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مقدمه

ه طراحی و برنامه ریزي سیستم حمل و نقل هوائی و فرودگا
ل و نقل نیاز به مطالعه گسترده تري نسبت به سایر مدلهاي حم

یش دارد زیرا هوانوردي یکی از پر تحرك ترین صنایع بوده و پ
ت که بینی اطالعات مورد نیاز آینده آن  فرآیند پیچیده اي اس

ي در آن تحلیل یک فعالیت بدون توجه به تاثیر آن بر رو
.فعالیتهاي دیگر راه حلهاي قابل قبولی ارائه نخواهد داد 
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اهفرودگانواع مطالعات مربوط به برنامه ریزي 

مهبرناوهوائینقلوحملمسائلدربارهمطالعاتازمختلفیانواع
ریزيوبرنامهطرحبهمربوطمطالعاتشاملفرودگاههاریزي

وصادياقت،ترافیکیمسائل،مالیریزيبرنامه،تجهیزاتوتسهیالت
.استشدهانجاممحیطیزیست

ازییکدرکهشوندمیبنديطبقهبصورتیمطالعاتاینازیکهر
:باشنداجراقابلزیرسطحسه
فرودگاهسیستمیطرح
  طرح جامع فرودگاه
 فرودگاهطرح تفصیلی یا پروژه اي

3



اهانواع مطالعات مربوط به برنامه ریزي فرودگ

فرودگاهسیستمیطرح
فورينیازهايبهجوابگوئیبراينیازموردتجهیزاتوتسهیالتمحاسبهوطرح

واستکشوريیاواستانی،ايمنطقه،شهريفضاهايدرفرودگاهآیندهو
درهکاستفرودگاهوتفصیلیقطعیطرحوریزيبرنامهبرايايپایهواساس
.میشودگنجاندهجامعطرح

 جامع فرودگاه طرح
 از ساخت وتوسعه نهایی یک فرودگاه خاص میباشد مفهومی.
 فرودگاهطرح تفصیلی یا پروژه اي

: روي عناصر ویژه اي از طرح جامع متمرکز میشود به عنوان مثال ساخت باند
غیرهاصالح باندهاي موجود و ،جدید 
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برنامه ریزي جامع منطقه اي 

راشورککلهوائیترافیکاحتیاجاتبایدفرودگاهریزيبرنامهدر
رسیبرموردمحلیترافیکاحتیاجاتاگرزیرادادقراربررسیمورد
هوائیونقلحملسراسريشبکهواردفرودگاههنگامیکهگیردقرار
واهدنخشبکهکلجوابگوياداريورفاهیامکاناتنظرازگرددمی
.بود

تبدسزیرکشوراطالعاتکلرويبرهواییجامعریزيازبرنامه
آیدمی
کشورينقشهرويدرفرودگاههاتقریبیموقعیت
فرودگاههابنديطبقه
هوایینالهايکاموقعیت
هواییمسافرتمسیرهاي
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برنامه ریزي جامع منطقه اي

 کشورياطالعات مورد نیاز براي برنامه ریزي جامع
جمعیت

 باید تعیین گرددمشاغلخصوصیات ازنظردرآمد و نوع منطقه، جمعیت رشد.
تمایل مردم در جهت صرفه جویی در زمان مسافرت باید مورد مطالعه قرر گیرد.

 منطقهخصوصیات توپوگرافی وزمین شناسی
ممکن است تنها راه دسترسی به منطقه حمل و نقل هوایی باشد.
خصوصیات زمین شناسی منطقه احداث فرودگاه نیز داراي اهمیت زیادي است.

 مجاورفرودگاههاي موجود
فاصله، جمعیت و خصوصیات اقتصادي منطقه مجاور که داراي سرویس هوایی میباشد.
ما در دو فرودگاه مجاور باید با فاصله کافی از یکدیگر به طوري که شعاع دایره گردش دو هواپی

.هنگام فرودد یکدیگر را قطع نکنند، باشد
 هواییخصوصیات ترافیک

 مختلفمدلهاي حمل ونقل مزایا ومعایب
 الزمبار و محموله هاي پستی وتعداد هواپیماي مسافر، ترافیک هوایی آینده بصورت حجم
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احداث فرودگاه جدید

یت قبل از تصمیم به احداث فرودگاه جدید امکان توسعه ظرف
باید فرودگاه موجود جهت پذیرش افزایش ترافیک هوائی آینده

.گیردمورد مطالعه کامل قرار 
 جدیدمراحل علمی توسعه فرودگاه

پیش بینی ترافیک
تعیین ظرفیت فرودگاه موجود
گسترش ظرفیت فرودگاه
طراحی فرودگاه جدید
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احداث فرودگاه جدید

مهمترین موضوع در طراحی فرودگاه، ارزیابی حجم آینده : مرحله اول
.ترافیک هوایی میباشد

 حجم ساعت اوج مسافرین، بار و محموله هاي پستی جهت تقسیم فضاي
.ساختمان ترمینال و تعیین اندازه ساختمانها بسیار ضروري است

 ساعت اوج حرکت هواپیماها کمک بزرگی به طراحی باند پرواز، باند خزش و
.محوطه پایانه هواپیما مینماید

اطالعات زیر براي پیش بینی ترافیک باید جمع آوري شود
منطقه تحت پوشش
مبدا و مقصد افراد مقیم و غیر مقیم منطقه
رشد جمعیت در منطقه
 خصوصیات اقتصادي منطقه

ی دارددر هرحال پیش بینی ترافیک هوایی نیاز به تجربه و قضاوت مهندس.
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احداث فرودگاه جدید

موارد مورد بررسی در تعیین ظرفیت فرودگاه : مرحله دوم
موجود 

مناسب بودن مسیر فرود براي انواع هواپیماها
ساعت ظرفیت کافی باند پرواز و باند خزش جهت جوابگویی حجم ترافیک

اوج
تکافوي ساختمان ترمینال جهت پاسخگویی به مسافرین و بار
سطح پایانه کافی براي هواپیماها و امکانات رفاهی
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احداث فرودگاه جدید

 د در صورتیکه بررسی هاي مرحله دوم ثابت نمو: سوممرحله
یست، که فرودگاه موجود، جوابگوي ترافیک پیشبینی شده ن

د انگاه روشهاي  ممکن زیر براي گسترش فرودگاه موجود مور
.  بررسی قرار میگیرد

زش توسعه باند پرواز، احداث باند جدیدي موازي باند موجود، اصالح باند خ
ش که هواپیما بتواند با سرعت زیاد از باند پرواز خارج و یا  وارد باند خز

شود
رگیري تغییر در تقسیمات یا افزایش اندازه ساختمان ترمینال و محوطه با

هواپیما
گسترش وسایل کنترل ترافیک هوایی
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احداث فرودگاه جدید

 وم با بررسی تمام راههایی که اشاره شد، اگر معل: چهارممرحله
ی گردد که فرودگاه موجود نمیتواند جوابگوي ترافیک هوای

باشد، در اینصورت طراح با جواب مشخصی مواجه خواهد شد و
.آن پیشنهاد احداث فرودگاه جدید میباشد

11



اهاطالعات الزم قبل از انتخاب محل فرودگ

در قبل از تصمیم به انتخاب محل مناسب فرودگاه، باید اطالعات زیر
رابطه با آینده فرودگاه جمع آوري گردد

حداکثر حجم ساعت اوج ترافیک هوایی که از فرودگاه استفاده خواهد نمود
 و (کرد از فرودگاه استفاده خواهند انواع هواپیماهایی که در حال حاضرو آینده

ر خصوصیات آنها از جمله اندازه، شعاع گردش، شعاع دور زدن، وزن و ترکیب قرا
)گرفتن چرخ ها

ن گرددامکانات رفاهی براي مسافرین، توشه و بار و سرویس هواپیماها باید تعیی.
بی تراز اطالعات فوق میتواند نوع فرودگاه وطبقه بندي آن وبصورت تقری

ش را توپوگرافی و سطح موردنیاز فرودگاه وطرح هندسی باند پرواز وخز
.وثر باشدکه میتواند در تعیین تقریبی زمین مورد نیاز م. تعیین نماید 

12



انتخاب محل فرودگاه

 موثر در انتخاب محل عوامل
اصلیمناسب براي فرودگاههاي 

شبکه کشوري
مورد استفاده فرودگاه
یگرفاصله تقریبی تا فرودگاه هاي د
دسترسی به فرودگاه
توپوگرافی منطقه
موانع
 حوزه دید(میدان دید(

باد
آزار سر و صدا
شیب، زهکشی، و خصوصیات خاك
گسترش آینده
د دسترسی به امکانات شهري مانن

آب، برق، گاز، سرویس هاي 
خدماتی و غیره

 اقتصاديبررسی
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انتخاب محل فرودگاه

شبکه کشوري
زیی از محل انتخاب شده باید منطبق با شبکه هوایی کشور و به صورت ج

.شبکه ملی فرودگاهها باشد
مورد استفاده فرودگاه

انتخاب محل بستگی به نحوه استفاده از فرودگاه دارد.
ند، در مواقع اضطراري فرودگاههاي کشوري زیر پوشش دفاعی قرار میگیر

در نتیجه محل فرودگاه باید طوري انتخاب گردد که موقعیت مناسب
.دفاعی در مقابل حمالت هوایی را داشته باشد

 در خصوص فرودگاههاي نظامی، میتوان از توپوگرافی منطقه و امکان
.مخفی کردن هواپیماها در مواقع اضطراري استفاده نمود
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انتخاب محل فرودگاه

فاصله تا فرودگاههاي دیگر
تخاب محل فرودگاه باید با فاصله نسبتاً مناسبی از فرودگاههاي موجود ان

گردد به طوریکه هواپیماي در حال فرود در یک فرودگاه ایجاد مزاحمت 
.براي حرکت هواپیماها در فرودگاه دیگر نکند

وع فاصله الزم بین فرودگاهها اصوالً بستگی به حجم ترافیک هوایی، ن
.هواپیما و وسایل کنترل ترافیک دارد

رود و در صورتیکه نتوان حداقل فاصله پیشنهادي را رعایت نمود، باید ف
ات برخاست هواپیماها در هر فرودگاه تحت برنامه انجام پذیرد تا از تصادف

.احتمالی جلوگیري بعمل آید
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انتخاب محل فرودگاه

دسترسی به فرودگاه
ورد زمان رسیدن به فرودگاه به خصوص د مورد مسافرت هاي کوتاه هوایی باید م

.بررسی قرار گیرد
ودگاه زمان الزم براي رسیدن وسایل نقلیه از محل هاي تجاري و یا مناطق مسکونی به فر

.  دقیقه تجاوز کند30نباید از 
 وجود امکانات حمل و نقل عمومی از قبیل تاکسی، اتوبوس، مترو و غیره در

.نزدیکی محل فرودگاه فاکتور موثري خواهد بود
توپوگرافی

ها و شامل وضعیت طبیعی منطقه از قبیل پستی و بلندي، درختان، رودخانه
غیره

زنی، مناطق مرتفع و باالي تپه ها به دلیل موانع کمتر در منطقه تقریب و دور
ناسبتر زهکشی طبیعی، جریان یکنواخت باد و دید بیشتر در نتیجه مه کمتر م

.میباشند
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انتخاب محل فرودگاه

موانع
ه کم و زیاد کردن ارتفاع در هنگام نشست و برخاست هواپیما خیلی ب

دو به همین دلیل مناطع فاقد موانع مرتفع در. آهستگی انجام میپذیرد
وانند طرف باند پرواز بنام منطقه تقرب تعبیه میگردد که هواپیماها میت

.بدون خطر بر روي مناطق ارتفاع خود را تغییر دهند
ت به موانع ممکن اس. این منابع باید خالی از هرگونه مانعی نگهداري شوند

صورت حصار، درخت، دکل هاي برق، ساختمان و سایر چیزهاي طبیعی و
.یا مصنوعی مشابه باشند

ی تند گاهی ممکن است زمین بعد از انتهاي باند پرواز داراي شیب سرباالی
.باشد به طوریکه مانعی در مقابل عملکرد هواپیما بحساب آید
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انتخاب محل فرودگاه

 حوزه دید(میدان دید(
نتخاب محل ا. دیدگاه ضعیف باعث کاهش ظرفیت ترافیک فرودگاه میگردد

شده فرودگاه باید از هرگونه وضعیت کاهش دهنده دید مانند مه، دود و 
.غبار مبرا باشد

باد
ت و باند پرواز فرودگاه باید به نحوي قرار گیرد که هواپیما هنگام نشس

.برخاست با سر وارد جریان باد شوند
ک اطالعات مربوط به باد از قبیل جهت، مدت و شدت آن باید حداقل در ی

.دوره برگشت پنج ساله جمع آوري شده باشد
محل فرودگاه باید در امتداد جهت وزیدن باد به شهر واقع شود تا دود و

.غبار شهر در جهت مخالف فرودگاه حرکت نماید
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انتخاب محل فرودگاه

آزار سر و صدا
،نوع موتور ناراحتی ناشی از تولید صدا بستگی به مسیر اوج گیري هواپیما

.باالبرنده، و وزن ناخالص هواپیما دارد
 با ورود هواپیماهاي جت مساله سر و صدا جدي تر شده و محل فرودگاه

ها بر باید به نحوي انتخاب شود که مسیرهاي نشست و برخاست هواپیما
.فراز زمین هاي غیرمسکونی و صنعتی باشد

سطح توصیه شده خالی از سکنه
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انتخاب محل فرودگاه

 ادامه(آزار سر و صدا(
ی را منطقه بی طرف یا خالی بین انتهاي برخاست باند پرواز و منطقه مسکون

.مینامندBuffer Zoneمنطقه بی طرف 
تفاده در صورتیکه نتوان این منطقه را ایجاد کرد میتوان از دیوار اکوستیک اس

.  نمود
ورت گاهی سطح زیر مسیر پرواز که در امتداد مناسب وزش باد قرار گرفته به ص

ه شدت وزش منطقه پرتراکم مسکونی و صنعتی گسترش یافته است، در صورتیک
، باشدپایینباد در جهت عمود بر جهت مناسب باد براي درصد زیادي از زمان، 

امکان احداث باند پرواز عمود بر جهت مناسب باد وجود دارد و میتوان در زمان 
ا براي برخاست هواپیمباند پرواز مقدم این باند را . فوق از آن استفاده نمود

.مینامند که تا حدودي آزار صوتی به منطقه مسکونی را کاهش میدهد
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انتخاب محل فرودگاه

باند پرواز مقدم براي کاستن صوت
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انتخاب محل فرودگاه

شیب بندي، زهکشی و خصوصیات خاك
 نقش بسیار مهمی در اجرا و نگهداري فرودگاه دارد که نتیجتاً تاثیر آن در

.انتخاب محل موثر خواهد بود
احتمال جریان سیل در محلهاي واقع در دره ها را باید مورد مطالعه قرار داد.
محلهاي با سطح آبهاي زیرزمینی باال داراي مخارج زهکشی زیادي است که از

.انتخاب این محلها باید اجتناب نمود
اهش هزینه زهکشی و شیب بندي را میتوان با انتخاب محلی با خاك مناسب ک

.داد
ر بهترین خاك مناسب براي احداث فرودگاه شامل مقدار معقولی مواد نفوذپذی

اي خاکهاي پالستیک بدترین نوع خاك بر. مانند شن وماسه و غیره میباشد
.فرودگاه میباشد
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انتخاب محل فرودگاه

گسترش آینده
ش باید توجه داشت که حجم ترافیک هوائی به صورت ممتد رو به افزای

یک باید بوده و د رنتیجه تعداد باند پرواز بیشتري براي این افزایش تراف
.گسترش یابد

ته و امکانات رفاهی بیشتري براي مسافرین، توشه و بار باید احداث گش
.وسایل کنترل اضافی ترافیک باید نصب گردند

رح در با در نظر گرفتن این گسترش، منطقه بزرگتري را باید در شروع ط
ترش در اختیار گرفت و قوانین شهرسازي باید طوري تنظیم گردد تا از گس

.اطراف منطقه جلوگیري بعمل آید
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انتخاب محل فرودگاه

دسترسی به امکانات شهري
زومات هر تهیه امکانات رفاهی از قبیل آب، تلفن، الکتریسیته و غیره از مل

د در انتخاب محل، امکان دسترسی به آنها از شهر بای. فرودگاه میباشد
.مورد بررسی قرار گیرد

بررسی اقتصادي
 ارزیابی مخارج باید براي ساختمان کامل فرودگاه اعم از مرحله اولیه و

یب ارزیابی باید شامل قیمت زمین، تمیزکردن و ش. نهایی انجام گیرد
بندي زمین، زهکشی، محوطه سازي، چمن کاري، روشنایی، عملیات 

.ساختمانی، راههاي دسترسی و توقفگاه وسایل نقلیه باشد
ه در میان محلهاي مختلف فرودگاه آنکه از نظر اقتصادي مقرون به صرف

.باشد باید انتخاب گردد

24



شناسایی هاي الزم جهت انتخاب محل

شناسایی ترافیک
 یندهآتعیین آمار ترافیک هوائی با توجه به ترافیک پیش بینی شده
شناسایی جوي

 فشارهوا و حرارت و تعیین جهت ، مدت وشدت باد ، باران ، مه، درجه
غیره

نقشه برداري
 طبیعی زمین، سایر سیمايتهیه نقشه هاي توپوگرافی که عالوه بر عوارض

.  نیز نشان داده باشدرا درختان ورودخانه ها از قبیل 
 ،تهیه نقشه هایی که تاسیسات احداث شده مانند خطوط فشار قوي

.ساختمانها و جاده ها و غیره در آن نشان داده شده باشد
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شناسایی هاي الزم جهت انتخاب محل

شناسایی خاك
ر طراحی تعیین نوع خاك و سطح آبهاي زیرزمینی میتوانند کمک بزرگی د

.باند پرواز، خزش و ساختمان تمینال و سیستم زهکشی نماید
وضعیت زهکشی

رندگی میتوان آنرا از شدت با. تعیین مقدار جریان آب که باید هدایت گردد
.و نقشه هاي توپوگرافی و عکس هوایی تعیین نمود

تعیین محل خروجی آبهاي جمع آوري شده در نزدیکی محل فرودگاه
 بررسی امکان جمع آوري و دور کردن آب رودخانه هاي طبیعی و آبهاي

سطحی
شناسایی مصالح

تحقیق در مورد وجود مصالح ساختمانی مناسب با قیمت هاي عادالنه
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نقشه هاي الزم براي محل نهایی انتخاب شده

نقشه توپوگرافی
ل ها، که بتواند وضعیت ابتدایی و نهایی خطوط تراز، محل درختان، مسی

.ساختمان ها، جاده ها و مرز امالك را نشان دهد
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نقشه هاي الزم براي محل نهایی انتخاب شده

 نقشه موانع
که بتواند مسیر پرواز بی خطر و منطقه دورزدن هواپیماها را نشان دهد

نقشه زهکشی
و شبکه که بتواند محل استقرار ساختمانها، باند پرواز، باند خزش، منطقه پایانه

خطوط تراز پیشنهادي زمین، نیمرخ هاي . زهکشی پیشنهادي را نشان دهد
.عرضی و پروفیل هاي طولی باند پرواز و باند خزش باید ترسیم شوند

نقشه جامع فرودگاه
،شامل منحنی هاي تراز زمین، باند پرواز، باند خزش، ساختمان هاي ترمینال

اي برج هاي کنترل، محلهاي پیاده کردن مسافرین، سطح پایانه هواپیماها، راه ه
.دسترسی و پارکینگ وسایل نقلیه باید ترسیم گردد
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نقشه هاي الزم براي محل نهایی انتخاب شده

نمونه نقشه جامع فرودگاه
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تخمین نیاز آینده ترافیک هوایی

ی یکی از مهمترین عوامل در طراحی فرودگاهها عبارت است از پیش بین
سیمائی از ترافیک آینده که فرودگاه باید سرویس دهد

 بر اساس این تخمین، قسمت هاي مختلف فرودگاه طراحی و جزئیات
.تکمیل مرحله اي آنها توصیه میگردد

موارد اصلی ترافیک هوائی که براي تخمین آینده مورد نیاز است:
حجم سالیانه مسافرین
حجم سالیانه هواپیماها
حداکثر حجم مسافر و هواپیما در روز و ساعت اوج
بارهاي هوائی
محموله هاي پستی
هوانوردي خصوصی

30



تخمین نیاز آینده ترافیک هوایی

حجم سالیانه مسافرین
 فرض کنید که منطقهA در نتیجه . داراي فرودگاه میباشد1968از سال

در . تافزایش ترافیک هوایی امکانات موجود در فرودگاه گسترش یافته اس
1985براي سالهاي Aحال حاضر تخمین تعداد سالیانه مسافرین منطقه 

براي این تخمین دو روش. جهت گسترش آینده مورد نیاز است1995و 
.موجود است

روش اول
اله و ابتدا باید اطالعات مربوط به مسافرین منطقه طی یک دوره برگشت ده س

همچنین اطالعات مشابه را براي کل کشور جمع آوري کرد و سپس درصد 
.دمسافرین منطقه را نسبت به کل کشور در این دوره برگشت تعیین نمو

درصد مسافرین بدست آمده با توجه به رشد آینده منطقه تعدیل شود.
 درصد تعدیل شده براي سال مورد نظر را در تعداد مسافرین کل کشور همان

.سال ضرب کرده و تعداد مسافرین پیش بینی شده منطقه بدست میآید
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تخمین نیاز آینده ترافیک هوایی
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تخمین نیاز آینده ترافیک هوایی

روش دوم
 نفر جمعیت 1000از روي اطالعات گذشته، درصد  مسافرین بر حسب هر

.منطقه تعیین میگردد
ن دو ضریب ضریب مشابه براي کل کشور نیز تعیین شده و سپس نسبت ای

.محاسبه میشود
این نسبت با توجه به امکان رشد آینده منطقه تعدیل میگردد.
ب نموده و نسبت تعدیل شده را در فاکتور پیشبینی آینده کل کشور ضر

.در نتیجه فاکتور پیش بینی منطقه بدست میآید
رده، و در فاکتور پیش بینی منطقه را در جمعیت پیش بینی شده ضرب ک

.نتیجه حجم مسافرین منطقه پیشبینی میگردد
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تخمین نیاز آینده ترافیک هوایی

تعداد بدست آمده از هر دو روش 
د و باید با یکدیگر مقایسه گردن

اي بزرگترین تعداد این دو روش بر
.ددبرنامه ریزي فرودگاه انتخاب گر
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تخمین نیاز آینده ترافیک هوایی

حجم سالیانه هواپیماها
 از روي آمارهاي گذشته تعداد مسافرین هر هواپیما در هنگام پرواز براي

ت دو کل کشور و همچنین منطقه مورد نظر تعیین گشته و سپس نسب
.مقدار فوق براي سالهاي گذشته محاسبه میشود

نسبت فوق متناسب با رشد سال هاي آینده منطقه تعدیل میگردد.
ر نسبت تعدیل شده در تعداد مسافرین کل کشور به ازاء هر هواپیما د

دست هنگام پرواز ضرب گشته، و بدینوسیله ضریب مربوط به منطقه ب
.میآید

به این ضریب فوق در تعداد مسافرین پیش بینی شده منطقه ضرب شده و
.ترتیب تعداد هواپیما جهت پرواز تعیین میگردد
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تخمین نیاز آینده ترافیک هوایی

 ادامه(هواپیماها حجم سالیانه(

تعداد مسافرین به ازاء هر هواپیما در زمان پرواز
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تخمین نیاز آینده ترافیک هوایی

 ادامه(هواپیماها حجم سالیانه(

پیش بینی حرکت سالیانه هواپیماها

پیش بینی مسافرین هواپیما در زمان پرواز
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تخمین نیاز آینده ترافیک هوایی

حداکثر حجم مسافر و هواپیما در روز و ساعت اوج
یاز حداکثر حجم مسافرین در ساعت اوج جهت تعیین دامنه امکانات مورد ن

.در ساختمان ترمینال الزم میباشد
حداکثر حرکت هواپیما در ساعت اوج نیز براي طراحی باند پرواز، باند

.خزش و محوطه پایانه الزم میباشد
 براي طرح ) ام30حجم ساعت (گرچه یک حجم ساعتی مخصوص

هندسی راه ها بکار میرود ولی براي فرودگاه چنین استانداردي وجود 
.ندارد

 حداکثر حجم ساعت اوج براساس اطالعات آماري گذشته تعیین و یک
.  حجم مناسب براي طراحی انتخاب میگردد

ه جهت تخمین حداکثر حجم ساعت اوج، ابتدا حداکثر حجم ترافیک روزان
.و ماهیانه اوج تعیین میگردد
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تخمین نیاز آینده ترافیک هوایی

 ادامه(اوج حداکثر حجم مسافر و هواپیما در روز و ساعت(
حداکثر حجم روزانه اوج: الف

 از روي اطالعات آماري سالهاي گذشته منطقهA درصد سالیانه مسافرین در ،
ه درصد مناسبی براي حداکثر حجم مسافرین ماهیان. ماههاي اوج بدست میآید

.اوج نسبت به تعداد سالیانه مسافرین انتخاب میگردد
مت درصد فوق در تعداد سالیانه مسافرین پیش بینی شده همانطور که در قس

ج بنابراین حداکثر مسافرین ماهیانه او. هاي قبل شرح داده شد ضرب میگردد
.حاصل میشود Aبراي منطقه

و. از روي اطالعات آماري سالهاي قبل درصد مسافرین روزهاي اوج بدست میآید
افرین آنگاه درصد مناسبی براي حداکثر مسافرین روزانه اوج نسبت به تعداد مس

ت این درصد در حداکثر مسافرین ماهیانه اوج بدس. ماهیانه اوج تعیین میگردد
ی ضرب شده و مقدار حاصل، حداکثر مسافرین روزانه پیش بین2آمده از مرحله 

.شده اوج میباشد
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تخمین نیاز آینده ترافیک هوایی

Aقهحداکثر مسافرین ماهیانه اوج به صورت درصدي از مسافرین سالیانه منط

Aحداکثر مسافرین ماهیانه منطقه 
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تخمین نیاز آینده ترافیک هوایی

حداکثر حجم مسافرین روزانه اوج

Aقهحداکثر مسافرین ماهیانه اوج به صورت درصدي از مسافرین سالیانه منط
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تخمین نیاز آینده ترافیک هوایی

 ادامه(حداکثر حجم مسافر و هواپیما در روز و ساعت اوج(
حداکثر حجم ساعت اوج: ب

ضرب ابتدا الزم است که حداکثر حرکت هواپیماها در ساعت اوج پیش بینی شود، سپس با
.کردن آن در تعداد مسافر هر هواپیما مقدار حداکثر حجم ساعت اوج بدست میآید

 معموالً تعداد مسافر هر هواپیما در هنگام برخاست مساوي با تعداد مسافر هر هواپیما در
.هنگام نشست در نظر گرفته میشود

ج تعیین حداکثر حرکت هواپیماها در روز اوج مشابه روشی که در مورد حداکثر مسافر روزانه او
شرح داده شد

ظر تعیین درصدي از حداکثر حرکت روزانه اوج هواپیما که در ساعت اوج انجام میشود و تبادل ن
با مسوولین فرودگاه و انتخاب مناسب ترین درصد براي ارزیابی آینده

حداکثر حرکت ساعت اوج از رابطه زیر بدست میآید.

حداکثر حرکت هواپیما در ساعت اوج =  اوج ماهیانه حداکثر
سالیانه * اوج روزانه حداکثر

اوج ماهیانه حداکثر اوج* ساعتی حداکثر
اوج روزانه حداکثر *سالیانه 

اعت حداکثر پیش بینی شده حرکت هواپیما در ساعت اوج، در تعداد مسافرین هر هواپیما در س
جم اوج، در تعداد مسافرین هر هواپیما به هنگام پرواز ضرب میگردد و بدین ترتیب حداکثر ح

میآیدساعت اوج مسافرین بدست 
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تخمین نیاز آینده ترافیک هوایی

حمل بار هوایی
کی براي اصوالً یکی از صنایع جدید بوده و سیماي گذشته آن نمیتواند مال

ه به هر صورت ارزیابی ممکن است ب. پیش بینی وضعیت آینده باشد
صورت زیر انجام پذیرد

تعیین نسبت حمل بار هوایی در منطقه نسبت به کل کشور
تعدیل نسبت فوق با توجه به رشد صنایع
اي آینده ضرب نسبت تعدیل شده فوق در مقدار پیش بینی کل کشور بري ساله

و در نتیجه تعیین بار کل هوایی منطقه به صورت تناژ
تخمین تعداد هواپیماهاي الزم جهت حمل مقدار بار هوایی
چه معیارهاي دیگري را میتوانید نام ببرید؟! 
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تخمین نیاز آینده ترافیک هوایی

محموله هاي پستی
ه ارزیابی حجم محموله هاي آینده پستی و نامه هاي هوایی هنگامی الزم است ک

.  اشدمقادیر آنها بسیار زیاد بوده و جهت حمل آنها نیاز به هواپیماي جداگانه اي ب
ینی به هر صورت اگر براي حمل و نقل آنها نیاز به هواپیماي جدا باشید، پیش ب

.آنها عینا شبیه مسافر انجام خواهد شد
در خصوص شرکتهاي پست هوایی چه میدانید؟! 
هوانوردي خصوصی

د و شامل تمام پروازهایی است که خارج از خطوط هواپیمایی تجاري انجام میگیر
.ممکن است به صورت زیر تقسیم بندي شود

 شامل کشاورزي، معدنی، ساختمانی و صنعتی: پروازهاي حرفه اي
وایی و شامل پخش مواد شیمیایی، بذرپاشی، فتوگرامتري، تبلیغات ه: پروازهاي تجاري

غیره
پروازهاي آموزشی
پروازهاي تفریحی
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تخمین نیاز آینده ترافیک هوایی

 ادامه(هوانوردي خصوصی(
مهم تخمین فعالیت هوانوردي خصوصی برحسب مسافر و هواپیما بسیار

یز میباشد زیر بعضی مواقع ممکن است جمع آن از ناوگان خطوط هوایی ن
روش پیش بینی به صورت زیر میباشد. تجاوز نماید

 براي منطقهA : تعیین ساعات پرواز انجام شده توسط هرکدام از موسسات
خصوصی

بت تعدیل تعیین نسبت این ساعات با ساعات پرواز مشابه کل کشور و انتخاب نس
شده اي براي پیش بینی آینده

ن ساعت اعمال نسبت هاي فوق در مقادیر پیش بینی شده براي کل کشور و تعیی
پرواز پیش بینی شده هر موسسه

تقسیم تعداد ساعات پرواز موسسه به یک ضریب مشخص و تعیین تعداد
هواپیماي الزم هر موسسه

ضرب تعداد هواپیماي هر سازمان در تعداد حرکت سالیانه هر هواپیما و تعیین
تعداد کل حرکت سالیانه هر سازمان
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پایان 
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