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 جغرافيايي دانشگاه تبريزدانشيار گروه سنجش از دور و سيستم اطلاعات -0

دانشجوي کارشناسي ارشد سنجش از دور و سيستم اطلاعات جغرافيايي دانشگاه تبريز-6

 دهيچک

و تعداد  يت شهريش جمعيپرتردد هست. چراکه با افزا يشهرها ياساس يهااز معضل يکينگ يامروزه مشکل پارک

باعث  يه شخصيل نقليزان استفاده از وسايسوگسترش مکياست. از نگ چند برابر شدهياز به پارکيزان نيخودروها، م

ش يسبب افزا يير و از سويد ناپذيتجد يهاش مصرف سوختيبا افزا يطيمحستيو ز يجو يهايد آلودگيش توليافزا

ق حاضر از نوع يت موضوع، تحقياست. با توجه به ماهشده يرضروريغ ين سفرهايد افراد جامعه در بيهدر رفت زمان مف

ن يهست در ا يدانيو م يها و اطلاعات اسنادداده يآوروه جمعيهست. ش يليتحل_يفيق توصيو روش تحق يکاربرد

ح از آن در سط ينگ مناسب و کاهش مشکلات ناشيپارک يابيريجستجو و مس يوب براهوشمند تحت ياپژوهش سامانه

وب حتت ينگ محليپارک يت داخليريها و مدنگيارکت جامع پيرين سامانه در دو سطح مديشده است. اه يز ارايشهر تبر

 يهاافت دادهيو در يآورجمع يشده است. برايطراح Mobile GISبر  ياب مبتنينگ يپارک يکاربرد يک بخش اصليو 

د يافزار اندرواست و نرمشده استفاده Web GIS، OSM (Open Street Map)ن پژوهش از سامانه يمورداستفاده در ا

شده است. کاربران با استفاده به کار گرفته  يشنهاديبرنامه پ يها و طراح( جهت پردازش دادهAndroid Studio) وياستود

ک اقدام به يت هريزان اهميارها بر اساس ميمع يهاها متصل شده و با واردکردن وزننگيگاه داده پارکياز برنامه به پا

ز وجود دارد. يشده نم يش تنظيمات از پيخودکار با تنظ ين جستجون امکايکنند همچنينگ مين پارکيترافتن مناسبي

ج يشود. نتايش داده ميکاربر نما يو گراف برا يصورت صوتنقشه و به ينگ دررويدن به پارکير رسيت مسيدرنها

ر ين تأثينگ و همچنيافتن پارکيباعث کاهش مشکل کاربران در يشنهاديدهد که برنامه پيآمده نشان مدستبه

  است.هوا شده  يجه آلودگيو درنت يزان سوخت مصرفيدر کاهش م يتوجهقابل

  . Mobile GISز، سامانه هوشمند، شهروند محور، ياب، تبرينگ يپارک :کلمات کليدي
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  مقدمه-1

است. جوامع به وجود آمده يبرا ي؛ مشکلات متعددينيده شهرنشيدر عصر حاضر با توجه به گسترش شهرها و پد 

هان جت ياز جمع يميش از نيحاضر بکه در حال ياگونهشهرها بهن در کلانيت شهرنشيش جمعيبا توجه به افزا

ت جهان در شهرها يدرصد از جمع 23افزون بر  6963گردد تا سال يم ينيبشيکنند و پيم يدر شهرها زندگ

 يهاازياز ن يکيمسلماً  (.519: 0500 ،يو موغل يشيو درو 8: 0500 و همکاران، يقيکنند )نوبخت حق يزندگ

بخش  ييحرکت و جابجا يامروز ياست. چنانکه در شهرها يياز به حرکت و جابجايبشر از آغاز تاکنون ن

جامعه  يهاونقل از ضرورتحمل (.092: 0506 و همکاران، يمياست )عظ ينيشهرنش ير زندگيناپذييجدا

 استشهر قلمداد شده ياز چهار عملکرد اساس يکياست و در کنار مسکن، کار و گذران اوقات فراغت  يانسان

(. داشتن 0: 0583 ،يني)جهانشاهلو و ام توان تصور کرديامروز را بدون آن نم يرشه يکه زندگ ياگونهبه

شود که با پيچيده شدن روابط يعنوان جزء اصلي زندگي امروزين در شهرها شناخته مونقلي پايدار بهحمل

شدن آن با تر از آن و همراه اجتماعي و اقتصادي و ساير ابعاد زندگي در شهرها و حتي قلمروهاي گسترده

ونقل پايدار، حمل .(01: 0502 ،يو فتح يبرخوردار گشته است )نظر ياژهيت ويامروزين از اهم يهايفناور

وسته و دربردارنده اهداف اقتصادي، اجتماعي و ييکپارچه، پويا، پ يهاها و دستورالعملاستياز س يامجموعه

ونقل جامعه و ازهاي حمليمکانات در راستاي رفع نع عادلانه و استفاده مؤثر از اياست که توز يطيمحستيز

ه يل نقلياستفاده روزافزون شهروندان از وسا (.56: 0500 ،ياباريو در يآتي را به همراه دارد )بخش يهانسل

ک به شهرها ياز خودروها، معضل تراف يميش حجم عظيت شهرها در گنجايت ظرفيل محدودي؛ به دليشخص

 الشعاعتمام اقشار جامعه را تحت ياست که زندگ يابزرگ مسأله يمعضل در شهرهان ياست که اشدهل يتحم

ل بار يشده و هم موجب تحم يطيمحستياتلاف وقت افراد جامعه؛ سبب بروز مشکلات ز قرار داده و علاوه بر

ف رش مصي، افزايش حوادث رانندگين باعث افزايگردد. همچنيبر بدنه جامعه و دولت م ينيسنگ ياقتصاد

 (.56: 0500، است )احمدوند و همکارانداشته يرا درپ يگريه و مشکلات بزرگ ديل نقليسوخت، استهلاک وسا

ل يحال، ازدحام اتومبنيباا .ش دهديروزمره را افزا يزندگ يش و راحتيل اختراع شد تا آسايک اتومبيدر واقع 

نگ، يپارک ي، کمبود فضايمصرف انرژ، يطيمحستيمانند مشکلات ز يک شهر بزرگ مشکلات نامطلوبيدر 

ن يکند. در ايجاد مياز افراد ا يبه برخ يجزئ يروح يهابيآس يهوا و حت ي، آلودگيصوت يبندان، آلودگراه

شود يدر نظر گرفته م يونقل شهرت حمليرياز موضوعات مهم در مد يکيعنوان نگ بهيپارک يان، کمبود فضايم

از  ياريجه، بسيدرنت .د گران استينگ جدينه ساخت پارکياست و هز ک شهر محدودي ييرا منابع فضايز

 يهامکان يجستجورا در هنگام  ياضاف يرا صرف کنند و انرژ يرضروريد زمان غيموجود در جاده با يهالياتومب

ها ندهيشتر آلايش هرچه بيو باعث افزا (Shin & Bae Jun, 2014: 299; Shin etal., 2018: 15) پارک مصرف کنند
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ته انسان شناخ يزندگ ياز عناصر اصل يکيعنوان که خودرو به ينگ درزمانين اساس وجود پارکيبرا شوند.يم

از  (.3: 0500و همکاران،  يشود )فرجيمند شهرها شناخته مت نظاميريمد يک ضرورت مهم برايشود يم

اهش ک يکند و هر کاربر برايپرداخت م يتحرک شهر يرا برا ييار بالاينه بسيدگاه اقتصاد کلان، جامعه هزيد

 ,"Tullio Giuffrè "etal)کند يم و سازگار ميسفر خود را تنظ يونقل، الگوهاحمل ياساختار شبکه يکسر

 انتشار در يمعنادار طوربه که است لييفس يانرژ کنندگانمصرف نيتربزرگ از ونقلحمل درواقع .(17 :2012

 در يانرژ مصرف کل از درصد 03حدود  لييفس يهاسوخت يطورکلاست و به رگذاريتأث ياگلخانه يگازها

قابل ذکر است که عدم توسعه  .(010: 0508 )کلانترزاده و همکاران، دهنديم ليکتش را جهاني ونقلحمل بخش

 يهاهنديش آلايز باعث افزايه نيط نقليش تعداد وسايحمل و نقل با افزا يهارساختيو رشد همزمان و متقارن ز

ه يل نقليکمتر از سرعت رشد تعداد وسا يمدت طولان يها براشود. اگر سرعت ساخت جادهيم يطيست محيز

را  يه موتوريله نقليش داده و سرعت تحرک وسيک در جاده را افزايان ترافيباشد، ممکن است جر يموتور

شود  يم يه موتوريل نقليسوخت وسا ين منجر به احتراق ناکافيک شود. ايجاد ترافيباعث ا يا حتيکاهش دهد 

 Wróbel”et) است يعاد يزان سوخت در رانندگيشتر از ميبرابر ب 5تا  6 ياگلخانه ين صورت، انتشار گازهايو درا

al”, 2000).  

است که در  ين موارديتراز مهم يکيپارک مناسب  يها به فضانگيرانندگان در پارک ييت و راهنمايهدا

 يهاه فضاين امر موجب خواهد شد تا علاوه بر استفاده مناسب از کليباشند. ايهوشمند، مدنظر م يهانگيپارک

ش يه افزاجيد که درنتينما يرينگ جلوگيه در پارکيل نقليوسا ينگ، از ازدحام و سرگردانيپارک موجود در پارک

 يناش يو باعث کاهش آلودگ( (Idris "etal", 2009: 101 نگ را منجر خواهد شديدر پارک يرسانت خدمتيفيک

 اطلاعات يهايفناور از استفاده با شهرها از ياريبس حاضر، حال در خواهد شد. يليفس ياز احتراق سوخت ها

 توسعه را ابينگيپارک يهاسامانه ،يشهر روزانه يهاييو جابجا تحرک سهولت منظوربه و (ICT)0 ارتباطات و

 اطلاعات يهاسامانه شبکه(، يحسگرها يهاي)فناور يارتباطات مخابرات بيترک با هاسامانه نيا  .اندداده

 ازيموردن زمان در را هانگياطلاعات پارک به يدسترس (GPS)6 يجهان ابيتيموقع ستميس و (GIS) ييايجغراف

 Shin) دهنديم ها نشاننگيپارک يخال يفضاها به تيهدا يبرا را ريمس نيمؤثرتر و کننديفراهم م رانندگان

etal., 2018: 16 .) 

 اي همراه تلفن يهادستگاه قياز طر و بوده وب تحت يکاربرد يهابرنامه صورتبه هاسامانه نيا يطراح  

 انتخاب و يابيريمس يکاربرد يهابرنامه نيا ياصل فهيوظ .باشنديم دسترس رد( تاپلپ) يشخص يهاانهيرا

 يريکارگبا به هاسامانه نيا منظور، نيا يبرا.است موجود يهانگيپارک يابيارز بر اساس نگيپارک نيترمناسب

                                                           
1- Information and Communications Technology 2- Global Positioning System 
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ک ي انتخاب بر مؤثر يارهايمع از يامجموعه (GIS-MCDA) يمکان ارهيچندمع يريگميتصم يهاليتحل

 ي)جلوخان کننديم يمعرف را نگيپارک نيترمناسب و بيترک گريکدي با هاآن از کي هر وزن اعمال با را نگيپارک

 يهاآن با روش يهاتيو ادغام قابل (www) نترنتيط ايدر مح GIS يسازادهيپ(. 0000: 0500 و همکاران،

 ن حوزهين متخصصان ايپر کردن شکاف ب يرا برا يزميتواند مکانيم( MCDA)ار يچند مع يريگميل تصميتحل

ز يرمتخصص نيافراد غ يرا ارائه دهد که برا ييهاحلتواند راهيم Web GIS با عموم مردم فراهم کند.

 ستيمحدود به زمان و مکان ن GISبه  ينترنت دسترسين با استفاده از اياست و همچن يدسترسقابل
(6909،65Boroushaki & Malczewski,) .يهاليم، کاربردها و تحليها، مفاههين پژوهش با استفاده از نظريدر ا 

 (Web-GIS) يهاموجود در حوزه يهاتين قابليو همچن(  (GISيياياطلاعات جغرافستم يس يموجود در فناور
شنهاد يو پ ياره طراحيچندمع يريگميتصم يهاليبر تحل ياب مبتنينگيپارک يسامانه،  (Mobile-GIS)و

ر يب زين سامانه در چهار سطح به ترتيا يدهد. طراحين سامانه را نشان ميا يچارچوب مفهوم 0شود. شکل يم

 شده است:ارائه

ره ي، ذخيآورسامانه جمع يگاه داده مکانيها در پانگيجمله نقشه مرجع و مختصات پارک ها از: همه داده0سطح 

 شده است. يو نگهدار

ار کاربران با ورود يل چند معيشوند و در بخش تحليل ميوتحلهيتجز GISها با استفاده از امکانات : داده6سطح 

صورت خودکار اقدام به شود. درروش دوم سامانه بهيش داده مينگ مناسب نمايارها پارکيز معک ايت هرياهم

 کند.ير ميک مسينگ و ترافين پارکيترکيار نزديبر اساس مع يابيريمس

 يسطح شهر نگهدار يهانگيها و اطلاعات کل پارکهست که داده يمربوط به سرور مرکز ي: بخش بعد5سطح 

 شود.يم يروزرسانو به

گ نين پارکيترنترنت مناسبيتلفن همراه کاربر در بستر ا GPSن بخش سامانه با استفاده از ي: در آخر0سطح 

 شود.يش داده مينما يابير دستيشده به همراه مسداده  يهابر اساس وزن
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 يشنهادياب پينگيسامانه پارک يچارچوب مفهوم (:1)شکل 

Fig. (1): Conceptual framework of the proposed parking locator system 

 يهاجاد سامانهيا يشنهادها برايها و پشتر طرحيدهد در بينشان م يقبل يصورت گرفته در کارها يهايبررس 

طور مثال استفاده از اند بهاستفاده کرده يافزارو نرم يافزارنه ازنظر سختيپرهز يهااب از روشينگ يپارک

 ياهنيا استفاده از دوربيپارک خودرو و  يهاها و مکاننگيشده در پارکهيتعب يمخابرات يهاگرها و شبکهحس

افتن يرا در ين نقشيمعمول کاربر کمتر يهاجه در اکثر روشيها هست. درنتن روشين ايترجيهوشمند از را

 يهابتواند با اختصاص وزنشده است که کاربر  هيارا ين منظور در پژوهش حاضر روشيندارد. به ا يخال يفضا

 گ موجود بکند.نين پارکيترکيافتن نزديو  ييها اقدام به شناسار آنيزان تأثين مييثابت و تع يارهاير به معيمتغ

 خودروها تعداد افزايش و اخير يهادهه در تبريز شهر توسعه و رشد آن دنبال به و جمعيت سريع افزايش

 ونقلحمل سيستم در معابر شبکه توسعه کنار در پارکينگ مقوله به يتوجهيب و طرفکياز 89دهه  در ژهيوبه

 يمرکز محدوده .است شده شديد ترافيک ايجاد و شهروندان روزانه تردد معضل بروز ، باعثسو ديگر از شهري

 تياهم از اداري يهاساختمان و هابانک دولتي، مراکز بازار، همچون سفر جاذب وجود مراکز لحاظ به تبريز شهر

 .(00: 0506 و همکاران، يبرخوردار است )قنبر ياژهيو

خودروها  ينگ براين پارکيترافتن مناسبيجهت  Mobile GISبر  يک برنامه مبتنين پژوهش ارائه يهدف از ا 

، يخال يبه مقصد، تعداد فضا يکي؛ نزديارهاين برنامه کاربر با توجه به معيباشد. در ايز ميدر سطج شهر تبر

نگ يکافتن پارير اقدام به يک مسيت خودرو و ترافين به روش خودکار با توجه به موقعينگ و همچنينه پارکيهز

•(Web)

و تحليل هاي تصميم گيري چند معياره GISتجزيه و تحليل داده ها بوسيله •

•GPS

•Mobile-GIS
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ث و باع يريرها از تردد نابجا جلوگيک مسيزان ترافين روش با توجه به امکان مشاهده ميکند. در ايمناسب م

صورت گرفته  يها و حمل ونقل شهرنگيت پارکيريجهت مد ياديز يشود. کارهايم يطيمحيهايکاهش آلودگ

 يارائه روش»با عنوان  ي( در پژوهش0502زاده و همکاران )ير اشاره کرد. تارورديتوان به موارد زياست که م

ت يفيش کيمنظور افزابه يس پراکندگيمونوپل و ماتر يهاا متحرک با استفاده از آنتنياش يابين جهت مکانينو

مت ت خديفيش کيمنظور افزااء متحرک بهياش يابيرا جهت مکان يروش« هانگيپارک يخدمت در هوشمند ساز

س يمونوپل و استفاده از ماتر يهان مطالعه با استفاده از آنتنيها ارائه دادند. در انگيپارک يدر هوشمند ساز

ل يتحل»با عنوان  يا( در مطالعه0501) يگيدربيو ح يخودروها انجام گرفت. آزاد خان يابيند مکانيفرا يپراکندگ

 يهامنظور مشخص کردن پهنهبه« لاميدر شهر ا يعموم يهانگيمناسب احداث پارک يهاپهنه يابيو مکان

را ارائه  ييشنهادهايپ  GISو 0AHP يهاکيلام با استفاده از تکنينگ در سطح استان ايجاد پارکيمناسب جهت ا

 يترس، دسيبه منابع مال يار؛ دسترسيدگاه خبرگان و کارشناسان از هشت معياساس دن مطالعه بر ياند. در اداده

بودن  ي، کاربريپرتردد شهر يرهايزان انطباق با مسينگ، ميت پارکيسا يزان مساحت و بزرگي، ميعموم

، بگاننخ يهادگاهيها استفاده شد. با توجه به در بخشيو سا يادار ي، بوروکراسييت، فروش و درآمدزايموقع

ان يت، در ميپرخطر و پرجمع يت، سطح تردد و نواحيها، جمعشهر، مشخصات محله يت عمومين وضعيهمچن

به  يمناسب يهاها و پهنهن مکانيترام نور مهميو چهارراه پ يستگاه چهارراه سعديشده، دو ايمعرف يهاستگاهيا

و  ياز دارند. الوانچين يزه شهريمکان يهانگيو تقاضاها به پارک يت شهريند که بر اساس رشد جمعيآيشمار م

دگاه شهروندان يپارک خودرو از د يعموم يمشکلات فضاها يابيارز»با عنوان  يا( در مطالعه0508مقدم )

دگاه شهروندان شهر بزرگ تهران پرداختند. در يپارک خودرو از د يعموم يمشکلات فضاها يبه برس« يتهران

شتر يب يطور متوسط زماندرصد از شهروندان اعتقاد دارند که به 10ند که حدود ديجه رسين نتين پژوهش به ايا

درصد از آنان تنش  23پارک خودرو حدود  يافتن جايکنند و يپارک صرف م يافتن جاي يقه برايدق 09از 

حداقل ن ييو تع يبررس يبرا يارائه مدل»با عنوان  يا( در مطالعه0508) ييکند. خزايجاد ميا ياديز يعصب

نگ يپارک يزان تقاضايحداقل م يبررس يبرا يبه ارائه مدل« يياينگ در بستر سامانه اطلاعات جغرافيپارک يتقاضا

موسسه  ياستاندارد نرخ سفرساز يهين پژوهش برپاينظر در ا پرداخته است. روش مورد ARC GIS در بستر

 ازيزان نيها مها و مساحت آنيبه انواع کاربرن مدل توجه يکا هست. در ايمتحده آمرالاتيونقل احمل يمهندس

 ين پژوهش مشخص نمود که مجموع حداقل تقاضايا يهاافتهيشده است. مشخص ينگ هر کاربريپارک

ارائه »با عنوان  يا( در مطالعه0508و همکاران ) يواحد پارک هست. فرج 83023نگ در کل منطقه يپارک

 يهانگيجاد پارکيا يضرورت هابه« ن محورينگ هوشمند دوربيرکپا ياندازجهت راه يضرور يهاياستراتژ

                                                           
1- Analytic hierarchy process 
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ن مقاله بعد از به دست آوردن نقاط قوت ياند. در اپرداخته 0SWOT ن محور با استفاده از روشيهوشمند دورب

ج يت نتاينها ج پرداخته شد. درينتا يب دهيبه ضر 6QSPM دات با استفاده از روشيها و تهدو ضعف، فرصت

ها بر نقاط ضعف و نگيپارک ين در هوشمند سازياستفاده از دورب يهادادند که نقاط قوت و فرصتنشان 

اب شهروند ينگ يسامانه پارک»با عنوان  يا( در مقاله0500و همکاران ) يارکيدارد. ن يدات آن غلبه و برتريتهد

ل يبر تحل يمحور مبتن ک سامانه شهروندي« اره مکان آگاهيچندمع يريگميل تصميبر تحل يمحورمبتن

ن برنامه يها ارائه کرده است. انگيپارک يابيريجستجو و مس يبرا  GISواره مکان آگاه يچندمع يريگميتصم

ها نگيت جامع پارکيريو مد ينگ محليت پارکيريشده که شامل دو بخش مدليتشک ياز سه بخش اصل يکاربرد

ن برنامه سبب کاهش زمان جستجو و يبر تلفن همراه است. ا ياب مبتنينگ يک بخش پارکيدر بستر وب و 

 يکارآمد يبررس» با عنوان  يا( در مقاله6902است. ناچن و همکاران )نگ شدهيپارک يهاستميس ييش کارايافزا

نگ يپارک يهاستميکاربرد در س يبرا ييهاو ارائه روش يابيبه ارز« نگ هوشمنديپارک يهاستميها در سنگيپارک

شده شنهادير پيصورت زک بهيمورداستفاده هر يهاتمين طرح در سه بخش همراه با الگورياند. اهوشمند پرداخته

 يابيارز ينگ برايپارک يهايها و خروجيک از وروديدر هر  يسيگر مغناطک حسياست؛ سطح اول استفاده از 

گرها در داخل د. در سطح دوم حسها ندارنگيپارک يبا داخل فضا يچ ارتباطيکه هيخودروها هست بطور

 يخال يتواند فضاين سطح راننده ميشوند. در ايشده پارک خودرو نصب ممشخص يهاتينگ در موقعيپارک

نگ نصب يمخصوص پارک يفضاها يگرها را در همهموجود در داخل را مشاهده و رزرو کند. در سطح سوم حس

با  يا( در مقاله6901تا و همکاران )يهست. آن ياز دو روش قبل ترصرفهتر و بهين روش کاربرديکنند که ايم

کند يهاد مشنيل را پيبر موبا يمبتن ياسامانه« دينگ هوشمند با استفاده از برنامه اندرويستم پارکيس»عنوان

را با توجه  يپارک خال ين صورت که برنامه طبق درخواست کاربر جايکند. به ايد کارميکه در بستر پلتفرم اندرو

کند ينگ حرکت ميت پارکيکرده و کاربر بعد از انجام رزرو به موقع ييت کاربر شناسايگاه داده و اولويبه پا

ک يليشود. اوزتورک و چيزمان توقف حساب منه پارک با توجه به مدتين هزين بعد از استقرار ماشيهمچن

« نگيپارک يابيمکان يبرا  GIS بر يار مبتنيچند مع يريگميل تصميوتحلهيتجز»با عنوان  يا( در مطالعه6969)

د يجد يهانگيجهت احداث پارک ينيه و مکان گزيسطح شهر آتاکوم ترک يهانگيت پارکيوضع ياقدام به بررس

است. شده استفاده ARC GISافزار ط نرميمح در 5OWA ها از روشل دادهيوتحلهيتجز ين مقاله براياند.در اکرده

د يجد يهاو مکان يشده قبليزيربرنامه يهان مکانيب يرات آشکارييآمده نشان از وجود تغدستبهج ينتا

نگ هوشمند با يستم پارکيکاربرد س»با عنوان  يا( در مقاله6969ح و همکاران )يدهد. موفاقيآمده مدستبه

                                                           
1- Strengths, Weaknesses, Opportunities, and Threats 

analysis 

2- Quantitative Strategic Planning Matrix 

3- Ordered Weighted Averaging 
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بزرگ در جاکارتا  ينگ مراکز تجاريت هوشمند پارکيريجهت مد يابه ارائه سامانه« IOT)0(ا ينترنت اشيا يطراح

ا اند. کاربر بشدهها نصب نگيص خودرو در داخل پارکيقرمز تشخمادون يگرهاستم حسين سياند. در اپرداخته

 ن مشاهده ويصورت آنلاشده را بها اشغال ي يخال يشده، وجود فضايوب طراحتحت يلياستفاده از برنامه موبا

ات مطالع يشود. بررسينگ مينه پارکيهز يت و پرداخت نقديث عدم استفاده از بلن روش باعيکند. ايرزرو م

 يشنهاد طراحينه پين زميشده در ا صورت گرفته يهادهد که اکثر پژوهشينشان م يو خارج يشده داخلانجام

اند. درواقع داده هيها را ارانگيهوشمند در داخل و خارج از پارک يگرهاو حس يکيالکترون يهاو استفاده از روش

وش رد. ريگيطرفه صورت مکيصورت نگ ندارد و کار بهيافتن پارکيدر يچ نقشيها عملاً کاربر هن روشيدر ا

ار استفاده يچند مع يريگميتصم يهاستميب با سيدر ترک Mobile-GIS ين مقاله از فناوريشنهاد شده در ايپ

 يابيريشده در برنامه اقدام به مسبه کار گرفته يارهاير معيزان تأثين مييدهد تا با تعيکند و به کاربر اجازه ميم

 يهانگيگاه داده پارکين روش درواقع به مشارکت کاربر برنامه و پاينگ مناسب بکند. کاربرد ايافتن پارکيو 

و  تيمرسوم اولو يهاکه درروش يرد. در صورتيگين دو شکل مين ايدوطرفه ب يموجود وابسته است و تعامل

 رد.يگيدرخواست کاربر مدنظر قرار نم

 مواد و روش-2

 محدوده موردمطالعه-2-1

طب ن قيترن شهر، بزرگياست. ا يجان شرقيران و مرکز استان آذربايجان ايدر منطقه آذربا يشهرز کلانيتبر

ناخته منطقه شن يا يو نظام ي، فرهنگي، صنعتياسي، سي، بازرگاني، ارتباطين منطقه و مرکز اداريا ياقتصاد

ران پس از ين شهر بزرگ اين اساس، سوميلومترمربع وسعت دارد و بر هميک 600/30ز يشهر تبرشود. کلانيم

شده است. طبق آمار سازمان ميتقس يمنطقه شهردار 09ز به يشود. شهر تبريتهران و مشهد محسوب م

است که  نفر بوده 0٬100٬05بر بالغ يديخورش 0508ماه سال يز تا ديت شهر تبرياحوال استان جمعثبت

شود. با توجه به يران پس از تهران، مشهد، اصفهان و کرج محسوب ميت اين شهر پرجمعيجهت، پنجمنيازا

 يهااز قطب يکيعنوان ز بهيش تعداد گردشگران تبرين افزايو همچن يه شخصيل نقليرشد استفاده از وسا

ز يپارک خودروها در سطح شهر تبر يهاها و محلنگياز به پارکيش نيشمال غرب کشور شاهد افزا يگردشگر

وجه هست. با ت يو گردشگر يو ادار ياقتصاد يهاتيشتر فعاليم، بخصوص مرکز شهر که محل استقرار بيهست

ز يم. در حال حاضر در شهر تبرين مشکل هستيق و کارشناسانه جهت حل ايدق يزيرازمند برنامهين مسأله نيبه ا

 ت يابان با ظرفيـه خيحاش يهانگيـن پارکيفعال و همچنمهيفعال و ن يمـو دائ ينگ فصليـپارک 069 ش ازيب

                                                           
1- Internet of Things 
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 .مختلف وجود دارد است

 
 منطقه موردمطالعه (:2)شکل 

Fig. (2): Area of study 

 قيروش تحق-2-2

ها و داده يآورهست. جهت جمع يليتحل_ يفيو روش پژوهش توص يق حاضر ازنظر هدف از نوع کاربرديتحق

عنوان نقشه مرجع به  OSMن پژوهش از سامانهياست. در اشدهاستفاده  يو اسناد يدانيم يهاوهياطلاعات از ش

ط يحم يشنهاديه پلتفرم برنامه پيو ته ياست. جهت طراحشدهرها استفاده يها و مسنگيپارک يهاه دادهيو ته

 است.شدهبه کار گرفته  (Android Studio) ويد استوديافزار اندرونرم
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 ق و انجام پژوهشيند روش تحقيفرا (: 5)شکل 

Fig. (3): The process of the research method 

 قيتحق ياتيمدل عمل-5-2

 اب شهروند محورينگيسامانه پارک-5-2-1

 يشنيکيها ومجوعه کاربردها هست که در قالب اپلاز قسمت يفيشنهادشده دربردارنده طياب پينگ يسامانه پارک

، سرور يگاه داده مرکزيسامانه از سه بخش پا يساختار اصل يصورت کلاست. درواقع بهشده وب ارائهتحت

ن سامانه با ياست. تفاوت بارز اشدهل يشود تشکيسامانه که توسط کاربر استفاده م ينگ و بخش کاربرديپارک

 ييزان تواناين صورت که با توجه به مين حوزه نحوه کاربرد آن هست به ايشده در اه يگر ارايد يهاسامانه

شنهاد يرا پ يهوشمند روش يهايها در استفاده از گوشآن ييزان آشنايژه ميون سامانه بهيکنندگان از ااستفاده

ن سامانه امکان رزرو يا يژگيگر ويدهد. از ديارتقا م ياديسامانه را تا حد ز ييو کارا يزان بازدهيم که مياکرده

ه و ين امکان وجود دارد با تهيگر نقاط کشور هست که ايز از ديبه شهر تبر ينگ توسط مسافران وروديپارک

نند. نگ مناسب بکيره پارکيبتوانند قبل از ورود به شهر اقدام به رزرو و ذخ ين برنامه در هر زمان و مکانينصب ا

اده و به زبان سيد استودياست. اندروشدهو استفاده يد استوديافزار اندروط نرميجاد سامانه ازمحيو ا يطراح يبرا

 (0IDE)کپارچه يط توسعه يک محي يد هست به عبارتياندرو يهاعاملستميس يبرا يسينوط برنامهيک محي
افزار جت و بر اساس نرمياستودد ياندرو يسينوط برنامهيد است. محيتوسعه پلتفرم و توسعه اندرو يبرا يرسم

                                                           
1- Integrated Development Environment 
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افزار افت هست. نرمينوکس و مک قابل دريندوز، ليو يافزار بر رون نرميذکر است ااست. قابلشده ينز طراحيبر

 Lint  يابزارهاع کدها، يو اصلاحات سر يسيکه دارد ازجمله؛ بازنو يتوجهقابل يهايژگيمذکور با توجه به و

که به  يغن Layout Editor کيگر، وجود يورژن ها و مشکلات د ي، سازگارييارارفع مشکلات عملکرد، ک يبرا

 يبرا يانهين دارا بودن گزيرا درگ و دراپ کنند و همچن يط کاربريمح يهادهد مؤلفهيکاربران اجازه م

 Mobile مربوط به يهايسينوبرنامه ينهيش، درزمينماصفحه يکربندين پيها در چند Layout شينماشيپ

GIS ساختار سامانه  0توسعه و گسترش هست. شکل شمارهروز درحالدارد و روزبه يکاربرد رو به رشد

 دهد.يرا نشان م يشنهاديپ

 هانگيت جامع پارکيريبخش مد-5-2-2

ع و ياز و تجمياطلاعات موردن يآوراز به جمعيل، نين قبياز ا يمکان يکاربرد يهات سامانهيبا توجه به ماه

 ن قسمت درواقعيع فراهم شود. ايآسان و سر يگاه داده مناسب هست تا دسترسيک پايها در قالب آن ينگهدار

موجود سطح شهر و  يهانگيه اطلاعات مربوط به پارکين قسمت کليشود. در ايسامانه را شامل م يبخش اصل

 ينگ، درآمد روزانه، تعداد خودروهايت هر پارکيزان ظرفينگ، ميت پارکيها ازجمله؛ موقعاطلاعات مربوط به آن

 ير سرور مرکزيدهد و توسط مديش مينترنت نماين تحت بستر ايصورت آنلاو مشخصات خودرو را به يورود

از طرف سرور  يورود يهاها با توجه به دادهنگين قسمت اطلاعات مربوط به پارکيشود. در ايت ميريمد

ل يروزانه، ماهانه و سالانه مورد تحل يزان بازدهيه گزارش ميارا يند و براشويو پردازش م يروزرسانها بهنگيپارک

 رند. يگيقرار م

 نگيپارک يت داخليريبخش مد-5-2-5

ت يرينگ مديپارک ير داخليا مديهست، توسط کارمند  ين بخش که درواقع نقطه اتصال کاربر با سرور مرکزيا

، يت خاليها مثل؛ تعداد ظرفنگياطلاعات مربوط به پارک يره و نگهدارين بخش ذخيا يف اصليشود. از وظايم

 يافت گزارشيت درينگ و درنهايپارک ينه وروديثبت زمان رزرو، ثبت پلاک خودرو، ورود و خروج خودرو، ثبت هز

ر نگ هست. ديعملکرد پارک يبررس ياز روزانه، ماهانه و سالانه برايموردن يهاانجام پردازش ين اطلاعات براياز ا

 توان مشاهده ويرا م يمشخص يهاشده به کاربر، امکانات و کاربردهيارا ين بخش با توجه به سطح دسترسيا

ن ين در ايتواند نسبت به رزرو و عدم رزرو اقدام کند. همچنينه، کاربر ميانجام داد. با توجه به امکان مشاهده هز

ت يز وجود دارد. درنهايشده نخارج يهانگ و خودرويموجود در پارک يتعداد خودروها يبخش امکان برس

افت شماره پلاک خودرو و يموجود در برنامه با در يف پول اعتباريله کيوستواند بهيز مينه نيپرداخت هز

 پرداخت شود. يراحتکدپرداخت به
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 يشنهاديساختار سامانه پ (:0)شکل 

Fig. (4): Proposed system structure 
 

 

  
 (1341: 1511 ،منبع: جلوخاني و همکاران)ها وظايف اصلي بخش کاربردي مديريت جامع پارکينگ (:3)شکل 

Fig. (5): The main tasks of the functional part of the comprehensive parkings management 



 
 مطالعه موردي، شهر تبريز ؛ياب شهروند محورسامانه پارکينگ
 احمد نيکدلو  ابولفضل قنبري

 
 

  
 (1341: 1511 ،و همکاران منبع: جلوخاني) هانگيت جامع پارکيريمد يبخش کاربرد يف اصليوظا (:3)شکل ادامه 

Con. Fig. (5): The main tasks of the functional part of the comprehensive parkings management 
 

 

 
 نگيپارک يت داخليريمد يبخش کاربرد يف اصليوظا (:6)شکل 

Fig. (6): The main tasks of the functional part of internal parkin management 
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 رانندگان يسامانه برا يبخش کاربرد-5-2-0

د ين قسمت کاربر باينگ هست. در اين پارکيتردا کردن مناسبيکاربر به سامانه و پ ين بخش درواقع وروديا

 يگوش (GPS)اب يتيموقع يستين سامانه، بايآنلا يابين با توجه به مکانينترنت باشد و همچنيمتصل به ا

ز روش شنهادشده ايپ يهانگ در اکثر سامانهيپارک يابيمربوط به مکان يهوشمند روشن باشد. در قسمت کاربرد

ح را ياستفاده، امکان کاربرد صح يکاربر و سخت يياست که ممکن است با توجه به تواناشده کسان استفادهي

ر فرض هست. در روش خودکار کاربشيپ صورتو خودکار به يدست يبيشنهاد ما روش ترکينداشته باشد فلذا پ

جو صورت خودکار جستجاد کرده است، سامانه بهيفعال کردن برنامه ا يخود که برا يبا وارد شدن به اکانت شخص

دهد يکاربر نشان م يرا برا يخال ير فضايک مسيت ترافين وضعيت خودرو و همچنيکند و با توجه به موقعيم

شده يمعرف يارهايبا توجه به مع يد؛ اما درروش دستينماينه ميت پرداخت هزيدرنها و بعد کاربر اقدام به رزرو و

 يارهايکند. معيدا مينگ مناسب را پيارها، سامانه پارکيک از معيزان وزن هريبه سامانه با واردکردن م

نگ. ينه استفاده از پارکيموجود و هز يخال ير، تعداد فضاين مسيتراند از؛ کوتاهن سامانه عبارتيشده در ااستفاده

نگ ين بعد از انتخاب پارکيمتفاوت هست. همچن يهاواردکردن وزن يکاربر برا يآزاد يروش دست ياياز مزا

 يياهنمار يصورت گراف و صوتاده شده در سامانه کاربر را تا مقصد بهيمناسب سامانه با استفاده از نقشه مرجع پ

 کند.يم

 نتايجبحث و -5

 نگيافتن پارکيوب جهت ارائه خدمات اب هوشمند تحتينگ يتحت عنوان پارک يارو سامانهش يدر مقاله پ

 است. درشنهاد شدهيو پ يت هدف طراحيدن به موقعيتا رس يابيريز و انجام مسيمناسب در سطح شهر تبر

و  فعال يجستجوسامانه مذکور کاربر با استفاده از امکانات موجود به دو روش خودکار فقط با انجام دادن روش 

از  شدهاز قبل مشخص يارهايمع يار، با وزن دهيچند مع يريگميتصم يهاستمي، با استفاده از سيروش دست

نام در برنامه . صفحه ثبت1کند. در شکليم ييت خودرو شناساينگ مناسب را با توجه به موقعيپارک 099تا  9

و  ير ج صفحه اصليشود. تصويده ميورود به برنامه در ب صفحه ير الف و در تصويتصو يجاد اکانت شخصيو ا

دهد که محدوده ياز نقشه را نشان م يکل ير الف نماي. تصو8دهد. شکل يش ميرا نما يلينخست برنامه موبا

ش يل هوشمند نمايفعال در موبا GPSت کاربر با استفاده از ير ب موقعيز قرار دارد. در تصويشهر تبر يمطالعات

 توان مشاهده کرد.يموجود در سطح شهر را م يهانگيت پارکير ج موقعيو در تصوشود يداده م
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 ابينگيبرنامه پارک ياصل يدر برنامه ب( ورود به برنامه ج( منو يجاد حساب کاربريالف( ا (:7) شکل

Fig. (7):  a: Create an account in the program, b: Log in to the program, c: The main menu of the 

parking finder program 

   
ت يش موقعيت کاربر بر روي نقشه ج( نمايش موقعياب ب( نماينگ يبرنامة پارک يمحدوده مطالعات يالف( نماي کل (:8)شکل 

 هاي هوشمند بر روي نقشهنگيپارک
Fig. (8): a: Overview of the study area of the parking finder program, b: Show the user's location 

on the map, c: Show the location of smart parkings on the map 
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رت صونگ در برنامه هست که بهيپارک يجستجو ير الف صفحه مربوط به دو روش مختلف براي. تصو0شکل 

 يارهاير ب معيهست. در تصوشده فيش تعريارها و از پيک از معيت هريزان اهميبا واردکردن م يارياخت

دهد يش مينگ را نمايپارک يفرض جستجوشير ج روش پياست. تصوشدهجستجو نشان داده  يشده براانتخاب

 کند.يت خودرو عمل مير و موقعيک مسيار ترافيکه با دو مع

 

  

 فرضشيصورت پنگ بهيپارک يج( جستجو يستجو انتخابالف( نمايش و انتخاب نوع جستجو ب( معيارهاي ج (:1)شکل 
Fig. (9): a: Display and select search type, b: Selective search criteria, c: Parking search by default. 

بر  نگين پارکيترموجود مناسب يارهايبر اساس مع يبندتيو اولو يدهر الف بعد از انجام وزني. تصو09شکل 

و گراف  يصورت صوتبه يابيرير ب مسيشود. در ادامه، تصويم يياره شناسايچندمع يريگميل تصمياساس تحل

ن ير ج که در ايش است.  تصوينمانقشه قابل ير حرکت درروين مسيشود همچنيش داده ميکاربر نما يبرا

از  يريرها باعث جلوگيک مسيش ترافين نمايمشاهده هست که ان قابليصورت آنلاز بهيرها نيک مسيحالت تراف

 يت سبب کاهش آلودگينها شود و دريزمان کاربران ماتلاف مصرف سوخت و کاهش هدر رفت مدت

 آورد.يرا فراهم م يطيمحستيز
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صورت گراف بر روي نقشه ج( اعمال وزن به ير انتخابيش مسيب( نما يصورت متن و صوتبه ير انتخابيش مسي. الف( نما14شکل 

 نگين پارکيترانتخاب مناسبارها و يکسان به معي
Fig. (10): a: Show the selected route in text and audio, b: Show the selected route in the form of a 

graph on the map, c: Apply the same weight to the criteria and select the most suitable parkin 

 يريگجهينت-0

اره يچندمع يريگميل تصميتحل يهاآن با روش يت هايو ادغام قابل (www)نترنت يط ايدر مح GIS يسازادهيپ

(MCDA )ن حوزه با عموم مردم فراهم کندين متخصصان ايپر کردن شکاف ب يرا برا يزميتواند مکانيم. Web 

GIS اده ن با استفياست و همچن يدسترسز قابليرمتخصص نيافراد غ يرا ارائه دهد که برا ييهاحلتواند راهيم

ل يه امکانات و تحليارا GIS يت هايگر قبليست. از ديمحدود به زمان و مکان ن GISبه  ينترنت دسترسياز ا

افته يگسترش و توسعه  MobileGIS است که تحت عنوان ييشن هايکياز مکان محور در قالب اپليمورد ن يها

روز  روز به يشهر يزيت و برنامه ريرياطلاعات و ارتباطات در حوزه مد ينترنت و فناورياند. با توجه به توسعه ا

نگ يک سامانه هوشمند پارکين پژوهش يا افته است.يها در سطوح مختلف گسترش  ين فناورياستفاده از ا

ن يتردا کردن مناسبيجستجو و پ يوب برااره تحتيچند مع يريگميتصم يستم هاياب با استفاده از سي

وش خودکار کاربر به دو ر ييشنهادشده با توجه به سطح توانايکند. برنامه پيز ارائه مير سطح شهر تبرنگ ديپارک

ردن با مشخص ک يشده و انجام جستجو و روش دستنييش تعياز پ يارهايفرض با استفاده از معشيصورت پبه

ه ن برناميکند. اينگ ميپارک يابيريموجود در برنامه اقدام به جستجو و مس يارهايک از معيت هريزان اهميم
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رور ها درواقع سنگيت جامع پارکيريشده است. بخش اول مربوط به مدليوب تشکاز سه سطح تحت يطورکلبه

 يت داخليري، مديها هست در بخش بعدآن يروزرسانها و بهنگياطلاعات پارک ينگهدار يگاه داده مرکزيو پا

شده، و اشغال يت خاليخودروها، تعداد ظرف يو خروج يش تعداد ورودياها اطلاعات مختلف ازجمله نمنگيپارک

ت يريو مد يگر نگهداريد ياطلاعات اضاف يزان درآمد روزانه، ماهانه و سالانه و برخيرزرو شده، م يهاتيظرف

دن رنترنت و فعال کين سطح برنامه کاربر با استفاده از تلفن همراه هوشمند تحت ايت در آخريشود. درنهايم

ن برنامه يا يژگيدهد. ويانجام م يان و لحظهيصورت آنلارا به يابيريمس( GPS) ياب گوشيتيستم موقعيس

از  يهاله وزنيوسارها و خودکار بهيک از معيت وزن هريبا مشخص کردن اهم يامکان استفاده به دو روش دست

حت ن بودن و تيکند. با توجه به آنلايمت يع هدايآسان و سر يابيريشده هست که کاربر را در مسقبل مشخص

ه اقدام ب يز در هر زمان و مکانيبه شهر تبر يز وجود دارد که مسافران ورودين امکان نينترنت بودن برنامه ايا

اهش ن برنامه باعث کين پژوهش استفاده از ايآمده از ادستج بهينگ مناسب بکنند. طبق نتايره پارکيرزرو و ذخ

از  يناش يطين کاهش اثرات مخرب محينه پارک خودروها و همچنيزم جمله در موجود از از مشکلات ياريبس

اوه در علشود بهينگ مناسب ميبه پارک يه در سطح شهر و کاهش زمان دسترسيل نقليه وسايرويت بيفعال

 زانياز آن ازجمله کاهش م يو کاهش مصرف سوخت و مشکلات ناش يطيمحستيز يهايندگيزان آلايکاهش م

ر مطالعات ياآمده از سدستج بهياست که با نتاز مؤثر بودهين يکيزيو ف يرانندگان و منازعات لفظ يعصب يهاتنش

و و همکاران ي( و ل6908ن و همکاران )ي(، ش0500و همکاران ) يارکي(، ن0508و مقدم ) يشده ازجمله؛ الوانانجام

 دارد. ي( همخوان6906)

 را ييهاتيدارد اما مشکلات و محدود ياملاحظهقابل يهاتين سامانه مزيکاربرد اذکر است که اگرچه ان يشا 

 يها، شناخت ناکافل سامانهين قبياستفاده از ا يهاتيعموم مردم از مز يز دارا هست. ازجمله عدم شناخت کافين

ا هست که با هن حوزهيشرفت در ايح از ضرورت پيو عدم درک صح ييايستم اطلاعات جغرافيس ياز فناور

 ق آمد.ين مشکلات فاياز ا يتوان بر قسمتيدر طول زمان م يسازن فرهنگيو همچن يلازم و مکف يهاآموزش
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