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 چکیده

هاي عملکردي سیستم  بهبود شاخص برايهایی  نقل شهري ارایه سیاست و  ریزي حمل هدف از برنامه

و در عین حال کاهش اثرات نقل از جمله زمان سفر، مسافت طی شده، متوسط سرعت سفر  و  حمل

بکه از گذاري ش هاي قیمت سیاست. است بنزیننشر منواکسیدکربن و مصرف  محیطی از جمله   زیست

نقل استفاده  و  برداري بهتر از ظرفیت سیستم حمل هایی هستند که به منظور بهره جمله سیاست

شود که الگوي  تنظیم می طوريکنندگان توسط اخذ عوارض  ستفادهها، رفتار ا در این سیاست. شوند می

رت، متوسط سرعت در اینصو. برودکننده تا حد امکان به سمت تعادل سیستم  جریان از تعادل استفاده

. نقل است و  نظر اهداف مطالعات حمل  تر از نقطه در شبکه افزایش خواهد یافت که وضعیتی مطلوب

د؟ نیاب می بهبودشبکه نیز  محیطی  هاي زیست شاخصآیا که  ولی در مقابل این سوال مطرح است

هاي  لمدمقاله از در این  .نقل تهران استو هدف این مقاله پاسخ به سوال فوق براي سیستم حمل

هاي عملکردي و  شاخصجهت تخمین اي شهر تهران  مرحلهریزي چهار ساخته شده در فرآیند برنامه

. شود گذاري شبکه استفاده می بهترین قیمت-در دو حالت قبل و پس از اعمال اولینمحیطی   زیست

. شوند سازي و اجرا می پیاده EMMEافزار  ها در سیستم ایجاد سناریوي شهر تهران توسط نرم این مدل

نشر منواکسیدکربن و مصرف موجب افزایش تواند  گذاري شبکه می دهند که قیمت نتایج نشان می

  .شود سوخت
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مقدمه -1  

هاي عملکردي  شاخصونقل شهري ارایه سیاست یا سیاستهایی جهت بهبود  لریزي حم هدف از برنامه

، مسافت طی شده، کل زمان سفرها کل  از جمله این شاخص. ونقل است سیستم حملمحیطی  و زیست

در شبکه نقلیه  توسط وسایلو کل نشر منواکسیدکربن  بنزینمصرف متوسط سرعت سفر، کل 

هاي  با یکدیگر، تعیین سیاست آنهابرخی از عدم سازگاري نیز  و ها به دلیل تعدد شاخص. باشند می

  .شود هدفه انجام میریزي چند هاي برنامه با استفاده از روشاغلب برتر 

در  .اي است مرحلهچهارسازي  ویکرد مدلریک شهر تهران بر مبناي ونقل  ریزي حمل برنامهمطالعات 

هاي  و پس از آنها شاخص شبکه در درجه اول جایی و سرعت درهاي میزان جاب این مطالعات، شاخص

اگرچه افزایش امکان جابجایی و نیز سرعت . محیطی در درجه دوم اهمیت قرار دارند زیست

هاي جانی و بیماري ناشی از  شود، اما هزینه نقلیه در شهرها موجب رضایت آنی مسافران می وسایل

ا افزایش میزان جابجایی و گاهی افزایش زیر. محیطی برگشت ناپذیرند هاي زیست افزایش آالینده

با توجه به این تضاد به نظر . تواند منجر به افزایش مصرف سوخت و نیز نشر آالینده شود سرعت، می

هاي  نقلی در دو حالت توجه و عدم توجه به شاخصو هاي حمل رسد که ارزیابی سیاست می

 - اولین گذاري ها، سیاست قیمت یاستاز جمله این س. محیطی منجر به نتایج متفاوت خواهد زیست

. گردد نقلیه در شبکه اعمال می شبکه است که اغلب با هدف افزایش متوسط سرعت وسایل در بهترین

تهران هدف اصلی این  محیطی هاي عملکردي و زیست شاخصبررسی تجربی تاثیر این سیاست بر 

 .باشد مقاله می

به تعریف مساله مورد توجه در این مقاله و اهداف  2خش در ب. شود ادامه مقاله به شرح زیر ارایه می

 4در بخش . شوند مطالعات پیشین در زمینه تحقیق مروري می 3در بخش . شود تحقیق پرداخته می

هاي عملکردي  به نحوه محاسبه شاخص 5بخش . شود تشریح می بهترین -اولین گذاري قیمتول اص

گذاري شبکه  ربن در دو حالت بدون و با قیمتشبکه تهران از جمله سرعت و نشر منواکسیدک

هاي عملکردي شبکه معابر تهران با استفاده از روش ارایه شده در بخش  شاخص 6در بخش . پردازد می

نیز به  7بخش  شوندو در مقایسه با هم ارایه میگذاري محاسبه شده و  در دو حالت بدون و با قیمت 5

  .گیري مطالعه اختصاص دارد نتیجه

  

تعریف مسأله و اهداف تحقیق - 2  

. گیرند هاي مدیریتی قرار می هاي ساخت و سیاست سیاستکلی نقلی در دو گروه و هاي حمل سیاست
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ها، انواع  ها و خیابان نقلی از جمله انواع راهو اخت شامل ساخت انواع تسهیالت حملهاي س سیاست

هاي  بهبود شاخصها  ستهدف این سیا. و تقاطعات غیرهمسطح است هاي قطار شهري سیستم

ها  اجراي این سیاستبودجه الزم براي . باشد عملکردي سیستم از طریق افزایش ظرفیت سیستم می

تصویب ی براي یها که بسیاري اوقات محدودیتشود  ها پرداخت  د توسط دولت یا شهرداريایب معموالً

  . سال است 10تا  3بین  طرحابعاد  بسته به معموالً ها سیاستز طرفی زمان اجراي این ا. ن وجود داردآ

این نوع . روند ونقل به کار می هاي حمل هاي مدیریتی به منظور حل مسایل فعلی سیستم سیاست

هاي مدیریت تقاضا  سیاست. گیرند عرضه قرار میتقاضا و مدیریت  ها در دو گروه کلی مدیریت سیاست

نوع  نایعی در کاهش تقاضاي سفر با سنقلیه شخصی  هایی براي وسایل با اعمال محدودیتاغلب 

 هاي توان به سیاست از آن جمله می. دارندو در نواحی شلوغ شهري در ساعات اوج ترافیک نقلیه  وسایل

 در نواحی مرکزي پارك محدودیتاعمال محدوده طرح ترافیک، اعمال محدوده طرح زوج یا فرد، 

و تخصیص بخشی از مقاطع  ها ر بزرگراهسرنشینی د یر ساعات شروع مشاغل، محدودیت تکتغی، شهر

   .اشاره کردعرضی به مسیرهاي ویژه اتوبوس 

. ونقل است برداري بهتر از ظرفیت فعلی سیستم حمل  بهره ،مدیریت عرضه يها سیاستاز هدف 

در این سیاستها رفتار . شوندسیاستهاي قیمت گذاري از جمله سیاستهاي مدیریت عرضه محسوب می

توزیع جریان شود که  اي تنظیم می به گونهن توسط اخذ عوارض استفاده از معابر کنندگااستفاده

انتقال داده تا حد امکان به سمت تعادل سیستم کننده  یه در شبکه به جاي تعادل استفادهنقل وسایل

در این نوع تعادل به طور منطقی . استکننده همان تعادل پایدار جریان در شبکه  دهتعادل استفا. شود

هاي شبکه از  بر اساس هزینه متوسط کمان) کننده یا استفاده(نقلیه  شود که هر وسیله رض میف

وزیع جریان غیر از تعادل هر ت. کند مقصد خود حرکت می -ءترین مسیر بین زوج مبدا کوتاه

  .شود تعادل ناپایدار محسوب مییک  ، از جمله تعادل سیستم،کننده استفاده

بدون از . محیطی است اثرات زیستگذاري با در نظرگیري  قیمت  ابی سیاستتاکید این مقاله بر ارزی

شوند  اي تعیین می کنیم که میزان عوارض براي معابر شبکه به گونه دست دادن کلیت مسئله فرض می

 - اولینبه این میزان عوارض در اصطالح . که جریان تعادل سیستم در شرایط تقاضاي ثابت برقرار گردد

یابد که وضعیتی  شبکه کاهش میسرعت در  در این حالت قاعدتاً. گردد گذاري اطالق می بهترین قیمت

 :شود ولی سوال اساسی زیر مطرح می. نقل استو ر از نقطه نظر اهداف مطالعات حملت مطلوب

میزان نقلیه،  نقلیه، متوسط سرعت وسایل کل مسافت طی شده وسایل بهترین، -اولین گذاري در قیمت

  کنند؟ چگونه تغییر میکربن و مصرف سوخت سیدنشر منواک

این است که در تعادل سیستم، طول سفرها مقداري افزایش  ونقل معموالً نظر عمومی متخصصان حمل
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این در . شود خواهد یافت، ولی با کاهش قابل مالحظه کل زمان سفر، سرعت متوسط شبکه زیاد می

ها و نیز  تواند نشر آالینده می -از افزایش سرعتاي  در محدوده -افزایش طول سفرها حالی است که 

تصمیم گیري قبل محیطی  هاي زیست شاخصواضح است که تخمین . افزایش دهدمصرف سوخت را 

 .گذاري ضروري است سیاست قیمت در خصوص اجراي

نشر براي تخمین ونقل و ترافیک تهران  ي ساخته شده در مطالعات جامع حملها در این مقاله از مدل

متغیرهاي مورد . در سطح شبکه شهر تهران استفاده خواهند شدنواکسیدکربن و مصرف سوخت م

هاي ساخته  سپس مدل. هاي شبکه هستند ها شامل جریان و سرعت در کمان استفاده در این مدل

براي نشان . شوند می سازي پیاده EMMEافزار  شهر تهران توسط نرم سناریويشده در سیستم ایجاد 

این گذاري،  در تحلیل تصمیم براي اجراي سیاست قیمتمحیطی  هاي زیست یت شاخصدادن اهم

بدون در دو حالت  1405 و 1400، 1395 ،1390، 1383هاي  سالبراي تهران ها براي شبکه  شاخص

  .شوند ارزیابی میگذاري  و با قیمت

  

مروري بر مطالعات پیشین - 3  

یج در بسیاري از شهرهاي جهان و از جمله شهر تهران یکی از مشکالت را یترافیکهاي در شبکهتراکم 

هاي مالی و  صرفنظر از محدودیت تجربه نشان داده است که سیاستهاي افزایش عرضه،. ]1[است 

راه واقعی تنها ، و در نتیجه ]3و2[ کنند را حل نمیتراکم  معموال در شهرهاي بزرگ مشکل ،فضایی

شبکه گذاري  قیمت .از جمله قیمت گذاري شبکه است مدیریتیسیاستهاي استفاده از کاهش ترکم 

رابطه بین عوارض بهینه متراکم  يي با بررسی معبرو .ارائه گردید 1920اولین بار توسط پیگو در سال 

با افزایش بایست  قیمت عوارض می کهاستدالل کرد ] 4[نایت . کردمطرح را هاي اجتماعی  هزینه و

   .دکنیاد جلوگیري تا از استفاده زشود بیشتر تراکم 

- تئوري اولین]. 5[بهترین بر اصل ماکسیمم سازي رفاه اجتماعی استوار است  -گذاري اولین قیمت

بر اساس توابع عرضه و ] 9[، و هیلز ]8[، ایوانس ]7[، ویکري ]6[بهترین توسط محققینی نظیر والترز 

، الگوي نظریهبنابر این . اده شدتقاضاي معبري نظیر آزادراه با نقاط ورودي و خروجی مشخص توسعه د

جریان بهینه سیستم با دریافت عوارضی برابر با اختالف هزینه اجتماعی و هزینه سفر از هر استفاده 

و دپالما و ] 13[محققان بسیاري نظیر ین و الفوونگپنیچ  در ادامه، ]. 12و11و10[کننده به دست آید 

  .اندردهبهترین را مطالعه ک-مسئله اولین] 14[لیندسی 
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بهترین -اولین گذاري قیمت -4  

شوند که جریان  اي تعیین می میزان عوارض براي معابر شبکه به گونه بهترین -اولین گذاري قیمتر د

  :در ادامه فرض کنید. تعادل سیستم در شرایط تقاضاي ثابت برقرار گردد

 A         ها، مانمجموعه ک  

M        نقلیه به جز اتوبوس، وسایل مجموعه انواع  
m

ax         در کمانهمسنگ سواري جریانa A )بر ساعت نقلیهوسیله(،  

 x         هاي شبکه بردار جریان همه وسایل در کمان،  

X         هاي پایدار و غیرپایدار در شبکه، نمجموعه همه جریا  

 x̂         کننده جریان تعادل استفاده،  

 x         جریان تعادل سیستم،  

ax         بر ساعتهمسنگ سواري (نقلیه به جز اتوبوس  جریان همسنگ همه وسایل(،  

( )a at x   تابع زمان سفر کمانa A نقلیه همسنگ سواري، براي وسایل  

ˆ( )a ax   کمانثابت زمان سفرa A کننده بر حسب جریان تعادل استفاده( براي اتوبوس(،  

( )TT x   براي جریان ) ساعت - نقلیه وسیله(سفر کل زمانx X:  

)1   (      ( ) ( )a a aa A
TT x x t x


   

کند، بلکه در  نمی نقلیه را حداقل وماً کل زمان سفر صرف توسط وسایلکننده لز جریان تعادل استفاده

کل زمان سفر  -ودش م نامیده میتتعادل سیسدر شرایط تقاضاي ثابت که -پایدار  نا ی جریاننوع

هاي پایدار و غیرپایدار  به کمترین مقدار خود در بین تمام جریان) ساعت -کل وسیله(نقلیه  وسایل

  ، یا رسد می

)1(  ( ) ( ) .TT x TT x x X    

ستفاده کننده نیز در نتیجه، کل زمان سفر در حالت تعادل سیستم از کل زمان سفر در حالت تعادل ا

  :شود کمتر می

)2(  ˆ( ) ( )TT x TT x  

 تخصیص ترافیک از روشهاي کننده معموالً براي تعیین جریان تعادل استفادهدر شرایط تقاضاي ثابت، 

نیز با استفاده از همین  xیافتن جریان تعادل سیستم. شود استفاده می ]14[ولف  - مثل روش فرانک

)توابع زمان سفر متوسطها ممکن است منتها باید به جاي  روش )a at x  باید از توابع زمان سفر

)اي حاشیه )a at x  شود استفاده می زیربه صورت:  

)3(  ( ) ( ) ( )a a a a a at x t x x dt x x    
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 مسیرو هدایت  گذاري معبر هایی از جمله قیمت با اعمال سیاستتعادل سیستم جریان از نظر تئوري، 

را نقلیه  توان مسیرهاي حرکت برخی یا تمام وسایل ها می این نوع سیاستبا تدقیق . ی استدستیاب قابل

گذاري  هاي قیمت در روش. جریان تعادل سیستم شودنزدیک به  هانآآنگونه عوض کرد که حاصل 

)یعنی aاي هر کمان زمان سفر حاشیهتابع ، معادل ریالی بخش دوم معبر )a a ax dt x x  از هر

سمت تعادل سیستم  کنندگان مسیرهاي خود را به بدین ترتیب استفاده. شود نقلیه اخذ می وسیله

  .دهند تغییر می

 

براي شبکه تهران محیطی زیستو هاي عملکردي  نحوه محاسبه شاخص - 5  

و حالت شبکه شهر تهران در د محیطی و زیستهاي عملکردي  در این بخش نحوه محاسبه شاخص

هاي عملکردي مورد بررسی به شرح  شاخص. شود گذاري شبکه ارایه می گذاري و با قیمت بدون قیمت

  :زیر است

 ساعت -نقلیه کل زمان سفر بر حسب وسیله، 

 کیلومتر -نقلیه کل مسافت طی شده بر حسب وسیله، 

 سرعت متوسط، 

 و ،کربن بر حسب کیلوگرمکل نشر منواکسید 

  لیترکل مصرف بنزین بر حسب. 

طول سفرها مقداري  اگرچه ،تعادل سیستمدر این است که  معموالًنقل و متخصصان حملعمومی  نظر

زیاد شبکه متوسط سرعت قابل مالحظه کل زمان سفر، ولی در عوض با کاهش  ،یافتافزایش خواهد 

کیلوکتر  28حدود  83نکه سرعت در سال آو با توجه به (متوسط با افزایش سرعت  به عالوه،. شود می

این مقاله بر آن است تا . یابند و مصرف بنزین نیز هر دو کاهش میکربن نشر منواکسید) بر ساعت بود

  .نقل تهران بررسی کندو درستی این نظر را براي سیستم حمل

براي یند تخصیص ترافیک فرآیک کننده در کمانهاي شبکه تهران با استفاده از  جریان تعادل استفاده

نقل و ترافیک شهر تهران و ین فرآیند حاصل مطالعات جامع حملا. است برآوردقابل  ق زمانیهر اف

یند شامل این فرآ. شدزنگري و اصالح با 1389و  1380آغاز شد و در سالهاي  1373است که در سال 

تحت  EMMEهاي برآورد تقاضا و تخصیص ترافیک است که در محیط نرم افزار  اي از مدل مجموعه

- هاي این سیستم شامل اطالعات اقتصادي ورودي. است  سازي شده  ن سیستم ایجاد سناریو پیادهعنوا

هاي  خروجی و ،همگانینقل  و  احی ترافیکی، اطالعات شبکه معابر و اطالعات سیستم حملاجتمایی نو

حیطی م و زیستهاي عملکردي   شامل انواع شاخص ،نقلیه در شبکه عالوه بر جریان انواع وسایل آن،
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  .اي از فرآیند فوق است فلوچارت خالصه شده 1 خطوط ممتد شکل .سیستم است

 

   
فرایند تخصیص ترافیک شهر تهران: 1شکل  

  

 دویند تخصیص ترافیک در مطالعات جامع تهران شامل آشود، فر مالحظه می 1که در شکل همانگونه 

 - هاي فرانک ترتیب با الگوریتم است، که به ونقل همگانی حملبار تخصیص  سهبار تخصیص سواري و 

هایی با  یند تکراري دستیابی به جوابهدف از اجراي این فرآ. شوند ام میولف و استراتژي بهینه انج

یند، در این فرآ. موجود است] 16[ت بیشتر در این خصوص در مرجع اطالعا. دقت مناسب است

)سواري با توابع زمان سفر متوسط  تخصیص )a at x کننده در  انجام شده و جریان تعادل استفاده

اي  وسیلهه، تخصیص سواري دوم یک تخصیص چندبه عالو. دهد را نتیجه می) x̂(هاي شبکه  کمان

 .کند نقلیه محاسبه می کننده به تفکیک انواع وسایل است که جریان تعادل استفاده

یند فوق الزم زیر در فرآگذاري اعمال تغییرات  بهترین قیمت-ینبراي دستیابی به جریان در حالت اول
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  :است

 اي اجراي تخصیص سواري با در نظرگیري توابع زمان سفرهاي حاشیه( )a at x و تعیین جریان 

  )x(تعادل سیستم 

  محاسبه زمان سفرهاي متوسط در جریان تعادل سیستم)( )a at x (  

 زمان سفرهاي هاي عملکردي بر اساس  حاسبه شاخصم( )a at x  

شایان ذکر است که . اعمال کرد 1ها در فلوچارت شکل  توان با در نظرگیري خط چین موارد فوق را می

)زمان سفرهاي  )a at x افزار به سادگی در نرم  EMMEمقادیر  کهبدین شرح  .قابل محاسبه استax 

)و سپس با در نظرگیري توابع زمان سفر ها فرض شده هاي ثابت در کمان جریانبه عنوان  )a at x  و

)مقادیربه شبکه تخصیص ماتریس صفر  )a at x که دقت هر دو جواب تعادل از آنجا. آیند بدست می

یکدیگر  درصد تعیین شده است، این دو جواب با 3دل سیستم معادل شکاف نسبی کننده و تعا استفاده

  .قابل مقایسه خواهند بود

 

نتایج عددي -6  

 ،1390، 1383هاي  سال برايشبکه معابر تهران  محیطی زیستو هاي عملکردي  در این بخش شاخص

 5روش ارایه شده در بخش با استفاده از  گذاري بدون و با قیمتدر دو حالت ،1405و  1400، 1395

   .دونش و ارزیابی میمحاسبه 

در دو حالت بدون و با اعمال سیاست را کل زمان سفر براي شبکه تهران   شاخص 1 جدول

پس از اعمال سیاست  که شود مالحظه می. دهد براي سالهاي مختلف نشان میگذاري  قیمت

در  درصد کاهش یافته، 1/0حدود  که )1383(به جز در سال پایه  ،کل زمان سفرگذاري،  قیمت

به  1405در نهایت در افق  تا شودیابد و این افزایش با گذر زمان بیشتر می هاي دیگر افزایش می سال

منطقی به نظر ) 2(شاید افزایش کل زمان سفر در نگاه اول با توجه به رابطه . رسد درصد می 3بیش از 

در فرایند ) تقاضاي غیر ثابت(ز مدلهاي تقاضاي سفر این افزایش با توجه به استفاده ا ولینرسد، 

پس از اعمال سیاست قیمت گذاري، زمان  ،در واقع. تخصیص ترافیک شهر تهران قابل توضیح است

یابد که به نوبه خود موجب افزایش تقاضاي سفر با  مقصد کاهش می -سفر متوسط بین زوجهاي مبدا

  . شود مان سفر میوسایل نقلیه شخصی و در نتیجه افزایش کل ز

ها پس از قیمت گذاري  سالدر تمام  دهد که کل مسافت طی شده وسایل نقلیه نشان می 3جدول 

تواند دو دلیل داشته باشد که اولی افزایش  این افزایش می. درصد افزایش یافته است 3شبکه در حدود 

   .طه قیمت گذاري استاستفاده از وسایل نقلیه شخصی، و دومی افزایش متوسط طول سفرها به واس
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بهترین- اولین قیمت گذاري قبل و پس از )ساعت-وسیله نقلیه(در شبکه تهران  کل زمان سفر: 1جدول   

 درصد افزایش قیمت گذاري وضع موجود سال

1383 175256 175060 11/0 -  

1390 211468 213165 80/ 0  

1395 237382 239837 03/1  

1400 259995 264552 75/1  

1405 278400 286910 06/3  

  

بهترین-قبل و پس از قیمت گذاري اولین )کیلومتر-وسیله نقلیه(در شبکه تهران  کل مسافت طی شده: 2جدول   

 درصد افزایش قیمت گذاري وضع موجود سال

1383 4408237 4540576 00/3  

1390 4874108 5030626 21/3  

1395 5160650 5321299 11/3  

1400 5421993 5592316 14/3  

1405 5634254 5831453 50/3  

  

دهد که پس از قیمت گذاري شبکه، متوسط سرعت وسایل نقلیه در سال پایه  نشان می 3جدول 

که مطابق انتظار رسد،  که  کیلومتر بر ساعت می 2/29به  3/28درصد از  3با افزایشی معادل   1383

به کمتر از  1405بد تا در نهایت در افق یا ولی این افزایش سرعت در طی زمان کاهش می. قبلی است

  .رسد درصد می 5/0

بهترین-قبل و پس از قیمت گذاري اولین) ساعتکیلومتر بر (متوسط سرعت در شبکه تهران : 3جدول   

 درصد افزایش قیمت گذاري وضع موجود سال

1383 3/28  2/29  18/3  

1390 9/25  5/26  32/2  

1395 4/24  9/24  05/2  

1400 4/23  7/23  28/1  

1405 8/22  9/22  44/0  
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در پس از قیمت گذاري شبکه در سال پایه نشر آالینده منواکسید کربن دهد که  نشان می 4جدول 

 1405سال آنکه در تا شود زیاد میو این درصد افزایش با گذر زمان  ،یابد درصد افزایش می 5/0حدود 

پس از قیمت پایه ف بنزین در شبکه نیز نشان میدهد که مصر 5جدول . رسد درصد می 38/1به 

در گذر زمان همچون نشر منواکسید کربن، ، این درصدو  زیاد می شوددرصد  39/2به میزان گذاري 

   .     رسد درصد می 5به حدود 1405داراي روندي افزایشی بوده و در سال 

 

بهترین-ي اولینقبل و پس از قیمت گذار) کیلوگرم(نشر منواکسیدکربن در شبکه تهران : 4جدول   

 درصد افزایش قیمت گذاري وضع موجود سال

1383 234016 235148 48/0  

1390 270344 272871 93/0  

1395 294836 297468 89/0  

1400 314656 319002 38/1  

1405 331969 339445 25/2  

 

بهترین- قبل و پس از قیمت گذاري اولین) لیتر(در شبکه تهران مصرف بنزین : 5جدول   

الس  درصد افزایش قیمت گذاري وضع موجود 

1383 674701 690833 39/2  

1390 770011 792374 90/2  

1395 836738 861473 96/2  

1400 888696 920105 53/3  

1405 927069 973209 98/4  

 

گیري نتیجه -7  

و هاي عملکردي  بهترین قیمت گذاري بر شاخص- در این مقاله تاثیر اعمال سیاست اولین

براي . ارزیابی شد 1405و  1400، 1395، 1390، 1383 هايدر سال شهر تهرانشبکه  محیطی ستزی

یند آاین منظور ابتدا جریان در کمانهاي شبکه در هر دو حالت بدون و با قیمت گذاري شبکه توسط فر

هاي عملکردي فوق در این دو حالت محاسبه  تخصیص ترافیک شهر تهران تعیین و سپس شاخص

سرعت در شبکه پس از قیمت مسافت طی شده و متوسط هاي  شاخصتایج نشان دادند که ن. شدند
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در واقع، . شود نیز زیاد می نشر منواکسید کربن و مصرف سوختولی همزمان  ،دنیاب گذاري افزایش می

بهترین قیمت گذاري، هر چند کارایی شبکه معابر با افزایش سرعت وسایل نقلیه -پس از اعمال اولین

  به عبارت دیگر شاخص. شوند محیطی شبکه نیز همزمان زیاد می زیست  شود، ولی شاخصهاي می زیاد

دهند که اعمال سیاستهاي حمل  نتایج نشان میاین  .ندمحیطی ناسازگار زیست  با شاخصهايعملکردي 

محیطی ممکن  هاي زیست و نقلی، و به طور خاص قیمت گذاري شبکه، بدون در نظرگیري شاخص

  .دکنبدتر  را عیت شبکهوضاست 
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Abstract 

Urban transportation planning aims to proposing a number of policies for 
improving the performance measures like travel time, travel length, and average 
travel speed, and decreasing the environmental measures like CO emission and 
gas consumption. The road pricing policies are among those policies that allow 
the capacity of the system be better utilized. In such policies, users' behavior are 
arranged to drive a user equilibrium vehicular flow pattern toward a system 
optimum insofar as is possible. This yields the travel speed to be increased, a 
more desirable situation in view of the transportation planning goals. On the 
contrary, there is a focal question that if the environmental measures are 
accordingly improved? The aim of the paper is to answer to this question for the 
transportation system of Tehran. The models calibrated in Tehran’s 4-Step 
planning procedure are used to estimate the performance and environmental 
measures, before and after applying the first-best scheme. The models are 
implemented within the scenario creator system of Tehran and executed using 
EMME software. The results reveal that CO emission and gas consumption may 
increase when the road pricing is applied.   
 
Keywords: Transportation system, User Equilibrium, First-best pricing, Environmental 
measure.  




