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  چكيده
هوا در  يرل آلودگكنت ياز راهكارها يكيشوند، يشناخته م نيگزيبا سوخت جا ييكه به عنوان خودروها برقييديبريگازسوز و ه يخودروها

ن و در تهرا نيزگيا سوخت جاباستفاده از خودرو  يعوامل موثر بر رفتار رانندگان برا ييمطالعه شناسا ني. هدف از اندآيمي حساب به شهرهاكالن
پس و س يطراح شدهنابيرجحان و شدهآشكارشامل دو بخش رجحان ايهدف، ابتدا پرسشنامه نيا براي. است هابه پرداخت آن ليتما اسبهمح

 زانير بر موامل موثشد و ع آوريجمع يشهر تهران با استفاده از مصاحبه حضور يعيسوخت گازطب گاهيو جا يفن نهينمونه در مراكز معا 365
ده لف برآورد شمخت يهاريمتغ يبه پرداخت برا ليتما زانيو م فيچندگانه توص تيبا استفاده از مدل لوج نيگزيبا سوخت جا خودرواستفاده از 

خودرو  يدخر يبرا ميليون تومان 5به پرداخت  يلتما فرد، و زوج محدوده به محدوديت بدون ورود براي ،مطالعه نيا جيبراساس نتا .است
ميليون  10به پرداخت  ليتما يك،به محدوده طرح تراف يگانرا يدسترس براي ي وبرق يبريديه خودرو ميليون تومان براي خريد 12سوز و دوگانه
 است. نيگزياجو با سوخت استفاده از خودر يدر رانندگان برا زهيانگ جاديا ياقدامات برا نياز موثرتر ،سوزخودرو دوگانهخريد  يبرا تومان
 يموثر برا يرمتغ ندگيرانسوز و شتاب و محدودهدر انتخاب خودرو دوگانه يرگذارتاث يرهايسوخت متغ يگاهبه جا يسوخت و زمان دسترس ينههز

  اند. بوده برقييبريديخودرو ه
  

  .به پرداخت يلتما ي،برق يبريدي، خودرو هسوزدوگانهخودرو  يگزين،رو با سوخت جاخود :وازگان كليدي
  
  

  

پژوهشي –مجله علمي   

 مهندسي عمران مدرس
1399، سال3، شماره بيستمدوره   
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  مقدمه .1
، ايگلخانه يگازهاانتشار  يشافزا يي،آب و هوا ييراتتغ

 آن به وابسته اقتصاد و خاموجود نفت يتشدن امن يبحران
 يشو افزا يكموضوعات سبب تحر ينا سياسي جنبه و

خودرو با سوخت  جايگزيني جهت هادولت ينگران
 يشده است. برا يگزينبا خودرو با سوخت جا يليفس

 يدار،پا ونقلحمل يجادبه نفت و ا گيكاهش وابست
را  يگزيناروپا استفاده از خودرو با سوخت جا ييهاتحاد

 صورت به عنوان سهم غالب بازار در نظر گرفته است. به
 يليونم يكحضور  يكايو آمر آلمانها در دولت خاص

، 2020 افق در را، هادر جاده يگزينخودرو با سوخت جا
 1يدورق سف يسيون. در كماندادهجزء اهداف خود قرار د

در افق  هايندهشد، كاهش آال يلتشك 2011كه در سال 
هدف تنها با  ينبه عنوان هدف مطرح شد، كه ا 2050
 يانرژ يدپذيربه منابع تجد يضتعو يستماتيكس ياجرا

به دست  يشخص يدر حوزه خودروها يژه(سوخت)، به و
   .[4 –1] آيديم

بزرگ  يدر شهرها يجد ينگران يكهوا  يآلودگ
 و يرانا يتختتهران است كه به عنوان پا ويژه به يران،ا

شده  يلتبد يجد يشهر كشور به بحران ترينيتپرجمع
 تهران ياست. براساس آمار اعالم شده توسط شهردار

كه  گيرد،يسفر در تهران صورت م يليونروزانه هفده م
 يشخصبا خودرو شهريدرون يدرصد از سفرها 45

 يهوا يهايآلودگدرصد از  80 يگرد ياست. از سو
 75 يشخصكه خودرو استتهران به علت منابع متحرك 

  .[5] داده است يصد تخصسهم را به خو يندرصد از ا
 يعيسوز (خودرو با سوخت گاز طبدوگانه خودرو

به  يشسال پ 10هوا حدود  يفيتفشرده) با هدف بهبود ك
و  يببا تصو يگرد يشده است. از سو يمعرف يرانبازار ا

 يتعرفه واردات خودروهاابالغ قانون حذف 
نوع  ينا يبرا يو صفر شدن سود بازرگان برقييبريديه

نوع از خودروها  ينورود ا ينه، زم1393سال خودروها در 
                                                                                          
1. White Paper 

 يوجود اطالعات كم ينبا ا .[6] فراهم شد يرانبه بازار ا
مذكور در دسترس است. در  يدر مورد بازار خودروها

به استفاده  يلو سنجش تما يابيپژوهش به ارز ينا
سوز و (خودرو دوگانه يگزينخودرو با سوخت جا

كه  يقيتشو هايياستو س ران) در تهيبرق يبريديه
 يشتررا ب يگزينامكان استفاده از خودرو با سوخت جا

  پرداخته خواهد شد. كند،يم
  

   پيشين مطالعات. 2
كه با  دهدينشان م يشيناز مطالعات پ يحاك يجنتا
 يگزين،با سوخت جا يخودروها يفعل هاييژگيو

سهم غالب بازار را خواهند  يني،با سوخت بنز يخودروها
با  يخودروها يمنف هاييتداشت و با توجه به مطلوب

بازار خود را حفظ  ينيبنز يخودروها يگزين،سوخت جا
سوخت  يگاهبه جا يدسترس ديتمحدو .[8 ,7 ,2] كننديم

موانع  ينمهمتر يمحدوده رانندگ يتو محدود يگزينجا
متحده  يالتنوع خودروها در ا ينا شگستر يموجود برا

 گيريزمان سوخت .[8 ,7 ,4] ژاپن و هلند هستند يكا،آمر
 يگاهبه جا يدنرس يبرا يو صرف زمان اضاف يطوالن

 براي ياساس ينگران يكشارژ مجدد،  ياسوخت و 
 ينا .[9 ,8] شوديمحسوب م يكارانندگان در هلند و آمر

 ي،سوخت و كاهش انتشار آلودگ ينهاست كه هز يدر حال
- يمبه شمار  يرانندگان ژاپن يبرا يرهامتغ ترينحساس
خودرو و  يدخر يارانه يتاليااما در بازار ا .[9] روند
خودرو با  يبر مصرف سوخت برا ياتدر مال يفتخف

نفوذ  يشدر افزا يسهم قابل توجه يگزين،سوخت جا
 ينعالوه بر ا .داشته است يگزينخودرو با سوخت جا

 فناوري بهبود كه ستا آن دهندهنشان يتالياييمطالعه ا
 يگزينخودرو با سوخت جا يبر تقاضا برا ي،باتر
 ينز اا يمطالعات حاك ينا يجبوده است. نتا يرگذارتاث

 يگزينبا سوخت جا ودروخ يتقاضا برا يشهستند كه افزا
 هايدولت و سازمان ي،مشاركت بخش خصوص يازمندن
خودرو با سوخت  هاييژگياست. بهبود و الملليينب



  1399سال  /3شماره  /بيستموره د                                                  پژوهشي مهندسي عمران مدرس                                  –مجله علمي 

205  

و  يدخر ينهبه هز يارانهپرداخت  ي،مانند باتر يگزينجا
 گيريسوخت قابل قبول با زمان سوخت هاييگاهارائه جا

را  يگزينكمتر، احتمال استفاده از خودرو با سوخت جا
مطالعه  .دهنديم يشافزا يافتهتوسعه  يدر كشورها

ديگري كه در آمريكا انجام شده نشان داده است عوامل 
تاثيرگذار بر در اختيار گرفتن خودرو با سوخت جايگزين 
در مناطق مختلف آمريكا متفاوت است براي نمونه 

 يهاقسمتدر فلوريدا نسبت به بقيه  تشويقي يهااستيس
ها با درآمد زياد در آمريكا تاثير بيشتري داشته يا خانواده

جنوب شرقي و شمال غربي تمايل بيشتري به  يهاالتيا
با  .]10[ اندداشتهداشتن خودروها با سوخت جايگزين 

آماري  يهامدلمرور ادبيات پيشين، مشخص است انواع 

 هاآن هايويژگيبراي كشف رابطه بين رفتار رانندگان و 
و انتخاب خودرو با سوخت جايگزين انجام شده است. 

استفاده  شدهانيبدر بيشتر مطالعات، از پرسشنامه رحجان 
به كارگرفته  يهامدلاز متغيرها و  ياخالصهشده است. 

. ارائه شده است )1(شده در مطالعات پيشين در جدول 
براساس مرور ادبيات پيشين و ضرورت انجام پژوهش 

ان، با توجه به تفاوت در رفتار و فرهنگ مشابه در اير
در  پسو ...،  هارساختيزاجرايي،  يهااستيسترافيكي، 

اين پژوهش به شناخت متغيرهاي موثر در انتخاب خودرو 
با سوخت جايگزين و بررسي ميزان تاثيرگذاري آن 

  .11 ,9 ,7] ,[4 –1 پرداخته شده است

Table 1- Summary of attributes and models used in previous studies 
  

  تحقيق روش. 3
 يلتما يمطالعه به طرح پرسشنامه جهت بررس يندر ا

 ، بهيگزيناستفاده از خودرو با سوخت جا يرانندگان برا
، سوزدوگانهو  برقييبريديه يخودرو يصورت مورد
   .پرداخته شد

) مشخصات 1پرسشنامه در سه بخش، ( طراحي
و  ي) مشخصات خودرو فعل2فرد، ( يو اجتماع ياقتصاد

بر انتخاب  يلتما ي) بررس3، و (مشخص مشخصات سفر
 يزانم يابيارز برايمختلف  يوهايخودرو با ارائه سنار

در  ييربا تغ يگزيناستفاده از خودرو با سوخت جاي تقاضا
استفاده شده در  يژگيآن است. و يرگذارتاث هاييژگيو

  شده در مطالعات پيشينهاي به كارگرفتهخالصه متغيرها و مدل-1جدول

Reference Model 
Purchas
e price 

Monthl
y cost 

Acceleratio
n 

Fuel 
cost 

Fuel 
availabilit
y 

Drivin
g 
range 

Polic
y 

Mabit & Fosgerau 
(2011)  

ML ×   × ×     × 

Leberu et al. 
(2012) 

CBC  × ×    × ×   

Achtnicht et al. 
(2012) 

Logit ×    × × ×   

Hackbarth & 
Madlener (2013) 

ML  ×    × × × × 

Hoen & Koetse 
(2014) 

MNL & 
ML 

× ×      × × 

Koeste & Hoen 
(2014) 

MNL & 
ML 

×      × × × 

Liu  (2014)  ML  ×    ×       

Tanaka et al (2014) ML ×    × × ×   

Hackbarth & 
Madlener (2016) 

MNL&
LCM 

×   × × × × 
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 يگزينخودرو با سوخت جا هاييژگي) شامل: و3بخش (
ماهانه، شتاب و  يو نگهدار يرتعم ينههز يد،خر ينه(هز

به  يسوخت، زمان دسترس ينه)، هزيمحدوده رانندگ
 يگانرا ي(دسترس يقيتشو يهاياستسوخت و س يگاهجا
ت يبدون محدود يو دسترس يكمحدوده طرح تراف يبرا

) 2در واقع در بخش ( .به طرح زوج و فرد) است
شوندگان در گذشته عات يك سفر مشخص پرسشاطال

آيد پرسيده شده كه اطالعات رجحان آشكار به حساب مي
) كه در واقعيت سفري انجام نشده و 3در حاليكه بخش (

شود بخش رجحان تمايل افراد به انجام سفر پرسيده مي
طراحي آزمايش اين پرسشنامه با استفاده بيان شده است.  

در  .)10( و نوع انتخاب برند بوده است SASافزار از نرم
سطحي (هزينه خريد خودرو،  3متغير  6اين پژوهش، 

هزينه تعمير و نگهداري ماهانه، شتاب، هزينه سوخت، 
زمان دسترسي به جايگاه سوخت و محدوده رانندگي) و 

به محدوده طرح  گانيرا يدسترسمتغير دو سطحي ( 2
دوده زوج و به مح تيبدون محدود يو دسترس كيتراف
 3، با وجود ) تعريف شده و براساس طراحي آزمايش فرد

با  ي سناريوهابرق يديبريگازسوز و ه ،ينينوع خودرو بنز
است.  شدهيي استفاده ويسنار 3بلوك  8انتخاب در  24

هاي خودرو با سوخت سطوح ويژگي) 2(جدول 
جايگزين در يك سناريو را نشان داده است. نسبت سطوح 

سوخت جايگزين نسبت به خودرو بنزيني در خودرو با 
ها براساس داخل پرانتز نشان داده شده است، اين نسبت

بازار واقعي محاسبه شده تا اطمينان حاصل شود كه 
هاي جايگزين تا حد ممكن به وضعيت واقعي ويژگي

  نزديك است.
انجام  ايشيآزم يآماربردار يي،نها يقبل از آماربردار

 ييراتتغ يناز آن بود كه درك ب يآن حاك يجشد كه نتا
 ياز خودرو فعل يبراساس درصد يوهادر سنار هايژگيو

نسبت به  يدهندگان به اندازه كافسخت است. اما پاسخ
انتخاب  ييرتغ براي يوها،سنار يهايژگيو ييراتتغ
ها بر اساس روايي پرسشنامه .حساس بودند هانهيگز

آماربرداري آزمايشي كه به صورت رو در رو توسط 
اصلي انجام گرفت ارزيابي شد و پايايي نيز  پژوهشگران

هاي با تحليل اطالعات به دست آمده از اين مصاحبه
اين ارزيابي  در آزمايشي مورد ارزيابي قرار گرفت.

براساس پاسخي كه به هر سناريو داده شده بود، ميزان 
ب برآورد شده و در صورت عدم تاثيرگذاري در انتخا

كنترل روايي  با پس تاثير، از پرسشنامه نهايي حذف شده،
براي اطمينان از  نهايي و پايايي تغييراتي در پرسشنامه

  روايي و پايايي انجام شد. 
 يكانجام و  يبا استفاده از مصاحبه حضور يآماربردار

 با دهندهپاسخ 365اطالعات  حاوي ها،نمونه از داده
 يگاهجا 1در تهران و  يفن معاينه مركز 2 در حضور

 1395و بهار  1394فشرده در زمستان  يعيسوخت گاز طب
براي پوشش  هاگاهيجااين مراكز و است.  شدهآوريجمع

 كه ازآنجاكامل در مناطق مختلفي از تهران انتخاب شد. 
 شدهانيبو  آشكارشدهپرسشنامه شامل دو بخش رجحان 

 ابتداخواسته شد بر اساس خودرو موجود بود از هر فرد 
را تكميل كرده و سپس بر  آشكارشدهبخش رجحان 

اساس سناريوها خودروي مطلوب براي خريد در آينده را 
كه  ،انتخابمشخص نمايد. افراد به صورت چند در ميان 

در نظر  هاانتخابسعي شده در اين روش تصادفي بودن 
 گرفته شود.

 يگزينانتخاب جا يپراكندگكه ) 3( اساس جدول بر
را نشان  فعلي خودرو نوع نظر از دهندگانپاسخ يانم
، نسبت به ينيخودرو بنز داراي دهندگانپاسخ دهد،يم

ه به استفاد يشتريب يلسوز، تمادوگانه يصاحبان خودروها
 دهدينشان م ينجدول همچن يندارند. ا ياز خودرو برق

 مقاومت نشان يعلنوع خودرو ف تغييركه افراد نسبت به 
 .دهنديم
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  هاي خودرو با سوخت جايگزين مورد استفاده در طراحي آزمايشسطوح ويژگي.2جدول

Attributes Car type 
Level 

1 2 3 

Purchase Price 
(MT)  

GV* 60(1) - - 
CNGV* 60(1) 63(1.05)** 66(1.1) 
GEHV* 60(1) 57(0.95) 54(0.9) 

Monthly O&M cost 
(HT) 

GV 80(1) - - 
CNGV 80(1) 84(1.05) 88(1.1) 
GEHV 80(1) 84(1.05) 76(0.95) 

Acceleration 
(0-100 in s) 

GV 11.5(1) - - 
CNGV 11.5(1) 12.1(1.05) 12.7(1.1) 
GEHV 9.2(0.8) 9.8(0.85) 10.4(0.9) 

Fuel prices 
(T) 

GV 1000 - - 
CNGV 600 700 800 
GEHV 1000 - - 

Access time to fuel station 
(Min) 

GV 10 - - 
CNGV 5 10 15 
GEHV 10 - - 

Driving range 
(Km) 

GV 730(1) - - 
CNGV 440(0.6) 370(0.5) 290(0.4) 
GEHV 950(1.3) - - 

Free entry permit to congestion-
pricing area 

GV No - - 
CNGV Yes No - 
GEHV Yes No - 

Entry permit to even-odd area 
GV No - - 

CNGV Yes No - 
GEHV Yes No - 

 
Table 2. Attributes’ levels for alternative fuel vehicles used in experimental design 

  
يانتخاب خودرو با سوخت پاك برحسب نوع خودرو فعل يفراوان .3جدول  

Car type Current car Count 
Percentage 
(%) 

GV GV 186 17.0 
 CNGV 79 7.2 
 Without Car 9 0.8 
CNGV GV 37 3.4 
 CNGV 86 7.9 
 Without Car 9 0.8 
GEHV GV 428 39.1 
 CNGV 225 20.6 
 Without Car 36 3.2 
Total  1095 100 

Table 3. Alternative frequencies in terms of existing car type 

انتخاب خودرو، تحت  يدرصد فراوان )،1(شكل 
 آن يايشكل گو ين. ادهديارائه شده را نشان م يوهايسنار

-يمناسب، م هايگذاريياستو س يگذاريهاست كه با سرما
 ينرا جانش يگزينخودرو با سوخت جا يتقاضا برا توان
  كرد ينيخودرو بنز يتقاضا
  

  
انتخاب خودرو، تحت  يدرصد فراوان )،1(شكل 

 آن يايشكل گو ين. ادهديارائه شده را نشان م يوهايسنار
-يمناسب، م هايگذاريياستو س يگذاريهاست كه با سرما

 ينرا جانش يگزينخودرو با سوخت جا يتقاضا برا توان
  كرد. ينيخودرو بنز يتقاضا
  

  شدهانيبرجحان  يوهايخودرو تحت سنارسوخت انتخاب  سهم .1شكل 
 

 
  

Fig. 1. Share of fuel choice under different scenarios in stated 
preference 

GV 
  25% 

CNGV 
 12% 

GEHV  
 63% 
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در مطالعه شدهيآوراز اطالعات جمع ياخالصه .٤جدول  

Variable Percentage share (%) Variable Percentage share (%) 
Gender  Average Daily Travel Time  
Male 81 Less 60 min 13 
Female 19 60-180 min 54 
  More than 180 min 33 
Age category    
20-30 37 No. of days use car in a week  
30-40 30 1-4 37 
40 and older 33 5-6 39 
  7 24 
Education    
Diploma and lower 16 Major Trip Purpose in daily trip  
Associate Degree 5 Urban:       Work trip  70 
Bachelor 39                   Recreational trip 13 
Master 33                   Shopping trip 5 
Ph.D. and higher  7                   Etc. 12 
  Suburban:  Work trip 21 
Job                     Recreational trip 69 
Employee 59                    Etc.              10 
Self-Employed 31   
  Number of previous cars  
Purchase price   1 23 
Group below 75 MT 74 2 27 
Group over 75 MT 26 3-4 32 
  5 and more 18 
Duration of current car ownership   
<2 28 Previous experience of CNGV  
2-5 15 YES 36 
5-10 44 NO 64 
>10 13   

Table 4. Summary of data collected in survey 

 در دهندهپاسخ 365 يبرا يرهااز متغ ياز برخ ايخالصه
آن است كه  دهندهنشانجدول  اين. است آمده 4 جدول

 يسن هايمحدوده ميان در دهندگاناز پاسخ يكنواخت يعيتوز
اغلب  ي،شهر يمختلف وجود دارد. هدف سفر در سفرها

 يناست كه در ا يحيتفر ي،برون شهر يو در سفرها يكار
ز ااستفاده  قبلي تجربه دهندگاندرصد از پاسخ 38 اتنه ينب

  را دارند. سوزدوگانهخودرو 
  
  يج. برآورد مدل و نتا4

اي و چندگانه انتخاب آشيانه يهامدل هاداده يلبه منظور تحل
 از هامدلو در نهايت با توجه به نتايج برازش  شدارزيابي 

مذكور در  يچندگانه استفاده شد كه مدلساز لوجيت مدل
 يرهايصورت گرفت. ساختار متغ NLogit 5.0 افزارنرم

 نشان داده شده است )5(در مدل، در جدول  شده استفاده

 شده يبندطبقهدر دو بخش،  يرهامتغ يف. توص]13, 12[
 يرتاث يينتع براي يو اقتصاد ياجتماع هاييژگي) و1است: (
 و كنندگانبر انتخاب مصرف يو اقتصاد ياجتماع هايتفاوت

خودرو با سوخت  يژگيو -يوهاسنار هايويژگي) 2(
بر انتخاب خودرو با  يرگذاريتاث يشترينكه به ب يگزينجا

قبل از ساخت مدل ميزان را دارند.  يگزينسوخت جا
همبستگي متغيرها به هم نيز كنترل شد تا در فرآيند مدلسازي 

ها متغيرهاي مناسب انتخاب با درنظرگرفتن اين همبستگي
و اختصارات مورد  رهايفهرست متغ )4(در جدول شوند. 

 )6(جدول شده و نشان داده  استفاده در مدل برآورد شده
كه در آن  دهديچندگانه را نشان م يتبرآورد مدل لوج يجنتا
به طرز قابل  يآمار يباز لحاظ مقدار ضرا ريوهاسنا يرهايمتغ

  .هستند داريمعن يتوجه
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 يدچندگانه رانندگان با قدرت خر يتلوج يجاساس نتا بر
 رآمد) و(رانندگان پر د ميليون تومان 75از  يشترب يهنقل يلوسا
 يزو ن دارند يادتعداد خودرو ز يدكه سابقه خر هاييآن ويژهبه 

 ريدخ به مندعالقه يشترب يني،بنز يبا خودرو فعل يرانندگان
 هستند. يگزينجا وختنسبت به خودرو با س ينيخودرو بنز
 يطراش ييرمقاومت در برابر تغ يافراد نوع ينا يگربه عبارت د

به است كه رانندگان با تجر يدر حال ينخود دارند. ا يكنون
 ديبه خر يشتريب يلتما سوزدوگانهاستفاده از خودرو  يقبل

بدون  يدسترس يگرد يدارند. از سو سوزدوگانهخودرو 
 يبرا يجذاب يقيتشو ياستبه طرح زوج و فرد، س يتمحدود

 يگزينخودرو با سوخت جا يدمتقاعد كردن رانندگان به خر
  است. 

 دهنديچندگانه نشان م يتل لوجدر مد يبيترك متغيرهاي
و درخو يدخر ينههز يمنف يرتاث يني،با خودرو بنز يكه رانندگ

 هكرديلرانندگان تحص ي. برادهديرا كاهش م يبرق يبريديه
محدوده  ياد،تعداد خودرو ز يدرانندگان با سابقه خر يا

 يبرق يبريديبرجسته در انتخاب خودرو ه يرمتغ يك يرانندگ
 يدبه خر يشتريب يلرانندگان تما .شوديمحسوب م

به محدوده طرح  يگانرا يبا دسترس سوزدوگانه يخودروها
 يردرون شه يتعداد سفرها يشدارند كه همراه با افزا يكتراف

عامل  يكسوخت  يگاهبه جا يدر هفته هستند. زمان دسترس
دت مرانندگان با  يبرا سوزدوگانهخودرو  يدمثبت مهم در خر

 يكسوخت  ينههز يشافزا يسفر روزانه كوتاه است ول مانز
 يرانندگان با خودرو فعل يبرا يدخر يحدر ترج يعامل منف

 نهيهز يمنف يرتاث يزن تيپرجمع يهاخانواده. در است يتهران
 يشافزا ،سوزدوگانهخودرو  يماهانه برا يو نگهدار يرتعم
  .ابدييم

مدل،  داريمعنبه منظور برآورد تمايل به پرداخت متغيرهاي 
  .]3[ استفاده شده است زيراز رابطه 

تمايل به پرداخت
پارامتر متغير

پارامتر هزينه خريد
 

گان چگونه رانند دهد،يبه پرداخت رانندگان نشان م تمايل
خودرو با سوخت  هاييژگيواحد در و يك ييرتغ يبرا
خودرو  يددر هنگام خر ينهحاضرند اضافه هز يگزين،جا

 و سوزدوگانههر دو خودرو  يبرا يجبپردازند. بر اساس نتا
به  يشتريب يلرانندگان تما )5( در جدول يبرق يبريديه

هر دو خودرو  يبرا يقيتشو ياستدو س يبرا يشترپرداخت ب
 يوهاسنار هاييژگيو يرنسبت به سا يگزينبا سوخت جا

 ميليون تومان 12و  5دارند. رانندگان حاضر به پرداخت 
 براي برقييبريديو ه سوزدوگانهخودرو  يدخر يبرا ي،اضاف

و  اندبودهبه طرح زوج و فرد  يتبدون محدود يدسترس
- ياستفاده م يروز از خودرو شخص 5از  يشكه ب يرانندگان
 ينهزاضافه بر ه ميليون تومان 10حدود به پرداخت  يلما كنند،
از محدوده زوج و فرد  يتاستفاده بدون محدود يبرا يدخر
با نفوذ  يژگيدو و ي،سوخت و زمان دسترس ينه. هزاندبوده

خودرو  يهستند و برا سوزدوگانهخودرو  يقابل توجه برا
 با نفوذ يژگيدو و يدگشتاب و محدوده رانن ي،برق يبريديه

  شناخته شدند.
 هك باشد آن دهندهنشان توانديمطالعه م ينا ياصل يافته
ودرو و استفاده از خ يدبه خر يلتوانند تمايم گذارانسياست

 يقيتشو هايياسترا با استفاده از س يگزينبا سوخت جا
كاهش  يسوخت برا هاييگاهتعداد جا يشدهند. افزا يشافزا

 ايسوخت، به طور خاص بر ينههز يتو تثب يزمان دسترس
رانندگان  براي كنندهراه حل قانع يك، سوزدوگانهخودرو 

 يدنوع خودرو است. تول يناز ا منظور استفادهبه  يتهران
 شتاب و يژهبه و يافته،بهبود  يخودرو با مشخصات فن

 يران،در ا يگزينخودرو با سوخت جا يبرا يمحدوده رانندگ
 خودرو با سوخت يدخر يدر رانندگان برا يزهانگ يجادبه ا
  .كنديكمك م ايگزينج

  



  ريم ايرانمنش، سيداحسان سيدابريشميم                                                                  يل به پرداخت...      تحليل عوامل تأثيرگذارو تما

210 

Table 5. List of variables and their abbreviations used in model estimations 

                                                                                                                                                                                                 
1 Million Toman 
2 Hezar Toman 
3 Toman 

و اختصارات مورد استفاده در مدل برآورد شده رهايفهرست متغ .5جدول  

Abbreviation Variable Definition Description Unit 
Socio-economic characteristics 
Age Driver age Years 
Age30 Dummy for Driver age Age ≤30 1  
  Age >30  0  
Education Driver education Bachelor & lower 0 

Master & Ph.D. and higher  1 
Job Driver job Employee 1 

Self-employed  0 
HH Driver household size HH≤3 0 

HH>3 1 
Ownrshp Duration of current car ownership Ownership ≤5 years  0 

Ownership >5 years 1 
ADTT Average daily travel time Minute 
ADT60 Dummy for average daily travel time ADT ≤60 min 1 

ADT >60 min  0 
ADT180 Dummy for average daily travel time ADT ≤180 min 0  
  ADT >180 min  1  
No. day Vehicle trips per week No. day ≤5    0 

No. day >5       1 
Trp Urbn Main Purpose of urban trips  Work trip 1 

others      0 
Trp Surbn Main Purpose in rural trips Recreational trip 1 

Etc.       0 
NBPC Number of previously owned vehicles NBPC ≤5       0 

NBPC >5         1 
CNGUse Previous experience of CNGV Yes         1 

No      0 
CVF Driver Current vehicle Fuel Type Gasoline 1 
  CNG     0  
IRV Owning vehicle constructed in Iran Yes         1  
  No      0  
G75 Driver current vehicle purchase price Less than 75 MT  0 

Otherwise   1 
Alternatives Attributes 

PP Purchase price MT1 

Diff. P Purchase price – Min. Purchase price in scenario   
Ratio.P Purchase price / Min. Purchase price in scenario 

O&M Monthly O&M cost HT2 

Ratio. O&M O&M cost / Min. MO&M cost in scenario 
Acclrt Acceleration, timing of reaching 100 kilometers per hour from 0  Second 
Ratio. Acclrt Acclrt / Min. Acclrt in scenarios   

Ful p Fuel prices T3 

Acc tm Access time to fuel station Minute 
Range Driving range Kilometer 
Diff. Rng Driving range – Min. Driving range in scenario 
Ratio. Rng Driving range / Min. Driving range in scenarios 
Poly1 Free entry permit to congestion-pricing area 
Poly2 Entry permit to Even-odd area 
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آن دهنده قايسه نتايج فوق با مطالعات ديگر كشورها نشانم
كه رفتار پذيرش رانندگان تهراني ممكن است مشابه و  است

، مقايسه تمايل )7(ها مختلف باشد. جدول در برخي از جنبه
هاي سوخت جايگزين با ويژگيبه پرداخت براي خودرو با 

مختلف به دست آمده از مطالعات گذشته برخي از كشورها را 
دهد. رانندگان در آلمان، هلند ممكن است تمايل به نشان مي

پرداخت بيشتري از ايران براي هزينه سوخت، به دليل كم 

بودن هزينه سوخت در ايران داشته باشند يعني رانندگان در 
داخت هزينه اضافه كمتري در موقع خريد ايران تمايل به پر

خودرو براي برخورداري از تخفيف در هزينه سوخت مصرفي 
نسبت به رانندگان ساير كشورها دارند؛ رانندگان در ايران 

با تمايل به پرداخت مشابه نسبت به ساير كشورها در  باًيتقر
رابطه با محدوده رانندگي دارند يا به عبارت ديگر رانندگان 

ني حاضر به پرداخت هزينه اضافي مشابه ساير كشورها ايرا

  به پرداخت ليچندگانه و تما تيبرآورد مدل لوج جياتن .6جدول
 

MNL Coefficient SE P-Value WTP 

G
V

 

CVF  2.82332*** 0.3697 0.0000 - 

Ownrshp 0.14334** 0.0572 0.0123 - 

G75 2.90359*** 0.5955 0.0000 - 

G75× NBPC 2.00829*** 0.4685 0.0000 - 

G75× Age -0.04486*** 0.0142 0.0017 - 

Ratio.P × Education  -0.12188*** 0.0429 0.0046 - 

C
N

G
V

 

Constant -0.48616 0.7546 0.5195 - 

CNGUse  0.94734*** 0.2474 0.0001 - 

PP -0.00961* 0.0051 0.0604 - 

Range 0.00356** 0.0017 0.0385 0.037 MT/KM 

Poly2  0.49672** 0.2239 0.0265 5.169 MT 

PP  ×  ADTT  -0.01999** 0.0079 0.0114 - 

O&M × HH -0.00750** 0.0035 0.0347 -0.078 MT/HT in mouth 

Acclrt  × Age30 -0.03988** 0.0197 0.0431 -0.415 MT/S 

Ful  × IC -0.55305** 0.2566 0.0312 -5.755 MT/T.Litr 

Acc tm  × ADT60 -0.22512*** 0.0794 0.0046 -2.342 MT/MIN 

Poly1 × No. day 0.95002*** 0.2278 0.0000 9.886 MT 

G
E

H
V

 

Constant 2.80783*** 0.430 0.0000 - 

ADTT -.00082** 0.001 0.0424 - 

PP -0.03041*** 0.024 0.0002 - 

Poly2 0.37709*** 0.139 0.0065 12.400 MT 

PP  ×  CVF 0.03927*** 0.023 0.0000 - 

PP  × Job 0.00970*** 0.006 0.0000 - 

Acclrt  × Trp Urbn -0.03061** 0.014 0.0341 -1.006 MT/S 

Diff. Rng  × NBPC 0.00214*** 0.001 0.0002 0.070 MT/KM 

Ratio. Rng  × Edu 0.11748* 0.064 0.0659 3.863 MT/KM 

NOBS 1095    

Log-L -763    

Restricted Log-L -969    

Pseudo R² (adjusted) 0.212    
***, **, * =  Significance at 1%, 5%, 10% level 

Table 6. Multinomial logit estimation results
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براي بهبود محدوده رانندگي و افزايش كيلومتراژ طي شده با 
  يك باك بنزين هستند؛ با اين حال رانندگان تهراني حاضر به 

 

 

پرداخت بيشتر براي افزايش محدوده رانندگي خودرو 
سوز نسبت به خودرو هيبريدي برقي هستند. زمان دوگانه

دسترسي به جايگاه سوخت ويژگي مهم براي رانندگان ايراني 
نسبت به ساير كشورها  است كه حاضر به پرداخت بيشتر

براي بهبود آن است، يعني رانندگان ايراني، حاضر به پرداخت 
اي بيشتر نسبت به ساير كشورها براي كاهش زمان هزينه

هاي دسترسي خود به جايگاه سوخت هستند. اگر چه سياست
تشويقي در مطالعات مختلف متفاوت بوده است، اما در ايران 

                                                                                          
1. http://www.worldbank.org/ 
2. Free Parking 
3. Bus lane access 
4. 2016, 1$ : 3560 T 
5. CNGV 
6. GEHV 

ين تمايل به پرداخت متعلق به مانند آلمان و هلند باالتر
هاي تشويقي بوده است، به عبارت ديگر، باالترين سياست

هزينه اضافي كه رانندگان ايراني حاضر به پرداخت آن هستند، 
  هاي تشويقي پيشنهادي است.مندي از سياستبهره
  

  يريگجهيو نت بنديجمع .5
 يجد ينگران يك يران،ا يشهرهاكالن تهران و يهوا يآلودگ

هوا، خودرو  يفيتاساس با هدف بهبود ك اين راست. ب
با سوخت  خودرويي عنوانبه يبرق يبريديسوز و هدوگانه

شده است.  يمعرف يرانبه بازار ا يراخ هايدر سال يگزينجا
 انبر رفتار رانندگ مؤثرعوامل  ييمطالعه شناسا ينهدف از ا

است. پرسشنامه  يگزيناستفاده از خودرو با سوخت جا يبرا
شده است كه شامل:  ينپژوهش در سه بخش تدو ينا
 ياقتصاد هاييژگيو غالب سفر، و يخودرو فعل هاييژگيو

  مطالعات گذشته با مطالعات موجود WTPمقايسه  .7جدول

Reference Country 
Acceleration

($/second) 
Fuel cost 

Fuel 
availability/Access 
time ($/Minute ) 

Rang 
($/km) 

Policy 

GDP 
per 

Capita1 

Mabit & 
Fosgerau 

(2011) 
Denmark 849   20  61304 

Achtnicht et 
al (2012) 

Germany   

92-287 & 256-
796(GV) 

181-376&502-1043 
(EV) 

  44011 

Hackbarth & 
Madlener 

(2013) 
Germany  

686-1387 
/100KM 

59-119 
11-22 

21-43 (BEV) 

2110-4265 
(FP2–BLA3) 45601 

Hoen & 
Koetse 
(2014) 

Netherlands    
38-52 (EV) 
14-26 (FC) 

5516-2946 
(BLA) 

60718 

Tanaka et al 
(2014) 

US 
Japan 

 
50 
37 

50 
34 

2 
2 

 
36194 
54629 

Koeste , 
Hoen (2014) 

Netherlands  

356 
(HEV) 
2207 
(EV) 

 
127-488 (EV)

153-425 
(FCEV) 

 60718 

Hackbarth & 
Madlener 

(2016) 
Germany  1190 67-334 14-141 

6721-7231 
(FP–BLA) 

 

Existing 
Study4 Iran 

117 (C5)/ 

283(G6) 
155 (C) 63 (C) 

10(C)/ 
1-33(G) 

2777-
1452(C), 
3483(G) 

5265 

Table 7. Comparisons of earlier studies’ WTP with current study 
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انتخاب خودرو با سوخت  يلتما يفرد و بررس يو اجتماع
 يهايژگيدر و ييرمختلف با تغ يوهايبا ارائه سنار يگزينجا
احبه مص يكپرسشنامه در  365. باشديآن م يرگذارتاث

  .شد آوريجمع 1395و بهار 1394در زمستان  يحضور
ان به پرداخت رانندگ يلچندگانه برآورد و تما يتمدل لوج

ه ك دهندينشان م يجمدل محاسبه شد. نتا ينبا استفاده از ا
به طرح زوج و  يتبدون محدود يدسترس يقي،تشو ياستس

در شهر  يكبه محدوده طرح تراف يگانرا يفرد و دسترس
 يدرخ يرانندگان برا يقدر تشو هايزهانگ ينتهران، از موثرتر

   .است يگزينخودرو با سوخت جا
 يگزين،بهبود مشخصات خودرو با سوخت جا ياندر م

 يشدر گرا ياثر قابل توجه يشتاب و محدوده رانندگ يشافزا
سوخت و  ينهداشته است. هز يبرق يبريديخودرو ه يدبه خر

قابل  يرتاث يزسوخت ن هاييگاهبه جا يكاهش زمان دسترس
 اندبوده سوزدوگانهخودرو  يدخر يبرا يلتما يجاددر ا يتوجه

 ياضاف ميليون تومان 12و  5 رانندگان حاضر به پرداخت.
 براي ي،برق يديبريهو  سوزدوگانه يدخر يمتق يبرا

 10حدود به طرح زوج و فرد و  يتبدون محدود يدسترس
 يبرا سوزدوگانهخودرو  يدخر يمتبر ق ياضاف ميليون تومان

   .اندبوده يكبه محدوده طرح تراف يگانرا يدسترس
امكانات،  يزانم يرانمختلف ا يدر شهرها كه ازآنجا
 يو فرهنگ ياجتماع ي،اقتصاد هاييژگيو و يدسترس

 شوديم يشنهادبهتر تقاضا پ يابيمنظور ارزگوناگون است، به 
 و يمتا با توجه به اقل يردهر شهر صورت گ يمشابه برا يكار

 ريشتاستفاده ب برايمناسب  گذاريياستآن منطقه، س يتقاضا
  .يردصورت گ يگزينرانندگان از خودرو با سوخت جا
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Abstract 
Concerns for climate change, reduction of greenhouse gas emission and environmental pollution, besides 
economically dependency on fossil fuels and political aspect motivate governments and policy makers to 
take into account replacing usual vehicle with alternative fuel vehicles (AFVs) such as Compressed Natural 
Gas Vehicles (CNGV) and Gasoline-Electric Hybrid Vehicles (GEHV). The air pollution in Tehran is a 
serious concern that based on this problem, CNGV has been introduced to Iranian market from 10 years ago. 
On the other hand, with the approval and notification of the removal of the electric vehicle importation’s 
tariff law, GEHV has been entered into the market of Iran as a new entrant. The purposes of this paper is to 
identify the effective factors to choose AFVs for drivers in Tehran and the assessment of the incentive 
policies that increase AFV shares and computing their willingness to pay (WTP) for AFV under different 
incentives. This study designed a questionnaire which includes 3 parts: current vehicle features, dominant 
travel characteristics, socio-economic properties and the prioritization of effective factors on new vehicle 
purchase, and the tendency of AFVs choice with different scenarios representing different features. A 
random sample of 365 respondents was interviewed in a face-to-face survey in February 2016 in the 
technical inspection centers and in compressed natural gas stations. Finally, for the determination of 
effective factors on current and new vehicle purchase with revealed preference information and the 
assessment of AFVs usage tendency with stated preference information, the Multinomial Logit models have 
been used and WTPs are calculated. The incentive policy in Tehran, like previous studies, was the most 
influential factor in motivating consumers to buy AFVs in comparison to improvement of AFV 
specifications. The results show that drivers’ WTP is 5 million toman (MT) for free access to even-odd area 
for CNGV and 12 MT for GEHV, also WTP for free access to pricing area in Tehran central business district 
is equal to 10 MT for CNGV; i.e. people tend to pay this extra cost for AFVs to access to pricing areas. 
These values are comparable with similar studies in cities located in developed countries. However, the 
results of this study show that WTP for fuel cost in Iran is considerably less than WTP of people driving in 
developed countries. The fuel cost and access time to gas stations are influential variables on CNGV choice. 
The vehicle acceleration and driving range are influential variables on GEHV choice.  
 
Keywords: Alternative fuel vehicle, compressed natural gas vehicle, gasoline-electric hybrid vehicle, 
Willingness to pay. 


