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 چکیده
های که این روش برای پارکینگ استگذاری نقل قیمتوهای مدیریت تقاضا در مهندسی حملترین روشیکی از رایج

 رو با هدف ارزیابی وکنند بسیار کارآمد است. پژوهش پیشنواحی مرکزی شهر با توجه به مشکالت فراوانی که ایجاد می

گرفته  نقلی صورتوحمل ای بر رفتار کاربران در انتخاب شیوهبینی اثرات افزایش یا کاهش هزینه ساعتی پارک حاشیهپیش

دست آوردن اطالعات جهت پرداخت مدل از روش رجحان بیان شده در محدوده مرکزی شهر منظور برای به به ایناست. 

با ا هشد. برای بررسی این داده گذاری گوناگون بررسیسناریوهای قیمتجیحی کاربران در قبال رفتار تر وقزوین استفاده 

ی از جمله ارزش مالی خودروی کاربران، تعداد خودروی ی. متغیرهاگرفته شد بکارتوجه به شکل مطالعه، مدل لوجیت دوتایی 

بیشینه مبلغی که کاربران حاضرند برای پارک بپردازند، ها، هزینه ساعتی پارک در مرکز شهر در ساعات اوج، تحت مالکیت آن

درصدی قیمت استفاده  1با افزایش دهند که . نتایج نشان میتأثیر زیادی بر رفتار کاربران داشتند بعد خانوارها و هدف سفر آن

یش بیشینه پرداخت درصد افزا 1درصد از احتمال انتخاب سواری شخصی کاسته شده و همچنین هر  000/0از پارکینگ حدود 

  شود.درصدی استفاده از سواری شخصی و پرداخت هزینه پارکینگ می 010/0کاربر منجر به افزایش 
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 مقدمه .1
 ا به یک شعهر مدرن، سب   توسعهه شعهر ا و تبدیل شعدن آن   

نقل به توجه بیشعععتر به و ا و محققین حملترغی  اقتصعععاددان

 . در این میانشعده اسعت   ای ترافیکی گذاری المانبحث قیمت

 ای زیادی در مورد چگونگی ارتقاء اقتصعععاد پعارکینعگ حر   

کیفیت زندگی شهری برای گفتن دارد. با وجود این واقهیت که 

 ,Shoup] اوقعات در حالت پار   سعععتند  %31 عا  اتومبیعل 

 ای مفید شهری موجود جهت و پهنه وسعیهی از زمین  [2005

اشی توجه بیشتری به مشکالت نشوند، باید پارکینگ استفاده می

. [Jakle and Sculle, 2004] نقلیه شععوداز پار  وسععایل

کننععدگععان، ترین مسعععابععل برای سعععفرپعارکینععگ یکی از رای  

 ای  ا و بسعععیاری از ارگانبرداربهره، نقلوریزان حملبرنعامعه  

د د که یک اتومبیل بطور متوسط  ا نشعان می . آماراسعت دیگر 

 برد را در وضعععهیعت پعار  به سعععر می  سعععاععت از روز   09

[Litman, 2011]   و زمعان جسعععتجو برای پارکینگ بی  از

 Axhausen] د دسعفر را به خود اختصا  می از زمان 42%

et al. 1994]  تواند معدیریعت کارآمد پارکینگ می  ، بنعابراین

 ای ازدحعام ترافیعک و پارکینگ را کا   داده و متهاقباه  زینه  

  .کا   د دزیست محیطی را  نامطلوب اجتماعی و اثرات

توان جدا از عرضععه آن گذاری پارکینگ را نمیاثرات قیمت

گذاری پارکینگ مهمواله  ای قیمتحال برنامهفرض نمود. با این

شععود.  د   ای مدیریتی  مراه میوسععیله سععایر اسععترات یبه

برداران و اصعععلی قراردادن قیمعت برروی پعارکینعگ برای بهره   

 ا و دسعععتیابی به یک کننعدگعان پارکینگ، پوشععع   زینه  اداره

 ا تحت تأثیر رقابت در بازگشعت سعرمایه مهقول است. قیمت  

باشند که بر پایه قانون عرضه و تقاضا بازار ای خصعوصعی می  

 ای توانند برای نیل به ا دا  سععیاسععت سععتند و  مینین می

 عمومی، توسط اماکن دولتی دستکاری شوند.

تواننعد بعا محعدود کردن پعار      نقلی میونهعاد عای حمعل   

 ای گذاری در طول راهای با  ر روشععی از جمله قیمتحاشععیه

شععریانی با جریان عبوری زیاد، ا دافی از جمله افزای  ظرفیت 

از انجام   ای اوج را محقق نمایند که  د وی ه در زمانراه بعه 

ی ی سعععاعت امدلی جهت تهیین تأثیر  زینه این مطالهه نیز ارابه

پار  در محدوده مرکزی شهر بر انتخاب شیوه کاربران است تا 

 ا، شعیوه سعواری شععخصی را کا     بتوان از طریق این قیمت

از  داده و بعه بهبود گردش ترافیعک در این نواحی کمعک نمود.   

گعذاری پارکینگ باید از لحا  کم یا زیاد  سعععوی دیگر، قیمعت 

ن رو در این مطالهه سععهی بودن در تهادل کامل قرار گیرد؛ از ای

بعر ععمعلعی بعودن پع و ع  و دخعیععل نمودن ترجیحععات         

کنندگان از پارکینگ در نواحی پر تردد بوده اسععت تا از اسععتفاده

یک طر  میزان ریزش کاربران سواری شخصی در  ر قیمت و 

وی ه شعععیوه عمومی(  ای دیگر )بهمیل به اسعععتفاده از شعععیوه

 به قیمتی مناس  برایمشعخ  شده و از طر  دیگر دستیابی  

ای مطابق با عوامل زمانی و مکانی و  عای حعاشعععیه  پعارکینعگ  

  ای مورد نظر حاصل گردد. مینین سیاست

  ادبیات تحقیق .2

ای حل مشکالت شهری در کمیته مشترکی که بر 7312در د ه 

رد بر این نکته تأکید ک ن شکل گرفت، ویکریدر شعهر واشنگت 

ای اسعععاز  زینه حاشعععیهباید بر  اکه پارکینگ مانند  مه کاال

. او اظهار [Inci, 2015]گذاری شعععود اجتمعاعی خود قیمت 

داشععت که قیمت پارکینگ باید ناشععی از تقاضععای آن باشععد و  

گذاری شود. اجرای بنابراین از لحا  زمانی و مکانی باید ارزش

مکععانی پععارکینععگ یععا  مععان  -گععذاری زمععانیروش قیمععت

م مهرفی به دلیل اسعععتفاده از در  نگا« گعذاری ویکری قیمعت »

 ای موجود در آن زمان بسیار سخت  ای سنتی و دادهپارکومتر

 ای زیادی در سععطج جهان قادر بود. با این حال امروزه شععهر

ای   ای  وشمند پارکینگ، داده سعتند تا با بکار بستن سیستم 

نقل بر موارد وکنند. تمرکز مهندسین حملآوری وسیهی را جمع

جود گذاری به وتر قیمت ای پیییدهسب  شد تا تکنیک رمذکو

 [Shoup, 2005]ویکری توسععط شععو   ایدهعملی  بُهدآید. 

ور طبه این صورت که به قرار گرفت؛دفاع  تفسعیر شعد و مورد  

 ا از فضععای  ر بلو  شععهری در اشععوال اتومبیل %51میانگین 

ای در یهنی  مواره یک یا دو فضععای پار  حاشععیه  .قرار دارد

خیابان باید وجود داشعته باشعد و  مین امر سعب  کا   زمان    

-گذاری زمانیشود. روش قیمتگشتن به دنبال جای پار  می

 عای جهعان پا   مکعانی پعارکینعگ  نوز در برخی از قسعععمعت    

جعاسعععت. شعععهر رُتردام قیمت پارکینگ را خیابان به خیابان  بر

ینگ بال پارکسعععازی کرده تا به کمترین زمان گشعععتن به دنبهینه

برسعد.  مینین در  شعهر استانبول  زینه اولیه پار  را افزای    

 .[Jonsson, 2010]د ند تا تقاضای اضافی را کنترل کنند می

الهمل متقاضععیان پارکینگ نسععبت به بینی عکسعموماه پی 

توییرات قیمت و یا تقاضععای آینده و تهیین ضععری  کشععسععانی 

. به  ر [Simicevic et al.2012]کاری بسعیار دشوار است  

 ای اولیه جلوگیری نماید و بینیتواند از پی حال این مانع نمی
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 سعععه روش برای این گرفتععه مهموالهدر مطععالهععات صعععورت

 -0بررسععی رفتار متقاضععیان.  -7 ا بیان شععده اسععت: بینیپی 

آزمای  کردن. در برخی  -9گیری آماری کشعععسعععانی. انعدازه 

  ای بدست آمده از طریقینی بر مبنای پاسع  بمقاالت این پی 

مصعععاحبه با کاربران در مورد ظرفیت بالقوه مقادیر پیشعععنهادی 

 ایی نظیر قیمعت پارکینگ صعععورت گرفته و  مینین از روش 

شمارش، میزان تقاضای کاربران عبوری و دابمی مشخ  شده 

 مکاران  یچ ومطالهه صعورت گرفته توسط سیمییو  در اسعت. 

گذاری استفاده شده از دو مدل کلی برای قیمت 0270در سعال  

اسعت که مدل اول بر مبنای تمایل به پرداخت کاربران شبکه و  

معدل دوم بر اسعععاز رابطعه میعان قیمعت پعارکینعگ و قیمت       

تقاضععای  باشععند. ضععری  االسععتیسععیته  نقل عمومی میوحمل

)ا دا  غیر کاری( تا  -02/2در بازه  پارکینگ نسععبت به قیمت

. با افزای   زینه سعععاعتی تهیین شعععد ا دا  کاری() -41/2

پارکینگ، تهداد بیشتری از کاربران حاضر به استفاده از پارکینگ 

که  رودنبوده و پس از افزای  قیمعت پعارکینعگ، این انتظار می   

برخی از کاربران استفاده از اتومبیل شخصی برای رفتن به مرکز 

نقلی و ای حملشععهر را کنار گذاشععته و به سععرا  سععایر شععیوه

بروند. برای تشویق کاربران به این امر،  زینه سفر به مرکز شهر 

نقل عمومی بیشتر وبا سعواری شخصی باید از نر  جاری حمل 

باشد. برای رسیدن به این  د ، توییرات نر  پارکینگ بیشترین 

یی  اتأثیر را دارد؛ زیرا قیمت پارکینگ جزو آن دسعععته از  زینه

.  [Vuchic,1999]مستقیماه با آن سروکار دارند  است که مردم

تا با اعمال آن، کمترین قیمت پارکینگ ی سعععاخت بعایعد معدل   

 نقل عمومی باشد.وبزرگتر یا مساوی  زینه سفر با حمل

طور عمده از سعععه منبع داده در برخی مطعالهعات اخیر بعه   

اولین منبع اطالعات  .[Cats et al. 2015]استفاده شده است 

 ای صععدور مجوز سععاعتی برای پار   پارکومتر ا و دسععتگاه

باشعند که در واقع روش رجحان آشععکارشععده در خصو   می

گیرند. دومین منبع اسعععتفاده از انتخعاب پعارکینعگ را در بر می   

ای   ای شناور در روز ای گوناگون  فته و بررسی فیلماتومبیل

سومین منبع نر  اشوال پارکینگ   ا اسعت. دسعت آمده از آن به

که در واقع نقطه اشتراکی میان تقاضای پارکینگ و ظرفیت  است

 موجود در قیمتی مشخ  است.

 د ند که برای ا پیشنهاد میاز نقطه نظر تئوری، اقتصعاددان 

 ای جانبی گشعععتن کاربران به گذاری پارکینگ باید  زینهقیمت

وش در عمل فت. این ردنبال فضعععای خالی پار  را در نظر گر

ت؛ زیرا میزان قابل توجهی از پارامتر ای سععپذیر نیتقریباه امکان

گیری بسعععیار مشعععکل کند که از نظر اندازهورودی را طل  می

 سعتند. بنابراین در این مطالهه سهی شده تا با ایجاد یک روش  

ه  ا بعملی بر پعایعه ترجیحات کاربران و تشعععخی  تمایل آن  

ینه به بررسی تأثیر  زنقلی، و ای گوناگون حملهاستفاده از شیو

ای برروی توییر شیوه کاربران از سواری ساعتی پارکینگ حاشیه

 مگانی پرداخته شعود. با بررسی نقا  ضه   به  مگانی و نیمه

و قوت مطالهات پیشععین، در این پ و   از روش رجحان بیان 

با الگوی  ا اسععتفاده شععده اسععت تا آوری دادهشععده برای جمع

ذ نی کاربران برای انتخاب شیوه مورد نظر آشنایی الزم حاصل 

دسعت آمده سازگاری بیشتری با واقهیت داشته  شعده و نتای  به 

گذاری را برروی بعاشعععنعد و بتوان تعأثیرات این نوع از قیمعت    

وی ه کا   استفاده از سواری شخصی برای انتخاب شعیوه و به 

د نده نشان 7نمود. جدول سفر به نواحی مرکزی شهر مشخ  

در  خالصعه مطالهات صعورت گرفته در رابطه با موضوع است.  

 : توان نتای  زیر را بیان نمودارتبا  با نحوه مطالهات گذشته می

گذاری فضعععا ای پار  مطعالهات در خصعععو  قیمت  -

نقلی مورد و ای حملجهت تأثیرگذاری زیاد در ازدحام شبکهبه

ریزان شهری بوده است و به قل و برنامهنوتوجه مهندسین حمل

 ای گوناگونی در مطالهات  مین دلیل سععهی شععده تا از روش

 مختل  برای این امر استفاده شود.

 ای مبدأ و که وابسعععته به گره گذاریی قیمت عا روش -

نند کمقصعد  سعتند و با توجه به مسافت، قیمت را محاسبه می  

اند که به دلیل حجم زیاد نیز در برخی مطالهات اسععتفاده شععده 

اطالععات ورودی و الزام بعه کعدگعذاری و دادن مجوز به تمام     

 شوند.کاربران، از نظر عملی زیاد مورد توجه واقع نمی

گذاری پارکینگ، تهیین در این مطالهه  د  اصعععلی قیمت

نحوه انتخاب وسیله کاربران در واکن  به این سیاست است؛ به 

پارکینگ در این مطالهه به عنوان گعذاری  عبعارت دیگر، قیمعت  

یک روش مدیریت تقاضعععا در جهت تهیین میزان توییر گرای  

رح  ای جابجایی مطافراد از وسعیله نقلیه شخصی به سایر شیوه 

 اربکشود. در خصو  این موضوع، در این تحقیق از طریق می

گرفتن یک مدل دوتایی تمرکز بر انتخاب یا عدم انتخاب شععیوه 

برای انجام سفر در قبال قیمت فضای پار   سعواری شعخصعی   

ای بوده اسععت. با اسععتفاده از این اطالعات نسععبت به   حاشععیه

ینگ گذاری پارکمدلسازی توییرات رفتار کاربران در قبال قیمت

 اقدام شده است.
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 یشینگذاری پارکینگ در مطالعات پهای قیمت. مروری بر روش1جدول 

 توضیحات شدهمدل ارائه نام محقق

 دادن مجوز پار  به ساکنین  ر منطقه (DPPگذاری با توجه به مقصد )قیمت (0222دآسیرنو و  مکاران )

 دهبینی تقاضای آین ا و پی محاسبه سطج اشوال پارکینگ گذاری دینامیکقیمت (0225ژانگ و  مکاران )

  ا و تشکیل الگوریتمایجاد مدل نهایی به  مراه محدودیت رفتاری انتخاب پارکینگ مدل مطلوبیت و (0272یو و  مکاران )ژن

سیمییویچ و  مکاران 

(0270) 
SP  و مدلmid-point arc elasticity گذاریاستفاده از تحلیل سود  زینه و دو نوع قیمت 

ژان گو و سیمون مک دانل 

(0279) 
SP طریق اشترا  و کارت پرداختشیوه پرداخت  زینه از  و مدل دابل  اردل 

 (0274میگلیوره و  مکاران )
 ای استفاده از لوجیت چندگانه با توجه به شاخ 

 اجتماعی و اقتصادی
 یساز ای جدید پارکینگ از طریق بهینهدست آوردن نر به

 (0271اینیی )
نقل عمومی و وگذاری توسط محاسبه  زینه حملقیمت

 ارزش زمانی
 توجه به  زینه پارکینگ محاسبه تقاضا با

 (0272کتس و  مکاران )
ارابه مدلی متشکل از نر  اشوال در قیمتی مشخ  و 

 RPاطالعات 

استفاده از اطالعات پارکومتر ا و خودرو ای شناور برای 

 گذاریقیمت

 

 هابرداشت داده .3
در محدوده  د  اصعععلی تهیین رفتار رانندگان  در این مطالهه

مرکزی شعععهر قزوین در شعععرایطی اسعععت که  نوز پارکینگ  

 گذاری نشده و مشا ده رفتار انتخابی افراد ممکن نیست.قیمت

دلیل انتخاب این قسعععمت از شعععهر تقاضعععای زیاد برای پار  

نقلی وای و مهضالتی است که در پی آن برای شبکه حملحاشیه

امکعان مشعععا ده  بعا توجعه بعه اینکعه     وجود خوا عد آمعد.   بعه 

گذاری بر رفتار مردم به صورت آشکار میسر  ای قیمتسیاست

در جهت تهیین اثر  (SP) نبود، از روش رجحعان بیعان شعععده  

گذاری پارکینگ بر رفتار انتخاب وسععیله مردم بهره گرفته قیمت

یک از   ای نظرسععنجی از  ردر این شععیوه با طراحی فرم شععد.

رد مطالهه سععالاالتی پرسععیده شععهروندان در رابطه با ا دا  مو

ط شونده در شرایبه بررسی اولویت )انتخاب( مصاحبه و شودمی

شود. مطالهه جاری با آزمایشی و یک فضای فرضی پرداخته می

و به شیوه مصاحبه حضوری انجام  SPاسعتفاده از پرسعشعنامه    

شععود. در این مطالهه  د  اصععلی تهیین رفتار رانندگان در  می

هر قزوین در شرایطی است که  نوز پارکینگ محدوده مرکزی ش

گذاری نشده و مشا ده رفتار انتخابی افراد ممکن نیست. قیمت

بعر اسععععاز تجربیععات قبلی پیرامون مطععالهععات گونععاگون   

 ععای الزم جهععت آوری دادهگععذاری، بهتر اسعععت جمعقیمععت

صععورت پذیرد.  SP ای  ا از طریق پرسععشععنامهپرداخت مدل

ا میت حضعععور افراد مختل  در نمونه  مینین بعا توجعه بعه    

آمعاری و  مینین اطمینعان یافتن از در  سعععالاالت توسعععط   

محدوده مورد  پاسعخگو، از روش مصعاحبه استفاده شده است.  

 نشان داده شده است. 7مطالهه در شکل 

 

 نمونه جهت انجام نظرسنجی حجمتعیین  3-1

بزرگ بودن حجم نمونه موج  صعععر   زینه و  طور کلیبعه 

وقعت زیاد و کوچک بودن حجم نمونه موج  عدم دقت کافی  

شعود. سهی بر آن است که در چارچوب اطالعات  برآورد ا می

موجود و بععا توجععه بععه وقععت و  زینععه ممکن و دقععت الزم، 

ترین حجم ممکن نمونه انتخاب گردد. از آنجا که مقدار مناس 

توان  ای مختل  متفاوت است، میگیری در نمونهاشعتباه نمونه 

گیری احتمالی و تهیین فاصععله اطمینان میانگین، احتمال با نمونه

در این پ و    وقوع اشتباه را در سطج مورد نظر محاسبه کرد.

گیری تصادفی برای محاسعبه حجم نمونه آماری از روش نمونه 

 Louviere et]( است 7به شرح رابطه )ساده استفاده شده که 

al. 2000] 
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ناحیه مورد مطالعه شهر قزوین. 1شکل 

𝑛 ≥
𝑍2(1−𝑃𝑦)

𝜀2𝑃𝑦
   (7)  

 که در آن:

Py سهمی از جامهه که به وی گی مورد نظر مبتالست :، 

n جمهیت جامهه آماری :، 

Z و: ضری  قابلیت اطمینان ، 

ε خطای نسبی :.  

 برابر Zو بنابراین  %31سطج اطمینان در این مطالهه برابر با 

ه شدند. تدر نظر گرف 21/2و  مینین خطای نسعبی برابر   32/7

درصدی برای کاربران اتومبیل و  11با توجه به قرار دادن سعهم  

 ا مهادل مقادیر فوق حداقل مشا دات الزم جهت ساخت مدل

 دست آمد.به 7015

𝑛 ≥
𝑍2(1−𝑃𝑦)

𝜀2𝑃𝑦
=

1.962(1−0.55)

0.052∗0.55
= 1258   (0)  

پرسعشنامه اقدام گردید که   992در این پ و   به تکمیل  

 4و به عبارت دیگر گذاری سعععنعاریوی قیمت  4 ریعک دارای  

 .امشا ده  7902نقطه اطالعاتی است که در نهایت شامل 

 تهیه پرسشنامه 3-2
پرسعشنامه تهیه شده و  ر پرسشنامه   نوعدر این مطالهه دو 

اطالعات مرتبط با  -7: استدربرگیرنده سه مجموعه اطالعات 

اطالعات مرتبط با  -0 ؛مشعخصعات سععفر ای روزانه پاسعخگو   

 -9و  ؛گذاری ای مختل  قیمتگذاریسععناریو ا و سععیاسععت 

با  سالاالت مرتبط اطالعات مرتبط با مشخصات فردی پاسخگو

ت فردی در  ر دو پرسشنامه یکسان مشخصات سفر و مشخصا

پرسعععشعععنامه و گذاری در دبوده و سعععناریو ای مختل  قیمت

 است. متفاوت 

پار    ای متداولدر خصعو  سناریو ا با توجه به قیمت 

 در شعهر ای مشابه و برگزاری آماربرداری آزمایشی  ایحاشعیه 

میزان حسعاسعیت کاربران مشخ  شده و بر اساز    ،در قزوین

 و در تهیین شععد ا قیمت حدود پایین و باالی ی ،طراحی آزما

ادامعه قیمتهعای میعانی با توجه به تمایل افراد به پرداخت تهیین    

.  مینین در  ر سناریو، یک قیمت برای ساعات غیر اوج و شد

یک قیمت برای ساعات اوج در نظر گرفته شده است تا تفاوت 

 حا  شععود.حجم ترافیکی در این دو بازه زمانی در مدلسععازی ل

گذاری شده در دو نوع د نده سناریو ای قیمتنشعان  0جدول 

 بکاررفته در فرآیند پرسشگری است پرسشنامه

 

 



 ...یا عدم انتخاب ای بر انتخابپارکینگ حاشیه هزینه بررسی تأثیر
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 ها بر حسب ریال(ها )قیمتگذاری درج شده در پرسشنامه. سناریوهای قیمت2جدول 

 
 ب نوعپرسشنامه  الف نوعپرسشنامه 

 ساعت اوج ساعت غیر اوج ساعت اوج غیر اوجساعت 

 04222 75222 0122 0222 سناریوی اول

 5222 2222 73222 74222 سناریوی دوم

 49222 94222 92222 00122 سناریوی سوم

 2222 4122 79222 72222 سناریوی چهارم

 

 تحلیل آماری 3-3

تواند نق  مهمی در دسععت آمده میبررسععی آماری اطالعات به

 رو تحلیل دوافزای  دقت مدل سعاخته شده داشته باشد. از این 

طور که در پارامتر تأثیرگذار در مطالهه در ذیل آمده است.  مان

شود،  د  سفر عامل مشعا ده می  9و جدول  0نمودار شعکل  

مهمی در انتخاب یا عدم انتخاب شعیوه سعواری شعخصی برای    

سفر به مرکز شهر از سوی کاربران محسوب شده و  د  کاری 

د د. از سعهم بیشتری از جامهه آماری را به خود اختصا  می 

، 4و  مینین جدول  9سععوی دیگر با توجه به نمودار شععکل  

واند تبران و سهم  ریک می ای قیمتی بیشعینه پرداخت کار بازه

سازی دخیل باشد.در نتیجه حاصل از مدل

 سهم انواع هدف سفر .3 جدول                    

 درصد هدف سفر

 47/12 کار

 41/5 انجام امور شخصی

 72/5 خرید

 15/4 تفریج یا دیدار آشنایان

 42/0 سایر

 

 
 

 

 

 بیشینه پرداخت کاربران برای پارکینگ .4 جدول           

 درصد بیشینه پرداخت کاربران )ریال بر ساعت(

 59/07 صفر

1222 – 2 02/47 

72222 – 1222 11/02 

92222 – 72222 25/74 

12222 – 92222 12/7 

 91/2 بدون محدودیت

 

 

 نمودار سهم اهداف سفر .2 شکل

 نمودار بیشینه پرداخت کاربران به ازای هر ساعت .3 شکل
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 سازیمدل .4
گذاری پارکینگ بر در این قسعععمعت، رونعد مطالهه تأثیر قیمت  

انتخاب گزینه سعفر کاربران تشعریج شده است. برای تشخی    

گذاری مناسععع ، نیاز به تهیین تابع مطلوبیت برای فرآیند قیمت

 ای مختل  انجام سعفر ای منتهی به مرکز شععهر توسععط شیوه 

بعاشعععد که با توجه به سعععناریو ای مندرج در  نقلی میوحمعل 

ی اگیرند تا در چه بازهپرسعشنامه، کاربران در نهایت تصمیم می 

 ا هاز قیمت شعیوه سفر خود را از سواری شخصی به سایر شیو 

 داده نشععان 1 جدول در انتخابی کاربران  ایتوییر د ند. گزینه

 .اند که بر اساز مدل دوتایی، به دو دسته کلی تقسیم شدندشده

د نده شرح پارامتر ای موجود در مدل نشان 2 مینین جدول 

.است

 

 حالت موجود در هر سناریوی قیمت گذاری 7های انتخاب کاربران از . گزینه5 جدول

 های انتخاب کاربرانزیرمجموعه تغییر یا عدم تغییر شیوه از مبدأ

 انجام سفر با سواری شخصی از مبدأ

 . پار  در خیابان اصلی و پرداخت  زینه پارکینگ7

 . پار  در کوچه و عدم پرداخت پول پارکینگ0

 . سفر تا یک خیابان خلوت، پار  و ادامه مسیر با تاکسی یا اتوبوز9

 وسیله از مبدأتوییر 
 . استفاده از موتورسیکلت1 . استفاده از اتوبوز4

 . استفاده از آژانس1 . استفاده از تاکسی2

 

 های موجود در مدلسازی. شرح داده6 جدول

 بیشینه کمینه انحراف معیار میانگین شرح متغیر متغیر

MaxPay ریال( 12222 2/2 31/559 )ریال( 1142 بیشینه پرداخت کاربران برای پارکینگ( 

Peak ریال( 49222 )ریال( 0122 7074 )ریال( 71202 قیمت استفاده از پارکینگ در ساعات اوج( 

TT دقیقه( 22 )دقیقه( 1 03/70 )دقیقه( 25/02 زمان سفر کاربران( 

CarType ارزش مالی اتومبیل کاربران 
92920 

 (72222)ریال*
92304 

72222 

 (72222)ریال*

992222 

 (72222)ریال*

HrDay 2/79 1/2 93/9 17/2 تهداد ساعات حضور در مرکز شهر در طول روز 

NOPas 2/4 2/7 53/2 3/7 تهداد مسافران در  ر سفر 

Pur 2/1 2/7 0/7 2/7  د  سفر اجباری 
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 تحلیل نا مفزونصععورت مهمول یک تحلیل رفتار سععفر به

 ا رفتار انتخاب  ریک از کاربران عبارت دیگر این مدلاست؛ به

د ند. تحلیل انتخاب گسسته روشی است که برای را نشعان می 

بینی تصععمیمات کاربران در خصععو   ر سععفر  تحلیل و پی 

 د  این بعا توجعه بعه    . [Hall, 2012]گردد اسعععتفعاده می 

 شود.ایی استفاده میپ و  ، در اینجا از مدل لوجیت دوت

صورت دوگانه و با جواب در این مدل، متویر وابسته باید به

باشععد که بنا بر موضععوع تحقیق باید مشععخ  شععوند.    7یا  2

توان به دو بخ  تقسععیم نمود؛ بخ  مطلوبیت  ر گزینه را می

 ای گوناگون در (. فرضε( و خطای تصادفی )Vسیستماتیک )

ی  ای دوتایسب  تشکیل مدلخصعو  نوع توزیع بخ  خطا  

. [Ben-Akiva and Lerman, 1985]شعععود مختل  می

عبارت ای وجود ندارد؛ به ای باینری، حد میانهاصعععواله در مدل

دیگر از کاربران در خصععو  تأثیر موضععوعی سععالال پرسععیده  

شود و بدون توجه به عبارات مطرح شده در پرسشنامه یا  ر می

 ا به دو دسععته اطالعات، پاسعع آوری روش دیگری برای جمع

شععوند. این نوع تقسععیم بندی برای  تقسععیم می« خیر»یا « بله»

د ندگان یا دسععت آوردن یک طرح کلی از ترجیحات پاسعع  به

کاربران بسعیار مناس  است. از آنجایی که در این مطالهه  د   

ای  ای حاشععیهدسععت آوردن میزانی از قیمت برای پارکینگبه

محدوده مرکزی شهر است که بیشتر کاربران با موجود در سطج 

 ای شعخصعی خود دور شده و به   اعمال این قیمت از سعواری 

نقل  مگانی یا نیمه  مگانی سععوق پیدا کنند، از وسععمت حمل

 گردد.این مدل استفاده می

گذاری مختل  مورد سعععنعاریوی قیمت  5، پ و  در این 

انتخاب  9انتخاب بودند.  1الال قرار گرفتند که  رکدام شامل س

شعامل اسعتفاده از اتومبیل شععخصی )با و بدون پرداخت  زینه   

انتخاب شعععامل توییر شعععیوه کاربران )اتوبوز،  4پارکینگ( و 

ینکه دلیل ااز این رو به. موتورسیکلت، تاکسی و آژانس(  ستند

ت که در آن  د  این پرسععشععگری تهیین حدی از قیمت اسعع 

د ند، از جهت مشععخ  شععدن کاربران شععیوه خود را توییر می

مشععخ   4طور که در شععکل  مان تأثیر قیمت بر توییر شععیوه

انتخاب  9 و )توییر شیوه( 2 م ارز با عدد  اولانتخاب  4 است

 ) مینان استفاده از خودروی شخصی( 7 م ارز با عدد  بهدی

ا از  موضوع پ و  ، گزینه در نظر گرفته شدند. در واقع بنا بر

جی خرو شوند.بندی میجهت توییر شعیوه بررسی شده و دسته 

و  مینین  1مدل و ضرای  پارامتر ای مالثر بر مدل در جدول 

نشان داده شده است. 5 مبستگی میان پارامتر ا در جدول 

 
جهت ساخت مدل لوجیت دوتاییها بندی گزینه. ساختار دسته4شکل 
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 نتایج مدل لوجیت دوتایی تأثیرات قیمت گذاری پارکینگ بر انتخاب شیوه .7جدول 

 Z P-valueآماره  خطای استاندارد تخمین پارامتر معادل التین متغیر مستقل

 Constant 10705/7- 11310/2 31/0- 2292/2 عدد ثابت

 Pur 99052/2 23001/2 27/9 2229/2 اجباری د  سفر

 HrDay 21952/2- 20121/2 31/7- 2171/2 تهداد ساعت ماندن در مرکز شهر در روز

 DayWeek 72352/2 22717/2 11/0 2213/2 تهداد روز ای رفتن به مرکز شهر در  فته

 NOFam 07507/2- 21752/2 24/9- 2204/2 بهد خانوار

 NOCar 19405/7 92215/2 22/1 2222/2 اتومبیلتهداد 

 CarType نوع اتومبیل کاربر
1-72 *11452/2 1-72 *1002/2 42/0 2793/2 

 MaxPay 22714/2 22272/2 31/72 2222/2 بیشینه پرداخت

 Peak 22227/2- 4-72 *4932/2 40/3- 2222/2  زینه پارکینگ در ساعات اوج

 مورد استفاده در مدلسازیهمبستگی پارامترهای  .8جدول 

 Pur HrDay NoFam NoCar CarType MaxPay Peak 

Pur 2/7 11/2- 77/2- 20/2 21/2 21/2 27/2- 

HrDay 11/2- 2/7 21/2 20/2 22/2- 25/2- 27/2 

NoFam 77/2- 21/2 2/7 23/2 21/2- 22/2- 27/2- 

NoCar 20/2 20/2 23/2 2/7 00/2 24/2 27/2- 

CarType 21/2 22/2- 21/2- 00/2 2/7 79/2 20/2- 

MaxPay 21/2 25/2- 22/2- 24/2 79/2 2/7 2/2 

Peak 27/2- 27/2 27/2- 27/2- 20/2- 2/2 2/7 

 ا در ، تمامی آنمختل بعا توجعه به اثرگذاری پارامتر ای   

مدل دوتایی شععوند و در نهایت تابع مطلوبیت مدل قرار داده می

 است: 9 شود. شکل این تابع  مانند رابطهتشکیل می

BnryCh = 0.33286 *Pur – 0.05380*HrDay + 0.16980*DayWeek 

– 0.21821*NoFam + 1.53428*NoCar + 0.65748*10-5*CarType 

+ 0.00174*MaxPay – 0.00061*Peak – 1.72128              
(9) 

 تفسیر نتایج و اعتبارسنجی .5
سعععازی نتایجی اسعععت که از آن مدل مهمترین بخ  مدل

آید و این نتای  تنها در صععورت تفسععیر درسععت و دسععت میبه

شععود. در روند سععاخت مدل، متویر ای  منطقی مدل محقق می

مستقل مختلفی وارد شدند که با توجه به سطج مهناداری  ریک 

 نهایی متشعععکل از متویر ایی که دوتایی عا، مدل لوجیت  از آن

  ا اشاره شده است ساخته شد.به آن ترپی 

 

 میان متویر ا، پارامتر ای یدر نرم افزار، با محاسبه  مبستگ

شوند. با تأثیرگذار مشعخ  شعده و  رکدام در مدل تسعت می   

 ای تهاملی پارامتر ا در  عای متهعدد و جعابجایی   جعایگعذاری  

ای  . پس از ساختن مدلشعوند انتخاب تشعکیل می  تابعنهایت 

 ا در  ای برازش، این مدلدوتایی مختل  و ارزیابی شعععاخ 

 ر مرحله بهبود یافته و در نهایت مدل نهایی و تابع انتخاب آن 

 نشعان داده شد.  1آید که نتیجه این مدل در جدول دسعت می به

 مینین  ریععک از متویر ععای مالثر بر مععدل از لحععا  آمععاری 

توان به نحوه اثرگذاری  ا می ایی دارند که  با بررسی آنوی گی

دسعععت آمعده پی برد. در نهعایت    عا در تعابع مطلوبیعت بعه    آن

د نده نشان آمده اند، 3که در جدول   ای برازندگی مدلشاخ 

 مورد ارزیابی قرار گیرند.که باید   ستندمدل میزان دقت آن 
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 وجیت دوتایی قیمت گذاری پارکینگهای برازش مدل لشاخص .9جدول 

 مقدار شرح پارامتر

 054 شمار مشا دات

 -53701/122 لگاریتم احتمال

2ρ 0112524/2 

AIC/N 297/7 

 

توان نتای  با توجه به اطالعات موجود در خروجی مدل، می

 زیر را بیان نمود:

 حاضر است برای  ر ساعتبیشترین مبلوی که راننده  -7

طبیهتاه ( MaxPayاستفاده از پارکینگ پرداخت نماید )

با  طور مثال؛ بهگذارداثر مستقیم در تابع انتخاب می

افزای  مبلوی که کاربر حاضر است بپردازد، سهم 

 ای  مگانی کمتر شده و کاربر تمایل استفاده از شیوه

 نماید.دارد که از اتومبیل شخصی خود استفاده 

به دلیل افزای   (NOFamباال رفتن بهد خانوار ) -0

 ا، سب  کم کردن تمایل به پرداخت کاربران  زینه

-هشود و در نتیجه به شیوبرای استفاده از پارکینگ می

 آورند. ای دیگر روی می

در واقع نمایانگر ( CarTypeنوع اتومبیل کاربران ) -9

ل اتومبیوضهیت مالی کاربران است که از ارزش مالی 

مطابق انتظار،  ا برآورد شده است.  ریک از آن

د د که با افزای  عالمت مثبت این متویر نشان می

قیمت خودرو ای کاربران تمایل به استفاده از سواری 

 رود.شخصی باالتر می

دارای ( Purاجباری در مدل نهایی ) د  سفر  -4

د د  رچه  د  سفر عالمت مثبت بوده که نشان می

ن به کس  درآمد سوق پیدا کند، بیشتر حاضر کاربرا

 پارکینگ  ستند. قیمت استفاده ازبه پرداخت 

با افزای  تهداد خودروی شخصی تحت تملک  ر  -1

 ای تمایل به استفاده از شیوه( NOCarکاربر )

گزینه سواری شخصی انتخاب  مگانی کا   یافته و 

 گردد.می

کی از ی( Peakنر  پارکینگ در ساعت اوج ترافیک ) -2

 سواریمالثرترین پارامتر ا برروی سهم استفاده از 

با افزای  این مبلغ، تمایل افراد به . است شخصی

ر و به سای یابداستفاده از خودروی شخصی کا   می

شوند. الزم به ذکر است که به دلیل  ا متمایل میشیوه

بزرگی مقادیر این پارامتر نسبت به سایر پارامتر ا 

ریال(، طبیهتاه مقدار ضری  آن در  49222تا  0222)

 مدل کوچکتر خوا د بود.

افزای  تهداد ساعات حضور در مرکز شهر در طول  -1

 زقیمت استفاده ابه دلیل بیشتر شدن  (HrDay) روز

خاطر افزای  ساعات پار ، سب  بیشتر پارکینگ به

شود که امری بدیهی شدن توییر شیوه در کاربران می

کاربران برای ساعات طوالنی  د د کهاست و نشان می

 .کننداز پار  کردن و پرداخت  زینه آن خودداری می

حضور در مرکز شهر در طول  روز ایافزای  تهداد  -5

نشان د نده سفر ای روزمره و  (DayWeek فته )

کاری است که متهاقباه استفاده از سواری شخصی را 

 افزای  خوا د داد.

 مورد ارزیابی قرار گرفته است:شده در ادامه اعتبار مدل ارابه

آمده  5در جدول : این شعععاخ  که  2ρشعععاخ   -ال 

برای مشععخ  شععدن میزان برازندگی مدل پیشععنهادی،  اسععت،

است.  0111/2شعود که در اینجا برابر با  مورد اسعتفاده واقع می 

د د که لگاریتم احتمال مشععا دات در مدل این عدد نشععان می

اریتم احتمال مشا دات با فرض درصعد از لگ  01کالیبره شعده،  

احتمال انتخاب برابر بیشتر است. با توجه به مقایسه با مطالهات 
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دسععت آمدن مدل، این مقدار مناسعع  ارزیابی  به قبلی و روند 

 شود.می

ارزش معالی خودرو ا، بیشعععینه  داری متویر عا :  مهنی -ب

پرداخعت کعاربران برای اسعععتفاده از پارکینگ، تهداد خودروی   

مالکیت افراد، ا دا  سعفر، تهداد ساعات ماندن در مرکز  تحت 

شععهر در طول روز و قیمت پارکینگ در سععاعات اوج از جمله  

که در سطج مهناداری قابل قبولی  ی اسعت پارامتر ای تأثیرگذار

اثرات قیمعت پارکینگ بر انتخاب شعععیوه کاربران را توصعععی   

 نماییتمقدار قدرمطلق لگاریتم تابع درسععع مینین،  .کنندمی

(LL ) در ارزیعابی معدل مالثر بوده و بعا  ربار اجرای مدل    نیز

که  د دشده، نرم افزار مقدار تابع درستنمایی را نشان میسعاخته 

بعاید مرحله به مرحله، میزان قدرمطلق این تابع به عدد صعععفر  

شده با افزای  دقت مدل و نزدیکتر در مدل ارابهتر شود. نزدیک

 -53701/122ایت این شاخ  به مقدار شدن به واقهیت در نه

 ای شععاخ  بهدی که یکی دیگر از شععاخ رسععیده اسععت. 

( AICبرازش مدل گسعسعته است، شاخ  اطالعات آکایک )  

 AICترین مقدار د د مدل با کمنشععان می که اسععت. این مهیار

مرحله به مرحله کا   یافته و در نهایت به  ،گرددانتخعاب می 

 رسیده است. 297/7

افزار، شععاخ  بهدی  ای نرم مینین با توجه به خروجی

که در این تسعععت باید مقدار  اسعععت Tارزیابی مدل تسعععت 

، 2باشععد. با توجه به جدول  24/7بیشععتر از  Zقدرمطلق آماره 

بوده  24/7تر از بزرگ Zمشعخ  است که تمامی مقادیر آماره  

 گردد.و با توجه به این آزمون، مدل مناس  ارزیابی می

کشعسعانی قیمت : کشعسانی در واقع بیان کننده درصد     -ج

توییرات یک متویر مرتبط با نر  توییرات متویری دیگر اسعععت؛ 

عبارت دیگر برای یک مدل انتخاب، تفسیر کشسانی برابرست به

با توییرات درصععد احتمال انتخاب یک گزینه ناشععی از توییرات 

پ و  ،  . در این[Hensher et al. 2005]یک متویر دیگر 

 ای سعاخته شععده این شاخ  برای متویر ای  با توجه به مدل

 نشان داده شده است. 72تأثیرگذار محاسبه و در جدول 

 . محاسبه اثرات حاشیه ای متغیرها11 جدول

 کشسانی شرح متغیر متغیر

Pur 27241/2  د  سفر کاربران 

HrDay  22150/2 ساعت حضور در مرکز شهر در طول روزتهداد- 

DayWeek 27152/2 تهداد روز ای رفتن به مرکز شهر در طول  فته 

NOFam 27714/2 تهداد افراد خانوار- 

CarType  22422/2 7222ارزش مالی اتومبیل تقسیم بر 

NOCar 20370/2 تهداد اتومبیل تحت مالکیت کاربر 

MaxPay  20011/2 کاربر برای یک ساعت استفاده از پارکینگبیشینه پرداخت 

Peak 27277/2  زینه یک ساعت استفاده از پارکینگ در ساعات اوج- 
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 گیرینتیجه .6
به بررسعععی  دوتاییدر این مطالهه با اسعععتفاده از مدل لوجیت 

 ای در شهر قزوین برحاشعیه  ای گذاری پارکینگتأثیرات قیمت

رفتار و انتخاب شیوه کاربران در سفر ای روزمره به مرکز شهر 

ه  ایی کپرداخته شده است. در این خصو ، با استفاده از داده

 پرسشنامه 054و تکمیل با کاربران  از طریق مصعاحبه حضوری 

 ا اطالعاتی از دسعت آمد این اثرات بررسعی شد. در این داده  به

 ا به  ای سعععفر آنشعععخصعععات فردی کاربران، وی گیقبیل م

محدوده مرکزی شعععهر قزوین و  مینین در خصعععو  تمایل 

 عا بعه پرداخعت  زینه  ر سعععاعت اسعععتفاده از     ریعک از آن 

عمل آمد که در مورد ای پرسععع  به عای حعاشعععیه  پعارکینعگ  

که  ریک شامل   ا از سعناریو ای قیمتی گوناگون گذاریقیمت

 دهنوع پرسشنامه استفا 0ال  قدر  ربران بودند،انتخاب برای کا 1

تن سععناریو ای انتخابی  ریک از فگردید. در ادامه با در نظر گر

 ذارشناسایی متویر ای تأثیر گو  وابسته  ایعنوان متویرافراد به

و مشععخ  شععدن سععطج مهناداری و   متویر 04از میان حدود 

دازش یی پرنها دوتایی مبسعتگی با سایر متویر ا، مدل لوجیت  

 شد. سپس مدل ساخته شده مورد 

اعتبارسعنجی قرار گرفت و پس از آن نتای  حاصل از مدل  

 به طور خالصه نتای  نشان دادند که با افزای  شعرح داده شعد.  

ز بیشینه پرداخت برای استفاده ا توان مالی افراد، مواردی از قبیل

ت پرداخ ا به تمایل آن پارکینگ،  د  سفر کاری و بهد خانوار

 زینه پارکینگ و اسععتفاده از سععواری شععخصععی در سععفر ای  

 .یابدروزمره به محدوده مرکزی شهر افزای  می

نقل شهری با توییر این وریزان حملسعیاسعتگذاران و برنامه  

توانند کنترل بسیاری از موارد از متویر و افزای  و کا   آن می

ت گرفته و جمله اسععتفاده افراد از اتومبیل شععخصععی را در دسعع

مطالهه  تراکم ترافیک در محدوده مرکزی شععهر را کا   د ند.

تواند را نمای مناسعععبی برای و توجعه به نتای  این پ و   می 

ربط در خصععو  مدیریت تقاضععای ترافیک   ای ذیدسععتگاه

شعععهری و  مینین کنترل اثرات جانبی ناشعععی از حجم باالی 

اقدامات مناس   ترافیک در محدوده مرکزی شهر ا قرار گیرد و

نقل وگذاری اصععولی عناصر حملدر این راسعتا از طریق قیمت 

ای  صعععورت گیرد تا از حجم  ای حاشعععیهوی ه پعارکینعگ  بعه 

 مشکالت شهری کاسته شود.
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المی واحد از دانشگاه آزاد اس 7939عمران را در سال  -کارشناسی در رشته عمرانآرین کاظمی، درجه 

المللی امام از دانشگاه بین 7931ونقل را در سال حمل -جه کارشناسی ارشد در رشته عمرانپرند و در

  ای مدیریت تقاضا در کنترل ای پ و شی مورد عالقه ایشان استفاده از استرات یخذ نمود. زمینهاخمینی 

 ای مدیریت پارکینگ و مطالهات مربو   ای شهری، روشونقل، ساماند ی  ندسی راهترافیک شبکه حمل

رودگاه ی زمینی به ف ای دسترس ا بوده است و در حال حاضر نیز برروی شیوهسنجی انواع کاربریهبه عارض

 نماید.پ و   می

 

از دانشگاه تربیت  7954راه و ترابری را در سال  -درجه کارشناسی ارشد در رشته عمران بابک میربهاء،

راه و ترابری از  مین  -موفق به کس  درجه دکتری در رشته عمران 7930و در سال  کس  نموده  مدرز

 ای زمینه یات علمی دانشگاه بین المللی امام خمینی است.  وی در حال حاضر عضو دانشگاه شده است. 

ی  ای طراحمدل، مطالهات ایمنی کاربران مسیر، مدیریت تقاضا در حمل و نقلپ و شی مورد عالقه ایشان 

 .است نقل  وشمندو ای حملسیستمو  شبکه

 

راه و ترابری از دانشگاه  -موفق به کس  درجه دکتری در رشته عمران 7955علی عبدی کردانی، در سال 

. استالمللی امام خمینی تربیت مدرز گردیده است و در حال حاضر عضو  یئت علمی دانشگاه بین

ندی آنالیز طراحی و زمانب، آنالیز طراحی مسیر سیستم  ای ریلی شهری ای پ و   مورد عالقه ایشان زمینه

ر آنالیز ایمنی طراحی  ندسی راه بو  فری فرودگاهآنالیز محوطه ترمینال مسا، عملیات بخ   وابی فرودگاه

 .است مبنای مدل دینامیک حرکت وسیله نقلیه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


