مطلوبیت انتخاب راه آهن در رقابت با جاده برای حمل و نقل کانتینر در ایران
سید سینا مهری ،دانش آموخته کارشناسی ارشد ،دانشکده حمل و نقل ،دانشگاه صنعتی اصفهان ،اصفهان ،ایران
حسین حق شناس ،استادیار  ،دانشکده حمل و نقل ،دانشگاه صنعتی اصفهان ،اصفهان ،اصفهان ،ایران
Email: ho_hagh@cc.iut.ac.ir

دریافت 7931/40/61 :پذیرش7931/47/67 :

چکیده
باوجود روبه رشد بودن حملونقل کانتینری در جهان ،در ایران تنها  6.1درصد از کل جابهجایی کاال توسط کانتینر حمل میگرردد .در
ایران سهم حمل و نقل ریلی در جابه جایی کانتینر علیرغم مزایای نسبی آن بره حمرلونقرل جراد ای نرايیز اسر  .در سرا  6931از
مجموع  1.6میلیون تن کاالی کانتینری حمل شد در کشور تنها  5.6میلیون تن( 8درصد) از آن توسط را آهن حمل شد اس  .ایرن
پژوهش با هدف بررسی دالیل برتری حمل و نقل جاد ای در جابه جایی کانینتر و عدم استقبا صاحبان بار از حمل و نقل ریلی انجرام
شد اس  .برای این منظور از مد انتخاب وسیله لوجی

دوگانه در ریل وجاد برمبنای اطالعات بارنامههای ثب

شرد را آهرن و

سازمان راهداری استفاد شد اس  .از منابع مختلف اطالعاتی ،مقادیر متغیرهای مرتبط با انتخاب وسیله کانتینر برای مبادی و مقاصد
مختلف کشور محاسبه گردید برترین مد لوجی

در انتخاب وسیله ریل و جاد  ،براساس آزمون های مختلف آماری ،شناسایی و بر

اساس آن مهمترین متغیرهای تاثیر گذار در انتخاب شیو حمل کانتینرمعرفی گردید .برترین مد انتخاب وسیله حمرل از متغیرهرای
بندر بودن مبدأ ،بندر بودن مقصد  ،بار انبو باالی  65555تن ،زمان جاد ای ،زمان ریلی ،مبدأ -مقصد پرترردد ،مبردأ -مقصرد فعرا
ریلی و هزینه کل ریلی به جاد ای تشکیلشد اس  .سه متغیر زمان سفر جاد ای ،زمان سفر ریلی و هزینه کل ریلی نسب

به جاد ای

با توجه به االستیسیته باال از تأثیرگذارترین متغیرها در این مد بود اند .مقایسه مقادیر پیشبینی کنند تناژ ریلی توسط این مرد و
تناژ ریلی واقعی نشان داد که مد بهطور قابل قبولی می تواند نزدیک به واقعی
وسیله ،راهکارهایی جه

افزایش سهم بار ریلی پیشنهاد گردید اس

پیشبینی کنرد .در پایران برر اسراس مرد انتخراب

که اصالح تعرفهها ،احداث بنادر خشک و زمرانبنردی خطرو از

مهمترین این راهکارهای هستند.

واژههای کلیدی :انتخاب وسیله ،تحلیل همفزون ،حملونقل کانتینری ،راهآهن ،مدل لوجیت
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سید سینا مهری ،حسین حق شناس

 .1مقدمه
امروزه حملونقل ترکیبی به سبب دارا بودن مزایای هر دو گونه

نامطلوبی در ایران برخوردار است .شناسایی دالیل این برتری

ریلی و جادهای با تغییر در ساختار وسایل نقلیه و نوع بستهبندی

بهخصوص در گروه کاالهای کانتینری مسئله اصلی پژوهش

کاالها با استفاده از کانتینر ،هزینه و زمان سفر را کاهش داده و

حاضر است .هدف از پژوهش حاضر شناسایی مهمترین عوامل

ایمنی و سهولت حمل دوچندانی را برای صاحبان کاال فراهم

موثر بر انتخاب شیوه حمل کانتینر و میزان تاثیر هر عامل است.

نموده است وجود مزایای بسیار در حمل کانتینری کاال ،باعث

مدلهای انتخاب وسیله برای کاالهای کانتینری منجر به شناسایی

افزایش رغبت صاحبان کاال در کل جهان به این شیوه

مهمترین متغیرهای تأثیرگذار بر انتخاب شیوهحمل میگردد و با

حملونقلی گردیده است .شکل -7الف روند تغییرات جابهجایی

ارائه راهکارهای مؤثر در جهت مهمترین متغیرهای مدل انتخاب

کانتینر در جهان و شکل -7ب آمار تجارت حملونقل کانتینری

وسیله که از تحلیل حساسیت متغیرهای مدل بدست میآید،

در کشورهای خلیجفارس و دریای عمان از سال  6441تا 6476

امکان افزایش تقاضا ریلی کاالی کانتینر میسر میگردد.

نشان میدهند.

وینستون در سال  7397به مطالعه جابه جایی کاالهای خانگی و

بر اساس شکل -7الف حجم جابهجایی کانتینر در جهان از 633
میلیون  TEUدر سال  6449به  146میلیون  TEUدر سال
 6476افزایش پیداکرده است[.]Degerland , 2011
بااینوجود

شکل -7ب آمار تجارت حملونقل کانتینر در

کشورهای خلیجفارس و دریای عمان از سال  6441تا  6476را
نشان میدهد که میزان تجارت حملونقل کانتینری در ایران با
درصد کمی رشد نموده است (در حدود  4.1میلیون تن در سال
 6441و  6.6میلیون تن در سال UNCTAD, [ )6476
.]2011

انتخاب شیوه حمل کانتینری برای این کاالها در کریدور کاستال
پرداخته است[ .]Winston 1981ویرا در سال 7336حمل و
نقل کانتینری کاال را به عنوان یک گزینه در مدهای انتخاب وارد
نموده است .در این مطالعه به دلیل کمبود اطالعات متوسط
هزینه و زمان سفر برای حمل کاالهای کانتینری در سیستم جاده
ای و ریلی برابر با متوسط هزینه و زمان سفر کلیه کاالها در این
دو سیستم در نظر گرفته شده است .همچنین این مطالعه
نتوانست به خوبی دالیلی جهت تفکیک سیستم ریلی و جاده ای
از یکدیگر شناسایی کند[ .]Vieira , 1992کولیان و همکاران
در سال  6444در مقالهای تحت عنوان شناسایی متغیرهای موثر

مطالعه سهم حملونقل ریلی بار در ایران در مقایسه با حملونقل
جادهای و هوایی حاکی از این مطلب است که بیش از  34درصد
از جابجایی کاال در کشور توسط جاده حمل میگردد و سهم
حملونقل ریلی در حدود  74درصد است[پژوهشکده حمل و
نقل .]7939 ،حملونقل کانتینر توسط راهآهن دارای مزایای
بالقوهای ازجمله جابهجایی حجم انبوه کانتینر ،هزینه حمل کمتر
نسبت به حملونقل جادهای ،مصرف سوخت کمتر ،آالیندگی
کمتر و ...است .بااینحال حمل کانتینر با راهآهن از جایگاه بسیار

بر تصمیمگیری انتخاب وسیله و مسیر بار به بررسی و شناسایی
متغیرهای موثر بر انتخاب وسیلهی حمل بار که بوسیله روش
رجحان بیانشده در مطالعات مختلف آمده است پرداختهاند،
روش استفادهشده برای این بررسی تجزیه و تحلیل محتوایی
متون است .متغیرها بر اساس فراوانی تکرار لغات در مقاالت
رتبهبندی شدند .بیشترین متغیرهای تکرار شده در  11پژوهش،
پنج متغیر هزینه حمل ،سرعت ،قابلیت اطمینان به زمان ،ویژگی
کاالها و خدمات بودهاند[.]Cullinane, 2000
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شکل .1مقایسه حجم مبادالت کانتینری در کشورهای جهان در فاصله سالهای  3002تا 3013

شینگال و فوکس در سال  6446با استفاده از دادههای گردآوری

عدم تعادل مکانی تابع عرضه و تقاضا باعث خالی حرکت کردن

شده به روش رجحان بیان شده در کشور هند به مطالعه انتخاب

وسایل و عدم تعادل زمانی تابع عرضه و تقاضا باعث توقف

وسیله حمل بار در کشور هند پرداختهاند .اطالعات از طریق

ناوگان در ایستگاه میشود .هر دو این عوامل افزایش هزینهها را

مصاحبه با  96شرکت صادراتی و داخلی حاصل گردیده است.

در بردارند .نوع کاالی باری در این مقاله کانتینر بوده ،که توسط

مطالعات بر روی کریدور شمال به غرب از دهلی به بمبئی که

راهآهن یا جاده یا حمل ترکیبی ،حمل میگردد .در این مقاله با

یکی از مهمترین کریدورهای انتقال بار داخلی و همچنین بار

استفاده از یک مدل بهینهسازی با تابع هدف حداکثر کردن سود

صادراتی و وارداتی به این کشور است بررسی میشود .محققین

یک شرکت ،تعرفه بهینه محاسبه گردیده است .فوکس و

در این مطالعه  0گزینه یا طریقهی حمل به نامهای ،جاده

همکاران با استفاده از روش ) (LSAPبه مدل سازی تحرکات

(وضعیت موجود) ،سرویس جدید جادهای ،سرویس کانتینری

داخلی حمل کاالهای کانتینری از بریتانیا به قاره اروپا پرداخته

ترکیبی و سرویس ریلی(سرویس سریع السیر) پیشنهاد کردهاند.

اند[ .]Fowkes, 1991مشابه روش فوکس توسط شینگال و

با در نظر گرفتن متغیرهای تاثیر گذار از جمله هزینه حمل ،زمان

فوکس در سال  6441در کشور هند مورد مطالعه قرار

سفر ،قابلیت اطمینان به زمان و فراوانی سرویس ،مدل های

گرفت[.]Shinghal, 2006

همفزون بر روی اطالعات جمع آوری شده ساخته شده است.

فریز و همکاران در سال  6449با در نظر گرفتن گروههای

طبق نتایج به دست آمده ،کاالهای باارزش کمترین میزان رغبت

مختلف کاال ،مدل انتخاب برای شیوههای ریلی ،جادهای و

را برای حمل با ریل از خود نشان داده وکاالهای صادراتی نیز

ترکیبی را در  0بخش بارهای داخلی ،وارداتی ،صادراتی و

تمایلی به حمل بار از طریق ریل ندارند .در نهایت سیستم ریلی

ترانزیت برای کشور سوئیس ساختهاند .اطالعات الزم برای

میتواند با  71الی  94درصد تخفیف در حمل کاال و رساندن

مدلسازی از طریق مصاحبه (تلفن و ایمیل) با  31شرکت حمل

کیفیت سرویس خود به سیستم جادهای مورد استفاده قرار بگیرد.

بار جمعآوری گردیده است .متغیرهای در نظر گرفته شده در

فراوانی سرویس نیز یکی از عوامل مهم در انتخاب طریقه

این مطالعه هزینه حمل ،زمان سفر ،قابلیت اطمینان به زمان و در

مخصوصا برای گروه کاالهای صنعتی بوده است[ Shinghal,

دسترس بودن خط ریلی کمکی است .در تمامی مدلها

 .]2002رانگاراج در سال  6449به استراتژیهای قیمتگذاری

متغیرهای هزینه و قابلیت اطمینان به زمان وارد مدل شدهاند ،در

و سرمایهگذاری و سایر جنبههای رقابتی دیگر در انتخاب وسیله

مدل حملونقل داخلی بار ،عالوه بر دو متغیر ذکر شده ،زمان

حمل پرداخته است[.]Rangaraj, 2003

سفر نیز وارد مدل شدهاست ،متغیر خط کمکی خصوصی نیز
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سید سینا مهری ،حسین حق شناس
فقط در دو مدل مربوط به حملونقل داخلی بار معنادار شده

جاده کانتینری

است[2008

جاده کامیون

.]Fries,

ریل کانتینری

شکل  .3بهترین مدل آشیانهای برای حمل کاالهای صادراتی از هند

شن در سال  6476با استفاده از مدل انتخاب وسیله دوگانه و

با جاده ،حمل کانتینری با ریل و حمل بهصورت فله توسط

رگرسیون به برآورد سهم جاده و ریل در حمل غالت (شامل

جاده) در نظر گرفتهشده است .اطالعات موردنیاز توسط 760

گندم ،جو ،ذرت و  )...در آمریکا با استفاده از اطالعات سال

پرسشنامه از صاحبان بار و همچنین اطالعات پایانهها و

 6446پرداخته است .اطالعات استفادهشده شامل  77مبدأ و 66

شرکتهای صادراتی تهیه گردیده است .بهترین مدل لوجیت

مقصد است ،و تنها مبادی مقاصدی در نظر گرفته شدند که از

آشیانهای این مطالعه در شکل 6آورده شده است [ Ravibabu,

هر دو سیستم ریل و جاده بار ارسال و دریافت میکنند.

.]2013

متغیرهای در نظر گرفتهشده شامل ویژگیهای کاال ،شبکه و

متغیرهای در نظر گرفتهشده شامل متغیرهای مربوط به ویژگی

سوخت است .در پایان اختالف نسبی تخمین مدلهای لوجیت و

کاالها (ارزش کاال و چگالی) ،اندازه شرکت صادراتی (گردش

رگرسیون با مقادیر مشاهدهشده مقایسه شدند که برای جاده به

مالی سالیانه شرکت) ،نوع وسیله حمل (هزینه ،زمان سفر،

ترتیب مقادیر  7.11 ، 4.10و برای ریل  6.70 ، 7.99به دست

اطمینانپذیری ،خسارت) و همچنین یک سری متغیرهای اضافی

آمد که نشاندهنده آن است که مدل لوجیت تخمین بهتری را

مربوط به حمل کانتینری ازجمله :متناسب بودن برای کانتینری

ارائه کرده است[.]Shen, 2012

شدن کاال ،مزایای ارسال صادرات کاال (درصدی از ارزش کاال)،

شی و همکاران در سال  6476به بررسی اصالح تعرفه حمل بار

سفارشهای فوری ،فرکانس و فراوانی سرویس هستند .با توجه

در راهآهن با استفاده از کشش قیمتی تعرفه حمل بار راهآهن

به مدل ساختهشده نتیجه گرفتهشده است که پارامترهای هزینه

پرداختهاند .در این پژوهش کاالها به دو دسته فله و کاالهای

سفر و زمان سفر از همه مهمتر هستند و جهت افزایش حمل

قابل بستهبندی تقسیم شدهاند .کل منطقه موردمطالعه طبق

کانتینری باید به اصالح این پارامترها پرداخت و پیشنهادشده

تقسیمات ناحیهای تقسیم شده و جریان بین این مناطق مورد

است که بهجای بررسی یک کریدور کلیه مسیرها بررسی گردند

ارزیابی قرار داده شده است .این پژوهش بیان میکند ،تنها

و تمامی کاالهای صادراتی ،وارداتی ،ترانزیت ،داخلی در نظر

اصالح تعرفه راهآهن گرهگشا نیست و باید به تعرفه گونه رقیب

گرفته شوند[.]Ravibabu, 2013
ونقل دانشگاه صنعتی اصفهان بعد از

(جاده) نیز توجه نمود .در این پژوهش تغییرات تولید ناخالص

پژوهشکده حمل

داخلی نیز بررسی شده و نتیجه گرفته شده است ،برای بعضی

تقسیمبندی کلیه کاالهای داخلی کشور در بارنامههای جادهای و

گونههای کاال با افزایش تولید ناخالص ملی حجم کاال جابجایی

ریلی به گروههای کاالیی فوالدی ،معدنی ،کشاورزی،ساختمانی،

همواره افزایش مییابد و برای بعضی گونهها ابتدا افزایشیافته تا

نفتی و خرده بار مدلهای مطلوبیت ریل به جاده ساختهشده

به حد مشخصی برسد سپس کاهش مییابد[.]Shi, 2012

است .در این پژوهش کاالهای کانتینری در گروه کاالهای خرده

راویبابو در سال  6479به مدلسازی انتخاب وسیله حمل

بار قرارگرفته است و بهصورت جداگانه مدلسازی نشد .در این

کاالهای صادراتی از کشور هند در مسیر کریدور مومبای -دهلی

مطالعه با پیشبینی تقاضای کاال در افقهای  7939و  7040به

پرداخته است .در این مقاله سه نوع شیوهحمل (حمل کانتینری

پیش بینی سهم راهآهن در این افقها تحت سناریوهای مختلف
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مطلوبیت انتخاب راه آهن در رقابت با جاده برای حمل و نقل .....
پرداختهشدهاست .در این پژوهش مشکالت حملونقل ریلی از

ثابت جهت مدل کردن رفتار مصرفکنندهها موجب گردیدهاست

نگاه صاحبان کاال ،شرکتهای حملونقل ریلی و کارشناسان

که مطلوبیت بهصورت تصادفی مدل شود .در این پژوهش از

راهآهن با استفاده از پرسشنامهها و مصاحبههای جامعی در

مدلهای لوجیت دوگانه برای انتخاب وسیله کاالی کانتینری در

سطح کشور تهیه گردید .رتبهبندی مهمترین موانع توسعه حمل

ریل و جاده استفاده شدهاست .برای ارزیابی مدل لوجیت از

ریلی در این پژوهش از دید مصاحبهشوندگان تعرفه باالی حمل

آزمونهای ،بررسی منطقی بودن ضرایب مدل ،شاخص 𝜌 و

ریلی ،زمان طوالنی حمل ،مشکالت دسترسی و حمل ترکیبی و

2

 𝜌𝐶2برای سنجش برازندگی مدل مشابه مدلهای روندگرای

امکانات تخلیه و بارگیری هستند .بهطور نمونه مصاحبهای که با

خطی ،آزمون  tبهمنظور تعیین اهمیت هر یک از متغیرهای

مسئوالن گروه صنعتی انتخاب (بهعنوان بزرگترین تولیدکننده

توصیفی مدل در سطوح اطمینان مختلف و آزمون مربعکایدو

لوازمخانگی در ایران) صورت گرفته است ،بیان میکند که هزینه

جهت ارزیابی برازندگی مجموعهی متغیرها درمدل استفاده

حمل جادهای یک کانتینر  04فوتی پس از ترخیص از گمرک

شدهاست.

بندرعباس تا درب کارخانهها گروه صنعتی انتخاب در سال

آمار بارنامههای داخلی اداره راهداری و راهآهن جمهوری

 7936حدود هشتصد هزار تومان و هزینه برگشت کانتینر

اسالمی ایران مبنای تحلیل و مدلسازی انتخاب وسیله کاالهای

خالی حدود پانصد هزار تومان و درمجموع هزینه رفتوبرگشت

کانتینری قرار گرفت .در اطالعات بارنامه حمل و نقل جاده ای

یک کانتینر یکمیلیون و سیصد هزار تومان بوده است،

اخذ شده از سازمان راهداری ،تنها تناژ حمل شده از مبادی به

درحالیکه در همان سال هزینه حمل ریلی در مسیر رفت

مقاصد وجود داشته و اطالعات به تفکیک سفرهای انجام شده و

یکمیلیون و دویست هزار تومان و هزینه حمل جادهای از

صاحبان بار نیست .عالوه بر این مشکل ،اطالعات فردی یا

ایستگاه راهآهن تا درب کارخانه دویست هزار تومان و هزینه

شرکتی صاحبان بار نیز وجود ندارد .براین اساس در این

حمل کانتینر خالی از کارخانه تا ایستگاه راهآهن دویست هزار

پژوهش مدل لوجیت همفزون ساخته می شود و نوع اطالعات

تومان و هزینه حمل ریلی کانتینر خالی در مسیر برگشت به

در اختیار ،پرداخت مدل لوجیت ناهمفزون را ناممکن می سازد.

بندرعباس دویست و پنجاههزار تومان و همچنین هزینه جرثقیل
در ایستگاه راهآهن اصفهان (ایستگاه مقصد) (در هر بار

 .3معرفی و آمادهسازی اطالعات

جابهجایی هفتادوپنج هزار تومان) حدود صد و پنجاههزار تومان

آمار حمل کاالهای کانتینری جادهای در حوزه های صادرات و

و درمجموع حدود دو میلیون تومان بوده ،که در حدود  7.1برابر

واردات که از مرزهای آبی کشور انجام میشود ،در بارنامه های

هزینه حمل جادهای کانتینر بوده است [Transportation

داخلی سازمانهای راهداری و راه آهن جمهوری اسالمی ایران

Research Institute, 2014].
در پژوهش حاضر برای شناسایی عوامل موثر در انتخاب شیوه
حمل کانتینر از مدل سازی انتخاب وسیله لوجیت استفاده می
شود .مدل سازی امکان بررسی میزان اهمیت متغیرها نسبت به
یکدیگر در حضور همزمان آنها در مدل را فراهم می سازد .مدل
لوجیت برمبنای انتخاب وسیله براساس مطلوبیت شیوه حمل
ساخته می شود و در اکثر منابع مختلف فوق الذکر به عنوان
یک مدل مناسب در بررسی شیوه حمل مورد استفاده قرار گرفته
است .دالیلی چون عدم امکان در نظر گرفتن همه متغیرهای
تاثیرگذار در تابع مطلوبیت( ،)Vغیر قابل مشاهده و یا

ذخیره میشود .همچنین بر اساس آمار سازمانهای نامبرده
صادرات و واردات کانتینری از مرزهای زمینی بسیار ناچیز بوده
است][Transportation Research Institite, 2014
آمار بارنامههای داخلی اداره راهداری و راهآهن جمهوری
اسالمی ایران در سال  7936مبنای تحلیل و مدلسازی انتخاب
وسیله کاالهای کانتینری قرار گرفت .بر اساس این اطالعات از
مجموع  1.1میلیون تن کاالی کانتینری حمل شده در سال
 ،7936سهم راهآهن از کل بارهای کانتینری تنها  9درصد
بودهاست.

اندازهگیری کردن بسیاری از ویژگیهایی که مطلوبیت افراد را

صاحبان کاال بر اساس پارامترهای مختلف ازجملهه ویژگهیههای

تحت تأثیر قرار میدهد و همچنین نبودن یک قانون منطقی و

گونههای حمل در کشور ،ماهیهت کهاالی خهود و ویژگهیههای
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سید سینا مهری ،حسین حق شناس
شرکت ،گونه برتر جهت حمل کاال را انتخاب میکنند .اطالعات

برای شهرستانهای دارای ایستگاه ریلی تخمین زده شدهاست.

بارنامههههههای جههاده و راهآهههن ،فاقههد اطالعههات و ویژگههیهههای

بنابراین با استفاده از این اطالعات نمی توان زمان سفر ریلی را

شرکتههای فرسهتنده اسهت .همچنهین ویژگهی کاالهها پهس از

برای شهرستان هایی که ایستگاه ریلی ندارند تخمین زد ،مگر

کانتینری شدن کاالهها ،تهاثیری در انتخهاب شهیوه حمهل کهانتینر

این که از زمان حمل ترکیبی استفاده شود .به همین منظور زمان

نداشته ،بهطوریکه در اکثر گروهبندیهای کاالیی در کشهورهای

حمل ریلی برای شهرستانهای فاقد دسترسی ریلی به صورت

مختلف و ایران ،کاالی کانتینری را بهه عنهوان یهک گهروه مجهزا

رابطه  9محاسبه شده است .اطالعات مبدا ،مقصد مربوط به مبدا

بدون در نظر گرفتن کاالی داخل آن در نظر میگیرنهد .در ادامهه

و مقصدهای نهایی است .در فرایند مدلسازی برای مبادی

کلیه متغیرهای در نظر گرفتهشده در ساخت مهدلههای انتخهاب

مقاصدی که راه آهن هیچ عملکردی نداشته است ( ایستگاه

شیوهحمل کاالی کانتینری توضیح دادهشدهاند.

ریلی در شهرستان های مبدا و یا مقصد و یا هر دو وجود نداشته

 زمان سفر ریلی

است) ،اطالعات زمان سفر به صورت ترکیب با جاده برای شیوه

یکی از عوامل مهم در انتخاب وسیله حمل کاال ،زمان حمل آن

ریلی در نظر گرفته شده است که این محاسبه در نرم افزار GIS

طریقه است بهطوریکه با توجه به نظرات صاحبان کاال مهمترین

انجام شده است.با ورود نقشه راههای کشور در نرم افزار GIS

دلیل عدم مطلوبیت حمل ریلی زمان سفر باالی آن است .از

و تبدیل آن به به یک شبکه ( شبکه ای که کمانهای آن با تابع

مهمترین دالیل باال بودن زمان ریلی میتوان به محدودیت

هزینه زمان سفر مشخص شده اند و گره های آن مراکز

ظرفیت مسیرهای ریلی کشور بهویژه در مسیرهای تک خطه

شهرستانها هستند) ،زمان سفر میان کلیه مبدا ،مقصد های

اشاره کرد[ .]Fries, 2008به منظور محاسبه متوسط زمان سفر

جادهای محاسبه گردید .با وارد نمودن الیه نقاط ایستگاههای

ریلی میان مبادی و مقاصد مختلف کشور از اطالعات سیر و

ریلی به نرم افزار GIS ،نزدیک ترین ایستگاهها به مراکز هریک

حرکت راهآهن ج.ا.ا در سال  7936در قالب  SQLبا بیش از 1

از شهرستانها و مقدار زمان سفر میان این دو گره محاسبه گردید.

گیگابایت اطالعات و  14جدول مختلف استفاده گردید .در این

′
𝑙𝑖𝑎𝑟𝑇 𝑇𝑟𝑎𝑖𝑙 = (𝐷𝑚𝑏 + 𝐷𝑚𝑔 ) ∗ 𝑇𝑟𝑜𝑎𝑑 +

اطالعات مجموع زمان هر واگن از مبدا تا مقصد در حال
حرکت و زمان انتظار ثبت شده بود .بر اساس این اطالعات،
متوسط زمان طی بالکهای شبکه و متوسط زمان انتطار واگنها
در ایستگاههای راهآهن پس از حذف دادههای پرت و ناهمگون،
محاسبه و در آخر با استفاده از نرم افزار  GISکوتاهترین زمان
سفر میان تمامی مبدأ مقصدهای ریلی محاسبه گردید .چون به
تفکیک مبادی و مقاصد اطالعات زمان انتظار بارگیری وجود
نداشت ،زمان تخلیه و بارگیری و انتظار برای بارگیری به

() 7

 ،Trailزمههان حمههل ریلههی بهههصههورت ترکیبههی ، Dmb ،فاصههله
نزدیک ترین ایستگاه ریلی تا مبهدأ حرکهت در سیسهتم جهادهای
برحسب کیلومتر ، Dmg ،فاصله نزدیکتهرین ایسهتگاه ریلهی تها
مقصد حرکهت در سیسهتم جهادهای برحسهب کیلهومتر، Troad ،
متوسط زمان حرکت یک کیلومتر فاصله در سیستم جادهای میهان
مبدأ مقصد مربوطه ، T'rail ،زمهان حمهل ریلهی از نزدیهکتهرین
ایستگاههای ریلی به مبدأ و مقصد اصلی موردنظر.

صورت یک عدد میانگین و ثابت به همه مبدا مقصد ها اضافه
گردید .قسمتی از زمان سفر ریلی میان مبادی و مقاصد مختلف
کشور در جدول 9نشان دادهشده است .با توجه به اطالعات سیر
حرکت که از سازمان راه آهن دریافت گردید ،متوسط زمان سفر
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مطلوبیت انتخاب راه آهن در رقابت با جاده برای حمل و نقل .....
جدول  .1اطالعات کلی تناژ کل کاالها و کاالهای کانتینری در ریل و جاده
سال

شیوهحم
ل

تناژ حمل

کل تناژ

کانتینر (میلیون

حمل

تن)

(میلیون تن)

سهم کانتینر

سهم شیوهحمل از مجموع
بارهای کانتینری

7936

جادهای

1.41

994.39

 7.1درصد

36درصد

7936

ریلی

4.16

94.61

 7.1درصد

9درصد

 زمان سفر جادهای
زمان سفر حملونقل جادهای تابعی از عوامهل مختلهف همچهون
مسافت ،زیرساختههای مسهیر ،عهوارم زمهین ،شهرایط آب و
هوایی و  ...اسهت[ .]Morgul, 2013زمهان سهفر جهادهای بهر
اساس شیب راه های کشور و سهرعت متوسهط حرکهت وسهایل

ریلی هستند به صورت ترکیبی و با استفاده از رابطهه  6محاسهبه
گردید.

𝑏𝑚𝑎𝑇 ∗ 𝑏𝑚𝐷 = 𝑙𝑖𝑎𝑟𝐶
() 6
𝑔𝑚𝑎𝑇 ∗ 𝑔𝑚𝐷 +
′
𝑙𝐶 ∗ + 𝐶𝑟𝑎𝑖𝑙 + 2
 : Crailهزینهه حمهل ریلهی بههصهورت ترکیبهی : Dmb ،فاصهله

نقلیه باری در هر یک از شهیبههای مختلهف بهرای قطعههههای

نزدیک ترین ایستگاه ریلی تا مبهدأ حرکهت در سیسهتم جهادهای

مختلف راه محاسبه گردید .در پایان با استفاده از نرمافهزار GIS

برحسب کیلومتر : Dmg ،فاصله نزدیکتهرین ایسهتگاه ریلهی تها

کوتاهترین زمان سفر میان تمامی مبادی -مقاصد جهادهای کشهور

مقصد حرکهت در سیسهتم جهادهای برحسهب کیلهومتر: Tamb ،

محاسبه گردید .همچنین متوسط زمان موردنیاز جهت اسهتراحت

متوسهط تعرفهه تهن کیلهومتر جهادهای از مبهدا حرکهت: Tamg،

رانندگان در مسیر به زمان مبدأ مقصد جادهای افزوده گردیهد .در

متوسط تعرفه تهن کیلهومتر جهادهای از مقصهد حرکهت: C'rail ،

جدول 9نمونهای از اطالعات زمان سفر جادهای نشهان دادهشهده

هزینه حمل ریلی از نزدیکترین ایستگاهههای ریلهی بهه مبهدأ و

است.

مقصد اصلی موردنظر :Cl ،هزینهه تخلیهه و یها بهارگیری بهار در

 تعرفه حمل جادهای و ریلی
هزینه تمام شده حمل کانتینر یکی از مهمترین عوامل تعیینکننده

سیستم جهادهای .در جهدول 9نمونههای از تعرفههههای ریلهی و
جادهای حمل کانتینر نشان دادهشده است.
 هزینه کل حمل ریلی به هزینه کل حمل جادهای

در انتخاب وسیله حمل بار بوده کهه تعرفهه حمهل کهاال قسهمت
اعظمی از این هزینه را تشکیل میدهد .تعرفه جهادهای در حمهل

به منظور محاسبه هزینه های کل حمل ریلی و جهادهای کهانتینر،

بارهای داخلی توسط انجمنهای صنفی حمل بار هر شهرستان و

هزینه های حمل کانتینر پر بهرای مبهدأ -مقصهدهای مختلهف در

تعرفه حمل ریلی توسط سازمان راه آهن کشهور تصهویب و بهه

سیستم ریلی و جادهای با هزینه های حمل کانتینر خهالی کهه بهر

نهادهای اجرائی ابالغ میگردد .بههمنظهور تعیهین نهر تعرفههای

اساس نظرات کارشناسان حمل و نقلی تقریبها برابهر  14درصهد

برحسب تن کیلومتر برای مبدأ مقصدهای ریلی و جادهای کشور

هزینه حمل به صورت پر است ،جمهع گردیهد .در ادامهه هزینهه

تمامی اطالعات حمل کانتینر در کشور از آمار بارنامههای ریلهی

تخلیه و بارگیری ریلی و جادهای در مبدأ و مقصد ههر سهفر بهر

و جههادهای جههدا گردیههد .در ایههن اطالعههات هزینههه دریههافتی از

اساس اطالعات دریافت شده از اداره انبارهای گمرک جمههوری

صاحب کاال برای تمامی ردیفها مشخصشده بود .بها همفهزون

اسالمی و شرکت های حمل بار ریلی به هزینه ههای کهل حمهل

کردن این اطالعات بر روی مبهدأ مقصهدهای کشهور و محاسهبه

اضافه گردید .سپس با توجه به زمهان رفهت کهانتینر در سیسهتم

میانگین تعرفه حمل کاال به ازای هر تهن کیلهومتر حمهل ،تعرفهه

جادهای زمان برگشت نیز برابر با همین زمان در نظر گرفته شد و

متوسط تمامی مبادی مقاصد کهانتینری کشهور محاسهبه گردیهد.

درصورتیکه زمان رفتوبرگشت کانتینر بیش از زمان مجاز برای

محاسبه هزینه حمل ریلی برای شهرستانهایی که فاقهد ایسهتگاه

امانت کانتینر بود هزینه های دموراژ کانتینر بر اساس دستورالعمل
سال  36اضافه گردید .همچنین اطالعهاتی از گمهرک جمههوری
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سید سینا مهری ،حسین حق شناس
اسالمی ایران دریافت شده بود که کلیه بارهای ترانزیهت داخلهی

سیستم ریلی با توجه به نظر کارشناسان و مطالعات انجامشده دو

(ورود موقت) را مشخص مینمود با قرار دادن این اطالعهات در

برابههر زمههان رفههت در نظههر گرفتههه شههد و بههر اسههاس زمههان

کنار اطالعات بارنامهای جاده ،بارههای ترانزیهت داخلهی کهه در

رفت وبرگشت هزینه دموراژ کانتینر به این اطالعات افزوده شهد.

بارنامه های جاده ای قرار داشت شناسایی شد .برای بارهای ورود

در پایان با تقسیم هزینه کل حمهل ریلهی بهه هزینهه کهل حمهل

موقت در بارنامههای داخلی هزینههای کارمزد ترانزیهت داخلهی

جادهای متغیری جهت انجام مدلسازی تعریف گردیهد .نمونههای

بر اساس مقادیر دریافت شده از شرکتهای حمهل بهار بهه ایهن

از هزینه کل حمل ریلی به هزینه کل حمل جادهای در کشور در

اطالعات اضافه شد .برای بارهای ریلی زمان برگشت کهانتینر در

جدول 6نشان دادهشده است.

جدول .3نمونهای از مقادیرمتغیرهای درنظرگرفته شده میان تعدادی از زوج مبدا-مقصدها
زمان سفر

زمان سفر جادهای با

تعرفه جاده

تعرفه ریل (ریال/تن

تعرفه کل ریل

ریلی(ساعت)

استراحت(ساعت)

(ریال/تن کیلومتر)

کیلومتر)

به جاده

69.9

997

614

7.91

163

919

7.06

946

7.01
6.90

مبدأ

مقصد

بندرعباس

تهران

16.9

خواف

بندرعباس

17.3

69.1

بوشهر

تهران

91.1

66.1

7074

تهران

بندرعباس

16.9

69.9

194

711

خرمشهر

تهران

11.1

61.1

7991

941

7.03

تهران

بوشهر

91.1

66.1

979

711

6.97

 بندر بودن مبدأ یا مقصد سفر

راهآهن به تفکیک بر روی مبدأ -مقصد -کهاال همفهزون گردیهد.

با شناسایی کلیه بنادر کشور و شهرستانهای آنها متغیرهایی بها دو

انبوه بودن بار سطوح باالی پنج ،ده ،پهانرده و بیسهت ههزار تهن

مقدار صفر و یک جهت بررسی تاثیر بنادر در سهم ریلی و جاده

موردبررسی قرار گرفت .بهطور مثال برای متغیر بار انبهوه بهاالی

ای حمل و نقل کانتینری تعریف گردید .در صورت قرار گهرفتن

ده هزار تن کلیه مبدأ -مقصد -کاالهایی که تناژ بیش از ده ههزار

مبدا یا مقصد سفر در شهرستانهای دارای بنادر آبی بهرای متغیهر

تن داشتند هم برای جاده و هم ریل جدا گردیده و مجهددا ایهن

مقدار یک و در غیر این صورت مقدار صفر تعریف شده است.

اطالعات بر روی مبدأ -مقصد همفزون گردیدند و تناژ مجمهوع

 فاصله حمل( جادهای)

بارهای باالی ده هزار تن این مبدأ مقصدها به جهدول اطالعهات

در اکثر کشهورهای جههان حمهل ریلهی کهاال در مسهافت ههای

مدلسازی ارتباط داده شد .در آخر با تقسیم میزان تناژ بار بهاالی

طوالنی بر حمل جهادهای آن ارجحیهت دارد .در ایهران نیهز ایهن

ده هزار تن بهکل تناژ بار یک مبدأ -مقصد درصد بار انبوه در آن

قاعده در بعضی از مبدأ مقصدها رعایت شده است امها همچنهان

مبدأ -مقصد محاسبه گردید .با درنظر گرفتن نوع کاال در محاسبه

مبادی و مقاصدی با فاصله بسیار زیاد در کشور ازجمله تبریهز –

درصد بار انبوه یک مبدا -مقصد ،رفتار صاحبان کاال در انتخهاب

بندرعباس وجود دارد که جاده گونهه غالهب اسهت .ایهن متغیهر

وسیله حمل در نظهر گرفتهه شهده اسهت .بهه طهور مثهال مبهدا-

برحسب فاصله به کیلومتر در مدلسازی استفادهشده است.

مقصدی را در نظر بگیرید که  74نوع کاال متفاوت با تناژ هریک

 بارهای انبوه

هزار تن تقاضا دارد .در این مورد با توجه به تفهاوت کاالهها بهه

در این پژوهش بارهای انبوه به نوع کاالی داخل کهانتینر وابسهته
بوده و بهصورت درصدی از کل بارهای بین یک مبهدأ -مقصهد
در نظر گرفتهشده است .به همین منظهور کلیهه بارههای جهاده و

احتمال زیاد صاحبان کاالها نیز افرادی متفاوت هستند .با فهرم
متفاوت بودن صاحبان هر ده نوع کاال ،بنابراین انتخاب وسهیله از
دید هر صاحب کاال برای ههزار تهن کهاال صهورت مهی پهذیرد.
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مطلوبیت انتخاب راه آهن در رقابت با جاده برای حمل و نقل .....
درحالیکه اگر همان مبدا مقصد یک نوع کاال با تناژ ده ههزار تهن

شهرستانهای دارای ایستگاه ریلی از نقشه  GISراهآههن کشهور

تقاضا داشت ،انتخاب وسیله از دید صاحب کهاال بهرای تنهاژ ده

اسههتخراج گردیههد .متغیههر وجههود یهها عههدم وجههود ریههل در

هزار تن انجام میشد .بنابراین ایهن متغیهر جههت توصهیف بهاال

شهرستانهای کشور بهصورت یک متغیر ساختگی بها دو مقهدار

بودن مطلوبیت راه آهن در حمل کاالهای با تناژ باال که در اکثهر

صفر و یک در نظر گرفته شد .مقدار یک بهرای شههرهای دارای

مطالعات و نظرات کارشناسان بهه آن اشهاره شهده بهود ،تعریهف

دسترسی مستقیم ریلی و مقدار صفر برای سایر شههرها تعریهف

گردید.

گردید .شکل  9شهرستانهای دارای ایسهتگاه ریلهی را در کشهور

 مبدا-مقصد پرتردد

نشان می دهد.
 مبدأ و مقصد فعال ریلی

پر تردد بودن یا نبودن یک مبدا -مقصد بههصهورت یهک متغیهر
ساختگی با مقادیر صفر و یک برای سطوح باالی بیسهت ،سهی،

متغیری ساختگی بهصورت دو مقدار صفر و یک برای شههرهای

چهل و پنجاه هزار تن موردبررسی قرار گرفت .به طور مثهال در

فعال ریلی در سطوح باالی بیست ،سی ،چهل و پنجاه ههزار تهن

سطح بیست هزار تن ،درصورتیکهه تنهاژ در جههت رفهت و یها

تعریف گردید .به طور مثال در سطح بیست هزار تن ،مقدار یک

برگشت یک سال بیش از بیست هزار تن باشد مقهدار یهک و در

برای شهرستانهایی که تولید یها جهذب بهار ریلهی آنهها بهاالی

غیر این صورت مقدار صفر برای متغیهر سهاختگی مبهدا-مقصهد

بیست هزار تن بود در نظر گرفته شد و برای سهایر مبهادی و یها

پرتردد در نظر گرفته شدبا وجود مبدا-مقصدهای پرتردد و حمل

مقاصد مقدار صفر فرم گردید.
 سهم حمل بار کانتینری ریلی

درصدی از این تناژ در سیستم ریلی کشور زمان انتظار واگهنهها
جهت تشکیل قطهار بههشهدت کهاهش پیهداکرده و همچنهین بها

با بررسی تناژ حمل شده ریلی و جادهای کاالههای کهانتینری در

افزایش تقاضا ریلی امکان کاهش تعرفه ریلی نیز در ایهن محهور

یک مبدا -مقصد ،سهم حمل بار کهانتینری ریلهی در ههر مبهدا-

وجود خواهد داشت .بنهابراین انتظهار داریهم راهآههن در مبهدا-

مقصد محاسبه گردید .این متغیر ،متغیر وابسهته و ههدف جههت

مقصدهای پرتردد تقاضای خوبی داشته باشد.

انجام مدل سازی انتخاب وسیله به صهورت لوجیهت دوگانهه در

 دسترسی به ریل

نظر گرفته شده است.

به دلیل عدم توسعه شبکه ریلی کشور بسیاری از کاالها بهاوجود
تقاضای زیادی که دارند نمی توانند از خطوط ریلی استفاده کنند،

 .2مدلسازی

به همین دلیل دسترسی مبدأ و مقصدهای حمل کاال در کشور به

بهمنظور شناسایی متغیرهای تأثیرگذار در سهم حمل بار کانتینری

شبکه ریلی در افزایش تقاضای ریلی بسیار تأثیرگذار است .ایهن

ریلی میزان همبسهتگی ایهن متغیهر بها سهایر متغیرههای در نظهر

متغیر بهصورت فاصله مرکز شهرستانهای کشور تا نزدیکتهرین

گرفته شده بر اساس ضهریب همبسهتگی اسهپیرمن بررسهی شهده

ایستگاه راهآهن در نظر گرفته شد .با توجه بهه گسهتردگی شهبکه

است .همبستگی متغیرها با سهم ریلهی در سهه سهطح معنهاداری

جادهای و اختالف ناچیز فاصله جاده و هوایی مراکز شهرستانها

یهههک درصهههد (پپپ) ،پهههنج درصهههد(پپ) و ده درصهههد(پ)

تا نزدیکترین ایستگاه ریلی ،این فاصله بهصورت فاصله ههوایی

بررسیشده اند .عهالوه بهر بررسهی سهطح معنهاداری همبسهتگی

برحسب کیلومتر در نظر گرفته شد.

متغیرهای مربوطه با سهم ریلی ،منطقی بودن ضریب اسپیرمن آن

 وجود یا عدم وجود ریل در شهرستان مبدأ و مقصد

متغیر نیز مهم است .عالمت منفی ضریب اسهپیرمن نشهاندهنهده

به دلیل ناتوانی سیسهتم حمهلونقهل ترکیبهی در کشهور ایهران و

رابطه معکوس میان دو متغیر و عالمت مثبت نشهان دهنهده یهک

پیچیدگی حمل کاال به این شیوه برای صهاحبان کهاال ،وجهود یها

رابطه مستقیم است .جدول 9مهمترین متغیرهای همبسته با سههم

عدم وجود ایستگاه ریلی در مراکز تولید و جذب بار در افهزایش

بار کانتینری ریلی را نشان میدهد.

تقاضای بار ریلی بسیار تأثیرگذار است .بهه همهین دلیهل تمهامی
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سید سینا مهری ،حسین حق شناس

شهرستانهای فاقد
شهرستانهای دارای
ایستگاه ریلی

شکل  .2شهرستانهای دارای ایستگاه ریلی در کشور
جدول .2مهمترین متغیرهای همبسته با سهم حمل بار کانتینری ریلی
متغیرها

سهم حمل بار کانتینری ریلی

متغیرها

سهم حمل بار کانتینری ریلی

ضریب همبستگی

سطح معناداری

مسافت جادهای

پپ4.719

4.444

بار انبوه باالی  74هزار

هزینه حمل ریلی

پپ-4.437

4.444

دسترسی ریلی در مبدأ

پپ-4.760

هزینه تخلیه ریل

پپ-4.147

4.444

دسترسی ریلی در مقصد

پپ-4.771

بندر بودن مبدأ حرکت

پپ

بندر بودن مقصد حرکت

پپ

بار انبوه باالی  1هزار

پپپ

4.669
4.719
4.011

4.449
4.441
4.444

بههر اسههاس نتههایج همبسههتگی میههان متغیرهههای انتخههاب سیسههتم
حملونقلی کانتینر در کشور ابتهدا متغیرههایی کهه از همبسهتگی
بیشتری نسبت به سایر متغیرها برخهوردار بهودهانهد در اولویهت
ورود برای ساخت مدلهای لوجیت قرار گرفهت .مهدل لوجیهت
دوگانه دارای ساختار ریاضی نشان داده شده در رابطه  9است.
𝑙𝑖𝑎𝑅𝑈 𝑒
𝑑𝑎𝑜𝑅𝑈 𝑒 𝑒 𝑈𝑅𝑎𝑖𝑙 +

= 𝑙𝑖𝑎𝑅𝑃

زمان حمل ریلی
هزینه کل ریلی به جادهای

پپپ4.013

4.444
4.441
4.444

پپ

4.91

پپپ

-4.963

پپ

-4.076

4.444
4.440
4.444

ابتدا با استفاده از متغیرهای با همبستگی باال شروع گردید و در
ادامه متغیرهای دیگر نیز به مدل اضافه شدند و در صورت بهبود
مدل این روند ادامه یافته و یا در غیراین صورت آن متغیر از
مدل حذفشده و سایر متغیرها جهت بررسی اهمیت آنها در
مدل ،وارد مدل گردیدند .بررسی بهبود مدل با استفاده از
آزمونهای برازندگی توضیح دادهشده در هر مرحله بررسی
گردید .در نهایت مدل نشان داده شده در جدول  0بعد از 19
مرحله مدل سازی ،به عنوان بهترین مدل مطلوبیت ریل به جاده

در رابطه باال  :PRailسهم احتمال انتخاب گزینه ریلی:URail ،
مطلوبیت گزینه ریلی ،

زمان حمل جادهای

ضریب همبستگی

سطح معناداری

 :URoadمطلوبیت گزینه جاده ای

است .برای صاحب بار دو گزینه ریلی و جاده ای برای انتخاب
وجود دارد ،گزینه ریلی برای سهمی از صاحبان بار برگزیده می-
شود که مطلوبیت آن از گزینه جاده ای بیشتر باشد جهت
تخمین مدلهای انتخاب دوگانه از نرمافزار  ،NLOGITبه
روش ماکزیمم درست نمایی 7استفاده شد .ورود متغیرها به مدل

حاصل گردید.
بر اساس جدول  0مدل مطلوبیت ریل بهه جهاده بهرای کاالههای
کانتینری ( )Uبه صورت رابطه  0نشان داده شدهاست.

𝑑𝑃URail = −1.38 + 1.97𝑃𝑜 + 1.58
+ 0.04𝐿ℎ + 0.41𝑇𝑟1
() 0
𝐶− 0.13𝑇𝑟2 − 2.11
𝑑𝑜𝑉+ 3.23𝐴𝑜𝑑 + 1.29
در رابطه  0متغیرهای بندر بودن مبدأ) 𝑜𝑃( ،بندر بهودن مقصهد) 𝑑𝑃(،

مبدأ و مقصد فعال ریلی) 𝑑𝑜𝐴( و مبدأ -مقصد پرتهردد) 𝑑𝑜𝑉( و بهار
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مطلوبیت انتخاب راه آهن در رقابت با جاده برای حمل و نقل .....
انبوه باالی  74444تن ) (𝐿ℎمتغیرهای ساختگی به صورت صفر و یک

در مهدلههای خطهی قابهل مقایسهه اسهت[ [Colombo et al.

هستند.

] .2005طبق نتهایج جهدول  ،0در ایهن مهدل همچنهین آزمهون

برای ارزیابی مدل لوجیت معموال آزمونهای متفهاوتی از جملهه

خطای درست نمایی طبق توزیع مربهع کهای دو χ 2 ،کمتهر از

بررسی منطقی بودن ضرایب مدل ،شاخص ( 𝜌2شاخص برازش

 4.441است که حاکی از صحت آماری مدل برآورد شده اسهت.

خوبی) و ( 𝜌𝐶2شاخص برازش مک فادن برای مقایسهه مهدلهای

بر اساس مدل نهایی انتخاب وسیله حمل کانتینر متغیرهای بنهدر

با سهم بهازار مختلهف) بهرای سهنجش برازنهدگی مهدل مشهابه

بودن مبدأ ،بندر بودن مقصد ،بار انبوه باالی ده ههزار تهن ،زمهان

مدلهای روندگرای خطی ،آزمون  tبهمنظور تعیهین اهمیهت ههر

جادهای با استراحت ،زمهان ریلهی ،هزینهه کهل حمهل ریلهی بهه

یک از متغیرهای توصیفی مهدل در سهطوح اطمینهان مختلهف و

جاده ای ،مبدأ و مقصد فعال ریلی ،مبدأ -مقصد پرتردد متغیرهای

آزمون مربعکای دو جهت ارزیابی برازندگی مجموعههی متغیرهها

تاثیر گذار بر سهم ریلی بارهای کانتینری است .بر اساس ضریب

درمهدل اسهتفاده مهیشهود ][OrtÃoza Willumsen, 2011

االستیسیته هر متغیر در مدل نهایی ،سه متغیر هزینه کل ریلی بهه

 .]andدر ایههران نیههز مطالعههات متعههددی بههر اسههاس روشهههای

جادهای ،زمان ریلی و زمان جادهای از حساسیت بسهیار بهاالتری

[Askari et

نسبت به سهایر متغیرهها برخهوردار هسهتند .ازجملهه مشهکالت

al. 2016, Habibian and Kermanshah, 2012,
Mamdoohi and Baghestani, 2013, Mamdoohi et
]al. 2015
از میان متغیرهای مدل تنها با افزایش  6متغیر زمان سفر ریلهی و

سیستم ریلی که باعهث تمایهل صهاحبان کاالههای کهانتینری بهه
بودن هزینه های حمل یک کانتینر در راه آهن نسبت به جاده برای

هزینه ریل به جاده ،انتظهار کهاهش مطلوبیهت ریهل بهه جهاده را

صاحبان کاال اشاره کرد .نر تعرفه در راهآهن نیز بههجهای تهن-

می توان داشت .در مدل نهایی این دو متغیر با ضریب منفی ظاهر

کیلومتر ،واگن-کیلومتر است که هزینه های حمل کانتینر را بهرای

شده اند و از نظر منطقی مورد قبول هستند .در مدل نهایی مقهدار

صاحبان کاال توسط راه آهن افزایش داده است .این متغیر در مدل

اعتباری سنجی معرفی شده انجام شده اسهت

جابه جایی کاال با شیوه جاده گردیده است ،می توان بهه دو برابهر

شاخص برازش خوبی  𝜌2برابر  4.009و  𝜌𝐶2برابر  4.631است.

نهایی هم با حساسیت باال وجود دارد که صحت ایهن مطلهب را

مطالعات گذشته نشان دادند شاخص خوبی بهرازش بهین  4.6تها

بهخوبی نشان میدهد

 4.0نشهان دهنهده یهک بهرازش کامهل اسهت[ [Train, 2009

 ،Hensher et al. 2005بطوریکه این مقادیر با اعداد  4.1تا 4.3
جدول .4متغیرها و ویژگیهای مدل نهایی انتخاب وسیله کانتینر بر اساس روش ماکزیمم درست نمایی
نام متغیر

آماره t

ضریب

عدد ثابت

پپپ

بندر بودن مبدأ) 𝑜𝑃(

پپپ

4.4610

7.3119

1.47

4

4.4417

4.1939

بندر بودن مقصد) 𝑑𝑃(

پپپ7.1110

9.9

4.447

4.447

4.9639

بار انبوه باالی  74444تن) (𝐿ℎ

پپپ4.4936

1.46

4

4.44447

4.4130

زمان جادهای با استراحت) (𝑇𝑟1

-7.999

پپپ

4.07

زمان ریلی) (𝑇𝑟2

پپپ

هزینه کل ریلی به جاده)𝐶(

پپپ

-6.67

درصد خطا

اثر حاشیهای

االستیسیته

9.61

-4.761

-1.01

4
4

4.44479
-4.4440

1.631
-1.3191

-6.741

-1.03

4

-4.44410

-1.1133

مبدأ و مقصد فعال ریلی) 𝑑𝑜𝐴(

پپپ9.6991

3.16

4

4.4419

4.1171

مبدأ -مقصد پرتردد) 𝑑𝑜𝑉(

پپ7.6919

6.96

4.4641

4.44413

4.4691

تعداد مشاهدات1611 :
LL(β)= -711.9
LL(c)= -616.3 LL(0)= -966.6
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سید سینا مهری ،حسین حق شناس
نام متغیر

آماره t

ضریب

ρ2c = 4.631

درصد خطا

اثر حاشیهای

االستیسیته

ρ20 = 4.009

درصد خطا < .0..0و𝑋 2 = 288.85
 .عالمههت منفههی متغیههر زمههان سههفر ریلههی گههواه یکههی دیگههر از

() 1

مشکالت راهآهن در باال بودن زمان حمل کانتینر در شبکه ریلهی

1
=
𝑈1 + 𝑒 −

𝑙𝑖𝑎𝑟𝑃

است .هرچه زمان سفر ریلی افزایش یابد مطلوبیت ریهل کهاهش

در شکل 0مقایسه تناژ واقعی با تناژ تخمین زده شده توسط مدل

پیدا خواهد کرد .متغیرهای دیگر مانند بندر بودن مبدأ یها مقصهد

برای همه اطالعات سفر و در شکل 1بهرای مسهیرهای پهر تنهاژ

سفر نیز باعث افزایش مطلوبیهت راهآههن مهیشهوند و در مهدل

ریلی انجام شده است که از میان  1619ردیف اطالعهات مبهدأ-

نهایی هم خود را نشان داده است .بها اسهتفاده از مهدل لوجیهت

مقصد کانتینرهای کشور تنها  09مبدا -مقصهد دارای تنهاژ ریلهی

دوگانه مقدار تخمین زده شهده بهرای سههم کهانتینری ریلهی بهر

هستند .در این نمودارها تناز واقعی بر روی محور افقهی و تنهاژ

اساس مدل مطلوبیت ریل به جاده (رابطه  )0با استفاده از رابطهه

پیشبینهی شهده ریلهی توسهط مهدل بهر روی محهور قهائم قهرار

( )1محاسههبه مههیگههردد .در ایههن رابطههه 𝑙𝑖𝑎𝑟𝑃 سهههم راهآهههن از

دادهشدهاند .در صورت نزدیک بودن خهط بهرازش دادهشهده بهر

مجموع تناز (ریلی+جهادهای) در ههر مبهدا-مقصهد اسهت .تنهاژ

روی نقاط این نمودار به خط  Y=Xمدل توانسته است واقعیهت

تخمههین زده شههده توسههط مههدل بههرای هههر مبههدا -مقصههد از

را بهخوبی مدل کند و برای پیشبینی آینده میتوان از آن استفاده

حاصلضرب سهم راه آههن در مجمهوع تنهاژ ههر مبهدا -مقصهد

نمود.

محاسبه میگردد.

شکل .4مقایسه تناژ واقعی و برآورد شده ریلی برای کلیه مبدا مقصد ها

شکل  . 5مقایسه تناژ واقعی و برآورد شده ریلی برای مبدا مقصدهای ریلی
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مطلوبیت انتخاب راه آهن در رقابت با جاده برای حمل و نقل .....

شکل  0نشان می دهد که برای همه مبادی مقاصد شیب خط

واژه بار انبوه باالی ده تن برای این کاالها سهم راهآهن در حمهل

بسیار نزدیک به خط نیمساز است و

این کاالها افزایش مییابد .این نتیجهگیری بارها در مصاحبهههای

برازش Y=1.0146X

شاخص برازش ( )R2آن  4.31است که حاکی از قدرت برآورد
مدل از واقعیت است.
شکل  1نشان می دهد که پیش بینی مدل فقط برای مبدا
مقصدهای با تناژ ریلی بسیار نزدیک به واقعیت بوده به طوری

انجامشده با شرکتهای حمل بار بیانشده بود .بهه همهین دلیهل
یکی از سؤاالت اساسی شرکتهها از صهاحبان کهاال میهزان تنهاژ
کاالی آنها است.

که شاخص برازش خط ( 4.33 ،)R2است .یکی از دالیل باال
بودن شاخص های برازش به همفزون بودن مدل لوجیت ساخته
شده برمی گردد که دلیل استفاده از مدل همفزون همانگونه که
در بخش مقدمه توضیح داده شد به نوع اطالعات در دسترس
این پژوهش بر میگردد.

 -5نتیجه گیری
در این پژوهش با معرفی مهمترین متغیرهای تاثیر گذار در سههم

 .6سپاسگزاری
از مرکز تحقیقات راه آهن جمهوری اسهالمی ایهران بهرای ارائهه
اطالعات و همکاری در انجام این پژوهش سپاسگزاری میشود.

 .7مراجع

 پژوهشکده حملونقل .دانشگاه صنعتی اصفهان ()7939
"گزارش تحلیل تقاضای حمل و نقل بار و ظرفیت

حمل و نقل کانتینری در ریل و جهاده بهه مهدل سهازی انتخهاب

محورهای اصلی شبکه راه آهن کشور ،مرحله اول"،

وسیله کانتینر پرداخته شد .به منظور شناسایی تمامی هزینه ههای
صاحبان کهاال و مهدل کهردن آن بهه عنهوان یکهی از متغیرهها در

پژوهشکده حملونقل دانشگاه صنعتی اصفهان ،مرکز

مراحل مدل سازی ،کلیه هزینه های لجسهتیکی حمهل کهانتینر از

تحقیقات و آموزش راه آهن.

جمله هزینه های تخلیه و بارگیری ،هزینه برگشت کانتینر خالی،

 حبیبیان ،م .و کرمانشاه ،م " )7937( .بررسی سهم
سیاستهای مدیریتی حملونقل بر انتخاب طریقه های

هزینه دموراژ و هزینههای مخصهوص ترانزیهت داخلهی در نظهر
گرفته شد .بر اساس مهدل نههایی انتخهاب وسهیله حمهل کهانتینر

جایگزین سواری شخصی در سفرهای کاری روزانه "،

متغیرهای بندر بودن مبدأ ،بندر بودن مقصد ،بهار انبهوه بهاالی ده

فصلنامه مهندسی حملونقل ،سال سوم ،شماره سوم،

هزار تن ،زمان جادهای با استراحت ،زمان ریلی ،هزینه کل ریلهی

بهار  ،7937ص739-797 .

به جاده ،مبدأ و مقصد فعال ریلی ،مبدأ -مقصد پرتردد متغیرهای

 عسگری طورزنی ،ع .و حبیبیان ،م" )7931( .شناسایی

تاثیر گذار بر سهم ریلی بارهای کانتینری هستند .سه متغیر هزینه

سیاستهای موثر بر سیستم اشتراک دوچرخه در شهر
تهران" ،فصلنامه مهندسی حملونقل ،سال هفتم ،شماره

کل ریلی به جادهای ،زمان ریلی و زمهان جهادهای از حساسهیت
بسیار باالتری نسبت به سایر متغیرها برخوردار هستند .متغیرهای
دیگر مانند بندر بودن مبدأ یها مقصهد سهفر نیهز باعهث افهزایش

سوم ،بهار  ،7931ص094-019 .
 ممدوحی ،الف .و باغستانی ،الف " )7936( .تحلیل
سطوح مختلف انتقالپذیری مدلهای انتخاب وسیله

مطلوبیت راهآهن میشوند و در مدل نهایی هم خود را نشان داده

)نمونه موردی :سفرهای با هدف خرید (" ،فصلنامه

است .بنابراین میتوان نتیجه گرفت که احداث بنهادر خشهک در
فاصله ای مناسب از بنادر کشور می تواند باعهث جهذب بارههای

مهندسی حملونقل ،سال پنجم ،شماره اول ،پائیز ،7936

ورودی و خروجی از بنادر گردد و با ارتباط ریلی مناسهب بنهدر

ص30-91.

خشک با بنهادر کشهور ،تقاضهای کهانتینری ریلهی افهزایش پیهدا

 ممدوحی ،الف ،،.مهدی زاده ،م .و فالح زواره ،م.

خواهد کرد .در صورت افزایش بارهای صاحبان کهاال و انتخهاب
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( " )7930یک مدل تصمیم والدین برای شیوه سفر

 حسین حق شناس،سید سینا مهری

-Morgul, E. F., Ozbay, K., Iyer, S. and
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vehicle travel time estimation in urban
networks using GPS data from multiple
sources", In 92nd Annual Meeting of the
Transportation
Research
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Washington, DC.
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network economics of container
movement", Publishing House Pvt.Ltd.,
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-Ravibabu, M. (2013),"A nested logit
model of mode choice for inland
movement of export shipments: A case
study of containerised export cargo from
India." Research in Transportation
Economics Vol. 38, pp.91-100.1.
-Shen, G. and Wang, J. (2012) "A
freight mode choice analysis using a
binary logit model and GIS: The case of
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States", Journal of Transportation
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سید سینا مهری ،حسین حق شناس
حسین حق شناس ،درجه کارشناسی در رشته مهندسی عمران را در سال  7999از دانشگاه صنعتی شهریف
و درجه کارشناسی ارشد در رشته برنامه ریزی حمل و نقل را در سال  7991از دانشگاه صهنعتی شهریف
اخذ نمود .در سال  7937موفق به کسب درجه دکتری در رشته برنامهه ریهزی حمهل و نقهل از دانشهگاه
صنعتی شریف گردید .زمینه های پژوهشی مورد عالقه ایشان برنامه ریزی حمل ونقل ،تقاضا در حمهل و
نقل و ایمنی بوده و در حال حاضر عضو هیات علمی با مرتبه استادیار در دانشگاه صنعتی اصفهان است.

سید سینا مهری ،درجه کارشناسی در رشته مهندسی عمران را در سال  7936از دانشگاه صنعتی اصفهان و
درجه کارشناسی ارشد در گرایش برنامه ریزی حمل و نقل را در سال  7930از دانشگاه صنعتی اصفهان
اخذ نمود .زمینه های پژوهشی مورد عالقه ایشان برنامه ریزی حمل و نقل ،حمل و نقل بار و بهینه سازی
حمل ونقل است.
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