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چكيده
زمينه و هدف:فرودگاه ها زيربناييترين بخش از سيستم حملونقل هوايي ،محسوب ميشوند و حضور نسل جديد هواپيماهاي مدرن،
رشد سريع حجم ترافيك و تقاضاي سفرهاي هوايي و تصويب ق وانين و مقررات منسجم و دقيق براي مراحل مختلف عمليات پروازي ،سبب
گرديده كه فرودگاه بهعنوان يك سيستم پيچيده و پويا محسوب شود .هدف از انجام اين تحقيق مديريت و برنامهريزي كاربري اراضي با
رويکرد زيست محيطي در فرودگاه مهرآباد است ،فرضيههاي اين تحقيق عبارتند از :فرضيه اول اراضي اطراف فرودگاه با امنيت پرواز رابطه
دارد  ،فرضيه دوم نحوه استفاده از اراضي اطراف فرودگاه با حفظ محيط زيست رابطه دارد ،و فرضيه سوم مديريت و برنامهريزي اراضي بر
آرامش و امنيت ساكنان حريم فرودگاه اثر گذار است.
روش بررسی :كار از طريق شناخت و بررسي محدوده مورد مطالعه ،با استفاده از نرم افزار  Arc GIS 9.3جهت توليد نقشه هاي
موقعيت جغرافيايي منطقه ،كاربري هاي اراضي اطراف ،شبکه راههاي ارتباطي انجام گرديد .سپس با تنطيم و توزيع پرسشنامه ،عوامل
مؤثر بر مديريت كاربري اراضي مورد سنجش قرار گرفته و با استفاده از روش مديريت راهبردي نقاط قوت و ضعف شناسايي گرديد .
پرسشنامهها از طريق آناليز همبستگي با استفاده از نرمافزار  SPPS19مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.
يافته ها :يافته هاي به دست آمده در ارتباط با فرضيه اول حاكي از اين است كه ميان پارامترهاي " اراضي اطراف فرودگاه" و "امنيت
پرواز" رابطه معنا دار و مستقيمي وجود دارد .در فرضيه دوم نيز بين عوامل "نحوه استفاده از اراضي اطراف فرودگاه " و "حفظ محيط
زيست" رابطه معنا دار و معکوس است .فرضيه سوم بين متغيرهاي"مديريت و برنامه ريزي اراضي" و "آرامش و امنيت ساكنان حريم
فرودگاه" نيزرابطه معنا دار و مستقيم است.
بحث و نتيجه گيری :نتايج تحليل ها نشان مي دهد كه از بين پاسخ دهندگان به سؤاالت؛ اكثريت ( 90/5درصد) از خلبانان معتقدند كه
ارتباط زيادي بين اراضي اطراف فرودگاه با امنيت پرواز وجود دارد .تنها  4/8درصد معتقد بودند كه اين ارتباط كم است .در مقابل 4/8
درصد باقي مانده نيز اين ارتباط را بسيار زياد بيان كرده اند.
واژه های کليدی  :كاربري اراضي ،امنيت پرواز ،محيط زيست ،امنيت ساكنان حريم ،فرودگاه
 -1دانشيار دانشکده منابع طبيعي و محيط زيست ،دانشگاه آزاد اسالمي ،واحد علوم و تحقيقات تهران ،ايران * (مسوول مکاتبات)
 -2كارشناس ارشد محيط زيست ،دانشکده منابع طبيعي و محيط زيست ،دانشگاه آزاد اسالمي ،واحد علوم و تحقيقات تهران ،ايران.
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Abstract
Background and Objective: Airports are the most basic parts of air transport system, and presence of
new generation of modern aircrafts, rapid growth of traffic volume and demand for air travel, and
adoption of coherent and precise rules and regulations for various stages of flight operations have
made the airport a complex and dynamic system. The aim of this study is to perform management and
land use planning using an environmental approach at Mehrabad Airport. The first hypothesis is that
the airport surrounding areas are related to flight safety. The second hypothesis is that the use of the
airport surronding areas is related to environmental protection, and the third hypothesis is that land
management and planning affect the comfort and security of the people residing in the airport
surrounding area.
Method: The study was carried out through investigation of the study area using Arc GIS 9.3 software
to produce geographic position maps of the area, land use areas, and communication networks. Then,
by adjusting and distributing the questionnaire, the effective factors on land use management were
assessed and the strengths and weaknesses of the strategic management method were identified. The
questionnaires were analyzed by correlation analysis using the SPPS19 software.
Findings: The findings of the first hypothesis suggest that there is a meaningful and direct relationship
between the parameters of "the airport surrounding area" and "flight security". In the second
hypothesis, there is a meaningful and inverse relationship between the factors "how to use the airport
surrounding area" and "environmental protection". The third hypothesis indicated the meaningful and
direct relationship between the variables of "land management and planning" and "comfort and
security of the people residing in the airport surrounding area".
Discussion and Conclusion: Results of the analysis show that among the respondents, most of the
pilots (90.5%) believe that there is a strong relationship between the the airport surrounding areas and
the flight safety. Only 4.8% believed that this relationship was insignificant. In contrast, 4.8% of the
remaining respondants also reported this connection to be very much.
Key words: Management, Land use, Flight safety, Environment, Security of residents at the airpoart
surrounding area, airport.
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مقدمه
فرودگاه ها زيربناييترين بخش از سيستم حملونقل هوايي،

موجود به منظور دستيابي به مطابقت و سازگاري بين فرودگاه و

محسوب ميشوند و حضور نسل جديد هواپيماهاي مدرن ،رشد

محيط اطرافش وجود دارد( .)3بعضي از اين عوامل احتماالً

سريع حجم ترافيك و تقاضاي سفرهاي هوايي و تصويب قوانين

كنترل و نظارت است .تجربه نشان داده است كه كوششهايي

و مقررات منسجم و دقيق براي مراحل مختلف عمليات پروازي،

بهمنظور كنترل زمين مورد استفاده از طريق ايجاد محل

سبب گرديده كه فرودگاه بهعنوان يك سيستم پيچيده و پويا

سکونت و درآمدهاي ساليانه زمين ،به عمل آمده بسيار هنگفت

محسوب شود .بررسي و كنترل مسايل مرتبط با فرودگاه و

و پر هزينه است به طوري كه نمي توان اين امر را بعنوان راه

محيط اطراف آن از ديرباز مورد توجه دستاندركاران بهره-

حل كلي مشکل صداي هواپيما در نظر گرفت .روش عملي

برداري و توسعه فرودگاه ها بوده است .از سوي ديگر محيط

ديگري نيز مانند طراحي صحيح زمين مورد استفاده و حوزه-

زيست سيستمي بهصورت خودكفا و پايدار ،با استقالل عمل و

بندي وجود دارد .در هر صورت طراحي به قابليت تاثيرپذيري

در حال تکامل است و هر عاملي كه اين خودكفايي را مختل

در مقابل تغييرات موجود اطراف فرودگاه هاي مناطق توسعه

نمايد بحران ساز محيط زيست است .از اين رو تقابل كاربري-

يافته محدود است .امکانات بهتري بهمنظور كنترل موثر در

هاي اراضي اطراف فرودگاه و اهميت محيط زيست ،متوليان هر

زمين مورد استفاده از طريق حوزه بندي وجود دارد كه كاربرد

جامعه را بر آن داشته تا قوانين و آييننامه هايي را براي كنترل

اينها در فرودگاه هاي جديد و فرودگاه هاي موجود ،عملي است،

زمين مورد استفاده در نزديکي فرودگاه ها لحاظ نمايند(.)1

حتي فرودگاه هايي كه در مناطق توسعه نيافته وجود دارند(.)4

مخابرات و ناوبري هواپيماها سبب گرديده كه مسايل مرتبط با

براي تعيين كاربري اراضي حوزه زميني در پيرامون فرودگاه دو

حوزه هاي داخلي فرودگاه و محيطهاي پيراموني آن ها به-

عامل عمده طراحي و مديريت مورد توجه قرار گرفته است .در

صورت جدي مطرح شده و براي تداوم فعاليت ها در فرودگاه و

مورد طراحي يك فرودگاه از ديرباز و از ابتداي تاريخچه

محافظت الزم ازمحيط پيرامون آن و نظارت بر استقرار كاربري-

هوانوردي نياز به برخي كنترلهاي عمومي در زمينهاي مجاور

هاي سازگار ،ضوابط و مقرراتي از سوي قانونگذار و سازمانهاي

تشخيص داده ميشد و به همين منظور فعاليت هاي اوليه،

ذيربط تعيين و اجرا گردد .اين مقررات از يك طرف بايد كليه

بيشتر در ارتباط با كنترل ارتفاع در امر بيخطري پرواز به

كاربريهاي فعاليت هاي شهري ،كشاورزي ،صنعتي ،خدماتي و

هنگام نشست و برخاست هواپيماها معطوف ميگرديد .امروزه

غيره در پيرامون فرودگاه را به ميزان مجاز محدود كرده و

عوامل بسياري از جمله آلودگي هوا و سروصداي هواپيماها در

متقابالً فرودگاه ها را با سرزمين اطراف خود همساز و سازگار

طراحي كاربريهاي اراضي مجاور فرودگاه ها مؤثر ميباشند.

نمايد (.)2

همچنين قابل ذكر است كه عوامل فني به تنهايي اساس كليه

قوانين كاربري زمينهاي اطراف فرودگاه براي افزايش مصونيت-

روشهاي ارزيابي را جهت كنترل كاربري اراضي در مجاورت

هاي زيست محيطي كه بهخصوص براي كاربران مسکوني بسيار

فرودگاه ها تشکيل نميدهند بلکه عامل مديريتي نيز به هنگام

ضروري بهنظر ميرسد ،از اهميت ويژه اي برخوردار است .عوامل

تصميمگيري در مورد كاربريهاي سازگار مؤثراست(.)5

تکنيکي كه اساس تمام روشها را به منظور ارزيابي كلي مشکل
قرارگيري در معرض صدا تشکيل مي دهد تنها عواملي نيستند
كه براي هدف كنترل زمين مورد استفاده در نزديکي فرودگاه ها
در نظر گرفته مي شوند .بلکه روشهاي بسياري براي گسترش
مقررات و ايجاد تغييرات يا تعديل زمينهاي مورد مصرف

مواد و روش
ويژگیهای محدوده مورد مطالعه
فرودگاه بين المللي مهرآباد تهران در1/5كيلومتري جنوب غربي
ميدان آزادي و در جنوب جاده مخصوص كرج واقع قرار گرفته
است .اين فرودگاه در طول جغرافيايي  51درجه و  18دقيقه و

116

علوم و تكنولوژی محيط زيست ،شماره  ،80فروردين ماه 98

الهيجانيان و همكار

 50ثانيه شرقي و عرض جغرافيايي  35درجه و  41دقيقه و 25

ميشود .راه دسترسي عمومي شماره سه كه در قسمتي از مسير

ثانيه شمال واقع شده و ارتفاع اين منطقه از سطح دريا 1190.8

به موازات مسير عمومي شماره  2قرار دارد عمدتاً جهت ارتباط

متر است .مختصات نقطه مرجع فرودگاه 1عبارت است از

با پاركينگ طويل المدت فرودگاه و همين طور دسترسي خانه-

 .354120N ، 0511853Eدر شکل  1موقعيت محدوده مورد

هاي سازماني گمرک و ادارات عملياتي و اداره كل ارتباطات و

مطالعه نشان داده شده است .مساحت اراضي آن در قسمت

الکترونيك و همچنين خروج از فرودگاه توسط مراجعه كنندگان

جنوبي ميدان آزادي -كرج حدود  1346هکتار ميباشد .بهلحاظ

ترمينال هاي  4 ،3و  5مورد استفاده قرار مي گيرد .در شکل 3

شهري فرودگاه مهرآباد در منطقه  9شهرداري تهران قرار دارد و

عکس هوايي محدوده ارايه شده است .راه دسترسي شماره چهار

در مناطق  2و  5و  10و  17و  18در مجاورت آن قرار دارند.

نيز جهت دسترسي به پاركينگ طويل المدت ،ارتباط ترمينال-

فرودگاه مزبور در محدوده اي از شهر تهران واقع شده كه

هاي  3و  ،4اداره كل امور فني ،ساختمان استاندارد پرواز ،پست

مناطق همجوار فرودگاه به تدريج داراي تراكم زياد جمعيتي

برق فرودگاه با محيط خارج فرودگاه عمدتاً مورد استفاده قرار

شده است و اين مساله از يك طرف باعث ايجاد آلودگي هاي

مي گيرد .راه دسترسي عمومي شماره پنج نيز كه جهت

صوتي و زيست محيطي براي ساكنين شده و از طرف ديگر

دسترسي با ساختمان هاي استاندارد پرواز ،مركز كنترل پرواز

مشکالت عديده اي نظير محدوديت در نشست و برخاست پرواز

راه هاي هوايي ،كالنتري انبار شركت ها و خانه هاي سازماني

هواپيماها را بوجود آورده است(.)6

گمرک همچنين دسترسي به ترمينال  3و  4استفاده مي شود.

دسترسي عمومي شماره يك كه بلوار فرودگاه نام دارد راه اصلي

راه هاي دسترسي عمومي شماره شش جهت مراجعه به

ورودي فرودگاه مي باشد كه يك بلوار  4خطه بوده ( 2خط در

ساختمان هاي اداري ايران اير و ساير ساختمان هاي مجاور در

هر طرف) و ورود و خروج فرودگاه از مسير مزبور انجام ميگيرد.

ضلع شمالي فرودگاه مورد استفاده قرار مي گيرند .عکس هوايي

راه دسترسي شماره دو (خيابان معراج) يك بلوار عريض  4خطه

محدوده در شکل  2و نقشه راههاي ارتباطي محوطه فرودگاه در

مي باشد كه عمدتاً براي ورود و خروج از فرودگاه استــفاده

شکل  3نشان داده شده است(.)7

1- Airport Reference Point

ارزيابی وضعيت مديريت و برنامه ريزی کاربری اراضی ....

شكل  -1موقعيت محدوده مورد مطالعه از نظر تقسيمات جغرافيايی
Figure 1. Location of the study area in terms of geographical divisions.

شكل  -2عكس هوايی محدوده مورد مطالعه
Figure 2. Aerial view of the studied area
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شكل  -3نقشه راههای دسترسی محدوده مورد مطالعه
Figure 3. Access map of the study area

سؤاالت پرسشنامهها بر اساس زمينه هاي مطرح شده در اين

 -2اعطاي ساخت منازل سازماني جهت كاركنان فرودگاه ها و

تحقيق طرح شده بودند پس از جمع آوري اين اطالعات،

شركتهاي هواپيمايي در زمينهاي مجاور فرودگاه ها؛

فرضيههاي تحقيق بررسي شد .پرسشنامهها با استفاده از نرم

 -3با توجه به قوانين الزامآور اجرايي استانداردهاي الزم در

افزار  SPSS1استخراج و دادهها مورد تجزيه و تحليل قرار

كاهش آلودگي ،با همکاري شهرداري ها و سازمان هاي ديگر

گرفتند .

نظير سازمان مهندسي و  ...ارايه هر گونه گواهي پايان كار،
گواهي تغيير در منازل سازماني صرفاً پس از اجراي كليه

نتايج

استانداردهاي فوق صورت پذيرد.

الف  -نتايج حاصل از مطالعات سايت به روش SWOT

 -4اختصاص بيشتر فضاي پاركينگ مناسب و مسيرهاي رفت

تلفيق قوت ها با فرصت ها

آمد بر اساس قوانين و استانداردهاي بين المللي فرودگاه ها بر

 -1تا حدامکان با توجه به نياز گسترش فضاي فرودگاه ،از

اساس قوانين الزام آور جهت ساخت و ساز.

اعطاي مجوز ساخت و ساز در حريم مشخص شده فرودگاه
تلفيق قوت ها با تهديدها

كاسته شود.

 -1با عنايت به قوانين و مقررات الزام آور ساخت و ساز در حريم
فرودگاه ها ،اليحهاي در جهت مسئوليت هر يك از ارگانها به
1- Statistical package for the Social Sciences
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منظور دستيابي به مديريت اراضي اطراف فرودگاه ها توسط

 -6امکان سنجي افزايش و گسترش خطوط ارتباطي و راه هاي

وزارت راه تهيه و از طريق دولت به مجلس ارايه گردد.

منتهي به فرودگاه و همچنين داخل آن.

 -2نيازسنجي الزم در خصوص برنامه ريزي بلند مدت توسط

تلفيق ضعف ها با تهديدها

ارگانهاي ذيربط با مسئوليت مديريت فرودگاه هاي كشور در

 -1نيازسنجي به منظور انتخاب مکاني مناسب فرودگاه براي

خصوص استفاده بهينه از اراضي اطراف فرودگاه صورت پذيرد.

پروازهاي داخلي بعضي مناطق كشور (مثالً شرق ،شمال شرق و

 -3افزايش فضا و باند فرودگاه بر اساس استانداردهاي بين-

مركز ايران) در نقطهاي مقابل فرودگاه فعلي براي كاهش پروازها

المللي به طوري كه ارتفاع پرواز در مناطق مسکوني مطابق

و درنتيجه ترافيكهاي منتج از آن؛

استانداردها باشد.

 -2استفاده بهينه از قوانين به منظور مديريت صحيح اراضي در

 -4نياز سنجي به منظور انتخاب مکاني مناسب فرودگاه براي

گسترش فضاهاي مورد نياز فرودگاه بر اساس استانداردهاي بين

پروازهاي داخلي بعضي مناطق كشور (مثالً شرق ،شمال شرق و

المللي نظير پاركينگ ها و راههاي مواصالتي به فرودگاه؛

مركز ايران) در نقطه اي مقابل فرودگاه فعلي براي كاهش

 -3اعطاي كاربري به اراضي اطراف فرودگاه صرفاً به فعاليتهاي

پروازها و درنتيجه ترافيك هاي منتج از آن

متجانس با فرودگاه ،شركتهاي هواپيمايي ،و ...
 -4افزايش فضاي فرودگاه و باند آن مبني بر افزايش ارتفاع

تلفيق ضعف ها با فرصت ها

سطح پرواز در مناطق مسکوني و كاهش آلودگي صوتي

 -1با عنايت به باالجبار بودن عايق بندي ساختمان ها از

 -5استفاده بهينه از قوانين مربوط به عايقبندي صوتي

آلودگي (صوتي) ،با مجوز مربوطه از دولت و ارايه طرحي ،بودجه

ساختمان ها اطراف و همجوار فرودگاه.

الزم از طريق وزارت راه و شهرسازي براي عايق بندي
ساختمانهاي درماني ،بيمارستانها و ساختمان هاي آموزشي

ب  -نتايج حاصل از نظر سنجی ها و تحليل آماری

تصويب و اجرا گردد .با توجه به اينکه عايقبندي صوتي باعث

 -1نتايج تحليل ها نشان مي دهد كه از بين پاسخ دهندگان به

كاهش مصرف انرژي نيز ميگردد ميتوان از مقررات مربوطه نيز

سؤاالت؛ اكثريت ( 90/5درصد) از خلبانان معتقدند كه ارتباط

استفاده نمود.

زيادي بين اراضي اطراف فرودگاه با امنيت پرواز وجود دارد .تنها

 -2افزايش فضاي فرودگاه بر اساس استانداردهاي بينالمللي به

 4/8درصد معتقد بودند كه اين ارتباط كم است .در مقابل 4/8

منظور دسترسي راحت و سريع مسافران به نقاط مختلف

درصد باقي مانده نيز اين ارتباط را بسيار زياد بيان كرده اند.

فرودگاهها و ترمينالهاي ورودي و خروجي ،افزايش فضاي

 -2پنجاه درصد از ساكنين معتقدند كه ارتباط بين اراضي

پاركينگها ،راههاي ارتباطي اختصاصي براي صرفاً فرودگاه و ...

اطراف فرودگاه با امنيت پرواز خيلي زياد مي باشد .تنها 2

 -3افزايش ناوگان عمومي مانند اتوبوس و ايجاد خط اختصاصي

درصد اذعان داشته اند كه بين اراضي اطراف فرودگاه و امنيت

مترو و مونوريل براي مسافران فرودگاه.

پرواز ارتباطي وجود ندارد.

 -4اختصاص جايگاه ويژه تاكسي و كنترل مناسب آن به طوري

 36/36 -3درصد از پرسنل بر اين باورند كه ارتباط بين اراضي

كه در خارج از آن محدوده مسافري سوار تاكسيها و

اطراف فرودگاه با امنيت پرواز كم مي باشد .همچنين 4/54

مسافربرهاي شخصي نگردد.

درصد نيز ارتباط بين آن ها را خيلي زياد بيان كردهاند.

 -5كنترل دائمي پليس راهنمايي و رانندگي براي توقف غير

 56/5 -4درصد از خلبانان نحوه استفاده از اراضي اطراف

مجاز اتومبيلها در محلهاي پارک ممنوع و كنترل كليه توقف-

فرودگاه را در حفظ محيط زيست به ميزان كم مؤثر دانستهاند.

ها در پاركينگهاي مشخص شده و افزايش يافته در بند.2

همين طور  34/8درصد اين تأثير را به ميزان خيلي كم بيان
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نموده و  8/7درصد نيز معتقد بودند كه نحوه استفاده از اراضي

پيشنهادها

اطراف فرودگاه به ميزان زياد در حفظ محيط زيست مؤثر بوده

-

الهيجانيان و همكار

به افرادي كه از حساسيت بااليي برخوردارند كمك

است.

شود تا در مناطقي كه تناوب پروازهاي عبوري زياد

 40/8 -5درصد از ساكنين اظهار داشته اند كه تأثير نحوه

است ،ساكن نشوند .بدين منظور مي بايست در

استفاده از اراضي اطراف فرودگاه در حفظ محيط زيست خيلي

مجاورت فرودگاه ها اطالع رساني كافي در اين

كم مي باشد .همچنين  30/6درصد نيز آنرا بدون تأثير دانسته

خصوص انجام گيرد.

اند

-

طراحي كاربري هاي به گونه اي كه اختالف سطح

 47/6 -6درصد از پرسنل نحوه استفاده از اراضي اطراف

صداي توليد شده توسط هواپيما حداقل گردد .با

فرودگاه را در حفظ محيط زيست به ميزان كم مؤثر دانسته اند.

توجه به اينکه كاهش سطح صداي هواپيما از كنترل

همين طور  33/3درصد اين تأثير را به ميزان خيلي كم بيان

طراحان و مسئولين فرودگاهي خارج است لذا

نمودهاند كه نشان دهنده اين است كه نحوه استفاده از اراضي

استقرار كاربري هاي با سطح صداي باال در اين

اطراف فرودگاه به گونهاي است كه در حد مطلوب محيط زيست

مناطق تنها راهکار موجود به نظر مي رسد.

حفظ نمي شود.

-

استفاده از فن آوري هاي آكوستيك در ساختمان-

 70 -7درصد از خلبانان معتقد بودند كه نحوه مديريت و

هاي اطراف يکي ديگر از راهکارهاي موثر در اين

برنامه ريزي اراضي به گونه اي است كه آرامش و امنيت ساكنان

زمينه مي باشد.

حريم فرودگاه كم مي باشد .همچنين  25درصد نيز تأثير آنرا

-

خيلي كم و  5درصد بدون اثر دانسته اند.

انجام اصالحات در موتورهاي هواپيما براي كاهش
آلودگي هوا

 70/2 -7درصدازساكنين اذعان داشته اندكه نحوه مديريت و

اجراي شديد و سخت قوانين و مقررات جهت كنترل آلودگيها

برنامهريزي اراضي درايجاد آرامش و امنيت ساكنان حريم

و مبداء آن و به حداقل رساندن ريزش هاي اتفاقي (مانند روغن

فرودگاه تأثير اندكي داشته است.

وسوخت) توسط مديريت فرودگاه.

 -8تنها  10/6درصد معتقد بودهاندكه مديريت و برنامهريزي

-

جمع آوري سوخت و روغن هايي كه به صورت

اراضي به ميزان زياد درايجاد آرامش و امنيت ساكنان حريم

اتفاقي ريخته مي شود هم چنين محدود نگه داشتن

فرودگاه مؤثر بوده است.

و ترميم محل هايي كه نشت دارد.

 57/9-1درصد از پرسنل تأثير مديريت وبرنامهريزي اراضي

-

درآرامش و امنيت ساكنان حريم فرودگاه را زياد و 23/8

اجتناب از شستشوي تجهيزات در محوطه توقفگاه
هواپيما؛

درصدخيلي زياد بيانکرده اند .همچنين  19درصد نيز تأثير

در ساختمان ها ،اماكن و محوطهها ،راهها و خيابان هاي اطراف

آنراكم دانسته اند.

فرودگاه بايستي از به كار بردن چراغ هاي هوانوردي كه باعث

 -10طبق نتايج به دست آمده ،بين" اراضي اطراف فرودگاه" و

گمراهي خلبانان مي شود خودداري شود.

"امنيت پرواز" رابطه معنادار و مستقيم وجوددارد ،بين " نحوه

-

استفاده از اراضي اطراف فرودگاه" و "حفظ محيط زيست"
رابطه معنادار و معکوس وجود دارد.

جهت حفظ آرامش ساكنان
-

 -11بين "مديريت و برنامه ريزي اراضي" و "آرامش وامنيت
ساكنان حريم فرودگاه" رابطه معنادار و مستقيمي برقرار است.

ساختن آسمانخراشهاي بلند مرتبه با عايق صوتي

مصرف شوينده هاي كم فسفات براي شستشوي
هواپيما

-

استفاده از وسايل حفاظتي آكوستيك و ضد صدا
جهت حفظ آرامش روحي و رواني پرسنل فرودگاه
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