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  تاثیر متقابل اقلیم در طراحی بخش زمینی و هوایی فرودگاه ها

  
  *1وحیده رحیمی مهر

  )yekta.rahimi@yahoo.com(، دانشجوي دکتري معماري دانشگاه آزاد اسالمی تهران جنوب - 1
  
  

   مقدمه -1
قدرت اقتصادي هر  در واقع پیشرفت و. ي اقتصادي و اجتماعی هر کشور استنقل یکی از پایه هاي اصلی توسعهوحمل

توسعه روزافزون صنعت هواپیماسازي و . باشدنقل آن در تعاملی تنگاتنگ و پیوسته میوکشور با میزان کارایی سیستم حمل
نقل وجایی و نقل و انتقال مسافر و کاال در حداقل زمان ممکن موجب پیشرفت چشمگیر صنعت حملگرایش فزاینده به جابه

-حمل) 1383صفارزاده و همکاران،.(استاین نقش  انترین بازیگرها از حساسگاه در کنار مابقی پایانهو فرودهوایی، شده است 
 در کشورها سیستم ملی در که آیدمی شمار به مصرف و تولید چرخه مهم اجزاي از یکی و زیربنایی امور از هوایی نقلو

 ملی ناخالص تولید درصد9از  بیش نقلوحمل مستقیم هايفعالیت رسمی آمار اساسبر ایران در گیردمی قرار خدمات بخش
 خود به را کشور شاغلین از نفر میلیون 3قریب و کار و کسب لوازم و آالتماشین در ناخالص سرمایه کل درصد 15و

-وب میهاي جوامع پیشرفته محسساختترین زیرا از با ارزشههفرودگا ).11: 1386فتح اهللا پورشیرازي، (است داده اختصاص
. ها و کمک به ایجاد توسعه پایدار نقش مهمی دارندهاي مختلف، در رشد اقتصادي کشورشوند و به دلیل برخورداري از پتانسیل

ها را لوکوموتیو اقتصادي هر کشور ها در دنیاي امروز به حدي است که برخی کارشناسان، فرودگاهارزش و اهمیت فرودگاه
  . دانندي پایدار می ه هاي پررونق و کارآمد را عامل رشد اقتصادي و توسعهکنند و وجود فرودگاتوصیف می

در پی پیشرفتهاي صنعتی در عصر حاضر و با ظهور معماري مدرن، طراحی، بدون توجه به بستر قرارگیري ساختمان و در 
در معماري که تا قبل از آن یکی از  پناه استفاده روز افزون از تاسیسات مکانیکی، رواج یافت و به این ترتیب به اهمیت اقلیم

ها و صدمات جبران هاي فسیلی آلودگی شهررویه و نامناسب از سوختاستفادة بی. ارکان اصلی طراحی بود، کم توجهی شد
هاي فسیلی، مشکل آلودگی و نیز پدیدة گرم شدن کره محدودیت منابع سوخت. ناپذیر  به محیط زیست را به همراه داشت

مورد توجه ) اویل دهۀ هفتاد میالدي(شد که بستر و اقلیم در طراحی معماري از نیمه اول دهۀ پنجاه شمسیزمین موجب 
 ناپذیر و نیز کاهشهاي تجدیدمجدد قرار گیرد و مجامع بین المللی بر آن شدند تا کنترل روند مصرف انرژي را از منابع و حامل

هایی که در قرن یکی از ساختمان) 3: 1392طاهباز،. (دهند کار خود قرارمحیطی ناشی از آن، در اولویت آثار منفی زیست
در طراحی و ساخت فرودگاه، اقلیم یکی از موارد مهم در . شناسد، فرودگاه استبیست و یکم محیط زیست را به رسمیت می

و  ساختو ساخت فرودگاه،  عالوه بر تاثیر اقلیم در طراحی.باشدانتخاب محل فرودگاه و طراحی بخش زمینی و هوایی می
هاي  تولید پسماند و آالینده شود، بلکه باعث نه تنها موجب مصرف منابعی نظیر انرژي و مواد اولیه می نیز فرودگاه سازهاي
باشد اما هایی مانند فرودگاه امکان پذیر نمیها و آثار منفی پروژهعمال حذف کامل پیامد .ددگر نیز میمحیط زیست مخرب 
  .توان از شدت و دامنه آنها تا حدود بسیار زیادي کاستیغالبا م

                                                
است که  "المللی کرمان با رویکرد توسعه پایداراسلوبی از زمین به آسمان؛ طراحی فرودگاه بین"ارشد با عنواناسینامه کارشناین مقاله برگرفته از پایان١

 .به راهنمایی دکتر فرهاد کاظمیان و مشاورت دکتر جالل زندیان در دانشگاه آزاد اسالمی واحد بم تهیه شده است
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  سوابق پژوهش -2
که بیشتر به زبان انگلیسی می باشند و از جمله کتاب  به نگارش در آمده است هاي اندکی نگاشته، طراحی فرودگاهدرباره 

محمد صفار زاده و مهندس غالمرضا ریزي و طراحی فرودگاه ،ترجمه و تالیف دکتر کتاب برنامهترجمه شده تخصصی این حوزه، 
معصومی است که داراي دو جلد می باشدترتیب فصول دو جلد کتاب به گونه اي است که عالوه بر تامین هدف مذکور، 

هشت فصل اول کتاب که عمدتا به مباحث برنامه . پیوستگی و سلسله مراتب مناسبی از ابتدا تا انتهاي کتاب ایجاد شده است
، در جلد اول و فصل نهم تا شانزدهم نیز که به جزء فصل آخر مشتمل بر فرآیند طراحی است، در جلد دوم پردازدریزي می

  .باشد این کتاب برگرفته از یکی از معتبر ترین منابع دانشگاهی در این حوزه تخصصی می. گنجانده شده است
  :برخی از آن ها  اشاره خواهیم کرد ذیل بهجدول آثار دیگري نیز درباره طراحی فرودگاه نگاشته شده که در 

معاونت برنامه ریزي و -این نشریه که جزء آیین نامه هاي سازمان برنامه بودجه : سازمان برنامه بودجه  197نشریه-1
در این نشریه کلیه دستورالعمل . می باشد است ،درباب طراحی محوطه زمینی فرودگاه ها -نظارت راهبردي ریاست جمهوري

فصل اول مقدمه اي با تعریف از . ها و توصیه ها درباره طراحی محوطه زمینی فرودگاه در شش فصل گردآوري شده است
وسسات هواپیمایی و بین المللی  و معرفی بخش هاي اصلی فرود گاه را  آغار شده و با ذکر اهداف و چهارچوب سازمان ها و م

فصل دوم و سوم به ترتیب  به مباحث و عوامل مهم در طراحی پایانه هاي مسافري  و باري می . آیین نامه به پاین می رسد
اه ، الگو هاي دسترسی جاده اي و راه هاي دسترسی عمومی و پردازند و در فصل چهارم سیستم هاي دستریسی به فرودگ

خدماتی ، توقفگاه هاي  وسایل نقلیه شخصی، عمومی و خدماتی  معرفی و دستورالعمل هاي طراحی آنها آورده می شود و در 
عرفی و بیان مبانی فصل پنجم  اصول  و مبانی تابلو  گذاري و کلیه عالئم راهنمایی پایانه  ذکر می گردد و در نهایت به م

، پست هاي امنیتی و انتظامی ، تاسیسات هواشناسی، آتش نشانی، طراحی ساختمان هاي جنبی و عملیاتی چون برج مراقبت
  .می بردازد.. سوخت رسانی و

این کتاب بیشتر در حوزه بخش هاي عمرانی : مهندس مختار ایمانی-دکتر حمید بهبهانی ،طرح و محاسبه فرودگاه-2
  .ه مطرح بوده و درباب معماري اطالعات مفیدي در اختیار قرارنمی دهدفرودگا
معاونت  -آیین نامه هاي سازمان برنامه بودجه  : 6-254ها ، نشریه محیطی فرودگاههاي زیستراهنماي ارزیابی پیامد-3
محیطی طرح هاي زیستاست، این نشریه دستورالعمل تخصصی ارزیابی پیامد -ریزي و نظارت راهبردي ریاست جمهوريبرنامه

رح خدمات مطالعات که در هاي توسعه فرودگاه هاست که همراه با دستورالعمل عمومی مطالعات ارزیابی زیست محیطی و ش
 .نشریات جداگانه منتشر شده است، قابل بهره برداري می باشد

در حوزه پیامد هاي زیست محیطی فرودگاه پایان نامه و مقاالت متعددي در کنفرانس هاي حمل و نقل و همایش هاي 
بررسی "تحت عنوان  اسعلی کارعب پایان نامه کارشناسی ارشد ها می توان بهتخصصی محیط زیست نگاشته شده که از آن

ارزیابی مدیریت ریسک "مقاله اي با نامو   "مدیریت و تهیه بانک اطالعات مکانی اثرات زیست محیطی فرودگاه مهرآباد تهران
  :اشاره می شود، امیراسماعیل فروهیدو   علی منصور خاکی نوشته ي "هاثرات زیست محیطی فرودگا

  اهداف تحقیق -3
 شناسایی تاثیر اقلیم بر مکانیابی و طراحی فرودگاه  -
 محیطی فرودگاه شناسایی مخاطرات  زیست -
 تامین بهترین شرایط براي نیاز هاي  فرودگاه -
  محیط زیست  ارائه راهکارهایی براي کاهش آسیب فرودگاه به -

  بخش هاي اصلی یک فرودگاه  -4

  )1شکل : (هوایی تقسیم می شوند فرودگاه ها اصوالً به دو بخش زمینی و
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تجهیزاتی که با مرز فیزیکی مسدود شده و یا ایستگاههاي کنترل  مجموعه ساختمانها، تأسیسات و: بخش زمینی )الف
سمت شهر و  این مجموعه وظایف ارائه خدمات به مراجعین از. ی شودوابسته به استفاده هواپیما جدا م امنیتی که از سطوح

از قسمتهاي این مجموعه باید داراي مجوزهاي خاص  افراد براي تردد به برخی. هواپیما ها از سمت توقفگاهها را به عهده دارند
 .باشند 
یم فیزیکی به خدمات مربوط به ارتباط مستق مجموعه اراضی، حریم ها و تأسیسات و تجهیزات که در: بخش هوایی )ب

و با مرز مسدود و با ایستگاههاي کنترل امنیتی از مجموعه زمینی جدا می  نشست و برخاست ، توقف و حرکت هواپیما بوده
برنامه  197نشریه ( .هاي اتصال به هواپیماها در ساختمان هاي پایانه در قسمت بین دو بخش فوق قرار دارنددروازه .دگرد

  )1379،بودجه 

  
   83: 1383صفارزاده و معصومی،:اجزاي مختلف تشکیل دهنده یک مجموعه فرودگاهی بزرگ،ماخذ:  1شکل 

  انتخاب محل فرودگاهتاثیر اقلیم بر روند  -5
-3 شرایط آب و هوایی -2، چگونگی توسعه فضاي اطراف-1 :بطور کلی عوامل موثر در انتخاب محل فرودگاه عبارتند از

وجود فرودگاههاي دیگر و قابلیت دسترسی به  -5،فراهم بودن زمین براي توسعه -4،م حمل و نقل زمینیدسترسی به سیست
نزدیکی  -9،چگونگی و امکان تامین خدمات تاسیساتی -8،مسائل اقتصادي ساخت -7،موانع اطراف -6،فضاي هوایی در منطقه

 و مجاورت با مناطق داراي تقاضاي سفر هوایی

  ضاي اطرافچگونگی توسعه ف-5-1
این موضوع عامل بسیار مهمی است؛ زیرا مسائل جانبی ناشی از فعالیتهاي فرودگاه بخصوص آلودگی صوتی در محل توقف  

بنابراین، مطالعه و بررسی کاربردهاي فعلی و آینده . هواپیماها، اغلب مورد اعتراض و مخالفت همسایگان فرودگاه قرار می گیرد
کاربریهایی که از این نظر داراي بیشترین سازگاري با فعالیتهاي فرودگاه هستند، . اه ضروري استزمینهاي مجاور محوطه فرودگ

. بطور کلی باید از نزدیکی و مجاورت با فضاهاي مسکونی و مدارس، تا حد امکان اجتناب شود.باید در اولویت انتخاب قرار گیرند
تصویب مقرراتی براي کنترل منطقه بندي از نظر استفاده از زمینهاي  اگر محوطه مورد نظر، بطور پراکنده اي توسعه پیدا کند،

  .مجاور فرودگاه به منظور جلوگیري از ایجاد برخوردها و چالشهاي آینده ضروري است
بنابراین . فرودگاه یکی از ضروري ترین بخشهاي سیستم حمل و نقل و در عین حال بخش مستقل و کاملی از جامعه است

همان اصول و خط مشی هاي کلی حاکم بر ارکان جامعه است و باید با سایر طرحهاي آن هماهنگی داشته طراحی آن تابع 
به عنوان مثال ایجاد یک ناحیه حائل بین باندها،   تاکسی روها، محوطه توقفگاه و مرزهاي محوطه فرودگاه ضروري است؛ . باشد

با ساخت هواپیماهاي .یتهاي فرودگاه، به مقدار قابل قبولی کاهش یابدبطوریکه اثرات آلودگی و مسایل آزار دهنده ناشی از فعال
سازمان هوانوردي فدرال آمریکا در . جت، عکس العملهاي مخالف جامعه نسبت به آلودگی صوتی به سرعت افزایش یافت



International Conference on Civil Engineering 
  Architecture and urban infrastructure 

29-30 July 2015, Tabriz , Iran 

 4

دگاه به منظور حداقل بسیاري از شهرهاي بزرگ این کشور، الگوهاي پروازي ویژه اي براي نشست و برخاست هواپیماها از فرو
بطور کلی مقرراتی در سطح هر کشور براي کاهش آلودگی . کردن پیامدهاي منفی و زیان آور آلودگی صوتی، تجویز کرده است

کارخانه هاي سازنده هواپیماها به خوبی نسبت به مشکل آلودگی صوتی آگاهی دارند و تالش زیادي . صوتی تدوین شده است
: 1383صفارزاده و معصومی،( .انجام می شود) ر با مسائل اقتصادي، عملکردي و ایمنی هواپیماسازگا(در جهت کاهش آن 

100-101(  

  شرایط جوي و آب و هوایی - 5-2
پیدایش مه و دود، دید را کاهش می دهد و باعث کاهش ظرفیت ترافیکی فرودگاه می شود؛ زیرا وقتی که شرایط دید 

ز زمان وجود شرایط دید مناسب است، در واقع مه در صورت عدم وزش باد، تمایل به نامطلوب باشد، ظرفیت فرودگاه کمتر ا
عالوه بر آن دود نیز در مجاورت . پایداري و سکون دارد و نوزیدن باد نیز می تواند به علت نوع توپوگرافی زمین اطراف باشد

و هوایی موجود در هر محل با استفاده از بطور کلی با تحلیل دقیق و تفصیلی شرایط آب . فضاهاي صنعتی بوجود می آید
صفارزاده و ( .اطالعات ثبت شده قابل دسترسی می توان ارزیابی درستی از وضعیت آب و هوایی محوطه هاي فرودگاه داشت

  )101: 1383معصومی،

  وجود زمین و امکان تامین آن براي توسعه-5-3
بسـتگی   یکی از عواملی که بـه آن ساحت مورد نیاز فرودگاه است که از جمله عوامل اصلی تاثیرگذار در این زمینه، ابعاد و م

  )109: 1383صفارزاده و معصومی،( .است که در طراحی فرودگاه تاثیر می گذارد شرایط جويد دار

  موانع اطراف - 5-4
ز هـر گونـه   محل محوطه فرودگاه باید به گونه اي انتخاب شود که مسیرهاي تقرب الزم در توسعه نهایی فرودگـاه عـاري ا  

مسـتلزم ایجـاد     فراهم ساختن مسیرهاي تقرب به یک فرودگـاه، . مانعی باشد و یا در صورت وجود مانع، بتوان آن را برطرف کرد
صـفارزاده و  ( .محدودیتهاي ارتفاعی در حوزه گـردش و چـرخش هواپیماهـا و همچنـین راسـتاي محـور بانـدهاي پـرواز اسـت         

  )111: 1383معصومی،

   فرودگاه بر روند طراحیتاثیر اقلیم  -6
مطالعات اقلیمی براي برنامه ریزي  فرودگاه ها نیاز به مطالعات گسترده تري نسبت به سایر مدل هاي حمل و نقل دارد، 

حمل و نقل . زیرا هوانوردي یکی از پرتحرك ترین صنایع بوده و پیش بینی اطالعات مورد نیاز آینده آن بسیار دشوار  می باشد
  )1373بهبهانی و ایمانی،(ف حمل و نقل جاده اي، آبی و راه آهن هنوز به یک مرحله ثابت طراحی نرسیده استهوایی برخال

 :مورد بررسی قرار داد توان از دو منظر به طور کلی تاثیر اقلیم بر فرودگاه را می
  بخش زمینی تاثیرات اقلیم بر -1
 )102: 1392رحیمی مهر،(بخش هوایی تاثیرات اقلیم بر- -2

  بخش زمینی اثیرات اقلیم برت -6-1
مثل جهت  زمینی تاثیرگذار است باشد که بر روي ساختمانهاي بخشهمان مالحظات اقلیمی هر منطقه از کشور می

  )102: 1391رحیمی مهر،....(قرارگیري ساختمان با توجه به موقعیت جغرافیایی، انتخاب فرم براساس اقلیم و
که نمونه هاي آن را می توان در فرودگاه .اه، انتخاب فرم براساس اقلیم می باشدیکی از تاثیرات اقلیم در طراحی فرودگ

به همین دلیل یک . گرماي هوا مانع بزرگی براي هرگونه سقف فلزي براي این ترمینال بوددر این فرودگاه . جده مشاهده کرد
درصد اشعه  70ي پوشش سقف این فرودگاه استفاده شده و به وسیله الیه اي از تفلون پوشیده شده که تقریبا برا سازه غشایی
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پارچه این سازه قابل شستشو است و به خاطر جنس تفلون آن گرد و غبار محیط مسقف ) 2شکل(. خورشید را بازتاب می دهد
جریان هوا به خوبی برقرار می  در این سقف. ر شده پوشیدهپارچه اي جهان در حقیقت محوطه بازي است که به وسیله چاد

 )1392صفري،(.شود و از حرارت باالي صحرا عربستان کم میکند

 
   :فرم فرودگاه جده، ماخذ: 2شکل 

http://www.adp-
i.com/sites/default/files/styles/large_realisation/public/arabie_saoudite_jeddah_terminal_hajj_fr.jpg?itok=rBhoqqsg 

  :بخش هوایی تاثیرات اقلیم بر-6-2
باند اصلی فرودگاه در جهت وزش باد غالب . زیادي داردتاثیر ) طرح هندسی(شرایط اقلیمی مانند باد بر شکل گیري باند 

کنند از هواپیما مشکل ایجاد می )landing &take off(شود زیرا بادهاي جانبی براي نشست و برخواست اخته میسمنطقه 
یک جهت مثال زمانی که بادهاي سخت وشدید از  .کندطرفی عدم وجود باد غالب در یک فصل یک محدودیت اقلیمی ایجاد می

در طول باند تأثیر عالوه بر شکل باند شرایط محیطی موجود ) 3شکل.(وزد ضروري است باند به صورت متقاطع ساخته شودمی
حرارت، وضعیت باد در سطح فرودگاه، شیب باند، ارتفاع فرودگاه و شرایط سطح  مهمترین شرایط محیطی شامل درجه .دارند

تواند دستورالعملهایی که می به هر حال. تواند تقریبی باشدوي محاسبه طول باند فقط میاثر این شرایط بر ر. است باند پرواز
 .ارائه شده است ریزي در این زمینه سودمند باشد، در این بخشبراي برنامه

    

  
  ٣٣٩: ١٣٨٣صفارزاده ومعصومي، :انواع و اشکال باند ها پرواز، ماخذ:3شکل
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   حرارت درجه-6-2-1
هوا، ) چگالی(غلظت  طول باند پروازي بیشتري مورد نیاز است، زیرا با باال رفتن درجه حرارت،  باالتر، ارتدر درجه حر

. درجه حرارت، خطی نیست روند افزایش طول باند نسبت به .ددر نتیجه فشار هواي خروجی از موتور، کمتر می شو پایین تر و
افزایش طول موردنظر می . افزایش در درجه حرارتهاي پایینتر است ر از نرخنرخ افزایش طول باند در درجه حرارتهاي باال، بیشت

به منظور  .درجه فارنهایت باشد که درجه حرارت استاندارد در سطح دریا است 59طول باند در دماي  تواند برحسب درصدي از
رنهایت براي هواپیماهاي با موتور درجه فا 90تا  59برآورد مقادیر تخمینی، تغییرات تقریبی طول باند بر حسب دماي بین 

در این دامنه درجه حرارت، افزایش متوسط طول باند نسبت به طول مورد نیاز در  .توربینی می تواند مورد استفاده قرار گیرد
ین درجه تغییر می کند؛ بنابرا 59درصد به ازاي هر درجه فارنهایت بیشتر از  65/0تا  42/0درجه فارنهایت، از حدود  59دماي 

درجه  59درصد طول مورد نیاز در دماي  18تا  11متوسط بین  درجه فارنهایت، طول باند به اندازه دامنه 85در دماي 
  .فارنهایت، افزایش می یابد

  فرودگاه باد سطحی در -6-2-2
با افزایش  ر وکوتاهت) جهت بادي که مخالف با جهت نشست یا برخاست هواپیما باشد(باد طح با افزایش س طول باند پرواز

اي به متصدي نامهوزن برخاست، مقررات آیین براي محاسبه. ، طویلتر می شود)وزدبادي که از پشت هواپیما می(باد پشت 
اگر باد پشت سر وجود داشته باشد، براي . مقدار سرباد گزارش شده، استفاده کند مربوطه اجازه می دهد که فقط نیمی از

مایل  10مجاز نیز باید  برابر باد پشت سر گزارش شده استفاده می شود و حداکثر باد پشت سر 5/1وزن برخاست از  محاسبه
حرارت هوا و وزن هواپیما  تأثیر شرایط باد، بسته به درجه .باشد)knot(نات 10یا ) کیلومتر بر ساعت 18(دریایی بر ساعت 

نات، طول برخاست  5وزش سرباد با سرعت . ، سودمند استریزي به هر حال مقادیر تقریبی براي فرآیند برنامه. تغییر می کند
 درصد افزایش می 7نات، طول مذکور را در حدود  5دهد؛ در حالی که باد پشت سر با سرعت  درصد کاهش می 3را در حدود 

ادهاي سبک و ویژه اگر به نشود؛ ب مطلوب آن است که شرایط وزش باد اعمال  در فرآیند برنامه ریزي و طراحی فرودگاه،. دهد
  .مالیم در محوطه فرودگاه بوزد

  شیب باند - 6-2-3
میزان  افزایش یا کاهش . کندشیب رو به باال طول باند بیشتري را نسبت به شیب صفر یا شیب رو به پایین ایجاب می

ر شیب باند برابر با هاي طراحی فرودگاه، حداکثمطابق معیار. طول مذکور به ارتفاع فرودگاه و درجه حرارت  هوا بستگی دارد
  . درصد است  5/1

  ارتفاع -6-2-4
 روند این. باالرفتن ارتفاع فرودگاه، طول بیشتري براي باند پرواز مورد نیاز است اگر تمام شرایط محیطی یکسان باشد، با

ایش طول باند بیش از باال، روند افز در ارتفاعات. افزایش، خطی نیست بلکه با وزن هواپیما و درجه حرارت هوا تغییر می کند
افزایش ارتفاع از سطح دریا، ) متر 305(فوت  1000طراحی فرودگاه، به ازاي هر  در فرآیند برنامه ریزي و. ارتفاعات پایین است

بجز   مناسب خواهد بود؛ درصد به طول باند اضافه می شود که این مقدار افزایش براي اغلب فرودگاهها کافی و 7 به میزان
  در فرودگاههاي با شرایط یاد شده،. ارتفاعات بسیار باال قرار دارند در معرض درجه حرارت بسیار زیاد هستند و یا درآنهایی که 
سازنده هواپیما براساس  اطالعات عملکردي تهیه شده بوسیله کارخانه هاي. درصد است 10مذکور براي طول باند،  نرخ افزایش

که محل استقرار فرودگاه بسیار غیرعادي و غیرمعمول باشد، دو  در مواردي. جغرافیایی ارتفاع برحسب فشار هوا است، نه ارتفاع
ریزي و طراحی فرودگاه  ارتفاع برحسب فشار هوا و ارتفاع جغرافیایی می تواند بطور یکسان در فرآیند برنامه نوع ارتفاع مذکور،
  )245- 243:1383صفارزاده و معصومی،( .در نظر گرفته شود
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  یط سطح باند پروازشرا-6-2-5
برف آب شده در واقع همان آب شدن یا نرم شدن .برف آب شده یا آب راکدروي باند، اثر نامطلوبی در عملیات هواپیما دارد

. کندشود که قدرت ترمز کردن  را بی نهایت ضعیف میاي میشرایط مذکور باعث ایجاد سطح لغزنده. برف بر روي زمین است
شود که این امر باعث کند شدن و کاهش ها بر روي آن ، جابجا میک سیال بر اثر چرخش الستیکبرف آب شده به صورت ی

  )245:1383صفارزاده و معصومی،(. شودبسیار زیاد نیروي الزم به هنگام عملیات برخاست می

  فرودگاه و پیامدهاي زیست محیطی آن -7
ترین فعالیت هاي انسانی علیه آسیبهاي معاصر یکی از پرهاي پشتیبان آن در فرودگاه نقل هوایی و زیر ساختوحمل

شناسد در حالی که رود به هر حال فرودگاه قرن بیست و یکم مسئله محیط زیست را به رسمیت میمحیط زیست به شمار می
  ) 1: 1380آقاسی، .(اعتنا بودندهاي قرن بیستم به آن بیفرودگاه

هاي طبیعی محیط زیست بوده و مزاحمت هاي مختلفی با ارزشی آنها واجد تعارضکاربري فرودگاه ناچاراً بر حسب جانمای
توسعه فرودگاه مستلزم پاکتراشی و قطع پوشش گیاهی، تغییر در توپوگرافی . نمایدهایی براي حیات گیاهی و جانوري ایجاد می

در نتیجه فرودگاهها نقش مهمی در . می باشد زمین، دخالت در الگو هاي توزیع و جریان آب در منطقه و نیز انهدام زیستگا ها
نکته قابل توجه در این مورد، مسئله پراکنش و . ایجاد اختالل تعادل اکولوژیک و پایداري اکوسیستم محل استقرار خود دارند

رودگاه هاي با انتخاب دقیق محل استقرار ف. زندگی پرندگان در منطقه و خطرات آنها براي امنیت عملیاتی فرودگا ها می باشد
همچنین از سایر .جدید در مکانی جدا از مسیر و محل هاي مهاجرت و جذب پرندگان می توان از خطرات مذبور جلوگیري نمود

هاي طبیعی زهکشی و ها در نتیجه تغییر الگوبار هاي اکولوژیک فرودگاه ها می توان به تغییر نظام هیدرولوژیک رودخانه
برنامه بودجه  6- 254نشریه ( .و آسیب پذیري خاك در محدوده اطراف آنها اشاره نمود همچنین تشدید و فرسایش پذیري

ها شامل آلودگی صوتی، آلودگی هوا، آب، مواد فرودگاهبرداري از هاي زیست محیطی ناشی از احداث و بهرهآلودگی )60: 1383،
مشکل زیست محیطی فرودگاه ها است بعد از  ترینها، سخت ترین و شدیدباشد که آلودگی صوتی هواپیمازائد جامد می

-بودجهبرنامه 6-254نشریه(آلودگی صوتی، آلودگی هوا ناشی از گازهاي خروجی هواپیما عمده ترین آلودگی  فرودگاه هاست
ی توان به طور کلی آثار نویز هواپیما را م. پرواز هواپیما از مهمترین منبع ایجاد آلودگی صوتی معرفی شده است )1383:61،

آثار  ،ایجاد اختالل در گفتگو، اختالل و آشتگی شبانه ،بر رنجش و آزردگی انسان ها ،آثار نویز بر سالمتی :بدین قرار برشمرد
فرشیدیان فر و همکاران، (آثار نویز برارزش امالك ،آثار نویز بر حیوانات ،آثار نویز برپارك ها و اماکن عمومی ،نویز برمدارس

  .انتخاب محل مناسب براي فرودگاه تا حد زیادي از تاثیر نویز می کاهدن گفت که می توا )17: 1390

  هاي سازگار با محیطنمونه فرودگاه-8
  هانگر؛ اولین فرودگاه فضایی تجاري ، معماري زمینه گرا -8-1

اندازي کرد تا  کزیکو راهاین پروژه به عنوان اولین فرودگاه فضایی تجاري در جهان اولین باند پرواز خود را در صحراي نیوم
طراحی شده است  2008این طرح توسط نورمن فاستر در دسامبر . رویاي توریسم فضایی را یک قدم به واقعیت نزدیک تر کند

سازي سبز و صنعت ساختمان  هاي ساختمان در ساختار بنا انرژي کارآمد شیوه. باشد هاي موفق اقلیمی می   و یکی از نمونه
درصد به کمک  70هاي تهویه مطبوع تا  هایی است که به کمک هوا به کاهش هزینه لوله  در زمین پروژه. پذیرفته شده است

. آب گرم جاسازي شده در کف سیستم نیز از این طریق به وجود آمده است. آید هاي خورشیدي حرارتی بروي سقف می پانل
  )1390صیادي و همکاران،.  (ی منحصر به فرد استمحیط پایگاه فضایی آمریکا از نظر نمادین و طراحی بصري و زیست

  )معمار برجسته ایتالیایی،رنزو پیانو (کانساي ژاپن بین المللی فرودگاه-8-2
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است، می توان از جمله دستاوردهایی دانست کـه نـه   » هاي تک«بدون شک فرودگاه کانساي ژاپن را که نمادي از معماري 
. زمان خود طراحی و ساخته شده، بلکه بقاي آن هم وابسته به تجهیزات بسـیار پیشـرفته اسـت    تنها با تکیه بر فناوري پیشرفته

به فرودگـاهی  ) که بزرگترین پل آبی در جهان هم محسوب می شود(کیلومتر  5/3پس از عبور از پل ورودي به فرودگاه به طول 
درون سـاختمان  .هکتاري است 504اصل یک جزیره این فرودگاه را که در  .می رسیم که روي یک جزیره مصنوعی آرمیده است

هزار مسافر که به طور مداوم در حال ورود و خروج از ساختمان هستند، همواره هواي تمیـزي   10فرودگاه به رغم وجود حداقل 
    .   ه سـقف غـول پیکـر سـاختمان متصـل اسـت      در جریان است و دلیل آن هم وجود سامانه تهویه استثنایی ساختمان است که بـ 

جالـب اینکـه ایـن سـقف هوشـمند       .هزار متر مربع مساحت آن است 90این سقف که به شکل قوسی طراحی شده و  )4شکل (
  2.است و نسبت به دماي هواي محیط و نیز کیفیت هواي هر قسمت از ساختمان تغییر حالت می دهد

  

  
  است میکرو سیستم هاي و ماکرو سیستم شامل یکدر فرودگاه   آب و هوا سیستم کنترل: 4شکل

http://faculty.samfox.wustl.edu/Donnelly/Donnelly/347-F98/Kansai_Airport/Lighting_2.htm 

متر نشست می کند که البته این مشکل هم به وسیله  11سال،  50هر  کارشناسان تخمین زده اند که این جزیره مصنوعی
طراحان فرودگاه برطرف شده است زیرا اولین و کوچک ترین لغزش ناشی از این نشست هـا، بـه وسـیله حسـگرهایی کـه روي      

یی کـه ماننـد   ستون فرودگاه نصب شده اند، به مرکز کنترل مربوطه ارسال می شود و در ایـن صـورت سـتون هـا     1100تمامی 
ستون برج کنترل فرودگاه، سوار بر برجک هاي هیدرولیک اتوماتیک هستند، بالفاصله و به سرعت ستون را به تـراز قبلـی و بـه    

در مورد دیگر ستون ها هم گروه هاي متخصص مستقر در بخش نگهداري فرودگاه با اسـتفاده از  . وضعیت گذشته برمی گردانند
یی را که در اثر نشست تغییر اندکی کرده اند، بلند کرده و به وسیله ورقه هاي فـوالدي کـه بـا    جک هاي هیدرولیکی، ستون ها

ضخامت هاي مختلفی در اختیار دارنـد، سـتون را بـه بخـش هـم تـراز بـا دیگـر سـتون هـاي دیگـر ایـن ابرسـاختمان بـازمی               
است که وظیفـه کنتـرل چندصـد سـتون بـزرگ      بنابراین این فرودگاه مجهز به سیستم بسیار پیشرفته یی  )6و 5شکل(گردانند،

  )مرجع هوانوردي و هوافضاي پارسی(. فوالدي را برعهده دارد

                                                
2 http://faculty.samfox.wustl.edu/Donnelly/Donnelly/347-f01/347-F00/Kansai/open%20climate3.htm 
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  :کانسپت اصلی استفاده از جک، ماخذ:5شکل

http://www.nkiac.co.jp/en/tech/sink/sink4/ 
  :چگونگی تغییر در ستون هاي زیر ترمیتال توسط جک،ماخذ: 6شکل

http://www.nkiac.co.jp/en/tech/sink/sink4/ 

 )اولین فرودگاه دوستدار محیط زیست دنیا(المللی کویت فرودگاه بین-8-3
گوید طراحی این بنا بر اساس موقعیتی که قرار خواهد گرفت و متناسب با نوع آب و هـواي   می Foster+Partnersشرکت 

 .د محلی استفاده خواهد شدترین مناطق زمین انجام شده و در ساخت آن از اشکال و موا یکی از داغ
هاي ورود و خـروج قـرار خواهنـد     این فرودگاه جدید ساختاري سه پره خواهد داشت که در هر یک از این سه بخش دروازه

متر است در حالی کـه دیوارهـاي خـارجی آن     25ارتفاع فضاي داخلی این ساختمان با ساختاري آیرودینامیک در حدود . گرفت
  .متر خواهند داشتکیلو 2/1وسعتی برابر 

اي بـا   دود کرده و از تابش نور مستقیم خورشید جلوگیري خواهند کرد، در حـالی کـه خیمـه   حهاي کدر نور روز را م پنجره
بخـش تحویـل بـار توسـط سـاختاري آبـی       . ها را به زیر سایه خود خواهد گرفت ستونهاي بتنی فضاي عمومی خارجی و ورودي

اه به منظور بهره برداري از نور قدرتمند خورشید در ایـن منطقـه بـه صـفحات خورشـیدي      احاطه خواهد شد و سقف این فرودگ
 )8و 7شکل(.مجهز خواهد شد

المللی تاییـد سـاختمانهاي سـبز، بـه      شده بین ، سیستم شناختهLEED Goldمعماران این شرکت قصد دارند در ارزشیابی 
المللـی کویـت اولـین مکـانی      را دریافت کند، ترمینال فرودگاه بین در صورتی که این شرکت بتواند این تاییدیه. موفقیت برسند

  .محیطی دست پیدا کند خواهد بود که توانسته به چنین سطحی از اعتبار سنجی زیست
 25پـذیري کـافی بـراي پـذیرش      میلیون مسافر است در حالی کـه از انعطـاف   13المللی کویت ساالنه میزبان  فرودگاه بین

  .میلیون نفر نیز خواهد رسید 50اي که در آینده خواهد داشت، تعداد این مسافران به  دار بوده و با توسعهمیلیون مسافر برخور

  
 :، ماخذالمللی کویت فرودگاه بین : 7شکل

http://airstar.se/?page_id=1809 
، ماخذالمللی کویت فرودگاه بین سایت پالن: 8شکل  

http://thearchitecturereport.com/kuwait-international-
airport-design-foster-partners 
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  )معمار مشهور انگلیسی، نورمن فاستر(فرودگاه چپ لپ کک -8-4
به خاطر جوابگو نبودن و خطرناك بودن فرودگاه قدیم شهر به نام کاي ) HKIA(فرودگاه جدید بین المللی هنگ کنگ

رو صورت گرفته است   این نامگذاري از آن. محلی چک لپ کک استنام فرودگاه جدید در زبان . افتتاح شد 1998تاك درسال
وفور جمعیت و کمبود فضا، کشورهاي  .کوك در سواحل شمالی جزیره النتاو واقع شده است  لپ در جزیره چک HKIA که

) ده از فضاهاي آبیاستفا(البته این مساله .مترقی شرق آسیا را ناگریز به استفاده بهینه از تمام فضاهاي آبی و خاکی کرده است
دانیم هر پروژه مقتضیات زمانی و مکانی خاص براي اولین بار در فرودگاه کانساي نیز مشاهده شده بود ولی همان طور که می

 48/12این فرودگاه داراي وسعتی معادل . کنگ بر یک جزیره بزرگ مصنوعی ساخته شده است  فرودگاه هنگ .خود را دارد
اي از خشکی  این جزیره از طریق باریکه .چوسا بنا شده است کوك و لم  لپ دو جزیره مصنوعی چک کیلومتر مربع است و روي

 کنگ  المللی سابق هنگ فرودگاه بین) کاي تک(در واقع جایگزین  HKIA فرودگاه.به بخش شمالی جزیره النتائو متصل است
  .شده است

  : تاثیر اقلیم بر بخش هوایی فرودگاه هنگ کنگ-8-4-1
تغییرات سریع باد  .ا که این فرودگاه بین کوهستان و دریا قرار دارد، الگو هاي تغییر عادي باد شامل این فرودگاه نمی شداز آنج

روي اوج گیري بالهاي هواپیما تاثیر می گذاشت به طوري که یا سرعتشان افزایش می یابد و یا قفل می کنند و خطر مرگباري 
از تغییرات سمتی باد در امان است و همه اینها به لطف ارتباط گروه مهندسی با گروه سازهاي آورند ولی این فرودگاه به بار می

اي به  اثر داپر اینگونه است که هرگاه گیرنده. پیش است که باعث شد نظریه داپلر  براي ما ثابت شود 150بادي در بیش از
گیرد بیشتر از وقتی است که نسبت به منبع  ی که میفرستد برود، بسامد صوت سمت یک منبع ساکن که از خود موج صوتی می

شنونده صدا را (گیرد  و اگر از منبع صوت دور شود، موجی را با بسامد کمتر می) شنود شنونده صدا را زیرتر می(ساکن باشد 
نیز به ترتیب کمتر و  شنود اگر منبع موج نیز از گیرنده دور و یا به او نزدیک شود، بسامد صوتی که شنونده می). شنود تر می بم

با استفاده از اثر داپلر این فرودگاه از تغییرات ) بین المللی هنگ کنگ، نشنال جئوگرافیک مستند فرودگاه( .شود یا بیشتر می
  )11و10و 9شکل( .سمتی باد در امان است

  

  

  باتوجه به برخورد با ذرات آب سیستم اخطار تغییر سمتی باد :9شکل
  بین المللی هنگ کنگ، نشنال جئوگرافیک مستند فرودگاه :ماَخذ

  
استفاده از نور درسیستم اخطار تغییر سمتی باد در هواي :10شکل

بین المللی  مستند فرودگاه :ماَخذخشک یا وجود ذرات بسیار ریز
  هنگ کنگ، نشنال جئوگرافیک

رادار (عملکرد سیستم اخطار سمتی باد: 11شکل
مستند  :ماَخذ، با توجه به برخورد با ذرات آب،)داپلر

  بین المللی هنگ کنگ، نشنال جئوگرافیک فرودگاه
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  : تاثیر اقلیم بر بخش زمینی فرودگاه هنگ کنگ- 8-4-2
ي بزرگ و ونقل، ترمینال فرودگاه پل ارتباط انسان و هواپیماي غول پیکر؛ با توجه به حجم فضایی نیاز به دهانه در صنعت حمل

ودگاه به عنوان ارتفاع بلند سالنهاي گردهمآیی مسافرین و همراهان است؛ تعامل سازه و معماري می تواند راهگشا باشد و فر
زندي ( .در طراحی فرودگاه نمود ظاهري و قدرت شهر مورد نظر است قسمتی مهم و اثرگذار دیده شود؛ سازه به عنوان آرایه

نورمن فاستر در طرح خود براي این بزرگترین فرودگاه جهان، قاب هاي سه بعدي فلزي به صورت طاق گهواره ) 1: 1393محب،
. کنندهاي بتنی بار این سقف را تحمل میستون. شش سقف در نظر گرفته استمتر براي پو 36اي با قطر 

با توجه به اینکه این منطقه در معرض طوفان تایفن بود، سقف منحنی نیازمند تدابیر خاص دیگري ) 121-1387:120قبادیان،(
چرا که طوفانهاي شدید . خربی داشتهاي صاف و بلند و سقف منحنی، تاثیر مطوفان بر ساختمان بلند و بزرگ با کناره. بود

باد فشار متفاوتی به سقف . کیلومتر در ساعت هم به بدنه وارد می شد و هم سقف را بلند می کرد250استوایی تایفن باسرعت
این فشارها که به دوجهت وارد می .وارد می کند و باد شدید وقتی به سقف منحنی شکل وارد می شود سقف را بلند می کند

اما لوال . مثل استخوان جناغ که اجازه حرکت به سمت باال و پایین را می دهد.احان را به فکر انعطاف پذیري انداختشدند طر
از آنجا که کمک ) 12شکل.(بود 1930منبع الهام این لوالها کمک فنرماشین مسابقه. ها براي سه نوع حرکت طراحی شده اند

احی لوال به جاي یک حرکت، سه حرکت در نظر گرفته شد تا انعطاف پذیري فنر فقط به باال و پایین حرکت می کرد، در طر
سه حرکت سقف و عکس العمل . کنندلوالي جناغی با انعطاف سقف در برابر هافن کمک می 1300در کل . بیشتري ایجاد شود

  )بین المللی هنگ کنگ، نشنال جئوگرافیک ودگاهمستند فر: (در برابر تایفن به شرح زیر است
 )13شکل (.سقف در اثر فشار طوفان به باال کشیده می شود و لوال اجازه حرکت به باال و پایین را به سقف می دهد-1
سقف در اثر فشار طوفان به دیواره شیشه اي به سمت کناره کشیده می شود و لوال اجازه سرخوردن به کناره را می -2

  )14شکل(.دهد
  )15شکل(.سقف در اثر فشار طوفان ممکن است حرکت دورانی داشته باشد و لوال اجازه حرکت دورانی را می دهد-3

فنر ماشین منبع الهام در کمک:12شکل
  پذیرلوالي انعطاف طراحی

حرکت به باال و قابلیت : 13شکل
   لوال در داخل لوله، پایین

لوله به  سرخوردن لوال قابلیت: 14شکل
  کناره

لوالي طراحی شده در :16شکل   :ماَخذ، حرکت دورانی لوال:15شکل
  فرودگاه هنگ کنگ

اتصال سقف با لوالهاي طراحی :17شکل
  شده به بدنه ساختمان ترمینال

افیکبین المللی هنگ کنگ، نشنال جئوگر مستند فرودگاه :ماَخذ  
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  راهکار هاي جهت کاهش آلودگی فرودگاه ها -9
  استفاده از تکنیک هاي شبیه سازي در طراحی بخش زمینی فرودگاه-9-1

تکنیک شیبه سازي، ابزار قابل استفاده اي براي طراحان می باشد تا به یک عملکرد گرمایی مطلوبی در ساختمان هاي محلی و 
تحلیل ها در ارتباط با تاثیرات گرما روي عملکرد ساختمان می تواند به آسانی با  تجزیه و.تحت آب و هواي گرم دست یابند 

است ،که دماي   Matlabنمونه نرم افزار هاي شبیه سازي نرم افزار. استفاده از تکنیک هاي مدل سازي فیزیکی صورت پذیرد 
که براي ارتباط اتوماتیک  Tadsimنرم افزار .اتاق را مشخص می کند و اجرایش خیلی ساده تر از نتایج تجربی اجرا شده است

 ،:2010 2242–2238 .(بین طرح و شبیه سازي از عملکرد گرمایی ساختمان است نمونه دیگر شبیه سازي کامپیوتري است
Ralegaonkar . (  

و خود  الکتروکرومو  ترموتراپاستفاده از شیشهاي هوشیار در انواع فتوکروم، ترموکروم، - 9-2
  شوینده

از جمله عناصري هستند که براي آسودگی خاطر  محوطه پرواز درسمت فشفا ي شیشه اي وهانماایانه هاي فرودگاه ها در پ
زیست محیطی  یکی از آلودگی هاییدر نتیجه، در نظر گرفتن این نکته که .می شوندراحتی آنان در نظر گرفته  مسافرین و

به گفته متخصصان عامل بسیاري از فشارهاي روحی و  واست گی صوتی آلود ناشی از احداث و بهره برداري از  فرودگاه ها
عالوه بر جلوگیري از اتالف انرژي و ایجاد نماي مانند شیشه هاي هوشیار وجود شیشه هاي خاص ،کاهش کارایی افراد است

  )19و 18لشک(.زیبا، آلودگی هاي صوتی را به حداقل رسانده و محیطی آرام براي کار و استراحت فراهم می کند

  
  

  شیشه هاي هوشیار :18شکل
http://efficientdiy.com/portfolio/view-dynamic-glass-

electronically-tinted-windows/  

  شیشه هاي هوشیار: 19شکل 
http://www.newdesign.ir/images/15-9-2007-

735Autoglass.jpg  

  نانو پوشش ضد مه و بخار ، ضد جرم و خود تمیز کننده-9-3
پاکیزگی فرودگاه از اهمیتی ویژه برخورداراست چرا که فرودگاه به عنوان دروازه ورودي شهر محسوب می شود از آنجایی 
که آلودگی ناشی از سوخت هواپیما و عوامل طبیعی دیگر، رنگ دیواره ها را تغییر می دهند براي رنگ آمیزي سطوح نما و 

که حاوي دي اکسید تیتانیوم هستند استفاده کرد، تا از پوسیدن و لک شدن، حتی سطح شیشه اي نما می توان از رنگ هایی 
در زمینه طراحی معماري داخلی بسیاري از فضا ها نیز می . ایجاد زنگار، کپک وسایر خرابی ها بر روي سطوح جلوگیري کنند

توانند ذب کننده انرژي خورشیدي میدر حالی که استفاده از رنگ هاي ج)5: 1392رحیمی مهر.(توان از این ماده استفاده شود
توانند تقریبا هر سطح را به یک ماشین شیوه اي مناسب باشند، سایر پوشش هاي فناوري نانو که امروزه در دسترس هستند می

این پوشش شامل دي اکسید تیتانیوم و سایر نانو ذرات . ، ضد جرم و آلودگی و ضد بخار تبدیل کنند، خود تمیز کنندهضد آب
براي مثال دي اکسید تیتانیوم یک ماده .هستند که به شیوه هاي خیره کننده اي با عناصر محیطی خود واکنش نشان می دهند
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کند و کند واکنش شیمیایی را آغاز می، به این معنا که هنگامی که نور به آن برخورد میمحسوب می شود)) فوتوکا تالیتیک((
ها ونماهاي ساختمانی خود نتیجه حاصله پنجره .کندح خود زدوده و آن را جذب نمیبا این کار آلودگی را تقریبا از سط

تواند به عنوان یک وسیله آالیش زدا از محیط زیست و یک گندزدا مورد استفاده همچنین اکسید تیتانیوم می. تمیزکننده است
. کندخطر تجزیه می آن را به عناصر اولیه بی ها از جو و فضاي اطراف به سمت خود کشیده،به این ترتیب که آلودگی باشد،

دهند و بااین کار تمامی اند چنین کاري را انجام میاستفاده شده) کیلیساي جوبیلی(اي که براينیدهصفحات بتنی پیش ت
کنند و در عین حال یک ماشین خود تمیز کننده که به حفظ رنگ ساختمان را به یک ماشین غول پیکر ضد مه تبدیل می

نمونه پایانه هاي فرودگاهی که در آن از سازه  ).32: 1387الوین،. (بودکمک میکند)) میر((ید و بکر اولیه که مورد عالقه سف
هاي غشایی نانو بنیان استفاده شده ،پایانه فرودگاه بین المللی ناریتا توکیو،چیبا،ژاپن است که در فرآیند نوسازي فرودگاه، 

پوشش داده ) غشایی با اثرفوتوکاتالیتیک نانو ذرات دي اکسید تیتانیوم(ی اور فاین کوت بخش عظیمی از آن با سازه غشای
هدف از احداث این سازه غشایی،محافظت مسافران از عوامل جوي و ایجاد آسایش براي آنها بود، به دلیل مسطح شدن .شد

یز کردن آنها به کمترین میزان رسید غشاها به نانو پوشش خود تمیز شونده فوتوکاتالیتیک،هزینه هاي نگهداري و تم
  ) .379و365: 1390گالبچی،(

  استفاده از سلول هاي خورشیدي  - 9-4
ها به عنوان حد کمال روش هاي انرژي رسانی است ولی می توان از آن براي سیستم فوتوولتاییک در سقف ساختمان کاربرد 

تبدیل انرژي خورشیدي به الکتریسیته می تواند جهت تامین این سیستم با . بخش هاي شیشه اي نما ترمینالها استفاده کرد
  .برق در داخل ساختمان  عمل کند که باعث صرفه جویی در هزینه ها می شود 

استفاده از انرژي خورشیدي به عنوان یک منبع سرشار انرژي - 1:از جمله مزایا این سیستم می توان به موارد زیر اشاره کرد 
حالت غیر متمرکز دارد و نسبتا از فن آوري ساده اي -3و مشکل زیست محیطی ایجاد نمی کندهیچ هزینه سوخت -2رایگان

هزینه کاربري و نگهداري آن  - 6از انرژي فسیلی باصرفه تر است -5از نظر اندازه و طرح قابلیت انعطاف دارد-4برخوردار است
  ).37ص:1387اعظمی، (اندك است 

  نتیجه گیري-10
و نقل هوایی اهمیت زیادي دارد و در مدیریت ایمنی، اطمینان خاطر مسافران و تداوم فعالیت هاي بی استمرار ایمنی در حمل 

حجم ترافیک هوائی و همچنین ترافیک هواپیماها روي زمین . خطر شرکت هاي حمل و نقل هوایی ایمنی جایگاه ویژه اي دارد
آلودگی شود، از عوامل موثر در ایجاد  هر فرودگاه ایجاد می که در محدوده) حرکت هواپیما در باندهاي پروازي و تاکسیروها(

است،اگر محل فرودگاه با دقت انتخا بشود آلودگی صوتی و آلودگی هوا کاهش می  آلودگی هواو ) صداي موتور هواپیما( صوتی
 .ستو در نتیجه مطلوبتر شدن سفر ا فرودگاه قرن بیست ویکم ، خواهان استفاده از نیروي طبیعت براي دلپذیر کردن فضا .یابد

و این به معناي موازنه بهتر میان طرح فرودگاه و طبیعت به معناي وسیع تر آن است ، هماهنگی بیان مهندسی ساختمان ، 
  .به این امید که بیشترین منافع اجتماعی و زیست محیطی حاصل شود . ارزش هاي انسانی و اصول زیست محیطی 
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