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هاي اجرايي، مهندسان مشاور و پيمانكارانبخشنامه به دستگاه
شماره:                         97/615201

07/11/1397 تاريخ:

)تجديد نظر اول( هامحوطه زميني فرودگاهي طراحنامه آيينموضوع: 

توسعه كشور و ماده هاي ( قانون احكام دائمي برنامه34موضوع ماده ) ،در چارچوب نظام فني و اجرايي يكپارچه كشور

 تجديد نظر اول پيوست، به هاي عمرانينامه استانداردهاي اجرايي طرح( آيين7( و )6( قانون برنامه و بودجه و مواد )23)

 ينيزم محوطه يطراح نامهنييآ »با عنوان  يمانكاران،مشاورين و پ ،اجرايي امور نظام فني 197ضابطه شماره 

شود. از نوع گروه دوم ابالغ مي« (اول نظر ديتجد) هافرودگاه

مورخ  6509/102-5454/54شماره ضابطه  و رعايت كامل مفاد اين ضابطه الزامي است01/04/1398از تاريخ 

.واهد بودفاقد اعتبار خ 15/10/1378

باشد. با اين نظر ميانتخاب ضوابط و معيارها در حدود مشخص شده در اين ضابطه، با توجه به شرايط خاص كار مورد 

ست حدود انتخابي شوند، الزم اگذاري بخش غير دولتي تامين اعتبار ميهايي كه از محل سرمايهوجود در مورد پروژه

برسد. ذيرپسرمايهبه تاييد  كار تعيين ودر مرحله ارجاع معيارهاي يادشده 

كننده نظرات و پيشنهادهاي اصالحي در مورد مفاد دريافت اين سازمان ين و پيمانكاران، مشاوراجرايي امور نظام فني

اين ضابطه بوده و اصالحات الزم را اعالم خواهد كرد.

محمد باقر نوبخت 

ربانهم و بودهج کشورسازمان 
رياست جمهوري 

رييس سازمان





                         

  اصالح مدارك فني
  

 خواننده گرامي

  
نظام فني و اجرايي معاونت فني، امور زيربنايي و توليـدي سـازمان برنامـه و بودجـه كشـور، بـا اسـتفاده از نظـر          امور

هي مهندسـي كشـور عرضـه نمـوده     كارشناسان برجسته مبادرت به تهيه اين ضابطه كرده و آن را براي استفاده به جـامع 
است. با وجود تالش فراوان، اين اثـر مصون از ايرادهايي نظير غلطهاي مفهومي، فني، ابهام، ايهـام و اشـكاالت موضـوعي    
نيست. از اينرو، از شما خوانندهي گرامي صميمانه تقاضا دارد در صورت مشاهده هر گونه ايراد و اشـكال فنـي، مراتـب را    

   رش فرماييد:بصورت زير گـزا

  sama.nezamfanni.ir: نام فرماييددر سامانه مديريت دانش اسناد فني و اجرايي (سما) ثبت -1

  پس از ورود به سامانه سما و براي تماس احتمالي، نشاني خود را در بخش پروفايل كاربري تكميل فرماييد -2
  .به بخش نظرخواهي اين ضابطه مراجعه فرماييد -3
  .و صفحه موضوع مورد نظر را مشخص كنيدشماره بند  -4
  .  ايراد مورد نظر را بصورت خالصه بيان داريد -5
  .در صورت امكان متن اصالح شده را براي جايگزيني ارسال كنيد -6

كارشناسان اين امور، نظرهاي دريافتي را به دقت مطالعه نموده و اقدام مقتضي را معمول خواهند داشت. پيشاپيش از 
  .شوددقت نظر شما قدرداني مي همكـاري و

  
 

  
  
  
  
  
  
  
  

، سازمان 33271تهران، ميدان بهارستان، خيابان صفي علي شاه، مركز تلفن  نشاني براي مكاتبه:
  مانكارانيو پ نيمشاور ،يياجرا يامور نظام فنبرنامه و بودجه كشور، 

Email: nezamfanni@mporg.ir                                web: nezamfanni.ir 



  أ

بسمه تعالي

پیشگفتار نسخه ویرایش اول

 اجرايــي  و فنـي  نظـام  متـولي  بودجـه  و برنامـه  سـازمان  توسـعه،  هاي قانون احكام دائمي برنامه 34بنا بر مفاد ماده 
شور موظـف بـه تهيـه وقانون برنامه و بودجه، سازمان برنامه و بودجه ك 23سـت. همچنين طبق ماده ا كشـور يكپارچـه

 و تنـوع  بـه  توجـه  با. باشدمي كشور عمراني طرحهاي نياز مورد استانداردهاي و هانامهابالغ ضوابط، مشخصات فني، آئين
يه و تدوين اين گونـه مـدارك علمـي از مراكـزته در است شـده سـعي اخيـر سـالهاي طي عمراني، طرحهاي گستردگي

  اجرايي ذيربط استفاده شـود.  تحقيقاتي و توان فني دستگاههاي
توسعه صنعت هواپيمايي براي پاسخگويي به تقاضاي روزافزون جابجايي و حمل و نقل هوايي مسافر و كـاال، تصـويب
قوانين و مقررات بين المللي براي تحوالت جديد عمليات پروازي و تأكيـد فزاينـده نهادهـاي ملـي و بـين المللـي بـراي

ها كه بخش زير بنايي سفرهاي هوايي هستند، به عنوان يك هدف شـاخصيده فرودگاهحفاظت محيط زيست سبب گرد
و ايجـاد ، ساخت و توسـعه، تجهيـز و راهبـري   امه ريزي و طراحيمورد توجه قرار گرفته و ضمن تدوين استانداردهاي برن

  ذيربط قرار گيرند.، موضوع تحقيق و مطالعه محافل تخصصي و تحقيقاتي بين المللي نقش اقتصادي و بازرگاني
هـاي فرهنگـيهاي گذشته و تفاوت برخي مقررات خاص كشورها و ويژگيها و تجارب حاصل از طرحتوسعه فرودگاه

، در هـاي موجـود جهـان   ين نامـه هاي كاربردي توصيه شده در آيآنان طي دوره بهره برداري سبب گرديده كه ارائه روش
  فته و به روز شوند.، مورد بازنگري قرار گرهاي زمانيدوره

نامـه خـاص آيـين كشور جمهوري اسالمي ايران از معدود كشورهايي است كه براي طراحي بخش زميني فرودگاهها 
منتشر نموده است كه به داليل فوق و همچنين بهـره بـرداري متنـوع و گسـترده 1379تدوين و براي اولين بار در سال 

رورت بـازنگري هـاي دوره اي آن، مطـابق بـا تحـوالت مبـاني طراحـي واقتصادي از فضاها و محوطه هاي فرودگاهي ض
هاي بهره برداري از فرودگاهها در دنيا و شناخت كاستي هاي گذشته و نيازهـاي روز كشـور و همچنـين توجـه بـه روش

  باشد:موارد مهم زير از اهميت بااليي برخوردار مي
ررات بين المللي و داخلـي مـؤثر در برنامـه ريـزي،توجه به تحوالت گسترده جديد در دستورالعمل ها و مق-

 طراحي، ساخت، تجهيز و بهره برداري از فرودگاهها؛

توجه به تحوالت مربوط به بهره برداري از فرودگاهها در قالب روشهاي خصوصي سـازي و تأكيـد بـر ايجـاد-
 مراكز اقتصادي و بازرگاني در مقياس هاي مختلف در محدوده فرودگاهها؛

الزامهاي حفاظت و مديريت بر امور مرتبط با محيط زيست در فرودگاهها؛ توجه به-
 توجه به استانداردسازي و تحول مستمر دانش فني وكاربردي؛-



                         

  ب
 

ايجاد پايگاه و مرجع كاربردي در زمينه برنامه ريزي و طراحي فرودگـاهي بـراي سـازمانهاي اجرايـي، بهـره       -
 ي و ساير عالقمندان؛برداران، مؤسسات پژوهشي و آموزش

همگامي با كشورهاي پيشرفته در امور هوانوردي به صورت تدوين استانداردهاي ملي خاص همسو با ضوابط  -
 بين المللي.

ها با توجه به محتواي فصول، براي هر فصل دو رويكرد مختلـف  ين نامه طراحي محوطه زميني فرودگاهبازنگري آيدر 
اول تصحيح ساختار فصول و اضافه كردن مطالبي كه در نشريه وجود نداشت و رويكـرد  . رويكرد در نظر گرفته شده است

 دوم به روز رساني مطالب و محتواي فصول با توجه به اطالعات و منابع روز دنيا.

هـاي مسـئول، تاكيـد و پشـتيباني مركـز      كه با جلب نظرات موثر سـازمان  نسخه حاضربا اعمال تغييرات فوق اكنون 
و گـروه متخصصـين بـا تجربـه و ذيصـالح تـدوين        زي، تالش مهندسين مشـاور ايمـن راه  ه، مسكن و شهرساتحقيقات را

 گيرد.در اختيار كاربران قرار مي 1397سال گرديده، به عنوان بازنگري 

عليرغم تالش، دقت و وقت زيادي كه براي تهيه اين مجموعه صرف گرديده، با اينحـال مطالـب آن مصـون از وجـود     
از كارشناسان و خوانندگان محترم درخواست  نامه آيينابهام نيست؛ بنابراين در راستاي تكميل و پربار شدن اين  اشكال و

گردد موارد اصالحي را به امور نظام فني و اجرايي سازمان برنامه و بودجه كشور ارسال كننـد تـا در تجديـد نظرهـاي     مي
  .آتي مورد استفاده قرار گيرد

يشنهادهاي دريافت شده را بررسي كرده و در صورت نياز به اصالح در متن ضابطه، با همفكـري  كارشناسان سازمان پ
نمايندگان جامعـه فنـي كشـور و كارشناسـان مجـرب ايـن حـوزه، نسـبت بـه تهيـه مـتن اصـالحي، اقـدام و از طريـق               

تسـهيل در يـافتن آخـرين     برداري عموم اعالم خواهند كرد. به همـين منظـور و بـراي   براي بهره  Nezamfanni.irنشاني
ضوابط ابالغي معتبر، در سمت مياني باالي صفحات ضابطه، تاريخ تدوين مطالب آن صفحه درج شده است كه در صورت 

روزرساني آن نيز اصالح خواهد شد. از اينرو همواره مطالب صفحات  هرگونه تغيير در مطالب هر يك از صفحات، تاريخ به
  .واهد بودداراي تاريخ جديدتر معتبر خ

و  فـر  قـانع  سيد جواد جناب آقاي مشاورين و پيمانكاران امور نظام فني و اجرايي، بدينوسيله از تالش و جديت رئيس
و همچنين از تمام  شركت فرودگاهها و ناوبري هوايي ايرانمركز تحقيقات راه، مسكن و شهرسازي،  ،اين اموركارشناسان 

  .شود اين ضابطه تشكر و قدرداني مي عزيزان متخصص همكار در امر تهيه و نهايي كردن
  

  حميدرضا عدل
  معاون فني، امور زيربنايي و توليدي

 1397 زمستان

 
 



  ت

بسمه تعالي

پیشگفتارنسخه اولیه (ابالغ 1378)

مطالعات امكـان سـنجي)، مطالعـه و طراحـي، اجـرا، بهـره( استفاده از ضوابط، معيارها و استانداردها در مراحل تهيه
جرا (عمر مفيد) و هزينـهاحي و اكيفيت طر اقتصادي طرحها، يه فني وظ توجاعمراني به لح هايطرح ي و نگهداريبردار

عمرانـي كشـور (مصـوب هـاي طرح ينظام فني و اجرايـ  د.مي باش ويژه برخوردارهاي نگهداري و بهره برداري از اهميتي 
به كارگيري معيارهاي استانداردها و ضوابط فني در مراحل تهيه و اجراي  )ت محترم وزيرانهيأ23/3/1375جلسه مورخ 

 ت.داده اس ي قرارالزم به هزينه هاي نگهداري و بهره برداري از طرحها را مورد تأكيد جد طرح و نيز توجه

ابالغ ضوابط، مشخصات فني، آيين  يه وقانون برنامه و بودجه، سازمان برنامه و بودجه موظف به ته 23بنابر مفاد ماده 
الهاي ي طي سـ ي عمرانهاطرح دگيگستر تنوع و ه بهجها و استانداردهاي مورد نياز طرحهاي عمراني مي باشد. با تو نامه

ين اين گونه مدارك علمي از مراكز تحقيقاتي دسـتگاههاي اجرايـي ذيـربط اسـتفادهو تدو اخير سعي شده است در تهيه
مركز تحقيقات و آموزش وزارت راه و ترابري در تدوين ضوابط و معيارهاي فني بخش  شود. در اين راستا مقرر شده است

ه عهده دار اين مهم باشد كـه بـهترابري ضمن هماهنگي با دفتر امور فني و تدوين معيارهاي سازمان برنامه و بودج راه و
 .ترابري قدرداني مي نمايد راه و ي ارزنده مركز تحقيقات و آموزش وزارتهااين وسيله از تالش

اسـت و عـواملي چـون    پيشرفت و توسعه در كشورهاي در حال توسعه مستلزم توجه به تحقيقات علمي و تخصصـي 
يروي انساني متخصص و كار آمـد و همچنـين سياسـتها و برنامـهقدان آگاهي در علوم و فنون، عدم بكارگيري صحيح نف

كشـورها ظـاهر شـده اسـت. از مهمتـرين اقـدامات در ريزي نامناسب، به عنوان مانعي براي رشد و توسعه در ايـن گونـه  
 هاي تحقيقاتي و پژوهشي، تعيين هدف و خط مشي براي توسعه و همچنين هدايت، تشـويق  ريزي سياستگذاريها و برنامه

يروي انساني است كه حاصل آن، دستيابي به ي و نو اشاعه فرهنگ تحقيقاتي و استفاده بهينه از سرمايه ملي، منابع طبيع
تجـارب توسعه ملي خواهد بود. برنامه ريزيهاي تحقيقاتي بايد بلندمدت و فراگير باشد تـا امكـان انتقـال و كسـب     اهداف

رفت و توسعه هر كشور ميزان توجه به امر تحقيقـات در آن كشـور اسـت وفراهم شود. امروزه از مهمترين معيارهاي پيش
  .ميگردد تقويت و تعالي شاخصهاي توسعه سرمايه گذاري در اين بخش موجب

تمـاعيو اج صـنعتي  ،در توسعه و تحوالت اقتصادي ،خويش وظايف و حساسيت گستردگي ترابري بلحاظ اه ووزارت ر
ن وظايف، بطور عمده شامل احداث تأسيسات زيربنايي حمل ونقل مانند راه، راه آهـن،يا .ميكند ايفا بنيادي كشور نقشي

بندر و فرودگاه و نگهداري از اين تأسيسات و بهره برداري بهينه از آنها، براي برقراري نظامي پويا و قوي در حمـل و نقـل
ترابـري بـراي رت راه وت مهندسير در وزازميني، دريايي و هوايي است. نظر به اين گستره وسيع، بخش وسيعي از خدما

 .طراحي، ساخت و نگهداري سيستمهاي حمل و نقل و بهره برداري از آنهابه خدمت گرفته شده است



                         

  ث
 

با ادغام در مركـز آمـوزش بـه     1376تأسيس و در سال  1367مركز تحقيقات و مطالعات وزارت راه و ترابري در سال 
هاي با  ترابري تغيير نام يافت كه با انجام تحقيقات كاربردي موفق به انتشار مجموعه اه وتحقيقات و آموزش وزارت ر زركم

است. براي دسـتيابي بـه نتـايج ارزشـمند، ايـن مركـز از انديشـمندان و         هارزشي در زمينه هاي مختلف راه و ترابري شد
از دانشـگاهها، وزارت راه و  نـون نيروهـاي توانمنـدي    هـم اك  جسته است، به طوري كـه  پژوهشگران برجسته كشور ياري

  .اي مختلف با مركز همكاري دارندهمشاور و ساير بخشها در طرح ترابري، مهندسان

دستورالعملهاي كاربردي در  ها و نامه وين و بازنگري آيينتد تهيه، ،هاي فعاليت مركز تحقيقات و آموزش يكي از شاخه
نامـه طراحـي محوطـه زمينـي فرودگاههـا       تدوين آيـين  هشد. پروژزمينه هاي مختلف مربوط به وزارت راه و ترابري مي با

   .يقات و آموزش در همين راستا انجام گرفته استز تحقتوسط مهندسين مشاور گذر راه و با همكاري مرك

  تدوين آيين نامه ها و استانداردهاي ملي ضرورت

بر تهيه آيين نامه ها و استانداردهاي ملي مقدم است. اي پروژه هاي مهندسي، به لحاظ تاريخي، ر ايران، طرح و اجرد
هندسان طراح و مجريان، اغلب بـا اسـتفاده از آيـين نامـه     م فقدان اين آيين نامه ها مانع اجراي طرحهاي عمراني نبوده و

  :م استهاي معتبر بين المللي كار را پيش برده اند، ليكن تهيه آيين نامه هاي ملي بنا به داليل زير ضروري و الز
  هاايجاد يكنواختي و پرهيز از به كارگيري آيين نامه هاي كشورهاي مختلف در طرح  

 كسب اعتبار علمي و حرفه اي براي كشور  

 احيتطابق و همسان سازي ضوابط گوناگون در طر 

 توجه به مسائل و شرايط خاص اقليمي، اقتصادي و فرهنگي كشور و گنجاندن آن در ضوابط ملي  لزوم 

 حل مسـائل   فضايي براي انعكاس و به كارگيري نتايج پژوهشهايي كه در مراكز تحقيقاتي كشور، در جهت جاداي
  د.گير فني صورت مي

 آوريوو ن ابتكار ساختن زمينه براي بروز هدف فراهم مهندسان كشور با هاي از تجربه استفاده گشودن راه براي  

 كارشناسي مختلف يها نظريه فراهم آوردن امكان طرح  

ريزي  برنامه فني بين المللي موجود در هاي معيارها و توصيه و مباني ها، آيين نامه تمامي در برگيرنده حاضر مجموعه
 و همت كارشناسان و متخصصان صنعت حمل و نقل هـوايي و بـا   تالش با كه باشد فرودگاهها مي زميني بخش و طراحي

اقليمي كشور تهيه شـده   اص، اقتصادي و شرايط خهنگي، اجتماعيفر طظر گرفتن شراياخلي و در نيات دتجرب از دهتفااس
  .است

  نامه اين آيين ويژگيهاي 
  آيين نامه واحد -1 

چـارچوب   ردر اين آيين نامه سعي شـده تمـامي دسـتورالعملها و توصـيه هـاي پراكنـده قبلـي بـه صـورت كامـل د          
   .اساس مباني مشترك و هماهنگ با شرايط كشور انجام گيرد ها بر اي واحد گردآوري شود تا طراحي نامه آيين
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  ن نامه ييساختار و نحوه نگارش آ
كـردن صـفحات يـك فصـل،      ا اضـافه ت گذاري شده هفصل تهيه و هر فصل به طور جداگانه شمار 6اين آيين نامه در - 

بـا شـماره فصـل شـروع شـده كـه در        گذاري شماره ن،آرب خوردگي شماره صفحات فصلهاي بعد نشود. عالوه هم موجب به
ـ ند. در ضـمن در سـمت راسـ   ص كسرعت محل صفحه را مشخ صورت به هم خوردن صفحات، خواننده بتواند به االي ت ب

 ايـن كـار از   آيين نامه و در سمت راست باالي صفحه هاي زوج، عنوان فصل مربوط آمده است و صفحه هاي فرد، موضوع
آيين نامه بـه صـورت دو سـتوني نوشـته     . با آيين نامه هاي مشابه جلوگيري ميكندمخلوط شدن صفحات اين آيين نامه 

   .واننده شودخستگي خ عت خواندن و كاهشسرفزايش ه انتيج ه و درحشده است تا موجب تمركز چشم به يك طرف صف
ه آمـد  تدرشـ  حروف اا بهاي نازك و درشت استفاده شده و دستورالعملها و توصيه ه در نگارش آيين نامه از انواع قلم

  .است
بتـوان موضـوعات    راحتي با استفاده از آن به ه تابراي بهره گيري بهتر خوانندگان، يك فهرست راهنما پيوست گرديد 

فارسي، از اصطالحات بكار رفته به آخر آيين نامـه، افـزوده شـده     -مورد نياز را پيدا كرد. همچنين يك فهرست انگليسي 
  .اند ترجمه واژه موردنظر را به زبان فارسي و يا معادل فارسي آن را شناسايي كندوتاست تا خواننده ب

تمـامي   بـه  سـبت ن ي خـود را انقـدرد  و ايـن وسـيله مراتـب تشـكر     به ترابري و مركز تحقيقات و آموزش راه خاتمه در
از صاحبنظران تقاضـا   و اردد از مياند ابر كشيده فراواني اتاين مجموعه زحم تدوين و در تهيه كه كارشناسان و همكاراني

  .بهره برداري شود بعدي ظريات و پيشنهادهاي اصالحي دريغ نورزند تا از آن در تجديدنظرهايارائه ن از اكند ت مي

  :يه كننده آيين نامهوه تهاعضاي گر

  رزادهفادكتر محمود ص
   مهندس محمد توسلي 
   يبر اسداله خان والكدس اهنم

  يمهندس حميد ميرخان
  ندس غالمرضا معصومي مه 

   مهندس رضا مفيدتي ذاتي
  دكتر بهنام اميني

   مهندس احسان توسلي 
   مهندس انوشيروان سليماني راد

   مهندس احمد توسلي
   يمهندس شهروز داراي

   نانياصغر اردكلي ادكتر ع
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  دفتر امور فني و تدوين معيارها  -مركز تحقيقات و آموزش
  سازمان برنامه و بودجه  وزارت راه و ترابري
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   تهيه و كنترل
  »تجديد نظر اول« نامه طراحي محوطه زميني فرودگاههاآيين

  ]197[ضابطه شماره 
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  مهندسين مشاور ايمن راه  كانيككارشناس م  مهندس بهزاد توكلي

  مهندسين مشاور ايمن راه  دكتراي عمران  دكتر مجيد ذبيحي

  مهندسين مشاور آتك  كارشناس ارشد برق و تجهيزات فرودگاهي  مهندس محمد فرشاد كاوه پيشه

  مهندسين مشاور ايمن راه  كارشناس ارشد شهرسازي  مهندس ميالد فرهودفر

  مهندسين مشاور ايمن راه  ناس ارشد شهرسازيكارش  مهندس مهسا سردارآبادي

  

  اعضاي گروه نظارت:

  المللي امام خميني (ره) قزويندانشگاه بين  دكتراي عمران  دكتر علي عبدي 

  مسكن و شهرسازي مركز تحقيقات راه،  كارشناس ارشد عمران  مهندس خليل زماني

  دانشگاه تربيت مدرس  دكتراي عمران  دكتر محمود صفارزاده

  مسكن و شهرسازي مركز تحقيقات راه،  كارشناس ارشد عمران  ندس حميدرضا بهراميانمه

  ها و ناوبري هوايي ايران شركت فرودگاه    مهندس فرشيد گليج

  رانيا ييهوا يها و ناوبر شركت فرودگاه    پناه مهندس جمشيد مولوي

  رانيا ييهوا يها و ناوبر شركت فرودگاه    مهندس سميه سادات عظيمي

  رانيا ييهوا يها و ناوبر شركت فرودگاه    ندس فاطمه كريميمه

  رانيا ييهوا يها و ناوبر شركت فرودگاه    فر مهندس زهره شهرام
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  215  كليات -7-1
  216  فرودگاه يادار يساختمانها -7-2
  216  فرودگاه يادار كاركنان و تيريمد ساختمان -7-2-1
  216  يخدمات ساختمان -7-2-2
  216  ييمايهواپ يشركتها به مربوط يساختمانها -7-2-3
  217   يفرودگاه نجات و آتشنشاني تأسيسات - 7-3
  217  نياز مورد اهايفض -1 - 7-3
  217  طراحي الزامات -2- 7-3
  218   هواپيما به رساني سوخت تأسيسات -7-4
  218  موردنياز فضاهاي -7-4-1



                         

  ص
 

  219  طراحي الزامات -7-4-2
  219  يبازرس و يهباننگ پستهاي و يتيامن و) سيپل( يانتظام يروهاين قرارگاه -7-5
  220  موردنياز فضاهاي -7-5-1
  220  طراحي الزامات - 7-5-2
  221  هواشناسي زاتيتجه و ساختمان -7-6
  221  ازين مورد يفضاها -7-6-1
  222  هواشناسي محوطه يطراح الزامات -7-6-2
  222  يهواشناس اطالعات -7-6-3
  222  يگمرك خدمات مركز -7-7
  222  ازين مورد يفضا -7-7-1
  223  ياضطرار برق روگاهين -7-8
  223  طراحي الزامات -7-8-1
  223  ينگهدار و ريتعم و برقي مكانيكي، تأسيسات  مركز -7-9
  224  موردنياز فضاهاي -7-9-1
  224  طراحي الزامات -7-9-2
  225  توقفگاه در هواپيماها ينيزم پشتيباني تجهيزات -7-10
  225  ازيموردن يفضاها - 7-10-1
  225  يطراح تالزاما -7-10-2
  226   )نگيتريك( هواپيما به غذارساني تسهيالت -7-11
  226  ازيموردن يفضاها - 7-11-1
  227  يطراح الزامات -7-11-2
  228  مايهواپ راتيتعم گاهيپا - 7-12
  228  ازين مورد يفضاها-1- 7-12
  229  يطراح الزامات -2- 7-12
  229   پزشكي فوريتهاي مركز -7-13
  229  رسمي تتشريفا يساختمانها - 7-14
  230  ازيموردن يفضاها -1- 7-14
  230  يطراح الزامات -2- 7-14
  231  فرودگاه هاي زباله دفع و جمعĤوري مركز -7-15
  231  فاضالب هيتصف و يآور جمع مركز -7-16
  231  ازين مورد يفضا- 7-16-1
  232  يطراح الزامات -7-16-2
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  232  يفرودگاه نيسنگ آالت نيماش توقفگاه و رگاهيتعم - 7-17
  232  ازيدن مور يفضا -1- 7-17
  232  يطراح الزامات -2- 7-17
  233  ييمايهواپ باشگاه و عمومي ييهواپيما تسهيالت -7-18
  233  يكوپتريهل يتهايفعال - 7-19
  233  ازين مورد يفضاها -1- 7-19
  234  يطراح الزامات -2- 7-19
  234  يحيتفر و يرفاه ،يتجار يعموم التيتسه - 7-20

  236  هفتم فصل مراجع
  ها گاههاي دسترسي و توقف فصل هشتم: راه

  239  مقدمه -8-1
  240  دسترسي يروشها - 8-2
  241  جادهاي دسترسي -1- 8-2
  243  ريلي دسترسي -2- 8-2
  246  )يكوپتريهل( بالگرد لهيبوس دسترسي - 3- 8-2
  246  آبي دسترسي -4- 8-2
  246  دسترسي ريزي برنامه مطالعات -8-3
  246  مطالعه فرآيند -8-3-1
  252  پايانه جادهاي دسترسي الگوهاي - 8-4
  252  متمركز الگوي -1- 8-4
  252  مجزا الگوي -2- 8-4
  252  غيرمتمركز الگوي -3- 8-4
  254  واحدي الگوي -4- 8-4
  256  دسترسي راههاي ظرفيت تعيين و طراحي معيارهاي -8-5
  256  فرودگاه دسترسي اصلي راههاي - 8-5-1
  257  پايانه دسترسي راههاي -8-5-2
  258  جلوخان راههاي -8-5-3
  258  عمومي خدماتي راههاي -8-5-4
  259  اختصاصي خدماتي راههاي -5 -8-5
  259  پياده راههاي -5-6 -8
  260  فرودگاه مختلف يقسمتها نيب عيسر يدسترس يروشها -8-5-7
  261  نقليه وسايل توقفگاههاي ظرفيت يينتع و طراحي معيارهاي -8-6
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  262  شخصي نقليه وسايل توقفگاههاي -8-6-1
  269  عمومي نقليه وسايل توقفگاههاي -8-6-2
  270  فرودگاه كاركنان ويژه نقليه وسايل توقفگاههاي -8-6-3
  272  رفاهي و تجاري واحدهاي ويژه توقفگاههاي -8-6-4
  273  باري پايانه توقفگاههاي - 8-6-5
  273  پزشكي فوريتهاي خودروهاي توقفگاه -8-6-6
  274  ارتيز و حج يههاانيپا در توقفگاه -8-6-7
  274  (CIP , VIP) يفاتيتشر و ياختصاص يونهايپاو يبرا توقفگاه -8-6-8
  274  نقليه وسايل ساير ويژه توقفگاههاي -8-6-9

  275  هشتم فصل مراجع
  فصل نهم: تابلوها و عالئم راهنمائي در پايانه

  277  كليات -9-1
  278   تابلوها و عالئم انواع -9-2
  278  نما جهت يتابلوها - 9-2-1
  282  اطالعاتي و اخباري تابلوهاي -9-2-2
  282  تابلوها ساير -9-2-3
  282  عالئم و تابلوها مباني و اصول -9-3
  283  سادگي -9-3-1
  283  اطالعات بندي طبقه -9-3-2
  283  خوانايي و ديد قابليت -9-3-3
  284  تابلوها رنگ -9-3-4
  284  ويژه نمادهاي -9-3-5
  286  مكانيابي -9-3-6
  287  محلي مالحظات -9-3-7
  287  عالئم و تابلوها در جيرا زبانهاي - 9-3-8
  288  پايانه داخل مسيريابي -9-4
  289  اطالعات نمايش الكترونيكي هاي سامانه -9-5
  289  اطالعات نمايش الكترونيكي سيستمهاي كاربردهاي -9-5-1
  291  اطالعات نمايش الكترونيكي تابلوهاي انواع -9-5-2
  293  پرواز اعالم نمايشگرهاي -9-6
  295  نمايشگرها در مشترك اطالعات -9-6-1
  298  يخروج يپروازها نمايشگر - 9-6-2
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  300  يورود يپروازها نمايشگر -9-6-3
  301  دروازه سمت به نمايشگر -9-6-4
  301  دروازه محل نمايشگر -9-6-5
  302  توشه مطالبه سمت به نمايشگر -9-6-6
  302  توشه مطالبه محل نمايشگر -9-6-7
  302  پايانه در محلها ساير نمايشگرهاي -9-6-8
  302  مختلف ينمايشگرها در يبندستون - 9-6-9
  303  نمايشگرها در يعدد – يحرف ينمادها اندازه - 9-6-10
  304  نمايشگرها در چشمكزن عالئم از استفاده - 9-6-11
  304  نمايشگر يرو اطالعات نمايش زمان مدت -9-6-12
  305   اطالعات نمايش تكنولوژيهاي انواع -9-7
  305  (CRT) كاتدي اشعه لوله -9-7-1
  306  (EL) الكتريكي) لومينسانس( يكنها پخش نور  -9-7-2
  306  (FO) ورين فيبرهاي -9-7-3
  306  (TFT-LCD) نازك اليه ترانزيستور مايع كريستالهاي نمايشگرهاي -9-7-4
  306  (LED) نور كننده ساطع ديود - 9-7-5
  306  (IL) جيوهاي المپهاي -9-7-6
  307  (RD)) انعكاسي ديسكهاي( يانعكاس صفحات -9-7-7
  307  (SF) اسپيلت فالپ -9-7-8
  307  پالسما نمايشي هاي صفحه -9-7-9

  309  نهم فصل مراجع
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  فهرست اشكال
  صفحه                                                                                                                                                                 عنوان
  11  هوايي و زميني يبخشها يكل طارتبا -1-2 شكل
  32  ييايجغراف نظر از يفرودگاه شبكه انواع -1- 3 شكل
  43  پرواز و مسافر اوج ساعت محاسبه يمنحن – 2- 3 شكل
  46  مساحت و زمان اساس بر خدمات ارائه سطح – 3- 3 شكل
  48  )درصد برحسب( ساالنه يخروج اتيعمل به اوج ساعت اتيعمل نسبت –1-پ شكل
  49  )درصد برحسب( ساالنه يخروج مسافران به اوج ساعت مسافران نسبت -2-پ شكل
  49  ساالنه خروجي مسافران اساس بر اوج ساعت عمليات -3-پ شكل
  55  مسافر تجمع محلهاي در بندي صف نحوه -1-4 شكل
  56  مسافران توسط شده اشغال فضاي ابعاد كلي نمونه -2-4 شكل
  59  انگشتي/شاخهاي الگوي از اينمونه -3-4 شكل
  60  خطي الگوي از اينمونه -4-4 شكل
  61  توقفگاه از دور پايانه الگوي از اينمونه - 5-4 شكل
  63  اقماري الگوي از اينمونه -6-4 شكل
  64  پيوسته بههم واحدهاي الگوي از اينمونه - 7-4 شكل
  65  طبقه يك پايانه يك از اينمونه -8-4 شكل
  66  )مستقل راهه بيش و پل( توقفگاه بخش در طبقه دو پايانه يك از اينمونه -9-4 شكل
  66  )مستقل راهه بيش و پل( كامل طبقه دو پايانه يك از اينمونه -10-4 شكل
  67  اتوبوس اي و پل قيرط از مايهواپ به شدن سوار يبرا باال طبقه از يخروج مسافر حركت نحوه – 11-4 شكل
  68  انهيپا داخل به پل و مايهواپ داخل از اي و اتوبوس توسط يورود مسافر حركت نحوه – 12-4 شكل
  71  يداخل انهيپا كي در يخروج بار و مسافر انيجر نمودار - 13-4 شكل
  72  يداخل انهيپا كي در يورود بار و مسافر انيجر نمودار -14-4 شكل
  73  يداخل انهيپا كي در بار و سافرم انيجر  - 15-4 شكل
  74  يالملل نيب انهيپا كي در يخروج بار و مسافر انيجر نمودار -16-4 شكل
  75  يالملل نيب انهيپا كي در يورود بار و رمساف انيجر نمودار -17-4 شكل
  76  يالملل نيب انهيپا كي در بار و مسافر انيجر  - 18-4 شكل
  77  يالملل نيب يداخل مشترك انهيپا كي در يخروج بار و مسافر انيجر نمودار -19-4 شكل
  79  يالملل نيب يداخل مشترك انهيپا كي در يورود بار و مسافر انيجر نمودار -20-4 شكل
  79  يالملل نيب يداخل مشترك انهيپا كي در بار و مسافر انيجر -  21-4 شكل
  82  جلوخان شيآرا و استقرار اتيكل –22-4شكل
  83  خروجي لوخانج محوطه – 23-4شكل



 

  غ
 

  87  يخروج يعموم سالن -24-4 شكل
  91  انهيپا يورود يابتدا در سيپل كنترل محوطه – 25-4شكل
  93  سيپل كنترل يبرا نظر مورد محدوده – 26-4 شكل
  95  يخروج گمرك يبازرس محوطه -27-4 شكل
  100  پرواز كارت صدور و بار رشيپذ محوطه – 28-4 شكل
  112  يخروج گذرنامه كنترل محوطه – 29-4 شكل
  117  يتيامن كنترل محوطه– 30-4 شكل
  125  انتقالي و يگذر مسافران يورود محوطه نمونه –31-4 شكل
  126  پرواز انتظار سالن – 32-4شكل
  133  يورود گذرنامه كنترل محوطه -33-4 شكل
  138  بار ليتحو سالن -34-4شكل
  140  نقاله تسمه يدستگاهها اطراف يساز فضا و تردد نحوه – 35-4 شكل
  143  يورود گمرك يبازرس محوطه -36-4 شكل
  151  يورود يعموم سالن – 37-4 شكل
  153  يورود جلوخان محوطه –38-4 شكل
  169  هوايي بار جريان تغييرات نمودار -1-5 شكل
  171  )ممكن تسهيالت حداكثر با(  يبار پايانه يك در ارب پردازش جريان از اي نمونه -2-5 شكل
  172  بار يبند بسته راتييتغ -3-5 شكل
  176  يبار انهيپا و محوطه پالن - 4-5 شكل
  177  يبار انهيپا توسعه مختلف مراحل و يعرض مقطع -5-5 شكل
  183  يالملل نيب بار انهيپا در يبار انيجر - 6-5  شكل
  189  بار انهيپا مقابل توقفگاه در يانداز بار و يريبارگ يفضا ابعاد نمونه -7 -5 شكل
  203  ريالس عيسر يبارها يبرا مايهواپ توقفگاه نمونه كي  -8 -5 شكل
  209  )يمنف Gs( برج ارتفاع محاسبه يشاخصها شينما – 1-6 شكل
  209  )مثبت Gs( برح ارتفاع محاسبه يشاخصها شينما -2-6 شكل
  245  يدسترس سرعت حداكثر حسب بر يدسترس زمان نمودار - 1-8 شكل
  248  فرودگاه يك دسترسي سيستم ريزي برنامه فرآيند -2-8 شكل
  253  متمركز دسترسي الگوي از اي نمونه -3-8 شكل
  253  مجزا دسترسي الگوي از اي نمونه -4-8 شكل
  254  غيرمتمركز دسترسي الگوي زا اي نمونه -5-8 شكل
  255  واحدي دسترسي الگوي از اي نمونه - 6-8 شكل
  265  مختلف نقليه لوساي براي همسطح توقفگاه محوطه طرح از نمونه چند -7-8 شكل
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  266  طبقاتي توقفگاههاي كلي طرح از نمونه چند -8-8 شكل
  267  طبقاتي توقفگاه شيبراهه از هايي نمونه -9-8 شكل
  279  راهنما تابلوهاي انواع از هايي نمونه -1-9 شكل
  285  نماجهت پيكانهاي طرح نمونه -2-9 شكل
  296  يخروج بخش در فرودگاه متغير يتابلوها از يمثالهاي -الف 3-9 شكل
  297  يورود بخش در فرودگاه متغير يتابلوها از يمثالهاي -ب -3-9 شكل
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  فهرست جداول
  صفحه                                                                                                                                                    عنوان

  38  هاداده به دسترسي به توجه با شده توصيه پيشبيني ايروشه -1- 3 جدول
  45  خدمات ارائه سطوح يارهايمع -2- 3 جدول
  47  انهيپا التيتسه يبرا خدمات ارائه سطح محاسبات يراهنما – 3- 3 جدول
  83  يخروج مسافران يبرا خودروها انواع مؤثر طول و توقف زمان متوسط توصيهاي مقادير -1-4 جدول
  88  خدمات ارائه سطوح اساس بر اشغال ضريب مقادير -2-4 جدول
  92  سيپل كنترل يها تيموقع اصالح بيضرا -3-4 جدول
  QMAX  92 محاسبه بيضرا -4-4 جدول
  94  سيپل يبازرس صف در نفرات حداكثر اصالح بيضرا -5-4 جدول
  QMAX  96 محاسبه بيضرا -6-4 جدول
  102  شخوانهايپ يبرا اصالح بيضرا - 7-4 جدول
  QMAX  102 محاسبه بيضرا -8-4 جدول
  106  تقاضا ميتنظ يبرا ياصالح يفاكتورها -9-4 جدول
  QMAX  106 محاسبه بيضرا -10-4 جدول
  109  شخوانهايپ تعداد يبرا ياصالح بيضرا -11-4 جدول
  QMAX  109 محاسبه بيضرا -12-4 جدول
  113  شخوانهايپ يينها تعداد يبرا ياصالح بيضرا - 13-4 جدول
  QMAX  113 محاسبه بيضرا -14-4 جدول
  119  خطوط تعداد يبرا ياصالح بيضرا -15-4 جدول
  QMAX  119 محاسبه بيضرا -16-4 جدول
  134  شخوانهايپ اصالح بيضرا -18-4 جدول
  QMAX  134 محاسبه بيضرا -19-4 جدول
  QMAX  144 همحاسب بيضرا -20-4 جدول
  145  دستگاه تعداد اصالح بيضرا -21-4 جدول
  QMAX  145 محاسبه بيضرا -22-4 جدول
  152  خدمات ارائه سطوح اساس بر اشغال بيضر ريمقاد  –23-4 جدول
  154  يورود مسافران يبرا خودروها انواع مؤثر طول و توقف زمان متوسط مقادير -24-4 جدول
  158  يمسافر انهيپا يفضاها نسبت -25-4 جدول
  163  پايانه داخل ژهيو زاتيتجه از يبرخ -26-4 جدول
  180  ازين مورد سطوح انتخاب اريمع -1-5 جدول
  190  يبار اتيعمل يبرا ناوگان بيترك از ينمونها - 2-5 جدول
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  202  ريالس عيسر يبار انهيپا مساحت نييتع جهت يطراح ريمقاد 3-5 جدول
  240  فرودگاه يدسترس سيستم - 1-8 جدول
  257  فرودگاه جادهاي دسترسي شبكه مسيرهاي ظرفيت -2-8 جدول
  258  فرودگاه دسترسي راههاي طراحي براي سواري معادل به نقليه وسايل تبديل ضرايب -3-8 جدول
  278  نمايش نوع سبح بر مسافران ييراهنما براي الزم گذاري عالمت-1-9 جدول
  287  نمايشگر يمكانياب ضوابط -2-9 جدول
  303  نمايشگر يستونها يبرا الزم يفضا حداقل -3-9 جدول
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  كليات

   تعريف مسأله و اهميت موضوع -1

هاي اقتصادي، فني، عملياتي، امنيتـي  لحاظ جنبهاي است كه در آن، بهريزي و طراحي فرودگاه، فرآيند پيچيدهبرنامه
خوبي شناخته شده و بر اساس آن پيشنهادات ارائه گـردد.  ختلف و عملكرد آنها بههاي مو عمومي بايد ارتباط ميان بخش

ها، مؤسسات المللي، انجمنهاي بينها، سازمانها و استانداردهاي متعددي از سوي دولتها، توصيهرو، دستورالعملاز اين
گاه ارائه شده است كـه در آن بخـش   ريزي و طراحي فرودتحقيقاتي و مهندسان مشاور در كشورهاي مختلف جهت برنامه

 هوايي همواره مطرح بوده است. تر از بخشتر و پر چالشزميني فرودگاه به عنوان مجمـوعه اي متنوع

  نامه آييناهداف  -2

كليـه عناصـر    ريزي و طراحيهاي فني برنامهها، معيارها و دستورالعملنامه، ارائه روشآئين بازنگريهدف از تدوين و 
براي استفاده كليه مسئوالن، برنامـه ريـزان،   باشند، هي به استثناء سطوح پروازي كه داراي مقررات بين المللي ميفرودگا

هـاي طراحـي در   با توجه بـه تنـوع و گسـتردگي روش    .تدوين شده استطراحان، بهره برداران، سازندگان و دانشگاهيان 
هاي مختلف مورد مطالعه و مقايسه قرارگرفته و يده است تا روشهاي مختلف دنيا، كوشش گردنامهها و آئيندستورالعمل

قـررات و قـوانين كشـور    نهايت يك دستورالعمل واحد مطابق با شرايط اقتصادي، جغرافيـايي، عمليـاتي، فرهنگـي و م    در
امع و جـ  هـاي توسـعه  هـاي مهندسـي و طـرح   انتخاب گردد و عالوه بر كاربرد در موسسات آموزشي و پژوهشي، در پروژه

  توسط متخصصين با تجربه در امر طراحي فرودگاهي، مورد استفاده قرار گيرد.فرودگاهي 
  اند:بندي شدهشرح ذيل طبقهنامه معيارها، بهدر اين آئين

  الف) معيارهاي اجباري
كـار  مالت بـه در ج“ بايستي”و “ بايد”رود و واژه كار ميهاي طراحي و يا رعايت استانداردها بهاين معيارها براي هدف

  است.رفته
  شدهب) معيارهاي توصيه
  است.در جمالت استفاده شده“ شودتوصيه مي”، “توانمي”، “تواندمي”شده از واژه در معيارهاي توصيه

  پ) توضيحات
  است.توضيحات جهت تشريح و يا تبيين برخي مطالب با قلم ايتاليك درج شده 

هـا، اسـتانداردها و مراجـع معتبـر از جملـه      ها، توصـيه ست از دستورالعملاالمقدور سعي شدهدر تعيين معيارها حتي
شود تا از نظـر فضـاها،   ونقل هوايي (ياتا) استفاده المللي حملالمللي هواپيمايي كشوري (ايكائو) و انجمن بينسازمان بين
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باشد زيرا كه اسـتفاده از ايـن    تههاي هواپيمايي با اكثريت كشورها تطابق داشها براي استفاده شركتتجهيزات و سيستم
  است.هاي بين المللي فراگير شدهاستانداردها، در همه كشورهاي دنيا بخصوص فرودگاه

-خارج از موضـوع آئـين   هاي فني طراحي سطوح پروازيها، معيارها و دستورالعملالزم به توضيح است كه ارائه روش

 باشد.نامه حاضر مي

  روش تحقيق - 3

  نامه موجود طي مراحل ذيل انجام شده است:بازنگري آئين

  جستجوي منابع مختلف -الف
  است:نامه، مورد جستجو قرار گرفتهدر اين مرحله سه دسته از منابع مرتبط با آئين

هاي جديد طراحـي بـراي بخـش زمينـي     ها و روشالمللي در زمينه نظريهپژوهشي معتبر بين-مقاالت علمي -1-الف
  فرودگاه؛
  هاي مرجع مورد استفاده مؤسسات تخصصي فرودگاهي دنيا بكتا -2-الف
  و ... . IATA ،ICAO  ،FAAالمللي از قبيل هاي حقوقي بينهاي معتبر منتشرشده توسط سازماننامهآئين -3-الف
  مطالعه و بررسي منابع. -ب
  نامه موجود.هاي جديد با آئينمقايسه تطبيقي يافته -پ
  نامه در جهت افزايش كارايي؛ني آئينف محتويتكميل و ارتقاء  -ت

اسـت،   ود اسـتفاده نشـده  ـه موجـ ـنامـ زئيات آئـين ـوا و جـ ـري كه از آنها در تبيين محتـ ـله، منابع معتبـدر اين مرح
  اند.هره برداري قرار گرفتهـب شناسايي گرديده و مورد

  تدوين جزئيات و ارائه نتايج. -ث
  دي و فرودگاهي.نظران صنعت هوانوراز صاحب كسب نظر -ج
 نامه.ها، اصالح و نگارش نهايي آئينبندي ديدگاهجمع -چ

  الملليها و مؤسسات هواپيمايي بينمعرفي سازمان -4

ونقـل هـوايي،   ها و مؤسسات متعددي در زمينـه بهبـود حمـل   ونقل هوايي، سازمانبا پيشرفت روزافزون صنعت حمل
ارتقاء ميزان ايمني، توسعه تجهيزات هواپيمايي، حقـوق هواپيمـايي و     يما،ها و فنون جديد ساخت و استفاده از هواپروش

ترين آنها در سطح فرودگاهي فعاليت دارند كه مهمعمليات  المللي برايهايي در سطح داخلي و يا بينتدوين دستورالعمل
  گردد:شرح زير خالصه ميالمللي بهبين
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  1ايكائو -غيرنظامي)المللي هواپيمايي كشوري (سازمان بين -الف
المللي هواپيمايي كشوري خورشيدي) پس از پايان جنگ جهاني دوم، كنوانسيون سازمان بين 1323( 1944در سال 

ماده تنظيم گرديد. كشور ايران نيـز در   96كشور جهان در شيكاگو تشكيل و بيانيه شيكاگو در  53به نام ايكائو با شركت 
 190رآمد. در حال حاضر تعداد كشورهاي عضو سازمان افزايش يافتـه و بـه بـيش از    عضويت اين سازمان دهمان سال به

  كشور رسيده است.
بار براي مطالعه و بررسي مسائل مختلف هواپيمايي و فرودگاهي و پيشـرفت آن  مجمع عمومي ايكائو هر سه سال يك

هاي صحيح و يا افزودن مطالب جديد به كتابالمللي براي تهاي بيندهد، اما هر سال از نتايج كنفرانستشكيل جلسه مي
 گيرد.بهره مي 2ضميمه

  (ياتا) 3ونقل هواييالمللي حملانجمن بين -ب
شركت هواپيمايي بزرگ جهـان در   280شروع به فعاليت نموده كه در حال حاضر بيش از  1919اين انجمن در سال 

انـدركاران ايـن   ايجاد زمينه براي ارائه نظرهاي دسـت  آن عضويت دارند. هدف اين انجمن، حفظ منافع صنعت هوانوردي،
  باشد.هاي طراحي فرودگاهي مينامهخصوص تدوين مستمر آئينصنعت و به

  FAA(4اداره فدرال هوانوردي ( -پ
آوردن سيستم هوانـوردي ايمـن و   بوده و هدف اين اداره فراهم FAAعهده مسئوليت اصلي صنعت هوانوردي امريكا به

  هاي فرودگاهي است.نامهباشد. از جمله وظايف اين اداره، تدوين استانداردها و آئينح دنيا ميكارا در سط
  ACI(5ها (المللي فرودگاهمجمع بين -ت

عنـوان اولـين   ها از سراسر دنيا تشكيل گرديد. اين مجمع، بـه برداران فرودگاهاهتمام بهرهبه 1991اين مجمع در سال 
المللـي  باشد. فرودگاه بـين ونقل هوايي مطرح ميها و منافع مشترك صنعت حملمكاريمجمع جهاني، جهت گسترش ه

  مهرآباد بيش از يك دهه قبل عضويت در اين مجمع را پذيرفته است.
  ACRP(6تحقيقاتي فرودگاه ( برنامه همكاري -ث

در جهت تحقيقات فرودگاهي ، 7ونقلاي از كميته تحقيقاتي حملعنوان زيرشاخهميالدي به 2003اين كميته در سال 
  قرارگرفت. FAAتحت مديريت  2005تأسيس گرديد. كميته مذكور، در سال 

  
 

  

                                                 
1 -International Civil Aviation Organization (ICAO) 
2 -Annex 
3 -International Air Transport Association (IATA) 
4 -Federal Aviation Administration  
5 -Airport Council International 
6 -Airport Cooperation Research Program 
7 -Transportation Research Board (TRB) 
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  ACC(8مشورتي فرودگاه ( كميته -ج
هاي هواپيمايي است كه براي ريزي شركتكميته مشورتي فرودگاه، پيشنهادي ياتا، شامل گروهي از متخصصان برنامه

ريـزي  هاي هواپيمايي و مقامات فرودگاهي در ارتبـاط بـا برنامـه   مشاوره بين شركتها و هماهنگي براي هماهنگي ديدگاه
برآورد ظرفيت تسهيالت موجود و مقايسه آن با تقاضاي فعلي و آينده و طراحي توسعه اساسي يـك فرودگـاه يـا احـداث     

اند. عضويت در كميتـه  دهدهي شهاي هواپيمايي سازمانهاي عملكردي شركتن نيازمنديـفرودگاه جديد به منظور تأمي
توانـد  هاي هواپيمايي فعال در فرودگاه مورد نظر، آزاد است. هر شركت هواپيمايي مـي مشورتي فرودگاه براي كليه شركت

ريزي واجد صالحيت را براي شركت در جلسات كميتـه معرفـي نمايـد. ميـزان تخصـص مـورد نيـاز        يك متخصص برنامه
  د. بستگي به وسعت پروژه موردنظر دار

  باشد:هاي اين كميته شامل موارد زير ميقلمرو فعاليت
 هاي فرودگاهي؛ها و تعيين ظرفيتبيني) و پيشريزي راهبردي (استراتژيكبرنامه هاي مربوط بهتوصيه  
 هاي دسترسي؛هاي فرودگاه و سيستمطرح جامع فرودگاه، شامل طرح بخش هوايي، كاربري ساير بخش 

 هـاي راهبـري   هاي جديد و توسعه اساسي پايانـه شـامل سيسـتم   ريزي و طراحي پايانهپايانه مسافري، برنامه
 مسافر و بار؛

 ؛هاي هواپيما و سيستم هدايت هواپيماطرح پيشگاه  

 .همكاري تخصصي با طراحان پايانه بار در موارد مورد نياز 

  AACI(9ها (المللي فرودگاهمجامع بين انجمن -چ
نظرات مقامات هواپيمايي كشوري تأسيس و اهدافي از قبيل اشاعه نقطه خورشيدي) 1386(1990اين كميته در سال 

و سازمان جهـاني   ١٠)AOCIكند. اين كميته از اتحاد سازمان جهاني متصديان فرودگاهي (و حفظ منافع آنها را دنبال مي
شـد و پيشـتر بـه نـام     داره مـي به وجود آمد كه توسط مقامات فــرودگاهي اروپـايي ا  ١١)ICAAهاي غيرنظامي (فرودگاه

  است.) مشهور بودهAOCIها (سازمان جهاني متصديان فرودگاه
  IAT(12مؤسسه ترابري هوايي ( -ح

  باشند.نفع ميهاي متفاوت كه در صنعت هوانوردي ذيايست فرانسوي از سازمانمؤسسه
  NTSB(13( هيئت ايمني ترابري ملي -خ

تشـكيل شـد.   خورشـيدي)   1353( 1975 دولت فـدرال امريكـا در سـال    صورت يك آژانس مستقل از اين كميته به
 مسئوليت اين كميته، حصول اطمينان از وجود امنيت ترابري هوايي و تحقيقات سوانح است.

  

                                                 
8 -Airport Consultative Committee  
9 -Airports Association Council International 
10 -Airports Operators Council International 
11 -International Civil Airports Association  
12-Institute of Air Transport 
13-National Transportation Safety Board 
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  OAG(14هاي هواپيمايي (ريزي شركتراهنماي برنامه -د
-هاي مربوط بـه پروازهـاي برنامـه   دادهاين شركت، از آغاز پروازهاي تجاري، به خدمات تهيه بانك اطالعاتي و تحليل 

المللـي  است. بانك اطالعات پرواز اين شركت شـامل تمـامي پروازهـاي داخلـي و بـين     ريزي شده در كل جهان، پرداخته
 باشد.كشورهاي مختلف مي

  نامهساختار مطالب آئين -5

  است:ضميمه به شرح ذيل تدوين گرديده يك فصل و 9نامه در اين آئين
  (كليات) فصل اول -

ها و مؤسسات هواپيمايي در اين فصل، تعريف و اهميت موضوع، اهداف مطالعاتي، روش انجام تحقيق و معرفي سازمان
  است.المللي بيان شدهبين

  هاي مختلف فرودگاه)فصل دوم (بخش -
عنوان بخش زميني به هاي هوايي و زميني ارائه شده و به اجزاءدر اين فصل، كلياتي از فرودگاه و تفكيك آن به بخش

  است.نامه اشاره گرديدهموضوع اصلي آئين

 )، پيش بيني تقاضا و سطح ارائه خدماتريزيفصل سوم (برنامه -

هـاي ملـي،   مالحظات كلـي در رابطـه بـا طـرح    و در اين فصل چارچوب اوليه و ملزومات طراحي بخش زميني مطرح 
بينـي تقاضـاي سـاليانه و    . در ادامـه نحـوه پـيش   شـده انـد  ي تشريح هاي فرودگاهاي و محلي بررسي و انواع طرحمنطقه

سـطح خـدمات ارائـه    و معيارهاي محاسـباتي  چگونگي محاسبه تقاضاهاي اوج ماهانه، روزانه و ساعتي و در نهايت مفهوم 
 خواهد شد. 

  )هاي مسافريپايانهل چهارم (فص -
هـاي  يانه و همچنين جزئيـات مربـوط بـه طراحـي پايانـه     اين فصل شامل اصول طراحي، عوامل مؤثر در نوع و ابعاد پا

  مسافري با عملكردهاي مختلف ميباشد.
هـاي مسـافري، انـواع مسـافران، انـواع      در اين قسمت ابتدا مالحظات كلي از قبيل اصول طراحي، مشخصات محوطـه 

المللي و هاي داخلي و بيني پايانههيزاتي كه بايد فراهم گردد، ظرفيت و تقاضا براات هوايي، عوامل مؤثر بر ميزان تجخدم
هـاي دسترسـي   شده است. در ادامه نيز در مورد نحوه اتصال پايانـه مسـافري بـا سيسـتم     مطرحهاي ويژه زيارتي يا پايانه

هاي امنيتـي، دسترسـي مسـافران بـه هواپيمـا، مسـافران گـذري و انتقـالي، سـاير          شهري، مراحل عبور مسافران، كنترل
هـاي طراحـي پايانـه مسـافري     در تدوين معيارهـا و دسـتورالعمل  همچنين خدمات به مسافران و غيره، تسهيالت و ارائه 

  گردد.توضيح الزم ارائه مي
 

                                                 
14 -Official Airline Guide 
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  فصل پنجم (پايانه باري) -
هاي باري به موارد مختلفي شامل طراحي مناسب تسهيالت، مكانيابي، در اين فصل پس از ذكر كلياتي در مورد پايانه

گاه هواپيماها، نيازهاي تسهيالت بار هوايي، دسترسي محوطـه  ستم پردازش، ساختمان و ابعاد پايانه، توقفريزي سيبرنامه
هاي امنيتي، متصديان خصوصي ارائـه خـدمات بـار هـوايي، نيازهـاي      پايانه و توقفگاه وسايل نقليه عملياتي پايانه، كنترل

  عمومي و غيره پرداخته شده است.
  پرواز و ساختمان عملياتي) فصل ششم ( برج مراقبت -
  فصل هفتم (تسهيالت پشتيباني، فني و عملياتي) -

  تسهيالت مرتبط در فرودگاه بررسي شده است. تاسيسات و ها ودر اين فصل ساير ساختمان
  )هاو توقفگاه دسترسي هايراه( هشتمفصل  -

يني مسافران، كاركنـان، بـار همـراه    اين فصل قسمتي از بخش زميني را توضيح  ميدهدكه براي تسهيل دسترسي زم
بينـي  مسافر وبار هوايي به محدوده فرودگاه و از آن و همچنين ترددهاي داخلـي فرودگـاه الزم اسـت. بـه منظـور پـيش      

معيارهاي طراحي تسهيالت دسترسي زميني عالوه بر تخمين حجم مسافران در آينده در مورد تعداد كاركنان فرودگـاه و  
ندگان نيز نكات الزم ارائه ميشود. نسبت مسافر به همراه، درجه اشغال خودروهـا، نـوع وسـيله سـفر،     همراهان و بازديدكن

رساني و غيره نيـز بـر   ونقل خدماتي ديگر، از قبيل خدمات غذارساني به هواپيما، سوختوسايل حمل نيزتوقفگاه مقصد و 
  گيرند.رار ميگذارند كه مورد بررسي قهاي محوطه داخلي فرودگاه تأثير ميجاده

رسي به محدوده فرودگاه، ميزان استفاده از خودروي ـارهاي دستـدر اين قسمت همچنين مواردي از قبيل تنوع و معي
هاي داخلي فرودگاه، محوطه عمومي متصل بـه پايانـه   ونقل عمومي، اطالعات ترافيكي فرودگاه، شبكه راهشخصي و حمل

  شوند.بررسي ميمسافري، انواع توقفگاه خودروها و غيره 

  ) ي در پايانهي(تابلوها و عالئم راهنما نهمفصل  -
هـاي الكترونيكـي نمـايش    سيستم تابلوگذاري مناسب در پايانه و انواع تابلوها، اصـول و مبـاني تابلوگـذاري، سيسـتم    

ي يهيل در جابجـا ي و تسريع و تسيرساني مناسب جهت هدايت و راهنمااطالعات و نمايشگرهاي اعالم پرواز و نحوه اطالع
  هاي درون پايانه در اين فصل مطرح خواهند شد.و فعاليت

  نامهفهرست حروف اختصاري و واژه -ضميمه
  .  گرددمينامه با توضيحات ضروري ارائه هاي اختصاري در حيطه آئيندر اين قسمت كليه واژه
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  مقدمه -1- 2

دهنـد. در  اي از نيازهاي مربوط به جابجايي مسافر، بار و ساير خدمات عمـومي را پاسـخ مـي   حجم گستردهها فرودگاه
هاي مختلفي وجـود دارد تـا عمـل تسـهيل و     حقيقت، يك فرودگاه شهر كوچكي است كه در آن افراد، مشاغل و كاربري

ها در مقابل رشد و مقاصد انجام گيرد. فرودگاهرساني عمومي و جابجايي هوايي مسافر و بار بين مبادي تسريع در خدمات
هاي مختلف آن را به خوبـي شناخت  ها بايد در ابتدا بخشروزافزون تقاضا نياز به توسعه دارند، لذا جهت طراحي فرودگاه

  ه نمود.اي با قابليت توسعه آتي ارائ ريزي و طراحي بهينه ها، برنامه و با آگاهــي كامل از ارتبـاطات ميان اين بخـش
اي طراحي شوند كه  عمليات نشست و برخاست هواپيماهـا و جابجـايي مسـافران و     تسهيالت فرودگاهي بايد به گونه

، تقسـيم  16و هـوايي  15سهولت انجام شود. به طور معمول، فرودگاه از نظر عمليـاتي، بـه دو بخـش اصـلي زمينـي     بارها به
اسـت.  در ادامـه اجـزاي مختلـف ايـن دو      و بخش نشان داده شدهارتباط كلي و تجسمي از اين د) 1-2(شود. در شكل مي

  اند.  بخش معرفي شده

  ]2،1[بخش هوايي  - 2- 2

هـاي وابسـته بـه آن اسـت كـه      و سـاختمان  بخش هوايي شامل محوطه تحرك هواپيماها در يـك فرودگـاه و فضـاها   
و مشخصات فيزيكي بخـش هـوايي و سـطوح    ها  بيني ظرفيت باشد. پيشدسترسي به آنها براي افراد غير مجاز ممنوع مي

باشد. در بخش هوايي تسهيالت  ريزي شده براي نشست و برخاست در آن مي پروازي بر اساس بزرگترين هواپيماي برنامه
ونقل مسافر و بار، مورد اسـتفاده  و خدمات ارائه شده به هواپيماها، براي انجام عمليات انتهايي و يا ابتدايي پروازها و حمل

ها، تأسيسات و تجهيزات نصب شـده در ايـن منطقـه را شـامل      گيرد. در واقع بخش هوايي مجموعه اراضي، حريم ر ميقرا
شود كه با خدمات مربوط به نشست و برخاست، توقف و حركت هواپيمـا در ارتبـاط مسـتقيم فيزيكـي بـوده و تحـت        مي

ي قـراردارد. همچنـين برابـر مقـررات هريـك از      ي كشـور يهاي سازمان جهـاني هواپيمـا  ضوابط و مقررات و دستورالعمل
، هاي كنترل امنيتيشي و يا ايستگاهگردد و با حصارككشورهاي عضو، ضوابط خاص امنيتي جهت تردد در آنها اعمال مي

الزم به توجه است، براي محافظـت ناحيـه عمليـاتي از عبـور و مـرور حيوانـات و        .گردد از مجموعه بخش زميني جدا مي
  شوند.نقليه و افراد متفرقه، بخش زميني از بخش هوايي توسط حصار از يكديگر جدا ميز ورود وسايلجلوگيري ا

 
 
 
 

 

                                                 
15-Landside  
16 -Airside 
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قعيـت جغرافيـايي، رده   هـا، و ..) متناسـب بـا مو   ابعاد و مشخصات فني عوامل سطوح پروازي (باند، تاكسـيوي، اپـرون  
گردد. قابل ذكر اسـت  فرودگاه، نوع هواپيماهاي مورد استفاده از آن با بيشترين طول باند مورد نياز محاسبه و طراحي مي

هـا و طراحـي بخـش زمينـي     اين خصوصيات (تعداد و نوع هواپيماهاي استفاده كننده از فرودگـاه) در محاسـبه ظرفيـت   
  باشد.ي مسافري) نيز تاثيرگذار ميهافرودگاه (به ويژه ترمينال

به تفصيل آورده شـده اسـت و ذيـالً      ١٧ايهاي جداگانهنامهينيهاي تعيين ظرفيت و طراحي سطوح پروازي در آروش
  شوند.ها معرفي ميفقط اين بخش

  باندهاي پروازي - 2-2-1

ات نشست و برخاست هواپيما بر روي باشد كه عملي شده در محوطه پروازي ميطوركلي باند پروازي، سطح روسازيبه
هـاي مشخصـي در   شود و متناسب با رده فرودگاه و هواپيماي طرح و تجهيزات كنتـرل تقـرب داراي حـريم    آن انجام مي

) باشد. معموالَ محـل، جهـت،   18ممكن است داراي يك يا چند باند (مجموعه اي از باندها  اطراف نيز ميباشد. يك فرودگاه
  شود كه سبب ايجاد كارايي بهينه و ارتقـاء ايمنـي فرودگـاه،    اي طراحي مي يا مجموعه باندها، به گونهشكل و تركيب باند 

 تحت شرايط مختلف گردد.

  باندهاي خزش -2-2-2

باندهاي خزش مسيرهاي تعيين شده اي از بخش هوايي است كه ارتباط و دسترسي هواپيمـا بـين بانـدهاي پـرواز و     
 ٢١و معمـولي  ٢٠، خروجي سريع١٩سازد. انواع آرايش و عملكرد باندهاي خزش شامل موازيار ميتوقفگاه هواپيماها را برقر

بايستي براي ورود به محل توقف و خروج آن نيز مي ٢٢هاي هواپيماشوند. ضمناً مسير خزش مياني و يا كناري توقفگاه مي
  مورد توجه قرار گيرد.

  گاه هواپيماهاتوقف -2-2-3

ي است كه بـراي اسـتقرار هواپيمـا بمنظـور سـوار و پيـاده كـردن مسـافر و         ياي از بخش هوا توقفگاه هواپيما محوطه
  گيري اختصاص دارد.بارگيري و تخليه بار و نيز براي تعميرات كوتاه مدت و سوخت

  باشد؛ بهره برداري و تعميراتي.هواپيما بسته به نوع استفاده، داراي دو عملكرد اصلي مي  گاهتوقف
  ه برداري عبارتست از:عملكرد بهر 

  هاي مرتبط با پايانه مسافري و پايانه باري.توقفگاه

                                                 
  سازمان برنامه و بودجه 233و نشريه   Annex14در  -  17

18 -Runway System 
19 -Parallel Taxiway 
20 -Rapid Exit Taxiway 
21 -Taxiway 
22 -Taxi Lane 
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  گيرد.هاي طوالني مدت هواپيما در آن انجام ميعملكرد تعميراتي كه توقف
باشند كـه بـراي   قسمتي از محدوده محوطه پروازي مي   هاي بهره برداري با عملكرد مرتبط با پايانه مسافري،گاهتوقف
هـاي پسـتي،    دان و محمولـه و سوار كردن مسافران، تخليـه و بـارگيري جامـه    به هواپيماها به منظور پياده رساني خدمت
مـدت،  تعميـر و سـرويس كوتـاه     و عمليـات  آماده سازي جهت پرواز بعديگيري، تخليه و بارگيري بار غير همراه،  سوخت

  شوند.  طراحي مي
شـود، نيـازي بـه سـاخت      و غالباً توسط هواپيماهاي مسافري حمل مي هايي كه حجم بار هوايي نسبتاً كمدر فرودگاه

باشد. در صورت نياز به پايانه باري، بهتر است محل ساختمان اين پايانـه،   مجزا با عملكرد مرتبط با پايانه بار نمي   گاهتوقف
  باشد.  قال بار مرتبط با پايانه مسافري به منظور حداقل كردن مسافت نقل و انت   گاهدر نزديكي توقف

  هايي كه پايگاه اصلي شركت هواپيمـايي نيسـتند، معمـوالً شـامل عمليـات      رساني و تعمير هواپيما در فرودگاه خدمت
شـود. امـا تعميـرات اساسـي      بـرداري انجـام مـي   هاي بهره  گاهباشد كه اغلب در همان توقف تعميراتي مختصر و جزئي مي

  ام ميشود كه پايگاه اصلي شـركت هواپيمـايي مربوطـه اسـت و محـل آن نيـز توقفگـاه       هواپيماها، غالباً در فرودگاهي انج
  باشد.  تعميرات مي

ساعته يا توقف در طول شـب در فرودگـاه شـوند،     8تا  6مدت، مثالً در شرايطي كه هواپيماها مجبور به توقف طوالني
تي به ندرت در فرودگـاه رخ دهـد يـا مـدت     طراحي و تعبيه يك موقعيت پاركينگ، ضروري خواهد بود. اگر چنين وضعي

توان محل توقف هواپيماهـاي مزبـور را در    ها تداخلي با ساعت اوج ترافيك فرودگاه نداشته باشد، مي زمان اين گونه توقف
 بهره برداري در نظر گرفت.    گاهتوقف

  23محوطه انتظار پرواز -2-2-4

كه هواپيما به داليل مختلف مانند اشغال بودن باند، عـدم صـدور   محوطه انتظار پرواز محلي است متصل به باند پرواز 
  مجوز توسط برج مراقبت، ناچار است در آن محل توقف نمايد تا امكان پرواز براي آن فراهم گردد.

  ي از هواپيمايزدامحوطه يخ -2-2-5

نـد غالـب بـراي قرارگيـري     اي در نزديكـي آسـتانه با  ي و جلوگيري از يـخ زدن هواپيماهـا، محوطـه   يبه منظور يخ زدا
  گردد.ي طراحي مييزدازدازيي و توقف هواپيما جهت يختسهيالت يخ

  حصاركشي و جاده حفاظتي  - 2-2-6

با توجه به مسائل امنيتي و حفاظتي بخش هوايي كه بسيار مهم و حياتي است بايد اين بخش از فرودگاه از دسترسي 
ت محفوظ گردد. لذا ضروري است كل مرز بخش هـوايي بوسـيله حصـار قابـل     افراد و وسايل نقليه غير مجاز و نيز حيوانا

                                                 
23 -Holding Bay 
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هاي الزم، جاده حفاظتي در طول حصـار مزبـور و در داخـل    اطمينان محدود و محصور شده و جهت دسترسي و مراقبت
 بخش هوايي احداث گردد.

  ]1،3،4[بخش زميني -3- 2

هـاي خـدماتي، اداري،   ها و تسـهيالت عمـومي در قالـب   در بخش زميني فرودگاه، كليه تأسيسات زيربنايي، ساختمان
هاي تجاري و بـاربري و غيـره   فني، عملياتي و بازرگاني جهت تأمين نيازهاي مسافران، همراهان، كاركنان، شاغالن بخش

-مـي بينـي  برداران از فرودگاه پيش در ارتباط مستقيم با حجم و نوع مسافرين و مشايعين و مستقبلين و در مجموع بهره

گردد. در واقع بخش زميني از مرز دسترسي زميني فرودگاه يا ورودي شروع، و تا مرز منطقـه عمليـاتي هواپيمـا (بخـش     
هوايي) ادامه دارد. در بخش زميني، جريان وسايل نقليه مسافري و وسايل جابجايي بـار بـين نقـاط مختلـف نيـز برقـرار       

  باشد. مي
  باشند:رح ذيل ميشهاي مختلف بخش زميني فرودگاه بهقسمت

  ونقلي بخش زمينيتسهيالت حمل -2-3-1

هـاي دسترسـي و مسـيرهاي تـردد در محـدوده داخلـي فرودگـاه،        ونقلـي بخـش زمينـي، شـامل راه    تسهيالت حمل
هاي وسايل نقليه عمومي و اختصاصي، كليه نواحي بارگيري و باراندازي و كليه مسيرهاي عبور پيـاده در بخـش    پاركينگ

  ود. ش زميني مي
  هاي دسترسي راه -الف

هـا و   هـا، خيابـان   كننده دسترسي به جلوخان پايانـه، پاركينـگ  ونقلي بخش زميني، تأميناين جزء از تسهيالت حمل
باشد. حجم ترافيـك زمينـي وسـايل نقليـه مربـوط بـه مسـافران ورودي و         هاي عمومي داخل و خارج فرودگاه مي شريان

هـاي مختلـف و    هـاي هواپيمـايي و خـدماتي، بـار و محمولـه      و شركت  كنان فرودگاهخروجي، مشايعين و مستقبلين، كار
  خدمات پشتيباني فرودگاه بايد در طراحي اين مسيرها مورد توجه قرار گيرند.

گذاري مناسب، جهت تسهيل تعيين مسير براي مراجعان فراهم گردد. هاي دسترسي بايد عالمتدر طراحي شبكه راه
سـهولت  يابي شوند كه در شب و يا نور كم قابـل اسـتفاده بـوده و مراجعـان را بـه     اي طراحي و مكانگونهها بايد بهعالمت

  هدايت نمايند.
هاي اختصاصي خدماتي نيز وجود دارند كه تأمين كننده دسترسـي بـه تمـامي    هاي دسترسي عمومي، راهعالوه بر راه

هاي خاص  ها توسط افراد و گروهباشند. اين راه ها ميي و پايانههاي اختصاصي فرودگاه، اعم از بخش هوايي، زمين محدوده
توانند در آنها تردد كنند كه عموماً شامل وسايل نقليه باري، غذارساني، تعمير  اي مي شوند و وسايل نقليه ويژه استفاده مي

  باشند. رساني مي نشاني، امدادرساني و سوخت و نگهداري، آتش
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  ليه عمومي و اختصاصينقهاي وسايلپاركينگ -ب
هاي طبقاتي هستند براي توقف وسايل نقليـه مراجعـان و كاركنـان     ها كه به صورت فضاي باز و يا ساختمان پاركينگ

هـا  باشند. در طراحي گنجايش هريك از ايـن پاركينـگ   ها مورد نياز مي ها و اتوبوس اي، تاكسي فرودگاه، خودروهاي اجاره
  مسافر و بار و نقش عملياتي فرودگاه مورد توجه قرار گيرد. بايد تناسب آن با حجم ترافيك

روي براي مسافران سفرهاي كوتاه مـدت، حـداقل   ها ميتواند نزديك پايانه مسافري باشد تا فاصله پيادهمحل پاركينگ
 گردد. براي مسافران سفرهاي طوالني مدت بهتر است فضاهاي پاركينـگ دور از ترمينـال پـيش بينـي شـود. همچنـين      

  ها و پايانه، بايد متناسب با شرايط جوي و روز و شب تجهيز گردند.مسيرهاي اتصالي بين پاركينگ
  نواحي بارگيري و باراندازي -پ

هاي باري، ميبايستي قابل دسترسي به انبارهاي فرودگاه و ساير نقاطي كه جابجايي اين نواحي ضمن مجاورت با پايانه
 .گيرد، باشندكاال در آن انجام مي

  مسيرهاي عبور پياده -ت
هـا،   روهـا، تونـل   ها و سيستم گردشي بخش زميني فرودگاه هستند كه به شكل پيـاده اين مسيرها در مجاورت خيابان

ها تا ساختمان پايانه و همچنين ارتبـاط  ها و خيابان باشند، و ارتباط بين محل پاركينگهاي اتوماتيك مي ها و سيستم پل
  يني، مورد استفاده مسافران، مراجعان و كاركنان را تأمين ميكنند.بين نقاط مختلف بخش زم

  هاي مسافريپايانه -2-3-2

رسـند و پـس از عبـور از آن    به جلوخان پايانه مسافري مي  ونقلي بخش زميني،مسافران با استفاده از تسهيالت حمل
مسـافرين و مـراجعين بـين پايانـه و سيسـتم       اي براي تردد امنشوند. در حقيقت جلوخان منطقهوارد پايانه مسافري مي

هاي خروجي پايانه هـدايت و از آنجـا بـه    باشد. مسافران پس از پردازش در پايانه به طرف دروازهحمل و نقل مسافري مي
هايي جهت پردازش شوند (و بالعكس براي مسافران ورودي). در ساختمان پايانه، مجموعه فعاليتبخش هوايي منتقل مي

نمايـد. آگـاهي كامـل از تنـوع     اي متنـوع تبـديل مـي   گيرد كه طراحي پايانه را بـه مجموعـه   بار همراه انجام مي مسافر و
هواپيماهاي مسافري مراجعه كننده به فرودگاه و به ويژه نوع غالب آن كه بيشترين عمليات را براي جابجايي مسافر انجام 

ها، براي طراحـي پايانـه    ط با هر قسمت و ارتباط ميان قسمتهاي مختلف و عملكردهاي مرتب دهد، و همچنين قسمت مي
الزم و ضروري است، به نحوي كه با حداقل زمان ممكن با لحاظ نمودن راحتي مسافر و حفـظ برنامـه و امنيـت پروازهـا،     

  پردازش مسافر انجام  گيرد.
از سمت بخش زميني از سيستم گاه هواپيماها و طراحي پايانه مسافري از طراحي بخش هوايي بخصوص آرايش توقف

  گردد.پذيرد. جانمايي و مالحظات توسعه اين مجموعه در طرح جامع فرودگاه مشخص ميدسترسي فرودگاه تأثير مي
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روي براي مسافران حداقل گـردد.  هاي ديگر متصل شوند، كه فاصله پيادهها بايد طوري به نواحي و بخشتمامي پايانه
، يابد، بايسـتي از وسـايل و تسـهيالت جابجاكننـده    روي با توجه به شرايط موجود، افزايش ميدر مواردي كه فاصله پياده

  براي سهولت در امر جابجايي مسافران، استفاده نمود.
المللـي) و سـفرهاي حـج و    اي عـادي (داخلـي و بـين   در شرايط كشور ما نوع سفر هوايي به دو دسته سفرهاي برنامه

ي اين دو نوع سفر در مـوارد زيـر متفـاوت بـوده و ضروريسـت بـراي معيارهـاي طراحـي و         گردد. ويژگزيارت تفكيك مي
  عمل آيد:هاي الزم بهها و توصيهصورت مجزا دستورالعملجانمايي آنها، به

 جهـت جداسـازي   اي مناسب از آن بـه گاه هواپيما و يا در فاصلهنحوه استقرار پايانه در مجموعه كناري توقف
  ها؛تمر قابل توجه مشايعين و مستقبلين سفرهاي حج و زيارت، از سفرهاي ديگر فرودگاهتراكم فصلي و مس

        دسترسي مستقل پاركينگ به شبكه شهري، وسعت مركـز تجمـع مشـايعين و مسـتقبلين سـفرهاي حـج و
  زيارت و تسهيالت ضروري براي ارائه خدمت در مدت زمان نسبتاً طوالني؛

 ش مسافران و يا زائران كه توجه به ويژگي جسمي و فيزيكي معمـول  محاسبه سطوح خدمات در مسير پرداز
هاي مختلف، نحوه جدا شدن زائران از مشايعين غالب مسافران در سفرهاي زيارتي و انجام تشريفات بازرسي

  نمايد؛و يا پيوستن آنها به مستقبلين و يا ارائه خدمات خاص را ايجاب مي
 هاي مسافري براي تمام سفرها، رعايت نكـات زيـر   كلي طراحي پايانههذا جهت تبيين اصول و معيارهاي مع

  باشد:ضروري مي
 سمت ساختمان پايانه و نيز در داخل پايانه براي مسافران فراهم گردد (اين امر با عالئم سهولت در هدايت به

 گردد)؛بودن طرح پايانه، محقق ميمناسب و سادگي و مشخص

 ها به ساختمان پايانـه در بخـش زمينـي و همچنـين     نقليه و پاركينگاي وسايلهروي از ايستگاهفاصله پياده
 خروجي و ورودي هواپيماي پارك شده حداقل گردد؛  24فاصله سيستم پردازش بارهاي

 تغيير طبقات در داخل ساختمان پايانه براي مسافران حداقل گردد؛ 

  عمومي اجتناب گردد؛از تداخل بين جريان مسافران، ورودي و خروجي باستثناء سالن 

        بين ظرفيت تسهيالت ساختمان پايانه و ميزان مسـافر سـاعت اوج و ظرفيـت هواپيماهـا، همـاهنگي وجـود
 داشته باشد؛

 قابليت انعطاف در تغيير فضاهاي داخلي، بدليل برخي تغييرات مديريت در پايانه موجود باشد؛ 

  گردد.فراهمامكان استفاده از تسهيالت پايانه براي افراد توان ياب  
 هـا وجـود دارد كـه ظرفيـت آنهـا بـر       اي از تسهيالت در ساختمان پايانههمچنين با توجه به اينكه مجموعه

بايد ضمن توجه به انواع مسـافران عـادي و حـج و     ٢٥ظرفيت بخش زميني تأثيرگذار هستند لذا الگوي پايانه

                                                 
24 - Baggage Handling System (BHS) 
25-Terminal Concept 
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پيماها و همچنين شبكه دسترسـي زمينـي   گاه هوازيارت، با طرح باندهاي پرواز، باندهاي خزش، شكل توقف
هـاي  ها انواع مختلفي دارد كه بر اساس حجم و نوع مسافر با لحاظ نمودن جنبههماهنگ باشد. الگوي پايانه

اي، اقماري، دور  ها عبارتند از: خطي، شاخهترين الگوهاي رايج در طرح پايانه گردد. مهم اقتصادي، انتخاب مي
  هم پيوسته.واحدي به گاه هواپيماها واز توقف

  توان بصورت زير معرفي نمود.فارغ از الگوي پايانه اجزاي مختلف آن را مي 
  جلوخان پايانه -الف

كننـد. در ايـن   ه و يا عبور مـي طوركلي جلوخان، محوطه عمومي مقابل پايانه است كه تمامي مراجعان از آن استفادبه
ونقـل زمينــي (تاكسي، اتومبيـل شخصـي، اتوبـوس و....) اسـتفاده  ل، مسافـران خـروجي و ورودي از وسايـل حمـبخش
  بندي جريان مسافري دارد.جهت ظرفيت آن تأثير مستقيم در زمان همينكنند و بهمي

هاي دسترسي مقابل آن بـا  صورت فضاي مسقف تأمين گردد. همچنين راهبراي جلوخان بايد طول و عرض مناسب به
اي طراحي گردند كه تا حدامكان از تراكم اجتناب گردد. معيارهاي طراحي گونهنقليه، بايد بهسايلتوجه به حجم و تنوع و
 فصل چهارم درج شده است.) 7-5-4و  1-4-4(اين محوطه در بندهاي

  سالن عمومي  -ب
ي و تجـاري  ها، راهروها و نواحي انتظار مسافران، مشايعين، مستقبلين، فضاهاي خدمات عموماين سالن شامل ورودي

هـاي بهداشـتي، فضـاهاي اختصاصـي معلـولين و مراقبـت مـادر از كـودك، و         و رفاهي، دفاتر اداري و عملياتي، سـرويس 
گردد. در واقع در اين سالن ورود و توقف و خـروج بـراي عمـوم آزاد    هايي از تأسيسات و تسهيالت ميها و بخشنمازخانه

ز عمومي و حج و زيارت غالباً بين سالن عمـومي و فضـاهاي پـردازش مسـافرين     هاي بين المللي اعم اباشد و در پايانهمي
  گيرد.خروجي و يا ورودي مرز كنترل شده قرار مي

هاي مسافري بسته به نوع ساختمان ترمينال كه شامل پروازهاي صـرفاً داخلـي، پروازهـاي    الهاي عمومي ترمينسالن
ن المللي، پروازهاي صرفاً حج و زيارت، و يا پروازهاي مشترك بين المللي صرفاً بين المللي، پروازهاي مشترك داخلي و بي

  گردند.شود، با آرايش فضاهاي مختص نيازها و خدمات مربوطه طراحي ميو حج و زيارت مي
 فصل چهارم درج شده است.) 4-2-7-4و  2-4-4 (معيارهاي طراحي اين سالن در بندهاي

  26روازمحوطه پذيرش بار و صدور كارت پ -پ 
هـاي مسـافري، بسـيار    هـاي مختلـف پايانـه   سازماندهي محوطه پذيرش بار و صدور كارت پـرواز در طراحـي قسـمت   

هـاي  ، ارتباط مستقيم و موثري بر ظرفيت بخـش باشد. بدليل آنكه ظرفيت بخش كنترل بليت و پذيرش بارتأثيرگذار مي
فصل چهارم تشريح  )5-4-4( راحي اين محوطه در بندمعيارهاي ط دقت در طراحي صحيح آن ضروري است.ديگر دارد، 

 گرديده است.

  
                                                 
26 -Check-in Hall 
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  پايانه 27تسهيالت كنترل انتظامي (پليس) و امنيتي -ت
هاي مربوطه براي بازرسـي مسـافران و   در طراحي پايانه، ضروري است تا فضاي كافي بر اساس مقررات و دستورالعمل

ي هر يك از نقاط بازرسي، محوطه يا اتاقي بـراي جسـتجوي بيشـتر    بيني گردد. همچنين بايد در نزديكبارهاي آنها پيش
گيـرد و فضـاي   برخي از مسافران ايجاد نمود. فضاهاي بازرسي امنيتي قبل از ورود مسافرين به سالن انتظار پرواز قرار مي

-3-4-4(ارم بند حالت ذكر شده در فصل چه 3تواند در يكي از كنترل انتظامي بر حسب مكان قرارگيري اين فعاليت مي
 پيش بيني شود.) 1

  پردازش بار همراه مسافر در باراندازها -ث
هاي هواپيمـايي بـا   باشد كه توسط شركتهاي اصلي و مهم در پايانه ميآوري و تحويل بارهمراه از جمله فعاليتجمع

بـه هواپيمـا    كـارايي و سـرعت بـاال    ي باشد كه بااگونهگيرد. جابجايي بار مسافر بايد بههمكاري عوامل فرودگاه انجام مي
صورت گرفته يا به مسافران ورودي تحويل شود. نحوه كار و ظرفيت ايـن سيسـتم تـأثير مسـتقيم بـر ظرفيـت عمليـاتي        

هـاي   ريـزي و طراحـي اسـتفاده از سيسـتم     فرودگاه دارد، لذا طراحي و تجهيز آن از اهميت بسيار برخوردار است. برنامـه 
المللي و يا اقماري و همچنين حجم بار و يا نظـر   ر باراندازها متناسب نوع فرودگاه محلي و يا بينتفكيك و جابجايي بار د

تواند به دو صورت دستي و يا اتوماتيـك انجـام شـود كـه در هـر دو مـورد        برداران از پايانه مي ها و يا بهره مديران فرودگاه
  شود. پيشنهاد مي طراحي سيستم بصورت كامل توسط سازندگان مربوطه به متقاضي

  سالن انتظار پرواز -ج
هايي  شوند، سالن هاي خروج از پايانه نيز ناميده ميهاي انتظار پروازها يا سالن خروجي كه محوطه قبل از دروازهسالن

ي هاي سالن، زيبايي محيط، پيش بينـ  نمايند. تعداد صندلي ها در آنها توقف مي هستند كه مسافران قبل از عبور از دروازه
تسهيالت رفاهي كامل، با توجه به زمان انتظار مسافر در اين سالن از جمله عواملي هسـتند كـه در هنگـام طراحـي ايـن      

  نواحي بايد مورد توجه جدي قرار گيرند. 
محاسبه و طراحي اين سالن به تعداد مسافرين خروجي همزمان در ساعت اوج، ضـريب متوسـط اشـغال صـندلي در     

ظرفيت هواپيما بستگي دارد. از اين رو ظرفيت سالن انتظار پرواز خروجـي بايـد بـه دقـت هنگـام       هواپيما و همچنين به
فصـل چهـارم   ) 1-4-4(ريزي فيزيكي و طراحي پايانه مورد بررسي قرار گيرد. معيارهاي طراحي اين سالن در بنـد  برنامه

  تشريح شده است.
  هاي خروجي از پايانه تا سوارشدن به هواپيمادروازه -چ

شدن مسافران هاي سالن خروجي از پايانه و تسهيالت سوار و پيادهاين بخش به تناسب موقعيت پارك هواپيما، دروازه
ها و يا وسايل نقليه ارتباطي براي حمل مسافر تا هواپيما را در بر ، پله28هاي انتقالاز قبيل نواحي كنترل نهايي بليت، پل

  گيرد.مي

                                                 
27-Police and Security Check Facilities 

28 -Passenger Boarding Bridge (PBB) 
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-كشهاي سوارشدن مسافر براي شروع حركت هواپيما به سمت باند الزم است از يدكلدر صورت اتصال هواپيما به پ

بينـي ورود و خـروج   ها با توجه به محاسبات ترافيكي در سـاعات اوج و يـا پيــش   استفاده شود. تعداد دروازه 29هاي ويژه
گـاه  ذكـر شـده بـراي توقـف     همزمان هواپيماهاي مسافري براي استفاده از پايانه در سـاعات شـلوغ و همچنـين شـرايط    

باشـد.  از ضـرورت خاصـي برخـوردار مـي     هاي خروجيحي مناسب تعداد دروازهگردد. بنابراين طراهواپيماها مشخص مي
  فصل چهارم درج شده است. )9-4-4( معيارهاي طراحي مربوطه در بند

  هاي هواپيماييدفاتر شركت -ح
كنندگان فرودگـاه بـه آنهـا    راي آنها فراهم گردد كه از طرف ادارههاي هواپيمايي بايد فضاهايي ب شركت  جهت فعاليت

هاي هواپيمايي كه برحسـب ضـرورت نيازمنـد تخصـيص فضـاي داخـل پايانـه         هاي اصلي شركت گردد. فعاليتواگذار مي
دفـاتر خـط    باشند، عبارتند از: توقف و توجيه خدمه پرواز، انبار بارهاي جامانده در ورود، خدمات ويژه، فـروش بليـت،   مي
، دفتر تحويل و دريافت اشياء ممنوعه، تصدي جابجـايي بـار مسـافران از    ي مربوط به پذيرش بار و صدور كارت پروازيهوا

  زمان تحويل تا انتقال به هواپيما در شرايط خاص، دفاتر فني، پشتيباني از هواپيما طي مدت توقف و دفاتر امور اداري. 
ظرفيت بخش زميني خارج از پايانه تأثير مستقيم نداشته و متناسـب بـا نـوع و ارائـه     قابل ذكر است كه اين فضاها بر 

  يابند.خدمات و ضمن هماهنگي با مديريت فرودگاه در نقاط مختلف پايانه اختصاص مي
  تسهيالت عمومي خدماتي-خ

هـا،  ينترنت و ...)، تلفـن عالوه بر خدمات تجاري، خدماتي ديگر از جمله دفاتر پستي، خدمات ارتباطي (تلفن، فاكس، ا
باشد كه به تناسب هاي بهداشتي، صندوق امانات، اتاق استعمال دخانيات، نمازخانه و ساير تسهيالت خدماتي ميسرويس

  ها بسته به شرايط محيطي اين فضاها طراحي گردند.نياز فرودگاه الزم است در پايانه
  فضاهاي مديريتي پايانه -د

قرار مديريت پايانه و كاركنان اداري مرتبط، دفاتر و انبارهاي كاركنـان خـدماتي و متصـديان    اين فضاها بايد براي است
  نظافت، نگهداري و تعميرات پايانه در نظر گرفته شوند.

  30تجهيزات اشتراكي پايانه -ذ
از  باشد. نـواحي اسـتفاده مشـترك عبارتنـد    هاي هواپيمايي ميهدف اصلي از اين تجهيزات، استفاده مشترك شركت

ستم رزرو بليت، هاي هواپيمايي براي كنترل مسافران خروجي، سيهاي موردنظر كه شركتهاي كنترل بليت و دروازهباجه
-كنند. بكارگيري مشترك اين تجهيزات سـبب مـي  ... از كامپيوترهاي خود در اين نواحي استفاده ميو محل فروش بليت

نظر گرفته شود. درصورتي كه در طراحي، تجهيزات الزم در ايـن فضـاها    ها درگردد تا فضاي كمتري براي قراردادن باجه
  شود.تعبيه گردند، فضاي ساختمان پايانه بصورت بهينه طراحي مي

                                                 
29 -Toe Machine 
30-Common Use Terminal Equipment (CUTE)  
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تواند به پايگاه اطالعاتي فرودگاه متصل و از طريـق آن  است، كه مي٣١از جمله اين تجهيزات نمايشگر اطالعات پروازها
مند شوند و يا به تجهيزاتي اشاره نمود كه اطالعات تصويري، صوتي و ... از طريـق آن  ههاي هواپيمايي مختلف بهرشركت

  گردد.مخابره مي
  32محوطه تحويل بار مسافر -ر

گيرنـد. ايـن محوطـه    باشد كه در آن مسافران ورودي، بار خـود را تحويـل مـي   محوطه تحويل بار، بخشي از پايانه مي
اي جـدا بـراي   تـوان محوطـه  باشد. براي بارهاي با حجم نامتعارف، مـي چرخشي مي معموالً شامل يك يا چند تسمه نقاله

  تحويل آنها درنظرگرفت.
مسافران ورودي انتظار دارند كه پس از ورود به اين محوطه بار خود را در حـداقل زمـان ممكـن تحويـل بگيرنـد. در      

  لحاظ گردد. ملمحوطه تحويل بار، بايد فضاي الزم جهت استقرار تعداد كافي وسايل ح
المللي پس از عبور از محوطه تحويل بار، و قبل از ورود بـه سـالن عمـومي ورودي، بـراي انجـام      مسافران ورودي بين

 فصل چهارم تشريح شده است.) 4-5-4( . معيارهاي طراحي اين محوطه در بنددكننهاي گمركي مراجعه ميبازرسي

  33سالن عمومي ورودي -ز
تحويل گرفتن بار خود ، (در پروازهاي بين المللي پس از عبور از گمرك)  وارد سالن عمـومي   مسافران ورودي پس از

  هاي اصلي اين سالن عبارتند از:ورودي ميگردند. بخش
 فضاي استقبال و توقف عمومي؛ 

 هاي بهداشتي؛ سرويس 

 فضاهاي اختصاصي معلولين و مراقبت مادر از كودك؛ 

 تيك تحويل پول؛هاي اتوماصرافي، بانك و دستگاه 

 شاپ؛كافي 

 اي بدون راننده؛اتومبيل كرايه باجه 

 نقليه مشابه؛دفتر كرايه تاكسي، اتوبوس و وسايل 

 ها و راهنمايي توريست؛رساني هتلهاي اطالعباجه 

 توان؛دفتر خدمات ويژه به مسافران كم 

 هاي فوري پزشكي؛مركز كمك 

 ها و مراكز ارائه خدمات؛فروشگاه 

 ابلوهاي راهنماي مسيرهاي خروج از پايانه؛عالئم و ت 

 باجه اطالعات و 

 هاي تاكسي، اتوبوس و مترو.ي مسافران پروازهاي ورودي به پاركينگ و ايستگاهيتابلوها و عالئم راهنما 

 

                                                 
31 -Flight Information Display system (FIDS) 
32 -Baggage claim Hall 
33  -Arrivals Public Hall 
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  المللي  خدمات و تسهيالت پروازهاي بين -ژ
-المللي و داخلي شامل عملكردهاي زير ميوجه تمايز فضاهاي پيش بيني شده در پايانه مسافري براي پروازهاي بين 

  شود:هاي بين المللي به فضاها افزوده ميباشد كه در پايانه
هاي بازرسي گمرك در مسير مسافرين خروجي، پس ازسـالن عمـومي و بازرسـي پلـيس، و در مسـير      محوطه  -1-ژ 

  مسافرين ورودي در حدفاصل سالن پذيرش بار و سالن عمومي.
و  الن پـذيرش بـار و صـدور كـارت پـرواز     كنترل گذرنامه در مسير مسافرين خروجي حدفاصل سـ هاي محوطه -2-ژ 

  محوطه كنترل امنيتي، و در مسير مسافرين ورودي حدفاصل مسير انتقال از هواپيما به پايانه و سالن تحويل بار.
محوطـه كنتـرل گذرنامـه و     هاي انساني، گياهي، و حيواني در مسير مسافرين ورودي، پـس از محوطه قرنطينه -3-ژ 

  قبل از گمرك ورودي.
هاي قانوني براي ورود به كشور در مسير ورود، قبل محوطه نگهداري و اعزام معكوس مسافرين داراي ممنوعيت -4-ژ 

  از محوطه كنترل گذرنامه. 
نامـه شـامل   دفاتر مربوط به پذيرش صدور رواديد در مقصـد در مسـير مسـافرين ورودي، قبـل از كنتـرل گذر      -5-ژ 

  نمايندگي وزارت امورخارجه، بانك، و ساير نهادهاي مسئول در رسيدگي به وضعيت شخصي متقاضي.
  گردند.هاي بين المللي مشمول ارائه خدمات رواديد ، طراحي مياين دفاتر در فرودگاه

  34عالئم راهنما -س
يان كـارا و روان مسـافري و ترافيـك    گذاري مناسب و مختص راهنمايي مراجعان، كه منجر به جريك سيستم عالمت

باشـد. ايـن سيسـتم بايـد شـامل نمايشـگرهاي       ويژه در طراحي بخش زميني ضروري مينقليه در فرودگاه گردد بهوسايل
  متغير (مانيتورها) و ثابت (تابلوها) باشد. اين عالئم بايد از تابلوهاي تبليغاتي مجزا گردد.

راحتـي راهنمـايي   وضوح قابل ديد باشد تا مسافران بههاي هواپيمايي بهرم شركتدر عالئم و تابلوهاي راهنمايي بايد آ
اي باشد كه مراجعان به آساني مسيرهاي موردنظر خود را با مراجعه به گونهشوند. طرح داخل پايانه مسافري بهتر است به

  ه مقصد راهنمايي كنند.طور پيوسته مراجعان را متناسب با نوع نياز تا رسيدن بعالئم تشخيص دهند و به
المللي ضروريست تا بـراي  دليل هماهنگي در سيستم بينگذاري، بهاستفاده از اصطالحات استاندارد و رايج در عالمت

تمامي مسافران قابل فهم باشد. عبارات موجود در عالئم بايد حداقل به دو زبان رسمي محل استقرار فرودگاه و انگليسـي  
  نوشته شوند.

  ختمان پايانه باريسا -2-3-3

هـا ايجـاب   ريزي و طراحي تسهيالت بـار غيرهمـراه را در فرودگـاه   رشد روزافزون جابجايي بار هوايي، تحول در برنامه
و يـا   ٣٥هاي دور نحوه جابجايي بار غيرهمـراه از طريـق دو روش اسـتفاده از هواپيماهـاي تمـام بـاري      است. از سالنموده

                                                 
34 -Signage 
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% بـار غيرهمـراه در شـبكه    75موجب آخرين آمار ياتا بالغ بـر  هاي اخير بهد كه در سالشوهواپيماهاي مسافري انجام مي
ها، مجتمع كاملي است كه بـار غيرهمـراه در   شود. پايانه باري در فرودگاهالمللي از طريق پروازهاي مسافري حمل ميبين

المللي و چه داخلي، جايگزين جريان مسافر بينباري، جريان بار چه بار  گردد. در واقع در ساختمان پايانهآن پردازش مي
صورت يك شيئي قابليـت پـردازش   تر است، زيرا بار بهگردد. در اين مجتمع، الگوي جريان بار سادهدر پايانه مسافري مي

باشد، پذير نميمنظم و برنامه ريزي شده را دارد. ارائه استانداردهاي يكسان جهت طراحي تسهيالت بار هوايي عمالَ امكان
المللـي، نيازهـاي   تناسب ميان حجم بارهاي داخلـي و بـين    هاي هواپيمايي باري،زيرا اين ضوابط بسته به نيازهاي شركت

هاي مختلف قانوني (گمركات) بر روي آوري پردازش بارهاي ورودي و خروجي و اعمال نظارتآتي هواپيماهاي باري و فن
  گردد.ها در مناطق آزاد و ساير مناطق نيز ميها و تعرفهشامل نوع نظارت تواند، متنوع باشد. اين تنوعآنها  مي

  هاي جنبي و عملياتي  ساختمان -2-3-4

هاي مربوط به جابجايي بار و مسافر و پروازها، عملكردهاي متعددي سـازماندهي  براي راهبري فرودگاه و انجام فعاليت
هـاي  قش پشتيباني كننده را به عهده دارند. دسـته بنـدي سـاختمان   گردند كه وظايف و نهايي مستقر ميو در ساختمان

  مزبور به شرح زير است:
  هاي قانونيهاي مربوط به فعاليتساختمان –الف 
هايي هستند كه به موجب قوانين بين المللـي و داخلـي جهـت انجـام وظـايف      هاي قانوني آن دسته از فعاليتفعاليت

  گيرند.مستقر شده و با هماهنگي مديريت فرودگاه مورد اقدام قرار مي ها و درنقاط ويژهخاص در فرودگاه
  قرارگاه پليس فرودگاه -1-الف 
  قرارگاه نيروهاي امنيتي فرودگاه   -2 -الف

 فصل هفتم ذكر شده است.) 5-7(الزامات طراحي اين فضاها در بند

  مركز خدمات گمركي -3-الف

مربوط به كنترل و بازرسي مسافر و بار بين المللي و يا مسافرين خروجي اين تسهيالت به منظور انجام وظايف قانوني 
  يابد.و ورودي در فرودگاه استقرار مي

هاي اداري و مديريتي فرودگـاه و بـا فاصـله اي مناسـب از     محل ساختمان اصلي مديريت آن در قالب مجموعه بخش
هـاي مسـافر و يـا بـار     وط در نقاط خاص براي بازرسيشود، ضمن آنكه مأمورين مربتردد مسافرين و مراجعين توصيه مي

  نمايند.انجام وظيفه مي
  گذرنامه فرودگاه -4-الف

  يابد.اين فعاليت نيز براي انجام وظايف قانوني مربوط به كنترل گذرنامه مسافران بين المللي در فرودگاه استقرار مي

                                                                                                                                                             
35 -All Cargo 
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اري و مديريتي فرودگاه و با فاصـله اي مناسـب از   هاي ادمحل ساختمان مديريت اين فعاليت در قالب مجموعه بخش
هاي شود. ضمن آنكه مأمورين مربوط در نقاط خاص در پايانه مسافري براي بازرسيتردد مسافرين و مراجعين توصيه مي

  كنند.گذرنامه مسافرين بين المللي انجام وظيفه مي
  ساختمان و تجهيزات هواشناسي -5-الف

به ايـن فعاليـت طبـق ضـوابط سـازمان جهـاني هواپيمـايي كشـوري، سـازمان جهـاني           ساختمان و تجهيزات مربوط 
هواشناسي و مقررات ملي كشور و جهت ارائه اطالعات هواشناسي به خلبانان و متصديان كنترل ترافيك فرودگاه در قالب 

  يابند.ساختمان اداري و ايستگاه سينوپتيك استقرار مي
ين فعاليت در اولين منطقه نزديـك بـه نشسـت هواپيماهـا روي بانـد، درارتبـاط       موقعيت مورد توصيه براي جانمايي ا

باشد. الزامات مستقيم با بخش هوايي، و با راه دسترسي مستقيم از شبكه اصلي فرودگاه، ضمن پيش بيني حريم الزم مي
  فصل هفتم درج شده است.) 6-7(طراحي اين فعاليت در بند 

  اپيماهاتاسيسات سوخت رساني به هو-6-الف

ساختمان و تأسيسات مربوط به اين فعاليت براي انجام وظايف قانوني مربوط به سوخت رساني به انـواع هواپيماهـا در   
هاي زميني و هوايي براي قابليـت  يابد و موقعيت جانمايي آن در طرح فرودگاه، در حد فاصل بخشها استقرار ميفرودگاه

ذخيره و پردازش به هواپيماها و همچنين حتي االمكـان درارتبـاط بـا مركـز     هاي حامل سوخت از تأسيسات تردد ماشين
شـود. الزامـات   هاي مسافري، با دسترسي مجزا از شبكه داخلـي فرودگـاه توصـيه مـي    آتش نشاني فرودگاه و دور از پايانه

  فصل هفتم درج شده است.) 4-7 (طراحي اين فعاليت در بند
  هاي عملياتيساختمان -ب

فني و عملياتي و هوانـوردي در رابطـه بـا سـالمت پروازهـا و پشـتيباني از آنهـا و تـامين نيازهـاي فنـي            هايفعاليت
  گيرند:فرودگاهي بوده و كالً زير نظر مستقيم مديريت فرودگاه قرار مي

  تاسيسات آتش نشاني و نجات فرودگاهي -1-ب

  فصل هفتم درج شده است. )3-7(الزامات طراحي اين فعاليت در بند 
  برج مراقبت پرواز و ساختمان عملياتي -2-ب

ترين عملكرد پشتيباني و فني از پروازها، با نصب تجهيزات خاص و متنوع ترين و حساساين تسهيالت به عنوان اصلي
المللي و داخلي، جهت راهنمايي و هدايت خلبانان قبل و در حين حركت يا پرواز هاي بينبراساس مقرارت و دستورالعمل

گردند. الزامات طراحي اين مجموعه در فصل ها، احداث مينين كنترل تردد هواپيماها در مسيرهاي داخل توقفگاهو همچ
  ششم تشريح گرديده است.

هـاي  هاي هوانوردي فرودگاه توسط متصديان مستقر دراين ساختمان كنترل و هدايت شده و همـاهنگي كليه فعاليت
آيـد. موقعيـت اسـتقرار ايـن     ك ناوبري و كمك بصري نيز در اين مكان به عمل ميبرداري از تجهيزات كمالزم براي بهره
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هـاي  هـاي محوطـه  ساختمان، براساس ضوابط بين المللي در نقاطي كه قابليت ديد مسلط از كابين كنترل برج به حـريم 
  شود.پروازي و توقف هواپيماها را تحت ضوابط خاص داشته باشد، تاكيد مي

  و زيربناييتأسيسات فني  -3-ب

هـاي شـرب، صـنعتي،    ها و تأسيسات مربوط به اين فعاليت شامل نيروگاه برق اضطراري، توليد و ذخيره آبساختمان
هـا و  هـاي حرارتـي و برودتـي پايانـه    هاي اصلي و فرعي برق، موتـور خانـه  فضاي سبز، تهويه مطبوع و آتش نشاني، پست

فرودگاه، پست تقليل فشار گاز، تأسيسات جمع آوري و تصفيه فاضـالب،   هاي پشتيباني و اداري، مركز مخابراتساختمان
هاي زميني و هوايي، اسـتقرار  ها و غيره، متناسب طراحي جامع عناصر فرودگاه در بخشآوري و دفع زبالهتأسيسات جمع

  فصل هفتم درج شده است.) 9-7 (يابند. الزامات طراحي اين فعاليت در بندمي
  اداري فرودگاههاي ساختمان -4-ب

هاي هوانوردي، خدمات فرودگـاهي،  هاي مربوط به اين فعاليت براي انجام وظايف راهبري و مديريت فعاليتساختمان
  يابند.هاي حاضر در فرودگاه، پيش بيني و استقرار ميهاي قانوني ارگانهاي مربوط به ساير فعاليتنظارت و هماهنگي

هـاي مسـافري و بـاري، بـا قابليـت دسترسـي       متناسب تا مراكز عملياتي و پايانهاي هاي اداري مربوط در فاصلهبخش
گردد و تأسيسات و خدماتي نظير نگهداري ماشين آالت سـنگين فرودگـاهي و انبارهـا و    مراجعين مربوط پيش بيني مي

الزامـات طراحـي ايـن     بايستي پيش بيني گردند.مركز حمل و نقل اداري، در نقاطي دور از تردد مسافرين و مراجعين مي
  فصل هفتم درج شده است.  )2-7( ها در بندساختمان
  هاساير ساختمان -پ
  هاي تشريفات رسميساختمان -1-پ

ها به تفكيك تشريفات مربوط به مقامات عالي كشور شامل رهبر، سران سه قوه و هاي مربوط به اين فعاليتساختمان
) براساس آخرين نظـرات و يـا   VIPفات مربوط به ساير مقامات كشوري () و تشريVVIPروساي جمهوري ساير كشورها (

گـردد، پـيش بينـي     هاي دولتي ذيربط تدوين و اصالح مـي  هاي خاص هر كشور كه توسط دستگاهمقررات و دستورالعمل
يـده  فصـل هفـتم درج گرد   )14-7( فصل چهارم و) 4-6-4(ها در بندهايشوند. نكاتي در مورد طراحي اين ساختمانمي

  است.
  هاي هواپيماييشركت -2-پ

هاي هاي هواپيمايي متناسب وظايف و خدمات آنها در بخش زميني و همجوار ساختمانها و امكانات شركتساختمان
هـاي  هاي مسافري و باري(براي انجـام مأموريـت  هاي ستادي) داخل پايانهاداري و مديريتي فرودگاه (براي انجام مأموريت

، اسـتقرار  هاي فني و پشتيباني از پروازها)هاي مشرف و داخل توقفگاه هواپيماها (براي انجام مأموريتهعملياتي) و محوط
هاي پر ترافيك و بر حسب شرايط و متناسب با نحوه جانمايي فضاهاي فرودگاهي در طـرح  فرودگاه يابند. همچنين درمي
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هواپيمـايي، بـراي عـدم تـداخل ايشـان در ترمينـال       هاي تردد پرسنل پروازي شركت 36جامع، پيش بيني ترمينال خاص
  شود.مسافري، در محدوده نزديك به توقفگاه هواپيماها توصيه مي

  هاي هليكوپتريفعاليت -3-پ

و يـا محوطـه نشسـت و     (Heliport)ها و تأسيسات مربوط به اين فعاليـت بـه تفكيـك پايگـاه هليكـوپتري      ساختمان
  شوند.دگاه پيش بيني مي، در فرو(Helipad)برخاست هليكوپتر

هاي مسافري و بـاري و  مناطق دور از پايانه موقعيت استقرار اين فعاليت متناسب هماهنگي با متصديان هوانوردي در
فصـل هفـتم   ) 19-7(گردد. الزامات طراحي پايگاه هليكوپتري در بنـد  در حاشيه يا مشرف به توقفگاه هواپيما توصيه مي

  تشريح شده است.
  اه تعميرات هواپيماپايگ -4-پ

هـاي هواپيمـايي و نـوع    بايستي متناسب نيـاز شـركت  هاي مربوط به اين فعاليت ميها و تأسيسات و آشيانهساختمان
هـاي مسـافري و   اي كـامالً دور از سـاير فعاليـت   انتظار، در محـدوده  فرودگاه و حدود تعميرات مورد هواپيماهاي فعال در

وازي، با قابليت تـردد مسـتقيم هواپيمـا بـين بانـد پـروازي و ايـن تأسيسـات و داراي راه         هاي آتي اپرون و باند پرتوسعه
دسترسي شهري مستقيم و مستقل از مسيرهاي مسافري و عمومي، استقرار يابد. الزامات طراحي ايـن تاسيسـات در بنـد    

  فصل هفتم درج شده است.) 7-12(
  تسهيالت عمومي تجاري، رفاهي و تفريحي-5-پ

هاي درآمدزا و جاذب براي مراجعين ها به عنوان فعاليتها و تأسيسات و امكانات مربوط به اين گونه فعاليتساختمان
بايسـتي در محـدوده   ها و تقاضاهاي عمـومي، مـي  و يا ساكنين مراكز جمعيتي نزديك به فرودگاه، متناسب حجم فعاليت

هاي فني و پشـتيباني، اسـتقرار   ها و ساختمانبه پايانه اطراف و بدون مزاحمت در مسير اصلي تردد مسافرين و مراجعين
  يافته و قابليت توسعه نيز داشته باشند.

هـاي گسـترده و وسـيع و    المللي و پرترافيك بـه صـورت مجتمـع   هاي بينهاي فوق الذكر در فرودگاهمجموعه فعاليت
هاي ها و محوطهو كوچك در قالب مجتمع هاي متوسطو در فرودگاه هاي فرودگاهييكپارچه در قالب شهرها و يا شهرك

  يابند.تر شكل ميكوچك
  ها با محوطه عملياتي و فني و پشتيباني خواهد بود. دسترسي شهري اصلي فرودگاه حد واسط كلي اين فعاليت

    تجهيزات پشتيباني زميني هواپيماها در توقفگاه -6-پ
  فصل هفتم درج شده است. )10-7(الزامات طراحي در بند 

        تسهيالت غذارساني به هواپيماها -7-پ
  فصل هفتم درج شده است. )11-7 (الزامات طراحي در بند

          هاي پزشكيمركز فوريت -8-پ
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  فصل هفتم درج شده است. )13-7( الزامات طراحي در بند
      هاي فرودگاهمركز جمع آوري و انتقال زباله -9-پ

  شده است. فصل هفتم درج) 15-7(الزامات طراحي در بند
        مركز جمع آوري و تصفيه فاضالب -10-پ

  فصل هفتم درج شده است. )16-7( الزامات طراحي در بند
    تعميرگاه و توقفگاه ماشين آالت سنگين فرودگاهي -11-پ

  فصل هفتم درج شده است. )17-7(الزامات طراحي در بند 
      تسهيالت هواپيمايي عمومي و باشگاه هواپيمايي -12-پ
  فصل هفتم درج شده است. )18-7(ات طراحي در بند الزام

  37مناطق مورد نياز براي توسعه آتي -2-3-5

ريزي راهبردي و جـامع،  هاي آتي فرودگاه در قالب برنامهعالوه بر اجزاي مختلف ذكر شده مناطقي جهت توسعه سال
نوردي و آلودگي صوتي براي بخش زميني ريزي شده جهت جلوگيري از موانع هواهاي برنامهصورت حريمو نيز مناطقي به

آيند و در طـرح جـامع   حساب ميهاي فرودگاه بهشوند كه جزء اراضي مرتبط با فعاليتو هوايي فرودگاه درنظر گرفته مي
  باشد.مربوطه، درنظر گرفتن اين مناطق امري اجتناب ناپذير مي
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  كليات

  تعريف مسأله و اهميت موضوع  - 1
منيتـي  هاي اقتصادي، فني، عملياتي، الحاظ جنبهاي است كه در آن، بهريزي و طراحي فرودگاه، فرآيند پيچيدهبرنامه

خوبي شناخته شده و بر اساس آن پيشنهادات ارائه گـردد.  هاي مختلف و عملكرد آنها بهو عمومي بايد ارتباط ميان بخش
ها، مؤسسات المللي، انجمنهاي بينها، سازمانها و استانداردهاي متعددي از سوي دولتها، توصيهرو، دستورالعملاز اين

ريزي و طراحي فرودگاه ارائه شده است كـه در آن بخـش   ورهاي مختلف جهت برنامهتحقيقاتي و مهندسان مشاور در كش
 هوايي همواره مطرح بوده است. تر از بخشتر و پر چالشزميني فرودگاه به عنوان مجمـوعه اي متنوع

  نامه آييناهداف  - 2
كليـه عناصـر    ريزي و طراحيني برنامههاي فها، معيارها و دستورالعملنامه، ارائه روشآئين بازنگريهدف از تدوين و 

براي استفاده كليه مسئوالن، برنامـه ريـزان،   باشند، فرودگاهي به استثناء سطوح پروازي كه داراي مقررات بين المللي مي
هـاي طراحـي در   با توجه بـه تنـوع و گسـتردگي روش    .تدوين شده استطراحان، بهره برداران، سازندگان و دانشگاهيان 

هاي مختلف مورد مطالعه و مقايسه قرارگرفته و هاي مختلف دنيا، كوشش گرديده است تا روشنامهها و آئيندستورالعمل
قـررات و قـوانين كشـور    نهايت يك دستورالعمل واحد مطابق با شرايط اقتصادي، جغرافيـايي، عمليـاتي، فرهنگـي و م    در

و جـامع   هـاي توسـعه  هـاي مهندسـي و طـرح   در پروژه انتخاب گردد و عالوه بر كاربرد در موسسات آموزشي و پژوهشي،
  توسط متخصصين با تجربه در امر طراحي فرودگاهي، مورد استفاده قرار گيرد.فرودگاهي 

  اند:بندي شدهشرح ذيل طبقهنامه معيارها، بهدر اين آئين
  الف) معيارهاي اجباري
كـار  در جمالت بـه “ بايستي”و “ بايد”رود و واژه كار ميهاي طراحي و يا رعايت استانداردها بهاين معيارها براي هدف

  است.رفته
  شدهب) معيارهاي توصيه
  است.در جمالت استفاده شده“ شودتوصيه مي”، “توانمي”، “تواندمي”شده از واژه در معيارهاي توصيه

  پ) توضيحات
  .استتوضيحات جهت تشريح و يا تبيين برخي مطالب با قلم ايتاليك درج شده 

هـا، اسـتانداردها و مراجـع معتبـر از جملـه      ها، توصـيه است از دستورالعملالمقدور سعي شدهدر تعيين معيارها حتي
شود تا از نظـر فضـاها،   ونقل هوايي (ياتا) استفاده المللي حملالمللي هواپيمايي كشوري (ايكائو) و انجمن بينسازمان بين
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باشد زيرا كه اسـتفاده از ايـن    هاي هواپيمايي با اكثريت كشورها تطابق داشتهها براي استفاده شركتتجهيزات و سيستم
  است.هاي بين المللي فراگير شدهاستانداردها، در همه كشورهاي دنيا بخصوص فرودگاه

-خارج از موضـوع آئـين   هاي فني طراحي سطوح پروازيها، معيارها و دستورالعملالزم به توضيح است كه ارائه روش

 باشد.حاضر مينامه 

  روش تحقيق -3
  نامه موجود طي مراحل ذيل انجام شده است:بازنگري آئين

  جستجوي منابع مختلف -الف
  است:نامه، مورد جستجو قرار گرفتهدر اين مرحله سه دسته از منابع مرتبط با آئين

طراحـي بـراي بخـش زمينـي     هاي جديد ها و روشالمللي در زمينه نظريهپژوهشي معتبر بين-مقاالت علمي -1-الف
  فرودگاه؛
  هاي مرجع مورد استفاده مؤسسات تخصصي فرودگاهي دنيا كتاب -2-الف
  و ... . IATA ،ICAO  ،FAAالمللي از قبيل هاي حقوقي بينهاي معتبر منتشرشده توسط سازماننامهآئين -3-الف
  مطالعه و بررسي منابع. -ب
  نامه موجود.ينهاي جديد با آئمقايسه تطبيقي يافته -پ
  نامه در جهت افزايش كارايي؛فني آئين محتويتكميل و ارتقاء  -ت

اسـت،   ود اسـتفاده نشـده  ـه موجـ ـنامـ زئيات آئـين ـوا و جـ ـري كه از آنها در تبيين محتـله، منابع معتبـدر اين مرح
  اند.هره برداري قرار گرفتهـب شناسايي گرديده و مورد

  يج.تدوين جزئيات و ارائه نتا -ث
  نظران صنعت هوانوردي و فرودگاهي.از صاحب كسب نظر -ج
 نامه.ها، اصالح و نگارش نهايي آئينبندي ديدگاهجمع -چ

  الملليها و مؤسسات هواپيمايي بينمعرفي سازمان - 4
ونقـل هـوايي،   ها و مؤسسات متعددي در زمينـه بهبـود حمـل   ونقل هوايي، سازمانبا پيشرفت روزافزون صنعت حمل

ارتقاء ميزان ايمني، توسعه تجهيزات هواپيمايي، حقـوق هواپيمـايي و     ها و فنون جديد ساخت و استفاده از هواپيما،وشر
ترين آنها در سطح فرودگاهي فعاليت دارند كه مهمعمليات  المللي برايهايي در سطح داخلي و يا بينتدوين دستورالعمل

  گردد:شرح زير خالصه ميالمللي بهبين
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  1ايكائو -المللي هواپيمايي كشوري (غيرنظامي)سازمان بين -الف
المللي هواپيمايي كشوري خورشيدي) پس از پايان جنگ جهاني دوم، كنوانسيون سازمان بين 1323( 1944در سال 

ان نيـز در  ماده تنظيم گرديد. كشور اير 96كشور جهان در شيكاگو تشكيل و بيانيه شيكاگو در  53به نام ايكائو با شركت 
 190عضويت اين سازمان درآمد. در حال حاضر تعداد كشورهاي عضو سازمان افزايش يافتـه و بـه بـيش از    همان سال به

  كشور رسيده است.
بار براي مطالعه و بررسي مسائل مختلف هواپيمايي و فرودگاهي و پيشـرفت آن  مجمع عمومي ايكائو هر سه سال يك

هاي المللي براي تصحيح و يا افزودن مطالب جديد به كتابهاي بينل از نتايج كنفرانسدهد، اما هر ساتشكيل جلسه مي
 گيرد.بهره مي 2ضميمه

  (ياتا)  3ونقل هواييالمللي حملانجمن بين -ب
شركت هواپيمايي بزرگ جهـان در   280شروع به فعاليت نموده كه در حال حاضر بيش از  1919اين انجمن در سال 

انـدركاران ايـن   هدف اين انجمن، حفظ منافع صنعت هوانوردي، ايجاد زمينه براي ارائه نظرهاي دسـت  آن عضويت دارند.
  باشد.هاي طراحي فرودگاهي مينامهخصوص تدوين مستمر آئينصنعت و به

  FAA(4اداره فدرال هوانوردي ( -پ
آوردن سيستم هوانوردي ايمـن و  مبوده و هدف اين اداره فراه FAAعهده مسئوليت اصلي صنعت هوانوردي امريكا به

  هاي فرودگاهي است.نامهباشد. از جمله وظايف اين اداره، تدوين استانداردها و آئينكارا در سطح دنيا مي
  ACI(5ها (المللي فرودگاهمجمع بين -ت

عنـوان اولـين   ، بـه ها از سراسر دنيا تشكيل گرديد. اين مجمعبرداران فرودگاهاهتمام بهرهبه 1991اين مجمع در سال 
المللـي  باشد. فرودگاه بـين ونقل هوايي مطرح ميها و منافع مشترك صنعت حملمجمع جهاني، جهت گسترش همكاري

  مهرآباد بيش از يك دهه قبل عضويت در اين مجمع را پذيرفته است.
  ACRP(6تحقيقاتي فرودگاه ( برنامه همكاري -ث

، در جهت تحقيقات فرودگاهي 7ونقلاي از كميته تحقيقاتي حملزيرشاخهعنوان ميالدي به 2003اين كميته در سال 
  قرارگرفت. FAAتحت مديريت  2005تأسيس گرديد. كميته مذكور، در سال 

  
 

  

                                                 
1 -International Civil Aviation Organization (ICAO) 
2 -Annex 
3 -International Air Transport Association (IATA) 
4 -Federal Aviation Administration  
5 -Airport Council International 
6 -Airport Cooperation Research Program 
7 -Transportation Research Board (TRB) 
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  ACC(8مشورتي فرودگاه ( كميته -ج
ه براي هاي هواپيمايي است كريزي شركتكميته مشورتي فرودگاه، پيشنهادي ياتا، شامل گروهي از متخصصان برنامه

ريـزي  هاي هواپيمايي و مقامات فرودگاهي در ارتبـاط بـا برنامـه   ها و هماهنگي براي مشاوره بين شركتهماهنگي ديدگاه
برآورد ظرفيت تسهيالت موجود و مقايسه آن با تقاضاي فعلي و آينده و طراحي توسعه اساسي يـك فرودگـاه يـا احـداث     

اند. عضويت در كميتـه  دهي شدههاي هواپيمايي سازمانعملكردي شركت هاين نيازمنديـفرودگاه جديد به منظور تأمي
توانـد  هاي هواپيمايي فعال در فرودگاه مورد نظر، آزاد است. هر شركت هواپيمايي مـي مشورتي فرودگاه براي كليه شركت

ورد نيـاز  ريزي واجد صالحيت را براي شركت در جلسات كميتـه معرفـي نمايـد. ميـزان تخصـص مـ      يك متخصص برنامه
  بستگي به وسعت پروژه موردنظر دارد. 

  باشد:هاي اين كميته شامل موارد زير ميقلمرو فعاليت
 هاي فرودگاهي؛ها و تعيين ظرفيتبيني) و پيشريزي راهبردي (استراتژيكبرنامه هاي مربوط بهتوصيه  
 هاي دسترسي؛سيستمهاي فرودگاه و طرح جامع فرودگاه، شامل طرح بخش هوايي، كاربري ساير بخش 

 هـاي راهبـري   هاي جديد و توسعه اساسي پايانـه شـامل سيسـتم   ريزي و طراحي پايانهپايانه مسافري، برنامه
 مسافر و بار؛

 ؛هاي هواپيما و سيستم هدايت هواپيماطرح پيشگاه  

 .همكاري تخصصي با طراحان پايانه بار در موارد مورد نياز 

  AACI(9ها (گاهالمللي فرودمجامع بين انجمن -چ
نظرات مقامات هواپيمايي كشوري تأسيس و اهدافي از قبيل اشاعه نقطه خورشيدي) 1386(1990اين كميته در سال 

و سازمان جهـاني   ١٠)AOCIكند. اين كميته از اتحاد سازمان جهاني متصديان فرودگاهي (و حفظ منافع آنها را دنبال مي
شـد و پيشـتر بـه نـام     آمد كه توسط مقامات فــرودگاهي اروپـايي اداره مـي   به وجود ١١)ICAAهاي غيرنظامي (فرودگاه

  است.) مشهور بودهAOCIها (سازمان جهاني متصديان فرودگاه
  IAT(12مؤسسه ترابري هوايي ( -ح

  باشند.نفع ميهاي متفاوت كه در صنعت هوانوردي ذيايست فرانسوي از سازمانمؤسسه
  NTSB(13( هيئت ايمني ترابري ملي -خ

تشـكيل شـد.   خورشـيدي)   1353( 1975 صورت يك آژانس مستقل از دولت فـدرال امريكـا در سـال    اين كميته به
 مسئوليت اين كميته، حصول اطمينان از وجود امنيت ترابري هوايي و تحقيقات سوانح است.

  

                                                 
8 -Airport Consultative Committee  
9 -Airports Association Council International 
10 -Airports Operators Council International 
11 -International Civil Airports Association  
12-Institute of Air Transport 
13-National Transportation Safety Board 
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  OAG(14هاي هواپيمايي (ريزي شركتراهنماي برنامه -د
-هاي مربوط بـه پروازهـاي برنامـه   ري، به خدمات تهيه بانك اطالعاتي و تحليل دادهاين شركت، از آغاز پروازهاي تجا

المللـي  است. بانك اطالعات پرواز اين شركت شـامل تمـامي پروازهـاي داخلـي و بـين     ريزي شده در كل جهان، پرداخته
 باشد.كشورهاي مختلف مي

  نامهساختار مطالب آئين - 5
  است:ه به شرح ذيل تدوين گرديدهضميم يك فصل و 9نامه در اين آئين

  فصل اول (كليات) -
ها و مؤسسات هواپيمايي در اين فصل، تعريف و اهميت موضوع، اهداف مطالعاتي، روش انجام تحقيق و معرفي سازمان

  است.المللي بيان شدهبين
  هاي مختلف فرودگاه)فصل دوم (بخش -

عنوان هاي هوايي و زميني ارائه شده و به اجزاء بخش زميني بهشدر اين فصل، كلياتي از فرودگاه و تفكيك آن به بخ
  است.نامه اشاره گرديدهموضوع اصلي آئين

 )، پيش بيني تقاضا و سطح ارائه خدماتريزيفصل سوم (برنامه -

هـاي ملـي،   مالحظات كلـي در رابطـه بـا طـرح    و در اين فصل چارچوب اوليه و ملزومات طراحي بخش زميني مطرح 
بينـي تقاضـاي سـاليانه و    . در ادامـه نحـوه پـيش   شـده انـد  هاي فرودگاهي تشريح اي و محلي بررسي و انواع طرحمنطقه

سـطح خـدمات ارائـه    و معيارهاي محاسـباتي  چگونگي محاسبه تقاضاهاي اوج ماهانه، روزانه و ساعتي و در نهايت مفهوم 
 خواهد شد. 

  )هاي مسافريپايانهل چهارم (فص -
هـاي  اصول طراحي، عوامل مؤثر در نوع و ابعاد پايانه و همچنين جزئيـات مربـوط بـه طراحـي پايانـه     اين فصل شامل 

  مسافري با عملكردهاي مختلف ميباشد.
هـاي مسـافري، انـواع مسـافران، انـواع      در اين قسمت ابتدا مالحظات كلي از قبيل اصول طراحي، مشخصات محوطـه 

المللي و هاي داخلي و بينتي كه بايد فراهم گردد، ظرفيت و تقاضا براي پايانههيزاات هوايي، عوامل مؤثر بر ميزان تجخدم
هـاي دسترسـي   شده است. در ادامه نيز در مورد نحوه اتصال پايانه مسـافري بـا سيسـتم    مطرحهاي ويژه زيارتي يا پايانه

ان گـذري و انتقـالي، سـاير    هاي امنيتـي، دسترسـي مسـافران بـه هواپيمـا، مسـافر      شهري، مراحل عبور مسافران، كنترل
هـاي طراحـي پايانـه مسـافري     در تدوين معيارهـا و دسـتورالعمل  همچنين تسهيالت و ارائه خدمات به مسافران و غيره، 

  گردد.توضيح الزم ارائه مي
 

                                                 
14 -Official Airline Guide 
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  فصل پنجم (پايانه باري) -
مناسب تسهيالت، مكانيابي،  هاي باري به موارد مختلفي شامل طراحيدر اين فصل پس از ذكر كلياتي در مورد پايانه

گاه هواپيماها، نيازهاي تسهيالت بار هوايي، دسترسي محوطـه  ريزي سيستم پردازش، ساختمان و ابعاد پايانه، توقفبرنامه
هاي امنيتي، متصديان خصوصي ارائـه خـدمات بـار هـوايي، نيازهـاي      پايانه و توقفگاه وسايل نقليه عملياتي پايانه، كنترل

  پرداخته شده است. عمومي و غيره
  فصل ششم ( برج مراقبت پرواز و ساختمان عملياتي) -
  فصل هفتم (تسهيالت پشتيباني، فني و عملياتي) -

  تسهيالت مرتبط در فرودگاه بررسي شده است. تاسيسات و ها ودر اين فصل ساير ساختمان
  )هاو توقفگاه دسترسي هايراه( هشتمفصل  -

ي را توضيح  ميدهدكه براي تسهيل دسترسي زميني مسافران، كاركنـان، بـار همـراه    اين فصل قسمتي از بخش زمين
بينـي  مسافر وبار هوايي به محدوده فرودگاه و از آن و همچنين ترددهاي داخلـي فرودگـاه الزم اسـت. بـه منظـور پـيش      

داد كاركنان فرودگـاه و  معيارهاي طراحي تسهيالت دسترسي زميني عالوه بر تخمين حجم مسافران در آينده در مورد تع
همراهان و بازديدكنندگان نيز نكات الزم ارائه ميشود. نسبت مسافر به همراه، درجه اشغال خودروهـا، نـوع وسـيله سـفر،     

رساني و غيره نيـز بـر   ونقل خدماتي ديگر، از قبيل خدمات غذارساني به هواپيما، سوختوسايل حمل نيزتوقفگاه مقصد و 
  گيرند.گذارند كه مورد بررسي قرار ميفرودگاه تأثير مي هاي محوطه داخليجاده

رسي به محدوده فرودگاه، ميزان استفاده از خودروي ـارهاي دستـدر اين قسمت همچنين مواردي از قبيل تنوع و معي
نـه  هاي داخلي فرودگاه، محوطه عمومي متصل بـه پايا ونقل عمومي، اطالعات ترافيكي فرودگاه، شبكه راهشخصي و حمل

  شوند.مسافري، انواع توقفگاه خودروها و غيره بررسي مي
  ) ي در پايانهي(تابلوها و عالئم راهنما نهمفصل  -

هـاي الكترونيكـي نمـايش    سيستم تابلوگذاري مناسب در پايانه و انواع تابلوها، اصـول و مبـاني تابلوگـذاري، سيسـتم    
ي يي و تسريع و تسهيل در جابجـا يمناسب جهت هدايت و راهنما رسانياطالعات و نمايشگرهاي اعالم پرواز و نحوه اطالع

  هاي درون پايانه در اين فصل مطرح خواهند شد.و فعاليت
  نامهفهرست حروف اختصاري و واژه -ضميمه

  .  گرددمينامه با توضيحات ضروري ارائه هاي اختصاري در حيطه آئيندر اين قسمت كليه واژه





 

 

  

  
  

  2فصل 
  

  ختلف فرودگاههاي مبخش
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  مقدمه -1- 2

دهنـد. در  اي از نيازهاي مربوط به جابجايي مسافر، بار و ساير خدمات عمـومي را پاسـخ مـي   ها حجم گستردهفرودگاه
هاي مختلفي وجـود دارد تـا عمـل تسـهيل و     حقيقت، يك فرودگاه شهر كوچكي است كه در آن افراد، مشاغل و كاربري

ها در مقابل رشد ي و جابجايي هوايي مسافر و بار بين مبادي و مقاصد انجام گيرد. فرودگاهرساني عمومتسريع در خدمات
هاي مختلف آن را به خوبـي شناخت  ها بايد در ابتدا بخشروزافزون تقاضا نياز به توسعه دارند، لذا جهت طراحي فرودگاه

  اي با قابليت توسعه آتي ارائه نمود. طراحي بهينه ريزي و ها، برنامه و با آگاهــي كامل از ارتبـاطات ميان اين بخـش
اي طراحي شوند كه  عمليات نشست و برخاست هواپيماهـا و جابجـايي مسـافران و     تسهيالت فرودگاهي بايد به گونه

، تقسـيم  16و هـوايي  15سهولت انجام شود. به طور معمول، فرودگاه از نظر عمليـاتي، بـه دو بخـش اصـلي زمينـي     بارها به
است.  در ادامـه اجـزاي مختلـف ايـن دو     ارتباط كلي و تجسمي از اين دو بخش نشان داده شده) 1-2(در شكل شود. مي

  اند.  بخش معرفي شده

  ]2،1[بخش هوايي  - 2- 2

هـاي وابسـته بـه آن اسـت كـه      و سـاختمان  بخش هوايي شامل محوطه تحرك هواپيماها در يـك فرودگـاه و فضـاها   
ها و مشخصات فيزيكي بخـش هـوايي و سـطوح     بيني ظرفيت باشد. پيشر مجاز ممنوع ميدسترسي به آنها براي افراد غي

باشد. در بخش هوايي تسهيالت  ريزي شده براي نشست و برخاست در آن مي پروازي بر اساس بزرگترين هواپيماي برنامه
ونقل مسافر و بار، مورد اسـتفاده  و حملو خدمات ارائه شده به هواپيماها، براي انجام عمليات انتهايي و يا ابتدايي پروازها 

ها، تأسيسات و تجهيزات نصب شـده در ايـن منطقـه را شـامل      گيرد. در واقع بخش هوايي مجموعه اراضي، حريم قرار مي
شود كه با خدمات مربوط به نشست و برخاست، توقف و حركت هواپيمـا در ارتبـاط مسـتقيم فيزيكـي بـوده و تحـت        مي

ي كشـوري قـراردارد. همچنـين برابـر مقـررات هريـك از       يهاي سازمان جهـاني هواپيمـا  تورالعملضوابط و مقررات و دس
، هاي كنترل امنيتيشي و يا ايستگاهگردد و با حصارككشورهاي عضو، ضوابط خاص امنيتي جهت تردد در آنها اعمال مي

ليـاتي از عبـور و مـرور حيوانـات و     الزم به توجه است، براي محافظـت ناحيـه عم   .گردد از مجموعه بخش زميني جدا مي
  شوند.نقليه و افراد متفرقه، بخش زميني از بخش هوايي توسط حصار از يكديگر جدا ميجلوگيري از ورود وسايل

 
 
 
 

 

                                                 
15-Landside  
16 -Airside 
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  هاي زميني و هواييارتباط كلي بخش - 1- 2شكل 

 
 
  
  
  

 پـايانـه
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هـا، و ..) متناسـب بـا موقعيـت جغرافيـايي، رده      د، تاكسيوي، اپـرون ابعاد و مشخصات فني عوامل سطوح پروازي (بان
گردد. قابل ذكر اسـت  فرودگاه، نوع هواپيماهاي مورد استفاده از آن با بيشترين طول باند مورد نياز محاسبه و طراحي مي

حـي بخـش زمينـي    هـا و طرا اين خصوصيات (تعداد و نوع هواپيماهاي استفاده كننده از فرودگـاه) در محاسـبه ظرفيـت   
  باشد.هاي مسافري) نيز تاثيرگذار ميفرودگاه (به ويژه ترمينال

به تفصيل آورده شـده اسـت و ذيـالً      ١٧ايهاي جداگانهنامهينيهاي تعيين ظرفيت و طراحي سطوح پروازي در آروش
  شوند.ها معرفي ميفقط اين بخش

  باندهاي پروازي - 2-2-1
باشد كه عمليات نشست و برخاست هواپيما بر روي  شده در محوطه پروازي ميسازيطوركلي باند پروازي، سطح روبه

هـاي مشخصـي در   شود و متناسب با رده فرودگاه و هواپيماي طرح و تجهيزات كنتـرل تقـرب داراي حـريم    آن انجام مي
اشد. معموالَ محـل، جهـت،   ) ب18ممكن است داراي يك يا چند باند (مجموعه اي از باندها  اطراف نيز ميباشد. يك فرودگاه

  شود كه سبب ايجاد كارايي بهينه و ارتقـاء ايمنـي فرودگـاه،    اي طراحي مي شكل و تركيب باند يا مجموعه باندها، به گونه
 تحت شرايط مختلف گردد.

  باندهاي خزش -2-2-2
انـدهاي پـرواز و   باندهاي خزش مسيرهاي تعيين شده اي از بخش هوايي است كه ارتباط و دسترسي هواپيمـا بـين ب  

 ٢١و معمـولي  ٢٠، خروجي سريع١٩سازد. انواع آرايش و عملكرد باندهاي خزش شامل موازيتوقفگاه هواپيماها را برقرار مي
بايستي براي ورود به محل توقف و خروج آن نيز مي ٢٢هاي هواپيماشوند. ضمناً مسير خزش مياني و يا كناري توقفگاه مي

  مورد توجه قرار گيرد.

  گاه هواپيماهاتوقف -2-2-3
ي است كه براي اسـتقرار هواپيمـا بمنظـور سـوار و پيـاده كـردن مسـافر و        يتوقفگاه هواپيما محوطه اي از بخش هوا

  گيري اختصاص دارد.بارگيري و تخليه بار و نيز براي تعميرات كوتاه مدت و سوخت
  اشد؛ بهره برداري و تعميراتي.بهواپيما بسته به نوع استفاده، داراي دو عملكرد اصلي مي  گاهتوقف

  عملكرد بهره برداري عبارتست از: 
  هاي مرتبط با پايانه مسافري و پايانه باري.توقفگاه

                                                 
  سازمان برنامه و بودجه 233و نشريه   Annex14در  - 17

18 -Runway System 
19 -Parallel Taxiway 
20 -Rapid Exit Taxiway 
21 -Taxiway 
22 -Taxi Lane 
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  گيرد.هاي طوالني مدت هواپيما در آن انجام ميعملكرد تعميراتي كه توقف
باشند كـه بـراي   محوطه پروازي ميقسمتي از محدوده    هاي بهره برداري با عملكرد مرتبط با پايانه مسافري،گاهتوقف
هـاي پسـتي،    دان و محمولـه و سوار كردن مسافران، تخليـه و بـارگيري جامـه    رساني به هواپيماها به منظور پياده خدمت
مـدت،  تعميـر و سـرويس كوتـاه     و عمليـات  آماده سازي جهت پرواز بعديگيري، تخليه و بارگيري بار غير همراه،  سوخت

  شوند.  طراحي مي
شـود، نيـازي بـه سـاخت      هايي كه حجم بار هوايي نسبتاً كم و غالباً توسط هواپيماهاي مسافري حمل ميفرودگاه در
باشد. در صورت نياز به پايانه باري، بهتر است محل ساختمان اين پايانـه،   مجزا با عملكرد مرتبط با پايانه بار نمي   گاهتوقف

  باشد.  افري به منظور حداقل كردن مسافت نقل و انتقال بار مرتبط با پايانه مس   گاهدر نزديكي توقف
  هايي كه پايگاه اصلي شركت هواپيمـايي نيسـتند، معمـوالً شـامل عمليـات      رساني و تعمير هواپيما در فرودگاه خدمت

اساسـي   شـود. امـا تعميـرات    بـرداري انجـام مـي   هاي بهره  گاهباشد كه اغلب در همان توقف تعميراتي مختصر و جزئي مي
  هواپيماها، غالباً در فرودگاهي انجام ميشود كه پايگاه اصلي شـركت هواپيمـايي مربوطـه اسـت و محـل آن نيـز توقفگـاه       

  باشد.  تعميرات مي
ساعته يا توقف در طول شـب در فرودگـاه شـوند،     8تا  6مدت، مثالً در شرايطي كه هواپيماها مجبور به توقف طوالني

پاركينگ، ضروري خواهد بود. اگر چنين وضعيتي به ندرت در فرودگـاه رخ دهـد يـا مـدت      طراحي و تعبيه يك موقعيت
توان محل توقف هواپيماهـاي مزبـور را در    ها تداخلي با ساعت اوج ترافيك فرودگاه نداشته باشد، مي زمان اين گونه توقف

 بهره برداري در نظر گرفت.    گاهتوقف

  23محوطه انتظار پرواز -2-2-4
نتظار پرواز محلي است متصل به باند پرواز كه هواپيما به داليل مختلف مانند اشغال بودن باند، عـدم صـدور   محوطه ا

  مجوز توسط برج مراقبت، ناچار است در آن محل توقف نمايد تا امكان پرواز براي آن فراهم گردد.

  ي از هواپيمايزدامحوطه يخ -2-2-5
اي در نزديكـي آسـتانه بانـد غالـب بـراي قرارگيـري       هواپيماهـا، محوطـه   ي و جلوگيري از يـخ زدن يبه منظور يخ زدا

  گردد.ي طراحي مييزدازدازيي و توقف هواپيما جهت يختسهيالت يخ

  حصاركشي و جاده حفاظتي  - 2-2-6
با توجه به مسائل امنيتي و حفاظتي بخش هوايي كه بسيار مهم و حياتي است بايد اين بخش از فرودگاه از دسترسي 

فراد و وسايل نقليه غير مجاز و نيز حيوانات محفوظ گردد. لذا ضروري است كل مرز بخش هـوايي بوسـيله حصـار قابـل     ا

                                                 
23 -Holding Bay 
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هاي الزم، جاده حفاظتي در طول حصـار مزبـور و در داخـل    اطمينان محدود و محصور شده و جهت دسترسي و مراقبت
 بخش هوايي احداث گردد.

  ]1،3،4[بخش زميني -3- 2

هـاي خـدماتي، اداري،   ها و تسهيالت عمـومي در قالـب  فرودگاه، كليه تأسيسات زيربنايي، ساختمان در بخش زميني
هاي تجاري و بـاربري و غيـره   فني، عملياتي و بازرگاني جهت تأمين نيازهاي مسافران، همراهان، كاركنان، شاغالن بخش

-بينـي مـي  برداران از فرودگاه پيش مجموع بهره در ارتباط مستقيم با حجم و نوع مسافرين و مشايعين و مستقبلين و در

گردد. در واقع بخش زميني از مرز دسترسي زميني فرودگاه يا ورودي شروع، و تا مرز منطقـه عمليـاتي هواپيمـا (بخـش     
هوايي) ادامه دارد. در بخش زميني، جريان وسايل نقليه مسافري و وسايل جابجايي بـار بـين نقـاط مختلـف نيـز برقـرار       

  د.باش مي
  باشند:شرح ذيل ميهاي مختلف بخش زميني فرودگاه بهقسمت

  ونقلي بخش زمينيتسهيالت حمل -2-3-1
هـاي دسترسـي و مسـيرهاي تـردد در محـدوده داخلـي فرودگـاه،        ونقلـي بخـش زمينـي، شـامل راه    تسهيالت حمل

ليه مسيرهاي عبور پيـاده در بخـش   هاي وسايل نقليه عمومي و اختصاصي، كليه نواحي بارگيري و باراندازي و ك پاركينگ
  شود.  زميني مي
  هاي دسترسي  راه -الف

هـا و   هـا، خيابـان   كننده دسترسي به جلوخان پايانـه، پاركينـگ  ونقلي بخش زميني، تأميناين جزء از تسهيالت حمل
ن ورودي و باشد. حجم ترافيـك زمينـي وسـايل نقليـه مربـوط بـه مسـافرا        هاي عمومي داخل و خارج فرودگاه مي شريان

هـاي مختلـف و    هـاي هواپيمـايي و خـدماتي، بـار و محمولـه      و شركت  خروجي، مشايعين و مستقبلين، كاركنان فرودگاه
  خدمات پشتيباني فرودگاه بايد در طراحي اين مسيرها مورد توجه قرار گيرند.

اي مراجعان فراهم گردد. گذاري مناسب، جهت تسهيل تعيين مسير برهاي دسترسي بايد عالمتدر طراحي شبكه راه
سـهولت  يابي شوند كه در شب و يا نور كم قابـل اسـتفاده بـوده و مراجعـان را بـه     اي طراحي و مكانگونهها بايد بهعالمت

  هدايت نمايند.
هاي اختصاصي خدماتي نيز وجود دارند كه تأمين كننده دسترسـي بـه تمـامي    هاي دسترسي عمومي، راهعالوه بر راه

هاي خاص  ها توسط افراد و گروهباشند. اين راه ها مياختصاصي فرودگاه، اعم از بخش هوايي، زميني و پايانه هاي محدوده
توانند در آنها تردد كنند كه عموماً شامل وسايل نقليه باري، غذارساني، تعمير  اي مي شوند و وسايل نقليه ويژه استفاده مي

  باشند. رساني مي نشاني، امدادرساني و سوخت و نگهداري، آتش
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  نقليه عمومي و اختصاصيهاي وسايلپاركينگ -ب
هاي طبقاتي هستند براي توقف وسايل نقليـه مراجعـان و كاركنـان     ها كه به صورت فضاي باز و يا ساختمان پاركينگ

هـا  ن پاركينـگ باشند. در طراحي گنجايش هريك از ايـ  ها مورد نياز مي ها و اتوبوس اي، تاكسي فرودگاه، خودروهاي اجاره
  بايد تناسب آن با حجم ترافيك مسافر و بار و نقش عملياتي فرودگاه مورد توجه قرار گيرد.

روي براي مسافران سفرهاي كوتاه مـدت، حـداقل   ها ميتواند نزديك پايانه مسافري باشد تا فاصله پيادهمحل پاركينگ
كينـگ دور از ترمينـال پـيش بينـي شـود. همچنـين       گردد. براي مسافران سفرهاي طوالني مدت بهتر است فضاهاي پار

  ها و پايانه، بايد متناسب با شرايط جوي و روز و شب تجهيز گردند.مسيرهاي اتصالي بين پاركينگ
  نواحي بارگيري و باراندازي -پ

جابجايي  هاي باري، ميبايستي قابل دسترسي به انبارهاي فرودگاه و ساير نقاطي كهاين نواحي ضمن مجاورت با پايانه
 گيرد، باشند.كاال در آن انجام مي

  مسيرهاي عبور پياده -ت
هـا،   روهـا، تونـل   ها و سيستم گردشي بخش زميني فرودگاه هستند كه به شكل پيـاده اين مسيرها در مجاورت خيابان

نه و همچنين ارتبـاط  ها تا ساختمان پاياها و خيابان باشند، و ارتباط بين محل پاركينگهاي اتوماتيك مي ها و سيستم پل
  بين نقاط مختلف بخش زميني، مورد استفاده مسافران، مراجعان و كاركنان را تأمين ميكنند.

  هاي مسافريپايانه -2-3-2
رسـند و پـس از عبـور از آن    به جلوخان پايانه مسافري مي  ونقلي بخش زميني،مسافران با استفاده از تسهيالت حمل

اي براي تردد امن مسـافرين و مـراجعين بـين پايانـه و سيسـتم      . در حقيقت جلوخان منطقهشوندوارد پايانه مسافري مي
هاي خروجي پايانه هـدايت و از آنجـا بـه    باشد. مسافران پس از پردازش در پايانه به طرف دروازهحمل و نقل مسافري مي
هايي جهت پردازش ه، مجموعه فعاليتشوند (و بالعكس براي مسافران ورودي). در ساختمان پايانبخش هوايي منتقل مي

نمايـد. آگـاهي كامـل از تنـوع     اي متنـوع تبـديل مـي   گيرد كه طراحي پايانه را بـه مجموعـه   مسافر و بار همراه انجام مي
هواپيماهاي مسافري مراجعه كننده به فرودگاه و به ويژه نوع غالب آن كه بيشترين عمليات را براي جابجايي مسافر انجام 

ها، براي طراحـي پايانـه    هاي مختلف و عملكردهاي مرتبط با هر قسمت و ارتباط ميان قسمت و همچنين قسمتدهد،  مي
الزم و ضروري است، به نحوي كه با حداقل زمان ممكن با لحاظ نمودن راحتي مسافر و حفـظ برنامـه و امنيـت پروازهـا،     

  پردازش مسافر انجام  گيرد.
گاه هواپيماها و از سمت بخش زميني از سيستم هوايي بخصوص آرايش توقف طراحي پايانه مسافري از طراحي بخش

  گردد.پذيرد. جانمايي و مالحظات توسعه اين مجموعه در طرح جامع فرودگاه مشخص ميدسترسي فرودگاه تأثير مي
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ان حداقل گـردد.  روي براي مسافرهاي ديگر متصل شوند، كه فاصله پيادهها بايد طوري به نواحي و بخشتمامي پايانه
، يابد، بايسـتي از وسـايل و تسـهيالت جابجاكننـده    روي با توجه به شرايط موجود، افزايش ميدر مواردي كه فاصله پياده

  براي سهولت در امر جابجايي مسافران، استفاده نمود.
و سـفرهاي حـج و    المللـي) اي عـادي (داخلـي و بـين   در شرايط كشور ما نوع سفر هوايي به دو دسته سفرهاي برنامه

گردد. ويژگي اين دو نوع سفر در مـوارد زيـر متفـاوت بـوده و ضروريسـت بـراي معيارهـاي طراحـي و         زيارت تفكيك مي
  عمل آيد:هاي الزم بهها و توصيهصورت مجزا دستورالعملجانمايي آنها، به

 جهـت جداسـازي   اسب از آن بـه اي منگاه هواپيما و يا در فاصلهنحوه استقرار پايانه در مجموعه كناري توقف
  ها؛تراكم فصلي و مستمر قابل توجه مشايعين و مستقبلين سفرهاي حج و زيارت، از سفرهاي ديگر فرودگاه

       دسترسي مستقل پاركينگ به شبكه شهري، وسعت مركز تجمـع مشـايعين و مسـتقبلين سـفرهاي حـج و
  طوالني؛ زيارت و تسهيالت ضروري براي ارائه خدمت در مدت زمان نسبتاً

   محاسبه سطوح خدمات در مسير پردازش مسافران و يا زائران كه توجه به ويژگي جسمي و فيزيكي معمـول
هاي مختلف، نحوه جدا شدن زائران از مشايعين غالب مسافران در سفرهاي زيارتي و انجام تشريفات بازرسي

  نمايد؛و يا پيوستن آنها به مستقبلين و يا ارائه خدمات خاص را ايجاب مي
 هاي مسافري براي تمام سفرها، رعايت نكـات زيـر   هذا جهت تبيين اصول و معيارهاي كلي طراحي پايانهمع

  باشد:ضروري مي
 سمت ساختمان پايانه و نيز در داخل پايانه براي مسافران فراهم گردد (اين امر با عالئم سهولت در هدايت به

 گردد)؛ق ميبودن طرح پايانه، محقمناسب و سادگي و مشخص

 ها به ساختمان پايانـه در بخـش زمينـي و همچنـين     نقليه و پاركينگهاي وسايلروي از ايستگاهفاصله پياده
 خروجي و ورودي هواپيماي پارك شده حداقل گردد؛  24فاصله سيستم پردازش بارهاي

 تغيير طبقات در داخل ساختمان پايانه براي مسافران حداقل گردد؛ 

 ان مسافران، ورودي و خروجي باستثناء سالن عمومي اجتناب گردد؛از تداخل بين جري 

        بين ظرفيت تسهيالت ساختمان پايانه و ميزان مسـافر سـاعت اوج و ظرفيـت هواپيماهـا، همـاهنگي وجـود
 داشته باشد؛

 قابليت انعطاف در تغيير فضاهاي داخلي، بدليل برخي تغييرات مديريت در پايانه موجود باشد؛ 

 گردد.ه از تسهيالت پايانه براي افراد توان ياب فراهمامكان استفاد  
 هـا وجـود دارد كـه ظرفيـت آنهـا بـر       اي از تسهيالت در ساختمان پايانههمچنين با توجه به اينكه مجموعه

بايد ضمن توجه به انواع مسـافران عـادي و حـج و     ٢٥ظرفيت بخش زميني تأثيرگذار هستند لذا الگوي پايانه

                                                 
24 - Baggage Handling System (BHS) 
25-Terminal Concept 
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گاه هواپيماها و همچنين شبكه دسترسـي زمينـي   هاي پرواز، باندهاي خزش، شكل توقفزيارت، با طرح باند
هـاي  ها انواع مختلفي دارد كه بر اساس حجم و نوع مسافر با لحاظ نمودن جنبههماهنگ باشد. الگوي پايانه

اي، اقماري، دور  ها عبارتند از: خطي، شاخهترين الگوهاي رايج در طرح پايانه گردد. مهم اقتصادي، انتخاب مي
  هم پيوسته.گاه هواپيماها و واحدي بهاز توقف

  توان بصورت زير معرفي نمود.فارغ از الگوي پايانه اجزاي مختلف آن را مي 
  جلوخان پايانه -الف

كننـد. در ايـن   ه و يا عبور مـي طوركلي جلوخان، محوطه عمومي مقابل پايانه است كه تمامي مراجعان از آن استفادبه
ونقـل زمينــي (تاكسي، اتومبيـل شخصـي، اتوبـوس و....) اسـتفاده  ، مسافـران خـروجي و ورودي از وسايـل حمـلشبخ
  بندي جريان مسافري دارد.جهت ظرفيت آن تأثير مستقيم در زمان همينكنند و بهمي

دسترسي مقابل آن بـا   هايصورت فضاي مسقف تأمين گردد. همچنين راهبراي جلوخان بايد طول و عرض مناسب به
اي طراحي گردند كه تا حدامكان از تراكم اجتناب گردد. معيارهاي طراحي گونهنقليه، بايد بهتوجه به حجم و تنوع وسايل

 فصل چهارم درج شده است.) 7-5-4و  1-4-4(اين محوطه در بندهاي

  سالن عمومي   -ب
ان، مشايعين، مستقبلين، فضاهاي خدمات عمومي و تجـاري  ها، راهروها و نواحي انتظار مسافراين سالن شامل ورودي

هـاي بهداشـتي، فضـاهاي اختصاصـي معلـولين و مراقبـت مـادر از كـودك، و         و رفاهي، دفاتر اداري و عملياتي، سـرويس 
گردد. در واقع در اين سالن ورود و توقف و خـروج بـراي عمـوم آزاد    هايي از تأسيسات و تسهيالت ميها و بخشنمازخانه

هاي بين المللي اعم از عمومي و حج و زيارت غالباً بين سالن عمـومي و فضـاهاي پـردازش مسـافرين     باشد و در پايانهمي
  گيرد.خروجي و يا ورودي مرز كنترل شده قرار مي

هاي مسافري بسته به نوع ساختمان ترمينال كه شامل پروازهاي صـرفاً داخلـي، پروازهـاي    الهاي عمومي ترمينسالن
اً بين المللي، پروازهاي مشترك داخلي و بين المللي، پروازهاي صرفاً حج و زيارت، و يا پروازهاي مشترك بين المللي صرف

  گردند.شود، با آرايش فضاهاي مختص نيازها و خدمات مربوطه طراحي ميو حج و زيارت مي
 ه است.فصل چهارم درج شد) 4-2-7-4و  2-4-4 (معيارهاي طراحي اين سالن در بندهاي

  26محوطه پذيرش بار و صدور كارت پرواز -پ 
هـاي مسـافري، بسـيار    هـاي مختلـف پايانـه   سازماندهي محوطه پذيرش بار و صدور كارت پـرواز در طراحـي قسـمت   

هـاي  ، ارتباط مستقيم و موثري بر ظرفيت بخـش باشد. بدليل آنكه ظرفيت بخش كنترل بليت و پذيرش بارتأثيرگذار مي
فصل چهارم تشريح  )5-4-4( معيارهاي طراحي اين محوطه در بند ت در طراحي صحيح آن ضروري است.دقديگر دارد، 

 گرديده است.

  
                                                 
26 -Check-in Hall 
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  پايانه 27تسهيالت كنترل انتظامي (پليس) و امنيتي -ت
هاي مربوطه براي بازرسـي مسـافران و   در طراحي پايانه، ضروري است تا فضاي كافي بر اساس مقررات و دستورالعمل

بيني گردد. همچنين بايد در نزديكي هر يك از نقاط بازرسي، محوطه يا اتاقي بـراي جسـتجوي بيشـتر    آنها پيشبارهاي 
گيـرد و فضـاي   برخي از مسافران ايجاد نمود. فضاهاي بازرسي امنيتي قبل از ورود مسافرين به سالن انتظار پرواز قرار مي

-3-4-4(حالت ذكر شده در فصل چهارم بند  3تواند در يكي از كنترل انتظامي بر حسب مكان قرارگيري اين فعاليت مي
 پيش بيني شود.) 1

  پردازش بار همراه مسافر در باراندازها -ث
هاي هواپيمـايي بـا   باشد كه توسط شركتهاي اصلي و مهم در پايانه ميآوري و تحويل بارهمراه از جمله فعاليتجمع

بـه هواپيمـا    ي باشد كه با كـارايي و سـرعت بـاال   اگونهايي بار مسافر بايد بهگيرد. جابجهمكاري عوامل فرودگاه انجام مي
صورت گرفته يا به مسافران ورودي تحويل شود. نحوه كار و ظرفيت اين سيسـتم تـأثير مسـتقيم بـر ظرفيـت عمليـاتي       

هـاي   تفاده از سيسـتم ريـزي و طراحـي اسـ    فرودگاه دارد، لذا طراحي و تجهيز آن از اهميت بسيار برخوردار است. برنامـه 
المللي و يا اقماري و همچنين حجم بار و يا نظـر   تفكيك و جابجايي بار در باراندازها متناسب نوع فرودگاه محلي و يا بين

تواند به دو صورت دستي و يا اتوماتيك انجـام شـود كـه در هـر دو مـورد       برداران از پايانه مي ها و يا بهره مديران فرودگاه
  شود. صورت كامل توسط سازندگان مربوطه به متقاضي پيشنهاد ميطراحي سيستم ب

  سالن انتظار پرواز -ج
هايي  شوند، سالن هاي خروج از پايانه نيز ناميده ميهاي انتظار پروازها يا سالن خروجي كه محوطه قبل از دروازهسالن

هاي سالن، زيبايي محيط، پيش بينـي   داد صندلينمايند. تع ها در آنها توقف مي هستند كه مسافران قبل از عبور از دروازه
تسهيالت رفاهي كامل، با توجه به زمان انتظار مسافر در اين سالن از جمله عواملي هسـتند كـه در هنگـام طراحـي ايـن      

  نواحي بايد مورد توجه جدي قرار گيرند. 
متوسـط اشـغال صـندلي در    محاسبه و طراحي اين سالن به تعداد مسافرين خروجي همزمان در ساعت اوج، ضـريب  

هواپيما و همچنين به ظرفيت هواپيما بستگي دارد. از اين رو ظرفيت سالن انتظار پرواز خروجـي بايـد بـه دقـت هنگـام      
فصـل چهـارم   ) 1-4-4(ريزي فيزيكي و طراحي پايانه مورد بررسي قرار گيرد. معيارهاي طراحي اين سالن در بنـد  برنامه

  تشريح شده است.
  اي خروجي از پايانه تا سوارشدن به هواپيماهدروازه -چ

شدن مسافران هاي سالن خروجي از پايانه و تسهيالت سوار و پيادهاين بخش به تناسب موقعيت پارك هواپيما، دروازه
ر بر ها و يا وسايل نقليه ارتباطي براي حمل مسافر تا هواپيما را د، پله28هاي انتقالاز قبيل نواحي كنترل نهايي بليت، پل

  گيرد.مي

                                                 
27-Police and Security Check Facilities 

28 -Passenger Boarding Bridge (PBB) 
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-كشهاي سوارشدن مسافر براي شروع حركت هواپيما به سمت باند الزم است از يدكدر صورت اتصال هواپيما به پل

بينـي ورود و خـروج   ها با توجه به محاسبات ترافيكي در سـاعات اوج و يـا پيــش   استفاده شود. تعداد دروازه 29هاي ويژه
گـاه  ه از پايانه در سـاعات شـلوغ و همچنـين شـرايط ذكـر شـده بـراي توقـف        همزمان هواپيماهاي مسافري براي استفاد

باشـد.  از ضـرورت خاصـي برخـوردار مـي     هاي خروجيحي مناسب تعداد دروازهگردد. بنابراين طراهواپيماها مشخص مي
  فصل چهارم درج شده است. )9-4-4( معيارهاي طراحي مربوطه در بند

  هاي هواپيماييدفاتر شركت -ح
كنندگان فرودگـاه بـه آنهـا    هاي هواپيمايي بايد فضاهايي براي آنها فراهم گردد كه از طرف اداره شركت  عاليتجهت ف
هاي هواپيمايي كه برحسـب ضـرورت نيازمنـد تخصـيص فضـاي داخـل پايانـه         هاي اصلي شركت گردد. فعاليتواگذار مي

جامانده در ورود، خدمات ويژه، فـروش بليـت، دفـاتر خـط      باشند، عبارتند از: توقف و توجيه خدمه پرواز، انبار بارهاي مي
، دفتر تحويل و دريافت اشياء ممنوعه، تصدي جابجـايي بـار مسـافران از    ي مربوط به پذيرش بار و صدور كارت پروازيهوا

  ور اداري. زمان تحويل تا انتقال به هواپيما در شرايط خاص، دفاتر فني، پشتيباني از هواپيما طي مدت توقف و دفاتر ام
قابل ذكر است كه اين فضاها بر ظرفيت بخش زميني خارج از پايانه تأثير مستقيم نداشته و متناسب بـا نـوع و ارائـه    

  يابند.خدمات و ضمن هماهنگي با مديريت فرودگاه در نقاط مختلف پايانه اختصاص مي
  تسهيالت عمومي خدماتي-خ

هـا،  دفاتر پستي، خدمات ارتباطي (تلفن، فاكس، اينترنت و ...)، تلفـن عالوه بر خدمات تجاري، خدماتي ديگر از جمله 
باشد كه به تناسب هاي بهداشتي، صندوق امانات، اتاق استعمال دخانيات، نمازخانه و ساير تسهيالت خدماتي ميسرويس

  ها بسته به شرايط محيطي اين فضاها طراحي گردند.نياز فرودگاه الزم است در پايانه
  ي مديريتي پايانهفضاها -د

اين فضاها بايد براي استقرار مديريت پايانه و كاركنان اداري مرتبط، دفاتر و انبارهاي كاركنـان خـدماتي و متصـديان    
  نظافت، نگهداري و تعميرات پايانه در نظر گرفته شوند.

  30تجهيزات اشتراكي پايانه -ذ
باشد. نـواحي اسـتفاده مشـترك عبارتنـد از     ايي ميهاي هواپيمهدف اصلي از اين تجهيزات، استفاده مشترك شركت

ستم رزرو بليت، هاي هواپيمايي براي كنترل مسافران خروجي، سيهاي موردنظر كه شركتهاي كنترل بليت و دروازهباجه
-كنند. بكارگيري مشترك اين تجهيزات سـبب مـي  ... از كامپيوترهاي خود در اين نواحي استفاده ميو محل فروش بليت

نظر گرفته شود. درصورتي كه در طراحي، تجهيزات الزم در ايـن فضـاها    ها درد تا فضاي كمتري براي قراردادن باجهگرد
  شود.تعبيه گردند، فضاي ساختمان پايانه بصورت بهينه طراحي مي

                                                 
29 -Toe Machine 
30-Common Use Terminal Equipment (CUTE)  
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از طريـق آن   تواند به پايگاه اطالعاتي فرودگاه متصل واست، كه مي٣١از جمله اين تجهيزات نمايشگر اطالعات پروازها
مند شوند و يا به تجهيزاتي اشاره نمود كه اطالعات تصويري، صوتي و ... از طريـق آن  هاي هواپيمايي مختلف بهرهشركت

  گردد.مخابره مي
  32محوطه تحويل بار مسافر -ر

محوطـه   گيرنـد. ايـن  باشد كه در آن مسافران ورودي، بار خـود را تحويـل مـي   محوطه تحويل بار، بخشي از پايانه مي
اي جـدا بـراي   تـوان محوطـه  باشد. براي بارهاي با حجم نامتعارف، ميمعموالً شامل يك يا چند تسمه نقاله چرخشي مي

  تحويل آنها درنظرگرفت.
مسافران ورودي انتظار دارند كه پس از ورود به اين محوطه بار خود را در حـداقل زمـان ممكـن تحويـل بگيرنـد. در      

  لحاظ گردد. فضاي الزم جهت استقرار تعداد كافي وسايل حملمحوطه تحويل بار، بايد 
المللي پس از عبور از محوطه تحويل بار، و قبل از ورود بـه سـالن عمـومي ورودي، بـراي انجـام      مسافران ورودي بين

 فصل چهارم تشريح شده است.) 4-5-4( . معيارهاي طراحي اين محوطه در بنددكننهاي گمركي مراجعه ميبازرسي

  33سالن عمومي ورودي -ز
مسافران ورودي پس از تحويل گرفتن بار خود ، (در پروازهاي بين المللي پس از عبور از گمرك)  وارد سالن عمـومي  

  هاي اصلي اين سالن عبارتند از:ورودي ميگردند. بخش
 فضاي استقبال و توقف عمومي؛ 

 هاي بهداشتي؛ سرويس 

 از كودك؛ فضاهاي اختصاصي معلولين و مراقبت مادر 

 هاي اتوماتيك تحويل پول؛صرافي، بانك و دستگاه 

 شاپ؛كافي 

 اي بدون راننده؛اتومبيل كرايه باجه 

 نقليه مشابه؛دفتر كرايه تاكسي، اتوبوس و وسايل 

 ها و راهنمايي توريست؛رساني هتلهاي اطالعباجه 

 توان؛دفتر خدمات ويژه به مسافران كم 

 هاي فوري پزشكي؛مركز كمك 

 ها و مراكز ارائه خدمات؛روشگاهف 

 عالئم و تابلوهاي راهنماي مسيرهاي خروج از پايانه؛ 

 باجه اطالعات و 

 هاي تاكسي، اتوبوس و مترو.ي مسافران پروازهاي ورودي به پاركينگ و ايستگاهيتابلوها و عالئم راهنما 

 

                                                 
31 -Flight Information Display system (FIDS) 
32 -Baggage claim Hall 
33  -Arrivals Public Hall 
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  المللي  خدمات و تسهيالت پروازهاي بين -ژ
-شده در پايانه مسافري براي پروازهاي بين المللي و داخلي شامل عملكردهاي زير مي وجه تمايز فضاهاي پيش بيني

  شود:هاي بين المللي به فضاها افزوده ميباشد كه در پايانه
هاي بازرسي گمرك در مسير مسافرين خروجي، پس ازسـالن عمـومي و بازرسـي پلـيس، و در مسـير      محوطه  -1-ژ 

  پذيرش بار و سالن عمومي.مسافرين ورودي در حدفاصل سالن 
و  الن پـذيرش بـار و صـدور كـارت پـرواز     هاي كنترل گذرنامه در مسير مسافرين خروجي حدفاصل سـ محوطه -2-ژ 

  محوطه كنترل امنيتي، و در مسير مسافرين ورودي حدفاصل مسير انتقال از هواپيما به پايانه و سالن تحويل بار.
ي، و حيواني در مسير مسافرين ورودي، پس از محوطـه كنتـرل گذرنامـه و    هاي انساني، گياهمحوطه قرنطينه -3-ژ 

  قبل از گمرك ورودي.
هاي قانوني براي ورود به كشور در مسير ورود، قبل محوطه نگهداري و اعزام معكوس مسافرين داراي ممنوعيت -4-ژ 

  از محوطه كنترل گذرنامه. 
در مسـير مسـافرين ورودي، قبـل از كنتـرل گذرنامـه شـامل        دفاتر مربوط به پذيرش صدور رواديد در مقصـد  -5-ژ 

  نمايندگي وزارت امورخارجه، بانك، و ساير نهادهاي مسئول در رسيدگي به وضعيت شخصي متقاضي.
  گردند.هاي بين المللي مشمول ارائه خدمات رواديد ، طراحي مياين دفاتر در فرودگاه

  34عالئم راهنما -س
ب و مختص راهنمايي مراجعان، كه منجر به جريان كـارا و روان مسـافري و ترافيـك    گذاري مناسيك سيستم عالمت

باشـد. ايـن سيسـتم بايـد شـامل نمايشـگرهاي       ويژه در طراحي بخش زميني ضروري مينقليه در فرودگاه گردد بهوسايل
  ردد.متغير (مانيتورها) و ثابت (تابلوها) باشد. اين عالئم بايد از تابلوهاي تبليغاتي مجزا گ

راحتـي راهنمـايي   وضوح قابل ديد باشد تا مسافران بههاي هواپيمايي بهدر عالئم و تابلوهاي راهنمايي بايد آرم شركت
اي باشد كه مراجعان به آساني مسيرهاي موردنظر خود را با مراجعه به گونهشوند. طرح داخل پايانه مسافري بهتر است به

  مراجعان را متناسب با نوع نياز تا رسيدن به مقصد راهنمايي كنند.طور پيوسته عالئم تشخيص دهند و به
المللي ضروريست تا بـراي  دليل هماهنگي در سيستم بينگذاري، بهاستفاده از اصطالحات استاندارد و رايج در عالمت

فرودگاه و انگليسـي   تمامي مسافران قابل فهم باشد. عبارات موجود در عالئم بايد حداقل به دو زبان رسمي محل استقرار
  نوشته شوند.

  ساختمان پايانه باري -2-3-3
هـا ايجـاب   ريزي و طراحي تسهيالت بـار غيرهمـراه را در فرودگـاه   رشد روزافزون جابجايي بار هوايي، تحول در برنامه

و يـا   ٣٥بـاري هاي دور نحوه جابجايي بار غيرهمـراه از طريـق دو روش اسـتفاده از هواپيماهـاي تمـام      است. از سالنموده
                                                 
34 -Signage 
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% بـار غيرهمـراه در شـبكه    75موجب آخرين آمار ياتا بالغ بـر  هاي اخير بهشود كه در سالهواپيماهاي مسافري انجام مي
ها، مجتمع كاملي است كه بـار غيرهمـراه در   شود. پايانه باري در فرودگاهالمللي از طريق پروازهاي مسافري حمل ميبين

المللي و چه داخلي، جايگزين جريان مسـافر  باري، جريان بار چه بار بين ساختمان پايانه گردد. در واقع درآن پردازش مي
صورت يك شيئي قابليـت پـردازش   تر است، زيرا بار بهگردد. در اين مجتمع، الگوي جريان بار سادهدر پايانه مسافري مي

باشد، پذير نميي تسهيالت بار هوايي عمالَ امكانمنظم و برنامه ريزي شده را دارد. ارائه استانداردهاي يكسان جهت طراح
المللـي، نيازهـاي   تناسب ميان حجم بارهاي داخلـي و بـين    هاي هواپيمايي باري،زيرا اين ضوابط بسته به نيازهاي شركت

وي هاي مختلف قانوني (گمركات) بر رآوري پردازش بارهاي ورودي و خروجي و اعمال نظارتآتي هواپيماهاي باري و فن
  گردد.ها در مناطق آزاد و ساير مناطق نيز ميها و تعرفهشامل نوع نظارت تواند، متنوع باشد. اين تنوعآنها  مي

  هاي جنبي و عملياتي  ساختمان -2-3-4
هاي مربوط به جابجايي بار و مسافر و پروازها، عملكردهاي متعددي سـازماندهي  براي راهبري فرودگاه و انجام فعاليت

هـاي  گردند كه وظايف و نقش پشتيباني كننده را به عهده دارند. دسـته بنـدي سـاختمان   هايي مستقر ميساختمانو در 
  مزبور به شرح زير است:

  هاي قانونيهاي مربوط به فعاليتساختمان –الف 
ام وظـايف  هايي هستند كه به موجب قوانين بين المللـي و داخلـي جهـت انجـ    هاي قانوني آن دسته از فعاليتفعاليت

  گيرند.ها و درنقاط ويژه مستقر شده و با هماهنگي مديريت فرودگاه مورد اقدام قرار ميخاص در فرودگاه
  قرارگاه پليس فرودگاه -1-الف 
  قرارگاه نيروهاي امنيتي فرودگاه   -2 -الف

 فصل هفتم ذكر شده است.) 5-7(الزامات طراحي اين فضاها در بند

  مركز خدمات گمركي -3-الف
اين تسهيالت به منظور انجام وظايف قانوني مربوط به كنترل و بازرسي مسافر و بار بين المللي و يا مسافرين خروجي 

  يابد.و ورودي در فرودگاه استقرار مي
هاي اداري و مديريتي فرودگـاه و بـا فاصـله اي مناسـب از     محل ساختمان اصلي مديريت آن در قالب مجموعه بخش

هـاي مسـافر و يـا بـار     شود، ضمن آنكه مأمورين مربوط در نقاط خاص براي بازرسياجعين توصيه ميتردد مسافرين و مر
  نمايند.انجام وظيفه مي

  گذرنامه فرودگاه -4-الف
  يابد.اين فعاليت نيز براي انجام وظايف قانوني مربوط به كنترل گذرنامه مسافران بين المللي در فرودگاه استقرار مي

                                                                                                                                                             
35 -All Cargo 
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هاي اداري و مديريتي فرودگاه و با فاصـله اي مناسـب از   ريت اين فعاليت در قالب مجموعه بخشمحل ساختمان مدي
هاي شود. ضمن آنكه مأمورين مربوط در نقاط خاص در پايانه مسافري براي بازرسيتردد مسافرين و مراجعين توصيه مي

  كنند.گذرنامه مسافرين بين المللي انجام وظيفه مي
  جهيزات هواشناسيساختمان و ت -5-الف

ساختمان و تجهيزات مربوط به ايـن فعاليـت طبـق ضـوابط سـازمان جهـاني هواپيمـايي كشـوري، سـازمان جهـاني           
هواشناسي و مقررات ملي كشور و جهت ارائه اطالعات هواشناسي به خلبانان و متصديان كنترل ترافيك فرودگاه در قالب 

  يابند.ساختمان اداري و ايستگاه سينوپتيك استقرار مي
موقعيت مورد توصيه براي جانمايي اين فعاليت در اولين منطقه نزديك بـه نشسـت هواپيماهـا روي بانـد، درارتبـاط      

باشد. الزامات مستقيم با بخش هوايي، و با راه دسترسي مستقيم از شبكه اصلي فرودگاه، ضمن پيش بيني حريم الزم مي
  شده است. فصل هفتم درج) 6-7(طراحي اين فعاليت در بند 

  تاسيسات سوخت رساني به هواپيماها-6-الف
ساختمان و تأسيسات مربوط به اين فعاليت براي انجام وظايف قانوني مربوط به سوخت رساني به انواع هواپيماهـا در  

ليـت  هاي زميني و هوايي براي قابيابد و موقعيت جانمايي آن در طرح فرودگاه، در حد فاصل بخشها استقرار ميفرودگاه
هاي حامل سوخت از تأسيسات ذخيره و پردازش به هواپيماها و همچنين حتي االمكـان درارتبـاط بـا مركـز     تردد ماشين

شـود. الزامـات   هاي مسافري، با دسترسي مجزا از شبكه داخلـي فرودگـاه توصـيه مـي    آتش نشاني فرودگاه و دور از پايانه
  ه است.فصل هفتم درج شد) 4-7 (طراحي اين فعاليت در بند

  هاي عملياتيساختمان -ب
هاي فني و عملياتي و هوانـوردي در رابطـه بـا سـالمت پروازهـا و پشـتيباني از آنهـا و تـامين نيازهـاي فنـي           فعاليت

  گيرند:فرودگاهي بوده و كالً زير نظر مستقيم مديريت فرودگاه قرار مي
  تاسيسات آتش نشاني و نجات فرودگاهي -1-ب

  فصل هفتم درج شده است. )3-7(اليت در بند الزامات طراحي اين فع
  برج مراقبت پرواز و ساختمان عملياتي -2-ب

ترين عملكرد پشتيباني و فني از پروازها، با نصب تجهيزات خاص و متنوع ترين و حساساين تسهيالت به عنوان اصلي
خلبانان قبل و در حين حركت يا پرواز المللي و داخلي، جهت راهنمايي و هدايت هاي بينبراساس مقرارت و دستورالعمل

گردند. الزامات طراحي اين مجموعه در فصل ها، احداث ميو همچنين كنترل تردد هواپيماها در مسيرهاي داخل توقفگاه
  ششم تشريح گرديده است.

هـاي  هاي هوانوردي فرودگاه توسط متصديان مستقر دراين ساختمان كنترل و هدايت شده و همـاهنگي كليه فعاليت
آيـد. موقعيـت اسـتقرار ايـن     برداري از تجهيزات كمك ناوبري و كمك بصري نيز در اين مكان به عمل ميالزم براي بهره
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هـاي  هـاي محوطـه  ساختمان، براساس ضوابط بين المللي در نقاطي كه قابليت ديد مسلط از كابين كنترل برج به حـريم 
  شود.ته باشد، تاكيد ميپروازي و توقف هواپيماها را تحت ضوابط خاص داش

  تأسيسات فني و زيربنايي -3-ب
هـاي شـرب، صـنعتي،    ها و تأسيسات مربوط به اين فعاليت شامل نيروگاه برق اضطراري، توليد و ذخيره آبساختمان

هـا و  هـاي حرارتـي و برودتـي پايانـه    هاي اصلي و فرعي برق، موتـور خانـه  فضاي سبز، تهويه مطبوع و آتش نشاني، پست
هاي پشتيباني و اداري، مركز مخابرات فرودگاه، پست تقليل فشار گاز، تأسيسات جمع آوري و تصفيه فاضـالب،  ختمانسا

هاي زميني و هوايي، اسـتقرار  ها و غيره، متناسب طراحي جامع عناصر فرودگاه در بخشآوري و دفع زبالهتأسيسات جمع
  فصل هفتم درج شده است. )9-7 (يابند. الزامات طراحي اين فعاليت در بندمي

  هاي اداري فرودگاهساختمان -4-ب
هاي هوانوردي، خدمات فرودگـاهي،  هاي مربوط به اين فعاليت براي انجام وظايف راهبري و مديريت فعاليتساختمان

  يابند.هاي حاضر در فرودگاه، پيش بيني و استقرار ميهاي قانوني ارگانهاي مربوط به ساير فعاليتنظارت و هماهنگي
هـاي مسـافري و بـاري، بـا قابليـت دسترسـي       اي متناسب تا مراكز عملياتي و پايانههاي اداري مربوط در فاصلهبخش

گردد و تأسيسات و خدماتي نظير نگهداري ماشين آالت سـنگين فرودگـاهي و انبارهـا و    مراجعين مربوط پيش بيني مي
بايستي پيش بيني گردند. الزامـات طراحـي ايـن    فرين و مراجعين ميمركز حمل و نقل اداري، در نقاطي دور از تردد مسا

  فصل هفتم درج شده است.  )2-7( ها در بندساختمان
  هاساير ساختمان -پ
  هاي تشريفات رسميساختمان -1-پ

و ها به تفكيك تشريفات مربوط به مقامات عالي كشور شامل رهبر، سران سه قوه هاي مربوط به اين فعاليتساختمان
) براساس آخرين نظـرات و يـا   VIP) و تشريفات مربوط به ساير مقامات كشوري (VVIPروساي جمهوري ساير كشورها (

گـردد، پـيش بينـي     هاي دولتي ذيربط تدوين و اصالح مـي  هاي خاص هر كشور كه توسط دستگاهمقررات و دستورالعمل
فصـل هفـتم درج گرديـده     )14-7( فصل چهارم و) 4-6-4(ها در بندهايشوند. نكاتي در مورد طراحي اين ساختمانمي

  است.
  هاي هواپيماييشركت -2-پ

هاي هاي هواپيمايي متناسب وظايف و خدمات آنها در بخش زميني و همجوار ساختمانها و امكانات شركتساختمان
هـاي  ي(براي انجـام مأموريـت  هاي مسافري و بارهاي ستادي) داخل پايانهاداري و مديريتي فرودگاه (براي انجام مأموريت

، اسـتقرار  هاي فني و پشتيباني از پروازها)هاي مشرف و داخل توقفگاه هواپيماها (براي انجام مأموريتعملياتي) و محوطه
هاي پر ترافيك و بر حسب شرايط و متناسب با نحوه جانمايي فضاهاي فرودگاهي در طـرح  فرودگاه يابند. همچنين درمي
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هاي هواپيمـايي، بـراي عـدم تـداخل ايشـان در ترمينـال       تردد پرسنل پروازي شركت 36ترمينال خاصجامع، پيش بيني 
  شود.مسافري، در محدوده نزديك به توقفگاه هواپيماها توصيه مي

  هاي هليكوپتريفعاليت -3-پ
نشسـت و   و يـا محوطـه   (Heliport)ها و تأسيسات مربوط به اين فعاليـت بـه تفكيـك پايگـاه هليكـوپتري      ساختمان

  شوند.، در فرودگاه پيش بيني مي(Helipad)برخاست هليكوپتر
هاي مسافري و بـاري و  مناطق دور از پايانه موقعيت استقرار اين فعاليت متناسب هماهنگي با متصديان هوانوردي در

فصـل هفـتم   ) 19-7(گردد. الزامات طراحي پايگاه هليكوپتري در بنـد  در حاشيه يا مشرف به توقفگاه هواپيما توصيه مي
  تشريح شده است.

  پايگاه تعميرات هواپيما -4-پ
هـاي هواپيمـايي و نـوع    بايستي متناسب نياز شـركت هاي مربوط به اين فعاليت ميها و تأسيسات و آشيانهساختمان

ي مسـافري و  هـا اي كـامالً دور از سـاير فعاليـت   انتظار، در محـدوده  فرودگاه و حدود تعميرات مورد هواپيماهاي فعال در
هاي آتي اپرون و باند پروازي، با قابليت تـردد مسـتقيم هواپيمـا بـين بانـد پـروازي و ايـن تأسيسـات و داراي راه         توسعه

دسترسي شهري مستقيم و مستقل از مسيرهاي مسافري و عمومي، استقرار يابد. الزامات طراحي اين تاسيسـات در بنـد   
  فصل هفتم درج شده است.) 7-12(

  الت عمومي تجاري، رفاهي و تفريحيتسهي-5-پ
هاي درآمدزا و جاذب براي مراجعين ها به عنوان فعاليتها و تأسيسات و امكانات مربوط به اين گونه فعاليتساختمان

بايسـتي در محـدوده   ها و تقاضاهاي عمـومي، مـي  و يا ساكنين مراكز جمعيتي نزديك به فرودگاه، متناسب حجم فعاليت
هاي فني و پشـتيباني، اسـتقرار   ها و ساختماناحمت در مسير اصلي تردد مسافرين و مراجعين به پايانهاطراف و بدون مز

  يافته و قابليت توسعه نيز داشته باشند.
هـاي گسـترده و وسـيع و    المللي و پرترافيك به صـورت مجتمـع  هاي بينهاي فوق الذكر در فرودگاهمجموعه فعاليت

هاي ها و محوطههاي متوسط و كوچك در قالب مجتمعو در فرودگاه هاي فرودگاهيشهركيكپارچه در قالب شهرها و يا 
  يابند.تر شكل ميكوچك

  ها با محوطه عملياتي و فني و پشتيباني خواهد بود. دسترسي شهري اصلي فرودگاه حد واسط كلي اين فعاليت
    تجهيزات پشتيباني زميني هواپيماها در توقفگاه -6-پ

  فصل هفتم درج شده است. )10-7(احي در بند الزامات طر
        تسهيالت غذارساني به هواپيماها -7-پ

  فصل هفتم درج شده است. )11-7 (الزامات طراحي در بند
          هاي پزشكيمركز فوريت -8-پ

                                                 
36 -crew Terminal 
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  فصل هفتم درج شده است. )13-7( الزامات طراحي در بند
      هاي فرودگاهمركز جمع آوري و انتقال زباله -9-پ

  فصل هفتم درج شده است.) 15-7(الزامات طراحي در بند
        مركز جمع آوري و تصفيه فاضالب -10-پ

  فصل هفتم درج شده است. )16-7( الزامات طراحي در بند
    تعميرگاه و توقفگاه ماشين آالت سنگين فرودگاهي -11-پ

  فصل هفتم درج شده است. )17-7(الزامات طراحي در بند 
      اپيمايي عمومي و باشگاه هواپيماييتسهيالت هو -12-پ

  فصل هفتم درج شده است. )18-7(الزامات طراحي در بند 

  37مناطق مورد نياز براي توسعه آتي -2-3-5
ريزي راهبردي و جـامع،  هاي آتي فرودگاه در قالب برنامهعالوه بر اجزاي مختلف ذكر شده مناطقي جهت توسعه سال

ريزي شده جهت جلوگيري از موانع هوانوردي و آلودگي صوتي براي بخش زميني برنامههاي صورت حريمو نيز مناطقي به
آيند و در طـرح جـامع   حساب ميهاي فرودگاه بهشوند كه جزء اراضي مرتبط با فعاليتو هوايي فرودگاه درنظر گرفته مي

  باشد.مربوطه، درنظر گرفتن اين مناطق امري اجتناب ناپذير مي
  
  
 
 
 
 
  
  
  

  صل دوممراجع ف
1- “Airport Development Reference Manual”, IATA, 9th Edition, 2004. 

هاي كشور، ، شركت فرودگاه)“ريزي و طراحي فرودگاه (دو جلديبرنامه” صفارزاده، محمود، معصومي، غالمرضا،  -2

1379 

3- “Airport Development Reference Manual”, IATA, 10th Edition, 2014. 

                                                 
37  Land for Future Expansion 
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4- “Measuring Airport Landside Capacity”, Transportation Research Board (TRB), 

Special Report 215, 1987.  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  





 

 

 

  
  

  3فصل 
  

  و سطح ي تقاضاريزي، پيش بين برنامه
   ارائه خدمات
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  مقدمه -1- 3

هاي فرادست جهت استفاده از برنامه هاي تحليل مسائل فرودگاهي،ونقل هوايي و روشبر اساس آخرين تحوالت حمل
  نامه عبارتست از: اين آيين

هاي بلند مدت و ميان مـدت مصـوب   مطالعات اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كالن با استفاده از نتايج برنامه -
بيني تقاضاها، تا دستيابي به طـرح  ها و تهديدها براي پيشكشور و تجزيه و تحليل نقاط قوت، ضعف، فرصت

 ردي (استراتژيك) توسعه فرودگاه و تعيين نقش اصلي عملياتي آن؛راهب

صورت طرح جامع كه در آن كليـه خطـوط و   مدت بهمدت و بلندمدت، ميانهاي كوتاهريزي براي دورهبرنامه -
 گردد؛هاي ترافيكي كامل و طرح راهبردي مربوط تدوين ميبينيسطوح كلي توسعه فرودگاه براساس پيش

دهي عناصر و طراحي تفصيلي بر اساس طرح جامع جهت دستيابي به مشخصات فيزيكي سازمان ريزيبرنامه -
  هاي زيربنايي فرودگاه.اصلي و جنبي و سيستم

ها بدون توجه به اثرات متقابل آنهـا بـر   ريزي فرودگاه امري مهم و متنوع است كه در آن، تحليل فعاليت فرآيند برنامه
شـود، نظـر   منجر نشده و لذا از حساسيت بااليي برخوردار است. در اين فرآينـد، توصـيه مـي   يكديگر به نتايج قابل قبولي 

المللـي جلـب شـده و    برداران مختلف فرودگاه و ايفاي نقش عملياتي آن در سطوح محلي، ملي و بينكنندگان و بهرهاداره
ريزي كـالن فرودگـاه مشـاوره و كسـب      امههاي قانوني و انواع مالحظات سياسي لحاظ گردند. در برن امكانات و محدوديت

هاي مختلف سياسي، اقتصادي، دولتي و...، جهت حصـول راهبردهـاي منسـجم و جلـوگيري از      نظرهاي تخصصي از گروه
 گردد. پيامدهاي غيرمنتظره، نيز اكيداً توصيه مي

  ]1،2،3،4،5[ ريزي فرودگاهبرنامهانواع  -2- 3

حال انجام گرفته اسـت كـه دربرگيرنـده مطالعـات     بهها تاقل هوايي و فرودگاهونمطالعات مختلفي درباره مسائل حمل
محيطـي و ...  ريزي مالي، مسـائل ترافيكـي، اقتصـادي و زيسـت    ريزي تسهيالت و تجهيزات، برنامهمربوط به طرح و برنامه

سطح زيـر قابـل اجـرا باشـند:     شوند كه در يكي از سه بندي ميصورتي طبقهاست. در هر حال، هر يك از اين مطالعات به
 .40و طرح تفصيلي 39،  طرح جامع38ريزي سيستميبرنامه

  هابرنامه ريزي سيستمي فرودگاه -3-2-1
هـا   باشند. اين شبكهكنند بلكه جزئي از يك يا چند شبكه فرودگاهي ميتنها به صورت مستقل عمل نميها نه فرودگاه

  گردند. مي با توجه به شرايط جغرافيايي و عملكردي تعريف

                                                 
38 - System Plan 
39 - Master Plan 
40 - Project  Plan 
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  ها عبارتند از: اند. اين شبكهنشان داده شده) 1-3( انواع شبكه از نظر جغرافيايي در شكل
 كنند؛ تر را به يكديگر متصل مي هاي كوچك اي، كه فرودگاه هاي منطقه شبكه -

  باشد؛شهر و متشكل از چندين فرودگاه مي، كه مربوط به يك كالن41شهريهاي چند فرودگاهي كالنشبكه -
 كنند؛ هاي ملي، كه شهرهاي اصلي يك كشور را به يكديگر متصل مي شبكه -

 كنند. اي، كه كشورهاي مختلف را به يكديگر متصل مي المللي و بين قاره هاي بين شبكه -

 هاي فرودگاهي از لحاظ عملكردي نيز عبارتند از: شبكه -

-جابجايي مسافر و بـار بـين   هاي) در شبكهHUBهايي كه نقش محوري (هاي محوري شامل فرودگاهشبكه -

 كنند؛المللي ايفا مي

مقصـد  -صـورت مبـدأ  المللي يا داخلـي بـه  هاي بينهايي كه در شبكهمقصد شامل فرودگاه -هاي مبدأشبكه -
 كنند؛فعاليت مي

ربـط عمـدتاً بـراي    هـاي ذي  ها كـه توسـط شـركت   هايي از فرودگاه هاي باري يكپارچه، از قبيل شبكه شبكه -
 شوند؛استفاده مي 42غيرهمراهجابجايي بار 

  گردند. ارائه مي 44هاي كم هزينه ، كه توسط شركت43قيمتهاي پروازي ارزان شبكه -
در واقع طرح سيستمي فرودگاه، طرح و محاسبه تسـهيالت و تجهيـزات الزم بـراي جوابگـويي بـه نيازهـا و الزامـات        

. ايـن طـرح شـامل بررسـي و تحليـل خصوصـيات و       باشـد  برداران ميونقل و بهرهجغرافيايي و عملكردي متصديان حمل
  شود. ها براي پاسخگويي به تقاضا و نقش آتي مي هاي آماري و اقتصادي فرودگاه ويژگي
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
41 - Metropolitan Multi-Airport Systems 
42 - Belly Cargo 
43 - Low Cost Flights 
44 - No Frill 
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 فـــرودگاه مـــورد نظــــر -1

  

  مقياس و شبــكه محلـي در محـدوده استــان يا مشــابه  -2
)Local hub(  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 مقياس و شبكه ملي در محدوده كل كشور - 3 
)National hub(  

  مقياس و شبكه منطقه اي در محدوده كشورهاي نزديك -4
)Regional hub(  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  )International hubمقيــاس و شبكــه جهــاني ( -5

 
  

  انواع شبكه فرودگاهي از نظر جغرافيايي -1-3شكل 
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  امع فرودگاهبرنامه ريزي(طرح) ج -3-2-2
پس از ارائه و تهيه و يا بازنگري طرح راهبردي (استراتژيك) و تعيين نقش جغرافيـايي و عملكـردي كـالن فرودگـاه،     

هاي مختلف يـك  گيرد. در طرح جامع، تأكيد بيشتر بر توسعه بخشطرح جامع مورد توجه و بررسي و يا مطالعه قرار مي
 باشد.  ني و مهندسي ميفرودگاه از ديدگاه اقتصادي، عملياتي و ف

دهي به توسعه آتي و امكان ايجاد توسعه پايـدار، منطقـي و سـودمند در داخـل     طرح جامع فرودگاه در راستاي جهت
هاي هواپيمايي ارتبـاطي   در طرح جامع با نيازهاي بازار شركت  گردد. پيشنهادات توسعه ، تهيه مي محدوده اراضي فرودگاه

هـاي   بايستي امكان توسعه تسهيالت و زيرسـاخت منظور پاسخگويي به افزايش ترافيك، ال، بهتنگاتنگ دارد. به عنوان مث
گردند و بايد به صورت اسـنادي   هاي موجود و يا جديد تهيه مي هاي جامع، براي فرودگاه فرودگاه وجود داشته باشد. طرح

  گيرند. بار، مورد بازنگري قرارسال يك 5شوند كه حداقل هر گرفتهمؤثر در نظر
ريزي توسط سازمان ها و استانداردهاي مربوط به رئوس الزم به مطالعه و برنامهها، توصيهدر مقوله طرح جامع فرودگاه

 المللي هواپيمايي كشوري تدوين و به كشورهاي عضو و متعاهد جهت رعايت به شرح اهم مطالب ذيل ابالغ گرديده:بين

  هاامع فرودگاههاي جهاي طرحالف: توصيه به محدوديت
 ؛اي توسعه و تجهيز است و نه بيشترتوجه جدي به اين نكته كه طرح جامع يك راهنم  
 هاي آتي.كند، بلكه فقط راهنمايي است براي توسعهيك طرح جامع جزئيات را به صورت اجرايي دنبال نمي  

  هاي بازنگريب: توصيه به ضرورت
 به منظور تطبيق و درج شـرايط روز بـازنگري و كنتـرل     بايستي حداقل هرسالهطرح جامع و جزئيات آن مي

  شود و
 سال تجزيه و تحليل، ارزيابي و بهينه شود و يا اگـر تغييـرات و شـرايط جديـد      5بايستي هر طرح جامع مي

  زيستي و مالي ايجاد شده، در آن اعمال گردد.اقتصادي، عملياتي، محيط
ريزي و تهيه طرح جامع مورد توجه قرار گيرند بـه  يستي جهت برنامهبادر مقوله طرح جامع استاندارد عناويني كه مي

  شرح ذيل است:
  الف: تأمين اهداف ذيل:

 هاي فرودگاه؛ارائه نقشه راه جهت توسعه زيرساخت  
 هاي توسعه؛برداري بهينه از فضاهاي موجود و موردنياز در افقبهره  
 لف؛سازي كاهش مشكالت عملكردي فرودگاه در ابعاد مختزمينه  
 هاي غيرهوانوردي به منظور درآمدزايي در فرودگاه؛ توسعه كاربري  
 ريزي توسعه والمللي در برنامهرعايت استانداردهاي ملي و بين 

 دهي صحيح به تخصيص منابع براي توسعه فرودگاه.سازي براي اولويتزمينه 
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  ب: تعيين شرح خدمات براي مطالعات طرح جامع شامل:

 مطالعاتي؛ تهيه برنامه كاري  
 تهيه اطالعات و مدارك الزم از وضع موجود فرودگاه و ترافيك؛  
 بيني تقاضاي ترافيك آينده؛پيش  
 برآورد سطوح و تجهيزات مورد نياز؛  
 هاي پيشنهادي؛ارائه گزينه  
 ارائه برنامه اجرايي و اقتصادي و  
 ها.تدوين مدارك نهايي شامل گزارشات و نقشه  

  حي فرودگاه بايستي در راستاي اهداف طرح جامع فرودگاه انجام گيرد.طرح بخش زميني و در كل طرا

  ]1،2،3،4،6[تقاضاي آينده بيني  پيش -3- 3

هـاي  بيني تقاضاي آينده ترافيك فرودگاه، دقت عمل به پارامترهاي مختلفي از قبيل ميزان دسترسي به دادهدر پيش
اي جغرافيـايي و عملكـردي فرودگـاه كـه در مطالعـات طـرح       هبيني و سطح و نوع فعاليتآماري، دوره زماني هدف پيش
-هاي مختلف پركـاربردترين و رايـج  هاي سيستمي بررسي شده، بستگي دارد. از ميان روشراهبردي(استراتژيك) و طرح

  بيني تقاضاي فرودگاه عبارتند از: هاي پيشترين روش
 ؛45روش سهم بازار 

 ؛46اقتصاد سنجي روش 

 47سري زماني روش  

 48هاي معتبربينياستناد به پيش روش. 

-ها جزو متـداول دهند اما اين روشبيني فرودگاه را پوشش نميهاي موجود براي پيشهاي مذكور، تمامي روشروش

ها به صورت طيفي از خيلـي سـاده تـا خيلـي پيچيـده      بيني هستند. از نظر تحليل آماري، اين روشهاي پيشترين روش
-هاي بهتر منـتج نمـي  بينيهاي آماري پيچيده، همواره به پيشم اين است كه استفاده از روشكنند و نكته مهتغيير مي

ها به اختصـار توضـيح   هاي پيچيده استفاده نشود. در ادامه اين روششاالمكان از روشود حتيگردد و درنتيجه سعي مي
  اند. داده شده

  
  

                                                 
45 - Market Share  
46 - Econometric 
47 - Time Series 
48 - Consensus 
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  روش سهم بازار –الف 
ونقـل هـوايي در   اي كه با مشخص بودن تقاضاي ترافيك كـل حمـل  ء است، به گونهروند كلي اين روش، از كل به جز

ونقل در ناحيه محيط بـر فرودگـاه، ترافيـك هـوايي     هاي حملالمللي و يا ترافيك كل سيستماي، ملي، بينسطوح منطقه
ليت فرودگـاه بايـد بـا    بيني منطقي، فعاگردد. در اين روش جهت پيشفرودگاه به صورت سهمي از ترافيك كل تعيين مي

پارامترهاي مستقل مرتبط بوده و همچنين اين ارتباط در طول زمان نسبت ثـابتي داشـته باشـد. بـه طـور كلـي چنـين        
بيني تغييـر يابـد.   گردد، زيرا ارتباط واقعي پارامترها ممكن است تا افق پيشهاي دقيق منجر نميبينيرويكردي، به پيش

هاي پيچيـده  داشته باشد، روشها محدوديت وجود وجيه پذير است كه در دسترسي به دادهاستفاده از اين روش، زماني ت
 نتايج قابل قبول و مطمئني را بدست ندهند و يا آمار گذشته همبستگي خوبي با پارامترهاي مرتبط خود نداشته باشند. 

  روش اقتصادسنجي   -ب
شود كـه بـه   گيرد و از متغيرهايي استفاده ميفاده قرار ميهاي فرودگاهي مورد استبينياين روش در بسياري از پيش

توان به صورت كلـي در  هاي فرودگاهي، مؤثر هستند. اين متغيرها را ميرسد در تغييرات عرضه و تقاضاي فعاليتنظر مي
  هاي ذيل جاي داد: گروه

  ونقلي.هاي حملنايي و ساير روشهاي زيربهاي هواپيمايي، قوانين و مقررات، محدوديتاقتصاد كالن، بازار شركت
هاي اقتصادسنجي، فراگير و مطلوب است، اما در يك مدل خاص، عوامل گوناگوني وجود دارد اگرچه استفاده از مدل 

  كه ممكن است موجب بروز خطا در مقادير جواب مدل گردد. 
ر باشد، زيـرا در ايـن روش متغيرهـايي در    بيني سهم بازاتر از روش پيشتر و دقيقتواند مطلوباصوالً اين رويكرد مي 

هاي بسيار كلي بينيشوند كه به طور مستقيم در تغييرات فعاليت مؤثر هستند. در روش سهم بازار، از پيشنظر گرفته مي
 ها در روش اقتصادسـنجي بسـيار  شود، در صورتي كه نياز و استفاده از دادهها استفاده ميدر مورد معيارهاي ساير فعاليت

هاي گذشته براي هر دو نوع متغيرهـاي مسـتقل و وابسـته، جهـت تخمـين آمـاري       بيشتر است. در اين رويكرد بايد داده
-بيني مقادير متغير وابسته، بايد مقادير متغيرهاي مستقل پـيش آوري گردند. به عالوه جهت پيشپارامترهاي مدل، جمع

  بيني گردند. 
ها هدف تخمـين  بيني فرودگاه مدل رگرسيون خطي است. در اين مدلپيشپركاربردترين نوع مدل اقتصادسنجي در 

اي از اي ميان متغير وابسته (تقاضا) با مجموعـه شود، رابطهآماري تقاضا از يك رابطه رگرسيوني است كه در آن فرض مي
اضـا تـابعي از   شـود تق بينـي تقاضـاي يـك فرودگـاه فـرض مـي      متغيرهاي مستقل وجود دارد. به عنوان مثال براي پـيش 

  متغيرهايي مانند جمعيت، درآمد، قيمت سفر و ... باشد. شكل كلي مدل رگرسيون خطي به صورت زير خواهد بود: 
                      

kk xY                                                                                                           )  1-3( رابطه
y،(به عنوان مثال تقاضاي مسافري يا باري ساالنه فرودگاه) متغير وابسته =  
xk،(به عنوان مثال جمعيت و توليد ناخالص داخلي) متغير مستقل =  
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α،مقدار ثابت =  
Βkامتر مربوط به متغير مستقل = پارxk ،كه نشان دهنده تغييرات متغير وابسته نسبت به متغير مستقل است  

توان هاي گذشته متغير وابسته و متغيرهاي مستقل، با اين مدل كالسيك رگرسيوني خطي ميآوري دادهپس از جمع
  مود. برآورد ن βو  αبه صورت آماري تقاضاي آتي را از طريق تخمين پارامترهاي 

در مواردي كه اطالعات گذشته مربوط به يك فرودگاه خاص (از جمله تقاضاي ساالنه) قابل اطمينان نيست و يا اينكه 
شود در مناطقي كه چندين فرودگاه وجود دارد، تقاضاي حمل و نقـل هـوايي   تعداد آنها كم است، عموماً ترجيح داده مي

هـاي جمعيـت و   هـاي مختلـف، براسـاس مشخصـه    مده بين فرودگاهبيني شده و سپس تقاضاي بدست آكل منطقه پيش
هـاي اقتصـاد سـنجي و يـا تركيبـي از      توان، با اسـتفاده از روش فرودگاهي، توزيع شود. هر دو بخش چنين تحليلي را مي

 هاي اقتصادسنجي و سهم بازار تخمين زد.روش

  روش سري زماني -پ
باشند، اما با توجه به موارد اسـتفاده متفـاوت آن   ي اقتصادسنجي ميهاهاي سري زماني نيز جزئي از مدلاگرچه مدل

هـاي  اي است كـه فعاليـت  اند. مدل سري زماني، روش سادهبندي جداگانه قرار گرفته(استفاده در شرايط پايدار) در دسته
ت، اين روش بر اسـاس رونـد   ترين حالكند. در ســادهبيني ميهاي گذشته، پيشآينده را با استفاده از محاسبه روند داده

كند. با توجه به اينـكه نيازي به جمـع آوري داده در مـورد سـاير    بيني مـيگذشته و جاري، رونـد آينده و تقاضـا را پيش
سنجي، روش ساده تري است. اين روش در مقايسه با روش اقتصاد نها زمان در آن متغير مستقل است،متغيرها نيست و ت

گيرند. اي جهت باال بردن دقت نتايج، مورد استفاده قرار ميهاي آماري ويژهاي است، تكنيكساده اگرچه اين روش، روش
هاي زيادي از گذشته موجود باشد و همچنين تغييرات محسوسي اتفاق نيفتد و يا مدت زمـان كوتـاهي در   زماني كه داده

هـاي  بينيرو استفاده از اين روش در پيشاز اين دهد.تري بدست ميبيني شود، روش سري زماني نتايج دقيقآينده پيش
هـاي طـوالني مـدت    بينـي باشد و اصوالً استفاده از اين روش در پيشساالنه، مناسب مي كوتاه مدت و يا تخصيص بودجه

  هاي جامع و استراتژيك مفيد نخواهد بود.ازقبيل طرح
  هاي معتبر  بينيروش استناد به پيش -ت 

-بيني ترافيك توسط منابع معتبري همچون ياتا، ايكائو، ايرباس و بوئينگ بكار گرفته ميپيش در اين روش نرخ رشد

نظر موجود نباشد. همچنـين از ايـن    شود كه اطالعات گذشته براي فرودگاه موردشود. اين روش اغلب زماني استفاده مي
ي آنها براي يك فرودگاه مـوردنظر نيـز مـورد    هاي ديگر) و اعتبارسنجها (انجام شده با روشبينيروش براي كنترل پيش

  گيرد. استفاده قرار مي
دهند، شامل هاي سازنده هواپيما انجام ميهاي دولتي و غيردولتي معتبر و شركتهايي كه برخي از سازمانبينيپيش

-نهـا چشـم  بيني ترافيك فرودگـاه نيسـت و ت  بيني رشد ترافيك در يك بازه زماني مشخص است كه در سطح پيشپيش

گيـرد.  هاي هوانوردي براي يك منطقه جغرافيايي خاص است كه فرودگاه مورد نظر را در بر مياندازي معتبر براي فعاليت
بيني شده ترافيـك بـراي يـك    از اينرو از اين روش بايستي محتاطانه استفاده نمود، چرا كه ممكن است ميزان رشد پيش
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بيني شده بـراي  اقع در آن منطقه جغرافيايي بيشتر يا كمتر از ميزان رشد پيشهاي ومنطقه خاص براي برخي از فرودگاه
هاي هاي هوانوردي در يك منطقه خاص و فرودگاهفرودگاه مدنظر باشد. در اين راستا نياز است تحليلي منطقي بر فعاليت

براي انجام اين تحليل پيشنهاد  هايي كهواقع در آن منطقه با توجه به اطالعات گذشته موجود صورت گيرد. يكي از روش
  شود.     مند از نظرات كارشناسان خبره استفاده مياست كه در آن در يك چارچوب نظام 49شود روش دلفيمي

  نحوه انتخاب روش مناسب -3-3-1
هـا ضـمن توجـه بـه     بيني، به پارامترهاي تخصصي در قالب روابط متفاوت اطالعات و دادهانتخاب روش مناسب پيش

بيني بـراي مقـاطع مختلـف، كاربردهـاي     بديهي است در هرحالت نتيجه خروجي پيش افو و صحت آنها بستگي دارد وتك
سازد. از ديدگاه تخصصي، دو عامل اصـلي  برداري را ممكن ميبيني مالي براي توسعه و تجهيز و بهرهمهمي از جمله پيش
-هاي گذشته جهت پيشنگي ارتباط مقادير مورد نظر دادهو چگو بينيمناسب، عبارتند از: هدف پيشجهت انتخاب مدل 

بـراي   )1-3( انـد. هـر چنـد جـدول    بيني و پارامترهاي تخصصي درج شدهارتباط بين روش پيش )1-3( بيني. در جدول
باشد، ليكن بايد توجه داشت كه اين جدول مرجع كامل و مطلق در تمام موارد نيست و بسته به انتخاب روش مطلوب مي

  تواند متفاوت باشد. يط و پارامترهاي ويژه هر مورد، مدل مناسب ميشرا
نشان داده شده است، بـراي طـرح عمليـاتي كوتـاه مـدت و يـا تخصـيص بودجـه در          )1-3(گونه كه در جدول همان
  د. باشكه روند تغييرات آينده مشابه گذشته باشد، روش سري زماني، روشي كم هزينه با نتايج قابل قبول ميصورتي
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
49-Delphi Method 
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  ها بيني توصيه شده با توجه به دسترسي به دادههاي پيشروش - 1- 3جدول 

 هاي گذشتهارتباط با داده              
  
  

  
  بينيهدف از پيش   

  ها و اطالعات گذشتهدسترسي به داده
  
  
  

  روند پايدار
  رابطه پايدار با :

  51يمتغيرهاي سبب  50هاي بيرونيبينيپيش

  اقتصادسنجي  سهم بازار   سري زماني  ريزي عملياتي كوتاه مدت؛ تخصيص بودجه ساالنه  *برنامه

ريزي ماليشناسايي نيازهاي ظرفيتي بلند مدت، برنامه
  جهت گسترش تسهيالت

سهم بازار و يا  
  اقتصادسنجي

  اقتصادسنجي  سهم بازار

  اقتصادسنجي آزمودن شرايط محيطي متفاوت، مقايسه سياستهاي مختلف 

براي اين هدف از روش عمليات پروازي نيز جهت اخذ تصميمات نهايي (بـه ويـژه در فرودگاههـاي كوچـك و متوسـط) ميتـوان        *
  استفاده نمود.

  
هاي پيچيده سري زماني اسـتفاده شـود.   در صورت در نظر گرفتن تغييرات فصلي، روزانه و ساعت اوج، بايد از تكنيك

هـاي  هاي زمينـي و هـوايي و طـرح   ان مدت و طوالني مدت، جهت ارزيابي نيازهاي ظرفيتي بخشهاي ميبينيبراي پيش
  باشند. تر ميهاي سهم بازار و اقتصاد سنجي مناسبتوسعه، روش

بيني فرودگاه در نظر گرفتـه  عالوه بر موارد ذكر شده، معيارهاي متعدد ديگري نيز بايد در انتخاب روش مناسب پيش
هاي موجود و سهولت پذيري، سهولت در استفاده از دادهارها عبارتند از: دقت، زمان موجود، هزينه، انعطافشوند. اين معي

  در كاربرد روش.
هـاي آمـاري   شود. نمونـه هاي آماري، مدل مناسب انتخاب ميبيني، با استفاده از نمونهپس از انتخاب روش كلي پيش

  ت باشند. توانند متفاومناسب با توجه به موقعيت، مي
در برخي موارد مدل مناسب به وضوح مشخص نيست. در چنين مواقعي بهتـر اسـت از چنـد روش اسـتفاده و نتـايج      

  ها عبارتند از: بيني مناسب وجود دارد. اين روشهاي مختلفي جهت ارزيابي پيشمقايسه شود. در اين حالت روش
هاي كدام روش از رويكرد بهتري، نسبت به و وروديها بيني جهت ارزيابي اينكه دادهتحليل بحراني هر پيش .1

توان تعيـين نمـود كـه كـدام روش از     شرايط و موقعيت موجود استفاده كرده است. در واقع با اين روش مي
  لحاظ قابليت مطمئن تر است.

                                                 
50- External forecasts 

51- Causal variables 

 افزايش نياز به داده و اطالعات
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هـاي  استفاده از كارشناسان خبره جهت قضاوت مهندسـي و انتخـاب روش مناسـب. در ايـن مـورد از روش      .2
توان استفاده نمود. چنانچه روشي از نظر كارشناسـان خبـره قابـل قبـول     مي 52ازجمله روش دلفي مختلفي

هاي كامالً صـحيح اسـتفاده شـده باشـد، قابـل قبـول       هاي پيچيده و يا دادهنباشد، هر چقدر هم كه از روش
 نخواهد بود. 

مـل، بـا طراحـي و توزيـع     هاي آماري و يا رياضـي و تـدوين سـناريوهاي محت   در روش دلفي پس از بررسي .3
هاي جامع بين افراد خبره و صاحب نظر و با تجربه در موضوع مورد نظر، نسـبت بـه جمـع آوري،    پرسشنامه

آيـد. ايـن روش در قالـب مجموعـه     تحليل و جمع بندي نتيجه نظرات ايشان تصميم گيري الزم بعمـل مـي  
 هاي قضاوتي نيز قراردارد.روش

هاي مختلف با اسـتفاده  تركيب نتايج آنها. در اين روش نتايج حاصل از روشهاي مختلف و بينيآزمون پيش .4
شود. اين روش گرفته ميبيني درنظرهاي متعدد با يكديگر تركيب شده و نتيجه به عنوان مقدار پيشاز روش

 هاي غلط يا فرضيات اشتباه، مؤثر باشد.تواند در كاهش خطاي ناشي از دادهمي

  گيرند. د مدت، عموماً هر سه روش فوق مورد استفاده قرار ميهاي بلنبينيدر پيش

  بيني ترافيك پايهپيش -3-3-2
هـاي  بيني مسافر براي فرودگاه موجود و فرودگاه جديد متفاوت است. در مواردي كه فرودگـاه موجـود، در سـال   پيش

بيني تا حد زيـادي بـر مبنـاي    رآيند پيشگذشته فعاليت داشته و روند ترافيك منطقه داراي رشد نسبتاً پايداري باشد، ف
بيني براي فرودگاه جديد، به خصوص در رابطه با محـيط اقتصـادي و سياسـي و    شود. اما پيشهاي گذشته انجام ميداده

هاي مورد استفاده نيز بايد كامالً متفاوت و ونقل منطقه تحت نفوذ آن كامالً متفاوت است و روشاجتماعي حاكم بر حمل
-تر از خود پـيش بيني ترافيك پايه متكي باشند. در اين شرايط تخمين ترافيك پايه، بسيار مهممحاسبه و پيش بر اساس

  بيني خواهد بود. 
هـاي  ترافيك پايه يك فرودگاه جديد عبارتند از روش سهم بازار و يا تحليـل  بينيهاي مورد استفاده جهت پيشروش
وانوردي در يك فرودگاه خاص به صورت تناسبي از كل فعاليت هوانوردي منطقه اي. در روش سهم بازار، فعاليت همقايسه

اي، فعاليت بـا اسـتفاده از آنـاليز و مقايسـه فرودگـاه      هاي مقايسهشود. در روشتحت نفوذ آن فرودگاه، در نظر گرفته مي
  آيد.هاي مشابه ديگر، بدست ميجديد با فرودگاه

  ]1،2،3،4،6[ تقاضاي اوج  بيني پيش -3-4  

گردد كه با تقاضاي مسافر اوج در  ريزي، برآورد و طراحي مي اي برنامه ويژه پايانه مسافري به گونهتسهيالت فرودگاه به 
شود دوره اول توسعه در قالب هاي كوتاه مدت و بلند مدت سازگار باشد. لذا توصيه ميسال افق برنامه ريزي و پيش بيني

                                                 
52 - Delphi 
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هـاي  گذاري، تحوالت معمول آمـــاري در سيسـتم هاي اقتصادي و سرمايهر اساس جنبهطرح جامع بلند مدت فرودگاه، ب
بـرداري از پايانـه، بـراي    هاي مصروفه براي طراحي و ساخت و تجهيز و شروع بهـره المللي و داخلي و سالحمل ونقل بين

هاي بـزرگ  سال و براي پايانه 15تا  12ميليون نفر)، بين  2هاي كوچك و متوسط (جابجايي مسافر ساالنه كمتر از پايانه
 20هاي مطالعات طرح جامع، افق مطالعـات در حـدود   شـــود. همچنين در پيش بينيسال درنظر گرفته  20تا  15بين 

  گردد. سال و بيشتر تعيين مي
به آنهـا اشـاره   هاي رايج كه در ادامه عمل آيد و از روششود در محاسبه و تعيين ترافيك اوج دقت كافي بهتوصيه مي

شود، استفاده شود. پس از تعيين ترافيك سال طرح، الزم است تا ضريبي براي ساعت اوج تعيين گردد كه اين ضريب مي
كـه  باشـد. از آنجـايي  نسبت ترافيك (تعداد مسافر، تناژ بار يا تعداد پرواز) در ساعت اوج به ترافيـك سـاالنه فرودگـاه مـي    

مطلق و به عبارت ديگر بيشترين تقاضاي مورد انتظار در واحد زمـاني مشـخص، منجـر بـه     ريزي براي تقاضاي اوج  برنامه
گردد، لذا ضريب ساعت اوج كه مبناي طراحي قرار ها ميگذاريها و در نتيجه افزايش حجم سرمايهافزايش مقياس توسعه

  هاي پركاربرد زير تعيين شود: تواند با استفاده از يكي از زوشگيرد، ميمي

  (پيشنهادي ياتا) 53روش روز شلوغ -3-4-1
كند. براي تعيين هفتـه متوسـط   ياتا روز طراحي، يا روز شلوغ، را دومين روز شلوغ از هفته متوسط ماه اوج تعريف مي

شـود.  هاي مختلف آن مرتب شـده و متوسـط هفتگـي محاسـبه مـي     ماه اوج، تعداد مسافر يا تعداد پرواز ماه اوج در هفته
عنوان تر است، انتخاب شده و دومين روز شلوغ در آن هفته بهاه اوج كه ترافيك آن به ترافيك متوسط نزديكاي از مهفته

گيرد. براي تعيين ضريب ساعت اوج يا ساعت طراحي نيـز مبنـا سـاعت اوج    قرار مي 54مبناي محاسبه ضريب فعاليت اوج
 روز شلوغ خواهد بود.  

  )FAAنهادي (پيش 55روش روز متوسط ماه اوج  -3-4-2
)، ساعت اوج روز متوسط ماه اوج را مبناي تعيين ضريب ساعت اوج پيشـنهاد  FAAسازمان فدرال هوانوردي آمريكا (

شود اطالعات سه تا پنج ساله گذشته مورد تحليل قرار گيرد. روز متوسط ماه كند. براي تعيين اين ضريب پيشنهاد ميمي
وسط ترافيك ماه اوج نزديكتر باشد. پس از تعيين روز متوسط ماه اوج، ساعت اوج روزي است كه ميزان ترافيك آن به مت

گيرد. براي تعيين روز متوسـط مـاه اوج، متوسـط ترافيـك مـاه اوج      اوج آن روز، مبناي تعيين ضريب ساعت اوج قرار مي
  محاسبه و روزي كه ترافيك آن به مقدار متوسط نزديكتر است، روز متوسط ماه اوج خواهد بود. 

                                                 
53- Busy Day 

ت با ميزان ترافيك (تعداد مسافر، تناژ بار يا تعداد پرواز) اوج تقسيم بر ترافيك ساالنه فرودگاه. اين ضريب ضريب فعاليت اوج برابر اس - 54
  تواند براي ماه اوج، هفته اوج و ساعت اوج محاسبه شود. مي

55- Peak Month Average Day (PMAD) 
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هايي كه فعاليت آخر هفته آنها تفاوت معناداري بـا فعاليـت سـاير روزهـاي هفتـه دارد،      الزم بذكر است براي فرودگاه
  تواند مورد استفاده قرار گيرد. متوسط هفتگي مي

 هاي با ترافيك متوسط نمودارهايي را تهيه كرده كهسازمان فدرال هوانوردي آمريكا، بر اساس اين روش براي فرودگاه
در آن ضرايب ساعت اوج تعيين شده است. نمونه اين نمودارها (تحت عنوان نمودارهاي اوج) كه در آن اكيداً توصيه شده 

  كه براي هر مطالعه موردي بايستي نمونه اين نمودارها برازش گردند، در پيوست آورده شده است. 

   56امين ساعت شلوغ)روش نرخ شلوغي استاندارد (سي  - 3-4-3
ترين، به صورت ترافيكترين تا كمين روش بر اساس آمار و اطالعات، حجم فعاليت ساعتي به ترتيب از پرترافيكدر ا  

امين ساعت شلوغ سال به عنوان فعاليـت سـاعت اوج جهـت انجـام محاسـبات و      شوند. حجم فعاليت سينزولي مرتب مي
مين ساعت شلوغ، طراحي براي حجم فعاليـت سـاعت   اشود. منظور از بكارگيري سيتعيين ضريب ساعت اوج انتخاب مي

-هاي اوجي كه در مواقع غير عادي بهطور منظم قابل تكرار است تا از استفاده از حجم مسافر در ساعتاوجي است كه به

آيد پرهيز گردد. بـه  وجود ميخصوص بههاي مذهبي يا ساير عوامل در يك فرودگاه بهدليل تعطيالت مهم و اصلي، جشن
ساعت از سال كه تقاضا در باالترين حد است، تسهيالت در حد مورد نياز نخواهد بود. در صورتي  29ارت ديگر تنها در عب

هاي آتي باشد، بهتر است از اطالعات فرودگاه مشابه بـا ترافيـك سـال    امين ساعت اوج براي سالبيني سيكه هدف پيش
عنوان مثال براي طراحي فرودگاه آمسـتردام) و  ين ساعت شلوغ (بهطرح استفاده شود. همچنين در برخي از موارد بيستم
  اند.هاي پاريس) نيز مبناي تعيين ضريب ساعت اوج قرار گرفتهدر برخي از موارد چهلمين ساعت شلوغ (مانند فرودگاه

  57)فعاليت روز اوج فرضي (روش همزماني پرواز -3-4-4 

هاي مربـوط بـه نشسـت و    ل زماني فرضي روز طرح، آمارها و دادهدر روش فعاليت روز اوج فرضي، جهت تشكيل جدو
هـاي  گردد. در اين جدول، زمانآوري ميها) جمعبينيهاي گذشته و پيش(در سال 58برخاست هواپيماها و ضرايب اشغال

خروجـي در  هاي هواپيمايي مختلف، نوع هواپيماها و تعداد مسافران ورودي و فرضي ورود و خروج براي پروازهاي شركت
هاي تعداد مسـافران يـا همراهـان بـراي مسـافران ورودي،      باشند. با استفاده از اين جدول، منحنيروز اوج سال طرح، مي

هـاي  شـود آمـار فرودگـاه   گردد. براي تعيين ضريب ساعت اوج در اين روش توصيه ميخروجي و يا كل مسافران تهيه مي
  رح فرودگاه موردنظر دارند، مورد استفاده و تحليل قرار گيرد. مشابه كه ترافيكي نزديك به ترافيك سال ط

                                                 
56- Standard Busy Rate (30th Busiest Hour) 
57 - Hypothetical Design Day Activity Method 
58 - Load Factor 
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  ]1،2،3،4،6[ 59 براي محاسبه ساعت اوجانتخاب روش مناسب  -5- 3

مختلـف موجـود باشـد، تـا      هايكه براي محاسبه ضريب ساعت اوج نياز است اطالعات گذشته براي فرودگاهاز آنجايي
آوري اطالعات گذشته اقدام و با تحليل شود تا حد امكان نسبت به جمعه ميتحليل بر روي آنها صورت گيرد، اكيداً توصي

مقادير ضـريب سـاعت اوج بـراي فرودگـاه مـوردنظر      ) 4-3(هاي ارائه شده در بخشاين اطالعات با استفاده يكي از روش
هاي ارائه شده در شد، روشكه اين اطالعات به اندازه كافي موجود نبوده و يا غيرقابل دسترس بامحاسبه گردد. در صورتي

بيني شده براي فرودگاه موردنظر، براي تعيـين ضـريب سـاعت اوج توصـيه     اين بخش بسته به ميزان ترافيك ساالنه پيش
  شود.  مي

 ميليون نفر 1هاي با مسافر ساالنه كمتر از فرودگاه -3-5-1

روش روز اوج فرضي (همزماني پـرواز) نتـايج بهتـري    هاي نامبرده عمدتاً با استفاده از ها از ميان روشدر اين فرودگاه
ي كه در فرودگاه نشست و برخاست انجام يهاي پروازي و نوع غالب هواپيماهاشود كه در آن با استفاده از برنامهحاصل مي

عـداد و  شود كه در آينده انجام دهند) همزماني عملكرد هواپيماها در ساعت اوج (چه از نظر تدهند (يا پيش بيني ميمي
شود جهت تعيين روز اوج گردد. توصيه ميچه از نظر نوع) تعريف شده و براساس آن ميزان مسافر ساعت اوج محاسبه مي

فرضي و فعاليت ساعت اوج، از تحليل آمـاري اطالعـات نشسـت و برخاسـت فرودگـاه در گذشـته و اطالعـات نشسـت و         
  عملياتي فرودگاه مورد مطالعه استفاده شود.  هاي مشابه با درنظر گرفتن شرايط خاصبرخاست فرودگاه

  ميليون نفر 3تا  1هاي با مسافر ساالنه بين فرودگاه -3-5-2
استفاده ) 2-3(هاي همزماني پرواز و منحني شكلها بهتر است از روشبيني فعاليت ساعت اوج اين فرودگاهبراي پيش

  دسي مسافر ساعت اوج را انتخاب نمود. شده و در نهايت با مقايسه اعداد بدست آمده و قضاوت مهن

 ميليون نفر 3هاي با مسافر ساالنه بيش از فرودگاه -3-5-3

هاي مختلـف نـامبرده محاسـبه و    در صورت دسترسي به اطالعات آماري تفصيلي گذشته فعاليت ساعت اوج در روش
اما در صورت عدم وجود اطالعـات آمـاري   گردد. ترين محاسبه انتخاب ميپس از مقايسه با يكديگر و تحليل آنها محتمل

توان از هاي گذشته از قبيل عملكرد اوج ماهانه، و عملكرد اوج روزانه، تقاضاي اوج ساعتي و..... ميتفصيلي مربوط به سال
  استفاده نمود. )2-3-5-3و  1-3-5-3 ( هاي تخميني مشروح در بندهايهر يك از روش

                                                 
مقصدي، گذري، انتقالي و يا به  –تواند براي محاسبه مسافران ساعت اوج مبدا هاي توصيه شده براي محاسبه مسافر ساعت اوج ميروش- 59

  صورت تركيبي از آنها مورد استفاده قرار گيرد.
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  هت محاسبه مسافر و پرواز ساعت اوجج "منحني"استفاده از مدل  -3-5-3-1
-هايي با عملكرد بين سه الي بيست و پنج ميليون نفر مسافر در سـال توصـيه مـي   استفاده از اين روش براي فرودگاه

هاي بين المللي تهيه گرديده است، هاي مشابه ايران در مدلشود. در اين منحني كه براساس عملكرد ساعت اوج فرودگاه
  ). 2-3گردد (شكل ب ساعت اوج، تعداد مسافر و پرواز ساعت اوج تعيين ميبا استخراج ضري

  تعيين ساعت اوج برمبناي ضريب ثابت از عملكرد ساليانه فرودگاه -3-5-3-2
باشند بصورت ميليون نفر مسافر در سال مي 25ي كه داراي عملكرد جابجايي بيش از يهامحاسبه ساعت اوج فرودگاه

  شود:زير توصيه مي
  درصد تعداد كل مسافران ساالنه آخرين سال 10تعداد مسافران ماه اوج برابر  -لفا

  درصد مسافران ماه اوج 4تعداد مسافران روز اوج برابر  -ب
  درصد مسافران روز اوج 9تعداد مسافران ساعت اوج برابر  –پ 

ـ  در هريك از روش ه، ميـزان سـاعت اوج هريـك از    هاي نامبرده قبلي و جهت محاسبات برنامه فيزيكي فضـاهاي پايان
شـود.  درصد از كل ميزان ساعت اوج توصـيه مـي   85تا  65المللي بين  هاي ورودي و خروجي بر اساس تجارب بينبخش

 استفاده شود.) 2-4-3( شود براي انجام محاسبات از رويكرد مشروح در بندهمچنين توصيه مي

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

  فر و پروازمنحني محاسبه ساعت اوج مسا – 2-3شكل 

    

 PHF:(365× (تعداد مسافر ساعت اوج = مسافر ساليانه
  PHF :(365× (تعداد پرواز ساعت اوج = پرواز ساليانه 

 منحني محاسبه ساعت اوج مسافر و پرواز
ميليون مسافر ساليانه) 25الي  3(فرودگاه با عملكرد بين   
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  ارائه مثال -3-5-3-3
هاي تا سه ميليون مسـافر مشـروط بـه نـوع هواپيمـاي عمليـاتي       پيش بيني و برآورد مسافر ساعت اوج براي فرودگاه

  شود.هاي ذكر شده محاسبه ميفرودگاه مربوطه با توجه به روش
  ساالنه:ميليون نفر مسافر  3هاي بيشتر از محاسبه مسافر ساعت اوج براي فرودگاه
-3( باشد، براي محاسبه مسافر ساعت اوج با استفاده از شكلميليون نفر مي 5مثال: مسافر ساليانه يك فرودگاه برابر 

  شود:ابتدا ضريب ساعت اوج استخراج مي) 2
PHF 0.14	

  بر اين اساس تعداد مسافر ساعت اوج برابر است با:
نفر      	

 

 ]1،5،7 [60 ارائه خدماتسطح  - 6- 3

توان به صـورت ارزيـابي كمـي (عـددي) و يـا كيفـي       ويژه در پايانه مسافري را ميسطح ارائه خدمات در فرودگاه و به
هـاي   هـاي مختلـف و زيـربخش   شده توسط تسهيالت، در نظر گرفت. جهت ايجاد امكان مقايسه بين سيستمخدمات ارائه

 طبـق جـدول   Fتا  Aاي از معيارهاي سطح ارائه خدمات از ت، محدودهفرودگاه و انعكاس ماهيت پوياي تقاضا در تسهيال
  گيرند .مورد استفاده قرار مي )3-2(

و  61با توجه به اينكه تقاضاي ترافيك در هر فرودگاه پويا بوده و در اثر عواملي از قبيل برنامه پـروازي، بخـش پـروازي   
سرويس بايستي منعكس كننده اين مـوارد پويـا باشـد. در ايـن     كند، معيارهاي سطحاندازه هواپيما و ضريب بار تغيير مي

  نمايد .شده توسط مسافران ايفا ميسرويس تجربهسطح سزايي را دراضاي ترافيك، نقش بهحالت، ماهيت تق
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
60 - Level Of Service 
61 - Flight Sector 
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  معيارهاي سطوح ارائه خدمات -2- 3جدول 

                 
 معيارها

 سطح

 ارائه  خدمات 

  64ميزان آسايش  63تأخيرات  62شرايط جابجايي  دماتسطح ارائه خ

A  عالي  بدون تأخير بدون مانع عالي  
B  خيلي خوب  بسيار كم 65پايدار خيلي خوب  
C  خوب  قابل قبول پايدار خوب  
D  كافي  هاي زماني كمقابل قبول براي بازه ناپايدار كافي  
E  ناكافي  غير قابل قبول ناپايدار ناكافي  
F  غير قابل قبول  غير قابل قبول و از كارافتادگي سيستم 66راي تقاطعدا غير قابل قبول  

 

معيارهاي سطح ارائه خدمات بستگي مستقيم به ظرفيت پايانه و ارائه تسهيالت دارد كه بايستي به صورت توامـان در  
و نتيجه مطلوب پايانه مسافري فراهم گردد و صرف تخصيص فضا بر اساس سرانه مسافرين تنها باعث اتالف سرمايه شده 

  براي راحتي مسافرين نخواهد داشت.
  فاكتورهاي مهم تاثيرگذار در راحتي مسافرين عبارتند از:

حداكثر زمان صف براي هر يك از فضاهاي توقف مسافرين در داخـل پايانـه (كنتـرل بليـت و تحويـل بـار، كنتـرل         -
  گذرنامه، كنترل امنيتي و ....)

  قاط انتظار و صفواحد سطح به ازاء هر مسافر در ن -
  مسيريابي و عالئم و تابلوهاي هدايت مسافرين -
سهولت حركت مسافرين و امكان تغيير مسير آنها و همچنين تجهيـزات كمكـي بـراي تـردد در مسـيرهاي       -

  .68و سيستم ريلي جابجايي مسافر در داخل فرودگاه 67هاي مسافرينطوالني مانند تسمه نقاله
  تراحت و سرگرمي براي مسافرين كه در پايانه توقف طوالني دارند.وجود فضاهاي مناسب و تسهيالت اس -
  باشد.) بر اساس زمان و مساحت ميLOSنشان دهنده سطح ارائه خدمات ( )3-3(شكل 

  

                                                 
62 - Flow Conditions 
63 - Delays 
64 - Level of Comfort 
65 - Stable Flow 
66 - Cross Flows 

67 -Moving walkway  
68 - Automated People Mover (APM) 
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  سطح ارائه خدمات بر اساس زمان و مساحت – 3-3شكل 

  د:در شكل فوق برحسب درج مشخصات مربوطه، سطح ارائه خدمات به تفكيك زير خواهد بو
  ؛)Over Designفضا و امكانات بيش از حد نياز ( -
  ؛قبول با توجه به زمان و تجهيزات قابل -
  ؛ح جديد با طراحي و تجهيزات الزمضعيف ولي با امكان سازماندهي و اصال -
  غير قابل قبول و بدون امكان سازماندهي و اصالح جديد. -
  نمايد.پايانه را ارائه مي راهنماي محاسبات سطح ارائه خدمات براي تسهيالت )3-3(جدول 
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  راهنماي محاسبات سطح ارائه خدمات براي تسهيالت پايانه – 3- 3جدول 

B A      CE D    B A      CE D    B A      CE D    B A      CE D    
ضيفمناسبدست باالضيفمناسبدست باالضيفمناسبدست باالضيفمناسبدست باال

 <33-5 >5

00-3 >3

00-3 >3

00-3 >3

 <55 >5
 <55 >500-3 >3

 >1.71.5-1.7 <1.500-15 >15
 >1.71.5-1.7 <1.500-25 >250

مسير ويژه

مسير ويژه

دقيقه

0

بيزينس كالس و فرست كالس

 >15

كنترل امنيتي ( عرض صف 1.2 متر)

( عرض صف 1.2 متر) كنترل پاسپورت خروجي

0-15

بيزينس كالس

فرست كالس

 >10

 <55-10 >10

 <10

مأخذ :
ADRM  10 جلد 9 و

سالن عمومي خروجي

10

مسير ويژه

سالن عمومي ورودي

CIP محوطه

فضاي سالن دريافت بار
بدنه باريك
بدنه پهن

 >1.71.2-1.7 <1.2

ايستاده

محوطه انتظار پرواز 
براي دروازه خروجي

 >1.21.0-1.2 <1
مسافرين ترنسـفر 

كنترل پاسپورت ورودي  
 (عرض صف 1.2 متر)

ي   تحويل بار قبل از بار مسـافرين اكونوـم

كنترل بليت و 
تحويل بار

 >1.81.3-1.8

 >1.81.3-1.8

 >3 0-2 0  >2 0-2

 <1.3 <1010-20 >20

كيوسك خودكــار

 >1.8

غرفه تحويل بار(عرض 
صف 1.4 - 1.6 متر)

پيشخوان 
متمركز(عرض صف 

1.4-  1.6 متر)

 <1.300-5 >500-3

 >1.71.5-1.7 <1.5

 >1.21.0-1.2 <1

در صد افراد نشسته

 >2.32.3 <2.3

متر مربع به ازاء هر نفر
زمان استاندارد صرف شده در هر كاربريفضاي استاندارد اشغال مسافرين

اكونومي  

 >%105% -10% <%5

4

اولين مسافر به اولين جامه دان

 >10

اولين مسافر به اولين جامه دان

 <55-10

 <1.3

نشسته
 >%70

 >1.21.0-1.2 <1

1.3-1.8

 >1.21.0-1.2 <1

 >3

50% -70% <%50

 >%2015% -20% <%15

  
  

هاي مسافري، حـداقل سـطح ارائـه    ويژه پايانهبا توجه به تبعات اقتصادي و عملياتي، جهت طراحي اجزاي فرودگاه به 
شود. براساس آمار مستمر هاي مناسب، خدمات مطلوبي ارائه ميزينهگردد. زيرا با هبراي سال طرح توصيه مي Cخدمات 

نداشـته و تنهـا در    Cارائه خدمات كمتـر از   المللي اخذ شده، معموالً مسافران تمايلي به استفاده از تسهيالت با سطحبين
ـ كه مجبور باشند از آنها استفاده ميصورتي راي سـال طـرح و براسـاس    كنند. در صورت طراحي و ساخت پايانه فرودگاه ب

برقرار خواهد بود كه براي مسافران راحتـي   Aبرداري، سطح ارائه خدمات هاي ابتدايي بهره، در سالCسطح ارائه خدمات 
  شود.و آسايش مطلوبتري فراهم مي

  
 

 درصد افراد نشسته
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  هاپيوست

  69هاي اوج) نمودار1پ

گيرنـد و بـراي   و مسافران مورد استفاده قرار مـي  هاي هواپيماهاهاي اوليه از فعاليتهاي اوج، به منظور تخميننمودار
  ، مناسب نيست. محاسبات تفضيلي فرودگاه

و نمايـانگر   هـا تهيـه شـده   هاي مربوط به تعدادي از فرودگاههاي ارائه شده، با استفاده از آزمون دادههر يك از نمودار
  مقادير متوسط هستند. 

  :اندارائه گرديده )3-پ(الي ) 1-پ(ال برخي از اين نمودارها به صورت فرضي، در اشك 
  

  
  

  نسبت عمليات ساعت اوج به عمليات خروجي ساالنه (برحسب درصد) –1- شكل پ

  
  
  
  
  
  
 
 
 

                                                 
69 - Peaking Graphs 
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 نسبت مسافران ساعت اوج به مسافران خروجي ساالنه (برحسب درصد)  - 2- شكل پ

 
 
 

  
  عمليات ساعت اوج بر اساس مسافران خروجي ساالنه - 3- شكل پ
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  مقدمه -4-1

ه هواپيماها، از اساسي ترين عناصـر تشـكيل دهنـده سـازمان     پايانه مسافري همچون باندها و سطوح پروازي و توقفگا
هاي متعدد و ها به شمار ميرود، زيرا اساساً محل و مسير تردد و پردازش انجام سفر هوايي بوده و فعاليتفيزيكي فرودگاه

  امل ميشود.ها و ارائه خدمات و تسهيالت مختلف را در ارتباط با يكديگر شها، بازرسيمتنوع مهمي اعم از كنترل
ها، توجه بـه  هاي راهبردي و جامع فرودگاهها و طراحيها و پيش بينيبدليل اهميت فوق در كليه مراحل برنامه ريزي
  ها است.نقش و نيازهاي پايانه مسافري از اصولي ترين بخش

و همچنـين رعايـت    المللـي و ملـي   بق با معيارهـاي بـين  نامه به جهت ايجاد امكان طراحي بهينه و منط آييندر اين 
اي با استفاده از تجربيات مسئولين و متخصصـين  هاي همه جانبهقوانين و مقررات خاص جمهوري اسالمي ايران، بررسي

  ذيربط بعمل آمده است.
 و مراجعين و كاركنـان پايانـه بـوده    تسهيل عملكرددر مسير ارائه ضوابط و معيارهاي طراحي، همواره توجه اصلي به 

هاي بهـره بـرداري از پايانـه و ارتبـاط عناصـر مختلـف آن بـا        ، به كليه جنبههااستفاده منطقي از فضا ليتايجاد قابضمن 
  يكديگر نيز توجه شده است.

ها و طبقه بنـدي كلـي   هاي انواع سفر، الگومطالب ارائه شده در اين فصل شامل اصول جريان تردد مسافرين و ويژگي
ي و محاسبات فضاهاي هريك از عناصر پايانه در حد فاصل بخش جلوخـان تـا محـل    ها و در نهايت معيارهاي طراحپايانه

  باشد.جدا شدن مسافرين از پايانه براي سوار شدن به هواپيما و بالعكس مي

  ]1،2،3،4،5،6 [ريزي و طراحي پايانه مسافري مالحظات برنامه - 4-2

  70اصول برنامه ريزي جريان مسافر - 4-2-1
تفكيـك ورودي و   راي تسهيالت فرودگاهي، با توجه به نيازهاي طراحي، بايد جريان مسـافران بـه  ريزي بقبل از برنامه

هـاي مربـوط بـه هـر نـوع از مسـافران در       المللي، گذري و انتقالي بررسي گردد و اطالعـات و داده خروجي، داخلي و بين
هـاي  نامـه  آيـين هـا و  بور در غالب استانداردمطالعات طرح جامع براي دوره زماني آينده پيش بيني گردد. دوره زماني مز

  گيرد.و بيشتر مورد توجه قرار مي سال 20المللي تاحد  بين
-عملكرد گذشته ميتفصيلي هاي اصلي آنها، استفاده از آمار تفكيك ويژگيهاي تعيين تعداد مسافران بهيكي از روش

گذشـته در  تفصـيلي  هـاي  دد و در واقع تا زمـاني كـه داده  گرريزي توصيه ميعنوان بهترين روش براي برنامهباشد كه به
  شود.ريزي توصيه نميهاي ديگر براي برنامهدسترس باشد، استفاده از روش

                                                 
مورد پذيرش بين  LOS ،(Cفصل سوم، كليه سطوح برمبناي سطح ارائه خدمات ( 6- 3در اين فصل برمبناي توضيح مندرج در بند  - 70

  مللي، محاسبه شده است.ال
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هاي كلي فوق الذكر، متناسب نوع پايانه مورد نظر براي طراحي، ضروريست جريان مسـافر از نظـر   بموازات پيش بيني
المللي بودن سفر و غيره، در قالب عوامـل مـوثر در طراحـي     به داخلي و يا بين هاي مربوطتفكيك ورود و خروج و ويژگي

  برنامه ريزي و تبيين شود.
بايستي در طراحي مدنظر قـرار  اي موارد عمومي و موثر بر جريان مسافر در پايانه ميبطوركلي عوامل ذيل بعنوان پاره

 گيرند.

  روي مسافرانفاصله پياده -الف
هـاي مختلـف داخـل پايانـه و     سافران بايد تا حد امكان كوتاه و مستقيم باشد. در جانمايي قسـمت روي مفاصله پياده

دان مسافران و نوع و قابليت دسترسـي  روي بين آنها، طراح بايد مواردي از قبيل چگونگي حمل جامهتعيين فواصل پياده
قابليت دسترسي به هواپيمـا، امكـان اسـتفاده از    هاي دستي حمل بار همراه ، توزيع تسهيالت پايانه در طبقات و به چرخ

بازرسي و كنتـرل از فضـاهاي    تجهيزات برقي و مكانيكي جابجايي افقي و عمودي مسافر و بار، الزامات جداسازي فضاهاي
  و غيره را مدنظر قرار دهد. عمومي
  الملليتفكيك تردد مسافر داخلي و بين -ب

هـاي قـانوني (شـامل كنتـرل گذرنامـه، گمـرك،       هايي كه كنترلمحل قبل ازالمللي بايد تردد مسافرين داخلي و بين
پذيـــري الزم جهـت   گيرد، از يكديگر جدا شــوند. همچنــين، در نظر گرفتن انعطافميقرنطينه، و امنيتي ويژه) انجام 

  گردد.ودگاه توصيه ميها در فرهاي آتي پايانههاي پايانه متناسب اهداف توسعهبهره برداري مشترك از ساير قسمت
    تغيير طبقات -پ

اي باشد كه حتي االمكان كمترين نياز به تغيير طبقه ايجاد شود و در صورت نياز بـه تغييـر   گونهطراحي پايانه بايد به
استفاده گردد. همچنين بايد بارهمراه هاي ثابت آسانسور و پله ،هاي متحركهاي برقي يا شيبراههطبقه، ضروريست از پله

  بين طبقات نباشند.  آنمسافران قبل از تغييرطبقه تحويل گرفته شود تا آنها مجبور به حمل 
  و عالئمرساني اطالع -ت

 و عالئـم  هـا رسـاني يكپارچـه، شـامل تـابلو    ضروريست جريان حركتي مسافران بوسيله استفاده از يك سيستم اطـالع 
  تسهيل گردد.  استاندارد و اطالعات پروازهاي ورودي و خروجي، تسريع و

  هاي تجارياستقرار محل -ث
  بايستي با رعايت موارد زير جانمايي شوند:هاي تجاري ميمحل

 براي عموم مشايعين و مستقبلينامكان استفاده  -

 ؛عدم تداخل با مسيرهاي عبور مستقيم و سريع مسافرين و كاركنان -

 كليه فضاهاي توقف و انتظار . با مجاورت -
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  و اقامتي مسافران انتقالي  (CIP) 71تشريفاتي عادي هاي مسافرينفضا -ج
در مسيـر خــروج و ورود و  تواند مي CIPبا توجه به نيازهاي عملكردي پايانه مـورد طراحي، در صورت لزوم عملـكرد 

ي هـاي اقـامت  هاي قانوني در داخل خود (گمرك،گذرنامه، ...) پيش بيني گردد. همچنـين محـل  با دارا بودن امكان كنترل
، در ابتـداي مسـير مسـافران    بايستي با دسترسي مستقيم به سالن انتظار پرواز خروجي(هتل) مسافرين انتقالي پايانه مي

از كنترل امنيتي نهايي خروجي و كنترل گذرنامه ورودي خواهد بود و قبل ورودي به پايانه مكان يابي گردد. اين موقعيت 
 گيرد.تأخيري و يا كاركنان پروازها قرار ميعمدتاً مورد استفاده مسافرين انتقالي، 

  محوطه پذيرش مسافر -چ
كه سالن مستقبلين و مشايعين، با سالن كنترل بليت مشترك باشد، بايد فضاي مناسب براي عـدم تـداخل   در صورتي

ن روش در تردد مسافرين و فعاليت مقابل ميزهاي كنترل بليت وساير ترددهاي عمومي در سالن در نظر گرفته شـود. ايـ  
  گيرد.هاي داخلي معموالً مورد استفاده قرار ميپايانه

  تردد مسافران كم توان و ناتوان -ح
جهت راحتي مسافران كم توان و ناتوان ميبايستي جريان حركت و تردد مناسـب و داراي تسـهيالت الزم، طراحـي و    

  پيش بيني شود.
  هاي مسافريايجاد صف -خ

انتظار مسافران، و ايجاد نظم و عدالت در مسير جريان ترددهـا بـه دو دسـته مطـابق      نوع ايجاد صف بر حسب رفتار و
شـود. در حالـت صـف واحـد     (ب) تقسيم بنـدي مـي   73هاي تفكيك شده(الف) و صف 72واحد به حالت صف) 1-4(شكل

ي مسـير قـرار   مسافران بدون توجه به نقاط بازرسي يا كنترل در مسير، در يك صف واحد و در شكل بندي خاص براي ط
هاي تفكيك شده مسافران مستقيماً مقابل هريك از نقاط بازرسي يا كنترل مورد نظر تشكيل گيرند، اما در حالت صفمي

  دهند.صف مي
برخي الزامات مديريتي، امروزه نوع تشكيل صف  و هاي بازرسي و كنترلالزم به توضيح است كه با پيشرفت فن آوري

  المللي قرار دارد. هاي بزرگ و بينها بويژه فرودگاهران فرودگاهواحد بيشتر مورد توجه مدي
  

                                                 
71 - Commertial Important Persons  
72 - Single (bank) Queue  

73- Multiple Queues (Lines) 
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  هاي تجمع مسافر نحوه صف بندي در محل - 1- 4شكل 

  هاي مسافران و سفرويژگي -4-2-2
باشـد.  و بار همراه آنان مي سفرهاي فرهنگي، رفتاري و نوع هاي مسافران از جمله ويژگيطراحي پايانه متأثر از ويژگي

كردن فضاي كافي براي مسافران، همراه با سطح ارائه خدمات مناسب نيز از جمله عوامل مهم در طراحـي  ين فراهمهمچن
  باشد.پايانه مي

عنوان مثال، مسافران در پروازهاي مختلف، نيازهاي مختلفي دارند. باشند؛ بهيكديگر وابسته مياين عوامل از طرفي به
نماينـد.   كنند و بنابراين عمالً فضاي كمتري را اشغال ميباً بار كمتري با خود حمل ميمدت، غالمسافران پروازهاي كوتاه

هـا  هاي مختلف مسافران ارائه گرديده است كه بايـد در طراحـي  هاي متفاوتي از ويژگيبنديرو در اين بخش دستهاز اين
  مدنظر قرار گيرند.

  شده توسط مسافرانفضاي اشغال -الف
  شوند:، مسافران به چهار دسته مختلف تقسيم مياشغال فضااز نظر 
 مسافر بدون بار همراه؛  
 دان همراه؛مسافر با يك جامه  
 دان همراه ومسافر با دو جامه  
 دستي حمل بارهمراه.مسافر با چرخ  

 نشان داده شده است. )2-4( فضاي اشغال شده مسافران ايستاده در صف جهت استفاده در طراحي در شكل

  

)(ب (الف)  
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  شده توسط مسافران نمونه كلي ابعاد فضاي اشغال -2- 4 شكل

  بندي مسافران از نظر نوع سفر و جريانتقسيم -ب
المللي (مسافرين عادي و مسـافرين حـج و زيـارت)    مسافران از نظر نوع سفر به دو دسته كلي، مسافران داخلي و بين

هاي متفـاوتي  مهوري اسالمي ايران، خود داراي ويژگيالمللي با توجه به شرايط خاص ج شوند كه مسافران بينتقسيم مي
در پاره اي از نقاط مسير تردد ميباشند. هر يك از اين مسافران به چهار دسته ورودي، خروجي، گذري و انتقـالي تقسـيم   

  كنند).شوند (مسافرين حج و زيارت به ندرت بصورت گذري و انتقالي سفر ميمي
اقع در محدوده مرزهاي يك كشــور سفر كرده و مشمول بازرسي ، در مسيرهايي ومسافران داخلــي -

  باشند.ه نمين(به استثناء مناطق آزاد و ويژه)، گذرنامه و قرنطيـي گمرك هاي قانونـكنترل
هاي قانوني گمرك، گذرنامه و كنند و تحت كنترلالمللي، بين كشورهاي مختلف سفر ميمسافران بين -

  گيرند.قرنطينه قرار مي
شوند و سفر خود را آغاز وسيله هواپيما خارج ميافران خروجي، مسافراني هستند كه از فرودگاه مبدأ بهمســ -

  .شوند وسيله هواپيما وارد فرودگاه مقصد ميكنند و مسافران ورودي، مسافراني هستند كه بهمي
شده و  ز مقصد خودقبل ا فرودگاهيك وسيله يك هواپيما وارد مسافران گذري، مسافراني هستند كه به -

ممكن  به ندرت بر اساس موافقت مديريت فرودگاهدر هواپيما باقي بمانند و تا حركت مجدد ممكن است 
اً است طي مدتي كه هواپيما متوقف است، در داخل سالن انتظار پرواز پايانه مسافري استراحت نمايند. عموم

كردن تجهيزات و امكانات ي از مسافرين، آمادهمنظور تخليه و سوار نمودن بخشدر اين شرايط هواپيما به
المللي، نمايد. مسافران گذري بينگيري و يا تعميرات ضروري توقف ميمناسب براي ادامه سفر، سوخت

 
 مسافر بدون بار همراه

(مسافر استاندارد)   

با يكمسافر
همراه جامه دان  

با دومسافر
همراه  دانجامه  

 
دستيبا چرخمسافر

 حمل بار همراه
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مثل گمرك و  هاي قانونيبسته به قوانين موجود و شرايط فرودگاه مبدأ، ممكن است نياز به برخي كنترل
  . در اين موارد بايد طراحي تسهيالت الزم مدنظر طراح قرار گيرد.نيز داشته باشند بازرسي امنيتي

شوند و با هواپيماي ديگري وسيله يك هواپيما وارد فرودگاه ميمسافران انتقالي، مسافراني هستند كه به -
ر ديابد و دان اين مسافران از هواپيماي قبلي به هواپيماي جديد انتقال مينمايند. جامهفرودگاه را ترك مي

مجدداً كنترل شده و كارت سوار شدن جديد  ايشانبليت صورت عدم صدور كارت پرواز دوم در مبدا سفر، 
بعدي قبل از پرواز  اين نوع مسافرانهمچنين برابر قوانين جاري ضرورت بازرسي امنيتي  نمايند.دريافت مي

  نيز وجود خواهد داشت.
  هاي هواپيماييشركتبندي مسافران از نظر سطح ارائه خدمات تقسيم -پ

هاي هواپيمايي در دنيا، داراي حداكثر سه رده ارائه صندلي و خدمات (در قالب فروش بليت) شركت هايمعموالً پرواز
  ها عبارتند از:باشد. اين ردهمي

 (بهترين كيفيت ارائه خدمات) 74رده درجه يك  
 (كيفيت ارائه خدمات خوب)  75رده تجاري  
 خدمات معمولي) (كيفيت ارائه 76رده معمولي 

  هاي در سال 77هاي هواپيمايي به متقاضيانسرويس كم هزينه توسط شركتارائه همچنين به دليل گسترش
ها نيز در دستور كار قرار گرفته هاي زميني به ويژه ترمينال، تامين تسهيالت متناسب آن در بخشاخير
 است.

  : ني عبارت است ازها ضمن رعايت كليه استانداردهاي ايممشخصه اين ترمينال
هاي ساده با سقف كوتاه تر، اجتناب از كاربرد مصالح و تجهيزات ر و حجيم با سالنخجايگزيني معماري فا -

لوكس و گران قيمت، اجتناب از تزئينات و دكوراسيون و صرفاً تعبيه تابلوها و عالئم، اجتناب از پيش بيني 
در بارانداز،  پيما، ساده نمودن سيستم تفكيك بارهاي مسافري متصل به هواروهاي متحرك و پلپياده

 و ... بار هاي تحويلكاهش استفاده از تسمه نقاله

                                                 
74- First Class  
75- Business Class  
76- Economy Class  
77 -Low Cost Carriers 
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  هاپايانه هايانواع الگو -4-2-3

  ها  پايانه هايالگوساختار كلي  -4-2-3-1
ثر اسـت، لـذا   توسعه آتي فرودگاه مـؤ بهره برداري و كه الگو و در كل،طرح ساختمان پايانه در شكل و نحوه از آنجايي

بندي هاي ذيل قابل طبقههاي پايانه در دسته. تمامي طرحوها از اهميت زيادي برخوردار استآگاهي از مشخصات اين الگ
  باشند:مي

 اي يا انگشتي؛الگوي شاخه  
 الگوي خطي؛  
 گاه هواپيما؛الگوي دور از توقف  
 ؛ الگوي اقماري  
 هم پيوسته.الگوي واحدهاي به  

هـاي جديـد توسـعه) بـا طراحـي و ســاخت       غالباً نيازهاي تسهيالتي براي مسـافران را (در دوره در گذشته طراحان،
ها سـبب گرديـده   هاي جديد و مستقل برآورده مي كردند. امروزه نيازهاي مشايعين و مستقبلين و راهبري و هزينهپايانه

  عمل نمايند.  و يا مرتبط صورت هم بستهبه اي طراحي شوند كه مجموعة آنها حتي االمكانگونهها بهعمدتاً پايانه
هـا  بينـي  معهذا الگوهاي متفاوتي به تناسب آرايش سطوح پروازي و تكافوي اراضـي در بخـش هـوايي و حجـم پـيش     

  وتحوالت آتي مسافرين، همچنان مورد توجه اوليه طراحان، قرار دارد.
  اي يا انگشتيالگوي شاخه -الف

هـاي قـانوني مسـافران و    يك ساختمان مركزي براي پـردازش و كنتـرل و بازرسـي    اي يا انگشتي شاملالگوي شاخه
باشد. تمامي مسافران ورودي و خروجي و بار همراه آنـان،  هاي انتظار پرواز ميها براي انتقال به سالناي از شاخهمجموعه

هواپيماهـا متصـل    هـا و توقفگـاه  ازهها به درووسيله شاخهكنند كه اين ساختمان بهاز ساختمان پردازش مركزي عبور مي
  نشان داده شده است.) 3-4( اي از اين الگو در شكلاست. نمونهگرديده
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  اي/انگشتياي از الگوي شاخهنمونه - 3- 4شكل 

  مزاياي اين الگو عبارت است از:
 كاهش زمان جابجايي مسافران انتقالي در هر شاخه؛  
 ؛و عدم محدوديت هندسي توقفگاه هواپيماها ا متناسب نيازهاهامكان توسعه آتي در طول شاخه  
 هاي هواپيمايي؛ها و شركتتمركز و تسهيل كار كارمندان فرودگاه، بازرسي  
 تسهيل كنترل و راهنمايي مسافران. 

  معايب اين الگو عبارتند از:
 ويژه براي مسافران انتقالي بين دو شاخه متفاوت؛روي طوالني، بهفاصله پياده  
 ؛هادر شاخه متعددفزايش سرمايه گذاري جهت ايجاد فضاهاي تجاري و توقف ا 

 ها براي مسافرين در شاخههاي امنيتي ثانويه نياز به مراكز كنترل بليت و تحويل كارت سوار شدن و بازرسي
  ؛انتقالي

  به باند يا باندهاي پروازي؛ و بالعكستوقفگاه هواپيماها تا مسيرهاي خزش طوالني  
 ؛ها در توقفگاهها براي جلوگيري از اختالل در جابجايي هواپيمايجاد فضاهاي وسيع بين شاخهلزوم ا  
  براي مديريت بارهمراه مسافران؛ مشكالت عملياتيايجاد  
 ؛جابجايي مسافران و بار همراه، براي تجهيزات مكانيكي و برقي و الكترونيكي گذاريسرمايه افزايش  
 و سطوح پروازي .هواپيماها توقفگاه وضعيت هندسي و ابعاد ها به وابستگي ايجاد يا توسعه شاخه 

 پاركينگ پاركينگ

يانهپاساختمان مركزي  

شاخه
1

  

شاخه
2
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  الگوي خطي -ب
باشد كـه از هـر دو طـرف قابليـت     اين الگو شامل يك ساختمان مركزي يك يا دو طبقه، جهت پردازش مسافران مي

چنـد ناحيـه    درو يـا   تواند در يك ناحيـه متمركـز  توسعه را دارد. عمليات پردازش مسافران خروجي و بارهمراه آنان، مي
  نشان داده شده است.) 4-4(اي از اين الگو در شكلغيرمتمركز در طول توسعه ساختمان انجام گيرد. نمونه

  
  اي از الگوي خطينمونه -4- 4شكل 

  مزاياي اين الگو عبارتند از:
 كز؛صورت غيرمتمربه ويژه در صورت طراحي تسهيالت كنترل بليت بهحداقل روي فاصله پياده  
 يابي مسافران؛سهولت در جهت 

 ي و ساير كاركنان؛يهاي هواپيمابراي كاركنان شركت و اطراف آن پايانه در  سهولت در مديريت و راهبري  
 سهولت در احداث ساختمان پايانه اصلي و امكان توسعه تدريجي آن؛  
 امكان تفكيك مسافران ورودي و خروجي در دو طبقه؛  
 هاي پارك آنها؛تر براي هواپيماها درتوقفگاه و موقعيتزينهامكان عمليات ساده و كم ه 

 هاي هواپيمايي و فرودگاه در منطقه توقف تر براي عوامل فني شركتامكان عمليات ساده و كم هزينه
  هواپيماها؛

  گاه هواپيماالگوي دور از توقف -پ
توقفگاه هواپيما، مورد استفاده قـرار  كنار راضي هاي ااين الگو كه بنا به شرايط خاص نوع پرواز و مسافر و يا محدوديت

باشد كه در اطراف خود قابليـت  هاي حج و زيارت)، شامل يك ساختمان براي پردازش مسافران ميگيرد (مشابه پايانهمي
توسعه و گسترش دارد. در اين الگو مسافران خروجي پس از پردازش در پايانه و عبور از بازرسي به سمت سالن خروجـي  

  شوند.نقليه ويژه مثل اتوبوس به هواپيماي مورد نظر واقع درمنطقه توقفگاه منتقل مي دايت شده، سپس با وسايله

 پاركينگ پاركينگ

يانهپا  
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گونـه ارتبـاط   شوند. در اين الگـو هـيچ  نقليه ويژه به هواپيما منتقل ميهمراه مسافران نيز پس از پذيرش با وسايل بار
جود ندارد. جريان مسافران ورودي برعكس جريان مسافران خروجـي  گاه هواپيما ومستقيمي بين ساختمان اصلي و توقف

  نشان داده شده است. )5-4(اي از اين الگو در شكلباشد. نمونهمي
  مزاياي اين الگو عبارتند از:

 سادگي جريان حركت مسافرين بدليل اينكه پايانه متشكل از يك طبقه اصلي است؛ 

 انه و جهت گيري جغرافيايي آن.آزادي عمل بيشتر براي طراحي  ساختمان پاي 

  
  
  
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

  گاهاي از الگوي پايانه دور از توقفنمونه - 5- 4شكل 
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  معايب اين الگو عبارتند از:
 (متصل) ؛ 78عدم امكان توقف هواپيما در جوار پايانه 

 افزايش زمان دسترسي مسافران از پايانه به هواپيما و بالعكس؛  
 ؛بارمسافرين و تحويل ن بارگيري و تخليهافزايش قابل توجه زما 

 پايانه تا توقفگاه  گستردگي عمليات در حدفاصلهاي هواپيمايي ناشي از افزايش هزينه عمليات شركت
  هواپيما؛

 تا پايانه؛در مسير توقفگاه هواپيما  مضاعف پيش بيني حريم ايمني 

 ه و پرسنل جابجا كننده مسافرين و بار آنها؛ها و وسايل نقلي افزايش هزينه تهيه، نگهداري و راهبري اتوبوس 

 ها با ظرفيت باال جهت جلوگيري از تاخير در انتقال مسافرين. نياز به فضاي قابل توجه براي توقفگاه اتوبوس 

  الگوي اقماري -ت
د، شـامل  شوالمللي پيش بيني مي بينجابجايي هاي بزرگ و پر ترافيك و مراكز الگوي اقماري كه عمدتاً براي فرودگاه

هاي نهايي، سپس انتقال آنها، به فضا يا فضاهاي ها و بازرسييك ساختمان اصلي براي پردازش مسافر و بار همراه وكنترل
 79هاي مكـانيكي به طرق مختلف و از جمله سيستمهاي مياني توقفگاه هواپيماها انتظار پرواز دور از پايانه، واقع در بخش

  نمايند.سير عكس را طي ميباشد. مسافرين ورودي نيز ممي
وسـيله وسـايل نقليـه ويـژه يـا      بارهمراه مسـافران خروجي نـيز در ساختمان مركزي تحويل گرفته شده و سـپس بـه  

  گردد.هاي مكانيكي به هواپيما منتقل ميسيستم
استراحت طوالني  ارائه خدماتي از قبيل پذيرش مسافران انتقالي، واحدهاي كنترل امنيتي، رستوران، فضاهاي انتظار و

) 6-4(اي از اين الگو در شكلاقماري ميبايستي مورد توجه طراحان قرار داشته باشد. نمونه هايواحديك از و غيره در هر 
  نشان داده شده است.

  مزاياي اين الگو عبارتند از:
 هاي هواپيمايي در ساختمان اصلي؛هاي قانوني وخدمات شركتايجاد شرايط متمركز كنترل  
 زمان هماهنگي واحدهاي مديريتي و بازرسي در داخل هر واحد اقماري؛ كاهش  
 و  امكان افزايش تدريجي واحدهاي اقماري و گسترش ساختمان اصلي متناسب افزايش حجم ترافيك

  هاي فيزيكي توقفگاه هواپيماها.قابليت
 ضرورت استفاده ايشان از  امكان ارائه حداكثر خدمات به مسافرين انتقالي وگذري در واحدهاي اقماري، بدون

  .ساختمان مركزي
 اي بهتر؛امكان آرايش توقفگاه هواپيماها و محل ايستادن آنها به تعداد بيشتر و قابليت توسعه مرحله  

                                                 
78- Contact Stand 
79- Automated People Mover 
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 گاه و باندهاي پروازيامكان بهتر ايجاد مسيرهاي مناسب خزش هواپيما بين توقف.  

  
  اي از الگوي اقمارينمونه -6- 4شكل 

  و عبارتند از:معايب اين الگ
 گذاري، نگهداري و عملياتي باالي تجهيزات مختلف بويژه تجهيزات پذيرش و بازرسي مسافران هزينه سرمايه

  هاي مكانيكي جابجاكننده مسافران؛ انتقالي و سيستم
 هاي هواپيمايي و ساير كاركنان در صورت  هاي مضاعف براي مديريت مناسب شركت ها و هزينهمحدوديت

  ؛چند شاخه اقماري فعاليت در
 ؛تجاري و توقف مسافرين تشريفاتي عادي و انتقاليمتعدد گذاري مضاعف جهت ايجاد فضاهاي سرمايه 

  نياز به اراضي وسيع و كافي براي آرايش سطوح پروازي به ويژه توقفگاه هواپيماها در تلفيق با واحدهاي
 اقماري؛

 واحد اقماري در صورت لزوم . وبين د طي زمان قابل توجه براي ارتباط رفت و آمد 

  هم پيوستهالگوي واحدهاي به -ث
-هاي كوچك، متوسط و بزرگ و در قالب پيش بيني مراحل توسعه در طرح جامع مربوطه مـي اين الگو براي فرودگاه

زه، بـا  شـود. امـرو  تواند كارآمد باشد. هر واحد در مراحل مختلف با توجه به ميزان تقاضا و در زمان مقتضـي سـاخته مـي   
هاي هواپيمايي هر واحـد بـه يـك شـركت معـين،      هاي آتي، ممكن است متناسب حجم ترافيك شركتبيني توسعهپيش

  اختصاص داده شود. 
ترين فاصـله را  شود كه نزديكهمراه از بخش زميني به بخش هوايي و بالعكس به سادگي انجام مي انتقال مسافر و بار

  آورد.م ميبين دسترسي زميني و هواپيما فراه
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تـر از  در اين الگـو، متناسب حجم ترافيـك غالباً مسافران ورودي در جهت عكس مسافران خروجي و در طبقه پـايين 
  نشان داده شده است.) 7-4(اي از اين الگو در شكلشوند. نمونهطبقه خروجي پردازش مي

  

  
  هم پيوستهاي از الگوي واحدهاي بهنمونه - 7- 4شكل 

  و عبارتند از:مزاياي اين الگ
 روي از محوطه كنترل بليت تا هواپيما؛كاهش فاصله پياده  
 ؛هاي توسعهطي دوره گذاري متناسب با تقاضاسرمايه  
 امكان ساخت واحدهاي جديد پايانه متناسب با روند رشد ترافيك و مسافر؛  
 و مديريـت پايانه  هاي هواپيمـاييعدم ايجاد اختالل ناشي از ساخت واحـدهاي جديد بر عمليـات شركـت

  موجود؛
 ؛توقفگاه هواپيماهاهاي مكانيكي جابجايي مسافر بين ساختمان پايانه و عدم نياز به استفاده از سيستم  
 هاي سـاده پردازش بار همراه.ها در داخل هر يك از واحدها به سبب نياز به سيستمدانبهبود مديريت جامه 

  شود، عبارتند از:ز يك پايانه ساخته ميكه بيش ادر زماني بخصوص معايب اين الگو
 لزوم انجام كليه تحركات و پردازش پايانه يك طبقه  
 افزايش مشكالت مربوط به هماهنگي و مديريت امور مسافران انتقالي؛  
 هاي گسترده؛مقابل توسعه پذيري محدود واحدها، درانعطاف  
 جهت هاي بخش زميني بهرده در محوطهگذاري جامع و گستعالمت دسترسي مضاعف و هاينياز به سيستم

   ؛هدايت مسافران و همراهان
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 هاي هواپيمايي در چندين پايانهو شركت فرودگاهدليل فعاليت كارمندان نياز به نيروي انساني بيشتر، به. 

  ها در جهت ارتفاعانواع الگوهاي پايانه -4-2-3-2
ين تعداد طبقات پايانه براي پـردازش مسـافر و بـارهمراه    حجم مسافران ورودي و خروجي، يكي از عوامل مؤثر در تعي

و دو طبقـه در بخـش توقفگـاه هواپيمـا     طبقه، گردد: يكها در جهت ارتفاع به سه دسته تقسيم ميباشد. الگوي پايانهمي
   كاملدوطبقه 

  طبقهالف) پايانه يك
ا در يـك طبقـه قـرار دارنـد و تمـامي      هـ گـاه در اين سيستم، ساختمان پايانه، مسيرهاي دسترسي، جلوخان و توقـف 

-گاه هواپيما بهشوند. جابجايي مسافران بين ساختمان پايانه و توقفمسافران ورودي و خروجي در اين طبقه پردازش مي

  شود.صورت پياده انجام ميهاي مكانيكي جابجايي مسافر و يا بهوسيله اتوبوس، سيستم
شـود.  مي ، مناسب تشخيص دادههزار نفر 500افيك مسافري ساالنه كمتر از هاي كوچك، با تراين الگو  براي فرودگاه

 نشان داده شده است.) 8-4(اي از يك پايانه يك طبقه در شكلنمونه

  
  اي از يك پايانه يك طبقهنمونه - 8- 4شكل 

  دوطبقه در بخش توقفگاه هواپيماب) پايانه 
ي داخل پايانه براي مسافران ورودي و خروجي و مشايعين و در اين الگو، مسيرهاي دسترسي و جلوخان و سالن عموم

باشـد  مي هاي ارتباطي به هواپيماو متصل به پل مستقبلين در يك سطح قرار دارند و قسمتي از ساختمان پايانه دو طبقه
پـل   هـاي مسـتقل و يـا   با پل و شيب راههجداگانه  طبقاتدر  و خروجي كه در اين قسمت ممكن است، مسافران ورودي

بـا يـك    طبقـه دو شوند. در نتيجه اين الگو در بخش زميني وجلوخان يك طبقه و در بخش هـوايي  نيز پردازش مشترك 
گردد و عناصر واقع در بخش دو طبقه عمدتاً به فضاهاي پردازش مسافرين اختصاص دارد. طراحي مي طبقه مياني ورودي

  نشان داده شده است.) 9-4( ونيم طبقه در شكلاي از يك پايانه يكنمونه
  شود.ميليون نفر توصيه مي 5هاي با مسافر ساليانه كمتر از اين الگو براي پايانه
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  دو طبقه در بخش توقفگاه (پل و شيب راهه مستقل)اي از يك پايانه نمونه -9- 4شكل 

  كامل يا بيشترپ) پايانه دوطبقه  
شوند. جريان مسـافران  پايانه در دوطبقه يا بيشتر طراحي ميهاي دسترسي، جلوخان و كل ساختمان در اين الگو، راه

كامـل از يكـديگر    طوريانه درطبقه دوم، تقريباَ بهورودي و خروجي باستثناي برخي موارد هنگام ورود اوليه مسافرين به پا
  شوند. جدا مي

ايي مسافرين خروجي بهنگـام  طرح پايانه درصورت تمايل به جداسازي مسير ورود اوليه مسافرين ورودي، از خروج نه
صـورت مسـافران   تـرين شـكل تفكيـك بـه    پذير است. رايـج هاي اتصالي به هواپيما، در سه طبقه نيز امكاناستفاده از پل

و  بار وروديو تحويل  مسافران ورودي از هواپيما و انجام تشريفات كنترل گذرنامه در طبقه مياني،خروجي در طبقه باال، 
باشد. اين نوع طرح بهترين شكل جداسازي و تفكيك را ارائـه ميدهـد و هزينـه اضـافي     ه همكف ميساير مراحل در طبق

استفاده امكان  عملياتي پايانه ناشي از و سرعت هاي پرتردد در مقابل افزايش ظرفيتبويژه در فرودگاه ميانيساخت طبقه 
اي از يك پايانه ها توجيه پيدا ميكند. نمونهمديريت مسيرهاي ورود و خروج مسافر بين پايانه وهواپيما و تسهيلاز دائمي 

  نشان داده شده است.) 10-4( در شكلكامل دو طبقه 
از طريـق پـل در    نحوه خروج و يا ورود مسافرين بين هواپيما و پايانه در شرايطي كه اتصال ترمينال به هواپيما صـرفاً 

  ارائه شده است.) 12-4و  11-4( هاي گيرد، در شكل و حذف شيبراهه صورت مي طبقه مياني

  كامل (پل و شيب راهه مستقل) اي از يك پايانه دو طبقهنمونه -10- 4شكل 
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  نحوه حركت مسافر خروجي از طبقه باال براي سوار شدن به هواپيما از طريق پل و يا اتوبوس  – 11- 4شكل 
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  واپيما و پل به داخل پايانهنحوه حركت مسافر ورودي توسط اتوبوس و يا از داخل ه – 12- 4شكل 

  كلي پايانه مسافري سازماندهي -4-2-4
  توان به موارد ذيل اشاره نمود:تسهيالت در هنگام طراحي پايانه ميسازماندهي انتخاب نوع از جمله موارد مؤثر در 

 هاي هواپيمايي مستقر در پايانه و هماهنگي واحدهاي كنترل گمركي و گذرنامه و غيره؛نياز شركت 

 هاي هواپيمايي و ساير واحدها؛پذيري طرح جهت اعمال تغييرات مورد نياز شركتانعطاف 

 .هماهنگي با الگوي در نظر گرفته شده براي طراحي پايانه 

  متمركز سازماندهي -الف
و  نتمامي مسافران و بار همـراه آنـا   باشد كه در آن پردازشاي ميمتمركز معموالً شامل مكان يابي ناحيه سازماندهي

  هاي مربوطه، متمركز است. همچنين كنترل و بازرسي
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هاي هواپيمايي از تسهيالتي چون ميزهـاي  دليل استفاده مشترك شركتها بهمزيت اصلي اين سيستم، كاهش هزينه
باشد. در اين سيستم از فضاي موجود، حـداكثر اسـتفاده   كنترل بليت، كنترل گمرك، خدمات كنترل گذرنامه، و غيره مي

  گيرد. كن صورت ميمم
رسد، عـدم امكـان تـأمين رفـاه     نهايي مي حد كه يك پايانه از نظر ميزان ترافيك، بههاي متمركز، هنگاميدر سيستم

  گردد. ها ميمسافران، از جمله محدوديت
  غيرمتمركز سازماندهي -ب
يـابي چنـد   مكـان  گيردد توجه قرار ميهاي پر ترافيك مورها و پايانهعمدتا در فرودگاهغيرمتمركز، كه  سازماندهيدر 
روي از پاركينگ اتومبيل و يا جلوخان تـا درب  باشد، فاصله پيادهپردازش مسافر و بار همراه در طول پايانه ميبراي ناحيه 

هـاي گمركـي و گذرنامـه و    دان، كنتـرل خدمات مسافري (كنترل بليت، مطالبه جامهو  باشدتر ميهواپيما متناسباً  كوتاه
  هاي خروجي قرار دارد.هاي انتظار پرواز ودروازهسالن نزديك تر بهمنيتي) ا

هاي قانوني، توزيـع  ي و متصديان كنترليهاي هواپيمامزيت اصلي اين سيستم مشروط بر هماهنگي و پذيرش شركت
  باشد.ركت آنها ميتراكم ناشي از پردازش مسافرين در يك ناحيه به نواحي متعدد و در نتيجه تسهيل و تسريع جريان ح

  ]1،2 [ هاي مسافري انواع و اجزاء پايانه - 4-3

هـاي   ساختار و الگوي نوع پايانه بايد در شروع مطالعه انتخاب گردد، ضمن آنكه جهت توسعه يا نوسـازي در فرودگـاه  
  ري نمود. گي ، در مورد الگوي طرح نهايي تصميمساختار فعلي و نيازهاي توسعه آتيموجود نيز بايد با توجه به 

شـوند. طراحـي پايانـه     بنـدي مـي   طبقهو مشترك المللي  داخلي و بين نوع سههاي مسافري از نظر عملكردي به  پايانه
باشـد. در   تـر مـي   هاي قانوني مثل گمرك، گذرنامه و قرنطينه، سادهمسافري داخلي به علت عدم نياز به قسمتي از كنترل

المللـي و ملـي    ت به مسافران عادي و انتقالي وگذري متكي بر مقررات و قوانين بينالمللي ارائه برخي خدما هاي بين پايانه
كشور است. نحوه اجراي قوانين و مقررات بر حسب زمان و مكان گاهي متغير است و لذا ضمن ضرورت اطالع از آخـرين  

  پذير داشته باشد. شود طرح پايانه حالت انعطافمصوبات ، توصيه ميمقررات و 
بايسـتي كليـه مراحـل كنترلـي     گردند، مييك پرواز داخلي منتقل مي بهالمللي  يك پرواز بين ازانتقالي كه مسافرين 

خود را انجام داده و سپس به قسمت پروازهاي داخلي مراجعه و تمام مراحل مسافر عادي خروجـي را طـي نماينـد. ايـن     
  نمايد.المللي نيز صدق مي ينمورد در رابطـه با مسافرين ورودي داخلي و انتقالي به پرواز ب

در هر دو حالت بار همراه مسافر انتقالي بدون ورود به سالن تحويل بار، بر اساس بليت صادره از مبدا پس از تخليـه از  
شود. در مسير بارهاي انتقالي از پـرواز  هواپيما، مستقيماً زير نظر شركت هواپيمايي مربوطه به هواپيماي بعدي منتقل مي

  المللي، بازرسي گمرك بعمل خواهد آمد. بين داخلي به
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هاي مورد استفاده براي مسافرين انتقالي، جهت محاسبات فضاي مرتبط از قبيل كنترل  الزم به ذكر است كه در پايانه
بايسـتي ميـزان مسـافر سـاعت اوج مسـافرين      هاي خروجـي، مـي   امنيتي و سالن انتظار پرواز و تسهيالت مرتبط و دروازه

  ناسبا افزايش يابد.خروجي مت
و مشـترك داخلـي و   المللـي   بـين  ،هـاي داخلـي   جريان حركت مسافر و بـار در پايانـه   )21-4تا  13-4( هاي در شكل

  به تفكيك مسيرهاي ورودي و خروجي نشان داده شده است.المللي  بين
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  نمودار جريان مسافر و بار خروجي در يك پايانه داخلي  -13- 4شكل 
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  ودار جريان مسافر و بار ورودي در يك پايانه داخلي نم - 14- 4شكل 
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  جريان مسافر و بار در يك پايانه داخلي   -  15- 4شكل 
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  المللي نمودار جريان مسافر و بار خروجي در يك پايانه بين - 16- 4شكل 
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  المللي  نمودار جريان مسافر و بار ورودي در يك پايانه بين -17- 4شكل 
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  المللي  جريان مسافر و بار در يك پايانه بين  - 18- 4شكل 
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  المللي  نمودار جريان مسافر و بار خروجي در يك پايانه مشترك داخلي بين - 19- 4شكل 
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  المللي  نمودار جريان مسافر و بار ورودي در يك پايانه مشترك داخلي بين - 20- 4شكل 

  

  
  المللي نه مشترك داخلي بينجريان مسافر و بار در يك پايا - 21- 4شكل 
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  ]1،2 [ طراحي اجزاي پايانه در مسير مسافران خروجي -4-4

  جلوخان - 4-4-1

  معيارهاي طراحي -4-4-1-1
گيرد. راه دسترسي مقابل محوطـه  هاي دسترسي فرودگاه از طريق جلوخان انجام ميتباط پايانه مسافري با سيستمار

ردن مسافران خروجي و تخليه بارهمراه آنها و نيز سواركردن مسـافران ورودي و  كجلوخان يك پايانه مسافري، براي پياده
  گيرد.حمل بارهمراه آنها، مورد استفاده قرار مي

نقليـه اعـم از عمـومي و شخصـي     ترين هدف در طراحي محوطه فوق ، تأمين فضاي الزم توقف براي انواع وسايلمهم
دان، تجاوز صي نبايد از حد متعارف براي پياده يا سواركردن مسافر و جامهنقليه شخباشد. مدت اين توقف براي وسايلمي

باشد. همچنـين بـا در   نمايد و الزمه اين كار قوانين و مقررات مناسب جهت مديريت ترافيك بخش زميني در فرودگاه مي
هـا و  كاسـت. بـراي تاكسـي   توان از تراكم در جلوخـان  نقليه مختلف ميمدت براي وسايلهاي كوتاهنظر گرفتن پاركينگ

اي در جوار محوطه جلوخان درنظرگرفـت، تـا مسـافران كمتـرين     هاي ويژهاالمكان ايستگاهنقليه عمومي بايد حتيوسايل
خودروهاي  ها،بوس هتلنقليه از قبيل مينيروي را در هنگام ورود و خروج طي نمايند. نيازهاي ساير وسايلمسافت پياده

  ... نيز در صورت لزوم بايد در طرح محوطه و اطراف جلوخان مورد توجه قرارگيرد.و اياي و كرايهاجاره
گـردد. در  جلوخان از نظر عملكردي معموالً به دو بخش قابل استفاده مسافران ورودي و مسافران خروجي تقسيم مـي 

خروجي، هر دو از يـك جلوخـان   ، مسافران ورودي و عمليات پرواز در روز) 10هاي با حجم كم عمليات (كمتر از فرودگاه
  هاي با ظرفيت باال اين دو بخش، ممكن است در سطح و يا در ارتفاع از يكديگر تفكيك شوند.نمايند. در پايانهاستفاده مي

گيـرد. در  ، با ايجاد موانع فيزيكي و يا با نصب عالئم انجام مـي  اگر جلوخان در يك طبقه طراحي شود، تفكيك جريان
نقليـه، از نظـر قرارگيـري در معبـر     د قسمت مربوط به مسافران خروجي با توجه به جريان ترافيك وسـايل اين شرايط باي

نقليه و در جلوخان قبل از قسمت مربوط به مسافران ورودي باشد تا ازدحام مسافران ورودي كه قصد سوارشدن به وسيله
  وجود نياورند.به نهايت ترك فرودگاه را دارند، براي پرواز آنها تداخل و مزاحمتي

هـاي مسـافري، جلوخـان    شود، جهت كاهش تراكم و تداخل جريـان در شرايطي كه جلوخان در دو طبقه طراحي مي
-گونهباشد. درهرصورت، تفكيك جريان ورودي و خروجي بايد به تر قرارداشتهبايستي در طبقه پايينمسافران ورودي مي

  ان حداقل گردد. اجزاي اصلي جلوخان عبارت است از:روي مسافراي انجام گيرد كه فاصله پياده
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  روخطوط سواره -الف
گردد. با استفاده از نقليه ميوسايلو توقف انواع نقليه، خط مانور رو، شامل خطوط ترافيك عبوري وسايلخطوط سواره

داخل خودروهـا در خطـوط اصـلي    توانند مستقيماَ نزديك پايانه قـرار گيرنـد. چـون تـ    هاي جلوي پايانه، خودروها ميراه
لذا در مجاورت جلوخان، حداقل بايد دو خط تـردد    وآمد آنها به محوطه جلوخان قابل مالحظه است،علت رفتعبوري، به

شود كه درصورت توقف اتوبوس در جلوخـان، بهتـر   متر در نظر گرفته  65/3ايجاد گردد. براي هر خط بايد عرضي معادل 
نقليه و خط دوم جهـت  وسايل توقفمتر افزايش داد. خط مجاور جلوخان جهت  2/4خان را تا است عرض خط مجاور جلو

شود يك خط اضافي نيز جهت موارد ضمناً توصيه مي شود.گرفته مي نظر نقليه درترافيك عبوري و همچنين مانور وسايل
نقليه . در مجموع با توجه به مانور وسايلمتر پيش بيني شود 65/3اورژانس و يا توقف دوبله ساير خودروها با همان عرض 

خـودرو   300شود و براي خط دوم نيز ظرفيتي معادل ، هيچ ظرفيت عبوري براي خط اول درنظر گرفته نميتوقفجهت 
خودرو در ساعت، يك  600ازاي هر شود. در صورت ازدياد حجم عبوري خودروها، بـــهسواري در ساعت درنظرگرفته مي

  گرفت.  نظر بايد درخط عبوري ديگر 
شود به ويژه كه در برخي محوطه جلوي پايانه، از نظر ايجاد دسترسي مناسب زميني، نقطه بحراني شبكه محسوب مي

ها و تحت مقرراتي خاص، اجازه ورود و توقف خودروهاي شخصي به اين قسمت صادر نشده و صـرفاً  كشورها و يا فرودگاه
هـاي  علـت توقـف  ارت مخصوص، امكان تردد دارند معهذا براي جلوگيري از تراكم بـه با ك مامورينهاي عمومي و اتومبيل

باشند، چهـار خـط در نزديكـي    سطح ميخصوص در شرايطي كه جلوخان ورودي و خروجي همشود، بهدوبله، توصيه مي
  پايانه طراحي گردد.
هـا، خودروهـاي   بـوس ها، مينـي ه توقف اتوبوسرو باي از جلوخان در مجاورت پيادههاي ويژهها، محوطهدر اغلب پايانه

ها و يا ها بايد در فاصله مناسبي از وروديشود. اين محوطهصورت مجزا اختصاص داده ميها بهها و تاكسيمخصوص هتل
  هاي پايانه در نظر گرفته شوند تا سبب ايجاد تراكم در جريان ساير وسايل عمومي پايانه نشوند.خروجي
  عرضي عابران پيادههاي  گذرگاه -ب
هاي مياني واقـع در جلوخـان و تسـهيالت توقفگـاه      هاي عبور افراد پياده از عرض جلوخان پايانه به سمت جزيره محل

وآمـد  هاي با درصد بـاالي تـردد، مالحظـات الزم در مـورد رفـت      كشي گردند. در محل گذاري و خط بايد به خوبي عالمت
  قرار گيرد. توجههاي زيرگذر بايد مورد  هاي هوايي يا تونل داسازي آنها به وسيله پلكنترل شده عابرپياده، يا ترجيحاً، ج

  رو پيــاده -پ
ساختمان پايانه واقع شـده اسـت و     هاي ورودي و خروجيرو در حد فاصل خطوط توقف و مانور جلوخان و درب پياده

شـدن مسـافران     كنـد. محوطـه پيـاده    عمـل مـي  آنهـا   تردداي امن جهت پياده و سوار شدن مسافران و  به عنوان محوطه
تـراز طبقـه   شدن مسافران ورودي نيز بايد هـم تراز طبقه مسافران خروجي و محوطه سوار خروجي از وسايل نقليه بايد هم

در مـدت زمـان كوتـاه، الزم اسـت كـه       و خروجيمسافران ورودي باشد. به علت استفاده حجم زيادي از مسافران ورودي 
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مقابـل   روي جلوخان نيز جهت محافظت مسافران در داده شود. همچنين مسقف نمودن پياده كافي افزايش پياده روعمق 
  گردد.شرايط نامساعد جوي، توصيه مي

روي محوطه جلوخان خروجي حائز اهميت است. ايـن امـر نـه تنهـا      در پيادهنيز هاي دستي پيش بيني استقرار چرخ
بخصوص براي تسهيل حمل بارهاي كه جهت استفاده بهينه از فضاي جلوخان، جهت افزايش سطح خدمت در فرودگاه، بل

    ، الزم خواهد بود.سنگين مسافران خروجي
  هاي پذيرش بار در جلوخان محل -ت

ممكن و مشروط به تامين مقررات امنيتي و گمركي مربوطه، در شرايط محدود و متناسب هماهنگي با مديريت پايانه 
روي جلوخان مستقر شوند. اين سيسـتم زمـاني    زات مربوط به پذيرش بار مسافر در سكوي پيادهها و تجهي است پيشخوان

، بـه  د را براي پـذيرش در محـل مشـخص شـده    گيرد كه مسافران خروجي بتوانند به راحتي بار خومورد استفاده قرار مي
نين امكانات فني الزم تامين و تعبيه و همچ ي مربوطه قبل از دريافت كارت پرواز تحويل دهندينمايندگي شركت هواپيما

  شده باشد.
  درهاي ساختمان پايانه -ث

و بخصوص  ب باشندها، بايستي حتي االمكان متعدد و با عرض مناس ها و خروجي درهاي ساختمان پايانه شامل ورودي
  را تأمين نمايند. آن به پايانه و يا خارج شوندگان ازدسترسي سريع مراجعين 

هاي ساختمان پايانه تابع طول و آرايش سالن عمومي است و از نظـر فنـي نيـز حتـي االمكـان       ين درتعداد و فاصله ب
  شود:توصيه مي و موارد زيراستفاده از درهاي خودكار با ابعاد مناسب براي خروج اضطراري 

  هاي دستيو چرخ نقل بارهمراه توسط مسافران و همراهان و سهولت حمل -
 ي هواي داخل و خارج پايانه به ويژه در فصول سرد و گرممحافظت در برابر جابجاي -

نشـان  ) 23-4(جلوخان خروجي در شكلكلي محوطه و موقعيت ) 22-4(شكل جلوخان در هايگذرراهكليات استقرار 
 داده شده است.

  
  كليات استقرار و آرايش جلوخان –22- 4شكل
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  محوطه جلوخان خروجي – 23- 4شكل

شـده توسـط   نقليه، ميانگين زمان توقف، طول مؤثر و متوسط مسافر حملچون نوع وسيلهطراحي جلوخان به عواملي 
نقليـه،   آن، تعداد مسافران ورودي، خروجي، مشايعين، مستقبلين و نسبت مسافران اسـتفاده كننـده از هـر نـوع وسـيله     

رودي و خروجـي و در نتيجـه   بستگي دارد. تفاوت در طراحي جلوخان ورودي و خروجي ناشي از تفاوت رفتار مسـافران و 
  باشد.تفاوت بين متوسط زمان توقف در جلوخان مي

  است. توصيـه شده) 1-4(مقادير متوسط زمان توقف انواع خودروها و طول مؤثر آنها براي مسافران خروجي در جدول
       

 روجياي متوسط زمان توقف و طول مؤثر انواع خودروها براي مسافران خمقادير توصيه - 1- 4جدول 
  

  نقليهنوع وسيله
 Diمتوسط زمان توقف

  (دقيقه)
 Li شده در جلوخانطول مؤثر اشغال

  (متر)
 شده متوسط مسافر حمل

  Viنقليه توسط وسيله

  1- 3  5/6     1 - 3  تاكسي

  1- 3  5/7     1 - 3  خودروي شخصي

  12- 18  7/13  3 - 6  اتوبوس

  6- 10  5/10  2 - 5  بوس و ونميني
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بيني شده محاسـبه نمـود   نقليه موجود يا پيشتوان براساس تقاضاي توقف وسايلرد نياز را ميطول دقيق جلوخان مو
شود. چنانچه آمار تـردد خودروهـاي ورودي و خروجـي سـاعت اوج در يـك فرودگـاه       دقيقه بيان مي-صورت سطحكه به

 ، طول جلوخان را محاسبه نمود:)2-4و  1-4( توان از روابطموجود باشد، مي

                                                          )1- 4( رابطه      
  

   

                                                       )2-4( رابطه      

    كه در آن:
Cطول جلوخان مورد نياز براي پايانه؛ =  
Ciنقليه نوع = طول جلوخان مورد نياز براي وسيلهi؛  
Pd =تعداد مسافران خروجي در ساعت اوج؛ 

Vتعداد مشايعين در ساعت اوج؛ =  
Mi نقليه نوع كننده از وسيلهاستفاده افراد= درصد i؛ 

Fiنقليه نوع = درصد وسيلهi كند؛كه از جلوخان استفاده مي  
Diنقليه نوع = متوسط زمان توقف وسيلهi بر حسب دقيقه؛  
Liنقليه نوع ط يك وسيلهشده جلوخان توس= طول مؤثر اشغالi به متر و  
Viنقليه نوع شده توسط وسيله= متوسط مسافر حملi؛  

 ها  توصيه -4-4-1-2

ماعي و مطالعات محلي تعيين مقادير پارامترهاي الزم براي محاسبه طول جلوخان بايد بر اساس خصوصيات اجت
نقليه بستگي به قوانين محلي و مقررات  وسيله كننده از جلوخان هر زيرا درصد مسافران و همراهان استفاده گردند

ترافيكي فرودگاه دارد كه بايد در مطالعات طرح جامع مورد بررسي و توجه قرار گيرند. معهذا در صورت عدم دسترسي به 
  نظر گرفت.  را جهت طراحي جلوخان خروجي در )1-4 (توان مقادير جدولهاي مورد نياز طراحي، ميداده

هاي امنيتي، اجازه ورود خودروهاي سواري به مسير ترافيكي جنب پياده ت شرايط خاص و محدوديتدر صورتيكه تح
روي اصلي قرار متري پس از پياده روي دوم بعد از مسير سواره 65/3، اين مسير با حداقل دو خط عبوري رو داده نشود

  گيرد. در اين صورت متناسباً از طول جلوخان كاسته خواهد شد.مي
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  80ارائه مثال -4-4-1-3
المللـي در فرودگـاهي بـا    شود، هدف تعيين حداقل مساحت پايانه بـين ناميده مي 1در اين مثال كه از اين پس مثال 

 مشخصات ذيل است:

 نفر 1000000المللي ساالنه فرودگاه برابر است با: مسافر بين  
  المللي فرودگاه سه اوج پروازهاي بينبراساس اطالعات پروازهاي انجام شده در فرودگاهي مشابه، در ساعت

و يك عمليات برخاست  100و فوكر  83دي -، ام600-300عمليات نشست به ترتيب با هواپيماهاي ايرباس 
شود. قابل ذكر است در فعاليت ساعت اوج، ساعتي نيز وجود دارد انجام مي 600- 300با هواپيماي ايرباس 

عمليات برخاست و يك عمليات نشست با هواپيماهاي مشابه كه در آن برعكس حالت فوق رخ داده و سه 
  شود.  انجام مي

بندي ايـن فضـاها تخمينـي از حـداقل     در ادامه اين فصل مساحت هر يك از اجزاي پايانه محاسبه و در پايان با جمع
 گردد.فضاي الزم براي پايانه ارائه مي

  تعيين تعداد مسافر ساعت اوج -الف 
  وج متوسط ظرفيت هواپيماهاي مورداستفاده در فرودگاه به صورت ذيل درنظر گرفته شده است:براي محاسبه ساعت ا

  مسافر 300= 600-300ظرفيت هواپيماي ايرباس 
  مسافر 150= 83دي -ظرفيت هواپيماي ام

  مسافر 105= 100ظرفيت هواپيماي فوكر 
  داريم: 85/0براين اساس و با فرض ضريب اشغال مسافري برابر 

اعت اوج وروديمسافر س  = 0.85×(300+150+105)=471  

 471=(105+150+300)×0.85 = مسافر ساعت اوج خروجي

 726=(300+105+150+300)×0.85 = مسافر ساعت اوج كل (ورودي+خروجي)

  تعيين طول جلوخان -ب
اي محاسـبه طـول   با توجه به اينكه جلوخان ورودي و خروجي پايانه در يك طبقه و در يك امتداد قرار دارند، لـذا بـر  

جلوخان از مسافر ساعت اوج كل استفاده شده است. همچنين فرض شده فقط وسـيله نقليـه شخصـي و تاكسـي از ايـن      
  فرودگاه استفاده نموده و اجازه سوار و پياده كردن مسافر را دارند.

  
  
  

                                                 
هاي ارائه شده در اين فصل  رائه شده در خصوص سطح ارائه خدمات در فصل سوم، مبناي محاسبات كليه مثالضمن توجه به تعاريف ا - 80

   باشد. مي Cسطح ارائه خدمات 
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  مفروضات
Cطول جلوخان مورد نياز براي پايانه؛ =  

C1؛شخصينقليه ه= طول جلوخان مورد نياز براي وسيل 

C2 ؛تاكسي= طول جلوخان مورد نياز براي  
Pd ؛نفر 726برابر  در ساعت اوج كل= تعداد مسافران 

V ؛مستقبل يا مشايع) 1مسافر  4نفر (هر  182 در ساعت اوجو مستقبلين = تعداد مشايعين  
M1 ؛درصد 30شخصي برابر نقليه كننده از وسيلهاستفاده افراد= درصد  
M2 ؛درصد 70تاكسي برابر كننده از استفاده دافرا= درصد  
F1؛درصد 50برابر  كندكه از جلوخان استفاده ميشخصي نقليه = درصد وسيله 

F2 ؛درصد 100برابر  كندكه از جلوخان استفاده ميهايي تاكسي= درصد  
Diدقيقه؛ 2برابر  شخصي و تاكسي نقليه= متوسط زمان توقف وسيله  
L1؛متر 7شخصي برابر نقليه جلوخان توسط يك وسيلهشده = طول مؤثر اشغال  

 L2؛متر 6تاكسي برابر شده جلوخان توسط يك = طول مؤثر اشغال   
Vi؛نفر 5/1شخصي و تاكسي نقليه شده توسط وسيله= متوسط مسافر حمل   
  

 
 

 

 

 

 
	

  81سالن عمومي -4-4-2
هاي مختلفي چون محوطه انتظار مشايعين، فضـاهاي تجـاري و   سالن عمومي در قسمت پروازهاي خروجي از قسمت

فرودگـاه  هاي هواپيمايي و فروش بليت، و دفاتر اداري و مـديريت  هاي بهداشتي، نمازخانه، دفاتر شركتخدماتي، سرويس
هاي طراحـي محوطـه انتظـار مسـافران و مشـايعين ارائـه گرديـده و        معيارها و روش صرفاًشود. در اين بخش تشكيل مي

 هاي ديگر ارائه خواهد گرديد.هاي جانبي در بخشهاي مربوط به طراحي قسمتمعيارها و روش

                                                 
81 - Public hall  
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  معيارهاي طراحي -4-4-2-1
شده و تا ابتـداي فضـاهاي    ه بعد از درهاي ورودي به ساختمان شروعسالن عمومي قسمتي از ساختمان پايانه است ك
 و مراجعين يابد. اين محوطه بايد به نحوي سازماندهي شود كه مسافران بازرسي و پذيرش مسافر و بار همراه وي ادامه مي

 هـاي خـود  ر نيازمنـدي و سـاي اولين محوطه پردازش و كنتـرل   عالئم راهنما وپس از ورود به پايانه، ديد كامل نسبت به 
  را شناسايي نمايند.  هاداشته و به راحتي مسير

  

  
 سالن عمومي خروجي -24- 4شكل 

آل، پيش بيني تمهيدات طراحي فضا و ايجاد حداكثر شفافيت در مسير ديـد مسـافرين و همراهـان در     در حالت ايده
بايستي در اين باشد. همچنين ميبه طراحان مي داخل پايانه نسبت به فضاي بيرون از آن، از نكات اساسي و مورد توصيه

  محوطه امكانات جابجايي مكانيكي افقي و عمودي برحسب نياز طراحي و رفاه عمومي پيش بيني گردد. 

    معيارهاي تعيين ظرفيت و سطوح -4-4-2-2
  آيد:بدست مي 3- 4مساحت خالص الزم براي محوطه انتظار از رابطه  

  
                          )     3-4(رابطه        

  كه در آن: 
Aw(به مترمربع) مساحت خالص الزم (بدون فضاي گردش و تردد) براي محوطه انتظار =  

= TPW  (به دقيقه) ؛ سالن عموميزمان ماندگاري مسافرين در  
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Pd تعداد مسافران خروجي ساعت اوج؛ =  
Tdw ؛(به دقيقه سالن عمومي= زمان ماندگاري مشايعين در( 

V تعداد مشايعين و بازديدكنندگان ساعت اوج؛ =  
Nd درصد افراد نشسته؛ =  
A1 نشسته؛ نفر= فضاي الزم به ازاي هر  
Ms درصد افراد ايستاده؛ =  
A2 ايستاده و نفر= فضاي الزم به ازاي هر  

OR 2-4(= معيار سطح ارائه خدمات (ضريب اشغال) از جدول(.  
  

  اساس سطوح ارائه خدماتمقادير ضريب اشغال بر  -2- 4جدول 
  A  B  C  D  E  سطح ارائه خدمات

  95/0  80/0  65/0  5/0  4/0  ضريب اشغال
 

  هاتوصيه -4-4-2-3
  هاي ذيل را جهت طراحي درنظر گرفت:توان توصيههاي مورد نياز ميدر صورت عدم دسترسي به داده

  همراهان. درصد مسافران خروجي و 40تا  30در سالن عمومي فراهم كردن صندلي براي  -
  مترمربع . A2( 2/1( مترمربع و به ازاي هر شخص ايستاده 7/1) A1( فضاي الزم به ازاي هر شخص نشسته -
  دقيقه . 20المللي  ) براي پروازهاي داخلي و بينTpwزمان ماندگاري مسافرين در سالن عمومي ( -
 60دقيقه و براي پروازهاي حج برابر  30المللي  بين وبراي پروازهاي داخلي ) Tdwسالن عمومي (در  مشايعينزمان ماندگاري  -

  .دقيقه
المللي و  متناسب با موقعيت جغرافيايي و خصوصيات فرهنگي، اجتماعي منطقه و نوع سفر (داخلي ، بين) V(تعداد مشايعين  -

 حج و زيارت) تعيين گردد.

 زوده گردد.اف در حريم فضاهاي نشستهدرصد به فضاي سالن عمومي، جهت تردد  20بايستي حداقل -

درصد به فضاي فوق  200رفاهي، بهداشتي، راهروها، تجاري، باجه بانك، اداري و تاسيساتي بميزان فضاهاي الزم جهت خدمات  -
  .افزوده گردد

 
 

 ارائه مثال -4-4-2-4

 1ادامه مثال   - 

 مفروضات
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Tpw دقيقه 20= زمان ماندگاري مسافرين  
Tdw دقيقه 30= زمان ماندگاري مشايعين  

Pdل مسافرين ساعت اوج (ورودي+خروجي) با توجه به استفاده مشترك مسافرين ورودي و خروجي از سالن برابر = ك
  نفر  726

V    نفر بازاء هر مسافر 25/0= تعداد مشايعين ساعت اوج  
Nd  40= درصد مشايعين نشسته%  
Ms  60= درصد مشايعين ايستاده%  
A1  بعمترمر 7/1= فضاي الزم براي هر فرد نشسته  
A2 مترمربع 2/1= فضاي الزم براي هر فرد ايستاده  

OR (ضريب اشغال) 65= معيار سطح ارائه خدمات% 

  
 مرحله اول: فضاي اشغال شده توسط مسافرين و مشايعين 

  مترمربع
 	

  مترمربع
 

 

 مرحله دوم: فضاي كلي سالن عمومي 

  مترمربع
 

  2مثال  - 
 مفروضات

Tpw  دقيقه 20= زمان ماندگاري مسافرين  
Tdw  دقيقه 30= زمان ماندگاري مشايعين  

Pd  نفر 1152= مسافرين خروجي ساعت اوج  
V نفر  بازاي هر مسافر 75/0= تعداد مشايعين ساعت اوج  

Nd   40= درصد مشايعين نشسته%  
Ms   60= درصد مشايعين ايستاده%  
A1  مترمربع 7/1= فضاي الزم براي هر فرد نشسته  
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A2مترمربع 2/1هر فرد ايستاده  = فضاي الزم براي  
OR (ضريب اشغال) 65= معيار سطح ارائه خدمات% 

  
 مرحله اول: فضاي اشغال شده توسط مسافرين و مشايعين 

 مترمربع

 مترمربع
 

 مترمربع
    
 مرحله دوم: فضاي كلي سالن عمومي 

 مترمربع
 

  كنترل انتظامي (پليس)محوطه  -4-4-3

  معيارهاي طراحي -4-4-3-1
انتظامي، نسبت به فضاهاي عمومي  يك نهادعنوان ها در ايران، طبق قوانين و مقررات خاص بهبازرسي پليس فرودگاه

شود. برحسب شرايط، فضاي اصلي استقرار هماهنگ شده با مديريت فرودگاه انجام ميمشخص شده در مقررات و و نقاط 
  گيرد: موقعيت ذيل قرار 3تواند در يكي از پليس مي بازرسي
  گيرند.در ابتداي ورود به پايانه: در اين حالت كليه مسافران، همراهان و بازديد كنندگان مورد بازرسي قرار مي -الف
در بخش بعد از سالن عمومي: در اين حالت تسهيالت قبل از گمرك (در صورت وجود آن) و يا محوطـه پـذيرش    -ب

-سافران اجازه عبور از بازرسي را داشته و از عبور مشايعين جلـوگيري مـي  گردند. تنها مبار و صدور كارت پرواز تعبيه مي

گردد و بازرسي بار مسـافران نيـز در محـل قابـل دسترسـي بـه       شود. در اين حالت بازرسي همراهان مسافران منتفي مي
انتظامي بصـورت   شود. اين نحوه بازرسي در مسير خروج مسافرين حج و زيارت بر اساس نظر مسئولينمسافران انجام مي

  ).25-4الزامي پيش بيني گرديده (شكل 
قبل از انتقال بار به هواپيما: در اين حالت بار همراه قبل از تحويـل در پيشـخوان مـورد بازرسـي قـرار نگرفتـه و        -پ

تمايـل  گيـرد. در صـورت   بالفاصله در امتداد ورود به محوطه بارانداز و يا در داخل محوطه مزبور مورد بازرسـي قـرار مـي   
هـاي  باشد. در ايـن موقعيـت بـا اسـتفاده از سيسـتم     مديران فرودگاه، مطلوب ترين محل براي بازرسي در اين قسمت مي

كامپيوتري، بار بازرسي شده و در صورت مشكوك شدن به مـورد خـاص و نيـاز بـه بازرسـي دسـتي آن، بـا صـاحب بـار          
  شود.هماهنگي مي
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نه، بايستي مسافرين مزبور پس از ورود به پايانه، قبل از فضـاي گذرنامـه بـه    در صورت وجود مسافرين انتقالي در پايا
  فضاي اختصاصي و يا عمومي بازرسي امنيتي هدايت شوند.

  

  
  كنترل پليس در ابتداي ورودي پايانهمحوطه  – 25- 4شكل

  معيارهاي تعيين ظرفيت و سطوح  -4-4-3-2
  يس (دستگاه تقريبي خطوط بازرسي و پلمحاسبه تعداد  -1مرحلهX-RAY  82هاي فلزيابدروازهو(  

  )4- 4(رابطه 

  : كه در آن
PLIi تعداد تقريبي خطوط بازرسي پليس =  

Pd مسافرين ساعت اوج خروجي =  
PK  دقيقه اوج مسافر خروجي 30= ضريب  

PTPLI زمان پردازش مسافرين جهت بررسي پليس =  
MQTPLI حداكثر زمان انتظار در صف بازرسي پليس =  

 

 محاسبه تعداد دقيق خطوط بازرسي پليس:  2رحله م 

  )5-4(رابطه

                                                 
82- Gate Metal Detector 
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  كه در آن :
PLI تعداد كلي خطوط بازرسي پليس =  
PLIi تعداد تقريبي خطوط بازرسي پليس =  

Cf هاي كنترل پليس = ضريب اصالح موقعيت  
  

  هاي كنترل پليس ضرايب اصالح موقعيت -3- 4جدول 
MQTPLI 3 4 5 10 15  20 25 30 

Cf  22/1 21/1 15/1 06/1 01/1  00/1  00/1  00/1  
  

  نفرات در صف: محاسبه حداكثر 3مرحله 

    )6- 4(رابطه 
    كه در آن:
QMAX PLI حداكثر نفرات در صف بازرسي پليس =  

Qf  ضريب محاسبه =QMAX 

Peak30min  دقيقه اوج 30= تعداد مسافرين  
   QMAXضرايب محاسبه  - 4- 4جدول 

MQT 3 4 5 10 15  20 25 30 

Qf  22/1 21/1 15/1 06/1 01/1  00/1  00/1  00/1  

  محاسبه مساحت الزم براي موقعيت بازرسي پليس و محوطه صف مربوطه 4مرحله : 

        )              7-4( رابطه   

  كه در آن:
APLI  =مساحت الزم براي بازرسي پليس (مترمربع) ؛  
PLI  ؛ خطوط بازرسي پليس= تعداد  

PLId  =(متر) ؛ عمق يك خط بازرسي پليس  
PLIw =عرض يك خط بازرسي پليس (متر) ؛ 

QMAX PLI حداكثر تعداد مسافرين در صف ؛ = 

SP فضاي اشغال هر مسافر (مترمربع) ؛ = 

Wدور پشت خطوط (متر).= عرض كري  
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  هاتوصيه -4-4-3-3
  هاي ذيل را جهت طراحي درنظر گرفت:توان توصيههاي مورد نياز طراحي ميدر صورت عدم دسترسي به داده

 درصد. 80تا  60دقيقه اوج مسافرين خروجي  30ضريب  -

 ثانيه. 30الي  20) براي هر نفر PTPLIمتوسط زمان بازرسي ( -

 دقيقه. 10صف حداكثر زمان انتظار در  -

 متر. 6عمق يك خط بازرسي پليس  -

 متر. 3عرض يك خط بازرسي پليس  -

 ) مترمربع.3/1 – 8/1فضاي اشغالي توسط هر مسافر ( -

 متر. 4كريدور پشت خطوط بازرسي  -

ها و حفظ مدارك الزم ضروريست دفاتر اداري مجزا پيش بيني جهت سرپرستي گروه بازرسي آقايان و خانم -
  گردد .

  ها و آقايان فضاي مناسب پيش بيني شود .زرسي بدني خانمبراي با - -
  

 
  محدوده مورد نظر براي كنترل پليس – 26- 4شكل 

  )1ارائه مثال (ادامه مثال  -4-4-3-4
  محاسبه تعداد خطوط بازرسي پليس :1مرحله  

  مفروضات
Pd؛نفر 471برابر  = تعداد مسافران خروجي در ساعت اوج  

PK درصد؛ 60قه اوج خروجي دقي 30= ضريب مسافرين  
PTPLI ثانيه؛ 20= زمان پردازش مسافرين جهت بازرسي پليس  
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MQTPLI دقيقه. 10= حداكثر زمان انتظار در صف بازرسي پليس  
  

 دستگاه               
  محاسبه تعداد دقيق خطوط بازرسي پليس:  2مرحله   

 
 

  
  محاسبه حداكثر نفرات در صف: 3مرحله 

  

 
  

  ضرايب اصالح حداكثر نفرات در صف بازرسي پليس -5- 4جدول 
MQT 3  4  5  10  15  20 25 30 

Qf  22/1 21/1 15/1 06/1 01/1  00/1  00/1  00/1  

 
  محاسبه فضاي مورد نياز بازرسي پليس: 4مرحله 

  مفروضات
PLId  = ؛ متر 6عمق يك خط بازرسي پليس  

PLIw  =؛متر  3س عرض يك خط بازرسي پلي  
SP مترمربع ؛ 8/1= فضاي اشغالي هر مسافر 

W = متر. 4عرض كريدور پشت خطوط 

  

 

  محوطه بازرسي گمرك -4-4-4

  معيارهاي طراحي -4-4-4-1
هاي كشور ايران جهت اطمينـان از عـدم خـروج كاالهـاي     المللي فرودگاه هاي مناطق آزاد و پروازهاي بينفرودگاهدر 

 كنتـرل تحـت  بـار و صـدور كـارت پـرواز     هاي پذيرش ان، بارهمراه آنها قبل از رسيدن به پيشخوانممنوعه توسط مسافر
گيرد. در اين بخش و بدليل ضرورت هماهنگي پليس فرودگاه و گمرك براي جلـوگيري از خـروج كـاالي    گمرك قرار مي
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گمرك نيز تأمين ميگردد، لكن بدليل ، نظرات كلي X-RAY هايممنوعه، معموالً طي بازرسي پليس با استفاده از دستگاه
هاي موردي در محوطه اختصاصي خود از امكانـات  حضور قانوني ايشان در مسير خروج مسافر ممكن است جهت بازرسي

هاي موردي نيز بسيار محـدود  هاي اخير ميزان اين بازرسيزير جهت انجام مأموريت استفاده نمايند، ضمن آنكه طي سال
 و نادر بوده است.

اوليه بار مسافران انجام موردي و بازرسي  ها موقعيتيزهاي بازرسي بار همراه مسافر و محوطه صف: در اين م .1
 ميشود ؛

 ها باشد ؛ دفتر سرپرستي: دفتر سرپرستي بايد در مكاني قرار داده شود كه مشرف به محوطه بازرسي .2

 انبار : جهت نگهداري بارهاي در انتظار مجوز خروج ؛ .3

 هت كارمندان و ارباب رجوع.دفتر عمومي ج .4

 

  
  گمرك خروجي بازرسي محوطه  - 27- 4شكل 

  معيارهاي تعيين ظرفيت و سطوح -4-4-4-2
ها شوند. براي طراحي اتاق گمرك ميبازرسي همراه خود وارد محوطه  پيش از تحويل بارالمللي  بينمسافران خروجي 

هـاي  ن مربوطه مشاوره گردد. محاسبات مربـوط بـه موقعيـت   و دفاتر مربوط به محوطه بازرسي گمرك، بايستي با مسئوال
  گيرد: بازرسي و محوطه صف گمرك طبق مراحل ذيل انجام مي

  بازرسي گمرك هاي موقعيت: محاسبه تعداد 1مرحله  
                          )    8-4(رابطه   
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 كه در آن:

CId ؛ خروجي بازرسي گمرك هاي موقعيت= تعداد  
Pdتعداد مسافران خروجي ساعت اوج ؛ =  

PK  = دقيقه اوج مسافر خروجي؛ 30ضريب  
CR  =شوند ؛ درصد افرادي كه بازرسي گمرك مي 

PTCI(ثانيه) ؛= زمان صرف شده جهت بازرسي گمرك 

MQTCI(دقيقه) حداكثر زمان توقف در صف بازرسي گمرك =.  
 محاسبه حداكثر مسافران در صف بازرسي گمرك 2 مرحله :  

	                                   )                        9-4(رابطه                

  كه در آن:
QMAX CI ؛نفرات در صف بازرسي گمرك خروجي = حداكثر  

Qf = ضريب محاسبهQMAX ؛  
Peak30minCI  = وجي جهت بازرسي گمرك.دقيقه اوج خر 30تعداد مسافرين  

   QMAXضرايب محاسبه  - 6- 4جدول 
MQT 3 4 5 10 15  20 25 30 

Qf  120/0 151/0 183/0 289/0 364/0  416/0  453/0  495/0  

  
  فضاي مورد نياز بازرسي گمرك خروجي: محاسبه 3مرحله  
          )         10-4( رابطه         

  كه در آن:
ACI  =ياز بازرسي گمرك خروجي (مترمربع) ؛فضاي مورد ن  
CI  =هاي بازرسي گمرك ؛تعداد موقعيت  

CId  =عمق موقعيت بازرسي گمرك (متر) ؛ 

CIwعرض هر موقعيت بازرسي گمرك (متر) ؛ = 

QMAX CIحداكثر نفرات در صف بازرسي گمرك ؛ = 

SPفضاي اشغالي هر نفر (مترمربع) ؛ = 

Wمرك (مترمربع).= عرض كريدور پشت ميزهاي بازرسي گ  
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  هاتوصيه -4-4-4-3
  هاي ذيل را جهت طراحي درنظر گرفت:توان توصيههاي مورد نياز طراحي ميدر صورت عدم دسترسي به داده

  ثانيه 150متوسط زمان بازرسي گمرك  -
  درصد 5گردد درصد مسافريني كه بار آنها بازرسي گمركي مي -
  درصد 80ا ت 60دقيقه اوج مسافرين خروجي  30ضريب  -
  متر CId (3هاي گمرك ( عمق پيشخوان -
  متر CIw (2/2عرض يك پيشخوان گمرك ( -
  دقيقه MQTCI (5حداكثر زمان صف براي بازرسي گمرك ( -
  مترمربع SP (8/1فضاي اشغال شده توسط هر نفر ( -
  متر W (3عرض كريدور پشت محوطه بازرسي ( -
  شود. ر و فضاهاي مرتبط اضافه ميهاي كاركنان و انبا فضاي الزم جهت اتاق -

  )1ارائه مثال (ادامه مثال  -4-4-4-4
  بازرسي گمرك هاي موقعيت: محاسبه تعداد 1مرحله 

  مفروضات
Pd؛نفر 471برابر  = تعداد مسافران خروجي ساعت اوج  

PK  = درصد ؛ 60دقيقه اوج خروجي  30ضريب مسافر  
CR  =رصد ؛د 5شوند  درصد افرادي كه بازرسي گمرك مي  

PTCI  ثانيه ؛ 150= زمان صرف شده جهت بازرسي گمرك  
MQTCI  دقيقه. 5= حداكثر زمان صف براي بازرسي گمرك  

  

 
 

  
  حداكثر مسافران در صف بازرسي گمرك خروجي: محاسبه 2مرحله  

  كه در آن:
Qf  = ضريب محاسبهQMAX 183/0برابر ) 6-4(از جدول  

Peak30minCI  = 30درصد  60درصد از  5ه اوج مراجعه كننده به بازرسي گمرك خروجي دقيق 30تعداد مسافرين 
  دقيقه اوج خروجي
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  فضاي مورد نياز بازرسي گمرك: محاسبه 3مرحله 

CI عدد 1هاي بازرسي گمرك  = تعداد موقعيت  
CId  متر 3= عمق موقعيت بازرسي گمرك  
CIw  متر 2/2= عرض هر موقعيت بازرسي گمرك  

QMAX نفر 3رات در صف بازرسي گمرك = حداكثر نف  
SP  مترمربع 8/1= فضاي اشغالي هر نفر  
W  متر 5/3= عرض كريدور مقابل يا پشت محوطه بازرسي گمرك  

 
 

  پذيرش بار و صدور كارت پروازمحوطه  - 4-4-5

    معيارهاي طراحي -4-4-5-1
هيالت جابجايي، تـوزين و پـذيرش   هاي كنترل بليت، فضاي الزم براي صف مسافران، تساين محوطه شامل پيشخوان

  بار  مسافر ميباشد.
هاي داخلي بعد از محوطه سـالن عمـومي   هاي كنترل بليت و پذيرش بار مسافر، اغلب و بخصوص در پايانهپيشخوان 

هـاي  باشـد، لـذا در پايانـه   بار هدف اوليه اغلب مسافران خروجي مي پذيرششوند. چون تشريفات كنترل بليت و واقع مي
سالن عمومي قرار گرفته باشد كـه مسـافران خروجـي بـه آن دسترسـي       نسبت بهنحوي لي پيشخوان پذيرش بايد بهداخ

 سريع داشته باشند.

هـاي  باشـد. باجـه  محوطه مذكور شامل كليه فضاهاي مرتبط با پذيرش تا جابجايي بار مسافر به محوطه بارانـداز مـي  
هـاي  گـردد و هـر يـك از اشـكال طراحـي داراي مؤلفـه      طراحي مـي  84نيو پيشا 83ايكنتـرل معموالً به دو شكـل جزيره

  باشند.مختلفي مي
كـه  نحـوي و يا به صورت ناپيوسته طراحـي گردنـد بـه    85هاي پيشاني شكل ممكن است به صورت خطي پيوستهباجه

  ها عبور كنند.هاي هواپيمايي بتوانند از بين باجهمسافران و يا متصديان شركت

                                                 
83 -Island Type 
84  -Frontal Type 
85 -Linear 
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هـاي چندطبقـه   هاي متمركز، و در طبقات فوقاني نسبت به محوطه بارانـداز در پايانـه  اي براي كنترلهاي جزيرهباجه
شوند. در هر يك از جزاير كه موازي با جريان مسافر قرار دارند، ممكن است متناسب با حجم مسافران و بـا  بيني ميپيش

  زيره را محاسبه و تخصيص داد. ها در هر جها، تعداد باجههاي مختلف تسمه نقالهطراحي آرايش
اي جانمايي گردد كه فاصله حمل بار همراه مسافران تا نقطه كنترل و همچنـين طـول صـف    گونهاين محوطه بايد به

مراجعان، بهينه شود. همچنين نمايشگر اطالعات پروازهاي خروجي بايد در محوطه كنترل به تعـداد كـافي قـرار داشـته     
هـاي  تـوان از دسـتگاه  منظور حداقل نمودن زمان انتظار مسافران مـي رعايت مسائل امنيتي، به باشد. براي كنترل بليت با

نيـز   86تواند بار خود را تحويل داده و كارت سوار شدن دريافـت نمايـد  الكترونيكي كه با استفاده از آنها شخص مسافر مي
  استفاده نمود.

هاي بهداشتي، عرضـه  يل امور بانكي، بسته بندي بار، سرويسهمچنين براي انتظار و توقف مسافران و تسهيالتي از قب
 و غيره بايد در اين محوطه فضاهاي مناسبي پيش بيني گردد. هاي هواپيماييمواد خوراكي، دفاتر شركت

هاي هواپيمايي معموالً براي هر پرواز، يك يا چند پيشخوان پذيرش در اختيار دارنـد كـه مسـافران تشـريفات     شركت
هـاي  با شركت شوداحي و برآورد فضاها توصيه ميدهند، بنابراين در طرت و تحويل بار خود را در آن انجام ميكنترل بلي

  عمل آيد.هواپيمايي شاغل در پايانه نيز مشورت الزم به
  عبارت است از: مزبورهاي باشد. انواع روشطراحي محوطه كنترل بليت، وابسته به روش كنترل بليت مي

  87بليت متمركزمحوطه كنترل   
  88هاي خودكاردر كيوسكمحوطه كنترل بليت 

 89هاي پذيرش بارپيشخوان 

  
 

 
  كنترل بليت متمركز -الف

شوند. در اين روش ممكن كنترل مي متمركزمحوطه عمومي و يا چند در اين روش، مسافران و بار همراه آنها در يك 
و يا اينكـه مسـافران آزادانـه     صورت انحصاري تخصيص يابندهواز بهاي هواپيمايي و يا يك پرها، به شركتاست پيشخوان

سازي و تفكيك بار براي پروازهاي پيشخوان را انتخاب نمايند. در صورتي كه مسافر در انتخاب پيشخوان آزاد باشد، مرتب
ايـن روش،   هم زمان از پيچيدگي خاصي برخوردار خواهد بود كه در طراحي تجهيزات مربوطه بايد مـدنظر قرارگيـرد. در  

  ها به ساختمان پايانه نيز بستگي دارد.نحوه قرارگيري و شكل محوطه پيشخوان
 هاي خودكار كيوسك -ب

                                                 
86 - Self Check-in 
87 - Centralized Check-in  
88 – Self Service Check-in 
89 -Baggage Drop off 
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هاي خودكار در جهت تسهيل و تسريع تشريفات تحويل بار و دريافت كارت سـوار شـدن و كـاهش تـراكم و      كيوسك
گيرد و تعبيه آن مستلزم وجود  ا مورد استفاده قرار ميه هاي معمول، بطور روز افزون در فرودگاه تجمع در مقابل پيشخوان

  هاي فني و الكترونيكي خواهد بود. زيرساخت
ها بوده و كاربرد اصلي آنها عبارت اسـت از: صـدور    محل نصب آنها متناسبا در مسير ورود مسافر به پايانه تا پيشخوان

  يكي قبلي، صدور بليت جديد، و تغيير ساعت پرواز.كارت پرواز براي مسافرين داراي بليت و يا داراي رزرو الكترون
ها و يا مسافريني كه كارت پرواز الكترونيكـي خـود را قبـل از ورود بـه      تحويل بار مسافرين استفاده كننده از كيوسك

 .گردد هاي تحويل بار انجام مي هاي خودكار تحويل بار و يا پيشخوان اند، در كيوسك فرودگاه و پايانه دريافت نموده

 هاي پذيرش بارپيشخوان -پ

هـاي خودكـار بـه قسـمت     توانند پس از تهيه كارت سوار شدن به هواپيما از طريق كيوسـك مسافرين با بار همراه مي
  تحويل بار مراجعه كرده و پس از تهيه برچسب و تحويل بار به مسير خود ادامه دهند.

 
 محوطه پذيرش بار و صدور كارت پرواز – 28- 4شكل 

  معيارهاي تعيين ظرفيت و سطوح  -4-4-5-2
  ، رعايت نكات ذيل الزامي است:پذيرش بار و صدور كارت پروازجهت طراحي محوطه 

 روي مسافران، حداقل گردد.اي باشد كه فاصله پيادهگونهيابي محوطه بايد بهمكان  
 گردد.توصيه مي 90هاي هواپيماييدر صورت امكان، استفاده از تسهيالت مشترك براي شركت  
  در صورت استفاده از روش كنترل بليت متمركز، تعداد مناسبي صندلي براي توقف و انتظار مسافران قبل از

  اعالم مراجعه براي دريافت كارت سوار شدن، در نظر گرفته شود.
                                                 
90- Common Use Terminal Equipment (CUTE)  
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 هاي دستي مسافران؛آوري چرخفضايي جهت جمع  
 هواپيمايي شاغل و مديريت فرودگاه، يك هاي ميز كنترل بليت و با مشورت شركت 20تا  10ازاي هر به

 گرفته شود؛ نظر كننده درتسمه نقاله اصلي جمع

 فضايي براي بسته بندي بار همراه مسافرين قبل از تحويل به متصديان صدور كارت پرواز؛ 

 ؛فرين ذيربط و عوارض خروج از كشوريك باجه بانك براي پرداخت اضافه بار مسا 

 هاي هواپيمايي؛كاركنان شركتو افرين در حال انتظار يا پردازش هاي بهداشتي براي مسسرويس 

 فضاي ارائه خوراكي به متقاضيان؛ 

 هاي هواپيمايي؛فضاي دفاتر كاركنان ترافيك شركت 

 نظارت مدير پايانه امكان. 

  هاي كنترل بليت و پذيرش بار متمركزپيشخوان -الف
 هامحاسبه تعداد تقريبي پيشخوان -مرحله اول 

	CDy )11- 4( رابطه 	 Pd	 	PK		 1	–	Pj	–	Pf	 	 	CR	 	PTy /	60	 	/	 30	 	MQTy

	CDj )12- 4( رابطه 	 Pd	 	PK	 	Pj	 CR	 	PTj	/	60 	/	 30	 	MQTj

	CDf  )13- 4( رابطه 	 Pd	 	PK	 	Pf	 CR	 	PTf	/	60 	/	 30	 	MQTf

  كه در آن:
CD(y,j,f)بيزينس و فرست كالس-و پذيرش بار براي مسافرين معمولي تهاي كنترل بلي= تعداد تقريبي پيشخوان  

Pdمسافر ساعت اوج خروجي =  
PK دقيقه (درصدي از 30= فاكتور اوج  Pd(  
P(j,f)درصد مسافرين بيزينس و فرست كالس =  
CRهاي متمركز= نسبت مسافرين استفاده كننده از پيشخوان  

PT(y,j,f)بيزينس و فرست كالس - معموليهاي = زمان پردازش مسافرين در پيشخوان  
MQT(y,j,f)(دقيقه) حداكثر زمان صف =  

 

 هاي كنترل بليت و پذيرش باري پيشخوانيمحاسبه تعداد نها -مرحله دوم 

	CD )14-4(رابطه 	CDy	 	Cf	 	CDj	 	Cf	 	CDf	 Cf	

  كه در آن:
CDهاي كنترل بليت و پذيرش بار متمركز= تعداد كلي پيشخوان 

CDy=  هاي مسافرين معموليقريبي پيشخوانتعداد ت 

CDj=  هاي مسافرين بيزينس كالستعداد تقريبي پيشخوان 
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CDfهاي مسافرين فرست كالس= تعداد تقريبي پيشخوان 

Cf 6- 4( ها مطابق جدول= ضريب اصالح براي هر نوع از پيشخوان( 

  
  هاضرايب اصالح براي پيشخوان -7- 4جدول 

  MQT 3  4  5  10  15  20 25 30 

Cf  22/1  21/1  15/1  06/1  01/1  00/1  00/1  00/1  

 

 محاسبه حداكثر نفرات در صف -مرحله سوم 

	QMAX  )15- 4( رابطه 	Qf	 	Peak30min

  كه در آن:
QMAX) شود)كه براي مسافرين معمولي، بيزينس و فرست كالس جداگانه محاسبه مي= حداكثر نفرات در صف  

Qf ضريب محاسبه =QMAX  

Peak30minضا در نيم ساعت اوج= تقا  
 QMAXضرايب محاسبه  -8- 4جدول 

MQT 3 4 5 10 15  20 25 30 

Qf  120/0 151/0 183/0 289/0 364/0  416/0  453/0  495/0  

 
  هاي متمركزمحاسبه فضاي مورد نياز پردازش مسافرين در پيشخوان –مرحله چهارم 

A = ( CD × CDd × CDw ) + QMAX × SP + (CD × CDw × W ) )16-4(رابطه

  كه در آن:
Aهاي متمركز (مترمربع)= فضاي مورد نياز پردازش مسافرين در پيشخوان  

CDهاي كنترل بليت و پذيرش بار متمركز= تعداد كلي پيشخوان 

CDdهاي متمركز (متر)= عمق پيشخوان  
CDw(متر) عرض هر پيشخوان كنترل بليت متمركز =  

QMAXحداكثر مسافرين در صف =  
SPشغالي توسط هر مسافر= فضاي ا  
Wها= عرض كريدور واقع در پشت پيشخوان 

  هاتوصيه -4-4-5-3
  هاي زير را جهت طراحي در نظر گرفتتوان توصيههاي مورد نياز طراحي ميدر صورت عدم دسترسي به داده

  دقيقه متناسب سطح ارائه خدمات 30تا  10) بين MQTحداكثر زمان صف ( - 
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 مترCDd(5/2اضافه فاصله ميز تا صف(عمق ميز پذيرش بار ب-
  متر CDw (2عرض ميز تحويل بار ( -
  مترمربع 8/1تا  SP (3/1فضاي الزم براي هر نفر در صف ( -
  متر W (4عرض كريدور پشت ميزها ( -
  ثانيه 200المللي  ثانيه و بين 150) داخلي PTمتوسط زمان پردازش در پيشخوان ( -

 ارائه مثال -4-4-5-4

  1مثال ادامه  - 
شـود و  ها فرض شده كه پذيرش تمامي مسافران در كالس اكونـومي انجـام مـي   در اين مثال براي محاسبه پيشخوان

هاي متمركز در فرودگاه وجود هاي متفاوت وجود ندارد. همچنين فرض شده تنها پيشخوانپيشخوان مجزايي براي كالس
 كنند.ها استفاده ميانخواهند داشت و بنابراين تمامي مسافرين از اين پيشخو

 هامحاسبه تعداد تقريبي پيشخوان -مرحله اول  
  مفروضات

Pd نفر؛ 471= مسافر ساعت اوج خروجي برابر  
PK دقيقه (درصدي از 30= فاكتور اوج (   7/0برابر   

 P(j,f)درصد مسافرين بيزينس و فرست كالس برابر صفر؛ =  
CR ؛1هاي متمركز برابر از پيشخوان= نسبت مسافرين استفاده كننده  
PTyثانيه؛ 150هاي معمولي برابر = زمان پردازش مسافرين در پيشخوان  

MQTy دقيقه 20= حداكثر زمان صف برابر  
  CDy	 	 	Pd	 	PK	 	 1	–	Pj	–	Pf	 	 	CR	 	PTy /	60	 	/	 30	 	MQTy

   
 

 و پذيرش بار هاي كنترل بليتي پيشخوانيمحاسبه تعداد نها -مرحله دوم  
  مفروضات

CDy=  ؛17برابر  1هاي مسافرين معمولي از مرحله تعداد تقريبي پيشخوان 

Cf 1برابر ) 7-4(ها مطابق جدول= ضريب اصالح براي هر نوع از پيشخوان 

CD = CDy × Cf + CDj × Cf + CDf × Cf 
CD = 17×1=17 

 محاسبه حداكثر نفرات در صف -مرحله سوم 

  مفروضات
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Qfمحاسبه   = ضريبQMAX ؛416/0برابر )8-4(از جدول  
Peak30min درصد مسافر اوج خروجي؛ 70= تقاضا در نيم ساعت اوج برابر  

	QMAX نفر 	Qf	 	Peak30min

	QMAX نفر 	0.416	 	0.7	 	471	 	137 
 

  هاي متمركزمحاسبه فضاي مورد نياز پردازش مسافرين در پيشخوان –مرحله چهارم 

  مفروضات
CD؛17برابر  2هاي كنترل بليت و پذيرش بار متمركز از مرحله د كلي پيشخوان= تعدا 

CDdمتر 5/2هاي متمركز برابر = عمق پيشخوان  
CDw متر 2= عرض هر پيشخوان كنترل بليت متمركز برابر  

QMAX نفر 137برابر  3= حداكثر مسافرين در صف از مرحله  
SP مربعمتر 5/1= فضاي اشغالي توسط هر مسافر برابر  
Wمتر 4ها برابر = عرض كريدور واقع در پشت پيشخوان  

	A مترمربع 	 	CD	 	CDd	 	CDw	 	 	QMAX	 	SP	 	 CD	 	CDw W	

	A مترمربع 	 17 2.5 2 	 	137 1.5	 	 17 2.5 4 	 	460 

 2مثال  - 

  مفروضات
Pd نفر 2500= مسافرين ساعت اوج خروجي  

PK  65دقيقه  30= فاكتور اوج%  
 P(j,f)   5   و    %= 10= نسبت مسافرين بيزينس كالس و فرست كالس نسبت به اوج خروجي  = %  
 CR 60كنند = نسبت مسافرين كه از تجهيزات متمركز استفاده مي%  
 PT(y,j,f)  140= زمان پردازش مسافرين در تجهيزات متمركز  ثانيه =y   150و ثانيه=j    150و ثانيه =f   
 MQT(y,j,f)  15دقيقه   = حداكثر زمان صف =y     5دقيقه =j    3دقيقه =f   
  CDd متر 5/2   = عمق ميز كنترل بليت و پذيرش بار  

CDw متر 2   = عرض ميز كنترل بليت و پذيرش بار  
 SPمترمربع 5/1      = فضاي الزم براي هر مسافر  
 W  متر 4   = عرض كريدور پشت تجهيزات متمركز  
 

 هاحله اول: محاسبه تقريبي تعداد پيشخوانمر 
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CDy	 	 Pd	 	PK	 	 1	–	Pj	–	Pf	 	 	CR	 	PTy	/	60 	/	 30	 	MQTy	
CDy	 	 12500	 	0.65	 	 1	–	0.1	–	0.05	 	 	0.6	 	140	/	60 	/	 30	 	15	

	CDy     هاي مسافرين معموليتعداد پيشخوان                                             	42.97~43 
	

CDj	 	 Pd	 	PK	 		Pj	 	CR	 	PTj	/	60 	/	 30	 	MQTj	
CDj	 	 2500	 	0.65	 		0.1	 	0.6	 	150	/	60 	/	 30	 	5	

	CDj   هاي مسافرين بيزينس كالستعداد پيشخوان 	6.96~7 
 

CDf	 	 Pd	 	PK	 		Pf	 	CR	 	PTf	/	60 	/	 30	 	MQTf	
CDf	 	 2500	 	0.65	 		0.05	 	0.6	 	150	/	60 	/	 30	 	3	

	CDf   هاي مسافرين فرست كالستعداد پيشخوان 	3.69~4  
 

 مرحله دوم: محاسبه تعداد دقيق تجهيزات متمركز 

CD	 	CDy	 	Cf	 	CDj	 	Cf	 	CDf	 	Cf	
CD	 	43	 	1.01	 	7	 	1.15	 	4	 	1.22	

CD       ها تعداد كلي پيشخوان 43.43 8.05 4.88 56.36~57 

 

  سوم: محاسبه حداكثر نفرات در صفمرحله 

	QMAX نفر 	Qf	 	Peak30min

	QMAXy نفر 	0.364	 	2500	 	0.65	 	 1	– 0.1	– 0.05 	 	0.6	 	301.67	~	302	 	137 
	QMAXj نفر 	0.0.183	 	2500	 	0.65	 		0.1	 	0.6	 	17.84	~	18	 
	QMAXf نفر 	0.120	 	2500	 	0.65	 	0.05	 	0.6	 	5.85	~	6	 
	QMAX نفر 	302	 	18	 	6	 	326

 مرحله چهارم: محاسبه فضاي مورد نياز 

	A مترمربع 	 	CD	 	CDd	 	CDw	 	 	QMAX	 	SP	 	 CD	 	CDw W	

	A مترمربع 	 57 2.5 2 	 	326 1.5	 	 57 2 4 	 	285 489 456 1230 
 

  هاي خودكاركيوسك -ب
 دكارهاي خومحاسبه تقريبي تعداد كيوسك -مرحله اول 

	SSi  )17- 4(رابطه  	 Pd	 	PK	 	SSR	 	PT	/	60	 	/	 30	 	MQT

  كه در آن:
SSiهاي خودكار= تعداد تقريبي كيوسك  

 =Pdمسافران ساعت اوج خروجي              



   مه طراحي محوطه زميني فرودگاهها ين نايآ                                               30/08/1397                                                            106
                         

 

PK  دقيقه (درصدي از  30= فاكتور اوج (  
 SSR كنند.ي خودكار استفاده ميها= نسبت مسافريني كه از كيوسك  

PT هاي خودكار (ثانيه)= زمان صرف شده در كيوسك  
MQT (دقيقه) حداكثر زمان صرف شده در صف = 

 هاي خودكاري كيوسكيتعداد نها -مرحله دوم 

SS = SSi × Cf  )18- 4(رابطه 

  كه در آن: 
SSهاي خودكاري كيوسكي= تعداد نها  

SSi =هاي خودكارتعداد تقريبي كيوسك  
Cfفاكتور اصالحي براي تنظيم تقاضا =  

 فاكتورهاي اصالحي براي تنظيم تقاضا -9- 4جدول 

MQT 3  4  5  10  15  20 25 30 

Cf  22/1  21/1  15/1  06/1  01/1  00/1  00/1  00/1  

  
 محاسبه حداكثر نفرات در صف  -مرحله سوم 

QMAX = Qf × Peak30min × SSR  )19- 4( رابطه

 كه در آن

QMAXحداكثر نفرات در صف =  
Qf ضريب محاسبه =QMax  

Peak30min  دقيقه 30= مسافران اوج  
SSR كنندهاي خودكار استفاده مي= نسبت مسافريني كه از كيوسك. 

   
 QMAXضرايب محاسبه  - 10- 4جدول 

MQT 3  4  5  10  15  20 25 30 

Qf  120/0  151/0  183/0  289/0  364/0  416/0  453/0  459/0  

 

  هاي خودكارمحاسبه فضاي مورد نياز عملكرد در كيوسك –مرحله چهارم 

A = [(SS × SSa × AA) + (QMAX × SP)] × (1+CAF)  )20- 4( رابطه

  كه در آن
Aهاي خودكار (مترمربع)= فضاي مورد نياز براي عمليات كيوسك  

SSهاي خودكاري كيوسكي= تعداد نها  
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SSa= (مترمربع) فضاي اشغالي يك كيوسك خودكار  
AA (براي تنظيم چيدمان)    براي كيوسك خودكار = تنظيم فضا  

  Adjustment Area for a single self- service kiosk (to Account for layout)  
QMAX  حداكثر نفرات در صف =  

SP(مترمربع) فضاي مورد نياز هر نفر =  
CAFسافرين ( % )                            = فاكتور فضاي گردش م                              Circulation Area Factor   

 هاتوصيه -4-4-5-5

  هاي زير را جهت طراحي در نظر گرفت توان توصيههاي مورد نياز طراحي ميدر صورت عدم دسترسي به داده
  ثانيه PT (120هاي خودكار (متوسط زمان صرف شده در كيوسك -
  دقيقه 5تا  MQT (3حداكثر زمان صف ( -
  مترمربع SSa (36/0فضاي اشغال شده توسط يك كيوسك ( -
  مترمربع AA (3فضاي اشغالي كيوسك متناسب با چيدمان ( -
  مترمربع SP (5/1فضاي مورد نياز هر نفر ( -
  درصد 50تا  CAF (35فاكتور فضاي گردش مسافرين ( -

  ارائه مثال -4-4-5-6
  فروضاتم

Pd نفر 1152= مسافرين اوج خروجي  
PK  80دقيقه  30= فاكتور اوج%  

SSR 10كنند هاي خودكار استفاده مي= نسبت مسافريني كه از كيوسك%  
PT ثانيه 120هاي خودكار = زمان پردازش كيوسك  

MQT  دقيقه 4= حداكثر زمان صف  
SSa مترمربع 36/0= فضاي اشغال شده توسط هر كيوسك  
AA مترمربع 3نظيم فضاي هر كيوسك = ت  
SP  مترمربع 5/1= فضاي اشغالي توسط هر مسافر  

CAF  35/0= ضريب فضاي گردش مسافرين  
 هاي خودكارمرحله اول: محاسبه تعداد تقريبي كيوسك 

SSi = (Pd × PK × SSR × PT / 60) / (30 + MQT) 
SSi = (1152 × 0.8 × 0.1 × 120 / 60) / (30 + 4) 
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	SSi 6                        ار   كيوسك خودك 5.42  
 هاي خودكارمرحله دوم: محاسبه تعداد دقيق كيوسك  

SS	 	SSi	 	Cf	

SS    كيوسك خودكار                                                                             6 	1.21	 	7.26	~	8         

    
 حداكثر نفرات در صف مرحله سوم: محاسبه  

QMAX	 	Qf	 	Peak30min	 	SSR	
  QMAX	 0.151	 	1152	 	0.8	 	0.1	 	13.9  

	QMAXنفر  	14   
 مرحله چهارم: محاسبه فضاي الزم 

A	 	 SS	 	SSa	 	AA 	 	 QMAX	 	SP 	 	 1 CAF	
A	 	 8	 	0.36	 	3 	 	 14	 	1.5 	 	 1 0.35	
A	 	 8.64 21 	 	1.35	 بع          مترمر  40	  
 

  هاي پذيرش بارپيشخوان -پ
 هاي پذيرش بارمرحله اول: محاسبه تعداد تقريبي پيشخوان 

	BDy  )21- 4( رابطه 	 Pd	 	PK		 1	–	Pj	–	Pf	 	 	 1	– CR 	 	PTy /	60	 	/	 30	 	MQTy

	BDj  )22- 4( رابطه 	 Pd	 	PK	 	Pj	 1‐CR 	 	PTj	/	60 	/	 30	 	MQTj

	BDf  )23- 4( رابطه 	 Pd	 	PK	 	Pf	 1‐CR 	 	PTf	/	60 	/	 30	 	MQTf

  كه در آن:
BD(y,j,f)  بيزينس و فرست كالس –= تعداد تقريبي تجهيزات پذيرش بار براي معمولي 

Pdمسافر ساعت اوج خروجي =  
PK دقيقه (درصدي از  30= ضريب مسافر اوجPd (  

PT(y,j,f)ست كالس) ثانيهبيزينس و فر -= زمان پذيرش بار (معمولي  
PT(j,f)درصد مسافرين با بليت بيزينس كالس و فرست كالس =  

MQT(y,j,f)بيزينس و فرست كالس) دقيقه -= حداكثر زمان صف (معمولي  
 

 هاي پذيرش باري پيشخوانيمحاسبه تعداد نها -مرحله دوم 

	BD  )24- 4( رابطه 	BDy	 	Cf	 	BDj	 	Cf	 	BDf	 	Cf	

  كه در آن :



 109                                                                             30/08/1397                                                                  مسافري پايانه  –فصل چهارم 

                               
 

 

BD  هاي پذيرش باركلي پيشخوان= تعداد  
BD(y,j,f)فرست كالس) -بيزينس -= تعداد تقريبي تجهيزات پذيرش بار (معمولي  

Cfضريب اصالحي = 

  
 هاضرايب اصالحي براي تعداد پيشخوان -11- 4جدول 

MQT 3 4 5 10 15  20 25 30 

Cf  22/1 21/1 15/1 06/1 01/1  00/1  00/1  00/1  

 

 فرات در صفمحاسبه حداكثر ن -مرحله سوم 

	QMAX )25- 4( رابطه 	Qf	 	Peak30min

  كه در آن:
 QMAX شود)(كه براي مسافرين معمولي، بيزينس و فرست كالس جداگانه محاسبه مي = حداكثر مسافرين در صف  

Qfضريب محاسبه = QMAX                                          
Peak30min دقيقه اوج 30= مسافرين  

 QMAXضرايب محاسبه  - 12- 4جدول 

MQT 3 4 5 10 15  20 25 30 

Qf  120/0 151/0 183/0 289/0 364/0  416/0  453/0  495/0  

 

  محاسبه مساحت مورد نياز –مرحله چهارم 

	A )26- 4( رابطه 	 BD	 	BDd	 	BDw 	 	QMAX	 	SP	 	 BD	 	BDw 	W

  كه در آن:
Aربع)= مساحت مورد نياز (مترم  

BDتعداد كل تجهيزات تحويل بار =  
BDdهاي پذيرش بار شامل فاصله ميز تا صف مسافرين (متر)= عمق پيشخوان  
BDwهاي پذيرش بار (متر)= عرض پيشخوان  

QMAXحداكثر مسافرين در صف =  
SP (مترمربع) فضاي اشغال توسط هر مسافر =  
Wرض كريدور پشت ميزها (متر)= ع  

  هاتوصيه -4-4-5-7
  هاي زير را جهت طراحي در نظر گرفتتوان توصيههاي مورد نياز طراحي ميدر صورت عدم دسترسي به داده
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  دقيقه MQT (7حداكثر زمان صف ( - 
  متر BDd (5/2عرض پيشخوان پذيرش بار باضافه فاصله ميز تا صف ( -
  متر BDw (2عرض پيشخوان پذيرش بار ( -
  مترمربع 8/1تا  SP (3/1فضاي الزم براي هر نفر در صف ( -
  متر W (4عرض كريدور پشت ميزها ( -
  ثانيه PT (110هاي پذيرش بار (متوسط زمان صرف شده در پيشخوان -

  ارائه مثال -4-4-5-8
  مفروضات

Pd نفر 1152= مسافرين اوج خروجي  
 PK   80دقيقه   30اوج = فاكتور%  

P(j/f)      8= نسبت مسافرين بيزينس كالس و فرست كالس به مسافرين اوج= %j   0و =f   
  CR 90كنند = نسبت مسافرين كه از كنترل بليت و تحويل بار متمركز استفاده مي%  

 P(y/j/f) 110= زمان پردازش مسافرين در تجهيزات پذيرش بار       ثانيه =y   100و ثانيه  =j   
 MQT(y/j/f) 10= حداكثر زمان صف مسافرين در تجهيزات پذيرش بار   دقيقه =y   3و دقيقه =j   

BDd  متر 5/2= عمق تجهيزات پذيرش بار  
BDw   متر 2= عرض يك ميز پذيرش بار  

SP   مترمربع 6/1= فضاي اشغالي توسط هر نفر  
W   متر 4= عرض كريدور پشت تجهيزات پذيرش بار  

 ول: محاسبه تقريبي تعداد تجهيزات پذيرش بارمرحله ا 

  BDy	 	 Pd	 	PK		 1	–	Pj	–	Pf	 	 	 1	– CR 	 	PTy /	60	 	/	 30	 	MQTy

  BDy	 	 1152	 	0.8		 1	–	0.08	 	 	 1	– 0.9 	 	110	/	60	 	/	 30	 	10

	BDy ميز مسافر معمولي 	3.89	~	4

  
  BDj	 	 Pd	 	PK	 	Pj	 1‐CR 	 	PTj	/	60 	/	 30	 	MQTj

  BDj	 	 1152	 	0.8	 	0.08	 1‐0.9 	 	100	/	60 	/	 30	 	13

	BDj ميز مسافر بيزنس كالس 	0.37	~	1

 مرحله دوم: محاسبه تعداد دقيق تجهيزات 

BD	 	BDy	 	Cf	 	BDj	 	Cf	 	BDf	 	Cf	

BD	 	4	 	1.06	 	1	 	1.22	 	0	
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BD	 	4.24	 	1.22	 تعداد كل ميزهاي پذيرش بار                                                               6	~	5.46	  

 هاي پذيرش بار معمولي، بيزينس كالس و فرست كالسمرحله سوم: محاسبه تعداد مسافرين در صف 

QMAX	 	Qf		 	Peak	30          دقيقه  
QMAX	 	0.289	 	1152	 0.8 1‐0.9 1‐0.08 	

QMAX	 	24.5~25  نفر                   
QMAX	j	 	0/12 1152 0/8 0/08 1‐0/9 	

QMAX	j	    نفر                     1~0/88

QMAX	 	25 1     نفر                  26
 مرحله چهارم: محاسبه فضاي الزم جهت تجهيزات پذيرش بار 

A	 	 BD	 	BDd	 	BDw 	 	QMAX	 	SP	 	 BD	 	BDw	 	W	
A 6 2.5 2 26 1.6 6 2 4	
A 30 41.6 48  مترمربع               119.6

  انتقال بار پردازش و محوطه -4-4-6
در شـود.  ها، توسط سيستم پردازش و انتقال بار به هواپيما منتقـل مـي  در پيشخوان پذيرشبارهمراه مسافران پس از 

-، بارهاي منتظر و همچنين كنتـرل سازي، مرتبآوريهواپيما نياز به فضاهايي جهت جمع تامحوطه پيشخوان  حد فاصل

باشد. عالوه بر اين نياز به فضاهايي جهت استقرار و نگهداري تجهيزات انتقال بار و همچنين اطاق استراحت هاي الزم مي
  باشد. وسرويس بهداشتي و دوش براي كارگران شاغل در اين فضا مي

  محوطه كنترل گذرنامه -4-4-7

  معيارهاي طراحي -4-4-7-1
هـا عمومـاَ   هايي به منظور كنترل گذرنامه درنظر گرفته شوند. اين مكـان بايستي مكانالمللي ميهاي بيندر فرودگاه 

  باشند:شامل موارد اصلي ذيل مي
 هاي مقدماتي احتمالي؛محوطه انتظار اوليه و تكميل فرم .1

  هاي كنترل گذرنامه و محوطه صف بندي مسافرين؛پيشخوان .2
 هاي كنترل حضور ندارند؛اي استقرار و هماهنگي مأموران زماني كه در پيشخواندفتر كاركنان بر .3

 ؛شود كه سرپرست بتواند محوطه بازرسي را  زير نظر داشته باشد پيش بينيبايد در مكاني   كه دفتر سرپرستي .4

 .ساير دفاتر شامل دفاتر اداري و بايگاني و غيره .5

 فرودگاه مشاوره گردد.و مديريت د با پليس گذرنامه شوتوصيه ميطراحي اين محوطه براي جزئيات 
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 محوطه كنترل گذرنامه خروجي – 29- 4شكل 

  معيارهاي تعيين ظرفيت و سطوح -4-4-7-2
ها و محوطه صـف بنـدي مسـافرين    هاي الزم، محاسبات مربوط به پيشخوانمشورت پس از بررسي مقررات فرودگاه و

  گيرد: جام ميبراي كنترل گذرنامه طبق مراحل ذيل ان
  دقيقه خروجي از محوطه كنترل بليت و پذيرش بار 30: محاسبه تقاضاي اوج 1مرحله 

Peak30min  )27- 4( رابطه CD 60/PTCD 30 BD 60/PTBD 30 Pd PK 1‐ CR BR

  كه در آن:
Peak30minاوج مسافرين خروجي از محوطه كنترل بليت و پذيرش بار =  

CDهاي كنترل بليت و پذيرش بار فعالن= تعداد كلي پيشخوا  
PTCD(ثانيه) متوسط زمان پردازش كنترل بليت و پذيرش بار =  

BDهاي پذيرش بار= تعداد پيشخوان  
PK درصدي از دقيقه ( 30= فاكتور اوجPd(  
CRكنندهاي كنترل بليت و پذيرش بار استفاده مي= درصد مسافريني كه از پيشخوان  
BR كنند.هاي پذيرش بار استفاده مياز پيشخوان= درصد مسافريني كه  

  هاي كنترل گذرنامه: محاسبه تقريبي پيشخوان2مرحله 

	PDi )28-4(رابطه 	 Peak30min	 	PTpd	/	60 	/	 30	 MQT

  كه در آن:
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PDi هاي كنترل گذرنامه= تعداد تقريبي پيشخوان  
Peak30min ز محوطه كنترل بليت و پذيرش بار= اوج مسافرين خروجي ا  

 PTPD (ثانيه) متوسط زمان پردازش مسافرين در كنترل گذرنامه خروجي =  
MQT  (دقيقه) حداكثر زمان معطلي درصف =  
  هاي كنترل گذرنامه خروجيي پيشخوانيمحاسبه نها -3مرحله 

	PD  )29- 4( رابطه 	PDi	 	Cf	

  كه در آن:
PD  كنترل گذرنامههاي ي پيشخواني= تعداد نها  
PDi هاي كنترل گذرنامه= تعداد تقريبي پيشخوان  

Cf.ضريب اصالحي=  
  هاضرايب اصالحي براي تعداد نهايي پيشخوان - 13- 4جدول 

MQT 3 4 5 10 15  20 25 30 

Cf  29/1 21/1 15/1 06/1 01/1  00/1  00/1  00/1  

  محاسبه حداكثر مسافرين در صف -4مرحله 

	QMAX )30-4(رابطه 	Qf	 	Peak30min 
  كه در آن:

QMax حداكثر مسافرين در صف =  
Qf   ضريب محاسبه =QMAX   

Peak30min دقيقه 30در   =  اوج مسافرين خروجي از محوطه كنترل بليت و پذيرش بار 
  

 QMAXضرايب محاسبه  - 14- 4جدول 

MQT 3  4  5  10  15  20 

Qf  120/0  151/0  183/0  284/0  364/0  416/0  

 
 

  محاسبه فضاي مورد نياز محوطه كنترل گذرنامه -5مرحله 

	A  )31-4( رابطه    	 PD	 	PDd	 	PDw 	 	QMAX	 	SP	 	 PD	 	PDw 	W 
  كه در آن:

A (مترمربع) مساحت محوطه كنترل گذرنامه =  
PD ترل گذرنامههاي كني پيشخواني= تعداد نها  

PDdهاي كنترل گذرنامه (متر)= عمق پيشخوان  
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PDw(متر) عرض پيشخوان كنترل گذرنامه =  
QMAX حداكثر نفرات در صف =  

SP (مترمربع) سطح اشغالي توسط هر مسافر =  
W (متر) عرض كريدور آزاد پشت ميزها =  

  هاتوصيه -4-4-7-3
  هاي ذيل را جهت طراحي در نظر گرفت:توان توصيههاي مورد نياز طراحي ميادهدر صورت عدم دسترسي به د

  ثانيه PTPD   (60هاي كنترل گذرنامه (زمان متوسط پردازش مسافرين در پيشخوان -
  دقيقه MQT (10حداكثر زمان انتظار در صف ( -
  متر PDd (3هاي كنترل گذرنامه (عمق پيشخوان -
  متر PDw (2/2گذرنامه (عرض هر پيشخوان كنترل  -
  مترمربع SP (1فضاي اشغال شده توسط هر مسافر ( -
  متر W (5/3هاي كنترل گذرنامه (عرض كريدور پشت پيشخوان -

 ارائه مثال -4-4-7-4

  1ادامه مثال  - 
  دقيقه خروجي از محوطه كنترل بليت و پذيرش بار 30: محاسبه تقاضاي اوج 1مرحله 

  مفروضات
CD؛22هاي كنترل بليت و پذيرش بار فعال از بخش قبل مثال برابر خوان= تعداد كلي پيش  

PTCD ثانيه؛ 200= متوسط زمان پردازش كنترل بليت و پذيرش بار برابر  
Peak30min	 	 CD 60/PTCD 30 	 	 BD 60/PTBD 30 	 	 Pd PK 1‐ CR BR 

 
 
 

  هاي كنترل گذرنامهمحاسبه تقريبي پيشخوان -2مرحله  
  روضاتمف

Peak30min  نفر؛ 153برابر  1= اوج مسافرين خروجي از محوطه كنترل بليت و پذيرش بار از مرحله  
 PTPD  ثانيه؛ 60= متوسط زمان پردازش مسافرين در كنترل گذرنامه خروجي برابر  

MQT   دقيقه 10= حداكثر زمان معطلي درصف برابر  
PDi	 	 Peak30min	 	PTpd	/	60 	/	 30	 MQT
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PDi	 	 153	 	60	/	60 	/	 30 10 	 	3.8	 4

  هاي كنترل گذرنامه خروجيي پيشخوانيمحاسبه نها -3مرحله  
  مفروضات

PDi 4برابر  2هاي كنترل گذرنامه از مرحله = تعداد پيشخوان 

Cf06/1برابر ) 13-4(=ضريب اصالحي از جدول.  
PD	 	PDi	 	Cf  

 
 محاسبه حداكثر مسافرين در صف -4له مرح  

  مفروضات
Qf   ضريب محاسبه =QMAX ؛284/0برابر ) 14-4(از جدول  

Peak30min ؛153برابر  1دقيقه از مرحله  30در   =  اوج مسافرين خروجي از محوطه كنترل بليت و پذيرش بار  
	QMAX نفر 	Qf	 	Peak30min 
	QMAX نفر 	0.284	 	153	 	43.4	 

 
 

  محاسبه فضاي مورد نياز محوطه كنترل گذرنامه -5مرحله  
  مفروضات

PD ؛6برابر  3هاي كنترل گذرنامه از مرحله ي پيشخواني= تعداد نها  
PDdمتر؛ 3هاي كنترل گذرنامه برابر = عمق پيشخوان  
PDw متر؛ 2/2= عرض پيشخوان كنترل گذرنامه برابر  

QMAX  نفر؛ 57برابر  4= حداكثر نفرات در صف از مرحله  
SP  مترمربع؛ 1= سطح اشغالي توسط هر مسافر برابر  
W  متر؛ 5/3= عرض كريدور آزاد پشت ميزها برابر  

A	 	 PD	 	PDd	 	PDw 	 	QMAX	 	SP	 	 PD	 	PDw	 	W  
  

  2مثال  - 
  مفروضات

 CD عدد 65   يت و پذيرش بار متمركزهاي كنترل بل= تعداد پيشخوان  
 PTCD ثانيه 135     = زمان پردازش كنترل بليت پذيرش بار متمركز  
 BD 8                      = تعداد ميزهاي پذيرش بار  
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 PTBD ثانيه 120       = زمان پردازش در ميزهاي پذيرش بار  
 Pd نفر 2800         = مسافرين ساعت اوج خروجي  

PK  70                   يقه دق 30= فاكتور اوج%  
BR 15             كنند = نسبت مسافرين كه از تجهيزات پذيرش بار استفاده مي%  
CR 80    كنند = نسبت مسافرين كه از تجهيزات متمركز استفاده مي%  

 PTPD  ثانيه 70    هاي كنترل گذرنامه= زمان پردازش مسافرين در پيشخوان  
MQTدقيقه 7                   = حداكثر زمان صف  

 PDd متر 3                    = عمق پيشخوان كنترل گذرنامه  
PDw  متر 2/2     = عرض يك پيشخوان كنترل گذرنامه  

SPمترمربع 1                   = فضاي اشغال شده توسط هر مسافر  
W متر 5/3       ها= عرض كريدور پشت پيشخوان  
 

  
 

  دقيقه 30مرحله اول: محاسبه مسافرين اوج 

Peak30	 	 CD 60/PTCD 30 BD 60/PTBD 30 Pd PK 1‐ CR BR	
		Peak30	 	 65 60.135 30 8 60/120 30 2800 0/7 1‐ 0/8 0.15	

Peak30	 	866.67 120 98  نفر  1085~1084.67
 هاي كنترل گذرنامهمرحله دوم: محاسبه تعداد تقريبي پيشخوان 

PDi	 Peak30	 PTPD	/	60 	/	 30	 	MQT	
PDi	 1085	 70	/	60 	/	 30	 	7 	 هاتعداد تقريبي پيشخوان  35	~	34.21	  

 هاي كنترل گذرنامه خروجيمرحله سوم: محاسبه تعداد دقيق پيشخوان 

PD	 	PDi	 	Cf	
PD	 	35	 	1.11	 	38.59	~	39 ها     تعداد پيشخوان  

 مرحله چهارم: محاسبه حداكثر نفرات در صف 

QMAX	 	Qf	 	Peak30	
QMAX	 	0.223	 	1085	 	241.96	~	242           نفر 

 مرحله پنجم: محاسبه فضاي الزم براي محوطه كنترل گذرنامه 

A	 	 PD	 	PDd	 	PDw 	 	QMAX	 	SP	 	 PD	 	PDw	 	W  
مترمربع             
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  يتسهيالت كنترل امنيت -4-4-8

  معيارهاي طراحي -4-4-8-1
بـراي بازرسـي   هاي مربوطه، با رعايت مقررات و دستورالعملتسهيالت پايانه، ضروري است تا فضاي كافي  در طراحي

بدين منظور براي مسافرين پروازهاي داخلي و قبل از امنيتي مسافران جهت جلوگيري از هواپيماربايي در نظرگرفته شود. 
  آيد. ن از طريق كنترل كارت شناسايي بعمل ميورود به محوطه كنترل امنيتي، طبق مقررات جاري هويت مسافري

همچنـين  شـود.   هاي تعبيه شده و فضاي صف در سالن عمومي پايانه در نظر گرفته ميفضاي كنترل شامل پيشخوان
اتاقي براي بازرسي احتمالي بدني تعبيه گردد. محل قرارگيري اين محوطه، قبـل   در محوطه كنترل امنيتيضروري است 
  باشد. پروازها مي از سالن انتظار

  :ها پيش بيني شودامنيتي به تفكيك بخش آقايان و بخش خانم كنترلبايستي موارد زير در محوطه همچنين مي
 هاي احتمالي مقدماتيمحوطه انتظار اوليه و تكميل فرم .1

 هاي حساس عبوريو دروازه ايكس ريهاي محوطه صف بندي ونقاط بازرسي شامل دستگاه .2

 براي استقرار و هماهنگي مأمورين در غير زمان انجام وظيفهدفتر كاركنان  .3

 دفتر سرپرستي داراي امكان نظارت بر كار مأمورين. .4

 .ساير دفاتر اداري و بايگاني مدارك .5

و با مسئولين بازرسي امنيتي  ضمن بررسي آخرين مقررات تدوين شده،بايستي  طراحي اين محوطهبراي جزئيات 
 مشورت گردد.مديريت 

  
 محوطه كنترل امنيتي– 30- 4 شكل
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  معيارهاي تعيين ظرفيت و سطوح  -4-4-8-2
و فضاي الزم براي بازرسي امنيتي و صـف بنـدي مسـافرين در     ايكس ريهاي محاسبه تعداد نقاط بازرسي و دستگاه

  شود:مراحل ذيل انجام مي
  محاسبه نياز از مراحل قبلي :1مرحله  

 مه وجود ندارد)پايانه داخلي (كنترل گذرنا -حالت الف

رابطه
)4 -32(  

Peak30min CD 60/	PTCD 30 BD 60/	PTBD 30 Pd PK 1‐ CR	 	BR 

  كه در آن:
Peak30min دقيقه اوج 30= تعداد مسافرين  

 CDهاي كنترل بليت و پذيرش بار فعال= تعداد پيشخوان  
PTCDهاي كنترل بليت (ثانيه)= زمان پردازش در پيشخوان  

BDهاي پذيرش بار فعالپيشخوان = تعداد  
PTBDهاي پذيرش بار (ثانيه)= زمان پردازش پيشخوان  

Pdمسافرين ساعت اوج خروجي =  
PK دقيقه (درصدي از   30= ضريب اوجPd(  
CRكنند= نسبت مسافرين كه از كنترل بليت متمركز استفاده مي.  
BRكنندهاي پذيرش بار استفاده ميافرين كه از پيشخوان= نسبت مس.  

  المللي (كنترل گذرنامه وجود دارد) پايانه بين - حالت ب
	Peak30min )33-4(رابطه 	 PD	 60/PTPD	 30

  كه در آن:
Peak30min تعداد مسافرين نيم ساعت اوج =  

PD هاي كنترل گذرنامه= تعداد پيشخوان  
PTPD هاي كنترل گذرنامه (ثانيه)پيشخوان= زمان پردازش در  
  محاسبه تقريبي خطوط كنترل امنيتي2مرحله : 

	SECi  )34- 4( رابطه 	 Peak30min	 	PTsec	/	60	 	/	 30	 	MQT

 كه در آن:

SECi تعداد تقريبي خطوط كنترل امنيتي =  
Peak30min تعداد مسافرين نيم ساعت اوج =  

PTSEC(ثانيه) = زمان پردازش در كنترل امنيتي  
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MQT (دقيقه) حداكثر زمان صف = 

  تعداد كلي خطوط كنترل امنيتي 3مرحله : 

	SEC )35-4(رابطه 	SECi	 	Cf	

  كه در آن: 
SEC تعداد كلي خطوط كنترل امنيتي =  
SECiتعداد تقريبي خطوط كنترل امنيتي =  

Cfضريب اصالح = 

 ضرايب اصالحي براي تعداد خطوط -15- 4جدول 

MQT 3  4  5  10  15  20 25 30 

Cf  22/1 21/1  15/1  06/1  01/1  00/1  00/1  00/1  

 

  محاسبه حداكثر نفرات در صف4مرحله : 

	QMAX  )36- 4( رابطه 	Qf	 	Peak30min

  كه در آن:
QMAX حداكثر نفرات در صف =  

Qf ضريب محاسبه =QMAX  

Peak30min  تعداد مسافرين نيم ساعت اوج = 

 
 QMAXضرايب محاسبه  - 16- 4جدول 

MQT 3 4 5 10 15  20 25 30 

Qf  126/0 151/0 183/0 289/0 364/0  416/0  453/0  495/0  

 

  محاسبه فضاي مورد نياز اين كاربري5مرحله : 

A )37- 4( رابطه SEC SECd SECw 	 	QMAX	 	SP	 	 SEC	 	SECw 	W

  كه در آن:
 Aبع)= مساحت الزم براي كنترل امنيتي (مترمر  

SEC تعداد خطوط كنترل =  
SECd(متر) عمق يك خط كنترل تشكيل شده از ابعاد عملكردي كاربري =  
SECw(متر) عرض يك خط كنترل تشكيل شده از ابعاد عملكردي كاربري = 

QMAXتعداد حداكثر مسافران منتظر در صف =  
SP (مترمربع) فضاي اشغالي هر مسافر =  
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W كريدور پشت خطوط (متر) = عرض 

  هاتوصيه -4-4-8-3
  هاي ذيل را جهت طراحي در نظر گرفت:توان توصيههاي مورد نياز طراحي ميدرصورت عدم دسترسي به داده

  ثانيه 30) براي هر نفر PTsecمتوسط زمان كنترل ( -
  ثانيه 200 المللي ثانيه و بين 150) داخلي PTCDمتوسط زمان پردازش كنترل بليت متمركز ( -
  ثانيه PTBD (110هاي تحويل بار (متوسط زمان پردازش در پيشخوان -
  ثانيه PTPD (60هاي كنترل گذرنامه (متوسط زمان پردازش در پيشخوان -
  دقيقه 5حداكثر زمان صف  -
  متر 6عمق يك خط كنترل امنيتي  -
  متر 3عرض يك خط كنترل امنيتي  -
  ترمربعم 1فضاي اشغالي توسط هر مسافر  -
  متر 5/3كريدور پشت خطوط بازرسي  -

 
 

 ارائه مثال -4-4-8-4

  1ادامه مثال  - 
  المللي  : محاسبه تعداد مسافرين نيم ساعت اوج پايانه بين1مرحله  

  مفروضات
PD ؛6برابر  1هاي كنترل گذرنامه از بخش قبل مثال = تعداد پيشخوان  

PTBDثانيه؛ 60برابر  هاي كنترل گذرنامه= زمان پردازش در پيشخوان  
 Peak30min	 	 PD	 60/PTPD	 30
  

  محاسبه تقريبي خطوط كنترل امنيتي 2مرحله :  
Peak30min  نفر؛ 180برابر  1= تعداد مسافرين نيم ساعت اوج از مرحله  

PTSEC ثانيه؛ 30= زمان پردازش در كنترل امنيتي برابر  
MQT  دقيقه؛ 10= حداكثر زمان صف برابر  

SECi	 	 Peak30min	 	PTsec	/	60	 	/	 30	 	MQT  
 

  تعداد كلي خطوط كنترل امنيتي 3مرحله :  
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  كه در آن: 
SECi؛25/2برابر  2از مرحله  = تعداد تقريبي خطوط كنترل امنيتي  

Cf؛06/1برابر ) 15-4(= ضريب اصالح از جدول  
SEC	 	SECi	 	Cf	

 
  محاسبه حداكثر نفرات در صف4مرحله :  

  كه در آن:
Qf ضريب محاسبه =QMAX ؛289/0برابر ) 16-4(از جدول  

Peak30min   نفر؛ 180برابر  1= تعداد مسافرين نيم ساعت اوج از مرحله  
QMAX	 	Qf	 	Peak30min	

  
  محاسبه فضاي مورد نياز اين كاربري5مرحله :  

  مفروضات
SEC  خط؛ 3برابر  3= تعداد خطوط كنترل از مرحله  

SECdمتر؛ 6شكيل شده از ابعاد عملكردي كاربري برابر = عمق يك خط كنترل ت  
SECw متر؛ 3= عرض يك خط كنترل تشكيل شده از ابعاد عملكردي كاربري برابر  
QMAX نفر؛ 52برابر  4= تعداد حداكثر مسافران منتظر در صف از مرحله  

SP  مترمربع؛ 1= فضاي اشغالي هر مسافر برابر  
W متر 5/3دور پشت خطوط= عرض كري  

A	 	 SEC	 	SECd	 	SECw 	 	QMAX	 	SP	 	 SEC	 	SECw	 	W	

  

  2مثال  - 
  مفروضات

CD عدد 65    هاي كنترل بليت و پذيرش بار متمركز = تعداد پيشخوان  
PTCDثانيه 135    = زمان پردازش در كنترل بليت و پذيرش بار متمركز  

BD دعد 8        هاي پذيرش بار= تعداد پيشخوان  
PTBDثانيه 120      هاي پذيرش بار= زمان پردازش در پيشخوان  

 Pd نفر 2800          = مسافرين ساعت اوج خروجي  
PK  70          دقيقه 30= ضريب اوج%  
CR 80    كنند= نسبت مسافرين كه از تجهيزات متمركز استفاده مي%  
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BR 15  كنندهاي پذيرش بار استفاده مي= نسبت مسافرين كه از پيشخوان%  
PTSECثانيه 30      امنيتي = زمان پردازش در موقعيت كنترل  
MQT دقيقه 7          = حداكثر زمان صف  
SECd  متر 6         = عمق يك خط كنترل امنيتي  
SECw  متر 3          = عرض يك خط كنترل امنيتي  

SP مترمربع 1            = فضاي اشغالي هر مسافر  
W متر 5/3            = عرض كريدور پشت خطوط  
  

 دقيقه 30: محاسبه مسافرين اوج مرحله اول 

Peak30min	 	 CD 60/PTCD 30 BD 60/PTBD	 	30 	 	 Pd	 	PK	 	 1‐ CR	 	BR  
Peak30min	 	 65	 	60	/	135	 	30 	 	 8	 	60	/	120	 	30 	 	 2800	 	0.7	 	 1‐0.95  
Peak30min	 	866.67	 	120	 	98	  نفر       1085	~	1084.67	
 
 

 حاسبه تقريبي تعداد خطوط كنترل امنيتيمرحله دوم: م 

SECi	 	 Peak30min	 	PTsec	/	60	 	/	 30	 	MQT  
SECi	 	 1085	 	30	/	60	 	/	 30	 	7 	 	542.5	/	37	  خط كنترل      15	~	14.66	
 

 مرحله سوم: محاسبه تعداد دقيق خطوط كنترل امنيتي 

SEC	 	SECi	 	Cf	
SEC	 	15	 	1.11	 اد خطوط كنترل امنيتي       تعد  17	~	16.65	  
 

 مرحله چهارم: محاسبه حداكثر نفرات در صف 

QMAX	 	Qf	 	Peak30min	
QMAX	 	0.233	 	1085	 	241.96	~	242 نفر            
 

 مرحله پنجم: مساحت مورد نياز 

A	 	 SEC	 	SECd	 	SECw 	 	QMAX	 	SP	 	 SEC	 	SECw	 	W	
A	 	 17	 	6	 	3 	 	242	 	1	 	 17	 	3	 	3.5 	 	306	 	242	 	178.5	  مترمربع         726.5	
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  91سالن انتظار پرواز -4-4-9

  معيارهاي طراحي -4-4-9-1
هاي امنيتي، و قبل از سوار شدن به هواپيما اي جهت انتظار و تردد مسافران، بعد از بازرسي سالن انتظار پرواز محوطه

هاي ترافيكي، اين سالن شـامل دو   هاي هواپيمايي، نوع الگوي آن و مشخصه ركتباشد. بسته به نوع فعاليت پايانه و ش مي
و ديگري براي انتظار و سوار شدن  مسافرانهاي رفاهي و تجاري استفادهبراي تردد و محوطه عمومي محوطه متمايز يكي 

ه، حجم ترافيك وهمزماني پروازهـا و  و بسته به نوع و اندازه پايان باشدخروجي مي هايهر يك از دروازهبه هواپيما قبل از 
انتظار پروازها وارد شده و سـپس برحسـب شـماره پـرواز و دروازه      سالن مالحظات ديگر مسافران ابتدا به محوطه عمومي

  شوند. مي محوطه اختصاصي مزبورمربوطه وارد 
دروازه خروجي به ويـژه بـه    محوطه اختصاصيهايي كه جداسازي تسهيالت محوطه عمومي انتظار پروازها از در پايانه

(به اين ترتيب كه عمـالَ محوطـه مقابـل هـر دروازه      شودسازماندهي تلفيقي آنها توصيه مي  داليل امنيتي ضروري نباشد،
  گردد.)محوطه عمومي انتظار پرواز ادغام مي درخروجي بدون هيچگونه محدوديتي 

  عمومي انتظار پرواز محوطه -الف
صرفه نبوده و بهتر خروجي مقرون به مقابل هر دروازه اختصاصيهاي كوچك، ايجاد محوطه هاي متوسط و در فرودگاه

هاي خروجي متعدد در طراحي استفاده شود. مسافران گذري و هاي عمومي انتظار پرواز با دروازه است از مشخصات سالن
هاي عمـومي انتظـار    كنند. در طراحي سالن ميانتقالي نيز معموالً از اين سالن براي سوار شدن مجدد به هواپيما استفاده 

  بايست موارد ذيل مد نظر قرار گيرند: پرواز مي
بيني شده  در ساعت اوج براي خروج، با توجه به  محل نشستن به ميزان كافي مطابق با تعداد مسافران پيش -

  سطح ارائه خدمات مورد نظر،
 نمايشگرهاي اطالعات عمومي و اختصاصي كليه پروازها  -

ي كارت مسافرين قبل از سوار شدن به يهاي هواپيمايي جهت كنترل نها  هاي اختصاصي شركتوطهمح -
 هواپيما و يا پاسخگويي به سؤاالت و راهنمايي آنها

، كافي نت، وسايل بازي 92شاپ، فروشگاه آزاد ، فروشگاه، كافي فضاهاي خدمـاتي و تجـاري شامـل رستوران -
 يره.، و غكودكان، تابلوهاي تبليغاتي

 ها.هاي بهداشتي و نمازخانه سرويس -

طبقه جهت پرواز با هواپيماهايي كه از پل  2هاي سوار شدن اتوبوس در پايانه برايفضاي انتظار و انتقال  -
 كنند.مسافري استفاده نمي

                                                 
91- Departure Lounge  
92 - Duty- Free 
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  دروازه خروجي محوطه -ب
تي دور از موقعيـت دروازه انتظـار   جاي اينكـه در قسـم  دهند بهمسافران معموالَ ترجيح ميهاي پر ترافيك در فرودگاه

دروازه خروجي به صورت اختصاصي  محوطهبكشند، قبل از پرواز در نزديكي دروازه خروجي مربوط به خود منتظر باشند. 
اي و يـا اقمـاري    هـاي بـا الگـوي شـاخه     از جمله اجزاي اصـلي پايانـه   هامحوطهگردند. اين  براي هر دروازه پيش بيني مي

  شوند.  خدمات تجاري و رفاهي در نظر گرفته نمي محوطهدر داخل اين  باشند. غالباً مي
دروازه خروجي جهت ارائه خدمات به هواپيماهاي با ظرفيت باال طراحي شود، كه با بيش از يـك   محوطهكه درصورتي

بيني گردد كـه  نحوي پيشبه سالن بايد به نحوه اتصال هواپيماكنند، مسافرگيري ميدر يك سطح و يا در دو سطح درب 
-شامل قسـمت  ها معموالًاين محوطهنمايند. به درب مربوط هواپيما ورود صورت مستقيم مسافران بتوانند به راحتي و به

  باشند:هاي زير مي
  محوطه نشستن و تردد، -
  محوطه پردازش مسافر شامل صف بندي و پيشخوان كنترل كارت سوار شدن . -

دقيقه قبل از سوار شدن به هواپيمـا در ايـن    30تا  15رود اني است كه انتظار ميفضاي مورد نياز، تابع تعداد مسافر 
عنـوان  آن نيـز كـه بـه    93بيني هواپيما و ضريب اشغال صـندلي تواند با استفاده از پيشحضور يابند.اين تعداد مي محوطه

  شاخص در عملكرد فرودگاه تجربه شده است، بدست آيد. 
از اي و يـا مجموعـه  امنيتي حسب تصميمات مقامات مسئول در ورودي هريك  هايترلكندر شرايطي كه الزم باشد، 

هـاي  بايستي واجد خدمات رفـاهي مسـتقل مثـل سـرويس    هاي مزبور ميمحوطههاي دروازه خروجي انجام شود، محوطه
  بهداشتي و تسهيالت خوراكي باشد.

تشـريفات   پـس از انجـام  هاي امنيتي وارد شـده، و  سيدر شرايط فوق مسافران انتقالي و گذري در نقاطي قبل از بازر
  خواهند شد. منتقلجديد يا قبلي  هواپيمايهاي خروجي و سپس محوطه دروازهالزم به 

بـه سـالن عمـومي پـرواز      بالفاصـله از بازرسي امنيتـي   پسلكن در شرايط بازرسي امنيتي متمركز، مسافرين انتقالي 
مجـدداً بـه دروازه    به فضاي سـالن عمـومي پروازهـا وارد شـده و    مستقيما ذري دسترسي پيدا خواهند كرد و مسافرين گ

  خروجي هواپيماي خود باز خواهند گشت.
المللي است المللي به بينهمچنين در مورد مسافران انتقالي بايد مالحظه شود انتقال از پرواز داخلي بـه داخلي يا بين

هاي شوند، كنترلالمللي منتقل ميي كه مسافران بين دو پرواز داخلي و بينالمللي و بالعكس. هنگامو يا از داخلي به بين
شود و آنان بايد مسير اصلي ورودي تا بخش عمومي را دنبال كننـد تـا   بر آنها اعمال ميمربوطه عمومي مسافران ورودي 

مسـافرين  ورودي نـه حركـت   در آنجا به جريان مسافران خروجي بپيوندند و مراحل مختلف را مانند آنها طـي كننـد. نمو  
  نشان داده شده است.) 31-4(و انتقالي در شكل گذري

                                                 
93- Load factor 
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هاي مورد استفاده براي مسافرين انتقـالي جهـت محاسـبات فضـاهاي مـرتبط از قبيـل        الزم به ذكر است كه در پايانه
تي ميزان مسافر ساعت بايسهاي خروجي براي پرواز، مي و دروازه ن انتظار پرواز و خدمات مشترك آنكنترل امنيتي، سال

  اوج مرتبط متناسبا افزايش يابد.

  
  و انتقالي گذريمسافران  محوطه ورودينمونه  –31- 4شكل 

كنند، جهـت احتـراز از تـدارك تسـهيالت تكـراري      هايي كه چندين شركت هواپيمايي در آنها فعاليت ميدر فرودگاه
صـورت مشـترك   كارت جديد سوار شدن به هواپيما، به دورصهاي پذيرش مسافران انتقالي براي از محل گرددتوصيه مي

 استفاده شود.
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 سالن انتظار پرواز – 32- 4شكل

  معيارهاي تعيين ظرفيت و سطوح   -4-4-9-2
  الف) طراحي فضاي انتظار پرواز براي هر دروازه خروجي 

 

   )38- 4( رابطه
  كه در آن:

Ai  خروجي؛= مساحت خالص براي فضاي انتظار پرواز دروازه 

Ca ظرفيت مسافري هواپيما؛ =  
Nd درصد مسافران نشسته؛ = 

Ms درصد مسافران ايستاده ؛ =  
OR ) 16- 4= ضريب اشغال فضا از جدول. ( 

  هاي خروجي بدون وجود سالن عمومي انتظار پروازب) طراحي مجموعه فضاهاي انتظار پرواز براي دروازه
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  )39- 4( رابطه

 

  كه در آن:
Acl هاي دروازه خروجي (مترمربع)؛خالص الزم براي سالن = مساحت  
Ai (مترمربع)؛ = مساحت خالص الزم براي دروازه خروجي 

n هاي خروجي .= تعداد دروازه 

 
 مقادير ضريب اشغال فضا بر اساس سطوح ارائه خدمات - 17- 4جدول 

  A  B  C  D  E  سطح ارائه خدمات
  95/0  80/0  65/0  5/0  4/0  ضريب اشغال

  
  حي مجموعه فضاهاي انتظار پرواز و سالن عمومي پ) طرا

  
  

  )40-4(  رابطه            
  كه در آن:

AW كلي سالن عمومي انتظار پرواز(مترمربع)؛ = مساحت  
K  ؛باشدمتغير مي 2الي  5/1= ضريب كه بسته به نوع عملكرد فرودگاه بين  

Acl هاي خروجي؛= مساحت سالن دروازه  
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  هاتوصيه -4-4-9-3
 گردد.  متر لحاظ مي 3در مقابل پيشخوان دروازه خروج، جهت كنترل كارت پرواز، حداقل طول صف برابر  -

 شود.پرواز برآورد ميانتظار دقيقه قبل از پرواز، در سالن  20الي  15درصد مسافران  90تا  70حضور -

 گردد.مي درصد ايستاده پيش بيني 20درصد مسافران نشسته و  80براي سالن پرواز عمومي،  -

 درصد به فضاي محاسبه شده اضافه گردد. 20گردش مسافران، بايستي  و جهت احتساب فضاي تردد -

به مساحت فوق افزوده ) 5-6-4(هاي بند، تجاري و اداري با توجه به توصيهفضاي الزم جهت خدمات رفاهي -
  گردد.مي

 

 ارائه مثال -4-4-9-4

  1ادامه مثال   - 
  رواز براي هر دروازه خروجي الف) طراحي فضاي انتظار پ

  مفروضات
CA300-600 ؛600-300ي ايرباس = ظرفيت مسافري هواپيما  

CMD83 ؛83دي -ي ام= ظرفيت مسافري هواپيما  
CF100 ؛100ي فوكر = ظرفيت مسافري هواپيما  

Nd ؛درصد 80برابر  = درصد مسافران نشسته 

Ms  ؛درصد 20برابر = درصد مسافران ايستاده  
OR 65/0برابر ) 16- 4شغال فضا از جدول (= ضريب ا.  
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  هاي خروجي بدون وجود سالن عمومي انتظار پروازب) طراحي مجموعه فضاهاي انتظار پرواز براي دروازه
  

  
  
  
 

  
  پ) طراحي مجموعه فضاهاي انتظار پرواز و سالن عمومي 

  داريم: k=2با فرض ضريب 
 
 

  2مثال  - 
  مفروضات

Caواپيماي مسافري = ظرفيت ه  
Cat C =150 نفر  
Cat D =250 نفر  
Cat E   =450 نفر  
Cat F =550 نفر  

Nd 80= درصد مسافرين نشسته در سالن%  
Ms 20= درصد مسافرين ايستاده در گردش%  

OR  65= ضريب اشغال%  
K   2= ضريب فضاي سالن عمومي خروجي  
C   دروازه خروجي براي هواپيماي رده =C     3 عدد  
D روازه خروجي براي هواپيماي رده = دD      2 عدد  
E  دروازه خروجي براي هواپيماي رده =E     1 عدد  
F  دروازه خروجي براي هواپيماي رده =F     1 عدد  
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 مرحله اول: محاسبه فضاي هر دروازه خروجي 

  

  
  Cهواپيماي رده   مترمربع

  Dهواپيماي رده   مترمربع

  Eهواپيماي رده   مترمربع

  Fهواپيماي رده  مترمربع

 

 هاي خروجيمرحله دوم: محاسبه فضاي مجموعه دروازه 

 

 
 

  
  

  
    

 مترمربع     
 

 هاي خروجي و سالن عموميمرحله سوم: محاسبه مجموعه فضاي انتظار دروازه 

Aw	 	k	 	Ac1	
Aw	 	2	 	2686.6	 	5373.2  

  ]1،2 [ان وروديطراحي اجزاي پايانه در مسير مسافر -4-5

  :باشندمواردي كه در طراحي بخش ورودي پايانه بايد مد نظر قرار گيرند، به شرح ذيل مي
  ؛مسير حركت مسافران بايد تا حد امكان كوتاه و مستقيم و پيوسته باشد -
 هاي مسير مسافران ورودي بايستي از درب خروجي هواپيما تا رسيدن به سالن عمومي كامالً از ساير قسمت -

 پايانه مجزا باشد؛
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در و هاي يك طبقه در همكف، هاي قانوني در پايانه هاي بازرسيتمامي تسهيالت در مسير ورود و محوطه -
 ؛شوندمتناسبا در طبقه مياني و همكف طراحي ميطبقه  2هاي پايانه

شود صيه ميهواپيما براي تفكيك مسير مسافرين ورودي و خروجي تو بههاي داراي پل ارتباطي در پايانه -
زير طبقه خروجي و سپس به طبقه همكف هدايت مياني مسير مسافرين ورودي از درب هواپيــما به طبقه 

 ؛گردند

 قبل از رسيدن مسافرين به صف كنترل گذرنامه .كافي هاي بهداشتي پيش بيني سرويس -

  قانوني هايفعاليتو ساير  هاي بهداشتي و قرنطينهكنترل -4-5-1
هـاي  هـايي جهـت كنتـرل    بايد داراي مكان المللي و داخلي خود  المللي برحسب قوانين و مقررات بين بينهاي  فرودگاه

هـاي  بهداشتي و قرنطينه ويژه انسان (مسافر)، گياه و حيوان درورود به كشور باشند. محوطه و تسهيالت مزبـور در پايانـه  
فر و بعد از آن در محوطه تحويل بـاربراي گياهـان و حيوانـات    المللي، در بدو ورود و قبل از كنترل گذرنامه براي مسا بين

  گردد.پيش بيني مي
هـاي  هاي بهداشتي و قبل از كنترل گذرنامه اقدامات قانوني ديگري نيـز از جنبـه  همچنين در فضاي مرتبط با كنترل

آيـد كـه درطراحـي    مـل مـي  عودت مسافرين غير مجاز به ورود و غيـــره بع  امنيتي، صدور ويزا و بانك، محل نگهداري و
 ميبايستي مورد توجه قرار گيرند.

  معيارهاي طراحي -1 -4-5-1
  قرنطينه شامل موارد زير خواهد بود: هاي بهداشتي وطراحي تسهيالت كنترل

  الف) كنترل بهداشتي مسافر
  دفتر سرپرست؛ .1
 اتاق پذيرش كاركنان و نگهداري مدارك و تجهيزات؛ .2

 تي ؛دفتر بازرسي و معاينات بهداش .3

 موقت و اعمال اقدامات پيش گيرانه تا قبل از ترخيص؛محوطه قرنطينه  .4

 سرويس بهداشتي. .5

متـر   10، 35، 20، 20، 15متر مربع بترتيب شـامل   100جهت پيش بيني سطوح مفيد مورد نياز اين بخش حداقل 
  گردد. المعمديريت فرودگاه است ومربع توصيه ميشود، معهذا ضروريست قبل از طراحي نظر مسئولين 

  ب) كنترل گياهان و حيوانات
  نواحي مربوطه عبارتند از:

  ؛دفتر سرپرست .1
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 ؛نگهداري مدارك و تجهيزات اطاق پذيرش و كاركنان و .2

 ؛اتاق بازرس و آزمايشگاه .3

 ؛انبار نگهداري موقت و رسيدگي به گياهان و حيوانات تا قبل از ترخيص .4

 سرويس بهداشتي . .5

متـر   10،  30، 30، 20، 10متر مربع بترتيب شـامل   100رد نياز اين بخش حداقل جهت پيش بيني سطوح مفيد مو
  شود.عالم مديريت فرودگاه است ومربع توصيه ميشود، معهذا ضروريست قبل از طراحي نظر مسئولين 

  قانوني هايفعاليت) ساير پ
هاي هت مأموريتدفتر سرپرستي و اتاق كاركنان و نگهداري مدارك نمايندگي نهاد رياست جمهوري ج .1

 امنيتي الزم؛

المللي مشمول مقررات  هاي بيندفتر نمايندگي وزارت امور خارجه جهت صدور ويزاي درمحل در فرودگاه .2
 دولتي ؛

 باجه بانكي جهت نيازهاي اخذ ويزا و يا تبديل ارز قبل از عبور از كنترل گذرنامه؛ .3

عودت و يا ترخيص ايشان،  عيين تكليف حقوقي وفضاي نگهداري مسافرين غير مجاز براي ورود به كشور تا ت .4
اين فضا تحت نظارت پليس و يا واحدهاي امنيتي بوده و ميبايستي داراي امكانات استراحت و سرويس 

 بهداشتي باشد.

متـر مربـع    50و  5، 20، 50متر مربع بترتيب شامل  125جهت پيش بيني سطوح مفيد مورد نياز اين بخش حداقل 
 مديريت فرودگاه استعالم گردد.  وعهذا ضروريست قبل از طراحي نظر مسئولين شود، متوصيه مي

  گردد.مترمربع توصيه مي 300در مجموع مسير ورود مسافر به پايانه تا فضاي كنترل گذرنامه حدود 

  محوطه كنترل گذرنامه - 4-5-2

  معيارهاي طراحي -4-5-2-1
كنترل گذرنامه و مشخصات فردي مسافر ورودي پيش بيني شـود.   بايستي فضايي برايالمللي مي بينهاي در فرودگاه

  باشد: اين فضا عموماً شامل موارد اصلي زير مي
  هاي مقدماتي احتمالي؛محوطه انتظار اوليه و تكميل فرم .1
 هاي كنترل گذرنامه و محوطه صف بندي مسافرين؛پيشخوان .2

 هاي كنترل حضور ندارند؛ در پيشخواندفتر كاركنان براي استقرار و هماهنگي مأموران زماني كه  .3

 بايد در مكاني قرار داده شود كه سرپرست بتواند محوطه بازرسي را زير نظر داشته باشد ؛  كه دفتر سرپرستي .4
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مسئولين مربوط  شود باشامل دفاتر اداري و بايگاني و غيره كه براي طراحي جزئيات توصيه مي ساير دفاتر .5
 ؛مشاوره گردد

 اشتي به تعداد كافي براي مسافرين وارده و كاركنان محوطه فوق .هاي بهدسرويس .6

 
  وروديمحوطه كنترل گذرنامه  - 33- 4شكل 

  معيارهاي تعيين ظرفيت و سطوح -4-5-2-2

عبور از فضاهاي كنترل بهداشتي و  و طي كريدور و مسير اوليه و ان از هواپيما به ساختمان پايانهپس از انتقال مسافر
گردنـد. جهـت طراحـي محوطـه كنتـرل       هاي قانوني، مسافرين وارد محوطه كنترل گذرنامـه مـي  فعاليتر قرنطينه و ساي

گيرد.  هاي خروجي هواپيماهاي وارده در ساعت اوج مد نظر قرار ميو تعداد درب فرودگاهگذرنامه تعداد مسافران وارده به 
يستي با مسئوالن مربوطـه و مـديريت فرودگـاه مشـاوره     ها و دفاتر مربوط به محوطه كنترل گذرنامه، بابراي طراحي اتاق

  گيرد: طبق مراحل ذيل انجام ميورودي ها و محوطه صف بندي كنترل گذرنامه گردد. محاسبات مربوط به پيشخوان
  هاي كنترل گذرنامه : محاسبه تعداد پيشخوان1مرحله 

	PCi )41-4(رابطه 	 Pa	 	PK	 	PT	/	60	 	/	 30	 	MQT 
  ن:كه در آ

PCiهاي كنترل گذرنامه = تعداد تقريبي پيشخوان  
Paمسافرين ساعت اوج ورودي =  

PK  دقيقه اوج (درصدي از  30= ضريبPa (  



   مه طراحي محوطه زميني فرودگاهها ين نايآ                                               30/08/1397                                                            134
                         

 

PT (ثانيه) زمان پردازش مسافرين ورودي در كنترل گذرنامه =  
MQT (دقيقه) حداكثر زمان انتظار در صف =  
  هاي كنترل گذرنامهي پيشخوانيتعداد نها :2مرحله 

	PC )42-4(ابطهر 	PCi	 	Cf  

  كه در آن:
PC هاي كنترل گذرنامه ي پيشخواني= تعداد نها  
PCiهاي كنترل گذرنامه = تعداد تقريبي پيشخوان  

Cfهاي كنترل= ضريب اصالح پيشخوان 

 هاضرايب اصالح پيشخوان -18- 4جدول 

MQT 3 4 5 10 15  20 25 30 

Cf  22/1 21/1 15/1 06/1 01/1  00/1  00/1  00/1  

 

  محاسبه حداكثر مسافرين در صف3مرحله : 

	QMAX )43-4(رابطه 	Qf	 	Peak30min 
  كه در آن:

QMAX حداكثر نفرات در صف انتظار =  
Qf ضريب محاسبه =QMAX  

Peak30min   =30 دقيقه اوج مسافرين ورودي  
 QMAXضرايب محاسبه  - 19- 4جدول 

MQT 3  4  5  10  15  20 25 30 

Qf  126/0 151/0  183/0  289/0  364/0  416/0  453/0  495/0  

  محاسبه فضاي مورد نياز كنترل گذرنامه 4مرحله : 

	A  )44- 4( رابطه 	 PC	 	PCd	 	PCw 	 	 QMAX	 	SP 	 	 PC	 	PCw 	W 
  كه در آن:

A (مترمربع) فضاي الزم براي كنترل گذرنامه =  
PCگذرنامهكنترل هاي = تعداد كلي پيشخوان 

PCd(متر) عمق يك پيشخوان كنترل گذرنامه = 

PCw (متر) عرض يك پيشخوان كنترل گذرنامه =  
QMAXحداكثر نفرات در صف انتظار =  

SP (مترمربع) سطح اشغالي توسط هر نفر =  
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W ها (متر)= عرض كريدور پشت پيشخوان 

  ها  توصيه – 4-5-2-3
  هاي ذيل را جهت طراحي درنظر گرفت:توان توصيهطراحي ميهاي مورد نيازدر صورت عدم دسترسي به داده

  ثانيه PT   (60هاي كنترل گذرنامه ورودي (زمان متوسط پردازش مسافرين در پيشخوان -
  دقيقه MQT (10حداكثر زمان انتظار در صف ( -
  متر PCd ) (3هاي كنترل گذرنامهعمق پيشخوان -
  متر PCw (2/2عرض هر پيشخوان كنترل گذرنامه ( -
  مترمربع SP (1فضاي اشغالي هر نفر ( -
  متر w (5/3ها (عرض كريدور پشت پيشخوان -
  مترمربع بازاء هر دروازه ورودي 300مسير ورودي مسافرين تا محوطه كنترل گذرنامه  -

 ارائه مثال -4-5-2-4

  1ادامه مثال   - 
  هاي كنترل گذرنامه : محاسبه تعداد پيشخوان1مرحله  

  مفروضات
Pa نفر؛ 471= مسافرين ساعت اوج ورودي برابر  

PK  درصد؛ 75دقيقه اوج برابر  30= ضريب  
PT  ثانيه؛ 60= زمان پردازش مسافرين ورودي در كنترل گذرنامه برابر  

MQT  دقيقه 10= حداكثر زمان انتظار در صف برابر  
PCi	 	 Pa	 	PK	 	PT	/	60 	/	 30	 	MQT	

 
  هاي كنترل گذرنامهني پيشخواي: تعداد نها2مرحله  

  مفروضات
PCi؛8/8برابر  1هاي كنترل گذرنامه از مرحله = تعداد تقريبي پيشخوان  

Cf؛06/1برابر ) 18-4(هاي كنترل از جدول= ضريب اصالح پيشخوان  
PC	 	PCi	 	Cf	
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  محاسبه حداكثر مسافرين در صف3مرحله : 

  مفروضات
Qf ضريب محاسبه =QMAX ؛289/0بر برا) 19-4( از جدول  

Peak30min   درصد مسافرين ساعت اوج ورودي؛ 75= برابر  
QMAX	 	Qf	 	Peak30min	

  
  محاسبه فضاي مورد نياز كنترل گذرنامه 4مرحله :  

  مفروضات
PC؛ 10برابر  2كنترل گذرنامه از مرحله  هاي= تعداد كلي پيشخوان  

PCd متر 3= عمق يك پيشخوان كنترل گذرنامه برابر  
PCw متر 2/2يك پيشخوان كنترل گذرنامه برابر  = عرض  

QMAX نفر؛ 102برابر  3= حداكثر نفرات در صف انتظار از مرحله  
SP  مترمربع؛ 1= سطح اشغالي توسط هر نفر برابر  
W متر؛ 5/3ها برابر = عرض كريدور پشت پيشخوان  

A	 	 PC	 	PCd	 	PCw 	 	 QMAX	 	SP 	 	 PC	 	PCw	 	W  
  

  2مثال  - 
  مفروضات

Pa نفر 2500      = مسافرين ساعت اوج ورودي  
PK  دقيقه (درصدي از  30= ضريب اوجPa  (   80%  
PT ثانيه 60  هاي كنترل گذرنامه ورودي = زمان پردازش در پيشخوان  

MQT  دقيقه 10     = حداكثر زمان صف  
PCdمتر 3   = عمق يك پيشخوان كنترل گذرنامه ورودي  
PCwمتر 2/2    رنامه ورودي = عرض يك پيشخوان كنترل گذ  

SP مترمربع 1     = فضاي اشغال شده توسط هر مسافر  
W متر 5/3     هاي كنترل = عرض كريدور پشت پيشخوان  
 

 هاي كنترل گذرنامه وروديمرحله اول: محاسبه تعداد تقريبي پيشخوان 

PCi	 	 Pa	 	PK	 	PT/60 	/	 30	 	MQT 	
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PCi	 	 2500	 	0.8	 	60/60 	/	 30	 	10 	 هاتعداد تقريبي پيشخوان         50	  
 هامرحله دوم: اصالح تعداد تقريبي پيشخوان 

PC	 	PCi	 	Cf	

PC	 	50	 	1.06	 هاتعداد پيشخوان                    53  

  
 مرحله سوم: محاسبه حداكثر نفرات در صف 

QMAX	 	Qf	 Peak	30	
QMAX	 	0.289	 2500 0.8	   نفر مسافر        578	

 چهارم: محاسبه فضاي مورد نياز مرحله 

A	 	 PC	 PCd	 PCw 	 	QMAX	 	SP	 	 PC	 	PCw	 	W 		
A	 	 53	 3	 2.2 	 	578	 	1	 	 53	 	2.2	 	3.5 		
A	 	349.8	 	578	 	408.1	           مترمربع      1335.9	

  محوطه پردازش وانتقال بار -4-5-3
محصور كه داراي تجهيزات انتقال  مخصوص و هيما به پايانه به محوطبارهمراه مسافران ورودي پس از انتقال از هواپ

شود. بارهاي هر پرواز روي يك نقاله خاص كه از پيش تعيين شده قرار گرفته و براي تحويل به باشد وارد ميبعدي بار مي
اهايي جهت استقرار و نياز به فضپردازش و انتقال بار گردد. در محوطه بار منتقل مي تحويلمسافر مربوطه به سالن 

وهمچنين اطاق استراحت و سرويس بهداشتي و دوش براي كارگران شاغل در اين  ،انبار بار ،نگهداري تجهيزات انتقال بار
باشد. نظر به ارتباط تنگاتنگ طراحي اين محوطه با آرايش تجهيزات انتقال بار، جزئيات طراحي متناسب با فضا مي

 .  وردار استاز اهميت خاص برخسيستم فوق 

  بار همراه مسافر تحويلسالن  - 4-5-4

  معيارهاي طراحي -4-5-4-1
بعد از ورود مسافر به هاي داخلي ، و در پايانهبعد از كنترل گذرنامه المللي هاي بينبار مسافرين در پايانه تحويلسالن 

مستقبالن مجاز به ورود به  ،و مديريتي ها و متناسب مقررات داخلي . در اغلب پايانه)34-4شكل ( گيردقرار ميپايانه 
شوند.  هاي خدماتي عمومي در اين قسمت طراحي نمي باشند و همچنين تسهيالت رفاهي و غرفه بار نمي تحويلمحوطه 

  شود.  در صورتي كه امكان ورود مستقبلين به اين محوطه باشد فضاهاي اضافي مناسبي در نظر گرفته مي
بايد به تعداد كافي در اين محوطه در فضاي مناسـب قـرار گيـرد و تمهيـداتي اتخـاذ       هاي دستي حمل بار وارده چرخ

  هاي دستي، جهت بازگرداندن آنها مسير مناسبي تعبيه گردد. گردد كه پس از استفاده مسافران ورودي از چرخ
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مانده، ويا تحويـل   هاي هواپيمايي فعال براي نگهداري بارهاي جاهايي متناسب تعداد شركتدر اين محوطه پيشخوان
هـاي بهداشـتي بـه    گردد و همچنـين سـرويس  اشياء ممنوعه مسافرين كه در مبداء از ايشان گرفته شده بود، طراحي مي

 تعداد كافي براي مسافرين وارده و كاركنان سالن فوق بايستي پيش بيني شود.

  
  تحويل بارسالن  -34- 4شكل

  معيارهاي تعيين ظرفيت و سطوح -4-5-4-2
 محاسبه طول مورد نياز مقابل تسمه نقاله تحويل بار مسافرين1ه مرحل : 

CL )45-4(رابطه NB‐WB 	 	PAX NB‐WB 	 	SP	 	PR	 	RR 
 كه در آن:

CL(NB-WB) (متر) طول مفيد تسمه =  
PAX(NB-WB) بدنه پهن)-= تعداد مسافرين هواپيماي طرح (بدنه باريك  

SP براي هر مسافر (متر) = طول مورد نياز براي برداشت جامه دان  
PR كنند= نسبت مسافرين كه براي برداشت بار اقدام مي  
RR  =Recirculation Rate  نرخ دسترسي مسافرين به مقابل تسمه  

 

  هامحاسبه تعداد تسمه نقاله -2مرحله 

BC  )46- 4( رابطه NB‐WB 	 	 Pa	 	P NB‐WB 	 	OT NB‐WB /	 60	 	PAX NB‐WB 
 كه در آن:
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BC(NB-WB) هاي هواپيماي بدنه باريك، يا پهن پيكر= تعداد تسمه نقاله  
Paالمللي) = مسافرين ساعت اوج ورودي (داخلي، بين 

P(NB-WB) نسبت مسافرين ورودي با هواپيماي بدنه باريك يا پهن پيكر = 

OT(NB-WB) ها براي هواپيماي بدنه باريك يا پهن پيكر به دقيقه = زمان اشغال تسمه نقاله 

PAX(NB-WB) (بدنه باريك يا پهن پيكر) تعداد مسافرين هواپيماي طرح =  
 

  محاسبه فضاي تسمه نقاله3مرحله : 

AC  )47- 4( رابطه NB‐WB 	 	 CW	 	SB 	 	 CL NB‐WB 	/	2	 	EB 
 كه در آن:

AC(NB-WB) فضاي مورد نياز يك دستگاه تسمه نقاله هواپيماي بدنه باريك يا بدنه پهن =  
CW (متر) عرض اشغال شده توسط تسمه نقاله =  
SB (متر) عرض منطقه آزاد در طرفين تسمه نقاله = 

CL(NB-WB) (متر) طول مفيد تسمه نقاله =  
EB (متر) طول منطقه آزاد در دوسر تسمه نقاله =  

 

  وط به آنهاي تحويل بار و محدوده مرب: محاسبه فضاي مورد نياز تسمه نقاله4مرحله 

	A )48-4(رابطه 	BCNB	 	ACNB	 	BCWB	 	ACWB  

 كه در آن:

 A هاي تحويل بار باضافه محدوده مربوط به آن= مساحت تسمه نقاله 

BCNB هاي مربوط به هواپيماي بدنه باريك= تعداد تسمه نقاله  
ACNB فضاي اشغال شده توسط تسمه نقاله مربوط به هواپيماي بدنه باريك =  
BCWB  =هاي مربوط به هواپيماي پهن پيكرتعداد تسمه نقاله  
ACWB فضاي اشغال شده توسط تسمه نقاله مربوط به هواپيماي پهن پيكر =  
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  نقاله  تسمه هاينحوه تردد و فضا سازي اطراف دستگاه – 35- 4شكل 

  ها  توصيه – 4-5-4-3
  نظر گرفت: هاي ذيل را جهت طراحي دريهتوان توصهاي مورد نياز طراحي ميدر صورت عدم دسترسي به داده

  دقيقه 20) برابر OTNBمتوسط زمان اشغال هر دستگاه نقاله تحويل بار براي هواپيماي بدنه باريك ( -
  دقيقه 45) برابر OTWBمتوسط زمان اشغال هر دستگاه نقاله تحويل بار براي هواپيماي پهن پيكر ( -
  متر SP (85/0( طول اشغالي مقابل تسمه نقاله براي هر مسافر -
  نفر PAXNB (180تعداد مسافرين هواپيماي بدنه باريك ( -
  نفر PAXWB  (280تعداد مسافرين هواپيماي پهن پيكر ( -
  متر CW (6عرض كلي تسمه نقاله ( -
  متر 7تا  5) جمعاً SBها (فضاي آزاد دو طرف تسمه -
  متر 10تا  7) جمعاً EBها (عرض آزاد انتهاي تسمه نقاله -
ي و يهاي مربوط به خطوط هواپيماهاي دستي، اطاقمحوطه كلي سالن تحويل بار با احتساب فضاي چرخ -

  )Aها (محوطه عبور دو برابر فضاي تسمه نقاله

 ارائه مثال -4-5-4-4

  1ادامه مثال  - 
  محاسبه طول مورد نياز مقابل تسمه نقاله تحويل بار مسافرين1مرحله :  

  مفروضات
PAX(NB-WB) نفر؛ 180نفر و براي بدنه باريك برابر  280= تعداد مسافرين هواپيماي طرح براي بدنه پهن برابر  

SP متر؛ 85/0= طول مورد نياز براي برداشت جامه دان براي هر مسافر  
PR درصد؛ 70كنند برابر = نسبت مسافرين كه براي برداشت بار اقدام مي  
RR  =Recirculation Rate ؛5/0سي مسافرين به مقابل تسمه برابر نرخ دستر  
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CL NB‐WB 	 	PAX NB‐WB 	 	SP	 	PR	 	RR  
  
 

  ها: محاسبه تعداد تسمه نقاله2مرحله  
  مفروضات

Pa نفر  471= مسافرين ساعت اوج ورودي برابر  
P(NB-WB)  با توجه به  درصد 54و  46= نسبت مسافرين ورودي با هواپيماي بدنه باريك يا پهن پيكر به ترتيب برابر

  تركيب مسافرين  ساعت اوج؛
OT(NB-WB) دقيقه  45و  20ها براي هواپيماي بدنه باريك و پهن پيكر به ترتيب برابر = زمان اشغال تسمه نقاله  

PAX(NB-WB)  نفر 280و براي بدنه پهن برابر  180= تعداد مسافرين هواپيماي طرح براي بدنه باريك برابر  
BC NB‐WB 	 	 Pa	 	P NB‐WB 	 	OT NB‐WB 	 /	 60	 	PAX NB‐WB  

 

  
  محاسبه فضاي تسمه نقاله3مرحله :  

  مفروضات
CW  متر؛ 6= عرض اشغال شده توسط تسمه نقاله برابر  
SB  متر؛ 6= عرض منطقه آزاد در طرفين تسمه نقاله برابر  

CL(NB-WB)  متر؛ 53و  83 برابر 1= طول مفيد تسمه نقاله از مرحله  
EB  متر؛  5/8= طول منطقه آزاد در دوسر تسمه نقاله برابر 

AC NB‐WB 	 	 CW	 	SB 	 	 CL NB‐WB 	/	2	 	EB  
  
  

 

  هاي تحويل بار و محدوده مربوط به آن: محاسبه فضاي مورد نياز تسمه نقاله4مرحله 

A	 	BCNB	 	ACNB	 	BCWB	 	ACWB  
  

ي و محوطه يهاي مربوط به خطوط هواپيماهاي دستي، اطاقبا احتساب فضاي چرخ محوطه كلي سالن تحويل بار -
 مترمربع خواهد بود. 2040شود. بنابراين مساحت كل برابر در نظر گرفته مي )Aها (عبور دو برابر فضاي تسمه نقاله
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  2مثال  - 
  مفروضات

 PAX(NB-WB)280هن)  نفر = تعداد مسافرين هواپيمايي طرح (بدنه باريك يا بدنه پ  =WB  180و نفر =NB   
SP متر 85/0   دان براي هر مسافر= طول مورد نياز برداشت جامه  
PR 55   كنند= نسبت مسافرين كه براي برداشت بار اقدام مي%  
RR 50           = نرخ دسترسي%  
Pa نفر2500          = مسافرين ساعت اوج ورودي  

 P(NB-WB)70   اپيما= نسبت مسافرين ورودي بر حسب نوع هو = %NB  30و = %WB   
 OT(NB-WB)20دقيقه    ها بر حسب نوع هواپيما= زمان اشغال تسمه نقاله =NB  45و دقيقه  =WB   

Cwمتر 6      = عرض كلي تسمه نقاله  
SB متر 5     = عرض منطقه آزاد در طرفين تسمه نقاله  
EB متر 10    = طول منطقه آزاد در دو سر تسمه نقاله  

 :محاسبه طول مفيد تسمه نقاله: مرحله اول 

CL NB‐WB 	 	PAX NB‐WB 	 	SP	 	PR	 	RR	
CLNB	 	180 	0.85	 	0.55	 	0.5	
CLNB	~42.1									 متر    	

CLWB	 	280	 	0.85	 	0.55	 	0.5	

CLWB	    متر        65.5	
 هاي تسمه نقالهمرحله دوم: محاسبه تعداد دستگاه 

BC NB‐WB 	 	 Pa	 	P NB‐WB 	 	OT NB‐Wb 	/	 60	 	PAX NB‐WB	
BCNB	 	 2500	 	0.7	 	20 	/	 60	 	180	
BCNB	  تسمه هواپيماي بدنه باريك         4~	3.24	
BCWB	 	 2500	 	0.3	 	45 	/	 60	 	280 	

BCWB	  تسمه هواپيماي پهن پيكر          2	~	1.87	
 مرحله سوم: محاسبه فضاي تسمه نقاله 

AC NB‐WB 	 	 Cw	 	SB CL NB‐WB 	/	2	 	 	EB		
ACNB	 	 6 5 42.1	/	2	 	 10 	   مترمربع                     341.6	
ACWB	 	 6 5 	 	 65.5	/	2	 	 	10 	  مترمربع                  470.3	
A	 	BCNB	 	ACNB	 	BCWB	 	ACWB	
A	 	4	 341.6	 	2 470.3	 	1366.4	 	940.6	  مترمربع      2307	
 



 143                                                                             30/08/1397                                                                  مسافري پايانه  –فصل چهارم 

                               
 

 

  گمركبازرسي  محوطه -4-5-5

  معيارهاي طراحي -4-5-5-1
  عبارتند از:) 34-4(شكل فضاهاي الزم جهت محوطه بازرسي گمرك ورودي 

 اي الزم .هاي احتمالي گمركي، قبل از انجام بازرسيهفضاي صف بندي مسافرين و بار، انتظار و تنظيم فرم .1

اه مسافران اين بازرسي در مسير قرمز ورودي با به منظور بازرسي دستي بار همركه ميزهاي بازرسي بار،  .2
 شود.تشخيص خود مسافر و يا با راهنمايي مأمور ناظر گمرك انجام مي

اند و يا مسافريني كه مأمور ناظر براي بازرسي بار مسافريني كه مسير سبز را انتخاب نموده X-RAYدستگاه  .3
از آن در بخش آخر محوطه گمرك و قبل از خروج نمايد. اين دستگاه و مأمورين استفاده گمرك انتخاب مي

 گردد.مسافر از آن محوطه مستقر مي

 احتمالي گمركي . هايجريمههاي بانك براي پرداخت  باجه .4

 انبار، براي نگهداري بارهاي غيرمجاز و يا بالتكليف از نظر مقررات قرنطينه بهداشتي. .5

 أمورين گمرك داشته باشد.دفتر سرپرستي مستقر در محلي كه نظارت كامل بر كار م .6

 و نگهداري مدارك اداري و كاري مربوطه. رسي در زمانيكه پرواز وجود ندارداستقرار مأمورين باز هاياطاق .7

 

  
  گمرك ورودي بازرسي محوطه  - 36- 4شكل 
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  معيارهاي تعيين ظرفيت و سطوح -4-5-5-2
وارد محوطـه گمـرك بـراي صـف بنـدي و انتظـار       مسافران ورودي پس از عبور از كنترل گذرنامه و دريافت بار خود 

بايستي مسيرهاي سبز يا قرمز را انتخاب كنند. براي طراحـي  شوند كه حسب نظر خود و يا مأمورين ناظر گمركي مي مي
ها و دفاتر مربوط به محوطه بازرسي گمرك نيز بايستي با مسئوالن مربوطه و مدير فرودگاه مشاوره گردد. محاسـبات  اتاق

  گيرد: به فضاهاي اين محوطه طبق مراحل ذيل انجام ميمربوط 
  

  محاسبه تعداد موقعيت بازرسي گمرك دستي1مرحله : 

	CI )49- 4( رابطه 	 Pa PK CR PTCI 	/	60 	/	 30	 	MQTCI

  كه در آن:
 CI هاي بازرسي گمرك= تعداد موقعيت  

Pa مسافر ساعت اوج ورودي =  
PK  دقيقه اوج  30= ضريب مسافر  

  CRشوند= درصد افرادي كه در ميزهاي گمرك بازرسي مي  
PTCI (ثانيه) زمان صرف شده جهت بازرسي گمرك دستي =  

MQTCI(دقيقه) حداكثر زمان صف براي بازرسي دستي =  
  محاسبه حداكثر مسافرين در صف بازرسي دستي گمرك 2مرحله : 

	QMAX )50-4(رابطه 	Qf	 	Peak30min 
  كه در آن:

QMAX  حداكثر نفرات در صف =  
Qf ضريب محاسبه =QMAX  

Peak30min   مراجعه كننده به ميزهاي بازرسي دستي گمرك   دقيقه اوج 30= تعداد مسافرين 

 
 QMAXضرايب محاسبه  -20- 4جدول 

MQT 3  4  5  10  15  20 25 30 

Qf  120/0 151/0  183/0  289/0  364/0  416/0  453/0  495/0  

  
 محاسبه فضاي مورد نياز بازرسي دستي گمرك 3ه مرحل : 

	ACI )51-4( رابطه 	 CI	 	CId	 CIw	 	 	QMAX	 	SP	 	 CI	 	CIw W	

  كه در آن:
ACI (مترمربع) = فضاي مورد نياز بازرسي دستي گمرك  
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CI هاي بازرسي دستي گمرك= تعداد موقعيت  
CId ستي گمرك(متر)= عمق موقعيت بازرسي د  
CIw (متر)عرض هر موقعيت بازرسي دستي گمرك =  

QMAX حداكثر نفرات در صف بازرسي دستي گمرك =  
SP (مترمربع) فضاي اشغالي هر فرد =  
W (متر) عرض كريدور مقابل يا پشت ميزهاي بازرسي گمرك =  

  هاي : محاسبه تعداد دستگاه4مرحلهX-RAY  

	XR )52- 4( رابطه 	 Pa	 	XRR	 	PK	 	PTXR	/	120	 	/	 30	 	MQTXR 	 	Cf	

  كه در آن: 
XR هاي ايكس ري= تعداد دستگاه  

Paمسافر ساعت اوج ورودي = 

XRR شوند= درصد مسافريني كه توسط ايكس ري بازرسي مي  
PK از دقيقه (درصدي 30= ضريب اوجPa ( 

PTXR (ثانيه) زمان بازرسي مسافرين در دستگاه ايكس ري =  
MQTXR(دقيقه) حداكثر زمان مسافرين در صف ايكس ري =  

Cfضريب اصالح =  
  ضرايب اصالح تعداد دستگاه - 21- 4جدول 

MQT 3  4  5  10  15  20 25 30 

Cf  22/1 21/1  15/1  06/1  01/1  00/1  00/1  00/1  
  

 محاسبه تعداد نفرات در صف5رحله م : 

	QMAX  )53- 4( رابطه 	Qf	 	Peak30min 
  كه در آن:

QMAX  حداكثر نفرات در صف =  
Qf ضريب محاسبه =QMAX  

Peak 30 min   دقيقه اوج مسافرين 30= تعداد  
 QMAXضرايب محاسبه  -22- 4جدول   

MQT 3 4 5 10 15  20 25 30 

Qf  120/0 151/0 183/0 289/0 364/0  416/0  453/0  495/0  
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  محاسبه فضاي الزم براي موقعيت ايكس ري6مرحله : 

	AXR  )54- 4( رابطه 	 XR	 	XRd	 	XRw 	 	QMAX	 	SP	 	 XR	 	XRw W 
  كه در آن:

AXR ها (مترمربع)ري= مساحت موقعيت ايكس  
XR هاي ايكس ري= تعداد دستگاه  

XRd(متر) عمق موقعيت ايكس ري =  
XRwستگاه ايكس ري = عرض هر د 

QMAXحداكثر نفرات در صف ايكس ري =  
SP (مترمربع) مساحت اشغالي توسط هر نفر =  
W  (متر) عرض كريدور در مقابل يا پشت دستگاه ايكس ري =  

	A  )55- 4( رابطه 	ACI	 	AXR

  ها  توصيه – 4-5-5-3

  نظر گرفت: هاي ذيل را جهت طراحي درتوان توصيهحي ميهاي مورد نياز طرادر صورت عدم دسترسي به داده
  ثانيه PTXR  (30هاي ايكس ري (متوسط زمان بازرسي در دستگاه -
  ثانيه PTCI (300متوسط زمان بازرسي بصورت دستي ( -
  درصد CR  (5شود (درصد مسافرين كه بار آنها بصورت دستي بازرسي مي -
 درصد XRR (60شود (ايكس ري بازرسي ميدرصد مسافريني كه بار آنها توسط  -

  درصد 80تا  PK  (60(  ضريب اوج مسافرين ورودي -
  متر CId (3هاي گمرك (عمق پيشخوان -
  متر CIw (2/2عرض يك پيشخوان گمرك ( -
  دقيقه MQTCI (10هاي گمرك (حداكثر زمان صف براي پيشخوان -
  يقهدق MQTXR (3حداكثر زمان صف در دستگاه ايكس ري ( -
  متر XRd (4عمق دستگاه ايكس ري ( -
  متر XRw  (3عرض يك دستگاه ايكس ري ( -
  مترمربع 8/1تا  SP (3/1فضاي اشغال شده توسط هر نفر ( -
  متر W  (3عرض كريدور پشت يا مقابل دستگاه ( -
  هاي كاركنان و انبار و فضاهاي مرتبط اضافه شود.درصد به فضاي محاسبه شده جهت اطاق 20 -
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 ارائه مثال -4-5-5-4

  1ادامه مثال  - 
شـوند.  دقيقه اوج به بازرسي گمرك وارد مـي  30درصد از مسافرين ساعت اوج در  65شود كه در اين بخش فرض مي

شـوند و بقيـه ايـن    بازرسـي مـي    X-RAYدرصد توسـط دسـتگاه    60درصد در ميزهاي گمرك و  5از اين تعداد مسافر 
  گيرند. خواهد بود مورد بازرسي گمرك قرار نميدرصد  35مسافران كه سهم آنها 

  محاسبه تعداد موقعيت بازرسي گمرك دستي1مرحله :  
  مفروضات

 Pa  نفر؛ 471= مسافر ساعت اوج ورودي برابر  
PK  درصد؛  65دقيقه اوج برابر  30= ضريب مسافر  

 CRدرصد 5شوند برابر = درصد افرادي كه در ميزهاي گمرك بازرسي مي  
PTCI ثانيه 300مان صرف شده جهت بازرسي گمرك دستي برابر = ز  

MQTCI دقيقه 10= حداكثر زمان صف براي بازرسي دستي برابر  
CI	 	 Pa PK CR PTCI 	/	60 	/	 30	 	MQT	

  
 

  محاسبه حداكثر مسافرين در صف بازرسي دستي گمرك 2مرحله :  
  مفروضات

Qf ضريب محاسبه =QMAX ؛289/0برابر ) 19-4(از جدول  
Peak30min   5درصد از  65مراجعه كننده به ميزهاي بازرسي دستي گمرك برابر   دقيقه اوج 30= تعداد مسافرين 

 درصد مسافرين  اوج ؛ 

QMAX	 	Qf	 	Peak30min  
 

  محاسبه فضاي مورد نياز بازرسي دستي گمرك 3مرحله :  
  مفروضات

CI ؛2ابر بر 1هاي بازرسي دستي گمرك از مرحله = تعداد موقعيت  
CId  متر؛ 3= عمق موقعيت بازرسي دستي گمرك برابر  
CIw  متر؛ 2/2= عرض هر موقعيت بازرسي دستي گمرك برابر  

QMAX  نفر؛ 45/4بر برا 2= حداكثر نفرات در صف بازرسي دستي گمرك از مرحله  
SP  مترمربع؛ 8/1= فضاي اشغالي هر فرد برابر  
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W  متر؛ 5/3= عرض كريدور مقابل يا پشت ميزهاي بازرسي گمرك برابر  
ACI	 	 CI	 	CId	 CIW	 	 	QMAX	 	SP	 	 CI	 	CIW	 W	  

  
 

  هاي : محاسبه تعداد دستگاه4مرحلهX-RAY   
  مفروضات

Pa نفر؛ 471= مسافر ساعت اوج ورودي برابر  
PK درصد؛ 65دقيقه برابر  30= ضريب اوج  

XRRدرصد؛ 60شوند برابر = درصد افرادي كه توسط ايكس ري بازرسي مي  
PTXR  ثانيه؛ 30= زمان بازرسي مسافرين در دستگاه ايكس ري برابر  
MQT دقيقه؛ 10= حداكثر زمان مسافرين در صف ايكس ري برابر  

Cf؛06/1برابر ) 20-4(ح از جدول= ضريب اصال  
XR	 	 Pa	 	XRR	 	PK	 	PTXR	/	120	 	/	 30	 	MQT 	 	Cf  

  
  محاسبه تعداد نفرات در صف5مرحله :  

  مفروضات
Qf ضريب محاسبه =QMAX ؛289/0برابر  )21-4( از جدول  

Peak30 min   درصدمسافرين اوجي كه بازرسي  65دقيقه اوج مسافرين برابر  30= تعدادX-RAY شوند.مي  
QMAX	 	Qf	 	Peak30min	

  
  محاسبه فضاي الزم براي موقعيت ايكس ري6مرحله :  

  مفروضات
XR دستگاه؛ 2برابر  4هاي ايكس ري از مرحله = تعداد دستگاه  

XRd متر 4= عمق موقعيت ايكس ري برابر  
XRw متر  3= عرض هر دستگاه ايكس ري برابر 

QMAXنفر 53برابر  5كثر نفرات در صف ايكس ري از مرحله = حدا  
SP  مترمربع 5/1= مساحت اشغالي توسط هر نفر برابر  
W  متر؛ 3= عرض كريدور در مقابل يا پشت دستگاه ايكس ري برابر 

 



 149                                                                             30/08/1397                                                                  مسافري پايانه  –فصل چهارم 

                               
 

 

AXR	 	 XR	 	XRd	 	XRw 	 	QMAX	 	SP	 	 XR	 	XRw	 W  
	
A	 	ACI	 	AXR	

  

 2مثال  - 

  مفروضات
Paنفر 1200        وج ورودي= مسافر ساعت ا  

PK  60        دقيقه اوج  30= ضريب مسافر%  
PT(CI-XR)  180ثانيه       = زمان پردازش مسافرين =CI   20ثانيه =XR   

CR 5         شوند= درصد افرادي كه در ميزهاي گمرك بازرسي مي% 

XRR  60  شود    = درصد افرادي كه بار آنها توسط ايكس ري بازرسي مي%  
MQT(CI-XR)   5دقيقه      = حداكثر زمان صف براي بازرسي دستي =CI    10دقيقه =XR   

CId   متر 3      = عمق موقعيت كنترل گمرك دستي  
CIw  متر 2/2        = عرض موقعيت كنترل گمرك دستي  

SP(CI-XR)   8/1مترمربع     = فضاي اشغالي هر فرد  =CI    3/1مترمربع  =XR   
W متر 3                  شت ميزها= عرض كريدور مقابل يا پ  

XRd  متر4                   = عمق هر دستگاه ايكس ري  
XRw  متر 3    = عرض هر دستگاه ايكس ري با احتساب موقعيت مسئول كنترل  

 

 هاي بازرسي گمرك دستيمرحله اول: محاسبه تعداد موقعيت 

CI	 	 Pa	 	PK	 	CR	 	PTCI	/	60 	/	 30	 	MQT	
CI	 	 1200	 	0.6	 	0.1	 	180	/	60 	/	 30	 	5	
CI	  تعداد ميزهاي كنترل دستي گمرك	    7	~	6.17	

 مرحله دوم: محاسبه حداكثر مسافرين در صف گمرك دستي 

QMAX	 	Qf	 	Peak30  
QMAX	 	0.183	 1200 0.6 0/1	 	13.17	~14 نفر                   

 

 مرحله سوم: محاسبه فضاي مورد نياز گمرك دستي 

 ACI	 	 CI CId CIw QMAX	 	SP	 	 CI	 	CIw 	W

 ACI	 	 7 3 2.2 17	 	1.8	 	 7	 	2.2	 	3

	ACI مترمربع 	46.2 30.6 46.2 123
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 هاي ايكس ريمرحله چهارم: محاسبه تعداد دستگاه 

 XR	 	 Pa	 	XRR	 	PK	 	PTXR	 	R	/120 	/	 30	 	MQT	 	 	Cf

	XR دستگاه 	 1200	 	0.6	 	0.6	 	20	/120 	/	 30	 	10	 	 	1.15	 	2.07	
~	2

 مرحله پنجم: محاسبه حداكثر نفرات در صف 

 QMAX	 	Qf	 	Peak30

	QMAX نفر 	0.183	 	1200	 	0.6	 	0.6	 	79.05	~	80	

 مرحله ششم: محاسبه فضاي الزم براي موقعيت ايكس ري 

 AXR	 	 XR	 	XRd	 	Rw QMAX	 	SP	 	 XR	 	XRw W

 AXR	 	 2	 	4	 	3 80	 	1.5	 	 2	 	3	 3

 AXR	 	24 120 18 162 
 A	 	ACI	 	AXR 
	A مترمربع 	123 162 285

 

 سالن عمومي ورودي -4-5-6

  معيارهاي طراحي -4-5-6-1
، وارد محوطـه سـالن عمـومي    قانوني مرتبط با نوع پـرواز هاي دان و بازرسيمسافران پس از طي مراحل دريافت جامه

بايد فضاهايي براي تردد، استراحت و يا توقف كوتاه مـدت مسـافران و   در اين محوطه مي ).37-4شوند (شكل ي ميورود
بـر تسـهيالت انتظـار     نظر گرفته شود. اين محوطه دسترسي مستقيم به جلوخـان ورودي داشـته و عـالوه    مستقبالن در

هـا و  ، ذخيـره جـا در هتـل   قليه مثل تاكسـي و اتوبـوس  هاي كرايه وسائل نمستقبالن، تسهيالتي عمومي مانند پيشخوان
هـاي  هـاي عرضـه خـوراكي، نمازخانـه و سـرويس     غرفهباجه بانك، اطالعات گردشگري، اطالعات كامل پروازهاي ورودي، 

بهداشتي كه در سالن عمومي متناسب مقياس پايانه و طول سالن عمومي و در تلفيق با نيازهاي سالن عمـومي خروجـي   
هـاي هواپيمـايي بـراي ارائـه صـندلي چـرخ دار و اطـاق        در نظر گرفته شود. همچنين دفتر خدمات ويژه شركت نيز بايد

خدمات فوري درماني براي مسافرين نيازمند از بدو ورود به فرودگاه تا انتقال احتمالي به بيمارستان در شهر و پيشـخوان  
 طراحي شوند. اين سالنمناسب در كرايه اتومبيل بدون راننده و غيره نيز ميبايستي به شكل 
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  سالن عمومي ورودي – 37- 4شكل 

  معيارهاي تعيين ظرفيت و سطوح   -4-5-6-2
  گردد:فضاي مورد نياز براي محوطه سالن عمومي ورودي از رابطه زير محاسبه مي

                         )56- 4( رابطه
  كه در آن:

Aa محوطه سالن عمومي ورودي (مترمربع)؛= فضاي مورد نياز براي  
Tdwpزمان متوسط ماندگاري مسافران (دقيقه)؛ =  
Tdwv= دقيقه)؛( مستقبلين ماندگاري متوسط زمان 

Paتعداد مسافران ورودي در ساعت اوج؛ =  
V، تعداد مستقبلين ساعت اوج = 

 A1 ؛(مترمربع) نشستهنفر = فضاي الزم به ازاي هر  
 A2؛(مترمربع)ايستاده  نفراي هر = فضاي الزم به از  
 ORمعيار سطح ارائه خدمات (ضريب اشغال) از جدول ؛ =  
 Ndدر صد افراد نشسته ؛ =  
 MS . در صد افراد ايستاده  

  
 



   مه طراحي محوطه زميني فرودگاهها ين نايآ                                               30/08/1397                                                            152
                         

 

  مقادير ضريب اشغال بر اساس سطوح ارائه خدمات  –23- 4جدول 
  A B  C  D  E  سطح ارائه خدمات
  95/0  80/0  65/0  5/0  4/0 ضريب  اشغال

  هاتوصيه -4-5-6-3
  هاي ذيل را جهت طراحي درنظر گرفت:توان توصيههاي مورد نياز طراحي ميدر صورت عدم دسترسي به داده

 دقيقه ؛ 5برابر ) Tdwp( زمان متوسط ماندگاري مسافران -

 دقيقه ؛ 20برابر ) Tdwv(زمان متوسط ماندگاري مستقبلين پروازهاي داخلي  -

 دقيقه؛ 45برابر  )Tdwv( الملليوازهاي بينزمان متوسط ماندگاري مستقبلين پر -

 دقيقه ؛ 90برابر  )Tdwv( زمان متوسط ماندگاري مستقبلين پروازهاي حج  -

المللي  ، بيناجتماعي منطقه و نوع سفر (داخلي ،قعيت جغرافيايي و خصوصيات فرهنگيمتناسب با مو) V(تعداد مستقبلين  -
 يا حج و زيارت ) 

و افزودن حداقل متر مربع  A2( 2/1( مترمربع و به ازاي هر شخص ايستاده 7/1 )A1( نشستهفضاي الزم به ازاي هر شخص  -
 درصد بابت حريم تردد افراد مزبور؛ 20

  درصد به فضاي فوق. 200، بهداشتي، راهروها، اداري و تاسيساتي به ميزان فضاي الزم جهت خدمات رفاهي، تجاريافزودن  -

  ارائه مثال -4-5-6-4
  مفروضات

Tdwp  دقيقه 5               = زمان متوسط ماندگاري مسافران  
Tdwv  المللي دقيقه = بين 45     = زمان متوسط ماندگاري مستقبلين  

Pa  نفر 2500      = مسافرين ورودي ساعت اوج  
V  تعداد مستقبلين ساعت اوج =         Pa×1 نفر  

A1   مترمربع 7/1    = فضاي الزم براي هر فرد نشسته  
A2   مترمربع 2/1    الزم براي هر فرد ايستاده= فضاي  

OR  65/0      = معيار سطح ارايه خدمات  
Nd 40      = درصد افراد نشسته%  
Ms 60      = درصد افراد ايستاده% 
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Aa	 	2.3	 	208.3	 	4038.5	  مترمربع      4517.6	
 

A	 	Aa	                               فضاي گردش مسافر                               1.2	
    

A	 	4517.6	 	1.2	  مترمربع                       5421.1	
5421.1	 	3	  فضاي كلي سالن عمومي ورودي                 مترمربع                            16263.36	

  محوطه جلوخان ورودي - 4-5-7

  معيارهاي طراحي   -4-5-7-1

ارائه گرديد. از آنجايي كه معمـوالً مسـافران   ) 1-4-4(و همچنين انواع آن در بخش كليات مربوط به طراحي جلوخان
گردد و نقليه صرف ميشوند و همچنين زماني براي جستجوي وسايلروي جلوخان ميصورت همزمان وارد پيادهورودي به

، درنتيجـه طـول   شـود فته مـي افران خروجي در نظر گرنقليه براي مسافران ورودي بيش از مسمتوسط زمان توقف وسايل
. بنـابراين تنهـا تفـاوت در    )38-4(شـكل   جلوخان مسافران ورودي بيشتر از طول جلوخان مسافران خروجي خواهد بـود 

باشد و براي طراحي جلوخان ورودي و خروجي، ناشي از تفاوت ميان متوسط زمان توقف مسافران مربوطه در جلوخان مي
  شود.استفاده مي) 1-4-4(ده در بخش طراحي از روابط و اصول ارائه ش

 

  
  محوطه جلوخان ورودي –38- 4شكل 
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  معيارهاي تعيين ظرفيت و سطوح -4-5-7-2
هـاي زيـر   تـوان از رابطـه  چنانچه آمار تردد خودروهاي ورودي و خروجي ساعت اوج در يك فرودگاه موجود باشد، مي

  طول جلوخان را محاسبه نمود:

  )57- 4( رابطه
 

  )58- 4( رابطه
  كه در آن:

Cطول جلوخان مورد نياز براي پايانه؛ =  
Ciنقليه نوع = طول جلوخان مورد نياز براي وسيلهi؛  
Ptتعداد مسافران ورودي در ساعت اوج؛ = 

Pv ،تعداد مستقبلين در ساعت اوج =  
Miنقليه نوع كنندگان از وسيله= درصد استفادهi؛  
Fiنقليه نوع = درصد وسيلهi كند؛ان استفاده ميكه از جلوخ  
Diنقليه نوع = متوسط زمان توقف وسيلهi بر حسب دقيقه؛  
Liنقليه نوع شده جلوخان توسط يك وسيله= طول مؤثر اشغالi و  
Viنقليه نوع شده توسط وسيله= متوسط افراد حملi. 

  هاتوصيه -4-5-7-3
را جهت طراحي درنظر گرفت.  )24-4(ر جدولتوان مقاديهاي مورد نياز طراحي، ميدر صورت عدم دسترسي به داده

 بايستي مد نظر داشت.را نيز مي) 2-1-4-4(هاي درج شده در بخشهمچنين توصيه

 
 مقادير متوسط زمان توقف و طول مؤثر انواع خودروها براي مسافران ورودي - 24- 4جدول 

  نقليهنوع وسيله
 Diمتوسط زمان توقف 

  (دقيقه)
 Li وخانشده در جلطول مؤثر اشغال

  (متر) 
شده متوسط مسافر حمل

  Viنقليه توسط وسيله

  1- 3  5/6  2 - 4  تاكسي
  1- 3  5/7  2 - 4  خودروي شخصي

  12- 18  7/13  5 - 10  اتوبوس
  6- 10  5/10  3 - 7  بوس و ونميني
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  ]1،2 [ساير فضاهاي مرتبط در پايانه -4-6

  ها راهروها و پله -4-6-1

  معيارهاي طراحي -4-6-1-1
گردنـد.   هاي داخل پايانه، طراحي مـي  ها و ساير محوطه ها، سالن منظور گردش مسافران و افراد بين دروازهراهروها به 

مانده تا پرواز، ميزان ازدحـام در   سرعت حركت افراد در اين راهروها متفاوت بوده و به سن افراد، هدف از سفر، زمان باقي
هاي مناسب، دارد. استفاده از پله برقي و آسانسور و شيب راههگيو طراحي فيزيكي راهروها بست هايي در طول مسيرمكان

  ها منظور شود.براي ارتقاء سطح رفاه مردم و خدمات در كنار مسير راهروها ضروريست كه ميبايستي در طراحي
 متـر اسـت، ماننـد حـالتي كـه در برخـي از انـواع        200در جايي كه مسير راهرو، مستقيم و يكسره با طولي بـيش از  

روهاي متحرك استفاده شود و فضاي كـافي بـراي مسـافران     آيد، بايستي از پياده اي و يا اقماري پيش مي هاي شاخه پايانه
  دار نيز در هر دو جهت تأمين گردد. هاي چرخ دستي و يا صندليپياده به همراه چرخ

  عرض مؤثر - 
  باشند: عوامل ذيل در طراحي عرض مؤثر راهروها دخيل مي

 كنند از ديوارها فاصله بگيرند؛ مسافران همواره سعي مياثرات لبه:  .1

 ؛ بران در مسير مقابل فاصله بگيرندكنند از عبور عا اثر جريان مقابل: عابران همواره سعي مي .2

موانع: عرض هر نوع مانعي كه در مسير راهرو وجود داشته باشد بايستي از عرض فيزيكي كاسته شده و يا در  .3
 ،شود. اين موانع ممكن است شامل نمايشگرهاي ويدئويي در نظر گرفتهراهرو  ها خارج از مسيرطراحي
 هاي فروش خودكار و... باشند. هاي عمومي، دستگاه تلفن

  هاي هواپيمايي فضاي مورد نياز شركت -4-6-2

  معيارهاي طراحي -4-6-2-1
  اشند:ب هاي هواپيمايي فعال در پايانه نيازمند فضاهاي مختلفي به شرح زير مي شركت

  و دفاتر ترافيك وابسته باين فعاليت،  پروازكارت  صدوربار مسافر و  پذيرشهاي خوانفضاي پيش  -الف 
  بعد از ورودي  فضاهاي عملياتي در محوطه تفكيك و آماده سازي بار قبل از پرواز خروجي و -ب 
  ،  94خدمات فني و پشتيباني هواپيما -پ

                                                 
94- Line maintenance 



   مه طراحي محوطه زميني فرودگاهها ين نايآ                                               30/08/1397                                                            156
                         

 

 ز ارتباطي شركت با عمليات پروازي، مركتوانكمت ويژه به مسافرين دفاتر اداري و فروش بليت و خدما -ت
براي  ،هاي پروازي قبل از پروازو در پاره اي موارد فضاي استراحت و هماهنگي گروه ي در حال انجام مأموريتهاهواپيما

  گردد.مدير فرودگاه توصيه ميمسئولين ايشان و ي مشورت با يهاي هواپيماطراحي فضاهاي شركت
سالن عمومي پايانه  و خدماتي نزديك و يا داخلفضاهاي عملياتي عمدتاً در سمت توقفگاه هواپيما و دفاتر اداري 

 شوند.مسافري در نظر گرفته مي

  ، تجاري، رفاهي و تفريحي95تسهيالت عمومي -4-6-3

  كليات -4-6-3-1
بسـيار  كنندگان پايانـه  راهان و بازديديش بيني تسهيالت و خدمات عمومي جهت رفع نيازهاي مختلف مسافران، همپ

اي كـه باعـث كـاهش عملكـرد      باشد، بـه گونـه   مهم و ضروري است. نكته مهم در طراحي اين تسهيالت جانمايي آنها مي
شوند و  تقسيم مي رفاهي و تفريحيپردازش مسافر و بار در پايانه نگردند. اين تسهيالت به طور كلي به دو دسته تجاري و 

و حج، و نظـرات   المللي هاي داخلي، بينن از جنبهنمايي آنها در پايانه كامالً بستگي به نوع پايانه و عملكرد آطراحي و جا
  مشورتي مدير فرودگاه و ابتكار طراح پايانه دارد.

  تسهيالت و خدمات تجاري -الف
ين در پايانـه دارد،  مـراجع  مسـافران و  قابـل اسـتفاده  هاي تجاري در يك پايانه مسافري بستگي به زمان  كارآيي مكان
هر چه زمان ماندگاري مسافران و مراجعين در فرودگاه افزايش يابد، طراحـان بايـد فضـاهاي بيشـتري را      بدين معني كه
  فراهم نمايند. 

خوبي قابل رؤيت بوده و قرارگيري آنها در خارج ازمسير حركتي مسافرين و يا ديد عمـومي و  مراكز تجاري بايستي به
قات جداگانه كه دسترسي به آنها نيازمند تغيير طبقـه باشـد، سـودآور نبـوده و از جـذابيت آنهـا در جلـب نظـر         يا در طب

شود. از طرف ديگر مراكز تجاري نبايد تداخلي با جريان تردد اصـلي مسـافرين داخـل پايانـه داشـته      مشتريان كاسته مي
  باشند.

  باشند :مللي از قبيل موارد زير ميال هاي داخلي و بينخدمات تجاري متناسباً در پايانه
 پايانه ؛ توقف بوفه، كافه تريا، رستوران، و غيره در كليه فضاهاي -

 هاي فروش كاالهاي متنوع در سالن عمومي و سالن انتظار پروازها ؛ غرفه -

 هاي فروش كتاب و روزنامه و غيره در سالن عمومي و سالن انتظار پرواز ؛غرفه -

 هتل و اطالعات گردشگري در سالن عمومي ؛ غرفه ارائه خدمات رزرو -

 ؛ بازرسي امنيتي و در تلفيق با سالن انتظار پروازهاي معاف از  ماليات پس از محوطه فروشگاه -

                                                 
95- Public facilities and services 
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هاي ارائه خدمات حمل و نقل عمومي (تاكسي، اتوبوس، ...) و كرايه اتومبيل بدون راننده در سالن غرفه -
 ؛عمومي

هاي متنوع در كليه فضاهاي استفاده از اينترنت و يا سرگرمي يا دريافت پول، تبديل و هاي اتوماتيكدستگاه -
 پايانه ؛

 هاي عمومي ؛ صندوق امانات عمومي و يا فضاي نگهداري بار مسافرين در سالن -

 و سالن انتظار پروازها ؛ ايشگرهاي تبليغاتي در سالن عمومينم -

تي كامالً تجاري و بازرگاني بوده و معموالً توسط فعالي CIP(96فضاي خدمات ويژه به مسافرين اختصاصي ( -
شامل امكانات انتظار و استراحت، شود و بخش خصوصي و متناسب نياز مديريت هر فرودگاه ايجاد مي

استفاده از مخابرات و اينترنت، استفاده از خدمات متنوع خوراكي و سرويس بهداشتي با بهترين كيفيت در 
ا در طبقه همكف مشرف به توقفگاه هواپيماها با دسترسي مستقل از خارج پايانه و يجوار سالن انتظار پرواز 

بر دسترسي به سالن عمومي. در مواردي  و در هر دو حالت با امكان بوده و امكان دسترسي به پل مسافري
ابليت ارائه خدمات را خواهد فضاي مزبور در هر دو مسير خروجي و ورودي قاساس نظر مديريت فرودگاه 

 شود.المللي احداث ميهاي با عملكرد بين. اين كاربري در ايران عمدتاً در فرودگاهداشت

گردد نمايشگرهاي اطالعاتي پرواز در فواصل مناسب تعبيه گردند تا  هاي تجاري توصيه مي در محوطه
  مسافران و مراجعين مستمراً امكان اطالع از زمان پروازها را نيز داشته باشند.

ها و در رابطه با مسافرين ساعات هاي به عمل آمده روي انواع مشابه ايجاد شده در فرودگاهسيبراساس برر
در نظر  CIPمترمربع به ازاي هر مسافر  4 حدود اين كاربريمتفاوت اوج هر فرودگاه، مساحت زيربناي 

ان ساعت اوج درصد از مسافر 5در حدود نيز  CIPشود، الزم به ذكر است كه تعداد مسافران ميگرفته 
   گردد.توصيه مي

   عمومي رفاهي و تفريحيتسهيالت  -ب
  باشد:موارد زير مي از قبيلاين تسهيالت شامل و 

هاي در كليه بخش افراد كم توان و يا ناتوانها و هاي بهداشتي به تعداد كافي و به تفكيك آقايان و خانمسرويس -
، سالن انتظار پروازها، محوطه كنترل پروازكارت  صدورت و پايانه به ويژه در سالن عمومي، محوطه كنترل بلي

 هاي ويژه اهل سنت؛ ورودي، شامل اتاق تعويض پوشش كودكان و وضوخانهبار  تحويلگذرنامه و سالن 

 و سالن انتظار پروازها ؛ ها به ويژه در سالن عمومينمازخانه به تفكيك آقايان و خانم -

 و سالن تحويل بار ورودي؛ سالن انتظار پروازها ،سالن عمومي دفاتر پست و مخابرات و اينترنت در -

و سالن انتظار  پذيرش بار و صدور كارت پروازبازرسي گمرك، محوطه  هاي بانك در سالن عمومي، محوطهباجه -
 هاي كنترل گذرنامه، و  گمرك ورودي؛پروازها در مسير خروج و محوطه

                                                 
96- Commercial Important Person (CIP) 
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 ن و مراجعين در سالن عمومي ؛محوطه ارائه اطالعات عمومي به كليه مسافري -

 ؛پذيرش بار و صدور كارت پروازغرفه بسته بندي بار مسافرين در بدو ورود به محوطه  -

 ؛ناتوان، در سالن عموميكم توان يا دفتر ارائه خدمات ويژه به مسافرين خروجي يا ورودي  -

 ؛ايط اضطراري، در سالن عموميمسافرين يا مراجعين نيازمند در شر بههاي پزشكي دفتر ارائه خدمات فوريت -

 ؛و سالن انتظار پرواز فضاي نگهداري و سرگرمي اطفال در سالن عمومي -

و يا در ارتباط با يا تجاري، در جوار  1فضاي ارائه خدمات ويژه و با كيفيت باال به مسافرين داراي بليت درجه  -
 سالن انتظار پروازها؛

   97واجد تشريفات رسميمسافران  تسهيالت -4-6-4
داخـل   خارج از پايانه با دسترسي به توقفگاه هواپيماهـا، و يـا  مقام دولتي ممكن است در جهت استفاده مسافران عالي

، تسهيالت ويژه اي با كيفيت و يا عدم پيش بيني آن در خارج از پايانه ها با توجه به شرايط فرودگاه و نظر مسئولينپايانه
، فضاي استراحت، دفتر مخابرات و اسـتفاده  هاي رسانه ايو مصاحبه تشكيل جلسات عالي و داراي امكانات سالن انتظار و

  ، كافه تريا و خدمات خوراكي مناسب و غيره پيش بيني شود.هاو نمازخانه هاي بهداشتياز اينترنت، سرويس
بصـورت   VVIP ذكر است كه سران كشورها و مقامات مقرر شده در قوانين هر كشـوري معمـوالً از سـاختمان   الزم به

  نمايند.هاي مسافري استفاده ميكامالً جداگانه و دورتر از پايانه

  دسته بندي فضاهاي پايانه -4-6-5
المللـي و داخلـي و    داخل پايانه و نسبت آنها از نظر اشغال سطح زيربنا، بر اساس تلفيق معيارهاي بـين فضاهاي كليه 

هاي كشور، جهت استفاده در برنامه ريـزي   برداري در فرودگاه ج بهرهتجارب كافي بدست آمده از مطالعات مهندسي و نتاي
  گردد:توصيه مي) 25-4( ها به شرح جدولفيزيكي و طراحي پايانه

  
  نسبت فضاهاي پايانه مسافري - 25- 4جدول 

  پايانه زيربنايدرصد نسبت به كل  نام فضا يا كاربري  رديف
  38 فضاهاي مربوطه به پردازش مسافران  1
  14 اداري و عملياتيدفاتراها وفض  2
  15 فضاهاي تجاري و رفاهي  3
  5 هاهاي بهداشتي و نمازخانهسرويس  4
  13 تأسيسات و فني  5
  15 ها و غيرههاي سقف و ديوارها و ستونراهروها و پيشرفتگي  6

  100 جمع

                                                 
97-  Very Important Persons (VIP) 
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  1ادامه مثال  -4-6-5-1
  مختلف پايانه به شرح ذيل محاسبه گرديد: اين فصل فضاهاي پردازش مسافري براي اجزاي 1در مثال 

  مترمربع 902سالن عمومي مسافران ورودي و خروجي: 
  مترمربع 268محوطه كنترل انتظامي (پليس): 
  مترمربع 28محوطه بازرسي گمرك خروجي: 

محوطه مترمربع نيز براي  500باشد كه مقدار مترمربع فضاي سالن مي 460محوطه پذيرش بار و صدور كارت پرواز: 
  شود.پردازش و انتقال بار به آن اضافه مي
  مترمربع 126محوطه كنترل گذرنامه خروجي: 

  مترمربع 140تسهيالت كنترل امنيتي: 
  مترمربع 1858سالن انتظار پرواز: 

مترمربـع فضـا بـراي رسـيدن      300مترمربع، به اين مساحت به ازاي هر دروازه  245محوطه كنترل گذرنامه ورودي: 
سه دروازه هواپيما درنظر گرفتـه شـده كـه     1شود. در مثال ورودي از گيت هواپيما تا كنترل گذرنامه اضافه مي مسافرين

  مترمربع خواهد بود. 900مجموع اين مساحت برابر 
شـود. بـراي فضـاي    محوطه پردازش و انتقال بار: اين محوطه شامل سالن تحويل بار مسافرين و فضاي پشتيباني مـي 

-مترمربع مي 2040شود. مساحت سالن نيز مطابق محاسبات انجام شده برابر مترمربع در نظر گرفته مي 400پشتيباني 

  باشد. 
  مترمربع 159=37+122محوطه بازرسي گمرك ورودي: 

  مترمربع  8026 )25- 4( جدول 1مجموع فضاهاي فوق مطابق رديف 
طـور متوسـط   ، به)24-4(باشد كه مطابق جدولمربوط به پردازش مسافران مي فضاهاي درنظر گرفته شده فوق صرفاً

 8026شوند. بنابراين براي تخمين اوليه كل مساحت پايانه مجموع فضـاهاي فـوق (  درصد از فضاي پايانه را شامل مي 38
 1ه فرودگـاه مـورد مثـال    شود تا فضاي كل پايانه بدست آيد. براين اساس مساحت كل پايانتقسيم مي 38/0مترمربع) بر 
  مترمربع. 21121برابر است با 

 31و  18المللـي معـادل    بيني حداقل متراژ ناخالص هر مسافر ساعت اوج داخلي و بين از طرف ديگر با توجه به پيش
نفر  726باشد: (مسافر ساعت اوج  الذكر به روش زير نيز قابل مقايسه، تاييد، و استفاده مي مترمربع، مساحت كل مثال فوق

  در ساعت)
726 × 31 = 22506 مترمربع                   
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  توان ناتوان يا مالحظات مربوط به افراد كم -4-6-6
  مقدمه

-تواني كه تمايل به مسافرت هوايي دارند رو به فزوني است و براي بسياري از آنها راحتامروز شمار افراد معلول و كم

باشد. اين بدين معني است كه پايانه فرودگـاه بايـد طـوري    مل و نقل هوايي ميهاي طوالني، حمسافرتبراي ترين روش 
  ها اطمينان حاصل كنند.طراحي شود تا اين گونه افراد از دسترسي كامل و سهل به كليه قسمت

بايسـتي   ايـن گونـه افـراد در فرودگـاه    شود شامل مواردي است كه با مالحظه وضـعيت  آنچه در قسمت ذيل ارائه مي
  ت گردد.رعاي

  عناصر خارج از پايانه -4-6-6-1
  هانقليه زميني و پاركينگگاه وسايلتوقف -الف

هـاي  نـاتواني  ها به استفاده افـرادي كـه  گاههاي مشخصي از توقفاست با استفاده از عالئم دسترسي، محوطه ضروري
هـاي  گاهنده مسيرهاي دستيابي به توقفدهاي كه نشانكنندهجسمي دارند، اختصاص يابد. همچنين بايد از عالئم هدايت

هـاي پايانـه قـرار داشـته     ها و خروجياالمكان بايد نزديك وروديها حتياست استفاده شود. اين محوطه مزبوراختصاصي 
  باشند. 

گاه مزبور نبايد داراي شيبي فراتر از اسـتاندارد بـوده و در مقابـل عوامـل جـوي محافظـت شـده باشـد.         محوطه توقف
نحوي باشـد كـه افـراد    هاي اختصاصي و پايانه بايد بدون جدول، عاري از كليه موانع و بهگاهي واقع در بين توقفمسيرها
  مجبور نباشند از پشت خودروهاي پارك شده عبور نمايند.  مزبور

گونـه  يـن هاي صدور بليت و كليه وسايل مشابه بايد در محدوده قابـل دسترسـي ا  ها، ماشينپاركومترها، پنجره گيشه
 افراد قرار داشته باشد. 

  مسيرهاي تردد  -ب
  كنند، وجود شيبراهه در مسيرهاي داراي اختالف ارتفاع ضروري است. دار استفاده ميبراي افرادي كه از صندلي چرخ

  هاي پايانهها و خروجيورودي -پ
  بدون پله وجود داشته باشد. كنند، بايد امكان ورود و خروجدار استفاده ميبراي افرادي كه از صندلي چرخ

همچنين كف سطوح داخلي و خارجي درهاي ورودي و خروجي (آستانه) بايد هم تراز و بـدون اخـتالف ارتفـاع اجـرا     
 شود. 

  عناصر داخل پايانه -2 -4-6-6
از موانـع   كليه فضاهاي عمومي داخل پايانه بايد با شيبراهه يا باالبر به يكديگر مرتبط بوده و راهروهاي عمومي عـاري 

  باشد. كليه تغييرات ناگهاني در تراز طبقات بايد بصورت كامالً واضح و با وسايل سمعي و بصري مشخص شده باشد. 
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دار برقي و امكانات نگهداري و شارژ باطري و تعمير براي نقل و انتقال افراد داراي مشكل حركتي، تدارك صندلي چرخ
  آنها مناسب خواهد بود. 

  ها رعايت نكات ذيل الزامي است:ههدر طراحي شيبرا
  متر). 5/1متر عرض داشته باشد (ترجيحاً  2/1شيبراهه بايد حداقل  
 بيني شود.متر بعنوان پاگرد پيش 2/1ها بايد فضاي مسطحي به طول در باال و پايين كليه شيبراهه  
 باشند. متري داراي پاگرد 9متر طول دارند، بايد در فواصل  9هايي كه بيش از شيبراهه 

  درصد منظور شود . 8حداكثر شيب در مسيرها  
 ها نيز بايد يك پاگرد تعبيه شود.براي هر تغيير جهت در شيبراهه  
 .در طرفين شيبراهه بايد نرده نصب شود  
  بايد در نزديكي شيبراهه نصب گردد.  مزبورعالئم دسترسي اشخاص 

 هاي در ساير فضاها و عملكردها مثل عبور از دروازهX-RAYهاي شركت، تحويل بليت و بار به پيشخوان -

هاي مورد نياز، استفاده از ها و روكشهاي برقي، استفاده از توالتهاي هواپيمايي، استفاده از آسانسور و پله
بايستي امكان الزم براي استفاده افراد تلفن عمومي و صندوق پست و دستگاه آب آشاميدني، وغيره نيز مي

 پيش بيني شود.ن و يا ناتواكم توان 

  

المللـي بـراي    هاي داخلي و بين مجموعه معيارهاي طراحي، تعيين ظرفيت و سطوح ذكر شده در اين فصل براي پايانه
هاي  دهد. بديهي است در صورت طراحي پايانه مترمربع ناخالص را نشان مي 31و  18، به ترتيب حداقل Cسطح سرويس 

الـذكر قابـل    ه و افزايش سطوح ارتباطي و تاسيساتي و خدماتي، حداقل فوقمزبور بصورت طبقاتي، متناسب طرح مطروح
  افزايش خواهد بود.

  تجهيزات ويژه  -4-6-7

  تجهيزات جابجايي   - 4-6-7-1
روي متحـرك  ، پيـاده 99، آسانسـور 98برقيدر داخل پايانه براي استفاده در طبقات و در سطح از تسهيالتي از قبيل پله

كه متناسب وسـعت  گردد پيش بيني ميتوان حمل مسافران ناتوان و كم مخصوصيل نقليه كوچك ، و وسا100 (نوار نقاله)
  شود. پايانه براي جابجايي مأمورين مختلف نيز استفاده مي

. شـود متر) توصيه مي 200ي (بيش از دار) براي فواصل پياده روي طوالنپياده روي متحرك (نوار نقاله افقي و يا شيب
متر تجاوز كند و در نقاط الزم بايد امكان خروج از آن براي دسترسي به نقاط مياني مسير و يا  45ايد از طول هر قطعه نب

                                                 
98- ESCALATOR 
99- ELEVATOR 
100- MOVING WALKWAY 
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شود و براي فراهم آوردن امكان عبور از كنار نوار نوار معموالً يك متر انتخاب ميمفيد دروازه مورد نظر فراهم شود. عرض 
متر بر دقيقه انتخـاب   6/36كند و سرعت نوار افقي حدود فايت ميمتر ك 2كنند حداقل براي كساني كه پياده حركت مي

  شود. مي
روي متحرك شيب دار بهتر از اسـتفاده  در نقاطي كه افراد زيادي همزمان نياز به تعويض طبقه دارند استفاده از پياده

كه  كم توانبراي استفاده افراد دهد و چرخ دستي را مي ودان باشد. اين سيستم اجازه حمل جامهبرقي يا آسانسور ميپله
كنند نيز مناسب است،لكن بايد توجه داشت كه بدليل شيب كم نوار نقاله، طـول آن بـراي   با صندلي چرخ دار حركت مي

  بايد در مراحل اوليه طراحي مورد توجه قرار گيرد. بدليل اشغال زياد فضا اتصال دو طبقه زياد شده و 
هـاي ضـروري در طبقـات    و يا جابجايي كنندكه با صندلي چرخدار حركت مي كم توانا براي استفاده افراد ناتوان و ي

باشد. بسياري از افراد خصوصاً افراد سالمند ترجيحاً از آسانسور براي تعويض طبقـات اسـتفاده   بهترين وسيله آسانسور مي
ور ورودي مسـافرين بـه پايانـه، و در سـالن     در سالن انتظار پرواز و يا كريدكنند. استفاده از وسايل نقليه كوچك برقي مي

رسند و يـا بـه علـت    يابند يا دير به پروازشان ميويژه كساني كه مقصد خود را نميبراي حمل يك يا دو مسافر بهعمومي 
  مأمورين و كارمندان پايانه مناسب است. ضروري و همچنين جابجايي  باشندروي نمياني قادر به پيادهضعف جسم

  جهيزات ارتباطيت -4-6-7-2

هاي ارتبـاطي  ، سيستمهاي فعال در پايانههاي هواپيمايي و ساير سازمانبه دليل افزايش تنوع و حجم عمليات شركت
 هاي جريان ضـعيف مكانيكي، برقي و سيستمهاي ويژه اي يافته، بنابراين الزم است كه نيازمندينيز افزايش قابل مالحظه

  دند. از قبل در طرح پايانه لحاظ گر
  گيرند: تجهيزات ارتباطي به منظورهاي زير مورد استفاده قرار مي

  ارتباطات داخلي مورد نياز،انواع  -
 ارتباطات خارجي مورد نياز .انواع  -

 هاي الزم.اطالعات تصويري مناسب از فضاهاي مختلف پايانه جهت پيش آگاهيدريافت  -

 . هاي مخصوصيا محوطه هاي خارج از پايانهحوطهدهي عمومي چند زبانه با قابليت پخش در مسيستم پيام -

  ساير تجهيزات -4-6-7-3
  ارائه شده است.) 26-4(تجهيزات ويژه الزم در داخل پايانه نيز به شرح جدول عناوين ساير
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  برخي از تجهيزات ويژه داخل پايانه -26- 4جدول 
  نام اختصاري نام تجهيز  رديف

 Emergency Power Supply  هاي برق اضطراريمولد  1

  UPS  سيستم برق بدون وقفه  2
  Data Network system  هاسيستم ارتباطات داده  3
  TV. Antenna system  سيستم آنتن مركزي تلويزيون  4
  Fire Alarm system  سيستم اعالم حريق اتوماتيك  5
  Fire Protection system  سيستم اطفا حريق اتوماتيك  6
  Closed circle TV.(CCTV)  ر بستهسيستم دوربين مدا  7
  Access Control System  سيستم كنترل تردد  8
  Public address  سيستم صوتي و اطالع رساني  9
  Time distribution system  سيستم ساعت  10
  Building Management System (BMS)  سيستم مديريت ساختمان  11
  Flight information display system (FIDS)  سيستم نمايش اطالعات پرواز  12
  X-ray  سيستم بازرسي امنيتي  13
  Automatic doors  درهاي اتوماتيك  14
  Baggage Handling System (BHS)  سيستم پردازش وانتقال بار  15
  Passenger Boarding bridge (PBB)  هاي انتقال مسافر به هواپيماپل  16
  Common use Terminal equipment (CUTE)  هتجهيزات مورد استفاده مشترك پايان  17
  Ground Power Supply (400 Hz)  هرتز هواپيما 400مولد برق   18
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  مقدمه - 1- 5

ريـزي و  المللـي، برنامـه  دليل تنوع و تحوالت  اقتصادي داخلي كشورها و بينرشد روز افزون بار و مرسوالت هوايي به
هاي هوايي و صـرفه اقتصـادي،   كند. به لحاظ الزامات عملياتي شركتها ايجاب ميطراحي تسهيالت باربري را در فرودگاه

گردد و فرودگاهي كه فقط ويژه بار تجهيز شود معدود د، براي پايانه بار نيز تجهيز ميهر فرودگاهي كه پايانه مسافري دار
  باشد؛ مگر آنكه صرفاً براي صادرات و يا واردات و يا هر دو ، نياز جدي وجود داشته باشد. مي

يمـاي مسـافري (در   (مسافري و باري) و يا به وسـيله هواپ  101بار هوايي به وسيله هواپيماهاي تمام باري، يا دومنظوره
گـاه هواپيمـا   بينـي توقـف  ويژه براي پيش ريزي پايانه باري، بهگردد. متناسب با نوع حمل بار، برنامهقسمت بار) حمل مي

  باشد. متفاوت مي
يـابي پايانـه بـاري در    ريزي تسهيالت پايانه باري بوده و مكـان بيني حجم بار هوايي از نكات بسيار مهم در برنامهپيش

  گذارد. يابي پايانه مسافري تأثير ميدي تابع همان مالحظاتي است كه بر مكانموار

  ]1،2،3،4 [ 102هاي باريريزي پايانهاصول برنامه - 2- 5

  مقدمه -2-1- 5
ريـزي و طراحـي   هاي هوايي و زميني مستلزم مديريت تخصصي در امر برنامهجابجايي سريع و مؤثر بارها بين بخش 

ي اطالعات، بررسي طرح جامع فرودگاه، اخذ نتايج مطالعات توسعه راهبردي و تخمين مخـارج و  آورتسهيالت است. جمع
هاي ارتباطي مورد نياز و مشخصات و نحوه اداره پايانـه توسـط   ساير نكات اقتصادي، تجهيزات عملياتي و مكمل، سيستم

ي و طراحي بايد مورد بررسي دقيـق قـرار   ريزمديريت فرودگاه يا بخش خصوصي، از جمله مواردي است كه قبل از برنامه
  گيرند.

ريزي و طراحي پايانه باري بايد همانند پايانه مسافري مبتني بر اصول جريان جابجايي و پردازش بـار باشـد. در   برنامه
كه حفظ سالمتي و ايمني مورد بارهاي زنده مالحظات مربوط به عوامل بهداشتي و زيست محيطي اهميت دارد ضمن آن

  نيز ضروري است. آنها
هـاي زمينـي و هـوايي و    برداران و مراجعين در بخشكننده نياز بهرهبايستي تأمينالگوي طراحي براي پايانه باري مي

شرح زيـر وجـود دارد   هاي ضروري بهبرداري مورد انتظار باشد، لذا توصيهها براي دوره توسعه و بهرهبينيانجام كليه پيش
  :هاي مربوطه بايد مدنظر قرار گيرندبينيي پايانه باري و پيشريزكه در مرحله برنامه

                                                 
101 - Combi Aircraft  
102- Cargo Terminals 
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انداز آينده، تنوع هواپيماها، بار آوري تمام اطالعات ممكن شامل آمار عملكرد گذشته، وضع موجود، چشمجمع -الف
  ؛هاي هواپيمايي در مورد فرودگاه مورد نظر و تجزيه و تحليل آنهاهوايي و كسب نظرات مشورتي از شركت

  تعيين ميزان تأثير امكانات موجود بر طرح تسهيالت جديد و يا توسعه آنها و بررسي طرح جامع فرودگاه؛   -ب
بردار هاي عملياتي و مديريتي متناسب با شرايط بومي، امكانات بهرهتعيين سيستم پردازش مناسب و روش  -پ

  هاي هواپيمايي و ناظرين دولتي؛پايانه، شركت
هاي ها، توقفگاههاي بارگيري كاميونهاي هواپيما، محوطهكفايت سطح محوطه براي احداث جايگاهاطمينان از  -ت

  هاي ورودي و خروجي شهري و داخلي فرودگاه؛مراجعان و كاركنان و همچنين راه
  در نظر گرفتن وسايل كنترل براي جلوگيري از جابجايي غيرمجاز بار و تجهيزات؛ -ث
هاي هاي ارتباطي ثابت، شيبراههارتباطي قابل انطباق در بخش هوايي و زميني نظير پل فراهم نمودن تسهيالت -ج

  هاي مختلف؛متحرك و وسايل نقليه باربري با ارتفاع
  هاي هوايي و زميني وتأمين مسير كنار گذر پايانه باري براي عبور بارهاي حجيم بين بخش –چ 
ها كه هريك نيازمند اي مانند انواع بارداننبار نمودن بارهاي صندوقههاي كافي براي پذيرش و ابيني محوطهپيش -ح

 اي است.تجهيزات عملياتي ويژه

  انواع بار -2-2- 5
كنـد در سـاخت نـوع و تجهيـزات هواپيماهـا،      تنوع بار از آن جهت مهم است كه برخي از خصوصيات آنها ايجاب مـي 

ونقل زمينـي، نكـات   اد متصدي تخليه و بارگيري و متصديان حملمحوطه پروازي، عملكرد خدمه هواپيماهاي باري و افر
  باشند :توان نوع و ابعاد تسهيالت را در نظر گرفت به شرح زير ميالزم رعايت شود. مواردي كه با توجه به آن مي

 شوند؛هاي پايانه نگهداري ميبنديبندي شده استاندارد كه در قفسههاي بستهمحموله -

 بايد در سردخانه نگهداري شود؛بار فاسدشدني كه  -

توان آنها را به سادگـــي در هاي بزرگ كه نميآالت و بستههاي بزرگتر از حد متعارف، مانند ماشينمحموله -
 بندي جاي داد و شرايط خاص نگهداري و پردازش را خواهند داشت؛سيستم قفسه

 يست؛بندي ضروري نمحموله تكي و كوچك كه جا دادن آن در سيستم قفسه -

 اي نگهداري شوند؛هاي قيمتي كه بايد در محوطه محافظت شدهمحموله -

 حيوانات كه بايد جداگانه و يا در قرنطينه نگهداري شوند؛ -

 هاي خطرناك كه نيازمند پردازش ويژه هستند؛محموله -

 بايستي تحت شرايط خاص كنترل و عبور داده شود.جسد انسان كه مي -
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  تقاضاي بار -2-3- 5
باري ممكن است همزمان رخ ندهنـد. زمـان    هاي اوج ورودي و خروجي در پايانههاي مسافري، جريانايانهبر خالف پ

اوج بارهاي ورودي بخش هوائي، رابطه تنگاتنگي با برنامه پروازهاي ورودي، خصوصاً هواپيماهاي مسافري دارد كـه اغلـب   
هـاي  افاً در بخش زميني به روش و سـاعت كـار شـركت   شود. زمان اوج بارهاي خروجي نيز مضبارها توسط آنها حمل مي

  ونقل و تأسيسات فرودگاهي مربوط است. حمل
باشد. مثالً تغييـرات فصـلي مربـوط بـه ميـزان      هاي اوج متفاوتي ميفعاليت هر پايانه باري داراي جدول زماني و دوره

و نقـل و  هـاي حمـل   انه  وابسـته بـه شـركت   ها در فصول مختلف سال است. تغييرات روزتجمع بارها و توليدات كارخانه
-گيرند. تغييرات ساعتي بستگي به عملكـرد بخـش  دهند و يا تحويل ميروزهايي است كه آنها بارهاي خود را تحويل مي

  هاي باربري دارد. 
-هاي مختلف پايانه باري (نظير پذيرش و پردازش در بخش زميني و هوايي)معموال تحـت تـأثير روش  عملكرد قسمت

هـاي  اي تحويل و دريافت كاال، موقعيت پايانه نسبت به جريان ورود و خروج كاال، برنامه پروازهاي فرودگاه، محـدوديت ه
گيـرد. در  عمليات پروازي و ترافيك هوايي در فرودگاه و محل و مقصد و سهم بار هوايي هواپيماهـاي مسـافري قـرار مـي    

 نه به شرح زير نشان ميدهند.نمودارهاي زماني فعاليت را در يك نمو) 1-5( شكل

 تغييرات ماهيانه بار نسبت به متوسط ساليانه؛ -

 درصد عملكرد روزانه نسبت به حجم هفتگي؛ -

 هاي مختلف نسبت به حجم روزانه؛تغييرات ساعتي عملكرد بار در بخش -
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 نمودار تغييرات جريان بار هوايي -1-5شكل 
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  103بيني تقاضاي بار هواييپيش - 2-4- 5
دهـد كـه در داخـل پايانـه مراحـل      اي از انواع بارهايي را نشان ميبار در بخش هوايي معموالً تصوير عمده پيش بيني

  كنند. مختلف پردازش شامل ورود و خروج را طي مي
ه، بـا توجـه بـه موقعيـت     شـد بينـي بيني تقاضاي آتي و تسهيالت الزم براي پاسخگويي به مقدار بار پـيش جهت پيش

و غيره، بايد احجـام و   و صادراتي در جهت نيازهاي صنايع فرودگاه، منطقه و توليدات فصلي صنعتي و يا نيازهاي وارداتي
سال آتي پيش بيني شود. آنچه از طريق هواپيمـا وارد و يـا خـارج     20و  10، 5هاي مشخصات واردات و صادرات در افق

ر حسب آن نوع ناوگان هوايي، توقفگاه هواپيما، تعداد موقعيت پارك هواپيما و نوع تسهيالت و شود آمارگيري شده و بمي
ي يهاي اصلي در محاسبـات بار هـوا در نهايت ابعاد محوطه پايانه بار محاسبه گردد. شايان ذكر است كه يكـي از شاخـص

  باشد. كيلومتر مي-شده بر اســاس تنمقــدار بار حمل
عنوان يك معيـار كمـي،   بايد با حجم اوج مورد استفاده در طراحي تسهيالت  تطبيق داشته باشند كه بهها پيش بيني

درصـد از روزهـاي مـاه اوج را     95ابعاد و اندازه تسهيالت بار بايد در حدي باشد كه بتواند حداكثر حجـم بـار موجـود در    
  بپذيرد. 

  اصول جريان بار -2-5- 5
احي تسهيالت پايانه بار بايد با توجه بـه اصـول جريـان جابجـايي بـار صـورت گيـرد كـه         يابي و طرريزي، مكانبرنامه

  :باشدمهمــترين آنها بشرح زير مي
باري) جدا شود و ترجيحاً  -مسافريهواپيماهاي مختلط (عمليات بارگيري و باراندازي هواپيماهاي باري بايد از  -الف

  عمليات در مقابل پايانه بار صورت گيرد. 
ها صورت ترين فاصلهتر بوده و از طريق كوتاهجريان بار به هواپيما، از هواپيما و يا بين هواپيماها بايد هرچه روان -ب

عالوه دسترسي به پايانه بار از هر دو طرف يعني توقفگاه هواپيما و بخش زميني بايد به صورت مستقيم گيرد. به
  و آسان ميسر گردد.

هاي پردازش بارهاي وارداتي و صادراتي موانع فيزيكي وجود داشته بايد بين محوطهي كه ممكن است، نيتا جا -ج
  هاي انبار فراهم شود.باشد، تا امكان استفاده بهينه از فضاهاي ساختمان پايانه خصوصاً محوطه

ها و يونبين كام 106صندوقه بار 105و تخته بار 104هاي بزرگ بايد تمهيدات كافي براي جابجايي بارداندر فرودگاه -د
  بيني شود.پايانه باري و همچنين بين پايانه باري و هواپيما پيش

                                                 
103 -Air cargo demand 
104 - Container 
105- Pallet 
106- Unit Load Device (ULD)
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نمودار جريان پردازش مستقيم و پيوسته بار در يك پايانه با حداكثر تسهيالت ممكن نشان داده شده  )2-5(شكل در
  است . 

  

  حداكثر تسهيالت ممكن) اي از جريان پردازش بار در يك پايانه باري  (بانمونه -2-5شكل 

  

بازرسي گمرك و 
 شمارش و شناسايي

الملليبار بين   

مارش و شناسايي ش  
 بار داخلي



   مه طراحي محوطه زميني فرودگاهها ين نايآ                                         30/08/1397                                                                            172 
                         

 

 

    اصول جابجايي بار -2-6- 5
  شود:ي بار رعايت اصول زير توصيه مييبراي طراحي سيستم پايانه باري و انتخاب تجهيزات جابجا

- تـرين و ايمـنبندي متنـاسب تجهـيزات حمل، از كوتاهترين شـكل بستهبار هـوايي بايد در بزرگتـرين و ساده - الف 

  ها جابجا شود؛ترين روشسريع ترين و اقتصاديترين طريق، با 
  شود؛استفاده از تجهيزات خودكار بجاي دستي غالباً سبب افزايش كارآيي و صرفه اقتصادي مي  -ب 
  جابجايي بار بايد هماهنگ با كليه روندهاي بازرسي و عمليات باشد؛هاي سيستم  -پ 
هاي جابجايي بار اي طراحي شوند كه عملكرد سيستمد به گونههاي دولتي، بازرسي و عملياتي بايروند كنترل –ت 

  تسهيل و در نتيجه اقتصادي گردند؛
  عـمل آيـد؛هاي جابجايي بار بايد طـوري طراحي شـوند كه استـفاده بهينه از تجهيزات بهسيسـتم –ث 
  االمكان اختالل در حركت بار، ايجاد نشود؛صرفه اقتصادي در آن است كه حتي   -ج 
عمل آيد و اي باشد كه استفاده بهينه از فضا از نظر حجمي بههاي انبارداري بايد به گونهطراحي سيستم  -چ 

  ها به سادگي با كمترين جستجو پيدا شوند.محموله

  انواع وسايل حمل بار - 2-7- 5
ا افزايش حجم بار هوايي و شد. بها بارگيري ميتا اوايل دهه چهل خورشيدي بار هوايي به صورت فله درداخل هواپيما

  افزايش حجم هواپيماها، عملكرد اقتصادي فقط با كاهش زمان توقف هواپيماهاي باري در توقفگاه امكان پذير بود.  
در حال حاضر بارگيري و بار اندازي سريع با استفاده از وسايل بسته بندي بار از قبيل تختـه بـار، بـاردان و صـندوقه     

ه از اين وسايل تا حد زيادي ساختار پايانه بار هوايي و روند انجام امور در آن را تحـت تـأثير قـرار    گيرد. استفادصورت مي
  دهد.روند تغييرات روش بسته بندي بار در سه دهه گذشته را نشان مي) 3-5(دهد. شكلمي

 

  تغييرات بسته بندي بار - 3-5شكل 
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مربوط به كاالها را در ساختمان پايانه باري تحـت تـأثير قـرار     اندازه و نوع هواپيماي پيش بيني شده روند انجام امور
كننـد. گرچـه   هاي گوناگون استاندارد شده، انواع صندوقه و تخته بار را حمل مـي ميدهد. انواع مختلف هواپيماها، محفظه

ي و مسافري) مـورد  توانند براي الگوي طراحي به عنوان هواپيماي تمام باري يا مشترك (بارهواپيماهاي يك كارخانه مي
هاي متفاوتي كه بين انواع هواپيماها وجود دارد بهتر است طراحي پايانه بار هوايي استفاده قرار گيرند، ولي بعلت مشخصه

 به صورتي باشد كه در طول مدت عملكرد خود بتواند انواع هواپيماهاي محتمل را پذيرا باشد.

  انواع عمليات پردازش بار در پايانه -2-8- 5
  شوند. نوع ساده، متوسط و پيشرفته تقسيم بندي مي 3هاي باري از نظر نوع پردازش بار به يانهپا

ها اغلب حجم عملياتي كمي دارند و با وجود نيروي كارگري فراوان و ارزان، بار اين پايانه –عمليات ساده  –الف 
ها در شرايطي كه مشكالتي ين نوع پايانهشوند اها و ميزهاي تبادل بار جابجا ميتوسط كارگران روي نوار غلتك

  در رابطه با خريد تجهيزات و استخدام نيروي انساني ماهر براي راهبري تجهيزات وجود دارد نيز مطلوب هستند.
اي شوند. اكثريت تسهيالت پايانهها به وسيله خودروهاي باالبر و متحرك جابجا ميصندوقه –عمليات متوسط   -ب

  نمايند.ياتي متوسط تا زياد هنوز با اين روش فعاليت ميموجود با حجم عمل
) و وسايل نقليه TV(107در عمليات پيشرفته از وسايل نقليه جابجايي افقي و عمودي - عمليات پيشرفته  - پ 

  شود.) استفاده ميETV(108هوشمند 
ي مـديريت و بهـره بـرداري از    هاي پيشرفته كه معموالً نياز به سرمايه گذاري بـااليي دارد، بـازده  كاربرد اين سيستم

  شود.ها و حداقل نياز به نيروي كار انساني را موجب ميدهد و حداقل خسارت بر باردانسطح پايانه را بسيار افزايش مي

  ] 1،2،3 [  مكان يابي پايانه باري -3- 5

  در انتخاب مكان پايانه و تسهيالت پشتيباني آن، عوامل زير بايد مورد توجه قرار گيرند:
هاي معين بازبيني شده و توسعه آن محوطه پايانه باري بايد همگام با مطالعات طرح جامع فرودگاه در زمان -

 توجه قرار گيرد؛ مورد

شوند، ضروريست بدليل اينكه حجم غالب بارهاي هوايي منتقله به پايانه با هواپيماهاي مسافري جابجا مي -
 و متناسب زمان بندي توقف هواپيماهاي مسافري باشد؛فاصله پايانه بار و پايانه مسافري هرچه كمتر 

 براي اجراي طرح اوليه و توسعه آتي بايد اراضي كافي پيش بيني شود؛ -

وجود يك راه مناسب براي نقل و انتقال مستقيم بار بين پايانه مسافري و پايانه بار در بخش هوايي ضروري  -
 است؛

                                                 
107- Transfer Vehicles  
108 - Elevating Transfer Vehicles 
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بوده و ضمن  109اي توقف كافي براي هواپيماهاي تمام باريمحوطه پايانه بار در بخش هوايي بايد داراي فض -
قابليت توسعه آتي، ظرفيت كافي براي هواپيماهاي موجود و آتي و همچنين تجهيزات بارگيري و باراندازي 

 را دارا باشد؛

هاي خصوصي متصدي حمل و هاي دسترسي و تسهيالت شركتساير اجزاء مربوط به پايانه بار از قبيل راه -
هاي هواپيمايي، انبارهاي محافظت شده خارج از پايانه، دفاتر گمرك و ساير امور هاي شركتمايندگينقل، ن

اداري و مالي بايد در تلفيق با محوطه خارجي شامل فضاي باراندازي و بارگيري و توقفگاه خودروهاي حمل 
ك و توقفگاه وسايل نقليه نداشته بار و ..... و ساختمان پايانه به نحوي كه هيچ تداخلي با جريان بار، ترافي

 باشد، در نظر گرفته شود؛

در صورت دسترسي راه آهن يا مترو به فرودگاه، امكان دسترسي آسان از ايستگاه مربوط به پايانه پيش بيني  -
 شود؛

اگر پايانه بار به وسيله سطوح پروازي از پايانه مسافري جدا شده يا در جايي باشد كه ميانگين مدت زمان  -
دقيقه طول بكشد، در آن صورت بايد  20دقيقه يا حداكثر  15ل و نقل بار هوايي براي يك قطار گاري حم

 مالحظات زير در نظر گرفته شود:

 هاي ويژه براي انجام حمل و نقل در بخش هوايي استفاده شود يا،از كاميون .1

براي كوتاه كردن مسافت در  يك تونل بين موقعيت توقف هواپيما در جنب پايانه مسافري به پايانه باري .2
هاي تونل نبايد در هيچ نقطه بيشتر بخش هوايي احداث شود. اگر اين راه حل انتخاب گردد شيب شيبراهه

هاي معتبر طراحي هندسي مسير رجوع نامه آيينهاي قائم نيز بايد به درصد باشد.درمورد طول قوس 4از 
ها بتوانند بارهاي حجيم با ارتفاع متر باشد تا كاميون 6/4از شود. ارتفاع كليه نقاط تونل بايد يكسان و بيش 

هاي استفاده از آن به اطالع متر را حمل كنند. در صورت ساخت تونل، ضروري است محدوديت 3بيش از 
تواند شامل ها ميهاي هوايي و يا بهره بردار سيستم جابجايي بار برسد. اين گونه محدوديتتمام شركت

 هاي خطرناك و ساير موارد نيز باشد؛حمل و نقل كاال

ساختمان پايانه بار و توقفگاه هواپيماها در مقابل آن بايد طوري مكان يابي شوند كه هيچ گونه تداخلي از  -
 نظر استانداردهاي عمليات پرواز و همچنين وسايل كمك ناوبري نداشته باشند؛

هاي مخابرات و و شهري و همچنين شبكه ييتأمين خدماتي از قبيل برق رساني، ساير تأسيسات زيربنا -
ارتباطات براي محوطه پايانه بار و تسهيالت وابسته ضروري است و بايد قابليت توسعه آتي را نيز داشته 

 باشد؛

حتي االمكان جهت وزش باد و نزوالت جوي در شرايط نامساعد آب و هوايي بايد در مالحظات طراحي پايانه  -
 مورد توجه قرارگيرد؛

                                                 
109- all Cargo  
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تواند طراحان را وادار سازد كه ضوابط خود را محدود كنند ولي اين يت محوطه اطراف پايانه ميمحدود -
هاي هوايي موضوع نبايد به هيچ وجه بر جريان بار يا تسهيالت اصلي پايانه و امكان توسعه آتي آنها در بخش

برخي عمليات و توان براي و زميني تأثير منفي داشته باشد. در صورت محدوديت جدي محوطه مي
 تسهيالت فرعي، محوطه اي دورتر را در فرودگاه در نظر گرفت.

  ] 1 [الگوي پايانه باري -4- 5

از آنجا كه پايانه باري اساساً تسهيالتي در ارتباط ميان بخش هوايي و زميني اسـت و تعـداد زيـادي از وسـايل نقليـه      
د قابليت توسعه يا گسـترش آتـي بـدون تخريـب يـا تغييـر       نيازمند دسترسي آزاد به بخش انبارها هستند و همچنين باي

شود كه طرح پايانه داراي الگـوي خطـي بـوده و قابليـت     هاي موجود وجود داشته باشد، توصيه اكيد مياساسي در بخش
تخصيص يك يا دو انتهاي ساختمان جهت امكان  گسترش اتي وجود داشته باشد. دفاتر كار، نواحي خدماتي و تسهيالت 

  رهاي ويژه بايد بدون تداخل با جريان عادي جابجايي كاال و توسعه آتي مكان يابي شوند.انبا
ساده ترين راه براي تأمين انعطاف پذيري بدون تداخل با جريان جابجايي كاال و توسـعه آتـي در مـورد دفـاتر كـاري      

طبقه فوقاني محوطـه پـذيرش بخـش     ذيربط به عمليات پردازش، پيش بيني آنها و امكان توسعه مربوطه ترجيحاً در نيم
نمونه اي از پالن و مقطع عرضي يك پايانه باري كـه در مقطـع، مراحـل مختلـف     ) 5 -5و  4 -5(هايعمومي است. شكل

  شود.توسعه نيز نشان داده شده است را شامل مي

  طول پايانه -4-1- 5
ز مسيرهاي خطي در طول پايانه، دسترسـي  طرح ساختمان پايانه بايد به گونه اي باشد كه عمق به حداقل رسيده و ا

ها و وسايل نقليه به محوطه بارگيري و باراندازي ميسر باشد. بنابراين الگوي كلي مورد نظر به صورت زيـر اسـت،   كاميون
كه در آن ميزان طول پايانه در محاسبات برنامه ريزي فيزيكي، متناسب زمين مـورد نظـر و عناصـر واقـع در اطـراف آن،      

  گردد.يتعيين م
 

  بخش هوايي
  

  
  

 بخش زميني

 
 

  

 
توسعه آتي                توسعه آتي                    عمق پايانه                    
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پالن محوطه و پايانه باري - 4-5شكل   
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  مقطع عرضي و مراحل مختلف توسعه پايانه باري -5-5شكل 

شـود امكـان   در طراحي عناصر پايانه از جمله تخصيص فضا جهـت بهـره بـرداران و متصـديان پـردازش توصـيه مـي       
خش زميني و هوايي وجود داشته باشد. همچنين از كاربرد ديوارهاي دائمي در تقسيم بندي داخلـي  دسترسي به هر دو ب

  بايد اجتناب شده و حتي االمكان از ديوارهاي جداكننده سبك و قابل جابجايي استفاده گردد.

  عرض پايانه - 4-2- 5
پـردازش بـه صـورت يـك رونـد       شود كه عرض ساختمان حتي المقدور كم ولي در حدي باشد كه عملياتتوصيه مي

هاي داراي تسـهيالت پـروازي هواپيمـاي پهـن     طبيعي بين بخش زميني و هوايي جريان يابد. همچنين در كليه فرودگاه
هاي پيشرفته جابجـايي بـار در   پيكر، تمهيداتي براي پاسخگويي به نيازهاي هواپيماي باري پهن پيكر و همچنين سيستم

ايانه در محاسبات برنامه ريزي فيزيكي، متناسب زمين مورد نظر و عناصر واقـع در اطـراف   نظر گرفته شود. ميزان عرض پ
  گردد.آن، تعيين مي
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  ارتفاع آزاد پايانه -4-3- 5
ها، تجهيزات آتش نشاني و غيره بايد طوري نصب ومحاسبه شـوند كـه ارتفـاع آزاد    تأسيسات، وسايل روشنايي، ستون

در ارتفاع نياز دارد. لذا استفاده  طح به فضاي بيشتري نسبت به انبارجم معين بار در سمورد نياز حفظ شود. انبار كردن ح
تواند سبب كاهش سطح الزم انبار شود. البته اين امر به سـرمايه گـذاري بيشـتري    هاي انبارداري در ارتفاع مياز سيستم

  نياز دارد.جهت تأمين تجهيزات و سيستم مورد استفاده در مراحل اوليه و بعدي توسعه 
شود. معموالً بـراي چيـدن   حداقل ارتفاع آزاد در ساختمان انبار براساس شيوه بار چيني و تجهيزات مربوط تعيين مي

-متر در نظر گرفته مي 8تخته بارهاي صنعتي در يك سيستم قفسه بندي حداقل ارتفاع آزاد از كف تا زير تيرهاي سقف 

متر باشـند تـا عمليـات وسـايل      5ري و باراندازي بايد داراي حداقل ارتفاع آزاد هاي بارگيشود. ساير نواحي مانند محوطه
  نقليه باال بر را امكان پذير سازد.

  ] 1 [مالحظات طراحي پايانه باري - 5- 5

  اصول كلي طراحي -5-1- 5
كنـد، ولـي   هاي بار بـري صـدق مـي   هاي باري با هرگونه روشاصول كلي ارائه شده در اين بخش در مورد انواع پايانه

هاي خيلي بزرگ و خيلي كوچك كمتر است. به همين علت مساحت معمول پايانه بـاري كـه   مصداق اين اصول در پايانه
متر مربع (براي يـك مجموعـه سـاختمان مـرتبط )      000,10تا  5000تواند با استفاده از اين اصول طراحي شود بين مي

  كند.يك ساختمان چند منظوره صدق مياست. اين اصول همچنين براي يك پايانه واقع در 
  تواند براي تعيين ابعاد بهينه پايانه مورد توجه قرار گيرند.نكات زير مي

  هاي مختلف در داخل پايانه بايد بنا به داليل زير حتي االمكان كوتاه باشند:مسيرهاي ارتباطي بين محوطه  -الف 
 ايجاد حداقل جابجايي بار و وسايل نقليه؛ -

 ت و آمد بهينه براي كاركنان؛تأمين رف -

 هاي عملياتي و پردازش؛ايجاد حداكثر امكان نظارت برفعاليت -

 تأمين حداكثر ايمني و امنيت حمل بار. -

  ها در زمان اوج تقاضا؛تأمين طول سكوي پهلوگيري الزم براي كاميون - ب
  استفاده بهينه از سطوح با توجه به تسهيالت ثابت و تجهيزات انبار؛ - پ
قابليت و انعطاف پذيري براي توسعه واحد پايانه بار به طوري كه سازگاري با تجهيزات باربري طراحي شده  -  ت

  وجود داشته باشد؛
  هاي ساخت.به حداقل رساندن زيربناي ساختمان جهت كم شدن هزينه - ث
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مل بارهاي خروجـي و ورودي  به طور كلي هرگونه تسهيالت پردازش بار بايد قابليت پشتيباني از عمليات جابجايي شا
  را دارا باشد.
تواند به عنوان يك واحد اصـلي پايانـه بـار در    شود، ميهايي كه هركدام از عمليات فوق الذكر در آن انجام ميمحوطه

  توان عمليات خروج و ورود كاال را به صورت يكپارچه و در يك محوطه جاي داد.نظر گرفته شود. البته تحت شرايطي مي
ايي كه در باال ذكر شد به همـراه ضـرورت حركـات در عـرض و طـول، ميتوانـد در شـرايط مناسـبي در يـك          معياره

 ساختمان پايانه مستطيل شكل تحقق يابد.

  انواع ساختمان پايانه باري -5-2- 5
  ساختمان پايانه ( يك بهره بردار) -الف

توانـد قابليـت   شـود و مـي  ) بهره برداري مياين نوع ساختمان پايانه فقط توسط يك استفاده كننده (متصدي راهبري
  توان موارد زير را در نظر گرفت:بردار ميعمليات صدور و ورود را داشته باشد. براي پايانه يك بهره

اگر بهره بردار، هم عمليات بين المللي و هم داخلي را انجام دهد، الزم است كه بخش هوايي ساختمان پايانه  -
تا از جدا بودن بار بين المللي و داخلي اطمينان حاصل شود. با اين وجود  به دو بخش مجزا تقسيم شود

توان يك محوطه سراسري در بخش زميني طوري در نظر گرفت كه تمامي تسهيالت سكوهاي هنوز مي
 پهلوگيري براي بارهاي ورود و خروجي بين المللي و داخلي در يك امتداد واقع باشند.

شد يا پيش بيني رشد آن نياز به توسعه در آينده نزديك را ايجاب كند، در اين اگر حجم عمليات بار زياد با -
 حالت بايد روند عمليات در بخش زميني به صورت مجزا در نظر گرفته شود.

  ساختمان پايانه (چند بهره بردار)  -ب
يك از بهره برداران توجه  در طراحي اين نوع ساختمان پايانه بار بايد به توسعه آتي عمليات و همچنين فضاي ويژه هر

توان بزرگتـرين متصـديان حمـل و نقـل بـارهوايي را در دو انتهـاي       خاص مبذول شود. به طور مثال براي توسعه آتي مي
اي باشـد كـه   . سـاخت پايانـه بايـد بـه گونـه     ساختمان استقرار دادتا عمليات آنها بدون مزاحمت براي ديگران انجام شود

به راحتي جابجا نمود تا هر بهره بردار با اسـتفاده از ايـن قابليـــت انعطـاف بتوانـد از فضـاهاي        ديوارهاي داخلي را بتوان
نزديــك به خود بهره جويـد و استقرار سكوهاي پهلوگيري در مكاني باشد كه تمام استفاده كنندگان از پايانه به فعاليـت  

ا نوع بار و وسايل حمل آن در طراحـي مـورد توجـه    بخش زميني دسترسي داشته باشند. ابعاد سكوهاي مزبور متناسب ب
  گيرند.قرار مي

  معيارهاي تعيين ابعاد پايانه و عناصر آن 5-3- 5
شود و سطح ناخالص مورد نياز براساس عملكـرد واحـد   معموالً ابعاد پايانه باري براساس تحليل تناژ ساالنه برآورد مي

هاي داخلي، صادراتي و وارداتي بدست ميĤيد. ميـزان عملكـرد واحـد    سطح پايانه برحسب تن برمتر مربع درسال براي بار
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سطح بستگي به عواملي نظير نوع فن آوري و عمليات بكار رفته در پايانه و مدت زمـان نگهـداري كـاال در انبـار و نحـوه      
ي بـين المللـي   هاي بـاري و همچنـين معيارهـا   مديريت و راهبري و قوانين جاري كشور دارد كه با بررسي عملكرد پايانه

  آيد. هاي با شرايـط مشـابه بدسـت ميتجربه شده در فـرودگاه
هاي قبل و تناژ ساليانه بار پيش بيني شده تعيين اندازه ساختمان پايانه باري براساس استفاده از روند عملكردي سال

ت عدم وجود اطالعات گذشته، توصيه باشد. در صورگردد. فضاي مورد نياز تابعي از تنوع عمليات پردازش در پايانه ميمي
) 1-5( هاي هماهنگ شده با معيارهاي بين المللي و ارائه شده جهت برنامه ريزي سطوح مندرج در جدولشود نسبتمي

 مورد استفاده قرارگيرند.

  معيار انتخاب سطوح مورد نياز -1- 5جدول 
  شاخص  نوع تسهيالت پايانه

  ربعتن به ازاي هر متر م 5  110عمليات دستي
  تن به ازاي هر متر مربع 10  111عمليات نيمه خودكار

  تن به ازاي هر مترمربع 17  112عمليات خودكار

شود پـس از  گذارند و توصيه ميهاي ديگري وجود دارند كه بر اندازه پايانه تأثير ميدركنار حجم ترافيك بار مشخصه
  هاي هواپيمايي نيز بعمل آيد.با برنامه ريزان شركت، مشورت الزم تكميل محاسبات مربوط به تعيين سطوح مورد نياز
  گيرند:هاي ذيل مورد بررسي و ارزيابي قرار ميپيش از آغاز تعيين ابعاد و فضاهاي پايانه فاكتور

 هاي عمده فعاليت پايانه از نظر نقش عملياتي درداخل كشور و يا شبكه بين المللي؛سياست -

 نظر نوع پردازش در پايانه و استفاده از تجهيزات خاص؛تعيين اهداف عملياتي براي آينده از  -

 باشند؛هاي موجود كه نيازمند جبران در برنامه ريزي جديد ميمحدوديت -

هاي هاي هواپيمايي در شرايط فعلي و ميزان تحول در روشتجهيزات معمول و مورد استفاده شركت -
 عملياتي آتي؛

پايانه، اين موضوع به صورت مستقيم بر اندازه فضاهاي مورد حدود انجام هريك از عمليات درخارج از فضاي  -
 گذارد. نياز تأثير مي

شود ولي برخي از عمليات از قبيل انبار و نگهداري موقت، بسته به موجود بسياري از عمليات در داخل پايانه انجام مي
-شونـد. پس از ارزيابي مـوارد فـــوق، برنامـه   توانـند انجام بودن فضا، شرايط امنيتي و آب و هوايي، درخارج از پايانه مي

 گيرد:ريزي پايانه از نظر معيارهاي زير نيز مورد تجزيه و تحليل قرار مي

  
 

                                                 
110 - Mostly Manual 
111 - Automated (average) 
112 - Highly automated 
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  113زمان ماندگاري   –الف 
شود. بنابراين زمـان  زمان ماندگاري عبارت از مدت زماني است كه يك كاالي خروجي يا ورودي در انبار نگهداري مي

هر مرحله از عمليات نگهداري و انبار معلوم شـود. نكتـه حـائز اهميـت اينكـه محاسـبات و طراحـي         ماندگاري بايد براي
هـاي  باشنـد. درحالي كه اگـر مـثالً  محمولـه   ها، عموماً مربوط به پردازش در روز اوج طرح ميفضاهاي مربوط به محموله

  سب براي پاسخگويي به ماندگاري سه روزه طراحي شود.وارداتـــي بين المللي سه روز در انبار بمانند پايانه بايد به تنا
  وزن متوسط   -ب  

آيد كه سرعت پردازش يا ضريب تبديل ابعاد برحسب آحادي غيراز وزن بيـان  معموالً وزن متوسط هنگامي به كار مي
اسـت سـرعت   شده باشد. براي مثال جهت تعيين تعداد بارهاي بسته اي دريافتي و تحويلي در سكوي پهلوگيري ممكـن  
هاي دريافتي پردازش برحسب تعداد بسته در ساعت باشد كه در نتيجه احجام بار دريافتي يا تحويلي بايد تبديل به بسته

 شود. هاي حمل و نقل ميسر ميهاي مبدايي يا پاياني شركتيا تحويلي شود. اين كار با تعيين وزن متوسط بسته

 تجهيزات  عناصر مؤثر در گردش عمليات و ابعاد  -پ 

عالوه بر عوامل حجمي، اندازه فضاهاي پايانه بار بستگي به گردش كار و اندازه تجهيـزات دارد، از جمله عوامل مــؤثر 
  عبارتند از:
 هاي انبار بار؛قابليت مانور خودروي باالبر چنگالي بين قفسه -

 شعاع گردش و ابعاد فيزيكي تجهيزات حمل و نقل بار؛ -

 انجام عمل بارگيري و باراندازي از ارابه يا گاري؛ اندازه راهروها براي -

 ها؛ها و صندوقههاي انبارداري بستهابعاد سيستم -

 ها.هاي ساير كاربريموقعيت و اندازه راهرو -

  خدمات رساني به مشتريان   -ت
توانـد  كه بـار مـي  عامل مؤثر ديگر در تعيين ابعاد پايانه عبارتست از زمان قطع پذيرش بار يعني تعيين آخرين زماني 

هاي پهلوگيري مؤثر است. بـه  قبل از پرواز خروجي پذيرش شود كه در اين حالت ميزان پذيرش در ابعاد و تعداد محوطه
همين ترتيب اگر در نظر باشد كه بار بعد از ورود در دسترس قرار گيرد، اندازه فضاي جدا سازي و تحويل بار ممكن است 

  تغيير كند. 
  

                                                 
113 - Dwell Time 
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  ] 1 [هاي پايـانه باري طراحي فضا -6- 5

  فضاها  -6-1- 5
  موارد زير بايد به عنوان فضاهاي اصلي در پايانه باري در نظر گرفته شود:

هاي ورودي به محوطه مشابه در بخش خروجي (اين موضوع دسترسي مستقيم محوطه باراندازي محموله -
 شود)؛باعث تسهيل حركت بارهاي انتقالي مي

 ز كردن و بازرسي بار هوايي در گمرك؛فضاي كافي براي ارائه، با -

 هاي گمرك؛فضاي كافي در نزديكي محوطه تحويلي نهايي براي بسته بندي مجدد بار بعد از بازرسي -

هاي خروجي يا از هاي آماده سازي بار قبل از ارسال يا تحويل به هواپيمافضاي كافي انبار شامل محوطه -
 مليات مربوط به صندوقه و باردان؛هاي ورودي و همچنين براي انجام عهواپيما

 هاي خروجي و ورودي؛ها در مسيرتسهيالت توزين محموله -

ي و درصورت نياز تسهيالت سردخانه زير صفر و يهاي مواد دارويي و فاسد شدني و غذافضا براي سردخانه -
 ساير موارد مشابه؛

آنها مستلزم رعايت قوانين و مقررات  فضا براي آزمايشگاه جهت كنترل كاالها و داروهايي كه ورود يا خروج -
 باشد؛خاص مي

 ؛گرددي كه به دليل مغايرت با مقررات گمركي مرجوع مييفضاي كافي براي بارها -

 هاي مستحكم براي اشياء گران قيمت؛اطاقك -

 فضاي سردخانه براي نگهداري اجساد؛ -

  هاي مناسب براي نگهداري حيوانات  زنده؛تسهيالت و محوطه -
 گاهي و انبار براي وسايل نقليه بار بري و ساير تجهيزات؛سطوح توقف -

 هاي پذيرش عمومي؛پيشخوان -

 دفاتر براي مسئوالن بازرسي برحسب مقررات جاري كشور؛ -

 هاي وابسته و مورد نياز؛فضاي اداري براي مديريت پايانه شامل كليه فعاليت -

 ل سرويس هواپيما طي زمان توقف؛يفضاي انبار ايمن براي وسا -

 ضاي كار و استراحت براي خدمه هواپيما طي زمان توقف؛ف -

 انبار كاالهاي خطرناك؛ -

 ل حمل بار خالي (مانند باردان، تخته بار و غيره)؛يانبار وسا -

 ل بسته بندي؛يانبار وسا -

 تسهيالت خدمات فني براي تجهيزات باربري شامل تسهيالت شارژ باطري. -
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  دهد. ضاها در يك پايانه باري بين المللي را نشان مينحوه جريان شماتيك سازماندهي ف )6 -5( شكل
 

  جريان باري در پايانه بار بين المللي - 6-5شكل  

 هاي پايانه ها و وروديدرب -6-2- 5

  نكات زير بايد هنگام طراحي دسترسي انبارهاي پايانه باري مورد توجه قرار گيرند: 
طريق درهاي بزرگ منطبق با اندازه تجهيزات تأمين  دسترسي از بخش هوايي به پايانه بايد مستقيماً از -

ل نقليه موتوري را يشود. درهاي بخش هوايي بايد امكان ورود و خروج خودروي باالبر، گاري و تردد وسا
درهاي  متر عرض مناسب است. معموًال 5متر ارتفاع و  5فراهم سازد، براي اين منظور استفاده از درهايي با 

  متر عرض دارند. 3متر ارتفاع و  4در بخش زميني ها پهلوگير كاميون
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استفاده از سرپناه در مدخل ورودي براي محافظت در مقابل عوامل جوي، روش مناسبي است، ولي ممكن  -
ي خود كار نيز الزم شود. يهاي مخصوص يا درهاي كشواست در شرايط بد آب و هوايي استفاده از پرده

 ها با نصب چراغ راهنمايي الزم باشد.ن است جداسازي حركتدرحالت عبور دو طرفه از يك در ممك

  ها و موانع ستون -5-6-3 
موانع ثابت مانند تأسيسات و تسهيالت خاص و دفاتر نبايد جريان بارو روند پـردازش آن را مختـل كننـد. بـه همـين      

حد اقتصادي فراتـر رود. كـاربرد    هاي بزرگ باشد بدون آن كه ازدليل ستون بندي ساختمان بايد حتي المقدور در دهانه
افتـد. هزينـه سـاخت و    يك دهانه آزاد بدون ستون مياني براي عمليات باربري ايده آل است ولـي بـه نـدرت اتفـاق مـي     

ها بايد در كند. دراين شرايط بزرگترين فواصل ممكن بين ستونمالحظات تير ريزي استفاده از ستون مياني را ايجاب مي
، محـل  هاي انبار و بـاربري متر باشد. در طراحي ستون بندي بايد سيستم 15تواند بيش از معموالً مينظر گرفته شود كه 

  گيرد. راهروها و درهاي ورودي و توسعه آتي مد نظر قرار
هاي باربري و انبار مربوط در طول بخش هوايي پايانه اسـتفاده  متر و سيستم 6هنگامي كه از وسائل حمل بار با طول 

ل يها در مقابل خسارات ناشي از بـار و وسـا  متر باشد. براي محافظت ستون 22ها بايد حداقل فواصل بين ستون شود،مي
  نقليه بايد در نواحي عملياتي براي آنها پوشش حفاظتي مناسب تأمين شود. 

  ] 1 [بخش بار خروجي  - 7- 5

  محوطه پذيرش بار -7-1- 5
هاي حمل ونقل هاي شركتورت انبوه يا باربندي شده در داخل باردانپذيرش به فرآيند دريافت بارهاي مبدايي به ص
شود. فرآيند پذيرش شامل انتقال بـار از انبـار اختصاصـي ويـا از وسـيله      به منظور صادرات (خروج از  فرودگاه) اطالق مي

  نقليه شركت حمل ونقل به داخل پايانه از طريق محوطه پذيرش است. 
شود. وزن به وسيله باالبر چنگالي يا جك دستي از وسيله نقليه حمل كننده كاال پياده ميمعموالً بارهاي فله سنگين 

شوند، به ويـژه اگـر وسـيله    هاي ويژه نيز معموالً به وسيله باالبرهاي چنگالي باراندازي ميباردان هاي دريافتي درمحموله
راي بارانـدازي وجـود نـدارد، ولـي كـاربرد باالبرهـاي       . اگرچه درحال حاضر روش مناسب تري بنقليه فاقد نوار نقاله باشد

ها شود، زيرا در برخي مواقع براي تحمل چنگـك بـاالبرطراحي   چنگالي ممكن است منجر به آسيب ديدن برخي از باردان
د ها رايـج باشـد، بايـ   ل نقليه كف غلتكي براي حمل و نقل برون فرودگاهي باردانينشده اند. درصورتي كه استفاده از وسا

  هاي باراندازي ويژه تخليه مستقيم باردانها پيش بيني گردد. محوطه
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  هاي امنيتي باري و كنترليمحوطه شناسا - 7-2- 5
پس از پذيرش بار، به منظور اطالع يافتن از مواردي چون انجام امور اوليه، مشخص شدن تعداد آنها و بي خطر بـودن  

مربوط و بازرسي بار انجام پذيرفته و همچنين در رابطه با بالمانع بـودن  ي و شمارش و تطبيق با اسناد يحمل، امور شناسا
  آيد. هاي الزم توسط مأموران گمرك نيز به عمل ميخروج آنها به خارج از كشور تواماً كنترل

از به خارج  يي بار و بالمانع بودن صدور آنهاهاي مربوط به آگاهي يافتن از بي خطر بودن حمل هواجهت انجام كنترل
  باشد: كشور، دو روش به شرح ذيل متداول مي

هاي بار توسط مأموران گشوده شده و مورد بازرسي قرار شود، بستهدر روش اول كه روش دستي ناميده مي .1
ها جدا و از گيرند. در صورتي كه موارد خالف مقررات و قوانين مشاهده شود، آن بار از ساير محمولهمي

هاي باري با شود. اين روش مختص پايانهعدي واقع در مسير بار جلوگيري ميهاي بانتقال آن به محوطه
ي بار درآنها قابل مالحظه نبوده و درمقايسه با روش دوم كه يعمليات ساده و دستي است كه حجم جابجا

ها مجدداً شرح آن خواهد آمد به زمان بيشتري نياز دارد و همچنين پس از خاتمه بازرسي، بايستي محموله
 بسته بندي شده و به شكل اوليه در آيند. 

- شود. اين روش ويژه آن دسته از پايانه) استفاده ميايكس ريدر روش دوم  از دستگاه مخصوص كنترل بار ( .2

ي و يتري براي جابجاي بار آنها زياد بوده و همچنين از تجهيزات پيشرفتهيهاي باري است كه حجم جابجا
 ند.باشپردازش بارها برخوردار مي

  محوطه بازرسي گمركي  -7-3- 5
هاي بين المللي جهان به لحاظ آزاد بودن خروج كاال، حضور مـأموران گمـرك در مسـير    هر چند كه در اكثر فرودگاه
هاي الزم جهـت جلـوگيري از خـروج كاالهـاي ممنـوع      المللي صرفاً به منظور انجام كنترلبارهاي خروجي پروازهاي بين

ها با توجه به قوانين كشورهاي مربوطه، دامنه عمليات گمركي شامل امـور  ن حال در بعضي فرودگاهباشد، با ايالصدور مي
  گردد. معاينه (از طريق نمونه برداري)، توزين و يا اندازه گيري، ارزيابي، اخذ عوارض و صدور مجوز خروج كاال نيز مي

نترل گمركي، پس از نظارت بر تـوزين بارهـا توسـط    هاي مذكور، در محوطه كهاي باري فرودگاهبدين لحاظ در پايانه
متصديان پايانه كارهايي چون ارزيابي، اخذ عوارض گمركي و صدور مجوز خروج در بخش فضـاهاي اداري پايانـه صـورت    

، اقدام به نظارت بر پذيرد و مأموران گمرك مستقر در محوطه مورد نظر پس از رؤيت و يا اطالع از صدور مجوز خروجمي
  نمايند. هاي بار ميب نمودن بستهپلم

ي، يهـاي هواپيمـا  در كشور ايران خروج بارهاي خروجي بين المللي مستلزم انجام تشريفات گمركي هستند و شـركت 
هاي گمرك ارائه نمايند. كليـه عمليـات   هاي حمل و نقل موظفند كاال و اسناد مربوطه را جهت كنترلكارگزاران و شركت
  نه باري و دربخش تحت كنترل فرودگاه بايد با مقررات گمركي و ضوابط حفاظت كاال هماهنگ باشد. باربري در داخل پايا



   مه طراحي محوطه زميني فرودگاهها ين نايآ                                         30/08/1397                                                                            186 
                         

 

 

هاي عملياتي تحت هاي هواپيمايي بايد در محوطه پردازش ماقبل مرز گمرك و محوطهمتصديان حمل ونقل و شركت
داخـل مـرز محـدوده     اي اعمال كنـد. در هها كنترل نقطكنترل خود نماينده داشته باشند تا گمرك بتواند در اين محوطه

گمرك نيز بايد فضاي كافي براي عمليات بازرسي و همچنين فضاي دفتري الزم براي بازرسـين گمـرك در نظـر گرفتـه     
  شود. 

پـيش   ، براي تشريفات گمركي هيچ گونه اقـداماتي هاي داخلي، چه در پايانه مسافري و چه در پايانه باريدر فرودگاه
  كشور، براي جابجايي و حمل و نقل بار به بازرسي گمرك نيازي نيست. د، زيرا در داخلشوبيني نمي

 محوطه آماده سازي و برچسب زني بار - 7-4- 5

پس از حمل بار به اين محوطه، ابتدا بار از جهات قابليت حمل هوايي و وضعيت بسته بندي مناسب توسـط مـأموران   
ه و نسبت به الصاق برچسب كه حاوي اطالعات الزم جهت تسـهيل انجـام   هاي هواپيمايي مورد سنجش قرار گرفتشركت

  شود.باشد (مانند وزن، نام فرستنده، شماره پرواز، نشاني مقصد، نام تحويل گيرنده و ...) اقدام ميمراحل بعدي مي

  محوطه مرتب سازي و نگهداري -7-5- 5
يا ساير وسايل حمل، بـارگيري   114ماً به داخل گاريدر شرايط مطلوب بارهاي دريافتي در محوطه پذيرش بايد مستقي

ها انطباق ندارد. در نتيجـه  شوند، ولي گاهي حجم بارها و الگوي ورود آنها به پايانه با ظرفيت و برنامه زمان بندي هواپيما
يـا سيسـتم    فضاي كافي براي نگهداري بار تا هنگام پرواز مورد نياز خواهد بود. بين دو گونه، سيستم نگهداري در سـطح 

هاي فله خروجي رايج تر است، زيرا زمان مورد نگهداري در قفسه و ارتفاع، كاربرد سيستم سطحي براي نگهداري محموله
هاي كوچكتري است. هر باشد. معموالً محوطه انبار كاالي فله متشكل از محوطهنياز براي عمليات انبار داري كوتاهتر مي

  قصد خاص است.محوطه ويژه كاالهاي معمولي با م
ها، آماده سازي اطالق ها و صندوقهبه فرآيند گرفتن بار فله خروجي و قراردادن آنها در تجهيزات باربري از قبيل گاري

  شوند.هايي قرار داشته و توسط سيستم نقاله باالبر انبار ميها بعضاً بر روي گاريشود. صندوقهمي
در شرايطي كه فضاي بخش هوايي وسيع، مقررات محلي  115چهار چرخهها توسط ها و حمل صندوقهاستفاده از گاري

هـا و  موافق، وضعيت جوي مساعد و امنيت تأمين شده باشد، رايج تر است. در صورتي كـه بـراي آمـاده سـازي از گـاري     
شـود.   هاي چرخدار استفاده شود، بايد فضاي وسيعي در انبار براي تجهيـزات و بـاال بـر چنگـالي در نظـر گرفتـه      صندوقه

  عمليات آماده سازي بايد هر چه نزديكتر نسبت به محوطه نگهداري كاالي فله باشد.
هـا از وسـايل   چنانچه اكثريت هواپيماها از نوع پهن پيكر بوده و فضاي بخش هوايي محدود باشد، براي انبار صـندوقه 

گيرد و سـپس بارهـاي   غلتكي صورت مي گردد. در اين سيستم عمليات آماده سازي در كارگاهي با كفباالبر استفاده مي

                                                 
 114- cart 
115 - Dolly 
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شوند. هنگامي كه باربندي صندوقه تكميل شد مستقيماً به فله از محوطه انبار به كارگاه منتقل و در صندوقه جاسازي مي
  گردد.يك باالبر ارسال مي

  محوطه نگهداري بارهاي ويژه -7-6- 5
، فضاهاي متناسب با استاندارد نگهداري آنها د در پايانهاي دارند، بايبراي بارهايي كه نياز به شرايط نگهداري ويژه

  تأمين شود. مهمترين اين تسهيالت عبارتند از:
 هاي گران قيمت؛فضاهاي مستحكم و ايمن براي نگهداري محموله -

 هاي ضد مواد پرتوزا؛اتاق -

 ن؛ها با درجات مختلف برودت براي كاالهاي فاسد شدني و يا نگهداري اجساد انساخانهسرد -

ها در بخش زميني و ها بايد در مجاورت پايانه بوده و از نظر سكوهاي پهلوگيري كاميوناين گونه سالن -
 هاي الزم در بخش هوايي جوابگو باشند؛محوطه

فضاي نگهداري حيوانات زنده با تسهيالت قرنطينه و نگهداري از آنها، در صورت فعاليت زياد جابجايي  -
باشد. در هاي زيست محيطي و امور بهداشتي ضروري ميه، شستشو و كنترلحيوانات زنده تجهيزات تغذي

 مورد حيوانات نيز حتي المقدور سعي بر آن است كه در پايانه معطل نشوند؛

شود بايد شرايط الزم براي نگهداري از آنها پيش چنانچه در پايانه گل و گياه و نباتات صادر و يا وارد مي -
 هاي قانوني از نظر قرنطينه نيز به عمل آيد؛كنترلبيني شده و بدون فوت وقت 

فضاي نگهداري كاالهاي خطرناك و محوطه اي براي پردازش آنها؛ كاالهاي خطرناك كه بطور بالقوه خطر زا  -
هستند ولي حمل آنها در ترابري هوايي غيرمجاز نيست از قبيل اسيدها، سموم، مواد منفجره، آهن رباها، 

ها و غيره بايستي كشهاي تنفس، يخ خشك براي نگهداري اسپرم گاو، حشرهكپسول اكسيژن دستگاه
 هاي حفاظت شده و مقتضي صورت گيرد؛پردازش آنها در شرايط محوطه

اي جهت نگهداري كاالهاي فاسد -هاي داخلي كشور در وضعيت عادي نيازي به ايجاد محوطهدر فرودگاه -
گذاري غير اقتصادي است، لذا چنانچه فرودگاهي به سرمايهباشد، چون اين نوع شدني و يا سرد خانه نمي

ها باشد، در آن صورت با توجه به نوع محموله و طور استثنا پذيراي حمل و نقل نوعي از اين قبيل  محموله
 هاي ويژه به عمل آيد؛ميزان آنها بايد پيش بيني

قرنطينه نباتات و حيوانات نيز ضرورت هاي داخلي كشور، پيش بيني محوطه هاي باري فرودگاهبراي پايانه -
هاي فسادپذير و زنده بايد امكان عبور از راه كنار گذر تسهيالت پايانه را داشته باشند تا حمل ندارد. محموله

و نقل مستقيم آنها بين هواپيما و وسيله نقليه زميني امكان پذير باشد. دسترسي به راه كنار گذر بايد 
 يازهاي امنيتي فرودگاه را برآورده سازد.محافظت شده بوده وتمام ن
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  محوطه انتظار خروج - 7-7- 5
ها چند ساعت قبل از ها و صندوقهگيرد، بعضاً ممكن است گاريگرچه معموالً بار بندي كمي قبل از پرواز صورت مي

ها در نظر ا و صندوقههگاريافي در داخل و خارج پايانه براي يك پرواز آماده سازي شوند. به همين منظور بايد فضاي ك
 گرفته شود تا در زمان مناسب براي پرواز حمل شوند.

  هاي حمل و نقلمحوطه انتقال بار تفكيك شده بين شركت -7-8- 5
ي كه براي حمل مجدد و صدور در محوطه يهاهاي بارگيري شده در پايانه بايد براي نگهداري باردانهمانند باردان

  ده است فضاي كافي تأمين شود تا در موقع مناسب براي پرواز حمل شوند.پذيرش بارهاي وارده دريافت ش

  توقفگاه هواپيماي باري - 7-9- 5
براي تضمين عملكرد مطلوب بار بايد توقفگاه هواپيما با تأسيسات پايانه پيوستگي داشته باشد واين در صورتي است 

مونه ابعاد فضاي بارگيري و بار اندازي در توقفگاه هواپيما ن) 7-5(كه توقفگاه در مجاورت پايانه قرار گرفته باشد. در شكل
نشان داده شده است. امكان توسعه توقفگاه جهت پاسخگويي به تقاضاي ساعت اوج و همچنين افزايش ظرفيت هواپيماها 

كانات الزم هاي محلي دارد، ولي بايد امها و محدوديتبايد وجود داشته باشد. آرايش توقف هواپيماها بستگي به ضرورت
براي تجهيزات زميني فراهم باشد. طرح توقفگاه هواپيماهاي باري بايد به گونه اي باشد كه در كنار هر جايگاه هواپيما 

  هاي ورودي و خروجي فراهم نمود.هايي براي تجهيزات بارگيري و حمل و نقل صندوقهمحوطه
ه توقف هواپيما، بدون ايجاد مزاحمت براي حركت توقف وسايل بار بري بايد در حد فاصل راه بخش هوايي و محوط

  هواپيما در داخل يا خارج اين محوطه، امكان پذير باشد.
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  نمونه ابعاد فضاي بارگيري و بار اندازي در توقفگاه مقابل پايانه بار -7 -5شكل 
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  محوطه پيشگاه - 7-10- 5
برابر مساحت  5الي  4تسهيالت باري، بين  طبق يك روش تقريبي مساحت توقفگاه هواپيما (اپرون) براي تمامي

هاي مخصوص وسايل نقليه در هاي توقف هواپيماها، خطوط خزش، راهباشد كه شامل محلساختمان پايانه باري مي
  باشد.بخش هوايي، پاركينگ تجهيزات خدمات زميني، به همراه منطقه پردازش اطراف هواپيما مي

توان به صورت ذيل اقدام نمود. تناژ فصلي يين اندازه محوطه پيشگاه بار، مي، جهت تعدر صورت عدم وجود اطالعات
تواند، ابعاد محوطه پيشگاه را گيرد و در نتيجه برنامه ريزي ميجهت تعيين تعداد هواپيماي روزانه مورد استفاده قرار مي

گردد. متوسط بار حمل شده هر هواپيما ي(روز)، تناژ روزانه اوج محاسبه م 250تعيين نمايد. از تقسيم تناژ ساليانه بر
-5( اي از تركيب ناوگان براي عمليات تمام باري به صورت جدولشود. نمونهتن در نظر گرفته مي 55تا  50(تمام باري) 

 باشد.مي) 2

  اي از تركيب ناوگان براي عمليات بارينمونه - 2- 5جدول 

هواپيما   متوسط بار حمل شده رده  درصد تركيب ناوگان  هواپيما
  (تن)

  E 70 -  75  60رده 
  D 20 -  25  30 رده 
  C 5  10 رده 

دو عامل مهم ديگر در تعيين ابعاد تسهيالت، ساعت انجام عمليات و زمان توقف براي عمليات بار اندازي و بارگيري 
  شود.يساعت براي هر هواپيما در نظر گرفته م 7الي  4باشد. غالباً زمان توقف مزبور هر هواپيما مي

  ] 1 [بخش بار ورودي - 8- 5

  محوطه همجوار پايانه باري در بخش هوايي - 8-1- 5
هاي آن، بارها از هواپيما خارج و با استفاده از وسايل نقليه خاص كه به پس از توقف كامل هواپيما و باز شدن درب

  شوند.شود به پايانه منتقل ميدماغه و يا درب جانبي جلويي آن متصل مي
باشد و اجزاي فضايي مجوار پايانه باري در بخش هوايي مختص عمليات تخليه در مسير بارهاي ورودي ميمحوطه ه

آن به ترتيب از سمت محوطه توقفگاه هواپيما به طرف پايانه شامل محدوده تخليه بار هواپيما، فضاي عمليات، جاده 
رهاي تخليه شده از هواپيماها با عبور از جاده باشد. بااختصاصي، سكوي بار انداز و محوطه نگهداري موقت بار مي

شوند كه در اين محوطه مأموران متصدي پايانه و يا اختصاصي وارد سكوي بارانداز و محوطه نگهداري موقت بار مي
ي يهاي هواپيمايي آنها را مورد كنترل اوليه قرار داده و همچنين وضعيت آنها را از نظر اولويت راه اندازي شناساشركت

باشد. پس از خاتمه امور مذكور، بارها برحسب ها ميها و باردانكنند. اين محوطه نيازمند سطوح كافي براي گاريمي
  شوند.اولويت راهي محوطه كنترل، توزين و تفكيك بارهاي وارده مي
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  محوطه كنترل توزين و تفكيك بارهاي وارده (پذيرش) -8-2- 5
ساختمان پايانه باري وارد محوطه كنترل، توزين و تفكيك بارهاي وارده گرديده  هايبارهاي ورودي با عبور از دروازه

هاي مربوط و همچنين و در صورتي كه به صورت فله باشند وضعيت آنها از نظر مطابقت محتويات با مفاد اظهار نامه
هاي يكسان وارد ورت بسته بنديگيرند. در مورد بارهايي كه به صوارداتي بودن و يا انتقالي بودن مورد بررسي قرار مي

ها مورد تجزيه قرار گرفته و سپس ضمن مطابقت دادن محتويات درون شوند، قبل از هر اقدامي ابتدا بستهاين محوطه مي
  شوند.محموله با مفاد اظهارنامه برحسب وارداتي بودن و يا انتقالي بودن تفكيك مي

گردند تا در مسير بارهاي خروجي انبار مخصوص خود منتقل ميالزم به توضيح است كه ظروف بار خالي شده، به 
-مجدداً مورد استفاده قرار گيرند. بارهاي وارداتي پس از تفكيك از بارهاي انتقال راهي مرحله بعدي راه اندازي خود مي

  گردند.

  محوطه مرتب سازي و نگهداري -8-3- 5
باشند. بدين لحاظ در ها و تشريفات مربوط ميكنترل بارهاي وارداتي بين المللي مشمول عوارض گمركي و انجام

شوند تا برحسب تقاضا مورد كنترل و ادامه مسير خود در داخل پايانه وارد محدوده انبارهاي تحت كنترل گمرك مي
پرداخت عوارض گمركي قرار گرفته و ترخيص شوند. مدت زمان توقف مناسب بارها در اين انبار به طور معمول حداكثر 

  باشد.روز مي 4الي  3

  محوطه نگهداري بارهاي ويژه-8-4- 5
  .باشدمي )6-7-5 (اصول كلي نگهداري بارهاي ورودي ويژه مشابه بند

  محوطه گمرك ورودي -8-5- 5
پس از اينكه براي بار ورودي مستقر در انبار گمرك در خواست ترخيص داده شد، در صورت كم حجم بودن به اين 

شوند. در ادامه پس از تعيين عوارض و انجام تشريفات اداري مربوط به موران گمرك معاينه ميمحوطه منتقل و توسط مأ
پرداخت عوارض و صدور مجوز ترخيص در بخش فضاهاي اداري گمرك، بار مورد نظر از اين محوطه خارج و به 

  شود.درخواست كننده ترخيص آن تحويل مي
رك براي حصول اطمينان از ماهيت محموله نياز به انجام آزمايشاتي قابل ذكر است كه در بعضي مواقع، مأموران گم

دارند. بدين لحاظ در موارد الزم بسته انتخابي براي آزمايش به آزمايشگاه گمرك كه در مجموعه فضاهاي گمرك قراردارد 
  شود.و با هماهنگي و متناسب با نياز گمرك طراحي ميگردد، منتقل و آزمايش مي
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  هداري بار آماده براي ترخيصمحوطه نگ - 8-6- 5
شود. در اين فضا با خاتمه امور مربوط به تشريفات گمركي و ترخيص، بار به فضاي نگهداري بار ترخيص شده وارد مي

بار ترخيص شده در صورت لزوم توسط پرسنل شركت حمل و نقل ذيربط بسته بندي شده (به علت گشوده شدن توسط 
  ماند.گردد و درانتظار تحويل نهايي به درخواست كننده آن ميرچسب زني ميمأموران گمرك) و مرتب سازي و ب

  محوطه تحويل و سكوي باراندازي -8-7- 5
كند. در پس از اعالم آمادگي تحويل، گيرنده بار جهت دريافت آن به محوطه تحويل و سكوي باراندازي مراجعه مي

  گردد.فرودگاه خارج مياين محوطه بار توسط وسيله نقليه زميني بارگيري و از 
بايست در صرف نظر از روندي كه تشريح گرديد بايستي اضافه نمود، برخي از بارهاي وارداتي به داليل متعددي مي

اسرع وقت و خارج از مسير معمول ترخيص و تحويل شوند و چنين بارهايي پس از تفكيك از بارهاي انتقالي (در محوطه 
شوند. همچنين برخي بارها كه به ل و سكوي باراندازي منتقل و به متقاضي تحويل ميتفكيك) مستقيما به محوطه تحوي

  شوند .ها منتقل ميدليل مغايرت با مقررات گمركي بايستي عودت گردند به محل مخصوص اينگونه محموله

  ] 1 [بارهاي انتقالي - 9- 5

به فرودگاه وارد و سپس توسط هواپيماي ديگر، از  گردد كه با يك هواپيمابار انتقالي به آن دسته از بارها اطالق مي
  يابند.شود. اين دسته از بارها به محوطه پذيرش انتقال ميفرودگاه مذكور به مقصدي جديد خارج مي

بايست بدون وقفه به درصورتي كه بار انتقالي از همان ابتدا به صورت مجزا بوده و طبق برنامه ريزي به عمل آمده مي
  شود.ه دهد، تحت نظارت گمرك به محوطه انتظار خروج منتقل و سپس به هواپيماي مربوط منتقل ميراه خود ادام

وضعيتي كه بار انتقالي به همراه ساير بارها در يك واحد بسته بندي شده وارد شود، به محوطه مرتب سازي و  در
دد. اين گونه بارهاي انتقالي از نظر ادامه گرنگهداري بارهاي ورودي منتقل و در اين محوطه از بارهاي ورودي مجزا مي

باشند. نوع اول با توجه به برنامه ريزي انجام شده بدون وقفه طوالني به راه خود ادامه مسير به دو نوع قابل تقسيم مي
اد. به محوطه انتظار خروج منتقل و با پيوستن به بارهاي خروجي ادامه مسير خواهند د دهند. در اين صورت مستقيماًمي

هاي گردد به محوطه انتقال بار تفكيك شده بين شركتطوالني مي نوع دوم كه ادامه مسير آنها دچار وقفه نسبتاً
هواپيمايي منتقل و تا نزديك شدن زمان پرواز موردنظر در آنجا ضمن آماده سازي براي پرواز بعدي تحت نظارت گمرك 

  گردند.محوطه انتظار خروج و از آنجا به هواپيماي موردنظر منتقل مينگهداري شده و با فرارسيدن زمان انجام پرواز به 
المللي و داخلي بسته به اين كه فرودگاه مقصد هاي بيندر نقل و انتقال مجدد بارهاي ورودي فوق الذكر بين فرودگاه

  قبل آن انجام خواهد شد.هاي مربوط به فرودگاه مقصد و يا فرودگاه مانهايي داراي كنترل گمركي باشد يا خير، بازرسي



  193                                                                                30/08/1397هاي باري                                                             پايانه  –فصل پنجم  
                               

 

 

  هاي امنيتيبازرسي ايمني و كنترل -10- 5

كليه مقررات امنيتي و ايمني بايد در طرح پايانه باري با استفاده از تجهيزات ويژه دخالت داده شود تا از پردازش 
جايي بار انجام صحيح بار در تمام فضاها اطمينان حاصل شود. اين مالحظات بايد بدون ايجاد تداخل در مسيرهاي جاب

هاي شود. سادگي دسترسي مأموران امنيتي به محوطه پايانه بار هوايي، تخصيص فضا به آنها و استفاده از دوربين
  مداربسته از جمله موارد حائز اهميت است. تجهيزات امنيتي هنگام پذيرش بار نيز بايد درنظر گرفته شود.

هاي عملياتي و انبار كاالها و اقامتگاه كاركنان بايد مطابق با سيستمتمهيدات پيشگيــري و مهــارآتش سوزي پايانه، 
  مقررات كشوري صورت گيرد.

كاالهاي خطرناك مانند مواد قابل اشتعال، مواد منفجره، مواد خــورنده و پرتــوزا بايد باتوجه به مقررات ياتا پردازش 
  و نگهداري شوند.

هاي ضدآتش خودكار اضافي دارند (آب پاش سقفي). شرايط ياز به سيستمن هاي انبارداري در ارتفاع معموالًسيستم
استفاده بايد با استانداردهاي ملي و صنعتي هماهنگي داشته  ها و تجهيزات مورد، سيستمهاكار و تمهيدات ايمني دستگاه

جي وسايل نقليه بايد داراي هاي ايمني داخلي باشند. گازهاي خروهاي مكانيكي بايد مجهز به دستگاهباشد. تمام سيستم
حداقل مواد سمي بوده و در غير اين صورت بايد در نقاطي كه مشكل گازهاي خروجي وجود دارد تهويه هوا صورت گيرد. 

  هاي داخل پايانه الزاما بايد وسايل نقليه برقي مورد استفاده قرار گيرد.در تمام محوطه

  تسهيالت، خدمات و فضاهاي جنبي - 11- 5

، خدمات و انجام عمليات جنبي در پايانه فضاهاي عملياتي واقع در مسير بار، فضاهايي نيز به تسهيالت عالوه بر
يابد كه مدنظر قراردادن آنها در طراحي ضروري بوده و توصيه كلي بر پيش بيني كليه اين فضاها در طبقات اختصاص مي

  باشد.فوقاني و جنب بخش زميني پايانه مي

  اداري و مديريتي پايانه فضاهاي -1 - 11 - 5
شود و ، واحد مديريت يا توسط بخش خصوصي و طي قرارداد با مديريت فرودگاه تشكيل ميهاي باريدر غالب پايانه
وي، ساير امور اجرايي به سازمان گمرك (فرودگاه بين المللي) و يا  يههاي مديريت و با استقرار نماينديا متناسب توافق

شود. سازمان مديريت مزبور كه وظايفي چون نظارت بر گردش هاي داخلي) سپرده مي(در فرودگاه هاي هواپيماييشركت
هاي فعال در پايانه و مسئوليت نگهداري و تجهيز اصلي ساختمان را برعهده دارد كار كلي، هماهنگي بين واحدها و ارگان

  باشد:ميها و فضاهايي به شرح ذيل ها متشكل از قسمتاز نظر توزيع فعاليت
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  قسمت اداري -1 -1 -11 -5
اين بخش مشتمل بر فضاهايي از قبيل دفتر مدير، اتاق منشي، اتاق اداري، اتاق كنفرانس و آبدارخانه سرويس 

  بهداشتي است.

  قسمت پذيرايي از خدمه هواپيماها -2 -1 -11 -5
هوايي پايانه بوده و به هنگام توقف  اين قسمت خارج از مسير بارها و دسترسي مراجعين به پايانه باري و در بخش

گردد و معموالً در برگيرنده فضاهايي از قبيل سالن استراحت، اتاق كوتاه مدت هواپيماهاي باري و خدمه آنها فعال مي
وسايل مخابراتي و ارتباطي، اتاق غذاخوري، آبدارخانه و سرويس بهداشتي است. ادارة امور اين بخش ميتواند در اختيار 

  هاي هواپيمايي باشد.شركت

  قسمت نگهداري و تجهيز  -1-3 -5-11
- اين قسمت بيشتر نزديك به محوطه زميني پايانه قراردارد و مشتمل بر فضاهايي از قبيل سرپرستي، اتاق تكنسين

هاي ظروف زباله، تجهيزات هاي فني، اتاق استراحت كارگران، رختكن، دوش، سرويس بهداشتي، اتاق شستشو و انبار
باشد. با توجه به وظايف قسمت مذكور، موقعيت قرارگيري آن بايستي به گونه اي ي، ملزومات بهداشتي و بارانداز ميفن

هاي بخش زميني فرودگاه برخوردار گردد. الزم به توضيح است كه اين قسمت در آن باشد كه از دسترسي مستقيم به راه
اليانه زيادي برخوردار هستند وجود داشته و در ساير موارد قسمت هاي بار كه از حجم جابجايي بار سدسته از پايانه

هاي مجموعه فرودگاه فعاليت مذكور، مجزا از ساختمان پايانه باري بوده و به طور مشترك با تعداد ديگري از ساختمان
  كند.مي

  هافضاهاي ويژه شركت -2 - 11 - 5
هاي هواپيمايي شاغل، بخشي از فضاها را المللي شركتو بينهاي باري پروازهاي داخلي به طور كلي در تمامي پايانه

شوند برحسب نوع داده مي ها و يا شركت هواپيمايي مادر قرارگيرند. فضاهايي كه معموالً در اختيار شركتدر اختيار مي
ريت فرودگاه قابل هاي مديباشند كه با توجه به دامنه فعاليت آنها و سياستفعاليت و واحدهاي مربوطه به شرح ذيل مي

  تغيير نيز هستند.
  

  امور اداري -5-11-2-1

- هاي هواپيمايي و همچنين هماهنگي با گمرك در فرودگاهاين واحد ضمن اعمال مديريت الزم در ارتباط با شركت

دهد. يهاي ضروري را بين آنها انجام مالمللي، فعاليت ساير واحدهاي تحت پوشش را زير نظر داشته و هماهنگيهاي بين
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هاي سرپرستي، كاركنان، امور اداري و مالي، آبدارخانه و سرويس بهداشتي و واحد مذكور متشكل از فضاهايي مثل اتاق
  غيره است.

  امور بازرگاني -5-11-2-2

وظيفه اصلي واحد مزبور اعمال مديريت و  نظارت بر سفارش حمل بار (تعيين و اخذ كرايه حمل هوايي) و بازاريابي 
هاي كاركنان، سرويس بهداشتي و يك آبدارخانه را عالوه بر كانتينرهاي فروش و رزرواسيون بار، فضاهايي مثل اتاق بوده و

  در نيم طبقه در اختيار دارد.

  امور كنترل و پذيرش بار -5-11-2-3
ش، سنجش، توزين هاي ورودي ساختمان (در رابطه با پذيروازههايي كه داخل و هم جوار دراين واحد عالوه بر اتاقك

هاي سرپرستي، و برچسب زني بارها) در اختيار دارد، جهت انجام امور در طبقات فوقاني فضاهايي مشتمل بر اتاق
  دهد.هاي بهداشتي را به خود اختصاص ميكاركنان، انبار ملزومات، آبدارخانه و سرويس

  واحد راه اندازي بار -5-11-2-4
 به جابجايي و نقل و انتقال بار از زمان دريافت تا ارسال به هواپيما و بالعكس ومسئوليت انجام كليه  امور مربوط 

ها به عهده واحد مذكور بوده و در گيري امور مربوط به وسايل يكسان سازي بستههمچنين تجميع و تفكيك آنها و پي
ارخانه، سرويس بهداشتي، انبار هاي سرپرستي، كاركنان، رختكن و دوش، آبدرابطه با انجام وظايف، فضاهايي چون اتاق

وسايل و ملزومات بسته بندي، انبار وسايل يكسان سازي بار، فضاهاي شستشو و تعمير وسايل مذكور و محوطه پارك 
هاي دهد. بايستي خاطر نشان نمود كه در آن دسته از پايانهها (سرپوشيده) را به خود اختصاص ميها و ليفت تراكتراك

كسان سازي بار به شكل گسترده اي استفاده ميشود، اين انبار به صورت يك فضاي مجزا و مستقل از بار كه از وسايل ي
  شود.پايانه بوده و در پاره اي از موارد اين انبار در بخش نزديك به بخش زميني پايانه جايگزين مي

  واحدهاي حراستي و امنيتي -5-11-2-5
هاي هواپيمايي، مديريت فرودگاه، گمرك و عداد حضور شركتوظيفه و مسئوليت واحدهاي حراست كه متناسب ت

نمايند، مراقبت و حفاظت از مدارك، تأسيسات و تجهيزات و پرسنل غيره بصورت متمركز و يا مستقل انجام وظيفه مي
-مي تحت پوشش اين واحدها و وظيفه مأمورين امنيتي، حفاظت از فرودگاه در مقابل ترددهاي غير مجاز و امنيت پرواز

باشد. در رابطه با وظايف واحدهاي مورد نظر، در هر دو طرف پايانه (نزديك به محوطه زميني و بخش هوايي) فضاهايي 
  يابد.تخصيص مي
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  هاي دولتيكنترل - 3 -11- 5

  گمرك -5-11-3-1
از بارهاي  المللي شامل انجام بازرسي و اخذ عوارض گمركياهم وظايف ارگان مذكور در رابطه با پايانه باري بين

ورودي و خروجي، نظارت بر آنها طي مدت توقف در داخل پايانه، جلوگيري از خروج بارهايي كه ارسال آنها غير مجاز 
بوده و يا عوارض گمركي آنها پرداخت نشده، جلوگيري از ترخيص بارهاي ورودي بدون پرداخت عوارض گمركي و يا 

سكورت بارها از پايانه تا هواپيما و بالعكس بوده و بسته به قوانين و مقررات كاالهايي كه ترخيص آنها منع قانوني دارد و ا
  گيرد.و حجم جابجايي ساليانه بار و مسافر، فضاهاي متفاوتي را در پايانه در اختيار مي

ري در حالتي كه ميزان جابجايي ساالنه بار در فرودگاه قابل مالحظه نباشد، فضاهاي در اختيار گمرك در پايانه با
، بانك يا صندوق دريافت عوارض، انبار نگهداري كاالهاي مرجوعي، هاي سرپرستي، كاركنان اداري و عملياتيشامل اتاق

هاي بهداشتي و آسايشگاه مأمورين نوبت كار ، آبدارخانه و سرويسآزمايشگاه شناسايي موردي بار، انبار وسايل و ملزومات
هايي كه حجم جابجايي ساليانه بار بين المللي در حد قابل توجهي بوده و بدين لحاظ باشد. اما در آن دسته از فرودگاهمي

باشد كه در جوار پايانه بار تري دارد، معموالً اين سازمان از يك ساختمان مستقل برخوردار ميگمرك حضــور گسترده
ي و عملياتي را در اختيار داشته و بخش واقع شده است. در اين حالت گمرك در داخل پايانه باري معموالً چند دفتر ادار

عمده اي از امور مربوط به ارزيابي، معاينه بار، اخذ عوارض و صدور مدارك و اسناد الزم جهت راه اندازي بار در بخش 
باشند، به هايي كه در وضعيت مذكور ميپذيرد. در برخي از فـــرودگاهساختمان مستقل در اختيار گمرك، صورت مي

هيل انجام امور فوق الذكر، ساختمان پايانه توسط چند رشته نوار نقاله رفت و برگشتي با ساختمان گمرك منظور تس
هاي مزبور به ساختمان گمرك منتقل و هاي بار انتخابي و نمونه با استفاده از نوار نقالهمرتبط بوده و بدين لحاظ بسته

  پذيرد.ت ميامور مربوط به انجام معاينات و ارزيابي به راحتي صور

  هاي بهداشتيكنترل -2 -3 -11 -5
، كه ورود بارهايي چون گياهان، ميوه جات، حيوانات زنده، مواد غذايي، مواد بهداشتي و مواد هاي باريدر اكثر پايانه

امر  هاي ذيربط و ناظرين قانونيباشد، براي اطمينان يافتن از سالمت و بهداشتي بودن بار، ارگانشيميايي متداول مي
رسانند. معموالً كنترل بهداشتي از طريق نمونه گيري و در خارج از ساختمان پايانه كنترل بهداشتي بارها را به انجام مي

شود. فضاهاي مربوط به باري صورت پذيرفته و پس از حصول اطمينان از سالمت محموله نسبت به ترخيص آنها اقدام مي
هايي متناسب نياز بهره بردار فرودگاه و حجم تردد بار در فضا ر اختيار چنين ارگاننگهداري كاالهاي مزبور و يا فضاهاي د

  گيرند.و ساختمان جداگانه مجاور پايانه بار و يا در پايانه نزديك به محوطه زميني قرار مي
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  فضاهاي رفاهي و خدماتي مراجعين -11-4- 5
ش بيني شود و نحوه آرايش و استقرار آنها در ساختمان كليه فضاهاي رفاهي و خدماتي مراجعين بايستي در پايانه پي

هاي بار بين اي باشد كه امر دسترسي مراجعين را به بخش هوايي غير ممكن سازد. اين گونه فضاها در غالب پايانهبه گونه
باشد. با ت ميهاي بانك، شعب بيمه و دفتر پست و مخابرا، باجهالمللي شامل كافي شاپ، نمازخانه، دفاتر تاكسي تلفني

الزم ايد نسبت به موارد زير پيش بيني توجه به مساحت پايانه و ميزان و نوع بارهاي وارده و يا صادره و تعداد مراجعين ب
  هاي ناظر دولتي بعمل آيد:برداران و سازمانضمن مشورت با بهره

و رفاه حال مراجعين در قالب يك دفتر هاي همگاني، فاكس، اينترنت، پست و ساير ارتباطات براي استفاده تلفن -الف
  مناسب، تلفن عمومي به تعداد متناسب با مراجعين؛

  ، كارمندان و كارگران به تعداد متناسب پيش بيني گردد؛اجعيندستشويي و توالت عمومي بصورت مجزا براي مر -ب
  هاي بهداشتي منظور شود؛نمازخانه جهت مراجعين و كاركنان و كارگران، مجهز به امكانات مختلف و سرويس -پ 
تسهيالت خوراكي متناسب با تعداد مراجعين ، نوع پايانه و تعداد كاركنان و موقعيت آن در رابطه با ساير عناصر  -ت

هاي پر تراكم و فعال ارائه اين خدمات محوطه و اطراف شامل چايخانه و غذا خوري پيش بيني شود و در پايانه
  ت تفكيك شده لحاظ گردد؛براي مراجعين و كاركنان بصور

شعبه بانك يا باجه و يا صندوق جهت دريافت و پرداخت و ساير عمليات ريالي و ارزي مورد نياز، شامل پيشخوان  -ث
متر مربع به منظور حواله و تسهيالت  16تن بار مساحتي برابر  20000هاي مربوطه تا ظرفيت ساالنه و دستگاه

  بانكي در نظر گرفته شود؛
هاي غرفه و يا مورد خاصي غير از آنچه در باال توضيح داده شد مورد نياز باشد متناسب در خواست سازمانچنانچه 

  دولتي ناظر و يا مديريت فرودگاه و بهره بردار پايانه، طراح بايد مطالعه و در برنامه فيزيكي پيش بيني نمايد.

  يكي و ساير تسهيالت الزمفضاهاي مربوط به تأسيسات بهداشتي، مكانيكي ، الكتر - 11-5- 5

  ي و الكتريكيفضاهاي مربوط به تأسيسات بهداشتي، مكانيك -5-11-5-1
، دفع ، آبهاي زميني و هوايي آن تأمين و توزيع برق، گرمايش و سرمايشاصوالً براي هر پايانه باري و محوطه

اد ارتباطات و مخابرات و استفاده فراوان فاضالب، سوخت، اعالم و اطفاء حريق، ضروري است. همچنين به علت اهميت زي
هاي هواپيمايي و متصديان بار از رايانه، الزم است تجهيزات ويژه و منابع توليد انرژي اضطراري در طرح پايانه شركت

  منظور شود. 
دا هاي هواپيمايي به عنوان مكمل به يك سيستم ارتباط راديويي مستقل در محوطه فرودگاه نياز پيچنانچه شركت

هاي الزم جهت استفاده از اين امكانات نيز اخذ ها طول موج ويژه اي اختصاص يابد و مجوزكنند بايد به هريك از شركت
  گردد. در چنين حالتي به فضاي ديگري جهت ايجاد دستگاه كنترل نياز خواهد بود. 
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اهايي جهت استقرار مأمورين مربوطه براي تعمير و نگهداري تأسيسات برقي و حرارتي و تجهيزات فني پايانه باري فض
  باشد.و نگهداري ابزار و لوازم يدكي مورد نياز مي

  فضاهاي ارتباطي -5-11-5-2
  باشد.ها و راهروها ميها، رمپها، آسانسوراين فضاها شامل راه پله

  هاي تخليه شدهانبار وسايل حمل محموله -11-6- 5
شود. بنابراين بايد فضاي كافي براي نگهداري ها به محوطه پايانه حمل ميپس از تخليه هواپيما، بار به وسيله باردان

  ها در پايانه پيش بيني گردد.باردان

  اطالع رساني -11-7- 5
در پايانه بار بايد يك سيستم اطالع رساني عمومي مؤثر و كارآمد در دسترس باشد. اين سيستم با توجه به اندازه 

  زيرخواهد بود: پايانه شامل تعدادي از امكانات
  اي از اطالعات تصويري و صوتي كه از يك مركز كنترل شود؛مجموعه -الف
  هاي اطالعات جهت استفاده عموم در محوطه مراجعين در ارتباط با ارسال يا مطالبه بارها .نمايشگر -ب

  مالحظات مربوط به فرآيند پست -12- 5

د پردازش سريع در فرودگاه و سيستم حمل و نقل هوايي پست هوايي از جمله تسهيالت ارزشمندي است كه نيازمن
  باشد و اولويت ويژه را در بين تمامي كاالهاي حمل شده دارد.مي

، پيش بيني فضاي مستقل براي بهره برداري كنندفعاليت مي (HUB)هاي كه به عنوان مركزيت عملياتي در فرودگاه
  گردد .المللي پستي توصيه ميمؤسسات بين

  مالحظات پيش از طراحي  -1- 12- 5
  توان با فراهم نمودن شرايط ذيل به صورت بهينه انتخاب نمود:موقعيت تسهيالت پست را مي

 ها به هواپيما؛امكان ارتباط سريع در بخش هوايي و توقفگاه هواپيما براي انتقال محموله 

 هاي يع براي توزيع بستههاي پست و يا وسائط نقليه سرهاي توقف مناسب براي كاميوندسترسي و محل
 پستي ويژه در بخش زميني؛

 قرارگيري در مرز گمركي بين بخش زميني و بخش هوايي و هم جواري با پايانه باري؛ 

 هاي آتي و ارائه خدمات بيشتر.انعطاف پذيري براي توسعه 
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 اهداف تسهيالت پردازش پست  -2- 12- 5

 ساعت پس از تحويل و براي  3الي  2درجه يك بين  ها در فرودگاه (براي پستپردازش سريع و دقيق بسته
 ساعت پس از تحويل)؛ 24پست درجه دو تا 

 ؛هاي پستي در فرودگاهحداقل دوباره كاري در مرتب سازي و ليست كردن محموله 

 بازرسي و اندازه گيري وزن جهت ايمني هواپيما و تعيين هزينه پست؛ 

  المللي،سازي و ارتباطات پستي بين(اتوماسيون) شامل مستند هاي خودكارو استفاده از سيستمبه كارگيري 

 هاي پست هوايي داراي ارزش زيادي هستند.تأمين حداكثر امنيت با توجه به اينكه محموله 

  ملزومات پردازش پست -3- 12- 5
  آيد عبارت است از :مجموعه عمليات اصلي كه جهت پردازش پست به اجرا در مي

  ها به صورت فله و يا بسته بندي شده؛تحويل گرفتن از كاميونپذيرش در بخش زميني و 

 هاي بار؛هاي هواپيمايي و يا صندوقههاي شركتپذيرش از بخش هوايي و تحويل در بسته 

 توزين و توزيع براي هر پرواز يا كاميون براي انواع مختلف پست؛، مرتب سازيبازرسي ، 

 انبار موقت پيش از ارسال؛ 

 رتباطات (مكاتبات) محموله و مسير يابي مجدد.مستند سازي و ا 

  116مالحظات مربوط به بارهاي فاسد شدني - 13- 5

  انواع تسهيالت جابجايي بار فاسد شدني -13-1- 5
به طور كلي دو نوع تسهيالت جابجايي براي بار فاسد شدني وجود دارد؛ تسهيالت مستقيم و تسهيالت با خدمات 

هاي عملياتي، كه بارگيري و باراندازي ها و واحداز يك مسير پردازش با زيرساخت تكميلي. تسهيالت مستقيم عبارتست
شدني را تسهيل ميكند. اين فرآيند ممكن است شامل تشريفاتي از قبيل بازرسي بهداشتي و يا كنترل گمركي  مواد فاسد

هاي مربوط با هنگي كليه بخشباشد. عملكرد اوليه تسهيالت مستقيم، انتقال سريع و كاراي بار فاسد شدني با هما
  باشد.هاي مدرن ميها و فن آورياستفاده از سيستم

، خدمات ديگري از قبيل شودر تسهيالت  مستقيم ارائه ميتكميلي عالوه بر خدماتي كه د در تسهيالت با خدمات 
 عات و خدماتاطال ، خدمات مشتري و، انبار سرد، قرنطينه، كنترل كيفيت117بسته بندي مجدد، پيش خنك سازي

  گردند.به مقصد نهايي نيز ارائه مي لجستيكي انتقال كاالها از مبداء

                                                 
116 -Perishable 
117 - Pre-cooling 
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  هاي ضروري تسهيالت بار فاسد شدنيمؤلفه -13-2- 5
  هاي ضروري تسهيالت بار فاسد شدني عبارتند از:فضاها و محوطه

  محوطه پردازش   -5-13-2-1
  شوند.يجات به طور مجزا طبقه بندي شده و پردازش ميدر اين محوطه انواع مختلف كاالها از قبيل ميوه و سبز

  محوطه كاري -5-13-2-2
شوند و داراي هايي هستند كه به صورت ويژه براي بارهاي فاسد شدني اختصاص داده ميهاي كاري مكانمحوطه

و بايستي داراي  باشند. هر محوطه كاري كنترل دماي مخصوص به خود را داشتهشرايط محيطي ويژه مورد نياز بارها مي
  ، بسته بندي مجدد و كنترل كيفيت داشته باشد. ، مرتب سازي118ULDفضاي كافي براي انبار كردن 

   هاي بارصندوقههاي ترانزيت براي محوطه -5-13-2-3
موفقيت تسهيالت نگهداري بار فاسد شدني بستگي به ظرفيت انبار نگهداري با كنترل دما براي بارهاي فاسد شدني 

  دارد.  119تينري و يا بسته بندي شده كان

  120 مالحظات مربوط به بار سريع السير -14- 5

  مالحظات برنامه ريزي -14-1- 5
هاي جابجايي بار در جهان محسوب شده و ميزان توسعه فعاليت آن ترين سيستمپردازش بار سريع السير كه از مهم

گيرد و با ها در كوتاه ترين  زمان ممكن انجام ميازش بستههمواره رو به افزوني بوده به نحوي است كه جابجايي و پرد
توجه به تحويل و دريافت بار از مشتري در محل سكونت، يا كار او، مسئوليت حمل و نقل ايمن بارها مستقيماً برعهده 

 هاي باري سريع السير خواهد بود. شركت

ريزي فيزيكي دارند. لذا فاكتورهايي كه دربرنامه هاي باري سريع السير سيستم عملياتي خاص خود راهريك از شركت
  قبل از طراحي بايد در تعيين نوع و ميزان اين عملكرد در نظر گرفته شود عبارتند از:

 مركز دريافت و «به عنوان . (تعيين نقش كلي و عملكردي كه تسهيالت پيش بيني شده خواهد داشت
 ؛» )  122مبداء و مقصد« و بصورت »  121توزيع

 ؛السير با سيستم حمل و نقل زميني ين ارتباط بار سريعتعي 

                                                 
118 – Unite Loade Device  
119 - Palletized  
120 -Express Cargo  
121 - HUB 
122 - Origin-Destination 
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 ؛هاي جابجا شده از اين طريقحمولهبرآورد حجم م 

 ؛خارج از فرودگاه انجام خواهد شد هايي كه در داخل فرودگاه و درپيش بيني فعاليت 

  ؛پردازش و جابجايي بار در فرودگاهپيش بيني زمان براي 

 ؛ن المللي تحت پوشش فرودگاهيا بي پيش بيني تعداد مقصد داخلي 

 ؛جايي بارها در نظر گرفته شده استهايي كه با توجه به امكانات محلي براي پردازش و جابپيش بيني روش 

 المللي كه امر تصدي اين جابجايي و ، بينتعيين نوع مؤسسات به تفكيك عمومي، خصوصي و يا داخلي
 پردازش را به عهده خواهد گرفت .

  طراحي مالحظات -14-2- 5
ز جزئيات معماري آن ا پذيري ساختمان پايانه جهت پردازش بار سريع السير بسيار مهمترقابليت عملكردي و انعطاف

  نظر گرفته شوند: باشد. فاكتورهاي ذيل براي اين منظور بايستي درمي
 ز هر گونه دكوراسيون و آرايش پيچيده باشد؛ا اين ساختمان بايستي عملكردي ساده و به دور 

 عمليات الزم در يك طبقه انجام شوند؛تاحد امكان ، 

 هاي حمل و چرخ 123هاكشساختمان هم سطح با رمپ در بخش هوايي طراحي گردد تا دسترسي يدك
 به راحتي امكان پذير باشد؛ 124بار

  ايكائو در مجاورت باند و تاكسيوي قرار گيرد؛ 14ساختمان بايستي با رعايت ضوابط مندرج در ضميمه 

 ش زميني الزم است محوطه و تجهيزات مناسب براي بارگيري و بار اندازي در نظر گرفته شود؛در بخ 

  سيستم تهويه بايد بر اساس نوع، اندازه و نحوه استفاده از ساختمان طراحي گردد كه همگي متفاوت با پايانه
 بار معمولي هستند؛

 را براي كارمندان فراهم نمايد. نواحي  اي طراحي گردد كه شرايط مناسبيي بايد به گونهيميزان روشنا
 ي متفاوتي دارند؛يمختلف پايانه نياز به ميزان روشنا

 با توجه به تعداد باالي كارمندان درتسهيالت پردازش بار سريع السير، ملزومات نيروي كاري از جمله اتاق -

 هاي استراحت، سرويس بهداشتي و حمام بايد به تعداد كافي در نظر گرفته شوند؛

  نياز به تجهيزات مخابراتي نسبت به پايانه باري معمولي بسيار بيشتر است كه اين مورد در طراحي بايد مد
 گيرد؛ رنظر قرا

 باشد؛ 125مترمربع سطح فضاي پردازش 100متر مربع به ازاي هر  25الي  20تواند برابر فضاي اداري مي 

 مليات قرار داده شوند.هاي اداري هم سطح (در يك طبقه) با محوطه عبهتر است بخش 

                                                 
123 -Tugs 
124 - Dollies 
125 - Processing floor 
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  هاي طراحيمعيار -14-3- 5
ها و اطالعات الزم گردد. چنانچه دادهاندازه پايانه بار سريع السير بر اساس حجم بار ساليانه جابجا شده تعيين مي

  گردد. توصيه مي) 3- 5 (موجود نباشد، تعيين مساحت پايانه بار سريع السير با استفاده از جدول
  

 
  ادير طراحي جهت تعيين مساحت پايانه باري سريع السيرمق 3- 5جدول 

  شاخص  نوع پايانه
  تن بار ساليانه 7يك مترمربع به ازاي هر   قطب منطقه اي يا دروازه اي

  تن بار ساليانه 5يك متر مربع به ازاي هر   126قطب ثانويه 

  محوطه توقفگاه هواپيماي بار سريع السير -14-4- 5
برابر اندازه  10تا  8ربيات بعمل آمده، اندازه توقفگاه براي پايانه بار سريع السير در حدود براساس محاسبات كلي و تج

ل نقليه در يهاي وساهاي خزش داخلي، راههاي توقف هواپيما، باندباشد. اين اندازه شامل محلساختمان مربوطه مي
  گردد.گاه ميقفهاي پردازش در توبخش هوايي، پاركينگ تجهيزات خدمات زميني و محوطه

  :شود به صورت ذيل عمل شوددرصورت موجود نبودن اطالعات بيشتر توصيه مي
 گردد؛(روز) تقسيم مي 250جهت تعيين حجم بار روز اوج، تناژ ساليانه بر  .1

اي باشد. در يك قطب منطقههر هواپيما با توجه به طبقه تسهيالت متفاوت مي 127متوسط ضريب اشغال بار .2

ها هواپيما 3/2شود و تن بار در هر هواپيما جابجا مي 25الي  20گردد به طور متوسط فرض مي اييا دروازه
تن بار در  20الي  15گردد به طور متوسط باشند. همچنين در يك قطب ثانويه فرض ميمي Dاز نوع رده 

 باشند؛مي Cها از نوع رده هواپيما 3/2شود و هر هواپيما جابجا مي

ساعت  12ساعت حد پايين براي قطب ثانويه و  2كنند كه ساعت در روز فعاليت مي12تا  2بين  غالباً پايانه .3
شود. اكثراً هواپيماها در فواصل زماني اندكي از يكديگر وارد اي در نظر گرفته ميحد باال براي قطب منطقه

 باشد. ساعت مي 2تا 1بين ها براي اين هواپيما 128گردند. غالباً اين زمانفرودگاه و يا از آن خارج مي

  

                                                 
126- Reliever HUB 
127-Load Factor 
128 -Turnaround 
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  گاه هواپيما براي بارهاي سريع السيريك نمونه توقف  -8 -5شكل 

  

 

 

متر12  
متر 18  

 منطقه بارگيري

 طول مفيد هواپيما

1-3ايكائو جدول  14پيوست   

 خزش راه

 جاده سرويس بار
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  6فصل 
  
  برج مراقبت پرواز و ساختمان عملياتي
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  ] 1،2 [  برج مراقبت پرواز و ساختمان عملياتي -6-1

ساختمان برج مراقبت پرواز و ساختمان عملياتي مكاني است كه كاركنان كنترل ترافيك هوايي در آن مستقر شده و 
نمايند. اهم وظايف اين بخش شامل  هماهنگي با هواپيماها را در محدوده عملياتي فرودگاه كنترل ميتمامي حركات 

سيستم كنترل ترافيك هوايي كشور، هدايت و راهنمايي خلبانان هواپيماها هنگام نشست و برخاست، برقراري ارتباط 
زي و تنظيم عمليات پروازها (نشست و برخاست) روي راديويي و مخابرات با هواپيماهاي منطقه هوايي فرودگاه ، برنامه ري

باند و سطوح پروازي و اتخاذ تصميم و صدور مجوز براي نشست برخاست هواپيما و مراقبت از تحركات در محوطه بخش 
  باشد .هوايي فرودگاه مي

  هاي مورد نياز فضا -6-1-1 
باشد بايد جهت واحدهاي  129)3و يا  2و  1(درجه المللي يا داخلي بر حسب اين كه فرودگاه داراي پروازهاي بين

  بيني نمود:عملياتي آن فرودگاه, فضاها و دفاتري در برج و ساختمان عملياتي به شرح زير پيش
  فرودگاه درجه يك –الف 

ين ها عالوه بر كابفرودگاه درجه يك فرودگاهي است كه در آن سرويس تقرب و رادار پرواز ارائه گردد. در اين فرودگاه
بايست در بخش شفت ساختمان برج يا در ساختمان كناري برج در نظر گرفته برج، فضاهايي همچون موارد زير نيز مي

  شود:
 ،ازشگر رادار تقرب پرواز، تجهيزات و پردها، اسكوپ راداراستقرار كنسول -

 .ي و سيستم سوئيچينگ مخابراتييديوتجهيزات را -

 .نشاني موردنيازتأسيسات آتش -

 ، و بازخواني نوارهاي ضبط صوت دارينگه -

 ،، مخابرات و مراقبت پروازترونيكالك دفاتر براي رؤساي واحدهاي عملياتي، -

 ،، امور دفتري و بايگانيگريمنشي -

 انبار براي واحدهاي الكترونيك و مخابرات، -

 سالن كنفرانس، -

 ها و آقايان)،سالن براي كمدهاي اختصاصي پرسنل كشيك (خانم -

 ، الكترونيك و مخابرات،براي كارمندان مراقبت پروازسالن اطاق يا  -

 اطاق يا سالن استراحت كاركنان كشيك، -

 اطاق يا سالن براي كاركنان حراست، -

                                                 
  بندي شده است.ها درجهي كشوري فرودگاهيدر سازمان هواپيما - 129
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 باش پرسنل به اضافه آبدارخانه،اطاق يا سالن آماده -

 ،130اطاق يا سالن براي توجيه خلبانان -

 بيني هواشناسي،اطاق با سالن براي پيش -

 بيني هواشناسي،در جنب اطاق پيش اطاق ادوات هواشناسي -

 اطاق براي رئيس هواشناسي، -

 انبار هواشناسي، -

 اطاق مخابرات هواشناسي، -

 ، سرويس بهداشتي و نمازخانه .غذا خوري -

 ضمناً به موارد زير نيز بايد توجه شود:

 هاي ارتباطي؛ در طبقه ماقبل كابين برج مراقبت محل نصب تابلوي كليه كابل -

 ترانسفورماتورها, برق اضطراري و كارگاه برق؛  ،131هاكابلهاي توزيع اطاق -

هاي بهداشتي، نمازخانه، بوفـه  سرويس ،در طبقه زير كابين برج مراقبت پرواز كه پلكان برج در آن قرار دارد -
 هاي فني.فضاي مطالعه و استراحت كاركنان برج و بخش بررسي ،كوچك يا آبدارخانه

ه عللي فاقد سيستم رادار تقرب باشد شكل و فضاي كل ساختمان بايد حفظ شده در صورتي كه فرودگاه درجه يك ب
  يابد.هاي تجهيزاتي كاهش ميو تنها تعداد و ابعاد فضا

  2فرودگاه درجه  –ب 
هاي عملياتي نمايد تا واحد تقرب پرواز با دانستن موقعيتدر چنين فرودگاهي حجم ترافيك و نياز عملياتي ايجاب مي

اين منظور واحدهاي تقرب پرواز، مخابرات و كنترل ترافيك هوايي را انجام دهد. به ،ون استفاده از رادار تقربمحدود و بد
  بيني نمود.تجهيزات مربوطه (الكترونيك) را بايد در طبقات زير برج پيش

  3فرودگاه درجه  –پ 
باشد حوزه ملياتي, فاقد تقرب پرواز ميكه به علت نزديكي با يك فرودگاه بزرگتر و عدم نياز ع 3در فرودگاه درجه 

. فضاهاي عملياتي مربوط به اين برج مراقبت پرواز عبارتند گرددبرج مراقبت پرواز مي كنترل عملياتي فرودگاه محدود به
  از:

 هاي بهداشتي، اطاق استراحت و مطالعه و اطاق غذاخوري در طبقه زير كابين برج .سرويس -

نيكي، مخابرات و مسئولين و كاركنـان مربوطـه و فضـاي غـذاخوري و اسـتراحت      هاي تجهيزات الكترواطاق -
 كشيك.

 سالن كنفرانس و غيره . ،ساير فضاها مانند هواشناسي و توجيه خلبانان -

                                                 
130-Briefing 
131- Main Distribution Frame 
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  مالحظات طراحي و مساحت سطوح برج مراقبت پرواز -2- 6-1

  محل احداث برج مراقبت پرواز (سايت يابي)  -6-1-2-1
هاي حركت هواپيما روي اي انتخاب شود كه به كنترلر اجازه دهد تا بر محدودهاز بايد بگونهمحل برج مراقبت پرو

زمين و محيط مجاور آن، نظارت دقيق داشته باشد. نظارت بصري توسط كنترلر معموالً بوسيله ديد چشمي، يا بوسيله 
شود. مهمترين طريق دوربين مداربسته انجام مي ابزار مكانيكي از طريق دوربين دو چشمي و يا بوسيله ابزار الكترونيكي از

  باشد. يابي و ارتفاع برج مراقبت پرواز ميعامل براي فراهم كردن ديد مناسب براي كنترلر، سايت
  شود:براي انتخاب محل برج رعايت نكات ذيل توصيه مي

  ،نزديكي به بخش مركزي مجموعه سطوح پروازي تا حد امكان  
 هاي تجاري و بازرگاني عمومي،ثات و اراضي تخصيص يافته براي فعاليتفاصله مناسب تا مستحد  
 ،ايجاد منظر جاذب و پايدار در معرض ديد عموم 

  ،امكان دسترسي به تسهيالت و تأسيسات مانند آب, برق, گاز و خطوط ارتباطي  
 ناسـب و ديـد   جهت امكـان تعيـين ارتفـاع م   بيني شده آتي بههاي موجود و پيشفاصله مناسب از ساختمان

  هاي تحت نظارتبدون مزاحم كنترلر به محدوده
 گردد.هاي مطلوب، به درنظر گرفتن گزينه با ارتفاع كمتر تأكيد ميدر انتخاب گزينه

  ارتفاع برج مراقبت -6-1-2-2
ادر به متر باالي كف كاذب) ق 5/1ارتفاع برج بايد به اندازه اي باشد كه كنترلر در حالت نشسته در كابين كنترل (

اعمال نظارت بصري كامل به دو سر باند / باندهاي پروازي و كليه مسيرهاي خزش هواپيما باشد. ارتفاع برج به تبع محل 
  انتخاب شده آن و فاصله تا محدوده الزم به نظارت متفاوت خواهد بود.
  گردد.حداقل ارتفاع ديد كنترلر در حالت نشسته از رابطه زير محاسبه مي

Ee	 	Eas	 	D	tan	 35´ 	Gs		           )1-6رابطه (                                           
  كه در آن :

  Ee=  ارتفاع ديد كنترلر نسبت به سطح دريا (متر)
     Eas=  ارتفاع مقطع مانوري نسبت به سطح دريا (متر)

 D=  فاصله افقي محل مورد نظر تا برج مراقبت پرواز (متر)
يب در راستاي برج مراقبت (ديد كنترلر)                   = زاويه ش Gs 



 209                                                                         30/08/1397                            عملياتي ساختمان و پرواز مراقبت برج –فصل ششم  

                               
 

 

دقيقه  30توان از زاويه دقيقه مي 35متر باشد در رابطه فوق بجاي زاويه  1670كمتر از  Dتوضيح : در صورتيكه فاصله 
  استفاده نمود.

  
  باشد ( زير خط افق) منفي مي Gs: محاسبه ارتفاع برج در حالتي كه  1مثال 

  
  منفي) Gsهاي محاسبه ارتفاع برج (نمايش شاخص – 1- 6ل شك

  
Ee 	Eas	 	D	tan	 35´	 	Gs  
Ee	 	?	

Eas	 متر    1010	  

D	  متر    3200		
Gs	 		‐2´	

Ee	 	1010	 	3200	tan	 35´	-	 ´2  	1010	 	3200	 	0.0096	  متر  1040.7	
Ee	–	Eas	 	h  محل احداث (متر)                      ارتفاع برج مراقبت پرواز (ديد كنترلر) در  

 

  باشد ( باالي خط افق)  مثبت مي Gs: محاسبه ارتفاع برج در حالتي كه  2مثال 
  

  مثبت) Gsهاي محاسبه ارتفاع برح (نمايش شاخص -2- 6شكل 

Ee = ? 
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Eas = 1010   متر 
D =  3200    متر 
Gs =  2´ 
Ee	 	1010	 	3200	tan	 35´ 	2´  	1010	 	3200	 	0.01076	  =  متر  1044.4
Ee – Eas = h                           (متر) ارتفاع برج مراقبت پرواز (ديد كنترلر) در محل احداث 
 

  132فضاي مورد نياز برج مراقبت -6-1-2-3
  شرح زير است:حداقل فضاي مورد نياز برج مراقبت فرودگاه به

ك هوايي كم و در نتيجه نياز به موقعيت كمتري براي كنتـرل كننـده پـرواز       هايي كه داراي ترافيبراي فرودگاه –الف 
  باشد، مجموع حداقل فضاي الزم براي:مي

 دار است؛كنترلر مراقبت پرواز كه كنترل پروازها را از هوا تا آستانه باند عهده -

 ار است؛دكنترلر مراقبت پرواز كه كنترل هواپيما و يا خودروها را در سطح فرودگاه عهده -

 آوري اطالعات پروازي است؛دار جمعكمك كنترلر مراقبت پرواز كه عهده -

 موقعيت آموزشي؛ -

 تجهيزات و تسهيالت مكمل در برج؛ -

 پلكان برج و ساير فضاهاي عمومي كاركنان؛ -

 مترمربع است. 33جمعاً معادل  

 ،باشـد موقعيت كنترل كننده در برج مـي  4هايي كه داراي ترافيك هوايي نسبتاً زياد بوده و داراي براي فرودگاه –ب 
  مترمربع است. 43حداقل مجموع فضاي الزم معادل 

 5نماينـد و داراي  ي زيـاد بـوده و از تجهيـزات رادار هـم اسـتفاده مـي      يهايي كه داراي ترافيك هوابراي فرودگاه –پ 
 ع است.متر مرب 52حداقل مجموعه فضاي الزم معادل  ،موقعيت كنترل كننده پرواز هستند

هايي كه داراي ترافيك هوايي بسيار زياد بوده و به ناچار بايد در آنها تقسيم كار انجام پـذيرد و داراي  در فرودگاه –ت 
  مترمربع خواهد بود. 75حداقل مجموع فضاي الزم  ،موقعيت كاري در برج كنترل هستند 9

ل عملياتي برج بايد نيازهـاي گسـترش آتـي را نيـز     در انتخاب فضاي مورد نياز برج مراقبت عالوه بر تجهيزات و عوام
  مدنظر قرار داد.

هـاي  الزم به توضيح است كه در صورت لزوم براي ناظر پدافند هوايي بايد موقعيتي در نظر گرفته شود و به مسـاحت 
  الذكر اضافه گردد.فوق

                                                 
ايكائو   Document 9184 و  Document 9426 هاي برج و عملياتي به براي جزئيات تكميلي در خصوص مشخصات ساختمان - 132

  مراجعه شود.
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  بطور كلي در ساختمان برج مراقبت نكات زير بايد رعايت گردد:
گردان، ، بيكنDFهاي گير، آنتنچراغ خطر، برق ،UHFو   VHFهايبراي تحمل بار آنتن استحكام سقف برج -

 آنتن رادار زميني (در صورت وجود)؛

 ها و كابل برق؛بيني محل عبور كابل آنتنپيش -

نحوي در نظر گرفتـه شـود   ها با توجه به ديد كنترل كننده و موقعيت باند پروازي بهاضالع برج و قاب شيشه -
 ر هيچ شرايطي مانع از ديد كنترلر مراقبت پرواز نشود؛كه د

 درجه نسبت به محور قائم در نظر گرفته شود؛ 20تا  10هاي برج دوجداره طراحي و با زاويه شيشه -

 ها وجود داشته باشد؛امكان گردش هوا بين دو اليه شيشه ،هابراي جلوگيري از ايجاد بخار در بين شيشه -

 ي ميزان تشعشع نور آفتاب به حداقل ممكن رسانده شود؛با استفاده از شيشه رنگ -

 ها در كف برج؛گذاريها و ساير لولهبيني كف كاذب براي عبور كابلپيش -

سـوزي نسـبت بـه    مصالح و مواد مورد مصرف در ساختمان برج كنترل بايد عالوه بر مقاومت در مقابل آتـش  -
 باشد؛ 1/0انتقال حرارت از خارج به داخل داراي ضريب حداكثر 

 استفاده شود؛ (FM200)براي اطفاء حريق در برج از مواد خاموش كننده مخصوص  -

 هاي برج در نظر گرفته شود؛در پيرامون برج, بالكن سراسري مناسبي براي انجام نظافت شيشه -

 بيني شود؛هاي حفاظتي مناسب پيشنرده ،براي بالكن اطراف برج و سقف -

 بيني شود.هاي ورودي پيشاضطراري درب براي بالكن سراسري برج و پلكان -
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  7فصل 
  

  تيتسهيالت پشتيباني، فني و عمليا
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  كليات - 7-1

هاي پايانه مسافري و باري و برج مراقبت پرواز و ساختمان عملياتي در بخش زميني هر فرودگاه به غير از ساختمان
باشند. با احداث هاي فرودگاه ميمربوطه، تأسيسات و تسهيالت ديگري نيز مورد نياز است كه در حقيقت مكمل فعاليت

ها و تأسيسات و گيرد. اهم اين ساختمانبرداري قرار تواند مورد بهرهرودگاه كامل شده و ميمجموعاً عناصر يك ف ،آنها
بردار آن، از نظر فضاهاي مورد نياز و الزامات  برداري مالك فرودگاه و يا بهره تسهيالت كه متناسب استانداردهاي بهره

  شوند، عبارتند از: بيني مي طراحي پيش
 اه هاي اداري فرودگساختمان -

 نشاني و نجات فرودگاهيتأسيسات آتش -

 رساني به هواپيماتأسيسات سوخت -

 هاي نگهباني و بازرسيقرارگاه نيروهاي انتظامي و امنيتي و پست -

 ساختمان و تجهيزات هواشناسي  -

 مركز خدمات گمركي -

 شبكه و پست اصلي برق فرودگاه و نيروگاه برق اضطراري و مركز مخابرات -

 ، برقي و تعمير و نگهدارييكيمراكز تأسيسات مكان -

 تجهيزات پشتيباني زميني هواپيماها در توقفگاه  -

 تسهيالت غذارساني به هواپيما (كيترينگ) -

 پايگاه تعميرات هواپيما -

 هاي پزشكيمركز فوريت -

  هاي تشريفات رسمي ساختمان -
 هاي فرودگاهآوري و دفع زبالهمركز جمع -

 مركز جمع آوري و تصفيه فاضالب -

  اه و توقفگاه ماشين آالت سنگين فرودگاهي گتعمير -
 ي عمومي و باشگاه هواپيمايييتسهيالت هواپيما -

  هاي هليكوپتري فعاليت -
 تسهيالت عمومي تجاري، رفاهي و تفريحي -
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  ] 1،2،3 [ هاي اداري فرودگاه ساختمان - 7-2

 ساختمان مديريت و كاركنان اداري فرودگاه  -7-2-1

هاي هواپيمايي و ، خدماتي و پشتيباني و عملكرد شركتهاي عملياتير كليه فعاليتمركز مديريت كالن و نظارت ب
باشد . همچنين پشتيباني تأمين امنيت و ايمني محيط تأسيسات و تسهيالت كليه موسسات مستقر در فرودگاه مي

  هاي در جريان را برعهده دارد .، مراجعين و كاركنان و فعاليتفرودگاه اعم از مسافرين
  باشد .وظيفه اين مديريت بهره برداري مطلوب و ايمن و كارآمد از مجموعه فرودگاه مي

  فضاهاي مورد نياز -7-2-1-1
، معاونين هوانوردي و عمليات فرودگاهي و پشتيباني (مالي ت كل فرودگاه شامل دفاتر مدير كلحوزه مديري -

 ؛باشدعمومي ميهاي رخانه و سرويس، آبداين دفتري و بايگانيو اداري) مسئول

 ، فضاي ارتباطات بين المللي؛ ، كتابخانه و امكانات پذيراييبط عمومي، سالن كنفرانس و جلساتبخش روا -

 ؛عمير و نگهداري تأسيسات ساختماني، برقي و مكانيكي فرودگاهواحد فني ت -

 ؛ترونيكي و كمك ناوبري و كمك بصريواحد فني تعمير و نگهداري تجهيزات الك -

 ؛هاها و پروژهي طرحواحد مهندس -

، حقوقي، تداركات، آمار و اطالعات، دبير خانه، بايگاني، مركز تلفن، خدمات دفاتر كاركنان اداري و مالي -
 ؛اي و فضا براي مراجعينرايانه

 ؛، انبار نگهداري لوازم مربوط و فضاي استراحت كاركنان نوبت كاريهاواحد نقليه شامل محل استقرار راننده -

راست شامل دفاتر مديريت و كاركنان حراست فضاي استراحت كاركنان نوبت كاري، محل صدور واحد ح -
 ، امور اداري و بايگاني و انبار مورد نياز .كارت تردد

 ساختمان خدماتي  -7-2-2

 كه وظيفه نظافت و نگهداري از تأسيسات و فضاهاي سبز و به طور محل استقرار واحدها و موسسات خدماتي فرودگاه
  باشد .، ميكلي امور خدماتي در فرودگاه را برعهده دارند

  ي يهاي هواپيماهاي مربوط به شركتساختمان -7-2-3
  .باشدي مستقر در فرودگاه مييهاي هواپيماشامل فضاهاي تأسيسات اداري و فني و پشتيباني شركت

هاي ، موسسات خدماتي و شركتهاي مديرت فرودگاههاي فوق (ساختمانفضاي الزم براي مجموعه فعاليت
  شود .، توصيه ميهكتار به ازاء هر يك ميليون نفر مسافر در سال 5/1ي) يهواپيما



 217                                                                  30/08/1397                                            عملياتي و فني پشتيباني، تسهيالت  –فصل هفتم 

                               
 

 

  ] 2،4 [ نشاني و نجات فرودگاهيتأسيسات آتش - 7-3

هاي بين المللي و داخلي كشور، به اين تسهيالت به عنوان يكي از حساس ترين موارد تحت مقررات و دستورالعمل
ها، رعايت ايمني آنها طي دوره توقف، اقدام سريع در هنگام هدايت و نظارت بر تردد و پارك هواپيماها در توقفگاهمنظور 

  يابد.بروز سوانح براي هواپيماهاي سانحه ديده در داخل محوطه فرودگاه و عمليات اطفاء و نجات، استقرار مي
هاي نزديكي فرودگاه، عمليات اطفاء و نجات در بخشهمچنين در شرايط خاصِ وجود سازمان آتش نشاني شهري در 

  زميني فرودگاه نيز توسط واحد مستقر در فرودگاه و با همكاري سازمان شهري مزبور انجام خواهد شد.
موقعيت استقرار ساختمان و تأسيسات اين فعاليت متناسب نوع هواپيـماهاي فعـال در فـرودگاه، براسـاس ضوابط 

هاي نيمه تا يك سوم طول باندهاي پروازي و با قابليت دسترسي سريع به آنها، درحد فاصل بخشبين المللي درحدود 
هاي مسافري و نزديكي به مجتمع بار هوايي زميني و هوايي و مشرف بر توقفگاه هواپيماها، در فاصله مناسب از پايانه

  گردد.(پايانه باري) توصيه مي

  فضاهاي مورد نياز -1 - 7-3
-هاي با ارتفاع مناسب براي توقف ماشين، از قبيل آشيانهفرودگاه بايد داراي تسهيالت الزمنشاني ي آتشهاايستگاه

، فضاي سرپرستي و موزشي و ورزشي و استراحت كاركنان، فضاهاي آياتي، استخر آب مورد نياز عملياتهاي ويژه عمل
وده و همچنين مجهز به مواد و تجهيزات الزم براي ديده باني و ساير تسهيالت رفاهي و پشتيباني اداري و كاركنان ب
نقليه، تجهيزات و مقدار عوامل اطفاء حريق عمدتاً از فرونشاندن آتش و نجات مصدومان سانحه باشند. تعداد افراد، وسايل

ندرج در كنند، بر اساس ضوابط مروي نوع هواپيماها و ميزان عمليات هواپيماهايي كه از فرودگاه مورد نظر استفاه مي
نامه خارج است. عالوه بر اين ابعاد ايستگاه ضمن رعايت دستور آيد كه از مبحث اين آيينايكائو بدست مي 14ضميمه 

  العمل صادره از مسئولين كشوري بايد داراي فضاي كافي براي توسعه آينده و افزايش تعداد افراد و تجهيزات الزم باشد. 

  الزامات طراحي -2- 7-3
اي مكانيابي گردد كه زمان واكنش در برابر سوانح و تصادمات هواپيماها براي نشاني فرودگاه بايد به گونهايستگاه آتش

هاي بزرگ رسيدن به انتهاي هر باند در شرايط بهينه ديد و سطح روسازي راه از سه دقيقه تجاوز ننمايد. در فرودگاه
نشاني براي تأمين زمان واكنش سريع احداث گردد. محل ممكن است ضرورت داشته باشد كه بيش از يك ايستگاه آتش

ها بايد در نقاط حساس و كليدي و با توجه به موقعيت باندهاي پرواز انتخاب شود . در اين حالت يك ايستگاه اين ايستگاه
هايي براي اننمايند. بنابراين انتخاب مكصورت اقماري يا فرعي عمل ميها بهبه عنوان ايستگاه اصلي و ساير ايستگاه

نشاني كه داراي كمترين زمان واكنش نسبت به حوادث باشند بسيار حائز اهميت است. به همين منظور هاي آتشايستگاه
  اي تعيين گردد كه موارد زير رعايت گردد:گونهنشاني بايد بههاي آتشمكان ايستگاه

 پذير باشد؛دسترسي فوري، بدون مانع و ايمن به بخش هوايي امكان -
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 با خط ديد كنترلرهاي مراقبت پرواز مستقر در برج تداخل نداشته باشد؛ -

 توسعه آينده ايستگاه در همان مكان مقدور باشد؛ -

گيري، عمليات سوخت هايهاي دسترسي، محوطهحداقل تداخل و ايجاد مانع براي تسهيالت و كاركرد راه -
 خزش هواپيماها و پيشگاه را به همراه داشته باشد .

  ] 1،2،3 [ رساني به هواپيماأسيسات سوختت -7-4

، تأمين ، به موجب مقررات بين المللي عبارتست ازهاوظيفه اصلي تأسيسات سوخت رساني به هواپيماها در فرودگاه
شامل  ، ذخيره سازي براي مدت متناسب با حجم ترافيك فرودگاهنواع هواپيماهاي فعال در فرودگاهسوخت مورد نياز ا

  و تحويل سوخت به هواپيماها متناسب برنامه پروازي و تقاضاي خلبانان . هفتگي و روزانه ماهانه، يا
گردد. سوخت رساني به هواپيماها معموالً در داخل فرودگاه و مشرف به بخش هوايي مستقر ميتأسيسات سوخت
ل آن به فرودگاه توسط انواع وسيله شود، كه با حمها و يا از ساير تأسيسات ذخيره سوخت تأمين ميهواپيما از پااليشگاه

  گردد . نقليه مجاز و يا از طريق خط لوله تحويل مي

  فضاهاي موردنياز  -7-4-1
دهنده سوخت و تجهيزات مربوط از قبيل نقليه انتقال، وسايلذخيره رساني شامل مخازنتأسيسات اصلي سوخت

  باشد.ها و ساير تجهيزات ميپمپ
تواند در باشد. به اين معنا كه مخازن اصلي سوخت ميه سوخت، در فرودگاه الزامي نمياستقرار مخازن اصلي ذخير

رساني در فرودگاه با توجه به خارج از فرودگاه نصب گردد كه در آن صورت ميزان زمين مورد نياز به منظور سوخت
  شود.ريزي و محاسبه ميموقعيت و فاصله مخازن اصلي تا فرودگاه، برنامه

-بيني شده باشد در آن صورت به زمين بيشتر و محل وسيعرار منابع سوخت ذخيره در اراضي فرودگاه پيشاگر استق

  يابي گردد.تري در فرودگاه نياز خواهد بود و محل آن منابع نيز بايد طراحي و مكان
رساني و ختگيري مؤثر است؛ زيرا سورساني به هواپيما نيز در تعيين مساحت و ابعاد محوطه سوختروش سوخت

شود. در روش پيوسته، انتقال سوخت به و ناپيوسته انجام مي 133ها به دو روش متداول پيوستهتوزيع سوخت در فرودگاه
 134شود كه در محل توقف هر هواپيما يك يا دو موقعيت برداشت سوختتوقفگاه هواپيماها از طريق خط لوله انجام مي

گردد. در اين روش از تعداد به هواپيما منتقل مي 135هاي مخصوصيننصب گرديده كه از اين محل سوخت توسط ماش
شود كه به همان نسبت در كاهش ترددهاي اين وسايل در بخش هوايي مؤثر خواهد رساني كاسته ميتانكرهاي سوخت
  گيرد.هاي با ترافيك زياد مورد استفاده قرار ميرساني پيوسته معموالً در فرودگاهبود. روش سوخت

                                                 
133-Hydrant 
134-Pitvalve  
135-dispencer  
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وسيله تانكر از محوطه هاي متوسط و كوچك روش ناپيوسته متداول است. در روش ناپيوسته سوخت بهودگاهدر فر
شود. در اين روش براي هواپيماهاي بدنه باريك به محل توقفگاه هواپيما حمل و سوخت رساني انجام مي مخازن سوخت

- پيكر و با ظرفيت باال، عمل سوختي هواپيماهاي پهننمايد ولي براو بدنه متوسط با توجه به ظرفيت، مشكلي بروز نمي

گاه هواپيما تا حدودي موجبات دهد و همچنين توقف تانكرها در توقفخود اختصاص مي رساني مدت بيشتري را به
  نمايد. دهي را فراهم ميكاهش كارآيي سرويس

  الزامات طراحي -7-4-2
هاي دسترسي عمومي از بيرون فرودگاه به سهولت و ام شود كه راهنحوي انجرساني بايد بهيابي تأسيسات سوختمكان

اي قابل دسترسي بوده و از طرف ديگر به بخش هوايي و توقفگاه هواپيماها نيز مستقيماً بدون تداخل با مسيرهاي پايانه
  ارتباط داشته باشد.

  باشد:شرح زير مياهم نكاتي كه الزم است در مكان يابي رعايت شود به
 ؛ختيسوزي مواد سوعلت خطر آتشت فواصل ايمني بهرعاي -

 به حداقل رساندن مدت تحويل سوخت به هواپيما. -

هاي كه راه. در صورتيهاي اصلي عمومي فاصله داشته باشندمتر از راه 60مخازن ذخيره سوخت بايستي حداقل 
وسيله موانع فيزيكي يستي محوطه مخازن بهمتر از مخازن قرار داشته باشند، با 60اي كمتر از عمومي موجود در فاصله

  هاي عمومي جدا شوند.مثل ديوار از راه
آالت و محل تانكرها و استقرار مخازن و ايستگاه پمپاژ و تنوع مساحت محوطه سوختگيري با توجه به مانور ماشين

دقيق فضاي مورد نياز با شود كه ميزان د. توصيه ميگردهاي پيوسته و ناپيوسته پيش بيني مينوع سوخت در روش
  هماهنگي مسئولين مربوطه برآورد و تعيين گردد .

  ] 1،3 [ هاي نگهباني و بازرسيقرارگاه نيروهاي انتظامي (پليس) و امنيتي و پست - 7-5

هاي جمهوري اسالمي ايران بر اساس مقررات فعلي به دو هاي انتظامي و امنيتي در داخل فرودگاهو ظايف و مسئوليت
  تفكيك شده است .بخش 

 و 136بخش مربوط به جلوگيري از هواپيما ربايي و حفاظت از مقامات عبور كننده از ساختمان تشريفات رسمي
هاي ويژه تشريفاتي با گارد امنيت فرودگاه (سپاه پاسداران انقالب اسالمي)، و ساير موارد انتظامي بر عهده پليس جايگاه
هاي دسترسي عمومي، هاي امنيتي راهالمللي كشور كنترلهاي داخلي و بيندگاههاي كشور قرار دارد. در فروفرودگاه

هاي اطراف و زني در راههاي جنبي واقع در بخش زميني و گشتها و ساختمانهاي پايانهبخش زميني شامل ساختمان
عهده پليس فرودگاه پروازها بهها تا قبل از سالن انتظار محدوده فرودگاه و همچنين مسافر و توشه و فضاي داخل پايانه

                                                 
136-Very Important Person 
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و همچنين مسير عبور مسافرين تا  از ورود به سالن انتظار پروازها بوده و كنترل امنيتي مسافران و اثاثيه همراه آنان قبل
باشد. براي دو واحد مزبور عهده سپاه پاسداران ميبه (VIP)وايي و ساختمان ميهمانان عاليقدرورود به هواپيما در بخش ه

ز به تسهيالت جداگانه بوده و براي هر يك از آنها بايد ساختمان قرارگاه و پشتيباني و آسايشگاه و ساير تسهيالت نيا
  تدارك ديده شود.

  فضاهاي موردنياز -7-5-1
هاي امنيتي يا انتظامي عبارتند از؛ قرارگاه، اطاق رئيس، دفتر رئيس، فضاهاي ضروري و موردنياز هر يك از قرارگاه

هاي بهداشتي و پاشور براي نيروها، اطاق معاونت، اطاق جتماعات، دستشويي و حمام بخش فرماندهي، سرويسسالن ا
براي اطاقدار، اطالعات، شعبه آگاهي، اطاق فرمانده قرارگاه، امور اداري و دفتري، شعبه پشتيباني و انبار، آشپزخانه، سالن 

خانه، پاسدارخانه، تلفنخانه، اطاق گاه، آسايشگاه كاركنان، اسلحهغذاخوري، حفاظت و اطالعات، عقيدتي و سياسي، خواب
، رايانه و نمابر ، ، محوطه وسايل مخابراتي، نمازخانهافسر نگهبان، آسايشگاه افسران، سرويس بهداشتي افسران، بازداشتگاه

  تأسيسات حرارتي ، برودتي و روشنايي و فضاهاي اشتراكي.
ها لحاظ مسايل امنيتي ضروري است كه در آن صورت برجكباني بههاي ديدهجود برجكها واي از فرودگاهدر پاره

- هاي دسترسي قرار داشته باشند تا تعويض مأمور نگهباني و تسهيالتهايي نصب شوند كه در كنار جادهبايد در محل

هاي مطمئن بوده و اطاق نگهبان هها بايد به ارتفاع الزم و داراي پلرساني و كنترل نيرو به آساني ميسر گردد. برجك
داراي سرپناه و بالكن گردشي باشد تا اطراف آن را بتوان رؤيت و كنترل نمود و در صورت امكان ارتباط تلفني بين 

-ها بايد از نظر مكانيابي بهها و مركز پليس برقرار شود. از نظر روشنايي نيز بايد تمهيدات الزم صورت گيرد. برجكبرجك

  هاي انتقالي فرودگاه، مانع محسوب نشوند.رار يابند تا از نظر شيبنحوي استق
هاي اضطراري و همچنين ورود به هاي بازرسي در ابتداي محل ورود به بخش هوايي از طريق راهايجاد پست

  ها به پيشگاه باري هواپيما، ضروري است.ساختمان ميهمانان عاليقدر و ورود مستقيم محموله
بايد مجهز به تلفن، روشنايي و تأسيسات برودتي و گرمايشي بوده و چهارطرف آن شيشه باشد تا هاي امنيتي پست

  پليس قادر به رؤيت كامل اطراف خود گردد.

  الزامات طراحي - 7-5-2
  قرارگاه نيروي انتظامي فرودگاه-الف 

هوايي، تحت ضوابط معين هاي زميني و اين قرارگاه جهت انجام وظايف قانوني در كل محوطه فرودگاه شامل بخش
  يابد.استقرار مي

شود هاي تعيين شده توصيه مينظر به انجام وظايف مأمورين پليس در كليه نقاط مقرر و حضور آنها در زمان
ساختمان قرارگاه مزبور جهت انجام امور فرماندهي، مراجعه متقاضيان امور انتظامي، نگهداري موقت مجرمين، استراحت 
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هاي مسافري و ترددهاي جاري اي مناسب از پايانهاي با فاصلهو غيره سازماندهي گشته و در نقطهپرسنل تحت امر 
هاي آسان به نقاط مزبور، مستقر گردد. براي طراحي اين قرارگاه متناسب مراجعين به فرودگاه ضمن دارا بودن دسترسي

  رده هر فرودگاه، رعايت ضوابط منتشر شده مربوطه ضروريست.
  هاي امنيتي فرودگاهگاه نيروقرار -ب

اين فضاها يكي جهت انجام وظايف قانوني در پايانه از قبيل بازرسي امنيتي مسافرين قبل از ورود به سالن انتظار 
پرواز تا ورود به هواپيما و همچنين پشتيباني حفاظتي و امنيتي از اماكن تشريفاتي دولتي تحت عنوان يگان سپاه 

ي بصورت ساختماني در ارتباط نزديك با توقفگاه هواپيماها براي گارد امنيت پروازها كه و ديگر حفاظت هواپيمايي
  باشد.طراحي آن نيز تابع ضوابط منتشره و يا اعالمي از مديريت فرودگاه مي

راجعين هاي مسافري و ترددهاي جاري مقرارگاه نيروهاي امنيتي نيز مشابه قرارگاه پليس فرودگاه و الزاماً دور از پايانه
هاي تشريفاتي و طبق ضوابط و مقررات منتشره طراحي و متناسب رده فرودگاه و حتي االمكان نزديك به ساختمان

  شود.دولتي پيش بيني مي

  ] 3،5 [ ساختمان و تجهيزات هواشناسي  -7-6

اطالعاتي  ها به موجب مقررات بين المللي عبارتست از تغذيهمسئوليت و وظيفه اصلي هواشناسي در فرودگاه
و همچنين ارائه اطالعات هواشناسي مقصد هر پرواز  هاي استاندارد به خلبانانل دادهمتصديان مراقبت پروازها جهت انتقا

  جهت توجيه خلبانان مربوطه .
باني كه با استفاده از ادوات خاص سعي در خدمات هواشناسي از دو شبكه تشكيل شده است؛ يكي شبكه ديده 

- هاي معين دارد و ديگري شبكه اطالعاتي كه اخبار و گزارشرها و وضعيت جوي در نقاط مختلف و زمانشناسايي پارامت

هاي هواشناسي را از آن نتيجه گرفته و به مبادي قانوني بينيدهد و پيشها و اطالعات واصله را مورد بررسي قرار مي
  كند.ذيربط مخابره مي

  فضاهاي مورد نياز -7-6-1
و  و حريم آن137. بخش اول ايستگاه ادوات اندازه گيري شودها از دو بخش تشكيل ميسي فرودگاهفضاهاي هواشنا

باني و مديريت هواشناسي شامل فضاهاي اداري و كشيك و مخابرات و ساير تسهيالت پشتيباني كه در ساختمان ديده
اي مرتبط با متصديان عملياتي و مراقبت . بخش ديگر شامل فضگيرندمحدوده بخش هوايي و هواي آزاد فرودگاه قرار مي

  باشد . پرواز و واحد توجيه خلبانان واقع در ساختمان عملياتي و فني فرودگاه مي

                                                 
137 -Platform 
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  الزامات طراحي محوطه هواشناسي -7-6-2
هاي مطمئن و قابل اعتماد بايد طوري سازماندهي گردد كه گيريايستگاه ادوات و تجهيزات الزم براي انجام اندازه

ر عوامل جنبي از جمله حركت و تردد هواپيماها و استقرار تأسيسات فرودگاهي، اثرات منفي بر روي پارامترهاي ساي
گيري شده نداشته باشند. همچنين محل مزبور بهتر است در داخل و يا هم جوار بخش هوايي و نزديك تر به جهت اندازه

  اصلي نشستن هواپيماها باشد.
در محلي دور از هرگونه مانع از قبيل ساختمان، درخت و غيره بوده، بطوري كه با شيب الزم است محوطه هواشناسي 

مورد تاييد سازمان هواشناسي از محدوده استقرار ادوات، فضاي اطراف آن بدون مانع باشد. همچنين محوطه مزبور 
شد. حريم محوطه ايستگاه طبق متر فاصله داشته با100بايستي از منابع مرتفع آبي و ساير منابع تأثيرگذار بيش از 

محل و و  بدون اعطاي حق تصرف و احداث فنس پيش بيني شده متر100متر در 100استاندارد بايد به ابعاد حدود 
و احداث ساختمان ايستگاه براساس آخرين ضوابط اعالم شده سازمان هواشناسي كشور  نصب ادوات هواشناسي مساحت

  رعايت گردد.
آموزان و دانشجويان هواشناسي فرودگاهي به دليل مراجعات غيرفرودگاهي و بازديدهاي دانشهاي ساختمان ايستگاه

  پذير باشد.بايد در محلي احداث شود كه از سمت بخش زميني دسترسي و تردد به آن به راحتي امكان

  اطالعات هواشناسي -7-6-3
بي شود كه ارتباط بين خدمه پرواز و موقعيت اطالعات هواشناسي در داخل ساختمان فني بايد طوري مكان يا

. به همين جهت اين محل بايد در نزديكي ساير دفاتر اطالع كاركنان ايستگاه هواشناسي به سهولت امكان پذير باشد
ها و توجيه وضعيت اختصاص دو اطاق براي ارتباط با خلبان 1هاي بين المللي و درجه . در فرودگاهرساني و ارتباطي باشد

يك اطاق و ترجيحاً در كنار بريفينگ مراقبت پرواز ضرورت دارد . ضمناً بايد فضاي  3و  2هاي درجه ر فرودگاهجوي و د
، انبار لوازم و تجهيزات هواشناسي و مخابرات هواشناسي بر حسب ، ادوات هواشناسيمناسب براي رئيس هواشناسي

  ضرورت پيش بيني شود .

  ] 1 [ مركز خدمات گمركي - 7-7

. اهم وظيفه آن انجام بازرسي و اخذ حقوق و هاي بين المللي كشور نقش داردخدمات گمركي عمدتاً در فرودگاهمركز 
، طبق قوانين و عوارض گمركي از كاالهاي ورودي و خروجي مجاز و جلوگيري از ورود و يا خروج كاالهاي غير مجاز

  باشد .مقررات مي

  فضاي مورد نياز  -7-7-1
  :باشدكي متناسب با ميزان كاالهاي ورودي و خروجي فرودگاه مشتمل بر فضاهاي زير ميمركز خدمات گمر
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 ؛پست بازرسي ورودي و خروجي كاال -

 ؛ساختمان عمليات گمركي -

 ؛پست كنترل مأموران و نمايندگان سياسي كشورها خارجي -

 ؛ايستگاه آتش نشاني -

 ؛گارد گمرك -

 ؛اكتيو انبار مواد قابل احتراق (منفجره) و راديو -

 ؛سردخانه و فضاهاي الزم براي كاالهاي فاسد شدني و گياهي (حسب ضرورت) -

 ؛هاي ارساليانبار كاالي انتقالي و مرجوعي و محموله -

 .ساختمان پست -

  ] 1 [ نيروگاه برق اضطراري - 7-8

هاي مهم فرودگاه خشبر اساس ضوابط بين المللي ايجاد نيروگاه برق اضطراري براي توليد برق ثانويه مورد نياز ب
. لذا پس از بررسي نيازهاي حال و توسعه آتي تسهيالت مورد نظر فرودگاه، بايد موقعيت اين ايستگاه هرچه ضروريست

هاي طوالني و اتالف انرژي جلوگيري گردد. انتقال كشيهاي تحت پوشش پيش بيني شود تا از كابلتر به مكاننزديك
اي باشد كه آن تسهيالت در موقع قطع برق گونهثانويه براي آنها مورد نياز است بايد به نيروي برق به تسهيالتي كه برق

طور خودكار به برق ثانويه متصل شوند. نيروي برق ژنراتور يك منبع مستقل براي تأمين برق فرودگاه بوده و معمولي به
گيرد كه امكان اي صورت ميگونهرودگاه بهتغذيه آن از طريق پست خط انتقال نيرو از مسير شبكه سراسري و خارجي ف

  قطع همزمان برق سراسري و نيروگاه برق ثانويه بسيار بعيد باشد.

  الزامات طراحي -7-8-1
فضاهاي ساختمان ايستگاه ژنراتور بستگي به تعداد و ظرفيت موتورها و همچنين تعداد تابلوهاي برق و اندازه آنها 

شود. محل ساختمان مزبور رار موتورها و يك اطاق براي نصب تابلوها در نظر گرفته ميدارد. معموالً يك سالن براي استق
يابي شود كه سرو صدا و دود اگزوز موتور مزاحمتي اي مكانگونهتواند در بخش زميني و يا هوايي مستقر باشد و بهمي

  براي مجاورين ايجاد ننمايد.
هاي فني واحد بهره برابر آخرين دستورالعملتابلوها  هاياطاق و هامساحت ساختمان جهت استقرار موتور ژنراتور

  شود.ميدر نظر گرفته برداري كننده 

  ] 1،3 [ مركز  تأسيسات مكانيكي، برقي و تعمير و نگهداري  - 7-9

- ها، راههاي برقي (ساختمانجهت تعمير و نگهداري خودروهاي موتوري فرودگاه و همچنين انجام تعميرات سيستم

كشي ها، خطآميزي (نقاشي ساختمانها و رنگي و بصري)، تعميرات ساختمانيهاي ناوبري راديودسترسي، دستگاههاي 
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...)، نگهداري و تعميرات تأسيسات برودتي و گرمايشي و تعميرات گذاري باندهاي پرواز و باندهاي خزش وو عالمت
عنوان مركز تعميرات و تسهيالت و مستحدثاتي بههاي جنبي، ضروري است مكانيكي ساختمان پايانه و ساختمان

زا، هاي ضدآتش براي مواد آتشنگهداري ايجاد شود كه اين مجموعه شامل انبار كاال، انبار وسايل يدكي، محوطه
شود. اين مراكز بايد در نزديكي راه دسترسي عمومي و در بخش هاي دفتري و تأسيسات بهداشتي نيز ميساختمان

  ها مستقر باشند.دودي دور از ساختمان پايانهزميني و تا ح

  فضاهاي موردنياز -7-9-1
باشد. تسهيالتي كه نقليه و تعميرات تأسيسات برقي و مكانيكي ميهاي وسايلمهمترين بخش از مركز فوق، تعميرگاه

شد. محوطه براي توقف باها ميشود شامل دو بخش محوطه و ساختمانبه عنوان تعميرگاه وسايل نقليه در نظر گرفته مي
سازي و برق، هاي تعميراتي مكانيكي، باطريمنظور كارگاهها بهآالت و وسايل نقليه سبك و سنگين و ساختمانماشين

شود. تعميرگاه پنچرگيري، تعويض روغن، انبار لوازم، اطاق دفتر و اطاق رانندگان و تأسيسات بهداشتي تخصيص داده مي
عمل بيني الزم بهو برق و فاضالب و تلفن بوده و از نظر تأسيسات برودتي و گرمايشي پيش بايد مجهز به تأسيسات آب

  آيد. 
آوري و رساني، جمعها و تجهيزات سرمايشي و گرمايشي، آبهمچنين اين مركز براي تعمير و نگهداري موتورخانه

يابي، طراحي و و اطفاي حريق، مكاننشاني و اعالم هاي سطحي، تأمين آب آتشآوري و دفع آبدفع فاضالب، جمع
ي و حمام، انبارهاي يگاه، دستشو، استراحتهاي مزبور بايد براي سرپرست مركز، دفاتر اداريشود. در ساختماناحداث مي

  آيد.عملبيني الزم بهمختلف براي نگهداري لوازم مورد نياز، اطاق تعميرات، اطاق برق و تجهيزات مربوطه پيش

  مات طراحيالزا -7-9-2
آالت، ميزان تجهيزات و ابعاد و نحوه مانور آنها دارد كه با توجه نقليه بستگي به تعداد ماشينمساحت تعميرگاه وسايل

بيني شود. كف محوطه باز تعميرگاه بايد بتني بوده و داراي شيب الزم به اهميت و درجه فرودگاه بايد توسط طراح پيش
-نقليه و دفع فاضالب مطالعه گردد. قابل ذكر است، براي نگهداري و تعمير وسايليلباشد و به ويژه جهت شستشوي وسا

  عمل آيد.هاي الزم از لحاظ ارتفاع و ابعاد ساختمان بهبينيباشند نيز بايد پيشاي كه داراي ارتفاع غيرعادي مينقليه
ليت توسعه در آينده را داشته باشد و از نحوي طراحي و انتخاب شود كه قابمركز تعميرات تأسيسات مكانيكي بايد به 

 2تواند در يك ساختمان واحد و يا در الذكر مينظر انشعابات آب، برق، گاز، تلفن و ساير ارتباطات مجهز باشد. مركز فوق
  يا چند ساختمان مستقر باشد.

زا و مركز آتش براي مواد آتشهاي ضدالذكر، براي انبار كاال، انبار وسايل يدكي، محوطههاي فوقعالوه بر ساختمان
شوند. مساحت و متراژ هايي درنظرگرفته ميآميزي نيز برحسب نياز فرودگاه محوطهها و رنگتعميرات ساختمان

  آالت و كاركنان دارد.ها و محوطه آنها بستگي به درجه فرودگاه و ميزان فعاليت، تعداد ماشينساختمان
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  ] 2 [ ماها در توقفگاه تجهيزات پشتيباني زميني هواپي -7-10

  شوند:بطور كلي تجهيزات خدمات زميني به شش گروه به شرح زير تقسيم مي
 ها؛انواع پلكان .1

 هاي باري؛كشوسايل جابجايي توشه و بار و يدك .2

 كردن هواپيما و غذارساني؛تجهيزات سرويس .3

 كش؛تراكتورهاي يدك .4

 گيري وآالت و تجهيزات سوختماشين .5

 پرواز.ساير تجهيزات خط  .6

هاي هواپيمايي تا حد زيادي تجهيزات پشتيباني زميني هواپيماها با توجه به انواع هواپيما و روش عملياتي شركت
شود بستگي به ابعاد هواپيما و بيني ميمتفاوت است. طراحي جايگاه هواپيما كه براي توقف نوع خاصي از هواپيما پيش

ين ملزومات مانور و پاركينگ تجهيزات زميني شركت متصدي مربوطه دارد. نحوه توقف و ملزومات مورد نياز آن و همچن
در آرايش و نحوه استقرار تجهيزات پشتيباني در محوطه توقفگاه هواپيما بايستي دقت شود تا برخوردي بين هواپيماي 

  متوقف و تجهيزات و ملزومات بروز ننمايد.

 فضاهاي موردنياز -7-10-1

هاي مسافري و باري يا در اي بين توقفگاه هواپيماها و پايانههواپيما در محوطه ويژهتجهيزات زميني پشتيباني 
هاي مبدايي و مقصدي محوطه شوند. در فرودگاههاي طرفين ساختمان پايانه بصورت مجتمع نگهداري ميمحوطه

رساني به هواپيماها خدمات تر بوده وبيشتري براي استقرار تجهيزات ضروري است، زيرا حجم ارائه خدمات زميني فعال
  بيشتر خواهد بود.

اي است كه كليه تجهيزات با ابعاد و اشكال مختلف قادر باشند براي گردآوري و تجمع تجهيزات زميني نياز به محوطه
در آن مانور و توقف نمايند. ضمناً الزم است در نزديكي اين محوطه تسهيالت الزم براي شستشوي وسايل ، تعويض 

-هاي بهداشتي بنا به مقتضيات هر فرودگاه محاسبه و پيشعميرات اوليه، انبار، دفتر و اطاق رانندگان و سرويسروغن، ت

  بيني شود.

  الزامات طراحي -7-10-2

جهت طراحي محوطه استقرار تجهيزات زميني بايستي درنظر داشت كه اگر در فرودگاهي يك شركت هواپيمايي و يا 
دار شود، در آن صورت به محوطه محدودتري را عهده 138آالتي تجهيزات و ماشينيك شركت خصوصي مسئله راهبر

نياز خواهد بود كه مساحت آن بستگي به ميزان فعاليت و تعداد پروازها خواهد داشت. ولي چنانچه هر شركت براي خود 

                                                 
138 - Ground Handling 
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تعدد بوده و براي هر شركت هاي مورد نياز مآالت جداگانه داشته باشد، در آن صورت محوطهتجهيزات و وسايل و ماشين
ها فقط از سمت توقفگاه هواپيمايي بايد بر حسب نياز محوطه و ساختمان در نظر گرفته شود. دسترسي اين محوطه

هواپيما ميسر بوده و براي ورود پرسنل از بخش زميني به محوطه مزبور بايستي كنترل امنيتي انجام شود. درهرحال 
  تأسيسات برق، آب، دفع فاضالب، ارتباطات و ساير تسهيالت برخوردار باشند. هاي مزبور بايد از كليهمحوطه

مترمربع زمين در نظر گرفته  5/22وسيله و براي هر وسيله حدود  40شود به ازاء هر يك ميليون مسافر توصيه مي
  شود .

  ] 2 [ تسهيالت غذارساني به هواپيما (كيترينگ) -7-11

  ست از :عملكرد اصلي اين ساختمان عبارت
هاي هوايي براي آماده سازي و تحويل هاي پروازي از مبدأ فرودگاه و دريافت تقاضا از شركتاخذ برنامه -

 غذاي مورد نظر ؛

، آماده سازي و تحويل به موقع  غذاي مورد تقاضاي هر پرواز در رأس زمان مقرر ، نگهداريتدارك مواد اوليه -
 ؛از پرواز به كاركنان مربوط تحويل گرددبه نحوي كه طي ساعات توقف هواپيما قبل 

هاي غذاي برگشت شده از پروازهاي طرف قرارداد ، نگهداري موقت در شرايط بهداشتي ، و دريافت پسماند -
 ؛سپس انتقال به مركز جمع آوري و دفع زباله فرودگاه

ها موردي از آزمايش، انجام هاي كاركنانمديريت و نظارت فني و بهداشتي كامل بر روند كليه فعاليت -
 هاي امنيتي در تبادل اجناس بين ساختمان مذكور و بخش هوايي .غذاهاي آماده شده و نظارت

  فضاهاي موردنياز - 7-11-1
  بيني تأسيسات و تسهيالت زير بايستي موردنظر قرار گيرد:براي واحدهاي غذارساني، برحسب ضرورت، پيش

هاي خالي و ظروف يكبار زباله، انبار و انتقال ظروف، بطري كشي، برق، دفعتأسيسات آب آشاميدني، زه -
 مصرف؛

 انبارهاي محصور در نزديك توقفگاه هواپيماها؛ -

 تسهيالت شستشو براي كاركنان غذارساني؛ -

 سيستم اعالم و اطفاء حريق و تهويه مطبوع؛ -

 :تواند مورد توجه قرار گيردهمچنين براي طراحي ساختمان غذارساني فضاهاي زير مي

 نقليه؛گاه وسايلتوقف -

 سكوهاي بارگيري و باراندازي؛ -

 بار، ميوه و غيره، با امكانات زير صفر و باالي صفر؛ها، ترهانبار وسايل و تجهيزات، مواد خام، نوشيدني -
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 سردخانه براي نگهداري غذاهاي سرد آماده شده؛ -

 ها؛رختكن آقايان و خانم -

 ي و حمام؛يدستشو -

 دفاتر اداري و مالي؛ -

 اركات؛تد -

 پزي و نانوايي؛آشپزخانه و شيريني -

 بندي؛هاي بستهواحد سيستم -

 نمازخانه؛ -

 دهي وتجهيزات و وسايل براي سرويس -

 آالت و پاركينگ توقف خودروهاي تداركاتي و غذارسان .واحد ماشين -

 الزامات طراحي -7-11-2

نحوي انجام قع باشد و مكانيابي آن بايد بههاي دسترسي به پايانه مسافري واساختمان مزبور نبايد در مجاورت راه
طرف به بخش هوايي و يا توقفگاه هواپيما ارتباط داشته هاي عمومي (بخش زميني) و از يكطرف به راهگردد كه از يك

ها دسترسي داشته باشند هاي مواد مصرفي به سهولت در بخش زميني به ساختمانباشد تا كاركنان، مراجعين و محموله
نوع ترافيك يابي تسهيالت غذارساني بهطرف ديگر براي غذارساني، به بخش هوايي تسهيالت الزم فراهم شود. مكانو از 

يابي اين تسهيالت بايد در المللي به دليل اعمال مقررات گمركي، مكانهاي بينفرودگاه نيز بستگي دارد. در فرودگاه
  محوطه تحت كنترل قانوني و امنيتي باشد.

به هواپيما و انجام امور نظافت، تخليه ظروف خالي و ساير موارد آن و همچنين رفت و آمد كاركنان مستلزم  غذارساني
  هاي امنيتي ضروري در بخش هوايي است.انجام كنترل

 گردد:محاسبه سطح مورد نياز براي ساختمان غذارساني به شرح زير توصيه مي

 10وعده به ازاء هر مسافر خروجي به اضافه  5/0معادل  تعداد وعده غذا براي پروازهاي داخلي روز اوج -
 درصد پيش بيني نشده ؛

 تعداد وعده غذا براي پروازهاي خارجي روز اوج معادل ؛ -

 
  درصد پيش بيني نشده ؛  10ساعت معادل يك وعده غذا به ازاء هر مسافر خروجي به اضافه  3پروازهاي زير  –الف 
  در صد پيش بيني نشده؛  10وعده به ازاء هر مسافر خروجي به اضافه  5/1معادل ساعت  3براي پروازهاي باالي  –ب 

  زير بناي توصيه شده به ازاء هر وعده غذا معادل يك متر مربع ؛
  زمين در نظر گرفته شده به ازاء هر وعده غذا معادل سه متر مربع .
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  شود.يابي ها بايد بر حسب ضرورت طراحي و مكانسازيها و محوطهساختمان

  ] 2 [ پايگاه تعميرات هواپيما -7-12

تواند در محل توقفگاه هواپيما بخشي از خدمات تعميرات و سرويس هواپيما كه به صورت مستمر و جزئي است مي
انجام گيرد ولي تعميرات اساسي و عمده و حساس معموالً بايستي در داخل آشيانه تعميرات هواپيما انجام شود و بدين 

  شود .هاي بزرگ اين پايگاه احداث و بهره برداري ميفرودگاه لحاظ در اكثر
  باشد :گيرد به شرح زير ميبرخي از عملياتي كه در اين پايگاه انجام مي

 هاي هواپيما بررسي و اصالح سيم كشي 

 كنترل نرم افزارها و ارتقاء سيستم كنترل هواپيما 

 مربوطه  بررسي و تعمير موتورهاي اصلي و كمكي و تعويض قطعات 

 آماده و باز سازي داخل هواپيما 

 هاي هواپيماهاي بالهكنترل و سرويس محركه 

 هاي صدمه ديده در بدنه هواپيمابازسازي محل 

  سرويس سيستم هيدروليك و تعويض روغن 

 ها و سيستم ترمزكنترل و سرويس چرخ 

  فضاهاي مورد نياز -1- 7-12
 ؛دفاتر اداري -

 ؛انبار قطعات -

 ؛هواپيمامحل استقرار  -

 ؛دفتر فني -

 ؛ 139(APU)سيستم تهويه براي موتورهاي كمكي  -

 تسهيالت مربوط به خدمه هواپيما و تعميركاران ؛ -

 سيستم اعالن و اطفاء حريق ؛ -

 محل براي استقرار عوامل و ابزار و وسايل ايمني و بهداشت و امداد و نجات اوليه؛ -

 تسهيالت ويژه جابجايي قطعات سنگين هواپيما؛ -

 دايي و نقاشي بدنه و قطعات هواپيما.رنگ ز -

  
                                                 
139-Auxiliary Power Units 
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  الزامات طراحي -2- 7-12
 محل استقرار خارج از محوطه عملياتي ترمينال باشد؛ -

 ؛ني شده در طرح جامع فرودگاه باشدمحل استقرار خارج از محدوده مورد نياز براي توسعه آينده و پيش بي -

 ؛خروج از آشيانه تأمين شده باشدو فضاي مناسب براي چرخش هواپيما (عقب و جلو كردن) و ورود  -

 ؛ما و ملزومات آن باشدبايستي جوابگوي فضاي الزم براي تعميرات و سرويس هواپيابعاد آشيانه مي -

 .بايستي در موقعيت مناسبي باشدميمحل استقرار با توجه به آلودگي صوتي براي ساكنان  -

ر به ازاء هر يك ميليون نفر مسافر در سال جهت هكتا 82/1براي احداث آشيانه و محوطه تعميرات هواپيما حدود 
  شود .طراحي مقدماتي توصيه مي

  ] 1،3 [ هاي پزشكيمركز فوريت - 7-13

هاي فوري اوليه، در خارج ترمينال نيز استقرار در هر فرودگاه عالوه بر پيش بيني فضا در داخل ترمينال براي كمك
هاي پزشكي و عمليات گيرانه خدمه پرواز، فوريت، معاينات پيشهاي اوليهيك مركز براي خدمات پزشكي شامل كمك

هاي مربوط به نجات براي كاركنان و مسافران ضروري است. اين مركز بايد در فاصله كوتاهي از پايانه مسافري و محوطه
يي آسان بوده و اي استقرار يابد كه دسترسي از بخش هوايي به آن در مواقع سوانح هواگونهمسافران قرار گيرد و به

مترمربع  150پزشكي حداقل هاي قابليت توسعه براي خدمات پزشكي اوليه را داشته باشد. مساحت ساختمان فوريت
هاي پرترافيك مساحت مزبور با توجه به تعداد مراجعين و تعداد نشست و برخاست هواپيماها شود. در فرودگاهتوصيه مي

  ي عمومي بايد تعيين شود.دهو تعداد خدمه پرواز و ميزان سرويس

 ] 1،2 [  140هاي تشريفات رسمي ساختمان -7-14

هاي طور دائم شخصيتكه به هستندالمللي كشور از مهمترين مراكزي هاي داخلي و بينبا توجه به اين كه فرودگاه
ه نموده و رفت و رسمي داخلي و خارجي باستثناي مقام رهبري و روساي سه قوه و سران كشورهاي خارجي از آن استفاد

شوند، لذا ضروري است غير از محلي كه در صورت تصميم مقامات نمايند و مورد استقبال و يا بدرقه واقع ميآمد مي
، 141شودمسئول در داخل پايانه براي ارائه خدمات خاص و تشريفاتي براي افراد متقاضي اين خدمات در نظر گرفته مي

با  و آمد و شئونات ميهمانان مزبور مهوري اسالمي ايران و همچنين حجم رفتساختماني متناسب قوانين و مقررات ج
  در خارج از پايانه مسافري پيش بيني شود. لحاظ نمودن ضوابط امنيتيِ خاص و رعايت نظرات نهادهاي دولتي مسئول،
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باشد. عادي ميشاخص تفكيك دو نوع تشريفات فوق الذكر، استفاده از هواپيماهاي اختصاصي و يا هواپيماهاي 
هاي عمومي فرودگاه، با موقعيت مورد توصيه براي استقرار ساختمان تشريفات مقامات عالي، در محلي دور از مجموعه

انجام تشريفات رسمي براي مهمانان مربوط و داراي دسترسي حتي االمكان مجزا پارك هواپيماهاي اختصاصي، قابليت 
  باشد.مي

روساي سه قوه و سران كشورهاي خارجي به عنوان ساختمان تشريفات مقامات  مقام رهبري وتشريفات همچنين 
با قابليت تأمين امنيت كامل توسط  برگزاري تشريفات، ،اختصاصي هواپيماتوقفگاه محل مناسب و داراي در  عالي رتبه،

  يابد.استقرار مي ،و داراي دسترسي مناسب از شبكه عمومي فرودگاه واحدهاي امنيتي ذيربط

  فضاهاي موردنياز -1- 7-14
ي ها و در رابطه با درجه اهميت منطقههاي به عمل آمده روي انواع مشابه ايجاد شده در فرودگاهبراساس بررسي

  شود.مترمربع توصيه مي 250فرودگاه حداقل مساحت زيربناي 
نمازخانه و اطاق  ،بهداشتيتأسيسات  ،دفتر ،هاي استراحت و ارتباطاتدر ساختمان مزبور بايد سالن عمومي, اطاق

بيني شود. چون توشه ميهمانان مستقيماً به ساختمان اجتماعات يا مصاحبه و در صورت لزوم اطاقي براي مذاكرات پيش
المللي در صورت لزوم و براي اجراي قانون بايد تمهيداتي در نظر هاي بينشود لذا در فرودگاهتشريفات رسمي منتقل مي

عمل اب گمرك قادر باشد به ساختمان تشريفات رسمي مراجعه و پس از بازديد توشه اقدام قانوني بهگرفته شود كه ارزي
نمايد و يا كاركنان داراي آورد. براي كنترل گذرنامه نيز مأمور گذرنامه از پايانه به ساختمان تشريفات رسمي مراجعه مي

  دهند.مجوز مراحل قانوني آن را انجام مي

  طراحيالزامات  -2- 7-14
نحوي صورت گيرد كه دسترسي به آن و ورود و خروج ميهمانان ضمن يابي ساختمان تشريفات رسمي بايد بهمكان

طرف به بخش زميني ارتباط پذير باشد. ساختمان مزبور بايد از يكآساني امكان رعايت كليه ضوابط امنيتي و عمومي به
يا مشايعت ميهمانان با توقفگاه  پيما و ورود از آن و همچنين استقبالداشته باشد و از طرف ديگر براي سوار شدن به هوا

  هواپيما ارتباط داشته باشد.
بيني شود زيرا نقليه پيشگاه كافي براي وسايلدر بخش زميني و جلوي محوطه ساختمان تشريفات رسمي بايد توقف

بيني تواند در يك يا دو طبقه پيشد. اين ساختمان ميباشاي از اوقات بسيار زياد ميتعداد مستقبلين و مشايعين در پاره
، معماري بنا و رفاه ميهمانان در اين ساختمان مورد شود. الزم به توضيح است كه معموالً مالحظات خاص از نظر زيبايي

  گيرد.توجه قرار مي
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ساختمان مجزا و مجهز المللي مركزي كشور غير از ساختمان تشريفات رسمي الزم به تذكر است در فرودگاه بين
شود كه محل ورود و خروج مقام رهبري و طراحي و احداث مي 142ديگري بنام ساختمان تشريفات مقامات عاليه كشوري

باشد. محل روساي سه قوه جمهوري اسالمي ايران و سران كشورها و استقبال و مشايعت رسمي از آنان و همراهانشان مي
هاي مسافري در فضاي بدون مزاحم و در مجاورت بخش هوايي و داراي توقفگاه اين ساختمان بايد دور از پايانه

  هواپيماهاي اختصاصي باشد .

  ] 1،2،3 [  هاي فرودگاهآوري و دفع زبالهمركز جمع -7-15

زيست و آوري و متراكم شده و مطابق مقررات بهداشتي و محيطهاي فرودگاه بايد جمعزباله هواپيماها و ديگر بخش
آوري و دفع زباله در فاصله ين ضوابط و مقررات فرودگاه منتقل يا نابود گردد. براي هر فرودگاه يك مركز جمعهمچن

عهده ديگران باشد، بايد شود. چنانچه مسئوليت حمل زباله به بيرون از فرودگاه بهمناسبي از فرودگاه در نظر گرفته مي
گرفته شود. همچنين به منظور جلوگيري از مخاطرات ناشي از تجمع تسهيالتي در فرودگاه براي نگهداري موقت در نظر 

  عمل آيد.آوري دقت كافي بهپرندگان بر فراز محل زباله و نهايتاً در محدوده فرودگاه بايد در انتخاب محل جمع
هيالت دفع محيطي رعايت گردد. تسماندها بايد قوانين و مقررات زيستها و دفع مناسب پسنسبت به انتشار آالينده

نحوي هاي پايانه فاصله داشته باشد و بهزباله بايد متناسب روش نگهداري و تجهيزات به ميزان كافي از مجموعه ساختمان
ها روانه نگردد. از نظر يابي شود كه با توجه به جهت وزش باد، بو و يا دود حاصل از كوره زباله سوز به سمت پايانهمكان

ب و همچنين محل استقرار ماشين آالت و اقامت كارگران و دفاتر متصديان براي محل مزبور كشي آدفع فاضالب و لوله
آوري زباله بستگي به حجم و ميزان زباله و نحوه نگهداري ، عمل آيد. ابعاد و مساحت محل جمعبيني الزم بهبايد پيش

  متراكم سازي و انتقال يا از بين بردن آن در هر فرودگاه دارد.

  ] 1 [ كز جمع آوري و تصفيه فاضالب مر -7-16

براي جلوگيري از آلودگي محيط زيست و تأمين بخشي از آب صنعتي مورد نياز فرودگاه الزم و ضروري است كه 
  فاضالب فرودگاه از طريق شبكه پيش بيني شده جمع آوري و در مركز خاصي تصفيه گردد .

  فضاي مورد نياز - 7-16-1
  هاي زير است :شامل بخش هايه فاضالب به استثناي تأسيسات مكانيكي در محوطهساختمان مركز جمع آوري تصف

 ، اطاق پرسنل فني و فضاي كاركنان نوبت كاري؛، بايگانيواحد اداري شامل اطاق رئيس -

 تعميرگاه و انبار لوازم مربوط؛ -

 ، انبار مربوط و دفتر مسئول آزمايشگاه ؛آزمايشگاه -

                                                 
142- Very Very Important Person  
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 ، آبدارخانه و نمازخانه؛، اطاق غذاخوري، اطاق برقتي، سرويس بهداشدوش و رخت كن -

 توقفگاه سرپوشيده خودروهاي مجموعه؛ -

 پست برق ؛ -

 سوله جهت تصفيه و پمپاژ پساب براي استفاده صنعتي (آبياري فضاي سبز). -

  الزامات طراحي -7-16-2
  اي انتخاب شود كه :موقعيت تصفيه خانه تا حد امكان به گونه

 ؛هاي فرودگاه به تصفيه خانه به صورت ثقلي قابل انتقال باشدشفاضالب تمام بخ -

 ؛هاي تجمع انساني به دور باشدهاي فرودگاه به ويژه مكاناز ساير كاربري -

 در جهت خروجي باد غالب از فرودگاه و مراكز تجمع باشد . -

  ] 1،3 [ تعميرگاه و توقفگاه ماشين آالت سنگين فرودگاهي -7-17

هاي مهم پشتيباني فرودگاهي بوده و عملكرد اصلي آن نگهداري ماشين اي استقرار يكي از فعاليتاين ساختمان بر
برداري از آنها هنگام نياز و تعمير و سرويس آنها ، لودر و ... براي بهره، تراكتور، برف روبآالت سنگين از قبيل جاروي باند

  باشد .مي

  فضاي مور دنياز -1- 7-17
، مجهز به ده با گنجايش توقف ماشين آالت مورد نياز در مقياس فرودگاه مورد نظرسالن وسيع سرپوشي -

 امكانات سرويس نگهداري و شستشو ؛

 دفتر سرپرستي و بايگاني مدارك و سيستم ارتباطي با ايمني زميني و برج مراقبت پرواز ؛ -

 هاي ماشين آالت مربوطه ؛دفتر استقرار كاركنان عملياتي و راننده -

 ت رفاهي و بهداشتي مورد نياز ؛ تسهيال -

 ، مواد يخ زدايي و اوره و غيره .ر وسايل و تجهيزات سرويس بهداشتيانبا -

  الزامات طراحي  -2- 7-17
استقرار سالن حتي االمكان در حد فاصل بخش هوايي (متصل به توقفگاه هواپيماها و يا راه سرويس هوايي و  -

 هاي (تاكسيوي) فرودگاه) و بخش زميني ؛داراي دسترسي مستقيم به باندها و خزش راه

 پيش بيني ارتفاع مناسب بزرگترين ماشين آالت مورد استفاده ؛ -
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پيش بيني تأسيسات زير بنايي نظير دفع فاضالب و مواد بعد از سرويس شستشوي ماشين آالت، ارتباط  -
 تش نشاني ؛برق و روشنايي و آ فرودگاهي، سوخت و انرژي حرارتي، تلفني و مخابراتي شهري و

 هاي ماشين آالت در بيرون از سالن اصلي .پيش بيني محوطه فضاي باز براي چرخش -

  ] 1،2 [ و باشگاه هواپيمايي 143ي عمومييتسهيالت هواپيما -7-18

هر فرودگاه متناسب موقعيت، نياز منطقه، وسعت و امكانات، پذيراي هواپيماهاي عمومي كوچك شامل هواپيماهاي 
  باشد.يشخصي و آموزشي م

نحوي طراحي شود كه با ورود و خروج مسافران فرودگاه تداخلي گونه هواپيماها بايد بهرساني به اينمحل خدمات
  نقليه، و كليه امكانات زيربنايي داشته باشد.گاه عمومي وسايلهاي داخلي، توقفنداشته و دسترسي به تسهيالتي نظير راه

توان با ايجاد يك يا چند گونه هواپيماها را ميرساني به اينفر محدود، خدماتهاي كوچك و با تعداد مسادر فرودگاه
مسافر  200000هاي با بيش از غرفه در داخل پايانه مسافري در قسمت سالن عمومي تأمين نمود. ولي در فرودگاه

وجه به آمار و مشورت با بيني الزم در محلي مناسب به عمل آيد. بديهي است طراح بايد با تخروجي در سال بايد پيش
طرف مديريت فرودگاه، ميزان فعاليت هواپيماهاي فوق الذكر را پيش بيني كرده و بر آن اساس طرح مناسب را كه از يك

  به بخش زميني و از طرف ديگر به بخش هوايي دسترسي مطلوب داشته باشد، ارائه نمايد.

  ] 1،2 [ هاي هليكوپتريفعاليت -7-19

جهت انجام خدمات پروازي  144فصل دوم، صرفاً احداث مجتمع هليكوپتري )6-7( از بند) 3-پ(رديف برابر مندرجات 
  گيرد .هاي بخش عملياتي فرودگاه به ويژه مراقبت پرواز مورد توجه قرار ميييتحت ضوابط و راهنما

  فضاهاي مورد نياز  -1- 7-19
ر متناسب با حجم عمليات و ارائه خدمات مسافري هاي مربوط به يك مجتمع هليكوپتري فضاهاي زيبراي ساختمان

  گردد :و باري پيش بيني مي
پايانه تردد مسافر در حد فاصل دسترسي فرودگاه و توقفگاه هليكوپترها. اين پايانه عالوه بر دارا بودن  -7-19-1-1

  بايستي فضاهاي زير را نيز شامل شود :، ميفضاي توقف خودروهاي مراجعين در محوطه
 ن عمومي شامل خدمات عمومي و رفاهي مختلف ؛سال -

 كنترل امنيتي در مسير خروجي ؛ -

 كنترل گمركي در صورت انجام پرواز بين المللي ؛ -

                                                 
143-General Aviation 
144 -Heliport 
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 كنترل گذرنامه در صورت انجام پرواز بين الملي ؛ -

 سالن توزين و بار همراه مسافر ؛ -

 سالن انتظار پرواز ؛ -

 مسير برگشت مسافرين از پرواز ؛ -

 امه و گمركي در صورت پرواز بين المللي ورودي .هاي گذرنكنترل -

 
  ساختمان اداري و خدماتي كاركنان هلي كوپتري شامل فضاهاي : -7-19-1-2

 بخش مديريت ؛ -

 بخش كارمندان ؛ -

 هاي عملياتي با خلبانان و برج مراقبت پرواز ؛اطاق راديو و تماس -

 .تسهيالت رفاهي و بهداشتي براي استراحت موقت كادر پروازي  -

  الزامات طراحي  -2- 7-19
اي دور از ترمينال ، در فاصله ) باشدHeliportدر صورتي كه فرودگاه داراي خدمات هلي كوپتري به صورت مجتمع (

ها و تأسيسات مربوط پيش ، ساختمانوح پروازي و توقفگاه هلي كوپترها، در حاشيه و يا مشرف به سطمسافري و باري
  بيني گردد . 

  ] 1،3 [ عمومي تجاري، رفاهي و تفريحي تسهيالت  -7-20

ها، بيشترين سطح منطقي سازي فعاليت هاي مسافري، همگام با تجاري ويژه در پايانهها بهامروزه در اراضي فرودگاه
ها با تخصيص شود. مديران فرودگاه هاي تجاري و خدماتي عمومي براي مسافران و مراجعان در نظر گرفته مي مكان

آورند. در بسياري از  هاي مزبور، بخشي از درآمدهاي غير هوانوردي خود را به دست مي رودگاه به فعاليتفضاهايي از ف
باشد. با افزايش درآمد هاي تجاري ميموارد درصد قابل توجهي از درآمدهاي حاصله مربوط به اجاره و يا اداره كاربري

- هاي خدمات فرودگاهي و هوانوردي شركتد با تقليل تعرفهكننها سعي ميفرودگاه از محل اين منابع مديران فرودگاه

دهي هاي هواپيمايي را به برقراري حداكثر پرواز در فرودگاه تحت مديريت خود ترغيب نمايند. همچنين در سازمان
هاي فرودگاه و فاصله و هاي جامع و تفصيلي، متناسب شرايط و حجم فعاليتفضايي اراضي فرودگاه و در قالب طرح

هاي تعامل خدماتي بين فرودگاه و شهر يا مراكز جمعيتي موجود در منطقه تحت پوشش، ايجاد مراكز بزرگ ابليتق
هاي اقتصادي، بازرگاني، اداري، تفريحي، فرهنگي، هتل، هاي گسترده و متنوع براي انجام كليه فعاليتتجاري و مجتمع

- ريزان، طراحان و ادارهين فرودگاه، مورد توجه جدي برنامهاقامتي، ورزشي و غيره توسط ساكنان مناطق فوق و مراجع

  گيرد.ها قرار ميكنندگان فرودگاه
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المللي و داخلي آن قابل توجه بوده و در مقياس ملي و كشورهاي منطقه هايي كه حجم پروازهاي بيندر فرودگاه
ه از مراكز مورد اشاره تحت نام شهر يا نمايند، مجتمع گستردالمللي دوردست فعاليت مياطراف خود و يا مقاصد بين

ها و هاي فرودگاهي در اراضي فرودگاهريزي احداث شهركگردد. طراحي و برنامهبيني ميپيش 145شهرك فرودگاهي
هاي قابل تخصيص، در مرحله تهيه طرح جامع و طرح راهبردي (استراتژيك) همچنين مقياس و حجم و تنوع فعاليت

 گيرد.مي فرودگاه مورد توجه قرار

هاي فرودگاهي، بايستي قابليت دسترسي در طراحي و تخصيص فضاهاي تجاري و بازرگاني و خدمات متنوع شهرك
هاي عملياتي در محدوده فرودگاه و پردازش مسافري اي فراهم گردد، كه بدون تداخل با جريانگونهبه اين تسهيالت به

  مراجعان و مسافران نيز قرار داشته باشد. ها، اين تسهيالت در مسير و معرض ديددر پايانه
ها،  شاپ توان از كافي هاي مسافري ميمسافري در داخل پايانه -ترين خدمات تجاري به طور كلي از جمله مهم

هاي لباس، صنايع  هاي بانك و داروخانه، فروشگاههاي عرضه مطبوعات و دخانيات، گلفروشي، باجهها، باجه رستوران
هاي استراحت،  هاي عمومي، وسايل سرگرمي مسافر، اتاق ه، دفاتر اجاره اتومبيل، دفاتر بيمه پرواز، تلفندستي، آرايشگا

و فضاي محدود اقامتي نام برد.  CIP 147(در صورت درخواست مديريت فرودگاه) و  VIP 146جايگاه ويژه ميهمانان 
  رد.ظرفيت اين تسهيالت در پايانه تأثير مستقيم بر ظرفيت بخش زميني ندا

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  

                                                 
145 -Airport City 
146 -Very Important Person 
147 -Commercial Important Person 
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  مقدمه - 1- 8

باشد. هاي فرودگاه شامل دو بخش، دسترسي اصلي به فرودگاه و دسترسي داخل محدوده فرودگاه ميدسترسي
- هاي دسترسي ميد امكان رفت و آمد مطلوب را براي كليه مراجعين فراهم آورد. روشترتيب دسترسي به فرودگاه باي

تواند بصورت جاده اي با وسايل نقليه مختلف، دسترسي ريلي از طريق راه آهن سراسري، مترو يا قطار ويژه ،دسترسي با 
هاي مختلف حمل و نقل تصال روشهليكوپتر و يا دسترسي آبي باشد. همچنين دسترسي داخل فرودگاه نيز بايد امكان ا

  را به طور مناسب فراهم آورد.
هاي سفر، تأمين راحتي و آسايش مسافران در طول آن و هنگام تغيير وسيله حمل و نقل و از عمده ترين شاخصه

 هاي حمل و نقل پيچيده امروزي به مرور زمان ازهمچنين كاهش كل زمان از مبداء اوليه تا مقصد نهايي است. روش
هاي مختلف حمل و نقل در نقاط تالقي يك ضرورت هاي ساده اوليه پديد آمده اند و هماهنگ سازي شبكهبطن ترتيب

هاي گوناگون حمل و نقل است و در صورت طراحي مناسب اين مهم است. فرودگاه نيز يكي از نقاط مهم تالقي روش
به خوبي بهره برداري گرديده و انتقال مسافر و بار به ها، از ظرفيت بالقوه تمام شبكه نقطه تالقي و شبكه دسترسي

  سرعت و با سهولت و راحتي انجام خواهد شد.
هاي هوايي، حجم ترافيك، بيشتر از ظرفيت موجود در بسياري از كشورها به علت افزايش تعداد خودروها و مسافرت

ز قبيل كاهش سرعت سفر و درجه اطمينان آن وجود آمدن اشكاالتي اهاي فرودگاهي گرديده و اين مسئله باعث بهراه
تواند به تنهايي جوابگوي نيازهاي دسترسي باشد و بدين جهت در اي نميها شبكه جادهشده است. در بسياري از فرودگاه

 ونقل براي تأمين دسترسي استفاده نمود.هاي بزرگ و متوسط بايد از تركيب مناسبي از انواع روشهاي حملفرودگاه

 

هاي حمل و نقل در داخل شهر، در طول مسير يا در ساختمان پايانه بايد با دقت فراوان ي اجزاء مختلف روشطراح 
انجام شود تا دسترسي به نحو مطلوبي انجام پذيرد. در صورت توسعه آتي فرودگاه بايد شبكه دسترسي به سادگي قابليت 

  هاي بيشتر را داشته باشد.انطباق با حجم
  

كه دسترسي بايد پاسخگوي نيازهاي مسافران از مبدأ سفر تا شروع عمليات پذيرش در پايانه باشد. طرح مطلوب شب
شود ولي در نظر گرفتن توأمان مالحظات دسترسي اي به طرح پايانه مربوط مياصوالً روند حركت در حين پردازش پايانه

گردد. معموالً در اين مرحله از سفر هوايي مي و پردازش مسافران در طرح پايانه باعث هماهنگي هرچه بيشتر اين دو
  گيرد:رابطه سه عمل اصلي زير مورد توجه قرار مي

  آوري و پردازش مستقبلين و مشايعين و مسافران در مناطق مختلف شهر يا ساير مراكز مهم.جمع .1
مل و نقل هاي مختلف حجابجايي مستقبلين و مشايعين، مسافران، كاركنان، بار هوايي از طريق سيستم .2

 زميني، هوايي و دريايي به فرودگاه .
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 ها در داخل فرودگاه.توزيع ترافيك و دسترسي .3

  ] 1،2،3،4 [  هاي دسترسيروش - 2- 8

دسترسي سريع و آسان به فرودگاه ضرورتي اجتناب ناپذير است، خصوصاً زماني كه فاصله آن از شهر زياد باشد. در 
دسترسي بطور كامل بررسي گردد تا كمبودها شناسايي و طرح تكميل آنها به  هايمرحله طراحي الزم است ابتدا شبكه

موقع انجام شود. در اين راستا الزم است هماهنگي نزديكي بين مسئوالن فرودگاه و مسئوالن ذيربط محلي وجود داشته 
ه شود. به عالوه بايد از هاي فعلي و آتي در نظر گرفتهاي فرودگاه در طرحباشد تا امكانات كافي براي ساخت دسترسي

تواند مفيد باشد؟ كه در آن صورت بايد اي نيز ميهاي دسترسي فرودگاه براي تردد منطقهقبل مشخص گردد آيا روش
گيرد در آن صورت الزم افزايش ظرفيت آنها در نظر گرفته شود و اگر شبكه دسترسي منحصراً در خدمت فرودگاه قرار مي

  ي جانبي باشد.است داراي محدوديت دسترس
نشان داده شده است. در اين جدول فقط ) 1-8(هاي دسترسي و تسهيالت مورد نياز در جدولپيچيدگي ذاتي روش

اند (دسترسي بار هوايي تسهيالت دسترسي اشخاص شامل مسافران، مشايعين و مستقبلين و كاركنان نشان داده شده
هاي فرودگاهي نيز ذكر هاي شهري يا اقماري و يا پايانهري، پايانههاي برون شهنشان داده نشده است). مشخصات پايانه

  شده است.
  سيستم دسترسي فرودگاه -1- 8جدول 

و روش حمل 
نيازها در طول   نيازها در فرودگاه  نقليه مورد نيازنوع وسيله  نقلي

 شهرينيازها ي درون  مسير

كردن در ادهتوقفگاه و محوطه براي سوار و پي  خودروي شخصي خودروي شخصي
  جلوخان

جاده و بزرگراه 
  وآزادراه

به تسهيالت ويژه نياز 
  ندارد

- ونقل جادهحمل

  اي

 دفاتر اجاره خودرو ايخودروي اجاره

  توقفگاه و پايانه  هاي مشتركراه
 تاكسي

  توقفــگاه 
  و محوطه براي سوار 

  كردن در جلوخانو پياده

 اتوبوس دربستي
 اتوبوس شهري

 بوسنيمي

  ونقل ريليحمل
  پايانه شهري  خطوط راه آهن محوطه ايستگاه قطار سراسري

  ايستگاه  خط ريل و ايستگاه محوطه ايستگاه قطار تندروي شهري (مترو)
  پايانه شهري  ريل اختصاصي ويژه محوطه ايستگاه هاي ريلي ويژهسيستم

  پايانه  تعيين راه هوايي  خاستپايانه نشست و بر  بالگرد (هليكوپتر)  تسهيالت بالگرد
 

گرچه ميزان استفاده از خودروي شخصي در حال رشد است ولي هنوز بسياري از افراد براي رفت و آمد به فرودگاه 
هاي بزرگ و متوسط امكان دسترسي توسط متكي به وسايل نقليه عمومي هستند. به همين جهت بايد براي فرودگاه

هايي كه تعداد د. به عالوه، ايجاد دسترسي انحصاري براي خودروهاي شخصي در فرودگاهوجود آينقليه عمومي بهوسايل
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ها و اي در ارتباط با ساخت توقفگاهمسافران ورودي و خروجي آن زياد است موجب افزايش هزينه و مشكالت عديده
  دسترسي عمومي داشته باشند. هاي پر ظرفيتها بايد شبكههاي داخلي خواهد شد و لذا اينگونه فرودگاهكاركرد راه

هاي مختلف، مستـلزم شناخت انواع وسايل دستـرسي به پاسخگويي به نيازهاي متقاضيان دسترسي در وضعيـت
اي، ريلي، هوايي و آبي باشد كه در تواند شامل دسترسي جادههاي دسترسي فرودگاه ميطوركلي روشفرودگاه است. به

 شوند.ادامه به اختصار مطرح مي

  ايدسترسي جاده -1- 8-2

  خودروي شخصي -8-2-1-1
استفاده از خودروي شخصي براي دسترسي به فرودگاه در اغلب كشورها معمول است. مزيت اين وسيله نقليه در 

كند. به ويژه در شرايطي كه توشه همراه پذيري باالي آن است كه اتصال مبدأ به مقصد را بدون واسطه ممكن ميانعطاف
نقليه توجيه بيشتري پيدا بوده يا مسافر از زمره افراد مسن، توان ياب و يا خردسال باشد استفاده از اين وسيله مسافر زياد

كند. اگر مسير دسترسي فرودگاه از مناطق شلوغ و پرتراكم شهر نگذرد، سرعت سفر دسترسي زياد خواهد بود و اگر مي
نقليه بيش از يك نفر باشد در آن نبوده و يا تعداد سرنشينان وسيلهمدت توقف و در نتيجه هزينه توقف در فرودگاه زياد 

  صرفه خواهد بود.صورت استفاده از آن مقرون به
توان به نياز ساخت تسهيالت توقفگاهي پرهزينه در فرودگاه و همچنين نقليه مياز جمله معايب عمده اين وسيله

هاي بزرگ هايي كه در فرودگاهبندان و تراكم نام برد. هزينه توقفگاهدر هنگام بروز راه كاهش قابليت اطمينان اين وسيله
هاي ارزان قيمتي كه دور از پايانه و يا شود مسافران از توقفگاهشوند معموالً زياد است و گاهي اين امر باعث مياحداث مي

تواند زمان دسترسي را افزايش و ي ميهايخارج از محدوده فرودگاه واقع هستند استفاده كنند. استفاده از چنين توقفگاه
گيري تواند در تصميماي باال است كه ميها هزينه توقفگاه به اندازهراحتي مسافران را كاهش دهد. در برخي از فرودگاه

 مسافران براي انتخاب وسيله دسترسي مؤثر باشد.

  تاكسي -8-2-1-2
ه است به ويژه در مواردي كه تعداد زيادي از سفرهاي هوايي نقليه رايج براي دسترسي به فرودگاتاكسي يكي از وسايل

و حمل  از نوع تجاري و كاري بوده و فاصله فرودگاه تا مركز شهر نيز زياد نباشد. دسترسي مستقيم از مبدأ به مقصد
است و اگر راحت توشه همراه از جمله مزاياي اين وسيله نقليه عمومي است. همچنين سرعت سفر با تاكسي معموالً باال 

شود. به علت استفاده چند نفر با هم از آن استفاده كنند و فاصله فرودگاه از شهر زياد نباشد هزينه كرايه به نسبت كم مي
پذير است و در نتيجه قابليت اطمينان آن بندان آسيبنقليه در مقابل تراكم و راههاي زميني، اين وسيلهاز دسترسي

 تر شود.تواند طوالنينيز مي كاهش يافته و مدت سفر زميني
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  اتوبوس شهري -8-2-1-3
وآمد توان براي رفتونقل مسافران هوايي و توشه آنها مناسب باشد مياگر خدمات اتوبوسراني شهري براي حمل

ل ونقهاي حملبخشي از مسافران هوايي از اين وسيله نقليه استفاده نمود. خطوط اتوبوسراني در صورتي كه با ساير شبكه
تالقي مناسب داشته باشند، يك وسيله خوب براي دسترسي كاركنان فرودگاه نيز خواهند بود. بدين ترتيب ساخت 

هاي دسترسي فرودگاهي تا حدودي جلوگيري تسهيالت وسيع توقفگاهي براي كاركنان ضروري نبوده و از تراكم در راه
  خواهد شد.

بخش نيست. انتخاب خطوط مناسب براي له نقليه چندان رضايتاز نقطه نظر مسافران هوايي استفاده از اين وسي
شود و مسافران ناآشنا و حمل توشه به داخل اتوبوس و تعويض خطوط خصوصاً در ساعات اوج باعث بروز مشكالتي مي

حتياجات پذيرد. مسير و برنامه حركت خطوط اتوبوسراني غالباً براي اها تأثير ميرفت و آمد آنها از تراكم عمومي راه
تواند طوالني باشد و سطح خدمت به علل هاي متعدد ميمسافران هوايي تنظيم نشده است و زمان سفر به علت ايستگاه

تواند بر انتخاب مشكالت ذكر شده فوق، مناسب نيست. همچنين نامناسب بودن وسايل نقليه مورد استفاده نيز مي
 مسافران تأثير منفي گذارد.

  
هاي بزرگ براي مسافران و مراجعين به فرودگاه در نقاط بخصوص در شهر كه ايجاب نمايد با هرر شدشود توصيه مي

هماهنگي مقامات محلي ذيربط مراكزي بوجود آيد تا آنها بتوانند از اين نقاط با تسهيالت فراهم شده به فرودگاه 
                دسترسي پيدا كنند .

  

  اتوبوس دربستي -8-2-1-4
هاي شود. در مسافرتو اختصاصي، اتوبوس دربستي تأمين مي 148ها براي پروازهاي دربستيفرودگاه در برخي از

هاي گروهي با مقصد معين (سفرهاي زيارتي يا سياحتي) استفاده از اتوبوس دربستي مزاياي بسياري دربردارد. اتوبوس
يي دارند؛ چون تعداد مسافران آنها نسبتاً زياد كنند، لذا سطح خدمت باالدربستي بدون توقف از مبدأ تا مقصد حركت مي

ها جداي از محل مسافران، داراي اطاقكي جهت باشد هزينه دسترسي آنها مناسب است. همچنين برخي از اين اتوبوسمي
به آهن و مترو در ساعات معين مسافران را هاي اتوبوسراني، راهپايانه باشد، كه مستقيماً از داخلشه ميحمل بار و تو

خوان كنترل بليت به مسافران تحويل دهند. توانند بار مسافران را در محل پيشنمايند و حتي ميفرودگاه منتقل مي
كند، پايين است. در فرودگاه سهم اين وسيله نقليه در ايجاد تراكم در سطوح دسترسي، به نسبت مسافراني كه حمل مي

  توشه آنان در نظر گرفته شود. اي براي پياده كردن مسافران وبايد سطوح ويژه

                                                 
148  -Charter 
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پذير است. در اوقات عادي تردد آنها به فرودگاه نسبتاً كم هاي دسترسي آسيباين وسيله نقليه در مقابل تراكم راه
رود ميزان تردد آنها در اوج خود باشد. ضمناً اين است ولي در اوقات معين (ايام حج، ايام زيارتي و سياحتي) انتظار مي

  تواند در اختيار مسافران غير گروهي قرار گيرد.شود و نميفقط براي گروه خاصي از مسافران ارائه مي خدمات ويژه

  بوس ويژهميني -8-2-1-5
بوس ويژه  و مجهز بين نقاط مركزي شهر و فرودگاه است. هاي دسترسي، تأمين خطوط مينيترين شيوهيكي از رايج

تواند راحتي زيادي براي مسافران ساكن در نزديكي اً ارزان است. اين خطوط ميكرايه آنها معموالً براي يك مسافر نسبت
  وجود آورد.مبدأ اين خطوط به

اي هاي مبدأ، محدود و خدمات در طول مسير بدون توقف است. اگر اين وسيله داراي مسير ويژهمعموالً تعداد ايستگاه
وآمد آنها فراواني يابد. همچنين اگر رفتت اطمينان آن كاهش ميپذير بوده و قابلينباشد نسبت به شرايط ترافيكي آسيب

كنندگان اين سيستم ممكن است بدون توجه به كند. استفادهكافي نداشته باشد زمان سفر دسترسي افزايش پيدا مي
 .مبدأ و مقصد خود ناچار شوند ابتدا وارد محدوده مركز شهر شوند كه خود باعث ايجاد ترافيك بيشتر ميشود

  دسترسي ريلي -2- 8-2
ها، وسيله مناسبي براي حل مشكالت دسترسي هاي ريلي با داشتن حريم ويژه و حداقل تداخل با ساير شبكهشبكه
ريزي دسترسي ريلي به پذير باشد. هنگام برنامهها هستند، به شرط آن كه كاركرد آنها از نظر اقتصادي توجيهفرودگاه

ردي و اجتماعي مسافران و امكانات موجـود ضروري است تا مشخص شود با توجه به فرودگاه بررسي دقيق خصوصيات ف
طور كلي با تواند كارايي داشته باشد. بهنقليه شخصي، دسترسي ريلي تا چه حد ميروند رو به رشد استفاده از وسايل

هاي دسترسي ريلي به سه شكل وشيابد. رافزايش فاصله فرودگاه از شهر تمايل به استفاده از دسترسي ريلي افزايش مي
 باشد .هاي ريلي ويژه ميآهن سراسري، مترو و سيستماصلي راه

  آهن سراسريراه -8-2-2-1
ها داراي مزاياي زيادي است. معموالً اين دسترسي از طريق آهن سراسري به فرودگاهايجاد دسترسي از طريق راه

شود، مگر آن كه فرودگاه و مسير راه آهن در كنار هم أمين ميآهن سراسري تخطوط انحصاري پيوندي با شبكه راه
ها هزينه زيادي ندارد. اين وسيله دسترسي كمتر آهن به فرودگاه، ايجاد انشعابباشند. در صورت نزديك بودن مسير راه

- ها تداخلي ندارد. راهاهشود و درصد اطمينان بااليي دارد زيرا از حريم ويژه برخوردار بوده و با ترافيك ردچار تأخير مي

تواند مستقيماً ارتباط سريع و راحتي بين فرودگاه و مراكز شهرها بوجود آورد. امتياز اصلي اين وسيله آهن سراسري مي
هاي اصلي امكاناتي نظير مترو، تاكسي، اتوبوس و غيره براي ادامه سفر استفاده از مسيرهاي موجود است. اگر در ايستگاه

- ها از تراكم جادهكند. اين سيستمار باشد، استفاده از شبكه خط آهن بيشترين درجه رضايت را ايجاد ميزميني در اختي

  محيطي و كاهش آلودگي هوا نيز فوايد بسياري دارند.كاهند و در نتيجه از نظر زيستاي به نحو موثري مي
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- عالوه فقط در نقاط بهكند. بهايجاد ميآهن سراسري اغلب به علت كمبود فراواني قطار زمان دسترسي بيشتري راه

خصوصي ميتوان سوار يا پياده شد. همچنين سوار و پياده شدن با داشتن توشه در ساعات اوج با مشكالتي همراه است و 
 نقليه ديگري استفاده نمود.نيز براي دسترسي به ايستگاه قطار معموالً بايد از وسايل

  مترو -8-2-2-2
دسترسي مستقيم به پايانه فرودگاه از طريق شبكه متروي شهري ايجاد شده است. در صورتي كه ها در بعضي فرودگاه

هاي آيد. به علت وجود حريموجود ميشبكه مترو سطح شهر را پوشش دهد دسترسي مناسبي براي مسافران هوايي به
داث خط انشعاب از شبكه موجود مخارج باشد. در صورت نياز به احويژه، قابليت اطمينان زياد بوده و تأخيرها اندك مي

ونقل كاركنان نيز بسيار مناسب تواند كم باشد. اين شبكه براي حملها ميساخت مناسب بوده و به همين جهت كرايه
  تواند سهم قابل توجهي از رفت و آمد مسافران هوايي را نيز به عهده بگيرد.است و همچنين مي

يابد. در ساعات اوج ها مدت زمان سفر دسترسي افزايش و سرعت سفر كاهش ميهاي متعدد در ايستگاهبه علت توقف
هاي پرازدحام و مركزي كه طراحي مناسبي نداشته و فاقد تسهيالت باربري براي حمل توشه معموالً اشكاالتي در ايستگاه

دن مسافر همراه با توشه به شود كه سوار و پياده شنمايد. طراحي غيرمناسب باعث ميمسافران هوايي هستند بروز مي
  كندي انجام شده و مشكالتي ايجاد گردد.

  باشد:نقائص عمده و مشكالت طراحي در اين مورد به شرح زير مي
هايي از پايانه هوايي به پايانه ريلي اگر ايستگاه در زير پايانه نباشد مسافت پياده روي همراه با بار از قسمت -

ر شرايطي كه ايستگاه در زير پايانه باشد بايستي مالحظات طراحي سيستم زياد خواهد بود و از طرف ديگر د
 ساده و مناسب جابجايي مسافر و بار همراه بين پايانه و ايستگاه لحاظ گردد؛

تواند مشكالتي نقليه همراه با توشه مياگر براي رفتن به ايستگاه نياز به اتوبوس ويژه باشد تعويض وسيله -
 دربر داشته باشد؛

برقي همراه دن به ايستگاه يا تعويض وسيله نقليه غالباً توأم با باال و پايين رفتن از پله و يا استفاده از پلهرسي -
 با بار است؛

هاي مسافران را وجود تسهيالت پذيرش توشه و مسافر در پايانه قطار (در صورت توجيه اقتصادي آنها) تنش -
هاي تعمير و نگهداري تجهيزات باالبر (آسانسور و پله شود و هزينهكاهش داده، باعث بهبود كاركرد مي

دهد. اين تسهيالت از ايجاد تجمع در جلو را كاهش مي هاطور هزينه مربوط به چرخ دستيبرقي) و همين
كند، هرچند كه باعث بروز مشكالتي همچون نياز به تجهيزات هاي پذيرش در پايانه جلوگيري ميپيشخوان

 گردد.هاي هواپيمايي ميازش بارهمراه توسط شركتبيشتر، در سيستم پرد
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  هاي ريلي ويژهشبكه -8-2-2-3
رود، قابليت اطمينان بااليي ها كه براي ارتباط سريع و بدون توقف مراكز شهرها با فرودگاه بكار مياينگونه شبكه

ر در ساعت بوده و داراي حريم كيلومت 130تا  85دهد. سرعت آنها بين داشته و سطح خدمتي مانند هواپيما ارائه مي
  ويژه هستند.

هاي بااليي در بردارد كه توسط كرايه يا يارانه دولتي بايد تأمين شود. عيب عمده هاي ويژه، هزينهايجاد اين سيستم
شود. همچنين تعويض اين سيستم ايجاد دسترسي براي نقاط محدودي است كه خود باعث جذب سفر به آن نقاط مي

هاي مشكالتي همراه است. عالوه بر اين از جمله مشكالت اين سيستم عدم هماهنگي با ساير سيستم بانقليه وسيله
باشد. با ونقل و با شكل كلي شهر و هزينه ساخت باال و همچنين مختل كردن ارتباطات در هنگام ساخت و ساز ميحمل

، در بسياري از كشورها انجام پذيرفته ولي اين هاكه ايجاد اين سيستم با هدف حل مشكالت دسترسي فرودگاهوجود اين
باشد. با خواسته تا حد زيادي برآورده نشده است كه علت عمده آن سهم كوچك آن در كل سفرهاي دسترسي مي

جويي شود. زمان صرفهونقل براي فواصل نزديك مشخص ميعلت نامناسب بودن اين سيستم حمل) 1-8(مالحظه شكل
قدري ناچيز است كه مسافران به ندرت از راحتي و سهولت استفاده از وسايل نقليه شخصي دست هشده در فواصل كوتاه ب

  كشند.مي
ميليون نفر باشد  5تا  3ونقل بايد حداقل دهد كه مسافر ساليانه اين سيستم حملهاي به عمل آمده نشان ميبررسي

ميليون نفر يا كمتر ندرتاً  2وجود آيد. شهرهايي با جمعيت و نقل بهتا صرفه اقتصادي و قابليت رقابت با ديگر وسايل حمل
  باشند.داراي چنين تقاضايي در نقاط مركزي شهر مي

  
  

  
  

  نمودار زمان دسترسي بر حسب حداكثر سرعت دسترسي -1-8شكل 

ساعت)درحداكثر سرعت دسترسي (كيلومتر  
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  دسترسي بوسيله بالگرد (هليكوپتري) - 3- 8-2
ركز مسافران هوايي و فرودگاه استفاده نمود. اين وسيله تحت توان براي ايجاد ارتباط ميان مراكز اصلي تماز بالگرد مي

وآمد گيرد و سرعت سفر زيادي دارد. براي مثال، در گذشته بين دو فرودگاه لندن رفتتأثير تراكم شهري قرار نمي
ن مورد شد كه به دليل كرايه سنگين و مخاطرات آن و آلودگي صوتي چنداتعدادي از مسافران با اين وسيله انجام مي

دهد كه وجود دو عامل اصلي در موفقيـت آن مؤثر است، ي نشان ميياستقبال قرار نگرفت. تجربه خدمات دسترسي هوا
اي و ريلي. به عالوه وجود تقاضاي مسافر براي اين سيستم دسترسي هاي جادهيياول موانع فيزيكي و دوم تراكم و نارسا

  حائز اهميت است. 
دسترسي ايجاد حداقل مشكالت براي حمل توشه مسافر در فرودگاه است. مشتريان عمدتاً يا يكي از مزاياي اين نوع 

كنند زيرا زمان دسترسي به فرودگاه ، بيماري و سوانح سفر ميمنظور تجارت مقامات تشريفاتي و يا كساني هستند كه به
ز وسايل نقليه ديگر مانند اتوبوس و از اين طريق كوتاه خواهد بود. كرايه اين سيستم نيز ممكن است بسيار بيش ا

توانند پذيراي چنين خدماتي اتومبيل كرايه باشد. پوشش دسترسي اين وسيله محدود است زيرا فقط نقاط معدودي مي
باشند. بعنوان مثال در مناطق مركزي و شلوغ شهر كاربرد اين سيستم مشكالت زيست محيطي از نظر آلودگي صدا ايجاد 

 كند.مي

  سترسي آبيد -4- 8-2
ونقل آبي هايي كه در كنار رودخانه، دريا و يا درياچه قرار دارند و دسترسي به مركز شهر از طريق حملدر فرودگاه

ونقل از تواند مورد توجه قرار گيرد. مشابه شهرهايي مانند ونيز و لندن كه اين نوع حملميسر است، دسترسي آبي نيز مي
هاي ايران كه در شهرهاي بندري و يا اداري رودخانه واقع شده اند ، چنين رودگاهجذابيت خاصي برخوردار است. در ف
  زمينه اي در حال حاضر وجود ندارد .

  ] 1،2،3،4 [ مطالعات برنامه ريزي دسترسي - 3- 8

  فرآيند مطالعه -8-3-1
ريزي معموالً د برنامهشود. فرآينتعيين تسهيالت دسترسي مورد نياز، هنگام مطالعات طرح جامع فرودگاه انجام مي

هاي مختلف است كه دامنه و تقاضا و ارزيابي گزينه –بيني تقاضا، تحليل ظرفيت شامل بررسي وضعيت موجود، پيش
  شود.روش مطالعه بر اساس اهداف تعيين مي

ازهاي گردد تا ارتباط بين سفر هوايي و نيآوري ميدر مرحله بررسي وضعيت موجود، اطالعات ترافيكي الزم جمع
بيني تقاضا، تقاضاي ساعت طرح در سال هدف تعيين شده و سپس تقاضاي دسترسي تعيين شود. در مرحله پيش

گردد. بر كننده از فرودگاه و همچنين ميان وسايل نقليه مورد نياز تقسيم ميهاي مختلف استفادهدسترسي ميان گروه
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هاي تسهيالت مختلف ليه و تسهيالت الزم تعيين و گزينهتقاضا رابطه ميان تقاضاي وسايل نق –اساس تحليل ظرفيت 
شود. هاي داراي باالترين كارايي انتخاب ميارزيابي شده و نسبت به كارآيي و هزينه، مورد مقايسه قرار گرفته و گزينه

  دهد.ريزي سيستم دسترسي يك فرودگاه را نشان ميفرآيند برنامه )2-8 (شكل
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  ريزي سيستم دسترسي يك فرودگاهفرآيند برنامه - 2-8شكل 

 

  

  هدف مطالعات

  

 بررسي وضعيت موجود و 
  آوري اطالعاتجمع

 

هاي سال طراحيبينيپيش  

بيني تقاضا و تخصيصپيش  

 

 تسهيالت مورد نياز

ظرفيت -تحليل تقاضا   
 

 كيفيت سطح خدمت

 

هاارزيابي گزينه  

هاانتخاب گزينه  

 

گيريهاي تصميممعيار  
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  آوري اطالعاتبررسي وضعيت موجود و جمع -8-3-1-1
- هاي دسترسي ضروري هستند جمعدر مرحله بررسي وضعيت موجود آمار و اطالعات ترافيكي كه براي طرح شبكه

  آوري ميشوند.
اهي مربوط به مسافران مبدايي و پاياني و مشايعين و مستقبلين و كاركنان فرودگاهي قسمت عمده ترافيك فرودگ

بيني حجم مسافران مبدائي و پاياني در سال هدف طراحي، روز ميانگين است. محاسبات تردد وسايل نقليه بر اساس پيش
شود. تعداد مسافران آن طراحي ميونقل و ساير تسهيالت مورد نياز بر اساس يا ساعت اوج صورت گرفته، تسهيالت حمل

  شود. اي مورد استفاده واقع ميانتقالي فقط براي تعيين رفت و آمدهاي داخلي و بين پايانه
كنند براي بدست آوردن تعداد مسافران و كاركنان و ساير افرادي كه با وسايل نقليه مختلف به فرودگاه رفت و آمد مي

  است: آوري آمار و اطالعات زير ضروريجمع
  تعداد مسافران ورودي و خروجي در روز متوسط ماه اوج و ساعت اوج، .1
 كنند،تعداد كاركنان كه روزانه به فرودگاه رفت و آمد مي .2

سهم درصدي مسافران و كاركنان هر وسيله نقليه (خودروي شخصي، تاكسي، اتوبوس، قطار و غيره) براي  .3
 تعيين تركيب ترافيك،

 و نسبت آنها به مسافران،تعداد مشايعين و مستقبلين  .4

 نقليه)،شده توسط هر نوع وسيلهدرجه اشغال هر نوع وسيله نقليه (متوسط نفر حمل .5

 اي براي توقف وسيله نقليه دارند،تعداد بازديدكنندگان، كه احتماالً نيازهاي ويژه .6

 ونقل كاالي تجاري،وسايل حمل .7

 ونقل بار و پست هوايي،وسايل حمل .8

  گاه (بار، مسافران انتقالي و غيره).وآمد داخلي فرودرفت .9
تواند در جريان تردد نقش مهمي داشته باشد زيرا تردد آنها معموالً در ساعات اوج تردد عادي رفت و آمد كاركنان مي

- هاي تعميراتي هواپيماهاي شركتهاي اصلي، آشيانهدر فرودگاه تعميرگاه پذيرد. چنانچهو اوج تردد مسافران انجام مي

 گيري خواهدوآمد آنها افزايش چشمها مستقر باشند، در آن صورت تعداد كاركنان و رفتي و آموزشگاهياپيماهاي هو
 داشت.

  بيني تقاضا  پيش -8-3-1-2
ها، آگاهي از تعداد افرادي كه در ساعات اوج به فرودگاه رفت اي و همچنين توقفگاهدر طراحي تسهيالت ترابري جاده

ت. ساعات اوج مسافران معموالً با ساعات اوج ترافيك و شروع و خاتمه نوبت كاري كاركنان كنند الزم اسو آمد مي
هاي محاسبه تعداد مسافران و مستقبلين و مشايعين در ساعت اوج مطرح فرودگاه مقارن است. در فصل دوم روش

  گرديده است.
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ها تعداد ا در بسياري از فرودگاهدر طرح روش دسترسي نبايد دسترسي را فقط منحصر به مسافران دانست، زير
هاي مختلف فرودگاه از تعداد سفرهاي دسترسي مسافران بيشتر است. سهم سفرهاي توليد شده توسط كاركنان بخش

هاي هواپيمايي نمايند بستگي به بزرگي، عملكرد، محل استقرار و تعداد و رونق شركتوآمد ميافرادي كه به فرودگاه رفت
كنند عبارتند از: مسافران هوايي، مستقبلين و طور كلي كساني كه از روش دسترسي استفاده ميبه آن فرودگاه دارد.

ي، كاركنان بخش بار و پست هوايي و كساني كه يهاي هواپيمامشايعين، بازديدكنندگان، كاركنان فرودگاه و شركت
  كارهاي تداركاتي، پشتيباني و خدماتي فرودگاه را به عهده دارند.

باشد. يني روند رشد تقاضاي هوايي در كشور، نقطه شروع برآورد حجم دسترسي توسط مسافران هوايي ميبپيش
بيني تقاضاي مسافران مبدايي و پاياني فرودگاه، در ساعات مختلف روز يا حداقل در ساعات اوج بعمل نخست بايد پيش

ها و وسايل ي، تاكسي، تاكسي سرويس، آژانسآمده و در مرحله بعد سهم وسايل نقليه مختلف از قبيل خودروي شخص
نقليه عمومي برآورد شود. بعد از برآورد سهم هر نوع وسيله نقليه، الزم است كه درجه اشغال هر نوع وسيله نقليه تعيين 

فرهاي گردد تا بدين ترتيب بتوان تعداد انواع وسايل نقليه را بدست آورد. عالوه بر سفرهاي مسافران، برآوردي از تعداد س
مشايعين و مستقبلين نيز ضروري است. اين تعداد سهم قابل توجهي از سفرهاي دسترسي به فرودگاه را تشكيل ميدهد. 

 نقليه از رابطهصورت خالصه تعداد هر نوع وسيلهسهم سفرهاي دسترسي كاركنان فرودگاه نيز بايد در نظر گرفته شود. به
  باشد.قابل محاسبه مي) 1- 8(

 )1-8(رابطه   

  كه در آن:
Niنقليه نوع : تعداد وسيلهi،  
Uكنندگان از تسهيالت دسترسي در ساعت اوج؛: تعداد استفاده  
Siنقليه نوع : سهم وسيلهi كنندگان و در جابجايي استفاده  
Aiنقليه) نوع شده توسط وسيلهنقليه (متوسط مسافر حمل:  درجه اشغال وسيلهi. 

شود، كه اختالف موجود، اطالعات ورود و خروج خودروها بصورت ساعتي تهيه مي هايدر روشي ديگر در فرودگاه
دهد. با رسم نمودارهاي ساعتي خودروها، تعداد خودروهاي ورودي و خروجي، تجمع خودروها در فرودگاه را نشان مي

جديد يا بهبود  آيد. حجم اوج خودروها نيازهاي فعلي براي ايجاد تسهيالتحجم اوج و زمان وقوع آن بدست مي
هاي آتي دانستن رابطه بين تعداد خودروهاي ورودي و خروجي به فرودگاه دهد. براي طرحتسهيالت موجود را نشان مي

 كند مورد نياز است.نشيند يا پرواز ميدر ساعت معين و تعداد كل مسافراني كه هواپيماي آنها در همان ساعت مي

  سترسي فرودگاههاي دارزيابي كارايي شبكه -8-3-1-3
ريزي دسترسي فرودگاه است. اين ارزيابي ممكن است در هاي دسترسي از جمله ضروريات برنامهارزيابي كارايي شبكه

- ريزي به منظور مقايسه و انتخاب گزينهابتداي برنامه به منظور شناسايي وضع موجود و يا در مراحل پاياني فرآيند برنامه
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هاي عملكردي براي ارزيابي تسهيالت دسترسي مورد ترين شاخصدر اين بخش مهمهاي برتر دسترسي صورت گيرد. 
  گيرند.بحث قرار مي

ترين معيار براي سنجش كيفيت دسترسي فرودگاه، سطح رايج –سطح خدمت ترافيك در راه ارتباطي  -
ونقل عمومي هاي حملاي و هم براي روشهاي اصلي ارتباطي است كه هم در مورد ترابري جادهسرويس راه

 گيري است.با حريم ويژه قابل اندازه

ر ونقل، شرايط فيزيكي خود راه نيز از نظهاي حملبه غير از مسائل عملكردي روش –كيفيت راه ارتباطي  -
گيرند. هاي غير استاندارد جهت اصالح و تسهيل ترددها مورد توجه قرار ميها و رويهها، سازهشيب ها،قوس

ها راهاند و حتي احداث باغنقاط براي وضعيت زيبايي مسير نيز اهميت زيادي قائل شدهبه عالوه در برخي 
ونقل عمومي نيز اين شاخص، ناظر بر كيفيت معابر هاي ويژه حملموردتوجه قرار گرفته است. در مورد راه

اردهاي معتبر هاي ارتباطي بايستي براساس ضوابط و استاندمربوطه خواهد بود. كيفيت شرايط فيزيكي راه
 كنترل گردد.

-هاي موجود مطرح ميپس از ارزيابي مسير سئواالتي در ارتباط با انواع دسترسي –هاي دسترسي گزينه -

شود. آيا خدمات تاكسيراني وجود دارد؟ آيا تاكسي براي كليه پروازهاي ورودي به اندازه كافي وجود دارد؟ 
- هاي پياده مناسب است؟ آيا اتصال به سيستم حملسترسياي وجود دارد؟ آيا دآيا خدمات اتومبيل اجاره

 تواند در تحليل كمبودها مؤثر باشد.ونقل عمومي شهري وجود دارد؟ تهيه فهرستي از امكانات موجود مي

پس از تهيه فهرست خدمات دسترسي موجود، ارزيابي  -ونقل عمومي هاي حملكيفيت خدمات انواع شيوه -
هاي مربوط به نحوه نگهداري نامه آيين، رعايت هاي دسترسي شبكه به كليه نقاطميزان كيفيت آنها از جنبه

 .باشد، مطرح ميو راهبري شبكه و غيره

ترين روش براي سنجش ميزان ترين و منطقيسريع –ونقل عمومي سهم سفرهاي انواع خدمات حمل -
هاي جابجايي شده توسط كليه شيوهموفقيت خدمات دسترسي فرودگاه آماربرداري از ميزان سفرهاي انجام 

ها وسيله آن سهم سفر هر يك از شيوهدر مقاطع زماني مشخص مانند هر دو سال يا پنج سال است كه به
 ياشد.بيني ميقابل پيش

هايي كه در مناطق حفاظت شده در فرودگاه –هاي سيستم از نظر آاليندگي هوا و تراكم ترافيك مشخصه -
هاي آاليندگي هاي دسترسي مورد بررسي بيشتر قرارگيرند. شاخصار دارند، بايد شيوهاز نظر آلودگي هوا قر

وسيله نقليه بر سفر مسافر  –هوا بايد بر اساس ميزان سرنشينان خودرو تعيين شود. شاخص عملكردي سفر 
 زدايي بكار رود.تواند براي ارزيابي راهبردهاي تراكممي

توان از منابع غيرفرودگاهي بدست آورد و بر اساس آن عات الزم را ميدر اين زمينه آمار و اطال –ايمني  -
 تلقي افراد از شرايط ناامن و تأثير آن بر الگوي سفرها را تعيين نمود.
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آگاهي جامعه از خدمات، نقش مهمي در رفتارهاي اجتماعي دارد. در ارزيابي  –اطالعات و پذيرش عمومي  -
 اي حائز اهميت است.رساني از جمله تبليغات رسانهات اطالعهاي دسترسي، نحوه و كارآئي خدمروش

  ] 2،3،5 [ اي پايانهالگوهاي دسترسي جاده -4- 8

الگوهاي دسترسي پايانه به عوامل مختلفي از جمله شكل و نوع پايانه بستگي دارد كه متناسب هر يك از شرايط 
  اي پايانه به شرح زير است:اي تأمين دسترسي جادهترين الگوهگردد . معمول، يكي از الگوها توصيه مياستفاده

  الگوي متمركز -1- 8-4
اگر پايانه شامل يك ساختمان يا يك رديف ساختمان مرتبط باشد، معموالً عناصر دسترسي به صورت مركزي و 

قليه مسافران ننمايند مگر آن كه ميان وسايلنقليه مسافري از يك راه عبور ميمتوالي استقرار يافته و كليه وسايل
ها در امتداد راه دسترسي خروجي و ورودي جداسازي افقي يا عمودي صورت گرفته باشد. در اين الگو امكان توسعه پايانه

  )3- 8پايانه وجود دارد بدون آنكه تغييري در سيستم دسترسي اوليه الزم باشد. (شكل 

  الگوي مجزا -2- 8-4
طرف براي مسافران ورودي و يك طرف براي مسافران خروجي يا  تفكيك ساختمان پايانه به دو قسمت مجزا، يك

هاي هوايي از يك شود. هر گروه از مسافران يا شركتبندي خطوط هوايي، باعث جداسازي افقي جريان مسافران ميگروه
دهد. (شكل يكنند. اين الگو نيز امكان توسعه واحدي پايانه با حفظ سيستم دسترسي موجود را مطرف پايانه استفاده مي

8-4(  

  الگوي غيرمتمركز -3- 8-4
هاي نقليه در راههاي وسايلاي تشكيل شده باشد جداسازي جريانپايانه از چند واحد پايانه چه مجموعهچنان

هاي دسترسي فرودگاه و پايانه جريان ترافيك را به پذير است. در اين صورت راههاي جلوخان امكاندسترسي پايانه و راه
-كنند. تسهيالت توقفگاهي و كرايه خودرو و ساير تسهيالت الزم براي هر پايانه را مياي مجزا هدايت ميت پايانهتسهيال

اي ). در اين روش توسعه پايانه با اضافه كردن واحدهاي پايانه5-8طور مجتمع ولي در كنار آنها ايجاد نمود (شكل توان به
  پذير است.هاي جلوخان مجزا امكاندر اطراف راه دسترسي پايانه و تأمين راه
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  اي از الگوي دسترسي متمركزنمونه-3-8شكل

  

  
  اي از الگوي دسترسي مجزانمونه-4-8شكل
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  اي از الگوي دسترسي غيرمتمركزنمونه -5-8شكل 

  الگوي واحدي -4- 8-4
ها از اشد در اين صورت دسترسي به پايانهاي متوالي بسيستم پايانه ممكن است متشكل از يك سري واحدهاي پايانه

). در الگوي دسترسي واحدي معموالً توسعه سيستم با افزودن واحدهاي 6-8شود (شكل طريق يك راه مركزي انجام مي
  گيرد.هاي دسترسي صورت مياي در سطوح ميان راهپايانه
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  اي از الگوي دسترسي واحدينمونه - 6-8شكل 
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  ] 1،6 [ هاي دسترسي حي و تعيين ظرفيت راهمعيارهاي طرا - 5- 8

ها است. تسهيالت اصلي اين روش دسترسي ترين طريق تأمين دسترسي فرودگاهاي از مهمشبكه دسترسي جاده
  هاي دسترسي، محوطه جلوخان، توقفگاه و عالئم و تجهيزات راهنمايي است.شامل راه

نقليه در گاه بايد متناسب با نيازها انجام شود. گردش وسايلهاي مختلف در فرودهاي دسترسي و محوطهطراحي راه
وجود آمدن تراكم و تأخير وجود دارد. اصوالً محوطه فرودگاه بايد با دقت طراحي گردد زيرا در غير اين صورت احتمال به

ر پايانه يك هاي ساعت باشد و جريان ترافيك دگردش خودروها بايد به صورت يك طرفه و در خالف جهت حركت عقربه
  هاي مربوط به مسافران خروجي در تسهيالت جلوخان وارد شود.طبقه ابتدا بايد به قسمت

طراحي محوطه جلوخان به دليل حساسيت آن بايد با دقت فراوان انجام شود. بسياري از مسافران يا همراهان آنها 
ليه شده و سپس وسيله نقليه به طرف توقفگاه دهند كه مسافر و توشه در اين نقطه از وسيله حمل و نقل  تخترجيح مي

هاي رانده شود و  يا مستقبلين براي استقبال از مسافر خود به اين محوطه برانند. لذا بايد امكان گردش و ورود به توقفگاه
وج مختلف از اين محوطه فراهم شود. به همين ترتيب بايد گردش و ورود مجدد به اين محوطه براي خودروها بعد از خر

  پذير باشد.از آن نيز به سادگي امكان
ها و ساختار آنها و همچنين در رو، راه جلوي سالن پايانه، توقفگاههاي دسترسي، سطح پيادهدر مرحله طراحي راه

ونقل استفاده نمود. اطالعات الزم براي طراحي شامل روند پروازها و مراحل ساخت و ساز بايد از نظرات كارشناسان حمل
-هاي بلندمدت و كوتاه مدت وسايله آنها، نسبت مشايعين يا مستقبلين و بازديدكنندگان به مسافران و تعداد توقفبرنام

- هاي حملبيني تغييرات و سهم انواع روشباشد. ساير اطالعات مورد لزوم، شامل مطالعات قبلي و فعلي، پيشنقليه مي

  ونقلي در جابجايي مسافران است.
هاي اختصاصي و خدماتي بايد با كمال دقت طراحي شوند تا در هاي عمومي و شبكه راهكه راهنقاط اتصال بين شب

هاي عمومي صورت توسعه فرودگاه هيچگونه محدوديتي بروز ننمايد. وسايل نقليه ويژه بخش هوايي در حالت عادي از راه
  با تمهيداتي بايد فراهم گردد.ها كنند ولي در شرايط استثنايي امكان استفاده از اين راهاستفاده نمي
هاي دسترسي براي حجم اوج خودروها در مدت معين براي هر قسمت از شبكه يا كل محوطه فرودگاه كليه راه
ها المللي يا داخلي) تأثيري بر روند دسترسي و سطح خدمت آن ندارد ولي موقعيت پايانهگردد. نوع پايانه (بينطراحي مي

  ها موثر است.اد و شكل دسترسيو مكانيابي آنها بر تعد
هاي هاي دسترسي پايانه و راههاي دسترسي اصلي فرودگاه، راههاي دسترسي فرودگاه عبارتند از: راهطور كلي راهبه

  هاي خدماتي اختصاصي و مسيرهاي پياده.هاي خدماتي عمومي، راهجلوخان، راه

  هاي اصلي دسترسي فرودگاهراه - 8-5-1
فرودگاه كنترلي بر ساخت و طراحي تسهيالت دسترسي خارج از محوطه فرودگاه ندارند ولي به علت معموالً طراحان 

ها ابراز كنند. توانند نظرات خود را در مورد طرح شبكه دسترسيحجم باالي سفرهاي توليد شده در فرودگاه مي
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ات اوج داشته باشند؛ زيرا جريان مسيرهاي دسترسي بايد ظرفيتي متناسب با جريان سفرهاي خروجي فرودگاه در ساع
هاي دسترسي پيوندد. ظرفيت راهاوج فرودگاهي معموالً در ساعات اوج تردد غيرفرودگاهي (صبح و بعدازظهر) به وقوع مي

  هاي دسترسي فرودگاه داده شده است.براي راه) 2-6 (اصلي طبق جدول
در نظر گرفته شود.  65/3ط به عرض هر خهاي اصلي بايستي حداقل دو خط در هر جهت وبراي طراحي راه

  تواند بدون محدوديت يا داراي محدوديت باشد.دسترسي به راه اصلي مي

 هاي دسترسي پايانهراه -8-5-2

هاي اصلي شود و راههاي دسترسي پايانه براي استفاده مسافران، مستقبلين و مشايعين و كاركنان ايجاد ميراه
ها در محل جلوخان بايد طول كافي كنند. اين راهمان پايانه و تسهيالت توقفگاهي متصل ميدسترسي فرودگاه را به ساخت

ها، محوطه داشته باشند تا جايگيري خودروها در خطوط مختلف و دسترسي به محوطه جلوخان پايانه مسافري، توقفگاه
گيري نبايد امكان بيش ها در نقاط تصميمندهپذير باشد. براي جلوگيري از سردرگمي رانكاال و غيره با ايمني كافي امكان

هاي ها بايد به صورت يك طرفه و خالف جهت حركت عقربهاز دو انتخاب فراهم شود. حركت خودروها در مجاورت پايانه
انه ها زياد باشد يا پايساعت باشد. براي كليه خودروها بايد امكان دسترسي مجدد به جلوخان فراهم گردد. اگر تعداد پايانه

باشد، بهتر است براي هر يك، راه دسترسي جداگانه فراهم شود. در ابتداي ورود به محوطه المللي از پايانه داخلي جدا بين
هاي ترافيك مربوط به هر پايانه از يكديگر جدا شوند تا از فرودگاه بايد با طرح مناسب و نصب تابلوهاي هدايتي جريان

هاي دسترسي) استفاده نمود. (راه) 2-6(توان از جدول هاي دسترسي ميظرفيت راه تراكم جلوگيري گردد. براي تعيين
  متر درنظر گرفته شود. 65/3ها بايستي حداقل دوخط در هرجهت به عرض درضمن براي طراحي اين راه

  
ها طراحي آنگردد و هاي خدماتي عمومي محسوب ميهاي دسترسي به پايانه باري عمدتاً جزء راهقابل ذكر است راه

  گيرد.هاي خدماتي عمومي انجام ميبراساس اصول طراحي راه
  

  اي فرودگاهظرفيت مسيرهاي شبكه دسترسي جاده - 2- 8جدول 
  ميانگين حجم ساعتي تسهيالت

  هاي اصلي و تغذيه كنندهآزادراه
*خودرو در ساعت در خط 1000- 1600  (محدوديت دسترسي، بدون چراغ راهنما)

  

  *خودرو در ساعت در خط 900-1200 هاي يك خطهراهشيبراهه آزاد
  *خودرو در ساعت در خط 900- 1600 هاي اصلي (داراي تقاطع، تردد دو طرفه)شريان
  *خودرو در ساعت در خط 700-1000 دار)هاي چراغهاي محلي اصلي (تقاطعراه

  *خودرو در ساعت در خط 600-1200 هاي دسترسيراه
  *خودرو در ساعت در خط 600-1200 خط ويژه اتوبوس

  مسافر در ساعت در خط 6000  

  آورده شده است) 3-8(ضرايب تبديل به معادل سواري در جدول *
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  هاي دسترسي فرودگاهنقليه به معادل سواري براي طراحي راهضرايب تبديل وسايل - 3- 8جدول 
  ضريب معادل سواري  نقليهنوع وسيله

  1  سواري شخصي و تاكسي
  5/2  كاميون اتوبوس و
  2  بوس ميني

  هاي جلوخانراه -8-5-3
هاي جلوخان پايانه و گيرند. اصول طراحي راههاي جلوي پايانه، در جلوخان پايانه قرار ميوسيله راهخودروها به

  است. ارائه گرديده 4- 4چهارم در بخش محاسبه طول آن در فصل 

  هاي خدماتي عموميراه -8-5-4
ي براي تردد خودروهاي تحويل كاال، خدماتي، بار هوايي، غذارساني (كترينگ) و غيره در نظر هاي خدماتي عمومراه

هاي هاي دسترسي بهتر است انشعاب راههاي بزرگ براي جلوگيري از تراكم خودروها در راهشود. در فرودگاهگرفته مي
آن قرار گيرد و يا داراي راه جداگانه باشد. در  هاي آنها قبل از ورود به محوطه فرودگاه يا كمي بعد ازخدماتي و تقاطع

  تواند مشترك باشد.هاي كوچك راه خدماتي و راه دسترسي پايانه ميفرودگاه
شوند و معموالً قبل از ورود به هاي خدماتي محسوب ميالمللي جزو راههاي دسترسي پايانه بار داخلي و بينراه

شوند. هاي مسافري جدا شده و به طرف آن تأسيسات هدايت ميدسترسي پايانهمحوطه فرودگاه يا كمي بعد از آن از راه 
ها بايد نيازهاي ويژه خودروهاي باري (تريلر، كاميون، وانت) در نظر گرفته شود. حجم تردد خودروها در طراحي اين راه

اي طراحي اين مسير بايستي حداقل باشد. برتابعي از ميزان و نوع بار هوايي و تعداد مراجعين و كاركنان آن تأسيسات مي
متر براي دسترسي به اين تأسيسات درنظرگرفته شود. براي تعيين ظرفيت اين  65/3يك راه دو طرفه به عرض هر خط 

  هاي دسترسي) استفاده نمود.(راه) 2-6( توان از جدولها نيز ميراه
  

  بايد به موارد زير توجه نمود:هاي پايانه بار هواييهاي خدماتي عمومي ساختماندر طراحي راه
نقليه ورودي و خروجي حامل كاال به همراه ساير خودروها، ظرفيت ها بايد براي عبور حجم اوج وسايلالف) شبكه راه

نقليه سنگين كافي داشته باشد. در صورت زياد بودن حجم بار هوايي ممكن است جداسازي راه دسترسي وسايل
  الزم باشد.      از خودروهاي سبك مسافربري، 

نقليه حمل كننده بار هوايي و هايي از قبيل مقاومت كافي روسازي راه و حداقل ارتفاع آزاد براي وسايلب ) ضرورت
  طور وسايل نقليه كانتينربر در حال و آينده بايد در نظر گرفته شود.همين

ي خارج از محوطه فرودگاه به فرودگه به هاپ ) طرح كلي شبكه راه بايد طوري باشد كه دسترسي از شبكه اصلي راه
 آساني ميسر باشد.

  ها بايد قابليت توسعه هماهنگ با رشد حجم بار هوايي را داشته باشد.ت ) شبكه راه
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ها به پايانه بار هوايي در محوطه پيشگاه هواپيما بايد فراهم گردد تا دسترسي مسئوالن ارتباط مستقيم از شبكه راه
ونقل و بارهاي حجيم و خارج از استاندارد به پايانه و پيشگاه هواپيما مقدور هاي حملي و شركتهاي هواپيمايشركت
  باشد.

  هاي خدماتي اختصاصيراه -5 -8-5
نشاني و وسايل نقليه هاي خدماتي اختصاصي براي تردد خودروهايي از قبيل تعمير و نگهداري، وسايل نقليه آتشراه

رساني، نيروهاي پليس و امنيتي، خودروهاي خدماتي مربوط به هواپيما بوالنس، سوختروبي و جاروب، آمسنگين برف
  شود.براي بخش هوايي فرودگاه، امور عملياتي و غيره در نظر گرفته مي

 

  كند بايد داراي نقاط كنترل امنيتي باشد.راه يا قسمتي از راه كه به هواپيما و منطقه عملياتي دسترسي پيدا مي
  

خودرو در ساعت در هر خط در نظر گرفته  1200تا  600هاي خدماتي عمومي و اختصاصي بين دد راهظرفيت تر
  شود.  مي

      
 600اي در تردد خودروها دارند لذا براي طراحي مقدماتي بايد از حد پايين (نقليه سنگين سهم عمدهچون وسايل

متر در ساعت منظور شده و معموالً دو خط به عرض كيلو 33تا  25خودرو در ساعت) استفاده شود. سرعت خودروها 
  شود.ها در نظر گرفته ميمتر بصورت دو طرفه براي اين راه 65/3

  هاي پيادهراه -5-6 -8
- هاي جنبي، بايد با احداث پيادهها و ساختمانهاي فرودگاه به پايانههاي دسترسي و دسترسيدسترسي پياده از راه

رو بايستي فاقد هرگونه مانعي باشند تا مسافران و ساير بازديدكنندگان قادر هاي پيادهشود. راههاي مناسب تأمين روسازي
  وآمد نمايند.گردند به سهولت و با اطمينان رفت

 
 
 
 

چنانچه در فرودگاه مراكز تجاري و رفاهي براي مسافران و بازديدكنندگان فراهم شده باشد، در مكانيابي آنها بايد 
-روها و به ويژه به محوطه جلوخان و ساختمان پايانه برقرار شود. عرض پيادهسترسي به آنها از طريق پيادهدقت شود تا د

  متر در نظر گرفته شود. 5/1روها در  هر جهت بايستي حداقل 
يت صورت مستقيم با روشنايي كافي و مجهز به عالئم و تابلوهاي ترافيكي كافي بوده و از امنمسيرهاي پياده بايد به
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روي طوالني بوده و عوامل جوي نامساعد (برف و باران، آفتاب شديد) وجود الزم برخوردار باشند. اگر مسيرهاي پياده
  رو سقف در نظر گرفته شود.داشته باشد، در آن صورت الزم است براي پياده

  روي اصول زير بايد مورد توجه قرار گيرد:در طراحي تسهيالت پياده
 بق بر كوتاهترين فاصله باشد،مسيرهاي پياده منط -

 از ايجاد نقاط تالقي متعدد در مسير پياده اجتناب شود، -

 ترافيك پياده و سواره حتي االمكان جدا شود، -

 دوچرخه (بر اساس ضوابط مربوطه) ايجاد شود، –شبكه پياده  -

 سطح پياده به حداقل برسد،هاي عرضي همتعداد گذرگاه -

هاي كشي و روشنايي مناسب حداكثر ايمني عابر پياده در گذرگاهي و خطگذاربا تأمين فاصله ديد، عالمت -
 عرضي فراهم شود،

حركتي (مصوبه  –در طراحي مسيرهاي دسترسي بايد ضوابط و مقررات شهرسازي براي افراد معلول جسمي  -
 شورايعالي شهرسازي و معماري ايران) رعايت گردد . 6/10/87مورخه 

نامه  آيين"اه با لحاظ نمودن ميزان ترافيك ساعت اوج و نوع وسائط نقليه با استفاده از هاي داخلي فرودگ طراحي راه
گيرد، معهذا بعنوان توصيه در قالب مزبور،  صورت مي "معاونت نظارت راهبردي 415هاي ايران، نشريه  طرح هندسي راه

  توان در نظر گرفت: نمونه راه دسترسي در داخل فرودگاه مي 3
ورودي فرودگاه (با ميانه) بر اساس مطالعات ترافيكي، شامل حداقل دو خط عبور در هر طرف، و  بلوار اصلي -1

  متر 30روها معادل  فضاهاي سبز ميانه و طرفين و پياده
راه اصلي دو طرفه (بدون ميانه) بر اساس مطالعات ترافيكي، شامل دو خط عبور در هر طرف و فضاهاي سبز  -2

  متر، 24دل روها معا طرفين و پياده
روها معادل  راه يك طرفه بر اساس مطالعات ترافيكي، شامل حداقل دو خط عبور و فضاهاي سبز طرفين و پياده -3

  متر. 16
  

  هاي مختلف فرودگاههاي دسترسي سريع بين قسمتروش -8-5-7
يزات نقليه خاص هاي مختلف ممكن است از وسايل و تجهبراي جابجايي مسافران و مراجعين فرودگاه بين قسمت

الي  200هاي خودرو بايستي بين روي براي مسافران جهت دستيابي به پايانه و يا توقفگاه. حداكثر پيادهاستفاده گردد
  :هاي بيشتر الزم است از تسهيالت و تجهيزات ذيل استفاده گرددمتر باشد. براي مسافت 300

  149تسمه نقاله -الف

                                                 
149- Moving walkway 
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متر الي   300گردد كه استفاده از آن براي فاصله پياده روي بيش از استفاده ميهاي كوتاه اين وسيله براي فاصله
 شود .متر توصيه مي 1000

   150هاي ريلي خودكارواگن -ب
رود و معموالً بدون راننده است و متصالً اين وسيله نقليه براي دسترسي بين دو يا چند قسمت از فرودگاه به كار مي

، ولي در صورتيكه تعداد متقاضي براي شودمتر توصيه مي 750آن براي فواصل بيش از . استفاده از كندحركت مي
 گردد .نفر در ساعت باشد براي فواصل كوتاهتر نيز توصيه مي 3000استفاده از آن بيش از 

   151وسيله نقليه خطي -پ
كند مراجعين را منتقل مي اين وسيله معموال به صورت منظم و برنامه ريزي شده بين دو يا چند نقطه مسافران و

 نظير انتقال از توقفگاه خودرو دور از پايانه تا محل پايانه مسافري و يا بالعكس .  

  ] 1،6 [ نقليههاي وسايلمعيارهاي طراحي و تعيين ظرفيت توقفگاه -6- 8

نقليه شخصي، از وسايلها براي مسافران يا كاركنان فرودگاه به عوامل بسياري از جمله ميزان استفاده طرح توقفگاه
-گذاري مسئوالن فرودگاهي مبني بر حمايت يا عدم حمايت از وسايلنقليه عمومي، سياستامكان دسترسي به وسايل

  نقليه عمومي، نوع سفرها، هزينه و مدت توقف هر وسيله بستگي دارد. 
و طراحان فرودگاهي بايد  باشدمياز عوامل مهم در طرح تسهيالت آتي هاي دسترسي روند تغييرات در سيستم

نحو مطلوب دخالت داده و از ساخت تسهيالت پرهزينه كه در آينده مورد استفاده هاي خود بهتغييرات آتي را در طرح
  گيرد، خودداري نمايند.كامل قرار نمي

اصلي ساخت  كنندگان از فرودگاه باشد. معيارها و طراحي آنها بايد متناسب با نيازهاي استفادهتعداد توقفگاه
هاي روي براي مسافران و ساير افراد است. براي كاهش مسافتتسهيالت توقفگاهي، به حداقل رساندن فواصل پياده

ترين مكان به ساختمان هاي طبقاتي ضروري است كه اين سطوح توقفگاهي در نزديكروي بعضاً ساخت توقفگاهپياده
ي افراد معلول و سالمند نيز بايد در طراحي اين گونه تسهيالت مورد شود. نيازهاپايانه در بخش زميني آن ساخته مي

  بيني شود.هاي كاركنان در صورت نياز بايد جداگانه و در نزديكي محل كار آنها پيشتوجه قرار گيرد. توقفگاه
  

دنبال روها بههاي طبقاتي، ظرفيت شيبراهه طبقات در ساعت اوج اهميت فراواني دارد چون احتماالً خوددر توقفگاه
شوند. شيبراهه مستقيم كنند يا ناخودآگاه به طبقاتي كه مورد نظرشان نيست وارد ميمحل توقف بين طبقات حركت مي

درصد كمتر 20خودرو در ساعت ظرفيت داشته باشد، در صورتي كه ظرفيت شيبراهه دو طرفه  750تواند يك طرفه مي

                                                 
150- Automated people Mover 
151-Shuttle 
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شود در يك جهت داراي ظرفيتي كه اغلب براي خروج از توقفگاه ساخته ميهاي حلقوي يا مارپيچ خواهد بود. شيبراهه
  خودرو در ساعت است. 600معادل 

نمايند و ساعت در توقفگاه پارك مي 3درصد زيادي از مسافران، مشايعين و مستقبلين، خودروي خود را كمتر از 
كنند كمتر است. به همين جهت بايد پارك مي ساعت و تا چند شبانه روز وسيله خود را 3تعداد كساني كه بيشتر از 

  مانند، اختصاص يابد.نقليه آنها به مدت كم در توقفگاه ميترين سطوح توقفگاهي به افرادي كه وسيلهمناسب
  

تواند باعث ازدحام و تراكم شود. براي جلوگيري از ازدحام و تراكم ها ميطراحي نامناسب ورودي و خروجي توقفگاه
ها و نقاط صدور و ابطال قبض توقفگاه به تعداد كافي باشد و خطوط كافي براي تشكيل ها و خروجيوروديبايد تعداد 

خوبي ها بايد بهها و خروجيصف خودروها، خارج از سطوح عبوري در نظر گرفته شود تا تداخلي بروز نكند. اين ورودي
درصد 25تواند تا روجي توقفگاه در ساعت اوج ميمشخص باشند تا رانندگان دچار سردرگمي نشوند. حجم ورودي و خ

درصد ظرفيت نهايي دستگاه در 60هاي خودكار، حجم طراحي تقريباً ظرفيت كل توقفگاه باشد. در صورت كاربرد دستگاه
توان دو دستگاه دريافت عوارض در نظرگرفت تا هنگام خرابي يا تعمير يكي از شود. براي هر ورودي مينظر گرفته مي

خودرو در ساعت  150تا  120هاي پرداخت معموالً حدود ا، كاركرد ورود به توقفگاه مختل نشود. قابل ذكر است اتاقكآنه
  خودرو در ساعت را در حالت كرايه ثابت عبور ميدهند. 250را در حالت كرايه متغير و 

  

-هاي اطالعن خودروها، سيستمهاي طرح، پيوستگي جرياها بستگي به مشخصهحجم دقيق وسايل نقليه در توقفگاه

توان طراحي اوليه را مورد آزمايش سازي ميهاي تحليلي يا مدلهاي خودروها و رانندگان دارد. با روشرساني، مشخصه
  قرار داد.

هاي طبقاتي به دليل ضرورت احداث بنا در رود. توقفگاهشمار ميميزان كرايه توقفگاه عامل مهمي در استفاده از آن به
. بديهي نمايدات  هزينه ساخت باالتري دارند و در نتيجه براي بازگشت سرمايه هزينه كرايه بيشتري را ايجاب ميطبق

- است هزينه توقفگاهي گران يا محدوديت در توقف در محوطه فرودگاه غالباً باعث گرايش مسافران به استفاده از وسايل

  نقليه عمومي (تاكسي و اتوبوس و غيره) خواهد شد. 
نقليه نقليه عمومي، وسايلنقليه شخصي، وسايلها عبارتند از: وسايلكننده از توقفگاهنقليه استفادهطور كلي وسايلبه

هاي پزشكي و نقليه فوريتنقليه حمل بار به پايانه بار هوايي، وسايلاي، وسايلويژه كاركنان فرودگاه، خودروهاي اجاره
نقليه حدهاي تجاري و رفاهي كه بايستي متناسب با نوع فعاليت فرودگاه براي اين وسايلكننده از وانقليه استفادهوسايل

  بيني گردد.توقفگاه پيش

  هاي وسايل نقليه شخصيتوقفگاه -8-6-1
  بندي نمود:توان خودروها را به صورت زير دستهبراي محاسبه و طراحي تسهيالت مختلف توقفگاهي مي

  رانند،مدت ميهاي كوتاهن و سپس به توقفگاهخودروهايي كه ابتدا به جلوخا .1
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 رانند،هاي بلندمدت ميخودروهايي كه ابتدا به جلوخان و سپس به توقفگاه .2

 رانند،مدت ميهاي كوتاهخودروهايي كه مستقيماً به توقفگاه .3

 رانند،هاي بلندمدت و شبانه روزي ميخودروهايي كه مستقيماً به توقفگاه .4

 شوند.توشه را در جلوخان پياده كرده و از فرودگاه خارج مي خودروهايي كه مسافر و .5

ها و ايجاد ساير تسهيالت از البته عوامل بسياري در رفتار رانندگان تأثيرگذار است مثالً وجود چرخ دستي در توقفگاه
  عه نمايند.ها مراجشود درصد بيشتري از خودروها مستقيماً به توقفگاهقبيل آسانسور يا پله برقي كه باعث مي

مدت و ديگري توقفگاه بلندمدت شود؛ يكي توقفگاه كوتاهبيني ميها معموالً دو نوع توقفگاه طراحي و پيشدر فرودگاه
- جويي قابل مالحظهچه اين دو نوع توقفگاه را بتوان با يكديگر تركيب نمود احتماالً صرفه. چنانشامل توقف شبانه روزي

ها عمل خواهد آمد. زيرا معموالً مشخصات زمان اوج هر يك از اين توقفگاهف مورد نياز بههاي توقاي در تعداد كل محل
هاي كوچك (كمتر از يك ميليون جابجايي مسافر در سال) با يكديگر متفاوت است. البته چنين تركيبي فقط در فرودگاه

ي مسافر در يرگ (بيش از پنج ميليون جابجاهاي بزباشد. در فرودگاهروي توقفگاه كوتاه است موثر ميكه فاصله پياده
مدت در نقاط كنندگان كوتاهكنندگان بلندمدت عمالً جانشين توقفسال) اشكال اين تركيب در آن است كه توقف

  مناسب خواهند شد. 
  

  مدتتوقفگاه كوتاه –الف 
ساعت و  3المللي كمتر از هاي بيننمايند براي پروازاكثريت افرادي كه با وسيله نقليه شخصي به فرودگاه مراجعه مي

مدت زياد باشد در آن صورت كنند. اگر تعداد متقاضيان توقفگاه كوتاهساعت توقف مي 2براي پروازهاي داخلي كمتر از 
هاي ها در بهترين حالت در نزديكترين مكان نسبت به راهناپذير است. اين توقفگاههاي طبقاتي اجتنابساخت توقفگاه
هاي متر تجاوز نكند. در فرودگاه 300روي تا پايانه از كه فاصله پيادهطوريگيرند، بهان پايانه قرار ميمحوطه جلوخ

رسد. بنابراين متقاضيان توقف درصد كليه افراد مي85ساعت) تا  3مدت (كمتر از مختلف تعداد متقاضيان توقف كوتاه
  ند.دهاي از كل متقاضيان را تشكيل ميمدت سهم عمدهكوتاه

متر مربع و براي توقف  20هاي هم سطح براي خودروهاي شخصي به ازاي هر محل توقف عمودي بايستي در توقفگاه
هاي اصلي، در نظر گرفته شود. شكل روي داخلي و بدون ورودي و خروجيمترمربع فضا، با احتساب خط سواره 23مورب 

  دهد.مسطح را نشان مينقليه مختلف در توقفگاه هنمونه آرايش توقف وسايل 6-7
مترمربع و با ديوارهاي  10هاي طبقاتي سطح الزم براي توقف هر وسيله نقليه بدون ديوارهاي جداكننده در توقفگاه

  باشد.مترمربع مي 17جداكننده 
  دهد.هاي طبقاتي را نشان ميهايي از طرح كلي و شيبراهه توقفگاهنمونه) 9-8و  8-8(هايشكل
  دتتوقفگاه بلندم -ب
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شوند و به علت مخارج كم ساخت داراي كرايه كمي هاي طوالني در نظر گرفته ميهاي بلندمدت براي توقفتوقفگاه
گذاري توقفگاه، امكان هاي قيمتتوان با استفاده از سياستهاي بلندمدت زياد نباشد ميهستند. اگر متقاضي توقفگاه

  مدت فراهم كرد.تاههاي بلندمدت را نيز در تأسيسات توقفگاه كوتوقف
نظر نمود. البته در ها صرفتوان از ساخت اين سطوح توقفگاهي در بسياري از فرودگاهچنانچه تقاضا كم باشد، مي

  فرودگاه بايد سطوح مناسبي را براي احتياجات آتي در نظر گرفت.
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  ختلفچند نمونه از طرح محوطه توقفگاه همسطح براي وسايل نقليه م - 7-8شكل 
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هاي طبقاتيچند نمونه از طرح كلي توقفگاه -8-8شكل   
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  هايي از شيبراهه توقفگاه طبقاتينمونه - 9-8شكل 

وآمد به جلوخان پايانه بايد تمهيداتي انديشه شود شود و لذا براي رفتتوقفگاه بلندمدت معموالً دور از پايانه ايجاد مي
شود. براي اند استفاده ميسيار براي تردد مسافراني كه وسيله خود را در توقفگاه پارك كرده هايكه معموالً از اتوبوس

- ها بايد حتيشود. برنامه حركت اين اتوبوسهاي سيار، در جلوخان سطوح توقف مناسبي در نظر گرفته ميتردد اتوبوس

واصل زماني معين به طور مرتب تا زماني كه تقاضا، المقدور با توجه به برنامه فرود و برخاست هواپيما تنظيم شود و در ف
  هرچند اندك، وجود داشته باشد ادامه يابد.

 

طور امكان دسترسي از هاي دسترسي فرودگاه و از محوطه جلوخان و همينبايد امكان ورود به توقفگاه بلندمدت از راه
نياز خودروها در محوطه فرودگاه به سادگي و  هاي موردتوقفگاه به محوطه جلوخان فراهم باشد تا هر كدام از حركت

  بدون پيچيدگي انجام شود.
هاي ورودي و خروجي اصلي در توقف هاي داخلي و بدون راهابعاد مورد نياز براي هر محل توقف با احتساب راه

  شود.مترمربع در نظر گرفته مي 23مترمربع و براي توقف مورب حدوداً  20عمودي حدوداً 
  

  نقليه شخصيهاي وسايلات توقفگاهمحاسب –ج 
  روش تقريبي - 1-ج
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ريزي كه هنوز در فرودگاه مورد نظر آماربرداري انجام نشده روش تقريبي به منظور استفاده در مراحل اوليه برنامه
  باشد.كار ميرود. اين روش مبتني بر تعداد مسافر ساالنه يا ساعت اوج فرودگاه مورد نظر مياست به

ميليون مسافر در سال) به ازاء هر يك ميليون مسافر ورودي  5هاي بزرگ (با تعداد جابجايي بيش از در فرودگاه
  شود. برابر مسافر ساعت اوج، محل توقف فراهم مي 5/1محل پارك و يا به تعداد  1400-1000
 

محل توقف  700تا  500 هاي بزرگ بينشود، براي توقفگاه در فرودگاهبا توجه به شرايط موجود در ايران توصيه مي
ميليون جابجايي مسافر در سال) و كوچك  5تا  1هاي متوسط  (بين به ازاء هر يك ميليون مسافر ساالنه و در فرودگاه

  تا يك برابر مسافر ساعت اوج محل توقف در نظر گرفته شود. 75/0
ه از شهر، امكانات حمل و نقل شود ارقام پيشنهادي براي روش تقريبي فوق متناسب با فاصله فرودگاتوصيه مي

  هاي فرودگاه بررسي و اصالح گردد.عمومي نظير مترو و اتوبوس و تاكسي و ساير مشخصه
  

  روش دقيق -2-ج
توان بر اساس محاسبات تقاضاي توقفگاه موجود يا ممكن بدست آورد. هاي توقف مورد نياز را ميتعداد دقيق جايگاه

توان با ايجاد يك رابطه خطي بين تقاضاي روجي در يك توقفگاه در دست باشد ميچنانچه آمار خودروهاي ورودي و خ
مدت رابطه بين هاي كوتاهتوقفگاه و تعداد مسافران متناظر، تقاضاي اوج در سال طرح را بدست آورد. در مورد توقفگاه

آيد و در مورد توقفگاه بلندمدت يمدت بدست مهاي كوتاهتعداد مسافران ساعت اوج و تقاضاي مشاهده شده براي توقفگاه
هاي هوايي روزانه مربوط شود. چنانچه تغييراتي در تفكيك سفرها در بهتر است تقاضاي توقفگاه بلندمدت به فعاليت

هاي توقفگاه مورد نياز نيز بايد مطابق با آن تعديل گردد. نكته قابل توجه آن كه ميزان بينيآينده محتمل باشد پيش
هاي توقفگاه در طول ساعت اوج ممكن است نسبت به مبناي روزانه تقاضا متفاوت باشد و بنابراين توقفگاه تغيير تقاضاي

  طور متفاوت تحت تأثير قرار خواهند گرفت.مدت و بلندمدت بهكوتاه
 15توان بر اساس تعداد پروازهاي ورودي و خروجي در ساعت اوج يا در صورتي كه اطالعات فوق، موجود نباشد مي

دقيقه اوج و تعداد متوسط صندلي و درجه اشغال هواپيما در مدت مورد نظر، تعداد مسافران با مبدأ يا مقصد فرودگاه 
گردد. سپس بر اساس آمار و مورد نظر را محاسبه نمود. تعداد مشايعين و مستقبلين نيز در محاسبات توقفگاه منظور مي

سايل نقليه مختلف و درجه اشغال آنها، تعداد خودرو برآورد شده كه با اطالعات مربوط به نسبت سفر به فرودگاه يا و
  شود.هاي مورد نياز برآورد ميمدت، تعداد جايگاهگاه كوتاهضرب آن در زمان متوسط توقف (به ساعت) براي توقف

شده و بدين گاه بلندمدت نيز تعداد خودرو برآورد شده در روز در زمان متوسط توقف (به روز) ضرب براي توقف
  گردد.ترتيب تعداد جايگاه بلندمدت برآورد مي

نمايند تا نقليه خصوصي از توقفگاه استفاده ميقابل ذكر است در مطالعات بايد مشخص گردد چند درصد از وسايل
  ها منظور گردد.اين مقدار در محاسبات تعداد جايگاه
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هاي موجود برسد. اين رقم درصد محل 95ها به ايگاهرسد كه ميزان اشغال جيك توقفگاه زماني به حد ظرفيت مي
- امكان مانور آزادانه به محل جايگاه و گردش در راهروها و جستجوي براي محل توقف را براي وسايل نقليه فراهم مي

  سازد.

  نقليه عموميهاي وسايلتوقفگاه -8-6-2
كردن مسافران در نزديكترين  براي سوار و پيادهاي وسايل نقليه عمومي از قبيل تاكسي و اتوبوس بايد داراي محوطه

نقليه در توان مكاني را براي توقف چند وسيلهها مينقاط نسبت به ورودي و خروجي پايانه باشند. در مورد تاكسي
ها جلوخان در نظر گرفت و بقيه آنها را در جايگاه انتظار با امكان دسترسي آسان به محوطه جلوخان قرار داد. تاكسي

توانند از اين جايگاه انتظار محوطه جلوخان ارتباط چشمي يا بيسيم داشته باشند تا به محض ورود مسافران و سوار مي
ها بتوانند هاي يك طبقه، بهتر است تاكسيها، خودروهاي ديگر به سرعت جاي آنها را پر كنند. در پايانهشدن بر تاكسي

هاي دو طبقه، در هر دو طبقه بايد سافران ورودي استقرار يابند. در جلوخاندر كنار درهاي خروجي جلوخان پايانه براي م
  امكان سوار و پياده شدن از تاكسي فراهم شود.

طول محل توقف هر تاكسي در صف جلوخان و در جايگاه انتظار كمتر از طول محل توقف خودروهاي شخصي در نظر 
متر طول  5/6ت سرهم و با فاصله كمتر استقرار يابند. براي هر تاكسي رود آنها به صورت پششود زيرا انتظار ميگرفته مي

  شود.در نظر گرفته مي
باشد. چون مسافران ها در جايگاه انتظار و جلوخان مستلزم آگاهي از حجم اوج آنها ميطراحي تسهيالت توقف تاكسي

شوند، نياز به تعداد زيادي تاكسي به ارج ميورودي معموالً به صورت دسته جمعي و در زمان نسبتاً كوتاهي از پايانه خ
هاي مورد نياز در زمان اوج، دانستن درصد مسافراني كه از تاكسي طور همزمان وجود دارد. براي تعيين تعداد تاكسي

كنندگان از تاكسي و تعداد سرنشينان تاكسي و تعداد مسافران كنند، ضروري است. با دانستن درصد استفادهاستفاده مي
هاي مورد نياز را محاسبه و جايگاه انتظار را با توجه به آن طراحي نمود. در محاسبات توان تعداد تاكسيان اوج ميزم

هاي استفاده كننده از توقفگاه و متوسط زمان توقف آنها در توقفگاه (متوسط زمان توقف به مربوط بايد درصد تاكسي
نقليه ها و وسايلذكر است معموالً براي محاسبات تعداد جايگاه تاكسي ها) منظور گردد. قابلدر تعداد تاكسيساعت ضرب

-نقليه عمومي ورودي يا خروجي درنظرگرفته ميعبارتي تعداد وسايلعمومي تنها تعداد مسافران خروجي يا ورودي يا به

  شود. 
گاه براي فرودگاه موجود فهاي موجود در توقدر روشي ديگر اگر آمار مربوط به مسافران ساعت اوج و تعداد تاكسي

هاي آتي را با توجه به توان با برقراري يك رابطه خطي ميان اين دو پارامتر، تعداد جايگاه مورد نياز براي سالباشد، مي
  بيني مسافر ساعت اوج برآورد نمود. پيش

ت تلفني يا آزاد به نقل هايي كه در سطح شهر به صورهاي متوسط يا حتي بزرگ به تاكسيشود در فرودگاهتوصيه مي
  و انتقال مسافر اشتغال دارند اجازه سوار نمودن مسافران فرودگاه نيز داده شود.
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توانند در جايگاه انتظار استقرار اند (معموالً در ساعات اوج) ميهايي كه مسافر به فرودگاه آوردهبه اين ترتيب تاكسي

توانند خود را با برنامه فر نمايند. به مرور زمان رانندگان تاكسي مييابند و سپس در جلوخان اقدام به سوار كردن مسا
  ورود و خروج هواپيماها تطبيق داده و در زمان اوج به تعداد كافي در فرودگاه حضور داشته باشند.

ه نقليخصوص اگر فرودگاه از مركز شهر دور بوده و وسايلاگر براي فرودگاه، تاكسي ويژه در نظر گرفته شود، به
بيني نشده باشد، به علت ضرورت برگشت آنها به فرودگاه و صرف وقت بيشتر براي عمومي ديگري براي مسافران پيش

  تري براي آنها نياز خواهد بود.پذيرش مسافر، به جايگاه انتظار و محوطه جلوخان وسيع
قرون به صرفه نيست و معموالً وآمد مسافران منقليه عمومي ويژه براي رفتهاي كوچك اختصاص وسايلدر فرودگاه

راني شهر شود. با هماهنگي مسئولين تاكسينياز فرودگاه به تاكسي بر اساس برنامه ورود و خروج هواپيماها مشخص مي
  توان در ساعات مشخص اجازه حضور تعداد كافي تاكسي در فرودگاه را داد.مي

وآمد مسافران مورد توجه توانند براي رفتورتي ميبوس در صوسايل نقليه عمومي شهري از قبيل اتوبوس و ميني
هاي ويژه براي هاي بزرگ فراهم آوردن اتوبوسقرارگيرند كه از راحتي و جذابيت كافي برخوردار باشند. البته در فرودگاه

هاي اتوبوس هايتواند مورد توجه قرار گيرد. نقاط مهم شهر عبارتند از پايانهرفت و آمد مسافران به نقاط مهم شهر مي
ها بايد طبق هاي مهم شهر و نقاط مهم تجاري و اداري. حركت اين گونه اتوبوسآهن، ميدانمسافري، ايستگاه مركزي راه

هاي موقت اقدام به سوار و پياده كردن اي درجلوخان به صورت ايستگاهتوانند از محوطهبرنامه منظمي انجام شود. آنها مي
نقليه شخصي و تاكسي كاسته ونقل احتماالً از تعداد وسايلاستفاده از اين سيستم حملمسافران نمايند. در صورت 
  ونقل اختصاص داد. توان سطوح ويژه وسايل نقليه شخصي و تاكسي را به اين سيستم حملخواهد شد و به مرور زمان مي

 

هاي اصلي ساب ورودي و خروجيهاي داخلي بدون احتگاه با احتساب راهفضاي الزم براي توقف اتوبوس در توقف
  گردد.ازاي هر دستگاه توصيه ميمترمربع به 100
  

پذير نيست. ونقل مسافران با توجه به عوامل متعدد مؤثر در آن به سادگي امكانمحاسبه تعداد اتوبوس براي حمل
ودگاه، دوري فرودگاه از شهر، اندازي اين شبكه نقش دارند عبارتند از وسعت حوزه نفوذ فرعواملي كه در گسترش يا راه

توان از نقليه شخصي و غيره. براي محاسبه تعداد جايگاه اتوبوس در توقفگاه نيز ميكرايه تاكسي، ميزان استفاده از وسايل
  ها استفاده نمود.هاي الزم براي تاكسيروش مشابه براي برآورد تعداد جايگاه

  فرودگاه نقليه ويژه كاركنانهاي وسايلتوقفگاه -8-6-3
كه مكانيابي و شود در حاليصورت جداگانه و در نزديكي محل كار آنها ايجاد ميهاي ويژه كاركنان معموالً بهتوقفگاه

  هاي مسافران و همراهان آنها بايد با توجه به عملكرد آنها تعيين شود.محل توقفگاه
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نقليه مورد استفاده كنند با وسايلت و آمد مياي كه كاركنان توسط آنها به فرودگاه رفنقليهطور كلي وسايلبه
نقليه هاي خدمت و ندرتاً با وسيلهبوسمسافران متفاوت است. كاركنان فرودگاهي در كشور ايران اغلب با اتوبوس يا ميني

الً به نقليه شخصي معموكنند. اگر فاصله فرودگاه از شهر زياد باشد استفاده از وسايلوآمد ميشخصي به فرودگاه رفت
-ونقل كاركنان فرودگاه مينقليه عمومي در صورتي كه سرويس مرتبي داشته باشند براي حملباشد. وسايلصرفه نمي

تواند مورد توجه قرار گيرد. اگر تقاضاي توقفگاه كاركنان وجود داشته باشد، بايد در نزديكي محل كار آنها توقفگاه ايجاد 
وآمد آنها به اين سطوح تمهيداتي انديشيده حل كار آنها زياد باشد بايد براي رفتشود. چنانچه فاصله اين توقفگاه از م

  شود.
تعداد محل توقف مورد نياز كاركنان فرودگاهي اعم از كاركنان پيوسته و وابسته بايد بر اساس آمار و اطالعات 

  دست آيد.مديريت فرودگاه به
توان بر مبناي تعداد كل كاركنان بدست آورد. نسبت تقاضاي اوج تعداد محل توقف مورد نياز كاركنان فرودگاه را مي

تواند در تعداد تخميني كاركنان در آينده ضرب شود تا فعلي توقفگاه ويژه كاركنان به مجموع كاركنان فرودگاه مي
  باشد:صورت زير ميتقاضاي توقفگاه آينده بدست آيد. اين رابطه به

  

  كه در آن: 
Np  :تعداد محل توقف موردنياز كاركنان در سال طرح؛  
da تقاضاي اوج فعلي؛ :  
Sf برآورد تعداد كاركنان در آينده و :  
Sa .تعداد فعلي كاركنان :  

هاي مختلف در سراسر فرودگاه در نظر گرفته شود (ساختمان پايانه مسافري، محوطه بار و اين نسبت بايد براي مكان
محاسبه توقفگاه مورد نياز كاركنان عبارتند از ميزان اشغال (تجمع) اوج توقفگاه مورد نظر در غيره) اطالعات الزم براي 

  بيني شده در سال طرح.روزه، در دوره مطالعه و تعداد كاركنان پيش 5يك دوره حداقل 
ان اشغال بيني شود كه در طول زمان عواملي نظير قابليت دسترسي به وسايل نقليه عمومي و ميزدر صورتيكه پيش

هاي توقف مورد نياز كاركنان متناسباً تعديل خواهد شد. توقفگاه ويژه كاركنان وقتي وسيله نقليه تغيير كند، تعداد محل
  گردد.هاي آن اشغال شده باشد، پر فرض مي% جايگاه95كه 

ن بر مبناي بزرگترين تواچنانچه آمار و اطالعات فوق موجود نباشد تعداد جايگاه توقف مورد نياز كاركنان را مي
دست آورد. با در دست داشتن تعداد اي براي همپوشاني در هنگام تغيير شيفت بهعالوه مقدار اضافهشيفت كاركنان به

كنند و درجه اشغال خودرو شخصي كل كاركنان، درصد كاركناني كه براي آمدن به سر كار از خودرو شخصي استفاده مي

)2-8رابطه (   
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هاي توقف ويژه كاركنان را از مجموع تقاضاي محل توقف و درصد همپوشاني بدست يگاهتوان تعداد جادر سال طرح مي
  شود.درصد در نظر گرفته مي 25تا  10آورد. مقدار اضافي براي در نظر گرفتن همپوشاني معموآلً 

  هاي ويژه واحدهاي تجاري و رفاهيتوقفگاه -8-6-4
  واحدهاي تجاري –الف 

شود. در صورتي كه هاي مسافران در نظر گرفته ميدگاه اصوالً براي رفع نيازمنديواحدهاي تجاري مستقر در فرو
گونه واحدهاي تجاري باشند بايد احتياجات آنها براي افرادي غير از مسافران (بازديدكنندگان) عالقمند به استفاده از اين
گونه افراد داشته باشد. نقش منفي در جلب اينتواند تسهيالت توقفگاهي نيز در نظر گرفته شود. هزينه باالي توقفگاه مي

گونه گونه افراد قرار گرفته باشد بايد سطوح توقفگاهي با كرايه مناسب براي ايناگر سياست مسئولين فرودگاه بر جلب اين
  افراد منظور شود و يا در قبال ارائه قبض خريد از واحدهاي تجاري در هزينه توقفگاه تخفيف قائل گرديد.

چه واحدهاي تجاري مستقر توقفگاهي مورد نياز بازديدكنندگان بايد در نزديكي واحدهاي تجاري باشد. چنانسطوح 
وآمد مسافران اند بايد براي رفتدر كنار فرودگاه، در درجه اول براي استفاده عمومي و سپس براي مسافران ايجاد شده

بايد با توجه به نيازهاي اشخاصي كه براي استفاده از اين  هاي اين واحدهاي تجاريتمهيداتي انديشيده شود. توقفگاه
  تسهيالت تردد دارند محاسبه و طراحي گردد.

  واحدهاي رفاهي –ب 
باشد. هتل بايد در مسير پياده واحدهاي رفاهي شامل هتل، محوطه بازي كودكان، اماكن تفريحي و علمي و غيره مي

هاي دسترسي ويژه به سهولت و بدون تمهيدات الزم انديشيده شود تا از راه وآمد آنان بايدمسافران بوده و يا براي رفت
گيرد. ويژه كه اغلب اين تسهيالت توسط مسافران گذري يا انتقالي مورد استفاده قرار ميوآمد كنند. بهتوقف به پايانه رفت

توان براي توقف افراد اه فراهم آمده ميهايي كه در فرودگدر صورت نزديكي اين تسهيالت به ساختمان فرودگاه از توقفگاه
متقاضي استفاده نمود و چنانچه محل هتل دور از پايانه باشد در آن صورت براي رفت و آمد مسافران به پايانه و بالعكس 

  اي توسط هتل يا مديريت فرودگاه در نظر گرفته شود.بايد تسهيالت ويژه
حي و علمي، ويژه مسافران و همراهان باشد تا در طول مدت انتظار در صورتي كه محوطه بازي كودكان يا اماكن تفري

گونه اماكن تسهيالتي در نظر وآمد آنها به اينبراي ادامه سفر از آنها استفاده كنند، در آن صورت بايد نسبت به رفت
ست بايد نسبت به ايجاد از پايانه مكانيابي گردد. اگر استفاده عمومي نيز مورد نظر ا گرفته شود و يا در مسير پياده

هاي ويژه فرودگاه تحميل اي بر توقفگاهكنندگان حجم اضافهتوقفگاه ويژه اقدامات الزم انجام گردد تا اين قبيل استفاده
مدت هاي كوتاههايي براي استفاده از توقفگاهها، مورد نظر قرار گيرد و تخفيفنكنند و يا حجم تردد آنها در طرح توقفگاه

  دت براي آنها در نظر گرفته شود.يا بلندم
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  هاي پايانه باري توقفگاه - 8-6-5
بارها و خودروهاي شخصي ها، وانتفضاي كافي توقفگاهي بايد در بخش زميني پايانه باري فرودگاه براي توقف كاميون

الت توقفگاهي در بيني شود. احتياجات فعلي و آتي توقفگاهي بايد با دقت بررسي گرديده و در مورد توسعه تسهيپيش
  عمل آيد.راستاي افزايش حجم بار هوايي و توسعه پايانه باري مطالعه الزم به

  توقفگاه پايانه باري شامل سه محوطه زير است:
  توقفگاه براي بارگيري و باراندازي بار هوايي –الف 

اي طراحي شود گونهشده و بايد بهتوقفگاه مربوط به بارگيري و باراندازي، در بخش زميني پايانه باري در نظر گرفته 
نقليه سنگين وجود داشته و بر روند بارگيري يا باراندازي خدشه وارد نشود. كه منطقه مانور كافي براي پهلوگيري وسايل

فضاي مورد نياز براي مانور وسايل نقليه سنگين با توجه به انواع آنها متفاوت است و انتخاب آن در هر فرودگاه مستلزم 
  فراوان است. دقت 
 

  شود.متر توصيه مي 30حداقل عرض اين محدوده (شامل موقعيت توقف ، فضاي گردشي و عبور)
  

  توقفگاه با عملكرد جايگاه انتظار –ب 
شود و نقليه سنگين منتظر نوبت، براي بارگيري يا باراندازي در نظر گرفته ميمحوطه جايگاه انتظار براي توقف وسايل

  حوطه بارگيري و باراندازي قرار داشته باشد.بايد در نزديكي م
  توقفگاه عمومي –پ 

كنندگان يا تحويل گيرندگان كاال ايجاد ونقل، مسئوالن دولتي و ارسالهاي حملتوقفگاه عمومي براي كاركنان شركت
گاه عمومي بر اساس يابي شود. تعداد محل توقف مورد نياز در توقفشده و بايد در نزديكي محل كار آنها در پايانه مكان
  آيد.آمار و اطالعات مديريت پايانه بار هوايي بدست مي

  توقفگاه قرنطينه نباتي و حيواني  -ت
، متناسب با ميزان جابجايي و نوع در صورتيكه در فرودگاهي تسهيالت قرنطينه نباتي و حيواني وجود داشته باشد

  ياز پيش بيني شود .ها بايستي توقفگاه و تسهيالت مورد ناينگونه محموله

  هاي پزشكيتوقفگاه خودروهاي فوريت -8-6-6
هاي بزرگ با بيش از يك ميليون مسافر در سال بايد مكاني براي استقرار خودروهاي آمبوالنس جهت در فرودگاه
و همچنين  هاي پزشكي در نظر گرفته شود. اين محل بايد در نزديكي پايانه مسافري و راه دسترسي پايانهاستفاده فوريت

بيني و مكانيابي هاي عمومي باشد؛ به نحوي كه دسترسي سريع آن ميسر باشد و به تعداد الزم پيشخارج از توقفگاه
  شود.
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  هاي حج و زيارتتوقفگاه در پايانه -8-6-7
از توقفگاه مربوط به سفرهاي حج و زيارت معموالً كوتاه مدت است و براي تسهيل اينگونه سفرها روش محاسبه ني

توقفگاه بر اساس مسافر ساعت اوج و تعداد مشايعين و مستقبلين (باتوجه به آنها در اينگونه سفرها) طبق مندرجات فصل 
  پايانه مسافري مورد توجه قرار گيرد .  4

   (CIP , VIP)هاي اختصاصي و تشريفاتي توقفگاه براي پاويون -8-6-8
هاي الزم ها هنگام طراحي الزم است پيش بينيگان از اين ساختمانبا توجه به نوع تشريفات و تعداد استفاده كنند

  ها نيز مورد توجه قرار گيرد .براي توقفگاه اين مكان

  هاي ويژه ساير وسايل نقليهتوقفگاه -8-6-9
ه توانند در جلوخان مستقر شده و متقاضيان را همراها مياگر فاصله هتل تا فرودگاه زياد باشد، تاكسي سرويس هتل

روي براي تواند در جلوخان قرار داشته باشد تا فاصله پيادهها ميخود به هتل ببرند. محوطه ويژه تاكسي سرويس هتل
نقليه توسط مسافران فراهم گردد. نيازهاي ويژه اين مسافران كوتاه باشد. در غيراين صورت بايد امكان فراخوان اين وسايل

  طراحي و ساخت محل توقف در نظر گرفته شود. وسايل نقليه از نظر ابعاد بايد هنگام
اي بدون راننده هنوز در كشور ما معمول نيست. البته با رشد جهانگردي و تجارت استفاده از خودروهاي اجاره  

المللي يا داخلي مسلماً تقاضا براي اين تسهيالت افزايش خواهد يافت. سطوحي كه براي مقاصد توقفگاهي در سطوح بين
توان در فاصله نسبتاً دور تواند در نزديكي پايانه قرار داشته باشد. در روش ديگر ميرود ميكار مياي بهاجارهخودروهاي 

از ساختمان پايانه، محلي براي توقف آنها در نظر گرفت و براي سفارش خودرو و تحويل دادن يا گرفتن آنها تسهيالتي در 
شوند تعداد الزم محل توقف براي خودروهايي كه از قبل سفارش داده ميجلوخان منظور نمود. در اين حالت ميتوان به 

-اي به جلوخان و بر عكس بايد بدون پيچيدگي امكاندر محوطه جلوخان منظور نمود. تردد از توقفگاه خودروهاي اجاره

  پذير باشد تا مسافران ناآشناي به محل دچار سردرگمي نشوند.
مل مواد اوليه، حمل غذا و حمل زباله براي توقف و تردد بايد در نظر گرفته شود. نيازهاي ويژه وسايل نقليه بزرگ ح

  مكانيابي اين نقاط نبايد بر جريان مسافران يا وسايل نقليه ديگر تأثير منفي بگذارد.
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  كليات -1- 9

تواند به نحو مؤثري سبب تسهيل جريان مسافران و وسايل نقليه گردد، لذا ضرورت ميتابلوگذاري مناسب در فرودگاه 
ريزي و ارزيابي طرح فرودگاه، از اهميت خاصي برخوردار است. در حالت توجه به تابلوگذاري در مراحل اوليه برنامه

در صورت نياز بايد تابلوها مطلوب بايد ساختمان پايانه خود باعث سهولت حركت مستقل و صحيح مسافران شود ولي 
تواند به نحو مطلوبي بر روش تابلوگذاري اثرگذار طور پيوسته نشان دهند. الگوي انتخابي پايانه ميجهت حركت را به

صورت ها بههاي جداگانه و متعددي وجود دارد و يا مكانيابي پايانههاي بزرگي كه پايانهباشد، به ويژه در فرودگاه
  غيرمتمركز است.

هاي هدف اصلي از تابلو گذاري در فرودگاه آن است كه جريان حركت صحيح مسافران و مراجعان را در جاده
-ها و راهروهاي متعدد پايانه فرودگاه با استفاده از يك روش قابل فهم، مختصر و مفيد از تابلوهاي جهتدسترسي، سالن

  رد.وجود آو رسان، انتظامي، شناسا و تبليغاتي بهنما، اطالع
ها و كلمات استاندارد و سازگار در فرودگاهها، سبب سادگي تبادالت از بخش زميني به بخش هوايي استفاده از نوشته

شود. در تابلوگذاري ارجح است كه از ضوابط يكنواخت براي اندازه و شكل حروف، (و برعكس)، براي عموم مسافران مي
ها بايد به زبان رايج مردم بوده و براي عموم ه پيروي شود. متن پيامها در عملكردهاي مشاباصطالحات، نمادها و رنگ

تواند كليه نيازها و سئواالت تمام مسافران را برآورده رغم اينكه هيچ روش تابلوگذاري نميمسافران قابل فهم باشد. علي
(تصويري) بوده، كه براي  هاي غيرنوشتارينمايد، اما قصد و هدف، نمايش يك رشته اطالعات مختصر و مفيد با پيام

رساني مؤثر، منظور نمودن كليه نيازهاي جريان اكثريت مراجعين راهنما باشد. معيار اصلي براي طرح يك روش اطالع
 وسايل نقليه موتوري و عابران پياده و فراهم آوردن اطالعات الزم براي آگاهي و راهنمايي مسافران، همراهان يا مراجعه

  باشد.ان ميكنندگان و يا كاركن
  شوند :مي عالئم و تابلوهاي بخش زميني  فرودگاه از اين حيث كه در كدام محل قرار گيرند، به سه دسته تقسيم

عالئم دسترسي به فرودگاه (خارج از فرودگاه): اين عالئم بر حسب نوع آنها (انتظامي، اخطاري و عالئم اخباري)  -الف
ريزي سازمان مديريت و برنامه 267شود به جلد سوم نشريه راحي آنها، توصيه ميجزو عالئم راه بوده و براي شناخت و ط

  ها)، رجوع شود.نامه ايمني راه(آيين
هاي خودرو (در بخش زميني و داخل فرودگاه): اين عالئم نيز مانند بند الف، عالئم دسترسي به پايانه و توقفگاه -ب

ريزي سازمان مديريت و برنامه 267شود به جلد سوم نشريه نها، توصيه ميجزو عالئم راه بوده و براي شناخت و طراحي آ
  ها)، رجوع گردد.نامه ايمني راه(آيين
 اند.عالئم داخل پايانه: اين عالئم به طور مبسوط در اين فصل توضيح داده شده -پ
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  ] 1،2،3 [ انواع عالئم و تابلوها - 2- 9

  بندي هستند:ابل تفكيك و طبقهي از دو منظر قيتابلوها و عالئم راهنما
هاي از نظر نوع نمايش: نوشتاري ثابت (استاتيكي) و نوشتاري متغير (ديناميكي)، كه در اين حالت پيام -الف
دهند و نوع عالئم متغير كه بر ي ممكن است به صورت تابلوهاي ثابت (دائم)، كه هميشه يك پيام را نمايش مييراهنما

گذاري الزم براي  ارائه شده در آن تغيير نمايد (مانند برخي از نمايشگرهاي پرواز). عالمت حسب نياز ممكن است پيام
 ).1-9هدايت مسافران بايد كامالً تفكيك شود (طبق جدول 

  
  ي مسافران بر حسب نوع نمايشيگذاري الزم براي راهنما عالمت- 1- 9جدول 

  *گروه نوع متن و رنگ زمينه نوع نمايش گذاريمحل عالمت

  2 ثابت و متغير اطالعات فرودگاه
  1 ثابت و متغير پروازهاي خروجي
  1 ثابت و متغير پروازهاي ورودي
  1 ثابت و متغير مسافران انتقالي
  1 ثابت و متغير بار مسافران
  3 ثابت اورژانس

نورپردازي سالن اجتماعات
  فرودگاه

  غير قابل كاربرد  متغير

  رجوع نمائيد. 4- 3- 7به بخش  - *
  از نظر محتواي پيام كه به شرح ذيل است: -ب
، 152نماروند، عبارتند از تابلوهاي جهتكار ميمهمترين تابلوهايي كه جهت ارائه اطالعات و راهنمايي مسافران به 

 هايي از آنها ارائه شده است.نمونه) 1-9(اطالعاتي، انتظامي، شناسايي و تبليغاتي كه در شكل

  تابلوهاي جهت نما - 9-2-1
نما در پايانه فرودگاه بيشترين اهميت را دارند و نصب مناسب آن در فرودگاه براي تسريع حركت ابلوهاي جهتت

برداري شود. معموالً در هر نقطه وسايل نقليه و افراد به ويژه مسافران ضروري است تا از حداكثر ظرفيت فرودگاه بهره
كاركرد پايانه و تابلوگذاري آن بر اساس سادگي، سرعت و راحتي  تالقي ترابري هوايي و زميني، موفقيت يا عدم موفقيت

  شود. دسترسي آن نقطه سنجيده مي

                                                 
152 - Directional Signage 
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  هايي از انواع تابلوهاي راهنمانمونه - 1- 9شكل 
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  (ادامه) -1-9شكل 



  281                                             30/08/1397                                      پايانه در راهنمائي عالئم و تابلوها  –فصل نهم   
                               

 

  
  (ادامه) -1-9شكل 

 بالگرد
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راني كه وقت كمي تا پرواز نما عالوه بر مالحظات عمومي تابلوگذاري براي عموم مسافران، براي مسافتابلوهاي جهت
هاي دسترسي دچار يابان)، جهانگردان خارجي و همچنين مسافراني كه معموالً بعد از ترك راهتوان (تواندارند، افراد كم
  شوند، اهميت بسزايي دارد.سردرگمي مي

  تابلوهاي اخباري و اطالعاتي -9-2-2
درجه دوم اهميت قرار دارند. اين تابلوها جزئيات مشخص در  نما درتابلوهاي اطالعاتي در مقايسه با تابلوهاي جهت

دهد. مواردي از قبيل رستوران، توالت، تلفن، بوفه، فروشگاه، روزنامه مورد كاركرد و خدمات فرودگاهي را نشان مي
به نيازهاي شود. اين تابلوها به قصد پاسخ فروشي، پست، دفاتر مختلف، پليس و بسياري ديگر شامل اين تابلوگذاري مي

  شوند.كار برده ميغيرمرتبط با عمليات پذيرش، مطالبه توشه يا خروج از فرودگاه به

  ساير تابلوها -9-2-3
ها و مقررات تابلوهاي انتظامي، تبليغاتي و شناسايي در درجه سوم اهميت قرار دارند. تابلوهاي انتظامي، حاوي توصيه

هاي مختلف صنعت يا بازرگاني را در فرودگاه تابلوهاي تبليغاتي، خدمات رشته باشند،دولتي در رابطه با سفر مسافران مي
توانند منبع درآمد براي فرودگاه باشند. تابلوهاي شناسايي خدمات مختلفي را در كنند و مييا خارج از آن معرفي مي

  رسانند.اي يا ساير سطوح كه توسط مديريت فرودگاه ايجاد شده به اطالع عموم ميسطوح اجاره

  ] 1،2،3 [ اصول و مباني تابلوها و عالئم -3- 9

وجود آيد. اطالعات واضح و مختصري كه ها و اطالعات بهدر يك پايانه فرودگاهي بايد سلسله مراتب يكنواختي از پيام
سترسي بهبود هاي دشوند، جريان حركت مسافران را چه در پايانه و چه در راهوسيله تابلوهاي اصلي يا فرعي عرضه ميبه
  بخشند.مي

رساني سازمان يافته براي موقعيت هر برنامه تابلوگذاري حائز اهميت است. دو دقت در طراحي يك سيستم اطالع
  روش مناسب براي مشخص كردن سلسله مراتب اطالعات عبارتند از:

  استفاده از عالئم بزرگتر براي اطالعات اصلي در هر تابلو، –الف 
  طالعات در تابلوهاي مختلف.تفكيك كامل ا –ب 

برند با موفقيت همراه بوده است. اصول كار ميهايي كه يكي از آنها را پايه قرار داده و بههر دو روش فوق در فرودگاه
  زير بايد در هر سيستم تابلوگذاري مورد توجه قرار گيرد.
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  سادگي -9-3-1
 ،االمكان ساده باشدهاي يك تابلو بايد حتيشكل و نوشته -

 هاي آنها در حداقل ممكن باشد،شود كه تعداد تابلوها و نوشتهتوصيه مؤكد مي -

آهن، ونقل زميني) به مفاهيم جزئي (راهعالئم بايد همگام با حركت مسافر در پايانه، از مفاهيم كلي (حمل -
  تاكسي، اتوبوس) تغيير يابد.

  بندي اطالعاتطبقه -9-3-2
كند. براي حركت مناسب ها و اطالعات پايانه به مسافران كمك زيادي ميپياميكنواختي استاندارد سلسله مراتب 

توان هر عنصري را كه سبب ها و اطالعات ضروري است. با استفاده از اين اصل ميمسافران در پايانه، تداوم پيام
  شود، حذف نمود.رساني ميسردرگمي مسافر يا اخالل در سيستم اطالع

  واناييقابليت ديد و خ -9-3-3
توان تصوير خوبي از ها در تابلوهاي فرودگاهي اهميت فراواني دارد. با استفاده از خط مناسب مينوشته 153نوع خط

توان با روش سرانگشتي اندازه فرودگاه را به مسافران منتقل و جريان حركت آنان را تسهيل نمود. در جهت اطمينان مي
له ديد را براي حروف بزرگ به عنوان حداقل در نظر گرفت. بنابراين يك حرف متر فاص 3يك سانتيمتر ارتفاع به ازاء هر 

متري براي اكثر مسافران به سادگي قابل رؤيت است.  45سانتيمتر و حروف كوچك مربوطه، از فاصله  15بزرگ به ارتفاع 
  سازد. قل را ضروري ميتجربه نشان داده كه ساير نيازها مانند اهميت يك پيام، استفاده از حروف بزرگتر از حدا

سانتيمتر ارتفاع حرف به عنوان حداقل اندازه خط تابلوها، بدون توجه به فاصله ديد در نظر  6/1شود كه توصيه مي
  .سازي، مورد آزمايش قرار گيردگرفته شده و ابعاد مختلف حروف در شرايط واقعي و يا با استفاده از روش شبيه

در هر حال طراح فاصله ديد افقي بدون مانع و نوع پيام اثر مهمي بر ارتفاع حروف دارد. طرح داخلي، فاصله آزاد قائم، 
. ها و حركت مسافران تعيين كنديابي، جريان حركتگيري دارد كه فاصله ديد مناسب را با توجه به جهتحق تصميم

هاي ديگر مانند سالن عمومي شود. در مكاندر برخي مواقع اين فاصله بر اساس فضاي محل نصب تابلو تعيين مي
  ها، مشكل باشد. لذا تواند به علت وجود غرفهمسافران يا راهروهاي طويل، تعيين فاصله ديد مي

 6/7شود حداقل ارتفاع حروف بزرگ هاي ديگري است توصيه ميهايي كه فضا داراي محدوديتدر چنين موقعيت
  متر) منظور شود. 23سانتيمتر (براي فاصله ديد 

انتخاب نوع خط بايد خوانايي و هماهنگي با نمادها و محيط در نظر گرفته شود. فاصله بين حروف و كلمات و  در
بندي كلمات هاي مختلف و با فواصل مختلف بر خوانايي مؤثر است. رنگ و نورپردازي بر فاصلهشكل آنها در محيط

  ه مفيد هستند:تأثيرگذار بوده و اصوالً معيارهاي تقريبي زير براي اين مسأل
                                                 

 -153  Font 
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 حروف سفيد روي زمينه تيره به فواصل بيشتري بين كلمات نياز دارد تا حروف سياه روي زمينه سفيد، -

 اند بسته به شدت نور به فواصل بيشتر بين كلمات نياز دارند،تابلوهايي كه از داخل نورپردازي شده -

 بخشد،فضاي باز بين حروف، خوانايي را از فواصل دور بهبود مي -

 انچه فواصل بين حروف زياد شود، از نظر زيبايي بسياري از انواع خط جلوه مناسبي نخواهند داشت.چن -

هاي كشور هاي فرودگاهحروف تابلو بايد از انواع ساده انتخاب گردد و در نقاط مختلف پايانه فرودگاه و در تمام پايانه
  يكسان باشند.

  زير وجود دارد:براي هماهنگي كلمات با زمينه تابلو دو امكان 
  حروف تيره (ترجيحاً رنگ سياه) روي زمينه روشن (ترجيحاً رنگ سفيد)، –الف 
  حروف روشن (ترجيحاً رنگ سفيد) روي زمينه تيره (ترجيحاً رنگ سياه)، –ب 

االصول هاي حروف و زمينه تابلو بايد به انتخاب مسئوالن سازمان هواپيمايي كشوري باشد. عليهماهنگي رنگ
شود حروف باشد. در مواردي كه تابلو نورپردازي ميتر ميها مناسبتيره روي زمينه روشن به علت تضاد رنگحروف 

  روشن روي زمينه تيره احتماآلً مناسبتر است.

  رنگ تابلوها -9-3-4
  شوند، عبارتند از:سه دسته رنگ كه بيشتر از همه براي زمينه توصيه مي

 زمينه زرد، –: متن مشكي 1گروه  -

 زمينه سفيد، –: متن آبي تيره 2روه گ -

 زمينه سفيد. –: متن قرمز 3گروه  -

ها نيز براي زمينه شود. ساير رنگبيشتر با رنگ زمينه مي 154ها بايد سفيد باشند، اين كار سبب ايجاد تضادتمام پيام
  مورد ارزيابي قرار دهد. احتماالً قابل قبول هستند ولي طراح بايد ضرورت آنها را تأييد كند و استفاده از آنها را

آيد. بهترين روش آن است در سيستم تابلوگذاري چند رنگي، مشكالت زيادي خصوصاً در تسهيالت پيچيده پديد مي
  كه هنگام انتخاب نوع رنگ در فرودگاه با احتياط كامل عمل شود.

  نمادهاي ويژه -9-3-5
هاي كوتاه همراه با بلوگذاري داشته باشند. استفاده از پيامتوانند كارايي زيادي در سيستم كلي تاتابلوهاي نمادين مي

هاي شفاهي كوتاه در كنار نمادها مؤثرتر از استفادة باشد. استفاده از پيامنمادها، مؤثرتر از استفاده از نمادها به تنهايي مي
  تنها از نمادهاست.

                                                 
154-Contrast 
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اي را به كمك تصوير يك شئ، مانند وان خدمات ويژهاستفاده از نماد در تابلو در صورتي بيشترين تأثير را دارد كه بت
اتوبوس يا فنجان قهوه، نشان داد. اگر نماد براي نمايش يك روند يا يك فعاليت مانند روند خريد بليت مورد استفاده قرار 

هاي ها داراي پيچيدگي ساختاري هستند و ممكن است در شركتگونه فعاليتگيرد، تأثير نماد كم خواهد بود. اين
  هواپيمايي مختلف متفاوت باشند.

تذكر اين نكته ضروري است كه استفاده بيش از حد از نمادها و عالئم در هر موقعيتي ممكن است نتيجه معكوس 
توانند نقش مهمي در كار روند و در سيستم تابلوگذاري ادغام شوند، ميطور مناسبي بهداشته باشد. لذا اگر نمادها به

يابي در فرودگاه ايفاء نمايند. اگر نماد تابلو، مشخصه جامع و كامل داشته باشد مانند نماد جهت تسهيل ارتباط و
كار رود. جهت نماد بايد با جهت پيكان همسو باشد. در نما بهكافي است با يك پيكان جهت "هليكوپتر"يا  "اتوبوس"

  نما ارائه شده است.هاي جهتطرح پيكان 2-9شكل 

  نماهاي جهتطرح پيكاننمونه  -2- 9شكل 
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  يابيمكان -9-3-6

  يابي تابلوها و عالئممكان -1 -9-3-6
يكي از مهمترين مسايل در رابطه با تابلوگذاري مناسب، تعيين محل آنها است. تابلو هرچه به خط ديد طبيعي بيننده 

باشد. اگر طبيعي ديد مناسب نميدرجه انحراف از خط  10تر باشد بهتر است. تجربه نشان داده است كه بيش از نزديك
درجه را ايجاب نمايد، اندازه حروف و فاصله ديد احتماالً بايد با يكديگر تنظيم شوند. خوانايي  10شرايط انحراف بيش از 

تواند بر خوانايي مؤثر باشد. ها، نورپردازي، فضابندي و زاويه ديد ميهر نماد و نوشته با هم تفاوت دارد. ارتباط رنگ
سازي شده ضروري است. فاصله تابلو تا كف ها در مكان آنها به صورت واقعي يا شبيههاي محلي نمادها و نوشتهايشآزم

. البته زمان طراحي شودمتر توصيه مي 5/2مترو در ساير فضاها حداقل  5هاي عمومي و محل تجمع حداقل در سالن
  شود .، نهايي ميبعاد و اندازههاي مذكور مناسب يا سازه پايانه و ا، ارتفاعپايانه

  يابي نمايشگرهامكان -2 -9-3-6
رساني عمومي در ساختمان پايانه فرودگاه، بستگي به نوع نمايشگر (مثالً نمايشگر يابي نمايشگرهاي اطالعمكان

مان دارد. به هاي پران) و طرح معماري ساختپروازهاي خروجي يا ورودي)، نوع نمايشگر (مثالً صفحه تلويزيوني، تيغه
هايي در توان ارائه نمود. البته كوششها نميها، هيچ ضابطه قطعي براي اعمال در كليه فرودگاهعلت تنوع طرح پايانه

هايي در ساختمان پايانه، كه در كردن محوطهيابي موثر نمايشگرها و مشخصهاي عمومي براي مكانجهت ارائه توصيه
  ومي بايد به عنوان يك تسهيالت ضروري يا مطلوب نصب شوند، انجام گرفته است.رساني عمآنها نمايشگرهاي اطالع

رساني عمومي در ساختمان فرودگاه در نظر گرفته نكات زير بايد به عنوان قواعد كلي براي نصب نمايشگرهاي اطالع
  اي نصب شوند كه:شوند. نمايشگرها بايد به گونه

  ها طراحي و نصب شده، بتوانند آن را بينند و بخوانند،الف ) اكثريت كساني كه نمايشگر براي آن
  155گيري مسافران براي تعيين مسير و جهت حركت آنها قرار گيرند،ب ) در محل تصميم

  وآمد پوشيده نشوند،پ ) داراي ارتفاع كافي بوده و به هيچ وجه به وسيله رفت
  ت ) به دور از ساير تابلوهاي راهنما و تبليغاتي قرار گيرند،

  ها) نصب شوند، مگر اينكه تحت نورپردازي شديد و دائمي باشند،ث ) دور از نقاط با نور شديد زمينه (مانند پنجره
  ج ) سبب ازدحام و محدوديت رفت و آمد عموم نشوند،

  نگهداري آنها را انجام داد، -چ ) به سادگي بتوان عمليات تعمير
توان از ع و محل نصب يك نوع نمايشگر خاص در ساختمان پايانه، مييابي مانند تعيين نودر مورد مسائل ويژه مكان

  به عنوان راهنما استفاده نمود.) 2-9( جدول

                                                 
  .ست در مورد نمايشگرهاي محل دروازه و مطالبه توشه صادق ني - 155
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  ضوابط مكانيابي نمايشگر -2- 9جدول 
  پوشه پرواز  ضروري يا مطلوب نمايشگر محل نصب

  كامل  ضروري خروجي سالن عمومي مسافران خروجي
  كامل  ضروري خروجي سالن خروجي

هاي انتظار خروجي مانند بوفه و رستوران،محوطه
  بدون ديد بر نمايشگرهاي اصلي

  كامل  مطلوب  خروجي

  محدود  ضروري در محل دروازه دروازه خروجي

  به سوي دروازه  اي و غيره)در راهروها (سيستم شاخه
مطلوب (اگر سيستم راهرو، پيچيده 

  باشد)
  محدود

  ي توشهبه سو  هاي تحويل توشه)در راهروها (محوطه
  منطقه يا 1مطلوب (اگر بيش از 

  واحد تحويل توشه باشد)
  محدود

  محدود  ضروري در محل تحويل توشه هاي مطالبه توشهسالن
  كامل  ضروري ورودي سالن ورودي

هاي انتظار و ورودي مانند بوفه وساير محوطه
  رستوران، بدون ديد بر نمايشگرهاي اصلي

  كامل  مطلوب  ورودي

  كامل يا محدود  مطلوب  ورودي  طه مطالبه توشهخروجي از محو

  شود.بيشتر توضيح داده مي )5- 9( هاي نمايش اطالعات در بنددر مورد سيستم

  مالحظات محلي -9-3-7
هاي امانات توشه ، صندوقPetrol/Gasolineتواند بر نوع پيام هر تابلو مؤثر باشد مانند بنزين نوع گويش هر محل مي

Baggage Lockers/Left Baggage  كه دو به دو مترادف هستند و بسته به اين كه در آن ناحيه از كدام عبارت استفاده
 بريم. شود، يكي از آنها را به كار مي مي

  هاي خارج از فرودگاه باشد.هاي فرودگاهي بايد مانند تابلوي مورد استفاده در ساير راهتابلوي راه

  ئمهاي رايج در تابلوها و عالزبان - 9-3-8
  هاي زير باشد:المللي بايد به زبانهاي بينتابلوها در فرودگاه

  زبان فارسي، -
 المللي هواپيمايي)،انگليسي (زبان بين -

 كنند).مكمل (تنها در جايي كه تعداد زيادي از مسافران با آن زبان صحبت مي -

 

  و انگليسي تهيه شوند. هاي داخلي تابلوها به دو زبان فارسيها و پايانهشود در فرودگاهتوصيه مي
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  ] 1،2،3 [ مسيريابي داخل پايانه - 4- 9

رساني  باشد. يك سيستم اطالعيابي و حركت كردن امري ضروري مي براي داشتن حس امنيت و اعتماد، توانايي جهت
  كند: يابي، عوامل زير را فراهم مي مؤثر براي راه

 يابي يا تعيين موقعيت مؤثر در پايانه. توانايي جهت 

 هاي اطراف مسافر.توانايي تعيين مقاصد احتمالي و موقعيت 

 .توانايي تعيين قاطعانة مسير به يك مقصد موردنظر 

اً نسبت به موقعيتشان آگاه شوند. اي فراهم شود تا سريعدر يك پايانه بايد اطالعات كافي براي مسافران به گونه
ري آن نتواند اطالعات را ارائه دهد، يا وقتي ساير منابع قدر پيچيده باشد كه معماهنگامي كه ساختمان پايانه آن

شود. منابع  گذاري استفاده مي اطالعاتي در محوطه ناكافي يا غيرقابل اعتماد هستند، براي ارائه اطالعات از عالمت
  باشند:يابي شامل موارد زير مي اطالعات مسير

 و چيدمان پايانه (پالن معماري)  طرح 

 كال گرافيكي مقاصد و مسيرها.اصطالحات لغوي و اش 

 شما اينجا هستند"(عالئم  156هاتعيين موقعيت".( 

 ها و بروشورها. نقشه 

 .عمليات و تأسيسات پايانه 

ها در فرودگاه اين است كه يك تشخيص موقعيت كلي نسبت به پايانه و امكاناتش به هدف اصلي تعيين موقعيت
داند كجاست و به چه جاهايي بايد برود تا به سهولت ين موقعيت مسافر ميمسافران ارائه شود. در حقيقت با يك تابلو تعي

لو اين است كه حركت مسافران را كند. هدف ديگر تاببه مقصد خود دست يابد و به اين ترتيب احساس آرامش پيدا مي
عنوان منابع اطالعات ه بهطوري كه وابستگي آنها به كاركنان هواپيما و فرودگامقاصدشان تسهيل نمايد (به» از« و » به«

نظر گرفتن نيازهاي گذاري موجود است. در كمتر شود). در اغلب موارد، اينگونه تابلوها مكملي براي سيستم عالمت
  از اهميت بسياري برخوردار است. "تعيين موقعيت"تك افراد در هر فرودگاه خاص، در طراحي واحدهاي اطالعاتي  تك

ها براي شخص نيازمند  نقشه در اين تابلوها، تعيين موقعيت نامناسب نقشه هاي يك مشكل اساسي برخي طرح
  اطالعات است. 

ايستد، نقشه بايد مطابق طراحي واقعي ساختمان، جريان ترافيك  مي "تعيين موقعيت"هنگامي كه فردي مقابل تابلو 
  موجود در آن منطقه را تعيين نمايد.

ران براي كسب اطالعات، مسيريابي و ارتباط در فرودگاه و ساير اماكن، همچنين بايد در نظر داشته باشيم كه مساف
رساني و مديريت مؤثر جمعيت  آورند. تردد مناسب، اطالع هاي تصويري الكترونيكي روي مي روز به روز بيشتر به رسانه

                                                 
 -156  Directory 
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با استفاده از تصاوير پوياي  شدن مسافران در پايانة فرودگاه، عموماًمسافر، در كنار جلوگيري از تأخيرات غيرضروري يا گم
  شوند. تقويت مي  (EVIDS)رساني بصري الكترونيكي  هاي اطالع سيستم

  ] 1،2،3 [  157هاي الكترونيكي نمايش اطالعاتسامانه - 5- 9

دهند. با يابي و ارتباطات تمايل نشان ميهاي نمايشي براي كسب اطالعات، جهتطور چشمگيري به رسانهمسافران به
رساني به مسافران و جلوگيري از سازي جريان اطالعاند كه براي بهينهها متقاعد شدهاين مطلب مديريت فرودگاه علم به

هاي الكترونيكي نمايش اطالعات با هاي قابل اجتناب در پايانه فرودگاه، استفاده از سيستمتأخيرها و سردرگمي
  ديناميكي) ضروري است.نوشتاري متغير ( نمايشگرهاي

باشد. يكي از عوامل توسعه تر از گذشته ميهاي الكترونيكي نمايش اطالعات در حال حاضر بسيار آسانه سيستمتهي
آوري طرح و ساخت نمايشگرهاي جديد با حافظه و قابليت كنترل مستقل است كه طرح سيستم با آنها، پيشرفت فن

هاي مجزا و سيم، اجازه توسعه سيستم براي مكانيهاي بكنندهسازد. ضمناً پيشرفت كنترلعملكرد باز را ميسر مي
دهد. استفاده از روش ارتباطي با يك هاي هواپيمايي، محوطه دروازه و غيره را ميهاي شركتكوچك مانند پيشخوان

موقعيتي بسيار عالي براي تركيب سيستم الكترونيكي نمايش  158كشي چندمنظورهكابل اصلي موسوم به سيستم كابل
  سازد.رساني را فراهم ميهاي اطالعا ساير سيستماطالعات ب

هاي الكترونيكي نمايش اطالعات غالباً توسط مشاوران و طراحان متخصص در اين ضوابط و معيارهاي طراحي سيستم
شود. هر طراح و استفاده كننده بر اساس مقتضيات سيستم خود طرح نمايشگر رشته خاص صنعت هواپيمايي تعيين مي

  دهد.ا سفارش ميمتفاوتي ر
هاي الكترونيكي نمايش اطالعات از نظر هاي مختلف هواپيمايي حركتي در جهت استاندارد كردن سيستمدر سازمان

وجود آمده است. در تدوين اين رهنمودها و اندازه پيام، اندازه هر نماد يا نوشته، شكل نمايشگر و رنگ پيام در نمايشگر به
- كنندگان بلكه طراحان و سازندگان آنها نيز دخالت داشتههاي الكترونيكي نه تنها استفادهاستانداردهاي طراحي نمايشگر

  اند.

  هاي الكترونيكي نمايش اطالعاتكاربردهاي سيستم -9-5-1
  تواند شامل موارد زير باشد:رساني در يك فرودگاه ميهاي الكترونيكي اطالعسيستم

                                                 
157 - Electronic Visual Information Display System (EVIDS) 
158 - Universal Cable System (UCS) 
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  ها راه -9-5-1-1
رساني به مسافران و همراهان در مورد محل استقرار يك توان براي اطالع(ديناميكي) را ميتابلوهاي نوشتاري متغير 

رساني در مورد خدمات عمومي در شركت هواپيمايي مشخص در يك پايانه، يا ورودي خاص توقفگاه خودروها و حتي پيام
  كار برد كه فرودگاه در آن واقع شده است.اي بهمنطقه

  مسافران خروجي سالن عمومي -9-5-1-2
هاي پذيرش و صدور توان نمايشگرها را در باالي پيشخوانرايج، مي 159هاي نمايش اطالعات پروازعالوه بر سيستم

هاي هواپيمايي و مسافران آخرين اطالعات در مورد پروازها يا خدماتي كه آن شركت بليت نصب نمود تا براي شركت
  دهد، ارائه دهد.انجام مي

  ه سالن دروازه خروجيمحوط -9-5-1-3

رساني به مسافران ها، اطالعتوان براي نمايش پروازهاي خروجي دروازهنمايشگرهاي نوشتاري متغير (ديناميكي) را مي
در مورد برنامه پرواز يا تغييرات احتمالي و اطمينان خاطر مسافران از انتخاب درست پل ارتباطي، در باالي ورودي دروازه 

  تواند مسافران ورودي را به سمت سالن مطالبه توشه هدايت كنند.مچنين اين گونه تابلوها ميخروجي نصب نمود. ه

  سالن مطالبه توشه -9-5-1-4
صداي افراد رساني در مورد تحويل توشه يك پرواز بخصوص به مسافران و ارائه خدمات ويژه مانند فراخواني بياطالع

هاي مسافران ورودي اري متغير (ديناميكي) در سالن مطالبه توشه و محوطهاز مهمترين موارد استفاده نمايشگرهاي نوشت
آيد تا به عنوان ابزاري وجود ميهاي الكترونيكي نمايش اطالعات بهاست. از اين جهت موقعيت مناسبي براي سيستم

زبان فارسي و انگليسي، ونقل عمومي، اقامتگاه و يا خدمات ديگر به آمدگويي و ارائه اطالعات مربوط به حملجهت خوش
اي مجهز به مورد استفاده قرار گيرد، براي خدمات ويژه ميتوان از نمايشگرهاي نوشتاري متغير (ديناميكي) مراوده

توانند به تجهيزاتي براي چاپ يك نقشه يا جهت حركت يا خطوط ها ميگونه سيستمصفحات تماس استفاده نمود. اين
  مختلف مجهز باشند.مستقيم تلفن براي رزرو خدمات 

  مسافران انتقالي -9-5-1-5
تواند كيفيت خدمات ارائه شده براي مسافران انتقالي در مورد ادامه نمايشگرهاي نوشتاري متغير (ديناميكي) مي

  هاي عمومي يا خصوصي را بهبود بخشند.هاي اضطراري و پيامپرواز، پخش پيام

                                                 
159 - Flight Information Display System 
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  پيشگاه هواپيما -9-5-1-6
اي براي ارائه اطالعات مهم در مورد هواپيماي متوقف براي توانند وسيلهتغير (ديناميكي) ميتابلوهاي نوشتار م

كاركنان بخش زميني به شمار روند. اين اطالعات شامل شماره پروازهاي مورد نظر با تغييرات آن، زمان خروج، نوع بار، 
  باشد.هاي غذارساني و غيره ميسرويس

  و اضطراريهاي اورژانسي مكان -9-5-1-7
ويژه هنگام قرار دادن عالئم خروج اضطراري در محل مناسب، براي مسافراني كه بايد ساختمان پايانه را ترك كنند، به

  هاي اضطراري بايد مطابق با قوانين ملي باشند.ازدحام، بسيار مهم است. محل دقيق چنين خروجي
ات ساختماني از ديد افراد پنهان شود. مسأله امكان ديد ها يا تجهيز گذاري نبايد توسط موانعي همچون سازه عالمت

بايستي براي شرايط اضطراري از قبيل انتشار بايد در تمام ساختمان در نظر گرفته شود. بنابراين مسيرهاي قابل ديد مي
ي خروج هاي روشنايي كار گذاشته شده در كف مسيرهادود ناشي از آتش سوزي ارزيابي گردد كه در اين رابطه سيستم

  اضطراري نقش مهمي خواهد داشت .

  هاي الكترونيكي نمايش اطالعاتانواع تابلو -9-5-2

  160نمايش نام شركت هواپيمايي -9-5-2-1
دهد. حداقل هاي تهيه بليت يا پذيرش نمايش مياين تابلو نام شركت هواپيمايي و اطالعات پرواز آن را در پيشخوان

واپيمايي در هر پيشخوان يا نماد يك شركت در هر پيشخوان و اطالعات اختياري اطالعات شامل پروازهاي يك شركت ه
- باشد. سيستم نمايش اطالعات توسط كاركنان شركت هواپيمايي فعال ميدر مورد برنامه پروازهاي روزانه آن شركت مي

  شوند.ها مستقر ميگردد كه در پشت پيشخوان

  161راهنماي مطالبه توشه -9-5-2-2
ر به مسافران ورودي، شماره پرواز، نام شركت هواپيمايي و نام شهر مبدأ را در محل دستگاه تحويل توشه تابلو مزبو

دهد. نمايشگر بايد حداقل قادر به دادن اطالعات راجع به دو پرواز براي هر محل تحويل توشه باشد. اطالعات نشان مي
سئوليت تحويل توشه را به عهده دارند به سيستم وارد نمايش بايد توسط كاركنان شركت هواپيمايي يا فرودگاه كه م

  ريزي كار كند.صورت زماندار و قابل برنامهتواند بهشود. اين سيستم مي

                                                 
160 - Airline Display System 
161 - Baggage Claim Directory (BCD) 



   مه طراحي محوطه زميني فرودگاهها ين نايآ                                          30/08/1397                                                            292
                         

 

  162نمايش اطالعات توشه -9-5-2-3
اين تابلو براي مسافران ورودي و كاركنان شركت هواپيمايي اطالعات مربوط به توشه را در تسهيالت تحويل توشه 

ريزي شده توشه با امكان حذف يا تغيير اطالعات توسط كاركنان سازد. اطالعات نمايشي بر پايه اطالعات برنامهفراهم مي
  شود.هاي هواپيمايي ارائه ميفرودگاه يا شركت

  163راهنماي بارگيري توشه -9-5-2-4
سازد. نقاله مربوطه فراهم مي اين سيستم براي راننده هر ماشين كشنده بار (توشه) اطالعاتي در مورد هر پرواز و نوار

حداقل ظرفيت آن بايد شامل اطالعات مربوط به يك پرواز براي هر نوار نقاله باشد. ورود اطالعات به سيستم توسط 
  گيرد.دار است، صورت ميكاركنان فرودگاه يا شركتي كه مسئوليت نوار نقاله توشه را عهده

  164نمايش اطالعات دروازه -9-5-2-5

اطالعات مربوط به پرواز و شركت هواپيمايي را، در محوطه هر دروازه و محوطه ورودي پل ارتباطي، اين سيستم 
سازد. حداقل ظرفيت اطالعاتي بايد شامل يك پرواز و يك شركت هواپيمايي براي هر دروازه و ورودي پل فراهم مي

- شركت هواپيمايي و با استفاده از سيستم كابل ارتباطي از سالن انتظار به هواپيما باشد. نمايش اطالعات توسط كاركنان

  شود.هاي ورودي اطالعات در محوطه هر دروازه فعال ميكشي چندمنظوره و يا دستگاه

  165نمايش اطالعات پرواز -9-5-2-6
هاي وسيله اين سيستم اطالعات كامل مربوط به پروازهاي ورودي و خروجي براي مسافران، كاركنان شركتبه

شود. اين سيستم زماندار، همراه با برنامه پروازهاي روزانه و برنامه پروازهاي فرودگاهي و ساير افراد فراهم ميهواپيمايي و 
كند. يكي از مهمترين كاربردهاي هاي هواپيمايي عمل مياي بين كاركنان فرودگاه و شركتفعال به صورت واسطه

روازهاي ورودي و خروجي است كه اطالعاتي در مورد هاي الكترونيكي، نمايش اطالعات در نمايشگرهاي پسيستم
  دهد.هاي هواپيمايي در اختيار عموم قرار مياي شركتپروازهاي برنامه

  166ونقل زمينينمايش اطالعات حمل -9-5-2-7
شود. اطالعات مربوط به ترابري زميني از فرودگاه به نواحي اطراف، براي مسافران ورودي توسط اين سيستم فراهم مي

  ونقل زميني مربوطه است.تأمين اين اطالعات در گرو همكاري مؤسسات حمل

                                                 
162 - Baggage Information Display System (BIDS) 
163- Baggage Loading Directory (BLD) 
164 - Electronic Gate Information Display System (EGIDS) 
165- Flight Information Display System (FIDS) 

166 - Ground Transportation Information Display System (GTIDS) 
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  167اطالعات درخواستي -9-5-2-8
ونقل عمومي، امكانات اقامتي و اطالعات ويژه در اطراف سيستمي است با قابليت دسترسي به اطالعات پروازها، حمل

  فرودگاه براي هر شخص متقاضي.

  168اپيمانمايش اطالعات پيشگاه هو -9-5-2-9
اين سيستم، اطالعات مربوط به آخرين پروازهاي مربوط به يك دروازه مشخص (شامل اطالعات پرواز قبلي) را براي 

وسيله يك سازد. هر نمايشگر بهكاركنان شركت هواپيمايي و كاركنان خدمات فرودگاهي يا پيشگاه هواپيما فراهم مي
شود. عالوه زشگر مركزي شركت هواپيمايي و يا فرودگاه متصل ميدستگاه ورودي محلي كنترل گرديده و سپس به پردا

اي تواند شمارش معكوس براي كاركنان بارگيري توشه داشته باشد و نيز اطالعات ويژهبر اطالعات پرواز، اين سيستم مي
  باشد.صورت زماندار ميهاي هواشناسي را ارائه نمايد. كاركرد سيستم بهمانند پيام

  169اخوان نمايشيفر -9-5-2-10
هاي فراخواني و ساير اطالعات اضطراري، به كمك سيستم فراخوان نمايشي يك روش مناسب براي نمايش پيام

باشد صورت خودكار ميصفحات نمايشگر الكترونيكي، براي افرادي است كه مشكل شنوايي دارند. عملكرد اين سيستم به
  المللي ناشنوايان است.ها هماهنگ با نمادهاي بينشود. تمام پيامته ميكار گرفوسيله مركز فراخواني فرودگاه بهكه به

  ] 1،2،3 [ نمايشگرهاي اعالم پرواز -6- 9

هاي مختلف داخل ، نشاني كاربريهاي فرودگاه مثل اطالعات از وضع پروازهادرج اطالعات در مورد بسياري از فعاليت
خواهند بدانند كه آيا هواپيماي آنها به . مسافران هر پرواز ميشودصيه ميپايانه و نشان دادن موقعيت مسافر در پايانه تو

كند، آيا هواپيما براي مسافرگيري آماده است و كدام دروازه براي پرواز آنها در نظر گرفته شده است. موقع پرواز مي
بدانند. در حالي كه مستقبالن  خواهند محل تحويل توشه خود رامسافران ورودي، در حال پياده شدن از يك هواپيما مي

  نگران فرود هواپيما و يافتن دروازه خروجي مسافر خود هستند.
گونه اطالعات آن است كه بايد اين اطالعات دائماً با توجه به پروازهاي ورودي و خروجي بهنگام مشخصه اصلي اين
افران و عموم هستند. اين نمايشگرها در ها مجهز به نمايشگرهايي براي نمايش اطالعات جهت مسشود. بيشتر فرودگاه

هاي پيچيده كنترل الكترونيكي هاي كوچك با تردد كم تا سيستمانواع مختلف از صفحات ساده چوبي در فرودگاه
باشند. اين نمايشگرها در نقاط مناسب هاي بزرگ مينمايشگرهاي ويديويي، صفحات الكترومغناطيسي و غيره در فرودگاه

  شوند.يابي و نصب ميمكان ساختمان پايانه

                                                 
167 - Interactive Information System (IIS) 
168 - Ramp Information Display System (RIDS) 
169 - Visual Paging Display System (VPDS) 
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كار رفته، اطالعات اصلي در تمام نمايشگرهاي مشابه، يكسان هستند و تفاوت آنها در اطالعات رغم نوع سيستم بهعلي
كند كه اطالعات گونه اطالعات، به مسافران كمك مياضافي و ترتيب ارائه اطالعات است. يكنواختي روش نمايش اين

فرودگاهي كه در آن هستند، در محل مشخصي از هر نمايشگر بيابند. عالوه بر تأمين راحتي براي  مشابه را بدون توجه به
  تواند سبب كاهش هزينه سيستم شده و از مدت زمان مشاهده نيز بكاهد.مسافران، يكنواختي مي

پذيري را كنواختي و انعطافاي باالترين درجه يهاي رايانهعالوه بر داليل مطلوبيت يكنواختي ذكر شده در باال، برنامه
طلبد. براي مثال نمايش اطالعات مربوط به مبدأ و نقاط در ارائه اطالعات روي نمايشگرهاي مرتبط در ساختمان پايانه مي

شود. بنابراين تغيير در يكي توقف يك پرواز، در بخش مركزي نمايشگر ورودي و نمايشگر قسمت مطالبه توشه انجام مي
ستم از نظر نوع اطالعات و مكان آن روي يكي از نمايشگرها، اطالعات نمايش داده شده در ساير هاي سياز ورودي

  نمايشگرها را تغيير خواهد داد.
خاطر صرفه اقتصادي و به حداقل رساندن سردرگمي و جلوگيري از انباشتگي اطالعات غيرضروري، بايستي كوشش به

ايشگرهاي عمومي در حداقل ممكن نگه داشته شود. گرچه در برخي موارد شود كه ميزان اطالعات نشان داده شده در نم
نظر برسد، ولي اين مزيت بايد در مقابل افزايش هزينه سيستم ممكن است اطالعات اضافي براي مسافران سودمند به

  فقط اطالعاتي كه براي مسافران و عموم مردم ضروري هستند، درج خواهد شد.سنجيده شود. بنابراين 
  باشد:ضوع اين بخش در رابطه با نحوه ارائه اطالعات در نمايشگرهاي اطالعات پرواز شامل موارد زير ميمو

 ،نمايشگر پروازهاي خروجي  
 ،نمايشگر پروازهاي ورودي  
 ،نمايشگر به سوي دروازه  
 ،نمايشگر محل دروازه  
 ،نمايشگر به سوي محل مطالبه توشه  
 نمايشگر محل مطالبه توشه و 

 هاي پايانه.محل نمايشگر ساير 

طور همزمان در فرودگاه نيست. نياز به هر يك از آنها بستگي شده بهمعموالً نياز به استفاده از همه نمايشگرهاي اشاره
به شرايط محلي حاكم در فرودگاه، مالحظاتي از قبيل بزرگي ساختمان پايانه و طرح آن، تعداد مسافران و غيره دارد. با 

المقدور معيارهاي رساني عمومي، حتيشود كه گردانندگان نمايشگرهاي اطالعهاي رايج توصيه ميتوجه به انواع سيستم
  مندرج در اين نوشتار را بهتر رعايت كنند.

  هايي از نمايشگرهاي پرواز خروجي و ورودي ارائه شده است.نمونه) 3-9(در شكل 
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  اطالعات مشترك در نمايشگرها -9-6-1
شود و بدين جهت در مورد آنها ر شش نوع نمايشگري كه در اين بخش ذكر شده ظاهر ميسه نوع اطالعات روي ه

  شود. اين اطالعات عبارتند از: نشانه زمان، نشانه مكان و نشانه شماره پرواز.قبل از پرداختن به هر نمايشگر بحث مي
  ها:خروجي .1
  نمايشگر اصلي –الف 

  شود.يا انتقالي استفاده ميمعموالً در محوطه اصلي پذيرش مسافران خروجي 
  

  
   

  راهنماي دروازه –ب 
  شود.هاي عمومي و غيره استفاده ميها، در ورودي سالنهاي اصلي مسافران خروجي و دروازهمعموالً بين محوطه

  
  
  

  اطالعات دروازه –پ 
  شود.در محل دروازه استفاده مي
  ازه ورودي نيز بكار برد.توان براي اطالعات دروتوجه : اين ابعاد تابلو را مي

 مالحظات
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  هايي از تابلوهاي متغير فرودگاه در بخش خروجيمثال -الف 3- 9شكل 

  :هاورودي .2
  راهنماي مطالبه توشه –الف 

رود. اين تابلو مسافران را به طرف محوطه يا هاي داراي چند محوطه يا تسهيالت مطالبه توشه بكار ميدر فرودگاه
  كند.شود راهنمايي مييل ميتسهيالت كه توشه در آنجا تحو

  
 

  واحد مطالبه توشه –ب 

  
 

  نمايشگر اصلي –پ 
  شود.رساني به مستقبلين استفاده ميمعموالً در محوطه اصلي ورودي براي اطالع
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  هايي از تابلوهاي متغير فرودگاه در بخش وروديمثال - ب - 3- 9شكل 

  اطالعات دروازه –ت 
  رود.شود، بكار ميدر دروازه نمايش داده ميزماني كه اطالعات پرواز ورودي 

  باشد.ابعاد تابلو مانند تابلو اطالعات پرواز خروجي مي

  نشانه زمان -9-6-1-1
ساعت و  24رساني عمومي، بايد هميشه منطبق با اوقات محلي باشد. زمان بايد بر مبناي سنج هر نمايشگر اطالعزمان

بعدازظهر) و غيره نمايش  5:25(براي ساعت  1725صبح)،  9:52راي ساعت (ب 0952صورت چهاررقمي مانند هميشه به
جويي در ستون مربوط به ساعت نبايد هيچ فضاي خالي، نقطه يا ويرگول براي جداكردن ساعت و داده شود. براي صرفه

  كار رود و براي خوانايي بهتر مهم است كه هر چهار رقم داراي يك اندازه باشند.دقيقه به

  نشانه مكان -9-6-1-2

عمل آمده تا در ستون مربوطه، نقاط بيشتري از ها بههاي زيادي براي نمايش اسامي مخفف شهرها و فرودگاهبررسي
كارگيري خالصه اسامي شهرها خطر سردرگمي مسافران وجود مسير پرواز قيد شود. ولي به زودي مشخص شد كه با به

  .شوددارد و از كارآيي نمايشگرها كاسته مي
عمل آيد. اين خالصه در صورت استفاده از مخفف اسامي بايد توجه زيادي شود كه از هرگونه سوء تفاهم جلوگيري به

- كار روند كه بررسيهاي هوايي و ترجيحاً زماني بهاسامي بايد بعد از مشورت با مسئوالن فرودگاه و گردانندگان شركت

  ها قابل فهم هستند.ه مخففگونهاي ميداني نشان داده است كه مطمئناً اين

  نشانه شماره پرواز -9-6-1-3
كنند. در هاي هواپيمايي از تسهيالت پايانه مسافري به طور مشترك استفاده ميها شركتدر بسياري از فرودگاه
رساني عمومي معموالً داراي اطالعاتي هستند كه مربوط به بيش از يك شركت هواپيمايي نتيجه نمايشگرهاي اطالع

 مالحظات
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گونه موارد ضروري است كه هر پرواز به كمك كد دو حرفي (يا سه حرفي) شركت هواپيـمايي، همراه با هستند. در اين
  بندي پروازها در بليت و كارت پرواز مسافران، روي نمايشگر مشخص شود.شماره پرواز مطابق با جدول زمان

مجزا از ساختمان پايانه يا كل پايانه را مورد استفاده در مواقعي كه يك شركت هواپيمايي به تنهايي يك قسمت كامالً 
دهد شود كه نشان ميرساني عمومي، نام آن شركت هواپيمايي درج ميقرار ميدهد، معموالً بر روي نمايشگرهاي اطالع

(يا كد دو حرفي  "پرواز"تمام اطالعات موجود مربوط به پروازهاي آن شركت است. در اين صورت الزم نيست در ستون 
  گيرد.سه حرفي) در جلوي شماره پرواز قرار

  نمايشگر پروازهاي خروجي - 9-6-2

  عنوان -9-6-2-1
شوند و داراي عنوان يابي ميها نمايشگرهاي پروازهاي خروجي و ورودي در كنار هم مكاندر بعضي از فرودگاه

شوند كه هر هاي مجزايي قرار داده ميدر مكانها اين دو نمايشگر مشتركي مانند اطالعات پرواز هستند. در ساير فرودگاه
كافي است. البته در صورت عدم  "خروجي"گونه موارد استفاده از زير عنوان باشند. در اينكدام داراي عنوان فوق مي

  بايد استفاده شود.  "پروازهاي خروجي"استفاده از عنوان اصلي، عبارت 

  اقالم اطالعاتي و توالي آنها -9-6-2-2

كنند تا مسافر پرواز خود را ورد اطالعات براي مسافران خروجي ضروري هستند، سه تاي آنها كمك ميپنج م
شناسايي كند و دوتاي ديگر عمدتاً داراي اطالعاتي در مورد مكاني هستند كه بايد به آن مراجعه نمايد. اطالعات 

اگر جاي كافي در نمايشگر موجود باشد) و شماره شناسايي شامل ساعت خروج، مقصد پرواز همراه با نقاط توقف بين راه (
شود (بعضي اوقات به اي كه مسافر از طريق آن داخل هواپيما ميباشد. دو مورد ديگر مربوط به شماره دروازهپرواز مي

م همراه شماره يا حرف سالن مربوطه) و ساير اطالعاتي كه مسافر الزم است در ارتباط با پرواز خود بداند مانند اعال
  باشد.آمادگي هواپيما براي مسافرگيري و يا تأخير در خروجي يا ورود و غيره مي

شوند. دراين صورت منطقي است در نمايشگرهاي ها از طرف چپ به راست خوانده ميدر اكثر كشورهاي دنيا نوشته
مت چپ قرار گيرد و مالحظات رود به همراه اطالعات دروازه در سكار ميانگليسي زبان سه موردي كه براي شناسايي به

هاي مجزا روي نمايشگرهاي خروجي با توجه به عنوان و توالي در سمت راست آنها. هر پنج مورد اطالعات بايد در ستون
  شود. ذكر شده در پايين نشان داده

  
- ساير موارد بهشود لذا بايد زمان در سمت راست و به ترتيب ها از طرف راست خوانده ميدر كشور ايران چون نوشته

  كار رود. در نمايشگرها بايد نوشتار فارسي در باال و التين در پايين قرار گيرد. 
  



  299                                             30/08/1397                                      پايانه در راهنمائي عالئم و تابلوها  –فصل نهم   
                               

 

  مالحظات  دروازه شماره پرواز  مقصد  زمان
TIME TO FLIGHT GATE REMARKS  

 

عات براي مديريت صحيح نمايشگرهاي اطالعات پرواز و در راستاي كمك به استفاده كنندگان براي پيداكردن اطال
  مورد نياز خود، پروازها بايد روي اين نمايشگر يا هر نمايشگر ديگر بر اساس زمان مرتب شوند.

  مالحظات ويژه نمايشگرهاي پرواز خروجي -9-6-2-3
اي هواپيما بايد درج شود. اگر هر تغييري نسبت به ستون زمان: هميشه در اين ستون، ساعت خروج برنامه –الف 

زير ذكر شود، يعني  "پ"مطابق بند  (Remarks)وجود دارد، تغييرات بايد در ستون مالحظات اي ساعت خروج برنامه
پذير نباشد براي مثال در و به دنبال آن ساعت و دقيقه به صورت چهار رقمي. اگر اين كار امكان "زمان جديد"عبارت 
 (Scheduled Time) "مقصد"ستون و  (Time) "زمان"توان يك ستون اضافي بين ستون هاي صفحات پران ميسيستم

  باشد. (Estimated Time)و ستون اضافي بعدي داراي عنوان زمان تخميني 
وجود داشته باشد،  (TO)طور مقصد نهايي بايد در ستون مقصد ستون مقصد: تمام نقاط توقف تا مقصد و همين –ب 

وجود دارد. البته در شرايطي كه هزينه سيستم براي زيرا امكان برداشت نادرست مسافر از اطالعات و از دست دادن پرواز 
  توان از اين كار صرفنظر نمود.نمايش تمام نقاط زياد باشد مي

اگر تصميم بر اين باشد كه نقاط توقف مياني در نمايشگر پروازهاي خروجي درج شود، اين اطالعات بايد هرچه كاملتر 
تصادي ذكر شود. توالي اطالعات بايد به اين صورت باشد كه مقصد با توجه به شرايط فيزيكي و اق (TO)در ستون مقصد 

  نهايي پرواز در مبدأ و نقاط توقف بين راهي در دنباله آن قيد شود.
ستون مالحظات: اين ستون معموالً هم در نمايشگر پروازهاي خروجي و هم نمايشگرهاي ورودي مورد نياز  –پ 
تواند سبب سردرگمي مسافران و افراد ديگر گردد و تعداد كه در نهايت ميخاطر جلوگيري از شلوغي نمايشگر است. به

  ها بايد به حداقل ممكن محدود شود.پيام
  باشد:توان درج نمود به شرح زير ميهاي استانداردي كه در ستون مالحظات ميعبارت

  
  
  
  

 Boarding  در حال سوارشدن
 Check in at Gate پذيرش در دروازه

 Wait Here شويد اينجا منتظر
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 Delayed    170شود كه زمان جديدي مشخص نيست)تأخير (هنگامي استفاده مي
 New Time زمان جديد (با ساعت و دقيقه چهار رقمي)

 New Gate  دروازه جديد
 Cancelled لغو شده است

 Not Operating  كندكار نمي
Ask Agent  از آژانس بپرسيد

Diverted  م محل جايگزين در صورت امكان درج شود)تغيير مسير (به دنبال آن اس

Landed    زمين نشست (به دنبال آن ساعت و دقيقه چهارعددي درج شود)به

                             
توان براي ارائه اطالعات اضافي در مورد پروازهاي مربوطه استفاده نمود ولي در هر صورت از سه عبارت زير نيز مي

 ست.اولويت با عبارات فوق ا

 Non Stop  بدون توقف
 Charter  دربستي (چارتر)

 Extra Flight العادهپرواز فوق

  نمايشگر پروازهاي ورودي -9-6-3

  عنوان -9-6-3-1
كافي است ولي در ساير موارد عبارت  "ورودي"در صورتي كه نمايشگر داراي عنوان كلي اطالعات پرواز است ذكر 

  كار رود.گر بهبراي عنوان نمايش "پروازهاي ورودي"

  اقالم اطالعاتي و توالي آنها -9-6-3-2
بيشتر مطالبي كه در مورد نمايشگر پروازهاي خروجي ذكر شد، در رابطه با نمايشگرهاي ورودي نيز با كمي تغييرات 

يش صادق است. شكل و محتواي اطالعات بايد مطابق با نمايشگرهاي پروازهاي خروجي باشد تا حداكثر يكنواختي در نما
كنندگان اين نمايشگر بر ها در سيستم كامپيوتر مركزي تسهيل شود. گرچه استفادهوجود آيد و پردازش دادهاطالعات به

خالف نمايشگر پروازهاي خروجي هميشه يك مسافر نيست بلكه يك شخص مستقبل است ولي او هم مانند مسافر نياز 
دست آورد. به تر راجع به آن را بهداده و سپس اطالعات جزئي دارد كه نخست يك پرواز مشخص را مورد شناسايي قرار

  اين داليل، اقالم و توالي اطالعات بايد ترجيحاً مانند زير باشد:

                                                 
توان روزي كه پرواز در آن دچار تأخير شده يا روزي كه پرواز به آن منتقل شده در مواقعي كه تأخير با تغيير تاريخ روز همراه است, مي - 170

  درج نمود.
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  مالحظات شماره پرواز  مبدأ (از)  زمان
TIME FROM FLIGHT REMARKS 

  مالحظات ويژه نمايشگرهاي ورودي -9-6-3-3
توانند در آن نقاط منتظر اند كه مستقبلين ميساختمان پايانه مشخص نموده اي را درها محوطهبسياري از فرودگاه

هايي مسافران ورودي خود باشند. اين محوطه معموالً در نزديكي خروجي سالن مطالبه توشه قرار دارد. ولي در فرودگاه
تواند در نمايشگر پروازهاي ت ميكه بيش از يك نقطه براي اين كار در نظر گرفته شده است، شماره دروازه يا مكان مالقا

قرار گيرد. اين ستون بايد  (REMARKS)و ستون مالحظات  (FLIGHT)ورودي در يك ستون جداگانه بين ستون پرواز 
  با توجه به شرايط فرودگاه مربوطه باشد. (UNIT)يا  (GATE)يا دروازه  (AREA)داراي عنوان محوطه 

شود. مشابه آنچه كه در مورد نمايشگرهاي پروازهاي خروجي ذكر شد عمل  هاي اين نمايشگر بايدبراي تكميل ستون
مطابق بند الف بخش قبل، انحراف از ساعت ورود بايد در يك ستون اختياري نشان داده شود. همچنين بايد نقاط توقف 

نحوي كه مبدأ  هرچه كاملتر با توجه به شرايط فيزيكي و اقتصادي درج گردد به (FROM)بين راهي در ستون مبدأ 
  پرواز در ابتدا و نقاط توقف بينابيني بعد از آن قرار گيرد.

  نمايشگر به سمت دروازه -9-6-4
ها كه حجم عملياتي زيادي دارند، نياز به استفاده از نمايشگر دروازه در طول راهروها، سرسرا و در بعضي از فرودگاه

وجي در طول مسير خود از محوطه پذيرش تا دروازه سوار شدن ها وجود دارد. هدف آن است كه مسافران خرديگر مكان
 به هواپيما هدايت شوند. در نقاط مورد نياز بايد اين نمايشگر حداقل حاوي اطالعاتي تحت عناوين و توالي زير باشند:

  
  شماره دروازه  شماره پرواز
FLIGHT GATE 

  نمايشگر محل دروازه -9-6-5
تواند روي يك تابلوي ثابت يا روي يك نمايشگر متغير نمايش داده شود. نياز وازه ميشماره دروازه در محل ورودي در

  هاي مختلف متفاوت خواهد بود.به اين نوع نمايشگرهاي متغير و همچنين نوع اطالعات مربوطه در فرودگاه
زهاي خروجي مستقيماً در مواردي كه مسافران براي انجام عمليات پذيرش بدون عبور از كنار نمايشگرهاي بزرگ پروا

روند (در حال حاضر در ايران مجاز و متداول نيست) اقالم اطالعات نمايشگر محل دروازه از ترابري زميني به دروازه مي
  توان آن را حذف نمود.باشد كه مي (REMARKS)بايد مشابه نمايشگر پروازهاي خروجي به استثناء ستون مالحظات 

باشد. اگر  (FLIGHT) "پرواز"روازه بايد عالوه بر شماره دروازه، حداقل داراي ستون در ساير موارد نمايشگر محل د
  درج اطالعات اضافي مورد نظر باشد، بايد توالي آنها مانند نمايشگر پروازهاي خروجي باشد.
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  171نمايشگر به سمت مطالبه توشه -9-6-6
البه توشه مورد نياز است. هدف از آن هدايت هاي داراي بيش از يك واحد مطگونه نمايشگر فقط در فرودگاهاين

  تواند توشه خود را تحويل گيرد.مسافران ورودي به طرف واحدي است كه مسافر مي
  در صورت استفاده از نمايشگر به سوي مطالبه توشه اطالعات بايد حاوي اقالم و توالي زير باشند:

  
  شماره پرواز  واحد مطالبه  مبدأ (از)
FROM AREA/UNIT FLIGHT 

  توان مبدأ پرواز و يا نقاط توقف مياني را در صورت نياز درج نمود.مي (FROM)در ستون مبدأ 

  نمايشگر محل مطالبه توشه -9-6-7
هاي با بيش از يك واحد تحويل توشه، شماره واحد بايد به عنوان يك شماره ثابت در هر نمايشگر نصب در فرودگاه

  قالم و توالي زير باشد:باشد. اطالعات متغير بايد حاوي ا
  

  شماره پرواز  مبدأ (از)
FROM FLIGHT 

درج شود. به عنوان يك مورد  (FROM)مبدأ يك پرواز يا نقاط توقف بين راهي بر حسب مورد بايد در ستون مبدأ 
مطالبه و تحت عنوان نماد  (FLIGHT)توان يك ستون براي نماد تحويل توشه بعد از ستون پرواز اضافي و اختياري مي

  وارد نمود. (CLAIM SYMBOL)ه ـــتوش

  ها در پايانهنمايشگرهاي ساير محل -9-6-8
المللي و يا هاي بينهاي كنترل گذرنامه و از اين قبيل در فرودگاهدر صورتي كه نواحي ديگري از جمله گمرك، محل

رگمي افراد داشته باشد، بر حسب مورد رساني جهت جلوگيري از سردي و اطالعيهر محلي كه در پايانه نياز به راهنما
  توان از نمايشگرهاي الزم استفاده نمود.مي

  بندي در نمايشگرهاي مختلفستون - 9-6-9
هاي پران، صفحات تلويزيوني و غيره) بايد رود (براي مثال تيغهكار ميرغم نوع نمايشگري كه در يك فرودگاه بهعلي

شود، ستون با توجه به مقدار اطالعاتي كه معموالً در آن نمايش داده مي مقدار معيني فضا (حرف يا عدد) براي هر
بندي به شرايط محلي بستگي دارد. برخي از اين شرايط عبارتند از: تعداد حروف مقاصدي كه اختصاص يابد. ستون

ويل توشه، تعداد جاهاي هواپيما معموالً از آن فرودگاه به طور مرتب رفت و آمد دارند، تعداد جاهاي الزم براي نماد تح

                                                 
171 - Directional Baggage Claim Display 
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حداقل فضاي الزم براي هر ستون نشان داده  )3-9( الزم براي شماره يا نماد دروازه و غيره در آن فرودگاه. در جدول
  شده است.

  هاي نمايشگرحداقل فضاي الزم براي ستون -3- 9جدول 
  حداقل تعداد فضا عنوان ستون

 زمان
  مبدأ يا مقصد
  شماره پرواز

  دروازه 
  اتمالحظ

  محل / واحد
  نماد تحويل توشه

TIME 
(TO OR FROM) 
(FLIGHT) 
(GATE) 
(REMARKS)  
(AREA/UNIT)  
(CLAIM SYMBOL) 

4  
10  
6  
1  
10  
3  
1  

 "شماره پرواز"اي براي جداسازي آنها وجود داشته باشد. جاي اختصاص يافته در ستون بين هر دو ستون بايد فاصله
(FLIGHT)،مالحظات"هاي هوايي، مناسب باشند. در ستون حرفي شركت بايد براي استفاده از كد سه" (REMARKS) 

  ها موجود باشد.بايد فاصله الزم براي استفاده از عبارت

  عددي در نمايشگرها –اندازه نمادهاي حرفي  - 9-6-10
ل بسياري رساني عمومي بستگي به عوامعددي روي انواع مختلف نمايشگرهاي اطالع –انتخاب اندازه نمادهاي حرفي 

ها، نورپردازي (تابش، بازتابش، نورپردازي از داخل)، زاويه ديد، شكل و ابعاد آنها دارد. اما شايد از جمله تضاد رنگ
مهمترين عامل در انتخاب اندازه نماد، فاصله ديد و خوانايي است كه به نوبه خود در انتخاب نمايشگر و نوع آن (براي 

  هاي پران و غيره) و مكان نصب آنها در ساختمان فرودگاه تأثير دارد.ي با تيغهمثال نمايشگر با صفحه تلويزيون
توان ذكر كرد. بعضي از به خاطر دخالت عوامل متعدد هيچ رابطه استانداردي براي نسبت اندازه نماد و فاصله ديد نمي

حل متر در تمام شرايط، راهيميل 20متر و ارتفاع نماد  4يعني فاصله ديد  400:2مسئوالن عقيده دارند كه نسبت 
 10متر و ارتفاع نماد  5دهند (يعني فاصله ديد را ترجيح مي 500:1سازد، در حالي كه برخي نسبت مناسبي را فراهم مي

متر داشته باشد ولي در عمل فقط در نواحي ميلي 100تواند نمادهايي به ارتفاع بيش از متر). نمايشگرهاي بزرگ ميميلي
-توان در پايانهگونه نمايشگرها را نصب نمود. نمايشگرهاي داراي نمادهايي با اين ارتفاع را فقط ميتوان اينمعدودي مي

كار برد. در نواحي محدود هايي كه سقف آنها بلند است و محدوده وسيع ديد بدون مانع روي نمايشگر وجود دارد به
  باشد.متر رايج ميميلي 60ي وسيع نمادهايي به ارتفاع متر و در نواحميلي 30استفاده از نمادهايي به ارتفاع 

شود. اندازه صفحه اصوالً نمايشگرهاي تلويزيوني براي مشاهده عده كمي از افراد و در فواصل نزديك طراحي مي
زه نمادها كند.  قاعدتاً انداها محدوديت ايجاد ميتلويزيون براي اندازه نمادها، تعداد نمادها در هر خط و نيز تعداد خط

  انجام داد. ،را به نحو مناسبي براي اقالم اطالعاتي الزم) 9-6-7( بندي مندرج در بندبايد طوري باشد كه بتوان ستون
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  زن در نمايشگرهااستفاده از عالئم چشمك - 9-6-11
زن بسته هاي چشمكبراي جلب توجه افراد به يك عبارت خاص در روي نمايشگر، بطور چشمگيري از نمادها يا چراغ

زن بايد تا حد امكان كمتر مورد استفاده قرار گيرد، زيرا گردد. البته استفاده از عالئم چشمكبه نوع نمايشگر استفاده مي
 كنندگان شود. شدن استفادهزن در نمايشگرهاي بزرگ ممكن است سبب گيجكاربرد بيش از حد نماد يا چراغ چشمك

و تنها آن  (REMARKS) "مالحظات"زن بايد به ستون نماد يا چراغ چشمكبه عنوان يك قاعده كلي استفاده از 
  دسته اطالعاتي محدود شود كه مستلزم انجام عملي از سوي مسافران است.

زن در همواره به صورت چشمك (Boarding) "در حال سوارشدن"براي مثال چنانچه سيستم اجازه دهد، عبارت 
اي كه با . در مورد اطالعات مربوط به هدايت مسافران خروجي به سمت دروازهشودستون مالحظات نمايشگر ظاهر مي

شود. هر عبارتي در ستون مالحظات بايد خودبخود و به همين ترتيب عمل مي (New Gate)اعالم قبلي تفاوت دارد 
  زن فقط براي شرايط ويژه فوق حفظ شود. بدون خاموش و روشن شدن باعث جلب توجه شود و چشمك

توان از هاي پران، ميزن را ندهد، براي مثال در مورد تيغهر سيستم موجود، امكان استفاده از نمادهاي چشمكاگ
زن زن در ابتدا يا در انتهاي هر خط يا هر دو طرف استفاد نمود. تركيب چراغ و نماد چشمكهاي چشمكچراغ

  غيرضروري است و بايد از آن خودداري شود.
اي باشد كه چراغ مستقل از شرايط روشنايي و نورپردازي محيط نمايشگر قابل گونهن بايد بهزهاي چشمكرنگ چراغ

هاي راهنمايي، در اين ارتباط نيز مناسب رود، مثالً در چراغكار ميتشخيص باشد. رنگ سبز كه عمدتاً براي اجازه عبور به
هاي ي در جهت استاندارد كردن اندازه و شكل چراغالذكر تأمين شود. تاكنون هيچ تالشاست به شرط آن كه شرايط فوق

  هاي پايانه فرودگاه دارد.زن انجام نشده است زيرا اندازه و شكل آنها بستگي به نوع و اندازه نمايشگر و مشخصهچشمك
تواند سبب عصبانيت و ها بايد توجه داشت كه سرعت باالي آن ميزن نمادها و چراغدر ارتباط با سرعت چشمك

چشمك در دقيقه  80تا  40طور كلي فراواني بين آور در بينندگان داشته باشد. بهتواند تأثير كسالتت كم ميسرع
رساني در طوري كه جلب توجه كافي بدون ايجاد عوارض جانبي كند. گردانندگان نمايشگرهاي اطالعمناسب است، به

  برند.كار ميترين فراواني به) را به عنوان مناسبها بسامد يك هرتس (يك چشمك در هر ثانيهبسياري از فرودگاه

  مدت زمان نمايش اطالعات روي نمايشگر -9-6-12
گيرد. از يك سو تعيين مدت زمان نمايش اطالعات روي نمايشگرها بر اساس مالحظات اقتصادي و اجرايي صورت مي

ط اكثريت مسافراني كه به آن پيام مدت زمان طوالني نمايش يك پيام سبب حصول اطمينان از ديده شدن آن توس
دنبال دارد، چون مدت طوالني نمايش يك پيام ، از هاي اقتصادي بهشود و از سوي ديگر اين مسأله زياناحتياج دارند مي

  نمايد.نمايش اطالعات جديد (يعني پروازهاي ديگر) در نمايشگر جلوگيري مي
زمان نمايش اطالعات بسته به نوع نمايشگر متفاوت خواهد شود، مدت چون هر نمايشگر براي هدف خاصي نصب مي

خصوص بايد در هنگامي ظاهر شود كه بود. در مورد نمايشگرهاي پروازهاي خروجي، اطالعات مربوط به يك پرواز به
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توان للي ميالمآيد. در مورد اطالعات مربوط به پروازهاي بينمعموالً اولين مسافر براي انجام عمليات پذيرش به پايانه مي
گيرد كه يك و نيم تا دو ساعت قبل از پرواز، اطالعات را نمايش داد. حذف اطالعات پرواز از نمايشگر هنگامي صورت مي

  كنند.كاركنان هواپيما ديگر مسافري را در دروازه براي سوار شدن به هواپيما قبول نمي
، مردمي كه هاي محليدي عمدتاً بستگي به ويژگيمدت زمان نمايش اطالعات پرواز در نمايشگرهاي پروازهاي ورو

طور به سرعت عمليات ورود مسافران و كنترل توشه آنها دارد. به عنوان يك آيند و همينبراي استقبال به فرودگاه مي
- ي بهدقيقه بعد از آن در بسياري از موارد كاف 45دقيقه قبل از ورود هواپيما و  60قاعده كلي، نمايش اطالعات به مدت 

  رسد.نظر مي
در نمايشگرهاي دروازه (به سوي يا در محل)، مدت زمان نمايش اطالعات بستگي به تعداد پرواز در حال پردازش، 

توان در نمايشگر وارد نمود مگر آن كه عمليات پذيرش در دروازه و ساير عوامل دارد. معموالً اطالعات يك پرواز را نمي
و كاركنان براي انجام عمليات مربوط به مسافران در دروازه حضور يابند. چنانچه پذيرش  پرواز قبلي دروازه را ترك كرده

طور همزمان، هم در نمايشگر دروازه و هم در نمايشگر در محل دروازه انجام شود، اطالعات مربوط به پرواز بايد به
  پروازهاي خروجي ظاهر شود.

نوار نقاله) بايد در آخرين لحظه قبل از زماني كه اولين مسافر اطالعات نمايشگرهاي مطالبه توشه (به سو يا محل 
رسد، نشان داده شود. اطالعات پرواز حتي قبل از فرود آمدن هواپيما نمايش داده ورودي به اولين نمايشگر از اين نوع مي

ويل توشه بايد تا زماني توان روي آن نمايشگر بيش از يك پرواز را درج نمود. اطالعات نمايشگرهاي تحشود، زيرا ميمي
  باشد، روي نمايشگر باقي بماند.كه آخرين مسافر يا خدمه هواپيما در حال تحويل گرفتن توشه خود مي

  ] 1،2،3 [ هاي نمايش اطالعاتانواع تكنولوژي - 7- 9

  (CRT) 172لوله اشعه كاتدي -9-7-1
CRTS باشند. هر چند، از لحاظ تاريخي اين ي ميهايي قابل استفاده است در فواصل نزديك و داخلدر كليه سيستم

)جايگزين شده است. معايب  LCDفن آوري از رده خارج شده و با فن آوري صفحه كريستالي با جداره مايعي ( پالسما يا
  عبارتنداز: CRTنمايشگرهاي 

وير مشابه، دچار تغيير هاي طوالني بسوزد و بر اثر تكرار تصافسفر موجود در داخل لوله نمايشگر امكان دارد در زمان
  رنگ گردد.

 صورت متداول واحدهايي با ابعاد بزرگ هستند، هر چند كه اين مسأله تا حدي رفع شده است.به CRTنمايشگرهاي 

  باشد. Hz 120الي  50باشند بايد در محدوده هاي عمودي و افقي كه قابل نمايش ميفركانس

                                                 
172 - Cathode Ray Tube  
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  (EL) 173كيهاي (لومينسانس) الكترينور پخش كن  -9-7-2
EL  يك فن آوري نمايش است كه كمتر مورد استفاده است و تنها برخي از صنايع آن را در اختيار دارند. در تمامي
  هايي قابل استفاده است كه به پيغامهاي خاص زيادي در يك محيط محدود نياز دارد.سيستم

  (FO) 174فيبرهاي نوري -9-7-3
هاي كنند. از اين فيبرها در سيستمنتقال نور در كابل فيبري تبعيت ميفيبرهاي نوري از يك اصل قديمي مبني بر ا

  شود.ميهاي بزرگ استفادهها در محيطنمايش فرودگاهي و سيستم اطالعات بزرگراه

  (TFT-LCD) 175هاي مايع ترانزيستور اليه نازكنمايشگرهاي كريستال -9-7-4
رساني با هاي اطالعتوجه واقع شده است. براي سيستم دليل وضوح عالي، بسيار مورداين فن آوري نمايش، به

- شود. فركانس عمودي و افقي اين نمايشگرها ميهاي بسته استفاده ميكاراكترهاي زياد و نمايشگرهاي خطي در محيط

ه اين طوري كشوند، بهافزار كامپيوتري ترسيم ميقرار داشته باشد. تصاوير توسط نرم  Hz 120الي  50بايست در ناحيه 
پذير است. بازه نمايشي قابل خواندن محدود است و وضوح صفحه به اندازه فن آوري از لحاظ ارتباطي بسيار انعطاف

  باشد.نسبت به تكنولوژي پالسما ارزانتر مي TFT-LCDهاي پالسما باال نيست. وضوح صفحه

  (LED) 176ديود ساطع كننده نور - 9-7-5
LED ول است كه سبب ارائه تصاوير بسيار عالي و با كيفيت باالست. استفاده از آن يك فن آوري نمايشي بسيار متدا

هاي هاي كوچك و با كمي محدوديت در محيطباشد. اغلب در محيطرساني مرسوم ميهاي اطالعدر تمامي انواع سيستم
  گيرد.بزرگتر مورد استفاده قرار مي

  (IL) 177ايهاي جيوهالمپ -9-7-6
هاي اي و به كمك نور آنها براي اعمال جريانهاي جيوهشود كه در آن از المپسوب مييك فن آوري سنتي مح

  هاي وسيع است.هاي اطالعاتي با عالئم (كاراكتر) باال در محيطشود. كاربردهاي آن شامل سيستممختلف استفاده مي

                                                 
173 - Electro Luminescent 
174 - Fiber Optics 
175 - Thin Film Transistor Liquid Crystal Display 

176- Light Emitting Diode 
177 - Incandescent Lamps  
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  (RD)) 178هاي انعكاسيصفحات انعكاسي (ديسك -9-7-7
مايشي هستند كه از لحاظ ابعاد، شكل و موقعيت قرارگيري عامل انعكاسي از لحاظ هاي انعكاسي فن آوري نديسك

روند كار ميهاي اطالعاتي با تعداد عالئم (كاراكترهاي) باال بههاي عمودي يا افقي تنوع فراواني دارد. براي سيستمچرخش
  هاي داخلي و خارجي مناسب هستند.و براي محيط

  (SF) 179فالپ اسپيلت -9-7-8
SFاكنون اين فن آوري توسط انواع شوند. همهاي نمايشي الكترومكانيكي محسوب مييكي از اولين فن آوري ها

رساني با حجم باالي عالئم (كاركتر) كاربرد دارد و در هر دو هاي اطالعگرافيكي از رده خارج شده است. در سيستم
  امكان تجديد آنها مشكل است. محيط داخلي و خارجي مناسب هستند. تصاوير نمايشي محدود و

  180هاي نمايشي پالسماصفحه -9-7-9
پذيري كلي آن در دهد. عالوه بر آن انعطافها را ارائه مي، تصاوير بسيار واضح و در طيف كامل رنگاين فن آوري

ها براي برقراري افزارهاي مشترك قابل توجه است. اين فن آوري اكنون به صورت وسيعي در داخل پايانهاستفاده از نرم
هاي خروج اضطراري). همچنين استفاده از باشد (مانند دستورالعملارتباط پرواز و اطالعات مسافري مورد استفاده مي

هاي معين نيز مرسوم است. به رساني مختلف بسته به تقدم در داخل پايانه در زمانصفحه نمايشگر مشابه براي امور پيام
هاي اضطراري به نمايش تواند اطالعات پرواز را در حالت% زمان پرواز مي98گر پالسما در عنوان مثال يك صفحه نمايش

  درآورد.
باشند. مزاياي اين فن ها ميتر از ساير تكنولوژيتر و قابل اطمينانهاي نمايش پالسما هم اكنون بسيار ارزانصفحه

باشد كه حجم زيادي را نيز هاي پايانه ميساير سيستمآوري  به غير از صفحه نازك نمايش، قابليت تلفيق آسان آن با 
افزار به يكديگر متصل نمود تا كل ابعاد ديوار را پوشش توان به كمك نرمكند. چندين صفحه نمايش را مياشغال نمي

  دهد و بتوان هم براي اطالعات پرواز و هم براي تبليغات از آن استفاده نمود.
درجه در هر جهت از نسبت به مركز  80درجه زاويه ديد را تغيير دهند ( 160نند تا تواهاي نمايش پالسما ميصفحه

-چندان مهم نمي LCDصفحه). نحوه قرار دادن آنها و خط قرارگيري ديد، مهم است اما در قياس با صفحات نمايش 

بل كنترل است و واحدها به پذيري وضوح قاباشند. محدوده نوردهي آنها روي نوع اين واحد اثرگذار است، هرچند انعطاف
  كند، قابل هدايت هستند.كمك حس گرها شدت نور كه مشخصات نمايش را به صورت خودكار تنظيم مي

توصيه شده است. فركانس تجديد عمودي و  (IATA) "ياتا"هاي نمايش پالسما، براي نمايش اطالعات، توسط صفحه
 باشد. Hz 120الي  50افقي آن بايد در محدوده 

                                                 
178 - Reflective Disk 
179 - Split Flap 
180 - Plasma Screens 
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  خواننده گرامي
  

كشور، با گذشت بيش از چهل سال فعاليت تحقيقاتي و  امور نظام فني و اجرايي سازمان برنامه و بودجه
ب ايين نامه، ضابطه، معيار، دستورالعمل، فني در قال –مطالعاتي خود، افزودن بر هفتصد عنوان نشريه تخصصي 

مشخصات فني و عمومي و مقاله، به صورت تاليف و ترجمه، تهيه و ابالغ كرده است. ضابطه حاضر در راستاي 
موارد ياد شده تهيه شده، تا در راه نيل به توسعه و گسترش علوم در كشور و بهبود فعاليت هاي عمران به كار 

 ستيابيقابل د nezamfanni.irمنتشر شده در سال هاي اخير در سايت اينترنتي  برده شود. فهرست نشريات
  مي باشد.
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