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Pricing the services of Vehicle Technical Examination Centers
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n order to price every service, first, the profits and the expenses
which that service has for the society and the service providers,
should be considered and then the service price can be decided on.
Regarding the transportation service improvement in every country,
opening Vehicle Technical Examination Centers has some advantages as increasing vehicle safety, economizing on use of energy, and
improving environmental conditions, and as a result it increases public sense of satisfaction. Having this taken into account ,these advantages need to be considered in compare with the expenses .Regarding
the fact that the price of these services in the country is not suitable
and technical examination services are not efficient enough in the
society, in this article, first, effective indices of pricing in Technical
Examination Centers is introduced in two parts involving profits and
the expenses originating from opening Vehicle Technical Examination Centers, and following that, each index (profits and expenses)
is calculated for the base year and the plan period ,and a dynamic
model is suggested according to the tendency of the vehicle owners
to pay and the balanced price of the technical examination services
for the years of 1388 to 1398 .In this method, the curve of vehicle
owners’ request is used to estimate the amount of balanced price of
the vehicle technical examination services .
Key words: Vehicle Technical Examination Centers, expense and
profit index
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چکید ه
به منظور قیمتگذاری هر خد ماتی ابتد ا الزم است منافع
و هزینههایی که آن خد مات برای جامعه و گرد انند گان
 مورد برسی قرار گیرد و سپس قیمت آن، آن د ارد
 د ر راستای بهبود خد مات حمل. خد مات مشخص گرد د
 احد اث مراکز معاینه فنی خود رو،و نقل د ر هر کشور
 صرفه،د ارای فواید ی همچون افزایش ایمنی خود روها
جویی د ر مصرف انرژی و بهبود شرایط زیست محیطی
را به د نبال د اشته و به نوبه خود باعث ارتقاء سطح
 د ر این راستا الزم است. رضایتمند ی عمومی می گرد د
. این منافع د ر تقابل با هزینهها مورد برسی قرار گیرند
با توجه به نامناسب بود ن نرخ این خد مات د ر کشور و
،عد م بهره وری مناسب خد مات معاینه فنی د ر جامعه
د ر این مقاله ابتد ا شاخص های موثر د ر قیمتگذاری
مراکز معاینه فنی د ر د و بخش منافع و هزینههای ناشی
از احد اث مراکز معاینه فنی خود رو معرفی شد ه و د ر
اد امه هر یک از شاخصهای منافع و هزینه ها برای
سال پایه و افق طرح محاسبه میشود و مد لی د ینامیکی
بر اساس میزان تمایل به پرد اخت د ارند گان خود رو و
1388 قیمت تعاد لی خد مات معاینه فنی برای سالهای
 د ر این روش برای.  پیشنهاد می گرد د1398 تا سال
برآورد میزان قیمت تعاد لی خد مات معاینه فنی خود رو
. از منحنی تقاضای د ارند گان خود رو استفاد ه می شود
 مراکز معاینه فنی، قیمتگذاری:واژگان کلید ی
. شاخص هزینه و فاید ه،خود رو
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میآیند و بخش د وم مربوط به شاخصهایی هستند
 -1مقد مه
به منظور قیمتگذاری هر خد ماتی ابتد ا الزم است که به عنوان هزینه های احد اث و اجرای مراکز معاینه
منافع و هزینههایی که آن خد مات برای جامعه و فنی خود رو محسوب می شوند  .د ر اد امه هر یک از
گرد انند گان به همراه د ارند  ،مورد بررسی قرار گیرد این دو دسته شاخص معرفی و مورد بررسی قرار می گیرند.
و سپس با توجه به منافع و هزینههای مذکور ،قیمت
آن خد مات مشخص گرد د  .راه اند ازی و احد اث مراکز  -1-2شاخص های مربوط به منافع ناشی
معاینه فنی خود رو هزینه باالیی را د ر بر د ارد  ،که از از اجرای مراکز معاینه فنی خود رو
آن جمله می توان هزینه سرمایه گذاری برای ساخت معاینه فنی خود روها به واسطه تاثیری که بر کاهش
ساختمان ،هزینه ماشین آالت مورد نیاز مرکز ،هزینه آلود گی هوا ،افزایش ایمنی و کاهش تصاد فات
حقوق و د ستمزد  ،سرمایه گذاری برای د ارایی های و کاهش مصرف سوخت د ارد  ،از اهمیت ویژه ای
برخورد ار میباشد  .از طرفی مسئله آلود گی هوا و
مرکز و هزینههای استهالک را بر شمرد .
د ر راستای ارزیابی اقتصاد ی ،الزم است هزینه ها و محیط زیست به عنوان یکی از چالش های مهم
فاید ه ها اند ازهگیری شوند  .منظور از تحلیل هزینه و جهانی مطرح بود ه و هر کشوری سعی د ر کاهش
فاید ه اند ازهگیری و کمی کرد ن تمامی اثرات ممکن آلود گی هوا و سالم سازی محیط د ارد  .از جنبه د یگر
احد اث مراکز معاینه فنی خود رو بر روی تمامی افراد با توجه به آنکه روزانه میلیون ها لیتر سوخت د ر کشور
د ر تمامی زمانها و مکانها است .همچنین اثرات مصرف میشود و قسمتی از آن به صورت وارد اتی
این هزینهها و فاید هها با گذشت زمان متفاوت بود ه و است ،لذا استفاد ه از راهکارهایی که منجر به کاهش
تغییر مینماید  .بر این اساس د ر این مطالعه سال پایه مصرف سوخت گرد د  ،میتواند کمک شایانی د ر
 1388و افق طرح  10سال د یگر ،سال 1398د ر نظر بهبود اقتصاد کشور نماید [2و .]3د ر اد امه هر یک از
گرفته میشود  .د ر این مقاله ابتد ا شاخص های موثر موارد و شاخصهای برشمرد ه د ر فوق ،که به عنوان
د ر قیمتگذاری مراکز معاینه فنی د ر د و بخش منافع شاخصهای مربوط به منافع اجرای مراکز معاینه فنی
و هزینههای ناشی از احد اث مراکز معاینه فنی خود رو خود رومیباشد  ،به اختصار توضیح د اد ه میشود .
معرفی شد ه و تعریف آنها ارائه میگرد د  .د ر اد امه
هر یک از شاخصهای منافع و هزینه ها برای سال  -1-1-2افزایش ایمنی
پایه و افق طرح محاسبه میشود و مد لی بر اساس طی بررسیهای صورت گرفته د ر کشور مشخص
میزان تمایل به پرد اخت د ارند گان خود رو ،قیمت گرد ید ه است که حد ود  30د رصد از تصاد فات
تعاد لی خد مات معاینه فنی مشخص خواهد شد  .د ر جاد های و د رون شهری به علت نقص فنی خود روها و
این روش برای برآورد میزان قیمت تعاد لی خد مات فرسود گی آنها رخ میهد  .از طرف د یگر طی تحقیقاتی
معاینه فنی خود رو از منحنی تقاضای د ارند گان خود رو تعیین گرد ید ه که  20د رصد از این تصاد فات که به
علت نقص فنی خود روها میباشد  ،نقص هایی هستند
استفاد ه خواهد شد .
که مورد توجه د ر انجام معاینات فنی بود ه است و با
انجام معاینه فنی میتوان آنها را رفع نمود [.]1
 -2تعریف شاخص های قیمتگذاری
شاخصهای قیمتگذاری مراکز معاینه فنی خود رو د ر محاسبه هزینه تصاد فات مشکل اساسی مربوط به
د ر این قسمت د ر د و بخش تعریف خواهد شد  .بخش هزینههای غیر مستقیم تصاد فات است ،این هزینهها
اول مربوط به شاخصهایی است که به عنوان منافع شامل از د ست رفتن جان انسانها ،از د ست رفتن
ناشی از اجرای مراکز معاینه فنی خود رو به شمار توانایی کار و تولید د ر جامعه ،هزینه جراحات روانی،
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غم و غصه ،آثار اقتصاد ی مربوط به تبعات فرهنگی و
اجتماعی تصاد فات مانند از هم پاشید گی خانواد هها،
بروزناهنجاریهای تربیتی د ر فرزند ان و همچنین
هزینه اتالف وقتهای گوناگون وابسته به آنها است.
تصاد فات را میتوان د ر سه د سته تصاد فات فوتی،
جرحی و خسارتی گنجاند  .سود ناشی از کاهش
تصاد فات د ر اثر انجام معاینه فنی خود رو (به ازای
هر وسیله نقلیه) د ر سال  ،1388به تفکیک انواع
تصاد فات فوتی ،جرحی و خسارتی و مجموع به
ترتیب  9/65 ،11/4 ،152/88و  173/67میلیون ریال
با توجه به احتمال وقوع آنها میباشد [ .]3به طور
کلی با انجام معاینه فنی خود رو د ر هر وسیلهنقلیه د ر
مجموع 173/67میلیون ریال هزینه تصاد فات را د ر
سال  1388کاهش می یابد .
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 -2-1-2کاهش مصرف سوخت
بر اساس تحقیقات و آزمایشهای به عمل آمد ه د ر
کشور ،هر وسیلهنقلیه سواری پس از تنظیم موتور به
منظور انجام معاینه فنی 12 ،د رصد از مصرف سوخت
آن کاهش پید ا مینماید و حد اقل به مد ت  3ماه
تنظیم موتور د ر کاهش مصرف سوخت وسیله موثر
خواهد بود  .از طرف د یگر بر اساس آمار انتشار یافته
توسط ستاد حمل و نقل و سوخت ،به طور متوسط
هرخود روی سبک د ر روز  8لیتر بنزین مصرف
مینماید [ .]1براین اساس میزان مصرف سوخت هر
وسیله نقلیه سبک د ر طول  3ماه ،برابر 720لیتر به
د ست می آید  ،که د ر صورت انجام معاینه فنی ،میزان
مصرف سوخت آن د ر طول این د وره د ر حد ود 86/4
لیتر کاهش پید ا خواهد کرد [ .]4میزان صرفهجویی
هزینه سوخت د ر صورت انجام معاینه فنی توسط هر
وسیلهنقلیه د ر طول سال  ،1388برابر با 583.200
ريال برآورد شد ه است2[ .و]5

هزینه اجتماعی ،هزینهای است که اثرات تخریب
کنند ه یا سوء یک آالیند ه بر محصوالت کشاورزی،
اکوسیستم ها ،مواد و سالمت انسان را برآورد می
نماید  .هزینههای اجتماعی بخش انرژی به تفکیک
گازهای  COو  HCد ر د ر سال  1386به ترتیب 1/5
و  1/68میلیون ریال بر تن تعیین شد ه است [ .]1با د ر
نظرگرفتن تورم  16د رصد  ،هزینههای اجتماعی برای
هر تن گازهای فوق به ترتیب برای سال 2 ،1388
و  2/26میلیون ریال برتن به د ست میآید  .همچنین
متوسط میزان غلظت سالیانه آالیند ه های مختلف
برای شهر تهران د ر سال  1388برای آالیند ه های
 COو  HCبه ترتیب  1284و  116هزار تن برآورد
شد ه است .با توجه به ارقام مذکور ،هزینهگازهای
 COو  HCد ر شهر تهران د ر سال  1388به ترتیب
 2568000و  262160میلیون ریال برآورد گشته
است .بنابر مطالب فوق ،منافع ناشی از انجام معاینه
فنی خود رو برای هر وسیله نقلیه (شامل افزایش
ایمنی ،کاهش مصرف سوخت و کاهش آلود گی هوا)
برابر  174/672میلیون ريال تخمین زد ه شد ه است.
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 -2-2شاخصهای مربوط به هزینههای
اجرای مراکز معاینه فنی خود رو
به منظور احد اث و راهاند ازی مراکز معاینه فنی خود رو،
هزینههایی به گرد انند گان سیستم تحمیل میشود .
د ر این قسمت با توجه به هزینه متفاوت زمین د ر
نقاط مختلف کشور ،از این هزینه صرفنظر میگرد د
و فرض میشود که زمین به صورت رایگان به منظور
احد اث مراکز معاینه فنی خود رو ،د ر اختیار قرار گیرد .
این هزینهها د ر این قسمت برای سال  1388محاسبه
شد ه است .هزینههای ناشی از احد اث و راهاند ازی
مراکز معاینه فنی خود رو ،شامل هزینه حقوق و
د ستمزد  ،هزینه ماشین آالت د اخل مرکز معاینه فنی،
هزینه سرمایهگذاری برای ساخت ساختمان ،هزینه
سرمایهگذاری برای سایر د اراییها و سایر هزینهها
 -3-1-2کاهش آلود گی هوا
به منظور محاسبه منافع ناشی از کاهش آلود گی میباشد [2و .]6به منظور محاسبه هزینههای احد اث
هوا از مفهوم هزینه اجتماعی استفاد ه شد ه است .و راهاند ازی مراکز معاینه فنی خود رو ،عملکرد مالی
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تعد اد ی از مراکز معاینه فنی خود رو شامل مرکز معاینه
فنی بیهقی ،مرکز معاینه فنی سراج ،مرکز معاینه فنی
الغد یر ،مرکز معاینه فنی شکوفه و مرکز معاینه فنی
نیایش مورد بررسی قرار گرفته و براساس میانگین
هزینههای هر خط این مراکز ،هزینه هر یک از موارد
مربوط برای سال  1388محاسبه گرد ید ه است .د ر
اد امه هر یک از موارد و شاخصهای فوق ،به اختصار
توضیح د اد ه میشود [2و.]7
 -1-2-2هزینه حقوق و د ستمزد
یکی از شاخصهای هزینهای که مربوط به اجرا و
راهاند ازی مراکز معاینه فنی خود رو میباشد  ،هزینه
حقوق و د ستمزد پرسنل مراکز معاینه فنی خود رو
است .به طور متوسط ،د ر هر خط  8نفر فعال هستند .
حقوق و د ستمزد ماهیانه پرسنل برای هر خط
مراکز معاینه فنی برای سال  ،1388به طور متوسط
 71.884.891ريال برآورد شد ه است ،که این مقد ار
د ر طول سال برای یک خط مرکز معاینه فنی خود رو
به طور متوسط  862.618.692ريال حاصل میگرد د .
از طرف د یگر ظرفیت یک خط معاینه فنی خود روی
سبک د ر طی یک سال د ر صورتی که سه وسیله
نقلیه را به صورت همزمان مورد معاینه قرار د هد ،
 20880وسیلهنقلیه است .لذا با توجه به موارد مذکور
هزینه حقوق پرسنل به ازای هر وسیله نقلیه که مورد
آزمایش قرار میگیرد د ر طول سال برای سال 1388
برابر  41313ريال تخمین زد ه شد ه است.
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معاینه فنی د ر سال  493.596.563 ،1388ريال
برآورد گشته است .با توجه به مطالعاتی که به عنوان
طرح خصوصی سازی مراکز معاینه فنی خود رو انجام
شد ه است ،د وره بازگشت سرمایه برای خصوصی
سازی مراکز معاینه فنی خود رو 2/6 ،سال د ر نظر
گرفته شد ه است [ ،]1لذا براساس این مطلب قیمت
ماشین آالت هر خط معاینه فنی با لحاظ نمود ن د وره
بازگشت د ر هر سال 189.844.831 ،ريال حاصل
برآورد می شود (بر اساس محاسبات سال  .)1388با
د ر نظر گرفتن این مسئله که یک خط مکانیزه معاینه
فنی خود روی سبک د ر طی یکسال د ر صورتی که
سه وسیلهنقلیه را به صورت همزمان مورد معاینه فنی
قرار د هد  ،ظرفیت آن  20880وسیلهنقلیه است ،لذا
هزینه ماشین آالت به ازای هر وسیلهنقلیه با لحاظ
نمود ن این د وره بازگشت 9092 ،ريال به د ست آمد ه
است [2و.]7

-3-2-2سرمایهگذاریبرایساختساختمان
به منظور احد اث و راه اند ازی مراکز معاینه فنی
خود رو ،الزم است برای ساخت ساختمان مرکز ،هزینه
ای صرف شود  .با بررسی تعد اد ی از مراکز معاینه
فنی خود رو ،هزینه ساخت ساختمان به ازای هر خط
این مراکز د  ر سال  ،1380برابر  581.333.333ريال
حاصل شد  ه است که با د  ر نظر گرفتن نرخ تورم
د  ر کشور ،این هزینه د  ر سال  ،1388برای هر خط
برابر  1.905.851.856ريال تخمین زد   ه می شود  .
همچنین هزینه سرمایهگذاری برای ساخت ساختمان
 -2-2-2هزینه ماشین آالت
مرکز معاینه فنی خود  رو به ازای هر وسیلهنقلیه با
به منظور راهاند ازی مراکز معاینه فنی خود رو و انجام لحاظ نمود   ن د  وره بازگشت 35106 ،ريال حاصل د ر
آزمایش بر روی وسیله نقلیه ،ماشین آالتی احتیاج سال پایه مطالعه ( )1388برآورد گرد ید ه است [2و.]7
میباشد  .با بررسی تعد اد ی از مراکز معاینه فنی
خود رو ،قیمت ماشین آالتی که برای هر خط این  -4-2-2سرمایه گذاری برای سایر داراییها
مرکز خرید اری شد ه است ،د ر سال  ،1380به طور سرمایهگذاری برای سایر د اراییها به ازای هر
متوسط برابر  393.500.000ريال بود ه که با د ر نظر خط معاینه فنی با لحاظ نمود ن د وره بازگشت،
گرفتن میزان افزایش قیمت د الر حد فاصل سالهای سالیانه 101.084.460ريال به د ست د ر سال پایه
 1380و  ،1388قیمت ماشین آالت هر خط مکانیزه مطالعه ( )1388برآورد گرد ید ه است؛ لذا با د ر نظر
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گرفتن این مطلب که یک خط مکانیزه معاینه فنی
خود روی سبک د ر طی یکسال د ر صورتی که سه
وسیله نقلیه را به صورت همزمان مورد معاینه فنی
قرار د هد  ،ظرفیت آن  20880وسیل ه نقلیه است،
هزینه سرمایهگذاری برای سایر د اراییهای مرکز
معاینه فنی خود رو به ازای هر وسیله نقلیه با لحاظ
نمود ن د وره بازگشت 4841 ،ريال حاصل محاسبه
شد ه است [2و.]7
 -5-2-2سایر هزینهها
د ر طی استفاد ه ،راهاند ازی و ارائه خد مات توسط
مراکز معاینه فنی خود رو ،آنها با هزینههای د یگری
نیز مواجه میباشند  ،که د ر این قسمت به عنوان سایر
هزینهها ذکر شد ه است .این هزینهها شامل هزینه
پیمانکاری ،نرمافزار ،کسری صند وق ،استهالک
ساختمان ،استهالک ماشینآالت و استهالک اثاثیه
میباشند  .قیمت سایر هزینهها به ازای هر خط معاینه
فنی با لحاظ نمود ن د وره بازگشت د ر هر سال،
 283.499.710ريال محاسبه شد ه است .با د ر نظر
گرفتن این مطلب که یک خط مکانیزه معاینه فنی
خود روی سبک د ر طول یکسال د ر صورتی که سه
وسیله نقلیه را به صورت همزمان مورد معاینه فنی
قرار د هد  ،ظرفیت آن  20880وسیله نقلیه است .لذا
سایر هزینههای مرکز معاینه فنی خود رو به ازای
هر وسیلهنقلیه با لحاظ نمود ن این د وره بازگشت،
 13578ريال حاصل میگرد د [2و .]7بر اساس موارد
ارائه شد ه د ر قسمت قبل ،مجموع هزینه احد اث و
راهاند ازی مراکز معاینه فنی خود رو برای هر وسیله
نقلیه د ر سال  1388برابر  103930ريال ،بد ون د ر
نظر گرفتن هزینه مالکیت زمین میشود .
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خود رو ،قیمت تعاد لی خد مات معاینه فنی مشخص
خواهد شد  .د ر این روش برای برآورد میزان قیمت
تعاد لی خد مات معاینه فنی خود رو از منحنی تقاضای
د ارند گان خود رو استفاد ه میشود  .هد ف اصلی د ر این
مد ل بیشینه سازی سود سیستم میباشد تا بتوان با
استفاد ه از سود حاصل ،خد مات مناسبتر و بهتری را
ارائه نمود  .جهت برآورد منحنی تقاضای د ارند گان
خود رو د ر این مطالعات اطالعات مورد نظر جمع آوری
گرد ید  .بد ین منظور پرسشنامه ای تهیه گرد ید و د ر
نقاط مختلف شهر توزیع شد  .با استفاد ه از این آمارها
میزان تمایل به پرد اخت د ارند گان خود رو محاسبه و
رابطه ریاضی مربوطه ارائه خواهد شد  .آماربرد اری
د ر این خصوص د ر پنج پمپ بنزین انجام گرفت
و د ر مجموع  80رانند ه مورد پرسش قرار گرفتند .
تالش گرد ید تا نقاط مورد نظر بگونه ای انتخاب
شوند که د ر چهار طرف شهر پراکند ه باشند  .این نقاط
شامل پمپ بنزین های گیشا ،شهید قرنی ،چهارراه
لشگر و خرمشهر هستند .سئواالت اول تا سوم این
پرسشنامه کلی میباشند و برخی اطالعات عمومی را
د ر خصوص د ارند گان خود رو جمع آوری می نمایند .
طبیعت ًا انتظار می رود تا با افزایش قیمت خود رو
تمایل افراد برای پرد اخت افزایش یابد این موضوع
عاملی را برای کنترل میزان د قت پاسخها د ر اختیار
مشاور قرار مید هد  .از طرف د یگر با استفاد ه از این
سئواالت می توان میزان سرپیچی و یا فرمانبرد اری
د ارند گان خود رو را از قوانین سنجید  .هد ف د یگری
که د ر سئواالت اولیه مد نظر قرار گرفته است بررسی
اصلی ترین علل عد م مراجعه استفاد ه کنند گان به
محلهای ارائه خد مات است .د ر سئوال چهارم هد ف
بد ست آورد ن حد اکثر هزینهای است که رانند گان
حاضرند بابت انجام معاینه فنی پرد اخت نمایند  .یعنی
با استفاد ه از این مقد ار میتوان فهمید که با افزایش
قیمت این خد مات چند د رصد افراد تمایل خود را
برای انجام معاینه فنی از د ست مید هند  .مشابه
همین موضوع برای زمان صرف شد ه د ر صف و کل
زمان صرف شد ه د ر سیستم انجام شد ه است .هر
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 -3مد ل قیمتگذاری خد مات مراکز معاینه
فنی خود رو
د ر این قسمت روش قیمتگذاری خد مات معاینه
فنی خود روها مورد بررسی قرار خواهد گرفت .د ر این
خصوص بر اساس میزان تمایل به پرد اخت د ارند گان
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ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻛﻤﺘﺮﻱ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺍﻧﺪ ﮔﺰﻳﻨﻪ ﺍﻱ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺁﻥ ﻣﺒﻠﻎ ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ ﺍﻧﺪ.
ﮔﺎﻥ ﺩﺭ ﻣﻮﺍﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﺍﻳﻦ ﭘﺮﺳﺸﻬﺎ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺑﻪ ﺍﻋﻼﻡ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﻣﻤﻜﻦ ﺭﺍ
 - 2ﺑﺴﻴﺎﺭﻱ ﺍﺯ ﭘﺎﺳﺦ ﺩﻫﻨﺪ
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺪﻳﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺑﺘﻮﺍﻧﻨﺪ ﺑﺮ ﺭﻭﻱ ﻛﺎﻫﺶ ﻗﻴﻤﺖ ﺁﻥ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺑﮕﺬﺍﺭﻧﺪ.
ﻧﻤﻮﺩﺍﺭ  .1ﻧﻤﻮﺩﺍﺭ ﺗﺠﻤﻌﻲ ﻋﺪﻡ ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺑﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺭﺍﻧﻨﺪﮔﺎﻥ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ )ﻫﺰﻳﻨﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺘﻲ )1000ﺗﻮﻣﺎﻥ((؛ ﻣﺎﺧﺬ :ﻧﮕﺎﺭﻧﺪﮔﺎﻥ.

چند از این د و پارامتر برای مد لسازی استفاد ه نشد ه رانند گان صرفنظر شد ه است .د ر واقع برای تعیین
است ولی اطالعات ارزشمند ی را د ر خصوص نحوه نرخ تغییرات تقاضا معاینه فنی با قیمت آن این د سته
رفتار د ارند گان خود رو د ر اختیار قرار مید هد  .د ر اد امه از رانند گان به عنوان د اد ه پرت از جامعه آماری خارج
این بخش ابتد ا منحنی تقاضای سفر بر اساس میزان شد ه اند  .با توجه به نکات عنوان شد ه د ر فوق منحنی
هزینه سیستم برآورد میشود  .سپس د ر بخش بعد ی تقاضای معاینه فنی با استفاد ه از رابطه ( )1بد ست
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻮ ﺍﺭﺩ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺟﻬﺖ ﺑﺮﺁﻭﺭﺩ ﻣﻨﺤﻨﻲ ﺗﻘﺎﺿﺎﻱ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻣﻌﺎﻳﻨﻪ ﻓﻨﻲ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺩﺳﺘﻪ ﺍﺯ ﺭﺍﻧﻨﺪﮔﺎﻥ ﺻﺮﻑ ﻧﻈﺮ
انتظار وﺑﺮﺍﻱزمان
حساسیت رانند گان نسبت به کل زمان
ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﺮﺥآمد ه
است:ﻣﻌﺎﻳﻨﻪ ﻓﻨﻲ ﺑﺎ ﻗﻴﻤﺖ ﺁﻥ ﺍﻳﻦ ﺩﺳﺘﻪ ﺍﺯ ﺭﺍﻧﻨﺪﮔﺎﻥ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺩﺍﺩﻩ ﭘﺮﺕ ﺍﺯ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺁﻣﺎﺭﻱ ﺧﺎﺭ
ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺗﻘﺎﺿﺎ
ﺍﺳﺖ .ﺩﺭ ﻭﺍﻗﻊ
ﻧﻜﺎﺕ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﻓﻮﻕ ﻣﻨﺤﻨﻲ ﺗﻘﺎﺿﺎﻱ ﻣﻌﺎﻳﻨﻪ ﻓﻨﻲ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺭﺍﺑﻄﻪ ) (1ﺑﺪﺳﺖ ﺁﻣﺪﻩ ﺍﺳﺖ :
ﺑﻪ
ﺗﻮﺟﻪ
ﺑﺎ
.
ﺍﻧﺪ
ﺷﺪﻩ
سیستم مورد ارزیابی قرار خواهد
گرفت و د ر پایان نیز
)(1
مد ل قیمتگذاری سیستم ارائه خواهد شد .
ﻛﻪ ﺩﺭ ﺁﻥ  pﻡﻕﺩﺍﺭ ﺗﻘﺎﺿﺎﻱ ﻣﻌﺎﻳﻨﻪ ﻓﻨﻲ ﻭ  priceﻫﺰﻳﻨﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺘﻲ )1000ﺗﻮﻣﺎﻥ( ﺍﺳﺖ.

که د ر آن  pمقد ار ۵
تقاضای معاینه فنی و price

-1-3برآوردمنحنیتقاضایخدماتمعاینهفنی
د ر این مطالعه منحنی تجمعی حد اکثر هزینهای که هزینه پرد اختی (1000تومان) است.
ﺍﻭﻝ ﺗﺎ ﺳﻮﻡ ﺍﻳﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻛﻠﻲ ﻣﻲﺑﺎﺷﻨﺪ ﻭ ﺑﺮﺧﻲ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﺩﺍﺭﻧﺪﮔﺎﻥ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺟﻤﻊ ﺁﻭﺭﻱ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ  .ﻃﺒﻴﻌﺘﺎً
ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ میزان تطابق منحنی برازش شد ه و
شماره 2
رانند گان حاضر به پرد اخت آن هستند مورد بررسی نمود ار
ﻣﻲ ﺭﻭﺩ ﺗﺎ ﺑﺎ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻗﻴﻤﺖ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺑﺮﺍﻱ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻳﺎﺑﺪ ﺍﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻋﺎﻣﻠﻲ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﻱ ﻛﻨﺘﺮﻝ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺩﻗﺖ ﭘﺎﺳﺨﻬﺎ ﺩﺭ
واقعی مشاهد ه شد ه را نشان مید هد  .این
های
ﻓﺮﻣﺎﻧﺒﺮﺩﺍﺭﻱ د اد ه
ﺳﺮﭘﻴﭽﻲارﻭ ﻳﺎتجمعی
شماره ،1
گرفته
ﻣﻴﺰﺍﻥ نمود
است.ﺍﻳﻦ نمود
ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺭﺍ ﺍﺯ
ﺩﺍﺭﻧﺪﮔﺎﻥ
ار ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻥ
ﺳﺌﻮﺍﻻﺕ
ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ
قرارﺩﻳﮕﺮ ﺑﺎ
ﻣﻲﺩﻫﺪ .ﺍﺯ ﻃﺮﻑ
ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﻣﺸﺎﻭﺭ ﻗﺮﺍﺭ 
ﺑﻪ
ﻛﻨﻨﺪﮔﺎﻥ
ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ
ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ
ﻋﺪﻡ
ﻋﻠﻞ
ﺗﺮﻳﻦ
ﺍﺻﻠﻲ
ﺑﺮﺭﺳﻲ
ﺍﺳﺖ
ﮔﺮﻓﺘﻪ
ﻗﺮﺍﺭ
ﻧﻈﺮ
ﻣﺪ
ﺍﻭﻟﻴﻪ
ﺳﺌﻮﺍﻻﺕ
ﺩﺭ
ﻛﻪ
ﺩﻳﮕﺮﻱ
ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﺳﻨﺠﻴﺪ  .ﻫﺪﻑ
است که عد م تمابل حد اکثر هزینه ای که رانند گان نمود ار نشان د هند ه میزان د قت مناسب مد ل میباشد .
ﺍﻧﺠﺎﻡبهﻣﻌﺎﻳﻨﻪ ﻓﻨﻲ
ﺣﺎﺿﺮﻧﺪباﺑﺎﺑﺖ
ﺍﺳﺖهدﻛﻪ .ﺭﺍﻧﻨﺪﮔﺎﻥ
ﺣﺪﺍﻛﺜﺮنشان 
ﺑﺪﺳﺖ ﺁﻭﺭﺩﻥ
پردﻩ ﺩﻑ
ﺳﺌﻮﺍﻝبهﭼﻬﺎﺭﻡ

توجه
بررسی صورت گرفته ،ضریب تعیین برابر
مشاهد ه
ﻫﺰﻳﻨﻪ مﺍﻱید
هستند را
اخت آن
ﻣﺤﻞﻫﺎﻱ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺍﺳﺖ  .ﺩﺭمایل
ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ .ﻳﻌﻨﻲ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻥ ﻓﻬﻤﻴﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻗﻴﻤﺖ ﺍﻳﻦ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﭼﻨﺪ ﺩﺭﺻﺪ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻧﺠﺎﻡ
ست .آمد ه است .نمود ار شماره  3نشان
ﺷﺪﻩ ﺩﺭ با
میزان
قیمت
ﻣﻮﺿﻮﻉپس
ﻫﻤﻴﻦ که
ﻣﺸﺎﺑﻪشود
ﻣﻲﺩﻫﻨﺪ .می
بد ﺍﺳﺖ
0/731ﺷﺪﻩ
ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺍﻧﺠﺎﻡ
کهﺻﺮﻑ
تومانﺯﻣﺎﻥ
8000ﺻﻒ ﻭ ﻛﻞ
ﻑ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ
ﺑﺮﺍﻱ ازﺯﻣﺎﻥ ﺻﺮ
ﻣﻌﺎﻳﻨﻪ ﻓﻨﻲ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ 
رابطه ﺩﺭبین هزینه خد مات معاینه فنی خود رو
ﻧﺤﻮﻩ ﺭﻓﺘﺎﺭد هند ه
کنونی
ﺍﻃﻼﻋﺎﺕر شرایط
معاینهﻭﻟﻲفنی د
ﻣﺪﻟﺴﺎﺯﻱخد
ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺩﻭ ﭘﺎﺭﺍﻣﺘﺮ ﺑﺮﺍﻱهزینه
ﺧﺼﻮﺹاست،
ﺩﺍﺭﻧﺪﮔﺎﻥ ﺧﻮﺩﺭﻭ
ﺍﺭﺯﺷﻤﻨﺪﻱ ﺭﺍ ﺩﺭ
ماتﻧﺸﺪﻩ ﺍﺳﺖ
ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ
ﺑﺨﺶ
ﻣﻨﺤﻨﻲﺩﺭ
ﺗﻄﺎﺑﻖ ﺳﭙﺲ
ﻣﻴﺰﺍﻥﻣﻲﺷﻮﺩ.
ﺷﻤﺎﺭﻩ 2ﺑﺮﺁﻭﺭﺩ
ﺳﻴﺴﺘﻢ
یﻫﺰﻳﻨﻪ
شهريﺍﺩﺍﻣﻪ ﺍﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﺍﺑﺘﺪﺍ ﻣﻨﺤﻨﻲ ﺗﻘﺎﺿﺎﻱ ﺳﻔﺮ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﻣﻴﺰﺍﻥ
مديريتﺩﻫﺪ .ﺩﺭ
دوفصلنامه ﻗﺮﺍﺭ ﻣﻲ
ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ
میﺩﻫﺪ .ﺍﻳﻦ ﻧﻤﻮﺩﺍﺭ ﻧﺶﺍﻥ ﺩﻫﻨﺪ
ﻣﻲ
ﻧﺸﺎﻥ 
ﺷﺪﻩ ﺭﺍ
ﻫﺎﻱ ﻭﺍﻗﻌﻲ
ﺑﻌﺪﻱﻭیﺩﺍﺩﻩ
آنﺷﺪﻩ
ﺑﺮﺍﺯﺵ
ﻧﻤﻮﺩﺍﺭ
انتظار
ﻣﺸﺎﻫﺪﻩکه
همانگونه
باشد .
تقاضای
نماید  .د ر
رودﺍﻳﻦ ﻧﻤﻮﺩﺍﺭ ﻧﺶﺍﻥ ﺩﻫﻨﺪﻩ
ﻣﻲﺩﻫﺪ.
ﻧﺸﺎﻥ 
ﺷﺪﻩ ﺭﺍ
ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ
ﻫﺎﻱ ﻭﺍﻗﻌﻲ
ﺷﺪﻩم ﻭ ﺩﺍﺩﻩ
ﺑﺮﺍﺯﺵ
بررسیﺗﻄﺎﺑﻖوﻣﻨﺤﻨﻲ
ﺷﻤﺎﺭﻩ  2ﻣﻴﺰﺍﻥ
نمود ار اُفت ناگهانی و شد ید ی م ﻧﻤﻮﺩﺍﺭ
ﺳﻴﺴﺘﻢ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪﻗﻴﻤﺖ
ﺑﺎﺷﺪ.ﻧﻴﺰﺑﺎﻣﺪﻝ
ﭘﺎﻳﺎﻥ
ﮔﺮﻓﺖ ﻭ
ﺧﻮﺍﻫﺪ
ﺭﺍﻧﻨﺪﮔﺎﻥ
ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ
ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﺿﺮﻳﺐ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺑﺎ  0/731ﺑﺪﺳﺖ ﺁﻣﺪﻩ ﺍﺳﺖ .ﻧﻤﻮﺩﺍﺭ ﺷﻤﺎﺭﻩ
ﮔﺬﺍﺭﻱﺻﻮﺭﺕ
ﺑﺮﺭﺳﻲ
ﻣﺪﻝﺩﺭﻣﻲ
ﻣﻨﺎﺳﺐ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻛﻞ ﺯﻣﺎﻥ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﻭ ﺯﻣﺎﻥ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﻗﺮﺍﺭﺩﻗﺖ
Urban Management
مطالعاتﺍﺳﺖ .ﻧﻤﻮﺩﺍﺭ ﺷﻤﺎﺭﻩ 3
0/731د رﺑﺪﺳﺖ ﺁﻣﺪﻩ
ﺿﺮﻳﺐ ﺗﻌﻴﻴﻦ
یک ﮔﺮﻓﺘﻪ،
ﺑﺮﺭﺳﻲارﺻﻮﺭﺕ
ﺩﻗﺖیﻣﻨﺎﺳﺐ
ﺑﺮﺍﺑﺮیﺑﺎباشد .
نمود ار S
شکل م
باشد :ﻣﺪﻝ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪاینﺑﻪ نمود
این پد ید ه ذکر د و نکته ضروری م
ﺧﻮﺍﻫﺪو ﺷﺪ.
شمارهﺍﺭﺍﺋﻪ
ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ .ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﻛﻪ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﻣﻲ ﺭﻭﺩ ﺍﻳﻦ ﻧﻤﻮﺩﺍﺭ ﻳﻚ ﻧﻤﻮﺩﺍﺭ S
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ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ .ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﻛﻪ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﻣﻲ ﺭﻭﺩ ﺍﻳﻦ ﻧﻤﻮﺩﺍﺭ ﻳﻚ ﻧﻤﻮﺩﺍﺭ S
ﺩﻫﻨﺪﻩ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺑﻴﻦ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻣﻌﺎﻳﻨﻪ ﻓﻨﻲ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﻭ ﺗﻘﺎﺿﺎﻱ ﺁﻥ 
ﺑﺎﺷﺪ.منحنی تقاضا
شکل
ﻣﻨﺤﻨﻲ رود
انتظار می
تومانﻣﻌﻤﻮﻻتقاضا
پرسشنامهﺩﺭ8000
 -1از آنجا که اولین گزینه
کهﺷﻜﻞ
ﺗﻘﺎﺿﺎ S
معموالﻛﻪ ﺷﻜﻞ
ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﻣﻲ ﺭﻭﺩ
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﺗﻘﺎﺿﺎ
ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.
No.30 Automn & Winter
ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ .ﺩﺭ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﻣﻲ ﺭﻭﺩ ﻛﻪ ﺷﻜﻞ ﻣﻨﺤﻨﻲ ﺗﻘﺎﺿﺎ  Sﺷﻜﻞ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻓﻨﻲ از افراد که تمایل به پرد اخت  Sشکل باشد .
بسیاری
است،
ه
بود
302ﺑﺮﺁﻭﺭﺩ ﻣﻨﺤﻨﻲ ﺗﻘﺎﺿﺎﻱ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻣﻌﺎﻳﻨﻪ
- 1- 3
مبالغ کمتری د اشته اند گزینه ای برای انتخاب آن ﻧﻤﻮﺩﺍﺭ  .2ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺗﻄﺎﺑﻖ ﻣﺪﻝ ﻭ ﻣﺸﺎﻫﺪﺍﺕ ؛ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺘﻲ ؛ ﻣﺎﺧﺬ :ﻧﮕﺎﺭﻧﺪﮔﺎﻥ.
ﻧﻤﻮﺩﺍﺭ  .2ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺗﻄﺎﺑﻖ ﻣﺪﻝ ﻭ ﻣﺸﺎﻫﺪﺍﺕ ؛ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺘﻲ ؛ ﻣﺎﺧﺬ :ﻧﮕﺎﺭﻧﺪﮔﺎﻥ.
ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻨﺤﻨﻲ ﺗﺠﻤﻌﻲ ﺣﺪﺍﻛﺜﺮ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺍﻱ ﻛﻪ ﺭﺍﻧﻨﺪﮔﺎﻥ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺁﻥ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻣﻮﺭﺩ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ  .ﻧﻤﻮﺩﺍﺭ ﺷﻤﺎﺭﻩ
اشته اند
 ،1ﻧﻤﻮﺩﺍﺭ ﺗﺠﻤﻌﻲ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻋﺪﻡمبلغ
ﻫﺰﻳﻨﻪ.ﺍﻱ ﻛﻪ ﺭﺍﻧﻨﺪﮔﺎﻥ ﻣﺎﻳﻞ ﺑﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺁﻥ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺭﺍ ﻧﺸﺎﻥ ﻣﻲ ﺩﻫﺪ .ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ
ﺗﻤﺎﺑﻞندﺣﺪﺍﻛﺜﺮ
این ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﻲ ﻭ ﺷﺪﻳﺪﻱ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ.
ﻧﻤﻮﺩﺍﺭ ﺍُ ﻓﺖ
ﻛﻨﻮﻧﻲ ﺍﺳﺖ،
ﻛﻪ ﻣﻴﺰﺍﻥ
مواجهه با
ﺷﺮﺍﻳﻂ د ر
ﻣﻌﺎﻳﻨﻪ دﻓﻨﻲهندﺩﺭگان
ﺧﺪﻣﺎﺕپاسخ
ﻫﺰﻳﻨﻪ از
بسیاری
ﻛﻪ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻗﻴﻤﺖ  8000ﺗﻮﻣﺎﻥ-2
ﺩﺭ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺍﻳﻦ ﭘﺪﻳﺪﻩ ﺫﻛﺮ ﺩﻭ ﻧﻜﺘﻪ ﺿﺮﻭﺭﻱ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ:
پرسشها
تصمیم به اعالم کمترین مقد ار ممکن را
قیمتﺑﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ
کاهشﻛﻪ ﺗﻤﺎﻳﻞ
ﺑﺴﻴﺎﺭﻱ ﺍﺯ ﺍﻓﺮﺍﺩ
ﺗﻮﻣﺎﻥ ﺑﻮﺩﻩ
اند تا بد ین8000
ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ
بتوانندﺍﺳﺖ،بر روی
طریق
 - 1ﺍﺯ ﺁﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﺍﻭﻟﻴﻦ ﮔﺰﻳﻨﻪگرفته
ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻛﻤﺘﺮﻱ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺍﻧﺪ ﮔﺰﻳﻨﻪ ﺍﻱ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺁﻥ ﻣﺒﻠﻎ ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ ﺍﻧﺪ.
آن تاثیر بگذارند .
نگارندگان.
ﺍﻓﺰﺍﻳﺶاختی؛
هزینهپرد
مشاهدات؛
تطابقمدلو
نمودار.2
ﻧﮕﺎﺭﻧﺪﮔﺎﻥ.
ماخذ:ﻣﺎﺧﺬ:
ﻗﻴﻤﺖ ؛
ﻓﻨﻲ ﻭ
ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻣﻌﺎﻳﻨﻪ
میزانﺍﻧﺤﺮﺍﻑ
ﻣﻨﺤﻨﻲ
ﻧﻤﻮﺩﺍﺭ .3
ﮔﺎﻥ ﺩﺭ ﻣﻮﺍﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﺍﻳﻦ ﭘﺮﺳﺸﻬﺎ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺑﻪ ﺍﻋﻼﻡ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﻣﻤﻜﻦ ﺭﺍ
 - 2ﺑﺴﻴﺎﺭﻱ ﺍﺯ ﭘﺎﺳﺦ ﺩﻫﻨﺪ
ﻧﻤﻮﺩﺍﺭ  .3ﻣﻨﺤﻨﻲ ﺍﻧﺤﺮﺍﻑ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻣﻌﺎﻳﻨﻪ ﻓﻨﻲ ﻭ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻗﻴﻤﺖ ؛ ﻣﺎﺧﺬ :ﻧﮕﺎﺭﻧﺪﮔﺎﻥ.
ﺑﮕﺬﺍﺭﻧﺪ.د ر این مقاله جهت برآورد
عنوان شد ه
ﻛﺎﻫﺶموارد
توجه به
ﻗﻴﻤﺖ ﺁﻥ ﺗﺎﺛﻴﺮ
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺪﻳﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺑﺘﻮﺍﻧﻨﺪباﺑﺮ ﺭﻭﻱ
منحنی تقاضای خد مات معاینه فنی از این د سته از
ﻧﻤﻮﺩﺍﺭ  .1ﻧﻤﻮﺩﺍﺭ ﺗﺠﻤﻌﻲ ﻋﺪﻡ ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺑﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺭﺍﻧﻨﺪﮔﺎﻥ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ )ﻫﺰﻳﻨﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺘﻲ )1000ﺗﻮﻣﺎﻥ((؛ ﻣﺎﺧﺬ :ﻧﮕﺎﺭﻧﺪﮔﺎﻥ.
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نمودار  .3منحنیانحرافتقاضامعاینهفنیوافزایشقیمت؛ماخذ:نگارندگان.
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ﻣﻴﺰﺍﻥگان مورد
اختﺑﺎ رانند
نمود ار   .1نمود ار تجمعی عد م تمایل بهﺩﺭپرد
ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﺭﺍﻧﻨﺪﮔﺎﻥ ﺑﻪ ﺯﻣﺎﻥ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﺻﻒ ﻭ ﺯﻣﺎﻥ ﻛﻞ ﺳﻴﺴﺘﻢ ،ﺭﻭﺵ ﺑﻜﺎﺭﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﻧﻴﺰ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ
ﺭﺍﺑﻄﻪ
ﺻﻒ ﻭ ﺯﻣﺎﻥ ﻛﻞ ﺳﻴﺴﺘﻢ ،ﺭﻭﺵ ﺑﻜﺎﺭﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﻧﻴﺰ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ
ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ
ﺭﺍﻧﻨﺪﮔﺎﻥﺑﻪ ﺯﻣﺎﻥ
ﺩﺳﺘﻪ ﺍﺯﺭﺍﻧﻨﺪﮔﺎﻥ
ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ
ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺑﺎ
ﻣﻨﺤﻨﻲ ﺗﻘﺎﺿﺎﻱ ﺩﺭ
ﻧﻈﺮ ﺷﺪﻩ
ﺻﺮﻑ 
ﻣﻴﺰﺍﻥﺍﺯ
ماخذ:ﻓﻨﻲ
ﻣﻌﺎﻳﻨﻪ
ﺧﺪﻣﺎﺕ
ﺑﺮﺁﻭﺭﺩ
مصاحبهﺟﻬﺖ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻮ ﺍﺭﺩ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ
ﺍﻳﻦگان.
نگارند
(0001تومان))؛
پرد اختی
(هزینه
ﺑﺮﺁﻭﺭﺩ ﻣﻨﺤﻨﻲ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻛﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﺎ ﺍﻳﻦ ﺩﻭ ﺯﻣﺎﻥ ﻣﻮﺭﺩ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﻲ ﻣﻲ ﺗﻮﺍ
ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﺎ ﺍﻳﻦ ﺩﻭ ﺯﻣﺎﻥ ﻣﻮﺭﺩ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﻲ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻥ
ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻛﻪ
ﺗﻘﺎﺿﺎ
ﺑﺮﺁﻭﺭﺩ ﻣﻨﺤﻨﻲ
ﺁﻣﺎﺭﻱ ﺧﺎﺭﺝ
ﺑﺪﻳﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪ
ﺑﺎﺷﺪ.ﭘﺮﺕ ﺍﺯ
ﻣﻲﺩﺍﺩﻩ
ﻋﻨﻮﺍﻥ
ﺭﺍﻧﻨﺪﮔﺎﻥ ﺑﻪ
ﺍﺳﺖ .ﺩﺭ ﻭﺍﻗﻊ ﺑﺮﺍﻱ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﺮﺥ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻣﻌﺎﻳﻨﻪ ﻓﻨﻲ ﺑﺎ ﻗﻴﻤﺖ ﺁﻥ ﺍﻳﻦ ﺩﺳﺘﻪ ﺍﺯ
ﻛﻪ ﻣﻨﺤﻨﻲ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺩﻭ ﺯﻣﺎﻥ ﺑﺮﺁﻭﺭﺩ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ  .ﺩﺭ ﻭﺍﻗﻊ ﺑﺮﺍﻱ ﺑﺮﺁﻭﺭﺩ ﻣﻨﺤﻨﻲ ﺗﻘﺎﺿﺎﻱ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺩﻭ ﺯﻣﺎﻥ ﺍ
ﺯﻣﺎﻥ ﺑﺮﺁﻭﺭﺩ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ  .ﺩﺭ ﻭﺍﻗﻊ ﺑﺮﺍﻱ ﺑﺮﺁﻭﺭﺩ ﻣﻨﺤﻨﻲ ﺗﻘﺎﺿﺎﻱ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺩﻭ ﺯﻣﺎﻥ ﺍﺯ
ﺑﺪﺳﺖ ﺍﻳﻦ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
ﺷﺪﻩ ﺍﻧﺪ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻜﺎﺕ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﻓﻮﻕ ﻣﻨﺤﻨﻲ ﺗﻘﺎﺿﺎﻱ ﻣﻌﺎﻳﻨﻪ ﻓﻨﻲ ﺑﺎ ﻛﻪ
ﺁﻣﺪﻩﺩﻭﺍﺳﺖ :
ﺗﻘﺎﺿﺎ )(1
ﻣﻨﺤﻨﻲﺭﺍﺑﻄﻪ
ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ
ﺍﻭﻝ ﺯﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﺎﺻﻄﻼﺡ ﻣﺤﺪﻭﺩﻩ ﺷﺪﻩ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻧﺸﺪﻩ ﺍﺳﺖ  .ﻣﺪﻝ ﺗﻘﺎﺿﺎﻱ ﺭﺍﻧﻨﺪﮔﺎﻥ ﺑﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺯﻣﺎﻥ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﺩﺭ ﺻﻒ
www.SID.ir
ﺍﻭﻝ ﺯﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﺎﺻﻄﻼﺡ ﻣﺤﺪﻭﺩﻩ ﺷﺪﻩ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻧﺸﺪﻩ ﺍﺳﺖ  .ﻣﺪﻝ ﺗﻘﺎﺿﺎﻱ ﺭﺍﻧﻨﺪﮔﺎﻥ ﺑﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺯﻣﺎﻥ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﺩﺭ ﺻﻒ ﻣ
)(1
ﺭﺍﺑﻄﻪ ) (2ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ:
ﺭﺍﺑﻄﻪ ) (2ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ:
ﻛﻪ ﺩﺭ ﺁﻥ  pﻡﻕﺩﺍﺭ ﺗﻘﺎﺿﺎﻱ ﻣﻌﺎﻳﻨﻪ ﻓﻨﻲ ﻭ  priceﻫﺰﻳﻨﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺘﻲ )1000ﺗﻮﻣﺎﻥ( ﺍﺳﺖ.
)(2
)(2

ﻧﮕﺎﺭﻧﺪﮔﺎﻥ.د ر صف میباشد  .می توان د ر این نمود ار به وضوح
گان به
میزان
ﻣﻨﺤﻨﻲبرآورد
-2-3
رانندﻣﺎﺧﺬ:
حساسیت ﻗﻴﻤﺖ ؛
ﻣﻌﺎﻳﻨﻪ ﻓﻨﻲ ﻭ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ
ﺍﻧﺤﺮﺍﻑ ﺗﻘﺎﺿﺎ
ﻧﻤﻮﺩﺍﺭ .3
حساسیت رانند گان را به زمان انتظار د ر صف مشاهد ه
زمان انتظار د ر صف و زمان کل سیستم
د ر رابطه با میزان حساسیت رانند گان به زمان انتظار نمود  .بنظر می رسد که د ر حد ود زمان  5و  10د قیقه
صف و زمان کل سیستم ،روش بکارگرفته شد ه د ر بیشترین تغییر د ر میزان تقاضا ایجاد میگرد د  .مد ل
ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ .ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻥ
ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﺩﺭ ﺻﻒ 
ﺗﻐﻴﻴﺮ باﻣﻴﺰﺍﻥ
معاینهﻓﻨﻲ ﺑﺎ
ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻣﻌﺎﻳﻨﻪ
تقاضاﺗﻘﺎﺿﺎ
ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ
زیرﺷﻜﻞ
ﻣﻨﺤﻨﻲ S
منحنیﺩﻫﻨﺪﻩ
برآورد) (5
ﻧﺸﺎﻥ
این مطالعات نیز همانند روش ﻧﻤﻮﺩﺍﺭ
زمانﺯﻣﺎﻥکل
فنی را
خد مات
رابطه
تقاضا
ﺍﻧﺘﻈﺎﺭهدﺩﺭ.ﺻﻒ ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﻧﻤﻮﺩ  .ﺑﻨﻈﺮ ﻣﻲ ﺭﺳﺪ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺣﺪﻭﺩ ﺯﻣﺎﻥ  5ﻭ  10ﺩﻗﻴﻘﻪ
سیستمﺭﺍ ﺑﻪ
ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﺭﺍﻧﻨﺪﮔﺎﻥ
تغییراتﻧﻤﻮﺩﺍﺭ ﺑﻪ
میباشد  .بد ین ترتیب که ﺩﺭ ﺍﻳﻦ
ﺯﻣﺎﻥمید
نشان
ﻭﺿﻮﺡاین د و
تقاضا با
ﻣﻲﮔﺮﺩﺩ .ﻣﺪﻝ ﺯﻳﺮ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻣﻌﺎﻳﻨﻪ ﻓﻨﻲ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺯﻣﺎﻥ ﻛﻞ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻧﺸﺎﻥ ﻣﻲﺩﻫﺪ.
ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺩﺭ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺍﻳﺠﺎﺩ 
نوعی می
زمان مورد بررسی قرار گرفته
ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ .ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻥ
ﻣﻨﺤﻨﻲ  Sﺷﻜﻞ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻣﻌﺎﻳﻨﻪ ﻓﻨﻲ ﺑﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺯﻣﺎﻥ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﺩﺭ ﺻﻒ 
بهﺩﻫﻨﺪﻩ
است و 
ﻧﺸﺎﻥ
ﻧﻤﻮﺩﺍﺭ )(5
ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ(
ﻭﺿﻮﺡ د و )3
نسبت ﺑﻪبه این
تقاضا
زمانﺭﺍﻧﻨﺪﮔﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺯﻣﺎﻥ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﺩﺭ ﺻﻒ ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﻧﻤﻮﺩ  .ﺑﻨﻈﺮ ﻣﻲ ﺭﺳﺪ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺣﺪﻭﺩ ﺯﻣﺎﻥ  5ﻭ  10ﺩﻗﻴﻘﻪ
ﺍﻳﻦ ﻧﻤﻮﺩﺍﺭ
توان گفت که منحنی ﺩﺭ
برای
ﺯﻣﺎﻥر واقع
است .د
برآورد شد ه
تقاضای
منحنی
ﻣﻲﺩﻫﺪ.
ﻛﺎﺭﺑﺮﺍﻥﻣﻲ
ﺻﻒ ﻧﺸﺎﻥ
ﺳﻴﺴﺘﻢ
ﺯﻣﺎﻥﺭﺍ ﺑﺎ
ﺗﻐﻴﻴﺮﻓﻨﻲ
waiteﻣﻌﺎﻳﻨﻪ
ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻭﺧﺪﻣﺎﺕ
ﺧﺪﻣﺎﺕﺭﺍﺑﻄﻪ
ﻣﺪﻝ ﺯﻳﺮ
ﻣﻲﮔﺮﺩﺩ.
ﺍﻳﺠﺎﺩﻣﻮﺭﺩ 
ﺗﻘﺎﺿﺎ
ﻣﻴﺰﺍﻥ
برآوردﺩﺭﺩﺭ
ﺗﻐﻴﻴﺮ
ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ
ﺑﺎﺷﺪ .
ﻛﻞ( ﺩﺭ
ﺯﻣﺎﻥﺩﻗﻴﻘﻪ
ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ )
ﻣﻌﺎﻳﻨﻪ ﻓﻨﻲ
ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ
ﺗﻘﺎﺿﺎﻱ
ﻣﻴﺰﺍﻥ
ﺻﻒ ﻭﻛﻪ
ﺳﻴﺴﺘﻢ
ﺁﻥpﻛﻞ
ﺯﻣﺎﻥ
ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﺩﺭ
ﺭﺍﻧﻨﺪﮔﺎﻥ ﺑﻪ
ﻭﺭﺩ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ
زمانی( که که د ر آن pمیزان تقاضای مورد استفاد ه از خد مات
خد مات نسبت به این د و زمان از د سته اول )3
ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﻧﻴﺰ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺭﻭﺵ
ﻴﺰﺍﻥ ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﺭﺍﻧﻨﺪﮔﺎﻥ ﺑﻪ ﺯﻣﺎﻥ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﺻﻒ ﻭ ﺯﻣﺎﻥ ﻛﻞ ﺳﻴﺴﺘﻢ ،ﺭﻭﺵ ﺑﻜﺎﺭﮔﺮﻓﺘﻪ
انتظار (د
ﻣﺎﺧﺬ:قیقه) د ر
تغییر ﺑﻪزمان
waite
و
فنی
معاینه
ه
نشد
ه
استفاد
هستند
ﺍﻳﻦهﺩﻭشد ه
محد ود
معموال باصطالح
ﻧﮕﺎﺭﻧﺪﮔﺎﻥ.
ﺯﻣﺎﻥ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ؛
ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻧﺴﺒﺖ
ﺍﻧﺤﺮﺍﻑ
ﻣﻨﺤﻨﻲ
.
5
ﻧﻤﻮﺩﺍﺭ
ﺗﻮﺍﻥ ﮔﻔﺖ
ﻣﻮﺭﺩﻭ ﺑﻪ
ﺗﻘﺎﺿﺎﻱﺍﺳﺖ
ﻣﻴﺰﺍﻥﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪ
ﺁﻥpﺑﺮﺭﺳﻲ
ﺯﻣﺎﻥﺩﺭﻣﻮﺭﺩ
ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻛﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﺎ
ﻲ ﺗﻘﺎﺿﺎ 
ﻣﻌﺎﻳﻨﻪ ﻓﻨﻲ ﻭ  waiteﺗﻐﻴﻴﺮ ﺯﻣﺎﻥ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ )ﺩﻗﻴﻘﻪ( ﺩﺭ ﺻﻒ ﻛﺎﺭﺑﺮﺍﻥ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ .
ﻧﻮﻋﻲ ﺍﺯﻣﻲﺧﺪﻣﺎﺕ
ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ
ﻛﻪ
کاربرانﺍﺯمی
صف
ﺩﺳﺘﻪباشد .
ﺗﻘﺎﺿﺎﻱانتظار
ﻣﻨﺤﻨﻲزمان
ﺑﺮﺁﻭﺭﺩتغییر
گان با
است .مد
ﺍﻳﻦ ﺩﻭ ﺯﻣﺎﻥ
ﺧﺪﻣﺎﺕد رﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
رانندﺑﺮﺍﻱ
تقاضایﺩﺭ ﻭﺍﻗﻊ
ﺑﺮﺁﻭﺭﺩلﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ .
ﺎﺿﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺩﻭ ﺯﻣﺎﻥ
باشد :ﻣﺪﻝ ﺗﻘﺎﺿﺎﻱ ﺭﺍﻧﻨﺪﮔﺎﻥ ﺑﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺯﻣﺎﻥ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﺩﺭ ﺻﻒ ﻣﻄﺎﺑﻖ
ﺍﺳﺖ .
ﻣﺤﺪﻭﺩﻩ ﺷﺪﻩ
ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ()2ﻧﺸﺪﻩمی
ﻫﺴﺘﻨﺪرابطه
مطابق
ﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﺎﺻﻄﻼﺡ صف
ﻧﻤﻮﺩﺍﺭ  .5ﻣﻨﺤﻨﻲ ﺍﻧﺤﺮﺍﻑ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺯﻣﺎﻥ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ؛ ﻣﺎﺧﺬ :ﻧﮕﺎﺭﻧﺪﮔﺎﻥ.
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ﻲﺑﺎﺷﺪ:

)(2

o
e

ﻥ  pﻣﻴﺰﺍﻥ ﺗﻘﺎﺿﺎﻱ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻣﻌﺎﻳﻨﻪ ﻓﻨﻲ ﻭ  waiteﺗﻐﻴﻴﺮ ﺯﻣﺎﻥ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ )ﺩﻗﻴﻘﻪ( ﺩﺭ ﺻﻒ ﻛﺎﺭﺑﺮﺍﻥ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ .
ﺍﺳﺎﺱ ،ﺍﻳﻦ ﻣﺪﻝ ﻧﻴﺰ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺩﻗﺖ
ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻣﻲ
ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﺷﺪﻩ ﻭ
ﺗﻄﺎﺑﻖ

ﻤﺎﺭﻩ 4
استفاد هﺑﺎﺷﻨﺪاز .ﺑﺮخدﺍﻳﻦمات
ﻣﺪﻝ ﺑﺎمورد
تقاضای
ﻧﻘﺎﻁ میزان
آن p
ﻣﻴﺰﺍﻥد ر
ﻧﺸﺎﻥﺩﻫﻨﺪﻩ که
زمان ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ
ﺣﺎﺻﻞ ﺍﺯ ﺁﻥ
ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻫﺎ ﺍﺯ
waite
ﺑﺮﺧﻲ ﺍﺯفنی و
ﻲﺏﺍﺷﺪ ﻭ ﻣﻲﺗﻮﺍﻥ ﺑﺮﺍﻱمعاینه
انتظارﻧﻤﻮﺩ(د.قیقه) د ر
ﺍﻃﻼﻋﺎﺕتغییر

دوفصلنامه مديريت شهري

Managementﺩﺭ ﺻﻒ
ﺑﺮﺍﻱ ﺯﻣﺎﻥ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ
Urban

ﺩﺭ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺍﻳﻦ ﻣﺪﻝ ﺑﺎﻳﺪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻧﻤﻮﺩ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺑﺮﺧﻲ ﺍﺯ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻫﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﺷﺪ ﻛﻪ ﺭﺍﻧﻨﺪﮔﺎﻥ ﻋﺪﺩ ﻳﻜﺴﺎﻧﻲ ﺭﺍ
صف کاربران می باشد .
زمستان 91
شماره 30
پاییز وﺳﭙﺮﻱ
ﺳﻴﺴﺘﻢ
ﺑﻴﺸﻴﻨﻪ ﻭ ﻛﻞ ﺯﻣﺎﻥ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﺍﻧﺪ  .ﺍﻳﻦ ﺩﺭ ﻭﺍﻗﻊ ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻌﻨﻲ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺍﻳﻦ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ ﺯﻣﺎﻧﻲ ﺭﺍ ﺩﺭ
نقاط
تطابق
میزان
ﺭﺍﺑﻄﻪندﺑﺎهند ه
ﻣﺸﺎﻫﺪﺍﺕ ﺩﺭنشا
نمود ارﻣﺪﻝ ﻭشماره 4
Automn
&
Winter
ﻧﮕﺎﺭﻧﺪﮔﺎﻥ.
ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ؛
ﺯﻣﺎﻥ
ﺭﺍﻧﻨﺪﮔﺎﻥ
ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ
ﻧﻤﻮﺩﺍﺭ  .4ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺗﻄﺎﺑﻖ
ﺯﻣﺎﻥﺑﻪ ﻳﻚ
ﺍﻓﺮﺍﺩ
ﻳﻜﺴﺎﻧﻲ ﺭﺍﺩﺭ ﺍﻳﻦ
گان.ﺳﻴﺴﺘﻢ
ﻋﺪﺩﻛﻞ
ﺭﺍﻧﻨﺪﮔﺎﻥﺭﺍﻱ
انتظار؛ﺷﺪﻩ ﺏ
ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ
ﺯﻣﺎﻥ
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ
ﺍﻳﻦ
ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺩﺭ
ﺑﺎﺷﺪ.ار .5ﺩﺭ
ﻧﻤﻮﺩﻥ
ﺩﺭﺳﺖ
ﻣﻨﻄﻘﻲ
ﺍﻳﻦ ﺍﺯ
ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﻛﻪ
No.30ﺻﻒ
ﺍﻧﺘﻈﺎﺭﺑﺎﺯﻩﺩﺭ
ﺑﺮﺍﻱ
ﻛﻪ
ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﺷﺪ
ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻫﺎ
ﺑﺮﺧﻲ ﺍﺯ
ﻣﻲ ﺩﺭ
ﻣﺎﺧﺬ:ﻛﻪ
ﻋﻨﻮﺍﻥ
ﻧﻈﺮﺑﻪﺑﺎﻳﺪ
ﻣﺪﻝ
ﺩﺭ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺑﺎ
نگارند
ماخذ:
زمان
نسبت به
تقاضا
انحراف
منحنی
نمود
باشند
ی
م
یکد
مد
شد
مشاهد
این
بر
.
یگر
با
ل
و
ه
ه
ﺑﺮﺁﻭﺭﺩ303
ﻣﺪﻝ ﺗﻘﺎﺿﺎ
ﺩﻫﻨﺪﻩ ﻧﻤﻮﺩﺍﺭ
ﻧﻤﻮﺩﺍﺭ )6
ﺍﺳﺖ .
ﺑﺪﻳﻦﺷﺪﻩ
ﻭﺍﻗﻊﻣﺪﻝ
ﺍﻓﺰﺍﻳﺶﺩﺭﺩﻗﺖ
ﺍﻧﺘﺨﺎﺏﻣﻮﺿﻮﻉ
ﺍﺳﺖ  .ﺍﻳﻦ
ﺯﻣﺎﻥﺷﺪﻩ
ﺟﻠﻮﺗﺮﻛﻞﻣﻨﺘﻘﻞ
ﺳﭙﺮﻱ
ﺳﻴﺴﺘﻢ
ﻣﺸﺎﻫﺪﻩﺭﺍﻭ ﺩﺭ
ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ ﺯﻣﺎﻧﻲ
ﻧﺸﺎﻥ ﺣﺎﺿﺮ
ﺍﻳﻦ( ﺍﻓﺮﺍﺩ
ﺍﺳﺖ ﻛﻪ
ﻣﻌﻨﻲ
ﻣﻮﺟﺐ .ﺍﻳﻦ
ﻧﻤﻮﺩﻩ ﺍﻧﺪ
ﺳﻴﺴﺘﻢ
ﺑﻴﺸﻴﻨﻪ ﻭ
باشد
ی
م
قبولی
قابل
قت
اساس ،این مد ل نیز د ارای د
ﺗﻘﺎﺿﺎﺑﺎﺯﻩ
ﺷﻜﻞﻳﻚ
ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺑﻪ
ﺩﻫﺪ .ﺩﺭ ﺍﻳﻦ
ﺳﻴﺴﺘﻢ
ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺷﺪﻩ
ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺑﺎﺯﻣﺎﻥ
ﺗﻄﺎﺑﻖﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ
ﺷﺪﻩ ﺍﻳﻦ
ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺩﺭ
ﺑﺎﺷﺪ .ﺩﺭ
ﻣﻨﻄﻘﻲﻛﻪﺩﺭﺳﺖ ﻥ
ﻛﻪ ﺍﺯ
ﻣﻨﺤﻨﻲ S
ﻣﻲ
ﻛﻞ 
ﺭﺍﻱﻧﺸﺎﻥ
ﻣﺸﺎﻫﺪﻩﺏﺷﺪﻩ
ﺩﺍﺩﻩ ﻫﺎﻱ
ﻣﺪﻝ ﺍﺭﺍﺋﻪ
ﻣﻲﺷﻮﺩ
ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﻣﻲ 
ﺑﺎﺷﺪ.ﻧﻈﺮﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ
ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ 
ﻣﻲ
برخی از
نمود)(6که د ر
ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ این
رابطه با
ﻣﺸﺎﻫﺪﻩر
ﺩﻗﺖمد
ﻣﻮﺿﻮﻉ د
و میتوان برای برخی از ۶
حاصل
ﻣﻨﺘﻘﻞاز
تحلیل ﻧﻴﺰها
ﻧﻤﻮﺩﺍﺭ ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﻭ ﺑﺮﺁﻭﺭﺩ ﻣﺪﻝ ﺗﻘﺎﺿﺎ
ﻧﺸﺎﻥ ﺩﻫﻨﺪﻩ
عنوانﻧﻤﻮﺩﺍﺭ
باید ﺍﺳﺖ .
ل ﺷﺪﻩ
ﻣﺪﻝ
ﻣﻮﺟﺐ
اطالعاتﺍﻳﻦ
ﺍﺳﺖ .
ﻣﻲﺷﺪﻩ
ﻧﻤﻮﺩ.
ﻧﻤﻮﺩﺍﺭ )(7
ﺗﻮﺍﻥ ﺩﺭ
ﺟﻠﻮﺗﺮ ﺭﺍ
پرسشنامه ها
یکسانی
ﻫﺎﻱگان عد
ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺑﺎکهﺩﺍﺩﻩرانند
مشاهد ه شد
از آن استفاد ه نمود .
ﻣﻲﺩﻫﺪ .ﻣﻨﺤﻨﻲ  Sﺷﻜﻞ ﺗﻘﺎﺿﺎ
ﻧﺸﺎﻥ 
ﻣﺸﺎﻫﺪﻩد ﺷﺪﻩ
ﺷﺪﻩ ﺗﻄﺎﺑﻖ
ﻣﻲﺷﻮﺩ ﻣﺪﻝ ﺍﺭﺍﺋﻪ
ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ .ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﻛﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ 

ﺯﻣﺎﻥ کل
بیشینه و
ﺧﺼﻮﺹصف
انتظار د ر
زمان
برای
ﻣﻴﺰﺍﻥ را
ﻧﻤﻮﺩ.
ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ
ﺭﺍ ﻧﻴﺰ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻥ ﺩﺭ ﻧﻤﻮﺩﺍﺭ )(7
زمانﻣﺎﺧﺬ :ﻧﮕﺎﺭﻧﺪﮔﺎﻥ.
ﻣﻌﺎﻳﻨﻪ ﻓﻨﻲ ؛
ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﺑﻪ
ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﺩﺭ
ﺑﺮﺁﻭﺭﺩ ﻭ
ﺗﻄﺎﺑﻖ
ﻧﻤﻮﺩﺍﺭ .6
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سیستم انتخاب نمود ه اند  .این د ر واقع بد ین معنی

سیستم ؛ ﻣﺎﺧﺬ :ﻧﮕﺎﺭﻧﺪﮔﺎﻥ.
ﺯﻣﺎﻥد رﻣﻌﺎﻳﻨﻪ ﻓﻨﻲ
ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﺑﻪ
ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ
استﺑﺮﺁﻭﺭﺩ
ﻧﻤﻮﺩﺍﺭ  .6ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺗﻄﺎﺑﻖ
زمانی را
ﺧﺼﻮﺹنیستند
افرادﺩﺭحاضر
که ﻭاین

سپری نمایند که از نظر منطقی د رست نمیباشد .
د ر نتیجه د ر این مطالعات زمان انتخاب شد ه برای
کل سیستم د ر این افراد به یک بازه جلوتر منتقل
شد ه است .این موضوع موجب افزایش د قت مد ل
ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.
ﺻﻒه 
ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺯﻣﺎﻥ
ﻓﻨﻲ دﺑﺎر ﺗﻐﻴﻴﺮ
ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻣﻌﺎﻳﻨﻪ
ﺷﻜﻞ.4ﻣﺮﺑﻮﻁ
ﻧﺸﺎﻥﺩﻫﻨﺪﻩ ﻣﻨﺤﻨﻲ S

(5
ﺗﻮﺍﻥار ( )6نشان د هند ه نمود ار مشاهد ه
است .ﻣﻲنمود
حساسیتﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﺩﺭ شد
رابطه با
مشاهد ات
ﺗﻘﺎﺿﺎ مد ل و
میزانﺑﻪتطابق
نمود ار
ماخذ:
انتظار؛
ﺯﻣﺎﻥگان به
ﺭ ﺑﻪ ﻭﺿﻮﺡ ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﺭﺍﻧﻨﺪﮔﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﻪرانند
برآورد 5ﻭمد10لﺩﻗﻴﻘﻪ
ﺣﺪﻭﺩ ﺯﻣﺎﻥ
نگارندﺑﻨﻈﺮ
ﻧﻤﻮﺩ .
ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ
زمانﺻﻒ
ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﺩﺭ
تقاضا میباشد  .همانگونه که مشاهد ه
گان.ﻣﻲ ﺭﺳﺪ ﻛﻪ ﺩﺭ و
ﻣﻲﮔﺮﺩﺩ .ﻣﺪﻝ ﺯﻳﺮ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻣﻌﺎﻳﻨﻪ ﻓﻨﻲ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺯﻣﺎﻥ ﻛﻞ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻧﺸﺎﻥ ﻣﻲﺩﻫﺪ.
ﺮ ﺩﺭ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺍﻳﺠﺎﺩ 
میشود مد ل ارائه شد ه تطابق مناسبی با د اد ه های
۷
)(3
نمود ار ( )5نشاند هند ه منحنی  Sشکل مربوط به مشاهد ه شد ه نشان مید هد  .منحنی  Sشکل تقاضا را
ﻥ pﻣﻴﺰﺍﻥ ﺗﻘﺎﺿﺎﻱ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻣﻌﺎﻳﻨﻪ ﻓﻨﻲ ﻭ  waiteﺗﻐﻴﻴﺮ ﺯﻣﺎﻥ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ )ﺩﻗﻴﻘﻪ( ﺩﺭ ﺻﻒ ﻛﺎﺭﺑﺮﺍﻥ ﻣﻲ
ﺑﺎﺷﺪ.ر نمود ار ۷
( )7مشاهد ه نمود .
توان د
تقاضا خد مات معاینه فنی با تغییر میزان زمان انتظار نیز می
ﻧﻤﻮﺩﺍﺭ  .5ﻣﻨﺤﻨﻲ ﺍﻧﺤﺮﺍﻑ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺯﻣﺎﻥ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ؛ ﻣﺎﺧﺬ :ﻧﮕﺎﺭﻧﺪﮔﺎﻥ.

www.SID.ir

ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﻛﻪ ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﻣﻨﻄﻘﻲ ﺩﺭﺳﺖ ﻥ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ .ﺩﺭ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﺯﻣﺎﻥ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺷﺪﻩ ﺏ ﺭﺍﻱ ﻛﻞ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺑﻪ ﻳﻚ ﺑﺎﺯﻩ
ﺟﻠﻮﺗﺮ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ  .ﺍﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﻮﺟﺐ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺩﻗﺖ ﻣﺪﻝ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ  .ﻧﻤﻮﺩﺍﺭ ) (6ﻧﺸﺎﻥ ﺩﻫﻨﺪﻩ ﻧﻤﻮﺩﺍﺭ ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﻭ ﺑﺮﺁﻭﺭﺩ ﻣﺪﻝ ﺗﻘﺎﺿﺎ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻛﻞ ﺯﻣﺎﻥ ﻣﻌﺎﻳﻨﻪ ﻓﻨﻲ ؛ ﻣﺎﺧﺬ :ﻧﮕﺎﺭﻧﺪﮔﺎﻥ.
ﺗﻘﺎﺿﺎ
ﺍﻧﺤﺮﺍﻑ
ﺩﻫﺪ.ﻣﻨﺤﻨﻲ
ﻣﻲ .7
ﺗﻘﺎﺿﺎ
ﺷﻜﻞ
ﻣﻨﺤﻨﻲ S
ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ .ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﻛﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﻣﻲﺷﻮﺩ ﻣﺪﻝ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺷﺪﻩ ﺗﻄﺎﺑﻖ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺑﺎ ﺩﺍﺩﻩ ﻫﺎﻱ ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﺷﺪﻩ ﻧﺸﺎﻥﻧﻤﻮﺩﺍﺭ 

ﺭﺍ ﻧﻴﺰ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻥ ﺩﺭ ﻧﻤﻮﺩﺍﺭ ) (7ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﻧﻤﻮﺩ.
ﻧﻤﻮﺩﺍﺭ  .6ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺗﻄﺎﺑﻖ ﺑﺮﺁﻭﺭﺩ ﻭ ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﺑﻪ ﺯﻣﺎﻥ ﻣﻌﺎﻳﻨﻪ ﻓﻨﻲ ؛ ﻣﺎﺧﺬ :ﻧﮕﺎﺭﻧﺪﮔﺎﻥ.

این خصوصیت مد ل ارائه شد ه موجب میشود که
جواب حاصل از مد ل تنها د ارای یک جواب باشد و
یا بقولی جواب یگانه د اشته باشد  .نمود ار ( )8برخی از
جوابهای ممکن را نشان مید هد  .مشاهد ه میشود
آمده در واقع در قله این نمودار قرار دارد.
عدد بد
ﻗﻴﻤﺖﮔﺬﺍﺭﻱ ﺑﺮ که
ستﺿﺎ
ﺗﺎﺑﻊ ﺗﻘﺎ
ﺍﺳﺎﺱ

 - 3- 3ﻣﺪﻝ
به
حساسیت
خصوص
نمود ار  .6میزان تطابق برآورد و مشاهد ه د ر
با توجه به موارد عنوان شد ه د ر این بخش باید عنوان
نگارند
ﻣﻲﺷﻮﺩ .ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﻛﻠﻲ
گان.ﻣﺪﻝ ﻗﻴﻤﺖﮔﺬﺍﺭﻱ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﻱ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺗﺎﺑﻊ ﺗﻘﺎﺿﺎﻱ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﺑﺨﺶ  1-3ﺍﺭﺍﺋﻪ 
ﺑﺨﺶ
ماخذ:ﺍﻳﻦ
زمان معاینه فنی؛ ﺩﺭ
ﺯﻣﺎﻥ ﻣﻌﺎﻳﻨﻪ ﻓﻨﻲ ؛ ﻣﺎﺧﺬ :ﻧﮕﺎﺭﻧﺪﮔﺎﻥ.نمود که هر چند مد ل پیشنهاد مینماید که قیمت
ﻧﻤﻮﺩﺍﺭ  .7ﻣﻨﺤﻨﻲ ﺍﻧﺤﺮﺍﻑ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻛﻞ
ﺭﺍﺑﻄﻪ ) (4ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ :
کاهش یابد  ،بهتر است قیمت ارائه خد مات تغییر
۷
)(4
ننماید  .به عبارت د یگر ،بد ون اعمال اجبار چنانچه
د ر نظر باشد که سود سیستم افزایش یابد بهتر است
ﻛﻪ ﺩﺭ ﺁﻥ  xﻣﻴﺰﺍﻥ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻭ ) p(xﻗﻴﻤﺖ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ  .ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﻭﺍﻗﻊ ﺑﺎ ﻫﺪﻑ ﺑﻴﺸﻴﻨﻪ ﺳﺎﺯﻱ ﻛﻞ ﺩﺭﺁﻣﺪ
ننماید .
تغییر
ﻓﺮﺽخدﺷﺪﻩمات
قیمت
بتوانﻭﺿﻊبا ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺑﺎﺷﺪ  .ﺑﺮﺍﻱ
چنانچهﻫﻤﺎﻧﻨﺪ
ولیﻣﻌﺎﻳﻨﻪ ﻓﻨﻲ
ﻧﻈﺎﺭﺗﻲ ﺑﺮ
ﺳﻴﺴﺘﻢ
ﺍﺳﺖ ﻛﻪ
ﻧﮕﺎﺭﻧﺪﮔﺎﻥ.ﻣﻌﺎﻳﻨﻪ ﻓﻨﻲ ﺍﺳﺖ  .ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺭﺍﺑﻄﻪ
ﻧﻤﻮﺩﺍﺭ  .7ﻣﻨﺤﻨﻲ ﺍﻧﺤﺮﺍﻑ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻛﻞ ﺯﻣﺎﻥ ﻣﻌﺎﻳﻨﻪ ﻓﻨﻲ ؛ ﻣﺎﺧﺬ :ﺧﺪﻣﺎﺕ
ﻗﻴﻤﺖسوی
کاربرانﻣﺪﻝرا به
تنبیهی
تشویقی
انجام  7500ﺗﻮﻣﺎﻥ ﺑﺪﺳﺖ
ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺑﺮﺍ ﺑﺮ
ﺍﺳﺎﺱ ﺍﻳﻦ
ﺷﺪﻩ یاﺍﺳﺖ  .ﺑﺮ
روشهایﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ
ﻓﻮﻕ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﺍﺯ ﻧﺮﻡ ﺍﻓﺰﺍﺭ GAMS
ﻗﻴﻤﺖ ﺍﻳﻦ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻣﻮﺟﺐ
ﻛﺎﻫﺶ ﺩﺭ
ﻣﻌﺎﻳﻨﻪ ﻓﻨﻲ
ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ
روش
ﺗﻮﻣﺎﻥتوان از
سوق د اد 500می
ﺧﺪﻣﺎﺕغننی
معاینه
ﺭﺍﻧﻨﺪﮔﺎﻥیدﺑﻪهای
ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻌﻨﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻳﻞ بازد
ﺍﺳﺖد ر .ﺍﻳﻦ ﺧﺼﻮﺻﻴﺖ ﻣﺪﻝ
قیمتﺍﻛﻴﺪﺍ ﻣﻘﻌﺮ
تعیین ﮔﻴﺮﺩ،
برایﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮﺍﺭ
یگری ﻣﻮﺭﺩ
ﺧﺼﻮﺹ ﺑﺎﻳﺪ
ﺳﻮﺩ ﻣﻲﮔﺮﺩﺩ .ﻧﻜﺘﻪ ﺩﻳﮕﺮﻱ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ
ﻣﺪﻝکه
استفاد هﺑﻮﺩﻥنمود
های د
نمود ار  .7منحنی انحراف تقاضا نسبت به کل زمان معاینه فنی؛
ﻣﻲﺷﻮﺩ ﻛﻪ ﺟﻮﺍﺏ ﺣﺎﺻﻞ ﺍﺯ ﻣﺪﻝ ﺗﻨﻬﺎ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﻳﻚ ﺟﻮﺍﺏ ﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﻳﺎ ﺑﻘﻮﻟﻲ ﺟﻮﺍﺏ ﻳﮕﺎﻧﻪ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ  .ﻧﻤﻮﺩﺍﺭ ) (8ﺑﺮﺧﻲ ﺍ
گان .
ماخذ :نگارندﻣﻮﺟﺐ
بخش بعد ی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
ﻗﻴﻤﺖﮔﺬﺍﺭﻱ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺗﺎﺑﻊ ﺗﻘﺎﺿﺎ
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ﻣﻲﺷﻮﺩ ﻛﻪ ﻋﺪﺩ ﺑﺪﺳﺖ ﺁﻣﺪﻩ ﺩﺭ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﻗﻠﻪ ﺍﻳﻦ ﻧﻤﻮﺩﺍﺭ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺭﺩ .
ﻣﻲﺩﻫﺪ .ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ 
ﻣﻤﻜﻦ ﺭﺍ ﻧﺸﺎﻥ 

o
e

ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﻣﺪﻝ ﻗﻴﻤﺖﮔﺬﺍﺭﻱ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﻱ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺗﺎﺑﻊ ﺗﻘﺎﺿﺎﻱ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﺑﺨﺶ  1-3ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻣﻲﺷﻮﺩ .ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﻛﻠﻲ ﺍﻳﻦ ﻣﺪﻝ ﺩﺭ
ﻧﻤﻮﺩﺍﺭ  .8ﻧﻤﻮﺩﺍﺭ ﺗﺎﺑﻊ ﻫﺪﻑ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻗﻴﻤﺖ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﻣﻨﺤﻦﻱ ﺗﻘﺎﺿﺎ؛ ﻣﺎﺧﺬ :ﻧﮕﺎﺭﻧﺪﮔﺎﻥ.
ﺭﺍﺑﻄﻪ ) (4ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ :

 -3-3مدل قیمتگذاری بر اساس تابع تقاضا
دوفصلنامه مديريت شهري
)
 (4Urbanد ر این بخش مد ل قیمتگذاری پیشنهاد ی بر اساس
Management
ﺖﮔﺬﺍﺭﻱ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺗﺎﺑﻊ ﺗﻘﺎﺿﺎ

شماره  30پاییز و زمستان 91
تابع تقاضای محاسبه شد ه د ر بخش  1-3ارائه
ﺑﻴﺸﻴﻨﻪﺩﺭ ﺳﺎﺯﻱ ﻛﻞ ﺩﺭﺁﻣﺪ ﺣﺎﺻﻞ ﺍﺯ
رابطهﺑﺎ
ﻭﺍﻗﻊ
ﺷﺪﻩرﺩﺭ
ﺑﻄﻪ
ﻣﻲ
ﺗﻘﺎﺿﺎ
ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻭ
ﻣﻴﺰﺍﻥ
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﻱ ﺑﺮx
ﺁﻥ
ﻴﻤﺖﮔﺬﺍﺭﻱ ﻛﻪ ﺩﺭ
No.30
Automn
& Winter
ﻫﺪﻑ ﻣﺪﻝ
ﺍﻳﻦ
ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ
ﺍﺭﺍﺋﻪ مد 
ﻣﻲ
ﺑﺎﺷﺪ3
ﺑﺨﺶ
ﺩﺭ
ﻗﻴﻤﺖﺷﺪﻩ
ﺗﺎﺑﻊ
ﺍﺳﺎﺱ
ارائه
ﻛﻠﻲ()4
ﺍﺭﺍﺋﻪلﺷﻮﺩ.د
کلی1-.ﺭﺍاین
ساختار
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ.
)p(xشود
ﺗﻘﺎﺿﺎﻱمی
ﻓﻨﻲ ﺍﺳﺖ  .ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﻓﺮﺽ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻧﻈﺎﺭﺗﻲ ﺑﺮ ﻣﻌﺎﻳﻨﻪ ﻓﻨﻲ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻭﺿﻊ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺑﺎﺷﺪ  .ﺑﺮﺍﻱ ﺣﻞ ﻣﺴﺌﻠﻪ
ﻣﻌﺎﻳﻨﻪ
ﺳﺖ  :ﺧﺪﻣﺎﺕ 304
شد ه است:
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h

ﻓﻮﻕ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﺍﺯ ﻧﺮﻡ ﺍﻓﺰﺍﺭ  GAMSﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ  .ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺍﻳﻦ ﻣﺪﻝ ﻗﻴﻤﺖ ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺑﺮﺍ ﺑﺮ  7500ﺗﻮﻣﺎﻥ ﺑﺪﺳﺖ ﺁﻣﺪﻩ ﺍﺳﺖ
)(4
ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻌﻨﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺭﺍﻧﻨﺪﮔﺎﻥ ﺑﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻣﻌﺎﻳﻨﻪ ﻓﻨﻲ  500ﺗﻮﻣﺎﻥ ﻛﺎﻫﺶ ﺩﺭ ﻗﻴﻤﺖ ﺍﻳﻦ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻣﻮﺟﺐ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ
ﻗﻴﻤﺖ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﺑﺪ ،ﺑﻬﺘﺮ
منحنی ﻛﻪ
ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﺪ
اساس 
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ
ﭼﻨﺪ ﻣﺪﻝ
ﻛﻪ
ﻧﻤﻮﺩ
ﺑﺨﺶارﺑﺎﻳﺪ
ﺩﺭ ﺍﻳﻦ
ﻣﺪﻝ ﺷﺪﻩ
ﺑﻮﺩﻥﻋﻨﻮﺍﻥ
ﻣﻘﻌﺮﻣﻮﺍﺭﺩ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
تقاضا؛
قیمت بر
هد فﻫﺮتعیین
  .8نمود
ﺍﻳﻦ نمود
تابعﺷﺪﻩ
ﻋﻨﻮﺍﻥارﺍﺭﺍﺋﻪ
ﺧﺼﻮﺻﻴﺖ ﻣﺪﻝ
ﺍﺳﺖ .
ﺳﻮﺩ ﻣﻲﮔﺮﺩﺩ .ﻧﻜﺘﻪ ﺩﻳﮕﺮﻱ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺧﺼﻮﺹ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻮﺭﺩ ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﻴﺮﺩ،ﺑﺎ ﺍﻛﻴﺪﺍ
گان.
نگارند
ماخذ:
ﺍﺯ
ﺣﺎﺻﻞ
ﺩﺭﺁﻣﺪ
ﻛﻞ
ﺳﺎﺯﻱ
ﺑﻴﺸﻴﻨﻪ
ﻳﻚ ﻭﺍﻗﻊ
ﺷﺪﻩ ﺩﺭ
ﻣﺪﻝﺑﻄﻪﺗﻨﻬﺎﺍﺭﺍﺋﻪ
ﺑﺎﺷﺪﺍﺯ  .ﺭﺍ
ﺟﻮﺍﺏ ﻣﻲ
ﻛﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎ
ﻗﻴﻤﺖ
ﺍﺟﺒﺎﺭ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺩﺭ ﻧﻈﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺳﻮﺩ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻳﺎﺑﺪ ﺑﻬﺘﺮ
ﺑﺪﻭﻥﺍﺯ ﺍﻋﻤﺎﻝ
ﺑﺎﺷﺪ .ﻋﺒﺎﺭﺕ
ﺩﺍﺷﺘﻪ  .ﺑﻪ
ﻳﮕﺎﻧﻪ ﻧﻨﻤﺎﻳﺪ
ﺟﻮﺍﺏ ﺗﻐﻴﻴﺮ
ﺑﻘﻮﻟﻲ ﺧﺪﻣﺎﺕ
ﺍﺭﺍﺋﻪ
ﺟﻮﺍﺏﻫﺎﻱ
ﺩﻳﮕﺮ،ﺑﺮﺧﻲ
ﻧﻤﻮﺩﺍﺭ )(8
ﻫﺪﻑﻭ ﻳﺎ
ﺟﻮﺍﺏﺑﺎ ﺑﺎﺷﺪ
ﺩﺍﺭﺍﻱ
ﺣﺎﺻﻞ
)p(xﺷﻮﺩ
ﺰﺍﻥ ﺗﻘﺎﺿﺎﻣﻮﻭﺟﺐ 
ﻣﻲ
می
تقاضا
قیمت
)p(x
و
تقاضا
میزان
x
آن
ر
د
که
ﺣﻞ ﻣﺴﺌﻠﻪ
ﺑﺎﺷﺪ
ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ
ﺑﺪﺳﺖ ﻓﻨﻲ
ﻧﻈﺎﺭﺗﻲﻋﺪﺩﺑﺮ ﻣﻌﺎﻳﻨﻪ
ﺳﻴﺴﺘﻢ
ﺩﻫﺪ.ﺍﺳﺖ ﻛﻪ
ﻣﻲﺷﺪﻩ
ﺳﺖ  .ﺩﺭ ﺍﻳﻦ
ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﺘﻮﺍﻥ ﺑﺎ ﺭﻭﺷﻬﺎﻱ ﺗﺸﻮﻳﻘﻲ ﻳﺎ ﺗﻨﺒﻴﻬﻲ ﻛﺎﺭﺑﺮﺍﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺳﻮﻱ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺑﺎﺯﺩﻳﺪﻫﺎﻱ ﻣﻌﺎﻳﻨﻪ ﻏﻨﻨﻲ ﺳ
ﻭﻟﻲ
ﻧﻨﻤﺎﻳﺪ .
ﻣﻮﺟﻮﺩﺗﻐﻴﻴﺮ
ﺧﺪﻣﺎﺕ
ﺑﺮﺍﻱﺩﺍﺭﺩ .
ﻧﻤﻮﺩﺍﺭ .ﻗﺮﺍﺭ
ﺍﻳﻦ
ﻭﺿﻊﻗﻠﻪ
ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ
ﺁﻣﺪﻩ ﺩﺭ
ﺷﻮﺩ ﻛﻪ
ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﻣﻲ
ﻓﺮﺽ 
ﺭﺍﺑﻄﻪﻧﺸﺎﻥ
ﻣﻤﻜﻦ ﺭﺍ
سازی
بیشین
ﺗﻮﺍﻥهدﺍﺯف
ﻣﻲ با
واقع
شد ه د
باشد .
ﻫﺎﻱهﺁﻣﺪﻩ
ﺭﻭﺵﺑﺪﺳﺖ
ﺗﻮﻣﺎﻥ
7500
ﺑﻬﻴﻨﻪرﺑﺮﺍ ﺑﺮ
ارائهﻗﻴﻤﺖ
رابطهﻣﺪﻝ
ﺍﺳﺎﺱ ﺍﻳﻦ
ﺕ ﺍﺯ ﻧﺮﻡ ﺍﻓﺰﺍﺭ  GAMSﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ  .ﺑﺮ
ﺍﺳﺖﺑﺮﺍﻱ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻗﻴﻤﺖ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻧﻤﻮﺩ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺑﺨﺶ ﺑﻌﺪﻱ ﻣﻮﺭﺩ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻗﺮﺍﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ .
ﺩﻳﮕﺮﻱ
ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ
ماتﻗﻴﻤﺖ
ﻛﺎﻫﺶ
ﺗﺎﺑﻊ500
ﻓﻨﻲ
ﻣﻌﺎﻳﻨﻪ
ﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺭﺍﻧﻨﺪﮔﺎﻥ ﺑﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺧﺪﻣﺎﺕ
ﻣﻮﺟﺐد ر
است.
فنی
معاینه
ﺗﻮﻣﺎﻥاز
حاصل
این
ﺗﻌﻴﻴﻦ خد
ﻧﻤﻮﺩﺍﺭرآمد
کل د
ﻧﮕﺎﺭﻧﺪﮔﺎﻥ.
ﻣﺎﺧﺬ:
ﺧﺪﻣﺎﺕﺗﻘﺎﺿﺎ؛
ﺍﻳﻦﻣﻨﺤﻦﻱ
ﺍﺳﺎﺱ
ﻗﻴﻤﺖﺩﺭﺑﺮ
ﻫﺪﻑ
ﻧﻤﻮﺩﺍﺭ .8
-4-3مد ل د ینامیکی قیمت خد مات معاینه
ﻗﻴﻤﺖ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻣﻊﺍﻳﻨﻪ ﻓﻨﻲ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻮﺭﻡ
ﺩﻳﮕﺮﻱ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺧﺼﻮﺹ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻮﺭﺩ ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﻴﺮﺩ ،ﺍﻛﻴﺪﺍ ﻣﻘﻌﺮ ﺑﻮﺩﻥ ﻣﺪﻝ ﺍﺳﺖ  .ﺍﻳﻦ-4-3ﻣﺪﻝ
ﺩﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻲﺷﺪﻩ
ﺧﺼﻮﺻﻴﺖ ﻣﺪﻝ ﺍﺭﺍﺋﻪ
رابطه فرض شد ه است که سیستم نظارتی بر معاینه
ﻫﺎﻱ فنی با توجه به تورم
ﻮﺍﺏ ﺣﺎﺻﻞ ﺍﺯ ﻣﺪﻝ ﺗﻨﻬﺎ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﻳﻚ ﺟﻮﺍﺏ ﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﻳﺎ ﺑﻘﻮﻟﻲ ﺟﻮﺍﺏ ﻳﮕﺎﻧﻪ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ  .ﻧﻤﻮﺩﺍﺭ ) (8ﺑﺮﺧﻲ ﺍﺯ ﺟﻮﺍﺏ
فنی همانند وضع
موجود
ﺩﺍﺭﺩ .باشد  .برای حل مسئله فوق افزایش قیمت مورد نیاز برای رسید ن هزینه معاینه
ﻣﻲﺷﻮﺩ ﻛﻪ ﻋﺪﺩ ﺑﺪﺳﺖ ﺁﻣﺪﻩ ﺩﺭ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﻗﻠﻪ ﺍﻳﻦ ﻧﻤﻮﺩﺍﺭ ﻗﺮﺍﺭ
ﻫﺪ .ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ 
۸
GAMS
افزار
نرم
از
مطالعات
این
ر
د
ه
ه
شد
استفاد
فنی به هزینه واقعی د ر این مطالعات ظرف مد ت 5

c
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A

ﺗﻘﺎﺿﺎ؛مدﻣﺎﺧﺬل :قیمت
اساسﻱ این
است .بر
ﺍﺳﺎﺱ ﻣﻨﺤﻦ
ﻧﻤﻮﺩﺍﺭ  .8ﻧﻤﻮﺩﺍﺭ ﺗﺎﺑﻊ ﻫﺪﻑ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻗﻴﻤﺖ ﺑﺮ
ﻧﮕﺎﺭﻧﺪﮔﺎﻥ.بهینه برابر  7500سال د ر نظر گرفته شد ه است .این موضوع تنها به
تومان بد ست آمد ه است بد ین معنی که با توجه به علت افزایش رضایتمند ی استفاد ه کنند گان بود ه است
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های اد اره کنند گان را که اصلی ترین عامل د ر تعیین به هزینه بسیار زیاد روش د وم با وجود واقعگرایانه
قیمت بود ه است د ر سال  1398نشان می د هد .
تر بود ن آن روش اول به عنوان معیار قیمت گذاری
با د ر نظر گرفتن میزان سود مورد نیاز اد اره کنند گان برگزید ه شد ه است.
میزان قیمت انجام معاینه فنی خود رو های  61.5هزار
تومان می باشد  .د ر مقایسه بین این د و روش الزم منابع و ماخذ
به ذکر است که میزان قیمت حاصل از روش د وم  -1طرح خصوصي سازي مراكز معاينه فني خود رو
به مراتب بیشتر از روش اول است .البته فرضیات ( )1381سازمان مد يريت صنعتي.
استفاد ه شد ه د ر روش د وم منطقی تر و واقعگرایانه  -2مطالعات جامع حملونقل مشهد  ،گزارش ،7604
تر است.
برآورد تقاضای سفر برای سال  ،1374 ،1380مرکز
مطالعات و تحقیقات حملو نقل د انشگاه صنعتی
 -4نتيجه گیری و جمعبند ي
شریف (ممتحن) ،معاونت حملونقل شهرد اری مشهد
د ر نتیجه د ر این مطالعات با استفاد ه از د و روش  -3آيتي ،ا ( )1388هزينه تصاد فات ترافيكي ايران،
میزان قیمت خد مات معاینه فنی برآورد شد ه است .د ر د انشگاه فرد وسي مشهد  ،چاپ اول
روش اول میزان قیمت این خد مات بر اساس تمایل  -4ترازنامه انرژي ،1386،وزارت نيرو
به پرد اخت مرد م برآورد گرد ید  .د ر روش د وم میزان  -5د کتر ناصر اخوان ( )1386کتاب ارزیابی اقتصاد ی،
منافع استفاد ه کنند گان و هزینه اد اره کنند گان مد تهران ،فنی و نظارت بر طرح ها.
نظر قرار گرفته است .د ر نهایت د ر این مطالعات برای  -6مركز آمار ايران ،د فتر آمارهاي جمعيت ،نيروي
قیمت گذاری این خد مات روش د وم پیشنهاد شد ه كار و سرشماري.
است؛ ولی با د قت د ر این د و روش مشاهد ه می شود
رابطه پنهانی بین قیمتهای حاصل از این د و روش 7- http://www.irandoe.org/doeportal/airp
وجود د ارد  .قیمت بهینه روش اول  7500تومان بود ه 8- Creelman jemes & Naresh Makhijani,
است و د ر روش د وم با تنها د ر نظر گرفتن قیمت How Leading Organizations Successfully
سوخت (با فرض  100تومان بجای حد ود  500تومان) Implement Corporate Strategy With The
مشاهد ه می شود که سود استفاد ه کنند گان د ر حد ود Balanced Scorecard, 2008, OTI Journal,
Vol.1, 3-22
 10.5هزار تومان خواهد بود  .با فرض اینکه استفاد ه
کنند گان  30د رصد سود برای خود متصور هستند 9- Fosser, S., 1992, An experimental
مشاهد ه می شود که روش اول نیز نتایجی همانند evaluation of the effects of periodic mo-
روش د وم د ر اختیار می گذارد ؛ یعنی با تقسیم نمود ن tor vehicle inspection on accident rates.
Accid. Anal. Prev. 24, 599–612
عد د  7.5هزار تومان بر ( 0.7برای د ر نظر گرفتن سود
استفاد ه کنند گان) به عد د ی بسیار نزد یک به روش 10- Effects on accidents of periodic mo-
د وم د ست خواهیم یافت .این موضوع ضمن تایید د و tor vehicle inspection in Norway; 2007,
روش د ر بیش گرفته شد ه د ر این مطالعات نشان می Peter Christensen, Rune Elvik , Accident
Analysis and Prevention 39 , 47–52
د هد که با تغییر قیمت سوخت انتظار می رود استفاد ه
کنند گان تمایل بیشتری به پرد اخت برای خد مات
معاینه فنی از خود نشان د هند  .د ر رابطه با روش
د ینامیکی نیز د و روش پیشنهاد شد ه است که با توجه

D
I

دوفصلنامه مديريت شهري
Urban Management

شماره  30پاییز و زمستان 91
No.30 Automn & Winter

306

S
f

o
e

v
i
h

c
r

A

www.SID.ir

Surf and download all data from SID.ir: www.SID.ir
Translate via STRS.ir: www.STRS.ir
Follow our scientific posts via our Blog: www.sid.ir/blog
Use our educational service (Courses, Workshops, Videos and etc.) via Workshop: www.sid.ir/workshop

