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چكیده
همواره توسعه یکپارچه حمل و نقل عمومی یکی از چالشهای مطرح در کالنشهرهای دنیا بوده ،که پیدا کردن راهکارهایی
جهت افزایش کارایی این بخش از حمل و نقل ،از مهمترین مسائل می باشد .در این پژوهش تابع تقاضای حمل و نقل
عمومی و عوامل موثر بر آن مورد بررسی قرار گرفته است .پارامترهای هزینه سفر ،سهم سرمایه تخصیص داده شده به
توسعه زیرساختهای حمل و نقل عمومی به عنوان شاخصی از سهم حمل و نقل در تولید ناخالص داخلی ) (GDPو اثرات
جمعیتی به عنوان عوامل موثر بر تابع تقاضای حمل و نقل عمومی در نظر گرفته شده است .جهت تخمین تابع تقاضای
حمل و نقل عمومی از الگوی خود توضیح با وقفه گسترده ) (ARDLو از تجزیه و تحلیل رگرسیونی استفاده کرده و از
مدلسازی سیستمهای پویا به منظور بررسی برهم کنش پارامترهای اثرگذار مرتبط با این تابع تقاضا در طول زمان استفاده
شده است .نتایج پژوهش نشان می دهد که با افزایش شاخص هزینه های حمل و نقل عمومی که شامل پارامترهای زمان
سفر ،دسترسی به سیستم حمل و نقل عمومی و هزینه سفر می باشد ،تقاضا برای حمل و نقل عمومی کاهش یافته و
طبق اصل مطلوبیت اقتصادی که بیان کنند ه عقالیی بودن تصمیم گیری مصرف کننده است ،با افزایش شاخص
هزینه های حمل و نقل عمومی و کاهش مطلوبیت استفاده از آن ،مصرف کننده به منظور افزایش مطلوبیت خود از خودرو
شخصی استفاده خواهد کرد و در نهایت موجب افزایش تقاضای حمل و نقل غیر عمومی خواهد شد .همچنین مستقیم
بودن رابطه تقاضای حمل و نقل عمومی با سرمایه گذاری در زیر ساخت های حمل و نقل عمومی و رشد جمعیت شهری،
از دیگر نتایج این پژوهش می باشد.
واژههاي كلیدي :تقاضای حمل و نقل عمومی ،سیستم های حمل و نقل عمومی ،مدلسازی پویا ،GDP ،هزینه های سفر

 -1مقدمه
از زیرساختهای مهم اقتصادی هر کشور ،سیستم حملونقل کامل ،منظم و کارآمدمیباشد .گسترش تجارت و مبادالت در
سطح ملی ،منطقهای و بینالمللی وابستگی بسیاری از فعالیتهای اقتصادی را به سیستم حملونقل افزایش داده است .سهم
مستقیم بخش حمل و نقل ایران در تولید ناخالص داخلی در سالهای  09و  01به ترتیب  6و  7درصد ،همچنین رشد تولید
ناخالص داخلی این بخش در سالهای 09و  01به ترتیب  4/3و  5درصد بوده است؛ که این مهم اهمیت برنامه ریزی برای
بخش حمل ونقل را دوچندان می نماید .در قرن اخیر با توجه به وجود مشکالت زیست محیطی از جمله آلودگی هوا در کالن
شهرهای بزرگ جهان که بیشتر ناشی از سیستم حمل ونقل بوده ،موضوع حمل ونقل عمومی در راستای کاهش آالینده ها و
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مدیریت تقاضای سفر از اهمیت ویژه ای برخودار است .براساس آمارهای آژانس بینالمللی انرژی انتشار دیاکسید کربن به
عنوان مهمترین آالینده با رشد سریعتر از تقاضای انرژی با نرخ متوسط ساالنه 1/8درصد در سه دهه آینده ادامه خواهد یافت؛
که این آلودگی هوا میتواند هزینههای اقتصادی ناشی از خسارتهای زیستمحیطی را به بزرگی  4تا  6درصد درآمد سرانه
کشورهای مختلف برساند .به همین منظور با توجه به اهمیت موضوع ،در این پژوهش به دنبال شبیه سازی اثر متغیرهای
اقتصادی و اجتماعی(از جمله تولید ناخالص داخلی ،جمعیت )،بر تقاضای حمل ونقل عمومی با استفاده از مدل سیستمهای پویا
را مورد بررسی قرار خواهیم داد .چراکه سیستم حمل ونقل عمومی می تواند اثرات زیادی بر کاهش مصرف سوخت و آالیندگی
داشته باشد.
ملک محمدی نوری با در نظر گرفتن خودرو بهعنوان یک کاالی بادوام به برآورد مدلهای گونااگون پرداختاه و بهتارین مادل
برآوردی خود را بهصورت زیر معرفی میکند:
)(1

Dauto=-99218+23.23gnp-191.56pau

که در آن متغیرها به ترتیب عبارتاند از :Dauto:تقاضای خودرو  :gnpتولید ناخالص ملی و  :pauشاخص قیمت خودرو .وی در
ادامه کار خود قیمت کاالهای مکمل خودرو مانند قیمت بنزین و کاالهای جانشین آن مانند حملونقل عمومی را به مدل خاود
اضافه نموده و به این نتیجه میرسد که اضافه کردن قیمت کاالهای مکمل و جانشین نتایج بهتری را به ما نمیدهد.
اسکلند وفیضی اوغلو ( )1007جهت بررسی کارایی سیاستهای بکار گرفتهشده برای کاهش مصرف کاالی مولد آلودگی ،بهطور
همزمان به برآورد تقاضای بنزین و اتومبیل در مکزیک پرداختهاند.
درنهایت با در نظر گرفتن یک مدل با کشش ثابت و همچنین امکان وجود پویایی در رفتار متغیرها ،تقاضای سرمایهگذاری در
اتومبیلهای جدید بهصورت زیر تصریحشده است:

)(2

که در آن  :Iitمتغیر سرمایهگذاری
 :GASPRtقیمت بنزین
 CARPRtشاخص قیمت اتومبیل
 :ωiاثر یک ایالت مشخص
 nو  :kطول وقفه
 :uitجزء خطا  ،که فرض شده در طول زمان و در بین مقاطع (ایاالت مختلف) ناهمبسته باشد.
نتایج تجربی برآورد مدل تقاضا برای سرمایهگذاری در اتومبیلهای جدید را میتوان اینگونه خالصه کرد :کشش قیمتی بنزین
در کوتاهمدت و بلندمدت  9777است .مثبت بودن این کشش به این معنی است که بخشی از خرید یا تقاضا برای اتومبیلهای
جدید به این دلیل است که مصرف بنزین در آنهاکاراتر (کمتر) است .کشش خرید خودروهای جدید نسبت به قیمت خودی
-.58است ،پس کشش درآمدی خودرو مثبت بوده و در کوتاهمدت بیشتر از بلندمدت است.
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 -2مباني نظري تحقیق
براساس تئوری تقاضا ،کاالها به دو گروه کاالهای نهایی که کاالی نهایی به دودسته کاالی مصرفی و سرمایهای تقسیم میشاود
و کاالی مصرفی به سه دسته بیدوام ،نیمه بادوام و بادوام و کاالهای واسطهای تقسیمبندی میشاوند و تقاضاا اصاوالا ناارر باه
کاالهای نهایی است؛ کاالهای نهایی خود به دو گروه کاالهای بادوام و کاالهای بیدوام تقسیم میشوند .براساس تئاوری تقاضاا،
تقاضا برای کاالهای نهایی تابعی از قیمت خود کاال ،قیمت جانشین و مکمل و همچنین درآمد .کاالهاای باادوام از طارف دیگار
دارای خصیصهای هستند که آنها را از کاالهای بیدوام متمایز میسازد .این خصیصه موجودی کاالهای باادوام اسات .بناابراین
چون تقاضا ،یک متغیر جاری است ،1لذا فقط برای یک دوره مالی یک سال تعریف میشاود و همچناین کاالهاای بایدوام نیاز
بیش از یک دوره مالی دوام نمیآورد؛ اما کاالهای بادوام دارای موجودی هستند ،مثالا یخچال بیش از یاک ساال (معماوالا) دوام
می آورد ،لذا چنانچه شخص در یک سال یخچال خریداری کند ،برای چندین سال ممکن است دیگر یخچال نخرد .لذا در تقاضا
برای کاالهای بادوام ،باید عنصر موجودی لحاظ شود .درنتیجه کاالهای بادوام معموالا دارای تقاضایی هستند که تابعی از قیمات
کاال ،قیمت کاالهای مکمل و جانشین ،درآمد و موجودی کاال میباشد .به همین منظاور مادل تقاضاای حمال ونقال عماومی
بصورت کاالهای مصرفی بوده و کاالی سرمایه ای نبوده است .که در قسمت ذیل به مبانی نظری تقاضای حمال ونقال عماومی
می پردازیم.
در این قسمت به مدل تعدیل موجودی 2جهت تقاضاا حمال ونقال عماومی ماورد بررسای قارار مای گیارد .فارض کنیاد کاه
مصرفکنندگان عالقهمند به رسیدن به سطحی از موجودی مطلوب خودرو از نوع سواری هستند که آن را باا * Stنشاان مای-
دهیم .این موجودی مطلوب تابعی است از قیمت نسبی  Ptو درآمد :Yt
()3
بنابراین چون موجودی مطلوب قابلمشاهده نیست ،بهمنظور عملیاتی کردن چنین استدالل میشود که مصرفکننده باا توجاه
به اختالف بین موجودی واقعی و موجودی مطلوب تصمیم به خرید میگیرد:
()4

اما مقدار خرید ساالنه برابر است با تفاوت بین موجودی حمل و نقل عمومی از یک سالبهسال دیگر ،البته با احتساب استهالك.
یعنی اگر  Xtرا مقدار عرضه حمل و نقل عمومی و  δنرخ استهالك بگیریم ،خواهیم داشت:
()5
در سمت چپ معادله ( )5فوق مقدار تقاضا حمل و نقل عمومی در یک سال قرار دارد ،زیرا که تفاوت بین موجودی واقعی ساال
قبل و موجودی فعلی برابر است با مقدار خرید توسط مصرفکننده در سال  tرابطه ( )4مایگویاد کاه مقادار تقاضاای سااالنه
توسط مصرفکننده براساس تفاوت بین موجودی مطلوب  S*tو موجودی واقعی  Stدر همین ساال تعادیل مایشاود λ ،ضاریب
تعدیل و  utیک عامل تصادفی است که نشاندهنده رابطه غیرمقطعی بین طرفین رابطه( )4است .حال چنانچاه رابطاه ()3و()4
را در رابطه ( )5جایگزین کنیم ،خواهیم داشت:
Flow
Stock Adjustment
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()6

که برای سهولت در پیگیری مدل ،آن را بهصورت خالصهشده زیر مینویسیم:
()7
رابطه( )7تابع تقاضا برای حمل و نقل عمومی را نشان میدهد .رابطه ( )7تاابع تقاضاا Pt ،قیمات نسابی (شااخص هزیناه)Yt ،

درآمد St-1 ،موجودی خودرو در سال قبل و  utعامل اخالل است.
براساس تئوری تقاضا انتظار داریم که  β2منفی باشد؛ زیرا قیمت با مقدار تقاضا رابطه منفی دارد β3 .با توجه به نوع کاال مانناد
کاالی پست یا کاالی نرمال میتواند منفی یا مثبت باشد .و باالخره انتظار داریم که β4منفی باشد؛زیرا هرچاه ساطح موجاودی
واقعی دوره قبل بیشتر باشد نیاز به خرید کمتری در سال جاری وجود دارد.

 -1-2مدل سیستم داينامیك
هدف از مدلسازی سیستم داینامیک به دست آوردن درك و دیدگاهی در مورد روابط سیستم است تاا بتاوان خاطمشایهاای
ممکن برای بهبود سیستم را بررسی کرد .به همین دلیل هر مدلی که بخواهد در زمینه مدیریت عرضه و تقاضا به برناماهریازی
بپردازد ،به ضرورت ،عالوه بر نگرش سیستمی و همزمان به منابع و مصارف باید پویا نیز باشد روی همین اصل در پژوهش حاضر
مدلسازی تقاضای حملونقل عمومی کشور بهصورت پویا و با کمک روش دینامیاک سیساتمی ،3ماورد نظرقرارگرفتاه اسات.
روش مدلسازی مورداستفاده در این تحقیق مبتنی بر گروه مدلهای شبیهسازی رفتاری 4است .متدولوژی دینامیک سیساتمی
مبتنی بر تئوری کنترل مدرن 5است که در آن رفتار سیستم بهوسیله معادالت دیفرانسایل و انتگارال شابیهساازی مایگاردد؛
همچین در این متدولوژی از پیش ،هیچ فرض محدودکنندهای در مورد رفتار سیستم در نظر گرفته نمیشاود و بارای تحلیال
سیستمهای پیچیده که در آن عوامل متعددی به یکدیگر تنیده شده اند ،مناسب است .از این مدل برای تحلیال سیاساتگذاری
ها در بخش حمل ونقل مورد استفاده قرار می گیرد.

 -3روش تجزيه وتحلیل دادهها و مدلسازي
این پژوهش از نوع علی -استنباطی است که به کشف وتفسیر روابط بین متغیرها میپردازد .از طرفی دیگر ،پژوهشی
کاربردی است که نتایج آن میتواند به منظور برنامه ریزی در حوزه حمل ونقل عمومی کشور مورد استفاده قرار گیرد .مراحل
انجام این پژوهش به شرح ذیل می باشد:
گام اول :برآورد تابع تولید ناخالص داخلی بخش حمل ونقل با استفاده از مدلهای اقتصاد سنجی
گام دوم :برآورد تابع تقاضای حمل ونقل عمومی با استفاده متغیرهای تولید ناخالص داخلی بخش حمل ونقل  ،متغیرهای
جمعیت شهری و هزینه استفاده از حمل ونقل عمومی
گام سوم :پیاده سازی نتایج حاصل از گامهای اول و دوم در مدل سیستمهای پویا
در گام اول این پژوهش برای برآورد تابع تولید ناخالص داخلی بخش حمل و نقل از معادالت الگوی خود توضیح با وقفه
گسترده ( )ARDLبرای آمار سری زمانی استفاده شده است .از این رو در این پژوهش از تجزیه و تحلیل رگرسیونی با استفاده
 -3روش دینامیک سیستمی ( )System Dynamicsروشی است که توسط فورستر در دهه  69میالدی در دانشگاه  MITبرای تحلیل سیستمهای
پیچیده ( )Complex Systemsتوسعه یافت.
4
- behavioral simulation model
5
-Modern Control Theory
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()8

از روش اقتصاد سنجی و نرم افزار مایکروفیت( )Microfitو ایویوز( )Eviewsبرای برازش و تجزیه وتحلیل دادهها استفاده
شده است .با توجه به اینکه داده ها به صورت سری زمانی است ،برای اجتناب از تخمین رگرسیون کاذب الزم است پایایی
متغیرها را با استفاده از آزمون ریشه واحد دیکی -فولرتعمیم یافته( )ADFبررسی گردد.؛ که برای تعیین تعداد وقفه های بهینه
از معیار شوارز – بیزین( )SBCاستفاده شده است.

 -4معرفي متغیرهاي الگو
در این پژوهش متغیر تقاضای حمل ونقل عمومی ( )Dبه عنوان متغیر وابسته ،متغیر ( )Pشاخص نشان دهنده هزینه اساتفاده
از حمل ونقل عمومی ،متغیر ( )GDPنشانگر شاخصی از سهم حمل و نقل در تولید ناخالص داخلی  ،متغیر ( )POPu6نشاانگر
جمعیت شهری کشور ،متغیر ( ) POPr 7نشانگر جمعیت روستایی کشور ،متغیر( )Kنشانگر انباشت سرمایه ،متغیر ( )Lنشاان
دهنده نیروی کار می باشد.

 -5ساختار مدل
8

برای برآورد الگو ،روش  ARDLمورد استفاده قرار می گیرد .فرم کلی الگوی مدل  ARDLبه صورت زیر است.
()9

در رابطه فوق  Yمتغیر وابسته X ،بردار متغیرهای مستقل درونزا L ،عملگر وقفه Z ،بارداری از متغیرهاای غیرتصاادفی ،مانناد
عرض از مبداء ،متغیرهای مجازی و متغیار روناد P ،تعاداد وقفاه هاای متغیار وابساته و  qتعاداد وقفاه هاای متغیار مساتقل
هستند.تعداد وقفه های بهینه هر کدام از متغیرهای توضایحی توساط معیارهاای آکائیاک ،شاوارز – بیازین ،حناان – کاوئین
مشخص می شود .در روش  ARDLبرای آزمون همجمعی آزمون فرضیه زیر صورت می گیرد .کمیت آماره  tماورد نیااز بارای
انجام آزمون فوق به صورت زیر محاسبه می گردد.
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Population Urban
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8
Auto Regressive Distributed Lag
7
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چنانچه قدرمطلق کمیت محاسبه شده از کمیت بحرانی ارائه شده توسط بنرجی،دوالدو و مستر ( )1002بزرگتار باشاد ،نتیجاه
می گیریم که یک رابطه تعادلی بلند مدت بین متغیرهای الگو وجود دارد .پس از اثبات وجود رابطه همجمعای باین متغیرهاای
الگو ،در مرحله بعد الگوی مناسب برآورد می شود و با استفاده از آن ،ضرایب بلند مدت متغیرها محاسبه می گردد .سپس رابطه
پویایی کوتاه مدت را با استفاده از مدل تصحیح خطا ( )ECMکه نوسانات کوتاه مدت متغیرهاا را باه مقاادیر بلناد مادت آنهاا
ارتباط می دهد ،تخمین زده می شود .برای تنظیم الگوی تصحیح خطا کافی است که جمله های خطای مرباوط باه رگرسایون
همجمعی با یک وقفه زمانی به عنوان یک متغیر توضیحی در کنار تفاضل مرتبه اول دیگر متغیرهای الگو قرار داده شود.
در گام اول تابع تولید ناخالص داخلی بخش حمل ونقل را با استفاده از الگوی  ARDLبرآودر خواهد شاد .کاه در ایان قسامت
مبانی نظری تولید ناخالص داخلی بخش حمل ونقل به شرح ذیل می باشد.
بنابراین با اتکای به مبانی نظری تولید میتوان فرض کرد که تولید کل میتواند توسط یک تابع با دو عامل نیروی کاار ،انباشات
سرمایه ،نمایش داده شود.

)Q=Q(L,K

()11
 :Qتولید ناخالص داخلی

 :Kانباشت سرمایه

 :Lنیروی کار

) GDP = GDP ( L+, K+

()12

لذا با توجه به مبانی نظری فوق معادله الگوی پویای و معادالت کوتاه مدت و بلند مدت به صورت ذیل برآورد شده است.
 -1-5الگوي پوياي تولید كل بخش حمل و نقل
در این قسمت ابتدا به الگوی پویای تولید کل بخش حمل ونقل می پردازیم که این الگوی پویا به شرح ذیل می باشد:
))LOG(GDP) = -1.2389+ 0.1517*LOG(L)+ 0.8197*LOG(K)+ 0.8329*LOG(GDP (-1
)(-4.78
)(7.14
)(16.12
)(23.36

()13

- 0.7596*LOG(K(-1) - 0.1178*D59 + 0.0635*D6061 + 0.0524*D4554
)(-17.58
)(-6.19
)(4.36
)(4.85
D.W = 1.910

,

R2 = 0.999

حال در این قسمت به آزمون بنرجی-دوالدو-مستر جهت ارتباط یک رابطه تعادلی بلند می پردازیم.
()14
با توجه به کمیت بحرانی ارائهشده توسط بنرجی ،دوالدو و مستر یک رابطه تعادلی بلندمدت در سطح اطمینان  05درصد بین
متغیرهای الگوی عرضه کل وجود دارد
.
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 -2-5رابطه تعادلي بلندمدت تولید كل بخش حمل و نقل
نتایج حاصل از آزمون بنرجی نشان دهنده یک رابطه تعادلی بلندمدت با استفاده از رابطه پویا می باشاد .کاه در ذیال باه ایان
رابطه بلند مدت تولید کل اشاره شده است.
* LOG(GDP) = - 7.4167 + 0.9081 * LOG(L) + 0.3602 * LOG(K ) - 0.7057 * D59 + 0.3801
D6061 + 0.3139 * D4554

()15
همانگونه که مشاهده میشود درتابع تولید بلندمدت کلیه ضرایب مربوط به متغیرها از نظرعالمت موافق انتظارند .نتایج حاصل
از آزمون  ADFبرروی جمله پسمان درگرسیون تابع تولید بیانگر عدم وجود ریشه واحد در GDPمیباشد .در نتیجه میتوان
چنین نتیجهگیری کرد که بین متغیرهای تابع تولید بلندمدت یک رابطه هم جمعی برقراراست .بنابراین رگرسیون برآورد شده،
یک رگرسیون کاذب نیست.
 -3-5رابطه تعادلي كوتاه مدت تولید كل بخش حمل و نقل
وجود هم جمعی بین متغیرهای تابع تولید بلندمدت اکنون این امکان را فراهم میآورد تا تابع تولید کوتاهمدت را به کمک
الگوی تصحیح خطا که دربردارنده تفاضل مرتبه اول متغیرهای تابع تولید وخطای تعادل با وقفه () )ELGDP (-1است نمایش
دهیم .نتایج حاصل از برآورد این الگو در زیر ارائه شده است:
D(LOG(GDP)) = 0.3389*D(LOG(L)) + 0.7688*D(LOG(K) - 0.1114*D(D59) +

)(-8.46

)(2.72

)(20.64

)0.0510*D(D6061) + 0.0420*D(D4554) - 0.1892*ECMLGDP (-1

()16

)(-12.06

)(3.21

)(3.58
d.w = 1.552

,

R2 = 0.951

همانطورکه مشاهده میشود تمام ضرایب برآورد شده به لحاظ آماری معنیدارهستند و تمامی عالمتهای مربوط به ضرایب
برآوردشده ازجنبه نظری موافق انتظار میباشند .ضری ب مربوط به جمله تصحیح خطا نیز برابر ( )-97180میباشد و بیانگر
تعدیل  1870درصدی خطای عدم تعادل تولید در هر دوره میباشد که نشاندهندهی سرعت تعدیل بسیار پایین است.
در گام دوم با استفاده از برآورد تولید ناخالص داخلی بخش حمل و نقل به تخمین و مدلسازی تقاضای حمل و نقل عمومی می
پردازیم .به همین منظور ابتدا رابطه پویای الگو را بیان می کنیم و در ادامه به رابطه تعادلی بلند مدت می پردازیم .شایان ذکر
است برای تدقیق مطالعات از جمعیت به شهری و روستایی تفکیک شده است که اثر گذاری بخش شهری در تقاضای حمل
ونقل عمومی اعتبار کافی مدلسازی را داشته باشد.
D= 1008785+.416D (-1) + .031POPu +.04 POPr -.127POPr(-1) +.584 GDP

()17
)(2.7

)(-3.3

)(1.5

7

)(4.1

)(4.6

))4.3

-8194.9P +5499.6P(-1) -162742.5D57-86157.9D80 +62342.9D86

()18

)(2.2

)(-6.07

)(-2.8

)(-7.4

)(5.5

R2=.99

D.W=2.1

متغیرهای  D80 ،D57و  D86بیانگر متغیرهای مجازی استفاده شده در مدلسازی است که به ترتیب مربوط به سالهای ،57
 89و  86بوده که نشاندهنده میزان اختالف برآورد تابع تقاضای پیش بینی شده و واقعی است .با توجه به رابطه پویایی الگو
مشاهده می شود که یک وقفه بهینه متغیر جمعیت روستایی و متغیر شاخص قیمت انتخاب شده است .با توجه به الگوی پویا،
حال رابطه بلند مدت را بدست میآوریم .قبل از بدست آوردن این رابطه تعادلی بلند مدت الزم است که آزمون برنجی-دوالود
و مستر را انجام دهیم.
()10
با توجه به آزمون برنجی – دوالدو و مستر نتیجه می گیریم که یک رابطه تعادلی بلند مدت بین متغیرهای الکو برقرار است.
حال رابطه تعادلی بلند مدت را بدست می آوریم.
D=8751271+.1238POPu-.8715POPr+80117GDP-7.8107P -571210.D27

()29

877.3808-D81.15703+11D1.

وجود همجمعی بین متغیرهای تابع تولید بلند مدت اکنون این امکان را فراهم می آورد تا تابع تولید کوتاه مدت را به کمک
الگوی تصحیح خطا که در بردارنده تفاضل مرتبه اول متغیرهای تابع تولید و خطای تعادل با وقفه() )ECMDC(-1است نمایش
دهیم .نتایج حاصل از برآورد این الگو در زیر ارائه شده است:
– )D(D)=1008785 +.031D(POPu) +.04D(POPr) +.584D(GDP) -8194.9D(P) -162742.5D(D57
)(-6.07

()21

)(-7.4

)(1.5

)(2.7

)(4.1

)(4.3

)86157.9D(D80) +62342.9 D(D86) -.583ECMDC(-1
)(-6.5

)(2.2

)(-2.8

همانطور که مشاهده می شود تمام ضرایب برآورد شده به لحاظ آماری معنی دار هستند و تمامی عالمت های مربوط به ضرایب
برآورد شده از جنبه نظری موافق انتظار می باشند .ضریب مربوط به جمله تصحیح خطا نیز برابر ( )-97583می باشد و بیانگر
تعدیل  5873درصدی خطای عدم تعادل تولید در هر دوره می باشد که نشاندهنده ی سرعت تعدیل بسیار باالست .در گام آخر
با توجه به برآورد تابع تقاض ای حمل ونقل عمومی ،با استفاده سیستم های پویا به چگونگی عملکرد متغیرهای این تابع می
پردازیم  .که در شکل ذیل با استفاده از نرم افزار  Ithinkبه روابط علت و معلولی تابع تقاضای حمل ونقل عمومی می پردازیم.
در شکل( )1به نحوه تخمین تابع تولید ناخالص داخلی بخش حمل ونقل پرداخته شده است .همچنین در شکل( )2این به تابع
تقاضای حمل و نقل عمومی با استفاده از پارامترهای اثرگذار نشان داده شده است .شایان ذکر است هر متغیر در شکلهای ذیل
8

نشان دهنده روابط ریاضی بوده که در بخش برآورد تابع ،مورد محاسبه قرار گرفته .از آنجایی که مدلهای سیستم های پویا
ماهیت داینامیک بودن یک سیستم را نشان می دهد ،در شکل( ،)2به این پویایی بصورت جامع پرداخته شده است؛ که برهم
کنش متغیرها و تحلیل حساسیت در این مدل مشهود می باشد.

شكل  )1مدل سیستم داينامیك تولید ناخالص داخلي بخش حمل و نقل

شكل  )2روابط سیستمي تابع تقاضاي حمل ونقل عمومي وساير متغیرها

همانطور که در شکل ( ) 2مشاهده می شود روابط سیستمی بین پارامترها نشان می دهد که ارتباط نزدیکی بین تقاضای حمل
ونقل عمومی و متغیرهای هزینه استفاده از حمل ونقل عمومی ،جمعیت و تولید ناخالص داخلی بخش حمل ونقل دارد .شایان
ذکر است تولید ناخالص داخلی بخش حمل ونقل ارتباط بسیار نزدیکی با اشتغال ،سرمایه گذاری در بخش حمل ونقل خواهد
داشت .

 -5نتیجه گیري
هدف اصلی این پژوهش ،برآورد تابع تقاضای حمل ونقل عمومی در ایران و بررسی عوامل اثر گذار دراین بخش می باشد .داده
های این پژوهش ،مبنی بر استفاده از داده های سری زمانی است؛ اما از انجا که اغلب متغیرهای سری زمانی نامانا هستند ،این
امکان داشت که با رگرسیون کاذب روبرو شویم .به همین دلیل از آزمون دیکی فولر استفاده شده است.نتایج حاصل از برآورد
تقاضای حمل ونقل عمومی نشان داد که در بلندمدت متغیر  POPuکه همان جمعیت شهری کشور می باشد با تقاضای حمل
ونقل عمومی رابطه مثبت و معنی داری دارد .متغیر  GDPکه نشانگر تولید ناخالص داخلی در بخش حمل ونقل می باشد ،در

0

بلند مدت رابطه مثبت و معنی داری را با تقاضای حمل ونقل عمومی دارد .متغیر Pکه بیانگر شاخص هزینه ای استفاده از
حمل ونقل عمومی رابطه معکوسی را با تقاضای حمل و نقل عمومی در بلند مدت دارد .به همین منظور افزایش در جمعیت
شهری و سرمایه گذاری در بخش حمل ونقل به نوبه خود موجب افزایش تقاضای حمل ونقل عمومی را بدنبال خواهد داشت.
همچنین افزایش در هزینه های حمل و نقل عمومی ابتدا اثرات خود را در تولید ناخلص داخلی بخش حمل ونقل خواهد داشت
که این امر موجب کاهش سرمایه گذاری در بخش حمل ونقل و در نهایت موجب کاهش تقاضای حمل ونقل عمومی خواهد
شد که افزایش تقاضای خودرو سواری را بدنبال خواهد داشت .لذا با توجه به اهمیت توسعه حمل ونقل عمومی پیشنهاد می
گردد برای بسط دادن به این مدل داینامیک از شاخص هزینه نسبی سفر نسبت با در نظری گیری هزینه استفاده از خودرو
سواری ،زیرساخت حمل ونقل عمومی و همچنین عوامل مهمی همانند قیمت سوخت در سایر مطالعات مورد بررسی قرار گیرد.
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