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 چکیده: 

 طول در انرژي تقاضاي مداوم رشد با که است کشور در بنزین کننده مصرف بخش بزرگترین اي جاده نقل و حمل بخش
 بـوده  مصـرفی  بنـزین   عرضه کمبود ها، این چالش ترین است. مهم بوده مواجه بزرگی هاي چالش با اخیر هاي دهه در زمان،
 پرداخـت  و فـروش  و خرید قیمت اختالف بوده که زیاد مقدار به بنزین واردات به ناچار دولت کمبود، این جبران براي. است
 کـرد  بندي سهمیه را بنزین 1386 سال ماه تیر در دولت ،نخست در گام. است کرده می وارد دولت بر زیادي مالی فشار یارانه

 جدیـدي  نگرش با ،مقاله در این. شد منتفی عمل در 1394 سال در بسیار نشیب و فراز پی در و سال 8 از پس سرانجام که
 حاصـل  نتـایج  و است بوده 1389 تا 1384 سال از مطالعه مورد  بازه. شده است نگاه موضوع این به کاوي داده هاي روش به

 از حـاکی  نتایج همچنین. است داشته مدت کوتاه تاثیر کنندگان مصرف مصرفی رفتار در بنزین بندي سهمیه که دهد می نشان
 حـل  راه متـرو  گسـترش  و مدت کوتاه حل راه یک تاکسیرانی ناوگان گسترش جایگزین، هاي سیاست عنوان به که است آن
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 مقدمه

 توان می اصلی عوامل از. است یافته افزایش اي جاده نقل و حمل بخش در بنزین مصرف براي تقاضا ،اخیر سالهاي در 
 قیمت که کرد اشاره نفتی فرآورده این مصرف پایین قیمت آن کنار در و سوز بنزین  نقلیه وسایل تعداد افزون روز افزایش به

 را آن واقعی ارزش بنزین، کنندگان مصرف دلیل، همین به. است بوده پایین بسیار آن واقعی قیمت با قیاس در آن فروش
  فرآورده این قیمت اینکه علته ب که کرد فراموش نباید همچنین. کردند می مصرف را آن رویه بی بصورت و دانسته نمی
 بخش بنزین مصرف چرخه از قاچاق صورته ب هم آن از مقداري بود، پایین بسیار همسایه کشورهاي با مقایسه در نفتی
 این تامین به قادر دولت که حدي در است بوده زیاد ایران در بنزین مصرف رشد ،اخیر سالهاي در. شد می خارج نقل و حمل
 بنزین  ساالنه مصرف رشد میزان ،نمونه براي. کند وارد را تقاضا این از توجهی قابل بخش  بود مجبور و نبود تقاضا میزان

 .1است بوده درصد 10 به نزدیک 1385 تا 1379 هاي سال طی

 
  1389 الی 1384 سال از تهران شهر بنزین ماهانه ) مصرف1 شکل

 مصـرف )1شکل ( در. دهد قرار بررسی مورد را تهران شهر بنزین مصرف در افتاده اتفاق تغییرات تا دارد قصد مقاله این
 نیـز  بنـدي  سـهمیه  شـروع  مـاه  کـه  است شده داده نمایش تهران شهر براي 1389 الی 1384 هاي سال براي بنزین ماهانه

 بنـزین  بنـدي  سـهمیه  از قبـل  تـا  را رشـدي  به رو روند بنزین مصرف است، معلوم هم شکل از که همانطور. است مشخص
 .است کرده تجربه

 1385 سال انرژي ترازنامه) 1

۲۵۰،۰۰۰ 

۲۶۰،۰۰۰ 

۲۷۰،۰۰۰ 

۲۸۰،۰۰۰ 

۲۹۰،۰۰۰ 

۳۰۰،۰۰۰ 

۳۱۰،۰۰۰ 

۳۲۰،۰۰۰ 

۳۳۰،۰۰۰ 

۳۴۰،۰۰۰ 

۱ ۵ ۹ ۱۳ ۱۷ ۲۱ ۲۵ ۲۹ ۳۳ ۳۷ ۴۱ ۴۵ ۴۹ ۵۳ ۵۷ ۶۱ ۶۵ ۶۹ ۷۳ 

 )مترمکعب در ماه(مصرف بنزین

 بندیشروع سهميه

______________________________________________________________________________ 
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 مجلـس  تصـویب  بـا  رو، این از. آورد می وارد دولت به را زیادي مالی فشارهاي اي، یارانه قیمت با وارداتی بنزین  عرضه
 کارتهـاي  کمـک  بـه  کـار  ایـن . شد 1386 سال ماه تیر از بندي بنزین سهمیه طرح اجراي به مجبور دولت ،شوراي اسالمی

 با بنزین از مشخصی میزان کاربري، نوع حسب بر سوز بنزین نقلیه وسایل انواع از یک هر براي و شد انجام سوخت هوشمند
 کـه  متفـاوتی  قیمت باید بندي، سهمیه بر مازاد مصرف براي کنندگان مصرف. شد گرفته نظر در ماه هر براي اي یارانه قیمت

تومان در  80 ،1386 سال ماه تیر تا 1384 سالهاي در بنزین اي یارانه قیمت. پرداختند می بود، نزدیکتر بنزین واقعی قیمت به
 و شـد  تومان در لیتر 400 آزاد مصارف براي در لیتر و تومان 100 اي یارانه بنزین قیمت ، بندي سهمیه شروع از بعد. بود لیتر
 تـا  شـود  مـی  کاسـته  تدریجا اي یارانه بنزین میزان از زمان گذشت با البته. کرد پیدا ادامه 1389 سال ماه آذر آخر تا کار این

 لیتري به شده بندي سهمیه بنزین قیمت ها، قیمت آزادسازي و ها یارانه هدفمندسازي با همزمان 1389 سال ماه دي از اینکه
 از نمونـه  چنـد  بـه  زیـر  در. شـد  ارائـه  تومان در لیتـر  700 لیتري قیمت با آزاد بنزین و کرد پیدا افزایش تومان در لیتر 400

 مطالعـات  ،بنـزین  مصـرف  مـورد  در. شود یپرداخته م است، شده انجام بنزین مصرف  حوزه در اخیر سالهاي در که مطالعاتی
 بـر  مـوثر  عوامـل  بررسـی  و تقاضـا  تـابع  تخمین به مربوط بیشتر خارجی مقاالت در چه و داخلی مقاالت در چه شده انجام

 کرد: اشاره زیر موارد به توان می آنها  جمله از که است بوده آن مصرف

 مطالعات داخلی در زمینه مصرف بنزین

 عمـر  متوسـط  بودن باال خودروها، فرسودگی علت به راایران  در خودروها در بنزین باالي مصرف خود، مقاله در آخانی
 نرخ و بنزین کل مصرف بررسی به فقط مقاله این در البته]. 1[ داند می بنزین پایین قیمت و فنی نقص ،)سال 11( خودروها

 بودن پایین که است شده ذکر مقاله این در همچنین. است شده پرداخته 1375 تا 1351 سالهاي در آن ساالنه متوسط رشد
 ایـن  در البتـه  کـه  باشـد   می بنزین بندي  سهمیه و کشور اقتصادي رکود از ناشی 1359-67 سالهاي در نسبی سرانه مصرف

 .است نبوده تاثیر  بی نیز 1359 سال در بنزین واقعی قیمت پرش زمینه

   دوره براي نقل و حمل بخش در بنزین تقاضاي تابع تخمین به ژنتیک، الگوریتم روش از استفاده با همکاران و صادقی
 معیارهـاي  اسـاس  بـر  تخمـین  مـدل  بهتـرین  انتخاب با و اند  پرداخته نمایی و دو درجه خطی، معادالت قالب در 85-1353

 ایـن  در]. 6[ اسـت  شـده  بینـی  پـیش  1404 سال تا مختلف سناریوهاي تحت نقل و حمل بخش در بنزین تقاضاي مرسوم،
 متوسـط  عمـر  سـوز،  بنـزین  خودروهـاي  تعـداد  جمعیـت،  بنـزین،  قیمت داخلی، ناخالص تولید از تابعی بنزین تقاضاي ،مقاله

 .است شده گرفته نظر در مصرف بازده و هاخودرو

 اسـتفاده  نقـل  و حمـل  بخـش  در سوخت تقاضاي تابع برآورد براي مدل 15 حدود در دیگري مقاله در آخانی همچنین
 داخلـی،  ناخـالص  محصـول  و تصـرف  قابـل  درآمد سوخت، قیمت را سوخت مصرف میزان بر تاثیرگذار عوامل و است کرده

 کـارایی  اسـت،  سـوخت  قیمـت  و خودرو قیمت اشخاص، درآمد از متاثر خود که خودروها از استفاده نرخ خودروها، موجودي
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 ].2[ است کرده اعالم دیگر جز متغیرهاي سري یک و خودرو

 به توان می جمله از که اند پرداخته نقل و حمل بخش در انرژي تقاضاي بر موثر عوامل بررسی به دیگري زیاد مقاالت
 نگـرش  از اسـتفاده  بـا  نقـل  و حمـل  بخـش  انـرژي  تقاضـاي  بینـی  پیش به آنها]. 8[ کرد اشاره همکاران و فر فروزان مقاله

  خودروهـا  تعـداد  و جمعیـت  ، ملـی  ناخـالص  رشـد  به مربوط شده استفاده هاي داده. اند پرداخته  چندالیه ژنتیک ریزي برنامه
 .است بوده چندالیه فازي خطی رگرسیون و  عصبی شبکه هاي روش به نسبت بینی پیش در بهبود از حاکی نتایج. باشدمی

 از  نقـل  و حمـل  بخـش  انـرژي  تقاضاي بر اقتصادي و اجتماعی هاي شاخص تأثیرات تحلیل براي همکاران و کاظمی
 مصـنوعی  عصـبی  هاي شبکه از استفاده با کار این]. 9[ کردند استفاده خودروها تعداد و جمعیت ملی، ناخالص رشد هاي داده

 هـاي  داده عنـوان  بـه  2007 الـی  1968 هاي داده از. است شده انجام یافته نظارت  چندالیه پرسپترون  پایه بر مراتبی سلسله
 مـدل  خطـاي  میـزان . است شده زده تخمین 2020 الی 2008 هاي سال براي انرژي تقاضاي میزان و شده استفاده آموزشی

 .است بوده کمتر رگرسیونی هاي مدل خطاي از پیشنهادي

 مصـرف  بحـران  زمینه در مطالعاتی ،است داشته وجود بنزین مصرف روي پیش اخیر سالهاي در که مشکالتی علت به
 شود:  می اشاره آنها از مورد چند به زیر در که است شده انجام نیز بنزین بندي  سهمیه و ها  یارانه هدفمندسازي بحث و بنزین

 یک از استفاده با را) بنزین( سوخت قیمت شدن واقعی و ها یارانه حذف تورمی اثر بار اولین براي خود مقاله در شکوري
 اثر که داد نشان تخمینی پارامتر 12 داراي و 3 مرتبه دینامیک با مدلی کمک بهاو ]. 5[ کرد بررسی غیرخطی دینامیک مدل

 سـال  هر ابتداي در ها   حامل قیمت ساله همه و مداوم افزایش اثر از کمتر تورم بر) سال سه تا دو طی( ها یارانه سریع حذف
 .نیابد افزایش پول عرضه شکاف نقدینگی کنترل با آنکه بر مشروط است

 سـري  هـاي  داده از و اند   پرداخته ایران در آن مصرف میزان بر بنزین یارانه اقتصادي آثار بررسی به همکاران و ابونوري
 در کـه  دهـد    می نشان همزمان معادالت سیستم برآورد از حاصل نتایج]. 3[ اند   کرده استفاده 1382 الی 1350 سالهاي زمانی

. باشـد    می باال R2 داشتن شده استفاده مدل هاي   خوبی از و دارد وجود داري   معنی و مثبت  رابطه مولفه دو این بین دوره این
  استفاده براي که است شده گیرينتیجه و بوده بنزین مصرف افزایش اصلی عامل بررسی مورد دوره در بنزین    یارانه افزایش

 اقتصـادي،   توسـعه  چهـارم   برنامـه  طـی  ها   یارانه نمودن هدفمند سیاست ،آن هدررفت از جلوگیري و بنزین مصرف از بهینه
 .شود اعمال فرهنگی و اجتماعی

 پـس  ماه شش مشهد، شهر در شخصی خودروهاي دارندگان نقل و حمل  شیوه تغییر بر بنزین بندي   سهمیه اثر به رهنما
 آوريجمـع  شـهرداري  مختلـف  منـاطق  از نفر 670 از پرسشنامه طریق از را خود اطالعات و پرداخته بنزین بندي   سهمیه از

شـامل   اسـت  شـده  ذکـر  مقاالت اکثر در که هایی   مولفه بر عالوه مقاله این در بررسی مورد موثر هاي   مولفه]. 4[ است کرده
 گیـري    نتیجه و استبوده  غیره و کار محل به نزدیکی و دوري و سکونت وضعیت و مطالعه مورد افراد سن نظیر هایی مولفه
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 همچنـین  و باشـد    مـی  20 حـدود  در و بوده پایین بندي   سهمیه از شخصی خودروهاي دارندگان رضایت میزان که است شده
 .است شده خانوارها نقل و حمل هاي   هزینه درصدي 40 افزایش باعث بنزین بندي   سهمیه

 ایـن ]. 12[ است شده بندي   سهمیه بنزین  عرضه ایران، در بنزین مصرف باالي رشد علت به که است کرده ذکر شریفی
 بـراي  کـه  ارزیـابی  ایـن  در. کنـد    مـی  ارزیابی را ملی ناخالص تولید و تجاري تراز در بندي   سهمیه در دولت تصمیم اثر مقاله

 کـه  اسـت  ایـن  بیـانگر  آن نتـایج  کـه  اسـت  شـده  اسـتفاده   کاربردي عمومی معادالت مدل از بوده 2002 و2001 سالهاي
 ولی دارد ها   یارانه از تحمیلی هاي   هزینه کاهش در اي   مالحظه قابل تاثیر و بخشد   می بهبود را تجاري تراز بنزین بندي   سهمیه
 .شود می ملی ناخالص تولید در کاهش باعث

 بندي مطالعات خارجی در زمینه خوشه

 :شود پرداخته می بندي خوشه زمینه در شده انجام مطالعات از مورد چند در این قسمت به

Li Qiudan روش و کاوي داده هاي بحث در شباهت تعریف از استفاده با k-  هـاي  داده بنـدي  خوشـه  بـه   میـانگین 
   مشخصه]. 10[ است بوده متفاوت خوشه 3 آن کار حاصل که پرداخته سال یک طول در الکتریکی انرژي مصرف به مربوط

 .است شده عنوان تابستان در هوا گرماي و بزرگ کارخانجات نکردن کار  رسمی، تعطیل روزهاي وجود ها خوشه مهم

Zakaria Zuhaina که کاري]. 14[ اند پرداخته برق کنندگان   مصرف مصرفی الکتریکی بار بندي خوشه به همکاران و 
 بـار  بنـدي  خوشـه  بـراي  میانگین -K بندي خوشه و فازي روابط  پایه بر فازي بندي خوشه الگوریتم دو از استفاده شده انجام

 دهـد مـی  نشـان  آمـده  بدسـت  نتایج. است شده مقایسه هم با کدام هر از حاصل نتایج و بوده مالزي در الکتریسیته مصرفی
 که صنعتی بخش در بخصوص است داده بهتري جواب ،دارد خود الگوریتم در که انعطافی و حساسیت علت به فازي نگرش
 .اند   شده بندي   دسته گروه یک در صنعتی هاي   کننده تغذیه بیشتر

Schiopu Daniela علـت ]. 13[ انـد    کـرده  بندي خوشه آلمانی را بانک یک مشتریان به مربوط هاي داده همکاران و 
 خاصـیت  بـا  هـایی    ویژگـی  هم که است هایی داده قوي بندي خوشه در آن توانایی اي، مرحله دو بندي خوشه روش از استفاده
 نسبت مدل اجراي براي را کمتري زمان و دارد خوبی کارایی بزرگ حجم با هاي داده براي نیز و گسسته هم و دارند پیوسته

 .است شده عنوان آن مشتریان بهتر مدیریت با شرکت سود تقویت ،کار این مزیت. دارد نیاز روشها سایر به

Chiu Tom مخـتلط  هـاي  داده مناسـب  بنـدي  خوشـه  بـه  قادر سابق کالسیک هاي الگوریتم که اند آورده همکاران و 
 گونه این براي اي مرحله دو بندي خوشه روش]. 7[ نیستند) هستند توأمان گسسته و پیوسته هاي ویژگی شامل که هایی داده(

 موارد درصد 95 از بیش در و دارد خطی بندي مقیاس هاي قابلیت الگوریتم این که داد نشان نتایج. است شده استفاده ها داده
 .دهد می اختصاص مناسب هاي خوشه به را ها داده و داده خیصتش درست را ها خوشه تعداد
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 هدف از تحقیق

 بـه  مقالـه  ایـن  در کـه  باشـد   مـی  بنزین بندي  سهمیه است، شده انجام کشور در گذشته سالهاي در کهاقداماتی  از یکی
 هـاي   فرآورده پخش ملی شرکت از بنزین قیمت و مصرفی بنزین هاي داده. شود پرداخته می تهران شهر سطح در آن ارزیابی

 فهرسـت  زیـر  در کـه  اسـت  شـده  اخـذ  اداري نامه طریق از مربوطه هاي شرکت از ها داده سایر. است شده تهیه ایران نفتی
 هاي مربوطه آورده شده است: اند و داده شده

 تهران استان گاز شرکت از  1فشرده طبیعی گاز مصرف -1

 حومه و تهران اتوبوسرانی واحد شرکت از اتوبوس با شده انجام هاي مسافرت -2

 حومه و تهران شهري آهن راه برداري بهره شرکت از مترو با شده انجام هاي مسافرت -3

 تهران شهر رانی تاکسی بر نظارت و مدیریت سازمان از تاکسی با شده انجام هاي مسافرت -4

 تهران شهرداري ترافیک و نقل و حمل سازمان از شده انجام شخصی هاي مسافرت -5

 2داده جهانی بانک از ملی ناخالص رشد -6

 ایران آمار مرکز از جمعیت -7

 آزمایش شهرك از سوز بنزین خودروهاي تعداد -8

 نگارنده. محاسبات و ایران آمار مرکز از سوخت مصرف متوسط و سوز بنزین خودروهاي عمر متوسط -9

 SPSS افـزار  نـرم  از ها مدل اجراي براي. باشد می اي دو مرحله بندي خوشه روش شده، استفاده بندي خوشه الگوریتم 

Modeler 14 بدهیم جواب زیر سئواالت به خواهیم  می مقاله این در. است شده استفاده: 

 طـول  بـه  مـدت  چه به آن تاثیر و است گذاشته تاثیر بنزین مصرف کاهش در نحوي چه به بنزین بندي  سهمیه  -1
 است؟ انجامیده

 خیر؟ یا است گذاشته تاثیر بنزین از استفاده  نحوه معنی به کنندگان  مصرف مصرفی الگوي در آیا  -2

 روش تحقیق

 هـاي  الگـوریتم  هـدف . اسـت  نظـارت  بـدون  هـاي  روش از یکـی  بنـدي  خوشـه  کاوي، داده مختلف هاي روش میان از

1) Compressed Natural Gas 
2) World Bank Data 

______________________________________________________________________________ 
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 بیشـترین  هـم  حـال  عـین  در و داشـته  هم از را فاصله کمترین خوشه هر داخل اعضاي که است صورت بدین بندي خوشه
 ارزیـابی  هـاي  روش و اي دو مرحله بندي خوشه روش توضیح به ،ادامه در. باشند داشته دیگر هاي خوشه اعضاي از را فاصله
 .شود می پرداخته بندي خوشه

 اي بندي دو مرحله الگوریتم خوشه

]. 13[ اسـت  شـده  طراحی بزرگ هاي داده مجموعه براي که است پذیر مقیاس اي خوشه تحلیل الگوریتم یک روش این
 مجموعه خواندن یکبار به فقط و داراست همزمان صورته ب را گسسته و پیوسته هاي داده با کردن کار قابلیت الگوریتم این
 در هـا  داده اولیـه  بنـدي  خوشـه  اول  مرحله که باشد  می مرحله دو داراي ،است معلوم آن اسم از که همانطور. دارد نیاز ها داده

 قـادر  البتـه  که مطلوب است دلخواه هاي خوشه تعداد به ها خوشه این بندي خوشه دوم، مرحله و باشد می کوچکتر هاي خوشه
 .کند معین را مطلوب هاي خوشه تعداد خودکار صورته ب است

 اولیه بندي خوشه

 و شـوند   مـی  خوانـده  یـک  به یک ها داده   همه ،مرحله این در. کند  می استفاده ترتیبی بندي خوشه رویکرد از مرحله این 
 نسـبت  شـده،  تولید اولیه هاي خوشه کدام به را جدید   داده،  1فاصله گیري  اندازه معیار اساس بر که گیرد  می تصمیم الگوریتم

  خوشـه  ویژگـی  درخـت  سـاختن  اساس بر کار را این و کند ایجاد جدید   داده این اساس بر جدید  خوشه یک اینکه یا و دهد
 ترتیـب  نحـوه  از  اسـت  ممکن شده ساخته CF درخت ساختار که است الزم نیز نکته این ذکر. دهد  می انجام 2شده اصالح

 از قبل تصادفی صورته ب رکوردها سازي مرتب ،تاثیر این کردن حداقل براي دلیل همین به .بپذیرد تاثیر ها داده کردن وارد
 .شود می توصیه درخت ساختن

 بندي خوشه: دوم مرحله

 مطلوب هاي خوشه تعداد به را آنها و کند  می انتخاب ورودي عنوان به را اول  مرحله از حاصل هاي خوشه ریز دوم مرحله
 هاي روش از توان  می است ترکم خیلی اولیه رکوردهاي به نسبت ها خوشه ریز تعداد چون مرحله این در. کند  می بندي  تقسیم
 بـا  کـه  3تراکمـی  مراتبـی  سلسـله  بندي خوشه روش از اي دو مرحله بندي خوشه روش که کرد استفاده نیز سنتی بندي خوشه
 ریـز  که است شکل بدین نیز مراتبی سلسله بندي خوشه روش. کند  می استفاده کند،  می کار بخوبی خودکار بندي خوشه روش
 هـم  با را ها خوشه مختلف تعداد از حاصل هاي جواب براحتی توان  می لذا .شوند  می ادغام هم با بازگشتی صورته ب ها خوشه

 .کرد انتخاب را ها خوشه تعداد بهترین و کرد مقایسه

1) Distance criterion 
2) Modified cluster feature (CF) tree 
3) Agglomerative hierarchical clustering method 

______________________________________________________________________________ 
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 اي دو مرحله بندي خوشه روش در فاصله معیار

 هـر  و اسـت  احتمالی مسافت  پایه بر روش یک که 1احتمالی - لگاریتمی اي  فاصله گیري  اندازه معیار از الگوریتم این در
 هـر  بـراي  احتمـالی  - لگـاریتمی  فاصله  محاسبه در. است شده استفاده دهد،  می وفق هم با را3گسسته و2پیوسته  ویژگی دو

 و امi  خوشـه  بـین  مسـافت . شود  می استفاده اي  جمله چند توزیع از گسسته ویژگی هر براي و نرمال توزیع از پیوسته ویژگی
 :شود می گیري  اندازه صورت بدین امj ي خوشه

><++= jijijid ,),( εεε  )1( 

 :که طوريه ب

 )2( 

 )3( 

 

 امـین -k نـوع  تعـداد  Lk ورودي، ي گسسـته  هـاي  ویژگـی  تعـداد  KBورودي، پیوسته هاي ویژگی تعداد KAآن، در که
 امـین -k از نـوع  امـین  -l بـه  کـه  v  خوشـه  رکوردهـاي  تعداد Nvkl و v خوشه رکوردهاي تعداد Nv ، گسسته هاي ویژگی
 پیوسـته را محاسـبه کـرده و    ویژگی امین -k تخمینی واریانس )، مجموع اول،2دارد. در فرمول ( تعلق گسسته هاي ویژگی

 بـراي  نمایشـی  اندیس   >i,j< کند که  را محاسبه می v  خوشه در پیوسته ویژگی امین -k تخمینی ،واریانس مجموع دوم
 .است j و i  خوشه دو تلفیق

 بندي خوشه ارزیابی روش

 و هـم  از را فاصله کمترین خوشه یک داخل اعضاي امکان حد تا که است پذیرفته انجام بخوبی بندي خوشه یک وقتی

 silhouette معیـار  بنـدي،  خوشـه  خوبی ارزیابی معیارهاي از یکی. باشند داشته ها خوشه سایر اعضاي از را فاصله بیشترین

 فـرض  کـه  اسـت  صـورت  بـدین  کار روش. ]11[شد  معرفی Peter J. Rousseeuw توسط 1986 سال در که باشد می

 یکـی . شود می تعریف فاصله دو داده مجموعه این در نقطه هر براي. باشند شده تقسیم هایی خوشه به ها داده از اي مجموعه

 کـه  اي خوشه نزدیکترین مرکز از نقطه آن  فاصله دیگري و) ia)(( دارد تعلق آن به که اي خوشه مرکز از نقطه این  فاصله

1) Log-likelihood 
2) Range 
3) Symbolic 

)ˆ)ˆˆlog(
2
1(

11

22 ∑∑
==

++−=
BA

k

k
vk

k

k
vkkvv EN σσε

∑
=

−=
kL

l v

vkl

v

vkl
vk N

N
N
NE

1
logˆ

______________________________________________________________________________ 



     

   1395 پاییز 3شماره  19نشریه انرژي ایران / دوره 

 

37 

 :شود می تعریف زیر صورته ب silhouette معیار ،فاصله دو این به توجه با). ib)(( نیست آن به متعلق

 )4( 

 عـددي  مقدار این. شود می محاسبه نظر مورد  داده مجموعه روي بر مقدار این متوسط بند، خوشه الگوریتم ارزیابی براي
 .است شده انجام تري مناسب بندي خوشه ،باشد نزدیک 1 به عدد این چه هر و باشد می 1 و -1 بین

 مدل اجراي

 ماننـد  هـایی  بحـث  از هـا  تحلیل این در. است شده تحلیل و تجزیه شده، اجرا که هایی بندي خوشه انواع ،قسمت این در
 ایجـاد  نوسـاناتی  بنـزین  مصـرف  میزان در که ماه هر طول در افتاده اتفاق مذهبی تعطیالت و هوایی و آب شرایط تغییرات

 . است شده پوشی چشم اغماض هستند، قابل ولی کرده

 نقل و حمل بخش هاي داده کل بندي خوشه

 هـاي  سازمان و ها شرکت از و است اختیار در که هایی داده تمامی روي بر بندي خوشه روش اعمال نتایج ،قسمت این در
 از بعـد  مناسـب  هـاي  خوشـه  باشد که تعداد ویژگی می 13 ،هاي مدل تعداد ورودي. شود می ارائه اند، شده آوري جمع مختلف
 شد. خوشه 3 ،اي دو مرحله بندي خوشه الگوریتم اجراي

 
 اي دو مرحله بندي خوشه در نقل و حمل بخش مختلف هاي مولفه ) اهمیت2 شکل

)}(),(max{
)()()(
ibia

iaibiS −
=

۰٫۰۰ ۰٫۲۰ ۰٫۴۰ ۰٫۶۰ ۰٫۸۰ ۱٫۰۰ 

 مسافرتھای انجام شده شخصی

 سھمیھ بندی

 مسافرتھای انجام شده با مترو

 مصرف گاز طبیعی فشرده

 تولید ناخالص داخلی

 مصرف متوسط خودروھا

 جمعیت

 تعداد خودروھای بنزین سوز

 عمر متوسط خودروھا

 مسافرتھای انجام شده با تاکسی
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 بخـش  هـاي  مولفـه  از یک هر اهمیت   درجه )2( شکلشد که نشان از خوبی نتایج است.  0,6خوبی مدل برابر با معیار 

خودروهـاي   تعـداد  خودروهـا،  عمر متوسط تاکسی، با شده انجام هاي مسافرت. دهد می نشان بندي خوشه در را نقل و حمل

 .اند بوده مطالعاتی  بازه هاي داده بندي خوشه در ها مولفه ترین مهم از متوسط بنزین مصرف و جمعیت سوز، بنزین

 قـرار ) سـوم  خوشه( خوشه یک در بندي از سهمیه قبل ماه یک تا 84 سال ابتداي از یعنی مطالعه مورد  بازه اول ماه 27

) اول  خوشه(  خوشه یک در بندي سهمیه از بعد ماه 32. است کنندگان مصرف واقعی رفتار  دهنده نشان خوشه این که گرفتند

 .گرفتند قرار) دوم  خوشه( دیگر  خوشه یک در مطالعه مورد  بازه آخر ماه 13 و
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 هاي تشخیص داده شده ها در خوشه ) توزیع هر یک از مولفه3 شکل
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هاي  ترین شاخصه دهد. با توجه به شکل،  از مهم ها نشان می ها را در هر یک از خوشه ) توزیع هر یک از مولفه3( شکل
هـاي انجـام    تعداد کم خودروهاي شخصی و در عین حال میزان باالي مسافرتتوان به  بندي می ماه اول قبل از سهمیه 27

هاي انجام شده با اتوبوس، مصرف  هاي انجام شده با تاکسی  و مترو، میزان باالي مسافرت شده با آنها، میزان کم مسافرت
 دي نشدن بنزین اشاره کرد.بن باالي بنزین با توجه به تعداد کم خودروهاي شخصی، عمر متوسط باالي خودروها و سهمیه

بندي بنزین، افزایش ناگهانی استفاده  توان به سهمیه بندي بنزین نیز می ماه بعد از سهمیه 32هاي  ترین مشخصه از مهم
هاي انجام شده با مترو،  افزایش تعـداد خودروهـاي شخصـی و از     بندي بنزین و افزایش مسافرت از تاکسی به دلیل سهمیه

هاي انجام شده با آنها، کاهش نسبی استفاده از اتوبوس و کـاهش نسـبی مصـرف بنـزین بـه دلیـل        مسافرتطرفی کاهش 
 اي داشته است) اشاره کرد. بندي (هرچند تعداد خودروهاي شخصی افزایش قابل مالحظه سهمیه

بیعی فشرده، کاهش عمـر  توان به افزایش استفاده از گاز ط مطالعاتی هم می  ماه آخر بازه 13هاي  ترین مشخصه از مهم
باشد)، کاهش مصرف متوسط بنـزین، کـاهش    متوسط خودروها (که یکی از دالیل آن اسقاط کردن خودروهاي فرسوده می

هاي انجـام   هاي انجام شده با مترو و کاهش مسافرت هاي انجام شده با اتوبوس، افزایش مسافرت قابل مالحظه در مسافرت
 هاي انجام شده با خودروهاي شخصی اشاره کرد. ین وکاهش مسافرتشده با تاکسی، افزایش قیمت بنز

مـاه اول تعـداد    27هـاي انجـام شـده مـورد بررسـی قـرار گرفتـه شـود، در          اگر این سه خوشه از نظر تعـداد مسـافرت  
سـی  هاي انجام شـده بـا تاک   ماه دوم تعداد مسافرت 32هاي انجام شده با خودروهاي شخصی زیاد بوده است و در  مسافرت

 گیر داشته است. هاي انجام شده با خودروهاي شخصی کاهش چشم ماه آخر مسافرت 13گیر داشته است و در  افزایش چشم

هاي انجام شده با مترو افزایش داشـته اسـت    بازه مطالعاتی مسافرت) نیز پیداست، در طول کل 3( شکلهمانطور که از 
تـوان یـک    دهد که در این بازه با افزایش ظرفیت مترو تقاضا براي آن نیز افزایش داشته است و لذا مترو را می که نشان می

 راه حل بلند مدت براي حل معضل حمل و نقل در شهر تهران دانست.

هاي آخـر کـاهش    بندي افزایش زیادي داشته و در ماه فاده از تاکسی بالفاصله بعد از سهمیهبا توجه به اینکه میزان است
حل کوتاه مدت براي حل معضـل حمـل و نقـل شـهر      توان به عنوان یک راه عمومی می  نقلیه  لذا از این وسیله ،یافته است

 ي انجام شده با تاکسی دانست.ها بندي را افزایش مسافرت ترین تأثیر سهمیه تهران نام برد و همچنین مهم

 مصـرف  رفتاري الگوي تغییر مورد در توان می بهتر قسمت این در تحلیل در استفاده مورد هاي داده بودن کامل علت به
براي مدت کوتاهی  مصرف الگوي در تغییرات ،ها داده  کلیه بندي خوشه به توجه با کرد. نظر اظهار آن کنندگان مصرف بنزین

 صـورت  زیـادي  شخصـی  هـاي  مسـافرت  بندي سهمیه قبل هاي ماه در که طوريه ب است بوده بندي مشهود سهمیهبعد از 
مـاه آخـر    13است ولی در  بوده گیر چشم تاکسی با گرفته انجام هاي مسافرت رشد بندي سهمیه بعد هاي ماه در است، گرفته

کننـدگان   بندي بنـزین در الگـوي مصـرفی مصـرف     هاي انجام شده با تاکسی نیز کاهش یافته است. لذا اثر سهمیه مسافرت
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 کوتاه مدت بوده است.

راهکـار یـا     هدف این مقالـه ارائـه   ،بر است از آنجایی که افزایش حجم تولید بنزین پاالیش شده کاري پرهزینه و زمان
حـل   تـرین راه  رهایی براي مدیریت تقاضا براي مصرف بنزین است. با توجه به نتایج بدست آمده، گسترش مترو اصلیراهکا

خروج از بحران کمبود بنزین در بخش مدیریت قسمت تقاضاست. پیشنهاد ارائه شده افـزایش خطـوط متـرو بخصـوص در     
دیگري خواهند   خود گزینه  هاي روزانه اي انجام مسافرتمسیرهاي با حجم ترافیک باالست. با افزایش این خطوط، مردم بر

توانـد   هـاي شخصـی مـی    داشت که بخصوص در ساعات پرترافیک جایگزین کـردن اسـتفاده از متـرو بـه جـاي مسـافرت      
 جویی زیادي در کاهش مصرف بنزین داشته باشد. صرفه

نزین خوشه  بندي مصرف ب

 تهـران  شـهر  بنـزین  ماهانه -ساالنه اي بر مصرف بندي دو مرحله نتایج حاصل از اجراي الگوریتم خوشه ،در این بخش
میزان توضیح دهندگی تغییرات مصرف بنزین به عنوان متغیر وابسـته از    کار مطالعه شود. هدف از انجام این توضیح داده می

 باشد. تغییرات اتفاق افتاده در بخش حمل و نقل می

 
 بندي هاي سال در خوشه اهمیت ماه  ) درجه4 شکل

اهمیت ماههاي تیـر، مـرداد،     ) نشان داده شده است. درجه4( شکلبندي سالها در  اهمیت ماههاي سال در خوشه  درجه
 اند. بندي سالها داشته مهر و آبان بیشترین اهمیت را در خوشه

 باشد. می 0,7ر برابر با بندي خوب ارزیابی شده است و این معیا باشند و کیفیت خوشه ماه سال می 12هاي مدل  ورودي

۰٫۰۰ ۰٫۲۰ ۰٫۴۰ ۰٫۶۰ ۰٫۸۰ ۱٫۰۰ 

 دی

 آذر

 اسفند

 فروردین

 شھریور

 اردیبھشت

 مرداد

 آبان

 تیر

 مھر
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 اي بندي دو مرحله بندي الگوریتم خوشه )  نتایج خوشه1 جدول
 1389 1388 1387 1386 1385 1384 سال

 پر مصرف پر مصرف پر مصرف کم مصرف پر مصرف پر مصرف میزان مصرف

ها را بـه دو   اي داده بندي دو مرحله ) آورده شده است. الگوریتم خوشه1( جدولها نیز  در  بندي سال نتایج خوشه  خالصه
ي  هـاي ماهیانـه   هـم داده دوم شامل یک سال است که آن   سال و خوشه 5خوشه متفاوت تقسیم کرد که خوشه اول شامل 

مدت بوده و  کنندگان کوتاه بندي در رفتار مصرفی مصرف دهد که تاثیر سهمیه بود. این نتیجه نشان می 1386مربوط به سال 
بنـدي تفـاوتی    بندي با بعد از سـال سـهمیه   کنندگان در قبل از سهمیه بندي بود و رفتار مصرف منتهی به همان سال سهمیه

بنـدي   تغییر چندانی نسبت به سالهاي قبـل سـهمیه   1389الی  1387هاي  یل اینکه قیمت بنزین در سالنداشته است. به دل
رفتاري مصرف خود تغییر ایجاد کنند، نبـوده اسـت.     کنندگان در نحوه پذیري براي اینکه مصرف نداشته است، عامل تحریک

شد،  عامل دیگري  بندي استفاده می ها در بعد از سهمیهبنزین آن  از سهمیه ن، وجود خودروهاي فرسوده که صرفاعالوه بر ای
تـرین   ذ شده در این مدت که مهم، تصمیمات اتخادلیلبراي کاهش نیافتن مصرف بنزین در این سالها بوده است. به همین 

 کنندگان داشت. بندي بنزین بود، تأثیر کوتاه مدت در رفتار مصرفی مصرف ا سهمیهآنه

 
 خوشه 3) درجه اهمیت ماهها در تعداد 5 شکل

۰٫۰۰ ۰٫۲۰ ۰٫۴۰ ۰٫۶۰ ۰٫۸۰ ۱٫۰۰ 

 فروردین

 اسفند

 دی

 خرداد

 آبان

 اردیبھشت

 مرداد

 شھریور

 مھر

 تیر
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آیـد. معیـار    دست مـی ه خوشه تنظیم شده است، نتایج جالبی ب 3ها به  با تکرار مدل براي حالتی که حداقل تعداد خوشه
ها و میزان اهمیت آنهـا کمـی تفـاوت وجـود      باشد ولی در اولویت ماهها در تشکیل خوشه می 0,7بندي همان  کیفیت خوشه

صورت تیر، مهر، شهریور، مرداد، اردیبهشت، آبان و ه ه است، ترتیب اهمیت ماهها ب) آورده شد5( شکلدارد. همانطور که در 
 باشد. ... می

 خوشه 3اي با تعداد  بندي دو مرحله بندي الگوریتم خوشه ) نتایج خوشه2 جدول
 1389 1388 1387 1386 1385 1384 سال

 مصرف متوسط مصرف متوسط متوسط مصرف کم مصرف پر مصرف پر مصرف میزان مصرف

بندي در یک خوشه قرار گرفتند، یک سال بعد  ) نشان داده شده است. دو سال قبل از سهمیه2( جدولنتایج در   خالصه
دیگر. نتایج بدست آمده تا حدودي مشابه نتـایجی    بندي در یک خوشه سال بعد از سهمیه 3بندي در یک خوشه و  از سهمیه

ـ   دست آمده بود و این تشابه نشان میه هاي بخش حمل و نقل ب که براي کل دادهاست  صـورت قابـل قبـولی    ه دهد کـه ب
 تغییرات مصرف بنزین توانسته است تا تغییرات اتفاق افتاده در بخش حمل و نقل را منعکس کند.

 گیري نتیجه

اي در داخل کشور دستخوش تحوالت  ل جادهبا توجه به اینکه در سالهاي اخیر حوزه مصرف بنزین در بخش حمل و نق
بنـدي دو   اي شده است، در این مقاله به بررسی این تحوالت در شهر تهـران پرداختـه شـد. بـه کمـک روش خوشـه       عمده
بندي بنزین بود، پرداخته شد. بـه علـت اینکـه مطالعـات      اي به بررسی تغییرات اعمال شده که اصلی ترین آن سهمیه مرحله

لی بیشتر حول تخمین تابع تقاضا و در حوزه هاي  اقتصادي و مدیریتی و بحران مصرف بنزین بوده است، این قب  انجام شده
اي محسوب می شود. نتایج حاصل نشان داد کـه   جدید به بخش مصرف بنزین در بخش حمل و نقل جاده ینگرش، نگرش

ین بـوده اسـت و بعـد از طـی مـدت کوتـاهی       مدت براي کنترل تقاضاي مصرف بنـز  بندي بنزین یک راه حل کوتاه سهمیه
اند. از کاهش نسبی مصرف بنزین و توقـف رونـد رشـد فزاینـده      کنندگان دوباره به الگوي مصرف قبلی خود بازگشته مصرف

مصرف از اتفاقات مثبتی است که در این مدت در بخش حمل و نقـل    مصرف بنزین، وارد شدن گاز طبیعی فشرده به چرخه
حـل بلنـد    حل کوتاه مدت معضل حمل و نقل شهر تهران شـناخته شـد و راه   ه است. تاکسیرانی به عنوان راهاي رخ داد جاده

بنـدي بنـزین    کوتاهی بعـد از سـهمیه    کنندگان نیز براي بازه مدت آن توسعه هر چه بیشتر متروست. الگوي مصرفی مصرف
 ده با تاکسی است.هاي انجام ش مسافرت  بارز آن رشد یکباره  تغییر یافته که نشانه
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