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  نییهای حمل و نقل زمرساختیر زیتاث

 ای ایران کشورهای عضو اکو بر تجارت درون منطقه
  

  ∗دکتر محمود هوشمند و سعید االهی
 ١٠/١١/٨٤:  پذيرشتاريخ             ١/٩/٨٤:   وصولتاريخ    

  
  :چکیده

های ضعیف حمل و نقلی و خدمات غیر کـارا در                ناگفته پیداست که زیرساخت   
.  یابـد  و زمان رسیدن به مقصد به طور مـستقیم انعکـاس مـی    ها زینهافزایش ه

توانـد تفـاوت زیـادی در         ایجاد یک بهبود و تحول در زیرساخت کـشوری مـی          
مطالعات انجام شـده در ایـن زمینـه         .  ها و تجارت از خود بر جای بگذارد         هزینه

وجـود  به علت   (های حمل و نقل        درصدی در هزینه   10دهد که افزایش      نشان می 
 درصدی جریان تجاری شـده      20باعث کاهش ) های ضعیف و ناکارآمد     زیرساخت

های حمل و نقلی      در این مقاله در جستجوی کمی نمودن تاثیر زیرساخت        .  است
ای ایران با سایر کشورهای  ی اکو بر تجارت درون منطقه      منطقه) ای  ریلی و جاده  (

بت و معنی داری بـین سـطح        فرض بر این است که ارتباط مث      .  ایم  عضو اکو بوده  
از ایـن رو بـا بـه        .  های حمل و نقلی و جریان تجـاری برقـرار اسـت             زیرساخت

هـای    ایم که افزایش هزینـه      های ترکیبی و مدل جاذبه نشان داده        کارگیری داده 
حجم تجـاری را کـاهش داده و تـاثیر وجـود            ) ی جغرافیایی   فاصله(حمل و نقل    
 . افزایش جریان تجاری شده استهای حمل و نقلی نیز باعث زیرساخت

 
  های ترکیبی های حمل و نقل، تجارت، مدل جاذبه، داده ها و هزینه زیرساخت: های کلیدیواژه
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  مقدمه -1
ها و خدمات یکی از عوامل کلیدی در حمایت از تجارت، بخش زیرساخت

قش شوند که ن فیزیکی را شامل می هایها زیرساختاین بخش  .1استزیربنایی 
و خدمات از کشورهای صادر کننده به کشورهای وارد  جایی کاالهسزایی در جابهب

ها و  اهمیت هزینهمطالعات تجربی اخیر تاکید بسیار زیادی بر  .کننده را دارند
نقلی در گسترش تجارت، ورود به بازارها و افزایش درآمد  های حمل وزیرساخت

رد کشورهای امریکای التین نشان داده  مو صورت گرفته دری مطالعه .سرانه دارند
 برای ای  بزرگتری نسبت به موانع تعرفنقل مانع بسیار های حمل واست که هزینه

  2).2004میکو، دوالر و کالرک،  (شودد به بازارهای امریکایی محسوب میورو
  ازهای حمل و نقلی چنان اهمیت پیدا کرده است که برخی زیرساختیتوسعه

از قبیل کامبوج، الئوس، میانمار، تایلند، ویتنام و استان یونان چین با کشورها 
، در ...)تکنولوژی و(  میلیون نفری به علت عدم وجود موتور رشد250جمعیتی 

تر مکونگ ی بزرگهزیرساختی در منطق یهجهت ترغیب رشد از طریق، توسع
 آسیایی یبانک توسعه مرکز ثقل یدیدگاه آنان که برخاسته از نظریه . اند_بوده
ای در ترغیب زیرساختی نقش آسان کننده ی ه است که توسع اساس بر این،است

  به همین .های داخلی و خارجی داردهتوسط بنگا یها در منطقهفعالیت شرکت
 اندی توانستهنقلی منطقه  با ساخت بهترین زیربناهای حمل ودلیل، این کشورها

 مالزی را های چند ملیتی کشورهای تایلند وت شرکترشدی ایجاد کنند که مشارک
 های حمل و ارتباط میان زیرساخت1 نمودار  3. مکونگ جذب نمایندیهدر توسع

  . دهدنقلی و جریان تجاری را نشان می
  
  
  
  

                                                 
ت ي بخش تجارت را مورد حماوشوند ها محسوب میرساختي زءز جزي و خدمات مالی نICTبخش  1

  .دهندقرار می
2  Micco, A. Dollar,D. and Clark, X. 
 

 )1380(بهکیش 3



   ...های حمل و نقل زمينی تاثير زيرساخت 
  

 

139 

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
 2004 4فوجی مورا،: ماخذ   
 

ر زیربناهای اقتصادی  سرمایه گذاری د،چنانچه از نمودار فوق مشخص است
شود، کاهش  نقل میهای حمل وکاهش هزینهطور مستقیم باعث رشد اقتصادی ه ب

جاری خود از یک طرف باعث افزایش در جریان تبه نوبه نقل  های حمل ودر هزینه
ای و چند ملیتی ایجاد های منطقهبرای ورود شرکتشود و از طرفی دیگر، می

یش جریان تجاری  نیز منجر به افزا امر این. شودیم FDIکند و موجب انگیزه می
 نقلی از های حمل و توجه به بخش زیرساخت، از این رو .شودو رشد اقتصادی می

  .اهمیت زیادی برخوردار است
  

  نقل  تعریف و اهمیت اقتصادی حمل و -2
جایی انسان و کاال را از ه که جاب است اقتصادی)الٌمعمو(نقل فعالیتی  حمل و

 برای پی بردن به اهمیت اقتصادی حمل و  5.شودانی به مکان دیگر شامل میمک
عنی ی ،هانقل در زندگی اقتصادی انسان به سه اثر مهم حمل وکه نقل کافی است 

ناطق زیست انسانی توجه مها در تولید، تولید انبوه و گسترش تخصص گرایی مکان
  . شود

 بشر با تخصصی کردن مکانی  آن باعث شده است کهیتوسعه نقل و حمل و
،  تولید انبوهیها و به وجود آوردن زمینههای نسبی مکانتولید بر حسب مزیت

                                                 
4Fujimura, M.  

. برندجاگری نام میه عنوان اقتصاد جاب نقل به از اقتصاد حمل وای از متخصصانيل عدهن دليبه هم 5
 . ١٣٦٩ ،ساسان(

افزایش سرمایه
 گذاری مستقیم

هایکاهش هزینه
 حمل و نقل

های گسترش زیرساخت
افزایش جریان بین حمل و نقلی

 المللی تجاری

رشد اقتصادی بیشتر
های سرمایه گذاری
 زیر بنایی

  های حمل و نقلی و تجارت ارتباط بین زیرساخت:1نمودار 
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تخاب مناطق مناسب برای با انو وری منابع طبیعی اقتصادی را افزایش دهد بهره
، بر  ایمنی در مقابل مخاطرات گوناگون، به لحاظ شرایط اقلیمی وزندگی خود

  6.)1376محمودی،  (بیفزایدمطلوبیت زندگی خود 
  

   جایگاه بخش خدمات در ساختار تولیدی-3
ویژه در کشورهای توسعه یافته، به تدریج از محور هنظام اقتصادی، بامروزه 

اعم از کشاورزی و صنعتی به سمت گسترش بخش  دادن تولیدات کاالیی قرار
م  سه1جدول  .اندپیش رفته تشکیل جوامع خدماتی یا جوامع فرا صنعتی وخدمات 

 های مختلف در تولید ناخالص داخلی گروه را کشاورزی وهای خدمات، صنعتبخش
فته در کشورهای توسعه یا  .دهد نشان می2003در سال  کشورهای جهان درآمدی

و سهم بخش تولیدات کاالیی کمتر از یک  سهم بخش خدمات حدود سه چهارم
 درصد، 71دود ح همی دربخش خدمات س( سوم تولید ناخالص داخلی است 

این  ). است درصد 18ای  درصد و کاالهای کارخانه27، صنعت  درصد2کشاورزی 
اقیانوسیه  ، آسیایی و تولید در مورد کشورهای آفریقاییحالی است که ساختار در

های تولید  درصد و سهم بخش50خدمات کمتر از متفاوت بوده و سهم بخش 
  . درصد است50کاالیی بیش از 

 
  )2001در سال ( ساختار تولید ناخالص داخلی :1دولج

گروههای مختلف 
درآمدی کشورهای 

  جهان

G)درصد(  
  میلیون دالر

  کشاورزی
  )درصد(

  صنعت
 )درصد(

تولیدات 
  ایکارخانه

  )درصد(

  خدمات
  )درصد(

  68  18  28  4  36460632  جهان
  49  14  27  24  1103018  درآمد پایین
  54  22  36  10  6023146  درآمد متوسط

  53  21  35  12  7124879  درآمد پایین و متوسط
  71  18  27  2  29340557  درآمد باال

Source : World Development Indicators 2005    
 
 
 
 

                                                 
   )١٣٧٦(محمودی 6
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  تجارت نقلی بر های حمل و تاثیر زیرساخت-4
های  خدمات غیر کارا در افزایش هزینه وینقل های ضعیف حمل وزیرساخت

یک ایجاد   .دنیاب میانعکاسطور مستقیم ه  به مقصد بمرتبط با آن و زمان رسیدن
 از ها و تجارتتواند تفاوت زیادی در هزینه در زیر ساخت کشوری می و تحولبهبود
به جهت مشخص شدن اهمیت تاثیر  . )2005 7چاترجی، ( بگذاردیجار بخود

 نقلی بر جریان تجاری مطالعات تجربی انجام شده در این های حمل وزیرساخت
  :زمینه قابل توجه است

جریان  نقلی بر ی حمل وها زیر ساخت نقش بررسی در8)201( ونیبلز لیمĤو
نقلی  صدد بهبود زیر ساخت حمل و چنانچه کشوری درکه  تجاری نشان داده است

 منظور داشتن سطح متوسط از زیر(  طوری که از مقدار میانهه خود باشد، ب
این بهبود در یر زیر ساختی برسد، یتغ م درپنج  به باالی صدک بیست و)هاساخت

 که این بهبود.  شودمی نقل های حمل وهزینه ها باعث کاهش درسطح زیرساخت
 سفر ی کیلومتر3989 سفر زمینی و یکیلومتر 481  کاهش بادر واقع معادل

  کهخواهد یافت درصد افزایش 68طور متوسط ه  ب نیز و حجم تجارتاستدریایی 
 .  فاصله با کشورهای دیگر استشدن  کیلومتر نزدیکتر2005معادل  این نیز خود

پنجم  و  با حرکت از مقدار میانه به پایین صدک هفتاد کشوریچنانچههمچنین 
نقل  های حمل و هزینه،)تر باشدها از حد متوسط پایینیعنی سطح زیرساخت( برود

 3466ینی و سفر زم  کیلومتر419  باکاهش خواهد یافت که در واقع معادل
 درصد کاهش 28  به طور متوسطحجم تجارتکیلومتر سفر دریایی افزایش یابد و 

 بیشتر از شریکان تجاری محسوب  کیلومتر فاصله1627  باخواهد یافت که معادل
هایشان از مقدار  برای کشورهای محصور در خشکی، بهبود در زیر ساخت .شودمی

 و نیز دهدمی درصد افزایش 13 را میانه به صدک بیست و پنجم، حجم تجارت
.  شودمی درصدی در حجم تجارت 2بهبود در زیربنای ترانزیتی نیز باعث افزایش 

دهد که داللت بر اهمیت  درصد افزایش می15 حجم تجارت را  تواماناین امر
های آنها  تحلیل،عالوهه ب .نقل عبور مرزی دارد زیر بنای حمل و سرمایه گذاری در

، از ه اقتصادهای محصور در خشکیفریقایی بیانگر آن است کآ کشورهای مورد در

                                                 
7 Chatterjee, L.  
8 Limao, N. and Venables, A.  
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 60حجم تجاری در حدود   از نظرو  درصد بیشتر50 ،نقل های حمل و هزینهنظر
  . هستندتر به نسبت کشورهای ساحلی درصد پایین

 در بررسی تاثیر 9)1999 (ای که بوقیز و همکارانش مطالعه،همچنین
اند، انجام داده  بر جریان تجاریOECD کشور عضو 9قلی ن های حمل وزیرساخت
 78/0 ها در بین این کشورها باعث افزایشدهد که وجود شبکه بزرگراهنشان می

  .درصدی جریان تجاری بین آنها شده است
 های بنادر دریایی نشان  مطالعات انجام شده در مورد زیرساخت،عالوهه ب

  امر حداقل کارایی ممکن را داشته باشند، این، درصد از بنادر25 اگر دهد کهمی
  مایل فاصله بیشتر و دورتر از نزدیکترین بازار اصلی است که در5000  بامعادل
املی که عو . های کشتیرانی استهزینه  درصد کاهش بیشتر در12  باعادلواقع م

ت بندری کنند، کیفیت ساختار بنادر و ساختار بازاری خدماکارایی بنادر را تعین می
 به طوری که ،نماید عملکرد بنادر را تسهیل می،ر بهترعبارت دیگر، ساختاه  ب .است
آب افتادن و تعمیر  انبار داری، سوخت گیری و به یجایی بار دریایی، هزینههجاب

های کاهش زمان این فاصله . )102004مایکرو و کالرک،  (یابدفوری تسهیل می
های ذکر شده و بهبود بخشیدن به کیفیت الیتنقلی نیاز به اصالح فع حمل و

-هب  تا1996 برای مثال، سرمایه گذاری بیشتر از یک میلیارد دالر از  .خدمات دارد
یک حال برای بهبود سیستم موجود درکانال پاناما در مجموع زمان ترانزیت را به 

 نند ازتواها میدر حال حاضر کشتی .  به بعد کاهش داده است2000سال  ازپنجم 
 مقایسه با حداقل دو روز در  ساعت طی مسیر کنند در16 میان کانال با صرف

  . )112004سازمان تجارت جهانی، (های قبل از اینکه این تغییرات صورت بگیردسال
ر بیان این موضوع از این جهت اهمیت دارد که با اندازه گیری زمان حمل با

 برابر کردن زمان حمل 2د که با انتی بین بنادر، به این نتیجه رسیده کشبا
از یک چهارم به یک سوم افزایش حجم تجارت تقریبا ) افزایش سرعت( کشتیرانی

ی که تعداد یافزودن متغیرهاهای جاذبه و کارگیری مدلهب با ،طور مشابههب  .یابدمی
، مشخص شده دهندبرای ترخیص گمرکی توضیح میرا متوسط روزهای مورد نیاز 

نی شدن زمان تشریفات اداری در عبور مرزی، تاثیر منفی بر روی است که طوال

                                                 
9 Bougheas et al 
10 Micco and Clark 
11 World Trade Organization (WTO) 
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چنانچه تعداد متوسط روزهای مورد نیاز برای   .بر جای گذاشته استتجارت 
   درصد کاهش 40  تجارت نیز بیش از، روز افزایش یابد10 روز به 5ترخیص از 

 تایی 92هیک نمون  خود ازهمطالع  نیز در)1998 (12 و ریدیلیتساچز . یابدمی
 درصد افزایش فاصله از دریا 10حال توسعه نشان داده است که هر  کشورهای در

های کشتیرانی مرتبط است و این مقدار برای هزینه  درصدی در3/1با افزایش 
بیشتر به نسبت کشورهای درصد  6/5رهای محصور در خشکی در حدود کشو

  .بیمه است ی بار وها درصدی هزینه63بیانگر یک افزایش  که ساحلی است
  

  نقل های حمل و نقلی و هزینههای حمل و زیرساخت- 5
ها مانعی برای تجارت محسوب نقل همچون تعرفه های مستقیم حمل وهزینه

 کشور شریک تجاری 168 که -بانک جهانیمطالعات اخیر  طوری کههب  .شوندمی
  موجبموانعد ده نشان می-شود را شامل می) شریک تجاری 216از ( امریکا 
شواهد  . ای بوده استهبیش از موانع تعرف  بر سر راه تجارتنقل های حمل وهزینه
 بسیار ی عامل تعیین کننده،های دریافتی باریدهد که هزینه نشان می نیزتجربی

رقابت پذیری مهمی در توانایی یک کشور در مشارکت با اقتصاد جهان و نیز 
 ی برای عمده .)2004زمان تجارت جهانی، سا (شودصادرات آن قلمداد می
 یسهم هزینه(نقل برای صادرات   حمل وی، هزینهکشورهای صحرای آفریقا

به  ،ای بوده است تعرفهی برابر بیشتر از هزینهجپن) کشتیرانی در ارزش تجاری 
 امریکای التین، کارائیب و  همچون،کشورهای وارد کننده  در بسیاری ازطوری که

ی حمل و نقل به نسبت موانع هاهای بیشتری را بابت هزنیه باید هزینه،افریقا
 درصدی 10 افزایش دهد کهان می نیز نشبرآوردهای انجام شده  .ای بپردازندتعرفه

 درصد 20نقل ممکن است که حجم تجارت را بیش از  های حمل ودر هزینه
نقل برای  حمل وهای هزینهعالوه هب  .)2001لیماو و ونیبلز،  (کاهش دهد

 آنها نیز در حدود  درصد باالتر و نیز حجم تجاری25کشورهای محصور در خشکی 
  توان در زیرعلت آن را می . تر از کشورهای ساحلی است درصد پایین60

با   .)2001لیماو و ونیبلز،  (های ضعیف و فاصله زیاد تجاری جستجو نمود ساخت
 نشان 2جدول  . مناطق مختلف متفاوت استنقل برای های حمل واین وجود هزینه

                                                 
12 Sachs and Redelet 
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 70 متوسططوره  بهای حمل بار در کشورهای در حال توسعهدهد که هزینهمی
  نیزهای حمل بار در افریقاکشورهای توسعه یافته است و هزینهدرصد بیشتر از 

  .هستندبیشترین مقدار را دارا 
  

  )ز ارزش واردات درصدی ا (2001مناطق،   دررهای حمل با هزینه: 2جدول 

 جهان منطقه
کشورهای 

توسعه 
 یافته

کشورهای 
در حال 
 توسعه

امریکای  افریقا
 پاسفیک آسیا التین

های حمل هزینه
بار نسبت به 
 ارزش واردات

1/6  1/5  7/8  7/12  6/8  4/8  7/11  

  2004گزارش سازمان جهانی، : ماخذ
 

  نقل  های مختلف حمل وشیوه -6
ندگی اقتصادی خود با ترکیب عناصر اصلی حمل طول تاریخ تکامل ز بشر در

های  زمین به شیوهی امکانات طبیعی در مناطق مختلف کرهبهنقل و با توجه  و
 های گوناگون حمل و شیوه .نقل دست یافته است متنوعی برای فعالیت حمل و

علم و فناوری مسیر تکاملی  با پیشرفت هنقل که هر یک نیز به نوبه خود همرا
جایی کاال و اشخاص از مکانی هاند، ضمن ایفای نقشی یکسان به لحاظ جابپیموده

ها سبب  این ویژگی .های خاصی نسبت به یکدیگر دارندبه مکان دیگر، ویژگی
های خاصی توجیه اقتصادی داشته و در جایههریک از آنها برای جابکه اند شده

توان به پنج نقل را می مل وهای ح شیوه،طور کلیه ب .مجموع مکمل یکدیگر باشند
محمودی،  (ای تفکیک کردای، ریلی، آبی، هوایی و لولهنقل جاده  حمل ویشیوه

  قل زمینی مرتبط با این مطالعه ن  تنها به بررسی حمل و،در ادامه).  1375
  .پردازیممی

  
  حمل و نقل زمینی -1-6

  .شودله میای، ریلی و خطوط لونقل جاده نقل زمینی شامل حمل و حمل و
 از این  .است درصد 34 تجاری از طریق زمینی در امریکا سهم کل حمل و نقل

 60 نقل و انتقال زمینی است که یترین شیوهار، حمل بار توسط جاده عمدهدمق
سازمان تجارت جهانی، ( درصد از کل تجارت زمینی را به خود اختصاص داده است

2004(.  
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 مخصوص جاده ی نقلیهیرکیب جاده با وسیلهاز ت: ای جادهحمل و نقل) الف
گیرد ای شکل مینقل جاده  مربوط به این وسایل نقلیه، حمل ویو نیروی محرکه
کار برده است و هنوز هم نقل است که بشر به  ترین شیوه حمل وکه از ابتدایی

  . )1375 ،محمودی (کندنقل جوامع را تامین می ای از نیازهای حمل وسهم عمده
نقل  نقل ریلی بر خالف حمل و با وجود اینکه حمل و:  ریلیحمل و نقل) ب

ای و آبی ریشه در تاریخ جوامع انسانی ندارد و تنها بعد از انقالب صنعتی اروپا جاده
نقل غالب  ای را در نظام حمل وحال حاضر جایگاه ویژه ، اما در استبه وجود آمده

 در  .ر حال توسعه به دست آورده استکشورهای جهان، اعم از توسعه یافته و د
 روسیه، امریکا و کانادا این شیوه حمل و کشورهای وسیعی مانند هندوستان، چین،

  حمل و .شودنقاط مختلف سرزمین آنها محسوب مینقل تار و پود اصلی اتصال 
 و بین کشورهای  بین مناطق داخل کشورکاالنقل ریلی هم برای حمل مسافر و هم 

هایی  در حمل محمولهحمل و نقل ریلی اصلی  اما اهمیت. رود کار میهمجوار به
 نسبتا پایین یهای مشخص با سرعت و ایمنی مطلوب و هزینهاست که ویژگی

،  آنینقل ویژه نقل ریلی نیز حاصل ترکیب عناصر اصلی حمل و  حمل و .دارند
گازوئیل و (ی محرکه ، نیرو)و لکوموتیو قطار(  نقلیهی، وسیله)خط آهن( یعنی راه 

محمودی،  (است) ، واحد نظارت و هدایت ایستگاه( و تاسیسات و مستحدثات ) برق
1375(  .  
نقل  ای دو عنصر اساسی حمل ونقل لوله در حمل و: ای لولهحمل و نقل) ج

 و از طریق آنها معموال مواد مایع شوندمییعنی راه و وسیله نقلیه در هم ادغام 
 تاسیسات و  .شودجا میه در مسیرهای دور و نزدیک جابمانند نفت و گاز

نقل شامل ایستگاهای مراقبت و نگاهداری و  این شیوه حمل و مستحدثات در
های از ویژگی . تقویت فشار حرکت در مبدأ و مقصد در طول مسیر حرکت است

ال محل تولید به محل نقل سهولت و استمرار حرکت و اتص  حمل ویاین شیوه
 نقلیه به سرمایه گذاری ی اما چون احداث راه و وسیله. هاستمحمولهمصرف 

  . کار رودههای ویژه ب در شرایط خاص و برای حمل محمولهباالیی نیاز دارد باید
عضی از مسیرهای ای را برای ب نقل جادههای حمل و برخی از هزینه3جدول 

 های حمل ودی در هزینههای زیادر جدول مزبور تفاوت . دهدافریقایی نشان می
 به 13 دوال برای مثال، مسیر .شودای در مسیرهای عبوری مالحظه مینقل جاده

                                                 
13 douala  
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عالوه ستون ه ب .است 16 به ژوهانسبورگ15ماپوتو سه برابر گرانتر از مسیر 14جامنا
ه ای را در مبداء و مقصد بیان های جاد شاخص کیفیت زیرساخت،سوم این جدول

نقل زمینی و کیفیت  های حمل و ارتباط منفی بین هزینههااین داده.  داردمی
  .داردها را بیان میزیرساخت

  
   کانتیزیی شده برای مسیرهای انتخاب شدهدای برآورنقل جاده های حمل و هزینه:3جدول 

    
)کیلومتر(فاصله  مسیر دالر هر (هزینه  

)کیلومتر  شاخص کیفیت جاده 

18 ایسیگالی-17دارالسالم  1650 3 ½ 
19 باجامبورا-دارالسالم  1750 3 2 
2/4 1900  جامنا-دوال  5/0  

21 اواگادوگو-20لوم  1000 6/2  5/2  
22 نیامی-لوم  1234 6/2  ½ 
24 اکامپاال-23مومباسا  1440 2/3  1 

4/1 561  ژوهانسبورگ-25ماپوتو  3/4  
  ٢٠٠١، لیماو و ونیبل: ماخذ

  
های ، جاده) خاکی عم از آسفالت شده وا( ها  نیز کیلومتر جاده4جدول 

 کیلومتر مربع برای کشورهای با درآمد باال، 100آسفالت شده و خطوط ریلی را در 
 شکاف در کیفیت زیر ،شودمی ه مشاهده کچنان . دهدن نشان مییمتوسط و پای

  .ساختی بین کشورهای فقیر و ثروتمند زیاد است
  
  
  

                                                 
14 dijamena  
15 maputo  
16 johannesburg  
17 Dar-es-salam  
18 lcigali  
19 bujambura  
20 Lome  
21 ouagadougu  
22 Niamey  
23 Mombassa  
24 lcampala  
25 Maputo  
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  )متر مربع از سرزمین کیلو 100ر بمتر کیلو(نقل زمینی   کیفیت زیر ساخت برای حمل و:4جدول 
هاکل جاده منطقه های آسفالت شدهجاده   خطوط ریلی 

7/41  با درآمد باالOECDکشورهای   7/36  ٥/٢  
3/12 کشورهای با درآمد متوسط  5/6  7/5  
7/17 کشورهای با درآمد پایین  4/2  7/5  

7/20 جهان  5/9  9/5  
  2004گزارش تجارت جهانی، : ماخذ

 
دهد که کشورهای های آسفالت شده نشان میای موجود برای جادههداده
های آسفالت شده  جاده، برابر بیشتر از کشورهای فقیر13طور متوسط هثروتمند ب

  . کیلومتر مربع دارند100در هر 
  

   کاربرد یک مدل-7
   معرفی مدل جاذبه-7-1

 در تجارت طور گستردههترین ابزارهایی است که ب یکی از مهم26 جاذبهمدل
بوقیز و  ( رودکار میه ب27جانبه های تجاری دوبین الملل برای توضیح جریان

 و گرانفلد و 2003 30، هوانگ،)2003  29 و آنکتاد،WTO ، 1999، 28همکاران
   ،های تجارت بین المللتحلیل عالوه بر  این مدل .)2003 31ماکسنس،

  توان به کاربردموارد میی این  از جمله .رودکار میهدر موارد دیگر نیز ب
ای، اقتصاد شهری و  ترافیک جاده32،های مربوط به مهاجرت آن در تحلیل

در اقتصاد  . )1999 33هوگان، (اشاره کرد... جغرافیای شهری و علوم اجتماعی و 
 را دارد و چارچوب 34های تجاریامکان برآورد پتانسیل بین الملل این مدل

                                                 
26 Gravity model  
27 Bilateral International Trade   
28 Bougheas et al 
29 UNCTAD  
30 Huang, D  
31 Grunfeld, L and A, Moxnes, A.   
32 Migration  
33 Hogan (1999) 
34 Potential Trade  
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 36 و ترکیبی35های مقطعیل دادهبر مبنای تحلیاقتصادی آن در بیشتر مطالعات 
  . )1999 40 و کلی،2000 39، نیلسون،2003 38، پفافرمایر،2002 37ایجر،(است 

 با استفاده از عواملی که برآورد پتانسیل تجاری بین دو کشور در این مدل
های این عوامل ویژگی . گیردی آن باشند، صورت میتوانند تعیین کنندهمی

های هستند که برای تجارت بین دو کشور شور و موانع و مشوقاقتصادی دو ک
 اشاره کرد که 41توان به متغیرهای مجازیی این متغیرها می از جمله .وجود دارند

عنوان ه کند یا بی را روی پتانسیل تجاری بررسی میتاثیر همگرایی اقتصاد
مشترک، مرز شوند تا به بررسی تاثیر وجود زبان  به مدل اضافه می42نماینده

های تجاری دو جانبه بر جریان... ها و خشکی، زیر ساخت بودن در مشترک محصور
ین شکل، تر  در ساده.)2003 44، کلینرت و باچ،2003 43تیلور و همکاران، (بپردازند

 ی تابعی مستقیم از اندازه،توان با استفاده از مدل جاذبهتجارت بین دو کشور را می
 جغرافیایی بین دو کشور در نظر یتابعی معکوس از فاصله دو کشور و 45اقتصادی

   ).2003 و 2002 و ایجر، 2003 ماکسنس، 2001،46فیدرماک،  (گرفت
ijX = f (GDP i GDP j / Distance ij ) )1                             (             

           
Xجانبه بین کشورهای  مقدار کل تجارت دو i وjکه با لگاریتم گیری از  است 
  .گرددف مدل، به حالت خطی زیر تبدیل میدو طر

Log(X ij )= 0β + 1β log (GDP i GDP j  )+ 2β log(Distance ij )+ ijϕ   )2(  
 

                                                 
35 Cross – Section  
36 Panel Data  
37 Egger  
38 Pfaffermayr  
39 Nilsson  
40 Kelly  
41  Dummy variable  
42  Proxy  
43 Taylor, A et al  
44 Kleinert,J. and Buch, E.  
45  Economic mass  
46  Fidrmuc (2001) 
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  شکل دیگر این مدل .بین هر دو کشور است تاثیرات متقابل حالت فوق بیانگر
 47. ام باشدj ام به کشور iتواند صادرات کشور می

علت  . ام گذاری این مدل را دریافتت نتوان علبا نگاهی به مدل فوق می
نیوتن نیروی  . است 48 نیوتنی به قانون جاذبهنامگذاری شباهت زیاد این مدل
ی بین  جرم دو جسم و تابعی معکوس از فاصلهیجاذبه را تابعی مستقیم از اندازه

  :)2003 و تیلور، 2000 49کریستای، (گیردآنها در نظر می

2
21

D
MM

GF = )3 (                                                                          
   

 اقتصادی کشورها را نشان دهد، متغیر یتواند اندازهبهترین متغیری که می
 در مطالعات مختلف از متغیرهای ، البته. است) GDP(تولید ناخالص داخلی 

 و 2003 ،، تیلور1999 50ری،ن (شودمینیز استفاده  GNP  سرانه ودیگری چون
ی جذب و تولید توانایی کشور برابا افزایش تولید ناخالص داخلی،  ). 2003هوانگ، 

برای تجارت بین دو کشور بیشتر  یعنی عرضه و تقاضا شود؛محصوالت بیشتر می
های تجاری جریان  تولید ناخالص داخلی تأثیر مثبتی بر، دیگریشود، به عبارتمی

   ).1376رحمانی،  (دو جانبه دارد
قل در ن های حمل و هزینهییندهعنوان نماه جغرافیایی که بیتاثیر فاصله

، ایجر، 1999بوقیر و همکاران،  ( منفی است،شودمدل جاذبه در نظر گرفته می
های توانند بر جریان  عوامل زیادی وجود دارند که می51).2000 و وی، 2000

ت فرهنگی بین  برای مثال زبان مشترک که شباه .تجاری دو جانبه اثر گذار باشند
 که در بسیاری   عامل دیگر داشتن مرز مشترک است.نمایددو کشور را مشخص می

 ه جغرافیایی بی تجارت بین الملل همچون فاصلهیاز مطالعات تجربی در زمینه
 و 2003آنکتاد،  (شود گرفته مینقل در نظر های حمل وعنوان نماینده برای هزینه

                                                 
47  Log(x ij )= 0β  + 1β log(gdp i )+ 2β log(gdp j ) + 3β log(distance ij ) + ijϕ   

      . استj به کشور i کشور صادرات ازXن حالت يکه در ا
48  Newton's Gravity Law 
49  Christie  
50  Neary  

:عالوه بر ماخذ مذکور منابع زير نيز در اين باره است  51   
Wei (2000), Weinhold ( 2000), Fidrmuc (2001) Moxnes (2003), Taylor (2003), 
Huang (2003) and Neary (1999)  
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 عامل  .ها خواهیم پرداخت ادامه به اهمیت این متغیر که در)2001لیماو و نیبل، 
کاربردهای  های تجارت دو جانبه اثر گذار است وبسیار مهم دیگری که در جریان

های جاذبه دارد، همگرایی اقتصادی و عضویت در یک بلوک تجاری فراوانی در مدل
متغیر مجازی تعریف کرد یک توان ایی می نشان دادن تاثیر این همگربرای . است

این صورت   و در غیر1که وقتی دو کشور عضو یک بلوک تجاری باشند، ارزش 
ارچوب یک بلوک تجاری  در چچون  کهرودانتظار می.  ارزش صفر اختیار کند

 یابند، روابط تجاری گسترشمی یا کاهش ای حذفای و غیر تعرفهموانع تعرفه
 و 2003ماکسنس، (  مثبت باشد مجازی ضریب این متغیریجهیابد و در نتمی 

  .)2001فیدرماک، 
  

   های جاذبه مدلی تاریخچه-7-2
 معرفی شد و سپس توسط 1962 در سال 52های جاذبه توسط تینبرگنمدل

  59. توسعه یافت58 و وبلوت 57سیسترمنو  56، پولیانیر55، پویونن54، آتیکن53،الینمن
توانند جریان تجاری ه عنوان ابزار اساسی که می ب از مدهای جاذبه)1991 (مایس

طور همزمان هطرف تجاری ب بین دو کشور را با متغیرهای توضیحی هر جفت کشور
  . توضیح دهند، نام برده است

  
  سی متغیرهایی مختلف در مدل جاذبه  برر-7-3
   جغرافیاییی فاصله-7-3-1

ذبه انجام پذیرفته است، از های جادر تمامی مطالعاتی که با استفاده از مدل
ای که عنوان نمایندههب) به کیلومتر یا مایل( جغرافیایی بین دو کشور یمتغیر فاصله
، بوقیز و 1997 60بویسو، (برندمینقل است، نام  های حمل وی هزینهدر برگیرنده

                                                 
52  Tinbergen 
53  Linneman  
54  Aitken  
55  Poyhonen 
56  Pulliainer 
57 Systermanns  
58  Bluet  

  )١٩٩٩(گران يو د  و هاگن)١٣٧٠(سيک ما. ر: مراجعه شود بهشتري بیهبرای مطالع 59
60  Boisso  
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 در تمامی مطالعات انجام شده ضریب فاصله  .)2003 61 و فروید،1999همکاران، 
 ، جغرافیایی بین دو کشور افزایش یابدیوده و بیانگر اینست که هرچه فاصلهمنفی ب

 انتقال کاال ها و مدت نقل و، زیرا هزینهیابدجم روابط تجاری بین آنها کاهش میح
  .62یابدافزایش می

الملل خصوص در تجارت بینهبا مطرح شدن اینترنت و نقش آن در اقتصاد و ب
رفت که نقش فاصله در ها، این گمان میو حذف نظارتو نیز آزاد سازی بازارها 

ای از محققان در صدد بررسی  از این رو عده. تجارت بین الملل از بین رفته است
نقل و تجارت بین کشورها بر  های حمل وی جغرافیایی در هزینهمجدد نقش فاصله
ی نقش  که در بررساست) 2000(63 و فروید، آنان وین هولدیآمدند و از جمله

ها را کاهش  چند اینترنت هزینه که هراندها نشان دادهاینترنت در کاهش هزینه
 اما مقدار ضریب فاصله بدون تغییر باقی مانده است و همچنان در تجارت ،دهدمی

 در نیز) 2004( 64 پوجوال،عالوهه  ب .بین الملل از اهمیت خاصی برخوردار است
   بر ICTالعات تجربی به بررسی اثرات  مطکند کههای خود تاکید میبررسی
توان نقش فاصله را بنابراین، وجود ندارد و نمی.  اند نپرداخته جغرافیایییفاصله

 ماند این است که آیا ضریب فاصله واقعاً اما سؤالی که باقی می. اهمیت پنداشتبی
 نام ی فاصلهمعماعنوان ه بموضوعنقل دارد یا نه از این  های حمل و هزینهداللت بر

  . اقتصاددانان تجارت بین الملل استیله هنوز مورد مناقشه، این مساالبته . برندمی
نقل که در متغیر فاصله نهفته  های حمل ویکن انتظار داریم که در آینده هزینهل

  .را از فاصله جغرافیایی جدا سازد  به تدریج خود،است
  

  نقل    متغیر تسهیل حمل و-7-3-2
ای به هدف ما هیل حمل و نقل، مدل سنتی جاذبه را تا اندازهغیر تسمت

   واقع با اضافه کردن این متغیر اقدام به مقیاس سازی  در. نمایدنزدیکتر می
 برای انجام این کار متغیرهای ساختاری مدل ). 1999بوقیر و همکاران،  (ایمنموده

                                                 
61 Freund  

  :ر رجوع شودي زیهتر به مقاليق دقیهبرای مطالع 62
Kleinert, J. and Buch E.;“The Distance Puzzle: on the Interpretation of the 
Distance Coefficient in Gravity Equation,” Keil Working Paper NO. 1159, 2000 
63 Weinhold, D. and Freund, C  
64 Pohjola, M.  
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 شوندمتغیر فاصله میو جایگزین  جغرافیایی بین دو کشور تقسیم یرا بر فاصله
   ).1999باوست و همکاران، (

 جغرافیایی بیانگر این نکته یهم بیان شد ضریب منفی فاصله ه پیشتر کچنان
های حمل و نقل نیز بیشتر له بین دو کشور بیشتر شود، هزینهچه فاص است که هر

های  جادهیاز قبیل طول شبکه( حال چنانچه متغیرهای زیرساختی . شودمی
 جغرافیایی بین دو کشور یرا بر فاصله) یا خطوط ریلیها فالت شده، بزرگراهآس

زیرا که اساساَ وجود   که ضریب برآورد شده مثبت باشد؛ انتظار داریم،تقسیم کنیم
کند نقلی به هم پیوسته و کارا دوری جغرافیایی را کم اهمیت می های حمل وشبکه

در  . ا و یا مناطق مختلف تسهیل شودشود که حمل و نقل بین کشورهو باعث می
شود  این نکته باشد که آنچه موجب میتواند بیانگرواقع، این متغیر تا حدودی می

های به هم پیوسته و کارا  وجود زیرساخت،تر شودی جغرافیایی کم اهمیتفاصله
توان به وجود این متغیر و درک بیشتری از آن می برای پی بردن به اهمیت  .است

شود که  پروژه در یک نگاه داخلی باعث میاین  .توجه کرد  مشهد-  بافقیوژهپر
  . کیلومتر کمتر شود812 شهرهای کرمان، بندر عباس و سیرجان از مشهد یفاصله

 کشورهای آسیای میانه یشود که فاصلهای، این پروژه باعث میدر یک نگاه منطقه
  حمل وی وجود شبکه، در واقع. ودتر ش کیلومتر نزدیک800تا بندر عباس حدود 

متغیر هم تاییدی بر وجود این   .نمایدتر میقل پیوسته نقش فاصله را کم اهمیتن
 نقلی با یک دید های حمل و بیانگر این است که باید به شبکه واین مطلب است

  .ای و جهانی نگریسته شودمنطقه
  

   مرز مشترک -7-3-3
ه عنوان ت که از آن در کارهای تجربی بوجود مرز مشترک متغیر دیگری اس

  کار هب های مرتبط با آن نقل و هزینه وضعیت حمل وی در برگیرندهنماینده
  :   دالیل آن نیز به شرح زیر است.)2003تیلور،  (رودمی
تر و از های حمل و نقل یکپارچهشورهای همسایه معموال دارای شبکهک) 1

، کاال (رخوردار هستند که میزان انتقالهمبستگی بیشتری نسبت به یکدیگر ب
  . دهدی دیگر کاهش می نقلیهی نقلیه به وسیلهیرا از یک وسیله...) و  مسافر

اساسا ) صورت نداشتن مشکالت سیاسی با یکدیگر در(کشورهای همسایه ) 2
 تری با یکدیگر هستند کهگمرکی و ترانزیتی بیشتر و هماهنگدارای توافقات 
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لیماو و  (های بیمه را نیز کاهش خواهد داد و بارگیری و هزینهزمان ترانزیت
 . )2001ونیبلز، 

از داشتن مرز مشترک بین کشورها به ) WTO )1999، به دالیل گفته شده
در مورد تجارت بین ایالتی ) 1995( 66 مک الم .برد نام می65هم مرزی عنوان تاثیر

 برابر بیشتر از تجارت 20در کانادا در کانادا نشان داده است که تجارت بین ایالتی 
 ، البته .)2003و آنکاد،  WTO (بین این ایاالت و ایاالت متحده امریکا بوده است

ی که با ی اکو کشورهایدر منطقه . شوداکو نیز میاین نکته شامل کشورهای عضو 
االهی،  (شوندی تجاری یکدیگر محسوب می شریکان عمده،یکدیگر هم مرزند

1384.(    
  

   بودن یا محصور در خشکی ساحلی-7-3-4
 متغیرهای از جملههای ساحلی بودن شکی یا جزء کشورمحصور بودن در خ

های مرتبط با آن  نقل و هزینه وضعیت حمل ویمجازی هستند که در برگیرنده
  . در مورد آنها بحث شده است5 و 4های  در قسمت .است

  
  نقل  کل زمان حمل و-7-3-5

سزایی ه از اهمیت بATT(67( شود نقل میصرف حمل وکل زمانی که 
ی این زمان  برای تعیین شاخصی که بتواند در برگیرنده،معموال . برخوردار است

 بدین ترتیب که هر کشوری  .گیرند را مد نظر می68نقلی های حمل وباشد، گره
ز یک ا که هر) نقل گره حمل و( نقل پر اهمیت دارد تعداد مشخصی نقاط حمل و

 زمان نقل و انتقال بین  . کل کشور دارندGDPاین نقاط نیز سهمی مشخص در 
متغیر  ، از این رو .شود تعیین میزمان انتظار در مرزهاو این نقاط برابر با زمان سفر 

 عددی آن ی محاسبهی نحوه .شاخص بسیار مهمی استکل زمان و حمل و نقل 
 2 دارای A فرض کنید که کشور : )ر کشو2با فرض وجود (  نیز به شرح زیر است

 1Βنقلی  دو گره حمل ودارای  نیز B و کشور  است2A و1Αنقل ه حمل وگر
 و A  برای کشور2a و1a برابر با GDPو سهم هر کدام از این نقاط در است  2Βو

                                                 
65  Border Effect  
66  Mecallum  
67 Aggregate Transport Time 
68 Transport Nodes  
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1b2 وb برای کشور Bجایی از ه در حالی که زمان جاب . استA به B به ترتیب 
11 ΒΑ ,T)  1برای کاالهای حمل شده ازΑ 1بهΒ(،

21 ΒΑ ,T ،
12 ΒΑ ,T و 

22,ΒΑT است  .
به صورت زیر قابل محاسبه  B به Aاز ) جاییهجاب( نقل  کل زمان حمل و،بنابراین

  :)2000کریستای، (است 
)4(2b

21 ΒΑ ,T1a + 1b
12 ΒΑ ,T 2a + 2b

22,ΒΑT 2a +1b
11 ΒΑ ,T1a =ATT(A,B)   

  
 نسبت -7-3-6

fob
cif   

یکی دیگر از متغیرها نسبت 
fob
cif های این نسبت از داده.  استIMF 

 کشورهای شریک  مقادیر واردات از،برای کشورهای وارد کننده . شوداستخراج می
 ی و برای کشورهای صادر کننده استcif( 69 (ی، بیمه و هزینهتجاری که شامل بار

  وارداتیگردد که هزینهرا شامل می) fob( کشتی ی روی عرشهمقدار تحویل
در بنادر صادر کننده را های داد و ستد باری مرزی ها را در مکان نرخیهمه و است

 نقل را در های حمل واین نسبت یک معیاری است که هزینه  .شودمتحمل می
 ن نرخ با زیر  به دالیل زیر ای .)2004 70فوجیمورا، (گیردتجارت در بر می

 عالوه بر  ،نمایندهعنوان ه توان ب نقل مرتبط است و میهای حمل وساخت
 نقل را نیز در بر های حمل وعنوان معیاری که زیر ساختهنقل ب های حمل وهزینه

  : کار رودهگیرد، بمی
های ، ریلی و مخابراتی ارتباط زیادی با زیر ساختایهای جاده زیر ساخت) 1

  . بندری دارند
 کل زمان ترانزیت است و هنگامی که ی بخش بیمه منعکس کننده) 2

 کل زمان ترانزیت تابعی از سطح ،شودزیت بین دو کشور متفاوت انجام میتران
  . )2001لیماو و ونیبلز، ( است های شریکان تجاری و خود کشورزیرساخت

 
  

                                                 
69  c.i.f: cost – insurance – freight   
    f.o.b: free on board  
70  Fujimura  
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    71 متغیرهای زیرساختی-7-3-7
های آسفالت ی جادهطول شبکه.  ی یکی دیگر متغیرهاستمتغیر زیر ساخت

و آنکتاد،  WTO (استزیر ساختی  متغیرهای  مصادیق یکی از بهترین72شده
 و آنکتاد، WTO (هاو بزرگراه) 2001لیماو و ونیبلز،  ( ریلییطول شبکه . )2003
تاد،  و آنکWTO ( هر نفری و نیز تعداد خطوط تلفن سرانه)1999 و باوست، 2003
شوند که در ء دیگر متغیرهای ساختاری محسوب می نیز جز)2000 و وی، 2003

  .  نقل هستند وضعیت حمل ویبر گیرنده
  

   مروری بر مطالعات انجام شده-7-4
با استفاده از مدل جاذبه  2003 سال درآنکتاد همکاری با WTOای را مطالعه

  . است پرداختهال توسعه پتانسیل تجاری بین کشورهای در حیبه جهت محاسبه
 ،های تجاری بین این کشورهابرای بررسی عوامل موثر بر پتانسیلدر این تحقیق 

، عوامل فرهنگی تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت زیادی از قبیل یمتغیرها
 نقل های حمل وها و هزینه زیر ساختیو متغیرهای در برگیرنده) زمان مشترک(
، خطوط تلفن سرانه و متغیر مجازی تجارت رز مشترک، مهای آسفالتیجاده(

  .  رفته استکاره ب) یترانزیت
  مدل حذف  تعداد زیادی از این متغیرها به دلیل وجود همبستگی با یکدیگر از

در   R2 = 062/0را با   مدل زیر،های ترکیبیاند و در نهایت با استفاده از دادهشده
  .تخمین زده شده است  درصد95سطح 

jijiij DenslogDenslogylogylogXlog 0/110/391/041/549/01 ++++−=

iiiij LangdivlogLiteracylogFDIlogConflictlog 0/250/850/270/07 +++−

+−+−+ ijijijij TraifflogBorderDlogTelelog 0/210/91/010/11
ijijCul ϕ+1/18  )5(                                                                                   

 
  ) ijBorder(و داشتن مرز مشترک) ijD( یی جغرافیایاین مدل از فاصله

  های مرتبط با آن را بر  نقل و هزینه که وضعیت حمل واینمایندهعنوان ه ب

                                                 
71  Infrastructure Variables 
72  Paved Road Network  



  ٨٤، زمستان ٤، شماره٢فصلنامه بررسيهاي اقتصادي، دوره                                                   

  

 

156 

   متغیرها، مقدار ضرایب  .نمایدند استفاده میکهای تجاری مشخص میپتانسیل
مرز  متغیر در این مدل . است+ 9/5 و -51/1رفت به ترتیب طور که انتظار میهمان

 در این مطالعه از متغیرهای . کار نرفته استه ب،مشترک به همان دلیل ذکر شده
Paved Road و Transit Tradeعلت وجود خود همبستگی در مدل ه ب

 از خطوط 73اساس مطالعات رازین  از جایگزین آن براز این رو، . استفاده نشده است
  و درصد را اختیار کرده است11/0شده که مقدار استفاده  ) ijTele( تلفن سرانه

و آنکتاد،  WTO( های ارتباطی بر جریان تجاری است بیانگر اثر مثبت زیرساخت
 j  ام به کشورi کار رفته در مدل شامل صادرات از کشوره سایر متغیرهای ب ).2003

تراکم جمعیت در  ،)jYو iYرتیببه ت (j و i ، تولید ناخالص داخلی کشور)ijX( ام
، )iLiteracy (i ، نرخ سواد در کشور)jDensو iDens به ترتیب (j  وi کشور

، تفاوت زبان )i ) iFDI سرمایه گذاری مستقیم خارجی در کشوریموجودی سرانه
و فرهنگ ) ijTraiff( ، معیار ورود به بازار دو جانبه)i) iLangdiv در کشور
  .است) ijCul( مشترک

های لیمĤو از  توسط دو اقتصاددان بنام2001 دیگری در سالیمطالعه
) 2001لیماو و ونیبلز،  ( علوم اقتصادی لندنی از دانشکدهونیبلزدانشگاه کلمبیا و 

 نقل و های حمل وهای و زیر ساختانجام شد که در آن به بررسی اثرات هزینه
این تحقیق در   . کشور بر جریان تجاری بین آنها پرداختند103 موقعیت جغرافیایی

قل ن های حمل ور بر هزینهسه بخش با کمک مدل جاذبه ابتدا به بررسی عوامل موث
  مربوط بههایهای کشتیرانی و دادهی آن با استفاده از دادهو تخمین معادله

fob
cif 

نقل  های حمل و هزینهها دردر بخش دوم به نقش زیر ساخت . پردازندمی
 حجم تجاری بررسی مخصوصا در کشورهای محصور در خشکی و اثرات آن را بر

  نقل به شرح زیر های حمل ولیل تجارت و هزینهبه تحنمایند و در نهایت می
نقل و حجم تجارت را مرتبط با موقعیت  های حمل وآنها هزینه: پردازندمی

جرایی و ساختار ، موانع اداری و ا نقلهای حمل وجغرافیایی کشورها، زیر ساخت
  . دانندصنعت کشتیرانی می

                                                 
73  Razin  
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نقل و حجم  ای حمل وهها بر هزینه به اثر زیرساختتحقیق نتایج یعمده
 ی در جدول زیر آمده است که تمامی تغییرات از سطح میانه. تجارت اشاره دارد

 . شودها تحلیل میزیر ساخت
  

  های تجارت و حجم تجارتها بر هزینه پیش بینی اثرات زیر ساخت:5جدول 
های کشتیرانیداده   

fob
cif  جاذبه  نسبت

های صدک
 زیرساختی

 های حمل وهزنیه
)دالر امریکا(نقل   

معادل تغییر 
فاصله 

دریایی 
(km) 

معادل تغییر 
 یدر فاصله

 (km)زمینی 

 نسبت

fob
cif  

 معادل تغییر
(km) 

درصد تغییر 
حجم  در

 تجارت

معادل 
تغییر 
(km) 

th25 4638 3989-  481-  11/1  2358-  68+%  2005-  
28/1 0 0 5980 میانه  0 0 0 
th75 6604 3466+  419+  40/1  2016+  28%-  1627 

  تحقیقنتایج : ماخذ
  

نقل از وضعیت خوبی برخوردار  آید، اگر حمل و میچنانچه از نتایج فوق بر
های باالتر و پنجمی برود، هزینه  خود به صدک هفتادینباشد یعنی از سطح میانه

 کیلومتر به 3466 معادل دهد،های کشتیرانی نشان میطور که دادهروند همانمی
با استفاده از  . شودومتردر سفر زمینی تغییر ایجاد می کیل419سفر دریایی و یا 

نسبت 
fob
cif میزان اثر این  . در فاصله است  کیلومتر تغییر2016، این تغییر معادل

  . باشد کیلومتر فاصله اضافی می1627ادل تغییر بر حجم تجاری مع
 جریانات نقل و حجم تجاری به تخمین کشش های حمل واط هزینه ارتببرای

  : نقل پرداختند و نتایج زیر حاصل شده است های حمل وتجاری با توجه به هزینه
  

  نقل و حجم تجاری های حمل و هزینه:6جدول 
نقل های حمل وهزینه  تغیر در حجم تجاری از مقدار میانه 

53+ %  11/1 ( th ( صدک 25   
42+ %  14/1  

)میانه (28/1 0  
45 %-  56/1  
66 %-  82/1 ( th ( صدک 75   

  تحقیقنتایج : ماخذ 
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از  (نقل  های حمل و برابر کردن هزینه2آید با  میچنانچه از نتایج فوق بر
  . یابد کاهش میدرصد 45حجم تجارت به ) یانهم مقدار

نقل در حدود  های حمل ودهند که هزینهدر بخش سوم این مطالعه نشان می
ر برای کشورهای محصور ت پاییندرصد 60 و حجم تجاری در حدود  باالتردرصد 50

 .باشدهای ضعیف میباشد که علت اینهم به دلیل وجود زیر ساختدر خشکی می
  با استفاده از مدل 1999 و همکارانش در سال  دیگری توسط بوقیزی مطالعه 

های ها و زیر ساختال بررسی اثرات هزینه آنها به دنب .جاذبه انجام شده است
اند و برای نشان دادن آن از متغیرهای  نقل بر جریان تجارت بودهمرتبط با حمل و

های  و موجودی سرمایه74ها بزرگراهی، طول شبکهی جغرافیایی بین دو کشورفاصله
 ی را بر فاصله مذکوردو متغیر هرهمچنین آنها  . اند بهره گرفتنه75عمومی

  ورت متغیرهای مجزا وارد مدل جغرافیایی بین دو کشور تقسیم کرده و به ص
 ساله و برای دو مجموعه داده از کشورهای توسعه 5 ی آنها برای یک دوره .اندکرده

های مقطعی با  با استفاده از داده) نه کشورباشور و دیگری  شش کبایکی (یافته 
  . های زیر را تخمین زدند  مدلSUR76روش

 ijt,ijt,jt,i0t,ij Dlog)GGlog(YlogYlogXlog 4321 ΒΒΒΒΒ ++++= )1(  

ijt,ijt,jt,i0t,ij Dlog)MMlog(YlogYlogXlog 4421 ΒΒΒΒΒ ++++= )2( 
logBBXlog 0ij 1+= )DGGlog(BYlogBY ijijji 43 ++              )3(  

)DMMlog(BYlogBYlogBBXlog ijijji0ij 421 +++= )4(             
 

های نقل تابعی معکوس از سطح زیر ساخت های حمل وهزینه در این تحقیق
های  بین زیر ساختقیق نشان داد کهنتایج تح.  شده استی فرض نقل حمل و
 به صورت زیر  مذکورنتایج . ای مثبت وجود داردرابطه نقل و تجارت حمل و

  :خالصه شده است
  
  
  
  

                                                 
74  Length of motorway network (M) 
75  Stocks of Public Capital (G) 
76  Seemingly Unrelated Regression 
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  4تا  1های  نتایج مدل:7جدول 
  کشور9برای   کشور6برای 

4معادله  3معادله   2معادله   1معادله   4معادله   3معادله   2معادله   1معادله    
 متغیر

   81/12     08/7  tijLGG ,  

  18/0     21/0   tijLMM ,  

  30/0-  52/0-    78/0-  78/0-  ijLDIST  

 96/1     62/4    )( ijij DGGL  

089/0     3/0     )( ijij DMML  

75/0   85/0  85/0  80/0  85/0  79/0  92/0  2R  
  نتایج تحقیق : ماخذ
  . و تاثیر وجود مرز مشترک به جهت رعایت اختصار ذکر نشده استGDPمقادیر : توجه
  

 .  جغرافیایی میان کشورها منفی استی ضریب فاصله،رفت میچنانچه انتظار
های حمل  هزینه،یشتر باشدجغرافیایی ب یبیانگر این است که هرچه فاصلهاین امر 

میزان ضرایب متغیرهای   .و اثرش بر جریان تجارت منفی است نقل باالتر و
های تجارت میزان جریان ها برزیرساختی مثبت است و بیانگر اثر مثبت زیر ساخت

  .است
  

  ها و روش تخمین تعیین مدل، داده-7-5
 یه بیانگر اندازهک سرانه  GDP پژوهش جاری، در تعیین مدل از متغیر در

 ءطور سنتی جزه جغرافیایی که بیمتغیر فاصله اقتصادی کشورهاست و نیز از
 استفاده است، نقل های حمل وی هزینهتوضیح دهنده متغیر ثابت این مدل و

   های ریلی ویرهای زیرساختی از قبیل طول شبکه از متغ،عالوههب . ایمنموده
که بیانگر (وجود مرز مشترک بین هر دو کشور  یر متغیر تسهیل و از متغ،ایجاده

 نقلی بر تجارت های حمل و نشان دادن تاثیر زیرساختبرای، )تاثیر هم مرزی است
و  ATTاز متغیرهای  . ایمبهره بردهاست، 

fob
cif   به دلیل عدم وجود آمارهای

با مطابق که ر داریم  انتظا، بدین ترتیب .مرتبط با آنها استفاده نشده است
 یتولید سرانه  عالئم ضرایب متغیرهای زیرساختی و،توضیحات تئوریکی داده شده

  . جغرافیایی نیز منفی باشدیمثبت و ضریب فاصله
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  :های زیر مورد توجه بوده است مدلبا توجه به مطالب یاد شده،
  Log(X ij )= 0β  + 1β log(gdpp i gdpp j ) + 2β log(distance ij ) 
+ ijji )roadroadlog( εβ +3 )5                                                       (  
Log(X ij )= 0β  + 1β log(gdpp i gdpp j ) + 2β log(distance ij ) 
+ ijji )railraillog( εβ +3 )6                                                           (  
Log(X ij )= 0β + 1β log(gdpp i gdpp j ) + 2β log ( ji roadroad  
distance ij  ) + ijε  )7(                                                                               
 Log(X ij )= 0β + 1β log(gdpp i gdpp j  ) + 2β log ( jirailrail  
distance ij ) + ijε  )8                  (                                                      
 log)dislog()gdppgdpplog()X(Log ij0ij 321 β+β+β+β= ji  

ijijji arearailrail ε+)( )9                                                             (  
  

 زمانی پنج ساله یمدل مذکور بر اساس اطالعات و آمار موجود که دوره
ها از   داده.شود، تعیین شده است و نه کشور عضو اکو را شامل می1998 -2002

 دست آوردن آمارهای مرتبط با هطوری که برای ب همنابع متفاوتی تهیه شده است ب
GDP  از سرانه IMF 77 و WDI 78 جغرافیایی بین هر دو یو آمارهای فاصله 

آمارهای جریان تجاری  .  است شده استفادهindo79 کشور از سایت الکترونیکی
 unstats81 و ecosecretariat80 هایسایت  وIMF از نیزیک از کشورها بین هر

  و سایت الکترونیکیWDIنقلی نیز از  های حمل وو اطالعات مرتبط با زیرساخت
worldbank 82 بر اساس رویکرد  . اندگردآوری گشتهPooling Data)  به سه

به برآورد در پنج مقطع زمانی Pooled )  و Fixed, Random Effectsروش
  .ایممدل پرداخته

یک از متغیرهای   تاثیر هر8جدول  . اند خالصه شده10 تا8نتایج در جداول 
  ن  ام نشاj ام به کشور iهای فوق را بر جریان صادراتی از کشور توضیحی مدل

                                                 
77  International Financial Statistic 
78 World Development Indicators 
79 www.indo.com/distance 
80 www.ecosecretariat.org 
81 www.unstats.un.org/unsd/comtrade 
82 www.worldbank.org/data 
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   72توانند  که حداکثر میاستین جدول شامل نه کشور عضو اکو ا  .دهدمی
 ). صادرات و واردات( جانبه در هر سال با یکدیگر داشته باشند ای دوی مبادلهرابطه

  .خواهیم داشت) 1998-2002( مقطع زمانی5 مشاهده در 360 جمعا ،بدین ترتیب
یحی بر جریان تجاری ایران با  صرفا تاثیر هر یک از متغیرهای توض9جدول 

 با هر یک از  ایران در هر مقطع زمانی .دهدسایر کشورهای عضو اکو را نشان می
داشته باشد که ) واردات+ صادرات( تجاری ی رابطه8تواند کشورهای عضو اکو می

خواهیم ) مشاهده40( تجاریی رابطه40 ، مقطع زمانی مورد بررسی5در نهایت در 
 در جداول  آن نیز به دلیل معنی دار نبودن متغیرهای توضیحی3یه معادل .داشت

 نتایج تجارت ایران را 9 نیز همانند جدول10 جدول  . گزارش نشده است10 و 9
 خطوط یدهد با این تفاوت که طول شبکهبا سایر کشورهای عضو اکو نشان می

  .ایم را بر مساحت آن کشور تقسیم کردهریلی هر کشور
  
، )و ای اکتجارت درون منطقه -j به کشورiصادرات از کشور( ijLXبرای دل جاذبه م:8جدول

  360: تعداد مشاهدات
Fixed effects 

4معادله   
Fixed effects 

3معادله   
Fixed effects 

2معادله   
Fixed effects 

1معادله   متغیرهای مستقل 
97/0  

)60/9(  
04/1  

)43/12(  
31/1  

)06/10(  
24/1  

)38/12(  ijLGDPP  

  87/0-  
)20/5-(  

91/0-  
)5/5-(  ijLDIST  

   29/0  
)34/4(  ijLROAD  

  11/0  
)28/1(   ijLRAIL  

 38/0  
)83/5(    ijLRODI  

28/0  
)54/3(     ijLRADI  

89/0  
)62/5(  

78/0  
)11/5(  

43/0  
)24/2(  

38/0  
)02/2(  ijBORDER  

56/0  60/0  59/0  60/0  2R  
06/2  95/1  07/2  98/1  DW  

  نتایج تحقیق: ماخذ
  .های افغانستان منظور نشده است دادهاست و داخل پرانتز tمقادیر : توجه

  
1  
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  40: ، تعداد مشاهدات)تجارت ایران با کشورهای اکو(ijLX  برایدل جاذبه م:9جدول
 Random

seffect 
 2معادله 

 Random
seffect 

  1معادله 

Fixed 
seffect 

 4معادله 

Fixed 
seffect 

 1معادله 

Fixed 
effects 
1معادله   

متغیرهای 
 مستقل

46/0  
)4/4(  

7/0  
)7/6(  

39/0  
)73/2(  

49/0  
)7/4(  

76/0  
)36/9(  ijLGDPP  

1/1-  
)7/7-(  

33/1-  
)4/5-(   13/1-  

)2/8-(  
3/1-  

)18/7-(  ijLDIST  

 24/0  
)54/2(    16/0  

)2/2(  ijLROAD  

36/0  
)01/5(    36/0  

)01/5(   ijLRAIL  

  36/0  
)5/3(    ijLRADI  

  21/0  
)23/1(    ijBORDER

 
87/0  82/0  85/0  92/0  97/0  2R  
1/2  2/2  2 35/2  41/2  DW  

  نتایج تحقیق: ماخذ
  .های افغانستان استبدون داده وصورت وزنی محاسبات به.   داخل پرانتز استtمقادیر : توجه

  
  40=، تعداد مشاهدات)تجارت ایران با کشورهای اکو(ijLX برایدل جاذبه م:10جدول
4معادله  2معادله   1معادله   4معادله    متغیرهای مستقل 

49/0  
)56/3(  

58/0  
)7/5(  

7/0  
)48/9(  

45/0  
)16/3(  ijLGDPP  

 09/1-  
)6/7-(  

28/1-  
)75/6-(   ijLDIST  

  16/0  
)1/2(   ijLROAD  

 28/0  
)9/3(    ijLRAIL  

35/0  
)38/2(    36/0  

)5/3(  ijLRADI  

17/0  
)02/1(    21/0  

)23/1(  ijBORDER  

85/0  93/0  7/9  77/0  2R  
81/1  87/1  1/2  86/1  DW  

  نتایج تحقیق: ماخذ
  .های افغانستان استبدون دادهو  صورت وزنیمحاسبات به.   داخل پرانتز استtمقادیر :  توجه
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 = ، تعداد مشاهدات)تجارت ایران با کشورهای اکو(ijLXمتغیر وابستهبرای  مدل جاذبه: 11جدول
40  

Random effect 
5معادله   

Fixed effect 
5معادله   

Pooled 
5معادله   Regressors 

81/0  
)76/8(  

76/0  
)54/8(  

79/0  
)85/8(  ijLGDPP  

78/0-  
)3/4(  

78/0-  
)74/4-(  

78/0-  
)57/4(  ijLDIST  

18/0  
)44/2(  

2/0  
)95/2(  

19/0  
)70/2(  ijLRAAR  

79/0  85/0  81/0  2R  
90/1  59/2  13/2  DW  

     . منظور نشده استهای افغانستان دادهو داخل پرانتز tمقادیر : توجه    
  

 مثبت و بیانگر ،رفتطور که انتظار میهمان سرانه ، GDP ضریب تاثیر
 توانایی کشور برای جذب و تولیده با افزایش تولید ناخالص داخلی آنست ک

برای تجارت بین دو کشور بیشتر یعنی عرضه و تقاضا  شود؛ میمحصوالت، بیشتر
های تجاری دو جریان  تولید ناخالص داخلی تأثیر مثبتی بر،شود، به عبارت دیگرمی

ابط  حجم رو، جغرافیایی بین دو کشور افزایش یابدیهر چه فاصله . جانبه دارد
 نقل کاال ها و مدت حمل ورا هزینه زییابد؛تجاری بین آن دو کشور کاهش می

  . منفی استانتظارات تئوریک، بنا به ضریب این متغیر از این رو، . یابدافزایش می
برای این مطالعه  در . است مثبت ،عات تجربیسایر مطال ، مانندداشتن مرز مشترک

عالوه بر وجود  ، ایرانهای حمل و نقلی اکو بر تجارتکمی کردن تاثیر زیرساخت
های  طول شبکه، یعنی از سه متغیر زیرساختی دیگر، جغرافیایییمتغیر فاصله
  ی ریلی و تقسیم طول شبکه (تسهیل  و متغیرهای آسفالت شدهریلی و جاده

 که تاثیر این متغیرها نیز مثبت ایماستفاده کرده)  جغرافیایییای بر فاصلهجاده
های  وجود زیرساختبنابراین،.  ندکیما را تایید م هاهای تئوریک و پیش بینیاست

شود، ه مالحظه می چنان ک. شوندلی باعث ارتقاء و تسهیل تجارت مینق حمل و
.  است ای عالیمی مطابق انتظارات تئوریک ضرایب معادالت معنی دار و داریکلیه

گی باالی این  حاکی از قدرت توضیح دهند است و7/0-9/0باالیی  مقدار 2Rضریب
  .مدل است
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   نتیجه گیری-8
 های حمل وها و هزینهدر این مقاله در جستجوی بررسی تاثیرات زیرساخت

ای این کشورها با ایران و اکو بر جریان تجاری درون منطقهنقلی کشورهای عض
   ،این تحلیل ناگزیر بر مبنای چارچوبی ساده شده شکل گرفته است . ایمبوده

 برای مثال،  .ایم مباحث دیگری را مورد توجه قرار دهیم قادر نبودهکه ماطوریهب
شود، در این ها بین دو شریک تجاری تقسیم می زیرساختیاینکه چگونه هزینه

این مبحث از این جهت اهمیت دارد که چون  . مطالعه نادیده گرفته شده است
دیده شوند و از آنجا که  83عنوان کاالی عمومی بین المللیهتوانند با میهزیرساخت

 ،کندا هم برای کشورهای دیگر سرریز میسرمایه گذاری توسط یک کشور منافعی ر
 چارچوب ایستای  است، ساده سازی دیگری که انجام شده .نمایداهمیت پیدا می

 ما تنها قادر به مشخص کردن منافع حاصل از این رو،  .انتخاب شده دو کشور است
ها هستیم؛ در حالی که منافع حاصل از بهبود و اختاز موجودی جاری زیرس

ها باعث با این وجود، چون زیرساخت . شودها از آن نتیجه نمیگسترش زیرساخت
شود، منافع آن به  نقل برای تمامی شریکان تجاری میهای حمل وکاهش هزینه

 شاید بررسی تمامی منافع آن در مدل دو رو،وضوح چند جانبه است؛ از این 
  . شوری کم اهمیت باشدک

در این مقاله ای بلوک اکو سرانه بر جریان تجاری درون منطقهتاثیر کم تولید 
ای درآمد سرانه و تولید کمتری  که معموال کشورهایی که داراستبیانگر این نکته 

مد باالتری  که تولید و درآیکشورهایبه  از حجم تجاری کمتری نسبت ،باشند
 70ی اروپاای اتحادیهمیزان تجارت درون منطقهای که  گونهبه ،دارند؛ برخوردارند

  . است درصد6 درصد و کشورهای عضو اکو23آسه آن  ،درصد
 در تجارت درون نیز) نقل  حمل ویهزینه(  جغرافیاییینقش فاصله

ای اکو حائز اهمیت است و بیانگر آن است که کشورهای عضو اکو از نبود منطقه
 مطالعات انجام شده نشان  .برندقلی کارا و یکپارچه رنج مین های حمل وزیرساخت

 کشورهای هم مرز جزءای کشورهای اکو تجاری منطقهعمده دهد که شریکان می
  .هستندبا یکدیگر 

در نهایت وجود متغیرهای زیرساختی در این مدل تاییدی بر نقش و اهمیت 
 وجود متغیر تسهیل ، همچنین .نقلی بر جریان تجاری است های حمل وزیرساخت
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ای زیرساختی اشاره دارد، ه این مدل که به اهمیت گسترش شبکهمعرفی شده در
سهیل در  باعث تو نیزتر شدن نقش فاصله دهد که آنچه باعث کمرنگنشان می

نقلی پیوسته و  های حمل وشود، وجود شبکهای میتجارت درون و برون منطقه
نقلی  های حمل وای و جهانی به شبکهطقه یک نگاه من،در واقع . منسجم است

  .وجود دارد
د، از آیدست میهسختی بهمتاسفانه آمارهای مرتبط با کشورهای عضو اکو ب

 اکو را با ینقل منطقه  حمل وی ممکن است که مطالعات بعدی در زمینه،این رو
نقل مناسب، زیربنای  با این حال، سیستم حمل و . مشکالت جدی مواجه سازد

  شود که  توصیه میاز این رو،دهد، قتصادی را در هر سرزمین تشکیل می ایتوسعه
مورد مطالعه ) هوایی و دریایی (نقلی های حمل وهای دیگری از زیرساختجنبه

 هفت کشور عضو اکو محصور در با توجه به اینکهدیگر،  از طرفی  .قرار گیرد
های آزاد را دارد، کان ورود به آب است که امیاند و ایران از جمله کشورهایخشکی

ای و جهانی و ارتباط ل ایران در بستر یک اقتصاد منطقهنق مناسب است که حمل و
 و راهکارهای ایی مورد توجه قرار گیردنقلی اکو و اروپ آن با کریدورهای حمل و

 نگاهی یعنی ؛ و جهانی بررسی شودای نقل منطقهارتقای جایگاه ایران در حمل و
  . داردای ضرورت  نقل ایران در عصر شبکهای به حمل وشبکه
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Effect of Land Transport 

 Infrastructure of the ECO Region  

on the Intra-Regional Trade of Iran 
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Absract: 
It goes without saying that the insufficient transport 

infrastructure and the inefficient services will directly affect the 
costs and the time needed for goods to reach destination. An 
improvement and progress in the country`s infrastructure can 
make a big difference in the costs of trade. Studies show that a 10 
percent increase in the transport costs (largly due to poor 
infrastructure) has caused a 20 percent decrease in trade. 

This article tries to quantify the effects of transport 
infrastructure (rail and road) in the ECO region on the regional 
trade activities of Iran with other members of the organization. We 
hypothesize that there is a meaningful and positive relationship 
between the transport infrastructure and the flow of trade. Utilising 
panel data and the gravity model, the article shows that the volume 
of trade will decrease if the transport costs (geographical distance) 
increase, and the availability of the transport infrastructure 
increases the flow of trade. 
 
Keywords: Infrastructure, Transport costs, Trade, Gravity model, 
Panel data, ECO. 
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