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سخني با خوانندگان

نشريه حاضر ،ترجمهي پژوهشي است به نا ِم مجموعهي پژوهشهاي فرودگاهي ،1كه توسط اداره فدرال هوانوردي 2انجام شده
ِ
سمت غيرپروازي 3و پايانههاي
است .بر اساس پيشبينيهاي انجامشده توسط كارشناسان زبده ،در آيندهاي نزديك ،پروژههاي
فرودگاهي در جهان ،بيش از نيمي از بودجهي توسعهي هابهاي (قطبهاي) فرودگاهي را به خود اختصاص خواهند داد.
مجموعهي پژوهشهاي فرودگاهي ،براي ارتقاي سطح خدمات در پايانههاي فرودگاهي ،با هدف ارايه و معرفي نوآوريهاي
تدوينشده ،فرصتهاي جديدي را در اختيار مسئوالن قرار ميدهد.

هدف از انجام اين مجموعه پژوهشها ،امكانسنجي و سرمايهگذاري جهت نوآوريهايي است كه در فرودگاهها (با پتانسيلها و
مساحتهاي مختلف) قابل اجرا بوده و شرایطی فراهم ميكنند که ضمن تسهيل امور ،باعث ميشوند مسافران از قسمت ورودي
پايانه تا گذر از منطقه حفاظتي پايانه به داخل سالن مسافران ،4خاطره بهتری را به ذهن بسپارند .راهحلهاي ارايهشده در اين
ِ
سمت غيرپروازي را مرتفع ميسازند .بهعالوه ،جهت تامين رفاه
پژوهش ،نوآوريهايي هستند كه مشكالت مشترك مسافران در
افراد سالمند و ناتوان ،توجه ويژهاي به اين امر شده است.
مجموعهي پژوهشهاي فرودگاهي ،در قالب  25گزارش ،به بررسي و ارايه راهحلهاي مبتكرانه در پايانههاي مسافري پرداخته
است .اين پژوهش (كه در قالب سه نشريه ارايه شده است) ،ترجمهي گزارش شمارهي  10اين مجموعه (با نا ِم نوآوري براي
ِ
سمت غيرپروازی
تسهيالت پايانهي فرودگاهي) 5است كه با هدف شناسايي نوآوريها و توسعهي طرحهاي ابتكاري تسهيالت
ِ
سمت غيرپروازي و
و پايانهاي انجام شده است( .بخش اول نشريهي حاضر ،به معرفي اهداف و طرحهاي مربوط به تسهيالت
ضرورت اجراي اين طرحها ،نيازهاي مسافران در پايانهها ،توصیف رويكرد تحقيقاتي براي توسعه طرحهاي جديد پرداخت.
نشريه شماره  ،141هر يك از نوآوريها را به تفصيل مورد بررسي قرار داد).
ِ
در بخش سوم نشريهي حاضر (كه در ادامهي نشريه  141آمده است) ،سه روش طراحي
سمت پروازي مورد بحث و بررسي قرار
ميگيرند.
مطالب
هوايي گروه بينالمللي رهشهر ،با توجه به اهميت اين موضوع ،سعي بر اين دارد كه با ترجمه ،گردآوري
بخش حملونقل
ِ
ِ
بهروز و ارايه نشريات ،كمك بهسزايي در جهت توسعه حملونقل هوايي كشور انجام داده باشد .گروه بينالمللي رهشهر كه تاكنون
پژوهشهاي بسياري در رابطه با فرودگاهها ،شهر فرودگاهي و پايانههاي مسافري انجام داده و قسمتي از آنها را در قالب كتاب و
نشريه 6منتشر كرده است ،اميد دارد با ارايه و ترويج پژوهشها و ايدههاي خود در ارتقاي سطح توسعه "فرودگاه بينالمللي امام
خميني(ره)" و احداث شهر فرودگاهي امام خميني(ره) و همچنين قرار گرفتن اين مجموعه در زمرهي برترين نمونههاي موردي
فرودگاهها و شهرهاي فرودگاهي جهان ،نقشي موثر ايفا كند.
گروه بينالمللي رهشهر
1- ACRP
2- Federal Aviation Administration
 -3مجموعه ساختمانها ،تاسيسات و تجهيزاتي كه با مرز فيزيكي از سطوح بخش هوايي فرودگاه ،جدا شده است.
 :Concourse -4سالن عمومي خروجي كه مسافران پس از گرفتن كارت سوار شدن به هواپيما (بوردينگ) ،به آن وارد ميشوند .
5- Innovation for Airport Terminal Facilities
 -6ليست نشريات و كتابهاي گروه بينالمللي رهشهر را ميتوانيد در آدرس  http://bulletins.rahshahr.comجستجو كنيد.

ِ
سمت غيرپروازي
روش طراحي

1
ِ
سمت غيرپروازي
روش طراحي

2

بخشهای اصلی پردازش از راه نزدیک ،سازههای جدید یا موجود

بهمنظور تشريح فرآيند عمومي که مسافران خروجي يا ورودي

پارک خودرو است که عملکردهای مختلفی در زمینه بهینهسازی

فرودگاه هنگام عبور از منطقه غيرپروازي (محوطه زميني) تجربه

خدمات مشتریان و افزایش بهرهوری عملیات بخش زميني را

میکنند ،برخي روشهاي طراحي (مفاهيم) ،در مورد رسيدگي به

برعهده دارد .چنین عملکردهایی میتواند شامل نوآوریهایی

امور مسافران ، 3براساس نوآوریهای تشریحشده در نشريه شماره

مانند محل بازرسي بار ،9محوطه تکميلي جلوخان و بخش کمکی

 ،141تبیین شده است.

پارک خودرو شود .بخش پردازش از راه نزدیک ،همچنین میتواند

متناسب با اهداف تحقیق حاضر و با استفاده از نوآوریهای

قطب مرکزي ساير تسهيالت مانند ترانزیت منطقهای و تسهيالت

ِ
سمت غیرپروازي،
مطرح شده در نشريه قبل ،سه روش طراحي

دايم اجاره خودرو باشد .گزینههای مختلف برای پردازش از راه

از تجربه و فعالیتهای مسافران از نقطه ورود به حریم فرودگاه با

نزدیک ،در ادامه آمده است.

وسیله نقلیه (شامل وسایل نقیله خصوصی و عمومي یا سيستم
حملونقل عمومی) تا زمان رسیدن مسافر به نقطه پایانی پايانه،

گزینهها

به شرح زير تعيين و تبيين شده است.

مفهوم تسهيالت مسافر – پردازش از راه نزديك ،میتواند شكلها

• تسهيالت مسافر – پردازش نزدیک( : 4رسيدگي به امور

و کارکردهای نامحدودی داشته باشد که به متغیرهای بسیاری

مسافران از راه نزديک)

وابسته خواهد بود .این متغیرها شامل اهداف عملیاتی فرودگاه

• تسهيالت مسافر – پردازش داخل فرودگاه( : 5رسيدگي به

و سهامداران ،محدودیتهای بودجهای و سازگاری با تاسیسات

امور مسافران داخل فرودگاه) و

موجود است .گزینههای تسهيالت مسافر – پردازش نزديك برای

• تسهيالت مسافر – پردازش دور( : 6رسيدگي به امور

فرودگاهها با وسعتهای مختلف مناسب است ،بهجز گزینه  ،4که

مسافران از راه دور)

بيشتر برای فرودگاههای بزرگتر کاربرد دارد .عملیات پردازش

تسهيالت مسافر – پردازش نزدیک( :رسيدگي به

امور مسافران از راه نزديک)

مفهوم پردازش از راه نزدیک ،شامل تسهيالت پارک خودرو و

مسافر گنجانده شده در هرکدام از گزینههای تسهيالت مسافر –
پردازش از راه نزديك در ادامه ،شرح داده شده است.
گزینه 1

جلوخان 7در نزديکي ،اما نه لزوماً متصل به پايانه (سالن خروج،

بخشهای اصلی مربوط به تجربه مسافران خروجی در گزینه ،1

محل بازرسي امنيتي ، 8مطالبه بار و غیره) میشود .یکی از

شامل محل بازرسي بار پیش از ورود به محوطه مرکزي پايانه و

)1- Way of doing or perceiving something (a method, plan or type of product or design
 -2بخشی از پايانه که عموم مردم به آن دسترسی کامل 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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امکان پياده شدن مسافر از خودروی شخصی در نزدیکی محلهای

گزینه 2

پارکینگ است .همانطور که در تصوير شماره  1نشان داده شده،

در گزینه ( 2تصوير شماره  )2محل بازرسي بار برای مسافران

با ِر مسافراني كه با خودروهای شخصي به فرودگاه ميآيند ،ابتدا

خروجی نشان داده شده است؛ اما برخالف گزینه  ،1محل توقف

در محل بازرسي بار کنترل ميشود ،سپس خودروها مسافران

خودروهای شخصی برای سوار و پیاده کردن مسافران در مجاورت

خود را در محوطه تکمیلی جلوخان در پارکینگ ،پیاده كرده و از

پايانه است ،درحالیکه محل توقف وسايل نقليه عمومي برای سوار

فرودگاه خارج و یا خودرو را در پارکینگ پارک ميکنند .در این

و پیاده کردن مسافران در طبقه باالتر در محوطه تکميلي جلوخان

حالت مسافران میتوانند با استفاده از پیادهروی طبقه باال (غیرهم

کنار سازه پارکینگ قرار دارد .مسافران خروجی كه از وسايل نقليه

سطح) به ساختمان پايانه رفته و از آن جا با استفاده از آسانسور

عمومي استفاده ميكنند ،از پیادهرویی غيرهمسطح (مرتفع) به

به سالن خروجي بروند .برای مسافران ورودی نیز ،محوطه

ساختمان پايانه رفته و از آن جا با آسانسور به سالن خروجي

تکميلي جلوخان برای خودروهای شخصی در سطحی پایینتر و

منتقل میشوند .مسافران ورودی وسايل نقليه عمومي نیز پس

در مجاورت سازه پارگینک قرار خواهد گرفت .مسافران با خروج از

از تحویل بار خود با استفاده از آسانسور و عبور از پیادهروهای

بخش مطالبه بار و عبور از مسیر جلوخان وسایل نقلیه عمومی ،به

غيرهمسطح (مرتفع) به محوطه تکميلي جلوخان میرسند.

محوطه خودروهای شخصي در مجاورت سازه پارکینگ میرسند.
جلوخانهاي سوار و پیاده کردن مسافران وسایل نقلیه عمومي
همچنان در مجاورت ساختمان پايانه باقی خواهد ماند.
خروجيهاي پايانه

از باال به پايين
محل كنترل
چمدانها

محل پياده شدن مسافران
از خودروهاي شخصي

محل كنترل
چمدانها

پاركينگ

محل پياده شدن مسافران
از خودروهاي شخصي
پاركينگ
سطح فوقاني

سطح فوقاني

پايانه

خروجيهاي پايانه
محل پياده شدن مسافران از وسايل نقليه عمومي

محل پياده شدن مسافران از وسايل نقليه عمومي
محل سوار شدن مسافران به
وسايل نقليه عمومي

پاركينگ
سطح مياني

وروديهاي پايانه

وروديهاي پايانه
محل سوار شدن مسافران به خودروهاي شخصي

محل سوار شدن مسافران به وسايل نقليه عمومي
محل سوار شدن مسافران به خودروهاي شخصي
محل تماس با
تلفن همراه

تصوير شماره 1

سطح مياني

محل تماس با
تلفن همراه
سطح زيرين

سطح زيرين

تصوير شماره 2
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گزینه 3

خودروهای شخصی و عمومی حامل مسافران خروجی ،پیش

گزینه سوم ،تمام مسافران خروجی را در ساختمان پارکینگ جای

از ورود به ساختمان پشتیبانی اصلی (یا سازه پارکینگ) برای

میدهد .همانطور که در تصوير شماره  3مالحظه ميكنيد ،محل

پیاده کردن مسافران و پارک خودروها ،در ایست بازرسی مورد

پیاده شدن مسافران از خودروهای شخصی در محوطه تکميلي

بازرسی قرار میگیرند .پس از آن ،مسافران میتوانند با استفاده

جلوخان روی بخشی مرتفعتر از سازه پارکینگ است ،درحالیکه

از پیادهرویی در طبقه باالتر ،خود را به ساختمان پايانه برسانند.

محل سوار و پیاده شدن مسافران از/به وسايل نقليه عمومی در

مسافران در داخل ساختمان پايانه در محوطه بازرسي امنيتي،

طبقه پايينتر قرار گرفته است .مسافران خودروهای شخصی از

مورد بازرسی بدنی قرار گرفته و به گیت خود وارد میشوند .محل

پیادهرویی با ارتفاع باالتر برای رسیدن به سالن خروج استفاده

سوار و پیاده کردن مسافران با خودروهای شخصی ،در محلي

میکنند ،درحالیکه مسافران خودروهای عمومی با استفاده از

همسطح سازه پارکینگ خواهد بود .لذا خودروهای شخصی باید

یک آسانسور خود را به همان پیادهرو مرتفع رسانده و از آن جا

مورد بازرسی قرار گیرند ،زیرا وارد ساختمانی میشوند که در آن

به سالن خروج میروند .مسافران ورودی و خروجي كه از وسايل

عملیات پردازش -مسافر انجام میشود.

نقليه عمومي استفاده ميكنند ،در يک محل قرار خواهند گرفت.

خودروهای شخصی پس از بازرسی ،یا وارد برج بازرسی بار شده

مسافران با عبور از منطقه مطالبه بار و جلوخان خودروهای شخصی

و يا برای پیاده کردن مسافران و احتماال پارک خودرو مستقیما

به جلوخان وسايل نقليه عمومی در سازه پارکینگ میرسند.

به تاسیسات پشتیبانی میروند .برای جلوگیری از ايجاد اختالل
بين خودروها و عابرین ،مسافران خروجی با استفاده از آسانسور
وارد ساختمان پذيرش میشوند .مسافران ورودی بار خود را در

خروجيهاي پايانه
محل كنترل
چمدانها

پايانه دریافت ميكنند ،اما تمامی خدمات دیگر ،از جمله سوار

محل پياده شدن مسافران
از خودروهاي شخصي

خودروهای شخصی یا عمومی شدن در داخل سازه پارکینگ و در

پاركينگ
سطح فوقاني

مجاورت پايانه انجام خواهد شد .مسافران ورودی برای سوار شدن
به خودروهای شخصی ،مستقیما وارد قسمت جلوخان همسطح

وروديهاي پايانه

محل ورود میشوند و یا اگر قصد استفاده از خودروهای عمومی

محل سوار شدن مسافران به خودروهاي شخصي
محل سوار شدن مسافران به وسايل نقليه عمومي

را داشته باشند از آسانسوری با ظرفیت باال برای رفتن به جلوخان
مخصوص سوار شدن به خودروهای عمومی استفاده ميكنند.

محل پياده شدن مسافران
از وسايل نقليه عمومي
سطح زيرين

تصوير شماره 3

6

محل پیاده شدن مسافران از خودروهای عمومی با ارتفاعی دقیقا
باالی محل پیاده شدن مسافران خودروهای شخصی ،همسطح با
محل خروج از پايانه است .مسافران خودروهای عمومی میتوانند

گزینه 4

بار خود را با استفاده از دستگاههاي سلفسرويس 1یا کانترهای

گزینه ( 4تصوير شماره  )4تاسیسات پردازش -مسافر ،قابلیتهای

چندكاره ،در همین سطح تحویل داده و به محل بازرسي امنيتي

بيشتری داشته و بسیاری از فعاليتهايي را که بهطور معمول

بروند .مسافران ورودی نیز پس از دریافت بار خود میتوانند با

در داخل ساختمان پايانه قرار میگیرند را در خود جای میدهد.

استفاده از آسانسور به جلوخان مخصوص مسافران ورودی بروند.

تسهيالت مسافر – پردازش نزدیک

خروجيهاي پايانه

خروجيهاي پايانه

پذيرش
محل پياده شدن مسافران از وسايل نقليه عمومي

محل كنترل
چمدانها

محل پياده شدن مسافران از خودروهاي شخصي
محل پياده شدن مسافران
از وسايل نقليه عمومي

سطح فوقاني

وروديهاي پايانه

وروديهاي پايانه

محل سوار شدن مسافران به خودروهاي شخصي
محل كنترل
چمدانها

محل پياده شدن مسافران
از خودروهاي شخصي

سطح فوقاني

محل سوار شدن مسافران به خودروهاي شخصي
محل سوار شدن مسافران به
وسايل نقليه عمومي

سطح مياني

سطح زيرين

پايانه

تصوير شماره 5

محل سوار شدن مسافران به وسايل نقليه عمومي
پاركينگ
سطح زيرين

تصوير شماره 4

مزایای مشترک
یکی از مزایای مشترک تمامی گزینههای تسهيالت مسافر –
پردازش نزدیک ،امکان تحویل بار مسافران ورودی پیش از پارک
خودرو یا پیاده شدن است ،كه با استفاده از اين امتياز ،مسافران

گزینه 5

نیازی به حمل بار خود نداشته و لذا از تجمع در جلوخانها و

در این گزینه تمامی عملیات سوار و پیاده شدن مسافران در

سالن ورودی نیز جلوگیری خواهد شد .از دیگر مزایا ،امکان پیاده

تاسیساتی در مجاورت پايانه انجام میشود .همانطور که تصوير

کردن مسافران در جلوخان تکمیلی داخل پاركينگ است که از

شماره  5نشان میدهد ،مسافران خروجی كه از خودروهای

ازدحام در مسیرهای منتهی به پايانه جلوگیری کرده و به افرادي

عمومی یا خصوصی استفاده ميكنند به یک جلوخان تکمیلی در

که قصد پارک خودرو و پرواز را دارند ،اين اجازه را میدهد كه

ارتفاعی باالتر از سازه پارکینگ وارد خواهند شد .در این حالت

همراهان خود را پیش از پارک خودرو پیاده کنند .افزون بر اين،

مسافران با استفاده از جلوخاني با ارتفاع باال مستقیما وارد سالن

قرار گرفتن جلوخانها در فواصل مناسب ،باعث جلوگيري از

خروج میشوند .مسافران ورودی با خودروهای شخصی و عمومی

اختالط بين خودروها و عابرین ميشوند .عدم اختالط در گزینه

نیز از یک جلوخان با ارتفاع کمتر كه در سازه پارکینگ واقع

 4بسیار مشهودتر است زیرا اين گزينه دارای پايانه خروجی بوده

شده ،استفاده خواهند کرد .مسافران پس از دریافت بار خود از

و بنابراين برای مسافران خروجی ،ساختمانی کامال محفوظ ایجاد

ساختمان پايانه خارج شده و از محوطه حیاط به سازه پارکینگ

میشود که در عین ایجاد مسیری آسان ،فرصتهای درآمدزايی

میروند .در این گزینه ساختمان پايانه ضرورتا ،در محلي دورتر

بسياري را نیز بهوجود میآورد.

واقع خواهد بود.
1- SSD: self service device
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معايب مشترک

به بیش از یک سطح تغییر نیاز ندارد .در بسیاری از موارد این

یکی از معايب مشترک گزینههای تسهيالت مسافر – پردازش

تغیی ِر سطح برای جلوگیری از تداخل وسایل نقلیه و عابران پیاده

نزدیک ،اين است كه این تاسیسات باید در مکانی ساخته شوند

انجام میشود .محل بررسی بار در تمام گزینههای تسهيالت

که احتماال به يك پايانه مركزي پرتراكم ،تبديل ميشود و عمدتا

مسافر – پردازش نزدیک این مزیت را دارد که مسافران دارای

به هزینه باالی ساخت و اختالل طوالنیمدت در فعالیت فرودگاه

خودروی شخصی را از حمل بار ،از محل پارک خودرو تا پايانه،

منجر ميشود .در گزینه  4نیز ساخت چنین تاسیسات پشتیبانی

راحت میکند .این امر ،بهویژه به نفع مسافران سالمند و معلول

میتواند فضای زیادی را اشغال کرده و لذا ظرفیت جادهای

خواهد بود .در گزینه های  2 ،1و  3بهدليل ایجاد انواع جلوخانها

فرودگاه را تا حد زیادی کاهش دهد .از آنجا که پردازش مسافران

در مجاورت ساختمان پايانه یا پارکینگ ،مسیریابی دشوارتر

در تاسیسات مجاور انجام میشود ،میزان پیادهروی مسافران نیز

خواهد شد .به طورمثال در گزینه  3محل پیاده شدن مسافران

افزایش مييابد زیرا مسافران برای رسیدن به محل موردنظر خود

از خودروهای شخصی در ساختمان پشتیبانی و محل سوار شدن

بايد از جلوخانها و یا آسانسورها استفاده کنند .در گزینه  4بهدلیل

مسافران به خودروهای عمومی در مجاورت پايانه خواهد بود.

حضور تعداد زیاد عابرین پیاده ،خودروهای شخصی و عمومی باید

تفکیک عرضی و ارتفاعی این جلوخانها ،میتواند به سردرگمی

پیش از ورود مورد بازرسی قرار گیرند که این امر میتواند به باال

رانندگان و مسافران در یافتن مسیر به پايانه یا جلوخان موردنظر

رفتن هزینهها و نارضایتی مسافران منجر شود.

منجر شود .البته با عالمتگذاری مناسب میتوان این مشکل را
حل كرد .مسیریابی در گزینههای  4و  5بهدلیل تفکیک عرضی

ارزیابی گزینهها

جلوخان ،سادهتر و معمولتر خواهد بود .گزینه های  1و  3امنیت

برای ارزیابی این گزینهها ،دو مجموعه متفاوت از معیارها ایجاد

مسافران را باالتر میبرند زیرا اختالط خودرو و مسافران پیاده

شده است .اولین مجموعه مرتبط با معيارهاي مسافران و دومین

بهطور کامل در آنها منتفی شده است .بهدلیل نزدیکی عملیات

مجموعه مربوط به معيارهاي اجرایی بودن این گزینهها است.

مسافر-پردازش مانند عمليات پذيرش و تحویل بار در گزینه ،4
تامین امنیت در این مورد بسیار مهم خواهد بود .بههمين دليل،

معیارهای مسافران

تمام خودروها پیش از ورود به پاركينگ ،باید مورد بازرسی قرار

استفاده از جلوخانهای تکمیلی در سازههای مجاور یا پارکینگ

گیرند.
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افزایش مسافت پیادهروی منجر خواهد شد .مسافراني که عادت

معیار اجرایی بودن

داشتهاند تمامی عملیات در داخل ساختمان پايانه انجام شود،

هزینه اجرای هريك از گزینههای تسهيالت مسافر – پردازش

اکنون با کاهش میزان خدمات مواجه خواهند شد ،چرا كه باید در

نزدیک ،بسيار باال است .همانطور که در نشريه شماره 140

ساختمان پارکینگ یا در مجاورت پايانه ،مسافت بین جلوخانهای

اشاره شد ،محدودیتهای فیزیکی تاسیسات موجود (مانند

تکمیلی را پیاده طی کنند .تمام فرودگاههای مسافری بدون توجه

فواصل ستونها و ارتفاع نامناسب سقف) میتواند مانع تغییر

لونقل زمینی خود نیازمند حداقل یک تغییر سطح
به نوع حم 

سازههای موجود پارکینگ و ساخت جلوخانهاي تکمیلی – مانند

هستند ،كه البته در بسیاری موارد میزان تغییر بيش از یک سطح

گزینههای  2 ،1و  – 3شده و هزینه پروژه را بسیار باال ببرد .البته،

است .هیچيك از گزینههای تسهيالت مسافر – پردازش نزدیک،

باید توجه داشت انتقال عملیات ساختمان پايانه به سازهای مانند

تسهيالت مسافر – پردازش داخل فرودگاه

پارکینگ باید نیاز به توسعه پرهزینه ساختمان پايانه و وقفه در
عملیات فرودگاه را کاهش دهد .همانطور که در شرح گزینهها

تسهيالت مسافر – پردازش داخل فرودگاه:

(رسيدگي به امور مسافران داخل فرودگاه)

ش از عملیات معمول در ساختمان
گفته شد ،گزینه  ،4عملیاتی بي 

طرح تسهيالت مسافر -پردازش داخل فرودگاه ،تسهيالت مربوط

پايانه ارايه میکند .لذا احتماال نیازي به بازسازی تاسیسات یا

به جلوخان و پاركينگ با يك سري از عمليات پايانه فرودگاه،

پارکینگ موجود ،نخواهد بود .دراین حالت نیاز به ساخت سازهای

در داخل فرودگاه اما كمي دورتر از ساختمان پايانه ،يكپارچه

جدید وجود دارد که هزینهای سنگین و وقفهای قابل توجه در

ميشوند و توسط يك سيستم انتقال بهيكديگر متصل ميشوند.

عملیات فرودگاه را در پی خواهد داشت.

مسافران در اين قسمت پارك كرده و عمليات پردازش را انجام

ایجاد درآمد در جایی امكانپذير است که جلوخانهاي اضافی،

ميدهند و سپس از طريق يك سيستم انتقال ،به بخش امنيتي

فضاي كافي برای پارک و پتانسيل فعاليتهاي تجاری را داشته

ساختمان پايانه منتقل ميشوند .افزون بر عمليات پايانه ،بهدليل

باشد .لذا ایجاد این خدمات و امكانات میتواند تا حد چشمگيري

انعطافپذيري مكان ،محل اجاره خودرو یا حملونقل منطقهای در

به افزایش هزینههای دریافتی فرودگاه منجر شود .در گزینه ،4

این قسمت قرار داده میشود.

عملیات پردازش مسافر ،در تاسیسات مجاور انجام میشود که
فرصتی برای سازماندهي خدمات بيشتر در این سازهها فراهم

گزینهها

میکند .در گزینه های  2 ،1و  3جلوخانها ،بيشتر به تفکیک

همانند تسهيالت مسافر – پردازش نزديك ،مفهوم تسهيالت

انواع حملونقل و جلوگیری از اختالط خودروهای شخصی

مسافر – پردازش داخل فرودگاه هم میتواند شكلها و کارکردهای

وعمومی پرداخته ميشود .همانطور که پيشتر ذكر شد ،این

نامحدودی داشته باشد که به متغیرهای بسیاری وابسته خواهد

جلوخانها ،کاهش اختالط خودروها و عابرین پیاده را در پي

بود .این متغیرها شامل اهداف عملیاتی فرودگاه و سهامداران،

خواهند داشت.

محدودیتهای بودجهای و سازگاری با تاسیسات موجود است.

گزینه های  2 ،1و  3نیازمند نوسازی سازههای موجود در حین

گزینههای تسهيالت مسافر – پردازش داخل فرودگاه برای

عملیات است که بهطور معمول بسيار دشوار ميباشد .ساخت

فرودگاهها با وسعتهای مختلف مناسب است ،بهجز گزینه  ،3که

جلوخانهاي تکمیلی میتواند فعالیت پارکینگ و عملیات جاده

بيشتر برای فرودگاههای بزرگتر کاربرد دارد .عملیات پردازش-

را مختل کند .گزینه  4نیازمند ساخت سازهای جدید است که

مسافر گنجانده شده در هرکدام از گزینههای تسهيالت مسافر

بنا به مکان آن ،میتواند تاثیر کمتری بر عملیات فرودگاه داشته

– پردازش داخل فرودگاه در ادامه ،شرح داده شده است.

باشد .همانطور که در نشريه قبل ذكر شد ،یکی از محاسن ایجاد
برج بازرسی بار ،جلوگیری از ازدحام در بخش پذيرش است.

گزینه 1

افزون بر اين ،کاهش تعداد خودروهای منتظر تا حد زيادي به

در میان سه گزینه موجود ،گزینه  1کمترین عملیات مسافری

کاهش آلودگی هوا نیز کمک ميکند .از سوی دیگر ،انتقال بار

را عرضه میکند .محل بررسی بار برای مسافران خروجی تعبیه

از ساختمان پذيرش به سیستم بار پايانه ،دشواریها و هزینههای

میشود .مسافرانی که قصد پارک خودرو و پرواز را دارند با عبور از

سنگيني به همراه دارد.

این محل ،میتوانند خودروی خود را در پارکینگ پارک کرده و با
لونقل ،نهچندان مطمئن ،خود را به پايانه
استفاده از سیستم حم 
برسانند .مسافرانی که قصد سوار شدن به خودروهای شخصی و

9

تسهيالت مسافر – پردازش داخل فرودگاه

عمومی را دارند نیز در همان ساختمان پايانه این عمليات را انجام
خواهند داد .مسافرانی که در قسمت تسهيالت مسافر – پردازش
داخل فرودگاه ،پارک کردهاند نیز با استفاده از سیستم حملونقل

جابهجايي خودكار مسافران
به /از
پايانه

محل پياده شدن مسافران
از خودروهاي شخصي
محل كنترل
چمدانها

به آنجا بازگشته و به محل خودروی خود میروند.

سطح فوقاني
محل سوار شدن مسافران به وسايل نقليه عمومي
جابهجايي خودكار مسافران
به /از
پايانه

جابهجايي خودكار مسافران
به /از
پايانه

محل پياده شدن مسافران
از خودروهاي شخصي

محل پياده شدن مسافران به وسايل نقليه عمومي

محل كنترل
چمدانها
يك طبقه

جابهجايي خودكار مسافران

پاركينگ

به /از
پايانه

كنترل چمدانها

محل پياده شدن مسافران
از خودروهاي شخصي
محل پياده شدن مسافران به وسايل نقليه عمومي

بازرسي چمدانها
محل پياده شدن مسافران از خودروهاي شخصي

پاركينگ

جابهجايي خودكار مسافران
به /از
پايانه

سطح زيرين

سطح مقطع
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گزینه 2
گزینه  ،2همان تسهيالت گزینه  1را برای مسافراني كه

جابهجايي خودكار مسافران
به /از
پايانه

محل پياده شدن مسافران
از خودروهاي شخصي

خودروهای شخصی دارند فراهم میکند ،بهعالوهي تسهيالت
مربوط به جلوخانهاي تکمیلی كه اين امكان را براي مسافران
با خودروهای عمومی ايجاد ميكند كه بتوانند در همان قسمت،
سوار و پیاده شوند (تصوير شماره .)7

محل كنترل
چمدانها

بازرسي
وسايل نقليه
سطح فوقاني

جابهجايي خودكار مسافران
به /از
پايانه

محل مطالبه
بار

محل سوار شدن مسافران
به خودروهاي شخصي
سطح مياني

محل سوار شدن مسافران به خودروهاي شخصي

گزینه 3
گزینه  ،3دارای تاسیسات پشتیبانی غيرپروازي فرودگاهی کامل
با سيستمهاي خودكار حمل مسافر به بخش حفاظتشده پايانه
است .در اين گزينه ،ابتدا خودروی شخصی مسافران خروجی
بازرسی شده ،سپس به محل بازرسی بار رفته و بعد به قسمت
تسهيالت مسافر – پردازش داخل فرودگاه ،میروند .پس از آن،

10

محل پياده شدن مسافران به وسايل نقليه عمومي
سطح زيرين

تصوير شماره 8

تسهيالت مسافر – پردازش داخل فرودگاه

مسافران به محل بازرسي امنيتي رفته و از ایستگاه سيستمهاي

ارزیابی گزینهها

خودكار حمل مسافر به پايانه میروند .مسافران ورودی با استفاده

همانند گزينه تسهيالت مسافر – پردازش نزديك ،دو نوع معیار

از اتصال ايمن سيستم حملونقل و از طریق بخش ايمن پايانه به

برای ارزیابی گزینههای تسهيالت مسافر – پردازش داخل فرودگاه

قسمت تسهيالت مسافر – پردازش داخل فرودگاه و پس از آن

تهيه شده است .اولین مجموعه مربوط به مسافران بوده و دومین

به سالن تحویل بار و از آنجا به بخش سوار شدن به خودروهای

مجموعه اجرایی بودن این گزینهها را ارزيابي ميكند.

شخصی و عمومی و پارکینگ میروند (تصوير شماره .)8
معیارهای مسافران

مزایای مشترك

ساختمان پشتیبانی سمت غيرپروازي که در آن تمامی عملیات

مزیت اصلی طرح تسهيالت مسافر – پردازش داخل فرودگاه و

مسافران ،همانند تاسیسات پذيرش ،با فواصل تعريفشده از هم

گزینههای مربوطه ،انعطافپذیری مکان آنها نسبت به بخش

وجود دارند ،نیاز به پیادهروی افرادي که خودروی خود را داخل

پروازي فرودگاه است .مکان مربوط به اين طرح را میتوان متناسب

ساختمان پارک کردهاند را کاهش ميدهد .البته بسته به طرح

با چرخش کاری فرودگاه ،امکان ساختوساز ،هزینه و دسترسی به

تسهيالت مسافر – پردازش داخل فرودگاه و نزدیکی جلوخانها به

حملونقل منطقهای و همچنين امکان اجاره خودرو بدون نیاز به

ایستگاه سيستم نقليه جابهجايي مسافر درون فرودگاهي ،ممکن

ایجاد دسترسی مستقیم به بخش حفاظتشده پايانه ،تعیین کرد.

است فواصل پیادهروی متفاوت باشد .اگرچه تفکیک عمودی

در قسمت تسهيالت مسافر – پردازش داخل فرودگاه ،هزینههای

عملیات مسافران ،نیاز به پیادهروی را کاهش ميدهد اما در

مالی و عملیاتی ساختوساز در منطقه ساختمانی كاهش مييابد

عوض ،حرکت در طبقات افزایش مييابد .گزینه  ،3بيشترین

و در نتيجه هزینه ایجاد مسیرهای مواسالتی تا حد چشمگيري

حرکت در طبقات را شامل ميشود .بر این اساس تامین تعداد

جبران ميشود .عملیاتی که در گزینه  3ارايه شد ،تا حد زیادی

مناسب آسانسور و پله برقی برای انتقال مسافران در این طبقات

تاسیسات مورد نیاز در سالن خروج را كاهش داده و نیاز به سالن

بخش مهمي از این طرح خواهد بود .درحالیکه محل بازرسی بار،

تحویل بار در ساختمان پايانه را نیز از بین میبرد.

مسافران را از حمل بار خود از محل پارک خودرو تا ساختمان
مسافران ورودی باید
پايانه راحت میکند ،اما در گزینههای  1و 2
ِ

معايب مشترك

بارهای خود را با سیستم حمل مسافر تا پارکینگ حمل کنند.

معايب طرح تسهيالت مسافر – پردازش داخل فرودگاه ،شامل نیاز

در گزینه  ،3پذيرش در قسمت تسهيالت مسافر – پردازش داخل

به ایجاد مسیرهای حملونقل است که مشکل هزینه و دریافت

فرودگاه قرار دارد ،که این امر مسافت حمل بار توسط مسافر را

مشکل عمده ديگر در اين راستا،
مجوز مسیر را در پي دارد.
ِ

به حداقل میرساند.

متصل کردن بخش دریافت بار به سیستم بار پايانه است .در گزینه

سادگی مسیریابی به تعداد عملیات ارايهشده در اين قسمت بستگی

های  1و  ،2مسافرانی که بار خود را در ساختمان پايانه دریافت

خواهد داشت .اگر این تاسیسات در تکمیل پايانه موجود ساخته

میکنند باید آن را تا محل پارک خودرو حمل کنند.

شده باشد ،مسافران در یافتن مناسبترین مکان برای نیازهای
خود دچار مشکل ميشوند .تمامی گزینههای اين بخش ،با به
حداقل رساندن اختالط خودروها و مسافران ورودی و خروجی،
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تسهيالت مسافر – پردازش دور

امنیت عابرین را باال میبرند .از آنجا که با قرار گرفتن بخشهای

آن بستگي دارد .یکی از مزایای اين طرح ،انعطافپذیری مکان آن

تحویل بار و پذيرش در يك محل ،ازدحام جمعیتی باال خواهد

توساز با حداقل
است که امکان انتخاب محل مناسب برای ساخ 

رفت ،بنابراين امنیت عاملی مهم در گزینه  3خواهد بود .لذا بسيار

وقفه در عملیات فرودگاهی را فراهم میکند .بهلحاظ عملیاتی،

مهم است که تمامی خودروها پیش از ورود به تاسیسات ،مورد

افزايش ظرفیت تاسیسات سمت غيرپروازي به کاهش چرخش

بازرسی قرار گیرند.

ترافیک منجر میشود ،هرچند ظرفیت بيشتر میتواند به افزایش
تعداد خودروهای ورودی به فرودگاه نیز منجر شود .در ضمن،

معیارهاي اجرایی

مکان بخش تسهيالت مسافر – پردازش داخل فرودگاه ،نیازمند

صرفهجویی احتمالی در ساخت بخش تسهيالت مسافر – پردازش

لونقل به هر دو ساختمان است که میزان کلی
ارايه خدمات حم 

داخل فرودگاه ،بهجای توسعه سازههای موجود به مکان و خدمات

حرکت خودرو و آلودگی هوا را باال میبرد.

عرضه شده در اين بخش بستگی خواهد داشت .ساخت تاسیساتي
مانند پارکینگ و محل پیاده شدن مسافران ،مانند گزینه  ،1در
مقایسه با تاسیسات پیچیدهتر مانند گزینه  ،3هزینه کمتری

تسهيالت مسافر – پردازش دور ( :رسيدگي به

امور مسافران از راه دور)

خواهد داشت .اگرچه مسیرهای منتهی به پايانه در گزینه 1

طرح تسهيالت مسافر از راه دور ،شامل تاسيسات ارايه خدمات
ِ

کمتر هستند اما درصورتيكه اجاره خودرو و ایستگاه حملونقل

پردازش به مسافر است كه خارج از محل فرودگاه قرار دارد،

منطقهای داخل تاسیسات قرار داده شود ،میزان رانندگی در آن

معموال در يك مكان شهري و يا در محلهای پرجمعیت كه

باال خواهد بود .نزدیکی تسهيالت مسافر – پردازش داخل فرودگاه

اتصاالت حملونقلي جزو الينفك آن است .این تاسیسات بهدلیل

به پايانه و همچنين طول مسیر حمل مسافر و بار نيز بر هزینه

مسافت زياد ،عملیات مسافر -پردازش کمتری عرضه خواهند کرد.

کلی تاسیسات تاثيرگذار است.

این تاسیسات گرچه در اروپا و آسیا موفقیتهایی در پي داشتهاند،
لونقل منطقهای در اغلب شهرهای
اما ماهیت نامتمرکز شبکه حم 

در بخش تسهيالت مسافر – پردازش داخل فرودگاه ،امکان باال

آمریکا شاید برای ایجاد تسهيالت مسافر – پردازش دور ،مساعد

بردن درآمد از طریق افزایش ظرفیت و خدمات پارکینگ و نیز

نباشد .پروژه ( 10-02 ACRPبرنامهريزي براي پايانههاي خارج از

مکانهای تجاری ،وجود دارد .افزایش ظرفیت ،اين امكان را براي

سايت) ،نكاتي را برای تصمیمگیری درباره اجرایی بودن پايانههای

عامالن فرودگاه ايجاد ميكند كه با پر کردن جای پارکینگهای

دو ِر خارج از فرودگاه ارايه میدهد.

خالي ،تقاضا برای پارکینگ را تامین و درآمد آن را از آن خود
کنند .شايان ذكر است كه تلفیق عملیات ارايهشده با عملیات

گزینهها

موجود در ساختمان کنونی پايانه ،نیازمند دقت باالیی است.

گزینههای تسهيالت مسافر – پردازش دور ،شامل انواع خدماتي

مسافران که به دريافت تمامی خدمات در یک محل عادت دارند

است که اساسا برای شهرهایی با شبکه حملونقلی مناسب و

اکنون باید درباره مکان خدمات که شاید در دو یا سه محل

تقاضای قابل قبول برای انتقال به فرودگاه ،قابل اجرا است.

عرضه شوند ،اطالعاتِ دقيق دریافت کنند .البته با عالمتگذاری

عملیات مسافر-پردازش عرضهشده در بخش تسهيالت مسافر –

و مسیریابی مناسب هم میتوان این مشكل را حل کرد .پیچیدگی

پردازش دور ،در ادامه آمده است.

ایجاد بخش تسهيالت مسافر – پردازش داخل فرودگاه ،به مکان
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گزینه 1
گزینه ( 1تصوير شماره  ،)9یک ساختمان دور از پايانه است که

از  /به
فرودگاه

ايستگاه
ترانزيت

بازرسي

پذيرش

در آن مسافران میتوانند با استفاده از یک خط غير ايمن خود را

محل سوار شدن مسافران
به خودروهاي شخصي

به فرودگاه برسانند .در واقع یک ساختمان سادهي حملونقل كه

محل پياده شدن مسافران
از خودروهاي شخصي

شامل اتاق انتظار و باجههای بوردینگ 1است .مسافران میتوانند

محل سوار شدن مسافران به خودروهاي شخصي

با خودرو وارد اين ساختمان شده و آن را داخل پاركينگ پارک

ايستگاه
ترانزيت

کنند .امکان اتصال اين ساختمان به سیستم حملونقل منطقهاي

سطح فوقاني

محل مطالبه
بار
محل پياده شدن مسافران
از وسايل نقليه عمومي

و محلی نیز وجود دارد.

سطح مياني

پذيرش

ترانزيت منطقهاي
ايستگاه
سطح زيرين

محل سوار شدن مسافران
به خودروهاي شخصي
پذيرش

از  /به ايستگاه
فرودگاه ترانزيت

تصوير شماره 10

محل پياده شدن مسافران
از خودروهاي شخصي

سطح فوقاني

مالحظات مربوط به طرح سمت غيرپروازي

ترانزيت منطقهاي

در این بخش نکات مهم فیزیکی و غیرفیزیکی مطرح ميشود که

ايستگاه

در زمان تعیین طرح سمت غيرپروازي باید بهدقت مورد توجه

وروديهاي پايانه

سطح زيرين

تصوير شماره 9

گزینه 2

گردانندگان فرودگاه و طراحان پايانه قرار گیرد .نکات فرودگاهی،
که در زمان تعیین طرح سمت غيرپروازي باید مدنظر باشند در
دو گروه فیزیکی و غیرفیزیکی مطرح شدهاند.

نکات فیزیکی

گزینه ( 2تصوير شماره  )10یک پايانه دور با خدمات کامل است

نکات فیزیکی فرودگاهی که میتواند در انتخاب مفهوم سمت

که عمليات تحویل بار ،پذيرش و بازرسي امنيتي در آن عرضه

غيرپروازي موثر باشند ،عبارتند از:

میشود .به اين ترتيب ،اين گزينه مستلزم ايجاد خطی ايمن به
پايانه است که میتوان از آن برای انتقال بار نیز استفاده کرد.

زمین

حملونقل منطقهای نيز در سطحی پایینتر با پذيرش و تحویل

محل زمین موجود برای ساخت تاسیسات موردنظر ،تاثیر مهمي

بار ،بهصورت سلف سرویس ،عرضه ميشود.

بر انتخاب نوع تاسیسات سمت غيرپروازي دارد .بهطور مثال،
يك پايانه كه بهطور كامل ساخته شده است ،مانعي بر سر راه
سوار هواپيما شدن 1- Boarding:
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ساخت تسهيالت مسافر -پردازش دور خواهد بود ،مگر آنکه در

اتصال حملونقل منطقهای به فرودگاه

سطح توسعه یا جایگزینی برای تاسیسات موجود ساخته شود.

وجود یا امکان ایجاد خط ریل نیز در انتخاب محل ساخت

البته فرودگاههای فاقد پارکینگ داخلی میتوانند گزینه مناسبی

تاسیسات پردازش-مسافر تاثیر دارد .بهطورمثال ،ایستگاه قطار

برای تسهيالت مسافر -پردازش دور باشند .فرودگاههای دارای

ارايه خدماتی مانند کنترل بلیط ،بازرسی بار و خدمات تجاری را

زمینهای خالی دور از پايانه میتوانند از طرح تسهيالت مسافر-

در تسهيالت مسافر – پردازش داخل فرودگاه ،نسبت به تسهيالت

پردازش دور استفاده کنند .از سوی دیگر ،فرودگاههايی كه

مسافر – پردازش نزدیک ،راحتتر ميکند زیرا مورد دوم بهطور

محدودیت شدیدي از نظر وسعت زمین دارند ،میتوانند از طرح

معمول در منطقهای پرازدحام واقع شده است .برای فرودگاههایي

تسهيالت مسافر -پردازش داخل فرودگاه استفاه کنند.

كه به شبکه ریلی متصل هستند ،استفاده از تسهيالت مسافر
– پردازش دور ،میتواند به اشتراک ایستگاه با دیگر خدمات

کنترل دسترسی به پارکینگ و خط ریلی

غیرفرودگاهی و لذا افزایش بهرهوری ایستگاه و نیز باال رفتن

طراحی سیستم کنترل پارکینگ و دسترسی به فرودگاه از نکات

امکان موفقیت فعالیتهای تجاری دیگر منجر شود.

اصلی تعیینکننده انتخاب طرح سمت غيرپروازي است؛ هرچند
تاثیر احتمالی بر سیستم کنترل پارکینگ و دسترسی نیز باید در

اجاره خودرو

قالب بخشی از توسعه هر طرح لحاظ شود .بهطور مثال شاید در

نوع خدمات اجاره خودروی موجود در فرودگاه و برنامههاي توسعه

تسهيالت مسافر – پردازش نزدیک ،الزم شود محلهاي مربوط به

آینده ،از عوامل مهم در انتخاب طرح سمت غيرپروازي است.

سمت غيرپروازي (براي مثال محل پارک کوتاهمدت) در بخشی

بهطور مثال ،ایجاد مراکز اجاره خودرو در داخل یا مجاورت قسمت

از ساختمان پارکینگ کنونی ایجاد شود اما ورودی و خروجی

تسهيالت مسافر – پردازش داخل فرودگاه ،میتواند به باال رفتن

مجزایی داشته باشد تا هماهنگي و انسجام سیستم کنترل درآمد

تقاضا و لذا توجیه اقتصادی برای اتصال وسايل نقليه جابهجايي

پارکینگ حفظ شود.

مسافر درون فرودگاهي میان قسمت پردازش داخل فرودگاه و
پايانه منجر شود.

شرایط پارکینگ دائم
وجود پارکینگ بلندمدت میتواند بر انتخاب تسهيالت مسافر –

نکات غیرفیزیکی

پردازش نزدیک ،یا تسهيالت مسافر – پردازش دور تاثیر بگذارد.

نکات غیرفیزیکی فرودگاهی که میتواند بر انتخاب نوع طرح

بهعالوه ،شکل این ساختمانها و وجود فضا برای ایجاد مکانهایی

سمت غيرپروازي موثر باشند عبارتند از:

برای سوار و پیاده شدن مسافران از خودروهای شخصی و عمومی
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نیز نکته حائز اهميتي است .بهطور مثال ،ارتفاع کم سقف میتواند

هزینه تاسیسات

نوع خودروهای عمومی ورودی را محدود کند .ارتفاع کم ،بر

توساز که بسته به موقعيتها بسیار متغیر
عالوه بر هزینه ساخ 

روشنایی ،مسیریابی و راحتی مسافران نيز تاثیر دارد .افزون بر

است ،هزینه سرمایهای مورد نیاز بهمنظور ساختوساز نیز بسته به

اين ،وجود خودروهای روشن ،نياز به تهویه ساختمان را بيشتر

توساز
گزينهها بسیار متغیر خواهد بود .بهطور مثال ،اينكه آيا ساخ 

ميكند .ترکیب و فاصله میان ستونها نیز میتواند بر ساخت

در زمینی سبز انجام میشود یا تاسیسات موجود نوسازي ميشود

مکانهایی برای سوار و پیاده شدن مسافران تاثیرگذار باشد.

و یا تخریب و بازسازی انجام ميشود ،تاثير چشمگيري بر هزينه

طرحهاي پايانه

دارد .هزینه عملیاتی و سرمایهای انتقال مسافران و بار ،از  /به

خواهند كرد .در ضمن قوانین موجود در برخی فرودگاهها ممکن

سایت با استفاده از پلهای عابرپیاده ،سيستمهاي خودكار حمل

است نحوه تغییرات در آنها را محدود کند .بهطور مثال ،محدودیت

مسافر ،یا سیستم حملونقل نیز ،بهویژه برای تسهيالت مسافر –

قدیمی توسعه در فرودگاه بينالمللي دولز واشنگتن 1نوع تغییرات

پردازش داخل فرودگاه ،بر هزينهها تاثير دارد.

در تاسیسات این فرودگاه را محدود کرده ،بهطوريكه در آن ایجاد
تاسیساتی که دید ساختمان پايانه را مسدود کنند ،ممنوع است.

امکان ساختوساز و وقفه در عملیات فرودگاهی
امکان ساخت تاسیسات جدید در داخل محیط عملیاتی فرودگاه

لونقل زمینی
شرایط حم 

باید بهدقت بررسی شود .بهطور مثال ،تسهيالت مسافر– پردازش

نوع و میزان ترافیک میتواند اندازه و طرح سمت غيرپروازي

نزدیک ،بهدلیل نزديك بودن به ساختمان پايانه و همچنين قرار

انتخابی در فرودگاه را تغییر دهد .فرودگاههايی كه حجم ترافیک

داشتن در داخل تاسیسات پارکینگ ،وقفه بيشتري در عملیات

خودروهاي عمومي در آنها زياد است ،نیازمند تاسیساتی با توان

فرودگاه و در نتيجه نارضایتی بيشتری میان مسافران ايجاد خواهد

پاسخگویی به این حجم ترافيك است .فرودگاهها همچنین باید

كرد .از سوی دیگر ،تسهيالت مسافر – پردازش داخل فرودگاه و

توان پاسخگویی به ترافیک خودروهای شخصی با الگو و ازدحام

تسهيالت مسافر – پردازش دور ،از آنجا که در مکانهایی دورتر

خاص آنها را نیز داشته باشند.

ساخته میشوند ،تاثیر کمتري بر عمليات فرودگاه خواهند داشت.
سرمایه

طرحهاي پايانه

سالن خروج

ميزان سرمایهگذاری در ایجاد تاسیسات باید از ابتدا ،مدنظر قرار

به روش سنتی و البته مرسوم ،در فرودگاههایي كه يك پايانه

گیرد .وجود منابع تامين سرمایه با توجه به فرودگاه و نوع پروژه

برای چند خط هوایی دارند ،سالن خروج به تناسب تعداد پروازها

متفاوت خواهد بود ،اما بهطور كل اين منابع شامل درآمدهای

و مسافران ،میان خطوط هوایی تقسیم میشود .فضای هر خط

فرودگاهی ،درآمدهاي حاصل از وجوه دريافتي از تاسيسات

هوایی نیز مجددا به دو بخش برای مسافران درجه یک و مسافران

مسافري ،بودجه برنامه توسعه فرودگاه برای بخشهایی خاص از

عادی تقسیم میشود که البته هر دو بخش را پرسنل همان

هر طرح و دیگر بودجههای فدرال است.

خط اداره میکنند .اخیرا و با ورود دستگاههاي سلفسرويس
برای دریافت كارت بوردینگ ،تقسیمبندی جدیدی ایجاد شده

سیاستهای فرودگاهی و منطقهای

است .سالن خروج دقیقا در جلوخانهاي مجاور ،تعبيه ميشوند،

سیاستهای فرودگاهی و منطقهاي در زمینه محیطزیست ،مانند

طوريكه در آنجا مسافران از اتومبیل پیاده شده و میتوانند بار

کاهش ترافیک جادهای ،مسافت پیمودهشده توسط خودروها و از

خود را مستقیما به خط هوایی مورد نظر تحویل دهند .این شرایط

همه مهمتر آلودگی هوا ،ويژگي حائز اهميتي در بخشهایی از

البته مشکالتی را هم در پي خواهد داشت .پارهاي از اين مشكالت

سمت غيرپروازي است .براي نمونه ،فرودگاههايی كه سیاستهای

عبارتند از :ازدحام گاهبهگاه در سالن خروج ،نیاز به عبور از کانت ِر

حملونقلگرا دارند ،از گزينه پردازش -دور استقبال بيشتري

هوایی ديگر برای مسافرانی که عمليات پذيرش خود را
خطوط
ِ
1- Washington Dulles International Airport
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انجام دادهاند و قصد دارند به قسمت بازرسي بروند و ازدحام در

مزایا /معايب

جلوخانهاي جدید .این شرایط با استفاده از باجههاي همگاني

این طرح برای سالنهای خروج کنونی کامال مناسب است زیرا

سلفسرويس بهجای استفاده از دستگاههاي سلفسرويس خطوط

در اين طرح ،میتوان از تسمههای انتقال بار استفاده کرده و

هوایی ،بسیار تغییر میکند .بهجای تفکیک خدمات بر اساس

نیازی به ساختوساز در قسمت پایینتر نخواهد بود .مزیت دیگر

خطوط هوایی ،میتوان خدمات را بر اساس نوع مسافر و بدون

اين طرح ،امکان تفکیک واضح و کامل موقعیتها است .اين

توجه به خط هوایی تفکیک کرد .این تفکیک نه تنها بهرهوری

طرح ،امكان دسترسی سریع برای مسافران تجاري و همچنين

فضا و پرسنل را باال میبرد ،بلکه به مسافر اين امکان را ميدهد

دسترسي به یک مکان با امکانات و پرسنل کامل برای افرادي که

كه محل ورود خود را بر اساس نوع نیازش تعیین کند .استفاده

در استفاده از دستگاههاي سلفسرويس مشکل دارند ،را فراهم

گسترده از باجههاي همگاني سلفسرويس ،همچنین موجب

ميكند .یکی از معايب این طرح آن است که مسافراني كه بايد

میشود خدمات مسافران خاص در یک محل متمرکز شده و لذا

عمليات پذيرش را انجام دهند و در عين حال هیچ باری ندارند،

دسترسی به آنها سادهتر شود .در ادامه چهار طرح مربوط به سالن

مجبور هستند طوالنیترین مسیر را طی كنند .البته از آنجا که

خروج مبتنی بر روش جدید تفکیک بر اساس خدمات معرفی

بخشهای سلفسرويس و خدمات کامل همیشه پر نخواهند بود،

شده است.

این صفها تقسیم میشوند .تنها ايراد برای اجرای این طرح،
استفاده از تجهیزاتی با کاربرد عمومی است.

پذيرش از مسير اصلي
در این طرح ،مسافران دو گزینه برای ورود به ساختمان خواهند

پذيرش از سه مسیر مختلف

داشت .اولین گزینه برای مسافرانی است که قبال پذيرش شدهاند

در این طرح ،ورودی پايانه از طريق جلوخانها و متناسب با نوع

و كارت بوردینگ خود را از راه دور دریافت کردهاند ،یا باری ندارند

مسافر به سه بخش تقسیم میشود .خط یا مسیر اول برای مسافران

و یا آنکه بار خود را در محل بازرسی بار تحویل دادهاند .این مسیر

بدون با ِر تحویلی است .این مسیر برای  3دسته از مسافران است:

مستقیما به محل بازرسي منتهي شده و اصال از سالن خروج

مسافرانی که كارت بوردینگ خود را از راه دور دریافت کردهاند،

نمیگذرد .با توجه به محل برج بازرسی بار كه قبل از سالن خروج

مسافراني كه فقط نیاز به گرفتن كارت بوردینگ دارند و مسافراني

است 60 ،تا  80درصد مسافران از اين مسير عبور ميكنند .مسیر

كه بار خود را پیش از ورود به سالن تحویل دادهاند .این مسافران

دوم برای تمامی مسافران خواهد بود .مسافران پس از ورود به

مستقیما به قسمت بازرسي رفته و در صورت نیاز ،كارت بوردینگ

پايانه ،در حرکت بهسمت محل بازرسي ،سه نوع خدمات انتخابی

خود را از دستگاههاي سلفسرويس میگیرند .برای مسافرانی که

خواهند داشت .اولین گزینه ،دستگاههاي سلفسرويس است که

در استفاده از دستگاههاي سلفسرويس مشکل دارند ،یک بخش

در آنجا كارت بوردینگ را دریافت میکنند ،دومین گزینه پذيرش

راهنمایی ایجاد میشود .مسیر دوم برای مسافرانی است که بار

و تحویل بار بهصورت سلفسرويس است و گزینه سوم مکانهایی

ِ
قسمت بازرسي منتهی میشود که
تحویلی دارند .این مسیر به

است كه در آن پرسنل فرودگاه حضور دارند و خدمات کامل ارايه

مسافران میتوانند بار خود را بررسي كرده و تگ بزنند .مسیر

ميدهند.

سوم برای مسافرانی است که نیازمند خدمات کامل با حضور
پرسنل هستند .در این طرح ،بخشهای سلفسرويس و خدمات
کامل جریانی مستقیم خواهند داشت (یعنی مسافران بهجای
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پیچهای  90درجه ،در مسیرهای مستقیم حرکت میکنند) که

از مسیرشان منحرف میشوند .با افزايش تعداد دستگاههاي سلف

ترافیک کانترها را کاهش میدهد .البته این طرح را میتوان با

سرویس ،مسافران ترغيب ميشوند كه بهجاي مراجعه به كانترها

سیستم دریافت بار نیز پیادهسازی کرد .این طرح همچنین با اکثر

و دريافت خدمات كامل از پرسنل ،از اين دستگاهها استفاده كنند.

پايانههای موجود ،بهویژه آنهايي که دارای سیستم دریافت بار

ايراد اصلي این نوآوري در اين است كه براي اجراي آن ،نیاز به

هستند ،سازگاری دارد.

ساختمانی با عمق بيشتر است .ايراد ديگر ،افزايش هزينهها است
(هزینه سیستم بار برای جریانهای مستقیم باالتر خواهد رفت).

مزایا/معايب
مزیت اين طرح در اين است كه مسافران را بر اساس نوع خدمات

پذيرش هدایتشده

تفکیک کرده و لذا امکان تفکیک بهتر جلوخانها را فراهم

این طرح ،نسخهای دیگر از سیستم پذيرش جزیرهای است که

میکند .افزون بر اين ،مسیری سریع و کوتاه برای آن دسته از

در بسیاری از فرودگاههای اروپایی وجود دارد .در این طرح،

مسافران كه نیازمند حداقل خدمات هستند ،ايجاد ميشود که

مسافران ،ورودیاي را انتخاب ميكنند كه کمترین ازدحام را

به معنی رضایت بيشتر مسافران است .ايراد اين طرح در اين

دارد و در همين قسمت از دستگاههاي سلفسرويس براي گرفتن

است كه پرسنل بخش خدمات کامل ،نمیتوانند از دیگر بخشها

كارت بوردینگ استفاده كرده و پس از آن هم به قسمت مجاور

پشتیبانی کنند و لذا نیاز به یک بخش راهنمایی جداگانه خواهد

كه پذيرش و تحویل بار بهصورت سلفسرويس است مراجعه

بود .همچنین در حالت مسیر مستقیم ،بخش راهنمایی از محل

ميكنند .بخشهايی كه خدمات کامل ارايه ميكنند ،بعد از بخش

اصلی خدمات بسیار دور خواهد بود.

سلفسرويس قرار میگيرند ،هرچند دیدن آنها بهمحض ورود،
برای مسافران کامال امكانپذير خواهد بود .این طرح برای اغلب

پذيرش سهمرحلهای

سالنهای خروج موجود قابل اجرا خواهد بود ،هرچند براي اجرا

این طرح ،روشی دیگر را با ایجاد ورودی متمرکز برای تمامی

كردن آن بايد بخشهای پشتیبانی ايجاد شود که دقیقا پشت

مسافران نشان میدهد .مسافران با ورود به ساختمان پايانه

کانترهای بلیط قرار خواهند گرفت.

از سالنی عبور میکنند که در اطراف آن خدمات مختلف
ارايه میشود .در ابتدا حداقل خدمات از طريق دستگاههاي

مزایا/معايب

سلفسرويس برای كارت بوردینگ (مرحله  )1و پذيرش و تحویل

مزیت این طرح ،اين است كه خدمات بهصورت منطقی به مسافران

بار ،بهصورت سلفسرويس (مرحله  )2و در نهايت کانترهایی با

ارايه میشود و طرح کلی نیز مسافران را در مسیر الزم هدایت

ارايه خدمات کامل (مرحله  )3قرار دارد .این طرح با وجود مزایاي

میکند .افزون بر اين ،هزینه سیستم بار در اين طرح پایین است

بسيار ،بهدلیل نیاز به ساختوساز ،در بسیاری از سالنهای موجود

زیرا بخشهای سلفسرويس و خدمات کامل از همان تسمههای

قابل اجرا نخواهد بود.

حمل بار استفاده میکنند.

مزایا /معايب

تاسیسات ورود

پذيرش سه مرحلهای ،یک سیستم نوآورانه است که در آن مسافران

در روش سنتی و البته رايج ،سالن ورود پروازهای داخلی ،نه

بهسمت جلو حرکت کرده و تنها برای دریافت خدمات مورد نظر

بهلحاظ عملیاتی و نه بهلحاظ زیباییشناسی ،به اندازه سالنهای
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خروج مورد توجه قرار نگرفتهاند .سالنهای تحویل بار بهطور

پايانههای موجود تعبیه کرد اما بخشهایی از آن را ميتوان در

معمول ،سقفهای کوتاه دارند و فاقد نور طبیعی هستند .این

قالب بهینهسازی کلی سالنهای ورود پروازهای داخلی اجرا كرد.

مسئله زمانی بدتر میشود که به استقبالکنندگان اجازه داده
نمیشود در گیتها منتظر بمانند و مسافران باید پس از خروج

اتاقهای انتظار پروازهای ورودی

از بخش بازرسي ،با سرگردانی بهدنبال یافتن محلی برای دیدن

این اتاقها ،بهمنظور ايجاد امكانات مناسب براي مسافراني است

افرادی باشند که به استقبالشان آمدهاند .پس از تحویل گرفتن

كه منتظر وسايل حملونقل زمینی هستند و همانند اتاقهای

بار نیز ،مشكل مبهم بودن گزینههای حملونقل زمینی مطرح

انتظار براي مسافران خروجی است که در زمان انتظار در گیتها

میشود .افزون بر اين ،سالنهای ورود معموال فاقد بخش خدماتی

برای سوار شدن به هواپیما در آن قرار میگیرند .این اتاقها برای

هستند .مسافران پس از خروج از پايانه باید در فضاهای انتظار

مسافرانی است که منتظر خودروهای عمومی هستند و این انتظار

نامناسب منتظر حملونقل عمومی بمانند ،فضاهايي كه معموال

ممکن است زمانی نامعلوم طول بکشد و در شرایط بد آبوهوا یا در

در حد سرپناه بوده و فاقد دیوارههای کناری هستند.

برابر خطرات امنیتی ،بهویژه شبها ،این اتاقکها محافظ مناسبي
خواهند بود .مسافران برای خدمات موردنظر از طريق دستگاههاي

سالن ورود پروازهاي داخلي

سلفسرويس ،عمليات پذيرش را انجام ميدهند .این اقدام باعث

طرح مطرحشده در اين قسمت ،یک حالت ایدهآل است :مسافران

روشن شدن عالمتی در بیرون اتاقک میشود تا خودروی مورد

تمامی پروازهای داخلی از یک خروجی کامال مشخص به محل

نظر آگاه شود و در جلوي محل مورد نظر توقفكند.

تجمع استقبالکنندگان وارد میشوند ،که البته معموال فقط برای

مسافران سپس داخل اتاقکها منتظر میمانند و زمان رسیدن

پروازهای بينالمللي ایجاد میشوند .بخشهای تجاری نیز دقیقا

خودروی مورد نظر با استفاده از  GPSدر اتاقک نمایش داده

پس از سالن استقبال ،واقع شدهاند .از سالن استقبال ،مسافرانی

خواهد شد .این طرح به کاهش استرس مسافر ،بهبود امنیت و

که باری ندارند میتوانند مستقیما سالن را ترک کنند و افرادی

ایمنی و افزايش راحتی مسافر منجر میشود .ايراد اين طرح آن

که بار دارند به سالن بار میروند که در آنها چرخهاي دستی در

است كه نیاز به داشتن فضايي بزرگ دارد .پايانههایی که چنین

کنار تسمههای تحویل بار تعبیه شدهاند .دستگاههای تحویل بار با

فضایی را حتی برای کاربردهای دیگر در اختیار ندارند ،نميتوانند

فاصلهای مناسب از هم قرار داده شدهاند (تقریبا  60فوت (حدود

از اين طرح استفاده كنند .بهعالوه ،این طرح نیازمند همکاری

 18متر) در مرکز) تا افراد سالخورده و معلول بتوانند بهراحتی

انواع شرکتهای حملونقل زمینی است.

میان آنها بنشینند .دستگاهها ،سطحی صاف و شيبدار دارند تا
سالخوردگان و معلولین كه در بلند کردن بارها مشكل دارند،
بتوانند بهراحتی بار خود را بردارند .آسانسورهای بزرگ با اولویت
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منافع احتمالی نتایج تحقیق

مسافران عازم پارکینگ یا دیگر طبقات پايانه نیز در دسترس

نوآوریها و مفاهیم معرفیشده در این پروژه تحقیقاتی نه تنها

هستند .در صورت نیاز در کنار آسانسور از پله برقی هم استفاده

برای مسافران که برای گردانندگان فرودگاه نیز منافعی را دربر

خواهد شد .اتاقهای انتظار نیز بهمنظور آسودگی مسافران

دارد .از دیدگاه مسافر ،هرکدام از این نوآوریها یک یا چند مشکل

استفادهکننده از خودروهای عمومی برای خروج از فرودگاه ایجاد

معمول افراد ،در بخشهای مختلف تاسیسات سمت غيرپروازي

میشوند .البته بهنظر نميآيد كه تمامی این موارد را بتوان در

پايانه را مورد توجه قرار داده است .مشکالت معمول مانند

نتیجهگیری

مسیریابی ،ازدحام در مسيرهای پايانه ،انتظار در صفهاي طوالني

هستند که نیازمند همكاري از سوی سهامداران یا حتی تغییر در

و ایمنی و امنیت را میتوان با بازنگری شرايط كنوني و استفاده از

عملیات هوانوردی است .بهعالوه ،برخی معايب احتمالی ممکن

تجربیات مناسب و موفق فرودگاههای آسیا و اروپا و نیز استفاده

است بر اجرای این نوآوریها تاثیر بگذارد.

از فنآوریهای جدید و طرحهاي تغييرات عملیاتی ،تا چند سال
آینده رفع کرد .این نوآوریها بهطور ويژهاي به مشکالت اصلی

عوامل مهم در پذیرش از سوی سهامداران فرودگاه

سالمندان و معلولین نیز توجه دارند .فعالیتهایی مانند حمل بار

تگگذاری بار توسط خود مسافر یکی از مواردي است كه نیازمند

و حملونقل عمودی ،که برای سالمندان و معلولین دشوار است،

پذیرش و همكاري از سوی سهامداران و نیز تغییر در سیاستها

در برخی از نوآوریها از جمله تاسیسات پردازش-مسافر ،محل

است .در مذاکرات انجامشده با مدیران فرودگاهها و خطوط هوایی،

بازرسی بار و پارکینگ ،مدنظر قرار گرفته است.

در جریان تحقیق ،مشخص شد گرچه نگرانیهايی در اين مورد

این نوآوریها همچنین منافعی را برای گردانندگان فرودگاه

وجود دارد ،اما این طرح میتواند باعث افزایش چشمگير بهرهوری

در پی دارند .نوآوریهای سمت غيرپروازي مانند تاسیسات

در هر دو بخش شود .استفاده گسترده از فنآوریهای با کاربرد

پردازش-مسافر ،محل بازرسی بار و جلوخانهاي تکمیلی ،نه تنها

مشترك نیز یکی دیگر از مسایل بحثبرانگیز است .استفاده از

بهرهوری پايانهها را باال برده بلکه روشی بهصرفه برای افزایش

فنآوریهای معمول در ایجاد سالن خروج مبتنی بر روندها،

ظرفیت آنها نيز است .نوآوریهای پايانهی مانند سالنهای خروج

میتواند نتایج مثبتی هم برای فرودگاهها و هم براي خطوط هوایی

مبتنی بر روندها و بخشهای تحویل بار بهصورت سلفسرویس،

داشته باشد .البته از میان رفتن نامهاي تجاري و برندها و رابطهای

نه تنها به توزیع مناسب تقاضا در داخل پايانه و جلوخانها و

فنی از مسایل نگرانكننده است كه نیازمند پذیرش از سوی

نیز افزایش خروجی مسافران منجر میشود ،بلكه نیاز به توسعه

مدیریت خطوط هوایی است .یک عامل مهم دیگر که مستلزم

قابلتوجه در پايانه را نيز کاهش داده و حتی رفع میکند .دیگر

موافقت سهامداران فرودگاه است ،انتقال عملیاتی برخي فعاليتها

نوآوریها مانند بخشهای کمک به مسافران در پارکینگ و سالن

مانند فعالیتهای مربوط به خودروهای شخصی ،به مکانی است که

استقبال ،میتوانند فرصتی برای افزایش درآمد فرودگاه از طریق

مستقیما در مجاورت ساختمان پايانه قرار ندارد .البته انتقال این

تجمیع مسافران در یک نقطه و ایجاد فرصتهای تجاری باشند.

عملیات به مکانهای دیگر مانند پارکینگهای دائم ،ایجاد پردازش

این نوآوریها همچنین با کاهش نیاز به پرسنل برای مسافران

نزدیک و یا پردازش داخل فرودگاه ،میتواند بدون نیاز به هزینه

خروجی و بخشهای پارکینگ ،هزینه اجرایی را پایین میآورند.

باال ،ازدحام در مسیرهای فرودگاهی را کاهش دهد.

اجرایی بودن نتایج برای فرودگاهها

معايب احتمالی حین اجرا

تحقیق حاضر به برخی از معمولترین مسایل فرودگاههای امروزی

با توجه به تمام نكات قوت مطرحشده ،چند ايراد احتمالی نيز در

پرداخته است .اگرچه برخي از موارد مطرحشده در اين طرح را

اجرای این نوآوریها وجود دارد .اول ،تصمیم مجریان فرودگاه

میتوان بالفاصله در طراحی و برنامهریزی براي سمت غيرپروازي

درباره قانون " 300فوت"  1و نیز احتمال طوالنی شدن اجراي

پايانهها بهکار گرفت ،اما تعدادی از آنها نيز دارای عناصر مهمی

طرحها و در نتيجه افزايش ميزان خطر ،تا حد زیادی بر اجرایی

 -1بر اساس اين قانون هرگونه وسايل نقليه غير فرودگاهي در مواقع خاص ،هنگام روشن شدن عالمت هشدار نارنجيرنگ ،اجازه پارك تا فاصله  92متري از ساختمان پايانه فرودگاه را ندارد.
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بودن برخی از این نوآوریها ،از جمله ايجاد تسهيالت مسافر-
پردازش نزديك و بخش کمک به مسافران در پارکینگ تاثیر
ميگذارد .یک مشكل احتمالی دیگر تامین بودجه الزم است.
برخی از این نوآوریها مانند تاسیسات پردازش-مسافر یا اتاق
انتظار مسافران ورودی احتماال نیازمند استفاده از درآمدهای
حاصل از ارايه تسهيالت به مسافر است که باید توسط خطوط
هوایی و اداره فدرال هوانوردي تایید شود .اگر این نوآوریها به
ایجاد درآمد و كاهش هزینه خطوط هوایی و فرودگاهی منجر
نشود ،جلب رضایت خطوط هوایی دشوار خواهد بود .بهینهسازی
خدمات مسافران به تنهایی قابل توجیه نیست ،بهویژه اگر این
مسئله به افزایش ظرفیت یا بهرهوری عملیاتی هم منجر نشود.
از بین رفتن نامهاي تجاري و برندها ،از ديگر موانع اجرای برخی
نوآوریها ،بهویژه سالن خروج مبتنی بر روند تاسیسات پردازش-
مسافر و برج بازرسی بار است .این نوآوریها برای اجرایی شدن
نیازمند استفاده از فنآوریهای معمول برای برطرف كردن
تقاضای خطوط هوایی است .از بين رفتن هویت انفرادی نام
تجاري و برند خطوط هوایی بهمعناي از بین رفتن کنترل آنها بر
خدمات است .هر خط هوایی باید بهصورت جداگانه در اين مورد
تصمیم بگیرد ،شاید برخي از خطوط هوايي ترجیح دهند به جای
افزایش بهرهوری و کاهش احتمالی هزینهها ،نام تجاري و برند
خود را حفظ کنند.
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فهرست نشريات و كتابها

گروه بینالمللی رهشهر تا کنون  142نشریه با عناوین زير منتشر

 -26بازیافت آب در صنایع نساجی (پائیز )1373

کرده است:

 -27مراکز درمانی و بیمارستانهای آینده (پائیز )1373

 -1کاربرد جدید شیشه در نمای ساختمان (تابستان )1371

 -28شهر سالم -انبوهسازی (انبوهسازان اسکان) (زمستان )1373

 -2پارکینگ مراکز تجاری (پائیز )1371

 -29سیستمهای مدیریت بار و مدیریت انرژی در شبکههای انرژی الکتریکی

 -3محافظت در مقابل زلزله (زمستان )1371

(زمستان )1373

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

 -30بازیافت آب – «تصفیه پساب صنایع لبنی» (بهار )1374

 -5طرح اسکان و سریع (زمستان )1371

 -31شهر سالم – صنعت چوب و کاغذ و نقش آن در فرهنگ ،اقتصاد و سیاست

 -6مجموعه مقاالت راجع به ژئوسنتز (بهار )1372

(بهار )1374

 -7مهار آب با آب (بهار )1372

 -32صرفهجوئی انرژی در ساختمانهای مسکونی (بهار )1374

 -8تحول سبز در معماری (بهار )1372

 -33شهر سالم -معماری و پرورش فکری کودکان و نوجوانان (تابستان )1374

 -9روندیابی و مدیریت سیالب (بهار )1372

 -34شهر سالم -بازیافت زباله و مصالح ساختمانی و نقش آن در حفظ خاک و

 -10مطالعات اقتصادی جهت احداث مراکز خرید (تابستان )1379

پاکسازی محیط (پائیز )1374

 -11نگاهی کوتاه بر طراحی فضای سبز – «تجربیات کشورهای مختلف» (تابستان

 -35شهر ما کجاست (زمستان )1374

)1372

 -36حفاظت سواحل دریا و رودخانهها -معرفی روشهای سنتی و پیشرفته

 -12بازیافت آب در صنایع شن و ماسهشوئی (پائیز)1372

(زمستان )1375

 -13بناهای چوبی (کندهای) در ایران و تجربیات کشورهای دیگر (پائیز )1372

 -37بهینهسازی آموزش عالی – نگاهی کوتاه بر کارکرد نظام آموزشی ایران و جهان

 -14نکاتی در مورد طراحی ساختمانهای بتنی پیشساخته پیش تنیده در مناطق

(زمستان )1375

زلزلهخیز (پائیز )1372

 -38استفاده از ژئوگرید در راهها و باند فرودگاهها (بهار )1376

 -15اتوماسیون و بهینهسازی در سیستمهای توزیع الکتریکی (زمستان )1372

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

 -16انرژی دریاها (زمستان )1372

 -40نگرشهایی نوین به طراحی فضای باز اداری (تابستان )1377

 -17پارکینگهای مکانیکی اتوماتیک و نیمه اتوماتیک (بهار )1373

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

 -18انرژی باد (بهار )1373

 -42فهرست مطابقهای عملیات اجرایی جهت تسهیل در امر نظارت (پائیز )1378

 -19اصول طراحی ساختمانهای اداری و بانکها (بهار )1373

 -43دانستههایی در مورد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در جهان (پائیز )1378

 -20انرژی خورشیدی (بهار )1373

 -44هدایت منابع مالی و فنی غیر دولتی جهت اجرای طرحهای عمرانی (زمستان

 -21طراحی مرکز خرید -جلد اول :مطالعات مقدماتی جهت طراحی مراکز خرید

)1378

(تابستان )1373

 -45پژوهش در تاریخچه ،مفهوم و سیر تحول شهرسازی و شهر سالم در فرهنگ

 -22شهر سالم با آمورتون (تابستان )1373

ایران و اسالم (زمستان )1378

 -23شهر سالم – کاربرد سیستمهای فتوولتائیک از میلی وات تا مگاوات (تابستان

 -46پارک انرژیهای نو (تابستان )1379

)1373

 -47فضاهای باز اداری – مدیریت تجهیزات و طراحی داخلی (پائیز )1379

 -24شهر سالم -اصول طراحی برای افراد دارای کهولت ،ناتوانی ،اختالل و معلولیت

 -48شهرک ترافیکی کودکان (زمستان )1379

(تابستان )1373

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

 -25نسل چهارم نیروگاهها (پائیز )137

و اتصاالت (زمستان )1379
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 -50فضای سبز -مناطق صنعتی -پارکهای صنعتی (تابستان )1380

 -75فنآوری اطالعات -بخش سیزدهم :دموکراسی الکترونیکی (زمستان )1383

 -51تنظیم شرایط محیطی -بخش اول :استانداردهای عملکرد حسی-جلد اول:

 -76فنآوری اطالعات -بخش چهاردهم :انتخابات الکترونیکی (زمستان )1383

محیط روشنایی (پاییز )1380

 -77فنآوری اطالعات -بخش پانزدهم :حقیقت مجازی (تابستان )1384

 -52تنظیم شرایط محیطی -بخش اول :استانداردهای عملکرد حسی-محیطهای

 -78برگزاری مناقصههای دولتی (تصویب شده سال ( )1383تابستان )1384

صوتی و حرارتی (پاییز )1380

 -79چین دومین مصرفکننده انرژی در جهان ( تابستان )1384

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

 -80مدیریت پروژه -استانداردهای مدیریت پروژه ( بخش اول .تابستان )1384

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

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

 -55تنظیم شرایط محیطی -بخش دوم :سیستمهای کنترل محیط -جلد اول:

(عدالت اجتماعی) (پائیز )1384

تولید و کنترل حرارت (زمستان )1380

 -82فن آوری اطالعات -بخش هفدهم :مدیریت ارتباط با مشتریان (پائیز )1384

 -56تنظیم شرایط محیطی -بخش دوم :سیستمهای کنترل محیط -جلد دوم:

 -83مدیریت پروژه -استانداردهای مدیریت پروژه (بخش دوم ،زمستان )1384

تولید و کنترل نور و صدا (زمستان )1380

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

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

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

 -58تنظیم شرایط محیطی -بخش دوم :سیستمهای کنترل محیط -جلد سوم:

 -86فن آوری اطالعات -بخش هجدهم :پایتخت الکترونیکی-تجلی عدالت اجتماعی

سیستم جامع محیطی (تابستان )1381

(تابستان )1385

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

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

 -60فنآوری اطالعات -بخش اول :مفاهیم کلی (پائیز )1381

 -88متدولوژیهای كنترل پروژه (تابستان )1385

 -61منظرسازی -جلد چهارم (زمستان )1381

 -89صنایع انرژیبر ،نظریهها و دیدگاهها ( تابستان )1385

 -62فنآوری اطالعات -بخش دوم :مدیریت فنآوری اطالعات (زمستان )1381

 -90آشنایی مقدماتی با ارزیابی محیط زیست (پاییز )1385

 -63فنآوری اطالعات -بخش سوم :تجارت الکترونیکی (بهار )1382

 -91آشنایی با فرآوری های گازی ( CNG، LPG، LNGزمستان )1385

 -64فنآوری اطالعات -بخش چهارم :تجارت الکترونیکی «امنیت و تجارت

 -92رهنمونهایی برای توسعه (زمستان )1385

بی سیم» (تابستان )13829

 -93خبرنامه تحوالت توسعه در حوزه خلیجفارس (بهار )1386

 -65ساختمانهای سبز و پایدار (تابستان )1382

 -94متدولوژی مکانیابی صنایع (تابستان )1386

 -66فنآوری اطالعات -بخش پنجم :دولت الکترونیکی (تابستان )1382

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

 -67منظرسازی -جنگلهای مانگرو (حرا) :بخش اول -کلیات (پائیز )1382

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

 -68فنآوری اطالعات -بخش ششم :بازاریابی الکترونیکی (پائیز )1382

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

 -69فنآوری اطالعات -بخش هفتم :شهرداری الکترونیکی (زمستان )1382

 -98معماری سبز( ،انرژی زمین گرمایی)(پائیز )1386

 -70فنآوری اطالعات -بخش هشتم :آموزش الکترونیکی (بهار )1383

 -99روند توسعه در خلیج فارس (نسخه چهارم) (پاییز )1386

 -71فنآوری اطالعات -بخش نهم :دانشگاه الکترونیکی (بهار )1383

 -100ایران ترانزیت (بهار )1387

 -72فنآوری اطالعات -بخش دهم :سیستمهای اطالعاتی مدیریتی ساختمان

 -101سوپر جاذبها (راهی برای گسترش فضای سبز و مقابله با کمبود آب)

(تابستان )1383

(تابستان )1387

 -73فنآوری اطالعات -بخش یازدهم :دانشگاه الکترونیکی (پائیز )1383

 -102روند توسعه در خلیج فارس و دریای عمان بخش پنجم (تابستان )1387

 -74فنآوری اطالعات -بخش دوازدهم :مدیریت پروندههای الکترونیکی (زمستان

 -103روند توسعه در خلیج فارس و دریای عمان بخش ششم (پائیز )1387

)1383

 -104بام سبز (پائیز )1387

فهرست نشريات و كتابها

 -105احداث سامانههای گرمایش شهری (اردیبهشت )1388

معماري» (تابستان )1390

 -106روند توسعه در خلیج فارس و دریای عمان بخش هفتم (خرداد )1388

 -130روند خصوصيسازي فرودگاهها در جهان (پاييز )1390

 -107بحران جهانی و چشمانداز آینده (تابستان )1388

 -131شهر فرودگاهي بستري مناسب براي توسعه ورزش ملي و بينالمللي «شهر

 -108حمل و نقل همگانی (تابستان )1388

ورزشي» (پاييز )1390

 -109نانوفناوری ایمن (فرصتها و چالشها) (تابستان )1388

 -132معرفي پاككنندههاي طبيعي و سازگار با محيطزيست «بخش اول» (بهار

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

)1391

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

 -133معرفي پاككنندههاي طبيعي و سازگار با محيطزيست «بخش دوم» (بهار

 -112بندر خشک (پائیز )1388

)1391

 -113شرق ایران خاستگاه توسعه ترانزیت منطقهای (پائیز )1388

 -134معرفي پاككنندههاي طبيعي و سازگار با محيطزيست «بخش سوم»

 -114صنعتیسازی ساختمان گامی بلند برای تامین مسکن مردم (زمستان )1388

(تابستان)1391

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

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

 -116بيوگاز ثروتي نهفته در پسماندها (بهار )1389

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

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

 -137سير تحول برنامهريزي اقتصاد فضايي (پاييز )1391

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

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

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

(زمستان )1391

 -120نانوفناوري در معماري (زمستان )1389

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

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

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

)1389

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

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

 -142چالش فراروي ايران در عرصهي انرژي :توسعه بهرهبرداري از منابع نفت و

(زمستان )1389

گاز شيل (پاييز )1392

 -123نقش طراحی معماری در کاهش مصرف انرژی در ساختمان «معماری همساز
با اقلیم و مشکالت ناشی از عدم توجه به آن» (بهار )1390

نشریههاي تخصصی منتشر شده بخشهای مختلف گروه بينالمللي

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

رهشهر

اقتصاد كشور (بهار )1390

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

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

ماه1374

معلوليت در بخش زميني فرودگاه (بهار )1390

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

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

 -3بهينهسازي بار ترافيكي بزرگراهها (بخش شهر سالم) (دي ماه )1373

معماري» (تابستان )1390

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

 -127شهر فرودگاهي بستر توسعه تجارت ،چشمانداز تجارت جهاني ،چالشها و

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

فرصتهاي ايران (تابستان )1390

(ارديبهشت ماه )1373

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

 -6سازماندهي كاركردهاي بهينهي نمايشگرهاي ديجيتالي (بخش شهر سالم)

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

اسفند ماه 1372

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

 -7شهرك ترافيكي كودكان (بخش شهر سالم) ـ (آذر ماه )1372
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فهرست نشريات و كتابها

 -8پارك پويش :انديشه سالم  /بدن سالم در شهرك فاطميه منطقة  20شهرداري

 -19ترجمه شهرهاي فرودگاهي جهان ()1391

تهران (بخش شهر سالم) ـ (آذر ماه )1372

 -20ترجمه هفت قانون طراحی شهری پایدار ،راهبردهای طراحی برای دنیای

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

پُست-کربُن ()1392

در فرهنگ ايران واسالم (بخش شهر سالم) ـ آبان ماه 1372
 -10اصول طراحي مراكز ديسپاچينگ (بخش انرژي) زمستان 1372

كتابهاي زير نيز توسط گروه بينالمللي رهشهر در دست چاپ

 -11تحليل منطقهاي سيالب در حوضههاي شمالي تهران (بخش عمران آب)

است:

بهار 1373

 -1طراحي ،برنامهريزي و ساخت هتلها

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

 -2برنامهريزي شهري در اقليمهاي گرمسير

(بخش عمران آب) زمستان 1372

 -3بام سبز

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

ضمنا کتابهاي زیر توسط گروه بينالمللي رهشهر منتشر گردیده
است:
 -1بازنگري استانداردهاي صنعت آب كشور با همكاري وزارت نيرو
و سازمان برنامه و بودجه ( 25جلد)
 -2صرفه جويي در انرژي ( 20جلد)
 -3ترجمه كتاب «سازه پاركينگهاي طبقاتي» ()1372
 -4ترجمه كتاب «سازههاي آبي» ()1373
 -5تدوين كتاب «خودآموز اتوكد )1373( »12
 -6ترجمه كتاب «برنامهريزي و طراحي هتل» در سال  76توسط سازمان برنامه و
بودجه چاپ و توزيع شد.
 -7تدوين كتاب راهنماي برنامهنويسي سه بعدي )1382( OpenGL
 -8ترجمه كتاب «تنظيم شرائط محيطي»
 -9ترجمه كتاب «چگونه هواي پاكيزه بكاريم»
 HSE -10در سفر()1385
 -11با گياهان آب را تصفيه كنيم
 -12نانوفناوري براي همه ()1387
 -13درختان در منظر شهري ()1389
 -14آشنایی با راهکار مدیریت پروژه جامع (بهار )1389
 -15كتاب آموزش نرمافزار )1389( Revit architecture 2009
 -16ترجمه كتاب شهرهاي فرودگاهي قرن )1390( 21
 -17منظرسازي پايدار براي همه (پاييز)1390
 -18مواد هوشمند و فناورينانو (كاربرد در معماري و طراحي داخلي) ()1390
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