
ارزیابی اثر سیاست قیمتگذاری تردد در محدوده مرکزی شهر اصفهان بر 
کاهش آلودگی هوا 

میقات حبیبیان ، کمال خانعلی ، محسن شانظری 
1- دکترای برنامهریزی حمل و نقل، دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

2- دانشجوی کارشناسی ارشد برنامهریزی حمل و نقل، دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده 
امــروزه مدیریــت تقاضــاي حمل و نقــل بــه عنــوان راه حلــی مفیــد بــرای کاهــش تراکــم ترافیــک و کاهــش پیامدهــای منفــی 
ــوان سیاســتهای  ــه ایــن اهــداف می ت ــرار گرفتــه اســت. در جهــت نیــل ب حمل و نقــل مــورد توجــه اکثــر شــهرهای جهــان ق
مختلفــی را اتخــاذ کــرد، کــه از آن جملــه میتــوان بــه انــواع سیاســتهای قیمتگــذاری اشــاره کــرد. بــا اعمــال ایــن سیاســتها، 
ــش  ــده کاه ــذاری ش ــی قیمتگ ــخصی در منطقه ــه ش ــیله ی نقلی ــتفاده از وس ــد، اس ــی می باش ــتهای دفع ــوع سیاس ــه از ن ک
می یابــد. در نتیجــه تراکــم ترافیــک کاهــش یافتــه و از پیامدهــای منفــی حمل و نقــل کــه از مهــم تریــن آن هــا می تــوان بــه 
آلودگــی هــوا اشــاره کــرد، کاســته خواهــد شــد. هــدف از انجــام ایــن تحقیــق ارزیابــی اثــر سیاســت قیمت گــذاری تــردد در 
ــا تغییــر مدل هــای انتخــاب وســیله  محــدوده مرکــزی شــهر اصفهــان بــر کاهــش آلودگــی هــوا می باشــد. در ایــن تحقیــق ب
ــا اختصــاص آنهــا  نقلیــه موجــود و وارد کــردن پارامتــر هزینــه اســتفاده از محــدوده، ماتریس هــای تقاضــا تصحیــح شــده و ب
بــه شــبکه حمل و نقــل تغییــرات شــاخص های عملکــردی شــبکه در برابــر تغییــرات قیمــت تــردد در محــدوده بررســی شــده 
ــردد  ــه ت ــه نســبت هزین ــع اجتماعــی ب ــال، بیشــترین مناف ــن مطالعــه نشــان  می دهــد کــه در قیمــت 175000 ری اســت. ای

ــود.  ــهر می ش ــد ش عای

ــای  ــهر، آالینده ه ــزی ش ــدوده مرک ــردد، مح ــذاری ت ــل، قیمت گ ــای حمل و نق ــت تقاض ــدی: مدیری واژگان کلی
هــوا، اصفهــان. 

1- مقدمه 
ــق  ــی مناط ــوان مشــکل اصل ــه عن ــک ب ــم ترافی ــروزه تراک ام
ــه  ــادی را ب ــای زی ــه هزینه ه ــه روزان ــه ای ک ــهری و حوم ش
ــی  ــده اســت و پدیده های ــناخته ش ــد، ش ــه وارد می نمای جامع
چــون آلودگــی هــوا و مصــرف انــرژی نیــز از پیامدهــای تراکــم 
ــث  ــک باع ــم ترافی ــد]1[. تراک ــده ان ــوان گردی ــک عن ترافی
ایجــاد هزینــه اجتماعــی و فــردی، اتــاف وقــت شــهروندان، 
بــروز تصادفــات، ایجــاد مشــکات عدیــده بــرای تــردد عابــران 
پیــاده، آلودگــی هــوا، آلودگــی شــنیداری و هزینه هــای بهــره 
بــرداری از شــبکه می گــردد. راه حل هــای مقطعــی کــه 
بــرای رفــع معضــل ترافیــک بــه ذهــن خطــور می کنــد شــامل 
ــازی  ــی و محدودس ــوط اضاف ــزودن خط ــل اف ــواردی از قبی م
ــوص در  ــه خص ــر )ب ــخصی در معاب ــه ش ــایل نقلی ــردد وس ت
ــان  ــراوان نش ــای ف ــت. تجربه ه ــهرها( اس ــزی ش ــی مرک نواح
ــاوه  ــت ع ــن اس ــل اول ممک ــرای راه ح ــه اج ــت ک داده اس
ــک  ــتر ترافی ــم بیش ــه تراک ــزاف، ب ــای گ ــال هزینه ه ــر اعم ب
در معابــر و ناکارایــی ناکارایــی سیســتم حمل و نقــل بــه علــت 
ــا ســواری شــخصی منجــر شــود  ــه ســفر ب تشــویق بیشــتر ب
ــای  ــار آالینده ه ــتر انتش ــش بیش ــبب افزای ــه س ــه در نتیج ک

هــوا خواهــد شــد]2[.

در مقابــل، راه حــل دوم روشــی اســت کــه با مدیریت اســتفاده 
ــبکه  ــتفاده از ش ــودن اس ــه نم ــد بهین ــود، قص ــع موج از مناب
معابــر را دارد و در نتیجــه آن تراکــم ترافیــک کمتــر شــده و 

ــردد]3[. ــوا می گ ــای ه ــار آالینده ه ــش انتش ــبب کاه س
شــامل  حمل و نقــل  تقاضــای  مدیریــت  سیاســت های 
ــوان  ــه می ت ــه از آن جمل ــند ک ــی می باش ــای مختلف راهکاره
بــه راهــکار اخــذ هزینــه اســتفاده از شــبکه از اســتفاده 
ــد  ــرد. هرچن ــاره ک ــخصی اش ــه ش ــایل نقلی ــدگان از وس کنن
ــه،  ــایل نقلی ــتفاده از وس ــی اس ــای اجتماع ــی از هزینه ه برخ
ــداری روســازی راه و مصــرف  ــر و نگه ــه تعمی همچــون هزین
ــذ  ــدگان اخ ــتفاده کنن ــا از اس ــواع مالیات ه ــط ان ــن توس زمی
بــه  اجتماعــی  هزینه هــای  از  دیگــر  بســیاری  می شــود، 
ــود]4[.  ــت نمی ش ــا دریاف ــببان آن ه ــتقیم از مس ــورت مس ص
نمونــه ای از ایــن هزینه هــا، هزینه هــای آلودگــی هــوا، 
آلودگــی شــنیداری، افزایــش تاخیرهــای ترافیکــی و کاهــش 
ــه  ــا ب ــن هزینه ه ــت ای ــی، دریاف ــور کل ــه ط ــت. ب ــی اس ایمن
صــورت مالیــات ثابــت از شــهروندان عادالنــه نبــوده و امــکان 
ــا  ــب ب ــد متناس ــا بای ــن مالیات ه ــه ای ــرا ک ــت، چ ــر نیس پذی
میــزان تولیــد ایــن هزینه هــا باشــد. در حقیقــت، ســهم 

ــهروندان  ش
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ــان در  ــا ســهم آن ــد متناســب ب ــن هزینه هــا بای ــران ای در جب
ــا  ــا ب ــن هزینه ه ــران ای ــا باشــد. اگــر جب ــن هزینه ه ایجــاد ای
ــل  ــتم حمل و نق ــدگان سیس ــتفاده کنن ــوارض از اس ــذ ع اخ
میســر شــود، هزینــه پرداخــت شــده توســط اســتفاده 
ــط  ــبکه مرتب ــتفاده از ش ــزان اس ــه می ــوان ب ــده را می ت کنن
کــرد]4[. مطالعــات پیشــین حاکــی از موثــر بــودن سیاســت 
ــان  ــهر در می ــزی ش ــدوده مرک ــه مح ــذاری ورود ب قیمت گ
ــهر  ــزی ش ــدوده مرک ــرای مح ــرح ب ــل ط ــت های قاب سیاس
تهــران اســت]5.6.7[. در ایــن مقالــه بــا تمرکــز بــر محــدوده 
مرکــزی شــهر اصفهــان، بررســی اثــر سیاســت قیمت گــذاری 
تــردد در ایــن محــدوده بــر کاهــش انتشــار آالینده هــای هــوا 
مــورد توجــه قــرار گرفتــه اســت. همچنیــن، بــا بررســی منافع 
ــی شــده از هزینه هــای اجتماعــی آلودگــی هــوا،  ــه جوی صرف
ــدوده  ــردد در مح ــذاری ت ــف قیمت گ ــطوح مختل ــی س کارای

مرکــزی شــهر بررســی شــده اســت.
در ایــن پژوهــش پــس از مــروري بــر مطالعــات پیشــین، بــه 
ــه  ــارم ب ــش چه ــود. بخ ــه می ش ــه پرداخت ــوژي مطالع متدول
ــدی  ــع بن ــم جم ــش پنج ــاره دارد و در بخ ــج اش ــه نتای ارائ

ــه شــده اســت. ــه ارائ مطالع

2- زمینه مطالعه
ــه  ــد ک ــي دهن ــان م ــین نش ــات پیش ــي، مطالع ــور کل ــه ط ب
ــای  ــن راهکاره ــبکه از موثرتری ــذاری ش ــای قیمت گ روش ه
ــد  ــش تولی ــه ی آن کاه ــک و درنتیج ــم ترافی ــش تراک کاه
آالینده هــای هــوا هســتند]5.6.7[. براســاس ایــن سیاســت ها، 
اســتفاده کنندگان ســواري شــخصي جهت ورود به محدوده اي 
از شــهر و یــا تــردد در برخــی نواحــی داراي تراکــم ترافیــک 
ــی  ــت وجوه ــه پرداخ ــف ب ــاص، موظ ــی خ ــا در زمان های و ی
ــل از  ــع حاص ــتند. مناف ــوارض هس ــوان ع ــه عن ــخص ب مش
قیمت گــذاری عــاوه بــر کاهــش آلودگــی هــوا، آلودگی هــای 
صوتــی، کاهــش زمان هــای تلــف شــده، قابلیــت پیــش بینــی 
زمــان ســفر، بهبــود وضعیــت حمل و نقــل همگانــی و کاهــش 

ــود. ــامل می ش ــز ش ــات را نی ــزان تصادف می
مطالعــات نشــان مــي دهــد کــه میــزان کارایــی قیمت گــذاری 
اســتفاده از محــدوده مرکــزی شــهر، وابســته بــه رفتــار پاســخ 
ــه، در  ــوان نمون ــه عن ــت. ب ــوارض اس ــزان ع ــدگان و می دهن
ــای  ــذاری در خیابان ه ــرح قیمت گ ــرای ط ــا اج ــنگاپور ب س
ــر  ــک در معاب ــن شــهر، کاهــش 17 درصــدی حجــم ترافی ای
پرتراکــم و کاهــش 15 درصــدی را در قســمت مرکــزی شــهر 
ــه  ــی ک ــتمو از مطالعات ــن و اروس ــد]8[. الرس ــاهده گردی مش
ــن 7  ــهر برگ ــود، در ش ــراه ب ــه هم ــوارض روزان ــع ع ــا وض ب
ــری  ــد کمت ــلو درص ــهر اس ــک و در ش ــش ترافی ــد کاه درص
را در کاهــش ترافیــک گــزارش کردنــد]9[. در شــهر دوبلیــن 
سیاســت قیمت گــذاری موجــب کاهــش 22 درصــدی حجــم 
ترافیــک ورودی بــه مرکــز شــهر در ســاعات اوج گردیــد]10[. 
درآن  کــه  لنــدن  در  مطالعاتــی  طــی  روخــا  و  بیــزوس 
محــدوده ي مرکــز شــهر، کاهــش 30 درصــدی حجــم ترافیــک 

ــد]11[. ــزارش کردن را گ

در محــدوده ي مرکــزي شــهر اســتکهلم نیــز کاهــش 20 
ــن  ــال ای ــرایط اعم ــک در ش ــم ترافی ــدی حج ــا 25 درص ت
سیاســت مشــاهده شــد]8[. مــی  و مایلــن چهــار روش 
ــرای کاهــش 10 درصــدی ســفرها  ــذاری شــبکه را ب قیمت گ
در شــهر کمبریــج مطالعــه نمودنــد، کــه نتیجــه آن اثرگــذاری 
ــر مبنــای زمــان بــود]12[. حبیبیــان  بیشــتر قیمت گــذاری ب
و کرمانشــاه بــه بررســی اثــر پنــج سیاســت مدیریتــی 
ــخصی در  ــودروی ش ــتفاده از خ ــال اس ــر احتم ــل ب حمل و نق
محــدوده مرکــزي شــهر تهــران پرداختنــد و نشــان دادنــد کــه 
ــزی  ــدوده مرک ــه مح ــذاری ورودی ب ــت قیمت گ ــر سیاس تاثی
ــتفاده از  ــش اس ــی در کاه ــت های دفع ــایر سیاس ــهر از س ش
ــهر  ــز ش ــه مرک ــفرهای کاری ب ــرای س ــخصی ب ــودروی ش خ

ــت]5[.   ــر اس ــران موثرت ته
ــوا  ــای ه ــد آالینده ه ــوع تولی ــات، موض ــن مطالع ــان ای در می
اغلــب  حمل و نقــل  تقاضــای  مدیریــت  سیاســت های  در 
ــت.  ــه اس ــرار گرفت ــه ق ــورد توج ــتقیم م ــورت غیرمس ــه ص ب
مطالعاتــی نیــز بــه موضــوع آلودگــی هــوا بــه صــورت مســتقیم 
ــه ای  ــان و اســتادی جعفــری در مطالع ــد. حبیبی ــه ان پرداخت
بــا بررســي اثــرات بلندمــدت سیاســت های ترکیبــی مدیریــت 
تقاضــای حمل و نقــل بــر آلودگــی هــوا در شــهر مشــهد نشــان 
ــگ و  ــه پارکین ــت های هزین ــی سیاس ــر ترکیب ــه اث ــد ک دادن
ــا  ــه ب ــک در مقایس ــرح ترافی ــدوده ط ــه مح ــه ی ورود ب هزین
ــوده اســت]13[. زارعــی  ترکیــب ســایر سیاســت ها، بیشــتر ب
ــل  ــای حمل و نق ــت تقاض ــت مدیری ــار سیاس ــی چه ــه ارزیاب ب
ــت و  ــیراز پرداخ ــهر ش ــوا در ش ــی ه ــران آلودگ ــر بح در براب
ــدت  ــه م ــان ادارات ب ــر زم ــه سیاســت های تغیی نشــان داد ک
ــذ  ــنبه، اخ ــج ش ــدارس در روز پن ــی م ــاعت، تعطیل ــک س ی
ــک  ــردد ی ــک و ت ــرح ترافی ــدوده ط ــردد در مح ــوارض ت ع
ــه  ــرد ب ــاک زوج و ف ــان خودروهــای شــخصی دارای پ در می
ترتیــب موفقیــت بیشــتری در کاهــش آالینــده ی مونوکســید 
ــا اســتفاده از روش هــای  ــد]14[. حســنی نســب ب کربــن دارن
انتخــاب گسســته و منطــق فــازی، بــه بررســی سیاســت های 
مختلــف قیمت گــذاری بــا هــدف کاهــش مــدت زمــان 
ــهر  ــاری ش ــز تج ــدوده ی مرک ــوا در مح ــی ه ــر و آلودگ تاخی
مشــهد پرداختــه اســت در ایــن مطالعــه قیمــت انتخابــی کــه 
ــا  ــن 20000 ت ــد بی ــه کن ــر را کمین ــای موردنظ کل هزینه ه
ــه دســت آمــده اســت]15[.  ــال در ســال 1379 ب 30000 ری
در مطالعــه اي دیگــر قیمت گــذاری تــردد در محــدوده ي 
پرتراکــم شــهر شــیراز و اثــر آن بــر کاهــش آلودگــی هــوا در 
محــدوده ی یــاد شــده، مــورد پژوهــش قــرار گرفتــه اســت کــه 
نشــان مــي دهــد تعــداد ســفرهای وســیله نقلیــه شــخصی و 
ــل  ــی مصــرف گازوئی ــه، ول ــن کاهــش یافت ــز مصــرف بنزی نی
افزایــش یافتــه اســت]4[. دیبــاج و حبیبیــان بــا بررســی اثــر 
ــهر  ــزی ش ــدوده ی مرک ــه مح ــذاری ورود ب ــت قیمت گ سیاس
تهــران بــر آلودگــی هــوا نشــان دادنــد کــه بــا افزایــش بهــای 
ورودی بــه محــدوده مرکــزی شــهر، تمایــل افــراد بــه اســتفاده 
از ســواری شــخصی کاهــش یافتــه و احتمال اســتفاده از ســایر 
ــوع  ــه در مجم ــد ک ــش می یاب ــی افزای ــای حمل و نقل گزینه ه
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آالینده های منتشر شده کاهش می یابد]16[.
عابــدی و همــکاران تاثیــر گازســوز نمــودن تاکســی های 
ــه  ــی ک ــای اجتماع ــش هزینه ه ــدگاه کاه ــران از دی ــهر ته ش
ــد،  ــر کردن ــی تعبی ــع اجتماع ــش مناف ــوان افزای ــه عن از آن ب
ــردن  ــوز ک ــا گازس ــه ب ــد ک ــان دادن ــد و نش ــی کردن را بررس
تاکســی های شــهر تهــران، هزینه هــای اجتماعــی انتشــار 
آالینده هــا بــه میــزان 63.8 میلیــون دالر کاهــش یافــت]17[.
ــه  ــن نتیج ــه ای ــوان ب ــه می ت ــج حاصل ــدی نتای ــع بن ــا جم ب
رســید کــه بــا اعمــال سیاســت های مدیریــت تقاضــای 
حمل و نقــل و بــه ویــژه سیاســت قیمت گــذاری تــردد در 
محــدوده مرکــزي شــهر، اســتفاده از وســیله ی نقلیــه شــخصی 
در  می یابــد.  کاهــش  شــده  قیمت گــذاری  منطقــه ی  در 
نتیجــه تراکــم ترافیــک کاهــش یافتــه و از پیامدهــای منفــی 
ــاره  ــوا اش ــی ه ــه آلودگ ــوان ب ــا می ت ــه از آنه ــل ک حمل و نق
کــرد، کاســته خواهــد شــد. سیاســت قیمــت گــذاري اســتفاده 
ــث  ــهر، باع ــزي ش ــدوده مرک ــل درون مح ــبکه حمل و نق از ش
ــاب  ــد، انتخ ــاب مقص ــفر، انتخ ــام س ــر در انج ــاد تغیی ایج
ــن  ــه همی ــد. ب ــد ش ــیر خواه ــاب مس ــه و انتخ ــیله نقلی وس
ــدي در  ــش کلی ــور نق ــوارد مذک ــاب م ــي انتخ ــل چگونگ دلی

ــئله دارد.  مس
3- رویکرد مطالعه

شــهر اصفهــان شــامل جمعیــت 1756126 نفــر[18] و 
ــات  ــه در مطالع ــد[19]، ک ــار می باش ــاحت 26،762 هکت مس
جامــع حمل و نقــل شــهر اصفهــان کــه در ســال 1379 انجــام 
ــه  ــت. ب ــده اس ــیم ش ــی تقس ــه ترافیک ــه 186 ناحی ــد، ب ش
ــی در  ــای ترافیک ــن ناحیه ه ــفر بی ــزان س ــرآورد می ــور ب منظ
ــي تقاضــای  محــدوده مرکــزي شــهر از مدل هــای پیــش بین
ــرای  ــان ب ــل شــهر اصفه ــع حمل و نق ــات جام ســفر در مطالع

ــت]20[. ــده اس ــتفاده ش ــال 1392 اس س
بــرای تعییــن محــدوده پرتراکــم ترافیــک در مرکز شــهر ضمن 
بررســی میــزان جــذب ســفر نواحــی ترافیکــی در ســاعات اوج 
ــفر آزاد  ــان س ــه زم ــده ب ــاهده ش ــفر مش ــان س ــبت زم و نس
کمان هــای شــبکه حمل و نقــل در ســاعات اوج صبــح، 20 
ــز  ــوان محــدوده مرک ــه عن ــزی شــهر ب ــه ترافیکــی مرک ناحی
شــهر جهــت اخــذ عــوارض از اســتفاده کننــدگان از ســواري 
شــخصي، انتخــاب گردیــده اســت. همچنیــن، بــرای آن دســته 
از افــرادي کــه مبــدا آن هــا بیــرون از محــدوده و مقصدشــان 
داخــل محــدوده قــرار داشــت، گزینــه پارک-ســوار نیــز در نظر 
گرفتــه شــد. بــراي اســتفاده از ایــن گزینــه، افــراد می تواننــد 
از مبــدا ســفر در بیــرون محــدوده تــا نواحــی مــرزی محــدوده 
ــوده و  ــه شــخصی اســتفاده نم ــزی شــهر از وســیله نقلی مرک
از نواحــی مــرزی تــا مقصــد داخــل طــرح از وســیله ی نقلیــه 
ــکل  ــد. در ش ــتفاده کنن ــی( اس ــا تاکس ــوس ی ــی )اتوب همگان
ــه  ــن مطالع ــزي آن در ای ــان و محــدوده مرک )1( شــهر اصفه
و نواحــی مــرزی محــدوده مذکــور نشــان داده شــده اســت. 
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تعییــن هزینــه اســتفاده از محــدوده مرکــزی شــهر اصفهــان 
ــا  ــط ب ــه مرتب ــه روزان ــه کل هزین ــد ک ــوي باش ــه نح ــد ب بای
ــش  ــا را کاه ــزان آالینده ه ــل و می ــبکه حمل و نق ــرد ش عملک
ــه  ــب ک ــن ترتی ــد. بدی ــته باش ــی داش ــت اجرای داده و قابلی
مقایســه  و  بررســی  مختلــف  قیمت گــذاری  گزینه هــای 
می شــوند و گزینــه برتــر از بیــن اجراهــای قیمت گــذاری 
ــور  ــن منظ ــرای ای ــردد. ب ــف انتخــاب و پیشــنهاد می گ مختل
ابتــدا تقاضــای ســفر بــه شبـــــکه خیابانــی تخــــصیص داده 
مــی- شــود. ســپس بــا اســتفاده از نتایــج تخصیــص ترافیــک، 
ــه و  ــیله نقلی ــرعت وس ــده، س ــرف ش ــفر ص ــان س ــر زم نظی
ــف  ــه مختل ــایل نقلی ــط وس ــا توس ــار آالینده ه ــزان انتش می
ــه  ــن مطالع ــه در ای ــت ک ــر اس ــل ذک ــود. قاب ــبه می ش محاس
ــت  ــده و دریاف ــرض ش ــت ف ــد ثاب ــفر مبدا-مقص ــاي س تقاض
عــوارض اســتفاده از محــدوده مرکــزی شــهر از اســتفاده 
کننــدگان ســواري شــخصي تنهــا باعــث کاهــش ســهم 
ســفرهاي ســواري شــخصي و انتقــال ســهم ســفرهاي کاهــش 
یافتــه بــه اتوبــوس یــا اســتفاده از سیســتم پــارک ســوار مــي 

شــود.
از آنجــا کــه در مدل هــای انتخــاب وســیله نقلیــه شــهر 
ــر  ــرای ماحظــه اث ــدارد، ب ــه وجــود ن ــر هزین اصفهــان پارامت
هزینــه تــردد در محــدوده مرکــزی شــهر بــر انتخــاب وســیله 
ــده  ــتفاده ش ــه اس ــی هزین ــادل زمان ــهروندان از مع ــه ش نقلی
ــدار  ــه )1( مق ــتفاده از رابط ــا اس ــاس ب ــن اس ــر ای ــت. ب اس
ــوارض اخــذ  ــادل ع ــان مع ــه زم ــردد در محــدوده ب ــه ت هزین

ــد. ــل گردی ــده تبدی ش
                                     )1( 

 )زمان معادل عوارض اخذ شده بر حسب دقیقه(

60 Cost (min)et VOT
×

=

ک
سی ترافی

صلنامه علمی مهند
 ف

ستان 1398
شماره 79 - زم

سال نوزدهم - 
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در ایــن رابطــه VOT نشــان دهنــده ارزش زمانــی اســتفاده 
کننــدگان از ســواری شــخصی اســت کــه از رابطــه ی )2( بــه 

ــد. ــت می آی دس
                   )2(

ریال بر ساعت

که در آن:
ــر  ــال ب ــرد شــاغل )ری ــر ســاعت ف ــان ه VOT   = ارزش زم

ســاعت(؛
ــوار شــهری در اســتان  S = متوســط درآمــد ســاالنه هــر خان

ــال(]21[؛ ــال 1391 )ری ــان در س اصفه
T = متوسط ساعت کاری در سال]21[؛

P = متوسط درصد افراد شاغل در هر خانوار]21[؛
D = بعد خانوار )متوسط جمعیت هر خانوار(]21[؛

ــه  ــبت ب ــال 1392 نس ــدی س ــورم 40 درص ــه ت ــه ب ــا توج ب
ــا  ــراد تقریب ــفر اف ــان س ــی زم ــال 1391]22[، ارزش ریال س
ــد. ــد ش ــاعت خواه ــر س ــه ازای ه ــال ب ــا 72000 ری ــر ب براب

ــت  ــرد بدس ــر ف ــرای ه ــی ب ــه ارزش زمان ــه اینک ــه ب ــا توج ب
ــه شــخصی  ــیله نقلی ــر وس ــرای ه ــوارض ب ــذ ع ــد و اخ می آی
ــده  ــه ش ــر گرفت ــوارض در نظ ــود، ع ــه می ش ــر گرفت در نظ
جهــت اســتفاده از محــدوده مرکــزی شــهر بایــد بــر ضریــب 
ــات آن در  ــه جزئی ــخصی، Q، ک ــه ش ــیله نقلی ــین وس سرنش
ــل  ــع حمل و نق ــات جام ــک مطالع ــص ترافی ــزارش تخصی گ

ــردد: ــیم گ ــت، تقس ــده اس ــان]23[ آم ــهر اصفه ش
                                   )3(

 )زمان معادل عوارض اخذ شده بر حسب دقیقه(

بــه طــور کلــی بــا اجــرای قیمت گــذاری تــردد در محــدوده ی 
ــواع  ــتفاده از ان ــر در خصــوص اس ــرایط زی ــهر، ش ــزی ش مرک

وســایل نقلیــه بــه وجــود خواهــد آمــد.
الــف- ســفرهایی کــه بــه وســیله اتوبــوس، تاکســی، موتــور و 
ــا اجــرای  ــه ب ــه آنک ــا توجــه ب ــد، ب دوچرخــه انجــام می گیرن
قیمت گــذاری تــردد در محــدوده ی مرکــزی شــهر، محدودیتی 
جهــت تــردد آن هــا بــه وجــود نمی آیــد، می تواننــد بــه 
ــع  ــذا تواب ــد، ل ــردد نماین ــدوده، ت ــل مح ــورت آزاد داخ ص

ــد. ــد مان ــی خواه ــر باق ــدون تغیی ــا ب ــت آن ه مطلوبی
ب- ســفرهایی کــه پیــش از قیمت گــذاری تــردد، بــا وســیله ی 
ــه  ــد، پــس از قیمت گــذاری ب ــه شــخصی انجــام می گیرن نقلی

ســه دســته تقســیم خواهنــد شــد:
- ســفرهایی کــه مبــدا و مقصدشــان خــارج از محــدوده اســت 
ــفرها  ــن س ــد. ای ــدوده نمی گذرن ــل مح ــان از داخ و مسیرش
پــس از قیمت گــذاری تــردد نیــز بــدون تغییــر خواهنــد مانــد.

- سفرهایی که مبدا و مقصدشان بیرون از محدوده بوده

145924872 51300
2288 0.378 3.29

SVOT
T P D

= = =
× × × ×

60 Cost (min)et VOT Q
×

=
×

و کوتاه تریــن مســیر آن هــا از درون محــدوده می گــذرد. 
ــان  ــا زم ــان، ب ــه زم ــردد ب ــه ت ــل هزین ــه تبدی ــه ب ــا توج ب
ــور  ــای عب ــه ج ــوند و ب ــه می ش ــادی مواج ــیار زی ــفر بس س
ــه مقصــد  ــرای رســیدن ب از محــدوده پیرامــون محــدوده را ب
ــن  ــن مســیر ای ــاه تری ــن صــورت کوت ــه در ای ــد ک می پیماین
ــردد. ــل می گ ــدوده منتق ــرون مح ــه بی ــفرها ب ــته از س دس

- ســایر ســفرها شــامل ســفرهای خــارج بــه داخــل محــدوده 
و برعکــس و همچنیــن ســفرهایی کــه مبــدا و مقصــد آن هــا 
ــذ  ــس از اخ ــرار دارد، پ ــهر ق ــزی ش ــدوده مرک ــل مح داخ
عــوارض بــا توجــه بــه قیمــت تعییــن شــده جهــت اســتفاده 
ــتفاده  ــت اس ــش مطلوبی ــا کاه ــهر ب ــزی ش ــدوده مرک از مح
ــن کاهــش  ــه ای ــد شــد ک ــرو خواهن ــواری شــخصی روب از س
مطلوبیــت موجــب افزایــش ســهم ســفرهای ســایر شــیوه های 
حمل و نقــل و کاهــش ســهم ســفر بــا وســایل نقلیــه شــخصی 

خواهــد شــد.
بــر ایــن اســاس جهــت تعییــن ماتریس هــای تقاضــای ســفر، 
ــفر آن  ــای س ــه تقاض ــه و در نتیج ــیله نقلی ــر وس ــهم ه س
بنابــر هــدف ســفر بــا اســتفاده از تابــع لوجیــت در تکرارهــای 
مختلــف، بــا و بــدون اضافــه کــردن زمــان ناشــی از عــوارض 
بــه تابــع مطلوبیــت ســواری شــخصی محاســبه می شــود. الزم 
ــخصی  ــواری ش ــت س ــع مطلوبی ــه در تواب ــت ک ــر اس ــه ذک ب
بــرای هــدف ســفرهای مختلــف ســاکنان شــهر اصفهــان کــه 
ــود  ــده ب ــتفاده ش ــان اس ــل اصفه ــع حمل و نق ــرح جام در ط
ــه  ــر گرفت ــهر در نظ ــزی ش ــدوده مرک ــردد در مح ــوارض ت ع
ــردد در  ــوارض ت ــال ع ــس از اعم ــه پ ــت]20[، ک ــده اس نش
محــدوده مرکــزی شــهر برحســب اهــداف ســفر بــا اســتفاده از 

ــده اســت.  رابطــه )3( اصــاح گردی
در ادامــه، میــزان کاهــش تعــداد ســواری شــخصی بــا توجــه 
ــه سیاســت قیمت گــذاری عبــور از محــدوده مرکــزی شــهر  ب
ــه )4(  ــتفاده از رابط ــا اس ــبات ب ــن محاس ــد ای ــت می آی بدس
ــدگان  ــتفاده کنن ــاس آن اس ــر اس ــرد]4[ و ب ــورت می گی ص
ــه دو دســته تقســیم می شــوند. دســته  از ســواری شــخصی ب
اول، افــرادی کــه ســواری شــخصی را در ناحیــه مــرزی پــارک 
ــل  ــیله حمل و نق ــه وس ــد را ب ــا مقص ــیر ت ــه مس ــرده و ادام ک
ــدام  ــدا اق ــه از مب ــرادی ک ــد و دســته دوم اف ــی می رون همگان

ــد. ــی می کنن ــل همگان ــایل حمل و نق ــتفاده از وس ــه اس ب
       )4(

  
در این رابطه

)k( سهم تغییر وسیله نقلیه در نواحی مرزی =P1
 + )k ــه ــخصی از i ب ــه ش ــیله نقلی ــا وس ــفر ب ــان س T1=)زم
)کوتــاه تریــن زمــان ســفر بیــن دو گزینــه اســتفاده از همگانی     

)j  بــه k یــا تاکســی از
ــتفاده از  ــه اس ــن دو گزین ــفر بی ــان س ــن زم ــاه تری T2= کوت

j ــه ــا تاکســی از i ب ــی ی همگان

1
2 1

1
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ــک  ــر ی ــزان تقاضــای ه ــر ســهم های محاســبه شــده، می بناب
ــات  ــن عملی ــرار ای ــا تک ــن شــده و ب از شــیوه های ســفر تعیی
از  هریــک  تقاضــای  ماتریس هــای  مختلــف  عــوارض  در 

شــیوه های ســفر در آن عــوارض بدســت می آیــد.
ــبکه  ــر ش ــه معاب ــفر ب ــای س ــای تقاض ــه، ماتریس ه در ادام
ــزار  ــرم اف ــط ن ــش توس ــن بخ ــود. ای ــص داده می ش تخصی
داده  قیمــت  هــر  بــرای  می شــود.  انجــام   2/EMME
ــدا  ــهر، در ابت ــزی ش ــتفاده از محــدوده مرک ــت اس ــده جه ش
ــاب  ــع انتخ ــتفاده از تاب ــا اس ــافر ب ــس مبدا-مقصــد مس ماتری
وســیله نقلیــه بــه ماتریــس ســفر بــه تفکیــک وســیله نقلیــه 
ــه دو  ــواری-همگانی ب ــس س ــپس ماتری ــود. س ــل می ش تبدی
بخــش تقاضــای ســواری و تقاضــای حمل و نقــل تبدیــل 
شــده، ماتریــس جدیــدی بــرای تقاضــای ســواری و همگانــی 
ــده  ــگام ش ــای بهن ــای تقاض ــد. ماتریس ه ــود می آی ــه وج ب
ــن  ــج ای ــده و نتای ــص داده ش ــه تخصی ــبکه ی مربوط ــه ش ب
ــه  ــل ب ــبکه حمل و نق ــفر را در ش ــه کل س ــص، هزین تخصی
دســت می دهــد. تغییــر قیمــت اســتفاده از محــدوده مرکــزی 
شــهر در تابــع انتخــاب وســیله تاثیــر می گــذارد و ایــن تغییــر، 
حــل مســئله تخصیــص دیگــری را طلــب می کنــد. مطابــق بــا 
مطالعــات جامــع اصفهــان در ایــن مطالعــه بــه منظور رســیدن 
ــر، تخصیــص ترافیــک در  ــق ت ــی دقی ــان تعادل ــک جری ــه ی ب
شــش مرحلــه انجــام شــده اســت. تخصیــص ســواری شــخصی 
بــا اســتفاده از روش فرانک-ولــف صــورت گرفتــه و تخصیــص 
سیســتم همگانــی بــا اســتفاده از روش اســتراتژی بهینــه اجــرا 

شــده اســت. 
 )CO ,HC ,NOx( میــزان نشــر آالینده هــای مختلــف
ــیله  ــاوری وس ــی از فن ــف تابع ــه مختل ــایل نقلی ــط وس توس
ــه اســت]24[  ــوع ســوخت و ســرعت وســیله ی نقلی ــه، ن نقلی
و توابــع مــورد اســتفاده بــرای بــرآورد میــزان برخــی از 
ــف  ــه مختل ــایل نقلی ــط وس ــده توس ــر ش ــای منتش آالینده ه
بــرای طــی یــک کیلومتــر طــول راه بــا ســرعت v )کیلومتــر 

ــد از]24[: ــرم عبارتن ــب گ ــاعت( برحس ــر س ب

     )5(
                                                          

  )6(
                                                              

    )7(
                                                 

     )8(
                                                      

      )9(
                                                           

     )10(
                                             

                                                                                                 )11(

276.76-1.6 0.0095 95.91/MotorcycleCO v v v= + +

225.47-0.43 0.0024 178.48 /MotorcycleHC v v v= + +

2127.64-2.68 0.016 160.12 /CarCO v v v= + +

26.06-0.10 0.00056 42.57 /CarHC v v v= + +

-0/049 0.7 1.92 / [1 93.54 ]
Car

v
xNO e= + +

219.63 0.32 0.0037 21.13 /
HeavyVehiclexNO v v v= − + +

0.64 ( )
Minibus HeavyVehiclex xNO NO=

در ایــن مطالعــه بــه منظــور بــرآورد منفعــت بدســت آمــده از 
ــه ارتبــاط  قیمت گــذاری تــردد در محــدوده مرکــزی شــهر، ب
ــا  ــی از آن ه ــی ناش ــای اجتماع ــا و هزینه ه ــزان آالینده ه می
پرداختــه شــده اســت و بــرای تعییــن بهتریــن قیمــت، نســبت 
ــردد در  ــذاری ت ــدی از قیمت گ ــه عای ــده ب ــب ش ــع کس مناف

شــبکه مــورد توجــه قــرار گرفتــه اســت.
مطالعــات انجــام شــده توســط شــرکت بهینــه ســازی مصــرف 
اجتماعــی  ســوخت کشــور در ســال 1384، هزینه هــای 
ــان  ــدول )1( نش ــرح ج ــه ش ــران را ب ــوا در ای ــای ه آالینده ه
ــورم در  ــرخ ت ــه ن ــه ب ــا توج ــر ب ــن مقادی ــد]25[. ای می ده
ــا 1392 ]22[  ــران حــد فاصــل ســال های 1384 ت کشــور ای
بــه شــرح منــدرج در جــدول )1( بــه روز رســانی شــده اســت.

4- نتایج 
بــا اســتفاده از روش حــل مــورد اســتفاده، می تــوان عملکــرد 
سیســتم حمل و نقــل شــهر اصفهــان را بــرای تقاضــای مربــوط 
بــه هــر دوره زمانــی و تحــت تاثیــر قیمت گــذاری محــدوده ای 
مشــخص بررســی نمــود. مــدل تخصیــص ترافیــک اطاعــات 
ــرای  ــل را ب ــتم حمل و نق ــک سیس ــرد ی ــترده ای از عملک گس
تجزیــه و تحلیــل در اختیــار می دهــد. از جملــه ایــن اطاعــات 
ــه حجــم ترافیــک، زمــان ســفر، ســرعت، مصــرف  ــوان ب می ت
ســوخت، میــزان آالینده هــای منتشــر شــده از وســایل نقلیــه 
مختلــف در هــر کمــان شــبکه خیابانــی و همچنیــن اطاعــات 
قســمت های  در  همگانــی  حمل و نقــل  مســافرین  حجــم 
مختلــف مســیرها و تعــداد مســافران ســوار و پیــاده شــده در 
ــرخ  ــت ن ــه از هش ــن مطالع ــرد. در ای ــاره ک ــتگاه اش ــر ایس ه
ــرای عــوارض اســتفاده از محــدوده مرکــزی شــهر  متفــاوت ب
ــن  ــر گرفت ــا در نظ ــن ب ــت. بنابرای ــده اس ــه ش ــر گرفت در نظ
ــه عــدم انجــام کار(، جمعــا 9  ــر )گزین ــرخ عــوارض صف ن
ــرای اعمــال عــوارض اســتفاده از محــدوده  گزینــه مختلــف ب
وجــود دارد. بنابــر نتایــج بــه دســت آمــده از مــدل تخصیــص 
ــن  ــذاری و همچنی ــف قیمت گ ــای مختل ــک در گزینه ه ترافی
توابــع مــورد اســتفاده در بــرآورد آالینده هــای مختلــف 
ــاره  ــل اش ــش قب ــه در بخ ــاوت ک ــه متف ــایل نقلی ــرای وس ب
ــرف  ــش مص ــا و کاه ــد آالینده ه ــش تولی ــزان کاه ــد، می ش
ــرح  ــه ش ــذاری ب ــف قیمت گ ــای مختل ــوخت در گزینه ه س
ــوارض  ــا ع ــن ت ــرف بنزی ــش مص ــد. افزای ــکل )2( می باش ش
50000 ریــال مشــاهده می شــود کــه علــت آن طوالنــی 
ــودروی  ــدگان از خ ــتفاده کنن ــت اس ــیر حرک ــدن مس ــر ش ت
ســواری شــخصی ای اســت کــه مبــدا و مقصــد آن هــا خــارج 
ــن  ــا از ای ــن مســیر آن ه ــرار داشــته و کوتاه تری از محــدوده ق
ــا  ــراد قبــل از قیمت گــذاری صرف محــدوده می گــذرد. ایــن اف

ــد. ــور می کرده ان ــه عب ــورد مطالع ــدوده م از مح
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تو�ط�و�ایل�ن�لیه�مختلف�تا�عی�از�فناوری�و�یله�ن�لیه،��)x,NO ,HC CO(ی�مختلف�هاآ�یندهمیزان�ن�ر�

ی�هاو�توا�ع�مورد�ا�تفاده��رای��رآورد�میزان��رخی�از�آ�ینده�[24]ن�لیه�ا�ت�یع��وخت�و��رعت�و�یلهنو

��ر��اعت���یلو�vمنت�ر��ده�تو�ط�و�ایل�ن�لیه�مختلف��رای�طی�ی���یلومتر�طول�راه��ا��رعت� �متر

�:[24]�رح����رم�ع�ارتند�از
�
�5��������������������������������������������������276.76-1.6 0.0095 95.91/MotorcycleCO v v v  ��������������
�6��������������������������������������� ������������225.47-0.43 0.0024 178.48/MotorcycleHC v v v  �������������

�7��������������������������������������  �����������2127.64-2.68 0.016 160.12 /CarCO v v v  ���
�8����������������������������������  ���������������������26.06-0.10 0.00056 42.57 /CarHC v v v  ���

�9�������������������������������� �������������������������������-0/049 0.7 1.92 / [1 93.54 ]
Car

v
xNO e  ��

�10�������������������������������������������219.63 0.32 0.0037 21.13 /
HeavyVehiclexNO v v v   ��������

�11��������������������������������� ������������������������������������������������0.64 ( )
Minibus HeavyVehiclex xNO NO����������������

تردد�در�محدوده�مر�زی��هر،��ه�ارت�اط����اری�یمت�رآورد�منفعت��د�ت�آمده�از��ه�من�ور�در�این�مطالعه�

پرداخته��ده�ا�ت�و��رای�تعیین��هترین��یمت،�ن��ت��های�اجتماعی�نا�ی�از�آنهاو�هزینه�هامیزان�آ�ینده

�تردد�در����ه�مورد�توجه��رار��رفته�ا�ت����اری�یمتمنافع������ده��ه�عایدی�از�

ی�اجتماعی�ها،�هزینه1384�ازی�م�رف��وخت���ور�در��ال�مطالعات�انجام��ده�تو�ط��ر�ت��هینه�
این�م�ادیر��ا�توجه��ه�نرخ�تورم�در���ور���[25]دهدمی��ن�ان�1ی�هوا�در�ایران�را��ه��رح�جدول��هاآ�ینده

�ا�ت���ده��ه�روز�ر�انی��1�ه��رح�مندرج�در�جدول���[22]�1392تا��1384ی�هاایران�حد�فا�ل��ال
�

�اجتماعی��ه�ازای�هر�تن�آ�ینده�یهاهزینه:��1جدول
�
�
�
�

NOx HC CO هاآ�ینده 

194�  �د�ر�در�هر�تن��1384هزینه�اجتماعی�ایران�در��ال� 196 259

 �ریال�در�هر�تن��هزینه�تعدیل��ده��ر�م�نای�نرخ�تورم 8,175,871 10,803,829 8,092,443

ک
سی ترافی

صلنامه علمی مهند
 ف

ستان 1398
شماره 79 - زم

سال نوزدهم - 
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ماحظــه می شــود کــه اثــر کاهــش اســتفاده از وســیله نقلیــه 
ــش  ــی از افزای ــی ناش ــر آلودگ ــر از اث ــت، کمت ــن قیم ــا ای ت
مســافت افــراد مــورد اشــاره اســت و از اینــرو شــدت مســئله ی 

آلودگــی کاهــش نیافتــه اســت.

بــرای هزینــه ورود بــه محــدوده مرکــزی شــهر، در هــر 
مرحلــه قیمت گــذاری میــزان هزینــه اجتماعــی حفــظ شــده 
ــزی  ــدوده ی مرک ــردد در مح ــذاری ت ــدی از قیمت گ ــر عای ب
شــهر تقســیم گردیــده اســت. در ایــن راســتا، نســبت بیشــتر 
هزینه هــای اجتماعــی حفــظ شــده بــر عایــدی قیمت گــذاری 
ــذاری  ــی سیاســت قیمت گ ــازده اجتماع ــردد نشــان دهنده ب ت
ــازده  ــترین ب ــکل )3( بیش ــه ش ــه ب ــا توج ــت. ب ــدوده اس مح
اجتماعــی هزینــه هــا در قیمــت 175000 ریــال )نقطــه 
ــا افزایــش مصــرف بنزیــن تــا  بیشــینه( بــه دســت می آیــد. ب
ــر شــدت آلودگــی افــزوده می شــود  عــوارض 50000 ریــال ب
و هزینه هــای اجتماعــی افزایــش می یابــد، لــذا منفعــت 
ــد،  ــدا می کن ــی پی ــداری منف ــده مق ــت آم ــی بدس اجتماع
ــری  ــه بهت ــام کار، گزین ــدم انج ــه ع ــی گزین ــه حت بطوریک
ــوارض  ــش ع ــا افزای ــت. ب ــر از آن اس ــت و کمت ــن قیم از ای
ــته  ــا کاس ــدت آالینده ه ــزی، از ش ــدوده ی مرک ــردد در مح ت
می شــود و هزینه هــای اجتماعــی ناشــی از انتشــار آالینده هــا 
ــهروندان  ــرای ش ــه ب ــش هزین ــن کاه ــد، ای ــش می یاب کاه
ــن  ــبت ای ــه نس ــن مطالع ــال دارد. در ای ــه دنب ــی را ب منفعت
منفعــت اجتماعــی بــر عایــدی ناشــی از قیمت گــذاری تــردد 
در محــدوده مــورد مطالعــه مــورد توجــه قــرار گرفتــه اســت 
ــه عایــدی  ــا قیمتــی کــه در آن بیشــترین منافــع نســبت ب ت
ــد.  ــردد، بدســت آی از قیمت گــذاری نصیــب شــهروندان می گ
ــر  ــای باالت ــه شــخصی در قیمت ه ــایل نقلی ــرخ کاهــش وس ن
ــا جایــی کــه افزایــش منفعــت اجتماعــی  کمتــر می گــردد، ت

ــه نخواهــد داشــت. ــدی توجی ــه عای نســبت ب

 شکل3:  نسبت منفعت اجتماعی بدست آمده بر عایدی از تردد در محدوده 
مرکزی در گزینه های مختلف قیمت گذاری
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������ج�-4

شهر�ا�فهان�را��رای�ت�اضای�مر�وط��ن�لوحملتوان��مل�رد��ی�تم�می�مورد�ا�تفاده،�ا�ا�تفاده�از�روش�حل�
ای�مشخ���رر�ی�نمود��مدل�تخ�ی��ترافی��اط��ات�محدوده���اری�یمت�ه�هر�دوره�زمانی�و�تحت�تا�یر�

دهد��از�جمله�این�اط��ات�میدر�اختیار�را��رای�تجزیه�و�تحلیل��ن�لوحمل��ترده�ای�از��مل�رد�ی���ی�تم�
ی�منتشر�شده�از�و�ایل�ن�لیه�هاان��ه�حجم�ترافی�،�زمان��فر،��ر�ت،�م�رف��وخت،�میزان�آ�یندهتومی

ی�هاهم�انی�در���مت�ن�لوحملمختلف�در�هر��مان�ش��ه�خیا�انی�و�هم�نین�اط��ات�حجم�م�افرین�
�مختلف�م�یرها�و�ت�داد�م�افران��وار�و�پیاده�شده�در�هر�ای�ت�اه�اشاره��رد�

در�ن�ر��رفته�شده�ا�ت���ارض�ا�تفاده�از�محدوده�مر�زی�شهرنرخ�متفاوت��رای��و�هشتدر�این�مطال�ه�از�
�زینه�مختلف��رای�ا�مال��وارض��9�نا�راین��ا�در�ن�ر��رفتن�نرخ��وارض��فر���زینه��دم�انجام��ار�،�جم�ا�

�از�محدوده�وجود�دارد�� ی�مختلف�هاترافی��در��زینه��نا�ر�نتایج��ه�د�ت�آمده�از�مدل�تخ�ی�ا�تفاده
ی�مختلف��رای�و�ایل�ن�لیه�متفاوت��ه�در�هاو�هم�نین�توا���مورد�ا�تفاده�در��رآورد�آ�ینده���اری�یمت

� �شد، �اشاره ���ل ��خش �آ�ینده��اهشمیزان ��هاتولید �و ��زینه�اهش �در ��وخت �مختلف�هام�رف ی
شود��ه�میمشاهده��ریال�50000افزایش�م�رف��نزین�تا��وارض���اشد�می��2ش�ل���ه�شرح����اری�یمت

م�دا�و�م��د��ا�ت��ه�ایشخ�ی�واری��لت�آن�طو�نی�تر�شدن�م�یر�حر�ت�ا�تفاده��نند�ان�از�خودروی�
��وتاهآن �و �داشته ��رار �محدوده �از �خارج �آنها �م�یر �میترین �محدوده �این �از �افرادها �این �از����رد� ��ل

�اهش�ا�تفاده�از�و�یله��د��ه�ا�روشم�ح�ه�می�اند�ه�ردمی��ور��محدوده�مورد�مطال�ها�از��رف���اری�یمت
�یشدت�م��له�آلود�ی�ناشی�از�افزایش�م�افت�افراد�مورد�اشاره�ا�ت�و�از�اینرو��را�متر�از��،ن�لیه�تا�این��یمت
�نیافته�ا�ت�آلود�ی��اهش�

 

 
���اری�یمتی�مختلف�های�مختلف�و�م�رف��وخت�در��زینههامیزان��اهش�در�تولید�آ�ینده�:��2ش�ل
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�ر���ده��فظا�تما�ی�میزان�هزینه����اری�یمت،�در�هر�مر�له�هزینه�ورود��ه�م�دوده�مر�زی��هر�رای�
�در�این�را�تا،ت��یم��مر�زی��هر�یتردد�در�م�دوده���اری�یمت�ایدی�از� �ن��ت��ی�تر��ردیده�ا�ت�

��اری�دهنده��ازده�ا�تما�ی��یا�ت��یمت��اری�تردد�ن�ان�ده��ر��ایدی��یمت�های�ا�تما�ی��فظهزینه
��ی�ینهریال��ن��ه���175000در��یمت���ی�ترین��ازده�ا�تما�ی�هزینه�ها��3�ا�تو�ه��ه���ل���م�دوده�ا�ت�

ی�هاهزینه�ود�و�می�ر��دت�آلود�ی�افزوده��ریال�50000�تا��وارض�ا�افزای��م�رف��نزین���آیدمی�ه�د�ت�
�زینه��تی��ه���وری،��ندمییا�د،�ل�ا�منف�ت�ا�تما�ی��د�ت�آمده�م�داری�منفی�پیدا�میا�تما�ی�افزای��

مر�زی،��ی�وارض�تردد�در�م�دوده���ا�افزای���زینه��هتری�از�این��یمت�و��متر�از�آن�ا�ت�،�دم�ان�ام��ار
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5- جمع بندی 
در ایــن مقالــه، بــا تمرکــز بــر محــدوده مرکــزی شــهر اصفهان، 
بررســی اثــر سیاســت قیمت گــذاری تــردد در ایــن محــدوده 
ــرار  ــه ق ــورد توج ــوا م ــای ه ــار آالینده ه ــش انتش ــر کاه ب
ــی  ــع صرفه جوی ــی مناف ــا بررس ــن، ب ــت. همچنی ــه اس گرفت
شــده از هزینه هــای اجتماعــی آلودگــی هــوا، کارایــی ســطوح 
ــهر  ــزی ش ــدوده مرک ــردد در مح ــذاری ت ــف قیمت گ مختل
بررســی شــده اســت. بــا افزایــش قیمــت اســتفاده از محــدوده 
مرکــزی شــهر کاهــش اســتفاده از وســایل ســواری شــخصی 
افزایــش  در کل شــبکه و در محــدوده مرکــزی شــهر و 
اســتفاده از تاکســی و اتوبــوس حاصــل گردیــد. از ســوی دیگــر 
بــا افزایــش قیمــت اســتفاده از محــدوده مرکــزی شــهر نتایــج 

زیــر حاصــل شــده اســت:
ــرای  ــال ب ــت 50000 ری ــا قیم ــن ت ــرف بنزی ــزان مص - می
ــت  ــی دارد و از آن قیم ــد افزایش ــف رون ــه مختل ــایل نقلی وس

ــی دارد. ــدی کاهش ــد رون ــه بع ب
ــدی  ــال رون ــت 25000 ری ــا قیم ــده  CO ت ــزان آالین - می
ــی  ــدی کاهش ــد رون ــه بع ــت ب ــته و از آن قیم ــی داش افزایش

دارد.
- نســبت منفعــت اجتماعــی بدســت آمــده بــر عایــدی ســیر 
ــه  ــال ب ــوارض 175000 ری ــدار ع ــته و در مق ــودی داش صع

ــد. ــود می رس ــه خ ــدار بهین مق
در انتهــا، پیشــنهاداتی بــرای مطالعــات آینــده ذکــر می گــردد. 
در ایــن مقالــه کاهــش هزینه هــای اجتماعــی ناشــی از 
آالینده هــای هــوا بــه عنــوان منفعــت اجتماعــی مــورد 
توجــه قــرار گرفتــه اســت کــه می توانــد هزینه هــای دیگــری 
ــده  ــی ش ــه جوی ــی صرف ــت محیط ــای زیس ــد هزینه ه مانن
ــت  ــوان منفع ــه عن ــذاری ب ــرمایه گ ــای س ــایر هزینه ه و س
اجتماعــی مــورد توجــه قــرار گیــرد. همچنیــن در ایــن مطالعه 
ــه کار  ــا و مصــرف ســوخت ب ــده ه ــای انتشــار آالین از مدل ه
گرفتــه شــده در مطالعــات جامــع حمل و نقل مشــهد اســتفاده 
ــب  ــای متناس ــوان از مدل ه ــه می ت ــال آنک ــت، ح ــده اس ش
بــا پیشــرفت های انجــام شــده در صنعــت خودروســازی 
اســتفاده نمــود. همچنیــن، در ایــن مقالــه ماتریــس تقاضــای 
ــر اســاس ســال 1390 مبنــای  ســفر ســال 1392 و شــبکه ب

ــود. ــگام ش ــه هن ــد ب ــه می توان ــه، ک ــرار گرفت ــا ق تحلیل ه
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Abstract
 Nowadays, transportation demand management is considered as a solution to more efficient
 usage of transportation resources of a society. In order to achieve this objective, different types of
 policies including pricing policies in restricted area could be chosen. By applying such policies,
 which discourage people from car usage, traffic congestion and air pollution would be decreased
 in the restricted area. The objective of this study is to assess the impact of cordon pricing policy
 on reducing air pollution in the central part of the city of Isfahan. Therefore, by introducing cost
 parameters to the existing mode choice models, the transportation demand matrix is updated. By
 assigning the updated demand to the transportation network, a number of network performance
 indicators versus different cordon price have been investigated. This study shows that, the
 .Rials 175000 ratio of social benefits to transportation cost for the city will be maximized at
 
 Keywords: Transportation demand management, Cordon pricing, City central part, Air
.pollutants, Isfahan
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