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سخني با خوانندگان
نشريه حاضر، ترجمه ي پژوهشي است به ناِم مجموعه ي پژوهش هاي فرودگاهي1، كه توسط اداره فدرال هوانوردي2 انجام شده 
است. بر اساس پيش بيني هاي انجام شده توسط كارشناسان زبده، در آينده اي نزديك، پروژه هاي سمِت غيرپروازي3 و پايانه  هاي 
داد.  خواهند  اختصاص  خود  به  را  فرودگاهي  )قطب هاي(  هاب هاي  توسعه ي  بودجه ي  از  نيمي  از  بيش  جهان،  در  فرودگاهي 
نوآوري هاي  معرفي  و  ارايه  هدف  با  فرودگاهي،  پايانه هاي  در  خدمات  سطح  ارتقاي  براي  فرودگاهي،  پژوهش هاي  مجموعه ي 

تدوين شده، فرصت هاي جديدي را در اختيار مسئوالن قرار مي دهد.
هدف از انجام اين مجموعه پژوهش ها، امكان سنجي و سرمايه گذاري جهت نوآوري هايي است كه در فرودگاه ها )با پتانسيل ها و 
مساحت هاي مختلف( قابل اجرا بوده و شرايطی فراهم مي كنند كه ضمن تسهيل امور، باعث مي شوند مسافران از قسمت ورودي 
پايانه تا گذر از منطقه حفاظتي پايانه به داخل سالن مسافران4، خاطره بهتری را به ذهن بسپارند. راه حل هاي ارايه  شده در اين 
پژوهش، نوآوري هايي هستند كه مشكالت مشترك مسافران در سمِت غيرپروازي را مرتفع مي سازند. به عالوه، جهت تامين رفاه 

افراد سالمند و ناتوان، توجه ويژه اي به اين امر شده است. 
مجموعه ي پژوهش هاي فرودگاهي، در قالب 25 گزارش، به بررسي و ارايه راه حل هاي مبتكرانه در پايانه هاي مسافري پرداخته 
ناِم نوآوري براي  است. اين پژوهش )كه در قالب سه نشريه ارايه شده است(، ترجمه  ي گزارش شماره ي 10 اين مجموعه )با 
تسهيالت پايانه ي فرودگاهي(5 است كه با هدف شناسايي نو آوري ها و توسعه ي طرح هاي ابتكاري تسهيالت سمِت غيرپروازی 
و پايانه اي انجام شده است. )بخش اول نشريه ي حاضر، به معرفي اهداف و طرح هاي مربوط به تسهيالت سمِت غيرپروازي و 
جديد  پرداخت.  طرح هاي  توسعه  براي  تحقيقاتي  رويكرد  توصيف  پايانه ها،  در  مسافران  نياز هاي  طرح ها،  اين  اجراي   ضرورت 

نشريه شماره 141، هر يك از نوآوري ها را به تفصيل مورد بررسي قرار داد(.
در بخش سوم نشريه ي حاضر )كه در ادامه ي نشريه 141 آمده است(، سه روش طراحي سمِت پروازي مورد بحث و بررسي قرار 

مي گيرند.
بخش حمل و نقل هوايِي گروه بين المللي ره شهر، با توجه به اهميت اين موضوع، سعي بر اين دارد كه با ترجمه، گردآوري مطالِب 
به روز و ارايه نشريات، كمك به سزايي در جهت توسعه حمل و نقل هوايي كشور انجام داده باشد. گروه بين المللي ره شهر كه تاكنون 
پژوهش هاي بسياري در رابطه با فرودگاه ها، شهر فرودگاهي و پايانه هاي مسافري انجام داده و قسمتي از آن ها را در قالب كتاب و 
نشريه6 منتشر كرده است، اميد دارد با ارايه و ترويج پژوهش ها و ايده هاي خود در ارتقاي سطح توسعه "فرودگاه بين المللي امام 
خميني )ره(" و احداث شهر فرودگاهي امام خميني )ره( و همچنين قرار گرفتن اين مجموعه در زمره ي برترين نمونه هاي موردي 

فرودگاه ها و شهر هاي فرودگاهي جهان، نقشي موثر ايفا كند. 

 گروه بين المللي ره شهر

1- ACRP
2- Federal Aviation Administration

3- مجموعه ساختمان ها، تاسيسات و تجهيزاتي كه با مرز فيزيكي از سطوح بخش هوايي فرودگاه، جدا شده است.
Concourse -4: سالن عمومي خروجي كه مسافران پس از گرفتن كارت سوار شدن به هواپيما )بوردينگ(، به آن وارد مي شوند .

5- Innovation for Airport Terminal Facilities
6- ليست نشريات و كتاب هاي گروه بين المللي ره شهر را مي توانيد در آدرس http://bulletins.rahshahr.com جستجو كنيد.
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روش طراحي سمِت غيرپروازي

 روش طراحي1 سمِت غيرپروازي2  
ورودي  يا  مسافران خروجي  كه  عمومي  فرآيند  تشريح  به منظور 
فرودگاه هنگام عبور از منطقه غيرپروازي )محوطه زميني( تجربه 
می كنند، برخي روش هاي طراحي )مفاهيم(، در مورد رسيدگي به 
امور مسافران3 ، براساس نوآوری های تشريح شده در نشريه شماره 

141، تبيين شده است. 
نوآوری های  از  استفاده  با  و  حاضر  تحقيق  اهداف  با  متناسب 
مطرح شده در نشريه قبل، سه روش طراحي سمِت غيرپروازي، 
از تجربه و فعاليت های مسافران از نقطه ورود به حريم فرودگاه با 
وسيله نقليه )شامل وسايل نقيله خصوصی و عمومي يا سيستم 
حمل و نقل عمومی( تا زمان رسيدن مسافر به نقطه پايانی پايانه، 

به  شرح زير تعيين و تبيين شده است. 
• امور 	 به  )رسيدگي   : نزديك4  پردازش   – مسافر  تسهيالت   

مسافران از راه نزديك(
•  تسهيالت مسافر – پردازش داخل فرودگاه5 : )رسيدگي به 	

امور مسافران داخل فرودگاه( و 
• امور 	 به  )رسيدگي   : دور6  پردازش   – مسافر  تسهيالت   

مسافران از راه دور(

  تسهيالت مسافر – پردازش نزديک: )رسيدگي به 
امور مسافران از راه نزديک(

و  خودرو  پارك  تسهيالت  شامل  نزديك،  راه  از  پردازش  مفهوم 
جلوخان7  در نزديكي، اما نه لزوماً متصل به پايانه )سالن خروج، 
از  يكی  می شود.  غيره(  و  بار  مطالبه   ، امنيتي8  بازرسي  محل 

بخش های اصلی پردازش از راه نزديك، سازه های جديد يا موجود 
پارك خودرو است كه عملكردهای مختلفی در زمينه بهينه سازی 
را  زميني  بخش  عمليات  بهره وری  افزايش  و  مشتريان  خدمات 
نوآوری هايی  شامل  می تواند  عملكردهايی  چنين  دارد.  برعهده 
مانند محل بازرسي بار9، محوطه تكميلي جلوخان و بخش كمكی 
پارك خودرو شود. بخش پردازش از راه نزديك، هم چنين می تواند 
قطب مركزي ساير تسهيالت مانند ترانزيت منطقه ای و تسهيالت 
راه  از  برای پردازش  باشد. گزينه های مختلف  اجاره خودرو  دايم 

نزديك، در ادامه آمده است.

گزينه ها
مفهوم تسهيالت مسافر – پردازش از راه نزديك، می تواند شكل ها 
بسياری  متغيرهای  به  كه  باشد  داشته  نامحدودی  كاركردهای  و 
فرودگاه  عملياتی  اهداف  شامل  متغيرها  اين  بود.  خواهد  وابسته 
تاسيسات  با  سازگاری  و  بودجه ای  محدوديت های  سهامداران،  و 
موجود است. گزينه های تسهيالت مسافر – پردازش نزديك برای 
فرودگاه ها با وسعت های مختلف مناسب است، به جز گزينه 4، كه 
بيش تر برای فرودگاه های بزرگ تر كاربرد دارد. عمليات پردازش 
مسافر گنجانده شده در هركدام از گزينه های تسهيالت مسافر – 

پردازش از راه نزديك در ادامه، شرح داده شده است.

گزينه 1
بخش های اصلی مربوط به تجربه مسافران خروجی در گزينه 1، 
شامل محل بازرسي بار پيش از ورود به محوطه مركزي پايانه و 

1- Way of doing or perceiving something (a method, plan or type of product or design)
 2- بخشی از پايانه كه عموم مردم به آن دسترسی كامل دارند

3- Passenger-processing 
4- APPF: adjacent passenger-processing facility 
5- OPPF: on-airport passenger-processing facility 
6- RPPF: remote passenger-processing facility
7- Curbside
8- Security Screening Checkpoint
9- bag-check plaza
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تسهيالت مسافر – پردازش نزدیک

امكان پياده شدن مسافر از خودروی شخصی در نزديكی محل های 
پاركينگ است. همان طور كه در تصوير شماره 1 نشان داده شده، 
باِر مسافراني كه با خودروهای شخصي به فرودگاه مي آيند، ابتدا 
مسافران  خودروها  سپس  مي شود،  كنترل  بار  بازرسي  محل  در 
خود را در محوطه تكميلی جلوخان در پاركينگ، پياده كرده و از 
فرودگاه خارج و يا خودرو را در پاركينگ پارك مي كنند. در اين 
حالت مسافران می توانند با استفاده از پياده روی طبقه باال )غيرهم 
سطح( به ساختمان پايانه رفته و از آن جا با استفاده از آسانسور 
محوطه  نيز،  ورودی  مسافران  برای  بروند.  خروجي  سالن  به 
تكميلي جلوخان برای خودروهای شخصی در سطحی پايين تر و 
در مجاورت سازه پارگينك قرار خواهد گرفت. مسافران با خروج از 
بخش مطالبه بار و عبور از مسير جلوخان وسايل نقليه عمومی، به 
محوطه خودروهای شخصي در مجاورت سازه پاركينگ می رسند. 
عمومي  نقليه  وسايل  مسافران  كردن  پياده  و  جلوخان هاي سوار 

هم چنان در مجاورت ساختمان پايانه باقی خواهد ماند. 

گزينه 2
مسافران  برای  بار  بازرسي  محل   )2 شماره  )تصوير   2 گزينه  در 
خروجی نشان داده شده است؛ اما برخالف گزينه 1، محل توقف 
خودروهای شخصی برای سوار و پياده كردن مسافران در مجاورت 
پايانه است، در حالی كه محل توقف وسايل نقليه عمومي برای سوار 
و پياده كردن مسافران در طبقه باالتر در محوطه تكميلي جلوخان 
كنار سازه پاركينگ قرار دارد. مسافران خروجی كه از وسايل نقليه 
به  )مرتفع(  پياده رويی غيرهم سطح  از  استفاده مي كنند،  عمومي 
خروجي  سالن  به  آسانسور  با  جا  آن  از  و  رفته  پايانه  ساختمان 
نيز پس  نقليه عمومي  وسايل  ورودی  منتقل می شوند. مسافران 
پياده روهای  از  عبور  و  آسانسور  از  استفاده  با  بار خود  تحويل  از 

غيرهم سطح  )مرتفع( به محوطه تكميلي جلوخان می رسند.

محل كنترل 
چمدان ها

پاركينگ

از باال به پايين

سطح فوقاني

سطح مياني

سطح زيرين

خروجي هاي پايانه

ورودي هاي پايانه

محل پياده شدن مسافران 
از خودروهاي شخصي

محل سوار شدن مسافران به وسايل نقليه عمومي

محل سوار شدن مسافران به خودروهاي شخصي

محل پياده شدن مسافران از وسايل نقليه عمومي

پاركينگ

محل تماس با 
تلفن همراه

محل كنترل 
پاركينگچمدان ها

سطح فوقاني

سطح مياني

سطح زيرين

پايانه

خروجي هاي پايانه

ورودي هاي پايانه

محل پياده شدن مسافران 
از خودروهاي شخصي

محل سوار شدن مسافران به 
وسايل نقليه عمومي

محل سوار شدن مسافران به خودروهاي شخصي

محل پياده شدن مسافران از وسايل نقليه عمومي

محل تماس با 
تلفن همراه

تصوير شماره 2تصوير شماره 1
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گزينه 3
گزينه سوم، تمام مسافران خروجی را در ساختمان پاركينگ جای 
می دهد. همان طور كه در تصوير شماره 3 مالحظه مي كنيد، محل 
تكميلي  از خودروهای شخصی در محوطه  پياده شدن مسافران 
جلوخان روی بخشی مرتفع تر از سازه پاركينگ است، در حالی كه 
محل سوار و پياده شدن مسافران از/به وسايل نقليه عمومی در 
از  قرار گرفته است. مسافران خودروهای شخصی  پايين تر  طبقه 
استفاده  سالن خروج  به  رسيدن  برای  باالتر  ارتفاع  با  پياده رويی 
از  استفاده  با  عمومی  خودروهای  مسافران  در حالی كه  می كنند، 
يك آسانسور خود را به همان پياده رو مرتفع رسانده و از آن جا 
به سالن خروج می روند. مسافران ورودی و خروجي كه از وسايل 
نقليه عمومي استفاده مي كنند، در يك محل قرار خواهند گرفت. 
مسافران با عبور از منطقه مطالبه بار و جلوخان خودروهای شخصی 

به جلوخان وسايل نقليه عمومی در سازه پاركينگ می رسند.

پيش  خروجی،  مسافران  حامل  عمومی  و  شخصی  خودروهای 
برای  پاركينگ(  سازه  )يا  اصلی  پشتيبانی  ساختمان  به  ورود  از 
بازرسی مورد  ايست  پارك خودرو ها، در  و  پياده كردن مسافران 
بازرسی قرار می گيرند. پس از آن، مسافران می توانند با استفاده 
از پياده رويی در طبقه باالتر، خود را به ساختمان پايانه برسانند. 
امنيتي،  بازرسي  محوطه  در  پايانه  ساختمان  داخل  در  مسافران 
مورد بازرسی بدنی قرار گرفته و به گيت خود وارد می شوند. محل 
محلي  در  شخصی،  خودروهای  با  مسافران  كردن  پياده  و  سوار 
هم سطح سازه پاركينگ خواهد بود. لذا خودروهای شخصی بايد 
مورد بازرسی قرار گيرند، زيرا وارد ساختمانی می شوند كه در آن 

عمليات پردازش- مسافر انجام می شود.  
خودروهای شخصی پس از بازرسی، يا وارد برج بازرسی بار شده 
و يا برای پياده كردن مسافران و احتماال پارك خودرو مستقيما 
به تاسيسات پشتيبانی می روند. برای جلوگيری از ايجاد اختالل 
بين خودروها و عابرين، مسافران خروجی با استفاده از آسانسور 
وارد ساختمان پذيرش می شوند. مسافران ورودی بار خود را در 
سوار  از جمله  ديگر،  تمامی خدمات  اما  مي كنند،  دريافت  پايانه 
خودروهای شخصی يا عمومی شدن در داخل سازه پاركينگ و در 
مجاورت پايانه انجام خواهد شد. مسافران ورودی برای سوار شدن 
به خودروهای شخصی، مستقيما وارد قسمت جلوخان هم سطح  
محل ورود می شوند و يا اگر قصد استفاده از خودروهای عمومی 
را داشته باشند از آسانسوری با ظرفيت باال برای رفتن به جلوخان 
مي كنند.  استفاده  عمومی  خودروهای  به  شدن  سوار  مخصوص 
محل پياده شدن مسافران از خودروهای عمومی با ارتفاعی دقيقا 
باالی محل پياده شدن مسافران خودروهای شخصی، هم سطح با 
محل خروج از پايانه است. مسافران خودروهای عمومی می توانند 
با استفاده از دستگاه هاي سلف سرويس1 يا كانترهای  بار خود را 
چند كاره، در همين سطح تحويل داده و به محل بازرسي امنيتي 
با  بار خود می توانند  دريافت  از  نيز پس  ورودی  مسافران  بروند. 
استفاده از آسانسور به جلوخان مخصوص مسافران ورودی بروند.

محل كنترل 
چمدان ها

پاركينگ

سطح فوقاني

سطح زيرين

خروجي هاي پايانه

ورودي هاي پايانه

محل پياده شدن مسافران 
از خودروهاي شخصي

محل سوار شدن مسافران به خودروهاي شخصي

محل پياده شدن مسافران 
از وسايل نقليه عمومي

محل سوار شدن مسافران به وسايل نقليه عمومي

تسهيالت مسافر – پردازش نزدیک

تصوير شماره 3

گزينه 4 
گزينه 4 )تصوير شماره 4( تاسيسات پردازش- مسافر، قابليت های 
معمول  به طور  كه  را  فعاليت هايي  از  بسياری  و  داشته  بيش تری 
در داخل ساختمان پايانه قرار می گيرند را در خود جای می دهد. 
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گزينه 5
در  مسافران  شدن  پياده  و  سوار  عمليات  تمامی  گزينه  اين  در 
تاسيساتی در مجاورت پايانه انجام می شود. همان طور كه تصوير 
خودروهای  از  كه  خروجی  مسافران  می دهد،  نشان   5 شماره 
عمومی يا خصوصی استفاده مي كنند به يك جلوخان تكميلی در 
ارتفاعی باالتر از سازه پاركينگ وارد خواهند شد. در اين حالت 
مسافران با استفاده از جلوخاني با ارتفاع باال مستقيما وارد سالن 
خروج می شوند. مسافران ورودی با خودروهای شخصی و عمومی 
واقع  پاركينگ  سازه  در  كه  كم تر  ارتفاع  با  جلوخان  يك  از  نيز 
از  بار خود  از دريافت  شده، استفاده خواهند كرد. مسافران پس 
ساختمان پايانه خارج شده و از محوطه حياط به سازه پاركينگ 
می روند. در اين گزينه ساختمان پايانه ضرورتا، در محلي دور تر 

واقع خواهد بود.

مزايای مشترک
 – مسافر  تسهيالت  گزينه های  تمامی  مشترك  مزايای  از  يكی 
پردازش نزديك، امكان تحويل بار مسافران ورودی پيش از پارك 
خودرو يا پياده شدن است، كه با استفاده از اين امتياز، مسافران 
و  از تجمع در جلوخان ها  لذا  و  نداشته  بار خود  به حمل  نيازی 
سالن ورودی نيز جلوگيری خواهد شد. از ديگر مزايا، امكان پياده 
كردن مسافران در جلوخان تكميلی داخل پاركينگ است كه از 
ازدحام در مسيرهای منتهی به پايانه جلوگيری كرده و به افرادي 
كه قصد پارك خودرو و پرواز را دارند، اين اجازه را می دهد كه 
همراهان خود را پيش از پارك خودرو پياده كنند. افزون بر اين، 
از  جلوگيري  باعث  مناسب،  فواصل  در  جلوخان ها  گرفتن  قرار 
اختالط بين خودروها و عابرين مي شوند. عدم اختالط در گزينه 
4 بسيار مشهودتر است زيرا اين گزينه دارای پايانه خروجی بوده 
و بنابراين برای مسافران خروجی، ساختمانی كامال محفوظ ايجاد 
می شود كه در عين ايجاد مسيری آسان، فرصت های درآمدزايی 

بسياري را نيز به وجود می آورد.

1-  SSD: self service device

محل كنترل 
چمدان ها

پذيرش

سطح فوقاني

سطح مياني

سطح زيرين

خروجي هاي پايانه

ورودي هاي پايانه

پايانه

پاركينگ

محل پياده شدن مسافران 
از خودروهاي شخصي

محل سوار شدن مسافران به وسايل نقليه عمومي

محل سوار شدن مسافران به خودروهاي شخصي

محل پياده شدن مسافران از وسايل نقليه عمومي

محل كنترل 
چمدان ها

سطح فوقاني

سطح زيرين

خروجي هاي پايانه

ورودي هاي پايانه

محل پياده شدن مسافران از خودروهاي شخصي

محل سوار شدن مسافران به خودروهاي شخصي
محل سوار شدن مسافران به 

وسايل نقليه عمومي

محل پياده شدن مسافران 
از وسايل نقليه عمومي

تسهيالت مسافر – پردازش نزدیک

تصوير شماره 4

تصوير شماره 5
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معايب مشترک
پردازش   – مسافر  تسهيالت  گزينه های  مشترك  معايب  از  يكی 
نزديك، اين است كه اين تاسيسات بايد در مكانی ساخته شوند 
كه احتماال به يك پايانه مركزي پر تراكم، تبديل مي شود و عمدتا 
به هزينه باالی ساخت و اختالل طوالنی مدت در فعاليت فرودگاه 
منجر مي شود. در گزينه 4 نيز ساخت چنين تاسيسات پشتيبانی 
جاده ای  ظرفيت  لذا  و  كرده  اشغال  را  زيادی  فضای  می تواند 
فرودگاه را تا حد زيادی كاهش دهد. از آنجا كه پردازش مسافران 
در تاسيسات مجاور انجام می شود، ميزان پياده روی مسافران نيز 
افزايش مي يابد زيرا مسافران برای رسيدن به محل موردنظر خود 
بايد از جلوخان ها و يا آسانسورها استفاده كنند. در گزينه 4 به دليل 
حضور تعداد زياد عابرين پياده، خودروهای شخصی و عمومی بايد 
پيش از ورود مورد بازرسی قرار گيرند كه اين امر می تواند به باال 

رفتن هزينه ها و نارضايتی مسافران منجر شود.

ارزيابی گزينه ها
برای ارزيابی اين گزينه ها، دو مجموعه متفاوت از معيار ها ايجاد 
شده است. اولين مجموعه مرتبط با معيار هاي مسافران و دومين 

مجموعه مربوط به معيار هاي اجرايی بودن اين گزينه ها است. 

معيارهای مسافران
استفاده از جلوخان های تكميلی در سازه های مجاور يا پاركينگ 
به  نزديك،  پردازش   – مسافر  تسهيالت  گزينه های  تمامی  در 
افزايش مسافت پياده روی منجر خواهد شد. مسافراني كه عادت 
شود،  انجام  پايانه  ساختمان  داخل  در  عمليات  تمامی  داشته اند 
اكنون با كاهش ميزان خدمات مواجه خواهند شد، چرا كه بايد در 
ساختمان پاركينگ يا در مجاورت پايانه، مسافت بين جلوخان های 
تكميلی را پياده طی كنند. تمام فرودگاه های مسافری بدون توجه 
تغيير سطح  يك  نيازمند حداقل  زمينی خود  نوع حمل و نقل  به 
هستند، كه البته در بسياری موارد ميزان تغيير بيش  از يك سطح 
است. هيچ يك از گزينه های تسهيالت مسافر – پردازش نزديك، 

اين  از موارد  نياز ندارد. در بسياری  از يك سطح تغيير  به بيش 
تغييِر سطح برای جلوگيری از تداخل وسايل نقليه و عابران پياده 
تسهيالت  گزينه های  تمام  در  بار  بررسی  محل  می شود.  انجام 
دارای  دارد كه مسافران  را  اين مزيت  نزديك  پردازش   – مسافر 
خودروی شخصی را از حمل بار، از محل پارك خودرو تا پايانه، 
راحت می كند. اين امر، به ويژه به نفع مسافران سالمند و معلول 
خواهد بود. در گزينه های 1، 2 و 3 به دليل ايجاد انواع جلوخان ها 
دشوارتر  مسيريابی  پاركينگ،  يا  پايانه  ساختمان  مجاورت  در 
خواهد شد. به طورمثال در گزينه 3 محل پياده شدن مسافران 
از خودروهای شخصی در ساختمان پشتيبانی و محل سوار شدن 
بود.  خواهد  پايانه  مجاورت  در  عمومی  خودروهای  به  مسافران 
تفكيك عرضی و ارتفاعی اين جلوخان ها، می تواند به سردرگمی 
رانندگان و مسافران در يافتن مسير به پايانه يا جلوخان موردنظر 
منجر شود. البته با عالمت گذاری مناسب می توان اين مشكل را 
حل كرد. مسيريابی در گزينه های 4 و 5 به دليل تفكيك عرضی 
جلوخان، ساده تر و معمول تر خواهد بود. گزينه های 1 و 3 امنيت 
پياده  مسافران  و  خودرو  اختالط  زيرا  می برند  باالتر  را  مسافران 
آنها منتفی شده است. به دليل نزديكی عمليات  به طور كامل در 
مسافر-پردازش مانند عمليات پذيرش و تحويل بار در گزينه 4، 
تامين امنيت در اين مورد بسيار مهم خواهد بود. به همين دليل، 
تمام خودروها پيش از ورود به پاركينگ، بايد مورد بازرسی قرار 

گيرند.

معيار اجرايی بودن
پردازش   – مسافر  تسهيالت  گزينه های  از  هريك  اجرای  هزينه 
 140 شماره  نشريه  در  كه  همان طور  است.  باال  بسيار  نزديك، 
)مانند  موجود  تاسيسات  فيزيكی  محدوديت های  شد،  اشاره 
تغيير  مانع  می تواند  سقف(  نامناسب  ارتفاع  و  ستون ها  فواصل 
سازه های موجود پاركينگ و ساخت جلوخان هاي تكميلی – مانند 
گزينه های 1، 2 و 3 – شده و هزينه پروژه را بسيار باال ببرد. البته، 
بايد توجه داشت انتقال عمليات ساختمان پايانه به سازه ای مانند 

تسهيالت مسافر – پردازش نزدیک
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پاركينگ بايد نياز به توسعه پرهزينه ساختمان پايانه و وقفه در 
عمليات فرودگاه را كاهش دهد. همان طور كه در شرح گزينه ها 
گفته شد، گزينه 4، عملياتی بيش  از عمليات معمول در ساختمان 
يا  تاسيسات  بازسازی  به  نيازي  احتماال  لذا  می كند.  ارايه  پايانه 
پاركينگ موجود، نخواهد بود. دراين حالت نياز به ساخت سازه ای 
قابل توجه در  جديد وجود دارد كه هزينه ای سنگين و وقفه ای 

عمليات فرودگاه را در پی خواهد داشت. 
اضافی،  است كه جلوخان هاي  امكان پذير  در جايی  درآمد  ايجاد 
فضاي كافي برای پارك و پتانسيل فعاليت هاي تجاری را داشته 
باشد. لذا ايجاد اين خدمات و امكانات می تواند تا حد چشمگيري 
به افزايش هزينه های دريافتی فرودگاه منجر شود. در گزينه 4، 
كه  می شود  انجام  مجاور  تاسيسات  در  مسافر،  پردازش  عمليات 
فرصتی برای سازمان دهي خدمات بيش تر در اين سازه ها فراهم 
می كند. در گزينه های 1، 2 و 3 جلوخان ها، بيش تر به تفكيك 
شخصی  خودروهای  اختالط  از  جلوگيری  و  حمل و نقل  انواع 
اين  شد،  ذكر  پيش تر  كه  همان طور  مي شود.  پرداخته  وعمومی 
پي  در  را  پياده  عابرين  و  خودروها  اختالط  كاهش  جلوخان ها، 

خواهند داشت. 
گزينه های 1، 2 و 3 نيازمند نوسازی سازه های موجود در حين 
ساخت  مي باشد.  دشوار  بسيار  معمول  به طور  كه  است  عمليات 
جلوخان هاي تكميلی می تواند فعاليت پاركينگ و عمليات جاده 
نيازمند ساخت سازه ای جديد است كه  را مختل كند. گزينه 4 
بنا به مكان آن، می تواند تاثير كم تری بر عمليات فرودگاه داشته 
باشد. همان طور كه در نشريه قبل ذكر شد، يكی از محاسن ايجاد 
است.  پذيرش  بخش  در  ازدحام  از  جلوگيری  بار،  بازرسی  برج 
به  زيادي  تا حد  منتظر  تعداد خودروهای  كاهش  اين،  بر  افزون 
بار  انتقال  از سوی ديگر،  نيز كمك مي كند.  آلودگی هوا  كاهش 
از ساختمان پذيرش به سيستم بار پايانه، دشواری ها و هزينه های 

سنگيني به همراه دارد.  

فرودگاه:  داخل  پردازش   – مسافر  تسهيالت   
)رسيدگي به امور مسافران داخل فرودگاه( 

طرح تسهيالت مسافر- پردازش داخل فرودگاه، تسهيالت مربوط 
فرودگاه،  پايانه  عمليات  از  سري  يك  با  پاركينگ  و  جلوخان  به 
يكپارچه  پايانه،  ساختمان  از  دورتر  كمي  اما  فرودگاه  داخل  در 
مي شوند و توسط يك سيستم انتقال به يكديگر متصل مي شوند. 
مسافران در اين قسمت پارك كرده و عمليات پردازش را انجام 
مي دهند و سپس از طريق يك سيستم انتقال، به بخش امنيتي 
ساختمان پايانه منتقل مي شوند. افزون بر عمليات پايانه، به دليل 
انعطاف پذيري مكان، محل اجاره خودرو يا حمل و نقل منطقه ای در 

اين قسمت قرار داده می شود.

گزينه ها
مفهوم تسهيالت  نزديك،  پردازش   – مسافر  تسهيالت  همانند 
مسافر – پردازش داخل فرودگاه هم می تواند شكل ها و كاركردهای 
نامحدودی داشته باشد كه به متغيرهای بسياری وابسته خواهد 
سهامداران،  و  فرودگاه  عملياتی  اهداف  شامل  متغيرها  اين  بود. 
است.  موجود  تاسيسات  با  سازگاری  و  بودجه ای  محدوديت های 
برای  فرودگاه  داخل  پردازش   – مسافر  گزينه های تسهيالت 
فرودگاه ها با وسعت های مختلف مناسب است، به جز گزينه 3، كه 
بيش تر برای فرودگاه های بزرگ تر كاربرد دارد. عمليات پردازش-

مسافر  تسهيالت  گزينه های  از  هركدام  در  شده  گنجانده  مسافر 
– پردازش داخل فرودگاه در ادامه، شرح داده شده است.

گزينه 1
مسافری  عمليات  كم ترين   1 گزينه  موجود،  گزينه  ميان سه  در 
را عرضه می كند. محل بررسی بار برای مسافران خروجی تعبيه 
می شود. مسافرانی كه قصد پارك خودرو و پرواز را دارند با عبور از 
اين محل، می توانند خودروی خود را در پاركينگ پارك كرده و با 
استفاده از سيستم حمل و نقل، نه چندان مطمئن، خود را به پايانه 
برسانند. مسافرانی كه قصد سوار شدن به خودروهای شخصی و 

تسهيالت مسافر – پردازش داخل فرودگاه
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عمومی را دارند نيز در همان ساختمان پايانه اين عمليات را انجام 
خواهند داد. مسافرانی كه در قسمت تسهيالت مسافر – پردازش 
داخل فرودگاه، پارك كرده اند نيز با استفاده از سيستم حمل و نقل 

به آنجا بازگشته و به محل خودروی خود می روند.

تسهيالت مسافر – پردازش داخل فرودگاه

گزينه 2 
كه  مسافراني  برای  را   1 گزينه  تسهيالت  همان   ،2 گزينه 
تسهيالت  به عالوه ي  می كند،  فراهم  دارند  شخصی  خودروهای 
براي مسافران  را  امكان  اين  تكميلی كه  به جلوخان هاي  مربوط 
با خودروهای عمومی ايجاد مي كند كه بتوانند در همان قسمت، 

سوار و پياده شوند )تصوير شماره 7(. 

گزينه 3
گزينه 3، دارای تاسيسات پشتيبانی غير پروازي فرودگاهی كامل 
با سيستم هاي خودكار حمل مسافر به بخش حفاظت شده پايانه 
خروجی  مسافران  شخصی  خودروی  ابتدا  گزينه،  اين  در  است. 
به قسمت  بعد  و  بار رفته  بازرسی  به محل  بازرسی شده، سپس 
تسهيالت مسافر – پردازش داخل فرودگاه، می روند. پس از آن، 

تصوير شماره 6

به/ از
پايانه

به/ از
پايانه

جابه جايي خودكار مسافران

جابه جايي خودكار مسافران

سطح مقطع

يک طبقه

محل پياده شدن مسافران از خودروهاي شخصي

محل كنترل 
چمدان ها

بازرسي چمدان ها

پاركينگ

محل پياده شدن مسافران 
از خودروهاي شخصي

تصوير شماره 7

به/ از
پايانه

به/ از
پايانه

به/ از
پايانه

جابه جايي خودكار مسافران

جابه جايي خودكار مسافران

جابه جايي خودكار مسافران

محل پياده شدن مسافران 
از خودروهاي شخصي

محل سوار شدن مسافران به وسايل نقليه عمومي

محل پياده شدن مسافران به وسايل نقليه عمومي

محل پياده شدن مسافران به وسايل نقليه عمومي

محل كنترل 
چمدان ها

پاركينگ

محل پياده شدن مسافران 
از خودروهاي شخصي

كنترل چمدان ها

سطح فوقاني

سطح زيرين

سطح مقطع

تصوير شماره 8

به/ از
پايانه

به/ از
پايانه

جابه جايي خودكار مسافران

جابه جايي خودكار مسافران

محل پياده شدن مسافران 
از خودروهاي شخصي

محل سوار شدن مسافران 
به خودروهاي شخصي

محل سوار شدن مسافران به خودروهاي شخصي

محل مطالبه
 بار

محل كنترل 
چمدان ها

بازرسي 
وسايل نقليه

سطح فوقاني

سطح مياني

سطح زيرين

محل پياده شدن مسافران به وسايل نقليه عمومي
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مسافران به محل بازرسي امنيتي رفته و از ايستگاه سيستم هاي 
خودكار حمل مسافر به پايانه می روند. مسافران ورودی با استفاده 
از اتصال ايمن سيستم حمل و نقل و از طريق بخش ايمن پايانه به 
قسمت تسهيالت مسافر – پردازش داخل فرودگاه و پس از آن 
به سالن تحويل بار و از آنجا به بخش سوار شدن به خودروهای 

شخصی و عمومی و پاركينگ می روند )تصوير شماره 8(.

مزايای مشترک
و  فرودگاه  پردازش داخل   – اصلی طرح تسهيالت مسافر  مزيت 
بخش  به  نسبت  آنها  مكان  انعطاف پذيری  مربوطه،  گزينه های 
پروازي فرودگاه است. مكان مربوط به اين طرح را می توان متناسب 
با چرخش كاری فرودگاه، امكان ساخت و ساز، هزينه و دسترسی به 
حمل و نقل منطقه ای و همچنين امكان اجاره خودرو بدون نياز به 
ايجاد دسترسی مستقيم به بخش حفاظت شده پايانه، تعيين كرد. 
در قسمت تسهيالت مسافر – پردازش داخل فرودگاه، هزينه های 
مالی و عملياتی ساخت و ساز در منطقه ساختمانی كاهش مي يابد 
و در نتيجه هزينه ايجاد مسيرهای مواسالتی تا حد چشمگيري 
جبران مي شود. عملياتی كه در گزينه 3 ارايه شد، تا حد زيادی 
تاسيسات مورد نياز در سالن خروج را كاهش داده و نياز به سالن 

تحويل بار در ساختمان پايانه را نيز از بين می برد. 

معايب مشترک
معايب طرح تسهيالت مسافر – پردازش داخل فرودگاه، شامل نياز 
ايجاد مسيرهای حمل و نقل است كه مشكل هزينه و دريافت  به 
راستا،  اين  در  ديگر  عمده  مشكِل  دارد.  پي  در  را  مسير  مجوز 
متصل كردن بخش دريافت بار به سيستم بار پايانه است. در گزينه 
های 1 و 2، مسافرانی كه بار خود را در ساختمان پايانه دريافت 

می كنند بايد آن را تا محل پارك خودرو حمل كنند.

ارزيابی گزينه ها
همانند گزينه تسهيالت مسافر – پردازش نزديك، دو نوع معيار 
برای ارزيابی گزينه های تسهيالت مسافر – پردازش داخل فرودگاه 
تهيه شده است. اولين مجموعه مربوط به مسافران بوده و دومين 

مجموعه اجرايی بودن اين گزينه ها را ارزيابي مي كند. 

معيارهای مسافران
ساختمان پشتيبانی سمت غير پروازي كه در آن تمامی عمليات 
مسافران، همانند تاسيسات پذيرش، با فواصل تعريف شده از هم 
وجود دارند، نياز به پياده روی افرادي كه خودروی خود را داخل 
به طرح  بسته  البته  را كاهش مي دهد.  پارك كرده اند  ساختمان 
تسهيالت مسافر – پردازش داخل فرودگاه و نزديكی جلوخان ها به 
ايستگاه سيستم نقليه جابه جايي مسافر درون فرودگاهي، ممكن 
عمودی  تفكيك  اگرچه  باشد.  متفاوت  پياده روی  فواصل  است 
در  اما  مي دهد  كاهش  را  پياده روی  به  نياز  مسافران،  عمليات 
بيش ترين   ،3 گزينه  مي يابد.  افزايش  طبقات  در  حركت  عوض، 
تعداد  تامين  اساس  اين  بر  را شامل مي شود.  حركت در طبقات 
مناسب آسانسور و پله برقی برای انتقال مسافران در اين طبقات 
بخش مهمي از اين طرح خواهد بود. درحالی كه محل بازرسی بار، 
تا ساختمان  پارك خودرو  از محل  بار خود  از حمل  را  مسافران 
پايانه راحت می كند، اما در گزينه های 1 و 2 مسافراِن ورودی بايد 
پاركينگ حمل كنند.  تا  با سيستم حمل مسافر  را  بارهای خود 
در گزينه 3، پذيرش در قسمت تسهيالت مسافر – پردازش داخل 
فرودگاه قرار دارد، كه اين امر مسافت حمل بار توسط مسافر را 

به حداقل می رساند. 
سادگی مسيريابی به تعداد عمليات ارايه شده در اين قسمت بستگی 
خواهد داشت. اگر اين تاسيسات در تكميل پايانه موجود ساخته 
نيازهای  برای  مكان  مناسب ترين  يافتن  در  مسافران  باشد،  شده 
به  با  بخش،  اين  گزينه های  تمامی  مي شوند.  مشكل  دچار  خود 
حداقل رساندن اختالط خودروها و مسافران ورودی و خروجی، 

تسهيالت مسافر – پردازش داخل فرودگاه



12

امنيت عابرين را باال می برند. از آنجا كه با قرار گرفتن بخش های 
باال خواهد  ازدحام جمعيتی  بار و پذيرش در يك محل،  تحويل 
رفت، بنابراين امنيت عاملی مهم در گزينه 3 خواهد بود. لذا بسيار 
مهم است كه تمامی خودروها پيش از ورود به تاسيسات، مورد 

بازرسی قرار گيرند.

معيار هاي اجرايی
صرفه جويی احتمالی در ساخت بخش تسهيالت مسافر – پردازش 
داخل فرودگاه، به جای توسعه سازه های موجود به مكان و خدمات 
عرضه شده در اين بخش بستگی خواهد داشت. ساخت تاسيساتي 
مانند پاركينگ و محل پياده شدن مسافران، مانند گزينه 1، در 
كم تری  هزينه   ،3 گزينه  مانند  پيچيده تر  تاسيسات  با  مقايسه 
 1 گزينه  در  پايانه  به  منتهی  مسيرهای  اگرچه  داشت.  خواهد 
كم تر هستند اما در صورتي كه اجاره خودرو و ايستگاه حمل و نقل 
منطقه ای داخل تاسيسات قرار داده شود، ميزان رانندگی در آن 
باال خواهد بود. نزديكی تسهيالت مسافر – پردازش داخل فرودگاه 
به پايانه و همچنين طول مسير حمل مسافر و بار نيز بر هزينه 

كلی تاسيسات تاثيرگذار است. 

در بخش تسهيالت مسافر – پردازش داخل فرودگاه، امكان باال 
افزايش ظرفيت و خدمات پاركينگ و نيز  از طريق  بردن درآمد 
مكان های تجاری، وجود دارد. افزايش ظرفيت، اين امكان را براي 
عامالن فرودگاه ايجاد مي كند كه با پر كردن جای پاركينگ های 
از آن خود  را  تامين و درآمد آن  را  پاركينگ  برای  تقاضا  خالي، 
عمليات  با  ارايه شده  عمليات  تلفيق  كه  است  ذكر  شايان  كنند. 
است.  بااليی  دقت  نيازمند  پايانه،  كنونی  ساختمان  در  موجود 
مسافران كه به دريافت تمامی خدمات در يك محل عادت دارند 
محل  سه  يا  دو  در  شايد  كه  خدمات  مكان  درباره  بايد  اكنون 
عرضه شوند، اطالعاِت دقيق دريافت كنند. البته با عالمت گذاری 
و مسيريابی مناسب هم می توان اين مشكل را حل كرد. پيچيدگی 
ايجاد بخش تسهيالت مسافر – پردازش داخل فرودگاه، به مكان 

آن بستگي دارد. يكی از مزايای اين طرح، انعطاف پذيری مكان آن 
است كه امكان انتخاب محل مناسب برای ساخت و ساز با حداقل 
عملياتی،  به لحاظ  فراهم می كند.  را  فرودگاهی  عمليات  در  وقفه 
چرخش  كاهش  به  غير پروازي  سمت  تاسيسات  ظرفيت  افزايش 
ترافيك منجر می شود، هرچند ظرفيت بيش تر می تواند به افزايش 
در ضمن،  شود.  منجر  نيز  فرودگاه  به  ورودی  خودروهای  تعداد 
مكان بخش تسهيالت مسافر – پردازش داخل فرودگاه، نيازمند 
ارايه خدمات حمل و نقل به هر دو ساختمان است كه ميزان كلی 

حركت خودرو و آلودگی هوا را باال می برد.

به  )رسيدگي   : دور  پردازش   – مسافر  تسهيالت   
امور مسافران از راه دور(

ارايه خدمات  تاسيسات  از راه دور، شامل  طرِح تسهيالت مسافر 
دارد،  قرار  فرودگاه  محل  از  خارج  كه  است  مسافر  به  پردازش 
كه  پرجمعيت  محل های  در  يا  و  شهري  مكان  يك  در  معموال 
اتصاالت حمل و نقلي جزو الينفك آن است. اين تاسيسات به دليل 
مسافت زياد، عمليات مسافر- پردازش كم تری عرضه خواهند كرد. 
اين تاسيسات گرچه در اروپا و آسيا موفقيت هايی در پي داشته اند، 
اما ماهيت نامتمركز شبكه حمل و نقل منطقه ای در اغلب شهرهای 
آمريكا شايد برای ايجاد تسهيالت مسافر – پردازش دور، مساعد 
نباشد. پروژه ACRP 02-10 )برنامه ريزي براي پايانه هاي خارج از 
سايت(، نكاتي را برای تصميم گيری درباره اجرايی بودن پايانه های 

دوِر خارج از فرودگاه ارايه  می دهد. 

گزينه ها
گزينه های تسهيالت مسافر – پردازش دور، شامل انواع خدماتي 
و  مناسب  حمل و نقلی  شبكه  با  شهرهايی  برای  اساسا  كه  است 
است.  اجرا  قابل  فرودگاه،  به  انتقال  برای  قبول  قابل  تقاضای 
عمليات مسافر-پردازش عرضه شده در بخش تسهيالت مسافر – 

پردازش دور، در ادامه آمده است.

تسهيالت مسافر – پردازش دور 



13

  مالحظات مربوط به طرح سمت غير پروازي
در اين بخش نكات مهم فيزيكی و غيرفيزيكی مطرح مي شود كه 
توجه  مورد  به دقت  بايد  غير پروازي  تعيين طرح سمت  زمان  در 
گردانندگان فرودگاه و طراحان پايانه قرار گيرد. نكات فرودگاهی، 
كه در زمان تعيين طرح سمت غير پروازي بايد مدنظر باشند در 

دو گروه فيزيكی و غيرفيزيكی مطرح شده اند. 

  نکات فيزيکی
سمت  مفهوم  انتخاب  در  می تواند  كه  فرودگاهی  فيزيكی  نكات 

غير پروازي موثر باشند، عبارتند از:

زمين
محل زمين موجود برای ساخت تاسيسات موردنظر، تاثير مهمي 
مثال،  به طور  دارد.  غير پروازي  سمت  تاسيسات  نوع  انتخاب  بر 
راه  بر سر  مانعي  است،  كامل ساخته شده  به طور  كه  پايانه  يك 

1- Boarding: سوار هواپيما شدن

گزينه 2
گزينه 2 )تصوير شماره 10( يك پايانه دور با خدمات كامل است 
كه عمليات تحويل بار،  پذيرش و بازرسي امنيتي در آن عرضه 
می شود. به اين ترتيب، اين گزينه مستلزم ايجاد خطی ايمن به 
كرد.  استفاده  نيز  بار  انتقال  برای  آن  از  می توان  كه  است  پايانه 
حمل و نقل منطقه ای نيز در سطحی پايين تر با پذيرش و تحويل 

بار، به صورت سلف سرويس،  عرضه مي شود.

مالحظات مربوط به طرح سمت غيرپروازي 

ايستگاه 
ترانزيت

از / به
شفرودگاه

ذير
پ

سطح فوقاني

سطح زيرين ورودي هاي پايانه

ترانزيت منطقه اي

ايستگاه

محل سوار شدن مسافران 
به خودروهاي شخصي

محل پياده شدن مسافران 
از خودروهاي شخصي

تصوير شماره 9

تصوير شماره 10

ايستگاه 
ترانزيت

ايستگاه 
ترانزيت

محل مطالبه
بار

بازرسي از / به
شفرودگاه

ذير
پ

ش
ذير

پ
سطح فوقاني

سطح مياني

سطح زيرين

محل سوار شدن مسافران 
به خودروهاي شخصي

محل سوار شدن مسافران به خودروهاي شخصي

ترانزيت منطقه اي

ايستگاه

محل پياده شدن مسافران 
از خودروهاي شخصي

محل پياده شدن مسافران 
از وسايل نقليه عمومي

گزينه 1
گزينه 1 )تصوير شماره 9(، يك ساختمان دور از پايانه است كه 
در آن مسافران می توانند با استفاده از يك خط غير ايمن خود را 
به فرودگاه برسانند. در واقع يك ساختمان ساده ي حمل و نقل كه 
شامل اتاق انتظار و باجه های بوردينگ1 است. مسافران می توانند 
با خودرو وارد اين ساختمان شده و آن را داخل پاركينگ پارك 
كنند. امكان اتصال اين ساختمان به سيستم حمل و نقل منطقه اي 

و محلی نيز وجود دارد. 
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ساخت تسهيالت مسافر- پردازش دور خواهد بود، مگر آنكه در 
شود.  ساخته  موجود  تاسيسات  برای  جايگزينی  يا  توسعه  سطح 
البته فرودگاه های فاقد پاركينگ داخلی می توانند گزينه مناسبی 
دارای  فرودگاه های  باشند.  دور  پردازش  مسافر-  تسهيالت  برای 
زمين های خالی دور از پايانه می توانند از طرح تسهيالت مسافر- 
كه  فرودگاه هايی  ديگر،  سوی  از  كنند.  استفاده  دور  پردازش 
محدوديت شديدي از نظر وسعت زمين دارند، می توانند از طرح 

تسهيالت مسافر- پردازش داخل فرودگاه استفاه كنند. 

کنترل دسترسی به پارکينگ و خط ريلی
طراحی سيستم كنترل پاركينگ و دسترسی به فرودگاه از نكات 
اصلی تعيين كننده انتخاب طرح سمت غير پروازي است؛ هرچند 
تاثير احتمالی بر سيستم كنترل پاركينگ و دسترسی نيز بايد در 
قالب بخشی از توسعه هر طرح لحاظ شود. به طور مثال شايد در 
تسهيالت مسافر – پردازش نزديك، الزم شود محل هاي مربوط به 
سمت غير پروازي )براي مثال محل پارك كوتاه مدت( در بخشی 
خروجی  و  ورودی  اما  شود  ايجاد  كنونی  پاركينگ  ساختمان  از 
مجزايی داشته باشد تا هماهنگي و انسجام سيستم كنترل درآمد 

پاركينگ حفظ شود.

شرايط پارکينگ دائم
وجود پاركينگ بلندمدت می تواند بر انتخاب تسهيالت مسافر – 
پردازش نزديك، يا تسهيالت مسافر – پردازش دور تاثير بگذارد. 
به عالوه، شكل اين ساختمان ها و وجود فضا برای ايجاد مكان هايی 
برای سوار و پياده شدن مسافران از خودروهای شخصی و عمومی 
نيز نكته حائز اهميتي است. به طور مثال، ارتفاع كم سقف می تواند 
بر  كم،  ارتفاع  كند.  محدود  را  ورودی  عمومی  خودروهای  نوع 
بر  افزون  دارد.  تاثير  نيز  مسافران  راحتی  و  مسير يابی  روشنايی، 
اين، وجود خودروهای روشن، نياز به تهويه ساختمان را بيش تر 
ساخت  بر  می تواند  نيز  ستون ها  ميان  فاصله  و  تركيب  مي كند. 

مكان هايی برای سوار و پياده شدن مسافران تاثيرگذار باشد.

اتصال حمل و نقل منطقه ای به فرودگاه
ساخت  محل  انتخاب  در  نيز  ريل  خط  ايجاد  امكان  يا  وجود 
قطار  ايستگاه  به طورمثال،  دارد.  تاثير  پردازش-مسافر  تاسيسات 
ارايه خدماتی مانند كنترل بليط، بازرسی بار و خدمات تجاری را 
در تسهيالت مسافر – پردازش داخل فرودگاه، نسبت به تسهيالت 
مسافر – پردازش نزديك، راحت تر مي كند زيرا مورد دوم به طور 
معمول در منطقه ای پرازدحام واقع شده است. برای فرودگاه هايي 
مسافر  تسهيالت  از  استفاده  هستند،  متصل  ريلی  شبكه  به  كه 
خدمات  ديگر  با  ايستگاه  اشتراك  به  می تواند  دور،  پردازش   –
رفتن  باال  نيز  و  ايستگاه  بهره وری  افزايش  لذا  و  غيرفرودگاهی 

امكان موفقيت فعاليت های تجاری ديگر منجر شود. 

اجاره خودرو
نوع خدمات اجاره خودروی موجود در فرودگاه و برنامه هاي  توسعه 
است.  غير پروازي  سمت  طرح  انتخاب  در  مهم  عوامل  از  آينده، 
به طور مثال، ايجاد مراكز اجاره خودرو در داخل يا مجاورت قسمت 
تسهيالت مسافر – پردازش داخل فرودگاه، می تواند به باال رفتن 
تقاضا و لذا توجيه اقتصادی برای اتصال وسايل نقليه جابه جايي 
و  فرودگاه  داخل  پردازش  قسمت  ميان  فرودگاهي  درون  مسافر 

پايانه منجر شود. 

  نکات غيرفيزيکی
طرح  نوع  انتخاب  بر  می تواند  كه  فرودگاهی  غيرفيزيكی  نكات 

سمت غيرپروازي موثر باشند عبارتند از:

هزينه تاسيسات
عالوه بر هزينه ساخت و ساز كه بسته به موقعيت ها بسيار متغير 
است، هزينه سرمايه ای مورد نياز به منظور ساخت و ساز نيز بسته به 
گزينه ها بسيار متغير خواهد بود. به طور مثال، اين كه آيا ساخت و ساز 
در زمينی سبز انجام می شود يا تاسيسات موجود نوسازي مي شود 
و يا تخريب و بازسازی انجام مي شود، تاثير چشمگيري بر هزينه 

مالحظات مربوط به طرح سمت غيرپروازي 
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به   / از  بار،  و  مسافران  انتقال  و سرمايه ای  عملياتی  هزينه  دارد. 
سايت با استفاده از پل های عابرپياده، سيستم هاي خودكار حمل 
مسافر، يا سيستم حمل و نقل نيز، به ويژه برای تسهيالت مسافر – 

پردازش داخل فرودگاه، بر هزينه ها تاثير دارد.

امکان ساخت و ساز و وقفه در عمليات فرودگاهی
امكان ساخت تاسيسات جديد در داخل محيط عملياتی فرودگاه 
بايد به دقت بررسی شود. به طور مثال، تسهيالت مسافر – پردازش 
نزديك، به دليل نزديك بودن به ساختمان پايانه و همچنين قرار 
داشتن در داخل تاسيسات پاركينگ، وقفه بيش تري در عمليات 
فرودگاه و در نتيجه نارضايتی بيش تری ميان مسافران ايجاد خواهد 
كرد. از سوی ديگر، تسهيالت مسافر – پردازش داخل فرودگاه و 
تسهيالت مسافر – پردازش دور، از آنجا كه در مكان هايی دورتر 
ساخته می شوند، تاثير كم تري بر عمليات فرودگاه خواهند داشت. 

سرمايه
ميزان سرمايه گذاری در ايجاد تاسيسات بايد از ابتدا، مدنظر قرار 
گيرد. وجود منابع تامين سرمايه با توجه به فرودگاه و نوع پروژه 
درآمدهای  شامل  منابع  اين  كل  به طور  اما  بود،  خواهد  متفاوت 
تاسيسات  از  دريافتي  وجوه  از  حاصل  در آمدهاي  فرودگاهی، 
مسافري، بودجه برنامه توسعه فرودگاه برای بخش هايی خاص از 

هر طرح و ديگر بودجه های فدرال است. 

سياست های فرودگاهی و منطقه ای
سياست های فرودگاهی و منطقه اي در زمينه محيط زيست، مانند 
كاهش ترافيك جاده ای، مسافت پيموده شده توسط خودروها و از 
از  بخش هايی  در  اهميتي  حائز  ويژگي  هوا،  آلودگی  مهم تر  همه 
سمت غيرپروازي است. براي نمونه، فرودگاه هايی كه سياست های 
بيش تري  استقبال  دور  پردازش-  گزينه  از  دارند،  حمل و نقل گرا 

خواهند كرد. در ضمن قوانين موجود در برخی فرودگاه ها ممكن 
است نحوه تغييرات در آنها را محدود كند. به طور مثال، محدوديت 
قديمی توسعه در فرودگاه بين المللي دولز واشنگتن1 نوع تغييرات 
در تاسيسات اين فرودگاه را محدود كرده، به طوري كه در آن ايجاد 
تاسيساتی كه ديد ساختمان پايانه را مسدود كنند، ممنوع است. 

شرايط حمل و نقل زمينی
غيرپروازي  سمت  طرح  و  اندازه  می تواند  ترافيك  ميزان  و  نوع 
انتخابی در فرودگاه را تغيير دهد. فرودگاه هايی كه حجم ترافيك 
خودرو هاي عمومي در آنها زياد است، نيازمند تاسيساتی با توان 
بايد  ترافيك است. فرودگاه ها همچنين  اين حجم  به  پاسخ گويی 
توان پاسخ گويی به ترافيك خودروهای شخصی با الگو و ازدحام 

خاص آنها را نيز داشته باشند.

  طرح هاي پایانه
  سالن خروج  

پايانه  يك  كه  فرودگاه هايي  در  مرسوم،  البته  و  سنتی  روش  به 
برای چند خط هوايی دارند، سالن خروج به تناسب تعداد پروازها 
و مسافران، ميان خطوط هوايی تقسيم می شود. فضای هر خط 
هوايی نيز مجددا به دو بخش برای مسافران درجه يك و مسافران 
همان  پرسنل  را  بخش  دو  هر  البته  كه  می شود  تقسيم  عادی 
سلف سرويس  دستگاه هاي  ورود  با  و  اخيرا  می كنند.  اداره  خط 
شده  ايجاد  جديدی  تقسيم بندی  بوردينگ،  كارت  دريافت  برای 
است. سالن خروج دقيقا در جلوخان هاي مجاور، تعبيه مي شوند، 
طوري كه در آنجا مسافران از اتومبيل پياده شده و می توانند بار 
خود را مستقيما به خط هوايی مورد نظر تحويل دهند. اين شرايط 
البته مشكالتی را هم در پي خواهد داشت. پاره اي از اين مشكالت 
عبارتند از: ازدحام گاه به گاه در سالن خروج، نياز به عبور از كانتِر 
را  برای مسافرانی كه عمليات پذيرش خود  خطوط هوايِی ديگر 

1- Washington Dulles International Airport

طرح هاي پایانه 
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انجام داده اند و قصد دارند به قسمت بازرسي بروند و ازدحام در 
از باجه هاي همگاني  استفاده  با  اين شرايط  جلوخان هاي جديد. 
سلف سرويس به جای استفاده از دستگاه هاي سلف سرويس خطوط 
اساس  بر  خدمات  تفكيك  به جای  می كند.  تغيير  بسيار  هوايی، 
بدون  و  نوع مسافر  اساس  بر  را  خطوط هوايی، می توان خدمات 
بهره وری  تنها  نه  تفكيك  اين  تفكيك كرد.  به خط هوايی  توجه 
فضا و پرسنل را باال می برد،  بلكه به مسافر اين امكان را مي دهد 
كه محل ورود خود را بر اساس نوع نيازش تعيين كند. استفاده 
موجب  همچنين  سلف سرويس،  همگاني  باجه هاي  از  گسترده 
می شود خدمات مسافران خاص در يك محل متمركز شده و لذا 
دسترسی به آنها ساده تر شود. در ادامه چهار طرح مربوط به سالن 
معرفی  خدمات  اساس  بر  تفكيك  جديد  روش  بر  مبتنی  خروج 

شده است.

پذيرش از مسير اصلي
در اين طرح، مسافران دو گزينه برای ورود به ساختمان خواهند 
داشت. اولين گزينه برای مسافرانی است كه قبال پذيرش شده اند 
و كارت بوردينگ خود را از راه دور دريافت كرده اند، يا باری ندارند 
و يا آنكه  بار خود را در محل بازرسی بار تحويل داده اند. اين مسير 
خروج  سالن  از  اصال  و  شده  منتهي  بازرسي  محل  به  مستقيما 
نمی گذرد. با توجه به محل برج بازرسی بار كه  قبل از سالن خروج 
است، 60 تا 80 درصد مسافران از اين مسير عبور مي كنند. مسير 
به  ورود  از  مسافران پس  بود.  مسافران خواهد  تمامی  برای  دوم 
پايانه، در حركت به سمت محل بازرسي، سه نوع خدمات انتخابی 
خواهند داشت. اولين گزينه، دستگاه هاي سلف سرويس است كه 
در آنجا كارت بوردينگ را دريافت می كنند، دومين گزينه پذيرش 
و تحويل بار به صورت سلف سرويس است و گزينه سوم مكان هايی 
است كه در آن  پرسنل فرودگاه حضور دارند و خدمات كامل ارايه 

مي دهند. 

مزايا/ معايب
زيرا  است  برای سالن های خروج كنونی كامال مناسب  اين طرح 
و  كرده  استفاده  بار  انتقال  تسمه های  از  می توان  طرح،  اين  در 
نيازی به ساخت و ساز در قسمت پايين تر نخواهد بود. مزيت ديگر 
اين  است.  موقعيت ها  كامل  و  واضح  تفكيك  امكان  طرح،  اين 
همچنين  و  تجاري  مسافران  برای  سريع  دسترسی  امكان  طرح، 
دسترسي به يك مكان با امكانات و پرسنل كامل برای افرادي كه 
فراهم  را  دارند،  از دستگاه هاي سلف سرويس مشكل  استفاده  در 
مي كند. يكی از معايب اين طرح آن است كه مسافراني كه بايد 
عمليات پذيرش را انجام دهند و در عين حال هيچ باری ندارند، 
مجبور هستند طوالنی ترين مسير را طی كنند. البته از آنجا كه 
بخش های سلف سرويس و خدمات كامل هميشه پر نخواهند بود، 
طرح،  اين  اجرای  برای  ايراد  تنها  می شوند.  تقسيم  صف ها  اين 

استفاده از تجهيزاتی با كاربرد عمومی است. 

پذيرش از سه مسير مختلف
در اين طرح،  ورودی پايانه از طريق جلوخان ها و متناسب با نوع 
مسافر به سه بخش تقسيم می شود. خط يا مسير اول برای مسافران 
بدون باِر تحويلی است. اين مسير برای 3 دسته از مسافران است: 
مسافرانی كه كارت بوردينگ خود را از راه دور دريافت كرده اند، 
مسافراني كه فقط نياز به گرفتن كارت بوردينگ دارند و مسافراني 
كه  بار خود را پيش از ورود به سالن تحويل داده اند. اين مسافران 
مستقيما به قسمت بازرسي رفته و در صورت نياز، كارت بوردينگ 
خود را از دستگاه هاي سلف سرويس می گيرند. برای مسافرانی كه 
در استفاده از دستگاه هاي سلف سرويس مشكل دارند، يك بخش 
بار  برای مسافرانی است كه  ايجاد می شود. مسير دوم  راهنمايی 
بازرسي منتهی می شود كه  به قسمِت  اين مسير  دارند.  تحويلی 
مسير  بزنند.  تگ  و  كرده  بررسي  را  خود  بار  می توانند  مسافران 
حضور  با  كامل  خدمات  نيازمند  كه  است  مسافرانی  برای  سوم 
پرسنل هستند. در اين طرح، بخش های سلف سرويس و خدمات 
به جای  مسافران  )يعنی  داشت  خواهند  مستقيم  جريانی  كامل 

طرح هاي پایانه 
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پيچ های 90 درجه ، در مسيرهای مستقيم حركت می كنند( كه 
با  را می توان  اين طرح  البته  را كاهش می دهد.  كانترها  ترافيك 
سيستم دريافت بار نيز پياده سازی كرد. اين طرح همچنين با اكثر 
بار  دريافت  سيستم  دارای  كه  آنهايي  به ويژه  موجود،  پايانه های 

هستند، سازگاری دارد. 

مزايا/معايب
مزيت اين طرح در اين است كه مسافران را بر اساس نوع خدمات 
فراهم  را  جلوخان ها  بهتر  تفكيك  امكان  لذا  و  كرده  تفكيك 
از  برای آن دسته  اين، مسيری سريع و كوتاه  بر  افزون  می كند. 
كه  مي شود  ايجاد  نيازمند حداقل خدمات هستند،  كه  مسافران 
اين  در  طرح  اين  ايراد  است.  مسافران  بيش تر  رضايت  معنی  به 
است كه پرسنل بخش خدمات كامل، نمی توانند از ديگر بخش ها 
پشتيبانی كنند و لذا نياز به يك بخش راهنمايی جداگانه خواهد 
بود. همچنين در حالت مسير مستقيم، بخش راهنمايی از محل 

اصلی خدمات بسيار دور خواهد بود.

پذيرش سه مرحله ای
تمامی  برای  متمركز  ورودی  ايجاد  با  را  ديگر  روشی  طرح،  اين 
پايانه  ساختمان  به  ورود  با  مسافران  می دهد.  نشان  مسافران 
مختلف  خدمات  آن  اطراف  در  كه  می كنند  عبور  سالنی  از 
دستگاه هاي  طريق  از  خدمات  حداقل  ابتدا  در  می شود.  ارايه 
سلف سرويس برای كارت بوردينگ )مرحله 1( و پذيرش و تحويل 
با  نهايت كانترهايی  بار، به صورت سلف سرويس )مرحله 2( و در 
ارايه خدمات كامل )مرحله 3( قرار دارد. اين طرح با وجود مزاياي 
بسيار، به دليل نياز به ساخت و ساز، در بسياری از سالن های موجود 

قابل اجرا نخواهد بود. 

مزايا/ معايب
پذيرش سه مرحله ای، يك سيستم نوآورانه است كه در آن مسافران 
به سمت جلو حركت كرده و تنها برای دريافت خدمات مورد نظر 

از مسيرشان منحرف می شوند. با افزايش تعداد دستگاه هاي سلف 
سرويس، مسافران ترغيب مي شوند كه به جاي مراجعه به كانتر ها 
و دريافت خدمات كامل از پرسنل، از اين دستگاه ها استفاده كنند. 
ايراد اصلي اين نوآوري در اين است كه براي اجراي آن، نياز به 
ساختمانی با عمق بيش تر است. ايراد ديگر، افزايش هزينه ها است 
)هزينه سيستم بار برای جريان های مستقيم باالتر خواهد رفت(. 

پذيرش هدايت شده
كه  است  پذيرش جزيره ای  از سيستم  ديگر  نسخه ای  اين طرح، 
طرح،  اين  در  دارد.  وجود  اروپايی  فرودگاه های  از  بسياری  در 
را  ازدحام  كم ترين  كه  مي كنند  انتخاب  را  ورودی اي  مسافران، 
دارد و در همين قسمت از دستگاه هاي سلف سرويس براي گرفتن 
كارت بوردينگ استفاده كرده و پس از آن هم به قسمت مجاور 
مراجعه  است  سلف سرويس  به صورت  بار  تحويل  و  پذيرش  كه 
مي كنند. بخش هايی كه خدمات كامل ارايه مي كنند، بعد از بخش 
ورود،  به محض  آنها  ديدن  هرچند  می گيرند،  قرار  سلف سرويس 
برای مسافران كامال امكان پذير خواهد بود. اين طرح برای اغلب 
سالن های خروج موجود قابل اجرا خواهد بود، هرچند براي اجرا 
پشت  دقيقا  كه  شود  ايجاد  پشتيبانی  بخش های  بايد  آن  كردن 

كانترهای بليط قرار خواهند گرفت. 

مزايا/معايب
مزيت اين طرح، اين است كه خدمات به صورت منطقی به مسافران 
ارايه  می شود و طرح كلی نيز مسافران را در مسير الزم هدايت 
می كند. افزون بر اين، هزينه سيستم بار در اين طرح پايين است 
زيرا بخش های سلف سرويس و خدمات كامل از همان تسمه های 

حمل بار استفاده می كنند.

  تاسيسات ورود
نه  داخلی،  پروازهای  ورود  سالن  رايج،  البته  و  سنتی  روش  در 
به لحاظ عملياتی و نه به لحاظ زيبايی شناسی، به اندازه سالن های 

طرح هاي پایانه 
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به طور  بار  تحويل  سالن های  نگرفته اند.  قرار  توجه  مورد  خروج 
اين  هستند.  طبيعی  نور  فاقد  و  دارند  كوتاه  سقف های  معمول، 
داده  اجازه  استقبال كنندگان  به  كه  می شود  بدتر  زمانی  مسئله 
نمی شود در گيت ها منتظر بمانند و مسافران بايد پس از خروج 
از بخش بازرسي، با سرگردانی به دنبال يافتن محلی برای ديدن 
افرادی باشند كه به استقبال شان آمده اند. پس از تحويل گرفتن 
مطرح  زمينی  حمل و نقل  گزينه های  بودن  مبهم  مشكل  نيز،  بار 
می شود. افزون بر اين، سالن های ورود معموال فاقد بخش خدماتی 
انتظار  بايد در فضاهای  پايانه  از  از خروج  هستند. مسافران پس 
معموال  فضا هايي كه  بمانند،  منتظر حمل و نقل عمومی  نامناسب 

در حد سرپناه بوده و فاقد ديواره های كناری هستند.

سالن ورود پرواز هاي داخلي
طرح مطرح شده در اين قسمت، يك حالت ايده آل است: مسافران 
به محل  از يك خروجی كامال مشخص  تمامی پروازهای داخلی 
تجمع استقبال كنندگان وارد می شوند، كه البته معموال فقط برای 
پروازهای بين المللي ايجاد می شوند. بخش های تجاری نيز دقيقا 
پس از سالن استقبال، واقع شده اند. از سالن استقبال، مسافرانی 
كه باری ندارند می توانند مستقيما سالن را ترك كنند و افرادی 
كه بار دارند به سالن بار می روند كه در آنها چرخ  هاي دستی در 
كنار تسمه های تحويل بار تعبيه شده اند. دستگاه های تحويل بار با 
فاصله ای مناسب از هم قرار داده شده اند )تقريبا 60 فوت )حدود 
18 متر( در مركز( تا افراد سال خورده و معلول بتوانند به راحتی 
ميان آنها بنشينند. دستگاه ها، سطحی صاف و شيب دار دارند تا 
دارند،  مشكل  بارها  كردن  بلند  در  كه  معلولين  و  سال خوردگان 
بتوانند به راحتی بار خود را بردارند. آسانسورهای بزرگ با اولويت 
دسترس  در  نيز  پايانه  طبقات  ديگر  يا  پاركينگ  عازم  مسافران 
هستند. در صورت نياز در كنار آسانسور از پله برقی هم استفاده 
مسافران  آسودگی  به منظور  نيز  انتظار  اتاق های  شد.  خواهد 
استفاده كننده از خودروهای عمومی برای خروج از فرودگاه ايجاد 
در  بتوان  را  موارد  اين  تمامی  كه  نمي آيد  به نظر  البته  می شوند. 

از آن را مي توان در  اما بخش هايی  پايانه های موجود تعبيه كرد 
قالب بهينه سازی كلی سالن های ورود پروازهای داخلی اجرا كرد. 

اتاق های انتظار پروازهای ورودی
اين اتاق ها، به منظور ايجاد امكانات مناسب براي مسافراني است 
اتاق های  همانند  و  هستند  زمينی  حمل و نقل  وسايل  منتظر  كه 
انتظار براي مسافران خروجی است كه در زمان انتظار در گيت ها 
برای سوار شدن به هواپيما در آن قرار می گيرند. اين اتاق ها برای 
مسافرانی است كه منتظر خودروهای عمومی هستند و اين انتظار 
ممكن است زمانی نامعلوم طول بكشد و در شرايط بد آب و هوا يا در 
برابر خطرات امنيتی، به ويژه شب ها، اين اتاقك ها محافظ مناسبي 
خواهند بود. مسافران برای خدمات موردنظر از طريق دستگاه هاي 
سلف سرويس، عمليات پذيرش را انجام مي دهند. اين اقدام باعث 
تا خودروی مورد  اتاقك می شود  بيرون  روشن شدن عالمتی در 

نظر آگاه شود و در جلوي محل مورد نظر توقف  كند. 
رسيدن  زمان  و  می مانند  منتظر  اتاقك ها  داخل  مسافران سپس 
داده  نمايش  اتاقك  در   GPS از  استفاده  با  نظر  مورد  خودروی 
امنيت و  بهبود  به كاهش استرس مسافر،  اين طرح  خواهد شد. 
ايمنی و افزايش راحتی مسافر منجر می شود. ايراد اين طرح آن 
است كه نياز به داشتن فضايي بزرگ دارد. پايانه هايی كه چنين 
فضايی را حتی برای كاربردهای ديگر در اختيار ندارند، نمي توانند 
همكاری  نيازمند  طرح  اين  به عالوه،  كنند.  استفاده  طرح  اين  از 

انواع شركت های حمل و نقل زمينی است. 

  نتيجه گيری
  منافع احتمالی نتايج تحقيق

تنها  نه  تحقيقاتی  پروژه  اين  در  معرفی شده  مفاهيم  و  نوآوری ها 
را دربر  نيز منافعی  برای گردانندگان فرودگاه  برای مسافران كه 
دارد. از ديدگاه مسافر، هركدام از اين نوآوری ها يك يا چند مشكل 
تاسيسات سمت غيرپروازي  افراد، در بخش های مختلف  معمول 
مانند  معمول  مشكالت  است.  داده  قرار  توجه  مورد  را  پايانه 

نتيجه گيری
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مسيريابی، ازدحام در مسير  های پايانه، انتظار در صف هاي طوالني 
و ايمنی و امنيت را می توان با بازنگری شرايط كنوني و استفاده از 
تجربيات مناسب و موفق فرودگاه های آسيا و اروپا و نيز استفاده 
از فن آوری های جديد و طرح هاي تغييرات عملياتی، تا چند سال 
اصلی  به مشكالت  ويژه اي  به طور  نوآوری ها  اين  رفع كرد.  آينده 
سالمندان و معلولين نيز توجه دارند. فعاليت هايی مانند حمل بار 
و حمل و نقل عمودی، كه برای سالمندان و معلولين دشوار است، 
پردازش-مسافر، محل  تاسيسات  از جمله  نوآوری ها  از  برخی  در 

بازرسی بار و  پاركينگ، مدنظر قرار گرفته است. 
فرودگاه  گردانندگان  برای  را  منافعی  همچنين  نوآوری ها  اين 
تاسيسات  مانند  غيرپروازي  سمت  نوآوری های  دارند.  پی  در 
پردازش-مسافر، محل بازرسی بار و جلوخان هاي تكميلی، نه تنها 
افزايش  برای  به صرفه  روشی  بلكه  برده  باال  را  پايانه ها  بهره وری 
ظرفيت  آن ها نيز است. نوآوری های پايانهی مانند سالن های خروج 
مبتنی بر روندها و بخش های تحويل بار به صورت سلف سرويس، 
و  جلوخان ها  و  پايانه  داخل  در  تقاضا  مناسب  توزيع  به  تنها  نه  
نيز افزايش خروجی مسافران منجر می شود، بلكه نياز به توسعه 
قابل توجه در پايانه را نيز كاهش داده و حتی رفع می كند. ديگر 
نوآوری ها مانند بخش های كمك به مسافران در پاركينگ و سالن 
استقبال، می توانند فرصتی برای افزايش درآمد فرودگاه از طريق 
تجميع مسافران در يك نقطه و ايجاد فرصت های تجاری باشند. 
مسافران  برای  پرسنل  به  نياز  كاهش  با  نوآوری ها همچنين  اين 
خروجی و بخش های پاركينگ، هزينه اجرايی را پايين می آورند. 

  اجرايی بودن نتايج برای فرودگاه ها
تحقيق حاضر به برخی از معمول ترين مسايل فرودگاه های امروزی 
پرداخته است. اگرچه برخي از موارد مطرح شده در اين طرح  را 
می توان بالفاصله در طراحی و برنامه ريزی براي سمت غيرپروازي 
پايانه ها به كار گرفت، اما تعدادی از آنها نيز دارای عناصر مهمی 

هستند كه نيازمند همكاري از سوی سهام داران يا حتی تغيير در 
ممكن  احتمالی  معايب  برخی  به عالوه،  است.  هوانوردی  عمليات 

است بر اجرای اين نوآوری ها تاثير بگذارد.

  عوامل مهم در پذيرش از سوی سهام داران فرودگاه
تگ گذاری بار توسط خود مسافر يكی از مواردي است كه نيازمند 
پذيرش و همكاري از سوی سهام داران و نيز تغيير در سياست ها 
است. در مذاكرات انجام شده با مديران فرودگاه ها و خطوط هوايی، 
اين مورد  نگرانی هايی در  در جريان تحقيق، مشخص شد گرچه 
وجود دارد، اما اين طرح می تواند باعث افزايش چشمگير بهره وری 
در هر دو بخش شود. استفاده گسترده از فن آوری های با كاربرد 
از  استفاده  است.  بحث برانگيز  مسايل  از  ديگر  يكی  نيز  مشترك 
روندها،  بر  مبتنی  خروج  سالن  ايجاد  در  معمول  فن آوری های 
می تواند نتايج مثبتی هم برای فرودگاه ها و هم براي خطوط هوايی 
داشته باشد. البته از ميان رفتن نام هاي تجاري و برندها و رابط های 
سوی  از  پذيرش  نيازمند  كه  است  نگران كننده  مسايل  از  فنی 
مستلزم  كه  ديگر  مهم  عامل  يك  است.  هوايی  خطوط  مديريت 
موافقت سهام داران فرودگاه است، انتقال عملياتی برخي فعاليت ها 
مانند فعاليت های مربوط به خودروهای شخصی، به مكانی است كه 
مستقيما در مجاورت ساختمان پايانه قرار ندارد. البته انتقال اين 
عمليات به مكان های ديگر مانند پاركينگ های دائم، ايجاد پردازش 
نزديك و يا پردازش داخل فرودگاه، می تواند بدون نياز به هزينه 

باال، ازدحام در مسيرهای فرودگاهی را كاهش دهد. 

  معايب احتمالی حين اجرا
با توجه به تمام نكات قوت مطرح شده، چند ايراد احتمالی نيز در 
فرودگاه  مجريان  تصميم  اول،  دارد.  وجود  نوآوری ها  اين  اجرای 
اجراي  شدن  طوالنی  احتمال  نيز  و   1 فوت"   300" قانون  درباره 
طرح ها و در نتيجه افزايش ميزان خطر، تا حد زيادی بر اجرايی 

1- بر اساس اين قانون هرگونه وسايل نقليه غير فرودگاهي در مواقع خاص، هنگام روشن شدن عالمت هشدار  نارنجي رنگ، اجازه پارك تا فاصله 92 متري از ساختمان پايانه فرودگاه را ندارد. 

نتيجه گيری



20

مسافر-  تسهيالت  ايجاد  جمله  از  نوآوری ها،  اين  از  برخی  بودن 
تاثير  پاركينگ  در  مسافران  به  كمك  بخش  و  نزديك  پردازش 
است.  الزم  بودجه  تامين  ديگر  احتمالی  مشكل  يك  مي گذارد. 
اتاق  يا  پردازش-مسافر  تاسيسات  مانند  نوآوری ها  اين  از  برخی 
درآمدهای  از  استفاده  نيازمند  احتماال  ورودی  مسافران  انتظار 
توسط خطوط  بايد  به مسافر است كه  ارايه تسهيالت  از  حاصل 
هوايی و اداره فدرال هوانوردي تاييد شود. اگر اين نوآوری ها به 
منجر  فرودگاهی  و  هوايی  هزينه خطوط  كاهش  و  درآمد  ايجاد 
نشود، جلب رضايت خطوط هوايی دشوار خواهد بود. بهينه سازی 
اين  اگر  به ويژه  نيست،  توجيه  قابل  تنهايی  به  مسافران  خدمات 

مسئله به افزايش ظرفيت يا بهره وری عملياتی هم منجر نشود.
از بين رفتن نام هاي تجاري و برند ها، از ديگر موانع اجرای برخی 
نوآوری ها، به ويژه سالن خروج مبتنی بر روند تاسيسات پردازش-

مسافر و برج بازرسی بار است. اين نوآوری ها برای اجرايی شدن 
كردن  برطرف  برای  معمول  فن آوری های  از  استفاده  نيازمند 
نام  انفرادی  هويت  رفتن  بين  از  است.  هوايی  خطوط  تقاضای 
تجاري و برند خطوط هوايی به معناي از بين رفتن كنترل آنها بر 
خدمات است. هر خط هوايی بايد به صورت جداگانه در اين مورد 
تصميم بگيرد، شايد برخي از خطوط هوايي ترجيح دهند به جای 
برند  و  تجاري  نام  احتمالی هزينه ها،  و كاهش  بهره وری  افزايش 

خود را حفظ كنند. 
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با عناوين زير منتشر  تا کنون 142 نشريه  بين المللی ره شهر  گروه 

کرده است:

1- كاربرد جديد شيشه در نمای ساختمان )تابستان 1371(

2- پاركينگ مراكز تجاری )پائيز 1371(

3- محافظت در مقابل زلزله )زمستان 1371(

4- جمع آوری و دفع زباله و مسائل ناشی از آن )زمستان 1371(

5- طرح اسكان و سريع )زمستان 1371(

6- مجموعه مقاالت راجع به ژئوسنتز )بهار 1372(

7- مهار آب با آب )بهار 1372(

8- تحول سبز در معماری )بهار 1372(

9- رونديابی و مديريت سيالب )بهار 1372(

10- مطالعات اقتصادی جهت احداث مراكز خريد )تابستان 1379(

11- نگاهی كوتاه بر طراحی فضای سبز – »تجربيات كشورهای مختلف« )تابستان 

)1372

12- بازيافت آب در صنايع شن و ماسه شوئی )پائيز1372(

13- بناهای چوبی )كنده ای( در ايران و تجربيات كشورهای ديگر )پائيز 1372(

14- نكاتی در مورد طراحی ساختمان های بتنی پيش ساخته پيش تنيده در مناطق 

زلزله خيز )پائيز 1372(

15- اتوماسيون و بهينه سازی در سيستم های توزيع الكتريكی )زمستان 1372(

16- انرژی درياها )زمستان 1372(

17- پاركينگ های مكانيكی اتوماتيك و نيمه اتوماتيك )بهار 1373(

18- انرژی باد )بهار 1373(

19- اصول طراحی ساختمان های اداری و بانك ها )بهار 1373(

20- انرژی خورشيدی )بهار 1373(

21- طراحی مركز خريد- جلد اول: مطالعات مقدماتی جهت طراحی مراكز خريد 

)تابستان 1373(

22- شهر سالم با آمورتون )تابستان 1373(

23- شهر سالم – كاربرد سيستم های فتوولتائيك از ميلی وات تا مگاوات )تابستان 

)1373

24- شهر سالم- اصول طراحی برای افراد دارای كهولت، ناتوانی، اختالل و معلوليت 

)تابستان 1373(

25- نسل چهارم نيروگاه ها )پائيز 137(

26-  بازيافت آب در صنايع نساجی )پائيز 1373(

27- مراكز درمانی و بيمارستان های آينده )پائيز 1373(

28- شهر سالم- انبوه سازی )انبوه سازان اسكان( )زمستان 1373(

الكتريكی  انرژی  شبكه های  در  انرژی  مديريت  و  بار  مديريت  سيستم های   -29

)زمستان 1373(

30- بازيافت آب – »تصفيه پساب صنايع لبنی« )بهار 1374(

31- شهر سالم – صنعت چوب و كاغذ و نقش آن در فرهنگ، اقتصاد و سياست 

)بهار 1374(

32- صرفه جوئی انرژی در ساختمان های مسكونی )بهار 1374(

33- شهر سالم- معماری و پرورش فكری كودكان و نوجوانان )تابستان 1374(

و  در حفظ خاك  آن  نقش  و  مصالح ساختمانی  و  زباله  بازيافت  سالم-  34- شهر 

پاكسازی محيط )پائيز 1374(

35- شهر ما كجاست )زمستان 1374(

پيشرفته  و  سنتی  روش های  معرفی  رودخانه ها-  و  دريا  سواحل  حفاظت   -36

)زمستان 1375(

37- بهينه سازی آموزش عالی – نگاهی كوتاه بر كاركرد نظام آموزشی ايران و جهان 

)زمستان 1375(

38- استفاده از ژئوگريد در راه ها و باند فرودگاه ها )بهار 1376(

39- اقتصاد گردشگری )جلد اول( )زمستان 1376(

40- نگرش هايی نوين به طراحی فضای باز اداری )تابستان 1377(

41- اقتصاد گردشگری جلد دوم )فصول سوم و چهارم()زمستان 1377(

42- فهرست مطابقه ای عمليات اجرايی جهت تسهيل در امر نظارت )پائيز 1378(

43- دانسته هايی در مورد مناطق آزاد و ويژه اقتصادی در جهان )پائيز 1378(

44- هدايت منابع مالی و فنی غير دولتی جهت اجرای طرح های عمرانی )زمستان 

)1378

45- پژوهش در تاريخچه، مفهوم و سير تحول شهرسازی و شهر سالم در فرهنگ 

ايران و اسالم )زمستان 1378(

46- پارك انرژی های نو )تابستان 1379(

47- فضاهای باز اداری – مديريت تجهيزات و طراحی داخلی )پائيز 1379(

48- شهرك ترافيكی كودكان )زمستان 1379(

49- فضای باز اداری – استانداردهای طراحی فضاهای اداری جدا كننده ها، قطعات 

و اتصاالت )زمستان 1379(

فهرست نشریات و كتاب هافهرست نشریات و كتاب ها
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50- فضای سبز- مناطق صنعتی- پارك های صنعتی )تابستان 1380(

اول:  عملكرد حسی-جلد  اول:  استانداردهای  بخش  محيطی-  شرايط  تنظيم   -51

محيط روشنايی )پاييز 1380(

52- تنظيم شرايط محيطی- بخش اول:  استانداردهای عملكرد حسی-محيط های 

صوتی و حرارتی )پاييز 1380(

53- منظر سازی – جلداول: طراحی كاشت )زمستان 1380(

54- منظرسازی – جلد دوم:  آبياری و نگهداری منظر )زمستان 1380(

اول:  جلد  محيط-  كنترل  سيستم های  دوم:  بخش  محيطی-  شرايط  تنظيم   -55

توليد و كنترل حرارت )زمستان 1380(

دوم:  جلد  محيط-  كنترل  سيستم های  دوم:  بخش  محيطی-  شرايط  تنظيم   -56

توليد و كنترل نور و صدا )زمستان 1380(

57- منظر سازی- جلد سوم: راهبردهای تكميلی آراستن مناظر )بهار 1381(

كنترل محيط- جلد سوم:  دوم: سيستم های  بخش  تنظيم شرايط محيطی-   -58

سيستم جامع محيطی )تابستان 1381(

59- شهر سالم- توسعه )كالن شهر تهران( )تابستان 1381(

60- فن آوری اطالعات- بخش اول: مفاهيم كلی )پائيز 1381(

61- منظرسازی- جلد چهارم )زمستان 1381(

62- فن آوری اطالعات- بخش دوم: مديريت فن آوری اطالعات )زمستان 1381(

63- فن آوری اطالعات- بخش سوم: تجارت الكترونيكی )بهار 1382(

تجارت  و  »امنيت  الكترونيكی  تجارت  چهارم:  بخش  اطالعات-  فن آوری   -64

بی سيم« )تابستان 13829(

65- ساختمان های سبز و پايدار )تابستان 1382(

66- فن آوری اطالعات- بخش پنجم: دولت الكترونيكی )تابستان 1382(

67- منظرسازی- جنگل های مانگرو )حرا(: بخش اول- كليات )پائيز 1382(

68- فن آوری اطالعات- بخش ششم: بازاريابی الكترونيكی )پائيز 1382(

69- فن آوری اطالعات- بخش هفتم: شهرداری الكترونيكی )زمستان 1382(

70- فن آوری اطالعات- بخش هشتم: آموزش الكترونيكی )بهار 1383(

71- فن آوری اطالعات- بخش نهم: دانشگاه الكترونيكی  )بهار 1383(

ساختمان  مديريتی  اطالعاتی  سيستم های  دهم:  بخش  اطالعات-  فن آوری   -72

)تابستان 1383(

73- فن آوری اطالعات- بخش يازدهم: دانشگاه الكترونيكی  )پائيز 1383(

74- فن آوری اطالعات- بخش دوازدهم: مديريت پرونده های الكترونيكی )زمستان 

)1383

فهرست نشریات و كتاب ها

75- فن آوری اطالعات- بخش سيزدهم: دموكراسی الكترونيكی )زمستان 1383(

76- فن آوری اطالعات- بخش چهاردهم: انتخابات الكترونيكی )زمستان 1383(

77- فن آوری اطالعات- بخش پانزدهم: حقيقت مجازی )تابستان 1384(

78- برگزاری مناقصه های دولتی )تصويب شده سال 1383( )تابستان 1384(

79- چين دومين مصرف كننده انرژی در جهان ) تابستان 1384(

80- مديريت پروژه- استاندارد های مديريت پروژه ) بخش اول. تابستان 1384(

روستاها  در  اطالعات  فن آوری  توسعه  شانزدهم:  بخش  اطالعات-  آوری  فن   -81

)عدالت اجتماعی( )پائيز 1384(

82- فن آوری اطالعات- بخش هفدهم: مديريت ارتباط با مشتريان )پائيز 1384(

83- مديريت پروژه- استاندارد های مديريت پروژه )بخش دوم، زمستان 1384(

84- مهندسی ارزش- بخش اول: اصول، مبانی و فرآيند )زمستان 1384(

85- مديريت پروژه- استاندادهای مديريت پروژه )بخش سوم. زمستان 1384(

86- فن آوری اطالعات- بخش هجدهم: پايتخت الكترونيكی-تجلی عدالت اجتماعی 

)تابستان 1385(

87- مديريت پروژه- دفتر مديريت پروژه)بخش اول- تابستان 1385(

88- متدولوژی های كنترل پروژه )تابستان 1385(

89- صنايع انرژی بر، نظريه ها و ديدگاه ها ) تابستان 1385(

90- آشنايی مقدماتی با ارزيابی محيط زيست )پاييز 1385(

91- آشنايی با فرآوری های گازی CNG،  LPG، LNG )زمستان 1385(

92- رهنمونه ايی برای توسعه )زمستان 1385(

93- خبرنامه تحوالت توسعه در حوزه خليج فارس )بهار 1386(

94- متدولوژی مكان يابی صنايع )تابستان 1386(

95- خبرنامه تحوالت توسعه در حوزه خليج فارس )جلد دوم( ) تابستان 1386(

96- خبرنامه تحوالت توسعه در حوزه خليج فارس )جلد سوم( ) تابستان 1386(

97- معماری سبز، )انرژی آفتاب در معماری( )پائيز 1386(

98- معماری سبز، )انرژی زمين گرمايی()پائيز 1386(

99- روند توسعه در خليج فارس )نسخه چهارم( )پاييز 1386(

100- ايران ترانزيت )بهار 1387(

آب( كمبود  با  مقابله  و  سبز  فضای  گسترش  برای  )راهی  جاذب ها  سوپر   -101

)تابستان 1387(

102- روند توسعه در خليج فارس و دريای عمان بخش پنجم )تابستان 1387(

103- روند توسعه در خليج فارس و دريای عمان بخش ششم )پائيز 1387(

104- بام سبز )پائيز 1387(
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105- احداث سامانه های گرمايش شهری )ارديبهشت 1388(

106- روند توسعه در خليج فارس و دريای عمان بخش هفتم )خرداد 1388(

107- بحران جهانی و چشم انداز آينده )تابستان 1388(

108- حمل و نقل همگانی )تابستان 1388(

109- نانوفناوری ايمن )فرصت ها و چالش ها( )تابستان 1388(

110- از شهر فرودگاهی تا منطقه فرودگاهی )بخش اول(

111- از شهر فرودگاهی تا منطقه فرودگاهی )بخش دوم(

112- بندر خشك )پائيز 1388(

113- شرق ايران خاستگاه توسعه ترانزيت منطقه ای )پائيز 1388(

114- صنعتی  سازی ساختمان گامی بلند برای تامين مسكن مردم )زمستان 1388(

115- مديريت هوشمند خوردگی، حفاظت كاتديك، حفظ ثروت ملی )بهار 1389(

116- بيوگاز ثروتي نهفته در پسماندها )بهار 1389(

117- اكو هتل حركتي جهاني به سوي گردشگردي پايدار )تابستان 1389(

118- فتوولتاتيك تلفيقي،  انرژي در كالبد معماري )تابستان 1389(

119- اصالح الگوي استقرار جمعيت، گامي به سوي توسعه پايدار )پاييز 1389(

120- نانوفناوري در معماري )زمستان 1389(

)زمستان  كشور  اقتصادي  توسعه  جهت  در  بلند  گامي  بار،   حمل  مديريت   -121

)1389

اقتصادي كشور  توسعه  بلند در جهت  گامي  بين المللي،  بازار مسافر هوايي   -122

)زمستان 1389(

123- نقش طراحی معماری در كاهش مصرف انرژی در ساختمان »معماری همساز 

با اقليم و مشكالت ناشی از عدم توجه به آن« )بهار 1390(    

124- شهر فرودگاهي بستر توسعه گردشگري، گامي بلند در جهت توسعه پايدار 

اقتصاد كشور )بهار 1390(     

125- ارايه ضوابط و پيشنهادات طراحي براي افراد داراي كهولت، ناتواني، اختالل و 

معلوليت در بخش زميني فرودگاه )بهار 1390(

در  روز  »نور  در ساختمان  انرژي  كاهش مصرف  در  معماري  نقش طراحي   -126

معماري« )تابستان 1390(

127- شهر فرودگاهي بستر توسعه تجارت،  چشم انداز تجارت جهاني، چالش ها و 

فرصت هاي ايران )تابستان 1390(

»شهر  كشور  اقتصادي  توسعه  جهت  در  بلند  گامي  نوين،  صنايع  توسعه   -128

فرودگاهي بستري مناسب براي استقرار صنايع نوين«  )تابستان 1390(

129- نقش طراحي معماري در كاهش مصرف انرژي در ساختمان »انرژي باد در 

معماري« )تابستان 1390(

130- روند خصوصي سازي فرودگاه ها در جهان )پاييز 1390(

131- شهر فرودگاهي بستري مناسب براي توسعه ورزش ملي و بين المللي »شهر 

ورزشي« )پاييز 1390(

132- معرفي پاك كننده هاي طبيعي و سازگار با محيط زيست »بخش اول« )بهار 

)1391

133- معرفي پاك كننده هاي طبيعي و سازگار با محيط زيست »بخش دوم« )بهار 

)1391

سوم«  »بخش  محيط زيست  با  سازگار  و  طبيعي  پاك كننده هاي  معرفي   -134

)تابستان1391(

135- شهر فرودگاهي بستري مناسب براي توسعه  صنايع دستي )تابستان 1391(

136- خطاهاي انساني؟ حوادث سازماني! )پاييز 1391(

137- سير تحول برنامه ريزي اقتصاد فضايي )پاييز 1391(

138- نقش دالر آمريكا در اقتصاد جهاني، گنج هاي پنهان 30 تريليون دالري آسيا 

)زمستان 1391(

139- بام سبز گامي بلند در جهت توسعه پايدار )بهار 1392(

140- نوآوري براي تاسيسات پايانه فرودگاه )بخش اول( )تابستان 1392(

141- نوآوري براي تاسيسات پايانه فرودگاه )بخش دوم( )تابستان 1392(

142- چالش فراروي ايران در عرصه ي انرژي: توسعه بهره برداري از منابع نفت و 

گاز شيل )پاييز 1392(

نشريه هاي تخصصی منتشر شده بخش های مختلف گروه بين المللي  

ره شهر

تير  سالم(  شهر  )بخش  تهران  شمال  كوهپايه  هاي  در  دستي  صنايع  بازارچه   -1

ماه1374

2- بهينه  سازي خدمات پرواز )بخش شهر سالم( ـ  )دي ماه 1373(

3- بهينه  سازي بار ترافيكي بزرگراه ها )بخش شهر سالم( )دي ماه 1373(

4- پارك انرژي  هاي نو )بخش شهر سالم( ـ  )شهريور ماه 1373(

5- استفاده از مولتي ويژن در مراكز پرتردد شهري )بخش شهر سالم( 

)ارديبهشت ماه 1373(

6- سازماندهي كاركردهاي بهينه ي نمايشگرهاي ديجيتالي )بخش شهر سالم( 

اسفند ماه 1372

7- شهرك ترافيكي كودكان )بخش شهر سالم( ـ  )آذر ماه 1372(

فهرست نشریات و كتاب ها
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8- پارك پويش: انديشه سالم / بدن سالم در شهرك فاطميه منطقة 20 شهرداري 

تهران )بخش شهر سالم( ـ  )آذر ماه 1372(

9- پژوهش در تاريخچه، مفهوم و سير تحول »شهرسازي« و »شهر سالم« 

در فرهنگ ايران واسالم )بخش شهر سالم( ـ  آبان ماه 1372

10- اصول طراحي مراكز ديسپاچينگ )بخش انرژي( زمستان 1372

11- تحليل منطقه  اي سيالب در  حوضه  هاي شمالي تهران )بخش عمران آب( 

بهار 1373

12- انتخاب محل و نوع سد براساس شرايط ژئومورفولوژي و ژئولوژي 

)بخش عمران آب( زمستان 1372

13- حقايقي در مورد شركت هاي بزرگ )بخش تحقيق و توسعه( زمستان 1372

ضمنا کتاب هاي زير توسط گروه بين المللي ره شهر منتشر گرديده 

است:

1- بازنگري استانداردهاي صنعت آب كشور با همكاري وزارت نيرو  

و سازمان برنامه و بودجه )25 جلد(

2- صرفه جويي در انرژي )20 جلد(

3- ترجمه كتاب »سازه پاركينگ  هاي طبقاتي« )1372(

4- ترجمه كتاب »سازه  هاي آبي« )1373(

5- تدوين كتاب »خودآموز اتوكد 12« )1373(

6- ترجمه كتاب »برنامه  ريزي و طراحي هتل« در سال 76 توسط سازمان برنامه و 

بودجه چاپ و توزيع شد.

)1382( OpenGL 7- تدوين كتاب راهنماي برنامه نويسي سه بعدي

8- ترجمه كتاب »تنظيم شرائط محيطي«

9- ترجمه كتاب »چگونه هواي پاكيزه بكاريم«

HSE -10 در سفر)1385(

11- با گياهان آب را تصفيه كنيم

12- نانوفناوري براي همه )1387(

13- درختان در منظر شهري )1389(

14- آشنايی با راهكار مديريت پروژه جامع )بهار 1389(

)1389( Revit architecture 2009 15- كتاب آموزش نرم افزار

16- ترجمه كتاب شهرهاي فرودگاهي قرن 21 )1390(

17- منظرسازي پايدار براي همه )پاييز1390(

18- مواد هوشمند و فناوري  نانو )كاربرد در معماري و طراحي داخلي( )1390(

فهرست نشریات و كتاب ها

19- ترجمه شهرهاي فرودگاهي جهان )1391( 

دنيای  برای  طراحی  راهبردهای  پايدار،  شهری  طراحی  قانون  هفت  ترجمه   -20

پُست-كربُن )1392(

چاپ  دست  در  ره شهر  بين المللي  گروه  توسط  نيز  زير  کتاب هاي 

است: 

1- طراحي، برنامه ريزي و ساخت هتل ها

2- برنامه ريزي شهري در اقليم هاي گرمسير

3- بام سبز


	143

