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چکيده
هدف سفر از عوامل موثر بر انتخاب وسیله سفر میباشد .بیشتر مطالعات صورت گرفته در حوزه حملونقل برای
انتخاب وسیله سفر به شناسایی و سهم هر یک از عوامل(سفر و مسافر) پرداخته است .جنبه دیگر این مطالعات
برآورد کشش های قیمتی تقاضا برای انواع وسایط حمل و نقل عمومی است .بدین ترتیب که تغییرات قیمتی در کل
تقاضا برای هر یک از انواع مد های حمل و نقل چه تاثیری خواهد داشت .برای این منظور از برآورد معادالت در
برگیرنده کلیه محصوالت مکمل می توان استفاده کرد .در این مطالعه کششهای قیمتی بر اساس تقریب خطی
سیستم پویای تقاضای تقریباً ایده آل برای سفرهای گردشگری برای هر یک از مدهای حمل و نقلی برآورد شده
است .همچنین به جای استفاده از دادههای سری زمانی از دادههای مقطعی و پرسشنامه استفاده شده است .نتایج
حاکی از آن است که فصل سال تاثیر زیادی بر این میزان تقاضا دارد .عالوه بر این افزایش  20درصدی بهای بلیط
هواپیما سبب افزایش مقدار تقاضای استفاده از وسیله نقلیه اتوبوس به میزان  3/5درصد و افزایش استفاده از قطار
به میزان  2درصد خواهد شد.

واژههای کليدی :هدف سفر ،تفکیک سفر ،AIDS ،کشش قیمتی و درآمدی ،سفر گردشگری

 -1مقدمه
میزان بهرهبرداری از زیرساختهای حمل و نقل عمومی ،با

 .), Redman, Friman et al. 2013al. 2009به طور

بهرهگیری از دو دسته از مدلهای خرد و کالن پیشبینی می

مثال ،با وجود اهمیت عواملی چون قابل اعتمادبودن سیستم

شود .در مدلهای کالن عمدتاً کششهای قیمتی و درآمدی

حملونقل ،کیفیت سرویسدهی ،احترام به مسافرین ،لیکن

برآورد و در مدلهای خرد ،سهم عوامل موثر بر انتخاب انواع

اولویت آنها در مناطق مختلف ،مُدهای مختلف و گاهی با

وسایط نقلیه انجام میپذیرد .در استفاده از مدلهای خرد با

هدف سفرهای مختلف نیز متفاوت است ( Eboli and

استفاده ازمدلهای تجربی ،ترکیبی از عواملی چون هدف سفر،

.)Mazzulla 2007

زمان سفر ،هزینه سفر ،مدت سفر ،سطح کیفیت سرویس ،قابل

عوامل موثر در مدلهای خرد در سیستم حمل و نقل جادهای

اعتماد بودن ،مشخصات فردی و اجتماعی فرد استفاده کننده در

بر اساس مشخصات و سیستم عرضه در زیر بنا و روبنا مشخص

نظر گرفته می شود .این عوامل در دودستهی ،مشخصات سفر و

میشود .بهعنوان مثال طول شبکه راهها نشانگر پتانسیل ارائه

مشخصات مسافر طبقه بندی میشوند .عوامل کیفی موجود در

خدمات است .این شاخصها عبارتند از :نسبت طول شبکه

مدل نیز منطقهای منظور میگردد ( Dickinson, Robbins et

راهها (آزادراه ،بزرگراه ،راه اصلی و فرعی) به جمعیت کشور،

طول شبکه راهها به وسعت کشور ،تعداد ناوگان مسافری

.)Thompson 2014در تحقیقی دیگر کو و همکارانش به

عمومی به جمعیت کشور ،نسبت ناوگان مسافری عمومی به

بررسی هزینه توریست بین المللی ژاپن برای  5مقصد کره،

طول شبکه راهها ،نفر – کیلومتر جابجا شده به طول شبکه راهها،

چین ،هنک کنگ ،تایوان و تایلند با استفاده از مدل AIDS

نفر–کیلومتر جابجا شده به تعداد ناوگان مسافری عمومی ،تعداد

پرداختهاند .نتایج حاکی از آن است که با افزایش مخارج

مسافر و گردشگر جابجا شده به تعداد ناوگان مسافری عمومی،

توریست در ژاپن ،سهم بازار تایوان و تایلند کاهش یافته در

تعداد مسافر و گردشگر جابجا شده به جمعیت کشور ،نسبت

صورتیکه کره با افزایش سهم مواجه می شود .همچنین ،برای

مسافر و گردشگر جابجا شده به طول شبکه راهها،

ژاپنیها قیمت رقابتی برای سفر به کره از اهمیت خاصی

نفر – کیلومتر جابجا شده به جمعیت کشور( Gronau and

برخوردار است( .)Kuo, Liu et al. 2014در تحقیقی اثرات

 .), Lai and Chen 2011Kagermeier 2007بررسی

دریاف مالیات توسط سازمان هوایی انگلستان بر روی تقاضای

رفتار مسافران ابزار الزم برای هدایت آنان به استفاده از حمل و

توریست برای  10منطقه بین المللی مورد بررسی قرار گرفته

نقل عمومی است .این هدایت اثرات اقتصادی مثبت برای افراد

است .این تحقیق با استفاده از مدل  Distributed Lagو در

و هم برای جامعه دارد :از جمله آن کاهش هزینههای فردی و

نظر گرفتن متغیرهای قیمت ،درآمد و مالیات ،کششها برآورد

انتخاب در بین انواع مُدهای

شدهاند .نتایج حاکی از آن است که اخذ مالیات اثر منفی بر

مختلف نیز ،یکی دیگر از موضوعات قابل بررسی در مدلهای

مسافرتهای بیرونی برای  5مقصد داردSeetaram, Song ( .

خرد است( .)Regnerus, Beunen et al. 2007توسعه بر

 .)et al. 2014ویلیام و همکارانش ،تقاضای توریسم را بر

اساس تقاضا در کنار داشتن اطالعات کافی از رفتار

اساس مدل تقریب خطی سیستم پویای تقاضای تقریباً ایده آل

استفادهکنندگان ،دو عامل مهم در هر چه بهتر برنامهریزی کردن

) (DLAIDSمورد توجه قرار داده است .ایشان با بررسی بر

برای انواع مُدهای حمل و نقلی است ( Gronau and

روی آمار مخارج توریست های انگلیسی به  22کشور نشان

 .)Kagermeier 2007برای این منظور از مدلهای Logitو

میدهد که ،سفر به اکثر مقاصد در اروپای غربی برای

 Probitاستفاده میشود .در مواردی که بررسی عوامل موثر بر

توریستهای انگلیسی در بلندمدت لوکس است( Gatt and

انتخاب وسایل حمل و نقلی مختلف به طور هم زمان مطرح

 .)Falzon 2014در تحقیقات انجام شده مالحظه میشود که

باشد ،مدلهای چند متغیره مطرح و در صورتی که بین مدلهای

سیستم خطی تقاضای تقریباً ایدهآل ) )LAIDSدر دو فرم

مختلف یک نوع وسیله خاص مدنظر باشد ،مدل النهای استفاده

ایستا و پویا در زمینه تقاضای توریسم مورد استفاده قرار گرفته

میشود .نکته حائز اهمیت در نتایج بررسیها این است که،

است .برتری  LAIDSدر تصحیح خطای فرم پویا نسبت به

متغیر هدف سفر با توجه به نیازهای مختلف هر سفر ،سایر

مدلهای مشابه است(.)Lee, Jee et al. 2015

اجتماعی(.)Litman 2011

متغیرها را تحت تاثیر قرار میدهد( Gössling and Hall

در این مقاله با استفاده از سیستم پویای تقریباً ایده آل به

 .)2006عالوه بر این ،نوع دادههای مورد استفاده در مدلهای

برآورد کشش قیمتی متقاطع در انتخاب وسیله نقلیه با هدف

خرد ،استفاده از دادههای تجمیع شده و یا منطقهای ،نیز بر دقت

گردشگری پرداخته شده است .برای این منظور در قسمت اول

برآورد مدل موثر است.

مدلهای تقاضای تقریباً ایده آل و نحوه محاسبه کششهای آن

دسته دیگر از بررسیها استفاده از مدلهای کالن است .برخی

ارایه شده است .در قسمت بعد مدل مورد نظر برای برآورد

از تحقیقات به همراه روش و نتایح آنها به این قرار می باشد:

کشش تبیین شده و در قسمت سوم مدل ارایه شده برآورد و در

یامارو و همکارانش به بررسی میزان عرضه توریست از

انتها نتیجه گیری از آن ارایه شده است.

کشورهای اروپایی پرداخته است .در این تحقیق کشش قیمتی و
درآمدی برای سفر از کشورهای اروپایی به کشورهای اروپایی و
غیر اروپایی برآورد شده است .در این بین توریستهای کشور
انگلستان نسبت به سایر کشورهای اروپایی نسبت به قیمت
حمل و نقل حساستر میباشندYamaura and (.

 -2مدلهای تقاضا برای وسايل حملونقل
عمومی با هدف گردشگری
سیستم معادالت همزمان برای برآورد تائید تغییرات یک متغیر
به روی تقاضای کل وسایل حمل و نقل عمومی استفاده

میشود .تا قبل از سال  ،1954بیشتر مطالعات تجربی در زمینه

مصرف تمامی کاالها و خدمات در بودجه خانوار مشاهده نموده

تقاضا و رفتار خانوار به وسیله معادالت تقاضا یک معادلهای

و بوسیله آن به برآورد کششهای قیمتی و درآمدی تمامی

صورت می گرفت که به تدریج تکامل پیدا کرد ،تا اینکه

گروههای عمده مخارج پرداخت .با این وجود امکان بررسی آثار

معادالت تقاضا به صورت تک معادلهای در کارهای تجربی

تغییر قیمت بهای یک وسیله نقلیه عمومی بر روی سایر وسایل

مورد استفاده قرار گرفت .اولین سیستم معادالت تقاضا تحت

حمل و نقل عمومی وجود دارد .این مدلها در دو گروه

عنوان سیستم مخارج خطی توسط استون معرفی گردید( Theil,

معادالت با وجود تابع مطلوبیت و دیگری بدون وجود تابع

 .)Chung et al. 1989از خصوصیات عمده تجزیه و تحلیل

مطلوبیت مشخص معرفی میشوند ( Mizobuchi and

رفتار مصرفی به وسیله یک سیستم معادالت تقاضا این است که،

 .)Tanizaki 2014در جدول شماره  1برخی از مدل سیستم

میتوان اثرات همزمان تمامی کمیتها و درآمدها را بر روی

معادالت تقاضا ارائه شده است.

جدول  .1برخی از مدلهای سيستم معادالت تقاضا

(), Divisekera 2003, Cooper and McLaren 1996Deaton and Muellbauer 1980
x

تابع مطلوبيت کلين و روبين

] 𝑈 = 𝛼1 𝑙𝑖𝑚[𝛼1 − 𝛽1 ] + 𝛼2 lim[α2 − β2
] + α3 lim[𝛼3 − 𝛽3
𝛼1 + 𝛼2 + 𝛼3 = 1

αi
] 𝑋i = βi [M − ∑ px βR
pi
k=1

∗∂u
𝛼1
𝛼1 𝛽1
تابع مطلوبيت غيرمستقيم
[ 𝑔𝑜𝑙 = ] [ 𝑔𝑜𝑙
] − [𝛽1 , 1]𝑙𝑜𝑔𝑃1 − [𝛽2 , 1]𝑙𝑜𝑔𝑃2
∂pi
∗ = 𝑋i
𝛼2
𝛼2 𝛽2
∂u
اديلوگ
𝑀𝑔𝑜𝑙] + [𝛽2 − 𝛽1
∂m
که در آن  α1و  α2و  α3مصرف حداقل از اتوبوس ،قطار و هواپیما برای گردشگری ،ضرائب  β1و  β2و  β3حداقل معاش M ،درآمد خانوار Pi ،قیمت هر یک از
خدمات و  Xiخدمات ارائه شده است.
𝑚

سيستم معادالت تقاضای

𝑖𝑃𝑔𝑜𝑙𝑑 𝑗𝑖𝛽 ∑ 𝑙𝑜𝑔𝑥𝑖 = 𝜂𝑖 𝑙𝑜𝑔𝑍 +

روتردامر

𝑗=1

که در آن  βijکششهای قیمتی جبران نشده کاالی  iنسبت به قیمت کاالی jام میباشد و  ηiنشانگر کشش درآمدی است Xi .مقدار مصرف و تقاضا از کاالی iام و pi
بیانگر قیمت کاالی iام و  Iدرآمد مصرف کننده میباشد Z .نیز درآمد واقعی است.
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سيستم

معادالت

تقاضای

تريبا

ايدهآل()AIDS
سیستم تقاضای تقریبا ایده آل اولین بار توسط دیتون و
مولباور درسال  1980پایه گذاری شد .نقطه شروع این مدل از
یک مجموعه توابع هزینه ای تحت عنوان  PICLOGمی
باشد( .)Deaton and Muellbauer 1980شکل کلی این
تابع هزینه به صورت رابطه  1است.
()1

)𝑃(𝑎 log 𝑥 𝐶(𝑈, 𝑃) = (1 − 𝑈) log
)𝑃(𝑏𝑔𝑜𝑙𝑈 +

که در آن  Cنماینگر مخارج است .بر طبق تئوریهای موجود
هزینه و مخارج مصرف کننده تابعی از سطح مطلوبیت و بردار
قیمت است  U.سطح مطلوبیت P ،بردار قیمتها و ) a(Pو
) b(Pبیانگر توابعی از سطح قیمت است .خصوصیت عمده این
تابع آن است که مخارج قابل حصول برای رسیدن به دو سطح
حداقل معاش و حداکثر رفاه را برای ما بیان میکند که البته کلیه
نقاط بین این دو سطح را شامل می شود .عبارت کل سیستم
معادالت تقاضای تقریباً ایده آل طبق رابطه  2است:
()2

βij
)𝜕λC(U, P
m
] [ i = αi + ∑ logPi + βi log
∂λPi
p
αij

شرط اساسی در مورد این سیستم آن است که جمع همه سهم

با فرض مستقل بودن بودجهی مربوط به تقاضا برای حمل و

ها یک باشد و دیگری قید همگنی تابع تقاضا است که در نتیجه

نقل عمومی با هدف گردشگری از سایر بودجهها در سبد هزینه

آن (رابطه: )3

خانوار ،تقاضا تابعی از هزینههای خانوار و مجموعهای از قیمت

()3

x

∑ βi = 0

𝑥

x

;

∑ α1 = 0 ; ∑ βij = 0

i=1

i=1

i=1

()4

بلیط مشخص پرداخت کرده است .این قیمتها ،ارزشهای
عالوه بر داشتن قیمتهای متفاوت برای یک وسیله حمل و نقل

𝜀ij = −1 +

که در آن  Wjسهم بودجهای کاالی iام Pt ،شاخص قیمت
کاالی iام Q ،مقدار تقاضا از کاالی iام M ،کل مخارج خانوار
و  εijکشش خود قیمتی است.
کشش متقاطع قیمتی نیز برابر با رابطه ( )5است :
()5

میدانی قیمت در مدل مبلغی است که هر خانوار برای خرید یک
نهایی یا قیمت واحد معرفی میشوند .با استفاده از این قیمتها،

کشش منحنی تقاضا برابر رابطه ( )4است:
dlogwi
dlogpi

وسایل حمل و نقل عمومی تعریف میگردد .اما در اطالعات

Xij
− βi ∀i
Wi
= 1,2,3, … , x
βij
wj
= 𝜀ij
− βi
Wi
wi

عمومی ،کیفیت و مسافت طی شده و همچنین ترجیحات
متقاضیانی نیز ،در مدل دخیل است.
اگر فرض شود که ،تابع مطلوبیت برای بخش وسایل حمل و
نقل عمومی با دیدگاه گردشگری فقط شامل  2وسیله عمومی به
شکل  𝑙𝑛𝑈 = ∑𝑖 𝑎𝑖 ln(𝜆𝑖 𝑞𝑖 ) i =1,2باشد ،با بیشینه کردن
مطلوبیت نسبت به بودجه یعنی 𝑖𝑞 𝑖𝑝 𝑖𝜆 𝑖∑ = 𝑚  ،تابع
تقاضای هر کدام از وسایل حمل و نقل عمومی به صورت رابطه
 7خواهد بود:

𝜀ij = −1 +

aim
] [(a1 + a 2 )λi pi

()7

= 𝑞i

به طوری که در آن  Pi :میانگین بهای بلیط وسیله نقلیه iامVi ،
کشش درآمدی برابر رابطه ( )6است:

ارزشهای نهایی که توسط هر کدام از خانوارها برای وسیله
حمل و نقل عمومی iام پرداخت شده و  λiشاخص کیفیت سفر

()6

𝑖𝑊𝑔𝑜𝑙𝑑
1 M
β
= βi .
=
dlogM
M Wi Wi

که از نسبت ارزشها به میانگین قیمت به دست میآید .اگر
انتخاب یک خانوار از یک وسیله حمل و نقل عمومی با کیفیت
باشد و یا به عبارتی ارزشهای نهایی پرداخت شده آنان باالتر

 -4معادالت سيستم تقاضای تقريباً ايدهآل با
استفاده از دادههای ميدانی
برآورد معادالت در سیستم معادالت تقریبا ایده ال ،با
استفاده از دادههای سری زمانی است .لیکن به پیروی از فعالیت
تحقیقاتی آقایان هوانگ و لین ،که تابع تقاضای مواد خوراکی را
برآورد کردهاند ،استفاده از دادههای مقطعی مربوط به اطالعات
میدانی بودجه خانوار نیز ،امکان پذیر است ( Huang and Lin
 .)2000همچنین مقدار تقاضای وسیله حمل و نقل عمومیq ،
 ،بیانگر تعداد برای یک وسیله حمل و نقل عمومی بدون توجه
به کیفیت و یا مقصد آن در دادههای میدانی می باشد.

از میانگین قیمت باشد λi ،برای آن خانوار بزرگتر از یک است و
بالعکس.
از رویی دیگر ،تابع تقاضا را میتوان از تابع هزینه به دست
آورد .در این حالت هزینه 𝑖𝑞 𝑖𝜆 𝑖𝑝 𝑖∑ = 𝐶 را نسبت به تابع
مطلوبیت ) 𝑖𝑞 𝑖𝜆( 𝑙𝑛𝑈 = ∑𝑖 𝑎𝑖 lnمینیمم میشود ،که به
صورت رابطه  8خواهد بود.
()8

1

Ua1 +a2
+ λ−1
i U

𝑗a
a1 +a2

a i pj
)
a j pi

( = ∗𝑞i

و تابع هزینه هم به صورت به ∗𝑖𝑞 𝑖𝜆 𝑖𝑝 𝑖∑ = 𝐶 خواهد بود.
این تابع هزینه که میتواند برای ایجاد یک سیستم تقاضا به کار

رود ،تابعی از ارزشهای نهایی وسایل حمل و نقل عمومی و

 𝜐i ، ∑n𝑖=1 wi = 1ارزش نهایی پرداختی توسط هر خانوار،

سطح مطلوبیت است.

 mکل مخارج مصرفی خانوار در یک سال است و ∗ 𝜈 شاخص

سیستم معادالت پیشنهاد شده توسط دیتون و مولباور،

استون است که بجای شاخص واقعی  vمورد استفاده قرار

ارزشهای واحد ،جایگزین بهای بلیط شده و با بکارگیری لم

میگیرد که N ،بعد خانوار و 𝑖 𝐷3𝑖 , 𝐷2𝑖 , 𝐷1نیز به ترتیب

شفرد ،صورت جدیدی از سیستم معادالت تقاضای تقریباً

متغیرهای مجازی فصول سال میباشند.

ایدهآل بدست میآید ،که در آن سهم هزینههای خانوار برای هر
وسیله حمل و نقل عمومی از کل مخارج پرداختی بابت تقاضا
از وسایل حمل و نقل عمومی با دیدگاه گردشگری ،تابعی از

 -5برآورد مدل

ارزشهای واحد و هزینههای خانوار میباشد ،که در رابطه 9
ارایه شده است (.)Deaton and Muellbauer 1980

برای این منظور دادههای  3750خانوار جمعآوری شده است.
در جدول  1نتایج برآورد پارامترهای مدل ارایه شده است.

m

()9

برای برآورد مدل از روش پرسشنامهای استفاده شده است.

𝑤i = αi + ∑6j=1 δij Lnυj + βi [ν∗ ] +
λi Ln(n) + θ1i D1i + θ2i D2i + θ3𝑖 D3i

که در آن 𝑤i :سهم وسیله نقلیه iام (اتوبوس ،مینی بوس،

نتایح حاکی از آن است که از میان کل ضرایب برآورده شده در
مدل  53ضریب با معنی میباشند و مقدار آماره  tآنها معنیدار
میباشد.

هواپیما ،قطار ،اتومبیل شخصی )،از کل مخارج مصرفی با فرض
جدول  .2کششهای قيمتی خودی و متقاطع و مخارجی

است .همچنین ،میانگین کششهای خودی و متقاطع و همچنین
کشش درآمدی در جدول  2آمده است.

اتوبوس

نوع

مینیبوس

هواپیما

قطار

وسیله

اتومبیل
شخصی

نقلیه

اتوبوس
مینیبو

نوع
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مینیبوس
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-

قطار
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𝜆1

س
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0
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0
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-
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-1/1367

-0/19

0
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جدول  .1ضرايب برآورد شده در سيستم معادالت تقاضای وسايل
حمل و نقل

/2865

01265
0/

00035
0/

/1578

/1844

-0/04
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/1215

0
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-
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0
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ABSTRACT
Trip goal is the most important factor for vehicle choosing. A huge number of literatures have
been allocated for estimating each factor (trip and traveller) share in modal split. Other
respect is about estimating elasticity. So, how many the demand of each mode will change, if
the price of one mod change. For this, it is need to considering complementary equation. In
this paper, it is estimate the price elasticity for each transportation mode by using of Almost
Ideal Demand System (AIDS). Also, it is implied panel data instead of time series. For data
gathering it is used questioner. The results show that, seasons have a significant impact on
this elasticity. Furthermore, if it is increased 20 percent in airplane airfare it will cause 5.3
percent increase in bus using and 2 percent for railroad.
Keywords: Trip Goal; Trip Allocation; AIDS; Tourism; Price and Revenue Elasticity

