
بررسی اثرات اقتصادی سرمایه گذاری در بخش حمل    ونقل بربخش    های سه    گانه 

اقتصاد با تاکید بر مناطق روستایی نمونه موردی )محور البرز- تبریز(

       رضاولیزاده1، ارزو اقامحمدی2، امین محبوبی، امیرکاظمی، محمدرضاخسروی، مهرداد میرزایی، 

1. عضو هیئت علمی دانشگاه ازاد واحد تبریز 
2. دانش    اموخته    ی کارشناسی ارشد برنامه    ریزی منطقه    ای دانشگاه ازاد واحد قزوین و مدرس موسسه  غیرانتفاعی عین    القضات  

چکیده 

یکی از نیازهای اولیه انسانی که با توسعه اقتصادی و اجتماعی دامنه گسترده    تری پیدا کرده و امروز خود یکی از مظاهر تمدن به شمار می    رود مسئله 
حمل    ونقل است. بخش حمل    ونقل و خدمات جانبی ان در شمار بخش    های اقتصادی است ککه نقش بسزایی در تولید و اشتغال ایفا می    کند. که 
عالوه بر این با بررسی اثرات گسترده اقتصادی ان در مقایسه با سایر صنایع، اهمیت این بخش فزونی می    یابد. از این رو، در مطالعه حاضر به بررسی 
میزان تاثیر توسعه زیرساخت    ها حمل    ونقل در محور تهران-تبریز با استفاده از پرسشنامه از افراد صاحب فن و متخصص و همچنین از رگرسیون تك 
متغیره پرداخته شده است. نتایج،  حاکی از این امر که متغیر شاخص زیرساخت    های حمل    ونقل بر اقتصاد منطقه و بالخصوص اشتغال تاثیر مثبت 
دارد. به عبارتی سرمایه    گذاری در این بخش موجب افزایش تحرك نیروی کار و سرمایه شده و به میزان 0/57درصد موجب اشتغالزایی می    شود 
انجام یك واحد سرمایه    گذاری در بخش  با  که  برجای گذارد. بطوری  و معنی    داری  اثرات مثبت  اقتصادی  بر دیگر بخش    های  امر می    تواند  این  که 
حمل    ونقل به ترتیب در بخش    های اقتصادی از جمله کشاورزی، صنعت و خدمات به میزان 0/57،  0/33، 0/435واحد افزایش در ساختار انها شده 

و این امر به نوبه    ی خو.د می    تواند موجب افزایش سایر تاثیرات اقتصادی شود و در نهایت به توسعه    ی اقتصادی منطقه منجر شود.

 واژگان کلیدی: سرمایه گذاری، حمل    ونقل، زیرساخت    ، مناطق روستایی، البرز، تبریز 

1. مقدمه 

سطوح  تمام  در  سیاسی  ابزاز  یک  عنوان  به  توسعه  امروزه 
تصمیم    گیری    های سیاسی مشاهده می    گردد یکی از راههای توسعه 
اهمیت  اساسًا  بخش  این  می    باشد  حمل    ونقل  بخش  کشور  در 
حیاتی و قاطع در امر توسعه کشورها دارد.[1] .از این رو همواره 
به این بخش توجه مبذولی شده است و به همین دلیل است که در 
بودجه سالانه کشور بخش مهمی از اعتبارات را به خود اختصاص 
می    دهد. دلیل این اهمیت براین است که بهبود سیستم    های حمل 
ونقل و راهها موجب بهبود دسترسی، افزایش تولید، رشد بهره    وری 
فرصت    های  ایجاد  جدید،  اقتصادی  بنگاه های  جذب   اقتصادی، 
به  می    گردد  اقتصادی  فعالیت    های  افزایش  کلی  عبارت  به  شغلی 
صراحت می    توان گفت بهبود اقتصاد فعلی جهانی به شدت وابسته 
به به ظرفیت بنادر، بزرگراه ها، راه        اهن و فرودگاه هاست. بااین حال 
ماهیت و میزان اثرات اقتصادیان بستگی اولیت بخشیدن توسعه 

مقیاس  میزان،  نوع،  به  مختلف،  مناطق  در  حمل    ونقل  بخش 
و ویژگی    های عملیاتی خاص[2]،  ان  ارائه، محل  نوع  زیرساخت، 
بازار  مانند  حمل    ونقل  سیستم  از  خارج  ویژگی    های  همچنین 
املاک، استفاده از زمین، زمین    های محلی دارد.توسعه به عنوان 
هدف سرمایه گذاری در زیرساخت    های حمل    ونقل تا حدی دشوار 
است چراکه می بایست به طور کلی بررسی گردد چه عواملی موجب 
شکست یا موفقیت در پروژه می    گردد ممکن است که پروژه مورد 
نتواند  اقتصادی  و سایر عوامل  زمین  قیمت  افزایش  دلیل  به  نظر 
این  یابد[3]در  دست  است  نموده  تعیین  پیش  از  که  اهدافی  به 
بخش  اقتصادی  تاثیر  مطالعه  به  دارد  نظر  در  پژوهش  این      راستا 
در  بخصوص  منطقه  در  سرمایه گذاری  نتیجه  در  که  حمل    ونقل 
این راستا   را مورد مطالعه قرار دهد در  اشتغال  برجای می    گذارد 
با استفاده از روش پرسشنامه    ای و از رگرسیون تک متغیره این امر 

انجام می    گیرد.
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2- تعریف مسأله و اهداف تحقیق 

از  حمل    ونقل  ازطریق  اقتصادی  فرصت    های  توسعه  و  حمل    ونقل 

اغاز انقلاب صنعتی صورت گرفته شده است و در دوره     استعماری از 

سیستم حمل    ونقل در جهت استخراج منابع وکالاها در کشورهای 

صنعتی  کشورهای  به  سپس  و  میشد  استفاده  توسعه  حال  در 

فرستاده می شده است.]۴[حمل    ونقل بخش مهمی از اقتصاد است 

که تاثیر بسزایی در توسعه و رفاه مردم دارد. ]5[رابطه بین کمیت 

اقتصادی  توسعه  سطح  و  حمل    ونقل  زیرساخت  های  کیفیت  و 

آشکار است. هنگامی که سیستم حمل     و نقل کارامد باشد موجب 

و  اقتصادی  سرمایه گذاری    های  و  اشتغال  جمله  از  مزایا  افزایش 

لحاظ  از  حمل    ونقل  سیستم    های  که  هنگامی  می    گردد.  اجتماعی 

می توانند  انها  باشند  کمبود  دارای  اطمینان  قابلیت  و  ظرفیت 

موجب کاهش مزایا و فرصت    ها و کاهش در کیفیت زندگی شود.]۶[ 

بطور کلی حمل    ونقل کارامد می تواند هزینه بسیاری از بخش    های 

این  ناکارامد  حمل    ونقل  که  حالی  در  دهد.  کاهش  را  اقتصادی 

هزینه    ها را افزایش می    دهد علاوه بر این اثرات اجتماعی و زیست 

اشتغال  و  افزوده  ارزش  گرفت.  نادیده  نمی    توان  را  ان  محیطی 

اشتغال،  معمولا  است  حمل    ونقل  گسترش  خدمات  از  دیگر  یک 

گسترش  فعالیت    های  سایر  از  بیش  ان  شده  تولید  افزوده  ارزش 

به عنوان مثال، شرکت    های  یافته است.اثرات ان برجسته است. 

تعمیر  منابع،  )سوخت  را  خود  ورودی    های  از  بخشی  ونقل  حمل 

این  تولید  می    کنند.  تهیه  محلی  کنندگان  تامین  از  نگهداری(  و 

در  افزوده  ارزش  و  اشتغال  افزایش  موجب  می توانند  ورودی 

این  از  بخشی  نیز  ساکن  خانواده    ای   .]7[ می    شود  محلی  اقتصاد 

درامد حاصل را در خرید و فروش کالا و خدمات دیگرصرف می    کند 

که این امر موجب شغل    های محلی اضافه و ارزش افزوده می    گردد 

که این امر به نوبه    ی خود منجر به افزایش اشتغال و درامد خانواده 

منجر می گردد.محور البرز -تبریز یکی از محورهای مهم در کشور 

می    باشد این راه ارتباطی در بین چندین استان واقع شده است در 

میان این استانها،  شهرستان    ها همچنین روستاهای زیادی واقع 

اقتصادی  مستقیم  اثرات  بررسی  تحقیق  این  از  هدف  است  شده 

در  اینکه  و  می    باشد  روستایی  مناطق  برتوسعه  تاکید  با  مور  این 

منطقه مورد نظر چه تاثیراتی را می    تواند در بخش    های اقتصادی 

از جمله صنعت، کشاورزی و خدمات نیز برجای گذارد. 

3- فرضیات تحقیق:

که  است  خصوصیت  و  ویژگی  یک  مستقل  متغیر  مستقل:  متغیر 
یا دستکاری می شود  آن دخالت  در  توسط محقق  انتخاب  از  بعد 
مشاهده  وابسته  متغیر  روی  تاثیرش  تا  می پذیرد  را  مقادیری  و 
به  را  علت  نقش  متغیر  استاین  محرک  همان  مستقل  شودمتغیر 
عهده دارند و برمتغیرهایدیگر تأثیر می گذارند تشخیص تاثیر متغر 
مستقل و میزان آن از اهداف عمده تحقیق محسوب می شود. که 
در این تحقیق سرمایه گذاری در بخش حمل        ونقل  به عنوان متغیر 

اصلی می    باشد.

یا در  تابع تغییرات متغیرمستقل است.  این متغیر  متغیروابسته: 
تاثیراتی   واقع معلول آن    ها به حساب می    آیند.که در این تحقیق  
کشاورزی  همچون  اقتصادی  بخش    های  ساختار  در  می    تواند  که 
محصولات  تنوع  و  اشتغالزایی  در  همچنین  و  خدمات  و  صنعت  و 

برجای گذارد به عنوان متغیر وابسته است. 

فرضیه 1: به نظر می رسد افزایش سرمایه گذاری در زیرساخت  های 
اقتصاد  ساختار  روی  بر  –تبریز  تهران  محور  در  نقل  و  حمل 

کشاورزی منطقه موثر است. 

فرضیه 2: به نظر می رسد افزایش سرمایه گذاری در زیرساخت  های 
صنعتی  ساختار  روی  بر  –تبریز  تهران  محور  در  نقل  و  حمل 

روستاها موثر است. 

فرضیه 3: به نظر می رسد افزایش سرمایه گذاری در زیرساخت  های 
خدماتی  ساختار  روی  بر  –تبریز  تهران  محور  در  نقل  و  حمل 

روستاها موثر است. 

4- پیشینه    ی پژوهش: 

این  بررسی  جهت  در  توجهی  قابل  تلاش  گذشته  دهه  چندین  در 
که ایا سرمایه گداری در زیرساخت  های حمل ونقل می تواند موثر 
باشد یا خیر؟ در اقتصاد همواره مورد بحث بوده است. تحقیقات 
موضوع  این  که  ونقل  حمل  زیرساخت  های  تاثیر  مورد  در  تجربی 
مورد توسط اقتصادانان، دانشمندان حمل ونقل منطقه  ای؛تحلیل 
گران سیاست در طی چند دهه مورد توجه قرارگرفته است. براورد 
اثرات اقتصادی از زیرساخت  های حمل ونقل یک مسئله است که 
اقتصاد به دنبال حل ان می باشد. در این راستابه مطالعاتی که در 
این زمینه صورت گرفته شده است می    پردازیم در ابتدا به مطالعات 
فارسی اشاره می    گردد و ادامه به چندین مطالعات لاتین که در این 
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زمینه صورت گرفته شده است اشاره می    گردد. 

در  دولت  گذاری  سرمایه  همکار[اثر  و  جهرمی  موسوی   .1
زیرساخت حمل و نقل بر سرمایه گذاریبخش خصوصی و رشد 
اقتصادی در ایران]در سال 1387 از مدل شتاب انعطاف    پذیر 
برای تابع سرمایه گذاری در بخش خصوصی  واز  الگوی رشد 
سولو با تعدیلاتی برای  رشد اقتصادی استفاده شده است. در 
متغیر سرمایه گذاری در زیرساخت    های حمل    ونقل در دو عامل 
اشتغال و بخش خصوصی استفاده شده است. از مدل استفاده 
بین  معناداری  مستقیم  رابطه  ی  یک  که  می    گیرد  نتیجه  شده 
و  اشتغال  و  ونقل  حمل  زیرساخت  های  در  گذاری  سرمایه 
سرمایه  اقتصادی  رشد  برای  که  دارد  وجود  خصوصی  بخش 

گذاری در این حیطه را پیشنهاد می کند.  

اقتصادی  زیرساخت    های  در  همکار]سرمایهگذاری  و  اکبریان   .2

بررسی  اقتصادی[درسال1390به  رشد  بر  آن  اقتصادی  ثیر  تأ و 

و  می    پردازند  اقتصادی  زیرساخت    های  در  سرمایه گذاری 

معتقدند که یکی از مهمترین اهداف اقتصادی کشورها، ایجاد 

رشـد  و  داخلی  ناخالص  تولید  افزایش  جهت  الزم  شرایط 
توضیحی1  خود  ازمدل  مطالعه  این  در  مـیباشــد.  اقتصادی 

نتایج  است.  شده  استفاده   1385 سال  های13۴0.تا  برای 

در  اثـرسـرمایهگـذاری  بلندمدت  در  میدهدکه  نشان  تحقیق 
تولید  روی  اقتصادی  زیرسـاختهـای  در  سـرانهنیـرویکـار 
میباشد. مثبـت  نیرویکار  سرانه  نفت  بدون  داخلی  ناخالص 

و  حمل    ونقل  زیرساخت    های  در  گذاری  چنتنی]2سرمایه   .3
سال  در  جنوبی[  افریقای  در  اقتصادی  رشد  و  بهره    وری 
2013به بررسی تاثیرسرمایه گذاری در این بخش و همچنین 
به نتایجی که از جمله بهره وری و رشد اقتصادی که می    تواند 
-1975داشته  زمانی2011  دوره  در  جنوبی  آفریقای  در 
خطای    برداری  توضیح  از  استفاده  با  که  می    پردازد.  باشد 
سرمایه  که  است  امر  این  از  حاکی  نتایج  است.  شده  استفاده 
رشد  ابتدادر  داخلی  حمل    ونقل  زیرساخت    های  در  گذاری 
دارد. بسزایی  تاثیر  داخلی  ناخالص  تولید  و  اقتصادی 

زیرساخت    های  در  سرمایهاذگ ری  [3اثرات  همکاران  بدنباچو   .۴
این  تجربه  مقایسه  منطقه    ای؟  توسعه    ای  برای  حمل    ونقل 
این مطالعه  با سایر بخش    ها]در سال 2015 در  اقتصاد  بخش 

1 VAR
2 Cheteni
3 Biedenbach .G. Eriksson.j. Marell.A

هدف اصلی شناسایی فرصت    های بالقوه  برای سرمایه گذاری 
سایر  و  اقتصاد  بخش  توسط  حمل    ونقل  زیرساخت    های  در 
موجب  می تواند  که  هدف  این  با  مطالعه  این  که  بخش    هاست 
با  ارتباط  در  نظریه  سازی  یکپارچه  جهت  در  نظری  کمک 
باشدانجام  جدید  راه    اهن  کارافرینی  و  منطقه    ای  توسعه    ای 
مورد  پرسشنامه  از  استفاده  با  امر  این  است.  شده  گرفته 
تفاوت  که  می    دهد  نشان  نتایج  و  شده  واقع  تحلیل  و  تجزیه 
ناشی  جدید  شده  ایجاد  فرصت  مورد  در  توجهی  قابل 
دارد. وجود  و..  ساکنان  شهرداری،  سوی  از  اهن   راه  از 

در  ونقل  حمل  زیرساخت  های  از  اندازی  چشم  کارترز[۴چه   .5
رشد کشورهای مدیترانه جنوبی و شرقی وجود دارد؟]در سال 
مناسب  زیرساخت  های  می    دهد  نشان  مطالعه  این  2013که 
مدیترانه  منطقه  کشورهای  در  تجارت  افزایش  در  می    تواند 
مفید واقع شود. زیرساخت    های حمل ونقل با استاندارد قابل 
به  پژوهش  دراین  که  است  ارزشمند  اما  است  پرهزینه  قبول 
معیارهای  با  ونقل  حمل  زیرساخت    های  از  نوع  شش  مقایسه 
مناسب و همچنین به براورد هزینه    های زیرساخت    ها پرداخته 
شده و بطور کلی به این نتیجه رسیده است که این امر می تواند 

در تجارت بین الملی غیر نفتی قابل توجه باشد.

 5- روش تحقیق و مراحل ان: 

در ابتدا به روش تحقیق اشاره می    گردد و سپس به مبانی نظری در 
این     باره نیز اشاره می    گردد. جهت ازمون فرضیات تعداد7روستا را  
به عنوان جامعه اماری مورد مطالعه، جامعه در دسترس انتخاب 
نمونه  حجم  "تعیین  فرمول  از  نمونه  حجم  تخمین  برای  گردید. 
کوکران" که در آن توزیع p یعنی نسبت یک صفت در جامعه شکل 
نرمال )یا تقریبا نرمال( دارد و به جای شاخص انحراف استاندارد 
جامعه واریانس نسبتی از جامعه که دارای ویژگی مورد نظر باشد، 
یعنی مقدار pq قرار می گیرد، استفاده شده است. )هومن، 1373، 
190( با توجه به عدم اطلاعات در مورد ویژگی    های موجود در گروه 
و  ویژگی  نبود  و  بود  برای   0/5 مقادیر  یعنی  بیشینه  درصد  نمونه 
صفت مورد اندازه گیری لحاظ شده است. همچنین برای خطای 
براساس  و  انتخاب شده  اندازه گیری مقدار 0/05 )خطای حدی( 
مطالعه  برای  191نفر  تعداد  کوکران  نمونه  حجم  تعیین  فرمول 

برآورد گردید.

فرمول تعیین حجم نمونه : 

4  Carruthers
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p=0/5     q=0/5       d=0/05       t=1/9۶    N=7550

 
( )

( ) ( )
. . .Nt pq   

Nd t pq . . . .

× × ×
= =

+ × + × ×

22
2 2 2 2

7550 1 96 0 5 0 5 191
7550 0 05 1 96 0 5 0 5

گیری  نمونه  از روش  نمونه  گروه  انتخاب  برای    در تحقیق حاضر 
تصادفی طبقه  ای استفاده شده است.

جدول 1. سهم روستاهای مورد مطالعه از حجم نمونه

سهمیه جمعیت  روستا  ردیف

4 141 سقیدارگ  1

13 516 انجیالق  2

49 1956 کهک 3

16 633 بیناب  4

12 476 کوشکن  5

93 3683 اچاچی  6

4 145 کوهسارعلیا 7

191 7550 کل روستاها 8

ماخذ: نگارنده 

6.تعریف سیستم حمل    ونقل: 

بخش حمل    ونقل پدیده    ای است پویا و فراگیر، پیچیده. که امروزه 
مختلف  جوامع  درپیشرفت  اساسی  ازپایه    های  یکی  عنوان  به 
اقتصادی،  توان  اعتلای  برای  کشور  هر  در  می    گردد.  محسوب 
فرهنگی و امنیتی و سیاسی، داشتن شبکه    ی حمل    ونقلی گسترده 
کلمه  می    گردد..[8]  محسوب  اولیه  نیازهای  از  اطمینان  قابل  و 
یا به همان عمل  از جای به جای،  حمل ونقل یا به حمل چیزی 
حمل کردن، یا به عملی که در ان مسافرین، کالا و یا مواد جابه    جا 
و  مردم  جایی  جابه  یا  حرکت  واقع  در  می    شود.  گفته  می    شوند، 
کالاها از جای به جای دیگر حمل ونقل است. [9]به عبارتی، این 
بین  را   ) )انسان/غیرانسان  کالبدی  جایی  جابه  امکان  سیستم،  
فضاها یا کاربردهای مختلف را فراهم می    سازد. [۱0]در واقع این 
بخش دربرگیرنده    ی تمامی فعالیت    های است که به شکلی گستره 
در تمامی زمینه    های تولید، توزیع، مصرف کالاها و خدمات جریان 

را  حمل    ونقل  بازاریابی،  علم  که  رواست  این  از  است[۱۱]  داشته 
شامل کلیه فعالیت    های می    داند که با تغییر دادن مکان کالا، سبب 
حاصل  طریق  این  از  که  سودی  البته  می    شود.  سود  پدیدامدن 
امور حمل    ونقل در  از مداخله متصدیان  ناشی  می    شود[۱2] هرگز 
کیفیت و کمیت امر تولید نیست، بلکه حاصل منافعی است که از 
[۱] می    اید.  پدید  خدمات  و  کالاها  مواد،  جابه    جای    های  و  انتقال 
بهم  راهای  از  مجموعه    ای   حمل    ونقل   شبکه    ی  مفهومی،  نظر  از 
محلی،  سطح  در  مراتبی   سلسله  دارای  وگره    هاست.   پیوسته  
منطقه    ای، ملی و بین    المللی  است که با مدیریت ان می توان تحول 
مهندسی  بود.  شاهد  را  جهانی  تا  محلی  سطح  در  را  گسترده    ای 
امار ب1رای جابه    جایی  و  ریاضیات  کاربرد  را می توان  ونقل  حمل 
در  موجود  انرژی  های  و  مواد  از  بهینه  بااستفاده  وکالاها      مسافران     
طبیعت معرفی کرد. [۱3].بنابراین بطور کلی حمل    ونقل به معنای 
جامع ان شامل مدیریت، زیربنا و روبنا)ناوگان(از نیازهای اساسی 
برحسب  حمل    ونقل  سیستم    های  است[۱4].حال  امروزی  جوامع 
هوایی  و  ابی  و  زیرزمینی  زمینی،  حمل    ونقل  صورت  به  مجراها، 
حمل    ونقل  به  حرکات  و  مقصدارتباطات  و  مبدا  مکان  براساس  و 
بین  و  کشوری  بین  و  -کشوری  منطقه    ای  و  بین    شهری  و  شهری 
پژوهش  این  اصلی  تاکید  می    باشد.[۱5]  قابلتقسیم    بندی  المللی 
بر حمل    ونقل جاده    ای می    باشد بنابراین د ادامه سعی می    گردد در 
مورد این نوع از سیستم حمل    ونقل توضیحاتی ارائه شود و اینکه 

این نوع از سیتم چه تاثیراتی را می    تواند برجای گذارد.

1-6 حمل    ونقل جاده    ای :

نیز  جاده    ای  حمل    ونقل  حمل    ونقل،  روش    های  انواع  بین  از 
می    باشد[۱6].به      طولانی  قدمت  دارای  و  دارد  ویژه    ای  جایگاه 
اقتصاد  مهم  اجزا  از  یکی  جاده    ای  حمل    ونقل  امروزه  که  طوری 
برنامه  اجرای  در  موثری  و  کلیدی  نقش  و  می    گردد  محسوب  ملی 
زیربنایی  نقش  داشتن  بدلیل  می    کند[۱7]و  ایفا  کشورها  توسعه 
اقتصادی کشور دارد.[4] در کشورما  بر فرایند رشد  تاثیر فراوانی 
دفعات  تعداد  مسیرومقداربار،  انتخاب  انعطاف    پذیری  دلیل  به 
مسـیر،  درطـی  کـاال  بـرروي  دائمی  کنترل  بارگیريکمتر؛ 
دردسترسبودن   [۱8] تولیدوجذب،  مراکز  به  دسترسی  سهولت 
رسیدنباربهمقصد،  در  کمتر  زمان  جابجاییبار،  نقلیه  وسایل 
بهخوبیراههای  کشورکه  شاهراه    های  شبکه  [۱9]گسترش   .
وغربکشورراتأمینمیکند[20] وشرق  -جنوب  ارتباطیشمال 
بودن  کوهستانی  دلیل  وعدمگستردگیشبکهسراسریراهآهن)به 

1 Transport 
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وجود  عدم  هوایی،  حمل    ونقل  بودن  کشور(گران  از  عمده  قسمت 
راههای ابی کشور [2۱]موجب شده است که درصد بسیار بالایی، 
بیش از 90درصد از حمل    ونقل کالا بر عهده این بخش باشد.[22] 

7- حمل    ونقل و اقتصاد:

همین  می    شود؛به  محسوب  توسعه    یافتگی  اصلی  عامل  اقتصاد، 
علت، کشورهای جهان سوم در صورتی می    توانند توسعه یابند که 
هـر  اجتماعی  اقتصادی و  به این اصل مهم توجه کنند]2۴[شرایط 
موقعیت  و  طبیعـی  امکانـات  اسـتعدادها،  و  توانـایی  بـه  جامعـه 
دیگر  کشور  به  کشوری  از  و  دارد  بستگی  جامعه  آن  جغرافیایی 
و  شناسایی  به  را  افراد  از دیربازتوجه  تفاوت  این  اسـت.  متفـاوت 
کرده  جلب  دیگر  جوامع  موقعیـتهـای  و  امکانـات  از  اسـتفاده 
در  حیـاتی  اهمیت  حملونقل  بخش  دلیل  همین  به  است. 
از  عنوانیکـی  به  صنعت  این  چراکه  دارد.  کشورها  توسعه  امـر 
کــشورها  بیشتر  در  اقتــصادی  و  اجتمــاعی  توســعه  محورهای 
ایـن  ساماندهی  تابا  بوده  اقتصادی  سیاستگذاران      مــوردتوجــه 
واقع   گردد . در  محقق  آن  بهینه  عملکـرد  و  ارتقـاء  زمینـه  بخـش 
بدون آن، امکان دسترسـی بـه بازارهـای داخلـی و خـارجی وجود 
ندارد، رشـد اقتصادی متوقف میشود و عدم دستیابی به تسهیالت 
به آنها  خدمات و درجه دسترسی  کاالها و  کیفیت  از  حملونقل، 
رو  این  می سازداز  متزلزل  را  زندگی  سطح  و  می کاهد]2۶[کیفیت 
وضوح،  به  جهان  سراســر  در  حمل    ونقل  سیاست  های  که   است 
نیازمند رشــدی هســتند تا پا به پا تمایل فزاینده برای جابه    جایی، 
توسعه یابند وکیفیت زندگی راحفظ کنند.)تیماس 1383:ص53( 
از سویی دیگر می    تواند هم در سطح ملی هم در سطح بین المللی 
موجبات یک رشد شکوفایی را برای ملت ها فرآهم  آورد ]1[که داخل 
کشور حمل ونقل به شکل مستقیم در رشد و توسعه     مناطق محروم 
و مستعدکشور بسیار موثر است]27[ودر سطح بین المللی می    تواند 
ملی  درامد  افزایش  امکان  کالا،  خارجی  ترانزیت  نمودن  فراهم  با 
را موجب شود. ]28[به عبارتی کوشش ملـی را در مسیر دستیابی 
به تولیدات مناسب و افزایش صادرات را با موفقیت قرین سازددر 
نتیجه موجب رقابت کشورها در  بازارهای بین    المللی می    گردد]29[
که همه     این تسهیلات از طریق بازرگانی که فراهم نمی    شود؛ بلکه 
کالاها  همچون  تولید  عوامل  انتقالات  و  نقل  مبادلات،  طریق  از 
به  می    شود  حاصل  دانش  و  نیروی    انسانی  و  سرمایه  خدمات،  و 
همین دلیل است که گفته می    شود سیستم    های حمل    ونقل ارتباط 
از  یکی  به  دارد  منطقه  اقتصادی  اجتماعی،  تغییرات  با  نزدیکی 
الزامات تحرک اقتصادی تبدیل شده است. با هرگونه تغییری در 

مصارف این بخش به سبب رابطه    ی گسترده آن باسایر بخش    های 
می    گذارد]30[ بخش    ها  دیگری  بر  چشم    گیری  تاثیر  اقتصادی، 
منطقه  برای  را  زیادی  اقتصادی  فرصت    های  می    تواند  بنابراین 
تأثیرگذارترین  از  یکی  رو می    توان گفت  این  از  ارمغان می    اورد  به 
حمل و نقل  سیستم  اقتصادی،  تغییرات  و  وگسترش  رشد  عوامل 
است .]31[ بطور کلی نقش اقتصادی حمل    ونقل، ازطریق اندازه    ی 
توضیح  قابل  داخلی   و  ملی  ناخالص  تولید  در  حملونقل  سهم 
]33[در  درصد   18 تا  در کشورهای اروپایی بین10  است.]32[ 
5تا  از  نقش  این  ایران  درصددر   7 تا  کشورهای در حال توسعه5  

8درصد در نوسان است. ]3۴[

8- اثرات بخش حمل    ونقل:

ونقل  حمل  زیرساخت  های  اهمیت  شده  گفته  مطالب  به  توجه  با 
زمانی اهمیت فزون    تری می    یابد که اثرات شبکه    ی گسترده آن در 
دارای3  می    تواند  نیز  حمل    ونقل  زیرساخت    های  شود.  گرفته  نظر 
اثرات  جمله  از  باشد.  داشته  منطقه    ای  اقتصاد  در  اثرمتفاوت  
مثبت یا منفی و مجاز است.]35[ به اعتقاد گوتر سرمایه گذاری در 

حمل    ونقل منشا اثرات زیراست: 

1. اثرات مثبت بر روی روندهای توسعه، که نتیجه مستقیم بهبود 
بخشیدن به تسهیلات حمل    ونقل است. که در ادامه به برخی 

از این اثرات اشاره و توضیحاتی ارایه می    گردد. 

فراهم  به  قادر  تنهایی  به  خود  حمل    ونقل  زیرا  مجاز،  اثرات   .2
امکان  ساختن موجبات رشد و توسعه نیست. فقط می    تواند 
را فراهم می    سازد.)همان(مثلا  اقتصادی  به توسعه  دسترسی 
رونق در صنایع  ایجاد  باعث  راه    اهن می    تواند  ایجاد یک خط 

فولاد گردد. [36]

3. اثرات منفی، که از این نظر اگر منابع کمیاب همراه با هزینه    های 
روندی  چنین  رود،  کار  به  زاید  شبکه        ای  ایجاد  در  بالا  بسیار 
مانع  اقتصادی  توسعه  از  هرنقطه  در  را  پیشرفتی  هرگونه 
بهره  نرخ  اینکه  جمله  از  منفی  اثرات  موجب  ]37[و  می    شود. 
نتیجه  در  می    یابد،  افزایش  تولید  منابع  و  عوامل  قیمت  و 
سرمایه گذاری خصوصی و تولیدی کاهش می    یابد. ]38[که این 
بطور  تولیدی می    شود  فعالیت    های  باعث حذف  امر مستقیما 
ادامه  ]39[در  می    دهد  کاهش  را  اقتصادی  رشد  سطح  موثر 
زیرساخت    های  که  مستقیم  اثرات  از  برخی  به  سعی    میگردد 
اثرات  این  از  هریک  مورد  در  و  شود  اشاره  حمل    ونقل، 

توضیحاتی ارایه شود. 
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شکل2: زیرساخت  های حمل ونقل  واثرات گسترده    ی اقتصادی حاصل  از ان)بابازاده و همکاران 1388:ص199(

منبع: الکشمن 2003:ص9و همان 2007:

1-8 توسعه مناطق در مسیر حمل    ونقل

1-1-8 توسعه مناطق حاشیه    ای و مرزی 

عدم توازن در بین مناطق در جریان توسعه، موجب ایجاد شکاف و 
تشدید نابرابری منطقه    ای می    شود که خود مانعی در مسیر توسعه 
حمل    ونقل  بخش  در  زیربنـایی  سـرمایهگـذاري  راستا  این  استدر 
از سرمایه گذاری  نوع  این  که  بران است  باشد دلیل  می    تواند موثر 
فقط محدود به منطقه    ای که سرمایه گذاری در ان صورت می    گیرد 
بر مناطق اطراف داشته  تاثیرات شگرفی  بلکه می    تواند  نمی    باشد 

باشد[40] از این روگسترش شبکه حمل    ونقل و ارتباط مطمئن و 
از  حملونقـل،  هزینههاي  کاهش  چون  مزایایی  می    تواند  کارامد 
منـاطق حاشـیهاي و مـرزي بـه منـاطق مرکـزي را داشته باشد. در 
واقع حمل    ونقل با ایجاد دسترسی مناسب و گزینه    های بیشتر در 
جابه    جایی و کاهش هزینه    ها نقش مهمی را در کاهش تفـاوتهـاي 
منطقـهاي و بهبود رقابتپذیري مناطق از طریق تجارت و جابجایی 
ایجاد  در  حمل    ونقل  نقش  رو  ازاین  مینمایـد.  ایفا  تولید  عوامل 
تعادل های اقتصادی بین مناطق، نقشی در خور توجه است، زیـرا 
منطقه  آن  در  و  میشود  تولید  منطقـه    ای  در  کـاال  کـه  هنگـامی 
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مازاد عرضه وجود داردآن کاال به منطقهای که تقاضـایکافی برای 
سقوط  به  عرضه  مازاد  که  این  از  منتقل می شود و  آن وجود دارد 
قیمتهـا و زیان تولیدکنندگان وضربه خوردن به آن صنعت خاص 
گردد، جلوگیری می شود همچنـین این امرکارایی تولید و توزیع 
ایجـاد  را  اقتـصادی  صـرفههـاي  فرصـتهـاي  کـه  فرآیندهایی 
منطقـی سیستم  وتغییـرات  تخـصص  افـزایش  بهبودوبه  میکند، 
منجـرمیگردد .در نهایت این مجموعه از اثرات مثبـتبـه ارتقـاء 
مختلف  درمناطق  اصـالح مزیت    های نسبی  و  اقتـصادی  بهره    وری 

منجر می    گردد. [4۱]

2-1-8 توسعه مناطق روستایی

شناخت ودرک مناطق روستایی به منظور شناخت سطح توسعه 
است. ناپذیر  اجتناب  ضرورتی  منطقه    ای  نابرابری    های  کاهش  و 
[42] در ارتباط با این امر، بحث    ها و نظریه    های مختلفی از سوی 

از  بسیاری  توسعه  و  رشد  زیرا  است،  شده  مطرح  صاحب    نظران 
است[43]امروزه  روستایی  عرصه    های  ساماندهی  گرو  در  کشورها 
ملی،  برنامه    ریزی  در  اهرمی  عنوان  به  روستایی  جغرافیایی  از 
منطقه    ای و محلی به منظور توسعه روستا در نهایت توسعه کشور 
و  روستایی  مناطق  به  توجه  دیگر  عبارت  به  است.  شده  استفاده 
از  مناطق  این  از  یک  هر  که  مندیهایی  بهره  میزان  شناسایی 
برنامهریزی  در  پایه  اصول  ازجمله  دارند،  یافتگی  توسعه  سطح 
همه  کلید  روستایی  توسعه  حقیقت  در  است.[44]  ملی  توسعۀ 
جریانهای توسعه است. این توسعه در اوایل سالهای 1990تقریبا 
بخش      بر  علاوه  امروزه،  اما  است،  بوده  کشاورزی  بخش  معادل 
اشتغالزایی،  صنایع،  توسعه  نظیر  توسعه،  ابعاد  سایر  کشاورزی 
مراقبت    های  اموزشی،  امور  روستایی،  اقصاد  به  بخشی  تنوع 
پزشکی، زیرساخت    ها و غیره را شامل می    شود. از این رو بسیاری 
از صاحب    نظران در استراتژیهای توسعه روستایی، به متنوع    سازی 
اقتصاد روستا و کارا نمودن ان از طریق ایجاد فعالیت    های اقتصادی 
به  دسترسی  روستایی،  توسعه  فرایند  در  لزوما  دارند.[45]  تاکید 
قابلیت  عنصر  دو  کننده    ی  تبیین  که  ان-  ملزومات  و  حمل    ونقل 
و  است  برخوردار  ارزشمندی  جایگاه  از  است  تحرک  و  دسترسی 
نقش موثر می    تواند داشته است زیرا باعث می    شود که روستاها از 

انزوای اقتصادی خارج شوند. 

1-2-1-8 بخش کشاورزی:

مختلف،  کشورهای  روستایی  نواحی  اقتصادی  ساختار  در 

کشاورزی محور اساسی تامین معیشت به شمار می    رود. کشاورزی 
در  تقریبا  بلکه  است،  غالب  بخش  روستایی  مناطق  در  تنها  نه 
میدهد  تشکیل  را  اقتصاد  کل  توسعه  حال  در  کشورهای  همه 
و  میکند  کمک  ملی  ناخالص  تولید  به  همه  از  بیش  .کشاورزی 
را  آنها  غذای  و  اشتغالزاست  کشور  جمعیت  اعظم  بخش  برای 
میتواند  خود  مختلف  کارکردهای  با  .کشاورزی  میکند  فراهم 
دیگر  عبارت  به  کند.  کمک  اقتصادی  ـ  اجتماعی  کلی  توسعه  به 
معیشتی  و  زیستی  واحد  اساسیترین  مثابه  به  کشاورزی  بخش 
روستاها به ایفای نقش در کلیت سرزمین میپردازد و با برقراری 
و  درونی  عوامل  مکمل  و  توأمان  همزمان،  پیوندهای  از  ترکیبی 
بیرونی در ساختار تعریف شده ی عرضی، طولی، افقی و عمودی، 
محیطی  اقتصادی،  اجتماعی،  همبستگی  و  یکپارچگی  زمینهی 
نهادی را در جوامع روستایی فراهم می    سازد با توجه به  فضایی   -
توضیحات ارائه شده عاملی که در تسریع نقش این بخش می    تواند 
تاثیرگذار باشد بخش حمل    ونقل است.در واقع حمل    ونقل منجر به 
افزایش درحجم تولیدات و کیفیت محصولات کشاورزی، تغییر در 
فعالت    های  تسهیل  موجب  دیگر  عبارت  به  شود.  محصولات  اجزا 
عدم  صورت  در  همچنین  می    شود.  برداشت(  و  )کاشت  کشاورزی 
از  زیادی  قسمت  است  ممکن  نامناسب  زیرساخت    های  وجود 
وهنگام  سبزیجات  میوه    ها،  مانند  جمله  از  کشاورزی  محصولات 
انتقال از تولید به مصرف ضایع و فاسدشوند. از سویی دیگر احداث 
جاده جدید در به زیر کشت در آوردن اراضی کشاورزی بیشتر نقش 
دارد و این به نوبه خود باعث توسعه کشاورزی می    گردد .به عبارتی  
در صورتی که جاده    ها بهبود یابند می توان انتظار توسعه کشاورزی 

و در پی ان انتظار  توسعه روستاها را داشت. 

2-2-1-8 بخش صنعت:

به  کشاورزی  توسعه  آینده،  در  که  میدهد  نشان  واقعیت  این 
تنهایی نمیتواند رشـد اقتصـادی را در روسـتاهای کشـورتضمین 
کرده و فقر را ریشهکن سازد و توجه به سایر بخشها نیز در کنار 

بخش کشاورزی ضروری به نظـر می    رسد.

3-2-1-8: بخش خدمات:

زمینه    ی  در  تازه  فرصت    های  ایجاد  به  منجر  نیز  بخش    ها  سایر  در 
همچنین  غیرکشاورزی  فعالیت    های  دستمزد  افزایش  اشتغال، 
بهداشتی،  نهادهای  همچون  درنهادهای  عمده  تغییراتی  موجب 

اموزشی و مالی به عبارتی گسترش بخش خدمات می    شود.



ز(ا
ری

 تب
ز-

بر
 ال

ور
مح

ی )
رد

مو
ه 

ون
نم

ی 
تای

س
رو

ق 
اط

من
بر 

د 
کی

 تا
 با

اد
ص

قت
ه ا

گان
سه    

ی 
ها

ش    
بخ

بر
ل 

نق
ل    و

حم
ش 

بخ
در 

ی 
ار

گذ
یه    

رما
س

ی 
اد

ص
قت

ت ا
را

 اث
سی

رر
ب

  6
6 

ره
شما

 /
 1

39
5 

یز
پای

  /
 1

6 
ال

س

66

جدول3:  میزان ازادراه    ها 

بزرگراه ازادراهاستان 

152۴۴5تهران 

۶782.5البرز

21۶.32270.۴۶قزوین 

200۶5.3زنجان 

221.۴307.5آذربایجان    شرقی

85۶.721170.7۶جمع کل 

منبع: سالنامه اماری استان    ها 

جدول 4: روستاهای مورد مطالعه 

روستابخشدهستانشهرستانمحور مورد مطالعه 

سفیدارگمرکزیهیوساوجبالغتهران-کرج

انجیالقمرکزیکوهپایه    غربیابیککرج-قزوین

کهک اسفرورینخرم    ابادتاکستانقزوین-زنجان

بینابمرکزیبینابزنجانقزوین-زنجان

کوشکنمرکزیزنجانرودباالزنجانزنجان-تبریز

اچاچیاچاچیقافالنکوه    غربیمیانهزنجان-تبریز

کوهسارعلیا ترکمنچایبروانان        مرکزی میانهزنجان-تبریز

منبع: سالنامه    های اماری استان    ها و نگارنده 

9. محدوده    ی مورد مطالعه:

می    باشد  استان  چندین  شامل  که  مطالعه  مورد  محدوده    ی   
است. تبریز  و  البرز-قزوین-زنجان  :تهران-  عبارتنداز  که 
شرح  به  سال1391  محوردر  این  بزرگراه های  و  ازادراه    ها  میزان 

دار  وجود  محور  این  در  که  روستاهای  بین  در  می باشد.  ذیل 
تعداد7روستا نیز انخاب شده است. سعی شده است در هر محور 
انتخاب گردد.  تا به یک شهرستان که منتهی می    شود  یک روستا 

این روستاها به قرار زیر است. 
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10.توصیف اماری ومقایسه میانگین متغیرهای تحقیق:

پاسخ های  توزیع  درصد  و  فراوانی   ،5 شماره  جدول  اساس  بر 
داده شده به سؤالات این متغیر، میانگین متغیر سرمایه گذاری در 
زیرساخت    هایحمل و نقل، 3/78۴ و انحراف معیار آن 0.527 است.

1-9 بعد ساختار اقتصاد کشاورزی:

پاسخ های  توزیع  درصد  و  فراوانی   ،5 شماره  جدول  اساس  بر 
اقتصاد  ساختار  بعد  میانگین  متغیر،  این  سؤالات  به  داده شده 
نقل،  و  حمل  زیرساختهای  در  گذاری  سرمایه  متغیر  کشاورزی 

3/9۴2 و انحراف معیار آن 0.591 است.

2-9 بعد ساختار صنعتی روستاها

پاسخ های  توزیع  درصد  و  فراوانی   5 شماره  جدول  اساس  بر 
صنعتی  ساختار  بعد  میانگین  متغیر،  این  سؤالات  به  داده شده 
نقل،  و  حمل  زیرساختهای  در  گذاری  سرمایه  متغیر  روستاها 

3/9۴2 و انحراف معیار آن 0.5۴8 است.

3-9 بعد ساختار خدماتی روستاها

پاسخ های  توزیع  درصد  و  فراوانی  شماره5،  جدول  اساس  بر 
خدماتی  ساختار  بعد  میانگین  متغیر،  این  سؤالات  به  داده شده 

نقل،  و  حمل  زیرساختهای  در  گذاری  سرمایه  متغیر  روستاها 
3/711 و انحراف معیار آن 0.712است.

4-9 آزمون کولموگروف- اسمیرنف )آزموننیکوییبرازش(

پارامتریک  روش  یک  تائیدی  عاملی  تحلیل  اینکه  به  توجه  با 
نخست توزیع نمرات ازلحاظ نرمال بودن موردآزمون  است، 
قرارمی گیرد. بدین منظور از ازمون کولموگروف اسمیرنف استفاده 
نمونه ای   درمورداینکه  تصمیم گیری  برای  آزمون  این  می    گردد 
مورداستفاده  می کندیاخیر،  تبعیت  ویژه ای  ازتوزیع  جامعه،  یک 

قرارمی گیرد.

فرضیه های این آزمون عبارت انداز: این آزمون در سطح اطمینان 
=∝/ هست. 0 05 95% انجام میگیرد به عبارتی سطح معناداری ما 

در این آزمون ما دو فرض زیر راداریم:

H۱:. داده  ها از توزیع نرمال پیروی نمی کنند.

H0: داده ها از توزیع نرمال پیروی می کنند.

 /∝= 0 05 اگر p- مقدار به دست آمده )همان sig جدول( بزرگ تر از 
باشد نرمال بودن داده    ها را نتیجه می    گیریم و درغیر اینصورت به 

نرمال بودن داده    ها شک می    کنیم.

جدول5: آماره های توصیفی مربوط به متغیرهای تحقیق

متغیر/متغیر مستقلابعاد متغیر مستقل
بعد

ت 
وال

حص
ع م

نو
ت

ی
رز

شاو
ک

ی
زای

غال
شت

ا
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ر ف
ازا

ب
ها

ستا
رو
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ار 
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ستا
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ار 
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تض

ر اق
ختا
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شاو

ک
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ه گ

مای
سر

ی 
ها

ت 
اخ

رس
زی

قل
و ن

ل 
حم

عنوان متغیر/
بعد

تعداد191191191191191191191

بدون پاسخ0000000

میانگین3/7123/7423/793/7113/9423/9423/784

میانه3/804/804/003/7504/004/0003/909

مد3/404/604/003/754/174/003/97

انحراف معیار0/6760/7510/5650/7120/5480/5910/527
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جدول 6: جدول نتایج آزمون نرمال بودن مربوط به متغیرهای پژوهش

تعداد متغیرها
داده    ها

آماره کولموگروف 
اسمیرنف

نتیجه )نرمال/غیرنرمال بودن سطح معناداری
توزیع(

نرمال1911/3100/065سرمایه گذاری در زیرساختهای حمل و نقل

نرمال1911/9880/359ساختار اقتصاد کشاورزی

نرمال1911/4490/080ساختار صنعتی روستاها

نرمال1911/6130/111ساختار خدماتی روستاها

نرمال1912/2080/167بازار فروش محصوالت روستاها

نرمال1911/1050/174اشتغال زایی

نرمال1911/1040/175تنوع فعالیت  های اقتصادی

جدول 7 : آزمون r پیرسون برای تعیین همبستگی عوامل سرمایه گذاری در زیرساختهای حمل و نقل و ساختار اقتصاد کشاورزی

سرمایه گذاری در بخش ساختار اقتصاد کشاورزی
حمل و نقل

0/570
0/000

191

1/000
0

191

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

N

1/000
0

191

0/570
0/000

191

Pearson correlationساختار اقتصاد کشاورزی
Sig.(2-tailed)

N

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

آماری استنباطی پارامتریک استفاده کنیم.

داده  های  استباطی  تحلیل  و  دوم:تجزیه  10-بخش 
آماری)آزمون آماری فرضیه  های تحقیق(

1-10 آزمون فرضیه 1: به نظر می رسد افزایش سرمایه گذاری در 

زیرساخت  های حمل و نقل در محور تهران –تبریز بر روی ساختار 

اقتصاد کشاورزی منطقه موثر است. 

زیرساخت  های  در  گذاری  سرمایه  افزایش  می رسد  نظر  H0 :به 

حمل و نقل در محورالبرز –تبریز بر روی ساختار اقتصاد کشاورزی 
منطقه موثر نیست.

افزایش سرمایه گذاری در زیرساخت  های  به نظر می رسد    : H۱

حمل و نقل در محور البرز –تبریز بر روی ساختار اقتصاد کشاورزی 
منطقه موثر است.

معنی  سطح  در  می گردد  ملاحظه   9-۴ شماره  جدول  در  چنانچه 
 0/000 پیرسون  آزمون  داری  معنی  سطح  ای،  دامنه  یک  داری 
بوده و این سطح از حداقل سطح معنی داری 0/05 کوچکتر بوده 
این  و  می باشد   0/570 که  شده  محاسبه   r مقدار  به  توجه  با  نیز  و 
 0/001 که    58 آزادی  درجه  با  پیرسون  بحرانی  مقدار  از  مقدار 
است، بزرگتر می باشد، لذا رابطه معنی داری بین سرمایه گذاری د 
زیرساخت    های حمل و نقل و ساختار اقتصادی منطقه وجود دارد.

از  فرضیه  این  وابسته  متغیر  بر  مستقل  متغیر  تأثیر  آزمون  برای 
آزمون رگرسیون استفاده شده است. 
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جدول 8: تحلیل واریانس فرضیه اول مربوط به مدل رگرسیونی متغیر سرمایه گذاری در زیرساختهای حمل و نقل با ساختار اقتصاد کشاورزی

ضریب تشخیصخطای استاندارد
تعدیل شده

ضریب تشخیص 
)R2(

R

9/8100/3130/3250/570

سطح معنی داری
سطح 

اطمینان
Fمنبع تغییراتدرجه آزادیمجموع مربعاتمیانگین مربعات

0/0000/99

27/80

رگرسیون2۶82/882۶82/8891

نتیجه آزمون:
 H1تأیید فرض

باقیمانده96/2295581/294190

کل8264/183191------

جدول 9:  ضرایب پارامتر فرضیه 1- مربوط به متغیر سرمایه گذاری در زیرساختهای حمل و نقل و تأثیر آن بر ساختار اقتصاد کشاورزی

عنوان متغیرβ شیب خطt محاسبه شدهسطح معنی دارینتیجه آزمون

 H1عرض از مبدا0/0005/99739/5۴5تأیید فرض

 H1سرمایه گذاری در زیرساختهای حمل و نقل0/0005/2290/570تأیید فرض

آزمون  چنانچه در جدول ملاحظه می گردد که سطح معنی داری 
مربوطه برابر 0/000 می باشد، می توان چنین ادعا نمود که آزمون 
یا سطح اطمینان 0/99 معنی دار می باشد.  با خطای 0/05  فوق 
ضریب  به  توجه  با  می گردد.  رد   H0 فرض  و  تأیید   H۱ فرض  پس 
تشخیص R2 که عبارت است از نسبت تغییرات توضیح داده شده 
بیان  می توان  می باشد.   0/325 کل،  تغییرات  به   x متغیر  توسط 
سرمایه  توسط  منطقه،  کشاورزی  اقتصادی  درصد  که32/5  نمود 

گذاری در زیرساختهای حمل و نقل تبیین می گردد.

زیرساختهای  در  گذاری  سرمایه  تأثیر  ریاضی  رابطه  بنابراین 
حمل و نقل بر ساختار اقتصاد کشاورزی به صورت زیرخواهد بود:

Y =  39/5۴5 + 0/570 X 1

می توان بیان نمود که یک واحد افزایش در زیرساختهای حمل و 

نقل باعث0/570 واحد افزایش در ساختار اقتصاد کشاوزی منطقه 
می شود. پس می توان نتیجه گرفت که مدل رگرسیونی این آزمون 

از لحاظ آماری معنی دار می باشد.

2-10 آزمون فرضیه 2: به نظر می رسد افزایش سرمایه گذاری 

روی  بر  –تبریز  البرز  محور  در  نقل  و  حمل  زیرساخت  های  در 

ساختار صنعتی روستاها موثر است. 

زیرساخت  های  در  گذاری  سرمایه  افزایش  می رسد  نظر  H0 :به 

حمل و نقل در محور البرز –تبریزبر روی ساختار صنعتی روستاها 
موثر نیست.

افزایش سرمایه گذاری در زیرساخت  های  به نظر می رسد    : H۱

حمل و نقل در محور  البرز –تبریز بر روی ساختار صنعتی روستاها 
موثر است.
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جدول 10: آزمون r پیرسون برای تعیین همبستگی سرمایه گذاری در زیرساختهای حمل و نقل و ساختار صنعتی روستاها

 سرمایه گذاری در زیرساختهایساختار صنعتی
 حمل و نقل

0/332
0/005

191

1/000
0

191

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

N
1/000

0
191

0/332
0/005

191

Pearson correlationساختار صنعتی
Sig.(2-tailed)

N

جدول شماره11: تحلیل واریانس فرضیه 2: مربوط به مدل رگرسیونی متغیر سرمایه گذاری در زیرساختهای حمل و نقل با ساختار صنعتی روستاها

خطای استاندارد
ضریب تشخیص

تعدیل شده
)R2( ضریب تشخیصR

11/2۶10/0950/1100/332

منبع تغییراتدرجه آزادیمجموع مربعاتمیانگین مربعاتFسطح اطمینانسطح معنی داری

0/0100/99

7/169

رگرسیون909/131909/1311

نتیجه آزمون:
 H1تأیید فرض

باقیمانده136/8117355/052190

کل8264/183191------

جدول شماره12: ضرایب پارامتر فرضیه 2: مربوط به متغیر متغیر سرمایه گذاری در زیرساختهای حمل و نقل و تأثیر آن بر ساختار صنعتی روستاها

عنوان متغیرβ شیب خطt محاسبه شدهسطح معنی دارینتیجه آزمون

 H1عرض از مبدا0/000۶/۶۶852/853تأیید فرض

 H10/0102/۶780/332تأیید فرض
 سرمایه گذاری در زیرساختهای 

حمل و نقل

ای،  دامنه  یک  داری  معنی  سطح  در  می گردد  ملاحظه  چنانچه 
از  سطح  این  و  بوده   0/005 پیرسون  آزمون  داری  معنی  سطح 
حداقل سطح معنی داری 0/05 کوچکتر بوده و نیز با توجه به مقدار 
بحرانی  مقدار  از  مقدار  این  و  که 0/332 می باشد  r محاسبه شده 
پیرسون با درجه آزادی 58 که 0/001  است، بزرگتر می باشد، لذا 
رابطه معنی داری بین سرمایه گذاری در زیرساختهای حمل و نقل 

و ساختار صنعتی روستاها وجود دارد.

از  فرضیه  این  وابسته  متغیر  بر  مستقل  متغیر  تأثیر  آزمون  برای 
آزمون رگرسیون استفاده شده است. 

آزمون  چنانچه در جدول ملاحظه می گردد که سطح معنی داری 
مربوطه برابر 0/010 می باشد، می توان چنین ادعا نمود که آزمون 
یا سطح اطمینان 0/99 معنی دار می باشد.  با خطای 0/05  فوق 

ضریب  به  توجه  با  می گردد.  رد   H0 فرض  و  تأیید   H۱ فرض  پس 
داده  توضیح  تغییرات  نسبت  از  است  عبارت  که   R2 تشخیص 
می    توان  می باشد.   0/110 کل،  تغییرات  به   x متغیر  توسط  شده 
متغیر  توسط  روستاها،  صنعتی  ساختار  درصد   11 که  نمود  بیان 

سرمایه گذاری در زیرساخت  های حمل و نقل تبیین می گردد.

بنابراین رابطه ریاضی تأثیر متغیر سرمایه گذاری در زیرساخت  های 
حمل و نقل بر ساختار صنعتی روستاها به صورت زیرخواهد بود:

Y =  52/853 + 0/1X332

افزایش در متغیر سرمایه گذاری  بیان نمود که یک واحد  می توان 
در  افزایش  واحد   0/332 باعث  نقل  و  حمل  زیرساخت  های  در 
که  گرفت  نتیجه  می توان  پس  شود.  روستاهامی  صنعتی  ساختار 

مدل رگرسیونی این آزمون از لحاظ آماری معنی دار می باشد
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3-10 آزمون فرضیه 3: به نظر می رسد افزایش سرمایه گذاری 

روی  بر  –تبریز  البرز  محور  در  نقل  و  حمل  زیرساخت  های  در 

ساختار خدماتی روستاها موثر است. 

زیرساخت  های  در  گذاری  سرمایه  افزایش  می رسد  نظر  H0 :به 

حمل و نقل در محور البرز –تبریز بر روی ساختار خدماتیروستاها 
موثر نیست.

افزایش سرمایه گذاری در زیرساخت  های  به نظر می رسد    : H۱

حمل و نقل در محور البرز –تبریزبر روی ساختار خدماتی روستاها 
موثر است.

یک  داری  معنی  سطح  در  می گردد  ملاحظه  جدول  در  چنانچه 
این  و  بوده   0/000 پیرسون  آزمون  داری  معنی  سطح  ای،  دامنه 
با  نیز  و  بوده  کوچکتر   0/05 داری  معنی  سطح  حداقل  از  سطح 
مقدار  این  و  می باشد  که0/۴53  شده  محاسبه   r مقدار  به  توجه 

است،   0/001 که   58 آزادی  درجه  با  پیرسون  بحرانی  مقدار  از 
در  گذاری  سرمایه  بین  داری  معنی  رابطه  لذا  می باشد،  بزرگتر 
زیرساخت  های حمل و نقل و ساختار خدماتی روستاها وجود دارد.

از  فرضیه  این  وابسته  متغیر  بر  مستقل  متغیر  تأثیر  آزمون  برای 
آزمون رگرسیون استفاده شده است. 

آزمون  چنانچه در جدول ملاحظه می گردد که سطح معنی داری 
مربوطه برابر 0/000 می باشد، می توان چنین ادعا نمود که آزمون 
یا سطح اطمینان 0/99 معنی دار می باشد.  با خطای 0/05  فوق 
ضریب  به  توجه  با  می گردد.  رد   H0 فرض  و  تأیید   H۱ فرض  پس 
تشخیص R2 که عبارت است از نسبت تغییرات توضیح داده شده 
بیان  می توان  می باشد.   0/205 کل،  تغییرات  به   x متغیر  توسط 
سرمایه  توسط  روستاها،  خدماتی  ساختار  درصد   20/5 که  نمود 

گذاری در زیرساختهای حمل و نقل تبیین می گردد.

جدول13: آزمون r پیرسون برای تعیین همبستگی سرمایه گذاری در زیرساخت های حمل و نقل وساختار خدماتی روستاها

سرمایه گذاری در 
زیرساختهای حمل و نقل

ساختار خدماتی 
روستاها

0/453
0/000

191

1/000
0

191

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

N

1/000
0

191

0/453
0/000

191

Pearson correlationساختار خدماتی روستاها
Sig.(2-tailed)

N

جدول14: :تحلیل واریانس فرضیه 3مربوط به مدل رگرسیونی با زیرساختهای حمل ونقل باساختارخدماتی روستاها

ضریب تشخیصخطای استاندارد
تعدیل شده

ضریب 
)R2( تشخیص

R

10/۶۴10/1920/2050/453

منبع تغییراتدرجه آزادیمجموع مربعاتمیانگین مربعاتFسطح اطمینانسطح معنی داری

0/0000/99

14/983

رگرسیون1۶9۶/۶281۶9۶/۶281

نتیجه آزمون:
 H1تأیید فرض

باقیمانده113/2346567/555190

کل8264/183191------
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بنابراین رابطه ریاضی تأثیر سرمایه گذاری در زیرساختهای حمل 
و نقل بر ساختار خدماتی روستاها به صورت زیرخواهد بود:

Y = ۶0/1۴۴ + 0/1X۴35

در  گذاری  افزایشسرمایه  واحد  یک  که  نمود  بیان  می توان 
زیرساختهای حمل و نقل باعث 0/۴35 واحد افزایش در ساختار 
مدل  که  گرفت  نتیجه  می توان  پس  می شود.  روستاها  خدماتی 

رگرسیونی این آزمون از لحاظ آماری معنی دار می باشد

11. نتیجه    گیری:

رابطه  از   حاکی  شده  انجام  اماری  ازمون    های  و  براوردها  نتایج 
اقتصاد  بر  حمل    ونقل  زیرساخت  در  سرمایه گذاری  بین  معنی    دار 
امده  دست  به  ضریب  است.  پژوهش  فرضیه    های  قبول  و  منطقه 
برای متغیر سرمایه گذاری مبیین اثر قوی این توسعه زیرساخت بر 
اقتصاد منطقه است. بطوری که می    تواند در بخش    های اقتصادی 
می    تواند  نیز  بخش    ها  این  در  توسعه      و  باشد  تاثیرگذار  بسیار 
اورد.  ارمغان  به  منطقه  برای  را  بیشتری  اقتصادی  و  اثارجانبی 
زیادی می    تواند  تاثیر  و  اشتغال است  بر  این پژوهش  تاکید اصلی 
به  انسانی  نیروی  از  مطلوب  استفاده  گذارد  اقتصادبرجای  کل  در 
نسل    های  و  حاضر  نسل  اساسی  مسئله  و  حیاتی  ضرورت  عنوان 
و زمینه    های هرچه  قرار گیرد  بایستی مورد توجه  اینده    ساز کشور 
بیشتر اشتغال در کشور فراهم شود. همانطور که در مبانی نطری 
به ان اشاره شد یکی از عواملی که این راه را فراهم می    کند بخش 
روشن  مربوط  فرضیه  ازمون  از  که  همان    گونه  است.   حمل    ونقل 
در  حمل    ونقل  بهبود  معنی    دار  و  مثبت  اثر  از  حاکی  می    گردد 
اشتغالزایی است. اما انچه در این زمینه قابل توجه است و نباید 
فراموش کرد این است که پیش نیاز تاثیرگذاری سرمایه گذاری در 
این زیرساخت بر توسعه و رشد اقتصادی، اماده بودن سایر شرایط 
لازم برای توسعه اقتصادی است. مهم    ترین این شرایط که می    توان 
به ان اشاره کرد مکان و زمان مناسب، شرایط سیاسی و سازمانی  
سیاسی  شرایط  گفت  می    توان  کلی  بطور  است.  سرمایه گذاری  در 
و  تصمیم    گیری  مالی،  تامین  روش    های  قالب  در  که  سازمانی  و 

ملی  منطقه    ای،  محلی،  مختلف  سطوح  در  سیاست    گذاری    های 
این  اگر  حال  باشد  سرمایه گذاری  امر  تسهیل    کننده    ی  می    تواند 
ازجمله  دارد  جذب  قابلیت  که  بخش    های  در  سرمایه گذاری  نوع 
صورت  این  در  گیرد  صورت  حمل    ونقل  بخش  مانند  بخش    ها  این 
سایر  در  سرمایه گذاری    های  چنین  مثبت  خارجی  اثرات  دلیل  به 
و  یابد  دست  اقتصادی  رشد  سمت  به  اقتصاد  می    تواند  بخش    ها 
لازمه دستیابی به رشد اقتصادی بالاتر، توسعه یکنواخت امکانات 

بخش حمل    ونقل در کشور است.
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جدول15 : ضرایب پارامتر فرضیه 3 مربوط به متغیر سرمایه گذاری در زیرساختهای حمل و نقل و تأثیر آن بر ساختار خدماتی روستاها

عنوان متغیرβ شیب خطt محاسبه شدهسطح معنی دارینتیجه آزمون

 H1عرض از مبدا0/00015/970۶0/1۴۴تأیید فرض

 H10/0003/8710/۴35تأیید فرض
سرمایه گذاری در زیرساختهای 
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Abstract 

One of the basic human needs which find extensive range of social and economic development, and today is one 
of the manifestations of civilization Hml¬Vnql It results in question. Hml¬Vnql and services in many parts of 
the adverse economic Kk·h plays an important role in production and employment. In addition to these broad 
economic effects compared with other industries, the growing importance of this sector decreased. Therefore, in 
this study to evaluate the impact of infrastructure development on the Tehran-Tabriz Hml¬Vnql a questionnaire 
from experts and specialists as well as regression techniques are discussed. The results indicate the fact that the 
region’s economy, particularly employment index Hml¬Vnql infrastructure has a positive effect. In other words, 
investment in this sector and increase the mobility of labor and capital in the amount of 57/0% of job creation 
in other parts of GME, which can be a positive and significant economic impact behind. So that with a single 
investment in the sector Hml¬Vnql respectively parts of the economy such as agriculture, industry and services 
to the 57/0, 33/0, 435/0 units in their structure and will increas.d can cause an increase other economic impacts 
and ultimately lead to regional economic development.

Keywords: investment, transpotiation, Infrastracture, rural areas, Alborz, Tabriz.


