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 پژوهشینوع مقاله: 

 16/02/99پذیرش:  04/12/98دریافت: 

شاهر  یفضاار د اریسا  یخودروهاا نگیله پارکئمس ،یشهر ونقلحمل تیوضعتوجه از موضوعات مهم و قابل یکی چکیده:

 تیوضاع تیریو ماد یسامانده یبرا یمتعدد یراهکارها ،ریاخ یهاکه در دهه شدهامر باعث  نیباشد. ضرورت توجه به ایم

آنهاا در  گااهیروز و نقا  و جا یهاایتوجه به تکنولوژ ،انیم نیا درارائه گردد که  یدرون شهر یپارک خوردوها در فضاها

هوشامند در  یهاانگیپارک نیروزترهاز با  یکا ی دیارتباط شا نیباشد. در ایم  یحال افزافضاها روز به روز در  نیا تیریمد

و هم از نظار  یشهر ونقلحمل تیریرا هم از نظر مد یتوجهقابل تیباشد که ظرفیمحور منیدورب یهانگیپارک ا،یسطح دن

هوشامند  یهاانگیپارک تیا و اهم قا ن یباا هادب بررسا  قیتحق نیفراهم نموده است. ا یشهر تیریمد یبرا ،ییزادرآمد

بهتار از  یبارداردر بهره یشهر تیریاستفاده مد یالزم برا یها و راهبردهانهیو استخراج زم یشهر یمحور در فضاهانیدورب

و  تیریمربوط باه ماد یهادر حوزه ییو اجرا ینفر از خبرگان دانشگاه 15با  از این رواست.  انجام شده ،هانگینوع پارک نیا

 یاصل یهانهیبه عنوان زم یش  کد محور ،مضمون لیسپس با استفاده از روش تحلانجام شد و مصاحبه  یشهر ونقللحم

نقااط قاوت و  لیا باه تحل SWOT لیا با اساتفاده از روش تحل ی. در گام بعددیگرد ییشناسا هانگینوع پارک نیا یاندازراه

پارک در سطح شهر پرداخته شده  یجا یابیهوشمند در مکان یهانیمربوط به استفاده از دورب داتیها و تهدضعف و فرصت

باا  تیا در نها .است دهیمحور استخراج گرددوربین یهانگیاز پارک یشهر رانیمد هالزم جهت استفاد یراهبردها نیترو مهم

 شدند. یبندتیاولو ی،انتخاب یدیکل یراهبردها  ،QSPM یکم یزیربرنامه سیاستفاده از ماتر

 محورهوشمند، پارکینگ هوشمند، پارکینگ دوربین ونقلحملشهر هوشمند، :  کلیدی واژگان
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 مقدمه  -1

تاارین بااه عنااوان یکاای از مهم پارکینااگ ،امااروزه

 تواندکه هم می شودهای شهری در نظر گرفته میدارایی

ی برای ساماندهی بخشی از ترافیک شهری به عنوان ابزار

ای برای کسا  درآماد شاهری ماورد توجاه و هم وسیله

 (. Manville & Shoup, 2005) مدیران شهری قارار گیارد  

یاباد کاه زماانی افازای  می اهمیت توجه به این مسئله

درصد از طول ساال یعنای  5تنها  نقلیهوسیله یک بدانیم

گیرد، فاده قرار میساعت مورد است 400چیزی در حدود 

  در  را مانده سالباقی زمان مدت از درصد 95در حالی که 

 . ( Faraji & Nozar, 2019) کناد  ساپری می   پاارک   حالات 

زمانی که این پارک در مکانی پرتردد اتفااق افتاد ناوعی 

هاا ترافیک ساکن )قرارگیری خودروها در حاشیه خیاباان

کن گویند( را به بدناه شاهر در حالت پارک را ترافیک سا

تواند ترافیک جااری را نیاز تحات کند که مییل میتحم

مناد و کاارا تأثیر قرار دهد کاه نیازمناد مادیریتی نظاام

به پارکینگ به  توجهیبیاین در حالی است که  باشد.می

مهم و تأثیرگااار بار جریاان ترافیکای  زیرساختی عنوان

هاام باارای  ،شااهر، منجاار بااه بااروز مشااکالت متعااددی

 شهروندان و هم برای مدیریت شهری شده است. 

نقلیاه در شاهرها در واقع افزای  جمعیت و وسایل

منجر به افزای  چشمگیر ترافیک در سطح شهرها شاده 

ای کااه باار اسااا  (؛ بااه گونااه(Vianna, 2004اساات 

هاای درصاد از ترافیک 30مطالعات صورت گرفته حدود 

نقلیه برای یافتن ایلوجوی وسشهری ناشی از جستدرون

جای پارک مناس  است و این مسأله باعث شده مردم به 

دقیقه از زمان خود را بارای  14تا  5/3ین بین طور میانگ

 هااا ساارگردان باشااندپیاادا کااردن پارکینااگ در خیابان

(Shoup, 2006; Polycarpou, 2013) حاال تصاور .

کم کنید در مناطقی از شهر که دارای حجم باالیی از تارا

جمعیت و ترافیک شهری است چاه میازان وقات و چاه 

یدا کردن جای پاارک سرگردان به دنبال پ  تعدای از افراد

باشند، اگر این ساعات تلف شده را به مصارب مناس  می

اکسیدکربن و تأثیر اقتصاادی تبادیل سوخت، انتشار دی

شاویم کاه پارکیناگ از نظار شخصای، کنیم، متوجه می

بسایار گاران و پرهزیناه اساات زیساتی عماومی و محی 

(Lin, 2015)ساااالنه حاادود یااک  ،. در همااین ارتباااط

های فسیلی در سراسر جهان بارای که سوختمیلیون بش

 ,.Gupta et alرود )یافتن جای پارک مناس  هادر مای

تعاداد این مسأله در کنار مسائل دیگاری چاون  (.2017

باالی سفرهای روزانه به منااطق اصالی شاهر و تقاضاای 

ترافیک ساکن شهری )خودروهاای زیاد برای جای پارک، 

ها(، کمبود فضای مورد نیااز خیابانپارک شده در حاشیه 

، افازای  مناد آنبرای پارک خودروهاا و مادیریت نظاام

تصادب، اتالب وقت و انارژی، ایجااد خطار بارای عاابران 

گاااران و و مانند آن باعث افازای  توجاه سیاسات پیاده

و عملیااتی ای یافتن راهکااری مناسا  مدیران شهری بر

یااده اساات هااای شااهری گردباارای ماادیریت پارکینگ

های (. از این رو گسترش زیرسااخت1391نظامی، حافظ)

هاای ونقل شهری به ویژه توجه و مدیریت پارکینگحمل

ناپاایر ها و ترجیحاات اجتنا عمومی، به یکی از ضرورت

 (.1393 شهرها بدل شده است )روشندل و اکبری،در 

 اخیر هایسال در مدیران شهری ،در همین ارتباط

هااای هوشاامند بااه عنااوان راهکاااری باارای پارکینگاز 

 باه آن از اند ومدیریت این فضاهای شهری استقبال کرده

 بخشای از مشاکالت رفاع برای بالقوه مکانیزم یک عنوان

بناابراین  .برنادمای ناام شاهری تاراکم و موجود ترافیک

از تکنولاوژی و ها باا اساتفاده پارکینگ مدیریت هوشمند

شااای مناسااا  و ی و پردازهاااای ارتبااااطزیرسااااخت

تواند نق  مؤثری در کااه  می های کاربردیاپلیکیشن

وجوی فضاای و روانی جریان ترافیک، کاه  زمان جست

پارک، کاه  مصرب بنازین و آلاودگی هاوا و در نهایات 

شاته ادشاهروندان و کااربران  رضایت و اطمیناان خااطر

 (. Faraji & Nozar, 2019باشد )

باا  استفاده از فناوری هاوش مصانوعی   ، در همین ارتباط 

 ICTهای گیری از خدمات اینترنت اشیا و زیرساختبهره

ساطح  )فناوری اطالعات و ارتباطاات( در کناار بااالرفتن 

های  طراحاای اپلکیشاان های هوشاامند و  اسااتفاده از گوشاای 
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د را بی  از پای   هوشمن ونقل موجود حرکت به سمت حمل 

از ایان رو  . ( Khanna & Anad, 2016) فراهم نموده اسات  

هااا در ماادیریت تااوان بااه توانمناادی ایاان تکنولوژیمی

های موجود در سطح شاهرها فضاهای شهری و پارکینگ

های موجود در ساطح اشاره داشت. در واقع اگر پارکینگ

شاهر باه خصاور در مراکاز پاار رفات و آماد، باه طااور 

تاوان از ظرفیات ند طراحی و مادیریت شاوند، میهوشم

هااای هااای موجااود در شااهر از جملااه پارکینگگپارکین

های موجود در محادوده شاهر ای و سایر پارکینگحاشیه

اطالع پیدا کرد و باه راحتای باه مادیریت محال پاارک 

 خودروی خود اقدام نمود. 

در این بین استفاده از دورباین، در هوشمندساازی 

ای موجود در ساطح شاهر از جملاه اقاداماتی هپارکینگ

ساازد کاه از تماامی امکاان را فاراهم می است کاه ایان

هاای موجاود در ساطح شاهر اساتفاده ظرفیت پارکینگ

باه هاوش  ،هاااندازی ایان ناوع پارکینگبهینه گردد. راه

مصاانوعی، فناااوری اطالعااات و ارتباطااات، دوربااین و 

اده از آن، باشاد کاه اساتفشهروندان هوشمند متکای می

 در مدیریت هوشمند قابلیت باالیی در کمک به مدیران شهری  

(. Faraji & Nozar, 2019های شاهری دارد )پارکینگ

توانناد از در واقع کاربران متصل باه شابکه اینترنات می

یاا ، همان مبدأ حرکت با استفاده از اپلکیشان پارکینگ

محل پاارک خاودروی خاود در مقصاد را معاین و آن را 

 ،تخا  و در صورت امکاان، رزرو کناد و از ایان طریاقان

تااوجهی از زمااان خااود را ماادیریت نمایااد و بخاا  قاباال

وجو برای جای پاارک را بخشی از ترافیک ناشی از جست

کاااه  دهنااد. عااالوه باار آن، امکااان اسااتفاده بهینااه از 

گردد و های موجود در سطح شهر نیز فراهم میپارکینگ

ری از فضااهای شاهری نماود و توان اساتفاده حاداک می

 ی مدیریت شهری به دست آورد.توجهی برادرآمد قابل

ده کاه ایان هاا باعاث شا میت این نوع پارکینگاه

های اولیاه الزم جهات تحقیق با هدب شناخت زیرساخت

ها، تحلیل نقاط قوت و ضاعف اندازی این نوع پارکینگراه

ی هاااستفاده از دورباین در مادیریت هوشامند پارکینگ

ران جهت شهری و در نهایت ارائه راهبردهای الزم به مدی

ها تهیاه رکینگوری از این نوع پااندازی و افزای  بهرهراه

گردد تا باا اتخااذ تادابیر . این امر باعث میو تنظیم شود

اقاادامات اجرایاای در راسااتای ماادیریت هوشاامند  ،الزم

 ونقل هوشمند شهری صورت گیرد. حمل

هاا در پارکینگبه نق  و اهمیات  بنابراین با توجه

توان سؤاالت زیار امع شهری کنونی میزندگی روزمره جو

را به عنوان محورهای مهم در این مقاله مورد توجه قارار 

 داد:  

اناااادازی راه هااااای الزم باااارایزیرساااااخت -

 محور کدامند؟های هوشمند دوربینپارکینگ

هاا در نقاط ضعف و قاوت ایان ناوع پارکیناگ -

 های شهری چگونه است؟مند پارکینگمدیریت هوش

 بارایهای مدیران شهری راهبردها و استراتژی -

محور شامل چاه های هوشمند دوربیناندازی پارکینگراه

 مواردی است؟ 

 

 پیشینه تحقیق  -2

 های خارجیالف( پژوهش

 موضااوع ایاان بااه (2020) همکاااران  و 1ساااتیا

 اقتصااادی و زمااانی هایهزینااه کااه اناادنموده توجااه

 باارای آفرینمشااکل ایمساائله شااهری، ایهاا پارکینگ

 ساااعی نتیجاااه در باشاااد.می شاااهروندان از بسااایاری

 اشااایا، اینترنااات تکنولاااوژی از اساااتفاده باااا کردناااد

 را هسااتند افااراد مقصااد بااه نزدیااک کااه هاااییپارکینگ

 هوشااامند تکنولاااوژی از اساااتفاده باااا و کنناااد رصاااد

 در ار پارکینااگ ترینصاارفهبه و تاارینارزان مصاانوعی،

 کااه شااودمی باعااث اماار ایاان دهنااد. قاارار فاارد اراختیاا 

 را پااارک جااای کااردن پیاادا در خااود زمااان ،فاارد

 فاارد بااه کااه ایهزینااه از بخشاای نیااز و کنااد ماادیریت

 یابد. کاه  شودمی تحمیل

 
1- Sathya 
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( بااه بررساای نقاا  2018و همکاااران  ) 1پایاادی

هاااای هوشااامند سنساااورمحور باااه هماااراه پارکینگ

ای ماااورد نیااااز آن بااارای ههاااا و اپلکیشااانتکنولوژی

هاااا در فضااااهای بااااز نگانااادازی ایااان ناااوع پارکیراه

اطالعاااات الزم جهااات شناساااایی  . نباااودپرداختناااد

هااای فضاااهای پااارک خااودرو بااه خصااور در زمااان

در افاازای  آلااودگی هااوا و پرازدحااام نقاا  پررنگاای 

وه  هااای جااانبی آن دارد. بنااابراین در ایاان پااژهزینااه

هااای محور و برناماهنسااورهااای هوشامند سباه پارکینگ

 ه است.شدکید مربوط به آن توجه و تأ 

( باه بررسای پارکیناگ 2017و همکااران  ) 2لین

هوشمند و نق  آن در ارتقاای ساطح اقتصاادی شاهر و 

در اناد. یکای شاهرها پرداختهحل بخشی از مشکالت تراف

مطالعات صورت گرفتاه پیراماون پارکیناگ این پژوه ، 

 سی و تحلیالبرر 2016تا  2000در بازه زمانی هوشمند 

آوری اطالعاات، حل کالن پیرامون جمعو سه راه اندهشد

استقرار سیستم و ارائه خدمات جهت گسترش و توساعه 

   پیشنهاد گردید.های هوشمند پارکینگ

( به بررسای سیساتم 2016) و همکاران 3ویراگومز

اند. مدیریت هوشمند پارکینگ در مناطق شهری پرداخته

های وایرلساای و پااژوه ، بااه ساااختار سیسااتمدر ایاان 

باا رویکاردی  ای هوشمند، توجه و تأکید شده وسنسوره

هاای هوشامند و چگاونگی به بررسی پارکینگ ،تکنیکال

 . است پرداختهآن اندازی راه

( بااه بررساای ماادیریت 2013) 4وانااگ و یااوان

ریزی های مربوط به برنامههای شهری و سیاستپارکینگ

ها در فضاهای خیابانی در یکی از شاهرهای این پارکینگ

کمباود فضاای  ،در ایان تحقیاق .اندکشور چین پرداخته

هاای ریازیگااری و برناماهپارک خودرو، اهمیت سیاست

هاا موجاود در ساطح فزای  کارایی پارکینگالزم جهت ا

 
1- Paidi 

2- Lin 

3- Vera-Gómez 

4- Wang and Yuan 

نقال پایادار و افازای  وبه حمل به منظور دستیابیشهر 

 ر گرفته است.  رفاه شهروندان مورد توجه قرا

 های داخلیپژوهشب( 

( بااه بررساای 2019)نااوذری فرجاای و جعفااری 

های هوشمند و نق  آنها در کاه  آلودگی هوا پارکینگ

ابعاااد کااالن پیرامااون بااه  ،در ایاان مقالااه انااد.پرداخته

و  فضاهای شاهریهای هوشمند و نق  آنها در پارکینگ

شاهرها  ها در آینادهنقاط ضعف و قوت این نوع پارکینگ

و به این امار تأکیاد شاده کاه ورود باه  ه استشد توجه

امری مهام و ضاروری  ،هاسازی پارکینگعرصه هوشمند

های موجاود آشفته پارکینگتواند در مدیریت میو است 

، افزای  کاه  آلودگی هوا و در نتیجه در سطح شهرها،

 رگاار باشد.تأثی ،رضایتمندی شهروندان

باا ای ( مطالعاه1396) صادقی دروازه و همکاران 

بناادی معیارهااای مااؤثر باار دهاای و اولویااتوزن هاادب

های مکانیزه با رویکرد توسعه پایدار و یابی پارکینگمکان

هااای بااالقوه باارای احاادا  بناادی مکااانسااپس رتبااه

قم انجاام های مکانیزه در موقعیت مرکزی شهر پارکینگ

هاای ؤلفاه. بنابراین، ابتدا با در نظرگرفتن اصول و مدادند

ریاازی کاااربری زمااین شااهری و توسااعه پایاادار و برنامااه

ونقال و ترافیاک و نیاز باا توجاه باه ریازی حمالبرنامه

زیرمعیاار بارای  16ساه معیاار و هاای شاهر قام، ویژگی

هاای مکاانیزه انتخاا  شادند. نتاای  یابی پارکینگمکان

دهی به معیارها، حاکی از آن بودناد از وزن ،دست آمدهبه

محیطی در رتبه اول، معیار اقتصاادی در ار زیستکه معی

 رتبه دوم و معیار اجتماعی در رتبه سوم قرار گرفت.

طراحااای  ( باااه1395پورمحمااادی و همکااااران )

سیساااتمی باااه منظاااور هوشمندساااازی پارکیناااگ 

ها بااا اسااتفاده از سنسااورهای التراسااونیک بیمارسااتان

 اناد. آنهاا تأکیاد داشاتند کاه توجاه باه مساائلهپرداخته

هااایی کااه سااطح باااالیی از پارکینااگ بااه ویااژه در مکان

کنااد نیارمنااد ماادیریتی مراجعااات را متوجااه خااود می

راهکارهای ناوینی را در باشد که نگر میهوشمند و جامع
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نمایاااد و در نهایااات پیشااانهاد اساااتفاده از طلااا  می

 کنند.های سنسورمحور التراسونیک را مطرح میپارکینگ

به طراحای سیساتم  (1393)زاده زاده وطال طال 

پارکینگ هوشمند به منظور توسعه پایدار شاهری توجاه 

اند کاه اند. محققان در ایان پاژوه  تأکیاد داشاتهکرده

بدون توجه  ،مدیریت پارکینگ در فضاهای شهری کنونی

هااای موجااود در آتیااه نزدیااک،  یاارممکن بااه تکنولوژی

د سیساتمی هوشامن ،خواهد بود. بنابراین در ایان مقالاه

باه هاا طراحی، کنترل و نظارت هوشامند پارکینگ برای

 شده است. ارائه

بااه ارزیااابی سیسااتم ( 1393بوطااالبی و کیااانی )ا

های الزم آن توجااه پارکینااگ هوشاامند و زیرساااخت

اند. محققان در این مقاله سعی کردند با اساتفاده از نموده

گیااری رویکردهااای ریزی خطاای و بهرهماادل برنامااه

ترین پارکینااگ را بااه متقاضاای مناساا  ،هوشمندسااازی

 پیشنهاد دهند.

گیری از فنااوری بهرهبه ( 1388رئوفی و همکاران )

هوشمند در سیستم راهنمای جای پاارک خاودرو توجاه 

این مقاله به طرح و بررسی تجرباه تعادادی از  در. کردند

کارگیری سیستم راهنمای پارکینگ هشهرهای جهان در ب

ی آن در اجارا معضاالتمزایاا و  نهایتااً ده وپرداخته شا 

  .ه استبررسی شد تهران

باه  ،به طور کلی با بررسی مطالعات صورت گرفتاه

توان به ابعاد نوآورانه این پژوه  پای بارد. باه خوبی می

توان ادعا داشت که در ایران به ندرت بتوان طور حتم می

محاور های هوشمند دوربینای یافت که به پارگینگمقاله

ای هوشمند هداشته باشد؛ زیرا ا ل  بر پارکینگ ایاشاره

کناار  و به آن پرداخته شده اسات. در محور تأکیدسنسور

توجاااه باااه رویکردهاااای مااادیریتی و  ،ایااان مسااائله

هاااای انااادازی پارکینگهای الزم بااارای راهاساااتراتژی

 ،محاورچه از ناوع سنساورمحور و چاه دوربین ،هوشمند

رت گرفته به این مهم مورد  فلت بوده و در مطالعات صو

نگردیده است. در نتیجاه در ایان پاژوه   توجه چندانی

ا دقات عمال الزم و رویکارد سعی شده که این مسئله با 

 علمی دقیق، بررسی و تحلیل شود. 

 

 مبانی نظری  -3

نیای کناونی و تناوع اساتفاده از ظهور خودرو در د

نیازهای عدیدی را به دنبال داشاته اسات کاه از آن آن، 

توان به مکانی برای پارک کاردن آن در محای  می جمله

ی کاه شاره داشت. در واقع، وجود پارکینگ در زمانشهر ا

خودرو به عناوان یکای از عناصار اصالی زنادگی انساانی 

مند شود یک ضرورت مهم برای مدیریت نظامشناخته می

 شود.شهرها شناخته می

 بارایاسات کاه  بخشی از اراضی شهری ،پارکینگ

و از نظار نقلیاه در نظار گرفتاه شاده اسات سایلتوقف و

هااای اصاالی زمااین یکاای از کاربری مهندسااین ترافیااک،

کاه باا افازای  شهرنشاینی از نقا  گاردد محسو  می

گردیده اسات )قنباری و همکااران، تری برخوردار رنگپر

های موجود در سطح شهرها را به طاور (. پارکینگ1394

 د.  بندی کرتقسیم 1 توان به صورت جدولکلی می
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 های قابل مشاهده در سطح شهر انواع پارکینگ  -1جدول 

 توضیح تعریف انواع پارکینگ

پارکینگ خیاباانی 

 ای ()پارک حاشیه

از حاشایه خیاباان باه  نقلیهوسایلاستفاده 

 عنوان پارکینگ

در  نقلیاهوسایلباشد که تعداد استفاده از این نوع پارکینگ زمانی مناس  می

ها کم باشاد. در ماواقعی کاه ظرفیات خیاباان بت به ظرفیت خیابانهر نسش

نیسات، مادیریت ترافیاک جهات اساتفاده از ساطح  نقلیاهوسایلپاسخگوی 

 خیابان به عنوان پارکینگ بسیار اهمیت دارد. 

 پارکینگ همسطح

شااود کااه بااه قطعااه زمیناای اطااالق می

نظر از شااکل آن بتااوان بااه عنااوان صاارب

 استفاده کرد.پارکینگ از آن 

ها رعایت شاود، باه قواعد اساسی طرح پارکینگ باید هاگونه پارکینگ در این

 نحوی که حداک ر استفاده از قطعه زمین موجود حاصل شود.

 پارکینگ طبقاتی

پارکینگی است که بر حس  تعداد طبقاات 

برابر استفاده  از مساحت زمین موجود چند

 شود.می

شامند اسات یاا در ها که زمین کمیاا  و ارزمناطقی همچون مراکز شهردر 

های مرکزی مسافربری عمومی کاه در های بزرگ و ایستگاهمجاورت فرودگاه

هاای زیاادی محال پاارک نیااز اسات، ایجااد پارکینگ ها به تعداد نسبتاًآن

هااای طبقاااتی همساطح مقاارون باه صاارفه و پاسااخگو نیسات و از پارکینگ

 شود.یاستفاده م

 پارکینگ بامی

ها بااه عنااوان تفاده از بااام ساااختمانساا ا

پارکینگکه در ایان ماوارد بایاد در طارح و 

هااای الزم بینیمحاساابه ساااختمان پی 

 صورت گیرد.

هاای هایی که زمین بسیار کمیاا  و گاران باشاد و ایجااد پارکینگدر محل

 گردد. مستقل مقدور و مقرون به صرفه نباشد استفاده می

پارکینگ مکاانیزه 

 طبقاتی

های شاهربازی لکردی م ل چرخ و فلکمع

ن آهاای روی کابین یماشین دارند و وقتی

گاردش بیضاوی  ،پارکیناگ ودشا سوار می

و  دباارباااال می ان ماشااین رآو  دشااکل دار

کاابین بعادی  درن اتاومی اماشین بعدی ر

 .ن پیاده کنیدآن پارک کنید یا از آ

مربعای متر 50حاداقل  های انادکا، فلزی و در فضاهه پارکینگگون سازه این

، هزیناه جابجاایی ورت نیاز به انتقال باه مکاان دیگارو در ص اجرا استقابل 

 باشد.   یاندک م

 ( Faraji & Nozar, 2019)منبع: 

 

هاای متناوع در محادوده ر م وجاود پارکینگعلی

شاهری  مدیریتی ترافیکنظمی و ضعف باالی شهرها، بی

توجهی را قابالو هزینه  در فضاهای شهری مشهوده است

در  .(Shoup, 2006)د کنا به مدیریت شاهر تحمیال می

به منظور مدیریت هر چه بهتر فضای پارکیناگ  ،این بین

توجاه باه  ،در سطح شهرها و به تبع آن ترافیاک شاهری

 باشااد.هااا در حااال افاازای  میهوشمندسااازی پارکینگ

ه مدیران شهری به استفاده از پارکینگ هوشمند باه توج

گااردد ولاای در کشااورهای برماای 1980ه اوایاال دهاا 

ها در یکای دو استفاده از این نوع پارکینگ ،توسعهدرحال

هاا نیازمناد است. این پارکینگ شدهمشهودتر  ،دهه اخیر

هایی اسات تاا باه شاکلی سیساتمی و ابزار و زیرسااخت

های هوشمند را عملکرد پارکینگمدیریت و  ،همراه با هم

های ماورد ترین زیرسااختمهم ،تأمین نماید. در این بین

هاا، تکنولاوژی ز بارای سااماندهی ایان ناوع پارکینگنیا

مربوط به هوش مصنوعی، فناوری اطالعاات و ارتباطاات، 

باشاد شاهروندان هوشامند میها و سنسورها، اپلیکیشان

 (Faraji & Nozar, 2019 )  . ها و ایان زیرسااختتوجه باه

ر تحاول در ی سینوع  ،های روزدامنه استفاده از تکنولوژی

ای هوشاامند را بااه دنبااال داشااته اساات؛ بااه هاا پارکینگ

محور های سنساورسیر تحول از پارکینگ ای که اینگونه

مناد از هاای بهره از گردیده و سپس به سمت پارکینگآ

 ،ن موجفته و امروزه ایمغناطیسی پی  رتکنولوژی الکترو

 ،در حقیقاتمحور رسیده اسات. های دوربینبه پارکینگ

هااا از آن هااایی کااه هاار یااک از ایاان نااوع پارکینگخأل

تر گاری را پررناگاناد زمیناه توجاه باه دیبرخوردار بوده

 نموده است.
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 های هوشمند مزایا و معایب انواع مختلف پارکینگ   -2جدول 

 منبع کاربرد معایب  مزایا  کنترلشیوه 

سنسورهای 

فراصوت
(Ultrasonic 

Sensors) 

تر  هزینه کم سنسور و در دسا  -

 بودن آن

ی، حاارارت و حساساایت بااه تغییاارات جااو -

 شرای  محیطی

هزینه باالی نگهداری و اتصال آن باه شابکه  -

 در مدت زمان طوالنی

های پارکینگ

 بسته
(Kianpisheh, 2012) 

سنسورهای مادون 

 قرمز

(Infrared 

Sensors) 

 یریگقادر به اندازهاین سنسورها  -

گرمااا منتشاار شااده از اجسااام و 

 ها هستندآن ییجابجا صیتشخ

 عدم تأثیرپایری از روشنایی نور   -

حساساایت بااه شاارای  محیطاای و عملکاارد  -

 ضعیف در مواقع برب و باران

دیگر و رخ امکان تشخیص تغییر انرژی اشیاء  -

 دادن خطا در شناسایی

هزینااه باااالی نصاا  و نگهااداری بااه دلیاال  -

 سقف کارگااری در زیرزمین و

های پارکینگ

 بسته
(Mouskos, 2007) 

(Shaheen, 2005) 

سنسورهای 

 مغناطیسی

(Magnetic 

Sensors) 
 

 حساسیت به شرای  محیطیعدم -

فلازی و  یحساسیت باالی سنسور باه اشایا -

امکااان بااروز خطااا و اشااتباه در تشااخیص 

 نقلیهوسایل

پاار هزینااه بااودن نصاا  و نگهااداری ایاان  -

 سنسورها در مقیا  وسیع

های باز پارکینگ

 ستهو ب 
(Lin, 2015) 

(Shaheen, 2005) 

آشکارسازهای 

 های القاییحلقه

)سنسور 

 ی(سالکترومغناطی

Induction Loop 

Detectors 

(Electromagnetic 
Sensor) 

 نقلیهوسایلشناسایی تعداد دقیق  -

 موجود در پارکینگ

شامارش فضااای خاالی و اشااغال  -

 شده در محدوده پارکینگ

 هداری سنسورهاپر هزینه بودن نص  و نگ -

 نص  در زیر زمین -

 در ارائه جای پارک مشخص به راننده   یتوان نا -

 اتالب زمان برای پیدا کردن جای پارک   -

های پارکینگ

 بسته
(Mouskos, 2007) 

(Lin, 2015) 

 رادار ماکروویو
(Microwave 

Radar) 

عاادم حساساایت بااه شاارای   -

 محیطی

 با انعکا  پرتوهای رادیواکتیاوی -

رکات هادب را تشاخیص ت حسرع

 .دهندمی

 هزینه باالی نص  و نگهداری در مقیا  باال -

 پوش  تعداد محدود خودرو -

پارکینگ باز و 

 بسته
(Paidi et al., 2018) 

شناسایی فرکانس 

 رادیویی 

(Radio 

Frequency 

Identification) 

استفاده از فرکانس رادیویی برای  -

 شناسایی خودروها

 

ه طاور مجازا و ص جای پارک با امکان تشخی -

 دهدمشخص را نمی

پیادا کاردن جاای اتالب زمان از راننده برای  -

 پارک

 پارکینگ باز و

 بسته
(Paidi et al., 2018) 

های دوربین

تصویری مورد 

استفاده در ورودی 

 هاپارکینگ

(Video Cameras 
Used at Parking 

Gates) 

تولید حجم باالیی از داده جهات  -

 ترافیکمدیریت 

 تشخیص انواع خودروها   -

شناسایی پالک خودروها و راننده  -

 ماشین

مقرون به صرفه باودن باه دلیال  -

پوش  تعداد زیادی از خودروها در 

 ای  پارکینگ حاشیه

تواناااایی در کنتااارل تخلفاااات  -

 رانندگی  

های افاازای  امنیاات در محاادوده -

 تحت پوش 

 اندازی و مشااکل روشاانایی درامکااان سااایه -

 تصاویر

 امکان کاه  وضوح و کیفیت تصاویر -

 عملکرد نامناس  در ش    -

یاااد باارای نگهااداری تصاااویر در هزینااه ز -

 مدتبلند

باا ماوانعی از قبیال درخات در کاه  دیاد  -

 پارکینگ باز

پارکینگ باز و 

 بسته
(Ichihashi et al., 2009) 

(Paidi et al., 2018) 
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زایایی هر یک از به برخی از معای  و م 2در جدول 

هااای هوشاامند های مااورد اسااتفاده در پارکینگسنسااور

برخای از مشاکالتی کاه  ،اشاره گردیده است. در این بین

باشاند باا محور میهای هوشمند دوربینارکینگمتوجه پ 

بااا اسااتفاده از ها و نیااز اسااتفاده از برخاای اسااتراتژی

قاباال اصااالح صاانوعی های الزم و هااوش منویساایبرنامه

تااوان ایان مشاکالت را بااه از ایان طریاق می اشاد وبمی

اده از این فنااوری و زمینه استف داد کاه حداقل ممکن 

د را در فضای شاهرها فراوانی دارهای هوشمند که قابلیت

 هاای هوشاامندناابراین اساتفاده از دوربینبافازای  داد. 

شامند باه های هوتواند گزینه مناسبی برای پارکینگمی

هاای های مربوط به پارکینگخی از کاستیشمار آید و بر

محور را برطارب ساازد. در ایان باین باه منظاور سنسور

های هوشمند شناخت و آگاهی بیشتر نسبت به پارکینگ

 ابعاد مختلف آنها تحلیل و بررسی ،در ادامه ،محوردوربین

آن ارائاه اجرایی شادن و در نهایت راهبردهای الزم برای 

 د.هد شواخ

محور برای های دوربینکینگدی پاراقتصا مزایای

 مدیریت شهری

از جمله رویکردهایی اسات  ،های هوشمندپارکینگ

هوشامند باه  ونقالحمالهای اخیر در حوزه که در سال

شدت مورد توجه قرار گرفته و باعث جاا  درآماد قابال 

توجهی به مدیریت شهری گردیده است. افازای  ساطح 

مختلفای هاای وشکاه از ر شدهاهمیت این پدیده باعث 

از هاا اساتفاده گاردد. سازی ایان پارکینگبرای هوشمند

ی ماااورد توجاااه در ایااان حاااوزه، هااااتااارین روشمهم

در باشاد. حاور و سنساورمحور میمربینهای دوپارکینگ

انادازی های زیرسااختی راهزیناههباید باه  ،خصوراین 

های هوشمند و میزان درآمد هر یک از این ناوع پارکینگ

 د. توجه شوها پارکینگ

های زیرساختی، توجه به تعاداد در ارتباط با هزینه

یک دوربین یا سنسور قابال پوشا  پارکینگی که توس  

 اناادازی وهای نصاا  و راهه هزینااهباشااد، توجااه باا می

ها نسبت به سنسورها به عنوان ابزارهای نگهداری دوربین

 د.  ها، اهمیت باالیی دارهوشمندسازی پارکینگ

شرط نبود مانع دید  ، بهایشیهرکینگ حادر یک پا

جاای  25، یک دوربین به طور متوسا  (از قبیل درخت)

کاه هار دهد. این بدین معنای اسات پارک را پوش  می

د. دهی کنا ، خادماتسنسور 25تواند به جای می دوربین

دالر محاسابه  516اندازی یاک دورباین را اگر هزینه راه

 20ای پاارک حادود کنیم به طور میانگین هزینه هر جا 

هاای . این در حالی است کاه در پارکینگدالر خواهد بود

جاای پاارک را  150لیت پوش  قاب ،هر دوربین ،مجتمع

ای سنساااورمحور، در محااال هااا در پارکینگاماااا دارد. 

نصاا  و  ،پارکینااگ بایااد یااک سنسااورگیااری هاار قرار

توجهی را بارای هزیناه قابال ،اندازی گردد. این مسئلهراه

در کناار  .کنادهاا طلا  میاین ناوع پارکینگ ازیاندراه

یناه مرباوط باه زینه مربوط باه خاود سنساور بایاد هزه

باار هر ساه ساال یک ،تعویض باطری که به طور تقریبی

نیروی انسانی و ماشاینی بارای  اتفاق خواهد افتاد، هزینه

 یاک از ایان سنساورها و نیازاندازی و نگهاداری هار راه

  این نوع سنسورها به واسطه ریهای مربوط به تخهزینه

لیت دسترسی به آنهاا گیری آنها در کف خیابان و قابقرار

باشاد وجهی میتمبلا  قابال ،که در مجموع را اضافه کرد

 .(4و 3)جدول 

باشاد کاه قابلیات توجه به این نکته نیاز مهام می

و  نیسات تنهاا محادود باه پارکیناگ ،استفاده از دوربین

ای  امنیاات، رل تخلفااات، افاازاز آن باارای کنتاا تااوان می

 ؛تشخیص سریع جای خالی پارک و ... نیز اساتفاده کارد

باه  تنهاا محادودقابلیت سنسورها که این در حالی است 

 باشد.  تشخیص جای پارک می
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 9 اااااااااااا  یمزدآباد   ییمحسن طباطبا  دینوذر، س  یمرجان جعفر  ،ی خانیمحمد عل  ،یفرج  نی الدجالل   دی س  /...  یهای ارائه استراتژ

 

 هزارتومانی( پانزده محور )به دالر  ن های هوشمند دوربیهای پارکینگ هزینه  -3جدول 

 دالر تعداد اطالعات مربوط به دوربین

 500 1 هزینه یک دوربین

 15 1 اندازی یک دوربینهزینه راه

 1 1 دوربینهزینه نگهداری یک 

  25 دنشویک دوربین در خیابان پوش  داده می ی که باهایتعداد پارکینگ

  150 د )م ل کوروش(دهمی ی پارک در پارکینگ مجتمع که یک دوربین پوش تعداد جا

 516 هاجمع هزینه

 

 ( یهزار تومانمحور )به دالر پانزده های هوشمند سنسور های پارکینگ هزینه  -4ل جدو

 

سنسورهای 

فراصوت )مختص 

 پوشیده( فضاهای سر 

سنسورهای 

 مادون قرمز 

سنسورهای 

 مغناطیسی

آشکارسازهای 

های حلقه

 القایی 

 -مغناطیسی

 مادون قرمز 

 300 20 180 150 50 هزینه یک سنسور

 2-1 2-1 2-1 2-1 1 وی کارگر و خدماتی(اندازی )نیرهزینه راه

 20-10 5 20-10 20-10 10 هزینه نگهداری

 316 26 196 166 61 جمع

 

بر این در صاورت افازای  میازان اساتفاده از عالوه

هااای شااهری، دوربااین در ماادیریت هوشاامند پارکینااگ

ها توان برای شاهرداریی اقتصادی دیگری را نیز میمزایا

آنهاا آورده شاده ی از بخش 5در جدول در نظر گرفت که 

 . است

 

 های شهری مزایای اقتصادی استفاده از دوربین در مدیریت پارکینگ -5جدول 

 مزایای اقتصادی استفاده از دوربین در مدیریت پارکینگ های شهری

محل پارک، با  نیروی انسانی درکارگیری ههای نظارتی، مدیریتی و کنترلی ناشی از ب جویی و کاه  هزینهصرفه

 های مدار بستهکارگیری و استفاده از دوربینهب 

یر ضب  امکان محاسبه دقیق و کامل مبل  قابل پرداخت پارک خودرو بر اسا  زمان پارک خودروها از طریق تصاو

 بسته های مدارشده توس  دوربین

ای  ها و در نتیجه افزیت باالی آنمدار، به دلیل ضری  امندوربینهای افزای  تمایل و تقاضا برای پارکینگ

 درآمدزایی برای مدیریت شهری

 قابلیت پوش  دادن تعداد زیادی از خودروها و سطح وسیعی از فضای پارکینگ

 

تواند به صرفه بودن بنابراین توجه به این مسائل می

محور را نسبت باه های دوربین)اقتصادی بودن( پارکینگ

باه خاوبی نشاان دهاد. در  ،های هوشمندسایر پارکینگ

های کنار صرفه اقتصادی، از نظر فراهم کردن زیرسااخت

ها، توجاه باه ابعااد اندازی این نوع پارکینگالزم برای راه

محور نیاز قابال های دوربیناندازی پارکینگاقتصادی راه

 باشد.  تأمل می

 تحقیقروش    -4

این تحقیق از نظر هدب، کاربردی و از نظر ماهیت، 

آوری مطالا ، باشد. به منظور جمعتحلیلی می -یتوصیف

ای و میدانی استفاده شاده اسات. در عات کتابخانهاز مطال

ها برای تجزیاه و تحلیال این پژوه ، از ترکیبی از روش

در گاام ها و اساتخراج نتاای  اساتفاده شاده اسات. داده

های اولیاه بارای به منظور شناساایی زیرسااخت ،نخست
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هاا نیازمناد ندازی این ناوع از پارکینگاگیری و راهشکل

ایم. برای ایان منظاور باا گان بودهاستفاده از دیدگاه خبر

خبااره دانشااگاهی و  15های باااز بااا اساتفاده از مصاااحبه

دانشااگاه  انداتخبااره از اساا  10از ایاان تعااداد اجرایاای )

خبره از  5مطالعات و مدیریت شهری و مشغول در حوزه 

های (، دادهایی مدیریت شهریافراد مشغول در حوزه اجر

ها در قالا  روش آوری گردیده سپس این دادهاولیه جمع

تحلیل مضمون، تنظیم و کدگااری شاده اسات. در گاام 

هاای مرحلاه اول، با استفاده از تحلیال ساوات داده ،دوم

ن طریااق، زمینااه ارائااه بررساای و ارزیااابی شااد تااا از ایاا 

های ایی پارکینگراهبردهای الزم برای اجرا و افزای  کار

یی، محااور فااراهم گااردد. در گااام نهاااهوشاامند دوربین

دهای ماتریس عوامال داخلای و خاارجی تشاکیل و نمره

انجام و راهبردهای الزم ارائه شدند و با اساتفاده از روش 

QSPM ّان بارای ها پرداخته و خبرگا سازی دادهیبه کم

های متناسا  باا اهمیات آنهاا ضاریبی، هر یک از مؤلفه

 تصار یافته است.اخ

 

 های تحقیقیافته  -5

های اولیهه بهرای شناسایی زیرساختمرحله اول: 

هوشههمند  هههایانههدازی پارکینگگیری و راهشههکل

 محوردوربین

های آوری مصاااحبهدر ایاان مرحلااه، بعااد از جمااع

صورت گرفته به منظور دستیابی به مضامینی که بتوان از 

وده نیازمناد اساتفاده از آنها در ارائه راهبردها استفاده نم

مند بودیم کاه در ایان ارتبااط در های علمی و نظامروش

نهایت روش تحلیل مضمون به عنوان اسا  اولیه تحقیق 

قرار گرفت. روش تحلیل مضامون خاود را در توجه  مورد

سه مرحلاه کدگاااری توصایفی، کدگاااری تفسایری و 

ازد؛ سا سازی از طریق مضامین فراگیر، هویدا مییکپارچه

بنااابراین بااا توجااه بااه روش ماااکور سااعی گردیااد کااه 

های صورت گرفتاه مانظم شاده و از بطان آنهاا مصاحبه

تحقیق مارتب  موضوع ها و کدهایی که به نحوی با گزاره

 بود استخراج گردد. 

روش تحلیاال مضاامون در سااه مرحلااه کدگااااری 

ساازی از طریاق توصیفی، کدگااری تفسایری و یکپارچه

نفار  15گیرد. در این ارتباط باا ر انجام میمضامین فراگی

از خبرگان علمی و اجرایی که با اساتفاده از روش گلولاه 

در ده اسات. اند مصاحبه به عمل آما فی انتخا  گردیدهبر

اره جدیاادی بااه بااه بعااد، گااز 12از مصاااحبه ایاان بااین 

های قبلی اضافه نگردید و تحقیق باه اشاباع نظاری داده

اطمیناان بیشاتر ساه مصااحبه رسید با این وجود جهت 

دیگر هم ترتی  داده شد. در این بین باه منظاور پایاایی 

هاا از طریااق دو نفار بااه صاورت مجاازا و ادهکدگاااری د

محقاق اول  ،اند. در این ارتبااطکدگااری گردیدهمستقل 

اولیه مضمون  162مضمون اولیه و محقق دوم به  178به 

باا هام  یان دو کدگاااریساپس نتاای  ا. استخراج کارد

کد مشترک استخراج  135که در این بین  شدند مقایسه

رای پایاایی آن با  1از روش هولساتی در نهایات،گردید و 

 .  استفاده شد

𝑃𝐴𝑂 =
2𝑀

𝑁1 + 𝑁2
→

2(135)

178 + 162
= 0.93 

مشاترک  یتعداد موارد کدگاار Mدر فرمول فوق 

تعاداد   یا باه ترت N2و  N1باشاد. یدو کدگااار م نیب

شاده توسا  کدگااار اول و دوم  یکدگااارماوارد  هیکل

)توافاق  کیا توافق( و صفر )عادم نیب PAOمقدار  است.

 .باشدیتر باشد مطلو  مبزرگ 7/0کامل( است و اگر از 

باشاد کاه مؤیاد می 93/0معاادل  ،دسات آمادهنتیجه به

 باشد.پایایی باالیی می

مضاامینی  ،ز بین کادهای مشاترکا ،در گام بعدی

ند در قال  کدهای تفسایری شتاالتری دکه همپوشانی با

 45تجمیع گردیاد کاه در نهایات، از بطان آنهاا حادود 

 ،استخراج گردید. در گام ساوم 6مضمون به شرح جدول 

مضمون فراگیر به عنوان مضامین کلیادی کاه ساایر پن  

ساتخراج داد امضامین را تحات پوشا  خاود قارار مای

 .  گردید و در ادامه کار، استفاده شد

 
1- Holsti 
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 11 اااااااااااا  یمزدآباد   ییمحسن طباطبا  دینوذر، س  یمرجان جعفر  ،ی خانیمحمد عل  ،یفرج  نی الدجالل   دی س  /...  یهای ارائه استراتژ

 

 مضامین استخراج شده از روش تحلیل مضمون   -6  جدول 
مضامین 

 محوری 
 مضامین تفسیری

های زیرساخت

 فنی

 جهت ارتقای کارایی در ارائه خدمات هوشمند  های هوشمند در نقاط منتخ  به عنوان پارکینگ تقویت زیرساخت -1

 اطالعات و ارتباطات در سطح شهرهای فناوری گسترش زیرساخت -2

 ربسته با توانایی نمای  و ضب  تصاویر با کیفیت و وضوح باال و خطای پایینهای مدا به دوربین تجهیز فضای پارکینگ -3

 ایافزارهای قدرتمند و بدون خطا در ارائه اطالعات مناس  از موقعیت آنالین فضای پارک حاشیهها و نرماستفاده از اپلیکیشن -4

اطالعات و انتشار و  وژیکی به منظور ارائه کس  و دریافت صحیح و به موقعهای فنی و تکنولسازی زیرساختت هماهنگی و یکپارچه تقوی -5

 ارائه آن به متقاضیان

 های تصویربرداریها توس  دوربین کنترل خودکار ورود و خروجاستفاده از امکانات فنی الزم جهت  -6

 نقشه های در دستر  رویتعداد جای پارک آزاد و محل پارک استفاده از هوش مصنوعی جهت تشخیص -7

 آنها  trackingو رصد یا  تصویربرداری از پالک خودروهاها و رعایت فاصله آنها از هم به منظور دقت عمل در نص  دوربین -8

 وارد مورد نیازدر کنترل گواهینامه راهنمایی و رانندگی و سایر متشخیص چهره های با کیفیت جهت استفاده از دوربین -9

 های به کار رفته در سطح شهر و گزین  آنهاده از دوربینهای به دست آمیریت حجم باالی داده گیری از تکنولوژی الزم جهت مدبهره  -10

 های مختلف های شهری در حوزه افزارها و اپلیکیشنامکان وجود ارتباط آنالین از طریق نرم -11

 ر تکنولوژی و نیاز به آپدیت سریع وسایل و تجهیزاتتوجه و دقت باال نسبت به سرعت باالی تغیی -12

های زیرساخت

 مدیریتی 

 محور دوربین هایپارکینگ  نق  به نسبت مدیران آگاهی سطح باالبردن -13

 های تصویری هوشمند متخصص و آشنا با زیرساخت نیروهای کارگیری به -14

 ایهوشمند حاشیه  های  پارکینگ مدیریت جامع مدار در طرحتوجه به رویکرد دوربین -15

 مدارهوشمند دوربین هایپارکینگ به مربوط مسائل دائمی رصد امنیت و تأمینبرای  تخصصی هاییارگان یا سازمان ایجاد -16

 انتقادات  و پیشنهادها ارائه و پارکینگ حوزه  مسئولین با مردم آسان ارتباط برقراری جهت هاییسامانه  اندازیراه  -17

 محورهای هوشمند دوربین اندازی پارکینگ مدیران جهت راه تهیه لوایح الزم از طرب  -18

 بع انسانی در ارتباط با کاه  یا افزای  تعداد پرسنل درگیر در این نوع پارکینگ ت منامدیری -19

 تربیت نیروهای متخصص و توانمند در حوزه هوش مصنوعی و پر کردن خالءها -20

 تأمین امنیت ترافیک با تولیدکنندگان تجهیزات حفاظتی و امنیتیافزای  تعامل بین مقامات مسئول شهری و دولتی در حوزه  -21

های زیرساخت

 اقتصادی 

 ای ها و درآمدهای استفاده از دوربین در مدیریت پارکینگ حاشیهمند برای تجزیه و تحلیل هزینهتشکیل نهادی نظام -22

 هاآوری پرداختهای الزم برای جمعزیرساخت -23

 مقرون به صرفه بودن استفاده از دوربین در مقایسه با سنسورها تهیه طرح توجیهی الزم جهت  -24

 محور های هوشمند دوربینهای درآمدی حاصل از استفاده از پارکینگ صتیی فرشناسا -25

 ها شهرداری توان مالی  های نخستین و عدم های نو در سال بر بودن تکنولوژی گااری در حوزه شهری به علت هزینه های خصوصی برای سرمایه تقویت شرکت  -26

های زیرساخت

 -فرهنگی

 اجتماعی 

اند، از کارگااری دوربین و ای اختصار یافته حاشیه و مسکونی معابری که به پارکینگهروندان و مالکان تجاری توجیه و ایجاد اطمینان ش -27

 ها کاه  نگرانی آن 

 ها به معابر مورد استفاده به منظور افزای  مشارکت و همکاری آن اختصار سطحی از خدمات ترافیکی و پارک رایگان یا با بهای کم برای مالکان و کس  -28

 مدارها و اطالعات الزم و از بین بردن ابهامات مردم نسبت به کارایی پارکینگ هوشمند دوربینآموزشئه ارا -29

 هوشمند  پارکینگ از استفاده  برای شهروندان آموزش -30

 یا  با دوربینپارکینگ افزارنرم با شهروندان کردن آشنا -31

های زیرساخت

 امنیتی

ده از تصاویر و اطالعات مکانی و زمانی دریافتی های مربوطه جهت جلوگیری از سوءاستفاازماندر نظر گرفتن تدابیر امنیتی الزم از سوی س -32

 های مداربسته از دوربین

 جلوگیری از سوءاستفاده های مربوطه جهت مدیریت اطالعات و تصاویر دریافتی توس  سازمان  -33

 در نظر گرفتن فیلترهایی جهت حفظ اطالعات شخصی کاربران در مقابل عموم -34

 های احتمالی از سوی برخی کاربراننظر گرفتن تمهیدات الزم جهت پیگیری سوءاستفاده  رد -35

 ها دست آمده از دوربین های به سوءاستفاده از داده ها یا حک کردن سرور مرکزی و  های نفوذ به مرکز داده تربیت نیروهای متخصص جهت جلوگیری از راه  -36

 حدود دید کمتر و ...(های با مات ویژه ) م الً سرور جدا، دوربینهای مهم و امنیتی و ارائه خدمشناسایی مکان  -37

های زیرساخت

 قانونی

 های نووژی پایری آنها در رویارویی با تکنولروزرسانی قوانین موجود به منظور باالبردن سطح انعطاب به -38

 ی به دست آمدههای تصویر های احتمالی از اطالعات و داده استفاده وضع قوانینی جهت جلوگیری از سوء -39

 آوری شده های جمع ارائه قوانین مشخص در ارتباط با دسترسی به اطالعات و داده  -40

 دست آمده توس  مدیران و کاربرانهای به برداری از اطالعات و داده وضع قوانین ویژه در نحوه و چگونگی استفاده و بهره  -41

 وضع قوانین مشخصی در ارتباط با نص  دوربین در فضاهای عمومی  -42

 محور از نظر )زاویه دید، میدان دید و مانند آن( ای دوربینهای حاشیهع قوانین مشخص در ارتباط با پارکینگ ضو -43

 وضع قوانین به منظور جلوگیری از تخری  یا سرقت تجهیزات -44

 تهیه و تدوین قوانین مشخص در حفظ حریم خصوصی شهروندان-45
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 1399  بهار  ،امسی   شماره  /شهری   مدیریت  و  اقتصاد  ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا  12

 

 گام مهمای ،بندی آنهابا استخراج مضامین و دسته

های اولیه مورد نیاز برای ط با شناسایی زیرساختدر ارتبا

محاور برداشاته های هوشامند دوربیناندازی پارکینگراه

زمیناه الزم بارای  نفاراهم نماودشد. در ادامه به منظور 

هایی را باید بتاوان اساتراتژی هارسیدن به این زیرساخت

هااا اناادازی ایاان نااوع پارکینگد کااه در راهاسااتخراج کاار

رساان ند و مدیران شهری را یاریکنآفرینی ند نق توانب

تاای ضاارورت توجااه بااه گااام دوم اهمیبنااابراین  باشااند؛

 یابد.  دان میچندو

نقههاط قههوت و ضههعف و ارا ههه    ل یهه تحل   :دوم   مرحلههه

هوشههمند    ت ی ر ی در مههد   ن ی دوربهه   ی ر ی کارگ ه بهه  ی راهبردههها 

 ی شهر   ی ها نگ ی پارک 

حلاه هاای مربا در نظر گارفتن داده ،در این مرحله

اناادازی های اسااتخراجی الزم باارای راهل و زیرساااختاو

های ضرورت توجه باه اساتراتژی ،ی هوشمندهاپارکینگ

گیارد. قارار می مادنظر ،الزم برای رسیدن به ایان هادب

بنابراین برای رسیدن به ایان هادب بایاد باا اساتفاده از 

روش تحلیاال سااوات نقاااط قااوت، ضااعف، فرصاات و 

هاااای هوشااامند ارکینگتهدیااادهایی کاااه پیراماااون پ 

صااورت  ،های الزمبندیدساته ،محاور وجاود دارددوربین

ی متغیرهااای اصاالبااه  ،در واقااع، در ایاان مرحلااه گیاارد.

محور با توجه های هوشمند دوربینتأثیرگاار بر پارکینگ

اختصاار  همیت آنها، ضریبی بین صفر و یک،به میزان ا

لای، عوامال داخ ،ستا در گاام نخساتداده شد. در این را

ضاری  الزم  ،های مرباوط باه آنؤلفاهو به م ی شدارزیاب

مقدار این ضرای  باید به  ،این بین اختصار داده شد. در

ها کاه در ساتون لفاهؤای باشد که مجموع ضرای  مگونه

دوم جدول تنظیم گردیده اسات، یاک باشاد. در ساتون 

هاا باه سوم )نمره( با توجه به معمولی یا عالی بودن قوت

و به لحاظ جادی یاا معماولی باودن  4یا  3تبه ترتی  ر

. در صاار داده شاداخت 2یاا  1رتباه  ها به ترتی ضعف

صورتی که جمع کل امتیاز نهایی عوامل داخلای در ایان 

های های پی  رو بر ضاعفباشد قوت 5/2جدول بی  از 

 5/2آن  لبه خواهد داشت و چنانچه این امتیاز کمتار از 

نتاای   .ها خواهد باودا بر قدرتهباشد، بیانگر  لبه ضعف

 .استده شه ئارا 8و  7در جدول  به دست آمده

 

 هوشمند  دهی نقاط قوت و ضعف استفاده از دوربین در پارکینگضریب   -7جدول 

 نمره نهایی  نمره ضریب اهمیت نقاط قوت و ضعف ردیف 

 نقاط
 قوت

S1  05/0 انسانیکاه  میزان خطاهای آن  تبعکاه  میزان پرسنل درگیر و به  3 15/0  

S2  05/0 برداریهای تصویرها توس  دوربینخودکار ورود و خروجکنترل  3 15/0  

S3 07/0 نقلیه و سطح وسیعی از فضای پارکینگ با دوربینپوش  تعداد زیادی وسایل  4 28/0  

S4 07/0 مقرون به صرفه بودن استفاده از دوربین در مقایسه با سنسورها  4 28/0  

S5  06/0 های در دستر  روی نقشهآزاد و محل پارکامکان تشخیص تعداد جای پارک  4 24/0  

S6 06/0 افزار موجودسهولت دسترسی کاربران به فضای خالی پارک با استفاده از نرم  4 24/0  

S7 07/0 مدیریت زمان سفر و کاه  ترافیک شهری  4 28/0  

S8 و رصد یا برداری از پالک خودروهاتصویر tracking 06/0 آنها  4 18/0  

S9 06/0 توانایی اضافه کردن قابلیت تشخیص چهره و هماهنگ کردن تجهیزات تردد با آن  4 18/0  

S10 07/0 های خیابانیویژه پارکینگه ها بر پارکینگضری  امنیت بیشتر د  4 28/0  

S11  05/0 مدیریت هایهزینه کاه  و پارکینگ انسانی نظارتی و کنترلی هایهزینه کاه  4 20/0  

S12 
 مشخصات خالی، و پر ظرفیت) پارکینگ وضعیت از ایلحظه گیریگزارش امکان

 ...( و پارکینگ داخل خودروهای
06/0  4 24/0  

S13 05/0 امکان محاسبه کامل مدت زمان پارک خودرو و دریافت مبل  موردنظر  4 20/0  

 نقاط 
 ضعف

W1 
های ش  و روز جهت عملکرد بهتر و جلوگیری دوربین نیاز به تدابیر جداگانه برای

 در اختالل مدیریت فضای پارک
03/0  1 06/0  

W2 06/0 اندازی و کاه  وضوح و کیفیت تصاویر امکان سایه  1 06/0  

W3 09/0 احتمال نقض حریم خصوصی شهروندان  2 18/0  

W4 04/0 در سطح شهر تهرفهای به کار دست آمده از دوربینه های بحجم باالی داده  2 08/0  

24/3  1=%100 جمع  
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 13 اااااااااااا  یمزدآباد   ییمحسن طباطبا  دینوذر، س  یمرجان جعفر  ،ی خانیمحمد عل  ،یفرج  نی الدجالل   دی س  /...  یهای ارائه استراتژ

 

 ها و تهدیدهای استفاده از دوربین در پارکینگ هوشمند دهی فرصت ضریب  -8ول جد

 ها و تهدیدهافرصت ردیف ردیف
 ضریب

 اهمیت
 نمره

نمره 

 نهایی

 هافرصت

O1 06/0 های فناوری اطالعات و ارتباطات در سطح شهرگسترش زیرساخت  2 12/0  

O2 05/0 توجه به راهکارهای یکپارچه و هوشمند به منظور تأمین امنیت شهرها  2 10/0  

O3 05/0 های مختلفهای شهری در حوزهافزارها و اپلیکیشنامکان وجود ارتباط آنالین از طریق نرم  2 10/0  

O4 06/0 های هوشمندوجود شهروندان هوشمند و افزای  استفاده از اپلیکیشن  3 18/0  

O5 
مده از تصاویر ضب  شده توس  دوربین در جرائم و تخلفات آامکان استفاده از اطالعات به دست 

 انجام شده توس  افراد حقیقی و حقوقی
05/0  3 15/0  

O6 
های مورد استفاده در پارکینگ هوشمند ها و درصد خطای باالی سایر تکنولوژیشفافیت داده

 ... مغناطیسی ومانند سنسورهای 
07/0  3 21/0  

O7 05/0 هاءوجود نیروهای متخصص و توانمند در حوزه هوش مصنوعی و پر کردن خال  3 15/0  

O8 06/0 های هوشمند فرصتی برای درآمد پایدار شهرهاپارکینگ  4 24/0  

O9 08/0 2 0.04 گااری حوزه شهر هوشمندهای خصوصی برای سرمایهوجود شرکت  

 تهدیدات

T1 08/0 عات زمانی و مکانی شهروندانسوءاستفاده از اطال امکان نشت اطالعات و  2 16/0  

T2 
بسته در ح شهر با به کاربردن دوربین مدارهای سطامکان مخالفت برخی از مالکان و اهالی خیابان

 محل کار یا زندگی آنان
07/0  2 14/0  

T3 
کنندگان ک با تولیدمنیت ترافیدولتی در حوزه تأمین اتعامل ضعیف بین مقامات مسئول شهری و 

 ات حفاظتی و امنیتی تجهیز
06/0  2 12/0  

T4 05/0 های فناوری اطالعات و ارتباطات در همه مناطقضعف پوش  زیرساخت  1 05/0  

T5 02/0 سرعت باالی تغییر تکنولوژی و نیاز به آبدیت سریع وسایل و تجهیزات  2 04/0  

T6  07/0 در کشورهاامکان ممانعت قوانین حفاظت از حریم خصوصی  2 14/0  

T7 06/0 هاه دست آمده از دوربینهای بامکان حک کردن سرور مرکزی و سو استفاده از داده  2 12/0  

T8 07/0 های نو در سطح شهرضعف قوانین شهری در رویارویی با تکنولوژی  2 14/0  

T9 05/0 ها توان مالی شهرداریهای نو و عدمتکنولوژیبر بودن هزینه  2 10/0  

66/2  1=%100 جمع  

 

و بر اسا  نتاای  مصااحبه و  8با نگاهی به جدول 

استخراج اطالعات پرسشانامه، نماره باه دسات آماده از 

تر و چون بزرگ 24/3ماتریس ارزیابی عوامل داخلی برابر 

کاه نقااط قاوت رویکارد  تاوان دریافاتمی است، 5/2از 

آن  لباه محور بر نقاط ضاعف پارکینگ هوشمند دوربین

هااای شااهر توانااد در اداره و ماادیریت پارکینگدارد و می

نظار خبرگاان، ارآمد باشد. از جمله نقاط قاوتی کاه از ک

و باالترین ضری  را به خود اختصار  اهمیت باالیی دارد

از دوربااین در فه بااودن اسااتفاده صااربهداده اساات مقرون

 هاار پارکینگضری  امنیت بیشتر د ،مقایسه با سنسورها

پوشا  تعاداد زیاادی  ،هاای خیاباانیویاژه پارکینگه ب

و سطح وسایعی از فضاای پارکیناگ توسا   نقلیهوسایل

مادیریت زماان سافر و کااه  ترافیاک  و نهایتاً دوربین

ین نقااط تارباشد. این در حالی است کاه مهممی شهری

باالترین ضری  را از محور که های دوربینپارکینگضعف 

رده است احتماال نقاض حاریم طرب خبرگان دریافت ک

هاای باه دسات ی دادهو حجام بااالخصوصی شهروندان 

باشاند. های به کار رفته در سطح شهر میآمده از دوربین

نماره باه دسات  ، براسا  محاسبات،در کنار این مسائل

 66/2آمااده از ماااتریس ارزیااابی عواماال خااارجی براباار 

ت اسا  5/2تار از باشد و از آنجا که این عدد نیاز بزرگمی

های موجاود جهات اساتفاده و دهنده  لبه فرصاتنشان

مدار و مادیریت تقویت رویکرد پارکینگ هوشمند دوربین

 ،هوشاامند پارکینااگ اساات. باار اسااا  نظاار خبرگااان

نگ هوشمند هایی که برای رویکرد پارکیصتترین فرمهم

و باااالترین ضااری  را دریافاات  ماادار وجااود دارددوربین
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لی بارای های هوشمند باه عناوان عااماند پارکینگکرده

ها نسابت باه ساایر درآمد پایدار شهرداری، شفافیت داده

های هوشمند )م ل ارهای مورد استفاده برای پارکینگابز

شاهروندان هوشامند و  ..( و نهایتااً. سنسورها و رادارها و

ند. در استفاده از ابزارهای هوشامند هساتتوانمندی آنها 

واردی چااون نقااض حااریم ایاان در حااالی اساات کااه ماا 

در حمایاات از ضااعف قااوانین  شااهروندان، خصوصاای

 و ناو هاایتکنولوژی باودن بارهزیناههای روز، تکنولوژی

رح ها باه عناوان تهدیاداتی مطا شهرداری مالی توانعدم

ز طارب خبرگاان باه خاود شده که بااالترین ضاری  را ا

اند. بنابراین به منظور تقویت نقاط قاوت و اختصار داده

هااا، یل نقاااط ضااعف و تهدیاادات و کاااه  آثااار آنتعااد

هایی برای ایجاد زمینه الزم به منظاور اساتفاده تراتژیاس

های هوشمند و بهره بردن از نقاط از دوربین در پارکینگ

تکنولااوژی و کاااه  نقاااط ضااعف، تاادوین و  قااوت ایاان

 گردد.  طراحی می

 

 

 ماتریس عوامل داخلی و خارجی

هاااای اجرایااای، لویتها و اومااااتریس اساااتراتژی

 چهااری مختلف سیستم را به صورت نماودار در هابخ 

های قبال (. بررسی1)شکل  دهدقسمت جداگانه قرار می

و بعااد از تهیااه ماااتریس، چنااین امکاناااتی را بااه وجااود 

آورد که اثرات مورد انتظار تصامیمات اساتراتژیک بار می

بااا اسااتفاده از  1 شااکلبیناای گااردد. در سیسااتم پی 

ی و اسااتقرار نماارات یس عواماال داخلاای و خااارجماااتر

 های ارزیابی عوامل داخلی و خارجی بار روی آن،ماتریس

د. چاون شاووقعیت استراتژیک یک منطقه مشخص میم

 24/3ها Xجمع امتیاز نهایی عوامل داخلی بر روی محور 

و جمع امتیاز به دست آماده از عوامال خاارجی بار روی 

ن طبق اصول مادیریت برایبنا ؛باشدمی 66/2ها، Yمحور 

 1اسااتراتژیک، موقعیاات اسااتراتژیک پااژوه  در ناحیااه 

های که متناس  با آن، اساتراتژیگردد نمودار تعیین می

های ایان استراتژی انتخا  خواهند شد و (SO)تهاجمی 

های دو منطقاه احتماالی منطقه با ترکیبای از اساتراتژی

 .قرار خواهند گرفت  (WO) و  (ST)آن

 
 مودار تعین موقعیت استراتژیک پژوهش ن  -1شکل 

 

های اصالی پاژوه  با توجه به نماودار، اساتراتژی

جهت ارتقای نق   (SO)ها رویارویی نقاط قوت و فرصت

محاااور در هاااای هوشااامند دوربینو اهمیااات پارکینگ

باشد، بادین ترتیا  کاه باا میمدیریت هوشمند شهری 

کیم گردناد و ها نقاط قوت تقویت و تحاستفاده از فرصت

مدیریت شهری با رویکردی هوشامندانه از  ،از این طریق

هااای محااور در ماادیریت پارکینگهااای دوربینپارکینگ

 شهری استفاده نماید.  

 SWOT  ارا ه راهبردها بر اساس روش تحلیل

یناد یکی از ابزارهای بسایار مهام در فرا ،این روش

یساه مقا ،وسایله آن، اطالعااته تدوین راهبرد است که ب

همچناین باا اساتفاده از ایان مااتریس، امکاان شود، می
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 15 اااااااااااا  یمزدآباد   ییمحسن طباطبا  دینوذر، س  یمرجان جعفر  ،ی خانیمحمد عل  ،یفرج  نی الدجالل   دی س  /...  یهای ارائه استراتژ

 

تدوین چهار انتخا  با استراتژی متفااوت از نظار درجاه 

شاود؛ البتاه در های متفاوت در فضا فراهم میگریکن 

ها با یکادیگر همپوشاانی یجریان عمل، برخی از استراتژ

یکادیگر باه اجارا یا به طور همزمان و هماهنگ با داشته 

(. باا توجاه باه 1390موساوی، نیاا و )حکمت ندآیمیدر

، به منظور افزای  SWOTنتای  به دست آمده از تحلیل 

هااای هوشاامند کااارایی اسااتفاده از دوربااین در پارکینگ

 گردد.زیر ارائه می راهبردهای

 

 محورن های هوشمند دوربی راهبردهای الزم جهت استفاده از پارکینگ   -9جدول 

راهبردهای 
(SO) 

های یکپارچه هوشمند از طریق کنترل خودکار ورود و خروج خودروها توس  ها با استفاده از زیرساختامنیت پارکینگ یارتقا -

 دوربین مداربسته

 هوشمند  هایبا اتکا بر زیرساخت هارسانی و دسترسی به فضای پارک آزاد در پارکینگایجاد سهولت در اطالع -

 ها از طریق تصاویر آنالین پارکینگجود در اپلیکیشنک مناس  با استفاده از اطالعات مومدیریت زمان سفر و یافتن جای پار -

 ایجاد امکان پیگیری مواردی همچون وارد آمدن ضربه به خودرو توس  سایر خودروها با استفاده از تصاویر ضب  شده از پالک خودرو -  -

 ان خاطر باالی آنار با توجه به ضری  امنیت و اطمینمدضای استفاده از پارکینگ دوربینایجاد بستر افزای  تقا -

 مدار باز و بسته با توجه به هزینه مناس  آن نسبت به سایر سنسورها های دوریینامکان افزای  درآمد مدیریت شهری از پارکینگ -

کاارگیری ه ی هوشامند در با هاگیاری از زیرسااخترکیناگ باا بهرههای انسانی ناشای از نظاارت، مادیریت و کنتارل پاکاه  هزینه -

 های مداربستهدوربین

 بستهر تصاویر ضب  شده با دوربین مدارامکان محاسبه دقیق و کامل مبل  پارک خودرو با اتکاء ب -

 ای از وضعیت پارکینگ های هوشمند جهت گزارشگیری لحظهکارگیری و استفاده از اپلیکیشنه تقویت ب -

راهبردهای 

(ST) 

های مداربسته، به ویژه دوربینهو مدیریت شهری با تولیدکنندگان تجهیزات حفاظتی و امنیتی بمسئوالن ترافیک  افزای  تعامالت -

 های استفاده از آنهای شهری و کاه  هزینهوری و کارایی در مدیریت پارکینگمنظور افزای  بهره

رسانی و ارائه خدمات آنالین به موقع و مناس  طالعو ا گیریهای هوشمند به منظور گزارشپارکینگدر  ICTهای تقویت زیرساخت -

 به شهروندان و متقاضیان پارکینگ

 های باز و بستهها برای استفاده از دوربین در پارکینگتالش به منظور کس  رضایت مالکان ساختمان و اهالی خیابان -

خوانا بودن اطالعات زمانی و مکانی افراد )ناز سوءاستفاده از تدابیر امنیتی از سوی مدیریت شهری به منظور جلوگیری ا گرفتن در نظر-

 کنندگان و کاربران( و در اختیار مدیریت شهری یودن اطالعات شخصی خودرو و کاربرانها برای استفادهپالک ماشین

راهبردهای 
(WO) 

 با دقت باالرفته فعال در ش  و روز های پیشکارگیری دوربینه روز جهت تهیه و ب هوشمند و بههای استفاده از تکنولوژی -

های مداربسته کارگیری کارآمد و هزینه پایین استفاده از دوربینهرایزنی مسئوالن و مدیران شهری با تولیدکنندگان تجهیزات جهت ب -

 معنوی استفاده از آنویژه در مراکز شهری به دلیل مزایای مادی و ه ب 

 در شرای  مختلف جوی ل و قدرتمند جهت فعالیت و کارکردهای مداربسته فعاکارگیری دوربینه ب -

 هانفوذپایر سرورهای امنیتی دوربین هایاز افراد متخصص برای پر کردن خالء استفاده-

عی های هوش مصنوشمند و افراد متخصص در حوزهای هوهمند به همکاری در زمینه پارکینگهای خصوصی عالقهاستفاده از شرکت-

 هاهای تولیدی از دوربینم دادهبرای مدیریت حج

 های خصوصیمحور با استفاده از شرکتدوربینهای اندازی پارکینگتهیه و راه هایمدیریت هزینه-

راهبردهای 
(WT) 

دولتی با تولیدکنندگان تجهیزات امنیتی و حفاظتی برای به حداقل ثر بین مقامات مسئول شهری و ؤتالش به منظور ایجاد تعامل م -

 ن مشکالتندرسا

های امنیتی موردنیاز جهت کاه  سوءاستفاده از اطالعات زمانی و مکانی افراد حقیقی و حقوقی ساکن در محل ایجاد زیرساخت -

 پارک

 بستههای مدارهای استقرار دوربینواقع در مکاناجتماعی الزم جهت همکاری و اطمینان ساکنین  -اتخاذ تدابیر فرهنگی -

 

ه از مهاتریس بردهها بها اسهتفادبندی راهاولویت

QSPM 
 در ایاان بخاا  بااا نظرساانجی از خبرگااان، هفاات

انتخااا    SWOTاسااتراتژی مهاام باار اسااا  تحلیاال 

بناادی ایاان راهبردهااا از شااوند. سااپس باارای اولویتمی

اساتفاده شاده اسات.  QSPMریزی کمی ماتریس برنامه

ریزی جاابیت هر استراتژی با استفاده از مااتریس برناماه

های دارای جاابیت باال به استراتژیشخص شده و کمی م

دار در های مااورد تأکیااد و اولویااتعنااوان اسااتراتژی
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ل باارای تهیااه جاادو گااردد.ها تعیااین میریزیبرنامااه

ها، مراحل زیر ریزیریزی کمی استراتژیک در برنامهبرنامه

 شود:طی می

ابتدا عوامل داخلی و خارجی و امتیاز وزنی هار  -1

ریزی استراتژیک منتقل شده، ا به جدول برنامهیک از آنه

قبول پیشانهاد شاده، در های قابالسپس کلیه استراتژی

رسات ریزی اساتراتژیک فهردیف بااالی مااتریس برناماه

 شوند.می

بارای تعیااین جاااابیت هاار اسااتراتژی در یااک  -2

ها، بنا به اهمیت آن در تادوین هار مجموعه از استراتژی

 شود.داده می 4تا  1 استراتژی، امتیازی از

برای باه دسات آوردن جماع امتیااز جااابیت،  -3

هااای مرحلااه اول را در امتیاااز جاااابیت مرحلااه دوم وزن

کنیم؛ به این ترتی ، مجموع امتیاز جاابیت هر ضر  می

آیاد. جمااع یاک از عواماال هار اسااتراتژی باه دساات می

دهنده جاابیت هر یک از عوامل امتیازهای جاابیت نشان

 ها است.ک مجموعه از استراتژیدر ی

جادول  ناز جمع امتیازهای جاابیت هار ساتو -4

ریزی کمی استراتژیک، امتیاز جااابیت نهاایی هار برنامه

آیااد کااه بیااانگر ها بااه دساات مییااک از اسااتراتژی

هایی است کاه از جااابیت بیشاتری برخاوردار استراتژی

 هستند.

دهنده مطلوبیاات امتیاااز جاااابیت بیشااتر، نشااان

ها اسات؛ در نتیجاه اساتراتژیساایر  ستراتژی نسبت بها

هار  ،در ادامه. کندبندی میها را اولویتبهترین استراتژی

ریزی های ارائه شاده در مااتریس برناماهیک از استراتژی

 (. 11و  10)جدول ند شوکمی، بررسی می

  

 تخاب شده یدی انهای کلبندی استراتژی جهت اولویت  ریزی کمیماتریس برنامه  - 10جدول 

عوامل  

داخلی و  

 خارجی 

ضریب 

 اهمیت

)برگرفته 

از جدول  

7) 

 استراتژی

1 2 3 4 5 6 7 

امتیاز 

 جذابیت

جمع  

امتیاز 

 جذابیت

امتیاز 

 جذابیت

جمع  

امتیاز 

 جذابیت

امتیاز 

 جذابیت

جمع  

امتیاز 

 جذابیت

امتیاز 

 جذابیت

جمع  

امتیاز 

 جذابیت

امتیاز 

 جذابیت

جمع  

امتیاز 

 جذابیت

تیاز ما

 جذابیت

جمع  

امتیاز 

 جذابیت

امتیاز 

 جذابیت

جمع  

امتیاز 

 جذابیت

S1 05/0  4 2/0 4 2/0 5/3 175/0 5/1 075/0 1 05/0 5/0 025/0 2 1/0 

S2 05/0  4 2/0 4 2/0 3 15/0 5/1 075/0 80/2 14/0 5/1 075/0 1 05/0 

S3 07/0  4 28/0 4 28/0 80/3 266/0 2 14/0 2 14/0 1 07/0 1 07/0 

S4 07/0  4 28/0 5/3 098/0 5/3 24/0 5/1 10/0 5/1 10/0 2 14/0 1 07/0 

S5 06/0  3 18/0 4 24/0 5/2 15/0 2 12/0 1 06/0 5/1 09/0 1 06/0 

S6 06/0  5/2 15/0 4 24/0 5/3 21/0 3 18/0 2 12/0 2 12/0 1 06/0 

S7 07/0  7/2 189/0 7/3 259/0 2 14/0 5/1 105/0 8/2 196/0 1 07/0 1 07/0 

S8 06/0  5/3 21/0 5/3 21/0 3 18/0 5/2 15/0 3 18/0 3 18/0 1 06/0 

S9 06/0  3 18/0 2 12/0 7/2 162/0 2 12/0 5/3 21/0 5/3 21/0 1 06/0 

S10 07/0  7/2 18/0 5/2 17/0 8/3 26/0 2 14/0 5/3 245/0 4 28/0 1 07/0 

S11 05/0  4 2/0 7/2 135/0 9/3 19/0 5/1 075/0 5/1 075/0 1 05/0 2 1/0 

S12 06/0  5/3 21/0 7/3 22/0 9/3 23/0 5/3 21/0 2 12/0 2 12/0 3 18/0 

S13 05/0  2 1/0 2 1/0 4 2/0 2 1/0 1 05/0 5/1 075/0 5/1 075/0 

W1 03/0  2 06/0 3 09/0 2 06/0 3 09/0 5/3 105/0 2 06/0 3 09/0 

W2 06/0  5/0 03/0 2 12/0 2 12/0 5/1 09/0 5/2 15/0 2 12/0 1 06/0 

W3 09/0  5/0 04/0 1 09/0 2 18/0 5/2 22/0 4 36/0 4 36/0 2 18/0 

W4 04/0  5/0 02/0 1 04/0 1 04/0 5/2 1/0 3 12/0 3 12/0 4 16/0 

جمع  

 امتیازات
- - 709/2 - 804/2 - 953/2 - 09/2 - 421/2 - 165/2 - 515/1 
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 ریزی کمی ماتریس برنامه  10ادامه جدول  -11جدول 

عوامل  

داخلی و  

 خارجی 

ضریب 

 اهمیت

)برگرفته 

از جدول  

8) 

 استراتژی

1 2 3 4 5 6 7 

امتیاز 

 جذابیت

جمع  

امتیاز 

 جذابیت

امتیاز 

 جذابیت

جمع  

 امتیاز

 جذابیت

امتیاز 

 جذابیت

جمع  

امتیاز 

 جذابیت

امتیاز 

 جذابیت

جمع  

امتیاز 

 جذابیت

امتیاز 

 جذابیت

جمع  

امتیاز 

 جذابیت

امتیاز 

 جذابیت

جمع  

امتیاز 

 جذابیت

امتیاز 

 جذابیت

جمع  

امتیاز 

 جذابیت

O1 06/0  3 18/0 4 24/0 2 12/0 4 24/0 3 18/0 2 12/0 2 12/0 

O2 05/0  2 10/0 2 10/0 3 15/0 3 15/0 4 2/0 4 2/0 5/2 125/0 

O3 05/0  2 10/0 5/3 175/0 3 15/0 5/3 175/0 5/2 125/0 5/2 125/0 4 2/0 

O4 06/0  3 18/0 4 24/0 5/3 21/0 5/3 21/0 3 18/0 5/3 21/0 3 18/0 

O5 05/0  3 15/0 5/1 075/0 1 05/0 5/1 075/0 3 15/0 3 15/0 1 05/0 

O6 07/0  3 21/0 3 21/0 4 28/0 5/3 245/0 5/2 245/0 3 21/0 2 14/0 

O7 05/0  3 15/0 3 15/0 3 15/0 3 15/0 3 15/0 3 15/0 4 2/0 

O8 06/0  3 18/0 5/2 15/0 4 24/0 3 18/0 5/2 15/0 5/2 15/0 3 18/0 

O9 04/0  3 12/0 3 12/0 5/3 14/0 4 16/0 5/2 1/0 5/2 1/0 4 16/0 

T1 08/0  1 08/0 2 16/0 1 08/0 1 08/0 4 32/0 4 32/0 3 24/0 

T2 07/0  3 21/0 3 21/0 3 21/0 3 21/0 4 28/0 4 28/0 3 21/0 

T3 06/0  5/3 21/0 3 18/0 5/3 21/0 5/3 21/0 5/3 21/0 3 18/0 5/3 21/0 

T4 05/0  5/3 175/0 5/3 175/0 5/3 175/0 4 2/0 3 15/0 5/2 125/0 5/2 125/0 

T5 02/0  5/3 07/0 3 06/0 3 06/0 5/3 07/0 3 06/0 3 06/0 5/3 07/0 

T6 07/0  2 14/0 2 14/0 3 21/0 2 14/0 3 21/0 3 21/0 2 14/0 

T7 06/0  2 12/0 3 18/0 5/2 15/0 5/1 09/0 3 18/0 5/2 15/0 3 18/0 

T8 07/0  3 21/0 2 14/0 2 14/0 2 14/0 3 21/0 2 14/0 2 14/0 

T9 05/0  3 15/0 3 15/0 3 15/0 3 15/0 3 15/0 2 1/0 3 15/0 

جمع  

 امتیازها
- - 735/2 - 855/2 - 875/2 - 875/2 - 25/3 - 26/3 - 82/2 

جمع  

امتیازهای 

 کل

- - 444/5 - 659/5 - 828/5 - 965/4 - 671/5 - 425/5 - 335/4 

 

تااوان دساات آمااده میهبااا اسااتفاده از نتااای  ب

 12خااا  شااده را در جاادول کلیاادی انتهای اسااتراتژی

 مشاهده کرد.

 های کلیدی انتخاب شده توسط خبرگان استراتژی  -12ل جدو

 های انتخاب شدهاستراتژی ردیف

1 
SO1های هوشمند در گیری از زیرساختکنترل پارکینگ با بهرههای انسانی ناشی از نظارت، مدیریت و کارگیری سازوکار کاه  هزینه: به

 های مداربستهکارگیری دوربینبه

2 SO2 های هوشمندبا اتکا بر زیرساخت هارسی به فضای پارک آزاد در پارکینگرسانی و دستاطالع: ایجاد سهولت در 

3 SO3سته با توجه به هزینه مناس  آن نسبت به سایر سنسورهامدار باز و ب های دوریین: افزای  درآمد مدیریت شهری از پارکینگ 

4 
ST1های : تقویت زیرساختICT رسانی و ارائه خدمات آنالین به موقع و مناس  گیری و اطالعمنظور گزارشهای هوشمند به در پارکینگ

 به شهروندان و متقاضیان پارکینگ

5 
ST2 : خوانا بودن اطالعات زمانی و مکانی افراد )نادر نظرگیری تدابیر امنیتی از سوی مدیریت شهری به منظور جلوگیری از سوءاستفاده از

 بودن اطالعات شخصی خودرو و کاربران ندگان و کاربران( و در اختیار مدیریت شهریکنها برای استفادهپالک ماشین

6 ST3 های باز و بستهها برای استفاده از دوربین در پارکینگمالکان ساختمان و اهالی خیابان: تالش به منظور کس  رضایت 

7 
WO1های هوش های هوشمند و افراد متخصص در حوزهینگمند به همکاری در زمینه پارکهای خصوصی عالقه: استفاده از شرکت

 هاهای تولیدی از دوربینیت حجم دادهمصنوعی برای مدیر
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 1399  بهار  ،امسی   شماره  /شهری   مدیریت  و  اقتصاد  ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا اا  18

 

 های انتخاب شده بندی استراتژیاولویت  -13جدول 

 اولویت نمره جذابیت استراتژی انتخاب شده

SO3 
ه به هزینه مناس  آن نسبت به مدار باز و بسته با توجهای دوربینافزای  درآمد مدیریت شهری از پارکینگ

 های سنسورمحورپارکینگ
828/5 1 

ST2 

اطالعات زمانی و مکانی در نظرگیری تدابیر امنیتی از سوی مدیریت شهری به منظور جلوگیری از سوءاستفاده از 

ن اطالعات کنندگان و کاربران( و در اختیار مدیریت شهری بودها برای استفادهخوانا بودن پالک ماشینافراد )نا

 شخصی خودرو و کاربران

6715 2 

SO2  3 659/5 های هوشمندبا اتکا بر زیرساخت هارسانی و دسترسی به فضای پارک آزاد در پارکینگاطالعایجاد سهولت در 

SO1 
گیری از های انسانی ناشی از نظارت، مدیریت و کنترل پارکینگ با بهرهکارگیری سازوکار کاه  هزینهبه

 های مداربستهکارگیری دوربینهای هوشمند در بهزیرساخت
444/5 4 

ST3 
های باز و ها برای استفاده از دوربین در پارکینگتالش به منظور کس  رضایت مالکان ساختمان و اهالی خیابان

 بسته
425/4 5 

ST1 
ن و ارائه خدمات آنالیرسانی گیری و اطالعهای هوشمند به منظور گزارشدر پارکینگ ICTهای تقویت زیرساخت

 شهروندان و متقاضیان پارکینگبه موقع و مناس  به 
965/4 6 

WO1 
های هوشمند و افراد متخصص در مند به همکاری در زمینه پارکینگهای خصوصی عالقهاستفاده از شرکت

 هاهای تولیدی از دوربینهای هوش مصنوعی برای مدیریت حجم دادهحوزه
335/4 7 

 

مشخص اسات از باین  13در جدول  که طورهمان

اسااتراتژی اسااتفاده از  ،اسااتراتژی انتخااا  شاادههفاات 

افاازای  باارای  محااور باااز و بسااتههااای دوربینپارکینگ

باا بیشاترین نماره جااابیت، در  ،درآمد مدیریت شاهری

 پس از آن، دو استراتژی در نظر گرفتن لویت قرار دارد.وا

ه منظااور تاادابیر امنیتاای از سااوی ماادیریت شااهری باا 

اطالعات زمانی و مکانی افاراد یری از سوءاستفاده از جلوگ

کنندگان و ها بارای اساتفادهخوانا بودن پاالک ماشاین)نا

کاربران( و در اختیاار مادیریت شاهری باودن اطالعاات 

رسانی ایجاد سهولت در اطالعشخصی خودرو و کاربران و 

بار  با اتکاا هاو دسترسی به فضای پارک آزاد در پارکینگ

 ند.های بعدی هستهوشمند در اولویت  هایزیرساخت

 

 گیری و پیشنهادنتیجه  -6

اساااتفاده روزافااازون در اساااتفاده از خودروهاااای 

 باعاث ،توساعهبه خصور در کشورهای درحال ،شخصی

ه اسات شادای برای مدیران شهری مشکالت عدیدهبروز 

ترین آنها افزای  میزان ترافیک شاهری،کمبود که از مهم

بر باودن آن و باه مناس  برای پارک خودرو و زمانای ج

باالرفتن میزان آلودگی است. این در حالی اسات  ،تبع آن

تواناد نقا  یابی مناس  برای پارک خاودرو میکه مکان

مهمی در کاه  آلودگی و مادیریت زماان افاراد داشاته 

له باعث گردیاده ئباشد. بنابراین ضرورت توجه به این مس

روز در فضاااهای شااهری  گ روز بااهکیناا کااه اهمیاات پار

و ضرورت مدیریت آن به یک امر مهم بارای  افزای  یابد

ظهااور  ،ماادیران شااهری تباادیل گااردد. در ایاان بااین

  آنها در های هوشمند در فضاهای شهری و نقپارکینگ

ر مادیریت بمهمی تأثیر تواند مدیریت ترافیک شهری می

باشد. در ته بخشی از ترافیک شهری و درآمدزایی آن داش

تعداد باالی خودروهای موجود در شهرها و نیاز این  ،واقع

تواناد باه عناوان یکای از فضاای پاارک میخوردوها باه 

تاارین منااابع درآمااد پایاادار شااهرها تباادیل گااردد و مهم

 مین نماید.أ ها را تهای شهرداریبخشی از هزینه

هااای یکاای از جدیاادترین پارکینگ ،در ایاان بااین

ا را بارای رسایدن باه هتواند شهرداریهوشمندی که می

هااای هوشاامند رسااان باشااد، پارکینگایاان هاادب یاری

هاا امکاان مادیریت باشد. ایان پارکینگمحور میربیندو

کنند و باا اساتفاده از می آنالین فضاهای شهری را میسر

ندان توانناد شاهروافزاری، به خوبی میهای نرمزیرساخت

بناابراین در  رساان باشاند؛را در مدیریت زمان خود یاری

برگاان اجرایای و دانشاگاهی این تحقیق با اساتفاده از خ
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هاای هوشامند کاه نقا  و جایگااه پارکینگ دسعی شا 

حااور در فضاااهای شااهری بااه خااوبی، تجزیااه و مدوربین

 د.تحلیل شو

 SWOTباارای ایاان منظااور بااا اسااتفاده از روش 

دیاادات اسااتخراج ها، تهنقاااط قااوت و ضااعف، فرصاات

باااه  QSPMاده از روش اساااتف ساااپس باااا گردیاااد و

 نتااای  نشااان دادنااد. دهی نتااای ، پرداختااه شاادضااری 

های اساااتفاده از دورباااین در نقااااط قاااوت و فرصااات

هاااا بااار نقااااط ضاااعف و هوشمندساااازی پارکینگ

نمااره بااه  ، لبااه و برتااری دارد. در واقااع ،تهدیاادات آن

براباار  ،دساات آمااده از ماااتریس ارزیااابی عواماال داخلاای

اساات، بیااانگر آن اساات  5/2تاار از ن بزرگو چااو 24/3

کاااه نقااااط قاااوت رویکااارد پارکیناااگ هوشااامند 

 لبااه دارد. ایاان در  ،محااور باار نقاااط ضااعف آندوربین

 ،حااالی اساات کااه براسااا  محاساابات انجااام گرفتااه

عواماال  نمااره بااه دساات آمااده از ماااتریس ارزیااابی

و از آنجااا کااه ایاان عاادد  باشاادمی 66/2خااارجی براباار 

دهنده  لبااااه اساااات نشااااان 5/2ز تاااار ارگنیااااز بز

یاات رویکاارد های موجااود جهاات اسااتفاده و تقوفرصاات

 باشد.محور میپارکینگ هوشمند دوربین

، نتااای  حاصاال از هااای الزمبعااد از بررساای داده

هااااای ها و اولویتتحقیااااق در ماااااتریس اسااااتراتژی

اجرایاای کااه در قالاا  یااک نمااودار سااازماندهی شااده 

دساات ه هااای باا داده شاادند. براسااا ساات، قاارار داده ا

موقعیااات اساااتراتژیک مااادیریت شاااهری در  ،آماااده

محاااور، در ناحیاااه هاااای دوربیناساااتفاده از پارکینگ

جااااای گرفتااااه اساااات. بنااااابراین  ،اول نمااااودار

کاااه باااا ترکیبااای از  (so)های تهااااجمی اساااتراتژی

ه ( باا WOو  STهای دو منطقااه احتمااالی )اسااتراتژی

شااهری توجااه ماادیران دساات آمااده اساات، بایااد مااورد 

ها رد. باادین ترتیاا  کااه بااا اسااتفاده از فرصااتقاارار گیاا 

تقویاات و تحکاایم گردنااد و از ایاان طریااق  ،نقاااط قااوت

بااااا رویکااااردی هوشاااامندانه از ماااادیریت شااااهری 

محاااااااور در مااااااادیریت هاااااااای دوربینپارکینگ

در کنااار ایاان  .هااای شااهری اسااتفاده نمایاادپارکینگ

فاای کااه های مختلاسااتراتژی، متناساا  بااا وضااعیت

باشااااند، مواجااااه ماااایشااااهری بااااا آن  ماااادیران

هااای دیگااری نیااز اسااتخراج و ارائااه گردیااده اسااتراتژی

است کاه اساتفاده از آنهاا سااختار و نظاام حکمرانای و 

در اساااتفاده بهیناااه از مااادیریت شاااهری )محلااای( را 

رساان تاا حاد زیاادی یااری محاورهای دوربینپارکینگ

پیشانهادهای باا توجاه باه نتاای  تحقیاق، خواهد باود. 

 گردد:یر ارائه میز

مدیران شهری به منظور رسیدن باه یاک منباع  -

باشند های جدید میحلنیازمند یافتن راه ،درآمدی پایدار

توجهی وجود پارکینگ ظرفیات قابال خصورکه در این 

ساازد ایان در حاالی اسات کاه را برای شهرها فراهم می

 ماؤثرهاا باه طاور سانتی چنادان مدیریت این پارکینگ

های هوشامند اده از پارکینگاستف ،در نتیجه و دباشنمی

کماک شاایان به مادیران شاهری، تواند حور میمدوربین

 توجهی نماید.

باااالبردن سااطح آگاااهی مااردم در اسااتفاده از  -

یااا  جهاات ماادیریت بخشاای از افزارهااایی پارکینگنرم

 ترافیک موجود در فضاهای شهری

طارب  های قانونی الزم ازم کردن زیرساختفراه -

هاای انادازی پارکینگهات ساهولت راهمدیران شهری ج

 محورهوشمند دوربین

بنیاااان جهااات های دان اساااتفاده از شااارکت -

محااور و ارتقااای سااطح هااای دوربینگسااترش پارکینگ

 .دهی به شهروندانکارایی آنها در خدمات

 ارزی هااایقیماات براسااا  مقالااهایاان  نتیجااه* 

 اینکاه باه عنایات باا .است بوده تهیه زمان در تکنولوژی

 و دیگار زماانی در اسات نوساان دارای تکنولوژی قیمت

 بارای دیگاری نتای  است ممکن روز، هایقیمت براسا 

 محاوردوربین جای هب برای م ال به دست آید؛ مقاله این

 .گردد لحاظ...  یا سنسورمحور است ممکن
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(. 1393شااادان. ) ،محساان؛ کیااانی ،ابوطااالبی اصاافهانی

های سیستم پارکینگ هوشمند و زیرساختارزیابی 

کنفاارانس مهندساای عمااران، معماااری و  .الزم آن

 مدیریت پایدار شهر.

 ،ایاارج؛ خاادادادی ،نیاااحامااد؛ امین ،پورمحماادی امامیااه

(. طراحااای سیساااتمی جهااات 1395الریساااا. )

هوشمندسازی پارکینگ بیمارساتان باا اساتفاده از 

 .زش تصاااویرسنساااورهای التراساااونیک و پاااردا

 .های نوین در مهندسی برق کنفرانس ملی پژوه 

(. اصاااول و ضاااواب  1391نظاااامی، علیرضاااا. )حافظ

هاااای مشااااعی در پیشااانهادی احااادا  پارکینگ

المللای مهندسای بینیازدهمین کنفرانس  .محالت

 ونقل و ترافیک.حمل

کااربرد (. 1390میرنجاف. ) ،موساویحسان؛  نیا؛حکمت

  ان: علم نوین.وم، تهر. چاپ دمدل در جغرافیا

سااماندهی مکاان (. 1393روشندل، تکتم؛ اکبری، الهه. )

 پارکینگ عماومی در شاهر سابزوار باا اساتفاده از

GIS.  ریزی و برنامااهششاامین کنفاارانس ملاای

 .های شهر اسالمیمدیریت شهری با تأکید بر مؤلفه

 .رمضااان ،میرعباساای ؛فرشااید ،رجباای ؛کاااظم رئااوفی

اوری هوشمند در سیستم از فنگیری بهره(. 1388)

کنفاارانس شااهر  .راهنمااای جااای پااارک خااودرو

 الکترونیک.

 لاهیت یرساول ؛احمدرضاا، یقاسام سعید؛ ،صادقی دروازه

(. مکانیااابی 1396. )، عبااا شااول ؛ناادا ،ینااوئ

های مکانیزه با رویکرد توسعه پایدار )مورد پارکینگ

فصاالنامه اقتصاااد و ماادیریت مطالعااه: شااهر قاام(. 

 .111-127 (،21)6شهری، 

( طراحاای 1393پااروین. ) ،زادهرضااا؛ طالاا  ،زادهطالاا 

سیستم پارکیناگ هوشامند بارای توساعه پایادار 

ش تصااویر. ی پااردازهاااشااهری مبتناای باار تکنیک

المللی ساازه، معمااری و توساعه دومین کنگره بین

 شهری. 

 ماریم. ی،محماد ها ،، شیبینوبخت حب سین؛ح ی،قنبر

مجله  .در شهر رشتی صاختصا نگیپارک(. 1394)

 .43-64 (،15)8ی، شهر شناسیهای بومپژوه 

ونقل و دبیرخانه شورای عاالی معاونت عمرانی دفتر حمل

(. 1386هماااهنگی ترافیکاای شااهرهای کشااور. )

ای در هاای مادیریت پاارک حاشایهراهنمای روش

 معابر شهری.
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