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تعریف

اشدعبارت از نقشه یا شکل مکمل ساحه عملیاتی می ب: دیاگرام میدان

.  که اپرون ها، تکسیوی ها و رنوی را در بردارد

4

6/13/2017



میدان هوایی

(ساحه معلیایت)ایر ساید 

ساحه حتت کنرتول 

ساحه بدون کنرتول 

گروند ساید

6/13/2017

5



تعریف

ن و یا پیاده کرد، گیریبار ات،پارکینگ طیارجهت که ساحه: اپرون

واپیما هترمیم جهتاوقاتبعضی و ، سوخت گیری مسافرینبرداشتن 

.ها استفاده نیز می گردد

6

6/13/2017



تعریف

 شده اپرون ودر پارکنیگ های معیندر هواپیما ها نیز یخ زدائی عملیه

.می گیردصورت 

7

6/13/2017



هواپیما ها با درنظرداشت که ساحه معین اپرون، (Stand):پارکینگ 

.  می گرددپارک آنجا گتگوری شان در 

8 تعریف

6/13/2017



موتر / جاده است که مورد استفاده وسایط : (GSE Road)جاده وسایط 

.  قرار می گیرد

9 تعریف

6/13/2017



را باهم وصل و رنوی محلی است که اپرون :(Taxiway)تکسیوی 

.  مورد استفاده قرار می گیردهواپیما هاو به منظور تکسی نمودن نموده

10 تعریف

6/13/2017



جای نشست و برخاست هلیکوپتر :(Heliport)محل نشست هیلیکوپتر 

با رنگ سفید باالی Hبوده و به شکل ”H“و ”B“در تکسیوی های 

.تکسیوی ترسیم شده است

11 تعریف

6/13/2017



که برای نشست و برخاست ساحه ای است Runway):)رنوی 

.  می گیرداستفاده قرار هواپیما ها مورد 

12 تعریف

6/13/2017



13 تعریف

ساحه تحت کنترول

ساحات : (Controlled Movement Area)ساحه تحت کنترول 

بوده که رنوی، تکسیوی وساحه سبز بین این دو شامل ساحه تحت کنترول

بدون اجازه تاور داخل شدن در ساحه از طرف تاور کنترول می شود و 

.ممنوع استکنترول جداً تحت 

6/13/2017



: (Non Controlled Movement Area)ساحه بدون کنترول 

ن با عبارت از ساحات اپرون، جاده وسایط و هنگر می باشد که تماس گرفت

.تاور ضرورت نیست

14 تعریف

6/13/2017

Localizer 
Road



 Taxiway Intermediate Holding)تکسویتوقف خط 

Position):ی خط است که یک تکسیوی را از تکسیوی دیگر جدا م

در صورت درخواست تاور در پیش روی این خط باید توقف . سازد

.صورت گیرد

15 تعریف

 Taxiwayتوقف تکسوی خط 

Intermediate holding position 6/13/2017



این خط متشکل از چهار خط بوده  : (RWY Holding Position)رنوی خط توقف 

ف قبل از ورود به رنوی توق. که در انتهای تکسیوی های متوسل به رنوی قرار دارد

.  درآن الزمی بوده و بدون اجازه تاور نباید به رنوی داخل شد

16 (Definition)تعریف 

رنوی قبل از ورود بهخط توقف

(RWY holding point)

6/13/2017



هرآن چیزیکه باعث تخریب ماشین هواپیما، جراحت: (FOD)اشغال 

سنگ، کارمندان و تخریب وسایط گردد از قبیل چرم، رابر، پالستیک،

.هن، شیشه، پرزه جات و غیرهآچوب، کاغذ، 

17 تعریف

6/13/2017



:ازساحه عملیاتی عبارت اند 

(Ramp/apron)رمپ /اپرون1.

(Taxiway)تکسیوی 2.

(Runway)رنوی3.

سرک وسایط و هنگر4.

6/13/2017

18
Airside))عملیاتیساحه



میدان هوایی کابل دارای اپرون های ذیل می : (Apron)اپرون 1.

.دیاگرام زیر را مشاهده کنید. باشد

6/13/2017

19
Airside))عملیاتیساحه



(Taxiway)تکسیوی 2.

6/13/2017

20
Airside))عملیاتیساحه



(Runway)رنوی3.

6/13/2017

21
Airside))عملیاتیساحه



:ساحه عملیاتی  بدو دسته تقسیم شده که عبارت از

(آبی)(Controlled Movement Area)کنترول تحت ساحه1.

(سبز)Area)(Non Controlled Movementبدون کنترول ساحه 2.

6/13/2017

22
Airside))عملیاتیساحه



:کهباشیدداشتهخاطربههمیشه

 ممنوع استعملیاتی ساحه کشیدن در سگرت.

 روشن نمودن آتش ویا آتش زدن چوب، کاغذ، چرم و غیره اشیای

. قابل حریق در ساحه عملیاتی ممنوع است

6/13/2017

23
Airside))عملیاتیساحه



:هواپیما در صورت روشن بودن ماشینفاصله ایمنی از 

24
(Airside)عملیاتیساحه

فاصله به 

متر
وضعیت

7.5 m و هلیکوپتر با ماشین خاموشهواپیما

15 m جلو

m 7.5در پارکینک با ماشین روشنهواپیما افقی

75 m عقب

50 m در حال گردش( بال)در پارکینک با روتر هلیکوپتر

15 m هواپیما در حالت پوش بک 

200 m جلو

m 30در حالت تکسیهواپیما افقی

75 m عقب

6/13/2017



50 ،باشیددور متر از طیاره هلیکوپتر با بال در حالت گردش!

25
Airside))عملیاتیساحه

6/13/2017



:(Jet Blast)حرارت و قدرت وزش ماشین هواپیما 

26
Airside))عملیاتیساحه

6/13/2017



 قدرت وزش ماشین جت(B-737) 4در اپرون

27
Airside))عملیاتیساحه

6/13/2017



قدرت کشش ماشین.

28
(Airside)عملیاتیساحه

6/13/2017



:ذیل ضروری استنقاط درهنگام کار و راننده گی درک 

 کاردرک و شناسایی محل.

 دیگرمحل کارییک محل بهآمد از رفت و طریقه.

 برداشتن اشغال(FOD)ورا مسؤلیت همه است بناء وقتی اشغال را می بینید ف

.منتظر کسی نباشید که آنرا بردارد. آنرا بردارید

29
Airside))عملیاتیساحه

6/13/2017



30 قواعد عمومی
:سرعتمحدوده

:حد اعظمی سرعت در

،در نزدیک هواپیما به مثابه قدم زدن

 ساعت، کیلومتردر 20اپرون

 کیلومتردر ساعت، 30جاده وسایط

 کیلومتردر ساعت، 60تکسیوی

 کیلومتردر ساعت،80رنوی

دان از در جریان تاریکی شب، ساحه دید کم، بارند گی یا یخبن: نوت

.سرعت وسایط باید کاسته شود

6/13/2017



 الزمی ( های قابل دید از فاصله دورواسکت)در ساحه عملیاتی پوشیدن جلیقه

است

31 قواعد عمومی

X
6/13/2017



 الزمی ( های قابل دید از فاصله دورواسکت)در ساحه عملیاتی پوشیدن جلیقه

!است

32 قواعد عمومی

6/13/2017



 وع در صورتکه در زیر زنخ محکم نباشد در ساحات عملیاتی ممنکاله پوشیدن

.است زیرا به اثر وزش باد دمیده می شود

33 قواعد عمومی

x
6/13/2017



در هنگام داخل شدن در اپرون ویا تکسوی مراقب ماحول تان باشید.

34 قواعد عمومی

6/13/2017



ASOمسئولیت دفتر مصئونیت میدان 

 راننده گی،امتحان بررسی پروگرام های آموزشی شرکت ها، برگزار نمودن

 راننده هاباالی راننده گی تطبیق نمودن قوانین،

صدور جواز راننده گی.

35 قواعد عمومی

6/13/2017



:رانندهمسئولیت 

 عملیاتی،در ساحه راننده گی رعایت نمودن قوانین

 حوادث و رویداد ها،راپور دادن

 ساحه عملیاتی،در داشتن جواز راننده گی

36 قواعد عمومی

x 6/13/2017



:رانندهمسئولیت 

دادن حق اولیت برای پیاده رو

37 قواعد عمومی

6/13/2017



:کهباشیدداشتهخاطربههمیشه

ندارد،راخوردندورقابلیتموترمانندهواپیما

است،محدودرانندهدیدساحهبهنسبتپیلوتدیدساحه

کردعملاحتیاطبابایدهواپیمانزدیکیدر.

6/13/2017

38 قواعد عمومی



:همیشه به خاطر داشته باشید که

،موتر از لحاظ تخنیکی کامال قابل اطمینان باشد

 عاری بودن از اشغال(FOD)،قبل از دخول به ساحه عملیاتی

،پارک نمودن موتر در ساحه عملیاتی کامال ممنوع است

چراغ های موتر خویش را در ساحه عملیاتی روشن نگهدارید  .

39 قواعد عمومی

6/13/2017



6/13/2017

40 قواعد عمومی

:(Priority)اولویت حق 

(Aircraft)هواپیما  1.

(Fire Fighting/Ambulance)امبوالنس /اطفائیه2.

(Convoys)قافله 3.

موتر شما4.



:همیشه به خاطر داشته باشید که

 در هنگام مارشالینگ، حق اولیت ازمارشالربوده و تا 5و 4دراپرون های

.ختم مارشالینگ توقف نمائید

41
Apron)اپروندرگیراننده Driving)

6/13/2017



:سرعت در

می باشدساعتفی کیلومتر 20اکثر حد اپرون،

،هنگام نزدیک شدن به هواپیما به مثابه قدم زدن

هنگام زمستان ویا ساحه دید کم راننده ها باید از سرعت

.خویش بکاهند

42
اپروندرگیراننده

6/13/2017



 دنشویدر صورت عدم سرویس مستقیم به هواپیما نزدیک.

 همیشه باید وسایط های چراغهنگام راننده گی در اپرون

.باشدروشن 

موتر خود را در اپرون پارک ننمائید.

43
اپروندرگیراننده

6/13/2017



 نمایدکه در تصویر نشان داده شده رفت وآمد شکل به3در اپرون.

44
اپروندرگیراننده

6/13/2017



 دکنینرفت وآمد قاطع در اپرون متبشکل.

45
اپروندرگیراننده

X

مسیر دروست

مسیرغلط

6/13/2017



 هواپیما ممنوع استعبور نمودن از زیر بال

46
اپروندرگیراننده

x
x

6/13/2017



ید اگر موتر را در ساحه عملیاتی موقتا ترک می کنید موارد ذیل را با

:مراعات نمائید

خاموش کردن ماشین،

،گذاشتن کلید در سوچ بورد

،باز ماندن قفل دروازه

پارک،/ گذاشتن گیر در حالت نیتل

 ،بکار انداختن برک دستی

روشن ماندن چراغها.

47
اپروندرگیراننده

6/13/2017



 مسیر ترافیکی(GSE Routs)

48
اپروندرگیراننده

5/2/2018



 مسیر ترافیک در تکسیوی براوو(TWY B )و اپرون سه

 هیچ وقت 1در وقت رفت وآمد در مسیر تکسیوی براوو به طرف اپرون

.از مسیر مشخص شده بیرون نروید

در صورت که از مسیر بیرون می شوید باید از تاور اجازه بگیرید.

 را دقیقا دنبال کنید3مسیر مشخص شده در اپرون.

تمام مسیر های مشخص شده را درساحه عملیاتی دقیقا دنبال کنید.

49
اپروندرگیراننده

6/13/2017



 مسیر ترافیک در تکسیوی براوو(TWY B )و اپرون سه

50
اپروندرگیراننده

6/13/2017



سرویس طیاره

6/13/2017

51 اپروندرگیراننده



:زیل را در نظر بگیریددر هنگام تماس با تاور مراحل 

خود را معرفی نماید.

 نمائیدموقعیت خویش را مشخص.

نمائیدخواهید به آنجا بروید مشخص محل را که می.

و از طریق کدام محل می خواهید بروید باید مشخص نمائید.

واضع صحبت نماید.

 عمل نمایدآن بجواب تاور منتظر باشید و مطابق دستور.

ری تا از غلط فهمی جلوگیهمیشه دستور تاور را برایشان دوباره تکرار نماید

.گردد

52 (Aviation phraseology)طرز مکالمات رادیویی 

6/13/2017



تمرین مکالمات رادیویی

53 طرز مکالمات رادیویی

در صوووووووورت عووووووودم موجودیوووووووت 

 Holding)طع زرد اخطووط مقوو

Point )از متوووور 47.5فاصوووولهبا

تووواور بووواتکسووویویخوووط مرکوووزی 

رفته شود  گتماس

به تماس شویداز عقب این خط با تاور 

به تماس شویداز عقب این خط با تاور  6/13/2017



TWY Bازطریق تکسیوی براووTWY Dتکسوی دلتا به 5اپرون از 

54

تاور گروند
گروند تاور

5اپرون میخواهم ازگروند تاور،
.برومTWY Bاز طریق  TWY Dبه

از طریق TWY Dبه 5گروند، از اپرون 
TWY Bقبل از داخل شدن . ادامه دهید

را TWY Bبه رنوی توقف نموده، عبور
.راپور دهید

ا به تکسیوی دلت5تاور، گروند از اپرون 
.  از طریق تکسیوی براوو ادامه دادم
قبل از داخل شدن به رنوی توقف 

را راپور می TWY Bو عبور. نموده
.دهم

طرز مکالمات رادیویی

6/13/2017



Lالی لیما Dدلتاتکسوی از )(RWYعبور رنوی 

55

عبور  TWY D  ،TWY Bتاور، گروند در
را RWYهکمشد، اجازه میخواه

.برومLتکسیوی بهعبور کرده 

به Dرا عبورنموده از RWYگروند،
L  به ورود بروید، قبل ازTWY H 

.                         راپور دهیدRWYعبورازو،توقف

بهرا عبور نموده RWYتاور، 
میروم، قبل از ورد به Lتکسیوی 
 RWYعبورازو،توقفHتکسوی 

.پور میدهمرا

طرز مکالمات رادیویی

6/13/2017



TWY Hازطریق تکسیوی هوتل 9به اپرون  TWY Lاز تکسوی

56

تاور گروند

شد،عبور  TWY L ،RWYدر 

از طریق 9اپرون به هماجازه میخوا

TWY Hبروم.

ادامه9TWY Hاپرون به گروند، تاور 
.دهیدراپور TWY Hو از عبور

 TWYاز طریق 9تاور، گروند به اپرون 
H ،عبوروازادامه دادهTWY H 

.خواهم دادراپور

.شدعبور TWY Hتاور،گروند

طرز مکالمات رادیویی

6/13/2017



(Communication Failure):ارتباط در صورت قطع 

در صورت کار نکردن مخابره، اگر کسی در اطراف تان مخابره داشت

.ازمخابره شان استفاده نموده با تاور به تماس شوید

یا از طریق تلیفون با تاور تماس بگیرید.

در صورت نبود امکانات فوق، روی موتر را بطرف تاور نموده چراغ

. بدهید و مطابق سیگنال های تاور عمل نمائید

57 طرز مکالمات رادیویی

6/13/2017



(Light Gun):چراغ تاور 

6/13/2017

58 طرز مکالمات رادیویی 



 مفاهیم چراغ تاور:(Light Gun Signals)

6/13/2017

59

STOP
 Move off the landingتوقف

or taxiway and watch 
out for
aircraft

Cross landing area or 
move onto a taxiway

حرکت نمائید

For vehicle
برای وسایط نقلیه

طرز مکالمات رادیویی



:مفاهیم چراغهای تاور

60

در تکسیوی ادامه بدهید ویا رنوی را عبور کنید

توقف نمائید

تکسیوی را هرچه زود تر عبور کرده مواظب اطراف خویش باشید/رنوی

طرز مکالمات رادیویی

6/13/2017



 گردداجازه اخذ باید تاوراز تکسیوی قبل از دخول شدن به.

 ا ها از هواپیمتکسی نمودن فقط برای ی یوتکسموارد عمده استفاده از

.رنوی به اپرون و برعکس از اپرون به رنوی می باشد

61 Taxiway)تکسیویدرگیراننده driving)

6/13/2017



:Hو Bوی یتکسدر شدنخلاداصول اساسی 

 نئین بودن از کار کرد آمطمداشتن مخابره و.

 داشتن مشخصه رادیوئی(Call Sing).

 گرفتن از تاوراجازه.

ددرارگکرتباید می دهد تاور کههدایت(Read back)  تا از غلط فهمی
.جلوگیری گردد

 می باشدساعتدر کیلومتر60سرعت در تکسیوی حد اکثر.

62 کنترولتحتساحهدرگیراننده

6/13/2017



Hو Bتکسوی در شدنخلاداصول اساسی 

63

TWY H

وی یتکستوقف قبل از ورود به خط 

( Taxiway holding line)هوتل 

خط توقف قبل از ورود به رنوی

(RWY holding point  )

6/13/2017

کنترولتحتساحهدرگیراننده



:مراحل ذیل را در نظر بگیرید(Taxiway)هنگام راننده گی در تکسیوی 

 از طریق تکسیوی  10به اپرون5اپرون ازH/K/RWY/C/B

64

6/13/2017

کنترولتحتساحهدرگیراننده



:مراحل زیل را در نظر بگیرید(Taxiway)هنگام راننده گی در تکسیوی 

تکسیوی طریق از 5اپرون به  10از اپرونB/C/RWY/K/H

65

6/13/2017

کنترولتحتساحهدرگیراننده



:مراحل زیل را در نظر بگیرید(RWY)هنگام راننده گی در رنوی 

 تکسیوی طریق از 10به اپرون 5از اپرونH/L/RWY/B/D

66

6/13/2017

کنترولتحتساحهدرگیراننده



:مراحل زیل را در نظر بگیرید(Taxiway)هنگام راننده گی در تکسیوی 

تکسیوی طریق از 5اپرون به  10از اپرونB/D/RWY/L/H

67

6/13/2017

کنترولتحتساحهدرگیراننده



:یل را در نظر بگیریدذمراحل (RWY)هنگام راننده گی در رنوی 

 سرعت در رنوی(RWY)80کیلومتر در ساعت.

 حتمی استبا تاور قبل از ورود به رنوی تماس.

با احتیاط راننده گی کنید.

68
Runway)رنویدرگیراننده driving)

6/13/2017



:یل را در نظر بگیریدذمراحل (RWY)هنگام راننده گی در رنوی 

 بدون اجازه تاور از چراغ محافظوی ویا خط توقف رنوی عبور نه

.نمائید

69

چراغ محافظوی 

رنوی

رنویدرگیراننده

6/13/2017



6/13/2017

70 Markings)هاچراغوگذاریعالمت and Lightings)

 عالمت گذاری اپرون(Apron Markings) می رنگ زرد به

باشد، 



6/13/2017

71

جاده وسایط(GSE Road) به رنگ سفید می باشد.

عالمت گذاری و چراغ ها



6/13/2017

72

:(Guidance)هدایت 

در هنگام راننده گی زمانیکه به این عالمه رو برو می شوید توقف

ودر نموده چهار اطراف تان را به صورت دقیق برسی نموده 

.به رفتن ادامه دهیدصورتکه هواپیما نباشد 

عالمت گذاری و چراغ ها



:تکسیویچراغهای 

دارای رنگ آبی  (Taxiway edge lights)چراغهای حاشیه تکسیوی 

.می باشد

 چراغ های مرکزی تکسیوی(Center lights) دارای رنگ سبز

.میباشد

6/13/2017

73 عالمت گذاری و چراغ ها



(Taxiway Markings) می باشد رنگ زرد مارک و عالمات تکسوی به

.بجز هلیپورت که به رنگ سفید مارک شده

6/13/2017

74 عالمت گذاری و چراغ ها



 عالمه هلیپورت به رنگ سفید در امتداد تکسیوی هوتلH و براووB

6/13/2017

75

هلیپورت جای نشست و 

برخاست هلیکوپتر

عالمت گذاری و چراغ ها



 عالمت گذاری تکسیوی(TWY Markings):

76

تکسیویخطوط حاشیه 

کننده  یک تکسیوی از تکسیوی و اپرونخط جدا 

Intermediate holding position

عالمت گذاری و چراغ ها

6/13/2017



 عالمت گذاری تکسوی(TWY Markings):

77

خط مرکزی تکسوی 

عالمت گذاری و چراغ ها

6/13/2017



Runway Edge Lines

Runway Centre Line

Threshold Marking

RWY Designator
Touchdown Zone

  عالمت گذاری رنوی(RWY Marking) به طور عموم به رنگ

.و چراغ های حاشیه رنوی به رنگ زرد می باشدسفید

78 عالمت گذاری و چراغ ها

6/13/2017



:(RWY)چراغ محافظوی رنوی 

79

چراغ محافظوی رنوی

عالمت گذاری و چراغ ها

6/13/2017



 این عالمت در اطراف رنوی(RWY) جهت رهنمائی موقعیت و

.سمت می باشد

80

نشان دهنده موقعیت

29سمت راست رنوی 

11سمت چپ رنوی 

عالمت گذاری و چراغ ها

6/13/2017



تشکر از توجه

شما

 6/13/2017

81
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