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 چکیده 

فرودگاه يكي از انگشت شمار بناهايي است كه سر تا پا مدرن است . فرودگاه و ساختمان اصلي آن ، يعني پايانه مسافري    

فاقد هر گونه بيشينه اي است . پايانه مسافري معموال عبارت بود از ساختماني بزرگ و چهار گوش ، بعضاً با سيستم جاده 

ك تراس زميني پر زرق و برق كه مستقيماً به قسمت هوايي دسترسي و اشراف داشته اي دو سطحي در قسمت زميني و ي

، برج كنترل ساختماني مجزا بود مشرف به باندهاي پرواز و سكوها. ساختمانهاي جنبي و پشتيباني عبارت بودند از آشيانه 

راي خطوط هوايي و با متصديان و ها ،محوطه هاي سرويس هواپيما، توقفگاههاي خودرو، هتلها و ساختمانهاي اداري ب

مسئولين فرودگاه در هر حال با خاتمه سده بيستم،فرودگاه  آغازگر يكي از دگرگوني هايي بود كه بلوغ گونه اي از 

 ساختمان را بشارت مي داد.

رش فرودگاه ديگر چيزي همانند ايستگاههاي بزرگ راه آهن به شمار نمي رود، كه يك طرفش خودروها و طرف ديگ   

هواپيماها سرگرم فعاليت باشند، امروزه فرودگاه مجموعه اي پوياست،وجودي چند منظوره كه غناي فرهنگي و زندگي 

متنوع امروزي را منعكس مي كند، در نتيجه فرودگاه جديد مركز رشد منطقه اي است كه توجهي به كمربندهاي سبز و 

 يا ارزشهاي سنتي جوامع همجوار خود ندارد. 

فرودگاهها همزمان است با تحول آنها به مراكز عمده اقتصادي. اكنون فرودگاههاي مدرن مراكز تجاري به شمار بلوغ    

 مي روند كه تقريباً مستقل از سفر هوايي عمل مي كنند. 

سازگاري فرودگاههاي مدرن محلي با محيط زيست را بايد نسبي تلقي كرد و نه مطلق. حمل و نقل هوايي و زير    

انهاي پشتيبان آن در فرودگاههاي معاصر يكي از پرآسيب ترين فعاليتهاي انساني عليه محيط زيست به شمار مي ساختم

رودبه هر حال فرودگاه قرن بيست و يكم مسئله محيط زيست را به رسميت مي شناسد ) در حاليكه فرودگاههاي قرن 

 بيستمي به آن بي اعتنا بودند(.

 مي كنند كه عوارض سوء شان حداقل باشد و تهويه و نور طبيعي را به حداكثر مي رسانند. پايانه ها از مصالحي استفاده
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فرودگاهها براي پاسخگويي به آب و هوا محيط زيست و طبيعت طراحي مي شوند نه براي مقاومت در برابر آنها و به   

 مي شود. كارگيري فضاي سبز درختي و هواي پاكيزه به وفور درون و اطراف پايانه ديده  

ند كه نمي توان به يكباره آنها را درك كرد، براي درك حس مكان و جهت توسط مسافران ا پايانه هاي مدرن چنان وسيع  

 شده بايد از بيان واضح برخوردار باشند. آفريدهحجمهاي 

 ند و براي مسافر امكاندر اينجا ساختار نقش ايفا مي كند. ستونها،تيرهاي سقف ، قوسها و درگاهها فضا را زنده مي كن  

 جهت يابي و سرعت در حركت و كاربرد سلسله مراتبي فضا را بوجود مي آورند.

فرودگاه كانساي نمونه خوبي است : سالن انتظار با شبكه هاي فوالدي منحني اش و بافت حركت در خيمه هاي سقفي    

نه مدرن از سازه و ساختمان براي ارتباط با مفهوم اش مفهومي وراي آنچه كه در ظاهر ساختمان ديده مي شود دارد. پايا

 و كاركرد بهره مي گيرد. 

در پايانه هاي آينده روشنايي به عنوان مصالحي قابل لمس به كار رفته خواهد شد و به گونه اي شكل داده خواهد شد تا 

انه ها را از نسل نخستين متمايز راهنماي مسافران براي درك محلهاي مكث و حركت باشد. يگانه جلوه اي كه نسل دوم پاي

خواهد كرد آوردن نور طبيعي به مركز پايانه خواهد بود. از نور خورشيد براي زنده كردن سازه ها و حجمهاي باشكوه پاينه 

 هاي مدرن استفاده مي شود. در ارتباط با نور ، شكل سقفها نيز دگرگون شده اند. 

عملكرد پاينه هاي مدرن، با سقفهاي بزرگ و مواج ايفا مي شودكه پيچ و نقش مهم حجم داخلي ،در پاسخگويي به تنوع 

تاب و قسمتهاي بازشان روشنايي را به داخل هدايت مي كند و باالخره فرودگاه قرن بيست و يكم، خواهان استفاده از 

فرودگاه  بهتر ميان طرح نيروي طبيعت براي دلپذير كردن فضا و در نتيجه مطاوبتر شدن سفر است  و اين به معناي موازنه

و طبيعت به معناي وسيع تر آن است ، هماهنگي بيان مهندسي ساختمان ارزشهاي انشاني و اصول زيست محيطي به 

 اين اميد كه بيشترين منافع اجتماعي و زيست محيطي حاصل شود. 
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 فصل اول

 لزوم و اهداف پروژه
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د دارد كه گوياي نام و هويت و گاه پيشينه و گذشته ان است. و اين خصوصيات مي هر كشور نماد يا الماني براي خو   

تواند در مقياس كوچكتر نيز نمايان شود . با گذشت زمان و پيشرفت تكنولوژي و ما شيني  شدن جوامع، انسان دست به 

ل بيشتر و هزينه كمتر بر آورده اختراع و اكتشاف هاي فراواني زد تا نياز هاي خود را در زمان كوتاهتر و با سرعت عم

كند.يكي از شيرين ترين و جذاب ترين اختراعاتش پرواز بود .با لهايش را گشود تا به اوج آسمان ها برسد مدتي بعد اين 

اوج گيري را دليل براي ديدن تمام ناديده هايش كرد و  خواست هر چه راحتتر و سريعتر تمام كره ي خاكي را ببيند.انقدر 

د تا هواپيما را آنچنان افريد كه اين نيازش را بر آورده كرد.كشور ما  نيز از اين پيشرفت عقب نماندو به دليل تالش كر

موقعيت تجاري و زيبايي هاي توريستي در اكثر شهرهايش به اين نياز پاسخ گفت و به همين دليل فرودگاههاي فراواني 

 .را در اكثر شهر هاي ايران مي توان ديد

ترمينال جديد در آن افتتاح  13۳2بصورت يك باند خاكي ساخته شده و در سال  1332در سال  اه نوشهرفرودگ    

متر قابليت پذيرش هواپيماهاي متوسط پيكر  1۸۱هكتار است و با باندي به طول دو هزار و  ۸۵شد.مساحت اين فرودگاه 

نفر ميباشد. در حال  2۱۱همايش به ظرفيت  را داراست. اين فرودگاه داراي جايگاه سوخت، ساختمان گمرك و سالن

 .باشدحاضر فرودگاه نوشهر داراي پروازهاي هفتگي به تهران،شيراز و مشهد مي

بعلت قدمت زياد اين فرودگاه واينكه اين فرودگاه شهرهاي اطراف راهم پوشش ميدهد تصميم گرفتم اين فرودگاه    

 طراف فرودگاه جديدي درهمين محل طراحي كنم.راتوسعه دهم وباتوجه به نياز اين شهروشهرهاي ا
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 هدف از انتخاب پروژه

با پيشرفت تكنولوژي و صنعتي شدن و گرايش به روند ماشيني انسان ها بر آن شدند كه راهاي ميانبر را براي تجهيزات    

عماق دريا و اوج آسمان ها انسان ها به سمت ماشيني شدن پيش رفت به گونه  اي كه  تكنولوژي انسان را از زمين به ا

كشاند.انسان حريص شد و خواهان ديدن تمام نا ديدني هايش شد .در ميان آن همه پيشرفت پرواز شيرين ترين و زيباترين 

 دست آوردش بود دست هايش را به بال و بال هايش را به پرواز در آورد .

گفته شود باز نا گفته دارد . هدف از انتخاب اين  ردشزيبايي اين اختراع آنقدر شيرين و وسيع است كه هر چه در مو   

موضوع سيرو حركتي دز گذشته اين پيشرفت و گذشت زمان و مدرن شدن آن است بگونه اي كه هر آنچه ميتواندپرواز 

كه غناي فرهنگي و زندگي  را امروزه معنا دار كند بيان شود.امروزه فرودگاه مجموعه اي پوياست،وجودي چند منظوره

نوع امروزي را منعكس مي كند، در نتيجه فرودگاه جديد مركز رشد منطقه اي است كه توجهي به كمربندهاي سبز و مت

اقتصادي. اكنون  همجوار خود ندارد. بلوغ فرودگاهها همزمان است با تحول آنها به مراكز عمده يا ارزشهاي سنتي جوامع

قريباً مستقل از سفر هوايي عمل مي كنندفرودگاهها براي فرودگاههاي مدرن مراكز تجاري به شمار مي روند كه ت

پاسخگويي به آب و هوا محيط زيست وطبيعت طراحي مي شوند نه براي مقاومت در برابر آنها و به كارگيري فضاي سبز 

ر و هدرختي و هواي پاكيزه به وفور درون و اطراف پايانه ديده   مي شودوضعيت حمل و نقل بار نيز به دين منول است 

 جابجا مي شود و اين تا حدي است كه براي بعضي روزكاالهاي بيشتري نسبت به روزهاي قبل توسط خطوط هوايي

فرودگاه ها منبع درآمد سرشاري به شمار مي رود. خصوصاً در حمل كاالهاي غذائي و فاصد شدني،اغلب از هواپيما استفاده 

اد حجيم ، نفت و غيره، ليكن در كل ، مقدار كاالهاي حمل شده مي شود و عليزغم نامناسب بودن هواپيما در حمل مو

 توسط هواپيما از وسايل ديگر نقليه به مراتب زيادتر است .
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 فصل دوم

 بررسی بستر طرح
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 موقعیت جغرافیايی 

 موقعیت جغرافیايی استان مازندران

درصد از  4۳/1كيلومتر مربع حدود  4/237۸۳عتي معادل در شمال كشور و با وساستان مازندران به مركزيت شهرساري 

هاي گيالن هاي تهران، سمنان، البرز و قزوين در جنوب و استانمساحت كشور را در بردارد. درياي خزر در شمال، استان

به  شهرستان 2۱و گلستان به ترتيب در غرب و شرق اين استان زيبا قرار دارند.براساس آخرين تقسيمات كشوري داراي

هاي آمل، بابل، بابلسر، بهشهر، تنكابن، جويبار، چالوس، رامسر، ساري، سيمرغ، سوادكوه، قائمشهر، گلوگاه، محمودآباد، نام

بر اساس  باشد.آبادي مي 3۳47دهستان و  113بخش،  44شهر،  ۸۳آباد، مياندرود، نكا، نور، نوشهر، فريدونكنار و عباس

 1۳۵21۸2باشد. كل جمعيت نقاط شهري برابر نفر مي 3۱73443مازندران بالغ بر ، جمعيت استان 134۱سرشماري سال 

سه فرودگاه ساري، نوشهر و رامسر، ارتباط هوايي آن را با ساير  باشد.نفر مي 13417۵۳و كل جمعيت نقاط روستايي برابر 

 نقاط برقرار ساخته وعبور راه آهن سراسري از آن نيز بر اهميت استان افزوده است

 

 



۵ 

 

 موقعیت جغرافیايی شهرنوشهر

، از شرق شهرستان چالوس در شمال ايران است كه از غرب به مازندران هاي استانيكي از شهرستان شهرستان نوشَهر   

متصل است. مركز اين شهرستان  هاي البرزرشته كوه و از جنوب به درياي خزر ، از شمال بهرستان نورشه به

با كشورهاي حاشيه درياي خزر مراودات تجاري داشته و دارد  اين شهر داراي بندر بوده و از ديرباز.است نوشهر شهر

همچنين شهر بندري نوشهر داراي فرودگاه بوده و نزديكترين فرودگاه از شرق مازندران به آن ساري و از غرب به آن 

است كه به گويش مردم  گويش كجوري با مازندراني و زبان فارسي باشد. زبان مردم اين شهرستان زبانرامسر مي

يك ايالت  شهرستان چالوسو شهرستان نور د اين شهرستان در تاريخ به همراهشباهت دار چالوس و شرق نور شهرستان

آن ايالت  بود كه بعدها با جدا شدن چالوس از كجور كهن و تاريخي به نام رويان را تشكيل ميدادند كه مركز آن شهر كهن

بود كه دومين سلسله طوالني  پادوسپانيان تغيير نام داد. شهر كهن رويان محل حكومت سلسله استندار و رستمدار ، به

 .سال در اين منطقه حكومت كردند 1۱۱۱بود و حدود  ژاپن جهان پس از سلسله آفتاب در
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https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%88%D8%B4%D9%87%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%88%D8%B4%D9%87%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DA%AF%D9%88%DB%8C%D8%B4_%DA%A9%D8%AC%D9%88%D8%B1%DB%8C&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%3A%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2F%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%3A%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2F%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%2B%DB%8C%DA%A9%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2B%D9%86%D9%88%2B%D8%A7%D8%B2%2B%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82%2B%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA%2B%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2B%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DA%AF%D9%88%DB%8C%D8%B4_%DA%A9%D8%AC%D9%88%D8%B1%DB%8C&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%3A%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2F%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%3A%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2F%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%2B%DB%8C%DA%A9%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2B%D9%86%D9%88%2B%D8%A7%D8%B2%2B%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82%2B%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA%2B%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2B%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%88%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%88%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%86%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%86%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D9%86%D9%88%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D9%86%D9%88%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%DA%86%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%DA%86%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%AC%D9%88%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%AC%D9%88%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%3A%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2F%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%3A%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2F%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%2B%DB%8C%DA%A9%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2B%D9%86%D9%88%2B%D8%A7%D8%B2%2B%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82%2B%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA%2B%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2B%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%3A%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2F%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%3A%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2F%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%2B%DB%8C%DA%A9%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2B%D9%86%D9%88%2B%D8%A7%D8%B2%2B%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82%2B%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA%2B%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2B%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%A7%D8%AF%D9%88%D8%B3%D9%BE%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%A7%D8%AF%D9%88%D8%B3%D9%BE%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86
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درصد مساحت استان مازندران را تشكيل مي دهد و از  7/23معادل  مربع كيلومتر1717/۸   اين شهرستان با وسعت   

ه شهرستان چالوس متصل شمال به درياي مازندران، از جنوب به رشته كوههاي البرز، از شرق به شهرستان نور و از غرب ب

دقيقه  31درجه و  ۸1دقيقه عرض شمالي و  3۳درجه و  3۳متر است. شهر نوشهر در  2.4-است. ارتفاع آن از سطح دريا 

كيلومتر و با شهر ساري ) مركز  2۱۱طول شرقي قرار دارد .نوشهر با تهران از طريق شهر چالوس و جاده كندوان حدوداً 

نفر جمعيت تشكيل شده ۳47،12۵اين شهرستان از  134۱تر فاصله دارد. بر اساس آمار سالكيلوم 1۳4استان ( حدوداً 

 .نوشهر داراي دو بخش مركزي و كجور است  است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1۱ 

 

 تاريخچه

باشد. آغاز شكل گيري نوشهر از روستاي گردكل و منطقه شهر پشت بوده است ترين نام نوشهر سنگ تجن ميقديمي   

جاورت رودخانه گردكل در شمال مسير راه سرتاسري كناره قرار داشته است. در زمان قاجار به لحاظ نزديك بودن كه در م

اين روستا به دريا و مناسب بودن ساحل آن جهت پهلوگيري شناورهاي تجاري مورد توجه شخصي بنام خاچيك قرار 

ميان ايران و روسيه شوروي و سبب رونق فعاليتهاي گرفت. و اين منطقه محل مناسبي براي مبادله و حمل و نقل كاال 

مختلف اقتصادي گرديد. پس از مدت زماني مورد توجه حبيب اله خان سردار خلعتبري قرار گرفت كه بجهت آغاز 

هجري شمسي و در زمان پهلوي اول با  131۵هاي عمراني به حبيب آباد معروف شد سپس به دهنو و در سال فعاليت

و يك سلسله اقدامات عمراني با هويت شهري در كنار بافت روستائي به نوشهر تغيير نام يافت. بنابراين  بندر نوشهرايجاد 

هاي متعدّد، نزديكي آن به دريا، كوتاه توان وجود رودخانهن منطقه را ميعلل عمده استقرار و پيدايش شهر نوشهر در اي

اش به تهران و موقعيت مناسب ساحل آن براي پهلوگيري شناورهاي تجاري و حاصلخيزي اراضي اطرافش بودن فاصله

 .يكي از روستاهاي زيباو توريست پذير در اين شهرستان روستاي لتينگان است . دانست

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%86%D8%AF%D8%B1_%D9%86%D9%88%D8%B4%D9%87%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%86%D8%AF%D8%B1_%D9%86%D9%88%D8%B4%D9%87%D8%B1
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 به های طبیعیجاذ

 پارك جنگلي سيسنگان 

  هاي كوچك و بزرگ ديگروبسياري رودخانه -كوركورسر -گردكل  -ماشلك  -رودخانه خيرود 

 نگانجنگل سي س 

 آبشار چلندر 

 روستاي زيباي حيرت 

 در روستاي استانكرود ديو چشمه 

 كوشكسرا جنگل خانيكان در روستاي 

 سواحل زيباي نوشهر 

 آثارتاريخی ومناطق ديدنی

 بندر نوشهر 

 پالژ شهرداري نوشهر با نام منطقه تفريحي و توريستي سيترا 

 دن بازار روز نوشهر كه شرايط خاص بنايي آن و همچنين بازار ماهي فروشان و نحوه فروش ماهي به سبك چوب ز

 شودكه در اين بازار انجام مي

  ... ، خيابان فرودگاه، باغ نويدكارتينگ و همچنين پيست

 باشد كه در فاصله پنج كيلومتري نوشهر در استان مازندران چشمه گردو نام چشمه زالل با آب فراوان مي چشمه گردو

شمه ترين چترين نام شهرستان نوشهر( واقع شده است. اين چشمه پرآبدر محلي به نام روستاي سنگ تجن )قديمي

باشد و به دليل مناظر زيباي اطراف آن همه ساله پذيراي مسافران زيادي از اقصا مي مازندران بي استاندر منطقه غر

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%DA%AF%D9%84_%D8%B3%DB%8C_%D8%B3%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%A8%D8%B4%D8%A7%D8%B1_%DA%86%D9%84%D9%86%D8%AF%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%DB%8C%D8%B1%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AF%DB%8C%D9%88_%DA%86%D8%B4%D9%85%D9%87&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%3A%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2F%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%3A%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2F%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%2B%DB%8C%DA%A9%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2B%D9%86%D9%88%2B%D8%A7%D8%B2%2B%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82%2B%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA%2B%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2B%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%88%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%B1%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%88%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%B1%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%86%D8%AF%D8%B1_%D9%86%D9%88%D8%B4%D9%87%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA%DB%8C%D9%86%DA%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA%DB%8C%D9%86%DA%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%86%D8%B4%D9%85%D9%87_%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D9%88
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86
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هرستان نوشهر و چالوس و روستاهاي اطراف را تامين باشد. اين چشمه آب شرب دو شنقاط كشور به اين منطقه مي

 .كندمي

 قلعه ملك كيومرث 

 حمام كندلوس 

 آرامگاه درويش امير 

 امامزاده نوح 

 آرامگاه امامزاده سيد علي كيا سلطان 

 دزد قلعه 

 امامزاده محمد طاهر 

 روستاي حيرت 

 غارچلك 

 ديو چشمه 

  شوسه وخاكيكليومتر از نوشهر )طبيعي و ديدني(  7۱خضر نبي: نوشهر روستا كجور با فاصله 

  نوشهر به كجور )بناي تاريخي( 7۱سوته قلعه كجور: روستاي كجور كيلومتر 

 آرامگاه امامزاده سيد محمد كيا سلطان درسر جار اويل 

 قلعه سپرز )اسپيروز( در اويل كجور 

 پارك جنگلي سي سنگان 

 

 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%84%D8%B9%D9%87_%D9%85%D9%84%DA%A9_%DA%A9%DB%8C%D9%88%D9%85%D8%B1%D8%AB
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%85_%DA%A9%D9%86%D8%AF%D9%84%D9%88%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B1%D8%A7%D9%85%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%AF%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%B4_%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87_%D9%86%D9%88%D8%AD
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B1%D8%A7%D9%85%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87_%D8%B3%DB%8C%D8%AF_%D8%B9%D9%84%DB%8C_%DA%A9%DB%8C%D8%A7_%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B2%D8%AF_%D9%82%D9%84%D8%B9%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B1%D8%A7%D9%85%DA%AF%D8%A7%D9%87
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DB%8C_%D8%AD%DB%8C%D8%B1%D8%AA&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%3A%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2F%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%3A%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2F%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%2B%DB%8C%DA%A9%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2B%D9%86%D9%88%2B%D8%A7%D8%B2%2B%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82%2B%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA%2B%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2B%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%BA%D8%A7%D8%B1%DA%86%D9%84%DA%A9&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%3A%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2F%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%3A%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2F%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%2B%DB%8C%DA%A9%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2B%D9%86%D9%88%2B%D8%A7%D8%B2%2B%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82%2B%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA%2B%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2B%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AF%DB%8C%D9%88_%DA%86%D8%B4%D9%85%D9%87&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%3A%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2F%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%3A%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2F%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%2B%DB%8C%DA%A9%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2B%D9%86%D9%88%2B%D8%A7%D8%B2%2B%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82%2B%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA%2B%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2B%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
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 بندرنوشهر

يكي از مهمترين بنادر اقتصادي و تجاري ايران است كه ساالنه حجم زيادي كاال از طريق اين بندر مبادله  بندر نوشهر   

است و مجهز به خطوط هوايي است.ساخت بندر نوشهر در  (تهران) شود. اين بندر نزديكترين بندر به پايتخت ايرانمي

ه . ش راه اندازي شد. قطعات  131۵. ش توسط شركتهاي بوروركس از هلند و آگرمن بلژيك آغاز و در سال  ه 13۱4سال 

 1۱۱۱ود كه از طـريق روسيه با يك كشتي تجاري به ظرفيت اي بآالت كارخانه ذوب آهن كرج اولين محمولهو ماشين

فروند كشتي در اين بندر تردد  ۸۱۱ه . ش در بندر نوشهر تخليه گرديد. در هر سال حداقل  131۵تن بارگيري و سال

دقيقه شمالي يكي  3۱درجه و  34دقيقه شرقي و عرض  3۳درجه  ۸1كنند. اين بنـدر با مختصات جغرافيايي به طولمي

از بنادر تجاري استان مازندران مي باشد كه پس از انقالب شكوهمند اسالمي ايران به يكي از مراكز مهم اقتصادي و 

مبادالت كاال از جمهوري اسالمي ايران به كشورهاي حاشيه درياي خـزر مبدل شد. از نكات حائز اهميت اينكه اين بندر 

كليه بنادر كشور توسط جاده آسفالته و خطـوط هوائي به مركز كشور و نزديكترين بندر به مركز كشور )تهران( نسبت به 

 2۱۱ساير نقاط به ويژه استان گيالن در غرب و استان گلستان در شرق مرتبط مي باشد. فاصله بندر نوشهر تا تهران 

 .يابدكيلومتر تقليل مي 12۱كيلومتر است كه با احداث آزاد راه بزرگ تهران شمال به 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%86%D8%AF%D8%B1_%D9%86%D9%88%D8%B4%D9%87%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%86%D8%AF%D8%B1_%D9%86%D9%88%D8%B4%D9%87%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86


14 

 

 وشش گیاهیپ

آورد وجود ميها، مراتع چراي دام و گياهان خودرو، پوشش گياهي استان مازندران را بهها، بوتهدرختان جنگلي، درختچه   

ترين ترين و باارزشهاي وسيع و متراكم مازندران يكي از انبوهرويد. جنگلهاي استان ميكه تقريباً در همه قسمت

آن حدود يك ميليون هكتار برآورد شده است و هرچه از جلكه به سمت ارتفاعات  هاي ايران است كه مساحتجنگل

هاي اصلي درختان جنگلي استان ممرز، مازو، آزاد، توسكا )عمدتاً در كنار رودها(، شود. از گونهتر ميها انبوهرويم، جنگلمي

ن درختان خودرويِ گردو، انار، ازگيل و بوته تمشك بلوط، راش و انجيلي هستند. عالوه بر آافرا، نمدار، شمشاد، نارون، شاه

 .رويندها ميدر جنگل
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 اقلیم : 

آب و هواي شهرستان نوشهر به تبعيت از ويژگيهاي اقليمي سواحل جنوبي درياي مازندران در قسمت جلگه اي و   

وجود   راي آب و هواي سرد و مرطوب مي باشد.دشت داراي آب و هواي معتدل و مرطوب و در بخش هاي كوهستاني دا

عوامل تعديل كنندة هوا در منطقه همچون همجواري با درياي مازندران ، وضعيت توپوگرافي منطقه، پوشش گياهي 

موجب بروز و پيدايش چنين آب  و شمال غرب  اي از سمت غرب مديترانه انبوه ، ورود جريان ها و توده هواي مرطوب 

بر اين اساس منطقه مورد مطالعه تحت تأثير چنين عواملي بوده كه در نتيجه   طه شمال كشور گرديد.و هوايي در خ

  .داراي اقليم سرد و مرطوب مي باشد

  :شايان ذكر است كه دو جريان بزرگ نقش تعيين كننده اي در آب و هواي استان ايفا مي كنند

طب شمال به سوي جنوب و جنوب غربي پيش روي مي كند الف( جريان هواي شمال و شمال شرقي كه از سيبري و ق

  .و در نتيجه سبب سردي هوا، يخبندان و ريزش برف و باران مي گردد

ب( جريان وزش بادهاي غربي كه در زمستان از اقيانوس اطلس ، درياي مديترانه و درياي سياه عبور مي كند و پس از 

  .ديد مي آوردورود به ايران بارندگي هاي شديد و مداوم را پ

عالوه بر بادها و جابجايي توده هاي اصلي هوا ، بادهاي محلي ديگري مانند بادهاي ورتوك ، خوش آباد درة نور ، اوزر وا 

  .، گيل و اوسام وجود دارد كه بطور محلي و فصلي در شرايط آب و هوايي استان مؤثر مي باشد

 :وع تقسيم مي شوندآب و هواي استان با توجه به دما و بارش به چند ن

 آب و هوای معتدل خزری (الف

جلگه هاي غربي و مركزي استان تا كوهپايه هاي شمالي البرز و امتداد آن در نوار باريكي به سوي شرق كه از شمال   

به مسير اصلي گرگان رود محدود مي شود ، آب و هواي معتدل خزري دارد در نتيجه تابستان ها گرم و مرطوب و 

   .ها معتدل و مرطوب از ويژگيهاي عمده اين نوع آب و هوا مي باشدزمستان 
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 آب و هوای معتدل كوهستانی (ب

تا  1۸۱۱با افزايش تدريجي ارتفاع اراضي جلگه اي به سوي ارتفاعات البرز و دوري از درياي مازندران در نواري به ارتفاع 

طوري كه زمستان سرد و طوالني و يخبندان دارد و  متر شرايط آب و هواي معتدل كوهستاني شكل مي گيرد به 3۱۱۱

 و هوا دماي و  تابستان هاي آن معتدل و كوتاه است. از ويژگيهاي اصلي اين محدوده، كاهش ميزان بارندگي ساالنه

  .است برف ريزش افزايش

 آب و هوای سرد كوهستانی  (ج

متر دماي هوا به شدت پايين مي آيد و  3۱۱۱بيش از  در قله هاي كوهستان هاي مرتفع دامنه شمالي البرز در ارتفاع  

در طول .يخ بندان هاي طوالني ايجاد مي شود، بنابراين زمستان هاي سرد و طوالني و تابستان هايي كوتاه و خنك دارد

   :فصول مختلف سال توده هاي هواي متعددي وارد استان ميشوند كه عمده ترين آنها به قرار زير ميباشد

  : ه سرد سالالف( دور

آن به استان از طريق گسترش زبانه سيستم پرفشار سيبري بر روي   كه ورود   (cP)  توده هواي قطبي قاره اي   

شمال شرق كشور مي باشد . اين توده هوا سرد و خشك بوده و با عبور از روي درياي خزر ضمن جذب رطوبت و گرما 

ستان ا ( در  بدليل اختالف زياد دماي آب با دماي هوا  ه در فصل پاييز )ناپايدار گشته و سبب بارشهاي قابل توجه بويژ

بدليل طوالني بودن مسير حركت توده هوا بر روي دريا در غرب استان بيشتر از ساير  شدت اين بارندگي مي شود . 

  .قسمتهاي استان ميباشد

اروپاي شرقي  عبور از روي جنوب   اطلس كه بعدبا منشا اقيانوس    ( mP)  توده هواي قطبي دريايي تعديل يافته    

  .از طريق درياي سياه به شرق درياي مديترانه وارد و سپس از طريق تركيه از سمت شمال غرب وارد ايران مي شود

با منشا اسكانديناوي كه بعد از عبور از روي اروپا و از دست دادن رطوبت مجددا   ( cA) توده هواي آركتيكي قاره اي -

  .درياي سياه كسب رطوبت كرده واز طريق تركيه وارد نوار شمالي كشور مي شود از
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  : گرم سال ب(دوره

با منشا آزورس )جزيره آزورس در اقيانوس اطلس ( كه بعد از عبور از  ( mT) توده هواي حاره اي دريايي تعديل يافته  

شمال آفريقا و عربستان ، نواحي   و گاهي نيز از طريقروي درياي مديترانه و جنوب اروپا ، به شمال كشور وارد ميشود 

حاصل از اين توده هوا هنگام   به شمال نيز نفوذمي كند جبهه هاي مركز ايران را مورد تهاجم قرار ميدهد و  جنوب و 

وج ا بعالوه در  بارندگي در سواحل جنوبي آن ميشوند .  رطوبت كسب كرده و سبب رسيدن به درياي خزر از اين دريا 

  كه جت استريم جنب حاره به شمال درياي خزر نقل مكان مي كند توده هواي حاره اي قاره اي  روزهاي گرم هنگامي

(cT ) كه در مركز ايران تشكيل مي شود و بسيار گرم و خشك مي باشد شمال كشور را نيز تحت تاثير قرار مي دهد. 
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معماریمنبع: كسمايی مرتضی، اقلیم و نمودار و تصوير فرم مطلوب ساختمان) -1-1  
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 باد:

 .باشنداي ميبادهاي معروف محلي استان مازندران باد سُورتُوك، گيل وا، باد سام و باد دره  

  . جهت و قدرت وزش باد بر روي آبهاي درياي مازندران به سه عامل زير بستگي دارد  

 ه جريان مشخص كلي هوا مستقر در منطق -1

  . درجه حرارت محيط و اختالف آن با ساحل ،كه خود دريا عامل مؤثري در كنترل آن است -2

 شرايط اقليمي سواحل منطقه مورد نظر  -3

با توجه به تفاوت زياد فيزيكي بين مناطق آبي و ساحلي دريا ميتوان آن را به رژيمهايي با شرايط تقريباً يكسان تقسيم   

ن هاي باد غالب شمالي ) شمال غربي ، شمالي و شمال شرقي( و جنوب شرقي است كه در كرد . با اين وصف جريا

در سال ميرسد . حتي اين مقدار در فصل تابستان بيشتر  %41بيشتر مواقع سال مي وزد و مقدار آن در نيمه شمالي به 

زد و بيشتر در فصول زمستان ميو %4/3۸است . بادهاي شرقي در سال به طور متوسط  %7/4۵از متوسط سال به مقدار 

  . مشاهده مي شود

متر بر ثانيه است كه بيشترين شدت آن در قسمت مياني دريا است  7/۸مقدار شدت باد به طور متوسط بر روي دريا   

 ۵-4مقدار متوسط سرعت باد در منطقه شبه جزيره آبشرون به  . متر بر ثانيه ثبت شده است ۳-7كه به طور متوسط 

(  بهمن –متر بر ثانيه نيز ميرسد . در ماههاي سرد سال ) دي  4۱نيه افزايش مي يابد و گاه اين مقدار به متر بر ثا

  . است ثانيه بر متر 7 – ۸/7به طور متوسط بين  آن مقدار و داشته بيشتري افزايش باد سرعت شدت متوسط

 : اد محلي خزريب

هه ي است كه جهت آن شمال غربي است و شدت آن با عبور جبباد محلي غالب در منطقه درياي مازندارن باد خزر  

  Sergeشمال غربي طوالني مدت باشد باعث پديده  اگر زمان وزش بادهاي شمال و هاي سرد هوا افزايش مي يابد .

  . افزايش حجم آب و پيشروي در ساحل ( ميگردد  )

  : گـرم باد

آرارات پايين مي آيند به تدريج  / وزد و چون از ارتفاعات البرز اين نوع باد از بادهايي است كه از جنوب غرب مي  

اين پديده باعث اعالم وضعيت قرمز در طبيعت و هشدار آتش سوزي  . رطوبت خود را از دست داده و گرمتر مي شوند

  . در جنگلها و مراتع مي شود

 

  يـخبندان

 يل يخبندان در دريا در ماههاي سرد سال وجود دارد ودر نيمه شمالي درياي مازندران شرايط يخ زدگي دريا و تشك  

چون آستاراخان روسيه )بويژه( و اكتاو در   يخبندان در بنادري  تا اوايل بهار اين شرايط نيز مي تواند ادامه پيدا كند . 

صورت ب را صرفا  تردد شناور ها به بندر الزامي و  را يخشكن هاي شناور به نياز كه آيد بوجود  قزاقستان با شدت كمتر

كارواني ميسر مي سازد . مقدار گستردگي يخبندان بستگي به مقدار برودت و طول مدت آن در زمستان دارد . تا كنون 

 . هيچگونه يخ زدگي و يخبندان در جنوب درياي مازندران گزارش و يا مشاهده نشده است
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 نمودارجهت وسرعت باد
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 :دما 

نوشهر، مانند ساير شهرهاي ساحلي داراي آب وهواي استوايي و نيمه مرطوب است.  بندي اقليمي كوپنهبر مبناي طبق  

روزهاي تابسـتاني عموما گرم ومرطوب بوده و تغييرات دما در شـبانه روز وماه هاي مختلف نسبتًا كم مي باشد. اتمسفر 

واي مديترانه اي با هواي خشك وآسمان صاف كمتر مرطوب همراه با ابزار تبادل حرارتي سريع جلوگيري نموده وآب وه

مشاهده مي شود. پديده فوق باعث تغييرات ماليم درجه حرارت در شب و روز مي گردد. بنابراين ميانگين ساالنه دما در 

درجه ســانتيگراد و  2۸/۵درجه ســانتيگراد وگرمترين ماه ســال تير ) جوالي ( 3/1۳طي دوره آماري، در شــهر نوشــهر 

درجه سانتيگراد به ثبت رسيده است. همچنين مقادير كمينه ) متوسط حداقل (  3/7ين ماه سال بهمن ) فوريه ( سردتر

 .درجه سانتيگراد مي باشد ۳/2۵درجه سانتيگراد و ميانگين بيشينه ) متوسط حداكثر( در تير ماه  7/3در دي ماه 
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 تحلیل سايت انتخابی
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 فصل سوم

 نمونه ها
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                             آلسان ترمینال حلقوی فرودگاه بن 

است، حلقه شفاف دروني كه خود ترمنيال  Biotapeبخش تشكيل شده است. هر بخش شبيه به يك  3اين ترمينال از     

 امل خروجي و هواپيماهاي در حال انتظار است . است و حلقه بيروني كه ش

جدايي بين بخش زميني و بشخ پروازي توسط حائل شيشه اي است. حلقه مركزي يك هال عمومي است كه ارتباط    

بين ترمينال را برقرار مي كند. فضاي سبز واقع در مركز اين ترمينال يك فضاي منحصر به فرد را به وجود آورده كه ادامه 

ز فضاي سبز اطراف نيز شمرده مي شود. ساختار تار عنكبوتي حلقه شيشه اي از سطح داخلي شروع شده و در بيروني اي ا

ترين حلقه ترمينال جمع مي شود و به خوبي هدايت كننده مسافران از هال ورود به هال خروج و برعكس هستند. به 

حيط طبيعي در مقابل  فضاهاي انتظار را مي بينيم و درپشت هنگام ورود به ترمنيال پس از عبور از روز روشنايي روز وم

  آنها منظره هواپيماهاي در حال انتظار به خوبي پيداست.
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                                             1991فرودگاه بیلبائو ، سونديکا ، بیالنو اسپانیا 

 

 24۱۱۱رد و به پرونده اي عظيم مي ماند كه بالهايش را گسترده باشد مساحت زير بنا برابر ساختمان جلوه اي منسجم دا  

متر مربع درچهار طبقه توزيع شده است . بخش خدمات در طبقه همكف واقع شده جايگاه مسافران ورودي در طبقه اول 

 رار دارند .وجايگاه مسافران خروجي در طبقه دوم است. چاي خوري وغذا خوري در طبقه سوم ق

 ساختمان ازدو بخش تشكيل شده :

شامل سالنهاي ورودي وخروجي ،خدمات ، بخش اداري وقسمت تحويل اثاثه در بالهاي جانبي كه « قسمت مركزي »   

شامل سالنهاي انتظارند ، بخش پروازهاي داخلي وخارجي مجزا شده اند در طراحي ساختمان به آسايش و ايمني مسافران 

 شده است و راهروهاي روشن وكوتاهجاي محل انتظارهاي قديمي با فضاهاي باز را گرفته اند . ارجحيت داده

متر مربع ،پذيراي هشت هواپيماست كه چهار فروند آنها از طريق دهليزهاي قابل انعطاف به طور  ۳۱۱۱۱محوطه   

 مستقيم به پايانه اتصال پيدا مي كنند.

قرار دارد وتسهيالت آن شامل خدماتي از قبيل مهمانسراها ايستگاه قطار زير ساختمان پايانه در فضاي سبز وسيعي   

  ه اي به فرودگاه زيبايي مي بخشدزميني و فروشگاههاست . اين پارك مركزي با استفاده از گياهان بومي و سنگهاي صخر

زي كرد ، بسياري از شهرهاي در ده سال گذشته بالهام از نمونه پاريس وطرح هاي عظيميكه فرانسوا ميتوان راهاندا  

فرانسه سياستهاي نوسازي شهر را پذيرفته اند بدين لحاظ ، شهرمارسي به ويژه فعال بوده است ، خصوصاً درمعرفي مناطق 

 مجاور فرودگاه قديمي و بازسازي وتغييرات مجموعه بزرگ كه به دليل ركورد و بيكاري ازكنترل خارج شده بودند.
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 فرودگاه مارسی

 

فرودگاه مارسي هم به لحاظ تعداد مسافري كه در آن مبادله مي شود وهم به خاطر موقعيت جغرافيايي ، پس از فرودگاه   

پاريس ، مقام دوم را فرانسه دارد . درواقع فرودگاه درست درميانه راه مارسي واكسن پرووانس ، يعني ميان بندر واولين 

 هر قرار داد جايي كه بسيار مورد توجه مسافران است .ش

يكي ازاين عناصر عبارت است از پياده روي باالتر از كف موسوم به تيوب كه هدف از طراحي آن جداسازي مسافران   

اه گورودي وخروجي است .عنصر ديگر ، ساختمانهاي جديد ملي و بين المللي دارسن به شمار مي رود كه دردو انتهاي فرود

 پيش بيني شده اندو هدفشان افزايش ظرفيت استراحتگاه مسافران خروجي و گسترش محوطه پارك هواپيماهاست.

دستگاههاي تهويه به طور ويژه درمورد توجهقرار گرفته اند آنها را در بيرون وهم سطح پشت بام نصب كرده اند تا   

ات آنها نيز آسان باشد هاللهاي فوالدي كه سقف راتقويت مي بيشترين كارايي را داشته باشند ودر ضمن نگهداري وتعمير

كنند و درعين حال قسمت داخل آنها قابل مشاهده است توسط پيترايس وشركت آواروپ طراحي شده اند .فضاي داخل 

 تاحد ممكن ساده طراحي شد كه به هيچ وجه دست و پاگير مسافران نباشد .

ان تماشاي فعاليتهاي بيرون در قسمت پاركينگ را بدست ميدهد بعد به )قلب( نماهاي تمام شيشه اي درهمه جهات امك  

مي رسيم كه مركز فرودگاه جديد راتشكيل ميدهد ، جايي كه تمام فعاليتهاي روي زميني در آنبه وفوق مي پيوندد فضاي 

 انند پوشيده شده كه طراحيخالي ميان پايانه پروازهاي داخل و پروازهاي بين الملي توسط سقفي بزرگ اما سبك وچتر م

آن نيز به كمك پيتررايس انجام شده است . چتر سقفي ازدو ديوارمتحدالمركز تشكيل دشه و دايره زيرين بارشته هايي 

كه به راس ستون مركزي متصل شده اند نگهداشته مي شود دايره بااليي كه كوچكتر نيز هست مستقيماً باقيدهايي به 

اين سازه توسط پوششي مخروطي شكل وشيشه اي مسقف شده كه عبور روشنايي درطول  ميانه ستون محكم شده است

روز راميسر مي سازد ودرضمناز بيرون وهم از داخل ميتيوان سازه را ديد اثر ديگرآن اين است كه به نظر ميرسد برفراز 

حدت بخشد اين مركز دلپذير ساختمانهاي اطراف شناور باشدوبه طريقي ساختمانهاي پراكنده رادريك كليت متقارن و

 وگردشگاه فرودگاه نيز به شمار مي رود. فروشگاه
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 جدول مزايا 

 مزایا نام پایانه

پایانه بن 

 )آلسان(

ال .ارتباط بین ترمینال توسط ه2.جدایی بخش زمینی و هوایی توسط حایل شیشه ای 1

 مرکزی

.فضای سبز داخل ترمینال)هماهنگ با 4.هدایت مسافران توسط فرم ترمینال  3

 طبیعت(

پایانه بیلبائو 

 )اسپانیا(

.توجه به آرامش وایمنی 3.تفکیک و حل فضاها در طبقات  2.ایده از طبیعت  1

 مسافران

 طراف .هماهنگ با طبیعت ا5.تبدیل سالن های انتظار به راهروهای کوتاه و روشن  4

پایانه مارسی  

 )فرانسه(

.استفاده از 3.نمایان بودن سازه )نماها تمام شیشه ای( 2.فضاهای داخلی بسیار ساده  1

 روشنایی روز

.انتخاب صحیح مکان 5.جداسازی مسافران خروجی و ورودی توسط اختالف سطح  4

 فرودگاه
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 مقدمه

كانساي يكي از دروازه هاي بين المللي اصلي به منطقه كانساي است و يك منطقه بزرگ شهري فرودگاه بين المللي    

 ميليون نفر جمعيت محسوب مي شود. 1۵با حدود 

 اين فرودگاه در خدمت شهر هاي اوزاكا ، كيوتو ، كوبه و نارا است.   
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 است.اين فرودگاه در يك جزيره مصنوعي در خليج اوزاكا در ژاپن ساخته شده    

 كيلومترمي باشد. 1كيلومتر وعرض  4متر مربع در اندازه اي به طول  4۸3،143،۱۱۱اين جزيره با مساحت    

  : 1441 – 14۵7ساخت جزيره 

  : 1444 - 1441ساخت فرودگاه 

 

 

 

 

 

 

كيلومتر دارد و زماني  1.7طول  ه انتها اندازه اي ب ساختمان ترمينال توسط معمار ايتاليايي رنزو پيانو طراحي شده، و از ابتدا تا   

 طوالني ترين ساختمان جهان بوده است. 

ه را به سرزمين اصلي متصل مي كند.وجود دارد كه جزير (sky gate bridge)كيلومتري به نام پل آسمان 3 يك پل   



3۵ 

 

يارد به روي عموم مردم ميل 1۸با هزينه اي بالغ بر   1444شروع شد و در سال  1441ساخت ترمينال فرودگاه از سال   

 درصد بيش از بودجه بود.  4۱افتتاح شد   كه اين هزينه 

  ميزان نشست كاهش يافته است. 2۱۱2متر نشست كرده است. از سال  1۱اين جزيره حدود  14۵7از سال 

  مورد اصابت يك زلزله كوبه اي قرار گرفته ولي ترمينال آن آسيبي نديده است. 144۸در سال 

 

 رودگاه كانساي از دو قسمت اصلي تشكيل شده است : ساختمان ف

 طبقه داراي وروردي اصلي مي باشد.  3طبقه اجرا شده و از  4اين ساختمان در . ترمينال اصلي : 1

طبقه اجرا شده است و در سمتي قرار  2كيلومتر در  1.7اين ساختمان با دهانه اي به طول . بال )ساختمان پرواز( : 2

دريا است. بنابراين بيشترين ميزان باد را در زمان طوفان اين دو ساختمان از نظر سازه اي سيستمي  گرفته كه رو به

 متفاوت دارند و به صورت جدا گانه ساخته شده اند. 
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 ترن

همان طور كه گفته شد فرودگاه بين المللي كانساي داراي يك ترمينال مسافربري چهار طبقه مي باشد كه به يك    

 1.7طوالني كه ساختمان پرواز است متصل شده است. براي رفتن از يك طرف به طرف ديگر اين ساختمان ساختمان 

كيلومتري ترني وجود دارد كه مسافران را در طول اين مسير جابه جا مي كند و آن ها را از ساختمان پرواز به ترمينال 

 اصلي مي رساند. 
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 ورودي هاي فرودگاه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سالن ورودي فرودگاه
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 ورودي طبقه همكف                                                                                      
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چهارمفصل   

 استانداردهاومبانی محاسبات
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 محاسبه حجم مسافر ساعت اوج 

هر كدام ظرفيت هاي متفاوتي  مطالعه تردد مسافران در پايانه هاي فرودگاه نشان داده است كه انواع مختلف مسافران   

سافران ساعت اوج را بر اساس نوع پرواز، منظور از هيالت را طلب مي كنند. بنابراين مفيد خواهد بود كه بتوان ماز تس

سفر، وطريقه دسترسي به فرودگاه طبقه بندي نمود. برآورد احجام مسافر در گروههاي داخلي و بين المللي ، منظم يا 

رسي به تدربستي )چارتر(،انتقالي )ترانسفور(يا گذري ) تزانزيت(، شغلي يا تفريحي ، بين قاره اي يا كوتاه برد و سستم دس

فرودگاه بايد به نحوي مطلوب انجام گردد. بعضي از مراجع تقسيم بندي مساران را بر حسب ورودي و خروجي،مسافراني 

كه از مبدأ فرودگا مورد نظر عازم سفر هوايي هستند ومسافراني كه سفو هوايي شان در فرودگاه مورد نظر خاتمه مي يابد 

 رد انجام مي دهند. وهمچنين سفره هاي كوتاه برد و بلند ب

 با توجه به شرايط موجود در كشور روش هاي زير برحسب مورد، توصيه مي شود.

 روش سی امین شلوغترن ساعت  –الف 

در اين روش براساس آمار و اطالعات مربوط به حجم ساعتي مسافر،حجم تردد سي امين شلوغ ترين ساعت انتخاب مي    

الًساالنه بين مي گردد.سپس اين نسبت ميتواند به حجم جريان پيش بيني شده شود و به صورت نسبي از ترافيك معمو

مسافر در سال طرح اعمال گردد. منظور از بكارگيري سي امين شلوغ ترين ساعت، طراحي براي حجم ترافيك ساعت 

قع غير عادي بدليل اوجي است كه بظور منظمقابل تكرار است تا از استفاده از حجم مسافر در ساعت هاي اوجي كه در موا

تعطيالت مهم و اصلي، جشن هاي مذهبي يا ساير عوامل در يك فرودگاه بخصوص بوجود مي آيد، پرهيز گردد.به عبارت 

 ساعت از سال كه تقاضا در باالترين حداست، تسهيالت در حد نياز نخواهد بود.  24ديگر تنها در 
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ياشد مي توان برآورد سي امين شلوغ ترين ساعت را مطابق روش زير انجام در صورتي كه آمار و اطالعات كافي موجود نب  

 داد: 

 ( روز اوج ورود و خروج هواپيماها در چندين سال مشخص شود.1

( ورود و خروج اوج را تحليل نموده و ساعت اوج ورود و خروج مسافران بر مبناي اطالعات ثبت شده مسافران هواپيما 2

 مشخص شود.

ع ترافيك ساعت اوج مسافران ثبت شده در روزهاي اوج تقسيم شود، تا يك نسبت وزني از ترافيك ساعت ( نسبت مجمو3

 اوج به روز اوج بدست آيد. 

 ( دوماه اوج ترافيك در سال از طريق تحليل تغييرات فصلي مشخص شود.4

ند.محاسبه و فرض شود كه اين روز ( تعداد مسافراني را كه در روز متوسط درطي دو ماه اوج در سال از استفاده مي كن۸

 متوسط، بيانگر سي امين يا چهلمين روز شلوغ سال است. 

( نسبت حجم ترافيك ساعت اوج در روز شلوغ اعمال گردد تا حجم جريان پيش بيني شده در سال طرح اعمال شود تا ۳

 حجم مسافر اوج در سال طرح بدست آيد. 

 روش تقريبی  -ب

رودگاهها ممكن است دسترسي به كليه آمار و اطالعات امكان پذير نباشد مي توان از  روش تقريبي چون در پاره اي از ف   

 زير براي بدست آوردن حجم طراحي ساعت اوج استفاده نمود: 

 = متوسط تعداد ماهانه مسافران  ۱۵417/۱× حجم ترد ساالنه مسافران 

 ه مسافران = متوسط تعداد روزان ۱322۳/۱× حجم تردد متوسط ماهانه 

 = حجم تردد روز اوج  2۳/1× حجم تردد متوسط روزانه 

 = حجم تردد ساعت اوج  ۱417/۱× حجم تردد اوج روزانه 
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 1شلوغ ترين ساعت جدول زمانی پرواز –پ 

 اين روش ساده بوده و قابليت كاربرد در فرودگاههاي كوچك با پايگاه اطالعاتي مختصر را دارد. با استفاده از ضرائب   

و جدوال زماني پرواز موجود يا پيش بيني، حجم شلوغ ترين ساعت جدول زماني قابل محاسبه است. اين  2اشغال متوسط

روش در معرض خطاهاي ناشي از پيش بيني ، تغييرات غير قابل انتظار جدول زمان بندي و تجهيزات شركت هاي 

اعت با توجه به مسافر سنوشهروليه مساحت ترمينال فرودگاه هواپيمايي و نوسانات ضريب اشغال متوسط قرار دارد. برآورد ا

 ( به شرح زيل است .137۸-134۸اوج در ساعتهاي برنامه ريزي )

 14۱۸ 14۱۱ 134۸ 134۱ 13۵۸ 13۵۱ 137۸ سال برنامه ريزي

 112۱ 1۱4۱ 42۱ ۵3۵ ۳3۱ ۸۱7 3۵۱ تعداد مسافر ساعت اوج

 2۵۱۱۱ 2۳۱۱۱ 23۱۱۱ 2۱4۸۱ 1۸7۸۱ 12۳7۸ 4۸۱۱ مساحت)مترمربع(

 

 محاسبه حجم مستقبلین و مشايعین ساعت اوج 

همراه براي هر مسافر است و در مسيرهاي  ۸/۱تا  2/۱نسبت متدواول همراهان و بازديد كنندگان در اروپا و آمريكا بين    

ت بين ين نسبمشخص ترافيك داخلي اين نسبت حتي پائين تر از عدد مذكور است. در كشورهاي آسيايي يا آفريقايي ا

 و گاهي حتي باالتر مي باشد.  ۳تا  ۸/2

( در بخش تعيين سطح سالن انتظار بهترين روش تعيين نسبت همراهان به مسافران FAAاداره هوانوردي فدرال آمريكا)   

زاء هر را انجام مطتالعات محلي در فرودگاه مورد نظر ذكر نموده است و در نبود اين مطالعات نسبت يك نفر همراه به ا

 مسافر براي مقاصد طراحي منطقي دانسته است. 

                                                                 

1-Busict Timetable Hour 

2-Average  Load  Factors  
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نسبت همراهان به مسافران فرودگاههاي كشور، و با توجه به كمبود آمارو اطالعات نسبتاً دقيق در اين زمينه، توصيه    

ن مطالعات، مي شود به هنگام مطالعه هر فرودگاه، ارقام بطور جداگانه با آمار برداري محاسبه گردد.به عنوان توصيه اي

براي طرح مقدماتي يا توسعه پايانه ميتوان براي پايانه هاي مسافري داخلي نسبت همراهان شامل مستقبلين و مشايعين 

بنا به موقعيت و  ۸/1تا1و براي پايانه هاي مسافري بين المللي اين نسبت را در محدوده  1تا۸/۱به مسافران را در حدود 

ج تمتع( در نظر گرفت. اين مقاديربا فرض بهبود وگسترش تسهيالت عمومي، غرفه ها و شرايط محلي فرودگاه ) غير از ح

ايجاد جاذبه درپايانه ها و توقفگاه پايانه هاي مسافري و همچنين تسهيل دسترسي به فرودگاه از طريق توسعه شبكه 

 .دسترسي و بهبود سيستم هاي حمل و نقل زميني درآينده پيشنهاد شده 

 

 های پايانه ارزيابی طرح 

 بعضي از راهكارهائي كه بايد در ارزيابي كلي طرح هاي مختلف مورد مقايسه قرار گيرد به رح زير ارائه مي گردد:    

 میزان فعالیت فرودگاه  -الف

 وضعيت و نوع پايانه با توجه به تعداد مسافران خروجي ساليالنه مخشص گرديده است.  1-2در جدول    

مسافر خروجي طرح ساده يا خطي،با افزايش تعداد مسافران  ۱۱۱/2۱۱ا ميزان فعاليت ساليانه حداكثر براي فرودگاههاي ب-

ميتوان از طرح هاي گسترده تر استفاده نمود. در فرودگاههاي با فعاليت كم ساختماني ساده، حاوي تمام فعاليت ها از 

 يد ارتباط بين اجزاي پايانه مسقف باشد.جمله امور مربوط به توشه كفايت مي كند.با افزايش حجم مسافر با

و يك ميليون مسافر خروجي، طرح هاي خطي، شاخه اي و  ۱۱۱/2۱۱براي فرودگاههاي با ميزان فعاليت ساليانه بين  -

اقماري استفاده مي شود. با اجراي طرح خطي ميل به سوي تمركز زدايي در پايانه بيشتر مي شود، در نتيجه براي 

از رفت را با يك شركت هوايي و با شركت ديگري مراجعت مي نمايند، ممكن است فواصل پياده روي مسافراني كه پرو

طوالني تري تا وسليه نقليه آنها بوجود آيد. به عالوه در طرح خطي بعد از رسيدن به تابلو گذاري و عالئم براي شناسايي 

 شركت هاي هواپيمايي ، دروازه ها و ساير تسهيالت مي باشد. 
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گر ميزان فعاليت فرودگاه از يك ميليون مسافر خروجي ساليانه فراتر رود، طرح هاي شاخه اي ، اقماري و جايگاه دور ا -

از پايانه مناسب خواهد بود. دو طرح شاخه اي و اقماري مي تواند واحدهاي تكراري پايانه يا پايانه مركزي بزرگتر داشته 

سهولت انجام شود. در فرودگاههايي كه مسافران معموالً هواپيماي خود را  باشد تا عمليات مربوط به مسافر و توشه به

عوض مي كنند، پايانه هاي متعدد و طرح جايگاه دور از پايانه مناسب  نمي باشد. اين مسئله به علت عدم كارآئي جابجايي 

هاي مختلف هواپيمايي ) در طرح مسافران و توشه بين هواپيماهاي مختلف) در طرح جايگاه دور از پايانه( يا بين شركت 

 با پايانه اي متعدد ( مي باشد.

متر منظور مي شود و فاصله پياده روي از فضاهاي عمومي تا دورترين دروازه در پايانه  2۸۱تا  1۸۱طول پايانه حدوداً 

 متر نخواهد بود. 1۸۱تا 1۱۸بيشتر از 

درصد باشد، طرح جايگاه  2۸نفر و سهم مسافران انتقالي آن زماني كه تعداد مسافران خروجي ساليانه حدود سه ميليون  -

 دور از پايانه مناسب به نظر نمي رسد چون زمان انتقال بين پروازها افزايش مي يابد. 

اگر انتخاب طرح مناسب با محدوديت همراه باشد در آن صورت فواصل زياده پياده روي را مي توان با مهمي در انتخاب  -

) براي مثال مسافران انتقالي در مقابل مسافران مبدائي فرودگاه، مسافران داخلي در مقابل مسافران بين طرح پايانه باشد

 المللي ، پروازهاي منظم در مقابل پروازهاي غير منظم و غيره(. 

راي باراندازي، ) زماني كه ب 3عوامل ديگري از قبيل اندازه و نوع هواپيماها ، زمان الزم براي خدمات زمني و زمان واگراد  

سوخت گيري، سرويس و بارگيري يك هواپيما الزم است(،سياست هاي اجرائي و امنيتي در فرودگاه و تجهيزات شركت 

 هاي هواپيمايي نيز مي تواند مهم باشد.

 

 

                                                                 

1-Turn around time  
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 مشخصه های فیزيکی  -ت

ه و تالف سطح پيشگامشخصه هاي فيزيكي مكان پايانه از قبيل سطح در دسترس براي توسعه، تسهيالت موجود، اخ  

محوطه توقفگاههاي عمومي كه پايانه در حد واسط آن قرار مي گيرد، توپوگرافي زمين، مكان يابي فرودگاه و سيستم 

 راههاي دسترسي در انتخاب طرح پايانه موثر است. 

 شرايط آب و هوايی  –ث 

انتخاب طرح پايانه موثر است تا براي مسافران شرايط سخت آب و هوايي از قبيل سرما و گرما، بارندگي، باد و غيره در   

 ، توشه و محوطه هاي خدماتي هواپيما بهترين پناهگاه فراهم آيد. 

 انواع پايانه های مسافری 

تعيين ساختار و نوع پايانه در اولين مراحل شروع طراحي فرودگاههاي جديد مورد مطالعه قرار گيرد. به منظور توسعه     

هاي موجود نيز بايد با توجه به ساختار فعلي و نيازهايي كه موجب توسعه يا نوسازي آن شده، در مورد يا نوسازي فرودگاه

طرح نهايي ) كه معموالً تركيبي از طرح هاي مختلف فعلي و نيازهايي كه موجب توسعه يا نوسازي آن شده، در مورد 

د( تصميم گيري نمود. نوع سفر) داخلي ، بين المللي طرح نهايي ) كه معموالً تركيبي از طرح هاي مختلف پايانه مي باش

و ...( از جمله عومالي مي باشد كه در طرح فرودگاه تأثير زيادي خواهد گذاشت. البته بايد تأثير عوامل ديگري مثل حجم 

 ترافيك، تعداد شركت هاي هواپيمايي، اراضي و شبكه دسترسي نيز مورد توجه قرار گيرد. 

ي به دوگروه داخلي و بين المللي طبقه بندي مي شوند. پايانه مسافري داخلي به علت عدم نياز به پاره پايانه هاي مسافر  

اي از تشريفات از جمله گمرك، گذرنامه ) امور مهاجرت(، قرنطينه ) كنترل هاي بهداشتي ( تسهيالت مربوطه و جيران 

معموالً براي فرودگاههايي مورد مطالعه قرار مي گيرد كه مسافر، ساده تر مي باشد. پايانه مسافري داخلي در داخل كشور 

داراي پروازهاي منظم باشندودرآنصورت نياز پايانه ها براساس تحليل مشخصات مختلف از جمله مسافر ،توشعه و بار ، 

 مشخصات ورده هواپيما واحجام مربوطه ، درهر واحد وسطح فعاليت مسافر وهواپيما مشخصمي شود .
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.  المللي وملي كشور است هاي بين المللي ارائه خدمات به مسافران وبار هوايي متكي برمقررات وقانين بين در پايانه   

نحوة اجراي قوانين ومقررات دولتي برحسب زمان ومكان گاهي متغيراست ولذا طرح پايانه همراه بايد حالت انعطاف پذير 

 داشته باشد .

اشند ودر فرودگاه براي تعويض هواپيما ، توقف كوتاهي مينمايند به سالن مسافران خارجي كه عازم كشور ثالثي ميب  

مسافران گذريهدايت مي شوند كه  ممكن است كنترل هايبهداشتي گمركي وامنيتي در موردآنان اعمال شود . مسافران 

توشعه خود را انجامداده  پروازهاي خارجي كه درادامه مسير خود پرواز داخلي دارند نيز بايد كليه مراحل كنترلي ومطالبه

 و سپس به قسمت پروازهاي داخلي مراجعه ودرقسمت پذيرش توشه خود راتحويلداده وكارت پرواز دريافت دارند.

نمودار جريان  ۳-2تا  3-2در پايانه هاي داخلي و بين المللي بخشهاي ورودي وخروجي از يكديگر مجزا مي باشد شكل   

 داخلي وبين المللي را به تفكيك ورودي وخروجي نشان مي دهند . مطالبه توشه وباردر پايانه هاي

 بخش عملياتي زير تقسيم نمود : 3فعاليت هاي داخلي ساختمان پايانه را ميتوان به 

 ـ پردازش وسرويس دهي به مسافران

 ـ پردازش وعمليات مربوط به بار وپست )توشعه مسافران را نيز شامل مي شود (

 واپيما ـ سرويس ها وخدمات ه

يك طرح خوب پايانه ، نيازمندتركيب مناسبي است كه در آن اجزاء مختلف به ترتيب وكيفيتي قرار گرفته باشند تا   

بارفتار طبيعي وخدمات هريك از ملزومات و آن دسته از فعاليت ها وكارهايي كهاز لحاظ عملكرد وابسته به يكديگر هستند 

 منطبق باشد .

مخصوص به خود رادارد و به همين لحاظ همكاري مستقيم ميان متصديان فرودگاه مشاوران  هر فرودگاه نيازهاي    

وشركت هاي هواپيمايي در طول كليه مراحل طراحي مي تواند اطمينان دهد كه كليه نيازها به روش مناسب و قابل اجرا 

 برآورده شوند .
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يك كل تراف ،تعداد شركت هاي هواپيمايي ، ميزان حجم ترافيك اصول طراحي يك پايانه به عواملي از قبيل حجم و نوع  

دولتي و پروازهاي منطم ، موقعيت و وسعت اراضي موجود و تخصيص  شامل پروازهاي بين الملي وداخلي ، هواپيماهاي

 يافته برايامر پرواز ، راههاي دسترسي كه از فرودگاه استفاده مي كنند و همچنين نوع تأمين بودجه ، بستگي دارد .

اساسي ترين عامل در طراحي پايانه ، انتخاب سيستم رسيدگي متمركز تمام مراحل رسيدگي به امور مسافران نظير   

صدور بليط ،پذيرش توشعه وصدور كارت پرواز ، امور گمركي ، امور گذرنامه ، بازرسي امنيتي مسافران و توشعه آنان و 

ن كليه غرفه ها ، فروشگاهها ، رستوران وكافه تريا وديگر مراكز غير همگي دريكي ساختمان تمركز داردند و به تبع آ

سرويس دهي وتفريحي در آن محل متمركز است ) در اين رابطه استثناهايي وجود دارد نظير ان كه درالگوي شاخه اي 

ران تدارك كه اصوالً  بصورت متمركز مي باشد براي استفادهانحصاري هر درب ورود و خروج ، سالن هاي استراحت مساف

 ديده شده است .(

در سيستم رسيدگي غيرمتمركز ارائه تمام اينخدمات بطور جداگانه ودرمراكز متعدد امكان پذير است و كليه تسهيالت   

پردازش در هر دوروازه ورودي وخروجي براي استفاده انحصاري آن دروازه دردسترس مي باشد بطور مثال برايهر شركت 

ايانه مستقل اختصاص داد و يا تمام مراحل بازرسي وغيره راه درسالن خروجي انجام داد . اين هواپيمايي ميتوان يك پ

 .دونگرش كامالً متفاوت ، در طراحي پايانه ها يك بينش خاص راجهت عملكرد طراحان ايجاد كردهاست 
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 عناصر پايانه های مسافری داخلی 

 بخش مسافران خروجی 

 جلوخان 

مسافري با سيستم هاي دسترسي ازطريق جلوخان انجام مي شود ورودي ها وخروجي هاي مسافران ارتباط پايانه   

دربخش زميني ومحوطه جلوخان يك پايانه مسافري بخش هاي مهمي از كل سيستم فرودگاه مي باشند . راه دسترسي 

وشعهآنها وسوار كردن مسافران مقابل محوطه جلوخان يك پايانه مسافري ، براي پياده كردن مسافران خروجي وتخليه ت

 ورودي و حمل توشه آنها ،موردنياز مي باشد.

در فرودگاههاي بامسافران نسبتاَ كم ،مسافران ورودي وخروجي هر دو از يك جلوه خان استفاده مي نمايند البته در   

يعني يا به صورتافقي اغلب فرودگاهها محوطه جلوخان جهت استفاده  مسافران وردي و خروجي ازهم تفكيك مي شود ،

در هر طرف پايانه و يا بصورت عمودي در طبقات مختلف ،ظرفيت هريكاز اينحاالت را ميتوان با استفادهاز سيستم راه 

دسترسي دو طبقه وهمچنين افزايش عرض جلوخان تأمين نمود ،ولي در هر حال اين انتخاب بايد درجهت بهينه كردن 

اشد . اگر جلوخان دريك طبقه طراحي شده است بايد قسمت مربوط به مسافران طوالفقي يا قائممسير حركتمسافر ب

خروجي باتوجه به جهت ترافيك وسايل نقليهجلوتراز قسمت مربوط مسافران ورودي كه قصد سوار شدن به وسيله نقليه 

 .وترك فرودگاه را دارند براي پياده شدن مسافران خروجي ازوسيله نقليه ،مزاحمتي بوجود نيايد 

 اجزاء اصلی جلوخان عبارتند از :

 الف ـ خطوط سواره رو 

خطوط سواره رو شامل خطوط ترافيك وسايل نقليه ،خطوط اصلي عبوري ،خطوط كنارگذر ، خطوط مانور براي پياده   

 وسواركردن مسافر وتوشه هستند.
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 ب ـ سکوی پیاده رو 

ردي هاوخروجي هاي ساختمان پايانه واقع شده است وبه سكوي پياده رودرحد فاصله خطوط توقف ومانورجلوخان و و  

 عنوان محوطه اي امن جهت پياده وسوار شدن مسافران وپياده روي آنها عمل مي كند.

 پ ـ عالئم جهت يابی وشناسايی 

يش ب دراولين ورود مسافر به پايانه ،تابلوهاي مسير وعالئم شناسايي ،جهت تسهيل حركت مسافران و مالقات كنندگان ،  

ازهمه مودر نياز مي باشد . بويژه در پايانه هاي خطيكه وسايل نقليه بايد بتوانند به راحتي محل مورد نظر خود رابيابند و 

 از پياده و سوار شدن هاي پياپي جلوگيري واز ازدحام كاسته شود .

 ت ـ محل هايی پذيرش توشه درجلوخان 

يرش توشه درسكوي پياده روي جلوخان مستقر شود. اين سيستم ممكن است پيشخوان ها وتجهيزات مربوط به پذ  

زماني مورد توجه واقع مي شود كه پذيرش مسافران ورودي بتوانند به راحتي توسه خود رابراي پذيرش درمحل مشخص 

 شده جلوخان ورودي ، به نمايندگي شركت هواپيمائي مربوطه تحويل دهند و بدين ترتيب قبل از دريافت كارت پرواز

شماره صندلي ، ازتوشه خود جدا  شوند محطوه اي كه به منظور پذيرش توشه درجلوخان اختصاص داده مي شود بايد 

 شامل اجزاء زير باشد :

 ــ ميز پذيرش ) معموالً دستي براي حمل توشه (

 ـ گالري هاي دستي براي حمل توشه 

 ـ نوار نقاله انتقال توشعه .

 ث ـ درهای ساختمان پايانه 

رهاي ساختمان پايانه ، شامل ورودي ها وخروجي ها به منظوربه حداقل رساندن مسيرهاي حركت ، محل هاي پياده د  

كردن مسافران بايدحتي االمكان نزديك به اولين محل پردازش در پايانه مسافري باشد براي ارتباط مستقيم و بي واسطه  
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نقطه اي كه مسافر در طول جلوخان ازوسيله نقليه پياده مي  شدن حركت ها نيز بايد امكان ورود به ساختمان درهمان

 شود ،وجود داشته باشد.

 ج ـ گذرگاهای عرضی عابران پیاده 

محل هاي عبور افراد پياده از عرض جلوخان پايانه به سمتجزيره هاي مياني واقع در جلوخان و تسهيالت توقفگاه بايد   

هاي با درصد باالي فعاليت ،مالحظات الزم درمورد رفت وآمد كنترل به خوبي عالمت گذاري وخط كشي گردد درمحل 

 شده عبار پياده باترجيحاً ، جداسازي آنها بوسيله پل هاي هوايي عابر پياده باتونل ها مورد بررسي قرار گيرد .

 سالن عمومی

محوطه    مي باشد.يك  سالن عمومي محوطه سرپوشيده اي كه بطور مستقيم ازجلوخان قابل دسترسي بوده وشامل دو  

محوطه شامل قسمت پذيرش مسافر و توشه، محوطه انتظار و گردش و تسهيالت عمومي و محوطه ديگر شامل دفاتر 

شركت هاي هوايي، خدمات نگهداري و بهره برداري ونظاير آن، فعاليت ها و عمليات مهمي كه در سالن مزبور انجاممي 

 ود عبارتند از: 

 مشايعين انتظار مسافران و  -

 انجام تشريفات بليط -

 پذيرش توشه  -

 محوطه انتظار عمومی 

محوطه انتظار قسمتي از سالن عمومي خروجي بعد از درب هاي ورودي تا پيشخوان بليط و پذيرش توشه است كه   

شامل فضاي گردش و تردد به موازات درهاي ورودي، فضاي نشستن، فضاي صف بندي مسافران در جلوي پيشخوان 

پذيرش بليط و فضاي تردد اضافي مسافران در جلوي پيشخوان مي باشد. بطور كلي اين قسمت بايد به اندازه اي وسيع 

باشد كه بتواند مسافراني را كه زودتر از موعد به پايانه وارد مي شوند و يا مسافران با پروازهاي تأخيري و مشايعت كنندگان 

 آنان رات در خود جاي دهد. 
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 انتظار عمومی و فضای صف بندی از روابط زير بدست می آيد : مساحت محوطه

 = فضاي انتظار a ×7۸/۱(b+1متر مربع )

 = فضاي صف بندي  a2۸/۱مترمربع 

 پروازهاي داخلي :

× 500𝑚2( =1+0/5 )0.75مترمربع                                411 

× 160𝑚2( =1+0.5 )0.25مترمربع                              411 

 پرواز خارجي :

× 220𝑚2( =1+1 )0.75مترمربع                              189 

× 72𝑚2( =1+0/5 )0.75مترمربع                            189 

 كه در آن 

A تعداد مسافران مبدائي در ساعت اوج = 

Bميانگين تعداد مشايعين هر مسافر = 

 شه محوطه بلیط و پذيرش تو

شركت هاي هواپيمايي معموالً براي هر پرواز، يك يا چند پيشخوان پذيرش در اختيار دارند كه مسافران تشريفات نهايي   

 و پذيرش توشه را در آنجا انجام مي دهند. 

متر مناسب استف در  1۱تا۳متر و عرض فاصله تردد بين  ۸تا4حداقل فاصله صف بندي در جلوي پيشخوان پذيرش   

 كه محلي براي نشستن در اين قسمت در نظر گرفته شود بايد سطوح الزم بطور جداگانه برآورد وملحوظ گردد. صورت 

 براي آرايش ميزهاي پذيرش حاالت مختلفي را مي توان در نظر گرفت. بطور كلي سه نوع آرايش وجود دارد:

 الف : خطي          ب: نلي شكل    پ : جزيره اي 
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 تعداد پیشخوانها 

براي انواع مختلف آرايش پيشخوان )خطي،تعلي و جزيره اي( محاسبه تعداد و طول پيشخوان مشابهي در نظر گرفته   

 ( از رابطه زير قابل محاسبه است . Nمي شود اما در شكل هندسي آنها تفاوت وجود دارد. تعداد پيشخوان هاي پذيرش )

                                           
𝑎

60
→   𝑁 =

411

60
= 8   

عبارت است از تعداد مسافران مبدائي در ساعت اوج . چنانچه ورود مسافران بطور يكنواخت صورت گيرد  aكه در آن 

تعداد پيشخوان هاي محاسبه شده براي ميانگين زما پذيرش يك دقيقه به شش نفر خواهد رسيد. چنانچه زما پذيرش 

 د د پيشخوانهاي پذيرش متناسباً افزايش خواهد يافت. ميانگين بيش از يك دقيقه باشد تعدا

 كنترل های امنیتی 

در پايانه داخلي كشور پس از انجام مراحل مختلف پذيرش توشه و بليط مسافر و اعالم آمادگي شركت هواپيمايي جهت   

تحت كنترل مي شوند. مسافران انجام مراحل بعدي ) توسط فرد، بلندگو، تابلوهاي اعالم پروازو ...( ، مسافران وارد بخش 

به هنگام ورود اين بخش ) كه فقط به مسافر اجازه عبور داده مي شود( بايد ابتدا با ارائه كارت شناسايي يا شناسنامه به 

 مأمور كنترل، هويت خود را با بليط تطبيق دهند و سپس جهت انجام بازرسي هاي امنيتي به قسمت مربوطه وارد شوند.

 روهای مسافران خروجی سالن ها و راه

پس از انجام بازرسي هاي امنيتي مسافران ابتدا به سالن مشترك مسافران خروجي وارد مي شوند و پس از مشخص شدن 

شماره دروازه سوار شدن به هواپيما، )بسته به نوع و اندازه پايانه ، حجم آمد و شد هواپيماها و مالحظات اقتصادي (، 

ن هاي كوچكتري به نام سالن هاي دروازه خروجي شوند و يا مستقيماً از سالن مشترك به ممكن است مجدداً وارد سال

 سمت دروازه خروجي مورد نظر رفته و به طرق مختلف به سمت هواپيما هدايت شوند. 
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 سالن مشترك مسافران خروجی 

كه مسافر ان چند پرواز را بطور همانگونه كه ذكر شد به داليل مختلفي ممكن است عالوه بر سالن مسافران خروجي   

مشترك در خود جاي مي دهد سالنهاي ديگري در كنار دروازه سوار شدن قرار داشته باشد.پايانه هاي اقماري و شاخه اي 

 يا جايگاههاي خوشه اي توجه طراحان را به ايجاد سالن مشترك مسافران خروجي معطوف مي دارد. 

 سالن دروازه خروجی 

 ترجيح مي دهند بجاي اين كه در قسمتي دور از موقعيت دروازه، انتظار بكشند، قبل از پرواز در نزديكي مسافران معموالً  

دروازه خروجي مربوط به خود باشند. همچنين مسافران در حال پردازش نهايي ترجيح مي دهند نزديك محل پذيرش 

ظافت داخل هواپيما و ... هميشه ممكن نيست كه باشند. ضمناً به دليل تأخيرات هواپيما يا ناتمام بودن سرويس و ن

مسافران به محض اين كه به دروازه مي رسند، بتوانند به سمت هواپيما رهسپار شوند. از طرفي الزم است كه مسافران در 

ه هاي كنار دروازه آماده باشند، تا به محض آماده شدن هواپيما به آن سوار شوند. و اين مسايلي است كه همواره در درواز

 خروجي خواهيم داشت. 

  5و مسافران ويژه تجاری 4سالن های میهمانان عالیمقام دولتی

جهت استفاده ميهمانان عاليمقام دولتي و وابسته الزم است كه در پايانه ها باتوجه به امكانات وموقعيت محلي ، تسهيالت   

رخانه ، اطاق تلفنخانه و ارتباطات تداركديده شودتا ويژه اي نظير سالن ، اتاق استراحت ،دفتر ، سرويس بهداشتي ،آبدا

 بسته به درجه اهميت ميهمان از آنان پذيرايي شود . 

 

 

 

                                                                 

1-Very  Important  Prsons  (VIP)  

2-Commcrcial   Important  Persons (C.OP) 
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 محوطه بار اندازی و مطالبه توشه 

دراغلب پايانه ها ، مستقبلين مجاز به ورود به محوطه مطالبه توشه نمي باشند. در صورتي كه امكان ورود مستقبلين به   

د فضاهاي اضافي جهت تردد آنها درنظر گرفته مي شود تسهيالت رفاهي وغرفه ها معموالً دراين قسمت اين محوطه باش

 طراحي نمي شود ومسافران ورودي ازامكانات واقع در محوطه عمومي استفاده مي نمايند .

 سطح الزم برای محوطه مطالبه توشه از رابطه زير معین می گردد:

   
𝑒×𝑊×𝑆

60
 مطالبه توشه ) متر مربع (= سطح محوطه 

 كه درآن :

e  تعداد مسافران ساعت اوج كه سفرشان خاتمه مي يابد ويا براي ادامه سفر توشعه آنها توسط خودشان تحويل گرفته =

 مي شود .

W) متوسط زمان اشغال هر مسافر درمحوطه مطالبه توشه ) دقيقه = 

S ) فضاي مورد نياز هر مسافر ) متر مربع = 

2560M1.8:60= ×45   ×411×A براي پروازهاي داخلي = 

21.8:60=560M ×45   ×189×Aبراي پروازهاي خارجي = 

 

 

 

 

 

 3۱۸/۱سرانه سطح الزم درمحوطه مطالبه توشه را بدست ميدهد . سطوح الزم در اين جدول براساس طول 3-2جدول 

 .متر دستگاه مطالبه توشه به ازاء هر مسافر ونوع دستگاه بدست مي آيد 
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 سطح خالص محوطه مطالبه توشه به ازاء هر مسافر ورودي  2-2جدول 

 

دستگاههاي دوار  سطح الزم

 باتغذيه مستقيم

 دستگاههاي دوارباتغذيه غير مستقيم

  

 

 تمام شكل ها

نوار نقالههاي 

شيب دار بيضي 

شكل باعرض 

 متر ۸/1

نوار نقاله هاي 

بيضي  مسطح

شكل با عرض 

 / متر1تا 7/۱

نوار نقاله 

اي ه

دايرهاي 

 شكل

/2m274/۱ 2m4۳۸/۱ 2m34۱/۱ 2m427 دستگاههاي مطالبه توشه

۱ 

/2m274/۱ 2m4۱4/۱ 2m۸11/۱ 2m۳۳2 اطراف دستگاه جهت مطالبه توشه

۱ 

/2m4۳۸/۱ 2m4۳۸/۱ 2m4۳۸/۱ 2m4۳۸ دسترسي وتردد مسافران

۱ 

ن
بلي

تن
مس

د 
رد

ت
 

نسبت مستقبلين به 

 %22مسافران 

2m2۸1/۱ 2m4۱4/۱ 2m1۵۳/۱ 2m13۱/

۱ 

نسبت مستقبلين به 

 %۳۳مسافران 

2m۸۱2/۱ 2m214/۱ 2m334/۱ 2m2۳۱/

۱ 

نسبت مستقبلين به 

 %44مسافران 

2m743/۱ 2m۳22/۱ 2m۸۸7/۱ 2m34۱/

۱ 
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متر  4۱تا3۱متر و براي هواپيماهاي بدنه باريك  ۳۸تا  ۸۱طول الزم دستگاه تحويل توشه براي هواپيماهاي پهن پيكر   

 در نظر گرفته شده است . 

~2 7/1  =
920×508

425
  =

𝑒𝑞

425
 = تعداد دستگاههاي مطالبه توشه براي هواپيماهاي پهن پيكر 

1~  ۵/۱  =
450×0/8

450
  =

𝑒𝑟

300
=

450

300
 = تعداد دستگاههاي مطالبه توشه براي هواپيماهاي بدنه باريك 

1~  ۵/۱  =
450×

0

8

450
 

Q بت مسافراني كه توسط هواپيماهاي پهن يكر وارد مي شوند. = نس 

R % (۵۱= نسبت مسافراني كه توسط هواپيماهاي بدنه باريك وارد مي شوند ) ضريب اشتغال 

 در فرودگاهها بكار مي رود.النمونه هاي سيستم مطالبه توشه كه معمو

 سالن عمومی ورودی 

سالن ورودي وارد مي شوند. در اين قسمت كه مستقبلين نيز در انتظار  مسافران بعد از دريافت توشه خود به محوطه  

ورود مسافرانشان فضاهايي هستند، فضاهايي براي تردد، استراحت و يا توقف كوتاه مسافران و مستقبلين در نظر گرفته 

 مي شود. 

 = مساحت سالن  37۸/۱( do 2+b +dمتر مربع )

 عمومي ورودي 

 براي پروازهاي داخلي 

= 830m2(1×2+۳۱۱ )37۸/۱ =A 

= 330m2(۸/1×4۸۱×2+411 )37۸/۱ =A 

 كه در آن 

D  مسافر ساعت اوج : 

B  مسافر انتقالي و تعداد مستقبلين براي هر مسافر : 
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 عناصر پايانه های مسافری بین المللی 

 بخش مسافران خروجی 

 جلوخان 

معموالً محوطه جلوخان مسافران ورودي و خروجي يا به صورت در پايانه هاي بين المللي كه حجم مسافران زياد است   

 افقي در هر طرف پايانه و يا به صورت عمودي در طبقات مختلف از هم تفكيك مي شود. 

 سالن عمومی خروجی 

مسافران و مشايعين با عبور از جلوخان مستقيماً به سالن عمومي وارد مي شوند. عملكرد اصلي سالن عمومي خروجي   

 انه بين المللي مسافري، توقف و انتظار مسافران و مشايعين است. پاي

 سطح الزم از رابطه زير بدست مي آيد: 

 = فضاي انتظار  a 7۸/۱( b+1مترمربع )

= 334/5 m24۸۱×7۸/۱  

A  مسافر ساعت اوج و : 

B  مسافرين انتقالي : 

 سالن گمرك 

 هاي عادي توشه كليه مسافران خروجي راالزم مي دانند. امروزه دولت هاي معدودي هستندكه انجام بازرسي   

برخي كشورهاي به سادگي اين حق را براي خود محفوظ نگه مي دارند كه كنترل هاي خروجي را بر طبق صالح ديد   

خويش انجام دهند. اين مسئله اهميت دارد كه براي بازرسي هايي كه گهگاه انجام مي شوند، تشهيالت ثابت و هميشگي 

ه در اغلب اوقات بدون استفاده خواهند ماند در نظر گرفته نشود. در كشور ايران جهت اطمينان از عدم خروج كاالهاي ك

ممنوعه توسط مسافران، توشه آنها قبل از رسيدن به پيشخوان هاي پذيرش مورد تفتيش قرار مي گيرد. به هر صورت هر 
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شركت هاي هواپيمايي نياز به انجام دوباره امور مربوط به توشه نداشته  تسهيالتي كه فراهم شود بايد به گونه اي باشد كهع

 باشند. 

لزومي ندارد كه در قسمت گمرك و پيشخوان هاي بليط كليه تسهيالت عمومي پيش بيني شود زيرا مسافران مي توانند   

 حوطه هاي بعدي مراجعه نمايند. از اين بخش ها خارج شده و جهت استفاده از تسهيالت به سالن قبلي وعمومي و يا به م

 سالن كنترل بلیط و پذيرش توشه 

در مورد تشريفات بليط و پذيرش توشه، انواع آرايش پيشخوان هاي پذيرش، تعداد آنها و محل هاي مختلف پذيرش   

 پايانه هاي داخلي قبالً توضيح داده شده است كه در مورد پايانه بين المللي مسافري نيز صادق است.

فرودگاهي را پرداخت نمايندممكن است نياز پيدا   فراني كه بليط خود را در فرودگاه تهيه مي كنند و يا بايد عوارضمسا

كنند كه چك هاي بانكي خود را نقد نموده و يا وجوه نقدي خود را به ارز تبديل نمايند. بنابر اين بهتر است يك بانك يا 

 داشته باشد. طرافي جهت مبادله ارز در سالن پذيرش وجود

 و همچنين ممهور كردن گذرنامه در هنگام ورود مسافر صورت مي گيرد. 

 محوطه كنترل گذرنامه و پلیط و بازرسی امنیتی 

بررسي گذرنامه اغلب شامل و يا همراه بازرسي پليش است. باز كردن گذرنامه و سيار مدارك، جستجوي رواديد و مهر   

از كل زمان بازرسي را به خود اختصاص مي دهد. بنابراين يك راه براي حفظ سرعت  زدن گذرنامه، بخش قابل مالحظه اي

و تداوم جريان مسافر، كم كردن تعداد مواردي است كه مراحل مذكور ) باز كردن گذرزنامه ، رواديد ، مهر زدن( بايد انجام 

 ذرنامه و پليس اشاره كرد.شود كه به عنوان نمونه مي توان همزمان بازرسي مدارك توسط مسئوالن اداره گ

 تعداد محل هاي كنترل گذرنامه از رابطه زير بدست مي آيد : 

                                                                              4 
(200×1)

60
                        N=

(𝑎+𝑏)𝑡

60
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 كه در آن : 

A ز فرودگاه مورد نظر در ساعت اوج = تعداد مسافران عازم سفر ا 

B  .تعداد مسافران انتقالي كه در بشخ تحت كنترل هستند و به آنها سرويس داده نمي شود = 

T ) متوسط زمان انجام امور هر مسافر ) دقيقه = 

ترل نتوضيح اين كه محوطه الزم براي صف كشيدن بايد بسته به مشخصات ترافيك، پالن وضعيت فرودگاه و نيازهاي ك

دقيقه منظور  1دولتي ، تامين گردد . در ضمن مدن زمان مناسب انجام امور مسافران خروجي با توجه به روند موجود 

 شود. 

 بخش مسافران ورودی 

  سالن ورودی

مسافران ورودي پس از ترك وسيله انتقال دهنده مسافران و يا عبور از پل هاي ارتباطي به ساختمان پايانه وارد مي   

د. مسافران بسته به نوع ساختمان پايانه، يا عبور از شاخه ها يا راهروهاي مربوطه، به محوطه مركزي ويژه مسافران شون

 ورودي وارد مي شوند. 

 محوطه قرنطینه بهداشتی 

كنترل هاي شامل قرنطينه انساني، حيواني و نباتي مي شود. قرنطينه عمومي،جلوگيري از ايجاد، انتقال يا گسترش   

 ماري هاي مسري از كشورهاي خارج به داخل كشور را بله عهده دارد. بي

 تعداد محل كنترلهای بهداشتی 

 براي كنترل بهداشتي از رابطه زير بدست مي آيد:  Nتعداد محل هاي مورد نياز   

                                                                                     N=
𝐶𝑡

30
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 كه در آن : 

C  ظرفيت مسافر بزرگترين هواپيماي ورودي = 

T  )متوسط زمان سرويس دهي به هر مسافر ) دقيقه = 

دقيقه،  3۱در طي  747نفر سرنشين يك هواپيماي بوئينگ  4۸۱دقيقه براي كنترل بهداشتي  t= 17/۱بنابراين با فرض 

 محل كنترل كفايت خواهد كرد يعني : 3تعداد 

                                                                                                     N=
(𝑑+𝑏)𝑡

60
 

                                                                                                    4~ 
200×1

60
 

 كه در آن : 

D ي كه سفر هوايي آنها در فرودگاه مورد نظر خاتمه مي يابد در ساعت اوج = تعداد مسافران 

B .تعداد مسافران انتقالي كه در بخش هوايي سرويس داده نمي شوند = 

T )متوسط زمان انجام امور هر مسافر ) دقيقه = 

 مدت زمان مناسب انجام امور مسافران ورودي با توجه به روند موجود يك دقيقه منظور شود. 

دقيقه اول رابطه زير بدست  tدرصد مسافران ساعت اوج در طي  ۸۱با فرض ورود  Aمساحت محوطه صف كنترل گذرنامه 

 مي آيد: 

𝐴 = 𝑠 ×
𝑡

60
(
(𝑎 + 𝑏)

2𝑡
− (𝑎 = 𝑏)) = (0/5 −

𝑡

60
)(𝑎 + 𝑏) 

                                                                                𝑚2 =90 4۸۱A=0/2× 

A تعداد مسافراني كه سفر آنها در فرودگاه موردنظر خاتمه مي يابد در ساعت اوج = 

B .تعداد  مسافران انتقالي در ساعت اوج كه در بخش هوايي سرويس داده نمي شوند = 

S ) فضاي مورد نياز هر مسافر ) متر مربع = 
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 مفروضات : 

Sمتر ضربدر عرض مورد نياز هر مسافر  ۵/1ل هاي كنترل و يا صفوف برابر با = يك متر مربع ) براساس فاصله بين مح

 متر ( ۸۸/۱بربر با 

 بازرسی گمرك 

سرويس گمركات به طور كلي ورود و ترخيص هواپيماهاي ورودي،خروجي راكنترل نموده وخدمه، مسافران، توشه،   

ينه خالصه كردن طرح تسهيالت، ايده و روش ساده كردن انبارها و بار حمل شده به آن محوطه را بازرسي مي كند. در زم

 بازرسي ها اعمال مي گردد. اين روش به نام سيستم دو مسيري ) سبز و قرمز( شناخته مي شود. 

مسافراني كه همراهشان كااليي است كه بايد اظهار كنند، از مسيري كه با تابلوي عالمت قرمز)به شكل مربع( مشخص 

 د كه توشه آنها بازرسي شده و در صورت لزوم عوارض گمركي مناسب آن تعيين مي شود. شده است عبور مي كنن

 را مي توان از رابطه زير بدست آورد:  Nمحل هاي بازرسي گمرك 

  

                                                                                                     N=
𝑒𝑓𝑡

60
 

                                                                                                    9/45 =
189×1×3

60
 

E داخلي  –=تعداد مسافران پاياني ساعت اوج و مسافران انتقالي بين المللي 

F ،نسبت مسافراني كه مورد بازرسي گمركي قرار مي گيرند = 

Tام امور هر مسافر ) دقيقه( = متوسط زمان انج 

 بر حسب متر مربع عبارت خواهد بود از :  Aمساحت مورد نياز براي صف گمرك ورودي 

𝐴 = 𝑓 × 𝑠 ×
𝑡

60

60𝑒

2𝑡
− e0/75 −

𝑡

40
)𝑒𝑓 
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 كه در آن : 

E داخلي  –= تعداد مسافران پاياني ساعت اوج و مسافران انتقالي بين المللي 

Fرد بازرسي گمرك قرار مي گيرند. = نسبت مسافراني كه مو 

S ) فضاي مورد نياز هر مسافر ) متر مربع = 

متر ضربدر فضاي جانبي  4/1متر مربع ) براساس فاصله بين پيشخوان هاي گمرك و يا صفوف برابر با  s= ۸/1با فرض 

ه اول، سطح مورد نياز از رابطه دقيق 2۱درصد مسافران ساعت اوج در طي ۸۱متر( و ورود  ۵/۱مورد نياز هر مسافر برابر با 

 زير بدست خواهد آمد : 

                                                                                              ef=2۸/۱ =A 

                                                                                  200=50𝑚2×A=0/5×
1

2
 

 دقيقه مشخص كرده است .  3يا تا اين زمان را 
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 فصل پنجم

 اصول طراحی فرودگاه
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 طبقه بندی فرودگاه ها

فرودگاه شهري است وابسته و مختص به يك سيستم متحرك، اين شهر شامل جنبه هاي گوناگون خدماتي است كه به   

 مي دهد.هواپيما و ساير خدمات سرويس  اري ، تعميرات ، كنترل مسافرين، حمل محموله ها، نگهد

طبيعت خاص فرودگاه و پيچدگي آن ايجاب مي كند كه قسمتهاي مختلف آن از يكديگر ايزوله و مستقل براي طرح در   

 مشخصاتقبل از آنكه، قسمتهاي مختلف يك فرودگاه مورد تجزيه وتحليل قرار بگيرد،ابتدا بايد  ۳نظر گرفته شود.اما

چگونگي ارائه خدمات فرودگاهي )براي استفاده مسافرين بين المللي و يا محلي (را مورد بررسي قرار داد كه اين خود نيز 

 مستلزم طبقه بندي نوع فرودگاها است .

Iطبقه بندي فرودگاه ها بوسيله مؤسسات مختلف از قبيل سازمان بين المللي هوانوردي كشوري    .C.A.O ردي آژانس هوانو

نيروي هوايي ايالت متحده وغيره انجام گرفته است . تقسيم بندي بر اساس طول باند پرواز فرودگاه انجام  F.A.Aفدرال 

مشخص  Dتا  Aمي گردد كه براي آنها استانداردهاي هندسي مختلفي تعيين شده است . اين طبقه بندي بوسيله حروف از 

 كوتاه ترين باند پرواز را دارا مي باشد.  Dين باند پرواز و نوع طوالني تر Aشده است كه در آن فرودگاه نوع 

A –  ترانسپورت اقیانوس پیما 

 متر  2۸۸۱حداقل طول باند  -1

 متر  ۳۱حداقل عرض  -2

 تن  4۸وزن قابل قبول براي هر چرخ  -3

 متر  4۸۱حداقل فاصله بين دو محور پيست  -4

                                                                 

 Air  Transportكتاب -1
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 متر  22۸حداقل فاصله ساختماني  -۸

B-  و نقل قاره ای حمل 

 متر  2۸۸۱متر و حداكثر  21۸۱حداقل طول باند  -1

 متر  ۳۱حداقل عرض  -2

 تن براي هر چرخ  3۸بار قابل قبول  -3

 متر 4۸۱حداقل فاصله بين دو محور پيست  -4

 متر  22۸حداقل فاصله ساختماني  -۸

C-  حمل و نقل بین المللی 

 متر  21۸۱متر و حداكثر  1۵۱۱حمل و نقل طول باند  -1

 متر  ۸4حداقل عرض  -2

 تن براي هر چرخ  27بار قابل قبول  -3

 متر  4۸۱حداقل فاصله بين دو محور پيست  -4

 متر  22۸۱حداقل فاصله ساختماني  -۸
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D-   حمل و نقل داخلی 

 متر  1۵۱۱متر و حداكثر  1۸۱۱حمل و نقل طول باند  -1

 متر  4۸حداقل عرض  -2

 تن براي هر چرخ  2۱بار قابل قبول  -3

 متر  4۸۱حداقل فاصله بين دو محور پيست  -4

 متر 22۸۱حداقل فاصله ساختماني  -۸

 همچنين طبقه بندي فرودگاه ها بر اساس المانهاي زير نيز مي باشد.

 اصول اقتصادی 

كه از اين راه  حمل و نقل هوايي پديده اي است اقتصادي ، كه سهل انگاري در آن قبول نيست ، نه تنها براي پولي  

 بدست مي آيد بلكه براي پولي كه صرف آن مي شود. 

 اصول انسانی 

پياده روي مهمترين قسمت اين مطلب است . فواصل طي شده توسط پياده روندگان مهمترين انگيزه در مطالعه يك   

رح كنندگان فرودگاه مسافت فرودگاه بوده است،در حاليكه سازندگان هواپيما سعي در زياد كردن سرعت هواپيما دارند، ط

طي شده را مي بايست كمتر كنند. در غير اين صورت بنظر عجيب مي آيد كه مسافرين اقيانوس اطلس را در سه ساعت 

با هواپيما طي كنند در حاليكه در حدود هميت مدت در محوطه فرودگاه پياده روي نمايند. يك اصل ديگر كه باعث بحث 

انساني شده است راحتي محيط و جذابيت ساختمانهاي اوليه فرودگاه ها است كه اكثراً  بين سياست اقتصادي و رابطه

 توسط مهندسين معمار مطرح مي شده و در رابطه با موقعيت بين المللي سيستم حل و نقل بوده است .
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 از اتومبيل تا هواپيما در ك.تاهترين مسافت ممكن -1

 يه مسافرين مي باشد.اتومبيل شخصي و تاكسي بهترين وسيله نقل -2

مسافر خود بهترين وسيله حمل چمدان مي باشد و آنچه در زير عنوان شده استنباطي است كه امروزه با آن مواجه  -3

 هستيم .

 انسان از راه رفتن خوشش نمي آيد خصوصاً در محوطه هاي عمومي مثل فروردگاه .-1

 اد بكار مي شود بسيار گران است . تمام وسايل مكانيكي كه براي رفت و آمد در مسافت زي -2

چرخهاي دستي كه در دسترس مسافرين باشد موقتاً وسيله خوبي براي صرفه جويي در مخارج دستگاه هاي حساس  -3

 و گران قيمت مي باشد تا زمانيكه مسافران بتوانند چمدان و كيف دستي خود را در هواپيما پهلوي خود نگهدارند. 
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  7هچهار مکتب فرودگا

 مکتب اول  -

پيشنهاد مي نمايد فرودگاه به شكل جزيره اي كه مي تواند هواپيما ها در اطراف خود تا دو برابر ظرفيت فرودگاه كالسيك   

بپذيرد ، بوجود آيد. مسئله رسيدن اتومبيل به فرودگاه مي تواند بوسيله راه زير زميني و مسئله پاركينگ در زير زمين و 

 ه حل شود. يا روي بام فرودگا

 مکتب دوم  -

جدا نمودن هواپيما از اتومبيل است. كسانيكه پيرو اين مكتب مي باشند مي گويند كه چون عملكرد هواپيما و اتومبيل   

يكي نيست مي توان با دور كردن آنها از هم ، جهت بوجود آوردن ارتباط مكانيكي مانند اتوبوس با راهروهاي متحرك 

 فرودگاه و روابط آن با دو قسمت شهر را از بين برد.اشكاالت عمده ساختمان 

 مکتب سوم  -

فرودگاه هاي كوچك را پيشنهاد مي نمايد و مي گويد كه مسائلي از قبيل حل نشدن ساختمانهاي بزرگ در فرودگاه   

 موجود است . لذا بهتر خواهد بود كه هر شركت براي خود فرودگاه مستقل داشته باشد. 

 مکتب چهارم  -

پيروان مكتب چهارم تقريباً با مكتب دوم هم عقيده اند و مي گويند كه به طور كلي فرودگاه و ساختمانهاي وابسته به   

آن حذف و به شهر منتقل مي شوند و فقط باند و وسايل حفاظتي در محل باقي بماند بديهي ساختمانهايي كه به شهر 

                                                                 

 انشگاه معماري و شهرسازي دانشگاه شهيد بهشتي.د –مطالعات پايان نامه فرودگاه بين المللي تبريز به كوشش مهندس فاروني -1
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ه آهن ، هلي كوپتر و سيستمهاي متحركي كه مستقيماً به هواپيما منتقل شده اند در كنار راههاي ارتباطي شاهراه را

متصل مي شوند احداث خواهند شد. اين مكتب از نظر مالي به صرفه نيست چه تشريفات و مسافت طي شده همان خواهد 

 بود و تنها خاصيت در اين است كه رفت و آمد مسافرين با وسائط نقليه شهري انجام خواهد شد. 

 مهای مختلف فرودگاه ها طراحی سیست

به منظور مطالعه بيشتر جهت پرداختن به جزئيات كامل طراحي فرودگاه،دانستن نوع فرودگاه و نحوه استقرار آن در   

شهر نيز بايد مورد بررسي قرار بگيرد. دو سيستم حمل و نقل هوايي در سرتاسر جهان مورد مطالعه قرار گرفته است كه 

 و فرودگاه هاي پراكنده مي باشد :  شامل فرودگاه هاي منفرد

 فرودگاه های منفرد  -الف

امروزه حمل و نقل هوايي،بازار مسافرتهاي با فاصله زياد را به خود اختصاص داده است . سرعت ذاتي حمل و نقل هوايي 

 قل دست وباعث صرفه جويي در زمان و هزينه سفر مي شود و اين خود مسافرين بيشتري براي اين روش روش حمل و ن

پا مي نمايد. در مسافرتهاي بين قاره اي و بين كشورها حمل و نقل هوايي نقش اساسي دارد و منهاي عده خاصي كه 

 مسافرت زميني راترجيح مي دهند،اكثر مردم از خطوط هوايي استفاده مي نمايد. 

وزهاي قبل توسط خطوط هوايي وضعيت حمل و نقل بار نيز به دين منول است و هر روز كاالهاي بيشتري نسبت به ر

جابجا مي شود و اين تا حدي است كه براي بعضي فرودگاه ها منبع درآمد سرشاري به شمار مي رود. خصوصاً در حمل 

كاالهاي غذائي و فاصد شدني،اغلب از هواپيما استفاده مي شود و عليزغم نامناسب بودن هواپيما در حمل مواد حجيم ، 

 ، مقدار كاالهاي حمل شده توسط هواپيما از وسايل ديگر نقليه به مراتب زيادتر است .  نفت و غيره، ليكن در كل

ترافيك هوايي بين دو نقطه نزديك به هم ارتباط مستقيمي با قيمت كلي كرايه حمل و نقل هوايي دارد. هر كار و عملي   

ترافيك هوايي خواهد كاست. ايجاد ساختمانهاي كه باعث ازدياد هزينه مسافرت هوايي و هزينه ورود به فرودگاه گردد، از 
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پر خرج براي ترمينالها ، قرار دادن تجهيزات گران قيمت و صدها مسئله ظريف ديگر سبب مي شود تا مسافر خرج زيادتري 

 متحمل گردد و نمونه هاي فراواني در دنيا توسط آمار،صحت اين مطلب را مي رساند.

ه دسترسي به آن را ايجاد مي كند،در ترافيك هوايي مؤثر است .فرودگاه هاي جديد تعيين سايت فرودگاه نيز كه مسئل  

اغلب به علت مسائل اكولوژيكي ، سرو صدا و آلودگي هوا و غيره دورتر از مركز شهر ايجاد مي گردند البته بايد توضيح 

آن را در دنيا زياد داريم ، مثالً  دهيم كه اين مسئله در طراحي سيستم فرودگاهي اجتناب ناپذير است و ما نمونه هاي

سايت فرودگاه بزرگ بين المللي هفتم تير در تهران حدود چهل كليومتر از مركز شهر فاصله دارد و نيز سايت در نظر 

كيلومتر از مركز شهر دورتر بوده است . اين دوري فرودگاه هاي جديد از  ۸2گرفته شده براي فرودگاه سوم لندن قريب 

ثير زيادي روي ترافيك هوايي و خصوصاً ترافيك بين نقاط نزديك دارد، وادار ساختن شركتهاي هوايي به مركز شهر تأ

 1447بكاهد. در سال  %3۱نقل مكان از فرودگاه قديمي به فرودگاه دورتر،نيز مي تواند از ترافيك هوايي به ميزان حتي 

كيلومتر دورتر از فرودگاه  3۵تا به فرودگاه جديد شهر كه  ميالدي مسئولين امر تمام  پروازهاي تجاري را مجبور ساختند

كيلومتر حاصل  ۸۱۱در ترافيك هوايي فواصل نزديكتر از  %۳/2۵بود منتقل شوند، اين امر سبب شد كه كاهشي به ميزان 

 گردد. اين مسئله مي تواند در هر نقطه ديگري بوجود آيد و ما در طراحي بايد به آن توجه نمائيم.

 ي كه قصد مسافرت بين نقاط نزديك به هم را دارند، بيشتر فرودگاه نزديك به شهر را ترجيح مي دهند.مردم  

ند، آنجا انتقال يابمثالً وقتي فرودگاه داالس فورت ورث ساخته شد و پروازهاي تجاري و شركتهاي هوايي مجبور شدند به  

جنوب غرب آمريكا يعني تنها شركتي كه فرودگاه قديمي افرادي كه قصد مسافرت كوتاه داشتند همگي از شركت هوايي 

افزايش مسافر داشت . اين  %4۱ميالدي اين شركت به ميزان  1474داالس را سرويس مي داد، استفاده نموده و در سال 

 مسئله طرح را وادار مي كند تا به فرودگاه هاي پراكنده و اقماري فكر نمايد. 
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 ی فرودگاه های پراكنده اقمار -ب

زمانيكه ازدحام فرودگاه ها بيش از حد مي گردد، مسئولين و طراحان، طبيعاً به فكر راه چاره مي افتند. اولين راه ، باال   

بردن ظرفيت فرودگاه مي باشد،اگر اين ممكن نشود عمالً دو راه باقي مي ماند: اولي ايجاد فرودگاه جديد ، جدا از فرودگاه 

ر تهران عمل شده است (( و راه ديگر بوجود آوردن فرودگاهي در رابطه با فرودگاه قديمي قديمي است )) همانطور كه د

مي باشد، تا بتوان مقداري از بار ترافيكي را بدوش كشند. هر دو راه طرفداران خاص خودشان را دارند و در واقعيت، مزيت 

پراكنده و اقماري اين است كه چگونه ترافيك  يكي بر ديگرزي روشن نشده است . در هر حال سوال در مورد فرودگاه هاي

هوايي كل منطقه بين فرودگاه اصلي قديمي و فرودگاه هاي اقماري پخش خواهد شد و نيز معيارها كدامند؟البته در 

شهرهاي بزرگ پروازهاي هوانوردي عمومي و پروازهاي آموزشي و غيره به لحاظ شرايط خاص، در فرودگاه هايي غير از 

صلي متمركز مي گردند مانند، فرودگاه هاي قلعه مرغي و دوشان تپه در تهران، فرودگاه هنس كوم در شهر فرودگاه ا

بوستون و فرودگاه تتربورو در نيويورك، اما اين تقسيم بندي و توزيع ترافيك نمي تواند به سوال ما جواب دهد. ما بايد 

 مسافرين آنها را بررسي نمائيم .  براي پاسخ به سوال فوق الذكر رفتار خطوط هوايي و شخصيت

نگاهي سطحي به مسئله نشان مي دهد كه ترافيك هر فرودگاهي بستگي به حوزه اثر)) حوپچه جمع آوري كننده(( آن   

دارد. چنانكه مسئولين هوانوردي انگليس زماني حكم كرده بودند كه ترافيك يك فرودگاه بستگي به ميزان مسافرين 

 و در نتيجه بستگي به وسعت ويژگي حوضچه جمع آوري كننده آن دارد.  استفاده كننده از آن

واژه )) حوضچه جمع كننده(( تصوري غلط از چگونگي انتخاب حمل و نقل هوايي بوجود مي آورد چرا كه قطرات باران   

د، انتخاب نيز را ندارناز حوضچه ها به طرف مجاري فاضالب طبق قوانين فيزيكي جاري مي شوند و در اين راه آنها توانايي 

در حاليكه مسافرين فرودگاه ها و كالً حمل و نقل هوايي داراي قدرت انتخاب بوده و در اين امر مصالح خويش را در نظر 

 مي گيرند. 
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مطالعات اساسي در اين زمينه نشان داده است كه استفاده كننده گان از حمل و نقل هوايي اغلب فرودگاه هاي مجهز   

بر فرودگاه هاي كوچك اما نزديكتر ترجيح مي دهند و همين مطالعات روشن مي كند كه معموالً فرودگاه هاي واصلي را 

پراكنده اقماري تنها يك چهارم از مسافرين منطقه را به خود جذب مي نمايند و بقيه مسافرين جذب فرودگاه هاي اصلي 

 مي گردند. 

جربه بيشتري در ايجاد راحتي دارد و مسافرين، اين نوع فرودگاه ها را ترجيح فرودگاهي با تعداد پروازهاي بيشتر مسلماً ت  

مي دهند، چون در آنها امكان تعويض و تبديل پرواز بيشترمي باشد. البته شايد براي برخي از مسافرين تكرار سرويس 

لي نمي ي بررسي ، قانوني كمطرح نباشد . مخصوصاً براي مسافريني كه سفرشان تفريحي است . ولي اين مطرح نبودن برا

 تواند باشد. بنابراين مي توان گفت كه تكرار سرويس عامل اساسي در تعيين جذابيت يك فرودگاه به شمار آيد. 

و يا كمتر از  %2۱از پروازهاي ما در شهري ديگر ارائه نمايد تنها مي توان  %3۱بنابراين اگر فرودگاهي اقماري حدود   

كور را به خود جذب نمايد و اين مسئله مشكل بزرگ شركتهاي هواي است كه اداره اين نوع فرودگاه بازار ترافيك هوايي مذ

نمي توانند با اين واقعيت كه فرودگاه هاي اصلي د پروازهاي خود باال ببرند ها را به عهده دارند. حتي اگر اين شركتها درص

  جذابتر بوده و داراي امكانات بيشتري هستند، مقابله كنند.

محدوديتهاي اقتصادي و زيانهاي مالي مستتر در فرودگاه هاي اقماري درس خوبي به شركتهاي هوايي داده و آن اينكه   

، براي آنها خيلي بهتر است تا فعاليتهاي خود را در فرودگاه هاي اصلي متمركز نمايند. و اين همان كاري است كه 

و با اين حساب واضح است كه براي فرودگاه هاي كوچك ترافيك كمتري شركتهاي هوايي دقيقاً در دنيا انجام مي دهند. 

 درصد ترافيك كل يك منطقه را به خود جذب مي نمايند.  1۱تا  ۸باقي مي ماند و عمالً فرودگاه هاي اقماري حدود 

راي مثال از دو نوع ترافيك و پرواز از عوامل مهم در توزيع ترافيك يك منطقه بين فرودگاه هاي اقماري مي باشد. ب  

فرودگاه شهر نيويورك، كندي و الگوارديا ، اولي در خدمت ترافيك هوايي بين المللي بوده و دومي ترافيك داخلي و 

پرئازاي كوتاه را به خود جذب نموده است. ولي با اين حال فودگاه ديگر اين شهر بنام نيويورك جزو دسته اي از فرودگاه 
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ي خود دست و پا نموده و ترافيك قابل مالحظه اي جذب كند. انواع پروازهايي كه در هاست كه نتوانسته شخصيتي برا

اين نوع توزيع ترافيك دخيل هستند، پرئازهاي بين المللي پروازهاي داخلي و كوتاه ، پروازها هوانوردي عمومي و پروازهاي 

س براي كمك به فرودگاه اورلي همان شهر ، آموزشي مي باشند . تالش فرانسويها نيز در ايجاد فرودگاه شارل دوگل پاري

خود داستاني دارد. كوشش آنها در كاناليزه كردن ترافيك هوايي بين فرودگاه تا حدي مؤثر بود ولي دو نقص و ايراد اساسي 

داشت. اول پايين آمدن كيفيت هوايي در پاريس به لحاظ تقسيم محل آنها و متمركز كدن آنها در دو نقطه ، دوم توليد 

 خرجهاي اضافي براي شركتهاي هوايي.

ميليوني يا كمتر براي خود  ۸دليل فرانسويها در اينكار ده ميليون سكنه داشتن آن بود چرا كه مي گفتند هر شهر   

فرودگاهي جديد ايجاد كرده است پس پاريس چرا نداشته باشد. بنابراين نصف كردن ترافيك هوايي را بين دو فرودگاه 

تند و آنرا با قاطعيت انجام دادند.اين مطلب و مشاهدات تأكيد بر آن دارند كه طراحي براي هر فرودگاهي منطقي مي پنداش

 بايد در رابطه با نقش آن فرودگاه در سيستم حمل و نقل هوايي و مخصوصاً تغييرات سريع ترافيك هوايي توام باشد. 

ابت بين فرودگاه هاي آن شهر نيست ، بلكه الزم است طراحي فرودگاهي ديگر براي يك شهر تنها جواب به مسئله رق  

كه در مورد خدمات موجود در فرودگاه هاي شهر در رابطه با كل حمل و نقل هوايي با انديشه كامل برخورد كرد و 

 همچنين مسئله رقابت بين شهرها را در حمل و نقل هوايي در نظر گرفت. 

د، و آن حيات و وجود فرودگاه ها در محيطي توأم با رقابت است . اين واقعيتي از بررسي مطالب مذكور روشن مي گرد  

واقعيت ، ما را بر آن مي دارد كه به جاي طراحي فرودگاه ها بطور مجرد ومجزا، براي سيستمهاي فرودگاه ها طرح دهيم 

ل ظر گرفتن اين اص. بررسي انكه در صفحات گذشته آورده شد نشان مي دهد كه ترافيك هوايي هر محلي كه بودن در ن

بوجود آيد اگر بي مصرف نباشد، موفق نيست ، در رابطه با اين مطلب معلوم مي شود كه طراحي سيستمهاي فرودگاهي 

 كار مشكلي است .
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 طرح هندسی اجراء متشکله محوطه پرواز فرودگاه ها 

همچين ضوابط مربوط به نوع هواپيما محل ميادين پرواز فرودگاه ها بطور كلي براساس شرايط و اوضاع و احال محلي و  

 حريمهاي ايمني و صوتي مورد بررسي قرار مي گيرد.  –فضاي پروازي  –

از طرفي جهت كاربرد شيوه هاي مهندسي و طراحي در محوطه پرواز فرودگاه وهميچني يكنواخت ساختن و بهره برداري   

ي مختلف جهاني وضع گرديده است كه از آن جمله سازمان بيشتر از تجهيزات مورد لزوم، دستور العملهاي توسط سازمانها

آمريكا را      مي توان نام برد. هر نوع دستورالعملي كه  ۵هواپيمايي غير نظامي بين المللي و سازمان هواپيمايي كشوري

اني و تكنيك خلبتوسط اين دو سازمان توصيه مي گردد، اجباراً بايد بر مبناي هواملي نظير نوع و طرز ساختمان هواپيما، 

شيوه هاي مهندسي استوار باشد. ايكائو سعي مي كند كه دستورالعملها را در سطح جهان برقرار كند و كليه استانداردهايي 

به  14 4را كه توصيه مي نمايد توسط دول عضو قابل قبول مي باشد. اين دستورالعملها كه در نشريه هايي نظير انكس

يكائو بوده و در داخل اياالت متحده آمريكا كار برده مي شوند. اين دستورالعمها درنشريه چاپ مي رسد. دستورالعملهاي ا

به چاپ مي رسد. هر دو اين نشريات بر حس احتياج ، گاه گاهي تجديد نظر و سپس  1۱هايي بنام ادوايزري سيركوالر

 عنوان : چاپ و منتشر مي گردد. طرح هندسي اجزاء متشكله محوطه پرواز در هفت قسمت تحت 

 مشخصات هواپيماها  -1

 طبقه بندي فرودگاه ها  -2

 طرح هندسي باند پرواز -3

                                                                 

1-Iata 

2-Annex 14  

3-Advisory  Circuar 
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 طرح هندسي تاكسي وي  -4

 طرح هندسي تاكسي وي خروجي  -۸

 طرح هندسي هولدينگ اپرون  -۳

 طرح هندسي اپرون  -7

 شرح داده خواهد شد . 

 مشخصات هواپیماها 

رودگاه ، دانستن اطالعات كلي در مورد هواپيماهايي كه براي آنها محوطه براي محاسبه ودر طرح محوطه پرواز يك ف  

 پرواز طرح مي گردد ضروري مي باشد. اين اطالعات عباراتند از : 

 وزن هواپیما  -

به منظور محاسبه ضخامت اجزاء متشكله محوطه پرواز فرودگاه ) شامل باند، تاكسي ويها، تاكسي وي هاي خروجي ،   

براي هواپيماهاي  11ون و اپرون( وزن هوايما بايد مشخص گردد. امروزه حداكثر وزن هواپيما در هنگام پروازهولدينگ اپر

كيلوگرم( و براي هواپيماهاي غير  3۸1۸4۱پاند)  77۸۱۱۱كيلوگرم( و  ۳/27۳۳4پاند)  ۳1۱۱۱مسافربري بين 

 يلوگرمي مي باشد. ك 2/2۸۵۵۸پاند)  ۸7۱۱۱كيلوگرم ( و  2/4۱7پاند)  2۱۱۱بين  12مسافربري

 

                                                                 

1-Maximum Take  Wcight 

2-Gencral  Aviation 
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 اندازه هواپیما  -

 جهت طرح مهندسي اجزاء متشكله محوطه پرواز فرودگاه ابعاد مختلف هواپما بايد در دست باشد.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ظرفیت هواپیما  -

 براي طرح ومحاسبه ساختمانهاي ترمينال و ساير ساختماناهاي ضروري واقع در فرودگاه دانستن ظرفيت هواپيما ضروري  

نفر مي  ۸۱۱تا  ۳۸مي باشد. ظرفيت هواپيماهايي كه در حال حاضر در خدمت شركتهاي هوايي مسافربري هستند بين 

 باشد. 
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 طول باند مورد لزوم برای هواپیما  -

طول باند ضروري براي هر نوع هواپيما بايد قبالً مشخص گردد. زيرا مساحت كلي كه براي يك فرودگاه اختصاص داده   

 ۳/3۳۸7فوت ) 12۱۱۱متر ( و ۳/2133فوت ) 7۱۱۱تابعي است ازطول باند.طول براي هواپيماي مسافربري بين مي شود 

 متر( مي باشد.  1۸24فوت ) ۸۱۱۱متر( و ۵/3۱4فوت )  1۱۱۱متر( و براي هواپيماهاي غير مسافربري بين 

  707بوئینگ  -

 ۵بوده و ارتفاع پرواز در اين ساعت  ۵متر در سرعت كيلو 4۸2تا  432حداكثر سرعت پرواز در مدلهاي مختلف بين   

كيلومتري سطح زمين مي باشد. حداكثر مسافتي كه با يك سوختگيري  4الي  ۸/۵كيلومتر است ولي به سرعت معمول 

نفر بوده و حداكثر تعداد سرنشينان  4تا  3كيلومتر مي باشد. تعداد خلبانان بين  4۵۵۵تا  ۵3۵4كامل طي مي كند بين 

نفر درجه توريستي مي باشد. فاصله بين دو  74نفر درجه يك و  3۵نفر است ولي تعداد معمولي سرنشينان آن  144 آن

 متر.  22۵۳متر و طول باند مورد نياز  221/44متر است طول كلي آن  ۵7۵/34انتهاي بال 
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  727بوئینگ  -

كيلومترقادر به حركت با چنين سرعتي  ۳/7ت بوده و ارتفاع كيلومتر در ساع 4۳۱تا  444حداكثر سرعت اين هواپيما بين 

كيلومتري سطح زمين است  1۱كيلومتر در ساعت ارتفاع پرواز در اين سرعت  41۸تا  412است . سرعت معمولي آن بين 

مهنديسن  كيلومتري نيز اوج بگيرد.تعداد خلبانان و11كيلومتر برسد، ميتواند با ارتفاع ۵14و در صورتيكه اين سرعت به 

متر  34۳/2۵مسافررامي تواند حمل كند. فاصله بين دو انتهاي بال  1۵4حداكثرتعداد 2۱۱نفر است كه درمدل 3پرواز 

 .  17۱7متر مي باشد طول باندمورد نياز  4۵۱/3۱است طول كلي آن 
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  747بوئینگ  -

كيلومتر قادر به حركت با چنين  ۵ارتفاع كيلومتر در سرعت بوده در 11۱۱تا  4۵۱حداكثر سرعت اين هواپيما بين  

كيلومتري سطح زمين  1۱كيلومتر در ساعت پرواز در اين سرعت  47۱تا  43۱سرعتي مي باشد. سرعت معمول آن بين 

كيلومتري نيز اوج بگيريد. تعداد  11كيلومتر در ساعت برسد مي تواند تا ارتفاع  4۱۱است و درصورتيكه اين سرعت به 

مسافر با درجه توريستي جاي داد. فاصله بين دو  44۱تا  3۳2نفر است كه درآن مي توان  4دسين پرواز خلبانان و مهن

 .  33۸3متر و طول باند مورد نياز ۵۸۱/۳4متر است طول كلي هواپيما  ۳۳۸/۸4انتهاي بال 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



۵۵ 

 

 727-2۱۱سرويس دهي به بوئينگ 
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 با طبقات ترمينال ) ساختمان (نمونه اي از ارتباط هواپيما 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مقايسه اندازه و ارتفاع بين هواپيماهاي مختلف و نيز ارتباط آن با ابعاد و اندازه ترمينال

1-B-727                  2-B-707                           3-DC-10                    4- B-747 
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  F.A.A سیستم اف .ا.اطبقه بندی هواپیماهای مسافربری در 

در سيستم الف.ا.ا اين فرودگاه ها به طبقه بندي خاصي تقسيم نگرديده اند.طرح هندسي و استانداردها بستگي كامل به   

گروه طبقه بندي نموده اند كه در جدول  4ابعاد هواپيماها دارد. فقط براي طرح هندسي تاكسي روها هواپيما ها را به 

 شده اند. نشان داده  1-1شماره 

 طبقه بندي هواپيماهاي مسافربري در سيستم الف.ا.ا -1-1جدول شماره 

 نوع هواپيما گروه

I DC…9…10                                                 B 727  -100 

DC…9…30                  BAC  III                   B   737-100 

DC…9…40                                                 B  727-100 

II 8-DC  گروهDC-10L2 B 707  گروهB 727 -200 B  720L-1011 

III B  747 

IV  بزرگتر از گروهIII .هواپيماهايي كه در آينده به بازار مي آيند 

 

 طبقه بندی فرودگاه ها در سیستم ايکائو

است از طول باندپرواز) در سطح دريا و جو استاندارد(مشخص نموده كه تابعي  Eتا Aايكائو نوع فرودگاه را به حروف   

اين  2-2است. بايد توجه داشت كه در اين طبقه بندي فقط طول باند پرواز مشخص شده نه كار ويژه فرودگاه . جدول 

 طبقه بندي را نشان مي دهد.
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 طبقه بندي فرودگاه ها در سيستم ايكائو  2-1جدول شماره 

 طول باند فوت ول باند مترط نوع فرودگاه

A  7۱۱۱بيشتر از  2134بيشتر از 

B 1۸24-2133 ۸۱۱۱-۳444 

C 414-1۸23 3۱۱۱-4444 

D 7۳2-413 2۸۱۱-2444 

E ۳1۱-7۳1 2۱۱۱-2444 

 

 (13طرز پارك هواپیما در گیت)

نيروي  اها مي توانندبوسيلههواپيماها مي توانندبا زاوياي مختلف نسبت به ساختمان ترمينال پارك نمايند.همچنين هواپيم

خودشان و يا نيروي تراكتور كشنده به گيت رفته و ازگيت بيرون بيايند. با كشيدن هواپيما توسط تراكتور مي توان از ابعاد 

گيت تا اندازه اي كاست. شركتهاي هواپيمايي ، متدهاي مختلف براي پارك كردن هواپيما در جلوي ترمينال دارند كه در 

ه طرح فرودگاهمي بايست با اين شركتها تشريك مساعي نمود. روش پارك كردن هواپيما در جلوي ترمينال مراحل اولي

بايد طوري انتخاب شود كه مسافرين از گزند عواملي نظير صدا هواي خروجي از موتور هواپيما و هوا مصون باشند. بطور 

 ترمينال بحالت پارك قرار مي گيرد. كلي چهار روش موجود است كه تحت آن هواپيما نسبت به ساختمان 

 

                                                                 

1-Gatc 
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 اين چهار روش عبارتند از: 

درجه مي سازد. در اين متد دماغ هواپيما 4۱دماغ هواپيما به طرف ترمينال قرار گرفته و بدنه هواپيما با ترمينال زاويه -1

ه وسيله نيروي موتور خودش به درجه مي سازد. هواپيما ب 4۱بطرف ساختمان قرار گرفته و بدنه هواپيما با ترمينال زاويه 

حال پارك در مي آيد. ولي براي اينكه هواپيما از گيت خارج شود بايد آنرا بوسيله تراكتورتا جايي كه بتواند بوسيله نيروي 

 موتور خودش به حركت ادامه داده و اپرون را ترك كند. 

 محسنات اين روش عبارتند از : 

 حتياج است .مساحت كمتري براي پارك مورد ا -الف 

 صداي كمتري ايجاد مي كند. زيرا احتياج به دو زدن توسط هواپيما نيست. -ب

 عدم وجود هواي خروجي از موتور هواپيما. -ج

 چون دماغ هواپيما نزديك ترمينال است لذا پياده و سوار شدن مسافرين سريعتر انجام مي گيرد. -د

 و اما معايب اين روش عبارتند از : 

 شيدن هواپيما احتياج به تراكتور مي باشد.براي ك -الف

چون درب عقب هواپيما از ساختمان ترمينال دور است بنابراين حداكثر استفاده از آن را به منظور پياده كردن و سوار  -ب

 نمودن مسافر نمي توان برد.

كشيدن ممكن است مانه  دقيقه وقت الزم است كه در اين مدت عمل 2براي كشيدن هواپيما توسط تراكتوردر حدود  -ج

 هواپيماهاي ديگري كه ميخواهند به گيت بروند بشود. 
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درجه مي سازد. در اين روش دماغ  4۱دماغ هواپيما به طرف ترمينال قرار گرفته و هواپيما با ترمينال زاويه اي غير از  -2

درجه مي سازد. هواپيما  4۱ه اي غير از هواپيما به طرف ساختمان ترمينال قرار داشته ولي بدنه هواپيما با ترمينال زاوي

 بوسيله نيروي موتورهاي خودش به گيت وارد وخارج مي شود. 

 محسنات اين روش عبارتند از : 

 هواپيما تحت نيروي موتورهاي خودش به گيت رفته و خارج مي گردد، لذا به تراكتور احتياج نيست . -الف

 استفاده بهتر از درب عقب هواپيما. -ب

 تأخير براي هواپيماهاي ديگر.  حذف -ج

انواع شكل پارك هواپيماها در گيت نشان داده شده و بطور خالصه معايب و محسنات هر كدام بيان شده  3-1در جدول 

 است.

 

 

 

 

 

 

 

 جدول مقايسه انواع آرايش توقف هواپیماها در گیت
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دهانه بطرف داخل  دهانه بطرف داخل نحوه استقرار/امتيازات

 با زاويه

دهانه بطرف خارج 

 با زاويه

 موازي

حداقل اشغال سطح -يك امتيازات مثبت

ورد نياز در اپرون در ازاي 

 هر هواپيما

حداقل تأثيرات كارها -دو

پس سوز موتورهواپيما بر 

روي ساختمان تجهيزات 

 وخدمات اپرون

حداقل زمان مورد نياز -سه

براي سرويس يك هواپيما 

بخاطر قابليت استفاده 

ر از تجهيزات ثابت گسترده ت

نسبت به تجهيزات سياردر 

موقع ورود هواپيما و يا 

 خروج آن از گيت

امكان استفاده آسان  -چهار

تر از پلهاي ارتباطي ويژه 

 هواپيما

بي نيازودن  -يك

يدك كش هواپيما 

در موقع خروج 

 هواپيما از گيت

بي نياز  –يك 

بودن يدك كش 

هواپيما در موقع 

خروج هواپيما از 

 گيت

حداكثر  -يك

قابليت خرك 

كش هواپيما در 

موقع ورود و يا 

 خروج از گيت

بي نياز بودن  -دو

يدك كش 

هواپيما در موقع 

خروج هواپيما از 

 گيت

بي نياز بودن به يدك  –يك  امتيازات منفي

كش هواپيما در موقع خروج 

 هواپيما از گيت

استفاده از يدك كش  -دو

موجب اتالف وقت گشته و 

 ماهر نياز داردبه راننده 

نسبت به  –يك 

آرايش دماغه 

بطرف داخل به 

فضاي وسيعتري 

در اپرون احتياج 

 دارد.

سر و صداي  -دو

موتور هواپيما 

مستقيماً به طول 

ساختمان هدايت 

 مي گردد.

نسبت به  –يك 

آرايش دماغه به 

طرف داخل با 

زاويه و به فضاي 

وسيعتري در 

 اپرون احتياج دارد.

سر و صداي  -دو

ازهاي پس سوز گ

موتور هواپيما 

مستقيماً بطرف 

ساختمان هدايت 

 مي گردد.

حداكثر  –يك 

اشغال سطح مورد 

نياز در ازاي هر 

 هواپيما

در موقع ورود  -دو

و خروج از گيت 

باعث محدوديت 

وظايف كاركنان 

اپرون براي 

هواپيماي مجاور 

 خواهد.
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 تعداد دربهای ارتباطی به هواپیما 

 توقف هواپيما بستگي زيادي به تعداد دربهاي ارتباطي به هواپيما دارد.  شكل نهايي محل  

 عواملي كه طرح را در اين نتيجه گيري ياري مي كنند عبارتند از:  

 تعداد دربهاي ارتباطي به هواپيما تابعي است از حجم ترافيك هوايي در اعات اوج .-

 طي توقف خواهد كرد. مدت زماني كه يك فروند هواپيما در كنار درب ارتبا -

عوامل موثر ديگري براي در نظر گرفتن احتماالت ضعيف و اشغال بودن تمام دربهاي ارتباطي درطول ساعت اوج به  -

 بواسطه مانور و حركتهاي زميني هواپيما. %1۱۱ميزان 

 كند: براي محاسبه تعداد دربهاي ارتباطي به هواپيما )) هورونجف(( فرمولي به شرح زير پيشنهاد مي

 هر گاه : 

N – . تعداد دربهاي ارتباطي به هواپيما 

V- .)تعداد هواپيماهاي نشسته و برخاسته در يك ساعت ) هواپيما در ساعت 

T- .) مقدار زمان متوسط توقف يك هواپيما در برابر درب ارتباطي ) ساعت 

U- اختيار نمائيد. ۵/۱تا  ۳/۱را ما بين  ضريب چگونگي بهره برداري. هر گاه دربها به صورت مشتك بكار رود ضرايب 

=  
𝑉.𝑇

U
 N 

4=
1

5
×10 ×2=N 
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از نقطه نظر تجربي )) پيپر(( فرمول ديگري بر اساس ميزان هواپيماهاي فرود آمده در فرودگاه پيشنهاد مي كند كه از 

 بعضي جهات نشتبهاتي با فرمول )) هورونجف(( دارد كه بصورت زير مي باشد: 

 هرگاه:

Nداد دربهاي ارتباطي به هواپيما.= تع 

M =.)تعداد هواپيماهاي نشسته و بر خاسته در يك ساعت ) هواپيما در ساعت 

Q) تعداد هواپيماهاي نشسته در فرودگاه ) كل ترافيك = 

T.) متوسط زمان توقفيك هواپيما در كنار درب ارتباطي ) ساعت = 

N=M.Q.T 

 آرايش محوطه پايانه 

در محوطه پايانه هاي ترمينال و در كنار دربهاي ارتباطي توقف مي كنند و هم در اين محوطه است  هواپيماها معموالً   

كه بارگيري و سرويس مي شوند. فضاي اشغال شده توسط هواپيماها در محوطه پاينه ها و خود محوطه پايانه و ابعاد و 

 اندازه آن با در نظر گرفتن عوامل زير معين مي شود: 

 ژه هواپيماها.خصوصيات وي -

 آرايش توقف هواپيماها در كنار پايانه هاي ترمينال. -

 اثر وزش گازهاي داغ موتور هواپيماها . -

 طريقه مانور هواپيماها جهت توقف در كنار پايانه ها . -
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ويژه  هايدر عين حال هواپيما مي تواند با استفاده از نيروي موتورهاي خويش به محل توقف رفته ولي بوسيله تراكتور  

پايانه را ترك كند. در حالت اول اگر چه هواپيما براي ترك كردن پايانه ها به نيروي انسان و تجهيزات اضافي احتياجي 

ندارد ولي معموالً در اين حالت دماغه هواپيما در بهترين موقعيت مطلوب قرار نمي گيرد و امكان استفاده از )) پلهاي 

ر مي سازد . اين به دليل آن است كه پلهاي ارتباطي ويژه تنها در فرودگاه هاي بسيار پر ارتباطي ويژه(( را به سختي ميس

رفت و آمد مورد استفاده قرار مي گيرند. و حتي امروزه نيز بسياري از فرودگاه ها بدون در نظر گرفتن امكان استفاده از 

پايانه ها و موقعيت دربهاي ارتباطي در اين فرودگاه اين پلهاي ارتباطي طراحي مي گردند و بنابراين ابعاد اندازه محوطه 

 ها بايد آنطور باشد كه به هواپيماها امكان مانور يا چرخش كامل را بدهد. 

 مي گردد.  ابعادواندازه محوطه پايانه ازچگونگي آرايش توقف هواپيما دركنار دربهاي ارتباطي پايانه ها مشخص  

Max.Tail  Height=Distanc  From  Stripx0.1485 

Min.Distlance From  Strp=
𝐻𝑒𝑖𝑔ℎ𝑡

0.14285
 

Example B747-Tailhight  19.58m 

Parking  at  Minimum  Distance torm  Strip=
19.58

0/14285
=137mor 287m  trom Rwy  cl 
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 (14باند پرواز) -

 باند پرواز شامل:   

 اجزاء متشكله باند -1

 طول ديد در باند  -2

 پروفيل طولي باند -3

 حداقل فاصله بين محورهاي دو باند موازي ،مي باشد كه به ترتيب در ذيل شرح داده مي شود. -4

 اجزاء متشکله باند  -

 بطور كلي يك باند پرواز متشكل از اجزاء مشروحه ذيل مي باشند:  

 15نوار مقاوم وسط -

ار وارد مي گردد. ضخامت اين نوار در مقابل وزن هواپيما محاسبه نيروهاي ناشي از وزن هواپيما مستقيماً روي اين نو  

 مي شود.

 

 

                                                                 

1-Ran  Way 

2-structural pacmcnt 
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 16شانه ها-

ضخامت شانه ها در مقابل وزن اتومبيل هايي كه جهت نگهداري فرودگاه رفت و آمد مي كنند محاسبه مي گردد. رويه   

 Jet Blastخروج هوا از موتور هواپيما آن بايد از نوعي در نظر گرفته شود كه بتواند در مقابل ضربات وارده ناشي از 

 مقاومت كند. 

  17حريم ايمنی -

حريم ايمني شامل نوار مقاوم وسط،شانه ها و محوطه اي عاري از هر گونه مانه مي باشد. حريم ايمني بايد طوري در   

ل آتش نشاني،كاميونهاي حام نظر گرفته شود كه بتواند در مقاوم بارهاي وارده ) انحراف ناگهاني هواپيما از مسير اتومبيل

 زباله،ماشينهاي برف روبي و غيره(مقاومت بنمايد. 

در دو انتهاي باند دو قطعه ساخته مي شود كه بلست پد نام دارد . اين قطعه بيشتر در معرض فشار ناشي از هواي   

ربه نشان داده است كه طول بلست خروجي هواپيماها قرار دارند بلست پد را مي توان رويه سازي نمود و يا گياه كاشت. تج

متر اختيار كرد. در بعضي  ۳۱پد را مي توان براي باندهايي كه از آن هواپيماي مسافربري استفاده مي كنند در حدود 

متر انتخاب  12۱موارد كه هواپيماهاي عريض و طويل مي خواهند از باند پرواز استفاده كنند طول بلست پد مي تواند تا 

 گردد. 
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  18ريم ايمنی اضافیح -

امكان سانحه براي هواپيماهايي كه در هنگام پرواز در لحظه معين و در نقطه معين باند را ترك نكنندوجود دارد. براي 

 24۱ان را حريم ايمني اضافي را مي توان تا جلوگيري از اين سانحه حريم ايمني را در دو انتهاي باند  نيز امتداد داده كه

  متر انتخاب نمود.

 19طول ديد در باند -

 در سيستمهاي ايكائو و اف .ا.ا طول ديد به شرح ذيل در نظر گرفته مي شود:  

متر باالي باند بتوان نقطه ديگري  3طول ديد طوري در نظر گرفته مي شود كه از هر نقطه  A.B.Cبريا فرودگاه هاي تيپ   

ف طول باند قرار گرفته باشد مشاهده نمود. در مورد باندهاي متر باالي سطح باند و در مسافتي حداقل مساوي نص 3را نيز 

 تقليل داده مي شود.  1/2متر حداقل به  3اين طول  Cو Aتيپ 

بطور كلي اف.ا.ا ، استانداردي براي طول ديد باند در فرودگاه هايي كه داراي مراقبت مي باشند نداده است زيرا شيب   

كه طول ديد خود تامين شده است. فقط در مواردي كه فرودگاه فاقد برج مراقبت پروفيلهاي طولي باند طوري منظور شده 

متر باالي سطح باند بتوان نقطه  ۸/1باشد،اف.ا.ا ضروي مي داند كه طول ديد طوري در نظر گرفته شود كه از هر نقطه 

 باشد مشاهده نمود.  متر باالي سطح باند و در مسافتي مساوي تمام طول باند واقع شده ۸/1ديگري را كه نيز 
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 پروفیل طولی باند -

 عوامل متشكله پروفيل باند عبارتند از:   

 شيب طولي باند-1

 شيب موثر باند  -2

 طول باند -3

 حداقل فاصله بین محورهای دو باند موازی  -

دو  I.C.A.Oي آمريكاحداقل فاصله بين محورهاي دو باند موازي بستگي به قانون پرواز دارد. سازمان هواپيمايي كشور  

 قانون ذيل را وضع نموده است : 

 قانون اول  –الف 

نشان داده مي شود. اين قانون موقعي اجرا مي شود كه هوا خوب بوده  V.F.Rآر معروف بوده و به  -اف –كه وي   

 د. باند خواهد بو بطوريكه خلبان ديد كافي براي فرود آمدن هواپيما داشته و خود مسئول نشاندن هواپيما بر روي سطح

 قانون دوم  -ب

نشان داده مي شود. اين قانون موقعي اجرا مي شود كه هوا خراب بوده  I.F.Rكه به آي .اف . آر معروف بوده و به   

بطوريكه خلبان ديد كافي براي فرود آمدن هواپيما نداشته و خلبان بايد طبق هدايت و دستور برج مراقبت بر روي سطح 

 . باند فرود آيد

 بدست مي آيد. 2-4حداقل فاصله بين محورهاي دو باند موازي كه توسط ايكائو و اف .ا.ا داده شده از جدول شماره   
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 آرايش باند فرودگاه  -

ظرفيت فرودگاه بستگي به آرايش بان  پرواز كه نهايتاً متناسب با محل انتخاب مي گردد بستگي به حجم ترافيك هوايي   

مدت و شدت باد، وجود معبرهاي مناسب فرود و غيره دارد. مدلهاي اساسي باند فرودگاه بصورت زير جابجا شونده،جهت ، 

 مي باشد. 

 باند پرواز منفرد -1

 باندهاي پرواز موازي  -2

 باندهاي پرواز متقاطع  -3

 باندهاي پرواز غير متقاطع  -4

د فرودگاه ممكن است امل تركيب دو يا جند مدل از نمونه اين باند در شكل زير نشان داده شده است. مدل واقعي بان  

 مدلهاي مذكور در فوق باشد.

 Aباند پرواز منفرد  -

ساده ترين مدل باند پرواز نمونه باندپرواز منفرد است كه در معموالً در محلهايي مورد استفاده قرار مي گيرد كه در   

كهوايي از ظرفيت اين مدل تجاوزنمي كند.درسستم فرود بيشترين زمان سال وزش باد در يك جهت بخصوص بوده،و ترافي

عمليات در است    مي باشد. در سيستم فرود دستگاهي اين  ۳۱الي  4۸رويتي باند پرواز منفرد قادر به انجام حداكثر 

 عمليات در ساعت كاهش مي يابد. 4۱الي  2۱ظرفيت به 
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  b,Cباندهای پرواز موازی  -

فاصله جانبي بين دو باند پرواز، وضعيت جوي و كمكهاي هوانوردي موجود در فرودگاه دارد.  ظرفيت اين مدل بستگي به  

در ارتباط با فاصله دو باند موازي كه بتواند فرود همزمان هواپيماها را با سيستم فرود دستگاهي هدايت نمايد اطالعات 

ا زماني كه اطالعات دقيقتر كسب نشده است ) آژانس هوانوردي فدرال(ت F.A.Aناچيزي در دست مي باشد. طبق توصيه 

متر باشد،نشست و برخاست 4۱۱متر در طراحي در نظر گرفت.هنگامي كه فاصله بين دو باند 1۸۱۱مي توان حداقل فاصله 

 مي تواند در دو باند پرواز مستقل از يكديگر انجام گيرد، اما دو فرود همزمان امكان پذير نيست. با استفاده از اين مدل مي

 V.F.Rرا هدايت نمود. تحت سيستم فرود دستگاهي  V.F.Rعمليات در ساعت تحت سيستم فرود رويتي 1۱۱توان حداقل 

عمليات در ساعت باشد و هواپيماها از دو منبع مستقل  ۵۱ظرفيت اين سيستم ممكن است با وجود رادار مراقبتي برابر 

 تغذيه گردند. 

Iراز يكديگر قرار گرفته باشند، ظرفيت آنها تحت سيستم فرود رويتي مت 21۱اگر باندهاي پروالز به فاصله    .F.R  حدود

عمليات در ساعت مي باشد و فرود همزمان فقط با سيستم فرود رويتي  4۸تا  4۱و تحت سيستم دستگاهي  7۸تا  2۸

V.F.R  . امكان پذير است 

  d.e.fباندهای پرواز متقاطع  -

 در محلهايي احداث مي گردد كه زمان وزش باد در يك جهت بخصوص نتواند پوشش اين نمونه باندهاي پرواز معموالً  

الزم را تامين نمايد. امكان استفاده از هر دو باند پرواز بصورت همزمان بر اين نشست و برخاست بستگي به مولفه عرضي 

 باشد، ظرفيت آنها بستگي به جهت نشست با در هر باند دارد. هنگاميكه وضعيت باد براي بهره برداري از هر دو باند مساعد

و برخاست، فاصله جانبي دو داالن تقرب هواپيماها، و نقطه تقاطع دو باند داردو ظرفيت هنگاميكه نقطه تقاطع نزديك به 

انتهاي باند باشد حداكثر خواهد  بود و با نزديك شدن اين تقاطع به مركز باندها كاهش خواهد يافت. اگر فاصله دو داالن 

كيلومتر كاهش پيدا كند )كه اين مقدار كمتر از  3تقرب )مسيرنشيب فرود(هواپيماها نزديك به مراكز باندهاي پرواز تا 
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 e.fعمليات در ساعت براي شكل ۸۸تا  ۳۱بهdعمليات در ساعت براي شكل  ۵۸مقدار مناسب است(،ظرفيت سيستم از 

 كاهش مي يابد.

  g,hباند پرواز  -

،هنگاميكه مسير پرواز به صورت hيستم بستگي به وضعيت باد و ميدان ديد دارد. براي وضعيت شكل ظرفيت اين س  

علمليات در ساعت در نظر گرفته شود و در صورتيكه مسير پرواز  11۱تا  ۵۱واگرا باشد، ظرفيت ممكن است حدود 

 عمليات در ساعت كاهش مي يابد.  ۵۱تا  ۳۱انجام پذيرد ظرفيت به  gبصورت

 سافت بی مانع م -

از نقطه نظر ايمني، دو مسير ترافيكي موازي بايد فاصله كافي از يكدگير بترتيب منعكس در شكل قرار گيرند. مسافت بي 

مانع بستگي به نوع فرودگاه ، طول بال هواپيما و كمكهاي هوانوردي موجود در فرودگاه دارد. همچنين مسير عبور ترافيك 

Iمجاور از قبيل ساختمان و غيره فاصله داشته باشد. توصيه هاي موسسه بين المللي بايد به حد كافي از موانع  .C.A.O  در

ارائه گرديده است . اين مقدار فاصله بر اساس قضاوت مهندسي و گزارش  4-1مورد حد مسافت بي مانع الزم در جدول 

 تصادفات تنظيم شده است . 

اي ساخته شده بهره گرفت . باند فرود جديد در فرودگاه بين المللي هيتر براي طراحي باندهاي فروود مي توان از نمونه ه

( بصورت شماتيك نشان داده شده است . فرودگاه aو پوليتين اكلند يك نمونه اي از باند فرود منفرد است كه در شكل )

كاراكاس ونزئال يك نمونه اي دارد. فرودگاه ماركيوتينا در  (b)ملزبورگ در بروكسل تقريباً طراحي مانند تصوير شماتيك 

است و  (e)نمايش داده شده و فرودگاه دولس در واشنگتن يك نمونه اي از تصوير شكل شماتيك  (c)از تصوير شماتيك 

 است . (d)در آخر فرودگاه ويچيتا كانزاس طرح شماتيك آن مانند 
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 20باند خزش  -

 عوامل موثر در طراحی باند خزش  -

بارت است از تأمين دسترسي هواپيماها از باند پرواز به محوطه پايانه و آشيانه سرويش و بالعكس عمل اصلي باند خزش ع  

 مالحظات زير در تصميم گيريهاي طراحي باند خزش مؤثرند. 

باند خزش بايد طوري باشد كه هواپيماهائيكه فرود آمده اند بسوي محوطه پايانه در حركت مي باشند با ههواپيماهاي -1

 برخاست برخورد نكنند. در حال 

در فرودگاه هاي شلوغ باند خزش بايد در نقاط مختلفي در وطل باند پرواز قرار گرفته باشد بطوريكه هواپيماي فرود  -2

آمده بتواند هر چه زودتر باند را ترك نموده و آنرا خالي از هر گونه مانع جهت استفاده ساير هواپيماها رها سازد. اين قبيل 

 ( مي نامند. 1ش خروجي )باندهاي خز

مسير باند خزش بايد آن چنان انتخاب گردد كه كوتاهترين فاصله از محل بارگيري و سوار كردن مسافر تا انتهاي باند  -3

 پرواز را داشته باشد. 

 حتي المقدور از قطع باند پرواز توسط باندخزش بايد انتخاب گردد.  -4

ياد گردش، طراحي شود. اين عمل باعث كاهش زمان اشغال باند پرواز بوسيله باند خزش خروجي بايد براي ساعتهاي ز -۸

 هواپيما شده و در نتيجه افزايش ظرفيت فرودگاه را دنبال دارد. 
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 استانداردهای طرح هندسی  -

ردهاي اسرعت هواپيما بر روسي باند خزش بسيار كمتر از سرعت آن در روي باند پرواز برخاست مي باشد. بنابراين استاند

 طراحي باند خزش مانند استانداردهاي باند پرواز انعطاف ناپذير نمي باشد. 

 اجزاء طراحي با خزش به صورت زير مي باشد: 

 طول باند خزش -1

 عرض باند خزش  -2

 عرض منطقه ايمن)حريم باند خزش ( -3

 شيب طولي  -4

 شيب عرضي  -۸

 نسبت تغيير شيب طولي -۳

 مسافت ديد  -7

 گردش شعاع  -۵

 جزئيات استاندارد در جدول براي انواع مختلف فرودگاه ها داده شده است و در زير بطور خالصه شرح داده مي شوند: 

 طول باند خزش  -

بايد حتي المقدور طول باند خزش كوتاه و عملي باشد، زيرا باعث صرفه جوئي در سوخت مي گردد. هيچگونه محدوديتي 

 وسط هيچ كدام از سازمانها ارائه نگرديده است .در رابطه با طول باند خزش ت
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 طرح هندسي باند خزش ۸-1جدول 

عرض منطقه 

 ايمن

حداكثرميزان 

تغيير شيب طولي 

-متر3۱به ازاي هر

 درصد

حداكثرشيب 

 عرضي )درصد(

حداكثر شيب     

طولي 

 )درصد(

 عرض باند خزش

Ft                            

III 

طبقه بندي 

 ايكائو

ICAO 

پيشنهادمي شود 

شانه ها 

چمنكاري يا 

 روكش شود

1.0 

1.0 

1.0 

1.2 

1.2 

1.5 

1.5 

1.5 

2.0 

2.0 

1.5 

1.5 

3.0 

3.0 

3.0 

75               22.5 

75                   22.5 

50                   15.0 

33                   9.9 

25                   7.5 

A 

B 

C 

E 
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  عرض باند خزش -

مشاهده گريده است كه عرض الزم باند خزش بسيار كمتر از عرض باند پرواز مي باشد. زيرا سرعت هواپيما بر روي باند   

خزش بسيار كمتر از سرعت هواپيما بر روي باند پرواز است. بنابراين خلبان به راحتي مي تواند هواپيما را به روي عرض 

 ت نمايد. كمتر باند خزش نسبت به باند پرواز هداي

 عرض منطقه ايمنی ) حريم باند خزش (  -

اين منطقه شامل سطح روسازي شده باند خزش باضافه شانه هاي طرفين باند و سطوح پاكسازي ،شيب بندي و زهكشي   

شده اطراف باند مي باشد. اين منطقه را بايد طوري مسطح نمود كه آبهاي سطحي به راحتي جمع آوري گردند. قبل از 

ع هواپيماهاي جت، شانه ها از زمين طبيعي چمنكاري شده كم ارتفاع تشكيل مي شد. در محلهايي كه خاك و يا اخترا

وضعيت جوي اجازه چمنكاري را نمي داد مصالح شني تثبيت شده مورد استفاده قرار مي گرفت. اين عمليات براي 

با ورود هواپيماهاي جت مسئله فرسايش مصالح  جلوگيري از فرسايش مصالح شانه در اثر سرعت زياد ملخها كافي بود.

شانه ها در اثر سرعت زياد هواي خارج شده از اگزوز پيچيده تر گرديد. حتي هنگامي كه هواپيماهاي جت مسافري محور 

متر از شانه راه در  ۸/7وسط روسازي باند خزش تأثير مي نمايد.بنابراين الزم به نظذ مي رسد كه عرض معيني حدود 

 ت لبه روسازي تا مصالح كم مقاومت روكش گردد. مجاور

سطح روسازي شانه ها بايد غير قابل نفوذ و هموار بوده و نبايد در اثر گازهاي گرم خروجي اگزوز جت منهدم شود.   

 معموالً قير و خاك جهت تثبيت مورد استفاده قرار مي گيرد. شانه ها بايد به حد كافي ضخيم بوده و تحت ترافيك وسائط

 نقليه پليس و خدمه فرودگاه و وسائل نظافت و آتش نشاني پايداري نمائيد. 
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 باند خزش خروجی  -

 محل قرار گرفتن باند خزش خروجي،اين محل به عوامل زير بستگي دارد: 

 تعداد باند خزش خروجي -1

 سرعت خروج  -2

 انواع هواپيما  -3

 وضعيت جوي  -4

 وضعيت توپوگرافي  -۸

 ن هواپيما سليقه خلبا-۳

 هر كدام از عوامل فوق در زير بطور خالصه شرح داده خواهد شد. 

تعداد باند خزش خروجي : تعداد باند خزش خروجي مورد نياز در تعيين محل آنها مؤثر است. اگر فقط دو باند خزش -1

شتري شوند. در صورتيكه تعداد بيخروجي مورد نياز باشدف طبيعي است كه بايد آنها در دو انتهاي باند پرواز در نظر گرفته 

 باند خزش خروجي مورد نياز باشد بايد در طول باند پرواز توزيع گردند. 

سرعت خروج : حداكثر سرعت هر هواپيما به هنگام گردش و ورود به باند خزش خروجي در رابطه با نوع آن تعيين  -2

ت كه بايد آنها در دو انتهاي باند پرواز در نظر گرفته مي شود. اگر فقط دو باند خزش خروجي مورد نياز باشد،طبيعي اس

 شوند. در صورتيكه تعداد 

انواع هواپيما : سرعت فرود هواپيماهاي مختلف متفاوت مي باشد در نتيجه فاصله الزم براي كاهش سرعت هواپيماهاي  -3

 حل باند خزش خروجي موثر است . مختلف تا سرعت خروج بنوع هواپيما بستگي دارد. اين عامل به نوبه خود بر روي م
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وضعيت جوي : باد،درجه حرارت ،مه و غيره بر روي سرعت فرود هواپيما تأثير دارد. اين عوامل بنوبه خود فاصله مورد  -4

 نياز هواپيما جهت پايين آوردن سرعت خود به سرعت خروجي را تعيين مي كند.

اعث كاهش ديد شده و ممكن است بر روي سرعت فرود تأثير گذاشته سيماي توپوگرافي : ارتفاع زياد يا دره عميق ، ب -۸

 و در نتيجه بر روي محل باند خزش خروجي مؤثر خواهد بود. 

سليقه خلبان هواپيما : قوانين فرود هواپيماهاي مسافربري كامالً دقيق مي باشد. ليكن خلبانها سليقه هاي مختلفي  -۳

اند پرواز و نقطه تماس با زمين و يا در نحوه اعمال ترمز در باند پرواز اختالف دارند بخصوص در انتخاب فاصله آستانه ب

سليقه بيشتري بچشم مي خورد. تأثير اختالف سليقه خلبانها در انتخاب محل باند خزش خروجي الزاماً بايد مورد بررسي 

 قرار گيرد. 
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 باندهای خزش كنار گذر و دور زدن  -

در مراحل اوليه داراي حجم ترافيك فرودگاهي كم بوده و در نتيجه بدون باند خزش موازي احداث  بيشتر فرودگاه ها  

مي گردند. ممكن است همزمان با افزيش ترافيك نياز به باند خزش موازي احساس گردد. گرچه بيشتر اوقات تأمين آن 

ز ر زدن يا كنار گذر كه كار محوطه انتظار را نياز نقطه نظر اقتصادي امكان پذير نيست. بنابراين بعضي مواقع يك محل دو

انجام مي دهد، جايگزين باند خزش موازي مي گردد. در چنين وضعيتي باند پرواز نيز بعضي مواقع به عنوان باند خزش 

 مورد استفاده قرار مي گيرد. اين وضعيت در شكل نشان داده شده است . 
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 طرح هندسی هولدينگ اپرون 

 دينگ اپرون كه در دو انتهاي باند فرود قرار مي گيرد بداليل زير ساخته مي شود: هول  

 محل پاركينگ موقتي براي هواپيماها قبل از پرواز -الف

در صورتيكه هواپيمائي به عللي خراب شود و قادر به پرواز نباشد، هواپيماي ديگري بتواند از كنار آن گذشته و به  -ب

 پرواز در آيد.

 ورد هواپيماهايي كه با موتور پيستوني كار مي كنند، فضاي مناسبي براي آزمايش كردن موتورها مي باشد. در م -ج

 طرح هندسی اپرون 

در فرودگاهها پراهميت و با آمد و شد سنگين ممكن است چندين هواپيما بطور همزمان و به قصد برخاست بسوي   

ت الزم است كه امكان به پرواز در آوردن آنها با ترتيب معين و مورد ابتداي دور خيز گاه در حركت باشند. در اين صور

نظر موجود باشد تا بتوان به عمل برخاست سرعت بخشيد، چون به پاره اي از هواپيماها مي توان با تأخير كمي اجازه 

 برخاست داد. 

ي شود محوطه هايي كه از دو يا سه به اين دليل است كه در مجاورت آستانه دورخيزگاه،يعني انجا كه برخاست آغاز م  

كردن راه آمد وش د دستيابي به دور خيزگاه حاصل مي شوند تعيين مي كنند. اين محوطه ها را محوطه هاي انتظار مي 

گويند. اصوالً توقفگاهها بايد در محلهايي احداث شود كه احتياجات پياده و سوار كردن مسافرين ، بار يا محموالت پستي 

 رويس كردن هواپيما را بدون تداخل با ترافيك فرودگاه تأمين نمايد.و همچنين س

وسعت توقفگاه بايد به اندازه اي باشد كه براي حداكثر تراكم پيش بيني شده فرودگاه كافي باشد و همچنين با در نظر   

ن آب در سطح آن گرفتن ابعاد و مساحت توقفگاه، شيبهاي سطح توقفگاه را طوري در نظر مي گيرند كه از جمع شد

تجاوز نكند( اپرون بر حسب  %1جلوگيري شود و تا حد امكان عمل زهكشي را انجام دهد ) شيب هر جايگا هواپيما بايد از 
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تعريف ، قسمتي از محوطه پرواز را به ساختمان ترمينال متصل    مي كند. بهتر است محوطه هاي انتظار در نزديكترين 

واپيما واقع شده باشند تا هواپيما پس از ترك اين محطوه ها براي دستيابي به دورخيزگاه محل نسبت به استانه برخاست ه

و برخاست كوتاهترين فاصله را طي كند. بطوريكه از بازده دورخيزگاه كاسته نشود.اين محوطه ها بايد در خارج از محدوده 

ه زياد خواهد شد. حداقل فاصله بين محوطه هاي نوار پرواز واقع شده باشند و در اين صورت فاصله تا آستانه دورخيزگا

 متر است .  7۸انتظار تا محور دورخيزگاه 

 بنابراين شكل محوطه هاي انتظار بايد بر پايه اصول زير طرح شده باشد.

 سهولت جابجايي هواپيماها . -

 شي احتراز شود.فاصله كافي بين هواپيماهاي مختلف تا از تصادف و اثرات باد مخلها يا موتورهاي واكن -

 محوطه هاي توقف از قسمتهاي زير تشكيل مي شوند: 

 محوطه هاي آمد و شد  -

 محوطه هاي توقفگاهها -

 محوطه هاي نگهداري و تعمير  -

محوطه هاي آمد و شد به آن قسمت از محوطه ها اطالق مي شود كه در محدوده آن هواپيماها مسافر پياده و سوار مي   

ند و تخليه مي كنند. در اين محوطه ها عمليات سوختگيري و آماده كردن پرواز )نظافت داخل هواپيما كنند و بار مي گير

و بازديدهاي الزم، تهيه غذاي داخل هواپيما براي مسافران و خدمه، پركردن مخازن آب و تعميرهاي كوتاه كمتر از يك 

 ساعت ( انجام مي گيرد.

پايانه هاي مسافرين يا بار نزديك باشند تا فاصله ميان هواپيماها و تشكيالت  محوطهاي آمد وشد بايد تا حد امكان به  

 پايانه كوتاهترين فاصله ممكن باشد. 
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وضعيت محوطه هاي آمد و شد مسافران اساساً تابع تعداد و مشخصات هواپيماها در ساعات شلوغ و آن قسمت از پايانه     

 ين براي هر مورد بررسي خاصي به عمل مي آيد.است كه در ارتباط با اين محطوه است.بنابرا

متر است و طول آنهايي كه براي آمد و شد  1۸۱تا  1۱۱طول پايانه فرودگاه هاي با آمد و شد متوسط در حدود     

متر مي رسد. پس مالحظه مي شود كه اگر عرض يك پست يا محل توقف هواپيما 3۱۱سنگين در نظر گرفته شده اند به 

متر فرض شود، به محضو اينكه اهميت آمد و شد در فرودگاه افزايش يابد ديگر امكان قرر دادن كليه  ۸۱در حدود 

هواپيماها در جلوي ساختمان اصلي وجود نخواهد داشت و محلهاي توقف به طرفين ساختمان بسط خواهد يافت. در اين 

 ه اتوبوسهاي مخصوص انجام گيرد. صورت الزم خواهد بود كه هدايت مسافرين از و يا به محلهاي دور بوسيل

 

 

 

 

 

 

 

د هواپيما است . زماني كه هواپيمايي محلي را ترك مي كند امكان ل فوق حاوي اشكاالتي براي آمد وشطرح مطابق شك

دارد براي هواپيماي ديگري كه براي توقف در يك پست آزاد نزديك مي شود مزاحمتي فراهم آورد. در نتيجه اگر تعداد 

توقف يا پست موجود باشد، بايد راههاي آمد و شد دو گانه اي پيش بيني شوند و بجاي راه تكي يك راه زيادي محل 

 پست در نظر گرفته شود.  ۳يا  ۸سريع و يك راه كند به اتصال در هر 
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ا طي دو خط براي احتراز از ايجاد فواصل زياد بين ساختمان فرودگاه و محلهاي توقف دور مي توان وضعيت پستها ر  

موازي پيش بيني و طرح كرد. واضح است كه فاصله كافي ميان اين دو سري پست موازي براي آمد و شد هواپيماها بايد 

 در نظر گرفته شود. 
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امكان اين راه حل آسان نبودن دسترسي پستهاي دور به ساختمان پايانه است. مسافران در اين حالت فواصل بين    

ه طي كنند ولي در طول راه در معرض خرات ناشي از آمد و شد هاي خدمات و همچنين هواپيماها قرار فرودگاه راپياد

 خواهند داشت. 

معموالً آمد وشد مسافرين در محوطه هاي آمد وشد هواپيماها صحيح نيست، در نتيجه باز هم الزم خواهد شد مسافرين   

وس براي حمل به كنار هواپيما هدايت كرد. البته به صورتي است كه يك هواپيما را در سالن انتظاري جمع كرد و با اتوب

 هواپيما در جاي دوري متوقف شده باشد. 

عدم استفاده از اتوبوس براي حمل مسافرين و هدايت آنها به كنار هواپيما رفته رفته سبب شده كه ديگر نزديك بودن   

 پستهاي توقف به ساختمان فرودگاه الزامي نباشد. 

اين مورد مي توان فرودگاه واشنگتن را مثال زدكه در آن محلهاي توقف از ساختمان مركزي فاصله زيادي دارد و در   

مسافر، كه به منزله سالنهاي انتظار و روي چرخ هستند، مسافران را از پايانه به كنار  ۳۱تا  ۸۱اتاقكهايي به گنجايش 

فرين از پياده و سوار شدن در اتوبوسهاي داخل محوطه فرودگاه وجود هواپيما مي برند. راه حل ديگري كه براي رهايي مسا

 دارد پيش بيني و ساختن پيش آمدگيهايي در طرفين ساختمان مركزي و متصل به آن است.

در اين حالت و با تكميل اين پيش آمدگيها به وسيله خرطومهاي متحرك مسافرين مستقيماً از داخل ساختمان راه مي    

نتيجه در شرايط بد جوي دچار ناراحتي نخواهد شد. داخل اين پيش آمدگيها مي توان پياده روهاي متحرك يابند و در 

پيش بيني كرد تا مسافرين مجبور به طي مسافت زياد به طور پياده نشوند. در فرودگاه اولي پاريس طول ساختمان مركزي 

 كميل شده است. متر ت 1۸۱متر است و در دو طرف با پيش آمدگيهايي به طول 3۱۱

پس نحوه توقف هواپيما مختلط است ، يعني هم در جلوي ساختمان اصلي و هم در طرفين دو پس آمدگي محل توقف   

وجود دارد و باالخره راه حل پايانه هاي فرعي نيز مطرح است كه شامل قرار دادن ساختمانهاي فرعي در اطراف ساختمان 

 مركزي فرودگاه است. 
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اطراف اين ساختمانها  ختمان به وسيله راههاي زير زميني صورت مي گيرد پستها يا محلهاي توقف در ارتباط اين سا  

وجود دارد در فرودگاه ژنوو فرودگاه شارل دوگل پاريس به طور كاملتري مورد استفاده قرار گرفته است. در فرودگاه ژنو 

رو متحرك به ساختمان مركزي مربوط مي شود. در فرودگاه سه پايانه فرعي به وسيله راهروهاي زير زميني مجهز به پياده 

شارل دوگل پايانه مركزي به هفت پايانه فرعي متصل است. بايد توجه داشت كه در فضاي راهروهاي زيرزميني بايد نهايت 

 سليقه بكار برده شود و تا تنوع و آسايش كافي حاصل آيد. 

ادا اين زير زمينها در نهايت يكنواخت، كسل كننده و طوالني اند. در در بعضي فرودگاه ها مثل فرودگاه مونترال كان  

محوطه هاي آمد و شد معموالً تجهيزات الزم براي تسهيل حركت هواپيماها از قبيل خط كشيهاي هدايت كننده ومحل 

ه پستهاي توقف بتوقف و روشنايي براي شب و وسايل الزم بريا محافظت از باد موتورهاي جت وجود دارد. از اين گذشته 

پريزهاي مختلف از قبيل تلفن ، برق ، تهويه مطبوع ، هواي تحت فشار و سوخت كه در زمين جا داده شده اند مجهزند. 

وجود اين تجهيزات و ثابت بودن آنها در هر پست اشكاالتي هم در بر دارد و آن به تحول هميشگي مشخصات هواپيماها 

 مربوط است . 
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 د نیاز در محوطه پايانه تسهیالت مور

 محوطه پايانه هاي ترمينال مختلف دارد.   

 محلي است جهت توقف هواپيما  -

 محلي است جهت ارائه خدمات و سرويسهاي ضروري و تعميرات جزئي به هواپيما. -

در محوطه پايانه ابعاد و اندازه محوطه پايانه از روي عملكرد نخست تعيين مي شود. نوع و محل تسهيالت ويژه اي كه   

باند وجود داشته باشد از روي عملكرد هر يك از تسهيالت مشخص مي گردد. مهمترين تسهيالتي كه در محوطه پايانه 

 ها وجود دارد عبارتند از : تسهيالت سوخت رساني به هواپيما .

 تأمين نيروي برق هواپيما  -

 زمين ((. –تأمين تجهيزات )) اتصال  -

 .راههاي ارتباطي  -

 تسهیالت سوخت راسانی به هواپیماها  -الف

 براي سوخت رساني به هواپيماها در محوطه پايانه مي توان از سه روش مختلف استفاده كرد: 

 شيرهاي سوخت رساني . -

 محفظه هاي سوخت رساني .  -

 تانكرهاي ويژه سوخت رساني .  -
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 شیرهای سوخت رسانی  –روش اول 

در زير سطح محوطه پايانه كار گذاشته شده اند كه از يك سر به مخازن مركزي سوخت و از  در اين سيستم لوله هايي  

سر ديگر به شيرهاي مخصوص بنام شيرهاذي سوخت رساني متصل مي باشند. براي اتصال سوخت از اين شيرها به هواپيما 

 از يك )) رابط متحرك((

ك سري وسايل ويژه سوخت رساني كه بر روي يك يا چند ارابه استفاده مي گردد كه اين دستگاه تشكيل شده است از ي  

تعبيه گرديده اند. وسايلي كه اين ارابه ها با خود عمل مي كنند عبارتند از : پمپ ، فيلتر، دستگاه هوازدايي از سوخت و 

 يك كنتور. 

 اد به مخازن هواپيما فرستادهبا اتصال اين رابط به هواپيما و نزديك ترين شير سوخت رساني سوخت الزم با سرعت زي  

 مي شود. 

 محفظه های سوخت رسانی  –روش دوم 

شكل ديگري از شيرهاي سوخت رساني بنام محفظه هاي سوخت رساني وجود دارد كه مانند روش قبل به وسيله لوله   

فظه ها وسايل هاي زيرزميني به مخازن مركزي سوخت متصل مي باشد با اين تفاوت كه در اين روش در هر يك از مح

ويژه سوخت رساني نظير لوله هاي رابط، فيلترو دستگاه هوازدايي از سوخت تعبيه گرديده است به اين ترتيب با استفاده 

از سيستم محفظه هاي سوخت رساني نيازي به استفاده از رابط متحرك نمي باشد. بديهي است كه حجم اين محفظه 

ضريب اطمينان نيز به دليل عدم استفاده از وسايل اضافي سوخت رساني  هاي سوخت رساني بسيار بزرگتر مي باشد و

 باالتر مي باشد. 
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 تانکرهای ويژه سوخت رسانی  –روش سوم 

در اكثر فرودگاههاي كوچك روش مرسوم جهت سوخت رساني به هواپيماها استفاده از تانكرهاي ويژه اي مي باشد كه   

ور، فيلتر و دستگاه هوازدايي از سوخت را با خود عمل كنند فقط به منظور استفاده غير از سوخت الزم، پمپ لوله هاي كنت

در محوطه پايانه ها طراحي گرديده اند و داراي سرعت كمي مي باشند. به علت وزن بسيار زيادي كه بر هر يك از محور 

 اخته شده است . چرخهاي اين تانكر وارد مي گردد حركت آن در شاهراههاي اكثر كشورها غير مجاز شن

اما نظر كارشناسان و كاركنان محوطه پايانه ها در موردبهترين روش سوخت رساني بسيار متفاوت مي باشد ولي در هر   

براي پر كردن مخازن  747صورت معايب ايتفاده از تانكرهاي سوخت رساني براي همگي بديهي مي باشد. مثالً هواپيماي 

وخت احتياج دارد و در فرودگاههاي بزرگ، آمد و رفت اين تانكرها در محوطه پايانه سوخت خود به چهار تانكر بزرگ س

ترافيك موجود در آن محوطه اثر نامطلوب گذاشته و احتمال بروز حوادث راه افزايش مي دهد. در ضمن چنانچه اين 

 ر محل الزم حاضر شوند پروازتانكرها دچار نقص فني شده باشند و يا به هر دليل ديگر نتوانسته باشند كه به موقع د

هواپيماها را به تأخير خواهد انداخت. به همين خاطر در فرودگاههاي اياالت متحده سيستم سوخت رساني توسط لوله 

 كشي را به كار مي برند. 

در گذشته براي انعطاف پذير كردن سيستم جهت سوخت رساني به انواع مختلف و جديد هواپيماها روش سوخترساني   

سط لوله كشي ابداع گرديد ولي با به ميدان آمدن هواپيماهاي پهن پيكر معلوم گرديد كه محل شيرهاي سوخت رساني تو

متناسب با ابعاد هواپيماهاي معمول تعيين گرديده بود ديگر نمي توانست جوابگوي تمام هواپيماها باشد چرا كه در مقابل 

مختلف هواپيما توقف كرده باشد و اين مسئله خود مشكالت بسياري  هر يك از شيرهاي سوخت رساني ممكن بود كه انواع

را به همراه داشت. به اين خاظر)) انجمن بين المللي حمل و نقل (( پيشنهاد مي كند كه محوطه پايانه به صورت )) 

هاي در بسياري از فرودگاهمدوالر(( طراحي گردد تا بتواند هر دونوع هواپيماي پهن پيكر و معمولي را پذيرا باشد. با اين همه 

 اروپايي هنوز هم از تانكرهاي سوخت رساني استفاده مي گردد.
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 تأمین نیروی برق هواپیماها  -ب

هنگامي كه هواپيما در محوطه پايانه و در كنار درب ارتباطي مسافرين توقف كرده و موتورهاي خود را خاموش مي كند   

شن نگه داشتن سيستم روشنايي و ساير تجهيزات برق وهمچنين به مي بايست كه از يك نيروي برق كمكي جهت رو

 منظور روشن كردن مجدد موتورهاي آن استفاده گردد. 

انتقال نيروي برق به هواپيما مي تواند هم از طريق واحدهاي سير مولد جريان برق و هم از طريق انشعابات ويژه متصل   

كه البته مي بايست محل اين انشعابات ويژه ازمحل شيرهاي سوخت به يك شبكه زيرزميني انتقال نيرو عملي گردد 

رساني كامالً دور باشند. در اياالت متحده استفاده از اين سيستم در فرودگاهها رايج مي باشد ولي در فرودگاههايي كه 

وب در رفت و آمد باشد، انواع مختلف هواپيما از نظر ابعاد، ولتاژ مورد نياز و نوع جريان مصرفي اعم از مستقيم يا منتا

 سيستم شبكه انتقال نيرو كارايي الزم خود را نخواهد داشت. 

 تأمین تجهیزات )) اتصال زمین(( –پ 

انتقال سوخت به هواپيما با سرعت و تحت فشار زيادي انجام مي گيرد و اين كار به علت ايجاد الكتريسته ساكن در   

ر و بروز آتش سوزي گردد . براي پيش گيري از اين حوادث مي بايست كه مجاورت سوخت هواپيما مي تواند موجب انفجا

 در محوطه پايانه ها تسهيالت خاصي جهت اتصال بدنه هواپيما به زمين پيش بيني گردد. 

 راههای ارتباطی  –ت 

ضروري مي باشد.  راههاي ارتباطي در محوطه پايانه ها براي ارائه خدمات تغييرات، نظافت و سوخت رساني به هواپيماها  

با افزايش ابعاد محوطه پايانه ها اختالفاتي نيز كه ممكن است در ترافيك آن بروز كند افزايش مي يابد. بنابراين تفكيك و 

 مشخص كردن مسير افراد پياده و سواره در محوطه پايانه ها بايد به دقت انجام گيرد. 
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 21مالحظات مرتبط با گازهای داغ اگزوز -

غ پر انرژي موتورهاي جت مشكالت بسيار زيادي را در هوانوردي كشوري به وجود آورده است. ناراحتي و آزار گازهاي دا  

و اذيت وحتي آسيبهاي جسمي ممكن است در اثر عبور مسافرين از كنار موتورهاي جت به آنان واردشود، به ويژه آن كه 

كيلومتر در ساعت باشند. اين اسيب ۸۱گازهاي اگزوز بيش از مسافرين در فاصله اي از كنار موتور عبور نمايند كه سرعت 

حتي ممكن است به ابزار و وسايل فرودگاه و يا ساختمانها و روسازي باند و پايانه وارد شود. دودها جتها ممكن است در 

نيهاي نمايشگر منح4۵كيلومتر در ساعت داشته باشد. شكل ۸۱فواصل كم نسبت به موتور، سرعتي به مراتب بيش از 

مي باشد كه اين منحنيها  FAAميزان سرعتي دود خروجي از موتور جت هواپيما براي فواصل مختلف مطابق با توصيه 

براي شرايط عدم وجود باد رسم شده است . سرعت حاصل از ار عبور گازهاي داغ موتورهاي جت در هر فاصله اي از موتور 

 مي تواند از رابطه ساده زير بدست آيد.

 نه از منحني هاي ميزان سرعت موتورهاي جت، در اين رابطهيك نمو

 

 

 

 

 

 

                                                                 

 اسبه فرودگاه، ترجمه و تدوين دكتر بهبهاني ومهندس مختار ايماني طرح و مح-1
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Vx اثر سرعت در امتداد محور اصلي موتور در فاصله =x .از انتهاي اگزوز 

D . قطر لوله اگزوز جت= 

Vo.سرعت دود در فاصله صفر = 

X.فاصله از موتور در طول محوري كه اثر سرعت در آن طول ارزيابي قرار گيرد = 

 رودگاه و برنامه عمليات نگهداري، عالوه بر ساير مسائلي كه در قبل مطرح شد شامل: طراحي ف

ارزيابي اثر گازهاي داغ موتورهاي جت در محوطه ترمينال، در انتهاي باندهاي پرواز، در پايانه و باالخره در باندهاي   

هاي اجرائي نگهداري و حفاظت از اين محلها، خزش نيز مي باشد. هدف اين ارزيابيها عبارت است از تعيين تسهيالت و روش

 به هر صورت روشهاي اجرائي حفاظتي به قرار ذيل مي باشند:

 تثبيت شانه هاي باند خزش و پايانه و باند سرويس به منظور كنترل فرسايش آنها. -1

ما در پايانه و همچنين احداث حصارهاي ويژه جهت برخورد گازهاي داغ در انتهاي باندهاي پرواز و محل توقف هواپي -2

 در كناره باند خزش .
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 22حصارهای گاز برگردان -

 اين حصارها به منظور منعكس و پراكنده نمودن گازهاي داغ موتورهاي جت بسيار قوي به كار مي روند. 

 اشكال مختلف اين گونه حصارها در شكل زير نمايش داده شده است . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 

1-Blast  Fcnces 
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 منعكس درشكل با شرايط محلي بستگي كامل به درجه حفاظت مورد نياز دارد.  مناسبت هر يك از طرحهاي
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گروه مهندسين اياالت متحده انواع مختلف اين گونه حصارها را در ابعاد واقعي و يا به صورت مدل، آزمايش نموده اند و   

ي منحني شكل به مراتب بيش از حائلهاي تخت و حائلهاي به عنوان نتيجه اين آزمايشات اعالم نموده اند كه كارآيي حائلها

كركره اي بتني بوده است. همچنين روشن شده است كه كارآيي حائلهاي منحني شكل با انحناء ساده و حائلهاي با انحناء 

د بانمركب يكسان است . به عالوه نوع كركره اي نيز سرعت را تا حد متوس و نسبتاً خوبي كاهش مي دهد. در انتهاي 

متر نتايج رضايت  3الي  ۸/2پرواز و ساير اماكني كه موتورها با قدرت حداكثر كار مي كنند، وجود حائلهايي با ارتفاع 

بخش به دست داده اند و البته در پايانه مي توان اين ارتفاع را قدري كاهش داد. موقعيت حائل نيز در كار آيي آن اثر 

به منبع توليد گاز نزديكتر باشد كارآيي بيشتري دارد، زيرا اين نزديكي باعث مي  زيادي دارد. به طور كلي هر چه حائل

شود محور مركزي گازهاي داغ در ارتفاعي پايينتر با حائل برخورد نمايد. توصيه مي شود در صورت امكان حائل به گونه 

خورد نمايند و اين خود باعث مي شود اي قرار داده شود كه بادهاي موسمي به هنگام وزيدن از سمت هواپيما به حائل بر

 اثر منفي بادهاي سطحي حذف ومحو گردد. 

اين حائلها نبايد در محلي قرار داده شوند كه خطري براي هواپيما به هنگام نشست و برخاست ايجاد كنند.حفاظت در   

علي االصول، هر گونه مقابل فرسايش حاصل از گازهاي داغ ممكن است به روشهاي مختلف ديگري نيز عملي گردد و 

ممانعت در مقابل جريان گاز چه توسط موانع طبيعي و چه توسط موانع مصنوعي ساخت دست بشر، درجه اي از حفاظت 

به دنبال خواهد داشت. پرچينها و حصارها،بيشه زارها و باالخره درختان مي توانند در تقليل شدت سر وصدا، بسيار مفيد 

مي توانند در پراكنده كردن گازهاي داغ تأثير زيادي داشته باشند.جهت اين منظور از  باشند و حصارهاي بلند و نازك

شرايط طبيعي نيز مي توان استفاده كرد. در اين رابطه تپه هاي نسبتاً تخت زياد مفيد نيستند حال آن كه تپه هاي با 

مي باشند ليكن در مقايسه با سرعت حركت شيب زيادخيلي مفيدند. حرارت نيز از مسائل مرتبط با گازهاي اگزوز موتورها 

گاز،خيكي زودتر پراكنده و محو مي گردد. به عالوه خيلي بعيد است تكنسينها و مسافرين و يا وسايل و تجهيزات فرودگاهي 

 در فاصله اي از موتور قرار گيرند كه حرارت زياد مسئله آفرين باشد. 
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 عالمت گذاری باندهای فرود و تاكسی ويها  -

خلبان به هنگام نشست و برخاست در تمام شرايط جوي و در تمام زمانها به كمكهاي رويتي احتياج دارد.خلبان علي   

االصول به هنگام انجام عمليات اجرائي فرود هواپيما از مناظر كلي باند پرواز و ساير عالئم مرجع زميني كمك مي گيرد. 

مترين عالئمي هستند كه الزاماً بايد براي خلبان قابل رؤيت باشند. به هنگام آستانه ، لبه ها و محور وسط باند پرواز از مه

روز با شرايط جوي نامناسب ، و در شبها قابليت ديد كاهش  مي يابد و در همين رابطه الزم است در كليه بخشهاي 

 روز باشد. فرودگاه نور پردازي مناسب به گونه اي انجام گيرد كه خلبان قادر به رؤيت عالئم همانند 

 

 

 

 

 

 عالمت گذاری فرودگاهها  -

 چراغ عالمت دهنده : در فرودگاه تحت كنترل ، بايستي يك چراغ عالمت دهنده در برج مراقبت تعبيه گردد.  

 تابلوهاي عالئم و محوطه عالئم : تابلوهاي به لحاظ نوع ، رنگ يا حداقل اندازه ها در شكل نشان داده شده است . 
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 گذاري و عالئم راهنمايي بر روي باند فرود و تاكسي ويعالمت 

 محل محوطه عالئم  -

درجه باالي سطح افق قبل  1۱محوطه عالئم بايد به نحوي قرار گيرند كه براي تمام زواياي آزيموت بيش از زواياي   

 فوت( به آن نگاه مي شود. 1۱۱۱متر)3۱۱رؤيت باشد. وقتي از ارتفاع 

 فوت( باشد.  3۱متر مربع ) 4: محوطه عالئم بايستي كه سطح هموار و افقي به مساحت حداقل مشخصات محوطه عالئم 
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خط كشيهاي باند در محل تقاطع باند و تاكسي رو بايستي برقرار و خط كشيهاي تاكسي رو در محل تقاطع حذف شود، 

 بجز خط كشيهاي دو طرف باند كه ممكن است از آن صرف نظر نمود. 

 ي باند بايستي سفيد باشد.عالمت گذاريها

 عالمت گذاريهاي تاكسي رو و جايگاه هواپيما بايستي به رنگ زرد باشد.  

خط كشيهاي ايمني توقفگاه بايستي رنگ واضح و نمايان داشته باشد به طوري كه با عالمت گذاريهاي به كار رفته در   

 محل جايگاه هواپيما متمايز باشد. 

 عالمت گذاری هويت باند -

عالمت گذاري هويت باد در باندهاي روسازي شده بايستي در خط درگاهها انجامشود.عالمت گذاري هويت باند بايستي   

همواره مشتمل بر دو عدد باشد و در باندهاي موازي يك حرف مكمل آن اعداد خواهد بود. در يك باند تنها، در دو باند 

د بايستي نزديكترين عدد صحيح به يك دهم زاويه مغناطيسي موازي و در سه باند موازي دو عددي كه نوشته مي و

آزيموت كه در جهت گردش عقربه هاي ساعت وقتي كه در جهت تقرب به آن نگاه مي كند با شمال مغناطيسي با خط 

 دوسط باند درست مي كند باشد. در چهار باند موازي يا بيشتر، يك جفت از باندهاي مجاور هم بايستي به نزديكترين عد

صحيح يك دهم زاويه مغناطيسي آزيموت شماره گذاري شود. وقتي مقررات باال يك رقمي را بدهد، در آن صورت يك 

 صفر بايستي به آن عدد اضافه نمود.
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در باندهاي موازي، شماره هويت هر باند بايستي به وسيله يكي از حروفي كه ذيالً درج مي گردد تكميل شود، به طوري   

 سمت تقرب به آننگاه مي شود ترتيبي باشد كه از چپ به راست نشان داده شود: كه وقتي از 

 (Lبراي دو باند موازي                         ) -

 (L.C.Rبراي سه باند موازي                     ) -

 (L.R.L.Rبراي چهار باند موازي                  ) -

 (L.C.R.L.R)   براي پنج باند موازي                 -

 (L.C.R.L.C.Rبراي شش باند موازي                  ) -
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 عالمت گذاری نوار كناری باند -

جائي كه بين كناره هاي باند يا شانه ها يا زمينهاي اطراف تميز داده نشود بايستي در فاصله بين خط در گاههاي باند   

 يجاد شود. روسازي شده عالمت گذاري نوار كناري باند ا

 عالمت گذاری خط وسط تاكسی رو  -

سرويس مي دهد بايستي به ترتيبي تعبيه  Bيا  Aعالمت گذاري خط وسط تاكسي روي سازي شده كه به باندهاي گروه   

شود كه موجب راهنمايي از خط وسط باند به طرف نقطه اي روي توقفگاه كه آغاز عالمت گذاريهاي جايگاه توقف هواپيما 

 د. است شو

 مجموعه ترمینالها 

قبل از بررسي سايتهاي مناسب براي مجموعه ترمينالها، الزم است ارزيابي كلي از سطح مورد نظر فضاهاي ضروري بدست 

 بياوريد، ديگر اين ارزيابي با در نظر گيري فضاهاي مورد نياز براي مجموعه هاي زير قابل انجام است . اين فضاها شامل : 

 افري و بار ساختمانهاي مس -1

 فضاهاي پارك هواپيماها  -2

 تجهيزات سرويس دهنده اپرون  -3

 مكاني براي تجهيزات سرويس دهي هواپيما  -4

 ساير تجهيزات الزم براي ترمينالها  -۸

 پاركينگهاي مسافران و كاركنان  -۳
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 مسيرهاي حركتي هواپيما، ماشين و جاده هاي ارتباطي  -7

وعه ترمينالها،طرح ريزي باند به گونه اي باشد كه كمترين مسافتهاي تاكسي وي الزم باشد در موقعيت قرار گيري مجم  

به دو دليل يا اهميت : يكي به دليل كاهش زمان در طي اين مسيرها، بنابراين صرفه جويي در سوخت افزايش بهره گيري 

ه شيوه عمل چرخهاي هواپيما بر مي گردد. از هواپيما و امنيت آن و ديگري كه در فرودگاههاي بزرگ قابل تأكيد است ب

مي رسد  C12۱كيلومتر، هنگام حركت هواپيما دماي بدنه چرخها به  7تا  3در تاكسي ويهاي طرح شده براي مسافتهاي 

 و اين دما در زمان سرعت گرفتن براي برخاست و در پيچش چرخها باالتر رفته و امكان نقص چرخها را بوجود مي آورد. 

 

 

 

 

 

 

آنجايي كه ممكن است موقعيت ترمينالهاي مسافري و باري بايد فراهم كننده دسترسيهاي كوتاه ، مستقيم و بدون  تا  

تقاطع با باند فرود، براي هواپيما باشد، بنابراين فضاي اپرون ومجموعه ترمينالهاي مسافري و بار باند نزديك محل بلند 

يك فرودگاه تنها يك باند مورد احتياج است و يا وجود دارد، تقسيم اين باند شدن در باند يا باندهاي اصلي باشد، اگر در 

در دو قسمت مساوي براي دو جهت درست نيست چون يك جهت باند در جهت يا نزديك به جهت باند خواهد بود. 

 معرفي شده و بنابراين بطور معمول اين جهت بيشتر مورد استفاده قرار خواهد گرفت و نيز به عنوان جهت تقرب باند

 تمامي تجهيزات الزم براي آن جهت در نظر گرفته خواهد شد. 
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 دياگرام دو باند موازی به صورت ستون فقرانی

تلرانس خواهد بود  %2۱در اين حالت جايگزيني مناسب اپرون و ترمينال در محدوده مقابل نقطه مياني باند فرود و يا با 

رابر از هر دو سمت باند را ايجاد مي كند.در بيشتر نمونه ها استفاده از يك جهت كه اين محدوده امكان استفاده تقريباً ب

 باد غالب است و بنابراين توجهات بايد به تنظيم نمودن اپرون و مجموعه ترمينالها در برابر جهت اصلي داده شود. 

اي كن است بدليل تصميم گيريها برقرار گيري مجموعه ترمينالها و اپرون در يك فرودگاه كه شامل يك باند فرود است مم

 توسعه آينده فرودگاه ) مثل اضافه كردن يك باند موازي ( تحت تأثير قرار گيرد. 
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يك طرح مناسب براي قرار گيري باندهاي موازي )ستون فقراتي( بدين شكل است در ابتدا فرودگاه بايك باند فرود   

تصوير اين تركيب ) باند و ترمينال( را در سمت ديگر ستون فقرات ايجاد مي  طراحي مي شود و بعد در توسعه آتي آن ،

 كنند. اين طرح اجازه توسعه فرودگاه را بدون به مخاطره انداختن عمليات فاز اوليه مي دهد. 

ا و ي در جايي كه اضطرارهاي سايت، مانع از وجود يك فضاي گسترده و ترمينالها و اپرون در بين باندهاي فرود است  

هنگامي كه يك باند سوم به محل قرار گيري دو باند با فاصله زياد اضافه مي شود، از نوعي طرح به نام باندهاي موازي 

مجاور جهت باال بردن ظرفيت فرودگاه استفاده مي شود. به منظور فراهمكردن امكان خروجيهاي همزمان و يا موقعيت 

يك باند ديگر همانطوركه مطرح شد مكان مناسبي براي ترمينال و اپرون  نشست هواپيماي حامل مسافرين ورودي بر روي

در كناريك باند فرود در نظر گرفته مي شود و باندي كه به اپرون نزديكتر است براي برخاست كه در جهت باد غالب است 

 استفاده مي شود و باند ديگر براي فرود. 

 

 

 

 جابجايي زياد.نمونه اي از دو باند موازي نزديك به هم با 
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 فضای مورد نیاز برای ترمینال 

قبل از پرداخت به طرتحي براي يك ترمينال ، بايد مقدار تقاضاي اوج را از روي آمارها تعيين نمود. اين مقدار بيشترين   

يك  تعداد خلبان و مسافران ورودي و خروجي در پر ازدحامترين ساعت از پر ازدحامترين روز از يك هفته نوعي است نه

 اوج مطلق با توجه به يك روز بطور نامعمول پر ازدحام .

ساختمان ترمينال و اجرائي بايد عملكرد باشند و بگونه اي طراحي شوند كه اجازه توسعه آتي را بدهند. شكل زير مكان   

 يا جاهاي اوليه باند فرود، باندهاي فرعي اپرون و ترمينال را نشان مي دهد. 
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نده چگونگي مكان يابي ساختمان ترمينال و مسيرهاي دسترسي براي يك طرح ريزي كه مسافت پياده شكل زير نشان ده

 روي را كم كند، مي باشد. 

 

 

 

 

 

 

 

فوت مربع داشته باشد كه حدود فضاي كاري براي  2۸۱۱كمترين اندازه ترمينال كه مناسب باشد، مساحتي حدود 

 عملياتي محوطه فرودگاه است .  فوت با يك منظر خود به فضاي 1۵۱گردانندگان 
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 ايده های طراحی ترمینال 

 نظرات اوليه : ساختمان ترمينال مسافري در واقع مكاني است براي انتقال مسافران و متعلقات همراه آنها از بخش زميني.  

 :اصول اوليه مشخصي كه بايد در طراحي ترمينالهاي مسافري مد نظر قرار گيرند، شامل 

 انشايي ساده براي كسانيكه در حال ورود يا نزديك شدن به ساختمانها و ترمينالها هستند.  داشتن -

تا حد امكان كوتاهترين مسافت پياده روي از محل پارك تا ترمينال و مهمتر از آن تجهيزات عمليات پروسه مسافري و  -

 باري هواپيما و بر عكس 

 مينال ( تغييرات اندك سطح در مسير مسافران ) در تر -

 جلوگيري از تداخل جريانهاي مسافري  -

كمترين مسافت ممكن براي حمل و نقل مسافران از ترمينال به سمت هواپيماها و يا به ترمينالي ديگر در صورتي كه  -

 امكان پياده روي وجود ندارد. 

اي موجود و تا آنجايي كه امكان داشتن توانايي تغيير و تبديل تمامي تجهيزات و تسهيالت با توجه به نوع هواپيماه -

 دارد، داشتن قابليت انعطاف پذيري با نسل آينده هواپيماها 

گردش و توقف در )) اپرون(( : قدرت و توقف در )) اپرون(( در اين طرح و همچنين كارآيي سطح )) اپرون(( بسته به  -

 انتخاب انواع دماغه ها ، متفاوت است . 

طرح هنگامي بكار مي رود كه مجموعه ترمينال توسط شبكه باندهاي پرواز و تاكسي ويها (( اين Yدماغه هاي شكل )) -

با جهات گوناگون احاطه شده باشد. ترمينالهايي از اين نوع دماغه استفاده مي كنند مي بايست داراي يك واحد فعاليتهاي 

ا در اطراف آن تأثير منفي مي گذارد و با (( بر گردش هواپيماهYمتمركز حجيم باشند، زاويه داخلي و خارجي دماغه )) 
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استفاده از اين دماغه ، فاصله بين هواپيماهاي متوقف شده در انتهاي آن و ساختمان اصلي ترمينال، بطور چشمگيري 

 (( باعث اتالف سطح بسيار زيادي از اپرون خواهد شد. Yاضافه مي گردد. در اين حالت زاويه بسته داخل ))
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(( اجراي اين I(( : براي اضافه نمودن تعداد هواپيماها و باال بردن ظرفيت يك ترمينال طرح ))Tاغه هاي شكل ))دم -

طرح بسيار مؤثر است خصوصاً در مواردي كه امكان ساختمان يك دماغه جديد وجود نداشته باشد.كاربرد اين نوع دماغه 

 (( باعث اتالف سطح زير بنا در ))اپرون (( خواهد شد. Y)، بخاطر تالفي محور هواپيماهاي پارك شده مانند طرح)

(( ممكن است در )) تاكسي روي (( اصلي ايجاد Tنحوه حركت هواپيما براي توقف وخروج از گشت در جبهه بااليي))

 مزاحمت نموده و منجر به احداث )) تاكسي الين(( در )) اپرون (( گردد. 

(( ساده ترين و كاراترين نوع دماغه ها هستند. اين طرح Iماغه هاي شكل ))(( ) مستقيم ( : دIدماغه هاي شكل )) -

 كارآئي در سطح )) اپرون(( را باال برده و صرفه جويي الزم را در زير بناي آن مي نمايد. 

 قابليت تبديل و انعطاف پذيري آن در مقابل تغيير ابعاد هواپيماها نيز زياد مي باشند. 

ا تأثير مستقيم طرحهاي دماغه اي بر ساختمان اصلي ، متمركز كردن فعاليتها در ترمينال است. ساختمان ترمينال: تنه -

 در موارد ديگر شكل ترمينال مستقل از دماغه آزادانه شكل مي گيرد. 

(( مي باشد كه به Iتوسعه : نحوه توسعه در انواع دماغه متفاوت است و در حقيقت طرح پايه همان دماغه مستقيم )) -

 حاء مختلف توسعه يافته است . در اينجا بشرح نحوه هاي ديگر توسعه مي پردازيم : ان

(( مي تواند بصورت شانه اي طرح شود اين نوع Y((و))T(( توسعه اين دماغه عالوه بر اشكال ))Tدماغه هاي شكل )) -

خود  ها مي گردد كه اين امر به نوبهتوسعه عالوه بر هزينه ساختمان توسعه ترمينال اصلي ، باعث غير متمركز شدن فعاليت

باعث ازدياد پرسنل و باال رفتن ديگر هزينه هاي نگهداري خواهد شد مگر آنكه برنامه ريزي توسعه شامل جدا شدن 

 ترمينال داخلي از ترمينال بين المللي بشود. 

ت كه نكته منفي آن غير متمركز (( : بطور معمول توسعه اين نوع دماغه ها بشكل تكثير رديفي اسTدماغه هاي طرح )) -

 شدن فعاليتها در ترمينال اصلي خواهد شد. 
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 شكل ديگر توسعه اين نوع دماغه ها اضافه نمودن يك ماهواره به دو سر انتهايي آنهاست . 

 نكته منفي اين نوع دماغه ها اضافه نمودن يك ماهواره به دو سر انتهايي آنهاست. 

 سيسكو از اين نوع توسعه در دماغه ها استفاده شده است . بطور نمونه در فرودگاه سانفران

 (( Yدماغه های طرح )) -

 توسعه اين طرح به سه شكل صورت مي گيرد: 

 شاخه اي  -الف

 رديفي  -ب

 ماهواره اي  –ج 

 شاخه ای  –الف 

واهد مينال اصلي نخشكل شاحه اي توسعه، نحوه مطلوبي است كه باعث عدم تمركز شديد فعاليتها در ساختمان تر -الف

 شد. نمونه اينگونه توسعه در فرودگاه فرانكفورت اجرا شده است . 

 رديفی  -ب

توسعه رديفي نه تنها باعث عدم تمركز و ازدياد طول ساختمان ترمينال خواهد بود بلكه، نكته متذكر شده در تصوير  -ب

 زير درباره اتالف سطح اپرون، به شكل تصاعدي باال خواهد رفت.
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 ماهواره ای  –ج 

(( فيزيكي از روشهاي توسعه اين نوع دماغه است. نكته منفي اين روش Yاضافه نمودن يك ماهواره در دو انتهاي دماغه ))

 همان محدود نمودن و غير قابل توسعه نمودن دماغه مي باشد. 

 در فرودگاه فرانكفورت نمونه هاي توسعه ماهواره اي و شاخه اي اجرا شده است . 

 

 

 

 

 

 

 ترمینالهای نوع انتقالی ) ترانسپورتر(  -

نحوه پهلوگيري هواپيما: نوع انتقالي در واقع بازگشتي است به طرحهاي اوليه و ابتدايي ترمينالهاي مسافري  بدين معني   

 كه مسافرين جهت سوار شدن به هواپيماها ، مي بايست از اتوبوس و يا وسيله نقليه ديگري استفاده كنند.

ربرد اين طرح باعث جدا شدن هواپيما از ساختمان ترمينال مركزي مي گردد به همين خاطر از يك وسيله حمل و كا  

نقل ارتباطي براي جابجائي بين هواپيما و ترمينال استفاده مي گردد. طرح ترانسپورتر مستلزم يك فعاليت براي عمليات 

ه، يك رابطه پيوسته و غير منقطع ما بين هواپيما و راهروهاي مسافرين و چمدانها مي باشد. بر خالف ديگر طرحهاي پاي

 ارتباطي وجود ندارد.
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گردش و توقف هواپيما در محوطه )) اپرون(( يك فرودگاه نوع )) انتقالي (( تابع  4گردش و توف هواپيما در )) اپرون( -

 ن مخشخصي توقف نخواهند كرد. محدوديت چنداني نيست و هواپيماها اجباراً در پيرامون ترمينال و يا ساختما

 ليكن ارجح است كه سيستم توقف داراي نظام مشخصي پيرامون مراكز سوخت رساني و ديگر خدمات فني باشد.

 ساختمان ترمینال 

نظر به اينكه رابطه مستقيم بين ابعاد ساختمان و نحوه پهلوگيري هواپيما وجود ندارد. شكل ساختماني ترمينال نيز از   

ايي كه در انواع ديگر دماغه اي و يا ماهواره اي وجود دارد، مصون مي باشد. اما آنچه كه در يك ترمينال نوع محدوديته

انتقالي بيش از ديگر ترمينالها مورد نظر و حائز اهميت است نحوه عملكرد آن از نظر زماني است، زمان فعالتيها در اين 

 نوع محدود شده و مي بايست كنترل شود. 

 ملکرد نحوه ع -

آنچه مسلم است مقدار زماني كه يك هواپيما در روي اپرون به سر مي برد براي طرح ترانسپورتر و يا حاالت ديگر   

متفاوت غير ممكن است كه بتوان تمام پروازهاي طبق جدول زماني در يك فرودگاه را توسط يك وسيله نقليه تغذيه 

مي باشد كه مسافرين ترانزيت را مستقيماً از يك هواپيما به ترمينال و از  نمود. نتيجاً به انبوهي از وسايل نقليه احتياج

 يك ترمينال به هواپيماي ديگري منتقل كند و مسلماً اين فعاليت باعث اتالف وقت زيادي مي گردد. 

يز افزايش نبطور كلي هر قدر كه ترافيك هوايي يك فرودگاه رشد داشته باشد، به همان نسبت تعداد مسافرين ترانزيت   

 نشان خواهد داد. 

 %1۸نتيجه گيري كه در اين مورد صورت گرفته است نشان مي دهد كه طرحهاي انتقالي براي فرودگاههايي كه بيش از   

 مسافران آن ترانزيت هستند، مناسب نيست . 
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 توسعه  -

 نيستند در نتيجه توسعه آن نيز از فرمولنظر به اينكه طرح ترمينالهاي انتقالي تابع ابعاد هواپيما و شكل )) اپرون((   

 خاصي تبعيت نمي كند و پيش بيني توسعه اختمان ، تابع قوانين بناهاي معمولي مي باشد. 

 تجزيه و تحلیل اقتصادی طرح انتقالی  -

 :  نکات مثبت

 الف( طرح انتقالي احتياج به دماغه و يا ساختمان اضافه ديگري ندارد.

 وم اتصال از هزينه هاي معموله حذف مي گردند. ب( پلهاي ارتباطي و خرط

ج( هواپيماها با استفاده از نيروي محركه موتور خود متوقف شده و مجدداً ) نظير تعميرات و غيره ...( به استفاده از يدك 

 كشها احتياج نخواهد بود. 

جامد استفاده از اين طرح مقرون بصرفه سال بطول بيان 2تا  1د( در فرودگاههايي كه برنامه توسعه ساختمانهاي آنها بين 

 نخواهد بود. 

 نکات منفی :

 الف ( وسايل نقليه با تعميرات متعدد و هزينه هاي نگهداري و بهره برداري باال مواجه هستند. 

 ب( براي قسمت خدمات هواپيما ها به ساختمان اضافي مجزايي در سطح )) اپرون (( نياز خواهد بود. 

ه از هواپيما از نيروي محركه موتورهاي خود جهت خروج از حالت توقف ، به فضاي بيشتري در سطح ج( به لحاظ استفاد

 )) اپرون(( نياز خواهد بود.



144 

 

د( ازدياد پرسنل خدماتي ، افزايش مسير رفت و برگشت چمدانها وگاريها حامل چمدان و احتياج به اتوبوس مخصوص 

 بالعكس نيز از نكات منفي آن طرح بشمار مي رود. انتقال خدمه پرواز از ترمينال به هواپيما و

ز( تعداد محدود دروازه هاي خروجي ، جهت باال بردن كارآئي فرودگاه نيز از نكات منفي اين نوع ترمينال است. بدين 

 دروازه خروجي مناسب نيست . 1۱معني كه اين سيستم براي فرودگاهي با بيش از 

 كاربردهای ويژه  -

 ستم بطور اجمالي در موارد زير مناسب است : كاربرد اين سي  

در فرودگاهايي كه ترافيك فصلي با استفاده بسيار محدود از دروازه هاي خروجي ثابت مي باشند و سرمايه گذاري روي  -

 يك ساختمان ثابت منطقي نباشد. 

بران كمبود سازه هاي پروازي بطور مثال اگر در يك فرودگاه طرح دماغه اي ترافيك هوايي در فصل خاصي اوج بگيرد ج

 ثابت توسط به كاربردن شيوه انتقالي ، مقرون به صرفه خواهد بود. 

 هر گاه كه توقف هواپيما در دروازه هاي خروجي ثابت طوالني باشد.  -

باشد، بطور مثال : در يك ترمينال ماهواره اي با محدوديت دروازه هاي خروجي ثابت، كه داراي پروازهاي داخلي زياد مي 

ساعت توقف گردند، مي توان از سيستم انتقالي استفاده نمود. به اين ترتيب دروازه  4تا  2و پروازهاي خارجي بايد حدود 

 هاي خروجي ثابت فرودگاه مدت كمتري اشغال خواهد شد. 

 



14۸ 

 

 23ترمینالهای نوع مدولهای به هم پیوسته -

وسط و كوچك قابل اجرا است. مدولها با توجه به ميزان تقاضا اين طرح، سيستمي است كه براي فرودگاههاي بزذرگ، مت  

مرحله به مرحله ساخته مي شوند و توسعه آن با اضافه كردن مدول جديد امكان پذير است. انتقال مسافران و بار از قسمت 

اهترين نده كوتپروازي به زمين و بالعكس كامالً مستقيم و با گذر از يك سري تجهيزات به هم پيوسته ديگر فراهم كن

 فاصله ممكن از پارك ماشين تا هواپيما است، انجام مي شود. 

 

 

 

 

 

انجام عمليات كنترل باري و مسافري حتي در بخشهاي كنترل بليط كه در دروازه هاي خروجي و يا در تجهيزات نيمه   

ن و نيز اسباب جمع اوري بارها الزم متمركز كنترل بليط پرواز قرار دارند، نيز امكان پذير است.تجهيزات انتقال مسافرا

نيست كه در همه مدولها وجود داشته باشند. انجام عمليات كنترل بليط در دروازه هاي خروجي اجازه كنترل در آخرين 

پروسه عمليات مسافران ورودي و بار در مجاورت دروازه ها ، در جريان  CLOSE-OUT TIMEدقايق را دارد و زمان را 

 قه پائين تر انجام مي شود. مخالفت و در طب
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 تجزيه و تحلیل اقتصادی طرح مدولهای به هم پیوسته  -

 نکات مثبت : 

 مسافت پياده روي كوتاه از ميزهاي كنترل بليط تا هواپيما . -1

 ، قادر به پذيرش مسافر و بار در آخرين دقايق است .  CLOSE-OUT TIMEامكان كنترل بليط در آخرين دقايق و  -2

 ول بيشتري فضاي پياده روي مجاور ترمينال خواهد داشت تا ترمينالهاي مناسب مركزي . ط -3

 قابليت توسعه با توجه به تقاضا.  -4

سيستمهاي جمع آوري و بار و انتقال مسافران محدودي در هر مدول مورد نياز است و پتانسيل كم شدن وسايل  -۸

 كاهش مي يابد. 

 يستم نمايش دهنده اطالعات پروازي مورد نياز است . در هر ترمينال ، تنها يك س -۳

 نکات منفی : 

 اين نكات وقتي رخ مي دهد كه بيش از يك ترمينال وجود دارد، و شامل : 

 نياز به نشانگرهاي اطالعاتي و عالمتهاي واضح براي راهنمايي كردن مسافران به مقصد مورد نياز. -1

ران و وسايل در بين ترمينالها ) با توجه به حجم و تعداد ترمينالها امكان پر خرج نياز به يك سيستم براي انتقال مساف -2

 بودن اين سيتم وجود دارد(.

امكان افزايش خطوط هوايي و كاركنان دولتي به منظور تجهيز كردن ترمينالهاذ وجود دارد و اين نيازمند تخصص  -3

 دقيق بيشتري به نيروي نفرات است . 
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لف در زماني كه به سرويس دهي به چندين دستگاه دريك زمان را داريم در سيستمهاي انتقال كلي برخوردهاي مخا -4

 اتفاق مي افتد و با توجه به اينكه اين سيستمهاي انتقال از ايستگاهها به ترمينالها هم وجود دارد. 

ود و تركيبي از دو نوع سيستم را از اين سيستم مدولي مي توان در الگوهاي طراحي ترمينالهاي مطرح شده استفاده نم  

بوجود آورد. با توجه به افزايش تقاضا در سيستمهاي ديگر اين تركيب ، امكان سازش يك فرودگاه با تغييرات تكنولوژي 

  24آينده مي دهد. واندازه هواپيما را در

نتقالي نيز به دليل ازدياد وسائل باشد الگوي ا % 2۸در صورتي كه تعداد مسافرين ترانزيت نسبت به كل مسافران بيش از   

 نقليه روي باند و زمان بري آن بكار نخواهد آمد. 

 شناسايی و تحلیل الگوهای توزيع حركت در طبقات 

از جمله روشهاي بكار گرفته شده در طراحي ترمينالها كه از روش برنامه ريزي تأثير پذيرفته ، بنوبه خود بر آن اثر مي   

 كت مسافر و چمدان در سطوح مختلف ترمينال است . گذارد، نحوه توزيع حر

بنابر اين كه مسير ورودي و خروجي وچمدان ورودي و خروجي در يك يا چند سطح پيش بيني شود و يا نقاط تفكيك   

مسير خروجي و چمدان خروجي و نقاط انطباق مسير حركت مسافر ورودي  و چمدان ورودي در چه مرحله اي در نظر 

شكل گيري عملكردها در ترمينال و در نتيجه روشهاي برنامه ريزي متفاوت خواهد بود. لذا در صفحات بعد گرفته شود، 

الگوهاي متداول در مورد توزيع مسير حركت مسافر و چمدان مختلف ترمينال معرفي و ويژگيهاي هر يك در جداول 

 پيوست ارائه شده است . 
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 1ها در الگوي شماره وضعيت ويژگي شرح ويژگيها در ترمينال رديف

 يك سطح: كليه عمليات مسافرين ورودي و خروجي تعداد سطوح عملكردي مسافرين 1

 يك سطح : پذيرش ، تفكيك، بارانداز، دريافت تعداد سطوح عملكردي چمدان 2

 يك جاده در سطح اپرون تعداد سطوح جاده اي ارتباطي مسافرين 3

 در يك سمت ترمينال موقعيت اپرون 4

 محدود حجم مسافر ساليانه ۸

 فرودگاههاي داخلي با حداقل مسافر ترانزيت نوع بهره برداري ۳

 از طريق پياده روي يا اتوبوس دراپرون و با استفاده از پله دسترسي مسافرين به هواپيما 7

 يك مرتبه تعداد تغيير سطح مسافر خروجي ۵

 يك مرتبه تعداد تغيير سطح مسافرورودي 4

 صفر د تغيير سطح چمدان خروجيتعدا 1۱

 صفر تعداد تغيير سطح چمدان ورودي 11

12 

 

 يك سطح تعداد اصلي سطح در ترمينال
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 2وضعيت ويژگيها در الگوي شماره  شرح ويژگيها در ترمينال رديف

 يك سطح: كليه عمليات مسافرين ورودي و خروجي تعداد سطوح عملكردي مسافرين 1

 دو سطح : الف (پذيرش ،دريافت در سطح باال دي چمدانتعداد سطوح عملكر 2

 ب ( تفكيك، بارانداز، در سطح اپرون

 يك جاده با اختالف يك طبقه نسبت به اپرون تعدادو سطوح جاده هاي ارتباطي مسافرين 3

 در يك طرف ترمينال موقعيت اپرون 4

 محدود حجم مسافر ساليانه ۸

 خلي با حداقل مسافر ترانزيتفرودگاههاي دا نوع بهره برداري ۳

 در سطح كابين با استفاده از تجهيزات ويژه دسترسي به هواپيما 7

 صفر تغيير سطح مسافر خروجي ۵

 صفر تغيير سطح مسافرورودي 4

 يك مرتبه )يك طبقه( تغيير سطح چمدان خروجي 1۱

 يك مرتبه )يك طبقه ( تغيير سطح چمدان ورودي 11

 دو سطح نالاصلي سطح در ترمي 12

 



1۸۱ 

 

 3وضعيت ويژگيها در الگوي شماره  شرح ويژگيها در ترمينال رديف

 دو سطح: الف(سالهاي انتظار مسافرين خروي در باال تعداد سطوح عملكردي مسافرين 1

 ب( كليه عمليات مسافرين ورودي و خروي در

 پايين

 دريافت يك سطح : پذيرش ، تفكيك، بارانداز، تعداد سطوح عملكردي چمدان 2

 ب : تفكيك ، باراندازدر سطح اپرون

تعدادوسطوح جاده هاي ارتباطي  3

 مسافرين در سطح اپرون

 يك جاده ارتباطي در سطح اپرون

 در يك سمت ترمينال موقعيت اپرون 4

 محدود حجم مسافر ساليانه ۸

 فرودگاههاي داخلي با حداقل مسافر ترانزيت نوع بهره برداري ۳

 در سطح كابين و با استفاده از تجهيزات ويژه رين به هواپيمادسترسي مساف 7

 يك مرتبه تغيير سطح مسافر خروجي ۵

 يك مرتبه تغيير سطح مسافرورودي 4

 صفر تغيير سطح چمدان خروجي 1۱

 صفر تغيير سطح چمدان ورودي 11

 دو سطح تعداد  سطوح اصلي ترمينال 12

 

 



1۸1 

 

 4ت ويژگيها در الگوي شماره وضعي شرح ويژگيها در ترمينال رديف

دو سطح: عمليات مسافرين ورودي و خروجي در باال  تعداد سطوح عملكردي مسافرين 1

 عمليات مربوط به چمدان در پايين

يك سطح : پذيرش ، دريافت تفكيك، بارانداز، در سطح  تعداد سطوح عملكردي چمدان 2

 اپرون   ب( تفكيك ، بارانداز در سطح اپرون

اد وسطوح جاده هاي ارتباطي تعد 3

 مسافرين

 يك جاده در سطح اپرون

 در يك طرف ترمينال موقعيت اپرون 4

 متوسط و باال حجم مسافر ساليانه ۸

فرودگاههاي داخلي وبين المللي با تعداد مسافرين ترانزيت  نوع بهره برداري ۳

 متوسط و باال

 تجهيزات ويژه در سطح كابين با استفاده از دسترسي به هواپيما 7

 يك طبقه تغيير سطح مسافر خروجي ۵

 يك طبقه تغيير سطح مسافر ورودي 4

 صفر تغيير سطح چمدان خروجي 1۱

 صفر تغيير سطح چمدان ورودي 11

 دو سطح سطوح اصلي ترمينال 12

 

 



1۸2 

 

 ۸وضعيت ويژگيها در الگوي شماره  شرح ويژگيها در ترمينال رديف

 دو سطح: الف( عمليات مسافرين خروجي در باال افرينتعداد سطوح عملكردي مس 1

 ب (عمليات مسافر ورودي در پايين

 دو سطح : الف(پذيرش  در باال تعداد سطوح عملكردي چمدان 2

 ب ( تفكيك، باراندازو دريافت در پايين

تعدادو سطوح جاده هاي ارتباطي  3

 مسافرين

 دو سطح :الف (جاده ارتباطي مسافر خروجي در باال

 ب ( جاده ارتباطي مسافر ورودي در پايين

 در يك سمت ترمينال موقعيت اپرون 4

 متوسط و باال حجم مسافر ساليانه ۸

فرودگاههاي داخلي و بين المللي با تعداد مسافرين ترانزيت  نوع بهره برداري ۳

 متوسط و باال

 ت ويژهسطح كابين هواپيما و با استفاده از تجهيزا دسترسي به هواپيما 7

 صفر تغيير سطح مسافر خروجي ۵

 يك طبقه تغيير سطح مسافرورودي 4

 يك مرتبه تغيير سطح چمدان خروجي 1۱

 صفر تغيير سطح چمدان ورودي 11

 دو سطح سطوح اصلي ترمينال 12

 

 

 

 

 



1۸3 

 

 ۳وضعيت ويژگيها در الگوي شماره  شرح ويژگيها در ترمينال رديف

 يك سطح: الف(كليه عمليات مسافرين ورودي و خروجي نتعداد سطوح عملكردي مسافري 1

 ب (عمليات مسافر ورودي در پايين

 دو سطح : الف(پذيرش و دريافت در باال تعداد سطوح عملكردي چمدان 2

 ب ( تفكيك، باراندازو در سطح اپرون

تعدادو سطوح جاده هاي ارتباطي  3

 مسافرين

 ر باالدو سطح :الف (جاده ارتباطي مسافر خروجي د

 ب ( جاده ارتباطي مسافر ورودي

 در يك سمت ترمينال موقعيت اپرون 4

 متوسط حجم مسافر ساليانه ۸

فرودگاههاي داخلي و بين المللي و داخلي با حجم  نوع بهره برداري ۳

 مسافرترانزيت متوسط

 در سطح كابين با استفاده از تجهيزات ويژه دسترسي به هواپيما 7

 نيم طبقه افر خروجيتغيير سطح مس ۵

 نيم طبقه تغيير سطح مسافرورودي 4

 طبقه ۸/1 تغيير سطح چمدان خروجي 1۱

 طبقه ۸/1 تغيير سطح چمدان ورودي 11

 سطح 4 سطوح اصلي ترمينال 12

 

 

 

 

 



1۸4 

 

 7وضعيت ويژگيها در الگوي شماره  شرح ويژگيها در ترمينال رديف

 ف( عمليات مسافرين خروجي در باالدو سطح: ال تعداد سطوح عملكردي مسافرين 1

 ب (عمليات مسافر ورودي و خروجي در وسط

 سه سطح : الف(پذيرش  در باال تعداد سطوح عملكردي چمدان 2

 ب ( تفكيك، بارانداز هر سطح اپرون

تعدادو سطوح جاده هاي ارتباطي  3

 مسافرين

 دو سطح :الف (جاده ارتباطي مسافرين خروجي در باال

 سافرين ورودي در پايينب ( جاده م

 در يك طرف ترمينال موقعيت اپرون 4

 باال حجم مسافر ساليانه ۸

فرودگاههاي بين المللي با تعداد مسافرين ترانزيت وانتقالي  نوع بهره برداري ۳

 باال موسط

 در سطح كابين با استفاده از تجهيزات ويژه دسترسي به هواپيما 7

 مرتبهيك  تغيير سطح مسافر خروجي ۵

 صفر تغيير سطح مسافر ورودي 4

 طبقه ( 2يك مرتبه )  تغيير سطح چمدان خروجي 1۱

 طبقه ( 1يك مرتبه )  تغيير سطح چمدان ورودي 11

 سطح ) يك سطح پاين تر از اپرون( 3 سطوح اصلي ترمينال 12

 

 

 

 

 



1۸۸ 

 

 ۵وضعيت ويژگيها در الگوي شماره  شرح ويژگيها در ترمينال رديف

 دو سطح: الف( عمليات مسافرين خروجي در باال سطوح عملكردي مسافرين تعداد 1

 ب (عمليات مسافر ورودي در پايين

 سه سطح : الف(پذيرش  در باال تعداد سطوح عملكردي چمدان 2

 ب ( تفكيك، باراندازو در پايين )سطح اپرون(

تعدادو سطوح جاده هاي ارتباطي  3

 مسافرين

 طي مسافرين خروجي در باالدو سطح :الف (جاده ارتبا

 ب ( جاده ارتباطي مسافرين ورودي در وسط يك

 در يك سمت ترمينال موقعيت اپرون 4

 باال حجم مسافر ساليانه ۸

فرودگاههاي بين المللي با تعداد مسافرين ترانزيت و  نوع بهره برداري ۳

 انتقالي باال

 متوسط

 ا استفاده از تجهيزات ويژهدر سطح كابين ب دسترسي مسافرين به هواپيما 7

 يك مرتبه تغيير سطح مسافر خروجي ۵

 صفر تغيير سطح مسافر ورودي 4

 طبقه ( 2يك مرتبه )  تغيير سطح چمدان خروجي 1۱

 طبقه(1يك مرتبه ) تغيير سطح چمدان ورودي 11

 سطح 3 سطوح اصلي ترمينال 12

 

 

 

 

 



1۸۳ 

 

 4ر الگوي شماره وضعيت ويژگيها د شرح ويژگيها در ترمينال رديف

 سه سطح: الف( عمليات مسافر خروجي در باال تعداد سطوح عملكردي مسافرين 1

 ب ( سالنهاي انتظار مسافر در وسط

 ج (عمليات مسافر ورودي در پايين

 دو سطح : الف(پذيرش  در باال تعداد سطوح عملكردي چمدان 2

 ب ( دريافت تفكيك و بار انداز در سطح اپرون

سطوح جاده هاي ارتباطي  تعدادو 3

 مسافرين

سطح باالتر 2دو سطح :الف (جاده ارتباطي مسافر خروجي 

 از اپرون

 ب ( جاده مسافر ورودي در سطح اپرون

 در يك سمت ترمينال موقعيت اپرون 4

 باال و بسيار باال حجم مسافر ساليانه ۸

 يت باالفرودگاههاي بين المللي با حجم مسافر ترانز نوع بهره برداري ۳

 متوسط

 در سطح كابين با استفاده از تجهيزات ويژه دسترسي مسافرين به هواپيما 7

 يك مرتبه )يك طبقه ( تغيير سطح مسافر خروجي ۵

 يك مرتبه ) يك طبقه ( تغيير سطح مسافرورودي 4

 يك مرتبه ) دو طبقه ( تغيير سطح چمدان خروجي 1۱

 صفر تغيير سطح چمدان ورودي 11

 سطح 3 وح اصلي ترمينالسط 12
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 1۱وضعيت ويژگيها در الگوي شماره  شرح ويژگيها در ترمينال رديف

 سه سطح: الف( عمليات مسافرين خروجي در باال تعداد سطوح عملكردي مسافرين 1

 ب ( سالنهاي انتظار مسافر در وسط

 ج (عمليات مسافر ورودي در پايين

 ح : الف(پذيرش  در باالسه سط تعداد سطوح عملكردي چمدان 2

 ب ( تفكيك و بارانداز دروسط

 ج (دريافت چمدان در پايين

تعدادو سطوح جاده هاي ارتباطي  3

 مسافرين

 دو سطح :الف (جاده ارتباطي مسافرين خروجي در باال

ب ( جاده ارتباطي مسافرين ورودي يك طبقه پايين تر از 

 اپرون

 در يك سمت ترمينال موقعيت اپرون 4

 بسيار باال حجم مسافر ساليانه ۸

 فرودگاههاي بين المللي با تعداد مسافرين ترانزيت بسيار باال نوع بهره برداري ۳

 درسطح كابين هواپيما و با استفاده از تجهيزات ويژه دسترسي به هواپيما 7

 يك مرتبه تغيير سطح مسافر خروجي ۵

 يك مرتبه تغيير سطح مسافر ورودي 4

 طبقه ( 2يك مرتبه) طح چمدان خروجيتغيير س 1۱

 يك مرتبه تغيير سطح چمدان ورودي 11

 سطح )يك طبقه پايين تر از اپرون ( 4 سطوح اصلي ترمينال 12
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 11وضعيت ويژگيها در الگوي شماره  شرح ويژگيها در ترمينال رديف

 ك مرتبهدو سطح: الف( عمليات مسافرين خروجي ي تعداد سطوح عملكردي مسافرين 1

 ب (عمليات مسافرين ورودي يك طبقه پايين تر از اپرون

 سه سطح : الف(پذيرش  درطبقه باال تعداد سطوح عملكردي چمدان 2

 ب ( تفكيك وبارانداز در طبقه وسط ) هم سطح اپرون(

 ج( دريافت درطبقه پايين

تعدادو سطوح جاده هاي ارتباطي  3

 مسافرين

 روجي يك طبقهدو سطح :الف (جاده مسافرين خ

 ب ( جاده مسافرين ورودي يك طبقه پايين تر از اپرون

 در يك طرف ترمينال موقعيت اپرون 4

 بسيار باال حجم مسافر ساليانه ۸

 فرودگاههاي بين المللي با تعداد مسافر ترانزيت بسيار باال نوع بهره برداري ۳

 ت ويژهدرسطح كابين با استفاده از تجهيزا دسترسي به هواپيما 7

 صفر تغيير سطح مسافر خروجي ۵

 يك طبقه  ) ئو طبقه ( تغيير سطح مسافر ورودي 4

 يك مرتبه) يك طبقه ( تغيير سطح چمدان خروجي 1۱

 يك مرتبه )يك طبقه ( تغيير سطح چمدان ورودي 11

 سطح)يك طبقه پايين تر از اپرون( 3 تغييرسطوح اصلي در ترمينال 12
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 12وضعيت ويژگيها در الگوي شماره  گيها در ترمينالشرح ويژ رديف

 دو سطح: الف( سالنهاي انتظار در باال تعداد سطوح عملكردي مسافرين 1

 ب (عمليات مسافرين ورودي و خروجي در پايين

 دو سطح : الف(تفكيك و بار انداز در سطح اپرون تعداد سطوح عملكردي چمدان 2

 يين تر از اپرونب ( پذيرش و دريافت يك طبقه پا

تعدادو سطوح جاده هاي ارتباطي  3

 مسافرين

دو سطح :الف (يك جاده دريك طبقه پايين ترازاپرون براي 

 مسافر خروجي

ب ( يك جاده دريك طبقه پايين تراز اپرون براي مسافر 

 ورودي

 در دو طرف ترمينال موقعيت اپرون 4

 بسيار باال حجم مسافر ساليانه ۸

 فرودگاههاي بين المللي با تعداد مسافر ترانزيت بسيار باال دارينوع بهره بر ۳

 در سطح كابين هواپيما و با استفاده از تجهيزات ويژه دسترسي به هواپيما 7

 يك مرتبه )دو طبقه ( تغيير سطح مسافر خروجي ۵

 يك مرتبه ) دو طبقه ( تغيير سطح مسافر ورودي 4

 ه )يك طبقه (يك مرتب تغيير سطح چمدان خروجي 1۱

 يك مرتبه )يك طبقه ( تغيير سطح چمدان ورودي 11

 سطح) سطح ورودي پايين تر از اپرون( 4 تغييرسطوح اصلي در ترمينال 12
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 نتیجه گیری  -

 تيپ اصلي تقسيم نمود:  4آنچه كه در صفحات قبل بطور كلي بررسي شده است در واقع مي توان به   

 ورودي و خروجي در كنار هم و يك طبقه اصلي . انجام پروسه عمليات -1

اين الگو مناسب براي فعاليتهايي در مقياس كوچكتر بوده كه در اين حالت، حركت مسافران در طبقه اول براي انتقال   

 از ترمينال به هواپيما بوسيله پلهاي خرطومي مناسب نيست. 

 2۸طبقه انجام مي شود.پروسه عمليات ورودي و خروجي پهلو به پهلو و در دو  -2

اين الگو نياز به مسيرهاي در سطح باالتر از زمين را از بين برده چون تمامي فعاليتهاي مربوط به پياده روي كنار ترمينال   

مي تواند هم سطح زمين انجام شود. در اين طرح براي انتقال مسافران به طبقه باالتر نياز به اسانسور و باال برنده ها وجود 

  دارد.

 پروسه عمليات ورودي و خروجي در طبقه و بر روي هم انجام مي شود.  -3

بيشتر فرودگاههاي بزرگ دنيا هم اكنون از اين تركيب استفاده مي كنند. فضاي خروجي هميشه در سطح باالتر قرار   

بقه زيرين انجام مي شود. دارد با يك جلوخان در مقابل آن. انتقال و پروسه وسائل و ساكها وتجهيزات پروسه ورودي در ط

اين طرح هم اقتصادي بوده و هم براي انتقال مسافر و وسائل مناسب است. مسافران خروجي بعد از رسيدن به جلوخان 

به سمت جلو حركت كرده و يا با رمپهايي به پايين سرازير شده تا به سطح درهاي هواپيما برسند و مسافران ورودي بعد 

 سمت پايين براي تحويا ساكها روانه مي شوند و بعد به سمت درهاي خروج از ترمينال . از ورود به ترمينال به 

                                                                 

داده شده  OCEANICبدلي در ترمينال اوليههيدرو يك نمونه اي از اين ترتيب ترمينال است. براي توسعه فرودگاه هيدرو تغيير و ت 3ترمينال شماره-1

 .3به منظور بدست آوردن فضاي انتظار پرواز خدمات دهي به ترمينال شماره
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 پروسه عمليات ورودي و خروجي طبقاتي و كامالً مجزا از هم انجام مي شود.  -4

در اين طرح حجم زياد مسافران با هواپيماهاي پهن پيكر و در مسيرهاي طوالني بهترين سرويس شونده ها با مسير   

 كتي يك جهت هستند. اين مجزا سازي هم بصورت عمودي و هم به صورت افقي امكان پذير است . حر

ولي تنها راه حل براي اين تفكيك ، بايد مسير مسافران خروجي درسطح باالتر و در جهت پايين به باال و مسير مسافران   

 ورودي در قسمت زيرين آن باشد. 
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 ترمینالها تمركز و عدم تمركز در 

يكي ديگر از عواملي كه بر چگونگي شكل گيري عملكردها و تركيب فضايي آنها و در نتيجه بر برنامه ريزي طرح تأثير   

 مي گذارد، تمركز در استقرار عملكردهاي اصلي ترمينالهاست . 

افرين را به عهده دارند به صورت ترمينالها بر حسب اينكه عملكردهاي آن كه وظيفه ارائه خدمات مربوط به اموز پرواز مس  

متمركز پيش بيني مي شود يا به صورت پراكنده و غير متمركز به دو نوع ترمينالهاي متمركز و غير متمركز دسته بندي 

 مي شوند. 

در ترمينالهاي متمركز هر عملكرد مشخص از قبيل باجه هاي كنترل بليط و پذيرش چمدان، امور گذرنامه، سالنهاي   

وغيره براي چندين پرواز به صورت مشترك عمل خواهد نمود. به اين ترتيب الگوهاي ماهواره اي ، انگشتي و انتقالي  انتظار

ميليون مسافر در سال (هر دو  ۸در اين روش بهتر قابل طراحي هستند. معموالً در فرودگاههاي با ظرفيت باال ) بيش از 

از پرواز مسافرين خروجي براي هر پرواز يا حداكثر هر دو پرواز يك سالن روش متمركز و غير متمركز،سالنهاي انتظار قبل 

 انتظار با نسهيالت الزم پيش بيني مي شود.

البته بايد در نظر داشت كه پيش بيني سالنهاي انتظار قبل از پرواز مستقل براي هر پرواز در الگوهاي انگشتي و خطي   

بدليل محدود بودن سطح ماهواره ها و الگوهاي انتقالي بدليل لزوم انتقال مقدور مي باشد ولي در الگوهاي ماهواره اي 

 مسافرين از طريق يك دستگاه حمل مسافر، انتخاب روش متمركز الزامي است . 

 در روش متمركز بدليل تجمع فضاهاي اصلي ترمينال، خدمات عمومي و رفاهي نيز داراي پراكندگي كمتر مي باشد.   

ير متمركز، مبناي طراحي بر اساس هر چه كوتاهتر شدن مسير مسافر تعيين مي شود. به اين ترتيب در ترمينالهاي غ  

مسافر هر پرواز از ورودي خاص آن وارد و پس از طي عرض ترمينال و عبور از عملكردهاي اصلي و كوتاهترين فاصله به 

 هواپيما مي رسد. 
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ز قبيل باجه هاي كنترل بليط و پذيرش چمدان، امورد گذرنامه، اين امر مستلزم پيش بيني فضاهاي اصلي ترمينال ا  

 گمرك و غيره بصورت پراكنده و به تعداد دروازه هاي خروجي هر ترمينال مي باشد. 

 مسير مسافر ورودي نيز عيناً به همين ترتيب بر حسب تعداد دوازه هاي ورودي فرودگاه پيش بيني شده است .   

متمركز مربوط به تعداد پاركينگ مورد نياز مي باشد. با توجه به اينكه از يك طرف هدف از  ويژگي ديگر روشهاي غير  

انتخاب روش غير متمركز تأمين حداقل پياده روي براي مسافر مي باشد و از طرف ديگر تعداد هواپيماهاي پذيرفته شده 

مركز بايد براساس ظرفيت حداكثر هواپيماي در هر دروازه خروجي ترمينال بطور دقيق محاسبه نيست. در روشهاي غير مت

پذيرفته شده در هر دروازه خروجي،در طرف مقابل ترمينال يعني در مقابل هر ورودي ترمينال و با نزديكترين فاصله تعداد 

 الزم پاركينگ اتومبيل پيش بيني گردد كه اجباراً بايد پاركينگها در طبقات طراحي شوند زيرا در غير اين صورت مسافت

 پياده روي از محل پارك اتومبيل تا هر ورودي افزايش يافته، هدف اصلي از انتخاب روش غير متمركز تأمين نخواهد شد. 
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 نتیجه گیری  -

با توجه به ويژگيهاي هر يك از دو روش مشخص مي شود كه انتخاب روش غير متمركز هر چند باعث سرعت بيشتر در   

ي گردد، مستلزم افزايش قابل توجه پرسنل متخصص بدليل توزيع عملكردهاي اصبلي به انجام امور مربوط به مسافرين م

شكل پراكنده و در نقاط مختلف ترمينال ، افزايش قابل توجه هزينه هاي ساخت و نگهداري با توجه به نياز به زير بناي 

اشد. عالوه تجهيزات مورد نياز مي ب بيشتر،پيش بيني پاركينگ به مقدار بيشتر به صورت چند طبقه و افزايش قابل توجه

بر مسائل فوق با در نظر گرفتن تعداد نقاط كنترل الزم در ايران بخصوص براي مسافرين بين المللي، عدم تمركز باعث 

 افزايش باز هم بيشتر پرسنل و بروز ناهماهنگيهاي احتمالي در جريان كار فرودگاه خواهد بود. 

 ا توجه به فرم پايانه ( نحوه پارك هواپیما در اپرون )ب

  دروازه هوايی -

امروزه فرودگاه فقط به آسمان نگاه نمي كند بلكه متوجه زمين نيز هست ضمن اينكه آمد و رفت هواپيما را كنترل مي   

نمايد به دستگاههاي زمين براي حمل و نقل آنچه كه از هوا وارد مي شوند نيز مراقبت نمايد. فرودگاه واسطه اي است 

زمين و هوا و بدين علت تمام سرويسهاي الزم را در اختيار بارگيري،سوار شدن مسافرين،پياده شدن آنها، سوختگيري  بين

 و غيره قرار دهد الزمه چنين خدماتي،شكل و نوع فرودگاه نيز مي باشد. 
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 سيستم مختلف مي توانند تقسيمطراحان فرودگاه عموماً اين مسئله اتفاق نظر دارند كه پارك هواپيماها حداقل به هفت   

 بندي گردد كه مي توان آنها را بدين گونه نام برد:

 سیستم نزديك ترمینال  -1

نيز 2۳در اين سيستم هواپيماها نزديك به ساختمان ترمينال پارك مي كنند. اين سيستم كه به سيستم عدم تمركز  

 معروف است در ذيل بكار برده مي شود. 

 كوچك كه ساختمان ترمينال كوچك بوده و تعداد گيت نيز محدود مي باشد.الف ( در فرودگاههاي 

 ب ( در فرودگاههاي بزرگ كه تعداد گيتها محدود نبوده ولي طول ساختمان ترمينال نسبت به عرض آن زياد مي باشد. 

 هواپيما در يك لحظه .  ۳الي  3ج ( فرودگاههاي كوچك با طرفيت 

ي يا رسيدن به )) دروازه پرواز(( كه در آن هواپيما با فاصله كمي از بزرگراههاي حمل و نام ديگر اين سيستم دسته خط  

فوت ورث در اياالت متحده و –نقل زميني توقف مي كند. مثل فرودگاه كانزانس درآمريكا و همچنين فرودگاه داالس 

ا براي ازبين بردن فاصله زياد ما به دروازه پرواز(( در ترميناله رسيدنروش طراحي ))  BOSTON   C..A.Gفرودگاه 

بين هواپيما و وسائط نقليه زميني بوجود آمد.نظردراين روش بر اين مسئله استوار بودكه مسافرين بتوانند تا نزديكي محل 

 لتوقف هواپيما با وسيله نقليه زميني برسند،يعني در نزديكي دروازه پرواز كه ترمينال رابه هواپيما مرتبط مي سازدازاتومبي

پياده شوند.با اين اوصاف ترمينالها در اين روش در امتداد خطي گسترده گرديده و در يك طرفشان بزرگراهها و در طرف 

ديگرشان هواپيماها قرار مي گرد. اين روش زماني ابداع مي گرديد كه عده كمي عميقاً به معايب آن فكر كرده و يا اصوالً 

 آن به تحليل پرداختند.  افراد متخصص و با تجربه به معدودي روي
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 سیستم خطی

اجراي ترمينالهاي از نوع )) رسيدن به دروازه(( احتياج به نظام سازماندهي خطي دارد و اين امر سبب باال رفتن خرج   

ساخت فرودگاه و همچنين تعداد خدمه و كارمند مي گردد. همچنين به دليل امتداد ترمينال روي يك خط فاصله بين 

ا  و انتهاي ترمينال در روش به مراتب بيشتر از روشهاي ديگر بوده و مخصوصاً اگر تنها در يك طرف ترمينال هواپيماها ابتد

قرار گرفته باشند اين طول شديداً دراز مي شود. با اين حساب اين نوع ترمينالها براي مسافريني كه قصد تعويض پرواز 

ه مي خواهند آشنايان خود را بيابند كامالً غيرجذاب و نامناسب مي باشد. در داشته و يا براي مسافرين ورودي فرودگاه ك

اين روش طراح سعي داشته كه چندين خط هوايي را به يك بناي ساده همگن مرتبط سازد. بناي ساده نيز بنوبه خود 

 ازهاي فرودگاه زماني كهيك رابط ساده بين ارتباطات زمين با ارتباطات هوايي بوده است. اين روش در جوابگويي به ني

تعداد پروازها كم بوده كامالً موفق بوده است و در ضمن اطمينان خاطري نيز به مسافرين مي داده و آنها را گيج نمي 

 نموده است . 
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اين نوع ترمينال از لحاظ تشكيالت اجرايي داخلي نيز خيلي ساده و راحت بوده است. فرمهاي بعد فرودگاهها كه بصورت   

ع خودنمايي مي كنند از تكرار همين نوع همگن بدست مي آيند ))بنام ديگر اين طريقه را ترمينان همگن مي مجتم

نامند((. امروزه اين روش يكي از ساده ترين انواع سيستم فرودگاهي بوده و شايد بتوانگفت كه حالتي تكامل يافته از 

ت گيج كنندگي و سيستم اطالعاتي عجيب و غريب رها شده و ترمينالهاي همگن اوليه باشد. در اين روش ترمينال از حال

صرفاً مسافرين را از ماشينشان تا گيت پرواز هدايت كرده و اين كار را در حداقل مسافت انجام مي دهد از اشكاالت اين 

 كال ميسيستم طويل بودن خود فرودگاه است كه در يافتن دروازه پرواز و يا تعويض خط هوايي مسافرين را دچار اش

 پيشنهاد گرديد.  24و ابيت 2۵وبتس27نمايد. اين سيستم توسط مك كارتي

 30فرودگاههای انگشتی يا دسته متمركز با سکله های انگشت وار يا اقماری-2

نيز معروف است. متداولترين  CENTRALIZE    PROCESSING  COMCEPTاين سيستم كه به سيستم   

 ارباب و ذهاب بكار برده مي شود. متدي است كه امروزه در فرودگاههاي پر 

 محسنات اين سيستم عبارتند از :   

 الف ( با يك ترمينال معين و مشخص ، در اين سيستم تعداد گيتها را ميتوان نسبت به دو سيستم باال افزايش داد. 

 و در نتيجه تعداد بيشتر گيت.  31ب( امكان توسعه انگشتها
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  NOSE   BRIDGEمنظور پياده و سوار كردن مسافر بكار برده مي شود.  ج ( استفاده بهتر از تجهيزاتي كه به

پياده رفتن مسافر در اين سيستم زيادتر از پياده رفتن مسافر در سيستمهاي ديگر است) سيستم خطي و سيستم دور از 

 ترمينال( كه اين خود يكي از معايب اين روش به شمار مي رود. 

برابر  ۳الي  ۸حالت قبلي است و تعداد هواپيماهايي كه در كنار فرودگاه قرار مي گيرنددر اين حالت ترافيك بيشتر از   

Jحالت قبلي مي باشد و همين امر باعت ساخته شدن گالريها و  ETEES  سرپوشيده كه مسافرين از زير آنها پياده فاصله

مترتجاوز نكند واين كمي 3۱۱از  بين ترمينال و هواپيما را طي مي كنند واين درصورتي است كه طول اين گالريها

كمترازسكوي يك ايستگاه بزرگ راه آهن مي باشد. وجود درهاي ورود و خروج متعدد كه در طول گالريها تقسيم مي شود 

Jاين توهم را بوجود مي آورد كه در اين حالت در طول اين  ETEES  استفاده از فرش متحرك اشكاالت زيادي را توليد

 ت است كه باعث بوجود آمدن فرودگاههاي اقماري مي گردد. مي كند و همين اشكاال
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صفت مشخصه ترمينالهاي متمركز وجود يك هال مركزي كه مسافرين از آن عبور مي كنند مي باشد. اين فضاي مركزي   

ن هاست. مسافريدربرگيرنده تجهيزات كنترل و بازرسي مسافرين،بار و غيره و نيز خدمات فرعي مثل رستورانها و مغازه 

توسط راهروهايي به هواپيما مي رسند. اگر هواپيماها در طول راهرو به تناوب ايستاده باشند ترمينال داراي اسكله انگشتي 

بوده و اگر هواپيماها در آخر راهرو توقف كرده باشند ترمينال جزء ترمينالهاي اقماري است. درشكل نمونه هاي اين نوع 

است. عليرغم وجود اختالفاتي،نحوه عمل دراين نوع ترمينال يكسان است. اگر فرودگاهي خيلي  ترمينال نشان داده شده

بزرگ و وسيع باشد، محوطه ترمينال ممكن است شامل چند ترمينال متمركز باشد مانند، فرودگاههاي :اورلي پاريس ، 

 هيتروي لندن ، اوها را شيكاگو و سانفرانسيسكو .

ياي زيادي دارند. شركتهاي هوايي و مسئولين فرودگاه از اين جهت آنرا مي پسندند چون امكان ترمينالهاي متمركز مزا  

استفاده متمركز از وسايل راباال برده وازهزينه ايجاد تجهيزات تحويل بار و كنترل ورود مي كاهد.مسافريني كه قصد تعويض 

مي كنند. مأمورين گمركي و امنيتي براي اين با  و تبديل پرواز را دارند در اين نوع ترمينال احساس راحتي بيشتر

ترمينالهاي متمركز مواقفند چون در آنها نقاط كنترل مشخص و محدود است. در ضمن اينگونه ترمينالها همسازي خوبي 

ت ربا وسائط حمل و نقل عمومي زميني مانند خط آهن دارند كه ما نمونه آنرا در فرودگاههاي گاتويك لندن و ماين فرانكفو

 مي بينيم.

عيب اصلي ترمينالهاي متمركز در اين است كه آنها مسافرين را مجبور به گذاشتن از فضاهاي شلوغ و پر ازدحام نموده   

و راهي طوالني بين هواپيما و وسائط نقليه اي كه مسافرين را مي آورند بوجود مي آورد. مثال براي اين مطلب كه در 

 7۸۱مي گردد فرودگاه اوها راشيكاگو است. در اين فرودگاه فاصله اين مسير قريب به  اغلب كتب مربوط به فرودگاه ذكر

متر است ولي بايد درنظر داشت كه اين فرودگاه يكي از بزرگترين فرودگاههاي دنيا بوده و گنجايش آن خارج از تصور 

له در اشكالي توليد كنند. اين فاص است بنابراين شايد روشهاي ديگر ترمينال براي جوابگويي به اين ظرفيت يك همچون

ترمينالهاي متمركز را مي توان پياده و يا با وسائل مخصوصي از قبيل پياده روهاي متحرك، اتاقكهاي متحرك و غيره طي 

 نمود، كه البته استفاده از اين وسائل براي مسافرين دائمي فرودگاه و نيز كسانيكه عجله دارند ناخوشايند است. 
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 (:  32ای سیستم دور از ترمینال يا اپرون آزاد ) ترانسپورترفرودگاهه -3

در اين سيستم از اتوبوس يا وسائط نقليه خاصي براي رساندن مسافر به هواپيما استفاده مي شود به اين صورت كه   

ي وسيله ا هواپيماهها روي اپرون ولي دور از ساختمان ترمينال پارك نموده كه در نتيجه مسافرين را مي بايست به يك

از ساختمان ترمينال به هواپيما ) و بالعكس (منتقل كرد، و اين بخودي خود نيز يكي از معايب اين سيستم به شمار مي 

رود. اين روش را مي توان در مواردي به كار برد كه فرودگاه داراي ترافيك زياد نباشد كه در اين صورت اكثراً مسافرين 

هواپيما را بدون وسيله اياب و ذهاب پياده طي كنند. تنها حسن اين سيستم جدا نگه  مي توانند مسافت بين ترمينال و

داشتن هواپيماهها از ساختمان ترمينال مي باشد. در اين روش وسائط نقليه مخصوص حمل و نقل مسافر بين هواپيما و 

ليه كه عموماً به آنها توانسپورتر مي ترمينال برتر از ساختمان راهروهاي ارتباطي و غيره شمرده مي شوند. اين وسائط نق

 گويند مسافرين را روي اپرون حركت داده و به هواپيما يا به ترمينال مي رسانند.

گاه اين روش را )) اپرون آزاد(( نيز مي نامند چون در آن دست و پاي ترمينال كامالً جمع گشته و بنابراين سطح اپرون   

 ال در فرودگاه مهر آباد به چشم مي خورد. آزاد مي گردد. نمونه اين نوع ترمين
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 سیستم اپرون آزاد

چنانچه روشن است و حتي مسافرين نيز به اين نتيجه مي رسند، نحوه عمل ونوع سرويس دهي در ترمينالهاي ترانسپورتر   

رمينالهاي طبيعتاً در ت تشابهي بسيار نزديك با عملكرد ترمينالهاي متمركز دارد. تنها اختالف كلي در سرعت عمل است كه

متمركز زيادتر است. براي شركتهاي هوايي و مسئولين فرودگاه اين نوع ترمينالها گرانقيمت است چرا كه مجبورند تا 

راننده هاي پايه يك براي رانندگي ترانسپورتر و نيز خود ترانسپورترها را داشته باشند و همچنين منحمل خرج زياد 

د. البته اين ماشينها از جنبه هايي نيز اقتصادي هستند چون مي توان ازآنها و نيز از رانندگان نگهداري وتعمير آنها شون

درست در لحظات شلوغ استفاده كرده و بقيه اوقات هزينه اي نپرداخت. بنابراين ترمينالهاي ترانسپورتر از نقطه نظر حمل 

 تند. و نقل مسافرين در ساعت شلوغ و پر ازدحام فرودگاه اقتصادي هس

  33سیستم ستاره ای

در اين سيستم هواپيماها را به چند گروه تقسيم نموده و هر گروه در اطراف يك ترمينال پارك مي شوند ) از اين رو   

به كار برده مي شود( از محسنات اين روش پارك كردن آزادانه هواپيما را در اطراف ساختمانهاي  SATELLITEكلمه 

يهي است در اين سيستم مساحت مورد نياز براي اپرون از سه سيستم مشروحه باال بيشتر مي كوچك مي توان نام برد. بد

 باشد. 
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به عبارت ديگر اين روش شامل گروپه كردن هواپيما در اطراف يك قمر متصل به فرودگاه مي باشد و آنها بوسيله گالريها   

ند كه اين مسير را طي كنند و اين عمل مي تواند توسط پياده روهاي متحرك و سرپوشيده هايي مسافرين را مجبور مي كن

انجام گيرد كه از فرودگاه به قمرها مي روند و اغلب فرودگاههايي كه به شكل اقماري ساخته شده اند ايستگاههاي بعدي 

هره ن مي كند اين طريق بتوسط اتوبوس سرويس دهي مي شوند كه رفت و آمد مسافرين را بين ايستگاه و هواپيما تعيي

 معروف شده است .  34برداري بوسيله بنام باسينگ
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 35سیستم باسینگ -4

و قمرها  Bussingاگرترانسپورت بوسيله اتوبوس ويا ساير ادوات رادرفرودگاهها عموميت بدهيم مي توانيم درساختن   

ست كه اين روش از انواع زياد وگوناگون هواپيماها صرفه جوي كنيم. برتري ديگري كه اين نوع به انواع ديگردارد اين ا

داالس ساخته شده است.به موازات اين امركمپايي  –متابعت نمي كنندبه اين دليل اقتصادي است كه فرودگاه واشنگتن 

و سالن انتظارهايي به  Mobile  Loungكرايسلريك وسيله مخصوص براي حمل ونقل مسافران در فرودگاهها بنام 

Plدر فيالدلفيا بنام وسيله نقليه بنام  Buddنفر ساخته است. بتازگي شركت  4۱ظرفيت  anmat e  نفر  1۸۱به ظرفيت

ساخته است كه تحرك آن نيز زياد مي باشد و مي تواند درتمام تيپهاي مشابه وفق پيدا كند. يك شركت ديگربه نام 

G.M.B.H مسافر را جابجا كند.قضاوت درباره  11۱ند يك وسيله كامل بوجود آورده است كه به همان سرعت مي توا

 –اساس يك چنين فرودگاههايي مشكل است عالوه بر اين مي توان تصديق كردكه زمان ساخته شدن فرودگاه واشنگتن 

و ساير ادوات مشابه و تازه تر هنوز در مرحله  PLANIMATEداالس هيچ فرودگاه ديگري از آن متابعت نكرده است و 

 در بعضي از فرودگاهها هستند و آينده محسنات يا مضار اين ادوات را تعيين خواهد كرد. تجربه و آزمايش 

 فرودگاههای گشترده و غیر مركزی  -5

 3۳اين فرودگاهها ازيك سري فرودگاههاي كوچك منفردكه دركناريكديگر چيده شده اندبه فرودگاههاي گردنبندي مرواريد

شكل ديگر بر طبق زميني كه طرح درآن پياده مي شود ساخته مي شود ومي مشهور هستند.اين رشته خطي يا منحني يا 

توان به اين ترتيب آنها رادرنظر گرفته كه تشكيل شده انداز پاركينگهاي اتومبيل يا هواپيما پاركينگهايي كه توسط يك 

ط تشكيل درهاي ورود و خيابان دراز سرو مي شود و در آن ساختمان اصلي كه حد بين پاركينگ و هواپيما مي باشد، فق

 خروج را مي دهد. براي مسافر اين مسئله عوض مي شود براي او شكل رفتن به فرودگاه مهم نيست بلكه پيدا كردن محل 
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مناسب مورد نظر است و رسيدن به فرودگاهي كه الزاماً هماني نيست كه از آن حركت كرده اند و بدين ترتيب مسئله 

 اشد. براي يك فرودگاه گسترده و غير مركزي دو نوع راه حل مي توان پيش بيني كرد. مهم پيدا كردن اتومبيلش مي ب

 فرودگاه لس انجلس
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اولين راه حل رديف كردن يك رشته مرواريد بطولي كه الزم است در اطراف يك پاركينگ اتومبيل كه مي تواند در  -1

 متري فرودگاه خواهد بود. 1۱۱ركز پاركينگ در فرودگاه در يك يا چند طبقه حل شده باشد در نظر داشت مسافت م

دومين راه حل عبارت است از اينكخه پاركينگ اتومبيل به يك يا دو فرودگاه منفرد وصل شود در موارد ديگر بايد -2

بيل مپاركينگهاي اتومبيل را توسط يك سيستم ارتباطي مكانيكي به آنها وصل كنيم بطوري كه مسافر بعد از ترك اتو

خود فاصله بين پاركينگ و ايستگاه مربوطه را پياده طي خواهدكرد. به طوري كه او دوباره از ايستگاهي كه اتومبيل خود 

 را در آن گذاشته است برنخواهد داشت. 

يكي از اشكاالت فرودگاههاي رشته اي و گسترده بصورت خطي عالمتگذاري جهت شركتهاست كه در گذشته آسان بود   

فرودگاههاي آمريكايي كه بصورت رشته اي گسترش يافته اند و در آنها هر رشته گروه دوتايي و سه تايي اختصاص مثالً 

به يك كمپاني داده شده بود و براي پيدا كردن ايستگاه كافي بود كه بدانند با كدام شركت پرواز مي كنند ولي اين امر 

و يا بيشتر ايستگاه اختصاصي داشته  1۳الي  1۸هر شركت بايد از  امروزه امكان پذير نيست زيرا بعضي از فروردگاههاي

باشند پس بايستي پرواز را مشخص كرد و اين يك سيستم اطالعات در ورودي فرودگاه را بوجود مي آورد و باعث مي 

ا شيد تشود كه مسافر يك ساعت قبل از پرواز آنجا باشد و بعد از معرفي كردن اولين مسافر يك ساعت طول خواهد ك

 تمام تحوالت انجام گيرد و تازه مسئله مهم مشكل گم شدن و سر درگم شدن مسافران خودنمايي مي كند. 

يكي ديگر از فوايد فرودگاههاي كوچك و اختصاصي اين بودكه تمام عمليات درجوار هواپيما انجام مي گرفت ولي در   

حذف مي شود و عمليات ثبت كردن بار باعث اشتباهات نتيجه اين سيستم تمام عمليات فوفق بخصوص در موقع عزيمت 

دقيقه پياده  1۱فراوان مي شود .در موقع آمدن اين مسئله كمتر مطرح است زيرا اگر مسافران از هواپيما در مدت كمتر از 

دقيقه  2۱الي  1۱دقيقه احتياج دارند در نتيجه در مدت  3۱الي  2۱شوند، آنها براي اين كه اثاثهاي خو.د را پيدا كنند به 

تمام مسافران اسبابهاي خود را ثبت خواهند كرد و در اين مورد بايد در يك محيط منتظر باشيم و هر فرودگاه داراي يك 

 چنين سالن بزرگ انتظاري هست كه در تمام مدت روز استفاده صحيحي از آن نمي شود. 
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 فرودگاههای مختلط  -6

به تمام بررسيها در مورد سيستم پرواز غير متمركز به يك سيستم مختلط  براي اجتناب از اين مشكالت و با توجه  

 رسيدند كه در آن از رشته مرواريد هم براي پرواز و هم براي نشستن استفاده مي شود.

 

 

 

 

 

 

 

 37تسهیالت مورد نیاز در ترمینال مسافرين -

   

                                                                 

 منبع:مطالعات فرودگاه بين المللي تبريز به كوشش مهندس فاروني-1
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ني و ترافيك هوايي عمل مي نمايد. ارزش يك ترمينال ترمينال فرودگاه به عنوان يك مكان انتقالي ما بين ترافيك زمي  

از نظر مسافرين در واقع همان سرويسها و تسهيالتي است كه از طرف كاركنان ترمينال و شركتهاي هواپيمايي در اختيار 

 آنها و همراهان ايشان قرار مي گيرد. اين تسهيالت عبارتند از: 

 راههاي ارتباطي و ارتباطات زميني . -

 يند جريان حرك مسافرين و چمدانها . فرآ -

 ارتباطات داخاي ترمينال و انتقال مسافرين به پايانه ها . -

 شركتهاي هواپيمايي و عمليات پشتيباني . -

 راههای ارتباطی و ارتباطات زمینی 

ن ايست همواره سريعترياين ارتباطات مي تواند شامل ارتباط خارج از محوطه ترمينال و يا ارتباط در داخل آن با كه مي ب  

نوع دسترسي را ما بين نقاط خارجي و فضاهاي مختلف محوطه ترمينال بر قرار نمايد. از جمله اين تسهيالت مي تواند 

شامل محوطه هاي سوار و پياده شدن روي ترمينال ،ارتباط نزديك و سريع به پاركينگها، محوطه هاي ويژه ايستگاههاي 

 سريع السير داخل محوطه ترمينالها باشد.اتوبوس، تاكسي و سرويسهاي 

 فرايند جريان حركت مسافرين و چمدانها  -ب

فضاهاي ويژه اي مي بايست جهت انجام تشريفات مربوط به جريان حركت مسافرين و چمدانهاي ايشان در نظر گرفته   

باجه تحويل دادن چمدانها ، كنترل شود كه از جمله مي توان به فضاهاي فوق اشاره كرد: باجه هاي فروش و كنترل بليط ،

چمدانها و مشخص نمودن محل صندلي مسافرين در هواپيما، كنترلهاي اميني مسافرين در پاي هواپيما ) اگر احتياج 

باشد( ، اخذ گمركي ، كنترل مهاجرت و بهداشتي، كنترلهاي امنيتي و سالن تحويل گرفتن چمدانها پس از خروج از 

 هواپيما.
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 جمع و نگهداری مسافرين فضاهای ت –پ 

مقدار زيادي از وقت مسافرين حاضر در ترمينال ، بيرون از محوطه هاي تشريفات قبل و يا بعد از پرواز سپري مي گردد   

صرف نظر از زمان خاص تشريفات پرواز، بيشترين وقت مسافرين در سالنهاي تجمع و نگهداري مسافرين صرف مي شود. 

حال انتظار بوده و يا عده اي به همراه مسافرين براي بدرقه ، استقبال و يا تماشا به ترمينال مي يعني آنجا كه مسافرين در

آيند. در همين فضاها مي باشد كه مسافرين ابتدا بصورت گروههاي كوچك درآمده و سپس جريان پيدا مي كنند به همين 

 ي از آنها اشاره مي گردد: خاطر اينگونه فضاها داراي تسهيالت منظمي باشند كه در زير به برخ

 سالنهاي نشيمن مسافرين : سالن عمومي ، سالن مسافرين قبل از پرواز،سالم ويژه نگهداري مسافرين در كنار هواپيما-1

فضاهاي خدماتي و سرويسهاي مسافريم : خشكشوئي ، شيرخوارگاه و نگهداري كودكان، دفتر پست، اطالعات،كمكهاي -2

 هها و سالنهاي آرايش.اوليه، توالتها، فرودگا

خدمات رفاهي : رستوران، بار، گيشه فروش روزنامه ومجالت، فروشگاههاي آزاد و بدون ماليات، رزرو هتل، بانك وتبديل  -3

 پول رايج به ارز، بيمه ، كرايه و اتومبيل و ...

ليس امنيتي و مثامات بسيار چشم اندازها و فضاهاي مشرف به محوطه توقف هواپيماها شامل تسهيالتي براي افزاد پ -4

 باال 

 ارتباطات داخلی ترمینال و انتقال مسافرين به پايانه ها  -ت

مسافرين در داخل ترمينال با يك سري قواعد معين داراي حركتي انتقالي بوده، از فضاي ديگر مي روند. پيدا كردن   

ركت انتقالي داخل ترمينال و جابجايي مسافرين فضاهاي مورد نظر براي مسافرين بايد بسيار آسان و سر راست باشد. ح

 از ترمينال به پايانه ها مي تواند بوسيله راهروها ، پياده روها ، تسمه تفاله، رامپها و ترامواها ميسر گردد . 
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اتوبوسهاي و انتقال مسافرين از پايانه به هواپيما به هواپيما نيز ميتواند از طريق پله ها، پلهاي ويژه سوار شدن به هواپيما  

 ويژه انجام گردد.در فرودگاههاي بين المللي نشيمن مخصوص مسافرين ترانزيت نيز ممكن است مورد احتياج باشد. 

 شركتهای هواپیمايی و عملیات پشتیبانی  –ث 

ود خ اگر چه ترمينالهاي مسافري اصوالً جهت شركتهاي هواپيمايي طرح مي گردند ولي اغلب آنها با آنچه كه در اطراف  

مي بينند كامالً غريبه و ناآشنا هستند. به همين خاطر در طرح يك ترمينال مسافري بايد تسهيالتي جهت رفع احتياجات 

كاركنان شركتهاي هواپيمايي، فرودگاه وپرسنل عمليات پشتيباني در نظر گرفته مي شود كه از آن جمله مي توان به 

 تسهيالت زير اشاره كرد: 

هواپيمايي ، باجه هاي تحويل چمدانها و بازرسي ميافرين، تلفن وارتباطات داخلي نقشه ها و مسيرهاي دفاتر شركتهاي  -1

 پرواز، اتاقهاي استراحت ، توالتهاي اختصاصي ، سالن غذا خوري و تريا. 

 انبار جهت چرخ دستيها و گاريها -2

 دفاتر مديريت فرودگاه و دفاتري نيز جهت كارمندان امنيتي . -3

اتر دولتي و فضاهاي ويژه كارمندان قسمت گمرك، مهاجرت و اداره بهداشت، برج مراقبت و اتاق كنترل پرواز، انبار دف -4

 گمركي وتسهيالت بازداشت خصوصي .

 سيستم اطالعات عمومي ، عالئم ، تابلوها ، شاخصها و اطالعات پرواز. -۸

 ر قطعات يدكي .دفاتر كاركنان قسمت تعميرات و فضاهاي پشتيباني ، انبا -۳
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 اكنون به تشريح چهار مورد ب،پ ، ت ، ث مي پردازيم : 

 فرايند جريان حركت مسافر و چمدانها 

شماره اي از عومال كه بر مسير حركت مسافران در درون ترمينال تأثير گذارده و بايد در طراحي مورد توجه قرار گيرد   

 شامل : 

 38مسافت پیاده روی -1

توسط مسافرين پاده طي سود تا حد ممكن بايد كوتاه باشد. در تصميم گيريها براي فاصله بين عمليات  مسافتي كه بايد  

اصلي ترمينال، طراحان به مسائلي شامل اينكه آيا وسايل و ساكها بايد حمل شود يا در دستسرس بوده چرخهاي حمل 

 نقليه توجه كنند.  ساك، تغييرات در سطح و دسترسي به هواپيما بدون در نظر گيري وسائل

حداكثر مسافت پيشنهاد شده براي فواصل بين عمليات عمده و فواصلي مثل پارك ماشين با كنترل و تحويل ساكها و 

 متر است .3۱۱بازگري سالكها و اينها با دروازه خروجي 

سترسي راحتي قابل دمسافتهاي بيشتر از اين مقدار در صورتي قابل قبول است كه وسائل تسهيل كننده حركت كه به   

 باشند، وجود داشته باشند.درجدول بعدي فواصل پيشنهادي براي پياده روي مسافرين يك ترمينال داده شده است. 

 تفکیك ترافیکهای داخلی و بین المللی  -2

ين ز بهنگاميكه الزامت كنترل اين عمل را الزم مي سازد، تداركات بايد در جهتي باشد كه تفكيك مسافران داخلي ا  

المللي در بخش پروازهاي انجام شود. در وضعيتهاي معيني الزم است كه مسافران ورودي و خروجي هم از همديگر مجزا 

شوند. بدين منظور در مواقع ممكن، يك برنامه ريزي قابل انعطاف بايد باشد تا از همه يا تعدادي از خروجيها ) دروازه ها( 

                                                                 

1-WalkingDisances 
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براي دسته بندي كردن مسافران و تغييردادن سطح اگر لزومي براي تغيير سطح در بنابر لزوم استفاده كرد و نيز حتي 

مسير مسافر ديده مي شود بايد اسانسور و يا رمپهاي متحرك براي انتقال مسافران استفاده شود و يا حداقل در مسير رو 

 ا از يك سطح به سطح ديگر همراهبه باال مسافران نبايد لزوم پيدا كنند كه جز ساك دستي ، ساك و وسايل ديگر خود ر

 ببرند.

 جدول تجزيه و تحلیل فواصل پیاده پیشنهادی  -

فواصل پيشنهادي براي پياده روي مسافرين يك ترمينال هوايي تجزيه و بقرار زير معرفي مي گردد. بديهي است كه   

 رعايت اين فواصل در صورت عدم وجود تجهيزات الكترو مكانيكي الزامي است . 

 

 فاصله به متراژ شرح فاصله افرين خروجيمس

ازپياده روي ارتباطي تا پيشخوانهاي پذيرش  

 چمدان

2۱ 

 2۱۱ از دورترين اتومبيل درپاركينگ تا پذيرش خروجي 

 33۱ از پيشخوانهاي پذيرش تا دورترين دروازه خروجي 

 ۸۱ از دروازه خروجي به هواپيما 

ي هواپيما تاسالن دريافت ازدورترين دروازه خروج مسافرين ورودي

 چمدان

33۱ 

ازسالن دريافت چمدان تا دورترين اتومبيل  

 درپاركينگ

3۱۱ 
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 الزم به ياد آوري است كه فضاهاي عمده محوطه ترمينال عبارتند از : 

، سرسراها ، پياده روها، محلهاي مالقات و انتظار، محوطه تحويل چمدانها ، حمل كارخانه خدمات ميدان پرواز  

 تعميرگاههاي هواپيما، محوطه هاي اداري ، باجه هاي فروش نشريات ، رستوران و تسهيالت دولتي يا اداري . 

 به منظور تفكيك وتشخيص فضاهاي مورد نياز ساختمان و ترمينال مسافران از دو جريان موجود مي توان بهره جست .  

 اين جريانها شامل :   

 حركت انسان -1

 حركت بار -2

بته از تركيب اين دوجريان سومي حاصل مي شد كه آن جريان انسان با بار است . حركت انسان خود به سه دسته ال  

 تقسيم مي شود : 

 حركت افرادي كه وارد فرودگاه مي شوند تا سوار هواپيما گردند. ) مسافر خروجي (  -1

 كار است .  حركت افرادي كه به عنوان خدمه و پرنل در فرودگاه به نحوي مشغول -2

حركت افرادي كه وارد فرودگاه مي شوند تا خط هوايي خود را عوض نمايند و يا به خانه خويش روانه شوند. ) مسافر  -3

 ورودي ( 
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 آگاهي و تبعيت از برنامه پرواز فرودگاه و ادامه آن به شرح جدول زير :
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يجه كار طراحي است كه انواع مختلف جريانات مسافر رو چمدان را در طرح موفق يك ترمينال مسافر در فرودگاه نت  

بدرستي درك كرده باشد. نمودار جريان مسافرين و چمدان در يك فرودگاه مختلط )) بين المللي و داخلي ((  3ترمينال 

ب هد شد به اين ترتينشان داده شده است . هنگاميكه پروازهاي داخلي به تنهايي مطرح باشند جريان بسيار ساده تر خوا

كه تشريفات گمركي، مهاجرت و بهداشت حذف مي گردند و مسافران انتقالي مي توانند به آزادي از يك هواپيما به 

 هواپيماي ديگر سوارشوند بدون اينكه چمدانهاي خود را حمل كنند يا اينكه بوسيله كنترلهاي دولتي معطل گردند. 

ترمينال از اين قرار است كه از سالن نشيمن عمومي كرده ، خود را به باجه هاي  مسير معمولي مسافرين وارد شده به  

بازرسي بليط و تحويل چمدانها مي رسانند. از اين نقطه به بعد بدون اينكه چمداني را در دست داشته باشند خود را به 

 خواهند رفت .  سالن نشيمن مسافرين عازم حركت رسانده و باالخره از آنجا به سالن ويژه نگهداري

در پروازهاي بين المللي قبل از وارد شدن به سالن نشيمن مسافرين عازم حركت بايد ابتدا تشريفات گسركي را طي   

كرده باشند) در برخي از كشورها، فرودگاهها بايد فضاي ويژه اي جهت انجام تشريفات مسافران عازم پرواز داشته باشند(.بعد 

مسافرين عازم حركت خواهند رفت كه ممكن است سالن ويژه نگهداري مسافرين را نيز شامل ازآن به سالن نشيمن ويژه 

 گردد. 
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 بصورت متمركز( Check inنمونه از جريان مسافر خروجي )
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 بصورت چند قسمتي ( Check  inنمونه اي از جريان خروجي مسافر ) عمليات 
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 كنترل بصورت نا متمركز( –در خروجي ها  Check inيان مسافر خروجي )نمونه اي از جر
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 نمونه اي از جريان مسافر ورودي
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 39اتاقهای انتظار

اتاق انتظار مربوط به يك هواپيماي معين تنها جايي است كه فاقد تراكم مختلط مي باشد.اندازه آن فقط بستگي به   

ايي داردكه ازآن استفاده مي كند،مگراينكه چند هواپيما از يك اتاق انتظار مشترك كه ازيك البي پيچيده ظرفيت هواپيم

تراست وبايد حداكثرمسافرين، وقتي كه تمام هواپيما با هم درحال مسافرگيري مي باشند،مالك اندازه و وسعت آن باشد. 

اتاق انتظار را به خودشركت هواپيمايي اجازه كننده آن واگذار  ازآنجا كه عمليات مسافرگيري فرق مي كند،در نتيجه اندازه

 مي كنند. اما در بيشتر موارد اندازه اين محوطه از حداكثر ميزان الزم كوچكتر است .

 40محوطه های مربوط به بار

تن بار،عمل مي توان محوطه هاي تحويل بار ترمينال را به سه گروه تقسيم كرد.بارهاي ورودي، بارهاي خروجي و گرف  

اتاق بارهاي ورودي عبارت از اين است كه بارهاي خروجي همان طوري كه از اسمش بر مي آيد، مربوط به طبقه بندي 

وارسال آنها به هواپيماهاي آماده پرواز مي باشد. در هر دو مورد اندازه اين محوطه ها به پيش بيني مربوط به ميزان بار 

 بستگي دارد. 

مي شوند.در اكثر   ن به همراه پياده روها، نقاطي هستندكه شديداً تحت تأثير شلوغي ازدحام واقعمحوطه تحويل چمدا  

موارد خيلي سريعتر از اين كه بتوان بارها را وارد محوطه بار كرد، مسافرين از هواپيما پياده مي شوند، اين وضع موجب 

اكم تا وقتي كه سرعت رسيدن بارها  از سرعت مسافريني تراكم مستقبلين و مسافرين در يك زمان محدود مي گردد. اين تر

 كه پياده مي شوند بيشتر نشده است ادامه مي يابد. 

در عوض چند دقيقه محوطه خالي مي شود و تا پرواز بعدي خالي باقي مي ماند. معذالك بايد سعي نمود كه وسعت اين   

ه اكثر مسافرين با هم به محوطه   مي رسند باشد، ضمناً بايد محوطه را طوري اختيار نمود تا حد امكان جوابگويي زمانيك

                                                                 

1-Holding  Rooms 

2-BaggageArea 
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بسيار قابل انعطاف بوده و توسعه اش امكان پذير باشد. حد متوسط زمانيكه از لحظه رسيدن هواپيما تا خروج آخرين 

ته ن اولين دسمسافر از محوطه تحويل بار طول مي كشد به )) استاندارد بار(( موسوم است. معموالً چند دقيقه بين رسيد

بار و دسته هاي بعدي فاصله مي افتد. غالباً اين وقفه به علت تراكم بار در طي عمليات ورود بار مي باشد. امكان دارد در 

 آينده سيستمهاي نقاله اتوماتيك باعث گردند كه اين مسئله بخصوص در فرودگاه هاي بزرگ حل مي شود.

 ) داخلي و بين المللي ( نمودار مسير مسافر وچمدان ورودي و خروجي

 

 

 

جدا از كوشش هاي به عمل آمده براي كاهش مسافت هايي كه بايد پياده طي شوند. با استفاده از تفكر كامل در طرح 

ريزي و طراحي ترمينالها، امنا هنوز اين مسافت ها در فرودگاه هاي حاضر يك معضل شناخته مي شوند. مطالعه اي كه 

به عمل آمد، بيانگر اين بود كه مياگين بيشترين مسافت پياده روي براي مسافرين خروجي به فرودگاه بزرگ  4بر روي 

فوت است  1342فوت در جايي كه كمترين مسافت پياده روي تا دورترين خروجي  ۸۱۸نزديكترين دروازة خروجي 

فوت را طي مي كردند. براي  4۱41مسافراني كه از يك خط هوايي به ديگري منتقل مي شوند، مسافت پياده روي معادل 

 روش استفاده شده است.  2جلوگيري از معضل زياد پياده روي ، 

مسيرهاي پياده متحرك و سيستم هاي مكانيكي ) ماشين ابزار(. پياده روهاي متحرك معموالً حدود به فواصلي حدود 

عمده و بزرگي مثل سانفرانسيسكو مي شوند كه با سرعت كم آنها مناسب دارد و در فرودگاههاي   )m 3۱۱فوت ) 1۱۱۱

 ، هيدرولندن و شارل دوگل فرانسه مورد مصرف قرار گرفته اند. اين وسائل اساساً براي ارتباط دادن پاركينگها به ترمينال 
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14۸ 

 

 دو شكل و قسمتهاي مركزي پردازش در داخل ترمينال به هالهاي خروجي استفاده مي شوند. اين پياده روهاي متحرك به

 وجود دارند: 

يا به صورت انتقال دهنده هاي كمربندي و يا به شكل پله برقيها به صورت افقي كه از سطوح چسبيده به هم در آنها 

استفاده مي شود. براي جلوگيري از حوادث بايد نرده هايي در دو طرف آنها در نظر گرفته شود كه نيز بايد با همان سرعت 

 ند. مسيرهاي متحرك حركت كن

(براي ارتباط بين ترمينال با ايستگاه خط اصلي راه آهن در حال maglovدر فرودگاه بيرهنگام در بريتانيا يك ترن مگلو )

 رفت و آمد است . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14۳ 

 

سيستمهاي مكانيكي متنوع و بسياري به منظور حمل و نقل در محوطه ترمينال ابداع شده اند. اتوبوسهاي شاتلي به   

هم اكنون در هر دو محدوده پروازي و زميني استفاده مي شوند و نيز اتوبوسهايي با طراحي خاص درتعدادي طور وسيعي 

ازفرودگاههاي اروپا و توكيو درحال خدمات دهي هستند. وسائل تزانزيتي اتوماتيكي براي انتقال مسافران به ماهواره ها به 

اند و جريان بين ترمينالها در فرودگاه داالس با يك سيستم خطي عنوان مثال :سيتل ، ميامي،و تمپا به كار گرفته شده 

 سبك كنترل شونده توسط كامپيوترهاي اتوماتيك انجام مي شود. 

سيستمهاي اتوماتيكي معموالً براي كاهش دستمزدها و جلب اعتماد مردم مورد مصرف قرار مي گيرند و اين سيستمها  

راحيها به صورت مجزا و سلسه مراتبي هستند شايد بارزترين مثال از اين وسايل فقط در مواقعي قابل استفاده هستند كه ط

نقليه موتوري مختص حمل و نقل در محدوده فرودگاههاي اطاقهاي متحركي هستند) به صورت هالهاي انتظار خروجي ( 

م كم در فرودگاههايي مثل در واشنگتن مورد استفادهع قرار گرفت و بعدك41براي اولين بار در فرودگاه بين المللي دولس

استفاده از آن متداول شد.اين اطاقكهاي متحرك اصوالً فضاهاي محدودي بر  4۸، و مادريد 44، ميرابل 43، كندي 42بالتيمر

فوت پهنا و  1۸فوت طول،  ۸۱روي چرخ هستند كه مسافران را از ترمينال به هواپيما انتقال مي دهند. اين مساشينها، 

مسافر را دارند. اين ماشينها از دو سر خود قابل راندن هستند. بيشتر گونه هاي اين اطاقكهاي  ۳۱ظرفيت صندلي براي 

متحرك باندهايي دارند كه توانايي حركت عمودي براي هماهنگ شدن با سطح درهاي هواپيما و رمپهاي انتقال داده است 

ولي با اين وجود مطالعات نشان داده شده است در مكانيهايي كه تجهيزات طراحي اين ماشينها آنها بسيار گران هستند 

                                                                 

1-Dullcs 

2-Boltimorc 

3-Kennedy 

4-Mirabcl  

5-Madrid  
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در مكانهايي كه تجهيزات و تسهيالت به صورت اتفاقي وگاهي در وضعيتهاي اوج به كار مي آيند استفاده از اين اطاقكها 

 4۳به صرفه تر از داشتن ساختمانهاي ثابت و دائمي است.

 

 

 

 

 

 

 

ت در فرودگاه داالس الوفيلد شاخه مربوط به شركت هوايي براينف اخيراً ارتباط با پاركينگ عامل بسيار مهمي گشته اس

در اياالت متحده آمريكا با استفاده از راههاي عظيم هوايي ، توانسته اند فرودگاه را كه شهر داالس واقع شده به پاركينگ 

 اتومبيل در فاصله دور دست متصل كنند.  1۸۱۱عظيمي به گنجايش 

فوت( 17متري ) 1/۸كيلومتر در ساعت و در ارتفاع  24فر بر دو ماشين باربر را با سرعت محفظه هايي كه ده ماشين مسا

سطح زمين جابجا مي كنند. هر يك از اين ماشينها ده مسافر، با كليه ساكهاي دستي آنها را درخود جا مي دهد، هر 

                                                                 

1-Airport  Systems  Planning  



14۵ 

 

در فرودگاه داالس به كار گرفته شده ماشين داراي تهويه مطبوع و به طور مجزا كنترل مي شود. اين ماشينها هم اكنون 

 است  و براي مصرف كننده مجاني مي باشد. 

در اين سيستم همه خطوط با هم و همين طور با يك تعميرگاه كه در فاصله دورتري قرار گرفته مرتبط و هستند باز 

 داراي ايستگاههايي براي زباله و زادات .

 

 

 فرودگاه داالسسيستم اتوماتيك انتقال دهنده مسافران در 
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مسافرين، خدمه بار وپست مي باشد. هر يك از اين وسايط نقليه ) با موتور و كنترل مجزا(داراي ماشيهاي حمل مسافر   

امپيوتري در نظر گرفته شده است مسافر بوده و براي بارها، محموله هاي پستي و امثالهم يك سيستم ك ۳۱به گنجايش 

م در فرودگاه بين المللي سياتل، توكوما مورد استفاده قرار گرفت ووسايل آن را شركت اين سيست 1471براي اولين بار در 

 4الكتريكي وستينگهاوس آماده كرد، اين نمونه ، بزرگترين سيستم زير زميني به كار رفته در يك فرودگاه بوده و داراي 

 وسيله نقليه از نوع فوق الذكر مي باشد.  

اي جابجا كردن مسافريني كه ناگزير از تغييرپرواز و دروازه پرواز هستند، وسايل نقليه الزم با افزايش وسعت ترمينال، بر  

است. تسمه نقاله كه وسيله اي بي توقف مي باشد توسط شركت تايرسازي گودريچ تكميل و ساخته شده است . اكرون 

الزم را،خدمه سرويس وتعميرات و نيز  در اوهايو داراي وسيله است كه نيازمند هدايت توسط انسان نيست، تنها افراد

كيلومتر  2/2مايل در ساعت( به  1۸كيلومتر در ساعت ) 22كنترل مركزي تشكيل مي دهند. در ايستگاه سرعت كابينها از 

 مايل در ساعت( كاهش مي يابد.  ۸/1در ساعت )

 و بدون اين كه متوقف و يا پياده نقاله الستيكي نيز با همين سرعت در حركت است و مسافرين مي توانند به راحتي  

گردند، از كابين بر روي نقاله بروند. نيروي محركه كابينها نيز توسط تسمه انتقال مي يابد و آنها برروي ريل حركت مي 

كنند. چون سيستم به طور اتوماتيك عمل مي كند و فواصل كابينها حساب شده است . در هر لحظه مي توان كابين خالي 

  پيدا نمود.

 سیستم كابین تاكسی 

در مونيخ تواسته اند امتيازات وسليه نقليه عمومي و خصوصي را تركيب كنند. مسافرين مي توانند با مراجعه به مراكز   

كامپيوتري مقصد خويش را انتخاب كنند. سيستم كابين تاكسي يك راه حل هوشيارانه براي رسيدن به فرودگاهها و 

 ر مي رود.ارتباط درون فرودگاه به شما

 



2۱۱ 

 

امروزه براي تحليل پيشكوئيها و پيش بينهاي تحليل آينده از كامپيوتر استفاده مي نمايند. لذا سيستم اخيراً در   

 فرئدگاههاي دنيا جاي خاصي را براي خود دارا است . 

در  اند. مطالعاتي كه شركتها و سازمانهاي زيادي در بهره گيري از كامپيوتر براي طراحي فرودگاه تحقيق و مطالعه كرده  

آن آزمايشي براي هر گونه تجهيزات ترمينال با هر فهرست پرواز هواپيماهاي ورودي و خروجي و يا هر نوع هواپيما شده 

 است،تحقيقي است كه توسط دپارتمان حمل و نقل اياالت متحده انجام يافته است . 

ز طريق شيبه سازي حاصل كرده است ونتيجه آزمايش در ترمينال اين مطالعه تعادل ترافيكي درنقاط پرانتقال فعاليتها، ا  

 شركت هوايي يوناياند در فرودگاه بين المللي كندي نيويورك به كار گرفته شده است . 

 عمل در مدل الذكر شامل قسمتهاي زير است:  

 شروع فعاليتهاي روزانه. -

 دارند( .رسيدن مسئولين هواپيما ) كساني كه با هواپيما سر و كار  -

 رسيدن هواپيماي ورودي . -

 وضع بار هواپيماي ورودي . -

 وضع مسافرين هواپيماي ورودي . -

 وضع باري كه با هواپيماي خروجي حركت مي كنند. -

 عزيمت هواپيما  -

 خدمه كاركنان فرودگاه  -

 گزارش خالصه روزانه . -



2۱1 

 

ن در مواردي از قبيل فروش بليط و مسائل مربوط به كرايه شركتهاي هوايي در تالرشند تا از كامپيوتر و تكنيكهاي آ  

هواپيما، برنامه ريزي پرواز و فهرست بندي كاركنان ، و علميات مربوط به مسافر در ترمينال بهره گيرند. داخل هواپيما 

 ير و نگهداري ،نيز محل ديگريست كه در آن امكان استفاده از كامپيوتر موجود بوده و اين عمل در مواردي از قبيل تعم

مهندسي ، كنترل سوخت، مخابرات و هدايت مي تواند به كار گرفته شود و مي شود. در تمام جتهاي با بدنه عريض 

سيستم كامپيوتريزه جمع آوري اطالعات پرواز كه متشكل از يك سري جعبه ها ضبط عمليات هواپيما در تمام حاالت 

 سمت ارزيابي و استفاده مي گردد. پرواز است و بر حسب نوع و ارزش و كارايي ق

فعالً مقداري از هواپيماها مجهز به دستگاه انتقال االعات كلي پرواز بوده و اين دستگاهها مستقيماً با ايستگاههاي زميني   

 مرتبط هستند. 

 انتقال چمدانها 

ت از مسافرين جدا نگه مي در مسافرت هوايي بر خالف ديگر اشكال مسافرت، مرسوم است كه چمدانها در طول مسافر  

دارند و به همين خاطر طرح ترمينالهاي مسافرين در فرودگاه نسبت به ديگر ترمينالها از پيچيدگي و خصوصيات ويژه اي 

برخوردار مي باشد. از آنجا كه تفكيك جريان حركت مسافرين از چمدانهاي ايشان و به هم پيوستن مجدد آنها در ترمينال 

مي باشد، اين عمل بايد به طور مداوم و با قابليت و كارآيي زيادي انجام پذيرد. در شكل نمودار انواع هوايي از ضروريات 

 مسيرهاي ممكن حركت چمدانها را دريك ترمينالمسافرين در فرودگاه نشان مي دهد. 

حول چمدانها ممكن پيچيده ترين جريان مربوط مي گردد به چمدانهاي مسافرين عازم پرواز. در اين حالت كنترل و ت  

است از طريق مختلفي بدين شرح انجام گيرد. كنترل و تحول چمدانها در محوطه پاركينگ اتومبيل ها حاشيه پياده رو، 

داخل شهر، پايانه ها و يا در ساختمان مركزي ترمينال، در ضمن ممكن است چمدانها از انبارها بعد از طي يك دوره 

حتي به هنگام تعويض هواپيما به قسمت كنترل چمدانها وارد گردند. بسته به ميزان  نگهداري كوتاه يا بلند مدت و يا

 حجم، اندازه و كارآيي يك ترمينال ممكن است يك ، يا چند كنترل وجود داشته باشد.    



2۱2 

 

مل اتسهيالت دسته بندي و طبقه بندي چمدانها براي پروازهاي مجزا در محوطه تفكيك و دسته بندي چمدانها بستگيك  

به ابعاد فرودگاه وتعداد پرواز همزمان دارد. در فروگاه هاي كوچك در هر زمان تنها يك پرواز صورت مي گيرد و كنترل 

الزم نيز تنها در مورد يك پرواز انجام مي گردد و به همين دليل چمدانها پس از اولين مرحله كنترل مستقيماً سالن انتقال 

 چمدانها، انتقال داده مي شود.

انتقال معموالً به توسط تسمه نقاله ها انجام مي شود سپس چمدانها بوسيله دست از روي اين تسمه نقاله بر روي ارابه    

هاي خاصي كه به وسيله يك تراكتور كشيده مي شوند گذاشته مي شود و سپس به مخازن يا انبار چمدانها هواپيما منتقل 

طور همزمان بارگيري مي شود، چمدانها ابتدا در سالن انتقال دسته بندي مي گردند. هنگامي كه بيش از يك هواپيما به 

مي گردند. به اين دليل كه دسته بندي و طبقه بندي چمدانها به وسيله دست،هنگامي كه تعداد مسافرين زياد باشد 

 . ه مي گرددمشكل مي باشد و به منظور به حداقل رسيدن زحمت بر چسب زني،ازسيستمهاي مكانيزه اين كار استفاد

وقتي كه چمدانها به وسيله تمسه نقاله به سالن انتقال چمئانها وارد مي گردند، برچسب مقصد پرواز براي مأمور كنترل   

و دسته بندي حاضر در محل قابل مشاهده مي باشد. اين شخص پس از مشاهده برچسب روي هر چمدان، بافشار دادن 

ظر به صورت مكانيكي به وسيله بازوهايي كه در طول مسير تمسه نقاله برداشته دگمه اي باعث مي گردد كه چمدان مورد ن

و به محل دسته بندي چمدانهاي هر پرواز جداگانه منتقل نمايد. پس از آن هر يك از گروه چمدانهاي دسته بندي شده 

بارگيري برده شده و سپس در آنجا به وسيله ارابه ها به انبارهاي نگهداري چمدانهاي عازم پرواز و يا مستقيماً به مرحله 

 به وسيله دستگاههاي مكانيكي بداخل انبار چمدانهاي هر هواپيما منتقل مي گردند. 

اين فرايند در مورد هواپيماهاي فرود آمده به صورت منعكس ولي ساده تر مي باشد. ابتدا چمدانها به وسيله دستگاهي   

بر روي ارابه ها گذاشته مي شوند.  ارابه ها پس از بارگيري به طرف محل ويژه  مكانيكي از انبار هواپيما تخليه مي گردند و

 تخليه چمدانها حركت مي كنند. در آنجا به وسيله دستگاه مكانيكي يا نيروي انساني چمدانها حركت مي كنند. 
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ا ژه سالم مطالبه چمدانهسپس به وسيله دستگاههاي مكانيكي يا نيروي انساني چمدانها از ارابه بر روي تسمه هاي وي  

منتقل مي گردند. نوع و سيستم تسمه نقاله هاي مورد استفاده در سالن مطالبه چمدانها بستگي به حجم ترافيك سالم 

 مطالبه و بزرگي هواپيماي تخليه شده دارد. در شكلهاي زير يك سيستم انتقال چمدانها نشان داده شده است . 
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ساده ترين نوع اين سيستمها به هنگامي كه مسافرين منتظر چمدانهايشان هستند سيستم )) پيشخواني خطي (( مي   

باشد. يك سيستم مكانيكي ساده ديگر نيز به نام )) نقاله خطي(( وجود دارد كه در اين سيستم ارابه ها محصوالت تخليه 

گر تخليه مي نمايند و سپس اين چمدانها از روي نقاله ها بر روي شده از هواپيما را مجدداً برروي يك تسمه نقاله دي

يكسري غلطك كه به صورت خطي و پس سر هم كار گذاشته شده اند به سالن مطالبه برده مي شوند. هنگامي كه هواپيما 

ا ) گردونه اي (( و ياز انواع پهن پيكر بوده و تعداد مسافرين و چمدانها نيز باشد مي بايست از سيستمهاي )) مدور(( يا )

 ) در بخشهاي بعدي اين سيستم ها به طور كامل توضيح داده شده است (.سريع چند وجهي (( استفاده گردد. سيستم ))

 گروه بندی عملکردها 

در فرودگاههاي بين المللي بنا به عملكرد كلي آن پيش بيني فضاهاي متنوعي ضروريست كه برحسب نوع فعاليت هر   

 هاي مختلف قابل تقسيم مي باشند.  فضا به گروه

حوزه عملكردي اصلي تقسيم مي گردند كه هر حوزه از بخشهاي مختلف تشكيل  4بخشهاي اصلي اين فرودگاه به    

گرديده است. الزم به توضيح است كه هر بخش عالوه بر زير بخشهاي ذكر شده در زير شامل فضاها و تقسيمات كوچكتري 

 عملكرد مورد نظر خواهد بود كه در بند مربوط به برنامه فيزيكي ذكر خواهد شد.  براي پاسخگويي صحيح به

حوزه زير تقسيم  4با توجه به توضيحات فوق كليه عملكردهاي مورد نياز طرح از نظر همساني و همخواني نوع فعاليت به   

 گرديده اند : 

 حوزه فضاهاي خدمات پروازي مسافرين . -

 به خدمات پروازي مسافرين . حوزه فضاهاي وابسته  -

 حوزه فضاهاي خدمات رفاهي و عمومي . -

 حوزه فضاهاي خدمات پشتيباني . -
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 حوزه فضاهای خدمات پروازی مسافرين  -

اين حوزه شامل آن گروه از فضاهايي است كه مستقيماً با مسافر در ارتباط بوده، براي انجام امور و تشريفات مختلف   

 مسافر قرار مي گيرند و از بخشهاي زير تشكيل شده است :  مسافر ورودي مراجعه

 بخش مسافران خروجی داخلی شامل : 

 بازرسي گمكركي . -

 كنترل بليط و پذيرش چمدان.  -

 شناسايي مسافر و كنترل كارت سوار شدن بههواپيما . -

 بازرسي بدني .  -

 انتظار قبل از پرواز. -

 فضاي تفكيك چمدانها . -

 جنبي . تسهيالت  -

 بخش مسافران ورودی داخلی شامل : 

 انتظار و دريافت چمدتن . -

 فروش بليط اتوبوس و تاكسي .  -

 سالن انتظار مشايعت كنندگان .  -

 تسهيالت جنبي .  -
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 بخش مسافران خروی خارجی شامل : 

 امور گذرنامه . -

 گمرك خروجي  -

 كنترل بليط و تحويل چمدان. -

 اهي .دريافت عوارض فرودگ -

 بازرس حفاظتي .  -

 كنترل گذرنامه و ويزا )مهر خروج (. -

 سالن انتظار قبل از پرواز. -

 فضاي تفكيك چمدان .  -

 تسهيالت جنبي .  -

 رد فضاهای اصلی و الگوی عمللکردی کشرح عمل

  فضای پذيرش مسافرين خروجی -1

ز داخلي يا بين المللي يعني كنترل بليط، صدوركارت اصلي ترين خدمات مورد نياز مسافرين خروجي هر فرودگاه اعم ا  

 سوار شدن به هواپيما، دريافت چمدان وارسال آن به فضاي تفكيك در اين بخش انجام مي گيرد. 

طبق روش موجود در فرودگاه بين المللي مهرآباد مسافرين خروجي بين المللي پس از ورود به سالن ترمينال به اين   

 بخش مي رسند. 
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ش هاي مختلفي در طراحي پيشخوانهاي پذيرش مورد استفاده قرار مي گيرد كه در زير شرح مختصري در هر مورد رو  

 ارائه مي شود.

 الگوی خطی  -

متداولترين الگوي طراحي براي پيشخوانهاي پذيرش نوع خطي آن مي باشد.اين روش به دليل قابليت كاركرد با تعداد   

 وغ يا خلوت بيش از ساير الگوها مورد استفاده قرار مي گيرد. پرسنل متفاوت برحسب ساعات شل

در اين روش يك خط تسمه نقاله مي تواند حمل چمدانهاي تعداد زيادي پيشخوان را تا محل انبار تفكيك انجام دهد.   

كات منفي اين روش اين امر صرفه جويي درتجهيزات، راه اندازي ونگهداري آن را نيز تا حدود مطلوبي ساده مي نمايد. از ن

 عدم امكان استقرار دفاتر پشتيباني در پشت پيشخوان هاي پذيرش و فاصله حداقل با آن مي باشد. 

در اين روش مسافرين از روبروي پيشخوان به آن نزديك شده پس از رسيدن به پيشخوان و انجام عمليات مورد نظر   

 پيشخوان را باز مي گردند. مراجعه به فضاهاي بعدي، تقريباً مسير طي شده به سمت

به اين ترتيب صف مسافرين مقابل پيشخوان تقريباً عمود بر آن شده و برگشت مسافرين از مقابل پيشخوان در ساعات   

 شلوغ مي تواند باعث تراكم قابل توجه در مقابل پيشخوان گردد. 

در شكل زير الگوي نوع خطي نشان داده لذا پيش بيني فضاي كافي در مقابل پيشخوانهاي پذيرش ضروري مي باشد.   

 شده است . 

 

 

 

 

 



2۱4 

 

 پيشخوان پذيرش چمدان به صورت خطي
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 الگوی عبوری  -

در اين روش بر خالف الگوي نوع خطي ، مسافرين پس از رسيدن به پيشخوان و انجام امور مورد نطر از ميان پيشخوان   

 . عبور كرده، وارد قسمتهاي بعدي مي شوند

به اين ترتيب از تقاطع مسيرهاي حركت مسافرين تا حد زيادي كاسته شده ، تراكم كمتري در اطراف پيشخوان به وجود   

 مي آيد. از اين الگو به دليل محدوديتهايي كه دارد فقط در برخي از فرودگاه ها استفاده مي شود.

هر يك يا دو پيشخوان مي باشد. اين امر ضمن افزايش  از نكات منفي اين الگو، لزوم پيش بيني يك تسمه نقاله براي  

سطح زير بناي مورد نياز، به دليل افزايش قابل توجه ورديهاي مستقل چمدان به سيستم تفكيك و انتقال، كنترل هماهنگي 

 بيشتري را در سيستم مذكور ايجاب كرده، هزينه هاي تعمير و نگهداري را نيز افزايش مي دهد. 

مي توان گفت كه استفاده از الگوي عبوري از يك طرف به دليل قابليت پذيرش و جابجايي تعداد زيادي به طور كلي   

چمدان و از طرف ديگر به دليل هزينه و مشكالت نگهداري ،در ترمينال هاي با ترافيك باال مي تواند قابل توجه باشد. در 

 شكل زير الگوي نوع عبوري ارائه شده است . 
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 پيشخوان پذيرش عبوريالگوي 
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 الگوی جزيره ای  -

 روش ديگر كه در طراحي پيشخوان هاي پذيرش مورد استفاده قرار مي گيرد، الگوي )) جزيره(( است .   

در اين روش شكل صف كشيدن مسافرين در مقابل پيشخوان و مسير حركت مسافر پس از انجام امور مانند الگوي همراه   

ي با ساير مسيرهاي حركت خواهد بود. در اين الگو به دليل استفاده  دو طرفه از تسمه نقاله چمدانها و استفاده با تالق

 بيشتري كه به اين طريق از آن مي شود، فضاي كمتري نسبت به روش عبوري مورد نياز خواهد بود. 

سمه نقاله براي هر دو سري پيشخوان تعداد تسمه البته بايد توجه داشت كه در اين الگو نيز به دليل استفاده از يك ت   

نقاله هاي مورد نياز نسبت به روش عبوري كمتر و نسبت به روش خطي بيشتر خواهد بود. در شكل زير الگوي نوع جزيره 

 نشان داده شده است .
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 الگوي پيشخوان پذيرش چمدان به صورت جزيره اي
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 الگوی تركیبی  -

 نچه در باالذكرشده، اصلي ترين الگوهاي پيشخوان هاي پذيرش مسافر و چمدان بود. آ  

از تركيب چند واحد از هر يك از الگوهاي مذكور با انواع تركيبات مختلف) دو يا سه نوع الگوي مذكور( با هم نيز   

ن ارائه آنها، مشخصات هر روشهايي براي طراحي پيشخوان هاي پذيرش بكار گرفته مي شود كه در جداول پيوست ضم

 يك نيز ذكر شده است .

عالوه بر پيشخوان هاي پذيرش كه در باال شرح داده شد و در فضاي اصلي پذيرش مستقر مي شود، در سالهاي اخير و   

در برخي فرودگاه ها ، بخصوص فرودگاه هاي با ظرفيت باال به منظور كاهش هر چه بيشتر مسافت  حمل چمدان توسط 

پيشخوان هاي پذيرش در جوار پاركينگ هاي اتومبيل يا ايستگاه هاي اتوبوس و قطار فرودگاه نيز پيش بيني مي  مسافر،

 شود. 

 البته بايد توجه داشت اين امر مستلزم پيش بيني شبكه انتقال چمدان بسيارگسترده و منظم با هزينه     مي باشد.   

لنهاي انتظار پيش از پرواز، براي مسافريني كه در آخرين لحظات به همچنين معموال در جوار دروازه هاي خروجي سا  

 فرودگاه مي رسند نيز پيشخوان پذيرش چمدان در نظر گرفته مي شود. 

 چمدان پذيرش شده در اين پيشخوان ها مستقمياً به داخل هواپيما ارسال مي شود.   

 دفاتر پشتیبانی فضای پذيرش  -2

پذيرش ترمينالها معموالً وظيفه كنترل و سرپرستي پرسنل پيشخوان هاي پذيرش و تعيين دفاتر مورد نياز در فضاي   

پرسنل مورد نياز هر شيفت، تعيين اضافه بار و اخذ مبلغ آن و به طور خالصه كليه امور مربوط به كنترل بليط و پذيرش 

 بار مسافرين خروجي را به عهده دارند. 
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مسافر ساالنه و تفكيك فضاي مربوط به مسافرين خروجي داخلي و بين المللي در فرودگاه هاي مختلف برحسب حجم   

، اين دفاتر مي تواند به صورت متمركز در يك نقطه يا جوار هر گروه از پيشخوان هاي پذريش به تعداد الزم پيش بيني 

هر گروه از پيشخوان  شود. به نظر مي رسد مناسب ترين روش براي طراحي اين دفاتر پيش بيني فضاي الزم در جوار

 پذريش مي باشند. 

دفاتر پشتيباني براي هر گروه پيشخوان هاي پذريش مسافر داخلي و بين المللي مورد نياز مي باشد و فقط در مورد   

 پروازهاي داخلي پيش بيني دفتري پرواز شركتهاي خارجي ضروري است .

 فضای انتظار جهت پرواز مسافريت خروجی  -3

مسافرين خروجي ) داخلي و بين المللي ( پس انجام تشريفات مربوط به كنترل بليط و دريافت كارت سوار  هر دو گروه  

شدن به هواپيما، پذيرش چمدان، بازرسيهاي الزم و غيره به سالن انتظار جهت پرواز راهنمايي مي شوند و تا زمان سوار 

 شدن به هواپيما در اين محل توقف مي نمايند.

يگر فضاي انتظار جهت پرواز محلي است كه مسافر، زمان بين اتمام كليه امور و تشريفات ضرئري پرواز ، تا به عبارت د  

سوار شدن به هواپيما را در آن مي گذارند. در طراحي فرودگاههاي بين المللي معموالً سالنهاي انتظار جهت پرواز مسافرين 

 گر تفكيك مي گردد. خروجي داخلي با مسافرين خروجي بين المللي از يكدي

عالوه بر اين معموال دو روش طراحي فضاي انتظار قبل از پرواز براي هر يك از گروههاي مسافرين مذكور بكار گرفته   

 مي شود. 

در روش اول كه ميتوان از آن به عنوان روش غير متمركز نام برد و معموالً براي فرودگاههايي با ترافيك خيلي زياد حجم   

 مورد استفاده قرار مي گيرد. هر پرواز داراي سالن انتظار خاص خود مي باشد كه از زمان پذيرش مسافر تا مسافر باال

 برخاستن هواپيما به آن پرواز اختصاص مي يابد. 
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در اين روش به دليل اشغال يك فضاي انتظار توسط هر پرواز تعداد فضاهاي انتظار به تعداد دروازه هاي خروجي خواهد   

ه اين امر مستلزم پيش بيني تسهيالت جنبي از قبيل سرويسهاي بهداشتي، بوفه، نمازخانه و غيره به تعداد دروازه بود ك

 هاي خروجي مي باشد. 

ازطرف ديكر اختصاص هر سالن انتظار به يك پرواز در صورتي مقرون به صرفه خواهد بودكه هر پرواز در رأس زمان   

 ر پرواز در حداقل ممكن باشد. تعيين شده انجام گيرد و تأخير د

در روش دوم كه ميتوان به عنوان روش متمركز از آن نام برد در هر ترمينال فقط دو سالم انتظار قبل از پرواز يكي از   

 مسافرين بين المللي و ديگري براي مسافرين داخلي پيش بيني مي شود كه هر دروازه به يك پرواز اختصاص مي يابد. 

كز به دليل تمركز مسافرين در يك فضا، پيش بيني تسهيالت و سطوح مورد نياز به حداقل ممكن مي در روش متمر  

 رسد. 

از طرف ديگر كنترل مسافرين ساده تر و مديريت فرودگاه نيز از پيچيدگي كمتري نسبت به روش غير متمركز برخوردار   

جي از يك فضا، بروز تأخير در يك پرواز اختاللي در انجام خواهد بود. در اين روش به دليل استفاده از كليه مسافرين خرو

 ساير پروازها به وجود نخواهد آورد. 

به جز دو روش متمركز و غير متمركز، در برخي از فرودگاهها بخصوص در مواقعي كه تعداد شركتهاي هواپيمايي استفاده   

 شود. كننده از فرودگاه زياد باشد، تركيبي از دو روش بكار گرفته مي 

بدين شكل كه براي هر شركت هواپيمايي يك سالن انتظار پيش از پرواز و در هر سالن برحسب تعداد پروازهاي هر   

 شركت دروازه هاي خروجي پيش بيني مي شود. 

ي اچنانچه ذكر شد اين روش در فرودگاههايي به كار گرفته مي شود كه ترافيك ساالنه فرودگاه در حد باال و تعداد شركته  

 هواپيمايي استفاده كننده از فرودگاه و تعداد پروازهاي هر يك زياد باشد.
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 فضای تفکیك چمدان  -4

انجام عمليات تفكيك چمدانهاي دريافت شده از مسافرين برحسب پروازهاي مختلف و ارسال آن جهت بارگيري در   

حسب پرواز و ارسال آن به سالن دريافت چمدان هواپيما وهمچنين در مواردي تفكيك چمدانهاي وارد شده به فرودگاه بر

 از وظايف اين بخش مي باشد. 

در فرودگاه هاي مختلف به منظور جلوگيري از تداخل چمدانهاي بين المللي و امكان كنترل گمركي بارهاي بين المللي   

ه بر اين مي شود . عالو معموال فضاي تفكيك چمدان براي دونوع بار مذكور به شكل تفكيك شده از يكديگر پيش بيني

برحسب تفكيك بارهاي ورودي و خروجي يا بارهاي مربوط به هر شركت هواپيمايي نيز روشهاي مختلفي براي برنامه 

 ريزي اين فضا وجود دارد كه در زير شرح داده مي شود: 

 روش متمركز -

مي گيرد فقط فضاي تفكيك چمدانهاي در اين روش كه معموال در فرودگاه هاي كوچك و متوسط مورد استفاده قرار   

مسافرين داخلي يا بين المللي جدا مي شود و كليه چمدانهاي داخلي يا بين المللي اعم از چمدان مسافرين شركتهاي 

 مختلف هواپيمايي به فضاي تفكيك وارد و پس از جدا سازي به قسمت مربوطه ارسال مي گردد.

ك فضا، سطح زيادي زير بناي مورد نياز و تعداد تسمه نقاله ها به مراتب نسبت در اين روش به دليل تمركز فعاليتها در ي

 به روشهاي ديگر كمتر خواهد بود. 
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 روش غیر متمركز -

در اين روش كه معموال در فرودگاه هاي با ترافيك باال و تعداد شركتهاي هواپيمايي متعدد مورد استفاده قرار مي گيرد،   

ي تفكيك چمدان اختصاصي خود را دارد. اين روش همچنين در فرودگاه هايي كاربرد مناسب هر شركت هواپيمايي فضا

 دارد كه شركتهاي هواپيمايي مختلف هر يك داراي ترمينال اختصاص خود   مي باشد. 

جهي وبديهي است استفاده از روش مذكور در طراحي ترمينال نياز به سطح زير بنا و تمسه هاي نقاله را تا حد قابل ت  

 افزايش مي دهد.

 روش نیمه متمركز -

در اين روش كه مي توان آن را به عنوان روش نيمه متمركز نامگذاري نمود در هر دو مقياس فرودگاه هاي بزرگ و   

متوسط و يا كوچك مي تواند مورد استفاده قرار گيرد كه البته اين روش نيز مانند الگوي غير متمركز براي فرودگاه هاي 

 با حجم ترافيك باال مقرون به صرفه مي باشد.  بزرگ و

در اين روش هر چند كه چمدانهاي مربوط به كيله پروازها در يك فضا جمع آوري و تفكيك مي گردند ولي فضاي   

تفكيك بر حسب چمدانهاي ورودي و خروجي از يكديگر مجزا مي شوند. صرف نظر از الگوي طراحي مورد استفاده روش 

 در سالهاي اخير در بسيار فرودگاه ها بصورت كامالً اتوماتيك در آمده است. تفكيك چمدان  

در اين سيستم هر پرواز داراي برچسب ويژه خود مي باشد كه به هنگام پذيرش چمدان در پيشخوان پذيرش ، روي   

ا را خوانده و آنر تمسه نقاله قرار مي گيرد. در طول مسير تمسه نقاله مشخص چشمهاي الكترونيكي برچسب هر چمدان

 در مسير مورد نظر هدايت مي كنند تا در نهايت چمدان هر پرواز به محل خاص بارگيري آن پرواز وارد مي شود. 

در اين روش امكان بروز اختالل و ارسال چمدانها در مسيرهاي اشتباه به حداقل ممكن مي رسد و ضمن افزايش سرعت   

 ا نيز تا حد قابل توجهي كاهش مي دهد. بارگيري چمدانها، پرسنل مورد نياز ر
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 نمونه اي از سيستم تسمه نقاله يك سطحه و يا ارتباط مستقيم در قسمت خروجي :
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 فضای دريافت چمدان  -5

مسئوليت تحويل چمدان مسافرين ورودي به عهده ابن بخش قرار دارد. مسافرين ورودي داخلي بالفاصله پس از ترك   

 ا و مسافرين ورودي بين المللي پس از طي مراحل قرنطينه و كنترل گذرنامه به اين قسمت مراجعه مي كنند. هواپيم

با توجه به انتظار مسافرين تا لحظه رسيدن چمدانها به اين قسمت، پيش بيني تسهيالت و سرويسهاي الزم براي اين   

مورد شهر مربوط بخصوص در مورد مسافرين ورودي بخش ضروري است.همچنين دفاتري جهت ارائه اطالعات الزم در 

 بين المللي در اين فضا پيش بيني مي شود. 

ارسال چمدانهاي ورودي به فضاي دريافت چمدان معموالً به كمك تسمه نقاله هائي از يك سو با اپرون در تماس هستند   

رد و مسافرين شخصاً چمدان خود را از روي و از سوي ديگر وارد فضاي انتظار و دريافت چمدان مي گردد، صورت مي پذي

 تسمه نقاله دريافت مي كنند. 

در فرودگاههايي با ظرفيت باال و در شرايطي كه تعداد قابل توجهي هواپيما به صورت همزمان يا با فواصل زماني كم   

ضاي تفكيك چمدان ارسال و وارد فرودگاه مي شوند به منظور جلوگيري از تداخل امر تحويل چمدان، چمدانها ابتدا به ف

 پس از دسته بندي و تفكيك توسط تمسه نقاله به سالن ديرافت چمدان مسافرين مربوط ارسال مي گردند. 

در اين گونه موارد معموالً براي هر پرواز يا هر چند پرواز يا براي هر شركت هواپيمايي يك سالن انتظار و تحويل چمدان   

 ر شكل هاي زير الگوهاي فضاي دريافت چمدان ارائه شده است .جداگانه پيش بيني مي شود . د
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 گمرك  -6

فضاي گمرك مخصوص مسافرين بين المللي و معموالً فقط در مسير مسفر ورودي بين المللي پيش بيني مي شود ولي   

ر ال حاضر در مسير مسافر خروجي بين در شرايط فعلي و بدليل ممنوعيت خروج بسياري از اجناس و وسائل از كشور، د

 المللي نيز به پيش بيني پيشخوان هاي گمكركي ضروري است . 

در حال حاضر در فرودگاه مهرآباد مسافرين خروجي بين المللي پس از مراجعه به قسمت گذرنامه و دريافت آن به    

ي نيز در اكثر فرودگاهها پس از عبور از پيشخوان هاي گمرك خروجي مراجعه مي نمايندو مسافرين ورودي بين الملل

 قرنطينه ) در صورت لزوم ( و كنترل گذرنامه و دريافت چمدان به پيشخوان هاي گمرك مراجعه مي نمايند. 

با توجه به نحوه عملكرد اين بخش، روش طراحي آن بايد به طريقي باشد كه ضمن امكان بازرسي چمدانها و كيف دستي   

ب گمرك، تداخلي در وسايل مسافرين مختلف به وجود نيايد. به همين دليل معموالً پيشخوان هاي مسافرين توسط ارزيا

گمركي به صورت موازي با هم و جداگانه طراحي مي شوند. همچنين به منظور بازرسيسهاي بدني دقيق در شرايط 

 باشد. مشكوك، پيش بيني چند كابين بازرس بدني در جوار پيشخوان هاي بازرسي ضروري مي 

 24بخش گمرك، به خصوص گمرك مسافرين ورودي ، بدليل قابل پيش بيني نبودن ساعات ورود هواپيما، در تمام   

 ساعات بايد به صورت فعال عمل نمايند.

به همين دليل عالوه بر دفاتر اداري، پيش بيني تسهيالت الزم جهت پرسنل اين بخش از قبيل استراحت، رختكن و   

 شتي وآبدارخانه در جوار پيشخوان هاي گمرك ضروري است .سرويسهاي بهدا
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 در شكلهاي زير الگوي طراحي پيشخوان هاي گمرك ارائه شده است . 
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 نمونه كانال هاي عبوري گمركي )قرمز و سبز(

 

 

 

 

 

 

 

 . نمونه هايي از چيدمان ميزهاي كنترل ويزا و مهر خروجي ) اندازه ها به متر است (
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 xنمونه بازرسي مسافران با استفاده از منگومتر و بازرسي وسايل همراه با اشعه 
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 ساختمان پايانه 

عملكرد اصلي پايانه پذيرش مسافرين و ارائه خدمات مربوط به مسافرت هوايي است. اما عالوه بر اين جمعيت ديگري   

ركنان فرودگاه نيز از آن استفاده مي كنند. پايانه عملكرد تجارتي نيز دارد و بيشتر مانند بازديدكنندگان ، مشايعين و كا

قسمتهاي پايانه وظايف متعددي به عهده دارند. مثالً سعي در اين است كه مغازه و اصوالً اماكن تجارتي در مسير مسافرين 

ام طرح، كوشش مي شود كه سطوح مورد استفاده قرار داشته باشد تا به خريد تشويق شود. ولي با تمام اين احوال به هنگ

 از هواپيمايي از سطوح زير پوشش تجارتي مجزا باشند. 

در اين مبحث ابتدا به تشريح قسمتهاي مختلف تشكيل دهنده پايانه وكار هر يك به جز قسمتهاي تجارتي پرداخته مي   

نمايي يا نسبتها ممكن است صورت گيرد مدنظر  شود. سپس اندازه دهي قسمتهاي جزئي كه با استفاده از الگوي شبيه

قرار گيرد و باالخره نسبتهاي مورد استفاده براي يك اندازه دهي كلي ارائه خواهد شد. مي توان گفت كه اندازه دهي كلي 

 ممكن است به كمك اندازه دهي جزئي به دست آيد، با وجود اين هر يك از اين روشها براساس هدف نهايي مورد استفاده

 قرار مي گيرد:

 الف ( معموالً براي يك برنامه ريزي ميان مدت اندازه دهي كلي كفايت مي كند. 

 ب ( براي مطالعات توسعه، با يك اندازه دهي جزئي مي توان از بيش اندازه دهي پاره اي قسمتهاي ديگر اجتناب كرد.
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 قسمتهای تشکیل دهنده پايانه فرودگاه 

 انه را به سه جزء اصلي زير تقسيم كرد: به اختصار مي توان پاي  

 پياده رو خارجي -1

 ساختمان اصلي  -2

 ساختمان ارتباطي ) اقمار، دماغه، خودرو ناقل و ...(  -3

پياده رو خارجي : اين جزء مكان انتقال اشخصاي كه به مجموعه ئارد يا از آن خارج مي شوند را بين مجموعه و وسيله -1

 آورد. درباره پياده رو خارجي ديگر بحثي نخواهد شد.  ترابري زميني فراهم مي

ساختمان اصلي : ساختمان اصلي در رابطه مستقيم با پياده روي خارجي پايانه است و در تمام گونه هاي طرح شامل  -2

 خدمات عمومي مربوط به كليه استفاده كنندگان مي شود، يعني : 

 سر سراي اصلي .  -

 نجام تشريفات . باجه هاي سپردن بار و ا -

 سالن تحويل توشه .  -

ساختمان ارتباطي : در اين قسمت فقط مسافرين حق ورود دارند و بنابراين فقط خدمات مورد لزوم آنها در آن يافت  -3

 مي شود : 

 سطوح نقل و انتقال كه معموالً راهروها هستند.  -

 باجه هاي كنترل بهداشتي -
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 باجه هاي كنترل پليس و گمرك  -

 سالنهاي ويژه سوار شدن هواپيما  -

 دستيابي به هواپيما ممكن است به عامل اخير مربوط باشد) راهرو خرطومي ، اتوبوس ، پياده رو(.

 جمعيت مختلف -

استفاده كنندگان از يك پايانه فرودگاه متنوعند.مي توان آنها را بنابر رفتارشان و خدماتي كه انتظار دارند تفكيك كرد.  

 به شرح زير است :  اين تفكيك

 داخلي  -

 خارجي  -

 و ميان ايشان : 

 مسافرين با توشه  -

 مسافرين بدون بار و توشه  -

مشايعين يا همراهان كه به بدرقه يت پيشواز مسافرين مي آيند. درصد اين همراهان نسبت به مسافرين از فرودگاهي  -

رصد بر اساس نوع سفر و مسافر متغير است. به عنوان مثال به فرودگاه ديگر تغيير مي كند. در يك فرودگاه هم اين د

تعداد همراهان هميشه براي مسافرين خارجي بيشتر از حالت مسافرين داخلي است.بطور كلي تغيير مكان همراهان به 

 تغيير مكان مسافرين بستگي دارد. پس همراه هم تابع همان قوانين ورود وخروج مسافرين است . 

 ن كه تخمين تعدادشان مشكل است .بازديد كنندگا -
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چمدان  3تا  2توشه مسافرين يا چمدانها تعداد و كميت آن به نوع پرواز بستگي دارد. مثالً براي پروازهاي طوالني بايد  -

 چمدان برسد.  3/۱تا  2/۱براي هر مسافر در نظر گرفت و اين مقدار ممكن است در پاره اي پروازهاي داخلي به 

 ير مكان مسيرهاي تغي -

 در مورد ثبت بليط وتحويل توشه دو حالت تميز داده مي شوند :

 ثبت بليط همگاني در ساختمان اصلي . در اين حالت كليه توشه هاي تمام پروازها در اين محل تحويل داده مي شوند.  -

 واهد شد.بليط مسافرين دوباره در باجه هاي دستيابي به هواپيما در ورودي سالنهاي دستيابي كنترل خ

 ثبت همگاني مستلزم تشكيالت بزرگي براي جدا كردن و به مقصد رساندن توشه هاست.

 ثبت در سالن : در اين حالت توشه و بليط در ورودي سالن دستيابي به هواپيما ثبت مي شوند. -

 اين گونه ثبت به ويژه در پروازهاي داخلي كه نسبت توشه به مسافر كم است جلب توجه مي كند. 

در پايانه اي مي توان همزمان از هر دو روش ثبت استفاده كرد : ثبت همگاني براي پروازهاي دور و بين المللي و ثبت در  

 سالن براي پروازهاي كوتاه و داخلي .

 دونوع سالن دستيابي به هواپيما هم موجودند : 

ي شده است و بيشتر مناسب فرودگاههاي سالن دستيابي همگاني كه براي پذيرفتن همزمان مسافرين چند پرواز طراح -

 كم آمد و شد است. يعني دستيابي از سالن به هواپيما مستقيماً صورت نمي گيرد. 

 سالن دستيابي ويژه كه براي آمدو شدهاي زياد و پروازهاي بين المللي مناسب است. اندازه دهي قسمتهاي جزئي. -

 فگاه هواپيما از الگوي شبيه نمايي يا نسبتها استفاده كرد.بدين منظور مي توان همانند حالت اندازه دهي توق
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 الگوی شبیه نمايی  –الف 

اساس كار در نظر گرفتن هر يك از اجزاء مانندسرسرا، سالن تحويل توشه و غيره و بررسي بار لحظه اي آنها در طول   

ج جمعيت مختلف كه از جزء مورد نظر عبور روز مورد مطالعه است. اين بار لحظه اي با در نظر گرفتن قوانين ورود و خرو

مي كند بدست مي آيد. بايد چند نوع مسافر هواپيما در نظر گرفت، زيرا مالحظه    مي شود كه اولين مسافر يك پرواز 

 دور به نسبت بسيار زودتر از اولين مسافر يك پرواز متوسط يا كوتاه به باجه ثبت بليط و توشه مراجعه مي كند. 

ترتيب اضافه زمان احتياطي كه مسافرين براي پروازهاي ساعات شلوغ قائل مي شوند بيشتر از زمان احتياط  به همين  

 پروازهاي در ساعات خلوت است. حدود زمان احتياط اولين مسافر پرواز به شرح زير است : 

 پرواز كوتاه يا نزديك   پرواز دور                                 پرواز متوسط                          

 ساعت و نيم  2ساعت                                  3ساعت                  3ساعات شلوغ 

 ساعت  2ساعت و نيم                           2ساعت                3ساعات خلوت 

ودگاه و فاصله شهر فرودگاه دستيابي به فر واضح است كه مجموع اين ارقام در هر فرودگاه فرق مي كند و تابع شرايط  

 است .

 استفاده از نسبتها  –ب 

آمارگيري از چند فرودگاه امكان كسب نسبتهاي نشان دهنده و منطقي را در مورد گنجايش پاره اي سطوح هواپيمايي   

 و ماوراء هواپيمايي فراهم آورده است . 

ج يا شلوغترين آمد و شد ناميده مي شود مربوطند.آمدوشد ساالنه اين سطوح به آمد وشد ساعت چهلم كه آمد وشد او  

 دارد و به عنوان مبنا در نظر گرفته مي شود. >>اشباع  <<در ارتباط با اين آمدوشد حالت 
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 سطوح زير برحسب مسافر در شلوغترين ساعت عرضه شده اند.   

 مجموعه آمد و شد ) بلوك ترافيك (  -1

متر  ۱۱/3بطور كلي شامل سطوح مربوط به ثبت و تحويل گيري توشه  >>ر ساعت شلوغ مساف<<سطح سرسرا براي  -

 مربع .   

 متر مربع  ۱۱/1پرواز داخلي  >>مسافر ساعت شلوغ  <<سطح سالن انتظار تحت پوشش گمرك براي  -

 ربع . متر م ۱3/2پرواز بين المللي  >>مسافر ساعت شلوغ  <<سطح سالن انتظار تحت پوشش گمرك براي  -

 متر مربع .  ۱۳/۱ >>۱مسافر ساعت شلوغ / <<سطح جدا كردن توشه هاي خروجي براي  -

 متر مربع . ۱4/۱>>۱مسافر ساعت شلوغ / <<سطح مكانهاي فني براي  -

 متر مربع . ۸۱/2سطح رفت و آمد ، ديوارها و قسمتهاي بهداشتي ، -

در مجموع متراژ كل سالنهاي انتظار به دست  >>ر ساعت شلوغ مساف <<متر مربع براي  ۸۱/1و با در نظر گرفتن متوسط 

  مي آيد:

 متر مربع  ۸۱/۵جمع :                                                                                                             

 

 

 

 



232 

 

 تأسیسات فرودگاه 

ت كه در يك فرودگاه مسافري براي استفاده الزم است. اين تأسيسات تأسيسات فرودگاه بطور كلي شامل چيزهايي اس  

 عبارتند از : 

 تأسيسات فني كه وجود آن به مقامات و پرسنل فرودگاه اجازه بهره برداري از فرودگاه را مي دهد. -

در اين  پيما الزم است . )تأسيسات پايانه ) ترمينال ( يا تأسيسات تجارتي كه براي بهره برداري تجارتي از فرودگاه و هوا -

 قسمت پايانه بار مورد بررسي قرار خواهد گرفت (.

 تأسيسات صنعتي كه براي نگهداري و تعمير وسايل ترابري در اختيار شركتهاي هواپيمايي قرار مي گيرد.  -

 تأسيسات عمومي كه براي مجموعه شبكه هاي مختلف فرودگاه است.  -

 ازيم : حال به شرح اين تأسيسات مي پرد

 تأسیسات فنی  -1

 اين تأسيسات شامل دو بناي زيرند : 

 بلوك فني ( تكنيكال بلوك (  -

 ساختمان وسايل عمومي  -

بلوك فني : بلوك فني در اختيار ادارات فني و عملياتي هواپيمايي كشوري و استفاده فني فرودگاه قرار دارد. اين ساختمان 

 معموالً چند طبقه است . 
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همكف كه معموالً از دو بال تشكيل شده،يكي مربوط به هوانوردي وديگري مربوط به هواشناسي ، قسمت مركزي  طبقه  

اين طبقه را اطاق طرح پرواز مي نامند كه در آن خلبانان طرح پرواز خود را تهيه مي كنند. اين اطاق كه كليه ديوارهاي 

رگ باشد ولي در عو بايد به دفاتر مختلف راه داشته باشد تا خلبانان به راحتي آن پوشيده از نقشه است نبايد زياد بز

 اطالعات الزم براي پرواز را بدست آوردند.

براي بدست آوردن اين اطالعات خلبان ابتدا به دفتر پيش بينيهاي هواشناسي كه در آن مأمورين هواشناسي اطالعات   

 دما در نقاط طول راه را در اختيار او قرار مي دهند مراجعه مي كند.  مربوط به مسير تحويل بادها و فشار هوا و

در دفتر هواشناسي نقشه هاي منحني هاي فشار در ساعات مختلف روز پيش بيني و به ديوار نصب شده اند و با مقايسه 

ي اغتشاش هوا را مورد آنها مي توان تحول هوا و بادهاي در حال تكوين را پيش بيني كرد و شرايط تغيير مكان جبهه ها

 بررسي قرار داد.

كليه اين اطالعات كه به وسيله مأمورين تفسير مي شود به خلبان اجازه مي دهد كه قسمتهاي اساسي طرح پرواز خود   

 را تهيه نمايند.

عات و اطالقسمتهاي ديگر محل هواشناسي غالباً شامل ايستگاه ديده باني است، به غير از اين اطاقهاي كشيك و ارسال   

 دفتر رئيس ايستگاه هم وجو دارد. 

خلبان پس از دريافت اطالعات هواشناسي براي كسب اطالعات الزم براي تهيه طرح پرواز خود به دفتر اطالعات   

 هواپيمايي مراجعه مي كند. اين اطالعات ميتواند شامل نكات زير باشند: 

و فرودگاههاي كمكي و اضطراري ميان راه، كمكهايي كه مي تواند  دور خيزگاههاي قابل استفاده در فرودگاههاي مقصد  

 در موقع پرواز انتظار داشته باشد و مناطق ممنوعه پرواز وغيره . 



23۸ 

 

خلبان پس از تيه طرح پرواز موظف است آن را در دفتر دور خيزگاه به مأمور كنترل رفت و آمد هوايي تسليم كند تا   

 شود.  بررسي ، كنترل و باالخره تصويب

مسئول كنترل موظف است مدارك خلبان و از آن جمله گواهينامه او را ببيند و از صالحيت پرواز او اطمينان حاصل   

كند و برنامه پرواز را به مركز منطقه اي خود تسليم دارد. مسئول كنترل در صورتي برنامه پرواز را تصويب و امضاء مي 

 ود مورد قبول بودن پرواز را اعالم كرده باشد. كند كه مركز كنترل منطقه اي در پاسخ خ

دفتر فرمان فرودگاه براي اينكه ديد كافي بر دو خيزگاهها داشته باشد معموالً در طبقه اول ساختمان قرار مي گيرد و   

 در اطراف آن دفاتر مختلف پرسنل امور عمومي فرودگاه واقع مي شوند.

وجود داشته باشد كه دفاتر و سرويسهاي ديگر از آن استفاده كنند ) مثالً ممكن است طبقات ديگري نيز در ساختمان   

 دفاتر پايگاه هوايي (.

موقعيت ساختمان بلوك فني در جوار دورخيزگاهها معموالً ايجاب مي كند كه پيش بينيهاي الزم براي حفظ ساختمان   

به عمل آيد. پس بايد ساختمان را در مقابل صدا  و دفاتر از بوي كروزون ) سوخت جت( و هواي آلوده و صداي هواپيماها

 عايق كرد و پيش بيني هاي مورد لزوم را درباره تهويه آن به عمل آورد. 

 بطور كلي قسمتهاي مختلف اين ساختمان به دو گروه تفكيك شده است : 

 گروه اول 

 مي گردد.  عمليات اداري وفني است كه كالً در يك ساختمان دو طبقه بنام بلوك فني انجام

 گروه دوم 

 عمليات فني مربوط به ديده باني و كنترل پرواز مي باشد كه در باالي برج با ارتفاع بسيار زياد صورت خواهد گرفت. 



23۳ 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اين اطاق به منظور تأمين ميزان ديد كامل در فضايي نسبتاً باز قرار گرفته است.

معموالً توسط گروه معمار و استفاده آن با توجه به عومال پروازي توسط گروه موقعيت برج براساس نحوه استفاده از آن   

سيويل تعيين مي گردد. اين موقعيت به نحوي است كه بتواند كليه نقاط باندفرود، باند خزش و اپرون را به راحني بتواند 

ل احداث، ارتفاع برج ، تجهيزات و در نظر بگيرد. نقش مهم و اساسي برج مراقبت پرواز فرودگاه ايجاب مي نمايد تا مح

فضاي مورد نياز داخلي آن به طور بسيار دقيق و جدي در طراحي فرودگاه بهع عنوان يكي از اركان اصلي مورد ارزيابي 

 بگيرد. 
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دقيقه و  3۱متر،  1۳7۱ضوابط تعيين برج به نحوي است كه بتواند زاويه ديد از برج به سطح باند براي فاصله كمتر از   

 دقيقه باشد.  3۸راي فاصله بيش از اندازه فوق ب

عالوه بر ضوابط فوق بايد توجه داشت كه ارتفاع خط چشم بايد به اندازه اي باشد كه دم هواپيماهاي پارك شده مانع ديد  

 در برج نباشند. تعيين مكان و ارتفاع مناسب برج مراقبت پرواز بستگي به موارد زير دارد: 

بايد طوري كه كنترل برج مراقبت پرواز از داخل برج داراي تسلط كامل ديد بر ناحيه مانور فرودگاه، محل و ارتفاع  -الف

و منطقه اوج گيري بعد از پرواز باشد. هيچ شيبي نبايد در  CLEAR  WAYميسر تقرب ، فرود، ناحيه صعود اوليه 

كنترل انواع وسائل نقليه و هواپيما در دورترين  نواحي ياد شده مانع ديد كنترلگر برج مراقبت پرواز گردد و ضمن اينكه

 نقطه نواحي ياد شده را بتواند تشخيص داده تا بتواند اقدامات الزم را در جهت تفكيك و كنترل آنها اعمال نمايد. 

 در مورد حداكثر ارتفاع مجاز براي برج مراقبت پرواز از نظر سطوح پرواز. ANNEX -14رعايت مقررات بخشها ، –ب 

 مكان برج بايد از نظر دسترسي و تردد كاركنان برج مناسب باشد.  –ج 

UTIمكان برج بايد از نظر دستيابي به  -د LLTY  LINES .برق ، آب ، خطوط ارتباطي و غيره( مناسب باشد ( 

 شكل فرودگاه، تعداد باند پرواز و طرز قرار گرفتن آنها نسبت به يكديگر.  -ز

 حركت جبهه هاي هوا و وزش باد. شرايط جوي منطقه ، جهت  –م 

 اختالف ارتفاع بين محل احداث برج مراقبت پرواز و ديگر نواحي مورد نظر. -و
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 فضاهای مورد نیاز تکنیکال بالك 

 اداره اكترونيك -1

 كارگاه اكترونيك  -2

 اطاق دستگاهها  -3

 مركز كامپيوتر -4

 اطاق مونيتور  -۸

 دفاتر  -۳

APRATIسالن  -7 ON  

 كارگاه تعميرات  -۵

 سرويس و آبدارخانه  -4

 اطاق استراحت پرسنل  -1۱

 تلفن خانه  -11

 اداره مراقبت پرواز  -12

 اطاق برج مراقبت پرواز -13

 اطاق آموزش  -14
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 بايگاني  -1۸
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 ساختمان امور عمومی  -

مجموعه تأسيساتي فني كه از  ساختمان امور عمومي يكي از قسمتهاي وابسته بلوك فني است. معموالً سعي مي شود  

 نيروي انساني استفاده مي كنند و نيز پاره اي از تأسيسات مربوط به شبكه هاي عمومي در اين ساختمان جمع شوند. 

پس توقفگاه خودروهاي سرويس و آتش نشاني و سرويسهاي مختلف ايمني در اين ساختمان قرار دارند. غالباً مركز برق و 

 ين بنا جا مي گيرند. مركز حرارتي هم در ا

سرويسهاي ايمني و آتش نشاني از سوي مأمورين خوانوردي ادارخ كي شوند. اين مسئله بسيار اهميت دارد و بايد تمام   

فرودگاهها همواره از نظر پرسنل و وسايل مربوطه به ايمني مجهز .براي هر نوع عملياتي آماده باشند تا هنگام وقوع حوادث 

به سرعت خود را به محل حادثه برسانند. استانداردهاي بين المللي رئوس مطالب مربوط به تجهيزات و مأمورين بتوانند 

 تأسيسات فرودكاه را بر حسب تعداد ونوع هواپيماهايي كه از آن استفاده مي كنند معين مي دارند. 

 بتاً سبك براي حمل و گازكربنيك ووسايلي كه اين سرويسها در اختيار دارند از تعدادي خودرو آتش نشاني سريع و نس  

خود روهاي سنگين و تانكرهاي آب تشكيل يافته است و البته بايد تعدادي آمبوالنس و لوازم كمكهاي اوليه به مجروحين 

 نيز جزء وسايل الزم سرويسهاي ايمني باشد.

خش آن به هنگام اضطرار گاهي اوقات نيز اين وسايل با يدك كش و تراكتورهاي مخصوص كشيدن مخازن كف براي ب  

روي دور خيزگاه در وقتي كه هواپيمايي نمي تواند چرخهاي خود را باز كند تكيمل ميشوند. اين امر به منظور جلوگيري 

 از آتش سوزي احتمالي هواپيما است . 

رق اضطراري د مولد بمركز برق نه تنها به ترانسفور ماتورهايي براي پخش انرژي الكتريكي به فرودگاه مجهز است بلكه چن  

هم دارد تا در صورت قطع برق شبكه از آنها استفاده كند. براي مولدهاي اضطراري بايد اهميت زيادي قائل شد. مركزتأمين 

 حرارت و يا مركز شوفاژ نيز كار گرم كردن كليه تأسيسات فرودگاه از مركز حوادث پايانه جدا باشد. 
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قبت و ديده باني امكان نصب مركز گرمايش و دودكش آن وجود ندارد و همين در بلوك فني و به علت وجود برج مرا  

دليل غالباً قسمت حرارت مركزي در ساختمان امور عمومي قرار دارد پس الزم است كه كار ساختمان اين دو در يك زمان 

 صورت گيرد. 

 تأسیسات پايانه -

 پايانه ويژه بار ) فريت (  -

 شود :  بار فريت به دو صورت حمل مي

 با هواپيماهاي مسافربري و به صورت بار اضافي -1

 با هواپيماهاي مخصوص حمل يا هواپيماهاي بازي  -2

در حالت اول واضح است كه هواپيما در جوار پايانه مسافرين توقف مي كند و بهترين راه حل اين است كه تشكيالت   

اين امر عمالً ممكن نيست چون باعث تراكم تشكيالت و قسمتهاي  حمل بار نيز در داخل پايانه مسافرين قرار گرفته باشد.

مختلف مي شود. پس الزم است كه در فاصله اي بسيار كوتاه از پايانه مسافرين،پايانه ويژه اي نيز براي ورود و خروج بار 

 پيش بيني كرد. اين پايانه بايد از محل توقف هواپيماهاي باري هم زياد دور نباشد. 

بار عمالً مشابه انبار سر پوشيده اي است. گاهي اوقات هم اين سوال پيش مي آيد كه آيا اين انبار پر پوشيده الزم پايانه   

است يا خير؟ پاره اي از محصوالت مستقيماً از كاميون به هواپيما يا بالعكس منتقل مي شوند. اين راه حل بسيار خوب و 

ه بايد فوراً به سرد خانه منتقل شود( ولي به محض اين كه رفت و آمد گاهي هم الزامي است) مثالً براي حمل گوشت ك

هواپيماها در محموله آمد و شد افزايش مي يابد ديگر راه حل عملي نيست و كاالها بايد از طريق انبار به هواپيماها حمل 

 شوند. 
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كافي است بار تا مراجعه گيرنده و  در فرودگاههاي داخلي ) بدون گمرك( ساختمان اين انبارها بسيار ساده است، چون  

 در اين انبارها نگهداري شود. ولي به محض اينكه مسائل گمركي پيش مي آيند موضوع مشكل   مي شود. 

انبار به دو قسمت يك قسمت ويژه واردات و ديگري ويژه صادرات تقسيم مي شود. هر يك از اين دو قسمت نيز به نوبه   

 خارج از گمرك تقسيم مي شوند.  خود به دومحدوده تحت گمرك و

 دفاتر گمرك  -1

 باجه گمرك  -2

 سرويسهاي تجاري  -3

 محصوالت وارداتي از طرف دورخيزگاه وارد انبار مي شوند و تا ترخيص در كنترل گمرك خواهند بود.   

هم در طرف ديگر انبار قرار دفاتر گمرك و شركتهاي ترابري نيز در داخل همين مبناي انبار قرار دارد. كاالهاي صادراتي   

دارند و معموالً بدون تشريفات گمركي بداخل هواپيما حمل مي شوند.در انباركاال بايد به محلهايي هم براي محصوالت 

 خاصي پيش بيني كرد، مثالً سردخانه، محل نگهداري حيوانات زنده وغيره . 

تحت كنترل گمرك تغيير و تحويل داده شوند و با بسته در اينجا بايد ياد آور شويم كه ممكن است بعضي از كاالها   

بندي جديد دوباره صادر گردند. در خاتمه بايد خاطر نشان كرد كه به موازات پيشرفت سريع باربري هوايي تجهيزات 

فاده از تفرودگاهها نيز براي نقل و انتقال بار تغيير مي كند و مثالً بار در صندوقهاي بزرگ به هواپيما حمل مي شود و اس

تجهيزات الكترونيك در عمليات بار گيري و تشخيص كاال و غيره روز به روز توسعه مي يابد ) براي كسب اطالعات دقيق 

 تر به فصل پايانه بار رجوع كنيد(.
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 تأسیسات صنعتی  -3

ستند. تعمير آنها هاين تأسيسات براي رفع احتياجات دستگاههايي بوجود مي آيند كه مسئول حركت هواپيما، سرويس و   

پس منطقي است كه بررسي اين تأسيسات صنعتي با در نظر گرفتن موقعيت قسمتهاي آمد و شد و توقفگاه هواپيماها 

صورت گيرد. هواپيماها ممكن است و در سه محوطه آمد وشد ، توقفگاه يا تعميرات و نگهداري توقف كنند. بنابراين در 

 كتهاي ترابري در هر يك از اين محوطه ها پرداخته مي شود. زير به بررسي احتياجات تأسيسات شر

محوطه هاي آمد و شد : محوطه هاي آمد و شد آن قسمت از فرودگاه را گويند كه در نزديكي پايانه قرار دارند و در آن -1

رند. ده قرار مي گيهواپيماها توقف طوالني نمي كنند و فقط براي پياده و سوار كردن مسافر و بارگيري از آن مورد استفا

دراينجا نشان مي دهد كه در حين عمليات پياده و سوار كردن مسافر و تخليه و بارگيري عمليات ديگري از قبيل نظافت 

داخل هواپيما، بازرسيهاي كوتاه مدت ، سوختگيري و غيره نيز بايد انجام گيرد و در نتيجه الزم مي آيد كه وسائل مربوط 

 محل توقف هواپيما در مكاني ويژه قرار داشته باشند.  به اين كارها در نزديكي

 اين اماكن كه بصورت كارگاهها و انبارهاي كوچك هستند در داخل محوطه قرار دارند. 

محوطه هاي گاراژها و توقفگاه هواپيما : در اين محوطه ها هواپيما فقط متوقف مي ماند و هيچ كاري روي آنها صورت  -2

احتياجي هم به تأسيسات صنعتي در جوار اين گاراژها احساس نيم شود ولي در عوض به قسمتهاي  نمي گيرد، پس قاعدتاً

سرپوشيده براي حفظ هواپيما از گزند عومال جوي احتياج است. معموالً هواپيماها مسافربري به قسمتهاي سرپوشيده 

 رد. نيازي ندارندولي هواپيماهاي كوچك را بايد در گاراژهاي سرپوشيده متوقف ك

محوطه هاي نگهداري و تعمير : در اين محوطه ها نگهداري،سرويس و تعمير هواپيماها صورت مي گيرد. در اين  -3

محوطه فقط درر فرودگاههايي وجود دارند كه درآن شركتهاي هواپيمايي،هواپيماهاي خود را سرويس و تعمير مي كنند 

ك يا چند فرودگاه دست به اين عمل مي زند. معموال يكي ديگر از و هر كمپاني نسبت به اهميت و تعداد هواپيماها در ي
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اين فرودگاهها مركز اصلي تعميرات و مابقي مراكز فرعي اند. البته در هر دو صورت تأسيسات و تجهيزات قابل توجه و 

 بخصوص محل سرپوشيده ) آشيانه ( الزامي است . 

 آشیانه ها  -

است از تأمين يك محل سرپوشيده جهت سرويس كردن، پياده و سوار كردن  اولين هدف از احداث هواپيما عبارت  

قطعات و انجام عمليات تعميراتي روي هواپيماها . اينگونه ساختمانها عموماً از قالبهاي فوالدي ساخته شده و روي آنها 

يدكي تغذيه مي وند. ابعاد توسط ورقهاي گالوانيزه پوشانده مي شود و به عالوه توسط كارگاه تراش و انبارهاي وسايل 

آشيانه بستگيكامل به اندازه هواپيما و حداقل شعاع گردش آن دارد. از اهم مسائل مرتبط با آشيانه تأمين روشنايي كافي 

در داخل آن بوده و در بعضي موارد كف يا سقف و يا بخشي از ديوارهاي آنها از موارد لعابدار و براق پوشانده مي شوند تا 

انعكاس نور گشته و روشنايي را تقويت نمايد. احداث آشاينه مشترك براي تعدادي بيش از يك هواپيما علي خود باعث 

االصول نامناسب مي باشد چه در اين صورت هزينه عمليات باال رفته و گذشته از غير اقتصادي بودن طرح ، مسئله مانور 

م باعث مزاحمت براي ساير هواپيماها و كاركنان مشغول در هواپيما و يا دود و گازهاي داغ آنها و سرو صدا همگي با ه

آنها خواهد بود. تعدا آشيانه ها به هواپيما ها در ساعات اوج و به ميزان تقاضاي شركتهاي هوايي جهت اجازه اين گونه 

 آشيانه ها بستگي دارد. 

 47موقعیت آشیانه ها -

و نزديك محل بارگيري هواپيما بنا نمود محاسن زيادي حاصل  در صورتيكه بتوان آشيانه  را نزديك ساختمان ترمينال  

  خواهد گشت. ليكن بايد در نظر داشت چنين طرحي به احتمال زياد گسترشهاي بعدي ساختمان ترمينال و يا پايانه را 

                                                                 

 HANGAR- س مختار ايمانيمهند –مرجع طرح ومحاسبه فرودگاه: دكتر محمد بهبهاني -1
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 محدود نموده، و حتي ممكن است گسترش آشيانه ها هم غير ممكن شود كه در چنين صورتي عمالً توسعه فرودگاه

 متوقف خواهد گشت .

 مسائل مرتبط با موقعيت مناسب جهت آشيانه ها به قرار ديل مي باشد.  

محل آشيانه بايد بگونه اي اختيار شود كه جاده هاي دسترسي ،ارتباط آشيانه را با ساختمان ترمينال و محوطه پايانه  -1

 تأمين نمايند. 

أسيسات عبارتند از: كابلهاي برق و تلفن، لوله هاي آبرساني و نزديكي و سهولت نصب تأسيسات تأمين گردد. اين ت -2

 مجاري فاضالب . 

 نزديكي معقول بله محوطه پايانه  -3

محل آشيانه بگونه اي نباشد كه در معرض طوفانهاي موسمي قرار گرفته و در نتيجه به دربهاي ورودي آسيب وارد  -4

 شود.

 ن اين قسمت پيش بيني شود.فضاي كافي جهت توقف وسايط نقليه كاركنا -۸

 توپوگرافي مناسب جهت تخليه آبهاي سطحي وجود داشته باشد.  -۳

 فضاي كافي جهت توسعه آتي آشيانه ها وجود اشته باشد.  -7
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 آشیانه های هواپیما بر دو نوعند -

 تشكيل مي شود. آشيانه هاي متداول كه سقف آنها از كمانها و تيرهاي مستقيم كه روي پايه قرار دارند   

 

 

 

 

 

 

متر است.  2۱تا  1۸ارتفاع مفيد اين آشيانه ها به ارتفاع بلندترين قسمت هواپيما يعني نوك دم آن بستگي دارد كه   

همين ارتفاع زياد است كه آشيانه هاي سرپوشيده هواپيما را به ساختمان بزرگي مانند مي كند و به اين جهت است كه 

ت ساخت و صرفه جويي در مخارج فقط قسمتي از سقف، كه بايد روي دم هواپيما را بپوشاند پاره اي اوقات براي سهول

 بلندتر مي سازند.

زمانيكه ايننوع آشيانه براي ساختمان انتخاب مي شود مسائل اقتصادي و صرفه جويي ايجاب مي كند كه دهانه آن هم   

گر آشيانه براي چند هواپيما ساخته شده باشد بايد هواپيما درست كمي بزرگتر از عرض بال هواپيما باشد. در اين صورت ا

را پشت سر هم قرار داد كه البته حركت دادن هواپيما كمي مشكل خواهد شد. اين نوع ساختمان معموالً براي هواپيمايي 

 غير مسافري و نظامي مورد قبول است كه در مورد نوع دوم آشيانه ها به تونل مبدل مي شوند. 
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ل مسائلي كه حركت دادن هواپيماهاي مسافربري به بار مي آورد سعي در اين است كه آشيانه هاي اين نوع به دلي  

هواپيما دهانه هاي بزرگي داشته باشند تا بتوان انواع هواپيماهاي مسافربري را در داخل آن جاي داد و به آساني خارج 

 كرد. 
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كه در شهر مارسي بنا شده اند مالحظه مي شود.اين آشيانه ها قوسي و با دهانه  در شكل فوق آشيانه هاي بتني بوسيرون  

 متر و بزرگترين اشيانه هاي بتني هستند.1۱۱

آشيانه ها را مطرح مي كند، بعضي آشيانه ها در آويزان دارند ولي اين حالت به گشادي دهانه هاي مسئله درهاي اين  

يست. به هر حال بهتر است حاالتي را در نظر گرفت كه در آن بار در به وسيله علت بارگذاري تير جلوي آشيانه درست ن

زمين حمل مي شود،راه حل درهاي كشويي روي ريل از جمله اين راه حلهاست.وبراي آشيانه هاي بزرگ تعداد ريل موازي 

مكان لنگه هاي در بوسيله  در داخل زمين قرار مي دهند و قسمت باالي در هم ريلهاي هدايت كننده قرار دارند. تغيير

ريل مي توان درآن واحد 4حركت روي ريلهاي زمين حاصل مي شود. به اين ترتيب با 
3

4
دهانه كامل را باز كرد.با پيش  

 بيني ريلهايي كه ازدهانه فراترمي روند مي توان يك جا تمام دهانه را نيز باز كرد. 

در مورد هواپيمايي عمومي ) هواپيماهاي كوچك( مورد استفاده قرار سيستمهاي ديگر درهاي كشويي هم وجود دارد كه   

 مي گيرند. به عنوان مثال مي توان از سيستمهاي زير نام برد: 

هدايت مي شوند.  Uراه حل قطعات متحرك با محور عمومي كه از باال آويزان هستند و در زمين بوسيله پروفيلهاي -1

 لي كه برايش پيش بيتي شده قرار مي گيرد. قطعات حول محور خود مي گردد و در مح

 درهاي متشكل ازاجزاء مربوط به هم بامفصل كه باربرزمين واردمي كنند ودرقسمت باال هدايت مي شوند. -2
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سيستم ديگري نيز وجود دارد كه در بيشتر كارخانه هاي هواپيما سازي به چشم مي خورد و آن راه حل باال بردن و  -3

حالت افقي است. به اين معني كه در بشته به صورت عمومي قرار دارد و براي باز شدن حول يك محور  نگاه داشتن در به

افقي كه در باالي آن واقع است حركت مي كند و به صورت افقي در مي آيد. اين سيستم به علت حركت سريع باز و بسته 

يانه هاي سرويسهاي ايمني به اين ترتيب باز و بسته شدن مورد استفاده قرار مي گيرد و معموالً به همين دليل هم در آش

 مي شود. 

مناسبترند. اينگونه آشيانه ها تنها بخش جلويي هواپيما را پوشانده و بخش 4۵براي هواپيماهاي بزرگتر، اشيانه هاي بالكني  

كارراحت  ي بوده وثانياً شرايطاصلي بدنه و سكان عمومي هواپيما پوشيده نميباشد. به عالوه آشيانه هاي بالكني اوالً اقتصاد

براي تكنسينها فراهم مي كند و اينان مي توانند در محيطي سرپوشيده اقدام به پايين آوردن موتور و تعميرات اساسي 

 نمايند.

يك مقطع نمونه از طرح آشيانه بالكني در شكل نشان داده شده است . در مورد هر نوع آشيانه در مراحل اوليه طراحي   

مكانيزيم عمليات تعميراتي مطالعه گردد و در صورت لزوم امكان تعبيه جراثفالهاي ريلي و يا برجي و يا تك ريلهاي  ، بايد

 ويژه انتقال ماشين آالت و تسهيالت مشابه در نظر گرفته شود. 

 مالحظات عمومی طراحی  -

خود اختصاص مي دهند. اينگونه آشيانه ها يا انبارها و آشيانه ها عموماً فضاي بسيار زيادي از محوطه فرودگاه را به   

براساس طرحهاي ساختماني تهيه شده براي شرايط محلي فرودگاه ساخته مي شوند و يا اينكه از شركتهاي سازنده اينگونه 

ساختمانها، به صورت پيش ساخته خريداري شده در محل نصب مي شوند. شكل آشيانه ها بايد به گونه اي باشد كه 

  را اشغال كرده وفضاي كافي جهت محوطه انبارها تأمين نموده و امكان مانور راحت هواپيما را تأمين نمايد.  حداقل سطح

                                                                 

1-NOSE  HANAR 
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مناسبترين و اقتصادي ترين شكل مي باشند. در اين طرح محوطه آشيانه  Tبراي هواپيماهاي كوچك آشيانه هاي بشكل 

كمك و راهنما، هواپيما را به داخل هدايت نموده و يا آنرا از بگونه اي است كه خلبان ميتواند به راحتي وبدون نياز به 

آشيانه ها خارج كند بايد در نظر داشت كه فضاي آشيانه بايد به حدي وسيع باشد كه با در نظر گرفتن انواع مختلف 

ه باشد فاصله متر،هماهنگي در توقف وحركت هواپيما وجود داشت ۸و  3هواپيما و منظور داشتن حداقل فاصله آزاد برابر 

 آزاد و انواع حركات هواپيما در شكل به تصوير كشيده شده است .

 آتش نشانی 

اين بخش كه جزيي از اداره نجات و ايمني مي باشد مسئوليت مقابله با سوانح و بروز آتش سوزيها در سطح اپرون يا   

در محوطه بايد طوري باشد كه حداكثر در  ساير نقاط فرودگاه را به عهده دارد. نظر به حساسيت امر موقعيت اين بخش

 دقيقه به دورترين نقطه باند دسترسي داشته باشد. 3

عالوه بر اين امكان حركت هر چه مستقيم تر اتومبيلهاي آتش نشاني از محل ساختمان مذكور تا كيله نقاط باندهاي   

 اصلي فرودگاه از نكات مهم در انتخاب موقعيت آن مي باشد.

مسائل مختلف از جمله امكان باز شدن درهاي توقف اتومبيلها با اپرون پيش بيني برق اضطراري براي پيش بيني   

ساختمان، در نظر گرفتن انبارهاي با دماي قابل كنترل براي مواد، امكان تهويه كامل پاركينگ اتومبيلها و غيره با توجه 

 به حساسيت اين بخش ضرورت دارد. 

خلي اين بخش بايد به نحوي باشد كه كليه پرسنل در اسرع وقت بتوانند از هر اطاقي كه همچنين طراحي فضاهاي دا  

 هستند خود را به اتومبيلهاي آتش نشاني برسانند.

ساعته اين بخش ايجاب مي نمايد تا تسهيالت الزم براي پرسنل از قبيل خوابگاه و فضاي استراحت، رختكن  24فعاليت 

نه و غذا خوري و فضاهاي تجمع براي پرسنل در اين بخش پيش بيني شود.همچنين و سرويسهاي بهداشتي، آبدارخا

 فضاهايي براي آموزش و تمرينات پرسنل نيز الزم است . 
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 عوامل تشکیل دهنده مجموعه ترمینال 

     .PASSENGER  TERMINAL   B.L.D.G         ساختمان ترمينال مسافر  -1

    TERMINAL                             CARGO                                    ساختمان ترمينال بار          -2

              CONTROL   TOWR                ساختمان برج مراقبت  -3

              VERY   IMPORTANT  PERSON               ساختمان مقامات عاليقدر -4

                       POLICE    STATION        ساختمان اداره پليس  -۸

 FIRE   AND   RESCUE   STATION                   ساختمان نجات و آتش نشاني -۳

             GROUND  EQUIPMENT  AEINT   ساختمان نگهداري وسايل زميني  -7

                      .CATERING  B.L.D.C    ساختمان آشپزخانه و بسته بندي غذا -۵

    ENGINEERING   AND  MAINT        ساختمان پست مهندسي و نگهداري  -4

 EMERGENCY  POWER   PLANT             ساختمان كارخانه برق اضطراري  -1۱

               TRANSFORMER   AND   CENTRAL  A/C   ساختمان ترانسفورمرو تهويه مركزي  -11

  ساختمان ترانسفورمر -12

 متر مكعبي آب ) زيرزميني (2۱۱۱ساختمان منبع  -13

 متر مكعبي فلزي ) هوايي (۸۱۱۱ساختمان منبع  -14
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 تلمبه  خانه فاضالب  -1۸

 ساختمان جمع آوري زباله و مواد زائد  -1۳

 ساختمان هواشناسي  -17

ر هواپيماهاي به زمين نشسته همچنين محوطه هاي ديگري مانند فضاهاي خدمات ميدان پرواز و آن نقاطي است كه د  

قرار دارد و شامل خدمات مربوط به كابين،تميزكردن هواپيما، سوختگيريو روغن كاري ، وسايل حمل بار، نيروگاههاي 

 اضطراري ، تراكتورها و ماشين هاي بكسل و نيز خطوط انتقال دهنده بار مي باشند. 

 محوطه های تعمیرات و سرويس هواپیما 

در تمام فرودگاهها ضروري مي باشند. البته در رابطه با محل فرودگاه و هواپيماهايي كه از آن استفاده  اين محوطه ها  

مي كنند، نيازمنديهاي متفاوت خواهد داشت. بر اساس نوع تعميرات و سرويس و نيز نوع هواپيما، مي توان اين محوطه 

 ها را به چهار گروه تقسيم نمود : 

 رسي كلي تعميرات اساسي و باز -1

 امكان بررسي كامل بعضي از قسمتهاي معين هواپيما از قبيل موتور، دنده فرود و ... -2

 تعميرات جزئي از قبيل تعويض چرخها و هواسنج و .... -3

 تعميرات و سرويس بسيار جزئي و ساده از قبيل سوختگيري مجدد و سرويس كابين و تحويل غذا.  -4
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 ا ترافیك اتومبیل در فرودگاهه

ترافيك اتومبيل در فرودگاه سه نوع تجهيزات را الزم دارد: مسيرهاي حركتي بزرگ راهها هم براي رسيدن به آن و هم   

براي حركت داخلي فرودگاه فضاي پياده روها كه مسافرين در آنجا پياده ويا سوار مي شوند. پاركينگ كه مورد نياز تردد 

ار زيادي به شرايط محيطي و منطقه اي وهمچنين تعداد مسافرين انتقالي يك اتومبيلها مي باشد. نياز به اين سه مقد

فرودگاه كه طبيعتاً از تجهيزات دسترسي استفاده نمي كنند. بستگي دارد آن سه همچنين از روشهاي كنترل ترافيك 

 زميني نيز متأثر مي گردند. 

از راههاي فرودگاه مي تواند با تعداد مسافريني كه از  به سادگي مي توان حدس زد كه تعداد اتومبيلهاي استفاده كننده  

اتومبيل به  3/1فرودگاه پرواز مي كنند برابر باشد. در كشور اياالت متحده آمريكا طبق آمار گرفته شده به ازاء هر مسافر 

ياد اد ماشين البته زفرودگاه وارد مي كردند.عددي نزديك به اين را در اكثر فرودگاههاي ديگر نيز مي توان يافت.اين تعد

است و اين زيادي به دليل حركت هر مسافر با يك اتومبيل نبوده بلكه زائيده زيادي اتومبيلهاي كاركنان و خدمه فرودگاه 

و اتومبيلهاي سرويس و خدماتي مي باشد. در فرودگاههاي اصلي كه در آنها حداكثر ترافيك خيلي زياد هم نيست،حدود 

 آن در ساعتهاي شلوغ روز بروز مي نمايد.  3۱۱۱/1در يك روز اتفاق مي افتد و حدود  از كل ترافيك ساالنه 3%

در فرودگاههايي چون بوستون و فرانكفورت كه ساليانه ده ميليون مسافر هوايي را سرويس مي دهند تعداد ماشين هايي   

. اين تعداد ماشين در ساعت احتياج اتومبيل مي شود 4۱۱۱كه در يك ساعت از موقع شلوغ روز به آنها مي رسند حدود 

به سه مسير حركتي در هر طرف بزرگراه دارد. از اينجا معلوم مي شود كه چرا فرودگاه هيتروي لندن كه يكي از شلوغ 

 ترين فرودگاههاي دنياست با داشتن دو مسير حركتي در هر طرف بزرگراه دچار مشكل بزرگ دسترسي گشته است.

ه در آنجا مسافرين سوار يا پياده مي شوند، مي تواند كامالً زياد باشد.پيادروها عموماً يكي از وسعت فضاي پياده رو ك  

سانتي متر  ۵اركان اساسي طراحي ترمينالها مي باشند. بر طبق فرم بين المللي ، طراحان هيتروي لندن چيزي نزديك به 

با ظرفيت ده ميليون مسافر در سال پياده رو به يك براي هر هزار مسافر درسال است.چنان كه واضح است، در فرودگاهي 
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كيلومتر مي رسد.طبيعتاً ايجاد ترمينالي با اين طول منطقي و اقتصادي نمي تواندباشد و اينجاست كه بايد از تجهيزات 

نند در اجنبي براي حل اين مسئله استفاده كنند. نياز به فضاي پياده رو و وسعت آن، به مقدار زماني كه رانندگان ميتو

جنب پياده رو توقف كنند نيز بستگي دارد. مثالً در فرودگاه هيتروي لندن كه اتومبيلها هر يك  به مدت متوسط دو و نيم 

دقيقه در مقابل پياده رو توقف مي نمايند، فضاي پياده رو مي توان كم گرفته شود. اما در مناطقي كه اين مدت قابل 

ندارد فرم استاندارد پياده رو تا دو برابر نيز مي رسد. براي مثال در طرح فرودگاه  كنترل نبوده و ترافيك قاعده مشخصي

سانتي متر درنظر گرفته شده است.اين استاندارد  2۱جديد كاراكاس براي پياده رو در ازاء هر هزار نفر مسافر درسالن 

تر است كه در اين قبيل مناطق از وجود  هزينه ساخت فرودگاه به مقدار زيادي باال مي برد. خيلي اقتصادي تر و منطقي

 پليس راهنمايي براي كنترل ترافيك استفاده شود.  

فضاي ۸۱۱فضاي پارك اتومبيل براي هر يك ميليون مسافر در سال و حدود  12۸در فرودگاه بزرگ آمريكايي تعداد   

ر جمع، اين تعداد فضاي پارك اتومبيل نفر كارمند و خدمه فرودگاه در نظر گرفته مي شود. د 1۱۱۱پارك اتومبيل براي 

فضا گرفته تا  2۱۱فضا براي هر يك ميليون مسافر در سال مي گردد. البته بين فرودگاههاي آمريكايي از  ۸۱۱حدود

فضاي پارك براي هر يك ميليون مسافر در سال نيز      مي توان يافت. در اكثر فرودگاههاي اروپايي اين عدد  1۱۱۱

فضاي پارك و براي هر هزار نفر  ۸۱مثالً در فرودگاه لندن براي هر يك ميليون مسافر ساليانه حدود است .  3۱۱حدود 

فضاي پارك تعبيه گرديده است. عددهايي نزديك به همين تعداد پاركينگ در فرودگاههاي ديگر با در نظر  24۱خدمه 

 گرفتن موقعيت زمين و سايت مي توان يافت. 

اركينگ مي تواند در فرودگاهي بنا به شرايط خاص و قيد و بندهاي زمين كم گرفته شود و وسعت و تعداد فضاهاي پ  

 اين كاري است كه در خيلي از فرودگاهها شده است . 

تعداد فضاهاي پاركينگ رابطه مستقيمي با مقدار زمان توقف اتومبيلها دارد و اين  –مثل هيتروي لندن و لوس آنجلس    

ز مقدار پولي كه براي توقفل گرفته مي شود متأثر گردد. معموالً سه چهارم پارك كنندگان كمتر از مسئله نيز مي تواند ا
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سه ساعت توقف مي نمايند و اينها حدود يك پنجم فضاي پاركينگ را اشغال مي كنند. حدود ده درصد از افرادي كه از 

ه چهارم كل فضاي پاركينگ را تصرف مي كنند. ساعت توقف كرده اما اينها س 12پاركينگ استفاده مي نمايند بيش از 

البته مي توان با باال بردن كرايه پارك از تعداد كساني كه مدت طوالني اتومبيل خود را در پاركينگمي گذارند كاست. 

كاركنان و خدمه فرودگاه نيز به راحتي يك سوم فضاي پاركينگ را اشغال كه البته مي توان آنها را وادار ساخت تا در 

 قسمت دور افتاده پاركينگ توقف نموده و مسئله پيش نياورند. 

در فرودگاههاي بزرگ تسهيالت پارك و پاركينگ يافته و باعت افزايش مسافت پياده روي مي گردد. فاصله پاده روي از   

ي پارك از شرايط فوت باشد و ترجيحاً نيز كمتر. تا زماني كه مكانها 1۱۱۱مايشن تا ساختمان ترمينال نبايد بيشتر از 

متغير آب و هوايي محافظت نشده اند نبايد مسافران مجبور به پياده رويهاي طوالني تا رسيدن به ترمينال و يا بالعكس 

باشند. پاركينگهاي عمومي به طور معمول سرويس دهنده به مسافران، همزراهان آنها و ارباب رجوعان يا كاركنان هستند 

مكان پارك استفاده مي كنند متفاوت است. مثالً ارباب رجوعان كم اتفاق مي افتد كه از  و مدت زماني كه هر دسته از

ساعت اين مكان را  2فضاي پارك بيش از نصف روز استفاده كنند و همراهان و مشايعين و مستقبلين شايد بيشتر از 

روز به طور متوسط از اين مكانها  3ا ت 1اشغال نمي كنند و مسافراني كه به تنهايي با ماشين به فرودگاه مي آيند از 

فضاي پارك ماشين براي هر مسافر در ساعت  2تا  ۸/1استفاده مي كنند. براي مقاصد طراحي، آژانس هوايي فدارل تعداد 

 (.REF.Iاوج را پيشنهاد مي كند)

مانيهاي مشخصي مكانهاي به هر گونه مدت زمان اشغال پاركينگ، تعداد مسافران هر ماشين و تعداد ماشينهايي كه در ز  

 ۵پارك را اشغال مي كنند براي تعيين تعداد فضاهاي پارك نياز است. اندازه پيشنهاد شده براي يك فضاي پارك داراي 

درجه از امتياز بيشتري در  4۱فوت طول است كه البته بستگي به نوع طراحي آن دارد كه زاويه  1۵اينچ پهنا و  ۳فوت و 

 فوت مربع مساحت نياز دارد. 3۱۱درجه ( هر فضضاي پارك به  4۱راي اين نوع طرح ) با زاويه طراحي برخوردار است ب
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 در شكل زير اندازه و تيپهاي مكانهاي پارك نشان داده شده است.
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 فصل ششم

 ايده های طراحی
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 داخلي نوشهرطراحي فرودگاه 

در طراحي سايت و .كه از فرم و حركت جهت پروانه ايده گرفته شده استاين پروژه از پروانه هواپيما مي باشد . تپكانس

ه اندازي داخل بنا ايجاد كه در جهت نور پردازي و ساي شده سقف مجتمع از فرم وشكل النه هاي زنبور ايده گرفته

ه شود.دانشان د دهشارتباطي بين پرواز وجود دارد را سعي ص كه حس زنبور يا النه زنبوري كه افضاي خ  

تركيباب كامپوزيت مي باشد.از سنگ و شيشه و چوب  شده متريالي كه براي اين مجتمع انتخاب  

 شيشه هاي آن مي توان نانويي باشد كه خواص خود تميز شورا دارند.

صورت خرپا اجرا شده است كه بتوان طول مقاطع را بين جنس سازه اين پروژه از فلزي بوده و در بعضي از مقاطع سازه ب

داد. ءمتر ارتقا 1۳تا  1۱  

رشه فوالدي مي توان اجرا كردعسقف سازه اي اين پروژه از سازه اي سبك سلولي و در بخشي از سازه سقف   
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