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چکیده

این مطالعه به بررسی تأثير افزايش قيمت سوخت بر تقاضای حمل و نقل باري ريلي و تغيير سهم آن از كل
حمل و نقل زميني برای سالهای 1388-1360می پردازد .از داده های کرایه حمل بار توسط ریل ،کرایه حمل
بار توسط جاده ،قیمت سوخت ،درآمد ملی و تعداد واگن به عنوان متغیرهای توضیح دهنده تقاضای حمل
ونقل ریلی استفاده شده است .برآورد مدل به روش همجمعی نشانگر آن است که افزایش قیمت سوخت
منجر به افزایش تقاضای حمل و نقل باری ریلی خواهد شد و می تواند سهم بار ریلی را از کل بار جابجا شده
زمینی افزایش دهد .ضریب کرایه بار جاده ای در این مدل نشان می دهد که حمل ونقل جاده ای و ریلی در
ایران مکمل یکدیگر هستند .به دلیل عدم پوشش ریل در تمام نقاط کشور ،در برخی از مسیرها می بایست
قدری از مسافت با جاده طی شود تا به ایستگاه راه آهن دسترسی وجود داشته باشد،بنابراين افزایش کرایه
بار در بخش جاده منجر به کاهش سهم بار ریلی خواهد شد .افزایش کرایه حمل بار ریلی نیز سهم بار ریلی
را کاهش خواهد داد.

واژههاي كليدي :قیمت سوخت ،حمل ونقل باری ریلی ،حمل و نقل باری زمینی ،کرایه حمل بار جاده ای و ریلی
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رویا سیفی پور ،فاطمه افروز امینی

 .2مباني نظري و مروری بر مطالعات انجام شده

 .1مقدمه

حمل و نقل صنعتی است که بخش عمده ای از میزان مصرف

اقتصاد حمل و نقل از بخشهای زیربنایی اقتصاد است که بیشتر

انرژی را نه تنها در کشور ایران بلکه در جهان به خود اختصاص

متخصصین این رشته به دنبال بررسی ارتباط تقاضای آن با حجم

داده است .حدود یک پنجم کل انرژی کشور در بخش حمل

فعالیت های اقتصادی هستند .فوگل نشان داد که حمل ونقل

و نقل مصرف می شود ،بنابراین هرگونه صرفه جویی در این

ریلی از منابع اصلی رشد اقتصاد امریکا در پایان قرن نوزدهم

بخش تاثیر بسزایی در مصرف کل انرژی کشور خواهد داشت.

است [ . ]Gogel, 1962به دنبال آن بسیاری از مقاالت از رشد

چرا که انرژی یکی از عمده ترین عوامل به حرکت درآوردن

اقتصادی و یا رشد تولیدات صنعتی به عنوان ابزاری برای پیش

اقتصاد است و برنامه ریزی تولید و مصرف انرژی نقش عمده

بینی تقاضای حمل ونقل استفاده می كردند که در بیشتر این

ای در پیشرفت و توسعه اقتصادی کشور خواهد داشت .بنابراین

مقاالت ،کشش تقاضای حمل و نقل نسبت به تولیدات صنعتی

با توجه به میزان مصرف انرژی و عملکرد هر یک از شیوه های

محاسبه می شد .مرسمن و ورد کشش حمل و نقل باری را

حمل و نقل ،بهترین روش در بهینه سازی مصرف انرژی در

نسبت به تولیدات صنعتی برای کشور بلژیک با استفاده از بردار

بخش حمل و نقل ،انتقال ترافیک به شیوه هایی با واحد مصرف

تصحیح خطا بررسی كرده است [Meersman and Van

انرژی کمتر یعنی حمل و نقل با راه آهن است.

 .]de Voorde, 1999یا او با استفاده از آزمون علیت گرنجر به

در اقتصاد ایران با وجود مصرف کمتر سوخت در بخش باری

بررسی رابطه بین موجودی انبار بخش صنعت و تولیدات صنعتی

ریلی ( 5/5برابر کمتر) نسبت به جاده ای ،حمل بار جاده

و حمل و نقل پرداخته است .نتایج این مطالعه نشان می دهد که

ای حدود  15برابر میزان آن در بخش ریلی است .با اجرای

ارتباط معنی داری بین این متغیرها وجود دارد [.]Yao, 2005

سیاست هدفمندشدن یارانه ها می خواهیم بررسی کنیم که

بنابراین در قالب ادبیات باال ،متخصصین امر به ارتباط بین تقاضای

آیا افزایش قیمت سوخت می تواند منجر به افزایش سهم

حمل و نقل و تولیدات صنعتی و یا رشد اقتصادی اذعان داشتند.

ریلی در حمل بار زمینی شود؟ البته در کنار قیمت سوخت،

بنابراین از عوامل تاثیر گذار بر تقاضای حمل و نقل می توان به

سایر متغیرهای دیگر از جمله امکانات بخش عرضه ریلی نیز

رشد اقتصادی و یا رشد تولیدات صنعتی اشاره كرد .همچنین در

بررسی می شود.

کنار این دو متغیر ،عوامل موثر بر تقاضای ریلی مانند سایر کاالها

برای این منظور قسمت های مختلف مقاله به شرح زیر است:

و خدمات می تواند کرایه حمل کاال توسط ریل ،کرایه حمل کاال

بخش دوم به بررسی مبانی نظری موضوع و مطالعات انجام

توسط سایر مدهای حمل و نقل و نیز امکانات موجود در سمت

شده در بخش حمل ونقل ریلی اختصاص دارد .در بخش سوم

عرضه مانند تعداد واگن ها و یا طول خطوط باشد.

جایگاه حمل ونقل در اقتصاد ایران (با تمرکز بیشتر بر حمل

در این قسمت به بیان برخی از مطالعات انجام شده در حوزه

و نقل ریلی) وهمچنین مصرف سوخت در این بخش بررسی

صنعت حمل و نقل در داخل و خارج از ایران پرداخته می شود.

می شود.در بخش چهارم با استفاده از روش همجمعی ،تابع

كوتو و لوئيس مايا در مقاله اي تابع تقاضاي حمل ونقل ريلي

تقاضای ریلی برآورد می شود که با استفاده از آن به بررسی

 27شركت فعال دركشورهاي اروپائي را برای سال هاي 99-

تاثیر افزايش قيمت سوخت بر صنعت حمل و نقل باري ريلي

 1990برآورد نموده اند .برای این منظور تقاضا را تابعی از درآمد،

و تغيير سهم آن از كل حمل و نقل زميني پرداخته می شود.

قيمت سوخت ،قيمت سوخت جانشين ،عوامل اجتماعي ،عوامل

بخش نهایی به جمع بندی و توصیههای سیاستی برگرفته شده

جغرافيايي و محيطي و زمانی در نظر گرفته اند .نتايج بدست آمده

از مقاله ميپردازد.

از تخمين تابع تقاضا نشان می دهد تقاضاي حمل و نقل ريلي
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تأثير افزايش قيمت سوخت بر تقاضای باری ریلی و سهم آن از حمل و نقل زميني
نسبت به قيمت سوخت كم كشش لیکن نسبت به قيمت سوخت

استفاده از روش الگوی سیستم تقاضای تقریبا ایده آل برآورد نموده

جانشين پركشش است .همچنين نسبت به درآمد نیز با كشش

اند .نتایج آن ها حاکی از بی کشش بوده تقاضای ریلی نسبت به

است [.]Couto and Louis Maia, 2009

قیمت و ضروری بودن آن برای خانوارهای شهری و روستایی است

اسمال و ون دندر در مقاله اي تحت عنوان” روند بلند مدت

[]Bazdar Ardebili and Pejmanzad, 2008

تقاضاي حمل ونقل ،كشش پذيري قيمت سوخت و چشم انداز

رحیمی و ولی زاده در مطالعه خود نشان دادند که تقاضای حمل

نفت براي سياست حمل ونقل” به بررسي اثر قيمتهاي انرژي

مواد معدنی در شبکه ریلی متاثر از تعداد واگن ،کرایه حمل هر

بر تقاضاي حمل ونقل ایاالت متحده امریکا برای سال های

تن و تولیدات مواد معدنی است و بیشترین تاثیر را تعداد واگن ها

2004-1996پرداختند .وي تغييرات مصرف سوخت در حمل و

خواهد داشت]Rahimi and Va;ozadeh, 2008[.

نقل جاده ای برای هر فرد(بزرگسال) را ناشي از سه عامل تغييرات

گسگری ،اقبالی و عیدانی تابع تقاضای حمل و نقل ریلی در

میزان سفر ،تغييرات موجودي وسيله نقليه ،تغييرات فراواني

دو بخش مسافری و باری را با استفاده از روش ARDLبرآورد

متوسط سوخت وسايل نقليه مي داند .ميزان سفر بزرگساالن

كردند .مطالعه حاضر تقاضای حمل و نقل ریلی مسافری را تابعی

درهر مايل را تابعي خطی از قيمت سوخت ،اثر تقابلی قيمت

از قیمت بلیط اتوبوس ،طول خطوط ،رشد تولید ناخالص داخلی

سوخت و درآمد شهري ،اثر تقابلی قيمت و جمعیت شهری و تابع

و درآمد کیلومتر به قیمت ثابت و تقاضای حمل بار را تابعی

غيرخطي از هزينه سوخت در هر مايل در نظر گرفته است .نتايج

از رشد تولید ناخالص داخلی ،طول خطوط ،قیمت حمل بار

به دست آمده نشان می دهد اثر درآمد نسبت به قیمت سوخت

توسط کامیون و درآمد تن کیلومتر به قیمت ثابت در نظر گفته

تاثیر بیشتری بر میزان سفر دارد ،لیکن هزینه سوخت تاثیر معنی

است .نتایج مطالعات آن ها نشان می دهد که در هر دو تابع نرخ

داری بر میزان سفر ندارد []Van Dender and Small, 2007

رشد ناخالص داخلی تاثیرگذارترین متغیر بوده است [Gasgari

پورمعلم و شریفی تقاضای سفر ریلی را برای شهر لندن با استفاده

], Eqbali and Eidani, 2005

ار روش دینامیک برآورد نموده است .نتایج مطالعه آن ها نشان

نتایج مطالعه عزتی و عاقلی کهنه شیری نشان می دهد که تقاضای

می دهد که از بین متغیرهای در نظر گرفته شده در تقاضای سفر

حمل بار نسبت به فاصله بین مبدا و مقصد بارگیری بی کشش

ریلی (جاذبیت مرکز تجاری شهر ،هزینه سفر و ارزش افزوده

است []Ezzati and Agheli Kohne Shahri, 2005

ناخالص) جاذبیت مرکز تجاری شهر بیشترین تاثیر را داشته است.

فرشاد در مطالعه ای شدت مصرف انرژي بخش حمل و نقل

[]Pourmoallem and Sharifi, 2009

زميني و ریلی را برآورد و مقایسه كرده است .براساس محاسبات

رحیمی و طالیی تقاضای مسافر ریلی را برای سال های 1385-

انجام شده ،شدت مصرف سوخت جاده و راه آهن برای سالهاي

 1366به صورت فصلی برآورد كرده است .برای این منظور تعداد

78-1374به ترتیب  9/4و  6/13خواهد بود كه نشان می دهد

مسافر جابجا شده را تابعی از تولید ناخالص داخلی ،تعرفه حمل

میزان مصرف سوخت در حمل مسافر به شیوه جاده ای 1/53

مسافر به ازای هر نفر -کیلومتر،جمعیت فعال و شاخص مالکیت

برابر مصرف سوخت در حمل و نقل ریلی است .همچنین حمل

اتومبیل در نظر گرفته است .نتایج این مطالعه نشان می دهد که

و نقل ريلي در بخش باری يك سوم حمل و نقل زميني سوخت

جمعیت فعال بیشترین تاثیر را بر تقاضای مسافر ریلی دارد[ [R a

مصرف مي كند []Farshad, 2004

]himi and Talaiee, 2008

هدف مقاله حاضر آن است که با برآورد تابع تقاضای حمل و نقل

بازدار اردبیلی و پژمان راد الگوی تقاضای سفر ریلی را برای

ریلی به بررسی اثرات افزایش قیمت سوخت( گازوییل) بر تقاضای

خانوارهای شهری و روستایی را برای سال های  85-1361با

ریلی و سهم آن از حمل و نقل زمینی بپردازد .فرضیه مقاله حاضر آن
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رویا سیفی پور ،فاطمه افروز امینی
است که افزایش قیمت سوخت بر تقاضای ریلی اثر مثبت خواهد

پایین سوخت سبب شده است که هزینه های بخش جاده ای واقعی

داشت و منجر به افزایش سهم آن از حمل و نقل زمینی خواهد شد.

نباشد .حال با اجرای سیاست هدفمندسازی یارانه ها ،قیمت سوخت
اندکی واقعی تر تعیین می شود بنابراين در این مقاله تاثیر افزایش

 .3بررسی وضعیت حمل ونقل ریلی در اقتصاد ایران

قیمت سوخت بر سهم ریلی از حمل بار زمینی بررسی می شود.

 3-1جایگاه بخش حمل ونقل درتولید ناخالص داخلی کشور

در سال 1388حمل ونقل جادهاي با  91%بيشترين و حمل و نقل

 2-3مصرف سوخت در بخش حمل ونقل

ریلی با  1/8%کمترین سهم را از كل ارزش افزوده بخش حمل ونقل

بخش حمل و نقل از مصرف کنندگان عمده فرآورده های نفتی

را به خود اختصاص دادهاند .در سال  1375میزان بار جابجا شده

است .سهم این بخش از کل مصرف فرآورده های نفتی و گاز

جاده ای نسبت به ریل  7برابر بوده است در حالی که این نسبت

طبیعی در سال  88به ترتیب  25و  2درصد است .رشد مصرف

در سال  1388به  15برابر افزایش یافته است .همچنین میزان بار

فرآورده های نفتی در بخش حمل و نقل در طول سال های 88-

جابجا شده ریلی و جاده ای در طول این سال ها به ترتیب  3و 9

 1383معادل  4/2درصد بوده است که علت عمده آن ،افزایش

درصد رشد داشته است .آمار و ارقام ذکر شده نشانگر آن است که

مصرف سوخت خودروهای سنگین بوده است .ادامه رشد مصرف

بخش عمده حمل و نقل زمینی در اقتصاد ایران توسط جاده صورت

آن درآينده نزديك به يكي از بحران هاي جدي كشور تبديل خواهد

می گیرد که بررسی علل آن قابل تامل است .حمل ونقل كشور از

شد .بنابراين بهره برداري بهينه از سوخت در صنعت حمل و نقل به

جمله بخشهایی است که از يارانه های مستقيم و غيرمستقيم دولت

يك الزام تبديل شده است .از شیوه های بهره برداری بهینه ،حرکت

بهره مي گيرد ،اما سهم زيربخشهاي آن از يارانهها و كمكهاي دولتي

به سمت مصرف انرژی های جایگزین مانند گاز طبیعی است که

است که علت عمده آن ،افزايش مصرف سوخت خودروهای سنگين بوده است .ادامه رشد مصرف آن درآينده نزديک به يکی از بحران های
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درصد در سال  88کاهش یابد .گزینه دیگرحركت به سمت مدلهاي

تعميرات و نگهداري زيربنايي در هزينههاي مستقيم زيربخش جادهاي

ديگر حمل و نقل كه از نظر مصرف سوخت با صرفه تر هستند.

پيش بيني نمي شود .بنابراين کرایه حمل بار و مسافر این بخش نسبت

نتايج مطالعات در سطح كشورهاي جهان نشان مي دهد كه از بين

مصرف انرژی در بخش حمل و نقل از  99/57درصد در سال  8818به  98درصد در سال  11کاهش يابد .گزينه ديگرحرکت به سمت

مدلهای ديگر حمل و نقل که از نظر مصرف سوخت با صرفه تر هستند .نتايج مطالعات در سطح کشورهای جهان نشان می دهد که از بين

است.
صرفه تر
نقل جاده
سوخت نسبت به حمل و
مصرف
لحاظ
ريلی به
تر و نقل
حمل
متناظرنقل،
حمل و
به سایر مدلهای
حمل بار و
تعرفه
مقابل
است .در
پایین
بخشهای
نقل ريلي به لحاظ مصرف سوخت
حمل و
ای بانقل،
حمل و
مدلهاي

جاده ای
چند
بخش .ريلي
قیمتنقل
همچنینحمل و
است.و بخش
بخش ها
بخشدر کل
برابرانرژی
نهايی
مصرف
مسافر درجدول8

نسبت به حمل و نقل جاده اي با صرفهتر است.

جدول .1مصرف نهایی انرژی در کل بخش ها و بخش حمل و نقل

سال

3131

3131

3131

3131

3131

3133

کل مصرف نهایی انرژی*

238

208/7

227/3

8022/4

8883/2

8811/4

کل مصرف نهایی انرژی در بخش حمل و نقل*

834

832/3

870/4

812/8

828/1

302/8

833/2

828/3

817

818/1

812/2

827/3

کل مصرف نهایی فرآورده های نفتی در بخش حمل
و نقل*
* ارقام به ميليون بشکه معادل نفت خام

منبع  :ترازنامه انرژی درسالهای مختلف ،معاونت امور برق و انرژی ،وزارت نيرو ج .ا .ا.
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 .2تجزيه و تحليل مدل
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تأثير افزايش قيمت سوخت بر تقاضای باری ریلی و سهم آن از حمل و نقل زميني
ریال /لیتر)

 .4تجزیه و تحلیل مدل

 :lnTRلگاریتم کرایه بار توسط ریل به قیمت ثابت سال 83

 1-4تصریح و شناسایی مدل

(برحسب ریال)

کوتو و مایالوئیس به بررسی عوامل موثر بر تقاضای بار ریلی

 :LnTJلگاریتم کرایه بار توسط جاده به قیمت ثابت سال 83

برای گروهی از کشورهای اروپایی پرداخته اند [Couto and

(برحسب ریال)

 .]Maya Louis, 2009براي اين منظور میزان بار جابجا شده

 :LnNIلگاریتم درآمد ملی به قیمت ثابت سال ( 83برحسب

در بخش ریلی را تابعی از کرایه حمل بار ،قیمت سوخت و درآمد

میلیارد ریال)

و عوامل جغرافیایی در نظر گرفته بود .از آنجایی که هدف این

 :LnNWلگاریتم تعداد واگن

مقاله نیز برآورد تابع تقاضای ریلی است بنابراين از الگویی شبیه

دوره زماني دراين مطالعه سالهاي  1360تا 1388انتخاب شده

الگوی کوتر و لوییس استفاده می شود ،با این تفاوت که با توجه

است.

به شرایط اقتصاد ایران برخی از متغیرها اضافه یا کم می شود.

داده های مورد نظر از ترازنامه های بانک مرکزی ج .ا .ا، .سالنامه

مقاله حاضر به بررسی عوامل موثر در افزایش سهم باری ریلی از

آماری جاده ای و راه آهن ج .ا .ا .و ترازنامه انرژی برای سالهای

کل بار زمینی می پردازد  .برای این منظور تقاضای بار ریلی به

مختلف استخراج شده است.

صورت نسبت میزان بار جابجا شده توسط ریل به مجموع کل بار
جابجا شده زمینی در نظر گرفته شده است .هدف اصلی این مقاله

 2-4آزمون ریشه واحد و تعیین طول وقفه بهینه

بررسی افزایش قیمت سوخت بر سهم باری ریلی است بنابراين

آزمون ريشه واحد ديكي فولر گسترش يافته ،فرضيه ريشه واحد

قیمت گازوئیل در مدل وارد شده است .از عوامل موثر دیگر

متغیر را در مقابل ناايستا بودن آن ،آزمون ميكند .اين آزمون براي

کرایه بار در بخش جاده و ریل است که از نسبت درآمد جابجایی

كليه متغيرهاي درون الگو انجام شد كه نتايج آن در جدول ()2

بار در هر یک از روشهای حمل بار به میزان بار جابجا شده به

خالصه شده است .نتايج فوق نشان ميدهد كه کلیه متغيرهاي

دست آمده است .قیمت به دست آمده شامل هزینه تعرفه و کرایه

مدل در سطح دادهها ايستا نيستند .اما تكرار آزمون در مورد

بار است و از آن به عنوان کرایه بار یاد شده است .از آنجایی که

تفاضل دادهها نشان ميدهد كه كليه اين متغيرها پس از يكبار

امکانات سمت عرضه نیز بر میزان تقاضا تاثیرگذار است بنابراين

وارد شده است .از عوامل موثر ديگر کرايه بار در بخش جاده و ريل است که از نسبت درآمد جابجايی بار در هر يک

تفاضل گيري فرضيه نا ايستايي را در سطوح 1و5و 10درصد رد

تعداد واگن در کشور که نشانگر امکانات سمت عرضه حمل و

ميزان بار جابجا شده به دست آمده است .قيمت به دست آمده شامل هزينه تعرفه و کرايه
عنوان ،ايستا ميشوند .بنابراين كليه متغيرهاي انتخابي انباشته از
شدهباردراست و از آن به كرده
نقل است نیز در مدل وارد شده است .در مطالعات ذکر

درجه يك يا ( )1هستند.
درآمد در کشور که نشانگر
تعداد واگن
بنابراين
تاثيرگذار
ميزان
عرضه نيز بر
 .از آنجايی که امکانات
متاثر از
است نقل
حمل و
تقاضابخش
شد که
مشاهده
سمتموضوع
ادبیات

طولو وقفه مدل خود رگرسیون برداری بر اساس معیارهای شوارتز
ادبياتافزوده
افزایش درارزش
می دررود که
ملیمدلاست.
بخشهایشد که بخش حمل
موضوع مشاهده
مطالعاتبا ذکر شده
انتظاراست.
وارد شده
مل و نقل است نيز در
مختلف اقتصادی ،تقاضا برای حمل بار افزایش یابد.

ست .انتظار می رود که با افزايش ارزش افزوده بخشهای مختلف اقتصادی ،تقاضا برای حمل بار افزايش يابد.

بنابراین تقاضای حمل بار ریلی به شکل لگاریتمی را می توان به

ر ريلی به شکل لگاريتمی را می توان به صورت زير نوشت:

 3-4آزمون همجعی جوهانس -جوسیلیس و نتایج بلندمدت

صورت زیر نوشت:

آزمون همگرایی جوهانسون 3با استفاده از یک روش تخمین

(ln Y  f (ln F , lnTR, ln TJ, lnNI , ln NW) )1

حداکثر درستنمایی به محقق این امکان را می دهد بردارهای

:lnYلگاریتم نسبت بار جابجا شده توسط ریل به مجموع بار

همگرایی را برای سریهای زمانی نا ایستا تخمین بزند.

جابجاریل
شدهبارتوسط
جابجا
جادهريل و جاده
شده وتوسط
مجموع
جابجا شده توسط ريل به

جوهانسون و استروالد-لنوم 4دو آزمون آماری اثر و حداکثر مقادیر

سوخت به قیمت ثابت سال ( 83برحسب
18:lnFلگاریتم
قیمت/ليتر)
(برحسب ريال
وخت به قيمت ثابت سال
توسط ريل به قيمت ثابت سال (18برحسب ريال)
توسط جاده به قيمت ثابت سال (18برحسب ريال)

ی به قيمت ثابت سال ( 18برحسب ميليارد ريال)

بیزین ،آکائیک و حنان کوئین یک انتخاب شده است.
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رویا سیفی پور ،فاطمه افروز امینی

جدول  .2نتايج آزمون ريشه واحد ديکی فولر تعميم يافته برای سطح وتفاضل متغيرهای مدل
جدول  .2نتایج آزمون ریشه واحد دیکی فولر تعمیم یافته برای سطح وتفاضل متغیرهای مدل

متغیر

LnY

LnF

LnTR

LnTJ

LnNW

LnNI

آماره دیکی فولر تعمیم یافته درسطح داده

0/82

-8/72

-3/08

-0/72

*-4/82

8

*-4/4

*-4/72

*-7/4

*-2

*-2/22

*-4/82

آماره دیکی فولر تعمیم یافته با یک بار تفاضل
گیری

مقادير بحرانی مک کينون در سطح  5 ،8و  80درصد به ترتيب  -2/92 ،-8/11و  -2/12است.
آزمون حداکثر مقدار ویژه

قادیر بحرانی

آماره آزمون

*متغيرها در سطح اطمينان يک درصد ايستا شده اند.
آزمون اثر

فرضیه مخالف

فرضیه صفر

آزمون بر اساس محاسبات نگارندگان.
Eviews
منبع:
خروجی 5آماره
مقادیر بحرانی

r=0کنند.
همگرایی پیشنهاد می
براي22تعیین تعداد/2بردارهای
بیشترین تاثیر را بر سهم ریلی در جابجایی بار دارد .افزایش یک
 17ویژه را 7
خود882رگرسيون r>1
معيارهای شوارتز بيزين ،آکائيک و حنان کوئين يک انتخاب شده است.
برداری بر اساس
طول /وقفه مدل
یک بردار
هر12/دو آزمون اثر/4و22حداکثر مقدار
درصدی کرایه بار ریلی منجر به کاهش  1/67درصدی سهم ریل
 88بر اساس 2
r>2ویژه  ،تعداد r=1

14
11/3

نتايج
جوهانس -جوسيليس و
همجعی
انباشتگی47/آزمون
 82هم 82 -2
دیگر
یکبلندمدت خواهد شد .این امر نشان دهنده حساس بودن تقاضاي ريلي
بین متغیرهای31/8
دارد به عبارتr=2
این مدل وجودr>2

71/1
73/3
31/7

بع :خروجیEviews5

دارد که
وجود
یک
متغیرهائی/8که82مانا از
خطی
88/2ترکیب
سایرمتغیرها
دهدبودن
فرضمیثابت
است .با
کرایه بار
تخمين حداکثر نسبت به
/7
r=3
درجهr>3
اگر را برای
همگرايی
بردارهای
امکان را
آن اين
محقق
درستنمايی به
روش
بودنديک
استفاده از
جوهانسون 8با
آزمون82ازهمگرايی
1/22
/4
رگرسیون
انباشته82از درجه
 1/8مانا یا
کرایه بار جاده یک درصد افزایش یابد سهم ریلی در جابجایی بار
ترس از وجود r=4
صفرند .پس بدون r>4
بر اساس محاسبات نگارندگانسريهای زمانی نا ايستا تخمين بزند.
کاذب می توان همه متغیرها را به صورت سطح بکار برد.
 1/57درصد کاهش می یابد .این ضریب به نوعی نشان میدهد

ضرايب بلند مدت پس از تخمين به شرح زير است:

می کنند.
همگرايی
برایبارتعيين
که را
آماری اثر و حداکثر مقادير ويژه
لنومبه 2دو
استروالد-
آزموناست:
شرح زير
تخمین
جوهانسون وپس از
ضرایب بلند مدت
باشند .به
پيشنهادنمی
یکدیگر
بردارهایجانشین
تعداد و ریلی
جاده ای
حمل

اساس آماره

دلیل عدم پوشش کل کشور توسط راه آهن ،در برخی از نقاط
LnY = - 81/15- 8/12 LnTR – 8/52 LnTJ+ 0/58 LnF+ 2/91 LnNI + 0/22 LnNW
( )2
بر اساس هر دو آزمون اثر و حداکثر مقدار ويژه  ،تعداد يک بردار هم انباشتگی بين متغيرهای اين مدل وجود دارد به عبارت ديگر يک ترکيب
t :
][-10/89] [-12/55] [ 1/7] [ 10/2
][ 3/21
باالجبار مسافتی را بایستی با وسایل حمل جاده ای طی شود تا به
 tضرايب به دست آمده در مدل معنادار بوده و نشان می دهند که درآمد ملی ،کرايه بار در بخش ريل و جاده بيشترين تاثير را
کاذب می
بدون ترس
پوششصفر
تحتدرجه
انباشته از
معناداروجود
مدلبودند
در يک
درجه
متغيرهائی بهکه مانا
بر اساسخطی
رگرسيونجاده
وجودکرایه بار
بنابراين ازافزایش
راهند.آهنپسبرسد.
دارد که مانا يا نقاط
بوده و
دستازآمده
آمارهاز tضرایب

سهم ريلی در جابجايی بار دارد .افزايش يک درصدی کرايه بار ريلی منجر به کاهش  8/12درصدی سهم ريل خواهد شد .اين امر نشان

تاثيرمثبتي بر سهم ریلی در جابجایی بار نخواهد داشت.

جاده
ریل و
صورتاگربار
کرایه
ملی،
دهند
افزايش يابد
درصد
بکاريک
در جاده
بار
کرايه
سايرمتغيرها
ثابت
کهفرض
همهبا
است.
آن
میبار
نشانکرايه
هنده حساس بودن تقاضای ريلی نسبت به
بخشبرد.
سطح
بودنبه
درآمدرا
متغيرها
توان

هم ريلی در جابجايی بار 8/52درصد کاهش می يابد .اين ضريب به نوعی نشان می دهد که حمل بار جاده ای و ريلی جانشين يکديگر

 .3بهآزمون هم انباشتگی یوهانسن
جدول
ی باشند .به دليل عدم پوشش کل کشور توسط راه آهن ،در برخی از نقاط باالجبار مسافتی را بايستی با وسايل حمل جاده ای طی شود تا

آزمون اثر

آزمون حداکثر مقدار ویژه

اط تحت پوشش راه آهن برسد .بنابراين افزايش کرايه بار جاده تاثيرمثبتی بر سهم ريلی در جابجايی بار نخواهد داشت.

ر قيمت سوخت يک درصد افزايش يابد سهم ريلی در جابجايی بار  0/58درصد افزايش می يابد .با افزايش قيمت سوخت در راستای

مقادیر بحرانی

آماره آزمون

مقادیر بحرانی

آماره آزمون

17

ياست هدفمند شدن يارانه ها انتظار براين است که کرايه حمل بار جاده ای به صورت واقعی تر تعيين شود .مزيت نسبی حمل ونقل ريلی

فرضیه مخالف

فرضیه صفر

22/7

882/2

r>1

r=0

11/3
12
/2
88
حرك کاالها و عوامل توليد بين بخشها بيشتر شود ،بنابراين تقاضا برای جابجايی بار نيز افزايش يابد .ضريب درآمد ملی نيز تاييدی براين

22/4

r>2

r=1

71/1

82

47/2

31/8

r>2

r=2

73/3

88/2

82/7

82/8

r>3

r=3

31/7

1/8

انباشتگی يوهانسن
جدول  .8آزمون هم1/22
82/4
r>4

r=4

14

سبت به جاده ای در زمينه مصرف کمتر سوخت ،سبب افزايش سهم ريلی در جابجايی بار شود.

ظار بر آن است با افزايش درآمد ملی که مجموعه ای از ارزش افزوده بخشهای مختلف ازجمله صنعت ومعدن و خدمات است ،جابجايی و

9

منبع :خروجی Eviews5بر اساس محاسبات نگارندگان

ضرايب بلند مدت پس از تخمين به شرح زير است:
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8

LnY = - 81/15- 8/12 LnTR – 8/52 LnTJ+ 0/58 LnF+ 2/91 LnNI + 0/22 LnNW

تأثير افزايش قيمت سوخت بر تقاضای باری ریلی و سهم آن از حمل و نقل زميني
اگر قیمت سوخت یک درصد افزایش یابد سهم ریلی در جابجایی

بار زمینی تاثیر منفی خواهند داشت که منطبق برمدل برآورد شده

بار  0/53درصد افزایش می یابد .با افزايش قيمت سوخت در

است وسپس تاثیر آنها کاهش می یابد تا اثرشان از بین رود.

راستاي سياست هدفمند شدن يارانه ها انتظار براين است که

شوک وارد شده به میزان یک انحراف معیار بر تعداد واگن ،قيمت

کرایه حمل بار جاده اي به صورت واقعي تر تعيين شود .مزیت

سوخت و درآمد ملی در اولین دوره تاثیر مثبت دارند که منطبق با

نسبي حمل ونقل ريلي نسبت به جاده اي در زمینه مصرف کمتر

مدل است .اثر شوک قیمت سوخت در دو دوره آتی آن منفی می

سوخت ،سبب افزایش سهم ریلی در جابجایی بار شود.

شود و از دوره هشتم به بعد از شدت این اثرات کاسته می شود تا

انتظار بر آن است با افزایش درآمد ملي که مجموعه اي از ارزش

صفر شود .اثر شوک وارد بر تعداد واگن از دوره دوم به بعد صفر

افزوده بخشهاي مختلف ازجمله صنعت ومعدن و خدمات است،

است و اثر شوک وارد بر درآمد ملی تا دوره هشتم مثبت است و

جابجایی و تحرک کاالها و عوامل تولید بین بخشها بیشتر شود،

از آن به بعد صفر می شود (نمودار .)1

بنابراين تقاضا براي جابجايي بار نیز افزایش یابد .ضريب درآمد

با تجزیه واریانس خطای پیش بینی می توان بررسی كرد که

ملي نيز تاييدي براین موضوع است .مقدار این ضریب نیز نشان

تغییرات یک دنباله (سری زمانی متغیر) تا چه حد متاثر از اجزای

می دهد که با فرض ثابت بودن سایرمتغیرها افزایش یک درصدی

اختالل خود دنباله بوده و تا چه میزان از اجزای اختالل سایر

درآمد ملی ،سهم ریلی در جابجایی بار را  2/98درصد افزایش

متغیرهای درون سیستم تاثیر پذیرفته است.در کوتاه مدت (سه

میدهد که حاکی از پر کشش بودن تقاضای ریلی نسبت به درآمد

دوره اول) اجزای اختالل متغیر قیمت سوخت و کرایه بار ریلی

ملی است.

بیشترین سهم را در توضیح واریانس خطای پیش بینی سهم ریلی

ضریب تعداد واگن نشان می دهد که کشش تقاضا نسبت به تعداد

در جابجایی بار زمینی خواهد داشت .سپس در بلندمدت اجزای

واگن کم کشش است ،بنابراين با فرض ثابت بودن سایرمتغیرها

اختالل متغیرهای کرایه بار ریل ،قیمت سوخت ،کرایه بار جاده،

اگر تعداد واگن یک درصد افزایش یابد سهم ریلی در جابجایی بار

درآمد ملی و تعداد واگن به ترتیب بیشترین سهم را در توضیح

 0/47درصد افزایش می یابد .این متغیر نشان دهنده امکانات سمت

واریانس خطای پیش بینی سهم ریلی در جابجایی بار زمینی

عرضه در حمل بار را نشان می دهد که افزايش امکانات جهت ارائه

خواهند داشت.

سرویس بیشتر منجر به باال رفتن سهم ریلی خواهد شد.

 .5جمع بندی و نتيجه گيري

 4-4بررسي اثر تكانهها و تجزي ه واريانس خطاي پيش بيني

این مقاله به بررسی تاثير افزايش قيمت سوخت بر تقاضای حمل

در الگوی  VARاز روش حسابداری اختالالت برای هر یک از

و نقل باري ريلي و تغيير سهم آن از كل حمل و نقل زميني برای

متغیرهای درون سیستم ،می توان تعیین كرد که واكنشهاي آنی

دوره زمانی  1388-1360پرداخته است .این مطالعه با استفاده

متغیر نسبت به اختالالت مختلف متغیرها چگونه است .همچنین

از رویکرد نوین اقتصادسنجی سری زمانی ،روش همجمعی به

سهم سایر متغیرهای درون سیستم در واریانس خطای پیش بینی

برآورد رابطه بلندمدت و در قالب الگوي خودرگرسيون برداري

متغیر مذکور چقدر است.

به بررسي اثر تكانهها و تجزي ه واريانس خطاي پيش بيني پرداخته

در ابتدا با استفاده از توابع واكنش آني ،تحليل پويايي از سهم

است .برای این منظور از داده های کرایه بار توسط ریل ،کرایه

ریلی از جابجایی بار زمینی نسبت به شوک وارده بر جزء اختالل

بار توسط جاده ،قیمت سوخت ،درآمد ملی ،تعداد واگن در مدل

هر یک از متغیرها ارائه می شود .اگر شوکی به میزان یک انحراف

استفاده شده است.

معیار بر کرایه بار ريل و جاده وارد شود ،بر سهم ریلی از جابجایی

نتایج حاصل از الگوی بلندمدت دال بر انتظارات نظری است.
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اين مقاله به بررسی تاثير افزايش قيمت سوخت بر تقاضای حمل و نقل باری ريلی و تغيير سهم آن از کل حمل و نقل زمينی برای دوره

تأثير افزايش قيمت سوخت بر تقاضای باری ریلی و سهم آن از حمل و نقل زميني
افزایش قیمت سوخت سبب می شود که هزینه های حمل بار

سنجی” ،یازدهمین همایش کنفرانس حمل و نقل ریلی.

جاده ای واقعی تر نشان داده شوند و سبب افزایش سهم ریلی

 -ترازنامه های انرژی سالهای مختلف ،معاونت امور برق و

شود .افزایش امکانات بخش عرضه (افزایش تعداد واگن) منجر

انرژی ،وزارت نیرو جمهوری اسالمی ایران(.)88-1380

به افزایش ظرفیت حمل بار در

 -ترازنامه بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران سالهای مختلف،

راه آهن خواهد شد ،بنابراين سهم ریلی را افزایش می دهد.

بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران(.)88-1360

ضریب کرایه حمل بار توسط جاده نشان می دهد که حمل و نقل

 -خاكساري ،علي وبازدار اردبيلي ،پريسا (“ )1385بررسي كشش

زمینی و جاده ای در ایران مکمل یکدیگرند .با افزایش درآمد ملی

پذيري تقاضاي سوخت درحمل ونقل زميني كشور” ،فصلنامه

که نشانگر تولید و ارزش افزوده بخشهای اقتصادی است خوراک

پژوهشهاي اقتصادي ،سال ششم،شماره اول.

بخش حمل و نقل نیز افزایش می یابد که در این مدل نیز بیشترین

 -رحیمی ،امیر مسعود و طالیی ،علی اصغر(آبان ماه ،)1387

تاثیر را سهم ریلی داشته است.

“برآورد الگوی تقاضای مسافر در شبکه راه آهن جمهوری اسالمی

با توجه به وجود مزیت نسبی حمل ونقل ریلی نسبت به جاده ای

ایران” ،دهمین همایش کنفرانس حمل و نقل ریلی ،آبان ماه .1387

درزمینه مصرف سوخت وانتشار کمتر آالینده ها وامکان جابجایی

 -رحیمی ،امیر مسعود و ولی زاده ،اباذر(“ )1387طراحی مدل

بار انبوه به نظر می رسد توصیه زیربتواند درجهت افزایش سهم

پیشبینی تقاضای حمل مواد معدنی در شبکه راه آهن سراسری

ریلی موثرباشد.:

ایران” ،دهمین همایش کنفرانس حمل و نقل ریلی.

افزایش قیمت سوخت سبب می شود هزینه حمل ونقل جاده ای

 -سالنامه آماری جاده ای ،سال های مختلف ،وزارت راه و ترابری

به مقادیر واقعی آن نزدیک تر شود ودرنتیجه قدرت رقابت پذیری

جمهوری اسالمی ایران(.)88-1360

بخش ریلی نیز بیشتر خواهد شد.

 سالنامه آماری راه آهن ،سال های مختلف ،راه آهن جمهوریاسالمی ایران(.)88-1360

 .6پی نوشتها

 -عزتی ،مرتضی و عاقلی کهنه شیری ،لطفعلی(“ )1384برآورد

1- Error Correction Model

کشششهای تقاضای بار و مسافر در راه اهن جمهوری اسالمی

 -2بر اساس تئوریهای اقتصاد خرد تابع تقاضای کاالها و خدمات

ایران” ،پژوهشنامه حمل و نقل ،سال دوم ،شماره سوم ،ص190-.

تابعی از قیمت کاال ،درآمد و قیمت سایر کاالهای مرتبط باشد.
[هندرسون و کوانت.]1370،

.181
 -فرشاد ،سيامك (“ )1383بررسي فني ومهندسي برقي كردن راه

3- Johansen
4- Osterwald-Lenum

آهن درايران” ،دانشگاه علم وصنعت ايران ،دانشكده مهندسي
راه آهن.

 .7مراجع:

 -گسگری،ریحانه ،اقبالی,علیرضا و عیدانی ،مصطفی()1384

 -بازدار اردبیلی ،پریسا وپژمان زاد ،پیمان (“ )1387کاربرد سیستم

“برآورد تابع تقاضای حمل ونقل ریلی درایران” ,مجله تحقیقات

تقاضای تقریبا ایده آل در تحلیل تقاضای حمل و نقل ریلی برای

اقتصادی دانشگاه تهران ،شماره  ،4 ،69ص.-128 109 .

خانوارهای شهری و روستایی کشور” ،دهمین همایش کنفرانس

 -نوفرستی ،محمد( “ )1389ریشه واحد و هم جمعی دراقتصاد

حمل و نقل ریلی.

سنجی” ،انتشارات آگاه ،چاپ سوم.

 -پورمعلم ،ناصر و شریفی ،یاسر (“ )1388ارائه یک مدل جدید

 -مقایسه اثرات حمل ونقل ریلی وجاده ای دراقتصاد کشور()1388

برای برآورد تقاضای حمل و نقل ریلی با استفاده از روش اقتصاد

 دفتربرنامه ریزی وبودجه راه آهن( ،مهرماه .)1388323
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