
 

 

https://sid.ir/1790
https://sid.ir/1797
https://sid.ir/1798
https://sid.ir/1799
https://sid.ir/1800
https://sid.ir/1788
https://sid.ir/1703
https://sid.ir/1706
https://sid.ir/1708
https://sid.ir/1707
https://sid.ir/1789


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

 

  

  ارائه الگوريتمي جهت هوشمند سازي سهميه بندي بنزين به صورت پويا با استفاده از متغيرهاي محيطي

  ابراهيم صحافي زاده

E_sahafizadeh@pnu.ac.ir 

  چكيده

سهميه بندي مصرف بنزين يكي از اقدامات بسيار مهمي بود كه در راستاي بهينه سازي مصرف سوخت انجام 

مشكالتي از قبيل فروش غيرقانوني ، ثابت براي همه در نظر گرفته شد كه در اوايلگرفت. اين سهميه به طور 

مناطق  درسهميه ها نيز همراه داشت. از آنجايي كه در فصول مختلف براي ساير انرژي ها همانند گاز و برق 

آن اختصاص  مختلف كشور با توجه به وضعيت آب و هوايي سهميه هايي متفاوت در نظر گرفته شده و يارانه به

مي يابد به نظر مي رسد براي سهميه بندي بنزين نيز پارامترهاي مختلفي بايد در نظر گرفته شود. در اين مقاله 

از قبيل منطقه جغرافيايي محل استفاده  الگوريتم هايي ارائه شده است كه با توجه به پارامترهاي مختلف محيطي

، نوع پرداخت و پيش پرداخت بهاي سوخت و برخي گاه هافاصله جاياز خودرو، آخرين جايگاه سوختگيري، 

انجام مي دهد. با اين روش سهميه بندي به صورت  و پويا سهميه بندي را به صورت هوشمند پارامترهاي ديگر

  بهتر انجام شده و منجر به استفاده بهينه از سوخت مي گردد.  

  ، سوختكلمات كليدي : انرژي، سهميه بندي، بهينه سازي، الگوريتم

 مقدمه -1

 دار معني شاخص يك عنوان به تاحدي است ممكن چه اگر ايران در نفتي هاي فرآورده مصرف فزاينده رشد

 و داشته مصرفي جنبه عمدتاً كه هايي فرآورده مورد در حال عين در ولي شود اقتصادي قلمداد پيشرفت

 هاي هزينه و گرديده آفرين مشكل مصرف رويه بي رشد ترديد است، قابل توليد در آنها مستقيم مشاركت

 ]1378، ناظميان، حميد[.گذارد مي اقتصاد دوش بر بزرگي مالي و اقتصادي

 به رو پيوسته داخلي سازي خودرو صنايع كار آغاز با زمان هم و 1330 دهه سالهاي از ايران در بنزين مصرف

 پااليشگاه ظرفيت طوريكه به است رفته باال اي رويه بي صورت به اخير سالهاي در حجم مصرف و بوده رشد
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 صرف ارز توجهي قابل مقادير ساله همه و نبوده نفتي فرآورده اين كل براي تقاضاي تامين به قادر داخلي هاي

  .شود مي آن واردات

 خود به گذشته دهه سه طي را كشور مصرفي انرژي كل از درصد 25 حدود در كلي بطور نقل و حمل بخش

  .است داده اختصاص

 تا  1360و 1359  سالهاي در داشته، صعودي روند 1358 سال تا نقل و حمل در نفتي هاي فرآورده مصرف

 ميزان .است يافته تداوم كلي بطور صعودي سير اين بعد به 1361 سال از و گرديده، كاهش دچار حدي

 سال در بشكه ميليون 15 از كمتر متوسط بطور 1340 دهه در كه نقل و حمل در نفتي هاي فرآورده مصرف

 .است رسيده سال در ميليون بشكه 140 حدود به 1370 دهه در و بوده

 دهد مي تشكيل را نفتي هاي فرآورده مصرف از اي عمده سهم نقليه وسائل سوخت ترين رايج عنوان به بنزين

 بر بالغ تقريباً بنزين مصرف است. داشته صعودي سير كلي بطور گذشته دهه سه طي فرآورده در اين مصرف

 مهمترين عنوان به لحاظ از اين و گرديده شامل را ونقل حمل در نفتي هاي فرآورده كل مصرف از نيمي

 در و نقل حمل براي بنزين مصرف كه است حالي در اين .آيد مي حساب به بخش اين در مصرفي سوخت

 سوز بنزين نقليه وسايل آنجائيكه از دهد. مي تشكيل را كشور بنزين كل مصرف از درصد 98 حدود برگيرنده

 تعيين عامل نقليه وسايل اين تعداد روند، مي شمار به كشور در شده عرضه بنزين تمام مصرف كنندهتقريبا 

  .باشد مي بنزين مصرف در اي كننده

 68 حدود در متوسط بطور گذشته دهه سه طي بنزين كل مصرف از شخصي سواري هاي خودرو سهم

 بطور سوز بنزين نقليه وسايل ساير سهم و درصد 2 حدود متوسط بطور سوز هاي بنزين تاكسي سهم درصد،

  .است بوده درصد 30 حدود متوسط

 آثار سهميه بندي -2

آثار اقتصادي، اجتماعي  سهميه بندي بنزين به عنوان آخرين اقدام دولت در جهت كنترل مصرف بنزين به سبب

زيست محيطي كه داشته است مورد توجه بسياري از محقيقن قرار گرفته و هر كدام از منظرهاي  و فرهنگي،

از بعد اجتماعي پژوهش ها نشان مي دهد كه طرح  هاي مثبت و منفي آن پرداخته اند.مختلف به آثار و پيامد
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 و )1388همكاران، طالبيان و ( سهميه بندي بنزين پذيرش اجتماعي در حد متوسط رو به پايين داشته است

  ).1388حيدرزاده و همكاران، (

عدم  بررسي شده و اين مطالعه) 1391عليزاده، آزاده، (توسط  اثرات زيست محيطي سهميه بندي در پژوهشي

  را از آثار مثبت زيست محيطي اين طرح مي داند.  %35تا  %25به ميزان افزايش آلودگي هوا 

و  ه) به آثار و پيامدهاي فرهنگي اثر سهميه بندي بنزين پرداخت1389فرد، ، و فردوسي رحمتي(ديگر  تحقيقيدر 

آنچه بررسي كرده اند.  مشهد در مطالعه اي موردي نقش اين طرح را در توسعه پايدار گردشگري شهري

 تحقيقات نشان مي دهد اين است كه عليرغم اينكه برخي معتقدند اين طرح آثار مثبتي در اقتصاد داشته است اما

 در مشهد مقدس هاي فرهنگي و اجتماعي را با چالش هاي مواجه كرده است. كاهش حضور گردشگرانحوزه

 رضايتمندي كم، )% 25) و سفرهاي اجتماعي(%32سفرهاي تفريحي (، كاهش )1389رحمتي، و فردوسي فرد، (

 )1387(رهنما، محمدرحيم، درصد 40,4افزايش هزينه حمل و نقل خانوارها و  ) دارندگان خودرو شخصي20%(

   از آثار منفي اين سهميه بندي بوده است.

مله : روشهاي براي حل مشكل بنزين انواع رفتارها را انجام داده اند ، از جنيز دارندگان خودرو شخصي 

تفريحي و  حمل و نقل ، كاهش برخي از سفرهايدن خودرو ، استفاده از ساير وسايل جايگزين (گاز سوز كر

و رونق بازار خريد وفروش بنزين آزاد ، خريد كارت اضافي ، خريد ماشين اضافي، انجام رفتارهاي غير  غيره )

منطقي (مانند  پرخاش گري ، آتش زدن پمپ بنزين ها وغيره) . در نتيجه دارندگان خودرو شخصي به دليل 

ساير وسايط حمل ونقل  مشكالت كمبود وسايط نقليه و بي نظمي سيستم حمل و نقل عمومي ، گراني هزينه

ود بوده اند .  (رهنما، (تاكسي ، شخصي ) ، بجاي تغيير رفتار به دنبال راه هاي تامين بنزين براي ادامه رفتار موج

  )1387محمدرحيم، 

لذا با توجه به مشكالت بررسي شده توسط محققين ضرورت ايجاد تحقيق بيشتر بر روي الگوي تخصيص و 

ارائه يك الگوي بومي  به)  در پژوهشي 1389 و همكاران، پيغمبرزاده،(مصرف سوخت بيشتر به نظر مي رسد. 

   88الي 85جرايي سالهاي براي مديريت مصرف انرژي با نگاهي به دستاوردها و پيامدهاي عملكرد طرح هاي ا

راهبردهايي مناسب را براي رفع كاستي ها و موانع مديريت  )1391، و همكارانعليمرادي، ( پرداخته است.
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مصرف سوخت بين شهري ارائه داده و به آسيب شناسي اقتصادي، اجتماعي و سياسي مديريت مصرف سوخت 

  در حمل و نقل جاده اي پرداخته اند. 

 ديالگوريتم پيشنها -3

با توجه به بررسي هاي انجام شده به نظر مي رسد سهميه بندي عليرغم داشتن منافع ملي و كاهش مصرف 

)، مقبوليت خاصي جهت استفاده از وسايل 1387،محمدرحيم ،رهنمابنزين و صرفه جويي در واردات آن (

به طوريكه در يك نظرسنجي كه از شهروندان نقليه عمومي در بين خودروداران شخصي ايجاد نكرده 

ايشان از خودرو درصد معتقدند كه اين طرح اثري در كاهش استفاده  64تهراني صورت گرفته است 

لذا استفاده كننده گان از خودرهاي شخصي سوخت  )1388شخصي نداشته است(حيدرزاده و همكارن، 

  كنند. زين آزاد و غيره تامين ميمورد نياز خود را از طرق گوناگون  از جمله خريد بن

به نظر مي رسد يكي از اشكاالتي كه در اين شكل سهميه بندي وجود دارد، سهميه هاي ايستا و يكسان در همه 

ودروها با شرايط متفاوت مي باشد. در اينكه نياز واقعي خودروها در شهرها و مناطق جغرافيايي مختلف و در خ

اوت است شكي نيست. خودروي كه در جنوب كشور در فصل تابستان با فصول مختلف سال با يكديگر متف

درصد قطعا مصرفي بيشتر از خودروي در همين شرايط در يك نقطه  85درجه و رطوبت باالي  45گرماي باالي 

معتدل كشور دارد. در برخي از شهرهاي جنوبي كشور رانندگان تاكسي يا مسافربرهاي شخصي به علت روشن 

به بهانه مصرف بيشتر كرايه بيشتري از مسافر مي گيرند به طوريكه اين امر كامال عادي شده است.  كردن كولر و

همچنين ميزان مصرف در شهرهاي بزرگ و پر ترافيك با مسافت ها و زمان معطلي زياد نسبت به شهرهاي 

ت مردم در جمعيت شهرها، فرهنگ عمومي، موقعيت جغرافيايي، مشاغل اكثري كوچك قطعا بيشتر است.

شهرهاي مختلف همه عواملي هستند كه باعث مي شود ميزان مصرف واقعي مردم حتي با لحاظ صرفه جويي با 

لذا تغيير شيوه سهميه بندي فعلي و ايجاد سهميه بندي پويا مي تواند برخي از آثار  يكديگر كامال متفاوت باشد.

  منفي ذكر شده در بخش قبل را از بين ببرد. 

الگوريتم پيشنهادي تعدادي پارامتر در اختصاص سهميه پويا در نظر گرفته شده است كه اين پارامترها به در 

  شرح زير مي باشد:

 موقعيت جغرافيايي جايگاه سوختگيري فعلي -
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 موقعيت جغرافيايي جايگاه سوختگيري قبلي -

 فاصله مكاني بين آخرين سوختگيري ها -

 فاصله زماني آخرين سوختگيري ها -

 ن مصرف ماهيانهميزا -

 ميزان پيش پرداخت كيف پول -

 فصل سوختگيري (وضعيت جوي منطقه) -

 شهري ) –(جاده اي  سوختگيرينوع  - 

 يمسافرت متغير -

مي توان داده هاي مربوط به فصول مختلف مناطق جغرافيايي مختلف را از  به منظور تخصيص سهميه پويا،

و مورد تجزيه و تحليل قرار داد. همچنين ميزان  و با استفاده از تكنيكهاي داده كاوي جايگاه هاي سوخت اخذ

آن مناطق دريافت و با توجه به مصرف فصول مختلف خودروهاي اين مناطق را از كارت سوخت خودروهاي 

ه اضافه تحليل هاي انجام شده درصدي را در فصل هاي مختلف در اين مناطق با توجه به سوختگيري انجام شد

همچنين اطالعات فصول مسافرت به همراه ضرايب آنها جهت اختصاص سهميه سفر به صورت پويا را مي نمود. 

ذخيره نمود. عالوه بر اين جايگاه هاي سوخت شهرهاي شلوغ و پر جه به آمارهاي سازمان گردشگري توان با تو

ها پويايي بيشتر لحاظ گردد. براي اين هميهود تا در تخصيص سترافيك را نيز مي توان داراي ضريب ترافيك نم

منظور الزم است اين اطالعات در پايگاه داده ذخيره شود. در مدل رابطه اي پايگاه داده ها جداول مورد نياز 

  گردد. الگوريتم به صورت زير پيشنهاد ميجهت اجراي اين 

 A نام  جدول – جدول اطالعات جايگاه هاي سوخت -

  نوع فيلد  شرح فيلد

  عددي  كد جايگاه سوخت (كد اختصاصي مخصوص هر جايگاه)، كليد اصلي

  رشته اي  نام جايگاه

  رشته اي  شهر جايگاه

  -  ساير فيلدهاي اطالعاتي

 

 B نام  جدول – جدول اطالعات ضرايب فصلي -

www.SID.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

 

  نوع فيلد  شرح فيلد

 -كد جايگاه سوخت (كد اختصاصي مخصوص هر جايگاه)، كليد خارجي

  Lcodeنام فيلد 

  عددي

  عددي monthنام فيلد  -ماه سوختگيري (بر اساس تاريخ روز سوختگيري)

  عددي Brate-ضريب افزايش سهميه (به صورت درصدي از سهميه ايستا)

 

 C نام  جدول – ضرايب سفرجدول اطالعات  -

  نوع فيلد  شرح فيلد

، نام كد جايگاه سوخت (به عنوان جايگاه اول يا مبداء)، كليد خارجي

 FLCodeفيلد

  عددي

، نام فيلد كد جايگاه سوخت (به عنوان جايگاه دوم يا مقصد)، كليد خارجي

SLCodef  

  عددي

  عددي Month، نام فيلد ماه سوختگيري (بر اساس تاريخ روز سوختگيري)

  عددي  CMax، نام فيلد ميزان افزايش سهميه به ليتراژحداكثر 

   Crate، نام فيلد به درصد ضريب افزايش سهميه

 

 D نام  جدول – جدول اطالعات ضرايب ترافيك -

  نوع فيلد  شرح فيلد

 -كد جايگاه سوخت (كد اختصاصي مخصوص هر جايگاه)، كليد خارجي

  Lcodeنام فيلد 

  عددي

  عددي month، نام فيلد  ماه سوختگيري (بر اساس تاريخ روز سوختگيري)

، نام فيلد ايستا)ضريب افزايش سهميه ترافيك (به صورت درصدي از سهميه 

Drate 

  عددي

 Eنام جدول – جدول سهميه پويا -

  نوع فيلد  شرح فيلد

  عددي Tid، نام فيلد شماره يكتاي تراكنش ثبت سوختگيري انجام شده

  عددي amount، نام فيلد سهميه پوياي تخصيص يافته بابت سوختگيري

 F نام  جدول – جدول تراكنش كارت سوخت -

  نوع فيلد  شرح فيلد
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  عددي Tidشماره تراكنش(كد يكتاي تراكنش)، كليد اصلي، نام فيلد 

  عددي Cid، نام فيلد كد كارت سوخت (كد يكتاي مخصوص هر كارت سوخت)

  رشته اي يا تاريخي  FDate، نام فيلد تاريخ و ساعت سوختگيري

  عددي Lcode، نام فيلد كليد خارجي –كد جايگاه سوختگيري 

  عددي amount، نام فيلد ليتراژ سوختگيري

  عددي  مبلغ

    ساير فيلدهاي مورد نياز

 G نام  جدول – جدول كارت سوخت -

  نوع فيلد  شرح فيلد

 ،كليد اصلي -كد كارت سوخت (كد يكتاي مخصوص هر كارت سوخت)

 Cidنام فيلد 

  عددي

  عددي  پالك خودرو

  عددي firstنام فيلد  – سهميه اول

  عددي second – سهميه دوم

  عددي dynamic – سهميه پويا

  -  ساير فيلدهاي مورد نياز

  

هاي مربوط به كارت سوخت وجود هاي جداول فوق و داده هايي كه در حال حاضر در سيستمبا تكميل داده

كارت در جدول ها را به صورت پويا اختصاص داد. دارد مي توان با استفاده از الگوريتم پيشنهادي سهميه

كه با  سهميه اي به نام سهميه پويا اضافه شده است كه به عنوان آخرين جدول در باال ذكر شده است، سوخت

  .توجه به الگوريتم به ازاي هر بار سوختگيري در اين جدول اضافه مي شود

  الگوريتم پيشنهادي

و به كارت سوخت  سهميه پويا بالفاصله بعد از هر سوختگيري محاسبهدر اين الگوريتم پيشنهاد مي شود كه 

كاربر ابتدا از سهميه اصلي خود استفاده مي كند و بعد از اتمام سهميه اصلي استفاده از سهميه پويا . واريز گردد

  برايش فعال مي شود و پس از اتمام سهميه پويا از سهميه آزاد استفاده مي كند. 
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و  writeعمليات نوشتن با دستور ، read در اين الگوريتم عمليات خواندن اطالعات از پايگاه داده با دستور

به  updateو  read ،writeنمايش داده شده است. ساختار دستور  updateعمليات بروزرساني با دستور 

  صورت زير است:

read(شرط بازيابي اطالعات,نام فيلد,نام جدول) 

write(نام جدول,[ فيلدها= نام هافيلدمقادير متناظر   ]) 

Update(نام جدول,[ مقادير متناظر فيلدها= نام فيلدها    (شرط اعمال بروزرساني,[

خروجي فيلدهاي مختلف به همراه مقاديرشان با كاما از يكديگر جدا مي شوند.  updateو  writeدر دستور 

الگوريتم، مربوط به فرآيند بعد از عمليات سوختگيري و در متغير سمت چپ آن ذخيره مي شود.  readدستور 

  .سر سهميه مي باشد و فرض مي شودكه تراكنش اين عمليات انجام شده استپرداخت و ك

  شروع

 در صورتيكه سوختگيري با سهميه اول انجام شده است علميات زير انجام بده -1

 xليتراژ سوختگيري = -1-1

 mشماره ماه تاريخ سوختگيري= -1-2

 nكد جايگاه سوختگيري =  -1-3

 kكد كارت سوخت =  -1-4

 idشماره تراكنش سوختگيري= -1-5

1-6- y=read(B,Brate,month=m and Lcode=n) 

1-7- z=read(D,Drate,month=m and Lcode=n) 

1-8- s=read(G,dynamic,Ccode=k) 

1-9- s=s+(x*(y+z)) 

1-10- write(E,[Tid=id,amont=(x*(y+z))]) 

1-11- update(G,[dynamic=s],Cid=k) 

 

 صورتيكه از سهميه اول، دوم يا سهميه پويا سوختگيري شده باشد عمليات زير انجام شود در -2
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2-1- t=read(F,Tid,Cid=k and Cid is second max id)  اين دستور كد آخرين تراكنش  ،

  قبل از سوختگيري فعلي را بازيابي مي كند

2-2- LastN=read(F,Lcode,Tid=t)  

2-3- LastX=read(F,amount,Tid=t)  

2-4- LastDate=read(F,Fdate,Tid=t) 

  DiffDayبه صورت تعداد روز= LastDateاختالف تاريخ فعلي و  -2-5

2-6- AvgPerDay=(x+LastX)/(2*(DiffDay+1))  

2-7- max=read(C,CMax,FLcode=n and SLCode=LastN and month=m)  

2-8- TripRate=Read(C,Crate, FLcode=n and SLCode=LastN and month=m)  

2-9- TripOffer=AvgPerDay*TripRate  

2-10- s=read(G,dynamic,Ccode=k)  

2-11- if(TripOffer<=max)then 

{s=s+TripOffer,write(E,[Tid=id,amont=TripOffer])}   

                     else {s=s+max,write(E,[Tid=id,amont=max])} 

2-12- update(G,[dynamic=s],Cid=k)  

 پايان -3

در تكميل اطالعات انجام مي شود.  ACIDكليه مراحل اين الگوريتم به صورت يك تراكنش با خاصيت 

جداول فوق الذكر و اختصاص ضرايب سهميه، عالوه بر تحليل داده هاي موجود الزم است به موارد زير 

  :توجه خاصي داشت

 تناسب وسايل نقليه عمومي شهري و تناسب آن با تراكم جمعيتي و كيفيت آن -1

ان توزيع امكانات در بين شهرهاي مختلف يك تناسب وسايل نقليه عمومي بين شهري و تناسب آن ميز -2

 استان

 فاصله مراكز  استاني با شهرهاي استان  -3
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ميزان توزيع نمايندگي هاي داراي تفويض اختيار سازمانها و ادارت در شهرهاي مختلف يك استان  -4

 جهت انجام امور اداري

 هاتناسب توزيع امكانات دانشگاهي، مراكز آموزشي و بهداشتي و بيمارستان  -5

 فرهنگي عمومي مردم -6

 جاذبه هاي گردشگري  -7

 نزديكي به مرزها و ميزان كنترل و نظارت جهت جلوگيري از سوء استفاده و قاچاق سوخت -8

 فاصله از شهرهاي بزرگ و داراي امكانات -9

 وضعيت جاده هاي بين شهري، دوطرفه، بزرگراه،كوهستاني و غيره -10

 فياييو موقعيت جغرا ارتفاع از سطح دريا و وضعيت جوي -11

ملي پااليش و پخش همچنين پيشنهاد مي شود بهاي سوخت با توجه به مبلغ پيش پرداختي كه به حساب 

واريز مي گردد متغير گردد و به افرادي كه به صورت پيش پرداخت مبلغي را واريز مي  هاي نفتيفرآورده

كنند تخفيفي در نظر گرفته شود. راهكار فني آن هم مي توانند مانند آنچه در حال حاضر به صورت آنالين 

ه صورت پرداخت مي گردد، باشد با اين تفاوت كه به جاي اينكه از كارت شخص كم شود از اعتباري كه ب

با اين روش شركت ملي پااليش و پخش فرآورده هاي پيش پرداخت واريز كرده است كسر مي گردد. 

نفتي مي تواند پيش از آنكه اقدام به فروش سوخت كند اين مبالغ را از مردم دريافت و بخشي از سود آن را 

اهيانه افراد مي توان همچنين با توجه به ميزان متوسط مصرف مبه تخفيف فروش بنزين اختصاص دهد. 

تخفيفي براي سهميه آزاد آنها در نظر گرفت، بدينصورت كه از افرادي كه متوسط مصرف آن ها از يك 

  حد نصاب كمتر باشد با توجه به مصرف آن ها تخفيفي جهت سهميه آزاد آنها در نظر گرفته شود.

 نتيجه گيري -4

ارامترهاي محيطي سهميه بندي بنزين را به صورت در اين مقاله الگوريتمي ارائه داديم كه با توجه به پ

در اين مقاله سه روش در نظر گرفته شد كه يكي از آنها پويا به كارتهاي سوخت اختصاص مي دهد. 

بر اساس موقعيت جغرافيايي جايگاه و پارامترهاي متناظر در فصول مختلف، روش ديگر بر اساس 

ايگاه در آن اختصاص دارد و روش سوم كه در وضعيت ترافيكي فصول مختلف در منطقه اي كه ج

واقع سهميه مسافرتها مي باشد بر اساس جاذبه هاي گردشگري منطقه اي كه جايگاه در آن قرار دارد و 

www.SID.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

 

در صورتيكه تحليل دقيقي از با توجه به سوختگيري هاي قبلي خودرو سهميه پويا اختصاص مي يابد. 

ي توان سهميه را به صورت بهتر و با توجه به نياز واقعي مردم داده هاي موجود انجام شود با اين روش م

به آنان اختصاص داد. با توجه به طرح هاي تشويقي  براي استفاده بهينه از سوخت كه در اين الگوريتم 

در نظر گرفته شده مي توان فرهنگ سازي جهت استفاده واقعي و نيازها ضروري از اين نعمت 

نين از فروش هاي غير قانوني و سوءاستفاده از آن جلوگيري كرد. پيشنهاد خدادادي انجام داده و همچ

  مي گردد در مراحل بعدي نوع خودرو و متوسط مصرف خودرو نيز در نظر گرفته شود. 
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