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 خالصه

 یمعمار يقیتلف یو سبک ها ایروز دن يعلم یها افتیفرودگاه ها بر اساس ره یها يامروزه طراح

 توسعه یاز شاخصه ها يکيبه عنوان  شرفت؛یدرحال پ ايمدرن و  یدر كشور ها يو بوم ياقتباس

بوده و خواهد  ایدن يو كارشناس يتیحاكم یهمواره  مدنظر دستگاه ها یدر جوامع بشر يافتگي

 بود.

 یذارگاثر تینوع كاركرد و قابل لیدلبه یها در هر كشورفرودگاه يطراح  تیحساس گريد ييسو از

همواره مورد توجه  يعمق اثربخش نیو همچن يالمللنیو ب يها و سطوح مختلف داخلدر بخش

مسائل مرتبط  نهیبوده است. در زم رعاملیخاص شهرسازان، معماران و كارشناسان حوزه پدافند غ

م از اع - يالمللنیمندرج در اسناد ب يتیامن - يدفاع یهاشاخصه یریكارگفرودگاه، به يطراحبا 

 نيا گري. جنبه دباشديم یاهر نوع مداخله هیاول یهاتياز اولو -استانداردها  ايو  یاهیتوص

متناسب  یپدافند کرديرو نيو تدو ديمشخص نمودن نوع تهد ،يفرودگاه یهااقدامات در حوزه

الت حم رینظ داتياز تهد يمتنوع فینوع كاركرد و ساختار، ط لیدلها بهآن است كه در فرودگاه اب

اقدام به  ،یگذاربمب ،يکروبیحمالت م ،يسیحمالت الکترومغناط ،ييو هوا يموشک میمستق

شده است ضمن مطالعه و  يسع يلیپژوهش تحل ني. در اباشديو امثال آن متصور م ييماربایهواپ

 يهمجوار آن، با بررس یشهر یهاو اماكن و حوزه ينیمناظر در  فرودگاه امام خم يدانیم يبررس

ز را ا يپژوهش یهاافتهي ،ييصنعت هوا يالمللنیب یانداردهامتون مختلف همچون ضوابط و است

دافند پ يبر اصول و مبان هیموجود با تک تیاز وضع یريو ضمن ارائه تصو يبررس يمهندس دگاهيد

 یو شهرساز یمرتبط با معمار یهافرودگاه در بخش يبه نقاط ضعف و قوت طراح رعاملیغ

 پرداخته شده است.

يطراح ت،یامن رعامل،یكلیدی: مناظر، فرودگاه، پدافند غ كلمات
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