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 Johnson  .A.C و   F.F.  Abbott توسط  انجام شده  مطالعات 
در سال 1926، اشاره به این دارد که رم باستان مشكالت حال 
قوانین شهری  آن  واسطه  به  را داشته که  ترافیک  تراکم  حاضر 
محدود  را  ها  واگن  و  ها  کالسكه  حرکت  امر  این  و  شد  وضع 
به  خیابان  فضای  از  استفاده  برای  نیز  هزینه  هایی  و  ساخت، 

عنوان پارکینگ حاشیه ای در نظر گرفته شد]7[.
روش کنونی مورد استفاده در مراکز عمده شهری خیلی متفاوت 
نیست، اما این شرایط به خصوص در مناطقی از سیستم جاده 
که تراکم ترافیک زیاد یا اشباع می باشد، کمبود فضای پارکینگ 
به  وضعیت  این  باشد.  می  تر  پیچیده  آن  مدیریت  مشكالت  و 
وسایل  ناگهانی  افزایش  با  بیستم  قرن  دوم  نیمه  در  خصوص 
نقلیه شخصی وخیم تر گردید ]9،8[. در طول دو دهه گذشته، 
افزایش قابل توجهی در وسایل نقلیه جهانی رخ داد که باعث دو 
برابر شدن تعداد وسایل نقلیه از سال 1970 تا 1990 شد. انتظار 
می رود با ادامه رشد سریع وسایل نقلیه، با تخمین ناوگان فعلی 
افزایش  برابر  دو  به  نقلیه  وسایل  تعداد   2015 سال  در  دوباره 
متفاوت  مختلف  کشورهای  در  رشد  سرعت  این  یابد]11،10[. 
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چکیده
امروزه با روند افزایشی وسایل نقلیه، مشكالتی از جمله عدم تناسب بین فضاهای پارک موجود و نیازهای جامعه، به طور فزاینده ای در بسیاری از شهرهای 
ایران در حال رشد می باشد. این تفاوت باعث ایجاد هرج و مرج در خیابان ها و بوجود آمدن تراکم ترافیک می شود. این مشكالت اغلب در نقاط پرجمعیت 
شهرها که از لحاظ دسترسی به امكانات حمل و نقل عمومی و مناطقی که برنامه ریزی و استفاده از نواحی موجود نامناسب می باشد، به وجود می آید. اهمیت 
کنترل فضای پارکینگ ها به عنوان یک اصل جدایی ناپذیر از ترافیک در روند مدیریت تقاضای سفر، با رویكردی نزدیک از لحاظ مفهومی می باشد و باید سعی 
شود با اتخاذ روش های مناسب ارتباط بین فضای پارکینگ ها و ترافیک را به طور موثری بهبود بخشید. با اجرای موثر این روش می توان آلودگی ایجاد شده 
توسط ترافیک های سنگین و اتالف وقت را به مقدار زیادی کاهش داد که مطابق با رویكردهای طرح توسعه پایدار می باشد. در این مقاله سعی به ارائه روشی 
است که منجر به یكپارچگی سیستم پارکینگ ها براساس منابع کنترل از راه دور  شود، این روش شامل توسعه ساختار منطقی برای پردازش و انتقال اطالعات            
می باشد. برای پیاده سازی این رویكرد یک منطقه از شهر تهران که دارای چندین پارکینگ در محدوده انتخابی می باشد، مورد بررسی قرار می گیرد. به 

همین جهت از نرم افزار متلب براساس الگوریتم ژنتیک )GA( برای توسعه این سیستم استفاده شده است.

کلید واژه: مدیریت پارکینگ، سیستم های حمل و نقل هوشمند، ترافیک، ظرفیت 

1- مقدمه

مشكالتی که به علت نبود پارکینگ های کافی ایجاد می شود 
با افزایش جمعیت در بسیاری از شهرها و شهرستان به یک مسئله 
حاد و جدی تبدیل شده است، این مشكالت در حال حاضر در 
مناطقی بروز می یابد که از امكانات حمل و نقل عمومی مناسب 
و  غیر منطقی  به صورت  موجود  نواحی  از  و  باشد  نمی  برخوردار 
به  بنابراین،   .]1[ شود  می  استفاده  اساسی  برنامه ریزی  عدم  با 
کاربران در طول سفرهای شهری به طور مطلوب خدمت رسانی 
نمی گردد و تراکم ترافیک افزایش می یابد و زمان سفر طوالنی 
آشكار می شود  پایین  رسانی  با سطح خدمت  موازی  به صورت 
مدیریت  ترویج  و  توسعه  اهمیت  مشكالت،  این   .]5،4،3،2[
ریزی  برنامه  فرآیند  با  سازگار  های  سیاست  کنترل  و  پارکینگ 
کند.  می  تأیید  را  اقتصادی  و  اجتماعی  توسعه  و  نقل  و  حمل 
به عنوان یک جز جدایی ناپذیر از روند برنامه ریزی حمل و نقل، 
مدیریت پارکینگ ها، رویكردی جدید به حساب نمی آید و برای مدتی 
طوالنی از زمان های قبل مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته است]6[.
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2- پیوستگی سیستم مدیریت و کنترل پارکینگ ها

رویكرد جدیدی که برای این موضوع در آغاز به نظر می رسد، 
از  استفاده  به  تشویق  یا  اتومبیل  ممنوعیت  که  شود  می  فرض 
امكانات پارکینگ با هیچ معیار خاصی کافی نیست. در عوض، به 
منظور تضمین استفاده بهتر از امكانات پارکینگ، درک روابط و 
متغیرهایی که امكانات پارکینگ  ها را به عنوان جز جدایی ناپذیر 
گسترده  تنوع  باشد.  می  ضروری  دانند،  می  سفر  تولید  فرآیند 
پارکینگ  امكانات  مدیریت  روند  با  مرتبط  اثرات  و  عوامل  از   ای 
و  عوامل  این  است،  داده شده  نشان  )الف، ب، پ(   1 در جدول 
اثرات فهرستی از جنبه  های مهم دخیل در روند مدیریت ترافیک                                                                                      
نقلیه  وسایل  بین  ای  رابطه  باید  پارکینگ  امكانات  باشند.  می 

وکاربری زمین ها برقرار کند.

می باشد و در کشورهای در حال توسعه به بیش از دو برابر می 
رسد، این میزان در ایران تقریباً بین سال های 1970 تا 1990 به 
بیش از 2/3 برابر رسید. پیش بینی منتشر شده توسط دپارتمان 
ترافیک جهانی نشان می دهد که این میزان ممكن است در سال 

2005 در اروپا به 2 برابر افزایش یابد.
در یک بررسی مشخص شد که گروه خاصی از رانندگان، 40 
مناسب  پارک  فضای  کردن  پیدا  به  را  زمان سفر خود  از  درصد 
کردن  پیدا  برای  ثمر  بی  جستجوی  دهند]12[.  می  اختصاص 
فضای پارک مناسب، ممكن است بیش از 30 درصد ترافیک در 
راه های اصلی شهری را شامل شود]13[. بعضی از مطالعات نیز 
بر این واقعیت تأکید می کند که وسایل نقلیه 95 – 90 درصد از 
عمر مفید خود را پارک هستند]14[. مدیریت امكانات پارکینگ 
اتومبیل ها نقش مهمی در فرآیند برنامه ریزی دارد و ممكن است 

برای به حداقل رسیدن مشكالت کمک بزرگی باشد]15[. 
سیاست  های  پیوستگی  اتخاذ  اهمیت  نتیجه  مطالعه  این 
مدیریت پارکینگ را نشان می دهد که نه تنها استفاده منطقی 
بلكه  می  کند  تضمین  را  موجود  های  پارکینگ  فضای  از  تر 
تضمین کننده عملكرد میان سیستم جاده، امكانات حمل و نقل و                   
امكان  که  روندی  همچنین  باشد.  می  استفاده  مورد  های  زمین 
اجرای پیوستگی سیستم مدیریت پارکینگ را بر اساس استفاده از 
سیستم کنترل از راه دور فراهم می  کند، ارائه می شود. به منظور 

استفاده از این روش شهر تهران مورد بررسی قرار می گیرد.

جدول 1 : عوامل مرتبط باهم در روند مدیریت امكانات پارکینگ

)الف(

)ب(
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تعامل  ، تضمین  پیوستگی  برای مفهوم  پایه  ارائه  به منظور 
بین کاربران، کنترل کننده  های ترافیک و دیگر شرکت کنندگان 
در فرآیند برنامه ریزی حمل و نقل )مانند اپراتورهای حمل و نقل 
عمومی و کسانیكه مسئول پارکینگ می باشند( الزم می باشد. 
این تعامل باید شامل به اشتراک گذاری اطالعات مورد نیاز برای 
برنامه ریزی سفر و کنترل حرکات، با استفاده از منابع ارائه شده 
توسط توسعه فناوری باشد. هنگامیكه یک طرح اولیه از پیوستگی 
سیستم مدیریت تعریف می شود، برخی از خدمات ممكن است 
به عنوان مهمترین امتیازات دسته بندی شوند. با این حال باید 
و  شود  سنجی  امكان  ها  پارکینگ  مدیریت  سیستم  پیوستگی 
از راه دور اطمینان  از اجرای آن به کمک سیستم  های کنترل 
حاصل گردد، این عمل ممكن است باعث بوجود آمدن و توسعه 
پارکینگ  نام  به  نقلی  و  حمل  سیستم های  در  جدیدی  مفهوم 

هوشمند شود]16[.
به طور کلی، پیوستگی سیستم مدیریت پارکینگ ها مزایای 
مختلف بسیاری دارد که به صورت زیر آورده شده است]17،18[.

1. این سیستم برای رانندگان مفید است چراکه به آنها کمک 
می کند، بهترین فضای پارکینگ را مناسب با شرایط و نیاز خود 
مصرف  در  جویی  صرفه  باعث  همچنین  کنند،  انتخاب  و  پیدا 
سوخت، کاهش هزینه های عملكردی و کاهش زمان تلف شده 

در مدت زمان رفت و آمد، شود.
2. برای جریان ترافیک، این سیستم تأخیرات ایجاد شده به 
علت جستجو بی فایده برای فضای پارک مناسب را کاهش می 
دهد، همچنین باعث افزایش ظرفیت جاده ها، از طریق کاهش 
خط اشغال شده توسط فردی که منتظر فضای پارک مناسب می 
باشد، می شود. از جمله مزیت دیگر این سیستم باعث نگهداری 

جاده ها و گذرگاه های آزاد از انسداد می شود.

بهتری  توزسع  این سیستم  نقل،  و  برای مسئوالن حمل   .3
با نظارت  ارائه می دهد، همچنین کنترل عملكردها  از تقاضا را 
بهتر داده ها، ساده سازی روند تصمیم گیری و اجرای برنامه ها 

را آسان تر می سازد.
4. برای اپراتورهای حمل و نقل، افزایش در تعداد مسافران 
جابجا شده انتظار می رود که یا ناشی از افزایش سفرهای پارک و 
سوار )P&R( یا بواسطه تشویق به انتقال معین است که از طریق 
اطالعات  و عرضه  پارکینگ  کنترل  دقیق تر سیاست های  اجرای 

مرتبط ایجاد می شود.
5. برای مدیران پارکینگ، این سیستم جالب است چراکه در 

اکثر موارد باعث تضمین سطح اشغال شده مورد نظر می شود.
برای کاربران به طور کلی، پیوستگی مدیریت پارکینگ   .6
های  پارکینگ  کردن  محدود  تر،  دقیق  نظارت  معنی  به  ها 

غیرقانونی و کمک به کاهش حوادث ترافیكی می باشد.
7. در زمینه محیط زیست، انتظار می رود که سطح آلودگی 
مناطق شهری  از  مناسب  استفاده  و  تنظیمات خوب  موازات  به 

افت خواهد کرد.
در بخش حمل و نقل استفاده از سیستم کنترل از راه دور 
با توسعه آنچه که به عنوان سیستم های حمل و نقل هوشمند 
طور  به  که  کاربردی  برنامه های  با  شود  می  شناخته   )ITS(
گسترده ای متفاوت می باشد، در ارتباط است. موضوعات اصلی 
تحقیقاتی تحت پوشش این موضوع به خوبی در بررسی متعددی 
 Harvey .)1995( .Nijkamp et al ثبت شده است که توسط
که  منابعی  است.  شده  گزارش   )1996(  Sussman  .)1996(
و  رود  می  کار  به  کاربردی  مختلف  های  زمینه  در  شده  اشاره 
استفاده  مورد  ها  پارکینگ  مدیریت  در  است  ممكن  همچنین 
قرار گیرد]19[. سیستم های طراحی شده برای مدیریت فضای 
پارکینگ ها، همچنین به عنوان سیستم های راهنمای پارک و 
اطالعات پارکینگ یا سیستم های پیشرفته اطالعات پارکینگ،
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از سه دهه است که  شناخته می شود، که در حال حاضر بیش 
سال  در  آلمان  آخن  در شهر  با  اولین  برای  و  می شود  استفاده 
1970 میالدی اجرا شد. در طی سال های اخیر و پس از آلمان 
اشاره شد  ها  این سیستم  از  استفاده  در  منطقی  توسعه  یک  به 
که باعث شد ظرفیت به طور موثرتری افزایش یابد، این افزایش 
تراکم  بواسطه  که  ترافیكی  مشكالت  کاش  واسطه  به  ظرفیت 
ترافیكی ناشی از جستجو برای پارک ایجاد می شود، می باشد. 
مطالعات اخیر، وجود بیش از 50 سیستم از این نوع عملیات را در 

سراسر جهان گزارش می کند]20،21،22[.
در ژاپن این سیستم ها مطابق با جنبه های مربوط به مدیریت 
ترافیک توسعه یافته اند. سیستم ها، اطالعات زمان واقعی حوادث 
جاده ای، تراکم ترافیک، محدودیت در جریان ترافیک و موقعیت 
فراهم می کنند]23،24،25[.  برای کاربران  را  پارکینگ  امكانات 
یكی از پروژه هایی که در ژاپن توسعه یافته است، سرویس اطالعات 
امكانات  از  استفاده  توجیه  برای  که  باشد  می  تویوتا  پارکینگ  و 
محدود پارکینگ ها طراحی شده است]26[. در اروپا بررسی های 
جدیدی از سال 1990 تا 2000 برای مدیریت امكانات پارکینگ 
ناحیه مورد بررسی  ارائه شده است، اگرچه در بعضی مناطق  ها 
کوچک می باشد و پیوستگی سیستم مدیریت پارکینگ با سیستم 
های دیگر امكان پذیر نمی باشد، اما طیف گسترده ای از خدمات 

جدید برای مدیریت پارکینگ ها معرفی می شود]27،28[.
طرح  با  پارکینگ  امكانات  مدیریت  آمریكا،  متحده  ایالت  در 
ارتباط  تجهیزات،  از  استفاده  قابلیت  مورد  در  تحقیق   ،ATIS
های  کارت  طریق  از  پرداخت  اجازه  و  اطالعات  های  پروتكل 
هوشمند، رسیدگی می شود. در سال 1996 سیستمی تجربی در 
خیابان Paul آمریكا معرفی شد، که به عنوان سیستم پیشرفته 
آمریكا،  و  اروپا  در  اجرا  حال  در  تكنولوژی  پارکینگ،  اطالعات 
شناخته شد، هدف اصلی این طرح، با وجود اینكه تراکم ترافیک 
کاهش یافت، پذیرفتن منطقی مدیریت پارکینگ، افزایش عرضه 

پارکینگ های موجود به بازرسان، بود]29[.
در ایران، تاکنون فعالیتهای زیادی در این حوزه صورت گرفته 
است. لیكن به دلیل روشن نبودن افق طرح و تبیین چشم انداز، 
این فعالیتها بعضاً در تضاد با یكدیگر قرار گرفته اند. هدف از سند 
برنامه  تدوین  به  کمک  هوشمند  نقل  و  حمل  سیستم های  ملی 
با استفاده    ITS بلند مدت در حوزه  کوتاه مدت، میان مدت و 
اندرکاران سیستم های      افزایی دانش و تجربه کلیه دست  از هم 
حمل و نقل هوشمند می باشد. در این زمینه قبل از آغاز پروژه های 
دنبال  به  باید  هوشمند،  نقل  و  حمل  سیستم های  سازی  پیاده 
ارائه شده  راه حل  رفت.  اجزای سیستم  بین  هماهنگی  برقراری 

به  پیوسته  سیستم  یک  قالب  در  ابتدا  که  است  صورت  بدین 
و  )تكنولوژی ها  سیستم  مختلف  اجزای  شامل  ساختاری  عنوان 
سیستم های خاص( مطالعه آغاز گردد و روابط میان آنها نسبت به 
یكدیگر به دقت تبیین شود. در این راستا تجربیات جهانی قابل 
علوم  عالی  بر تصمیم شورای  بنا  راستا  است. در همین  پیگیری 
تحقیقات و فناوری که زیر مجموعه ای از وزارت علوم، تحقیقات 
و فناوری ایران است، وظیفه بررسی ریشه ای این مساله در قالب 
طرح کالن مطالعه و طراحی سیستمهای حمل و نقل هوشمند 
امیرکبیر سپرده شده است. که به  به دانشگاه صنعتی  در کشور 
تأسیس  امیرکبیر  صنعتی  دانشگاه  در  پژوهشكده  منظور  همین 

شده است]30[.
در پیگیری این مساله پژوهشكده حمل و نقل و سیستمهای 
هوشمند طرحی برای تبیین معماری سیستمهای هوشمند حمل 
و نقل به منظور کاربرد در شبكه های درون شهری و برون شهری 
یک  قالب  در  می توان  معماری  این  اساس  بر  است.  نموده  آماده 
راهبردی  بلند مدت  و  میان مدت  کوتاه مدت،  برنامه  ملی  سند 
برای توسعه سیستم های هوشمند حمل و نقل ارائه نمود. در فاز 
بعدی با طراحی آزمایشگاههای تست میدانی استانداردهای ملی 
برای بخشهای مختلف سیستم های هوشمند حمل و نقل شامل 

مباحث مخابراتی و الكترونیكی ارائه می گردد]31[. 
فروزنده )1387( در مطالعه خود پیرامون یک سیستم مدیریت 
مفهوم  داشت،  بیان  همراه  شبكه  بستر  در  یافته  توزیع  ترافیک 
ساختار  ظرفیت  از  بهینه  استفاد  بر  ترافیک  هوشمند  مدیریت 
اصلی مدیریت  نیاز  دارد. پس  نقل داللت  و  موجود شبكه حمل 
هوشمند ترافیک، جمع آوری داده هایی با دقت و کیفیت مناسب 
و در شرایط ترافیكی گوناگون، برای تولید اطالعات ترافیک آنی 

است]32[.
ابولحسن پور )1386( در مطالعه خود پیرامون بررسی تأثیر 
به کارگیری سیستم های حمل و نقل هوشمند در روان سازی 
افزایش جمعیت،  با  امروزه  دارد،  بیان می  اصفهان  ترافیک شهر 
چنین  هم  و  شهری  سفرهای  افزایش  و  جامعه  اقتصادی  رشد 
در  ویژه  به  بیشتری  ترافیكی  مشكالت  خودرو،  مالكیت  افزایش 

شهرهای بزرگ کشور رو به رو هستیم]33[.
به کارگیری سیستم مدیریت حمل و نقل هوشمند در ایران 
رو به رشد می باشد. اگرچه پتانسیل بكارگیری این سیستم برای 
هنوز  این سیستم  تولید  و  توسعه  اما  دارد  وجود  تجهیزات  انواع 

محدود می باشد. 
پخش  براساس  پارکینگ  امكانات  مدیریت  های  سیستم 
در موجود  های  پارکینگ  مورد  در  پارک  راهنمای  و  اطالعات 
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فرآیند تحقیق و انتخاب روند و امكان سنجی امكانات عملیاتی، 
مفید می باشد. در حال حاضر تحقیق در مورد تجهیزات با هزینه 
کمتر و فراهم سازی کارایی بهتر مد نظر می باشد، که این هدف 
ارائه تصمیم گیری های مناسب در جهت استفاده از  با  می تواند 

این تجهیزات و پیوستگی این سیستم ها، حاصل شود.

پارکینگ را امكان پذیر می کند. اطالعات از طریق کنترل برنامه 
های در دسترس برای واحدهای مختلف که با سیستم در ارتباط 
امكانات  از  شده  اشغال  سطح  که  شود،  می  ایجاد  باشند،  می 
پارکینگ را نشان می دهد، این اطالعات به اتاق کنترل مرکزی 
طریق  از  اطالعات  این  و  شود  می  پردازش  ها  داده  آن  در  که 
خدمات پیام متغیر )VMS( که بوسیله کابل متصل می شوند به 

کاربران ارائه می شود.
با توجه به استراتژی های مورد استفاده برای انتشار اطالعات، 
به دو روند ایدئولوژیک معموالً اشاره می شود : توصیف و پیشنهاد. 
نوع توصیفی، همه اطالعات ممكن در مورد امكانات پارکینگ را 
برای کاربران سیستم فراهم می کند و به آنها اجازه می دهد تا 
در مورد محل پارک، مطابق با اولیت و برنامه های خود، تصمیم 
گیری کنند. در مقابل گزینه پیشنهادی مقدار اطالعات ارائه شده 
به کاربران و قدرت انتخاب آنها را محدود می کند و کاربران را 
وادار به استفاده از سیستم های ارائه شده می کند. این محدودیت 
ها، گزینه های انتخابی مناسبی  را با انتقال مسئولیت به سیستم 

کنترل دراختیار رانندگان می گذارد]34[.
در طول چند سال گذشته، به اطف پیشرفت در زمینه سیستم 
های کنترل از راه دور، استفاده های جدیدی در زمینه مدیریت 
امكانات پارکینگ معرفی شده است که برخی از آنها در زیر آمده 

است:
     1. امكان پذیری راهنمای خودرو شخصی، هدایت کردن یک 

کاربر از طریق واحد نصب شده در داخل خودرو.
نمایش  از طریق  برای سفرها  قبلی  برنامه ریزی  امكان   .2     

اطالعات مربطو به ترافیک و امكانات.
      3. توسعه خدمات رزرو یا فرآیند برنامه ریزی، که ممكن 
است قبل یا در طول سفر، از طریق راه های ارتباطی با شاهراه ها 

پیشنهاد شود.
      4. پرداخت به صورت خودکار و ثبت نام از طریق تحوالت در 

زمینه شناسایی خودرو، همچنین اجازه دادن کنترل دسترسی.
از طریق  نقلی  با سیستم های دیگر حمل و       5. پیوستگی 

.P&R توسعه تسهیالت
 

3- پتانسیل استفاده از ITS در پیوستگی مدیریت 
پارکینگ ها

با  که  نشان می دهد  المللی  بین  تجربیات  تحلیل  و  تجزیه 
وجود پتانسیل کاربرد گسترده، استفاده از سیستم کنترل از راه 
دور در پیوستگی مدیریت پارکینگ هنوز محدود است. موفقیت 
این طرح مشروط به روشی است که در آن اطالعات توسط عوامل 

مختلفی که در فرآیند مدیریت مداخله دارند، بكار گرفته شود.
استاندارهای  خاص  تعریف  دور  راه  از  کنترل  حالیكه  در 
ارتباطی است، به شناسایی خدمات اساسی که برای این سیستم 
که  خدماتی  از  بعضی  زیر  در  کند.  می  است،کمک  مهم  بسیار 
ممكن است برای پیوستگی مدیریت پارکینگ ها در نظر گرفته 
شود براساس استفاده از سیستم کنترل از راه دور آمده است]19[:

برای  ای  منطقه  و  محلی  راهنمای   : پارک  راهنمای   .1
رانندگان استفاده کننده از فضای پارک در منطقه، از جمله برای 
کاربران با خدمات P&R از طریق استفاده از تابلوهایی که پیام 
های متفاوتی را نمایش می دهند یا با استفاده از سیستم های 
ارتباطی رادیویی، امكان پذیر می باشد که به صورت زیر می باشد: 
در  پارک  محل  و  تعداد  راهنمای  پارکینگ؛  در  پویا  اطالعات 

منطقه؛ راهنمای راننده جهت آشنایی با ویژگی های پارکینگ.
آلودگی  ترافیک و  : کنترل سطح  2. کنترل راهبردی جاده 
در طول جاده؛ کمک در بررسی و جلوگیری از پارک غیرقانونی 

اتومبیل ها
3. مدیریت فضای در دسترس در منطقه ای خاص : نظارت 
بر جریان  نظارت  پارکینگ:  امكانات  مورد  اطالعات در  و پخش 
فضای  بینی  پیش  منطقه؛  در  نقلیه  وسایل  خروجی  و  ورودی 
پارک رایگان؛ کنترل دسترسی به فضای پارک مناسب در طول 

دوره؛ برنامه ریزی از قبل یا رزرو فضای پارکینگ
4. کنترل عملیات امكانات پارکینگ : سیستم های طراحی 
نقلیه  وسایل  شناسایی   : پارکینگ  ناظران  و  مدیران  برای  شده 
پرداخت؛  کنترل  تجهیزات  خودکار؛  بلیط  تجهیزات  صدور  و 

مدیریت فیزیكی امكانات پارکینگ؛ کنترل های مالی و اداری.
از طریق پخش اطالعات لحظه ای در زمان  راهنمای کاربر 
فضای  بودن  دسترس  در  و  جهت  موقعیت،  شناسایی  واقعی، 
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این نشان دهنده نیاز به بررسی هایی است، که به سیستم 
هزینه  از  اجتناب  و  ساده  گسترش  سازی،  استاندارد  و  تعریف 
های غیرضروری برای سازگاری با آینده، بعالوه جذب اطمینان 
این  کند.  می  کمک  کاربران،  برای  دسترس  در  اطالعات  از 
ساختار  یک  روند،  این  به  کمک  منظور  به  دارد  نظر  در  مقاله 
دهد. ارائه  هوشمند  های  پارکینگ  سیستم  اجرای  برای  کلی 

ساختار پیشنهادی در سه سطح: کالن، متوسط و کوچک، به 
صورت جداگانه ایجاد می شود. در هریک از این سطوح خدمات 
آنها ممكن  به  اطالعاتی دسترسی  با  کاربران همراه  توجه  مورد 
به صورت  و  آوری  داده ها جمع  بعالوه  تعریف می شود،  باشد، 
جانشین  سیستم  این  بوسیله  شده  استفاده  تجهیزات  با  موازی 
می شوند]36[. به طور کلی مراحل نشان داده شده در شكل  1 
باید برای اجرای مدیریت سیستم امكانات پارکینگ انجام شود.

 
 

سیستم  پیوستگی  سازی  پیاده  برای  روشی   -4
مدیریت امکانات پارکینگ 

بررسی کتاب ها، کمبود تحلیل اطالعات اندازه گیری شده را 
منعكس می کند و مراحل در حال توسعه یک سیستم مدیریت 
روند  پیرامون  مباحث  از  برخی  کند.  می  بررسی  را  پارکینگ 
تحقیقی،  در  است]35[.  اشاره شده  و خدمات  تجهیزات  انتخاب 
پارکینگ  مدیریت  در   ITS کاربردهای  ارزیابی  برای  روشی 
از  برخی  دیگری  محققین  شد]36[.  داده  توسعه  مدها  تغییر  با 
جنبه های خاص را در نظر داشتند که یک مدل را برای تعیین 
تنظیمات نمایش بهینه عالئم سیستم های اطالعات توسعه دادند 
به  نقلیه  وسایل  شده  طی  مسافت  و  طول صف  آن  بواسطه  که 
حداقل می رسد. یک مدل ریاضی براساس الگوریتم ژنتیک ساده 
خروجی  در  پارکینگ  انتخاب  به  محدود  مدل  شود.  می  فرموله 
شود. نمی  ثبت  قانونی  غیر  های  پارک  و  باشد  می  ها  خیابان 

شكل 1: روند اجرای مدیریت سیستم امكانات پارکینگ
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سطح کالن شامل توصیف : وضعیت مشكالت سطح گسترده 
یا منطقه ای از شهر، نظارت جاده های دسترسی، به طور کلی 
سطح ترافیک و دسترسی های فراهم شده از فضای پارک در هر 
منطقه ترافیكی می باشد. اطالعات از طریق عملیاتی که توسط 
مراکز برنامه ریزی شهر و مراکز کنترل پردازش می شود، جمع 
برای حفظ محیط  استانداردهایی  و در حالیكه  آوری می شود، 
زیست و ظرفیت جاده ها به کار می رود، تالش مداوم برای انطباق 
با  از آن ممكن است به کاربران  تقاضا به عرضه می باشد. پس 
راهنمایی، فضای پارک رایگان در هر منطقه ترافیكی ارائه شود 
و مناطق و مسیرهایی که باید از آنها اجتناب کرد نشان داده می 
شود. در این مرحله استفاده از نمادها و نشانه های الكترونیكی در 
خیابان ها و همچنین انتقال اطالعات از طریق رادیو باید در نظر 
گرفته شود. در مناطق با مشكالت ترافیكی متوسط مورد تجزیه 
و تحلیل قرار می گیرد و جزئیات اطالعات هر منطقه ترافیكی 
خاص و همچنین جهت حرکت در اختیار کاربران قرار می گیرد. 
در سطح کوچک، شرایط محلی و فضای پارکینگ های خاص، 
ارائه اطالعات به کاربران در خصوص فضاهای آزاد در یک خیابان 
خاص یا منطقه پارک، مورد توجه قرار می گیرد. در این مرحله، 
کنترل سطح آلودگی محلی و بهینه سازی داده های جمع آوری 
به طور  از طریق شناسایی وسایلی که  بررسی  شده و روندهای 
غیرقانونی پارک شده، به خوبی ممكن است و وسایل نقلیه ای 
توسط          سرعت  به  و  شناسای  شده  پارک  غیرقانونی  طور  به  که 

گروه های ویژه منتقل شده و از محل برداشته می شود.
با توجه به روش پیشنهادی، از آنجایی که در اجرای این طرح 
ها نیاز به ویژگی های خاص هر منطقه به منظور تجزیه و تحلیل 
می باشد، می توان به منظور تسهیل در انجام این امر از یک ابزار 
کارآمد به نام سیستم های طالعات جغرافیایی )GIS( نام برد و 
با ارائه روش های مناسب، از آن برای مراحل مختلف روند طرح 
استفاده کرد. جی ای اس )GIS( فناوری با اساس کامپیوتر است 
که اطالعات جغرافیایی )کجایی عارضه( را با اطالعات توصیفی و 
تشریحی ) چیستی عارضه ( مرتبط می سازد و معموالً به منظور 
اخذ، نمایش و تحلیل داده های فضایی به کار می رود. به عبارت 
کامپیوتر  سیستم  یک   GIS جغرافیایی  اطالعات  سیستم  دیگر 
مبنا می باشد که به عنوان یک مجموعه متشكل از سخت افزار ، 
نرم افزار ، اطالعات جغرافیایی ، نیروی انسانی و مدلهای پردازش 
 ، بازاریابی   ، نمایش   ، سازی  ذخیره   ، تولید  منظور  به   ، داده 
به  مربوط  جغرافیایی  اطالعات   … و  سازی  بهنگام   ، پردازش 
عوارض و پدیده های مختلف ، مورد استفاده قرار می گیرد]37[.

محققین در تحقیقاتی به کاربرد GIS در زمینه حمل و نقل 
اشاره کردند که نشان داد محققین حمل و نقل و دیگر مسئوالن 
عالقه به استفاده از این تكنولوژی نوظهور دارند. محققین دیگری 
اهمیت و نقش GIS را از نظر ارائه پایه ای برای توسعه چارچوب 
و اصول برای اشتراک گذاری اطالعات حمل و نقل، زمان واقعی 
مورد  شهری،  ترافیک  های  داده  نمایش  و  بكاربردن  پیوستگی، 

تأیید قرار دادند. ]38،39[.
در ایران، اولین مرکزي که به طور رسمي استفاده از سیستم 
نقشه برداري  آغاز کرد سازمان  را در کشور  اطالعات جغرافیایي 
شوراي  مجلس  مصوبه  براساس   1369 سال  در  که  بود  کشور 
اسالمي، عهده دار طرح به کارگیري این سیستم شد. این سازمان 
از  توپوگرافي 1:25000  نقشه هاي  تهیه  در حال حاضر مشغول 
فرصتي  این  و  مي باشد   1:40000 مقیاس  با  هوایي  عكس هاي 
است براي تبدیل این نقشه ها به ساختارهاي رقومي و تأسیس 
زمینه  در  را  کاربران  نیازهاي  که  ملي]40[  توپوگرافي  پایگاه 

جي آي اس  برآورده مي کند.
در همین راستا »شوراي ملي کاربران سیستم هاي اطالعات 
و  برنامه ریزي  سیاست گذاري،  منظور  به  جغرافیایي«]41[ 
هماهنگ سازي فعالیت ها در زمینه جي آي اس، تحلیل نیازمندي ها 
و همچنین بهره برداري شایسته از کلیه ظرفیت هاي علمي، فني 
و نیروي انساني در راستاي ایجاد و به کار گیري جي آي اس و با 
توجه به وظایف سازمان نقشه برداري کشور در خصوص تدوین و 
ایجاد سیستم هاي اطالعات جغرافیایي ملي، در دي ماه 1372 

تأسیس گردیده است.
فعالیت هاي اجرایي پروژه ایجاد سیستم اطالعات جغرافیایي 
و  گردید  آغاز   1371 فروردین  از  معادن،  و  صنایع  وزارت  در 
هم اکنون از این سیستم به طور گسترده در ارتباط با فعالیت هاي 

آن استفاده مي گردد.
در دانشگاه هاي کشور تاکنون از این سیستم، چنان که باید، 
به عنوان یک فناوري با قابلیت بسیار باال براي در اختیار قراردادن 
استفاده  مختلف  رشته هاي  در  آن  کاربرد  و  پروژه ها  طراحي 

نگردیده است.
در زیر به نتایج برخي از مطالعات انجام شده در این زمینه اشاره 

مي گردد:
الگوي  »ارائه  عنوان  با  تحقیقی  در   )1376( »پرهیزکار« 
با تحقیق در مدل ها  مناسب مكان گزیني مراکز خدمات شهري 
جي آي اس،  که  است  نموده  مشخص  شهري«  جي آي اس  و 
ذخیره،  جمع آوري،  در  فوق العاده اي  قابلیت هاي  و  توانمندي ها 
بازیابي، به روزکردن، کنترل، ادغام، تحلیل، مدلسازي و نمایش 
داده هاي جغرافیایي به صور گوناگون دارد و مي تواند متغیرهاي 
ابعاد گسترده را در تصمیم گیري ها و  با  کمي و کیفي متعدد و 

مدیریت شهري دخالت دهد]42[.
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»طراحي  عنوان  با  دیگر  تحقیقي  در   )1378( گلي«  »علي 
اطالعات  سیستم  کارگیري  به  با  منطقه اي  اطالعات  سیستم 
نتیجه  بدین  اطالع رساني جهاني«،  محیط شبكه  در  جغرافیایي 
جدید  فناوري هاي  داده هاي  از  بهره گیري  که  است  رسیده 
سیستم  و  جغرافیایي  اطالعات  سیستم  دور،  از  سنجش  مانند 
موقعیت یابي جهاني در سیستم اطالعات منطقه اي، بستر و زمینه 
مناطق  توان هاي  و  در جهت شناسایي مشكالت  را  مناسب تري 

فراهم مي آورد]43[.
یک  »ارائه  هدف  با  خود  پایان نامه  در   )1380( »رنجبران« 
برنامه ریزي  و  تصمیم گیري  در  پشتیباني  براي  مناسب  ساختار 
ریشه اي،  به صورت  اطالعاتي  مقایسه سیستم هاي  شهر« ضمن 
پشتیبان  فضایي  سیستم  عنوان  به  را  جي آي اس  توانایي هاي 

تصمیم گیري مشخص نموده است]44[.
با  پیوسته  های  سیستم  طراحی  امكان  دیگری  مطالعات 
استفاده از تكنولوژی GIS را برای پیوستگی خدمات وب سایت 
پایگاه  مدیریت  و  ای  شبكه  تحلیل  و  تجزیه   ،GIS پردازش  ها، 
داده را مورد مطالعه قرار دادند. این پیوستگی می تواند در روش 

پیشنهادی ارائه شده مفید باشد.

تجهیزات  و  خدمات  شاخص  سیستم،  تعریف   -5
مورد استفاده

بررسی  و  پروژه  منطقه  تعریف  به  مربوط   1،2،3 مراحل 
ویژگی ها آن که عبارتند از : تقسیم ناحیه به مناطق ترافیكی با 
مطالعه مسیرهای اصلی و جریان ترافیک، فراهم آوردن فهرستی 
از امكانات و فضاهای پارکینگ های در دسترس و سپس امكان 
پذیری تعریف خدمات در دسترس از طریق سیستم ایجاد شده، 

تكمیل می شود )شكل 1(. 
از  اطمینان  حصول  برای  شده  استفاده  تجهیزات  شناسایی 
امكان سنجی خدمات باید مورد بررسی قرار گیرد. به طور کلی 
از  این سیستم، متشكل  فعالیت های  برای  نیاز  تكنولوژی مورد 
طیف گسترده ای از انواع تجهیزات می باشد که ممكن است از 
تجهیزات  : شناسایی  از جمله  باشد،  تحلیل شده  و  تجزیه  قبل 
بسته  مدار  تلویزیون  تجهیزات  )AVI(؛  اتوماتیک  نقلیه  وسایل 
از  استفاده  با  ها  ترافیكی در خیابان  بررسی وضعیت   ،)CCTV(
دوربین های تلویزیونی؛ تجهیزات اطالعات راننده که ممكن است 
متغیر  پیام  تابلوهای  آنها  ترین  معمول  که  باشد،  مختلفی  انواع 
)VMS( می باشد. دستگاه های پرداخت الكترونیكی با استفاده 
القائی، مغناطیسی یا تكنولوژی کارت  از تكنولوژی الكترونیكی، 
از  استفاده  با  الكترونیک  پارکینگ های  بررسی  هوشمند؛  های 
کنترل طول وسایل نقلیه پارک شده در خیابان، شارژ هزینه ها و 

که  شود  می  پیشنهاد  کامپیوترها.  و  دسترسی؛  کردن  چک 
بررسی شود،  باید  امكانات خاص همیشه  و  استاندارد  تجهیزات 
باید بعضی از سیستم هایی که در منطقه اجرا می شود به منظور 

اطمینان از سازگاری آسان تر مورد بررسی قرار گیرد]24[.
در حالیكه در جستجوی ابزاری که اجازه استاندارسازی خدمات 
المللی و در سراسر کشور را می دهد، می  و سیستم های بین 
ارتباطی،  های  سیستم  معماری  توسعه  به  بعدی  گام  باشیم، 
خواهند  بندی  گروه  که  تجهیزات  و  خدمات  چگونگی  تعریف 
در  تولید  فرآیند  اجرای  از  اطمینان  منظور  به  پیوستگی  و  شد 
یک روش کارآمد، مربوط می باشد. از لحاظ اقتصادی مشخص 
کردن معماری، صرفه جویی برای منابع آینده را تضمین می کند، 
به عنوان کاربردهای جدید می توان در سیستم های اصلی، به 
ارتباطی و اجتناب  نیاز برای تكرار زیرساخت های  سبب حذف 
در  کرد.  ایجاد  فاصله  انطباق،  برای  ضروری  غیر  های  هزینه  از 
منطقه فناوری حمل و نقل، ایجاد معماری سیستماتیک ممكن 
است، توسعه منطقی تر، کارآمدتر و موثرتر ITS را تقویت کند.

چگونگی انتقال داده ها به کارابران جهت مشخص شدن فضاهای 
اطالعات  از  اطمینان  منظور  به  ها  پارکینگ  در  موجود  خالی 
مورد  ها  پارکینگ  امكانات  خصوص  در  کاربران  برای  ارسالی 

بررسی قرار می گیرد.
به منظور ایجاد یک سیستم معماری کامل، باید روش های ویژه 
ای در نظر گرفته شود که عبارتند از : توصیف دقیقی از خدمات 
ارائه شود، همه رابط های کاربردی و سیستم های مكمل تعریف 
انتقال  زنجیره  تعریف  سیستم،  منطقی  معماری  ایجاد  شود؛ 
معنی  به  سیستم  برای  فیزیكی  معماری  ایجاد  موثر؛  های  داده 
همچنین  ها؛  داده  انتقال  برای  تجهیزات  ارتباطات  سازماندهی 
از ساختار و طرح های توسعه یافته در مدت اجرای تجهیزات و 

فرآیند نصب و راه اندازی، استفاده می شود]46،45[.
پس از تجزیه و تحلیل ارتباط بین اجزا سیستم و تعریف طرح 
)طرح ها، نقشه ها، برنامه ها(، تجهیزات به منظور بررسی مناسب 
بودن آن نصب و تست می شود. مهم این است در این مرحله 
و  شود  تأکید  رسد،  می  نظر  به  که  اولیه  مشكالت  از  برخی  به 
نیازی که ممكن است برای معماری حال حاضر  تغییرات مورد 
تعریف شود، نشان داده می شود. این بررسی ها اکثراً برای اجرای 
منظور  به  تجهیزات  نصب  از  بخشی  و  آزمایشی  کارآزمایی های 

اطمینان از عملكرد بی عیب و نقص، ایده خوبی می باشد.
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انجام  به  باال ذکر شد، تصمیم  در  به ساختاری که  توجه  با 
آزمایش هایی از طریق برنامه مطالعه موردی گرفته شد. تهران 
بزرگ ترین شهر و پایتخت ایران و مرکز استان تهران و شهرستان 
تهران است. جمعّیت آن 8،244،535 نفر است]47،48[ و بیست 
می آید]49،50[.  شمار  به  جهان  پرجمعّیت  شهر  پنجمین  و 
مساحت این شهر 730 کیلومتر مربّع است]51[. ساختار اداری 
تهران  جمعیت  تراکم  شده است]52[.  متمرکز  تهران  در  ایران 
زیاد  جمعیت  باشد]53[.  می  مربع  کیلومتر  بر  نفر   10555
تهران و رفت وآمد انبوه خودروها منجر به تبدیل شدن خیابان ها 
این شهر  در  و شدید  متعدد  راه بندان های  ایجاد  و  پارکینگ  به 
شده که به دلیل آالیش شدید هوا، اتالف وقت و فشار اقتصادی 
پاییز 1386 طرح جامع  در  تلّقی می شود.  بحران  بر شهروندان 
که  طرح،  این  شد.  تصویب  و  تهیه  تهران  ترافیک  و  حمل ونقل 
جامع  طرح  مانند  فرادست  طرح های  اهداف  بر  آن  کلی  اهداف 
اقتصادی  توسعه  چهارم  برنامه  همچنین  و  تهران]54،55[ 
شهر  این  مطلوب  تحوالت  انداز  چشم  شده اند،  استوار   – ایران 
و  حمل  جامع  طرح  در  می کند.  ترسیم  را  آینده  ساله   20 در 
نقل و ترافیک تهران]56،57[ شاخص های حمل ونقلی تهران در 
سال 1386 و سال 1404 در مقایسه با متوسط شهرهای اروپایی 
در   ،88 سال  آمار  براساس  شده اند.  ارائه  آمار  و  ارقام  قالب  در 
شهر تهران به ازای هر 10 نفر 3.3 خودرو وجود دارد، در چند 
سال اخیر در شهر تهران تعداد خودرو 74 درصد و طول معابر 

تولید  خوانی  هم  عدم  این  یافت،  افزایش  درصد   20 فقط 
وسایل نقلیه و افزایش طول معابر تهران در چند سال اخیر باعث 
افزایش  این  با  است.  بوده  ترافیک  تراکم  نظیر  مشكالتی  ایجاد 
وسایل نقلیه راه های اصلی تهران اشباع شده و تعادلی بین عرضه 
و تقاضای فضای پارک مناسب برقرار نمی باشد. در طول چند 
رانندگی  و  راهنمایی  های  از جریمه  درصد   39/4 سال گذشته 
ناشی از پارک غیرقانونی وسایل نقلیه می باشد. به منظور بررسی 
ترافیكی  منطقه   22 به  شهر  این  تهران،  شهر  ترافیكی  مناطق 
با تقسیم بندی منطقه ای شهرداری  )این تقسیم بندی مطابق 
به  که   )2 )شكل  شود  می  بندی  تقسیم  می باشد(  تهران  شهر 
ارائه و بحث پیرامون ویژگی های خاص روند، منطقه 6  منظور 
مناطق  از  یكی   6 منطقه   .)3 )شكل  است  شده  انتخاب  تهران 
نسبتاً قدیمی شهر تهران به حساب می آید که در مرکز شهر قرار 
دارد. این منطقه با مساحتی معادل 2138/45هكتار حدود 3/3 
درصد از سطح شهر را شامل می شود. منطقه 6 به لحاظ موقعیت 
جغرافیایی در حوزه مرکزی شهر تهران واقع شده که از سمت 
مناطق  به  از جنوب   ،7 منطقه  به  از شرق   ،3 منطقه  به  شمال 
10،11،12 و از غرب به منطقه 2 محدود می شود. از عمده ترین 
آن در  قرارگیری  موقعیت  به  کالبدی منطقه 6 می توان  ویژگی 
استقرار مهم ترین  از سوی دیگر  و  از یک سو  تهران  مرکز شهر 
کاربری های اداری ـ خدماتی و دانشگاه ها با مقیاس عملكردی 
فرامنطقه ای، شهری و حتی ملی در آن اشاره کرد. این منطقه از 
3 جهت غرب، شرق و شمال با 3 بزرگراه اصلی تهران؛ چمران، 
شرقی ـ  محور  بزرگترین  به  جنوب  سمت  از  و  همت  و  مدرس 
غربی شهر یعنی خیابان انقالب محدود می گردد. همچنین یكی 
تهران؛  ـ جنوبی  بزرگ ترین محورهای شمالی  و  از قدیمی ترین 
از مرکز ثقل این منطقه عبور می کند]58،59[. خیابان ولیعصر 

شكل 2 : منطقه بندی تهران برای برنامه ریزی
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این انتخاب براساس اهمیت این منطقه برای شهر، به عنوان 
ها  داده  می باشد.  است،  زیادی  اشتغال  دارای سطح  که  مرکزی 
مورد بررسی قرار می گیرد و اجرای مراحل 2 و 3 از این روش 
ارائه شده است. در منطقه انتخابی تعداد 38 پارکینگ که از این 
تعداد 28 پارکینگ به صورت طبقاتی و 10 پارکینگ به صورت 
سطحی می باشد. همچنین عملكرد ساختاری جاده ها مشاهده 
اصلی  ارتباط  و  سنگین  ترافیک  با  خیابان  بخصوص  شود،  می 
برای  ها  تالش   ،)O-D( مقصد  و  مبدأ  مطالعات  فقدان  بزرگراه. 
برقراری جریان دقیق کاربران از مناطق پارکینگ های محلی را 
محدود کرد. در نتیجه برای این منظور، شماره پالک های وسایل 
نقلیه در پارکینگ مورد بررسی قرار گرفت که اکثر آنها خیابان 
دادند.  می  پوشش  را  کشاورز  بلوار  کردستان،  بزرگراه  ولیعصر، 
مورد  پارک  فضای  تعداد  توان  می  قبلی،  مطالعات  بدون 
این  کرد،   تعیین  را  محلی  تقاضاهای  به  پاسخگویی  برای  نیاز 
تعداد  متوسط  براساس  برآورد  شكل  این  که  است  معنی  بدان 
دهنده  نشان  نتایج  باشد.  می  ساکن  هر  ازای  به  نقلیه  وسایل 
خودروهای  تعداد  و  نقلیه  وسایل  پارک  فضای  که  است  این 
مراتب  به  نقلیه  وسایل  تعداد  و  ندارد  همخوانی  باهم  موجود 
بیش از ظرفیت پارکینگ ها می باشد. با در نظر گرفتن امكانات                                                                                    
موسسات  و  آپارتمانی  های  بلوک  در  خصوصی  های  پارکینگ 
تجاری، باید پاسخگویی به تقاضای کلی را تا حدودی بهبود بخشید.

نیاز سیستم  کننده  مقدماتی، مشخص  تحلیل  و  تجزیه  این 
برای معرفی یک سیستم مدرن تر است، که بتواند با دقت بیشتری 
کنترل های عملیاتی مربوط به امكانات پارکینگ در منطقه را انجام 
دهد که ازجمله می توان به موارد زیر اشاره کرد : مدیریت نزدیک 
امكانات  برای  شارژ   – هزینه  فرآیند  کنترل  پارکینگ،  امكانات 
پارکینگ های خیابانی، انتقال اطالعات به کاربران برای دردسترس 
و  ها  راه  بازرسی در طول  فعالیت  افزایش  پارک،  بودن فضاهای 
جاده های تغذیه کننده، اطالع رسانی و کارهای موثر در پیوستگی 
امكانات پارکینگ با حمل و نقل عمومی، و منابعی برای بازرسی 
سیستم، تشخیص مشكالت احتمالی آینده در جریان ترافیک و 
عملیات خدمت رسانی. این بررسی های دقیق هنگامیكه است که 
طبقه بندی تجهیزات، براساس جنبه های زیر در نظر گرفته شود:

محلی  های  محیط  براساس   ( کوچک  سطوح  در   -1
ولیعصر(: چهارراه  و  ولیعصر  میدان  بین  های  خیابان  و 

شمارش تجهیزات کنترل دسترسی تعداد فضاهای پارک موجود 
در زمان واقعی از طریق تفاوت بین ظرفیت پارکینگ و تعداد وسایل 
نقلیه ورودی کمتر از تعداد وسایل نقلیه خروجی که اطالعات آماری 
کند،  می  ایجاد  را  پارکینگ  امكانات  اشغال  نرخ  مورد  در 
از  ها  دریافت هزینه  با  پارکینگ های خیابانی  امكانات  مدیریت 
واقع  اتوماتیک  های  دستگاه  یا  پارک  محل  گیری  اندازه  طریق 

شكل 3 : جزئیات منطقه 6 تهران به عنوان منطقه مورد بررسی

محاسبه کن
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اتوماتیک؛  نقلیه  وسایل  امكانات  شناسایی  منطقه؛  هر  در  شده 
تجهیزات پرداخت الكترونیكی با استفاده از کارت های اعتباری 
یا برچسب های الكترونیكی؛ تجهیزات اطالع رسانی برای عرضه 
حمل و نقل عمومی با یک ترمینال برنامه ریزی شده برای نصب 
هریک از تجهیزات پارکینگ که کاربران می توانند برنامه های 
ترین  نزدیک  و  منطقه  با  را  در حال حرکت  های  اتوبوس  سفر 

نقطه سوار شدن بررسی کنند.  
      2- در سطوح متوسط )کل ناحیه 4 از منطقه 6 تهران( :

تجهیزات اطالع رسانی مربوط به امكانات موجود در منطقه مورد 
بررسی که شامل اطالعات در مورد عرضه حمل و نقل در منطقه 
های  پارکینگ  امكانات  باشد، همچنین  می  نقاط سوار شدن  و 
متغیر  پیام  تجهیزات  های  پنل  از  استفاده  طریق  از  را  نزدیک 
های  پارک  از  جلوگیری  و  نگهبانی  تجهیزات  دهد؛  می  نشان 
غیرقانونی در امتداد راه اصلی، با استفاده از مجهز کردن دوربین 

های ویدویی به یک سیستم تلویزیونی مدار بسته.

     3- در سطوح عمومی )کل منطقه 6 تهران(
مناطق؛  در  موجود  امكانات  مورد  در  رسانی  اطالع  تجهیزات 
تجهیزات رزرو فضای پارکینگ که یک فضای خاص را حتی قبل 
از شروع سفر یا در مسیر رزرو می کند؛ کنترل آماری امكانات 
که  پارکینگ  فضای  و  گاراژ  ساختمان  مختلف،  های  پارکینگ 
جریان  تغییرات  بیشتر  هرچه  انطباق  اجازه  ریز  برنامه  گروه  به 
و  ها  جشنواره  مانند  متراکم  ترافیک  وضعیت های  در  ترافیک 

رویدادهای ورزشی را می دهد.

در مرحله بعد چگونگی ارتباط بین بین تجهیزات و اطالعات 
برای انتقال به کاربران مهم می باشد که در شكل 4 یک نمونه 

واقعی از این ارتباط ارائه شده است.
و  وسایل  شود،  می  تعریف  ارتباطات  های  پروتكل  هنگامیكه 
تجهیزات پس از آن به شیوه ای است که اهداف پیشنهاد شده 
پیام متغیر که در  مانند پنل های تجهیزات  را تضمین می کند، 
مكان های مناسب برای هدایت خودروهای ورودی به داخل شهر 
یا منطقه ای خاص به سمت مقصد مورد نظر در منطقه، نصب 

می شود. 
نظر  از  اپراتورها،  توسط  آمده  بدست  نتایج  منظم  ارزیابی 
پذیرش کاربر و مزایای بدست آمده از پروژه، پیشنهاد می شود. 
خوب  تنظیم  منظور  به  ای  دوره  صورت  به  باید  ها  جنبه  این 

سیستم ارزیابی شود.
از  گرفتن  کمک  با  و   Matlab افزار  نرم  از  تحقیق  این  در 
شده  استفاده  پارکینگ ها  مدیریت  منظور  به  ژنتیک،  الگوریتم 
مدیریت  مرکز  که  اسی  ام  اس  با  کاربر  آن  کمک  به  که  است 
اس  با  کاربر  آن  کمک  به  که  است  شده  استفاده  ها  پارکینگ 
اطالعاتی  با  فرستد،  ها می  پارکینگ  مرکز مدیریت  اسی که  ام 
که از نوع ماشین خود می دهد، نزدیک ترین پارکینگ، ظرفیت 
نظر  مورد  ی  طبقه  شماره  خالی،  پارک  فضای  تعداد  پارکینگ، 
عنوان  به  که  کند.  می  دریافت  را  پیشنهادی  پارک  محل  و 
است. آمده   2 جدول  در  پارکینگ  یک  برای  روند  این  نمونه 

الف
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شكل 2 : روند اس ام اس فرستادن کاربر به مرکز و دریافت محل پارک مناسب )مدل سازی با نرم افزار متلب(

شكل 4 : ارتباط بین تجهیزات و اطالعات جهت مدیریت پارکینگ ها

)ب( متن ارسالی برای کاربر
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نتیجه گیری  -8

این مقاله در مورد اهمیت اتخاذ سیاست های حمل و نقل که 
پیوستگی نزدیكی بین امكانات پارکینگ و سیستم حمل و نقل 
پارکینگ  پیوستگی سیستم مدیریت  زیربنای  و  برقرار می کند 
ها براساس سیستم کنترل از راه دور می باشد، بحث می کند. با 
استفاده از این روش، مناطقی که در شهر به پارکینگ اختصاص 
داده می شود به صورت جداگانه از بقیه سیستم ها در نظر گرفته 
نمی شود، اما در عوض تجزیه و تحلیل می شود و روند برنامه 
ریزی سیستم حمل و نقل و کل شبكه جاده به صورت پیوسته 
انجام می شود. سیستم کنترل از راه دور یک ابزار کارآمد برای 
نقل  و  حمل  سیستم  کنترل  و  هماهنگی  به  و  است  روند  این 
امر  این  باشد، کمک می کند.  پارکینگ می  امكانات  که شامل 
به طور  را که  راه دور  از  از سیستم کنترل  تر  استفاده گسترده 
اجرای  که  دهد،  می  نتیجه  کند،  می  روند کمک  این  به  بالقوه 
روال های کنترل و حصول اطمینان از مدیریت موثرتر فضاهای 
اشغال شده  دقیق سطح  کنترل های  طریق  از  موجود  پارکینگ 
براساس  باید  پیوسته  از سیستم های  استفاده  تأیید می کند.  را 
توسعه راهنمایی روش های اجرای صحیح این تجهیزات، حصول 
اطمینان از شناسایی، مقررات و استاندارد باشد. همچنین تعریف 
کارآمد  کاربرد  برای  نیاز  مورد  تكنولوژیكی  تجهیزات  و  الزامات 
برای  دیگری  مطالعات  زمینه  این  در  می باشد.  مهم  پیوسته  و 

پاسخگویی به این تقاضاها به خوبی انجام شده است. 
مدیریت  سیستم  اجرای  از  نمونه ای  روش  مطالعه  این 
کنترل  بهبود  به  مطالعه  این  که  دهد  می  توسعه  را  پارکینگ 
برای  تقاضا  و  عرضه  بین  تعادل  داشتن  نگه  پارکینگ،  ناحیه 
جستجوی  در  که  رانندگانی  به  راهنمایی  ارائه  پارک،  فضاهای 
کمتر  تداخل  و  تر  کوتاه  سفر  زمان  با  باشند  می  پارک  فضای 

جریان ترافیک، تأکید می کند. 
پیوستگی  مدیریت  و  هوشمند  نقل  و  حمل  های  سیستم 
فضای پارکینگ ها جایگزین سیستمهای سنتی و دستی گذشته 
افزایش  ترافیک،  وضعیت  بهبود  برای  راهكاری  و  است  شده 
به  هواست.  آلودگی  کاهش  و  سوخت  مصرف  کاهش  ایمنی، 
منظور تحقق اهداف برنامه سیستم های حمل و نقل هوشمند و 
مدیریت پیوستگی فضای پارکینگ ها چند معیار در نظر گرفته 

می شود که این معیارها به صورت استاندارد عبارتند از:
هوشمند  نقل  و  : سیستمهای حمل  ایمنی  وضع  بهبود   -1
به حداقل رساندن  در  ها  پارکینگ  پیوستگی فضای  و مدیریت 

وقوع تصادفات کمک می کنند.
2- زمان تاخیر : کاهش زمان تاخیر معیار عامل صرفه جویی 
در زمان اجرا نامیده شده که شامل کاهش تغییرات زمان سفر و 

افزایش اطمینان در رسیدن به موقع به مقصد می شود.

و  جویی  صرفه  میزان  بررسی  برای  معیار  این   : هزینه   -3
نقل  و  حمل  سیستم های  کارگیری  به  در  وری  بهره  افزایش 
هوشمند و مدیریت پیوستگی فضای پارکینگ ها به کار گرفته 

می شود.
4- ظرفیت موثر: ظرفیت موثر عبارت است از حداکثر میزان 
عبور  از یک شبكه  است  ممكن  با خودروها  افراد  که  ای  بالقوه 

کنند.
5- رضایت کاربر : رضایت کاربر نشان دهنده میزان خدماتی 
است که سیستم های حمل و نقل هوشمند و مدیریت پیوستگی 
فضای پارکینگ ها در اختیار کاربرهای سیستم حمل و نقل قرار 

می دهند.
از  حاکی  شده  انجام  مطالعات   : زیست  محیط  و  انرژی   -6
مدیریت  و  هوشمند  نقل  و  حمل  های  سیستم  مثبت  تاثیرات 
پیوستگی فضای پارکینگ ها بر محیط زیست بوده است. تاثیر 
سرعت متغیر خودرو بر افزایش انتشار گازهای آلوده بسیار زیاد 
از  ناشی  آلودگی  باال  و خیلی  پایین  باشد. سرعتهای خیلی  می 
خروجی خودروها را افزایش می دهند. طبق تجزیه و تحلیلهای 
حرکت  حال  در  و  سنگین  همیشه  که  ترافیكی  المللی،  بین 
آهسته می باشد، هزینه بسیار زیادی برای جامعه دارد. پیشنهاد 
و  مالیم  سرعت  با  کردن  سفر  هوا،  آلودگی  کاهش  برای  الزم 

یكنواخت است.
و  هوشمند  نقل  و  حمل  های  سیستم  زیربنای  اجزای   -7
: بخش  پارکینگ ها در کالن شهرها  مدیریت پیوستگی فضای 
زیربنایی سیستم های حمل و نقل هوشمند و مدیریت پیوستگی 
شامل:  قسمت،  پنج  از  شهر ها  کالن  در  ها  پارکینگ  فضای 
سیستم های مدیریت مسیرهای شریانی، سیستم های مدیریت 
سیستم  عمومی،  نقل  و  مدیریت حمل  های  سیستم  آزادراهها، 
های مدیریت وقایع و مدیریت اورژانس تشكیل می شود. تاثیر 
سرعت متغیر خودرو بر افزایش انتشار گازهای آلوده بسیار زیاد 
از  ناشی  آلودگی  باال  و خیلی  پایین  باشد. سرعتهای خیلی  می 

خروجی خودروها را افزایش می دهند.
در سیستم های حمل و نقل هوشمند و مدیریت پیوستگی 
فضای پارکینگ ها : نشان دادن و رساندن اطالعات به راننده در 
خصوص فضای پارک مناسب در پارکینگ های مختلف : راننده 
ها ممكن است این اطالعات را از طرق مختلف شامل تابلوهای 
متغیر خبری، رادیو ترافیک، سیستم های اطالع رسانی در داخل 

خودرو دریافت کنند. 
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هوشمند  مدیریت  مرکزی  کنترل  سیستم  خصوصیات 
پارکینگ عبارتند از :

نرم  و  افزاری  سخت  نواقص  رفع  و  مشاهده  امكان   -1
افزاری در سیستم

وضعیت  از  دقیق  آمار  برداشت  و  آوری  جمع  امكان   -2
حجم خودروها در معابر گوناگون و ظرفیت خالی فضای پارکینگ 

ها
این سیستم  از  استفاده  تأکید شود  همچنین مهم است که 
و تجهیزات، به ویژه هنگامیكه یا فضای کافی موجود نمی باشد 
همواره  شود.  استفاده  نامنظم  صورت  به  موجود  فضاهای  از  یا 
که  هایی  شهرستان  و  شهرها  باید  همچنین  است.  پذیر  توجیه 
چراکه  گرفت،  نظر  در  باشد  می  تقاضا  از  بیشتر  عرضه  آن  در 
پارکینگ  فضای  از  موثر  استفاده  شهرستان ها  و  شهرها  این  در 
نشان  نتیجه  این  نیست.  ضروری  است،  شده  ثابت  طورکه  آن 
می دهد که اجرای سیستم پیوسته، سفرهای اضافی به مناطق 
فرضی  بواسطه  است  ممكن  بلكه  نمی کند،  تشویق  را  مرکزی 
شرایط  در  افزایش  واسطه  به  و  می شود  عرضه  و  ارائه  برای  که 
 « از  اطمینان  منظور  به  برعكس،  باشد.  پذیر  توجیه  مجازی، 
نمودن  فراهم  پارکینگ ها،  امكانات موجود  از  استفاده مناسب تر 
این  به  از کاربران جهت دسترسی آسان تر  بیشتری  تعداد  برای 
مناطق، به موازات استفاده منطقی تر از شبكه جاده ها و تخصیص 
سیستم حمل و نقل عمومی که نقش مهمی در روند رفت و آمد 
دارد«، در نظر گرفته می شود. در مورد شهرها و شهرستان های 
ایران، این پروژه با فرصت سازماندهی شبكه جاده ای در مناطق 
با جمعیت زیاد پیشنهاد می شود. تجهیزات به عنوان اولین گام 
برای »پیوستگی شرایط مختلف ترافیكی و افزایش پتانسیل آنها 
برای انجام اقدامات« می باشد، همچنین بازررسی و نظارت براین 
فعالیت ها جهت حصول اطمینان از منافع عمومی انجام می شود.

به  را  پارکینگ ها  ارائه روش های دقیق مدیریت  با  باید  پس 
صورت هوشمند انجام داد و سعی کرد مشكالت ترافیكی ناشی 

از عدم فضای پارک مناسب را حل نمود.
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