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  چکیده

هـاي مـدیریت تقاضـا اسـت کـه معمـوال بـه منظـور کـاهش تقاضـا در            اخذ عـوارض یکـی از سیاسـت   
موظـف اسـت بـه منظـور تـردد در       گردد. در این سیاست راننده هاي پر تراکم از شهر اجرا می محدوده

اي را پرداخت نماید. از سوي دیگر براي جلوگیري از ورود خودروها بـه محـدوده   ناحیه موردنظر، هزینه
 اسـت.  اسـتفاده شـده    خودروهـا  )محـدودیت تـردد نـوبتی (زوج و فـرد     از راهکـار  پرتراکم شهرتهران،

دوده خاص، یکی دیگر از روشهاي مـدیریت  قیمتگذاري تراکم نیز به وسیله اخذ عوارض در عبور از مح
هـاي  در این مقاله سه روش ممنوعیت تردد در محدوده باشد. تقاضاي سفر در مناطق شلوغ شهري می

نگر شهر تهران اجـرا شـده اسـت. نتـایج هـر      پر تراکم بررسی و تاثیرگذاري هر یک بر روي مدل کالن
است. نتیجه مطالعـه نشـان داد اجـراي     ل قرار گرفتهمورد تحلی EMME2افزار راهکار با استفاده از نرم

درصـد از کـل زمـان سـفر      8)، راهکارهاي محدوده طرح ترافیک و محدودیت تردد نوبتی (زوج و فـرد 
 4/1کاهد و سـرعت متوسـط را    می نسبت به وضعیت بدون محدودیت طرح ترافیک و طرح زوج و فرد

ر اعمال محدودیت تردد وسایل نقلیه بر اساس شـماره  دهد. مقایسه راهکا کیلومتر بر ساعت افزایش می
محیطی مشـابهی را   گذاري تراکم نیز نشان داد که این دو راهکار اثرات ترافیکی و زیست پالك و قیمت
  .گذاري اندکی بهتر است آورد. اما قیمت فراهم می

  
   گذاري تراکم. تقاضا، محدوده طرح ترافیک، قیمت مدیریت :واژه کلید
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  همقدم -1
 هـایی هسـتند   سیاست یکدسته .نمود مختلفی استفاده هاي سیاست از توان می تراکم مشکل حل براي
 هـاي   محـدودیت  بـا تعیـین   کـه  ترتیـب  شـود. بـدین   می ها خیابان از استفاده فیزیکی کنترل موجب که

 کـاهش  است، آن حداکثر ترافیک تراکم روز از ساعاتی در که هایی خیابان به دسترسی امکان فیزیکی،
شـده   اسـتفاده  مختلـف  هاي گونه به هاي مختلف زمان در سیاست نوع این از هم تهران شهر یابد. در می

 بـراي  کنـد  مـی  مجبـور  را شخصـی  وسـایل نقلیـه   دارنـدگان  که است هایی سیاست است. دسته دیگر،
 هـایی  هزینه کینگ،پار و عملیاتی هاي هزینه از غیر به خود، نقلیه وسیله از استفاده درباره گیري تصمیم

 هزینـه  بـاالبردن  بـا  صـورت  ایـن  در .بگیرند نظر در بنزین) نرخ (مانند افزایش غیرمستقیم صورتبه را
 و مطلـوب  مقـدار  بـه  حـدودي  تـا  تـوان  می سفر، اجتماعی هزینه به آن کردن نزدیک  و سفر خصوصی
 بـراي  بهـایی  تعیین ترافیک، متراک مشکل با مبارزه سوم روش شد. ها نزدیک خیابان از استفاده کارآمد
  است. و غیره بزرگراه یا خیابان از استفاده

-در این مقاله پس از مروري کوتاه بر سه روش محدوده ممنوعه ترافیک، طـرح تـردد نـوبتی و قیمـت    
  شود.می یراهکارها بر روي ترافیک شهر تهران بررساین گذاري تراکم، تاثیر 

   
  قیاهداف تحقتعریف مسأله و  -2

کی از مشکالت زندگی شهري امـروز، معضـل ترافیـک و آمـد و رفـت پـرحجم خودروهـاي شخصـی         ی
هاي مناسب براي کنتـرل   هاي محدوده مرکزي شهري است. یکی از روش شهروندان در معابر و خیابان

گـذاري بـر مسـیرهاي پـر ترافیـک شـهر و دریافـت عـوارض از          ترافیک در مناطق پر تردد شهر، قیمت
دهـد   هاي انجام شده نشـان مـی   کننده از این مناطق است. نتایج تجربیات و بررسی فادهخودروهاي است

تـر   یابـد و ترافیـک روان   که با این کار، تقاضاي حمل و نقل خصوصی در مناطق مورد نظر کـاهش مـی  
  گردد.   می

هـاي مـدیریت ترافیـک اسـت کـه معمـوال بـه منظـور کـاهش تقاضـا در            اخذ عوارض یکی از سیاسـت 
گردد. در این سیاست راننده موظـف اسـت بـه منظـور تـردد در       هاي پر تراکم از شهر اجرا می همحدود

ناحیه مذکور هزینه مستقیمی را پرداخـت نمایـد. ایـن دریافـت هزینـه اگرچـه در نگـاه اول بـه ضـرر          
توانـد باعـث سـودي عمـومی در اثـر بهبـود        رانندگان است، ولی با توجه به شرایط موجود محدوده می

  هاي ترافیکی براي کلیه کاربران محدوده گردد. صشاخ
تردد نـوبتی وسـایل    ممنوعیت طرحدر این مقاله سعی شده است سه راهکار محدوده ممنوعه ترافیک، 

گذاري با یکدیگر مقایسه شده و اثر ترافیکی آنها سنجیده شود. امیـد اسـت   نقلیه (زوج و فرد) و قیمت
  رهاي بهینه مدیریت تقاضا فراهم آورد.نی را در انتخاب راهکاند راه روشکه نتایج این پژوهش بتوا
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  طرح محدوده ممنوعه ترافیک در شهر تهران-3

تهیه مجوز یا پرداخت عوارض براي ورود به محدوده مشخصی از شهر (معموال منطقه مرکزي و تجاري 
بـراي تعـداد ورود بـه    نامند. در این طرح محـدودیتی   می“ اقدام اخذ عوارض ورود به محدوده”شهر) را 

محدوده در طول مدت اعتبار مجوز وجود ندارد (وسایل نقلیه داراي مجوز به تعداد دفعـات دلخـواه، بـا    
توانند به محدوده طرح واحد شوند) و معموال به عنـوان روشـی بـراي کـاهش میـزان       داشتن مجوز می
  رود. تراکم به کار می

نیاز به نیروي انسانی زیادي دارد که در شـرایط بسـیار   طورکلی، کنترل سنتی محدوده طرح ترافیک  به
ها نظارت داشته باشند و خودروهاي فاقد مجوز را جریمـه کننـد.     سختی باید با تمرکز فراوان بر تقاطع

اي نیـز دارد، از جملـه اینکـه هرگـاه یـک خـودروي متخلـف بـراي          هاي عمـده  شیوه سنتی محدودیت
گذرنـد.   یادي از خودروهـا، بـدون بررسـی شـدن از کنـار آن مـی      شود، تعداد ز کردن متوقف می جریمه

هـا   همچنین، خطاهاي متعددي در خواندن پالك، نوشـتن جریمـه، و ثبـت آن در پایگـاه داده جریمـه     
افتد و مدرکی نیز دال بر درست یا غلـط بـودن جریمـه در دسـت نیسـت. بـا توجـه بـه ایـن           اتفاق می
در تهران به اجرا  1388رل این محدوده ضروري بوده و از سال ها و خطاها، مکانیزه کردن کنت دشواري

نشـان   1390) محدوده طرح ترافیک و طرح زوج و فرد تهـران در سـال   1]. در شکل (1درآمده است [
  .]2[داده شده است

  
  ]2[ .1390محدوده طرح ترافیک و طرح زوج و فرد تهران در سال  ).1شکل (
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افـزار   در نـرم  1390روزرسـانی شـده سـال     فیک از مدل تقاضاي بـه به منظور ارزیابی محدوده طرح ترا
EMME/2          استفاده شده است. به این منظور دو سـناریو بـه شـرح زیـر تعریـف شـده و نتـایج اجـراي

  اي تعریف شده بررسی شده است.ه ها در گزینه سناریوها و تغییر شاخص
  محدوده زوج و فرد (وضعیت موجود). : شبکه شهر تهران با وجود محدوده طرح ترافیک و با1سناریو 
  : شبکه شهر تهران بدون وجود محدوده طرح ترافیک و بدون محدوده زوج و فرد.2سناریو 

دهد شبکه شهر تهران با محدوده طرح ترافیک و با طـرح   در گزینه اول که وضعیت موجود را نشان می
باشـد.   کیلـومتر بـر سـاعت مـی     5/26زوج و فرد اجرا گردید. در این وضعیت سرعت متوسط در شبکه 

شود که براي  شرایط حرکت وسیله نقلیه نیز با شاخص نسبت زمان سفر به زمان سفر آزاد سنجیده می
درصـد   6/28و  8/45، 6/25ترتیـب   شرایط آزاد و روان، مناسـب و کنـد و بحرانـی در ایـن گزینـه بـه      

درصد، حدود ظرفیت  8/66ر ظرفیت هاي زی باشد. نسبت حجم به ظرفیت در این گزینه براي حالت می
  درصد است. 8/9و بیش از ظرفیت  5/23

دهـد   در گزینه دوم که شرایط شبکه بدون محدوده طرح ترافیک و بدون طرح زوج و فرد، را نشان مـی 
یابد. ارزیابی شرایط حرکت وسیله نقلیه بـا   کیلومتر بر ساعت تحقق می 1/25سرعت متوسط در شبکه 
شود. مقدار این شاخص براي شـرایط آزاد و روان،   ر به زمان سفر آزاد انجام میشاخص نسبت زمان سف

باشد. نسـبت حجـم بـه     درصد می 2/30و  4/45، 4/24ترتیب  مناسب و کند و بحرانی در این گزینه به
درصـد و بـیش از    1/23درصد، حـدود ظرفیـت    66هاي زیر ظرفیت  ظرفیت در این گزینه براي حالت

  گردد. تعیین می درصد 8/10ظرفیت 
در حالتی که محدوده طرح اعمال نشود (سناریوي دوم) مردم به سمت اسـتفاده از وسـیله نقلیـه روي    

. یابـد می آورده و میزان مسافر جابجا شده و مسافت طی شده در سیستم حمل و نقل همگانی کاهش 
بر داراي شـرایط کنـد و   افزوده شـدن بـر معـا   باشد. می کاهش مصرف گازوییل نیز تاییدي بر این نکته

، تاکیدي بر عملکـرد قابـل   آیدبوجود میبحرانی که در حالت برداشتن محدودیت منطقه طرح ترافیک 
درصـدي   3/5شهر تهران است. یکی دیگر از موارد قابل توجـه، کـاهش    قبول اعمال این روش در کالن

توان گفت  ه عبارت دیگر میباشد. ب سرعت متوسط حرکت وسایل نقلیه در حالت اجراي گزینه دوم می
کیلـومتر بـر    4/1با اعمال سیاست محدودیت تردد در منطقه مرکزي شـهر، سـرعت متوسـط حرکـت     

  ساعت بهبود یافته است.
  

  طرح تردد نوبتی وسایل نقلیه در شهر تهران -4

اجراي  شود. در بندي می در این اقدام، تردد وسایل نقلیه بر اساس آخرین رقم شماره پالك آنها سهمیه
این روش، یک محدوده، که در اکثر اوقات، مناطق مرکزي و تجاري شهر بـوده و از لحـاظ فیزیکـی پـر     
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اي مدون، ورود وسـایل نقلیـه    باشد، به عنوان محدوده طرح مشخص شده و بر اساس برنامه ازدحام می
ام مـدیریتی در  گردد. ایـن نـوع اقـد    بندي می در روزهاي مشخص هفته یا ماه به ناحیه مربوطه سهمیه

  کشورهاي مختلف آمریکاي التین، اروپا و آسیا اجرا شده است.
بندي تردد وسایل نقلیه، از لحاظ مدت زمان اعتبار براي اجرا بـه   الگوي تنظیم شده براي سهمیه اصوالً

بنـدي تـردد    سهمیه ،شود. در الگوي ثابت دو دسته ثابت و متغیر در طول مدت اجراي طرح تقسیم می
نقلیه در روزهاي هفته بر اساس رقم آخر شماره پالك، یـک برنامـه ثابـت اجرایـی بـراي تـردد        وسایل

شود. رانندگان وسایل نقلیه با توجه بـه   وسایل نقلیه در تمامی روزهاي هفته در محدوده طرح ارایه می
وسایل نقلیه باشند. در این روش  این الگو، در برخی از روزهاي هفته مجاز به ورود به محدوده طرح می

طور مثال ممکن است  بندي تردد نخواهند داشت. زیرا به بینی نسبت به چگونگی سهمیه گونه پیش هیچ
هاي فرد و یا ترکیبی از این  هاي زوج، فقط شماره در الگوي ارایه شده، در یک روز مشخص فقط شماره

هـاي معلـوم در    ل نقلیه با شـماره توانند نسبت به خرید وسای هاي متمکن نمی دو ارایه شود. لذا خانواده
توانند بـا خریـد یـک وسـیله      ها می که در روش زوج و فرد، خانواده روزهاي خاص اقدام نمایند. حال آن

]. در 3نقلیه با شماره زوج و یک وسیله نقلیه با شماره فرد نیاز خود را در کل ایام هفته مرتفع سـازند [ 
ه در روزهاي هفته بر اساس رقم آخـر شـماره پـالك بـراي     بندي تردد وسایل نقلی الگوي متغیر سهمیه

ماه)، یک الگوي معـین در تمـامی روزهـاي هفتـه بـراي تـردد        6تر ( هاي کوتاه مدت یک سال و یا بازه
کند. مطـابق ایـن    شود و سپس براي بازه زمانی بعدي الگوي محدودیت تغییر می وسایل نقلیه ارایه می

مدت تعیین شده جهت اجراي الگوي طرح، مجاز به تـردد در محـدوده   روش، کاربران و رانندگان براي 
  باشند. طرح می

، 1در روش محدودیت تردد وسایل نقلیه بر اساس زوج یا فرد بودن رقم آخـر پـالك در روزهـاي هفتـه    
در روزهاي زوج هفته و  8و  6، 4، 2اي که آخرین شماره پالك آنها زوج است؛ یعنی ارقام  وسایل نقلیه

در روزهاي فرد هفته  9و  7، 5، 3، 1اي که آخرین شماره پالك آنها فرد است، یعنی ارقام  نقلیه وسایل
اجازه ورود به محدوده طرح را دارند. اصوال در این اقدام مدیریتی، یـک روز در هفتـه، تـردد در داخـل     

  شود. گونه کنترلی انجام نمی محدوده طرح آزاد بوده و براي ورود به محدوده هیچ
باشـد. اگرچـه ورود بخشـی از خودروهـاي      کی از فواید طرح زوج و فرد کـاهش مصـرف سـوخت مـی    ی

شـود امـا خـود عـاملی      شخصی به محدوده طرح ترافیک زوج و فرد باعث کاهش تردد در این معابر می
براي افزایش سوخت خواهد شد، چراکه باعث محدود کردن انتخاب مسیر شهروندان شده و افراد براي 

تري خواهند شد. این محدودیت عالوه بر انتقال  به نقطه مقصد مجبور به انتخاب مسیر طوالنیرسیدن 

                                                   
١-Licence Plate Rationing-Based on odd-even of last Digit of vehicles Plate  
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هاي هوا در این مناطق، موجـب   هاي ترافیکی به میادین خارج از محدوده ترافیک و افزایش آالینده گره
  .]4[ افزایش مصرف سوخت نیز خواهد شد

د بر اساس زوج یا فـرد بـودن رقـم آخـر پـالك      در این بخش به منظور اثرسنجی اعمال محدودیت ترد
  شوند. وسایل نقلیه در تهران، دو گزینه به صورت زیر تعریف شده و با هم مقایسه می

  گزینه ادامه وضع موجود (اعمال محدوده طرح زوج و فرد) -الف
  گزینه عدم اعمال طرح زوج و فرد -ب

بدون طرح زوج و فرد تعریف شده و نتـایج  در گزینه دوم شبکه وضع موجود با محدوده طرح ترافیک و 
، ارزیابی گردید. در این وضعیت سرعت متوسط EMME2افزار نگر در نرمتخصیص براساس مدل کالن

باشد. شرایط حرکت وسیله نقلیه نیز با شاخص نسبت زمان سفر  کیلومتر بر ساعت می 7/24در شبکه 
درصـد   32و  2/44، 8/23ترتیب  و کند و بحرانی بهبه زمان سفر آزاد براي شرایط آزاد و روان، مناسب 

درصـد، حـدود ظرفیـت     64هاي زیـر ظرفیـت    است. نسبت حجم به ظرفیت در این گزینه براي حالت
 گردد. درصد تعیین می 7/11و بیش از ظرفیت  2/24

کیلومتر بر ساعت در سرعت متوسط حرکت در شبکه شهر  5/1اجراي طرح زوج و فرد موجب افزایش 
درصد بر معابر بـا ترافیـک آزاد و روان افـزوده و در     7گردد. همچنین اجراي این طرح حدود  ان میتهر

درصد از ترافیک کند و بحرانی کاسته است. همچنین در زمینـه سیسـتم حمـل و     12مقابل در حدود 
و نقل همگانی، وجود طرح ممنوعیت تردد وسایل زوج و فرد موجب ترغیب مردم به اسـتفاده از حمـل   

  نقل همگانی شده است.
  

  گذاري تراکم قیمت-5

آورد، امـا منجـر بـه     جـویی در زمـان را بـه ارمغـان مـی      حمل و نقل اگرچه شکوفایی اقتصادي و صرفه
گـردد. رشـد سـریع ایـن      مشکالت اجتماعی نظیر تراکم ترافیکی، آلودگی هـوا، تصـادفات، ... نیـز مـی    

هایی براي مقابله با آنها بپردازند. از جمله ایـن   حل راهمشکالت موجب شده است تا کارشناسان به ارایه 
. بـا تغییـر قیمـت    ]5[گذاري تسهیالت حمل و نقل است  هاي مدیریتی در زمینه قیمت حل ها راه روش

کند. به عنـوان مثـال، اخـذ     کنندگان سیستم تغییر می استفاده از تسهیالت حمل و نقل، رفتار استفاده
تفاده وسایل سواري شخصی از محدوده مرکـزي شـهر بـه منظـور کـاهش      عوارض متناسب با میزان اس

اي و یـا تغییـر    آلودگی هوا، موجب تغییر مقصد سفر گروهی از مسافران از مرکز شهر به نقـاط حاشـیه  
  شود. هاي خارج از دوره اوج ترافیک می شیوه سفر (از شخصی به همگانی) و یا انتقال سفر به ساعت

گیري سفرها تاثیر گذاشت. داشتن  توان در دو زمینه بر تصمیم فناوري اطالعات میامروزه با استفاده از 
سفرها تاثیر گذاشته و هر دوي » زمان«و هم » مسیر«تواند هم بر انتخاب  اطالعات دقیق و مناسب می

آنها را بهبود بخشد. چنانچه مـردم از وضـعیت تـراکم در معـابر شـهري اطـالع دقیـق داشـته باشـند،          
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ند با استفاده از مسیرهاي جایگزین (حتی در مورد سفرهاي کاري) به موقـع بـه مقصـد برسـند     توان می
]6[.  

انـد. نتـایج    مطالعات بسیاري به بررسی حساسیت سفر وسیله نقلیه نسبت بـه عـوارض جـاده پرداختـه    
 براي -4/0تا  -1/0گزارش شده، حساسیت  1برخی مطالعات طبق آنچه در سایت حمل و نقل ویکتوریا

درصـد کـاربرد وسـیله نقلیـه را کـاهش       4تـا   1درصد افزایش در نرخ عوارض  10هاي شهري ( بزرگراه
تواند بسته به نوع عوارض، نوع مسافر و سـایر فاکتورهـا تغییـر     اند. این درصد می دهد) را نشان داده می

  ].7کند [
عوارض متمایل اسـت،  دهد که سفر کردن با خودرو به سمت حساسیت کامل به  تجارب اخیر نشان می

  ].7شود [ بینی می هاي اعمال عوارض راه پیش درنتیجه منافع مالی کمتري در بسیاري از پروژه
هـاي سـفر و    ، حجـم وسیله نقلیه تجـاوز کنـد   -دالر در هر کیلومتر 10نشان داد اگر عوارض از  2مکنی

گري از سفرهاي حومه شـهري بـا مسـافت     . یک پرسشکند طور معناداري کاهش پیدا می طول سفر به
ترین راهکارهـاي مـوثر بـراي کـاهش سـفرهاي بـا خـودرو         هاي مالی مهم طوالنی نشان داد که محرك

درصـد   25دالر، سـفرهاي حومـه شـهري را     3شود عـوارض   بینی می که پیش طوري شخصی هستند. به
درصـد   7/5توانـد بـیش از    مـی  گذاري تـراکم  کاهش دهد. مطالعه دیگري برآورد نموده است که قیمت

VMT3  7درصد سفرهاي وسیله نقلیه را در یک منطقه کاهش دهد [ 2/4و بیش از.[  
گذاري شـبکه شـامل گـرفتن عـوارض بـر پایـه عبـور از         چهار روش قیمت4 2000می و مایلن در سال 

بـر پایـه    کمربند، عوارض بر پایه مسافت طی شده، عوارض بر پایه زمان صرف شده در سـفر و عـوارض  
پـذیر بـراي شـهر کمبـریج آزمـایش و       زمان صرف شده در تراکم را با در نظر گرفتن تقاضـاي انعطـاف  

درصـد سـفرها بـا وسـیله نقلیـه در ایـن        10) عوارض تخمینی براي کـاهش  1مقایسه کردند. جدول (
منافع را فـراهم  گذاري بر مبناي زمان باالترین  دهد. این مطالعه نشان داد که قیمت مطالعه را نشان می

 آورد. می
  ].7درصدي سفرها [ 10عوارض مورد نیاز براي کاهش  ).1جدول (

  درصد سفرها 10عوارض مورد نیاز براي کاهش   گذاري جاده نوع قیمت

  45  کنترل محدوده ( سنت در هر عبور)
  20  مسافت (سنت در هر کیلومتر)

  11  زمان (سنت در هر دقیقه)
  200  تاخیر)تراکم (سنت در هر دقیقه 

                                                   
١- Victoria Transportation Policy Institue 
٢- Mekny  
3 Vehicle miles of travel 
٤- May and Milne  
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 2006در سـال   1گذاري جاده بستگی بـه سـاختار قیمـت دارد. یـوبلس و ورهـاف      اثرات و منافع قیمت
دهـد.   درصـد کـاهش مـی    15تا  6گذاري جاده در هلند سفرهاي سواري را  بینی کردند که قیمت پیش

ر زمان و شـیوه  گذارد و موجب ترکیب انتقال د عوارض دوره اوج بر سفرهاي روزانه حومه شهري اثر می
  شود. سفر و روش کارکردن در خانه می

گذاري تراکم بر روي اثرات حمل و نقل در چهـار منطقـه اصـلی در منطقـه      اثر قیمت 2هاروي و دهین
  دهد. نشان می 2010) نتایج مطالعه آنها را براي سال 2کالیفرنیا را مدل کردند. جدول ( شهري

  
  ].7هاي حمل و نقل [ وي شاخصگذاري تراکم بر ر اثر قیمت ).2جدول (

  توضیحات گذاري راه قیمت  تراکم گذاري قیمت  اثر سفر

اثرات روي کل سفر بستگی به ساختار   1  2  کاهش کل ترافیک
  ها دارد گذاري و کیفیت گزینه قیمت

هاي ثابت موجب تعدیل کاهش اوج  هزینه  2  3  کاهش ترافیک ساعت اوج
  شود می

اي براي انتقال به  هاي ثابت هیچ انگیزه هزینه  0  3  اوج هاي غیر انتقال اوج به دوره
  آورد وجود نمی

کند کاربرد  گذاري تراکم حمایت می قیمت  2  3  انتقال سفر با خودرو به سایر سفرها
هاي دیگر سفر اما عوارض جاده این کار  گزینه
  کند را نمی

تواند توسعه شهري  یظرفیت اضافی بزرگراه م  -1  0  بهبود دسترسی، کاهش نیاز براي سفر
  کم تراکم را تشویق نماید

  کند پیمایی را تشویق می هم  2  3  پیمایی افزایش هم
  کند کاربرد حمل و نقل همگانی را تشویق می  2  3  افزایش حمل و نقل همگانی

سواري حمل و نقل همگانی را  دوچرخه  1  2  سواري افزایش دوچرخه
  کند تشویق می

روي حمل و نقل همگانی را تشویق  دهپیا  1  2  روي افزایش پیاده
  کند می

  ------------  1  2  افزایش دورکاري
  اثرات کمی ممکن است داشته باشد  1  1  کاهش ترافیک بار
  دهد.حالت بدون اثر را نشان می 0براي خیلی مضر صورت گرفته است.  -3براي خیلی سودمند تا  3سنجش از 

 

                                                   
١-Ubbels and Verhoef  
٢-Deahin , Harvey  
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گـذاري از ثابـت بـه متغیـر تغییـر داده شـد        عـوارض قیمـت  در نیویورك و نیوجرسی  2001در فوریه 
هـاي   هاي غیر اوج). عوارض دریافتی قبل و بعد از طرح براي سه دسـته سـواري   (عوارض کمتر در دوره

  ) نشان داده شده است.3ها در جدول ( شخصی، خودروهاي سواري و کامیون
  

  ].7[ گذاري از ثابت به متغیر تاثیر تغییر عوارض قیمت ).3(جدول 
  پرداخت الکترونیکی  پرداخت پول نقد  

  ساعت اوج
  پرداخت الکترونیکی
  ساعت غیر اوج

  پرداخت الکترونیکی
  شب نیمه

  ----  دالر 4  دالر 5  دالر 6  سواري
  ----  دالر 1  دالر 1  ---- پیمایی وسایل هم
  دالر 5/3  دالر 5  دالر 6  دالر 6 کامیون

  
درصد)، بـا ایـن    20تا  15(یک دالر براي هر سفر، کاهش  اگرچه قیمت ساعت غیر اوج نسبتا کم است

(کمتر از دو ماه بعـد از اجـراي    2001حال اثرات معناداري را نشان داده است. مقایسه یک روز در می 
درصد رانندگان کمتـر   7دهد که  ، نشان می2000گذاري متغیر) با همان روز در می سال  برنامه قیمت

درصد کمتر از تقاطع در طول ساعات اوج عصر، سفر کردند. این  4ها و  پل در ساعت اوج از کریدورها و
وسیله نقلیه کمتر در طـول   2500وسیله نقلیه کمتر در ساعات متراکم صبح و  5150ها تقریبا  کاهش

  ازدحام عصرگاهی ایجاد کرده است.
 7هـا نیـز    کـامیون عصر ایجاد گردیـد.   3صبح تا  9سفر بیشتر در طول دوره غیر اوج  3350همچنین 

) بیشتر در طول 270درصد ( 4که  ) کمتر از تقاطع در طول اوج صبح عبور کردند درحالی450درصد (
  شب حرکت کردند. نیمه

شـود. بـه    گذاري از روش تعریف شاخص قیمت بر مبناي زمان اسـتفاده مـی   در این مطالعه براي قیمت
توان پرداخت عوارض توسط راننده وسیله نقلیه شود میزان تمایل یا  این منظور شاخصی که تعریف می

هـاي موجـود    شخصی نسبت به حقوق دریافتی و به عبارتی ارزش زمانی آن فرد است. از آنجا که مـدل 
بینی تقاضا به قیمت حساس نیستند، بنابراین براي درنظرگـرفتن تـاثیر    اي پیش در فرایند چهار مرحله

شـود. در ایـن بخـش از مطالعـه الزم      بع زمان سفر اعمال میگذاري، تغییرات الزم در توا سیاست قیمت
نگـر بـرآورد    است که مقدار زمان معادل قیمت عوارض که باید وارد توابـع زمـان سـفر در مـدل کـالن     

تقاضاي سفر شهر تهران شود، مشخص گردد. بدین منظور ابتدا چند مطالعه انجام شده در این زمینـه  
اي اسـت کـه    گذاري براي تسـهیالت حمـل و نقـل اقـدام پیچیـده      . مبحث قیمت]9و  8[شود مرور می

تاکنون مطالعات متعددي در این زمینه انجام شـده اسـت. در ایـن قسـمت از گـزارش، تعیـین قیمـت        
اي و  هاي مختلفی براي تعیین قیمت عوارض جاده باشد. روش اي بیشتر مورد توجه می عوارض محدوده
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استفاده از "ریزي حمل و نقل وجود دارد. از جمله در مطالعه  نامهگذاري در فرایند بر روش اعمال قیمت
به انجـام   1383که در سال  "گذاري محدوده مرکزي شهر تهران مدل انتخاب وسیله در سیاست قیمت

کنندگان مایل به پرداخت هستند، استفاده شـده   گري براي تعیین قیمتی که استفاده رسیده، از پرسش
هاي تفکیک وسیله تاثیر داده شده اسـت. در   گري در ساختار لوجیت در مدل ]. نتایج پرسش10است [

، بـراي  "ارزیابی عوامل موثر در تعیین عوارض تردد در محـدوده طـرح ترافیـک   "مطالعه دیگري به نام 
هـاي بیرونـی حرکـت یـک      تعیین قیمت واقعی جهت ورود به محدوده طـرح از روش محاسـبه هزینـه   

]. در مطالعه مذکور با بررسی هزینه سوخت، پارکینگ و پارکبان، هزینه 11خودرو استفاده شده است [
  ازدحام و آلودگی هوا، مبلغی براي قیمت عوارض تعیین نموده است.

مساله یافتن عوارض بهینه براي یک کمربند مشخص "از سوي دیگر مطالعات بسیاري از جمله مطالعه 
کننـدگان و تعـادل جریـان     افع عمـومی اسـتفاده  از روش بیشـینه کـردن منـ    "گذاري شلوغی در قیمت
  ].12پذیر استفاده شده است [ کننده با تقاضاي انعطاف استفاده

است کـه   1999موارد بسیاري از این دست قابل اشاره هستند که از جمله آنها مطالعات یانگ در سال 
غ در شـرایط تعـادل   هاي شـلو  اي روي شبکه گذاري هزینه حاشیه به بررسی مساله برقراري اصل قیمت

  ].12کننده پرداخته است [ استفاده
که حجم وسایل نقلیه عبوري از این معبر بهینه   طوري در این مطالعه براي تعیین قیمت بهینه معابر، به

شود. منظور از حجم وسایل نقلیه بهینه، تردد حجمی از وسایل نقلیه از  باشد از دو شاخص استفاده می
وسایل نقلیه نسبت به زمان سفر آزاد آن بیشتر از دو برابر نباشد. در واقـع در   معبر است که زمان سفر

این حالت جریان ترافیک، جریان مناسبی است و با وضـعیت کنـد و بحرانـی فاصـله دارد و در ضـمن      
  کنندگان از شبکه بیشترین تعداد است. تعداد استفاده

ضـرب   هزینه تعادل شبکه معابر که از حاصلشاخص اول براي تعیین قیمت معابر، شاخصی است با نام 
طور که بیان شـد ایـن شـاخص بایـد تـا جـایی        آید. همان دست می زمان سفر در حجم وسایل نقلیه به

افزایش پیدا کند که بیشترین تعداد وسیله نقلیه از شبکه معابر عبور کند، اما شـرایط شـبکه از لحـاظ    
توان گفت در نقطه تعادل هزینـه شـبکه، منـافع تعـداد      زمان سفر به شرایط بحرانی نرسد. در واقع می

توانند در شبکه معابر با وسایل نقلیه شخصی  شود. این افراد می بیشتري از استفاده کنندگان تامین می
خود تردد کنند در حالیکه وضعیت تردد وسـایل نقلیـه در شـبکه، شـرایط عـادي و روان اسـت. پـس        

باشـند.   منافع بیشترین استفاده کننده شبکه دو روي یک سکه میتوان گفت هزینه تعادل شبکه با  می
) t/t0درنتیجه دومین شاخص به کار برده شده در اینجا، نسبت زمان سفر در شبکه به زمان سفر آزاد (

  است.
هاي مختلف، ضمن بررسی شاخص هزینه تعادل شبکه،  براي تعیین قیمت بهینه معابر، با اعمال قیمت

کـه وضـعیت شـبکه معـابر را از      t/t0دهنده حجم عبوري وسایل نقلیه است، شاخص  که به نوعی نشان
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شود و نقطه بهینه از لحـاظ قیمـت در مقایسـه بـا سـایر       دهد نیز بررسی می لحاظ زمان سفر نشان می
  گردد. ها انتخاب می گزینه

بـه عبـارتی    گذاري معابر درون کمربند داخلـی شـهر تهـران (یـا     صورت قیمت سناریوي مورد بررسی به
شود. این گزینه به دلیل امکان مقایسه بـا راهکارهـاي ارایـه     معابر محدوده طرح زوج و فرد) تعریف می

شده در بند قبل مربوط به تردد زوج و فرد خودروها در محدوده کمربند داخلـی شـهر تهـران انتخـاب     
  شده است.

ي معابر درون محـدوده زوج و فـرد بـا    گذار الزم به ذکر است که به منظور مقایسه اجراي راهکار قیمت
شـود و مقـادیر    روش محدودیت تردد بر اساس شـماره پـالك، دو گزینـه بـه صـورت زیـر تعریـف مـی        

  EMME2نگـر  در برنامه کـالن  1390هاي ترافیکی و زیست محیطی آنها زیر بار تقاضاي سال  شاخص
  گردد. با هم مقایسه می

  حدوده طرح ترافیک و بدون محدودیت تردد زوج و فرد.گزینه اول، وضع موجود شبکه تهران با م
گذاري معابر درون محدوده تـردد زوج   گزینه دوم، شبکه شهر تهران با محدوده طرح ترافیک و با قیمت

  فعلی. و فرد
هاي ترافیکی و  گذاري بر روي معابر محدوده زوج و فرد موجب بهبود قابل مالحظه شاخص انجام قیمت
 2درصد (نزدیک بـه   7که سرعت متوسط بیش از  اي گونه به شود،میمحیطی  زیستهاي  کاهش آالینده

در ایـن  . از سـوي دیگـر   داردافزایش نسبت به حالتی که اخذ عوارض صورت نگیرد، کیلومتر بر ساعت) 
  .شودمیدرصد از شبکه معابر با جریان کند و بحرانی کاسته  10بیش از  گزینه
درصـد کـاهش    10کاهش استفاده از وسـایل نقلیـه شخصـی بـا      محیطی در جهت  هاي زیست شاخص

در حـدود   COگذاري میزان تولید آالینـده   . همچنین با اجراي راهکار قیمتاستمصرف بنزین همراه 
  .شوندمیدرصد کمتر تولید  3بیش از  NOXدرصد آالینده  10در حدود  HCدرصد و آالینده  12

  
  بندي جمع-6

رح محدوده ممنوعه ترافیک، اعمال محدودیت تردد وسایل نقلیه بـر اسـاس   در این مقاله سه راهکار ط
گذاري تراکم در راستاي مدیریت تقاضاي سفر در تهران اثرسنجی و مورد بررسـی   شماره پالك و قیمت

هـاي مختلـف    قرار گرفت. در بررسی طرح محدوده ممنوعه ترافیک در شهر تهران پس از معرفـی روش 
ریت تقاضا، وضعیت موجود شهر تهران با و بدون وجـود محـدوده طـرح ترافیـک     مدی اعمال این راهکار

گـذاري   مقایسه راهکار اعمال محدودیت تردد وسایل نقلیه بر اساس شماره پالك و قیمـت  تعریف شد.
گیـري  تـوان از ایـن مقالـه نتیجـه    تراکم نیز با تعریف سناریوهایی به انجام رسید. موارد کلی زیر را می

 نمود.
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درصـد از کـل    8روزرسانی شده نشان داد که در مجموع وجود محـدوده طـرح    تایج اجراي مدل بهن-1
 4/1کاهـد و سـرعت متوسـط را     مـی  هـاي ترافیکـی  نسبت به گزینه عدم اجراي محـدودیت  زمان سفر

 دهد. کیلومتر بر ساعت افزایش می
ه نقلیـه شخصـی روي آورده   در حالتی که محدوده طرح اعمال نشود مردم به سمت استفاده از وسیل-2

. کـاهش  یابدمیو میزان مسافر جابجا شده و مسافت طی شده در سیستم حمل و نقل همگانی کاهش 
  است.   نیز تاییدي بر این نکتهدر حالت عدم اعمال محدوده ممنوعه طرح مصرف گازوییل 

افـزوده  افیک اسـت،  معابر داراي شرایط کند و بحرانی در حالت برداشتن محدودیت منطقه طرح تر -3
  شهر تهران است.  تاکیدي بر عملکرد قابل قبول اعمال این روش در کالنشود که می
گذاري معابر و طرح اعمال محدودیت تـردد زوج و فـرد اثـرات ترافیکـی و      نتایج نشان داد که قیمت-4

مثال درصد معابر گذاري اندکی بهتر است. به عنوان  آورد. اما قیمت محیطی مشابهی را فراهم می زیست
 6/25و بـا سـناریوي زوج و فـرد     7/25گـذاري   با شرایط جریان ترافیک آزاد و روان با سناریوي قیمت

  باشد. سایر نتایج نیز بسیار به هم نزدیک است. می
این مقاله نشان داد که اعمال طرح محدوده ممنوعیت تردد به همراه تردد نـوبتی وسـایل نقلیـه در    -5

هاي ترافیکـی و  اند، تاثیر قابل توجهی در بهبود شاخصبه اجرا گذاشته شده 1390ل معابري که تا سا
گذاري در همـان معـابر تغییـر قابـل     متگزین نمودن طرح تردد نوبتی با قیمحیطی داشته و جایزیست
  کند.محیطی ایجاد نمیهاي ترافیکی و زیستاي در بهبود شاخصمالحظه
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