنعتی تهران را به قطب صنعتی اذربایجان متصل مییکی از مهم

 روستاهای مورد مطالعه عبارتنداز:

 : روستاهای مورد مطالعه:1جدول

 

محور مورد 

 مطالعه 

 روستا بخش دهستان انشهرست

 سفیدارگ مرکزی هیو ساوجبالغ کرج-تهران

 

 قزوین-کرج

 

 ابیک

 

-کوهپایه

 غربی

 

 مرکزی

 

 انجیالق

  زنجان-قزوین

 تاکستان

 

 ابادخرم

 

 اسفرورین

 

 کهک 

 

 زنجان-قزوین

 

 زنجان

 

 بیناب

 

 مرکزی

 

 بیناب
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 تبریز-نزنجا

 

 زنجان

 

 زنجانرودباال

 

 مرکزی

 

 کوشکن

 

 تبریز-زنجان

 

 میانه

 

-قافالنکوه

 غربی

 

 اچاچی

 

 اچاچی

 

 تبریز-زنجان

 

 میانه

 

-بروانان

 مرکزی 

 

 ترکمنچای

 

 

 کوهسارعلیا 

  

 تعاریف عملیاتی:  

 باشد.ونقل  به عنوان متغیر اصلی میبخش حمل گذاری دردر این تحقیق سرمایه .متغیر مستقل:1

  .متغیر وابسته:2

بر  تواندکه میتاثیراتی   آیند.که در این تحقیقها به حساب میاین متغیر تابع تغییرات متغیرمستقل است. یا در واقع معلول آن

 اشتغال و تنوع محصوالت کشاورزی برجای گذارد به عنوان متغیر وابسته است. 
 

 ه اماری: نمون

بـرای تخمـین روستا را  به عنوان جامعه اماری مورد مطالعه، جامعه در دسترس انتخـاب گردیـد. 1جهت ازمون فرضیات تعداد 

یعنی نسبت یک صفت در جامعه شکل نرمال )یا تقریبـا  pکه در آن توزیع  "تعیین حجم نمونه کوکران"حجم نمونه از فرمول 

اف استاندارد جامعه واریانس نسبتی از جامعه که دارای ویژگی مورد نظر باشد، یعنـی مقـدار نرمال( دارد و به جای شاخص انحر

pq  ،هـای موجـود در گـروه ( با توجه به عدم اطالعات در مـورد ویژگـی120، 1232قرار می گیرد، استفاده شده است. )هومن

اندازه گیری لحاظ شده است. همچنین برای خطای  برای بود و نبود ویژگی و صفت مورد 1/0نمونه درصد بیشینه یعنی مقادیر 

نفر برای مطالعـه 121)خطای حدی( انتخاب شده و براساس فرمول تعیین حجم نمونه کوکران تعداد  01/0اندازه گیری مقدار 

 برآورد گردید.

 فرمول تعیین حجم نمونه : 

5770N= 37/8= t 07/0= d  7/0= q  7/0= p 

 

 گروه نمونه از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای استفاده شده استدر تحقیق حاضر برای انتخاب   

سهم روستاهای مورد مطالعه از حجم نمونه-2جدول شمار  

 ردیف روستا  جمعیت  سهمیه
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 1 سقیدارگ  141 4

 2 انجیالق  615 11

 1 کهک 1465 44

 4 بیناب  511 15

 6 کوشکن  475 12

 5 اچاچی  1561 41

 7 کوهسارعلیا 146 4

 6 کل روستاها 7667 141

 

 توصیف اماری ومقایسه میانگین متغیرهای تحقیق:
 های توصیفی مربوط به متغیرهای تحقیقآماره :3لجدو

 ابعاد متغیر مستقل

قل
ست

ر م
تغی

م
 

 متغیر/

 بعد

ی
رز

او
کش

ت 
وال

ص
مح

ع 
نو

ت
 

یی
لزا

تغا
اش

 

ی 
تها

اخ
رس

 زی
در

ی 
ذر

 گ
ایه

رم
س

قل
و ن

ل 
حم

 

عنوان 

 متغیر/

 بعد

 تعداد 838 838 838

0 0 0 
بدون 

 پاسخ

 میانگین 511/8 512/8 582/8

 میانه 303/8 10/1 10/8

 مد 35/8 70/1 10/8

757/0 578/0 725/0 
انحراف 

 معیار
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 بعد بازار فروش محصوالت روستایی: 

حصوالت روستایی متغیر شده به سؤاالت این متغیر، میانگین بعد بازار فروش مهای داده، فراوانی و درصد توزیع پاسخبراساس 

   است. 06111. انحراف معیار آن  32/2سرمایه گذاری در زیرساختهای حمل و نقل، 

 بعد اشتغالزایی:

شده به سؤاالت این متغیر، میانگین بعد اشتغالزایی متغیر سرمایه گذاری در زیرساختهای های دادهفراوانی و درصد توزیع پاسخ 

 است. 06311یار آن و انحراف مع 322/2حمل و نقل، 
 

 (برازش نیكویي آزمون) اسمیرنف -آزمونكولموگروف

 موردآزمون بودن نرمال ازلحاظ نمرات توزیع با توجه به اینکه تحلیل عاملی تائیدی یک روش پارامتریک است، نخست 

ای  گیری درمورداینکه نمونهگردد این آزمون برای تصمیمگیرد. بدین منظور از ازمون کولموگروف اسمیرنف استفاده میقرارمی

 .گیردقرارمی مورداستفادهکندیاخیر،ای تبعیت مییک جامعه ،ازتوزیع ویژه

انجام میگیرد به عبارتی سطح معناداری ما  %37این آزمون در سطح اطمینان : ازاندعبارتهای این آزمون فرضیه

 هست. 

 در این آزمون ما دو فرض زیر راداریم:

H1:. کنند.ها از توزیع نرمال پیروی نمیداده 

H0: .دادهها از توزیع نرمال پیروی میکنند 

گیریم و درغیر ها را نتیجه میباشد نرمال بودن داده تر از جدول( بزرگ sigآمده )همان دستمقدار به -pاگر 

 کنیم.ها شک میاینصورت به نرمال بودن داده

 ن نرمال بودن مربوط به متغیرهای پژوهش:  نتایج آزمو4جدول

 متغیرها
تعداد 

 هاداده

آماره کولموگروف 

 اسمیرنف
 سطح معناداری

نتیجه )نرمال/غیرنرمال بودن 

 توزیع(

 نرمال 077/0 880/8 838 سرمایه گذاری در زیرساختهای حمل و نقل

 نرمال 875/0 201/2 838 بازار فروش محصوالت روستاها

 نرمال 851/0 807/8 838 اشتغال زایی

توانیم از دهد که کلیه متغیرها دارای توزیع نرمال هستند و مینتایج آزمون کلموگروف و اسمیرنف برای هر بعد نشان می

 های آماری استنباطی پارامتریک استفاده کنیم.روش
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 بخش دوم:تجزیه و تحلیل استباطي داده های آماری)آزمون آماری فرضیه های تحقیق(

تبریز بر روی بازار  –به نظر می رسد افزایش سرمایه گذاری در زیرساخت های حمل و نقل در محور البرز : : 1هفرضی

 فروش محصوالت روستاها موثر است. 

0H :تبریزبر روی بازار فروش – ساخت های حمل و نقل در محور البرز به نظر می رسد افزایش سرمایه گذاری در زیر

 یست.محصوالت کشاورزی موثر ن

: H1 تبریزبر روی بازار فروش –به نظر می رسد افزایش سرمایه گذاری در زیرساخت های حمل و نقل در محور زنجان

 محصوالت کشاورزی موثر است.

 
بازار فروش محصوالت و سرمایه گذاری در زیرساختهای حمل و نقل پیرسون برای تعیین همبستگی  r: آزمون  5جدول شماره

 روستاییان 

گذاری در  سرمایه

 زیرساختهای حمل و نقل

بازار فروش 

 محصوالت کشاورزی

 

112/0 

012/0 
121 

000/1 

۰ 
121 

Pearson correlationسرمایه گذاری در زیرساختهای حمل و نقل 
Sig.(2-tailed) 

N 

000/1 

۰ 
121 

112/0 

012/0 
121 

Pearson correlation بازار فروش محصوالت روستاییان 
Sig.(2-tailed) 

N 

 

بوده و این سطح از  012/0مالحظه می گردد در سطح معنی داری یک دامنه ای، سطح معنی داری آزمون پیرسون 

می باشد و این مقدار از مقدار  112/0محاسبه شده که rکوچکتر بوده و نیز با توجه به مقدار  01/0حداقل سطح معنی داری 

سرمایه گذاری در گتر می باشد، لذا رابطه معنی داری بین است، بزر 001/0که 120بحرانی پیرسون با درجه آزادی 

 وجود دارد. بازار فروش محصوالت کشاورزیو  زیرساختهای حمل و نقل

 برای آزمون تأثیر متغیر مستقل بر متغیر وابسته این فرضیه از آزمون رگرسیون استفاده شده است. 
بازار با سرمایه گذاری در زیرساختهای حمل و نقلل رگرسیونی متغیر تحلیل واریانس فرضیه چهارم: مربوط به مد: 6جدول شماره 

 فروش محصوالت کشاورزی

می باشد، می توان چنین ادعا نمود  001/0چنانچه در جدول مالحظه می گردد که سطح معنی داری آزمون مربوطه برابر 

رد می گردد. با  0Hتأیید و فرض  1Hمعنی دار می باشد. پس فرض  21/0مینان یا سطح اط 01/0که آزمون فوق با خطای 

می  022/0به تغییرات کل،  xکه عبارت است از نسبت تغییرات توضیح داده شده توسط متغیر  2Rتوجه به ضریب تشخیص 

 خطای استاندارد
 ضریب تشخیص

 تعدیل شده
 R (2Rضریب تشخیص )

321/11 011/0 022/0 112/0 

 سطح اطمینان سطح معنی داری
F 
 

 منبع تغییرات درجه آزادی مجموع مربعات میانگین مربعات

111/0 22/0 
231/1 
 

 رگرسیون 1 211/232 211/232

 آزمون:نتیجه 

 0Hرد فرض 

 باقیمانده 120 111/3221 321/123

 کل 121 112/1212 ------
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زیرساختهای حمل و نقل سرمایه گذاری در ، توسط بازار فروش محصوالت کشاورزیدرصد  22باشد. می توان بیان نمود که 

 تبیین می گردد.
بازار فروش و تأثیر آن بر سرمایه گذاری در زیرساختهای حمل و نقل : ضرایب پارامتر فرضیه چهارم: مربوط به متغیر 7جدول شماره

 محصوالت روستاییان 

 

 

به صورت بازار فروش محصوالت کشاورزی بر سرمایه گذاری در زیرساختهای حمل و نقل بنابراین رابطه ریاضی تأثیر 

 زیرخواهد بود:

1X112/0  +023/12   =Y 

 واحد افزایش در 112/0باعث سرمایه گذاری در زیرساختهای حمل و نقل ایش در می توان بیان نمود که یک واحد افز

ی شود. پس می توان نتیجه گرفت که مدل رگرسیونی این آزمون از لحاظ آماری معنی دار بازار فروش محصوالت کشاورزی م

 می باشد.

تبریز – ل در محور البرزساخت های حمل و نقبه نظر می رسد افزایش سرمایه گذاری در زیر: 1آزمون فرضیه

 بر روی اشتغالزایی موثر است. 

0H : تبریز بر روی اشتغالزایی موثر –البرزبه نظر می رسد افزایش سرمایه گذاری در زیرساخت های حمل و نقل در محور

 نیست.

: H1  شتغالزایی موثر تبریزبر روی ا–البرز به نظر می رسد افزایش سرمایه گذاری در زیرساخت های حمل و نقل در محور

 است.

 
 اشتغالزاییو سرمایه گذاری در زیرساختهای حمل و نقلپیرسون برای تعیین همبستگی  r: آزمون 8جدول شماره

سرمایه گذاری در 

 زیرساختهای حمل و نقل
 اشتغالزایی

 

130/0 

000/0 
121 

000/1 

۰ 
121 

Pearson correlationاشتغالزایی 
Sig.(2-tailed) 

N 

000/1 

۰ 
121 

130/0 

000/0 
121 

Pearson correlationسرمایه گذاری در زیرساختهای حمل و نقل 
Sig.(2-tailed) 

N 

بوده و  00/0چنانچه در جدول مالحظه می گردد در سطح معنی داری یک دامنه ای، سطح معنی داری آزمون پیرسون 

می باشد و این  221/0محاسبه شده که  rار کوچکتر بوده و نیز با توجه به مقد 01/0این سطح از حداقل سطح معنی داری 

سرمایه گذاری است، بزرگتر می باشد، لذا رابطه معنی داری بین  001/0که 120مقدار از مقدار بحرانی پیرسون با درجه آزادی

 وجود دارد. اشتغالزاییو در زیرساختهای حمل و نقل 

 عنوان متغیر شیب خط β محاسبه شده t سطح معنی داری نتیجه آزمون

 عرض از مبدا 0H 000/0 032/2 023/12رد فرض 

 0H 111/0 201/1 112/0رد فرض
سرمایه گذاری در 

 زیرساختهای حمل و نقل
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 آزمون رگرسیون استفاده شده است.  متغیر مستقل بر متغیر وابسته این فرضیه از تأثیر برای آزمون

با  سرمایه گذاری در زیرساختهای حمل و نقل : مربوط به مدل رگرسیونی متغیر1: تحلیل واریانس فرضیه 2جدول شماره

 اشتغالزایی

 

 

می باشد، می توان چنین ادعا نمود  000/0چنانچه در جدول مالحظه می گردد که سطح معنی داری آزمون مربوطه برابر 

رد می گردد. با  0Hتأیید و فرض  1Hمعنی دار می باشد. پس فرض  22/0یا سطح اطمینان  01/0که آزمون فوق با خطای 

می  221/0به تغییرات کل،  xکه عبارت است از نسبت تغییرات توضیح داده شده توسط متغیر  2Rتوجه به ضریب تشخیص 

 تبیین می گردد.سرمایه گذاری در زیرساختهای حمل و نقل ، توسط اشتغالزاییدرصد  1/22بیان نمود که  باشد. می توان
 اشتغالزاییو سرمایه گذاری در زیرساختهای حمل و نقل: مربوط به متغیر 5: ضرایب پارامتر فرضیه 12جدول شماره

 

 به صورت زیرخواهد بود:اشتغالزایی  و سرمایه گذاری در زیرساختهای حمل و نقل ریاضی تأثیر عوامل متغیر بنابراین رابطه

1X130/0 +121/22   =Y 

واحد افزایش در  130/0باعث سرمایه گذاری در زیرساختهای حمل و نقل که یک واحد افزایش در  می توان بیان نمود

 .می شود. پس می توان نتیجه گرفت که مدل رگرسیونی این آزمون از لحاظ آماری معنی دار می باشد اشتغالزایی

 

 گیری: نتیجه

ونقل بر گذاری در زیرساخت حملدار بین سرمایهاز  رابطه معنی های اماری انجام شده حاکینتایج براوردها و ازمون فراوانی و 

گذاری مبیین اثر قوی این توسعه های پژوهش است. ضریب به دست امده برای متغیر سرمایهاقتصاد منطقه و قبول فرضیه

را برای منطقه به ارمغان تواند اثارجانبی و اقتصادی بیشتری ها نیز میدر این بخش زیرساخت بر اقتصاد منطقه است. توسعه

تواند در کل اقتصادبرجای گذارد استفاده مطلوب از نیروی اورد. تاکید اصلی این پژوهش بر اشتغال است و تاثیر زیادی می

-ساز کشور بایستی مورد توجه قرار گیرد و زمینههای ایندهانسانی به عنوان ضرورت حیاتی و مسئله اساسی نسل حاضر و نسل

 خطای استاندارد
 ضریب تشخیص

 تعدیل شده

ضریب تشخیص 

(2R) 
R 

110/2 212/0 221/0 130/0 

 سطح اطمینان سطح معنی داری
F 
 

 منبع تغییرات درجه آزادی مجموع مربعات میانگین مربعات

000/0 22/0 110/
23 

 

 رگرسیون 1 112/2112 112/2112

 آزمون:نتیجه 

  1Hتأیید فرض

 باقیمانده 212 222/1111 222/21

 کل 212 112/1212 ------

 عنوان متغیر شیب خط β محاسبه شده t سطح معنی داری نتیجه آزمون

 عرض از مبدا 0H 000/0 223/1 121/22د فرض ر

 0H 000/0 210/1 130/0رد فرض
سرمایه گذاری در 

 زیرساختهای حمل و نقل
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یشتر اشتغال در کشور فراهم شود. همانطور که در مبانی نطری به ان اشاره شد یکی از عواملی که این راه را فراهم های هرچه ب

دار بهبود گردد حاکی از اثر مثبت و معنیگونه که از ازمون فرضیه مربوط روشن میونقل است.  همانکند بخش حملمی

زمینه قابل توجه است و نباید فراموش کرد این است که پیش نیاز تاثیرگذاری ونقل در اشتغالزایی است. اما انچه در این حمل

ترین گذاری در این زیرساخت بر توسعه و رشد اقتصادی، اماده بودن سایر شرایط الزم برای توسعه اقتصادی است. مهمسرمایه

بطور کلی گذاری است. انی  در سرمایهتوان به ان اشاره کرد مکان و زمان مناسب، شرایط سیاسی و سازماین شرایط که می

های در سطوح گذاریگیری و سیاستهای تامین مالی، تصمیمسیاسی و سازمانی که در قالب روشیط اشرتوان گفت می

های که گذاری در بخشگذاری باشد حال اگر این نوع سرمایهی امر سرمایهکنندهتواند تسهیلای، ملی میمختلف محلی، منطقه

ونقل صورت گیرد در این صورت به دلیل اثرات خارجی مثبت چنین ها مانند بخش حملت جذب دارد ازجمله این بخشقابلی

تواند اقتصاد به سمت رشد اقتصادی دست یابد و الزمه دستیابی به رشد اقتصادی باالتر، ها میهای در سایر بخشگذاریسرمایه

 ر است.ونقل در کشوتوسعه یکنواخت امکانات بخش حمل

 منابع:

 نورریزی روستایی در ایران، انتشارات پیام(برنامه8857حسین) اسایش .8
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