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  چكیده

داري ربهاي بهرهتاثیرگذار در هزينه منظور مشخص نمودن متغیرهاي اساسيسنجي به اقتصاد مدلدر اين مقاله يک 

برداري ايستگاه مترو و متغیرهاي هاي بهرهدر اين مدل متغیر وابسته، کل هزينه است.شده  ايستگاههاي مترو، ارايه

-اي بهره برداري ايستگاهههزينهباشند. ها بعالوه گروهي از متغیرهاي مجازي ميتوصیفي يک سري از مشخصات ايستگاه

هاي هاي مختلف تفاوتها در ايستگاهبت در نظر گرفته شود، زيرا اين هزينهثاهاي نیمههزينه زوتواند جميهاي مترو 

هاي کنند. مشخصهرا هدايت مي هااي ندارند. در اين مقاله در جستجوي متغیرهاي اصلي هستیم که اين هزينهعمده

هاي م کردن سرويسو فراه تبادلاضاي قدهي ساعت اوج، تسرويس تعداد سکوها، تناوب طول سکو، ايستگاه از قبیل

ها، ساعات کاري تعداد کل ورودي باشند.هاي مترو ميبرداري ايستگاههاي بهرهبهداشتي از عوامل اصلي تاثیرگذار بر هزينه

چنین نتايج نشان هم تاثیر ناچیزي دارند. ،برقي و عرض سکو از نظر آماري در مدلها در روز، وجود آسانسور يا پلهايستگاه

گونه اي که تحلیل ههاي مترو دارد. ببرداري ايستگاههاي بهرهاي بر هزينهیستم تهويه تأثیر قابل مالحظهس دهد کهمي

 دهد.ها را نشان ميدرصدي در هزينه 04حساسیت نسبت به اين متغیر افزايش

 

 .برداريهاي بهره، هزينهمترو هاي، ايستگاهمتغیر مجازي  اقتصاد سنجي، مدل  های كلیدی:واژه

 

  مقدمه -1
يگتر و در دو دهته   د يان گذشتته در کشتورها  یاز سال يحمل و نقل عموم يهاستمین سيترياز اساس يکيمترو، به عنوان 

مستافر و   يياد جابجتا يت ، سرعت باال، حجتم ز يک عبوریمورد توجه قرار گرفته است. عدم تداخل با ترافار یبسر در کشور ما یاخ

متا در   که متترو در کشتور   يينجارد. از آیش مورد استفاده قرار گیش از پیستم بین سيکه ااست  آن باعث شده يصرفه اقتصاد

عتر از آنچته اکنتون   يستر  يشترفت یپ يساز و راهنمتا تواند چارهيابعاد مختلف آن م يل و بررسیباشد، تحليمو توسعه رشد حال 

متترو از جملته    ينته و درآمتدها  يدر هز ياقتصتاد  يهتا يرستد بررست  ي، به نظر من موضوعيت ایلذا با توجه به اهمشود.  ،دارد

 بترداري بهتره  يهتا نته يهز ينیبشیو پ يابيارز يبرا يمدل شده است ين پژوهش سعيدر ا ن صنعت است.ياز ایمطالعات مورد ن

  .شودمترو ارائه  يهاستگاهيا

، ستت  ین تفاوت قابل مالحظه نيچند ا)هرهاي مختلف مترو، متفاوت است برداري در ايستگاههاي بهرهي که هزينهياز آنجا

 :[12] هاي مترو عبارتند ازها در ايستگاه. داليل تفاوت هزينهیرندگثابت در نظر ميهاي نیمهها را به عنوان هزينهاين هزينه

 تکنولوژي بکار رفته در ساخت ايستگاه  1

 هاي ايستگاه  ابعاد و اندازه2
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   عمق ايستگاه3

 ذوق مهندسي  0

تتوان بته   مي آهن و مترو در مطالعات آکادمیک زيادي مورد توجه قرار گرفته است. از جملهها در صنعت راهر هزينهساختا 

 1 ، بتو  بینتدر  1883) 0 ، جتي هتان  1891) 3 ، دادگستون 1891) 2 ، کتاوس و همکتاران  1891) 1مطالعات فريمن وهمکتاران 

 14تیتواري   ،1888،  2442) 8 ، کانتوس و همکتاران 1888) 9همکاران ، اوم و 1886) 7 ، رايدينگتون1880) 6 ، اوم و يو1883)

 .[17، ] [16، ][11[، ]8[، ]9[، ]7[، ]6[، ]1[، ]1] اشاره نمود  2410) 11 ، راندال2411)

هاي مترو، يک مدل اقتصادسنجي برداري ايستگاههاي بهرهدر اين پژوهش براي تحلیل متغیرهاي اصلي تاثیرگذار در هزينه

آوري شتده استت. در   جمت   از نقاط مختلف دنیا مختلف مترو  يهاستمیها و سايستگاههاي مورد نیاز از هدادشده است. ساخته 

 هاي استفاده شده مورد بحث قرار گرفته و نتايج تحلیل ارائه گرديده است.ادامه مشخصات مدل و داده

 

 هامشخصات مدل و داده -2
ايستگاه مترو در نقاط مختلف دنیا جم  آوري گرديده است. اين  93و انجام تحلیل از هاي مورد نیاز براي ساخت مدل داده

 .[12] اندمده است، انتخاب شده  آ1سیستم مترو که در جدول ) 13ايستگاه از  93

 

 هاهای مترو منتخب برای تهیه دادهسیستم: 1جدول 

 تورنتو لندن لیسبن مونترال بوينس آيرس سنگاپور KCRهنک کنگ 

  سائوپائولو گالسکو ناپلس دوبلین تايپه MTRهنک کنگ 
 

 

هاي خاص هر سیستم متترو استتفاده شتده استت. در     براي در نظر گرفتن ويژگي  12در مدل از يک مجموعه متغیر مجازي

 دهد.واق  اين متغیر مجازي، مشخصات ويژه سیستم مترو در هر کشور را پوشش مي

هاي مترو مورد استتفاده  برداري ايستگاهکردن فاکتورهاي تاثیر گذار در هزينه بهرهيک مدل خطي لگاريتمي براي مشخص 

 باشد:قرار گرفته است که رابطه آن بصورت زير مي

(1  

 :که در آن

iy :برداري ايستگاه متروهاي بهرهکل هزينه i دهد.يرا نشان م 

ix :که مشخصات ايستگاه یرهاي توصیفيبردار متغ i کند.را توصیف مي 

iD : مجازي به کار رفته در مدلبردار متغیرهاي 

                                                 
1 Freeman et al. 
2 Caves et al. 
3 Dodgson 
4 Geehan 
5 Bookbinder 
6 Oum & Yu 
7 Riddington 
8 Oum et al. 
9 Cantos et al. 
10 G.Tiwari 
11 Randal 
12 Dummy Variable 

iiii Dxy εθlnβαln +++=
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:ε مقدار خطا 

:β  مربوط به متغیرهاي توصیفي که بايد تخمین زده شود. پارامترهايبردار 

ϴ : مربوط به متغیرهاي مجازي که بايد تخمین زده شود. پارامترهايبردار 

 دهد.را کاهش مي 1خطي چند گانهاستقاده از مدل لگاريتمي خطي به اين دلیل است که امکان هم

 نه پرستنل، تستهیالت  باشد. اين هزينه شامل هزيبرداري ايستگاه در هر سال ميکل هزينه بهره ،در اين مدل متغیر وابسته

ها مانند تهويه، تجهیتزات مربتوط بته    هاي برقي و نگهداري ساير سیستم)مانندآب، برق و گاز ، نگهداري و تعمیر آسانسور و پله

استت. متدل اول بتدون در     گرفتته    متورد بررستي قترار   1سنجي بر اساس رابطه ) دو مدل اقتصاد باشد.ها ميبلیت و ساختمان

هاي خاص هر سیستم مترو و مدل دوم با وجتود متغیرهتاي مجتازي مربتوط بته      اي مجازي مربوط به ويژگينظرگرفتن متغیره

هاي خاص هر کشور اند. استفاده از اين دو مدل به منظور کنترل تاثیر ويژگيويژگیهاي خاص هر سیستم مترو پرداخت گرديده

 باشد.هاي مترو ميهاي بهره برداري ايستگاهدر هزينه
 

 2متغیرهای توصیفی -1 -2

در زير توضیح کنند و هاي ايستگاه را توصیف مياين متغیرها همان متغیرهاي مستقل مدل هستند که مشخصات و ويژگي

 اند.داده شده

 ايستگاه سنالف  

ه افتت يش يگشتا گذرد. اگر ايستگاه طتي چنتد مرحلته    که از افتتاح ايستگاه مي هايي استتعداد سال ستگاهياز سن ا منظور

هتاي جديتدتر   تر نسبت به ايستگاههاي قديمياين است که ايستگاه شود. انتظارسن ايستگاه بصورت میانگین محاسبه ميباشد، 

 نیاز به هزينه نگهداري بیشتري داشته باشند.

 هاي برقيآسانسورها و پله  ب

ثیر بگتذارد، زيترا ايتن تجهیتزات نیتاز بته       هاي ايستگاه تتا تواند روي هزينههاي برقي در ايستگاه ميتعداد آسانسورها و پله

 اي دارند. نگهداري وتعمیرات دوره

 تجهیزات مربوط به بلیت  ج

-باشد که مسافران براي خريد يا افزايش اعتبار بلیت از آنها استفاده ميهاي فروش بلیت ميها و باجهمنظور تعداد دستگاه

 کنند.

 ستگاه در هر روزيا يتعداد ساعات کار  د

سبب افزايش  ن مقدار،يا بر اين است که افزايش اايستگاه در هر روز است. انتظار م کارهاي میانگین تعداد ساعتاين متغیر 

 هاي ايستگاه شود.هزينه

 دهيتناوب سرويس  ه

دهتي  شود. تناوب سترويس ت اوج و غیر اوج در نظر گرفته ميادهي ساعتناوب سرويس ،دهيدو متغیر براي تناوب سرويس

شود. در واق  با وارد کردن اين متغیر در مدل اوج بیان ميغیر ار در هر خط در هر ساعت براي ساعت اوج و ساعت بر حسب قط

 . ریا خي دهي رابطه داردها با تناوب سرويستوان فهمید که آيا هزينهمي

 ل قطارهاطو  و

 د.شوکند در نظر گرفته ميهاي يک قطار که از ايستگاه استفاده ميتعداد کل واگن

 ابعاد سکوها  ز

                                                 
1 Multicollinearity 
2 Explanatory Variables 
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هاي شود که سبب افزايش هزينهباشد. اين متغیر به اين دلیل استفاده ميبیانگر طول، عرض و ارتفاع سکو مي ابعاد سکوها،

 شود.مي ايستگاه نگهداري و پاکیزگي

 طول پوشش سقف سکو   ح

فقط طولي از  ،سطح زمین و در ارتفاعهاي در هاي زيرزمیني اين متغیر برابر طول کل سکو ولي براي ايستگاهبراي ايستگاه

 شود.سکو که با سايبان يا حفاظ پوشیده است در نظر گرفته مي

 تقاضاي ايستگاه  ط

شود. تقاضاي ورودي ايستگاه، تعتداد کتل مستافران    در نظر گرفته مي تبادلدو متغیر تقاضا بنام تقاضاي ورودي و تقاضاي 

فقط شامل آن دسته از مسافراني است که در ايستگاه مورد نظر خط خود را  دلتباورودي به ايستگاه در هر سال است. تقاضاي 

 کنند.عوض مي

 هاي مترونوع ايستگاه  ي

متر زير زمین ، در ارتفاع و در عمق  6تا  1، زير سطحي)يسطح روهاي مترو را به چهار نوع متغیر مجازي است که ايستگاه

زيرسطحي براي جابجايي عمودي مسافران نیازي به آسانسور و پله برقتي ندارنتد،   و  يروسطحهاي کند. ايستگاهبندي ميتقسیم

تواند به طور قابل تتوجهي ستبب افتزايش    هاي در عمق و در ارتفاع به اين تجهیزات نیاز دارند و اين خود ميدر حالیکه ايستگاه

 ها گردد.هزينه

کته   ،باشدمي ها در ايستگاهي بهداشتي عمومي و فروشگاههاهاي تهويه، سرويسمنظور وجود دستگاه    متغیرهاي ديگر:

 اند.همگي بصورت يکسري متغیرهاي مجازي وارد مدل شده

 

 نتایج تحلیل مدل -3
ها صورت گرفته است. براي مثال ممکن استت متغیرهتاي   قبل از پرداخت مدل چند تست آماري براي تعیین طبیعت داده

تواند همبستگي زيتادي  هاي ايستگاه ميتعداد ورودي ،)هم خطي چندگانه . مثالً باشند توصیفي همبستگي بااليي با هم داشته

با تقاضاي ورودي داشته باشد و يا طول سکو در يک ايستگاه به طول بزرگترين قطار گذرنده از ايستگاه وابسته است. نکته مهتم  

 . [13] ودآن است که متغیرهاي با همبستگي زياد نبايد در مدل نهايي استفاده ش

به ختاطر   که احتماالً) هاي مربوط به متروهاي ديگرهاي مترو لندن بدلیل عدم سازگاري با دادههاي مربوط به ايستگاهداده

در   باشتد يمت   ن شتهر يت مترو در ا يخين قدمت تاریالخصوص شهر لندن و همچن يژه کشور انگلستان و عليو يباطضط انيشرا

 گرديد.عدد  93 تعداد کل مشاهدات بهباعث کاهش  ،همسال نیهماند. مدل وارد نشده

، تبتادل براي کاهش تعداد پارامترهايي که بايد تخمین زده شود تعدادي از متغیرهتاي توصتیفي ماننتد تقاضتاي ورودي و     

، استتفاده  هاي برقي با هم ترکیب گرديد. از يک متغیر مجازي براي بیان وجود آسانسور يا پله برقتي در ايستتگاه  آسانسور و پله

پتذيرد.  و در غیر اين صورت مقدار صتفر را متي   1شده است. در صورت وجود آسانسور يا پله برقي در ايستگاه، اين متغیر مقدار 

اي از اطالعات آماري )مشاهدات، میانگین، انحراف استاندارد، مینیمم و ماکزيمم  متغیرهاي توصیفي نهايي استفاده شده خالصه

 .  آمده است2در جدول ) ،در مدل

تتوان  هايي از متروهتاي مختلتف و در ابعتاد کوچتک، متوستط و بتزر   متي       با توجه به ناهمگن بودن مشاهدات ) ايستگاه

مالحظه شد که اين خاصتیت وجتود   [ 10] 2استفاده از تست پار . با را در مشاهدات داشت 1انتظارثابت نبودن واريانس خطاها

 .ندارد

 شود دو مدل براي تحلیل مورد استفاده قرار گرفته است؛  حظه مي  مال3همانگونه که در جدول )

 هاي خاص هر سیستم مترو مدل بدون در نظر گرفتن متغیرهاي مجازي مربوط به ويژگي  1

                                                 
1heteroskedasticity  
2 Park (1996) 
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 هاي خاص هر سیستم مترو مدل با وجود متغیرهاي مجازي مربوط به ويژگي  2

هاي خاص هر سیستم د متغیرهاي مجازي مربوط به ويژگيدهد که وجونشان مي F [11]بررسي با استفاده از تست  نتايج

 گیترد. دهد. بنابراين اين مدل براي تفسیر نتايج مورد استفاده قترار متي  مترو، به طور قابل توجهي برازندگي مدل را افزايش مي

 باشد؛نتايج برازندگي دو مدل به صورت زير مي

(2   = 0.63 adj
2R   odel 1: M 

88= 0. adj
2R   : 2Model  

 

 تر است.سبشود مدل دوم کامالً مناهمانگونه که مالحظه مي

دهتد کته   ها و هزينه تخمین زده شده توسط متدل نشتان متي   برداري واقعي ايستگاههاي بهرههمچنین مقايسه بین هزينه 

 باشد.درصد مي 3/2میانگین خطاي تخمین بسیار کم و حدود 

 

 متغیرها در هزینه بررسی تاثیر  -3-1

تتر نیتاز بته    هتاي قتديمي  يستتگاه گردد. انتظار اين بود که اخالف انتظار، باال بودن سن ايستگاه منجر به هزينه کمتر مي بر

 يهتا ستتگاه ياهتاي جديدتر)ماننتد   توان گفت ايستتگاه ند. در توضیح اين نتیجه معکوس ميهزينه نگهداري بیشتري داشته باش

شوند و بنابراين نیاز به هزينه نگهداري بیشتتري  تر ساخته مي  بزرگتر و با تسهیالت پیشرفتهKCRهنک کنگ  يستم مترویس

 دارند.

درصد بتا ضتريب مثبتت در     81  در سطح اطمینان تبادل)ورودي و  ، تناوب سرويس دهي ساعت اوج و تقاضااد سکوهادتع

دهي ساعت اوج، در مقايسته بتا   يابد.  االستیسیتي تناوب سرويساند و با افزايش اين متغیرها هزينه افزايش ميمدل ظاهر شده

-بهتره  هتاي درصد افزايش در هزينه 9/0، سبب  ساعت اوج دهيوب سرويستنادرصد افزايش  14است بگونه اي که بقیه بیشتر

گردد. همچنین طتول  مي هادرصدي هزينه 7/2تعداد سکوها منجر به افزايش  درصد افزايش در 14گردد. در حالیکه برداري مي

 گردد.درصد مي 84ها در سطح اطمینان افزايش هزينه پوشش سقف سبب

/ .  بدست آمده است. تحلیل 31مجازي در مدل وارد شده است و ضريب آن در مدل رگرسیون  سیستم تهويه با يک متغیر

هاي بهداشتي عمومي نیتز ستبب   ايجاد سرويس دهد.ها را نشان ميدر هزينه درصدي 04حساسیت نسبت به اين متغیر افزايش

اين   کهل یبه اين دل  بدست آمده است. احتماالً  گردد، اما ضريب آن به طور غیرمنتظره بزربرداري ميهاي بهرهافزايش هزينه

هتاي  جالب توجه تاثیر کم متغیر مربوط بته نتوع ايستتگاه    نکته کند.نشده را، در مدل وارد مي در نظر گرفته متغیر تاثیر عوامل

هتاي  گرفتن نوع ايستگاهگونه که قبالً گفته شد يک متغیر مجازي براي در نظر باشد. همان، در هزينه هاي بهره برداري ميمترو

مربتوط بته ايتن     . هیچ يک از ضرايب تخمتین زده شتده  و در عمق  تعريف گرديده است ، در ارتفاعيرسطحيز، يروسطحمترو )

داراي ضريب مثبت ولي فقتط در   يروسطحدرصد قرار ندارد. ايستگاه در عمق نسبت به ايستگاه  81متغیرها در سطح اطمینان 

 باشد.درصد سطح اطمینان مي 97
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 خالصه ای از اطالعات آماری متغیرهای توصیفی استفاده شده در مدل :2جدول

 ماكزیمم مینیمم انحراف استاندارد نگینمیا مشاهدات متغیرها

 0307 109 931 833 93 هزينه بهره برداري )هزار دالر در هر سال 

 174 1 382326 372261 93 سن ايستگاه )سال 

 11 1 22232 32030 93 هاتعداد ورودي

 21 17 42861 1929 93 در هر روز ايستگاه يتعداد ساعات کار

 1 4 42261 42829 93 = خیر 4=بله ، 1) وجود آسانسور يا پله برقي

 6 1 42880 22337 93 تعداد کل سکوها

 34 3 72690 92823 93 عرض سکو )متر 

 12 3 12909 62380 93 طول بزرگترين قطار )واگن 

 36 0 92201 172901 93 دهي ساعت اوج)قطار در هر خط در هر ساعت تناوب سرويس

 89844 274 18744 10244 93 زار نفر )ه تبادلو  يورود يتقاضامجموع 

 344 4 622913 1222420 93 طول پوشش سقف )متر 

 1 4 42023 42228 93 = خیر 4=بله ، 1سیستم تهويه)

 1 4 42088 42030 93 = خیر 4=بله ، 1سرويس بهداشتي)

      های مترونوع ایستگاه

 1 4 42313 42149 93 يرو سطح

 1 4 42000 42261 93 در ارتفاع

 1 4 42261 42472 93 زير سطحي

 1 4 42144 42110 93 در عمق

      1سیستم های مترو

 1 4 42261 42472 93 1-مترو

 1 4 42366 42117 93 2-مترو

 1 4 42261 42472 93 3-مترو

 1 4 42199 42436 93 0-مترو

 1 4 42294 42490 93 1-مترو

 1 4 42294 42490 93 6-مترو

 1 4 42261 42472 93 7-مترو

 1 4 42294 42490 93 9-مترو

 1 4 42294 42490 93 8-مترو

 1 4 42294 42490 93 14-مترو

 1 4 42261 42472 93 11-مترو

 1 4 42287 42486 93 12-مترو

 

 

                                                 
 1 نام سیستم هاي مترو به دلیل محرمانه بودن ذکر نگرديده است.
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 برداری یك ایستگاه متروبهره هاینتایج تخمین مدل برای هزینه :3جدول

 مدل خطی لگاریتمی ري ايستگاه )دالر برداهاي بهرهمتغیر وابسته=کل هزينه

بدون متغیرهاي مجازي مربوط به  

 ويژگیهاي خاص هر سیستم مترو

با وجود متغیرهاي مجازي مربوط به 

 ويژگیهاي خاص هر سیستم مترو

 Coeff  t-stat p-value Coeff  t-stat p-value متغیرهای توصیفی

 4248 -1271 -42144 4237 -4284 -4274 سن ايستگاه )سال 

 4268 -4204 -42433 4211 4264 42460 هاتعداد ورودي

 4284 4212 42007 4287 4243 42411 ايستگاه در هر روز يتعداد ساعات کار

 4221 -1227 -42228 4226 -1213 -42341 = خیر 4=بله ، 1وجود آسانسور يا پله برقي )

 4243 2221 42274 4234 1240 42179 تعداد کل سکوها

 4237 -4281 -42113 4242 -2238 -42343 عرض سکو )متر 

 4219 1231 42023 4238 4296 42219 طول بزرگترين قطار )واگن 

 4244 3263 42078 4244 3241 4211 )قطار در هر خط در هر ساعت  دهي ساعت اوجتناوب سرويس

 4240 2249 42486 4240 2211 4211  تبادلو  يورود يمجموع تقاضا

 4214 1261 42493 4216 1203 42144 پوشش سقف )متر  طول

       های مترونوع ایستگاه

 - - - - - - )مرج   يرو سطح

 4219 4216 42483 4200 -4279 -42194 در ارتفاع

 4227 1212 42320 4230 -4286 -42360 زير سطحي

 4213 1210 42332 4221 -1221 -42312 در عمق

 4241 2242 42301 4244 3291 4270 = خیر 4=بله ، 1) سیستم تهويه

 4241 2291 42320 4238 -4296 -42146 = خیر 4=بله ، 1) سرويس بهداشتي

       های خاص هر مترومتغیر مجازی مربوط به ویژگی

 - - -    )مرج   1-مترو

 4290 -4221 -4249    2-مترو

 4241 2272 12213    3-مترو

 4236 4283 42137    0-مترو

 4246 1298 42618    1-مترو

 4214 1268 42623    6-مترو

 4242 2201 42806    7-مترو

 4200 -4277 -4236    9-مترو

 4217 -4217 -4220    8-مترو

 4209 -4271 -4234    14-مترو

 4260 4207 42130    11-مترو

 4211 4261 42161    12-مترو

 4214 4269 7227 4246 1281 82411 ثابت مدل

   93   93 تعداد مشاهدات )قابل قبول 
2R 4274   4282   

2

adjustR 4263   4299   
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به عنوان مرج  قرار گرفته  1-ها، متروهاي خاص هر سیستم مترو در هزينهدر بررسي تاثیر متغیر مجازي مربوط به ويژگي

با توجته بته نتتايج     باشند.تر ميپرهزينه 1-در مقايسه با مترو 7-و مترو 6-، مترو1-، مترو3-است. نتايج نشان مي دهد که مترو

برقي، عرض سکو و طول بزرگترين قطتار  ، وجود آسانسور يا پلهها در روزستگاهيا يها، ساعات کاريبدست آمده، تعداد کل ورود

هتاي ختاص هتر    نظر آماري در مدل تاثیر ناچیزي دارند. شايد دلیل اين مساله آن است که متغیر مجازي مربوط بته ويژگتي  از 

درصتد ستطح    84ز حذف متغیرهاي با اهمیت آماري کتم )زيتر  پس ا سیتم مترو، تاثیر اين متغیرها را در مدل وارد کرده است.

  ، مجدداً تحلیل صتورت  3هاي خاص هر سیستم مترو در جدول )اطمینان در مدل با وجود متغیرهاي مجازي مربوط به ويژگي

 قابل مشاهده است.  مالحظه مي شود نتايج زير 0گرفت. همانگونه که در جدول)

 اهمیت تغییري نکرد.توصیفي بي متغیر 1برازندگي مدل پس از حذف   1

 ، زيرا :شوداهمیت ميظر آماري در مدل بيمتغیر سن ايستگاه از ن  2

 درصد 84و سطح اطمینان  –/ . 1: ضريب در مدل قبل از حذف متغیرهاي بي اهمیت   

 درصد 77و سطح اطمینان  –/ . 418بعد از حذف متغیرهاي بي اهمیت: ضريب در مدل    

 . کمتر مي شود 1نسبت به مترو  14-و مترو 8-، مترو9-، مترو2-ري متروبرداهزينه بهره  3

 اهمیت آمده است.   نتايج تخمین مجدد مدل بعد از حذف متغیرهاي بي0در جدول )
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 اهمیتنتایج تخمین مجدد مدل بعد از حذف متغیرهای بی :4جدول 

 ی لگاریتمیمدل خط متغیر وابسته=کل هزينه هاي بهره برداري ايستگاه )دالر 

بدون متغیرهاي مجازي مربوط به  

 ويژگیهاي خاص هر سیستم مترو

با وجود متغیرهاي مجازي مربوط به 

 ويژگیهاي خاص هر سیستم مترو

 Coeff t-stat p-value Coeff t-stat p-value متغیرهای توصیفی

 4223 -1221 -42418 4297 4216 42414 سن ايستگاه )سال 

 4241 2298 42317 4221 1211 42183 تعداد کل سکوها

 4244 3299 42077 4242 2214 42302 تناوب سرويس دهي ساعت اوج)قطار در هر خط در هر ساعت 

 4243 2227 42499 4240 2249 42128  تبادلو  يورود يمجموع تقاضا

 4241 2272 42111 4241 1288 42122 طول پوشش سقف )متر 

       های مترونوع ایستگاه

 - - - - - - )مرج   روسطحي

 4288 4241 42442 4240 -2211 -42006 در ارتفاع

 4203 4294 42243 4249 -129 -42123 زير سطحي

 4227 1211 42248 4242 -2203 -42088 در عمق

 4246 1281 42340 4244 0221 42631 = خیر 4=بله ، 1) سیستم تهويه

 4241 2268 42294 4211 -1200 -42160 = خیر 4=بله ، 1) سرويس بهداشتي

       متغیر مجازی مربوط به ویژگیهای خاص هر مترو

 - - -    )مرج   1-مترو

 4240 -2214 -42370    2-مترو

 4244 3270 42891    3-مترو

 4281 4246 42419    0-مترو

 4249 1276 42060    1-مترو

 4246 1284 42190    6-مترو

 4240 2246 42067    7-مترو

 4240 -2211 -42013    9-مترو

 4241 -2210 -42738    8-مترو

 4246 -1280 -42071    14-مترو

 4292 -4222 -42401    11-مترو

 4283 -4248 -42419    12-مترو

 4244 16284 82399 4244 12208 82091 ثابت مدل

   93   93 تعداد مشاهدات )قابل قبول 
2R 4268   4282   

2

adjustR 4260   4299   
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 نتیجه گیری  -4
-هاي بهره برداري ايستگاهيک مدل اقتصادسنجي براي مشخص نمودن متغیرهاي اساسي تاثیرگذار در هزينه ،در اين مقاله

و متغیرهتاي توصتیفي يتک     متترو  ايستتگاه  برداريهاي بهرههزينه کل ،هاي مترو ساخته شده است. در اين مدل متغیر وابسته

ستنجي مشتخص گرديتد     باشند. با تحلیل اين مدل اقتصادها بعالوه گروهي از متغیرهاي مجازي ميسري از مشخصات ايستگاه

 که:

 :هاي مترو عبارتند ازداري ايستگاهبرمتغیرهاي اصلي تاثیرگذار در هزينه بهره -1

 تعداد سکوهاي ايستگاه 

 ساعت اوجدهي تناوب سرويس 

 تقاضاي ايستگاه 

 هاي بهداشتي عموميوجود سرويس 

 وجود سیستم تهويه 

برقي، عرض ستکو و طتول بزرگتترين    ها در روز، وجود آسانسور يا پله، ساعات کاري ايستگاهي ايستگاههاتعداد کل ورودي -2

هتاي  ر مجازي مربتوط بته ويژگتي   قطار از نظر آماري در مدل تاثیر ناچیزي دارند. شايد دلیل اين مساله آن است که متغی

  تم مترو، تاثیر اين متغیرها را در مدل وارد کرده است.سخاص هر سی

تتر نیتاز بته    هتاي قتديمي  گردد. انتظار اين بود که ايستگاهبر خالف انتظار، باال بودن سن ايستگاه منجر به هزينه کمتر مي -3

-هاي جديدتر)ماننتد ايستتگاه  توان گفت ايستگاهعکوس ميهزينه نگهداري بیشتري داشته باشند. در توضیح اين نتیجه م

شتوند و بنتابراين نیتاز بته هزينته      تر ستاخته متي    بزرگتر و با تسهیالت پیشرفتهKCRهاي سیستم متروي هنک کنگ 

 نگهداري بیشتري دارند.

با ضتريب مثبتت در   درصد  81  در سطح اطمینان تبادلتعداد سکوها، تناوب سرويس دهي ساعت اوج و تقاضا )ورودي و  -0

دهي ساعت اوج، در مقايسه االستیسیتي تناوب سرويسيابد. اند و با افزايش اين متغیرها هزينه افزايش ميمدل ظاهر شده

هاي درصد افزايش در هزينه 9/0دهي ساعت اوج، سبب  درصد افزايش تناوب سرويس 14با بقیه بیشتر است بگونه اي که

 گردد.ها ميدرصدي هزينه 7/2درصد افزايش در تعداد سکوها منجر به افزايش  14که ليگردد. در حابرداري ميبهره

هتاي متترو دارد. بگونته اي کته تحلیتل حساستیت       برداري ايستگاههاي بهرهاي بر هزينهسیستم تهويه تأثیر قابل مالحظه -1

 دهد.ها را نشان ميدرصدي در هزينه 04نسبت به اين متغیر افزايش

ژه يت ران، بته و يت ستم مترو ایق از سیق آن است که، با توجه به عدم وجود آمار دقین تحقيان ايگر در پايبل ذکر داما نکته قا

بتا   شتود پیشتنهاد متي  ر استت.  يپذانجام غیر قابل استناد يجيا با نتايرممکن و یغ ها عمالًينگونه بررسيها، انهياعداد و ارقام هز

گر شهرها و با هتدايت دبیرخانته شتوراي عتالي ترافیتک شتهرهاي کشتور        يران و دته يشهر يشرکت قطارها يآت يهايهمکار

 عملکرد را داشته باشند. يابيو ارز يل اقتصادیت وارد شدن در مباحث تحلیز قابلیران نيمترو ا يهاستمیس
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