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تقاضای روز افزون استفاده از خودروی شخصی در ترکیب با رشد نامتوازن و متراکم کاربریها در شمال کالن شهر تهران سبب گشته تا
جایگاههای عرضهی سوخت (پمپبنزینها) همواره با صف تقاضا روبرو باشند .از طرفی قیمت گزاف زمین در این مناطق احداث جایگاه
جدید را مقرونبه صرفه نمی سازد .ازاینجهت ،سیا ستهایی از مدیریت تقا ضا که افزایش هزینه ا ستفاده از ت سهیالت را در پی دارد به
عنوان راهکاری جهت حل این قبیل از م شکالت ا ست که تأثیرات آن در مقالهی حا ضر به روش عامل-مبنا برر سی شده ا ست .در این
مقاله ،داده کاربران پمپبنزینهای شمال شهر تهران با روش رجحان بیان شده جمعآوری و با ا ستفاده از نرمافزار تحلیل آماری SPSS
تحلیل گردید و از نتایج آن جهت تعریف خصوصیات عاملها و قوانین تعاملی در نرمافزار شبیه سازی  NetLogoاستفاده شد .در ادامه
وجود یک خط عبور سریع (با پنج سناریوی مختلف قیمتگذاری) در کنار یک خط معمولی شبیهسازی شد .نتایج نشان داد که اگرچه
با اتکا به روش آماری مبتنی بر رجحان بیانشدده تعدیل طول صدف شدلوم متناسدب با افزایش قیمت (سدناریوهای  ۴و  )۵با اسدتقبال
بیشتری همراه است اما مدل عامل-مبنا نشان میدهد که محبوبیت سناریوهای ارزانقیمت (سناریوهای  ۱و  )۲یعنی تعدیل طول صف
شلوم متناسب با کاهش تدریجی قیمت براساس رفتار تعاملی افراد بیشتر موردتوجه کاربران است .این موضوع نشاندهنده آن است که
پاسخهای روش رجحان بیانشده در مواردی که رفتارهای تعاملی متوجه کاربران است نمیتواند مورداطمینان باشد .همچنین باتوجه به
عدم توازن عرضه و تقاضای ناشی از بافت منطقه از قبیل در دسترس بودن زمین بدون کاربری مشخص و مالحظه قیمت اراضی ،ایجاد
یک خط عبور-سریع قیمتگذاری شده راهکاری موثر در تعدیل طول صف و کاهش زمان انتظار است.
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واژههاي کليدي :مدیریت تقاضا ،رجحان بیانشده ،مدلسازی عامل-مبنا ،صف سوختگیری

 -۱مقدمه
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گسترش شهرها و کالن شهرها همواره خاستگاه پیدایش مشکالت جدیدی بوده است که بعضاً سبب شده تا دولتها در برابر توسعهی
شهرها و رشد جمعیت شهری ،به علت مشکالت بلندمدت ناشی از پراکندهروی شهرها بایستند .این مشکالت در بخش ترافیک شامل
ازدحام ،آلودگی صوتی ،آلودگی هوا و غیره می شود که نا شی از کمبود ت سهیالت ترافیک شهری و عدم برابری عر ضه و تقا ضا ا ست .از
طرفی تمایل بیشتر افراد به استفاده از خودروهای شخصی به دالیل مختلفی همچون آسایش ،زمان سفر ،دسترسی و حریم خصوصی
این مشکالت را دوچندان کرده است .هزینههای گزاف احداث تسهیالت جدید ،سرعت رشد این تسهیالت را نسبت بهسرعت رشد تقاضا
کاهش داده و درنهایت منجر به پاسخگو نبودن ظرفیت موجود شده است .یکی از این تسهیالت مهم به ویژه در کالنشهرها ،جایگاههای
عرضهی بنزین میباشد که شکلگیری ازدحام و صفهای طوالنی در آن به ویژه در ایام تعطیل و روزهای پایانی هفته به چشم میآید.

ED
PT

CE

AC

این مسئله بهویژه در کالن شهرهایی همچون تهران خصوصاً در شمال آن به دالیل بهای گزاف زمین ،تراکم مسکونی باال و نبود اراضی
بدون کاربری مشخص که سبب شده تا احداث جایگاههای جدید عمالً غیرمنطقی و دور از ذهن سرمایهگذاران باشد بیش از پیش نمود
میکند .انتظار در صف و اتالف وقت برای بسیاری از کاربران ناخوشایند و تنشزا است ،این مسئله در کاربرانی که ارزش زمانی بیشتری
دارند بیشتر به چشم میخورد.
ب سیاری از مطالعات پی شین بر مبنای نظریههای صف و ا صول عر ضه و تقا ضا این مو ضوع را برر سی کردهاند .باتوجه به این
مطالعات یکی از بهترین روشهای تعدیل صف در این د سته از م سائل بهرهگیری از سیا ستهای کنترل عر ضه و تقا ضا ا ست .این
سددیاسددتها که معموالً ویژگیهای خود را با تغییرات قیمت گره میزنند بهصددورت سددناریوهای افزایش قیمت و سددنجش تأثیر آنها بر
ازدحام برر سی می شوند .ازآنجاییکه زمان برای تمامی افراد از ارزش یک سانی برخوردار نی ست ،افزایش قیمت سوخت به صورت کلی
جهت مدیریت طول صف منطقی نخواهد بود .لذا این افزایش را میتوان به صورت انتخابی و در یک صف جداگانه تنها برای کاربرانی در
نظر گرفت که به هر دلیل نمیخواهند انتظار در صف را متحمل شوند.
در این مقاله جهت برر سی این مو ضوع ،دو روش بر مبنای تحلیل آماری پا سخهای روش رجحان بیان شده و مدل سازی عامل-
مبنا مدنظر قرارگرفته است .روش مدلسازی عامل-مبنا ،یکی از روشهای نوین شبیه سازی بوده که امروزه نظر بسیاری از محققان را به
خود جلب کرده ا ست .این روش که گاها از آن بهعنوان شبیه سازی عاملبنیان و چند عاملی نیز یاد می شود دارای دیدگاه پایین به باال
یا جزء به کل است که در آن عملکرد تکتک عاملها ،رفتار نهایی و کلی سیستم را تعیین میکند .در این مقاله سعی بر این است تا با
توسعهی مدل سازی شیوهی سوختگیری خودروها و بررسی طول صف به روش عامل-مبنا ،اثرات مختلف سناریوهای مدیریت تقاضای
افراد با سیا ست افزایش قیمت برر سی شود .این در حالی ا ست که همانطور که در بخش بعد به آن ا شاره خواهد شد مدل سازی این
موضوع با رویکرد عامل-مبنا باتوجه به اینکه امری بین رشتهای است تاکنون مورد توجه پژوهشگران واقع نشده است.
 -۲مروري بر ادبيات پيشين
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مرور بر ادبیات گذ شته در مقاله حا ضر در سه بخش صورت گرفته ا ست .در بخش اول به رابطهی بین عر ضه و تقا ضا در حوزه سوخت
گیری ا شاره شده ا ست .در بخش دوم به مبحث تحلیل طول صف در جایگاههای سوخت پرداخته شده و در آخر مطالعات عامل-مبنا
بهعنوان اساس مدلسازی این مقاله موردبررسی قرارگرفته است.
 ۱-۲عرضه و تقاضا
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دیدگاه کالسیک از یک بازار اقتصادی برای یک محصول شامل دو گروه تعاملی است :تولیدکنندگان و مصرفکنندگان .رفتار تولیدکنندگان
توسط یک تابع عرضه و رفتار مصرفکنندگان با یک تابع تقاضا مشخص میشود [ .]۱بنزین نیز یک محصول است که در جایگاههای
سوخت عرضه میشود و در موارد متعددی با متدهای مختلف و بر مبنای عرضه و تقاضا و پیشبینی آن موردبررسی قرارگرفته است،
بهطوریکه خیرال و همکاران [ ]۲در سال  ۲00۴این مسئله را در چارچوب پیشبینی تقاضای جایگاههای بنزین برجهای پتروناس به
وسیلهی رایانهای کردن آنها انجام دادند .این پروژه با استفاده از چرخهی توسعهی همراه با اکتشاف انجام گرفت که باعث حذف فرم
های کاغذی و پیشسفارش از یک هفته قبل شد .براساس همین تقاضا ،مسالهی سوخت رسانی به جایگاههای بنزین نیز نکتهی مهمی
است که پاپوویک و همکاران [ ]۳در سال  ۲0۱۵به بررسی آن پرداختند .شبیهسازی آنها جهت تحلیل کاربردی ،راهحلی قطعی برای
سیستمهایی با طبیعت اتفاقی بود .این نتیجه به علت بهرهگیری از شبیهسازی نسبت به نتایج مطالعات قبلی ملموستر بود .اما بنتار و
همکاران [ ]۴در سال  ۲0۱6همین مسئله را با استفاده از پنجرهی زمانی با ارائهی مدلی مرتفع نمودند .این پنجرهی زمانی جهت تعیین
مسیرهای بهینهی استفاده از یک ناوگان کامیون مخزن جهت ارائه به مجموعهای از جایگاههای بنزین برای سوخت رسانی در یک افق
برنامهریزی مورد نیاز بود .همانگونه که بیان شد ،تابع تقاضا رفتار مصرفکنندگان را به واسطهی ارتباط نرخ محصول مصرف شده نسبت
به قیمت آن توصیف میکند و با افزایش قیمت ،میزان مصرف کاهش مییابد .ولی تابع عرضه نشاندهندهی میزان کاالهایی است که
تأمینکنندگان بهعنوان تابعی از قیمت محصول تبیین میکنند و افزایش قیمت باعث سود در تولید بیشتر و افزایش عرضه میشود [.]۱
بنابراین ،قیمت عنصری کلیدی در مباحث عرضه و تقاضا است .بر همین اساس خو و همکاران [ ]۵در سال  ۲0۱۲اثر کوتاهمدت سیاست
تغییر قیمت سوخت بر تقاضای سفر در حملونقل عمومی و خصوصی را در مالزی با استفاده از تجزیهوتحلیل طیفی ،برآورد ترافیک جاده
ای و کشسانی تقاضای مسافرت موردبررسی قراردادند .نتایج آنها حاکی از کاهش جریان ترافیک (به تعبیری تقاضای سفر) با افزایش
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 ۲-۲طول صف
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قیمت ،تغییر شیوه بالقوه از وسایل نقلیهی خصوصی به حملونقل همگانی و مؤثر بودن راهبرد کاهش یارانهی سوخت در مدیریت تقاضای
سفر جهت کاهش تراکم بود .خلیلیخواه و همکاران [ ]6نیز در سال  ۲0۱6افزایش قیمت سوخت را بهعنوان یکی از سیاستهای مدیریت
تقاضا در مقایسهی با سایر سیاستهای قیمتگذاری مدیریت تقاضای سفر ،ازجمله قیمتگذاری عوارض محدودهای یا قیمتگذاری
پارکینگ در ایران موردبررسی قراردادند .تحلیل دادهها توسط آنها مقبولیت اندک افزایش قیمت سوخت از میان سیاستهای فوق را
آشکار نمود و بر مطالعهی خو و همکاران صحه گذاشت .در مطالعهی دیگری در همین سال که به بررسی تعیین انتخاب جایگاه بنزین
در کنیا با روش نمونهگیری تصادفی و تحلیل رگرسیون پرداخته شد ،مندا و اولوکو [ ]7نشان دادند که قیمت هیچ تأثیری بر این انتخاب
ندارد ،درصورتیکه کیفیت خدمات و دسترسی تأثیرگذار هستند .عالوه بر مباحث عرضه و تقاضا و بررسی تأثیرات قیمت بر بازار یک
محصول خصوصاً بنزین ،مطالعات دیگری نیز در رابطه با جایگاههای بنزین دیده میشود که صرفاً معطوف به بررسی قیمت نیست .بر این
اساس هووا و همکاران [ ]8در سال  ۲0۱۵به بررسی فاکتورهای تأثیرگذار بر وفاداری مشتری در جایگاههای بنزین در مالزی با استفاده
نمونهگیری تصادفی غیراحتمالی و پرسشنامههای خود مراقبتی و تحلیل با نرمافزار  SPSSپرداختند .نتایج آنها نشان داد که بین
استراتژیهای بازاریابی ،وفاداری مشتری و رضایت مشتری همبستگی مثبت معناداری وجود دارد .از سوی دیگر ،محل نامناسب جایگاه
های سوخت رابطهی بین رضایت و وفاداری را کاهش میدهد .باتوجه به مطالعات اخیر در خصوص خودروهای برقی ،مفهوم عرضه و
تقاضا با شناوری تامین برق در زمانهای مختلف گره خورده است .به عنوان نمونه در مطالعه گرونوالد و دایکونوا در سال  ۲0۱8نشان
داده شده است که برنامهریزی منعطف می تواند پاسخگوی تغییرات احتمالی توابع تقاضا وابسته به عرضه باشد [ .]9البته در برخی از
کشورها هر پمپ میتواند طیفی از مشتریان را پاسخگو باشد که باتوجه به کیفیت خدمات مانند تنوع در درصد متفاوت اتانول موجود در
سوخت دریافتی هزینه متفاوتی پرداخت کنند .لذا قیمت شاخصهای جهت تنظیم عرضه و تقاضا است .به عنوان نمونه در مطالعات لی و
اسکات در سال  ۲0۱9اثر تغییر قیمت در میزان استقبال افراد متقاضی سوختگیری برای مینه سوتا در ایاالت متحده آمریکا تحلیل
شدهاست [.]۱0
متدلوژی مطالعات قبلی در کنترل عر ضه و تقا ضا بیشتر متمایل به مدیریت عر ضه و تقا ضا برا ساس توابع آنها بهویژه افزایش
قیمت ا ست ،درحالیکه خأل ا ستفاده از شبیه سازیهای مدرنی مانند روش عامل-مبنا که میتواند رفتار سمت تقا ضا را در تعامل با هم
ببیند ملموس ا ست .این در حالی ا ست که عر ضه و تقا ضا در یک بازار بهویژه جایگاه عر ضهی سوخت یا سایر حوزههای حملونقلی
بهعلت ارتباط آن با ان سان و تعداد عوامل دخیل گ سترده در آن مبحثی پیچیده ا ست و متدلوژیهای صرفاً ریا ضی که فرضهای اولیه
زیادی را در بر دارند در برابر آن کارایی پایینی دارند .بااینحال برر سی عر ضه و تقا ضا و ت شکیل صف از دیدگاه نظریههای ریا ضی نیز
قابلتأمل است اما توجه به رفتار تعاملی افراد حل مسائل را واقعیتر میسازد.
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ت شکیل صف انتظار ،یک سناریوی شایع ا ست که هنگام بیشتر بودن تقا ضا برای یک سرویس از ظرفیت فعلی ارائهی آن رخ میدهد.
این اختالف اگرچه ممکن ا ست موقتی با شد ،اما یک صف در طول دوره تجمع پیدا میکند .ت شکیل صف موجب افزایش زمان انتظار
مشتریان ،استفادهی بیشازحد از پمپها موجود و کاهش رضایت مشتری می شود در محل سوختگیری می شود [ .]۱۱یکی از عوامل
ا صلی موفقیت در دن یای رقابتی امروز ،افزایش ر ضایت م شتری از طریق بهبود کیفیت خدمات ا ست .در هر سازمان خدماتی ،بیشتر
مدیران دررابطهبا زمان مورد نیاز مشتریان جهت دریافت خدمات دغدغه دارند [ .]۱۲بر همین اساس مطالعات متعددی بر روی تشکیل
صف انجام و نظریههای متعددی در رابطه با آن ارائه شده است .نظریهی تشکیل صف ،مطالعهی ریاضی-مبنا شکلگیری خطوط انتظار
ا ست .این نظریه تو سط ای.کی ارالنگ ،ریا ضیدان دانمارکی در دههی اول قرن بی ستم ارائه شد که م شکالت مربوط به تراکم صفوف
تلفن را مورد برر سی قرار داد [ .]۱۳نظریهی صف میتواند جهت پیشبینی برخی از پارامترهای مهم مانند میانگین زمان انتظار و طول
صف در پمپهای بنزین استفاده شود [ .]۱۴تجزیهوتحلیل صف برمبنای ساخت یک مدل ریاضی نشانگر روند پیوستن عناصر ورودی به
صف ا ست [ .]۱۳در سالهای اخیر نظریهها و مدلهای صرفاً ریا ضی جای خود را به شبیه سازی و مدل سازیهای شیءگرا دادهاند.
بهعنوان نمونه ،شجاعی و همکاران [ ]۱۵در سال  ۲0۱۲با بهرهگیری از شبیهسازی به بهینهسازی سیستمهای ترکیبی در صفهای غیر
ا ستاندارد در یک جایگاه گاز طبیعی و فارم از نظریات پیچیدهی ریا ضی مانند ارالنگ پرداختند .هدف آنها ارائهی یک ترکیب مطلوب
از سدددرورها (پمپهای موجود) و طرحهای کارآمد برای جایگاههای گاز طبیعی بود .یک سدددال بعد ،معظم و همکاران [ ]۱6رفتار یک
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جایگاه بنزین را به کمک شددبیهسددازی تجزیهوتحلیل نمودند .در همین راسددتا ،اودیر [ ]۱7در همین سددال صددرفاً نظریهی صددف را در
جایگاههای بنزین شددهر بنین کشددور نیجریه بررسددی کرد .نتایج او حاکی از وجود صددف در هر یک از جایگاههای بنزین منتخب بود که
افزایش تعداد سرورها باعث تعدیل طول صف می شد .اما در سال  ۲0۱۵معماری مستقل و فنّاوری ساختو ساز جهت تعدیل طول صف
پمپبنزینها با اسددتفاده از اشددتراکگذاری اطالعات جایگاهها و کاربران بهطور همزمان ،توسددط وی و همکاران [ ]۱8پیشددنهاد شددد که
منجر به کاهش زمان انتظار در صف گردید .یک سال بعد ،قلنکاشی و همکاران [ ]۱9اقدام به طراحی یک مدل شبیهسازی جهت بهینه
سازی صف پمپبنزین و میزان فروش نمودند که اهمیت تعداد سرورها (پمپهای سوختگیری) و زمان ورود به جایگاه را در تعیین
طول صف آ شکار ساخت و با نتایج اودیر هم سو بود .در مطالعهی م شابهی در سال  ،۲0۱7باالجی [ ]۱۴اقدام به شبیه سازی سی ستم
ت شکیل صف در جایگاههای بزرگ بنزین نمود که امکان پیشبینی رفتار صف در زمانهای مختلف را با هدف کاهش زمان انتظار فراهم
میکرد .در ادامه ،قلنکا شی و همکاران [ ]۲0در سال  ۲0۱8با ا ستفاده از شبیه سازی-تاگوچی ساخت یک مدل بهینه سازی میزان
فروش سرورها (پمپهای سوخت گیری) با توجه به حداقل کردن طول صف را اجرا کردند که در آن تعداد پمپها بهعنوان عامل بسیار
مهم در میزان فروش شناخته شد .البته ب سیاری از مطالعات حال حا ضر به سوخت ر سانی و سایل نقلیه همگانی مانند اتوبوسها ا شاره
دارد که با گاز کار میکنند [ ]۲۱اما در تمام موارد هم در حوزه حملونقل شددخص دی و همگانی ،شددبیهسددازی به عنوان یک راهکار قابل
اعتماد جهت مدلسازی رفتار سوختگیری کاربران مورد استفاده پژوهشگران بوده است [.]۲۲
بنابراین بر مبنای مطالعات انجام شده یکی از عوامل مهم در تعدیل طول صف افزایش تعداد سرورها (پمپهای سوختر سان)
است که در مقالهی حاضر بهصورت عبور-سریع با سناریوهای قیمتگذاری بررسی و شبیهسازی شده است.
 ۲-۳مدلسازي عامل-مبنا
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 ۱-۳-۲مديريت ترافيک
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مدل سازی عامل-مبنا در علوم مختلف به شکل گسترده استفاده شده است .نمونههای کاربردی شامل مدل سازی رفتار سازمانی و روان
شنا سی ،کار تیمی ،مدیریت زنجیرهی تأمین و تدارکات ،رفتار م صرفکننده ،شبکههای اجتماعی ،مدیریت حملونقل ،برر سی محیط
زیست و  ...است [ .]۲۳ویژگیهای مطلوب مدل سازی عامل-مبنا ،انعطافپذیری زیاد ،وضوح و امکان اجرای موازی است [ .]۲۴از دیگر
فواید مدلسددازی عامل-مبنا تسددهیل همکاری میانرشددتهای و ارائهی یک ابزار چندرشددتهای مفید در زمان بروز مشددکل در اسددتفاده از
ریا ضیات ا ست [ .]۲۵ماکال و نورث [ ]۲6در سال  ۲00۵مبانی نظری و عملی مدل سازی عامل-مبنا را ت شریح و ابزارها و روشهای
تو سعهی آن را م شخص نمودند .در مطالعات اخیر نیز صحت ا ستفاده از این نوع از مدل سازی برای شبیه سازی و تحلیل فرآیند صف
مورد تایید پژوهشگران قرار گرفته است [ .]۲7بنابراین ،حوزه استفاده از مدلهای عامل مبنا در مباحث حملونقلی به ویژه موارد مرتبط
با موضوع تعریف شده این مقاله را میتوان به سه دسته تقسیم کرد که به شکل خالصه بهصورت جداگانه مورد بررسی قرار میگیرند.
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در بخش مدیریت جریان ترافیک ،بلو و آلدر [ ]۲8در سال  ۲00۲یک راهحل چندعاملی بر مبنای همکاری ارائه دادند که عاملها در آن
مدیران شبکه ،ارائهدهندگان خدمات اطالعات و رانندگان مجهز به سیستمهای هدایت مسیر بود .درحالیکه فییو [ ]۲9در سال ۲00۵
مفهوم کنترل عامل-مبنا را برای سی ستمهای شبکه در نظریهی کنترل برای مدیریت ترافیک اعمال کرد و نتیجه گرفت که این روش
کنترل یک رویکرد ارزان ،قابلاعتماد و انعطافپذیر جهت کنترل هوشمند و مؤثر سیستمهای حملونقل میباشد .در همین راستا بالمر
و همکاران [ ]۳0در سال  ۲006با استفاده از مدل سازی عامل-مبنای تقاضا ،چارچوبی برای شبیه سازیهای خردنگر انجام دادند .مزیت
عمدهی مدل آنها ن سبت به مدلهای چهار مرحلهای (ایجاد ،توزیع ،تفکیک و تخ صیص) و سایر مطالعات پی شین ،توانایی شبیه سازی
هر مسافر به صورت جداگانه بود .در ادامه ،اکسازن و همکاران [ ]۳۱در سال  ۲008شبیه سازی این تقاضای سفر را به روش عامل-مبنا
با استفاده از عملکرد محاسباتی و ساختاری نرمافزار متسیم ( )MATSimنشان دادند .بااینوجود اینکه نرمافزار متسیم ()MATSim
مختص سیستم حملونقل است ،اما در بسیاری از مطالعات به علت عقبه و جامعتر بودن نرمافزار نتلوگو ( )NetLogoاز آن استفادهشده
است .اود و همکاران [ ]۳۲نیز در سال  ، ۲0۱6یک چارچوب مدل سازی اجرایی و توسعهای عامل-مبنا برای تقاضای سفر و شبکه ارائه
دادند که استفاده از آن عرضهی شبکه و عملکرد آن را یکپارچه نمود .این روش مدل سازی در بخشهای دیگری از حملونقل نیز مورد
ا ستفاده قرار گرفته ا ست .بهعنوانمثال هولمگرن و همکاران [ ]۳۳در سال  ۲0۱۲شبیه ساز جابجایی کاال را به کمک مدل عامل-مبنا
ارائه دادند که قدرتمندتر از رویکردهای پی شین بود و میتوان ست بهطور صریح تقا ضای تولید و تقا ضای م شتری را مدل کند و تعامل
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بین بازیگران زنجیرهای حملونقل در سطح جزء را در نظر گیرد .بهعنوان نمونه دگر در سال  ۲007متیوز و همکاران [ ]۳۴کاربردهای
مدلهای کاربری زمین را با ا ستفاده از مدلهای عامل-مبنا تحت عناوین :الف) تجزیهوتحلیل سیا ست ،ب) مدل سازی م شارکتی ،ج)
تو ضیح الگوهای ف ضایی ا ستقرار ارا ضی ،د) برر سی مفاهیم علوم اجتماعی و ه) تو ضیح عملکرد توابع ا ستفاده از زمین ،مرور کردند .هم
چنین ژانگ و همکاران [ ]۳۵در سال  ۲0۱۱با استفاده از مدلسازی عامل-مبنا ،فاکتورهایی که میتوانست انتشار سوختهای جایگزین
وسایل نقلیه را افزایش دهد نشان دادند .نتایج شبیه سازی آنها نشان داد که فشار فنّاوری میتواند یک مکانی سم مهم در تسریع انتشار
سوختهای جایگزین و سایل نقلیه با شد ،ک شش بازار به صورت زبانی دارای تأثیر مثبت در انت شار ا ست ،و ف شار دولت بر تولیدکننده
منجر به کاهش آلودگی هوا خواهد شد.
 ۲-۳-۲زنجيرههاي عرضه و تقاضا و فناوري نوظهور
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بررسی عرضه و تقاضا در مطالعات قبلی ،بیشتر بر مبنای منحنی عرضه و تقاضا بوده است .بااینحال به دلیل پیچیدگیهای آن و بعض ًا
دخیل بودن عوامل متعدد ،از مدلسددازی عامل-مبنا در زنجیرههای تأمین و تقاضددا بهره گرفتهشددده اسددت .به عنوان نمونه ،گجردروم و
همکاران [ ]۳6در سددال  ۲00۱ترکیب بهینهسددازی و روش عامل-مبنا را برای مدلسددازی و ارزیابی عملکرد بررسددی کردند .اما جولکا و
همکاران [ ]۳7و [ ]۳8در سال  ۲00۲در راستای مدیریت این زنجیره به روش عامل-مبنا گام برداشتند که در نهایت منجر به پیشنهاد
یک چارچوب یکپارچه جهت مدل سازی ،نظارت و مدیریت زنجیرههای عر ضه در یک پاالی شگاه شد .در اقدامی م شابه ،اون و لی []۳9
نیز در سال  ۲00۴یک چارچوب همکاری عملیاتی جهت مدیریت زنجیرهی تأمین ارائه کردند که در آن سیستمهای چندعاملی ،شبکه
های اطالعاتی پویا را ت شکیل میداد و برنامهریزی تولید و سفارش برا ساس برآوردهای تقا ضای بازار ،آنها را هماهنگ میکرد .این در
حالی بود که فارم از مقولهی مدیریت در این زنجیره ،کیمبرگ و همکاران [ ]۴0در سال  ۲00۲خود یک زنجیرهی تأمین را بهو سیلهی
عاملهای مصنوعی جهت درک توانایی این عاملها در کشف راهکارهای کسبوکار مؤثر ،کشف سیاستهای کاهش اثر شالقی ،توانایی
در مواجهه با تقا ضای احتمالی و همکاری در زنجیرهی عر ضه مدل نمودند .در همین را ستا ،لیانگ و هوانگ [ ]۴۱نیز در سال ۲006
یک سی ستم چندعاملی برای شبیه سازی یک زنجیرهی عر ضه بهمنظور افزایش اثربخ شی آن ،به حداقل ر ساندن هزینهی کل و کاهش
اثر شالقی ،ادغام و هماهنگی این سی ستمها در زنجیرهی تأمین با ا ستفاده از فناوری اطالعات و ارتباطات پی شنهاد کردند .درحالیکه
کری ستوفر و همکاران [ ]۴۲در سال  ۲007ناکارآمدی رویکردهای مدل سازی پی شین ریا ضی در برخورد با زنجیرههای عر ضهی پویای
مرکب را برر سی و چارچوب محا سباتی عامل-مبنا را ارائه دادند .لبارته و همکاران [ ]۴۳نیز در همین سال چارچوب مدل سازی عامل-
مبنا برای زنجیرههای عر ضه در یک قالب سفار شی سازی حجیم برای ت سهیل مدیریت پی شنهاد کردند .اما کوان و همکاران [ ]۴۴در
سددال  ۲007چارچوبی یکپارچه مبتنی بر همکاری چند عامل و اسددتدالل مبتنی بر نمونه ارائه دادند که میتوانسددت مشددکالت مختلف
همکاری در زنجیرهی تأمین را حل کند .در مطالعهی دیگری ،زو و همکاران [ ]۴۵در سال  ۲00۵هماهنگی این زنجیره در ساختو ساز
را برا ساس روش عامل-مبنا مورد برر سی قرار دادند .بااینحال مدل سازی عامل-مبنا در مباحث عر ضه و تقا ضا در ا شکال دیگری نیز
خودنمایی میکند بهطوریکه در مطالعهی گالن و همکاران [ ]۴6در سددال  ۲009مدلسددازی عامل-مبنا جهت مدیریت آب خانگی در
ناحیهی شهری واالدولید با ا ستفاده از سی ستم اطالعات جغرافیایی بهکار برده شده ا ست که نتایج آن حاکی از تأثیر پویایی شهری و
دیگر اثرات اجتماعی-جغرافیایی در تقاضای داخلی آب است .یکی دیگر از مواردی که از مدل سازی عامل-مبنا بهره میبرد و به نوعی با
عرضدده و تقاضددا در ارتباط اسددت ،فناوری نوظهور در محصددوالت جدید میباشددد .این امر در مطالعهی گارسددیا [ ]۴7در سددال  ۲00۵با
استفاده از تکنیکهای مدل سازی عامل-مبنا مورد بررسی قرار گرفته است .استومر و همکاران [ ]۴8نیز در سال  ۲0۱۲این مسئله را با
بهرهگیری از شبیهسازی بررسی کرده که منجر به شناخت نقاط قوت و محدودیت مدلسازی عامل-مبنا در زمینهی فناوریهای نوظهور
گردیده است.
 ۳-۳-۲تخليهي اضطراري
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یکی از موارد مهم دیگر که در سالهای اخیر به کمک مدل سازی عامل-مبنا انجام می شود مو ضوع تخلیهی ا ضطراری ا ست که از نوع
تحلیل ساختارهای پیچیده ا ست .پیچیدگی این مو ضوع به علت ح ضور ان سان و رفتارهای متعدد احتمالی او ست .بهطوریکه بونیبو
[ ]۴9در سال  ۲00۲با ا ستفاده از مدل سازی عامل-مبنا تکنیکهایی برای تحلیل این رفتارها مطرح نمود .این مطالعه با مقالهی پن و
همکاران [ ]۵0در سال  ۲007با ارائهی چارچوبی برمبنای مدل چند عاملی جهت شبیه سازی این رفتارهای انسانی و اجتماعی در طول
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تخلیهی ا ضطراری کاملتر شد که قادر به نمایش ظهور بع ضی از رفتارها نظیر رقابت ،ت شکیل صف ،و تجمع بود .رن و همکاران []۵۱
نیز در سددال  ۲009با اسددتفاده از همین روش ،تخلیهی اضددطراری را در مواجهه با آتشسددوزی مورد مطالعه قرار دادند .نتایج این مدل
سازی منجر به تعریف ا ستراتژی فرار بهینه جهت کاهش عواقب این د ست از حوادث بود .اما یک مورد ازآنچه ژنگ و همکاران [ ]۵۲در
سال  ۲009در هفت روش روششناختی خود جهت تخلیهی جمعیت شناسایی کردند کارآمدی روش عامل-مبنا بود .نتایج آنها حاکی
از تأثیرگذاری المانهای روان شنا سی در رفتارهای جمعی و فردی بود که بای ستی در مدلهای تخلیهی ا ضطراری گنجانده شود .ها و
لیکوتراسدددیت [ ]۵۳در سدددال  ۲0۱۲تخلیهی اضدددطراری را در شدددکلی پیچیدهتر در مقایسددده با مطالعات قبلی با مدنظر قرار دادن
سدداختمانهای چندطبقه با چند اتاق مورد بررس دی قرار دادند که در نهایت منجر به تعیین اندازهی درب اتاق ،اندازهی خروجی اصددلی،
سرعت مطلوب و ضریب ا صطکاک مؤثر بر زمان تخلیه در را ستای بهبود در راندمان تخلیه شد .اما نوآوری که یین و همکاران [ ]۵۴در
سال  ۲0۱۴در مطالعهی خود انجام دادند ،برآورد تقاضای سفر به هنگام تخلیه در شبیه سازی بود .این مدل مسیر و رفتار تصمیمگیری
را در طول فرآیند تخلیه نشان میداد .درصورتیکه چن و ژان [ ]۵۵در سال  ۲008مطالعهی خود را به بررسی اثربخشی استراتژیهای
تخلیهی همزمان و مقدماتی جریانهای ترافیکی وسایل نقلیه در سطح جزء و بررسی رفتار تخلیهی جمعی خودروها با استفاده از روش
عامل-مبنا سوق دادند.
نقطه م شترک مطالعات مروری انجام شده در سه بخش پی شین عدم نیاز به حل م سائل پیچیدهی ریا ضی با وجود مدل سازی
عامل-مبنا اسدددت .باتوجه به این مطالعات ،بهخوبی میتوان دریافت که روش مدلسدددازی عامل-مبنا یکی از بهروزترین روش های
مدل سازی میباشد که محاسبات پیچیدهی ریاضی را کنار زده و به سمت مدل سازی شیءگرا حرکت میکند .این در حالی است که در
مطالعات انجام شده به کمک آن بررسی طول صف در حوزه حملونقل ،بهینه سازی آن و ارائهی راهکارهای تعدیلی به چشم نمیخورد.
لیکن این بررسی با استفاده از مباحث عرضه و تقاضا و نظریههای ریاضی تشکیل صف صورت گرفته است.
 -۳روششناسي
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باتوجه به م سئله و اهداف این مقاله ،به برر سی و جمعآوری دیدگاههای مختلف کاربران جایگاههای عر ضهی سوخت در حوزه جامعهی
آماری موردنظر نیاز است .لذا دادههای موردنظر از طریق پرسشنامه با ترکیبی از سؤاالت باز و بسته و نیز سناریو سازی در سال ۱۳98
از سطح کالن شهر تهران جمعآوری شد .بهعلت وجود برخی سؤاالت در رابطه با قیمت و نحوهی قیمتگذاری سوخت در پرسشنامه و
نیز سناریو سازی و بع ضی از واژههای تخ ص صی حوزهی حملونقل ،احتمال ابهام و سردرگمی م صاحبه شوندگان وجود دا شت ،بنابراین

AC

پرسشنامهها از طریق مصاحبهی حضوری و توسط مصاحبهکننده تکمیل شده است .مراحل انجام پژوهش به صورت شکل  ۱میباشد.
شناسايي متغيرهاي موثر بر مساله

پرسشگري از کاربران جايگاههاي بنزين داراي صف طوالني

CE

طراحي پرسشنامهي آزمايشي

پايگاه دادهها

آزمايشي توسط نرمافزار اس.پي.اس.اس

توسط اساتيد حوزهي حملونقل و آمار

طراحي پرسشنامهي نهايي
تعيين اندازهي جامعه و حجم نمونهگيري

ED
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وارد کردن دادهها در نرمافزار و ساخت

بررسي پايايي و روايي پرسشنامهي

بررسي پايايي و روايي پرسشنامهي آزمايشي

پرسشگري از کاربران پمپبنزينهاي داراي صف طوالني

صحيح و مخدوش

پايگاه دادهها

نرمافزار اس.پي.اس.اس

MA

شناسايي پرسشنامههاي

وارد کردن دادهها در نرمافزار و ساخت

تجزيهوتحليل دادهها توسط

شناخت عاملها ،صفات و قوانين آنها و مدلسازي با نرمافزار نتلوگو
پرداخت مدل نهايي و رفع ايرادات مدل

NU

اعتبارسنجي مدل و مقايسهي نتايج

شکل  .۱مراحل انجام پژوهش

Figure 1. Research steps

 ۱-۳طراحي پرسشنامهي آزمايشي
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پرسشنامهی اولیه سه بخش اساسی را شامل میشود که عبارت است از:
 الف) مشخصات فردی :اغلب در هر پرسشنامه بخشی از سؤاالت بایستی به ویژگیهای فردی و جمعیتشناختی اختصاص
یابد که مشخصکننده جایگاه اجتماعی و اقتصادی فرد است.
 ب) اطالعات مرتبط با سوختگیری :در نرمافزار  NetLogoنحوهی سوختگیری کاربران در پالن پمپبنزین شبیه سازی
خواهد شد .لذا بای ستی ویژگی رانندگان بهعنوان عاملها ،رفتار و قوانین حاکم بر آنها در طول این روند م شخص شود و
نیز اطالعات کافی در رابطه با پمپبنزین بهعنوان محیط آنها وجود داشته باشد.
 ج) سددناریوها :در نرمافزار  NetLogoعالوهبر شددیوهی سددوختگیری کاربران ،حسدداسددیت آنها نسددبت به سددناریوهای
قیمتگذاری بنزین و طول صف سنجیده شده و نتایج آن با نتایج آماری حا صل از پر سشگری در شرایط فر ضی طبق
رجحان بیان شده ( )Stated Preference - SPمقای سه خواهد شد .چراکه امکان تغییر قیمت بنزین و سنجش واکنش

AC

کاربران به صورت واقعی وجود ندارد رجحان آشکارشده (.)Revealed Preference - RP
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در سددناریوسددازی باتوجه به رجحان بیانشدددهی افراد ،معموالً یک یا چند ویژگی مانند قیمت در سددطوح مختلف تغییر
داده شده و نظر افراد پر سیده می شود .معموالً در اولین و آخرین سطح که بهترتیب باالترین و پایینترین سطوح قیمتی
اسددت ،انتظار پاسددخ منفی از افراد وجود دارد .در این مقاله اولین سددطح قیمت باتوجه به نرخ فعلی قیمت بنزین (۱000
تومان) و نظرات اولیهی کاربران در نظر گرفتهشده است.
در این سناریوها فرض بر این ا ست که دو صف در پمپبنزین وجود دارد ،صف اول پرازدحام با زمان انتظار زیاد و قیمت
م صوب دولتی  ۱000تومان ،و صف دوم کمازدحام با زمان انتظار کم و قیمتی باالتر از قیمت م صوب دولتی  ۱000تومان.
حال در این شرایط فر ضی نظر افراد در بازههای مختلف قیمت و طول صف به صورت گزینههای ب سته پر سیده می شود.
تعداد سناریوها بای ستی ا ستاندارد با شد .تعداد ناکافی سناریوها باعث عدم د ستیابی پژوهشگر به دادههای الزم و تعداد
زیاد آن باعث سردرگمی و خ ستگی م صاحبه شوندگان می شود .در این مقاله تعداد  ۵سناریو در نظر گرفته شده ا ست که
عبارتاند از (در زمان انجام پژوهش  ۱7۱۵9تومان ایران =  ۱دالر آمریکا):
 .۱قیمت عرضهی بنزین در صف دوم  ۱۲00تومان.
 .۲قیمت عرضهی بنزین در صف دوم  ۱۴00تومان.
 .۳قیمت عرضهی بنزین در صف دوم  ۱600تومان.
 .۴قیمت عرضهی بنزین در صف دوم  ۱800تومان.
 .۵قیمت عرضهی بنزین در صف دوم  ۲000تومان.
 ۱-۱-۳پرسشگري آزمايشي

MA

در مقالهی حاضر تعداد  60پرسشنامهی آزمایشی از جامعهی آماری مدنظر جمعآوری شد که سهم هر یک از پمپبنزینهای ولنجک،
یادگارامام و دادمان  ۲0عدد است .از این تعداد  ۳9پرسشنامه سالم و  ۲۱عدد مخدوش و دارای نواقص بود .تعداد پرسشنامههای سالم
و بدون نواقص مربوط به هر جایگاه  ۱۳عدد میباشد.
 ۲-۱-۳بررسي پايايي و روايي پرسشنامهي آزمايشي

NU

دادههای حاصل از پرسشگری آزمایشی جمعآوری و در نرمافزار  SPSSوارد و مورد تجزیهوتحلیلهای مدنظر قرار گرفت .پرسشنامهی
آزمایشی دارای سه بخش (الف)( ،ب) و (ج) است که پایایی آنها در سه بخش جداگانه به صورت زیر بررسی شد.
 پایایی بخش (الف) برمبنای نظر اسدداتید حوزهی حملونقل و آمار به تعداد  7نفر تأمین شددد .از طرفی این بخش برمبنای
ادبیات گذشته و مقاالت معتبر پیشین طراحیشده است.
 پایایی بخش (ب) از طریق آزمون آلفای کرونباخ بر روی دادههای آزمایشی مورد بررسی قرار گرفت .در این بررسی سؤاالت
دوگزینهای باهم بررسی و نتایج به شرح جدول  ۱حاصل شد .برمبنای این نتایج برخی از سؤاالت از پایایی خوبی برخوردار
نبوده و بایستی در پرسشنامهی نهایی حذف شوند.
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جدول  .۱نتایج بررسی پایایی بخش (ب) از پرسشنامهی آزمایشی

Table 1. Results of the reliability study of section (b) of the experimental questionnaire
تعداد سؤاالت

آلفای کرونباخ

۴

0/۳۵6

 پایایی بخش (ج) از طریق آزمون آلفای کرونباخ برروی دادههای آزمای شی مورد برر سی قرار گرفت .در این برر سی هر پنج
سددناریو که دارای چهار گزینه بودند با هم بررسددی و نتایج به شددرح جدول  ۲حاصددل شددد .برمبنای این نتایج سددناریوهای
طراحی شده از پایایی بسیار خوبی برخوردار بوده و در پرسشنامهی نهایی قرار خواهند گرفت.
جدول  .۲نتایج بررسی پایایی بخش (ج) از پرسشنامهی آزمایشی

T

Table 2. Results of the reliability study of section (c) of the experimental questionnaire
تعداد سؤاالت

آلفای کرونباخ

۵

0/97۲

AC

در نهایت ،روایی هر سه بخش (الف)( ،ب) و (ج) تو سط ا ساتید حوزهی حملونقل و آمار به تعداد  7نفر برر سی و نظرات آنها
در پرسشنامهی نهایی تأمین شد.
 ۲-۳طراحي پرسشنامه اصلي

پرسشنامهی اصلی پس از بررسی پایایی و روایی پرسشنامهی آزمایشی و حذف و تغییر تعدادی از سؤاالت طراحی شد که در ادامه به
طرح و نتایج آن اشاره شده است.

CE

 ۱-۲-۳طرح نمونهگيري

 پمپبنزین ولنجک ،واقع در منطقهی .۱

 پمپبنزین یادگارامام ،واقع در منطقهی .۲
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 پمپبنزین دادمان ،واقع در منطقهی .۲

ED
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جمعآوری داده بایسددتی در نمونهای کوچکتر و کم حجمتر از جامعه با ویژگیهای یکسددان انجام و نتایج حاصددل به کل جامعه تعمیم
داده شود .جامعهی آماری در پژوهش حا ضر پمپبنزینهای دارای صف انتظار طوالنی و پرازدحام در کالن شهر تهران میبا شد .در یک
بررسی میدانی و آمار ساالنه قیمت اراضی مشخص شد که پمپبنزینهای شمال تهران به علت قیمت گزاف زمین و تراکم مسکونی باال
و بهتبع آن کاهش جذابیت برای سددرمایهگذاری دارای این وضددعیت میباشددند ،بههمین دلیل شددمال تهران بهعنوان جامعه مدنظر قرار
گرفت.
باتوجه شکل  ۲و نوع جامعه ،سه پمپبنزین به صورت ت صادفی از پمپبنزینهای شمال تهران جهت نمونهگیری و جمعآوری
داده انتخاب شد که عبارتاند از:

شکل  .۲نقشهی مناطق ۲۲گانهی تهران و پمپبنزینهای منتخب
Figure 2. Map of 22 districts of Tehran and selected gas stations
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هر فرد برای سوختگیری معموالً روز و ساعت خاصی از ایام هفته را انتخاب میکند .این مسئله برای عدهای دیگر اهمیت نداشته و هر
زمان ،در هر روزی که باک خودروی آنها خالی شود اقدام به سوختگیری مینمایند .برای حفظ ت صادفی بودن نمونهگیری و دا شتن
نمونهای صحیح از جامعه بایستی در ساعات و روزهای مناسب از هفته اقدام به جمعآوری داده شود .برای مثال اگر در روزهای شنبه و
یک شنبه دادهبرداری شود ،افرادی که در اوا سط و اواخر هفته اقدام به سوختگیری میکنند نادیده گرفته خواهند شد .بههمین دلیل
ترجیح داده شد که از ایام هفته در روزهای شنبه ،سه شنبه و پنج شنبه ،اقدام به نمونهگیری و دادهبرداری شود .همچنین ،ساعات
نمونهبرداری از جامعهی مورد نظر در اوقات مختلف روز یعنی صبح ،ظهر و عصر بهصورت 0جدول  ۳تعریف شد.
جدول  .۳نحوهی نمونهگیری از ساعات مختلف روز (سلولهای تیره رنگ ساعات نمونهگیری هستند)

)Table 3. Sampling at different times of the day (Dark cells are the sampling hours
۱:00-۲۴:00
۲:00-۱:00
۳:00-۲:00
۴:00-۳:00

T

۵:00-۴:00

۱7:00-۱6:00

9:00-8:00

۱8:00-۱7:00

۱0:00-9:00

۱9:00-۱8:00

۱۱:00-۱0:00

۲0:00-۱9:00

۱۲:00-۱۱:00

۲۱:00-۲0:00

۱۳:00-۱۲:00

7:00-6:00

۲۳:00-۲۲:00

۱۵:00-۱۴:00

8:00-7:00

۲۴:00-۲۳:00

۱6:00-۱۵:00

AC

6:00-۵:00

۲۲:00-۲۱:00

۱۴:00-۱۳:00

CE

باتوجه به اینکه با اطمینان کامل نمیتوان گفت که کاربران پمپبنزینهای شمال تهران تنها ساکن شمال تهران ه ستند ،م سافران و
کاربرانی را که از مناطق دیگر به این جایگاهها مراجعه میکنند نیز باید در نظر گرفت که البته امری دشوار است .بنابراین جهت انتخاب
حجم نمونه ترجیح داده شد از جدول مورگان که با ا ستفاده از فرمول کوکران با در صد خطای م شخص برای مقادیر مختلفی از حجم
جامعه محاسبه شده است ،استفاده شود .بیشترین مقدار حجم توصیه شده جهت بررسی بر اساس محاسبات کوکران و جدول مورگان
برای حجم نمونهگیری بهصدورت تقریبی عدد  ۳8۴میباشدد .این عدد در حجمهای باالیی از جامعه نیز تغییر چندانی نکرده و همچنان
 ۳8۴یا  ۳8۵در نظر گرفته میشود [ .]۵6بنابراین در این مقاله ،حجم نمونهگیری  ۳87نفر در نظر گرفته میشود.
 ۲-۲-۳پرسشگري نهايي

ED
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با م شخص شدن مکان ،زمان ،روزها و حجم نمونهگیری پر سشگری نهایی از سه پمپبنزین ولنجک ،یادگارامام و دادمان انجام شد.
درمجموع  ۳87پر سشنامه از سه جایگاه جمعآوری شد که سهم هر جایگاه  ۱۲9عدد بود .از این تعداد  ۳60پر سشنامه سالم و ۲7
عدد مخدوش و دارای نواقص بود.
 ۳-۲-۳بررسي پايايي و روايي پرسشنامهي اصلي

پس از واردکردن دادههای حاصل از پرسشنامههای اصلی ،پایایی و روایی سؤاالت به صورت زیر بررسی شد:
 پایایی و روایی قسمت (الف) در بخشهای قبلی تأمین شد.
 پایایی و روایی قسمت (ب) با حذف سؤاالت نامرتبط و دارای ضریب آلفای کرونباخ پایین تأمین شد.
 روایی بخش (ج) در بخشهای قبلی تأمین شد .پایایی آن نیز مجدداً بهصورت جدول  ۴بررسی شد.
جدول  ،۴نتایج بررسی پایایی بخش (ج) از پرسشنامهی اصلی

Table 4. Results of the reliability study of section (c) of the main questionnaire
۵

0/9۴8

 ۴-۲-۳دستهبندي دادهها در نرمافزار SPSS

MA

تعداد سؤاالت

آلفای کرونباخ

NU

بعضی از سؤاالت پرسشنامه بازطراحی شدهاند تا مقادیر عددی به خود گیرند .این مقادیر در نرمافزار به صورت واقعی واردشده و سپس
در ستون جدیدی د ستهبندی شدند تا دادهها با سرعت بیشتری مورد برر سی قرار گیرد .د ستهبندی برا ساس مفاهیم پایهی آماری
صورت میپذیرد تا معناداری دسته حفظ شود .در مقالهی حاضر ،دادهها به  ۵و  6دسته طبقهبندی شدهاند که در جدول  ۵نمایش داده
شدهاست.
جدول  .۵دستهبندی متغیرهای کمی

Table 5. Classification of quantitative variables

ارزش تقریبی خودرو (میلیون تومان)

(]۱۵-۱۱۵
(]۱۱۵-۲۱۵
(]۲۱۵-۳۱۵
(]۳۱۵-۴۱۵
(]۴۱۵-۵۱۵
>۵۱۵

۱
۲
۳
۴
۵
6

آستانهی تحمل انتظار در صف

(]۲-۱0
(]۱0-۱8
(]۱8-۲6
(]۲6-۳۴
[]۳۴-۴۲

۱
۲
۳
۴
۵
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متغیر

بازهی دسته

نام دسته

 ۳-۳پالن پمپبنزين در نرمافزار NetLogo

T

پالن ترسیم شده در نرمافزار  NetLogoمطابق آنچه در شکل  ۳نمایش داده شده است ،دارای یک خط بنزین معمولی با دو پمپ و دو
جایگاه سددوختگیری با قیمت عادی  ۱000تومان ،و یک خط بنزین عبور-سددریع با دو پمپ و دو جایگاه سددوختگیری با سددناریوهای

شکل  .۳پالن پمپبنزین در نرمافزار
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قیمتی مدنظر ا ست .افراد منتظر در صف معمولی متقا ضی بنزین با قیمت عادی  ۱000تومان و حا ضر به تحمل انتظار بیشتر ،و افراد
منتظر در صف عبور-سریع متقاضی بنزین با قیمتهای باالتر بوده و تمایلی به تحمل انتظار بیشتر ندارند.

NetLogo

Figure 3. Gas station plan in NetLogo software

 ۴-۳روند شبيهسازي

روند شبیهسازی در نرمافزار  NetLogoمشخصاً بر مبنای شکل  ۳و با مراحل ذکر شده در شکل  ۴دنبال میشود.
تعريف عاملها

تعريف دو پمپ عادي با قيمت  1000تومان

MA

تعريف دو پمپ عبور-سريع با قيمتهاي بيشتر از  1000تومان
تعريف صف شلوغ مربوط به پمپهاي عادي

NU

تعريف صف خلوت مربوط به پمپهاي عبور-سريع
طول دورهي شبيهسازي 24 :ساعت

اجراي مدل ،اعتبارسنجي و خروجيهاي مورد نظر
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شکل  .۴مراحل پیگیری روند شبیهسازی

Figure 4. Steps to follow the simulation process

 ۵-۳تعريف عاملها

عاملها در این شبیهسازی بهصورت زیر تعریف میشوند:

 .۱تمامی رانندگان خودروهای منتظر در دو صف خلوت و شلوم بهعنوان یک دسته عامل در نظر گرفته میشوند.
 .۲تعداد عاملها بهصورت متغیر توسط نوارلغزندهی ( )Car-Numberانتخاب میشود .میتوان تعداد خودروها را با هر تعداد دلخواه
بسته به محدودیتهای نرمافزار و پردازشگر رایانه ،در نظر گرفت.

T

 .۳نرخ ورود عاملها در هر ساعت ،بهصورت متغیر توسط نوار لغزندهی ( )Incانتخاب میشود .این مقدار بسته به محدودیتهای
نرمافزار و پردازشگر رایانه دلخواه میباشد.

AC

 ۶-۳صفات عاملها
صفات عاملها براساس اطالعات حاصل از نرمافزار  SPSSبهصورت زیر تعریف میشود:

CE

 .۱ثروت ( ۱7۱۵9تومان ایران =  ۱دالر آمریکا):
 میزان ثروت عاملها برمبنای قیمت تقریبی خودروی آنها تعریف شده است.
 ثروت عاملها از  ۱۵.000.000تومان تا  ۲.۵00.000.000تومان براساس جدول  ۵تعریف میشود.
 هر چه ارزش خودروی عاملها بیشتر با شد ،تمایل آنها به انتظار در صف شلوم کمتر ،و تمایل بهپیو ستن به صف خلوت
بیشتر میشود.

ED
PT

 .۲زمان انتظار:
 این زمان ،مدتی است که عاملها در صف میتوانند تحمل کنند و درواقع آستانهی تحمل انتظار آنهاست.
 آستانهی تحمل انتظار عاملها ،از  ۲تا  ۴۲دقیقه براساس جدول  ۵تعریف میشود.
 عاملها ،پس از سپری شدن این زمان ،یا از سوختگیری منصرف می شوند (اگر باک خودروی آنها به صورت کامل خالی
نباشد) یا به صف خلوت با قیمتهای باالتر میپیوندند.

MA

 .۳میزان پر یا خالی بودن باک:
 عاملهایی که وارد صف میشوند ،مقداری بنزین در باک خودروی آنها موجود است.
 در شبیه سازی متوسط ظرفیت باک خودروی تمامی عاملها ظرفیت  ۵0لیتر در نظر گرفته شده است.
 عاملهایی که به صف بنزین مراجعه میکنند ،باک خودروی آنها به صورت ت صادفی از  ۲0تا  ۵0لیتر خالی ا ست (یعنی
اگر کمتر از  ۲0لیتر فضای باک خودروی آنها خالی باشد به جایگاه مراجعه نمیکنند).
 هر چه باک بیشتر خالی باشد ،زمان بیشتری برای پر کردن آن صرف میشود.
 برای هر لیتر خالی از فضای باک یک تیک در نرمافزار درنظر گرفته میشود.
 ۷-۳قوانين حاکم بر عاملها

قوانین حاکم بر عاملها در نرمافزار بهصورت زیر تعریف میشود:

 .۱تمامی عاملها ،باک خودروی خود را بهصورت کامل پر میکنند.

NU

 .۲خروج از محل پمپهای عقبی منوط به خالی شدن پمپهای جلویی است (زیرا تا پمپهای جلویی خالی نشود ،عاملهای
موجود در پمپهای عقبی نیز نمیتوانند از جایگاه خارج شوند).
 .۳هر عامل تا اتمام آستانهی تحمل زمان انتظار خود در صف میایستد و بعدازآن اقدام به تصمیمگیری میکند (منصرف شدن یا
پیوستن به صف خلوت).
 .۴عاملهایی که باک خودروی آنها بهطور کامل خالی است ،هرگز نمیتوانند از سوختگیری منصرف شوند.
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 .۵تنها  ۲الی  ۳درصد ،رفتار غیرعادی برای عاملها پیشبینی میشود .بهعنوانمثال هنگامیکه عامل ثروتش ۲.۵00.000.000
تومان باشد و ممکن است به صف خلوت نپیوندد ،همینطور ممکن است ثروت عامل  ۱۵.000.000تومان باشد و به صف
خلوت بپیوندد .برای آستانهی تحمل نیز چنین است.
 .6اگر در صف خلوت نیز بعد از گذر زمان و پیوستن عاملها به آن ،بهاندازهی صف شلوم ازدحام شکل گیرد ،عاملها مجدد ًا اقدام
به تصمیمگیری میکنند (منصرف شوند ،در صف بمانند یا دوباره به صف شلوم بروند).
 ۸-۳سناريوها

سناریوها در نرمافزار به صورت منوی ک شویی با عنوان ( )Scenarioباقابلیت انتخاب جداگانهی قیمت و امکان اخذ خروجی به صورت
زیر تعریف میشوند ( ۱7۱۵9تومان ایران =  ۱دالر آمریکا – در زمان انجام پژوهش):
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.۱
.۲

 ۱۲00تومان
 ۱۴00تومان

AC

 ۱600 .۳تومان
 ۱800 .۴تومان
 ۲000 .۵تومان

 ۹-۳خروجيها
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خروجیهای مدنظر از نرمافزار  NetLogoبا عناوین و کارکردهای زیر در نظر گرفته میشوند:
 .۱هر دو نمودار صف خلوت و صف شلوم در یک گراف با عنوان «نمودار صفوف» در نظر گرفته میشود.
 .۲باتوجه به اینکه تعداد عاملها در طول  ۲۴ساعت و با نرخ ورود مشخص در هر ساعت وارد جایگاه میشوند ،لذا الزم است
مشخص شود که در لحظه چند عامل اقدام به سوختگیری کرده و یا چند عامل هنوز سوختگیری نکرده است .این دو
نمودار هر دو در یک گراف با عنوان «وضعیت جاری» در نظر گرفته میشود.
 .۳نمودار میزان ثروت عاملهای ملحق شده به صف شلوم در یک گراف با عنوان «متشکلین صف پرازدحام» در نظر گرفته
شده است.
 .۴نمودار میزان ثروت عاملهای ملحق شده به صف خلوت در یک گراف با عنوان «متشکلین صف کمازدحام» در نظر گرفته
شده است.
 .۵نمودار آستانهی تحمل عاملهای ملحق شده به صف شلوم در یک گراف با عنوان «میزان تحمل صف پرازدحام» در نظر
گرفته شده است.
 .6نمودار آستانهی تحمل عاملهای ملحق شده به صف خلوت در یک گراف باعنوان «میزان تحمل صف کمازدحام» در نظر
گرفته شده است.
 ۱۰-۳پاسخ کاربران در رابطه با سناريوها
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نتیجه انتخاب افراد با رجحان بیان شده برای هر پنج سناریو طرحریزی شده در جدول  6آمده است .از نتایج جدول  6در بخشهای بعد
جهت مقایسه با نتایج حاصل از نرمافزار  NetLogoاستفاده خواهد شد .اما بهجهت روشنتر شدن فضای شبیهسازی در نرمافزار و رفتار
کاربران در فضای واقعی ،تفسیری کوتاه از نتایج این جدول باتوجه به سناریوهای طرحریزی شده ارائه میشود که عبارت است از:
 .۱در هر سناریو ،درصد قابلتوجهی از کاربران (بهصورت میانگین  7۳/68درصد) حاضر به تحمل مدتزمان انتظار در صف
شلوم بوده و تمایلی به پرداخت بهای بیشتر و تحمل زمان انتظار کمتر در صف خلوت را ندارند .این دسته از کاربران یا
ثروت کمی (باتوجه به معیار نوع خودرو) دارند ،یا زمان برای آنها فاقد ارزش است ،یا باحوصله هستند (نسبت به
پاسخگویی به سواالت عالقهمند بوده و عجلهای در اتمام پرسشگری نشان نمیدهند) ،و یا ترکیبی از این دالیل میتواند
باشد.
 .۲در هر سناریو ،درصد قابلتوجهی از کاربران (بهصورت میانگین  ۲0/۵6درصد) حاضر به پرداخت بهای بیشتر و تحمل
زمان انتظار کمتر هستند ،بنابراین به صف خلوت میپیوندند .این دسته از کاربران یا ثروت باالیی دارند ،یا زمان برای آنها
ارزشمند است ،یا کمحوصله هستند ،و یا ترکیبی از این دالیل میتواند باشد.
 .۳در هر سناریو ،درصد کمی از افراد (بهصورت میانگین  ۵/78درصد) نهتنها حاضر به پرداخت بهای بیشتر نیستند ،بلکه
تحمل انتظار در صف شلوم را نداشته و از سوختگیری منصرف خواهند شد .این افراد قطعاً مقدار قابل قبولی از سوخت
را در باک خودروی خود به هنگام مراجعه به جایگاه دارند ،درغیراینصورت نمیتوانند منصرف شوند.
 .۴در بین سناریوها ،سناریوهای  ۴و  ۵از محبوبیت بیشتری جهت پیوستن به صف خلوت برخوردارند ،اگرچه بهای صف
خلوت در این سناریوها باالتر است .دلیل این است که شاید کاربران احساس میکنند اگر بهای سوخت بهاندازهی ۴0 ،۲0
یا  60درصد باالتر باشد ،کاربران زیادی به این صفها مراجعه خواهند کرد و این صفها به لحاظ مدتزمان انتظار تفاوت
چندانی با صف شلوم نخواهد داشت .بنابراین در این سناریوها بیشتر کاربران صف شلوم را ترجیح دادهاند .ولی در دو
سناریوی چهارم و پنجم برداشت کاربران این است که به دلیل بهای باال (تقریباً  ۲برابر نرخ مصوب  ۱000تومان) ،کاربران

جدول  .6خالصهای از آمار توصیفی سناریوها ( ۱7۱۵9تومان ایران =  ۱دالر آمریکا)
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سناریو ۱

۱۲00

انتخاب صف شلوم
انتخاب صف خلوت
انصراف از سوختگیری

8۲.8
۱۱.۱
6.۱

۲

سناریو ۲

۱۴00

انتخاب صف شلوم
انتخاب صف خلوت
انصراف از سوختگیری

80.6
۱۲.8
6.7

۳

سناریو ۳

۱600

انتخاب صف شلوم
انتخاب صف خلوت
انصراف از سوختگیری

7۱.7
۲۲.۲
6.۱

۴

سناریو ۴

۱800

انتخاب صف شلوم
انتخاب صف خلوت
انصراف از سوختگیری

67.۲
۲7.8
۵

۵

سناریو ۵

۲000

انتخاب صف شلوم
انتخاب صف خلوت
انصراف از سوختگیری

66.۱
۲8.9
۵
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سناریو

قیمت (تومان)

انتخاب

سهم هر انتخاب

CE

)Table 6. Summary of descriptive statistics of scenarios (17159 Iranian Tomans = 1 US Dollar

 ۱۱-۳نمودار صفوف در سناريوها

AC

کمتری به این صفوف مراجعه کرده و درنتیجه مدتزمان انتظار آنها با صف شلوم بهمقدار زیادی تفاوت خواهد داشت.
بنابراین صف خلوت (دارای هزینه) در این سناریوها از محبوبیت باالتری برخوردار است.
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باتوجه به نمودارهای شکل  ۵که خروجی شبیهسازی به کمک مدل عامل-مبنا در نرم افزار نتلگو است ،نتایج زیر حاصل میشود:
 .۱در لحظات اولیهی اجرای شبیهسازی ،صف پرازدحام شروع به شلومتر شدن میشود .پس از مدتی ،زمان انتظاری که
بعضی از کاربران تحمل میکنند به آستانهی تحمل آنها رسیده و به صف کمازدحام میپیوندند یا منصرف میشوند.
 .۲پیوستن کاربران به صف کمازدحام باعث خلوت شدن صف پرازدحام شده و این نمودار بعد از اندکی سقوط به یک نرخ
ثابت میرسد .چون صف کمازدحام نیز با یک نرخ ثابتی حرکت میکند .درنهایت هر دو صف به یک تعادل نسبی می
رسند.
 .۳دو نتیجهی فوق تقریباً مربوط به همهی سناریوها است.
 .۴با افزایش قیمت سناریوها ،کاربران کمتری به صف خلوت میپیوندند که امری طبیعی است .زیرا قیمت بیشتر ،باعث
کاهش رغبت کاربران برای پیوستن به صف خلوت میشود.
 .۵سناریوهای  ۱و  ۲از سناریوهای محبوب کاربران است.
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سناريوي 2
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سناريوي 4
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سناريوي 5

شکل  .۵وضعیت نمودار صفوف در سناریوهای  ۱تا ( ۵محور  :xزمان ،محور  :yتعداد عاملها در صف)

)Figure 5. Status of row diagrams in scenarios 1 to 5 (x-axis: time, y-axis: number of factors in the queue

 ۱۲-۳نمودار وضعيت جاري در سناريوها
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این نمودارها مربوط به نرخ ورود عاملها در هر ثانیه در نرمافزار است .همانطور که مشاهده می شود در تمام سناریوها ،نرخ ورود عامل
ها برای ایجاد شرایط برابر در شبیهسازی یکسان است.
سناريوي 1
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سناريوي 2

سناريوي 5
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سناريوي 4

سناريوي 3

شکل  .6نمودار وضعیت جاری در سناریوهای  ۱تا ( ۵محور  :xزمان ،محور  :yتعداد عاملها)
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)Figure 6. Current situation diagram in scenarios 1 to 5 (x-axis: time, y-axis: number of factors

 ۱۳.۳نمودار حاضرين در صف کمازدحام در سناريوها

T

این نمودارها نشاندهندهی بازهی ثروتی کاربرانی است که به صف خلوت پیوستهاند .باتوجه به شکل  7نتایج ذیل حاصل میشود:
 .۱باتوجه به اینکه در نمودارهای سناریوهای  ۱و  ،۲بهعلت بهای کمتر تمامی دستههای ثروتی حضور دارند ،لذا سناریوهای
 ۱و  ۲از سناریوهای محبوب برای کاربران است.
 .۲در سناریوی  ۵که قیمت از همهی سناریوها باالتر است ،تنها کاربران با ثروت دستهی ( 6باالترین طبقه ثروتی – بر حسب
نوع خودروی سواری) به صف کمازدحام پیوستهاند .البته تعدادی از کاربران با ثروت دستهی  ۵نیز به چشم میخورد .ولی
از پیوستن دیگر کاربران در این شرایط خبری نیست.
 .۳در سناریوهای با قیمت پایینتر ،کاربران با دستههای پایینتر مشارکت داشتهاند ،که این امری طبیعی است .یعنی با
کاهش نرخ قیمتگذاری ،تمایل کاربران با ثروت کمتر برای پیوستن به صف کمازدحام بیشتر میشود.
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 ۱۴-۳نمودار حاضرين در صف پرازدحام در سناريوها
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Figure 7. Diagram of low-congestion queue organizers in scenarios 1 to 5 (x-axis: time, y-axis: number of factors in
)low-congestion queue
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این نمودارها نشاندهندهی بازهی ثروتی کاربرانی است که به صف شلوم پیوسته و حاضر به تحمل انتظار بیشتر در این صف شدهاند.
باتوجه به شکل  8نتایج ذیل حاصل میشود:
 .۱در هر  ۵سناریو ،کاربران دستهی ثروت  ۱با اختالف بیشترین اعضای صف شلوم هستند که امری طبیعی است.
 .۲تنوع دستههای ثروتی در هر  ۵سناریو مشاهده میشود .این نیز امری طبیعی است .چراکه ممکن است بعضی از کاربران
هرچند ثروتمند ،ولی باحوصله بوده و تمایلی به پرداخت بیشتر نداشته و در همان صف شلوم بمانند.
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شکل  .8نمودار متشکلین صف پرازدحام در سناریوهای  ۱تا ( ۵محور  :xزمان ،محور  :yتعداد عاملها در صف پرازدحام)

Figure 8. Diagram of crowded queue organizers in scenarios 1 to 5 (x-axis: time, y-axis: number of agents in a crowded
)queue

 ۱۵-۳نمودار ميزان تحمل صف کمازدحام در سناريوها
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این نمودارها نشدداندهندهی آسددتانهی تحمل کاربرانی اسددت که به صددف خلوت یا کم ازدحام که جهت ورود به آن باید هزینه پرداخت
کنند پیوستهاند .باتوجه به شکل  9نتایج زیر حاصل میشود:
ال
 .۱در هر  ۵سناریو ،کاربرانی که به صف خلوت پیوستهاند دارای آستانهی تحمل در دستههای  ۱و  ۲هستند که این امر کام ً
طبیعی است.
 .۲هر چه قیمت سناریوها کاهش مییابد درصد این افراد و تمایل آنها جهت پیوستن به صف خلوت بیشتر میشود.
 .۳سناریوی  ۱بیشترین محبوبیت را برای این دسته از افراد دارا است.
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شکل  .9نمودار میزان تحمل صف کمازدحام در سناریوهای  ۱تا ( ۵محور  :xزمان ،محور  :yتعداد عاملها در صف کم ازدحام)

Figure 9. Diagram of low-congestion queue tolerance in scenarios 1 to 5 (x-axis: time, y-axis: number of factors in low)congestion queue

 ۱۶-۳نمودار ميزان تحمل صف پرازدحام در سناريوها
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این نمودارها نشاندهندهی آستانهی تحمل کاربرانی است که به صف شلوم پیوستهاند .باتوجه به شکل  ۱0نتایج زیر حاصل میشود:
 .۱افرادی که در صفهای شلوم حضور دارند ،اکثراً در دستههای  ۴ ،۳و  ۵آستانهی تحمل هستند که این مسئله دور از
انتظار نیست.

AC

 .۲در مواردی مشاهده میشود که افراد با آستانهی تحمل پایین ،در صف پر ازدحام باقی ماندهاند .این افراد میتوانند کاربرانی
باشند که در دستهی ثروتی پایین قرار دارند.
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Figure 10. Diagram of overcrowding tolerance in scenarios 1 to 5 (x-axis: time, y-axis: number of factors in
)overcrowding
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پس از اعتبار سنجی ،م شخص شد که نتایج شبیه سازی با پژوهش خو و همکاران ( )۲0۱۲مبنیتر تأثیر افزایش قیمت بر کاهش تقا ضا
همسددو اسددت .همچنین نتایج با پژوهش خلیلیخواه و همکاران ( )۲0۱6مطابقت دارد که در آن افزایش قیمت سددوخت جهت کنترل
تقا ضا کمترین مقبولیت را در بین کاربران دا شت و باعث کاهش تقا ضا می شد .از طرفی نتایج شبیه سازی ن شان داد که افزایش تعداد
نازلها فارم از قیمت آنها میتواند در تعدیل طول صددف اثرات مثبتی داشددته باشددد .این نتیجه کامالً با نتایج پژوهش اودیر (،)۲0۱۳
قلنکاشی و همکاران ( )۲0۱6و ( )۲0۱8منطبق است.
در این مقاله شناخت عاملها ،دادهبرداری و تحلیل آنها زیربنایی برای انجام شبیه سازی عامل-مبنای جایگاه عر ضهی سوخت
قرار گرفت .این دادهها که در نرمافزار  SPSSتجزیهوتحلیل شد ،بیشتر مربوط به نحوهی سوختگیری و سناریوها بود و م شخص شد
که کاربران از دیدگاه خود در اکثر اوقات  ۲-۱۴دقیقه را در صف انتظار منتظر میشوند ،این در حالی است که شبیهسازی نشان میدهد
زمانی را که اغلب کاربران میتوانند در صدددف انتظار تحمل کنند  ۱0-۱8دقیقه می باشدددد ،بااینوجود دامنه تحمل آن ها باتوجه به
پرسدشدگری در بازهی  ۲تا  ۴۲دقیقه قرار دارد .از دیدگاه کاربران در شدرایط تحلیل رجحان بیانشدده ،سدناریوهای  ۴و  ۵از محبوبیت
بیشتری برای پیوستن به صف خلوت برخوردار است .البته ثروت و آستانهی تحمل آنها در این امر تأثیر بهسزایی دارد ،چراکه مشخص
گردید ثروت کاربران با تمایل آنها به پرداخت رابطهی م ستقیم دارد .همچنین کاربران با آ ستانهی تحمل باال تمایل شان به پرداخت و
یا انصددراف کمتر اسددت و حتی به صددفر میرسددد .این نتایج درحالی به دسددت آمد که شددبیهسددازی با نرمافزار  NetLogoمحبوبیت
سناریوهای  ۱و  ۲در بین کاربران را به نمایش گذا شت .بهعبارت دیگر میتوان گفت که با کاهش قیمت سناریوها ،کاربران بیشتری به
صف کم ازدحام یا صف عبور -سریع که ملزم به پرداخت هزینه ه ستند میپیوندند .در سناریوها با قیمت پایینتر پیو ستن کاربران با
دستههای پایینتر ثروت به چشم میخورد و در سناریوی  ۵که قیمت از همهی سناریوها باالتر است ،تنها کاربران با ثروت دستهی  6به
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 همچنین در هر. بیشترین اعضای صف شلوم هستند،۱  کاربران دستهی ثروت، سناریو۵  از طرفی در هر. سریع پیوستهاند-صف عبور
۱8  تا۱0( ۲  دقیقه) و۱0  تا۲( ۱  دارای آ ستانهی تحمل در بازهی د ستههای، سریع پیو ستهاند- کاربرانی که به صف عبور، سناریو۵
 وSPSS  مقایسهی نتایج. آستانهی تحمل هستند۵  و۴ ،۳  اکثراً در دستههای،دقیقه) هستند و افرادی که در صف شلوم حضور دارند
 افراد بهدلیل قضدداوتها و تصددورات ذهنی خود تمایل بیشتری نسددبت به، نشددان میدهد که درروش رجحان بیانشدددهNetLogo
 این موضوع دستاوردی حائز.مبنا عکس این موضوع را نشان میدهد- درحالیکه نتایج شبیه سازی عامل،سناریوهای گرانقیمتتر دارند
اهمیت است که نشان میدهد در شرایطی که کاربران با وضعیت غیرعادی روبرو باشند که در اینجا مواجهه با صف طوالنی سوختگیری
، عالوه بر نتایج فوق. استناد به پاسخهای بهدستآمده از روش رجحان بیان شده نمیتواند مبنای درستی برای تصمیمگیری باشد،است
،سریع در جایگاههای عرضهی بنزین با صف طوالنی-بهطورکلی و برمبنای هرکدام از این نتایج میتوان گفت که پیشبینی خطوط عبور
با قیمت باالتر و طول صف کمتر در مناطق شهری که ق یمت ارا ضی به ن سبت متو سط شهر ب سیار باالتر ا ست و اکثر ساکنان نیز از
.وضعیت اقتصادی متوسط به باالی جامعه برخوردارند میتواند راهکاری جهت تعدیل طول صف باشد
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The increasing demand for private cars and the unbalanced and dense growth of land-uses in the north of Tehran
metropolis have caused fuel supply stations (gas stations) to always face the demand queue. On the other hand, the
exorbitant price of land in these areas does not make the construction of a new location cost-effective. Demand
management policies such as increasing the cost of using the facility are the possible solution to solve such problems.
In this paper, the gas station users' data in the north of Tehran were collected using the stated preference method and
analyzed using SPSS statistical analysis software to define the agent features and build agent-based modeling. The
survey results were used to define the characteristics of factors and interactive rules in NetLogo simulation software.
Then, the existence of a fast-passing line (with five different pricing scenarios) was simulated compared to the normal
condition. The results showed that although the price increase scenarios (scenarios 4 and 5) are more welcome by
relying on the statistically-based stated preference method, the agent-based simulation shows the popularity of cheap
scenarios (scenarios 1 and 2) based on the interactive behavior of people are more valid. This indicates that the stated
preference method's responses cannot be reassured in cases where interactive behaviors exist. Also, due to the
imbalance of supply and demand due to the region's context, creating a tolled high-speed passing line is an effective
solution to adjust the queue length and reduce waiting time.
Keywords: Demand Management; Agent-Base Modeling; Refueling Queue; Stated Preference
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