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  چکیده

نرخ مالکیت خودرو، کمبود پارکینگ یکی از مشکالت جدي کالن شهرها شده و  با افزایش سریعامروزه، 

این هدف اصلی  .نقل است و ریزي حمل هاي مهم در برنامه لفهؤپارکینگ یکی از مدر زمینه گذاري کارآمد  سیاست

گذاري  هاي مدیریت پارك خودرو، قیمت یکی از روش. ، تأثیر بر فرآیند انتخاب کاربران در پارك خودرو استسیاست

کاهش سهم استفاده گذاري پارکینگ در اکثر مواقع موجب  دهد، قیمت مطالعات پیشین نشان می. باشد پارکینگ می

رانندگان و انحراف ي سفر  تغییر شیوهگردد، اما به  خودرو میکاهش تقاضا براي پارك نتیجه  از خودرو شخصی و در

به منظور ایجاد  ریزي گذاري و برنامه این موضوع براي سیاست، در حالی که است اي نشده در این شرایط اشاره تقاضا

پرسشگري به با استفاده از نتایج  جاري مطالعهاین اساس،  بر. دارد اي هژویاهمیت  ،براي این گروهمناسب تسهیالت 

انتخاب گسسته از نوع لوجیت    مدل ،در محدوده مرکزي شهر یشهروند قزوین 287صورت مصاحبه حضوري از 

گذاري پارك در خیابان  سناریوهاي مختلف قیمتي سفر رانندگان در مواجه با  بررسی تغییر شیوهچندگانه، جهت 

تحلیل حساسیت رفتار رانندگان نسبت به تغییر  ، همچنین بهرداخت نمودهپ ،اصلی براي ساعات اوج و غیر اوج

افزایش هزینه هر ساعت پارك در ساعت اوج، موجب دهد،  نتایج نشان می .اي پرداخته است قیمت پارك حاشیه

کاربرانی که براي سفرهاي کاري از همچنین . شود پرداخت هزینه و پارك در خیابان اصلی میکاهش تمایل براي 

کنند، تمایل کمتري به استفاده از خودرو با پرداخت هزینه، استفاده از خودرو بدون  خودروي شخصی استفاده می

نتایج تحلیل حساسیت مدل پرداخت شده نیز نشان داد، با افزایش قیمت . پرداخت هزینه و همچنین تاکسی دارند

هاي  گزینهترتیب به خت هزینه و پارك در خیابان اصلی کاهش یافته و تقاضا به ي پردا  پارکینگ، سهم گزینه

 با مسیر ادامه و پارك خلوت، خیابان یک تا پارك در کوچه، سفر( و عدم پرداخت هزینهشخصی استفاده از خودرو 
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 مقدمه -1

به نحوي که  شدهیکی از مشکالت جدي کالن شهرها  ینگپارککمبود  ،مالکیت خودرونرخ  سریعافزایش با  ،امروزه

کشورها، اقدام به بدین منظور برخی . است فضاي پارك افزایش، شهري در نواحی متراکمهاي مهم  چالشاز  یکی

 ،راهکارهاي بهبود فضاي پاركیکی از که  هاي باال نموده، در حالی هاي عمومی با هزینه ساخت پارکینگ

  .فضاي پارك استدر نتیجه بهبود به منظور کاهش استفاده از خودروي شخصی و  پارکینگگذاري  قیمت

، برخی مطالعات اثرات انجام شدهدر کشورهاي مختلف  گذاري پارکینگ قیمت اي در زمینه تاکنون مطالعات گسترده

و همکاران آرنوت براي نمونه بررسی نمودند  را گذاري پارکینگ بر وضعیت ترافیکی محدوده مورد مطالعه قیمت

در یک گلوگاه ترافیکی در مرکز شهر بررسی نموده را گذاري پارکینگ در ساعات شلوغ صبح  ، اثرات قیمت)1991(

ژنگ و  .]1[ هاي سفر نواحی شهري دارد گذاري متغیر پارکینگ، کاهش چشمگیري در هزینه قیمتند، و دریافت

 ارزیابیرا صبح و عصر  اوجگذاري پارکینگ در ساعات  قیمتثیر أت، )2013(و فوسگراو و پالما ) 2005(همکاران 

کارآمدي بیشتري نسبت به  ،تعیین قیمت ترکیبی براي پارکینگ در صبح و عصرو مشاهده کردند،  کرده

گذاري در  قیمتاثر چتمن و مانویل، . ]3و  2[ عصر دارداوج گذاري تنها براي ساعات اوج صبح یا  قیمت

وسایل نقلیه و توقف وسایل، گردش بررسی نموده و دریافتند با افزایش قیمت پارکینگ، زمان را سانفرانسیسکو 

ممکن است بهبودي در  ،گذاري به منظور کاهش سطح اشغال قیمت طراحی سیستم با نداشته وکارپولینگ تغییري 

   .]4[ایجاد نشود دسترسی به پارکینگ و کاهش گردش وسایل 

پارکینگ را گذاري  در مواجه با قیمت تمایل به پرداخت کاربران خودروي شخصی عوامل مؤثر بر ،برخی مطالعات

گذاري پارکینگ براي ساکنان محلی شهر نیویورك  قیمتدونل به بررسی  گو و مکجو نمودند براي مثال،  و جست

 نوع پارکینگ متفاوت استبا توجه به مالکیت خودرو و ساکنان ، میزان تمایل به پرداخت نتیجه گرفتندو  پرداخته

 ،سن وسیلهد، دریافتنبررسی نموده و را رفتار رانندگان در انتخاب محل پارك خودرو ، نیز ایباس و همکاران .]5[

بستگی پارك خودرو به سطح درآمد رانندگان براي میزان هزینه انتخاب رانندگان است همچنین، متغیر مهمی بر 

   .]6[دارد 

متراکم را مقایسه  هاي خیابان گذاري پارکینگ و تعیین عوارض براي قیمتعملکرد بخش دیگري از مطالعات نیز، 

حساسیت بیشتري  گذاري پارکینگ قیمترانندگان به که دریافتند، ) 1998(بالداسیر و همکاران نمودند، از جمله، 

گذاري  درصد از کاربران در مواجه با قیمت 54، نشان دادنیز  )2006(آلبرت و مهالل  هاي بررسی .]7[ دارند

راي جلوگیري از پرداخت هاي دیگري ب هاي متراکم، گزینه گذاري خیابان درصد در شرایط قیمت 72پارکینگ و 

نسبت به در شهر مشهد، ، رانندگان مشاهده کردند) 2013(آذري و همکاران همچنین . ]8[ گیرند هزینه بکار می

  .]9[حساسیت بیشتري دارند  ،پرداخت هزینه پارکینگ

و در استفاده از خودروي شخصی سهم گذاري پارکینگ موجب کاهش  دهد، قیمت نتایج اکثر مطالعات نشان می

. استاي نشده  اشارهي سفر رانندگان  تغییر شیوهبه  اما در این مطالعات ،شود مینتیجه کاهش تقاضاي پارکینگ 



 

مناسب براي کاربرانی که با  تسهیالت ایجادبه منظور   نقل، و گذاران حمل و سیاست ریزان برنامهاین موضوع براي 

 به همین منظور. شوند، حائز اهمیت است نقل منحرف می و هاي دیگر حمل گذاري پارکینگ به انتخاب شیوه قیمت

گذاري شده یا داراي کارت  معابر قیمت(رفتار رانندگان در محدوده مرکزي شهر قزوین  تغییرمطالعه جاري به 

بر . پردازد ، میگذاري نشده و مشاهده رفتار انتخابی افراد ممکن نیست یمتدر شرایطی که هنوز پارکینگ ق) پارك

گذاري پارك در خیابان  تشده و تعیین سناریوهاي مختلف قیم این اساس با طراحی پرسشنامه به روش رجحان بیان

با استفاده از همچنین  ،شدهکاربران شناسایی  سفر ي شیوه انتخاب بر مؤثر ، عواملبراي ساعات اوج و غیر اوج اصلی

با افزایش قیمت پارك میزان تغییر رفتار کاربران وسیله نقلیه شخصی مدل پرداخت شده، تحلیل حساسیت 

  .بررسی شده استاي  حاشیه

 آوري جمع ي نحوه به سوم بخش در و پژوهش شناسی روش به بعد بخش در که است صورت بدین مقاله این ساختار

 حساسیت تحلیل نتایج و مدل پرداخت و پنجم به ترتیب نتایج چهارم در بخش. شود می پرداخته مسئله هاي داده

  .پردازد می پیشنهادات ارائه و گیري نتیجه به نیز آخر بخش. است شده شده، ارائه پرداخت مدل

  

  شناسی روش - 2

در واقع . شوند گیر حاصل می سازي مطلوبیت توسط تصمیم هاي انتخاب گسسته معموال از فرض بیشینه مدل

به . شوند ها از به حداکثر رسیدن این مطلوبیت حاصل می شناختی یک محرك است، که مدل مطلوبیت از نظر روان

هاي  هر کدام از گزینه. شود ته میهاي با مطلوبیت تصادفی گف شوند، مدل هایی که از این طریق حاصل می مدل

بدست  iاز انتخاب گزینه  nگیر  مطلوبیتی که تصمیم. مجموعه انتخاب براي فرد سطح مطلوبیت مشخص دارد

اي که بیشترین مطلوبیت  هاي مجموعه انتخاب، گزینه گیر از بین گزینه تصمیم. شود نمایش داده می ��Uآورد با  می

   . ]10[کند  رد، انتخاب میها دا را نسبت به سایر گزینه

بیند، تابع مطلوبیت براي  گیر است و محقق آن را نمی مطلوبیت شناخته شده توسط تصمیم ��Uبا توجه به آنکه 

  .شود نمایش داده می 1ي  گزینه در دسترس به صورت رابطه Jاز بین  iي  انتخاب گزینه

��� = ��� + ���              )1(                                                                                      

 iمطلوبیت گزینه ) غیر قابل مشاهده(بخش نامعین و تصادفی  ��εو ) قابل مشاهده(بخش معین  ��Vکه در آن، 

  :شود تعریف می 2ي  به صورت رابطه nتوسط فرد  iاحتمال انتخاب گزینه . باشد می nبراي فرد 

��� = �������� + ��� ≥ ��� + ���       ∀� ≠ �� 

     = �������� − ��� ≤ ��� − ���       ∀� ≠ �� 

     = ∫
�
 �(��� − ��� ≤ ��� − ���       ∀� ≠ �)  �(��) ���     )2(                    

.)Iکه در آن  مقدار و در غیر اینصورت  1، یک تابع عملگر است و هرگاه مقدار داخل پرانتز صحیح باشد مقدار آن (

، برابر یک انتگرال بر روي چگالی بخش نامعین مطلوبیت آن گزینه iي  احتمال انتخاب گزینه. خواهد بودصفر آن 



 

آید  هاي مختلف انتخاب گسسته بدست می ، مدل)ε(با توجه به فرض توزیع براي بخش نامعین مطلوبیت . است

]10[.  

 مدل از توان می باشد، بیشتر گزینه دو از فرد هر براي دسترس در هاي گزینه تعداد سازي مدل فرآیند در هرگاه

تابع مطلوبیت، از توزیع ) ε(شود، که بخش نامعین و تصادفی  در این مدل فرض می. کرد استفاده چندگانه لوجیت

با در نظر گرفتن توزیع گامبل و فرض توزیع مستقل و . کند مقدار حدي با توزیع مشخص و مستقل تبعیت می

 3ي  براي مدل لوجیت استاندارد به صورت رابطه nتوسط فرد  iي  ، تابع احتمال انتخاب گزینه��εمشخص براي 

  . ]11[شود  تعریف می
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�ρو  �ρ، از آماره مدل گیري میزان خوبی برازش براي اندازه
  .]10[ شود استفاده می) 5و  4روابط ( �
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مقدار تابع  LL(C)، مقدار لگاریتم تابع احتمال تخمین زده شده براي تمامی پارامترها، LL(β)در این روابط 

، مقدار تابع لگاریتم احتمال براي مدل با پارامترهاي LL(0)و ) سهم بازار(لگاریتم احتمال تنها براي جمالت ثابت 

عدد یک نشان از برازش بهتر مدل  بین صفر و یک بوده و نزدیکی بهها  مقدار این آماره). سهم مساوي(صفر است 

  .دارد

  

  گردآوري اطالعات - 3

 ،1394 سال ماه خرداد و اردیبهشت در حضوري پرسشگري طریق ازجاري  مطالعه انجام جهت نیاز مورد اطالعات

 میزان که محدوده مرکزي شهر قزوین در واقع مختلف هاي خیابان درعصر  19الی  16و  صبح 12 الی 8 ساعت در

خیام شمالی، نادري، سپه، فردوسی، امام خمینی، عدل، (باال آنها  معابر حاشیه در شده پارك خودروهاي تراکم

الزم  .است بدست آمدهبوده، ) انصاري، پیغمبریه، سعديهالل احمر، فلسطین، (متوسط  یا) مولوي، بوعلی، طالقانی

 نظر در مختلف سناریو چهار پرسشنامه هر براي و شده طراحی پرسشنامه تیپ دو مطالعه این به ذکر است، در

 غیر و) شب 20 الی بعدازظهر 17 و بعدازظهر 12 الی صبح 9( اوج ساعات به توجه با نیز سناریو هر در. شد گرفته

 نظر براي پارك در خیابان اصلی در مختلف هاي قیمت شهر قزوین،) شب 23 الی 20 و بعدازظهر 17 الی 12(اوج 

  .ي سفر خود در این شرایط را تعیین نماید شیوهموظف بود،  پاسخگو هر و شد گرفته

قرار مبناي مطالعات جاري  پرسشنامه 287 اطالعات مجموع ها، در پرسشنامه جداسازي و اصالح آوري، جمعاز  پس

 امور انجام کار، مختلف اهداف با قزوین، شهر مرکزي محدوده به ورودي افراد سفر، دادبررسی نتایج نشان  .گرفت



 

 4/78( سهم بیشترین ،1 شکلمطابق با و  گیرد می صورت اهداف سایر و آشنایان دیدار یا تفریح خرید، شخصی،

  .رداختصاص دا کار سفر هدفبه  )درصد

 بیشترین شده و داده نشان شهر مرکزي محدوده روزانه پاسخگو در حضور ساعات تعداد به مربوط نتایج 2  شکل در

 نتایج. دارند حضور مرکزي محدوده در ساعت 10 روزانه، که است گویانی پاسخ به مربوط) درصد 42/17( سهم

 69/46( سهم بیشترین) 3شکل ( دهد می نشان هفته یک طی شهر مرکزي محدوده در تردد دفعات تعداد به مربوط

  .نمایند می تردد ،مرکزي محدوده در هفته در بار 6 که است افرادي به مربوط) درصد
  

 
  مختلف  اف سفرهداسهم  -1شکل 

 

  
  سهم تعداد ساعات حضور در محدوده مرکزي شهر در هر روز - 2شکل 
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تعداد ساعات حضور در محدوده مرکزي شهر



 

 
  سهم تعداد روزهاي حضور در محدوده مرکزي در طی یک هفته - 3شکل 

 

ي سفر خود را  هر پاسخگو موظف است شیوه ،گذاري پارکینگ همانطور که گفته شد، در مواجه با سناریوهاي قیمت

پارك  ي هاي پیشنهادي، بیشترین انتخاب مربوط به گزینه، از بین تمامی گزینهدهد نشان می 1 جدولتعیین نماید، 

استفاده از تاکسی با درصد  ي بوده و گزینه 28/35در خیابان اصلی و پرداخت هزینه پارکینگ با درصد فراوانی 

اختصاص درصد  44/0استفاده از آژانس با ي  کمترین انتخاب نیز به گزینه. قرار دارددر رده دوم  04/23فراوانی 

   .دارد

  

  سهم انتخاب هر گزینه در پایگاه داده -1جدول 

  درصد فراوانی  فراوانی  نوع گزینه

 28/35 405  پارکینگ هزینه پرداخت و اصلی خیابان در پارك

 01/8 92  پارکینگ پول پرداخت عدم و کوچه در پارك

 67/11 134  اتوبوس یا تاکسی با مسیر ادامه و پارك و خلوت خیابان یک تا سفر

 70/2 31  اوج غیر ساعت در مراجعه و سفر تغییر

 38/16 188  اتوبوس با سفر

 09/2 24 با موتورسیکلت سفر

 04/22 253 تاکسی با سفر

 44/0 5 آژانس با سفر

 39/1 16  هاي سفر سایر شیوه
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درصد  78/71شود،  و همانطور که مشاهده می شده ارائه 2 جدول در نیز پاسخگویان مشخصات فردي از اي خالصه

  .است) درصد 96/75(بیشتر پاسخگویان آزاد شغل  و شوندگان مرد بودند پرسش
 

  شوندگان مشخصات فردي پرسش - 2جدول 

 درصد فراوانی فراوانی ویژگی

 جنسیت
22/28 81 زن  

78/71 206 مرد  

 شغل

68/15 45 کارمند  

44/2 7 مدیر  

آزاد شغل  218 96/75  

44/2 7 دانشجو  

دارخانه  5 74/1  

74/1 5 بازنشسته  

 مدرك تحصیلی

81/41 120 زیر دیپلم و دیپلم  

دیپلم و لیسانس فوق  134 69/46  

50/11 33 فوق لیسانس یا پزشک عمومی  

 سن

سال 24تا  18  27 41/9  

سال 32تا  25  108 63/37  

سال 45تا  33  105 59/36  

سال 55تا  46  43 98/14  

سال 69تا  56  4 39/1  

سال و بیشتر 70  0 00/0  

 وضعیت تأهل
45/33 96 مجرد  

55/66 191 متأهل  

 بعد خانوار

نفر 1  1 35/0  

نفر 2  81 22/28  

نفر 3  78 18/27  

نفر 4  89 01/31  

نفر و بیشتر 5  38 24/13  

تعداد خودرو تحت مالکیت 

 خانوار

1 276 17/96  

2 11 83/3  



 

  نتایج -4

، الزم است تا سهم هر یک از قیمت پارکینگیک از سناریوهاي پیشنهادي  اثرسنجی هر براي جاري، مطالعه در

 سازي، مدل مورد متغیر و شده استفاده چندگانه لوجیت مدل نقلی تعیین شود، به همین منظور از و هاي حمل شیوه

با توجه به . باشد می ،قزوین هاي اصلی شهر خیابانهاي  گذاري پارکینگ و در صورت قیمتي سفر هر پاسخگ شیوه

و با استفاده از  )3جدول ( گزینه 5مدلسازي با ترکیب شده و  ها برخی از گزینه هاي پاسخ، درصد فراوانی گزینه

  :شود مشاهده میشده و  ارائه 4 جدول در مدلسازي نتایج. انجام شده است n logitافزار  نرم

  

  چندگانه مدلسازي حالت در کننده مصرف انتخاب زیر مجموعه - 3جدول 

  توضیح  نام گزینه  گروه

  پارك در خیابان اصلی و پرداخت هزینه پارکینگ -  پرداخت هزینه پارکینگ  1گزینه 

  عدم پرداخت هزینه پارکینگ  2گزینه 

  ینگپارك در کوچه و عدم پرداخت پول پارک -

  اتوبوس یا یبا تاکس یرخلوت، پارك و ادامه مس یابانخ یکسفر تا  -

  اوج یرزمان سفر و مراجعه در ساعت غ ییرتغ -

  استفاده از اتوبوس -  اتوبوس  3گزینه 

  استفاده از تاکسی -  تاکسی  4گزینه 

  هاي سفر سایر شیوه  5گزینه 

 استفاده از موتورسیکلت -

 استفاده از آژانس -

  )روي دوچرخه، پیاده(سایر  -

  

دار در یک تابع مطلوبیت وجود دارد که نشان از عدم وجود برخی از عوامل تأثیرگذار در  ي ثابت معنی جملهیک  - 1

  .هاي انتخاب است تابع مطلوبیت گزینه

اثر مثبت  "هاي سفر سایر شیوه"سال، در مطلوبیت گزینه  24تا  18هاي سنی مختلف افراد با سن  در بین گروه - 2

  .تمایل بیشتري براي استفاده از این گزینه دارند) سال 24نسبت به افراد باالي (این گروه  داري داشته یعنی و معنی

و در ) - 52348/0(داراي ضریب منفی  "اتوبوس"دهد، متغیر مردان در مطلوبیت  بررسی اثر جنسیت نشان می - 3

در صورت ) به زناننسبت (یعنی مردان . است) 82368/1(داراي ضریب مثبت  "هاي سفر سایر شیوه"مطلوبیت 

تواند بدان دلیل باشد که  این امر می. هاي سفر دارند گذاري پارکینگ، تمایل بیشتري به استفاده از سایر شیوه قیمت

توان  با مقایسه دو ضریب می. سیکلت و دوچرخه براي مردان بیش از زنان استورامکان استفاده از وسایلی مثل موت

 "اتوبوس"نسبت به تأثیر این متغیر در انتخاب  "هاي سفر سایر شیوه"انتخاب نتیجه گرفت تأثیر جنسیت مرد در 

  .بیشتر است



 

بر این اساس، متغیر افراد با . دار شده است ها معنی گویان در مطلوبیت برخی گزینه متغیر سطح تحصیالت پاسخ - 4

دار و داراي ضریب منفی  یمعن "پرداخت هزینه پارکینگ"ي  تحصیالت دیپلم یا زیر دیپلم در مطلوبیت گزینه

پرداخت "ي  گزینه) نسبت به افراد با تحصیالت بیش از دیپلم(است، یعنی احتمال اینکه این افراد ) -41145/0(

همچنین متغیر افراد با تحصیالت فوق لیسانس یا پزشکی در . باشد را انتخاب نمایند، کمتر می "هزینه پارکینگ

دهد افراد با تحصیالت فوق لیسانس یا  دارد که نشان می) 71599/0(مثبت  اثر مهم و "اتوبوس"مطلوبیت گزینه 

  .دارند "اتوبوس"پزشکی، تمایل بیشتري در انتخاب 

، )-78842/0( "پرداخت هزینه پارکینگ"هاي  داري در مطلوبیت گزینه متغیر هدف سفر کار نقش مهم و معنی - 5

ضریب این متغیر در هر سه گزینه . دارد) - 5846/1( "تاکسی"و ) -46775/2( "عدم پرداخت هزینه پارکینگ"

با توجه . هاي مذکور دارند منفی بوده و بدین معنی است که افراد با هدف سفر کار تمایل کمتري براي انتخاب گزینه

 "عدم پرداخت هزینه پارکینگ"ي  شود، اثر هدف سفر کار بر مطلوبیت گزینه به ضرایب این متغیر مشاهده می

 "تاکسی"و  "پرداخت هزینه پارکینگ"هاي  منفی بودن عالمت این ضریب براي گزینه. ها است یشتر از سایر گزینهب

تواند به این دلیل باشد که سفرهاي کاري اجباري هستند و افراد هر روز باید این سفر را انجام دهند و استفاده از  می

  . کند میي زیادي را به کاربران تحمیل  ها هزینه این گزینه

) 83426/2( "هاي سفر سایر شیوه"و ) 86800/0( "اتوبوس"هاي  متغیر هدف سفر خرید نیز در مطلوبیت گزینه - 6

گویان با هدف سفر خرید تمایل بیشتري براي  یعنی پاسخ. دار شده و ضریب آن داراي عالمت مثبت است معنی

شود، اثر این متغیر بر  ایسه ضرایب دو متغیر مشاهده میبا مق. دارند "هاي سفر سایر شیوه"و  "اتوبوس"استفاده از 

  . بیشتر است "هاي سفر سایر شیوه"انتخاب گزینه 

دار شده و داراي اثر  معنی "عدم پرداخت هزینه پارکینگ"دار در مطلوبیت گزینه  متغیر ساختگی شغل خانه - 7

  . است) 27318/1(مثبت 

عدم "، "پرداخت هزینه پارکینگ"هاي  ارك خودرو، در مطلوبیت گزینهمتغیر حداکثر هزینه قابل پرداخت براي پ - 8

پرداخت هزینه "ي  اثر این متغیر در مطلوبیت گزینه. دار شده است معنی "اتوبوس"و  "پرداخت هزینه پارکینگ

دهد با افزایش  مثبت بوده و نشان می) 00037/0( "عدم پرداخت هزینه پارکینگ"و ) 00285/0( "پارکینگ

ها افزایش  باشد، مطلوبیت این گزینه اي که هر فرد براي پارك خودرو حاضر به پرداخت آن می ر هزینهحداکث

 "پرداخت هزینه پارکینگ"شود، اثر این متغیر بر انتخاب گزینه  با مقایسه ضرایب دو متغیر مشاهده می. یابد می

. سطح درآمد یا سطح رفاه خانوار مطرح شود تواند به عنوان شاخصی از حداکثر هزینه قابل پرداخت می. بیشتر است

تواند بدان معنی باشد که با  می "پرداخت هزینه پارکینگ"بنابراین عالمت مثبت ضریب این متغیر در مطلوبیت 

  .    یابد افزایش درآمد افراد یا خانوار، تمایل براي پرداخت هزینه پارکینگ و پارك در خیابان اصلی افزایش می



 

باشد یعنی با افزایش حداکثر هزینه قابل پرداخت  می) - 00129/0(منفی  "اتوبوس"ر در مطلوبیت ضریب این متغی

با توجه به آنکه حداکثر هزینه قابل پرداخت پارکینگ . یابد براي پارك خودرو، احتمال انتخاب این گزینه کاهش می

  .یابد ه از اتوبوس کاهش میتمایل براي استفاد ،توان گفت با افزایش درآمد شاخصی از درآمد است، می

در ) -00184/0(داري  شود، هزینه هر ساعت پارك در ساعت اوج نقش مهم و معنی با توجه به مدل مشاهده می - 9

بر این اساس با افزایش هزینه هر ساعت پارك در ساعت اوج، . دارد "پرداخت هزینه پارکینگ"مطلوبیت گزینه 

  .ي تحمیلی به کاربران باشد تواند به دلیل افزایش هزینه موضوع می این ،یابد مطلوبیت این گزینه کاهش می

 "اتوبوس"و  "عدم پرداخت هزینه پارکینگ"هاي  متغیر ساختگی تردد در ساعت اوج عصر، در مطلوبیت گزینه -10

الی  17(یعنی افرادي که در ساعات اوج عصر . باشد اثر داشته و ضریب آن در هر دو گزینه داراي عالمت منفی می

  . ها دارند کنند، تمایل کمی در انتخاب این گزینه سفر می) بعدازظهر 20

سایر "، در مطلوبیت گزینه )بعدازظهر12صبح الی  9ساعات (متغیر ساختگی تردد در ساعت اوج صبح  -11

بیشتري دارد ها ترافیک  با توجه به آنکه در این ساعات خیابان. دارد) 1501/1(اثر مهم و مثبت  "هاي سفر شیوه

  .زمان کمتري در ترافیک هستند) روي موتورسیکلت، دوچرخه، پیاده(ها مثل  افراد با انتخاب سایر شیوه

و  "اتوبوس"هاي  کنند در مطلوبیت گزینه تعداد روزهایی که افراد طی یک هفته در محدوده مرکزي تردد می -12

افزایش تعداد روزهایی که افراد در محدوده مرکزي تردد بر این اساس با . باشد اثرگذار می "هاي سفر سایر شیوه"

سایر "یابد اما تمایل براي استفاده از  کاهش می) -26886/0( "اتوبوس"کنند، تمایل آنان براي استفاده از  می

ي  دهد، اثر این متغیر بر گزینه مقایسه قدر مطلق دو ضریب نشان می. گردد بیشتر می) 37776/0( "هاي سفر شیوه

  .بیشتر است "هاي سفر یر شیوهسا"

. دارد) - 38875/1(داري  اثر مهم و معنی "تاکسی"متغیر تعداد خودرو موجود در خانوار، در مطلوبیت گزینه  -13

  .یابد یعنی با افزایش تعداد خودرو مطلوبیت استفاده از تاکسی کاهش می

  

   



 

 نتایج پرداخت مدل لوجیت چندگانه - 4جدول 

 متغیر گزینه
 ضرایب

 سطح معناداري مقادیر

پارك در خیابان اصلی و 

 پرداخت هزینه پارکینگ

-41145/0 متغیر ساختگی تحصیالت دیپلم یا زیر دیپلم  0242/0  

-78842/0 متغیر ساختگی هدف سفر کاري  0347/0  

00285/0 حداکثر هزینه قابل پرداخت براي پارك خودرو  0000/0  

-00184/0 هزینه هر ساعت پارك در ساعت اوج  0000/0  

و  یشخص یلهاستفاده از وس

ینگپارک ینهعدم پرداخت هز  

دار متغیر ساختگی شغل خانه  27318/1  0174/0  

-46775/2 متغیر ساختگی هدف سفر کاري  0000/0  

00037/0 حداکثر هزینه قابل پرداخت براي پارك خودرو  0389/0  

-81068/0 متغیر ساختگی سفر در ساعت اوج عصر  0015/0  

 استفاده از اتوبوس

-52348/0 متغیر ساختگی جنسیت مرد  0075/0  

لیسانس یا پزشکی متغیر ساختگی تحصیالت فوق  71599/0  0059/0  

86800/0 متغیر ساختگی هدف سفر خرید  0237/0  

-00129/0 حداکثر هزینه قابل پرداخت براي پارك خودرو  0000/0  

مرکزي در یک هفتهتعداد روزهاي تردد در محدوده   26886/0 -  0000/0  

-89517/0 متغیر ساختگی سفر در ساعت اوج عصر  0,0227 

 استفاده از تاکسی

-5846/1 متغیر ساختگی هدف سفر کاري  0001/0  

-38875/1 تعداد خودرو موجود در خانوار  0000/0  

00203/0 تعداد ساعات روزانه حضور در محدوده مرکزي  0000/0  

هاي سفر شیوهسایر   

- 75066/8 ثابت  0000/0  

سال 24تا  18متغیر ساختگی سن   29603/1  0019/0  

82368/1 متغیر ساختگی جنسیت مرد  0136/0  

83426/2 متغیر ساختگی هدف سفر خرید  0002/0  

37766/0 تعداد روزهاي تردد در محدوده مرکزي در یک هفته  0380/0  

صبحمتغیر ساختگی سفر در ساعت اوج   1501/1  0251/0  

-617/1211 )پارامترهاي مدل(لگاریتم احتمال     

-166/1675 )سهم بازار(لگاریتم  احتمال     

-635/1847 )همه مقادیر صفر(لگاریتم  احتمال     

 ρ� 34/0   

 ρ�
� 28/0   

 



 

داري  مهم و معنیاثر  "تاکسی"ي  تعداد ساعات روزانه حضور در محدوده مرکزي شهر بر مطلوبیت گزینه -14

گذارند بیشتر شود، تمایل براي  بر این اساس، هرچه تعداد ساعاتی که فرد در محدوده مرکزي می. دارد) 00203/0(

  . یابد استفاده از تاکسی افزایش می

 

   تحلیل حساسیت - 5

 تقاضاي کاهش در آن سهم پارکینگ، پرداخت نرخ تعیین پیرامون گیري تصمیم در مهم پارامترهاي از یکی

 سیاسی و اقتصادي اجتماعی، گوناگون پارامترهاي پارکینگ نرخ تعیین در که چند هر. است اي حاشیه پارکینگ

 وسیله تغییر به تصمیم آن پی در و شهروندان پرداخت به تمایل میزان کنترل اساساً اما گیرد قرار توجه مورد باید

به منظور بررسی تأثیر  .است ها گیري تصمیم اینگونه در مناسبی راهنماي ها، شیوه سایر به شخصی از سفر

 متغیره تک تحلیل به مقاله از بخش این درکاهش تقاضاي استفاده از خودروي شخصی گذاري پارکینگ در  قیمت

 پذیري کشش و شده فرض خود میانی سطوح در متغیرها کلیهو شده  پرداخته پارکینگ نرخ متغیر محوریت با مدل

  . شده است تحلیل پارکینگ نرخ تغییر ازاء به تقاضا

سهم  ،با افزایش قیمت پارکینگدهد،  نشان می 4در شکل  گوناگون هاي نرخ هاي مختلف سفر در سهم شیوه نتایج

همچنین مشاهده . شود هاي دیگر منحرف می پارك در خیابان اصلی کاهش یافته و تقاضا به گزینهو  پرداخت هزینه

شیب بیشتري دارد، که در این  استفاده از خودروي شخصی و عدم پرداخت هزینه به تقاضا انحراف میزانشود،  می

پس از  .یابد اما تقاضاي پارك در خیابان اصلی کاهش می یابد شرایط سهم استفاده از خودروي شخصی کاهش نمی

 کمتري شیب سفر، هاي شیوه سایر به تقاضا انحراف ، همچنینداشتهبیشتري  شیب تاکسی بهسفر آن تغییر شیوه 

  .دارد

 پرداخت به تمایل تقاضا از درصد 74 حدود تومان، 50 ساعتی میزان به پارکینگ نرخ اعمال باشود،  مشاهده می

 در که نحوي به یابد می کاهش توجهی قابل منفی شیب با پرداخت به تمایل آن از پس ،نماید می حفظ را خود

 پرداخت به تمایل درصد 46 تنها و شده منحرف دیگر هاي گزینه به تقاضا درصد 54 ،تومان 1000 قیمتی سطح

 پارك در کوچه، سفر(از خودروي شخصی بدون پرداخت هزینه درصد از کاربران  18در این شرایط، . داشت خواهند

کنند و سهم تاکسی،  استفاده می) اتوبوس، تغییر زمان سفر یا تاکسی با مسیر ادامه و پارك خلوت، خیابان یک تا

  .درصد است 3و  15، 18ها نیز به ترتیب،  و سایر شیوهاتوبوس 

در این شرایط . گردد می محدودتقاضا درصد  24 به تومان 2000 قیمتی سطح درهزینه پارکینگ به پرداخت  تمایل

ه ها ب اتوبوس و سایر شیوه استفاده از خودروي شخصی و عدم پرداخت هزینه، تاکسی،  هاي مختلف، سهم گزینه

  .گردد درصد می 4و  19، 26، 27ترتیب 



 

درصد  3به پرداخت هزینه پارکینگ  تمایل ،شود تومان 5000 در شرایطی که قیمت پارك در خیابان اصلی

استفاده از خودروي شخصی و عدم پرداخت هزینه، تاکسی،   هاي مختلف، در این شرایط سهم گزینه. گردد می

  .گردد درصد می 6و  22، 32، 37ها به ترتیب  اتوبوس و سایر شیوه

  

  
  هاي مختلف پارکینگ  در قیمتسفر مختلف  هاي شیوهسهم  - 4شکل 
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نرخ مالکیت خودرو، کمبود پارکینگ یکی از مشکالت جدي کالن شهرها شده و  سریعامروزه، با افزایش 

هاي  یکی از روش. نقل است و ریزي حمل هاي مهم در برنامه گذاري کارآمد در زمینه پارکینگ یکی از مؤلفه سیاست

ري پارکینگ در گذا دهد، قیمت مطالعات پیشین نشان می. باشد گذاري پارکینگ می مدیریت پارك خودرو، قیمت

گردد، اما  خودرو میکاهش تقاضا براي پارك کاهش سهم استفاده از خودرو شخصی و در نتیجه اکثر مواقع موجب 

مطالعه جاري با بر این اساس، . اي نشده است ي سفر رانندگان و انحراف تقاضا در این شرایط اشاره به تغییر شیوه

فر از کاربران وسایل نقلیه شخصی در محدوده مرکزي شهر قزوین و ن 287گري حضوري از  نتایج پرسشاستفاده از 

اصلی هاي  گذاري پارك در حاشیه خیابان مدل پرداخت شده از نوع لوجیت چندگانه، تأثیر قیمتتحلیل حساسیت 

ا به شرح ي سفر کاربران بررسی نموده که نتایج و پیشنهاداتی ر این محدوده را بر تغییر شیوهبا تراکم باال یا متوسط 

  . زیر در برداشته است
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هاي سفر  تمایل بیشتري به استفاده از سایر شیوه) نسبت به زنان(مردان گذاري پارکینگ،  در صورت قیمت

 24تا  18همچنین گروه سنی  .به استفاده از اتوبوس دارندتمایل کمتري  و دارند) موتورسیکلت، دوچرخه، پیاده(

  .دارند) موتورسیکلت، دوچرخه، پیاده( هاي سفر سال، تمایل بیشتري به استفاده از سایر شیوه

کنند، تمایل کمتري به استفاده از خودرو با  خودروي شخصی استفاده میکه براي سفرهاي کاري از  یکاربران

همچنین افراد با هدف سفر خرید، . و همچنین تاکسی دارندپرداخت هزینه، استفاده از خودرو بدون پرداخت هزینه 

  .هاي سفر دارند تمایل بیشتري به استفاده از اتوبوس یا سایر شیوه

عدم "، "پرداخت هزینه پارکینگ"هاي  متغیر حداکثر هزینه قابل پرداخت براي پارك خودرو، در مطلوبیت گزینه

پرداخت هزینه "ي  اثر این متغیر در مطلوبیت گزینه. ه استدار شد معنی "اتوبوس"و  "پرداخت هزینه پارکینگ

اي که هر فرد  دهد با افزایش حداکثر هزینه مثبت بوده و نشان می  "عدم پرداخت هزینه پارکینگ"و  "پارکینگ

ضریب این متغیر در . یابد ها افزایش می باشد، مطلوبیت این گزینه براي پارك خودرو حاضر به پرداخت آن می

باشد یعنی با افزایش حداکثر هزینه قابل پرداخت براي پارك خودرو، احتمال انتخاب  منفی می "اتوبوس"یت مطلوب

  . یابد این گزینه کاهش می

در مطلوبیت گزینه ي تحمیلی به کاربران  در ساعت اوج به دلیل افزایش هزینههزینه هر ساعت پارك افزایش 

  .اثر منفی دارد "پرداخت هزینه پارکینگ"

کنند، تمایل کمی در  سفر می) بعدازظهر 20الی  17(نتایج مدل نشان داد، افرادي که در ساعات اوج عصر 

متغیر ساختگی تردد در ساعت اوج صبح  در حالی که دارند "اتوبوس"و  "عدم پرداخت هزینه پارکینگ"انتخاب 

  .اثر مهم و مثبت دارد "هاي سفر سایر شیوه"، در مطلوبیت گزینه )بعدازظهر12صبح الی  9ساعات (

پرداخت هزینه و  ي  گزینه سهم ،، با افزایش قیمت پارکینگدادنشان نیز مدل پرداخت شده نتایج تحلیل حساسیت 

 میزانشود،  همچنین مشاهده می. شود هاي دیگر منحرف می پارك در خیابان اصلی کاهش یافته و تقاضا به گزینه

شخصی و عدم پرداخت هزینه شیب بیشتري دارد، که در این شرایط سهم به استفاده از خودروي  تقاضا انحراف

پس از آن تغییر . شود کمتر میولی تقاضاي پارك در خیابان اصلی  یابد استفاده از خودروي شخصی کاهش نمی

) دهدوچرخه، پیا ،موتور( سفر هاي شیوه سایر، اتوبوس و تاکسی هاي گزینه ترتیب به بهو انحراف تقاضا شیوه سفر 

  .اختصاص دارد
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Abstract 

Today, excessive increase in car ownership has caused problems such as lack of park in 
metropolises, so an efficient parking policy is an important component of urban transport 
planning. As the aim of parking policy measures is to influence decisions made during the 
parking process. Parking pricing is one method for parking management. Previous 
international studies have shown that in most cases parking pricing decrease share of private 
car use and reduce demand of car park, but do not surveyed changing mode choice that is so 
important for planning and policy- making. This study, based on a field survey of 287 
Gazvin citizens and calibrating multinomial logit models has analyzed travellers’ changing 
mode choice in face of different scenarios of park pricing on the main street for peak and 
off-peak hours, also has surveyed travellers’ sensitivity analysis by increasing price of 
parking. Results shows, by increasing price of parking of peak hours, share of pay and park 
in main streets decrease, and demand respectively deviate to use of private car and non- 
payment (park in alley, travel to a deserted street then park and continue by taxi or bus, 
travel in off- peak hours), taxi, bus and other modes (walking, motorcycle, bicycle).  
 
Keywords: parking pricing, changing mode choice, sensitivity analysis.  
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