
1400زمستان، 69م، شماره چهارفصلنامه علمي پژوهشنامه حمل و نقل، سال هجدهم، دوره   

99 

 

 گذاري  نسبت به قيمت پذيري تقاضاي پاركينگ عمومي كشش يبررس

  )شهر اصفهان :موردي مطالعه( خدمات پاركينگ

 مقاله علمي- پژوهشي

 

 ونقل، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ايران استاديار، دانشكده مهندسي عمران و حمل ،*احمد رضا جعفريان مقدم

  ، اصفهان، ايرانمركز پژوهش سازمان بسيج سازندگي استان اصفهان، ي ارشدكارشناسدانش آموخته علي برجيان، 
  ar.jafarian@trn.ui.ac.irپست الكترونيكي نويسنده مسئول: *

20/08/1400پذيرش:  - 05/02/1400دريافت:   

99-114 صفحه   

  چكيده

موجـب بـروز    هاي شهرهاي بـزرگ ابانينامناسب در خ ايهيبه علت پارك حاش يمقطع هايكيو تراكم تراف   ونقل حملشبكه  يمساله شلوغ

ـ غ يامر هاي بزرگشهر درموجود  ي  ونقل حملامكانات  حيصح تيريلزوم مد نيشهروندان شده است. بنابرا يبرا يمشكالت قابـل انكـار    ري

ـ  اربه شـم  ي در يك شهر  ونقل حمل التيتسه نيپارك از جمله مهمتر يو فضاها هانگيپارك از طرفياست.  اسـاس، مقالـه   بـر ايـن   . نـد آييم

 متيق در اين مقاله .زدپردا مي هانگيپارك متيق راتييبه تغ نسبت يعموم هاينگيكاربران پارك پذيري و كشش تيحساس يبه بررس حاضر

ماننـد   ياضافه شدن امكانـات رفـاه   ريتاث يبررس بر اين، عالوه. شود تعيين مي   درآمد زانيم كردن حداكثر منظوربه  هانگيپارك يبرا نهيبه

و  ايهيبر پارك حاشـ  يو رانندگ يياعمال جرائم راهنما ريتاث نيو همچن متيق راتييكاربران به تغ تيحساس زانيبر م هانگيكارواش به پارك

پـذيري قيمـت بـه منظـور بررسـي رفتـار        استفاده از تكنيـك كشـش   .مد نظر قرار گرفته است زين يعموم هاينگياستفاده از پارك ميل به

متقاضيان پاركينگ در ايران براي اولين بار در اين مقاله مورد بررسي قرار گرفته است. همچنين تعيين قيمت بهينه پاركينگ براساس هدف 

هـاي مقالـه محسـوب     بر استفاده از پاركينگ از ديگر نـوآوري  يو رانندگ ييجرائم راهنماو  سفرهاي مختلف و بررسي تاثير امكانات رفاهي

تومـاني بـراي خـدمات     1500دهد كه هزينـه   مي نشاناجراي روش پيشنهادي در شهر اصفهان به عنوان يك مطالعه موردي  جينتا شود. مي

 ينسـبت بـه هـدف سـفرها     يشـتر يب يرپـذي  كشـش  ياجبـار  يهدف سفرهاشود و همچنين  پاركينگ منجر به كسب بيشترين درآمد مي

  .دارند نگيپارك يباال برا هاينهيبه پرداخت هز يكمتر ليتما ياجبار يافراد با هدف سفرها  ؛دارند يارياخت

 

  ، سفرهاي اجباري، سفرهاي اختياريگذاري پذيري تقاضا، قيمت پاركينگ عمومي، كشش ي:ديكل يها واژه

  

  مقدمه -1

و  كيجمله مشكالت بزرگ شهرها مساله تراكم ترافاز امروزه 

شهرهاست.  يدر مناطق مركز ژهيو معابر به و هاابانيازدحام در خ

و اتالف  يطيمح ستيز هاييمساله خود موجب بروز آلودگ نيا

 يهارساختي. از آنجا كه ساخت زگردديوقت شهروندان م

نمودن  ضيعر اي ديجد هايابانيمانند اضافه نمودن خ ي  ونقل حمل

هيسرما ازمندين هانگياحداث پارك نيموجود و همچن هايابانيخ

 هايميلزوم اتخاذ تصمحوزه است،  نيكالن در ا هايگذاري

هرچه  برداريجهت بهره نهيبه يراهكارها يريو بكارگ حيصح

  .است رناپذياجتناب يموجود امر هايرساختياز ز شتريب

كه متوسط ساعت حركت خودروها در  دهد نشان مي اتمطالع

بدان معناست كه هر  نياست. ا تشبانه روز كمتر از دو ساع

پارك قرار دارد.  يساعت در فضا 23خودرو در شبانه روز حدود 
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پارك مختلف  يهر خودرو در طول هفته از چند فضا نيهمچن

شهرها  ي. در مناطق مركز)Litman, 2015( كندياستفاده م

بر آنست كه  يو امالك سع هانيمعموال به علت پرارزش بودن زم

 يبرا يو ادار يتجار هاييپرسود مانند كاربر هاييكاربر شتريب

. از )Brown and Lambe, 1972(در نظر گرفته شود  هانيزم

است و  اديز اريبس يطبقات هاينگيساخت پارك نهيهز گريف دطر

با  هاييگذار هيجز سرما نگيساخت پارك يبرا يگذار هيسرما

از  نهياستفاده به نروي. از ادآييبه حساب م يدوره بازگشت طوالن

 به هااز آن آمدشده و كسب حداكثر در هيپارك تعب يفضاها

است.  يتيباال مساله حائز اهم كير مناطق با تراكم ترافد خصوص

و  هانهيپوشش دادن هز زين هانگيپارك گذاريمتياز ق هيهدف اول

 ;Lehner and Peer, 2019(است  هيسرما يبازگشت منطق

Lyons, Harman, Austin, and Duff, 2018(نيا ي. ول 

 تيو جذاب تمطلوبي مانند هاهدف گريبا د ديهدف همواره با

 .در تعادل باشد دارانيخرو  نجذب كاربرا يبرا هانگيپارك يفضا

استيابزارها در س نترياز مناسب يكي نگيپارك گذاريمتيق

 تيبر مطلوب ميپارك خودرو است كه بطور مستق يفضا يگذار

 موثر است هانگيكاربران و درآمد پارك وسطت نگياستفاده از پارك

)Kazemi, Mirbaha and Abdi Kordani, 2018(.   

گذاري پاركينگ بر تقاضا و يا  اين مقاله نيز به بررسي تاثير قيمت

ر اين پردازد. د پذيري تقاضا نسبت به قيمت پاركينگ مي كشش

شهر مقاله شهر اصفهان به عنوان مطالعه موردي انتخاب شده است. 

 يبه خصوص در محدوده مركز ترافيكي اصفهان دچار مشكالت

محدوده تجمع  نياست. در ا رودندهيرودخانه زا هيشهر و در حاش

 هايو جاذبه يخيآثار تار يبرخ ،يليتحص ،يادار ،يمراكز تجار

مناطق شده  نيكاربران در ا اديموجب رفت و آمد ز يگردشگر

 التيسو و محدود بودن عرضه تسه كياز  اديتردد ز نياست. ا

و  يكيموجب بروز مشكالت تراف گريد ياز سو ي  ونقل حمل

 Abbaspour( محدوده شده است نيپارك در ا يكمبود فضا

Marzebali, Babagoli, Mojaradi and Ameli, 2018(. 

گذاري  پژوهش حاضر سعي دارد با بررسي تاثيرات قيمت

استفاده از مطلوبيت  با افزايش ها بر استفاده از پاركينگ، پاركينگ

پاركينگ و در نتيجه افزايش درآمدزايي پاركينگ، در كاهش 

واكنش افراد به  پژوهش ندر اي ترافيك شهري نيز موثر واقع شود.

مصاحبه  قطري از و نامهرسشدر قالب پ هانگيپارك متيق شيافزا

 آوريجمع از پس گرفته است.با افراد مورد سوال قرار  يحضور

 زانيتقاضا به محاسبه م يمتيكشش ق يتئور يريبكارگاطالعات با 

. شوديپرداخته م هانگيپارك متيق شيكاهش تقاضا حاصل از افزا

 متيو محاسبه ق يمتيدر سطوح مختلف ق هانگيدرآمد پارك سپس

. مورد توجه استدرآمد ه منظور افزايش ب هانگيپارك يبرا نهيبه

بر  هانگيخاص به پارك يشدن امكانات رفاه ضافها ريتاث نيهمچن

مشابه  يكرديبا رو زين ياضاف نهيافراد به پرداخت هز ليتما زانيم

بندي  ادامه مقاله بصورت ذيل بخش قرار كرفته است. يمورد بررس

بخش دوم به مرور مطالعات گذشته در زمينه تاثير  شده است:

پردازد. بخش سوم به بيان مباني  گذاري بر تقاضا پاركينگ مي قيمت

نظري روش پيشنهادي مقاله اختصاص دارد. در بخش چهارم، 

هاي  آوري اطالعات با استفاده از پرسشنامه و ويژگي نحوه جمع

 راتيتاث نجمگيرد. بخش پ جامعه آماري مورد توجه قرار مي

و تاثيرات آن بر  در شهر اصفهان  نگيپارك تقاضاي بر يگذار متيق

دهد. برخي نتايج و  ترافيك شهري را مورد تجزيه و تحليل قرار مي

  شود. پيشنهادات در بخش پاياني ارائه مي

  

  پيشينه تحقيق- 2

 زانيدر واقع به محاسبه م متيتقاضا بر حسب ق يرپذيكشش   

 نكهيپردازد با فرض ا  يم متيق رييتقاضا در پاسخ به تغ راتييتغ

 He, Peng, and(امل موثر بر تقاضا ثابت بماند عو گريد

Wang, 2018( .Pierce and Shoup )2013(  نشان دادند كه

 يرگياندازه يابر مناسب ياريمع نگ،يپارك يتقاضا يمتيكشش ق

 باشد. مي هانگيپارك تيبر نرخ پر شدن ظرف متيق راتييتغ تاثير

كششو محاسبه  نگيپارك گذاريمتيق يبه بررس ياديمطالعات ز

اند، كه پرداخته ايدر نقاط مختلف دن هانگيدر پارك يمتيق يرپذي

 مطالعات مورد توجه قرار گرفته است. ادامه جزئيات آنها در

Gillen )1978(  دهد  نشان مي شهر ترنتو كانادا يمنطقه مركزدر

، - 41/0به  -24/0از  نگيپارك متيق يرپذيكشش كه با افزايش

كرده  دايكاهش پ -38/0به  -53/0از  رويادهيزمان پ يرپذيكشش

كشش يبه بررس )KANAFANI and LAN )1988 است.

 كايآمر   سكويدر فرودگاه شهر سانفرانس نگيپارك متيق يرپذي

تا  - 3/0شامل  تهيسياز االست ايگسترده نسبتا بازه هاپرداختند. آن
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 يبررس اب )Hensher and King )2001بدست آوردند.  -3

،  - 541/0 تهيسياالست ريمقاد، اياسترال يدنيشهر س يمحدوده مركز

 ،يپارك در مركز محدوده مركز يبرا بيبه ترت -476/0و  -015/1

 يمرز طاز مركز و پارك در نقا ريمحدوده غ گريپارك در نقاط د

 يمنطقه مركزطالعه انجام شده در م. گزارش كردند يمحدوده مركز

 گانيرا نگيدر حالت وجود پارك دهدينشان م كايآمر   شهر پرتلند

درصد از هم 16 ن،يتك سرنش يدرصد كاربران از خودروها 62

 ,Hess( كنندياستفاده م يعموم   ونقل حملدرصد از  22و  ييماپي

 يبرا نهيكه با اعمال هز دهدينشان م لياسرائ درات طالعم. )2001

درصد  54 ،شركت نگيپارك خودرو كارمندان شركت در پارك

استفاده نكنند.  ياز خودرو شخص گريكه د دهنديم حيكاربران ترج

 استبدست آمده  -2/1برابر  نگيپارك يمتيمطالعه كشش ق نيدر ا

)Albert and Mahalel, 2006( .Becker and Carmi 

 ليبا تحل )2018( Inci, Lindsey, and Ozو  )2019(

 يتقاضا برا يمتيكشش ق ياطالعات حاصل از مشاهده به مدلساز

به  اتمطالع نيا جي. نتاختندپردا عيوس ايدر محدوده هانگيپارك

شد.  يمنته -6/0تا  - 1/0شامل  يمتيبازه معمول از كشش ق كي

شهر  يمركز بخشدر  )Clinch and Kelly )2004تحقيقات 

منجر  نگيپارك نهيهز يبرا يدرصد 50 شيافزا يكبا  رلنديا   نيدوبل

 5/16و كاهش  نگيدر استفاده از پارك يدرصد 18/4كاهش  به

همچنين شد.  نگيدر مدت زمان پارك خودروها در پارك يدرصد

هيحاش هاينگيپارك در )Kelly and Clinch )2009 مطالعات

نه تنها  نگيپارك يتقاضا يرپذيكشش دادنشان  نيدر شهر دوبل اي

زمان يبلكه برا كند،يمتفاوت فرق م هايدگاهيكاربران با د يبرا

 ناي در هامتفاوت است. آن زيشبانه روز ن ولمتفاوت در ط هاي

 يكشش تقاضا برا نيتفاوت ب يكه تنها مقدار كم افتنديمطالعه در

 هانگيپارك متيق شيحاصل از افزا يكار ريو غ يكار يسفرها

 Simićević, Milosavljević, Maletić, and وجود دارد.

Kaplanović )2012( نگيپارك يتقاضا برا يمتقي كشش ريقادم

گزارش  -50/0تا  -34/0از  را   ديشهر بلگر يمحدوده مركز هاي

 نگيپارك يتقاضا دهديهلند نشان م   در آلمر اي مطالعه. اندكرده

 هايزمان مدت يبرا يرپذياست، اما كشش رپذيكشش ايهيحاش

-Kobus, Gutiérrez-i(كمتر است  اريكوتاه پارك بس

Puigarnau, Rietveld, and Van Ommeren, 2013(.  

 )Ottosson, Chen, Wang, and Lin )2013نتايج مطالعات 

از نظر تقاضا بر  ايهيحاش نگيكه پارك نشان داد كايآمر   اتليدر س

 يگريعوامل د ياست ول كياالست ريغ اي رناپذي كشش متيحسب ق

روز كه - از شبانه يمنطقه و ساعت هاييژگيمانند و نهياز هز ريغ

 .گذارنديم ريموضوع تاث نيبر ا زين شوديخودرو در محل پارك م

Pierce and Shoup )2013(  در شهر نشان دادند كه

 عوامل مختلف يبنابر م يرپذيكشش كايآمر سكويسانفرانس

مختلف  يساعات مختلف شبانه روز و روزهايي، ايجغراف تيموقع

و جهت آن  متيق رييتغها و  نگيپارك يورود متيسوم ق، هفته

به  )2014( Zhangمتفاوت است. ) متيكاهش ق اي شي(افزا

 شهر استوكهلم يبرا ايهيحاش نگيپارك يمتيكشش ق يبررس

 كيراالستيكه تقاضا نسبتا غ نددهينشان م جيپرداخته است. نتا  

 و اندگزارش شده -29/0تا  -17/0 نيب يرپذيكشش رياست. مقاد

 متفاوت روزمختلف و ساعات مختلف شبانه هايابانيخ براي

اطالعات  ليبه تحل )2014( Hossو  )IJsseldijk )2016. است

 ريمقاد )Hoss )2014. در هلند پرداختند يعموم هاينگيپارك

 - 37/0تا  -31/0 نيب يطوالن هايمدت زمان يرا برا يرپذيكشش

گزارش  ريمقاد نيسوم ا كيكوتاه حدود  هايمدت زمان يو برا

 يبر تقاضا زين يگريعوامل د گذاريمتيكرده است. عالوه بر ق

 ,Besanko, Dranove, Shanley. رگذارنديتاث هانگيپارك

and Schaefer )2009( محل  يمتوسط اقتصاد تيوضع

 جهيو در نت تيموثر بر مطلوب يرا به عنوان عامل نگيپارك يريقرارگ

متوسط  توضعي كه است مشخص. اندذكر كرده هانگيدرآمد پارك

 هايو جاذبه يخيهمچون آثار تار يمحل به عوامل ياقتصاد

 يبستگ يمناطق مسكون تيو وضع يو ادار يتجار راكزم ،يستيتور

 شدهادعا  ايدر مطالعه  ، به عالوه .)IJsseldijk, 2016(دارد 

 تياحتمال مالك شيسطح درآمد افراد موجب افزا شيكه افزا ستا

 تيمالك شي. افزا)Dargay, 2001( شودمي هاآن يخودرو برا

  خواهد بود. نگيپارك يتقاضا برا شيافزا يخودرو به معنا

شهر اصفهان  يبرا هانگيپارك يمتيق يرپذيكشش پژوهش حاضر

راستا با در نظر گرفتن  ني. در ادهد مورد تجزيه و تحليل قرار  مي

 در هابا انجام مصاحبهو چهارباغ باال)  ابانيشهر (خ زمنطقه ا كي

بر آن  ي) و در دو نوبت صبح و عصر سعليتعط ري(غ كاري روز دو
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متوسط  زانيف شود و مذح يكه عامل زمان به نوع است بوده

  د.يهفته بدست آ يكار يروزها يبرا يرپذيكشش

  

  ينظر يمبان - 3
به بيان روش مطالعه براي بررسي واكنش كاربران  اين بخش    

هاي عمومي گذاري پاركينگوسيله نقليه شخصي به تغييرات قيمت

به معني درصد تغيير در كشش (االستيسيته) در اقتصاد  پردازد. مي

يك متغير نسبت به درصد تغيير در ساير عوامل مؤثر بر آن متغير 

توان در كل مي  . )Ezzati and Kohnehshahri, 2005( است

عرضه و تقاضا به محاسبه كشش پرداخت. بررسي رفتارهاي براي 

تقاضا به سه زير مجموعه كشش قيمتي تقاضا، كشش متقابل كشش 

شود. كشش عرضه نيز تقاضا و كشش درآمدي تقاضا تقسيم مي

  داراي يك زير مجموعه كشش قيمتي عرضه است.

بررسي تغييرات مطلوبيت -با توجه به هدف پژوهش حاضر 

در  ،-هاي عمومي با تغييرات قيمت(تقاضاي) استفاده از پاركينگ

قانون كشش  مورد توجه قرار گرفته است.تي تقاضا كشش قيم ادامه

تقاضا يكي از پركاربردترين قوانين علم اقتصاد است. طبق اين 

مقدار تقاضا براي يك محصول با كاهش ميزان قيمت آن، "قانون: 

بنابراين براي بيشتر محصوالت منحني  "يابد و برعكس.افزايش مي

محاسبه كشش قيمتي . )De Mel, 2019( تقاضا شيب منفي دارد

به تقاضا براي يك محصول يا خدمت خاص نسبتا ساده است. 

منظور محاسبه كشش قيمتي تقاضا فرض كنيد كه تقاضا براي يك 

 Sydsæter(توان به عنوان تابعي از قيمت بيان كرد محصول را مي

and Hammond, 2008(:  

� = �(�)     )1(  

�به  pهنگامي كه قيمت محصول از  + Δ� كند، تعداد تغيير مي

كند. تغيير در تعداد تقاضا برابر تقاضا براي آن محصول نيز تغيير مي

Δ�   باشد كه مقدار آن برابر مي�(� + Δ�) − است.  (�)�

 تغيير نسبي در تقاضاي محصول مورد نظر برابرست با

)Sydsæter and Hammond, 2008(.   

�

�
=

�(�
)��()



    )2(  

توان به نسبت تغييرات نسبي تقاضا به تغييرات نسبي قيمت را مي

  بيان نمود. 3رابطه صورت 

��

�

��

�

=


�()
×
�(�
)��()



   )3(  

نيز قابل  4رابطه كه به صورت  3مقدار بدست آمده در رابطه 

اي  نامند. در كشش نقطهاي ميكشش قيمتي نقطه ،بازنويسي است

تقاضا، كشش قيمتي تقاضا با بكارگيري يك نقطه مشخص روي 

 شود.قيمت محاسبه مي-منحني تقاضا

�� =
%
�/�

%
/
=


�



×


�
    )4(  

تغيير در قيمت  �Δ	وتقاضا تغيير در مقدار  �Δ اين فرمولدر 


   يعني است. بايد توجه داشت كه عكس شيب منحني تقاضا�



    

تنها جزئي از رابطه كشش تقاضا است و مقدارش منفي است. زيرا   

افزايش  p قيمت و مقدار در جهت عكس هم هستند. يعني وقتي

  .عكسريابد و ب كاهش مي  Q يابد، مي

كشش منحني (ميانگين) تقاضا در واقع نقطه ميانگين دو نقطه 

گيرد. از اينرو انتخاب شده را براي محاسبه كشش در نظر مي

 Sydsæter and( است 5رابطه فرمول محاسبه آن بصورت 

Hammond, 2008(:  

�� =

�����
�

�����
�

×

��


�
=

�����

�����
×

��


�
  )5(  

بر اساس مقدار كششي قيمت تقاضا كاالها را به كاالهاي كم كشش 

حاالت مختلف  1شكل  .كنند با كشش، بي كشش و غيره تقسيم مي

را  پذيري كششمنحني تقاضا بر حسب قيمت براي مقادير متفاوت 

  نشان داده است.

 
حاالت مختلف منحني تقاضا بر حسب قيمت براي مقادير . 1شكل 

  )Sydsæter and Hammond, 2008( متفاوت االستيسيته
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كه گزينه رقيب آنها ا توجه به اينهاي عمومي بدر مورد پاركينگ

هاي عمومي تقريبا يكسان محدود است، چرا كه قيمت پاركينگ

و پاسخگوي تمام  باشد مياي نيز محدود است و پاركينگ حاشيه

  .خواهد بودتقاضا نيست، كشش قيمتي بيشتر 

  

  اطالعات يگردآور - 4
در اين پژوهش با در نظر گرفتن خيابان چهارباغ باال شهر       

به بررسي  ،اصفهان به عنوان يكي از معابر شلوغ ترافيكي شهر

  ازگذاري بر مطلوبيت استفاده ها و تاثير قيمتوضعيت پاركينگ

در شهر اصفهان با جمعيتي بيش از دو ها پرداخته شده است. آن

شود كه سهم سفر انجام مي 3700000ميليون نفر روزانه بيش از 

مناطق جنوبي . در درصد است 1/33شخصي در اين سفرها  سواري

  و مركزي شهر اصفهان وجود بافت تاريخي و گردشگري، 

ها و ركتهاي تجاري اداري بزرگ و همچنين برخي شمجتمع

مراكز دولتي و خصوصي اهميت نياز به فضاي پارك مناسب در 

اي كه موجب ايجاد مشكالت جهت جلوگيري از پارك حاشيه

ترافيكي و زيست محيطي و عدم استفاده از ظرفيت اصلي معابر 

بدون شك ميزان هزينه پرداختي توسط    .سازد نمايان ميگردد، مي

هاي عمومي از جمله مهمترين افراد براي استفاده از پاركينگ

ها تاثير مواردي است كه بر ميزان مطلوبيت استفاده از اين پاركينگ

ها از مقصد نهايي افراد، سهولت گذار است. فاصله اين پاركينگ

ها و خدمات و تسهيالت ارائه ها، امنيت پاركينگدسترسي به آن

د تاثيرگذار توان از جمله ديگر موارها را ميشده در اين پاركينگ

 ,Lehner and Peer( ها دانستبر مطلوبيت استفاده از آن

نامه مناسب جهت پرسش ،اهداف مطالعه با توجه به. )2019

طراح شده است  هاهاي كاربران پاركينگبرآورد نظرات و ويژگي

نامه از سه بخش اين پرسشقابل مشاهده است.  2كه در شكل 

 اطالعات فردي، مشخصات سفر و وضعيت پاركينگ تشكيل شد

در محدوده  1396آماربرداري نهايي در بهمن ماه سال  است.

هاي عمومي از طريق خيابان چهارباغ باال و در حوالي پاركينگ

وبت صبح و عصر روزهاي مصاحبه حضوري با افراد در دو ن

يكشنبه و سه شنبه (روزهاي غير تعطيل و غير از اول و آخر هفته) 

 250گرداوري شده است. در اطالعات گردآوري شده از مجموع 

مصاحبه با  246نامه پس از بررسي و پااليش اطالعات، پرسش

هاي كامل موجود بوده است. پس از گردآوري و وارد نمودن پاسخ

ها به يك پايگاه داده، اطالعات با استفاده از نامهشاطالعات پرس

تجزيه و تحليل شد، كه در ادامه با جزئيات بيشتر  SPSSافزار نرم

درصد آقايان  62,4ارائه شده است. جامعه آماري مورد نظر شامل 

درصد افراد  66,8باشد كه از اين تعداد  مي درصد خانم 37,6و 

تا  18زه سني افراد پاسخ دهنده از متاهل و مابقي مجرد هستند. با

 3باشد كه نمودار توزيع سني در شكل مي   37,5سال با ميانگين  72

شود بيشتر پاسخ دهندگان ارائه شده است. همانطور كه مشاهده مي

 سال هستند. 30-  20سال و پس از آن  40-30در بازه سني 

  

  

  

  آوري اطالعات . پرسشنامه به منظور جمع2شكل   

  
 . توزيع سني جامعه آماري مورد نظر3شكل 
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درصد مصاحبه شوندگان داراي  50بيش از  ،4با توجه به شكل 

درصد داراي مدرك فوق  15مدرك فوق ديپلم يا ليسانس و حدود 

ليسانس يا دكتري هستند. چگونگي توزيع مدارك تحصيلي بين 

 .اي زير مشخص شده استمصاحبه شوندگان در نمودار ميله

  
  . توزيع مدارك تحصيلي جامعه آماري مورد نظر4شكل 

اند و در مقام دوم درصد از پاسخ دهندگان كارمند بوده 30حدود 

  .)5(شكل  انددرصد پاسخ دهندگان نيز دانشجو بوده 17

  
 . توزيع مشاغل در جامعه آماري مورد نظر5شكل 

در واقع به نوعي  »ارزش خودروهاي تحت تملك خانوار«پرسش 

 6در شكل نشان دهنده سطح رفاهي خانوار است. همانطور كه 

بيشتر افراد مصاحبه شونده در دسته اول قرار  ،شودمشاهده مي

اند مجموع ارزش خودروهاي گرفته اند. به اين معنا كه ادعا كرده

  ميليون تومان است.  40ها كمتر از تحت تملك خانوار آن

  
زش خودروهاي تحت تملك خانوار در جامعه . توزيع ار6شكل 

 آماري مورد نظر

گزينه دسته بندي شده  6در  »هدف سفر«به پرسش  پاسخ افراد

 8/12( سفر تفريحي )2، درصد) 2/25( سفر كاري )1است. گزينه 

 8/10( سفر پزشكي )4، درصد) 2/27( سفر خريد )3، درصد)

 سفر كار شخصي )6و  درصد) 4/10( سفر تحصيلي )5، درصد)

دو هدف سفر خريد و بنابراين دهد. را نشان مي درصد) 6/13(

تجزيه و تحليل كاري در رتبه پرشمارترين سفرها قرار دارند. 

كه بيشتر استفاده كنندگان از پاركينگ (حدود  دهد ها نشان مي داده

ساعت در محدوده حضور دارند. با توجه  3تا  1درصد) بين  48

ان توزيع زمان سفر افراد را بر حسب دقيقه تومي 7شكل به 

   مشاهده نمود.

  
  . توزيع زمان سفر در جامعه آماري مورد نظر7شكل 
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هاي به نوعي بيانگر تمايل افراد به استفاده از پاركينگ 8شكل 

هاي امن براي پارك خودرو، حتي با وجود عمومي به عنوان مكان

درصد  32شود كه حدود فاصله از مقصد نهايي است. مشاهده مي

افراد زمان پياده روي (يا رسيدن به مقصد نهايي با تاكسي و 

دقيقه يا  15درصد  68دقيقه و براي حدود  15اتوبوس) كمتر از 

هاي عمومي از مطلوبيت دهد پاركينگبيشتر است كه نشان مي

  خوبي برخوردارند.

  
يي در جامعه . توزيع زمان سفر پياده از پاركينگ تا مقصد نها8شكل 

 رآماري مورد نظ

كه حدود نيمي از افراد سفر ديگري در طول دهد  نشان مي ها تحليل

: 1و هدف سفرهاي ديگر عبارتست از  د (عدد صفر)روز نداشته ان

: سفر 3، درصد) 4/28( : سفر خريد2، درصد) 2/7( سفر شغلي

ساير هدف سفرها كه  :4و  درصد) 8/10( رساندن اعضاي خانوار

ها  يا فرد پاسخ دهنده تمايلي به گفتن آن نداشته و يا تعداد پاسخ

ها  ديگر تحليل. درصد) 4/4( براي آن هدف سفر كم بوده است

مقصد هدف سفر دوم در  درصد از 85,2دهد كه حدود  نشان مي

نشان دهنده هزينه  9است. شكل محدوده پاركينگ مورد نظر 

اي كه همان هزينه بيانگر 10شكل  توسط افراد وپاركينگ پرداختي 

تا از پاركينگ  ،حاضر به پرداخت هستند   افراد با شرايط مشابه

نسبت مقدار اين دو هزينه براورد شده و  11 شكلاستفاده كنند. در 

 83دهد كه حدود نشان مي شكلتوزيع آن ترسيم شده است. اين 

برابر  5/2پاركينگ بيشتر تا درصد كاربران حاضر به پرداخت هزينه 

  ميزان كنوني هستند.

  
 . هزينه پاركينگ پرداختي توسط افراد جامعه آماري9شكل 

  
 . تمايل به پرداخت هزينه جهت استفاده از پاركينگ10شكل 

 

  
نسبت هزينه پرداخت شده به تمايل به پرداخت هزينه جهت . 11شكل 

  استفاده از پاركينگ

با اضافه شدن ساير درصد مردم،  64دهد كه  نتايج نشان مي

تسهيالت خدماتي مانند دفاتر پيشخوان، كارواش و غيره در 

هاي عمومي ها براي استفاده از پاركينگها تمايل آنپاركينگ

نفر حاضر به پرداخت  15   از اين تعداد حدود يابد.افزايش مي

مابقي افراد حاضر به . نيستندهزينه براي اضافه شدن اين خدمات 

در قبال افزايش تسهيالت  درصد 50تا  25افزايش هزينه از پذيرش 

 هستند.خدماتي پاركينگ 
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نظر افراد در رابطه با تاثير  (شكل ) نامهدر دو سوال انتهاي پرسش 

هاي اعمال جرايم پارك در مناطق ممنوعه بر استفاده از پاركينگ

هاي عمومي بر ميزان ترافيك پاركينگ عمومي و تاثير استفاده از

هاي ميزان جرائم موثر بصورت: شهري است. در سوال اول گزينه

 100تا  50، گزينه دو درصد) 2/57( هزار تومان 50گزينه يك تا 

 هزار تومان 200تا  100، گزينه سه درصد) 4/24( هزار تومان

) درصد 2/7تومان (هزار  200و گزينه چهار تا  درصد) 2/11(

شود كه بيش از نيمي از افراد تعريف شده است. مشاهده مي

هزار تومان براي پارك  50معتقدند با اعمال جريمه حتي با سقف 

هاي عمومي افزايش خودرو در مناطق ممنوعه استفاده از پاركينگ

 ها بصورت گزينه يك تاثيري ندارددر سوال دوم گزينه. يابدمي

، گزينه سه تاثير درصد) 6/9( كم، گزينه دو تاثير درصد) 8/4(

درصد)  4/54( و گزينه چهار تاثير زياد درصد) 2/31( متوسط

 جامعه آماري افراد ازبيش از نيمي  بنابراين  تعريف شده است. 

معتقدند كه تاثير استفاده از پاركينگ بر كاهش تراكم ترافيك زياد 

اقدام به  با تقسيم اهداف سفر به دو دسته اجباري و اختياري است.

پذيري نيز شده است. هدف سفر بررسي جداگانه مقدار كشش

اجباري شامل هدف سفرهاي كاري و تحصيلي و هدف سفر 

اختياري شامل هدف سفرهاي خريد، تفريح و مراجعه به پزشك و 

بندي اطالعات كار شخصي در نظر گرفته شده است. با اين تقسيم

ذيري براي هدف پنامه در محاسبه كششپرسش 80حاصل از 

نامه براي هدف پرسش 170سفرهاي اجباري و اطالعات حاصل از 

  .سفرهاي اختياري بكار گرفته شد

  

در شهر   گذاري بر پاركينگ بررسي تاثيرات قيمت -5

  اصفهان

هاي عمومي براي حالت پاركينگ   كشش قيمتي -1- 5  

  موجود

عمومي هاي اين بخش به بررسي كشش قيمتي تقاضاي پاركينگ  

ها در شرايط پاركينگ در واقع،. است در حالت موجود پرداخته

ها تا فعلي و بدون اضافه شدن تسهيالت و امكانات جديد به آن

با بكارگيري  چه انداره قابليت افزايش قيمت را دارا هستند.

تعداد كاربراني كه در سطوح مختلف قيمت  آماري، اطالعات

ها پاركينگ حاضر به پرداخت هزينه و استفاده از اين پاركينگ

هستند برآورد شده، سپس به محاسبه مقادير كشش قيمتي تقاضا در 

اي و كماني شده است. همچنين مقدار درآمد دو حالت نقطه

 ها از حاصلضرب تعداد كاربران در قيمتحاصل از پاركينگ

  ).2(جدول  شده است محاسبه

  هااي، كشش كماني و درآمد در سطوح مختلف قيمتي پاركينگ. مقادير تقاضا، كشش نقطه2جدول

  درآمد  كشش كماني  كشش نقطه اي  تقاضا قيمت

500 250 04/0  05/0  125000 

1000 241 38/0  53/0  241000 

1500 195 83/0  13/1  292500 

2000 141 18/2  38/3  282000 

2500 64 78/0  93/0  160000 

3000 54 67/3  72/5  162000 

3500 21 0/0  0 73500 

4000 21 09/6  46/10  84000 

4500 5 0/0  0 22500 

5000 5 0/8  14 25000 

5500 1 0/0  0 5500 

6000 1 - - 6000 
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  شود طبق اظهارات اهده ميمش 2همانطور كه در جدول 

تومان  1000به  500ها از دهندگان با افزايش قيمت پاركينگپاسخ

نفر  241نفر به  250% افزايش) مقدار تقاضا براي پاركينگ از 100(

درصد كاهش). اين نتيجه بر نتايج مورد انتظار  6/3يابد (كاهش مي

شود كه مقدار كشش بين از تئوري تقاضا منطبق است. مشاهده مي

شده است. اين مقدار كوچكتر از يك  036/0اين دو نقطه برابر 

ها در اين محدوده كم كشش دهد قيمت پاركينگبوده و نشان مي

اي در چهار شود كه مقدار كشش نقطهمشاهده ميهمچنين است. 

و از  2000به  1500، از 1500به  1000، از 1000به  500نقطه از 

اي كشش نقطه عالوه بر اين بين صفر و يك است. 3000به  2500

به  5500و از  5000به  4500، از 4000به  3500در سه نقطه از 

برابر صفر بدست آمده است. اگر كشش براي كااليي برابر  6000

صفر باشد نشان دهنده آنست كه تقاضا هيچ حساسيتي نسبت به 

  قيمت ندارد و با هر مقدار افزايش يا كاهش قيمت تقاضا ثابت 

به  2000اي در چهار مرحله افزايش د. مقدار كشش نقطهمانمي

توماني  5500به  5000و  4500به  4000، 3500به  3000، 2500

شده است. قيمت پاركينگ در اين نقاط باكشش است  1بزرگتر از 

به اين معنا كه درصد تقاضاي كاهش يافته بيشتر از درصد قيمت 

را بر حسب قيمت  تقاضا تغييرات 16شكل افزايش يافته است. 

ايست كه افراد  محور قائم نشان دهنده ميزان هزينهدهد.  نشان مي

براي استفاده از هر ساعت از پاركينگ عمومي حاضر به پرداخت 

  توماني دسته بندي شده است.  500هستند. اين هزينه در فواصل 

 
  هاي عموميتقاضا بر حسب قيمت براي پاركينگ تغييرات .16شكل 

تقاضا در برخي نقاط بي كشش ، 2و جدول  16شكل با توجه به     

شود كه تقاضا در برخي نقاط است. از طرف ديگر مشاهده مي

 تغييرات 17شكل االستيك و در برخي نقاط غير االستيك است. 

  .پاركينگ ارائه كرده است قيمت با توجه بهدرآمد 

هاي پاركينگدر راستاي يافتن ميزان قيمت بهينه براي  17شكل 

ها بيشترين مقدار ممكن اي كه سود حاصل از آنعمومي به گونه

باشد، ترسيم شده است. الزم به ذكر است كه ميزان درآمد تنها با 

ها به پاركينگ) توجه به هزينه ساعت اول (هزينه ورود اتومبيل

  محاسبه شده است.

  
  عموميهاي درآمد بر حسب قيمت براي پاركينگ . تغييرات17شكل 

  

  

شود ميزان حداكثر درآمد حاصل از همانطور كه مشاهده مي   

. با آيد بدست ميتومان  1500ي هزينه ساعتي ها در نقطهپاركينگ

نفر  195به  250تومان تقاضا از  1500به  500افزايش قيمت از 

تومان افزايش قيمت) و  1000نفري به ازاي  55رسد (كاهش مي

نفر  195تقاضا از  2000به  1500افزايش قيمت از در مرحله بعد با 

تومان افزايش  500نفري به ازاي  54رسد (كاهش نفر مي 141به 

در واقع اين نمودار نشان دهنده آنست كه با افزايش قيمت    قيمت).

تومان گرچه اقبال عمومي تا  1500ها تا مقدار ساعتي پاركينگ

ها ه به حفظ درآمد پاركينگشود اما ميزان افزايش هزينحدي كم مي

رسد مديريت شهري و شهرداري بنابراين به نظر مي. كندكمك مي

ها را (حداقل براي ساعت تواند ميزان هزينه ساعتي پاركينگمي

  تومان افزايش دهد. 1500اول) تا مقدار 
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  كشش قيمتي در شرايط موجود به تفكيك هدف سفر 2- 5

هاي عمومي در پاركينگبخش به بررسي كشش قيمتي تقاضاي   

رهاي اجباري و اختياري حالت موجود به تفكيك هدف سف

اي، به ترتيب مقادير تقاضا، كشش نقطه 4و  3پردازد. جداول  مي

كشش كماني و درآمد براي هدف سفرهاي اجباري و اختياري را 

شود الگوي كلي تغييرات همانطور كه مشاهده مي دهند. نشان مي

براي دو هدف سفر اجباري و اختياري تقريبا پذيري مقادير كشش

باشد. اما مشابه و مشابه حالت قبل (در نظر گرفتن كل سفرها) مي

دست ه پذيري بشود، در كل مقادير كششهمانطور كه مشاهده مي

آمده براي هدف سفرهاي اختياري كمتر از مقادير بدست آمده 

ه هدف براي هدف سفرهاي اجباري است. اين به آن معناست ك

پذيري بيشتري نسبت به هدف سفرهاي سفرهاي اجباري كشش

نكته دومي كه در مقايسه اين دو جدول مشاهده   اختياري دارند. 

شود اينست كه افراد با هدف سفرهاي اجباري تمايل به مي

پرداخت كمتري نسبت به افراد با هدف سفرهاي اختياري دارند. 

د در هدف سفرهاي شومشاهده مي 3همانطور كه در جدول 

تومان برابر  4000اجباري تمايل به پرداخت هزينه ساعتي بيشتر از 

، افراد اظهار 4صفر است. در حالي كه با توجه به نتايج جدول 

تومان براي هر ساعت پارك نيز  6000اند تا مقدار هزينه كرده

ها دهد كه درآمد پاركينگ نشان مي 18شكل  كنند.پرداخت مي

سفرهاي اختياري در كل باالي نمودار سفرهاي اجباري حاصل از 

توان ناشي از تعداد بيشتر كاربران با قرار گرفته است. اين امر را مي

هدف سفرهاي اختياري (بيش از دو برابر) دانست. نكته قابل توجه 

ديگر در اين نمودار ميزان قيمت بهينه براي سفرهاي اجباري و 

شود در سفرهاي اجباري اهده مياختياري است. همانطور كه مش

ميزان قيمت بهينه (با توجه به حداكثر شدن درآمد پاركينگ) مثل 

باشد در حالي كه براي سفرهاي تومان مي 1500حالت قبل برابر 

باشد. همانطور كه اشاره تومان مي 2000اختياري اين مقدار برابر 

از  شد تمايل به پرداخت كاربران در سفرهاي اختياري بيشتر

گذاري قيمت تواند در سياستسفرهاي اجباري است. اين نكته مي

  پاركينگ بسيار مفيد باشد. 

  

  

  اي، كشش كماني و درآمد براي هدف سفرهاي اجباري. مقادير تقاضا، كشش نقطه3جدول 

  درآمد  كشش كماني  كشش نقطه اي  تقاضا قيمت

500 80 08/0  12/0  40000 

1000 74 41/0  56/0  74000 

1500 59 17/1  69/1  88500 

200 36 33/2  71/3  72000 

2500 15 67/0  79/0  37500 

3000 13 15/4  88/6  39000 

3500 4 0/0  0 14000 

4000 4 0/8  17 16000 

4500 0 
  

0 

5000 0 
  

0 

5500 0 
  

0 

6000 0 
  

0 
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  كماني و درآمد براي هدف سفرهاي اختيارياي، كشش . مقادير تقاضا، كشش نقطه4جدول 

  درآمد  كشش كماني  كشش نقطه اي  تقاضا قيمت

500 170 02/0  03/0  85000 

1000 167 37/0  51/0  167000 

1500 136 68/0  9/0  204000 

2000 105 13/2  27/3  210000 

2500 49 82/0  98/0  122500 

3000 41 51/3  38/5  123000 

3500 17 0/0  0 59500 

4000 17 64/5  27/9  68000 

4500 5 0/0  0 22500 

5000 5 0/8  14 25000 

5500 1 0/0  0 5500 

6000 1 
  

6000 

  

  
ها براي دو هدف سفر اجباري و مقادير درآمد پاركينگ .18شكل 

  اختياري در سطوح قيمتي متفاوت

  هاكشش قيمتي با اضافه شدن تسهيالت به پاركينگ 3- 5

بندي سطوح قيمتي با دسته، پس از بررسي و ويرايش اطالعات  

توماني و همچنين محاسبه هزينه قابل پرداخت  500در فواصل 

  اند ارائه تسهيالت رفاهي بر استفاده براي افرادي كه ادعا نموده

اي و كماني محاسبه كشش نقطه، ها از پاركينگ تاثيرگذار استآن

با ارائه شده است.  5 كه نتايج آن در قالب جدول محاسبه گرديد

  هاي با امكانات رفاهي ، براي پاركينگ5توجه به نتايج جدول 

  

به  500دهندگان با افزايش قيمت از اضافه طبق اظهارات پاسخ

 160% افزايش) مقدار تقاضا براي پاركينگ از 100تومان ( 1000

اهش). اين نتيجه بر درصد ك 5/2يابد (نفر كاهش مي 156نفر به 

شود كه نتايج مورد انتظار از تئوري تقاضا منطبق است. مشاهده مي

شده است. اين مقدار  025/0مقدار كشش بين اين دو نقطه برابر 

ها در اين دهد قيمت پاركينگكوچكتر از يك بوده و نشان مي

 500اي در سه نقطه از محدوده كم كشش است. مقدار كشش نقطه

بين صفر و يك  2000به  1500و از 1500به  1000از ، 1000به 

تومان  2000هاي باالي اي در بقيه نقاط با قيمتاست. كشش نقطه

بزرگتر از واحد بدست آمده است. طبق تئوري قيمت پاركينگ در 

اين نقاط باكشش است به اين معنا كه درصد تقاضاي كاهش يافته 

تغييرات تقاضا  19كل بيشتر از درصد قيمت افزايش يافته است. ش

  بر حسب قيمت ارائه كرده است. 

، تقاضا در يك نقطه بي كشش 5و جدول  19با توجه به شكل    

  تومان). از طرف ديگر مشاهده  5500به  6000است (از قيمت 

شود كه تقاضا در سه نقطه اول غيراالستيك و در ساير نقاط مي

قيمت براي تغييرات درآمد بر حسب  20االستيك است. شكل 

  دهد. هاي عمومي با تسهيالت رفاهي را نشان ميپاركينگ
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  ها با تسهيالت رفاهياي، كشش كماني و درآمد در سطوح مختلف قيمتي پاركينگ. مقادير تقاضا، كشش نقطه5جدول                   

  درآمد  كشش كماني  كشش نقطه اي  تقاضا قيمت

500 160 03/0  04/0  80000 

1000 156 33/0  45/0  156000 

1500 130 83/0  13/1  195000 

2000 94 74/1  51/2  188000 

2500 53 42/1  81/1  132500 

3000 38 32/3  96/4  114000 

3500 17 65/1  2 59500 

4000 13 46/2  09/3  52000 

4500 9 0/6  5/9  40500 

5000 3 67/6  5/10  15000 

5500 1 0/11  23 5500 

6000 0 
  

0 

  

 
هاي عمومي تقاضا بر حسب قيمت براي پاركينگ . تغييرات19شكل 

  با تسهيالت رفاهي

  
هاي عمومي با درآمد بر حسب قيمت براي پاركينگ . تغييرات20شكل 

  تسهيالت رفاهي

الزم به ذكر است كه ميزان درآمد تنها با توجه به هزينه ساعت    

درصد مايل به  64ها به پاركينگ) و ورود اتومبيلاول (هزينه 

  پرداخت هزينه اضافي براي استفاده از تسهيالت محاسبه شده است 

  

و در واقع درآمد كل مبلغي بيش از اين مقدار خواهد بود. همانطور 

ها شود ميزان حداكثر درآمد حاصل از پاركينگكه مشاهده مي

افتد با اين تومان اتفاق مي 1500ي هزينه ساعتي مجددا در نقطه

تفاوت كه به علت كم شدن تعداد كاربران مايل به پرداخت اضافه 

هزار  200هزار تومان به حدود  300هزينه درآمد كل از حدود 

تومان كاهش يافته است. با توجه به اينكه تعداد كاربران در اين 

درصد قسمت قبل است، اگر فرض كنيم كه  64قسمت حدود 

درصد كاربران به علت افزايش هزينه ناشي از اضافه  36مابقي 

ها نبوده ديگر از پاركينگ شدن تسهيالت رفاهي كه مد نظر آن

  شود كه افزودن اين امكانات گيري مياستفاده نكنند، نتيجه

ها حتي در بهترين حالت موجب ها و افزايش قيمت آنبه پاركينگ

  نسبت به حالت قبل ها از طريق كاربران كاهش درآمد پاركينگ

  شود.مي

  

  گيري  نتيجه -6

در اين مطالعه ميزان حساسيت كاربران به تغييرات قيمت   

شهر اصفهان مورد ها در محدوده خيابان چهارباغ باال پاركينگ
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تعيين ميزان كشش قيمتي، قيمت  بررسي قرار گرفت و تالش شد با

 مشخص شود.ها بهينه براي كسب درآمد حداكثري از اين پاركينگ

دهد كه در سطوح پايين قادير كشش قيمتي تقاضا نشان ميم

كشش (غير االستيك) است. به ها كمگذاري تقاضاي پاركينگقيمت

اين معنا كه با افزايش قيمت، درصد تقاضا كمتر از درصد قيمت 

تقاضا كم  نيز سفرهاي اجباريدر يابد. افزايش يافته كاهش مي

كه افراد با هدف نتايج نشان داد . كشش يا غير االستيك است

هاي خيلي زياد براي سفرهاي اجباري حاضر به پرداخت هزينه

تواند ناشي از ماهيت تكرار شونده اين پاركينگ نيستند. اين امر مي

شود هزينه زيادي به كاربران سفرها بطور روزانه باشد كه باعث مي

  داراي اين هدف سفرها تحميل شود.

اري در سطوح پايين قيمتي كشش قيمتي كمتر از در سفرهاي اختي

گذاري اين مقدار بيشتر از يك است. يك و در سطوح باالي قيمت

كه  نتايج نشان داد ،در مقايسه دو هدف سفر اجباري و اختياري

پذيري بيشتري نسبت به هدف هدف سفرهاي اجباري كشش

درآمد حداكثر با توجه به نتايج پژوهش،  سفرهاي اختياري دارند.

افتد. اين توماني اتفاق مي 1500ها در حالت قيمت براي پاركينگ

قيمت براي دو حالت شرايط فعلي و اضافه شدن امكانات رفاهي 

يكسان محاسبه شده است. تنها در حالت جداسازي هدف سفرهاي 

اجباري و اختياري مشاهده شد كه در سفرهاي اختياري افزايش 

تومان نيز موجب افزايش درآمد  2000هزينه پاركينگ تا مقدار 

توان نتيجه گرفت ها شده است. با توجه به اين حالت ميپاركينگ

كه ارائه پيشنهاد اشتراك ماهانه براي كاربران با سفرهاي اجباري 

كنند) (كه هر روز اقدام به پارك خودروشان در محل مربوطه مي

 هزينه تواند آزادي عمل بيشتري را در راستاي افزايش مي

 ها در اختيار مديران شهري بگذارد.پاركينگ

بررسي حساسيت همه كاربران خودرو شخصي به افزايش قيمت   

ها در استفاده از اطالعات سيستم اتوماسيون پاركينگها، پاركينگ

پذيري بررسي كششقبل و بعد از اعمال افزايش قيمت،  دو حالت

ح شهر اصفهان، و هاي ديگر در سطقيمتي تقاضا براي پاركينگ

هاي انتخاب گسسته جهت دستيابي به عوامل موثر استفاده از مدل

هاي هش تواند زمينه پژو مي ايبر انتخاب پاركينگ عمومي يا حاشيه

  تر را در آينده فراهم آورد. تر و كاربردي دقيق
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ABSTRACT 

The issue of traffic congestion due to inappropriate marginal parks in the streets of major 

cities has caused problems for citizens. Therefore, the necessity of proper management of 

shipping facilities in large cities is indisputable. Parking spaces are among the most vital 

transportation facilities in a city. Accordingly, the present paper examines the elasticity and 

attractiveness of public parking users to the price changes of parking lots. In this paper, the 

optimal price for parking is determined to maximize income. Also, we consider the impact 

of adding amenities such as car wash to parking users' sensitivity to price changes as well 

as the impact of driving offenses on the marginal park and the willingness to use public 

parking. Using the price elasticity technique to investigate the behavior of parking 

applicants in Iran for the first time in this article has been considered. Also, determining 

the optimal cost of parking based on the purpose of various trips and examining the impact 

of amenities and traffic offenses on the use of parking is another of the novel innovations. 

The results of implementing the proposed method in Isfahan, as a case study, show that the 

cost of 1500 Toman for parking services leads to the most revenue, and also the purpose of 

obligatory trip is more elastic than the purpose of optional trip; individuals with obligatory 

trip are unwilling to pay high charges for parking. 
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