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 چكيده

آن پرداخته شده است. از اين   تقاضاي خودرو عمدتا موضوع چالش برانگيزي در حوزه ادبيات تقاضا است كه تاكنون در ايران كمتر به

ت كمتري براي تحقيق داشته است. در اين مقاله، توابع تقاضاي خودروهاي بين، تقاضاي خودروهاي تجاري موضوعي است كه جذابي

كاميون كاميون سبك و نيز هاي اقتصادسنجي برآورد شده است. اين توابع شامل: تقاضاي اتوبوس، وانت،  تجاري تصريح و توسط روش

لحاظ  آن، به افزون بر شده است.استفاده  يجودل مويتعد  يها هين توابع تقاضا از نظريا يساز جهت مدلباشند.  سنگين و تريلر مي

ها لحاظ  مسافر و حمل بار در مدل يمرتبط با تقاضا يرهايباشد، متغ يمشتق شده م يك تقاضاي يتجار يخودرو يكه تقاضا آن

دو متغير  ،دوره قبلي و موجودي خودروشاخص قيمت ، تقاضابرآورد شده هاي  تمامي مدلدهد كه در  نتايج نشان مي. ه استديگرد

براي متغير تعداد مسافر، متغير جمعيت به عنوان جانشين و اثرگذار شناخته شده است. اين  ،تقاضاي اتوبوس در. اندمهم اثر گذار بوده 

فته عالوه برمتغيرهاي پيش گاالي حمل شده است كه براي تقاضاي خودروهاي باري، ارزش افزوده بخش خدمات و ميزان كدرحالي ا

  رگذار شناخته شده اند.متغيرهاي اثن عنوابه شده 
  

  يجودل مويتعد ،يتجار يخودروتقاضا،  ينيش بيپ :يديكل يهاواژه

 

 مقدمه - 1

را  يرشد قابل توجه يندو دهه گذشته، اقتصاد جها يط    

ز يو ن يرشد تجارت جهانواسطه آن،  تجربه كرده است و به

ر تجارت يناپذ كيء تفكاجزاز ا يكيعنوان  به نقل و حملصنعت 

مهم جهت  يشاخصاند كه  افتهيطور مستمر تداوم  ز بهين يجهان

 ونقل حمل ت صنعتياهم. باشند يم كشورها يتوسعه اقتصاد

در جهان  م حجم تجارت كااليعظ يها تيظرفواسطه وجود  هب

 ين كه نظام اقتصاديا بهن بخش با توجه يرشد ان، ي. بنابرااست

قلمداد توسعه  يهاربنايزاز  يكيان عنو رد بهيگ ياز آن بهره م

 رشد مهم الزامات از يكي ها، رساختيز توسعه شود. يم

 ان،يم نيا درد. رو يم شمار به يعموم رفاه شيافزا و ياقتصاد

 از ،يا جاده نقل و حمل شبكه ژهيو هب و نقل و حمل يها رساختيز

 بر عالوه ،نقل و حمل يربناهايز است، برخوردار يا ژهيو تياهم

 بخش، نيا خود در ياجتماع و ياقتصاد يها شاخص بهبود

 ند،دارز ين اقتصاد يها بخش گريد رونق در يمؤثر نقش

ن بخش يالزم در ا يگذار هيو سرما يعدم رشد كافكه  يا بگونه

ز با مشكل روبرو ساخته يرا ن ياقتصاد يها ر بخشيتواند سا  يم

رو  نياز اد. ينما يريها جلوگ نآشرفت هماهنگ يو از پ

ع يرشد و توسعه و حلقه اتصال صنا يربنايعنوان ز به نقل و حمل

د و مصرف يجاد و حفظ ارتباط بازار توليگر و عامل ايكديبا 

 ،يترابر و ونقل حمل مناسب يبسترهان يهمچن. شود ياد مي

 و تيترانز يها تيقابل از يمند بهره امكان جاديا ضمن

 نقش اعمال جهت يا دهارزن يها تفرص ،يالملل نيب نقل و حمل

 ي(تركان و شهباز ندك يم فراهم يالملل نيب معادالت در فعال

لومتر مربع يك ونيليم 1.6 ش ازيب تران با وسعيكشور ا .)1389

  يا شبكه حمل جادهبا  هك گرفته است يا جاير رتبه هفدهم دند

جهت حمل  يار مناسبيبس بستراز  يلومتريهزار ك 190ش از يب
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 يها تمام روش انيماز نرو؛ ياز ابرخوردار است.  يا و نقل جاده

و  يياي، دريي، هوايلي، ريا (اعم از: جاده نقل و حملگانه  پنج

بخش حمل و نقل  ريز ، سهم ارزش افزودهخطوط لوله)

ش از يها بوده است و همواره ب ربخشير زيش از سايب يا جاده

نقل  و حملمربوط به  نقل و حملدرصد ارزش افزوده بخش  90

عنوان  هب يتجار يخودروهابازار رو،  نيااز . بوده است يا جاده

 نقل و حملدر شبكه  و مسافر ن عنصر انتقال كااليتر ياصل

مطالعه بازار شود.  يبرخوردار م ييت باالياز اهم يا جاده

 ياثرگذار بر تقاضا يرهاين متغييضمن تع يتجار يخودروها

 يتعداد خودرو ينيب شياز آن جهت كه به پن خودروها، يا

تواند  ياز منجر خواهد شد، ميمورد ن يو مسافر يبار يتجار

آن   به يياز بازار و پاسخگوين ييدر جهت شناسا يگام مهم

 ياز به خودروهاينزان يمت يرو با توجه به اهم نياز ا .بردارد

 يتقاضاتوابع ند ك يمتالش  قين تحقياران، يدر ا يتجار

 يها استفاده از روشبا و نموده  حيرا تصر يتجار يخودروها

ن توابع تقاضا شامل چهار يد. ايبرآورد نماها را  آن ياقتصادسنج

وانت،  يحمل مسافر، تقاضا يخودروها يتقاضا يبخش اصل

كه  باشند يم نيون سنگيكام يز تقاضايون سبك و نيكام يتقاضا

ز يت نيدر نها شوند. يم برآورد يل موجوديتعد  هيبا كمك نظر

تا  1390 يسال ها يبرا يتجار يك از خودروهاي هر ياتقاض

   شود. يم ينيب شيپ 1393

اول، دهد:  يمر پاسخ يز يبه سواالت اصل، مدل يطور كل هب   

ون يوانت، اتوبوس و كام يبر بازار خودروها ييها چه مولفه

در  يتجار يخودروها يزان تقاضايمدوم، و ؟ هستندرگذار يتاث

ران با مشخصات كالن ير اينظ يركشو يبرا يآت يها سال

 ؟باشد يمزان يموجود، چه م ياقتصاد

  

مطالعات انجام و خودرو  يتقاضاات يادب- 2

 شده 

قات صورت گرفته در يتوان تحق يم يكل يبند ميك تقسيدر 

 يمبنا مطالعات بر«خودرو را به دو گروه عمده  يحوزه تقاضا

 2»بازار يها داده يمبنا مطالعات بر«و  1»خانوار يها داده

خود به دو  خانوار يها داده يمبنا نمود. مطالعات بر يبند طبقه

و  3»ليات اتومبيخصوص ينيگزيبا شرط جا« يها دسته مدل

 شوند. يم ميتقس 4»ليات اتومبيخصوص ينيگزيبدون شرط جا«

مربوط  يها داده يآور كه جمع يادينه زيو هز يل دشواريدل به

كل خودرو را  يمطالعات، تقاضااز  ياريبه خانوار دارد، در بس

ن يك كشور) برآورد كرده و ايا يك شهر يك منطقه (يدر 

ا يمت خودرو و يهمچون متوسط ق ييرهايكل را به متغ يتقاضا

ر يها تاث ن مدلياند. در اكثر ا متوسط درآمد خانوار مربوط نموده

خودرو  يمت خودرو و درآمد خانوار بر تقاضايق يرهايمتغ

 يگريد يرهاين متغيا  بر  قرار گرفته است. عالوه يابيمورد ارز

 ير اثرگذار بر تقاضايعنوان متغ از مطالعات به يز در برخين

  اند.  خودرو در نظر گرفته شده

دهنده  كه نشان يريعنوان متغ ر نرخ بهره بهيمتغ ،طور مثال به

ها  از مدل يباشد، در تعداد يبه اعتبارات م يسهولت دسترس

كه  يريعنوان متغ ت بهير تراكم جمعيا متغيو  وارد شده است

ز ينباشد،  يل مياز به اتومبيافراد بدون ن ييمعرف سهولت جابجا

بازار  يها داده يمبنا مطالعات برمورد مطالعه قرار گرفته است. 

 يو معادالت تقاضا 5كل يتقاضا يبيبه دو دسته معادالت تقر

 يكه تابع تقاضا ييها شتر مدليب شوند. يم ميتقس 6كل سازگار

شده  يداريخر يها لياند تنها تعداد كل اتومب ن زدهيكل را تخم

تحت تملك خانوار) را در نظر گرفته و  يها ليا تعداد اتومبي(

  اند.  ده گرفتهيل انتخاب شده توسط خانوار را نادينوع اتومب

 يها عمدتا براساس داده يتجار يخودرو يتقاضا يها مدل

ها  مدلن يعمده ااند.  ورد قرار گرفتهسطح بازار مورد برآ

ر اقتصاد شكل گرفته و د يل موجوديه تعديبراساس نظر

از آنجا ن اساس، يبراد. نباش يم يا ژهگاه وييجا يدارانقل   و حمل

ن ياست، لذا در ا يل موجوديه تعدينظر بر يمبتنن مقاله يكه ا

  م داشت.يخواه يل موجوديتعد  مدلبه  يبخش ابتدا نگاه

 يل موجـود يتعـد  يها مدل : 7يل موجوديتعد يها مدل

ـ پو يهـا  لحاظ كردن جنبه يدهنده تالش برا نشان انتخـاب   ياي

آن  يل موجوديمدل تعد يربنايخودرو در سطح بازار هستند. ز

ـ مـدنظر   يدر هر دوره زماناست كه  مطلـوب از   يك موجـود ي

از ورود بـه   يناش يها نهيل هزيهرچند به دل خودرو وجود دارد،

و  يجيتـدر  صـورت  مطلوب تنها به ين موجودياازار خودرو، ب

آن اسـت كـه    يمعنـا  ه بـه ين نظرياابد. ي يزمان تحقق مدر طول 
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 يموجـود ، نـه مبادلـه  يل هزيـ خانوارها ممكن است نتوانند به دل

 يودن موجـ يااگر  يد، حتنر دهييكباره تغيه يخود را  يخودرو

  .(Mannering, 1983) مطلوب باشد يمتفاوت از موجود

 Stone) از زمان مطالعات انجام شده توسط اسـتون و راو 

and Rowe, 1957) ، چـاو (Chow, 1957)  نـرالو و (Nerlove, 

 يا طـور گسـترده   به يل جزئيبر اصل تعد يمبتن يها مدل (1956

انـد.   گرفتـه  يبادوام مورد استفاده قـرار مـ   يكاالها يتقاضا يبرا

بـادوام   ين كاالهـا يمچنـ و ه يگذار هيمطالعات مربوط به سرما

ل يتعــد« يار كلــيخصــوص خــودرو، براســاس فــرض بســ بــه

 يا بـرا يـ و  يـي شكل گرفته كه در آن ها تملـك دارا » يموجود

و سـطح   يموجـود ان يـ اخـتالف م از  د خودرو متـاثر يمثال خر

شتر يبباشد.  يكننده) م (مصرف يمدنظر كارگزار اقتصاد مطلوب

ح مـدل  يش در تصـح خـودرو، تـال   يمطالعات مربوط به تقاضا

 يرات در موجودييكه بتواند تغ يا گونه داشته به يل موجوديتعد

 ,Wykoff) كـوف  يوا .(Wykoff, 1973) ح دهديمطلوب را توض

در  8»ينـة كـاربر  يهز« يريكـارگ  بر به يدر مقاله خود سع(1973

بادوام  يد كاالهايبر خر يكنندگان مبن مات مصرفيتصم يبررس

بادوام دارد. در  يكاالها يتقاضا يبر رو ينة كاربريهز هينظرو 

 ممتاز يدر هر دو مدل كاالها ينه كاربريهز هينظرمقاله مذكور، 

مـدل  ن يهمچنـ  شده است. برآورد  يل موجوديو تعد 9زيا متماي

ن مدل يدر ا ينه كاربريهز هينظربا لحاظ كردن  يل موجوديتعد

ـ  ممتـاز  يو بـا مـدل كاالهـا    ارائه شده است سـه  يامق زيا متمـا ي

ــگرد ــت. ي و  ويــو ل، (Chamberlain, 1974) نيچمبــرلده اس

با  را يبيكل تقر يتوابع تقاضا (lave and Bradley, 1980)يبردل

انـد. انجمـن    ن زدهيگونـاگون تخمـ   يهـا  ليتوجه به سهم اتومب

نـو   يها ليتعداد كل فروش اتومب) 1974( 10سيچ ياقتصادسنج

 يهـا  ن كـالس يب ينيب شين پيانموده است و سپس  ينيب شيرا پ

هـا از كـل    ك از آنيـ زان سـهم هـر   يم يمختلف خودرو بر مبنا

ــده ميتقســ ــت.  ش ــاس ــا كمــك روش1380( يچراغ ــا ) ب  يه

خـودرو و محاسـبه    ين تـابع تقاضـا  يتخم اقدام به ياقتصادسنج

مدت و بلندمدت پرداخته  در كوتاه يمتيو ق يدرآمد يها كشش

و  يسـوار خـودرو   ي) تقاضـا 1383( ين عسـگر ياست. همچن

 يتـابع تقاضـا  ، ياتوبوس را برآورد كرده است. در مدل سـوار 

كه گرفته بادوام درنظر  يك كااليصورت  هرا ب يسوار يخودرو

درآمـد و    ن،يمكمل و جانش يمت كاالهايق مت كاال، ياز ق يتابع

 يزمـان  دوره يها دادهبر اساس مدل ن ياباشد.  يكاال م يموجود

ـ يكه كشش قبرآورد شده است  1375-1338  يتقاضـا بـرا   يمت

 50/3برابـر   يو كشـش درآمـد   -47/2برابر بـا   يخودرو سوار

 يمـت نسـب  ياز قرا متـاثر از  ، تقاضـا   باشد. در مدل اتوبـوس  يم

در نظـر  دوره گذشـته   اتوبـوس  يدرآمد و موجود  حمل و نقل،

 يك كاالي شان، اتوبوس يا يها افتهياست. بر اساس  شده گرفته

ـ ي  نرمال است، شـتر  يآن ب يش درآمـد تقاضـا بـرا   يبـا افـزا   يعن

ـ پو يكـرد يرواز ) 1385و همكاران ( يناظمشود.  يم ا جهـت  ي

انـد.   اسـتفاده كـرده  ت خودرو يدست آوردن نرخ مطلوب مالك هب

ـ از رفتار تقاضا ها در مطالعه خود  آن ـ ا نـرخ مالك ي  ت خـودرو ي

گـر،  يد يقـ يانـد. در تحق  اسـتفاده كـرده   يدر بازار جهان يسوار

 يمنظور شناخت طرف تقاضـا  به )1385مند ( يو قاسم يدداوو

انواع خودرو را از  يو درآمد يمتيق يها صنعت خودرو، كشش

ـ باً ايتقر يستم تقاضايق سيطر  (AIDS)آل دهي
بـرآورد و   مـورد  11

) 1386( ز پـورقنبرزاد ين يگريدر مطالعه داند.  محاسبه قرار داده

تابع تقاضـا   يده براشناخته ش يرهايعالوه بر در نظر گرفتن متغ

معـرف   يهـا  كه جزء شـاخص  ييرهاي)، متغ.مت و ..ي(درآمد، ق

باشند (همانند واردات خودرو، شاخص شكاف  يشدن م يجهان

ز در نظر گرفته اسـت.  ي...) را ن ، نسبت باز بودن اقتصاد ويمتيق

نقل بار، فقـدان   و ات حملياز مشكالت عمده در توسعه ادب يكي

كه توسـعه   باشد يمنقل و انتقال كاال  يگونگاز چ يكاف يها داده

 تقاضـا را دشـوار كـرده اسـت.     يهـا  و كـاربرد همزمـان مـدل   

ــد ــرج لواهباعب  ,Abdelwaheb and Sargious)  وسيو س

ـ يا زميـ  يلـ يجهت انتخاب حمل و نقل ر يمدل(1992 ز يـ و ن ين

سـتم حمـل و   يك سيـ ك را در ياز جهت هر ياندازه بار مورد ن

 يحمل بار را در حالت ين مدل، تقاضاي. ااند هل بار توسعه دادقن

هـا و   طور همزمان، انتخاب حالـت  توسعه داده است كه بتواند به

ن كـار بـا اسـتفاده از    يا ياندازه بار جابجا شده را مدل كند. برا

نه كـاال  ي، اندازه بهيون خطيو دو معادله رگرس ينريك مدل باي

نشان ج ينتاشود.  يه مون محاسبيز كاميبا قطار و ن ييجابجا يبرا

ـ ينقـل زم  و ن حملياز ب يكيان انتخاب يدهد كه رابطه م يم و  ين

ق ي. در تحقوابسته است يگرينه، به ديز اندازه بار بهيو ن يليا ري

 McFadden, Winston  and) و همكـاران  ، مـك فـادن  يگـر يد
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Boersch-Supan, 1985)  بـار را   يانـدازه اقتصـاد   يمدل تقاضـا

  . ون توسعه دادنديل بار توسط قطار و كامنق و حمل يبرا

  

  چارچوب مدل و برآوردها- 3

از  يتـابع  يينهـا  يكاالهـا  يتقاضا بـرا   تقاضا، يبر اساس تئور

ن و مكمـل  يجانشـ  يمـت كاالهـا  يدرآمـد، ق   مت خود كـاال، يق

كاال هسـتند    »يموجود«صه يخص يبادوام دارا يباشد. كاالها يم

ساالنه  يدهايسازد. خر يز ميم متمادوا يب يها را از كاالها كه آن

از  يبخشـ  تنهـا  خاصخودرو بطور   طور عام، بادوام به يكاالها

منظور  ساالنه به يدهايكند. خر يمطلوب را ارضا م يكل موجود

لوب مط يدوره قبل و كل موجود يموجود ميانپركردن فاصله 

در سـه بخـش    يتجـار  يخودرو يتقاضا برارد. يگ يصورت م

 يسـاز  م است. جهـت مـدل  يون قابل تقسيت و كاماتوبوس، وان

اسـتفاده   يل موجـود يتعد  يها هيتوان از نظر ين توابع تقاضا ميا

به  يت عملكردياز نظر ماه يتجار يخودرو ينمود. تقاضا برا

از  ياتوبوس كه ناشـ  يتقاضا برا يكيشوند.  يم ميدو دسته تقس

ون يكـام وانـت و   يتقاضا برا يگريمسافر است، و د ييجا جابه

شروع با نوشتن رابطه  يشود. برا يم يكه از حمل و نقل بار ناش

نـرخ   δم (يينمـا  ير آغـاز مـ  يـ صورت ز به 12انيجر -يموجود

  شود):  يدرنظر گرفته م يسطح موجودSاستهالك و

             11 )( −− +−= tttt SSSd δ  )1    (                     

)( د ناخالصيخر td    ش در يبرابر اسـت بـا خـالص افـزا

ـ . فـرض بـر ا  يكيزيعالوه استهالك ف به يموجود ن اسـت كـه   ي

بـوده و تقاضـا    يگذار هيعمل سرما كي، يتجار يد خورويخر

فـرض   يل موجـود ياسـت. در مـدل تعـد    يگذار هيسرما يبرا

مطلوب  يك موجوديشود  يم
tS
ك دوره يـ وجـود دارد و در   ~

 يبرابر نسبت ثـابت  يخالص واقع يگذار هيمشخص، سرما يزمان

 يرساندن سطح موجود ياز برايخالص مورد ن يگذار هياز سرما

ـ  kهـر مقـدار   ين بـرا يباشد. بنابرا يزان مطلوب آن ميبه م ن يب

   :ك، رابطهيصفر و 

)2 ()
~
()( 11 −− −=− tttt SSkSS                          

م ي) خواه2) و (1ن با توجه به روابط (يباشد. بنابرا يبرقرار م

  داشت:

)3          (                    
11 )

~
( −− +−= tttt SSSkd δ    

مطلوب  يعموماً موجود
tS
از درآمـد   يصـورت تـابع   به ~

گـر در نظـر   يمـرتبط د  يرهايمتغ يها و برخ متيقابل تصرف، ق

تواننـد   يمـ  يتجـار  يخـورو  يرها بـرا ين متغيشود. ا يگرفته م

مـت حمـل   يمت) خودرو، شـاخص ق يمت (شاخص قيشامل: ق

 يخـودرو  ي(برا عتباراتزان ايالت، ميا بار)، نرخ تسهيمسافر (

  م: يدار يعنيو ... باشد.  ن)يسنگ يتجار

ntCRrPTPYfS tttt

d

tt ,,2,1),,,,,(
~

LL ==  )4    (

 كه در آن: 

d
tY= درآمد قابل تصرف  

tP= يتجار يمت) خورويمت(شاخص قيق  

tPT= مت حمل و نقل مسافر(بار)يشاخص ق  

tr= التينرخ تسه  

tCR=

 
 يتجار يد خورويخر يبرا يياعتبارات اعطا

 tv= ر ارزش ي(استفاده از متغ يتجار يزان حجم كااليم

حجم  يبجا يا نرخ رشد اقتصاديافزوده بخش حمل ونقل و 

  )يتجار يكاال

عنوان مثال، اگر  به
tS
در  يك تابع خطي) را 4در معادله ( ~

  م: يم، داريرينظر بگ

)5(    

CRrPTPYS ttt

d

tt 654321

~
ββββββ +++++=       

ل ي) و استفاده از تبد3( ) در معادله5( دن معادلهكه با قرار دا

  د.  يآ يدست م به ريصورت ز به ييك، مدل نهايكو

                                                           
1 Disaggregated data 

2 Aggregated data 

3 Automotive Characteristic Substitution Models 

4
 
Automotive Characteristic Non-Substitution Models

 
5 Approximate Demand Equations 

6 Consistent Demand Equations 

7 Stock Adjustment Models 
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8 User Cost 

9 Differentiable Goods 

10 Chase Econometrics Associates 

                                                                                     
11 Almost Ideal Demand System 

12
 
Stock-Flow relations 

1654321 )( −−++++++= tttt

d

tt SkCRrPTPYd δββββββ  )6     (                                                

بادوام قرار  يف كاالهايدر رد يتجار يهااگر چه خودرو

كننـدگان   اصوال توسـط مصـرف  كه  نيرند، اما با توجه به ايگ يم

)، لذا تقاضـا  يسوار يشوند (برخالف خودروها ينم يداريخر

باشـد. لـذا،    ياز نوع تقاضا مشتق شده م يتجار يخودرو يبرا

  يجـا  بـه  يتجار يشود كه در تابع خودرو يباعث م يژگين ويا

و حجم  يمسافربر يخودروها يت براير جمعير درآمد، متغيمتغ

ر مستقل ظاهر گردد. يعنوان متغ به يباربر يخودروها يكاال برا

مت حمل ونقـل (مسـافر و   يمت خودرو، شاخص قيافزون بر ق

داشته باشند. بـا   يا ن كنندهييتوانند نقش تع ين توابع ميبار) در ا

مسـافر و حمـل بـار)،     يبازار (تقاضا يش تقاضايا افزايكاهش 

ـ )، كـاهش  يتجـار  يخـودرو  يمشتق شده (تقاضـا  يتقاضا ا ي

 يتجـار  يخودرو يگر تقاضا برايان ديكند. به ب يدا ميش پياافز

كه حمل بـار و   ييباشد و از آنجا ياز حمل بار و مسافر م يناش

جه گرفـت تقاضـا   يتوان نت يباشد م يمت آن مياز ق يمسافر تابع

مـت مسـافر و حمـل بـار     ياز ق يتـابع  يتجـار  يخـودرو  يبرا

  باشد.  يم

  

 بوساتو يمدل برآورد تابع تقاضا 3- 1

ــدل (  ــرآورد م ــرا6ب ــوس ن ي) ب ــد دادهياتوب ــا ازمن  يه

. بـر  دباشـ  يو ... مـ  يمـت، موجـود  يق يرهاياز متغ يزمان يسر

زان يد موجود و واردات، مياطالعات تول آمار در دسترس اساس

 يه اتوبوس بـرا ياول يد انواع اتوبوس در هر سال و موجوديتول

بـه   يابيدسـت منظور  موجود است. به 1347قبل از سال  يهاسال

 1347ه قبل از سال ياول ياتوبوس در هر سال موجود يموجود

د تـا بـه   يـ د هر سال بـه آن اضـافه گرد  يتولشده، در نظر گرفته 

 ين عمل برايم. ايان سال مورد نظر برسياتوبوس در پا يموجود

وسـت،  يپ 1انجام گرفـت. جـدول    1388تا  1347 يها كل سال

  دهد. يوس را نشان ماتوب يمت و موجوديد، قيزان توليم

) را در نظـر  6اتوبـوس، معادلـه (   يبرآورد تابع تقاضـا  يبرا

ر باز يصورت ز ن گروه خودرو بهياطالعات ا يرا برا گرفته و آن

  م:يينما يم يسينو

   )7  (  

tttttt uSBYPOPPBQB +++++= −143321 βββββ                  
  كه در آن: 

tQB=   د شده در زمانيتعداد دستگاه اتوبوس تولt  

tPB=   در زمان1383=100مت اتوبوس(يشاخص ق (t  

tPOP= ت كل كشور به نفر يجمع  

1−= tSB  1(اتوبوس در سال يموجود( −t بر حسب دستگاه  

ـ ) 7معادله (   از تـابع تقاضـا را نشـان     يح خطـ يك تصـر ي

از توابـع   يگـر يح ديتوان تصريم يدهند. در مباحث كاربرديم

ـ  تقاضا را به در نظـر   يتميا تمـام لگـار  يـ  يتميم لگـار يصورت ن

  باشد. ير ميصورت ز گرفت كه به

)8   (

ttttt uSBPOPPBQB ++++= −14321)ln( ββββ       
  )9(  

ttttt uSBPOPPBQAE ++++= −14321 lnlnln)ln( ββββ      
            

دهد، يرا نشان م يخط-تميح لگاريك تصري) 8معادله (   

) با 7(  است. تفاوت مدل يتمي) تمام لگار9كه معادله ( يحال در

باشد. در معادله يها م ب و كششي) در ضرا9) و (8( يها مدل

ها در بازه  كه كشش يرها ثابت بوده در حاليب متغي) ضرا7(

)، معادله 7معادله (مورد برآورد متفاوت هستند. برخالف  يزمان

ها) همان  بيب (شيآن ضرادردهد كه يرا نشان م ي) حالت9(

 يبرا ر مستقل هستند.ير وابسته نسبت به متغيمتغ يهاكشش

) 9) تا (7( يهامدل يتبع يها ه فرمياتوبوس كل يبرآورد تقاضا
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ن يان ايربط مورد برازش قرار گرفت. از ميمستقل ز يرهايبا متغ

 حاصل از برآوردج يبود كه نتا يمدل خط، برازشن يها، بهتر مدل

در  1388تا  1376دوره  يبرا يبا روش حداقل مربعات معمول

  آمده است.  1جدول 

  

  اتوبوس يبرآورد مدل تقاضا  .1جدول 

بيضرا tآماره ريح متغيتوض  رهايمتغ   

014/9-  26/62998- ب ثابتيضر   C 

091/5-  466/14- )1383=100مت اتوبوس (يشاخص ق   PB 

166/9  00132/0 ت كشور (نفر)يجمع   POP 

767/7-  3413/0- اتوبوس (دوره گذشته) يموجود   SB(-1) 

717/9-  51/1882- ير مجازيمتغ   D76_80_84  

942/0  2R  966/0  2R  

738/1  DW  99/39  statisticF−  

يگادفر -گان يپ –بروش  يانس همسانيآزمون وار يگادفر -بروش  يآزمون خودهمبستگ   

0.410Square(4)ChiProb.

3.968square-R*Obs

=−

=
 

0.483Square(1)ChiProb.

0.491square-R*Obs

=−

=
 

 

 

  

از   ب مدليشود، عالمت ضرايكه مالحظه م گونه همان 

ت مثبت ي، جمعيمت منفيباشد. عالمت قيح ميصح يلحاظ نظر

كه جا  از آن. است يمنفاتوبوس در دوره گذشته  يوجودو م

دچار  1384و 1380، 1376 يها ر وابسته در ساليمتغ يها داده

شود، لذا  يده ميها د در داده يك شكستگيد شده و ير شدييتغ

 76d_80_84 ير مجازيرات در مدل از متغيين تغيلحاظ ا يبرا

و  1380، 1376 يها سال ير مذكور برايد. متغياستفاده گرد

كند.  يار ميت صفر اختيها كم ل سا يو مابق 1ت يكم 1384

دار  يمعن يو از نظر آمار يمنف ير مجازيب برآورد شده متغيضر

 يها آن است كه در سال يب به معنين ضريبودن ا ياست. منف

 يرهايع متغيجمن منتقل شده است.  ييگفته تابع به سمت پا شيپ

ح ير وابسته را توضيدرصد متغ 94اند  توانسته يحيتوض

)(دهند 2R مدل برازش شده بوده  يخوب دهنده ن آماره نشانيكه ا

رد. يزان تقاضا) قرار گير وابسته (ميمتغ ينيب شيپ يتواند مبنايو م

باشد. يم ينيون تخميدار بودن كل رگرس يگر معن انيب Fآماره

دهد كه چنانچه شاخص يمت برآورد شده نشان ميقب يضر

اتوبوس  يزان تقاضايابد، ميش يك واحد (درصد) افزايمت يق

ت يب جمعيافت. ضري(دستگاه) كاهش خواهد  واحد 5/14برابر 

(نفر)،  ك واحديزان يم ت بهيش جمعيگر آن است كه با افزاانيب

  ابد. ي يش مي(دستگاه) افزا واحد 0013/0اتوبوس  يتقاضا برا

ت كشور ينفر به جمع 10000ش هر يگر با افزايعبارت د به   

تاً يابد. نهاي يش ميدستگاه افزا 13اتوبوس حدود  يتقاضا برا

ب يضر
1−tSB يش موجوديكننده آن است كه با افزا انيب 

ن خودرو در يا ي(دستگاه) تقاضا ك واحديزان يم اتوبوس به

جهت  ابد.ييواحد كاهش م 34/0زان يبه م يدوره جار

از  يمدل و عدم وجود مشكالت ناش يص صحت آماريتشخ

 يها ، از آزمونيانس ناهمسانيو وار يخودهمبستگ

-بروش يانس ناهمسانيوار و يگادفر-بروش يخودهمبستگ

-بروش يدر آزمون خودهمبستگ. دياستفاده گرد يگادفر-گانيپ

است كه با  يه صفر عدم وجود خودهمبستگي، فرضيگادفر

ه صفر رد نشده و يفرض ،1 توجه به مقدار آماره آزمون از جدول

انس يوار ياست. برا يم كه مدل فاقد خودهمبستگيريپذيم

 يگادفر-گانيپ-بروش با توجه به مقدار آماره آزمون يناهمسان

 يانس ناهمسانيعدم وجود وار يه صفر مبنيفرض ،1 در جدول

  شود.  يرد نم
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 وانت يابع تقاضامدل برآورد ت 3- 2

وانـت در   يبرازش تـابع تقاضـا   ياز برايمورد ن يهاداده

د (تقاضا) كه يتول ها شاملن دادهيوست آمده است. ايپ 2جدول 

وانـت   يشود، موجـود ير وابسته در مدل ظاهر ميصورت متغ به

 يد هر سال بـه اضـافه موجـود   يتول يكه از حاصل جمع تراكم

مـت  يمده اسـت، و شـاخص ق  دست آ ) به1347ه (سال يدوره پا

افت يدر يمت بانك مركزيق يهاز از اداره شاخصيانواع وانت ن

زان يـ هـا مربـوط بـه م   داده يباشـند. گـروه بعـد    يشده است، م

بعد   به 1375از سال  ين اقالم آماريحمل شده است. ا يكاالها

و در  يآورجمع ياو نقل جاده و حمل يتوسط سازمان راهدار

نـه  يدر زم شـود. يمنتشر م» ياحمل و نقل جاده يسالنامه آمار«

» بارنامـه «و » بـرآورد « يهـا تـوان از داده يحمل ونقـل بـار، مـ   

خودرو وانت  يجا كه برا از آن حمل شده استفاده كرد. يكاالها

 يالتفـاوت كـاال  ن مابـه يتن است، بنـابرا  5/2حجم بار كمتر از 

شـده  ف يعرت ،حمل شده با بارنامه يبا كاال يحمل شده برآورد

و  وستيپ 2جدول ف شده در يتعر يرهايبا توجه به متغاست. 

وانـت پـس از    يتابع تقاضـا  يي)، فرم نها6( معادله يفرم عموم

   .)2(جدول شد با ير ميصورت ز مختلف به يبرآوردها

 
ttttt uLEBVSPPIQP ++++= 3321 ββββ     )10(   

                         

  كه در آن:

tQP=در سالد شده يعداد دستگاه وانت تولتt 

tPPI= در سال) 1383=100دكننده (يمت توليشاخص قt  

tVS=1383مت ثابت يارزش افزوده بخش خدمات به ق 

  tدر سالال) يارد ريلي(م

tLEB=يون تن) بار برآورديلي(م حمل شده يزان كااليم 

  tدر سالبار با بارنامه  يمنها
با روش حداقل  را )10مدل ( ج برآوردينتا 2 جدول

ه يدهد. كل ينشان م 1388تا  1376دوره  يط يمربعات معمول

 يو از نظر آمار بوده ينظرح يعالمت صح يب دارايضرا

درصد  97اند  توانسته يحيتوض يرهايع متغيجمدار هستند.  يمعن

مت برآورد شده نشان يب قيح دهند. ضرير وابسته را توضيمتغ

ك صدم) ي( ك واحديمت وانت يدهد كه چنانچه شاخص قيم

واحد (دستگاه) كاهش  1197وانت  يزان تقاضايابد، ميش يافزا

 ت ارزش افزوده بخش خدمار يش متغيافت. افزايخواهد 

ن يبوده و ا ينيو شهر نش يخدمات يهاتيگر توسعه فعالنشان

ن يدهد. ايش مينقل بار را افزا و سفر وحمل يامر تقاضا برا

 يينها يكاالها ير درآمد در تابع تقاضايهمانند متغ ير نقشيمتغ

) 1376ثابت  يها متيال به قيارد ريليك واحد (ميش يدارد. افزا

 82وانت را حدود  يتقاضا برا در ارزش افزوده بخش خدمات،

بيضر ش خواهد داد.ي(دستگاه) افزا واحد
tLEB كننده آن  انيب

زان يم ش تفاضل حجم برآورد شده از بارنامه بهياست كه با افزا

دستگاه  2/717زان يم وانت به يون تن)، تقاضايلي(م ك واحدي

 يبستگج حاصل از آزمون خودهمينتا افت.يخواهد كاهش 

- گانيپ-بروش يناهمسان انسيو آزمون وار يگادفر-بروش

آن است از  يكجمالت پسماند معادله وانت حا يبر رو يگادفر

انس يو وار يفاقد مشكل خودهمبستگ يمدل برآوردكه 

  است. يناهمسان

  

 ونيانواع كام يمدل برآورد توابع تقاضا 3- 3

دنبال آن   ن قسمت بهيون در ايكه از انواع كام يبند ميتقس

تـاً  يلـر و نها ين و تريون سـنگ يون سبك، كـام يم شامل: كاميهست

  باشـد.   ين مـ يون سـبك و سـنگ  يكـام  يعنـ ين دو يجمع ا حاصل

ون در يانواع كـام  يبرازش توابع تقاضا ياز برايمورد ن يهاداده

د (تقاضـا) و  يها شامل تول ن دادهيوست آمده است. ايپ 3جدول 

ون، يمت انواع كـام يشاخص قن، يون سبك وسنگيكام يموجود

 يمـت عمـده فروشـ   يق حمـل شـده و شـاخص    يزان كاالهايم

 باشند. يه ميط نقليآالت و وسا نيماش

  ون سبكيكام يبرآورد تابع تقاضا -1-3-3

ون يكـام  يبرآورد تابع تقاضا يفرم در نظر گرفته شده برا

) و اطالعات در دسترس 6معادله ( يسبك با توجه به فرم عموم

  باشد. ير ميصورت ز به 5ر جدول مندرج د

)11( 

tttt uLEPTQTLM +++= 321 βββ    
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  كه در آن:

 
tQTLM= د شده در ساليون توليتعداد دستگاه كامt 

tPT= در سال1383=100ون (يمت انواع كاميشاخص ق (t  

tLE= در سال يون تن) برآورديليحمل شده (م يزان كااليمt  

ان كردند يب) ب-1387الف و -1387و همكاران ( يناظم

 يزان كـاال يـ كـه متـاثر از م   آن يجـا  ون سبك بهيكام يكه تقاضا

حمـل شـده بـار     يزان كـاال يشتر از ميباشد، ب LE)(حمل شده

رد. لذا، در يپذ ير ميتاث LEBيعنيبار با بارنامه  ينهام يبرآورد

ـ ) را بـا متغ 11ن قسمت مـدل ( يا ج آن يبـرآورد و نتـا   LEBري

) بـا  11(ج حاصـل از بـرازش مـدل    ينتـا گزارش شـده اسـت.   

تا  1376دوره  يط يبا روش حداقل مربعات معمول LEBريمتغ

از  يب بـرآورد يآمده اسـت. عالمـت ضـرا    3در جدول  1388

ـ باشـد. كل  يح مـ يصـح  يلحاظ نظر  يب از نظـر آمـار  يه ضـرا ي

ـ دار هسـتند. در بـرآورد مـدل مـذكور      يمعن در  يك شكسـتگ ي

ــرآورد اول ــب ــي ــدل ب ــا دوره  1375-81ن دوره يه م  1382-88ب

ـ لحاظ نمودن ا يد. لذا برايمالحظه گرد ـ بع، متغن انتقـال تـا  ي ر ي

دوره دوم  يت صفر و برايدوره اول كم يكه برا 82D يمجاز

اسـاس آمـاره    د. بـر يكند، وارد مدل گرد يار ميك را اختيت يكم

  است. افزون بر ي، مدل فاقد خودهمبستگيگادفر-آزمون بروش

ـ ي، فرضيگادفر-گانيپ -آن، با توجه به آماره بروش  يه صفر مبن

انس يـ رد نشـده و مـدل فاقـد مشـكل وار     يهمسـان  سانيبر وار

  باشد. يم يناهمسان

  

  وانت يبرآورد مدل تقاضا .2 جدول

بيضرا tآماره ريح متغيتوض  رهايمتغ   

729/0  73/20872 ب ثابتيضر   C 

216/2-  871/1196- )1383=100( دكننده يلمت تويشاخص ق   PPI 

114/6  1171/0 بخش خدماتارزش افزوده    VS 

817/1  156/717 بارنامه) يحمل شده (برآورد منها يزان كااليم   LEB 

972/0  2R  979/0  2R  

598/2  DW  63/137  statisticF−  

يگادفر -گان يپ –بروش  يانس همسانيآزمون وار يگادفر -روش ب يآزمون خودهمبستگ   

0.401Square(3)ChiProb.

2.939square-R*Obs

=−

=
 

0.194Square(1)ChiProb.

689.1square-R*Obs

=−

=
 

 

  سبكون يكام يبرآورد مدل تقاضا .3 جدول
بيضرا tآماره ريح متغيتوض  رهايمتغ   

546/5  91/2976 ب ثابتيضر   C 

015/4-  72/70345- هيط نقليآالت و وسا نيماش يون به شاخص عمده فروشيواع كاممت اتيشاخص ق   PT/PV 

572/5  03/248 بارنامه) يحمل شده (برآورد منها يزان كااليم   LEB 

03/0  31/8074 ير مجازيمتغ   D82  

884/0  2R  
911/0  2R  

002/2  DW  11/34  statisticF−  

يگادفر -گان يپ –بروش  يس همسانانيآزمون وار يگادفر -بروش  يآزمون خودهمبستگ   

Obs*R-square 13.175

Prob. Chi Square(8) 0.106

=

− =
 

Obs*R-square 0.2197

Prob.Chi Square(1) 0.6392

=

− =
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  لرين و تريون سنگيكام يبرآورد تابع تقاضا -2-3-3

 لر، معادلهين و تريون سنگيكام يبرآورد تابع تقاضا يبرا

خودرو  نيا اطالعات يرا برا نظر گرفته و آن  را در) 11(

   م:ييمان يم يسير بازنويصورت ز هب 

ttttt uSTHTLBPVQTHT ++++= −13321 ββββ    
)12  (                         

   كه در آن:

tQTHT=

   
د يلر تولين و تريون سنگيتعداد دستگاه كام

 tدر سالشده 

  
tPV=ط يآالت و وسا نيماش يشاخص عمده فروش

  tدر سال) 1383=100ه (ينقل

tLB=

 
در ون تن) بر حسب يلي(م حمل شده يزان كااليم

  tسال

1−= tSTHT

  
 در ساللر ين و تريون سنگيكام يموجود

)( 1−t  
  

تا  1375دوره  يربط برايذ يها داده) با استفاده از 12( مدل

آن  يتميفرم لگار يل، ومورد برازش قرار گرفت 1388

  را ارائه نمود. يج بهتري، نتاريصورت ز به

  

      ttttt uSTHTLBPVQTHT ++++= −13321 lnlnln)ln( ββββ  )13 (        

با روش حداقل مربعات ) 13( ج حاصل از برازش مدلينتا

ه اســت. آمــد 4 در جــدول 1388تــا  1376دوره  يطــ يمعمــول

 يب از لحـاظ نظـر  يشود، عالمت ضرايكه مالحظه م ونهگ همان

دهـد كـه   يمت برآورد شده نشـان مـ  يب قيضر باشد.يح ميصح

ـ ه يـ ط نقليآالت و وسا نيماش يچنانچه شاخص عمده فروش ك ي

ك يش از يلر بين و تريون سنگيكام يابد، تقاضايش يدرصد افزا

گـر  يعبارت د به افت.يدرصد كاهش خواهد  06/2درصد و برابر 

مت با كشش اسـت.  يلر نسبت به قين و تريون سنگيكام يتقاضا

ن يش ايگر آن است كه با افزاانيحمل شده ب يزان كااليب ميضر

لـر  ين و تريون سـنگ يكـام  يك درصد، تقاضا برايزان يم ر بهيمتغ

ار يت بسـ يحساسـ  يافـت كـه حـاك   يش خواهد يدرصد افزا 1/6

حمـل شـده    يزان كااليسبت به من نيون سنگيكام يتقاضا يباال

بيتاً ضريدارد. نها
1−tSTHT ش يكننده آن است كـه بـا افـزا    انيب

ك درصـد،  يـ زان يـ م ن خـودرو در دوره گذشـته بـه   يا يموجود

درصــد كــاهش  87/7لــر برابــر ين و تريون ســنگيكــام يتقاضــا

 ي، مدل فاقـد خودهمبسـتگ  4 ن بر اساس جدوليهمچنابد. ي يم

ـ يفرضبوده و  رد  يانس ناهمسـان يـ عـدم وجـود وار   يه صفر مبن

  شود.  ينم

  لرين و تريون سنگيكام ي: برآورد مدل تقاضا 4جدول 

بيضرا tآماره ريح متغيتوض  رهايمتغ   

767/4  502/86 ب ثابتيضر   C 

567/2  066/2-  LOG (PV) هيط نقليآالت و وسا نيماش يعمده فروششاخص تم يلگار 

192/8  082/6 بارنامه) يحمل شده (برآورد منها يزان كااليتم ميلگار   LOG (LB) 

889/4-  87/7- (دوره گذشته)لر ين و تريون سنگيكام يموجودتم يلگار   LOG (STHT(-1)) 

942/0  2R  
956/0  2R  

308/2  DW  65/71  statisticF−  

يگادفر –گان يپ –بروش  يانس همسانيآزمون وار يگادفر –بروش  يآزمون خودهمبستگ   

Obs*R-square 4.3386

Prob.Chi Square(3) 0.2272

=

− =
 

Obs*R-square 0.341

Prob. Chi Square(1) 0.559

=

− =
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  مدل ينيش بيپ - 2

كه با  است ناشناخته يها تيند برآورد موقعي، فرآينيب شيپ

ته تواند تجارب گذش يم، ندهيآ يدادهايدر مورد رو ييش گويپ

. (Armstrong, 2001) نده بدل سازديحوادث آ ينيب شيرا به پ

ر يرنده متغيم كه در برگيمواجه هست ييه ما با الگوك يمهنگا

برونزا و درونزا بوده كه با هم اثرات متقابل دارند، ما را با 

ها عالوه بر  كند كه با كمك آنيرو مروبه يدستگاه معادالت

- شيا پيگذشته و  يها استيل سيتحلبرآورد پارامترها، به دنبال 

نكته حائز توجه آن است . مينده هستيدرونزا در آ يرهايمتغ ينيب

مستقل در  يرهايمحتاج به اطالع از نحوه حركت متغهمواره كه 

 يا درونزايبرونزا و  يرهايواقع متغ رها درين متغيم. اينده هستيآ

ج از ها از قبل مشخص است و خار ت آنيهستند كه كم يريتاخ

ها در  ت آنياز كم ين هر تجسميد و بنابرانشوين مييمدل تع

ن پژوهش، يتقاضا، همانند ا يك الگويدر  باشد.ينده مجاز ميآ

ت، ي(خودرو)، جمع كاال يبرونزا شامل: موجود يرهايمتغ

   باشند. يها م متيمسافر و حمل كاال و شاخص ق ييجابجا

شده  يحطرا ينيبشيكه مدل جهت اهداف پ يدر صورت

 يبرا يار مهميمع RMS)(نگرگذشته ينيبشيپ يباشد، خطا

نگر، گذشته ينيبشيد. در پيآيحساب م عملكرد مدل به يابيارز

سه يافته) مقاي(تحقق يواقع يهابا داده ينيبشيج حاصل از پينتا

ل مد يكه محاسبه خطاهاRMS)(ينيبشيپ يشوند. خطايم

ن ياست، تأم ينيبشيمورد پ يافق زمان يشده برا يساز هيشب

- يم ينيب شيپ يمدل برا ييجهت سنجش توانا ياريكننده مع

 ينيبشيپ يد در ارتباط با خطايمف يساز هيك آماره شبيباشد. 

باشد كه يل ميتا يب نابرابريرود، ضريكار م نگر بهگذشته

  شود:يف مير تعريصورت ز به
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  شوند:يف مير تعريصورت ز رها بهيكه در آن متغ

s

ty=  ارزش
ty شده  يه سازيشب  

a

ty= افته) ي(تحقق يمقدار واقع
ty  

 
h=

  
  رد.يپذيصورت م يساز هيكه در آن شب يدوره زمان

  

- شيپ ي، خطاUبيد توجه شود كه صورت كسر ضريبا

توان به سه  يل را ميتا يب نابرابريباشد. ضريم RMS)(ينيب

 sUجزء مربوط به تورش،mUاند از:ه كرد كه عبارتيجزء تجز

ن يانس. همچنيجزء مربوط به كووار cUانسيجزء مربوط به وار

  :يعنيك است، ين سه جزء همواره برابر يجمع ا حاصل

                                                   

1=++ csm UUU  

 يدهنده خطاها نشان mUيعنيجزء مربوط به تورش 

 ياريعنوان مع تواند بهينرو ميست؛ از اك و منظم ايستماتيس

ر يمتوسط مقاد يها بردن به وسعت انحرافات ارزشيجهت پ

ن يكار گرفته شود. بنابرا به ير واقعيشده از مقاد يسازهيشب

سمت صفر  تر بوده و به كوچك mUهر چه Uص همانند شاخ

نشان  sUيعنيانس يمربوط به وار ل كند بهتر است. جزءيم

آن  يمعنا بزرگ باشد، به sUمدل است. چنانچه ييدهنده توانا

كه  يداشته، در حال يدينوسانات شد يواقع يهااست كه داده

اند و برعكس. از نوسان داشته يمقدار كم يساز هيشب يها داده

 يسازهيست از مدل شبيبايم sUبودن هنگام بزرگ ن رو بهيا

 cUانسيتاً، جزء مربوط به كووارينها شده صرف نظر كرد.

كه  ييخطاها يعنيمنظم ( ريغ يخطاها يريگجهت اندازه ياريمع

- يمانند) ميم يباق cUو mUپس از در نظر گرفتن دو جزء

كه  يصورت به Uان اجزاءيع مطلوب مي، توزU<0 يباشد. برا

o== sm UU 1 و=cU  باشد، در عمل هر چهsU وmU 

تر باشد،  كيك نزديبه  cUن رويتر بوده و از ا كيبه صفر نزد

ر يازمند مقادين ينگرندهيآ يبرا ،ان شديكه ب گونه همانبهتر است. 

ن رو بسته به يم. از ايهست يمستقل در زمان آت يرهايمتغ يآت

 ينيبشيمستقل، پ يرهايمتغ ير آتيا نبودن مقاديدسترس بودن  در

  شود. ازيم ميروط تقسا مشيمشروط  ريغ ينيبشيبه دو دسته، پ

باشد ما با يدسترس نم مستقل در يرهايمتغ ير آتيآنجا كه مقاد

 يرهايمتغ ير آتيمقاد ينيب شيپ يبرام. يامشروط مواجه ينيبشيپ

اند.  شدها برآورد يمختلف محاسبه و  يوهايدر قالب سنارمستقل 

عنوان  به 1393تا  1390 يها سال ين منظور دوره زمانيا يبرا
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مستقل شامل:  يرهايمد نظر قرار گرفت. متغ ينيبشيوره مورد پد

شده و   حمل يزان كااليت، ميها، جمعمتي، شاخص قيموجود

 يرهايمتغ ينيب شيپ يباشند. برايارزش افزوده بخش خدمات م

ن يانگيو در نظر گرفته شد كه براساس آن، از ميك سناريمستقل 

 ير آتيمحاسبه مقاد ينرخ رشد دو سال آخر دوره برا يهندس

ت با استفاده از نرخ ير جمعيمتغ يد. برايرها استفاده گردين متغيا

در نظر  1385ت يجمع يدست آمده از سرشمار ت بهيرشد جمع

ج حاصل از يد. نتايگرد ينيب شيت پير جمعيگرفته شد و متغ

  آمده است. 5 مذكور در جدول يرهايمتغ ينيب شيپ

  

  1388تا  1387 يها نرخ رشد سال ين هندسيانگيمبر اساس  يتجار يل در توابع خودرومستق يرهايمتغ ينيب شيپ .5 جدول

 سال

 )1383=100مت (يشاخص ق (دستگاه) يموجود

 (نفر)  تيجمع

 ون تن )يليحمل شده (م يكاال
ارزش افزوده بخش 

  خدمات

  76مت ثابت يبه ق

 ال)يارد ريلي(م

  نيون سنگيكام

 لريتر و
 ونيكام وانت اتوبوس اتوبوس

  يفروش عمده 

  و آالت نيماش

 هيط نقليوسا

 بارنامه برآورد

  برآورد

   يمنها

 بارنامه

1390 401739 86252 168.80 135.2 136.2 250.8 76378012 519.9 348.3 171.6 1975357 

1391 403265 87570 171.69 136.9 139.9 257.0 77612092 522.1 356.1 166.0 2095017 

1392 404031 88909 174.63 138.7 143.6 263.3 78866113 524.2 364.0 160.3 2221925 

1393 404414 90268 177.62 140.4 147.5 269.7 80140395 526.4 372.0 154.3 2356520 
  

(اتوبوس،  يتجار يانواع خودرواز   كي هر يزان تقاضايم

دوره  يط ن و كشنده)يگون سنيون سبك، و كاميوانت، كام

آمده است و  6ر آن در جدول يو مقاد ينيش بيپ 1393تا  1390

زان يمنشان داده شده است.  1ز در نمودار ين آن نمودار مرتبط

 يبا استفاده از ورود يتجار يك از انواع خودروي هر يتقاضا

ج ينتاخصوص اتوبوس،  در .بدست آمده استان شده يب يها

، 1 اتوبوس در جدول يتقاضامدل برآورد فوق با استفاده از 

در  اتوبوس يت، موجوديجمع يرهايمتغ ير آتيهمراه مقاد به

به دست  5 مت اتوبوس در جدوليدوره گذشته و شاخص ق

 يج برآورد مدل تقاضاينتادر خصوص وانت، از  آمده است.

مت وانت، يشاخص ق يرهايمتغ ير آتيو مقاد 2وانت در جدول 

با بار  يخدمات و اختالف بار برآوردارزش افزوده بخش 

ون يكام بخش در ك گرفته شده است.مك 5جدول در  يا بارنامه

، 3ون سبك در جدول يكام يج برآورد مدل تقاضاينتا سبك، از

شاخص ون، يمت انواع كاميشاخص ق يرهايمتغ ير آتيمقاد

حمل  يزان كااليم ه ويط نقلئآالت و وسا نيماش يفروش عمده

استفاده شده  5در جدول  با بارنامهبار  يمنها يوردشده بار برآ

ج ينتا ن و كشنده، ازيون سنگيخصوص كام ت، دريدر نهااست. 

، 4ن و كشنده در جدول يون سنگيكام يبرآورد مدل تقاضا

شاخص ون، يمت انواع كاميشاخص ق يرهايمتغ ير آتيمقاد

شده   حمل يزان كااليه، مينقل  طئآالت و وسا نيماش يفروش عمده

استفاده شده  5لر در جدول ين و تريون سنگيمكا يو موجود

اتوبوس مقدار شاخص برابر  ير تقاضايمتغ ينيب شيپ يبرا است.

ن يه شده اير تجزيدست آمده است. محاسبه مقاد به 0695/0

 يريگاز نشانه يناش يزان خطاهايدهد كه ميشاخص نشان م

)(كننده ينيبشير پيتوسط متغ ير واقعين متغيانگيم mU  صفر

انس يزان جزء واريآن م ار مطلوب است. افزون برين بسياست و ا

)0367/0(كوچك است =sUفت رگجه ينتتوان  ين مي. بنابرا

 ،ر وابسته داشتهيمتغ ينيبشيپ يبرا يقدرت خوب يكه مدل دارا

جزء ل مربوط به يتا يدرصد شاخص نابرابر 96ش از يچرا كه ب

رد، يگ يكه اثرات  متقابل را در برم )cU=/96330(انسيكووار

اتوبوس را  ير تقاضايمتغ ينيبشيشكل پ )1(نمودار  .باشديم

 يخالصه شاخص ها، 7و جدول  ينيبشيپ يهمراه دامنه خطا به

  دهد.ينشان ماتوبوس را  ينيش بيپ
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ص برابر مقدار شاخ ،وانت ير تقاضايمتغ ينيب شيپ يبرا

 يريگاز نشانه يناش يزان خطاهايبه دست آمده است. م 0407/0

)(كننده ينيبشير پيتوسط متغ ير واقعين متغيانگيم mU  صفر و

ك به صفر يار كوچك و نزديانس بسيزان جزء واريم

)/(است 005400=sUدرصد شاخص  99ش از يجا كه ب . ازآن

99460( انسيبوط به جزء كووارل مريتا ينابرابر /=cU (  

 يآت يتقاضا ينيب شيدر پ يباشد، پس قدرت مدل برآورديم

ر يمتغ ينيبشيب) شكل پ-1نمودار (باشد.  يار باال ميوانت بس

، 7و جدول  ينيبشيپ يهمراه دامنه خطا وانت را به يتقاضا

قدار م دهد.يوانت را نشان م ينيش بيپ يخالصه شاخص ها

دست  به 1095/0برابر ون سبك يكام يبرال يتا يشاخص نابرابر

توسط  ير واقعين متغيانگياز م يناش يزان خطايآمده است. م

)(كننده ينيبشير پيمتغ mU از جزء  يناش يبرابر صفر و خطا

)0045/0(انس برابريوار =sU درصد  97ش از يباشد. ب يم

ل مربوط به جزء يتا يبرشاخص نابرا

مدل را  يباشد، كه قدرت بااليم cU=9767/0انسيكووار

ج) شكل -1نمودار ( دهد. ير وابسته نشان ميمتغ ينيبشيدر پ

 يهمراه دامنه خطا ون سبك را بهيكام ير تقاضايمتغ ينيبشيپ

ون يكام ينيش بيپ ي، خالصه شاخص ها7و جدول  ينيبشيپ

ون يكام يبرال يتا يمقدار شاخص نابرابر دهد.يم سبك را نشان

 يزان خطايمدست آمده است.  به 1111/0برابر ن و كشنده يسنگ

)(كننده ينيبشير پيتوسط متغ ير واقعين متغيانگياز م يناش mU 

ار يانس بسياز جزء وار يناش يو خطا 00134/0برابر 

)0045/0(كوچك =sU 99ش از يك به صفر است. بيو نزد 

ل مربوط به جزء يتا يدرصد شاخص نابرابر

مدل را  يباشد، كه قدرت بااليم cU=9942/0انسيكووار

د) شكل -1نمودار (دهد.  ير وابسته نشان ميمتغ ينيبشيدر پ

همراه دامنه  ن و كشنده را بهيون سنگيكام ير تقاضايمتغ ينيبشيپ

 ينيش بيپ ي، خالصه شاخص ها7جدول و  ينيبشيپ يخطا

  دهد.ين و كشنده را نشان ميون سنگيكام

  

  يتجار يانواع خودروها ير تقاضايمقاد ينيب شيپ .6جدول 

  (واحد= دستگاه)                                                                                               

  لرين و تريون سنگيكام  سبكون يكام  وانت اتوبوس سال

1389  4341 206204 16820 10359 

1390 5729 213513 15411 9983 

1391 7140 221479 13931 10304 

1392 8575 230103 12445 10794 

1393 10032 239532 10850 11550 

  

  يتجار يانواع خودروها ينيش بيپ ينمودارها يخالصه شاخص ها .7جدول 

  لرين و تريون سنگيكام  ون سبكيكام  وانت اتوبوس سال

 U( 07/0 04/0 109/0 111/0ل  (يتا يب نابرابريضر

 mU( 000/0 000/0 000/0 001/0ن  (يانگيجزء مربوط به تورش در م

 sU( 037/0  005/0 023/0 005/0انس  (يجزء مربوط به وار

 cU( 963/0  995/0 977/0 994/0انس  (يمربوط به كوار جزء
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  لرين و تريون سنگيكام ير تقاضايمقاد ينيب شيپ- د  ون سبكيكام ير تقاضايمقاد ينيب شيپ-ج

 يتجار يانواع خودروها يتقاضا ينيب شيودار پنم  .1نمودار 

  گيريجهينت - 3

ح و يتصر يتجار يخودروها يتوابع تقاضامقاله، ن يدر ا

ن توابع شامل: يد. ايبرآورد گرد ياقتصادسنج يها توسط روش

ن و يون سنگيكامنيز و  سبكون ياتوبوس، وانت، كام يتقاضا

 يها هيز نظرن توابع تقاضا ايا يساز باشند. جهت مدل يلر ميتر

كه   لحاظ آن  آن، به افزون بر د.ياستفاده گرد يل موجوديتعد 

باشد،  يمشتق شده م يك تقاضاي يتجار يخودرو يتقاضا

ها لحاظ  مسافر و حمل بار در مدل يمرتبط با تقاضا يرهايمتغ

ب يبرآورد شده بر اساس عالمت ضرا يها مدل نهايت، درد. يگرد

نش قرار يمورد گز ياقتصادسنج يها و آماره كيتئورمورد اتظار 

از آن است  يج حاكياتوبوس نتا يدر مورد تقاضا گرفت.

دهد. با  يدستگاه كاهش م 3/13ك واحد، تقاضا را يش يافزا

س اتوبو يت كشور تقاضا براينفر به جمع 10000ش هر يافزا

 يك واحد موجوديش يو افزاابد ي يش ميدستگاه افزا 17حدود 

دهد. در مورد وانت، يدستگاه كاهش م 4/0اتوبوس، تقاضا را 

را  آن يتقاضا ،مت وانتيدر شاخص ق يصدم  كيش يافزا

در ارزش  ياليارد ريليك ميش يدستگاه كاهش و افزا1197

ش خواهد داد. يدستگاه افزا 82افزوده بخش خدمات، تقاضا را 

ك يزان يم ش تفاضل حجم برآورد شده از بارنامه بهيبا افزا

ابد. ييدستگاه كاهش م 2/717زان يم وانت به يتقاضاون تن، يليم

 يون، تقاضايمت انواع كاميدر شاخص ق يك صدميش يافزا

دستگاه كاهش و  367ون سبك را بر اساس مدل اول، يكام

دستگاه  162حمل شده، تقاضا را  يون تن كااليليك ميش يافزا

 ياز آن است كه تقاضا يج حاكين نتاي. همچندهد يمش يافزا

ن يمت با كشش بوده و ايلر نسبت به قين و تريون سنگيمكا

حمل شده  يزان كااليم نسبت به ييار بااليت بسيتقاضا حساس

  دارد. 
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 وستيپ

  اتوبوس يمورد استفاده در تابع تقاضا ياقالم آمار .1 جدول

 سال
مت اتوبوس يشاخص ق (دستگاه) يد و موجوديتول

)100=1383( 

تعداد سفر  هزارنفر)( مسافر ييجابجا

 (دستگاه)

  ه اتوبوسيشاخص كرا

)100=1383( 
 ت (نفر)يجمع

 كل اتوبوس يموجود ديتول

1374 1067 41049 20.08    15.26 59187068 

1375 1049 42138 26.61 110804 211699 10613558 20.38 60055488 

1376 994 43132 28.92 111443 218934 11304000 25.37 61025837 

1377 2476 45608 62.89 103205 212419 11491000 31.25 62011684 

1378 3861 49469 75.65 106615 217716 11909000 38.32 63013823 

1379 2468 51937 101.62 112640 224788 12479000 43.80 64031971 

1380 1458 53395 141.75 111229 221044 12682000 53.05 65066570 

1381 3953 57348 81.34 112841 217718 12815000 63.62 66117886 

1382 4731 62079 92.17 115875 224564 13430000 84.06 67186188 

1383 4332 66411 100.00 115051 218536 13798000 100.00 68271752 

1384 2396 68807 112.35 116289 221961 15505000 111.10 69374855 

1385 4119 72926 133.78 117976 223955 16484000 128.32 70495782 

1386 4320  77246 158.10 133305 247610 17453000 151.22 71634820 

1387 3718 80964 157.71 140542 263643 19457000 165.16 72792263 

1388 2711 83675 163.16 141943 266954 20396000 171.04 73968406 

 QB SB PB BP TP TRA FB POP ريمتغ نماد

 رانيمركز آمار ا يبانك مركز يحمل و نقل جاده ا يسالنامه آمار يبانك مركز رتوزارت صنعت، معدن و تجا  ماخذ

 

  وانت يمورد استفاده در تابع تقاضا ياقالم آمار .2جدول 

 سال
مت وانت يشاخص ق (دستگاه) يد و موجوديتول

)100=83( 

مت يارزش افزوده بخش خدمات به ق ون تن )يليحمل شده (م يكاال

 بارنامه يبرآورد منها بارنامه برآورد يموجود ديتول ال)يارد ريلي(م 76ثابت 

1374 7833 538090     90497 

1375 14698 552788  166.1 104.4 61.7 120508 

1376 24167 576955 57.08 191.5 106.7 84.8 152761 

1377 33844 610799 61.48 199.5 110.7 88.8 185237 

1378 38348 149147 72.95 226.4 125.6 100.8 231028 

1379 34200 683347 84.33 247 137.2 109.8 295101 

1380 48237 731584 88.27 268.5 148.9 119.6 353591 

1381 54527 786111 93.01 298 166 132 441723 

1382 67352 853463 97.43 348.1 212.5 135.6 552812 

1383 71444 924907 100.0 388.9 237.7 151.2 721200 

1384 126647 1051554 100.3 406.8 252.1 154.7 886024 

1385 156502 1208056 102.2 437.6 273.6 164 1097052 

1386 168558 1376614 112.7 485 301.2 183.8 1355096 

1387 197018 1573632.2 128.6 511.5 319.1 192.4 1561271 

1388 192527 1766159.2 131.8 515.7 333.4 182.3 1756151 

 QP SP PPI LE LB LEB VS رينام متغ

 يبانك مركز يحمل و نقل جاده ا يسالنامه آمار يبانك مركز وزارت صنعت، معدن و تجارت  ماخذ
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  ونيانواع كام يمورد استفاده در توابع تقاضا ياقالم آمار .3جدول 

 سال

 (دستگاه)  يد و موجوديتول

مت انواع يشاخص ق

 )83=100ون (يكام

  حمل شده  يكاال

 ون تن )يلي(م

 يعمده فروش شاخص

ط يو وسا آالت نيماش

 )83=100( هينقل

 يموجود ديتول

 بارنامه برآورد لرين و  تريسنگ سبك لرين و تريسنگ سبك

1374 1558 1175 9970 267839 17.40   66.4 

1375 2661 1440 12631 269279 24.11 166.1 104.4 85.5 

1376 1025 989 13656 270268 30.44 191.5 106.7 100 

1377 831 1176 14487 271444 37.53 199.5 110.7 11207 

1378 562 1136 15049 272580 49.32 226.4 125.6 135.9 

1379 979 1462 16028 274042 62.95 247 137.2 151 

1380 952 5391 16980 279433 70.02 268.5 148.9 150.7 

1381 1591 5550 18571 284983 73.09 298 166 155.7 

1382 5181 12481 20752 297464 85.53 348.1 212.5 159.6 

1383 9766 20949 30518 318413 100.0 388.9 237.7 171.1 

1384 10994 22325 41512 340738 106.4 406.8 252.1 182.4 

1385 10818 13869 52330 354607 108.2 437.6 273.6 196.9 

1386 18891 10776 71221 365383 111.7 485 301.2 215.4 

1387 23497 15585 94718 380968 122.6 511.5 319.1 227.7 

1388 19032 11734 113750 392702 129.2 515.7 333.4 239.0 

 QTLM QTHT STLM STHT PT LE LB PV رينماد متغ

 يبانك مركز يحمل و نقل جاده ا يمه آمارسالنا يبانك مركز وزارت صنعت، معدن و تجارت  ماخذ

 


