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 چکیده 

ابزاري کاربردي در مدیریت تقاضا و به دنبال آن هاي حمل و نقل به عنوان  گذاري در سیستم قیمت

است و مدیران  کنترل حجم ترافیک و عوامل ناشی از آن مانند عوامل زیست محیطی شناخته شده

با توجه به . است هاي خود کرده مند به استفاده از این روش در برنامه هاي حمل ونقل را عالقه سیستم

و نیاز به تصمیم بر سر انتخاب روشی که عالوه بر داشتن  امبن - ناحیه گذاري هاي متنوع قیمت روش

  بیشترین کارایی در شبکه، امکان اجرا شدن را نیز داشته باشد، در این مقاله به معرفی و مقایسه

اجتماعی در شبکه و نیز  رفاهها را از لحاظ میزان افزایش  شود و آن هاي مختلف پرداخته می  روش

تخصیص ترافیک در  به صورت ویژه در این مقاله. کند ایی مقایسه میهاي اجر مسائل و محدودیت

گذاري  ثابت باشد، حالتی که این عوارض  ي قیمت حالتی که عوارض دریافتی از خودروها در ناحیه

شده در ناحیه باشد و نیز حالت ترکیبی عوارض ثابت و تابع خطی از   از طول پیموده خطی تابعی

  .    است نتایج به دست آمده مقایسه گردیدهاست و  طول، صورت گرفته
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   مقدمه -1

را  افزایش شهرنشینی و رونق استفاده از خودروهاي شخصی مشکالتی ز اوایل قرن بیستم میالدي،ا

. ونقل است هاي حمل در شبکه 3افزایش ازدحام از جمله این مشکالت ،است ه وجود آوردهشهرها ب براي

م باعث افزایش ازدحا. منظور از ازدحام باال بودن نسبت حجم جریان در حال تردد به ظرفیت است

سفر، افزایش آلودگی هوا، آلودگی صوتی، باال رفتن میزان  رفتن زمانایجاد مشکالتی مانند باال 

  .شود روحی افراد می سالمت جسمی و برايایجاد مشکالت  و تصادفات

مورد توجه قرار به طور گسترده ونقل شهري دو رویکرد  هاي حمل براي حل مشکل ازدحام در شبکه

اقدام به کاهش ) افزایش عرضه(در رویکرد اول با ساخت معابر و تعریض خطوط شبکه . است  گرفته

دهد  هی اوقات نتیجه عکس میشود که گا اما این رویکرد باعث افزایش تقاضا نیز می. کنند ازدحام می

به این صورت که با ابزارهایی به کنترل . باشد رویکرد دوم مدیریت تقاضا می. یابد و ازدحام افزایش می

. هاي شبکه است گذاري کمان یکی از این ابزارها قیمت. پردازیم و یا اصالح میزان تردد در شبکه می

کنندگان از شبکه، هزینه واقعی براي  که استفاده گذاري شبکه از این ایده سرچشمه گرفته است قیمت

گذاري  از اهداف قیمت .کنند استفاده از شبکه خصوصا در نقاط مرکزي و پر تردد شهر را پرداخت نمی

توان به کم کردن زمان سفر کل شبکه، کاهش تردد در شبکه و همچنین ایجاد درآمد براي بهبود  می

  . ونقل شهري اشاره کرد سیستم حمل

 هاي قیمت مدل. ونقل پیشنهاد شده است گذاري شبکه حمل هاي مختلفی براي قیمت کنون مدلات

و استفاده از کمربند  4مبنا -گذاري ناحیه ، قیمتمسیرگذاري روي  گذاري روي کمان، قیمت

گذاري به نحوي باشد که  در صورتی که جواب مسئله قیمت. ها هستند از جمله این مدل 5گذاري قیمت

گویند  می 7گذاري بهترین قیمت-باشد به آن اولین 6هاي بهینه سیستم ها برابر جریان در کمانجریان 

 ازمبنا  - ناحیه قیمت گذاري روش. گویند می 8گذاري بهترین قیمت -در غیر این صورت به آن دومین

تعدادي از کمان هاي شبکه یک در این روش . گذاري است بهترین قیمت -هاي دومین جمله روش

گذاري لزومی براي بسته بودن  دهند که بر خالف حالت استفاده از کمربند قیمت حیه را تشکیل مینا

  . ناحیه وجود ندارد این 

                                                 
3 Congestion 
4 Area Based 
5 Cordon Pricing 
6 System Optimal 
7 First-Best Pricing 
8 Second-Best Pricing 
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گذاري وجود دارد، تابعی است که براي گرفتن عوارض از  موضوع دیگري که در رابطه با قیمت

باشد که راننده در صورت ورود  تواند مقداري ثابت این تابع می. شود کنندگان در نظر گرفته می مصرف

گذاري خطی است که در آن راننده بسته به  تابع قیمت ،بپردازد، تابع متداول دیگررا  آنبه ناحیه باید 

تر  یک حالت پیچیده. کند پرداخت میبه صورت خطی گذاري، عوارضی را  قیمت  طول پیموده در ناحیه

   .است خطی با مقدار ثابت اولیهگذاري، در نظرگیري آن به صورت  براي تابع قیمت

گذاري در سه  گیري تابع قیمت گذاري روي ناحیه و با در نظر با استفاده از روش قیمت مقالهدر این  

   .پردازیم میاجتماعی  سازي رفاه بهینهاز لحاظ فرم مختلف به بررسی نتایج حاصل 

   

  

   تعریف مسأله و اهداف تحقیق - 2

هـاي   در شـبکه  گـذاري  ابزار قیمـت استفاده از با رفاه اجتماعی  سازي ینهبیش هاي موجود بر سر  دغدغه

کمـی   زمـانی کـه تـابع بـه کاررفتـه     گـذاري   حل مسائل قیمت پذیري حمل و نقل از یک سو و امکان

گـذاري دچـار    از سوي دیگر، مدیران حمل و نقل را در راسـتاي انتخـاب روش قیمـت    شود می پیچیده

ابع تـ ي قیمـت گـذاري را بـا اسـتفاده از سـه نـوع        مسأله اضر قصد داردي ح مقاله. چالش نموده است

حل نموده و نتایج آن را  10و هرن 9ي نگوین براي دو شبکه در ادبیات حمل و نقل گذاري متداول قیمت

هدف از ایـن  . کندمقایسه کارگیري هر یک از توابع  در رابطه با میزان بهینه رفاه اجتماعی حاصل از به

گذاري است که عالوه بر تأمین رفاه اجتماعی به میزان قابـل قبـول،    ی روشی براي قیمتمقایسه معرف

   .افزارهاي موجود را فراهم کند هاي واقعی با استفاده از نرم امکان حل مسأله براي شبکه

  

  مطالعات پیشین -4

 ١١اجتماعی اي ونقل مفهوم هزینه حاشیه گذاري شبکه حمل ترین رویکردها براي قیمت یکی از قدیمی

در این رویکرد هر یک از استفاده کنندگان از شبکه باید به اندازه اختالف بین هزینه حاشیه . است

عوارض پرداخت کنند تا شاهد جریان بهینه سیستم در شبکه  ١٢اي شخصی اجتماعی و هزینه حاشیه

  .باشیم

                                                 
9 Neguyen 
10 Hearn 
11 Marginal Social Cost 
12 Marginal Private Cost 
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اجتماعی تنها رویکردي اي  حاشیه  روش هزینه  نشان دادند 1997در سال  ]1[برگندورف و همکاران

شود بلکه عوارض دیگري وجود دارند که منجر به   نیست که باعث رسیدن به جریان بهینه سیستم می

  .را مطرح کردند ١٣بنابراین مفهوم مجموعه عوارض معتبر. دنگرد دست یافتن جریان بهینه سیستم می

گذاري بر اساس کمربند   متبهترین قی -به بررسی دومین 2004در سال  ]2[مطالعه ژانگ و یانگ 

پردازند و جانمایی مکان کمربند و سطح عوارض دریافتی را به صورت همزمان  گذاري می قیمت

از حل یک مدل دو سطحی استفاده در این مقاله براي پیدا کردن عوارض بهینه . کنند مشخص می

ري تعادل یین آن برقراشود که سطح باالي آن ماکزیمم کردن تابع رفاه اجتماعی است و سطح پا می

دو مسئله تعیین نرخ عوارض و جانمایی مکان کمربند . استپذیر  جریان با تقاضاي انعطاف

براي حل این مسئله پیچیده . گذاري روي شبکه به طور همزمان مورد بررسی قرار گرفته است قیمت

استفاده  ١٤مشبک بهینه سازي، از الگوریتم ژنتیک دوتایی و تئوري برش گراف و یک روش جستجوي

  .شده است

براي حل مسئله جانمایی کمربند ترافیکی و مقدار عوارض بهینه که یک  1390در سال  ]3[پارسافرد

استفاده نموده  ١٦و روش تقسیم طالیی ١٥سازي شده مسئله دو سطحی است از روش گرم و سرد شبیه

  .و مسئله را براي شهر مشهد حل کرده است

گذاري روي شبکه بزرگراهی شهر بارسلون اسپانیا را بر  قیمت 2009ل در سا ]4[ساالس و همکاران

یموده شده در محدوده اساس عوارض دو قسمتی که شامل عوارض دسترسی و عوارض طول پ

اي  مدل استفاده شده در این مقاله بر اساس تئوري اقتصادي هزینه حاشیه. بررسی کردندگذاري  قیمت

ار تغییرات  مازاد مصرف کننده، درآمد و رفاه اجتماعی را بر اساس این مقاله مقد. باشد اجتماعی می

سپس مقدار . کند گذاري دو قسمتی بیان می تابعی از مقدار تغییرات تقاضا و پارامترهاي قیمت

نهایت الگوي  که شامل بی% 15و % 10،% 5پارامترهاي عوارض دوقسمتی را بر اساس کاهش تقاضاهاي 

براي برآورد پارامترهاي بهینه عوارض دوقسمتی، از یک . کند ا برآورد میعوارض دوقسمتی می شود ر

  .استفاده شده است ١٨در این مقاله از تخصیص ترافیک تصادفی. کند استفاده می ١٧رگرسیون غیرخطی

هایی است که توسط بخش خصوصی  گذاري روي جاده بر قیمت 2011در سال ]5[وانگ و همکاران

گذاري بیشینه کردن سود می باشد مطالعه  ها براي قیمت دف اصلی آنگذاري شده است و ه سرمایه

                                                 
13 Valid Toll Set 
14 Grid Search Method 
15 Simulated Annealing 
16 Golden Section Method 
17 Nonlinear Regression 
18 Stochastic Traffic Assignment   
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گذاري بر اساس میزان  قیمت) 1: گذاري را پیشنهاد دادند که شامل ها پنج طرح قیمت آن. کردند

انتخاب پرداخت عوارض بین میزان استفاده و ) 3. قیمت گذاري بر اساس دسترسی) 2. استفاده

گذاري  انتخاب پرداخت عوارض بین میزان استفاده و قیمت) 5. متیگذاري دو قس قیمت) 4. دسترسی

 طور هاي قیمت گذاري یکی از نتایج بدست آمده این است که به با توجه به این طرح.  دو قسمتی

 به برتري چشمگیري نسبت دسترسی اساس بر و استفاده میزان براساس گذاري قیمت هاي طرح کلی

 باالیی پذیري کشش تقاضا تابع و نباشد زیاد شلوغی اگر دسترسی ساسا بر گذاري قیمت. ندارند هم

  .است بیشتر سود داراي باشد، نداشته

و نقل   گذاري غیرخطی در شبکه حمل اقدام به بررسی قیمت  2012در سال  ]6[الونپانیچ و یین

ه میزان طول کننده با توجه ب گذاري مقدار عوارض پرداختی توسط استفاده در این نوع قیمت. نمودند

گذاري به  این تابع قیمت. شود می گذاري به صورت غیرخطی محاسبه  طی شده در محدوده قیمت

حل این . گرفته شده است در نظر 2ها برابر  باشد و حداکثر تعداد این قطعه هاي خطی می صورت قطعه

ه اجتماعی و مسئله معادل حل یک مسئله دوسطحی است که سطح باالي آن ماکزیمم کردن تابع رفا

ریاضی بر  براي حل مسئله سطح پایین مدل . سطح پایین آن حل مسئله تعادل جریان ترافیک است

گذاري شده  گرفتن عوارض غیرخطی براي مسیرهایی که از ناحیه قیمت مبناي مسیر و با در نظر

این . استاستفاده شده  ١٩براي حل این مسئله از روش تجزیه سیمپلیکال. گذرند بیان شده است می

اي که زیر مسئله حل  مقاله اقدام به انجام اصالحی در روش تجزیه سیمپلیکال نموده است به گونه

این کار باعث بهبود . شده در روش تجزیه سیمپلیکال به دو زیر مسئله کوچکتر تبدیل شده است

هاي مسئله براي حل مسئله سطح باال با توجه به این که قید. در سرعت حل آن شده است% 50-30%

پذیر آن  ماکزیمم سازي تابع رفاه اجتماعی، شرایط تعادل استفاده کننده است در نتیجه فضاي امکان

هاي ابتکاري براي بدست آوردن نقطه بهینه جهانی توصیه  غیر محدب است و استفاده از روش

الگوریتم ارائه . است ٢٠روش ابتکاري که در این مقاله استفاده شده، روش الگوریتم جستجو. است شده

  .سازي شده و نتایج آن نشان داده شده است شده بر روي یک شبکه کوچک فرضی پیاده

هاي متنوعی براي  ي روش رغم ارائه شود مطالعات انجام شده تا کنون علی گونه که مشاهده می همان

اصل از حي نتایج  گذاري با استفاده از توابع مختلف، به طور مشخص به مقایسه حل مسائل قیمت

اند و در واقع تأکید اصلی این مطالعات بر چگونگی حل مسائل بوده  کارگیري این توابع نپرداخته به

گذاري در  ي قیمت ارائه شده تاکنون مسألههاي  لذا این مقاله قصد دارد با استفاده از روش ،است

  .جتماعی مقایسه کندسازي رفاه ا حاالت مختلف را حل کند و نتایج آن را از لحاظ توانایی بهینه

                                                 
19 Simplical Decomposition 
20 Search Algorithm 
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  مسأله  اطالعات -4

گذاري   هاي مورد بررسی و توابع قیمت در این بخش به معرفی مدل ریاضی مسأله، معرفی شبکه 

  .دهیم میپردازیم نتایج حل مسأله را براي حاالت مختلف ارائه می

  

  معرفی مدل -1 -4

ز شبکه یک مدل دو دار استفاده اگذاري بر اساس مق مدل ریاضی استفاده شده براي حل مسئله قیمت

سطحی است که سطح باالي آن بیشینه سازي تابع رفاه اجتماعی و سطح پـایین آن برقـراري جریـان    

هاي شـبکه   گره  مجموعه Nها و  کمان  مجموعه Aرا که در آن  G(N,A)شبکه  .تعادلی در شبکه است

مدل اسـتفاده   ،در نظر بگیرید راباشد  می گذاري هاي شبکه در ناحیه قیمت مجموعه کمان و  است

 :شده به صورت زیر است

  

)1(  

  

St:      
  

)2(           
 

  

 
St:    

  

 )3                                                                    (

                    

 )4(                           

  

                                  )5                  (

     

  )6(  
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مجموعه مسیرها،  تقاضا ،  ،  kجریان در مسیر  معکوس تابع تقاضا ،  که در آن 

  همچنـین  . هستند) r,s(مقصد  -زوج مبدأهمگی براي   kمیزان عوارض بر روي مسیر  

گـذاري در شـبکه    تابع قیمت و  طول کمان  ، جریان در کمان  ،  تابع زمان سفر کمان 

در غیـر ایـن   باشـد و   r,s)(مقصـد   –بـین مبـدأ      kدر مسیر   برابر یک است اگر کمان  . است

  .برابر صفر استصورت 

  شبکه هاي مورد بررسیمعرفی  -2 -4

تابع زمان سفر در . آورده شده است 2و  1هاي شبکه نگوین و هرن به ترتیب در جدول  ات کمانعاطال

  :به فرم زیر است BPRها، تابع زمان سفر  ماننظرگرفته شده براي ک

 
  :در نظر گرفته شده در این مقاله نیز به فرم زیر است يتابع تقاضا

  
  

 و  )r,s (مقصد   - مبدا بین آزاد سفر زمان ،  )r,s ( مقصد  -مبدا تقاضاي پتانسیل آن  در که

  .در نظر گرفته شده است 25/0که مقدار آن در این مقاله برابر است  االستیسیته ضریب 

  
  

شبکه نگوین:  1شکل  
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  هاي شبکه نگوین اطالعات کمان  :1جدول 

 شماره کمان

(a)  

  گره انتها  گره ابتدا
آزاد   زمان سفر

  (a)کمان
  (a)طول کمان

پارامتر ظرفیت 

تابع زمان سفر 

BPR 

i j 
    

1  1  5  2  2  800  
2  1  12  3  3  800  
3  4  5  3  3  800  
4  4  9  4  4  800  
5  5  6  4  4  800  
6  5  9  7  7  800  
7  6  7  7  7  800  
8  6  10  5  5  800  
9  7  8  7,5  15  1500  
10  7  11  8  16  1500  
11  8  2  5  5  800  
12  9  10  5  5  800  
13  9  13  10  10  1400  
14  10  11  13  13  800  
15  11  2  4  4  800  
16  11  3  3  3  800  
17  12  6  3  3  800  
18  12  8  20  20  800  
19  13  3  14  14  800  

  

  
  شبکه هرن:  2شکل
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  هاي شبکه هرن اطالعات کمان  :2جدول 

 شماره کمان

(a)  

  گره انتها  گره ابتدا
آزاد   زمان سفر

  (a)کمان
  (a)طول کمان

پارامتر ظرفیت 

تابع زمان سفر 

BPR 

i j 
    

1  1  5  5  50  12  
2  1  6  6  60  18  
3  2  5  3  30  35  
4  2  6  9  90  35  
5  5  6  9  90  20  
6  5  7  2  20  11  
7  5  9  8  80  26  
8  6  5  4  40  11  
9  6  8  6  60  33  
10  6  9  7  70  32  
11  7  3  3  30  25  
12  7  4  6  60  24  
13  7  8  2  20  19  
14  8  3  8  80  39  
15  8  4  6  60  43  
16  8  7  4  40  36  
17  9  7  4  40  26  
18  9  8  8  80  30  

 

و  9، 6، 3هـاي شـماره    در شبکه نگوین و کمان 11و 10، 8، 7  هاي شماره الزم به ذکر است که کمان

  . شده است گذاري در نظر گرفته قیمت هاي براي شبکه هرن به عنوان ناحیه 11

  

  گذاري توابع قیمتمعرفی  -1 -4

از دو حالت قبـل اسـت    اولیه خطی با مقدار گذاري به صورت ثابت، خطی و حالت ترکیبی توابع قیمت

  .آورده شده است 3 شماره به ترتیب در شکل

  

  

 



 10

 

 

 عوارض

 گذاري قیمت طول پیموده شده در ناحیه

 

 

 عوارض

 گذاري قیمت طول پیموده شده در ناحیه

 

 

 گذاري قیمت طول پیموده شده در ناحیه

 عوارض

  

  )ب(                             )الف(                      

  

  

  

  

  

  

  )ج(     

   ؛گذاري خطی قیمتتابع ) ب( ؛گذاري ثابت تابع قیمت) الف. (گذاري وابع قیمتت:  3شکل

  هگذاري خطی با مقدار اولی تابع قیمت) ج(

  نتایج حل مسأله  - 5

ي مسـیرهاي   پیاده سازي شده و اطالعات همـه  21در نرم افزار گمس 1-4مدل معرفی شده در بخش  

جهـت حـل مسـأله از    . افزار داده شده است مقصد مشخص به عنوان ورودي به این نرم -هاي مبدأ زوج

بع عـوارض، تقاضـاي   تـا بهینـه  هاي  شامل پارامتراستفاده شده و نتایج حل  CONOPT کننده   حل

  .آورده شده استادامه هرن به ترتیب درنگوین و براي شبکه تعادلی و مقدار تابع رفاه اجتماعی 

  

  تابع عوارض در سه حالت براي شبکه نگوین بهینه مقدار پارامترهاي :3جدول 

پارامترھای بھینھ 
  تابع عوارض

تعادل بدون 

  عوارض

تعادل با عوارض 

  ثابت

تعادل با عوارض 

  یخط

تعادل با عوارض 

  خطی+ثابت

  ٦٫٤٦٣  ٠  ٧٫٧٣  ٠  )a(ثابت 

  ٠٫١٦٨  ٠٫٣١  ٠  ٠ )b(خطی 

  

  

  

                                                 
21 GAMS 
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  مقدار تقاضاي تعادلی در سه حالت براي شبکه نگوین :5جدول  

 
  در سه حالت براي شبکه نگوین نتایج کلی شبکه :6جدول 

  
تعادل بدون 

  عوارض

تعادل با عوارض 

  ثابت

تعادل با عوارض 

  خطی

دل با عوارض تعا

  خطی+ثابت

کل زمان سفر 

 )دقیقه(
231950  219785  225747  218355  

  21455  9402  19602  0 )دقیقه(کل عوارض 

جمع زمان سفر و 

  )دقیقه(عوارض 
231950  239360  235149  239810  

  517173  513939  516226  510512  رفاه اجتماعی

 
  هرن حالت براي شبکه تابع عوارض در سه بهینه مقدار پارامترهاي :7جدول 

پارامترھای بھینھ 
  تابع عوارض

تعادل بدون 

  عوارض

تعادل با عوارض 

  ثابت

تعادل با عوارض 

  خطی

تعادل با عوارض 

  خطی+ثابت

  a(  0 4,07 0  3,379(ثابت 

  b( 0 0 0,041  0,019(خطی 

 
  

  

  

  

  هرن مقدار تقاضاي تعادلی در سه حالت براي شبکه :8جدول 

شماره 

 مبدا

شماره 

 مقصد

تقاضاي 

 اولیه

تقاضاي 

تعادلی بدون 

  عوارض

تقاضاي تعادلی 

  با عوارض ثابت

تقاضا تعادلی با 

  عوارض خطی

عادلی با تقاضا ت

عوارض 

  خطی+ثابت

1  2 1300 1078  1039  1066 1040  

1  3 1840 1471  1431  1448 1425  

4  2  1680  1395  1358  1384  1358  

4  3  1450  1163  1141  1149  1137  

شماره 

 مبدا

شماره 

 صدمق

تقاضاي 

 اولیه

تقاضاي 

تعادلی بدون 

  عوارض

تقاضاي تعادلی 

  با عوارض ثابت

تقاضا تعادلی با 

  عوارض خطی

تقاضا تعادلی با 

عوارض 

  خطی+ثابت
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  ایج کلی شبکه در سه حالت براي شبکه هرننت :9جدول 

  
تعادل بدون 

  عوارض

تعادل با عوارض 

  ثابت

تعادل با عوارض 

  خطی

تعادل با عوارض 

  خطی+ثابت

کل زمان سفر 

 )دقیقه(
1607,11 1438,14 1505,96  1421,89  

  310,28  168,67 287,1 0 )دقیقه(کل عوارض 

جمع زمان سفر و 

  )دقیقه(عوارض 
1607,11  1725,24  1674,64  1732,17  

  3271,19  3263,2  3267,78  3243,79  رفاه اجتماعی

 

 گیري  نتیجه -6

ه هاي باال و در قالب جداولی ارائه گردید گذاري در قسمت نتایج به دست آمده از حل مسائل قیمت

  :است، تفسیر این نتایج به شرح زیر است

دهد،  هاي نگوین و هرن نشان می هگونه که نتایج به دست آمده از حل مسأله براي شبک همان - 1

دهد لـذا از   دریافت عوارض ثابت نسبت به عوارض خطی  رفاه اجتماعی بیشتري را نتیجه می

هاي بیشـتري از جملـه سیسـتم     آنجا که دریافت عوارض خطی نیازمند تجهیزات و زیرساخت

خطـی در   گونه توجیه اقتصادي بـراي دریافـت عـوارض    یاب خودروها است، به نظر هیچ مکان

 .مقابل عوارض ثابت وجود ندارد

ي نتایج حالت دریافت عوارض به صورت خطی با مقدار اولیه با حالت دریافت عـوارض   مقایسه - 2

دهد امـا مقـدار ایـن     ی با مقدار اولیه را نشان میر حالت تابع خطثابت بهبود رفاه اجتماعی د

وارض خطـی بـا مقـدار اولیـه     بهبود چندان زیاد نیست و از آنجا که جهت اجراي دریافـت عـ  

هاي مربوط به تجهیزات وجود دارد لـذا ارزش ایـن بهبـود در رفـاه اجتمـاعی بایـد بـه         هزینه

ها نماید، بحث در ایـن بـاره    اي باشد که گردانندگان سیستم را مجاب به پرداخت هزینه اندازه

1  3 10 7,54 6,9 7 6,91 

1  4 20 17,51 16,36 16,92 16,3 

2  3 30 20,8 18,67 19,14 18,32 

2  4 40 31,04 28,55 29,77 28,42 



 13

مورد توجـه قـرار   تواند  ي این مقاله است اما به عنوان یک موضوع تحقیق می خارج از حوصله

 .گیرد

هاي کوچک به دست آمده است و تعمـیم   در پایان الزم به ذکر است که این نتایج براي شبکه - 3

ي دریافت  هاي واقعی نیازمند داشتن ابزارهاي حل قوي است چراکه حل مسأله آن براي شبکه

ست کـه  عوارض به صورت خطی با مقدار اولیه نیازمند حل مسأله اعداد صحیح بسیار بزرگ ا

  .]6[دهاي موجود حل زمان بسیار زیادي براي آن نیاز دارن روش
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Pricing on transportation networks is known as an effective tool for demand 
managing, traffic volume controlling and its side effects such as environmental 
issues. This significant element has encouraged transportation system managers 
to consider pricing in making decision procedure. According to various area-
based pricing schemes, deciding on how to choose the most effective feasible 
method is a remarkable point to consider, in this paper various methods are 
defined and evaluated by different criteria such as social welfare in network and 
performance constraints. In this work social welfare maximization is done using 
three different pricing schemes. We implemented fixed cost pricing, distance-
dependent pricing and distance-dependent with fixed cost pricing. Results of 
these pricing schemes are presented and evaluated. 
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