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  چكيده

اي بود. براي تجزيه و تحليل هدف از انجام اين پژوهش بررسي مقايسه عوامل موثر بر افزايش تقاضا در سيستم ريلي و جاده

قلمرومكاني  بهره گرفته شد. EViewsبا استفاده از نرم افزار  هاي پانليداده هاي اقتصاد سنجيها در تحقيق حاضر از مدلداده

بر اساس مسافر جابجا  قلمرو زماني تحقيق و شودمي شامل را ايجاده و 	در محورهاي حمل و نقل ريلي ، استان سمنانتحقيق

را دربر گرفت. در شبكه حمل و نقل ريلي همه عوامل بر جابجايي  94-90هاي شده به صورت ساالنه متغيرهاي مرتبط از سال

دهد كه در ، ولي اثر ميزان اشتغال نسبت به ساير عوامل بيشتر است. همچنين نتائج تحقيق نشان ميمعناداري دارد مسافر تأثير

نسبت به ساير عوامل بيشتر  ، ولي اثر ميزان جمعيتاي همه عوامل بر جابجايي مسافر تأثير معناداري داردشبكه حمل و نقل جاده

كشور  ياگردد تا شبكه جادهيم شنهاديپ ه،يكرا متيمسافر با توجه به ق ييجابجا طيبهبود شرا يبرا، تحقيق با توجه به نتايج است.

 متيكاهش ق مسافر، نسبت به ييجابجا يعموم نيسنگ يهابه صاحبان خودرو ژهيه خدمات ويو ارا دهايبا در نظر گرفتن سوبس

اقشار  ياقتصاد طيمختلف با توجه به شرا يفيقطارها با درجات ك نواعاز ا يتر عياز گستره وس زين يليو شبكه ر دياقدام نما هيكرا

  .رديجامعه بهره گ

  

 JEL  :10, R 41R ,15Rطبقه بندي 

 ايحمل و نقل جاده ،، جابجايي مسافر، حمل و نقل ريليافزايش تقاضا :هاي كليديواژه

  

  مقدمه-1

اي از خدمات است كه از نظر اقتصادي، حمل و نقل مجموعه

از يك نقطه به نقطه ديگر  انتقال و جا به جايي كاال و انسان

سازد و از اين طريق ارزش افزوده در اقتصاد پذير ميرا امكان

  كند كه بخشي از جريان توليد كشور به حساب ايجاد مي

صنعت حمل ونقل به عنوان يكي از  )1385آيد (اجاقي،مي

هر  هاي مهم اقتصادهاي مهم ارتباطات از بخشزيرمجموعه

اين صنعت فرآيند توسعه را تحت شود. جامعه محسوب مي

شود. جريان خود نيز دچار تحول مي تاثير قرار داده و در اين

برخوردار  اگر صنعت حمل ونقل از مكانيزم اجرايي صحيحي

تواند به عنوان عاملي مؤثر در توسعه تجارت، تثبيت باشد مي

كمياب، افزايش رقابت، توزيع مناسب  ها، توسعه منابعقيمت

گردشگري  يروي كار و گسترش و توسعه صنعتو بهينه ن
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ريزي بدون برآوردي صحيح و قابل هرگونه برنامهظاهر شود. 

هاي گيريمنجربه تصميم قبول از ميزان تقاضا ممكن نيست و

شود كه پيامدهاي اقتصادي نادرست در بلندمدت مي

بيني دقيقي از ميزان وجود پيش .اجتماعي منفي خواهد داشت

گيري ها در بخش حمل و نقل است كه امكان جهتجابجايي

صحيح مديران، كارشناسان و دست اندركاران امر حمل و 

هاي كالن ها و برنامهسياستنقل را در زمينه تعيين اهداف، 

بر اين اساس هدف از اين تحقيق  كند.اين بخش فراهم مي

بررسي عوامل موثر بر جابجايي مسافر در سيستم ناوگان 

كه در اين سواالتي  قل در استان سمنان است.ن حمل و

  باشند:شود به شرح زير ميميها پرداخته مطالعه به آن

هاي مختلف بين عوامل موثر بر جابجايي مسافر در شبكه آيا- 

  ؟اي تفاوت معناداري وجود داردريلي و جاده

بين نوع و شدت اثرگذاري عوامل موثر بر جابجايي آيا - 

ل و نقل تفاوت معناداري مختلف حم هايمسافر در شبكه

  د؟وجود دار

بين متغيرهاي تحقيق شامل جمعيت، توليد ناخالص آيا  - 

هاي با جابجايي مسافر در  شبكه ..، قيمت سوخت و .داخلي

 ؟وجود دارد حمل و نقل رابطه معناداري

  

  تحقيقپيشينه -2

  مباني نظري پژوهش-1- 2

 عوامل موثر بر جابجايي مسافر- 1- 1- 2

توان به دو دسته را مي عوامل موثر بر جابجايي مسافر  

  )2004 (كانت وبامول، دتقسيم كر

عوامل جذب و توليد: منظور عواملي هستند كه منجر به - 1

شود. اين عوامل به افزايش جابجايي مسافر در بلندمدت مي

 :شوندشرح زير مطرح مي

  ه خدماتيالف)جمعيت ب) درآمد ج) اشتغال د) كيفيت ارا

عوامل بازدارنده از سفر: منظور عواملي هستند كه منجر  - 2

شوند. اين عوامل بلندمدت مي به كاهش جابجايي مسافر در

 :به شرح زير هستند

مسافت بين مبدا و  ب) ، الف) قيمت خدمات حمل ونقل

  مدت زمان سفر پ) ، مقصد

  

  

 

  هاي تقاضاعوامل موثر بر كشش- 2- 1- 2

مطالعاتي كه در ارتباط با تقاضاي در اين بخش مجموعه   

 هاي مختلف حمل وسيستم مسافر و عوامل موثر بر آن در

  )2004(ليتمان، شوند.نقل صورت گرفته بررسي مي

  نوع متقاضي-الف

هاي جمعيتي معـين، شـامل مسـافران كـم درآمـد، گروه   

معلـولين، دانش آموزان، دانشجويان و سالخوردگان، به حمل 

وابستگي بيشتري دارند. در اغلب كشورها،  ونقـل عمـومي

كوچكي از كل  افراد متكي به حمـل ونقل عمومي، سهم نسبتاً

جمعيت، ولي سهم بزرگـي از مصرف كنندگان حمل و نقل 

  ..). كشور استراليا، آمريكا، فرانسه(مثل  دهند.را تشكيل مي

  نوع سفر- ب

  گروهي، نسبت به قيمت باسفرهاي شخصي يا غير  

تر هستند درصد تغييرات تقاضاي اين گونه سفرها كشش 

ها ها بيشتر است. اين كششنسبت به درصد تغييرات كرايه

 2تا  8/1نقـل درساعات غير اوج،  بـراي سـفرهاي حمـل و

ساعات ازدحام سفر در  هـاي متقـاطعبرابـر بـيش از كشـش

هستند، زيرا سفرهاي دوره ازدحـام، بـه طـور عمده شامل 

منظور از  )1384 و عاقلي عزتي( هاي گروهي هستند.سفر

 يمتدر ق يشدرصد افزا يكاگر كشش متقاطع اين است كه 

) x( يكاال يددر خر ييريچه تغ يردپذيصورت م yييكاال

 .اتفاق خواهد افتاد

  عوامل جغرافيايي- ج

  هـاي قيمتـي سـفر نسـبت شهرهاي بزرگ، كشش در  

كمتراسـت، زيـرا نسـبت اي حومه بـه شـهرهاي كوچكتر و

  وابسته كنندگان در اين نقاط شهري، بزرگـي از مصـرف

ونقل سرانه و سفرهاي شهري  حمل و نقل هستند. حمـل به

بـه مـوازات افـزايش انـدازه شـهر، افزايش ازدحام و ترافيك 

  .دياببهبود خدمات افزايش ميو

  نوع تغيير قيمت- د

ات سرعت وسـايل كيفيـت خـدم هاي حمـل ونقل،كرايه   

راحتـي سـفر  نقليـه، فراوانـي سـفر، پوشـش سـفرها و

وقيمـت گـذاري پاركينگ تاثير زيادي بر روي سفرها دارنـد. 

  يابند.ها افزايش ميهـا بـا افـزايش سطح كرايهكشـش

  دوره زماني- ه

 اتاثرات قيمتي در بحث سفرهاي فردي يا گروهي، بـه اثـر  

در طول پنج سال  )ميان مدت( از دوسالكمتر  )كوتـاه مدت(



1401، پاييز 72فصلنامه علمي پژوهشنامه حمل و نقل، سال نوزدهم، دوره سوم، شماره   

125 

 

شـوند. بنـدي مـيو (بلندمدت) بيش ازپـنج سـال طبقـه

ها بـه عنـوان حساسيت تقاضا در برابر تغييرات كشش

زيرا مصرف  ،يابندها، در طول زمـان افـزايش ميقيمت

كننـدگان تغييـرات قيمـت را در تصـميمات بلندمدت تر كار 

هاي دهنـد. بـه طـور معمـول، كششـييا فراغت دخالـت م

هاي كوتاه بلندمدت قيمتي مسافرت دو تا سه برابر كشش

  مدت هستند.

  نوع حمل و نقل- و

هاي هاي متفاوتي دارند زيرا بازارراه آهن كشش اتوبوس و  

دهند، گرچه متفاوتي (مصرف كنندگان مختلفي)، خدمات مي

به علت  دارد. مقدار تفاوت آنها به شرايط معيني بستگي

داري كه بـين تقاضـاي سفر با قطار، اتوبوس و اختالف معني

كـل تقاضاي سفر را  هـاي سـفر وجـود دارد،سـاير شـيوه

 تـوان بـه صـورت تقاضـاي شكسـته در نظـر گرفت. مـي

ها بسـتگي بـه ناحيـه يـا محـدوده در نتيجه، مقـادير كشش

ام حمل ونقل ريلي شكست در منحني تقاضا دارد. اگر نظ

بخواهـد مسافران بيشتري را جذب كند و سفر با اتومبيـل را 

ها تنزل و خدمات بهبود يابند كـاهش دهـد، الزم است كرايه

در اين  تا مسـافران محتـاط و حساس به قيمت را جلب كند.

بخش مجموعه مطالعاتي كه در ارتباط با تقاضاي مسافر و 

م هاي مختلف حمل و نقل در سيستعوامل موثر بر آن 

  .صورت گرفته برررسي مي شوند

  

  يداخلتحقيات انجام شده -2- 2

اي به عنوان تخمين تابع تقاضاي مقاله)، 1373( حسـيني 

سفر هوايي در ايران و بررسي عوامل موثر آن  برمبنـاي آمـار 

تا 1367هاي سال و آمـار تلفيقـي 1370مقطعـي سـال 

تقاضاي  هـا، تـابعبـر روي داده با تبديل لگـاريتمي1370

  اسـت.  سـفر هـوايي را تخمـين زده

جمعيت شهري و درآمد سرانه شهري  وي عـواملي از قبيـل  

تعداد مشاغل كارگاههاي  سفر، را بـه عنـوان عوامـل مولـد

  سفر و هزينه سفر را  صنعتي را بـه عنـوان عامـل جـذب

كرده است و  ـاييسفر شناس )بازدارنده(به عنوان عامل دفع 

سفر  تقاضـاي 11هاي مختلفي كه بـراي تصـريح در بين مدل

هوايي درنظر گرفته است، ضرايب كشـش تقاضـاي سـفر 

صـــورت تـــابعي از درآمـــد، جمعيـــت و  بـه

محاسبه كرده  - 65/0و  12/0، 54/0ترتيب مســـافت را بـــه

تخمين تابع تقاضاي اي به عنوان )، مقاله1377داميار ( .است

اي در استان هرمزگان برمبناي آمار سال دهحمل و نقل جا

ها، از مدل جاذبه روي داده و بـا تبـديل لگـاريتمي بـر 1375

ارزش مواد اوليه  عواملي از قبيل جمعيت، استفاده كرده و

ناخالص  هـاي صـنعتي، توليـدوارداتـي مـورد نيـاز كارگاه

 فاصـله عنـوان عوامـل جـذب بـار وداخلي استانها را بـه 

ها از استان هرمزگان را به عنوان عامل بازدارنده استان

تعريف كـرده و بـراي كـل بارهـاي صـنعتي  تقاضـاي بـار

اي را نسبت تقاضاي حمل ونقل جاده وكشـاورزي، كشـش

وارداتي ومسـافت بـه ترتيـب  ارزش مواد اوليه به جمعيت،

شهبازي . آورده است بـه دسـت -66/0و  48/0و  57/0

  برآورد تابع تقاضاي سفر اي به عنوان با مقاله )،1381(

اي اي تابع تقاضاي مسافر را در بخش حمل ونقل جادهجاده

، وي از مدل تعميم يافته بامول و كوانت برآورد نموده است

ها به استفاده نموده و تقاضاي مسافر را از مبدا مراكز استان

روش به  1374-1378ورت فصلي طي دوره تهران به ص

رآورد نموده است. نتايج حاصل حداقل مربعات تعميم يافته ب

مطالعه نشان داده است كه كشش قيمتي تقاضاي مسافر در از 

تمامي مسيرها كوچكتر از يك بوده ولي ميزان اين كشش در 

عزتي و عاقلي  مسيرهاي مختلف با يكديگر تفاوت دارند.

اي با عنوان برآورد كشش تقاضاي مسافر و الهدر مق)، 1384(

بار در راه آهن در مطالعه خود تاثير عوامل موثر بر تقاضاي 

مسافر را در سيستم حمل ونقل ريلي مورد بررسي قرار دادند 

سفرهاي فردي انجام  آنها تقاضاي مسافر را تابعي از تعداد

كرايه  كيلومتر با قطار، - شده از منطقه، كرايه متوسط هر نفر

كيلومتر با اتوبوس، متوسط فاصله منطقه تا  - هر نفر  متوسط

گرفته و مدل خود را  مقاصد ريلي ديگر و جمعيت در نظر

به روش حداقل مربعات معمولي برآورد نمودند. نتايج 

مطالعه نشان داده است كه در نمونه مورد  حاصل از اين

 محرابيان. بررسي مسافرت با قطار كاالي ضروري است

اي با عنوان بررسي عوامل موثر بر جابجايي در مقاله )،1393(

با  استفاده از مقاله چن و مسافر در شبكه حمل و نقل ريلي 

مدل رگرسيون متغيره به اين نتيجه رسيد كه درآمد مسافرين، 

، طول خطوط اصلي، و جمعيت بيشترين تعداد واگن مسافري

و قيمت بليط اتوبوس و را بر جابجايي و سرانه مالكيت تاثير 

 .قطار كمترين تاثير را دارد
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  تحقيقات انجام شده  خارجي-3- 2

اي با عنوان تقاضا براي حمل و نقل )، در مقاله1972( الو   

مسافربري بين شهري با مدل تقاضاي كالني را با استفاده از 

هاي سري زماني براي كل سفرهاي هوايي داخلي امريكا داده

ايل تخمين زده است وي نتيجه گرفت كه م - بر حسب مسافر

جمعيت بيشترين اثر را بر حجم مسافرهاي هوايي در  رشد

قيمت بليط هواپيما بر  گذارد. از طرفي ديگر تاثيرآمريكا مي

كالرك  تقاضاي مسافر بيشتر از تاثير درآمد مسافر است.

اي به عنوان پيش بيني ترافيك با استفاده از )، در مقاله2003(

ون ناپارامتري چند متغيره تابع تقاضاي سفر را بر رگرسي

اساس مدل جاذبه از مبدا لس آنجلس به مقصد برخي 

وي به منظور برآورد  است شهرهاي بزرگ برآورد نموده

رابطه فوق از روش رگرسيوني استفاده نموده و اين تابع را 

نتايج  اي تخمين زده است.هاي هوايي و جادهدر بخش

دهند كه تمايل افراد براي مطالعه نشان ميحاصل از اين 

اي مي باشد.به عالوه سفرهاي هوايي بسيار  بيشتر از جاده

 بين مبدا تا مقصد بر تقاضاي مسافر در بخش هوايي و 

اي اثرگذار نيست.بيشتر مسافران بدون توجه به مسافت دهجا

 ون جين دهند.اي ترجيح ميحمل و نقل هوايي را بر جاده

در مقاله اي با عنوان مدل تقاضاي مسافران انتخاب )، 2003(

اي در ارتباط با عوامل موثر سرويس قطار با االستيك مطالعه

بر تقاضاي مسافر در كل سيستم حمل ونقل در تايوان انجام 

داد وي به اين نتيجه رسيد كه كشش قيمتي تقاضا در حمل 

يي ونقل ريلي و جادهاي كمتر از يك ولي در حمل ونقل هوا

باشد. كه اين مسئله به دليل باالتر بودن بيشتر از يك مي

ونقل  قيمت بليط هواپيما در مقايسه با دو نوع سيستم حمل

اي با عنوان مدل سازي )، در مقاله2007( چن ديگر است.

  تقاضا براي حمل و نقل ريلي نيز با استفاده از مدلهاي پويا 

ايستگاه  46ر در مقصدي مساف -به برآورد تابع تقاضاي مبدأ

ريلي بريتانيا پرداخت وي در اين مدل كرايه حمل ونقل 

مسافر، تعداد كاركنان ايستگاه مركزي لندن و سرانه ارزش 

نقل را به عنوان متغيرهاي مستقل در مدل در  افزوده حمل و

ونقل مسافر در  نظر گرفته و تاثير آنها را بر تقاضاي حمل

ن نتيجه رسيد كه در بين بخش ريلي بررسي نمود. وي به اي

متغيرهاي مورد بررسي تعداد كاركنان ايستگاه بيشترين اثر را 

)، 2011جفري و هيون ( گذارد.بر تقاضاي مسافر به جاي مي

اي با عنوان ارزيابي كشش قيمتي حمل و نقل در راه در مقاله

آهن  مطالعه اي در ارتباط با تابع تقاضاي مسافر در سيستم 

در كشور مكزيك انجام دادند آنها در اين  حمل ونقل ريلي

هاي از عوامل موثر بر تقاضاي ريلي را در همطالعه مجموع

نظر گرفته و در انتها به اين نتيجه رسيدند كه كشش قيمتي 

باشد. يعني تقاضا دراين سيستم حملونقل كمتر از يك مي

حساسيت مسافران در اين نوع حمل ونقل نسبت به قيمت 

آلبرت ويجويرا و همكاران  مكزيك كم است.بليط قطار در 

هاي اي با عنوان تجزيه و تحليل سريدر مقاله)، 2014(

آهن مسافري در شهرستان استراليا پرداخته زماني تقاضاي راه

هاي زماني به اين نتيجه رسيد كه جمعيت با استفاده از سري

و  گذاردو طول خط اصلي (كيلومتر) بر تقاضا تاثير مي

 تواند تاثيرگذار باشد.قيمت و افزايش درآمد نيز ميكاهش 

اي به عنوان درك عوامل موثر ، در مقاله)2016لي چپالي (با

شواهد از عمليات راه  :بر تقاضا براي حمل و نقل عمومي

آهن حومه در پنج بخش از هند راه آهن به تحليل حومه 

ز كشش كرايه راه آهن و نتايج در پنج عمليات بخشي حومه ا

ها يعني، چناي، كلكته و بمبئي راه آهن هند در سه شهرستان

در اين مقاله به سمت درك درستي از عوامل  كندمقايسه مي

تعيين كننده تقاضا براي حمل و نقل عمومي در يك كشور 

هاي اقتصاد سنجي كند و روشدر حال توسعه كمك مي

 .شودشامل روش مدل سازي استاتيك و ديناميك اعمال مي

اين تحقيق به اين سوال كه اندازه نمونه كوچكتر است كه 

محدود كردن استفاده از روش رگرسيون استاندارد و يك 

روش بوت استرپ كه جانشين مفروضات سنتي در توزيع و 

مشخص شد كه تقاضا كشش راه  نتايج مجانبي اعمال آدرس

دهد كه درآمد با افزايش آهن حومه به كرايه كه نشان مي

توان به اين اشاره نمود عوامل موثر مي .را افزايش دهدكرايه 

 بر جابجايي مسافر در ناوگان حمل ونقل به صورت جزيي و 

   .متغيرهاي كم در ايران مورد بررسي قرار گرفته بودتعداد 

  تهران با معرفي مدل پنل ديتا، آن هم - اما مسير سمنان

اي و ريلي را به صورت همزمان كه  حمل و نقل جاده

در اين تحقيق مورد بررسي قرار  مقايسه كند براي اولين بار

  گرفته است.

  

  روش شناسايي تحقيق-3

پژوهش حاضر از نظر هدف، تحقيقي كاربردي و از نظر   

است كه با پيمايشي  نوع تحقيقاتشيوه گردآوري داده از 
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هاي اقتصاد استفاده از روش رگرسيون چند متغيره و مدل

اطالعات اوليه براي  انجام شده است. هاي پانلداده سنجي

آوري شده است.  جمع1394 تا 1390 ساله از 5يك دوره 

اي و هاي مسافري جاده جامعه آماري اين تحقيق كليه شركت

  د.باش مي 1394 تا 1390هاي  لي بين سالري

 

  متغيرها و معرفي مدل مورد استفاده-1- 3

، متغيرهاي مورد مطالعه در اين تحقيق شامل متغير وابسته   

  به شرح زير  متغيرهاي مستقل و متغيرهاي كنترلي

  .اندگيري شدهاندازه

  متغيرهاي تحقيق-1-1- 3

 باشد.فر ميجابجايي مسامتغير وابسته در اين پژوهش   

، جمعيت، قيمت توليد ناخالص داخليمتغيرهاي مستقل، 

سوخت، ميزان اشتغال، ضريب اشغال صندلي، قيمت كرايه 

  .باشند، مسافت بين مبدا و مقصد) ميحمل و نقل

 

  هاي تحقيقمدل-1-2- 3

فرضيات  دو طرفه يلگاريتمهاي تحقيق براساس مدل مدل  

 دهد. تحقيق را مورد آزمون قرار مي

  

 هاي مختلف ريلي افر در شبكهسالف)مدل جابجايي م

LnDN (rail) = Lnαi+ α1LnGDPi + α2LnPOPi + α3LnFUELi + α4LnEMPi + α5LnSORi + α6LnHTi + 

α7LnDODi +Ԑi               )1 (  

 اي هاي مختلف جادهب)مدل جابجايي مسافر در شبكه

LnDN (road) = = Lnαi+ α1LnGDPi + α2LnPOPi + α3LnFUELi + α4LnEMPi + α5LnSORi + α6LnHTi 

+ α7LnDODi +Ԑi                         )2(  

  كه در آن :

αاثرات استاندارد و پيش بيني شده در معادله رگرسيون:  

Ԑنشانگراثرات مقطعي :  

GDPتوليد ناخالص = 

POPجمعيت= 

FUELقيمت سوخت= 

EMP اشتغال=ميزان  

SORمتوسط تعداد مسافر در هر سفر( =ضريب اشغال صندلي( 

Hقيمت كرايه حمل و نقل= 

DODمسافت بين مبدا و مقصد =   

هاي تركيبي به منظور برآورد مدل تحقيق از تكنيك داده  

هاي تركيبي كه از تركيب دو دسته استفاده شده است. داده

شود، امروزه به  زماني و مقطعي حاصل ميهاي سري  داده

   گيرد.ققين مورد استفاده قرار مياي توسط محطور گسترده

در بسياري از موارد، محققين از اين روش براي مواردي كه 

توان مسائل را به صورت سري زماني يا مقطعي بررسي  نمي

كنند.  ها كم است، استفاده مي نمود و يا زماني كه تعداد داده

هاي سري زماني و مقطعي و ضرورت استفاده از  ام دادهادغ

آن بيشتر به دليل افزايش تعداد مشاهدات، باال بردن درجه 

آزادي، كاهش ناهمساني واريانس و كاهش همخطي ميان 

  ). 2009باشد (گجراتي ، متغيرها مي

  هاي تحقيق يافته-4

، همچنين به منظور بررسي مشخصات عمومي متغيرها  

برآورد مدل و تجزيه و تحليل دقيق آنها، آشنايي با آمار 

، آمار 1 جدولتوصيفي مربوط به متغيرها الزم است. 

ي هاتوصيفي متغيرهاي مورد آزمون كه شامل برخي شاخص

  هايفاصله زماني سالباشد كه مركزي و پراكندگي مي

يانه دهد. مقايسه ميانگين مشاهدات با منشان مي1390-1394

ها، بيانگر نرمال بودن توزيع ها و اختالف اندك آنآن

  .باشدمشاهدات مي
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تحليل توصيفي متغيرهاي تحقيق .1 جدول  

  مسافت بين مبدا و مقصد قيمت كرايه حمل و نقل ضريب اشغال صندلي ميزان اشتغال قيمت سوخت جمعيت توليد ناخالص داخلي

0,178224 

 
 ميانه 0,955917 126134 2379075 33,67006 0,73992 0,084900

0,171727 

 
 ميانگين 0,884960 83300,00 336050,0 25,81554 0,215835 0,066033

0,494134 

 
 حدااكثر 3,111216 24566244 29681600 231,5082 51,96270 0,400232

0,023701 -0,21916  -8,615124  -49,72196  حداقل 0,166118 2501464- 34470,00 

 انحراف استاندارد 0,456559 .3665459 .5651386 44,59965 5,073681 0,113347 0,096047

 

  نتايج آزمون فرضيه هاي تحقيق-1- 4

 Fها  از آزمون چاو يا جهت بررسي پولد يا پانل بودن داده   

كه مشخص گردد كدام روش (اثرات ثابت و  ليمرو به منظور اين

تر است (تشخيص  يا اثرات تصادفي) جهت برآورد مناسب

هاي واحدهاي مقطعي) از آزمون  ثابت يا تصادفي بودن تفاوت

ها در  شود. نتايج حاصل از اين آزمون هاسمن استفاده مي

  ه شده است.يالف و ب، ارا 2جداول 

)، 0000/0آن ( P-Valueيج آزمون چاو و با توجه به نتا  

گر اين  % رد شده و بيان95آزمون در سطح اطمينان  0Hفرضيه

چنين  هاي پانل استفاده نمود. هم توان از روش داده مي است كه

) كه 0,0472آن ( P-Valueبا توجه به نتايج آزمون هاسمن و 

آزمون در سطح اطمينان  0Hباشد، فرضيه مي 05/0كمتر از 

% رد شده و فرضيه95
1H الزم است مدل  ،شود. لذا پذيرفته مي

با استفاده از روش اثرات تصادفي برآورد شود. در اين تحقيق 

همچنين، براي آزمون همبستگي بين پسماندها از آماره 

واريانس، از روش  واتسن و براي رفع ناهمساني -دوربين

جدول استفاده شده است.  (GLS)حداقل مربعات تعميم يافته 

 عالوه بر اين، به منظور اطمينان از عدم وجود مشكل همخطي

چندگانه بين متغيرها، آزمون همخطي با استفاده از عامل تورم 

 مشكل ،واريانس و تلورانس مورد بررسي قرار گرفت. عموماً

 واريانس تورم عامل آيد كهيزماني به وجود م همخطي،

بوده و يا تلورانس آن  10 از بيش متغيرهاي توضيحي مدل

شود مشاهده مي 3 همانطور كه از جدول. باشد نزديك به صفر

كه بيانگر  )F-statisticمربوط به آماره ( P-Valueمقدار 

باشد، برابر صفر بوده و حاكي معني دار بودن كل رگرسيون مي

  درصد معنادار  99آن است كه مدل درسطح اطمينان  از

رابطه باال عدد بين واتسون  - باشد. همچنين آزمون دوربينمي

باشد كه مناسب است و نشان دهنده مورد مي 2,5تا  1,5

ج آزمون يهمبستگي است. نتا  پذيرش بودن فرض نبود خود

دهد كه در شبكه حمل و نقل ريلي همه عوامل فرضيه نشان مي

، ولي اثر ميزان اشتغال بر جابجايي مسافر تأثير معناداري دارد

) نسبت به ساير عوامل بيشتر است. ضريب تعيين 5,844(

درصد از تغييرات  2/83دهد كه حدود  تصحيح شده نشان مي

  شود. توسط متغيرهاي مستقل ذكر شده در جدول باال تبيين مي

  نتايج آزمون چاو و هاسمن (حمل و نقل ريلي)   -الف .2جدول

 P-Value درجه آزادي  مقدار آماره  آماره  آزمون

 F  چاو
30,378151 )18,89( 0,0000 

2  هاسمن
χ 12,751460  )6(  0,0472 

 اي)(حمل و نقل جاده نتايج آزمون چاو و هاسمن  -ب .2جدول

 P-Value درجه آزادي  مقدار آماره  آماره  آزمون

 F  چاو
3,70643 )18,74( 0,0004 

2  هاسمن
χ

 
4,271657 1 0,0388 
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 نتايج حاصل از برآورد مدل حمل و نقل ريلي .3جدول 

  متغير وابسته: جابجايي مسافر

 رابطه t P-Valueآماره   ضريب اثر  متغير 

 مثبت 0,0468 1,929661 0,072964 توليد ناخالص داخلي

 مثبت 0,0329 1,201207 0,121430 جمعيت

-0,000348 قيمت سوخت  3,856810-  منفي 0,0002 

 مثبت 0,01954 1,532917 5,844310 ميزان اشتغال

 مثبت 0,0248 0,222072 3,037410 ضريب اشغال صندلي

-0,062592 قيمت كرايه حمل و نقل  5,027629-  منفي 0,0000 

 مثبت 0,0230 2,321526 0,00051 مسافت بين مبدا و مقصد

  مثبت 0,0000 20,55657 0,220088 جزء ثابت

  0,832075  ضريب تعيين تعديل شده مدل

  1,678389   واتسون –آماره دوربين 

   Fآماره

)ValueP −(  

24,33006 )0000/0(  

 اي  نتايج حاصل از برآورد مدل حمل و نقل جاده. 4 جدول

  متغير وابسته: جابجايي مسافر

 رابطه t P-Valueآماره   ضريب اثر  متغير

  مثبت 0,0513 2,805162 0,45367 توليد ناخالص داخلي

  مثبت 0,0493 1,961234 9,916510 جمعيت

  منفي 0,0000 -36,75138 -0,170437 قيمت سوخت

  مثبت 0,02654 51,46315 0,156578 اشتغالميزان 

  مثبت 0,0077 45,87466 0,175552 ضريب اشغال صندلي

 منفي 0,03974 -6,027889  -0,040347 قيمت كرايه حمل و نقل

 مثبت 0,01627 30,79740 0,219373 مسافت بين مبدا و مقصد

  مثبت 0,0018 20,55657 0,220088 جزء ثابت

  0,860010  مدل ضريب تعيين تعديل شده

  2,106095  واتسون –آماره دوربين 

 Fرهآما

)ValueP −(  

39,10063 )0000/0(  

  

 P-Valueشود مقدار مشاهده مي 4 همانطور كه از جدول   

كه بيانگر معني دار بودن كل  F-statistic)مربوط به آماره (

آن است كه  باشد، برابر صفر بوده و حاكي ازرگرسيون مي

باشد. همچنين درصد معنادار مي 99مدل درسطح اطمينان 

  2,5تا  1,5واتسون رابطه باال عدد بين  - آزمون دوربين

باشد كه مناسب است و نشان دهنده مورد پذيرش بودن مي

ج آزمون فرضيه نشان يت. نتاهمبستگي اس  فرض نبود خود

اي همه عوامل بر دهد كه در شبكه حمل و نقل جادهمي

، ولي اثر ميزان جمعيت جابجايي مسافر تأثير معناداري دارد

) نسبت به ساير عوامل بيشتر است. ضريب تعيين 9,916(

درصد از تغييرات  0/86دهد كه حدود  تصحيح شده نشان مي

ده در جدول باال تبيين توسط متغيرهاي مستقل ذكر ش

حاصل شده در  باتوجه به مقادير ضرايب اثر شود. مي

، براي هريك از عوامل، و همچنين مقادير 4 و 3جداول

شود حاصل شده براي ضرايب تعيين تعديل شده، مشاهده مي

كه بين نوع و شدت اثرگذاري عوامل موثر بر جابجايي 
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تفاوت  اي)ريلي و جاده( هاي مختلفشبكهمسافر در 

همچنين باتوجه به مقادير حاصل شده  معناداري وجود دارد.

-pو همچنين ضرايب  t، براي مقادير آماره 4و 3در جداول

value توان گفت كه بين متغيرهاي تحقيق شامل مي

با  ، قيمت سوخت و ....جمعيت، توليد ناخالص داخلي

 اي رابطهجابجايي مسافر در شبكه حمل و نقل ريلي و جاده

اي مثال در حمل و نقل جاده ،عنوانه ب معناداري وجود دارد.

و در  ،درصد 4,5با افزايش يك درصد توليد ناخالص داخلي 

 يابد.درصد تقاضاي مسافر افزايش مي 7,2ليحمل و نقل ري

توان نتيجه ، ميتحقيق 2و  1باتوجه به نتايج فرضيات فرعي 

گرفت كه فرضيه اصلي تحقيق قابل تاييد است زيرا بين 

هاي مختلف ريلي و شبكهعوامل موثر بر جابجايي مسافر در 

  اي تفاوت معناداري وجود دارد.جاده

  

  مقايسه تحقيق با تحقيقات مشابه -2- 4

به اين نتيجه رسيدند كه تقاضاي  )1384عزتي و عاقلي (  

سفرهاي فردي انجام شده از منطقه،  مسافر تابعي از تعداد

هر نفر  كيلومتر با قطار، كرايه متوسط -كرايه متوسط هر نفر

كيلومتر با اتوبوس، متوسط فاصله منطقه تا مقاصد ريلي  - 

ديگر و جمعيت بوده و مدل خود را به روش حداقل مربعات 

مطالعه نشان داد  معمولي برآورد نمودند. نتايج حاصل از اين

ي مسافرت با قطار كاالي ضروري مونه مورد بررسكه در ن

در اين مقاله به اين نتيجه رسيدند كه همه متغيرها بر  ،تاس

ل و نقل موثر هاي مختلف حمجابجايي مسافر در شبكه

ت اثر گذاري تفاوت معناداري وجود ميباشد بين نوع و شد

به اين نتيجه رسيد كه درآمد  )،1393( محرابيان. دارد

  ، طول خطوط اصلي، تعداد واگن مسافريمسافرين، 

  و جمعيت بيشترين تاثير  را بر جابجايي و سرانه مالكيت 

در تحقيق  .و قيمت بليط اتوبوس و قطار كمترين تاثير را دارد

بيشترين اثر را  ايعامل جمعيت در حمل و نقل جاده حاضر

دارد و عامل ضريب اشغال صندلي در حمل و نقل ريلي 

)، در پژوهش خود 1393امامي ميبدي ( .را داردبيشترين اثر 

بيان نمود بين جمعيت و مصرف بنزين رابطه مثبت و 

اي كه افزايش يك درصدي معنيداري وجود دارد، به گونه

درصدي مصرف بنزين خواهد  0,7 جمعيت منجر به افزايش

قيمت سوخت به اين نتيجه رسيدند كه  در اين پژوهش .شد

اي اهميت بيشتري نسبت به حمل جادهدر شبكه حمل و نقل 

  و نقل ريلي دارد.

  

گيرينتيجه-5  

حمل و نقل، يكي از  ميزان جابجايي مسافر در سيستم   

مهمترين اطالعات مورد نياز براي هر برنامه ريزي، طراحي و 

هدف اصلي از مطالعه  مديريت در زمينه حمل و نقل است.

، قيمت جمعيت، اثر توليد ناخالص داخليحاضر بررسي 

ضريب ( سوخت، ميزان اشتغال، سرانه صندلي مسافرتي

، مسافت بين مبدا و ايه حمل و نقلاشغال صندلي)، قيمت كر

 اي هاي ريلي و جادهجابجايي مسافر در شبكه مقصد بر

 ايويوزهاي موجود با استفاده از نرم افزار داده .باشدمي

ه ون استفاده شدپردازش شده و براي آزمون فرضيه از رگرسي

 پس از انتخاب نمونه، با استفاده از متغيرهاي مستقل .است

، جمعيت، قيمت سوخت، ميزان (توليد ناخالص داخلي

(ضريب اشغال صندلي)،  اشتغال، سرانه صندلي مسافرتي

، مسافت بين مبدا و مقصد) و قيمت كررايه حمل و نقل

عنوان متغير اي به هاي ريلي و جادهجابجايي مسافر در شبكه

  وابسته، به كمك رگرسيون چندمتغيره و ضريب تعيين 

به آزمون فرضيات پرداخته شد. تحقيقاتي كه در زمينه 

اي وجود هاي ريلي و جادهسنجش جابجايي مسافر در شبكه

هاي معادالت هايي از مدلدارد عموماً براساس نمونه

از  نتايج اين تحقيق به قسمتي ساختاري انجام گرفته است.

موجود در مورد نقش متغيرهايي چون توليد  تسواال

ناخالص داخلي  جمعيت، قيمت سوخت، ميزان اشتغال، 

(ضريب اشغال صندلي)، قيمت كرايه  سرانه صندلي مسافرتي

، مسافت بين مبدا و مقصد بر حمل و نقل ريلي حمل و نقل

  دهد. ليكن باتوجه به نتايج تحقيق، اي پاسخ ميو جاده

گفت هرچند بين تمامي اين عوامل با جابجايي  توانمي

مسافر در هردو شبكه مورد مطالعه رابطه معناداري وجود 

دارد ولي بين ميزان و شدت عوامل موثر بر جابجايي مسافر 

 .هاي معناداري وجود دارداي تفاوتدر شبكه ريلي با جاده

اي عامل جمعيت بطوريكه در شبكه حمل و نقل جاده

رنگتري نسبت به حمل و نقل ريلي دارد كه اثرگذاري پر

سفر توسط هريك  باتوجه به تعداد مسافر قابل حمل در هر

لحاظ ه اي بتوان گفت در شبكه جادهمي، از اين دو شبكه

 باشداي مياقتصادي افزايش جمعيت عامل تعيين كننده

ضريب اشغال صندلي در شبكه ريلي درصد اثر  ).4(جدول 

اي دارد كه اين نيز با عنايت به به شبكه جادهباالتري نسبت 
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تعداد بسيار باالتر صندلي موجود در هر قطار نسبت به انواع 

. مسافت بين مبدا و باشدقابل تاييد مي ،ايوسايل نقليه جاده

اي باتوجه به قيمت سوخت و ميزان مقصد در خطوط جاده

  مصرف آن نسبت به شبكه ريلي داراي اهميت بيشتري 

اي ميزان تاجايي كه قيمت سوخت در شبكه جاده باشد.مي

ميزان اشتغالي كه  تاثيري چند ده برابري پيدا كرده است.

كند با توجه به اي ايجاد ميشبكه ريلي نسبت به شبكه جاده

ضرايب اثر حاصل شده بيش از سه برابر خواهد بود كه به 

اتوجه ب سازد.لحاظ اقتصادي اين شبكه رو توجيه پذيرتر مي

ناخالص داخلي  ، توليدتر بودن شبكه ريليبه مقرون به صرفه

  اي بوده است.درصد بيش از جاده 3حاصل ازآن 

  گردد.پيشنهادات زير براي بهبود اين قبيل مسائل ارايه مي

براي بهبود شرايط جابجايي مسافر با توجه به قيمت كرايه،  - 

در نظر گرفتن اي كشور با گردد تا شبكه جادهپيشنهاد مي

هاي ه خدمات ويژه به صاحبان خودرويسوبسيدها و ارا

كاهش قيمت كرايه مومي جابجايي مسافر، نسبت به سنگين ع

تري از انواع اقدام نمايد و شبكه ريلي نيز از گستره وسيع

قطارها با درجات كيفي مختلف با توجه به شرايط اقتصادي 

  اقشار جامعه بهره گيرد.

با توجه به اينكه عمده  اخالص داخليدر بخش توليد ن-

 وگيرد كاالهاي صادراتي توسط اين ناوگان صورت مي

نسبت به تقويت شبكه ريلي جهت افزايش حجم كاال و پائين 

در نهايت توليد ناخالص با  آمدن قيمت جابجايي اقدام گردد.

  كاهش هزينه و افزايش حجم تبادل كاال افزايش يابد.

ا افزايش قيمت جابجايي مسافر در بخش قيمت سوخت، ب- 

كاهش  ريلي  اي چندين برابر حمل و نقلدر حل و نقل جاده

توجه  بايداي گذاران و كاركنان سازمان جادهسياست .يابدمي

شود، يارانه سوختي پيشنهاد مي ،لذا .بيشتري داشته باشند

افزايش و هدفمند گردد يا  ايوسايل نقليه عمومي جاده

  جابجايي كاهش يابد.هاي هزينه

توانند در ادامه اين تحقيق، برخي از موضوعات مهمي كه مي 

  از: هاي آتي مورد بررسي قرار گيرند عبارتنددر پژوهش

هاي پويا و ديناميكي براي هريك از شود از مدلپيشنهاد مي- 

ريلي و هوايي بهره  اي،هاي حمل و نقل جادهانواع شبكه

 گرفته شود.

هاي حمل و نقل بعنوان متغيرهاي شبكه كيفيت خدمات- 

 كنترلي بصورت جداگانه مورد بررسي قرار گيرند.
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ABSTRACT 
The purpose of this study was to investigate the factors affecting the increase in demand in 

the rail and road system. For analyzing the data, panel data econometric models were used 

in this study using E-views software. The research domain includes the province of 

Semnan in the rail and road transport axes, and the time domain of research based on the 

passenger displaced annually includes related variables from 90-94 years. In the rail 

transport network, all factors have a significant effect on passenger traffic, but the effect of 

employment rates is higher than other factors. Also, the results of the research show that in 

the road transport network, all factors have a significant effect on the movement of 

passengers, but the effect of population size is higher than other factors. According to the 

results, it is recommended to pay more attention to the structure of rail passenger transport 

companies because these companies are mostly semi-public and monopolies that are 

already paying for fuel and the like, they create a safe margin for these companies. And in 

the long run, monopoly profits, employment efficiency. In order to improve the passenger 

transportation conditions, considering the fare price, it is suggested that the country's road 

network, taking into account subsidies and providing special services to owners of heavy 

passenger cars, take the action of fares and the rail network also extends from the scope.  

A wider range of train types with varying degrees of quality with considering the economic 

conditions of the social strata Exploit. 
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