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 مقدمه -7
 مشاغل، و کار و کسب از باالیی درصد کشورها، از بسیاری در
 اختصووا  تولیدی محصوووالت به افزوده،ارزش و درآمد و عایدی
 و رشوود چنان مسووتمر، اهتمام با که طوری به [.7] شووودمی داده

 تولیداتشان صادرات که کنندمی ایجاد خود صنعت در شوکوفایی 
 یریچشمگ گسترش دنیا در محصوالتشان باالی کیفیت جهت به

 آسایش و اشتغال ایجاد مبدا، جامعه در آن بازخورد که نموده پیدا
 و جانبی کارهای و کسووب رونق کنار در جامعه همان افراد برای
 کشووور آن برای تولیدات همان فروش از سوورشووار سووود و درآمد
 در پرسووود و پررونق هایصوونعت از یکیمیان  ایندر  .بود خواهد
 این بین ما فی که ارتباطی. [8]اسووت خودروسووازی صوونعت دنیا،

 دارد، وجود اقتصووادی و اجتماعی مختلف هایدپارتمان و صوونعت
 و اقتصوواد و صوونعت اصوولی اسوواس و محرک موتور تا شووده باعث

 اب مرتبط صنایع و خودروسازی صنعت کشوورها،  از خیلی تجارت
 و ملی اقتصوواد مهم اجزای از یکی، رواین از. [11]شووود لحاظ آن

 زا بسیاری در اجتماعی و اقتصادی توسعه شواخ   تریناسواسوی  
 کشور آن خودروسازی صنعت یافته، توسوعه  و مترقی کشوورهای 

 آن خودروی صنعت کشور، هر توسعه عامل تنها چند هر و اسوت 
 نآ اقتصادی آثار بودن مشهود ولی شوود نمی محسوو   تنهایی به
 کسووی بر صوونعتی و اقتصووادی هایفعالیت و هازمینه کلیه در

 شورو   از قبل تا نیز، ما کشوور  در .[15، 11، 2] نیسوت  پوشویده 
 دومین نساجی صنعت نفت، صنعت از پس یارانه، هدفمندی طرح

 ادنی در را دهم جایگاه و بود دارا ایران در صنعتی نظر از را جایگاه
 انهیار هدفمندی همان دلیل به که بود رسانده ثبت به ایران برای
 این جایگاه آالت، ماشووین بازسووازی به توجه فقدان و شووده ذکر

 تصنع این عمال و نمود پیدا تنزل دنیا در شصتم رده به صونعت 
 خودروسازی صنعت عوض در و شد کشویده  نابودی به کشوور  در

 نای رونق البته که داد اختصا  خود به را نساجی صنعت جایگاه
 ات ایران که بود ایگونه به ما کشور داخل در ساله شصت صونعت 
 بزرگترین جزو و جهان برتر خودروسوواز 18 جزو 5112 سووال

 سال چند در متاسفانه که شدمی محسوو   خاورمیانه خودروسواز 
 روهاخود این قیمت و کیفیت به انتقادات و اشکاالت فراوانی اخیر
 .اسووت گذاشووته جا به خود از رتبه و جایگاه این در زیادی تاثیر
 جهت از صوونعت این بدیل بی نقش که اسووت ذکر شووایان البته

 هایفرصووت ازدیاد کار، و کسووب گسووترش و بسووط بر اثرگذاری
 افزایش و عمومی ونقلحمل گسترش پایدار، شغل ایجاد و اشتغال

 چشمگیر مختلف هایدوره طول در و ادوار همه در اجتماعی رفاه
 و فناوری زمینه در پیشووورفت که گفت توانمی و اسوووت بوده

 ایران در صوونعت این توانمندی همچنین و کارآمدی و اثربخشووی
 ،یسوی از .شود ایران کشور در صنعتی توسعه سواز زمینه تواندمی

 در آن تاثیر و اجتماعی و فرهنگی لحاظ از صووونعت این نقش

 و تجاری سووواری، جمله از خودروها انوا  عمیق و ژرف ارتباط
 ولوص قابلیت و دسترسی نظر از جامعه افراد زندگی با... و امدادی

 انوا  پررنگ نقش و نیسووت پوشوویده کسووی بر اجتماعی رفاه
 عمومی رفاه و زندگی سطح ترقی و ونقلحمل توسعه در خودروها
 اب ونقلحمل زمینه در خودرو صوونعت تنگاتنگ ارتباط از حکایت

 و کسب گسترش نتیجه، در [.13، 2] دارد جامعه افراد عموم رفاه
 ونقل،حمل بخش در بخشیدن سرعت شهروندی، رفاه یارتقا کار،

 و مداوم بهبود و اجتماعی هایفعالیت ازدیاد گردشگری، گسترش
 گسووترش همچنین و اجتماعی زندگی کیفی عرصووه مسووتمر

 دتولی در گذاریسرمایه به تا شودمی باعث زندگی، اسوتانداردهای 
 توجه کمی و کیفی لحاظ از تجاری و سواری خودروهای ساخت و

 خودروهای تولید سمت به باید توجه این بیشتر و [7] شوود  ویژه
 لیفسی هایسوخت به نیاز بدون و نوین فناوری با مطمئن و ایمن

 صنعت این اهمیت رغمعلی اما .شود داده سوق مناسسب قیمت با
 افسووار اخیر، سووال دو یکی در متاسووفانه شووهروندی رفاه در

 باعث آن پی در پی رشدهای و ایران در تورم شاخ  گسویختگی 
 خودرو بازار در هاقیمت رکوردشووکنی شوواهد که اسووت شووده
 مختلف اقشووار پایین دسووتمزد و حقوق که طوری به ؛[6]باشوویم
 قاتطب که است شده سبب اقتصاد بر حاکم تورم نسبت به جامعه

 در هاقیمت رشوود دلیل به جامعه متوسووط همچنین و ضووعیف
 قدرت کاهش با خودرو در خصووو به بازار مختلف هایعرصووه
 یا و خودرو از برخورداری یعنی امر، این و شووووند روبرو خرید

 افراد از برخی برای تر،شووواخ  خودروی یک با خودرو تعویض
 قیمت و اسووت شووده تبدیل نیافتنی دسووت رویای یک به جامعه

 بقری اکثر پرداخت توان و اسووتطاعت با کنونی و جدید تولیدات
با توجه به  .باشوودنمی برازنده و متناسووب جامعه افراد اتفاق به

بینی قیمت خودرو الزم توان گفت که پیشمطالب بیان شووده می
با این حال تا به امروز این پژوهش انجام نشوده   اسوت. و ضوروری  

شود که با اده مین سوووال پاسد داسووت. در پژوهش حاضوور به ای
ل، داخ تولید های خودرو گذار بر قیمیتی تاثیرهارتوجه به متغی

  چه مقدار خواهد بود؟ آینده قیمت خودروهای تولید داخل در

 

 مبانی نظری پژوهش -1
 اشاعه مبنای هم خود که دلیل این به خودروسازی صنعت

 آخرین کارگیریبه و جذ  قدرت دارای هم و جدید فناوری

 در. است مهم کشور ساختار در، است فنی و علمی دستاوردهای

 بازار زمینه در شده وضع مقررات و مصوبات به نگاهی در مجمو 

 شدیدی حمایت اسالمی انقال  از پس که گفت توان می، خودرو

 برخی واردات سو یک از. است گرفته انجام خودروسازی صنعت از

 بر سنگینی هایمالیات ،دیگر سوی از و شده ممنو  خودروها

 آن ضد به هاحمایت این وجود با. است شده درنظرگرفته واردات
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 ودس حاشیه وجود دلیل به داخلی تولیدکنندگان. اند شده تبدیل

 ریفناو از و بوده خود سود افزایش فکر به تنها داخلی بازار در باال

 ودش ای طراحیگونه به تجاری سیاست اگر. اندمانده غافل دنیا برتر

 عوارض و تعرفه با و مقطعی و محدود تعداد به خودرو واردات که

 افزایش و کیفیت و قیمت بر سیاست این، گیرد صورت باال گمرکی

 رد زیرا .داشت نخواهد چندانی اثر کشور خودروسازی رقابتی توان

 گیریجهت، داخلی عرضه بر مازاد تقاضای وجود با حاضر حال

 یهاتعرفه با واردات و بوده داخلی بازار به منوط کشور خودروسازی

 کیفیت رب تأثیری و است بازار تقاضای از بخشی پاسخگوی تنها باال

 به، واردات باالی هایتعرفه وضع. داشت نخواهد داخلی خودروهای

 سبب موضو  این و شد خواهد منجر باال قیمت با خودروهایی ورود

 زمینه که باشد باال حدی به وارداتی خودروهای قیمت که شودمی

 هارویه این اتخاذ. نیاید وجودب داخلی محصوالت با رقابت ایجاد

 نهاآ تولید کیفیت اما، باال داخلی خودروهای قیمت که شده موجب

 هزمین این در اقتصاد پذیری رقابت زمینه و بوده پایین همچنان

 ناهمگنی مورد در که هایینظریه میان . در[3] باشد نازل بسیار نیز

 مهمترین از یکی( 1262)لنکستر هنظری، است گشته تدوین تقاضا

 به نهایت در تقاضا، نظریه این براساس. آنهاست پرکاربردترین و

 بستگی کاال خود نه و کننده برای مصرف کاال مهم خصوصیات

 زا ایمجموعه عنوانبه کاال به کننده مصرف، دیگر عبارتبه. دارد

 در موضو  این و داندمی ارزش با را آنها و کندمی نگاه هاویژگی

 فترهیا عنوان تحت خود مقاله در لنکستر. است موثر کاال انتخا 

 و نهاده عنوانبه کاالها که کندمی فرض کنندهمصرف رفتار جدید

 ندهکنمصرف که مطلوبیتی. است ستانده آنها هایویژگی مجموعه

 کاالها بندیرتبه در، آوردمی دستب کاالها هایویژگی مجموعه از

 ایدار کاال یک عنوانبه غذایی وعده یک، مثال برای؛ رود می کاربه

 دارای مختلف غذایی وعده هر و است چشیدن لذت و تغذیه ویژگی

-یویژگ از ترکیبی شام مهمانی یک اما، است مختلفی هایویژگی

 لنکستر. است اجتماعی هایمناسبت و چشایی لذت، تغذیه های

 از کنندگان مصرف همه برای کاال یک هایویژگی کندمی فرض

، کاال انتخا  در اصلی عامل بنابراین، [1]است یکسان تعداد نظر

-می ار لنکستر نظریه. است آن مختلف هایویژگی میان از انتخا 

 :دنمو خالصه زیر صورتبه توان

 کاال هر چون، کندنمی ایجاد مطلوبیت خود خودی به کاال( 1

 سووبب هاویژگی این و اسووت خود خا  هایویژگی دارای

 ؛گردد می کنندهمصرف مطلوبیت افزایش

 ؛ دارد ویژگی یک از بیش کاال هر، کلی طور به( 5

 Lessmann  

 اوتمتف های ویژگی دارای تواند می ترکیبی صورت به کاال( 3

 .باشد ترکیبی غیر حاالت با

 

 پيشينه پژوهش -1
 هایمدل بررسووی بهخود  مقاله( در 5117و دیگران) 3لسوومن

 دسووت خودروهای مجدد فروش هایقیمت بینیپیش برای آماری

 درجات سووهم کشووف برای تجربی مطالعه یک. دنپردازمی دوم

 انجام بینیپیش دقت برای سووازیمدل فرآیند در آزادی مختلف

 بینیپیش هایروش ایمقایسه تحلیل و تجزیه اول،. اسوت  شوده 

 جنگل تصووادفی رگرسوویون که دهدمی ارائه شووواهدی جایگزین

 همچنین. اسووت موثر مجدد فروش قیمت بینیپیش برای ویژهبه

 روش خطی، رگرسیون از اسوتفاده  از که اسوت  شوده  داده نشوان 

 وجود تجربی نتایج دوم،. شووود اجتنا  باید قبلی، کار در غالب

 و دهندمی نشووان مجدد فروش قیمت بینیپیش در را ناهمگونی

 اثر رب توانندمی خودکار طوربه که کنندمی شناسایی را هاییروش

 همطالع این نهایت، در. کنند غلبه بینیپیش دقت بر آن مضوور 

 مزایای دارای دوم دست خودروهای فروشندگان که کندمی ییدتا

 ار آنها که هسووتند بازار تحقیقات هایآژانس به نسووبت اطالعاتی

 بیشوووتری دقت با را مجدد فروش هایقیمت ،سوووازدمی قادر

 ایزهانگی فروشووندگان که دهدمی نشووان امر این. کنند بینیپیش

 به ؛دارند داخلی بینیپیش هایحلراه در گذاریسووورمایه برای

 برآوردهای براسوواس را خود گذاریقیمت تصوومیمات اینکه جای

 .کنند بنا خارجی شده تولید باقیمانده ارزش

 تحلیل و تجزیه براسووواس قیمت ارزیابی مدل [8] در مقاله

 گردش در خودرو هایداده از که است شده پیشنهاد هاداده کالن

 و تجزیه برای خودرو تراکنش هایداده از زیادی تعداد و گسترده

 الگوریتم از استفاده با خودرو نو  هر برای قیمت هایداده تحلیل

 ایجاد آن هدف. بردمی بهره شده سازیبهینه BP عصوبی  شوبکه 

 آوردن بدسووت برای دوم دسووت خودروی قیمت ارزیابی مدل یک

 این در. دارد مطابقت خودرو با وجه بهترین به که اسووت قیمتی

 تعداد انتخا  برای شده بهینه BP عصبی شبکه الگوریتم از مقاله

 است شده استفاده BP عصوبی  شوبکه  در پنهان هاینورون بهینه

 ار بینیپیش مدل دقت و شووبکه توپولوژی همگرایی سوورعت که

 برداری،نمونه سازیشبیه هایآزمایش طریق از. بخشود  می بهبود

 از حاصوول واقعی معامله قیمت با بینیپیش قیمت برازش منحنی

 مدل برازش نتیجه در. شووودمی مقایسووه شووده سووازیبهینه مدل

 .است باالتر دقت همچنین و بهتر شده بهینه
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در LCGC  میزان فروش خودروهایبینی به پیش [11]مقاله 

 فروش به مربوط هایداده مطوالعه،  این پردازد. درانودونزی می 

 5151 نوامبر تا 5112 دسامبر از اندونزی در LCGC خودروهای

 تحلیل روش. اسووت آمده دسووتب ثانویه داده منابع از که اسووت

 تحلیل و نمایی هموارسازی تحقیق، این در مورداستفاده هایداده

 همچنین. است ویندوز برای POM QM افزارنرم از استفاده با روند

 فروش، بینیپیش برای مناسووب روش که دهدمی نشووان نتایج

 MAPE مقدار دارای روش این زیرا. است نمایی هموارسازی روش

 رقم. است روند تحلیل روش در MAPE مقدار به نسوبت  کمتری

MAPE رقم کهدرحالی؛ است درصد 2/2 نمایی هموارسازی برای 

MAPE روش در. اسوووت درصووود 62/6 روند تحلیل روش در 

 تیپ خودروهای فروش که شودمی بینیپیش نمایی هموارسوازی 

LCGC کهدرحالی ؛باشوود دسووتگاه 8228 تقریبا بعدی دوره در 

 بعد دوره برای فروش بینیپیش روند، تحلیل روش براسووواس

 .است دستگاه 3822

 ترکیه در خودرو خرید بینیپیش و سووازیمدل به [2]مقاله 

 تولید مانند جمعیتی و اقتصادی-اجتماعی هایشواخ   براسواس 

 تولید .پردازدمی بنزین قیمت سووورانه،( GDP) داخلی ناخال 

 از اسوووتفاده با کارکنان تعداد و خودرو قیمت داخلی، ناخال 

 هاگرچ .تحلیل شووده اسووت  چندگانه غیرخطی رگرسوویون تحلیل

 را ساالنه هایداده از استفاده موضوو   این مورد در مطالعات اکثر

 تحلیل و تجزیه برای ماهانه هایداده از اموا  دهنود، می ترجیح

 و توضیحی متغیرهای همه زیرا ؛کنیممی استفاده خودرو مالکیت

 و هستند ناپایدار سوازی مدل برای اسوتفاده  مورد مبادله هاینرخ

 ترکیه مانند توسعه حال در کشورهای در کوتاه دوره یک در حتی

 هایشوواخ  ثیراتتا بتوان اسووت ممکن بنابراین،. کنندمی تغییر

 درسووتی به خودرو مالکیت بر را جمعیتی و اقتصووادی-اجتماعی

 رگرسوویون هایمدل سووازی،مدل فرآیند طول در. کرد منعکس

 بررسی برای سپس و شده تنظیم ایچندجمله و نمایی غیرخطی

 .شوووندمی آزمایش خودرو مالکیت بینیپیش برای هاآن کاربرد

 هایمودل  وف،رناسووومی -کولموگروف آزمون نتوایج  براسووواس

 5132 سووال برای خودرو مالکیت بینیپیش برای ایچندجمله

 احتمالی مختلف روندهای آشکارسازی منظوربه. اندشوده  انتخا 

 سناریوهای طول در خودرو مالکیت آینده، در مسوتقل  متغیرهای

 هب بسووته که دهدمی نشووان نتایج.. شووودمی بینیپیش مرتبط

 مالیاتی هایسیاست و نفت جهانی قیمت اقتصادی، دستاوردهای

 در 352 تا 531 بین اسووت ممکن ترکیه در خودرو مالکیت ملی،

 باالترین و ترینپایین. باشوود متغیر 5132 سووال در نفر هزار هر

 برای را بینشوووی اسووووت ممکن خودرو مووالکیووت هووایارزش

 فراهم ترکیه در ونقلحمل ریزانبرنامه و خودرو تولیدکنندگان

 ینا مطالعه این در شووده ارائه توجه قابل نتایج از دیگر یکی. کند

 رکمت توجهی قابل طوربه ترکیه در خودرو مالکیت نرخ که اسووت

 دهه دو در اینکه علیرغم بود، خواهد اروپا اتحادیه کشووورهای از

 .است داشته افزایشی روند گذشته
 

 روش انجام پژوهش -0
ی ادر این پژوهش اطالعات پایه و اولیه از طریق روش کتابخانه

آوری گردید. همچنین و با استفاده از اسناد داخلی و خارجی جمع

ی ارهای موثر بر قیمت خودرو به انجام مصاحبهجهت تعیین متغی

براسوواس  نفر از خبرگان این حوزه پرداخته شوود و سووپس 111با 

ن آبراسووواس گردید. اسوووتخراج هوا متغیرهوا   نتوایج مصووواحبوه  

ماری آای طراحی و توزیع گردید. در این پژوهش جمعه پرسشنامه

گرفته شد که نظرنفر از خبرگان و متخصووصان این حوزه در 215

ماری درنظرگرفته آعنوان نمونه نفر به 215براساس روش کوکران 

نامه در ابتدا  با استفاده از مده در پرسووشآ های بدسوت شود. داده 

دد. رها استخراج گرتحلیل گردید تا ضرایب تاثیر متغی AHP روش

سوووپس براسووواس روش سووویسوووتم دینامیکی به طراحی مدل و 

 افزار ونسیم پرداخته شد. ن در نرمآسازی شبیه

 

 های پژوهشیافته -5

 های توصيفی پژوهش یافته -5-7

دهندگان درصد از پاسد 56/28، 1شکل شماره مطابق 

گان دهندنفر از پاسد 518 ،به عبارتی دیگر .پرسشنامه مرد هستند

 پرسشنامه دهندگانپاسد از درصد 72/21 مرد هستند. همچنین

 .هستند زن دهندگانپاسد از نفر 553یا به دیگر معنی،  هستند زن

 
 پاسخ دهندگانجنسيت فراوانی  :7 شكل

 

 گاندهندپاسخ سن تحليل -5-1
از  نفر( 156)درصووود  53/52 ،5شوووماره بوا توجوه به شوووکل   
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سووال سوون هسووتند. همچنین  31دهندگان دارای کمتر از پاسوود
سال قرار  61 تا 31 نفر( در رده سونی بین  122درصود )  27/32

 از نفر( در رده سونی بیشتر  126درصود )  51/36، دارند. درنهایت
 سال قرار دارند. 61

 گاندهندپاسخ فراوانی سن :1 جدول

 عالمت سن

 1 سال 31کمتر از 

 5 سال 61تا  31بین 

 3 سال 61بیشتر از 

 
 گاندهنده پاسخ فراوانی سن :1 شكل

 

 گاندهندپاسخ تحصيالت حليلت -5-1

دهندگان از نظر میزان تحصیالت مطابق تعداد و درصود پاسد 

 .است 5شماره جدول 

 
 گاندهنده پاسخ فراوانی تحصيالت :1 جدول

 تحصیالت عالمت درصد تعداد

 دیپلم 1 11/51 21

 فوق دیپلم 5 62/51 82

 لیسانس 3 12/55 22

 فوق لیسانس 2 63/17 76

 دکتری 2 26/18 81

 
 گاندهندپاسخ فراوانی تحصيالت: 1 شكل

 

 های تحليلی پژوهشیافته -2
ضووورایب تاثیر هر متغیر بر قیمت  AHPبا اسوووتفاده از روش 

 مد.آبدست  3شماره مطابق جدول  ،خودرو
 : ضرایب تاثير هر متغيير بر قيمت خودرو1 جدول

 ضریب تاثير يرمتغ
82/1 تحریم  

25/1 ارز قیمت  

82/1 کارگران پایه حقوق  

62/1 خودروها کیفیت  

25/1 خودرو فروش میزان  

-12/1 خودرو داخلی قطعات تولید رشد  

-23/1 خودرو واردات میزان  

-22/1 داخلی خودرو تعمیرات هزینه  

-37/1 مصرفی سوخت میزان  

-23/1 خودرو تولید میزان  

-31/1 بنزین قیمت  

-15/1 تولیدی خودروهای تنو   

-12/1 خودرو کننده تولید های شرکت تعداد  

-12/1 خبر واردات خودرو  

 
یرهای با عالمت مثبت دارای آمده متغبا توجه به نتایج بدست 

ت خودرو نها، قیمآبا افزایش  ،عبارتی دیگربه هستند.تاثیر مستقیم 

 منفی عالمت با یرهایالعکس. همچنین متغیابد و بافزایش می

 قیمت نها،آ افزایش با ،دیگر عبارتیبههستند.  معکوس تاثیر دارای

ه در مدآلعکس. با توجه به نتایج بدست اب و یابدمی کاهش خودرو

کارگران،  پایه ارز، حقوق عوامل تحریم، قیمت 3شماره جدول 

خودرو تاثیر مستقیم بر قیمت  فروش خودروها و میزان کیفیت

 خودرو، میزان داخلی قطعات تولید که رشدخودرو دارند. درحالی

 سوخت داخلی، میزان خودرو تعمیرات خودرو، هزینه واردات

 خودروهای بنزین، تنو  خودرو، قیمت تولید مصرفی، میزان

مت تاثیر عکس بر قی خودرو لیدکنندهتو هایشرکت تولیدی، تعداد

 شوند. موجب کاهش قیمت خودرو میخودرو دارند و 
 

 افزار ونسيمسازی در نرمنتایج شبيه -2-7

با توجه به توضوویحات داده شووده مدل پویایی پژوهش مطابق 

 .است 2شماره شکل 
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 : مدل پویایی 0 شكل

 

حلقوی مطابق متغیرهای تعیین شووده  -همچنین نمودار علّی

 است. 2شماره مطابق شکل 

 

 

 
 حلقوی -: نمودار علّی5 شكل

 

توان گفوت عوامل موثر بر قیمت  علّی، می کوه مطوابق نمودار  

 شود.ترسیم می 6شماره خودرو مطابق شکل 

 

 : عوامل موثر بر قیمت6 شکل
مقادیر تاثیر هر متغیر و  7شوووماره همچنین مطابق شوووکل 

 گردد.معرفی می افزار ونسیمها به نرمفرمول
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 افزار ونسیم: نرم7 شکل

 

 های پژوهشیافته -1
افزار ونسوویم و تعیین سووازی در نرمبعد از انجام مراحل شووبیه

عنوان مقدار اولیه میلیون تومان به 521معوادالت و روابط، مقدار  

افزار تعریف گردید. خروجی برای نرمقیموت حال حاضووور خودرو  

شوووکل ینده مطابق نمودار هوای آ افزار)قیموت خودرو( در مواه  نرم

 .است 8شماره 

 
 افزارخروجی نرم: 8 شكل

 

مده در صورت ثابت بودن وضعیت با توجه به نمودار بدسووت آ

ماه  33اما بعد از است؛ ماه کم  32موجود، رشود قیمت خودرو تا  

شوود که دلیل این امر باال  رشود بسویار چشومگیری مشواهده می    

 رفتن قیمت خودرو به مرور زمان بوده و همچنین باال بودن تعداد 

. همچنین استعوامل و ضرایب موثر در افزایش قیمت خودرو 

 است.  2شماره تر قیمت خودرو مطابق جدول مقادیر دقیق

با بررسووی متغییر های موثر بر قیمت خودرو و بیشووتر بودن  

تعداد عواملی که موجب کاهش قیمت خودرو می شود، انتظار می 

رود کوه قیموت خودرو بوه مرور زموان کاهش بیاید این در حالی     

ی کند. دلیل اسوووت که نتایج تحلیل داده ها عکس ان را اثبات م

این امر بوواال بودن میزان توواثیرات عواموول افزایش دهنووده قیمووت 

 خودرو به نسبت عوامل کاهش دهنده قیمت خودرو می باشد.

 
 تر قيمت خودرو: مقادیر دقيق0جدول 
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 اعتبار سنجی -1-7

مده، نتایج آدر این پژوهش جهت اعتبارسوونجی نتایج بدست 

 با ایبرنامه ابتدا مقایسوووه گردید. در این مقاله [11] با پژوهش

 کی برای اسووکریپینگ و  عنوانبه پایتون نویسوویبرنامه زبان

( autoscout24.de) آلمانی دوم دسته خودروهای فروش سایتو 

 .شود آوریجمع تحلیل برای الزم هایداده تا اسوت  شوده  نوشوته 

 با سووایتو  این دوم دسووت خودروهای قیمت بینیپیش سووپس

 و خطی رگرسوویون ماشووین، یادگیری هایالگوریتم از اسووتفاده

یرهای در این پژوهش متغ .اسووت گرفته انجام درختی رگرسوویون

برنود، مدل، سوووال تولید، میزان کارکرد، هزینه، میزان مصووورف  

 شود،می مشاهده 2شماره  شوکل  در که . همانطوراسوت سووخت  

 ترینبیش اینجا در. است مشاهده قابل ویژگی چند بین همبستگی

 معادل قیمت و سووال ویژگی بین پیرسووون همبسووتگی ضووریب

 است. 77/1معادل  کرد کار و سال بین آن کمترین و 262/1

 

 
 [1: خروجی مقایسه نتایج با نتایج با پژوهش]9 شكل
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 يرهاتگی متغوابس -1-1

 مقادیر و شده بینی پیش مقادیر 11شماره  شکل همچنین در

 بجز که شووده، داده نشووان درختی رگرسوویون الگوریتم در واقعی

 .باشد می قبول قابل موارد بقیه بینی پیش دقت نمونه چند

 
 ونرگرسي الگوریتم در واقعی مقادیر و شده بينیپيش مقادیر :74شكل 

 درختی

 یونرگرس الگوریتم در واقعی مقادیر و شوده  بینیپیش مقادیر

که نتایج  [ نشووان میدهد5پژوهش]نتایج با مقایسووه  در درختی

صووحت نتایج تایید  و مده با این پژوهش همخوانی داردآبدسووت 

  گردد.می
 

 يریگنتيجه -8
 ضوومنی هایارزش از اسووت ایمجموعه، خودرو بازاری قیمت

 ارزشووویابی چگونگی بنوابراین ؛ جوامعوه   در خودرو هوای ویژگی

 هایویژگی. اسووت پراهمیت آن هایویژگی از خودرو متقاضوویان

: داد جای مختلف گروه سووه در توانمی را خودرو قیمت بر موثر

 ترمز نو  و هوا کیسه شوامل  خودرو امنیتی هایویژگی، اول گروه

 حجم مانند خودرو فنی هوای ویژگی، دوم گروه؛ اسوووت خودرو

 خودرو سوورعت، قدرت حداکثر، شووتا ، سوووخت مصوورف، موتور

 فیزیکی هایویژگی به سوووم گروه، نهایت در و شووودمی شووامل

 قیمت بینیپیش .اسووت مربوط خودرو عرض و طول نظیر خودرو

 قیمت مطابق تا کندمی کمک خریداران و فروشووندگان به خودرو

 ساخته مدل که شوده  سوعی  مقاله این در. کنند معامله آن واقعی

 همیتا آن بودن کارا به و باشد داشته تجاری استفاده قابلیت شده

 این در شده نوشته مقاالت کهآنجایی از. اسوت  شوده  داده ایویژه

، نداپرداخته خودرو قیمت بینیپیش به دیگری معیارهای با حوزه

 خودرو قیمت روی برموثرتر  هایویژگی ابتودا،  ،مقوالوه   این در

سوویسووتم به و سووپس با اسووتفاده از روش پویایی آوری شوود جمع

بینی قیمت خودرو در بازارهای داخلی پرداخته شد. نتایج با پیش

ه ست کان آمده حاکی از آیک مقاله مقایسه گردید. نتایج بدست 

های پژوهش با حاضوور پژوهش رهایمتغی نبودن یکسووان وجود با

 دستب نتایج که گفت توانمی هاپژوهش نتایج مقایسه با پیشوین 

 .گرددمی تایید نتایج صحت دارد و همخوانی پژوهش این با مدهآ

در صووورت ثابت بودن  آمده، همچنین با توجه به نمودار بدسووت

اما بعد از  است؛ماه کم  33وضعیت موجود، رشد قیمت خودرو تا 

شود که دلیل این امر ماه رشود بسیار چشمگیری مشاهده می  33

ال بودن بواال رفتن قیموت خودرو به مرور زمان بوده و همچنین با  

اسوووت. با تعداد عوامل و ضووورایب موثر در افزایش قیمت خودرو 

رهای موثر بر قیمت خودرو و بیشوووتر بودن تعداد بررسوووی متغی

رود که شود، انتظار میعواملی که موجب کاهش قیمت خودرو می

این در حالی اسوووت که  .قیمت خودرو به مرور زمان کاهش بیاید

کند. دلیل این امر باال اثبات مین را آها عکس نتوایج تحلیل داده 

دهنده قیمت خودرو به نسووبت بودن میزان تاثیرات عوامل افزایش

 . استدهنده قیمت خودرو عوامل کاهش
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