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 فرودگاه های سبز-1

آثار  ی، فرودگاهها دارا نیعالوه بر ادرصد است.  5حمل و نقل  نهیصنعت در زم نیعتریبه عنوان سر اشناسیهو ساالنه رشد نرخمتوسط 

مسافران  ی، تعداد جهان 2017در سال  .می شوند ظاهر هوا تیفیو افت ک یصوت یعمدتا در قالب آلودگکه هستند ،  یمهم یطیمح ستیز

 نیخود را چهار برابر کند. با ا یانتظار دارد گردش مال یی، بخش حمل و نقل هوا 2050-2005دوره  ی. براافتی شیدرصد افزا 8.1 ییهوا

 یلیفس یسوخت ها عیو کاهش سر وادر آب و ه یقابل توجههمراه با تغییرات شده لزوماً  ینیب شیکه رشد پ نشان میدهند قاتیحال ، تحق

 شیدرصد از گرما 4.9مسئول  ییزد که حمل و نقل هوا نیتخم ستیز طیحمل و نقل و مح یردولتی، سازمان غ 2016همراه است. در سال 

 است. شیکه به سرعت در حال افزا یتوسط انسان است ، سهم یجهان

متمرکز خواهد شد ،  انهیدر خاورم یودگاهرشد مسافران فر نیشتری، ب کینزد ندهیدهد که در آ یاروپا نشان م ونیسیکم یها ینیب شیپ

 نی(. ا6.0) قایدرصد( و آفر 6.8) هیانوسیاق نطقهو م ایدرصد( ، آس 8.0) نیالت یکاآمری آن از پس و ، سال در درصد 10.8 رشدبا متوسط 

نرخ  نیباالتر یدارا یشمال یکایاروپا و آمر "بالغ یاقتصادها"با  سهیدر حال توسعه در مقا یدهد که کشورها ینشان م نیروندها همچن

 یکایو آمر انهی، خاورم ایتمرکز خود را به آس ییدهد که بازار حمل و نقل هوا ینشان م نیمسافر خواهند بود. داده ها همچن کیرشد تراف

 .کرد ینیب شیرا پ میتوان ساخت فرودگاه عظ یم ندهیآ یکه در دهه ها ییمعطوف خواهد کرد ، جا نیالت

به وجود آمد. امروزه ، حمل و نقل راحت و قابل توسعه ،  یداری، مفهوم پا یاجتماع یو سالم اقتصاد عیاز توسعه سر نانیاطمبه منظور 

 ینفم ریتأث یداریبر پا زیتردد ن زانیم شیحال ، افزا نیارتقا داده است ، اما در ع یادیرا تا حد ز یاقتصاد و جامعه جهان عیتوسعه سر

 گذاشته است.

از فرودگاهها برنامه  یاری. بسکرده اندخود آغاز  یرا در فرودگاه ها یداریبرنامه ها و ابتکارات پا یاجرا دنیافرودگاه در سراسر  یرهااپراتو

فرودگاه  کند. یبه نفع جامعه کمک م یو اجتماع ی، اقتصاد یطیمح ستیامر به اهداف ز نیمعتقدند که ا رایکنند ز یرا اجرا م یداریپا یها

، حفاظت از  یعمل یی، کارآ یاقتصاد ی، دستورالعمل ها یداریپا یها وهیتوسعه برنامه ها و ش ی( براSFO) San Francisco یالملل نیب



ارائه  2017پنج ساله در سال  یکرد و برنامه ا بی( را تصوACIفرودگاه ها ) یالملل نیب ی( شوراEONS) یاجتماع تیو مسئول یعیمنابع طب

 یگذار هیو انتشار کربن سرما یهوانورد یمانند سر و صدا یطیمح ستیکاهش اثرات ز یپوند برا Heathrow 500000فرودگاه . داد

 طیکرد که هدف آن بهبود مح یرا در اروپا راه انداز(GSA) ه فرودگاه پایدار سبز برنام 2010در هلند در سال  Groningenکرد. فرودگاه 

 یاستراتژ کی Kansai ی، انتشار گازها و سر و صدا است. گروه فرودگاه یگلخانه ا یبا کاهش گازها ییمایپهوا داریفرودگاه و ارتقاء توسعه پا

 یطیمح ستیز راتیکرده است تا تاث نیتدو تیریو مد یطیمح یآب و هوا ، استفاده از منابع ، هماهنگ رییرا از چهار جهت تغ داریتوسعه پا

همه  همکاریفرودگاه را با  یداریکرده و پا نیرا تدو داریتوسعه پا استیس زین Hong Kong یالملل نیفرودگاه را کاهش دهد. فرودگاه ب

 .کرده است یابیارز نفعیفرودگاه به عنوان ذ اتیشرکت کنندگان در عمل

، فرودگاه Chicago O’Hareیالملل نیمانند فرودگاه ب ییمتحده ، فرودگاهها االتیسراسر ا یدر فرودگاهها یداریپا یدرک بهتر اجرا یبرا

 نی، فرودگاه بBoston Logan، فرودگاه    DFW یالملل نی، فرودگاه ب Los Angelesی جهان ی، فرودگاهها San Diego یالملل نیب

 داریفرودگاه پا یکتابچه راهنما .ردیگ یقرار م یمورد بررس  Fresno Yosemite یالملل نیو فرودگاه ب Seattle-Tacomaی الملل

(SAMکه توسط اداره هوانورد )یقرار م یمورد بررس نهیزم نیدر ا یداریپا یها وهیش نیبهتر یبرا زیشده است ن فیتأل کاگویشهر ش ی 

 .ردیگ

 طیو مح یانرژ یدر طراح دیهبرار 2009در سال USGBC (U.S. Green Building Council )متحده  االتیساختمان سبز ا یشورا

 ، یطراح یو اجرا ییشناسا یمختصر برا یبه عنوان چارچوبکه داد  ارائهLEED (Energy and Environmental DesigG ) ستیز

 به منظورتوسط معماران و سازندگان   LEED میباشد. یریو قابل اندازه گ یساختمان سبز کاربرد ینگهدار یو راه حل ها اتیساخت ، عمل

مهم استفاده  یها نهیبهبود عملکرد در زم یبرا ییها یشناخته شده است که از استراتژ تیساختمان سبز به رسم نامهیصدور گواه ستمیس

ساختمانها ، مصالح قابل  یمصرف ی، کاهش انرژ داریپا یآب ، ساختمانها یمانند بهره ور ییها نهیعملکرد در زم شناختبا  LEED. کند یم

کند.  یم جیساختمان را ترو ی برای پایداریکل کردیرویک  ل ساختمان ،داخ طیمح تیفیک تیو منابع مورد استفاده و در نها افتیباز

 دهد. یارائه م یشرکت تیمسئول یو ارتقا یبه نوآور قی، تشو یدر انرژ ییصرفه جو شیکربن ، افزا آثارکاهش  یرا برا ییاستانداردها

مرتبط هستند. با توجه به فرهنگ لغت  یشوند ، هرچند که کم یاستفاده م گریکدی یغالباً به جا "یداریپا"و  "سبز" اصطالحات

Merriam-Webster Online  ریپذ هی، استفاده از مواد تجز افتیمانند باز ستیز طیمح تیفیبه حفظ ک لیبه تما "سبز"، عبارت 

 کیاستفاده از  ایرا در رابطه با نحوه برداشت  "داریپا" Merriam-Webster نیآنال یکشنریاشاره دارد. د یعدم آلودگ ای یطیمح ستیز

 داریتواند سبز و پا یمنطبق باشد ، م فیبا هر دو تعر یزی. اگر چندینب بیآس یبه طور دائم اینشود  هیکند تا منبع آن تخل یم فیمنبع تعر

 باشد.

 EIS "یطیمح ستیز راتیأثت یها هیانیب" ایEA “(Environmental Assessment ) "یطیمح ستیز یابیارز"اصطالحات 

“(Environmental Impact Statementsرا م )ستیز طیمح تیریمد یها ستمیبا س یتوان به راحت ی EMA (Environmental 

Management Systems یدیکل یاشتباه گرفت. تفاوت ها داریطرح جامع پا کی( و EA  وEIS بر پروژه  طیمح ریتأث یدر مورد چگونگ

و  ی، اقتصاد طیبلند مدت است که شامل مح یزیبرنامه ر یجامع برا کردیرو کی یداریپا معطرح جا کیکه  یخاص هستند در حال

چرخه بهبود  کی EMSشود.  یداده ها استفاده م یابیو رد تیریکمک به مد یاست که برا یابزار EMS،  تیشود. در نها یم یاجتماع

 است. ینیو بازب یابی، اجرا ، ارز یزیمستمر تعهد ، برنامه ر

 یداریها و موانع پا محرک-1-1

 یطیبهبود عملکرد مح یفرودگاه برا یاپراتورها زهیشود ، درک انگ یم لیتبد یصنعت هوانورد یموضوع بزرگ برا کیبه  یداریاز آنجا که پا

 ی، سواالت نظرسنج ACRP (Airport Cooperative Research Program)مهم است. با توجه به  اریآنها بس یو اقتصاد ی، اجتماع

فرودگاه  52. از یباشدم ندهیآپایداری در اعمال  یاجرا شده است و محرک ها یی که قبالدر فرودگاه های داریپاایجاد  یمربوط به محرک ها

فرودگاه  16شامل  یپاسخ دهندگان نظر سنج است.درصدی  48 مشارکت نزایشد که نشان دهنده م افتیپاسخ در 25،  یمورد بررس



برتر از  جهیپنج نت 1جدول. در مرکزیرغی فرودگاه 1 و کوچک مرکز 2 ،متوسط  مرکز 4بزرگ ،  مرکز 9: به این ترتیب بودندمتحده  االتیا

 ذکر شده است. اهفرودگ یداریپا ندهیو آ یفعل یمحرک ها یفرودگاه برا یاز اپراتورها ACRP ینظرسنج

 1جدول 

 محرک های آینده محرک های فعلی رتبه

 روابط/سهامداران یها ینگران یمنطقه ا/یالتیمقررات ا 1

 یجهان یروندها یفرودگاه محل استیس 2

 یفرودگاه محل استیس مقررات فدرال 3

 یسازمان تیمسئول یشرکت تیمسئول 4

 فدرال مقررات سهامدارانها/روابط  ینگران 5

 

خواهند فرودگاه تا حد ممکن کارآمد و سازگار با  یفرودگاه م یاپراتورها رایشود ز یم یمحرک اصلسهامداران ها و روابط  ینگران ندهیدر آ

فرودگاه در  یکه اپراتورها یدیکل یها تیاز اولو یخواهند. برخ یم سهامداراناست که  یزیهمان چ نیا وست عمل کند یز طیمح

 هینقل لیپاک ، وسا یانرژ دیکربن ، تول دیاکس ی، کاهش انتشار د ی، بهره ور یدر انرژ ییمشخص کردند ، صرفه جو ACRP ینظرسنج

 بود. LEEDساختمان سبز با استفاده از  نامهیو صدور گواه زیتم یسوخت

به عنوان کمبود بودجه مشخص  یبود. مانع اصلدر زمینه پایداری ناموفق  ایکند  یموانع در اجرا افتنیبه دنبال  نیهمچن ACRP ینظرسنج

 بود. تیریمد یبانیو عدم پشت روی، کمبود ن یداریشامل دانش محدود کارکنان در مورد پا گریمهم د انعشد. چند م

 FAA (Federal Aviation Administration) داریطرح جامع پا یشیبرنامه آزما-1-2

بلندمدت در ده فرودگاه  یزیبودجه اسناد برنامه ر نیبرنامه با تأم نیکرد. ا یرا معرف داریطرح جامع پا یشیبرنامه آزما FAA،  2010در سال 

است که به  نیا یشیکند. هدف از برنامه آزما یم یابیدر هر فرودگاه ارز یبه عنوان هدف اصل یداریپا یرا برا ییدر سراسر کشور ، راه ها

و  یطیمح ستیز یایبه مزا یابی، دست یطیمح ستیکاهش اثرات ز نیع درخود  یاتیملو ع یزیبه اهداف برنامه ر یابیفرودگاه ها در دست

 کمک کند. یبهبود روابط با جوامع محل

 .دهد یرا نشان م FAAفهرست ده فرودگاه شرکت کننده در  2جدول

 نوع طرح فرودگاه

 داریپا تیریبرنامه مد Denver یالملل نیفرودگاه ب

 داریپا تیریمد برنامه Fresno Yosemite یالملل نیب فرودگاه

 داریپا تیریمد برنامه Hartsfield-Jackson Atlanta یالملل نیفرودگاه ب

 داریجامع پا طرح Ithaca-Tompkins یفرودگاه منطقه ا

 داریجامع پا طرح Nashville یالملل نیب فرودگاه

 داریپا تیریمد برنامه Newark Liberty یالملل نیب فرودگاه

 داریجامع پا طرح Newport News/Williamsburg یالملل نیفرودگاه ب

 داریجامع پا طرح Newton City-Countyفرودگاه 

 داریپا تیریمد برنامه Northeast Florida ای فرودگاه منطقه

 داریپا تیریمد برنامه Outagamie County  یمنطقه ا فرودگاه

 داریپا تیریمد برنامه Renton Municipal فرودگاه

 داریپا تیریمد برنامه Teterboro فرودگاه

 



 یو برنامه ها داریجامع پا ی، طرح ها یداریدو نوع طرح پا نیدهد که ب یامکان را م نیبه فرودگاه ها ا یداریپاجامع موقت برنامه  یراهنما

که  یدر حالانجام میدهد  همدت فرودگا یطوالن یها یزیرا در برنامه ر یداریپا ،داریجامع پا یرا انتخاب کنند. طرح ها یکی داریپا تیریمد

را  داریکه طرح جامع پا یینشان داد فرودگاه ها یشیبرنامه آزما نیا را خواهد داشت.خود  خاص دستورالعمل داریپا تیریبرنامه مد کی

که  ییفرودگاه ها وبودند  یخود راض میوجود دارد ، از تصم یزیو برنامه ر یداریتداوم پا یکه برا ییفرصت ها لیانتخاب کردند ، به دل

 همچنین .دهند یاختصاص م یداریفصل را به پا کیکه  هستند ییثرتر از فرودگاه هاوکنند ، م یم اجرا یرا در سرتاسر طرح اصل یداریپا

 یاز پروژه ها ییرسند. نمونه ها یکم به اهداف م ییاجرا نهیتمرکز کنند که با هز یبر ابتکارات دیدارند با یکه منابع محدود ییفرودگاهها

مقاوم  گیاهان. یانرژ یها نهیکاهش هز یبرا یعینور طب ایفلورسنت  یبه المپها رییو کوچک عبارتند از: تغ یمرکز یفرودگاهها یخوب برا

 .بهداشتی کم مصرفشیرآالت و سرویس های . و نصب یو چمن زن یاریآب یها نهیکاهش هز یبرا یدر برابر خشکسال

 :عبارتند از نهیاقدامات کم هز یمنبع خوب برا نیچند

The Sustainable Aviation Guidance Alliance (SAGA) database and ACRP Report 43: Guidebook of 

Practices for Improving Environmental Performance at Small Airports. 

 نهیو هز یاتیعمل یها نهیممکن است گران تر باشد ، اما هز LEED نامهیگواه یدارا یندهایده از مواد و فرآاستفا یبرا هیاول یگذار هیسرما

 االتیسراسر ا یسبز در فرودگاه ها یو طرح ها داریپا یزیبرنامه ر یاز اجرا یینمونه ها ریاست. موارد ز یسنت یشهاکمتر از رو یانرژ یها

 متحده است.

 

 O'Hare " )O’Hare Modernization Program( OMP ونیزاسیبرنامه مدرن-1-3

 GARBفرودگاه  ی( ، اوراق قرضه درآمد عمومpassenger facility charges) PFC یمسافر التیتسه یها نهیپروژه از هز نیبودجه ا

(General Airport Revenue Bondsو صندوق ها )شود. یم نیبرنامه فدرال بهبود فرودگاه تام ی OMP یطراح یکتابچه راهنما 

 یها یریو اندازه گ اتحاصل شود که ابتکار نانیکرد تا اطم یمعرف 2003( را در سال Sustainable Design Manual) SDM داریپا

 یالملل نیفرودگاه ب لیتبد یپروژه برا کی OMP. تاجرا شده اس کاگویش O'Hare یالملل نیفرودگاه ب یدر طول ساخت و نوساز داریپا

و درآمد  ددتر شیو افزا رهایبه کاهش تاخ یمواز یکربندیپ نیا است. یمدرن و کارآمد تر از باند مواز یکربندیپ کیبه  O'Hareفرودگاه 

 یموازباند  6، باند بود که شاملهشت  یمجموع دارا ر، د رسید انیبه پا 2014در سال  OMPکه  یکند. هنگام یکمک م O'Hare یبرا



 کاگویشهر ش یبرا یشتریو شغل ب سرمایهنه تنها  OMPزده شد.  نیدالر تخم اردیلیم 6.6بالغ بر  میشد و هزینه این باندها تقاطعد منبا 2و 

 یم ییدالر در سال صرفه جو ونیلیم 380دالر و مسافران  ونیلیم 370کنند  یاستفاده م O'Hareکه از  یی، بلکه خطوط هوا کرد جادیا

کرد. چشم انداز  نیو ساخت در فرودگاه ها تدو یطراح یرا برا یداریپا یشهر در کشور بود که دستورالعمل ها نیاول کاگوی. شهر شدننک

SDM یالملل نیفرودگاه ب": برای این مرکز O'Hare و ساخت تکامل  یدر طراح ستیز طینظارت بر مح یبرا یاریهمچنان به عنوان مع

 یو حفظ سازگار یزندگ تیفیباال بردن ک یرا برا یو مسئول مال ی، اجتماع یطیمح ستیز یها وهیش نیاوهار بهتر ونیزاسی. برنامه مدرنابدی

 « ردیگ یدر بر م کاگویشهر ش یبا رسالت و اهداف کل

 

 داریفرودگاه پا یراهنما کتابچه-1-4

 یعملکردها هیو کل ی، نگهدار اتیساخت ، عمل قیاز طر یطراح هیفرودگاه در مراحل اول ژهیو داریو اقدامات پا یزیادغام برنامه ر SAMهدف 

.  ردیمرحله از پروژه مورد توجه قرار گ در هر دیبا SAM،  شتریب تیبه موفق یابیدست یبرا بودجه است. ای نامهبر بر ریفرودگاه با حداقل تأث

از  یشود. اگرچه عناصر خاص لیتبد یداریو توسعه پا یزیبه استاندارد صنعت برنامه ر SAMاست که این  کاگویف شهر شاهدیکی از ا

SAM خود استفاده  یاجرا یبرا مشابه یکل یها دهیتوانند از ا یفرودگاهها م ریاوهار است ، اما سا کاگویش یلالمل نیمخصوص فرودگاه ب

 کنند.

 ازاتیمرحله توسعه( و امت )در یو نگهدار اتی)در حال توسعه( ، عمل یزیساخت ، برنامه ر/ی، طراح یادار یشامل: روش ها SAM یفصل ها

 .ه استدشچاپ باد  ریپذ دیتجد یشده با استفاده از انرژ افتیباز %100کاغذهای  یبر رو SAM. میباشد و مستاجران )در مرحله توسعه(

 DRRI افتیبازطرح و  اسناد، کاهش  سبزعبارتند از: جلسات  یادار هیاست. موضوعات رو SAMمورد در  نیاول یادار یها هیرو فصل

(Document Reduction and Recycling Initiativeا ، )سبز" یجلسات دی. جلسات بایشرکت یداریپا استیس کیو اتخاذ  جادی" 

 ستیز طیمح یاز تعهد به سرپرست تیها و حما نهیدر هز یی، صرفه جو یطیمح ستیدر منابع ، کاهش آثار ز ییباشند که شامل: صرفه جو

شود.  ییسفر صرفه جو نهیبرگزار شود تا در صورت امکان در زمان/هز یریتصو یتماسها ای یکنفرانس یتماسها قالبدر  دیجلسات با است.

 اسناد است. افتیباز لیکاهش حجم کاغذ و تسه DRRIهدف 

 یمایهواپ نامهیگواه"با نماد  یداریبه پا یابیسطوح دست نییتع یسبز برا یمایهواپ یرتبه بند ستمیس کی SAMساخت ، /یفصل طراح در

طبقه  اس، بر اس گواهینامههر  یموجود برا یازهایشامل همه امت داریسبز پا یمایهواپ یدست یرتبه بند ستمیکرده است. س جادیا "سبز

است. در  "سبز یمایهواپ یرتبه بند ستمیس" ه عالوهب SDM یمیقد نسخهشامل فصل  نیاست. ا ستیهر چک ل یپروژه ، برا یبند

 O'Hare ساتیتاس اتی، عمل یداخل طیمح تیفیو اتمسفر ، مواد و منابع ، ک یآب ، انرژ ی، بهره ور داریپا تیسا تیریو ساخت: مد یطراح

 یداری، نقاط پا یشود. در هر بخش فرع یصحبت م قیبه طور عم OMPساخت و ساز  یها وهیو ش OMP منابع نیب وظایف ی، هماهنگ

فصل با جدول تمام نکات  نیشود. ا یم افتیدر زین یشتریب ازاتیباشد ، امت شتریب یسطح بهره ور هرچه. اختصاص داده شده وجود دارد

 رسد. یم انیبه پا داریفرودگاه پا یموجود در دفترچه راهنما

هنوز در مرحله توسعه هستند. همانطور که قبالً ذکر شد ،  و مستاجران ازاتیامت ، و  یو نگهدار ریو تعم اتی، عمل یزیبرنامه ر یها فصل

SAM لیشدن به تکم کیاست که با نزد "زنده"سند  کی OMP  .همچنان در حال رشد استSAM  ئتیه یداریپا اقداماتسند به همراه 

و  یزیهنگام برنامه رمشورت در  یبرا یوب، منبع خ TRB (Transportation Research Board’s) حمل و نقل فرودگاه یقاتیتحق

 پروژه ساختمان سبز است. یطراح



 

 San Diegoسبز  ساختمان-1-5

پاسخ  یجنوب یایفرنیمنطقه کال یازهایسال به ن 80از  شیکشور است که ب یفرودگاه تجار نیشلوغ تر San Diegoی الملل نیفرودگاه ب

قرارداد ببندند.  پروژهتا با  دادو به مشاغل کوچک فرصت  کردکمک  دیشغل جد 1000از  شیب جادیبه ا ساختمان سبز. پروژه ه استددا

 یخارج از آن سفر م ای San Diegoکه در  یمسافران یراحت شیو افزا نالیترم مکمک به کاهش ازدحا یبرا دیدروازه جد 10پروژه  نیا

دهد تا هنگام ورود به  یوجود خواهد داشت که به مسافران اجازه م زیاز راه دور ن ستمی، ورود به س نیکند. عالوه بر ا یکنند ، اضافه م

جاده  کیسوار شدن و بارها را چک کنند.  یقابل استفاده است ، ورود خود، کارت ها یکه به راحت یکنار جاده ا وسکی، در ک نالیترم

خطوط  زانیم نیهمچن San Diegoشود.  جادیا یکارآمدتر کیتراف انیتا جر شد اضافه یو خروج یمسافران ورود یبرا دیدوطرفه جد

به منظور ارائه منطقه  ازیشود که امت یمسافر باعث م ورود شی. افزاابدی شیافزا نالیمسافر به ترم ورودتا  داد شیافزا 12به  6را از  یتیامن

 .شود ی ها بیشترمغازه ها و غذاخور

 یدر طراح ینقره ا نامهیبه گواه یابیدست یپروژه برا نیا SDCRAA (San Diego County Regional Airport Authority)طبق 

 یمانند استفاده از منابع انرژ"سبز  "یمتحده ، با استفاده از اصول طراح االتیساختمان سبز ا ی( از شوراLEED) ستیز طیو مح یانرژ

فرودگاه قصد  نیشود. ا یم یآب و کاهش مصرف انرژ ، منجر به کاهش مصرفکه شده است یطراح ریدپذیو تجد یافتیباز اد، مو نیگزیجا

 .ردیکند تا در ساختمان سبز مورد استفاده مجدد قرار گ افتیمانند بتن را در محل ساخت باز یدارد مصالح

شغل  1000از  شیدهد و ب یم شیفرودگاه را افزا یاقتصاد ریامر تأث نیاست. ا یدالر اردیلیم 1 ینیپروژه تخم کی ساختمان سبزپروژه 

 OMPمشابه ساختمان سبز کند.  قیکند تا مشارکت در ساختمان سبز را تشو یم یهمکار یبا مشاغل کوچک و محل. کند یم جادیا دیجد

به  یاضاف اتیگونه مال چیپروژه با ه نیشود. ا یم نیتأم FAA یو کمک ها ی، پول نقد فرودگاه PFC  ،GARBکاربر مانند  یها نهی، با هز

 شود. ینم نیتأم San Diego شهروندان 
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 یداری، شهر برنامه پا دفه نیتحقق ا یمتحده باشد. برا االتیشهر بزرگ ا نیزتریو تم نیکند تا سبزتر یتالش م Los Angeles شهر 

)فرودگاه  Los Angeles  یالملل نیتوسعه داد. فرودگاهها عبارتند از: فرودگاه ب 2008 لیرا در آور Los Angeles یجهان یفرودگاهها

 Palmdale ی( ، و فرودگاه منطقه اGA)فرودگاه  Van Nuys)فرودگاه متوسط( ، فرودگاه  Ontario یالملل نیبزرگ( ، فرودگاه ب

 (.GA)فرودگاه 

LAWA یبر اقتصاد محل ریبلکه با تأث یدر عملکرد مال دیرا نه تنها با تیشناختن موفق تیاست که به رسم سه گانه نییخط پا فلسفه یدارا 

و  ؛ی. رشد اقتصادستیز طیمح یسه گانه عبارتند از: سرپرست نییخط پا یسه بعد مورد استفاده برا. دیسنج زیو جامعه ن ستیز طی، مح

 ی.اجتماع تیمسئول

 است: ریشامل موارد ز LAWA یداریپا هیاول اهداف

 .اتیعمل هیکل یامکانات فرودگاه و برا هیدر مصرف آب در کل ییصرفه جو شیافزا •

 .یو اجتماع یطیمح ستیز تیمسئول یاستفاده از محصوالت دارا شیافزا •

 .اتیعمل هیو کل ساتیتاس هیو کاهش منابع در کل افتیباز یتالشها شیافزا •

 .اتیعمل هیفرودگاه و در کل ساتیتاس هیسبز در کل یمصرف انرژ شیو افزا یکاهش مصرف انرژ •

 از جمله منابع ثابت و متحرک. اتیعمل هیاز کل یگلخانه ا یکاهش انتشار گازها •

 و داخل آن. LAWA ینفره به فرودگاه ها کی یکاهش سفرها •

 فرودگاه. یپروژه ها هیدر کل داریساخت پا یها وهیو ش ی، طراح یزیبرنامه رگنجاندن  •

 به کارکنان فرودگاه و جامعه بزرگتر. یداریپا یآگاه یارتقا •

 .یکتب یو توافق نامه ها یتجار یندهای، فرا یداخل یها استیدر س داریپا یها وهیادغام ش •

 دهد. یاهداف را ارائه م نیاز ا کیبه هر یابیاز نحوه دست یشرح مفصل LAWA یداریطرح پا
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و  یانرژ ی، بهره ور آلوده یساختمان سبز ، کاهش انتشار گازها یاز جمله استانداردها داریروش پا نیچند DFW یالملل نیب فرودگاه

 را آغاز کرده است. افتیحمل و نقل و باز ی، بهره ور ریدپذیتجد یانرژ

 یبرا A&M( تگزاس Energy Systems Laboratory) ESL یانرژ یها ستمیس شگاهیو آزما DFW یالملل نیفرودگاه ب رهیمد ئتیه

 یفرودگاه همکار ساتیدر تاس یانرژ یبهبود بهره ور ی( براContinuous Commissioning) CC ستمرم یبرنامه راه انداز یاجرا

 یانرژ نهیدرصد هز 25تا  10کند و بطور معمول  یم نهیبه انساختم یو الزامات واقع طیرا بر اساس شرا یبرنامه استفاده از انرژ نیکردند. ا

 دهد. یساختمان را کاهش م

که برای کند.  میثر تنظورا به طور م یکند تا سطوح انرژ یرا با سنسورها مجهز م ساختمانموجود استفاده کرده و  زاتیاز تجه CCبرنامه 

آن دو  یمصرف انرژ در همان سال برنامه نیودگاه استفاده شد. افر تیریو ساختمان مد ماشیناجاره  ساتیدر تاس 2004بار در سال  نیاول

 .داد کاهش برابر 25به طور متوسط  را ساتیتاس

 نی. از زمان شروع اهاستفاده کرد یمرکز شیو سرما شیگرما تاسیساتفرودگاه و  یالملل نیب نالیدر ترم CCاز برنامه  DFW،  همچنین

دالر  780،000از  شیو در مجموع ب کرده ییصرفه جو یساعت در مصرف انرژ لوواتیک ونیلیاز دو م شیب DFW،  2008پروژه در سال 

 .شده ییصرفه جو 2008در سال 

DFW یمقاوم در برابر خشکسال اهانی، کاشت گ یدیخورش یو توسعه امکانات مانند نصب پنل ها یهنگام به روز رسان داریپا یزیاز برنامه ر 

 کند. یاستفاده م ستیز طیسازگار با مح یاستفاده از مصالح ساختمان نیکم و همچن اریبس انیبا جر ی، نصب لوله کش

WaterSense صرفه  یرا برا یکند و نکات یبرچسب محصول کمک منصب آب با  ییبرنامه مشارکت است که به مردم در صرفه جو کی

 یکه محصوالت کم مصرف را به بازار عرضه کنند ، خانه ها و ساختمانهاشوند  یمتعهد م WaterSense یدهد. شرکا یدر آب ارائه م ییجو

 یاز شرکا یکی DFW،  2011استفاده هوشمند از آب صحبت کنند. در سال  در مورد ازین صورتو در  دکنن یرا برچسب گذار دیجد

WaterSense ن مشارکت به یشد. اDFW دهد تا محصوالت  یاجازه مWaterSense ونیلیآب را به م یرا ارتقا دهد و ساالنه بهره ور 

 دهد. یها مسافر نشان م
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 یکرد و تعهد خود را برا نیخود را تدو یطیمح ستیز استیس 2000بار در سال  نیاول یاست برا Massportکه متعلق به فرودگاه این 

 .LEEDمجوز  یساختمان دارا نیچند این فرودگاهکرد.  انیب ستیز طیسازگار با مح یاز تمام امکانات خود به روش یبهره بردار

Massport خود را در  افتیبرنامه بازBoston Logan  برنامه  نیشود. ای م یکرد که شامل تمام مناطق مسافر سیتاس 2005در سال

 افتیدر مورد باز یآگاه شیجامد و افزا عاتیکاهش ضا هیاست و اهداف اول شهیو ش ومینیمخلوط ، آلوم کیکاغذ و پالست افتیشامل باز

 است.

 EMS کند. تیریمد ستیز طیخود را بر مح راتی، تأث تهایفعال راتیتأث یریدهد تا با اندازه گ یاجازه م Boston Loganبه  EMSآمار 

متمرکز شده  ستیز طیبه حداقل رساندن اثرات مضر بر مح یاست ، که بر رو 14001 (ISO)است  یالملل نیاستاندارد ب یدارا این مرکز

 هستند. دگاهامکانات در سراسر فرو ریسا یبرا EMSاست آنها در حال توسعه 

 AQI (Air Quality یهوا تیفیاز جمله طرح ک یطیمح یداریپا شیافزا یبرا گریابتکار د نیچند Boston Logan یالملل نیفرودگاه ب

Initiative .دارد )AQI مرتبط با  تروژنین دیانتشار اکس زانیتا مایجاد شده  1999است که از  یگلخانه ا یکاهش انتشار گازها روش کی

 HOV (High استفاده از وسایل نقلیه با آلودگی زیادهدف ،  نیبه ا یابیکمک به دست ینگه دارد. برا نییفرودگاه را در سطح پا

Occupancy Vehicle )استفاده از تاکسی های هوای  یبرا زهیانگ جادیا تروژنین دیکاهش انتشار اکس یبرا گری. روش دکاهش داد را

 بود. پاک

 استفاده شد ، آسفالت گرم مخلوط بود. Loganبار در  نیاول یکه برا یا شرفتهیپ یها یاز فناور گرید یکی

Massport 6.3 درجه خنک تر از آسفالت داغ است و منجر به انتشار  75آسفالت گرم کرد که  نیباند با ا یدالر صرف بازساز ونیلیم

ساخته شده  یافتیبازدرصد آسفالت مورد استفاده در فرودگاه از مواد  18 باًی، تقر نیشود. عالوه بر ا یکربن م دیاکس یتن کمتر از د 2000

 بود.
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،  نیزتریشدن به تم لیتبد اتلیاست. چشم انداز بندر س اتلی( متعلق به بندر سSeattle-Tacoma) Sea-Tacی الملل نیب فرودگاه

ساله را  25 یستیز طیاهداف مح نیا اتلیچشم انداز ، بندر س نیبه ا یابیکمک به دست یبندر کشور است. برا نیو کم مصرف تر نیسبزتر

 کرد: نییتع

 .2005هوا نسبت به سطوح سال  یها ندهیانتشار آال درصدی 50 کاهش •

 یبندر اتیعمل هیانتشار کربن از کل یدرصد 50( با کاهش greenhouse gas)GHG  یگلخانه ا یکاهش گازها یها یاستراتژ یرهبر •

 .٪25 زانیبه م Sea-Tacدر  مایمربوط به هواپ یگلخانه ا یو کاهش انتشار گازها 2005نسبت به سطوح سال 

 ریدپذیحفاظت و منابع تجد قیاز طر ندهیدر آ ید مصرف انرژرشحل مسئله ی  •

 .Elliott جیو خل Green/Duwamish زیدر حوزه آبخ یاضاف ستگاهیهکتار ز 40 شیو افزا جادی، ا یبازساز •

 .به مناطق صنعتی و شهری Puget Soundجلوگیری از تغییر کاربری در مناطق کمتر توسعه یافته  •

 یم جادیا ییرود و مشارکت ها یاز آن فراتر م ایاز بندر با الزامات آژانس مطابقت دارد  یخروجآبهای باران  هیکه کلایناز  نانیاطمحصول  •

 کند. یم تیهدا بارانآب  تیفیکند که صنعت ما را در بهبود ک

 زهیآنها برنده جا یدارد. تالش ها رابندر سبز شهرت  ستیز طیمح یو سرپرست داریتوسعه پا یها وهیتعهد خود به ش لیبه دل اتلیس بندر

 شده است. افتیو باز زی، کاهش نو LEEDمجوز  یاجاره ا یخودروها ساتیتأس یپاک برا یهوا یاستراتژ یبرا 2040چشم انداز 

از  شیبپروژه  نیا. و ساخته شد یمتحده طراح االتیساختمان سبز ا یشورا LEED یبا استفاده از دستورالعمل هااجاره خودرو  ساتیتاس

از جمله رنگ  کیمرکز از تمام محصوالت ارگان نیا یداخل یفضادر . استکارآمد  هیو تهو شی، سرما شیو در گرما ردهکتار مساحت دا 23

 افتیباز یاضاف یدرصد از مصالح ساختمان 96،  اجاره اتومبیل ساتیساخت تاس نی. در حشده است، چسب و موکت استفاده  درزگیرها، 

 شد.

 ریکنند ، تأث یو کار م یفرودگاه زندگ یکیکه در نزد یتواند بر افراد یم رایاست ز ستیز طیمورد توجه مح مسائلاز  گرید یکیسر و صدا 

خانه ها و مدارس  ،فرودگاهساختمان صدا را در  قیکند که عا یرا اجرا م مایهواپ یبرنامه جامع کاهش سر و صدا کی Sea-Tacبگذارد. 

 7،  یمجتمع مسکون 6،  تک خانوادهخانه  9300 باًیآغاز شد و تقر 1985بار در سال  نیاول یبرنامه برا نیکند. ا ینصب ماطراف فرودگاه 

ساکنان و  را خریدهو پارک  هخانوادتک خانه  1400از  شیب نیبرنامه همچن نی. ااست کرده عایق صوتیرا  سایمدرسه و دو کل 15مورد از 

برنامه سر و  نیکنند. ا تیصدا را رعا یها تیمحدود دیبا زین ماهای، هواپ زیکاهش نو یطبق برنامه ها .به مکان دیگر منتقل کردآنجا را 

 زیاز روش کاهش نو دیبا ماهایکند. هواپ یمحدود مهستند  تیپرواز در مناطق پرجمعدر حال  ای نیزم یرو یکهرا هنگام مایهواپ یصدا

Sea-Tac یکنند. برنامه ابتکار یرویپ مایموتور هواپ یو نگهدار ریو مقررات مربوط به تعم نیو قوان Sea-Tac Fly Quiet Incentive 

Program کند.  یاهدا مجوایزی دارند ،  نویز را اهشک یپرواز یرهایمس باتطابق  نیشتریبکه  ییها نیرالیبه اSea-Tac افتیهدف باز 

کنند.  افتیمختلف باز یتوانند در سطل ها یها ، مسافران م انهیدر داخل پا. کرد نییتع 2014جامد از فرودگاه را تا سال  های زباله 50٪

 .کنند افتیرا باز پسماند آن مایهواپ یشوند که پس از فرسودگ یم قیتشو ییخطوط هوا نیهمچن

 Fresno Yosemite یالملل نیفرودگاه ب-1-10

  FAA،  2009واقع شده است. در سال  ایفرنیکوچک است که در شمال کال یفرودگاه مرکز کی Fresno Yosemite یالملل نیب فرودگاه

از پروژه  یانتخاب کرد. برخ داریبرنامه فرودگاه پا یشیشرکت در برنامه آزما یفرودگاه سراسر کشور برا 10از  یکیرا به عنوان این فرودگاه 

سبز در فرودگاه ، نصب چمن  زکنندهیشده اند عبارتند از: استفاده از مواد تم لیتکم Fresno Yosemiteکه در  یداریقابل توجه پا یها

کند ،  یم نیکه شصت درصد مصرف برق فرودگاه ها را تأم یدیخورش ی، نصب پنل ها یاریو آب یو نگهدار ریکاهش تعم یبرا یمصنوع

کند و  یم ایجادرا در فرودگاه  افتیدهد ، برنامه باز یو پرسنل را کاهش م خطوط حمل و نقلبه  ازیامر ن نیا که نیاجاره ماش التیهتس



، نقاط قوت و  دگاهفرو داریپا تیری. برنامه مدکمتری مصرف شود انرژیکند تا  یم نیگزیجا میمستق ریرا با نور غ کارتو یهمه چراغ ها

 یبه صد درصد آب را برا کیاست که مرکز اجاره خودرو نزد نیکند. نقاط قوت ا یبهبود استفاده از آب مشخص م یرا برا ییفرصت ها

 انیکم جر لیآب با وسا شیرآالتهمه  ینیگزیبهبود استفاده از آب عبارت است از جا یبرنامه فرصتها نیا در .دیافت میکنگردش مجدد باز

 سرویس بهداشتی.و  یاریآب یبرا یدنیآشام ریاستفاده مجدد از آب غ ستمیس نیو همچن WaterSense EPAبرچسب  یکارآمدتر حاو

 

 

 است ممکن کوچک وبزرگ ، متوسط  یها فرودگاهکند.  نییرا تع خود زهیانگ دیدر فرودگاه ، ابتدا فرودگاه با یداریطرح پا یبه منظور اجرا

 یداریآنها با برنامه پا یها تیکند که اولو نییکرده و تع یابیخود را ارز یفعل یعملکردها دیداشته باشند. هر فرودگاه با یمتفاوت یها تاولوی

 یکه توسط بررس داریپا یروشها یاجرا یبرا یقبالً ذکر شد. مانع اصل کهاست  یداریموانع پا نییتع یخواهد رفت. گام بعد شیآنها چگونه پ

ACRP .مشخص شده بود ، بودجه بود 

از  یکوچک بخشتواند  یفرودگاه م کیکنند.  افتیبودجه در یداریطرح پا یاجرا یتوانند برا یکنند که از کجا م نییتع دیفرودگاه ها با

 سرویس های بهداشتیتواند یفرودگاه م کی، آن را توسعه دهد. به عنوان مثال ،  بودجهطرح را اجرا کند و پس از در دسترس قرار گرفتن 

 هزینه های کم شدهپس انداز  صرفه جویی وشود. با  یینصب کند تا در قبض آب صرفه جو و مجهز به سنسور قطع مصرفکم  آالتریش و

 کند. نییرا تع یداریبرنامه پا تیرینحوه مد دیبودجه ، فرودگاه با نییاز برنامه خود را اجرا کنند. پس از تع یدیجد بخشتوانند  یم

نفر را  کیدارد که  لیفرودگاه تما نیهستند بنابرا ینگهدار یبرا یشتریب یو ساختمانها شتریکارکنان ب یبزرگ دارا یمرکز یفرودگاهها

 یرا بر عهده دارد م یداریبرنامه پا کی تیریکه مد یشخص رایمهم است ز اریامر بس نیدهد. ا اصخود اختص یداریبرنامه پا تیریمد یبرا

برنامه  نیچند تیریور به مدفرودگاه کوچکتر با کارکنان کمتر ممکن است مجب کیکه در  یتمرکز کند ، در حال یداریتواند تنها بر بهبود پا

 و بخش باشد.

، بهبود روابط  ییو پاسخگو تیشفاف شیشامل افزا یگزارش عموم یایمزا"گزارش شود.  یعموم صورتبه  دیدر فرودگاه با یداریعملکرد پا

 ، گزارش ساالنه فرودگاه است. یداریبه اشتراک گذاشتن عملکرد پا یراه آسان برا کیعملکرد است.  سهیمقا قابلیتو  ا سهامدارانب

 یشرکت ها یمال ی، فشارها یانرژ یها نهیهز شیافزا شامل: دهند یسوق م یداریاز عوامل خاص که فرودگاه ها را به سمت پا یبرخ

 است. دیجد یها یو فناور یمیقد یها رساختی، حفظ منابع ، ز ییمایهواپ

Airports Going Green: How the Airports Are Implementing Sustainability Practices in the United States 

Joseph M. Carlini Southern Illinois University, joseph.carlini@gmail.com 

Follow this and additional works at:http://opensiuc.lib.siu.edu/gs_rp 
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  بروکسل بررسی فرودگاه-2

 

 

 هیاست که سرما سرمایه گذارانیبر اساس مصاحبه با در وبسایت فرودگاه بروکسل  ستیز طیبه طور خاص ، گزارش مح 2014از سال 

باند پروازها  یبرا دارتریآسفالت پا شامل استفاده ازاقدامات دهند.  یارائه م داریفرودگاه پا کی جادیا یبرای طیمح ستیدر اقدامات ز یگذار

 یآب و قرار دادن سه کندو هیدر تصف یگذار هیخودروها ، سرما کیمربوط به فشار باد الست نی، کمپ LED یالمپ ها با فناور ینیگزیو جا

آنها مربوط  دمور 9دهد که  یابتکارات را ارائه م نیمورد از ا 22،  2018 یطیمح ستیگزارش ز تیزنبور عسل توسط کارکنان است. وب سا

اشاره دارد  ییبه حمل و نقل هوا ماًیمستق یکیتنها و ( یلی، تردد ر یکیالکترون ی، اتوبوس ها CNG هینقل لی)وسا یبه حمل و نقل سطح

 نیاز اقدامات برجسته است و بحث در مورد ا ی دیگرکی "بن کرخنثی سازی "،  نی(. عالوه بر ا سر و صدا و کم مصرف یب یماهایهواپ )

در اوگاندا اختصاص دارد که  ندرختا رهیبه پروژه ذخ دئویو نیا شتری. بقابل مشاهده استاین لینک که در  همراه است ویدیو کیموضوع با 

 یگلخانه ا یجبران انتشار گازها یبرا یبه عنوان راه CO2 Logicتوسط سازمان  یبه مردم محل کارآمد و کم مصرف یهافر عیشامل توز

تن در سال  15،027به  2010تن در سال  22،668از منابع ثابت از  CO2، گزارش شده است که انتشار  مضر یاست. در مورد انتشار گازها

 است. افتهیکاهش  2017

شرکت به تالش  رعاملیاست و مد دهیکربن رس یساز یخنثبر  ی، فرودگاه بروکسل اعالم کرد که به هدف خود مبن 2018ژوئن  20در 

 اشاره کرد. داریپا یا وهیفرودگاه به ش شتریتوسعه ب یآنها برا یو بلندپرواز ستیز طیبر مح ریمحدود کردن تأث یآنها برا یها

 یصوت یآلودگ-2-1

 وص دررفت و آمد منجر شد. به خص یرهایدر مورد مس یاسیباند فرودگاه بروکسل به بحث س یو جهت اصل تی، موقع 1970دهه  لیدر اوا

پروازها بر  افزایشبا که  کند یم جادیا ی بسیار زیادیسر و صدا است ، نییپا اریبس یشهر منطقهدر  مایکه هواپ یفرود ، هنگام اتیعمل

را  ماهایهواپ یسر و صدا برا ی، دولت بروکسل استانداردها 1999. در سال  افتی شیافزا سر و صدا نیز،  لفراز منطقه کالنشهر بروکس

تر باشد.  یاقتصاد یمتوقف شد تا به دنبال راه حل 2002حال ، تحت فشار دولت فدرال ، استفاده از استانداردها تا سال  نیکرد. با ا یمعرف

شد  فیکه بعداً تضع یشنهادیپ را ممنوع اعالم کند،صبح  5 تامداد با 1ساعت  پرواز بینقصد داشت  فدرال ری، وز 1999در سال  نیهمچن

سال  5هر ها ( ، فرودگاه EC/2002/49اروپا ) یطیمح یبر اساس دستورالعمل سر و صدا شد. لیتبد یصوت یآلودگ یلیو به کاهش تحم

که توسط دولت فالندر صادر شده است ، تعداد ساکنان  یبرنامه ا نیدتریتوجه به جد با 3جدول کنند. هیسر و صدا ته ینقشه هایکبار باید 

 دهد. یسر و صدا را نشان ممنطقه در هر 

 

 



 2015،  زی. تعداد ساکنان محدوده نو3جدول

dB(A) 50_45 55_50 60_55 65_60 70_65 >70 

L dey - - 72،628 17،721 5244 483 

L night 125،407 26،956 8239 762 159 2 

 

 نشان داده شده است. 1در شکل زینو خطوط

 2017-2012در اطراف فرودگاه بروکسل ،  dB L night = 45 زی. توسعه خطوط نو1 ریتصو

 درخود  یکیلجست یتهایکرد و به شدت به فعال یخود استفاده م یی، که از فرودگاه بروکسل به عنوان قطب اروپا DHL کیشرکت پ

 پروازهای تعداد نکهیکند ، مگر ا یخود را در فرودگاه بروکسل متوقف م تیفعال 2004کرد که در سال  دی، تهد استوابسته  بانهشپروازهای 

قابل قبول  یبه توافق یحال ، مذاکرات در سطوح مختلف دولت نی. با اافزایش یابد، که توسط دولت محدود شده بود ،  هشد رفتهیپذ انهشب

 .منتقل کند گیپزیخود را از بروکسل به ال ییگرفت تا مرکز اروپا میتصم DHL،  2004سال  انیر پاد منجر نشد. DHL یبرا

 یحال ، تعداد کل ساکنان نیسر و صدا بود ، اجرا شد. با ا عایق شتری، که هدف آن گسترش ب Wathelet، طرح موسوم به  2014در سال 

سر و  دتریشد یاست. در منطقه بروکسل ، استانداردها افتهی شیافزا یدر مناطق شمال ژهیسر و صدا را تجربه کرده اند ، به و تکه مزاحم

تخلفات گزارش شده است و  معرفی شد. 2017از ماه مه  صبح 7 تاشب  11 نیدوره ب یبرا ژهی، به و 2017 هیدر فور ماهایهواپ یصدا برا

 کرده است.متخلف  ییمجازات از خطوط هوا یبه جمع آور وعمنطقه بروکسل شر

 یمحل یهوا تیفیک-2-2

درباره  یمرتبط است. در بحث عموم یصنعت دیتول یندهایفرآ وساختمان ها  شی، گرما یجاده ا کیتراف بامعموالً  یمحل یهوا تیفیک

اندازه  ستگاهیفالندر دو ا ستیز طیشود. آژانس مح ینم یتلق رودگاهف یها تیمنابع مرتبط با فعال نیاز ا کی چی، ه کیهوا در بلژ تیفیک

،  2016در سال  کند. ی( را در مجاورت فرودگاه بروکسل اداره مNO2) تروژنین دیاکس ی( و دPM2.5و  PM10ذرات معلق ) یریگ

 10 نیمحدوده ب نجای)در ا UFPحضور  کیستماتیس میبه ترس ازیرا انجام داد که ن یبار مطالعه ا نیاول یفالندر برا ستیز طیآژانس مح

باند فرودگاه قرار داشت  یکیدر نزد ستگاهینظارت موقت استفاده شد ، سه ا ستگاهیدارد. از پنج ا اهنانومتر( در مجاورت فرودگ 20نانومتر تا 



 یجاده کمربند کیو نزد یدر غرب فرودگاه ، در منطقه شهر یلومتریک 5 یگریشرق فرودگاه و د یلومتریک 7در حومه شهر در  یکی، 

حدود و  یلومتریک 7در ی ریاز غلظت محل اندازه گ شتریفرودگاه سه برابر ب رتدر مجاو UFPغلظت  نیانگینشان داد که م جینتابروکسل 

 بعدازظهر 8تا  4 نیصبح و ب 10تا  6 نیغلظت ب نیشتری. بلبروکس یفرودگاه بود. در مجاورت جاده کمربند کینزداز   شتریهفت برابر ب

اندازه  یها ستگاهیغلظت در تمام ا شیافزا نیچنهمساعات فرودگاه بروکسل مطابقت دارد.  نیکه با شلوغ تر یزمان یها ازهب مشاهده شد.

 در جهت باد از باند مشاهده شد. یریگ

 

 آب و هوا ریتأث-2-3

اطالعات ارائه شده  بر اساس محاسبه نشده است. یمربوط به فرودگاه بروکسل به طور رسم یگلخانه ا یاطالعات مربوط به انتشار گازها

 تریل اردیلیم 1.33 2017شوند در سال  یکه از فرودگاه بروکسل خارج م یکشور یهوانورد یماهایکنندگان سوخت ، هواپ نیتوسط تام

 دیحجم نفت سف نیاحتراق ااست.  تریل 12000 متوسط  یری، با سوخت گپرواز  112.500، که نشان دهنده مصرف کرده اند دینفت سف

سوختن  یواقع ری(. به منظور برآورد تأثلیتر نفت سفید  1تولیدی برای احتراق  CO2کیلوگرم  2.58) کند یم دیتول CO2تن  ونیلیم 3.43

 شود. میاست تنظ یکه نشان دهنده اثر تشعشع یضرب کننده ا قیاز طر دیبا رقم نی، امیاقل رییبر تغنفت سفید در ارتفاعات باال 

 یاستفاده م 1.9 بی، از ضر مقاالتکرد ، اما بر اساس  یشده تلق لیتشعشع را تکم ریتأث زانیدر مورد م قاتیتوان تحق یاگرچه هنوز نم

از  2017را که در سال  یرنظامیغ یماهایهمه هواپ ییآب و هوا ریتأث میتوان یما م نی. بنابرااستبرآورد متوسط  کیکه نشان دهنده  میکن

 نقشبه  یکیمحبوب بلژ ی، رسانه ها 2018حال ، در سال  نی. با امیبرآورد کن CO2تن  ونیلیم 6.52فرودگاه بروکسل خارج شده اند ، در 

( "ازتابستان بدون پرو"/Zomer Zonder Vliegen)به عنوان مثال ،  یمیدر مشکل آب و هوا توجه کردند و فعاالن اقل یوانوردمهم ه

 .در مورد آن کردند یآگاه شیشروع به افزا

 

گرفته شده است. واضح است که شرکت  یجد اری، توسط فرودگاه بروکسل بس یصوت ی، آلودگ یطیمح ستیموضوع ز نیرسد اول یبه نظر م

است که توسعه فرودگاه را به طور  یطیمح ستیتنها مسئله ز یصوت یرد کند ، و در واقع آلودگ ای ردیبگ دهیمشکل را ناد نیتواند ا ینم

نداشته است و از مجازات  انهشبپروازهای در  تیبه اعمال محدود یا قهعال چگاهیشرکت ه نیمحدود کرده است. اگرچه ا یقابل مالحظه ا

کم سر و صدا  یماهایپکند ، اما استفاده از هوا یاستقبال نم ییمایهواپ یاپراتورها یبروکسل برا ستیز طیاعمال شده توسط اداره مح یها

 کند. فایا نهیزم نیدر ا یکند نقش موثر یم یکند و سع یم قیرا تشو



 یطیمح ستیبرده است. در عوض ، در ارتباطات زننام ، هوا یآلودگ زانیعنوان از م چی، فرودگاه بروکسل به ه یمحل یهوا تیفیدر مورد ک

درصد( ،  10آب ) تیری)مانند مد ستیفرودگاه چندان معمول ن یتهایفعال یکه برا یطیمح یبه مراقبت ها یاز حد شیفرودگاه ، توجه ب

فرودگاه  قیکه از طر ییماهایانتشار کربن توسط هواپ ریبا تأث سهیدر مقاکرده است که  (درصد( 9خاک ) ی( ، آلودگرصدد 16) یستیتنوع ز

غرامت  دیکه با خر یمنتشر کرد ، مبلغ دیاکس یتن کربن د لویک 15 بایتقر 2017است. بروکسل در سال  زیکنند ، ناچ یم یریسوخت گ

دهد که در سال  یرا نشان م یرنظامیغ یماهایهواپ ییهوا یاز انتشار گازهادرصد  0.23 باًیتقر زانیم نیکربن به طور کامل جبران شد. ا

 (.بود CO2تن  ونیلیم 6.52از فرودگاه بروکسل خارج شده اند )محاسبه ما  2017
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موجود در فرودگاه ها روشن شود و رابطه  یاتیبا عمل است. الزم است مشکالت عمل هینظر قیاز تلف یا ژهیفرودگاه موضوع و یداریپا یابیارز

دهند و در مورد  یاز عملکرد روزانه مورد بحث قرار م یفرودگاه را از جنبه خاص یداریاز محققان پا یو عمل درک شود. برخ هینظر نیب

 یتجار یو توسعه چشم اندازها فرودگاه یز منابع آب ، مواد روسازفرودگاه، استفاده ا یانرژ تیریمانند مد یشنهاداتیپ یعمل اقدامات

 راتییبه تغ دیکند. ما با یم رییتغ یاجتماع یو با توسعه اقتصاد ستیارزش ثابت ن کی( ASفرودگاهها ) یداریدهند. پای فرودگاه، ارائه م

 .میتوسعه فرودگاه ها توجه کن لیکشف پتانس یآن برا یایپو

و هدف آن  سازدی را ممکن م یداریپا یابیو هم ارز یکند که هم کنترل پروژه طراح یم فیرا تعر یخاص یبزارهااروش ها و این بخش 

 میتصم ندیثر بر فراوم یمتقابل همه جنبه ها یابیها با ارز رساختیتوسعه ز یبرا یگذار هیسرما شیو افزا تیریمد یبرا یچارچوب جادیا

 .پروژه است یطراح یریگ

بر  شتریب یفعل قاتیتحق و، هدر نظر گرفته شد داریبه توسعه پا یابیدست یبرا هیبه عنوان برنامه اول یکیتکنولوژ ی، نوآور یداریپا زمینهدر 

 یتواند مجموعه ا ینم یکیتکنولوژ ی، نوآور ییهوا کیتراف شیحال ، با افزا نیفرودگاه ها متمرکز است. با ا یطیمح ستیز راتیکاهش تأث

 تیریمد ازین شیپ یداریپا یابی. ارزمیبپرداز یداریپامسئله به  تیریمد دگاهیاز د دیرا حل کند. ما با ییاز حمل و نقل هوا یاز مشکالت ناش

 یو روشها ارهای. معدیو بهبود بخش نیفرودگاه را با انجام اقدامات هدفمند تضم یداریتوان پا یم حیصح یابیموثر است. تنها بر اساس ارز

 یداریپا یو روشها یعلم یابیارز یارهای، الزم است مع یداریبه پا یابیدست ی، برا نیدارند. بنابرا یقابل توجه یداریو پا یدینقش کل یابیارز

 شود. جادیفرودگاه ا
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 یزیبرنامه ر یآنها را برا ییتواند عملکرد فرودگاه ها را محدود کرده و توانا یم یعیطب طیو مح یبر جوامع محل راتیاز تأث یگسترده ا فیط

 ینیب شیتوان پ یگذارد و م یم ریتأث ییاروپا های فرودگاه ٪70بر  یطیمح ستیز یها تیمحدود کند. امروزه محدود ندهیآدر رشد  یبرا

 یامدهای، پ یعموم ینگرش ها ریی، تغ گرید یبا بخش ها ابعمن ی، رقابت برا کیرشد تراف با رای، ز ابدی یم شیها افزا تیمحدود نیکرد که ا

شود.  دیجد یها رساختیتوسعه ز یبرا یزیبرنامه ر بیتواند منجر به تصو یو اجتماع م یطیمح ستیآب و هوا اثرات سوء ز رییاز تغ یناش

کند که  یاروپا به صراحت خاطرنشان م ونیسیکم. را محدود کند ندهیرشد آ اتیبالقوه عملصورت  تواند به یم یطیمح ستیمسائل ز

 باشد. ستیز طیمح بیتخر ایشهروندان  یزندگ تیفیک متیبه ق دیحمل و نقل نبا یها ستمیتوسعه س"

برنامه  هی، در مراحل اول راتیتاث نیبه حداقل رساندن ا یبرا یکیو تکنولوژ یطراح یها یو انتخاب استراتژ یطیمح ستیمسائل ز یابیارز

 ی، مهندس یدر صنعت معمار یداریپا یدر پ است. تیاولو کیموجود ،  یها رساختیعه زتوس ایو  دیجد یها رساختیز یو طراح یزیر

( ، دولت ها در حال توسعه و اتخاذ استانداردها و مقررات ساختمان سبز و ارائه مشوق ها )به عنوان مثال مجوزها و AECو ساختمان )

جامع  یمستلزم روشها یطیمح ستیاز مالحظات ز یتر عیوس فیط . عملکرد ساختمان دردهستن داریسهولت توسعه پا ی( برایمال تیحما

دهد و  یرا ارائه م یداریپا یریگ ازه، اجرا و اند نییاز الزامات تع یساختمان سبز چارچوب یرتبه بند یها ستمیساختمان است. س یابیارز

 یعملکرد مورد انتظار ارائه م یابیارز یثابت را برا یا سهیمقا ستمیس کیبه حداقل رساندن اثرات سوء ساختمان ها است و  یبرا ییراهنما

و اهداف  ارهایمشترک از مع یبهبود مستمر که بر اساس مجموعه ا قیکنند عملکرد ساختمان را از طر یم یسع یرتبه بند یدهد. ابزارها

متخصصان قرار  اریدر اخت یطراح یریگ میتصم ندیاطالع از فرا یها را برا وهیش نیها و بهتر یاز استراتژ یکنند. آنها چارچوب نهیاست ، به

 .دهند یم

 ( AS -Airport Sustainbilityفرودگاه ) یداریپا-3-2

ی فرودگاه یتعاون قاتیاست. برنامه تحق ندهیآ یمعاصر بدون به خطر انداختن نسل ها یتوسعه انسان یازهایبرآوردن ن یی، توانا یداریپا

ACRP (Airport Cooperative Research Programپ )داد که  شنهادیAS از جمله  ستیز طیباشد که حفاظت از مح یعمل" دیبا ،

فرودگاه  یداری، پا یشمال یکایآمر یفرودگاهها یداریپا تهیفرودگاهها ، کم یالملل نیب ی. شورا"کند یم نیرا تضم یعیحفاظت از منابع طب

و  یعی، حفاظت از منابع طب یاتیعمل یی، کارآ یدوام اقتصاد یکپارچگیاز  نانیفرودگاه به منظور اطم تیریمد یجامع برا یکردیرو"را 

از توسعه  نانی، اطم یطیمح ستیز راتیشامل کاهش تأث دیفرودگاه با یداریاظهار داشت که پا FAAدانست.  "فرودگاه یاجتماع تیمسئول

توان با کاهش اثرات  یو فرودگاه را م یهوانورد یداریکرد که پا شنهادیپ ACIباشد.  یاجتماع شرفتیپ یو ارتقا یداقتصا داریو پا عیسر

 SAGA (Sustainable Aviation داریپا ییحمل و نقل هوا یراهنما هیارتقا داد. اتحاد یو اجتماع یو بهبود منافع اقتصاد یطیمح ستیز

Guidance Allianceکنند. فیفرودگاه را تعر یداریپا فیخود تعر یهایژگیبر اساس و دیکرد که فرودگاهها با هی( توص 

توسعه  ریو تأث میمحافظت کن ستیز طیاز مح دی، ما با ابتدا"کند:  یم فیتعر نی( را چنASفرودگاه ) یداریمقاله پا نیبه طور خالصه ، ا

 ییخدمات فرودگاه و کارآ تیفیکه از ک یدر حال میبرس داریپا یبه رشد اقتصاد دی، باسپس. میفرودگاه را بر ساکنان اطراف کنترل کن

 ". میدار نانیاطم یکامل اجتماع یها تیو مسئول یاتیعمل
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شود. مسائل  یگرفته م مختلف یها نهیزم در متخصصاناست که توسط  ماتیاز تصم دهیچیپ ستمیس کیپروژه نشان دهنده  یطراح ندیفرا

،  یگلخانه ا یهوا ، انتشار کربن و گازها تیفیفرودگاه مربوط به سر و صدا ، ک یها رساختیاز توسعه و عملکرد ز یناش یطیمح ستیز

و حفاظت از  نیاستفاده از زم،  ینیرزمیو ز یسطح یآبها یاز مصالح ، آلودگ دهو استفا عاتیضا دیو آب( ، تول یاستفاده از منابع )انرژ

و  داریپا یها یاستراتژ یابیدر ارز یکه از روند طراح  ی هستندمعتبر هایابزار یرتبه بند یها ستمی. سی میباشدستیها و تنوع ز ستگاهیز

 ییتوسعه روشها و ابزارها قیاز طر دیفرودگاه ، با یها رساختیز یثر در طراحود. اما به منظور استفاده منکن یم یبانیپشت یفن یکردهایرو

هم  یزیبرنامه ر یها استیتوان در س یفرودگاه را م یرتبه بند ستمیس نیز پشتیبانی کنند.بلندمدت را  یزید برنامه رنکه بتوان ابندیبهبود 

 .را با توسعه فرودگاه هماهنگ کرد یداد و روند رشد و تحول شهر جیترو



 یروش شناس-3-4

 نیژه فرودگاه و آخرپرو یطراح ندیو مطالعه در مورد فرا لیو تحل هیتجز هیمرحله اول کی،  یشنهادیبه اهداف پ یابیمنظور دست به

 لیو تحل هیتجز نیانجام شده است. ا یساختمان سبز و صنعت هوانورد یمربوط به طراح یو پروژه ا یاتیعمل یها یاستانداردها و استراتژ

 انجام شده است: یداریپا یرتبه بند یها ستمیدر خصوص توسعه س یالملل نیب قاتیتحق جیو مطالعه نتا یعلم مقاالتمرور  قیاز طر

 فرودگاه رساختیز یمربوط به توسعه و بهره بردار راتیتأث ییشناسا. 

 .تعریف کنید که این تاثیرات چگونه میتوانند محدودیت برای رشد فرودگاه ایجاد کنند 

 .روشهایی را برای ارزیابی میزان این تاثیرات ، پیش بینی و نظارت بر آنها ذکر کنید 

 ی و شیوه های تجاری مورد نیاز برای به حداقل رساندن این تأثیرات را بررسی کنید.طراحی زیرساختی ، تکنولوژیکی ، عملیات 

فرودگاه متمرکز  یطیمح تیمفهوم ظرف یمطالعه بر رو نیدر سطح فرودگاه انجام شده است. ا یداریشاخص پا نییتع یبرا یقیمطالعه عم

ها  وهیش نیروشها ، ابزارها و بهتر ییبه منظور شناساانتخاب شده است که  "سبز یفرودگاهها" موردهای تحقیقاتیاز  یستیشده است: ل

 .بررسی شوند یداریپا یمطابق با شاخصها

 ی، با همکار افتهیساختار  مهین یمتمرکز و پرسشنامه ها ی، گروه ها رگاهمصاحبه ، کا قیدر حال حاضر از طر این مطالعاتمرحله دوم 

 یفرودگاه و مقامات صنعت فرودگاه ی، محققان ، معماران و کارشناسان طراح انی، دانشگاه ستیز طی، حمل و نقل و مح یمرکز هوانورد

 در حال اجرا است. ACIو  (ENAC, Ente Nazionale Aviazione Civile) ایتالیا یمل یمدن ادارهمانند 
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که  یگسترده ا ستمیس چیفرودگاه انجام شده است ، اما ه یداریپا یها وهیش ییو شناسا یداریپا فیتعر یبرا یادیز یتالش ها اگرچه

 یارهایمطالعه استفاده از مع نیا جهیفرودگاه وجود ندارد. نت یطیمح یداریپا یطراح یرتبه بند یقرار دهد ، برا یابیصنعت آن را مورد ارز

کند که هم  یم فیرا تعر یروش و ابزار خاص قیتحق نیاست. ا یاتیعمل یاز ابزارها یبانیپشت قیفرودگاه از طر یدر طراح یطیمح یداریپا

و  ی، مرتبط با مطالعات مدل ساز کیستماتیس ندیبر فرا یروش مبتن نیسازد. ا یرا ممکن م یداریپا یابیو هم ارز یکنترل پروژه طراح

 یستمیس نی. چننشان میدهدفرودگاه  یها رساختیز یرا در طراح مکان یچرخه عمر و طراح کردیکه رو تاس یداریپا یتوسعه شاخص ها

 میباشد: ریز یبر اساس مشخصات طراح GrADEکند.  یکمک م یداریپا تیریمد هیتوج و همچنین داریعملکرد پا یابیبه فرودگاهها در ارز

 تا حد امکانموجود  یرتبه بند یها ستمیعناصر س گنجاندن. 

  باشد هدفبر  یمبتن یازدهیچارچوب امت کیشامل. 

 در سطح فرودگاه یداریعملکرد پا صیتشخ. 

 یانواع مداخله فرودگاه قیتطب یبرا یریانعطاف پذ تاکید بر. 
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و منابع آنها باشد استفاده  ازهاینحو که مناسب ن نیبه بهتر ستمیدهد تا از س یم این قابلیت راشرکت کننده  یبه فرودگاه ها GrADE روش

سطح از  هرتوانند عملکرد خود را در  یشود ، فرودگاه ها م یم یو رتبه بند ی، طبقه بند ازیح مورد نوکنند. از آنجا که عملکرد در سط

توانند  یفرودگاه ها م یریانعطاف پذ ینابا وجود کنند.  شرفتیدر طول زمان پپروژه ل یکمتراحت تر بسنجند ، و سپس به سمت  پروژه

 یجامع تر کردیرو ایاتخاذ کرده  یو آنها را به صورت مورد رفتهخود قرار گ سهامدارانمورد توجه  شتریرا انتخاب کنند که ب ییها یاستراتژ

،  دگی هواو کاهش آلوهوا  تیفیصدا ، کسر و شده است که عبارتند از: کاهش  فی، هفت دسته تعر GrADEرا دنبال کنند. در چارچوب 

تعداد  ی(. هر دسته دارا4)جدول نیو استفاده از زم یستیآب ، تنوع ز ی، کاهش آلودگ عاتیضا تیری، استفاده از آب ، مد یمصرف انرژ

 ارائه شده است: ریبرگه با اطالعات مربوط به موارد ز کیهر مورد  یاست. برا یاز الزامات و مشخصات طراح یمتفاوت

 ؛ ازیهدف از ن 



  دسته ها ؛ ریسا ایالزامات مربوط به همان 

 نشانگر عملکرد ؛ 

 ؛ یطیمح ستیبه حداقل رساندن آثار ز یبرا یکیو تکنولوژ یمعمار یراهبردها 

 استانداردها و مقررات خاص. 

 

 GrADE برگه هایدسته ها و  یی. مجموعه نها4جدول

 کاهش سر و صدا 1دسته 

 سر و صدا ریکاهش تأث یبرا ییهوا چیدمان ی. طراح1 

 و اطراف یاتیمناطق عمل نیب ی کاهش سر و صداکیزیموانع ف جادی. ا2

 و کاهش آلودگی هواهوا  تیفیک 2دسته 

 گازهای هواپیمابه حداقل رساندن انتشار  یبرا ییهوا چیدمان ی. طراح3 

 نگیپارک آثار. کاهش 4

 یحمل و نقل عموم شیافزا یها برا رساختی. توسعه ز5

 یگلخانه ا یبه حداقل رساندن انتشار کربن و گازها یها و ساختمان ها برا رساختیز ی. طراح6

 یاستفاده از انرژ 3دسته 

 یکاهش مصرف انرژ یو ارتقاء ساختمانها برا ی. طراح7 

 باز یدر فضا یکاهش مصرف انرژ یبرا ی. طراح8

 یانرژ ریدپذیو تجد نیگزی. استفاده از منابع جا9

 از آباستفاده  4دسته 

 کاهش مصرف آب یبرا یو طراح دورنما. 10 

 از آب نهیاستفاده به یبرا ی. طراح11

 از آب و استفاده مجدد افتیحداکثر برداشت ، باز یبرا ی. طراح12

 عاتیضا تیریمد 5دسته 

 افتیمواد قابل باز یو جمع آور یساز رهیذخ یبرا ی. طراح13 

 افتیساخت و ساز ، استفاده مجدد و باز یبرا ی. طراح14

 عیسر ریدپذیو تجد یطیمح ستی، بر اساس ز یافتی. انتخاب مواد باز15

 ینیگزیو جا ینگهدار یهاباال ، به حداقل رساندن چرخه  دی. انتخاب مواد با عمر مف16

 آب یکاهش آلودگ 6دسته 

 آب بارانکاهش مقدار  یبرا ی. طراح17 

 آب باران تیفیبهبود ک یبرا ی. طراح18

 نیو استفاده از زم یستیحفاظت از تنوع ز 7دسته 

 حساس یها ستگاهیز بیاز تخر یریجلوگ یها برا رساختیز ی. طراح19 

 گونه ها جذاب نباشد یبرخ یبراکه  ییها و ساختمانها رساختیز ی. طراح20

 ییگرما رهیو کاهش اثر جز نیبه حداقل رساندن استفاده از زم یبرا یو طراح دورنما. 21

 ینور یکاهش آلودگ یها یو فناور ی. طراح22

 

محاسبه  یشود. وزنها برا یاز موضوعات )دسته( و الزامات )برگه( اختصاص داده م کیبه هر  ی، وزن یبند تیو اولو یابیکمک به ارز یبرا

با  کیها استفاده کرد تا مشخص شود کدام  وهیش سهیمقا یتوان برا یشود. از نمرات م یاستفاده م یداریپا اقدام گونههر یبرا ینمره عدد

 د.کاربر مطابقت دار حاتیترج
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