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 * ایرانی اسالمیبار در راه آهن جمهور  مسافر وی تقاضایهاکششبرآورد
 
 

 ، تهران، ایراندانشگاه تربیت مدرسدانشکدۀ اقتصاد، دانشیار،  ،یمرتضی عزت
 ، تهران، ایراندانشگاه تربیت مدرس دانشکدۀ اقتصاد،استادیار، ، ی کهنه شهری عاقلیلطفعل

E-mail:ezzati@modares.ac.ir 
 

 چکیده
تواند   می،  دهد   خدمات را افزایش می    گانکنند  گیری و انتخاب عرضه      قدرت تصمیم  که این ،عالوه بر   تقاضا 1اطالع از کشش  

نیز مشخص  را  کنندگان مواد اولیه       تأمین درمقابل) کننده خدمات ریلی    از جمله عرضه  (کننده    قدرت و توان انعطاف عرضه    
 عوامل مؤثر بر تقاضای خدمات نهایی ریلی و کشش آنها اطـالع داشـته باشـد،                  اثر هر یک از    از اگر سازمان راه آهن   . کند  

در  .خواهد داشت  دراختیار   ،گیری درباره عرضه زیربنا و نیز تعیین قیمت دسترسی          تری را برای تصمیم   های مناسب   زمینه
مـدلهای    مختلـف، یا بـار ومسـافر در کشـوره     ی تقاضـا  ی بر مطالعات انجـام شـده در بـاره کششـها           یاین مقاله با مرور   

تـابعی از    ،ایـن مـدلها    در  تقاضای بـار ومسـافر     . تخمین زده شده است     در ایران   برای تقاضای حمل و نقل ریلی      گوناگونی
، ارزش افزوده بخشی، فاصـله  ) ارزش افزودهبراساس(، جمعیت، مقدار تولید  جانشین حمل ونقل یشیوه ها قیمت، قیمت   

ـ   یحـاک  و سازگار است  یزیاد ردشده با مطالعات مشابه تا حد      مقادیر کشش برآو   .است آنهانظیر   و   کشـش بـودن    ی از ب
 آن  جـایگزینی جمعیت و ،فاصله ه،ی کرا ازیبه صورت تابعآهن   با راه مسافرتی تقاضا)متیت مقدار به ق  ینداشتن حساس (
 بـه   .کشـش اسـت   بـی   فاصـله    از   یبه صورت تـابع    حمل بار با راه آهن       یقاضاتن  یهمچن . است ) اتوبوس با( یا جاده ا سفر ب

 .با ثابت استی حمل بار تقریرات فاصله، مقدار تقاضا براییگر، با تغیعبارت د
 

  بار، مسافرراه آهن، ه حمل،یکرا کشش تقاضا، :ی کلیدهایواژه
 

 مقدمه. 1
 مصرف گیریتصمیمترین عوامل موثر بر یکی از مهم قیمت

گان را به ممکن است مصرف کنندتغییر قیمت  .کنندگان است
استفاده از یک محصول خاص و جایگزینی آن با کاالهای دیگر 

 افراد مختلف در زمینه مصرف با ی هاهرچند تصمیم .سوق دهد
تقاضا  ر مصرف وبالگوی کلی حاکم   اما، هستنددیگر متفاوتیک

 مقدار - با ثبات سایر شرایط - این است که با افزایش قیمتها
ساختار  و خرد اساس مبانی اقتصادبر  .کاهش یابدباید  تقاضا
 به هزینه نهایی قیمت کاال یا خدمت، ای یک بنگاه، هزینه

نقل، اعم از  زمینه حمل و که در  تولید اشاره دارد2)یه ایحاش(
جمله زمان سفر  های غیربازاری دیگر ازهزینه های پولی یاهزینه
زبان یا به  رات قیمتیحساسیت مصرف کننده به تغی .است

شی از یک درصد تغییر در نا تغییر در مصرف صددر تر،صیتخص
 .شودکشش نامیده می سایر شرایط،ت ثبا در صورت قیمت،

در برابر قیمتهای خود کاال و قیمت   واکنش تقاضا مقدارمتناسب با
باکشش واحد  کشش،یکشش، بتقاضای باکشش، کم یر کاالها،اس
 .]1[ شود مطرح می3متقاطع کشش و

 های سفر،تنوع شیوه قاضای سفر با توجه به تعدد وت در بحث
 نظر ورد منیز ستی کشش متقاطعی، با4قیمتیخود عالوه بر کشش 

ن یجایگزتواند میسفر با قطار  به عنوان مثال در کشورمان، .باشد
کاهش عوارض  کاهش کرایه اتوبوس و اما، سفر با اتوبوس باشد

 .ا اتوبوس شود منجر به افزایش سفر بتواندی مایجاده
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  در برنامه ریزی حمل وکاربردهای بسیاری، متی نسبت به قکشش
اثرات درآمدی سفر برای پیش بینی توان از آنها یم نقل دارد و

یا دیگر شیوه های  ناشی از تغییرات کرایه یا هزینه سفر با قطار
حمل  تغییر در خدمات اثرپیش بینی مربوط به مدل سازی  سفر،
ارزیابی آثار  رافیک وسایل نقلیه وانتشار آلودگی ها،بر حجم ت ونقل

ای و عوارض جاده ها،جاییهمنافع راهبردهای مدیریت جاب و
 . کردهزینه های پارکینگ استفاده 

 
 عوامل موثر بر کششهای تقاضای سفر. 2

ر یث تـا   نحـوه  تواننـد  مـی  یعوامل مختلفـ  که  معتقد است    ]2[لیتمن  
 چگـونگی    متناسب با  .ان کنند یبرا بر تصمیمات مصرفی      سفر قیمت
نوع کاالها یا خدمات تحت تاثیر، گـروه یـا طبقـه             ف کششها، یتعر

  ایـن عوامـل متفـاوت      ، دیگـر  ها و موارد  جایگزینکیفیت   مشتریان،
توضـیح  الزم است هر یک از این عوامـل بـه اجمـال              .واهند بود خ

 .شوند میداده
 
 نوع متقاضی 2-1

 معلـولین،  سـافران کـم درآمـد،     گروههای جمعیتی معـین، شـامل م      
عمـومی   حمل ونقـل  سالخوردگان، به    دانشجویان و دانش آموزان،   

 حمـل و  افراد متکی به     در اغلب کشورها،   .دارند گی بیشتری وابست
 ولی سهم بزرگـی  ،جمعیت کی از کلچسهم نسبتا کو  ،  ی عموم نقل

 .  را تشکیل می دهندحمل ونقلاز مصرف کنندگان 
 
 نوع سفر 2-2

 هستندتر   شخصی یا غیر گروهی، نسبت به قیمت باکشش        سفرهای
رات یین گونه سفرها نسبت به درصد تغ      ی ا یرات تقاضا ییدرصد تغ (

 در  حمـل ونقـل   فرهای  سـ این کششها بـرای      .)شتر است یها ب هیکرا
 در  قـاطع تهـای م  برابـر بـیش از کشـش       2 تا 8/1 ،اوج غیر   ساعات

 بـه طـور     ازدحـام، سفرهای دوره    زیرا  هستند، سفر ساعات ازدحام 
 . شامل سفرهای گروهی هستندعمده

 
 عوامل جغرافیایی 2-3
بت بـه شـهرهای     سـ  ن  سـفر  هـای قیمتـی    کشش ،شهرهای بزرگ در

نسـبت بزرگـی از مصـرف         زیـرا  ،کمتراسـت  ی ا تر وحومه کوچک
حمـل   . هستند نقل حمل و  وابسته به     در این نقاط شهری،    کنندگان

 ،افـزایش انـدازه شـهر     سفرهای شهری بـه مـوازات         سرانه و  ونقل
 .یابدرافیک وبهبود خدمات افزایش میت افزایش ازدحام و

 نوع تغییر قیمت 2-4
 ه،یـ ل نقل یسـرعت وسـا   ( ت خـدمات  یـ فی،کحمـل ونقل  کرایه های   

 یمــت گــذاریوق)  ســفریپوشــش ســفرها وراحتــ  ســفر،یفراوانــ
ش یهـا بـا افـزا   کشـش  .رنـد  سفرها دا یروبر   یادیر ز ینگ تاث یپارک

 .ابندی  میشیا افزاه هیسطح کرا
 
 تیمجهت تغییر ق 2-5

 ی بـرا   را یکسـان یکشـش    نقـل،   حمـل و   ی تقاضـا  یمـدلها اغلب  
 وجـود   یشـواهد   امـا  ،رنـد یگیکار مـ  ه  ها ب متیکاهش ق  ش و یافزا
ـ ادهنـد   نشان می د که   ندار ش یافـزا  .رات نامتقـارن هسـتند    ییـ ن تغ ی
ش کـاه سه بـا    ی در مقا  تعداد مسافران شتر  یموجب کاهش ب   ها،هیکرا
 .شودی مبر تعداد مسافران ه یکرا
 
 یدوره زمان 2-6

بـه اثـرات کوتـاه       ،یا گروه ی ی فرد ی در بحث سفرها   یمتیاثرات ق 
 بلندمدت و) سال پنج طولدر  ( مدت انیم ،)کمتر از دوسال  ( مدت

بـه عنـوان    ( کششـها  .شـوند ی مـ  یطبقـه بنـد    )ش ازپـنج سـال    یب(
ش یول زمـان افـزا     در ط  ،)متهایرات ق ییت تقاضا در برابر تغ    یحساس

مات یمـت را در تصـم     یرات ق ییـ را مصرف کننـدگان تغ    یابند ز ی یم
 بـه طـور معمـول،       . دهنـد  یدخالـت مـ   ا فراغت   یبلندمدت تر کار    

 کوتاه  یسه برابر کششها   تا  مسافرت دو  یمتیندمدت ق ل ب یهاکشش
 .مدت هستند

 
 حمل ونقلنوع  2-7

ـ  دارنـد ز   ی متفـاوت  یهاراه آهن کشش   اتوبوس و   یازارهـا را بـه ب   ی
  مقدار  گرچه ،دهندی م  خدمات ،)یمصرف کنندگان مختلف  ( یمتفاوت

 . داردی بستگینیط معیتفاوت آنها به شرا
ـ   که ی دار ی اختالف معن   به علت  ]3[ از نظر کلمنتس    ین تقاضـا  ی ب

 سـفر وجـود دارد،کـل       یوه هـا  یر شـ  یسـا و   اتوبوس    قطار،  با سفر
در نظـر   شکسـته   یتـوان بـه صـورت تقاضـا       یمـ   سفر را    یتقاضا
ـ ه  یـ  بـه ناح   یر کششـها بسـتگ    یمقـاد  جه،ینت در .گرفت ا محـدوده   ی

 بخواهـد   ی ریل حمل ونقل اگر نظام    . تقاضا دارد  یشکست در منحن  
 ل را کـاهش دهـد،  یـ با اتومب سفر  را جذب کند ویشتریب مسافران

 محتـاط  مسـافران د تا نابیخدمات بهبود  ه ها تنزل ویکراالزم است   
 .ندمت را جلب کیحساس به قو 
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 مطالعات پیشینۀ . 3
 انجـام  نقـل  حمـل و تقاضـای   یهانه کششـ یزم  در یادیمطالعات ز 

سپس مطالعـات   ،  ی مطالعات خارج  ی برخ به اینجا ابتدا  در .نداشده
 . پردازیمیم یداخل

 
 مطالعات خارجی 3-1

 :توان اشاره کردیم این مطالعات به موارد زیراز جمله 
 موسـوم   یک قاعده سرانگشـت   ی ،های کرایه اتوبوس  کششدر مورد   

درمباحث حمل ونقـل وجـود دارد        5نیکورت – مپسونیبه قاعده س  
ـ ش در کرا  ی افـزا  د درص 3 هر   یبه ازا  :دیگویم که  ه حمـل ونقـل،    ی

ـ   حدود تعداد مسافران   )1(جـدول   . ابـد ی یک درصـد کـاهش مـ      ی
ـ  توسـط اتحاد    را کـه   ه اتوبـوس  یر کشش کرا  یمقاد ه حمـل ونقـل     ی
 هـا کـه   این کشش  .هددینشان م   است  یافته انتشار 6اکی آمر یعموم

مـالک   یل شـما  یکایآمر  در حمل ونقل  یساز ومدل یزیردر برنامه 
رات ییـ  اثرات کوتاه مـدت تغ     یروبر  حاصل مطالعه    ،اندقرار گرفته 

 ،) ایالت آمریکا  52منتسب به   ( کای آمر حمل ونقل نظام   52ه در   یکرا
اه مدت را منعکس    آثار کوت  ب،ین ضرا یا. هستند1980 در طول دهه  

ت یـ  ازجمع یبزرگـ بخـش     هسـتند کـه    یادوره  بر یمبتن  و کنندمی
ـ ه بود حمل ونقل  به   یمتک اثـرات بلندمـدت    بـر ایـن اسـاس،        و دان
 .کنندیم  برآوردی واقع را کمتر از حدیمتیرات قییتغ
 

گزارش (  سفر با اتوبوسی تقاضای قیمتیکششها.1 جدول
 [4] )اتحادیه حمل ونقل عمومی آمریکا

 
  بزرگیشهرها

ش از یب(
 )ون نفریلیم1

 یشهرها
 کوچک

 کیکمتر از(
 )ون نفریلی م

 -43/0 -36/0 ن تمام ساعاتیانگیم
 -27/0 -18/0 اوج سفرت اساع
 -46/0 -39/0 ازدحامر یت غاساع

 -42/0 ازدحامر ین ساعات غیانگیم
 -23/0 اوج سفرن ساعات یانگیم

 
ر یمقاد ،یالمللنیب ر مطالعات  مفصل ب  یپس از مرور   ،]5[ گودوین 
) 2(  را بـه صـورت جـدول       نقـل  حمل و قیمتی  ی  ن کششها یانگیم

، در طـول    یمتـ ی که آثـار ق    کندمی خاطر نشان    یو . است کردهارائه  
 یهانهیکنندگان گز صرف م ،در بلندمدت  زیرا،  بندای می شیزمان افزا 

 رنـد دا لیت اتومب یمالک و یواقع ش درآمد یارتباط با افزا   در یشتریب
 .شوندمی یکیزی فین سفرهایگزیجا د،ی ارتباطات جدو
 

  تقاضا در حمل و نقلی کششها.2 جدول
 ]13[ )نتایج مطالعه گودوین(

 دوره                                 
 متغیر

کوتاه 
 مدت

 بلند
 مدت

 نامشخص

به صورت  اتوبوس یتقاضا
 ه آنی کرا ازیتابع

28/0- 55/0- - 

 به صورت  راه آهنیتقاضا
 ه آنی کرا ازیتابع

65/0- 08/1- - 

به صورت  یحمل ونقل عموم
 نیمت بنزیق از یتابع

- - 34/0 

به صورت ت خودرو یمالک
  ازیتابع

 ینقل عموم  حمل وینه هایهز
 3/0تا1/0 - -

 ی به صورت تابعنیمصرف بنز
 نیمت بنزیقاز

27/0- 71/0- 53/0- 

 یبه صورت تابعک یسطوح تراف
 نیبنزمت یاز ق

16/0- 33/0- - 

 
ـ رات کرا ییاثرات تغ  ، 6هانلی  و یدارگ  را در انگلسـتان     هاه اتوبوسـ  ی
 .نـد اهمطالعه کرد  ر کشش ی به دست آوردن مقاد    ی چند سال برا   یط

ک اثـرات کوتـاه مـدت       یـ بـا تفک  ( ای پو یک مدل اقتصادسنج  یآنها  
ـ کرا درآمـد سـرانه،     اتوبـوس،  )متقاضیان(مشتریاناز  ) وبلندمدت ه ی

ـ   سطح خـدمات   وسها و اتوب  نـد کـه   اهافتـ یدر نـد و  اهکـار بـرد   ه  را ب
ـ ش کرا ی بـه افـزا    یت نسبتا کمـ   یتقاضا حساس مقدار در  -4/0( هـا هی

ـ کـاهش کرا   بـا  مقایسـه  در )در بلندمدت  -7/0کوتاه مدت و    هـا هی
ن تقاضا  یهمچن  و 7دارد) در بلندمدت  -6/0در کوتاه مدت و    -3/0(

ـ  اگـر کرا   یعنی( استتر  اس حس هاه قیمت ب ،باالتردر سطوح کرایه     ه ی
شـتر باشـد، مقـدار    یرات آنهـا ب ییا درصد تغ یابند  یش  یشتر افرا یها ب 
 .) کشش تقاضا بزرگتر خواهد بودیعدد
به صـورت   اتوبوس  تقاضای   که کشش متقاطع     نتیجه گرفته اند  آنها  
 در   ولـی  ، اسـت   نـاچیز   در کوتاه مدت   ،های عملیاتی هزینه از یتابع

 افزایش می یابد وکشش بلندمدت مالکیت       4/0 ا ت 3/0 به   بلندمدت
اسـت در    4/0برابـر    حمـل ونقـل   رایه   ازک یبه صورت تابع  خودرو  

کرایـه هـای     از یبـه صـورت تـابع      حالی که کشش مصرف خودرو    
 .است 3/0  برابرنقل حمل و
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  اتوبوسیتقاضا یمتی قی کششها.3جدول
 ]6[ )یهانل  وینتایج مطالعه دارگ(

 دتبلندم کوتاه مدت نوع کشش
 -1 تا -8/0 -3/0 تا -2/0 غیر شهری
 -6/0 تا -4/0 -3/0 تا -2/0 شهری

 
 را  حمل ونقـل   یکششها یر مطالعه دیگر  د ،]7 [نهمکارا  و یدارگ

 .نداهسه کردیمقا 1995 و 1975 ین سالهایانگلستان ب در فرانسه و
 ات درآمـد و   ز بـه مـوا    تعداد مسـافران  دهد که   ین مطالعه نشان م   یا

ن یا .ابدییکاهش م  مسافت پیموده شده  با کاهش   نیز    و رشتیه ب یکرا
 درطـول دوره    نقـل  حمـل و   یکه کششها  ده ان افتیدر پژوهشگران،

 .ها را خالصه کرده استافتهین یا )4(جدول  .اندافتهیش یافزا
 

  در انگلستان وفرانسهنقل حمل و یکششها. 4جدول
 [7] )نتایج مطالعه دارگی و همکاران(

ستانانگل فرانسه  

مه ین
یتمیلگار  

 یتمیلگار
 دوطرفه

مهین  
 
یتمیلگار  

 یتمیلگار
 دوطرفه

 رهایمتغ        کششها

04/0-  05/0-  69/0-  67/0- کوتاه  
 مدت

07/0-  09/0-  95/0-  9/0-  بلندمدت 
 درآمد

03/0-  32/0-  54/0-  51/0- کوتاه  
 مدت

59/0-  61/0-  75/0-  69/0-  بلندمدت 
هیکرا  

29/0  29/0  54/0  57/0 کوتاه  
 مدت

57/0  57/0  74/0  77/0  بلندمدت 

مسافت 
پیموده 
 شده

درصد66/0 درصد59/1   
نرخ رشد ساالنه 
 کشش کرایه

 
ر کششـها،در تمـام سـطوح       یمقـاد  ،8 دوطرفـه  یتمیک تابع لگار  یبا  
ر یمقاد ،9یتمیمه لگار یک تابع ن  یکه با    یحال ه مشابه هستند در   یکرا

مـه  یر کشـش ن   یمقـاد  .ابنـد یی مـ  شیافزا هاهیش کرا ی افزا اب کششها،
 اثـرات  ینیش بی پیبرا و  هستندیی نماعک تاب ی بر   یمبتن ،یتمیلگار
 ،هسـتند قابـل اسـتفاده       کنند، یل م ی که به سمت صفر م     ییه ها یکرا
 . باشدیمجان ،نقل حمل وخدمات   اگریعنی
 رایز ستندی مناسب ن،ادیزار یه بس ی در سطوح کرا    این نوع توابع،   یول

ز یـ آمر کشش اغراق  یمنجر به مقاد   ،یتمیمه لگار ی ن فرم ردن مو یدر ا 
ـ  کرا یرات نوع یی تغ یبه ازا  .شودیم ـ  ه هـا،  ی  درصـد،  30 تـا    10نیب

  بـه بـار    یکسـان یج  ینتـا  ،یتمیمه لگـار  ی دوطرفه ون  یتمیتوابع لگار 
 .آورندیم

 ی گروههـا یه را برای کرایکششها مربوط به   یبرآوردها،  ]8[ گیلن
 دادهنشـان     و کـرده خالصـه    واع سـفرها،  ان کننده و مختلف مصرف 

 ونقـل حمـل  یمتـ ی ق کششـهای بـر     چگونـه  ،که عوامل متعدد  است  
نسـبت بـه     دهد که مالکان خودروهـا،    ی نشان م  )5( جدول .ثرندؤم

ـ با کشش نسبت به کرا    (  هستند نقل حمل و  که وابسته به     یافراد ه ی
از  ی کـار  یسـفرها  ).-41/0(  دارنـد  یشـتر یکشش ب  ،)-1/0معادل
 .دارندبرخور یت کمتریحساس  از خرید به منظورایسفره

 
  کششهای کرایه در گروههای مختلف مصرف کننده.5 جدول

 [8] )نتایج مطالعه گیلن(
 عامل کشش

-22/0تا -33/0 نقل حمل و ی سراسریه هایکرا   
32/0- سال 16 ریسوارشدگان ز   
22/0- سال 64 تا 17نیسوارشدگان ب   
14/0- سال 64 زا سوارشدگان باالتر   
19/0- دالر 5000 ری زیافتیدر با افراد   
28/0- دالر 15000ش ازی بیافتیدر با افراد   
41/0-  مالکان خودرو 
1/0- بدون خودرو افراد   

-19/0تا -1/0 ی کاریسفرها   
-49/0تا -32/0 دی خر به منظوریسفرها   
-84/0تا -11/0 ازدحامری غیسفرها   
-32/0تا -04/0 اوج یسفرها   

55/0- لیک مای کمتر ازیسفرها   
29/0- لیما 3 ش ازی بیسفرها   

  
 بـا   را کششهای تقاضـای مسـافرت در اسـترالیا        ،]9[ لوک وهپورن 

 .انـد خالصـه کـرده   المللـی متعـدد     بـین  مروری بر مطالعات ملی و    
 .دهد را نشان می یبررسیج این ا نت6 جدول

 
 ای مسافرت در استرالی تقاضایهاکشش. 6 جدول

 ]9[ )مطالعه لوک وهپورننتایج ( 
 دوره                                       

 متغیر
 کوتاه 
 مدت

 بلند
 مدت

  -29/0 هی اتوبوس وکرایتقاضا
  -35/0 هی وکرایلی ریتقاضا

نه ی ونسبت هزیه جاده ای کرایتقاضا
 یلی به ریجاده ا

39/0- 58/0- 

  -12/0 نیمت بنزین وقیمصرف بنز
  -10/0 نیمت بنزیسطح مسافرت وق
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 مسافرت با وسـایل   تقاضای   قیمتی   یکششها،  ]10[ همکاران لی و 
 ترجیحـات   یالگو" با استفاده از     ی را در کره جنوب    ینقلیه مسافربر 

ریت ی فرضـی مـد    یاثرات سیاسـتها   اند و ، تخمین زده  "10بیان شده 
بنا  .اند کرده ی کششها بررس   از یبه صورت تابع  تقاضای مسافرت را    

ه یــل نقلیکشــش تقاضــای مســافرت بــا وســا بات آنهــا،بــر محاســ
 تـا   -078/0قیمت سوخت، در دامنه      از   یبه صورت تابع   یمسافربر

استهای مربوط بـه    یدهد که س  نشان می  ن شده است و   یی تع -171/0
ـ ن کرا ییتع در کـره    یبـر  دیگـر ترا   یه، در افـزایش سـهم روشـها       ی

ارنـدگان  واکـنش د  عـالوه بـر ایـن،     .، نسبتا بی تـاثیر اسـت      یجنوب
بسـیار بیشـتر از هزینـه        نـگ، ی پارک ینه هـا  یر در هز  ییخودرو به تغ  

 .سوخت برآورد شده است
 
 یمطالعات داخل 3-2
ه ا ب ی سفر   یزمینه تقاضا  ر د ی مختلف یپژوهشها زین داخل کشور  در

ر به طـور    ی ز ر است که د   انجام شده نقل    تقاضای حمل و   یکل طور
 : شوندیان میخالصه ب

تلفیقــی  آمــار و 1370 ســالیبنــای آمــار مقطعــمبر، ]11[ ینیحســ
تـابع   هـا،  داده یروبـر    یتمیل لگـار  یبا تبد  1370 تا 1367سالهای  
ل یـ  از قبی عـوامل  یو .ن زده اسـت   ی را تخمـ   یی سـفر هـوا    یتقاضا
 را بـه عنـوان عوامـل مولـد          یدرآمد سرانه شهر   و   یت شهر یجمع
  را بـه عنـوان عامـل جـذب         ی صنعت یتعداد مشاغل کارگاهها   سفر،
 ییسفر شناسـا  ) بازدارنده(  دفع عامل نه سفر را به عنوان    یهز و سفر
 ی تقاضـا 11حی تصـر ی که بـرا ی مختلفین مدلهایدر ب  و است کرده

 بـه    سـفر  یب کشـش تقاضـا    یضرا  درنظر گرفته است،   ییسفر هوا 
مســـافت را بـــه   ت ویـــجمع درآمـــد، از یصـــورت تـــابع 

 . استکردهمحاسبه  -65/0و12/0و54/0بیترت
 
 کـاال از    یحمل ونقـل جـاده ا      ین تابع تقاضا  یدر تخم  ،]12[ اریدام

بـر   یتمیل لگـار  یبـا تبـد     و 1375 آمار سال  یاستان هرمزگان برمبنا  
 ت،یل جمع ی از قب  یاز مدل جاذبه استفاده کرده وعوامل      ها، داده یرو
ـ یول ا رزش مواد ا د یـ تول ،ی صـنعت یاز کارگاههـا یـ ن  مـورد یه واردات

نـوان عوامـل جـذب بـار وفاصـله           استانها را بـه ع     یناخالص داخل 
 بـار   ی استان هرمزگان را به عنوان عامل بازدارنده تقاضـا         زاستانها ا 

کشـش   ،ی وکشـاورز  ی صـنعت  ی کـل بارهـا    ی بـرا  وکـرده    فیتعر
ه یت،ارزش مواد اول  ینسبت به جمع  ی را    حمل ونقل جاده ا    یتقاضا
بـه دسـت     -0/ 66 و 48/0 و 0 /57ب  یـ  ومسـافت بـه ترت     یواردات

 . استوردهآ

مـوثّر   سفر توسط راه آهن عوامل       یدر برآورد تقاضا   ،]13[ یدانیع
 در طــول ت در نظــر گرفتــه ویــ وجمعید ناخــالص داخلــیــرا تول

بـه   سفر را    ی تقاضا یکششها ،)1350-1369( مطالعه سالهای مورد 
کرده  وردبرآ 45/0 و 1/1ب  یر به ترت  یر اخ یمتغ  دو  از یصورت تابع 

 حمل بـار توسـط راه آهـن         ین تقاضا ین در تخم  ی همچن یو .است
 در نظـر    ی ورونـد زمـان    ید ناخالص داخل  یعوامل موثر را شامل تول    

د ناخـالص  یـ تول ازیبـه صـورت تـابع    تقاضـا را    یکششها گرفته و 
بـه دسـت     07/0 و 21/0ب  یـ ر رونـد بـه ترت     یب متغ یضر  و یداخل

 .آورده است
 

هران  ت ینقل شهر   حمل و  ین تقاضا یدر تخم  ،]14[ ی انارک یکلباس
 را در منـاطق     یی شهر  جاذبه متوسل شده وتعداد سفرها     یبه مدلها 

تعـداد مشـاغل     منطقـه،  به جمعیت شاغل در هر    ست گانه تهران    یب
وی  .میانگین زمان سـفر ارتبـاط داده اسـت         منطقه و  هر در دموجو

کششـهای   سفرهای با اتوبوس وسفر بـا تاکسـی،        برای کل سفرها،  
 :زیر را به دست آورده است

 
 کششهای تعداد سفرهای شهری  .7 ولجد

 ]14[  بیست گانه تهراندر مناطق

 
کل 
 سفرها

سفر با 
 اتوبوس

 سفر با 
 تاکسی

جمعیت شاغل در 
 هر منطقه

71/0 71/0 76/0 

تعداد مشاغل در 
 هر منطقه

04/1 04/1 09/1 

 -49/0 -04/1 -35/1 میانگین زمان سفر
 
 
 با تخمین مدل تقاضا و کششهای تقاضای سفر. 4
 آهن راه

 ماننـد  ی از عـوامل   ی مسافرت تابع  ی، تقاضا یبر اساس مباحث نظر   
  حمل و نقل جانشین، جمعیت منطقـه و عوامـل     شیوه  کرایه فاصله،

 داشت کـه     یاد  در این خصوص، باید به     .جاذب و دافع دیگر است    
توانـد  نمـی تحقق یافته است و      این تقاضا از نوع تقاضای بالفعل و      

توانـد دورنمـایی     می ،اامالقوه را توضیح دهد     بخش اعظم تقاضای ب   
 .از اثر متغیرهای مستقل را بر تقاضای مسـافرت ریلـی ارایـه دهـد              

ــدل تقاضــای  ــام ــه صــورت    راهســفر ب ــران را ب ــزآهــن در ای   ری
 :زنیم تخمین می
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)1( 

ttt

ttt

LnPOPCLnDisCLnPbuC
aLnCLnNPasCCLnNPas

654

3121 Pr
++

+++= − 

 :که در آن
Ln =  ینپرعالمت لگاریتم، 

t  =یبررس مورد یسالها( نماد زمان(، 
NPas= انجام شده از منطقهی فردیها تعداد سفر ، 

1C 6 تاC=  ضرایب ثابت، 
Pra=  از منطقه ا قطارب  نفر ـ کیلومتر سفرهر کرایه متوسط، 
Pbu=  ا اتوبوس از منطقهبسفر لومتر یک کرایه متوسط هر نفر ـ، 
Dis= و، تا مقاصد ریلی دیگره منطق متوسط فاصله  

 PoP=استمبدا  منطقه جمعیت .  
 

حرکـت،  أ  ران، بـر حسـب مبـد      ی خطوط راه آهن در ا     یمناطق دارا 
شامل مناطق جنوب، لرستان، اراک، تهـران، شـمال، شـمال شـرق،             

جــان، اصــفهان، جنــوب شــرق و  یخراســان، شــمال غــرب، آذربا
 .هرمزگان هستند

ی الها ماهیانه در فاصله سی بر اساس داده هاتخمین مدلنتایج 
 )OLS(13 حداقل مربعات معمولیروش وسیله  به1380-121376

 :استصورت زیر به 

 نام متغیر
ضریب تخمین 

 زده شده
 tآماره 

 1C 001/6 12/3ز مبدأ عرض ا

1−tnPasL 659/0 62/7 

taLn Pr 328/0- 52/1- 

tLnPbu 202/0 78/1 

tLnDis 205/0- 46/1- 

tLnPop 186/0 9/1 

          
55.1.7.2972.0ˆ60 2 ==== WDFRN    

 
ب بـرآورد شـده     یم ضر یحاصل تقس ( t آماره،  براساس جدول فوق  

 ه، مطابق نتایج به دست آمـد      .رانشان می دهند   )ار آن یبر انحراف مع  
درصد وضریب متغیـر     95ضرایب اغلب متغیرها در سطح اطمینان       

 ضـریب  وآمـاره هـای      14درصد معنی دار بـوده     80فاصله درسطح   
اما نکته قابل توجه     .زش خوب مدل هستند   ا از بر   حاکی ،Fتعیین و 

 ).D.W( هرچنـد آمـاره دربـین واتسـون        است که ن  یادر مدل فوق    
 را  یخودهمبسـتگ اشتن  وجود ند  درآمده واحتمال    2نزدیک به عدد  

 اعتماد کرد زیرا مدل به صورت        آن بهتوان  نمی تقویت می کند، اما   
 تخمین زده   16 انتظارات تطبیقی  یالگوفرض   با و 15یخودرگرسیون

  که   )LM( 17 ژ، لذا در این مقاله از آزمون ضریب الگران        استشده  
 شـده،   پیشـنهاد  1978 سـال  در ]16,15[ یگـودفر -توسط بـروش  

، OLSدراین آزمون، پـس از انجـام رگرسـیون           .ده است استفاده ش 
  تمـام متغیرهـای مسـتقل و       یآن رو  )پسـماند ( جمالت باقیمانـده  

  مختلـف ایـن جمـالت بـه صـورت زیـر      18)راتیتاخ( یهاوقفه 

 :شود میزشابر
 
)2( 

...... 21122110 ++++++= −− ttt eexxe λλβββ 
 

یب متغیرهای مسـتقل وجمـالت پسـماند را         ها به ترت  eها و xکه  
 ρ رگرسـیون فـوق،    )راتیتاخ(یهااگر تعداد وقفه   .دهندنشان می 

 : دارد2χباشد، آزمون مذکور به آماره ای منجر می شود که توزیع
 

)(22 ρχ≈nR 
ــا 2nR مقــدارEviews19نــرم افــزار  را محاســبه مــی کنــد کــه ب

2)(مقــدار ρχ  ــل مقایســه اســت حــال  .از جــدول مربوطــه قاب
22)(اگر ρχpnR      ـ  2nR.دارد باشد خودهمبستگی وجـود ن

  وقفه در سطح اطمینـان     5و 2 با تعداد  ،یمحاسبه شده در مدل اصل    
ــوده اســت، در حــالی کــه  19/8 و 64/5درصــد بــه ترتیــب  99 ب
 بـه   08/15 و 21/9 جدول بـه ترتیـب       2χ)5(و 2χ)2(ریادمق

 .شود، به این ترتیب وجود خودهمبستگی تایید نمیانددست آمده
توان مقادیر کشش کوتاه مـدت      بر اساس ضرایب به دست آمده می      

 ی نسبت به هر یک از متغیر هـا بلندمدت تقاضای سفر با قطار را   و
 .دهداین کششها را نشان می) 8( جدول. مستقل تعیین کرد

 
  کششهای تقاضای سفر با قطار در ایران.8 جدول

 نوع کشش
 )نسبت به(

کشش  کشش کوتاه مدت
 بلندمدت

 -0,962 -0,328 با قطار ییجاهجابه یکراِ
 0,592 0,202  با اتوبوسییه جابجایکرا

 -0,601 -0,205 فاصله
 0,545 0,186 ت منطقهیعجم

 
از طریق بر این اساس در بخش مسافری، تقاضای حمل و نقل 

که  با توجه به این . است کششکم آهن برای عوامل یاد شده  راه
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 قرار دارد، سفر -1 ن صفر وی بقطاری تقاضای سفر با تکشش قیم
 جا  در این .]17[ شود محسوب میضروریبا قطار کاالیی 

 کرایه یا قیمت بلیط مسافری و پس ،گذاری سیاستترین عاملهمم
، به نحوی که یک درصد افزایش قیمت بلیط استاز آن فاصله 

 درصدی در 328/0 موجب کاهش - با ثبات سایر شرایط-مسافری
طول (همچنین با افزایش فاصله  .شودتقاضای سفر با قطار می

 .روندمی جایگزین ی مسافران به دنبال روشها،)مسیر
   عوامل قیمت بلیط اتوبوس و جمعیت از عواملدر مدل فوق
نیز   و که با افزایش اندازه جمعیتی به طورند،اثرگذار دیگر

 به ترتیب، هر کدام به میزان یک درصد، افزایش کرایه اتوبوسها
 بر میزان تقاضای سفر با قطار افزوده  درصد202/0 درصد و186/0
سفر با قطار یا با اتوبوس جانشین یکدیگر شود و مطابق انتظار، می

داخلی   وخارجینتایج مدل با دیگر مطالعات  .شوندمحسوب می
 در مورد تقاضای سفر با راه آهن سازگاری دارد وآنها را تایید

 .کندمی
 
تخمین مدل تقاضا و کششهای تقاضای حمل . 5

 آهن ا راهببار 
کلی تابعی از  تقاضای حمل بار به طور ،براساس مباحث نظری

ن، یگزیروش جادروضعیت اقتصادی منطقه، کرایه حمل بار، کرایه 
 اما در برآورد .و عوامل جاذب و دافع دیگر است) فاصله(مسافت 

  ویریگ باریمقصدها  فاصله بین مبادی و، مؤثرمتغیرهای ،مدل
از طریق   که مورد اخیراستتداوم حمل بار با قطار  و یه بارلتخ
 وسایر  در مدل گنجانده شده است20 مناسبارات انتظیک الگوی

  مدل.اندمتغیرها تاثیر معنی داری بر تقاضای حمل بار نداشته
-1380 ماهیانه در فاصله سالهای یهابرآورد شده بر اساس داده

 :ر استیصورت ز  به با کمک روش حداقل مربعات معمولی1376
 

 نام متغیر
ضریب تخمین 

 زده شده
 tآماره 

 1C 53/5 31/4مبدأ عرض از 

1−tnTonageL 653/0 6/7 

tLnDis 469/0 31/3- 

 
65.1.5063.0ˆ60 2 ==== WDFRN 

 :که در آن
Ln =  ینپر عالمت لگاریتم، 

Tonage=و، تناژ بار حمل شده از منطقه  
Dis= است فاصله تا مقاصد ریلی دیگر. 

 قابل اتکا نیسـت      محاسبه شده  واتسون - بین درآماره   ز،در اینجا نی  
 5و2در اینجـا بـا       2nRمقـدار  با کمک آزمون ضریب الگرانـژ،      و

 2χ)5(و 2χ)2(درآمـده کـه از   94/11و76/8وقفه بـه ترتیـب      
نداشـتن    بیانگر درصد کوچکتر و   99 در سطح اطمینان     2χجدول

 . در مدل فوق استیخودهمبستگ
 -469/0 کشش بعد مسافت برای تقاضای حمل بار نیزضریب 

 بر درصد 469/0 یعنی به ازای هر یک درصد کاهش مسافت ،است
این ضریب از نظر . وده می شودتقاضای حمل بار با قطار افز

ومعنی داری بر تاثیر منفی   فاصله،یعنی  معنی دار است،یآمار
 تقاضای حمل بار با قطارنسبت و تقاضای حمل بار با قطار دارد

 ) است653/0 و برابر کیکوچکتر از ( به فاصله بی کشش است
، )LnTonaget-1 ریب متغیضر( وضریب معنی دارتناژ با وقفه

را تایید   بر شیوه حمل بار با قطارمناسبانتظارات  سلطه سازوکار
 . می کند

  
 یه گیرنتیج. 6

 مسافر از طریق انتقال نقل و تقاضای ،بر اساس آنچه بیان شد
همچنین تغییرات . آهن تابعی منفی از کرایه و بعد مسافت است راه

ین یگزترین جا سفر با اتوبوس به عنوان اصلی) کرایه(قیمت بلیط 
جمعیت منطقه . قطار اثر مثبت بر مقدار تقاضای سفر با قطار دارد

کرایه که اگر توان گفت  بر این اساس می. ثر را داردمبدأ نیز این ا
.  کاهش یابدی سفرتقاضاکه رود  قطار افزایش یابد انتظار می

، تقاضای )بین شهری(همچنین با افزایش کرایه سفر با اتوبوس 
دو نکته قابل توجه که به ساختار . باید سفر با قطار افزایش می

 فاصله با سایر مراکز گردد، یکی جمعیت و دیگری مناطق باز می
 ،جمعیتی است که بر اساس نتایج تابع تقاضای تخمین زده شده

 جمعیت منطقه بیشتر باشد تقاضای سفر با قطار به صورت اگر
همچنین تقاضای سفر با قطار برای مناطق . یابدمؤثری افزایش می

از مناطق نزدیک به مراکز جمعیتی شتر یبدور از مراکز جمعیتی 
 .دیگر است

دهد کشش تقاضای مسافر بر  می  نشان برآورد شدهضرایب کشش
 کشش تقاضا بر حسب فاصله و  است-328/0 قطارحسب کرایه 

 از اهمیت کمتری سیاستگذاری که از لحاظ است -205/0نیز 
 همچنین .است کمو 202/0کشش کرایه اتوبوس نیز. قیمت دارد
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از نظر ضرایب مذکور . است 186/0کم و برابرکشش جمعیت نیز 
 .دار هستندآماری در سطح اطمینان قابل توجهی معنی

برای .  بعد مسافت است،موثرترین عامل برای تقاضای بار مهم
این نکته که ( تقاضای سفر بیشتر است، ترهای نزدیکمسافت

تر، بیشتر با قطار حمل می شوند درست بارهای به مقاصد طوالنی
نقل، عامل مسافت یا  حمل وهای اقتصاد است امّا مطابق نظریه

ها تلقی جاییهدوری مسیر، به طور کلی، عاملی منفی در برابر جاب
در این زمینه نکته ).  داده استپاسخمدل ما نیز چنین  می شود و

آهن به طور  قابل توجه این است که تقاضای حمل بار از طریق راه
) ای جاده(ن  کرایه حمل بار با کامیوور تابعی از کرایه حمل آن مؤثّ
 .ندابودهن

ط یا وسایه حمل بار با راه آهن یق تر صرفنظر از کرایبه عبارت دق
 حمل بار وجود دارد و متاثر از یشه برای، تقاضا همیه جاده اینقل
ک ین نزدیگزی، جایوه ترابرین دو شیست، هر چند ایمت نیق

 .شوندی محسوب میکدیگر
ر ی از تاثی حاکی وخارجیلن مقاله با مطالعات داخیج ایسه نتایمقا
، مسافت، )ا مسافریه حمل بار یکرا( متی، شامل قی اصلیرهایمتغ

ق یتطب(ک سبک مسافرت خاصیز عادت کردن به یت ونیجمع
 بر تقاضای سفر با راه آهن و یا حمل بار با ،)طیدادن خود با شرا
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