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 متغيرها و پرسش ها و روشهاي تحقيق(
 

الت ير تسهیها و ساها، پلها، بزرگراهساخت جاده یهاا پروژهيدن یاز کشورها یاريامروزه در بسـ
همان  یرد، و سپس با اعمال عوارض بر رويگيانجام م یصه بخـش خصوی، بـا سـرمایونقلحمل
 گردد.يباز م یبرداردر طول مدت بهره یگـذارهیـن سـرماینه ایالت، هزيتسه

ک هدف یکند: یرا دنبال م یباشد که دو هـدف کلـین موارد میاز ا یکیها ن عوارض جادهييمسأله تع
بر دوش استفاده  یـق نهـادن بـار مالی، از طرباشد. اعمال عـوارضيم یدرون شهر یمت گذاريق یکل

کنـد. عمده هـدف مطـرح يـک مـيدر جهـت کـاهش حجـم تراف یانیجاده ها، کمک شـا یکنندگان اصل
ن عـوارض ييباشد. در واقع با تعيم یآن مثل آلودگ یمنف یامدهايو پ ین بخش کاهش شلوغیدر ا

داننـد يد، سـفر خـود را مقـرون بـه صـرفه مـیجد یمتهاينه، آن دسته از مسافران که با قيمناسـب و به
ستم به طور خودکـار ير استفاده کنندگان سیشبکه استفاده خواهند نمود، و سا یعوارض یاز کمانهـا

از شبکه کاهش  یخاص یکمانها یکيب بار ترافين ترتیـا از کل شبکه حذف شده و بدیاز آن کمانهـا و 
 افت.یخواهد 

پـردازد. در يمـ یشـهربرون یهاجاده یگذارمتيها به مسئله قن عوارض جادهييتعگر ید یهدف کل
عمدتاً به دنبال  ین هدف کلیباشد، ايراهها م یاول، که به دنبال کاهش شلوغ یمقابل  هدف کل

 ییهاهـا، بحثن پروژهیا یمت بااليباشد. قيها مراه یر و نگهدارياحداث و تعم یپروژهها ین مـاليتأم
مطرح  یاز جاده ها در شبکه حمل و نقل یبردارساخت و بهره یبرا یرامون دخالت بخش خصوصيا پر

 یعموم ی ەديها، عقجـاد جادهیا یسـازیند خصوصـیرو آوردن به فرآ یکرده است. در مورد علت اصل

ه خود یمان بخـش کار را با سریباشد.ايم یذاتاً کاراتر از بخش دولت ین امر است که بخش خصوصیبه ا
ه خـود را به همراه سود ین سال سرمایاز عوارض در طول چند یدهد و سپس با درآمد ناشيانجام م

 یکیانتقال،  –یبرداربهره–ن روش ساختیدهد. ايل میتاً جاده را به دولت تحویرد، و نهايگين پس ميمع

بـا کمبـود بودجه  در حـال توسـعه کـه یا و بخصوص در کشـورهايمرسوم در سراسر دن یاز روشها
یساخته و به شبکه موجود اضـافه مـ یان روش، جادهیباشد. در واقع در ايساخت جاده مواجهند، م

ه يل نقلیکنندگان مختلف، اعم از وسارد، و سپس استفادهيگيقرار م یر و بازسازيا مورد تعمیگردد و 
تاً عوارض پرداخت یپردازند، و نهايم ن جاده استفاده کرده و عوارضین به طور منظم از ايا سنگیسـبک 
ز شامل يرا ن یطيست محیو ز یشلوغ یهانهیهز یتواند حتيها که منهیهمه هز ید جوابگویشده با

د استفاده یکه از جاده جد یکسان یبرند، حتين کار سود میب، همه از اين ترتیشود، باشد. بـد
زان عوارض به ين ميياهند برد .اما تعمنفعت خو یمیقد یجادهها یز از کـاهش شـلوغيکنند نينم

ز يکنندگان و کل جامعه ناستفاده ین حال براين کرده و در عيرا تأم یکـه منـافع بخـش خصوصـ ینحـو
ن پژوهش یده است.. در ایرا تاکنون به خود د یاريبس یهـااست که بحث یامناسب باشد، مسئله

یجاده ها مورد بحث م یا نگهداریساخت  یمال نيبا هدف تأم یشهربرون یهان عوارض جادهيـيتع
ـد یا چند جـاده جدیک یبا ساخت  یشهرک شبکه برونیت يکه اگـر بنـا باشد وضع ین معنیباشد. بد

در  ین گردد که مجموع عوارض پرداختييتع یاگونهد بهیه بايل نقلیابـد،  مبلـغ عوارض انواع وسایبهبـود 
نه عوارض و ير بهین مقاديين منظور تعین جاده را بازگرداند. بدینه ساخت ایزن پـروژه بتواند هیدوره عمر ا

به نوبه  یو دولت یشـده اسـت انتخاب منافع بخش خصوص یسفربررسـ یـت جـاده با مدل تقاضايظرف
، و در یسود بخش خصوص یسازنهيشيش و بیخواهد داشت. افزا یکامالَ متفاوت را در پ یاجهيخود نت

ند ین فرآیـد دولـت و جامعه، دو عامل مهم در ایاز د یت اجتمـاعيت و مطلوبيهبود وضعمقابل آن ب
هیزان سرمايماَ بر مين مـورد مستقیدر ا یميد دانست که هر تصمین، باياست. همچن یريگميتصم
ن یود.ارگذار خواهد بيم، تأثيـن تصـمیو درآمـد خـالص بدسـت آمـده از ا یکيتراف یالزم و بر تقاضا یگذار

توان در  یر پارامترها، را میـت جـاده و سـاينـه، مقـدار تقاضـا، ظرفیـزان هزين ميک و تـوام بـیرابطه نزد
ـت بزرگـراه( يم با اندازه پروژه)ظرفيمستق یهـا بستگنـهیان کرد. هزيب یک مدل حمل ونقلیچارچوب 



ک انواع خودرو( دارد. يک)به تفکيتراف یـب عـوارض و تقاضايبـه ترک یکـه درآمـد بسـتگيدارد، در حال
به  یابيدست یـد براینـرو، بایزان عوارض است. از ايت و ميز در مقابل وابسته به ظرفيک نيتراف یتقاضا

پـروژه مشخص و  یهـانهیاز عوارض و هز ین درامد ناشيب ید ارتباط تئوریک پروژه قابل اعتماد بای
 یکـيتراف یت( و تقاضاي)ظرفیگذارهینه و سرمایسطح هز یرهاين متغين ارتباط بیمعلوم باشد.ا

یژگیـان کـرد. ويسفرب یک مدل تقاضایتوان در چارچوب یرا م یان رابطهيباشد. چنيخودروها برقرار م
رد. يگیل قرار ميمنظور سفر، طول سفر ، و رفتار سفر مورد تحل یدر راستا یاسفر جاده یتقاضا یها

ب یب رشد شامل: ضریضر یهال ، روشياز قب یسفر مختلف یتقاضا ینيش بيپ یاضیر یهاروش
ن مناطق که بر يسفر ب یهات، و فراتر و مدلیترویب رشد دیب رشد متوسط، ضریکنواخت ، ضریرشد 

 یهاتيکه بر اساس موقع یاضیر یبر مدلها یاستوارند، مبتن یبيترک یشباهت و الگو یاساس الگو
زان ين مييشده جهت تع یسفرطراح یتقاضا یاند. الگوبنا شده ییاي، و جغرافیاجتماع  یاقتصاد

 رود. یبکار م یعوارض جاده ا
که دولت در  ین کار بودجه ایا یباشد. برا یم یک شبکه بزرگراهیمساله مورد نظر پژوهش ساخت 

ود ش یواگذار م یات ساخت به بخش خصوصين عملیجه اياز نخواهد بود در نتين یار دارد، جوابگوياخت
نه یافت تا هزین امکان را خواهد یا یز بخش خصوصيشود. در مقابل ن یانجام م یا بصورت مشارکتیو 
ن عوارض يين شبکه با تعیک مدت مشخص از استفاده کنندگان ایخود را همراه با سود، در طول  یها

 رد.يد بگیجد یبر استفاده از جاده ها
نه یک بزرگراه با در نظر گرفتن هزینه ين مقدار عوارض بهييبه منظور تع ین پژوهش به دنبال ارائه مدلیا

ه يله نقليکه مبلغ عوارض انواع وس ین معنیباشد، بد یسفر انواع خودروها، م یساخت و تقاضا یها
ساخت  ینه هایدر دوره عمر پروژه بتواند هز یکند که مجموع عوارض پرداخت ین مييتع یرا به گونه ا

ق تاکنون ينه تحقيشياستفاده کنندگان مناسب باشد،که با توجه به پ یر براگید یرا بازگرداند واز سو
 مورد توجه قرار نگرفته است. 

 
 شود:یر مطرح مین مسأله نکات و سئواالت زیدر ا

 باشد؟ یرمناسب مورد نظر چه اندازه مي. مس1
 باشد؟ یزان مير مورد نظر به چه مينه مطلوب مسی.برآورد و هز2
 ه بازخواهد گشت؟یسرما یپول در چه بازه زمان یتن ارزش زمان. با در نظر گرف3
 شود؟ یک انواع خودروها( به چه مقدار برآورد ميسفر به تفک یر )تقاضايزان استفاده از مسي. م4

 ه ها:یفرض
 باشد. یر می. تقاضا کشش پذ1 
 باشد. یکنواخت می. ارزش زمان سفر 2
 . توابع زمان سفر 3
 باشد. یم یله اي. مساله چند وس4
 

 رها:یمتغ
 سفر، انزم ،هيله نقليشود.نوع وس یم یريک پرسشنامه اندازه گیمربوط به مساله در قالب  یرها يمتغ

رد در همچنين مشخصات مربوط به وضعيتي كه ف و ینگهدار و ساخت نهیهز سفر، نهیهز سفر، رفتار سفر، منظور

رد. يگ ین مدل مورد توجه قرار میواهد كردو ...در ااثر افزايش قيمت عوارض، ديگر از بزرگراه استفاده نخ
ر با مدلسازي اطالعات جمع آوري شده، تاثير هزينه عوارض بر رفتار سفر فرد سنجيده شده است و د

شود یم یبررس ینهايت نيز تاثير ساير متغيرهاي سفر بر استفاده از بزرگراه بصورت اجمال . 
 

 روش انجام تحقیق
 هاي حل آنها. سفر و روش یارائه شده در زمينه تقاضا آشنايي با مدل هاي .1
 ر مورد نظرينه ساخت مسیر و هزي. برآورد اندازه مس2
 یداده ها به روش آمار ی. جمع آور3
 مساله و ارائه روش حل  ی. مدل ساز4
 شده ید نمونه مساله با کمک اطالعات جمع آوري. تول5
 ج حاصل از حل مسالهینتا یل و بررسي. تحل6
 

 روش گردآوري اطالعات  



1اي. هاي پايه سفر و آشنايي با مدل یاي مفاهيم تقاضا انجام مطالعات کتابخانه  
یر مورد نظر از وزارت راه و ترابرياطالعات ساخت مس یجمع آور .2   

 یريسفر بزرگراه مورد نظر با روش آمارگ ین اندازه تقاضايي. تع3
4و ارائه روش حل. یمدل ساز   

 شنهادات.يج و ارائه پیل نتايتحله و ی. تجز5
 

 یقاتیشکاف تحق
مساله  یسفر جاده ا ی، با توجه به تقاضایر دولتيک بزرگراه غینه در يتعيين آستانه قيمت عوارض به

قرار نگرفته است . بدين معني كه به ازاي چه  یمي باشد که تاکنون در کشور ما مورد بررس یا
پول(   یو ساخت در مدت مشخص )با توجه به ارزش زمان یذاره گیسرما ینه هایقيمتي از عوارض، هز

ن یا منصرف خواهند شد. ایگر خودروها از بزرگراه استفاده خواهند کرد و ید ین خواهد شد و از سويتام
ن يساخت را از ب یمناسب برا یکه پروژه ها ین معنیشبکه را انجام دهد به ا یتواند طراح یروش م

نه شود، و بتوان يبه یزان چنان مشخص کند که تابع هدف طراحیبرنامه ر یشنهاديپ یه پروژه هايکل
شود  یساخته م یب، راهها در جاده هاين ترتیرشان ساخت و بدين شده نظييپروژه ها را با عوارض تع

زان استفاده از آن چنان است که پروژه ها امکان اجرا يل به پرداخت استفاده کنندگان راه و میکه تما
 شوند. یو ساخته م ابندی یم
)سابقه تحقيقات و نتايج به دست آمده در داخل و خارج از پیشینه تحقیق و فهرست منابع:  -2

 ر درباره موضوع تحقيق(ياخ یان نامه هایکشور و نظرات علمي موجود در مقاالت و پا
 

باشد. و  یم یار گسترده و متنوعيطه حمل و نقل مبحث بسيدر ح یگذارمتين عوارض و قييمبحث تع
قات و ياز انواع تحق یعيف وسيبنابر نوع مشکل و مسأله موردنظر و اهداف و مقاصد پژوهشگر ط

گـر مسـائل ین رابطه صورت گرفته است که هر کدام در نوع خود کامالً متفاوت با انواع دیپژوهشـها در ا
 باشـند.يمـ

برابر با اختالف  یمودند که اگرعوارضرا مطرح ن یگذارمتيق یهای[ تئور3( ]1۵۹۱بکمن و همکارانش )
اعمال شود و  یشبکه جادها یکمانها یرانندگان رو ینه شخصیونقل و هزحمل یهاينه حاشین هزيب

نه کل حملیکارا در شبکه رخ خواهد داد که هز یان تعادلیع جریک توزیکنندگان گرفته شود، از استفاده
 یط تقاضاینه خواهد شد، و در شرايثابت کم یاضاط تقیونقل در شبکه، صرفنظر از عوارض، در شرا

( 1۵۹۱ه با کار بکمن و همکارانش)ین نظریشود.اينه ميشيکنندگان بر مازاد منافع استفادهیپذکشش
ن باره یکه در ا یاريقات بسيتحق یآن را ادامه دادند. در راستا یاريز افراد بسيآغاز شد و پس از آن ن

ثابت  یت بردار عوارض وجود دارد که قادرند هم در تقاضاینهاياست که براً اثبات شده يصورت گرفته اخ
 یدهد که بازارهايح مي[ توض16( ]1۵۹۹ج برسند. رونهار)ین نتایک به اياالست یط تقاضایو هم در شرا

ناکارا  یمتهايهستندو ق یناکارامد ینـرو بازارهایباشند و از ايپارتو را دارا نم ینگيط بهیشرا یونقلحمل
ن چهار یرد. ايگين کار به چهار علت صورت میکند که ايح میکنند، و تشريونقل را ناکارا مـحمل یازارهاب

درسـت  یتقاضا، )ب(عـدم وجـود راهنمـا یبندهيمتها در سهميعامـل شـامل )الـف(بـد عمـل کردن ق
ن يادرست بودن رقابت بو )ت(ن یاضاف یجاد تقاضایکارا، )پ(ا یمتهايـاب قيدر غ یگـذارهیسـرما یبـرا

 یگذارمتياسـتفاده از ق ی[ تئـور 11( ] 1۵۵1انگ و هوانگ )یباشند. یکارا م یمتهاياب قيل در غیوسا
 یگـذارمـتين روش در ارتباط بـا قیان کردند.در ايرا ب یشلوغ یگذارمتيرا در ق یهاينه حاشیهز

و  یهايحاشـ ینه اجتماعین هزيا اختالف ببرابر ب ید عوارضی، درواقع از استفاده کنندگان بایشلوغ
انگ و یافـت کـرد. یمم کردن سـود خـالص جامعـه دریرا به منظور ماکز یهايحاش ینـه خصوصیهز

ک یت جاده ها به طور مشترک در ين ظرفييو تع یبزرگراه یگذارمتيق ی[ به بررس12( ] 1۵۵1منگ)
 اند.کم است، پرداختهانتقال بر آن حا–یبرداربهره–ستم ساختيشبکه کـه س

شبکه حمـل یسازنهيبه یبرا یدو سطح یـزیرـک مـدل برنامـهی[  4( ]2۰۰1بروتکورن  و همکاران )
حل مدل ارائه  یابنـده، در جهـت ساده سازیحـل ، و در ادامـه ابـداع راهیله ايونقـل چنـد وسـ

انجام گرفته را گزارش  یعمل یکارها کنـد تايمـ ی[ سـع6( ] 2۰1۰وان و هاراکه)يقات سوليدادند.تحق
تواند ين گروه از کارها میح کند. ایتشر یگـذارمـتيکنندگان را پس از انجام قکند و رفتار استفاده

را  یواقع یايدن یازهاين حسـن را دارنـد که نیشده ارائه کند و در مجموع ارا از موارد انجام ییآمارها
 یساخت مدلها ینـه را برايب شـناخت بهتـر از رفتـار انسـانها، زموارد کرده و با کس یتئور یايبه دن
 ا کنند.يتر مهیتر و کاربرديواقع
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یر میک ضرورت اجتناب ناپذیها کشور ساخت زبربناها و جاده یو اقتصاد یاسيت سيبا توجه به موقع
ن یرسد. در اینظر مد به يمف یهاحلراه یکی یسپارباشد که با توجه به کمبود بودجه دولت، برون

آن )در  یگذارهیسرما یهانهین هزيو تام یساخت جاده با دخالت بخش خصوص یق به چگونگيتحق
 یبرا یمدل یشود.. در واقع به طراح ینه پرداخته مين عوارض بهييمدت مشخص( با استفاده از تع

 ینه جاده بنحويا، عوارض بهزان تقاضيشود تا با استفاده از اندازه م یپرداخته م یاسفر جاده یتقاضا
کنندگان مناسب استفاده ین حال برايرا پوشش دهد و در ع یبخش خصوص یگذارهینه سرمایکه هز

 رد:يگیمبررا در ین هدف شامل چهار گام اساسین شود. اييباشد، تع
 ر مورد نظرياندازه مناسب مس -1
 نه کل(ینه آن )مدت، هزیر و هزيبرآورد مطلوب ساخت مس -2
 ک انواع خودروها(يسفر به تفک یر )تقاضايزان استفاده از مسيم یبرآورد کارا -3
 پول( یه )با در نظر گرفتن ارزش زمانین مدت بازگشت سرماييتع-۹
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