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 مقدمه

 گذشته قرن شهری در تحوالت ةنتیجعنوان  به خصوصی ةنقلی وسایل از ازحد شیب ةاستفاد ،شهری مراکز ةمشخص امروزه

 کردن، ریتأخ یها شکل در آن پیامدهای و شدید تراکم به که است خصوصیونقل  حمل ةبر پایشده  ساخته محیط و

ونقل  حمل سیستم ،شهرهایی چنین در (.600: 5561، واسکنسلوس و فاریاساست )شده  ی صوتی و هوا منجرها یآلودگ

 داشته شهروندان به یده خدمات در را کارایی حداکثر که دشو یم طراحی نحوی به و دارد ای ویژه اهمیت یشهر درون

 شهرهای معضالت از یکی به شهری معابر سطح در ترافیک موتوری، ةنقلی وسایل حرکت شدن وانر منظور به. باشد

 شهرهای در ویژه به ترافیک معضل حل شهری، مدیران فکری یها دغدغه از یکی رو از این ؛است شده تبدیل بزرگ

 (665: 6035شهابی و همکاران، است ) بزرگ

 در مناسبی نیز نقش نگیپارکاست.  امروز شهرهای ترافیکی مشکالت نیتر مهم و نیتر عیشا از پارک خودرو یکی 

 از بعد. تأثیرگذار باشد شهری زندگی کیفیت و ترافیک کارایی بر تواند یم( و 830: 5561مارگرایتر، )دارد  ترافیک کاهش

 ارزیابی پارکینگ، ساخت زیاد هزینة تیدرنها و پارک برای کافی فضای نبود ها، اتومبیل افزایش و دهه چندین گذشت

از آنجا که مدیریت .(610: 6030یغفوری و همکاران، است ) شده ضروری پارکینگ یابی مکان و مدیریت برای دقیق

 امکانات (، سطوح مختلف555: 5560لوی و بننسون، شود ) یممحسوب  افتهی توسعه ونقل حملپارکینگ موضوعی در 

 از (.یکی51: 6038کامیابی و طاهری، د )باش گذارتأثیر شهری زندگی کیفیت و ترافیک کارایی بر تواند یم پارکینگ

 است؛ پارکینگ به مربوط یها استیس معرفی کند، می کنترل را حومه و مرکز در شهرها پارکینگ مشکل که ابزارهایی

( و 010: 5561اسزومیالس و پچ، ) ضروری است خودروها تعداد کاهش برای ییها حل راه چه کند یم تعیین که راهبردی

پاتل و دایو، کنند ) یم استفاده از آن شهر مراکز در ترافیک و سفر تقاضای مدیریت برای گذاران استیسریزان و  برنامه

 فضاهای بیشتر. دارد را خود خاص یها یژگیو ،ونقل حمل زیرساخت یکعنوان  به پارکینگ ،نیبا وجود ا(. 011: 5561

 کل از کمی نسبت تنها که عمومی و خیابانی پارکینگ امکاناتجز  به دهند، می ارائه ملکدهندگان  توسعه را پارکینگ

 شهر مرکزی بافت در نقلیه وسایل تردد و جمعیت (. افزایش8305: 5561تهان و فردریک، دهد ) یم تشکیل راها  آن

 که شود می ترافیکی سبب بروز مشکالت سی،دستر یها شبکه پایین توان همچنین سفر، جاذب یها یکاربر دلیل به

سرائی و ) رفع کند مرکزی بافت در را از مشکالت بسیاری تواند یم مناسب یها مکان در عمومی یها نگیپارک احداث

 اهمیت شهر حیاتی یها انیشر وها  رگة مثاب به شهری شبکة معابر امروزی، یدر شهرها(. 15: 6035قانعی بافقی، 

 بودن عرض شخصی، همچنین کم خودروهای ازروزافزون  استفادة وشهرها  و توسعة جمعیت افزایش. دارند بسیاری

 برای دید حاشیه، محدودیت در پارک افزایش قبیل از یا دهیعد مشکالت شهر، مرکزی بخش در ژهیو به ،ها ابانیخ

سلیمانی و است ) آوردهوجود  به را شهروندانبرای  دیگر روانی نامطلوب اثرهای و ایمنی کاهش ،ها تقاطع در رانندگان

 کاهش و پارکینگ کارایی افزایش سبب عمومی یها نگیپارک مناسب یابی مکاناساس،  (. براین660: 6030همکاران، 

دلیل  به امروزه (.663 :6003طالبی، د )شو  یم ترافیک روانی و ها ابانیخ عرض میرمستقیغ افزایش و یا هیحاش پارک

 افزایش منظور به بهینه به مدیریت طبقاتی های پارکینگ ساخت توان با میشهرها  کالن در فضا و زمین محدودیت

 یابی مکان از که دارند را الزم ییکارا زمانی طبقاتی یها نگی. پارکپرداخت نقلیه یلوسا از زیادی حجم به دهی خدمات

 (.15: 6036زارعی،  و ملکی) شوند برخوردار مکانی-فضایی مناسب

در شهر همدان از نظر  6با توجه به آنچه بیان شد، مسئلة اصلی پژوهش حاضر تحلیل مکانی پارکینگ طبقاتی کلپا

                                                                                                                                                                   
1. Kolapa 
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؛ بنابراین در این پژوهش با استی صحیح این کاربری مهم شهری ابی مکانی پارامترهای مورد نیاز و مناسب در ریکارگ به

ی ابی مکانی معیارها و پارامترهای مورد نیاز و مناسب در تحلیل ریکارگ به ی میدانی وها یبررسی از مبانی نظری، ریگ بهره

پارکینگی عمومی در شهر همدان تجزیه و تحلیل  عنوان بهشهری، عوامل منجر به موفقیت یا شکست این کاربری  ساتیتأس

 دة مورد مشخص شده است.ی انتخابی، مکان بهینه برای ایجاد پارکینگ جدید مناسب در محدوارهایمعشده و با بررسی 

پژوهشةنیشیپ
ی مختلف پارکینگ سطحی در بخش تاریخی شهر کیوتو و ها مکان با بررسی( 5560تیتسوهارو و هیرویوکی ) -

. همچنین است متفاوت چشمگیریطور  به شهر دو بین سطحی پارکینگ مکانی الگوهای نتیجه گرفتندفیالدلفیا 

 یها نگیپارک از کمی، شده توزیع کیوتو شهر کل سراسر درمترمربع  055 زیر کوچک یها نگیپارک از بسیاریکه  درحالی

 .است گرفته قرار فیالدلفیا تاریخی ةمنطق مرکز در بزرگ مقیاس سطح

 پارکینگ یها یگذار هیسرما نتیجه گرفتندبر انتخاب پارکینگ در قطر  مؤثرعوامل  با بررسی( 5560شبان و پانده ) -

 .شود هدایت هوشمند پارکینگ ی بهتر مبتنی برها حل راه به است ممکن آینده در

 مناطق همة نتیجه گرفتاصفهان  شهر در پارکینگ کاربری یزیر برنامهبا بررسی  (6000) یآباد ملکمختاری  -

 هستند.مواجه  کمبودبا  پارکینگ نظر از اصفهان شهری

 مفهومی مدلو  را بررسی تهران شهرداری 1 ةمنطق در طبقاتی یها نگیپارک ةبهین گزینی ( مکان6003) یطالب -

 تهران شهر شهرداری 1 ةمنطق برای پارکینگ احداث مناسب مکان پژوهش،این  در. کرد را تهیه پارکینگ یابی مکان

 است. شدهارائه 

 درند. پرداخت یزد شهر مرکزی بافت در عمومی یها نگیپارک یابی مکان و ارزیابی به( 6035) یبافق قانعی و سرائی -

 مجاورت در ی مدنظرها مکان شد. نتیجه اینکه مشخص پارکینگ احداث برای مناسب پیشنهادی یها مکان پژوهش، این

 .دارند قرار محدوده مرز در هم تعدادی و اصلی یها ابانیخ

 شهرداری 1 ةمنطق در طبقاتی یها نگیپارک مکانی-فضا ةبهین موقعیت تعیین به (6035همکاران ) و مشکینی -

 یها نگیپارک احداث برای مناسب ةمحدود سه جغرافیایی، اطالعات سیستم با استفاده از پژوهش این درند. پرداخت تهران

 .است شده پیشنهاد طبقاتی

 با پژوهش، این . درکردندی عمومی شهر کازرون را بررسی ها نگیپارکی ابی مکان( 6036همکاران )محمدی و  -

 کازرون شهر عمومی یها نگیپارک ساخت برای مناسب یها مکان، AHP یها مدل کمک به و GISافزار  نرم از استفاده

 شده است. مشخص

 بررسی کردند و نتیجه گرفتند( وضعیت کاربری پارکینگ را در شهر گناوه 6036همکاران )حسینی لقب و  -

 یزیاد محدودیت با تعداد نظر از اما ،دارند سازگاری جغرافیایی معیارهای با یابی مکان نظر از شهر این یها نگیپارک

 .است طبقاتی یها نگیپارک از استفاده گزینه نیتر یمنطق شهر، یها یژگیو به توجه با .هستند مواجه

 یابی مکان و شیراز شهرداری 0 و 5 مناطق در پارکینگ مناسب مکان یسنج امکانبه ( 6030همکاران )یغفوری و  -

 و متبرکه بازار، اماکن که شهر مرکزی بخش در ویژه به ،ی جدیدها نگیپارک یابی مکان لزوم نتیجه گرفتندپرداختند و  آن

 .شود یم دارد احساس قرار آن در توریستی مراکز

نوآوری این  ةاما جنب اند، دادهموضوع مورد مطالعه انجام  مرتبط با بسیاری های پژوهشداخلی و خارجی  پژوهشگران

دانست  مورد مطالعه ةپارکینگ طبقاتی در محدود شکستتحلیل میزان موفقیت یا  زمان همدر بررسی  توان یممطالعه را 
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و ی مناسب و بهینة این کاربری مهم شهری برای آینده در این محدوده ابی مکان ،ی میدانی و پیمایشیها یبررسکه با 

 ةبا بررسی سابق که ؛ درحالیاستصورت گرفته مراتبی و سیستم اطالعات جغرافیایی  روش تحلیل سلسله استفاده از

ی ابی مکان ةبه مسئل تنهای معیارها ریکارگ بهبا  پژوهشگرانپیشین،  های پژوهشمطالعاتی پژوهش مشخص شد در 

 اند. پرداختهپارکینگ 

پژوهشروش
-یا کتابخانه روش از نظری پژوهش مبانی تدوین برای که در آن است تحلیلی-توصیفی و کاربردی حاضر پژوهش

 شکستموجود و دالیل موفقیت یا  وضع و بررسی مطالعه مورد ةمحدود شناخت منظور به. است شده استفاده اسنادی

ی ها روشمستقیم و  ةمیدانی، مشاهد یها برداشتروش  از نقلیه، لیوساپارکینگ کلپای شهر همدان در جذب دارندگان 

 جامع و تفصیلی طرح یها نقشهی، ا کتابخانه آماری، منابع این پژوهش، درها  داده گردآوری استفاده شد. ابزارپیمایشی 

 مکان انتخاب و معیارها به یده ارزش منظور بهی میدانی است. همچنین ها برداشتمستقیم و  ةهمدان، مشاهد شهر

 .شد ( استفادهAHP) یمراتب روش تحلیل سلسله از مورد مطالعه، ةی عمومی جدید در محدودها نگیپارکمناسب 

 موردمطالعهۀمعرفیمحدود

 طوالنی و قدمتی محلهاین . است شده واقع آرامگاه ابوعلی سینا میدان شرقی جنوب و همدان مرکز شهر در کلپا ةمحل

 اطراف آن یها ابانیخ با محله این نفوذ ةحوز .است شده زیادی تغییرات دستخوش گذشته های هدور در که دارد بافتی

 بافت تجاری و یها . جدارهاست کرده برجسته همدان شهر در را آن که هایی دارد ویژگیمحله  این. است شده مشخص

 جنوبسوی  به قبل یها دهه در همدان کالبدی . رشداند گرفتهقرار  محله در قدیمی یها بافت کنار در جدید مسکونی

 و سمت جنوب به تدریجیصورت  به امام میدان از شهر همدان جمعیتی و کالبدی ثقل مرکز تغییر به منجر که بوده شهر

 منظر و چهره و صورت گرفته کلپا ةمحل اخیر در ةده دو در زیادی تحوالت رو ؛ از ایناست شده آرامگاه میدان طرف به

 .(600 :6038گل،  سجادزاده و زلفی)است  کرده دگرگون را قدیمی ةمحل

 
همدانشهرسطحدرکلپامحلة.موقعیت5شکل
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یارتباطیهاشبکهبررسی

 فروردین 60 خیابان مدنی، شهید بلوار بوعلی، یها ابانیخ با همدان شهر 5 منطقة در واقع کلپا محلة موجود، براساس شواهد

 خیابان ،B یده خدمات سطح دارای فروردین 60 خیابان میدانی، یها برداشت به توجه با. شده است احاطه طالقانی خیابان و

 یده خدمات سطح دارای مدنی شهید بلوار و D یده خدمات سطح دارای بوعلی خیابان ،C یده خدمات سطح دارای طالقانی

C ةدهند ارائه و دسترسی نقش با داشتن بوعلی خیابان. دارد سنگینی ترافیکی حجم نظر مورد محدودة یطورکل به .است 

 یها پارک مواقع نیز بیشتر در دارد. سنگینی ترافیک روز طول در ،اند تعارض در یکدیگر با گاه که اداری و تجاری خدمات

 در خودروها دوبلة توقف شاهد بسیاری مواقع در که یطور به ؛شود یم آن مناسب عملکرد مانع خیابان، این در واقع یا هیحاش

 میدانی یها برداشتبراساس . کند یم این مسیر ایجاد ازکنندگان  استفاده سایر برای فراوانی مشکالت که هستیم خیابان این

 برخی تعریض از پس بسیاری موارد در و ندارد روسازی نظر از مناسبی وضعیت محله این معابر مطالعه، مورد محلة در

 است کرده ایجاد ساکنان برای فراوانی و... مشکالت جانشده جابهبرق  چراغ تیرهای مانند ترافیکی موانع ،ها کوچه و ها ابانیخ

 .دهی کرد سامان را محله سطح در محلیونقل  حمل وضعیت مشکالت این حل با توان یکه م

که  ،این شبکهدر است.  آن ریناپذ ییجدا های ویژگیاز  یمارپیچ است که باریک ای کلپا، شبکه ةحاکم بر محل ةشبک 

 ةکنند تیهدای تفصیلی و ها طرح یاجرازمان و با  مرور به، مربوط استبه پنجاه سال پیش کم  دست آن ةیاولطراحی 

ی و ناهماهنگ سبباین مسئله  اما اند، ی داشتهنینش عقب ها ابانیخها و  از حریم کوچه شیوب کم ها ساختمانمصوب قبل، 

کالت ارتباطی کندی عبور و مرور و مش سببی نامنظم شده است. همچنین نداشتن پوشش مناسب، رو پسروی و  پیش

و زیاد  های بست بن ی باهای است. از دیگر عوامل نامناسب در این شبکه، کوچه شدهدر فصل زمستان ویژه  ، بهزیاد

 کند. عبور میاز آن ی سخت بهنقلیه  ةلیوس یک یی است کهها کوچه

موردمطالعهۀوضعیتترافیکمحدود

ة ده درتجاری است. –یادار ةکلپا در منطق ةی محلریقرارگ، دارندبر روند ترافیکی این محله  یملموس ریتأثاز مواردی که 

که  طوری به است؛ شدن پیش رفته اداری-ی تجاریسو بهمسکونی بوده با روندی سریع  عمدتاًاخیر کاربری این محله که 

هنوز مرکز محله هویت و کاربری  اما است، افتههای اداری یا تجاری اختصاص ی به کاربری کامالًبیرونی این محله ة جدار

و کارمندان  داران مغازهمحلی برای پارک خودروهای  صورت بهارتباطی آن  ةاز قبل حفظ کرده و شبک تر رنگ کمخود را 

ی مهم ها یکاربردر این میان، پارکینگ حداقل برای مرکز اداری است.  نکردن ینیب شیپاین  است.تبدیل شده  ها هادار

زیاد و اشغال فضایی  وآمد رفت سببی دولتی و خصوصی در این محله، ها بانکداری و مالی از قبیل دادگستری، پست، ا

 بر ترافیک محله شده است.ها  آن یاثرگذاری اطراف و ها ابانیخ


 کلپاةوضعیتعملکردمعابرمحل.6شکل
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محلةکلپامعابرپیرامونةیشبکرینفوذپذ

از این خیابان وارد محله  کنندگان مراجعه، بیشتر استی مرکز محله که بیشتر در حریم خیابان بوعلی ریقرارگبا توجه به 

ی مهم اداری مانند دادگستری و پست که در این قسمت وجود دارد، سبب ورود بیشتر از این مسیر ها یکاربرشوند. همچنین  می

ی دیگر از طریق بلوار مدنی و بلوار پانزده فروردین رینفوذپذ. است 6ی آن رینفوذپذها، درجة  به محله شده که براساس بررسی

های مهم از جمله  ی دارد. کاربریا ژهیوبه محله از خیابان طالقانی نیز وجود دادگاه اسالمی است که اهمیت   مراجعه. دلیل است

 رکز محله شده است.ی زیاد در مرینفوذپذ، نانوایی و چند مرکز صنعتی کوچک در مرکز محله سبب سوپرمارکت

یپژوهشهاافتهی
مساحتوظرفیتپارکینگکلپا

در محلة کلپا افتتاح شده  6036مساحت، در شش طبقه، در سال  مترمربع 6555پارکینگ طبقاتی کلپا، پارکینگی خصوصی با 

ت که براساس آمار، اس خودرودستگاه  605ی شهر همدان است. ظرفیت این پارکینگ ها محله نیرت وآمد رفتکه یکی از پر 

از  تر خلوتشنبه و جمعه(  گیرند. ایام آخر هفته )روزهای پنج وسیلة نقلیه در این پارکینگ قرار می 05متوسط روزانه  طور به

ی اداری و تجاری است و در روزهای تعطیل درصد ها یکاربرروزهای دیگر است؛ زیرا خیابان بوعلی بیشتر دارای 

 .دهد یمشده در طول هفته را نشان  میانگین تعداد اتومبیل پارک 6. جدول ابدی یمابان کاهش به این خی کنندگان مراجعه

.میانگینتعداداتومبیلپارکشدهدرهرروز5جدول
تعداداتومبیلروزهایهفتهردیف

 05-85 شنبه6
 05-85 یکشنبه5
 05-85 دوشنبه0
 05-85 شنبه سه8
 05-85 چهارشنبه0
 55-65 شنبه پنج1
 60-65 جمعه1

نگارندگانمنبع:

در  اند لیمازیرا رانندگان  ؛ماه اول سال است ششاز  تر شلوغماه دوم سال  ششاین پارکینگ در ، ها یبررسبراساس 

 .کنندخود را در مکانی مناسب پارک  ةنقلی لیوسافصل سرما 

شدهدرهرماهپارکهای.میانگیناتومبیل6جدول
تعداداتومبیلیسالهاماهردیف

 6155-6155 فروردین 6
 6055-6855 اردیبهشت 5
 6055-6855 خرداد 0
 6055-6855 تیر 8
 6055-6855 مرداد 0
 6155-6055 شهریور 1
 6055-6855 مهر 1
 6055-6855 آبان 0
 6155-6155 آذر 3
 6155-6155 دی 65
 6155-6155 بهمن 66
 6155-6155 اسفند 65

نگارندگانمنبع:
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وضعیتتابلوهایتوقفممنوع

برخی  ،نیبا وجود ا .متری این پارکینگ، تابلوهای پارک ممنوع نصب شده است 655براساس مشاهدات میدانی، تا شعاع 

ی اطراف، مرکز ها کوچهو خودروهای خود را در خیابان اصلی )خیابان بوعلی( و  ندارندی توجه رانندگان به این موضوع 

 .دشو یمکاهش ظرفیت خیابان  سبب این موضوع کنند که میمنازل مسکونی و... پارک  مقابلمحله، 


تابلوهایتوقفممنوعبهرانندگانیتوجهیب.4شکل            درنزدیکیپارکینگممنوعتوقف.تابلوهای3شکل

پارکهرخودروةبررسیهزین

. کنند یمخود در پارکینگ اجتناب  ةنقلی ةاستفاده از پارکینگ، رانندگان از پارک وسیل ة باالیهزین دلیل در برخی موارد به

 ی حاصل از پارک هر خودرو برآورد شده است.ها نهیهزپژوهش حاضر در اساس  براین

مطالعهپارکخودرودرپارکینگموردة.هزین3جدول

پارکهرخودروبهریالةهزین

 3555 ورودی 6

 1555 به ازای هر ساعت توقف 5

منبع:نگارندگان

ی پارکینگ تعیین ابی مکاندر  مؤثری پارامترهاسپس  ،مورد مطالعه ة، ابتدا منطقکلپای پارکینگ ابی مکان منظور به

 .اند ه شد

یپارکینگابیمکانموردمطالعهبرایةانتخابمنطق

ی ها نگیپارکی ابی مکاننقاط دیگری برای مقایسه و  همچنینموقعیت پارکینگ مورد مطالعه روی نقشه مشخص است. 

 .شود می مشاهده مدنظر ةمحدود ةدیگر روی نقش

  

کلپاپارکینگموقعیت.نقشة1شکل
یابیمکانبرایپیشنهادییهانهیگزموقعیت.2شکل

پارکینگدرمحلةکلپا
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یپارکینگابیمکاندرمؤثریفاکتورهاتعیین

 پساستفاده شده است.  زیرمعیار به شرح  پنج، از کلپا ةتعیین موقعیت مکانی پارکینگ در محلمنظور  ، بهپژوهشدر این 

ها  آن از هریک دهی وزن و مقایسه با مشخص و ارهایمع موجود، وضع ةنقش رویها  آن کردن مشخص و نقاط تعیین از

 ی شده است.ریگ جهینت

 نقطه آن از مردم ،باشد کم امنیت اگر. است کاربری نوع هر یابی مکان برای یمؤثر بسیار معیار امنیت :امنیت

 .شود کم می منطقه آن در ملکارزش  ؛ درنتیجهکنند ینم استقبال

 ،گرفت درنظر( پارکینگ یابی مکان ویژه به) یابی مکان برای توان یم که ییارهایمع نیتر مهم از یکی :دسترسی

 .کند یم پیدا کاهش مکان آن از مردم استقبال ،باشد کم دسترسی اگر. است آن در دسترسی

 باشد داشته مناسبی عملکرد شعاع باید کاربری هر. شود داده اهمیت آن به باید که است معیارهایی از :عملکردشعاع

 .دهد پوشش را خود عملکرد شعاع تمام که باشد یا گونه به باید پارکینگ یابی . مکاننشود کاربری کمبود دچار منطقه تا

 پارکینگ برای که زمینی اگر است. دیگر یها یکاربر ازتر  مهم طبقاتی پارکینگ در زمین مساحت :زمینمساحت

 .ندارد مناسبی عملکرد شود یم ساخته آن در که پارکینگی باشد، کوچک ازحد شیب ،شود یم گرفته درنظر

 بتوان که باشند داشته یا یکاربر باید ،شوند یمانتخاب  پارکینگ ساخت برای که ییها نیزم :زمینکاربرینوع

 بنا ینامناسب جای در که ییها اداره و باغ متروکه، و بایر زمین خالی، زمین. داد تغییر پارکینگ برای کاربری به را آن

 کاربرد داشته باشند.( پارکینگ) خدماتی کاربری به تبدیل برای ندتوان یم، اند شده

نقاطانتخابیازهریکةمقایسودهیوزن

انجام شد  ها آن دهی وزن ة ومقایس شدند. سپس واردExpert Choice  فضای در، تعیین ازپس  ،نظر مورد نقاط و ارهایمع

 نشان را امنیت معیار برای ها نهیگز ةمقایس ،1شکل  .کند یم عمل بهتر 6گزینه کدام معیار، هر در تا مشخص شود

 است. بیشتر همه از 0 ةگزین امنیت که گرفتیم نتیجه ،ها آن دهی وزن و مقایسهدهد. با  می

دسترسی  زیرا دارد؛امتیاز بیشتری  0 ةدر اینجا نیز گزین آمده است. دسترسیبرای معیار  ها نهیگز ةمقایس ،0شکل در 

 .شود یم نیتأمبوعلی  و نیالنهر نیبآن از دو خیابان 


امنیتمعیارانتخابیبراییهانهیگزارزیابی.5شکل

                                                                                                                                                                   
1. Alternative 
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معیاردسترسیبرایهانهیگزارزیابی.1شکل

خاصی را  ةکافی شعاع عملکرد داشته باشد و محدود ةانداز بهکاربری مورد نظر باید  شعاع عملکرد،در بررسی معیار 

 است. بیشتراز همه  0 ةشعاع عملکرد گزین مشخص شد که، ها یده پوشش دهد. در اینجا با توجه به وزن


عملکردشعاعمعیاربرایهانهیگزارزیابی.3شکل

ظرفیت  ،ی پارکینگ طبقاتی است. اگر مساحت زمین کم باشدابی مکانی مهم در ارهایمعیکی از  مساحت زمین

با توجه به در آنجا پارک کنند.  توانند یمی بیشتری خودروهامساحت بیشتر باشد،  چنانچه یابد. می کاهشپارکینگ نیز 

 باالتر است. ها نهیگز ةو از این نظر از بقی بیشتر از همه 6 ةمساحت گزین ها، بررسی


مساحتمعیاربرایهانهیگزارزیابی.50شکل

بنابراین در این  ؛پارکینگ، باید درنظر گرفت که تبدیل چه نوع کاربری به پارکینگ بهتر است یابی مکانبرای تعیین 

که کاربری آن پارکینگ خصوصی است،  8 ةکه گزینایننتیجه  است.بررسی شده  ها نهیگز، نوع کاربری هریک از پژوهش

 مورد نظر است. ةبهترین گزین
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 زمینکاربرینوعمعیاربرایهانهیگزارزیابی.55شکل

. نتیجه اینکه معیار دسترسی، امتیاز است تر مناسبدهی معیارها مشخص شد کدام معیار از همه  در آخرین مرحله، با وزن

 .دهد یم، مقایسة معیارها را نشان 65. شکل دیآ یمشمار  ی پارکینگ بهابی مکانبیشتری از بقیة معیارها دارد و معیاری مهم در 

 گزینه بهینه انتخاب شده است. عنوان به 0 ة، گزین60براساس شکل 


معیارهایانتخابیدهیوزنوارزیابی.56شکل


بهینهةگزینتعیین.53شکل

یریگجهینت
و دسترسی آن  استکه زمین متروکه  0 ةگزین، دهد یمبا یکدیگر نشان  ها آن ةنتایج بررسی تعیین نقاط انتخابی و مقایس

و مکانی مناسب  رددیگر نقاط ارجحیت دا ازی بهتر ها یژگیودلیل  ، بهشود یم نیتأم نیالنهر نیباز دو خیابان بوعلی و 

 ی الزم مشخص شدها یبررس. همچنین پس از استکلپا در شهر همدان  ةبرای احداث پارکینگ طبقاتی در محل

ی و احداث آن ابی مکانو  شود محسوب می، مکانی نامناسب برای احداث پارکینگ است 8 ةپارکینگ کلپا که همان گزین

 ینقلیه به استفاده از آن تمایل لیوسارانندگان شود  می سببه ک داردنقاط ضعفی . همچنین است غلطدر مکان فعلی 

 :از اند عبارت. برخی از این دالیل نداشته باشند
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 وجودزمینخالیدرمرکزمحله

شده است رانندگانی که زمان سفر و  سببکلپا و در نزدیکی پارکینگ فعلی  ةوجود زمین خالی بسیار بزرگ در مرکز محل 

 .خود را در آن پارک کنند ةینقلکوتاه است، وسایل  ها آنتوقف 


محلةکلپامرکزدرخالی.زمین54شکل

 کافیبهپارکینگنداشتندسترسی

خیابان بوعلی  ها آنرانندگانی که مقصد سفر  .ندارد وجودپارکینگ کلپا دسترسی کافی به خیابان اصلی )خیابان بوعلی(  در

 توان یم. از بلوار طالقانی نیز داشته باشنداداره پست به این پارکینگ دسترسی  ةعلی و کوچل ةاز کوچ توانند یماست، تنها 

 ةفاصل یکهرمسیر است که ورودی  سهی اصلی به این محله ها یدسترستنها یافت.  به این مرکز محله و پارکینگ دست

نقلیه شخصی خود را در پارکینگ مورد نظر پارک کنند و  ةوسیل خواهند یمبرای رانندگانی که  .تا پارکینگ دارد بسیاری

 ویژه به ؛مشکل است آنجای تا رو ادهیپطوالنی و  نسبتاًتا به خیابان اصلی برسند، مسافت  برگردندشده را پیاده  مسیر طی

ی ها یسدستر 60. شکل است تر مشکلی رو ادهیپسردی هوا و یخبندان مسیر مورد نظر، دلیل  به کهدر فصل زمستان 

 .دهد یممربوط به محله و پارکینگ را نشان 


کلپاپارکینگومحلهبهیدسترسهایراه.51شکل

 یراهنمایمسیرتابلوهایباریکوکمبودهاکوچهبودنپارکینگدرپنهان

ی باریک و محصور است. در ها کوچهبودن پارکینگ در  از پارکینگ مورد نظر، پنهان نکردن یکی دیگر از دالیل استفاده

ی که پارکینگ در آن واقع شده گم و پنهان و دسترسی ا کوچه نیست. همچنینمسیر کافی  یافتناینجا دید راننده برای 
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 راننده نتواند دسترسی سریع به مسیر داشته شود یم سبب. همچنین کمبود تابلوهای راهنمای مسیر استبه آن سخت 

باریک و دارای پیچ است، یافتن  ،ی که پارکینگ در آن واقع شده استا کوچهورودی  که ز آنجا او مسیر را پیدا کند.  باشد

شدن تابلوی راهنمای  مرکز محله و پنهان دروجود درختان دلیل  همچنین به گیرد. میسختی صورت   کندی و مسیر به

ورودی مسیر پارکینگ را نشان  61شکل . استمسیر کندتر  یافتنراننده برای  العمل عکس)درختان(،  ها آنمسیر پشت 

 ی که پارکینگ در آن قرار گرفته وجود ندارد.ا کوچهدید کافی برای د که ده یم


پارکینگموردمطالعهمسیرورودی.52شکل

 یاصلیهاابانیخیدراهیحاشوجودپارک

رانندگان از پارکینگ کلپا دانست.  نکردن یکی دیگر از دالیل استفاده توان یمی در خیابان بوعلی را ا هیحاشوجود پارک  

خیابان توقف و  ةبرای مدتی در حاشی اگر است،نیز کوتاه  ها آن، خیابان بوعلی و مدت سفر ها آنرانندگانی که مقصد سفر 

. در دنشو یمماندن پارکینگ  استفاده بیترافیک و کاهش ظرفیت خیابان و همچنین سبب خود را پارک کنند،  یخودرو

خیابان بوعلی ها  آن سال اول افتتاح پارکینگ، تابلوهای توقف ممنوع در خیابان نصب شده بود و رانندگانی که مقصد سفر

اما در سال دوم تابلوها را کم کردند و با  ،کردند یمی اطراف خیابان پارک ها کوچهخودرو خود را در پارکینگ یا  باید ،بود

 سبباین امر ، اما ی را دادندا هیحاشیی از خیابان به رانندگان اجازه پارک ها قسمتکومتر و گذاشتن پارکبان در نصب پار

 بماند. ستفادها یبی خود را در پارکینگ پارک نکنند و پارکینگ خودروها ،نبودن شد رانندگان در صورت مجبور


موردمطالعهیدرمحدودۀاهیحاشپارکایجادوپارکومتر.55شکل
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 یکافیدرسطحمحلهرساناطالعنبود

ی کافی به شهروندان رسان اطالعماندن پارکینگ مورد مطالعه، نبود تبلیغات و  ستفادها یبیکی دیگر از مشکالت مهم در  

دلیل  به هستند. خبر یباز وجود پارکینگ  ،کنند یمی اطراف مراجعه ها ابانیخرانندگانی که به  بیشتردر سطح محله است. 

 نیتر یستیتورکه یکی از  ،در خیابان بوعلی و وجود آرامگاه بوعلی سینا در میدان بوعلیبسیار ی تجاری ها یکاربروجود 

که به پارکینگ مناسب با  کنند یمافراد زیادی از این خیابان و این محدوده عبور  ،دیآ یم شمار بهی شهر همدان ها قطب

به این خیابان و این  کننده مراجعهرانندگان برخی  ،نیبا وجود ا .نیاز خود دارند ةدسترسی راحت برای پارک وسایل نقلی

نقلیه خود را در خیابان  ةی، وسیلا هیحاشنیز با وجود پارک ها  آن درصدی از و دارندمحدوده از وجود پارکینگ کلپا اطالع 

 روند. کلپا میبه پارکینگ ها  آن و درصد کمی از نندک یمپارک 

هاوپیشنهادهاراهکار
 یمناسببهپارکینگهایدسترسایجاد

 کلپابا مسافت کمتر به پارکینگ  بیشتری ها یدسترسباید  ،ها آنبودن مسافت  و طوالنی ها یدسترسبا توجه به کمبود 

برای  امااست،  بست بنکه در حال حاضر  دهد یمی جدیدتر به پارکینگ را نشان ها یدسترسایجاد  60تعبیه کرد. شکل 

 د.رخارج ک بست بنخرید و از حالت  راشدن مسیر مسافران به خیابان شهرداری باید مالکیت آن  کوتاه


کلپاپارکینگبرایجدیددسترسی.51شکل

 نصبتابلوهایراهنمایمسیر

ی اطراف و در طول مسیرهای اصلی به پارکینگ مورد مطالعه تا ها ابانیخی مسیر در با نصب بیشتر تابلوهای راهنما

 .کم کردبرای پیداکردن مسیر ها  آن مسیر مناسب را به رانندگان نشان داد و از سردرگمی توان یمشعاع مورد نظر، 

 دید مناسب نصب شوند. ةدر زاوی تابلوهاباید  نیهمچن

 شهریوتبلیغاتدرسطحرساناطالع

 توان یمنزدیک پارکینگ  ةبا استفاده از تبلیغات و نصب بنرها در نقاط مختلف شهر و بیشترکردن تبلیغات در محدود

 نقلیه خود را در مکانی مناسب پارک کنند. ةوسیل بتوانند تاکرد  رانندگان را از پارکینگ مورد مطالعه مطلع
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 یاهیحاشحذفپارک

ی یکی از ا هیحاش. حذف پارک شود یمی اصلی، استقبال مردم از پارکینگ کم ها ابانیخبا وجود پارک حاشیه در 

افزایش ظرفیت خیابان و کاهش ترافیک  سبب که استمردم از پارکینگ طبقاتی  ةی مهم و اصلی برای استفادکارها راه

 .شود یم

 انتقالپارکینگبهمکانیدیگر

زیرا این  ؛مورد نظر احداث شود ةاجرا یا نامناسب باشد، باید پارکینگ دیگری در محدود رقابلیغشده  اگر راهکارهای ارائه

که دسترسی راحت، مساحت باال، ظرفیت زیاد، شعاع عملکرد مناسب،  یپارکینگ مناسب به رو است؛ از این پرتردد ه،محدود

پیشنهادی و  ةچند گزین میانی ابی مکانور و مذکی با توجه به پیشنهادهارا داشته باشد نیاز است. امکانات الزم امنیت 

بهینه  ةبهینه، اگر امکان اجرای پیشنهادها میسر نباشد، باید پارکینگ جدیدی در گزین ةگزین عنوان به 0 ةانتخاب گزین

 پیشنهادی احداث شود تا رانندگان در آسایش و آرامش خیال مسیر خود را انتخاب کنند.
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