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  چكيده
هـاي حمـل و نقـل     هدف از اين پژوهش استخراج توابع تقاضا و تخمين ترافيك باري بيست ساله هر يك از شـيوه 

اي بنادر كشور با مطالعه موردي بندر امام خمينـي (ره) اسـت.    كرانه اي و ريلي متصل به شبكه حمل و نقل پس جاده
هـا بـا    گذار و سپس تخمـين ترافيـك بـاري ايـن شـيوه       براي اين كار ابتدا اقدام به شناسايي متغيرهاي توضيحي تاثير

شـده اسـت. نتـايج     Eviewsكارگيري نرم افـزار   اي و به هاي زماني معادالت همزمان دو مرحله استفاده از مدل سري
جايي بار از/ به ايـن بنـدر بـه مراتـب      هاي كنوني سهم ناوگان ريلي در جابه دهند كه بدون تغيير در سياست نشان مي
اسـت كـه ايـن امـر بـر خـالف سياسـت          رسد، ايـن در حـالي   درصد مي 5يدا كرده و در بيشترين حالت به كاهش پ
جـايي بـار    درصدي جابـه  30يابي به سهم  هاي طرح جامع حمل و نقل بيست ساله كشور در خصوص دست گذاري

 توسط ناوگان ريلي كشور است.

 زمان.مهمعادالتكرانه،تخمين ترافيك بار، پس كلمات كليدي:
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  مقدمه. 1

هاي اصلي ورود و خروج كاال به  عنوان دروازه بنادر كشور به
كشور عمل و تأثير فراواني بر فرآيند رشد اقتصادي كشور دارند 

). در اين ميان، مسئله اساسي كه 1385(صفارزاده و همكاران، 
اكنون بنادر اصلي كشور همچون بندر شهيد رجايي و بندر امام  هم

هاي  د عدم توسعه زيرساختخميني (ره) با آن مواجه هستن
ويژه ريلي متصل به اين بنادر همگام با توان  اي و به ناوگان جاده

هاي اوج ترافيك  عملياتي آنها است. اين امر سبب شده تا در زمان
هاي طويل  بار از/به بنادر مسايلي همچون ترافيك و تشكيل صف

 -هاي ورودي ها و همچنين درب ها بر روي اسكله كاميون
  ي بنادر كشور پديد آيد. خروج

 در و خوزستان استان در امام خميني (ره) در اين ميان بندر
 كيلومتري 65 فاصله در و شمال غربي خليج فارس منتهي اليه

را نيز  هاي خليج فارس ترين آب عميق موسي واقع گرديده و خور
 ترين بزرگ از يكي سال 70 از بيش قدمتي با دارا است. اين بندر

 از نيمي حدود در كه است ايران بازرگاني بنادر ترين مهم و
اي كه از آن  دارد، به گونه عهده بر را كشور نفتي غير تجارت

 امام بندر. شود عنوان دروازه بندري غالت كشور نيز ياد مي به
چوبي  اسكله دو همان از را تحول سوي به خميني (ره) پيشروي

در حال حاضر با  و اسالمي آغاز در زمان پيش از انقالب
پست اسكله در منطقه ويژه اقتصادي بندر امام  37برخورداري از 
كشور و  تجاري مبادالت درصد از 32 انجام با خميني (ره) و

 درصد مراكز جمعيتي و صنعتي كشور نويد 70نزديكي به 
دهد. حال در اين ميان  نويد مي منطقه براي را پايدار اي توسعه

هاي فيزيكي حمل و نقل  گام در زيرساختعدم رشد و توسعه هم
ويژه ريلي متصل به اين بندر همگام و متناسب با  اي و به جاده

هاي بندر و افزايش در ظرفيت ساالنه تخليه  رشد در تعداد اسكله
و بارگيري آن با توجه به توسعه تجارت جهاني و رشد نياز 

بندر مصرفي كشور، بروز مشكالت ترافيكي اساسي را براي اين 
دليل تمركز شديد در  همراه داشته است. از سوي ديگر به به

ويژه  خصوص استفاده از كاميون در جهت ورود و خروج بارها به
 هاي دروازه به منتهي راه آزاد بارهاي غالت به اين بندر، مسير

بندر دچار ترافيك باال و كاهش شديد سطح  خروجي -ورودي
ها در كنار  علت توقف كاميون ويژه در طي روز به خدمات مسير به

باندهاي مسير آزاد راه شده است. همچنين، ظرفيت ناوگان ريلي 
هاي قبل از انقالب و متناسب با  اين بندر نيز كه مربوط به سال

گونه اضافه  ظرفيت و توان عملياتي آن زمان بندر بوده، نه تنها هيچ
ه هاي فيزيكي آن صورت نپذيرفت عرضه ظرفيتي در زيرساخت

بلكه تعمير و نگهداري از خطوط ريلي موجود نيز در طول ساليان 
ي مديريتي موجود و عدم  دليل ضعف در سامانه جاري بنا به

نگرش و درك صحيح از ناوگان ريلي و مزاياي فراوان حاصل از 
). 1389آن، انجام نپذيرفته است (سازمان بنادر و دريانوردي، 

قتصادي دولت در جهت هاي كالن ا همچنين بر اساس سياست
توسعه ترانزيت از بنادر و با توجه به موقعيت جغرافيايي بندر امام 

هاي اخير، بندر شاهد افزايش تناژ ترانزيت  خميني(ره) در سال
مواد نفتي كشور عراق از بندر امام خميني (ره) است، كه اين امر 

و  آغاز شد 1387هزار تن مواد نفتي در سال  224با آغاز ترانزيت 
رسيده است. اين  1391هزار تن در سال  3440امروزه به بيش از 

 هاي ورودي حامل مواد امر باعث افزايش تردد روزانه كاميون
 جي، بي هاي پااليشگاه از عراق كشور ترانزيتي مازوت و نفتي

و سپس  خميني (ره) امام بندر مقصد به عراق سليمانيه و كركوك
 فارس خليج حوزه كشورهاي به كشتي توسط بندر اين از حمل

شده است. در نتيجه اين امر سبب شده است كه مشكالت ترددي 
اي  هاي طوالني در مسيرهاي دسترسي جاده ايجاد شود و صف

منتهي به اين بندر نيز تشكيل گردد. همچنين تردد اين ترافيك 
ويژه در محدوده استان  خارجي در مبادي مرزي كشور و به

اي را از قبيل ايجاد ترافيك باال در  دهخوزستان مشكالت عدي
اي، عدم تكافوي  ها، باال رفتن آمار تصادفات جاده سطح آزاد راه

هاي بين راهي و غيره ايجاد كه استانداري  ظرفيت پاركينگ
هاي ذيربط را با  خوزستان و ديگر نقاط مرزي و ساير دستگاه

ه با اي مواجه كرده است. لذا در اين پژوهش ك مشكالت عديده
مطالعه موردي بندر امام خميني (ره) صورت گرفته تالش شده تا 

هاي ورود و  شرح دقيقي از مسايل و مشكالت اين بندر در زمينه
خروج كاال و ضعف در شبكه حمل و نقل تركيبي آن بيان و سهم 

اي و ريلي نيز در جابجايي  هاي حمل و نقل جاده هر يك از بخش
و آينده مشخص گردند. در ادامه نيز بارهاي اين بندر در گذشته 
آوري شده و با استفاده از شناسايي  بر اساس اطالعات جمع

متغيرهاي مستقل تاثيرگذار بر حجم ترافيك باري اين بندر اقدام 
به استخراج توابع تقاضاي بار و تخمين ترافيك باري بيست سال 

اي و ريلي  هاي حمل و نقل جاده آينده براي هر يك از بخش
شده است. اين  Eviewsتصل به اين بندر با استفاده از نرم افزار م

نمايد تا با شناخت و كسب درك صحيح از وضعيت  امر كمك مي
گيري صحيح  ها، اقدام به تصميم پيش روي هر يك از اين بخش
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هاي موثر در جهت  توان با پياده سازي گام نمود. كه در ادامه مي
يكي موجود و همچنين شناسايي عوامل و حل مسايل تراف

جلوگيري از مشكالت مضاعف ترافيكي پيش روي اين بندر 
اقدامات اساسي را اعمال و در عين حال به اهداف زير نيز دست 

  يافت:
آينده ترافيك باري  و حال وضعيت از صحيح كسب درك )1

  اي و ريلي متصل به اين بندر هاي حمل و نقل جاده شبكه
 حمل هاي شيوه از يك هرمشخص كردن سهم كنوني و آينده  )2

  بندر از/ به بار حمل اي و ريلي جهت نقل جاده و
 خصوص در مديران گيري تصميم براي مناسب فرصتي ايجاد )3

 و حمل هاي بخش از يك هر براي نياز مورد توسعه ميزان
متناسب با ترافيك  بندر اين به متصل ريلي و اي جاده نقل

  هابيني شده آن باري پيش
درصدي ناوگان  30يابي به سهم  تحقق دستتالش در جهت  )4

انداز كشور در  جايي بار با توجه به سند چشم ريلي در جابه
 بخش حمل و نقل

هاي حمل و نقل در ورود و خروج بارها از بندر امام خميني (ره)  سهم شيوه :1جدول 
  )1391پور، (شمالي

سهم 
حمل و 

نقل 
 ريلي

سهم 
حمل و 

نقل 
 اي جاده

تعداد 
 هاي واگن

  شده استفاده

جا  هبار جاب
شده توسط 

 يريلناوگان 
 (تناژ)

تعداد 
هاي  كاميون

استفاده 
  شده

 جا هبار جاب
شده توسط 

 جاده (تناژ)

 سال

10% 90% 58689  3374645 1394611  27892238 1385 
11% 89% 53062  3051082 1250928  25018560 1386 
5% 95% 48041  2762382 1472227  29444556 1387 
5% 95% 39654  2280159 1514435  30288700 1388 
5% 95% 26756 1538508 1717551  34351034 1389 
5% 95% 23738  1364973 1671876  33437531 1390 

  . ادبيات و پيشينه2

بيني بار بنادر داراي سابقه غني علمي  امروزه مطالعات پيش
  است. 

Kuroda  وTakebayashi )2005تابع تخمين ) در تحقيقي به 
پرداخته و از  2015 سال تا اندونزي كشور براي كانتينر تقاضاي

 ساالنه ارزش جمعيت، داخلي، ناخاص عواملي همچون توليد
 حسب بر واردات ساالنه ارزش و آمريكا دالر حسب بر صادرات

  اند.  كشور استفاده كرده آن آمريكا دالر
Bhawan (2011)  كميسيونبراي  گزارشي انتشار به اقدام 

 و جاده اتصال عنوان هند تحت كشور هاي زيرساخت ريزي برنامه

 وي گزارش اين در. است نموده كشور اين اصلي بنادر به ريل
 و 2013 هاي سال براي كشور بنادر بار ترافيك تخمين به اقدام

 بار ترافيك ساالنه متوسط رشد نرخ گرفتن نظر در و با 2014
 بنادر ساير در درصدي 8,47 رشد و اصلي بنادر درصدي 7,43
  است.  نموده كشور اين

Jugovic  موردي در پژوهشي مطالعه ) با2011(و همكاران 
 عنوان به Rijeka بندر خدمات ترافيك بار تقاضاي بيني پيش
 اين در آنها .اند نموده باري كرواسي را بررسي بندر ترين بزرگ

 ترافيك بيني پيش مختلف اقتصادي هاي مدل مقايسه با پژوهش
 و پارابوليك جريان روش از نهايت با استفاده در بار، و
 سال تا بندر اين كانتينر باري ترافيك بيني پيش سازي، سناريو
 تقاضاي تابع تخمين در را با استفاده از عوامل تاثيرگذار 2040
 مبادالت نرخ داخلي، ناخالص نظير: توليد كانتينري بار ترافيك
  اند.  انجام داده بندر هاي زيرساخت ظرفيت و خارجي

 Sjafruddinعنوان تحت در پژوهشي )2010( و همكاران 
 موردي مطالعه با وجهي چند نقل و حمل شبكه ارزيابي سياست
اندونزي را مورد بررسي قرار  در جزاير بين بار نقل و حمل
 ي سامانه سازي بهينه پژوهش نيز اين از مدل نهايي اند. هدف داده

 اي بوده است گونه به ها جايي جابه و ها شبكه ميان تركيب تشخيص
  كمينه نمايد. را نقل و حمل كل هزينه كه

Zhang )2008( بين اي رابطه آزمون و بررسي به اي مطالعه طي 
 پرداخته بنادر ميان رقابت و اي كرانه پس هاي دسترسي وضعيت

 به دسترسي وضعيت تحقيق اين هاي يافته مطابق. است
 درون هاي جاده و راه امكانات عامل دو واسطه به ها كرانه پس

  شده است.  داده نشان سرزميني
 Bavarsad (1997) نيز ايران به مربوط مطالعات خصوص در
 و اي جاده نقل و حمل و بنادر) ظرفيت( پتانسيل بار نخستين براي
 و جنوب مرزي مبادي و بنادر فاصل حد در را ايران آهن راه

 هشت بار تقاضاي به ترانزيتي خدمات ارائه براي كشور شمال
 خارجي و داخلي تجارت و همچنين قفقاز، و ميانه آسياي كشور
 بيني پيش سازي مدل و 1357- 1372 زماني دوره بررسي با ايران

و با استفاده از متغيرهاي  1385 سال تا سناريويي -رگرسيوني
مدهاي ارزي، مستقل كالن كشور نظير جمعيت، نرخ ارز، درآ

  است. داده قرار مطالعه صادرات نفت، و ... مورد
 Jiang  عوامل بررسي به اي مطالعه ) در2003(و همكاران 
 نقل و حمل مناسب شيوه انتخاب و نقل و حمل تقاضاي بر موثر

 بر تقاضا موثر عوامل چگونگي تحقيق اين اند. در پرداخته
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 ريلي اي، جاده نقل و حمل شيوه انتخاب و كننده حمل هاي هزينه
  مطالعه شده است. تركيبي نقل و حمل يا و

Shen  سازي در پژوهشي، مدل )2006(و همكاران 
 و مطالعه مورد را انگلستان بار تقاضاي بيني پيش و سنجي اقتصاد
 هاي مدل قابليت و توانايي اند و در ادامه به داده قرار بررسي
 و جاده بخش بار تقاضاي مجموع جايي جابه براي سنجي اقتصاد
  اند.  انگلستان پرداخته در ريل

Filh  وBranco )2008( راه بار تقاضاي تخمين پژوهشي در 
مورد بررسي قرار  موردي مطالعه با برزيل را جنوب -شمال آهن
 تخمين براي مدلي پيشنهاد پژوهش اين از اصلي هدف. اند داده

. است شده مطرح كشور جنوب -شمال آهن راه بار تقاضاي
 جذب آهن راه توسط بايد مي كه كااليي مقدار همچنين ارزيابي

صورت گرفته  خطي سازي بهينه هاي جريان شبكه نيز توسط شود
  است. 

) در پژوهشي تحت عنوان 1390كاظمي آسيابر و همكاران (
بررسي آماري عوامل موثر بر ترخيص كانتينر در بنادر ايران، از 
طريق تحقيق ميداني اقدام به بررسي و تعين سهم هر يك از 

اند. بر  هاي مختلف در ترخيص كانتينر در بنادر ايران نموده ارگان
كه سه عامل عملكرد  هاي اين پژوهش مشخص شد اساس يافته

گمرك، سامانه حمل و نقل كشور و صاحبان كاالها بيشترين نقش 
را در تسهيل و تسريع ترخيص كانتينرها از بنادر كشور را دارا 

  هستند. 

  ها آوري داده . متدولوژي تحقيق و جمع3

هدف از اين پژوهش ارائه يك مدلي جهت شناسايي و 
و استخراج توابع تقاضاي بار در ارزيابي پارامترهاي مؤثر بر تقاضا 

اي و ريلي متاثر از حمل و نقل دريايي  شبكه حمل و نقل جاده
كشور با مطالعه موردي بندر امام خميني (ره) است. گام بعدي 

هاي حمل و نقل فوق  تخمين ترافيك باري بيست سال آينده شيوه
) بر اساس توابع تقاضاي برازش شده آنها در بندر امام خميني (ره

بيني  دست آمده از پيش مد نظر است. در پايان، با توجه به نتايج به
ها، راهكارهايي در جهت برون  هاي باري هر يك از شيوه ترافيك

رفت از مسايل و مشكالت ترافيكي اين بندر و لزوم نگرش و 
توجه بيش از پيش به استفاده از ناوگان ريلي در اين بندر و ساير 

  است.  بنادر كشور ارائه شده

در همين راستا، ابتدا با توجه به مطالعات مشابه صورت 
پذيرفته، اقدام به شناسايي و تعربف متغيرهاي توضيحي تاثيرگذار 

هاي حمل و نقل جاده اي و ريلي شده كه  بر توابع تقاضاي بخش
نمايش داده شده  2و  1در توابع تقاضاي استخراج شده شماره 

 از يك هر كشش تر دقيق گيري اندازه جهت اند. در ادامه به
لگاريتمي درآمده و در توابع تقاضاي  صورت به معادالت متغيرها،
اند. الزم به ذكر است كه جهت  نمايش داده شده 4و  3شماره 

توان با مراجعه  بررسي صحت متغيرهاي مستقل انتخاب شده مي
افزار  در محيط نرم viewاز زير منوي  coefficient testبه بخش 
Eviews و  1هاي متغيرهاي اضافي و سپس با استفاده از آزمون

، صحت متغيرهاي توضيحي تعريف 2هاي حذف شده آزمون متغير
اند.  شده و معادله را بررسي، كه تمامي اين مراحل نيز انجام شده

هاي مربوط به هر يك از متغيرها، از  در بخش وارد كردن داده
آوري شده هر يك از  جمعهاي  كه بازه زماني سري داده آنجايي

 1390تا  1375صورت ساالنه و از بازه زماني  متغيرهاي مطالعه به
هستند. لذا هنگام انتخاب دوره زماني داده ها و به جهت وارد 

يا همان ساالنه  Annualكردن آنها در محيط نرم افزار، گزينه 
انتخاب شده است. پس از مشخص شدن كليه متغيرهاي 

ز جهت برازش هر يك از توابع تقاضا، اقدام به توضيحي مورد نيا
بررسي ايستايي و در صورت نياز نرماليزه كردن هر يك از 

هاي آنها شده كه نتايج  متغيرهاي مورد نظر بر اساس سري داده
اند. پس از طي  آورده شده 3و  2مربوط به اين امر نيز در جداول 

ز بخش ا Equationكردن تمام مراحل فوق الذكر از قسمت 
Object  و  3جهت برازش توابع تقاضا استخراج شده در معادالت

عنوان متغير وابسته  اي به اقدام به تعريف متغير حمل و نقل جاده 4
عنوان متغيرهاي توضيحي شده  و ساير متغيرهاي نرمال شده آن به

است. همين امر نيز در خصوص متغير وابسته حمل و نقل ريلي 
در ادامه با توجه به نوع توابع تقاضاي نيز انجام شده است. 
اي در تابع  كه متغير حمل و نقل جاده تعريف شده (از آنجايي

عنوان متغير وابسته نمايش داده شده است، در  به 3تقاضاي شماره 
كه مربوط به حمل و نقل ريلي  4كه در تابع تقاضاي شماره  حالي

هر شده است و عنوان متغير مستقل در تابع تقاضاي آن ظا است به
جهت  3اي زمان دو مرحله ي معادالت هم برعكس) از مدل سامانه
دست آوردن ضرايب هر يك از متغيرهاي  برازش اين توابع و به

——— 
1 Redundant variable test 
2 Omitted variable test 
3 Two-Stage Least Squares (2SLS) 
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مستقل يا در واقع همان مقادير كشش هر يك از متغيرها استفاده 
اند.  نشان داده شده 5و  4ترتيب در جداول  شده كه اين امر به
ميان  1است كه به جهت امكان وجود پسماندهمچنين قابل ذكر 

اي و ريلي و انجام آزمون نوفه سفيد  متغيرهاي حمل و نقل جاده
آوري شده، از سري  هاي جمع بودن با توجه به ماهيت داده

اي و ريلي  هاي پنج سال اخير متغيرهاي حمل و نقل جاده داده
آورده  6استفاده شده كه نتايج حاصل از اين آزمون نيز در جدول 

بر اساس نمودارهاي  - شده است. در ادامه نيز از الگوهاي آريما 
استفاده و محاسبه كه  –خود همبستگي و خود همبستگي جزئي 

اند. در گام بعدي با توجه به  نشان داده شده 2و  1هاي  در شكل
 مربوط به تقاضاي ARIMA الگوي بيني پيش به مربوط دقت نتايج

، از اين 7ريلي آورده شده در جدول  و اي جاده هاي بخش بار تناژ
بيني سري تناژ ترافيك باري بيست ساله هر يك  الگو جهت پيش

 Forecastهاي حمل و نقل از طريق انتخاب گزينه  از بخش
استفاده گرديد كه نتايج حاصل از آن و خروجي نرم افزار در 

  نشان داده شده است.  8جدول 
تقاضاي بار در تصادي مربوط به بعد از مروري بر ادبيات اق

اي و ريلي و اضافه و حذف كردن  هاي حمل و نقل جاده بخش
هاي فوق الذكر، در نهايت  تعدادي از متغيرها با استفاده از آزمون
اي براي پژوهش حاضر  فرم عمومي معادالت رگرسيوني پايه

  صورت زير برازش شده است: به
)1(  

KTBG=f (TBDGHN, TBDN, KTBR, TK, TW, INF, EXCH, 

POP) 

)2(  
KTBR=f (TBDGHN, TBDN, KTBG, TK, TW, INF, EXCH, 

POP) 

متغيرهاي وابسته و توضيحي استخراج شده در توابع تقاضاي 
  ترتيب عبارتند از: استخراج شده فوق به

 بار تناژ كل بيانگر )KTBG( وابسته متغير اول، تقاضاي تابع در
 متغيرهاي ساير و است (ره)خميني  امام بندر اي جاده بخش
نفتي بندر  غير دريايي بار تناژ بيانگر ترتيب به مدل مستقل

)TBDGHN(، بندر نفتي دريايي بار تناژ )TBDN(، بار تناژ كل 
بندر  به خروجي و ورودي هاي كاميون تعدا ،)KTBR( بندر ريلي

)TK( ، بندر به خروجي و ورودي هاي واگن تعداد )TW(، نرخ 

——— 
1 Residual 

 بخش هاي قيمت شاخص جاي به كه )INF( كشور داخلي تورم
 بيانگر كه )EXCH( ارز نرخ است، شده برده كار به نقل و حمل
 متغير نهايت در و باشد مي خارجي پول به ملي پول ارزش نسبت

 در تفاوت دوم تقاضاي تابع در. است )POP( كشور جمعيت
 در )KTBR( بندر ريلي بخش بار تناژ متغير كل اينجا كه در آنست
 منظور در ادامه به است، كه شده ظاهر وابسته متغير نقش
 صورت به معادالت متغيرها، از يك هر كشش تر دقيق گيري اندازه

شوند، در حقيقت علت اصلي تغيير  مي زده تخمين زير لگاريتمي
فرم توابع از حالت عادي به حالت لگاريتمي توانايي محاسبه 
كشش هر يك از متغيرهاي توضيحي آورده شده بر متغير وابسته 

  خود است. 
)3(  

lKTBG=f (lTBDGHN, lTBDN, lKTBR, lTK, lTW, lINF, 

LEXCH, lPOP) 

)4(  
lKTBR=f (lTBDGHN, lTBDN, lKTBG, lTK, lTW, lINF, 

LEXCH, lPOP) 

 آماري هاي داده در اين پژوهش سري كه است ذكر شايان
 تعداد و اي جاده نقل و حمل بار تناژ متغيرهاي به مربوط
(ره) و از طريق  خميني امام بار بندر اداره پايانه از ها كاميون
افزار اطالعات آماري آنها  ي جامع نرم گيري از سامانه گزارش
 آوري گيري و جمع گزارش "مديريت پايانه سيستم"به موسوم 
 بار تناژ متغيرهاي به آماري مربوط هاي سري داده است. گرديده
كل  اداره از نيز شده استفاده هاي واگن تعداد و ريلي نقل و حمل
خوزستان و مراجعه به اطالعات ثبت شده در اتاق  استان آهن راه

ساليانه آمار عملكرد آنها  هاي و گزارش بازرگاني اين اداره كل
 بارهاي تناژ به مربوط اطالعات و ها داده اند. گرديده آوري جمع
آمار  دفتر به مراجعه با خميني (ره) نيز امام بندر نفتي غير و نفتي

و انفورماتيك اداره امور بندري بندر امام خميني (ره) و همچنين 
عنوان آمار استفاده از نسخه اطالعات منتشره اين سازمان تحت 

توسط دفتر آمار و انفورماتيك  عملكرد دوازده ساله بنادر كشور
 به مربوط آماري اطالعات و ها داده ساير. است شده سازمان، تهيه
 و ارز برابري نرخ كشور، داخلي تورم نرخ همچون متغيرهايي
از طريق استفاده از اينترنت و  و اي كتابخانه صورت به نيز جمعيت

 متعلق به بانك زماني سري هاي داده بانك گاهمراجعه به در
ايران و فايل هاي اكسل اطالعات قرار  اسالمي جمهوري مركزي

  اند.  شده داده شده در آن پايگاه تهيه
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  ها آناليز و تفسير داده .4

 تقاضاي توابع اساس بر الذكر فوق اهداف به يابي دست براي
 و اي جاده نقل و حمل هاي بخش از يك هر براي شده استخراج

 ريشه آزمون انجام از پس Eviews افزار نرم از استفاده با و ريلي
هاي صورت  آزمون ساير و اضافي متغيرهاي آزمون انجام واحد،

 زمان هم معادالت ي سامانه مدل از استفاده با و پذيرفته در زير
 هاي شيوه از يك هر ساله بيست باري ترافيك اي، مرحله دو

 شده زده تخمين بندر اين به متصل ريلي و اي جاده نقل و حمل
 ضريب آماره 5 و 4 جداول از يك هر در آنكه به توجه است. با

 نزديك آنها واتسون -دوربين آماره و 1 به نزديك آنها همبستگي
 كه در 5 و 4 جداول در F آماره به توجه با لذا است، 2 عدد به

اند، صحت ضرايب  گرفتهمورد بررسي قرار  درصد 5 خطا سطح
دست آمده متغيرهاي توضيحي توابع تقاضاي استخراج شده  به

 تعيين نيز انتها درصد مورد اتكاءهستند. در 95در سطح اطمينان 
 از هر يك متحرك ميانگين جزء مرتبه و توضيح خود جزء وقفه

تقاضا  توابع از يك هر در ريلي و اي جاده نقل و متغيرهاي حمل
 براي تقاضا توابع تخمين اند؛ جهت قرار گرفتهمورد بررسي 

 آريما الگوي شده، بررسي الگوهاي ميان از آتي زماني هاي دوره
 مورد كه بوده بيني پيش قدرت بيشترين و خطا كمترين داراي

 به 7 و 6 جداول در آن از حاصل نتايج و گرديد واقع انتخاب
 جزء وقفه تعيين از پس نهايت در است. شده گذاشته نمايش
 از يك هر تخمين براي متحرك ميانگين مرتبه و توضيح خود

 با آنها تقاضاي توابع ريلي و اي جاده نقل و حمل متغيرهاي
 نرم محيط در اي مرحله دو همزمان معادالت مدل از استفاده
 دو اين از يك هر ساالنه آتي مقادير كه شده پردازش افزار،
 است. با توجه به تعيين سطح شده داده نشان 8 جدول در متغير
 اي نمونه برون الگوي بيني پيش در درصدي 7 حدود خطاي
 كه داشت بيان توان مي 3. 4 بخش در انتخابي آريماي الگوي
 خطاي سطح( بااليي بسيار اعتبار با 8 جدول در تخميني ارقام
هستند. همچنين قابل ذكر است  اطمينان قابل) درصد 7 حدود

 تناژ ميزان كل بيانگر نيز جدول اين دوم و اول ستون جمع كه
 تا بايد مي موجود و گذشته روند ادامه با كه است اي ساليانه بار

 وارد يا و صادر خميني (ره) امام بندر طريق از آينده سال بيست
 هاي سال در مناسب، بيني پيش و تخمين با بتوان نهايت در تا

 تجهيزات هاي بخش در تري دقيق و بهينه ريزي برنامه آتي،

 امام بندر اي كرانه پس نقل و حمل شبكه همچنين و بندري
  خميني (ره) انجام گردد. 

  نتايج آزمون ريشه واحد متغيرهاي توابع تقاضا استخراج شده .1- 4

طور كه در بخش پيش گفته شد پيش از برآورد معادالت  همان
هاي زماني مورد استفاده از  فوق الزم است ابتدا ماهيت سري

هاي مورد  لحاظ ايستايي بررسي شوند. نتايج ايستايي سري
اند. يك متغير سري  استفاده در اين پژوهش در ادامه آورده شده
انس و ضرايب خود زماني هنگامي ايستا است كه ميانگين واري

). 1389همبستگي آن در طول زمان ثابت باقي بمانند (گجراتي، 
هاي زماني (داشتن ريشه واحد) ممكن  در واقع نامانايي سري

 R2و  T،Fهاي آماره  شده و آزمون است منجر به رگرسيون جعلي 
هاي اقتصادي،  اعتبار خود را از دست بدهند. لذا قبل از تحليل

ي روش آزمون  وسيله امانا بودن كليه متغيرهاي مدل بهابتدا مانا يا ن
). با توجه به آزمون 1390ديكي فولر بررسي شده اند (سوري، 

ريشه واحد در سطح، تنها متغيرهاي تعداد كاميون و جمعيت 
ايستا (مانا) و مابقي ناايستا هستند كه نتايج اين آزمون در جدول 

 آورده شده است. 2شماره 

  آزمون ريشه واحد متغيرهاي توابع تقاضاي استخراج شده نتايج :2جدول 

 نتيجه
سطح معني 

 داري

مقدار 
 بحراني

آماره آزمون تعداد 
 وقفه

 روند
عرض از 

 مبدأ
 متغير

I (1) 5% 47/3 - 59/5 - 0 دارد دارد TBDGHN 
I (1) 5% 47/3 - 93/4 - 0 دارد دارد TBDN 
I (1) 5% 47/3 - 37/5 - 0 دارد دارد KTBG 
I (1) 5% 47/3 - 94/6 - 0 دارد دارد KTBR 
I (0) 5% 47/3 - 9/2- 0 دارد دارد TK 
I (1) 5% 47/3 - 83/6 - 0 دارد دارد TW 
I (1) 5% 47/3 - 59/5 - 0 دارد دارد INF 
I (1) 5% 89/3 - 73/2 - 0 دارد دارد EXCH 
I (0) 5%  47/3 -  99/1 -  0  دارد  دارد  POP 

 دست آمده از تحقيق منبع: نتايج به

  

همچنين راه نجات از رگرسيون كاذب آن است كه براي 
هاي ايستا، بايد تفاضل هر متغير را در  دست يافتن به متغير

رگرسيون مورد استفاده قرار داد. براي تعيين مرتبه ايستايي 
متغيرها، از متغيرهايي كه در سطح ايستا نبودند تفاضل گرفته 

شد كه كليه  ). در ادامه مشاهده1389شده است (گجراتي، 
اند، از  گيري ايستا شدهمتغيرهاي ناايستا پس از يك بار تفاضل

و بقيه متغيرها  I (0)ها و جمعيت  اين رو متغيرهاي تعداد كاميون
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I (1)  هستند كه نتايج آزمون ريشه واحد با يك تفاضل در
  اند.  آورده شده 3جدول 

 تقاضاي نتايج آزمون ريشه واحد با يك تفاضل متغيرهاي ناايستا توابع :3جدول 
  شده استخراج

 نتيجه
سطح معني 

 داري

مقدار 
 بحراني

آماره آزمون تعداد 
 وقفه

 روند
عرض از 

 مبدأ
 متغير

I (1) 5% 71/3- 89/3- 0 دارد دارد TBDGHN
I (1) 5% 71/3- 28/4- 0 دارد دارد TBDN
I (1) 5% 71/3- 12/4- 0 دارد دارد KTBG
I (1) 5% 71/3- 86/3- 0 دارد دارد KTBR
I (1) 5% 71/3- 91/3- 0 دارد دارد TW
I (1) 5% 71/3- 8/4- 0 دارد دارد INF
I (1) 5% 71/3- 54/4- 0 دارد دارد EXCH

 دست آمده از تحقيقمنبع: نتايج به

اي و ريلي با  برازش توابع تقاضاي بخش حمل و نقل جاده .2- 4
  2SLSاستفاده از روش 

- در اين بخش با استفاده از معادالت اصلي تقاضاي شماره
كارگيري روش مستقيم معادالت همزمان دو  و به 4و  3 هاي

اي، اقدام به برازش توابع تقاضاي اين دو بخش شده كه  مرحله
 به توجه نشان داده شده است. با 5و  4نتايج آنها در جداول 

 واتسون دوربين و يك به نزديك تعيين ضريب هاي آماره كسب
 توابع كه شود گيري مي جدول، نتيجه دو هر در 2 به نزديك
 خوبي به ريلي و اي جاده نقل و حمل بخش دو هر تقاضاي
 آريما الگوهاي از نيز ادامه در). 1390 سوري،( اند شده اسخراج
 آينده، در بخش دو اين تقاضاي توابع بار تناژ بيني پيش جهت
  است.  شده استفاده

  2SLSاي در روش  تقاضاي حمل و نقل جاده 3شماره نتايج حاصل از برآورد معادله : 4 جدول
Dependent Variable: LKTBG 
Method: Two-Stage Least Squares 
Date: 08/15/12 Time: 01:49  
Sample (adjusted): 1385M03 1390M08 
Included observations: 66 after adjustments 
Instrument list:  LTBDGHN(-1) LTBDN(-1) LKTBRHAT(-1) LTK LTW(-1) 
LINF(-1) LEXCH(-1) LPOP   
Variable Coefficient t-Statistic Prob. 
C 12.34443 5.202934 0.0043 
LTBDGHN 17.45481 7.212181 0.0000 
LTBDN 12.63534 11.02382 0.0000 
LKTBR 4.535223 4.213219 0.0034 
LTK 8.624623 -4.995114 0.0352 
LTW -5.524639 -3.243736 0.0000 
LINF -4.954522 -7.113575 0.0325 
LEXCH 6.532130 2.124438 0.0004 
LPOP 5.231351 5.899021 0.0034 
R-squared 0.969041     Mean dependent var 2486330. 
Adjusted R-squared 0.962924     S.D. dependent var 480605.6 
S.E. of regression 12025.37     Sum squared reside 8.39E+09 
F-statistic 6247.268     Durbin-Watson stat 1.792141 
Prob (F-statistic) 0.000000    

 دست آمده از تحقيقنتايج بهمنبع:

 ، لذادنمذكور شكل لگاريتمي دار توابع معادالت از آنجا كه
 اند تعريف شده صورت لگاريتمي ضرائب متغيرهاي مستقل كه به

نمايند  به آن را بيان مي حساسيت و كشش متغير وابسته
كشش در حقيقت به معناي درصد تغييرات دو  .)1385(درخشان، 

يكديگر است، به عبارت ديگر يك درصد تغيير متغير نسبت به 
نمايد  در يك متغير چند درصد تغيير در متغير ديگر را ايجاد مي

تواند مثبت و يا منفي باشد  كه مقدار عددي اين كشش مي
فوق مشخص گرديد كه  3). لذا بر اساس جدول 1389(گجراتي، 

تي و متغيرهاي توضيحي تناژ بار دريايي نفتي و غير نفتي صادرا
جا شده  وارداتي از طريق بندر امام خميني (ره)، تناژ بار جابه

ها، نرخ برابري ارز و متغير  توسط ناوگان ريلي بندر، تعداد كاميون
جمعيت داراي ضريب كشش مثبت نسبت به متغير كل تناژ بار 

اي و در نتيجه تاثير مثبت در جهت افزايش  حمل و نقل جاده
تقاضاي برازش شده براي اين بخش بوده ترافيك بار بر روي تابع 

هاي ناوگان ريلي  كه متغيرهاي توضيحي تعداد واگن اند؛ در حالي
منفي نسبت به آن  كشش و نرخ تورم داخلي داراي ضريب

تناژ بار  متغير 17,454هستند. براي مثال ضريب كشش مثبت 
است  آنمدت نشان دهنده  در بلند)، TBDGHNدريايي غير نفتي (

عبارتي يك درصد افزايش  يا به درصد افزايش در اين متغير 1كه 
در تناژ بار صادرات/ واردات غير نفتي در اين بندر، افزايش 

اي در اين بندر را  درصدي در تناژ بار حمل و نقل جاده 17,454
  همراه خواهد داشت.  به

  2SLSتقاضاي حمل و نقل ريلي در روش  4نتايج حاصل از برآورد معادله شماره  :5 جدول
Dependent Variable: LKTBR 
Method: Two-Stage Least Squares 
Date: 08/15/12   Time: 01:35  
Sample (adjusted): 1385M02 1390M08 
Included observations: 67 after adjustments 
Instrument list:  LTBDGHN(-1) LTBDN(-1) LKTBGHAT(-1) LTK LTW(-1) 
LINF(-1) LEXCH(-1) LPOP 
Variable Coefficient t-Statistic Prob. 
C 11.34576 4.332697 0.0011 
LTBDGHN 14.23484 9.413790 0.0043 
LTBDN 18.45250 4.414345 0.0021 
LKTBG 8.252421 3.414007 0.0000 
LTK -3.423529 -4.713676 0.0000 
LTW 7.535220 2.427024 0.0000 
LINF -10.96474 -5.690567 0.0461 
LEXCH 4.846322 -3.360609 0.0238 
LPOP 7.745732 3.901235 0.0000 
R-squared 0.956081     Mean dependent var 211088.6 
Adjusted R-squared 0.940136     S.D. dependent var 77768.96 
S.E. of regression 22073.79     Sum squared reside 2.87E+10 
F-statistic 69.67666     Durbin-Watson stat 1.910226 
Prob (F-statistic) 0.000000    

 دست آمده از تحقيقمنبع: نتايج به
 

فوق نيز مشخص گرديد كه متغيرهاي  4بر اساس جدول 
توضيحي تناژ بار دريايي نفتي و غير نفتي صادراتي و وارداتي از 
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جا شده توسط ناوگان  طريق بندر امام خميني (ره)، تناژ بار جابه
ها، نرخ برابري ارز و متغير جمعيت  اي بندر، تعداد واگن جاده

ر حمل و نقل ريلي و در داراي ضريب كشش مثبت نسبت به متغي
نتيجه تاثير مثبت بر روي تابع تقاضاي برازش شده براي اين 

كه متغيرهاي توضيحي تعداد كاميون ها و  بخش بوده اند، در حالي
  كشش منفي نسبت به آن هستند.  نرخ تورم داخلي داراي ضريب

استفاده از الگوهاي آريما جهت تعيين وقفه جزء خود توضيح  .3- 4
  و قدرت الگوي انتخابي

 جزء مرتبه و توضيح خود جزء وقفه تعيين، 1با توجه به شكل 
اي از  آريما مربوط به حمل و نقل جاده الگوي در متحرك ميانگين

طريق رسم نمودار خود همبسته نگار و خود همبستگي جزئي 
صورت  به 1خود همبستگي نمودار كهه است. از آنجا شد انجام

صورت  نيز به 2نمايي كاهش يافته و نمودار خود همبستگي جزئي
يكباره در وقفه اول كاهش يافته و به مقدار صفر نزديك شده ، 
بنابراين اين امر بيانگر اين موضوع است كه متغير حمل و نقل 

ل است، يا به اي داراي الگوي خود رگرسيون مرتبه او جاده
عنوان الگوي اوليه  است كه به ARIMA(1,0,0)عبارتي از نوع 
  انتخاب گرديد.

  
نمودار خود همبسته نگار و خود همبستگي جزئي متغير حمل و نقل  :1شكل 
  اي جاده

 شده، كانديد الگوي ارزيابي براي واما در مرحله بعد 
 الگوهاي بين از. شدند وردآبر نيز باالتر مرتبه با الگوهايي

 و يك وقفه با متحرك ميانگين توضيح خود الگوي شده، وردآبر
 كمترين داراي كه ARIMA(1.0.2)دو  مرتبه از توضيح خود

——— 
1 Auto Correlation Function 
2 Partial Auto Correlation Function 

ز شوارت و آكايك هاي آماره مقدار كمترين و بيني پيش خطاي
 به مربوط الگوي وردآبردر ادامه نيز جهت  د.ش انتخاب است

 عمومي الگوي مجموعه بين ازتقاضاي تناژ بار مجموع ريلي نيز 
 نمودارهاي يعنيگرديد؛  انجام قبل مورد مشابهآريما، 

 سطح در متغير اينهمبستگي جزئي  همبستگي و خود خود
كه اين امر در شكل  شود مشخص اوليه كانديد الگوي تا ترسيم

 نمودار هم اينجا در اينكه به توجه بانشان داده شده است.  2
 نمودارهم  و بوده نزولي روندي دارايهمبستگي  خود
 خود يندآفرلذا  ، شده منقطع اول ههمبستگي جزئي در وقف خود

عنوان كانديد اوليه  به ARIMA(1,0,0) يك درجه از توضيح
از  استفاده بانيز  الگو اين و انتخابتقاضا  متغير رفتار تبيينبراي 

  برآورد شده است.  2SLSروش 

  
همبستگي جزئي متغير حمل و نقل  نمودار خود همبسته نگار و خود :2شكل 
  ريلي

 جمالت بودن سفيد نوفه نظر از انتخابي الگويدر ادامه 
معناداري  عدم استناد به كه گرفت قرار آزمون مورد نيز پسماند
 انتخابي الگوي تصريح درستي، اين خصوصيت كه بيانگر Qآماره 
 برنيز مقايسه الگوهاي برآورد شده  6. جدول شود مي تأييد است
 را آنها بيني پيش قدرت نيز و شوارتز و آكايك معيارهاي اساس
  .دهد مي نشان

 وقفه با متحرك ميانگين توضيح خود گويهمچنين در ادامه ال
 اي نمونه برون و اي نمونه درون بيني پيش براي دو مرتبه و يك

 در آن قدرت ارزيابي به مربوط نتايج كهه است، شد استفاده
  .است شده ارائه 7 جدول

 داراي بيني پيش اين شود ميمشاهده  7از جدول  كه طور همان
 اين اي نمونه برون بيني پيش در كه طوري هب، است قبولي قابل دقت
 باالي دقت به توجه با. است درصد 7 حدود خطا مقدار الگو،

 بيني پيش دردرصد  7با سطح خطاي حدود  انتخابي الگوهاي
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 الگوها اين از ،اي و دريايي تقاضاي تناژ بار مجموع ريلي و جاده
اي از  هاي ريلي و جاده تقاضاي تناژ بار بخش بيني پيش براي

كه نتايج  شد استفاده 1411 تا 1391 هاي سالبخش دريايي طي 
  آمده است.  8بيني در جدول  اين پيش

  اي و ريلي هاي جاده تقاضاي تناژ بار بخشمربوط به ARIMA نتايج الگوي  :6جدول 
 Qآماره   نوع الگو

معيار 
  آكائيك

 - معيار شوارتز
  بيزين

ريشه ميانگين مجذور خطاي 
  (RMSE)پيش بيني 

ARIMA (1,0,0) 32,45  2,89 -  2,79- 2,31 
ARIMA (1,0,1) 33,39  2,62 -  2,54- 1,21 
ARIMA (1,0,2) 32,76  2,47 -  2,31- 1,14 

 دست آمده از تحقيقبهمنبع: نتايج

هاي  تقاضاي تناژ بار بخش ARIMAبيني الگوي  نتايج مربوط به دقت پيش :7جدول 
  اي و ريلي جاده

ميانگين مجذور   معيار ارزيابي خطا
  خطا

ميانگين قدر مطلق 
  خطا

ميانگين درصد قدر 
  مطلق خطا

 5,41 0,76  0,88  اي نمونهدرونبينيپيش
 7,21 1,03  1,17  اي نمونهبرونبينيپيش

 دست آمده از تحقيقمنبع: نتايج به

 اي از بخش دريايي بيني تقاضاي تناژ بار ريلي و جاده مقدار پيش :8جدول 
 سال اي سهم بخش جاده سهم بخش ريلي دريايي

35030403 1302863 33727540 1391 
37332077 1382811 35949266 1395 
40443132 1489680 38953451 1400 
43836100 1604809 42231291 1405 
47536527 1728835 45807692 1410 
48315916 1754767 46561149 1411 

 دست آمده از تحقيقمنبع: نتايج به

  گيري و پيشنهادات . نتيجه5

 عنوان به بنادر صرفاً به پيشين كشور توسعه هاي در برنامه
اين امر  كهاست  شده مي نگريسته بار خروج و ورود جهت محلي

بيانگر يك ديدگاه صرف حمل و نقلي و فارغ از نگرش اقتصادي 
  و كارايي در شبكه زنجيره توزيع بنادر بوده است. اين در حالي

 كشور بنادر از ها، نگرش اصالح با توسعه پنجم برنامه است كه در
) لجستيكي( توزيع و پشتيباني ي زنجيره يك از اي حلقه عنوان به

 جايگاه و نقش به اي شبكه صورت به حقيقت در و شده نامبرده
 پنج برنامه 163 ماده است. همچنين در شده پرداخته كشور بنادر
 نقل و حمل ساله بيست انداز چشم جامع طرح و توسعه ساله

 باالقوه و باالفعل تقاضاي به پاسخگويي هدف كشور نيز از
 ايمني، هاي حوزه در مناسب جايگاه به يابي دست و) انداز چشم(

سخن به ميان آورده  زيست محيط و نقل و حمل اقتصاد، انرژي،
شده است. لذا از آنجايي كه هدف مورد نظر در اين پژوهش نيز 

تخمين و بررسي تقاضاي بالقوه بار موجود در بخش بنادر كشور 
با مطالعه موردي بندر امام خميني (ره) بوده، لذا تالش شده تا با 

ز وضعيت ترافيك باري حال و آينده هر ارائه تصويري روشن ا
اي  كرانه هاي حمل و نقل در شبكه حمل و نقل پس يك از شيوه

اين بندر بتوان گام هايي موثر در جهت برون رفت از مشكالت 
تواند به بهينه  ترافيكي فوق الذكر اين بندر برداشت؛ اين امر مي

اي از  قهعنوان حل كردن كارايي چرخه حمل و نقل در اين بندر به
  زنجيره تامين در شبكه گسترده توزيع كشور كمك شاياني نمايد. 

در اين پژوهش بر اساس تخمين ترافيك بار صورت گرفته و 
شود كه مطابق با روند  بيني مي پيش 8مقادير ارائه شده در جدول 

جايي كاالها  گذشته همچنان بيشترين سهم از ميزان تناژ بار جابه
ا از بندر امام خميني (ره) همچنان به حمل در ورود و خروج آنه

اي كه سهم تقريبي  گونه كند، به اي اختصاص پيدا مي و نقل جاده
% 5% در مقايسه با سهم تنها 95جايي بارها بالغ بر  آن در جابه

  ناوگان حمل و نقل ريلي از جابجايي بارهاي اين بندر است. 
ي شبكه ناوگان توان به فرسودگ از عوامل اصلي اين امر نيز مي

ريلي داخلي بندر امام خميني (ره)، فقدان خطوط ريلي به بسياري 
از مقاصد كشور و يا تك خطه بودن خطوط ريلي در بخش 
اعظمي از مسير منتهي به پايتخت را نام برد، كه همه اين عوامل 

اي و  در نهايت منجر به عدم توان رقابتي اين بخش با بخش جاده
ن كاالها به سمت و سوي استفاده از آن لذا عدم رغبت صاحبا

جهت حمل كاالهاي خود شده و خواهد شد. در حقيقت ميزان 
شود تا بيست سال آينده از طريق  بيني مي تناژ باري كه پيش

جا شود يك سير نزولي را نشان  ناوگان ريلي اين بندر جابه
است كه اين امر كامالً مغاير با اهداف   دهد و اين در حالي مي
يابي به  يست ساله طرح جامع حمل و نقل كشور در جهت دستب

جايي بارهاي كشور است  درصدي ناوگان ريلي در جابه 30سهم 
است كه با توجه به   ). اين مسئله در حالي1387(نو انديشان، 

هاي پيك ترافيك بار و با توجه به روند رو  شرايط كنوني در زمان
در امام خميني (ره) و به رشد صادرات و واردات از طريق بن

تشديد اين شرايط با اضافه شدن مسايل خاص ترافيكي 
هاي اخير، كامالً  هاي ترانزيتي سوخت عراقي در سال كاميون

واضح است كه با ادامه روند موجود اين بندر با مشكالت 
توان به  تري مواجه خواهد شد كه از ميان آنها مي ترافيكي عديده

هاي  ها در درب هاي طوالني كاميون فايجاد ترافيك و تشكيل ص
ها، پائين آمدن  ورود و خروج بندر و همچنين بر روي اسكله

وري پائين و  سطح سرويس مسير آزاد راه منتهي به بندر، بهره
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عقب ماندگي شبكه ناوگان ريلي بندر و در نهايت فقدان يك 
زنجيره لجستيكي مناسب جهت ورود و خروج كاالها به اين بندر 

). 1389وزيع آنها در كشور اشاره داشت (صديقي و همكاران، و ت
گفتني است كه همه اين موارد در نهايت منجر به باالتر رفتن سهم 

هاي حمل و نقل در قيمت نهايي محصوالت صادراتي و  هزينه
وارداتي از طريق اين بندر و در نتيجه ناكارايي زنجيره لجستيك 

). همچنين بر 1391دهي، در بنادر خواهد گرديد (سليماني س
ترتيب مشخص گرديد كه بر اساس  نيز به 4و  3اساس جداول 

، متغير توضيحي تناژ بار 3تابع تقاضاي برازش شده شماره 
داراي  17,45با ضريب كشش  )TBDGHN(دريايي غير نفتي 

بيشترين كشش و تاثير مثبت روي متغير وابسته كل تناژ بار حمل 
كه در تابع تقاضاي  ست. در حاليا(KTBG) اي  و نقل جاده

متغير توضيحي كل تناژ بار دريافتي نفتي  4برازش شده شماره 
)TBDN(  داراي بيشترين كشش و تاثير  18,45با ضريب كشش

مثبت بر روي متغير وابسته كل تناژ بار حمل و نقل ريلي 
)KTBR( است كه در عمل   مي باشد، علت اصلي اين امر نيز آن

هاي نفتي بيش از  نيز سهم ناوگان ريلي بندر در جابجايي محموله
  ساير كاالهاي غير نفتي است به/ از اين بندر است. 

تر مسوولين امر به  لذا پژوهش حاضر ضرورت نگاه جدي
ين جايي بار و همچن ضرورت افزايش سهم ناوگان ريلي در جابه

هاي فيزيكي ناوگان ريلي اين بندر و در  لزوم توسعه زيرساخت
نمايد، كه اين  نتيجه كسب مزاياي حاصل از اين امر را دنبال مي
تواند در جهت  امر علي رغم رفع مشكالت ترافيكي موجود مي

درصدي ناوگان ريلي كشور در  30يابي به سهم  تحقق دست
انداز حمل و نقل  چشم جايي بارها در برنامه بيست ساله جابه

عنوان محور اصلي  كشور و همچنين توسعه ناوگان ريلي كشور به
  ترانزيت موثر واقع شود. 
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