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1 - مقدمه
منجر  اخیر  سالیان  طی  شخصی  وسیله  نقلیه  مالکیت  رشد 
مصرف  نتیجه  در  و  شخصی  خودروهای  از  استفاده  افزایش  به 
سوخت و رشد چشمگیر آالینده های هوا شده است. از سوی دیگر، 
سفرهای  در  شخصی  وسایل  نقلیه  از  استفاده  تقاضای  افزایش 
پارکینگ بخصوص در  تقاضای  افزایش  و  راهبندان  روزانه، سبب 
پیامدهای  کاهش  منظور  به  است.  شده  شهر  مرکزی  محدوده 
کارآمدی  افزایش  و  شخصی  نقلیه  وسیله   با  سفر  شیوه  منفی 
از  استفاده  به  متولیان  و  برنامه ریزان  نقلی،  و  حمل   سیستم های 
راهکارهای مدیریت سیستم های حمل  و نقل روی آورده اند. یکی 
از راهکارهای مدیریت سیستم های حمل  و نقل در استفاده بهینه 

از پارکینگ های حاشیه ای، قیمت گذاری پارک می باشد.
قیمت گذاری  نحوه  خصوص  در  متعددی  روش های  تاکنون 
و  مستقیم  عواید  از  نظر  صرف  است.  شده  پیشنهاد  پارکینگ ها 
یا  و  مکانیزه  به صورت  که  پارکینگ  هزینه  دریافت  اجرای  روش 
غیرمکانیزه صورت می پذیرد، تأثیر روش های قیمت گذاری بر روی 
تقاضای پارکینگ و مدت زمان توقف وسایل  نقلیه می تواند بسیار 

حایز اهمیت باشد. به  این  منظور در این مقاله، تالش می شود با 
انتخاب شهر اهواز به  عنوان مطالعه موردی، دو روش قیمت گذاری 
ثابت و تصاعدی با یکدیگر مقایسه و تأثیر هر روش بر روی نسبت 
پارکینگ در محدوده های مختلف شهر مشخص  به عرضه  تقاضا 

شود. 
ساختار این مقاله شامل شش بخش است. پس از بیان مقدمه 
درخصوص زمینه تحقیق، بخش دوم پژوهش به بررسی مطالعات 
پیشین در این زمینه می پردازد. در فصل سوم روش شناسی نحوه 
انجام تحقیق بیان شده و در ادامه، نتایج تحقیق آورده شده است. 
پس از آن در بخش پنجم با بحث بر روی نتایج، مقایسه ای میان 
پایان  روش های قیمت گذاری پارکینگ صورت پذیرفته است. در 
نیز، نتیجه گیری از موضوع تحقیق و نتایج و یافته ها انجام می گیرد.

2 - بررسی مطالعات پیشین
زمینه  دو  در  پیشین  مطالعات  بررسی  به  بخش  این  در 
پارکینگ  عرضه  و  تقاضا  برآورد  نحوه  و  پارکینگ  قیمت گذاری 

پرداخته می شود.

بررسی اثرسنجی نحوه قیمت گذاری پارکینگ بر تقاضای استفاده از 
وسایل نقلیه شخصی )مطالعه موردی: شهر اهواز(
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 مهدی استادی جعفری *، کارشناس ارشد برنامه ریزی حمل  و نقل

حامد امینی شیرازی، کارشناس ارشد برنامه ریزي حمل  و نقل
محمود کرمرودی، کارشناس ارشد راه و ترابری
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چکیده
زمینه  در  چالش های جدی  و  زیست محیطی  معصالت  تشدید  سبب  خودروهای شخصی  از  استفاده  و  نقلیه  وسیله   مالکیت  سرانه  گسترش 
ترافیک و از جمله لزوم مدیریت پارک حاشیه ای و قیمت گذاری آن شده است. در سالیان اخیر، وجود سیاست های متعدد و مقطعی سبب سردرگمی 
کاربران و کاهش کارآمدی مدیریت پارک حاشیه ای گردیده است. هدف این مقاله بررسی اثرسنجی نحوه قیمت گذاری پارکینگ بر تقاضای استفاده 
از وسایل نقلیه شخصی می باشد. به این منظور دو سناریوی قیمت گذاری با نرخ ثابت و تصاعدی درنظر گرفته شده و در سه معبر اصلی شهر اهواز 
در بازه زمانی 45 روزه اجرا شده است. پس از برداشت اطالعات الزم و تحلیل آن در ساعات مختلف، میزان تاثیر سناریوهای قیمت گذاری بر روی 
کاهش مدت زمان توقف و نسبت تقاضا به عرضه پارک محاسبه می شود. نتایج حاصل از تحلیل صورت گرفته بیانگر تاثیر به سزای اجرای مدیریت 

پارک حاشیه ای با قیمت تصاعدی در کاهش مدت زمان توقف در معابر با تقاضای باالی پارک می باشد.

کلمات کلیدی: پارکینگ حاشیه ای، قیمت گذاری، سناریو، اهواز 
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1-2 - بررسی روش های قیمت گذاری پارکینگ
پارکینگ ها  جامع  مدیریت  سیستم  از  امارات،  دبی  شهر  در 
)حاشیه ای  شهر  سطح  در  موجود  پارکینگ های  تمامی  برای 
صورت  به  سیستم  این   .]1[ می شود  استفاده  غیرحاشیه ای(  و 
تمام  و  بوده  متصل  شهر  پارکینگ  کنترل  مرکز  به  الکترونیکی 
اطالعات مربوط به سرویس دهی پارکینگ در سطح شهر به این 
مرکز مخابره می گردد. نحوه قیمت گذاری پارکینگ های حاشیه ای 

به صورت دو نرخی و در ساعات مختلف ثابت است ]۲[.
اقتصادی  شهر  چهارمین  به  عنوان  هلند  آمستردام  شهر  در 
اروپا، طرح های ساماندهی پارکینگ در محدوده مرکزی این شهر 
بیشتر مورد توجه قرار گرفته است. به طور کلی شهر آمستردام 
به 5 ناحیه پارک تقسیم شده است که پارک کردن در هر ناحیه 
برای ساعت 9 صبح الی 7 عصر نرخ مربوط به خود را دارد ]3[. 
بنابراین، نحوه قیمت گذاری پارکینگ های حاشیه ای به صورت پنج 
نتایج حاصل شده  مهم ترین  می باشد.  ثابت  روز  کل  در  و  نرخی 
مرکز شهر  در  ترافیک  کاهش ۲۲ درصدی  زمینه شامل  این  در 
و  روز  طول  در  خالی  پارک  فضای  درصد   10 ایجاد  آمستردام، 
پارک  فضای  جستجوی  اثر  بر  که  ترافیک  درصدی   ۲0 کاهش 

ایجاد می شود ]4[.
نحوه قیمت گذاری پارکینگ های حاشیه ای در کالن شهرهای 
تهران و اصفهان به این ترتیب است که برای یک ساعت اول مبلغ 
جداگانه و پس از آن به ازای هر یک ساعت هزینه پارک محاسبه 
نقاط  تمامی  برای  این روش قیمت گذاری  و دریافت خواهد شد. 
شهر به صورت ثابت می باشد ]5 و 6[. قیمت گذاری پارکینگ های 
اخیراً  و  بوده  ثابت  به صورت  سابقاً  نیز  در شهر مشهد  حاشیه ای 

به صورت تصاعدی اجرا می شود ]7[.  
2-2 - بررسی نحوه برآورد تقاضا و عرضه پارکینگ

برآورد تقاضا و عرضه پارکینگ روش های متعددي دارد که در 
ادامه به این روش ها اشاره می شود.

برآورد  در  استفاده  مورد  روش های  انواع   -  2-2-1
تقاضای پارکینگ

     به دلیل وجود عوامل متعدد اثرگذار بر تقاضای پارکینگ، 
برآوردی دقیق از تقاضا فرآیندی پیچیده و وقت گیر است. بدین 
دسته  دو  در  که  می شود  استفاده  متعددی  روش های  از  منظور 
کلی روش های مبتنی بر مشاهده و برداشت و روش های مبتنی بر 

مدل سازی قرار می گیرند ]6[، و در ادامه به آن ها اشاره می شود.

• برآورد تقاضای پارکینگ با روش مشاهده و برداشت
در این روش، آماربرداری و شمارش از وسایل نقلیه پارک شده 
از طریق ثبت دستی شماره پالک وسایل و یا فیلم برداری از آن ها 
تقاضای  آمده،  دست  به  اطالعات  پردازش  با  و  می گیرد  صورت 

این است که  مزایای روش مذکور  از  پارکینگ محاسبه می شود. 
تخمین  بر  عالوه  می توان  آمده  دست  به  اطالعات  از  استفاده  با 
حجم پارکینگ، سایر مشخصه های مورد نیاز در مطالعه پارکینگ 
از جمله ساعت اوج پارک، مدت زمان انجام پارک و تعداد جا به 

جایي در فضای پارک را نیز محاسبه کرد.

مدل های  از  استفاده  با  پارکینگ  تقاضای  برآورد   •
تقاضای پارکینگ 

 انواع مختلفی از مدل های تقاضای پارکینگ وجود دارند که 
در مطالعات پارکینگ مورد استفاده قرار می گیرند. در حالت کلی 
و  پارکینگ  تولید  مدل های  دسته  دو  در  را  مدل ها  این  می توان 
مدل های انتخاب پارکینگ قرار داد. اگرچه این روش ها دارای دقت 
لیکن  می باشد،  برداشت  و  مشاهده  روش  با  مقایسه  در  بیشتری 

زمان بر و پر هزینه هستند.
برآورد  در  استفاده  مورد  روش های  انواع   -  2-2-2

عرضه پارکینگ
نتایج حاصل از بررسی مطالعات پیشین نشان می دهد که به  
منظور بررسی عرضه پارکینگ اطالعات زیادی مورد نیاز است که 

مهم ترین آن ها به شرح زیر می باشند ]8[ و ]9[ و ]10[:
• تعداد فضاهای موجود پارک

• موقعیت مکانی فضاهای پارک
• محدودیت  زمانی در استفاده از فضاهای پارک

• نوع تجهیزات پارکینگ )حاشیه ای، غیر حاشیه ای سطحی، 
غیر حاشیه ای طبقاتی(

• مالکیت مکان های پارکینگ )خصوصی، عمومی(
• نوع کاربرد مکان های پارکینگ )اختصاصی، همگانی(

• هزینه استفاده از مکان های پارکینگ
• سیاست های اجرا شده در ارتباط با مکان های پارکینگ

مکان های  از  استفاده  در  موجود  مقررات  و  محدودیت ها   •
پارکینگ )حریم تقاطع ها، مکان های تخلیه بار، وجود پل به منظور 
دسترسی به کاربری های اطراف، ایستگاه های حمل  و نقل همگانی 

و غیره(
مک شین 1 پیشنهاد می نماید برای برآورد عرضه پارکینگ به  
منظور برآورد کل فضای پارکینگ، باید عالوه بر شمارش فضاهای 
به  مربوط  فضاهاي  که  مکان هایی  در  پارک،  برای  مشخص شده 
پارکینگ به طور واضح عالمت گذاری نشده اند، طول مورد استفاده 
برای هر نوع جای پارک را در نظر گرفت. برای محاسبه طول هر 
پارک 90  و  متر  دار 5/3  زاویه  پارک  متر،  موازی 7  پارک  جای 

درجه 3 متر در نظر گرفته می شوند ]11[.
بهبهانی برای محاسبه تعداد فضاهای پارکینگ در حالت های 

مختلف، روابط زیر را پشنهاد می دهد]1۲[:
1. McShane
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رابطه )1(:                                                                   
رابطه )۲(:                                                       

رابطه )3(:                                                                   
 رابطه )4(:                                                                   
 رابطه )5(:                                                                    

در این روابط:
L= طول قسمت های مجاز پارک در مقطع )متر(

N= تعداد فضای پارک موجود
دانشگاه  )ممتحن(  و  نقل  حمل   تحقیقات  و  مطالعات  مرکز 
برآورد عرضه  منظور  به  که  است  نموده  پیشنهاد  صنعتی شریف 
پارکینگ های حاشیه ای، طول مجاز مورد استفاده برای پارکینگ 

در معابر اصلی و فرعی تعیین گردد ]13[. 
2-3 - مطالعه موردی

کالن شهر اهواز با جمعیتي بالغ بر ۲/1 میلیون نفر در حاشیه 
سفرهاي   1390 سال  در  است.  شده  واقع  ایران  غربي  جنوب 
افزودن  با  که  بوده  سفر  میلیون   7/1 حدود  ساکنین  موتوري 
و  فرودگاه  راه آهن،  مواصالتي،  )جاده هاي  دروازه اي  سفرهاي 
به دو میلیون سفر )در یک روز عادي( مي رسد.  تقریباً  پایانه ها( 
عالوه بر هسته مرکزي شهر که بسیار متراکم بوده )همانند معبر 
روزانه  سفرهاي  کل  از   ۲5% از  بیش  مقصد  یا  مبدأ  و  شریعتی( 
شهروندان مي باشد، مناطقي مانند کیان پارس، زیتون و ... نیز از 
در  که  به گونه اي  برخوردارند؛  پزشکي  و  اداري  تجاري،  موقعیتي 
به جذب  موفق  مناطق،  این  در  ایجاد جذابیت  با  اخیر  سال هاي 
درصدي از سفرهاي منتهي به مرکز شهر شده و این موضوع سبب 
در  است.  گردیده  شهر  مرکزي  بخش  در  ترافیک  شدت  کاهش 
 )1( شکل  در  اهواز  شهر  در  مناطق  این  استقرار  موقعیت  ادامه 

نشان داده شده است.

3 - روش شناسی تحقیق
تقاضای پارک، آمارگیری در دو  به منظور برداشت اطالعات 
بازه از ساعت7:30 تا 14:30 و از ساعت 17 تا ۲۲ توسط دو گروه 
صورت گرفته است. گروه اول شمارش تعداد وسایل  نقلیه پارک 
شده را بر عهده دارند. به این ترتیب که هر نفر یک قطعه معبر را 
در اختیار دارد و در هر 15 دقیقه یک بار طول مسیر را طی نموده 
و کل وسایل نقلیه را به صورت واقعی شمارش می نماید. گروه دوم 
آمارگیران به ثبت پالک خودروهای پارک شده در بازه های زمانی 

15 دقیقه ای پرداخته اند. 
از سطح  اطالعات  برداشت  و  میداني  بررسي هاي  به  توجه  با 
معابر مورد بررسي، طول خیابان هاي بررسي شده در این مطالعه 
برآورد شده است. همچنین به جهت تعیین میزان ظرفیت موجود، 
تعدادي آمارگیر با تردد در طول خیابان و برداشت دقیق اطالعات 
امالک حاشیه مسیر و موقعیت تقاطع ها، گذرگاه هاي عابر، درب 
پارکینگ ها و ... طول مجاز پارک حاشیه اي در سطح هر کدام از 
این خیابان ها را محاسبه نموده اند. طول مجاز پارک از رابطه )6( 

محاسبه می شود:
                                            L = L’ – )L1 +  L۲ +  L3 +  L4 +L5+L6 (     :)6( رابطه  

که در آن:
L= طول قسمت های مجاز پارک در مقطع )متر(

’ L = طول کلی مقطع )متر(
L1 = طول محل های پارک ممنوع و توقف ممنوع در مقطع

L۲ = طول ایستگاه های اتوبوس، مینی بوس و تاکسی در مقطع
L3 = طول نقاط تخلیه بار و بارگیری در مقطع

شکل )1(: موقعیت معابر واقع در محدوده مورد مطالعه در شهر اهواز
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L4= طول شیرهای آتش نشانی و سایر محل های پارک ممنوع 
در مقطع

L5= حریم تقاطع ها 
L6= طول پل در مقطع 

 پس از محاسبه طول مجاز پارک در هر مقطع، با به کارگیری 
روابط پیشنهادی بهبهانی، تعداد فضاهای پارکینگ در حالت های 
تعداد  مجموع  از  استفاده  با  و  شده  محاسبه  مقاطع  در  مختلف 
فضاهای پارک به دست آمده در مقاطع مختلف، ظرفیت پارکینگ 

حاشیه ای محدوده های مورد مطالعه تعیین شده است.
برآورد میزان عرضه پارک به این ترتیب بوده که پس از تفریق 
محل هاي غیرمجاز پارک حاشیه اي از طول کل معبر و با استفاده 
پر  مناطق  در  خودرو  پارک  نیاز  مورد  فضاي  متر   5/5 فرض  از 
 )1( جدول  با  مطابق  معبر  هر  حاشیه اي  پارک  ظرفیت  ازدحام، 

محاسبه شده است.

جدول )1(: نتایج محاسبه ظرفیت پارکینگ در معابر مورد مطالعه

ظرفیت 
پارک 
)وسیله(

طول مفید 
)متر(

طول غیر 
مجاز 
)متر(

طول کل 
)متر( معبر ردیف

۲91 1600 1۲00 ۲800 زیتون 1

۲15 118۲ ۲018 3۲00 کیان پارس ۲

۲۲9 1۲60 ۲740 4000 شریعتي 3

در این مطالعه دو شیوه مختلف قیمت گذاری پارک حاشیه ای 
در مقایسه با شرایط وضع موجود ارزیابی شده است. این روش ها 
شامل قیمت گذاری ثابت به ازای مدت زمان توقف و قیمت گذاری 
نقلیه  وسایل   پارک  زمان  مدت  افزایش  صورت  در  تصاعدی 
موجود، عدم  از وضعیت  منظور  که  است  ذکر  به  مي باشند. الزم 
و  اطالعات  دقیق  برداشت  از  پارک می باشد. پس  هزینه  دریافت 
تصمیم گیری در خصوص اجرای سیستم مدیریت پارک حاشیه ای 
)صرف نظر از مکانیزم اجرایی( دو شیوه قیمت گذاری در مناطق 
یاد شده بر اساس تعرفه نمایش داده شده در جدول )۲( اجرا شده 
است. با توجه به جدول )۲(، نرخ پارک در سناریوی قیمت گذاری 
تصاعدی هرچقدر از زمان کم تر به زمان بیشتر تغییر پیدا می کند، 

افزایش می یابد.
پس از اجرای شیوه قیمت گذاری ثابت، با گذشت حدود 45 
روز نتایج تقاضای پارکینگ برداشت شده است. چند ماه پس از 
اجرای سیستم قیمت گذاری شماره یک و با ایجاد آمادگی ذهنی 
قیمت گذاری  سیستم  رانندگان،  برای  پارکینگ  هزینه  پرداخت 
تصاعدی اجرا و 45 روز پس از اجرای روش دوم نیز نتایج تقاضای 
پارکینگ برداشت شده و با الگوی پایه )بدون اجرای طرح مدیریت 

پارک حاشیه ای( مقایسه شده است. 

جدول )2(: هزینه پارکینگ براساس مدت زمان توقف در دو سناریوی 
قیمت گذاری )ریال(

 
 شش
 ساعت
و بیشتر

 پنج
ساعت

 چهار
ساعت

 سه
ساعت

 دو
ساعت

 یک
ساعت

 هزینه 
پارکینگ

شیوه اجرا

18000 15000 1۲000 9000 6000 3000
سناریوی یک :
 قیمت گذاری 

ثابت

18000 1۲000 8000 5000 3000 ۲000
سناریوی دو :
 قیمت گذاری 

تصاعدی

4 - نتایج تحقیق
نرم افزار  و ثبت اطالعات در محیط  آماربرداری  انجام  از  پس 
Access و تهیه خروجی های مورد نیاز، تعداد وسایل نقلیه ای که 
در ساعات مختلف در هر منطقه پارک نموده به شرح جدول )3( 

و )4( است. 

جدول )3(: نتایج برداشت تقاضای پارکینگ در ساعات صبح )وسیله  نقلیه(

13:30 
تا14:30

1۲:30 
تا13:30

11:30 
تا1۲:30

10:30 
تا11:30

9:30 
تا10:30

8:30 
تا9:30

 7:30
تا8:30 معبر

۲43 499 515 507 440 335 ۲31 زیتون

198 3۲0 338 349 331 ۲04 ۲99  کیان
پارس

۲05 447 54۲ 536 488 44۲ ۲73 شریعتی

جدول )4(: نتایج برداشت تقاضای پارکینگ در ساعات عصر 
)وسیله نقلیه(

۲1 تا ۲۲ ۲0 تا ۲1 19 تا ۲0 18 تا 19 17 تا 18 معبر

458 450 436 369 33۲ زیتون

530 453 395 315 331 کیان 
پارس

411 5۲8 559 508 360 شریعتی

از برداشت تقاضا به دست می آید،  اطالعات مهم دیگری که 
الگوی پارک وسایل  نقلیه در هر منطقه است. الگوی پارک وسایل 
 نقلیه شامل پارک کوتاه مدت )کم تر از یک ساعت(، پارک میان 
مدت )بین یک تا 3 ساعت( و پارک بلند مدت )بیش از 3 ساعت( 
می باشد. در جدول )5( الگوی زمانی پارک حاشیه ای در بازه های 
زمانی صبح و عصر به تفکیک مناطق مطالعاتی و بر اساس تحلیل 

صورت گرفته بر آمار برداشتی نشان داده شده است.
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جدول )5(: الگوی زمانی پارک حاشیه ای در بازه های زمانی صبح و 
عصر به تفکیک مناطق مطالعاتی )درصد(

بلند مدت 
)بیش از 3 ساعت(

میان مدت 
)1 تا 3 ساعت(

کوتاه مدت 
)0 تا 1 ساعت( معبر زمان

1۲ 11 77 زیتون

10صبح 9 81 کیان پارس

16 1۲ 7۲ شریعتی

7 17 76 زیتون

5عصر 14 81 کیان پارس

14 ۲1 65 شریعتی

در ادامه، نتایج آماربرداری پارک وسایل  نقلیه پس از اجرای 
طرح مدیریت پارک حاشیه ای با قیمت ثابت تحلیل شده است. در 
جدول )6( نسبت متوسط زمان پارک وسایل  نقلیه پس از اجرای 
سناریوی یک در معابر زیتون، کیان پارس و شریعتی در زمان صبح 
و عصر نشان داده شده است. مطابق با جدول )6(، درصد متوسط 
زمان پارک کوتاه  مدت بین 5 الی 10 درصد، درصد متوسط زمان 
زمان  متوسط  درصد  و  درصد   18 الی   9 بین  میان  مدت  پارک 
الی 85 درصد در معابر مختلف شهر  پارک کوتاه  مدت بین 7۲ 
اهواز می باشد. همچنین، در جدول )7( متوسط زمان پارک پس از 
اجرای طرح مدیریت پارک حاشیه ای با قیمت تصاعدی )سناریوی 
دو( مشخص گردیده است. با مقایسه جداول )6( و )7(، مشخص 
می شود که سناریوی دو در مقایسه با سناریوی یک تأثیر بیشتری 
پارک وسایل  نقلیه در معابر مختلف شهر  در کاهش مدت زمان 

اهواز داشته است.

جدول )6(: متوسط زمان پارک پس از اجرای طرح مدیریت پارک 
حاشیه ای با قیمت ثابت )درصد(

بلند مدت 
)بیش از 3 ساعت(

میان مدت 
)1 تا 3 ساعت(

کوتاه مدت 
)0 تا 1 ساعت( معبر زمان

5 1۲ 83 زیتون

6صبح 9 85 کیان پارس

9 13 78 شریعتی

6 1۲ 8۲ زیتون

4عصر 1۲ 84 کیان پارس

10 18 7۲ شریعتی

جدول )7(: متوسط زمان پارک پس از اجرای طرح مدیریت پارک 
حاشیه ای با قیمت تصاعدی )درصد(

بلند مدت 
)بیش از 3 ساعت(

میان مدت 
)1 تا 3 ساعت(

کوتاه مدت 
)0 تا 1 ساعت( معبر زمان

1 6 93 زیتون

۲صبح 7 91 کیان پارس

1 11 88 شریعتی

1 9 90 زیتون

1عصر 10 89 کیان پارس

۲ 16 84 شریعتی

اساس  بر  عرضه  به  تقاضا  نسبت  میان  مقایسه ای  ادامه،  در 
و عصر در وضعیت  پارک شده در ساعات صبح  وسیله - ساعت 
موجود )بدون اجرای قیمت گذاری( و سنایوهای یک و دو )اجراي 
مدیریت پارک حاشیه اي( در معابر مختلف شهر اهواز انجام و در 
جداول )8( و )9( نشان داده شده است. مطابق با جدول )8(، معابر 
نسبت  بیشترین  دارای  ترتیب  به  پارس  کیان  و  زیتون  شریعتی، 
تقاضا به عرضه در ساعات صبح بوده اند. همچنین، بر اساس جدول 
)9(، بیشترین نسبت تقاضا به عرضه برای ساعات عصر به ترتیب 

متعلق به معابر شریعتی، کیان پارس و زیتون می باشد.

13:30 تا12:3014:30 تا11:3013:30 تا10:3012:30 تا9:3011:30 تا8:3010:30 تا7:309:30 تا8:30معبرسناریو

زیتون

0/861/۲51/۲51/891/9۲1/860/91وضع موجود

0/841/131/131/691/651/610/88سناریوي یک

0/80/990/991/371/۲81/151/05سناریوي ۲

کیان پارس

1/370/930/931/601/551/470/91وضع موجود

1/141/۲11/۲11/381/301/۲40/95سناریوي یک

0/94111/010/950/950/88سناریوي ۲

شریعتي

1/48۲/39۲/39۲/90۲/93۲/4۲1/11وضع موجود

1/391/991/99۲/40۲/41۲/191/40سناریوي یک

1/301/411/411/811/991/841/31سناریوي ۲

جدول )8(: مقایسه نسبت تقاضا به عرضه بر اساس وسیله - ساعت پارک شده در ساعات صبح
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همان گونه که نتایج مطالعات و بررسی ها نشان می دهد، در 
همه معابر مورد بررسی، متوسط مدت زمان پارک کاهش یافته و 
این در شرایطی است که با اجرای طرح مدیریت پارک حاشیه ای و 
کاهش مدت زمان پارک، ظرفیت پارکینگ در ساعت افزایش پیدا 
کرده و این موضوع سبب شده تقاضای پارکینگ نیز افزایش یابد 
)به این مفهوم که تعداد کل وسایل  نقلیه پارک شده در هر معبر 
یافته است(. ضمن  توقف کاهش  اما متوسط مدت زمان  افزایش 
در  بسیاری ساعات  در  پارک  بودن فضای  اشباع  رغم  به  این که 
وضعیت موجود، در سناریوهای یک و دو مدت زمان اشباع شدن 
شبکه کاهش یافته به  طوری که در گزینه اجرای طرح تصاعدی در 
برخی ساعات، فضای خالی برای پارک وسایل وجود داشته است.

5 - بحث و بررسی
اگرچه نتایج مطالعه بیانگر تأثیر بیشتر قیمت گذاری تصاعدی 
ثابت  نرخ  با  قیمت گذاری  با  مقایسه  در  دو(  )سناریوی  پارکینگ 
تاثیر این سناریو در میان  )سناریوی یک( می باشد، لیکن میزان 

 )۲( شکل  در  می باشد.  متمایز  مختلف،  ساعات  و  مختلف  معابر 
سناریوهای  میان  پارک  عرضه  به  تقاضا  نسبت  میان  مقایسه ای 
قیمت گذاری در ساعات مختلف در معبر زیتون نشان داده شده 
تقاضا  نسبت  کاهش  تقریبی  طور  به   ،)۲( اساس شکل  بر  است. 
اوج  ساعات  در  قیمت گذاری  سناریوهای  توسط  پارک  عرضه  به 
یکسان بوده است. همچنین، موضوع قابل توجه در  پارک تقریباً 
در  زیتون  معبر  پارک  عرضه  به  تقاضا  نسبت  کاهش  شکل،  این 
سناریوی قیمت گذاری تصاعدی از ساعت 17 الی ۲0 به زیر عدد 

یک است.
پارک  عرضه  به  تقاضا  نسبت  میان  مقایسه ای   )3( شکل  در 
میان سناریوهای قیمت گذاری در ساعات مختلف در معبر کیان 
پارس صورت پذیرفته است. همان گونه که در شکل )۲( مشخص 
در  عصر  ساعات  در  پارک  عرضه  به  تقاضا  نسبت  کاهش  است، 
مقایسه با ساعات صبح چشمگیرتر بوده است. موضوع قابل توجه 
دیگر، موفقیت سناریوی قیمت گذاری تصاعدی در کمینه کردن 
میزان نسبت تقاضا به عرضه پارک در حدود عدد یک و کاهش 

جدول )9(: مقایسه نسبت تقاضا به عرضه بر اساس وسیله - ساعت پارک شده در ساعات عصر

21 تا 2022 تا 1921 تا 1820 تا 1719 تا 18معبرسناریو

زیتون

1/۲01/331/571/6۲1/65وضع موجود

1/081/101/311/351/44سناریوي یک

0/980/930/991/041/18سناریوي ۲

کیان پارس

1/361/301/631/86۲/18وضع موجود

1/071/141/۲91/461/79سناریوي یک

0/971/0۲0/941/081/16سناریوي ۲

شریعتي

۲/05۲/893/193/01۲/34وضع موجود

1/79۲/49۲/80۲/55۲/۲0سناریوي یک

1/0۲1/681/891/951/71سناریوي ۲

 شکل )2(: مقایسه نسبت تقاضا به عرضه پارک میان سناریوهای 
قیمت گذاری در ساعات مختلف در معبر زیتون

شکل )3(: مقایسه نسبت تقاضا به عرضه پارک میان سناریوهای 
قیمت گذاری در ساعات مختلف در معبر کیان پارس
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همچنین،  می باشد.  ساعات  از  برخی  در  درصد   90 میزان  تا  آن 
در شکل )3( مقایسه ای میان نسبت تقاضا به عرضه پارک میان 
کیانپارس  معبر  در  مختلف  ساعات  در  قیمت گذاری  سناریوهای 

صورت گرفته است.

 شکل )4(: مقایسه نسبت تقاضا به عرضه پارک میان سناریوهای 
قیمت گذاری در ساعات مختلف در معبر شریعتی

6 - نتیجه گیری
یکی از نیازهای برنامه ریزان و گردانندگان سیستم های حمل 
 و نقل شهری، مدیریت بهینه سیستم های حمل  و نقل است. در این 
میان، پارکینگ های حاشیه ای یکی از سیستم های حمل  و نقلی موثر 
بر تقاضای سفر با وسایل  نقلیه شخصی هستند. دلیل این موضوع این 
است که احداث پارکینگ های طبقاتی با مشکالتی چون زمان طوالنی 
دوره ساخت، مشکالت تأمین زمین با مساحت باال )آن هم در مناطق 
گران قیمت شهر(، هزینه نسبتاً باالی احداث و عدم بازگشت مستقیم 
سرمایه، ترافیک و صف وسایل در ورودی پارکینگ و ... مواجه است. 
به همین منظور روش های مدیریت پارک حاشیه ای از دیرباز مورد نظر 
تصمیم گیران و متولیان حمل  و نقل بوده است. در این میان، انتخاب 
یک راهکار مناسب و منطقی در مدیریت پارک حاشیه ای و اتخاذ 
استراتژی متناسب قیمت گذاری با تقاضای پارکینگ می تواند دستیابی 

به هدف را تسریع نماید.
در این مقاله تالش شده تا موضوع نحوه قیمت گذاری و تأثیر آن بر 
روی شبکه معابر از طریق مقایسه شاخص نسبت تقاضا به عرضه پارک 
مورد بررسی دقیق قرار گیرد. در این راستا، سه محدوده اصلی از شهر 
اهواز انتخاب گردیده و آمارگیری در بازه های زمانی 7:30 الی 14:30 
و همچنین 17 الی ۲۲ در مقاطع در حدود 300 متر در سه وضعیت 
مختلف در محدوده های کیان پارس، زیتون و شریعتی صورت پذیرفته 
است. وضعیت های مورد بررسی شامل عدم قیمت گذاری، قیمت گذاری 
با نرخ ثابت و قیمت گذاری با نرخ تصاعدی 45 روز پس از پیاده سازي 

هر سناریو می باشد. 
نتایج مطالعات نشان داد که روش قیمت گذاری با نرخ تصاعدی 
دارای بهترین عملکرد در کمینه کردن شاخص نسبت تقاضا به عرضه 
پارک در معابر شهر اهواز بوده و به این ترتیب اغلب تقاضای میان مدت 
و بلندمدت پارک به پارکینگ های غیرحاشیه ای و یا معابر فرعی انتقال 
روانی  تأثیر  به سبب  این موضوع، می تواند  دلیل  است.  نموده  پیدا 
قیمت گذاری تصاعدی بر روی کاربران و تشویق آنان به انجام پارک 
کوتاه مدت باشد. با توجه به نتایج این مطالعه درخصوص عملکرد بهتر 
سناریوی قیمت گذاری پارک با شیوه تصاعدی، پیشنهاد می شود این 
روش درخصوص مدیریت پارک حاشیه ای در سایر شهرهای کشور 

مورد توجه و استفاده قرار گیرد.
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