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سخني با خوانندگان

در دهكده جهاني امروزين ،سرعت حمل و نقل از مهمترين عوامل
توسعه اقتصادي بهشمار ميآيد .با توجه به پيشرفت شگرف فناوري و
نياز مبرم به جابهجايي مسافران ،گردشگران ،كارآفرينان ،بازرگانان و
مباشران كسب و كار ،و نقل و انتقال بار در كوتاهترين زمان ممكن،
اغلب كشورهاي توسعهيافته كوشش ميكنند سامانههاي ترابري
هوايي خود را به شيوهاي هرچه كارآمدتر توسعه دهند .از اينرو،
تلفيق ترابري هوايي مسافري و باري با تجارت و انواع كسب و كار،
و عرضه خدمات گوناگون در سطح بينالمللي در فرودگاهها ،اكنون به
دلمشغولي اصلي برنامهريزان توسعه و طراحان شهرهاي فرودگاهي
تبديل شده است.
از آنجا كه فرودگاه بينالمللي امام خميني (ره) در ميان ساير
فرودگاههاي جهان از مزيتهاي شايان توجهي در تبديل شدن به
شهر فرودگاهي برخوردار است ،اقدام مسئوالن محترم وزارت مسكن و
ي ژئواستراتژيك،
راه و ترابري براي طراحي شهر فرودگاهي در منطقها 
تصميمي خردمندانه به شمار ميآيد .اين محدوده در مكاني با وسعت
 14هزار هكتار بهترين موقعيت را براي احداث يك شهر فرودگاهي
داراست و تصويب اين مهم توسط مجلس شوراي اسالمي درخور
ستايش است.
گروه بينالمللي رهشهر به عنوان مشاور اين طرح بزرگ ملي ،با
بهرهمندي از مطالعات گسترده و تجربه چندين ساله خود ،بازديد
از مهمترين فرودگاههاي در حال تبديل به شهرهاي فرودگاهي،
شركت در كنفرانسها و گفتمانهاي بينالمللي و آشنايي با يكي
از معروفترين نظريه پردازان شهرهاي فرودگاهي ـ پروفسور جان
كاساردا ـ را در كارنامه كاري خود دارد.
انتشارات گروه بينالمللي رهشهر اين بار تصميم گرفت يكي از
كاربرديترين كتابهاي منتشر شده در اين زمينه را به زبان فارسي
برگرداند .كتاب «شهرهاي فرودگاهي قرن  ،»21نگارش «مك كينلي
كانوي» خلباني پژوهشگر است كه به اغلب فرودگاههاي جهان پرواز
كرده و از نزديك شاهد چگونگي تبديل فرودگاههاي بزرگ به شهرهاي
فرودگاهي بوده است.
اين مشاور اميد دارد با ارايه اين پژوهش ارزشمند به خوانندگان
فرزانه ،مسئوالن و برنامهريزان توسعه ،و طراحان و كارشناسان توسعه
ترابري كشور ،در سال جهاد اقتصادي نقش بهسزايي در شكوفايي و
توسعه اين سرزمين ايفا نمايد.
گروه بين المللي ره شهر

قدرداني مولف كتاب

نويسنده به خاطر توصيهها و همكاريهاي صورت گرفته در نگارش
اين كتاب ،خود را مديون دختر خويش ،لورا لين ميداند .او بهعنوان
كمك خلبان در سفرهاي هوايي و بررسي حوزه آمازون و اكتشاف
مسيرهاي هوايي قطبي ،مرا همراهي كرده است .او توصيهها و
كمكهاي بسيار ارزشمندي در ويرايش و نگارش اين كتاب ارايه
داده است.
از ديگر كمككنندگان به نگارش اين كتاب ميتوان مارتين بوزون
( )Martin Bozoneرا نام برد كه طراحي روي جلد را انجام داده،
اِلن پورتر و ( ،)Eileen Porterكه در جمعآوري مطالب و تدوين
كتاب همكاري داشته است.
اين نسخه در زمره سري مطالعات منتشر شده در پشتيباني از
برنامههاي «شوراي جهاني توسعه» قرار ميگيرد.
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فصل اول 9

ديباچه

«شهر فرودگاهي قرن  »21سومين كتاب از سري كتابهاي «شهر

فرودگاهي» است .نخستين كتاب جلد كاغذي در سال 1978منتشر
شد ،و در پي آن دومين جلد مقوايي در سال  1980انتشار يافت.
در حالي كه چاپهاي پيشين مفاهيم عام را در خود جاي دادهاند ،اما
اين كتاب برجستگي خاصي دارد؛ اين كتاب بازتابدهنده ديدگاههاي
جهاني است ،در حالي كه كتابهاي پيشين تنها با مفاهيم مطرح
فرودگاهي در اياالت متحده آمريكا سر و كار داشتهاند.
آغاز تجديد ساختاري در اتحاد جماهير شوروي سابق و تبديل
بسياري از كشورها به سامانههاي بازار آزاد اكنون ،نيازها و فرصتهاي
جديدي را در توسعه شهرهاي فرودگاهي مطرح كرده است .اكنون
زمان برنامهريزي جهاني براي احداث تسهيالت نويني فرا رسيده كه
در اين نگاشته برشماري شده است.
نياز به شهرهاي بزرگ فرودگاهي جديد كه بتوانند از عهده ترددهاي
سنگين هوايي فزاينده برآيند ،بديهي به نظر ميرسد .در هر حال،
فرصت پنهان بزرگ را شايد بتوان در هواپيماهاي كوچكتر
جستجوكرد كه ميتوانند جوامع پروازي را در مناطق گسترده توسعه
نيافته در آسيا ،آمريكاي جنوبي ،و آفريقا تحت پوشش قرار دهند .در
شرايط كنوني ،نواحي قابل پرواز پيشنهاد شده براي اياالت متحده
آمريكا در اولين كتاب را شايد بتوان در مناطقي چون مغولستان
به اجرا درآورد.

فصل اول
مقدمه
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سرآغاز

در بر ميگرفت كه در فاصلهاي با قابليت پيمايش پياده ،ايجاد

به نظر ميرسد تاريخ توسعه جهان ،چهار مرحله را پشت  سر گذاشته

ميشدند .اينگونه مستحدثات به دليل قرار گرفتن در نزديكي

و هر كدام از آنها تحت تسلط يكي از حالتهاي ترابري مكانيزه قرار

تسهيالت ترابري ،امالك گرانبهايي محسوب ميشدند.

گرفته است .در حالي كه اين دورانها متفاوت از يكديگرند ،اما شايد

در اين مرحله از توسعه ترابري ،نواحي مجاور راههاي آبي گسترش

نگاهي به خروجي مشترك آنها بتواند ما را در درك چند و چون

يافته ،انبارها و ساير تسهيالت براي خدمترساني به ناوگان واحدهاي

آنها ياري دهد.

ترابري آبي توسعه يافتند .در برابر اين تحوالت ،وسايط نقليه آبي

از چهار دوره مورد نظر در قرنهاي اوليه يك دوره متكي بر ترابري

از قايقهاي كوچك پارويي به كشتيهاي مجهز به ماشين بخار،

آبي بوده است .دوره بعدي ،دوره ظهور ترابري ريلي است .پس از آن

گسترش يافتند .در طول اين دوره ،مكانهايي توسعه مييافتند كه

دوره دهههاي اخير ،كه عصر اتومبيل است ،فرا رسيده و از آن پس

ورود و خروج بار و مسافر در آنها تمركز يافته بود.

دوره برتري ترابري هوايي فرا ميرسد.

با ظهور ترابري ريلي و توسعه راهآهن ،ترابري جهان دوره توسعه

در اين زمان دورهاي كه ترابري آبي بر آن تسلط داشته است ،جوامع

مشابه ديگري را تجربه كرد .در پي اين پديده ،جوامع شهري و

و شهرهاي جديد در نواحي بندري ،در طول سواحل اقيانوسها و در

شهرهاي جديدي در راس تقاطعهاي خطوط اصلي ريلي به وجود

امتداد رودخانههاي بزرگ به وجود آمدند .در اين دوره ،راههاي اصلي

آمدند .شهرهاي آتالنتا ،داالس و دنور مثالهاي بارزي در اين

توسط قايقها پيموده ميشد ،و خطوط فرعي نيز توسط كشتيهاي

زمينه بهشمار ميآيند .در واقع ،اين شهرها را ميتوان شهرهاي

كوچك بدون سكان و بادبان ،و با قايقهاي پارويي طي ميشد.

ريلي (تصوير  )2-1بهحساب آورد .در مكانهاي جديد ريلي ،انگاره

بسياري از شهرهاي عمده جهان امروزه ماندگاري خود را مديون

تسهيالتي چون ايستگاههاي راهآهن ،مشابه انگارههاي دوره پيش ،در

نفوذ گسترده ترابري آبي هستند و اين موضوع از آمستردام گرفته تا

مكانهايي توسعه يافتند كه دسترسي به آنها با پاي پياده امكانپذير

لندن ،نيويورك و فيالدلفيا مصداق پيدا ميكند .ما ميتوانيم آنها را

بود .بررسي طرحهاي اوليه توسعه اين جوامع نشان ميدهد كه در

«شهرهاي قايقي» بناميم( .تصوير )1-1

وهله نخست يك هتل ،يك رستوران ،يك آرايشگاه و يك سالن
در جوار ايستگاههاي راهآهن به وجود آمدند.

تصوير  :1-1نمايي قديمي از شهر آمستردام هلند در سال  1572ميالدي كه
نشان ميدهد هر واحد كسب و كار و هر خانهاي به راههاي آبي دسترسي داشته
است كه گوياي تسلط ترابري آبي در آن زمان است.

آزمون انجام شده روي نخستين سطح كاركردي اينگونه شهرها
نشان ميدهد كه در آن دوره ،راه آبي بستر و مركز فعاليت بوده
است .هر جا كه امكان راندن يك قايق فراهم بوده است ،كارآفرينان
تسهيالت الزم را براي مسافران و قايقرانان ايجاد ميكردند.
اين تسهيالت ،كاروانسراها ،قهوهخانهها و بسياري از خدمات را

تصوير  :2-1شهر آتالنتا را در سال 1853ميالدي نشان ميدهد .اين شهر
پيشتر دهكده مارشال ويل نام داشت و شهر آتالنتا در جوار تقاطع راهآهن كه
اكنون در پايين مركز شهر قرار گرفته است ،قد برافراشت.
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با رشد خدمات ريلي ،محوطه راهآهن ،با احداث انبارها ،تسهيالت

بر فراز آبها به پرواز درآيد و هم بيتوقف از ايستگاههاي زميني

توزيع و استقرار صنايع در نواحي مجاور ،همانند دوره سابق به مركز

(در حال فزوني) عبور نمايد.

شهر تبديل شد.

هواپيما براي بسياري از مردم جهان و بهويژه براي كارآفرينان بخش

در پي تحوالت اين دوره ،با پديداري اتومبيل ،موج جديدي از توسعه

تجاري و كسب و كار ،برترين حالت ترابري بهشمار ميآيد .همانند

آغاز شد .عصر اتومبيل در مقايسه با دورههاي اول و دوم ،به دليل

گذشته ،اكنون انگارههاي جديدي از استقرار فعاليتهاي نوين در

طبيعت «همه جا حاضر» ( ،)Ubiquitousخود موجب پراكنش

نزديكي باند نشست و برخاست فرودگاهها در حال ظهورند .همانگونه

گستردهتر توسعه امكانات گرديد.

كه در عصر اتومبيل ،ويژگي «اتومبيل  -روي» ( )drive-inبراي

در هر حال ،اشتياق اصلي مسافر براي گام نهادن مستقيم از

كاربران اتومبيل جذاب است ،مفهوم «هواپيما  -روي» ( )fly-inنيز

درون اتومبيل خود به مركز يك فعاليت ،هنوز هم تغيير نيافته

مسافران هوايي را سر شوق ميآورد.

است .گسترش فزاينده تسهيالت اتومبيلرو و ظهور مراكز

در واقع ،ممكن است تقاضاي بيشتري از لحاظ صرفهجويي زماني

خريد ،پاركهاي اداري ،متلها و ساير تسهيالت اتومبيلمحور

براي مسافرت هوايي فراهم گردد ،زيرا مسافر خود را ملزم به استفاده

( )automobile orientedشاهداني بر اين مدعا هستند.

از شيوه ترابري سريعتركرده و در برابر تاخيرها و رويههاي پردردسر،

مشخصترين اثرگذاري اتومبيل بر تصميم اياالت متحده آمريكا،

از شكيبايي كمتري برخوردار است.

ايجاد سامانه بزرگراهي بين سالهاي  1950تا  1990است .در واقع

ما اينگونه انگارههاي تحولپذير را در چاپ نخست كتاب «شهر

ميتوان گفت اين سامانه ،يكي از بزرگترين طرحهاي توسعه جوامع

فرودگاهي» ،كه در سال  1977و چاپ دوم كه در سال  1980انتشار

و جابهجايي صنايع در تاريخ اياالت متحده محسوب ميشود كه

يافتهاند ،مورد توجه قرار دادهايم .پرداختن به اين مطلب در اين

پيدايش «شهرهاي اتومبيلي» را در پي داشته است.

دوران پر تحول (قرن  )21به نگرشي ديگر نياز دارد.

گفتني است با وجود اينكه كنگره آمريكا براي ساليان متمادي از
تصويب برنامه ايجاد شهركهاي جديد خودداري كرد ،اما برنامه
احداث بزرگراههاي بين ايالتي بهگونه بسيار موثري ،موجب شد كه

اين چه معنايي دارد؟
مشتري حاكم است!

احداث شهركهاي جديد در هريك از ايالتها تحقق پيدا كند.

در جهاني كه سراسر به اقتصادهاي متكي به بازار وابسته است ،بهتر

اتومبيل/كاميون وسيله بسيار محبوبي بهشمار ميآيد زيرا اين وسايل

است بگوييم كه مشتري اين حاكميت (مسئوليت) را برعهده گرفته

يك سامانه «سراسري» ايجاد كردهاند؛ اين به معناي اصالت سامانهاي

است .زيرا هر چيزي كه مشتري بخواهد ،دريافت خواهد كرد! و اين

است كه ميتواند بدون تعويض وسايط نقليه ،بدون نياز به انتقال،

موضوع در مورد همه مسافراني كه مشتريان سامانه ترابري هوايي

بدون هرگونه مداخله و در كمترين زمان و هزينه ،هم مسافر و هم بار

هستند ،صدق ميكند.

را از مبدا تا مقصد جابهجا نمايد .اين سامانه ايدهآل به معناي تحمل

از اين پس ،نه تنها ناديده انگاشتن شأن و منزلت مشتريان ترابري

كمترين محروميت ،نابساماني و ناراحتي براي مسافران است .براي

هوايي پذيرفتني نيست ،بلكه واگذاري يك صندلي به مسافر و

بار نيز ،اين سامانه كمترين خطر ناشي از صدمات وارده به بار ،خطر

فراموش كردن حق او نيز كافي به نظر نميرسد .او سزاوار برخورداري

دزدي و خطر ناشي از زيان را در ذهن تداعي ميكند.

از تلفن ،فاكس ،تلويزيون و ساير وسايل راحتي در جايگاه خود

موج بزرگ «ترابريمحور» دوره چهارم كه در تحول نقش بهسزايي

به اضافه خدمات مورد نياز شخصي است.

داشته است ،پديداري ترابري هوايي را به همراه آورد كه البته در

پيام ما به كاركنان دولتي ،برنامهريزان ،مهندسان ،سازندگان،

شرايط حاضر به سرعت در حال توسعه است .با اينكه اتومبيل/

سرمايهگذاران و مديران بسيار واضح و رساست؛ گروههاي مباشر

كاميون از ايدهآلترين سامانههاي ترابري در مسافتهاي كوتاه و

توسعه ترابري هوايي ميبايست شيوههاي بسيار بهتري را براي

كم تردد محسوب ميشود ،هواپيما برتري خود را در مسافتهاي

جابهجايي يك مسافر و چمدان او در پهنه جهان فراهم نمايند.

دور بر ديگر وسايل ترابري به اثبات رسانده است .هواپيما

بيترديد مكانهايي كه سامانههاي بهتري فراهم آورند ،شكوفا

مزيتهايي در مسافتهاي كوتاه نيز دارد ،زيرا هم ميتواند

خواهند شد و ساير مناطق از قافله پيشرفت عقب خواهند ماند!

فصل دوم
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در بازديد از هر فرودگاه قديمي جت ،مانند فرودگاه بينالمللي

در آينده فضاهايي را كه فرودگاهها بر آنها كنترلي ندارند ،در اختيار

لسآنجلس ،هيثرو -لندن ،يا اورلي -پاريس ،شاهد حضور تمامعيار

خواهند گرفت.

يك شهر فرودگاهي خواهيد بود كه به تدريج از زمان احداث فرودگاه

برخي از شهرها ،مانند شيكاگو ،بارها شاهد اينگونه رخدادهاي

در پيرامون آن ،شكل گرفته است .از پس نردههاي باندهاي پرواز
اينگونه فرودگاهها ،هتلها ،پاركهاي اداري ،كارخانههاي صنعتي
و تسهيالت توزيعي و واحدهاي خدماتي ،كه بهعنوان تاسيسات
غيرهوايي به مركز ترابري هوايي جلب شدهاند ،خود نمايي ميكنند.

ناخواسته بوده است .فرودگاه ميدوي ( )Midwayاكنون در
منگنه توسعه ،گير افتاده است كه براي برون رفت از اين تنگنا

قطعه زمين ديگري خريداري شد .فرودگاه جديد اوهاره ()O’Hare

در ناحيه حومه شهري احداث گرديد ولي اكنون فرودگاه اوهاره

بيهيچ ترديدي ميتوان گفت كه اين قبيل شهرهاي فرودگاهي

نيز در منگنه قرار گرفته و به ناگزير يك قطعه زمين حومه

به يك فاجعه شهري بدل شدهاند ،زيرا ناكارآمدي كاركردي و

شهري ديگر براي احداث سومين فرودگاه انتخاب شده است.

آشفتگي آنها از ديدگاه زيبا شناختي از ويژگيهاي عمده آنها

(تصاوير  1 -2و )2-2

بهشمار ميآيند .كساني كه با اين فرودگاهها سر وكار دارند ،در نهايت

گفتني است كه احداث فرودگاه در جوار همسايگان ناباب و نامناسب

رنج آلودگي صوتي ،زشتي و راهبندانهاي آزاردهنده را
درماندگيِ ،

در همه جاي جهان مشكلساز است .در ژاپن ،فرودگاه جديد (ناريتا)

برخود هموار ميكنند.

براي شهر توكيو در قطعه زميني به مساحت  9.803هكتار در فاصله

در بسيار از فرودگاهها حجم اينگونه مسايل به سطح نامتوازني

 64كيلومتري شهر توكيو احداث گرديد .مخالفت مزارع پيراموني اين

رسيده است و به همين سبب نياز به بازنگري در فرآيند برنامهريزي

فرودگاه به قدري شديد بود كه ساخت فرودگاه را چهار سال عقب

و توسعه آنها ،نه تنها در محدوده فرودگاهها بلكه در نواحي پيراموني

انداخت و هنوز هم از نيمه شب تا ساعت  6صبحگاه اين فرودگاه از

آنها ،به امري الزامي تبديل شده است.

فعاليت باز ميايستد .بيترديد ،شهرهاي فرودگاهي فاقد برنامهريزي،

علتهاي بسياري را ميتوان براي اين معلولها برشمرد .يكي

با مسايل پيراموني جدي رويارو هستند و چنانچه به اين دشواريها

از اين معلولها را ميتوان به مكانيابي و برنامهريزي سايت

ژرفتر نگاه شود ،شاهد مسايل بيشتري در درون شهر فرودگاهي

فرودگاهي نسبت داد .شوربختانه ،بسياري از مسايل امروزين

خواهيم بود .هر فرودگاه بزرگي را ميتوان مجتمعي رشد يابنده تلقي

فرودگاهها را ميتوان به زماني نسبت داد كه از ظهور شهر

نمود كه چند هزار هكتار زمين را اشغال ميكند( .شايان توجه اين

فرودگاهي خبري نبوده است .در آن زمان فرودگاهها از ديدگاه

كه شهرداري موناكو ،با وجود كوچك بودن اين سرزمين ،مساحتي

مفهومي به مكانهايي گفته ميشد كه به سبب «مسايل ناشي

نزديك  405هكتار را اشغال نموده است).

از آنها» ميبايست بسيار دورتر از شهرها احداث ميگرديدند.
در اغلب اوقات ،سايتهاي فرودگاهي از ارزانترين اراضي قابل
دسترس انتخاب ميشدند ،اراضي كه به كمترين تسطيح نياز داشته
و يا شايد قطعه زميني كه يك شهروند خيرخواه آن را اهدا ميكرد.
اكنون تجارب بسياري مبني بر شكلگيري سريع خوشههاي
تاسيسات و تسهيالت در پيرامون فرودگاهها در دسترس قرار گرفته
است؛ حتي در فرودگاههايي كه در فاصله دورتري از شهرهاي
متروپل و ناحيه تجاري و كسب وكار قرار گرفته و در واقع نواحي
توسعه نيافته بهشمار ميآيند.
به يقين ميتوان گفت اكنون براي يك فرودگاه بزرگ ،گريز از تبديل
شدن به شهر فرودگاهي ناممكن شده است .عكسهاي برداشته شده
از زمان پيش از توسعه و پس از توسعه فرودگاهها نشان ميدهد
كه رشد همه گونه تاسيسات و تسهيالت ،شامل واحدهاي مسكوني
تك واحدي ،حتي تا محدوده نردههاي فرودگاهها گسترشيافته و

تصوير  :1-2ميدوي ،نخستين فرودگاه بزرگ شيكاگو (دهه )1960كه توسط
انواع كاربريهاي رقابتي محصور شده است.
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طبق معمول ،هزاران نفر در فرودگاهها به كار اشتغال دارند و
رفت و آمد آنان از محل كار به خانه و بر عكس به يكي از بزرگترين

جان اف كندي ،فرودگاه بينالمللي هارتسفيلد آتالنتا،

و فرودگاه داالس فورت ورث اشاره ميشود .اين فرودگاهها از

مسايل جابهجايي رو زميني در نواحي شهري بدل شده است .در شرايط

رايجترين نمونههاي فرودگاههاي بينالمللي بزرگ در جهان بهشمار

حاضر ،مدير فرودگاه را ميتوان به مثابه يك «شهردار» تلقي كرد كه

ميآيند.

تاسيسات و تسهيالت بسيار بزرگ و متنوعي را مديريت ميكند.
مديريت توانفرساي فرودگاهها كه پيش از اين تنها اداره پروازهاي

فرودگاه بينالمللي جاناف كندي

چون حفاظت فرودگاه در برابر آتشسوزي ،خدمات فوري درماني،

بندر نيويورك و نيوجرسي) و تحت لواي اجاره بلند مدت از شهر

خدمات پليسي و حراستي و در بسياري از موارد ،مديريت سامانه

نيويورك مديريت ميشود .فرودگاه در جنوب شرقي شهرستان

پسماند و فاضالب ،و مخابرات را نيز عهدهدار گردند.

كوينز ( )Queensنيويورك ،در جوار خليج جاماسيا و در فاصله

فرودگاهي را برعهده داشتند ،اكنون ناگزيرند خدمات شهري ديگري

اين فرودگاه به وسيله نهادي به نام پوني ( =PONYنهاد ادارهكننده

 24كيلومتري بزرگراه از مركز مانهاتان به نيويورك قرار دارد.
مساحت سايت فرودگاه  1995هكتار از اراضي ،شامل 340هكتار در
ناحيه ترمينال مركزي ،كه معادل كل مساحت مانهاتان از خيابان
 42تا محدوه فرودگاهي است ،را در بر ميگيرد .در سال  ،1991اين
فرودگاه  40هزار شغل براي كاركنان خود ايجاد كرد .سامانه باندهاي
پروازي از دو جفت باند موازي با زاويهاي متمايل به راست تشكيل
شده است .يك باند ديگر (باند پنجم) نيز براي نشست و برخاست
هواپيماهاي تجاري و خصوصي وجود دارد .طوالنيترين باند فرودگاه
 4442متر درازا دارد.
ناحيه ترمينال مركزي از هشت ترمينال مسافري و تاسيسات و
تسهيالت پذيرش مسافران ورودي بينالمللي و مجتمع (بالهاي)
ساختماني در وسط فرودگاه تشكيل شده است كه بهوسيله
دو تاكسيوي (خزشراه) كمربندي موازي احاطه شدهاند .در
ابتدا ،ناحيه  265هكتاري براي جابهجايي تاكسيويها به
 340هكتار افزايش داده شد تا فضاي الزم را براي توسعه و گسترش
ترمينالهاي مسافري فراهم نمايد .فرودگاه با در اختيار داشتن
 103دهن ه پذيرش هواپيما از ترمينالهاي مختلف خدمات مورد
نياز را تامين مينمايد .تعداد اين دهنهها برحسب اندازه هواپيماهاي
مورد كاربري متفاوت است.
تصوير  :2-2اوهاره ،فرودگاه جديد شيكاگو (دهه  )1970توسط انواع
كاربريهاي رقابتي محصور شده است.

تسهيالت ناحيه ترمينال مركزي نيز يك برج كنترل 10طبقه ،يك
سامانه مركزي گرمايشي و تهويه مطبوع و يك پاركينگ با گنجايش
 6600اتومبيل است( .كل تعداد فضاهاي پاركينگ عمومي اختصاص

همزمان با پرداختن به كارهاي يادشده ،مديريت فرودگاهها ناگزيرند

داده شده ،شامل فضاهاي پارك ناحيه ترمينال مركزي ،ناحيه كاركنان

خود را در امور ديگري چون ،ترابري زميني ،تعمير و نگهداري

و كاركنان بلند مدت 13 ،هزار واحد است).

ساختمانها -در شهرهايي كه جمعيت روزانه ساكن آنها به دهها

مركز بار هوايي شامل  29واحد ساختماني براي مديريت و ارايه

هزار نفر بالغ ميشوند -درگير نمايند .با بها دادن به شدت و دامنه

خدمات بار هوايي ،يك واحد ساختماني براي نگهداري و مراقبت

پيچيدگيهاي يك شهر فرودگاهي بزرگ ،در اين جا به فرودگاههاي

از حيوانات و يك واحد تسهيالت پست هوايي اياالت متحده آمريكا
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است .تسهيالت مربوط به هواپيماها شامل  13آشيانه ،يك انبار

افزون بر تاسيسات فوق ،مركز شبكه گسترده الكتريكي و مركز

ذخيره سوخت به ظرفيت  32ميليون گالن ( 145ميليون ليتر) و

گرمايش و سرمايش در فرودگاه وجود دارد .همچنين ،انبار ذخيره

گاراژ توقف تانكرهاي حمل سوخت است.

 145ميليون ليتري سوخت هواپيما كه در  110منبع ذخيره از طريق

تسهيالت اداري نيز ساختمان اداره سازمان بندري و ساختمان

 80كيلومتر خط لوله زيرزميني به هم پيوستهاند ،قابل اشاره است.

تعمير و نگهداري ،ساختمان اداره پليس و مراقبتهاي بندري،

اين مجتمع برجسته همواره در حال توسعه مداوم است .طرح در

گاراژ واحدهاي پليس ،اداره مركزي تلفن ،ساختمان واحد درماني ،و

دست اجراي كنوني در فرودگاه براي «بهينهسازي سطح خدمات

ساختمان ايستگاه پمپاژ آب را در بر ميگيرد.

مسافري و تقويت موضع فرودگاه جان اف كندي در جايگاه

ساير تسهيالت شامل يك هتل  520اتاقه ،پنج دستگاه ساختمان

نخستين دروازه هوايي بينالمللي اياالت متحده آمريكا» تدارك

براي كرايه و خدمات اتومبيل ،گاراژ اتوبوس ،بانك ساختمان اداري

ديده شده است .هدفهاي اجرايي ويژه طرح توسعه فرودگاه

فدرال ،ساختمان سيتي بانك ،هفت مركز توليد و تهيه غذا و يك

جي اف كي را ميتوان به قرار زير برشمرد.

ساختمان اداري پرواز ( )Flying Tigersاست.

•توسعه و اجراي طرح دسترسي در سمت زمين ()Landside

ترافيك هوايي فرودگاه كندي را طي سه دوره متوالي ،ميتوان

شامل جادهها ،دسترسي به تسهيالت ترمينال ،پاركينگها ،تسهيالت

به قرار زير خالصه نمود.

بينالمللي و سامانه نقل و انتقال بينپايانهاي ( )Inter-terminalبا

*1949

1990

1991

جابهجاييها

18,115

303,716

277,068

مسافران

222,620

303,716

277,068

بار هوايي(تن)

4,580

1,131,156

1,288,156

* نخستين سال آغاز عمليات فرودگاهي

توانايي پذيرش و ارايه خدمات به  45ميليون مسافر هوايي كه انتظار
ميرود در اوايل قرن  21در اين فرودگاه تحقق پيدا كند.

•برنامهريزي ،طراحي ،بهبود و بهينهسازي ايمني و امنيت

مسافران ،بار هوايي ،مستاجران و كاركنان فرودگاه همراه با نگهداشت
عمليات جاري

تصوير  :3-2طرح اوليه فرودگاه جان اف كندي نيويورك كه مقياس و ميزان پيچيدگي توسعه شهرهاي فرودگاهي را به تصوير كشيده است.
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•كمك به رشد و توسعه اقتصادي بلندمدت و شكوفايي منطقه.

شمار مسافران

ميزان كل سرمايهگذاري (تا پايان دهه) مورد نياز براي مجري طرح
(پوني)  7/2ميليارد دالر و براي بخش خصوصي مستقر در فرودگاه
 1/ 65ميليارد دالر برآورد شده بود ،كه در مجموع به  4/7ميليارد
دالر بالغ ميشود.

ويژگيهاي فرودگاه هارتسفيلد آتالنتا

اين فرودگاه در فاصله  10مايلي (16كيلومتري) از مركز شهر در يك

سايت به مساحت  1519هكتار و به ارتفاع  313متر از سطح دريا قرار
دارد .مساحت مجتمع ترمينال مسافري آن  21هكتار است كه شامل
دو دستگاه ساختمان ترمينال و تاالر پروازهاي بينالمللي و چهار
تاالر پروازهاي محلي (با  132دروازه محلي و  14دروازه بينالمللي)
است كه از طريق يك مركز خريد بزرگ ترانزيت زيرزميني به طول
 1/6كيلومتر به يكديگر متصل شدهاند( .تصوير )4-2
كل مجتمع فرودگاهي عاري از هرگونه موانع معماري براي افراد
ناتوان جسمي است .ظرفيت پاركينگ اتومبيل  19.400واحد است
كه  9000واحد آن در سطوح طبقاتي با دسترسي سريع قرار داشته
و  1200واحد آن نيز در محوطه پاركينگ اتومبيلرو قرار گرفته

1991

1990

1989

محلي

35.967.242

46.115.660

41.569.688

بينالمللي

1.947.782

1.908.906

1.742.597

جمع

37.915.024

48.024.566

43.312.285

بار هوايي و محمولههاي پستي سريع
1991

1990

1989

محلي

500.521

515.185

443.662

بينالمللي

99.153

95.265

97.087

جمع

599.674

610.450

540.749

عمليات فرودگاهي (نشست و برخاست هواپيماها)
( 1991متوسط روزانه)

1.615

جمع كل1991

589.470

جمع كل 1990

790.502

اين فرودگاه چهارباند پرواز موازي (شرقي -غربي) به شرح زير دارد.
9R/27L – 2743 m
9L/27R – 3624 m
8R/26L – 3048 m
8L/26R – 2743 m

است .براي ناتوانهاي جسمي نيز پاركينگهاي ويژه درنظر گرفته

درآمدهاي عملياتي فرودگاه از محل دريافت وجوه بابت فرود

شده است.

هواپيماها ،دريافت حق امتياز ،احداث بنا و وصول اجاره بها تامين

شركتهاي هواپيمايي كه به اين فرودگاه خدمات هوايي ارايه

ميشود .در عمليات فرودگاهي هيچگونه وجهي بابت ماليات اخذ

ميكنند عبارتند از :ايروپستال ،اي اس اي ،خط هوايي ژاپن ،اسكاي

نميشود .ميزان كل اشتغال ايجاد شده در اين فرودگاه  32هزار

باس ،ايرجامائيكا ،بريتيش ايرويز ،كي ال ام ،سوئيس اير ،اي ال ام،

نفر است.

خط هوايي آنتيلين ،كي من ايرويز ،ال تي يو اينترنشنال ايرويز .تي

اين رقم شامل كاركنان شركتهاي هواپيمايي ،كاركنان واگذاريها،

دبليو اي ،امريكن ،كنتينانتال ،لوفت هانزا ،يونايتد ،امريكا وست ،دلتا

كاركنان هواپيمايي فدرال (كشوري) و مستاجران مقيم فرودگاه

اير الينز ،ميدوست اكسپرس و نورث وست.

آتالنتا است .اين فرودگاه بهعنوان بزرگترين كانون اشتغال در ايالت

خطوط هواهي باري ارايهدهنده خدمات به فرودگاه آتالنتا عبارتند از:

جورجيا شناخته شده است.

ايربورن ،امري ورلدوايد ،ساوثرن اير ،برلينگتون اير ،فدرال اكسپرس،

كل ميزان حقوق و دستمزد پرداختيهاي فرودگاه ساالنه به

يو پي اس ،دي اچ ال ،ماونتين اير و زنتاپ.

1/7ميليارد دالر بالغ ميشود .با احتساب رقم پرداختي براي خريدها،

از مجموع ترافيك مسافري 65 ،درصد مسافران را سرنشينان

اين رقم به  3ميليارد دالر افزايش مييابد .آثار اقتصادي حاصل از

پروازهاي اتصالي ( )Connecting flightتشكيل ميدهند در حالي

كاركرد اين فرودگاه ساالنه به بيش از  7ميليارد دالر بالغ ميشود.

كه  35درصد بقيه را مسافران پايان پروازي و يا مسافران آماده پرواز

ساخت تاالر ترمينال جديد فرودگاه در سال  1991شروع و

به مقصد نهايي تشكيل ميدهند .اين حجمها را ميتوان به قرار زير

در سال  1994پايان پذيرفت .مساحت زيربناي تاالر ترمينال

خالصه نمود.

جديد  102.192مترمربع ،شامل  24دروازه جديد قابل افزايش
به  34دروازه بود .ترمينال جديد ميتواند همزمان  18هواپيماي
پهنپيكر  747-400sرا بپذيرد.
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سازمان فدرال بازرسي خدمات ،خواهد توانست ميزان  6000مسافر

جاده كمربندي فرودگاه برخوردار است .تسهيالت ترمينال باري

ورودي در هر ساعت را در ترمينال جديد به  8000مسافر افزايش دهد.

شمالي فرودگاه با اتكا به بهرهمندي از سامانههاي سوختگيري و

قرار بود در وهله نخست  12گردونه چمدان ()Baggage Carousel

پشتيباني ،اجازه ميدهد كه عمليات بارگيري و باراندازي هوايي در

نصب شود و در مرحله بعد به  18گردونه افزايش يابد.

اسرع وقت انجام گيرد .هر يك از مستاجران ،فضاي داخلي در اختيار

در سال  ،1991فرودگاه بينالمللي آتالنتا 1/9ميليون مسافر

خود را بهگونهاي كه بتواند بار هوايي را بهصورت فلهاي و يا كانتينري

بينالمللي را در خود پذيرفت .با افزوده شدن پروازهاي جديد

جابهجا كند ،به سليقه خود تغيير داده است .فضاي تغيير داده شده

و خطوط هوايي جديد ،انتظار ميرود شمار مسافران به

ميتواند مديريت و جابهجايي بار هوايي را براي بزرگترين كاربرهاي

 2/5ميليون نفر افزايش يابد .ساختمان شمالي ويژه بار هوايي،

فرودگاهي ،مانند دلتا ،و شماري ديگر از اين قبيل هواپيمايي

كه 10ميليون دالر صرف ساخت آن شد ،هم اكنون عمليات

مسافربر تسهيل نمايد .مساحت در اختيار خط هوايي دلتا 42315

بار هوايي را براي خطوط هوايي جامائيكا ،آمريكن ،بريتيش

مترمربع است كه در نوع خود بزرگترين مقياس در جهان محسوب

ايرويز ،ژاپن ايرالينز ،كي ال ام ،لوفت هانزا ،نورث وست ،يونايتد

ميشود .تسهيالت دلتا ايرالينز در اين فرودگاه به منظور ترانزيت

و خطوط هوايي بار سريعالسير مانند برلينتون ايراكسپرس،

بار ،طراحي شده است .اين تسهيالت داراي يك سامانه دستي و

دي اچ ال ،امري ورلد وايد ،فدرال اكسپرس ،ماونتين اير ،ساوثرن اير

يك تسمه نقاله به طول  152متر است كه در هر دقيقه ميتواند

ترانسپورت ،يو پي اس و زنتاب برعهده دارد.

 70جعبه را فرآوري نمايد.

ساختمان بار هوايي شمالي از تسهيالت عالي دسترسي به

تسهيالت دلتا 65 ،سكوي بارگيري /باراندازي است كه برخي از آنها

باراندازهاي جانبي از جادههاي بين ايالتي شماره  75و  ،85از طريق

براي سهولت انتقال بار به وانتها و خودروهاي پيكاپ ،ارتفاع سطح

تصوير  :4-2اين تصوير نشاندهنده چگونگي ارتباط فرودگاه بينالمللي هارتسفيلد آتالنتا با آزاد راههاي اصلي است
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آن افزايش يافته است .تمامي بار هوايي دلتا به سكوهاي LD-3s

به محوطه هواپيمايي و دسترسي به خط آهن و بزرگراه نيز از ديگر

و LD-2sمنتقل ميشوند .اگرچه اين تسهيالت ميتواند پالتهاي

ويژگيهاي اين فرودگاه است .سرمايهگذاري اصلي در فرودگاه

استاندارد به ابعاد  203/2در  317/5سانتيمتر را از طريق سكوي

داالس تسهيالتي چون زمين را در بر ميگيرد كه معادل  1/6ميليارد

 LD-11sويژه بار هوايي بينالمللي جابهجا نمايد .دلتا ،تسهيالتي

دالر ارزش دارد .حدود  3400خط هوايي و كاركنان پشتيباني آنها

به مساحت 3720مترمربع را بهصورت واگذاري (پيمان دست دوم)

شامل  1387نفركاركنان دفاتر ادارات فرودگاه در اين مكان مشغول

به عمليات بار هوايي موسسات ديگر اختصاص داده است .عمليات بار

به كار هستند.

هوايي يو اس اير و سوئيس ايركارگو نيز از طريق اين تسهيالت

اين فرودگاه كه بهعنوان يكي از بزرگترين قطبهاي بار هوايي

صورت ميگيرد.

قلمداد شده است ،پذيراي نيمي از مسافران داخلي كشور و

فرودگاه بينالمللي فورت ورث داالس

دو سوم بار هوايي ايالت تگزاس است .ترمينال فرودگاه در برگيرنده
 188دروازه ورودي به هواپيماها است .فرودگاه داالس در چهار

اين فرودگاه كه در سال  1973افتتاح شد ،اخيرا عنوان دومين

ترمينال خود تعداد  62واحد نوشابه و غذا 3 ،قهوهخانه 31 ،النژ

فرودگاه شلوغ بينالمللي به لحاظ مسافري را به خود اختصاص داده

(= Loungeسالن استراحت و پذيرايي از مسافران) 21 ،بار و

است( .تصوير )5-2

 7رستوران سلف سرويس را در خود جاي داده است .افزون بر اينها،

در سال  1991تعداد  736.127عمليات هوايي از طريق 15.378

سفينه فضايي شاتل آتالنتيس و جت بوئينگ  747حامل آن در

خطوط هواپيمايي كشوري و  726عمليات هوايي نظامي در اين

 15مه  1989در فرودگاه فورت ورث داالس بر زمين نشست ،و براي

فرودگاه صورت گرفته است .شمار مسافران پروازي از طريق اين

نخستين بار يك شاتل فضايي در يك فرودگاه تجاري فرود آمد .هتل

فرودگاه به  49ميليون مورد بالغ شد .داراييهاي واقعي فرودگاه

هايت ريجنسي واقع در فرودگاه داالس همراه با  1400اتاق تسهيالتي

داالس شامل  7356هكتار زمين است كه در شهرستان داالس و

چون «هايت بركريك رزورت» يكي از بزرگترين هتلهاي فرودگاهي

تارانت واقع شده است .اين فرودگاه (البته تا آن زمان) بزرگترين

جهان بهشمار ميآيد.

فرودگاه اياالت متحده و دومين فرودگاه جهان بهشمار ميآمد.

طي اجراي طرح جديد توسعه ،فرودگاه داالس  3/5ميليارد دالر براي

محوطه بازرگاني خارجي به مساحت  1.013هكتار توام با دسترسي

گسترش و توسعه بخش هوايي و تسهيالت همراه ،سرمايهگذاري

تصوير  :5-2فرودگاه بينالمللي فورت ورث داالس ( )DFWكه در زميني به مساحت  7082هكتار احداث شده است
فضاي الزم را براي استقرار عناصر شهر فرودگاهي فراهم نموده است .انواع كاربريهاي رقابتي در نواحي بيرون از سايت
بهسرعت در حال استقرارند.
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خواهد كرد .اين فرودگاه با تداوم پايداري خود بهعنوان مهمترين

ترافيك متوسط روزانه خودرو در فرودگاه (در آن زمان)

دارايي اقتصادي در منطقه تگزاس شمالي ،در جابهجايي بار و مسافر،

 40.106مورد گزارش شده است .حدود  27هزار فضاي پاركينگ در

و توسعه و ايجاد بيش از  300واحد كسب و كار در ناحيه پيراموني،

فرودگاه وجود دارد .در سال  ،1991تعداد  14.638.701خودرو از

نقش بهسزايي ايفا كرده است .روزانه  147پرواز به مقصد اياالت

فرودگاه داالس خارج شدهاند .فرودگاه 28 ،كيلومتر از مركز كسب و

متحده و  34پرواز به مقصدهاي بينالمللي از طريق اين فرودگاه

كار شهر تگزاس و فورت ورث فاصله دارد .دو ناحيه به ارايه خدمات

صورت ميگيرد.

بار هوايي اختصاص يافته و در سال  ،1991برابر  547.007متريك

 DFWشش باند پرواز دارد؛ جهار باند طوالني آن هر يك به درازاي

تن ،بار هوايي توسط اين دو ناحيه ويژه بار هوايي جابهجا شده

 3470متر به موازات يكديگر از شمال به جنوب كشيده شدهاند.

است .افزون بر اين ،سه ترمينال به ارايه خدمات گمركي و تسهيالت

عرض دو باند آن  45متر و آن دو ديگر  60متر است .همچنين،

مهاجرتي به مسافران بينالمللي ورودي به فرودگاه مبادرت مينمايند.

دو باند بهصورت مورب در امتداد شمالي  -جنوبي وجود دارند كه

مفهوم يك شهر فرودگاهي واقعي

طول يكي از آنها  2.745متر و عرض آن  60متر است و ديگري
 2.835متر و عرض  45متر طول دارد .افزون بر اين تسهيالت،

از آنجا كه شهرهاي فرودگاهي به هر ترتيب در حال شكلگيري

ساخت دو باند اضافي در آينده برنامهريزي شده است .در حال

هستند ،بنابراين برنامهريزي براي آنها نيز اجتنابناپذير ميشود!

حاضر طرح توسعه و امتداد يكي از باندهاي موازي باندهاي شمالي-

به همين دليل آيا عدم انكار واقعيت رشد و توسعه شهرهاي

جنوبي به طول  610متر در دست اجرا است .اين فرودگاه ساالنه

فرودگاهي ،و استفاده از فرصتهاي نهفته در برنامهريزي اين

بيش از شش ميليارد دالر درآمد براي اينگونه مجتمعهاي شهري

پديدههاي نوين ،الزامآور جلوه نميكند؟ يك شهر فرودگاهي «واقعي»

ايجاد ميكند .همه ايستگاههاي اپرون (توقفگاههاي) ترمينال از

بهمعناي موجوديت يك مجتمع پايدار كاركردي است؛ مجتمعي كه

تسهيالت سوختگيري ،كه با يك مخزن سوخت هواپيما به ظرفيت

به موجوديت ديگري وابسته نيست! با پذيرش اين معنا ،شهر فرودگاهي

 54/5ميليون ليتر پشتيباني ميشوند ،بهرهمندند .در سال ،1991

واقعي محصول طرحي است كه هدف آن بيشينهسازي كاربري ترابري

سوخت جت مورد نياز  378.871هواپيما به ميزان  9/3ميليارد ليتر

هوايي و يكپارچهسازي كامل آن با سامانههاي گوناگوني است كه از

از اين فرودگاه تامين شده است.

خدمات اين طرح بهرهمند ميشوند( .تصوير )6-2

مركز آموزش
و تحقيقات و
آزمايشگاههاي ()R&D
تكنولوژيهاي كاربردي
و خدمات ترويجي

پارك صنعتي
انواع ،صنايع
سبك

خيابان اصلي فضاي
خالي و پارك

مركز پزشكي،
بيمارستان و
كلينيكها

منطقه آزاد تجاري
انبارها و كارخانههاي
كوچك

بار هوايي
(كارگو)

ناحيه تفريحي،
استخر ،زمين
گلف ،مسير
سواركاري

فضاي خالي و
كمربند سبز

باند نشست و برخاست هواپيما

پارك اداري،
دفاتر فروش،
تسهيالت اداري

مركز و تاالر
همايشها ،هتلها،
وتسهيالت برگزاري
جلسات

ترمينال ،تسهيالت
خطوط هواپيمايي،
كرايه اتومبيل و
ساير واگذاريها

ناحيه مسكوني،
آپارتمانهاي
مسكوني

پايگاه عمليات
ثابت ،سرويس
هواپيماهاي
خصوصي

مركز دولتي

تصوير  :6-2اين طرح اوليه بهصورت شماتيك بسياري از عناصر و مولفههاي قابل استقرار در شهر فرودگاهي را به تصوير ميكشد .تحليل اغلب مكانها ممكن
است مويد امكانپذير بودن همه المانها نباشد ،اگرچه بسياري از مكانها ممكن است براي استقرار دو ،سه يا چهار فعاليت مناسب باشند.
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چنانچه در فصل بعدي اين نگاشته به آن خواهيم پرداخت ،بنا نيست

از زبانهاي بومي محل استقرار خود ،غنيتر سازند .از همه مهمتر،

كه همه شهرهاي فرودگاهي در پيرامون فرودگاههاي بزرگ جت

جهان وطنان جديد اشتياق فراواني به كاربري فناوري نوين دارند.

احداث شوند .شهرهاي فرودگاهي در هر مقياسي باشند ،ميتوانند

در حال حاضر يك كامپيوتر كيفي (لپ تاپ) با خود حمل كرده و

نيازهاي گوناگوني را برآورده سازند.

به هنگام پروازهاي طوالني و فاصله پروازها به كار خود ادامه داده

سامانه نوين جهاني

و با استفاده از مودم تلفني ميتوانند با محل كار اصلي خود و يا
شبكههاي اطالعاتي ارتباط برقرار نمايند.

گفتني است كه در سطح جهاني هيأتي براي برنامهريزي و

به زودي ،جهان وطنان جديد با حمل نت ماهوارهاي (آنتن ماهوارهاي

تصميمگيري درباره چگونگي ايجاد شهرهاي فرودگاهي و انتخاب

كوچك) خواهند توانست برنامههاي راديويي و تلويزيوني را نيز

محل احداث آنها وجود ندارد .اينگونه تصميمات لزوما ميبايست

از طريق اينگونه وسايل دريافت نمايند .اين بدان معناست كه آنها

براساس عوامل بازار و در عرصه رقابتي تنگاتنگ در كسب و كار اتخاذ

هركجا كه باشند -حتي در دورترين نقطه جهان بدون تلفن و راديو

شوند .سامانه جهاني هوايي تركيبي از واحدهايي است كه براساس

 -ميتوانند آخرين اخبار ،و تغييرات هواشناسي را دريافت كنند.

شرايط گوناگون در بسياري از حوزههاي اجرايي (حاكميتي) احداث

افزون بر اينها ،نسل جديد به زودي با استفاده از ماشين ترجمه ،براي

ميشوند .اين سامانه بر اثر تغييرات مستمر تسهيالت نوين و عرضه

مثال ،ميتوانند زبان سواحيلي را به زبان انگليسي برگردانند .آنها

هواپيماهاي جديد بهصورت دايمي ،دستخوش تغيير و تحول است.

خواهند توانست از طريق دستگاه تبديل سخن به متن ،گفتگوهاي

بيترديد ،شرايط نوين رقابت جهاني برندگان و بازندگاني خواهد

شفاهي خود را به نوشته تبديل نموده و براساس گفتگوهاي صورت

داشت .بسياري از فرودگاههايي كه امروزه از موقعيت استراتژيك

گرفته ،متن تايپ شده موافقتنامه مورد نظر را در اختيار گيرند.

برخوردارند ،در آينده از ميدان به در خواهند رفت .رخدادي كه در

اين مردم به نسلي تعلق دارند كه در انتظار دستيابي به شهرهاي

ايرلند (فرودگاه شانون) بروز كرد كه روزگاري يكي از فرودگاههاي

فرودگاهي بزرگي هستند كه مقدم آنان را گرامي دارد .كانون يك

پرشور جهان بهشمار ميآمد ،ولي با راهاندازي هواپيماهاي جت بلند

چنين بازاري به مديران اجرايي ارشد شركتهاي جهاني تعلق دارد؛

پرواز در مسيرهاي طوالني هوايي در حوزه آتالنتيك شمالي ،اين

مديران و كارآفريناني كه ناگزير از پروازند و انتظار دارند از بهترين و

فرودگاه از جرگه فرودگاههاي فعال جهان خارج گرديد.

با كيفيتترين خدمات بهرهمند گردند.

هنوز عوامل بسياري براي سامانه جديد وجود دارند كه براي ما

سامانه جديد هوايي در آينده نزديك ،خدماتي را به نقاطي روي

ناشناختهاند اما با وجود اين ميدانيم كه در آينده سامانه جديد

نقشه جهان عرضه خواهد كرد كه امروزه قابل مشاهده نيستند.

هوايي در پهنههاي جغرافيايي تحت پوشش خود ،بسيار پيشرفتهتر

دامنه پوشش خدمات هوايي جديد از مناطق قطبي تا كرانههاي

از شرايط امروزين خواهد بود .سامانه جديد بهگونهاي طراحي خواهد

اقيانوسها ،از جزاير پراكنده در جهان تا قاره عظيم آسيا ،سيبري،

شد كه هم بتواند به مشتريان كنوني و هم به گروه «نسل جديد

مغولستان ،چين ،اغلب نقاط قاره آفريقا و پهندشت آمازون ،امتداد

جهاني» (جهان وطنان جديد) خدمات خود را عرضه نمايد .اين

خواهد داشت.

شده است كه با اختالف افق زماني در طول هر  24ساعت ،خود را

قرن  21در يك نگاه

بخش جديد و رشد يابنده از بازار جهاني «سفر» ،از نسلي تشكيل

تطبيق داده و در آن احساس راحتي ميكند .اينان نسلي هستند كه

در برنامهريزي شهرهاي فرودگاهي فردا ،آيندهنگري از چند دهه

به لحاظ ذهنيت با واحدهاي استاندارد متريك فاصلهها ،حجمها و

پيش امري الزامي به نظر ميرسد .ممكن است برنامهريزي و ساخت

وزنها ،خود را تطبيق داده و به سهولت وجوه نقدي رايج خود را

تاسيسات و تسهيالت يك شهر فرودگاهي يك دهه به طول انجاميده

به ارزهاي خارجي تبديل كنند و به زبانهاي گوناگون به مكالمات

و پس از اتمام ساخت همه گونه تسهيالت ،ادامه كاركرد آنها

تلفني بپردازند .ذائقه اين نسل با فهرست غذاهاي بيگانه نيز سازگار

دستكم براي دو تا سه دهه ديگر تضمين شود .اين زمان معادل

است .آنها ميتوانند چه در سمت راست و چه در سمت چپ جاده

دوره  30تا  40ساله است.

رانندگي كنند .اينان با وجود اين كه در مكالمه خود به زبان انگليسي

اين واقعيت چالشي را در برابر پيشبيني فناوري مورد نياز ايجاد

متكي هستند اما سعي ميكنند كه زبان محاوره خويش را با استفاده

مينمايد .ما ميتوانيم بهخوبي تحوالت چند ساله آينده را پيشبيني
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كنيم .با وجود اين كه در زمينه اعتماد به پيشبيني ،آينده فناوري،

حد دامنه سرعت  Mach 25بهشمار ميآيد .گروه پژوهشگران ناسا

مثال براي سالهاي  2020و  2030ناتوان هستيم ،اما جز دستيازي

( )NASAطراحي مفهومي هواپيماهاي فراي سرعت صوت مسافري

به پيشبيني گزينه ديگري نداريم.

را مورد ارزيابي قرار داده و گزارشي در زمينه چگونگي ساخت و توليد

هم اكنون آشكار شده است كه در شهرهاي فرودگاهي

آنها به كنگره ارايه خواهد نمود.

جديد ميبايست شرايط مورد نياز وسايل ترابري فرا صوتي

 NSAPيك هواپيماي قادر به پرواز بر باالي اتمسفر است كه مجهز به

( )SSTs= Super Sonic Transportersآماده ورود به سامانه هوايي،

يك موتور هوا -دم ( )air-breathingبراي بلند شدن از فرودگاههاي

از پيش تدارك ديده شود .در حوالي ورود به قرن  21پيشبيني

كنوني و يك بوستر راكتي براي براي شتاب دادن آن براي صعود به

ميشود كه اينگونه وسايل ترابري هوايي در سفرهاي مسافري

فضا خواهد بود .كاربري تجاري آن براي بازه زماني  2005تا 2010

راهاندازي شوند .اين هواپيماها سه برابر صوت سرعت داشته و بيش

پيشبيني شده است( .تصوير )7-2

از  16هزار كيلومتر را يكسره پرواز خواهند كرد .شركت بوئينگ از

در عين حال ،ناوگان جديد جهاني ،سوپر جامبوجتهاي نوين را

هماكنون توليد و عرضه  400تا  500فروند از اين هواپيماها را براي

كه قادر به حمل هزار مسافر خواهند بود ،به كار خواهد گرفت.

اوايل قرن  21پيشبيني كرده است.

اثرات ناشي از وسايل حملونقل هوايي و تسهيالت و خدمات مربوط،

بالفاصله پس از بهكار گرفتن اينگونه هواپيماهاي فرا صوتي،

بيچون و چرا به انديشهها و تدبيرهاي نو نياز خواهد داشت تا بلكه

آزمايش عملي نخستين نسل سفينههاي فرا اتمسفري

از اغتشاشهاي محتوم در آينده اجتناب گردد.

( )TAVs=Trans Atmospheric Vehiclesآغاز خواهد شد .پروژه

هواپيمايي كه تنها  100مسافر حمل ميكند ،به نسبت با «مسايل

هوانوردي فضايي ملي اياالت متحده آمريكا ( )NASPهم اكنون در

كمتري» روبرو است .با افزايش اندازه ،احتمال رخداد يك حمله

دست اجراست .اين كار ،اقدام جسورانهاي در زمينه عرضه هواپيماهاي

قلبي براي يكي از مسافران يا وضع حمل پيش از موعد يك نوزاد و

فرا سرعت صوت و به كارگيري اينگونه حاملهاي ترابري هوايي در

يا نياز به ارايه ساير خدمات فوريتي نيز افزايش مييابد .از اين رو،

تصوير  :7-2هواپيمايي موشكي شكل سازمان ملي فضايي آمريكا ( )NASPكه توسط دانشجويان مهندسي و تحقيقات دانشگاه ايالتي ميسيسيپي طراحي و ارايه
شده است.
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هواپيماي حامل هزار سرنشين ممكن است به يك گروه كوچك

بسياري از مردم جايگزين ورزشهايي چون پيادهروي و تند راهروي

پزشكي -درماني ،يك نيروي پليس و همچنين ساير خدمات ويژه

خواهد شد .پيشرفتهتر شدن اينگونه وسايل سرانجام به تسهيل رفت

نياز داشته باشد.

و آمد بسياري از كاركنان انواع كسب و كار و حرفه از محل كار به

اين مقوله پرسشهايي را در زمينه طراحي شهرهاي فرودگاهي

محل سكونت و برعكس خواهد انجاميد( .تصوير)8-2

بزرگ جهان مطرح مينمايد .براي شهرهاي فرودگاهي كوچكتر
نيز نقشهاي مهمي درنظر گرفته شده و آنها ملزم به رعايت
بسياري از عوامل تازهاي خواهند بود كه گفته شد .انواع هواپيماهاي
جديد عمود -پرواز ( )tiltrotorكه به شكل عمودي از روي زمين
برميخيزند و پس از ارتفاع الزم به پرواز افقي ادامه ميدهند ،به
منظور اجتناب از راهبندانهاي زميني در مسير شهرهاي فرودگاهي،
بهعنوان وسايل حمل هوايي سريع در مسيرهاي رفت و آمد مسافران
به كار گرفته خواهند شد .اين هواپيماها رفت و آمد كنندگان را
از ايستگاههاي بين راهي ،تقاطع آزادراهها ،مسير ترانزيتي سريع
(بي .آر .تي) و ساير سايتهاي واقع در تقاطعهاي گرهگاهي ،به شهر
فرودگاهي و برعكس جابهجا خواهند كرد.
همچنين در سالهاي اخير ،اشتياق روزافزوني براي طراحي و
توليد نسل جديد ديگري از هواپيماها بهوجود آمده است كه در
ارتفاع نزديك (چند متري) به زمين پرواز ميكنند .روسها چنين
هواپيمايي را كه «غول دريايي كاسپين» نام گرفته است ،پيشتر

تصوير  :8-2هواپيماي « »Gossamer Albatrossقابل پرواز با نيروي انساني،
ساخت دكتر پال مك كردي كه هنگام پرواز بر فراز كانال انگيسي (مانش)
به دريا سقوط كرد .چند سال بعد يك هواپيماي پدالي مشابه از جزيره كرت
به ساننتوريني در درياي مديترانه پرواز كرد.

آزمايش كردهاند و گزارش منتشر شده در اين زمينه بسيار نويد
بخش مينمايد.

يكي از تجسمهاي پيشروي اين پژوهش ،طراحي سفينه فضايي

گروهي از طراحان آمريكايي در حال برنامهريزي يك ماشين

متكي به نيروي بدني انسان ( )dirigibleاست .دو نفر فرانسوي

بال افراشته روي زمين ()wing in ground-effect machine

در حال طراحي و ساخت چنين هواپيمايي با برد پيمايش جهاني

هستند كه ميتواند  2000مسافر را حمل كند .اينگونه هواپيماها

هستند .سفينههاي بزرگ پرشده با گاز هيليوم ممكن است در آينده

ميتوانند از ظرفيت بسيار بااليي براي حمل بار هوايي نيز بهرهمند

در نقاطي كه با راهبندانهاي زميني مواجهند ،براي نقل و انتقال بار

باشند .در نگاهي فراتر ،جلوهاي از چشماندازي انقالبي را در سامانه

هوايي مورد استفاده قرار گيرند.

هوايي ميتوان مشاهده كرد .سرمايهگذاريها و كوششهاي

از اينكه اينگونه ماشينها چگونه در متن تصوير فرودگاهي به كار

مستمري براي طراحي و ساخت هواپيماهاي جاده  -پيما

گرفته خواهند شد ،آگاهي چنداني وجود ندارد .اما در هر صورت،

( – )roadable aircraftهواپيماهاي مسافري كوچكي كه بسته به

ميتوان اطمينان داشت كه شهر فرودگاهي در تكوين فرجام كار خود

وضعيت هوا و ترافيك هم ميتوانند قابل راندن روي جاده باشند و

مانند يك مستعمره فضايي ( )space colonyجلوهگر خواهد شد.

هم قادر به پرواز باشند  -صورت ميگيرد.

بيش از اين نبايد در روياي تخيلي -علمي بود ،زيرا ناسا پيشاپيش

بهبودهاي صورت گرفته در نسبتهاي قدرت به وزن مواد و كارايي اجزا

سالها تحقيقات علمي براي برنامهريزي كولونيهاي فضايي و

و قطعات ايروديناميك ،خواهد توانست پرواز به كمك نيروي عضالني

معيارهاي طراحي آنها اختصاص داده است .كولونيهاي فضايي

( )man-powered flightرا براي افراد غير ورزشكار نيز امكانپذير

در ارتباط با مطالعات امكانسنجي براي هدايت عمليات معدنكاوي

نمايد .راهاندازي اين نوع پروازها با كاربريهاي سرگرمي و تفريحي

در زمينه مواد كاني ،نخست از كره ماه و سپس در اجرام سماوي

در آينده امكانپذير خواهد شد .انسان با ركاب زدن خواهد توانست

دور دست آغاز گرديده است .آنها اكنون در صدد ايجاد ايستگاهي

بر فراز درختان در محل اسكان خود به پرواز درآيد و اين كار براي

براي گردشگري فضايي هستند.
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البته مبادرت به اين كار ،تنها سرآغازي براي اسكان انسان در فضا
بهشمار ميآيد .با وجود تعدد كولونيهاي گوناگون انديشه انسان در پي
كاوش اين همه امكانات بر ميآيد .براي مثال« ،پيمايش خورشيدي»
( )solar sailingرا كه از بادهاي ايروديناميك زمين بهره نميگيرد
بلكه بر پرتوهاي نوري فضا سوار است ،ميتوان مصداقي از اين
دست امكانات محسوب نمود .پيش از اين كه قرن بيستم به پايان
آيد ،ممكن است خانوادهها با مصرف سوخت اندكي از يك كولوني
به كولوني ديگر سفر كنند ،پروازي بدون تكانههاي پرواز و رسيدن
به برداشتي كه تجربه خود را در خارج از اين گيتي با حسرت براي
ديگران تعريف كنند.
صرفنظر از اين كه پرواز ،يك رفت و آمد كوتاه يا سفري دراز به
كره ماه را در برگيرد ،تنها بهعنوان يك عامل تعيينكننده در قرن
 21مطرح خواهد بود؛ خدمات هوايي تنها براي اجابت خواستهاي
(ترجيحي) مشتري طراحي خواهد شد!
اين عامل تعيينكننده بهويژه در پيكربندي كابين سرنشينان شايان
توجه خواهد بود .استانداردهاي پذيرفته شده براي مسافران تبليغ
خواهد شد تا آنان بهگونه دقيق از فضاي آزاد براي حركت دادن پا و
آرنج در بخش درجه يك ،ويژه تجاري ،يا هر نوع جايي را كه انتخاب
ميكنند ،آگاه گردند.
برخي از خطوط هوايي تبليغ خواهند كرد كه هواپيماي آنها همه
مزاياي سه كالس كابين سرنشينان را يكجا در همه پيكربندي
هواپيما ارايه ميدهند .بهگونهاي كه هر صندلي يك تلويزيون و يك
تلفن اختصاصي براي خود دارد .كشيدن سيگار ،كماكان در همه
خطوط هواپيمايي و در تمامي پروازهاي داخلي و بينالمللي ممنوع
خواهد بود.

فصل سوم
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در جريان بحث در شهرهاي فرودگاهي سعي شده است كه از

پروژه جسورانه نقشهاي نويني را در سطح جهاني مطرح ساخته و

كاربرد ترمينولوژيهاي استاندارد (قطب و نظاير آنها) كه توسط

آنها كه ديرتر به صحنه ميآيند و يا در زمينه معيارها و ضوابط در

برنامهريزان و طراحان فرودگاهي به كار برده ميشود ،خودداري شود.

جستجوي تفاهم هستند ،ممكن است بهاي گراني براي شكست خود

هدف ما روشن كردن اين واقعيت است كه «شهرهاي فرودگاهي

بپردازند.

برنامهريزي شده با فرودگاهها ،مترادف و همسان نيستند».

رقابت براي رهبري جهان در اين عرصه پيشتر آغاز شده است.

شهرهاي فرودگاهي پنج ستاره

شماري در صدد برنامهريزي و راهاندازي طرحهاي جديدي هستند
كه در فرجام كار ميتوانند بهصورت شهرهاي فرودگاهي جهاني

شهرهاي فرودگاهي پنج ستاره در راس رتبهبندي اينگونه شهرها

متجلي شوند .پيش از سال  ،2000شماري از مبتكران خواهان تقبل

قرار دارند .شهرهاي فرودگاهي در آينده عناصر كليدي سامانههاي

مسئوليت در بعضي از نقاط جهان با اختصاص منابع مالي الزم،

جهاني تلقي خواهند شد .شهرهاي فرودگاهي جديد با عرضه خدمات

به ايجاد نخستين شهر فرودگاه واقعي جهان مبادرت كردند .طرحي

به هواپيماهاي پهنپيكر هزار نفره در پروازهاي فراز اقيانوسي ،به

اين چنين ممكن است موجبات تصويب ايده پيشنهادي معروف به

وسايل ترابري فرا صوتي ( )SSTsو سفينههاي قابل پرواز بر فراز جو،

«( »Wayportفرودراه) در باالترين سطح تصميمگيري در ايالت

( )TAVsخواهند توانست سه منطقه بزرگ گيتي يعني كرانههاي

متحده آمريكا را فراهم نمايد.

اقيانوس آرام ،آمريكاي شمالي و اروپا را به يكديگر پيوند دهند.

بيترديد ،طرحهاي شهرهاي فرودگاهي جديد از احراز عنوان

در شرايط حاضر ،اين نواحي بيشترين تمركز را در ترافيك هوايي

«پروژههاي ممتاز جهاني» برخوردار خواهند بود .دادههاي موجود

جهان به خود اختصاص دادهاند.

در زمينه  1300پروژه بزرگ واجد اهميت در سطح جهاني ،كه

اين سايتها اگرچه به روال معمول در نزديكي كرانه ساحلي استقرار

براي طرح در شوراي توسعه جهاني تدوين شدهاند ،بر اين ادعا مهر

خواهند داشت اما در عين حال از طريق سامانههاي ريلي سريع

تاييد ميزند.

و بزرگراهها به مراكز شهري متصل خواهند شد .سايت شهرهاي
فرودگاهي ممكن است به وسعت  22هزار ايكر ( 10هزار هكتار)

ايده فرودراهي ()Wayport

يا بيشتر باشند .براساس تحليلهاي اقتصادي انجام شده از ديدگاه

واژه «فرودراهي» ( )wayportبر مفهوم جداسازي مسافران

امكانسنجي و قابليت تبديل به شهرهاي فرودگاهي ،در اروپا تنها

هوايي عبوري (ترانزيت) به مقصدهاي پرتردد و مواجه با ازدحام،

دو يا سه سايت ،در حاشيه اقيانوس آرام دو يا سه سايت ،و در

از مسافران عازم مقاصد دوردست داللت دارد .اين رهيافت بسيار

ايالت متحده آمريكا تنها دو تا سه سايت ،قابل توجيه بهنظر ميآيند.

ساده و خردمندانه جلوه ميكند .بهعنوان مثال ،دوسوم مسافراني كه

گفتني است كه  10پروژه قابل اجرا ميتواند صنعت ترابري هوايي را

از طريق فرودگاه بينالمللي هارتسفيلد به مقصد آتالنتا سفر

بهمدت چندين دهه تحت برتري خود قرار دهد .آن دسته از شهرهاي

ميكنند ،با تعويض هواپيما در فرودگاه آتالنتا عازم مقصد ديگري

فرودگاهي جديد كه قابل ارزيابي با استانداردهاي كنوني هستند،

هستند .اين وضعيت در مورد ساير قطبهاي پروازي ،مانند فرودگاه

بهطور بالقوه ظرفيتهاي نامحدودي خواهند داشت و بهاحتمال

اوهارا در شيكاگو نيز مصداق پيدا ميكند.

بسيار شمار شهرهاي فرودگاهي مواجه با موانع ،اندك خواهد بود.

وجود يك چنين وضعيتي به اين معناست كه فضاي فرودگاه آتالنتا و

در آغاز اين بحث ،ميتوان گفت كه شهرهاي فرودگاهي جديد
چندين برابر وسعت فرودگاههاي بزرگ قديمي ،مساحت خواهند

داشت .افزون بر اين ،آنها به برخورداري از اقتدار الزم براي
اعمال حاكميت بر كاربري اراضي پيراموني ،كه به مجادلههاي

باندهاي پروازي آن با ترافيك پرحجمي كه ميتواند به يك فرودراه
در چند كيلومتر دورتر انتقال داده شود ،اشغال گردد .با انجام اين كار،
فضاي هوايي فرودگاه آتالنتا بهطور قابل مالحظهاي آزاد شده و با
افزايش ظرفيت باند پروازي اين فرودگاه ،گشايشي در توسعه ترافيك

سياسي دامن خواهد زد ،نياز خواهند داشت.

هوايي به مقصد آتالنتا و از آن به مقصدهاي دورتر (فرا قارهاي) ايجاد

يكي از ويژگيهاي بارز شهرهاي فرودگاهي ،گرانقيمت بودن

خواهد شد.

مجتمعهاي جديد مستقر در آن است .خطرات موجود در برابر بانيان

موافقان طرح «فرودراهي» خواهان احداث فرودراههاي جديد ،يا

راهاندازي آنها بسيار جدي است .در سالهاي اخير ،اجراي چندين

ايستگاههاي انتقال (عبوري) در خارج از محدوده نواحي شدهاند
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كه با تنگناهاي ترافيك هوايي مواجه هستند .آنها براي احداث

احداث بزرگراههاي بين ايالتي منافع سرشاري را براي اكثريت مردم

فرودراهها خواستار سايتهايي هستند كه قيمت اراضي آنها ارزان

به ارمغان آورد و پر بار بودن اين سرمايهگذاري به اثبات رسيد .به

بوده و از اقبال نواحي همجوار نيز برخوردار باشند .طبق يك طرح

همين مناسبت ،اكنون شهر فرودگاهي و سامانه فرودراهي را ميتوان

اوليه ،استقرار پنج فرودراه در نقاط استراتژيك اياالت متحده ميتواند

همانند سامانه بزرگراهي بين ايالتي آن دوران تلقي نمود .بيگمان،

از فشارهاي وارده بر  25فرودگاه عمده اين كشور بكاهد .شايان

پرداختن به اين سامانه به نگرش و رويكرد جامعي نياز دارد.

توجه اينكه ،اين پنج فرودراه را ميتوان با درصدي از هزينه توسعه
هر يك از اين فرودگاهها و يا جابهجايي آنها ،احداث نمود .ايده

شهرهاي فرودگاهي چهارستاره

فرودراه توسط جيم شپارد برنامهريز باسابقه « »FAAچند سال

اين رتبه شامل آن دسته از شهرهاي فرودگاهي ميشود كه براي مناطق

پيش ارايه شد .به دليل جذاب بودن اين ايده و طرح آن در مجلس

مهم جهاني ،مانند كرانه اقيانوس آرام ،اروپا و آمريكاي شمالي اهميت

سنا و در مجلس نمايندگان اياالت متحده ،مخالفتهاي بيدرنگ با

حياتي دارند .اين گروه در برگيرنده توسعه شماري از فرودگاههاي

آن باال گرفت ،زيرا صاحبان منافع عمده تصور ميكنند كه با احداث

موجود و همچنين طرحهاي ايجاد فرودگاههاي جديد است.

فرودراهها ،كسب و كار خود را از دست خواهند داد .جدالهاي لفظي

اينگونه شهرهاي فرودگاهي در نوع خود خدمات بينالمللي و همچنين

كه اكنون شاهد آن هستيم در واقع همان مطالبي هستند كه در

خدمات گسترده درون منطقهاي ارايه ميدهند .شهرهاي فرودگاهي

سالهاي دهه  1950به هنگام پيشنهاد احداث بزرگراههاي بين

نقشهاي مهمي را در زندگي اقتصادي محدودههاي خدماتي خود ايفا

ايالتي بيان ميشد .در آن دوران ،بازرگانان مقيم شهرها كه با احداث

ميكنند .شهرهاي فرودگاهي در اغلب موارد از برنامه مدوني برخوردار

بزرگراهها دور زده ميشدند ،داد و بيداد عجيبي به راه انداختند.

نبودهاند و محدوديتهاي ناشي از فضاي هوايي و وسعت سايت ،انواع

مخالفت با طرح جديد فرودراهي از سوي دارندگان امتياز و برخوردار

صداهاي مزاحم ،عملكرد شبانگاهي و تنگناهاي زيستمحيطي ،از

از منافع قطبهاي قديمي فرودگاهي دامن زده ميشود كه بهخاطر

رشد و توسعه آنها جلوگيري نموده است .با وجود اينگونه موانع،

از دست دادن منافع حاصل از ترافيك سنگين امروزين در هراسند.

شماري از شهرهاي فرودگاهي توسعه يافته و تسهيالت خود را ارتقا

با وجود اين كه در آن دوران برخي از ذينفعان آسيب ديدند ،اما

دادهاند و هماكنون در پي ايفاي نقشهاي كليدي در عرصه رقابتي

تصوير  :1-3خور  ،Sprouceنزديك ساحل ديتونا ،در فيالدلفيا ،يكي از مشهورترين جوامع مسكوني فرودگاهي است كه
تاكسيويهاي آن به خانههاي بسياري از صاحبان و خلبانان هواپيماها منتهي ميشوند.
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سامانه جديد جهاني هستند .در آينده نزديك ،شهرهاي فرودگاهي
چهار ستاره ممكن است موفقيتي كسب كنند ،اما با پديدار شدن
شهرهاي فرودگاهي فعال جديد و همتايان جسور ،موقعيت رقابتي
آنها كاستي خواهد گرفت.

شهرهاي فرودگاهي سه ستاره

رده ديگري از شهرهاي فرودگاهي كه انواع تسهيالت مربوط به

خدمات هواپيماهاي جت را در نقاط مهم جهان ارايه ميدهند،
در رتبه سه ستاره قرار دارند .اينگونه شهرهاي فرودگاهي در
نوع خود براساس مبادي و مقاصد پروازي داخلي شكل گرفتهاند
اما خدمات بينالمللي خود را از طريق انتقال پروازها به شهرهاي
فرودگاهي چهار ستاره و يا سه ستاره ارايه ميدهند.

شهرهاي فرودگاهي دو ستاره

اين گروه بهطور كلي به ارايه خدمات هوايي به رفت و آمد كنندگان
( )Commuterبه شهرهاي فرودگاهي بزرگتر مبادرت نموده و

بهعنوان شهرهاي فرودگاهي فرعي فعاليت ميكنند.

شهرهاي فرودگاهي تك ستاره

اينگونه شهرهاي فرودگاهي با وجود اين كه تسهيالت خود را
از طريق خدمات هوايي كشوري فاقد برنامه زمانبندي عرضه

تصاوير  :2-3همانگونه كه در اين تصويرها نشان داده شده است ،صاحبان
هواپيماها در خور  Sprouceناحيهاي را براي پاركينگ هواپيما در نزديكي
منازل خود در اختيار دارند.

جوامع فرودگاهي مسكوني

ميكنند ،اما در توسعه ناحيهاي كشورها نقش مهمي برعهده دارند.

با وجود اين كه جوامع (شهرهاي) فرودگاهي از برخي مزيتهاي

در داخل اين گروه ،فرودگاههاي شاخص و كوچك متعددي را

ويژه حملونقل برخوردارند ،اما شمار اندكي از ناظران ،اين واقعيت را

ميتوان مشاهده كرد كه پرواز به نواحي مسكوني ،مكانهاي تفريحي

بهراحتي تاييد مينمايند .با توجه به برداشت مفهوم كلي «جامعه»

و روستايي را در دستور كار خود قرار دادهاند .برخي از اين فرودگاهها

كه بهمعناي در برگرفتن كاربريهاي مسكوني است ،ناظران هنوز به

سيماي يك جامعه فرودگاهي يا شهر فرودگاهي را به خود گرفته و

ترديد خود ادامه ميدهند .آنها ميپرسند «چرا بايد فردي خواهان

در نقش شهركهاي فرودگاهي ظاهر ميشوند.

زندگي در يك فرودگاه باشد؟» اما خلبان و صاحب يك هواپيما نيز

در برنامهريزي و طراحي چنين شهرهاي فرودگاهي كوچك يا جوامع

ممكن است بپرسد «چرا بايد صاحب يك اتومبيل خواستار زندگي

فرودگاهي ،عناصر ويژهاي چون مولفههاي سنتي مورد توجه قرار

كردن در يك خيابان باشد؟» چيزي كه يك فرد غير خلبان را

ميگيرند .بايد انتظار داشت كه جوامع پذيراي پروازها و يا شهرهاي

بهشگفتي واميدارد ،ناشي از يك واكنش كامال طبيعي به كساني

فرودگاهي كوچك ،انواع مولفههاي تركيبي متناسب با موقعيت

است كه براي تحرك و جابهجايي سريع خود به يك هواپيماي

(استقرار جغرافيايي) ،فرصتهاي اقتصادي و بازارهاي هدف خدمات

كوچك متوسل ميشوند.

را در دستور كار خود قرار دهند .بيترديد ،پيدا كردن تعداد زيادي

شواهد موجود گواهي ميدهد كه زندگي در يك محله مسكوني در

مكان مناسب كه در آن همه كاربريها بهلحاظ اقتصادي جذاب

جوار يك فرودگاه اكنون بهگونهاي از شيوه زندگي پذيرفته شده،

باشند ،شگفتانگيز به نظر ميرسد .به احتمال زياد ،در بسياري از

تبديل شده است .به محض اين كه پروژهاي در اين زمينه اجرا

موقعيتها ،فعاليت برخي از جوامع پروازي و شهرهاي فرودگاهي

ميشود و خانوادهها به تدريج از مزاياي يك چنين شيوهاي بهرهمند

كوچك تنها به سه يا چهار مورد كاربري محدود خواهد بود.

ميشوند ،دامنه اين اشتياق گسترش پيدا كرده و به ساير نواحي نيز
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تسري مييابد.

از ميان اين همه طرح ،چند پروژه به ثمر رسيده و مورد

براي آگاهي از مقياس و گستره بازار سايتهاي سكونتي ،در وهله

بهرهبرداري قرار گرفتهاند .برخي از پروژهها نيز نيمهتمام ماندهاند.

نخست بايد اين واقعيت را بپذيريم كه در اياالت متحده آمريكا بيش

با اين وجود ،اينگونه طرحها سرآغازي در طراحي نوين شهري

از  700هزار خلبان وجود دارد كه جا دارد شمار خلبانان بازنشسته،

محسوب شده و توجه ويژهاي را ميطلبد .در واقع ،اكنون

و دانشجويان جديد خلباني را نيز به آن اضافه كنيم .در اين صورت،

پروژههاي كافي براي درج در خبرنامه ويژه «زندگي با هواپيما»

شمار كل خلبانان به بيش از يك ميليون نفر افزايش خواهد يافت.

( ،)Living With Your Planeكه توسط ديويد سينكلر در تاكوما و

بنابراين ،دست كم انگاشتن اندازه بازار براي يك جامعه پروازي

واشينگتن منتشر ميشود ،وجود دارد.

خوب ،امري بديهي است .شايان توجه اين كه ،در اين كشور به ازاي
هر خلبان صاحب هواپيما 10 ،فرد بالغ و  100نفر جوان جوياي پرواز

نمونه جامعه پروازي :سپروس كريك

وجود دارد! در پي سكونت خانوادهاي در يك جامعه پروازي ،اشتياق

در خالل سالهاي 1960و 1970براي ايجاد يك جامعه قابل پرواز

براي ياد گرفتن درسهاي خلباني جهش پيدا ميكند .از اين رو ،يك

يك نمونه دستي داشتيم كه سپروس كريك ( )Sprouce Creekناميده

چنين رخ نمودي چشمانداز بسيار خوبي براي توسعه آتي جوامع

شده است و در نقطهاي در نزديكي ساحل ديتونا در ايالت فيالدلفيا

(شهرهاي) پروازي و فرودگاهي نويد ميدهد.

قرار دارد .ما سايت پروژه را انتخاب و نقشه كلي آن را تهيه و اجرا

به نظر ميرسد راهاندازي پروژههاي مبتني بر سفرهاي پروازي

كرديم( .تصاوير 1-3و )2 -3

بهقصد تفريح در آينده از انواع ديگر سفرها ،پيشي گيرد .پي بردن

زميني را به مساحت  445هكتار انتخاب كرديم كه يك سايت كمكي

به اين واقعيت كه پروژههاي مسكوني و جامعه شهري در دست اجرا

براي فرود هواپيما بهحساب ميآمد .اين محل در جنگ جهاني

در نواحي تفريحي يا در مجتمعهاي مسكوني در سالهاي اخير،

دوم مورد استفاده نيروي دريايي بوده است .در آن جا ،شبكهاي

گونهاي از تسهيالت تفريحي و سرگرمي را در خود جاي دادهاند،

از باندهاي مترو براي نشست و برخاست هواپيما ،تاكسيويهاي

چندان شگفتآور نيست.

متعدد و سامانهاي از انواع زهكشيها وجود داشت .هيچ ساختماني

اين روند نشان ميدهد كه شمار زيادي از نواحي برخوردار از قابليت

در اين سايت وجود نداشت و الزم نبود ساختارهايي را كه از برخي

پروازي موجود ،بهعنوان خانه دوم ،گذران اوقات فراغت و بازارهاي

ارزش اقتصادي برخوردار بودند ،درهم كوبيده و يا آنها را بهعنوان

ويژه بازنشستگي طراحي و ساخته شدهاند .نمونههايي از  اين دست را

مناظري چشمآزار همچنان در معرض ديد نگهداشت.

در ناحيه اوژن ريف ( ،)Ocean Reefفلوريدا ،كِرفري ()Carefree

مكان انتخاب شده عالي بود ،زيرا درست در تقاطع شاهراه 1-95

آريزونا ،سانريور ( )Sunriverاورگون ،و ساير مكانها كه تاكنون

واقع در ميانه ساحل ديتونا و ساحل نيوسميرنا قرار گرفته بود.

پيشرفتهاي محسوسي در اين زمينه داشتهاند ،ميتوان مشاهده نمود.

بهلحاظ طبيعي ،به دليل ارتفاع قابل توجه اين زمين از سطح دريا،

به نظر ميرسد ،دسته دومي از اينگونه پروژهها براي سرپرستان

مخاطرات ناشي از توفانهاي دريايي در آن به حداقل ممكن كاهش

خانوارهايي كه هنوز بهعنوان مديران ارشد فعاليت مينمايند و

مييافت ،اما با وجود اين ،به دليل نزديكي به اقيانوس ،دسترسي

ميبايست در ناحيه شهرهاي بزرگ اقامت كنند ،طراحي ميشوند.

به ساحل با استفاده از يك قايق كوچك از طريق «خور سپروس»

طرحهاي متعددي در اطراف شيكاگو با تبعيت از اين روند در دست

به راحتي امكانپذير بود.

اجرا هستند .طرح « »Sierra Skyparkدر نزديكي فريسنو در

ما با توجه به اين خصوصيات نقشهاي را براي احداث يك جامعه

كاليفرنيا در اين زمينه پيشتاز است.

كوچك فرودگاهي ،شامل يك باند به طول  914متر ،يك زمين

دسته مهم ديگر طرحهايي را در برميگيرد كه بهعنوان جوامع

گلف ،چند زمين تنيس ،چندين ناحيه مسكوني ،نواحي تجاري،

شهري كاربريهاي مختلفي را در خود جاي داده و با شهرهاي

خانههاي مستقل تكخانوار ،واحدهاي مسكوني ساحلي كوچك

بزرگ تا حدودي فاصله دارند »Sprouce Creek« .واقع در

(كاندو) و واحدهاي محلي سازگار با اقليم را طراحي كرديم.

ايالت فلوريدا ،كه متنوعترين تسهيالت تركيبي را در خود جاي

همچنين ،زيرساختهايي نظير سامانه تامين آب ،كارخانه

داده است ،و پارك كمرون (واقع در شينگل سپرينگ كاليفرنيا) ،را

تصفيه فاضالب ،و ساخت يك پل را براي ارتباط با شاهراه

ميتوان نمونههايي از اين دست بهشمار آورد.

 1-95تدارك ديديم.
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مهمتر از همه ،سامانهاي از تاكسيويها براي دسترسي (با هواپيما)
به سايتهاي مختلف را آماده كرديم .در اين ميان ،شكاكان زيادي،

ارتباط دادن ستارهها

در احداث يك سامانه تمام عيار ترابري ،ايجاد شبكهاي از شهرهاي

بهويژه در ميان جامعه بازار مالي ،وجود داشتند .امروزه« ،سپروس

فرودگاهي تك ستاره تا پنج ستاره كافي به نظر نميرسد .شهرهاي

كريك» بهعنوان يك جامعه هيجانانگيز ،چندصد باب خانه و

فرودگاهي بزرگ و كوچك بايد به يكديگر و به ساير شيوههاي ترابري

چندصد هواپيما را در خود جاي داده است .هماكنون ،با برخورداري

مرتبط و متصل شوند .اينگونه همپيوندي ،بهويژه براي پروژههاي

از خانههاي دلانگيز و زيباترين منظر طبيعي« ،جامعه سپروس

بزرگ واجد اهميت است .با وجود اين ،در تضاد با اين اصل مهم،

كريك» يك جامعه بسيار جذاب بهشمار ميآيد.

طراحان در اغلب موارد و در مواردي بهطور عمد ،چنين پيوندهايي

كاركنان محلي ميگويند كه شمار خلباناني كه در سپروس كريك

را در طراحي خود ناديده ميگيرند.

زندگي ميكنند ،از ساير جوامع مشابه در جهان بيشتر است .آنها

مثالهايي در زمينه شكست اينگونه طراحيها در تامين ترابري

با هواپيماهاي شخصي كوچك خود ،ميتوانند بيدرنگ به هواپيماي

هوايي عمومي مناسب و مفيد ،تسهيالت ترابري هوايي چارتر

بزرگ جت منتقل شده و به محل كار خود در شهرهاي بزرگ و

(دربست) و رفت و برگشت در فرودگاههاي بزرگ كه با ترافيك

همچنين محل سكونت خود ،رفت و آمد كنند.

سنگين و راهبندانها روبرو هستند ،وجود دارد .بعضي از مسئوالن

پيش از آغاز فرايند برنامهريزي در «سپروس كريك» متوجه شديم
كه جزئيات زيادي وجود دارد كه در اين نوع جوامع نيازمند توجه

خطوط هوايي ميگويند كه آنها «نميخواهند شيپورچيان

ناشي ،انگارههاي ترافيك را ناهنجارتر كنند».

ويژهاي هستند .بهعنوان مثال ،صندوقهاي پستي قديمي روستايي

به جاي انكار دسترسي به هواپيماي كوچك -كه سامانه فرعي ترابري

در مسير تاكسيويها ،چراكه ممكن بود نوك بال هواپيماها به آنها

هوايي را براي هواپيماهاي بزرگ جت فراهم ميكند -درنظر گرفتن

اصابت كند .بنابراين ،بايد با مجموعهاي از خوشههاي صندوق پستي

يك باند فرود كوتاه در نقشه كلي طراحي فرودگاههاي بزرگ بهترين

در سپروس كريك ،كه مزيتهاي ديگري نيز دارند ،مدارا ميكرديم.

راهحل محسوب ميشود .يك چنين باند فرودي را ميتوان در فاصله

محصور كردن اين صندوقها نيز امكان نداشت ،زيرا امكان درگيري

معيني از باندهاي فرود اصلي ،ويژه جتهاي بزرگ طراحي نمود .اين

پروانه (ملخ) هواپيما با آنها وجود داشت .پاسخ منطقي براي اين

باند را ميتوان از طريق يك تاكسيوي به دروازهاي مرتبط نمود تا

قبيل پرسشها ،كوتاه كردن ارتفاع صندوقها با پايين بردن سطح

هواپيماي كوچك ،مسافران خود را در آن پياده نمايد .بدين سان،

استقرار آنها بود ،كه ميتوانستيم در اين باب با مسئوالن تاكسيوي

ميتوان مسافران را بيدرنگ به ترمينال هواپيماي بزرگ جت منتقل

به سهولت مذاكره نماييم.

نمود.

روستاهاي پيشاهنگ

يكي از فرصتهاي بسيار بزرگ در آينده احداث شهرهاي فرودگاهي

يكي ديگر از عوامل بسيار مهم كه ميبايست در آيندهاي بسيار
نزديك پيشبيني شود ،هواپيماي كج بال ( )VTOLبا توانايي نشست
ن هواپيما خدمات نوين ترابري هوايي
و برخاست عمودي است .اي 

تك ستاره به شكل يك «روستاي پيشاهنگ» در پهناي فضاهاي

ميان شهرهاي مركزي و فرودگاهها را انجام ميدهد؛ از فرودگاههاي

خالي در اكناف جهان است -فضاهاي واقع در ميان قارههاي آسيا،

بزرگ تا فروگاههاي كوچك كه بر فراز بام ساختمانهاي مركز شهر و

آفريقا و آمريكاي جنوبي -مكانهايي كه از هرگونه ترابري زميني

تقاطعهاي بزرگراهي احداث ميشوند( .تصويرهاي  3-3و  4-3و )5-3

بينصيب هستند و اين بهترين شيوه براي اتصال نواحي دوردست

در ميان مزاياي اينگونه برنامهريزي ،ميتوان فرصتهايي را براي

به مراكز فعاليتها است .ما بارها به هنگام پرواز بر فراز اينگونه

تجديد حيات مراكز كسب و كار ( )CBDsدر بسياري از شهرها پيدا

مكانها نشانههاي باندهاي كوچكي را براي فرود هواپيماها مشاهده

نمود .تا كنون بارها مشاهده شده است كه اغلب سيبيديها ازطريق

كردهايم ،كه در آينده برخي از آنها به شهرهاي فرودگاهي تبديل

فرودگاههاي جت يا نواحي مسكوني پيرامون فرودگاهها غير قابل

خواهند شد.

دسترسي بوده اند .پروازهاي سامانههاي چند حالته ترابري (VTOL/

 )STOLخواهد توانست دسترسي سريع به مراكز كسب و كار قديمي
شهرهاي بزرگ را امكانپذير نمايند.
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تصوير  :3-3سازنده يك پارك اداري در هوستون (تكزاس) ،پيش از تكميل ساختمان ،يك باند پرواز نشست و
برخاست كوتاه ( )STOLرا بر فراز يكي از ساختمانها احداث نمود .در هر صورت ،گراني زمين موجبات توسعه
ساختمانهاي مرتفع را فراهم كرده است.

تصوير  :4-3اينگونه تسهيالت ترابري چند حالته ( )STOLاحداث شده روي پشت بام يك ترمينال ريلي در يك
تقاطع بزرگراهي ،براي يك سايت در لس آنجلس تدارك ديده شده است.

تصوير  :5-3اين باند نشست و برخاست كوتاه ( )STOLواقع در ناحيه جنوبي مانهاتان چند ويژگي بارز دارد.
مسافران ميتوانند از كشتيهاي بخاري به سطوح پايينتر و همسطح بزرگراه و سطوح ديگري چون مترو منتقل
شوند .يك سرويس دربست هوايي ميتواند اين ناحيه را به يك فرودگاه جت ارتباط دهد .تسهيالت مربوط به بار
پستي ميتواند طبقهاي را به خود اختصاص داده ،نامهها و بستههاي پستي را به وسايط نقليه مورد نظر انتقال
دهد .متاسفانه چند سال است كه اجراي اين پروژه متوقف مانده است.

34

شهرهای فرودگاهي قرن 21

فرودگاههاي فضايي

بيترديد ،شهرهاي فرودگاهي در فرجام خود به شكل فرودگاههاي

در استراليا و جزيره «ب ِيك» در اندونزي (تصوير  )6-3ارايه شده

فضايي متجلي خواهند شد؛ چه فرودگاههايي كه روي زمين احداث

است .همه اين سايتها براي قراردادن ماهوارهها در مداركره زمين

شده باشند و چه آنها كه در كره ماه يا ساير كرهها ايجاد شوند.

پيشبيني ميشوند ،اما به لحاظ امكان روانسازي ترافيك گردشگري

شايان توجه اين كه در اين زمينه ،پژوهشها و سرمايهگذاريهاي

هيچ دغدغهاي وجود ندارد.

اختصاص داده شده به برنامهريزي و طراحي ايستگاههاي فضايي در

با اين وصف ،چندگروه ديگر طرحهايي را براي احداث «شهرهاي

كره ماه بسيار بيشتر از برنامهريزي براي فرودگاههاي كره زمين است.

فضايي» برسطح كره ماه در دست برنامهريزي دارند .يك شركت

پيشنهادهاي متعددي با هدف راهاندازي طرحهايي براي احداث

ژاپني نيز ساخت هتلي را براي اقامت گردشگران روي كره ماه

ايستگاههاي زميني در نقاطي مانند هاوايي ،شبه جزيره كيپ يورك

طراحي نموده است.

تصوير :6-3در ميان اينگونه فرودگاههاي فضايي جديد پيشنهاد شده براي مكانهاي مختلف در نقاط جهان »Cape Your Peninsula« ،واقع در استراليا بهعنوان يك
طرح مفهومي ارايه شده است .تسهيالت پيشنهادي ،زميني به مساحت معادل  60.705هكتار را اشغال خواهد كرد.
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در كتاب سال منتشر شده خود در سال  1980اين نكته را يادآور

مسافر را در سال دارد .فرودگاه بهوسيله يك پل به سرزمين اصلي

شدم كه «تاكنون هيچ فرودگاه جت بزرگي بدون درنظر گرفتن باند

مرتبط خواهد شد و تسهيالت اضافي پشتيبان نيز در سرزمين اصلي

نشست و برخاست آن بهعنوان كانون اصلي شهر پرواز برنامهريزي

مستقر خواهد بود .افتتاح اين فرودگاه در نيمه اول دهه1990

نشده است؛ چهبسا كه وجوه الزم براي امكانپذير شدن كار طراحي

پيشبيني شده بود.

نيز تامين نشده است ».گفتني است كه در آن دوران طرحهاي
توسعه فرودگاهي محدودي به اجرا گذاشته ميشدند.

هنگكنگ :احداث اين فرودگاه با دو باند نشست و برخاست

امروزه ،جهان وارد عصر تازه و هيجانانگيزي شده است .در دو دهه

در زميني به مساحت  1250هكتار روي جزيره چك الپ كوك آغاز

آينده ميزان سرمايهگذاري در تسهيالت و تاسيسات جديد به مراتب

شد .ساخت فرودگاه روي اين جزيره از شاخصهاي اصلي آن بوده

از مجموع سرمايهگذاريهاي انجام شده در طول تاريخ صنعت هوايي

و معادل  16ميليارد دالر هزينه داشته است .از ديگر تسهيالت اين

بيشتر خواهد بود .پيشبيني شده است كه حدود  300ميليارد دالر

فرودگاه ميتوان يك خط آهن به طول  54كيلومتر را نام برد كه

براي ساختوسازهاي جديد تا سال  2000مورد نياز خواهد بود.

ناحيه كوولون را به جزيره هنگ گنگ ارتباط ميدهد .تسهيالت

حدود  20ميليارد دالر در سامانههاي اتوماتيك و خدمات فرودگاهي

بندري براي كانتينرها و ساير تاسيسات زيربنايي در دسترس

هزينه خواهد شد.

فرودگاه قرار دارد .پيشبيني شده بود پس از افتتاح در اوايل دهه

در عين حال فرصتهاي زيادي براي طراحي و ساخت مبتكرانه

 1990حدود  87ميليون مسافر را در سال پذيرا گردد.

فرودگاهها وجود خواهد داشت .امكان دارد ما به زودي وارد نخستين
مرحله از دوراني شويم كه طي آن طرحهاي بزرگ شهر فرودگاهي

دنور :يك فرودگاه  2/7ميليارد دالري است كه براي افتتاح در سال

به اجرا درخواهند آمد .طرحهاي ساختوساز در حال ظهور شامل

 1993برنامهريزي شده بود .اين فرودگاه روي زميني به مساحت

ساخت فرودگاههاي بسيار بزرگ ،گسترش و ارتقاي ظرفيت

 13.760هكتار احداث شده است.

فرودگاههاي موجود ،و همچنين برخي پروژههاي فرودگاههاي
صنعتي جديد خواهد بود.

سايتهاي جديد شهرهاي فرودگاهي

پس از سپري شدن يك دوره طوالني مواجه با فعاليتهاي محدود،
شاهد بسياري از پروژههاي جديدي هستيم كه در دست برنامهريزي
و ساخت هستند .برخي از آنها را ميتوان به قرار زير برشمرد.
مونيخ :فرودگاه جديد مونيخ كه در سال  1992افتتاح گرديد با
هزينهاي بالغ بر  5/4ميليارد دالر به پايان رسيد .مساحت سايت اين

بانكوك :احداث آن بهعنوان يك فرودگاه جديد در فاصله
  30كيلومتري شرق بانكوك براي آغاز فعاليت در سال 2002
برنامهريزي شده بود.
سئول :كره جنوبي برنامهريزي براي ساخت يك فرودگاه  5ميليارد
دالري را روي يك جزيره انسان ساخت در ساحل اينچئون آغاز كرد.
پيشبيني شده بود كه اين فرودگاه در سال  1997به بهرهبرداري
برسد.

فرودگاه  1500هكتار است .فرودگاه از ساعت  5صبح تا نيمه شب

برلين :دو شركت مهندسي مشاور پارسونز و الهمير برآوردهاي اوليه را

داير است .طول دو باند نشست و برخاست موازي آن  4000متر است.

براي احداث فرودگاه جديد در ناحيه برلين -براندنبورگ ،آغاز كردند.

اين تسهيالت براي عرضه خدمات پروازي به  15ميليون مسافر در
سال طراحي شده است .از ترمينال فرودگاه به مركز شهر مونيخ يك

بوستن :مهندسان مشاور براي احداث فرودگاه دو سايت

ترن محلي تدارك ديده شده است.

  2.024هكتاري و  3.643هكتاري را مورد ارزيابي قرار دادند.

اوساكا/كانسايي :اين فرودگاه كه محصول يك پروژه  9/4ميليارد

شيكاگو :شهر شيكاگو بهطور موقت يك سايت به مساحت

دالري است ،روي يك جزيره مصنوعي به مساحت  511هكتار در خليج

  3.319هكتار در ناحيه «ليك كالومت» در جنوب شرقي شهر را

اوساكا احداث شده است .باند اوليه فرودگاه توان پذيرش  30ميليون

براي احداث يك فرودگاه  11ميليارد دالري انتخاب كرد .انتظار
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بر اين بوده است كه با احداث فروگاه 14 ،ميليون فعاليت اقتصادي

ترابري انقالبي بهشمار ميآيد ،بهعنوان بهترين راهحل براي

جديد و بيش از  20هزار شغل ايجاد گردد.

لونقل پيراموني شيپول آمستردام توصيف
پاسخگويي به مسايل حم 
شده است .براساس اين سامانه ،يك كابين سه نفره از ميان يك راهرو

كواالالمپور :قرار بود ساخت فرودگاه در سال  1993آغاز و در سال

كه به وسيله كامپيوتر كنترل ميشود ،با درنظر گرفتن كوتاهترين

 1997به پايان برسد .با اجراي اين طرح با هزينهاي معادل  8ميليارد

مسافت به مقصد توسط مسافر انتخاب شده و به جلو رانده ميشود.

دالر يك فرودگاه بينالمللي در فاصله  64كيلومتري پايتخت مالزي
احداث ميشود.
بيرمينگام :ايالت آالباما يك سايت به مساحت  6.071هكتار را
در سمت جنوب شرقي شهر به هزينهاي معادل  3ميليارد دالر آغاز
كرد .برآورد شده است كه با احداث اين فرودگاه بيش از  60هزار
شغل ايجاد خواهد شد.
امسك :برنامهريزان روسي ايجاد تسهيالت جديدي را كه بيشتر
به «فرود   راه» (ويژه ترانزيت مسافري) شباهت داشته و يك پارك

ليون :فرودگاه ستوالس بهعنوان يك فرودگاه مهم در مركز فرانسه،
1/3ميليارد دالر براي احداث يك ايستگاه جديد « »TGVو اتصال
آن به خط آهن اصلي هزينه ميكند.
توكيو :سرمايهگذاري جديد در فرودگاه ناريتا شامل  1/3ميليارد
دالر براي ترمينال مسافري دوم و يك خط ريلي پرسرعت براي
ارتباط با مركز شهر را در بر ميگيرد.
لندن :ترمينال مسافري پنجم با قابليت پذيرش  60هواپيماي اضافي

صنعتي را در خود جاي خواهد داد ،در امسك در دست بررسي دارند.

در فرودگاه هيثرو احداث ميشود.

ژاپن :دولت ژاپن تصميم خود را براي اجراي مجموعه طرحهايي

رم :تسهيالت جديد ريلي از فرودگاه فيوميچينو براي اتصال

به مبلغ  25ميليارد دالر براي احداث هشت فرودگاه جديد تا سال

به خطوط ريلي عمده در فلورانس و ناپل ايجاد ميشود.

 2000يا در اوايل دهه مزبور اعالم كرده است.

افزايش ظرفيت فرودگاههاي موجود

آتالنتا :برنامهريزان يك ترمينال چند  حالته سفر ميان آتالنتا
و فرودگاه بينالمللي هارتسفيلد و نقاط مركزي شهر را طراحي

افزون بر ساخت فرودگاههاي جديد ،فعاليتهاي شايان توجهي با

كردهاند .اين سامانه محمل مشتركي ميان شاتلهاي فرودگاه،

هدف افزايش ظرفيت و قابليت فرودگاههاي موجود در جريان است.

امتراك ( )Amtrakو ترابري زميني ايجاد خواهد كرد.

در بيشتر موارد ،اين پروژهها به قصد انطباق تسهيالت قديمي خود
براي دستيابي به مفهوم جديد شهر فرودگاهي به اجرا در ميآيند.

بارسلون :يك ترمينال جديد در فرودگاه بارسلون افتتاح شد تا

اين فرودگاهها عبارتند از:

خدمات الزم را براي بازيهاي المپيك عرضه نمايد.

سنگاپور :فرودگاه چانگي ،كه در ساليان اخير بهعنوان يكي از

بالتيمور :براي ارتباط بالتيمور  -واشنگتن (طرح دوستي) احداث

بهترين تسهيالت فرودگاهي جهان بهشمار ميآمد ،به دستاوردهاي

يك بال پايانهاي (ترمينالي توام با امكانات خصوصيسازي)

خود بسنده نكرده و درصدد افزودن يك ترمينال و يك ناحيه صنعتي

برنامهريزي شده است.

به تسهيالت قديمي برآمده است.

نيويورك :سازمان مسئول بندري نيويورك ( )PONYيك تعرفه

پاريس :مبلغ  1/6ميليار دالر ديگر براي بهبود فرودگاه شارل دوگل

مالياتي  3دالري را براي پرواز از فرودگاه (عوارض خروجي) وضع

هزينه ميشود تا اين كه يك ايستگاه خط ريلي پرسرعت ()TGV

كرده است تا خط ريلي بيرون از فرودگاه و مسيرهاي بزرگراهي را

ميان ترمينالهاي دوم و سوم آن احداث گردد.

به فرودگاههاي كندي ،نيوآرك و الگوارديا مرتبط نمايد .ارتباط ريلي

آمستردام :پيشبرد اجراي «طرح تاكسي  ،»2000كه يك سامانه

حدود  1/5ميليارد دالر طي  10سال هزينه خواهد داشت.
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فرانكفورت :قرار بود در سال  1994يك ترمينال جديد در

•سايتهايي كه با مشكل محدوديت زمين براي توسعه اقتصادي

فرانكفورت    -ماين افتتاح شود .يك «ترن هوايي» ()sky train

فرودگاهها روبرو هستند.

ترمينال يك را ،كه ويژه پروازهاي داخلي است ،به ترمينال جديد،

مشكل سايتهاي فرودگاهي مواجه با محدوديت زمين كه از رايجترين

كه ويژه پروازهاي بين قارهاي است ،ارتباط خواهد داد.

موارد بهشمار ميآيد ،براي دست اندركاران به تمام معنا قابل درك
است .بديهي است كه ايجاد فرودگاههاي جديد به علت مشكل پيدا

پيتسبورگ :اين شهر يك ترمينال جديد يك ميليارد دالري را

كردن زمين مناسب و تامين منابع مالي الزم براي خريداري آن (كه

در سايت كنوني فرودگاه خود احداث ميكند .ظرفيت كل فرودگاه

نياز فوري براي استفاده از آن وجود ندارد) ،بسيار گران و هزينهبر

با ساخت باندهاي نشست و برخاست جديد و احداث دسترسي

است .در نتيجه همواره وسوسه براي تملك اراضي كافي براي احداث

بزرگراهي افزايش مييابد.

فرودگاهها و اميدواري به امكان تملك اراضي بيشتر براي طرحهاي

طرحهاي صنعتي

توسعه در آينده وجود دارد .امروزه اين مشكل به اغتشاشهاي
گستردهاي در اطراف فرودگاههاي بزرگ دامن زده است.

فورت ورث تگزاس :پروژه فرودگاهي آليانس ميتواند الگويي از

اكنون از ميان همه طرحهاي فرودگاهي در دست اجرا ،تنها شمار

همت و ياري بخش خصوصي و قدرت مالي كافي باشد .گروه پروت

اندكي از آنها اميدوارند كه طبق الگوي شهرهاي فرودگاهي پنج

( ،)Perot Groupكه زميني به مساحت  68.803هكتار در تملك

ستاره رتبهبندي شده ،بتوانند طرحهاي توسعه خود را به اجرا

دارد ،يك ناحيه تجاري و صنعتي به مساحت  1.943هكتار را بهصورت

درآورند .با ايجاد ناحيههاي قابل توسعه در جوار باندهاي نشست و

خوشهاي در سايت فرودگاه جديد برنامهريزي كرده است كه براي پرواز

برخاست ،فرودگاه هنگگنگ توانست از فرصت خوبي بهرهمند شود.

جتهاي تجاري بسيار مناسب است .در اين فرودگاه دسترسي از طريق

همچنين ،با برنامهريزي مستمر و توسعه اراضي تملك شده همجوار،

تاكسيويها براي سايتهاي اصلي تدارك ديده شده است.

فرودگاههاي جديد دنور و مونيخ فرصتهاي مناسبي بهدست آورد.

اجراي تعدادي از پروژههاي بزرگ «بار هوايي -محور» در اين ناحيه
اعالم شده است .بهعنوان مثال ،كاروليناي شمالي ،سرمايهگذاري

اهميت توده بحراني

اوليه در مساحتي معادل  2.024تا  6.071هكتار را در بخش شرقي

مقايسه وضعيت كنوني ايجاد شهر فرودگاهي با فرايند احداث

آن ايالت برنامهريزي كرده است.

و توسعه مراكز خريد نكته جالبي را به دست ميدهد .بيگمان

براي فرودگاه باري بينالمللي كنتاكي نيز پيشنهاداتي ارايه شده

مراكز خريد بزرگ يكپارچه ،با داشتن تسهيالت پذيرش خودرو در

است .ايالت نيوهمشاير نيز در نظر دارد در پايگاه سابق «پيز اير

پاركينگهاي خود ،يكباره بهوجود نيامدهاند .مدافعان مراكز خريد

فورس» در زميني به مساحت  1.700هكتار سرمايهگذاري نمايد.

بزرگ مدتهاي طوالني با مشكالت نوميدكننده رويارو بودهاند .يكي

سازمان مسئول فرودگاه غربِ اركانزاس ،در سايتي به مساحت

از عوامل اصلي در رويكرد به مفهوم محافظه كارانه نوين ،تالش

   1.619هكتار واقع در فرانترنج ،و كولو ،طرحي را برنامهريزي كرده

براي كمينهسازي ميزان سرمايهگذاري (از آغاز تاپايان ساخت)

است كه «سنتر پورت اينترنشنال» نام گرفته است.

و برنامهريزي براي اضافه كردن امكانات و يا گسترش دامنه طرح

تعهدات و تفاهمات

توسعه در مراحل مختلف احداث بوده است .البته اين رويكرد كارگر
نشده است زيرا عناصر متشكله و مولفههاي يك مركز خريد باهم در

تاكنون بايد ثابت شده باشد كه همه فرودگاههاي پيش گفته،

تعامل هستند .به اين صورت كه ،يك مغازه كفشفروشي مشتريان را

صرفنظر از ميزان توانمندي ،به تفاهمهايي ناشي از موارد زير

به خريد لباس سوق ميدهد؛ مغازه اثاثيهفروشي نيز براي دوربينهاي

نيازمندند كه اهميت بسياري دارد.

عكاسي مشتري دست و پا ميكند ،و هر مغازهاي به حجم كل فروش

•مشكل سايتهاي فرودگاهي روي جزيرهها

•مكانهاي شهري كه با محدوديت پروازهاي هوايي شبانگاهي
مواجهاند.

•سايتهاي فرودگاهي كه به خطوط ترابري زميني متصل نيستند.

ميافزايد .طبيعي است كه براي هر مركز ناحيهاي ،احداث يك مركز
خريد بزرگ بهعنوان يك مركز «راهبر» ضرورت پيدا ميكند.
درست مانند يك سالح اتمي ،مركز خريد ميبايست به اوج توده
بحراني خود برسد تا قابل انفجار گردد .به تجربه ثابت شده است
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سرمايهگذاراني در اين راه موفق بودهاند كه كل مجموعه را باهم

احداث شهرهاي فرودگاهي نيز صادق است .اگر چه در جهان امروز

احداث كرده و همه امكانات و خدمات خود را بهصورت سراسري

همه فرصتهاي اقتصادي به تفاهم نياز دارند اما با وجود اين ،هنوز

به مشتريان عرضه كردهاند .بنابراين ،يك چنين رويكردي در مورد

ضرورت تعهد همه جانبه توسط همگان درك نگرديده است.

تصوير  :1-4فرودگاه بينالمللي كانساي ژاپن يكي از بزرگترين پروژههاي جاهطلبانه تاريخ احداث فرودگاهها شناخته شده است .اين پروژه احداث
يك جزيره مصنوعي در خليج اوزاكا ،يك پل بر فراز دريا و ساير المانهاي گرانبها را دربر ميگيرد.

تصوير  :2-4فرودگاه جديد مونيخ كه در سال  1992افتتاح شد ،دروازه جديدي را ميان اروپا و مقصدهاي بين قارهاي گشوده است.
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تصوير  :3-4فرودگاه بينالمللي جديد دنور كه به لحاظ گستردگي و سيماي شگفتانگيزش در پي برتريجويي است.

تصوير  :4-4فرودگاه شارل دوگل پاريس كه بهعنوان يك قطب ترابري نوآورانه مطرح شده است ،ارتباطهاي الزم را ميان حالتهاي مختلف ترابري برقرار مينمايد.
خط ريلي پرسرعت ، TGVخطوط ريلي محلي و تسهيالت انتقال بين -ترمينالي ،از آن جملهاند.
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مشخصات  CDGدر تصوير زيرين:
فاز دوم ترمينال 1991 :D
تر مينال1993 : C
ارتباط دادن 1994 :TGV/RER
احداث ترمينال  CDG - Bسوم1997 :
احداث باند سوم 1997:
پروژه مشترك ADP/SNCF

تصوير  :5-4مشخصات  CDGفرانسه

تصوير  :6-4نمونهاي براي رهبري فرانسه در نقل و انتقال ميان انواع شيوههاي ترابري خط ريلي
پرسرعت  TGVاست كه ميان شهرهاي ليون و فرودگاه بينالمللي ساتوالس احداث شده است

42

شهرهای فرودگاهي قرن 21

تصوير  :7-4فرودگاه بينالمللي جديد ماكائو كه نمونه ديگري از احداث نوآورانه تسهيالت براي سايتهاي
احداث شده در خارج فرانسه است.

تصوير  :8-4فرودگاه بينالمللي نسبتا جديد چانگي در مالزي ،كه از مدتها پيش طرحهاي توسعه و گسترش را به اجرا درآورده است .آخرين رهاورد اين فرودگاه،
ايجاد يك مجتمع صنعتي همراه با دسترسي تاكسيوي است.
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تصوير  :9-4يك مركز آليانس كه در پيرامون فرودگاه بينالمللي فورت ورث تگزاس ساخته شده است و مثالي بارز از فعاليتهاي بخش خصوصي پيروت گروپ
( )Perot Groupدر فرودگاهها بهشمار ميآيد.
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عوامل مطرح در
برنامهريزي
شهر فرودگاهي
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با وجود مطرح بودن ويژگيهاي مشترك ميان شهرهاي فرودگاهي،

كم    و   بيش به دليل موانع اقتصادي ثابت مانده است.

برنامهريزي براي هر يك از انواع آن بسته به فرم و مقياس شهر

چه در مورد انواع هواپيماها و چه در زمينه جتهاي تجاري ،نياز

فرودگاهي متفاوت است .اجازه دهيد نخست به برخي عوامل مطرح

به افزايش فوايد استفاده از هواپيماها موجب شده است كه همه

در طرحهايبزرگ ،همانند مراكز و قطبهاي پنج ستاره جهاني،

سازندگان هواپيما تغييرات الزم در طراحي آنها را مراعات نمايند.

نگاهي بيافكنيم.

با اين تدبير ،هواپيماهاي جديد ميتوانند از باند پروازي كوتاهتر

افرادي كه براي ايجاد شهرهاي فرودگاهي برنامهريزي ميكنند

استفاده كنند.

ميبايست به مولفههاي برجسته آنها مانند طرح جامع ناحيه و طرح

از سوي ديگر حرفه مهندسي ،در پاسخ به فشارهاي زيستمحيطي

كاربري اراضي بيانديشند .طرح جامع ناحيهاي مساحتي بسيار فراتر

وارده ،توانسته است محافظه كارانه با سطوح آاليندگي صوتي برخورد

از مرزها و محدوده زمين متعلق به فرودگاه (سايت) را دربرميگيرد

نموده و آن را تحت كترل قرار دهد كه برآيند آن كم   سر  و  صداتر

و به همين سبب مهارتهاي برنامهريزي شهري در آن بسيار مورد

شدن هواپيماهاي جديد است .اين روندها آزادي عمل بيشتري به

نياز است.

برنامهريزان اعطا كرده است .در شرايط كنوني ،كاهش هرچه بيشتر

طرح كاربري اراضي تنها محدودهاي را در بر ميگيرد كه مالك

آاليندگي صوتي ناشي از جتها ميتواند در رفع نگراني بسياري از

فرودگاه آن را در اختيار دارد و توسط فرودگاه كنترل و توسعه

مردم موثر واقع شود.

داده ميشود .اين طرح ميبايست تخصصهاي ناوگانهاي هوايي،

عامل بسيار مهم ديگر در سايت ،همرخگاهي ()interface

بهرهبرداران ،ساير كاربران فرودگاه ،و همچنين سازندگان را دربرگيرد.

حملونقل زميني با ديگر عناصر شهر فرودگاهي است .انتقال سريع

هر دو مولفه برنامهريزي البته ميبايست با يكديگر هماهنگ شوند،

همه مسافران از مجتمع ترمينال مسافري به شبكه حملونقل تندروي

اين هماهنگي نيازمند توجه به عوامل گوناگوني دارد كه در آغاز

زميني ميبايست در برنامهريزي شهر فرودگاهي هدفگذاري شود.

فرايند برنامهريزي مطرح شدند.

برقراري اينگونه ارتباط به دو شكل ممكن است :ترانزيت محلي ،يا

عوامل مطرح دربرنامهريزي ناحيهاي

باند پرواز فرودگاه مهمترين عامل همرخگاهي ()interface
در سطح زمين است.

انتقال به كانونهاي جمعيتي بزرگ منطقه در دوردست كه در آنها
خدمات مورد نياز مسافران به وسيله بنادر بزرگ تامين ميشود.

خط ريلي تندرو

در برنامهريزي براي يك شهر فرودگاهي واقعي ،نخستين توجهات

در بسياري از كشورهاي جهان فرصتهاي الزم براي ارتباط دادن

بايد به فضاي هوايي ،كنترل ترافيك و اداره فضاي زميني براي باند

شهرهاي اروپايي با ساير پهنهها از طريق احداث سامانههاي نوين ريلي

(باندهاي) پرواز مبذول گردد .در واقع ،باند (باندهاي) پرواز بايد

پرسرعت نوين فراهم شده است .اهميت ايجاد سامانههاي پرسرعت

بهعنوان نخستين عنصر فيزيكي برنامهريزي شود! چرا؟ البته كه

ريلي و جذابيت آن براي مسافران از مدتها پيش با راهاندازي سامانه

پاسخ به اين پرسش بسيار با اهميت است!

« »T.G.Vكه پاريس را به جنوب فرانسه وصل ميكند و ترن موسوم

از ميان همه عناصر فيزيكي واقع در يك ناحيه شهري -راهها،

به «گلوله» ( )Bullet Trainاز مبدا توكيو به چند صد كيلومتري

فاضالبها ،مدارس ،بيمارستانها ،پاركها -تراز بودن باند پرواز

آن و ارتباط با اوزاكا در جنوب آن كشور ،برهمگان ثابت شده است.

فرودگاه از همه مهمتر است! زيرا تمامي عناصر ديگر را ميتوان پيچ

(تصوير )1-5

داده و يا آنها را در سطوح شيبدار احداث نمود.

اياالت متحده آمريكا اينگونه تسهيالت را مورد استفاده قرارداده و

افزون بر اين ،در يك شهر فرودگاهي واقعي ،باند پرواز در ميانه زمين

آنها از اقبال شايان توجهي برخوردار شدهاند؛ چرا كه بسيار روان و

قرار گرفته و ساير عناصر ،پيرامون آن گرد ميآيند .يافتههاي اخير

راحت مسافران را به مقصد ميرسانند .مسافران اين قطارها تا زماني

از ديدگاه اقتصادي و فناوري ،ايده كانوني بودن باند پرواز را در وسط

كه براي گرفتن عكس از پنجره به بيرون نگاه نميكنند ،نميتوانند

شهر ،يك باور نابخردانه تلقي نميكند .نخست آن كه ،فرض مطرح

ميزان سرعت آنها را تشخيص دهند ،زيرا پيش از اين كه بتوان

درباره طوالنيتر شدن باند پرواز با بزرگترشدن هواپيماها ديگر معتبر

دروبين عكاسي را براي كانوني ساختن تصوير تنظيم كرد ،آن منظره

جلوه نميكند زيرا طول باند پرواز براي هواپيماهاي جت جديد،

به سرعت ناپديد شد ه است.
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فرودگاهي جديد در دست احداث در اروپا خواهند توانست با ايجاد
اينگونه سامانهها از دسترسي مستقيم ،سريع و مناسبي برخوردار
گردند.
در ديگر نقاط جهان ،ايجاد برخي سامانههاي ارتباطي جديد ميسر
خواهد شد .در اياالت متحده آمريكا ساخت خطوط ارتباط ريلي
جديد ميان داالس و بوستون ،ميان السوگاس و لسآنجلس ،و ميان
اورالندو ،تامپا و ميامي در دست برنامهريزي است.
استراليا نيز در حال برنامهريزي احداث يك خط ريلي پرسرعت ميان
سيدني و ملبورن از طريق كانبرا بوده است .كره جنوبي برنامهريزي
تصوير  :1-5اتصال فرودگاههاي موجود با سامانه ريلي ،حتي زماني كه بسيار
گران و دشوار باشد كامال ضروري است .يك مسير جديد فرودگاه شارل دوگل
پاريس را به سامانه  TGVمرتبط مينمايد.

سه خط پرسرعت ريلي شامل خط سئول -پوسان سئول به ساحل
شرقي ،و اتصال كوانگجو به خط سراسري را ،در دستور كار خود
داشته است .كانادا برنامهريزي ارتباط شهر كبك در مونترال با اتاوا
و تورنتو را در دست تهيه داشته است .ژاپنيها پس از نهايي كردن

قطارهاي پرسرعت كنوني جديد ميتوانند با سرعتي معادل    240تا

طرح مفهومي و پشت سر گذاشتن سالها آزمون و تجربه ،ساخت

 320كيلومتر در ساعت حركت كنند .يكي از ترنهاي فرانسوي

يك خط مگلو ( = Maglevخط مغناظيسي) ميان توكيو و اوزاكا را

اخيرا توانسته است سرعت  483كيلومتر در ساعت را پشت سر

در دستوركار خود قرار دادند .روسيه نيز به برنامهريزي احداث خط

گذارد .ترن مدل جديد ژاپني نيز با سرعتي فراتر از اين سرعت

ريلي پرسرعت ميان مسكو و پيتسبورگ مبادرت نمود.

در دست طراحي است.

در بسياري از فرودگاههاي بزرگ ،برنامهريزان در انتظار خطوط ريلي

قطارهاي جديد به ياري ويژگي آهنربايي از روي ريل بلند شده و

پرسرعت نماندهاند .خطوط جديد در هر حال به خطوط موجود

روي يك تشك مغناطيسي حركت ميكنند .به اين ترتيب واگنها

اضافه ميشوند تا در پي آن عرضه خدمات پرسرعت محقق گردد.

روي اليهاي از هوا ،كه با آهنرباهاي بسيار نيرومند مهار ميشوند،

مثالهاي اينگونه اقدمات را ميتوان در بندر جنوا و فيوميچينو

حركت ميكنند.

( )Fiumicinoشهر رم مشاهده نمود .با وجود اين اقدامات ،اجراي

راهآهنهاي اتحاديه اروپايي اكنون احداث يك شبكه    30هزار

خط ريلي پرسرعت از قلب بازار اياالت متحده آمريكا به مناطق حساس

كيلومتري راهآهن را در دست اجرا دارند كه بسياري از شهرهاي

ديگر ،كه چند سال پيش ارايه شده بود ،هنوز با تاخير مواجه است.

اروپايي را به هم پيوند ميدهد .براساس اين طرح سه مرحلهاي،

اين خط ميان داالن بوستون  -نيويورك -واشنگتن كشيده خواهد

هر يك از كشورها سهم خود را در اين شبكه پرسرعت ريلي احداث

شد .در مراحل بعدي قرار است اين خط از نيويورك به شيكاگو-

خواهد كرد .احداث اين خطها قرار بود در سالهاي 2005 ،1995

لسآنجلس -سانفرانسيسكو -آتالنتا -ميامي امتداد يابد.

و  2015به اتمام برسند.

چنانچه ايجاد اين خطهاي ريلي پرسرعت واقعيت پيدا كنند ،بيترديد

با اين ترتيبات ،راهآهن كشور بلژيك با خط «ت .ژ .و)T.G.V( ».

نقش بارزي در مكانيابي شهرهاي فرودگاهي آينده ايفا خواهند نمود.

فرانسه در مرز دو كشور به يكديگر پيوسته و از طريق بروكسل

اگر چه ساخت خطوط ريلي پرسرعت ممكن است بهعنوان بخشي از

به آمستردام امتداد مييابد .فرانسه نيز با احداث يك خط جديد

برنامهريزي براي ساخت فرودگاه تلقي نشود ،اما در اين كه اين كار

به ناحيه «بوردو» و مرز اسپانيا و از طريق تونل در دست احداث ميان

بخشي الزامي از برنامهريزي شهر فرودگاهي است ،ترديدي وجود ندارد!

دو كشور ،خط ريلي پرسرعت را به اسپانيا امتداد ميدهد.
اسپانيا خطي از مادريد به سويل و بارسلون احداث خواهد نمود.
ايتاليا نيز خط تورين به ونيز و ميالن به ناپل را خواهد ساخت .كشور

دسترسي بزرگراهي

هماهنگسازي مكان يك شهر فرودگاهي از طريق احداث شاهراههاي

سوئيس خط پرسرعتي را در ناحيه آلپ و همراه با يك تونل تكميل

اصلي نيز يك شرط الزم است .در اياالت متحده آمريكا ،اين كار

خواهد كرد .جملگي اين فعاليتها حاكي از اين است كه شهرهاي

به معناي برقراري ارتباط با سامانههاي بزرگراهي بين  ايالتي است.
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در اروپا و ساير مناطق ديگر ،به مفهوم اتصال به سامانه جادههاي

دو جاده كمربندي در بخش غربي ناحيه شهري ( I- 95كه جايگزين

اتومبيلرو منطقهاي است.

جاده قديمي  125ميشود) بهعنوان كمربندي دروني و بزرگراه

بهترين راه برقراري ارتباط يك شهر فرودگاهي با سامانه جادهاي،

 I-495بهعنوان كمربندي بيروني مبادرت شده است.

احداث يك جاده كمربندي ( )Loopاست كه بهطور كامل پيرامون

در حالي كه شهرهاي كمربندي در اياالت متحده بيش از هر كشور

شهر فرودگاهي كشيده ميشود (رجوع شود به تصوير ارايه شده

ديگري پيشرفت داشته است ،اما اين به معناي ايده انحصاري

 .)2-5در نواحي برخوردار از خطوط مترو كه در آنها جاده حلقهاي

آمريكايي تلقي نميشود .مسكو ،رم ،كلن ،بروكسل ،پاريس و لندن

تدارك ديده شده است ،با توجه به استقرار شهرهاي فرودگاهي در

نيز هر كدام جاده كمربندي دارند .البته به لحاظ رقومي هر يك از

جوار كمربندي يا ساخت يك كمربندي در پيرامون شهر فرودگاهي،

اينها با ديگري تفاوت دارد.

دسترسي بهگونه چشمگيري تسهيل ميشود.

پاريس نيز يك كمربندي دارد كه تقريبا در نزديكي مركز شهر ساخته

اينگونه ارتباطها با پديدآمدن شهرهاي محصور در ميان يك حلقه-

شده و بيشتر نقش يك شريان شهري را ايفا ميكند و نميتوان آن

راه (كمربندي) در همه جاي جهان بهعنوان فرمهاي برتر شهري

را يك محور توسعه قلمداد نمود .اما در مقابل ،در مسكو يك جاده

شناخته شدهاند .با توجه به اين ،طرحهاي شهرسازي به شكل مدور

كمربندي احداث شده كه از ميان جنگلها و نواحي توسعه نيافته

قرنها سابقه داشته است .از اينرو طرحهاي مفهومي نوين نيز بر

عبور ميكند.

ايجاد حلقه راهها يا جادههاي كمربندي در گرداگرد شهرها تاكيد

نكته مطرح اين است كه برنامهريزان شهري موظفند به دليل

دارند.

دسترسي به طرح ايجاد شهر كمربندي ،بر آن تاكيد ورزند .طرح

در اصل با مهندسي بزرگراههاي بين ايالتي و توسل به كاركرد عبور از

شهرهاي كمربندي فرصتهاي بسياري را براي يكپارچهسازي

حاشيه پيراموني شهرها ( ،)By-passجادههاي كمربندي به سرعت

شهرهاي فرودگاهي با نواحي شهري و حوزه نفوذ بالفصل آنها در

بهترين رهيافت را براي پاسخگويي به بسياري از نيازهاي شهري

اختيار برنامهريزان شهري قرار ميدهد.

فراهم كردهاند .مزيتهاي اثبات شده به قرار زير هستند.
•كاستن از فشار وارده بر مركز شهر

•كمك به توسعه اقتصادي حوزه نفوذ ()hinterland
•تسهيل و روانسانسازي ترافيك

•افزايش ارزشهاي زيست محيطي و زيباشناختي

دسترسي محلي و وسايل ترابري

در سالهاي اخير بسياري از فرودگاهها در پي تدارك دسترسي
محلي از طريق ايجاد خط ارتباطي ترانزيت سريع يا احداث آزاد راه
فرودگاهي بودهاند .نمونههايي از خطوط ارتباطي ترانزيت را ميتوان

اينگونه انگارهها را ميتوان در بيش از بيست ناحيه داراي مترو

در مكانهايي چون فرودگاه گيتويك لندن ،آتالنتا – هارتسفيلد و

در اياالت متحده مشاهده نمود .بديهي است كه در ماردي تنها

شارل دوگل پاريس سراغ گرفت.

ميتوان به ساخت يك نيمه كمربندي اكتفا نمود (زيرا شماري از

يك خط  32كيلومتري ،مجهز به فناوري مگليو (ترن مغناظيسي)،

شهرها يا در ساحل دريا قرار دارند و يا اين كه در دامنه سلسله

ميان فرودگاه اورالندو و ديزني ورلد ( )Disney Worldدر ايالت فلوريدا

جبال و در حاشيه موانع طبيعي ناحيه كوهستاني احداث شدهاند).

ساخته ميشود .در برخي موارد ،احداث آزادراهها از طريق وصول

نگاهي سريع به اين وضعيت در اياالت متحده نشان ميدهد كه

عوارض دروازهاي تامين مالي شدهاند .اينگونه آزادراههاي عوارضي

شهرهاي بزرگتري چون بالتيمور /واشنگتن /و داالس /فرت فورث،

را ميتوان در تايپه (تايوان) و جاكارتا (اندونزي) مشاهده نمود .در

آتالنتا ،ايندياناپليس ،ميناسوتا /سنت پال ،سنتلوئيس ،سنآنتونيو

مكانهاي ديگر ،دسترسي به فرودگاهها ميتواند از طريق قايقها و

و هوستن از آزاد راههاي كمربندي برخوردارند .همچنين ،شهرهاي

كشتيهاي تندرو امكانپذير گردد .نمونههايي از اين دسترسيها را

كلومبوس -اوهايو ،رالي ( N.C -)Raleighو Lexington, Kyنيز از

ميتوان در طرحهاي جديد هنگ گنگ و ماكائو مشاهده نمود.

بزرگراههاي كمربندي بهرهمند شدهاند.

از ديدگاه مشتريان فرودگاهها« ،راحتي» عامل تعيينكنندهاي است

شماري ديگر از شهرها به ساخت بزرگراههاي كمربندي اقدام

زيرا فراهم كردن اين همه تسهيالت ترابري در يك جا تنها به خاطر

كردهاند اما بخشهايي از آنها هنوز تكميل نشدهاند .در بوستون با

امكانپذير ساختن سهولت جابهجايي و انتقال مسافر از يك وسيله

هدف جهتگيري در برابر حاشيه ساحلي اقيانوس اطلس ،به ساخت

نقليه به وسيله نقليه از نوع ديگر است.
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طرح اوليه منطقه شهر فرودگاهي

تصوير  :2-5براي شهرهاي جديد ،برنامهريزي مكاني ميبايست شبيه طرح باال باشد كه در آن اشتراك ترابري زميني با ترابري هوايي لحاظ شده است.

نهضت نيمبي ()NIMBY Problem

ميكنند كه قرار است فرودگاه ديگري به عظمت فرودگاه بينالمللي

طي دو سه دهه گذشته احداث فرودگاههاي جديد در بيشتر نواحي

اوهار در آن مكان احداثشود .در چنين وضعيتي ،نهضت نيمبي وارد

شهري در عمل ناممكن شده است .دليل اين عدم امكان را ميتوان

معركه شده و مسايلي را پيش ميكشد كه بهطور مطلق غيرمنطقي

به نهضت  =( NIMBYنه در حياط خلوت من!) كه بيانگر مخالفت

جلوه ميكنند .شايان توجه اين كه اينگونه باريكه فرودگاهي ويژه

مردم با احداث هر نوع فرودگاه است ،نسبت داد .در حالي كه اينگونه

هواپيماهاي كوچك يك موتوره ،توسط مردم همانند فرودگاه بزرگ

نهضتهاي چالشگر توسط شهروندان خواهان آرامش ،راهاندازي

مخصوص هواپيماهاي غول پيكر انگاشته ميشود كه در آن غولهاي

ميشوند ،اما در هر صورت ،اين مخالفتها تهديدي جدي در فرايند

آسمان بر فراز جامعه شهري به غرش در آمده و با ايجاد آاليندگي

برنامهريزي محسوب ميشوند .به هر حال نمود مخالفت كوركورانه

دودي و صوتي ،زنده و مرده را از خواب شيرين بيدار ميكنند!

كنوني با همه چيز است كه ميبايست به سوي يك رويكرد تمايزگرا

حال اگر گروه نيمبي بتواند در مجلس ايالتي بهصورت رسمي حضور

تغيير جهت داده شود تا گزينههاي موجود با يكديگر قابل قياس گردند.

پيدا كند ،در آن صورت دولت محلي ناگزير است به الك خود فرورفته

فرودگاههاي جت در برابر نوار فرودگاهي

و به اجبار عليه اجراي پروژه فرودگاهي راي دهد .اين رخدادها در
بسياري از جوامعي كه احداث فرودگاهي كوچك در آنها پيشنهاد

در ميان طيف «از فرودگاهها تا شهرهاي فرودگاهي» مردم عامي

شده ،به دفعات تكرار شده است.

از تمايز گونههاي فرودگاهي از يكديگر درماندهاند .امروزه افرادي

بدين سان طرح ملي احداث فرودگاههاي «گرهگشاي» جديد نيز

كه حتي در پي احداث يك باريكه هوايي در زميني به مساحت

كه براي ارايه خدمات هوايي به شهرهاي بزرگ پيشنهاد شده است،

 20هكتار هستند با مخالفت مردم روبرو ميشوند؛ زيرا مردم تصور

به سبب دخالتها نارواي گروههاي نيمبي شكست خورده است.
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شكستهاي بزرگ در اين زمينه را ميتوان به پايتخت كشور اياالت

نواحي حساس به لحاظ زيستبوم

متحده آمريكا نسبت داد ،كه در آن حتي يك فرودگاه مناسب در يك

در اين جا ما با برنامهريزي محيطزيست و ضوابط اخذ مجوز براي آن

مكان مناسب نميتوان سراغ كرد كه به خوبي از عهده ارايه خدمات

سر و كار نداريم .تاييد اين نكته كه هيچ طرح مهمي بدون رعايت

هوايي به عموم مردم ،كه نيازمند برخورداري فرودگاه از باند پرواز

اكيد ضوابط زيستمحيطي نميبايست به اجرا درآيد ،كفايت خواهد

خوب و كارآمد و بهرهمند از تسهيالت پايانهاي كافي است ،برآيد.

كرد .اما به هر حال ،در كاربرد تاكتيكهاي تهديدكننده محيطزيست

در مورد تسهيالت كالن فرودگاهي ،كه موجب آلودگي صوتي و

توسط گروههاي متعارض نيمبي توضيح بيشتري خواهيم داد؛

ساير دشواريها ميشوند ،ما با تضاد ديگري روبرو هستيم؛ به روال

فرودگاههايي كه تسهيالت تفريحي را در خود جاي ميدهند ،مورد

معمول يك دولت محلي سايت مشخصي را در يك پهنه باز انتخاب

مخالفت قرار ميگيرند زيرا اينگونه تسهيالت ميتواند بهطور عمد

كرده و فرودگاهي را در آن احداث و به بهرهبرداري ميرساند .در

حياتوحش را نابود كند .تجربه نشان داده است كه هواپيماها بيشتر

كوتاه مدت هيچ مشكلي پيش نميآيد و مردم نيز به ساختوساز

از حياتوحش مورد تهديد مسايل و مشكالت موجود هستند .كما

خانه پيرامون فرودگاه مبادرت ميكنند .چندي بعد اعتراض آغاز

اين كه مثالهاي متعددي كه نشاندهنده سازگاري جانوران با

ميشود .هنگاميكه شمار ثبتنامشدگان معترض بهكفايت ميرسد،

هواپيماها و سرازير شدن آنها روي باند پرواز بوده ،يا از دستههاي

دولت محلي ناگزير از پشتيباني مردم معترض شده و محدوديتهايي

پرندگاني كه در وسط علفهاي حاشيه باندهاي پرواز براي خود

را براي عمليات فرودگاهي وضع ميكند .برآيند اين وضعيت نشان

آشيانه ميسازند ،حكايت دارند.

ميدهد كه نميتوان به حمايت كاركنان منتخب دولت محلي از
طرحهاي توسعه فرودگاهي دل بست .در اين موقعيت راهكار ديگري

برنامهريزي ارضي شهر فرودگاهي

مورد نياز است و آن در توسل به احداث شهر فرودگاهي خالصه

شهر فرودگاهي ميبايست از يك ناحيه «سرخ رنگ» براي عمليات

ميشود.

هوايي و از يك ناحيه «آبي رنگ» براي فعاليتهاي اقتصادي مرتبط

چنانچه تمامي ناحيه پيرامون فرودگاه از طريق برنامهريزي توسعه

با فرودگاه (تصوير  )3-5تشكيل شود .بسياري از طرحهاي فرودگاهي

داده شده و فعاليتهاي مرتبط با ترابري هوايي در گرداگرد فرودگاه

با اكتفا به تملك زمين براي ناحيه سرخ با اين اميد كه مالكان

ايجاد شود ،آنگاه ميتوان يك سپر حفاظتي دايمي براي فرودگاه

اراضي پيراموني خودشان ناحيه آبي را توسعه خواهند داد ،به اجرا

بهوجود آورد كه در نهايت هم به نفع فرودگاه و هم به سود جامعه

در ميآيند.

شهري خواهد بود.

يك چنين رويكردي براي اجراي يك طرح فرودگاهي محكوم به

خطر واقعي ناشي از سقوط هواپيما

شكست است .ميان برنامهريزي براي يك فرودگاه و برنامهريزي

از ايرادهاي برشماري شده توسط ناظران آگاه به ساخت و احداث

فرودگاهها ،احتمال خطرات دهشتناك ناشي از سقوط هواپيما بر فراز
نواحي خارج از محدوده سايت فرودگاهي و بر سر مردمي است كه در
آن نواحي زندگي ميكنند .دادهها نشان ميدهد كه شمار تلفات در
فرصتهاي پروازي غيرحرفهاي در اياالت متحده آمريكا تنها محدود
به 10نفر در سال است .بيشتر اينگونه تلفات ناشي از تصادفات
رخداده در شيبها ،يا عبور فرد از مقابل ملخ هواپيما بوده است.
با توجه به اين كه در اياالت متحده بيش از  10هزار فرودگاه وجود
دارد ،خطر ناشي از رخداد سوانح هوايي و تلفات در پيرامون بالفصل
فرودگاهها بسيار اندك است.

تصوير  :3-5شهرهاي فرودگاهي به زمينهايي بيشتر از فرودگاهها نياز دارند.
يك مركز جهاني پنج ستاره كه در جستجوي پيشتازي جهاني است ،به
 50000ايكر (2.235هكتار) زمين نياز دارد.
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براي يك شهر فرودگاهي تفاوت بارزي وجود دارد .براي

اثر بسيار اندكي در پذيرش و نشست و برخاست هواپيماها ميتواند

احداث يك شهر فرودگاهي ،مجري طرح ميبايست بر تمامي

داشته باشد؛ در صورتي كه طراح ميتوانست آن را در نقطه مناسبي

داشته باشد .ناحيه سرخ بايد تمامي نيازهاي عمليات فرودگاهي

تفصيلي ،تاكسيويهاي فرعي به بخشهاي فرعي زمين گلف

اراضي شهر فرودگاهي ،هر دو ناحيه سرخ و آبي ،كنترل

را در خود جاي دهد -كه باندهاي پرواز ،برج كمكهاي ناوبري،
تاكسيويها ،اپرونهاي پارك هواپيماها ،تسهيالت سوخترساني،
تعميرات و همچنين پايانههاي مسافري از آن جملهاند.
ناحيه آبي بايد از قابليت گسترش تاكسيويها ،توسعه ساختمانهاي
اداري و پاركهاي صنعتي ،هتلها ،جادههاي كمربندي ،سرويسهاي
جانبي (يوتيليتي) و ساير امكانات الزم برخوردار باشد .اگر چه اين
مولفهها ،مورد نياز عمليات پروازي نيستند اما به دليل امكانات
فرودگاه به آن جذب ميشوند.
نخستين طرح شماتيك فرودگاه ميبايست دسترسيهاي تاكسيويها
را به تمامي كانونهاي فعاليتي ،چه در يك طرح بزرگ شهر فرودگاهي
و چه در يك فرودگاه شهري كوچك مشخص نمايد .با نگاهي كوتاه به
يك طرح كوچك فرودگاهي (تصوير  )4-5معلوم ميشود كه برنامهريز
و طراح ،مكان مناسبي را براي مركز خريد در نظر نگرفته است ،كه

منظور نمايد .ميتوان تصور نمود كه با روشن شدن جزئيات در طرح

امتداد پيدا ميكنند .مركز توزيع نيز ممكن است براي مشخص
كردن چگونگي احداث فضاي اداري و انبارها از نو تعريف شود،

اما چنين استنباط ميشود كه فضايي براي پايانه باري بزرگ
براي بارگيري و تخليه محمولههاي كانتينري درنظر گرفته

نشده است.

جدا از كاستيهاي پيش گفته ،ويژگيهاي خوب متعددي در

اين طرح ابتدايي مشاهده ميشود ،براي مثال مسافر ورودي به
فرودگاه ميتواند بدون اين كه از تسهيالت ترابري (تاكسيوي)
استفاده كند بهطور مستقيم به متل عزيمت كند .يك مدير
اجرايي پر مشغله ميتواند بهسهولت راهي دفتر كار ،كارخانه و

يا انبار خود شود .يك پزشك پروازي ميتواند خدمات اورژانس
پزشكي مورد نياز در حوزه نفوذ را از طريق دسترسي تاكسيوي

(با انتقال همه بيماران به يكبار) در اختيار بيماران قرار دهد.

تصوير  :4-5برخي از عناصر متشكله را ميتوان در شهرهاي فرودگاهي دو ،سه يا چهار ستاره جانمايي نمود.
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تقرب هواپيماها به فرودگاه بر فراز ناحيه جنگلي كه بهصورت يك پارك
و زمين گلف ديده شده است ،صورت ميگيرد .ناحيه ميان باند پرواز و
ي سرويسهاي جانبي ،مانند
تاكسيويهاي موازي آن به لحاظ كاربر 

تردد فرودگاهي خالص شده و مورد استفاده همگان قرار ميگيرند.

مشخص كردن جايگاه جامعه فرودگاهي

مديريت پسماندها اختصاص داده شده است.

بسياري از مسايل و مشكالت كاربري اراضي را ميتوان با مشخص

در نخستين نگاه به يك طرح فرودگاهي كوچك شهري ،برداشت

ساختن «جامعه شهر فرودگاهي» در مراحل اوليه كار به حد كمينه

شمار معدودي كه از امتياز داشتن يك هواپيماي شخصي برخوردارند

كاهش داد .جامعه فرودگاهي برحسب تعريف خود به يك موجوديت

ممكن است بسيار جاهطلبانه جلوه كند ،اما آنها از خود ميپرسند

برنامهريزي برخوردار از ويژگيهاي دروني و بروني منحصر به فرد

آيا حق دارند كه موجب آزار و ناراحتي بقيه شوند؟ پاسخ اين پرسش

تبديل شده و يك راسته گذار (انتقال) ،از باند پرواز فعال فرودگاه به

اين است كه به تجربه ثابت شده جامعه شهري فرودگاه از قبيل

كاربريهاي غير پروازي (غيرفرودگاهي) پيراموني فراهم مينمايد.

خلبانان و غيرخلبانان بهگونه يكسان بهره ميبرد.

تصوير( )6-5نمايي از يك سايت نمونه را كه ممكن است براي احداث

با انجام مطالعهاي روي حجم ترافيك شهري ،معلوم ميشود كه بخش

يك جامعه شهر فرودگاهي ،ويژه هواپيماهاي كوچك انتخاب شود را

مهمي از حجم ترافيك ،فرودگاه -محور است .يعني از فرودگاه ناشي

ارايه ميدهد .در اين طرح ،فرودگاه يك باند پرواز با دسترسيهاي

ميشود؛ مسافراني كه از هتلها به فرودگاه و از فرودگاه به هتلها

مناسب و فضاي باز در دو سوي خود براي كاربريهاي مرتبط در

روانه ميشوند ،مديران كسب و كاري كه از فرودگاه به دفتر كار ،و

اختيار دارد .از اين فرودگاه يك جاده دسترسي به اضافه راههاي ثانوي،

از فرودگاه به كارخانه خود ميروند ،و خلبانان مالك هواپيماهاي

يا جادههاي متصل به آنها ،براي ايجاد سهولت كافي در گردش به

شخصي كه از فرودگاه به متعلقات خود و از آنجا به فرودگاه ميروند.

دور راسته پروازي وجود دارند .تمام مسير تنها به  200-1000ايكر

در يك جامعه شهر فرودگاهي از بسياري ترافيكهاي اينچنيني

( 81تا  405هكتار) محدود ميشود كه به لحاظ مالكيت يكپارچه

اجتناب شده و در نتيجه خيابانهاي شهر از راهبندانهاي ناشي از

سايت بسيار ايدهآل است.

برخي از مولفههايي كه ميتوان آنها را در شهرهاي فرودگاهي دو ،سه ،و چهارستاره منظور نمود ،در طرح اوليه زير پيشنهاد گرديده است.
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تصوير  :5-5يك سايت شهر فرودگاهي تك ستاره را ميتوان بهصورت فوق نشان داد .داشتن يك شبكه جادهاي الزم است ،اما بسياري از اينگونه پروژهها
تنها با برخورداري از يك جاده ورودي (به شهر فرودگاهي) موفق ميشوند.

با داشتن اين سايت ،برنامهريز مطلوبترين فرصت را براي طراحي

پرواز كوتاه به طول  3000فوت ( 914متر) در يك سايت متجاوز از

يك جامعه شهري كارآمد و سازگار با همسايگان خود در اختيار

 150ايكر ( 81هكتار) مساحت نياز خواهد داشت.

خواهد داشت .حتي در مورد فرودگاههاي قديمي كه در دست

چنانچه احداث يك جامعه فرودگاهي مطرح باشد ،مساحت الزم

گسترش هستند ،يك فرصت عالي براي اجراي يك چنين راهكاري

براي كاربريهاي مرتبط با فرودگاه نيز بايد به سايت فرودگاه افزوده

وجود دارد.

شود .شايان توجه اين كه ،مساحت فرودگاه براساس قواعد موجود

مساحت يك سايت چقدر بايد باشد؟ بسياري از فرودگاههاي فعال با

بايد بخش كوچكي از مساحت كل يك جامعه فرودگاهي باشد تا

يك راسته پروازي كوچك كمتر از  25ايكر ( 10هكتار) مساحت دارند.

بهلحاظ اقتصادي اجراي طرح امكانپذير گردد.

بهطور كلي ،اينگونه فرودگاهها ( )Airstripsبراساس استانداردهاي
فرعي ساخته شدهاند ،كه حريمهاي كافي و گذرگاههاي الزم را براي

عامل صدا (صوت)

حفاظت از فرودگاه يا كاربريهاي همجوار در اختيار ندارند .اينگونه

پيشتر گفته شد كه طرحهاي بزرگ و كوچك براي احداث

باريكههاي فرودگاهي به هيچ روي نميتوانند معيارهاي  FAAرا

باريكههاي فرودگاهي با دو نگرش متفاوت مطرح ميشوند .اين

برآورده نمايند.

موضوع بهويژه در مورد مسايل صوتي (سر و صداي هواپيما) واقعيت

نيازهاي مساحتي باريكههاي فرودگاهي نه تنها به طول باند پرواز

دارد .احداث باريكههاي فرودگاهي به روال معمول در بسياري

و نوع هواپيمايي كه آن را ميپذيرد نياز دارد ،بلكه در عين حال

از موارد با مخالفتهاي مردمي روبرو ميشود كه از آلودگي صوتي

به استانداردهاي برنامهريزي پذيرفته شده نيز نيازمند است .اگر

هواپيماها در فرودگاههاي بزرگ در هراسند.

سازنده فرودگاه به برآورده ساختن استانداردهاي  FAAمطرح در

فرودگاههاي جديد ممكن است مساحتهايي بيش از  15هزار ايكر

عمليات راهاندازي كاربريهاي عمومي همت گمارد ،آنگاه به يك باند

( 6.071هكتار) نياز داشته باشند تا بتوانند با مسئله صوت مقابله كنند.
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اينگونه فرودگاهها جتهايي را ميپذيرند كه بيش از  500هزار پاوند

فايق آيد .با برداشته شدن اين گامها ،ساكنان جامعه فرودگاهي

( 226.795كيلوگرم) وزن داشته و مجموع قدرت موتورهاي محركه

به ندرت از عمليات پروازي روزانه فرودگاه خبردار خواهند شد..

آنها  200هزار اسب بخار باشد .بنابراين ،تصور همان مسايل براي
هواپيماهاي كوچك به وزن  3000تا  6000پوند ( 1393تا 2718

رخدادهاي ناخوشايند درمكانيابي شهر فرودگاهي

كيلوگرم) با موتوري به قدرت  200تا  300اسب بخار بيمورد است؛

در هنگام جستجوي سايتهاي صنعتي و ساير امكانات مربوط،

زيرا قدرت محركه اينها معادل قدرت محركه يك اتومبيل است .با

وضعيتهاي فراواني را ميتوان مشاهده نمود كه در آن كاركنان

وجود اين تفاوتها ،افكار عمومي با قرار دادن همه فرودگاهها در يك

محلي از بهرهبرداري فرصتهاي بسيار چشمگير غافل ماندهاند .يكي

رديف ،با همه آنها مخالفت ميورزد .بدينسان برنامهريز و طراح يك

از اشتباهات راهبردي بسيار معمول اين است كه دولتهاي محلي با

فرودگاه همواره با مسايل روانشناختي روبرو بوده و در عين حال،

راهاندازي يك فرودگاه بزرگ جت در حومه بيروني شهر ،فرودگاههاي

با مسئله واقعي كمينهسازي اندك صوت ناشي از عمليات پروازي

كوچك قديمي را تعطيل ميكنند.

جامعه (شهر) فرودگاهي روياروي است .طراح شهر فرودگاهي ميتواند

بدينسان بسياري از فرودگاههاي كوچك قديمي طي دهه گذشته

با كمينهسازي مسئله صوتي از طريق جانمايي بهينه باند پرواز و

تعطيل شدهاند ،در حالي كه امكان داشت از اين فرودگاهها بهعنوان

نواحي شيبدار و توجه به فضاهاي كافي بهعنوانحريمها و استفاده

مركز پرواز به دفاتر تجاري و پاركهاي صنعتي استفاده شود.

از فضايسبز (مشجر) براي جذب صوت ناشي از پرواز ،بر اين مشكل

در بيشتر موارد ،نجات دادن يك باند پرواز از توقف ،گزينههايي را براي

تصوير  :6-5برنامهريز يك شهر فرودگاهي جديد ميبايست مزاياي همبستهسازي انواع المانهاي زيرساختي در يك دكوپلكس
( )decoplexيا «مجتمع توسعه مبتني بر محيط زيست» را فراهم نمايد ،كه در آن پسماندها بازيافت شده و فرصتي براي صرفهجويي
مهيا ميگردد.
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توسعه هرچه بيشتر تسهيالت ترابري چند حالته مطرح ساخته است.

موانع توسعه

ترمينال مسافري  ،Roanoke,Vaپارك كرده و در حاليكه هواپيما
مشغول سوختگيري است ،ناهار صرف نمود .ترمينال مسافري در
 Raleigh-Durham,NCنيز وضعيت مناسبي داشت اما اكنون هر

يكي از اشتباهات رايج ،جلوگيري از رشد و گسترش فرودگاه از طريق

دو فرودگاه ،تسهيالت را جابهجا كرده و به همين دليل جذابيت خود

برقراري موانع دايمي در سراسر پيرامون آن است .اينگونه موانع

را براي مسافران ترانزيت از دست دادهاند.

به شكل شاهراه و معبر عمومي به موازات حصار فرودگاهها احداث
ميشوند ،در حالي كه ميتوان آنها را چند صد متر دورتر احداث

فرصتهاي موجود براي ايجاد مجتمع زيستبومي

نمود .طبق معمول اين موانع بهصورت گودالهاي زهكشي ،كانالها و

يكي ديگر از عوامل بسيار مهم ،توجه به مناسبات موجود ميان انواع

سرويسهاي جانبي (يوتيليتي) در درون و يا در ناحيه همجوار بالفصل

نيازهاي يك شهر فرودگاهي و عناصر ضروري براي زيرساختها

فرودگاه ساخته ميشوند ،و به اين ترتيب زمين فرودگاه و يا ناحيه

است؛ زيرا نيازهاي يك جامعه پيشرفته در زمينه توليد برق ،مديريت

همجوار آن به بناهايي اختصاص داده ميشود كه هيچگونه سازگاري با

پسماندها ،ذخيره آب و فعاليتهاي متعدد ديگر ،كه به شهر ارايه خدمات

كاربري بهينه اراضي فرودگاهي نداشته و با ايجاد تغييرات به بهانههاي

كرده و از فضاي آن استفاده ميكنند ،به سمت برانگيزش انديشههاي

مالي ،سياسي يا داليل ديگر نميتوان آن را تاييد نمود .اينگونه موانع

نوين در اين مقولهها هستند .اكنون مهندسان ميتوانند انواع كاركردها

نه تنها شيوه انديشيده شده براي توسعه فرودگاه را ناممكن ميسازد

و فعاليتها را در يك مجتمع زيستبومي (�Decoplex: Develop

(مانند ايجاد سايت صنعتي در پيرامون فرودگاه) ،بلكه مانع توسعه

 )ment –ecology complexگردهم آورند كه در آن هر يك از

و گسترش تاكسيويها و افزودن چند كيلومتر به طول آنها در

مولفهها از همديگر سود ميبرند( .تصوير)7-5

فراسوي حصار كنوني فرودگاه ميشود .برنامهريزي براي افزايش طول

در گام بعدي ،پيداكردن مكان مناسب براي احداث تاسيسات مجتمع

تاكسيويهاي ذخيره و راههاي دسترسي از فرودگاه به سايتهاي

زيستبومي در نواحي همجوار باند پرواز و حريمهاي پيشبيني شده

فعاليتهاي گوناگون ،مانند برقراري پيوند ميان يك فرودگاه بزرگ و

براي آن در دستور كار قرار ميگيرد .عوامل موثر در اين برنامهريزي

يك فرودگاه كوچك را مورد تاكيد قرار ميدهد.

نه تنها قيمت زمين ،بلكه ميبايست عوامل ناشي از عملكرد فرودگاه

ايجاد فضا براي همگان

بهعنوان مصرفكننده عمده انرژي و توليدكننده پسماندها را نيز
در بر ميگيرد.

جداسازي هواپيمايي كشوري از عمليات هوايي ،يكي ديگر از

درهمآميزي برخي از مفاهيم و فناوريهاي مطرح در اين زمينه

اشتباههاي رايج در ساخت فرودگاههاي جديد بهشمار ميآيد.

چشمانداز شگفتيآوري را ترسيم ميكند كه نويددهنده امكانپذير

مثال روشن اين مورد در تسهيالت بينالمللي فرودگاه جكسونويل

بودن برنامهريزي ،طراحي و ساخت همه شهرهاي فرودگاهي است.

(فالدلفيا) مشاهده شده است .پايانه جديد مسافري ،هتل جديد،
ايستگاه خدمات تسهيالت پرواز ( )FAAو پايگاه ثابت عمليات

پاركينگ هواپيما

هوايي ( )FBOجملگي بسيار خوب جلوه ميكنند اما دريغا كه

با فرارسيدن عصر اتومبيل ،مسايل مربوط به پاركينگ اتومبيلها

اين تسهيالت جدا از يكديگر احداث شدهاند .با نگاهي كوتاه به اين

به وجود آمدند و اكنون با ترابري هوايي بهعنوان يكي از مهمترين

وضعيت ،معلوم ميشود كه هيچ راهكاري در زمينه ساماندهي اين

شيوههاي ترابري در جهان ،همان مسايل در عرصه ترابري هوايي

مجموعه وجود ندارد .زيرا با انجام اين كار هر هواپيماي كشوري

نيز رخ مينمايد .در قطبهاي هوايي مانند فرودگاه فرانكفورت

(ترانزيتي) ميتواند در مكاني پارك كند كه همه تاسيسات با پاي

(المان) و فرودگاه اورلي (پاريس ،فرانسه) هواپيماهاي بزرگ جت

پياده قابل دسترسي بوده و در عين حال مشكلي نيز براي عمليات

مانند ساردين كنار هم پارك شدهاند .فرودگاههاي كوچكي مانند

ترابري هوايي ايجاد نشود.

ديتونابيچ (فيالدلفيا) يا اندياناپليس ،هنگامي كه مسابقات بزرگ

در مكانهاي بسياري ،ساختمانهاي ترمينالهاي جديد در طول

اتومبيلراني صدها هواپيما را در تعطيالت پايان هفته به اين دو

فرودگاه و بيتوجه به ساير مولفهها ساخته شدهاند كه موجب

فرودگاه ميكشانند ،اين فرودگاهها را بهگونه فلجكنندهاي انباشته از

نابساماني گرديدهاند .بهعنوان مثال زماني امكان داشت كه در نزديكي

هواپيما ميكنند.
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تصوير  :7-5اين طرح مفهومي ،تركيب يك فرودگاه عمده را با دكوپلكسهاي در حال ظهور نشان ميدهد .طرح شامل يك فرودگاه جت ،يك مولد برق
( ،)Gيك كارخانه تصفيه فاضالب ( ،)Sيك سامانه بازيافت پسماندهاي كارخانهها ( ،)Wحوضچههاي تصفيه ( ،)Lسايت صنعتي ( ،)Iترمينال فرودگاه (،)T
تسهيالت فرودگاهي ( ،)Aايجاد واحدهاي اداري ( )Oو هتلها ( )Hميشود .تمامي واحدهاي پيرامون راه ورودي به فرودگاه ،از تاكسيويهاي ويژه مكانهاي
قابل پرواز ( )fly- inبهرهمندند .اينگونه سايتهاي شهر فرودگاهي  2024تا  8094هكتار زمين را ،بسته به مقياس فرودگاه به خود اختصاص ميدهند.

در هر صورت ،اكنون مسئله پاركينگ هواپيماها بيش از مسئله

پروازي خوبي بهرهمند باشند.

پاركينگ اتومبيلها رخ مينمايد .شايان توجه اينكه هواپيماها

البته اين نكته واقعيت دارد كه اكنون عمليات پروازي را ميتوان

فضاي بيشتري را نياز دارند زيرا آنها نميتوانند در فضاهاي بسته

در هر موقعيت و در هر زماني هدايت نمود .ميزان و حجم ترافيك

مانور داده و در عين حال نميتوانند به سادگي بهصورت عمودي

در آالسكا را تصور كنيد ،كه شرايط جوي آن آميختهاي از زمستان

(توقف در طبقات) پارك شوند.

بسيار سرد و زمين نامساعد (براي نشست و برخاست) است .در هر

شرايط آب و هوايي

صورت ،شرايط هوايي همه جا بهعنوان عامل هزينه تلقي شده و در
تحليلهاي امكانسنجي بايد مورد توجه قرار گيرد.

براي شهرهاي فرودگاهي بزرگ مسايل آب و هوايي و شرايط مطرح

اين هزينهها بسته به مكان (سايت) پروژه به اشكال گوناگوني مطرح

ممكن است عمليات هوانوردي را به علت پرواز در ارتفاع پايين و نبود

ميشوند .در يك سو ،هزينه ناشي از خوردگي فلزي به وسيله هواي

ديد پروازي كافي براي فرود ،دچار توقف نمايد .همگان ميدانند كه

نمك آلود و در سوي ديگر ،هزينههاي برفروبي باندهاي پرواز و

تنها شمار اندكي از سايتهاي هوايي واقع در فاصله چند كيلومتري

تاكسيويها ،كه به نسبت گزاف هستند ،خودنمايي ميكنند .در

(فاصله كم) از شهرها ميتوانند از آب و هوا و شرايط جوي متفاوت

جاهاي ديگر نيز ،هزينههاي گزاف ريسكپذيري در مقابله با بارش

و بهتري برخوردار باشند .بهعنوان مثال فرودگاه هاليفاكس -نوا

تگرگ ،رعد و برق ،و توفانهاي همراه با رعد و برق و يا توفانهاي

سكوتيا ،در فاصله  32كيلومتري (فاصله دور) از شهر قرار گرفته

دريايي رخ مينمايند.

است تا از گزند هواي مه آلود ساحلي در امان باشد.
در جوامع فرودگاهي كوچك ،شرايط جوي يك عامل بازاري
تعيينكننده است .اينگونه پروژهها در مكانهايي ميتوانند موفق
باشند كه از شرايط جوي به نسبت متعادل و مناسب و همچنين ديد

براي آگاهي از اطالعات جوي تفصيلي براي صدها شهر جهان

به كتابچه شرايط جوي ( )Conway data,1990مراجعه كنيد.

فصل ششم
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ما در حال ورود به عصر نوين و هيجانانگيز سرمايهگذاري در شهرهاي

سرمايهگذاري در ساخت فرودگاهها اجاره دادن بلندمدت زمين يا

فرودگاهي در اكناف جهان هستيم .سالهاي واپسين دهه  1990و

ساختمان فرودگاهها به منظور تامين سوخت ،احداث پاركينگ،

اوايل سال  2000فرصتهاي سرمايهگذاري غير قابل انتظاري را

تعمير و نگهداري تاسيسات و ساير خدمات فرودگاهي به موسسات

براي موسسات خصوصي -چه در زيرساختهاي فرودگاهي و چه در

طرف قرارداد است .در برخي موارد ،يك موسسه توانمند ميتواند يك

فعاليتهاي اقتصادي مرتبط با آنها فراهم خواهد آورد .گفتني است

فرودگاه را بهطور كامل بهصورت بلندمدت اجاره نموده و بخشهايي

كه همراه با سنجش فرصتها و ارزيابي آنها پيشاپيش ميلياردها

از آن را بهصورت پيماندهي فرعي به موسسات ديگر واگذار نمايد.

دالر در تسهيالت نوين سرمايهگذاري شده است و اينگونه تعهدات

موسسه تتربورو (نيوجرسي) مصداق اين نوع سرمايه گذاري است.

در آينده به ميزان زياد افزايش خواهد يافت.

-پيمانساخت -بهرهبرداري -انتقال ( :)BOTاين طرح متداول

شمار زيادي از «طرحهاي كالن» جهاني پروژههاي توسعه فرودگاهها

بوده و محبوبيت فزايندهاي داشته است .اگر چه تا امروز اين شيوه

و احداث شهرهاي فرودگاهي را در بر ميگيرند .اينگونه پروژهها

بيشتر در طرحهاي حملونقل زميني و انرژي مورد استفاده قرار

فرصتهاي گرانبهايي را براي شركتهاي بزرگ (فرامليتي)،

گرفته است اما در مورد طرحهاي فرودگاهي نيز قابل اعمال است.

كنسرسيومها ،نهادهاي تامين مالي ،گروههاي مديريتي ،مهندسان،

در اين شيوه ،يك شركت يا كنسرسيوم ،اجراي طرح مورد نظر را

مشاوران و سرمايهگذاران منفرد به وجود ميآورند.

از طريق پيمان برعهده گرفته و پس از ساخت تاسيسات ،آنها را

نقش سرمايهگذاران بخش خصوصي

بيترديد ،خصوصيسازي ابزاري بسيار نيرومند در توسعه زيرساختها
در سطح جهاني بهشمار ميآيد .اين موضوع در فرودگاهها و
توسعههاي مرتبط با آنها و همچنين در بسياري از پروژههاي درنظر

براي كسب سود براي مدت مورد توافق مورد بهرهبرداري قرار داده
و پس از انقضاي مدت مقرر ،مالكيت آنها را به موسسه دولتي
واگذارنده (كار فرما) برميگرداند.
-مالكيت

زمينهاي

بالفصل

محدوده

فرودگاهي

( :)Trough - the - fence developmentمالكان اراضي مجاور

گرفته شده براي چنين زمينههايي مانند بخش انرژي و خدمات

محدوده فرودگاههاي عمومي (دولتي) ميتوانند با «برقراري ارتباط

عمومي ،صدق ميكند.

از طريق حصار فرودگاهي» عهدهدار فعاليتهاي مرتبط با عمليات

شكلهاي متفاوتي از مشاركت بخش خصوصي وجود دارد:

فرودگاهي شوند .پيشتر ،سياستهاي دولتي مانع از اينگونه

-مالكيت مستقيم ( :)outright ownershipدر اين شكل از

دسترسيها بود اما امروزه اين نگرش در حال تغيير است.

سرمايهگذاري ،سرمايهگذاران ميتوانند فرودگاه مورد نظر را خريداري

وجود چنين روندهاي متنوعي در زمينه خصوصيسازي به معناي

كنند ،يا ميتوانند با تملك زمين ،يك فرودگاه در آن احداث كرده و

نقض نقش دولتها يا عدم مسئوليت آنها در توسعه فرودگاهها

آن را بهعنوان يك واحد كسب و كار مورد بهرهبرداري قرار دهند .در

نيست .نقش دولتها و مسئوليتهاي آنها در تامين فضاي كسب

اياالت متحده آمريكا چندين هزار از اينگونه فرودگاههاي متعلق به

و كار ،تشويق كارآفرينان ،و تسهيل شرايط رقابت آزاد و سالم در

بخش خصوصي وجود دارد.

محيط فرودگاهي همچنان ادامه خواهد داشت.

-مالكيت شراكتي ( :)shared ownershipنمونه اين نوع

در شهرهاي فرودگاهي بينالمللي بزرگ ،دخالت نهادهاي دولتي

سرمايهگذاري ،فرودگاه بينالمللي وين (اتريش) است ،كه در آغاز

در ساماندهي و تنظيم روالهاي فرودگاهي به منظور رقابتي نگهداشتن

دهه پيش 25 ،درصد سهام خود را از طريق واگذاري به بخش

آنها بسيار ضروري است .فرودگاههايي كه مسافران را در هنگام عبور

خصوصي انتقال داد.

از دروازه گمركي در صفهاي طوالني نگه ميدارند ،يا اين كه موجب

-مشاركت ( :)joint ventureنمونه آن ايجاد يك واحد مشاركتي

تاخير و وقفه در جابهجايي و انتقال بار هوايي ميگردند ،به زودي از رده

متشكل از گروه پروت و شركت مهندسي گرينر براي طراحي،

خارج خواهند شد( .از ديدگاه يك مسافر ،يكي از بدترين فرودگاههاي

ساخت ،تملك و بهرهبرداري ( )DBOOتسهيالت بوده است .گروه

جهان به لحاظ نقل و انتقال درون -فرودگاهي ،فرودگاه اورلي پاريس

پروت توانسته است از اين طريق مشاركت يك فرودگاه بسيار بزرگ

است .به هنگام كار روي اين كتاب در يك صبحگاه براي انتقال يك

(با مشخصه گروه آليانس) نزديك فورت ورث (تكزاس) ايجاد نمايد.

ساعت وقت زيادي از دست داديم زيرا با وجود اين كه هر لحظه بر

-اجارههاي بلندمدت ( :)Leasesيكي از رايجترين شيوههاي

شمار مسافران افزوده ميشد اما بسياري از باجهها كماكان بسته بودند).
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سرمايهگذاري در فرودگاهها يا عناصر متشكله آنها

(ترمينالها ،عمليات ثابت ،ساير فعاليتهاي پشتيبان پرواز)

نمايندگيهاي خطوط هواپيمايي ميتوانند مدعي جداسازي ترمينال
مسافري از ساير فعاليتها ،از جمله فعاليتهاي ثابت و پاركينگ

با وجود اين كه اياالت متحده آمريكا به تنهايي بيش از  14هزار

موقت هواپيماي كشوري باشند .آنها نميخواهند هواپيماهاي

فرودگاه در اختيار دارد ،ولي همه آنها بهعنوان فرودگاه برنامهريزي

كوچك سر راهشان قرار گيرد .ممكن است مشكل امنيت نيز در ميان

و احداث شده و با هدف ايجاد شهر فرودگاهي طراحي نشدهاند.

باشد .عاليق گوناگون ،هركدام شكل متفاوتي به خود ميگيرند؛ در

به اين سبب ،بسياري از آنها اكنون خارج از رده محسوب شده و

برخي موارد ،مولفههاي متعددي به شكل تصادفي پيرامون فرودگاه

در انتظار فرصتهاي بازسازي و جايگزيني هستند.

به وجود ميآيند و بدين ترتيب فرصتهاي موجود براي جمع و

نزديك دوسوم فرودگاههاي اياالت متحده در اختيار مالكان خصوصي

جوركردن و به اصطالح «خوشهاي سازي عناصر معين» كه الزمه

هستند .شمار قابل توجهي از اين فرودگاهها كه از جاده دسترسي

كاركرد بهينه فعاليتها است ،از دست ميرود .براي درك بهتر

آسفالته نيز بي بهرهاند در خدمت شهرهاي كوچك بوده و شماري از

اين موضوع ميتوان به امكانسنجي مالي شكلگيري گروهي از

آنها را فرودگاههاي بزرگ كالن -شهري تشكيل ميدهند.

مغازههاي پراكنده ( )shopsدر برابر ايجاد يك مركز خريد بزرگ

نه تنها براي توسعه تسهيالت پايانهاي (ترمينال) فرصتهاي مغتنمي

( )mallاشاره كرد.

وجود دارد بلكه براي مالكان فرودگاهها نيز اينگونه فرصتها وجود
دارد .شايان توجه اين كه بايد ميان يك فرودگاه و مجتمع ترمينالي

فضاي كسب و كار ،عوامل اثرگذار بر سرمايهگذاري

آن تفاوت قايل شد .بسياري از مسافران خطوط هوايي هنگامي

سازندگان باتجربه بهخوبي ميدانند كه تحليلهاي امكانسنجي

كه به «فرودگاه» اشاره ميشود ،آن را به ساختمان ترمينال تعبير

ميبايست دو نوع فضا را ( )1از ديدگاه ويژگيهاي آب و هوايي و ()2

ميكنند .آنها وقتي به «فرودگاه جديد تامپا» اشاره ميكنند،

از لحاظ مجموعه عوامل دولتي ،سياسي و عوامل اثرگذار ديگر ،مورد

در واقع منظورشان ساختمان جديد ترمينالي است كه روي فرودگاه

آزمون قرار دهند .فضاي سرمايهگذاري ،بهويژه در سرمايهگذاريهاي

قديمي احداث شده است.

مرتبط با پروژههاي فرودگاهي ،به علت نقش برجسته دولت در آنها،

گفتني است بهبود اساسي در كاركرد فرودگاهها در بسياري از

بسيار با اهميت است.

مكانها امكانپذير است؛ زيرا اغلب ترمينالها بسيار بد طراحي و

اغلب فرودگاههاي بزرگ در مالكيت نهادهاي دولتي مانند

ساخته شدهاند .براي درك اين موضوع ،الزم است عاليق مطرح در

شهرداريها ،شهرستانها و سازمانهاي فرودگاهي بوده و بسياري

زمان طراحي يك مجتمع ترمينالي خاص ،به درستي درك شود.

از ترمينالهاي موجود نيز به بخش عمومي تعلق دارند (اين وضعيت

در فرودگاههاي بزرگ ،ترمينالهاي جديد به اجارههاي بلندمدت و

در مورد صنعت اتوبوسراني معكوس است و اغلب تسهيالت مربوط

واگذاري فضاهاي الزم براي خطوط هواپيمايي ،به موسسات كرايه

به ترمينالهاي اتوبوسراني به بخش خصوصي تعلق داشته و توسط

خودرو و مباشران (در پي اخذ امتيازات) متكي هستند .اگر چه

آنها مورد بهرهبرداري قرار ميگيرند .تسهيالت مربوط به مترو و

ممكن است همه مستاجران عمده به سرمايهگذاري اقدام نمايند ،اما

سامانههاي ريلي پرسرعت كه در اغلب موارد توسط بخش عمومي

خطوط هواپيمايي در اين ميان در صدر جدول قرار ميگيرد.

احداث ميشوند ،از اين نظر موارد استثنايي بهشمار ميآيند).

اين كار در اصل بسيار منطقي جلوه ميكند .كاربران اصلي فرودگاه

بايد تاكيد كرد كه تقريبا هرگونه سرمايهگذاري مرتبط با فرودگاه كه

ميبايست دانش فني خود را در اختيار طراحان ترمينالها قرار

لزوما بهعنوان يك سرمايهگذاري عمومي -خصوصي قلمداد ميگردد،

دهند .شوربختانه ،گوش دادن به اين قبيل سخنان به هنگام طراحي

همواره با كاستيهاي بوروكراتيك روبرو ميشوند .سازندهاي كه

ساير عناصر مطرح در مجتمع ترمينال و ارتباط دادن و درهم

اجراي يك طرح فرودگاهي را برعهده ميگيرد نه تنها ميبايست

آميختن آنها با يكديگر جنبه بسيار پيچيدهاي به خود ميگيرد.

خود را با همه مقررات ضروري مربوط به اجراي يك طرح متداول

بهعنوان مثال ،ممكن است كل مجتمع احداث ترمينال ،ارايه

تطبيق دهد ،بلكه ميبايست مقررات مربوط به فرودگاهها را نيز

خدمات ايستگاهي بسيار پيشرفتهاي چون اپراتوري ثابت ،فضاي

رعايت نمايد .اين بدان معنا است كه ارزيابي فضاي كسب و كار

الزم براي يك متل و پارك خودروهاي شخصي ،خودروهاي قابل

براي اجراي پروژههاي فرودگاهي ميبايست با رويكرد احتياطآميز

كرايه و هواپيماهاي ترانزيت را نيز دربرگيرد.

ويژهاي همراه باشد.
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فضاي كسب و كار كه دربرگيرنده اينگونه مسايل قانوني،

طراحي بدل گرديده و انواع پسماندها و مواد زايد را در خود جاي

سياستهاي تشويقي ،مالياتها ،مقررات ،و از همه مهمتر ،روشهاي

دادهاند كه از ديدگاه پليس هم ،مكاني نا امن جلوه ميكنند .اين

متداول است ،ميبايست در همه سطوح ،به خصوص در موارد زير

فرودگاهها از ديدگاه شهرهاي آينده نميتوانند از هيچگونه جذابيتي

مورد بازبيني قرار گيرند.

براي شهرهاي متروپل برخوردار باشند.

 -1مديريت و اداره فرودگاه

شماري از مديران اينگونه فرودگاهها با توجه به وضعيتي كه در آن

« -2جامعه فرودگاهي» كه محدوده محصور فرودگاه را در بر

گرفتارند ،درصدد برآمدهاند كه با برنامهريزي و طراحي الزم جان

ميگيرد.
« -3مباشر طرح» فرودگاه اعم از شهر ،شهرستان يا هر ناحيه
سياسي -اداري
 -4ناحيه شهري ،برخوردار از شوراي حاكميتي يا واحدهاي
برنامهريزي منطقهاي
 -5ايالتها -بسياري از ايالتها در بخش حملونقل خود يك واحد
هواپيمايي كشوري دارند.
 -6دولت فدرال

بيگمان ،مديريت فرودگاه از مهمترين عوامل محسوب
ميشود .خواه كه مجتمع فرودگاهي توسط يك دستگاه
دولتي كه مالك فرودگاه است ،احداث شود يا اين كه
سازندگان بخش خصوصي و يا تركيبي از سازندگان داراي

اشتراك منافع ،احداث فرودگاه را برعهده گيرند .در هر

تازهاي به نواحي فرودگاهي خود ببخشند .با بهرهمندي از پشتيباني
راهبري جامعه فرودگاهي ،و تزريق سرمايههاي خصوصي ،بسياري از
آنان در اين كار موفقيت شاياني كسب كردهاند.
با اين وصف ،سرمايهگذاران و سازندگان نياز مبرمي به رويكرد
محتاطانه در بررسي وضعيت ويژه فرودگاهها داشته و نه تنها عوامل
اقتصادي و فيزيكي ميبايست مورد توجه آنان قرار گيرد ،بلكه در
عين حال ،چشمانداز اداره اين فرودگاهها بهصورت بسيار كارآمد نيز
بايد در دستور كارشان قرار گيرد.
در رويكرد به وجود مباشر فرودگاهي ،بازبيني تحوالت اخير در زمينه
توسعه و بهسازي فرودگاهها و يا احداث فرودگاههاي جديد اهميتي
حياتي دارد .آيا مقامات سياسي مطرح نياز به ايجاد تسهيالت
فرودگاهي را پشتيباني كردهاند و براي اجراي طرحهاي الزم راي
دادهاند ،يا اين كه در روياويي با مخالفتهاي محلي از توانايي الزم

صورت ،مديريت فرودگاه از اهميت راهبردي برخوردار است.

برخوردار نبودهاند؟ به همين دليل چگونگي رويكرد بخش عمومي

طيف مديريت فرودگاههاي امروزين ،مديران اجرايي برجسته و

نسبت به ايجاد و توسعه تسهيالت فرودگاهي يكي از نمايانگرهاي

برخوردار از كارآمدي حرفهاي ،تا مديران منصوب صرفا سياسي را

اصلي توسعه فضاي كسب و كار در احداث شهرهاي فرودگاهي

كه از هيچگونه آمادگي براي عهدهدار شدن اين مسئوليت خطير

بهشمار ميآيد.

برخوردار نيستند ،در برميگيرد.

فرودگاههاي شهرهاي بزرگ برحسب ضرورت ناگزيرند كه

امكان سنجي مالي

پيچيده مديريتي انتخاب كنند .در بسياري از موارد ،اينگونه

مطالعه قرار گرفت ،سازنده فرودگاه ميبايست به تحليل مالي

مديران اجرايي بسيار سطح بااليي را براي مقابله با امور

پس از آن كه انواع عوامل مربوط به هواپيماها و فرودگاهها مورد

مديران كارآمد ،كاركنان توانمندي را كه ميتوانند از عهده

بپردازد كه به او اجازه ميدهد طرح مبتني بر ترابري هوايي را

اداره امور و برنامهريزي طرح فرودگاهي و امكانات آن برآيند،

در جمع همكاران خود قرار ميدهند ،اما متاسفانه اينگونه
مديران نادر هستند.

بسياري از فرودگاههاي كوچكتر سالها پيش ،از ميان افراد سياسي
انتخاب و به سمت مدير فرودگاه منصوب شدهاند .اينگونه مديران
بهعنوان مباشر و حافظ قطعه ملكي هستند كه توسط دولت فدرال
مازاد تلقي شده و از ديدگاه دولتهاي محلي كه آنها را به ارث
بردهاند ،ارزش چنداني ندارند .اين فرودگاهها به زمينهاي حومه
شهري عاطل تبديل شده ،و امروزه به مكانهاي متروكه فاقد هرگونه

همانند ديگر طرحها مورد ارزيابي قرار دهد .سازنده فرودگاه

ميبايست روي نرخ بازگشت سرمايه خود حساب كرده و در
حل و فصل مسايل مربوط به گردش وجوه نقدي در سالهاي
اول اجراي طرح از توانايي و اعتماد به نفس الزم برخوردار

باشد.

روش شناخته شده ،بر تهيه و تدوين يك صورت خالصه

وضعيت كه هزينهها و درآمدهاي طرح مورد نظر را در طول

دوره  10ساله و يا بيشتر مورد بررسي قرار دهد ،داللت دارد .در
صورتي كه طرح اجرايي تعداد بيشتري از متغيرها را (تركيب
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كاربري اراضي ،نرخهاي بهره ،طيف تخمينهاي انجام شده

درباره فروش يا قيمت اجاره بلند مدت زمين ،برآوردهاي

مربوط به نرخهاي جذب ،و نظاير اينها) در برگيرد ،سازنده

ناگزير از ضرورت استفاده از يك برنامه كامپيوتري خواهد بود
تا از آن طريق بتواند صورتهاي مالي الزم را كه ميتواند اثر

تنظيم قرارداد 10تا  25ساله مناسب خواهد بود .در هر حال،
چنانچه طرح مورد نظر چند ميليون دالري باشد و طرحهايي نظير
احداث متلها ،ساختمانهاي اداري ،و مانند آنها را در برگيرد،
مدت اجاره بلندمدت ميبايست  50سال در نظر گرفته شود .البته،
در قراردادهاي اجاره بلند مدت زمان قرارداد را ميتوان براي مدتي

هر يك از پارامترهاي مطرح در چشمانداز كلي تحليل مالي را

ديگر (كوتاهتر اما قابل تمديد) تنظيم نمود.

در اسرع وقت در اختيار گيرد.

دسترسي به تاكسيوي را تضمين نموده و نقشههاي پيوست

در هر يك از مراحل اجراي طرح به تصوير كشد ،به سهولت و

تدوين مباني اجاره بلندمدت ( )leaseدر طرح
فرودگاهي
از آنجا كه بسياري از پاركهاي صنعتي بهرهمند از امكانات فرودگاهي،
توسعه سايتهاي صنعتي را در محدوده فرودگاههاي موجود

 -2دسترسي تاكسيوي :قرارداد اجاره بلندمدت ميبايست
همراه قرارداد نيز نشاندهنده مسيرهاي دسترسي تاكسيوي و
عاري از موانع سطحي در مسيرهاي تعيين شده باشد .همچنين،
محوطه پاركينگ هواپيماها نيز ميبايست در نقشههاي پيوست
نشان داده شوند.

 -3تسهيالت جانبي (يوتيليتي) :قرارداد اجاره بلندمدت

در دست اجرا دارند ،نخستين نكته مذاكره درباره حصول توافق،

بايد نشان دهد كه چه مرجعي ،چگونه ،كجا و به چه قيمتي

تدوين مباني پردازش اجاره بلند مدت [قطعات زمين قابل واگذاري

يوتيليتيهاي مورد نياز را تامين خواهد كرد .طبق روال معمول،

به سرمايهگذاران] است .اجاره بلندمدت زمين در اينگونه سايتها

يك نهاد متعلق به بخش عمومي ،يوتيليتيهاي الزم را براي

الزامي است زيرا شهرداريها ،مقامات كشوري ،و مسئوالنهاي

تاسيسات محدوده (سايت) تحويل داده و سازنده (پيمانكار) نيز

فرودگاهي يا بهصورت قانوني از فروش زمين منع شدهاند و يا

حمل آنها را در سايت برعهده ميگيرد.

اين كه سياست بخش عمومي مانع از فروش زمين (به اشخاص

 -4زون (پيكر) بندي :قرارداد اجاره بلندمدت بايد تا انجام

حقيقي و حقوقي ديگر) است .حتي زماني كه يك نهاد دولتي بتواند

زونبندي مناسب و كامل سايت بهصورت موقت تنظيم شود .در

زميني را به فروش برساند ،سازنده امكان دارد كه اجاره بلندمدت را

برخي از نواحي (تقسيمات كشوري) ،كميسيون زونبندي مقررات

ترجيح دهد تا بدينسان هزينههاي «آغاز تا پايان (سراسري)» اجراي

مربوط را تهيه نميكند و اين مقررات توسط هيات مديره فرودگاه

طرح را به حداقل رساند.

تدوين ميشود .ممكن است تصويب مقررات توسط هر دو هيات

بسياري از طرحهاي فرودگاهي از آن رو شكست خوردهاند كه

الزامي گردد.

تمهيدات اوليه مربوط ،به اجاره بلندمدت بهطور ضمني مانع از

 -5محدوديتهاي ناشي از ابعاد كار :مجري طرح فرودگاه

موفقيت طرح گرديده است .اينگونه اجارههاي بلندمدت زماني

ميبايست در متن قرارداد اجاره بلندمدت ،تضمين كند كه

شكل ميگيرندكه شهروندان مشتاق مشغول خدمت در هياتهاي

مقررات جديد يا متفاوتي را در محدوديت ارتفاع ساختوساز و

مديره و كميسيونهاي مربوط تالش ميكنند بهترين معامله را

يا تغيير محدودههاي ساختوساز در طول مدت زمان مقرر در

به سود «خود» يعني بخش عمومي ،ترتيب دهند و اين درحالي است

قرارداد وضع نخواهد كرد.

كه سازنده ،براي شروع اجراي پروژه اشتياق بيشتري از خود نشان

 -6شرط مصادره امالك :بسياري از فرودگاههايي كه از محل

ميدهد .به اين ترتيب ،هنگامي كه اجراي طرح آغاز ميشود همه از

بودجه دولت فدرال تمليك شدهاند ،مجازند براساس موافقتنامه

آن زيان ميبينند.

منعقد با سازمان هواپيمايي فدرال (كه در آن قيد شده است

در اين جا الزم است به برخي تمهيدات اجاره بلندمدت اشاره شود

در صورت كاربري نامناسب قطعات زمين واگذار شده ،سازمان

كه اندوختههاي تجربي بر اهميت آنها مهر تاييد زده است.

هواپيمايي فدرال ميتواند آن زمينها را پس بگيرد) به اين اقدام

 -1مدت (زمان) :مدت قرارداد اجاره بلندمدت ميبايست كافي باشد

مبادرت نمايند .اين شرط را ميتوان با اضافه كردن تبصرهاي

تا تامين مالي بلندمدت براي طرح در زمان تعيينشده امكانپذير

به مفاد ماده قانوني مذكور تعديل و اصالح نمود؛ به اين صورت

گردد .در مورد ساختمانهاي كوچك و موقت (سولههاي كوچك)،

كه «بسته قطعات زمين واگذارشده بهصورت اجاره بلندمدت به
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سازنده را در صورت كاربري نامناسب يك بسته (قطعات زمين)

آن تعيين ميشود .اين نرخ ميتواند معادل ميانگين نرخ بهره

ديگر توسط اشخاص ديگر نميتوان مصادره نمود».

ممتاز (بهعنوان مثال ،هفت درصد) براي مدتي معلوم تعيين شود.

 -7جايگزيني :قرارداد اجاره بلندمدت ميبايست حق جايگزيني

ارزش قطعه زمين مورد اجاره نيز ميتواند بر مبناي آخرين تقويم

براي ايجاد يك مشاركت (جوينت ونچر) يا ايجاد يك شركت

مستقل صورت گرفته براي نوع كاربري و براساس ارزش (زمان

متبوع ،يا حق اجاره دادن مجدد زمين واگذار شده به ديگري ،قايل

حال) بازار تعيين گردد .ممكن است افزايش اجاره بها در بازههاي

شود .هنگاميكه سازنده به تامين مالي طرح مبادرت مينمايد

زماني سه تا پنج سال ،كه به شاخصهايي چون هزينه زندگي ربط

ممكن است اعمال هر يك از اين تغييرات ضرورت يابد.

داده ميشوند ،در قراردادهاي اجاره بلندمدت درنظر گرفته شوند.

 -8دوره برنامهريزي مقدماتي :در وضعيتهاي پيچيدهتر (تاكيد
بر قانون بهجاي مستثني بودن) ،در قراردادهاي اجاره بلندمدت

اين بخش از قرارداد ميبايست اينگونه تعديلها را به اضافه يا
منهاي  15درصد در آغاز هر سال محدود نمايد.

ميبايست يك دوره برنامهريزي اوليه (بهعنوان مثال به مدت 12ماه)

 -13جدول زمانبندي :با مشخصشدن ميزان پرداخت اجاره بهاي

مورد توجه قرار گيرد .طي اين مدت ،سازنده براي برنامهريزي اوليه

بلندمدت الزم است جدول زماني براي انجام كار ترتيب داده شود.

و مطالعات امكانسنجي هزينه ميكند اما اجاره بهايي را بابت اجاره

به بيان ديگر ،سازنده متعهد ميگردد طبق اين جدول زماني،

بلند مدت زمين نميپردازد .در پايان اين مدت ،سازنده ميتواند

پروژه يا پروژههاي خود را اجرا نمايد .بهعنوان مثال ،او ممكن

به دو طريق اقدام نمايد( :الف) ساختوساز را ادامه داده و اجاره

است ساختوساز چهار هكتار در سال را در دستور كار خود قرار

بهاي اجاره بلندمدت را بپردازد ،يا اين كه (ب) از اجراي پروژه خود

داده و يا اين كه يك سوم كل مساحت قطعه را در هر پنج سال

عدول كرده و نتايج مطالعات امكانسنجي و برنامه خود را به مجري

يكبار ،زير پوشش ساختوساز قرار دهد .سازنده ميتواند براي

طرح فرودگاهي تحويل دهد.

زمينهاي كاربري نشده (ذخيره) حداقل پرداختها را انجام داده

 -9بررسي مرزبندي :مجري طرح فرودگاهي ميبايست نتيجه
بررسيهاي مربوط به مرزهاي تعيين شده در قرارداد را در اختيار

اما اجارهبهاي زمينهاي مورد كاربري را بهطور كامل بپردازد.

 -14درصد ناويژه :چنانچه پروژه سرمايهگذاريهاي درآمدزا

سازنده طرف قرارداد بلندمدت قرار دهد .هزينه بررسيهاي بعدي

از محل مراكز سود ده به غير از آباداني زمين ،نظير احداث هتلها،

در اين زمينه را سازنده متقبل خواهد شد.

رستورانها و تعمير و نگهداري هواپيماها را در برميگيرد ،قرارداد

 -10قابليت تفكيك زمين :سازنده حق دارد بسته زمين در

اجاره بلندمدت شايد وصول درصد كوچكي از اجاره بهاي ناخالص

اختيار گرفته خود را به قطعات كوچكتر تفكيك نموده و آنها را

(ناويژه) زمين را بهصورت اضافي در برگيرد .هركدام از اينگونه

بهصورت اجاره بلندمدت به سازندگان منفرد (طبق قرار داد فرعي)

سرمايهگذاريها ميبايست براساس فعاليتهاي رقابتي بهطور

واگذار نمايد .مبادرت به اين كار ممكن است براي تامين مالي

جداگانه مورد توجه و ارزيابي قرار گيرند .اين نكات به برخي از

پروژه ضرورت داشته باشد.

مالحظات مطرح درباره انجام فعاليتهاي آباداني روي زمينهاي

 -11واگذاري دست دوم :مجري (دولتي) طرح توسعه فرودگاه

متعلق به دولت اشاره دارند .با وجود اين ،پرسشهاي ديگري

ميبايست مشتاق دادن حق «واگذاري دست دوم» برخي از

قابل طرح هستند ،كه فعاليت روي زمينهاي محصور (محدوده

بستههاي خاص (قطعات زمين) به سازنده باشد تا سازنده بتواند

سايت) نيز از آن جملهاند .در موارد نادري ،اينگونه طرحها بر

به سهولت نسبت به تامين مالي طرحها اقدام نمايد .در صورت

فرودگاهي داللت دارند كه براساس توافق صورت گرفته (ميان

عدم گنجاندن يك چنين تمهيدي در قرارداد اجاره بلندمدت ،اگر

سازنده تسهيالت فرودگاهي و مجري طرح احداث فرودگاه)

هم ساختوساز براي سازنده ناممكن نشود ،دست كم مشكالت

هواپيماها اجازه دارند كه از طريق تاكسيوي (از زمين خصوصي

فراواني براي او ايجاد خواهد شد.

خارج از محدوده فرودگاه) به درون سايت فرودگاه وارد شده و از

 -12پرداخت اجاره بها :چگونگي پرداخت اجاره بها در قراردادهاي
اجاره بلندمدت مشكلترين موضوع مذاكره در رسيدن به توافق
ميان مجري طرح فرودگاه و سازندگان است .بهطور معمول با
افزودن نرخ بهره به ارزش تقويمي ملك ،ميزان اجاره بهاي ساالنه

باند نشست و برخاست فرودگاه استفاده نمايند.
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ساختمان اداري فرودگاه و پاركهاي صنعتي

را كاركنان گرانمايه صنايع آمريكا تشكيل ميدهند.

به تجربه ثابت شده است كه فرصتهاي جذابي براي ايجاد شهرهاي

اين شركتها معموال از هواپيماي جت و يا هواپيماهاي بزرگ

فرودگاهي به وجود آمده است ،از اينرو انتظار ميرود كه دو

(موتورپيستوني) استفاده ميكنند .برخي از اين شركتها بخشي در

دهه آينده ،شاهد ايجاد و توسعه شتابنده پاركهاي كسب و كار

اختيار دارند كه به «هماهنگي پروازها ،تعمير و نگهداري ،هواشناسي،

فرودگاهي خواهد بود .روندهاي جديدي كه اين چشمانداز را ترسيم

خدمات ترابري محموالت و ارتباطات در مقياس كوچكتر ،اما مشابه

ميكند عبارتند از:

آنچه در شركتهاي خطوط هوايي يافت ميشود» ،اختصاص دارد.

 -1راهبندانهاي فزاينده در مسير بزرگراههاي بين ايالتي و شريانهاي

اين شركتها ميتوانند عمليات پروازي خود را با ايمني و كارايي

عمده ارتباطي منتهي به شهرها :به نظر ميرسد كه جابهجا كردن

اداره كنند.

كاركنان بين ادارات ،كارخانهها و فرودگاهها در نواحي شهري سال

در هر صورت ،بخش بزرگي از ترافيك هوايي كسب و كار بهموسسات

به سال گرانتر و دشوارتر شود.

همسان كوچك يا متوسط مجهز به هواپيماهاي موتور پيستوني

 -2راهبندانهاي حومه فرودگاههاي بزرگ (جت) :مزيت داشتن يك

كوچك (به غير از جت) اختصاص دارد .اينگونه هواپيماها توسط

فرودگاه جت و يا فرودگاه ويژه هواپيماهاي خصوصي در صورت

يك يا چند مدير اجرايي مانند رئيس شركت ،مدير فروش ،مدير

اتالف وقت براي دسترسي به آنها ،از ميان ميرود .آيا با توسل

خدمات يا مدير ناحيهاي شركت به پرواز در ميآيند.

به گزينه سايتهاي كسب و كار بزرگ كه بتوان هواپيما را جلوي

اكنون نمايهاي از مديران اجرايي نوين در حال ظهور است؛ مدير

در ورودي آنها پارك كرد ،نميتوان بر اين مشكل چيره شد؟

كسب و كار پروازي كه سوار هواپيماي كوچكي ميشود ،درست مانند

 -3با ظهور خطوط هواپيمايي داخلي ،شركتهاي تجاري ترجيح

فردي است كه پشت فرمان اتومبيل شخصي خود قرار ميگيرد.

ميدهند تسهيالت توليدي خود را در پاركهاي فرودگاهي

مديران اجرايي نوين در باالترين درجه از جابهجايي و تحرك قرار

مستقر نمايند .با اين كار ارايه خدمات مستقيم ترابري هوايي

دارند .پيبردن به كشف برآيند تفكر چنين مديراني و آنچه از آن

ميان واحدهاي يك شركت در مراحل مختلف توسعه امكانپذير
ميگردد.

به ثمر ميرسد ،شگفتانگيز است( .توجه كنيد كه سام والتون،
بنيانگذار فروشگاههاي وال مارت ،از اين قشر بوده است .وي

 -4عملكرد فزاينده شركتهاي هواپيمايي جديد :افزايش هواپيماهاي

با به پرواز درآوردن هواپيماي كوچك خود به همه مكانهايي كه در

جت شخصي در سطح جهاني ،پرواز مديران كسب و كار را از محل

آن جا فروشگاه وال مارت را تاسيس ميكرد ،به ايجاد شبكه بزرگ

كار خود به مراكز بينالمللي ،بدون توقف ،بدون ترانزيت ،بدون

فروشگاههاي وال مارت پرداخت .او بارها گفته است كه بدون داشتن

مخاطره ايمني و ساير موارد مجادله برانگيز ،امكانپذير مينمايد.

هواپيما نميتوانست به اين كار بزرگ اهتمام ورزد).

توجه دقيق به روندهاي مطرح در زمينه جابهجاييهاي مديران
كسب و كار يك امر الزامي محسوب ميشود:
نخست ،دانستن اين كه كدام مديران كسب و كار از ترابري هوايي
كشوري (غير از خطوط هواپيمايي) استفاده ميكنند .بهطور
محافظهكارانه ميتوان برآورد كرد كه بيش از  200هزار فروند
هواپيما در ناوگان هواپيمايي كشوري (عمومي) وجود دارند ،كه
بيش از  50هزار فروند از آنها براي كسب و كار مورد استفاده قرار
ميگيرند( .اين رقم هزاران هواپيماي ديگر را كه هم بهمنظور كسب
و كار و هم با هدف تفريح مورد استفاده صاحبان آنها قرار ميگيرد

امروزه هزاران نفر از رؤسا و مديران شركتها ،بسياري از

سفرهاي كسب و كار خود را با نشستن بر صندلي خلبان به

فرجام ميرسانند .چشمانداز روياروي آنها از درون كابين خلبان
آنان را به رويكردي نوين در پرداختن به هر موقعيت كسب و كار
رهنمون ميشود.

مدير اجرايي نوين درحال پرواز با شگفتي تمام درمييابد كه

ميان تفكر او و ساير مديران اجرايي تفاوت بسياري وجود دارد.
او به زبان ديگري سخن ميگويد ،در مسير ديگري سفر ميكند،

و شهرها و نواحي مختلف را به رنگ كامال متفاوتي ميبيند.

در بر نميگيرد).

مدير اجرايي نوين كسب و كار ،ساالنه نزديك  200تا  400ساعت پرواز

از ميان  50هزار فروند هواپيماي موجود در ناوگان كسب و كار،

را با سرعتي معادل  240تا  402كيلومتر در ساعت در ارتفاع حدود

چند هزار هواپيما توسط شركتهاي بزرگتر كه خلبان تمام وقت در

 3000متري از زمين و همراه دو تا سه سرنشين انجام ميدهد .حدود

استخدام خود دارند ،مورد استفاده قرار ميگيرند .برخي از اين افراد

 30سالگي به هزينه خود ،پرواز با هواپيما را آموخته و در سن 40
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سالگي موفق به خريد نخستين هواپيماي شخصي خود شده است.

مقايسه گزينههاي سفر

ديگر براي ناظران غير پروازي هزاران عمليات پروازي كه توسط

گزينههاي سفرهاي كوتاه امروزين و سالهاي آينده كدامند؟

مديران اجرايي و با استفاده از هواپيماهاي كوچك شخصي خودشان

بسياري از سفرهاي كسب و كار 160تا  240كيلومتري را ميتوان

انجام ميگيرد ،خيلي مهم نيست .امروزه ،بسياري از هواپيماي

بهسادگي با استفاده از اتومبيل انجام داد به شرطي كه مبدا و مقصد

تكموتوره ،با ظرفيت چهار سرنشين ،و با رنگآميزي روشن كه در

هر دو از طريق سامانه بزرگراهي بين ايالتي قابل دسترسي باشد .اما

جايگاه خود پارك شدهاند ،مانند وسايل اسباببازي بهنظر ميآيند.

شوربختانه ،ظرفيت سامانه بين ايالتي در بسياري از نواحي ،انباشته

شايد بتوان اين تجهيزات را به اتومبيلها تشبيه كرد .بهاي هواپيمايي

بوده و چشماندازي از راهبندانهاي فزاينده و طوالنيتر شدن مدت

به نام موني ( )Mooneyبهعنوان يك هواپيماي كوچك تنها چهار

سفر ارايه ميدهند.

برابر يك اتومبيل مرسدس بنز سدان است ،كه با نصب مجموعه

خدمات ريلي در زمينه ترابري بين شهري تنها در معدودي از نواحي

كامل راديويي ممكن است قيمت آن معادل دو تا سه اتومبيل

در اياالت متحده فراهم است .ارتباطهاي سريع ريلي كه سالها در

شورلت نو باشد.

مرحله برنامهريزي بوده است ،هنوز سالهايي ديگر به درازا خواهد

يك دوجين هواپيماي كوچك كه بهصورت خوشهاي در يك مركز

كشيد .خدمات اتوبوسراني اگر چه بهطور گسترده فراهم است ،اما

كنفرانس پروازي يا در برابر ورودي يك پارك اداري استقرار يافتهاند،

بهطوركلي بهعنوان وسيله ترابري كارآمد براي مديران كسب و كار

جملگي معرف يك سرمايهگذاري كالن بوده ،و مهمتر از همه،

پذيرفته نشده است.

ي كسب و كارهاي بزرگ هستند.
نمايانگر توانمند 

در زمينه سفرهاي كوتاه ،به لحاظ مفهومي ،در انتقال مردم از يك

برخي از سياستمداران فرصتطلب سعي ميكنند عملكرد يك

فرودگاه جت به فرودگاه ديگر بسي نااميدي وجود دارد .فرودگاههاي

شركت هواپيمايي را بهعنوان تجملگرايي يك غول تجاري به تصوير

جت اكنون با راهبندانهاي شديد مواجهند ،و مدت زمان سفر زميني

كشند ،در حالي كه در واقع سازمانهاي كسب وكار از مدتها پيش

معموال بخش بزرگي از زمان سفر را تشكيل ميدهد و به همين

ياد گرفتهاند كه سامانهها و شيوههاي گوناگون ترابري را از ديگاه

سبب هواپيماها نميتوانند در زمان مقرر و دلخواه مسافران خويش

سرمايهگذاري و نرخ بازگشت سرمايه ارزيابي كنند .هواپيماها سالها

پرواز كنند.

است كه به ابزارهاي بسيار موثر و كارآمد در تحقق اهداف شركتها

اگرچه جتها پس از بلندشدن از فرودگاه با سرعتي معادل

تبديل شدهاند.

 800كيلومتر در ساعت مسافران را جابهجا ميكنند ،اما كل زمان

استفاده از هواپيما كه براي بسياري از افراد (البته نه همه شركتها)،

سفر از خانه يا اداره به مقصد نهايي بهطور مداوم در حال افزايش

بس مهم بهشمار آمده است ،توسط مطالعات متعدد انجام شده در

است .الزامات جديد امنيتي نيز بهعنوان عوامل رايج افزايش تاخير در

زمينه مالكيت هواپيما و استفاده از آن در شركتهاي بزرگ اياالت

پروازها بهشمار آمده است؛ از اين رو ،خطوط هوايي نميتوانند در آينده

متحده ،مورد تاييد قرار گرفته است.

نويدبخش كاهش زمان پرواز با استفاده از جتهاي وراي سرعت صوت

اين نكته در ساير شركتها به دست فراموشي سپرده نشده است؛

در مسافتهاي كوتاه (به دليل عدم امكانسنجي اقتصادي) باشند،

در واقع ،بزرگترين شركتها لزوما بزرگترين كاربران هواپيما نيستند.

حتي در صورتي كه مسايل مربوط به محيطزيست نيز براي استفاده از

در برابر هر هواپيماي متعلق به يك شركت بزرگ و صاحبنام ،صدها

هواپيماهاي فراي سرعت صوت حل و فصل شود.

فروند هواپيما متعلق به شركتهاي كوچك و كسب و كارهاي منفرد

يكي از روزنههاي اميد را ميتوان در استفاده از فناوريهاي نوين

و افراد حرفهاي وجود دارد .همه آنان در اشتياق رسيدن به سرعتي

موسوم به  STOLو  VTOLجستجو كرد .اين واژگان معرف

فراتر از  90كيلومتر در ساعت در بزرگراهها ،باهم اشتراك نظر

«نشست و برخاست كوتاه» و «نشست و برخاست عمودي»

دارند ،اما در فقدان پرواز برنامهريزي شده سعي ميكنند با تدوين

هواپيما هستند كه ميتوانند از سكوهاي كوچك واقع در مراكز

برنامه زماني توام با تمهيدات پيشگيري از سقوط هواپيماي خود در

شهري ،براي فراز و فرود استفاده كنند و تفاوت چشمگيري دركاهش

فرودگاههاي بزرگ( ،كه رفتوآمد در آنها هر سال شباهت بيشتري

كل زمان سفر براي مديران كسب و كار پديد آورند .با اذعان بر اين

به اوج ترافيك در ايستگاههاي مترو پيدا ميكنند) ،جابهجايي خود

واقعيت ،ساخت و بهرهبرداري چنين هواپيماهايي كامال امكانپذير

را در نواحي مختلف ساماندهي كنند.

مينمايد .با اين وصف ،بازتابهاي زيستمحيطي در جلوگيري از
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توسعه اينگونه سكوها و پايگاههاي هوايي نقش مهمي ايفا ميكنند.

در ساعت ،و 60دقيقه زمان پس از پرواز ،تشكيل ميشود.

مهمترين عامل زيرساختي كل سامانه ،كه كمتر از همه توسط

در مقايسه با وضعيت پيش گفته ،انجام يك سفر از طريق هواپيمايي

برنامهريزان تسهيالتي ،كاركنان بخش عمومي و اغلب مديران

مجهز به پذيرش پرواز ،شامل  15دقيقه زمان پيش ازپرواز ،پرواز با

كسب و كار درك شده است ،همانا درهمآميزي هواپيمايي كشوري

سرعتي معادل290كيلومتر در ساعت با هواپيماي كوچك ملخدار و

و ساير تسهيالت قابل پرواز موجود (در اياالت متحده) است .اين

 5دقيقه زمان پس از پرواز است.

تنها گزينهاي است كه امكان كاهش چشمگير در زمان سفر را براي

اين تحليل ساده بيانگر اين واقعيت است كه در مسافتهاي

بسياري از شركتها و موسسات نويد ميدهد.

چند صد كيلومتري ،هواپيماهاي كوچك ملخدار مورد استفاده

به منظور ارزيابي گزينههاي ترابري ،الزم است كل زمانهاي صرف

در هواپيمايي كشوري مجهز به تسهيالت پذيرش پرواز ،از مزيت

شده براي پرواز (از دري به در ديگر) مورد استفاده قرار گيرد .مهم

بيشتري برخوردارند (تصوير .)2-6در صورتي كه از جت در هواپيماي

نيست كه چه سامانهاي در سفر به كار گرفته ميشود ،تنها زمان

كشوري استفاده شود ،اين مزيت بيشتر نيز خواهد شد.

صرف شده براي سفر اهميت دارد.

با اصالح و بهبود هواپيمايي كشوري (سريعتر شدن) در آينده اين

همانگونه كه در تصوير ( )1-6نشان داده شده است ،كل مدت سفر

مزيت فزونتر شده ،و شمار تسيهالت پذيرش پرواز افزايش خواهد

از زمان پيش از پرواز ،زمان پرواز و زمان پس از پرواز تشكيل شده،

يافت ،و راهبندانهاي پيرامون فرودگاههاي بزرگ وخيمتر خواهد شد.

و بسته به حالت ترابري مورد استفاده بسيار متفاوت است .انجام يك

به اين ترتيب ،چندين دليل براي جذابتر شدن پاركهاي كسب و

سفر با استفاده از وسيله ترابري هوايي از ،زمان پيش از پرواز كه

كار فرودگاهي ميتوان برشمرد .در هر حال ،اجازه دهيد كه آن دسته

بالغ بر  83دقيقه (با اين فرض كه پرواز براساس زمان دلخواه مسافران

از پاركهاي كسب و كار فرودگاهي كه به دليل استقرار در نزديكي

برنامهريزي شده باشد) ميشود ،پرواز با سرعتي معادل  805كيلومتر

فرودگاه مورد تبليغ قرار ميگيرند ،ما را از مسير بحث منحرف نكند.

تصوير  :1-6تسهيالت قابل پرواز به هنگام پروازهاي كوتاه توسط هواپيماهاي سازمان ملي هواپيمايي ،مزيتهاي چشمگيري را به آنها اعطا ميكند.
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شاهد درهمآميزي يك مدير اجرايي ،كارخانه و هواپيما را ميتوان در

نظر تبليغاتي ،سايت را بسيار ارزشمند جلوه ميدهد .فرودگاه واقع

يك دفتر كار و يا پارك صنعتي ديد كه در بردارنده قابليت پذيرش

در جوار آن نمايانگر دسترسي از طريق تاكسيويها به سايتهاي

پرواز باشد .مفهوم تسهيالت اتومبيلرو ( )drive-inيا پارك خودرو

صنعتي است .در طول نوار مرزي خط ريلي وجود دارد ،كه سه حالت

در حاشيه خيابان را ميتوان مصداقي براي هواپيماهاي امروزين

ترابري را در اختيار هر يك از سايتهاي صنعتي قرار ميدهد (در

قلمداد نمود .توسل به اين تدبير ميتواند دامنه راحتي استفاده بهينه

صورتيكه بخواهيم رويا ببينيم ،ميتوانيم آبراه قابل كشتيراني را نيز

از تمامي ظرفيتها و قابليتهاي چنين تمهيداتي را بيش از پيش

به آن اضافه كنيم [توضيح مترجم :به آن  Quadra-modalيا ترابري

فزونتر سازد.

چهار حالته ميگويند ،كه هماكنون ايروتروپليس ممفيس در ايالت

يك پارك صنعتي با قابليت پذيرش پرواز را ميتوان يك پارك

تنسي آمريكا از آن برخوردار است].

صنعتي تلقي كرد كه امكان دسترسي به هواپيما از طريق تاكسيوي

اينگونه مكانها بسيار نادرند .در اغلب مناطق ،يك چنين

را در مسير رسيدن به سايت يك كارخانه فراهم نمايد .اين امكان

موقعيتهايي را ميتوان با برنامهريزي و طراحي خوب و رعايت

به مدير اجرايي پرواز اجازه ميدهد تا هواپيماي اختصاصي خود را

المانهاي شهري به مثابه بخشي ايدهآل از شهر فرودگاهي پديد

روبروي در ورودي كارخانه پارك كند .اين كار استفاده از اتومبيل از

آورد.

در كارخانه تا پاي هواپيما را حذف ميكند .همچنين ،اين كار مزاياي
مشابهي براي ساكنان متلها و هتلها در بر دارد.

خطوط هوايي داخلي شركتها

دفتر كار برخوردار از مزيت «پرواز پاي كار» يا پاركهاي صنعتي

در اين نگاشته نشان داده شده است كه يك شركت ميتواند با

بهرهمند از دسترسي بهوسيله تاكسيوي فرودگاهي ،نميبايست با

استقرار دفتر كار يا تسهيالت توليد صنعتي خود در درون يك شهر

تسهيالت رايج ايجاد شده در نزديكي فرودگاهها (خارج از سايت)

فرودگاهي با تدارك دسترسي تاكسيوي به سايت ،راحتي و كارايي

اشتباه گرفته شوند .يك دفتر كار يا پارك صنعتي ممكن است

شاياني را براي خود به ارمغان آورد .در هر صورت مزيتها ،هنگامي

در خارج از حصار سايت فرودگاه ايجاد شود .در صورتي كه دسترسي

رو به فزوني ميگذارند كه آن شركت چنين تسهيالتي را در چندين

از طريق تاكسيوي به آنها موجود نباشد ،در آن صورت نميتوانند

شهر فرودگاهي ايجاد نمايد .رسيدن اينگونه سامانهها به حد بهينه

كارآمد بهشمار آيند.

هنگامي فراهم ميشود كه واحدهاي اصلي شركت ،دفاتر مركزي،

نكتهاي كه نبايد از آن غفلت كرد اين است كه «ارزش

اجتماعي يك شركت كارآمد در آن است كه يك هواپيما

بتواند در آستانه در ورودي آن پارك كند! حتي هنگامي كه

اين هواپيما مورد استفاده نباشد ،وجود اين هواپيما ميتواند
تفكر مدرن بودن شركت و يا كارخانه را در معرض مشاهده
بازديدكنندگان غير پروازي نيز قرار دهد .مهمتر از همه،

كاركنان شركت ميتوانند از نزديك به تعمير و نگهداري
هواپيما نظارت كرده و در سوختگيري و صرفهجويي در زمان

كارخانههاي فرآوري و توليد محصول ،انبارها و دفاتر منطقهاي آن در
شهرهاي فرودگاهي مختلف مستقر شوند.
به اين ترتيب ،شركت با در اختيار داشتن هواپيماي اختصاصي ميتواند
بهصورت دربست مديران ارشد خود را از در يك كارخانه به در كارخانه
ديگر انتقال داده و در زمان و هزينه نيز صرفهجويي نمايد .با استفاده
از اين تدبير ،كاربري هواپيما بهينه شده و هزينههاي عملياتي آن
به حد كمينه ميرسد .بيگمان ،اين راهكار تصويري واقعي از سامانه
تسهيالت آينده شركتهاي كارآمد را ارايه ميدهد.

و سرويس ادواري آن همكاري نمايند».

در اين رهگذر الزم است جانب احتياط درنظر گرفته شود .برنامهريز

توجه فرماييد كه پاركهاي صنعتي بهرهمند از تسهيالت پروازي

تسهيالت يك شركت براي رسيدن به نهايت كارآمدي در سامانه

ميتوانند همه ويژگيهاي يك پارك صنعتي معمول و متداول را

پروازهاي درون شركتي ميبايست قابليت تطبيق هر يك از واحدها

ارايه نمايند .تنها وجود دسترسي از طريق تاكسيوي نميتواند

را با الزامات و معيارهاي معمول در سايت از نظر دور ندارد .توجه به

موفقيت آن را تضمين كند .تصوير ( )3-6الگووار نشان ميدهد كه

اين واقعيت كه يك سايت صنعتي براي هواپيماي خود ،تاكسيوي

يك سايت ايدهآل براي يك پارك صنعتي پروازي چگونه بايد باشد.

قابل دسترسي در اختيار دارد همواره نميتواند يك گزينه مناسب

دسترسي آسان به پارك از روبرو ،از طريق بزرگراه اصلي تامين شده

بهشمار آيد .سايت صنعتي افزون بر بهرهمندي از مزيت دسترسي

است .قابل مشاهده بودن پارك از بزرگراه بسيار عالي است ،و از

به تاكسيوي ،از نظر مراعات تمامي معيارهاي مهم ميبايست با
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سايتهاي صنعتي ديگر قابل رقابت باشد.

همزمان راهبندانها و كاهش ظرفيت شبكه ،اين وضعيت ناگزير

وجود چنين فرصتي در زمينه برنامهريزي ميتواند بهعنوان يك

به وخامت خواهد گراييد .با وجود انجام برخي بهسازيها در اين

شانس براي مديران تسهيالت كه درصدد پيشنهاد طرحهاي دهساله

سامانه ،به نظر ميرسد از سال  2000به آن سوي ،حركت مردم

در اين زمينه هستند ،بهشمار آيد .زيرا آنان با اين تدبير ميتوانند در

در اين راهها و جابهجايي كاالها از اين مسيرها ،كندتر و با هزينه

آينده بسيار بهتر از امروز كارهاي سازنده و اقتصاديتري انجام دهند.

بيشتري صورت گيرد.

براي مثال ،در صورتي كه مدير مربوط براي جابهجاييهاي بيشتر
درصدد برنامهريزي و استفاده از تسهيالت سامانه بزرگراهي باشد،

ترابري بار و تسهيالت توزيع

ميبايست اين واقعيت را بپذيرد كه سامانه بزرگراهي بين ايالتي در

در جهان تجارت ،همواره براي آنان كه بتوانند محصوالت خود را

حال حاضر تكميل شده ،و دولت (فدرال) نيز در نظر ندارد سامانه

سريعتر ،اقتصاديتر و ايمنتر توليد كنند ،فرصتهايي فراهم است.

جديدي برآن اضافه نمايد.

فدرال اكسپرس UPS ،و ساير موسسات مشابه نشان دادهاند كه

سامانه بزرگراهي بين ايالتي آمريكا ،كه در ميانه  1950راهاندازي

فرصتهاي شايان توجهي براي كساني وجود دارد كه ميتوانند افكار

شد ،با وجود اين كه تا حدود زيادي ميتواند در آينده دور ،از قابليت

و ايدههاي خالق ارايه داده و آنها را با شهامت و هوشمندانه بهكار

بهرهبرداري برخوردار باشد اما اين شبكه هر سال شاهد پذيرش

گيرند.

 10ميليون وسيله نقليه اضافي است.

سرمايهگذاران بخش خصوصي در توزيع كاالها در عرصه بازارهاي

بنابراين سال به سال حجم ترافيك شبكه رشد كرده و با افزايش

داخلي و بينالمللي با چالشي بزرگ روبرو هستند .با نگاهي

كل زمان صرف شده (شامل زمان پيش از پرواز ،پرواز ،و پس از پرواز) *

مسافت به
مايل

مسافت به
كيلومتر

ساعات پرواز
عمومي

ساعات پرواز خطوط
هواپيمايي

100

161

 88دقيقه

2:38

200

322

1:43

2:78

300

483

1:99

2:98

400

644

2:55

3:18

500

805

3:11

3:38

600

965

3:66

3:58

900

1448

5:83

4:18

چشم انداز آينده
خدمات هوايي قديمي به دليل افزايش زمان سفر زميني و راهبندانهاي
فرودگاهي ،كندتر خواهد شد .خدمات نشست و برخاستهاي سريع
هواپيمايي ( )STOLميتواند براي تخفيف دادن راهبندانها در برخي از
نواحي كمك نمايد.
سرعت ترابري هوايي هواپيمايي كشوري افزايش خواهد يافت ،و شمار
مكانهاي برخوردار از قابليت پروازي نيز فزونتر خواهد شد.
*براساس ميانگين سرعت  180مايل در ساعت براي هواپيماهاي كشوري
(خطوط داخلي) و  500مايل در ساعت سرعت براي خطوط هواپيمايي
(بينالمللي)

تصوير  :2-6در آينده ،تسهيالت مكانهاي قابل پرواز براي هواپيماهاي سازمانهاي هواپيمايي كشوري از اهميت بيشتري برخوردار خواهند بود.
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تصوير  :3-6برنامهريز يك شركت تجاري براي جانمايي يك كارخانه صنعتي به ندرت خواهند توانست سايتهايي مانند اين تصوير را بيابند.
در هر حال ،سايتهايي را ميتوان يافت كه بسياري از اين مزيتها را دارند.

به روندهاي عمومي ،به نظر ميآيد كه استفاده از بهترين فرصتها

خودروها ،و در برخي موارد براي پهلوگيري شناورها يا كشتيها

در گرو ايجاد سامانههاي ترابري چند وجهي (چند حالتي) داخلي

تدارك ديده ميشوند .با توجه به رشد فزاينده ترابري هوايي،

و يا سامانههاي فرامرزي است .بيترديد ،با ارايه تسهيالت انتقال

برنامهريزان و طراحان مراكز جديد بار هوايي ميبايست بهطور جدي

كارآمدتر ميان حالتهاي ترابري چندگانه /يا حذف انتقال از يك

دسترسي به تاكسيوي و تسهيالت بارگيري را براي حملكنندگان

حالت ترابري به حالتي ديگر ،ميتوان درآمد بيشتري تحصيل كرد.

بار هوايي فراهم نمايند.

(نكته :برخي از رويكرهاي مربوط به اينگونه برنامهريزي در اين
مجموعه از نشريات به تفصيل مورد بحث قرار گرفته است).
در وضعيت ايدهآل ،بسياري از مسايل مربوط به حالتهاي گوناگون
انتقال در شهرهاي فرودگاهي آينده قابل حلوفصل خواهند بود.
اين شهرها طوري طراحي خواهند شد كه انتقالها (تعامل) ميان
حالتهاي مختلف تا حد ممكن كاهش يافته و سرعت انتقال
افزايش يابد.

اهميت دسترسي به تاكسيوي

اين تدبير ،كه مفهوم «ازكارخانه به هواپيما» و «از هواپيما
به كارخانه» را به ذهن متبادر ميكند ،زحمت ساماندهي
پرهزينه سفرهاي شهري كوتاه را از ميان برده و در عين

حال هدر رفت زماني ،ناراحتي ،دغدغهها ،ريسكپذيري و
فرسايش را به حداقل ممكن كاهش ميدهد .همچنين اين

كار در پاسخگويي سريع به نيازها و فرصتها ،انعطافپذيري

بيشتري در اختيار مديريت شركت قرار ميدهد.

به كار بستن كامل اين باور اكنون بستگي دارد به برنامهريزي بايسته
در ايجاد صنعت توسط كارآفرينان (آنان كه صنعت و انبار جديد را

هيچ طراحي ،بدون راه دسترسي خودرو و كاميون به سكوي بارگيري

احداث و از آنها بهرهبرداري مينمايند) ،توسط فرودگاهها (آنان

انباري را طراحي نخواهد كرد .بسياري از اينگونه تسهيالت براي

كه مراكز ترابري بار هوايي را احداث كردهاند) و توسط شركتهاي
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ترابري بار (شركتهاي هواپيمايي ،ساماندهان بار هوايي ،شركتهاي

است ،اما نميتوان از آنها به سهولت در عمليات تركيبي انتقال بار

ريلي،كاميونداري و كشتيراني)

برعكس كانتينرهاي ساختاري ،پالتها بهلحاظ حجم
استفاده نمود.
ِ

امكان ارايه حالت ترابري سريعتر و ارزانتر براي فعاليتهاي

انتقال تركيبي فاقد معيارهاي گنجايشي الزم هستند .همچنين،

فرودگاه -محور ( )airport- orientedاهميت بهسزايي دارد.

پالتها به لحاظ تورهاي بازدارنده و روكش پارچهاي خود مسايل

انگاره و الگوهاي توزيع عمدهفروشي كاالها ممكن است به شدت

امنيتي به بار ميآورند.

دگرگون شوند .حذف برخي از تسهيالت انبارداري با جلوگيري از

به نظر ميرسد كه آخرين استاندارد جهاني كانتينرها به اندازه

هدر رفت زمان كشتيراني و با هزينهاي كمتر براي صنعت مورد نظر

 8×8×40فوت (2×2×12متر) و بسياري از آنها در ابعاد 8×8×20

امكانپذير است .بدينسان ،الگوهاي استقرار مكاني شعبه كارخانه

فوت (2×2×6متر) باشند كه همه در عمليات انتقال بار هوايي به كار

نيز ،كه توسط بسياري از موسسات و شركتها بهكار برده ميشوند،

گرفته ميشوند .برخي از عمليات انتقال بار هوايي ممكن است به

از اين وضعيت تاثير خواهند پذيرفت.

كانتينرهايي با ابعاد 8×8×10فوت (2×2×3متر) نياز داشته باشند.

نقش كانتينرهاي استاندارد

اينها تنها جعبههاي مستطيلي نيستند؛ آنها براساس تراكم محموله،
عامل بار ،نيروهاي شتابدهنده و بسياري از مالحظات ديگر طراحي/

با نگرش ويژه به وظيفه برنامهريزي براي جاي دادن فيزيكي عمليات

مهندسي شدهاند.

ترابري بار هوايي ،الزم است اهميت كانتينرهاي استاندارد شده

سامانه كانتينري ويژه بار هوايي ،خدمات انتقال تركيبي را به خوبي

مورد توجه قرار گيرد .اگر انقالبي در عرصه حملونقل در ساليان

ارايه ميدهد .با داشتن قابليت كانتينري براي بار هوايي و همچنين

اخير رخ داده باشد ،وجود آن را ميتوان در پذيرش سريع كانتينرها

قابليت حمل آنها با تريلرهاي زميني ،كانتينرها در محل ارسال

در سفرهاي طوالني حمل بار با استفاده از حالتهاي چندگانه داخلي

محموالت ،بارگيري و الك و مهر ميشوند .ساماندهي تجهيزات

(تركيبي) ترابري ،جستجو نمود .كانتينرهاي استاندارد ،بيترديد،

مورد نياز براي بارگذاري در آنها درست مانند تجهيزات الزم براي

عوامل اصلي موفقيت سامانههاي آينده خواهند بود.

بارگذاري روي تريلرهاي كفي است.

گفتني است تمامي افرادي كه به كسب و كار انتقال كاال اشتغال

در فرودگاه ،محموله نبايد به ساختمان ترمينال بار هوايي انتقال

دارند ،از اهميت نگاه به آينده در استفاده هرچه بيشتر از كانتينرهاي

داده شود و لزومي به جابهجايي آن نيست .در عرض چند دقيقه،

استاندارد شده ،كه در ترابري تركيبي (چند حالته) ضرورت دارند،

شاسي كانتينر از كف هواپيما جدا شده و تراكتور حمل آن ،آماده

آگاه هستند .براي بسياري از شركتها ،هدف نهايي در حمل بار

فاصله گرفتن از هواپيما ميشود .يا اين كه تراكتور آماده برداشتن

كانتينري است كه بتوان آن را به آساني با هواپيماي جامبوجت ،ريل،

يكي ديگر از كانتينرهاي «هواپيما  -كاميون بر» تركيبي براي

كاميون ،يا كشتي حمل كرد.

تحويل آن به يك دريافتكننده محموله است .با استفاده از اين

اين مثالها را ميتوان به منزله داشتن سابقهاي ديرينه از تجربهها

نوع كانتينرها تاخير از ميان رفته و امنيت محموله نيز براساس اين

تلقي نمود .البته ترابري پريشان (قلمدوشي) كنوني و ساير انواع

فرايند تامين ميگردد.

آن هنوز ميتوانند محولهها را ميان حالتهاي ترابري مختلف

براي انتقال كانتينر «هواپيما-كاميونبر» به هواپيماي ،747

ريل ،كشتي يا كاميون انتقال دهند .در جابهجاييهاي بار از طريق

استفاده از ( yard-horseوسيله نقليه مجهز به باالبر) الزم است.

تعاملي -تركيبي ،اغلب فعاليتها پيرامون تسهيالتي چون كشتي

در اين حالت ،كانتينر در امتداد لودر قرار گرفته و كانتينر هواپيما-

باري كوچك ( )LASHو تسهيالت ريلي رو رو ( )ROROمتمركز

كاميونبر را از روي شاسي بلند كرده و آن را تا سطح كف هواپيما

ميشوند.

باال ميبرد .تمامي عمليات بهصورت مكانيزه صورت ميگيرد.

انباشتن بار در اغلب هواپيماها نادرست است .معموال بار هوايي واقع

در فرودگاه مقصد ،اين فرايند بهطور معكوس صورت ميگيرد.

در سطح كف كاميون ميبايست تا ارتفاع كف هواپيما باال برده شود.

كانتينر از محل بار هواپيما روي شاسي ويژه كانتينر قرار گرفته

هنگامي كه هواپيماي باربر مورد استفاده قرار گرفت ،اغلب پالتها

و آماده برداشته شدن توسط تراكتور و حمل و ارسال بيدرنگ به

و تورها براي عدلبندي بار هوايي و تسريع فرايند بارگيري به كار

دريافتكننده است.

گرفته ميشدند .اگر چه كاربرد پالتها به نسبت سبك و ارزان
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تصوير  :4-6همانگونه كه در اين دو تصوير نشان داده شدهاست ،نقشههاي همسان پيشنهادي براي پاركهاي كسب و كار فرودگاهي ،سايتهاي صنعتي و دفاتر اداري
از مزيت تاكسيويها برخوردارند .مكانيابي صرف براي پارك صنعتي در نزديكي فرودگاه هيچگاه نميتواند بهعنوان يك رهيافت رضايتبخش تلقي شود.
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تصوير  :5-6در فرودگاههاي كوچك (طبق اين دو تصوير) نيز ،طرحهايي براي احداث تاكسيويها ميان واحدهاي كسب و كار و صنعتي درنظر گرفته ميشوند.
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مزاياي عمدهاي براي اين سامانه وجود دارد:

 -1آشنايي ارسالكننده محموله با كاربرد كانتينر :آشنايي
ارسالكننده محموله با شيوه كاربرد كانتينرهاي استاندارد
هشت فوتي (2/4متري) و وجود تجهيزات الزم در تريلرهاي

و مهر و قفل شدهاند و تا زمان باز شدن توسط دريافتكننده ،بسته
ميمانند .به همين جهت فرصتهاي رسوخ به آنها و دستيابي به
كاالهاي درون آنها (دزدي) به شدت كاهش مييابد.

 -7تعديل نرخها :كانتينري كردن محمولهها ،تعيين نرخها و

پهنپيكر كه براي جاي دادن اين نوع كانتينرها طراحي شدهاند،

تنظيم صورت حساب محمولههاي هوايي را تسهيل ميكند ،زيرا

عمليات انتقال بار هوايي را تسهيل ميكند .كانتينر ويژه هواپيما-

كانتينرهاي ويژه هواپيما -كاميونبر كه روي جادهها در حركتند،

كاميونبر مانند هر تريلر روان روي جادهها است .اين كانتينرها

به لحاظ تعرفههاي رايج ترابري زميني ،اقتصاديترين شيوه

براساس استانداردهاي بزرگراههاي آمريكاي شمالي و اروپا طراحي

ترابري محمولهاي محسوب ميشوند.

و ساخته شدهاند و از تمام شرايط فني «قدرت و ايمني» حركت
بر جادههاي هر دو قاره برخوردارند.

 -2سهولت استفاده  :محموله به همان صورت و با همان تجهيزات
در داخل كانتينر قرار داده ميشود كه روي تريلر كف جادهاي
بارگيري ميشود .فضاي مستطيلي داخلي كانتينر از هدر رفت

 -8ارايه خدمات از در يك واحد به در واحدي ديگر :با استفاده
از اين نوع كانتينرها ارايه يك چنين خدماتي به بهترين وجه تامين
ميگردد.

طرحي جديد براي جايگاه بار هوايي

فضاي مكعبي شكلي جلوگيري ميكند كه ناشي از خميدگيهاي

بهطور كلي فرودگاههاي عمده در وهله نخست با هدف ارايه خدمات

جانبي «گنبدي» كانتينر و به منظور مطابقت با داخل هواپيما

به مسافران ،برنامهريزي و ساخته شدهاند و ايجاد تسهيالت مربوط

طراحي شده است .ارسالكننده محموله به مطابقت محموله با

براي ساماندهي بار هوايي در درجه دوم اهميت قرار داشته است.

هواپيما كاري ندارد ،زيرا كانتينر براي رفع نيازهاي ارسالكننده

به همين سبب سامانه جهاني بار ،ناگزير از تحمل تاوان ترابري بار

محموله طراحي شده است.

از طريق هوايي و جلوگيري از توسعه حالتهاي تعاملي و تركيبي و

 -3سازگاري :در داخل كانتينر ويژه هواپيما -كاميونبر ،گيرههاي

فرامرزي انتقال محمولهها شده است.

استاندارد « »Eشكل كار گذاشته شده است .اين گيرهها به منظور

نخستين مسايل ،از طرح خود فرودگاه ناشي شدهاند .معموال

بستن و تثبيت ،دو طبقهاي كردن فضا ،كشيدن روكش ،و ساير

سايتهاي بار هوايي در مكانهاي ناجور و با قابليت دسترسي كم

موارد پيكربندي داخلي تدارك ديده شدهاند.

ايجاد ميشوند .حتي با وجود اين كه گردانندگان (بهرهبرداران)

 -4كارآمدي :با استفاده از كانتينر ويژه هواپيما-كاميونبر ،صرف

فرودگاه با خرج ميليونها دالر مدرنترين تسهيالت اتوماتيك را در

زمان براي ارسال محموله هوايي توسط ارسالكننده ،مشكالت

سايت خود برپا كرده باشند ،اين تسهيالت هرگز نميتوانند با كارايي

قراردادن در داخل و يا خارج كردن بار از كانتينرهاي مخصوص

تمام فعاليت نمايند.

هواپيما به كلي حذف ميشود .همچنين هزينه باالي رانندگي و

براي پاسخگويي به عمليات گستردهتر در ترابري هوايي بار ،پاسخ

تاخيرهاي دسترسي به تراكتور از ميان ميرود و زمان انتظار براي

بديهي اين است كه تا حد امكان از فرودگاههاي شلوغ و پرتراكم

استفاده از سكوي بارگيري وجود ندارد.

دوري جسته و يك فرودگاه تمام عيار و يك مجتمع بار هوايي با

 -5ترخيص آسان گمركي :به دليل تطبيق كانتينر ويژه هواپيما-

عملكرد واحد براي جابهجايي بار ايجاد نمود .براي پاسخگويي به

كاميونبر با نيازهاي شناختهشده گمركي در سطح جهاني،

عمليات تركيبي ،ميتوان با برنامهريزي دقيق ايجاد تسهيالت در

گواهينامه ( .T.R.Iوسيله نقليه ترابري بينالمللي) به اين نوع

فرودگاههاي جديد و با صرف مبالغ كمتر ،عملكرد بار هوايي يك

كانتينرها اعطا ميشود .به اين ترتيب ،بازرسي گمركي محموله

فرودگاه را بهصورت اساسي بهبود داد( .با فرض اين كه برنامهريز

هوايي در مرزهاي بينالمللي حذف ميشود .محمولههاي الك و

تسهيالت بار هوايي از آغاز در متن طرح توسعه فرودگاه قرار گيرد).

مهر شده را ميتوان به سهولت از گمرك يا از مقصدهاي داخلي يا

در فرودگاههاي موجود ،ميتوان بهبودهاي مورد نظر را با هزينه

نقاط مبدا ترخيص نموده ،و از هدر رفت زمان انتظار در تسهيالت

بيشتري صورت داد .هر فرودگاهي كه ظرفيت بالقوه توسعه بار هوايي

فرودگاهي اجتناب كرد.

را داشته باشد ،ميبايست از طريق برنامهريزي منطقي براي حفاظت

 -6امنيت :كانتينرهاي ويژه هواپيما-كاميونبر در محل ارسال ،الك

از اين ظرفيت ،به سرعت وارد عمل شود .اين به معناي لزوم بررسي
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كار توسط كارشناسان توسعه اقتصادي و همچنين توسط كساني

يـ ريليـ آبيـ هوايي) مجهز به سامانه تسمه نقاله براي
حالته (زمين 

است كه وظيفه تهيه طرحهاي جامع استاندارد فرودگاهي را برعهده

بارگيري و تخليه بار از كانتينرها ميان كشتيها ،هواپيماها ،كاميونها،

دارند.

و واگنهاي ريلي واقعيت پيدا ميكند .حتي اعمال بخشهايي از اين

مفهوم ديگر ،احداث مجتمع بار هوايي را به شكل يك پارك صنعتي

نقشه در وضعيتهاي موجود فرودگاهي ميتواند صرفهجوييهاي

مد نظر قرار ميدهد كه از سايتهاي مناسب براي انواع كاربريها

شاياني در برداشته باشد.

بهرهمند باشد .يك چنين مجتمعي ممكن است يك ترمينال مركزي

در سالهاي اخير ،شركتهاي ترابري هوايي تسهيالت ترمينال

را براي انتقال بار هوايي توسط انواع كاربران و يك ترمينال اضافي را

بار هوايي جديدي را در سطح عالي احداث كردهاند تا بدان وسيله

كه توسط شركتهاي هوايي اداره ميشود ،در برگيرد .افزون بر آن،

جداسازي و انتقال كاالها از طريق پروازهاي خود و تا حدودي بارهاي

انواع سايتها بايد براي شركتهاي صنعتي كه خواهان استقرار

ساير شركتهاي هوايي را تسهيل نمايند.

كارخانهها و يا انبارهاي خود در آن مجتمع به منظور دستيابي

شوربختانه ،كارآمدي چنين واحدهايي ممكن است به لحاظ مكاني

به هدف «از كارخانه به هواپيما» و از «هواپيما به كارخانه» هستند،

با محدوديت مواجه باشد .در بسياري موارد ،محموله هوايي از راه

فراهم گردد.

رسيده توسط يك جامبوجت ممكن است در يك ترمينال اتوماتيك

رمز موفقيت چنين مجتمعي را بايد در دسترسي به كمك خدمات

تخليه شده ،با كارايي تمام فرآوري گرديده و به كاميوني تحويل

ترابري دربست يا راه دسترسي جستجو نمود كه بتواند در اسرع وقت

گردد كه ميبايست از دروازه حراستي عبوركند؛ به اين شكل «سپر

نقل و انتقال كاالها را ميان واحدهاي يك مجتمع برقرار نمايد( .اين

به سپر» در جوار حصار فرودگاه به دام ميافتد تا با گذر مجدد از

وضعيت را ميتوان با خدمات ريلي يا تريلري مقايسه نمود كه در

دروازه حراستي دوم بار خود را در ترمينال اتوماتيك دوم تخليه

نواحي بندري براي حالتهاي تركيبي ترابري از طريق كاميونـ ريلـ

نمايد .چنانچه مالحظه ميشود ،در فقدان يك مركز بار هوايي

آبراه فراهم است).

طراحي شده بهصورت يك «موجوديت واحد» ،طرح احداث يك

تصوير ( )6-6نشاندهنده يك «مدار كانتينري بار هوايي» است كه

ترمينال جديد پاسخگو نخواهد بود.

توسط مولف اين كتاب در چند سال پيش ارايه شده است .كاربرد

مسايل مربوط به ترمينال عرصه صنعت بار هوايي بسيار زياد و

مطلوب اين نقشه در يك سايت با قابليت دسترسي به ترابري چهار

متفاوت هستند .واقعيت قابل توجه اين است كه ترمينالهاي هوايي

تصوير  :6-6اين طرح اوليه پيشنهادي براي فرودگاهي است كه يك «مدار بار هوايي كانتينري» با راه دسترسي مستقيم ،در آن ديده شده است .اينگونه دسترسيها
ممكن است در وهله نخست بهعنوان يك راه آسفالته براي عبور كانتينرها مورد استفاده قرار گيرد ،اما در مراحل بعدي ميتواند به يك تسمه نقاله اتوماتيك تبديل شود.

74

شهرهای فرودگاهي قرن 21

بهعنوان موانع بازدارنده ميان دو طرف نامتشابه به يكديكر بهشمار

مزيت،كاهش تعداد انبارهاي فرعي ،يا در برخي موارد ،دسترسي

ميآيند .در يك سو سازوكارهاي سرمايهبر كامال برنامهريزي شده

مستقيم و بيواسطه به تسهيالت مركزي را در برداشته است.

وجود دارند و در سوي ديگر ،مجموعهاي از وسايل ترابري پراكنده

سالها پيش ،يكي از فروشندگان عمده قطعات يدكي اتومبيل

(اگر نگوييم مغشوش) بخش خصوصي و حملكنندههاي متداول

كه هزينههاي انبارداري خود را براي نگهداري  3000قطعه در

بسيار كوچك براي جابهجايي حجم بزرگي از كاالها قرار دارند .جاي

 10مكان مختلف مورد بررسي قرار داده است ،نتيجه گرفته است

تاسف است كه ترمينالهاي بار هوايي ناگزيرند يا در برابر پذيرش

داشتن يك انبار مركزي ،ميتواند صرفهجويي قابل مالحظهاي

تحويل بار بهصورت مستقل جبهه گرفته و يا خود را با شرايط موجود

در بر داشته باشد حتي در صورتي كه قطعات سنگين به جاي حمل

نه چندان مطلوب تطبيق دهند.

با كاميون از طريق هوايي حمل شوند .بسياري از شركتهاي ديگر

حملكنندگان بار ،هم به هنگام اوج گرفتن فعاليتهاي كاربر و هم

نيز پس از بررسي همه عوامل مطرح در هزينه به نتايج مشابهي

در دورههاي به نسبت غيرفعال (راكد) با مشكل مواجهند .با وجود

رسيدهاند.

مسايل مربوط به مسافرگيري ،اداره ترمينال و فرايندهاي بارگيري،

براي ارسالكننده محموله ،تنها هزينه حمل محموله مطرح نيست ،او

مديران ترمينالها در اغلب موارد ناگزيرند كه مانند مديران انبارداري

ميبايست سرمايه محبوس در انبار ،هزينههاي انبارداري ،بستهبندي،

عمل كنند .بسياري از مشتريان اگرچه ترجيح ميدهند كاالهاي

بيمه ،منسوخشدن محصول ،دزدي و ماليات بر انبار (موجودي) را نيز

خود را در سايت ترمينال تحويل بگيرند اما نميتوانند اين كار را

مورد محاسبه قرار دهد .به روال معمول ،هزينه توزيع از  10درصد

بيدرنگ و بدون معطلي انجام دهند.

در صنايع ماشيني تا  30درصد در صنعت غذايي را به خود اختصاص

مديريت بار براي تامين نيازهاي جهاني به سامانه نگهداري دقيق

ميدهد.

سوابق و پيگيري امور مربوط ،احتياج دارد .يكي از موارد پيشرفت

سرعت بار هوايي كمك ميكند گردش موجودي انبار با شتاب

در اين زمينه را ميتوان در سامانه شبكه اطالعات ترابري بينالمللي

بيشتري صورت گرفته ،و نتيجه آن بازگشت سريع سرمايهگذاري

( )TDNIواقع در تورنتو (كانادا) سراغ كرد .اين سامانه ،مبادله پيام

در انبارگرداني ،حذف هزينههاي انبارداري و خطر منسوخ شدن

را ميان دفاتر و ادارات ترابري هوايي ،ريلي ،كاميوني ،كشتيراني و

محصول ،و پرداخت ماليات كمتر بر موجودي انبار ظاهر ميشود.

دفاتر گمركي امكانپذير مينمايد.

هزينههاي بستهبندي به دليل حفاظت تامين شده در داخل كانتينر

تركيب اينگونه امكانات و فرصتها ميتواند مناطق تجارت خارجي،

براي محموله از طريق ترابري با هواپيما نازل است .صدمه ديدن كاال

تسهيالت بنادر آزاد و مناطق ويژه اقتصادي ( )SEZsرا در اكناف

و دزدي در محموالت هوايي كمتر از ترابري زميني است ،كه منجر

جهان در بر گيرد .هر كدام از اين تسهيالت ،خدمت متفاوتي را

به كاهش هزينه بيمه نيز ميشود .اگر چه هزينه حمل با ترابري

ارايه ميدهند و همه آنها نواحي مختلف را توسعه داده و منافع

هوايي از هزينههاي ترابري زميني بيشتر است ،اما صرفهجويي در

شركتهاي ارسالكننده محموالت و ترابري را تامين مينمايند.

ساير هزينههاي توزيع و حمل ميتواند صرفهجويي خالص را به سود

تحليلهاي مكاني مراكز تسهيالت توزيع

ترابري هوايي سوق دهد.
طي دهههاي پيشين ،فرصتهاي زيادي براي بهبود توزيع در«بازار

الگوهاي تاريخي استقرار مكاني انبارها و تسهيالت توزيع براي ارايه

مشترك» بسيار ساختار يافته اياالت متحده ايجاد شده است .امروزه،

خدمات به بازارهاي منطقهاي در دورههاي پيش بهصورت استقرار

برخي امكانات بسيار هيجانانگيز را ميتوان در اروپاي جديد متحد

واحدها در چندين سايت شكل گرفتهاند تا دسترسي يك شبه از يك

(اتحاديه اروپايي) و نقاطي كه در صدد آزادسازي جوامع و روي

منطقه به منطقه ديگر ،از طريق زميني امكانپذير گردد .در اياالت

آوردن به اقتصاد مبتني بر بازار هستند ،سراغ گرفت.

متحده ،هر يك از تسهيالت توزيعي براي عرضه خدمات تا شعاع

در بخشهايي از جهان كه پيش از اين بهوسيله مرزهاي ملي

چند صد كيلومتري آن احداث شدهاند .برآيند اين راهكار در رشد

دستخوش گسيختگي بودند ،اجراي راهكارهاي بازاريابي منطقهاي

سريع شهرهايي چون آتالنتا ،داالس ،دنور و پرتلند ،بهعنوان «مراكز

و بهرهبرداري از مزيت صرفههاي مقياس بزرگ اقتصادي امكانپذير

منطقهاي جديد» ،پديدار شده است .اكنون ،براي كساني كه از ترابري

نبود؛ اكنون ،ما ميتوانيم شاهد تحوالت انقالبي سامانه توزيع در

هوايي استفاده ميكنند ،راههاي دسترسي جديدي فراهم است .اين

بسياري از نقاط جهان باشيم.

فصل ششم 75

سفر و فعاليتهاي گردشگري

ويژهاي است .در حالي كه اينگونه فعاليتها اغلب جنبه فصلي داشته

هيچ نقطهاي از جهان را نميتوان سراغ داشت كه در آن مفهوم

و كوتاهمدت هستند ،اما از ديدگاه تردد هوايي به لحاظ حجمي شاهد

شهر فرودگاهي به اندازه عرصه گردشگري كاربرد نداشته باشد .اين

نقطه اوج نيستند.

بدان معناست كه هيچ هتل جديدي ،مقصد تفرجگاهي ،مركز جذب

مثالهايي در اين زمينه وجود دارند كه شمار زيادي از بازديدكنندگان

گردشگري يا همايشگاهي نبايد بدون لحاظ كردن امكانات پروازي،

را از طريق هوايي به ،Daytona 500 Kentucky Derby

برنامهريزي و طراحي شود.

 ، Super Bowlو  Indy 500سرازير مينمايند .يك عكس هوايي

گردشگران به اندازه مسافران كسب و كار زير فشار سفر قرار ندارند

به هنگام بازديد از ديتونا  ،500بيش از  500هواپيماي بازديدكننده

زيرا آنان تحت اجبار سفر نميكنند .به همين دليل راحتي و حفظ

را بهصورت پارك شده در فضاهاي پاركينگ چمنزار ،و در طول

آسايش در سفر از عوامل برتر بازار گردشگري محسوب ميشود.

باندهاي استفاده نشده و تاكسيويهاي فرودگاه متعلق به شهرداري

بهعنوان مثال ،احداث مركز همايشها در «ناحيه مركزي كسب و

ديتونا ،نشان ميدهد.

كار» ( ،)CBDsبه اين دليل كه اينگونه مراكز در نزديكي هتلهاي

در روز برگزاري مسابقات ،فعاليت پروازي چنان رو به فزوني

بزرگ مستقر باشند ،صورت گرفته است .اين موضوع هنگامي كه

ميگذارد كه سازمان هواپيمايي فدرال ( )FAAمقررات ويژهاي

مسافران به قصد بازديد از مراكز كسب و كار شهري وارد ايستگاههاي

را ،كه براي كنترل پروازي ناوگان بزرگي از هواپيماها الزم

قطار ميشدند ،بهعنوان يك راهكار منطقي تلقي ميشد.

است ،اعمال ميكند و جالب توجه اينكه ،بزرگترين رخداد

اكنون ،با ظهور ترابري هوايي بهعنوان يك شيوه برتر حملونقل كه

به فعاليت پروازي ساالنه انجمن هواپيماهاي تجربي واقع در

احداث هتلهاي فرودگاهي را در پي داشته است ،تصوير به كلي

« »Wis-Oshkoshتعلق دارد ،كه طي يك روز بيشترين تردد هوايي

دگرگون شده است .امروزه ،شهرهايي را ميتوان سراغ گرفت كه

فرودگاهي را در سطح جهان تحت كنترل قرار ميدهند.

در آنها مطالعه مربوط به انتخاب سايت براي استقرار مركز جديد

اين رخدادها را به خاطر نشان دادن ظرفيت بالقوه جذب هواپيما

همايشها ميبايست لزوم دسترسي سريع به فرودگاه را نيز لحاظ

در هر نقطهاي كه از جذابيت خاصي برخوردار است ،در اين بحث

نمايد .توجه به چند نمونه زير اين موضوع را تاييد مينمايد.

مطرح نمودم .در هر صورت ،بازار اينگونه بازديدها وجود دارد ،اگر

 -1چرا تردد سنگين از فرودگاه به مركز همايشهاي شهري و

چه پيشبيني اين كه چقدر از اين امكانات را ميتوان براي تسهيالت

بازگشت از آن به فرودگاه حجم راهبندانها را افزايش ميدهد؟

ويژهاي در يك زمان مشخص تدارك ديد ،كار دشواري است.

 -2شايد به اين دليل كه دسترسي به هتلهاي شهر از ناحيه مراكز

در حاليكه اطالعاتي خوبي در اين زمينه براي برنامهريزان فراهم

همايشها خيلي قابل دسترس نيست .از طرفي ،بسياري از هتلهاي

است ،اما تجربه در عرصه انواع تحوالت مربوط هنوز بسيار محدود

جديد نيز در حومه شهرها و يا در محل فرودگاهها احداث ميشوند.

است .برنامهريز و طراح يك متل در جوار بزرگراه ميتواند تعداد تردد

 -3اگر شهر مالك فرودگاه بوده و بهرهبرداري از آن را نيز برعهده

را از دفتر اداره دولتي راه و ترابري اخذ نموده ،و يا ممكن است اداره

داشته باشد ،آنگاه ممكن است با تركيب عوامل مطرح (كه

ايالت مربوط تحليلي را در زمينه تردد ميان مبدا و مقصد در آن

ميتواند فرودگاه و تسهيالت ايجاد شده در آن را به لحاظ

ناحيه انجام داده باشد .چنانچه اين امكانات مهيا نباشد ،طراح متل

اقتصادي جذابتر نمايد) ميزان بهرهوري فرودگاه به دليل مالكيت

ميتواند با آگاهي از تعداد مجوزهاي صادر شده ،به ماهيت و پتانسيل

يكپارچه همه عوامل متشكله ،به ميزان شايان توجهي افزايش يابد.

واقعي مشتريان آينده خود پي ببرد.

استقرار مركز همايشها در فرودگاه ميتواند به شهر (فرودگاهي) در

اما برنامهريز تسهيالت پروازي به تحليلهاي بيشتري نياز خواهد

جلب همايشها قدرت رقابتي بخشيده و بدينسان بر ظرفيت بالقوه

داشت؛ اغلب هواپيماهاي متعلق به هواپيمايي كشوري (فدرال) معموال

اقتصادي آن بيفزايد.

در برنامه پروازي گنجانده نميشوند ،و به اين دليل مورد شمارش قرار

جذابيتها و مراسمهاي ويژه

گونه ديگري از فعاليتهاي پروازي وجود دارد كه دربرگيرنده

سفرهايي براي حضور افراد در مراسم خاص و بازديد از جذابيتهاي

نميگيرند .بنابراين ،تنها راه دانستن اين كه چند هواپيما ممكن است
در يك زمان خاص در يك ناحيه وجود داشته باشد ،از طريق شمارش
هدف و مقصدهاي پروازي روي صفحه رادار ممكن ميگردد.
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عوامل بازار

ركود جهاني در هر حال پايان خواهد يافت ،و رشد اقتصادي نيز
تحكيم خواهد شد .مسايل قضايي و حقوقي صنعت هواپيمايي
عمومي (كشوري) از طريق قانونگذاري حل گرديده ،و توليد نيز دوام
خواهد داشت.
پيش از سال  ،2000سفر و گردشگري بهعنوان بزگترين و پوياترين
صنعت جهان شناخته خواهد شد .اين صنعت پيشاپيش ،در حال
تجربه آهنگ رشدي ( 20درصد) فزونتر از نرخ رشد (ميانگين)
اقتصاد جهاني است .در سال ،1990شركتهاي هواپيمايي جهان
بيش از يك ميليارد (عدد) بليت فروختند ،كه بيش از يك تريليون
سفر -مايل (1/6تريليون سفر -كيلومتر) را در برگرفته است.
در زمينه صنعت گردشگري ،براي منطقه حاشيه اقيانوس اطلس
باالترين رشد پيشبيني شده است.
انجمن بينالمللي ترابري هوايي ( )IATAپيشبيني كرده است كه
منطقه اقيانوس اطلس -آسيا ،سهم خود را در بازار جهاني در سال
 2010از يك سوم كنوني به نصف آن افزايش خواهد داد.

شمارگان هوانوردي

در اياالت متحده ،بيش از  200هزار هواپيما در ناوگان هوايي كشوري
و تعداد  5000هواپيماي ديگر كه به وسيله شركتهاي هواپيمايي
اداره مي شوند ،وجود دارند .شمار خلبانان گواهينامهدار به  700هزار
نفر ميرسد و  300هزار نفر از آنها بهعنوان خلبانان وسايط نقليه
ترابري هوايي درجهبندي شدهاند .بديهي است كه اين صنعت مرحله
بحراني خود را كه زماني بسيار سهمگين جلوه ميكرد ،از سر گذرانده
است .تنها پس از جنگ جهاني دوم ،اغلب خلبانان فعال كساني بودند
كه دوره آموزش خلباني را به خرج دولت و طي يك طرح نظامي
ميگذرانند .در آن زمان اين ترس همواره وجود داشت كه با رسيدن
اينگونه خلبانان به سن بازنشستگي ،جمعيت خلبانان به شدت دچار
كاستي شود.
اين پيشبيني رخ نداد ،زيرا جمعيت جديد خلبانان -كه خودشان
هزينه آموزش خويش را تامين ميكردند  -پا به عرصه وجود نهاد.
امروزه ،بيش از  90درصد كساني كه هواپيماي شخصي ميخرند،
خلباناني هستند كه از آموزش رايگان نظامي بهرهاي نبردهاند.
جمعيت كنوني خلبانان بيش از  200هزار دانشجوي جديد خلباني
را در خود جاي ميدهد كه انگيزههاي آتي را براي توسعه شهرهاي
فرودگاهي تامين خواهد كرد.
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با فرا رسيدن شتابان سالهاي آغازين قرن  ،21جهانيان شاهد
دگرگوني بنيادين در سفرهاي شخصي خواهند بود .دنياي ما در اين
سالها به عصري گام مينهد كه سفرهاي جهاني بسياري با استفاده

يك بازه زماني راهبردي وجود دارد .زيرا بسياري از كارآفرينان

نخست ميسنجند ،و در صورتيكه براي آنها خوشايند باشد،

سرمايهگذاري ميكنند .اين كار بهمعناي آن است كه كشورهاي

از هواپيماهاي شخصي صورت ميگيرد .اين تحول همان چيزهايي را

در حال جستجوي سرمايه ،در وهله نخست بايد سرمايهگذار را براي

كه اتومبيلهاي شخصي در سالهاي 1920در آمريكا به بار آوردند،

بازديد از جذابيت موجود دعوت كرده و پس از خشنودي او از بازديد،

براي جامعه جهاني به ارمغان خواهد آورد.

وي را براي سرمايهگذاري ترغيب نمايند.

راز وجاهت نهان پرواز به سرعت براي بسياري از جمعيت جهان

آن دسته از كارآفرينان كه با هواپيماي شخصي پرواز ميكنند ،در

مكشوف خواهد شد .با پديداري احساس نوين در جامعه ،كشف

زمرۀ نخستين فرصتهاي سرمايهگذاري قرار ميگيرند .آنها ممكن

فرصتهاي گسترده ميسر خواهد گرديد .براي آزادي دامنه جديدي

است بار اول به قصد كنجكاوي به اين سفر بپردازند .پس از آن،

تعريف خواهد شد .اين بدان ميماند كه شما در طول زندگاني

در صورتي كه از اين بازديد خشنود باشند ،براي كشف فرصتهاي

خويش با گذار از دوران اتوبوس سواري ،اتومبيلراني و هوانوردي ،از

سرمايهگذاري بار ديگر به آن مكان سفر كنند .در خالل اين فرصتها

چشمانداز هيجانانگيز اينگونه مواهب لذت ببريد.

ممكن است رويكرد استفاده از تسهيالت تفريحي به اقدام براي

تا همين چند سال پيش ،پردههاي آهنين موجود در اكناف جهان

احداث يك كارخانه در آن مكان تغيير جهت داده و يا پرداختن

مانع از رواج پرواز هواپيماهاي كوچك بوده ،و بدينسان كارايي

به كسب و كار جدي ،جايگزين گذران اوقات فراغت شود.

آنها را كاهش داده و يا امكان استفاده از آنها را به كلي از ميان

كارآفرينان پروازي را نميتوان يك بازار انبوه يكپارچه تلقي كرد زيرا

ميبردند .اما اكنون ،اينگونه موانع در حال فرو ريختن است و آسمان

در اين ميان ،هزاران نفر از افراد صاحب نفوذ يافت ميشوند .آنان از

در آستانه گشايش كامل قرار گرفته و پرتوي از فرصتهاي نوين در

تفكر نوآورانه كارآفريني،كه به شدت مورد نياز نواحي در حال توسعه

دوردست پديدار شده است.

است ،برخوردارند .به همين دليل است كه كشورهاي در حال توسعه

ديوانساالران سابق كشورهاي كمونيستي ،اكنون با چالش «تكميل

ناگزير از ايجاد تسهيالت نوين پروازي در عرصه فعاليتي خود هستند.

مراحل گشايش ناگزير آسمان خود» ،به روي ترافيك هوايي جهاني

البته فرصتهاي مستقيمي نيز در زمينه توسعه تسهيالت در مسير

روياروي هستند .اين اقدام نه تنها به معناي اعالم پذيرش سياست

دسترسي به فرودگاه ،مانند جوامع فرودگاهي و شهرها ،تفرجگاههاي

آسمان باز است بلكه در عين حال ،دربرگيرنده مسئوليت اجراي

جهاني و ساير كسب و كارهاي مربوط وجود دارد.

اينگونه تعهدات از طريق اعطاي خدمات و در پيش گرفتن روشهاي

سفر با هواپيماهاي كوچك و ايجاد الگوهاي توسعه براي كشورهاي

مبني بر اعتالي سهولت پرواز هواپيماها است.

جهان سوم از مطلوبيت ويژهاي برخوردار است .هرچند كه كلنگري

اين فراگرد از هم اكنون آغاز شده است .شرايط حاكم بر برخي

خطرناك جلوه ميكند ،اما ميتوان چنين نتيجه گرفت كه هر قدر

كشورها كه مدتهاي مديد ،بخشهاي بزرگي از فضاي آسمان آنها

يك ناحيه كمتر توسعه يافته باشد ،ممكن است از شيوه ترابري

بلوكه بوده و پرواز بر فراز آنها بنا به داليل نظامي و يا سياسي

هوايي بيشتري استفاده كند.

ممنوع بوده است ،اكنون در حال دگرگوني است .كشورهايي كه پرواز

در موارد غيرمنتظره ،ميتوان احداث يك پايگاه جديد در آفريقاي

هواپيماهاي شخصي را بر فراز خود ممنوع كرده بودند ،اكنون ناگزير

مركزي را به تصوير كشيد .شايد هم با فرود آمدن چند چترباز بتوان

از برداشتن محدوديتهاي موجود شدهاند.

يك پايگاه كوچك در آن جابه وجود آورد ،و از آن طريق يك كمپ

اكنون پرواز يك هواپيماي كوچك شخصي به دور جهان ،با عبور از

پرواز در آن مكان ايجاد كرد ،كه بعدها بتواند به تسهيالت پروازي آن

قلمرو فضايي اتحاد جماهير شوروي سابق امكانپذير شده است ،كه

جامعه يا آن شهر تبديل شود.

خود موفقيت بزرگي بهشمار ميآيد.

در واقع ،اقدام به چنين كاري درست مانند گذر مستقيم از دوران

فرصتهاي توسعه اقتصادي

پارينه سنگي (عهد حجر) به دوره آخرين رهاوردهاي تردد چندحالته
است و اين به معناي جهش به جلو و پشت سرگذاشتن مراحل

كارشناسان مديريت برنامههاي توسعه اقتصادي از مدتها پيش

مختلف توسعه است .در شرايط حاضر اتومبيل ميتواند از هواپيما

به اين واقعيت پي بردهاند كه در جلب و جذب سرمايهگذاري خارجي

پيروي كند اما برعكس آن ممكن نيست .مثال مزبور گوياي اين
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واقعيت است كه هر پروژهاي در هر مكاني ميبايست براساس شرايط

كوچك در مناطق دوردست فاقد تسهيالت ترابري زميني ،احداث

خاص آن مكان طراحي و به اجرا گذاشته شود.

شدهاند .اينگونه فرودگاههاي تكستاره در جوامع تفريحي ،در امتداد

انگارههاي نوين سفر

دماغه باجا ( )Bajaكاليفرنيا ،مكزيك ،نوار باهاماس و در حاشيه جزاير
كارائيب پشت سرهم چيده شدهاند.

در سالهاي پيش روي ،شهرهاي جديد فرودگاهي و جوامع فرودگاهي

استفاده از هواپيماهاي كوچك در نواحي بزرگ و تابع «سياست

امكانات بسيار هيجانانگيزي را براي گردهمايي مردم جهان فراهم

آسمان باز» بسيار زياد است .به اين ترتيب ،بيشترين موارد استفاده

آورده و كيفيت همهجانبه زندگاني آنها را اعتال خواهد بخشيد.

از هواپيماهاي كوچك را ميتوان در كانادا ،آالسكا ،استراليا ،مكزيك

بدينسان ،ما فرض ميكنيم كه در جهان پيشروي دو نوع بازار سفر،

و اياالتمتحده آمريكا سراغ كرد .تا اين لحظه ،هواپيماهاي كوچك

كه هوا -ترابري بر آن حاكم خواهد بود ،وجود خواهد داشت .بازار

مورد استفاده در ترددهاي گردشگري از مبادي اياالت متحده به پرواز

سفر با هواپيماهاي جت پهنپيكر (شركتهاي هواپيمايي) و بازار

درميآيند زيرا اينجا كشوري است كه اغلب صاحبان هواپيماهاي

سفر از طريق هواپيماهاي كوچك (هواپيمايي كشوري).

شخصي را در خود جاي داده است.

تردد هواپيماهاي جت پهنپيكر بسيار مشهود و از شهرت الزم نيز

صاحبان هواپيماهاي تفريحي در ايالتهاي غربي تمايل دارند كه

برخوردار است .بسياري از مردم از تردد هوايي هواپيماهاي كوچك

به مكزيك ،بهويژه به دماغه «باجا» سفر كنند .در «باجا» دستكم

چندان كه بايد باخبر نيستند ،و به همين سبب در اين باره بيشتر

يك دوجين سايت تفريحي وجود دارد كه برخي از آنها بيش از

بحث خواهيم كرد.

 20سال است كه فعاليت دارند .يكي از نقاط مورد عالقه مكاني

نبود آگاهي از فعاليتهاي هواپيماهاي كوچك را ميتوان به آساني

به نام پونتا پسكادِرو ( )Punta Pescaderoاست كه در فاصله

درك كرد .در ميان جوامع فرودگاهي كه براي نخستين بار ظهور

 80كيلومتري جنوب الپاز ( )La Pazدر خليج كورتز ()Cortez

كردهاند ،فرودگاههايي را ميتوان يافت كه پيرامون نواحي تفريحي

قرار دارد.

تصوير  :1-7كشف منطقه دريايي كارائيب :تصوير نشاندهنده مسيري پروازي است كه نويسنده در سال  1960با يك هواپيماي يك موتوره سسنا  182به همراه
همسرش ،بكي و دخترانش ليندا و لورا طي كردند.
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تصوير  :2-7كشف حوزه آمازون :تصوير نشاندهنده مسير پروازي است كه نويسنده در سال  1965با يك هواپيماي دو موتوره ايرو كوماندر  560Aهمراه خانواده
خود طي كرده است.

تصوير  :3-7كشف منطقه قطب شمال :اين مسير پروازي است كه نويسنده به همراه خانواده خود در سال  1980با يك هواپيماي يك موتوره
 Mooney-M20-Fطي كرده است .پرواز برگشت نيز از همان مسير صورت گرفته است.

هنگامي كه ما براي نخستين بار «پونتا پسكادرو» را در 20سال پيش

چند قايق ماهيگيري و محيطي نامحدود و سرشار از آرامش را در

بازديدكرديم ،دسترسي راحت به آن تنها از طريق هواپيماي كوچك

اختيار بازديدكنندگان قرار ميداد.

امكانپذير بود .اين مكان به يك باند فرود غيرآسفالته ،بدون بزرگراه،

اينجا مكاني شگفتآور براي گريز از ناهنجاريهاي جهان بود .طي

بدون تلفن ،بدون تلويزيون ،و بدون دسترسي به اخبار ،مجهز بود.

ساليان گذشته« ،پيشرفت» در آنجا به شكل بزرگراه ظاهر شده

هتل كوچك واقع در آن ،نوار ساحلي چندين كيلومتري ،همراه با

است  -بزرگراهي كه در امتداد «باجا» كشيده شده است -و اين

فصل هفتم 81

پيشرفت ،خطوط انتقال برق و تلفن ،تلويزيون ماهوارهاي و چند

يعني «گرينلند -ايسلند -اسكاتلند» هستيم( .شايان توجه اين كه

آپارتمانكوچك و احداث چند زمين بازي تنيس و يك زمين گلف

نخستين پرواز ماجراجويانه ما در مسير آتالنتيك شمالي با استفاده از

را به ارمغان آورده است.

يك هواپيماي تك موتوره « »Mooneyصورت گرفت .البته اين سفر با

با وجود افزايش شمار ميهمانان ،ناحيه «پونتا پسكاديرو» هنوز هم

لحظات بسيار دشواري همراه بود ،اگر چه ما در اين سفر با هيچگونه

يك منطقه استثنايي است .صاحبان هواپيماهاي شخصي ساكن

ترافيك هوايي روبرو نشديم .در آينده ،اينگونه پروازها بدون دردسر

شرق اياالت متحده بيشتر به فلوريدا ،باهاماس و جزاير كارائيب پرواز

بوده و به يك روال عادي تبديل خواهد شد).

ميكنند .برآورد شده است كه ساالنه نزديك  500هزار گردشگر

فضاي اروپاي غربي ،به لحاظ امكانات فني ،براي ترافيك هوايي باز

با هواپيماهاي شخصي به فلوريدا پرواز ميكنند .تردد هواپيماهاي

است .در هر صورت ،به موازات توسعه تسهيالت كنترل پروازي،

شخصي به باهاماس و يا اطراف آن ساالنه  20هزار پرواز تخمين زده

اين روند تشديد و فضاي فرودگاهها براي پذيرش ترافيك هوايي

شده است.

خصوصي آزاد خواهد شد .اروپاي غربي نيز در حال پيوستن به اين

تفرجگاههاي قابل پرواز را ميتوان تقريبا در همه جزاير و اكناف

روند است.

باهاماس مشاهده نمود .در گذار به سوي شرق ،جزاير تارك و

در آينده ،با نيرومندتر شدن اقتصاد كشورهاي اروپايي ،شهروندان

كايكاس ( )Turk & Caicosاز امكانات تفريحي بسيار مناسب و قابل

خصوصي ميتوانند هواپيماي شخصي خريداري نمايند .در عين

دسترس از طريق پرواز و رشد فزاينده حجم تردد هوايي بهرهمندند.

حال ،ميتوان رشد بسيار شتاباني را در اين زمينه براي روسيه و

فرودگاه واقع در كايكاس ( )Caicosجنوبي پس از آن كه فيدل

كشورهاي نوخاسته آسيايي پيشبيني نمود .با توسعه ناوگانهاي

كاسترو در كوبا به قدرت رسيد ،به يكي از پايگاههاي تجديد

هواپيمايي كشوري ،نواحي جديد و نوخاسته در اقصا نقاط جهان

سوختگيري براي پروازهاي ترانزيتي و هواپيماهاي ناوگان كشوري

انگارههاي سفر هوايي نويني را پديد خواهند آورد.

درآمد و ترافيك بين فلوريدا و پوئرتو ريكو وارونه گرديد .تجديد

با نگاهي به انبوه پرواز صاحبان هواپيماهاي خصوصي از اروپا به

روابط حسنه با كوبا ميتواند به بازگشايي مسير پروازي سابق كمك

آفريقا ميتوان به شكلگيري اينگونه انگارهها پيبرد .سواحل تونس

كرده و فرصتهاي پروازي بيشتري را به وجود آورد .در هر صورت،

و جاذبههاي مراكز خريد در مراكش با قابليت دسترسي سريع

احتمال دارد كه اين كار فرصت جديدي را به وجود آورده و به قيمت

ميتوانند خارجيان را به سهولت به اين نواحي بكشانند!

توسعه نيافتن امكانات پروازي در جزاير تارك و كايكاس (Caicos,

ظهور نواحي پراكنده برخوردار از مزيت پروازي در اقصا نقاط

 )Turkو اطراف آنها تمام نشود.

جهان نمايانگر وجود امكانات بالقوه گسترده در رهگذر توسعه

ما در طول پروازهاي خود ،از توقف در نقاطي چون Grand Turk

پروازهاي خصوصي است .ما از وجود امكانات پروازي در

،)Crooked Island( Pittstown ،Providenciales ،South Caicos

مكانهاي متنوعي چون جزيره دانك ،ساحل مرجاني استراليا

 )Great Exuma( Georgetown ،) Long Island( Stella Marisو

( )Australia Great Barrier Reefو المو ( ،)Lamuواقع در اقيانوس

مكانهاي ديگر لذت برديم.

هند در فراسوي ساحل كنيا ،لذت بردهايم.

فاز بعدي دگرگوني اين نوع انگارهها به فراسوي امكانات موجود،
به آمريكاي مركزي ،ساحل شمالي آمريكاي جنوبي ،و تمامي

معجزه جي .پي .اس)GPS(.

پهنه آمريكاي جنوبي ،حتي حوزه آمازون ،امتداد خواهد يافت .ما

يكي از عواملي كه ميتواند استفاده از هواپيماهاي خصوصي كوچك

نخستين پرواز پژوهش گردشگري خود را در سال 1965در امتداد

را به شدت افزايش دهد ،وجود سامانه جديد «موقعيتيابي جهاني»

حوزه آمازون از كرانه اقيانوس آرام تا اقيانوس آتالنتيك انجام داديم.

( )GPSاست .اين سامانه كه سالها پيش توسط بخش نظامي اختراع

(تصوير)2-7

و تكميل گرديد ،هنگام عمليات «توفان كوير در خاورميانه» به كار

با نگاهي به روند بلندمدت ،چنين ميتوان استنباط كرد كه روند

گرفته شد.

توسعه مناطق پروازي راهاندازي شده در اياالت متحده به تمامي

 GPSيك سامانه بسيار دقيق ناوبري با استفاده از امكانات ماهوارهاي

جهان تسري پيدا خواهد كرد .در حال حاضر ما شاهد اوج گرفتن

است .در عمليات توفان كوير ،هزاران واحد از دادهها در اختيار

شماري از سفرهاي پروازي به اروپا از طريق مناطق شمالي كانادا،

نيروهاي نظامي اياالت متحده قرار داده شد تا با استفاده از آنها
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تانكها و زرهپوشها بتوانند در نواحي كويري فاقد هرگونه عاليم

امروزه ،يك خلبان ممكن است با توقف در نقطهاي دوردست و سپري

راهنماي زميني ،به مانور الزم بپردازند.

كردن يك روز در يك فرودگاه كوچك با شگفتي خشنودكنندهاي

پس از كسب اينگونه موفقيتها ،واحدهاي  GPSدر دسترس

روبرو شده و از بهترين خدمات و تسهيالت اقامتي كوتاه مدت

هواپيماهاي خصوصي ،قايقها و ساير وسايل نقليه قرار گرفت .ما نيز

برخوردار شود .ولي در روز بعد ،ممكن است او موقعيت ناخوشايندي

بالفاصله يك واحد جي .پي .اس .را در هواپيماي اختصاصي (موني

را در نقاط مركزي آن ناحيه تجربه كند كه توقعات و انتظارات

 201تك موتوره) خود نصب كرده و بدينسان دنياي جديدي را

گسترده وي را برآورده ننمايد.

كشف كرديم!

اين مسئله را به اين صورت ميتوان بيان نمود كه هواپيماها در

با استقرار در پايگاه خانگي فرودگاه « »Peachtree Dekalbآتالنتا

بسياري از نقاط جهان با سرعتي فراتر از توسعه تسهيالت پشتيباني

به سهولت ميتوانيم همهگونه عرض و طول جغرافيايي را در هر نقطهاي

توسعه و تكامل يافتهاند .با چند توقف فرودگاهي در اياالت متحده

از جهان برنامهريزي كنيم .خواندن يافتههاي يك چنين برنامهاي

آشكار ميشود كه ساختمانهاي فرودگاهي بهجا مانده از جنگ

بيدرنگ ما را در جريان مسير پرواز قرار داده و از ميزان مسافت تا مقصد

جهاني دوم ،با سرويسهاي بهداشتي منسوخ كه دچار چكه آب

و مدت زمان پرواز آگاه ميسازد .با دادن دادههاي مقصد به سامانه

از شبكه لولهكشي شدهاند و ناسازوارانه به يك دستگاه اتوماتيك

جي .پي .اس .به هنگام پرواز بر فراز آمازون يا بر فراز كالهك يخي

فروش تنقالت مانند «كراكر كره بادام زميني» مجهز شدهاند،

گرينلند ،ميتوانيم به آساني از اطالعات مورد نياز پرواز در مسير

جملگي بر عقب ماندن تسهيالت فرودگاهي از قافله فناوريهاي

بهرهمند شويم!

پيشرفته صنعت هواپيمايي داللت دارند.

اين سامانه جديد بهگونه شگفتآوري در نواحي پروازي جهان سوم،

در هر حال ،با رونق گرفتن بازارهاي پروازي و پررنگ شدن

كه از امكانات پايگاههاي ناوبري زميني محروم هستند ،اثرگذار

جذابيتهاي آن ،سرمايهگذاران نيز تحت تاثير قرار گرفته و موجبات

خواهد بود .تجهيزات جديد به كشورهاي فقير كمك خواهد كرد در

توسعه هر چه بيشتر تسهيالت نوين را فراهم كردهاند .هم اكنون،

فراگرد توسعه اينگونه امكانات چند دهه جلو بيافتند .با استفاده از

در برخي از نواحي مجهز به تسهيالت پروازي ،يك خلبان ميتواند

جي .پي .اس .و ساير دستاوردها ،ترافيك هواپيمايي كشوري در

بهعنوان يك عضو درجه يك جامعه مسافران از اقبال شايان توجهي

امتداد سواحل اقيانوس اطلس بهگونهاي مداوم افزايش يافته و اروپا

بهرهمند شود.

و حوزه درياي مديترانه بهعنوان يكي از رايجترين مقاصد پروازي

تسهيالت و خدماتي كه براي هواپيمايي شخصي درنظر گرفته

خصوصي درخواهند آمد .چنانچه شرايط سياسي اجازه دهد ،اينگونه

ميشوند ،شامل سه بخش زير است.

پروازها به منطقه خاورميانه نيز تسري خواهد يافت.

 -1تسهيالت اقامتي واقع در مسير پرواز ،مانند متلها و رستورانها.

براي بسياري از افراد ،پرواز به دور دنيا بينهايت ماجراجويي بهشمار

اين تسهيالت را ميتوان در نواحي شهري و در جوار راههاي

ميآيد .اكنون اينگونه ماجراجويي قابل دسترس بوده و با فراهم

پرتردد مسافري پيدا نمود .اينگونه تسهيالت ،خدمات مورد نياز

شدن تسهيالت نوين اينگونه آرمان خواهي به سهولت و سرعت

مسافراني را كه بين راه براي صرف غذا توقف ميكنند ،افرادي

به واقعيت خواهد پيوست.

كه قصد شركت در جلسهاي را دارند و يا خواهان يك شب اقامت

تسهيالت پروازي نوين

هستند ،تامين ميكنند
 -2تسهيالت موجود در مسيرهاي رسيدن به مقصد ،مانند هتلهاي

با تحقق بهترين شرايط ممكن ،افرادي كه براي رسيدگي به كسب و

ساحلي ،مكانهاي ماهيگيري ،پيستهاي اسكي ،مزرعههاي نمونه

كار خود يا براي تفريح با هواپيماي شخصي پرواز ميكنند ،ميتوانند

و زمينهاي گلف

زندگاني سرشار از شگفتيها را تجربه كنند اما چه بسا كه بسياري

 -3تسهيالتي كه براي رخدادهاي خاص و جذابيتهاي گوناگون،

از آنها از اينگونه شگفتيها خشنود نشوند .گفتني است كه

مانند پاركها ،سايتهاي تاريخي ،رخدادهاي ورزشي ،نمايشگاهها

شگفتيهاي مورد اشاره پس از فرود و پارك هواپيما رخ مينمايند،

و مراكز سرگرمي ،خدمات الزم را ارايه ميدهند.

زيرا مسافران يك هواپيماي شخصي تنها خدمات و تسهيالتي را كه
پس از فرود به آنها ارايه ميشود ،مورد توجه قرار ميدهند.
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تسهيالت موجود در مسير پرواز

به هنگام باركردن آنها در يك وسيله نقليه زميني ،اجتناب كنند.

امروزه ،تسهيالت قابل ارايه براي برآوردن نيازهاي مسير پرواز،

در حالت ايدهآل ،يك فرودگاه متعلق به هواپيمايي كشوري در يك

متلها و رستورانهايي را در بر ميگيرد كه براي دسترسي از طريق

ناحيه شهري ،ممكن است از تسهيالت پايانهاي الزم برخوردار باشد.

ترابري زميني و در عين حال براي مسير پرواز طراحي شدهاند .يك

تمهيدات برنامهريزي شده به خلبان اجازه ميدهد كه هواپيماي

متل واقع در جوار يك بزرگراه كه در عين حال در نزديكي دسترسي

شخصي خود را در مكاني امن و مراقبت شده پارك كرده و از تمامي

به يك فرودگاه احداث شده است و از تداركات الزم براي پارك يك

امكانات يك مجتمع (ترمينالي) بهرهمند شود كه از عهده تامين همه

هواپيماي شخصي در محوطه پشت متل برخوردار است ،ميتواند

نيازهاي اقامت شبانه او (مانند اتاق كنفرانس براي برگزاري جلسات

يك مثال بارز در اين زمينه بهشمار آيد.

كسب و كار و عرضه غذا) برآيد.

ساير تسهيالت مناسب در اغلب موارد در فرودگاههايي يافت ميشود

مجتمعهاي پايانهاي جديد كه در فرودگاههاي ويژه فرود هواپيماهاي

كه در آنها پيش از همه چيز ،با كسب پشتيباني هواپيمايي كشوري

خطوط هوايي احداث ميشوند ،ميبايست حداقل «راستهاي» را

و ساير منابع تامين مالي ،يك متل براي ارايه خدمات الزم به

براي تردد هواپيماهاي كشوري ،كه از فعاليتهاي اصلي بسياري از

شركتهاي هواپيمايي احداث شده باشد .در اكثر موارد ،اينگونه

فرودگاهها بهشمار ميآيد ،اختصاص دهند تا مسافران ترانزيتي نيز

تسهيالت بهصورت نوميدكنندهاي نزديك محل پاركينگ هواپيمايي

بتوانند از تسهيالت موجود پايانهاي استفاده كنند .اينگونه امكانات

كشوري احداث شده و بهوسيله نردههاي حراستي ،خيابانبندي و

ميتواند انتقال مسافران را ميان هواپيماهاي كشوري و خطوط

ساير موانع ،از ديگر امكانات جداسازي شده است.

هواپيمايي ،كه از مهمترين فعاليتهاي فرودگاهي محسوب ميشود،

در اينجا ناگزير از تاكيد بر اين باور هستيم كه احداث يك متل در

تسهيل نمايد.

جوار محوطه پارك هواپيماها به هيچ روي مناسب نيست زيرا در

طولي نخواهد كشيد كه مجتمعهاي پروازپذير در گوشه و كنار جهان

شرايط امروزين ،تنها مدت زمان و راحتي مسافر مدنظر است! (بايد

احداث شده و يك سامانه جهاني فراگير بهوجود آيد .در فرجام كار،

توجه كرد كه روال واقعي اقامت در يك متل مجهز به تسهيالت

اين سامانه خدمات ارتباطي و مخابراتي الزم را به كاربران ارايه كرده

پروازي تنها در سه گام خالصه ميشود ،در حالي كه در گزينه

و خلبانان خواهند توانست از درون كابين خود محل اقامت را رزرو

متداول بايد  12گام طي شود .به هنگام ترك فرودگاه نيز همين

كرده و از ساير خدمات الزم برخوردار شوند( .اينگونه تسهيالت هم

وضعيت مصداق پيدا ميكند).

اكنون در برخي از نواحي پروازي ارايه ميشود).

مشاهده تسهيالت پروازي واقعي توسط يك خلبان همان قدر ايجاد
شوق ميكند كه تسهيالت قديميتر براي اقامت مسافران خودرو

مقصدهاي تفريحي

در متلهاي متعدد در روزگاران قديم ايجاد انگيزه ميكرد .احساس

با توجه به تسهيالت سر راهي پيش گفته ،امكان دارد برخي از

راحتي كه همواره يكي از جذابيتهاي مطرح براي رانندگان اتومبيل

ادارهكنندگان اينگونه تسهيالت بتوانند تنها با پذيرش مراجعان

بوده است ،امروزه براي خلبانان يك عامل تعيينكننده بهشمار ميآيد.

انبوه ،موفقيت شاياني كسب نمايند .اينگونه تسهيالت به روال

براي غيرخلبانان ،درك اين معنا ممكن است دشوار آيد .ممكن است

معمول در فرودگاههاي عمده محدودههاي شهري يافت ميشوند

چنين انگاشته شود كه خلبانان خواهان استفاده از كدگذاري هستند،

كه با وجود ارايه خدمات نه چندان مناسب ،براي خود بازار گرمي

اما اين به هيچ روي واقعيت ندارد ،خلبانان تنها نگاه متفاوتي دارند.

ميكنند.

آنها ممكن است در يك شب تاريك و هواي سرد توام با وزش

به يقين ميتوان گفت كه وجود چنين تسهيالتي در مكانهاي

باد شديد به يك فرودگاه كامال نا آشنا پرواز كرده ،و در يك شيب

تفريحي پروازي ،چندان موجه به نظر نميرسد .در نقاط دور دستي

تند فرود آيند و در دل تاريكي شب اين سو و آن سو رفته ،براي

مانند نورث وودز در كانادا و آالسكا تا سواحل باجا در درياي كارائيب،

يافتن يك كيوسك تلفن شايد دچار پيچخوردگي و در رفتن قوزك

اينگونه تسهيالت به شرطي ميتوانند پايدار و شكوفا بمانند كه

پا شوند .آنها ممكن است در هتل يا متل «هيلتون» براي خود

موجبات خشنودي مشتريان خود را فراهم نمايند .با برپاشدن

اتاقي ذخيره كرده باشند اما ترجيح ميدهند از دشواريهايي چون

اينگونه تاسيسات «آزمايشگاهي» براي ظرفيتسنجي ،امكان ايجاد

سرگرداني يافتن يك رشته ريسمان براي تثبيت چمدانهاي خود

مراكز پروازي (كه در وهله نخست به موفقيت در جلب مباشران
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كسب و كار به اين تسهيالت بستگي دارد) به وجود خواهد آمد.
بسياري از مكانهاي تفريحي قابل پرواز توسط خلباني كه اينگونه
مكانها را خانه دوم براي خود و خانواده خويش ميپنداشتند ،ساخته
شدهاند .تسهيالت مزبور در عين حال به امكانات اقامتي اضافي براي
دوستان خانواده نيز مجهز بودند .شايان توجه اين كه ،پرداخت
صورت حساب يك چنين تاسيساتي ،خود موجبات تبديل آنها را
به كسب و كار تفريحي فراهم آورده است .اگر چه شمار اندكي از
خلبانان حرفهاي ،اين پروژهها را در آغاز كار بهعنوان يك سرگرمي
به اجرا درآوردهاند ،اما بعدها در ادامه كار ،آنها به مديران كسب و
كار تمام وقت تبديل شدند.
پيشگامان سختكوش عصر توسعه تسهيالت قابل پرواز ،به شما
خواهند گفت كه ايجاد يك تفريحگاه در يك ناحيه دوردست
برخالف تصور ،كار چندان سهل و ارزاني نيست! براي مثال،
هزينههاي زيرساخت در يك مكان جديد را تصور كنيد كه چگونه
تامين خواهد شد.
هزينههاي اقالم زير ميبايست توسط احداثكننده تامين شوند.
احداث باند پرواز شامل تسطيح زمين ،ترازبندي ،تحكيم بستر،تامين روشنايي
تامين برق ،نصب ديزل ژنراتور آماده كار براي تامين برق درصورت قطع از شبكه
تامين تسهيالت پهلوگيري قايق و كشتي (تفريحي) ،ستونبندي،نشانهگذاري كانالها
تامين آب ،حفر چاه ،نصب پمپ ،تصفيه آب ،ذخيره آبارتباطات /مخابرات .نصب آنتن راديويي يا ماهوارهايجاده دسترسي ،در صورتي كه امكان احداث دسترسي زمينيوجود داشته باشد.
افزون بر اينها ،احداثكننده ممكن است به يك هواپيماي مناسب
براي تامين غذا و سوخت ،براي هواپيماهاي بازديدكننده و همچنين
گازوئيل براي ژنراتور برق نياز داشته باشد .با وجود اين مشكالت و
موانع ديگر ،سازندگان و آبادگران سختكوش موفق شدهاند كه بيش
از  100مكان پروازي را در پهنه اياالتمتحده راهاندازي كنند كه
خود شاهدي بر بهرهمندي اينگونه كارآفرينان از مواهب آسماني
است!
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تهديد تروريسم يك مساله جهاني است و نميتوان آن را ناديده

متصدي پرواز توانسته بود با كشيدن پردههاي كابين پشت سر

انگاشت .صرفنظر از نگرانيهاي بديهي در تهديد امنيت مسافران،

هواپيما ربا ،اكثر مسافران را از هواپيما خارج نموده و تنها مسئول

اثرات توسعه اقتصادي نيز از اين مسئله متاثر است .به همين دليل،

پرواز و هواپيما ربا در هواپيما باقي مانده بودند.

مراكز جهاني ترابري هوايي نيز نميتوانند اين واقعيت را ناديده انگارند.

پس از آن ،هواپيما از محوطه توقف در ترمينال به نقطهاي دور

تروريسم -يا تهديد ناشي از آن -تقريبا همه مسافران هوايي را تهديد

دست هدايت ميشود تا مذاكرات الزم با هواپيما ربا در طول آن روز

ميكند .خوشبختانه يافتههاي آماري نشان ميدهد كه تروريسم واقعي

صورت گيرد .سر انجام ،هواپيماربا كه يكي از كاركنان ناراضي خط

نادر است .البته زماني كه تروريسم رخ ميدهد ،بسيار دهشتانگيز

هواپيمايي بوده است ،تسليم ميشود.

است.

ضمن يادآوري اين رخداد ،ميتوان گفت كه متصدي پرواز كه با تدبير

در راه بازگشت از آتالنتا از مبدا استراليا در چند سال پيش ،من و

و مهارت تمام توانسته بود آن وضعيت را تحت كنترل درآورد ،شايسته

همسرم در لسآنجلس ناگزير از تعويض هواپيما بوديم .در اول وقت

دريافت يك مدال افتخار ميشود .او با تدبير سريع خود توانسته بود

صبحگاهي ،ما سوار هواپيماي كنتينانتال پرواز شماره  72شديم .تا

يك فاجعه بالقوه را به يك ناراحتي زودگذر تبديل كند.

زماني كه اطالعيهاي از كابين خلبان پخش شود ،همه چيز عادي

اين رخداد در  6مارس  1981در لسآنجلس شكل گرفت .شش

به نظر ميرسيد .مسئول خواندن اطالعيه صداي گرفتهاي داشت و

سال بعد ،در سال  ،1987يادآور تجربه متفاوتي بود كه طي آن مرد

به نظر ميرسيد كه به نفس نفس افتاده است .من رو به همسرم

ديوانهاي دو خلبان خطوط هواپيمايي پاسيفيك ساوث وست را در

(بكي) كردم و گفتم «مثل اين كه خانم مهماندار براي جبران تاخير

پرواز  1771به قتل رسانيد و با سقوط هواپيما 43 ،نفر كشته شدند.

خود براي رسيدن به هواپيما به دويدن متوسل شده است!» با وجود

پرواز ما با خطوط هواپيمايي كنتينانتال (در  )1981نيز ميتوانست

اين ،اطالعيه خوانده شده توسط وي بسيار طوالني بود.

شاهد يك چنين رخداد ناگواري باشد!

لحظهاي بعد ،مهماندار ديگري از سمت عقب هواپيما ظاهر شد و

رخدادهاي بعدي در بقيه نقاط جهان ما را برآن داشت كه جايزهاي

دستي به شانه ما زد و به صدايي بسيار آهسته به ما گفت «ساكت

را با شعار «آسمان امن» راهاندازي كنيم ،كه در واقع از تجربه خود

باشيد و كيفهاي دستي خود را در همان جا رها كرده و به طرف

ما در زمينه هواپيماربايي مايه ميگرفت .به رغم تجربه خود ما در

در عقبي هواپيما برويد ».هنگامي كه ما سرمان را برگردانديم و به

اين زمينه ،بذل توجه ويژه به مبارزه با تروريسم -مساله ديرينهاي كه

طرف كابين خلبان نگاه كرديم ،ديديم كه همه مسافران پشت سر ما

به شكل جديدي ظاهر شده است -،از استدالل كافي برخوردار است.

در حال ترك صندليهاي خود هستند.

تروريسم بهعنوان يك استراتژي كهن همواره مطرح بوده است.

پس از استقرار در راسته ترمينال ،متوجه شديم كه يك هواپيماربايي

گروگانگيري در قرون وسطي بهصورت گستردهاي رواج داشته است.

در شرف وقوع است .ماجرا از اين قرار بود كه يكي از كاركنان پرواز

جنايات رخ داده در زمانهاي پيشين توانسته است تصويرهاي گويايي

در كابين جلو مردي را ديده بود كه تپانچهاي در دست دارد .پس

براي شكسپير ارايه نمايد .با وجود پيشرفت تمدن ،روزگار ما همچنان

از اين كه او بيدرنگ موضوع را به يكي ديگر از كاركنان شركت

شاهد تمايالت گروههاي ناراضي و انتقامجو به منظور دستيابي

اطالع ميدهد ،از او درخواست ميشود كه اطالعيه را از كابين خلبان

به اهداف تروريستي است .دريغا كه گروههاي جديدي درحال ظهورند.

پخش كند .به نظر ميرسد كه كاركنان پرواز ( )Crewدر صورت

با فزوني گرفتن انتظارات بسياري از اقشار جامعه در تامين كمبودهاي

رخداد هواپيماربايي ،پاراگراف ويژهاي را به متن اطالعيه اضافه

مواد غذايي ،سرپناهي براي سكونت ،پوشاك و خدمات اجتماعي

مينمايند .عبارت كليدي قرار داده شده در متن اطالعيه عبارت

اوليه ،بيش از پيش شكيبايي خود را از دست ميدهند .فشارهاي

است از :كاركنان پرواز شما در النگ بيچ مستقر هستند! ،يا چيزي

ناشي از افزايش جمعيت و آسيبديدگيهاي رواني ،زمينههاي

اين شبيه اين! -از آنجا كه كاركنان پرواز در آنجا نيستند (موضوع

مساعدي براي بروز واكنشهاي حاد و شورشي در اينگونه جوامع

واقعيت ندارد) ،بنابراين به بقيه كاركنان پرواز هشدار داده ميشود

فراهم ميآورد .رهاوردهاي حاصل از دگرگونيها و تحولهاي سريع

كه به اقدامات اورژانس متوسل شوند.

در فناوريهاي پيشرفته به خشم و كينهتوزي افرادي كه از مواهب

خلبانان هواپيما توانسته بودند با بستن در كابين خود ،از دريچه

آن بينصيب ماندهاند ،دامن زده است .متعصبان مذهبي -كه به طور

تعبيه شده و به كمك طناب خود را به سطح زمين برسانند .يك

سنتي منشا يك چنين مسايلي بودهاند -از آزادي عمل زيادي در
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تشديد اينگونه ناآراميها برخوردارند.

در صنعت گردشگري ،بهعنوان مثال ،اثر اقتصادي يك رخداد

سامانههاي تلويزيوني مبتني بر ارتباطات و مخابرات ماهوارهاي،

تروريستي ميتواند فوري و با دامنه تخريبي بسيار زيادي همراه باشد.

جوالنگاه جهاني شگفتآوري را براي اقدامات تروريستها مهيا

كشور يونان را ميتوان شاهد يك چنين وضعيتي قلمداد كرد كه

نمودهاند .سامانههاي جهاني ترابري هوايي جت نيز دامنه تحرك

در چند سال پيش صنعت گردشگري آن كشور تجربه كرد و مواهب

آنان را در زمينه پوششهاي رسانهاي رخدادها افزايش داده است.

يك فصل گردشگري به كلي از دست رفت.

اكنون ،در رويارويي با اينگونه واپسگرايي ،مسئله تامين امنيت به

تجربههاي ديگر نيز نشان دادهاند حتي تهديد تروريستي ميتوانند

يك دغدغه ذهني بدل شده است .در يك روز عادي ،حدود  35هزار

در مسيرهاي حملونقل انتخاب شده براي ترابران خاص يا براي

پرواز توسط خطوط هوايي راهاندازي ميشود ،كه نزديك  3ميليون

فرودگاهها فاجعه اقتصادي به بار آورند .در اينگونه وضعيتها درك

مسافر را كه در  7000فرودگاه در اكناف جهان از هواپيماها پياده

موقعيت (توانايي درك مورد تهديد) بيش از واقعيت آن اهميت پيدا

ميشوند ،در بر ميگيرند.

ميكند!

از ديدگاه آماري ،صنعت هواپيمايي در مقابله با تروريسم كار

درك يك واقعيت ممكن است دشوار باشد ،اما سنجش اثر آن واقعيت

شگفتآوري انجام داده است .طي دوره پنج ساله اخير ،تسهيالت

روي راهكارهاي سرمايهگذاري يك شركت دشوارتر است .مركز

مسافري مواجه با تروريسم تنها بيش از  500مورد بوده است.

دادههاي آماري كان وي ( )Conway Dataكه اين فعاليت را به

با وجود اين ،هنوز اينگونه صدمات هم براي خطوط هوايي و هم

مدت  25سال به تصوير كشيده است گواهي ميدهد يك محيط

مسافران آنها غيرقابل پذيرش هستند.

كسب و كار خوب در ساليان متمادي ميتواند يكشبه خراب شده و

اثرات توسعه اقتصادي

خسارتهاي ناشي از آن  10تا  20سال ديگر تداوم پيدا كند.
بدينسان ،تروريسم به عاملي مهمي در عرصه رقابتهاي شديد

با وجود متنوع بودن مبداهاي پرواز ،خطهاي توليد ،و راهكارهاي

ميان كشورهايي تبديل شد ه است كه در صدد جستجو و جذب

مديريتي ،تنها يك عامل مهم مشترك ميان موسسات كسب و كار

سرمايه و فناوري خارجي هستند .سرمايهگذاران اكنون به چگونگي

و سازمانها وجود دارد زيرا مديران اجرايي آنها به ترابري هوايي

مقابله كشورها با اين مساله عالقه نشان ميدهند .اين رويكرد هم

متكي هستند .برعكس آن ،بسياري از شركتها كه تنها در محدوده

به لحاظ پيشگيري و هم به سبب تمهيدات امنيتي و سياستگذاري،

كشور يا گروهي از كشورها فعاليت مينمايند ،ممكن است در سفرهاي

و پيگيريهاي مداومي كه منجر به بازدارندگي و لزوم مجازات افرادي

خويش از گزينههاي ترابري ديگري استفاده نمايند.

كه مسئول اقدامات تروريستي بودهاند ،واجد اهميت هستند.

بسياري از مديران اروپايي در سفرهاي خود به طور استثنايي از قطار

اين مسايل موجبات نگراني شديد كشورهاي جهان سوم را كه براي

استفاده ميكنند .در ساير نقاط جهان ،در برخي نواحي ،استفاده از

تامين نيازمنديهاي انساني تالش ميكنند ،فراهم نموده است.

ترابري آبي يا ساير شيوههاي ترابري محلي يا منطقهاي رايج است.

تلقي نادرست برخي از گروههاي مخالف و ناراضي درگير اقدامات

هنگامي كه به دقت به شركتهاي جهاني نظاره ميكنيم ،حتي پيدا

تروريستي كه تصور ميكنند با توسل به اينگونه اقدامات و با

كردن يك مورد از مديراني كه در سفرهاي دور دنيا از ترابري زميني

ترساندن سرمايهگذاران خارجي ميتوانند مانع از سرمايهگذاري در

استفاده كنند ،ناممكن است .اين يكي از ويژگيهاي منحصر به فرد

كشور خاصي شوند ،يك تراژدي بهحساب ميآيد.

شركتهاي جهاني (فرامليتي) است.
بدينسان ،امينت سفرهاي هوايي بسيار حايز اهميت است ،چه براي
آنان كه در صدد اجراي طرح توسعه و گسترش شركتهاي فرامليتي

ابراز نگراني

در تاييد ديدگاه خود مبني بر اهميت تروريسم هوايي ،در اواخر سال

خود و چه براي آنان كه خواهان جلب و جذب سرمايه هستند .شايان

 1989به سنجش افكار در ميان مديران اجرايي ارشد جهان مبادرت

توجه اين كه ،همگان با واقعيت درك خطرات ناشي از تروريسم هوايي

كرديم .با انجام اين بررسي متوجه شديم كه بسياري از مديران تجارت

آگاه هستند .اثر مستقيم اينگونه خطرات ،از دست دادن جان انسانها،

و كسب و كارهاي بزرگ به سبب خطرات ناشي از هواپيماربايي،

اتالف اموال ،و هزينههاي هنگفت براي طرفين دچار صدمات و

بمبگذاري و ساير اقدامات تروريستي در مسيرهاي هوايي تجارت و

خسارات ،است و اثر غيرمستقيم آن نيز ميتواند به مراتب بيشتر باشد.

كسب و كار خود تجديدنظر كرده و راهكارهاي سرمايهگذاري خود را
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در آن نقاط تغيير دادهاند.

پوشش رسانهها

افزون بر آن ،ما متوجه شديم كه بسياري از مديران بخش تجاري و

پس زمينه اين نگراني را پوشش گسترده رسانههاي همگاني كه

كسب و كار براي اين مساله جهان شمول« ،رويكردي سكوتآميز»

تمامي جنبههاي مخاطرات تروريسم آسماني را به تصوير ميكشند،

در پيش گرفتهاند ،و اين در حالي است كه آنان نيز موافق چارهجويي

به وجود ميآورد .به چند مثال زير توجه كنيد.

براي كنترل بيشتر مخاطرات ناشي از تروريسم هوايي هستند.
اين يافتهها ،برآمده از آزمون (مقابلهاي) كاركنان ارشد بسياري از
شركتهاي بزرگ در اروپا ،آمريكاي شمالي ،كشورهاي حوزه اقيانوس
اطلس و نقاط ديگر جهان است.
بهعنوان يك مورد خاص ،اين مطالعه اثرات واقعي ترروريسم را به قرار
زير بيان ميكند.

•رواني :بسياري از مديران ارشد بخش تجاري ،بر اين باورند كه در

•«آيا شما در آسمان احساس ايمني ميكنيد؟» گزارش سيماي

مجله فورچون در  5صفحه 22 ،ماه مه 1989

•«بوش حمل ابزار الكترونيك توسط مسافران هوپيماها را ممنوع

ميكند ».آتالنتا جورنال 4 ،ماه مه 1989

•«چه كسي را بايد مسئول امنيت پرواز دانست؟» اينسايت ،گزارش

سه صفحهاي 15 ،ماه مه 1989

•«در ازاي هر فلسطيني پنج نفر غربي را بكشيد!» .گفته  ...درباره

سفرهاي هوايي «جان آنها از بابت تروريسم به شدت در خطر است».

تروريسم ،آتالنتا جورنال 6 ،ماه مه 1989

نشدهاند كه «جابهجايي آنان (از نقطهاي به نقطه ديگر) مصون از خطر

كشورهاي سازنده مواد و ورقهاي پالستيكي قابل انفجار درخواست

خواهد بود».

كرد كه با همكاري در اين زمينه ،آنها را بهگونهاي بسازند كه

•جابهجايي :بسياري از مديران ارشد تجاري دست كم يك بار قانع

•مالي :بسياري از مديران گفتهاند كه «شركت آنها متحمل

زيانهاي مالي مستقيم شده است».

•منابع انساني :همچنين بسياري از اين مديران گفتهاند «كه

شركت آنها از بابت نيروي انساني خسارت ديد ه است».

•كشف مواد منفجره :شوراي امنيت سازمان ملل متحد از

به سهولت قابل كشف باشند.

•اوييشن ويك اند سپيس تكنولوژي 17 ،ژوئيه 1989

•«يونان :پناهگاه تروريسم بينالمللي» ،ريدرز دايجست ،گزارش
 6صفحهاي ،ژوئن1989

افزون بر اينگونه خسارتهاي ناشي از تروريسم واقعي ،زيانهاي

•«ميراث ترور :بمبگذاري در هواپيماي پان امريكن ،پرواز 103

ديگري نيز به علت درك خطرات و تهديدهاي موجود در سفرهاي

بر فراز الكربي ،»Bred Anger and Fear -وال استريت جورنال،

هوايي پديد ميآيند ،كه مديران ارشد آنها را به قرار زير برشمردهاند:

صفحه  ،1هفتم ژوئيه 1989

ـ تهديد تروريستي موجب شد كه «من دست كم در يك مورد برنامه

سفر خود را تغيير دهم».

ـ وجود تهديد باعث شد «كه من دست كم در يك مورد ،از بازديد
كشور خاصي خودداري نمايم».

ـ

وجود تهديد سبب شد كه شركت من به كاركنان توصيه نمايد

دستكم در يك مورد «از سفر در مسيرهاي خاص ،يا خطوط هوايي
خاص يا فرودگاههاي خاص» خودداري نمايند.

ـ

تهديد دست كم در يك مورد «عامل بسيار مهمي در تحقق

سرمايهگذاري ،تشكيل مشاركتها /يا تسهيالت جديد ،شناخته شده

است».
در نگاه به آينده ،مديران ارشد جهاني با اين واقعيت كه« ،خطر
موجود تا آينده قابل پيشبيني تداوم خواهد يافت» و كنترل اين
خطر نيازمند معيارهاي پابرجايي است» ،توافق دارند.

•«اخطار سرپوشيده انجمن هواپيمايي فدرال ( )FAAدرباره

تروريسم هوايي ،آتالنتا جورنال 8 ،ژوئيه 1989

•«خطوط هواپيمايي  DOTدر مسيرهاي بينالمللي خود كنترل

دقيقي را روي ابزارهاي الكترونيك اعمال ميكند ،».بيزنس تراول
نيوز 26 ،ژوئن 1989

•«رشد تهديد تروريستي» فيوچريست ،گزارش  5صفحهاي ،ژوئيه،

اوت 1989

•«بمب الكربي -هنوز نميدانيم چه كسي آن را انجام داده؟»

اكونوميست 17 ،ژوئن 1989

•«جستجوي امنيت براي خطوط هواپيمايي» ميدل ايست ،ماه مه

1989

•«امنيت خطوط هوايي» كه با انجام هواپيمارباييهاي متعدد در

خطوط هوايي شوروي – ايروفلوت -در سالهاي اخير ،مطبوعات
ناگزير از پرداختن به ضرورت امنيت فرودگاهي شدهاند .ورلد پرس
ريويو ،ژوئن19989
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تصوير  :8-1مكانهاي حوادث تروريستي  10سال اخير در جهان

•«سقوط هواپيماها  -جنايات و اشتباهات» اكونوميست 14 ،ژانويه
1989

•«امنيت خطوط هواپيمايي مراقبتهاي ضعيفي را در برابر

بمبگذاري در هواپيماهاي جت تامين ميكند» وال استريت جورنال
صفحه 1989 ،1

•«پان امريكن روزآمدسازي امنيت خطوط هواپيمايي را ميزباني

ميكند ».اسوسيشن ترندز ،صفحه 1989 ،1

•«ترس از تروريسم ،شركتها ،پرواز با خطوط هواپيمايي

اياالتمتحده را محدود ميكنند ».كورپوريت تراول1989 ،

•«با درگيري خلبان با هواپيماربايان ،هواپيماي افغاني سقوط

ميكند و  4نفر كشته ميشوند ».آتالنتا جورنال 19 ،ژوئن .1989

گزارش پنج صفحهاي ،ژوئيه 1989

•«سفر كسب و كار :معيارهاي امنيتي جديدي در فرودگاه

بينالمللي بحرين به اجرا درآمده است ».ميدل ايست ،ژوئيه 1989

جايزه آسمان امن

سرانجام ،پس از بررسي انواع جايزههاي اهدايي به خادمان جامعه

و بهويژه به كساني كه به امنيت پروازهاي هوايي كمك ميكنند،
ما تصميم گرفتيم جايزه جديدي ايجاد نماييم .در اوايل  ،1989ما
جايزهاي را به مبلغ  25هزار دالر ،معادل مبلغي كه براي راهاندازي
«جايزه آسمانهاي امن» الزم بود ،اختصاص داديم.
هدف اصلي ما از اهداي اين جايزه ،شناساندن ارزش جهاني تالشهاي

•«در لسآنجلس هيچ شيطاني يافت نميشود ».با پوشيدن

برجسته براي حفاظت از مسافران هوايي از اقدامات تروريستي بود.

يونيفورم رزمي و جليقه بمب ،يك كوبايي به نام پدرو رنه كوماس-

هدف نهايي ما در تامين امنيت بيشتر سامانه ترابري هوايي خالصه

بانوس ظاهرا توانسته بود از مراقبت امنيتي خطوط هواپيمايي در

ميشد كه براي توسعه اقتصادي و ارتقاي كيفيت زندگي در اكناف

لسآنجلس عبور نمايد ».تايم 12 ،ژوئن 1989

جهان ضرورت دارد.

•«امنيت شديد موجب كند شدن سفر مسافران هوايي جهان شده

است ».يو اس اي تودي ،گزارش پشت جلد 14 ،ژوئن 1989

هر فردي (يا گروهي) از كشورهاي جهان ميتواند برنده اين جايزه
شناخته شود .احتمال برد جايزه همواره وجود دارد و محدود به

•« 28خط هواپيمايي اياالت متحده به سبب رد شدن در آزمون

كاركنان پرواز ،مسافران ،كاركنان زميني ،افسران اعمال قانون

دولتي امنيت فرودگاهي جريمه ميشوند ».آتالنتا جورنال 9

و مقررات ،پرسنل امنيت ،طراحان هواپيما ،كاركنان فرودگاهها،

ژوئن1989

دانشمندان و تكنيسينهاي كاشف و سازنده دستگاههاي خطرياب و

•«تصوير يك ميهنپرست ».روبرت استيدم و ريدرز دايجست،

سامانههاي امنيتي ،نخواهد بود.
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افراد مفتخر به دريافت «جايزه آسمانهاي امن» ،بدون توجه به نژاد،
تبار قومي ،مذهب يا پيشينه ايالتي و قبيلهاي انتخاب ميشوند .آنان
ممكن است به هر مليتي  -شمالي ،جنوبي ،شرقي يا غربي  -تعلق

نيروي خود براي تحقق اين هدف با شما همكاري خواهيم كرد».

نامزدها و برندگان جايزه

داشته باشند ،زيرا همه تمهيدات بيطرفانه بوده و عاري از هرگونه

نخستين برنده جايزه ،برت امرمان ( )Bert Ammermanيك

تمايالت سياسي است.

آموزگار مدرسه در نيوجرسي بود كه برادرش در حادثه بمبگذاري

جايزه شامل وجه نقد به اضافه شناساندن فرد برنده از طريق

در پرواز پان امريكن ( 103الكربي) كشته شد .او گروهي را تحت

رسانهها در سطح جهاني است .پس از انتخاب برندگان جايزه،

عنوان «قربانيان پرواز 103پان امريكن» تشكيل داد ،كه با موفقيت،

ترتيبات معرفي آنان به كنفرانس بينالمللي شوراي جهاني توسعه

تصويب تشديد مقررات امنيت پرواز را به ارمغان آورد.

« )World Development Council) «WDCصورت ميگيرد.

برنده دوم جايزه ،ميكاييل چارلز ( ،)Michael Charlesبازرس

(اين شوراي جهاني ،اعضاي يك انجمن بينالمللي را كه براي بهبود

تصادفات موسسه رويال ايروسپيس در انگلستان بود .او اين جايزه

كيفيت زندگي از طريق تسهيل و تسريع توسعه ،فعاليت مينمايند،

را به خاطر پيشنهاداتش در زمينه باز -طراحي محفظه چمدانها و

در بر ميگيرد).

قفسههاي بار هوايي كه ميتوانست در برابر انفجار يك بمب در درون

در پي اعالم مراسم اعطاي جايزه ،از بابت دريافت تفسيرهاي

آنها از مقاومت الزم برخوردار باشد ،دريافت نمود.

تشويقآميز از مردم كشورهاي جهان و مقامات مربوط بسيار خشنود

انتخاب نامزدهاي جايزه توسط يك گروه ،متشكل از افراد برجسته

شديم .در ميان آنان ميتوان به نامهاي زير اشاره نمود:

تمامي نواحي جهان و همچنين با توجه به عاليق اجتماعي و

•ريموند .اي .ساالزار ،مدير امنيت هواپيمايي ،مديريت هواپيمايي

اقتصادي آنها صورت ميگيرد .رييس هيات كنوني (وقت) كميته

كشور ،واشينگتن« :ما از عالقه شما به ارتقاي شناخت ارزش

گزينش سراشگر مالكوم مكنزي -اور ،از ملبورن استراليا است كه يك

كوششهاي حفاظت از مسافران هوايي از خطرات تروريسم قدرداني

كارشناس مسئول و سرشناس بمب و تروريسم است.

كرده و موفقيت شما را در تحقق اهداف برنامه اين جايزه آرزو

فهرست ساالنه منتشره از نامزدها نشان ميدهد كه بسياري از افراد

مينماييم».

و گروهها در زمينه حل و فصل مسئله تروريسم فعاليت ميكنند.

•موراي الورنس ،رييس هيات مديره شركت لويدز ،لندن« :با ابراز

فهرستي از اسامي نامزدهاي نخستين سال اهداي جايزه به شرح زير

پشتيباني صميمانه از اهدف بسيار ارزشمندتان در ارتقاي شناخت

ارايه ميشود:

ارزش كوششهاي حفاظت مسافران هوايي از اقدامات تروريستي

 ،C.J.Visser -1از الهه ( ،)The Hagueبراي مقالهاي تحت عنوان

و تامين امنيت بيشتر براي سامانههاي ترابريي هوايي ،موفقيت
روزافزوني را براي شما آرزو ميكنم».

«آسيبپذيري هواپيمايي كشوري از تروريسم»
 ،Barringer Instruments, LtdOntario,Canada -2به مناسبت

•جورج پي .شولتز ،وزير سابق امورخارجه ،اياالت متحده ،و در حال

طراحي دستگاه بمبياب مبتني بر فن تشخيص جابهجايي مواد

همكاري با گروه بكتل ،در سانفرانسيسكو (هنگامي كه براي شركت

آهني پرسنل فرودگاه ،مدلين ،كلمبيا ،به مناسبت موفقيت در

در گزينش برنده جايزه به مراسم دعوت شده بود)« :از آنجا كه از

مهار حمله تروريستي ،در سپتامبر 1989

عالقه شخصي و نگراني من از تروريسم آگاه هستيد ،من اطمينان
دارم كه شما اين واقعيت را درك ميكنيد كه تنها اجراي برنامهاي
سرشار از تالشهاي مستمر ميتواند مانع از نپذيرفتن درخواست
شما شود .از اين كه به فكر من بودهايد از شما قدرداني مينمايم».

•رالف نلسون ،نايب رييس هيات مديره بنياد امنيت پرواز« :هدف

جايزه آسمانهاي امن ،به طور كامل با هدف اين بنياد تطابق دارد».

 -3پرسنل فرودگاه ،مدلين ،كلمبيا ،به مناسبت موفقيت در مهار
حمله تروريستي ،در سپتامبر 1989
 -4وستينگهاوس ،پيتسبورگ ،به مناسبت كار پيشرس ،روي دستگاه
 TNAتشخيص بمب
Science Applications International Corp.,Thousands -5

 Oaks Califبه مناسبت ساخت دستگاه TNA

•به نقل از يكي از كاركنان وزارت كشور :نخستوزير وقت ،خانم

 -6شركت بكتل ( ،)Bechtel ,Corpسانفرانسيسكو ،براي ساخت

مارگارت تاچر« :دولت بريتانيا در نگراني شما در زمينه اتخاذ تمامي

و توليد واحدهاي CARGOSCAN –X rayبراي غربالگري كه

معيارهاي ممكن براي شكست تروريسم شريك بوده ،و ما با تمامي

ممكن است از پشتيباني انجمن آمريكايي مهندسي واريان نيز
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برخوردار شده باشد.
 ،Thermedics Inc. Woborn, Mss -7به مناسبت دستگاه بمبياب
مبتني بر فناوري پرتوفشاني شيميايي
 ،Frank G. Mac Guire -8به مناسبت انتشار بولتن عمليات
فرودگاهي در زمينه تروريسم براي بنياد ايمني پرواز در
Arlington, Va

 -9نماينده كنگره كانديس كالينز ،رييس هيات مديره كميته فرعي
فعاليتهاي ترابري مجلس نمايندگان اياالتمتحده ،به مناسبت
بهبود تالشهاي مربوط به برنامههاي امنيت فرودگاهي
 ،Array Systems Computing,Inc -10داونز ويو ،اونتاريو ،كانادا،
براي ساخت سامانه خودكار  X Array Visionبراي بازرسي
چمدانها
 ،Brig.M.H. Mackenzie-Orr -11از استراليا به مناسبت ارايه
مقالهاي درباره تروريسم به چهل و يكمين سمينار بينالمللي
ايمني هوايي
 ،Airline /airport personnel -12خطوط هواپيمايي مراكش ،به
مناسبت موفقيت در مواجهه با هواپيماربايي
 ،Matsishita Corp -13آزمايشگاه تحقيقات مركزي ،اوزاكا ،ژاپن،
براي اختراع و توسعه فناوري جديد حسگر بيولوژيك.
 ،Heimann Co -14از آلمان (آلمان غربي وقت) براي اختراع
تجهيزات پرتو ايكس تشخيصدهنده اسلحههاي پالستيكي
 -15پرسنل مسئول بازداشت و آوردن ربايندگان پرواز اردني در سال
 1985به دادگاه ،در سال 1989
 ،Bert Ammerman -16رئيس هيات مديره انجمن قربانيان پرواز
 103پان امريكن در اياالت متحده به مناسبت كوششهاي وي
براي افشاي حقيقت در زمينه اخطار وجود بمب در هواپيما
 -17پرسنل گروه هواپيمايي كشوري فرانسه ( )DGACبراي كشف
سريع وجود بمب در رويداد سقوط پرواز  UTA DC-10در
19سپتامبر  1989در كشور نيجر
 ،Douglas Boyd -18رييس هيات مديره شركت اماترون براي
اختراع دستگاه  X-Ray CTScannerپرسرعت

كتابشناسي و پيوست
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كتابشناسي
كتابها و گزارشهاي مرجع

پيوست 95

مقالههاي نشريه ادواري
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سخنرانيها و مقالهها

پيوست 97

كتابههاي ديگر اين نويسنده

در زير كتابهاي ديگر نويسنده ،حاصل پژوهش و مطالعات وي آمده است .موارد ستارهدار [ويراستار :سال انتشار اين مجله] در دسترس
بوده و ديگر موارد به زودي در دسترس قرار خواهد گرفت .براي اطالع و درخواست آنها ميتوانيد به سايت www.amazon.com
و  www.conway.comمراجعه كنيد.
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پيوست 99
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مجلههايي كه به تازگي از اين نويسنده منتشر شده است:

پيوست 101

پاركهاي صنعتي و تجاري فرودگاهي در اياالت متحده و كانادا

102
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پيوست 103

مصوبه مجلس شوراي اسالمي براي ايجاد شهر فرودگاهي
ماده  - 661به منظور تقويت موقعيت كشور در شبكه حملونقل هوايي بينالمللي و افزايش درآمد ناشي از عبور (ترانزيت ) و حملونقل
كاال و مسافر و اشتغال مولد و تبديل شدن فرودگاه بينالمللي امام خميني(ره) به قطب اول حمل و نقل بار منطقه و قطب دوم

حملونقل مسافري منطقه با تأكيد بر استقالل سازماني ،مالي و مديريتي اين فرودگاه و ايجاد جريان پايدار منابع مالي ذينفعان ،دولت
اقدامات زير را انجام دهد:

الف -ايجاد شهر فرودگاهي در محدوده فرودگاه بينالمللي امام خميني (ره) و ايجاد منطقه آزاد تجاري و منطقه ويژه اقتصادي در

بخشي از اراضي فرودگاه جهت ارائه خدمات بانكي و بيمهاي و ساير خدمات شهر فرودگاهي از قبيل گردشگري ،پزشكي ،رفاهي و

مشابه آن

تبصره -محدوده مناطق آزاد تجاري و ويژه اقتصادي به ترتيب از انتهاي ضلعهاي جنوبي و غربي بخش هوايي فرودگاه امام خميني(ره)

به مساحت هزار و پانصد هكتار و دو هزار و پانصد هكتار خواهد بود .اداره شهر فرودگاهي موضوع اين ماده كه شامل مناطق آزاد تجاري

و ويژه اقتصادي فوق نيز خواهد بود ،در قالب شركت دولتي وابسته به شركت مادر تخصصي فرودگاههاي كشور است كه اساسنامه آن

به پيشنهاد وزارت راه و ترابري و معاونت به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

ب -ايجاد و تكميل زيربناها و زيرساختهاي الزم با اولويت احداث فاز دوم فرودگاه بينالمللي امام خميني(ره)

