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  چكيده

ها شاهد رشد ترافيك مسافري كه منتج به  نقل هوايي در سراسر دنيا، فرودگاه و امروزه با پيشرفت چشمگير و پر شتاب حمل

باشد، هستند در اين بين كشور  آتي ميهاي  ها به منظور پاسخگويي به ترافيك در وضع موجود و سال ناكافي بودن ظرفيت آن

گردد در آينده نه  بيني مي ايران با توجه به توافقات صورت پذيرفته به منظور نوسازي و افزايش ظرفيت ناوگان هوايي، پيش

م هاي مهرآباد تهران و اما چندان دور ظرفيت فرودگاه هاي كشور پاسخگوي ميزان ترافيك هوايي نباشد؛ در اين بين فرودگاه

بايست توانايي پاسخگويي به بيشترين حجم از  هاي كالن و همچنين موقعيت استراتژيك خود مي گذاري خميني با توجه به سياست

ترافيك هوايي را دارا باشند و اين در شرايطي است كه فرودگاه مهرآباد به دليل قدمت ساخت دچار محدوديت شديد به 

هاي طرح  ريزي جهت توسعه در سال شد و فرودگاه امام خميني نيز نيازمند برنامهبا منظور تملك و توسعه عوامل پروازي مي

، تعداد جايگاه مورد نياز فرودگاه مهرآباد 1414و  1404، 1394بيني ترافيك هوايي در سال هاي  باشد. در اين تحقيق با پيش مي

و  38، 21مورد نياز فرودگاه امام خميني به ترتيب برابر با جايگاه و تعداد جايگاه  81و  61، 44هاي طرح به ترتيب برابر با  در سال

ها، ظرفيت فرودگاه مهرآباد و امام  جايگاه بدست آمد؛ و سپس با بررسي عوامل تاثيرگذار بر ظرفيت توقفگاه فرودگاه 63

 Cهواپيماي با رده عملياتي  6و  4نيز به ترتيب 1414و در سال  Cهواپيماي با رده عملياتي  4و  3به ترتيب  1404خميني در سال 

به ترتيب برابر  1404هاي  در ساعت اوج افزايش يافت. همچنين ميزان توسعه مورد نياز فرودگاه مهرآباد و امام خميني در سال

 بيني گرديد. مترمربع پيش 267300و  95000به ترتيب برابر با  1414مترمربع و نيز در سال  42800و  10700با 

  

  ترافيك هوايي، توقفگاه فرودگاه، ظرفيت عوامل ميدان پرواز، ناوگان هوايي هاي كليدي:واژه

  *3 مهدي نصرالهي، 2محمدجواد عيسي پور ،1عبدي كردانيj,ا

 

  مقدمه- 1
اي  نقـل از اهميـت ويـژه    و در دنياي امروز ترابـري يـا حمـل   

نقل هوايي كه يكي از مدهاي حمل و  و برخوردار است. حمل
شود؛ يكـي از مـوثرترين و    زه شناخته مينقلي در دنياي امرو

ترين محورهاي توسعه و رشد در كشورهاي توسعه يافته  مهم
باشد كه از جايگاه حائز اهميتي به لحاظ  و در حال توسعه مي

اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي برخوردار اسـت. در ايـن بـين    

تـرين زيرسـاخت    تـرين و مهـم   ها به عنوان زيربنـايي  فرودگاه
ل هــوايي و محــور اصــلي ارتبــاط بــين مجموعــه نقــ و حمــل

شــوند كــه  كننــدگان شــناخته مــي رســان و اســتفاده خــدمات
مشخصات و ظرفيت آن در هر دو بخش زميني و هوايي تأثير 
بســزايي در ميــزان اقتصــادي بــودن و كــارا بــودن ايــن مــد  

نقـل هـوايي يكـي از     و نقلي دارد. امروزه در دنيا، حمل و حمل
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شود  نقل محسوب مي و ترين مدهاي حمل ترين و ايمن جذاب
كه اين موفقيت با توجه به پيشرفت همه روزه و همـه جانبـة   
انواع هواپيماها به لحاظ مشخصات فني و ايمني باالتر بدست 

هـاي   آمده است. در كشور ايران يكي از مشكالتي كه در سال
آتي با خريد ناوگان جديـد بـه وجـود خواهـد آمـد، مسـئله       

باشـد. در حـال    ياز جهت توقف هواپيماهـا مـي  فضاي مورد ن
هـاي امـام خمينـي(ره) و مهرآبـاد تهـران       حاضر در فرودگـاه 

 Push backكشي هواپيماها در توقفگاه به دو صـورت   خط
 Airports Council) .باشـد  مـي  Self-Maneuvering و

International, 2014 &Federal Aviation 
Administration, 2008(  

هاي موجود با توجه  است هم اكنون تعداد جايگاهقابل ذكر   
به حجـم بـاالي پروازهـا در فرودگـاه مهرآبـاد خصوصـا در       
ساعات اوج پروازي پاسخگو نبوده و از طرفي ايـن فرودگـاه   
با توجه به قدمت ساخت شرايط مناسبي براي تملك اراضـي  
ندارد و در شرايط آتي در فرودگاه امام خميني نيـز بـا توجـه    

  بينـي   ياتي شدن و افزايش سفرهاي بـين المللـي پـيش   به عمل
گردد ظرفيت توقفگاه ايـن فرودگـاه پاسـخگوي عمليـات      مي

هـاي هواپيمـايي نباشـد. يكـي از      نشست و برخاست شركت
نكات قابل توجه در فرودگاه مهرآباد تهران عدم امكان توسعه 
بدليل قرار گرفتن در موقعيت داخلي شـهر تهـران اسـت كـه     

و متخصصان اين صنعت را بر آن داشته است تا بـا   مهندسان
استفادة بهينه از فضاي موجود حتي االمكان بتوانند پاسخگوي 
نيازهاي ترافيكي اين فرودگاه باشند. نكته حائز اهميت ديگـر  

نقـل هـوايي    و بـه ناوگـان حمـل    380ورود هواپيماي ايرباس 
ر بزرگتر در ايران است. اين نوع هواپيما با توجه به ابعاد بسيا

مقايسه با هواپيماهاي موجود در ناوگان؛ نيازمنـد مـديريت و   
اي به منظور فراهم آوردن شـرايط مسـاعد و    ريزي ويژه برنامه

  باشد.  ايمن جهت عملياتي شدن اين هواپيما مي
هاي اصلي عوامل ميدان پـرواز اسـت    اپرون يكي از بخش   

گـردد.   يين مـي كه ظرفيت آن با توجه به محاسبات مربوطه تع
هاي فرودگاه هـاي كشـور    در حال حاضر ميزان توسعه اپرون

هــاي جــامع و مطالعــات ترافيكــي  غالبـاً بــا توجــه بــه طـرح  
گردند كه در شرايط گذشتة كشور و روند  گذاري مي سياست

صورت در مطالعات  ها ميزان افزايش ناوگان بدين ادامه تحريم
ناوگـان و همچنـين    گرديد لكن با افزايش ظرفيتي  لحاظ نمي

هـاي كشـور، نـوع و تعـداد      ظرفيت موجود اپـرون فرودگـاه  
هاي هواپيمـايي بـيش از ظرفيـت     هواپيماهاي آتي در شركت

ريـزي دقيـق و    هاي موجود خواهد شد و چنانچه برنامه اپرون
اي در خصوص حل اين مشكل صورت نپذيرد در  كارشناسانه

اي  هـاي لحظـه   آينده نه چنـدان دور احتمـاالً شـاهد تصـميم    
مديريتي به منظور حل بحران خواهيم بـود كـه بـا توجـه بـه      

هـا و همچنـين    هزينه بسيار باالي تملك اراضـي در فرودگـاه  
هـا باعـث از بـين رفـتن      ساز و نگهداري در فرودگاه و ساخت
هاي ملي و عدم اسـتفادة مناسـب از ظرفيـت بوجـود      سرمايه

 International Civil(. آمده در شرايط فعلـي خواهـد شـد   

Aviation Organization, 2013(  

هاي بسيار باالي تملك اراضـي در   امروزه با توجه به هزينه   
هــاي مربــوط بــه ســاخت و  هــا و همچنــين هزينــه فرودگــاه

هاي اخير  گيري نگهداري سطوح پروازي و با توجه به سخت
نسبت به رعايت ضوابط زيست محيطي و به حداقل رساندن 

هـاي فرودگـاهي، مـديران ارشـد      ها در محوطـه  ميزان آالينده
فرودگاهي در سراسر دنيا به منظور پاسخگويي به ترافيك رو 
به رشد هوايي و تامين ظرفيت متناسب با عمليات هـوايي در  

هاي بزرگ به فكر مديريت بهينه سطوح پـروازي بـا    فرودگاه
اسـتفاده از حـداقل توسـعه و رسـيدن بـه بيشـترين ظرفيـت        

با توجه به پيشنهادات سـازمان ايكـائو و تحقيقـات    باشند.  مي
صورت پذيرفته طراحي توقفگاه بسته به عوامل تاثير گذار آن 
دستخوش تغييرات در طـرح مـي گـردد و مهندسـين طـراح      
فرودگاه با بررسي تمامي ضوابط و عوامل موثر اقدام به ارائـه  

 International Civil(. نماينـد  اقتصـادي تـرين طـرح مـي    

Aviation Organization, 2006(  
ريـزي و تحليـل ظرفيـت     در اين تحقيـق ابتـدا بـه  برنامـه       

موجود فرودگاه و ميزان پاسخگويي توقفگاه با توجه به وضع 
هـاي   موجود و پس از آن به تخمين ترافيك هـوايي در سـال  

شود، يكي ديگـر   آتي و در شرايط افزايش ناوگان پرداخته مي
رسي عوامـل تاثيرگـذار بـر ظرفيـت     از اهداف اين تحقيق  بر

هـا در محوطـه توقفگـاه بـا      توقفگاه و استفاده بهينه از جايگاه
باشد و در نهايت هـدف   استفاده از تحليل عوامل ياد شده مي

كشي با توجـه   هاي پيشنهادي خط نهايي اين تحقيق ارائه طرح
ــه بررســي ــل    ب ــتفاده از اص ــين اس ــده و همچن ــاد ش ــاي ي ه

تفاده بهينه از ظرفيت توقفگاه بـا كمتـرين   پذيري و اس انعطاف
باشد كه در نهايت منتج بـه   ميزان تملك و احداث اراضي مي

تخمين ميزان اراضي مورد نياز بـه منظـور تملـك و احـداث     
اراضي مورد نياز در بيست سال آتي با توجه به رشد ترافيك 

  باشد.  هاي مهرآباد تهران و امام خميني مي هوايي در فرودگاه
توجه به بررسي صورت پذيرفته مشخص گرديد تحقيقات  با

انجام شده در خصوص موضوع مورد مطالعه بسـيار محـدود   
بوده به صورتي كه تنها يك مورد مقاله معتبر بدست آمـد. در  
اين تحقيق فرودگاه مورد مطالعه فرودگاه بين المللي سـلطان  

از باشد. در اين تحقيـق بـا اسـتفاده     حسن الدين اندونزي مي
هاي انجمن هوانوردي آمريكا و همچنين اسناد ايكائو  نامه آيين

ريزي توقفگاه پرداخته است. در اين مقاله ابتدا بـا در   به برنامه
نظر گرفتن رشد مسافر حمل و نقل هوايي نسبت به انتخـاب  
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ضــرايب رشــد اقــدام نمــوده اســت و ســپس بــا اســتفاده از 
ر ژاپـن، تعـداد   هاي محاسباتي انجمن هوانوردي كشـو  فرمول

 & Suharman(. پرواز سـاعت اوج را بدسـت آورده اسـت   

Sakti,2015(.  

  

  تحقيقروش -2
 بيني ترافيك مسافري برآورد و پيش -1- 2

هـاي   تـوان از مـدل   به منظور تعيين درصد رشد ترافيك مي   
هـا، تعمـيم    بيني استفاده نمود. يكي از اين مـدل  مختلف پيش

باشد. بـا توجـه بـه آمـار      فيك ميروند گذشته يا تاريخچه ترا
موجود از مسافران هـوايي طـي نـه سـال گذشـته كـه داراي       

باشـد   درصد رشد غير منطقي در فرودگـاه امـام خمينـي مـي    
امكان استفاده از اين مدل را به حداقل رسانده و لزوم استفاده 
از مدلي كه منجر بـه تعيـين درصـد رشـد پايـدار و منطقـي       

نمايد، مدل ديگر، مدل مبتني  اييد ميترافيك هوايي گردد را ت
هاي اقتصاد كالن،  باشد كه در ميان شاخص بر پاية اقتصاد مي

اي برخـوردار   ) از اهميت ويژهGDPتوليد ناخالص داخلي (
است. زيرا نـه تنهـا بـه عنـوان مهمتـرين شـاخص عملكـرد        

ها مورد استفاده قرار  ها و ارزيابي اقتصادي در تجزيه و تحليل
بلكه بسياري از ديگر اقالم كالن اقتصاد، محصوالت  گيرد، مي

گردند. در واقع توليد  جنبي محاسبه و برآورد آن محسوب مي
ناخالص داخلي، ارزش پول كليـة كاالهـا و خـدمات نهـايي     
است كه در داخل مرزهاي يك كشـور در يـك دوره زمـاني    

دهد كه توليد  شود. تجربه جهاني نشان مي مشخص، توليد مي
بينـي   ص داخلي، مي تواند معيـار مناسـبي جهـت پـيش    ناخال

ترافيك مسافري باشد. در شرايط اقتصـادي مطلـوب، عمومـاً    
 GDPبرابر درصد رشد  3تا  2درصد رشد ترافيك مسافري 

باشد؛ در شرايط اقتصادي نامطلوب، ترافيـك مسـافري بـا     مي
افـت خواهـد داشـت. در      ،GDPشدت بيشتري از تغييرات 

شود درصد رشـد ترافيـك مسـافري در     مي اين تحقيق فرض
هاي امام خميني و مهرآباد تهران برابر با درصد رشـد   فرودگاه
GDP   كل كشور باشد. با توجه به اطالعات بدست آمـده از

مقادير ترافيك مسافري هوايي كل كشور و آمـار مربـوط بـه    
هـاي گذشـته    به نقل از بانك جهاني در سال GDPشاخص 

سـال اخيـر كشـور     9در  GDP-PPPميانگين درصد رشـد  
درصد و درصد رشد مسافر كـل كشـور در ايـن     3,5برابر با 

باشـد. بنـابراين بـا توجـه بـه       درصد مي 6,67ها برابر با  سال
درصـد) و همچنـين    5,7المللـي (  هاي بـين  بيني ميانگين پيش

هـاي امـام خمينـي و مهرآبـاد تهـران و       روند گذشته فرودگاه
ت پذيرفته درصد رشد ترافيك آينده هاي ميداني صور بررسي

 3و  5هاي امام خمينـي و مهرآبـاد بـه ترتيـب      براي فرودگاه

گردد. حال با در نظر گرفتن رشـد ترافيـك    درصد توصيه مي
براي فرودگاه مهرآباد فرودگاه امام خميني تعداد مسـافران در  

ــه صــورت جــدول   ــرح ب ــيش 1ســال ط ــي پ ــي م ــود بين . ش
International Civil Aviation Organization, 2006)(   

 

 بيني ترافيك مسافري برآورد و پيش -2- 2

هاي  به منظور طراحي تسهيالت فرودگاه، برآورد ظرفيت زمان
باشد. ظرفيت زمان هاي اوج به پارامترهاي  اوج، ضروري مي

زيادي از جمله تغييرات فصـلي، ويژگـي مسـافران، ترافيـك     
ت و تجهيــزات هــوايي، ظرفيــت عوامــل پــروازي و تســهيال

هاي  هوانوردي وابسته است. اين ارتباط ممكن است در بخش
نامـه طراحـي    المللي و داخلي متفاوت باشد. مطـابق آيـين   بين

محاسـبه سـاعت    197محوطه زميني فرودگاه نشـريه شـماره   
هـاي   اوج فرودگاهها در شـرايط مسـافري گونـاگون از روش   

جهت محاسبه  "منحني"مدل پروازي (همزماني پرواز)، مدل 
مسافر و پرواز ساعت اوج و مبناي ضريب ثابت از عملكـرد  

(پژوهشـكده حمـل و نقـل    . شـود  ساليانه فرودگاه اسـتفاده مـي  

 )1379وزارت راه و ترابري، 

در روش تعيين سـاعت اوج برمبنـاي ضـريب ثابـت از           
عملكرد ساليانه فرودگاهكه داراي عملكرد جابجايي بـيش از  

مسافر در سال ميباشند، تعداد مسافران ماه اوج ميليون نفر  15
درصد تعداد مسافران سـاالنه، تعـداد مسـافران روز     10برابر 

درصد مسافران ماه اوج و تعداد مسافران سـاعت   4اوج برابر 
شـود. در   درصـد مسـافران روز اوج توصـيه مـي     9اوج برابر 

تعداد مسافر ساعت اوج و روش بكـار رفتـه بـراي     2جدول 
  آن آورده شده است. تعيين

  

تعيين تعداد پرواز ساعت اوج در فرودگاه  -3- 2

 مهرآباد تهران 

به منظور دستيابي به تعداد نشست و برخاست ساعت اوج      
الزم است ابتدا درصد عمليات هر هواپيما در طي سال هـاي  
اخير را بدست آورد و سپس تعداد مسـافران سـاعت اوج در   

يات هـوايي ناوگـان، بخـش بـر     سال مورد نظر و درصد عمل
شـود، و   شده مي وري ضرب تعداد صندلي كه در ضريب بهره

 گـردد.  مـي شست و برخاست ساعت اوج را محاسـبه  تعداد ن
در نظرگرفتـه   0,9الزم به ذكر است كـه ضـريب بهـره وري    

هاي تعداد نشست و برخاست ساعت  شود. با توجه به داده مي
ختلـف بـراي فرودگـاه    مجموع برخاست هواپيماهـاي م  ،اوج

 15و  41برابـر   1394مهرآباد و فرودگاه امام خميني در سال 
آيد. حال با توجه به آمـار بدسـت    پرواز درساعت بدست مي

ها و نـاوبري هـوايي ايـران تعـداد و      آمده از شركت فرودگاه
درصد عمليات ناوگان در رده هاي مختلف براي اين فرودگاه 
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 Iran civil(.  ه اسـت آورده شـد  4و 3بـه صـورت جـدول    

organization,2010( 

شـود بـا توجـه بـه      مشـاهده مـي   3همانطور كه در جدول    
ها در خصوص استفاده از  هاي شركت فرودگاه گذاري سياست

فرودگاه مهرآباد صرفاً به عنـوان عمليـات جهـت پروازهـاي     
داخلي ميـزان عمليـات و همچنـين ناوگـان در حـال حاضـر       

باشد. با توجه به آمار  الن كشوري ميهاي ك همسو با سياست
جمعيتي، ترافيكي و فواصـل شـهرهاي كشـور از يكـديگر و     

ــاتي در رده     ــاي عملي ــروازي هواپيماه ــرد پ ــين ب ، Cهمچن

هواپيماهاي با اين رده بـراي عمليـات در پروازهـاي داخلـي     
رسد با توجه به مذاكرات صورت پذيرفته با  منطقي به نظر مي

هاي در دسـت خريـد از    رباس ناوگانشركت هواپيماسازي اي
  باشد.  مي Fو  C ،Eهاي  رده

رسد كه  با توجه به توضيحات ارائه شده منطقي به نظر مي    
ــا ناوگــاني كــه در آينــده  ناوگــان موجــود از لحــاظ رده اي ب

  گردد يكسان در نظر گرفته شود. بيني مي پيش

  

 تعداد مسافر در سال هاي طرح .1جدول 

 سال مسافران فرودگاه امام خميني ن فرودگاه مهرآبادتعداد مسافرا

14032626 7181236 1394 

18858676 11697477 1404 

25344483 19053957 1414 

  

 تعداد و درصد عمليات ناوگان در رده هاي مختلف .2جدول 

 روش مدل پروازي تعداد مسافر ساعت اوج

روش منحني 

 (ضريب)

  روش ضريب ثابت

 (ضرايب)

 فرودگاه سال مسافر ساالنهتعداد 

2578 - 131/0 - 7181236 1994 

م 
اما

اه 
دگ

رو
ف

ي
مين

خ
 

4102 - 128/0 - 11697477 1404 

6860 - - 1/0-04/0-09/0 19053957 1414 

4806 - 125/0 - 14032626 1994 

اد
رآب

مه
اه 

دگ
رو

ف
 

6789 - - 1/0-04/0-09/0 18858676 1404 

9124 - - 1/0-04/0-09/0 25344483 1414 

  

  

هاي كالن كشور در خصـوص اسـتفاده از    با توجه به سياست

اي در  فرودگاه امام خميني به عنوان قطب فرودگـاهي منطقـه  

المللي در  هاي آتي و همچنين انتقال تمامي پروازهاي بين سال

بايسـت بـه منظـور     هاي اخير به فرودگاه امام خميني، مي سال

فرودگـاه امـام خمينـي در    بينـي پروازهـاي سـاعت اوج     پيش

اي منطقي بـين تعـداد عمليـات و نـوع      هاي طرح مقايسه سال

هاي آتي صـورت پـذيرد. در    و سال 1394هواپيماها در سال 

توان  بيني بديهي است كه فرودگاه امام خميني را نمي اين پيش

به لحاظ ردة هواپيماهاي عملياتي با فرودگاه مهرآباد يكسـان  

مانطور كه در گذشته نيز شاهد اينگونه در نظر گرفت؛ زيرا ه

المللي به دليل بعد  بوده است به منظور عمليات پروازهاي بين

باشند،  مناسب مي Eسفر و تعداد مسافران، هواپيماهاي با رده 

البته قابل ذكر است با توجه به اينكه حجـم قابـل تـوجهي از    

ايـن  باشـد و   المللي ايران پروازهاي زيارتي مي پروازهاي بين

دهنـد.   پروازها به مقصد كشورهاي همسايه عمليات انجام مي

ها الزم است سهم قابل توجهي از ناوگـان را بـه    بيني در پيش

اختصاص گيرد، ازطرفي همـانطور كـه    Cهواپيماهاي با رده 

از  Dهاي آتي تقريبا ناوگان هوايي بـا رده   اشاره شد در سال

 Eو يـا   Cاز نوع عمليات حذف و ناوگان غالب دنيا ناوگان 

خواهد بود از سوي ديگر غالب هواپيماهاي عملياتي در حال 

از نوع ايرباس بوده و و بدليل عمـر   Dحاضر با رده عملياتي 



 1400، پاييز68اره وم، شمسفصلنامه علمي پژوهشنامه حمل و نقل، سال هجدهم، دوره 

 

5 

 

باشـد، بايـد تـا     باالي استفاده از آنها كه حدود بيست سال مي

  چند سال ديگر از ناوگان هوايي كشور خارج شوند.

اد سـاعت اوج پـرواز در   بيني تعد در اين تحقيق جهت پيش  

فرودگاه امام خميني، هواپيماهاي بـا   1414و  1404هاي  سال

ــا رده   Eرده  ــاي ب ــايگزين هواپيماه ــرا   Dج ــد، زي ــده ان ش

همانطور كه قبالً نيز اشاره گرديد در ده سال آتي با توجه بـه  

اين نوع هواپيماها، از  Dعمر مفيد هواپيماهاي موجود با رده 

بيني  خارج شوند. با اين توضيح در پيشناوگان هوايي كشور 

تعــداد ســاعت اوج هواپيمــا در فرودگــاه درصــد اســتفاده از 

و  46,3، 48,5به ترتيب برابر با  Fو  C ،Eهاي هواپيما با رده

 5اند. كـه بـه صـورت جـدول      درصد در نظر گرفته شده 5,2

  خالصه گرديده است.

 اي مختلف فرودگاه مهرآبادتعداد و درصد عمليات ناوگان در رده ه. 3جدول 

 درصد عمليات در كل

درصد تعداد به كل ناوگان عملياتي در سه 

 سال اخير

 رده تعداد در ناوگان عمليات

- - - - A 

- - - - B 

9/89 53 300082 19 C 

8/8 17 29584 6 D 

3/1 25 4282 9 E 

- - - - F 

  

 ختلف فرودگاه امام خمينيتعداد و درصد عمليات ناوگان در رده هاي م .4جدول 

 رده تعداد عمليات درصد تعداد به كل ناوگان درصد عمليات در كل

4 6 5200 3 B 

50 44 69536 22 C 

29 18 40370 9 D 

17 32 23184 16 E 

  

با توجه به توضيحات ارائه شده، تعداد پرواز سـاعت اوج در  

سـبه  محا 1414و  1404هـاي   فرودگاه مهرآباد تهران در سـال 

تعداد پرواز سـاعت اوج در فرودگـاه    6گردند. در جدول  مي

مهرآباد و امام خميني (ره) آورده شده است. با در نظر گرفتن 

درصـدي بـراي فرودگـاه مهرآبـاد تهـران و       2ضريب رشـد  

درصدي بـراي فرودگـاه امـام خمينـي بـراي       5ضريب رشد 

هاي طرح و همچنين تعداد مسافر ساعت اوج براي هـر   سال

هاي طرح و تفـاوت قابـل توجـه تعـداد      و فرودگاه در سالد

پروازهاي ساعت اوج كه از محاسبات به دسـت آمـده اسـت    

بايست به اين نكته توجه شود كه تنها تعداد مسافر ساعت  مي

باشد و يكـي ديگـر از مهمتـرين     اوج مالك برنامه ريزي نمي

هــا نــوع عوامــل بــه منظــور برنامــه ريــزي اپــرون فرودگــاه 

  .باشد يماهاي عملياتي در فرودگاه مورد مطالعه ميهواپ

 

تعيين تعداد جايگاه مورد نياز فرودگاه مهرآباد  -4- 2

  تهران به روش نامحدود

هـاي توقـف دو    به منظور تحليل تعيـين ظرفيـت جايگـاه       

توانند از  فرض وجود دارد، در فرض اول تمامي هواپيماها مي

فاده نماينـد؛ در مـدل   هاي توقف موجود در اپـرون اسـت   محل

شود كه هواپيماهايي با ابعاد و اندازه مشخص  ديگر فرض مي

و يا متعلق به شركت هوايي خاصي فقط از جايگاهي استفاده 

كند كه اختصاصاً براي اين هواپيماها يا شركت هـاي هـوايي   
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در نظر گرفته شده است. در اين تحقيق فـرض اوليـه مـالك    

بق اين روش ظرفيـت اپـرون   عمل قرار خواهد گرفت و بر ط

) بيانگر تعيين تعـداد توقفگـاه مـورد    1رابطه ( آيد. بدست مي

   )  Horenjeff & et al,2010(.  باشد نياز بر اساس مي

)1( ∑ ××≥× iigkk TgmCNµ 

kµو يا درصد زماني در هر ساعت  : ضريب كارايي جايگاه

 iتوسط هواپيماهاي نـوع   ممكن است kهاي نوع  كه جايگاه

  مورد استفاده قرار گيرند؛

kN ــاه ــداد جايگ ــوع  : تع ــاي ن ــراي   kه ــترس ب ــل دس قاب

 i هواپيماهاي نوع

gC هـاي نـوع    :  ظرفيت جايگـاهk     بـر حسـب هواپيمـا در

 ساعت؛

im   ــوع ــاي ن ــد هواپيماه ــايي  در نا i:  درص ــان هواپيم وگ

  كننده از توقفگاه در فرودگاه؛  استفاده

iTg زمان اشغال مورد نياز جايگاه توقف براي هواپيماهاي :

  در فرودگاه. iنوع 

تغيير مي كنـد، اعمـال    8/0تا  5/0ضريب كارايي جايگاه بين 

رسد  اين ضريب به دليل اين واقعيت است كه بعيد به نظر مي

درصـد زمـان    100هاي توقف موجـود، در   تمامي جايگاهكه 

با توجه به محاسبات و اطالعات جدول   قابل استفاده باشند.

تركيب ناوگان و تعداد عمليات هوايي در فرودگاه مهرآبـاد   5

، Cدرصد عمليات هواپيماهـا رده   90دهد كه تهران نشان مي

بـه  باشـند. نظـر    مـي  Eدرصد رده  2/1و  Dدرصد رده  8/8

تا ده سال آتي و با توجه بـه سـهم    Dحذف هواپيماهاي رده 

هـاي گذشـته و همچنـين نـوع      عمليات هر ناوگـان در سـال  

شـوند، درصـد    ناوگاني كه تا چند سال آتي وارد كشـور مـي  

هـاي   براي فرودگاه مهرآباد در سـال  Eو  Cهاي عمليات رده

درصــد در نظــر  5و  95بــه ترتيــب برابــر بــا  1414و  1404

شود. تعداد پرواز در ساعت اوج فرودگاه مهرآباد در  فته ميگر

 76و  57بــه ترتيــب برابــر بــا  1414و در ســال  1404ســال 

ت پذيرفتـه  بدست آمده است. با توجه بـه محاسـبات صـور   

هواپيمـا   61در فرودگاه مهرآباد  1404تعداد توقفگاه در سال 

آيد. همچنـين   هواپيما بدست مي 81برابر با  1414و در سال 

تركيب ناوگـان و تعـداد عمليـات هـوايي در فرودگـاه امـام       

،  Bدرصد عمليات هواپيماها رده  4دهد كه  خميني نشان مي

 Eدرصــد رده  17و Dدرصــد رده  C ،29درصــد رده  50

درصد، در  75وري  باشند. با مد نظر قرار دادن ضريب بهره مي

تعــداد پــرواز در ســاعت اوج  1414و در ســال  1404ســال 

بدست آمـده   35و  21فرودگاه امام خميني به ترتيب برابر با 

است. با توجه به محاسبات صورت پذيرفته تعداد توقفگاه در 

هواپيمـا و در سـال    38در فرودگاه امـام خمينـي    1404سال 

  آيد. هواپيما بدست مي 63برابر با  1414

  

 درصد استفاده از هواپيما فرودگاه امام خميني .5جدول 

 رده درصد تعداد وضعيت موجود درصد عمليات وضعيت موجود درصد تعداد در سال طرح درصد عمليات در سال طرح

- - - - A 

- - 4 6 B 

5/48 47 50 44 C 

- - 29 18 D 

3/43 44 17 32 E 

2/5 9 - - F 
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 تعداد پرواز ساعت اوج در فرودگاه مهرآباد و امام خميني .6جدول

 سال تعداد پرواز ساعت اوج فرودگاه مهرآباد تعداد پرواز ساعت اوج فرودگاه امام خميني

15 41 1394 

21 4/57 1404 

35 6/75 1414 

  نتايج و بحث - 3

هادي فرودگاه مهرآباد كشي پيشن هاي خط طرح -1- 3

  1394سال طرح 

هـاي   با توجه به ابعاد و انـدازه هواپيماهـا  كـه از شـركت       

ــازنده  ــد  س ــت گردي ــا درياف  Airbus commercial(. آنه

aircraft,1983) , (Airbus commercial 
aircraft,1992), (Airbus commercial aircraft,1995), 

(Airbus commercial aircraft,2008),(Airbus 
commercial aircraft,2009),(Boeig 

Company,2002.(  

و همچنين فواصل ايمني براي اين  Eو  Dدر رده عملياتي    

اشـغال   Cرده از هواپيماها فضاي بيشتري را نسـبت بـه رده   

نمايند و اين نوع تخصيص در توقفگـاه فرودگـاه مهرآبـاد     مي

صيص يافته به هاي تخ بدين معناست كه هم اكنون در جايگاه

نمايد كه اين امر ظرفيت توقفگـاه را   توقف مي Cرده  Dرده 

دهد. ميزان فضاي مورد نياز  به صورت چشمگيري كاهش مي

و 37/0برابـر بـا    Eو  C ،Dتوقفگاه به ترتيب براي رده هاي 

 International Air( .شـود    كـه پيشـنهاد مـي    07/1و  69/0

Transport Association,2014),(International Air 

Transport Association,2004  .(  

تـوان نتيجـه گرفـت     هـاي پيشـنهادي مـي    از اين مسـاحت    

مساحتي تقريبـا   Dبا رده  Cجايگزيني استفاده هواپيماي رده 

  نمايد. مترمربع را بدون استفاده مي 3200برابر با 

كشي در توقفگاه شرقي فرودگاه مهرآبـاد   در اين طرح خط   

شـود. اولـين تغييـر اصـلي اسـتفاده       ر اصلي ايجاد ميدو تغيي

باشد  در اين توقفگاه مي Cصرف هواپيماهاي با رده عملياتي 

كشـي بـا    گردش بـه خـط   كشي خود و تغيير بعدي تبديل خط

باشـد. بـا اعمـال تغييـرات صـورت       كش مـي  استفاده از يدك

توقفگـاه   24هـا در ايـن توقفگـاه بـه      پذيرفته تعداد توقفگـاه 

يابد. قابل ذكر اسـت هـم اكنـون در ايـن قسـمت       يش ميافزا

 7و  Dتوقفگاه براي رده  6توقفگاه شامل  13مجموعا تعداد 

ها بـه   ، وجود دارد كه تمامي اين توقفگاهCتوقفگاه براي رده 

  اند. صورت خودگردش طراحي شده

كشي با افـزايش   ، اين طرح خطCبه  Dبا تغيير رده عملياتي 

همــاهنگي بيشــتري بــا درصــد  Cرده  هــاي تعــداد توقفگــاه

ها هم  عمليات پيدا خواهد نمود به اضافه اينكه تعداد توقفگاه

گردش   كشي خود يابد و همچنين با تغيير طرح خط افزايش مي

توقفگاه به ظرفيت توقفگـاه   13كش تعداد  به استفاده از يدك

گردد. همانطور كه مالحظـه گرديـد بـدون تملـك      افزوده مي

هاي وابسته بـا اعمـال ايـن     ت و پرداخت هزينهاراضي، ساخ

توقفگاه به ظرفيت افزوده گرديد كه با توجه به  13اصالحات 

هاي پيشنهادي انجمن هوانوردي ياتا و همچنين لزوم  مساحت

هاي طرح چنانچه بخواهيم طرح فعلي  توسعه توقفگاه در سال

باشـد را حفـظ نمـاييم، بـه      را كه به صورت خودگردش مـي 

در ايــن قســمت از  Cتوقفگــاه رده  13دســتيابي بــه منظــور 

توقفگاه فرودگاه، مسـاحت مـورد نيـاز تملـك و سـاخت در      

گردد. به منظور اجـراي  متر مربع پيش بيني مي 48100حدود 

هاي موجـود   كش كش به يدك اين طرح الزم است چند يدك

اضافه گردد كه با توجه به نبود زمين به انـدازه كـافي جهـت    

هاي بسـيار بـاالي تملـك اراضـي و      چنين هزينهتوسعه و هم

كـش در   ساخت و نگهداري سطوح پروازي خريد چند يدك

تر از تملك و ساخت سطوح  شرايط فرودگاه مهرآباد اقتصادي

باشدقابل ذكر اسـت هـم اكنـون هزينـه تملـك اراضـي و        مي

ها و نـاوبري   ساخت سطوح پروازي بر عهده شركت فرودگاه

هزينه تهيه دستگاه يدك كـش بـر عهـده    هوايي ايران بوده و 

ــركت ــي  ش ــايي م ــاي هواپيم ــر در   ه ــال حاض ــد. در ح باش

كشـي   هاي خـط  هاي پرترافيك در سطح دنيا نيز طرح فرودگاه

  باشد. كش مي غالبا از نوع يدك

كشي اصل بر پاية سابقه ترافيكي عمليات  در اين طرح خط   

ذكر شـده   پروازي در نظر گرفته شده است. با توجه به مباني

و  Cتوقفگاه به رده  39توقفگاه مورد نياز  تعداد  44از تعداد 

يابد.  تخصيص مي Eتوقفگاه به رده  1و  Dتوقفگاه به رده  4

كشـي توقفگـاه شـرقي بـه      در اين طرح با تبديل طـرح خـط  

در ايـن   Cكش و محدود نمودن عمليات رده  استفاده از يدك

  به سه توقفگـاه   Dرده توقفگاه و همچنين تبديل دو توقفگاه 
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در توقفگاه غربي مجموعا ظرفيـت توقفگـاه فرودگـاه     Cرده 

يابـد بـا    توقفگاه افزايش مي 51مهرآباد در طرح پيشنهادي به 

در توقفگاه فرودگاه مهرآباد تهران  Cهاي رده  افزايش جايگاه

هـاي بدسـت آمـده پاسـخگوي      نه تنها جايگاه 1394در سال 

باشد بلكه تعداد  بيني شده مي نياز پيش هاي مورد تعداد جايگاه

ــاه رده  3 ــاه رده  4و  Dجايگ ــيش Eجايگ ــتر از پ ــي  بيش بين

طرح پيشنهادي  1شكل صورت پذيرفته تامين گرديده است. 

  .دهد ميتوقفگاه شرقي و غربي فرودگاه مهرآباد را نشان 

  

فرودگاه  1404كشي سال  طرح پيشنهادي خط - 2- 3

 مهرآباد

حاسـبات صـورت پذيرفتـه فرودگـاه مهرآبـاد      با توجه به م   

باشـد كـه از ايـن     جايگاه مي 61نيازمند  1404تهران در سال 

 Dجايگاه بـه رده   6و  Cجايگاه به رده  54ها  تعداد توقفگاه

تخصـيص يافتـه اسـت. بـه منظـور       Eجايگاه نيز به رده  1و 

ها تنها امكان افـزايش ظرفيـت در توقفگـاه     تامين اين جايگاه

ــاد تهــران اصــالح خــط فرودگــ كشــي و تخصــيص  اه مهرآب

باشـد. بـا بررسـي صـورت      ها در توقفگاه غربـي مـي   جايگاه

پذيرفته مشخص گرديد در توقفگاه غربي مساحت زيادي بـه  

اختصـاص يافتـه اسـت كـه بـا درصـد        Eجايگاه هـاي رده  

هاي كالن كشـوري   گذاري عمليات در اين فرودگاه و سياست

است به منظور تامين جايگاه براي  باشد. قابل ذكر همسو نمي

در توقفگاه نيازمند اشغال مساحت زيادي  Eهواپيماهاي رده 

خطـري   باشيم و اين به دليل تأمين سـطوح بـي   از توقفگاه مي

جهت عمليات خزش و همچنين توقف اين رده در محـدوده  

باشـد. در طـرح    هـا و توقفگـاه مـي    لـين  ها، تاكسـي  تاكسيوي

ــا جــايگزين ــاتي پيشــنهادي ب هــاي  در جايگــاه Cي رده عملي

جـايگزين   Cجايگاه رده  15، تعداد Eتخصيص يافته به رده 

شــود كــه بــا ايــن تغييــر مجمــوع   مــي Eهواپيمــا بــا رده  4

يابد. با توجه بـه   جايگاه افزايش مي 54به  Cهاي رده  جايگاه

 58مطالب ذكر شده، در اين طرح تعداد جايگاهها مجموعا به 

 4و  Cجايگـاه بـه رده    54ي يابد كه تعداد جايگاه افزايش م

تخصيص داده شده است. به منظور افزايش  Eجايگاه به رده 

تـوان بـا    در قسمت شرقي توقفگاه غربـي مـي   Cجايگاه رده 

به جـاي يـك هواپيمـاي رده     Cجايگزيني دو هواپيماي رده 

D جايگاه افـزايش داد.   56، تعداد جايگاه هاي اين رده را به

ــين در ــي  همچن ــرح م ــن ط ــل    اي ــتفاده از اص ــا اس ــوان ب ت

 Cهواپيماهـاي رده   5ها، جايگزين  پذيري در توقفگاه انعطاف

انـد از دو   كه در قسمت جنوبي توقفگـاه غربـي پـارك شـده    

نيز استفاده نمود كه در ايـن شـرايط تعـداد     Eهواپيماي رده 

جايگاه كاهش و تعداد جايگاههـاي   49به  Cهاي رده  جايگاه

تـوان در   يابد. با اين طرح مـي  جايگاه افزايش مي 6به  Eرده 

در سـاعت اوج   Eو  Cهـاي   شرايط مختلـف، عمليـات رده  

پرواز را مديريت نمود. البته بـدين منظـور بـراي اسـتفاده از     

مجــاز  Cتنهــا هواپيماهــاي بــا رده عمليــاتي  E9تاكســيوي 

  .خواهند بود

  

  

 

 

 (ب) (الف)

 كشي توقفگاه غربي فرودگاه مهرآباد (طرح پيشنهادي) اه شرقي فرودگاه مهرآباد (طرح پيشنهادي) (ب) طرح خطكشي توقفگ (الف) طرح خط .1شكل 
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 فرودگاه مهرآباد Eبا رده  Cكشي جايگزيني رده  طرح خط .2 شكل

  

 
 

 (ب) (الف)

كشي توقفگاه غربي فرودگاه مهرآباد با استفاده از اصل  رح خطكشي اصلي توقفگاه غربي فرودگاه مهرآباد (پيشنهادي) (ب) ط (الف) طرح خط .3شكل 

 پذيري (پيشنهادي) انعطاف

  

 Cكشي با در نظر گرفتن جايگزيني رده  طرح خط 2شكل      

 3را نمايش مي دهد شكل Eبا جايگاه تخصيص يافته به رده 

 4كشي اصلي پيشـنهادي توقفگـاه غربـي و شـكل      طرح خط

قفگاه غربي را در شرايط استفاده كشي پيشنهادي تو طرح خط

 Eهواپيماي رده  2پذيري با امكان استفاده از  از اصل انعطاف

دهـد. در   مي باشد را نمايش مي Cهواپيماي رده  5جايگزين 

ها را با توجـه بـه    توان تعداد استفاده از جايگاه اين حالت مي

تـوان بيـان    ها در ساعت اوج تغيير داد به عبارتي مـي  عمليات

بـا كمبـود سـه     1404ود توقفگاه فرودگاه مهرآباد در سـال  نم

باشد. با توجـه   مواجه مي Eو يك جايگاه رده  Cجايگاه رده 

توان با كـاهش   مي 1404به مطالعات صورت پذيرفته در سال 

رده  3زمان پياده و سوار شدن مسافران، ظرفيت جايگاه را تا 

C   ت توقفگـاه  در ساعت اوج افزايش داد؛ بنابراين بـا مـديري

قابل حل خواهد بود و توقفگـاه   Cمشكل كمبود ظرفيت رده 

فرودگاه مهرآباد در سال مورد بررسي، نيازمنـد توسـعه يـك    

  باشد. مترمربع مي 11400در مساحتي به حدود  Eجايگاه رده 

فرودگاه  1414كشي سال  طرح پيشنهادي خط 3- 3

 مهرآباد تهران

فرودگـاه مهرآبـاد    ،تهبا توجه به محاسبات صورت پذيرف     

جايگاه مي باشد، كه از ايـن   81نيازمند  1414تهران در سال 

 Eجايگـاه بـه رده    9و  Cجايگاه به رده  72ها  تعداد توقفگاه

مقايسـه طـرح پيشـنهادي در     7تخصيص يافته است. جدول 

دهد. با توجه  را به لحاظ تخصيص جايگاه ارائه مي1414سال 

فرض،  ح جايگزيني به عنوان پيشو با انتخاب طر 7به جدول 

 1414گردد توقفگـاه فرودگـاه مهرآبـاد در سـال      بيني مي پيش

باشد. بـا توجـه    Eجايگاه رده  3و  Cجايگاه رده  21نيازمند 

توان با كـاهش   مي 1414به مطالعات صورت پذيرفته در سال 

رده  4زمان پياده و سوار شدن مسافران، ظرفيت جايگاه را تا 

C توقفگــاه فرودگــاه  ،وج افــزايش داد؛ بنــابرايندر ســاعت ا

مهرآباد در سال مورد بررسي، نيازمند توسعه سه جايگـاه رده  

E  جايگاه رده  17وC باشد. مي  
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 مقايسه تخصيص جايگاه در وضع موجود و طرح پيشنهادي .7جدول 

 طرح پيشنهادي 1414مورد نياز  1404طرح پيشنهادي  رده هواپيما

ادي و مورد مقايسه طرح پيشنه

 نياز

C 51  16يا  -21 56الي  51 72 56الي- 

D - - - - 

E 4  3يا  -5 6الي  4 9 6يا- 

 Cجايگاه رده  21 60 81 58يا  62 مجموع

  

فرودگاه امام  1394كشي سال  بررسي طرح خط -4- 3
 خميني

 34فرودگاه امام خميني هم اكنون در توقفگاه خـود داراي     
 39پـذيري داراي   ر گـرفتن اصـل انعطـاف   جايگاه و با در نظ

باشـد. بـا توجـه بـه      هاي مختلف عملياتي مـي  جايگاه در رده
بررسي صورت پذيرفته توقفگاه فرودگـاه امـام خمينـي هـم     

  اكنون كمبود جايگاه ندارد.
 
فرودگاه  1404كشي پيشنهادي سال  طرح خط -5- 3

 امام خميني

گـرفتن بـه   با توجه به تحقيق صـورت پذيرفتـه و در نظـر      
هــاي  درصــد عمليــات بــراي رده 2/5و  3/46، 5/48ترتيــب 
، توقفگاه فرودگـاه امـام خمينـي در سـال     Fو  C ،Eعملياتي

هـا   باشد. از مجموع اين جايگـاه  جايگاه مي 38نيازمند  1404
جايگاه  3و  Eجايگاه به رده  C ،25جايگاه به رده  10تعداد 

توان دو طـرح   ميتخصيص يافته است. در اين سال  Fبه رده 
را پيشنهاد نمود. در طـرح اول تعـداد دو جايگـاه بـراي رده     

جايگـاه   10و  Eجايگاه براي رده عمليـاتي   F  ،21عملياتي 
مقايسـه تخصـيص    8جـدول   گـردد.  پيشنهاد مي Cبراي رده 

جايگاه پيشنهاد شده در حالت اول را با تعداد جايگـاه مـورد   
ايـن جـدول مالحظـه     دهـد. همـانطور كـه در    نياز ارائه مـي 

 4نياز بـه تـامين    1404شود، فرودگاه امام خميني در سال  مي
دارد كه با سرعت بخشيدن  Fجايگاه رده  1و  Eجايگاه رده 

به عمليات سوار و پياده شـدن مسـافران در سـاعت اوج بـه     
هاي خروجـي و ورودي مسـافران، يـك     وسيله افزايش درب
فگـاه در سـاعت اوج   را به ظرفيـت توق  Fرده هواپيماي رده 

اضافه نمود. به احتسـاب ايـن نكتـه توقفگـاه فرودگـاه امـام       
 Eجايگاه هواپيمـاي رده   4تنها نياز به  1404خميني در سال 

ــد داشــت. شــكل   ــال   4خواه ــرح پيشــنهادي س   را  1404ط
  دهد. نمايش مي

 1404مقايسه تخصيص جايگاه مورد نياز و طرح پيشنهادي سال  .8جدول 

 ارده هواپيم
تعداد جايگاه مورد 

 نياز

تعداد جايگاه طرح 

 پيشنهادي

تعداد جايگاه به 

 MARS روش 

مقايسه طرح فعلي و مورد 

 نياز

مقايسه طرح فعلي و مورد 

 نياز با احتساب زمان ذخيره

C 10 10 19 � � 

D - - - - - 

E 25 21 16 4- 4- 

F 3 2 2 1- � 

 -4 -5 37 33 38 مجموع
  

  

  

  فرودگاه امام خميني 1404طرح پيشنهادي سال  .4شكل                           
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 1414 مقايسه تخصيص جايگاه در طرح ارائه شده و جايگاه مورد نياز در سال .9جدول

 مقايسه طرح فعلي و مورد نياز طرح پيشنهادي مورد نياز رده هواپيما

مقايسه طرح فعلي و 

مورد نياز با احتساب 

 زمان ذخيره

C 17 10 7- 1- 

D - - - - 

E 39 21 18- 18- 

F 7 2 5- 5- 

 -24 -30 33 63 مجموع

 فرودگاه امام خميني 1414كشي سال  طرح خط -6- 3

با توجه به مطالعات صورت پذيرفته فرودگاه امـام خمينـي      
ــال  ــد  1414در س ــاه در رده 63نيازمن ــف   جايگ ــاي مختل ه

جايگاه بـه رده   17ها  باشد. از مجموع اين جايگاه عملياتي مي
C ،39    جايگـاه بـه ردهE  جايگــاه بـه رده   7وF  تخصــيص

يافته است. با توجه به مساحت توقفگاه فرودگاه امام خمينـي  
هاي ارائه شـده   بيشترين ظرفيت اين فرودگاه به ميزان جايگاه

توقفگـاه   1414باشد به اين دليـل در سـال    مي 1404در سال 
داث اراضي بـه منظـور توسـعه و    نياز بيشتري به تملك و اح

 9پشتيباني عمليـات هـوايي در سـاعت اوج اسـت. جـدول      
وطـرح ارائـه شـده    1414هاي موردنيازدرسال وضعيت جايگاه

تـوان بـا سـرعت     حـال مـي   دهـد.  رادراين فرودگاه نشان مي
بخشيدن به عمليات سوار و پياده شـدن مسـافران در سـاعت    

ورودي مسافران،  هاي خروجي و اوج به وسيله افزايش درب
را به ظرفيت توقفگاه در سـاعت اوج   Cرده هواپيماي رده  6

اضافه نمود. بـا احتسـاب ايـن نكتـه توقفگـاه فرودگـاه امـام        
 C ،18جايگاه هواپيمـاي رده   1نياز به  1414خميني در سال 

  خواهد داشت. Fجايگاه رده  5و  Eجايگاه رده 
 

هاي  همساحت مورد نياز توقفگاه در فرودگا-7- 3

 هاي آتي مورد مطالعه در سال

در اين بخش از تحقيق بر اساس مطالعات صورت پذيرفتـه    
هـاي   هاي مورد نياز كه الزم است در سال به بررسي مساحت

شود. در اين بخش با  آتي تملك و احداث گردند پرداخته مي
هـاي مـورد    جداسازي ميزان اراضي مـورد نيـاز در فرودگـاه   

هاي آتي كمك  به مديريت توقفگاه در سال مطالعه و ارائه آن
هاي مورد نياز پيشاپيش صورت پذيرد  ريزي گردد تا برنامه مي

هاي مورد مطالعه با كمبود ظرفيت  هاي آتي فرودگاه و در سال
هاي پيشنهادي در اين تحقيق،  مواجه نگردند. با توجه به طرح

هـاي مـورد مطالعـه هـم اكنـون پاسـخگوي        توقفگاه فرودگاه
باشند و نياز به توسعه ندارند. جدول  مليات ساعت اوج ميع

هاي پيشنهادي انجمن هوانـوردي ياتـا بـه    مساحت 11و  10
هـاي مـورد نيـاز جهـت توسـعه توقفگـاه در       همراه مساحت

و  12و جـدول   1414و  1404هـاي   فرودگاه مهرآباد در سال
هاي مورد نياز جهت توسعه توقفگاه در فرودگاه  مساحت  13
هـاي   دهد. قابل ذكـر اسـت مسـاحت    ام خميني را ارائه ميام

كش و در شرايط اتصـال   پيشنهادي با طراحي استفاده از يدك
به ترمينال و يا در حالت دور از ترمينال ارائه شده اسـت. در  
صورت استفاده از شـرايط خـودگردش در فرودگـاه؛ ميـزان     

ه تملك و احداث اراضي با توجه به تحقيقات صورت پذيرفت
برابـر بيشـتر از حالـت اسـتفاده از      1/2به صـورت ميـانگين   

 .)Kazda & Caves ,2007(. كش خواهد بود يدك
  

 فرودگاه مهرآباد 1404مساحت جايگاه مورد نياز توسعه در سال . 10جدول 

 رده عملياتي

مساحت پيشنهادي 

ياتا براي هر جايگاه 

مترمربع 

)Remote( 

مساحت پيشنهادي 

ايگاه ياتا براي هر ج

 )Contact(مترمربع 

مساحت مورد نياز توسعه 

 )Remote(در شرايط 

مساحت مورد نياز توسعه 

 )Contact(در شرايط 

مساحت مورد نياز توسعه 

 در شرايط خود گردش

C 3700 4100 - - - 

E 10700 11400 1 1 1 

F 14200 15000 - - - 

 m2( - - 10700 11400 22470(مجموع
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 فرودگاه مهرآباد 1414جايگاه مورد نياز توسعه در سال مساحت . 11جدول 

 رده عملياتي

مساحت پيشنهادي 

ياتا براي هر جايگاه 

مترمربع 

)Remote( 

مساحت پيشنهادي 

ياتا براي هر جايگاه 

 )Contact(مترمربع 

مساحت مورد نياز توسعه 

 )Remote(در شرايط 

مساحت مورد نياز توسعه 

 )Contact(در شرايط 

مورد نياز توسعه مساحت 

 در شرايط خود گردش

C 3700 4100 17 17 17 

E 10700 11400 3 3 3 

F 14200 15000 - - - 

 m2( - - 95000 103900 199500(مجموع

  

 فرودگاه امام خميني 1404مساحت جايگاه مورد نياز توسعه در سال . 12جدول 

 رده عملياتي

مساحت پيشنهادي 

ياتا براي هر جايگاه 

ربع مترم

)Remote( 

مساحت پيشنهادي 

ياتا براي هر جايگاه 

 )Contact(مترمربع 

مساحت مورد نياز توسعه 

 )Remote(در شرايط 

مساحت مورد نياز توسعه 

 )Contact(در شرايط 

مساحت مورد نياز توسعه 

 در شرايط خود گردش

C 3700 4100 - - - 

E 10700 11400 4 4 4 

F 14200 15000 - - - 

 m2( - - 42800 45600 89880(مجموع

  

 فرودگاه امام خميني 1414مساحت جايگاه مورد نياز توسعه در سال . 13جدول

 رده عملياتي

مساحت پيشنهادي 

ياتا براي هر جايگاه 

مترمربع 

)Remote( 

مساحت پيشنهادي 

ياتا براي هر جايگاه 

 )Contact(مترمربع 

مساحت مورد نياز توسعه 

 )Remote(در شرايط 

حت مورد نياز توسعه مسا

 )Contact(در شرايط 

مساحت مورد نياز توسعه 

 در شرايط خود گردش

C 3700 4100 1 1 1 

E 10700 11400 18 18 18 

F 14200 15000 5 5 5 

 m2( - - 267300 284300 561330(مجموع

  مراجع-4

نامه طراحي محوطه آيين 197بازنگري نشريه " - 
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ABSTRACT 

Nowadays, with remarkable and rapid advance in aerial transportation throughout the 

world, airports are confronted with passenger traffic growth. The world's major airports 

replace the airport modern management into the absolute development of flying parts, to 

increase the capacity of airports and prevent the cost surplus to requirements. One of the 

problems is the lack of available space for the development of the flying field. Meanwhile, 

duo to the comprehensive sanctions against Iran especially in aviation and increase in 

aerial traffic, air fleet has been exhausted. According to the recent political agreement and 

Iran will to modernize the fleet, in the not too distant future it is expected the country's 

airport capacity will not be adequate for the air traffics. Due to economic policy as well as 

strategic locations, Tehran Mehrabad and Imam Khomeini airports should have the ability 

to meet the highest volume of air traffic; while there are problems of land possession and 

development in Mehrabad airport because of the age of the establishment and Imam 

Khomeini Airport also requires planning for development in the future. 

In this study, according to the air traffic prediction in the years 1394, 1404 and 1414, the 

number of required position in Mehrabad airport will be determined 44, 61 and 81 and 21, 

38 and 63 positions in Imam Khomeini International Airport respectively. And then by 

examining factors affecting the capacity of stopover airports, Mehrabad and Imam 

Khomeini airport capacity at peak hours will be 3 and 4 aircrafts with operating category C 

in the year 1404 and, 4 and 6 aircraft in 1414. Moreover, it is predicted that the 

development area in Mehrabad and Imam Khomeini airports will be 10700 and 42800 

square meters in the year 1404 and 95000 and 267300 square meters in the year 1414. 
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