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  ««نام خدانام خداه ه بب»»

  

تعیین و اندازه گیری کشش متغیرهای تاثیر گذار بر توابع تقاضای حمل و نقل جاده ای 

 (ره)نقل  پسکرانه ای بندر  امام خمینی و ریلی در شبکه حمل و 

 

دانشگاه علوم و فنون دريايی  کارشناس ارشد حمل و نقل دريايی از پور ؛ بهرام شمالي

 خرمشهر

bahram.shomalipour@yahoo.com 

 

 ي؛ عامر كعبي؛ حمیدرضا حالفي؛ اصغر رشنودسید ناصر سعیدي

 

 چکیده

گذار و تجزيه و تحلیل متغیرهای تأثیر هدف از اين پژوهش شناسايی، اندازه گیری

بر توابع تقاضای حمل و نقل جاده ای و ريلی در شبکه حمل و نقل پسکرانه ای بندر 

لذا در اين . سنجی می باشدها و الگوهای اقتصاد با استفاده از روش( ره)امام خمینی 

يش تقاضای بار فی پارامترهای مناسب و موثر که منجر به افزاپژوهش ما به دنبال معر

چنین سهم هر  های حمل و نقل جاده ای و ريلی بندر مذکور می گردند و هم در بخش

ه شده و برآورد کشش تقاضا نسبت به هريک از يها در مدل اقتصاد سنجی ارا يک از آن

يه و تحلیل اين زتج. اشدمتغیرهای آورده شده در توابع تقاضای استخراج شده می ب

های  ی سری زمانی ماهانه  در بازه سالآمارها و 2slsپژوهش با استفاده از روش 

نتايج حاصل از اين پژوهش نیز نشان می دهد که . صورت پذيرفته است 3131 -3131

متغیرهای تناژ بار دريايی نفتی و غیر نفتی، تعداد کامیون ها، تناژ بار ناوگان ريلی، نرخ 
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بری ارز و جمعیت دارای تاثیر مثبت و متغیرهای تعداد واگن و  نرخ تورم دارای تاثیر برا

چنین در خصوص تابع  هم. منفی بر تابع تقاضای حمل و نقل جاده ای می باشند

تقاضای حمل و نقل ريلی نیز به ترتیب متغیرهای تناژ بار دريايی نفتی و غیر نفتی، 

جاده ای، نرخ برابری ارز و جمعیت دارای تاثیر مثبت و تعداد واگن ها، تناژ بار ناوگان 

 .متغیرهای تعداد کامیون و نرخ تورم دارای تاثیر منفی بر روی آن می باشند

 پسکرانه، کشش، اقتصاد سنجی: كلمات كلیدي

 مقدمه -1

موقع ه حمل و نقل پسکرانه ای در خصوص بنادر نقش بسزايی را در ترخیص ب

جهت تسريع دسترسی به بنادر و تکمیل اصلی ارتباطی اد محورهای کاالها از بنادر و ايج

، لذا (3133حسن زاده، ) در چرخه حمل و نقل ايفا می نمايد کردن زنجیره لجستیکی

 در اين میان شناخت و بررسی عوامل تاثیرگذار بر توابع تقاضای بار در هر يک از 

ل پسکرانه ای بندر امام های حمل و نقل جاده ای و ريلی در شبکه حمل و نق بخش

که در واقع به عنوان تنها مدهای موجود حمل و نقل در امر ورود و خروج ( ره)خمینی 

فعالیت می کنند بسیار حائز « ره»بارهای صادراتی و وارداتی از طريق بندر امام خمینی 

توابع  لذا می توان با اندازه گیری دقیق تاثیر هر يک از اين متغیرها بر. اهمیت می باشد

صحیح از روند آتی اين داده هايی تقاضای بار بخش های جاده ای و ريلی و داشتن 

چنین اعمال  ها در آينده و هم متغیرها برنامه ريزی را جهت تخمین تقاضای بار آن

های مناسب در جهت رشد، تقويت و يا کنترل هر يک از متغیرهای تاثیرگذار  سیاست

چنین  ها و رو ساخت های هر يک از متغیرها و همجهت بهبود در شرايط زير ساخت 

گام های اساسی ( ره)شبکه حمل و نقل جاده ای و ريلی متصل به بندر امام خمینی 

 (.3133شمالی پور، )برداشت 
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 مواد و روش كار -2

ثر بر تقاضا و ودر اين پژوهش سعی بر ارائه مدلی جهت تعیین و ارزيابی متغیرهای م

بار در سیستم حمل و نقل جاده ای و ريلی متاثر از حمل و نقل  استخراج تابع تقاضای

می باشد که  توابع ( ره)دريايی کشور با رويکرد موردی در خصوص بندر امام خمینی 

تقاضای هر يک از اين دو بخش پس از حذف و اضافه نمودن متغیرهای متعدد و انجام 

چنین در  هم. استخراج گرديده اند Eviewsهای مربوطه  با استفاده از نرم افزار  آزمون

منظور اندازه گیری دقیق تر مقدار کشش هر يک از متغیرهای تعیین شده بر ادامه به 

به صورت لگاريتمی تخمین زده  متغیرهای حمل و نقل جاده ای و ريلی توابع تقاضا

اندازه گیری کشش هر يک از متغیرهای توضیحی توابع با استفاده از  اند، که شده

سازمان بنادر و )صورت پذيرفته است  3131تا مرداد  3131رهای موجود از فروردين آما

شناخت مناسب از پارامترهای تاثیرگذار و ، تا در نهايت بتوان با (3131دريانوردی، 

ريزی مناسبی را در جهت رشد و توسعه شبکه حمل و  ها برنامه بینی روند آتی آن پیش

 .نمودارايه ( هر)نقل ترکیبی بندر امام خمینی 

ی بار در بخش های حمل و نقل تقاضابعد از مروری بر ادبیات اقتصادی مربوط به 

فرم عمومی معادالت رگرسیونی  ای و ريلی و اضافه و حذف کردن متغیرهای بسیار، جاده

 :ای برای مطالعه به صورت زير استخراج شده است پايه

 

                                                                                           

                                                                                           

 

 :متغیرهای مدل به ترتیب عبارتند از

KTBG=  توسط بخش( ره)میزان کل تناژ بار ورودی و خروجی به بندر امام خمینی 
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 جاده ای

TBDGHN=  میزان کل تناژ بار صادراتی و وارداتی دريايی غیر نفتی از طريق بندر

 (ره)امام خمینی 

TBDN=  میزان کل تناژ بار صادراتی و وارداتی دريايی نفتی از طريق بندر امام

 (ره)خمینی 

KTBR=  توسط بخش ( ره)میزان کل تناژ بار ورودی و خروجی به بندر امام خمینی

 ريلی

TK= کار برده شده در میزان کل تناژ بار ورودی و خروجی ه تعداد کل کامیون های ب

 توسط بخش جاده ای( ره)به بندر امام خمینی 

TW= جی به کار برده شده در میزان کل تناژ بار ورودی و خروه تعداد کل واگن های ب

 توسط بخش ريلی( ره)بندر امام خمینی 

EXCH=  اين متغیر بیانگر نرخ ارز می باشد که نسبت ارزش پول ملی به پول خارجی

(PPP) صادرات و واردات در  نوان عامل اصلی تاثیر گذار بررا نشان می دهد که به ع

 .مدل قرار داده شده است

INF= شده استتبیین ی باشد که به درصد اين متغیر بیانگر نرخ تورم داخلی کشور م. 

POP= اين متغیر بیانگر جمعیت کشور بر حسب نفر می باشد. 

که به منظور اندازه گیری دقیق تر کشش هر يک از متغیرها، معادالت به صورت  

 .لگاريتمی زير تخمین زده می شوند
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رد استفاده از لحاظ قبل از برآورد مدل فوق الزم است ماهیت سری های زمانی مو

ايستايی بررسی شوند، با توجه به ناايستا بودن اغلب سری های زمانی در اقتصاد کالن  

سوری، )لزوم بررسی اين خصلت از سری های مورد استفاده در ابتدا مطرح می شود 

. در زير نتايج ايستايی سری های مورد استفاده در اين پژوهش آورده شده است(. 3131

ب خود همبستگی تا است که میانگین واريانس و ضرايسری زمانی، زمانی ايسيک متغیر 

 از اين رو قبل از استفاده از (. 3133گجراتی، )آن در طول زمان ثابت باقی بمانند 

تجزيه و . ها اطمینان حاصل کرد متغیرها الزم است نسبت به ايستايی و يا ناايستايی آن

رها موکول به تعیین خواص سری زمانی متغیرهای های رابطه بلند مدت بین متغی تحلیل

کارگیری ه های زمانی در اقتصاد کالن، ب با توجه به نامانايی اکثر سری. الگو می باشد

در . کند سنجی متداول برای تحلیل کمی روابط اقتصادی ترديد آمیز جلوه میاقتصاد

به رگرسیون  ممکن است منجر( داشتن ريشه واحد)های زمانی  واقع نامانايی سری

R و T، Fهای آمارة  شده و آزمون جعلی 
لذا قبل از . ا از دست دهنداعتبار خود ر 2

روش آزمون ه وسیله های اقتصادی، ابتدا مانا يا نامانا بودن کلیه متغیرهای مدل ب تحلیل

با توجه به آزمون ريشه واحد در سطح، (. 3131سوری، )ديکی فولر بررسی می شود 

نتايج اين . و مابقی ناايستا هستند( مانا)تعداد کامیون و جمعیت ايستا تنها متغیرهای 

 .خالصه شده است 3آزمون در جدول شماره 
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 نتایج آزمون ریشه واحد متغیرهاي مدل -1جدول 

 سطح نتیجه

 داری معنی

مقدار 

 بحرانی

 متغیر عرض از مبدأ روند تعداد وقفه آماره آزمون

I(1) 1% 44/1- 13/1- 1 دارد دارد TBDGHN 

I(1) 1% 44/1- 31/4- 1 دارد دارد TBDN 

I(1) 1% 44/1- 14/1- 1 دارد دارد KTBG 

I(1) 1% 44/1- 34/6- 1 دارد دارد KTBR 

I(0) 1% 44/1- 3/2- 1 دارد دارد TK 

I(1) 1% 44/1- 31/6- 1 دارد دارد TW 

I(1) 1% 44/1- 13/1- 1 دارد دارد INF 

I(1) 1% 33/1- 41/2- 1 دارد دارد EXCH 

I(0) 1% 44/1- 33/3- 1 دارد دارد POP 

 

 

های اقتصاد سنجی منجر به تفسیر  ای زمانی ناايستا برای مدلهکارگیری سری ه ب

راه نجات از رگرسیون کاذب اين است که برای دست يافتن . نادرست نتايج خواهد شد

به  .گرسیون، مورد استفاده قرار دادبه متغیر های ايستا، بايد تفاضل هر متغیر را در ر

برای تعیین مرتبه ايستايی متغیرها، از متغیرهايی که در سطح ايستا همین منظور 

مشاهده شد که کلیه بر اين اساس (. 3133گجراتی، )نیستند، تفاضل گرفته شده است 

 از اين رو متغیرهای. متغیرهای ناايستا پس از يک بار تفاضل گیری ايستا شده اند

می باشند، نتايج آزمون در  I(1) و بقیه متغیرها I(0)تعداد کامیون ها و جمعیت 

 . شده استبیان  2جدول شماره 
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 نتایج آزمون ریشه واحد با یک تفاضل  -2جدول 

 سطح نتیجه

 داری معنی 

 متغیر عرض از مبدأ روند تعداد وقفه آماره آزمون مقدار بحرانی

I(1) 1% 43/1- 33/1- 1 دارد ددار TBDGHN 

I(1) 1% 43/1- 23/4- 1 دارد دارد TBDN 

I(1) 1% 43/1- 32/4- 1 دارد دارد KTBG 

I(1) 1% 43/1- 36/1- 1 دارد دارد KTBR 

I(1) 1% 43/1- 33/1- 1 دارد دارد TW 

I(1) 1% 43/1- 3/4- 1 دارد دارد INF 

I(1) 1% 43/1- 14/4- 1 دارد دارد EXCH 

 

شده برای دو بخش حمل و نقل جاده ای و ريلی، از آنجايی که هر دو  ل های ارائهدر مد

متغیر کل تناژ بار حمل و نقل جاده ای و کل تناژ بار حمل و نقل ريلی در دو معادله در 

سمت راست معادله يکديگر ظاهر می شوند، لذا احتمال ارتباط جمالت خطا در اين 

با استفاد از روش تقاضای طراحی شده را می توان توابع بر اين اساس مدل وجود دارد، 

حداقل مربعات دو مرحله ای حل نمود و با تعريف کردن ابزارهای مناسب می توان به 

زمانی در ضرايب مدل  که ديگر مشکل تورش هم برازش بهتر ضرايب پرداخت در حالی

وجود در کلیه متغیرهای مای برای اين منظور ابتدا هر دو متغیر را بر .نیز وجود ندارد

       :های برازش می کنیم لمد

 

                                                                                                

                                                                                               

 4و  1سپس از معادالت برازش شده به روش حداقل مربعات که در جدول های شماره 

های استخراج کرده و میزان خود متغیر ها را آنآور نمايش داده شده اند، جمالت اخالل 

LKTBG  وLKTBR کرده و مقادير برآوردی ها کم  را از میزان جمالت اخالل آن

دست می آوريم که در مرحله دوم مقادير ه خالص برای هر يک از اين دو متغیر را ب
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جايگذاری شده و برازش  4و  1ه برآوردی اين دو متغیر را در معادله های اصلی شمار

 (.3133شمالی پور، )آمده است  6و  1شوند که نتیجه اصلی در جدول های شماره  می

        دست آوردن ه جهت استخراج جزء اخالل و ب( 5)تایج حاصل از برآورد معادله ن  -3 جدول

Dependent Variable: LKTBG  

Method: Least Squares  

Date: 08/15/12   Time: 23:29  

Sample (adjusted): 1385M01 1390M08 

Included observations: 68 after adjustments 

     

Variable Coefficient t-Statistic Prob.   

    

C -345.3538 -4.676536 0.0650 

LTBDGHN 4.260342 8.024435 0.0000 

LTBDN 6.002313 5.032380 0.0000 

LTK 6.428920 -7.226759 0.0301 

LTW -8.533411 -3.903257 0.0000 

LINF -10.30004  11.051293 0.0032 

LEXCH 14.24350 5.090990 0.0232 

LPOP 6.243421 5.320301 0.0043 

     

R-squared 0.984308     Mean dependent var 2484186. 

Adjusted R-squared 0.983679     S.D. dependent var 479094.1 

S.E. of regression 8581.004     Akaike info criterion 21.04974 

Sum squared resid 4.49E+09     Schwarz criterion 21.27822 

Log likelihood -708.6911     F-statistic 34798.63 

Durbin-Watson stat 1.729100     Prob(F-statistic) 0.000000 

 

www.SID.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

 3131فصلنامه ديدگاه شماره بهار 

 

13 

        دست آوردن ه جهت استخراج جزء اخالل و ب( 6)نتایج حاصل از برآورد معادله  -4 جدول

Dependent Variable: LKTBR  

Method: Least Squares  

Date: 08/15/12   Time: 23:00  

Sample (adjusted): 1385M01 1390M08 

Included observations: 68 after adjustments 

     

Variable Coefficient t-Statistic Prob.   

    

C 140.4595 1.676569 0.0021 

LTBDGHN 7.261214 -6.324169 0.0491 

LTBDN 5.241341 5.343269 0.0212 

LTK - 4.532533 6.200214 0.0320 

LTW 12.01215 4.435020 0.0000 

LINF -13.23141 -3.067593 0.0000 

LEXCH 14.24210 -2.000099 0.0051 

LPOP 6.324131 5.536231 0.0000 

     

R-squared 0.973453     Mean dependent var 212365.4 

Adjusted R-squared 0.973166     S.D. dependent var 77901.17 

S.E. of regression 8581.071     Akaike info criterion 21.04975 

Sum squared resid 4.49E+09     Schwarz criterion 21.27823 

Log likelihood -708.6916     F-statistic 910.1314 

Durbin-Watson stat 1.808319     Prob(F-statistic) 0.000000 
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 نتایج حاصل از برآورد معادله اصلي تقاضاي حمل و نقل جاده اي در دومین حداقل مربعات -5 جدول

Dependent Variable: LKTBG  

Method: Least Squares  

Date: 08/15/12   Time: 00:19  

Sample (adjusted): 1385M01 1390M08 

Included observations: 68 after adjustments 

     

Variable Coefficient t-Statistic Prob.   

    

C -16.23405 -3.290638 0.0012 

LTBDGHN 6.008241 4.354490 0.0000 

LTBDN 5.996123 8.380756 0.0000 

LKTBRHAT 3.809520 5.165351 0.0271 

LTK 6.171757 3.859842 0.0142 

LTW -2.874240 -2.371165 0.0043 

LINF - 6.890064 -6.345730 0.0052 

LEXCH 9.254640 4.308994 0.0000 

LPOP 6.121011 4.801231 0.0000 

     

R-squared 0.968111     Mean dependent var 2484186. 

Adjusted R-squared 0.967278     S.D. dependent var 479094.1 

S.E. of regression 8599.398     Akaike info criterion 21.06690 

Sum squared resid 4.44E+09     Schwarz criterion 21.32802 

Log likelihood -708.2747     F-statistic 29700.04 

Durbin-Watson stat 1.801726     Prob(F-statistic) 0.000000 
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 حداقل مربعاتنتایج حاصل از برآورد معادله اصلي تقاضاي حمل و نقل ریلي در دومین  -6 جدول

Dependent Variable: LKTBR  

Method: Least Squares  

Date: 08/15/12   Time: 01:19  

Sample (adjusted): 1385M01 1390M08 

Included observations: 68 after adjustments 

     

Variable Coefficient t-Statistic Prob.   

    

C 14.85443 2.290714 0.0123 

LTBDGHN 7.003412 6.166380 0.0384 

LTBDN 6.491210 3.164973 0.0095 

LKTBGHAT 1.903840 7.165395 0.0092 

LTK -3.039023 -6.859851 0.0033 

LTW 7.049241 2.371247 0.0018 

LINF -6.059234 -8.345717 0.0308 

LEXCH 11.33952 -7.309066 0.0583 

LPOP 4.746224 6.653231 0.0030 

     

R-squared 0.952087     Mean dependent var 212365.4 

Adjusted R-squared 0.949814     S.D. dependent var 77901.17 

S.E. of regression 8599.464     Akaike info criterion 21.06692 

Sum squared resid 4.44E+09     Schwarz criterion 21.32804 

Log likelihood -708.2752     F-statistic 776.8848 

Durbin-Watson stat 1.818745     Prob(F-statistic) 0.000000 
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 نتایج -3

ب متغیرهای مستقل ايضر ، لذادنمذکور شکل لگاريتمی دار توابع معادالت از آنجا که

  به آن را بیان که به صورت لگاريتمی هستند حساسیت و کشش متغیر وابسته

تابع تقاضای لگاريتمی طراحی شده برای بخش طبق نتايج  .(3131درخشان، ) ارندد می

و تخمین های صورت گرفته در جدول  1حمل و نقل جاده ای بر اساس معادله شماره 

 دارای ضريب مثبت و معنی دار بوده حمل و نقل دريايی غیرنفتی  ، متغیر1شماره 

 .دباش می

بار در شبکه حمل و نقل جاده ای پسکرانه بندر امام تقاضای ه عبارت ديگر کشش ب

درصد افزايش  3يعنی با ) است درصد 60113نسبت به اين شاخص برابر با ( ره)خمینی 

در صادرات و واردات غیر نفتی از طريق بندر امام خمینی، تقاضای تناژ بار در سیستم 

 (. درصد افزايش می يابد  60113حمل و نقل جاده ای متصل به آن 

معنی دار بوده و ضريب آن نشان دهنده تاثیر مثبت حمل و نقل دريايی نفتی،  متغیر

ه ای پسکرانه بندر امام خمینی تقاضای تناژ بار درسیستم حمل ونقل جاداين متغیر بر 

در  درصد افزايش 3می باشد، يعنی  10336باشد و اين ضريب دارای مقدار عددی  می

يق بندر امام خمینی، تقاضای تناژ بار در سیستم حمل و صادرات و واردات نفتی از طر

 .درصد افزايش می يابد 10336نقل جاده ای متصل به آن 

آن بر  ثبت، معنی دار و ضريب مربوطه نشان از تاثیر مص کل تناژ بار ريلیخال متغیر

. دارد «ره» تقاضای تناژ بار در سیستم حمل ونقل جاده ای پسکرانه بندر امام خمینی

تناژ بار حمل و نقل در افزايش  درصد 3بیان می کند که   10313 ين متغیر با ضريبا

ل و نقل جاده ای در شبکه درصد افزايش در متغیر تقاضای تناژ بار حم 10313، ريلی

 .دنبال خواهد داشته را ب( ره)ای بندر امام خمینی  پسکرانه
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 اين متغیر بر مثبتثیر اده تز معنی دار بوده و بیان کننین ها تعداد کامیون متغیر

اين  درصدی 60343ضريب . استتقاضای تناژ بار در شبکه حمل و نقل جاده ای بندر 

، تقاضای درصد افزايش در اين متغیر 3است که  آندر بلند مدت نشان دهنده  متغیر

 .درصد افزايش می دهد 60343تناژ بار حمل و نقل جاده ای بندر را به میزان 

 اين متغیر برمنفی  ثیراز معنی دار بوده و بیان کننده تینواگن ها تعداد  متغیر

اين  درصدی -20344ضريب . استتقاضای تناژ بار در شبکه حمل و نقل جاده ای بندر 

، تقاضای درصد افزايش در اين متغیر 3است که  آندر بلند مدت نشان دهنده  متغیر

 . می دهد کاهشدرصد   -20344  تناژ بار حمل و نقل جاده ای بندر را به میزان 

اين متغیر منفی  ثیراز معنی دار بوده و بیان کننده تیننرخ تورم داخلی کشور  متغیر

اين  درصدی -6033ضريب . استتقاضای تناژ بار در شبکه حمل و نقل جاده ای بندر  بر

، تقاضای درصد افزايش در اين متغیر 3است که  آندر بلند مدت نشان دهنده  متغیر

 . می دهد د کاهشدرص -6033 تناژ بار حمل و نقل جاده ای بندر را به میزان 

 جا نسبت ارزش پول ملی به دالر را نشان  تغییرات نرخ ارز نیز که در اين متغیر

تقاضای تناژ بار در  اين متغیر بر مثبتز معنی دار بوده و بیان کننده تأثیر ین دهد می

در بلند مدت  اين متغیر درصدی 30214ضريب . استشبکه حمل و نقل جاده ای بندر 

يا به عبارتی يک درصد افزايش  درصد افزايش در اين متغیر 3است که  آندهنده  نشان

در ارزش پول کشور نسبت به ارزش دالر، تقاضای تناژ بار حمل و نقل جاده ای بندر را 

 .درصد افزايش می دهد 30214به میزان 

 اين متغیر بر مثبتمعنی دار بوده و بیان کننده تأثیر  زینتعداد جمعیت کشور  متغیر

اين  درصدی 60323 ضريب. استتقاضای تناژ بار در شبکه حمل و نقل جاده ای بندر 

، تقاضای درصد افزايش در اين متغیر 3است که  آندر بلند مدت نشان دهنده  متغیر

 .زايش می دهددرصد اف 60323تناژ بار حمل و نقل جاده ای بندر را به میزان 
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تابع تقاضای لگاريتمی طراحی شده برای بخش حمل و نقل ريلی بر طبق نتايج 

حمل و  ، متغیر6و تخمین های صورت گرفته در جدول شماره  4اساس معادله شماره 

دارای ضريب مثبت می باشد، به عبارت ديگر و معنی دار بوده نقل دريايی غیر نفتی 

نسبت به اين ( ره)نقل ريلی بندر امام خمینی  تقاضای بار در شبکه حمل وکشش 

د افزايش در صادرات و واردات درص 3يعنی با ) است درصد 40111شاخص برابر با 

نفتی از طريق بندر امام خمینی، تقاضای تناژ بار در سیستم حمل و نقل ريلی متصل غیر

 (. درصد افزايش می يابد 40111به آن 

معنی دار بوده و ضريب آن نیز جزو متغیرهای حمل و نقل دريايی نفتی،  متغیر

تقاضای تناژ بار درسیستم حمل ونقل ريلی دهنده تاثیر مثبت اين متغیر بر  نشان

 60433ضريب دارای مقدار عددی  می باشد و اين« ره»پسکرانه بندر امام خمینی 

مینی، در صادرات و واردات نفتی از طريق بندر امام خ درصد افزايش 3باشد، يعنی  می

 درصد افزايش  60433تقاضای تناژ بار در سیستم حمل و نقل ريلی متصل به آن 

 .يابد می

 ثبتمعنی دار و ضريب مربوطه نشان از تاثیر م نیز ص کل تناژ بار جاده ایخال متغیر

اين . داردتقاضای تناژ بار در سیستم حمل و نقل ريلی پسکرانه بندر امام خمینی آن بر 

 تناژ بار حمل و نقل در افزايش  درصد 3بیان می کند که   30311 متغیر با ضريب

حمل و نقل ريلی در شبکه  درصد افزايش در متغیر تقاضای تناژ بار 30311 ،ای جاده

 .دنبال خواهد داشته را ب( ره)ای بندر امام خمینی  پسکرانه

 ن متغیر براي منفیز معنی دار بوده و بیان کننده تأثیر ین تعداد کامیون ها متغیر

اين  درصدی -10113 ضريب. استتقاضای تناژ بار در شبکه حمل و نقل ريلی بندر 

، تقاضای درصد افزايش در اين متغیر 3است که  آندر بلند مدت نشان دهنده  متغیر
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 .می دهدکاهش  درصد -10113تناژ بار حمل و نقل ريلی بندر را به میزان 

 اين متغیر برمثبت  وده و بیان کننده تأثیرز معنی دار بینتعداد واگن ها  متغیر

اين  درصدی 40143ضريب . استتقاضای تناژ بار در شبکه حمل و نقل ريلی بندر 

، تقاضای درصد افزايش در اين متغیر 3است که  آندر بلند مدت نشان دهنده  متغیر

 . می دهد افزايش 40143 درصد تناژ بار حمل و نقل ريلی بندر را به میزان 

اين متغیر منفی  ز معنی دار بوده و بیان کننده تأثیریننرخ تورم داخلی کشور  غیرمت

اين  درصدی -60113ضريب . استتقاضای تناژ بار در شبکه حمل و نقل ريلی بندر  بر

، تقاضای درصد افزايش در اين متغیر 3است که  آندر بلند مدت نشان دهنده  متغیر

 . می دهد د کاهشدرص 60113 به میزان تناژ بار حمل و نقل ريلی بندر را 

 جا نسبت ارزش پول ملی به دالر را نشان  تغییرات نرخ ارز نیز که در اين متغیر

تقاضای تناژ بار در  اين متغیر بر مثبتثیر از معنی دار بوده و بیان کننده تین دهد می

د مدت تغیر  در بلناين م درصدی  330113ضريب . استشبکه حمل و نقل ريلی بندر 

يا به عبارتی يک درصد افزايش  درصد افزايش در اين متغیر 3است که  آندهنده  نشان

در ارزش پول کشور نسبت به ارزش دالر، تقاضای تناژ بار حمل و نقل ريلی بندر را به 

 . درصد افزايش می دهد 330113میزان 

 اين متغیر بر بتمثز معنی دار بوده و بیان کننده تأثیر ینتعداد جمعیت کشور  متغیر

اين درصدی  40446 ضريب . استتقاضای تناژ بار در شبکه حمل و نقل ريلی بندر 

، تقاضای درصد افزايش در اين متغیر 3است که  آندر بلند مدت نشان دهنده  متغیر

شمالی پور، ) درصد افزايش می دهد 40446تناژ بار حمل و نقل ريلی بندر را به میزان 

3133). 
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 بحث -4

حسب ها بر اساس توابع تقاضای طراحی شده در قسمت فوق و برازش آن بر

مشخص شد که  1گذاری شده بر اساس جدول شماره  متغیرهای توضیحی جای

پارامترهای تناژ بار دريايی نفتی و غیر نفتی صادراتی و وارداتی از طريق بندر امام 

داد کامیون ها، نرخ برابری جا شده توسط ناوگان ريلی بندر، تعه ب خمینی، تناژ بار جا

ارز و متغیر جمعیت دارای تاثیر مثبت و پارامترهای تعداد واگن های ناوگان ريلی و نرخ 

تورم داخلی دارای تاثیر منفی بر تابع تقاضای بخش حمل و نقل جاده ای مربوط به بندر 

 .می باشند( ره)امام خمینی 

لی بندر نیز بر اساس جدول در خصوص تابع تقاضای برازش شده برای ناوگان ري

مشخص شد که پارامترهای تناژ بار دريايی نفتی و غیر نفتی صادراتی و  6شماره 

ای،  جا شده توسط بخش جادهه ب ، تناژ بار جا«ره» وارداتی از طريق بندر امام خمینی

 تعداد واگن ها، نرخ برابری ارز و متغیر جمعیت دارای تاثیر مثبت و پارامترهای تعداد 

ابع تقاضای بخش ناوگان ريلی مربوط تها و نرخ تورم داخلی دارای تاثیر منفی بر  کامیون

 .می باشند( ره)به بندر امام خمینی 

ايجاد يک زنجیره حمل و نقل ترکیبی مناسب در پسکرانه های بنادر می تواند نقش 

ر داشته باشد، سزايی را در تسهیل و تسريع ورود و خروج به موقع کاالها از بنده بسیار ب

که الزمه ايجاد و حفظ يک زنجیره حمل و نقل ترکیبی کارا در پسکرانه های بنادر 

چنین میزان تناژ  نیازمند داشتن اطالعات صحیح از عوامل موثر بر تقاضای بار و هم

ظرفیت  ساختنبارهای ورودی و خروجی به بنادر و در نتیجه تالش در جهت هماهنگ 

ای و ريلی متصل  اخت و روساخت های حمل و نقل جادهکه زير سجايی بار در شبه ب جا

جايی بارها در آينده می باشد ه ب ها از میزان جا به بنادر متناسب با سهم هر يک از آن
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چنين پيش بيني صحيح از ميزان حجم عمليات يك بندر در طول  هم). 1385خدائي، (
در  ط مديران آن بندرسال هاي آتي مي تواند زمينه يك برنامه ريزي دقيق توس

 تجهيزات بندري در بخش هاي روبنايي و زير بنايي مورد نياز جهت پاسخ تهيهخصوص 
گويي مناسب به ميزان حجم بار پيش بيني شده و جلوگيري از اخالل درون سيستم 

 . را فراهم نمايدشبكه حمل و نقل تركيبي بندر و ناكارآمدي زنجيره لجستيكي 
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