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  چكيده

 در اقتصادي هاي ييجو صرفه مانند يا ارزنده امتيازات كنار در انبوه ونقل حمل هاي يوهش از يكي عنوان به ريلي ونقل حمل بخش

 و داده فزوني را ونقل حمل از بخش اين اهميت محيطي استانداردهاي به شدن نزديك و هوا آلودگي كاهش سوخت، مصرف

 همچنين و بخش اين از موقع به و درست يبردار بهره و است داشته دنبال به كشور در را ريلي ونقل حمل بخش توسعه و تداوم

مقاله  اين اصلي هدف .باشد مؤثر كشور ريلي ونقل حمل بخش ترانزيتي موقعيت در تواند يم الزم گذاري يهسرما انجام

 با تقاضا تابع تخمين وونقل ريلي ايران تقاضاي ترانزيت در بخش حمل بررسي در ديتا پنل ياقتصادسنج هايتكنيك يريكارگ به

 ريلي ونقلحمل بخش در شده حمل ترانزيت كاالي ميزان -1: متغير پنج شده، برآورد مدل در .باشد يم جاذبه مدل از استفاده

 ناخالص توليد - 4 ريلي، ونقلحمل بخش در ترانزيتي كاالي حمل زمان-3ريلي، ونقلحمل بخش در ترانزيت تعرفه نرخ -2 كشور،

 هند، روسيه، كشورهاي بين جغرافيايي يفاصله  -5 ازبكستان، و تركمنستان و قزاقستان تركيه، هند، روسيه، كشورهاي داخلي

در اين مقاله چگونگي آثار شوكهاي  همچنين .است شده گرفته نظر در ايران و ازبكستان و تركمنستان و قزاقستان تركيه،

كشورهاي مورد بررسي و  GDPونقل ريلي، نرخ تعرفه، زمان حمل، شده در بخش حملمتغيرهاي ميزان كاالي ترانزيت حمل

 نرخ تعرفه دهد كه متغير نتايج حاصل از تخمين نشان مي فاصله جغرافيايي ميان اين كشورها در طول زمان بررسي شده است.

ه است. هردوي اين معنادار شد 27/1 ضريب با نيز متغير زمان باشد. همچنين مي27/0آن  ضريب و معنادار آماري ازلحاظ

ميزان تقاضاي ترانزيت در  ،و زمان حملدرصد در نرخ تعرفه  يك افزايش با كنند مي بيان متغيرها نتايج طبق انتظار داشته و

توليد ناخالص  بين 24/0معناداري با ضريب  و مستقيم يرابطهيابد. درصد كاهش مي 27/1و  27/0ونقل ريلي كشور  بخش حمل

 وجود ونقل ريلي كشورتقاضاي ترانزيت در بخش حمل و داخلي كشورهاي روسيه، هند، تركيه، قزاقستان و تركمنستان و ازبكستان

 جغرافيايي فاصله بين -73/15ضريب  با معناداريو  منفي رابطه كه كند مي بيان متغير فاصله جغرافيايي نتايجهمچنين  دارد.

  دارد. وجود ونقل ريلي كشورترانزيت در  بخش حمل تقاضايو  موردبررسيكشورهاي 

  ونقل ريلي، مدل جاذبه، پنل ديتاحمل ترانزيت،هاي كليدي:واژه

  مقدمه -1

دار يجاد توسعه پايدر اريلي ونقل  حملبخش امروزه نقش 

ل است. با در نظر گرفتن نرخ رشد يبد هي و بيينقش بد

 يها ي بار در مسافتي، تقاضا براي جابجاتجارت جهاني

ن بسترهاي الزم براي يابد. تأمي ش مييافزاروز  مختلف، روزبه

ار مهم و ياز روزافزون، موضوعي بسين نيي به ايپاسخگو

 ر:ينظ ييها يژگيد از وين بسترها بايا .است زيبرانگ چالش

زات و يت باالي تجهيفيك ،ت بااليمني و امنيب ايضر، سرعت

سازگاري با ، شده اقتصادي مت تماميق  ،ساتيتأس

خدمات و ، كافي و متناسب با تقاضاحجم ، ستيز طيمح

  برخوردار باشند. و ... داري و استمراريپا، باني مطمئنيپشت

عنوان كشوري  ست و بهين قاعده جهاني مستثنا نيز از ايران نيا

مستحكم در صنعت  يها رساختيازمند زيتوسعه، ن درحال
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ي، يجابجا يها ان انواع روشياست. از م ريلي ونقل حمل

ز يع صنعت خود و نيلي با گستره وسيونقل ر حمل

 يها گر انواع روشيكه نسبت به د يفرد منحصربه يها يژگيو

ك يشود. با  ع مادر محسوب مييكي از صنايونقل دارد،  حمل

لي يت شبكه ريزان گستردگي و اهميبررسي اجمالي آماري، م

ن يشود و ا مشخص مي يروشن به افتهي در كشورهاي توسعه

با همچنين  ن صنعت است.يت ايبر اهمگري يد دييخود تأ

 توان يكشور، م يتيت راهبردي و ترانزيتوجه به موقع

در بخش ت يادي را براي ترانززي يها تيمز وها  فرصت

 يبردار كشور در نظر گرفت. البته بهرهريلي  ونقل حمل

ن انجام يها و همچن ن فرصتيموقع از ا درست و به

 در تواند يزمان م گسترده همغات يالزم و تبل يگذار هيسرما

فرد  ائي و منحصربهيت جغرافيبرداري اثربخش از موقعبهره

مؤثر باشد، لذا  كشورريلي  ونقل حملدر بخش تي يترانز

ها و برقراري  و فرصت ها تين مزيبرداري از ا نحوه بهره

نقش  تواند يبا كشورهاي هدف م ريلي ونقل ارتباط حمل

ا و اروپا و كشورهاي يان آسيمل تجارت يدر تسه يا برجسته

بنابراين با توجه به اهميت  د.يفا نمايت ايمنطقه و توسعه ترانز

ونقل موضوع در اين مقاله تقاضاي ترانزيت در بخش حمل

ريلي كشور مورد بررسي قرار گرفته است. براي اين منظور 

پيشينه تحقيق ارائه شده است. 2پس از ارائه مقدمه، در بند 

ونقل ريلي كشور در ترانزيت در بخش حملمدل تقاضاي 

و در ادامه روش تحقيق جهت تخمين مدل ارائه شده  3بند 

است. وضعيت موجود آمارهاي مربوط به ترانزيت در بخش 

 6بررسي شده است. در بند  5ونقل ريلي كشور در بند حمل

مدل برآورد شده و تجزيه و تحليل گرديده است و در نهايت 

  گيري ارائه شده است. هجمع بندي و نتج

  پيشينه تحقيق  - 2

 در مؤثر پارامترهاي ديناميكي تحليل"اي تحت عنوان مقاله    

 موردي مطالعه بار؛ ريلي ترانزيت كريدورهاي مطلوبيت

ضياتبار توسط احدي و  "بندرعباس – سرخس محور

 ينتر مهم مقاله اين در احمدي به چاپ رسيده است.

 استفاده با بار ريلي ترانزيت مطلوبيت بر تأثيرگذار پارامترهاي

 بر و است قرارگرفته يموردبررس سيستم پويايي ديدگاه از

 ريلي ترانزيت كريدورهاي مطلوبيت تابع اساس همين

 ترانزيت محور اطالعات از استفاده با ادامه در. است شده ارائه

 موردنظر محور ترانزيتي وضعيت ،بندرعباس – سرخس ريلي

 سناريوهايي پايان، در. است شده سازي يهشب 1404 سال تا

. است يشنهادشدهپ ،موردنظر مسير مطلوبيت افزايش براي

 توقف زمان كاهش سرعت، افزايش با كه دهد مي نشان نتايج

 ريلي، شبكه به دسترسي حق كاهش و ترانزيتي قطارهاي

 ريلي ترانزيت تقاضاي ميزان آن با متناسب و مسير مطلوبيت

احدي و ضياتبار ( يابد يم افزايش يتوجه قابل صورت به

 راهكارهاي بررسي"اي تحت عنوان مقاله .)1392 ،احمدي

 و ونقل حمل ي حوزه در كشور لجستيكي يها شاخص بهبود

 انداز چشم سند اهداف به دستيابي باهدفريلي  ترانزيت

 توسط جعفرپور و ديگران به چاپ رسيده است. "1404

 ايران در لجستيك عملكرد استاندارد يها شاخص بررسي

 موجود هاي يرساختز يافزار نرم مديريت ،دهند يم نشان

 بسيار توجهات نيازمند ها آن يياكار و يور بهره افزايش براي

 حوزه در يافزار سخت هاي گذاري يهسرما به نسبت بيشتري

 روش با كه حاضر مقاله در .باشد يم ها يرساختز توسعه

 بر ،شده پرداخته كشور لجستيك راهبردي بررسي به عّلي

 ايشان ارائه و مطالعات محتواي تحليل و نخبگان نظر اساس

جعفرپور و ( است شده پرداخته پيشنهاد و يبند جمع ارائه به

بررسي جايگاه ايران "اي تحت عنوان مقاله .)1392 ،ديگران

شركت  يبردار بهرهو جهاني مرتبط  يا منطقهكريدورهاي  در

توسط شيرازي و ساطعي به چاپ  "ريلي نيرو ونقل حمل

مقاله ابتدا به معرفي و بررسي  نيا در رسيده است.

 ودرگير است  ها آن دركريدورهاي موجود كه ايران به نحوي 

 ادامه درو خته اين كريدورها پردا قبال درايران  تيوضع

عملكرد فعلي ترانزيت بخصوص در بخش ريلي بررسي و 

در  است كه شده يبررسسپس اين موضوع  .است شده ليتحل

 بهادادهتا چه ميزان به ترانزيت  آهن راهفعلي  يها ياستراتژ

و اهداف  انداز چشم آيا بهتر نيست روح حاكم بر شود يم

بخش ريلي در پي رونق روزافزون  مدت كوتاهبلندمدت و 

و  يا منطقهترانزيت بار و حضور فعال در كريدورهاي حاضر 

اي تحت مقاله .)1388 ،شيرازي و ساطعي( جهاني باشد

 از بار ريلي ترانزيت صنعت هاي پتانسيل تحليل "عنوان 

 چاپ رسيده است.به  سپاهيتوسط  "ايران اسالمي جمهوري

 مبادالت از ايران ريلي ترانزيت بالقوه درآمد مطالعه، اين در

 طريق از اروپايي كشورهاي با آسيا شرق كشورهاي تجاري

 هشتصد و ميليارد يك حدود در غرب، به شرق كريدور

 حدود در جنوب – كريدورشمال بالقوه آمد در و دالر ميليون

 اين بر. است شده برآورد سال در درآمد دالر ميليون 90
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 بالقوه آمدهاي در از ايران.ا.ج آهن راه كنوني درآمد اساس،

 از نسبت اين. است درصد چهار حدود در تنها ريلي ترانزيت

 بيانگر ديگر سوي از و موجود مشكالت تعدد بيانگر سو يك

 آهن راه براي زمينه اين در كه است ايگسترده هايفرصت

 اين در موجود مشكالت كه زماني تا. دارد وجود ايران.ا.ج

 در را توجهي قابل افزايش تواننمي نشود، طرف بر حوزه

 عدم قبيل از مشكالتي. داشت انتظار ريلي ترانزيت درآمدهاي

 استانداردهاي با منطبق و مناسب مالي خدمات سيستم وجود

 ناوگان فرسودگي گمركي، هاي فرآيند بودن طوالني جهاني،

 رفع در خيرأت .ذينفع هايسازمان تعدد و ريلي ونقلحمل

 را جايگزين مسيرهاي سهم كشور، ريلي ترانزيت مشكالت

 ترانزيت تقاضاي جذب و داده افزايش همسايه كشورهاي در

 براي راهكارهاي مقاله اين در. كندمي دشوارتر آينده در را

 براي بايد كه مهمي مسيرهاي و شده ارائه مشكالت اين حل

 تعيين شوند احداث و تكميل ريلي، ترانزيت ظرفيت افزايش

  .)1394 ،سپاهي( است شده

تبيين مدل تقاضاي ترانزيت در بخش  -3

  كشورريلي  ونقل حمل

براي تقاضاي ترانزيت، در  شده مطرح يها روشبا توجه به   

با الهام گرفتن از مدل جاذبه  موردنظرمدل  مقالهاين 

علوم  در يا گسترده طور به جاذبه است. مدل شده استخراج

 رابطه اين در كه است قرارگرفته مورداستفاده اجتماعي

 هاي يانجر ينهدرزم آن از موفقي كاربردهاي به توان يم

 كار، نيروي مثل تجارت، مهاجرت المللي ينب و يا منطقه

 قانون از جاذبه مدل نام .نمود اشاره ... و ها جاده ترافيك

 را اجسام حركت كه قانون اين. است شده گرفته نيوتن جاذبه

يا  جاذبه نيروي كه كند يم بيان ،دهد يم توضيح فضا در

 d فاصله با كه M1,M2 ها آن يها جرم دو بين )F( كشش

   با: بود خواهد برابر دارند قرار يكديگر از

� = �����
��� )1                                          (

                                                                        

 دهد يم نشان معادله اين. باشد يم جهاني ثابت gآن  در كه

 ايجاد يكديگر بر فيزيكي جسم دو كه يكنش هم نيروي مقدار

 نسبت داراي و بوده متناسب ها آن هايجرم با كنند يم

 از يك هر جرم هرگاه لذا. هاست آن بين مربع با معكوس

  .يافت خواهد افزايش ها آن بين يكنش هم يابد، افزايش اجسام

 آن كاربرد براي يا پشتوانه به جاذبه، مدل فيزيكي مبناي همين

 ساده، شكل يك در. است شده يلتبد يكنش هم انواع بيان در

 iناحيه در كه افرادي تعداد (يعني jو iناحيه دو jبين يكنش هم

 محصول مقدار يا كنند يم زندگيj ناحيه در و كاركرده

 متناسب )،شود يم مصرف jكه در ناحيه  iناحيه  اقتصادي

 مسافرت، (زمان دو آن بين فاصله از معكوس تابعي و بوده

 دهه در 2پويهونن و تينبرگن .باشد يم )...و ونقل حمل هزينه

 تحليل براي جاذبه مدل از كه بودند كساني اولين جزء ،1960

 مدل ،پس ينازا. كردند استفاده المللي ينب تجاري جريانات

 الملل ينب اقتصاد مطالعات زمينه در عمومي ابزار يك به جاذبه

 جريانات بررسي منظور به آن از بسياري محققين و شد تبديل

  نمودند.  استفاده كشورها تجاري ميان

 توليد نظير اقتصادي متغيرهاي از تركيبي جاذبه مدل در

 كشور، وسعت و اندازه جمعيت، ميزان داخلي، ناخالص

 از زوج هر براي...  و جغرافيايي فاصله ارز، برابري يها نرخ

 استفاده با و شود يم معادله وارد شده گرفته نظر در كشورهاي

 (نظري و شود يم انجام برآورد ياقتصادسنج يها فن از

به  iكشور از تجاري جريان جاذبه مدل از نوع اين در .)1396

j (Tij) كشور (يعني دو اقتصادي اندازه با GDPi 

 فاصله و  (Tij)، زمان حمل (Pij))، نرخ تعرفه GDPjو

 اين در كه شود يم داده توضيح (Dij) ها آن بين جغرافيايي

 و مثبت، يرتأث داراي GDPjو GDPiمتغيرهاي  رابطه

 روي بر منفي يرتأث داراي  Dijو Pij، Tij متغيرهاي

قابل برآورد  مدل كلي شكل ترتيب، بدين .باشد يمTijمتغير

  :است يفتعر قابل زير صورت بهدر اين پروژه 

	
�� = ���	������/���
� )2                            (  

  بگيريم: Lnاگر از طرفين   

��	
�� = ��� + ���� + ��	��+������ 
−2����� )3                                                      (

زير بازنويسي كرد: صورت به توان يمحال معادله فوق را    

��	
�� = � + ���� + ��	��+������ 
−2����� )4          (                                             

  :كه در آن

 در ميزان كاالي ترانزيت حمل شده و وابسته متغير ���	 :

 آن به مربوط هاي داده كه است ريلي ايران ونقلحمل بخش

 در شده حمل ترانزيت كااليو مقصد  محور كه مبدأ 6از 

شامل محورهاي  و باشدريلي ايران مي ونقلحمل بخش

سرخس، - بندرعباس، بندرعباس-سرخس، سرخس- رازي
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باشد از سالنامه مي تبريز- سهالن، رازي-رازي جلفا، رازي

(سالنامه  آوري شده استونقل ريلي كشور جمعآماري حمل

 .)1395ونقل ريلي و آماري حمل

ونقل ريلي كشور رخ تعرفه ترانزيت در بخش حمل: ن���

هاي مربوط به آن از اداره كل بازرگاني راه آهن كه داده است

(اداره كل آوري شده است.جمهوري اسالمي ايران جمع

  .)1395بازرگاني و 

ونقل ريلي انزيتي در بخش حمل: زمان حمل كاالي تر���	

از اداره كل  هاي مربوط به آنباشد كه دادهمي كشور

آوري شده آهن جمهوري اسالمي ايران جمعسيروحركت راه

  .)1395 ،اداره كل سير و حركتاست(

 GDP ،توليد ناخالص داخلي كشورهاي روسيه، هند، تركيه :

 توليد در تغيير. باشدقزاقستان و تركمنستان و ازبكستان مي

 تقاضا در تغيير سبب تواند ناخالص داخلي اين كشورها مي

ونقل ريلي كشور در بخش حملبراي حمل كاالهاي ترانزيتي 

كه آمار مربوط به اين متغير از سايت بانك جهاني  شود

  .  (world bank, 2017)استخراج شده است

:����  ميزان با معكوسي يرابطه جغرافيايي، يفاصله  

 كشور دو بين مسافت .دارد ي جغرافياييمنطقه دو بين تعامل

كشور  دو بين جايي ي جابههزينه در مؤثر عوامل از يكي

كه آمار مربوط به آن از سايت گوگل مپ استخراج  باشد مي

 به مربوط هاي داده . (google.com/maps,2017)شده است

 برايباشد و مي1378- 95 هاي سالمربوط به  پژوهش اين

  استفاده  Eviews 7افزار  نرم از اقتصادسنجي هاي تحليل

  .استشده 

  

  روش تحقيق-4

 كه، است داده از اي مجموعه ديتا، پنل يا 3تركيبي هايداده

 تواند مي مقطع. باشد مي زماني ييك دوره و مقطع چند شامل

. باشد... و كشورها صنايع، ها، بنگاه ها، گروه افراد، بيانگر

....  و سال فصل، ماه، هفته، روز، تواند مي نيز زماني ي دوره

 هم و زماني تغييرات هم كه،آن دليل تركيبي به هاي داده. باشد

 اطالعات تواند كند، مي مي منعكس را مقطع هر درون تغييرات

 تحليل در كه نكاتي از بسياري. كند منعكس را تريبيش

 مشاهده غيرقابل يا و شوند مي گرفته ناديده هاي زمانيسري

 ويژه به. شوند روشن مي تركيبي هايداده تحليل در هستند

 پوشي چشم هاآن از زماني سري در غالباً كه هاييناهمگني

 تحليل در هستند، مشاهده غيرقابل اصطالح و در شود مي

 چارچوب شود.فراهم مي هاآن بررسي تركيبي امكان هايداده

 صورت معادله تركيبي به هايها با استفاده از دادهمدل اصلي

  :است زير

��� = ��+����+��� )5                                     (  

 مبدأ از عرض احتساب بدون توضيحي متغير Kدر اين مدل،  

 داده نشان �αدر  ها، مقطع بين اختالفوجود دارند. �� در

 ما فرض شوند. اگر مي فرض ثابت زمان طول در كه شود مي

 روش است، ثابت كشورها تمام براي ��كه باشد اين بر

(OLS)معمولي حداقل مربعات رگرسيون
4

 و كارا برآوردهاي  

  5رگرسيون تجميعي را حالت اين. داد خواهد سازگاري

 مختلف مقاطع بين در كه شود فرض اگر ولي. نامند مي

 تخمين براي ديگري هاي روش از بايد دارد، وجود اختالف

  . شود استفاده

 مدل در. است  6ثابت اثرات روش ها، روش اين از يكي   

 را گروهي يا فردي هاي كه تفاوت شود مي فرض ثابت اثرات

يك ضريب  ��هر . كرد منعكس ثابت يجمله در توان مي

 اصل اين بر فرض اين. شود برآورد بايستي كه است مجهول

 صورت به توان مي را بين واحدها اختالف كه است استوار

امكان  ثابت اثرات مدل. داد نشان مبدأ از عرض در تفاوت

 متغيرهاي با كه را نشده مشاهده فردي اثرات بررسي

 شرايطي چنين در. كند فراهم مي دارند، همبستگي توضيحي

رگرسيون  تابع انتقال عنوان به را فردي هايتفاوت توان مي

تنها در صورتي منطقي خواهد بود كه ما  مدل اين. كرد تصور

 صورت به توان، مي رامقاطع  بين اطمينان داشته باشيم اختالف

كه هميشه از اين  داد، درحالي نشان رگرسيون تابع انتقال

 مورداستفاده بايد ديگري روش موضوع مطمئن نيستيم، پس

برآورد است.  ديگر روش 7تصادفي اثرات روش .گيرد قرار

ي  كننده مشخص ثابت جزء شود كه،مي فرض اين روش در

 مقاطع و واحدها بين تصادفي صورت به مختلف مقاطع

 يك همراه به رگرسور Kداراي  مدل اين. است شده توزيع

 كارا و مناسب روش  انتخاب منظور به باشد. مي مبدأ از عرض

و آزمون  Fي  آماره و آزمون از بايد تخمين انجام براي

  متغيرها، مانايي بررسي براي همچنين. كرد هاسمن استفاده

  .)1390(خوشكام و شود مي سنجيده ي واحد ريشه آزمون
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بررسي وضعيت موجود آمارهاي مربوط به  -5

  ونقل ريلي كشورترانزيت در بخش حمل

بررسي آمارهاي مربوط به ميزان كاالي  -1- 5

  ونقل ريلي كشوردر بخش حمل حمل شدهترانزيتي 

ي حمل شده به ترانزيتكاالهاي ميزان  1نمودار شماره در    

بندرعباس، -سرخسسرخس، - رازي تفكيك محورهاي

تبريز -سهالن، رازي-جلفا، رازي- سرخس، رازي- بندرعباس

(سالنامه آماري  دهد مي نشان را 1395 تا 1387 هاي سال طي

مالحظه  نمودار از كه طوري همان. )1395 ،ونقل ريليحمل

 محوردر حمل شده  يترانزيت يكاالهاميزان ، گردد مي

تبريز -رازيبيشترين مقدار و در محور  بندرعباس-سرخس

باشد. ميزان هاي موردبررسي ميكمترين ميزان طي سال

تا  بندرعباس- سرخس محوردر حمل شده  يترانزيت يكاالها

روند كاهشي  1392يافته و سپس تا سال  افزايش 1388سال 

افزايش و سپس در سال  1394را طي كرده و مجدداً در سال 

يافته است. در محور  تن كاهش 748366به  1395

تا  حمل شده يترانزيت يكاالهاسرخس ميزان - ندرعباسب

طور  يافته و به افزايش 1390يافته و تا سال  كاهش 1388سال 

روند كاهشي داشته است. ميزان  1395متوسط تا سال 

سرخس تا سال -رازي محوردر حمل شده  يترانزيت يكاالها

يافته و سپس تا افزايش 1391يافته و تا سال  كاهش 1388

جلفا - روند كاهشي داشته است. در محور رازي 1395سال 

يافته  افزايش 1389تا سال  حمل شده يترانزيت يكاالهاميزان 

يافته و مجدداً  تن كاهش 54927اين ميزان به 1391و تا سال 

يافته و  تن كاهش 86916به  94افزايش و در سال  93تا سال 

يافته است. ميزان  تن افزايش 109811به  1395در سال 

سهالن تا سال - رازي محوردر حمل شده  يترانزيت يكاالها

يافته تن افزايش 12351به 1391سال يافته و در  كاهش 1389

به  1393يافته و در سال  كاهش 92و مجدداً در سال 

تن 58681به  94يافته و سپس در سال  تن افزايش104781

  تن 122642به  1395يافته و درنهايت در سال  كاهش

  رسيده است.

  
كاالهاي ترانزيتي حمل شده محورهاي مختلف در  .1نمودار 

  1387-95هاي ريلي كشور طي سالونقل بخش حمل

  

ي كاالي بررسي آمارهاي مربوط به نرخ تعرفه-2- 5

  ونقل ريلي كشوردر بخش حمل حمل شدهترانزيتي 

ي حمل ترانزيتنرخ رشد تعرفه كاالهاي  2نمودار شماره  در   

  سهالن، -تبريز، رازي-رازي شده به تفكيك محورهاي

  بندرعباس، -سرخسسرخس، - جلفا، بندرعباس- رازي

 دهد مي نشان را 1395 تا 1388 هاي سال سرخس طي- رازي

نمودار شماره  از كه طوري همان. )1395 ،(اداره كل بازرگاني

 يترانزيت يكاالهاميزان نرخ رشد تعرفه ، گردد ميمالحظه  2

تبريز بيشترين مقدار و در محور - رازي محوردر حمل شده 

 موردبررسيهاي سالسرخس كمترين ميزان رشد طي - رازي

داشته است. تقريباً در تمامي محورها، نرخ رشد تعرفه 

يافته و  كاهش 1389تا سال حمل شده  يترانزيت يكاالها

روند افزايشي را طي كرده و مجدداً در  1390سپس تا سال 

نرخ رشد تعرفه   1392يافته است. در سال  كاهش 1391سال 

فته و از اين سال تا يا افزايشحمل شده  يترانزيت يكاالها

به  1395روند رشد كاهشي داشته و مجدداً در سال  94سال 

  رشد افزايشي خود ادامه داده است.
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رشد نرخ تعرفه كاالهاي ترانزيتي در محورهاي  .2نمودار 

  1388-95هاي ونقل ريلي كشور طي سالمختلف در بخش حمل

  

بخش  افزوده ارزشبررسي آمارهاي مربوط به -5-3

  ونقل ريلي كشورحمل

  افزوده بخش  نرخ رشد ارزش 3نمودار شماره  در   

 را 1395 تا 1384 هاي سال ونقل ريلي كشور را طيحمل

. )1395(بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران و دهد مي نشان

ميزان ، گردد ميمالحظه  3 شماره نمودار از كه طوري همان

كشور طي ونقل ريلي افزوده بخش حمل نرخ رشد ارزش

 كه طوري بهروند نوساني داشته است.  موردبررسيهاي سال

ونقل ريلي افزوده بخش حمل ارزش نرخ رشد 1385در سال 

يافته و مجدداً  اين نرخ افزايش 1386در سال  يافته و كاهش

 نرخ رشد 1388يافته است. در سال  كاهش1387در سال 

مجدداً تا  يافته و ونقل ريلي افزايشافزوده بخش حمل ارزش

 نرخ رشد 1391يافته است. در سال  كاهش 1390سال 

يافته و در  ونقل ريلي كشور افزايشافزوده بخش حمل ارزش

 1395يافته و از اين سال تا سال  اين نرخ كاهش 1392سال 

  به رشد افزايشي خود ادامه داده است.

  

  
ونقل ريلي كشور طي افزوده بخش حمل رشد ارزش . 3نمودار 

  1388-95هاي سال

  

آمارهاي مربوط به زمان سير كاالهاي   بررسي-4- 5

  ريلي كشور ونقل حملترانزيتي در بخش 

نرخ رشد زمان سير كاالهاي ترانزيتي  4نمودار شماره در    

سرخس در -بندرعباس و بندرعباس- در محورهاي سرخس

 1395 تا 1388 هاي سال ونقل ريلي كشور را طيبخش حمل

. )1395(اداره كل سير و حركت و دهد مي نشان را

ميزان نرخ رشد زمان سير ، گردد ميمالحظه  كه طوري همان

بندرعباس و -كاالهاي ترانزيتي در محورهاي سرخس

هاي موردبررسي روند نوساني سرخس طي سال- بندرعباس

حمل شده  يترانزيت يكاالهاداشته است. نرخ رشد زمان سير 

يافته و  كاهش 1389سال  تا بندرعباس- سرخس محوردر 

 1390يافته است. از سال  اين نرخ افزايش 1390سپس تا سال 

حمل  يترانزيت يكاالهانرخ رشد زمان سير  1392تا سال 

مذكور روند كاهشي را طي كرده و مجدداً در  محوردر شده 

 1395يافته و از اين سال تا سال  اين نرخ افزايش 1393سال 

-در محور بندرعباس  ه داده است.به روند كاهشي خود ادام

تا حمل شده  يترانزيت يكاالهاسرخس نرخ رشد زمان سير 

اين نرخ  1391يافته و سپس در سال  افزايش 1390سال 

نرخ رشد زمان  1393تا سال  1391يافته است. از سال  كاهش

مذكور روند  محوردر حمل شده  يترانزيت يكاالهاسير 

اين نرخ  1394در سال  افزايشي را طي كرده و مجدداً

به روند افزايشي خود  1395يافته و از اين سال تا سال  كاهش

  ادامه داده است.
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  1388- 95هاي ونقل ريلي كشور طي سالرشد زمان سير كاالهاي ترانزيتي در بخش حمل .4نمودار 

  

  وتحليل مدل برآورد و تجزيه-6

 مدل تخمين و اطالعات وتحليل به تجزيه بخش اين در

 ونقل ريلي كشور تقاضاي ترانزيت در بخش حمل

 توسط آزمون متغيرها مانايي بايد ابتدا در شده است. پرداخته

 در آزمون اين از حاصل شود. نتايج سنجيده واحد ي ريشه

 گردد،مي مشاهده طور همان .شده است ارائه 1شماره  جدول

 از تربيش مقاديري جز متغير تعرفه، داراي به متغيرها تمامي

هستند. اين بدان معني  05/0 اطمينان سطح در بحراني مقادير

 ي درنتيجه و شود مي رد واحد ي ريشه وجود فرض است كه

با انجام آزمون ريشه واحد براي  شود. مي تأييد ها آن مانايي

شود. مرتبه اول براي متغير تعرفه نيز، مانا مي متغير تفاضل

صورت تفاضل  بنابراين در تخمين مدل، اين متغير بايد به

  مرتبه اول استفاده شود.

  

  واحد    ي ريشه    آزمون    نتايج .1 جدول

متغير
  

Levin,Lin&Chu  Im,Pesaran 

and Shin W-

stat  

ADF-Fisher 

Chi-square  

  آماره

سطح
 

ي
معنادار

  آماره  

سطح
 

ي
معنادار

 آماره  

سطح
 

ي
معنادار

 

Q 1/3-  0007/0  8/0-  19/0  2/16  18/0  
P  35/0-  63/0  15/2  98/0  68/1  99/0  

P(-1)   68/4-  0000/0  29/1-  09/0  42/19  007/0  

GDP 46/2-  0068/0  78/0-  21/0  93/15  19/0  
T 32/8-  0000/0  81/2-  0025/0  78/21  04/0  

 افزار نرم خروجي و حاضر تحقيق محاسبات:منبع

 

 عدم يا وجود تعيين براي متغيرها، حال مانايي تأييد از پس

 تخمين روش انتخاب جداگانه و مبدأهاي از عرض وجود

 شود. استفاده نمايي)(راست ليمر Fآزمون  از بايد درست

 بودن عرض از مبدأها (روش يكسان آزمون، در اينH0 فرض

 (روشمبدأها  ازناهمساني عرض  H1فرض  و تجميعي)

   است. تصادفي) يا ثابت اثرات

  

  نمايي راستنتايج آزمون  .2جدول 

 F d.fي آماره  
سطح 

  معناداري

Cross-section 

F 
  0000/0  )5و25(  82/14

Cross-section 

Chi-square  
21/48  5  0000/0  

 افزار نرم خروجي و حاضر تحقيق محاسبات :منبع

  

 است باالتر 2جدول  مقادير از كه، Fي آماره ميزان به توجه اب

فرض  درنتيجه باشد، مي 05/0كمتر از  معناداري آن سطح و

H0  شود و آزمون مبني بر استفاده از روش تجميعي رد مي

 اين حالبايد عرض از مبدأهاي مختلفي در مدل لحاظ شود. 

 مقطعي مبدأهاي از عرض در تفاوت كه آيد پيش مي پرسش

 به پاسخ منظور به طور تصادفي. به يا كند مي عمل ثابت طور به

 از تصادفي يا و ثابت اثرات الگوي انتخاب و پرسش اين

 مناسباين آزمون   H0فرض شود. مي هاسمن استفاده آزمون

  مناسب بودن اثرات H1تصادفي و فرض اثر روش بودن

  است. ثابت 
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  هاسمن    آزموننتايج  .3جدول 

-Chiي آماره  

Sq 

d.f   سطح

  معناداري

Cross-section 

random 
15/2  4  71/0  

 افزار نرم خروجي و حاضر تحقيق حاسباتم  :منبع

  

 قبول H0فرض  )،3جدول ( هاسمن آزمون نتايج بر تكيه با 

 مورداستفاده مدل تصادفي براي تخمين اثرات روش و شودمي

روش  از استفاده با مدل نهايي تخمين نتايج گيرد. مي قرار

  است. شده ارائه 4جدول  در اثرات تصادفي

  

  

  

  تصادفي    اثرات    تخمين    نتايج .4جدول

  سطح معناداري tي آماره  ضريب  متغير

C 69/109-  21/6-  01/0  

P  27/0-  11/4-  006/0  

T  27/1-  84/6-  03/0  

GDP  24/0  62/4  008/0  

D 73/15-  91/4-  009/0  

  F 21/43ي آماره

R-squared 83/0  

Durbin-Watson 6/1  

 افزار نرم خروجي و حاضر تحقيق محاسبات  :منبع  

  

 جدول مقادير از باالتر Fي ، آماره4جدول  نتايج طبق  

 خوبي معناداري مدل كل كه نكته است اين بيانگر و باشد مي

دهندگي باالي مدل را ، توضيح  R-squaredدارد. مقدار

 تغييرات كل از درصد 83كه  كند مي بيان و دهدنشان مي

 ي آماره همچنين باشد. مي متغيرهاي مستقل به وابسته تقاضا

 را تأييد مدل خود همبستگي وجود عدم واتسون – دوربين

آن  ضريب و معنادار آماري ازلحاظ نرخ تعرفه متغير .كند مي

معنادار  27/1 ضريب با نيز متغير زمان باشد. همچنينمي27/0

 بيان ظار داشته وشده است. هردوي اين متغيرها نتايج طبق انت

درصد در نرخ تعرفه ميزان تقاضاي  يك افزايش با كنند مي

درصد كاهش  27/0ونقل ريلي كشور ترانزيت در بخش حمل

 ،زمان حمل كاال در درصد يك افزايش يابد. همچنين بامي

 كشور ريلي ونقلحمل بخش در ترانزيت تقاضاي ميزان

معناداري با  و مستقيم يرابطه يابد.مي كاهش درصد27/1

توليد ناخالص داخلي كشورهاي روسيه، بين  24/0ضريب 

تقاضاي  و  هند، تركيه، قزاقستان و تركمنستان و ازبكستان

 اين دارد. وجود ونقل ريلي كشورترانزيت در بخش حمل

توليد ناخالص داخلي افزايش  با كه كند مي بيان متغير

تركمنستان و كشورهاي روسيه، هند، تركيه، قزاقستان و 

ونقل ريلي كشور ، ميزان ترانزيت بخش حملازبكستان

 كه كند مي بيان متغير فاصله جغرافيايي نتايج يابد. افزايش مي

 جغرافيايي فاصله بين 73/15ضريب  با معناداري منفي رابطه

كشورهاي روسيه، هند، تركيه، قزاقستان و تركمنستان و 

ونقل ريلي ملترانزيت در بخش ح تقاضاي و ازبكستان

  دارد. كشور، وجود

  

  آني العملعكس تابع يا هااثرشوك بررسي -7

 تكاني از ناشي تأثير ضربه العمل، عكس تابع يا هاشوك اثر  

 آينده و جاري مقادير روي را استاندارد انحراف يك اندازة به

 متغير يك متوجه تكاني اگر. دهدمي نشان زادرون متغيرهاي

 از شودمي متغير همان متوجه تكان تأثير كه اين ضمن شود

 درونزاي متغيرهاي ديگر به VAR پوياي سيستم طريق

 اثر يا آني العملعكس تابع نتايج  .شود مي منتقل نيز سيستم

 نمودارهاي در يكديگر بر بررسي مورد متغيرهاي هايشوك

 اثر كه دهدمي نشان 5نمودار . است شده داده نشان ذيل

 متغير بر ريلي ونقل حمل بخش در متغيرترانزيت هايشوك

 GDP تعرفه، نرخ متغيرهاي بر و باشدمي همگرا حمل زمان

 متغير بر شوك اين اثر كه معني بدين. باشدمي واگرا فاصله و

 بر شوك اين اثر ولي رودمي بين از زمان طي درزمان 

  .شودمي زياد زمانطي فاصله و GDP تعرفه، نرخ متغيرهاي

  
  

 ريلي ونقل حمل بخش در متغيرترانزيت هاي شوك اثر .5نمودار

  و فاصله GDPزمان حمل، نرخ تعرفه،  متغيرهاي بر
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 در تعرفه نرخ متغير هايشوك اثر كه دهدمي نشان 6نمودار

 بر و باشدمي همگرا فاصله متغير بر ريلي ونقل حمل بخش

. باشدمي واگرا حمل زمان و GDP، ترانزيت متغيرهاي

 از زمان طي در فاصله متغير بر شوك اين اثر كه معني بدين

 و ترانزيتGDP متغيرهاي بر شوك اين اثر ولي رودمي بين

  .شود مي زياد زمان طي حمل زمان

  

 ونقل حمل بخش در تعرفه نرخ متغير هايشوك اثر .6نمودار

  و فاصله GDPترانزيت، زمان حمل،  متغيرهاي بر ريلي

 در حمل متغيرزمان هاي شوك اثر كه دهدمي نشان 7نمودار

 همگرا بررسي مورد هايمتغير بر ريلي ونقل حمل بخش

 بازه يك از بعد برهمديگر متغيرها اين اثرات و باشدمي

 يا افزايش يك ايجاد باعث شوك. روندمي بين از زماني

 اين سپس و شودمي اوليه هايسال در متغيري هر در كاهش

  .رودمي بين از يا ثابت تغييرات

  

ترانزيت،  متغيرهاي بر حمل متغيرزمان هاي شوك اثر .7نمودار

  و فاصله GDPنرخ تعرفه، 

 GDP متغير هايشوك اثر كه دهدمي نشان 8نمودار   

و   ترانزيت ،حمل زمان هايمتغير بر بررسي مورد كشورهاي

. باشدمي واگرا فاصله متغير بر و باشدمي همگرانرخ تعرفه 

و  ترانزيت ،حمل زمان متغير بر شوك اين اثر كه معني بدين

 بر شوك اين اثر ولي رودمي بين از زمان طي درنرخ تعرفه 

  .شودمي زياد زمان طي فاصله متغير

  

 بر بررسي مورد كشورهاي GDP  هايشوك اثر .8نمودار

  ترانزيت، زمان حمل، نرخ تعرفه و فاصله متغيرهاي

 متغير بر فاصله متغير هاي شوك اثر كه دهدمي نشان 9نمودار

ترانزيت همگرا و براي متغيرهاي نرخ تعرفه، زمان حمل، 

GDP  اين اثر كه معني بدين .باشدمي واگراو فاصله حمل 

 اثر ولي رود مي بين از زمان طي درترانزيت  متغير بر شوك

 و  GDP  حمل، زمان تعرفه، نرخ متغيرهاي بر شوك اين

    .شودمي زياد زمان طي حمل فاصله

  

ترانزيت،  هاي متغير بر فاصله متغير هاي شوك اثر .9نمودار 

  GDPزمان حمل، نرخ تعرفه و 

  گيري  نتيجه-8

ريلي  ونقل حملتقاضاي ترانزيت در بخش مقاله در اين     

است. در مدل برآورد شده، پنج  قرارگرفتهي موردبررسكشور 

   بخش در شدهكاالي ترانزيت حمل  ميزان - 1متغير: 

نرخ تعرفه ترانزيت در بخش  -2ريلي كشور،  ونقلحمل

زمان حمل كاالي ترانزيتي در بخش - 3ونقل ريلي،حمل

توليد ناخالص داخلي كشورهاي روسيه،  - 4ونقل ريلي، حمل
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 يفاصله  - 5هند، تركيه، قزاقستان و تركمنستان و ازبكستان، 

قزاقستان و  جغرافيايي بين كشورهاي روسيه، هند، تركيه،

  است. شده گرفتهتركمنستان و ازبكستان و ايران در نظر 

و مقصد  محور كه مبدأ 6از  پژوهش اين به مربوط هاي داده

ريلي ايران  ونقلحمل بخش در شده حمل ترانزيت كاالي

- سرخس، سرخس-باشد، شامل محورهاي رازيمي

سهالن، - سرخس، رازي جلفا، رازي- بندرعباس، بندرعباس

روسيه، چين، هند، شامل كشورهاي  كشور 7 تبريز و- رازي

 -95 هايتركيه، قزاقستان، تركمنستان و ازبكستان دربازه سال

 هايداده از موردنياز، اطالعات است. شده  استفاده1378

آهن جمهوري اسالمي ايران، بانك جهاني و شركت راه

 براي همچنين. است شده آوري هاي مرتبط جمع سايت

 كاررفته به Eviews 7افزار  نرم اقتصادسنجي هاي تحليل

نرخ  دهد كه متغير نتايج حاصل از تخمين نشان مي .است

باشد.  مي27/0آن  ضريب و معنادار آماري ازلحاظ تعرفه

معنادار شده است.  27/1 ضريب با نيز متغير زمان همچنين

 با كنند مي بيان هردوي اين متغيرها نتايج طبق انتظار داشته و

درصد در نرخ تعرفه ميزان تقاضاي ترانزيت در  يك افزايش

يابد. درصد كاهش مي 27/0ونقل ريلي كشور  بخش حمل

 زمان حمل كاال، ميزان در درصد يك افزايش همچنين با

 27/1 كشور ريلي ونقلحمل بخش در ترانزيت تقاضاي

ب معناداري با ضري و مستقيم يرابطه يابد.مي كاهش درصد

توليد ناخالص داخلي كشورهاي روسيه، هند،  بين 24/0

تقاضاي ترانزيت  و  تركيه، قزاقستان و تركمنستان و ازبكستان

 بيان متغير اين دارد. وجود ونقل ريلي كشوردر بخش حمل

توليد ناخالص داخلي كشورهاي روسيه، افزايش  با كه كند مي

، ميزان هند، تركيه، قزاقستان و تركمنستان و ازبكستان

  يابد. ونقل ريلي كشور افزايش ميترانزيت بخش حمل

 منفي رابطه كه كند مي بيان متغير فاصله جغرافيايي نتايج

كشورهاي  جغرافيايي فاصله بين -73/15ضريب  با معناداري

 و روسيه، هند، تركيه، قزاقستان و تركمنستان و ازبكستان

 وجود ونقل ريلي كشورترانزيت در  بخش حمل تقاضاي

 بررسي مورد متغيرهاي هايشوك اثر همچنين در ادامه دارد.

  بررسي اثر شوكها نشان  . است شدهبررسي  يكديگر بر

 ونقل حمل بخش در متغيرترانزيت هايشوك اثر كه دهدمي

 نرخ متغيرهاي بر و باشدمي همگرا حمل زمان متغير بر ريلي

 اين اثر كه معني بدين. باشدمي واگرا فاصله و  GDP  تعرفه، 

 اين اثر ولي رودمي بين از زمان طي در زمان متغير بر شوك

   زياد زمان طي فاصله و  GDP  تعرفه، نرخ  متغيرهاي بر شوك

 بخش در تعرفه نرخ متغير هايشوك اثرهمچنين   .شود مي

 بر و باشدمي همگرا فاصله متغير بر ريلي ونقل حمل

 بدين. باشدمي واگرا حمل زمان و  GDP  ترانزيت، متغيرهاي

   بين از زمان طي در فاصله متغير بر شوك اين اثر كه معني

 و ترانزيتGDP  متغيرهاي  بر شوك اين اثر ولي رود مي

 متغيرزمان هايشوك اثر  .شود مي زياد زمان طي حمل زمان

 بررسي مورد هاي متغير بر ريلي ونقل حمل بخش در حمل

 يك از بعد برهمديگر متغيرها  اين اثرات و باشدمي همگرا

 يا افزايش يك ايجاد باعث شوك. ميروند بين از زماني بازه

 اين سپس و  شودمي اوليه هايسال در متغيري هر در كاهش

 متغير هايشوك اثردر ادامه   .رودمي بين از يا ثابت تغييرات

 GDP  دهد كه بر متغيرها نشان مي بررسي مورد كشورهاي

 تعرفه نرخ و ترانزيت حمل، زمان متغيرهاي براثر اين شوك 

 معني بدين. باشدمي واگرا فاصله متغير بر و باشد مي همگرا

 تعرفه نرخ و ترانزيت حمل، زمان متغير بر شوك اين اثر كه

 فاصله متغير بر شوك اين اثر ولي  رودمي بين از زمان طي در

 متغير هاي شوك اثردر آخر بررسي   .شودمي زياد زمان طي

دهد كه اثر اين هاي مورد بررسي نشان ميمتغير بر فاصله

 تعرفه، نرخ متغيرهاي براي و همگرا ترانزيت شوك بر متغير

 معني بدين. باشدمي واگرا حمل  فاصله و  GDP  حمل، زمان

   بين از زمان طي در ترانزيت متغير بر شوك اين اثر كه

 زمان  تعرفه، نرخ متغيرهاي بر شوك اين اثر ولي رودمي

     .شودمي زياد زمان طي حمل فاصله و  GDP  حمل،

  

  

  هانوشتپي-9

مقاله مذكور بخشي از پروژه تحقيقاتي تحت عنوان -

ريلي و ارائه  ونقل حمل المللي بينمطالعات بازارهاي "

 "راهكارهاي ايجاد مزيت نسبي براي كريدورهاي ريلي ايران

است كه در مركز تحقيقات راه، مسكن و شهرسازي به انجام 

جمهوري  آهن راهرسيده است و كارفرماي پروژه شركت 

  .باشد مياسالمي ايران 

2- Tinbergen and Poyhonen 

3-Panel Data 
4-Ordinary Least Square 

5-Pooled Regression 
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6-Fixed Effects 
7-Random Effects 

8-Limer 

  

  مراجع-10

 تحليل"، )1392(، س. احمدي،ضياتبار و احدي، ح.- 

 ترانزيت كريدورهاي مطلوبيت در مؤثر پارامترهاي ديناميكي

، "بندرعباس – سرخس محور موردي مطالعه ،بار ريلي

  . 153- 166 ص.ونقل، سال پنجم، شماره دوم، مهندسي حمل

  

 ،)1392( طباطبايي، س. و سركشيكيان، س. .لفجعفرپور، ا- 

 در كشور لجستيكي يها شاخص بهبود راهكارهاي بررسي"

   دستيابي باهدف ريلي ترانزيت و ونقل حمل ي حوزه

 المللي ينبپانزدهمين همايش  ،"1404 انداز چشمسنداهدافبه

   ونقل ريلي ايران.انجمن مهندسي حمل ونقل ريلي،حمل

  

 ايران جايگاه بررسي" ،)1388( ،، م.ساطعي و ص. ،شيرازي- 

 شركت يبردار بهره مرتبط جهاني و يا منطقه كريدورهاي در

   المللي ينبيازدهمين همايش  ،"نيرو ريلي ونقل حمل

  ونقل ريلي ايران.مهندسي حملونقل ريلي، انجمن حمل

   

هاي صنعت ترانزيت تحليل پتانسيل" ،)1394(، سپاهي، ع.- 

، كنفرانس بين المللي "ريلي بار از جمهوري اسالمي ايران

 ،تهران هاي نوين در مديريت و مهندسي صنايع.پژوهش

  .ايليا پايتخت پردازان ايده مديران شركت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ارزيابي" )،1396( .س ،ييطباطباو . م ،يدانياسف ،م. ،يظرن-  

با استفاده از مدل  يالملل ينعوامل مؤثر بر جذب گردشگران ب

  .215-243 ص.): 1(52 ،ياقتصاد يقاتتحق مجله"، جاذبه

  

 يسالنامه آمار" )،1395.(ارتباطات و اطالعات يدفتر فناور - 

آهن جمهوري اسالمي شركت راه ،"كشور يليحمل ونقل ر

  .ايران

اداره كل )، 1395(، يرانا ياسالم يشركت راه آهن جمهور- 

  .يبازرگان

اداره كل  )،1395(، يرانا ياسالم يشركت راه آهن جمهور- 

  و حركت. يرس

-http://www.cbi.ir/simplelist/2054.aspx 

 -https://www.google.com/maps. 

 

-https://www.cbi.ir. 

 


