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 چکیده

منظور،  یناست. به هم يرانا یهانقل در استانوحمل یاطالعات و ارتباطات بر تقاضا یفناورتوسعه اثر  یبررس مقالهاين  یهدف اصل

نقش  يافته، یمتعم هایگشتاور یو با استفاده از الگو 6831تا  6831 یدوره زمان یط یازمورد ن یاطالعات و آمارها یآوربا جمع

گذاشته شد. از نسبت متوسط  یبه بوته آزمون و بررس يرانا یهاحمل و نقل در استان یتقاضا براطالعات و ارتباطات  یفناور

و نقل و از شاخص پیشرفت حمل یبه عنوان تقاضا یرخوراکیخانوار در بخش غ ينهنقل به متوسط هزوی خانوار در بخش حملهزينه

عات و اطال یفناور یتلفن ثابت برا ینتلفن همراه و تعداد مشترک مشترکینتعداد  ينترنت،اطالعات و ارتباطات، تعداد کاربران ا یفناور

تر از واحد بوده و از نقل کوچکوحمل یتقاضا یمتیاست که کشش ق ينا یانگرمطالعه ب ينحاصل از ا يجارتباطات استفاده شده است. نتا

با پیشرفت فناوری اطالعات و ارتباطات تقاضای حمل و نقل بین استانی افزايش چنین  هم. باشدیکشش ممثبت و کم یلحاظ درآمد

 .يابدمی

 (GMMیافته )گشتاور تعمیمروش نقل، وحمل یتقاضا (،ICTارتباطات)واطالعات یفناور گان كلیدی:واژ
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 مقدمه .1

به طور خاص  کم هزینهو  ساختن زیرساختهای کارآ فراهم

 . زیرساختهای حمل و نقل برای رشد اقتصادی ضروری است

در فرآیند رشد اقتصادی، نقش  عالوه بر اینکهحمل و نقل 

خود نیز از فرآیند رشد و توسعه  بسیار مهم و تأثیرگذاری دارد،

ز سوی دیگر، با افزایش رشد .ااقتصادی تأثیرپذیر است 

اقتصادی، نیاز به افزایش حمل و نقل برای مازاد ایجاد شده 

 تولید وجود خواهد داشت.

اطالعات و ارتباطات و کاربرد  یموضوع فناوربه  یاژهیو توجه

صورت گرفته است  یالمللنیمتعدد در سطح ب یهانهیآن در زم

در  یفناور نیکاربرد ا نهیدر زم زین یادیز قاتیو تحق

و یوکو در  لرینمونه و یسفرها انجام شده است، برا یسامانده

خصوصیات  بیان هب ،منطقه ای یبا نگاه یالدیم 5444سال 

چون  یمباحث به طرح ICTفناوری در عصر  ندهیآ یشهرها

 یمجاز یو اداره امور شهرها یزیربرنامه یهارساختیز

. استوبه در سال [Wheeler and Yuko,2000] دانپرداخته

 یکاربرد یالگوها ییکشور اروپا چند در یدر پژوهش 5445

 یشهر یترددها هبوددرب ICT یکاربردها نهیدر زم  را یمناسب

 5440در سال  اناپولوسی. گ[Stobbe,2000]دهدیارائه م

اطالعات و  یفناور یدر رابطه با کاربردها یکل اریبس ییالگو

 ]کرده است هیحمل و نقل ارا بخشارتباطات در 

Giannopoulos,2004]. 

استفاده از » نقل برو، در بخش حملدر اسناد باال دستی

و نقل حمل گردش اطالعات بخش»، «های نوینفناوری

ایجاد شبکه و پایگاه اطالعات » و« صورت الکترونیكبه

تاکید شده است. « ربطهای ذینقل ترانزیت بین دستگاهوحمل

ی فناوری اطالعات و ی جایگاه توسعهمهم، نشان دهنده ینا

نقل به عنوان پیشاهنگ وارتباطات در ارتقای بخش حمل

 ست.ها و اقتصاد ملّی ای سایر بخشتوسعه

صنعت حمل و نقل در ایران از چالش های متعددی رنج می 

عدم تعادل در  بعنوان مثال در حمل و نقل جاده ای برد .

برخورداری از دسترسی به شبکه حمل و نقل جاده ای در شرق 

 شهرستانها و ها استان مراکز همه اتصال عدم  و جنوب کشور،

توزیع شرکت های حمل و  در تعادل عدم بزرگراهی، شبکه به

نقل کاال، عدم استقبال سرمایه گذاران داخلی و خارجی برای 

سرمایه گذاری، عدم وجود ثبات در نرخ حمل و نقل به دلیل 

سنت توافق بین صاحبان کاال، شرکت های حمل و نقلی و 

رانندگان کامیون، باال بودن قیمت کامیون و افزایش هزینه 

 • ، …تیك، لوازم یدکی، روغن و نگهداری ناوگان نظیر الس

 و حمل صنعت روز نیاز با متناسب قوانین بموقع اصالح عدم

 موقع به تخصیص عدم  ، تحوالت و تغییر در تأخیر و نقل

 معرض در را صنعت این ماهیت که است هایی چالش بودجه

 .قرار داده است خطر

اطالعات  یها یبود که فناور ینفرض بر انیم قرن گذشته در  

است که  یدیحمل و نقل جد یوه( شICTsو ارتباطات )

 یشود. اگرچه برخ یم  یزیکیحمل و نقل ف یستمس یگزینجا

شده و  یگزینجا یمجاز یتهایبا فعال فیزیکی یتهایاز فعال

 یفناور ثیرتأ یشترینبرده است ، اما ب ینرا از ب یزیکیف یسفرها

و نحوه استفاده از  یتهافعال ییراطالعات و ارتباطات شامل تغ

ها به  ICTآن.  یگزینیاست تا جا یزیکیحمل و نقل ف یستمس

( ITSحمل و نقل هوشمند ) یستمس یقاز طر یمطور مستق

از  یممستق یرهوشمند( و به طور غ یاطالعات یها یستم)س

 یرا بهبود م یزیکیحمل و نقل ف یستماصالح رفتار ، س یقطر

دهند(  یشاستفاده از آن را افزاممکن است  یجهبخشند )و در نت

 یمزمان ، امکان تنظ-فضا یها یت، باعث کاهش محدود

ها و چند  یتفعال یهسفر و زمان سفر ، و امکان تجز یرهایمس

بر کاربرد  یالتیتعد ینکند. چن یدر سفر را فراهم م یا یفهوظ

 گذارد. یم یرتم حمل و نقل تأثیسسفر و رفاه کاربران س

[GalitCohen-Blankshtain, 2021] 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9780081026717104221#!
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 یتوسعه اقتصاد دهدینشان م یو تجرب ینظر مطالعات

حمل و نقل دارد.  یهارساختیز تیفیبا ک یدیشد یوابستگ

بر توسعه و بهبود بخش حمل  رگذاریعوامل تأث یبررس ن،یبنابرا

بر  رگذاریرسد. از جمله موارد تأث یبه نظر م یو نقل ضرور

 یاهو جاد یلیر ،ییهوا ،ییایصنعت حمل و نقل اعم از در

اطالعات و ارتباطات اشاره کرد.  یبه اثر فناور توانیم

و ارتباطات  در بخش حمل و نقل، کاهش  یاثر فناور نیترمهم

 هیسرعت ارا ،یشهر نیو ب یهردرون ش یهامسافرت

نام برد.   توانیرا م یطیمح ستیخدمات،کاهش مشکالت ز

 سعهپرسش است که تو نیپاسخ به ا قیتحق نیدر ا یمساله اصل

بخش حمل و نقل در  ی( بر تقاضاICTو ارتباطات ) یفناور

 دارد؟ یچه اثر  رانیا یهااستان

 موضوع اتیادب .2

 حمل و نقل یتقاضا یمدل ساز 2-1

پنج به حمل و نقل  یتقاضا یساز مدلمطالعات مربوط به 

برنامه  مدل اساس بر گروه اول مطالعات تقسیم می شوند: گروه

-به مطالعه مبدأ شتریروش، ب نیاست. در ا   3یخط یزیر

نتخاب و مقاصد ا یمباد یهایژگیپرداخته شده و و 5مقصد

اساس  بر. گروه دوم، مطالعات  می شودشده مورد توجه واقع 

روش، بدون  نیبوده است. در ا 1ینظر یمبان بدون یهامدل

صرفا بر اساس آمار و اطالعات موجود  یتوجه به متون نظر

. شودیموجود م یتقاضا زانیبرآورد م و یاقدام به مدل ساز

 نیانتخاب است. ا یهامدلاساس  برمطالعات  گروه سوم،

 یهامدل و یعیانتخاب تجم یهاها خود به دو دسته مدلمدل

 یعیانتخاب تجم یها. مدلشوندیم میتقس یعیرتجمیانتخاب غ

 یهاوهیدر ش كیبحث تراف شتریبوده و ب یبر اساس مطالعات فن

انتخاب  یها. مدلردیگیقرار م یابینقل مورد ارزومختلف حمل

افراد در  یریگمیبر اساس تابع احتماالت تصم یعیرتجمیغ

نقل وحمل یهایژگیو ینقل از رووحمل وهیمورد انتخاب ش

 . ردیگیقرار م یابیمورد ارز

استخراج شده از  یهامدلاساس  برچهارم، مطالعات  گروه

تقاضا به سه  یسازمدل وهیش نیاست. ا یخرد اقتصاد هینظر

 دگاهیاستخراج شده بر اساس د یتقاضا یهاگروه مدل

بر  یمبتن یتقاضا یهاکالن تقاضا و مدل یهامدل ،یمارشال

بر  ی. از جمله مطالعات مبتنشوندیم میتقس یستمیس افتیره

نقل از طریق وحمل یتقاضا برا نهیکه در زم یمارشال یتقاضا

به مطالعه  توانیمسافرت در جهان صورت گرفته م یتقاضا

( 3763) 8پولیوی(، آ3706) 2(، وندرسون و کراس3700) 0یدوان

انجام شده  یچنین، اغلب کارها( اشاره کرد. هم3761) 0آبراهام

مدل حمل و  رو در چها یدر خصوص حمل و نقل برون شهر

از  ییبوده است. کاربردها یلیو ر یاجاده ،ییهوا ،ییاینقل در

 7انگی(، 3786) 6نیکالن توسط براون و اتکس یهامدل

 35( و کانافانی3763) 33لی(، اور3702) 34(،  الوه3702)

 است.  افتهی( بسط 3761)

تقاضا وجود  یهاستمیس نهیکه در زم ییهامدل نیترییابتدا از

بار توسط استون  نیاست که نخست یمخارج خط ستمیدارد، س

. در [Stone and Jerry ,1954 ]شد شنهادیپ  یو جر

را  میرمستقیغ یتمیلگار یتقاضا ستمیمدل، هاتاکر  س نیادامه ا

 یتقاضا ستمیس لیتا .[Houthakker, 1960]  ارائه نمود

دنبال مقاله  به[Theil, 1965].  را مطرح کرد روتردام

تقاضا مطرح  یهاستمیس ریپذانعطاف یتبع یهاشکل31ورتیدا

 شنهادیرا پ آلدهیا بایتقر یتقاضا ستمیو مالبوئر س تونیشد. د

با  30نایکه مل ]Deaton and Muellbur [1980, کردند

را در دوره  ایحمل و نقل اسپان یمدل تقاضا نیاستفاده از ا

 یاز اداره مرکز32و کلر لیاست. در ودهبرآورد نم 3780-3767

 یتقاضا ستمیاز س یبیمدل ترک كیبار  نینخست یآمار هلند برا

روتردام ارائه کردند که به  یتقاضا ستمیآل و س دهیا بایتقر

 یگرید یبیدل ترکمشهور است. م  CBS یتقاضا ستمیس

  NBRشد که به مدل  شنهادیپ 3760در سال  38توسط نوس

 یها به صورت موردمدل نیا زین رانیا اقتصادمشهور است. در 
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 نژادیتوان به مطالعه خسرو یشده اند که از آن جمله م یبررس

(، 3102) ی(، عبدل3105) یوی(، عد3105) فریمی(، صم3187)

 (، اشاره کرد. 3165( و محمدزاده )3100) یپناه

است.  یزوج شهر یهابر مدل یگروه، مطالعات مبتن نیپنجم 

است. در مدل جاذبه  یاها از نوع جاذبهمدل نیا یساختار کل

 میدو شهر مستق نیکه سفر ب شودینقل فرض موحمل یتقاضا

آنها و به طور معکوس متناسب با مسافت  تیمتناسب با جمع

 ( خواهد بود:3آنهاست که در قالب رابطه ) نیب

(3) 
Tij = a (

MiMj

dij
) 

 Mj و Mi دو شهر، نیب كیحجم تراف انگریب Tij در آن، که

 نیدو شهر است. بر هم نیفاصله ب  dijو دو شهر  نیب تیجمع

ارائه شده که  30توسط کوانت یترافتهی میتعم یهااساس مدل

 یرهایشهرها متغ نیو فاصله ب تیجمع یرهایعالوه بر متغ

طرف  التیهسفر و تس نهیمانند درآمد، اشتغال، هز یگرید

 وارد مدل کرده است. زینقل را نوعرضه خدمات حمل

فناوری اطالعات و ارتباطات در  یكاربردها 2-2

  یشهر یبهبود ترددها

 و سفرها ییجابجا فناوری اطالعات و ارتباطاتکاربرد  اگرچه

در  یفناور نیا یری، اما به کارگکردحذف نخواهد شهرها  را در

را به همراه  یقابل توجه دیفوا یبهبود عبور و مرور درون شهر

 توانیکه م یفناور نیا یاصل جیداشته است. از اهداف و نتا

 عبارتکرد  نییقابل محاسبه تع یابیارز یهاآنها شاخص یبرا

 اند از:

که به دو بخش کاهش وقوع تصادف و کاهش  یمنیا -3

 گردد؛یم میتعداد کشته و مجروح تقس

آن دو شاخص زمان  یابیارز یها که براسهولت در تردد -5

 تأخیر و زمان سفر قابل محاسبه است؛

که به طور عمده در سه مورد قابل  هانهیکاهش هز -1

از  یو خسارات ناش هانهیمالحظه است: الف(کاهش هز

ج(کاهش  یو نگهدار ریتعم یهانهیف ب(کاهش هزتصاد

 مصرف سوخت؛

 یطیمح ستیز یهایکاهش آلودگ -0

 کاربران. تیرضا شیافزا -2

 فناوری اطالعات و ارتباطات یساز ادهیجوامع در پ ریسا تجربه

مطلوب به همراه داشته است. هم  اریبس یجیدر شهرها، نتا

 یسفرها نیگزیرا جا یکیالکترون یسفرها یفناور نیاکنون ا

 نیکشورها با هم یکرده است و برخ یدرون شهر یکیزیف

دالر در  هاونیلیم ،یاطالعات یهاها و شاهراهشبکه ینیگزیجا

 ی)کارگرکنندیم ییجوو معابر جدید صرفه هاراهساخت بزرگ 

 (.3168زارع،  یو خادم

است که  یو کل می، تنها اثرات مستقتا کنون بیان شد که یموارد

 جادیا یشهر یدر بهبود سفرها یفناور نیکاربرد ا یدر پ

که  توسعه می یابد یفناور نیا یسازادهیپ گاهی نتایج. شودیم

. شودیم رگذاریتأث فراگیربه صورت  یشهر یدر نحوه کاربر

به شکل قابل  یهفتگ یکار یرهاکه تعداد سف یمثال زمان یبرا

 یدر نواح ییهاو شهروندان بتوانند خانه ابدیکاهش  یتوجه

از مراکز  ترمتیشهرها بخرند که مناسب و ارزان ق یرامونیپ

 جادیدر اطراف شهر ا ینینشهیاز حاش یهستند، موج یشهر

 (.Hjorthol,5445) شودیم

كاربرد فناوری اطالعات و ارتباطات در  2-3

 یسفر شهر یتقاضا تیریمد

در فناوری اطالعات و ارتباطات  یکاربرد یهااز جنبه یکی

در  ،یفناور نیکاربرد ا ،یشهر كیتراف تیریمد یراستا

 یارتباط یهایاست. فناور یشهر یسفرها یتقاضا تیریمد

 رینظ ییهاروش قیسفر با ارتباطات از طر ینیگزیبا هدف جا

 ای( و یکار از راه دور)دورکار ای( دیاز راه دور )دور خر دیخر

 ،یخدمات شهر یارائه برخ یبرا یاانهیرا یهاکهاستفاده از شب

 یچون کاهش مصرف انرژ ینقلوحمل میمستق جیعالوه بر نتا

را  یسبك زندگ رییو تغ یاجتماع یمبان تیهوا، تقو یو آلودگ

 یتقاضا تیریدر مد یراستا دو محور اصل نیدارد. در ا یدر پ
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 فتهمد نظر کارشناسان قرار گر یکه به تازگ یشهر یسفرها

 :باشدیموارد م نیاست، شامل ا

 و  ریی)تغ  63مسافر یاطالع رسان شرفتهیپ یهاستمیس

زمان شروع سفر، تغییر  رییسفر از جمله تغ یتقاضا ییجابجا

 قیسفر از طر ریمس رییسفر، تغ لیوسا رییمقصد سفر، تغ

 (انیبه متقاض یاطالع رسان

 ی)که انجام تمام امور از جمله پزشک 73ییمایپدور، 

و ... را از راه دور بدون مراجعه  دیآموزش، کار، خر

 ,Rotach]گردد  یبه مرکز خدمات و کاال شامل م یحضور

Keller, 1990]. 

 04از  شیموارد، ب شتریصورت گرفته، در ب یهایبررس طبق

جهت کسب اطالع و انجام  یدرون شهر یدرصد از سفرها

ثبت نام،  ات،یچون پرداخت قبوض، عوارض، مال یاامور ساده

 ردیگیدست صورت م نیاز ا یاریملزومات و موارد بس دیخر

 یتیری(، که با اقدامات مد3168زارع،  یو خادم ی)کارگر

 یمجاز یهاگونه سفرها با روش نیمربوط به ا یتقاضا توانیم

 تریضرور یموجود را به سمت سفرها یپوشش داد و سفرها

 سوق داد.

و ارتباطات در  كاربرد فناوری اطالعات 2-4

 یاستان نیو ب یشهر نیب یتقاضا تیریمد

اطالعات و ارتباطات در ارتباط با حمل ونقل  یفناور کاربرد

 یکیاست: یاز دو منظر قابل بررسس یاستان نیو ب یشهر نیب

مسافر. با توجه به  ییاز منظر جابجا یگریاز منظر حمل بار د

اطالعات و ارتباطات شامل  یفناور یریحاصل از بکارگ یایمزا

 دیر یها نهیو هز مانکاهش ز قیانجام داد و ستد از طر ندیفرآ

 ندیبهبود فرآ ،یادار یو فروش کاال و خدمات، کاهش خطا ها

خواهد  شیبهتر اطالعات ،حمل بار افزا تیریپرداخت و مد

 ستمیسفر را در مجموع کاهش خواهد داد.س یاما تقاضا افتی

در حجم بار و تعداد سفر  یراتییبهنگام موجب تغ لیتحو یها

حمل و نقل را باال برده و در  یاضاتق راتییتغ نیشود.ا یها م

اطالعات و ارتباطات جهت پردازش  یبه فناور ازین جهینت

 .خواهد داد شیخدمات مربوط به حمل و نقل را افزا

 نیشیبر مطالعات پ یمرور .3

 خارجی   یهاپژوهش 3-1

حمل  ستمیتوسعه س"با عنوان  ی( در مقاله ا5453) 54یل یگوآ

 نترنتیو ا 2Gسرد بر اساس شبکه  رهیبا زنج كیو نقل لجست

و  ییتوسعه حمل و نقل مواد غذا ینمود که برا انی: ، باءیاش

انتقال  یاز فاسد شدن آنها، بر اساس چاچوب فناور یریجلو گ

انجماد  یابر دم اء،نظارتیاش نترنتیا یساز نهیمدل به كیدر 

حمل بار  یها نریکانت یمنظم از راه دور مکان ها یابیو رد 

 باشد. یم ازیمورد ن

 ستمیس "با عنوان ی( در مقاله ا5454) 35یچو نگیم-تسان

پاسخ  یها ستمیس یبرا نترنتیبر ا یمبتن كیلجست یعامل ها

پاسخ  یها ستمینمود که س انی، ب"تالیجیمد در عصر د عیسر

 یتواند با استفاده از فناور یاطالعات بازار را م( QR) عیسر

 نی.اردتقاضا بدست آو ینیب شیبهبود پ یتالبرایجید یها

مربوط بهسفارش و انتخاب حالت حمل و نقل را  ماتیتصم

( QR)55عیپاسخ سر ستمیس یساز ادهیپ یدهد.برا یم شیافزا

) مانند حالت كیمناسب لجست نهیبه در دسترس بودن گز ازین

 است. ندهیآ یکیلجست ازیمورد ن تیو نقل( و ظرفحمل 

 "با عنوان یا( در مقاله5436) 15تاب اوگو و همکاران یابا

در  یینقل هواواطالعات و ارتباطات و حمل یفناور رشیپذ

 جهینت نیبه ا  یچندقطب ی، به روش مطالعات مورد"هیجرین

 شیو افزا تیاطالعات و ارتباطات باعث امن یکه فناور دندیرس

توسعه  نیب سرابطه معکو كیشده و  یینقل هواوحمل ییکارا

ICT وجود دارد. ییحمل ونقل هوا یو تقاضا 

اطالعات و  یفناور ری( تاث5430) 05وربانكیو  کسیالبدو

 هیعضو اتحاد ینقل در کشورهاوحمل یارتباطات بر تقاضا

و به روش  5430تا  5440 یهاسال یبازه یاروپا را ط

که در  دندیرس جهینت نینمودند و به ا یبررس یاکتشاف یمطالعه



 زاده روشن، زهرا میال علمی، فاطمه بخشی گالشکالیییوسف عیسی
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مورد مطالعه با پیشرفت  یافتهیاکثر موارد در کشورهای توسعه 

ناخالص  دینقل در تولوفناوری اطالعات و ارتباطات سهم حمل

 یابد.کاهش می یقابل توجه زانیبه م یداخل

با روش پژوهش  یا( در مقاله5430) 25و همکاران لنیاسن لیدن

نقل و واطالعات و ارتباطات، حمل یبا عنوان فناور ینظر

 ستمیدر س دیتحوالت جد جادینشان دادند که ا ،ییجابجا

اطالعات و ارتباطات الزم  یانقالب فناور جهینقل در نتوحمل

 التعد گذار،استیذهن س رییپژوهش تغ نیاست. در ا

 یعمده یهااز چالش نترنتیو استفاده از ا  عیدر توز یاجتماع

نقل در اثر انقالب وحمل ستمیتحوالت در س جادیا یروشیپ

 . روندیاطالعات و ارتباطات به شمار م یفناور

تحت عنوان  یا( در مقاله5430) 85و همکاران سیبر امیریما

اطالعات و ارتباطات و مخارج حمل  یفناور نیب یاچه رابطه»

 11 یمقطع یها، با استفاده از داده«ها وجود دارد؟ونقل خانوار

 log-logو با استفاده از روش   5434سال  یکشور برا

framework   نشان دادند که کشش مخارج حمل و نقل

 یمنف یپرسرعت خانگ نترنتیها نسبت به مصرف اخانوار

 است.

تحت عنوان  یا( در مقاله5432) 05و همکاران سیهر نایآر

 كیحمل و نقل و تراف نهیاطالعات و ارتباطات در زم یفناور

 یبررس قیاز طر نده،یآ یبرا یآزادساز لیچندمنظوره: پتانس

اروپا  نشان  یهیبزرگ در اتحاد یپروژه 11 یمقطع یهاداده

 كیتراف اهشاطالعات و ارتباطات باعث ک یدادند که فناور

 .گرددیم

 یداخل یهاپژوهش 3-2

 یفناور ریتأث ی( به بررس3171) لیپور اردبو محمدخان یقاسم

در بخش حمل و  یاطالعات و ارتباطات بر شدت مصرف انرژ

اطالعات و  یفناور ریتأث نکهیا انیها با بنقل پرداختند. آن

قابل  یمختلف یهاافراد از جنبه ی( بر زندگICTارتباطات  )

 یفناور OECD یاست، نشان دادند در کشورها یبررس

را در  ینفت یهااطالعات و ارتباطات شدت مصرف فراورده

 یو در کشورها دهدیم شیکشورها افزا نینقل اوبخش حمل

OPEC در  ینفت یهاسبب کاهش شدت مصرف فراورده

 .شودینقل موبخش حمل

اطالعات و  ی( نقش فناور3174و همکاران ) یمحمد

 یمورد بررس یشهر یسفرها یارتباطات را در کاهش تقاضا

اطالعات و  یامروزه فناور نکهیا انیها با بقرار دادند. آن

محور تحول و توسعه در جهان  نیترعنوان عمدهارتباطات به

 نشهروندا یسواد و آگاه نیاند بمطرح شده است، نشان داده

 یسفرها یاهش تقاضا( با کرازیشهر ش یمورد ی)مطالعه

 وجود دارد. یمعنادار یرابطه یشهر

 ریبا عنوان تاث ی( در مقاله ا3166و همکاران) یانیدق یصالح

 ران،یاطالعات و ارتباطات بر صنعت حمل و نقل در ا یفناور

مختلف  یاطالعات و ارتباطات را بر جنبه ها یفناور ریتاث

حمل و نقل را از  یسازمان ها یو انسان یمال یفن یتیریمد

 ریغیومت دادهقرار  یاز خبرگان مورد بررس ینظر سنج قیطر

هوشمند در  یها ستمیطرح جامع س یگذار از اجرا ریتاث یها

 صنعت حمل و نقل را مشخص نمودند.

نقش فناوری  یا( در مقاله3160سلطانی و همکاران ) لیال

 را اطالعات و ارتباطات در کاهش تقاضای سفرهای شهری

نشان دادندکاهش تقاضای  یدانیم قینمودند و با تحق یررسب

سفرهای شهری در اصفهان با حذف سفرهای غیرضروری و 

های مجازی امکان پذیر خواهد بود. جایگزینی آن با شیوه

های های حیاتی چون زیرساختتقویت زیرساخت نیچنهم

اطالعات و  یفرهنگی در افزایش موفقیت کاربرد فناور

 باشد. یارتباطات در شهر اصفهان موثر م

را میتوان در چند مورد بیان نمود. اول این تحقیق  نوآوری 

اینکه در تحقیقات انجام شده قبلی عمدتا مطالعه بین کشوری 

بوده و اندک مطالعات داخلی به اثر فناوری اطالعات و 

تی که ارتباطات بر سفر های درون شهری پرداخته اند.در صور

در این مطالعه تقاضای حمل و نقل بین استانها مورد تاکید قرار 

گرفت. دوم اینکه تاثیر فناوری اطالعات و ارتباطات برتقاضای 
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مورد  مندیزیر ساخت، دسترسی، بهره از سه منظر حمل و نقل

متوسط  از نسبت توجه قرار گرفته است. سوم و مهمتر اینکه

خانوار در  ینهمتوسط هز به نقلوخانوار در بخش حمل ینههز

ی در استان های کشور که نشان دهنده خوراک یربخش غ

 .تقاضای واقعی حمل و نقل بین استانهاست استفاده شده است

 تحقیق  یشناسروش .4

 رهایمتغ فیمدل و توص یمعرف 4-1

  یسنجش اثر توسعه یبرا یو تجرب ینظر یتوجه به مبان با

( بر ICTبه اختصار فاوا ) ایاطالعات و ارتباطات  یفناور

( در 5مدل ) رانیدر کشور ا یاستان نیحمل و نقل ب یتقاضا

و  یمدل برگرفته از مقاله فیتزور نینظر گرفته شده است.  ا

حمل مسافر  یتابع تقاضا یقیتطب ی(  در بررس3776) 65تیاسم

در  لیاست که پس از تعد یغرب یکشور اروپا 30 یبرا

 :دیارائه گرد ریبه صورت ز رانیخصوص کشور ا

(5) 𝑇𝑃𝑂𝑁𝐹𝐶𝑖𝑡

= 𝑓(𝑇𝑃𝑂𝑁𝐹𝐶𝑖𝑡−1. 𝑃𝑖𝑡. 𝑌𝑖𝑡 . 𝐼𝐶𝑇𝑖𝑡 . 𝑃𝑂𝑃𝑖𝑡) 

 :خواهیم داشت( 5) معادله از کامل دیفرانسیلبا 

(1) 

𝑑𝑇𝑃𝑂𝑁𝐹𝐶𝑖𝑡

=
𝜕𝑇𝑃𝑂𝑁𝐹𝐶𝑖𝑡

𝜕𝑇𝑃𝑂𝑁𝐹𝐶𝑖𝑡−1
. 𝑑𝑇𝑃𝑂𝑁𝐹𝐶𝑖𝑡−1

+
𝜕𝑇𝑃𝑂𝑁𝐹𝐶𝑖𝑡

𝜕𝑃𝑖𝑡
. 𝑑𝑃𝑖𝑡 +

𝜕𝑇𝑃𝑂𝑁𝐹𝐶𝑖𝑡

𝜕𝑌𝑖𝑡
. 𝑑𝑌𝑖𝑡

+
𝜕𝑇𝑃𝑂𝑁𝐹𝐶𝑖𝑡

𝜕𝐼𝐶𝑇𝑖𝑡
. 𝑑𝐼𝐶𝑇𝑖𝑡

+
𝜕𝑇𝑃𝑂𝑁𝐹𝐶𝑖𝑡

𝜕𝑃𝑂𝑃𝑖𝑡
. 𝑑𝑃𝑂𝑃𝑖𝑡                                                    

تقسیم کنیم رابطه  𝑇𝑃𝑂𝑁𝐹𝐶𝑖𝑡 ( را بر1اگر طرفین معادله )

 شود: زیر حاصل می

(0) 

𝑑𝑇𝑃𝑂𝑁𝐹𝐶𝑖𝑡

𝑇𝑃𝑂𝑁𝐹𝐶𝑖𝑡

= (
∂𝑇𝑃𝑂𝑁𝐹𝐶𝑖𝑡

∂𝑇𝑃𝑂𝑁𝐹𝐶𝑖𝑡−1
.
𝑇𝑃𝑂𝑁𝐹𝐶𝑖𝑡−1

𝑇𝑃𝑂𝑁𝐹𝐶𝑖𝑡
) .

𝑑𝑇𝑃𝑂𝑁𝐹𝐶𝑖𝑡−1

𝑇𝑃𝑂𝑁𝐹𝐶𝑖𝑡−1

+ (
∂𝑇𝑃𝑂𝑁𝐹𝐶𝑖𝑡

∂Pit
.

Pit

𝑇𝑃𝑂𝑁𝐹𝐶𝑖𝑡
) .

dPit

Pit

+ (
∂𝑇𝑃𝑂𝑁𝐹𝐶𝑖𝑡

∂Yit
.

Yit

𝑇𝑃𝑂𝑁𝐹𝐶𝑖𝑡
) .

dYit

Yit

+ (
𝜕𝑇𝑃𝑂𝑁𝐹𝐶𝑖𝑡

𝜕𝐼𝐶𝑇𝑖𝑡
.

𝐼𝐶𝑇𝑖𝑡

𝑇𝑃𝑂𝑁𝐹𝐶𝑖𝑡
) .

𝜕𝐼𝑇𝐶𝑖𝑡

𝐼𝑇𝐶𝑖𝑡

+ (
𝜕𝑇𝑃𝑂𝑁𝐹𝐶𝑖𝑡

𝜕𝑃𝑂𝑃𝑖𝑡
.

𝑃𝑂𝑃𝑖𝑡

𝑇𝑃𝑂𝑁𝐹𝐶𝑖𝑡
) .

𝑑𝑃𝑂𝑃𝑖𝑡

𝑃𝑂𝑃𝑖𝑡
 

 کششنشان دهنده  (0) معادله های داخل پرانتز درعبارت

)درصد تغییرات متغیر وابسته به درصد تغییرات متغیر مستقل( 

 :یعنی هستند

 حمل و نقلتقاضای  کشش

حمل و نسبت به تقاضای 

 دوره قبل نقل

μ𝑇𝑃𝑂𝑁𝐹𝐶𝑖𝑡−1

=
∂TPONFCit

∂𝑇𝑃𝑂𝑁𝐹𝐶𝑖𝑡−1
.
𝑇𝑃𝑂𝑁𝐹𝐶𝑖𝑡−1

TPONFCit
 

 حمل ونقلتقاضای  کشش

قیمت بخش نسبت به 

 حمل و نقل

μP =
∂TPONFCit

∂Pit
.

Pit

TPONFCit
 

 ونقلحملتقاضای  کشش

 درآمد نسبت به
μY =

∂TPONFCit

∂Yit
.

Yit

TPONFCit
 

 ونقلحملتقاضای  کشش

 ICTنسبت به 
μICT =

∂TPONFCit

∂ICTit
.

ICTit

TPONFCit
 

 حمل ونقلتقاضای   کشش

 جمعیتنسبت به 
μY =

∂TPONFCit

∂POPit
.

POPit

TPONFCit
 

حمل و نرخ رشد تقاضای  (0)دیگر طرف اول معادله از سوی

با باشند. می توضیحی نرخ رشد متغیرهای و در طرف دوم نقل

( 0) توان معادلهمیارائه شده  و توضیحات قروابط فو هتوجه ب

 کرد: بازنویسی (2)را به صورت 



 زاده روشن، زهرا میال علمی، فاطمه بخشی گالشکالیییوسف عیسی

 3043(/بهار 25ونقل/ سال سیزدهم/ شماره سوم )فصلنامه مهندسی حمل

3624 

(2) 

𝐺𝑇𝑃𝑂𝑁𝐹𝐶𝑖𝑡 = 𝜇𝑇𝑃𝑂𝑁𝐹𝐶𝑖𝑡−1
𝐺𝑇𝑃𝑂𝑁𝐹𝐶𝑖𝑡−1

+ 𝜇𝑃. 𝐺𝑃𝑖𝑡 + 𝜇𝑌. 𝐺𝑌𝑖𝑡

+ 𝜇𝐼𝐶𝑇. 𝐺𝐼𝐶𝑇𝑖𝑡

+ 𝜇𝑃𝑂𝑃. 𝐺𝑃𝑂𝑃𝑖𝑡 
و  از مبدا عرض  به عنوان  را 𝛼  مقدار (2) حال اگر به رابطه

𝑢𝑖𝑡 به عنوان ( 8) رابطهشود، اضافه  جمله اختالل عنوانرا به

 آید.دست میجهت برآورد به معادله نهایی

(8) 

𝐺𝑇𝑃𝑂𝑁𝐹𝐶𝑖𝑡

= 𝛼 + 𝜇𝑇𝑃𝑂𝑁𝐹𝐶𝑖𝑡−1
𝐺𝑇𝑃𝑂𝑁𝐹𝐶𝑖𝑡−1 + 𝜇𝑃 . 𝐺𝑃𝑖𝑡

+ 𝜇𝑌. 𝐺𝑌𝑖𝑡 + 𝜇𝐼𝐶𝑇. 𝐺𝐼𝐶𝑇𝑖𝑡 + 𝜇𝑃𝑂𝑃. 𝐺𝑃𝑂𝑃𝑖𝑡

+ 𝑢𝑖𝑡 
 𝑈𝑖𝑡 = 𝛼𝑖 + 𝜀𝑖𝑡 

 αi          بیانگر اثررات خراص مقراطع بروده کره شرامل متغیرهرای

رشد حمل و نقرل  گیریِ مؤثر بر اندازه مشاهده نشده و غیرقابل

زمران و   جمل خطای تصادفی بوده که مستقل از  εit باشد. می

بیرانگر    tاستان کشور و  14نشان دهنده  i شود.مکان فرض می

 .است 3170-3168زمان در بازه 



 یاستان نیب یمطالعه رانیحمل و نقل در ا ی( بر تقاضاICTاطالعات و ارتباطات ) یفناور اثر توسعهبررسی 

 3043(/بهار 25سیزدهم/ شماره سوم )ونقل/ سال فصلنامه مهندسی حمل

3623 

 ها . معرفی متغیر1جدول

 نام متغیر  متغیر

𝑇𝑃𝑂𝑁𝐹𝐶𝑖𝑡  تقاضای حمل و نقل در استانi ام در زمانt 

𝑇𝑃𝑂𝑁𝐹𝐶𝑖𝑡−1  تقاضای حمل و نقل در استانi3ام در زمان- t 

𝑃𝑖𝑡 نقل در استان وشاخص قیمت بخش حملi ام در زمانt 

𝑌𝑖𝑡  متوسط درآمد ساالنه خانوار در استانi ام در زمانt 

𝑃𝑂𝑃𝑖𝑡  جمعیت در استانi ام در زمانt 

𝐼𝐶𝑇𝑖𝑡  شاخص فناوری اطالعات و ارتباطات در استانi ام در زمانt   

 ICTمتغیرهای 

𝐼𝐷𝐼𝑖𝑡 در استان  شاخص توسعه فناوری اطالعات و ارتباطاتi ام در زمانt 

𝐼𝑁𝑇𝐸𝑅𝑁𝐸𝑇𝑖𝑡  تعداد کاربران اینترنت استانi ام در زمانt 

𝑀𝑂𝐵𝐼𝐿𝐸𝑖𝑡 مشترکین تلفن همراه استان  تعدادi ام در زمانt 

𝐹𝐼𝑋𝑖𝑡  تعدادمشترکین تلفن ثابت استانi ام در زمانt 

 

  
I. میانگین 1نمودار  DI كشور . میانگین هزینه خانوار در بخش حمل و نقل2نمودار  1331-1331های در كشور در سال 

 منبع: محاسبات محقق

(  از IDIشاخص پیشرفت فناوری اطالعات و ارتباطات )

 امل:  الف(زیرمیانگین وزنی سه زیر شاخص محاسبه میشود ش

، نفر344شترکین تلفن ثابت بازای هر: مشاخص دسترسی شامل

نفر ، درصد خانوارهای 344مشترکین تلفن همراه بازای هر

، درصد خانوارهای دارای دسترسی به اینترنت  دارای کامپیوتر

در خانه ،پهنای باند اینترنت بین المللی به ازای هر کاربر . ب(  

نفر، 344نترنت بازای هر زیر شاخص استفاده شامل:  کاربران ای

نفر،  344مشترکین اینترنت باند پهن ثابت )باسیم( بازای هر 

نفر.  ج(زیر شاخص   344مشترکین باند پهن بی سیم بازای هر

: نرخ باسوادی بزرگساالن، نسبت نام نویسی در مهارت  شامل

 سطح دبیرستان، نسبت نام نویسی در سطح دانشگاه.

 3168اطالعات و ارتباطات از سال  یفناور یشرفتشاخص پ 

 -ازگزارش وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات 3172تا 

های فنی دفتر بررسی -معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی 

مقدار شاخص  3170و  3178 یهااقتصادی گرفته شده و سال

 یدتول یاهیرمحاسبه شده است. متغ یرانا یهامذکور در استان

خانوار  ینهتعداد خانوار، متوسط هز یت،تورم، جمع، نرخ سرانه

خانوار در بخش  ینهمتوسط هز ی،خوراک یردر بخش غ

مختلف استخراج  یهااستان یآمار یهانقل از سالنامهوحمل

 شده است.
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 (IDIی فناوری اطالعات و ارتباطات)تغییرات شاخص توسعه

تا  3168های نقل، در سالوی خانوار در بخش حملو هزینه

 ( نشان داده شده است.5(و ) 3در نمودار ) 3170

، 3170تا  3168های ی سالتوان گفت در بازهبه طور کلّی می

ی فناوری اطالعات و ارتباطات روند رو به شاخص توسعه

 وارخان یهزینه میانگین امّا رشد و صعودی را طی کرده است

توان به را می 3170تا  3168های در سال نقلوحمل بخش در

تا  3168های سه قسمت تقسیم کرد: بخش نخست به سال

اختصاص دارد که روند، نزولی است. بخش دوم مربوط  3171

ی خانوار در بخش است که هزینه 3178تا  3170های به سال

نیز  3170نقل، روند صعودی پیدا کرده است. از سال وحمل

 مجدداً این روند نزولی شده است.

که  -3171تا  3168های یعنی در سال–در بخش نخست  

به  80/5ی فناوری اطالعات و ارتباطات از شاخص توسعه

ی خانوار در بخش رسیده، در نمودار مربوط به هزینه10/0

نقل وی حملشود که متوسط هزینهنقل مشاهده میوحمل

هزار ریال کاهش یافته است.  54630به  52718خانوارها از 

شود، نتایج مربوط به بخش نخست، با طور که مشاهده میهمان

خوان است؛ علّت این است که با بهبود ی پژوهش همفرضیه

ی فناوری اطالعات و ارتباطات ، حجم باالیی شاخص توسعه

های تکنولوژیك کاسته ها به علّت پیشرفتنقلواز حمل

 شود. می

نقل وها از طریق بخش حملر تا پیش از این، بسیاری از نامهاگ

ی فناوری اطالعات و شد، با بهبود شاخص توسعهمنتقل می

های ها بیشتر از طریق ایمیل و اتوماسیونارتباطات این نامه

اداری منتقل شد. اگر تا پیش از این، افراد برای برقراری ارتباط 

به دیدار یکدیگر بروند، با  نقلومجبور بودند از طریق حمل

ی فناوری اطالعات و ارتباطات ، بهبود شاخص توسعه

ها و رسانهای صوتی، تصویری، استفاده از پیامتماس

های ارتباطی، تا حد بسیار زیادی، این نیاز را پوشش اپلیکیشن

ی فناوری اطالعات و داد. بنابراین تا جایی که شاخص توسعه

های ارتباطی شده ه تقویت زیرساختارتباطات تنها منجر ب

نقل خانوار کاهش وهای حملشود که هزینهاست، مشاهده می

 پیدا کرده است. 

 -3178تا  3170های ی بین سالیعنی در بازه–در بخش دوم 

ی فناوری اطالعات و ارتباطات همچنان که شاخص توسعه

ی رسیده، هزینه 16/2به  45/2روند صعودی را طی کرده و از 

تا  3168های بر خالف روند سال–نقل خانوار نیز وحمل

هزار  50005به  53865کرده و از مسیر صعودی را طی -3171

 3171ریال رسیده است. الزم به ذکر است که در حقیقت سال 

ی خانوار در بخش ی عطفی در نمودار هزینهرا باید نقطه

نقل دانست. چرا که از این سال، روند از نزول به صعود وحمل

 3171اد. با بررسی دقیق تحوالت اقتصادی سال تغییر مسیر د

بنیان های دانششود که این سال، سالِ ورود شرکتمشاهده می

نقل است؛ شرکت اسنپ که از طریق اپلیکیشن وبه بازار حمل

تلفن همراه، به کمك اینترنت همراه امکان استفاده از ناوگان 

بازار  به 3171کرد، از سال نقل خصوصی را فراهم میوحمل

یعنی شرکت –نقل وارد شد و بزرگترین رقیب وی وحمل

 تاسیس شد. 3172نیز از سال  -سیتپ

نقل، زمینه را برای استفاده از وی حملاین تحوالتِ عرصه

ی فناوری اطالعات و های مربوط به شاخص توسعهزیرساخت

نقل فراهم کرد. با این تحوّل، بازار وی حملارتباطات در حوزه

نقل افزایش یافت. وی حملنقل رقابتی شده و عرضهولحم

نقل وحمل نقل، منجر به کاهش قیمتورقابتی شدنِ بیشترِ حمل

بر بازار شد. بر اساس نزولی بودنِ قانون تقاضا، کاهش قیمت، 

نقل را افزایش داد. باید توجّه داشت که از وتقاضا برای حمل

ی فناوری ص توسعه، با دو اثر متفاوتِ شاخ3171سال 

اطالعات و ارتباطات مواجه هستیم: اثراتی که این پژوهش، 

کند. گذاری مینام« اثرات انتقالی»و « اثرات ارتباطی»ها را آن

ها رسانی پیام، اثراتی نظیر توسعه  IDIاثرات ارتباطی شاخص

نقل عمل کرده و وو ... هستند که به عنوان جانشین برای حمل

دهند. اثرات نقل را کاهش میونوار در بخش حملی خاهزینه
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های آنالین و اینترنتی ی تاکسیانتقالی نیز، اثراتی نظیر توسعه

نقل، منجر به کاهش وتر کردنِ بازار حملهستند که با رقابتی

 شوند.نقل میوقیمت و افزایش تقاضای حمل

یشرفت پ 3171با توجه به تعاریفی که ارائه شد، تا پیش از سال 

ی ی بخش ارتباطی شده و هزینه، تنها منجر به توسعهفناوری

و با  3171نقل را کاهش داد. از سال وخانوار در بخش حمل

های اینترنتی )که البته بعدها امکاناتی روی کار آمدنِ تاکسی

نقل نیز به آنها وبار و ارسال مرسوالت از طریق حملنظیر وانت

نیز به اثر ارتباطی اضافه شد؛ با این اضافه شد(، اثر انتقالی 

های توضیح که اثر انتقالی غلبه کرده و منجر به افزایش هزینه

 نقل شد. وخانوار در بخش حمل

به بعد است، مجددا با افزایش  3170در بخش سوم که از سال 

ی فناوری اطالعات و ارتباطات، مشاهده شاخص توسعه

 5064نقل با کاهش وحملی خانوار در بخش شود که هزینهمی

 50785به  3178هزارریال در سال  50005واحدی، از 

طور است که همان رسید. این درحالی 3170هزارریال در سال 

ی فناوری اطالعات و که ذکر شد، روند شاخص توسعه

های مربوط به ارتباطات در این بازه صعودی بوده و زیرساخت

های مانند سال–رتباطات ی فناوری اطالعات و اشاخص توسعه

و « ارتباطی»های به طور توامان در بخش -3178تا  3170

 شوند. به کار گرفته می« انتقالی»

 برآورد مدل و ارائه نتایج 4-2

 اطمینان منظوربه و جهت جلوگیری از پیدایش رگرسیون کاذب

مورد  متغیرهای ایستایی تخمین مدل، از قبل متغیرها ایستایی از

این  در متغیرها بررسیایستایی منظوربه .شودمی بررسی استفاده

 اساس بر. شد استفاده 75پانل واحد ریشه هایآزمون از تحقیق

 وجود بر مبنی هاآزمون صفر فرضیۀ همکاران، و لوین هایآماره

شده، است. درصد پذیرفته 72 اطمینان درسطح واحد، ریشه

 :ارائه گردید( 5نتایج بررسی مانایی متغیرها در جدول )

 . نتایج آزمون مانایی متغیرهای مدل در سطح2جدول

 آزمون

 

 متغیر

Levin, Lin & Chu t(LLC) 

 با عرض از مبدا و روند با عرض از مبدا

 پایایی احتمال آماره احتمال آماره

 GTPONFC 31/86- 000/0 86/46- 000/0 I(0) نقلورشد تقاضای حمل

 GTP 60/7- 000/0 13/6- 000/0 I(0) رشد متوسط هزینه خانوار در بخش حمل و نقل

 GP 13/7- 000/0 03/6- 000/0 I(0) رشد شاخص قیمت بخش حمل ونقل

 GY 41/6- 000/0 68/7- 000/0 I(0) رشد متوسط درآمد خانوارها

 GIDI 13/6- 000/0 13/3- 000/0 I(0) رشد شاخص پیشرفت فنی

 GINTERNET 18/33- 000/0 41/33- 000/0 I(0) رشد تعداد کاربران اینترنت

 GMOBILE 13/10- 000/0 37/31- 000/0 I(0) رشد تعداد مشترکین فعال تلفن همراه

 GFIX 43/6- 000/0 67/11- 000/0 I(0) *رشد تعداد مشترکین فعال تلفن ثابت

 GBH 73/3- 000/0 03/36- 000/0 I(0) رشد بعد خانوار

 GPOP 31/31- 000/0 13/30- 000/0 I(0) رشدجمعیت

 های تحقیقمنبع: یافته
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 مدلنتایج برآورد . 3جدول

 (یر خوراكیغرشد نسبت متوسط هزینه خانوار در بخش حمل و نقل به كل هزینه خانوار در بخش )متغیر وابسته 

 محققمنبع: محاسبات 

شود بر اساس معیار (  مالحظه می5طوری که از جدول  )همان

لوین چو و همکاران تمام متغیرهای مورد استفاده  در سطح پایا 

 هستند. 

ابتدا الزم  14برای تخمین مدل به روش گشتاور تعمیم یافته

های ابزاری به کار رفته در مدل مشخص شوند. ریاست متغ

به معتبر بودن فرض عدم  GMMسازگاری تخمین زننده 

همبستگی سریالی جمالت خطا و ابزارها بستگی دارد که 

تواند به وسیله دو آزمون تصریح شده توسط آرالنو و باند می

( 3776) 51( و بلوندل و باند3772) 31(، آرالنو و بوور3773)

آزمون  ابزاری از متغیرهای بودن معتبر بررسی آزمون شود. برای

  -کای توزیع از آزمون  این آماره است. شده هاستفاد سارگان

 حد از بیش های محدودیت تعداد با برابر آزادی درجات با دو

  است. برخوردار مشخص

 ابزارها همبستگی عدم بر مبنی صفر فرضیه آزمون، این براساس

 استفاده مورد ابزارهای لذا و شده پذیرفته پسماند جمالت با

 وجود عدم یا وجود از اطمینان جهت چنینهم .باشدمی معتبر

 آزموناز  ترتیب، به پسماند، جمالت در خودهمبستگی

است.  شده استفاده باند-آرالنو دوم و اول مرتبه خودهمبستگی

 (4مدل) (3مدل) (2مدل) (1مدل) های توضیحیمتغیر

 GTPONFC(-1) نقل با یك وقفهورشد تقاضای حمل

355/4- 

(444/4) 

353/4- 

(444/4) 

555/4- 

(444/4) 

328/4- 

(444/4) 

 GP رشد شاخص قیمت بخش حمل و نقل

520/4- 

(448/4) 

52/4- 

(444/4) 

355/4- 

(444/4) 

522/4- 

(440/4) 

 GY رشد متوسط درآمد خانوارها

570/4 

(443/4) 

150/4 

(444/4) 

584/4 

(412/4) 

544/4 

(431/4) 

 GIDI رشد شاخص پیشرفت فنی

007/4 

(444/4) 
- - - 

 - GINTERNET رشد تعداد کاربران اینترنت
465/4 

(443/4) 
- - 

 - - GMOBILE رشد تعداد مشترکین فعال تلفن همراه
005/3 

(444/4) 
- 

 - - - GFIX رشد تعداد مشترکین فعال تلفن ثابت
414/4- 

(644/4) 

 GPOP رشدجمعیت

057/3- 

(466/4) 

054/3- 

(477/4) 

228/1- 

(448/4) 

207/1- 

(444/4) 

 361/4 235/4 552/4 530/4 ضریب تعیین

 آماره سارگان
268/4 

001/4 

005/4 

248/4 

688/2 

547./ 

080/3 

558/4 
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 خودهمبستگی وجود عدم بر مبنی فرضیه صفر آزمون، این در

فرضیه صفر در  ،آماره آزمون با توجه به .است جمله اخالل

آزمون خودهمبستگی مرتبه اول پذیرفته نشده و فرضیه صفر در 

 ،نتیجه آزمون خود همبستگی مرتبه دوم رد نشده است. در

 شود.می ییدتا تفسیر جهت نتایج اعتبار

های ( می توان گفت در همه مدل1براساس نتایج جدول )

نقل وحملبرآورد شده رابطه معنادار و منفی بین رشد تقاضای 

ها وجود دارد. ونقل دوره قبل در استانبا رشد تقاضای حمل

نقل در همه  و حمل بخش قیمت شاخص رشد متغیر ضریب

دار بوده و نشان دهنده کشش قیمتی تقاضا ها منفی و معنیمدل

 متوسط رشد متغیر ضریب باشد.تر از واحد میمنفی و کوچك

 و بوده وچکتر از یكمعنادار و ک و مثبت نیز خانوار درآمد

 خانوار، درآمد متوسط افزایش یك درصد با دهدمی نشان

درصد با ثابت بودن سایر  5/4نقل حدود وحمل بخش تقاضای

 و نیزمنفی جمعیت رشد متغیر ضریب .یابدمی افزایش عوامل

افزایش یك  با دهدمی نشان و بوده معنادار و کوچکتر از یك

نقل با ثابت بودن وحمل بخش تقاضای رشد جمعیت، درصد

 صورت این به توانمی را منفی اثر یابد.می کاهش سایر عوامل

 درآمد و افزایش بعد خانوار، جمعیت افزایش با که نمود تفسیر

 برای تقاضا نتیجه در و  پیداکرده کاهش خانوار سرانه

 .شودمی کم سفر و نقلوحمل

مثبت و معنادار بوده و نشان  IDIضریب شاخص  در مدل اول

دهد با پیشرفت فناوری اطالعات و ارتباطات تقاضای حمل می

 در افزایش درصد یك هر ازای به یعنی یابد.و نقل افزایش می

( درصد با 00/4نقل )ورشد تقاضای حمل IDIشاخص  رشد

یابد.  در مدل دوم فرض ثابت بودن سایر عوامل افزایش می

کاربران اینترنت اثر مثبت و معناداری بر  رشد تعداد»متغیر 

 رشد در افزایش درصد یك هر ازای متغیر وابسته دارد و به

 درصد( 465/4) نقلوحمل تقاضای رشد تعداد کاربران اینترنت

رشد تعداد مشترکین فعال »در مدل سوم متغیر  .یابدمی افزایش

نقل ولاثر مثبت و معناداری بر متوسط تقاضای حم« تلفن همراه

 تعداد رشد در افزایش درصد یك هر ازای به خانوار دارد و

( 005/3) نقلوحمل تقاضای همراه رشد تلفن فعال مشترکین

رشد تعداد »و در مدل چهارم  متغیر. یابدمی افزایش درصد

 تقاضای متوسط بر معناداری اثر« مشترکین فعال تلفن ثابت

  .ندارد خانوار نقلوحمل

دهد، رشد می نشان هامدل براورد از حاصل نتایج که طورهمان

 بر را مثبت اثر تعداد مشترکین فعال تلفن همراه بیشترین

 که بعدی متغیر. دارد خانوار یهزینه در نقلوتقاضای حمل

دارد، شاخص  مدل یوابسته متغیر بر را مثبت اثر بیشترین

 اثر مثبتمورد  در. است ارتباطات و اطالعات فناوریی توسعه

 طور به که چرا است؛ روشن علّت خانوار، درآمد متوسط رشد

 اثر مصرف بر درآمد افزایش کینز، مصرف نظریه اساس بر کلّی

 یهزینه نیز هاهزینه یا مصارف این از یکی و دارد مثبت

 یهزینه افزایش بر درآمد افزایش بنابراین. است نقلوحمل

 .بگذارد مثبت اثر باید نیز نقلوحمل

 گیری و پیشنهاداتنتیجه .5

بررسی اثر پیشرفت فناوری   مقالههدف اصلی در  این 

 حمل و نقل در استان های یاطالعات و ارتباطات بر تقاضا

می باشد . به همین منظور با جمع آوری اطالعات و ایران 

و در  3170تا 3168آمارهای مورد نیاز طی دوره زمانی 

نقش فناوری اطالعات ،  تعمیم یافتهی گشتاور چارچوب الگو

به ن  ایرا حمل و نقل در استان های یو ارتباطات  بر تقاضا

ی از نسبت متوسط هزینه بوته آزمون و بررسی گذاشته شد.

نقل به متوسط هزینه خانوار در بخش وخانوار در بخش حمل

 غیر خوراکی به عنوان تقاضای حمل و نقل استفاده شده است.

تقاضا ی حمل و  ستا ل از این مطالعه بیانگر ایننتایج حاص

نقل ازنظر قیمتی منفی و  بی کشش و از لحاظ درآمدی مثبت و 

 کم قیمتی لحاظ از ونقل حمل تقاضای کم کشش می باشد. اوال

 نیاز به توجه با  که است این دهنده نشان این و بوده کشش

 چندانی تغییر قیمتی تغییرات با نقلوحمل به خانوارها ضروری
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 بودن کششکم. شودنمی ایجاد خانوارها ونقلحمل تقاضای  در

 در چون که باشد دلیل این به تواندمی نقلوحمل تقاضای

 هایمسافرت سهم است، پایین سرانه درآمد ایران اقتصاد

 و است کم نقلوحمل تقاضای در غیرضروری تفریحی

 استفاده ضروری امور برای نقلوحمل از بیشتر خانوارها

 تقاضای در چندانی تغییر قیمتی، تغییرات با بنابراین. کنندمی

 رسدمی نظر به بنابراین. شودنمی ایجاد خانوار نقلوحمل

 افزایش به منجر که هاییسیاست انتخاب در باید گذارسیاست

 با که چرا باشد؛ داشته بیشتری دقّت شود،می نقلوحمل قیمت

 افزایش خانوار، نقلوحمل تقاضای پایین قیمتی کشش به توجه

 کاهش و خانوار سبد در نقلوحمل سهم افزایش به منجر قیمت

 رفاه کاهش مسئله، این. شودمی خدمات و کاالها سایر سهم

 دارد. پی در را خانوار

و  فناوری اطالعات و ارتباطاتتحقیقات بسیار زیادی در زمینه 

انجام شده  و ایران در کشورهای مختلف نقلوبخش حمل

در  هریك از این مطالعات نتایج متفاوتی بدست آمده  است.

توان است. مهمترین دالیل اختالف در نتایج این مطالعات را می

های مورد بررسی، مشخصات ویژه ناشی از تفاوت در دوره

فناوری های کشورها، مناطق و نواحی مورد بررسی، شاخص

های مختلف اقتصاد مورد استفاده و روش ارتباطات اطالعات و

 .سنجی دانست

قبلی نشان دادند فناوری اطالعات و ارتباطات  داخلی تحقیقات

)محمدی و همکاران حمل ونقل درون شهری را کاهش میدهد

(. آرینا  هریس و 3160لیال سلطانی و همکاران ، 3174

رتباطات در ( نشان دادند فناوری اطالعات و ا5430همکاران )

.ابای تاب اوگو و اتحادیه اروپا باعث کاهش ترافیك می شود

( نتیجه گرفتند که یك رابطه معکوس بین 5436همکاران )

فناوری اطالعات و ارتباطات و تقاضای حمل و نقل هوایی 

با . حاضر، یمطالعه از آمده بدست نتایج براساس وجود دارد. 

تقاضای حمل و نقل بین پیشرفت فناوری اطالعات و ارتباطات 

یابد.در توجیه این موضوع می توان گفت استانی افزایش می

سیستم های تحویل بهنگام موجب تغییراتی در حجم بار و 

تعداد سفر ها می شود و این تغییرات تقاضای حمل و نقل را 

باال برده و در نتیجه نیاز به فناوری اطالعات و ارتباطات جهت 

 به حمل و نقل وپیك های سریع راپردازش خدمات مربوط 

 گذارسیاست به . .بر اساس نتایج این مطالعه افزایش میدهد

 هایزیرساخت بهبود برای تالش با همزمان تا شودمی پیشنهاد

ارتباطات در بخش حمل  و اطالعات فناوری یتوسعه با مرتبط

 هایحوزه در هم بنیاندانش هایشرکت یتوسعه برای و نقل،

 هایحوزه در هم و نقل هوشمند)ارتباطی(وحمل

نموده  ریزیبرنامه توامان طور به اطالعاتی)مدیریت اطالعات(

و از تجربه کشور های دیگر در زمینه فناوری های دیجیتالی در 

 سیستم پاسخ سریع ،اءیاینترنت اش زمینه حمل و نقل مانند

(QRو نظایر آن استفاده نماید و ) فناوری عرضه طرف به 

 توجه نقل نیز و حمل بخش در ارتباطات و اطالعات

شایان ذکر است یکی از محدودیت این مطالعه عدم وجود .شود

آمار مخارج خانوار در بخش حمل و نقل به تفکیك حمل و 

نقل جاده ای،  ریلی و هوایی در استانها بوده که بناچار با هم 

 در نظر گرفته شده است.
 هانوشتپی .1

1- Mathematical programming models 

2- Origin destination 

3- Ad-hoc models 

4- Devany 

5- Vnderson and Kraus 

6- Ippolio 

7- Abraham 

8- Brown and Atkcin 

9- Young 

10- Lave 

11- Aureille 

12- Kanafani 

13- Diewert 

14- Melina 

15- Driel and Keller 

16- Neves 

17- Quant 
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18-Advanced Traveler Information Systems 

(ATIS) 

19- Telecommuting 

20-Guie Li 

21-Tsan-MingChoi 

22- Quick response (QR) systems 

23- Abiye Tob-Ogu. et al 

24- Łabędowicz and Urbanek 

25- Daniëlle Snellen,et.al 
26- Myriam Bris,et.al 

27- Irina Harris,ct.al 

28- Finsouri and Smith 

29- Panel Unit Root test 

30- Generalized method of moments 

31- Arellano and Bover  

32- Blundell and Bond 

 منابع .1

(. تحلیلی بر شاخص توسعه 3170احمدی، محبوبه. ) -

وزارت ارتباطات ( در ایران. IDIارتباطات و فناوری اطالعات )

 -ریزی و نظارت راهبردیمعاونت برنامه –و فناوری اطالعات 

 دفتر بررسی های فنی اقتصادی.

 

باقری، ابولفضل، و موسی زاده موسوی، محمد، و ادبی فیروز  -

( سهم اقتصاد 5(. اقتصاد دیجیتال )3176جایی، محمد. )

مرکز دیجیتال از اقتصاد جهانی و الزامات توسعه آن. 

 های مجلس شورای اسالمی.وهشپژ

 

تحلیل رفتار مصرفی در مناطق  (.3100) .لیرضاع پناهی، -

، مجله برنامه بودجه شهری،کاربرد سیستم تقاضای ایده آل.

(57). 

 

(. مدل سازی 3175تقوی، مهدی، و موسوی، میرحسین. ) -

فصلنامه تقاضای حمل و نقل خانوارهای شهری استان تهران. 

 .7-11(، 3)3، شرفت اقتصادیسیاست گذاری پی

 

 (.3160) ، عادل.و مصلحی ، بهزاد،قائمی لیرضا، وع ،تمیزی -

ونقل  بررسی نقش فن آوری اطالعات و ارتباطات در حمل

اولین کنفرانس کاال با تاکید بر کشورهای در حال توسعه، 

 .لجستیك و زنجیره تامین، تهران، انجمن لجستیك ایران

 

. اطالعات فناوری و اخالق(. 3162) جزنی، جمال. خانی -

 بقعه. نشر تهران،. اول چاپ

 

(. برآورد سیستم مخارج 3108) .لی اکبرع خسروی نژاد، -

 .خطی تقاضا برای خانوارهای شهری ایران

 

و رضایی، حجت.  علیرضا، و محمودی نیا، محبوبه، دهقانپور، -

(. فناوری اطالعات و ارتباطات و نقش آن در کاهش 3171)

مجله  .(تقاضای سفرهای درون شهری )مطالعه موردی شهر یزد

 .01-25، (5) 3 ،جغرافیا و توسعه فضای شهری

 

(. 3160) و زنگی آبادی، علی. لیال، و ضرابی، اصغر، سلطانی، -

 تقاضای کاهش در ارتباطات و اطالعات فناوری نقش بررسی

 . اصفهان دانشگاه. اصفهان شهر شهری سفرهای

 

دانش، حمیده.  فرازمند، حسن، و و عزیز، آرمن،سید  -

(. بررسی اثر فناوری اطالعات و ارتباطات بر شاخص 3170)

 اقتصادی مقداری)بررسیهای اقتصاد نابرابری جنسیتی. فصلنامه

 .60-340(، 35)5 سابق(،

 

 تبار، شیرین.اله، و صلویماسوله، شمسشیرین بخش -

 .Eviews 8 & 9 با اقتصادسنجی هایپژوهش (.3172)

 انتشارات نور.

 

علوی شاد، عباس، و اخوان  و صالحی صدقیانی، جمشید، -

 تاثیر بررسی(. 3166) .خرازیان، مریم، و سبحانی فرد، یاسر

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0141933120307158#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1366554520307456#!
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 مدیریت. ایران در نقلوحمل صنعت بر اطالعات آوریفن

 .310-380 ،(5)3 ،وکار کسب

 

 سازمان، در اطالعات فناوری(. 3168)زاده، اصغر.  صرافی -

 میر. انتشارات تهران،. دوم چاپ کاربردها، و مفاهیم

سیستم معادالت تقاضا و  .(3105) .سید قاسم ،فرصمیمی -

نامه کارشناسی ارشد تحلیل رفتار مصرفی شهرنشینان، پایان

 .اقتصاد، دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران

 

 یسامانده یبرا یا شهیاند(. 3167) ی، امین.ریعبد مج -

 ،ییاطالعات و ارتباطات در سطح مناطق روستا یکاربرد فناور

 .25- 20 (،330. )مجله مسکن و انقالب

 

 و ایران در نان تقاضای برآورد(. 3102) گیلدا. عبدلی، -

 کارشناسی نامه پایان آن، درآمدی و قیمتی هایکشش محاسبه

 .تهران دانشگاه اقتصاد دانشکده اقتصاد، ارشد
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 .528-550(، 86) ،تهران

 

 اثرات(. 3174) .آبادی، مهدیفتح و محمود، محمودزاده، -

 نقلوحمل بخش افزوده ارزش بر ارتباطات و اطالعات فناوری

 حمل بخش زیر: موردی مطالعه) ایران هایاستان در ایجاده
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(. 3170و محمد امینی، مریم. ) سحابی، بهرام مهرگان، نادر، -
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  دانشگاه از 3100 سال در را علوم اقتصادی رشته در کارشناسی درجه زاده روشن،یوسف عیسی 

اصفهان اخذ  دانشگاه از 3108 سال در را رشته علوم اقتصادی در ارشد کارشناسی و درجه مازندران

 گرایش اقتصاد سنجی از  علوم اقتصادی رشته در دکتری درجه کسب به موفق 3167 سال در. نمود

ایشان اقتصاد فناوری اطالعات و ارتباطات  عالقه مورد پژوهشی های زمینه. گردید مازندران دانشگاه

 در استادیار مرتبه با علمی هیات حاضر عضو حال در و .،اقتصاد توسعه و اقتصاد گردشگری است

 .است مازندران دانشگاه

 

و  الزهرا دانشگاه از  3105 سال در اقتصاد نظری را رشته در کارشناسی درجه زهرا )میال( علمی،

تهران  دانشگاه از 3100 سال در رشته برنامه ریزی و توسعه اقتصادی را در ارشد کارشناسی درجه

 گرایش منابع از  علوم اقتصادی رشته در دکتری درجه کسب به موفق 3163 سال در. اخذ نمود

اقتصاد میحط زیست، اقتصاد ایشان  عالقه مورد پژوهشی های زمینه. گردید تهران دانشگاه

 در استاد مرتبه با علمی هیات حاضر عضو حال در و .منابع،اقتصاد توسعه و اقتصاد سنجی است

 .است. مازندران دانشگاه

 

توسعه  یشاقتصاد گرا یسانسمل ، فوق لآنور  یامآمار از دانشگاه پ یسانسل ییگالشکال یفاطمه بخش

 استان مازندران یزیو برنامه ر یریتمد واحد آمارو اطالعات سازمان ، کارشناس از دانشگاه مازندران

 می باشند.

 

 


