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مقدمه
 و زمان رانندگان. آید می شمار به شهروندان مهم مشکالت از یکی خودروها پارک منظور به مناسب عمومی پارکینگ یافتن

 مصرف هوا، آلودگی ترافیک، افزایش سبب امر این که کنند می مناسب عمومی پارکینگ یافتن صرف را زیادی مسافت

خصوص  هافزایش رو به رشد جمعیت شهرها و وسایل نقلیه ب ،از طرفی .دشو می رانندگان سردرگمی و خستگی سوخت و

مناسب مورد توجه و اهمیت فراوانی   نگیپارکبه دنبال جای پارک گشتن و یافتن  ةدر مناطق توریستی سبب شده تا مسئل

ی موجود در سطح ها نگیپارکنبود اطالعات کافی از  نیو همچنتعداد پارکینگ مناسب فقدان قرار گیرد که با توجه به 

 شهرونداناز  یاریکه بس یغدر ساعات اوج شلوخصوص  هبامر  نیا روست. هله با مشکالت فراوانی روبئشهرها این مس

 یکز شهرامرو افزایش حجم ترافیک و راهبندان در  یضرورریغهای  یرانندگ سبب هستند جای پارکزمان به دنبال  هم

 یآلودگتعداد فراوان خودروها و از  یناش یسر و صدا این موارد در کنار ة(. هم10019: 0910)لیو و همکاران،  شود یم

ها  د و مشکالت اجتماعی و اقتصادی فراوانی نیز برای آنوش میها موجب سلب آرامش شهروندان  آناز دود اگزوز  یناش

 به دنبال دارد.

منظور سهولت تحرک و  و به اطالعات و ارتباطات های یفناوربا استفاده از از شهرها  یاریبس ،در حال حاضر

ارتباطات  با ترکیب ها این سامانه. اند توسعه دادهرا  هاآگ مکان یاب نگیپارک های شهری، سامانه ةهای روزان جایی جابه

به اطالعات  یدسترس 0(GPSی )جهان ابی تیموقع ستمیس و 1(GIS) ییایاطالعات جغراف های امانهسی، مخابرات

 ها نگیپارک یخال یفضاهاهدایت به  یراه را برا نیثرترؤمو  کنند میپذیر  امکان رانندگانمورد نیاز در زمان را  ها نگیپارک

از بوده و وب تحت  یکاربرد یها برنامه صورت هها ب طراحی این سامانه. (10: 0911دهند )شین و همکاران،  نشان می

ی کاربرد یها برنامهاصلی این  ةوظیف باشند. میدسترس شخصی )لپتاپ( در  های رایانه ایتلفن همراه  های دستگاه قیطر

ها با  این منظور، این سامانه یبرا .های موجود است نگیپارک یابیارزبراساس  نگیپارک ترین مناسبانتخاب و  مسیریابی

ثر بر انتخاب یک ؤای از معیارهای م مجموعه 9(GIS-MCDAمکانی ) ةگیری چندمعیار های تصمیم کارگیری تحلیل هب

  کنند. معرفی میترین پارکینگ را  ها با یکدیگر ترکیب و مناسب پارکینگ را با اعمال وزن هر یک از آن

 هآگا حمل و نقل مکان ستمیاز س یعنوان بخش به یشهر های نگیپارک تیریمد ةنیدر زمتاکنون مطالعات متعددی 

 االتیدر ا هآگا مکان یابی نگیپارک ةپروژ نیاول یابیارز ( در پژوهش خود به0919، رادیر و شاهن )الًمث شده است. انجام

 سبب کاهش زمان هآگا مکان یابی نگیپارک ةپروژکارگیری  هاند. نتایج حاصل از ارزیابی نشان داد ب پرداخته متحده

کارگیری  هخود ب ة( در مقال0919شود. کینیانجوی و کوهانگ ) شده توسط رانندگان می مسافت طیآمد و کاهش  و رفت

این از دند. هدف اصلی کر شیو آزما بررسیپارک  یفضاها تیریمد های سامانه ةتوسعطراحی و در را تلفن همراه 

و بهبود درآمد اقتصادی حاصل از آن از طریق حذف  پارک یها نهیهزهای پرداختی فسادپژوهش کاهش یا از بین بردن 

 کخود ی ةدر مقال (0919مناسب است. بچینی و همکاران ) پارک یجا یافتن یشده برا کاهش زمان صرفپول نقد و 

های مناسب معرفی کردند.  برای تعیین موقعیت و انتخاب پارکینگ را مربوطه یاطالعات ةسامان کیتلفن همراه و  ةبرنام

QR کداسکن  قیاز طراین برنامه همچنین قادر است تا پس از ثبت ماشین توسط کاربر 
قرار  نگیکه در مقابل پارک ،4

ای  سامانه ( در پژوهش خود0919کند. گرازیالی و همکاران )ثبت  هروز و در سامان بهطور خودکار   بهرا  دیجد تیوضع دارد،

 یها نقشهپیشنهادی با  ةارائه کردند. این سامان نگیپارک انناظر ان وکاربر یبرا، تلفن همراه یکاربرد  ةبرنامصورت  به را
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دانش تا  دهد یاجازه م انبه کاربر ها، های موجود در شهر و جزئیات آن ضمن نمایش پارکینگ ،و دوش می  بیگوگل ترک

و  کند می هدایت خود نظر مورد نگیبه پارکرا  انکاربر سامانه نیبه اشتراک بگذارند. ا نگیخود را درمورد استفاده از پارک

با  ،در پژوهش خود ،(0910الخدر و همکاران ) .کندشده در محدوده را کنترل  پارک یها نیماش تواند یم زین نگیناظر پارک

 ةدو جنببر  پژوهش نیادند. کرپیشنهادی، مشکل کمبود پارکینگ را در شهر ابوظبی امارات بررسی  ةطراحی یک سامان

کننده  شرکت 599 بینو  هیته ینظرسنج کی ،یدر ابوظب نگیمشکل پارک اسیمق یابیارز یبرا ابتدا :تمرکز دارداصلی 

 یدر ابوظب نگیپارک تیریبهبود مد جهتزار هوشمند تلفن همراه اف نرم ةتوسع یبرا یچارچوب فن کی ،شد. سپس عیتوز

 یجوو جست برایشده  کاهش زمان صرف به شنهادشدهیتلفن همراه پ ةکه برنام دهد ینشان م جی. نتاافتیتوسعه 

 ةسامان»با نام  یپژوهش( 0912آنیتا و همکاران ) کند. میکمک  یدر ابوظب نگیپارک ةسامان ییکارا شیو افزا نگیپارک

 ةبرنام یها تیبا استفاده از قابل ،مطالعه نی. در ارساندندانجام به  «دیاندرو ةهوشمند با استفاده از برنام یاب نگیپارک

 نیدر ا ،همچنین. یابد کاهش می یتجارمتراکم مناطق  در نگیپارک یرزرو فضا برای الزمزمان مدت  ،شده یطراح

ی پارکینگ مورد نظر فضا یبا استفاده از کارت اعتبارتواند  می و است نگیپارک و تراکم فضا دنیبرنامه کاربر قادر به د

روش  کیهوشمند  یاب نگیپارک ةسامان طراحی یکبا پژوهش خود در  (0911. شین و همکاران )کندخود را رزرو 

 معیارهای موجود در سامانه یمناسب را برا یها وزنی پیشنهاد کردند که قادر است عصب ةبر شبک یمبتن ةکنند کنترل

در  ایکنترل پو قیرا از طر دهوشمن نگیپارک تیهدا ةسامانتواند عملکرد  یم یشنهادیروش پ تعیین کند. ایپو طور به

 .دهد شیافزا نگیپارک نیانتخاب بهتر

براساس  ها نگیپارکر موارد شناسایی فضاهای خالی موجود در بیشتدهد در  نشان می شده انجام یها پژوهش بررسی

اند نقش  هایی که مبتنی بر تلفن همراه طراحی و پیشنهاد شده و برنامه ردیگ یم انجامدر پارکینگ  شده هیتعبسنسورهای 

  گرفتهها عالیق تمام رانندگان یکسان درنظر  این پژوهش ة. ولی در همکنند ها ایفا می ثر پارکینگؤمهمی در مدیریت م

، در این پژوهش، منظور دین ب شود. توجهی نمی مناسبدر انتخاب پارکینگ  است و به نظر شخصی هر راننده شده

یابی به آن  ترین پارکینگ و مسیر دست مناسب ریمتغ یها وزن و ثابت ای طراحی شده که با درنظرگرفتن معیارهای برنامه

با اختصاص وزن به هر یک از معیارهای  ،توانند پیشنهادی، رانندگان می ةکند. در این برنام رای رانندگان فراهم میبرا 

 ها را در شناسایی پارکینگ مناسب تعیین کنند.  ثیر هر یک از آنأموجود در سامانه، میزان ت

پارکینگ با  نیتر مناسبآگاه مبتنی بر تلفن همراه جهت تعیین  مکان ةیک برنام ةاین پژوهش ارائاز هدف اصلی 

ماشین، بهبود  رمجازیغمنظور کاهش پارک  فضاهای خالی پارکینگ به و تعداد ،پارک ةتوجه به معیارهای فاصله، هزین

 ةامکان مسیریابی بهینه و ارائ ،همچنین و جریان ترافیک و ایجاد آرامش نسبی برای شهروندان است. ونقل سرعت حمل

 ةمنظور ارزیابی کیفیت برنام هنیز برای رانندگان فراهم شده است. در ادامه ب شده انتخابزمان تقریبی رسیدن به پارکینگ 

دلیل   به ،گرفته شده است. در این پژوهش، شهر یزد انجامنامه از کاربران برنامه  در قالب پرسش ای پیشنهادی نظرسنجی

اجرای  برایمورد مطالعه  ةهای توریستی فراوان، منطق اولین قطب میراث فرهنگی و گردشگری کشور و داشتن جاذبه

 نتخاب شده است. پیشنهادی ا ةبرنام

ینظريمبان
و  ،اجتماعی، صنعتی، اقتصادی های کالبدی، فعالیت -فضایی ةپیچید یزندگی در شهرها، با توجه به ساختارها ،امروزه

شهری و بنابراین خدمات  سفرهای دروندیگری وابسته به  ةفراغتی شهروندان، بیش از هر دور -فرهنگی ةنیازهای فزایند

در کنار  انسانی است و ةهای جامع از ضرورت حمل و نقل(. 00: 1912)جمشیدزاده،  است و نقلهای حمل  و زیرساخت
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 یشهر یکه زندگ یا به گونه ؛شهر قلمداد شده است یاز چهار عملکـرد اساس یکیو گذران اوقات فراغت،  ،مسکن، کار

در جوامع  داریپاشهری ونقل  حمل ستمیس (. یک1: 1915)جهانشاهلو و امینی،  دکرتوان تـصور  یامروز را بدون آن نم

و  ،کیترافمسافت،  ،یمصرف انرژ زانیم حداقلبا  کاالو  مسافر ییجا جابه روش نیمؤثرتر کردن شهری به دنبال فراهم

 ست.هوا و صدا یآلودگ رینظ یطیمح ستیز هایاثر

و  جمعیت . با رشددر شهرهاستجوامع انسانی مشکالت  نیتر و مهم نیتر جیاز را یکی یشهر طیپارک خودرو در مح

در کنار  نگیپارک یباال یتقاضا نیهمچن پارک و یکمبود فضا ،یشخص یتعداد خودروها شیافزا ،ینیشهرنش ةتوسع

پارک مناسب در  یکردن جادایرمخاطب، پو مشاغل پُ ،سسات، مدارس، واحدهای صنفیؤادارات، م ،یمراکز تجار

 :0910؛ هورنگ، 159: 0910)داو و همکاران،  شده است لیتبد یمهم شهر یها از چالش یکیهای اصلی شهر به  خیابان

 رند،یدر دسترس شهروندان قرار نگ یدرست اگر به یشهر یها رساختیز نتری از مهم یکیعنوان  به ها نگیپارک(. 900

 (.010 :1901 ،ی و همکاران)محمد دشمعابر خواهند  کیتراف شیو افزا جایب های سبب توقف

 متقابل انسان و سیستم فضایی/ هایبا بررسی اثرحمل و نقل  یایجغرافویژه  های مختلف کمی و کیفی جغرافیایی به روش

های  جوی فضاهای پارک و پارکینگو جست هایمکانی حمل و نقل بر روی یکدیگر نقش مهمی در بررسی و ارزیابی اثر

یا  یعموم یها نگیپارکجوی و جست دهد معموالً نشان می کنند. مطالعات جغرافیایی عمومی در محیط شهری ایفا می

های  رتراکم شهری به اتالف وقت، خستگی راننده و سرنشینان، طی مسافتویژه در مراکز پُ هب ها ابانیخ ی درا هیحاشهای  پارک

؛ 020: 0990)شاپ،  شود و مصرف باالی سوخت منجر می ،طوالنی، ایجاد ترافیک، آلودگی هوا و محیط زیست، تصادفات

؛ تاسرون و همکاران، 00: 0915؛ ماکوسکی و همکاران، 110: 0910؛ رودس و همکاران، 20: 0910و همکاران،  بال -میالرد

 (.151: 0911؛ کائو و منندز، 112: 0911؛ عالمی و همکاران، 1001: 0910؛ گریج و همکاران، 90: 0910

علمی و مستقل جغرافیا و حمل  ةهای دو شاخ و فناوری ،ها ، مدلها علم جغرافیای حمل و نقل با تلفیق مفاهیم، روش

که بسیاری از  . از آنجاکند  حمل و نقل فراهم می ةمنظور حل مشکالت جغرافیایی در حوز و نقل راهکارهای مناسبی به

تواند  می GISکارگیری ابزارهای جغرافیایی مانند  هست، بامشکالت حمل و نقل شهری دارای ماهیت مکانی یا فضایی 

 . کندسازی و تجزیه و تحلیل این مشکالت ایفا  نقش مهمی در مدل

 لیبر تحل یشهروندمحور مبتن GISاطالعات جغرافیایی یا  ةسامان کی ةشده تا با ارائ یمقاله سع نی، در ارو از این

اصلی این هدف  داده شود.شهروندان بهبود  یبراها نگیپارک یجوو آگاه، فرایند جست مکان ةاریچندمع یرگیمیتصم

های موجود در  جو و مسیریابی پارکینگو خودروها با بهبود جست آگاه حل مشکالت پارک مکان یاب نگیپارک ةسامان

 ةافتیساختار یو استانداردها ،ها گذاری ها، سیاست یوراها، فن مکانیزم م،یشهروندمحور به دنبال مفاه GISشهرهاست. 

)جلوخانی نیارکی و همکاران،  کندرا فراهم  ها آن خدمات به شهروندان و تعامل با ةارائاست که بتواند امکان  ییمبنا مکان

ای از ابزارهای نمایش و تحلیل  مجموعه GIS  های وب سامانه .(000: 1902؛ جلوخانی نیارکی و همکاران، 111: 1901

نمایند   ی فراهم میشهر های یریگ یمو تصم ،یزیر رنامهب، حل مشکالت یشهروندان در راستامکانی الزم را برای 

ها در هر مکان و زمان و توسط  به داده یدسترس)تولید و وب  های یتقابل یقتلف(. 0: 1905)جلوخانی نیارکی و همکاران، 

 یبرا یقدرتمند یابزارهای( اطالعات مکان یدو تول ،پردازش ی،ساز یرهذخ ی،آور جمع) GISی( و ا یلههر شبکه و وس

پور و  ؛ حسین09: 1901آورد )فرجی سبکبار و همکاران،  وجود می شهروندمحور به GISآگاه و  های مکان سامانه ةتوسع

 (. 10: 1902و ملک،  عزیزخانی؛ 50: 1909ملک، 

ر و در ه کند میراحتی شناسایی  های مورد نظر کاربران را به ، مکانGPSدلیل داشتن  ه، بهتلفن همرا های دستگاه

یک عنوان  آن به رشیبه پذ تلفن همراهو قیمت مناسب  در دسترس بودنمکان و زمان در دسترس شهروندان قرار دارد. 
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 یدر حال توسعه بلکه در کشورها یتنها در کشورها نه یفناور نیااز  تا دوش می موجب و منجر ی در جامعهابزار اصل

 بیشترهای اخیر،  در سال ،خوشبختانه .(09: 0919)کینیانجوی و کوهانگ، د شواستفاده  ها یفناور ةبرای توسع افتهی توسعه

و با این ابزارها رند دسترسی دا GPS یستمسینترنت و به ا اتصال هوشمند با امکانهمراه تلفن های  شهروندان به فناوری

عامل هوشمند  ستمیس کی ریکارگی هب ،(. در نتیجه0: 1905شوند )جلوخانی نیارکی و همکاران،  روز به روز آشناتر می

  .(10: 0910)لیو و همکاران،  و مقرون به صرفه است یعملجدید  یها نگیپارک ةو توسع جادیا یبرا

 ةدیچیمشکالت پ لیحلجزیه و تت درانسان  یپاسخ به ناتواندر  ارهیچندمع یرگی میتصم لیتحلهای  روش

میان  از نهیگز نیانتخاب بهتر و یریگ میتصمفرایند کمک به  ها این روش یهدف کلاند.  شده ی ارائهریگ میتصم

 کی قیاز طرطی آن که  ی استفرایند ارهیچندمع یریگ میتصم لیسطح، تحل نیتر ییدر ابتداموجود است.  یها نهیگز

 بیترک گریکدیبا  رانیگ میتوسط تصم شده مشخص ارجحیت های مختلف و ی گزینهارهایمع ریمقادی ریگ میتصم قانون

های  روشو  GIS یها تیقابل بیترک قیفرایند از طر نی. اشود یم نییها تع نهیگزهر یک از  نهایی تیو اولو دوش می

 یرگی میتصم لیتحلهای  روشو  GIS یساز پارچه کدر ی یمنطق اصل .ردگی یم انجام ارهیچندمع یرگی میتصم لیتحل

در (. 09: 0919)بروشکی و مالچسکی،  کنند لیرا تکم گریکدیتوانند  یم مجزاعلمی  ةنیدو زم نیاست که ا نیا ارهیچندمع

 و هیتجز ،یدستکار ،یساز رهیذخ یفرد برا منحصربه یها تیبا قابل پارچه کیابزار قدرتمند و  کیعنوان  به GISکه  یحال

از  یغن ةمجموع کی ارهیچندمع یرگی میتصم لی، تحلاست شناخته شده تیبه رسم ییایاطالعات جغراف نمایشو  لیتحل

)جلوخانی  کند یها فراهم م گزینه یبند تیو اولو ،یابیارز ،یطراح ،یریگ میتصم یبرارا  یاختارس یها تمیها و الگور روش

 (.09: 0919 ،یارکین یجلوخان؛ 009: 0915نیارکی و مالچسکی، 

امکانات متعدد مکانی را  مکانی همراه ةاریچندمع یرگی  میتصم لیتحلهای  ی شهروندمحور مبتنی بر روشها برنامه

آنالیزهای پشتیبان  یعنوان ورود بهان کاربر یاطالعات مربوط به مکان فعلو از  کند میفراهم کاربران تلفن همراه برای 

طراحی  یفرد یها یریگ میتصمدر راستای تلفن همراه ی کاربرد یها برنامهکند. تاکنون بیشتر  میاستفاده گیری  تصمیم

: 0915د )مالچسکی و رینر، شو استفاده میاز آن اوقات فراغت  -یاجتماعی ها تیو فعالها  یابیریمسدر اغلب شده و 

توسعه  1با رویکرد خدمات مبتنی بر مکان آگاه مکان یاب نگیپارک های ها مانند سامانه (. امروزه نیز بعضی از این برنامه901

 (. 19: 0910 ،یو مالچسک یارکین یجلوخاناند ) یافته

 ییایجغراف یها ستمیحمل و نقل )س یایموجود در جغراف یها یوراو فن ،ها هینظر م،یاز مفاه یریگ با بهره قیتحق نیا

 ةاریچندمع یریگ میتصم لیبر تحل یشهروندمحور مبتن ابی نگیپارک ةسامان کی ةو توسع یبه طراح( حمل و نقل

شده در این پژوهش را نشان  آگاه طراحی شهروندمحور مکان ةسامان یچارچوب مفهوم 1پردازد. شکل  یآگاه م مکان

ها و اطالعات مکانی مورد نیاز این  داده همة، این سامانه از چهار بخش اصلی تشکیل شده است. 1دهد. مطابق شکل  می

ن نمایش داده تجزیه و تحلیل و به کاربرا GIS ها از طریق  اند. این داده  مکانی آن ذخیره شده سامانه در پایگاه داده

شده به معیارهای موجود در سامانه توسط  داده های اختصاص ، اولویتارهیچندمع یرگی میتصم لیتحلشوند. در بخش  می

نماید. در بخش  ترین پارکینگ را شناسایی می د و مناسبوش میهای مکانی موجود در سامانه ترکیب  شهروندان با داده

 GPSهای  شود. در پایان، با استفاده از قابلیت های سطح شهر مدیریت می ینگهای مکانی مربوط به پارک سرور، داده

یابی به آن در اختیار کاربران  ترین پارکینگ و مسیر دست موجود در تلفن همراه و تشخیص مکان فعلی کاربران، مناسب

 گیرد. قرار می

                                                                                                                                                                   
1. Location-based service 



 9911زمستان،4ة،شمار25ةدور،یانسانيایجغرافيهاپژوهش9411

 


 آگاهشهروندمحورمکانابینگیپارکة.چارچوبمفهومیسامان9شکل

منبع:نگارندگان

پژوهشروش
 موردمطالعهةمحدود

ست. این شهر در کیلومتر مربع هفتمین شهر بزرگ ایران ا 119 حدود و با مساحتواقع شده مرکز استان یزد در شهر یزد 

دهد.  هزار نفر را تحت پوشش قرار می 599تاریخی تقسیم شد و جمعیتی حدود  ةبه سه منطقه و یک ناحی 1905سال 

 00952تاریخی شامل  ةنفر و ناحی 105920سه  ةنفر، منطق 100151دو  ةنفر، منطق 155929یک شامل  ةمنطق جمعیت

فرد و یکی از زیباترین شهرهای خشتی دنیاست که با داشتن  های تاریخی و منحصربهشهریزد از جمله نفر است. شهر 

در شهر یزد  ،از این رو .کند سوی خود جلب می ا بهساله گردشگران و مسافران زیادی ر نظیر همه های زیبا و کم جاذبه

های مطلوبی درنظر گرفته  کنند، پارکینگ دن شرایط رفاهی مسافرانی که با خودروهای شخصی سفر میکر برای فراهم

 زیرا ؛در یونسکو بسیار حائز اهمیت است شهر یزدها با توجه به ثبت جهانی  پارکینگاین شده است. اهمیت مدیریت 

در   پارکینگ عمومی 199بیش از  ،ست. در حال حاضررو هگیری روب ن ورود مسافران و گردشگران با افزایش چشممیزا

 انجامشدن و هوشمندسازی  مکانیزه برایپارکینگ اقدامات الزم  0در  که فقط در حالی است؛ شهر یزد شناسایی شده

 دهد. پیشنهادی تلفن همراه را نمایش می ةاستفاده در برنامی مورد ها نگیپارکمناطق شهر یزد و  0گرفته است. شکل 


يهوشمندشهریزدهانگیپارک.موقعیتمناطقو5شکل

 منبع:نگارندگان

https://alwaysbeaauty.wordpress.com/2018/11/06/glow-face-mask/
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 یابشهروندمحورپارکینگةسامان

یاب شهروندمحور از سه بخش کاربردی اصلی شامل مدیریت پارکینگ محلی، مدیریت جامع  پیشنهادی پارکینگ ةسامان

 صورت  بهپارکینگ محلی  ةشده در پایگاه داد یاب تشکیل شده است. اطالعات ثبت و بخش کاربردی پارکینگ ،ها نگیپارک

خدمات مکانی و  ةارائ برایو این اطالعات  دوش می  منتقل ها نگیپارکمدیریت جامع  ةسامان ةآنالین به پایگاه داد

 ةساختار سامان 9شکل  .شود یمیاب ارائه  به بخش کاربردی پارکینگ شده هیتعبی ها سیسرو وبتوصیفی از طریق 

 دهد. پیشنهادی را نشان می


يشنهادیپة.ساختارسامان9شکل

منبع:نگارندگان

بخشکاربرديمدیریتپارکینگمحلی

است.  شده ی طراح 1(MSSQLال ) کیو میکروسافت اس ةشارپ و پایگاه داد نویسی سی این بخش با استفاده از زبان برنامه

و  ،وظایف اصلی این قسمت از برنامه شامل تعریف دوره، تعریف کاربر، تعریف پالک، تعریف تعرفه، ثبت ورود و خروج

ی پارکینگ موارد ها تعرفه است. شده  دادهنشان  0که برخی از وظایف اصلی آن در شکل  استاعتباری   کارتبخش 

 تعرفهو  ؛دقیقه mتعرفه به ازای هر  ؛دیگر ةای خاص تا دقیق دقیقه ةتعرف ؛ورودی به پارکینگ ةمانند تعرفاست، مختلفی 

 نیتر مناسباستفاده جهت تعیین  موردپارکینگ یکی از معیارهای  ةبه ازای یک روز. با توجه به اینکه اتخاذ قیمت تعرف

بران هر پارکینگ شامل دو دسته مسئوالن الزم و ضروری است. کار بخشروزبودن اطالعات این  پارکینگ است، به

 ةتنظیمات هر پارکینگ را در اختیار دارد. با ارائ دادن ی و انجامریگ گزارشباشند که مدیر قابلیت  می 2پارکینگ و مدیر

RFID  خوان کارتکارت )از طریق  ةشمار
خوان(، تاریخ و ساعت  ( مواردی مانند پالک خودرو )از طریق دوربین پالک3

                                                                                                                                                                   
1. Microsoft Structured Query Language 
2. Admin 

3. Radio Frequency Identification 
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د. این بخش کاربردی شو حضور در پارکینگ در سامانه ثبت می زمان  مدتبرای  شده محاسبهو خروج و مبلغ ورود 

ی حضور هر خودرو، تعداد خودروهای موجود در پارکینگ، تعداد خودروهای ها زمان  مدتدرنهایت اطالعاتی مانند 

 دهد. و ظرفیت موجود در هر پارکینگ را نشان می ،از پارکینگ، اطالعات مربوط به ظرفیت هر پارکینگ شده خارج

 

  

 
 



.وظایفاصلیبخشکاربرديمدیریتپارکینگمحلی4شکل

هايپژوهشمنبع:یافته

هابخشکاربرديمدیریتجامعپارکینگ

و همچنین  2(MYSQLال ) کیو اس مای ةو پایگاه داد 1(PHPپی ) اچ ی پیسینو برنامهاین بخش از برنامه با استفاده از زبان 

استفاده از ی خوب آن مانند ها تیقابلطراحی شده است. دلیل استفاده از چارچوب الراول برخی از  3چارچوب الراول

 و مسیریابی است. بخش کاربردی ،، امنیتها ایجاد پکیج، استفاده از پایگاه داده ، سهولت4(MVCسی ) وی ی اممعمار

                                                                                                                                                                   
1. PHypertext Preprocessor 
2. My Structured Query Language 
3. Laravel 

4. Model View Controller 
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 .کند یاستفاده ماز آن  ها نگیاطالعات پارک تیریمد یبرا مدیر سامانه است که یابزاردرواقع  ها نگیپارکجامع  تیریمد

 هرموجود در  یفضاها تیریو مد ها نگیاطالعات پارک یروزرسان قادر به مشاهده و به مدیرابزار،  نیاستفاده از ابا 

بخش  ةآنالین به پایگاه داد صورت بهی محلی ها نگیپارکاطالعات مربوط به بخش کاربردی  همةاست.  نگیپارک

بر روی  ها نگیتجمیع اطالعات پارکاصلی این بخش  ة. وظیفشود یمارسال و ذخیره  ها نگیپارککاربردی مدیریت جامع 

 لحظه هرسرور در  درواقعنشان داده شده است.  5که در شکل  است مدیریتی های سرور مرکزی و دریافت گزارش

را در دیتابیس خود ذخیره و تنظیمات مربوط به هر کاربر را نیز از طریق سرور  ها نگیپارک ةه هماطالعات مربوط ب

موجود در هر  تیاعالم ظرف سیسروتوسط این سرور شامل  ارائه  قابلی ها سیسروکند.  روزرسانی می هب پارکینگ 

 نگی)درآمد( هر پارک ةشد تمام متیق، نگی( هر پارکیکل )اسم تیظرف، نگیهر پارک یبا اعالم مختصات مکان نگیپارک

 ای ها گزارش ةارائ و کارت ةشمار ایپالک خودرو  ةشمار ةاطالعات مربوط به ورود و خروج با ارائ ،لحظه در هر

 است. براساس زمان ها نگیپارک تیظرف یآمار یها سیسرو

 








هانگیپارک.وظایفاصلیبخشکاربرديمدیریتجامع2شکل

هايپژوهشمنبع:یافته

یاببرايرانندگانبخشکاربرديپارکینگ

)راننده باید  شود رانندگان استفاده می ةلحظ هرتلفن همراه برای تعیین مسیر حرکت و موقعیت  ابی تیموقعاین بخش از 

ی جاوا با سینو برنامه  زبان در این بخش کاربردی، از تلفن همراه خود را فعال کند(. ابی تیموقعقبل از استفاده از برنامه، 
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بهره گرفته شده است و چارچوب اصلی  1کیوالیت ها از دیتابیس اس کار با داده برایتکنولوژی اندروید استفاده شده است. 

OSM ةنقش ،است. همچنین MapsForgeهای  کامپوننتسامانه 
سامانه معرفی شده است. برای  ةپای ةنقش عنوان  هب 2

برنامه  نیااست.  شده استفاده  3و الگوریتم دایجسترا GraphHopper مسیریابی کامپوننتمسیریابی نیز از  ةمباحث پیچید

  متصل شود. نترنتیاستفاده است که به ا  قابل یزمان فقط

هر یک از معیارهای موجود در برنامه از رانندگان است. معیارهای مورد وزن اصلی این بخش کاربردی دریافت  ةوظیف

است که معیارهای  نگیپارکاستفاده از  ةو هزین ،یخال فضاهایتعداد ، ریمس نیتر کوتاهاستفاده در این برنامه شامل 

معکوس برای تعیین  ةبا رابط نگیپارکاستفاده از  ةمستقیم و معیار هزین ةی با رابطخال فضاهایتعداد و  ریمس نیتر کوتاه

شده توسط کاربران با استفاده از  داده های اختصاص  وزنگیرد. این معیارها و  ترین پارکینگ مورد استفاده قرار می مناسب

یک  هر شود. ترین پارکینگ معرفی می د و درنهایت مناسبوش میبا یکدیگر ترکیب  4(WLC) دار ترکیب خطی وزن روش

های   اولویت براساسترین پارکینگ را  خواهند بود با تغییر وزن هر یک از معیارهای موجود مناسب از رانندگان قادر

مدیریت  ةی از سامانا لحظه صورت  بهاطالعات مورد نیاز خود را  همةموردنظر خود انتخاب کنند. این بخش از برنامه 

. اطالعات دریافتی شامل اطالعات دهد یمنظر ارائه مسیر را تا پارکینگ مورد  نیتر مناسبدریافت و  ها نگیپارکجامع 

ی ها وزنمحاسبات  جرایمربوط به ظرفیت خالی هر پارکینگ، اطالعات مربوط به قیمت ساعتی هر پارکینگ، ا

نقشه  یبر رو ریمس نیتر نهیبه مو ترسی ها نگیپارکمدیریت جامع  ةاز سامان شده ارسالو مقادیر  ،توسط کاربر شده اعمال

 باشند.  می نظر تا مقصد مورد یصوت ییراهنما تیقابلهمراه 

هاوبحثیافته
ی به رانندگان جهت تعیین ده خدماتکاربردی مبتنی بر تلفن همراه برای  ةعنوان یک برنام ای به در این مقاله سامانه

خش کاربردی اصلی تشکیل ترین پارکینگ و مسیر دسترسی به آن طراحی و اجرا شده است. این برنامه از سه ب مناسب

 کند میهای تلفن همراه مکان فعلی هر یک از کاربران را شناسایی  کارگیری تکنولوژی تعیین موقعیت دستگاه هشده و با ب

ترین پارکینگ را ارائه  کاربران به هر یک از معیارهای موجود در برنامه مناسب ةشد داده های اختصاص و با ترکیب اولویت

انتخاب پارکینگ مناسب در سطح برای یاب مربوط به رانندگان را  )الف تا ج( بخش کاربردی پارکینگ 0دهد. شکل  می

دهد. کاربر قادر  نمایش میرا پیشنهادی نمای کلی شهر یزد برای کاربران  ةالف برنام -0دهد. شکل  شهر یزد نمایش می

موجود در تلفن همراه خود موقعیت فعلی خود را در شهر شناسایی کند  GPSخواهد بود با استفاده از قابلیت دستگاه 

های هوشمند مورد استفاده در این برنامه نیز قابل نمایش  موقعیت مکانی هر یک از پارکینگ ،ب(. همچنین -0)شکل 

 ج(. -0است )شکل 

                                                                                                                                                                   
1. SQLite 

 Open Street Map.2
3. Dijkstra 

4. Weighted Linear Combination 



 9259هآگامکانةاریچندمعيریگمیتصملیبرتحلیمبتنوندمحورشهرابینگیپارکةسامان

 


يهوشمندهانگیپارکج(نمایشموقعیت؛موقعیتکاربربرروينقشهب(نمایش؛یابپارکینگة.الف(نمايکلیبرنام3شکل

هايپژوهشمنبع:یافته،برروينقشه

های هر یک از معیارهای موجود در برنامه را توسط رانندگان نشان  الف بخش مربوط به تعیین اولویت -2شکل 

د و در ادامه به مقادیر صفر تا یک وش میتعیین  199های صفر تا  صورت وزن ها برای هر معیار به دهد. این اولویت می

شود. معیاری که از نظر کاربر دارای اهمیت  199معیارها باید  ةیافته به هم های اختصاص شود. مجموع کل وزن تبدیل می

ثیر آن معیار در أعیار تبیشتری باشد وزن بیشتری را به خود اختصاص خواهد داد. با اختصاص عدد صفر به وزن یک م

توان با  می ،ب(. همچنین -2)شکل  شود د و مقادیر آن در تعیین پارکینگ مناسب استفاده نمیوش میگیری حذف  تصمیم

 ج(. -2ثیر یک معیار در تعیین پارکینگ مناسب استفاده کرد )شکل أبه یک معیار فقط از ت 199اختصاص عدد 


کارگیرياثرتنهایکهامکانبج(؛گیريثیریکمعیارازتصمیمأب(امکانحذفت؛الف(نمایشوتعیینوزنمعیارها.1شکل

هايپژوهشمنبع:یافته،گیريمعیاردرتصمیم

 ج ب الف

 ب الف
 ج
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پیشنهادی با استفاده از تحلیل  ةپس از اعمال وزن و تعیین اهمیت هر یک از معیارهای موجود توسط رانندگان، برنام

الف(. در  -1شکل کند ) های موجود معرفی می ترین پارکینگ را از میان پارکینگ مناسب WLC ةگیری چندمعیار صمیمت

صورت گراف بر روی  ه( و همچنین بب -1شکل متن و صوتی ) ورتص هب یابی به پارکینگ مورد نظر  ادامه مسیر دست

ر تواند در ساعات ترافیک و پُ یابی به پارکینگ می مسیر دستترین  ج(. نمایش کوتاه -1شکل شود ) نقشه نمایش داده می

 عمل آورد. شدن مسیرهای اضافی و افزایش ترافیک جلوگیری به و از طی اشدرفت و آمد برای رانندگان بسیار مفید ب

 
ج(؛متنوصوتیصورتبهب(نمایشمسیرانتخابی؛پارکینگنیترمناسب.الف(اعمالوزنیکسانبهمعیارهاوانتخاب1شکل

هايپژوهشمنبع:یافته،گرافبرروينقشهصورتبهنمایشمسیرانتخابی

 ال تهیه شد.ؤس پنجای در قالب  نامه نفر از کاربران برنامه پرسش 55پیشنهادی، از  ةمنظور ارزیابی برنام در ادامه به

نفر از  09الف، تعداد  -0تفاده از برنامه در طول یک ماه است. با توجه به شکل پرسش اول مربوط به تعداد دفعات اس

درصد( و روزهای  0/09نفر،  95ظهر ) بار در ماه و بیشتر در ساعات بعداز 19درصد(، بیش از  0/90کنندگان ) شرکت

دهد که مردم  اند. این نشان می ب( استفاده کرده -0( از این برنامه برای یافتن پارکینگ )شکل درصد09 نفر، 11تعطیل )

 نگیپارکشدید مشکل شهری با  دلیل افزایش ترافیک و رفت و آمدهای درون روز به شهر یزد در ساعات خاصی از شبانه

 ثر باشد.ؤتواند در یافتن پارکینگ مناسب بسیار مفید و م رو هستند و استفاده از این برنامه می هروب

  
روزب(بیشترینزماناستفادهازبرنامهدریکشبانه؛تعداددفعاتاستفادهازبرنامهدرطولیکماه.الف(1شکل

هايپژوهشمنبع:یافته

 ج ب الف

 الف
 ب
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 است. مناسب نگیپارک یجوو جست شده در ییجو مطرح شد مدت زمان صرفه ینظرسنج نیدر ا ی کهگریال دؤس

 0دقیقه و برای  19درصد( به میزان کمتر از  5/50نفر ) 99الف نشان داده شده است، برای تعداد  -19طورکه در شکل  همان

یی به عمل آمده است. این میزان وقت جو صرفه نگیپارک یجوو زمان جستدقیقه در مدت  15درصد( بیشتر از  0/10نفر )

 ازین یشتریزمان ب به هفته ینسبت به روزها نگیپارک یافض افتنها که ی تواند در ساعات اداری یا آخر هفته شده می جویی صرفه

شده توسط برنامه و بدون  یمعرف ریبا استفاده از مس را نگیبه پارک دنیتفاوت زمان رسب  -19دارد بسیار مفید باشد. شکل 

 15( بیشتر از درصد00) نفر 10دقیقه و برای  19کنندگان کمتر از  ( از شرکتدرصد09نفر ) 00دهد. برای  نشان می استفاده از آن

و بدون استفاده از آن تفاوت وجود  شده توسط برنامه یمعرف ریبا استفاده از مسدقیقه در زمان رسیدن به پارکینگ مورد نظر خود 

تواند سبب کاهش  پیشنهادی می ةترین مسیر دسترسی به پارکینگ با استفاده از برنام دهد که معرفی کوتاه این نشان می دارد.

 و حجم ترافیک شود.  ،شده مورد استفاده برای رسیدن به پارکینگ مورد نظر، کاهش مسیر طی زمان

    
بهدنیتفاوتزمانرسب(؛بااستفادهازسیستممناسبنگیپارکيجووجستدرشدهییجومدتزمانصرفه.الف(95شکل

وبدوناستفادهازآنشدهتوسطبرنامهیمعرفریبااستفادهازمسنگیپارک

هايپژوهشمنبع:یافته

درصد( بدون استفاده از این برنامه برای یافتن  0/05نفر،  90کنندگان ) ر شرکتبیشتدهد که  نشان می 11شکل 

تواند رانندگان را از فضای خالی  های این برنامه می اند. استفاده از قابلیت پارکینگ مناسب خود با مشکل مواجه شده

ترین  و با درنظرگرفتن میزان اهمیت معیارهای موردنظر رانندگان مناسب کندهای موجود در سطح شهر مطلع  نگپارکی

 ها جلوگیری کند. خیابان ةبندان و توقف اضافی برای یافتن جای پارک در حاشی ها معرفی و از ایجاد راه پارکینگ را به آن


رنامهباستفادهازبدوننگیپارکافتن.مشکلی99شکل

هايپژوهشمنبع:یافته

 ب الف
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گیرينتیجه
ها در شهر یزد  جو و مسیریابی پارکینگو بهبود جست برایآگاه را  مکانشهروندمحور  ابی نگیپارک ةساماناین مقاله یک 

ها را  ای پارکینگ اطالعات لحظه تلفن همراه امکاناتبا استفاده از صورت نوآورانه و  هپیشنهادی ب ةکند. برنام پیشنهاد می

نماید. این  یابی به آن اقدام می ترین پارکینگ و مسیر دست مناسب ةو به ارائ کند میبا سالیق شخصی رانندگان ادغام 

صورت تحت وب و یک بخش کاربردی آن  هبرنامه از سه بخش کاربردی اصلی تشکیل شده که دو بخش کاربردی آن ب

ها استفاده  های تحت وب توسط مسئوالن پارکینگ و مدیر کلی پارکینگ است. بخش کاربردی تلفن همراه ةتحت برنام

. بخش کاربردی تحت تلفن همراه توسط شود  و اطالعات مربوط به هر پارکینگ در هر لحظه ذخیره و ثبت می شود می

کند. در ادامه،  ها را دریافت می نگپارکی ةای مربوط به هم صورت آنالین اطالعات لحظه و به شود رانندگان استفاده می

یابی به آن  ترین پارکینگ و مسیر دست معیارهای موجود در برنامه از طریق هر راننده مناسب  این بخش با دریافت اولویت

مکان  یجوو جست یشده برا زمان صرفپیشنهادی در سطح شهر نشان داد که  ةاین برناماجرای دهد.  را نمایش می

شود که با نتایج  رانندگان می ةهزینزمان و یی در جو صرفه موجب وبد یا میکاهش  یریگ چشم طور به نگیپارک

( 0910و لیو و همکاران ) ،(0919) و شاهن ریراد(، 0912(، آنیتا و همکاران )0910) الخدر و همکارانهای  پژوهش

و همکاران  ویلشده توسط  های انجام شاستفاده از این برنامه سبب شد تا مشابه نتایج پژوه ،همخوانی دارد. همچنین

( رانندگان با ثبت حداقل اطالعات در تلفن همراه خود قادر به یافتن بهترین پارکینگ 0911و شین و همکاران ) (0910)

تواند در ساعات  یابی به پارکینگ نیز می موقعیت و مسیر دست ةو تعداد جای خالی شوند. ارائ ،از نظر مسافت، هزینه

 .کندرترافیک شهر کمک شایانی به رانندگان پُ

کاربران اشاره کرد. با  ةکارگیری این برنامه توسط هم هتوان به عدم درک و ب های این پژوهش، می از جمله محدودیت

ها قادر به استفاده از آن نباشند. هر  آن ة، ممکن است هماند توجه به اینکه بیشتر کاربران برنامه شهروندان عادی

ها را درک  شده به آن داده ای اعم از فرد متخصص یا غیرمتخصص باید بتواند معیارها و اهمیت اختصاص کننده شرکت

 انجامها  تعیین وزن معیارها توسط افراد بدون درک کامل از معنی آن  GISکند. اما در بسیاری از مطالعات مبتنی بر

های  و منطق پشت سامانه ،ها، فناوری که نتوانند روش ورتیکنندگان در ص است که شرکت بر آن( 1000گیرد. کارور ) می

GIS  ها استفاده  ثر از این سامانهؤطور م توانند به و نمی دهند میمبتنی بر وب را درک کنند، اعتماد به نفس خود را از دست

بران در حین استفاده از سامانه را رفتار کار 1پذیری توان با استفاده از آنالیزهای ارزیابی قابلیت استفاده می ،کنند. در نتیجه

 ها برای کاربران تعیین شود. د تا میزان کارایی این سامانهکربررسی 

هاپیشنهاد
 نیز 2آگاه  های بافت سامانه صورت هب ها امانهس نیا یطراح شود یم شنهادیآگاه، پ مکانهای  عملکرد سامانه بهبودمنظور  به

یا  تجهیزات، ها، مکان ها، زمان ها، فعالیت قواعد، مردم، کنونی وضعیت ةدربار اطالعات داشتن یعنی آگاهی  بافت .ردیانجام گ

: 1909کنیم )رجبی و همکاران،  درک و تعریف را موجودیت هر وضعیت اطالعات این از استفاده با توانیم می که افزارها نرم

شده در برنامه، شرایط حاضر و موجود  عالوه بر معیارهای تعبیه ،آگاه  بافت ابی نگیپارک ةسامان(. در این صورت یک 095

های مناسب درنظر  نشده یا وضعیت نامناسب هوا( را نیز برای تعیین پارکینگ بینی )مانند وجود یک ترافیک سنگین پیش

 گیرد. می

                                                                                                                                                                   
1. Usability evaluation 
2. Context-aware system 
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ر زیادی از شهروندان وقت و تعداد بسیا رندهای اجتماعی محبوبیت باالیی دا با توجه به اینکه امروزه شبکه ،همچنین

در بستر شهروندمحور  ابی نگیپارک ةسامان ،یدر مطالعات بعد ،شود یم شنهادیپ، کنند ها صرف می بسیاری را در این شبکه

های  معرفی سامانه برای یمناسب یکاربران ابزارها ادیتعداد ز لیدل به یاجتماع های د. شبکهشو اجرا 1یاجتماع های شبکه

 یها کاربران سامانه نکهیبا توجه به ا .بخشند عتسری ها را توسعه و ترویج این سامانهروند توانند  میو  اند آگاه مکان

 یپارامترها ای ارهایها از مع سامانه نیا یدگیچیمنظور کاهش پ به قیتحق نی، در ااند یشهروندمحور شهروندان عاد

توسعه  یشتریب یمترهاامذکور با پار ةسامان ندهیآ قاتیدر تحق شود  یم شنهادی. پدشاستفاده  یابی نگیدر پارک یمحدود

 .دشو یابیسامانه ارز یریپذ و استفاده ییداده شود و سپس کارا



                                                                                                                                                                   
1. Social network 



 9911زمستان،4ة،شمار25ةدور،یانسانيایجغرافيهاپژوهش9251

 

منابع

 شیمنظور پا شهروندمحور به یاطالعات مکان ستمیس ةتوسع ،1902 نیرام ی مفرد،بسطامو  نیفخرالدحاجیلو،  محمدرضا؛ ،یارکین یجلوخان .1

 .002-099، صص 1، ش 59 ة، دوریانسان یایجغراف یها پژوهش ی،جرائم شهر لیو تحل

ـ   تیریمد ةسامان ة، توسع1905 ،یمهد ی،ریو مد نیحس ،یمحمدرضا؛ رستم ،یارکین یجلوخان .0 ، GISبـر وب   یبحران شـهروندمحور مبتن

 .اسفند 12-11تهران،  ،یشهر تیریمد و اطالعات یفناور یمل کنفرانس نیاول
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