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و معادن و توسعه صنايع )1386 تير4-5(ششمين همايش مراكز تحقيق

 شدنونقل بر روند جهانيبررسي تأثيرات توسعه سيستم حمل
 **، منوچهر وزيري*علي رضايي

1ونقل، دانشگاه صنعتي شريفريزي حملدانشجو دكترا برنامه*

 ونقلريزي حمل دانشگاه صنعتي شريف، دانشكده عمران، گروه برنامه**

.لوييهاي تابونقل، مدلتوسعه حملشدن، جهانيروند: لغات كليدي

 مقدمه.1
بهينا و نقلباآن ارتباطو تحليل مفهوم جهاني شدن، بررسي پژوهش جهاني شدن عبارت. پردازدمي حمل

و ايجاد تكنولوژي بين المللي شدن بازار فروش، رشد اقتصادي،ازاست  و مصرف كاال و محل توليد تغيير مقدار

و نقل وابستگي. هاي جديد و حمل سو.دو طرفه وجود داردبين جهاني شدن  در مسير جهاني شدن با افزايشاز يك

و و مقصدنظير تقاضاو تكامل عرضه مي،ايجاد تكنولوژي هاي جديد، تغيير مبدأ و نقل دچار دگرگوني  حمل

و نقل تأثير مي گذارد و اتخاذ سياست هاي جهاني شدن بر حمل ونقل نيز بر روند سيستم حملاز سوي ديگر.گردد

و همچنين امكانج و ايمني سفر و هزينه سفر، افزايش راحتي و سرعت آن، از طريق كاهش زمان هاني شدن

و.هاي جديد مؤثر مي باشددسترسي به بازار مطالعه بر روي اين خصوصيات، بنابراين با بررسي خصوصيات اين دو

. نمودرا تحليل بين آنها تجربيمي توان ارتباط 

خ واهد شد تا با استفاده از اطالعات موجود در بانك هاي اطالعاتي متمركز، در اين پژوهش سعي

و جهاني شدن در سطح ملي براي كشورهاي جهان مورد مطالعه قرار گيرد و نقل  با در اين راستا. خصوصيات حمل

 كه شودمي انجام2به صورت تابلويي مدلسازي هاي مختلفهاي مربوط به اين دو حوزه در سالتوجه به وجود داده

بهروابط ممكن تجربي ميرا و مدلهاي ساخته شده براي. دهددست و تحليل حساسيت، روابط در انتهاي بررسي

.سياست گذاريهاي مختلف مورد ارزيابي قرار گرفت

1 - alirezaee61@gmail.com 
2 - Panel data models 
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و تأثيرات حملجهاني.2 آنشدن  ونقل بر
اً بـر پايـه مفـاهيم مـشتركي از جملـه تعاريف متعددي از جهاني شدن در منابع مختلف ارائه شده است كه عمـدت

مي بين و افزايش درآمد و رصـافي پيـشنهاد مـي كننـد كـه:براي نمونه. باشند المللي شدن بازار هـاي شـاخص وزيري

و تبادل محصوالت كننده تبادالت بين جهاني شدن منعكس  و انسانها مـي،المللي  پيـشنهاد1 نيجكمـپ.[3]باشـند منابع

مي جهاني شدن مي كند كه و بهره المللـي شـدن بـازار، تغييـر افـزايش بـين كننـده بيانكهباشد به مفهوم افزايش سود

و تغيير جهت فعاليت صنايع در تمام دنيا مي  در اين زمينه تمام تـالش بـراي آزادسـازي تجـارت. باشد الگوي مصرف

 پيـشنهاد2 اوبـل.[4]مـي شـود هـا انجـام كـاهش هزينـه در جهت تغييرات تكنولوژيكيو المللي، افزايش فروش بين

و تغيير جهت فعاليت صنايع در تمام دنيـا جهاني شدن يعني بين كند كه مي ،المللي شدن بازارها، تغيير الگوي مصرف

و كه عبارت آخر به معناي افزايش وابستگي متقابل و خـدمات و تنوع تبادالت كـاال اقتصادي در سايه افزايش حجم

و گستر  هـاي اقتـصادي، منابع اينترنتي خصوصيات مختلفـي در زمينـه.]5[باشد ده تكنولوژي مي همچنين انتشار سريع

و تعامالت سياسي را براي بررسي ميزان جهاني شدن مورد اهميت مي دانند .[10]]9[تكنولوژيكي، ارتباطات فردي

عنـوان مثـال اوبـل، اسـت، بـه ونقل به عنوان يكي از اركـان مهـم اقتـصاد يـاد شـده در بسياري از منابع از حمل

و نيجكمپ  و مؤثر را از پيش حمل[5]رودنبورگ ميفرضونقل كارا و اعتقـاد دارنـد كـه هاي توسعه اقتصادي دانند

و حمل  و. باشـد ونقل راحت كاال يكي از عوامل مهم در جامعه مدرن مي جابجايي مسافر بـه عنـوان مثـال در آمريكـا

-مـي%7و به طور كلي در اروپـا%8، در هلند حدود%6تا%4 بين3ص ملي ونقل از توليد ناخال ژاپن سهم بخش حمل 

و نقش مهم حمـل. باشد ونقـل اهميـت حمـل. باشـد ونقـل در اقتـصاد نمـي البته اين اعداد به طور كامل بيانگر اهميت

.شودآميز انجام نميونقل بصورت موفقيتشود كه بدانيم هيچ فعاليت اقتصادي بدون حملهنگامي مشخص مي

و سياستهاي اتخاذ شـده درآن بـر و زير ساختهايش و نقل عالوه بر آنچه در قسمت قبل بيان شد، سيستم حمل

و. جهاني شدن تأثير گذار مي باشند  و دسترسـي بـه منـابع يعني با توجه به مفهوم جهاني شـدن كـه گـسترش فـروش

و زير ساختهاي مربوط به مشاهده مي شود كه وجود يك سيستم. كاهش هزينه ها را همراه دارد و نقلي مناسب  حمل

و تسريع آن ها دارند در. آن نقش مهمي در دستيابي به اين هدف ها و يـا هـر گونـه كاسـتي بر عكـس عـدم وجـود

و يا كاهش سرعت در مسير جهاني شدن مي شود  و نقل باعث عدم پيشرفت براي نمونه در زمينـه كـاال. سيستم حمل

و توسعه آن يكـي از مهمتـرين مؤلفـه هـاي جهـاني در ادبيات مراحل مختل  ف زنجيره توليد تا مصرف كه دگرگوني

٣. Peter Nijkamp 

2. Barry Ubbels 
3. Gross National Product 
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و شناخته مي شود13PLشدن مي باشد، در راستاي  شـامل مراحلـي2 در برگيرنـده زنجيـره عرضـه 3PL. قرار گرفته

و مصرف مي باشد و كاراي. نظير استفاده از منابع، تهيه مواد اوليه، توليد، توزيع ي تمامي ايـن مراحـل متـأثر از ارتباط

و نقل مي باشد و نقل مي باشـد. حمل همچنـين از اثـرات. بنابراين جهاني شدن خود به طور مستقيم تحت تأثير حمل

و  و دسترسي به منابع، چالشهاي متفاوتي در زمينـه حمـل جهاني شدن كه عبارتند از افزايش فروش، كاهش هزينه ها

آ  و زيرساختهاي مربوط به بنابراين وجود حمل ونقل مناسب براي گسترش بـازار. [7]ن را پيش روي خود دارند نقل

و ريسك كمتر، امـري الزم مـي نمايـد  و دسترسي به منابع جديد با هزينه و كاهش هزينه ها بنـابراين جهـاني. فروش

و اين ارتباط، ارتباطي دو سويه مي باشد و نقل مي باشد .شدن متأثر از حمل

-كند كه رونـد جهـاني در مقاله خود تحت عنوان تغييرات در روند جهاني شدن بيان مي [13]3انجلس سرانو

مي2شدن داراي ب1870از سال)1باشد، موج اصلي و مـوج اول. تـا بـه امـروز 1960از سال) تا جنگ جهاني اول

و خطوط حمـل نتيجه انقالب صنعتي، استفاده از ماشين بخار در ايجاد شبكه راه  و ايجـاد ونقـل آبـي اقيـانوس آهن هـا

امـا مـوج دوم زاييـده توسـعه فنـاوري اطالعـات،. باشـد ارتباط بين دو سوي اقيانوس اطلس با استفاده از تلگراف مي 

و مديريت اطالعات است  مي. كاهش هزينه ارتباطات شدن تابع شود توسعه روند جهاني بنابراين همانطور كه مشاهده

ودو عامل اصلي حمل ميونقل .باشد فناوري اطالعات

و توسعه با عنوان حمل مللدر گزارش كنفرانس سازمان -هاي اخير جهانيآمده است كه در دهه [14]4ونقل

و تغييرات تكنولوژي منجر به تغيير رويكرد كشور و توليد كاال بيشتر شدن هاي مختلف نسبت به توليد كاال شده است

ن هايي انجام مي توسط كشور  و توسعه در اين كشور. باشندسبت به سايرين داراي مزيت رقابتي مي شود كه ها تغييرات

و حمل زيادي در بخش حمل  آوردن مواد اوليه، ارتبـاط ونقل در مراحل مختلف نظير فراهمونقل صورت گرفته است

و پايين  و عرضه آن نقش مهمي دست، حمل بين صنايع باالدست بنابراين براي افزايش. نمايد را ايفا مي ونقل محصول

كم حمل،مزيت رقابتي  و ، سريع و بـا توجـه بـه ايـن گـسترش بـسياري از ونقل ارزان هزينه در حـال گـسترش اسـت

و يـا،نمايند كه در آن ها از سيستم جديدي براي توليد استفاده مي شركت  توليد قـسمت اصـلي محـصول، در كـشور

ميمنطقه اصلي توليد و تولكننده صورت و سرهمگيرد آنيد ساير قطعات و كشوربندي هاي ديگر با توجه ها در نقاط

و نيروي كار ارزان مي محصولشدهو در جهت كاهش قيمت تمام در آنهابه وجود مواد اوليه .گيرد صورت

و توسـعه اقتـصادي دارد الزم به ذكر است كه حمل از سوي ديگر همـانطور كـه. ونقل نقش مهمي در ارتقاء تجارت

و مناسب در جهت استفاده از روند جهانيبأل نيز اشاره شد دسترسي به حملق ميونقل مطمئن بنابراين. باشدشدن الزم

 
1 . Three party logistics 
2. Supply chain 
3 . Phase transition in the globalization of trade M. ´Angeles Serrano 
4 . United Nations Conference on Trade and Development 
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و وزيري. المللي داشته باشند ونقل بين ها توجه زيادي نسبت توسعه حمل الزم است كه دولت  در پژوهش [2]رضايي

و هاي بانك جهـاني ونقل با استفاده از داده هاي حمل سيستمشدن به توسعه خود در مورد نحوه وابستگي روند جهاني

ميساخت مدل . باشدهاي مقطع زماني نشان دادند كه اين ارتباط به صورت معناداري برقرار

و مطالعه.3  سطوح بررسي
و جهاني حمل ها در زمينه بررسي بعضي ا 1995هـاي با استفاده از آمار سـال شدنونقل و بـراي دو فـق بـه بعـد

ودر. انجام شده است 2050و 2020 و نقـل در سـه سـطح جهـاني، اين مطالعات، جهاني شدن اي حمل ، ملـي منطقـه

و توسـعه مطالعات ساختار اين.[6] [5] [4]مورد تحليل قرار گرفته است  به نحـوي اسـت كـه بـه بررسـي تغييـرات

و و نقل مي اقتصاد و كشورهايي 1OECDكشورها به دو دسته عضو اين مطالعات، المللي در سطح بين. پردازد حمل

اي منطقـه در سـطح.كه دسته اول از دسته دوم توسعه يافته تر مي باشـنددنشو عضو نيستند تقسيم مي OECDكه در

مي اروپا دسته براي و كشورهاي غير عضو  دسـتة اولوباشـد بندي كشورها به صورت كشورهاي عضو اتحاديه اروپا

ميي مي كه شامل اروپاي غرب در سـطح. باشندميتر باشد توسعه يافته باشد نسبت به دستة دوم كه شامل اروپاي شرقي

 بخـش Non-Randstandو،بخـش غربـي هلنـد، RandStandبنـدي بـه صـورت دسـته،كشور هلند براي ملي 

در،ي نباشـد بندي در مورد هلنـد كـاربرد در ابتدا ممكن است به نظر آيد اين تقسيم.شرقي، صورت گرفته است  امـا

و بخش غربي بسيار فعـال ديده مي شود عمل  از تـر كه از لحاظ اقتصادي تفاوت زيادي بين اين دو بخش وجود دارد

و نقل به يكديگر وابسته.باشد مي بخش شرقي و حمل  بر اساس اين بررسي ها كه در منابع مشاهده شده، جهاني شدن

].3[مي باشند

 پايگاه اطالعاتي.4
ج  نخستين مرجعي كه براي تهيـه.آوري آمار اين پژوهش اطالعات در سطح جهان كشورها الزم استمعدر

مي اطالعاتي هاي بانك و تحليل در سطح ملي به ذهن متبادر هاي بين المللي نظيـر شود، سازمان مناسب جهت تجزيه

ضـمن. هـاي زيـادي داشـته اسـت يـت گفتني است كه اين سازمان در زمينة جهاني شدن فعال. ملل متحد است سازمان 

يك آنكه داراي پايگاه  و نهادهاي بين سازمان.باشدميسالهاي اطالعاتي قوي در سطح ملي با دقت زماني المللـي ها

و سـطح فعاليـت خـود داراي ديگر نظير صندوق بين  و موارد مشابه هريـك بـسته بـه حـوزه المللي پول، اتحاديه اروپا

ميهاي اطالعاتي ارزبانك .باشندشمندي

1. Organization of Economic Cooperation for Development  
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و نسبتاً كامل بودن اطالعات بانك جهاني از بانك اطالعاتي ايـن نهـاد اسـتفاده پژوهشدر اين  به دليل جامع

باشد، بانك اطالعاتي ها كه تنها در حوزه فعاليت آن سازمان مي زيرا برعكس بانك اطالتي ساير سازمان. خواهد شد

و حملشسازمان ملل شامل هر دو خصوصيات جهاني  از سوي ديگر براي استفاده همزمان از دو يـا. باشدونقل مي دن

-ها، زماني كه اطالعات آن زمان مورد استفاده قرار مي سازي در تعداد كشور چند منبع اطالعاتي متفاوت بايد يكسان 

و موارد مشابه صورت گيرد مي. گيرد  ايـن پـژوهش باشد كـه خـارج از محـدوده اين كار نيازمند صرف زمان زيادي

هاي اطالعاتي مختلف از منابع متفاوت به همچنين از سوي ديگر در مواردي با توجه به اينكه اطالعات بانك. باشدمي

و فرمول دست آمده يا با استفاده از روش  از. هاي متفاوت محاسبه شده نوعي ناهماهنگي بين آنهـا وجـود دارد ها لـذا

بنابراين بانك اطالعاتي مورد استفاده بـه صـورت. شود صرفنظر مي پژوهشن هاي اطالعاتي موجود، در اي بقيه بانك 

و تحت عنوان  مي 1WDIلوح فشرده و بـراي 225 خصوصيت بـراي 575اين منبع شامل. باشد در اختيار 40 كـشور

نظيـر هـا اي از ويژگـي خصوصيات ارائه شده شامل طيف گـسترده. باشدمي2000 تا 1960هاي سال در محدوده سال

و نظير آنها مي اقتصاد، حمل  و بسياري از آنها ربطي به پژوهش حاضر ندارند ونقل، بهداشت ساختار كلي بانك. باشد

.است نمايش داده شده1اطالعاتي اين پژوهش در شكل 

ساختار كلي بانك اطالعاتي:1شكل  

و تحقيقـات قبلـي هاي دو حوزه ذكربراي انتخاب خصوصيات كاربردي براي بيان ويژگي  شده در ابتدا منـابع

و خصوصيات مورد استفاده در تحقيقات پيشين كه در بانـك اطالعـاتي نيـز موجـود بودنـد مورد بررسي قرار گرفت

.انتخاب شدند

عالوه بر اين با توجه به در دسترس بودن تعريف خصوصيات موجود در لوح فشرده بانك اطالعاتي، تمام اين

ج  و خصوصياتي كه از نظر مفهومي در محدوده حوزه تعاريف به صورت هاي مـورد داگانه مورد بررسي قرار گرفت

شدهشد ارائهي كه شدن از تعاريف الزم به ذكر است براي جهاني. گرفتند انتخاب شدند مطالعه قرار مي  سـعي. استفاده

 
1 . World Development indicators 

بانك اطالعاتي

هاي مربوطداده
شدنبه جهاني

هاي مربوطداده
ونقلبه حمل
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ن در مورد خصوصياتي كه در دو حوزه بـا ها قرار داده شود بنابرايبر آن بود كه كه هر خاصيت تنها در يكي از حوزه

و سپس با حملگيرند، اولويت ابتدا با جهانيتوجه به تعريفشان قرار مي ميشدن .باشدونقل

و خـصوصيت بـراي جهـاني80 خصوصيت موجود در لوح فـشرده، 575در پايان اين مرحله از ميان 25شـدن

ايـن بانـك. باشـند مـي 2000و 1995، 1990، 1985، 1980 1975، 1970هـاي در سـال ونقـل خصوصيت براي حمـل

.اند نمايش داده شده1خصوصيات انتخاب شده در جدول. است تهيه شدهExcelافزار اطالعاتي در محيط نرم

شماره  عالمت واحد تعريف
كمبود
 داده

1 Agricultural raw materials exports  % of merchandise 
exports GARE 0.404 

2 Agricultural raw materials imports  % of merchandise 
imports GARI 0.395 

3 Arms exports  % of total exports GAEX 0.788 
4 Arms imports  % of total imports GAIM 0.789 
5 Cable television subscribers  per 1,000 people GCTS 0.755 
6 Changes in net reserves  BoP, current US$ GCNR 0.442 
7 Commercial service exports  current US$ GCSE 0.478 
8 Commercial service imports  current US$ GCSI 0.478 

9 Communications, computer, etc.  % of service exports, 
BoP GCOC 0.489 

10 Communications, computer, etc.  % of service imports, 
BoP GCOC 0.482 

11 DEC alternative conversion factor  LCU per US$ GDAF 0.176 

12 Energy imports, net  % of commercial 
energy use GEIN 0.599 

13 Export duties  % of exports GEDU 0.637 
14 Export duties  % of tax revenue GEDU 0.581 
15 Exports as a capacity to import  constant LCU GECI 0.386 
16 Exports of goods and services  % of GDP GEGS 0.310 
17 Exports of goods, services and income   BoP, current US$ GEGS 0.405 
18 External balance on goods and services   % of GDP GBGS 0.303 
19 External debt, total   DOD, current US$ GEDT 0.457 
20 Financing from abroad   % of GDP GFFA 0.649 

21 Food exports   % of merchandise 
exports GFEX 0.396 

22 Food imports  % of merchandise GFIM 0.395 
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imports  
23 Foreign direct investment, net inflows   % of GDP GFDI 0.378 
24 Foreign labor force  % of total labor force  GFLF 0.976 
25 Foreign population    GFOP 0.960 

26 Fuel exports   % of merchandise 
exports GFEX 0.483 

27 Fuel imports  % of merchandise 
imports  GFIM 0.396 

28 Goods exports   BoP, current US$ GGEX 0.440 
29 Goods imports   BoP, current US$ GGIM 0.440 
30 Gross foreign direct investment   % of GDP GGFD 0.502 
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و الزم اسـت كـه كه بررسي همگي متغييرهاي نمايش داده شده در اين جدول ممكن نمي با توجه به اين باشـد

ت  و بـر ايـن اسـاس در گـام. ها بر روي آنها انجـام شـود حليلتعدادي از متغيرها به نمايندگي از بقيه آنها انتخاب شده

و همچنـين حـذف هـايي كـه قـبالّ انجـام شـده نخست با استفاده از بررسي متغيرهاي مورد استفاده در پـژوهش  اسـت

و اطالعات آنها در ساير متغيرها موجود مي متغيرهايي كه داراي اطالعات تكراري مي  به40باشد، باشند  متغير مربوط

و انيجه .ونقل انتخاب شدند متغير مربوط به حمل18شدن

در گام بعد براي آنكه بتوان از ميان اين تعداد از متغيرها تعـدادي را بـه عنـوان نماينـده بقيـه اسـتفاده نمـود بـا

و همچنين موارد مشابه در منابع، متغيرها بـه گـروه  دي بنـ نحـوه تقـسيم. هـايي تقـسيم شـدند استفاده از تعريف متغيرها

در مرحله بعد متغيرهاي نهايي به صورتي انتخـاب شـدند كـه از هـر شـاخه. است نمايش داده شده2متغيرها در شكل 

و متغيـر مربـوط بـه جهـاني4بنابراين در نهايت. حداقل يك متغير انتخاب شده باشد2اصلي در شكل   متغيـر8شـدن

- كـه در نهايـت انتخـاب شـدند، خـط كـشيده شـده زيـر متغيرهـايي1در جـدول. ونقل انتخاب شدند مربوط به حمل

مي. انتخاب شدند.است آوري شـده نيـز هاي جمـع داده. دهنداين خصوصيات بانك اطالعاتي اين پژوهش را تشكيل

 هاي مربوط به اين خصوصيات داده
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 شدن در بانك اطالعاتيتعريف خصوصيات جهاني:1-1جدول

شماره  عالمت واحد تعريف
كمبود
 داده

31 Gross international reserves   includes gold, current 
US$ GGIR 0.315 

32 Gross international reserves in months 
of imports   GIRR 0.445 

33 High-technology exports   current US$ GHTE 0.827 

34 IBRD loans and IDA credits   PPG DOD, current 
US$ GILI 0.406 

35 Import duties   % of imports GIDU 0.637 
36 Imports of goods and services   % of GDP GIGS 0.310 
37 Imports of goods, services and income  BoP, current US$  GIGS 0.406 
38 Inflows of asylum seekers    GIAS 0.939 
39 Inflows of foreign population    GIFP 0.965 
40 Inflows of foreign workers   GIFW 0.976 
41 Information and communication 

technology expenditure % of GDP GICT 0.932 

42 International telecom, outgoing traffic minutes per 
subscriber  GITO 0.498 

43 International tourism, expenditures  % of total imports GITE 0.625 
44 International tourism, expenditures  current US$ GITE 0.611 

45 International tourism, number of 
arrivals  GITA 0.433 

46 International tourism, number of 
departures  GITD 0.757 

47 International tourism, receipts  % of total exports GITR 0.538 
48 International tourism, receipts  current US$ GITR 0.478 
49 Internet users   GINU 0.762 

50 Manufactures exports % of merchandise 
exports  GMEX 0.400 

51 Manufactures imports  % of merchandise 
imports GMIM 0.395 

52 Merchandise exports  current US$ GMEE 0.390 
53 Merchandise imports  current US$ GMEI 0.390 
54 Net current transfers from abroad  current US$ GNCT 0.544 
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55 Net financial flows, IBRD current US$ GNFF 0.406 
56 Net foreign assets  current LCU GNFA 0.323 
57 Net income from abroad  current US$ GNIA 0.259 

58 Net international reserves  excludes gold, current 
US$ GNIR 0.315 

59 Net trade in goods  BoP, current US$ GNTG 0.506 
60 Net trade in goods and services BoP, current US$  GNTG 0.404 

61 Official development assistance and 
official aid  current US$ GODA 0.291 

62 Ores and metals exports % of merchandise 
exports  GOME 0.408 

63 Ores and metals imports  % of merchandise 
imports GOMI 0.397 

64 PPP conversion factor to official 
exchange rate ratio  GPCF 0.420 

65 Present value of debt % of exports of goods 
and services GPVD 0.912 

66 Present value of debt % of GNI  GPVD 0.910 
67 Private capital flows, net total  DRS, current US$ GPCF 0.458 
68 Quasi money  current LCU GUM 0.372 
69 Quasi-liquid liabilities % of GDP GQLL 0.400 
70 Radios per 1,000 people GRAD 0.246 
71 Real effective exchange rate index  1995 = 100 GREE 0.686 
72 Secure internet servers   GSIS 0.901 
73 Service exports  BoP, current US$ GSEX 0.440 
74 Service imports  BoP, current US$ GSIM 0.440 
75 Taxes on international trade  % of current revenue GTIT 0.569 
76 Television sets  per 1,000 people GTVS 0.168 
77 Terms of trade adjustment  constant LCU GTTA 0.386 
78 Trade  % of GDP GTRD 0.310 
79 Trade in goods  % of GDP GTGD 0.454 
80 Use of IMF credit  DOD, current US$ GUIC 0.406 
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 شدن در بانك اطالعاتيتعريف خصوصيات جهاني:1-1جدول

 شدن انتخاب شده پس از كاهش تعداد خصوصياتخصوصيات جهاني:1-2شكل

Globalization

Economic 
Integration 

Technological 
Connectivity 

Personal 
Contact 

Political 
Engagement 

Trade 

Foreign Direct 

Restriction 

Radio & Television 

Information & 
Communication 

International Travel 
& Tourism 

International 
Telephone & 

Communication 

Remittance & 
Personal Transfer 

Membership in 
International 
Organization 

Governmental 
Transfer 

Exports as a capacity to import, Exports of 
goods, services and income,External balance on 
goods and services, Imports of goods, services 

and income, Official development assistance and 
official aid, Trade.  

Financing from abroad, Foreign direct 
investment, net inflows, Net foreign assets , 

Portfolio investment, bonds (PPG + PNG), Quasi 
money. 

Export duties, Import duties, Taxes on 
international trade.  

Cable television subscribers, Radios, 
Total,Television sets.  

Information and communication technology 
expenditure, Internet users, Secure internet 

servers.  

Foreign labor force, Foreign population, Inflows 
of asylum seekers, Inflows of foreign population, 

Inflows of foreign workers, International 
tourism, expenditures, International tourism, 

number of arrivals, International tourism, 
number of departures, International tourism, 

receipts.  

Communications, computer, etc., Information 
and communication technology expenditure, 

International telecom, outgoing traffic.  

Net current transfers from abroad, Net income 
from abroad. 

IBRD loans and IDA credits, Use of IMF credit. 

Changes in net reserves, External debt, total, 
Gross international reserves in months of 
imports, Net international reserves, Present value 
of debt.  
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 ونقل در بانك اطالعاتيتعريف خصوصيات حمل:2-1جدول

شماره خصوصيت واحد عالمت كمبود

1 Air transport, freight   million tons per km TAT
F 0.313 

2 Air transport, passengers 
carried   TAT

P 0.309 

3 Aircraft departures    TAD
E 0.309 

4 Diesel locomotives available in service as % of total 
diesel locomotives  

TDL
A 0.832 

5 Machinery and transport 
equipment  

% of value added in 
manufacturing  

TMT
E 0.671 

6 Passenger cars   per 1,000 people TPSC 0.759 

7 Private investment in 
transport  current US$  TPIT 0.962 

8 Pump price for diesel fuel   US$ per liter TPP
D 0.826 

9 Pump price for super 
gasoline   US$ per liter TPP

G 0.825 

10 Railways, goods transported   ton-km per PPP $ million 
of GDP 

TRG
T 0.807 

11 Railways, passenger-km   per PPP $ million of GDP TRP
K 0.814 

12 Roads, goods transported  million ton-km  TRO
T 0.896 

13 Roads, paved  % of total roads  TRP
V 0.742 

14 Roads, total network   km TRT
N 0.733 

15 Transport services  current US$ TTTS 0.487 
16 Travel services    current US$ TTLS 0.487 

17 Two-wheelers  per 1,000 people TTW
H 0.867 

18 Vehicles   per 1,000 people TVE
H 0.790 
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 ونقل انتخاب شده پس از كاهش تعداد خصوصياتخصوصيات حمل:2-2شكل

 ونقلشدن به توسعه سيستم حملبررسي وابستگي روند جهاني.5
و همچنين استفاده از داده همانطور كه اشاره شد با استفاده از مدل ها بـه هاي مربوط به همه سال هاي مقطع زماني

در. انـد ها نمايش داده شـده به صورت مختصر اين مدل2در جدول. [2]است اين ارتباط بررسي شده Poolصورت 

از. استها در بيشترين حالت از دو متغيير مستقل استفده شده ساخت اين مدل همچنين سعي بر آن بوده تا بـا اسـتفاده

و همچنين مدل-تحليل واريانس آ مدل2روو پس1روسازي پيش كوريانس ها نه تنها همگينهايي ساخته شود كه در

. بيشترين مقدار ممكن باشدR2باشند، بلكه مقدار ضرايب معنادار مي

1 . Forward 
2 . Backward 

Transportation 

Supply Aircraft departures. 

Demand

Machinery and transport equipment, Private 
investment in transport, Pump price for diesel 
fuel, Pump price for super gasoline, Transport 

services, Travel services. 

Railways, Goods transported, Railways, 
Passenger-km. 

Air 

Road 

Sea 

Other

Demand 

Demand 

Supply

Demand  

Supply Roads, Paved, Roads, Total network.

Rail 

Demand

Supply Diesel locomotives available. 

Supply 

Air transport, passengers carried, Air 
transport, freight. 

Passenger cars, Roads, Goods transported. 
Two-wheelers, Vehicles.  
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و حملهاي نهايي ارتباط دهنده جهانيمدل:2جدول  ونقلشدن

R2مدل 
-خصوصيات جهاني

 شدن

0.95 -3.1E+3+2.2E-5TTTS GEGS 
0.76 4.6E+2+4E-3TADE +5.3E-

7TTLS 
GITR 

0.72 2.3E+3+4.5E-7TMTE GNIR 
0.97 -2.6+8.6E-5TRQT +8.3E-5TRPVGRAD 

و نرم  در صـورت امكـان بـه STATAافزار اما در اين پژوهش سعي بر آن است تا با استفاده از متغيرهاي نهايي

و همچنين نتايج آن با نتـايج پـژوهش Panelهاي بررسي رابطه دو حوزه مورد بحث با استفاده از مدل  پرداخته شود

.سه گرددقبلي مقاي

 One way error بـا توجـه بـه شـرايط از دو حالـت Panelهـاي دانيم براي ساخت مـدل همانطور كه مي

component وTwo way error componentمي شود كه اولي به معناي وجود اختالف مدل بـراي استفاده

و زمـان  و دومي به معنـاي وجـود اخـتالف بـراي افـراد مختلـف افـزار در نـرم. باشـدف مـي هـاي مختلـ افراد مختلف

STATA و از اختالف بين داده تنها اختالف بين افراد قابل در نظر گرفتن مي هاي مختلف صـرفنظر ها در زمانباشد

دو. باشـد فـراهم مـي One wayهاي گردد، بنابراين در اينجا فقط امكان ساخت مدلمي همچنـين بـراي هريـك از

كه. تن اختالف با مدل اصلي وجود داردحالت فوق، دو گونه براي در نظر گرف  ناميده Fixed effectدر گونه اول

و در گونـه دوم كـه شود اين اختالف به صورت مقداري ثابـت در نظـر گرفتـه مـي مي  بـه Random effectشـود

و ثابت كـه معمـوالً تزيـع نرمـال مـي صورت گونـه. كنـد باشـد پيـروي مـي مقداري متغير كه از يك توزيع مشخص

Fixed effectمي شود كه تعداد افـراد در نمونـه آمـاري كـم باشـد، بـرعكس گونـه بيشتر در مواردي به كار برده

Random effect و افـراد بـه صـورت در مواردي به كـار بـرده مـي شـود كـه تعـداد افـراد در جامعـه زيـاد باشـد

Randomاز) كـشور 207(اد كـم افـراد در نمونـه در مورد اين تحقيق با توجه بـه تعـد. باشند از جامعه انتخاب شده

ميFixed effectحالت .شود بررسي مي1البته اين فرض بعداًّ توسط تست هازمن. شود استفاده

1 . Hausman 



15

 هاي مورد استفاده بررسي داده.6
شـد تعـداد آنهـا بـراي هايي كه براي كاهش تعداد متغيرها بـه كـار بـرده با استفاده از شيوه همانطور كه گفته شد

بهنياهج بهو براي حمل4شدن . باشـند كـشور مـي 207 دوره متفـاوت7ها بـراي همچنين داده. كاهش يافت8ونقل

باشـد امـا بـه دليـل كمبـود داده بـه خـصوص بـراي داده موجـود مـي 1449بنابراين براي هر متغير در بيشترين حالت

هـاي مـورد اسـتفاده داده.باشـد تعداد كمتـر مـي هاي موجود از اين كشورهاي جهان سوم در تمامي موارد تعداد داده 

استفاده تحليل تك متغيره بر روي آنهـا انجـام هاي مورد براي بدست آوردن ديد كلي نسبت به داده. باشندپيوسته مي 

دهنده تعـداد نتيجه استفاده از اين دستور كه نشان3در شكل. شود استفاده مي Sumبراي اين كار از دستور. شودمي

و انحراف معيار دادههداد -باشـد نـشان داده شـده ها مـي هاي موجود براي هر متغير، مقدار ميانگين، بيشترين، كمترين

.است

تك:3شكل هامتغيره دادهتحليل

-ها بسيار بيشتر از مقدار ميـانگين آنهـا مـي شود در بيشتر موارد مقدار انحراف معيار داده همانطور كه مشاهده مي

و تفـاوت دليل اين مسأله استفاده از داده. باشدها مي دهنده پراكندگي زياد داده نشان باشد كه هاي كشورهاي مختلف

و ويژگي  زيـرا در ميـان آنهـا كـشورهايي بـا. باشـد هاي اقتصادي براي اين كشورها مي زياد مقدار متغيرهاي مختلف

و ضعيفقوي ميترين .دشونترين اقتصاد در كنار يكديگر بررسي

- اطالع جديدي نميTabباشند، استفاده از دستور ها پيوسته مي هاي مورد استفاده در اين تحليل از آنجا كه داده

.دهد
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 ساخت مدل.7
و سـاخت مـدل بـا اسـتفاده از در اين قسمت براي بررسي روابط دو حوزه مورد اشاره از ابزارهاي اقتصاد سنجي

ميPanelروش  به. شود انجام بـه عنـوان) متعيـر4(شدن نحوه نگرش اين پژوهش به مسأله متغيرهاي جهانيبا توجه

و متغيرهاي حمل  مي) متغير8(ونقل وابسته بـه تعـداد متغيرهـاي( مدل4بنابراين. شوندبه عنوان مستقل در نظر گرفته

.ساخته شود) وابسته

ميRandom Effect ويا Fixed Effectدر ابتدا تست هازمن براي بررسي استفاده روش در. شود انجام

و نتايج تست هازمن براي سازي با استفاده از همگي متغيرهاي حمل نتايج مدل4شكل  مدل گفته شده نشان4ونقل

.استداده شده
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آنGEGS براي متغير Randomو Fixedسازي با روش مدل:1-4شكل و تست هازمن مربوط به

ميهمانطور كه از رد ميHo فرضيه chi2(5)شود در اينجا با توجه به مقدار مشاهده و فرض استفاده شود

ميRandom Effectحالت  و توضيحات داده شده از روش. باشد صحيح اما با توجه به نمونه آماري مورد استفاده

Fixed Effectمي براي مدل .شودسازي استفاده

ا و نمايش داده شده4 كه نتايج آن در شكل Fixed Effectستفاده از روش با توجه به مدل ساخته شده با است

مي، مدل ساختهFبا توجه به تست   نسبتاً betweenو within در دو حالتR2باشد از طرفي مقدار شده قابل قبول

ميزياد مي -، نميUiبراي مقاديرFاز طرف ديگر در اين مدل با توجه به مقدار تست. باشدباشد كه به نظر مناسب

و مقدار آنها مخالف سفر مي ميPool abilityبنابراين فرض. باشدتوان وجود آنها را رد كرد از رد و استفاده شود

ميPanelهاي مدل . باشد صحيح

و درآمد(GEGS ساخته شده براي تخمين متغير Fixed Effectدر مدل همانطور) صادرات كاال، خدمات

م مي3 تنها95/0 شود در سطح اطمينانيكه مشاهده كه متغير به صورت معنادار در تغييرات متغير وابسته مؤثر باشند

و ميزان سرمايهكيلومتر جابجا شده توسط حمل-عبارتند از تعداد وسايل نقليه، ميزان تن گذاري در بخش ونقل ريلي

مي. ونقلحمل  دالر 10373ونقل ميزان صادرات نقليه به ناوگان حملشود با افزايش يك وسيله همانطور كه مشاهده

تن. يابدافزايش مي ونقل ريلي ميزان كيلوتر بار جابجا شده با استفاده از حمل-همچنين با افزايش يك ميليون

مي1صادرات تقريباّ  ميدالر افزايش و در آخر -گذاري در بخش حملتوان گفت با افزايش يك دالر سرمايهيابد

مي12زان صادرات ونقل مي ونقل دهنده تأثير زياد توسعه سيستم حملتمامي مقادير گفته شده نشان. يابد دالر افزايش

و درآمد كه يكي از مهمترين شاخص ميهاي جهانيبر افزايش ميزان صادرات كاال، خدمات .باشدشدن است،

،)تعداد راديو استفاده شده در هر كشور(GRADشدن يعني هاي ساخته شده براي ساير متغيرهاي جهانيمدل

GITR)اندميزان پرداخت گردشگراني كه به كشور داخل شده(وGNIR)ميزان ذخيره ارزي در مؤسسات بين-

. نشان داده شده است7و5،6هاي به همراه تست هازمن آنها در شكل) المللي
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آنGEGSمتغير براي Randomو Fixedسازي با روش مدل:2-4شكل و تست هازمن مربوط به

مي5همانطور كه در شكل و فرض رد ميHo فرضيه chi2(5)شود در اينجا با توجه به مقدار مشاهده شود

ميRandom Effectاستفاده از حالت  و توضيحات داده. باشد صحيح اما با توجه به نمونه آماري مورد استفاده

ميمدل براي Fixed Effectشده از روش  با توجه به مدل ساخته شده با استفاده از روش.شودسازي استفاده

Fixed Effect و با توجه به تست نمايش داده شده5 كه نتايج آن در شكل شده قابل قبول، مدل ساختهFاست

ميbetweenو within در دو حالتR2باشد از طرفي مقدار مي مي نسبتاً زياد از. باشدباشد كه به نظر مناسب

و مقدار آنها، نميUi براي مقاديرFطرف ديگر در اين مدل با توجه به مقدار تست توان وجود آنها را رد كرد

ميPool abilityبنابراين فرض. باشدمخالف سفر مي و استفاده از مدل رد ميPanelهاي شود . باشد صحيح

برFixed Effect در مدل5بر اساس شكل تعداد راديو مورد استفاده(GRADاي تخمين متغير ساخته شده

مي) در كشور  متغير به صورت معنادار در تغييرات تعداد1 تنها95/0شود در سطح اطمينان همانطور كه مشاهده

تنباشند كه عبارت راديو مورد استفاده در كشور مؤثر مي . ونقل ريليكيلومتر جابجا شده توسط حمل-است از ميزان

ميهمانطو تنر كه مشاهده ونقل ريلي تعداد كيلوتر بار جابجا شده با استفاده از حمل-شود با افزايش يك ميليون

مي افزايش مي×105^5راديوهاي مورد استفاده در كشور تقريباّ  مييابد كه تأثير بسيار كمي و توان از آن باشد

. نظر كردصرف

مي كه مشاهد6همانطور در شكل و فرض رد ميHo فرضيه chi2(5)شود در اينجا با توجه به مقداره شود

ميRandom Effectاستفاده از حالت  و توضيحات داده. باشد صحيح اما با توجه به نمونه آماري مورد استفاده
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مي براي مدلFixed Effectشده از روش از روش با توجه به مدل ساخته شده با استفاده.شودسازي استفاده

Fixed Effect و با توجه به تست نمايش داده شده4 كه نتايج آن در شكل شده قابل قبول، مدل ساختهFاست

ميbetweenو within در دو حالتR2باشد از طرفي مقدار مي مي نسبتاً زياد از. باشدباشد كه به نظر مناسب

مقFطرف ديگر در اين مدل با توجه به مقدار تست و مقدار آنها، نميUiادير براي توان وجود آنها را رد كرد

ميPool abilityبنابراين فرض. باشدمخالف سفر مي و استفاده از مدل رد ميPanelهاي شود .باشد صحيح

از(GITR ساخته شده براي تخمين متغير Fixed Effect در مدل6مطابق شكل ميزان درآمد حاصل

ك) گردشگر خارجي ميهمانطور  متغير به صورت معنادار در تغييرات4 تنها 0,95شود در سطح اطمينانه مشاهده

تنمتغير وابسته مؤثر مي ونقل هوايي، تعداد وسايل كيلومتر بار جابجا شده توسط حمل-باشند كه عبارتند از ميزان

و ميزان سرمايهكيلومتر جابجا شده تو سط حمل-نقليه، ميزان تن  گذاري ونقل ريلي
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آنGRAD براي متغير Randomو Fixedسازي با روش مدل:1-5شكل و تست هازمن مربوط به
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آنGRAD براي متغير Randomو Fixedسازي با روش مدل:2-5شكل و تست هازمن مربوط به

مرGITR براي متغير Randomو Fixedسازي با روش مدل:1-6شكل آنو تست هازمن  بوط به
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آنGITR براي متغير Randomو Fixedسازي با روش مدل:2-6شكل و تست هازمن مربوط به

مي. در بخش سفر تنهمانطور كه مشاهده ونقل هوايي ونقل بار از طريق حملكيلومتر حمل-شود با افزايش يك

با افزايش. باشد مسأله از نظر منطقي صحيح نمييابد كه اينميزان درآمد حاصل از گردشگري خارجي كاهش مي

مي2146ونقل ميزان درآمد حاصل از گردشگري خارجي يك وسيله نقليه به ناوگان حمل . يابد دالر افزايش

ونقل ريلي ميزان درآمد حاصل از كيلوتر بار جابجا شده با استفاده از حمل-همچنين با افزايش يك ميليون تن

مي1/0باّ گردشگري خارجي تقري مي دالر افزايش و در آخر گذاري در توان گفت با افزايش يك دالر سرمايهيابد
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مي1بخش سفر ميزان درآمد حاصل از گردشگري خارجي دهنده تأثير اكثر مقادير گفته شده نشان. يابد دالر افزايش

شدن هاي جهانيرين شاخصونقل بر درآمد حاصل از گردشگر خارجي كه يكي از مهمتزياد توسعه سيستم حمل

.باشداست، مي

آن) ميزان ذخيره ارزي(GNIR مدل ساخته شده براي تخمين متغير7در شكل به همراه تست هازمن براي

.استنمايش داده شده

مي7همانطور كه در شكل و فرض رد ميHo فرضيه chi2(5)شود در اينجا با توجه به مقدار مشاهده شود

ميRandom Effectاستفاده از حالت  و توضيحات داده. باشد صحيح اما با توجه به نمونه آماري مورد استفاده

مي براي مدلFixed Effectشده از روش   برايFديگر در اين مدل با توجه به مقدار تست. شودسازي استفاده

مي رد نميHo، فرضيهUiمقادير و و مقدار آنهاشود ميتوان وجود آنها را رد كرد بنابراين فرض. باشد برابر سفر

Pool abilityمي و از مدل ساخته شده نمي صحيح .توان استفاده نمودباشد

و در قسمت بعد در صورت لزوم مدل ميPoolمدل ساخته شده بررسي و با آن مقايسه در مدل. شود ساخته شده

Fixed Effect ساخته شده براي تخمين متغير GNIR)ا مي) رزيميزان ذخيره شود در سطح همانطور كه مشاهده

مي4 تنها 0,95اطمينان  باشند كه عبارتند از تعداد وسايل نقليه، متغير به صورت معنادار در تغييرات متغير وابسته مؤثر

و ميزان سرمايهگذاري در بخش حملونقل ريلي، ميزان سرمايهكيلومتر جابجا شده توسط حمل-ميزان تن -ونقل

مي. بخش مسافرتگزاري در ونقل شود با افزايش با افزايش يك وسيله نقليه به ناوگان حملهمانطور كه مشاهده

تن. يابدميزان ذخيره ارزي كاهش مي ونقل كيلوتر بار جابجا شده با استفاده از حمل-همچنين با افزايش يك ميليون

5ونقل ميزان ذخيره ارزي گذاري در بخش حمليابد، با افزايش يك دالر سرمايهريلي ميزان ذخيره ارزي كاهش مي

و از طرفي با افزايش يك دالر سرمايهدالر افزايش مي  دالر از ميزان3هاي مسافرتي حدود گذاري در بخشيابد

ميذخيره ارزي كشور مي. شودها كاسته -شود كه با توسعه سيستم حملبه طور كلي با توجه به اين مدل نيز مشاهده

، شاخ ميهاي جهانيصونقل وشدن كاهش  دهندهاكثر مقادير گفته شده نشان يابد
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آنGNIR براي متغير Randomو Fixedسازي با روش مدل:1-7شكل و تست هازمن مربوط به

هاي ونقل بر افزايش ذخيره ارزي كشورها كه يكي از مهمترين شاخصتأثير معكوس توسعه سيستم حمل

ميجهاني  Panelباشد، ولي شايد دليل آن استفاده از مدل اين مسأله از نظر منطقي صحيح نمي. باشدشدن است،

و مدل گفته شده، استفاده از آن صحيح نميFباشد كه با توجه به تست مي  انجام Poolسازي بايد به صورت باشد

.شود

شدن كه اكثراً ارتباط اي جهانيهاي قبلي به دليل استفاده از همگي متغيرههمانطور كه مشاهده شد در مدل

 زيادي با هم دارند تعدادي از 
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آنGNIR براي متغير Randomو Fixedسازي با روش مدل:2-7شكل و تست هازمن مربوط به
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و مشكل درونزاييآنها تأثير معناداري بر جهاني ا. آمد پديد مي1شدن نداشتند ست از ميان متغيرهايي بنابراين الزم

ميكه به نظر مي ميرسد شبيه يكديگر و يك مفهوم را بيان -به عنوان مثال افزايش جابجايي كاال با حمل( كنندباشند

و افزايش جابجايي مسافر با حمل ميهوايي كه هر دو بيانگر توسعه حمل ونقلونقل هوايي يكي) باشندونقل هوايي

ميدر اين پژوهش. انتخاب شود از. شودبراي بررسي ارتباط متغيرهاي مستقل مختلف از دو روش استفاده اول

و دوم از ارتباط مفهومي بين متغيرها نظير آنچه در مورد حمل-ماتريس واريانس ونقل هوايي گفته كوريانس متغيرها

رهاي استفاده شده متغي. استونقلي نمايش داده شدهكوريانس متغيرهاي حمل- ماتريس واريانس8در شكل. شد

.سازي بايد كمترين ارتباط آماري را با يكديگر داشته باشندبراي مدل

همانطور كه گفته شد براي ساخت مدل با توجه به بررسي مفهومي متغيرها از هر گروه تنها يك متغير براي مـدل

از. شودسازي استفاده مي   براي بيان تغييـرات TPSCو از ونقل هوايي، براي بيان تغييرات در حملTATFدر اينجا

از براي بيان تغييرات حمل TRGTاي، از ونقل جاده در حمل و گـذاري براي بيان ميزان سـرمايه TTTSونقل ريلي

ميونقل در مدلدر حمل و آماري. شودها استفاده  يعني با توجه به ارتباط مفهومي

ليونقكوريانس متغيرهاي حمل-ماتريس واريانس:8شكل

مي متغير به عنوان نماينده ساير متغيرها در مدل4متغيرها از اين .شودسازي استفاده

ميبا استفاده از متغيرهاي تعريف شده در باال مدل  مربوطFشوند، البته در مواردي كه با توجه به تست ها ساخته

مي مربوط به Pool صحيح نباشد مدل Panel فرض استفاده از مدلUiبه مقادير - در شكل.شودآن متغير ساخته

.استهاي مربوطه نمايش داده شده مدل12و9،10،11هاي

1 . Indignity 
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آنPool abilityو تست GNIR براي متغير Fixedسازي با روش مدل:9شكل  مربوط به

مي9همانطور كه در شكل  قابل مربوط به آن مدل ساخته شدهFو تستR2شود با توجه به مقادير مشاهده

و از طرف ديگر با توجه به تست قبول مي به يعني ساخت مدلHo فرض Residual مربوط به مقاديرFباشد

ميPoolصورت م رد و ميشود مي. باشددل ساخته شده صحيح شود تنها دو متغير همانطور كه در اين مدا مشاهده

TATF وTTTSو خدمات مي به صورت معنادار در ميزان صادرات كاال يك. باشندو درآمد مؤثر و با افزايش

يك دالر افزايش مي×102^7ونقل هوايي ميزان صادرات حدوداّ كيلوتر حمل-ميليون تن يابد همچنين با افزايش

مي15ونقل حدود گذاري در بخش حملدالر سرمايه .شود دالر به ميزان صادرات افزوده

ميمش10همانطور كه در شكل  مربوط به آن مدل ساخته شده قابلFو تستR2شود با توجه به مقادير اهده

و از طرف ديگر با توجه به تست قبول مي به يعني ساخت مدلHo فرض Residual مربوط به مقاديرFباشد

ميPoolصورت مي رد و مدل ساخته شده صحيح مي. باشدشود ا دو متغير شود تنههمانطور كه در اين مدا مشاهده

TPSC وTRGT مي و با افزايش يك وسيله نقليه. باشندبه صورت معنادار در ميزان تعداد راديو در كشور مؤثر

مي2سواري به ناوگان وسايل نقليه هر كشور تعداد راديو در آن كشور يك عدد افزايش يابد همچنين با افزايش

1025.1^4ريلي به تعداد راديوهاي موجود در كشور ونقل كيلوتر كاالي جابجا شده با حمل-ميليون تن  عدد×−

.شودافزوده مي

مي11همانطور كه در شكل  مربوط به آن مدل ساخته شده قابلFو تستR2شود با توجه به مقادير مشاهده

و از طرف ديگر با توجه به تست قبول مي به ساخت مدل يعنيHo فرض Residual مربوط به مقاديرFباشد

ميPoolصورت مي رد و مدل ساخته شده صحيح مي. باشدشود شود يك متغير همانطور كه در اين مدل مشاهده

TPSC مي و البته به صورت معنادار در ميزان ميزان درآمد حاصل از گردشگران خارجي مؤثر  نيز با TRGTباشند

هرو. باشدكمي اغماض در مقدار سطح اطمينان مؤثر مي با افزايش يك وسيله نقليه سواري به ناوگان وسايل نقليه
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مي155كشور درآمد حاصل از گردشگر خارجي -يابد همچنين با افزايش يك دالر به ميزان سرمايه دالر افزايش

مي64/0ونقل گذاري در بخش حمل .شود دالر به ميزان درآمد حاصل از گردشگر خارجي افزوده

آنPool abilityو تست GRAD براي متغير Fixedزي با روشسامدل:10شكل  مربوط به

آنPool abilityو تست GITR براي متغير Fixedسازي با روش مدل:11شكل  مربوط به
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ازاز طرف ديگر با توجه به اينكه در مورد  گردشگر خارجي از نظر مفهومي افزايش تعداد درآمد حاصل

ب ميا حملمسافران جابجا شده باشد، در اين مدل به جاي ونقل هوايي بيش از كاالي جابجا شده با اين سيستم مؤثر

مياستفاده از ميزان كاالي جابجا شده با حمل نتيجه. شودونقل هوايي از تعداد مسافر جابجا شده با اين سيستم استفاده

.است نمايش داده شده12سازي در شكل اين مدل

مي12 همانطور كه در شكل  مربوط به آن مدل ساخته شده قابلFو تستR2شود با توجه به مقادير مشاهده

و از طرف ديگر با توجه به تست قبول مي به يعني ساخت مدلHo فرض Residual مربوط به مقاديرFباشد

ميPoolصورت مي رد و مدل ساخته شده صحيح مي.باشدشود ود دو متغيرشهمانطور كه در اين مدل مشاهده

TAPT وTTTS به صورت معنادار در ميزان ميزان درآمد حاصل از گردشگران 

آنPool abilityو تست GITR براي متغير Fixedسازي با روش مدل:12شكل  با تغيير متغيرهاي مربوط به

 مستقل
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آنPool abilityو تست GNIR براي متغير Fixedسازي با روش مدل:13شكل  مربوط به

ونقل ميزان درآمد حاصل از گردشگر خارجي با افزايش يك مسافر جابجا شده با حمل.باشند خارجي مؤثر مي

مي160 ،6/0ونقل به مقدارملحگذاري در بخش سرمايهيابد همچنين با افزايش يك دالر دالر افزايش  دالر

مي. يابددرآمد حاصل از گردشگر خارجي افزايش مي شود در اين مدل تعداد عوامل مؤثر همانطور كه مشاهده

.استمعنادار افزايش پيدا كرده

مي13همانطور كه در شكل  مربوط به آن مدل ساخته شده قابلFو تستR2شود با توجه به مقادير مشاهده

و از طرف ديگر با توجه به تست قبول مي به عني ساخت مدليHo فرض Residual مربوط به مقاديرFباشد

و مدل ساخته شده صحيح نمي را نميPoolصورت  دوباره Poolبنابراين مدل بايد به صورت. باشدتوان رد كرد

. است نمايش داده شدهPool مدل ساخته شده به روش14در شكل. بررسي گردد. ساخته شود

معF تست14با توجه به نتايج بدست آمده از شكل مي اين مدل نشانگر و مقدار نادار بودن اين مدل R2باشد

مي.باشد كه نشانگر برازش خوب اين مدل استاين مدل نيز نسبتاً باال مي شود همانطور كه در اين مدل مشاهده

تن. باشندتمامي متغيرهاي مستقل به كار برده شده در ميزان ذخيره ارزي مؤثر مي كيلوتر-به طوريكه با افزايش يك

ش مي3/5ونقل هوايي ده با حملكاال جابجا رسد، شود كه منطقي به نظر نمي دالر از ذخيره ارزي كشور كاسته

مي5/269همچنين با افزايش يك وسيله نقليه به ناوگان نيز  يك ميلين شود، با افزايش دالر از ذخيره ارزي كاسته

مي دالر به ذخير012/0ونقل ريلي كيلومتر به كاال جابجا شده با حمل-تن يكه ارزي كشور افزوده و در اخر شود

مي67/4ونقل گذاري در بخش حملدالر افزايش سرمايه .شود دالر به ميزان ذخيره ارزي كشور افزوده
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 گيري نتيجه.8
ت جهانيمفهوم در اين پژوهش به بررسي و ارتباط آن با شدشدن و نقل پرداخته شـدن مفهوم جهـاني. وسعه حمل

و موانـع اقتـصادي كـشورها وتكامل تكنولوژيكي همراه با از ميان برداشته اقتصادي توسعهبيشتر مبتني بر  شـدن مرزهـا

و حمل.باشدمي و وابستگي بين جهاني شدن و شدن تابع توسعه حمـل روند جهاني. ونقل دو طرفه است ارتباط ونقـل،

ح ميونقل نيز تابع روند جهانيملتوسعه .باشدشدن

و تنگاتنگي بين توسعه سيستم حمـل مطابق بررسي و رونـد جهـاني هاي صورت گرفته ارتباط معنادار شـدن ونقـل

و با توجه به اين ارتباط با سرمايه  شـدن را هـاي جهـاني ونقلي، سياستهاي مختلف حملگذاري در بخش وجود دارد

.توان عملي نمودمي
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