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  طراحی پارکينگ

  

  اھميت پارکينگ

نکات زير و مقايسه ھايی که به . اھميت پارکينگ در شھرھا به خصوص در شھرھای بزرگ امری است انکار ناپذير

  :عمل آمده است نمودار اھميت موضوع است

کيلومتر مسافت طی  1600چنانجه فرض کنيم ھر وسيله نقليه به طور متوسط حدود . ساعت است 8760 ھر سال شامل

کيلومتر در نظر بگيريم که البته اين سرعت متوسط بسيار  40و در صورتی که سرعت متوسط وسايل نقليه را  ميکند

با . ساعت ميباشد 400خوشبينانه است مدت زمانی که يک وسيله نقليه در سال به طور متوسط در حرکت است برابر با 

ساعت در حال سکون بوده و يا به  8360ميشود که ھر وسيله نقليه به طور متوسطتوجه به تعداد ساعات در سال م4حظه 

به احتمال زياد  بيشتر اين مدت اتومبيل ھا در پارکينگ ھای . عبارت ديگر احتياج به محلی برای پارک  شدن دارد

که  زمانیبنابراين م4حظه ميشود که مدت . نھای اطراف محلھای مسکونی پارک خواھند بوداخصوصی، منازل و يا خياب

  .است که در حال حرکت است زمانیيک اتومبيل  احتياج به پارکينگ دارد به مراتب بيشتر از 

نشينھای متوسط سر.متر مربع است 14يک اتومبيل در نظر گرفته ميشود حدود  پارکينگاندازه متوسط سطحی که برای 

ز سطح شھر برای متر مربع ا 7؛ يعنی برای ھر سرنشين به طور متوسط نفر مباشد 2 اتومبيلھا در شھرھا غالباٌ کمتر از

از طرفی ديگر فضايی برای پارک اتومبيل در محل کسب وکار و يا محل ھای خريد و نظاير مورد . کينگ Bزم استپار

به ھر حال آنچه مسلّم . استفاده ميماندالباٌ در شبھا و اّيام تعطيل ب4ثانوی پارکينگ غاستفاده قرار ميگيرد که اين مکانھا ی 

تنھا راه حل که به نظر بيشتر کارشناسان رسيده است . است در اينگونه شھرھا تراکم روز به روز درحال افزايش است

  .جلوگيری از افزايش سريع اتومبيل و فراھم کردن وسايل نقليه عمومی است

تنھا دو مشخصه از پارامترھای متعددی است که بايد  ظرفيت و  اندازه: عوامل  مورد محل احداث پارکينگ از ھر نوع در

  .در نظر داشت

مدت نيم ساعت  درصد از ظرفيت خود را  در 50يک پارکينگ بايد طوری طرح ريزی و ساخته شود که Bاقل بتواند 

از نکته نظر مھندس ترافيک . کشش اين مقدار بار اضافی را داشته باشندتخليه کند و مسيرھای مجاور پارکينگ قدرت 

بھترين مکان ھا  جھت ايجاد پارکينگ  در مراکز شھرھا نزديک ايستگاه ھای مرکزی وسايل نقليه عمومی نظير اتوبوس 

  .و راه آھن و مترو است
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مکن است  اثر ناچيزی روی ترافيک  يک پارکينگ کوچک م. اندازه پارکينگ از نظر ظرفيت نيز حائز اھميت است

ورود و خروج از پارکينگ بايد . خيابانھای مجاور در ساعات تراکم ماکزيمم داشته باشد و خود باعث تراکم بيشتر شود

طوری تنظيم شود که وسايل نقليه ای که از آن استفاده ميکنند مسير ترافيک را قطع نکنند و در عين حال برای استفاده 

  .ان نيز تسھي4ت Bزم پيش بينی شده باشدپارک کنندگ

  تراکم پارکينگ ھا در مراکز شھرھا

برای زمان  –مث4ٌ در تھران منطقه بازار  - بسياری از شھرھا و به خصوص مراکز و محل ھای اصلی کسب وتجارت

با وجود اينکه شھر ھا مرتب در تغيير و گسترش ھستند اين . فعلی  يعنی عصر اتومبيل  طرح ريزی و ساخته نشده است

تغييرات و گسترش ھا حتی اگر بر اساس  برنامه ريز صحيح و احتياجات باشد معموBٌ از رشد سريع وسايل نقليه از نظر 

شايد به نظر برسد که دوباره سازی مراکز شھرھا و محل ھايی که از نظر . تأمين ظرفيت مورد نياز عقب تر است

ولی به زودی ميتوان دريافت که امکان اين عمل . ترافيک دارای مشک4ت زياد و غير قابل حلی ھستند ع4ج درد باشد

فوق العاده نظير وجود ساختمان ھای باستانی ، گرانی  حتی در صورت موجود بودن بودجه کافی به علل گوناگون

مثال اگر در تمام و يا غالب خيابان  به عنوان. ساختمانھای موجود و از  بين رفتن بافت اصيل شھری امکان پذير نيست

ھای مرکزی شھر اجازه پارک، بارگيری و تخليه بار در ساعات تراکم ماکزيمم داده شود مسلماٌ ظرفيت خيابانھای مذکور  

ظرفيت تقاطع ھا . تعداد بيشتری اتومبيل از پارکينگ ھا  را به خيابان ھا ميسر ميسازد و امکان ورود ھد يافتاافزايش خو

ن با ساختن زيرگذرھا و يا به طرز ديگرافزايش داد، ارا که در حقيقت کمتر از ظرفيت مسير ھای مربوطه است نيز ميتو

ر گرفته ميشود ھمچنان از تعداد مورد اگر تعداد محلھايی که برای پارک اتومبيل ھا  در نظ.که خود کمک مؤثری است

به .تقاضا کمتر باشد ميتوان مقرراتی در نظر گرفت که يک محل پارک چندين دفعه در روز مورد استفاده  قرار گيرد

ع4وه گاھی Bزم است که جھت جلوگيری  از افزايش تراکم بعضی روشھای ديگر نظير جلوگيری از ورود اتومبيل در 

  .ز  به مسيرھای مشخصی را اتخاذ کردساعات معينی از رو

  .متر در ميگيرند 5و در طولھا آنھا را   2.75و  2.60عرض  محل ھای پارک را بين 

متر  15تا  7.64شعاع گردش برای اتومبيل ھای مختلف متفاوت است و قطر دايره ی گردش  برای اتومبيل ھا  بين 

 2.15ارتفاع مينی بوس ھا تا .متر دارند 1.80متر و ارتفاع  12.20اکثر اتومبيل ھا دايره ی گردش با قطر .تغيير ميکند

متر است ولی در غالب موارد  2حداقل ارتفاعی که برای پارکينگ ھای چندطبقه ميتوان در نظر گرفت . متر افزايش ميابد

چنانچه اتومبيل ھای ديگری نظير مينی بوس ھا ھم اجازه پارک کردن داشته . ود متر انتخاب ميش 2.13اين ارتفاع برابر

اگر عبور يک طرفه باشد اتومبيل ھا . متر در نظر گرفت 2.30باشند ارتفاع مفيد پارکينگ ھا را بايد حداقل برابر 
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پارک خارج شدن برای که در اين صورت پارک کردن و و از . درجه پارک کنند 70ميتوانند به صورت زاويه ای تا 

  .رانندگان سھل تر است و عرض راه وسط را نيز  ميتوان کاھش داد

  انواع پارکينگ

 پارکينگ خيابانی )1(

 پارکينگ ھای روی سطح زمين )2(

 پارکينگ ھای چند طبقه )3(

 پارکينگ ھای مکانيکی )4(

  

���� ��� 	

ر��� ه� 

  :در اين نوع پارکينگ ھا چھار عامل اصلی زير حائز اھميت است

  ظرفيت Bزم )1

  آسانی ورود و خروج اتومبيل ھا) 2

  ميزان مخارج ساختمان و تأسيسات نگھداری )3

  ھماھنگی بين ساختمان پارکينگ و ساختمان ھای مجاور) 4

  پارکينگ ھای چند طبقه با رمپ


ر��� ه
	 ��� ���� ��ون ر�� ���ا) ا��� 

در  درصد 4ساختمان پارکينگ ھستند که طبقات آن ھا با شيبی برابرکينگ ھای چند طبقه از نظر شايد ساده ترين نوع پار

  .باشد اطی آنھا دو طرفه در نظر گرفته ميشود حالی که راه ھای ارتب

  

��) ب
�
 را# "!و�  ��ا� ���� ��� 	

ر��� ه� 
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برای کم کردن تراکم در معبر پارکينگ ھای فوق  که به علت دو طرفه بودن ممکن است به صورت غير قابل قبولی در  

آيد،  ميتوان يک راه خروجی مجزا در نظر گرفته و راه اتصالی طبقات را  که به طريق قبل ساخته شده است  فقط به 

 رمپی در خارج از قسمت اصلی پارکينگ به صورتست  اين رمپ مجزا ممکن ا. اتومبيل ھای ورودی اختصاص داد

ورت اگر رمپ خروجی حلزونی در نظر گرفته نشود بايد طول آنرا به اندازه کافی  گرفت تا صدراين . پيش بينی شود

کمی به وجود نيامده و اتومبيل ھا به راحتی از ابا وجود راه خروجی مجزا ديگر تر. درصد تجاوز نکند 10شيب آن از 

  .ات خارج و يا به آنھا وارد خواھند شدطبق

�  )ج
�  �
) دار �
 را# ه
	 ا&%) 	

ر��� ه� 

طبقات در وسط به ھم پيوسته اند؛ بدين . با اين روش اتصال  فقط يک راه عبوری يک طرفه در ھر طبقه وجود دارد

ميکند و راه ھای ميانی در طبقات که يکی به ترتيب ھر سطح شيب دار  ارتفاع دو طبقه را به طرف باB يا پايين  ھدايت 

  اتصال طبقات را ممکن ميسازد ومبيل ھا را ھدايت ميکندرف باB و ديگری به طرف پايين اتط

*�+,� 	

ر��� ه
	 ��� ����  ا-�  �
 ر�� ه� 

بين محل ھای پارک چون اين رمپ ھا از .در مورد پارکينک ھای چند طبقه با رمپ داخلی ، دو رمپ جداگانه Bزم است 

برابر عرض ھر  محل پارک به اضافه ی عرض محل ھای Bزم است  3عبور ميکنند حداقل پيش بينی  عرضی به اندازه 

رمپ ھای مستقيم بين طبقات افقی چه از نوع خارجی و چه از نوع داخلی مسيرھا را قدری . تا بتوان سيستم را پياده کرد

  .طوBنی ميکند


ر�� ��� 	
�� ه� 
 ر�� ه
	 0/�و� ��� &!از ���� �

برای از بين بردن بعضی از معايب رمپ ھای مستقيم در پارکينگ ھای تراز طبقه  ممکن است از رمپ ھای حلزونی 

ومبيل ھا در پارکينگ در نظر به ع4وه  ميتوان دو رمپ جداگانه يکی برای ورود و ديگری برای خروج ات. استفاده کرد

  گرفت

 ��� ��� 	

ت (1,+� ��
ر��� ه��� 
� 

از مزايای . ساختن و طرح اينگونه پارکينگ ھا نسبتا ساده بوده و به آسانی در زمين ھای مستطيل شکل قابل استقرار است

اين نوع پارکينگ ھا آن است که رمپ ھا به اندازه نصف مجموع ارتفاع ھر طبقه متوالی باB ميروند و به ھمين علت 



  
Page 5 

 

  

از نظر اتصاBت  طبقات ممکن . درجه ای به رمپ ديگر متصل ميشوند 180معموB کوتاه بوده و با يک گردش  رمپ ھا

  .است پارکينگ ھای مذکور را به چند طريق طراحی نمود


ت �3 &!از#��� 
� ���� ��� 	

ر��� ه� 

ھر يک با ترازی مجزا تقسيم  اين نوع پارکينگ ھا را طوری طرح ميکنند که در حقيقت يک سقف به سه قسمت و به

دو قسمت ابتدا و انتھای طبقات در يک تراز و قسمت مرکز سقف به اندازه نصف ارتفاع ھر طبقه باB و يا پايينتر . گردد

  از دو انتھای ھر سقف است

  پارکينگ ھای پشت بامی

سطح پارکينگ به خصوص در مناطق به نظر ميرسد که بام ساختمانھا يکی از راه حل ھای اساسی به منظور اضافه نمون 

در عوض  متراکم شھرھا و کاھش مشکل پارکينگ باشد در حالی که اضافه چرخش از نظر ساختمان پيش خواھد آورد

ولی با توجه به مسائل زير گاھی انجا م عمل بسيار مشکل بسيار مشکل و .مشکل کمبود و گرانی زمين در بين نخواھد بود

  :يا غير ممکن ميباشد

نه مازاد که در اثر اضافه شدن بار سنگين سقف طبقه آخر بايد در نظر گرفت بسيار افزون تر از احداث بناھای عادی ھزي

  .در نظر گرفت بايد  کيلوگرم برای ھر متر مربع 2400خواھد بود زيرا بار اضافی برای طبقه آخر را تقرباٌ برابر 

  پارکينگ ھای مکانيکی

کز آن تقاضای پارکينگ زياد باشد معموBٌ زمين جھت ايجاد پارکينگ ھای بزرگ و کافی در نقاطی از شھر نظير مر اگر

ھای ساختمان ھای  به ندرت يافت شده و يا فوق العاده گران است و لذا اجباراٌ بايد از زمين ھا ی کوچک و يا از زمين

مپ ھا  به علت لزوم اختصاص سطح زيادی در اين مواقع معموBٌ استفاده از ر. ايجاد پارکينگ استفاده گردد کوچک جھت

از پارکينگ آن به صرفه نيست و برای فائق آمدن بر مشک4ت نظير کمبود زمين و گرانی آن ميتوان پارکينگ ھای 

  . مکانيکی که به طور مختلف ممکن است طراحی شود احداث نمود

  :انواع پارکينگ ھای مکانيکی از سه گروه تشکيل ميشود

 باB برنده ھای ثابت و متحرک با محل پارک ثابت) 3وسايل مکانيکی با حرکت افقی  ) 2ساده  وسايل مکانيکی  )1
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د#)1�
1� 45
1  �
 و3�
1� 	

ر��� ه� 

رانندگان اتومبيل ھا خود . وسايلی که در اين گاراژ ھا به کار ميرود برای قرار دادن يک اتومبيل باBی اتومبيل ديگر است

و با استفاده از يک سيستم ھيدروليک اتومبيل به باB  درجه شيب دارد قرار ميدھند 11وھايی که در حدود را بر روی سک

برای بيرون آوردن اتومبيل از پارک ھم با . برده ميشود و ب4فاصله سکوی ديگری برای استفاده در دسترس قرار ميگيرد

سيستم را ميتوان به صورت چند سکويی که در کنار ھم قرار اين . يک دکمه کنترل ميتوان عکس عمل قبلی را انجام داد 

  .ميگيرند و ديوار ترسيمی ھم بين آنھا نيست نيز ساخت

1  �
 و3
45 �7!6 ا-� )2�
1� 	

ر��� ه� 

در اين سيستم اتومبيل با آسانسورھای بزرگ به طبقات منتقل و سپس با استفاده از سيستم محرکی که با دست حرکت ميکند 

روش کار چنين است که پس از دريافت رسيد واع4م ساعت توقف مورد نظر توسط مشتری . محل پارک قرار ميگيرددر 

روی  ،اتومبيل ب4فاصله  توسط آسانسور به يکی از طبقات فرستاده ميشود و در طبقه مورد نظر اتومبيل به وسيله ھل دادن

من با اين کارھا آسانسور به طبقه ھمکف برگشته و عمل تکرار چرخ بسته قرار گرفته و محل توقف  منتقل ميشود، در ض

تعداد آسانسورھا  بر حسب ظرفيت ، موقعيت و تعداد مشتری پارکينگ ممکن است يک  دو  سه  و يا بيشتر . ميشود

ی باتوجه به اينکه در اينگونه پارکينگ ھا فضای زيادی برای مانور Bزم نيست از نظر فضا بسيار صرفه جوي.باشد

  . ميگردد

�,:ر 9
�8 و �+7!6  و )3
3; �� �<��  1�
1� 	

ر��� ه�

   8�

ر9 6� 	
 �47 ه

 تگاه مکانيکیسو د ھر طبقه از پارکينگ شامل محل ھايی جھت پارک يک يا چند اتومبيل به صورت مقابل ھم است

ساختمان اينگونه پارکينگ ھا نسبتاٌ ساده است و . محرک در وسط دو قسمت از  پارکينگ قرار گرفته است  باBرو

در موقع پارک صاحب ماشين بايد اتومبيلش را به . ميتواند بتنی و يا اسکلت فلزی و يا ترکيبی از اين دو نوع باشد

يکی از ورودی ھا آورده و موتور را خاموش کرده و آنرا آزاد بگزارد و بقيه کارھا يعنی باB بردن ، پارک کردن و 

سرعت عمل دستگاه ھای مکانيکی برای اين .صورت ميگردای خالی و نظاير آن به صورت خودکار و مکانيکی ج

  .نوع گاراژھا متناسب با نوع دستگاه ھا که خود بسته به اندازه و ساختمان پارکينگ  دارد  ميباشد



  
Page 7 

 

  

  پارکينگ ھای زير زمينی

ک ميدان ، زير پارک، زير زمين يک ھتل و يا  ساختمان رکينگ زير زمينی ممکن است در زير يک جاده، زير يايک پ

در پارکينگ ھای چند طبقه اگر طبقه اول آنھا از زير زمين طبيعی پايين تر  . ھای عمومی ديگر و نظاير آن ساخته شود

جداگانه  تقريباٌ اکثريت پارکينگ ھای زير ز مينی. قرار داشته باشد، حرکت نقش يک پارکينگ زير زمينی را خواھد داشت

مخارج خاک برداری، ساختن ديوارھای شامل رمپ، ستونھا ، سقف ، : ساخته ميشود و اين به علت ھزينه زياد آن شامل 

پارکينگ ھای زير مينی خصوصيت ويژه ای غير از آنچه که در . تھويه ، نور  و وسايل آتش نشانی و نظاير آن ميباشد

رند و فقط ساختمان آنھا بايد بستگی به موقعيت محل داشته و معموBٌ در نقاطی مورد ساير انواع  پارکينگ ھا گفته شد ندا

که  زمين فوق العاده گران و يا وجود ساختمان ھای تاريخی و نظاير آن اجازه ساختن پارکينگ ھای  رو زمينی و يا چند 

ه حتی ممکن است اين پارکينگ ھای زير طبقه  را نميدھد اجباراٌ زير ساختمان ھا را به عنوان پارکينگ استفاده ميکنند ک

 .زمينی خود شامل چند طبقه باشد
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