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چكيده
قیمتگذاری زمانسفر(تراکم ترافیک) ،ابزاری برای مدیریت ترافیک است .مدیریت ترافیک
باهدف افزایش کیفیت سفر و کاهش هزینههای مستقیم و غیر مستقیم (اتالف زمان ،آلودگی
صوتی ،آلودگی هوا ،تصادفات و )...صورت میگیرد .در این مقاله ،با بهرهگیری از مفهوم مشتقات
مالی ،ابزار جدید مشتق زمانسفر ،برای قیمتگذاری تراکم ترافیک معرفی شده است .برای قیمت-
گذاری مشتق زمانسفر نیز از روش مونتکارلو استفاده شده است .بهطور کلی ،کم(زیاد) بودن
قیمت مشتقات زمانسفر ،میتواند شاخصهای برای کم(زیاد) بودن تراکم ترافیک مسیر ،در دوره
مورد نظر باشد .این روش ابزاری هوشمند و متکی بر رفتار استفادهکنندگان ،برای مدیریت غیر
مستقیم ترافیک است .همچنین با بهره گیری از مکانیزم بازار ،قیمت مشتق زمانسفر ،برخالف
روش های معول اخذ عوارض که ثابت هستند ،منعطف میباشد .در این روش ،عالوه بر سطح
ترافیک ،تغییرات آن نیز در قیمتگذاری مد نظر قرار میگیرد .روش مونتکارلو نیز نقیصه کمبود
اطالعات زمانسفر را به همراه ناکامل بودن بازار زمانسفر ،برطرف میکند .با پیادهسازی ،مشتقات
زمانسفر برای محور تهران-کرج برای دوره  01روزه مرداد ماه سال  69با مقدار آستانهای 27
دقیقه مشخص شد که ،با باال بودن قیمت اختیار معامله خرید نسبت به فروش ،زمان سفر در دوره
مورد نظر کمتر از مقدار  27دقیقه پیشبینی میشود که ،میتوان نتبجه گرفت ،ترافیک روانتر از
مقدار آستانهای خواهد بود .از برداشتهای میدانی و دادههای ثبتی زمانسفر مسیر تهران-کرج
استفاده شده است.
واژههای كليدی :زمان سفر ،مشتقه مالی ،فرایند بازگشت به میانگین ،روش مونتکارلو ،قیمت-
گذاری ابزار مشتقه.
 -0عضو هیات علمی مرکز تحقیقات راه ،مسکن و شهرسازیganjihadi@gmail.com ،
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 -1مقدمه
تغییرات زمان سفر(تراکم ترافیک) ،ازجمله ریسکها در ارائه خدمات حملونقلی است .زمان-
سفر نیز ارتباط مستقیمی با حجم ترافیک عبوری دارد .بهمنظور مدیریت زمانسفر ،روشهای
مختلفی همچون محدودیت تردد و اخذ عوارض استفاده میشود .البته در استفاده از هر دو این
روشها ،بحث هایی در خصوص عدالت اجتماعی در دستیابی به کاالهای عمومی مطرح
است(.)Dashti, Fedorova et al. 2013
افراد با توجه به مطلوبیت و اهمیت گذر از مسیر ،نسبت به پرداخت عوارض ،تصمیم میگیرند.
از موضوعات مطرح در پرداخت عوارض ،انتخاب مسیری که واجد شرایط دریافت عوارض و چگونگی
دریافت آن( ثابت ،پویا و بهینه) است( .)Cheng, Liu et al. 2017در روش دریافت عوارض ثابت،
قیمت مسیر ثابت ،در پویا قیمت بر اساس برخی متغیرها ازجمله زمان سفر متغیر و در سیستم
بهینه ،قیمت به منظور دستیابی به هدفی مشخص برای کل شبکه بهینه میگردد .مشترکات شیوه
دریافت عوارض در این است که ،مقدار عوارض ثابت میباشد .فقط در عوارض پویا برای دو نقطه
زمانی بحرانی و غیر بحرانی مقدار متفاوت است .دیگری عدم ارتباط دریافت مقدار عوارض با حجم
ترافیک عبوری است .ازاینرو ،بهکارگیری شیوهای که ،ارتباط مستقیمی بین عوارض و کیفیت
زمانسفر برقرار کند ،مطلوب میباشد .در این راستا ،از مشتقات زمانسفر که برگرفته از مشتقات
مالی است ،و این ارتباط را با استفاده از مکانیزم بازار برقرار میکند ،میتوان استفاده کرد.
ابزار مشتقه برای مدیریت ریسک استفاده میشود .مشتق مالی ابزار مالی است که ارزش آن
وابسته به ارزش دارایی دیگری است(که دارایی پایه نیز نامیده میشود) .این ابزار به دارنده آن
اختیار یا تعهد خرید و یا فروش یک دارایی معین را میدهد و ارزش آن از ارزش دارایی دیگری
مشتق میشود .این ابزار در کلیه بازارهای معامالتی کاالیی و غیرکاالیی همچون نرخ برابری ارز،
بهره ،دمای هوا و ...مورد استفاده قرار میگیرد( Group and Thirty 1994, Bingham and Kiesel
.)2013
مشتقات زمانی ،باهمان کاربرد مشتقات مالی ،ابزار مدیریت ریسک زمان سفر در دوره مورد نظر
است .همچون مشتقات مالی ،دارنده این اوراق با دو اختیار خرید و فروش همراه است .بدین ترتیب
که ،دارنده اوراق خرید ،می تواند در زمان سررسید ،ادعای خرید مشتق زمان سفر را داشته باشد و
در صورت داشتن اختیار معامله زمانسفر فروش ،می تواند در زمان سررسید اوراق مربوطه را به
فروش برساند( .)Cyr, Eyler et al. 2013, Mamplata, Lo et al. 2014, Jiao and Yao 2015اگر
زمان سفر بیشتر از مقدار پیشبینی شده باشد ،برای دارنده آن ،براساس تابع ازقبل تعیین شده،
جبران خسارت میشود .در عمل می توان برای حالت زمان کمتر ،جبرانی را درنظر نگرفت ،لیکن از
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نظر تئوری و کامل بودن ،موارد آن قابل پیادهسازی است .حجم خرید(فروش) مشتقات زمان سفر،
میزان اعتماد به زمان پیشبینی شده را نشان میدهد .از اینرو ،حجم معامالت شاخصهای مناسب
برای مدیریت ترافیک است .بدین ترتیب که ،استفادهکنندگان با بررسی قیمت مشتقات زمانسفر،
اطمینان سایراستفادهکنندگان از زمان پیشبینی شده را برآورد میکنند.
از سویی دیگر ،میزان عرضه و تقاضا قیمت را تعیین میکند .تقاضای بیشتر برای هر یک از
معامالت خرید یا فروش ،قیمت بیشتر برای آن را در بازار طلب میکند .این مکانیزم ،کمک حالی
برای شرایط بحرانی است .بدین ترتیب که ،در روشهای معمول ،در شرایط بحرانی نیز عوارض ثابت
است .حال آنکه در این روش این خود مصرف کننده است که تمایل خود را برای پرداخت نشان
میدهد .پوشش ریسک استفاده کنندگان از مسیر با استفاده از مشتقات مالی ،با تقابل کسانی که
از تاخیر یا تعجیل سود میبرند انجام میشود .)van den Berg and Verhoef 2014( .در ابزار
مشتقه زمان سفر ،عالوه بر میانگین حجم ترافیک ،تغییرات آن نیز در نظر گرفته میشود .بدین
ترتیب ،این تنها وضعیت کنونی ترافیکی نسیت که معیاری تعیینکننده برای ورد به مسیر است.
بلکه تغییرات حجم ترافیک در بازه زمانی مورد نظر نیز ،مالک تصمیمگیری میباشد .برای عملیاتی
شدن آن باید در ابتدا مدل پیشبینی زمانسفر برآورد و درگام بعدی ،ارزشگذاری زمانسفر صورت
گیرد.
در این مقاله قیمتگذاری زمانسفر(تراکم ترافیک) ،با استفاه از ابزار مشتقه مالی و استفاده از
روش مونت کارلو ارایه شده است .برای این کار در قسمت اول مشتقات زمانسفر و چگونگی اندازه-
گیری زمانسفر ارایه شده است .در قسمت بعد ،مدل پیشبینی زمانِسفر تببین شده است .در
قسمت سوم ،با استفاده از روش قیمتگذاری مونتکارلو قیمت اختیار معامله خرید و فروش
مشتقات زمان سفر ارایه شده است .پس از آن ،مشتقات زمانسفر برای مسیر تهران-کرج پیاده و
در آخر نتیجهگیری از بحث ارایه شده است.
 -2مشتق زمانسفر
همچون سایر مشتقات مالی ،مشتقات بر پایه دارایی زمانسفر ،تعیین مقدارمشخص زمانسفر در
بازه زمانی مورد نظراست(معادله .)Wan and Kornhauser 2017()0
1

)

(

)

(

اگر زمانسفر بیشتر از مقدار آستانهای  Cباشد ،اختیارمعامله خرید و اگر کمتر از مقدار
تعیین شده باشد ،اختیارمعامله فروش تعریف میشود .این ابزار ،تمایل افراد برای پرداخت بابت
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ضمانت زمانسفر پیشبینی شده را اندازهگیری میکند .بدین ترتیب که ،بهطور مثال ،اگر قیمت
اختیار معامله خرید پایین تر از فروش باشد ،زمان واقعی کمتر از مقدار پیشبینی در مشتق زمانی
خواهد بود و بالعکس .استفادهکنندگان در این صورت پیشبینی میکنند که تراکم پایین خواهد
بود ،چرا که افراد تمایل به دراختیار داشتن اختیار معامله فروش را دارند .این موضوع که امری
متداول در مشتقات مالی است ،در خصوص حملونقل ،پیشبینی افراد از زمانسفر واقعی را نشان
میدهد .مقدار آستانهای  Cنیز بر اساس ،زمانسفر در دورههای قبل با مشخصات یکسان زمانی و
مکانی ،مالک عمل قرار میگیرد .ابزار الزم برای ارزیابی ،مدل برآورد پیشبینی زمانسفر است .با
توجه به حجم معامالت ،میتوان پیش بینی رفتاری مسافران و برآوردی از حجم ترافیک مسیر در
دوره زمانی مربوطه داشت .در قسمت بعد فرایند پیشبینی زمانسفر ارایه شده است.
 -1-2فرایند زمان سفر
ازجمله الزامات اولیه در تعریف و بهکارگیری ابزار مشتقه زمانسفر ،معرفی مدلی برای پیش-
بینی تغییرات زمان سفر است .برای این منظور مدل میتواند از طریق حل معادله
تصادفی(معادله )2برآورد شود.
2

})

̂(

̂

{

از پیشفرض های الزم برای مدل با توجه به پیوسته بودن زمان سفر ،وینر استاندارد بودن
است( . )Wang, Li et al. 2015از نکاتی که باید برای این مدل در نظر گرفت ،مقدار
فرایند
بازگشت به میانگن زمان سفر است(زمان سفر یک مسیر نمی تواند برای مدت زمان طوالنی روند
صعودی یا نزولی به خود بگیرد) معادله .3
3

)

̂(

که در آن  aپارامتر سرعت بازگشت به میانگین از زمان  sاست ̂ .برآورد متوسط زمان سفر
در زمان  tاست .این مدل زمانسفر ،فرایند اورشتین-اوهلبنک با درنظر گرفتن خصوصیت
بازگشت به میانگین است.
مدلهای سری زمانی  CARIMA0نیز روش دیگری برای پیشبینی میانگین زمان سفر است
(معادله . )Li and Linetsky 2014, Xu and Perron 2014()0
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4

در فرایند مدلسازی میتوان از روش های دیگری همچون ،برازش تابع توزیع ،مدل بازگشت
به میانگین ،نااطمینانی در واریانس ،خانواده  ARCHیا مدلهای چهارگانه نیز استفاده
کرد( . )Wang, Li et al. 2015تفاوت در دقت مورد نظر و حجم اطالعات مورد نیاز دو معیار در
استفاده از هر یک از این روشها است  .درکنار آن ،درمدلسازی ،تعیین شاخصهای که زمانسفر
را اندازهگیری میکند ،اهمیت باالیی دارد .بهطور نمونه ،برای این کار میتوان از متغیر روزهای با
حجم ترافیک باال(پایین) استفاده کرد(.)Xu and Perron 2014, Taştan and Hayfavi 2017
فرایند ارایه شده برای مسیرهای مورد نظر کالیبره و برای پیشبینی زمان سفر مورد استفاده
قرار می گیرد .البته ،امکان ارایه مدلی که برای تمامی مسیرها کاربرد داشته باشد ،بسیار پایین است.
از اینرو ،مدل زمان سفر هر مسیر منحصر بهفرد است.
 -2-2روش مونت كارلو در قيمتگذاری مشتقات زمانسفر
روش مونت کارلو در ریاضیات مالی برای محاسبه ارزش اختیارمعامله با داشتن چندین منبع
نااطمینانی که پیشبینی آینده را با تغییرات باالیی همراه میکند ،استفاده میشود .اولین استفادهها
به فلیم بویل 7در سال  0622باز میگردد( .)Boyle, Broadie et al. 1997از نظر تئوری ،ارزش-
گذاری مونت کارلو برپایه ریسک خنثی 3است .در روش ریسک خنثی ،قیمتِ اختیار معامله ،تنزیل
شدهِ ارزش مشتقه در زمان سررسید است(رابطه .)Tebaldi and Veronesi 2015()5
5

)

(

)

(

( [

])
) (

اندازه ریسک خنثی(که اندازه تعادل یا اندازه مارتینگل برابر نیز نامیده میشود) اندازه احتمالی
است که ،برمبنای آن ،تنزیل انجام میپذیرد .علت اصلی در نظر گرفتن روش قیمتگذاری ریسک
خنثی نداشتن بازار کامل برای زمان سفر میباشد( Ban, Ferris et al. 2013, Balter and Pelsser
 .)2015این بهمعنی ،قیمتگذاری زمانسفر با محدودیت غیرقابل معامله بودن است ( Balter and
 .)Pelsser 2015از نقطات چالشی دیگر در روشهای قیمتگذاری ،بررسی پیشفرضهای اولیه
است .برای پوشش برآورد سازگار درقیمتگذاری ،معموالً از روشهای مونتکارلو استفاده می-
شود(.)Tebaldi and Veronesi 2015
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بهمنظور پیادهسازی قیمتگذاری به روش مونت کارلو برای مشتقات زمان سفر الزم است تا -0
ابتدا بانک اطالعاتی از زمان سفر روزانه برای زمان و مکان مورد نظر تهیه شود -7 ،مدل زمان سفر
براساس این اطالعات برآورد شود و  -3قیمتگذاری صورت پذیرد .برای قیمتگذاری نیز-0 ،
قیمتهای تصادفی زیادی از طریق شبیهسازی تولید میشود -7 ،قیمتهای سررسید ،با استفاده از
قیمتهای شبیهسازی شده تولید میشود -3 ،میانگین قیمتها گرفته شده و  -0به قیمت امروز
تنزیل میشود .با فرض ،نرمال بودن تابع توزیع زمانسفر ،و در نظر گرفتن روشمونتکارلو ،قیمت
به قرار معادالت 9و 2است
[
اختیار خرید یا فروش مستقات زمان سفر در زمان ]
(.)Alaton, Djehiche et al. 2002, Baz and Chacko 2004, Bali and Murray 2013
6

7

بهطوری که در آن

)

)

)

)

(

(

(

√

))

√

(

)

)

( )

((

)

( ()

)

([

(

)(

(

) (

و  Φتابع توزیع تجمعی نرمال استاندارد ،میانگین و وراریانس نیز

روابط  8و 6است.
8

9

)

∑

)

)

(

(

∑)

(

)

(

(

∑∑

)

)

(

)

(∑

)

(

(∑

 -3-2بازپرداخت مشتقات زمانسفر
تعیین تابع بازپرداخت ،از دیگر الزامات استفاده از این روش است .دارنده مشتقات زمان سفر،
همچون دارنده بیمهنامهای است که در صورت عدول از شرایط زمان سفر ،مستحق دریافت خسارت
میباشد .بازپرداخت برای مشتقات زمانسفر بهصورت معادلههای  01و  00تعریف میشود.
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ازجمله ویژگیهای عنوان شده برای زمانسفر ،نداشتن بازار کامل است .بدینترتیب که ،ارزش
زمان سفر در بازار مشخص نشده و امکان خریدوفروش آن در عمل وجود ندارد .با این ویژگی تابع
بازپرداخت بر اساس مشتقات زمان سفر ،مقدار زمان سفر است .بنابراین ،ارزش زمانسفر،
حاصلضرب زمان در ارزش ریالی است .مقدار پیشبینی زمانسفر در بازه مورد نظر خود ،مقداری
است که برای بازپرداخت درنظر گرفته میشود .در عمل ،برای بسیاری از اختیار معاملهها ،بهمنظور
کاهش ریسک شرایط بحرانی ،سقفی برای بازپرداخت در نظر گرفته میشود.
 -3ارزشگذاری زمان سفر
از بحثهای چالشی ارزشگذاری ریالی زمانسفر است .روش معمول استفاده از نرخ دستمزد
است .بدین ترتیب ،درصورت تلف شدن وقت افراد بهدلیل تراکم ترافیک  ،فرد معادل دستمزد
ساعتی خود از نظر مالی زیان خواهد دید .دراین روشها ،مطلوبیت افراد بر اساس برخی از
مشخصات ،ازجمله زمانسفر بهینه میشود .)Uchida 2014, Zhong, Xiao et al. 2017( .در این
روش ،بهدلیل اینکه روال ثابتی برای ارزش حقوقی افراد وجود ندارد ،ارزش زمانسفر ،منطقهای
خواهد بود و از این رو تغییرات زیادی خواهد داشت .برای نمونه ارزش زمانی افراد سفر کننده با
وسیله نقلیه شخصی در تهران  03291ریال برای هر ساعت در سال برآورد شده است(صفارزاده,
بابک  .)et al. 1391در اصفهان ،ارزش زمانسفر در پیک صبح برابر  70131ریال برای هر ساعت در
سال برآورد شده است( Googerdchian, khoshakhlagh et al. 2014, Googerdchian,
.)khoshakhlagh et al. 2014
سازمانهای بینالمللی برای ارزشگذاری زمان افراد ،روشهای دیگری را ارایه دادهاند که معموالً،
در ارزیابی اقتصادی پروژهها مورد استفاده قرار میگیرد .فرمول : )7107(07
12

ارزش زمانی وقت تلف شده
ارزش زمان در منطقه مورد مطالعه

متوسط درآمد ساالنه خانوار شهری در منطقه مورد مطالعه

متوسط افراد خانوواده در منطقه مورد مطاله

ساعت کار در ماه

تعداد ماهها
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استفاده از این روش نیاز به داشتن اطالعات بیشتری ازجمله ،ارزش زمان سفر افراد با توجه به
ماهیت سفر آنان دارد .این ارزشگذاری به صورت قضاوتی انجام میشود .تقسیم بندی صورت
گرفته سفرهای به سه نوع کار به کار ،خانه به خانه و تفریحی تقسیم میشود .هر یک از انواع
سفرهای نیز درصدی ار ارزش دستمزدی فرد را در ارزش کل منظور می دارد .به طور نمونه درصد
دستمزد متوسط ساعت در کشورهای در حال توسعه برای سفر کار به کار ،خانه به کار و تفریحی به
ترتیب  75-51 ،51-011و  1-75است .درکنار این موضوع نیاز است تا درصد هر یک از این
سفرها در مسیر مورد مطالعه برآورد شود.
متوسط درآمد خانوار در استان تهران  500768130ریال برای سال  0365برآورد شده
است( . )0365درصد دستمزد متوسط درساعت برای انواع سفرها مطابق با توضیحات ارایه شده
برآورد میشود .از این رو برآورد هر ساعت مسافرت در مسیر  72600ریال برآورد میشود .به
منظور کششپذیر بودن ارزش زمان سفر ،مبلغ بهروز شده حداکثری آن یعنی  88102ریال به
عنوان ارزش زمانی هر ساعت استفاده میشود.
 -4مستقات زمانسفر مسير تهران-كرج
به منظرو استفاده از ابزار مشتقه زمانسفر ،بهطور نمونه مسیر کرج-تهران بررسی شده است.
ابزار مشتقه تعریف شده ،زمان سفر را برای  01روز اول مردادماه  27دقیقه در هر روز برآورد
میکند.
گام اول ،برازش مدل زمانسفر مسیر تهران-کرج است .بدین منظور از اطالعات زمانسفر
سامانه  000و گوگل استفاده شده است .برای چک کردن زمانسفرهای ثبتی نیز در ایام هفته سفر
واقعی صورت گرفته است .زمان سفر هر روز نیز ،میانگین بیشترین و کمترین زمان سفر در آن روز
است .با توجه به آزمون فرض های صورت گرفته و بررسی نیکویی برازش ،مدل زمانسفر مسیر،
) ARIMA(1,0,1و با استفاده از نرمافزار  ،STATAبرآورد میشود(فرمول .)03
13

الگوریتم قیمتگذاری مونت کارلو(که در قسمتهای قبل بدان اشاره شده) با تکرار  011و در
نظر گرفتن نرخ بهره  08درصد پیاده شده است .نتیجه آن در ارایه شده است .بدین ترتیب که
پیشبینی زمانسفر برای  01روز اول مردادماه  ،69صدبار صورت گرفته است .نتایج در جدول 0
ارایه شده است.
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جدول  -1ارزش زمان سفر برای  11روزه تيرماه  69با استفاده از دو روش ریسک خنثی و مونتكارلو
ارزش گذاری به روش مونتكارلو
 968500ریال

)C(t

0707030ریال

)P(t

 -5نتيجه گيری و بحث
تراکم ترافیک ازمواردی است که کاهش کیفیت زندگی را بههمراه دارد .از راههای کنترل آن،
استفاده از ابزار اخذعوارض(مستقیم و غیرمستقیم) است .افراد در قبال پرداخت تصمیم به
استفاده از مسیر میکنند .در روش های گنونی پرداخت عوارض ،ارتباط مستقیمی بین مقدار
عوارض و زمانسفر وجود ندارد .ع وارض فقط مجوزی برای استفاده از مسیر میباشد .دراین مقاله
با استفاده از مفهوم مشتق مالی ،ابزارهای مشتقه زمانسفر ارایه شده است .این ابزار با استفاده از
مکانیزم بازار ،برای دارنده آن ،امکانی را فرام میکند که ،درصورت عدول از زمان پیشبینی شده
برای سفر ،جبران مالی برای وی روی دهد .از اینرو در زمان بحران ،میتواند قیمتی متفاوتتر
نسبت به شرایط عادی داشته باشد .از نکات دیگر این است که ،قیمت توسط نهاد دیگری تعیین
نشده و استفاده کنندگان با توجه به مطلوبیت خود نسبت به خرید مشتقات زمانسفر اقدام می-
کنند .البته رونق کاذب در خریدوفروش ،می تواند حباب قیمتی ایجاد کرده و خود منجر به
انحراف در مدیریت ترافیک شود .الزمه پیادهسازی این کار ،تعریف ابزار مشتقه زمانسفر ،برآورد
مدل زمانسفر ،مشخص کردن فرمول بازپرداخت و ارزشگذاری زمان استفادهکنندگان است.
تمامی موارد یاد شده برای مسیرها یکتا میباشد .بابررسی صورت گرفته مشخص گردید که ،مدل
زمانسفر ،فرایند اورشتین-اوهلبنک با درنظر گرفتن خصوصیت بازگشت به میانگین است .با
توجه به کمبود داده های زمان سفر و کامل نیودن بازار ،از روش مونتکارلو برای قیمتگذاری
مشتقات زمانسفر میتوان استفاده کرد .این روش راهکاری برای برون رفت برای مسیرهای
بحرانی میتواند باشد.
با استفاده از الگوریتم ارایه شده ،ارزش مشتقات زمانسفر مسیر تهران-کرج محاسبه شده است.
مشتقات عبارت از زمانسفر برای  01روزه اول مرداد ماه است .مدل زمانسفر )ARIMA(1,0,1
است .با ای ن احتساب ،قیمت خرید ،اختیار معامله فروش 1,186,376ریال و خرید  259207ریال
برآورد میشود .ارزیابی از این دو قیمت حاکی از آن است که پیشبینی میشود ،زمان سفر انتظاری
کمتر از مقدار آستانهای  27دقیقه است .می توان نتیجه گرفت در دوره مورد نظر حجم ترافیک کم
بوده و استفاده از مسیر دارای کیفیت سفر قابل قبولی است.
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