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  چكيده
گسترش روز افزون توسعه صنعت حمل و نقل هوايي در دهه اخير در جهان، به عنوان يکي از مهمترين محورهاي توسعه و رشد 

عي، فرهنگـي و  کشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه مطرح شده و از جايگاه ويژه اي در برنامـه هـاي توسـعه اقتـصادي، اجتمـا                    
رشد فعاليتهاي اقتصادي و اجتماعي در ايران، لزوم جا به جايي . تکنولوژيکي کشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه برخوردار است       

از . سريع مردم و کاالها و در نتيجه افزايش روز افزون تقاضا بخش حمل و نقل هوايي را يک ضرورت اجتناب ناپذير سـاخته اسـت                   
ونقل هوايي بعنوان يک عامل بسيار مهم در توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهـوري اسـالمي ايـران               ت حمل طرف ديگر صنع  

ها، اهداف و در  هايي که در اين صنعت وجود دارد باعث ارايه راهبردها، سياست گزاري باشد، لذا اطالع داشتن از چالشها و فرصت    مي
 مقاله چالشها و فرصتهايي را که در برنامه ريزي حمل و نقـل هـوايي ايـران وجـود دارد،         بدين منظور، اين  . گرددنهايت توسعه آن مي   

مورد بحث و بررسي قرار داده و با استفاده از تحليلهاي آماري و مدل رگرسيون دو متغيره نرخ رشد مسافرين را در فرودگاه اصـفهان                   
 است و همچنين با استفاده از فرمـول ضـريب صـندلي اشـغال شـده و      به عنوان نمونه مورد مطالعه، در سالهاي آينده پيش بيني نموده     

نتايجي که از اين تحقيق به دسـت مـي   . تخصيص هواپيما به مسير، نوع هواپيماي پيشنهادي در مسيرهاي مختلف مشخص شده است        
 ۳" شد سـاليانه تقريبـا   داراي ر۱۳۹۰ تا سال ۱۳۸۵آيد، مشخص مي کند که حجم مسافر ورودي و خروجي فرودگاه اصفهان از سال           

  . باشد مي۷۲۷ و بويينگ ۱۰۰درصدي خواهد بود و نوع هواپيما پيشنهادي هواپيماي فوکر 
  زمان زمين گيري، پروازهاي اجاره اي، پروازهاي رفت و برگشتي، پروازهاي داخلي، مدل رگرسيون :هاي كليديواژه
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Abstract 
Ever – increasing development of aerial transportation in recent decade in the world propound are of the 
most important axis of development in developed and developing countries and have a special place in 
economical , social an cultural and technological programs in developed and developing countries. The 
development of economical and social activities in Iran , needs rapid transport of passengers and goods and 
50 the ever-increasing request , make the aerial transportation an unavoidable necessity. on the other hand 
aerial industry is Avery important actor in economical , social and cultural development in Islamic Republic 
of Iran. Knowing the opportunities and challenges In his industry , cause to present channels, politics and 
aims and at the most development of it considering this article study the opportunities which is in aerial 
transportation programming in Iran, and by using statistical analysis and two-selector regression fore see the 
Isfahan airport as a model of study in future years and using the coefficient formula of occupied and 
allocated seats have determined route , type of offered airline in different routes. The results of the research, 
show that inbound and out bound bulk at passengers to Isfahan airport from 1385 till 1390 have a rate of 
nearly 3% and type of proposed airline from Isfahan to different cites is Fokker 100 and Boeing 727.  
Keywords: Grand Time, Charter Flights, Domestic Flights, Round Trip Flights, Regression Model. 
 

  مقدمه
صنعت حمل و نقل هـر کـشوري بيـانگر وضـعيت            
اقتصادي و ميزان توسعه صنعتي آن کشور است، بنحـوي        

صنعت را بايـد يکـي از عوامـل مهـم در توسـعه             که اين   
هر جامعه اي به شـمار      ... اقتصادي، فرهنگي، اجتماعي و   

  .آورد
 اهميت اين صـنعت چنـان اسـت کـه انديـشمندان            

 کـشورهاي   ۲۱اقتصادي دنيا معتقدند، اگر در آغـاز قـرن          

توسعه نيافته به اين صنعت توجه الزم را نداشـته باشـند،          
براين . ا به حداقل خواهد رسيدرشد و توسعه اين کشوره

اساس و با توجه به شرايط اقليمـي و جغرافيـايي ايـران،             
نقش اين صنعت را در توسعه همه جانبه کـشور بخـوبي            

عالوه بر اين، موقعيت ژئواستراتژيک     . مي توان تبيين کرد   
و ژئوپليتيکي ايران، به اين کشور اين امکان را مـي دهـد            

ي حمل و نقل منطقه اي بـه    که بتواند به عنوان قطب اصل     
  .ايفاي نقش ترانزيتي بپردازد
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 وجود درياچه خزر در شـمال و خلـيج فـارس در            
جنوب، داشتن خط آهـن شـمال بـه جنـوب، مـشهد بـه          
بندرعباس و همچنـين قـرار گـرفتن در مـسير پـر تـردد               
هوايي، همه از عواملي است که نقش ترانزيتي ايران را در 

  .  دهدخاور ميا نه بخوبي نشان مي
 در قرن حاضر صنعت هوايي نقش بسيار مهمـي را          
در روابــط کــشورهاي مختلــف جهــان، تبــادل فرهنــگ، 
نمايش قدرتهاي اقتصادي و نظامي و تسريع امور حيـاتي       

هر روز بـا اختـراع هواپيماهـا،        . يک کشور به عهده دارد    
ــادالت   فواصــل دنيــا کوتــاهتر مــي شــود و در نتيجــه تب

ماعي کشورها رو به افزايش مي      فرهنگي، اقتصادي و اجت   
روزانه صدها هزار نفر با اهداف مختلف در سراسـر          . نهد

جهان و از جمله ايران با اين وسيله راحت و مطمئن سفر 
بنا براين الزم است از رکود حـاکم بـر سيـستم            . مي کنند 

حمل و نقل هوايي که سالهاست در يک چرخه خاص و           
ده، تحـول،   يکنواخت انجـام مـي شـود، جلـوگيري نمـو          

 جهـاني را در آن بـه        زپيشرفت و تطابق با شـرايط امـرو       
  . وجود آوريم

 بـيش  ۲۰۱۰ براساس مطالعات انجام گرفته تا سـال     
از نيمي از مسافران هوايي دنيا از سـاکنان منطقـه آسـياي        

مــديران و برنامــه ريــزان . جنــوب شــرقي خواهنــد بــود
تند و فرودگاههاي اين مناطق بخوبي اين موضوع را درياف       

بيشتر آنها برنامه هاي راهبردي و سياستگذاريهاي الزم را         
تدوين نموده، در مرحله اجرا و توسعه برنامه هاي خـود           

صــادق عمــل نيــک، (جهـت جابجــايي مــسافران هـستند  
  ). ۱،ص۱۳۸۳

براي مثال، فرودگاه بين المللي جديد قطـر در سـال       
 هزار تـن    ۷۵۰ ميليون مسافر و     ۲۴ ظرفيت پذيرش    ۲۰۰۵

 قـادر بـه   ۲۰۰۹ر را داشته و پيش بيني مي شود تا سال       با
.  ميليون تن بار خواهد بـود ۲ ميليون مسافر و     ۵۰پذيرش  

 قادر بـه    ۲۰۰۵همچنين فرودگاه بين المللي دبي در سال        
 ميليون مسافر بوده اسـت و پـيش   ۲۵پذيرش و جابجايي  

 ظرفيـت پـذيرش مـسافر در        ۲۰۱۰بيني مي شود تا سال      
ــين ال ــه فرودگــاه ب  ميليــون نفــر ۷۰مللــي ايــن کــشور ب

ــد  Airports international magazine, Jan)برس

2006).  
 اصفهان به عنوان دومين قطب اقتـصادي و صـنعتي    
کشور پس از تهران و اولين قطـب توريـستي و پايتخـت        
فرهنگي جهان اسالم، احتياج به برنامه ريزي حمل و نقل         

  .امروز جهاني داردهوايي کارآمد، دقيق و مطابق با شرايط 
 از طرف ديگر فرودگاه بين المللي اصفهان به عنوان   

براي فرودگاه مهرآباد محـسوب     ) رزرو(فرودگاه جانشين   
مي شود تا در مواقع ضروري که هواپيماها بنا بـه داليـل             

...) بدي هوا، يخ زدگي بانـد، ترافيـک هـوايي و        (مختلف  
ز فرودگـاه   قادر به فـرود در فرودگـاه مهرآبـاد نباشـند، ا           

اصفهان استفاده نمايند، لذا ضرورت توجه به امـر برنامـه           
ريزي حمل و نقل هوايي، اطـالع از چالـشها و فرصـتها،           

  . اجتناب ناپذير است... پيش بيني حجم مسافر در آينده و

 اين در حالي است کـه فرودگـاه اصـفهان در حـال      
حاضر با توجه به تعـداد پروازهـاي فعلـي تنهـا ظرفيـت         

در صـورتي کـه   .  ميليون مسافر را در سال دارد   ۳ش  پذير
هما، آسـمان، کـيش ايـر، ماهـان،       (شرکتهاي فعال هوايي    

تعداد پروازهـاي خـود را در سـالهاي        ) ساها و فراز قشم   
آتي افزايش دهند، اين فرودگاه بايد به سيستمهاي جديـد      
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خالصـهگزارش  (جهت جا به جايي مـسافر مجهـز گـردد     
 ).۱۳۸۱ان، طرح جامع فرودگاه اصفه

 
  قپيشينه تحقي

 تاريخچه جغرافياي حمل و نقل هـوايي بيـشتر بـر           
روي کــشورهاي توســعه يافتــه تمرکــز دارد و همچنــين 
داراي تحقيقـات گـسترده اي روي اثـرات قـانون زدايــي     
خطوط هوايي در آمريکا و آزادسازي حمل و نقل هوايي          

کـه  از ميان تحقيقاتي    . در اروپا در دو دهه اخير مي باشد       
در کشورهاي در حال توسعه انجـام شـده اسـت بـون و              

درباره نقش مهمي که دولت در آزادسازي       ) ۱۹۹۵(لينباک
خطوط هوايي در کشورهاي نو پاي غير صـنعتي آسـياي           

توسـعه  ) ۱۹۹۵(اوکانر . شرقي ايفا مي کند بحث کرده اند  
تاريخي شبکه حمل و نقل هـوايي در آسـياي جنـوبي را             

تجربه ها و ديـدگاههاي     ) ۱۹۹۷-۹۸ (بازبيني کرده، هوپر  
رقابت و قانون زدايي خطوط هـوايي در هنـد را بررسـي      

ساختار فضايي سيستم حمـل و نقـل    ) ۱۹۹۹(کرده، ريمر   
هوايي حاشيه آسيا و اقيانوس آرام را در ارتباط با سيستم           

توسـعه  ) ۱۹۹۹(ارتباط دوربرد آنجا بررسي کرده، آپکمـه   
 را در نيجريـه آزمـايش   هاي تاريخي حمل و نقل هـوايي     

راجع به دسترسي بـه حمـل و نقـل          ) ۲۰۰۰(کرده و بون    
  .هوايي جهاني در آسياي جنوبي تحقيق کرده است

 در ايران مي توان به تحقيقات انجـام شـده توسـط            
ــصومي   ــفارزاده و مع ــي  ) ۱۳۸۳(ص ــيش بين ــه پ در زمين

جمعيت مسافر فرودگاه مهرآباد طي سه دوره کوتاه مدت، 
و بلند مدت بر اسـاس مـدل اقتـصاد سـنجي            ميان مدت   
در پايان نامه دکتـري     ) ۱۳۷۵(همچنين مومني   . اشاره کرد 

در خصوص بهينه سازي شبکه پرواز و طراحي شـبکه و           
  .زمانبندي پرواز تحقيقاتي انجام داده است

در اين تحقيق ضمن بررسي چالشها و فرصتهايي که    
 در صنعت حمـل و نقـل هـوايي کـشور وجـود دارد بـا               

اســتفاده از مــدل رگرســيون دو متغيــره بــه بــيش حجــم 
جمعيت مسافر ورودي و خروجي فرودگاه اصفهان طـي         

 به عنوان نمونه مورد مطالعه پرداختـه  ۱۳۸۵-۹۰هاي  سال
و همچنين با استفاده از فرمولهاي ضريب اشغال صـندلي          
و تخصيص هوايي به مسير، نوع هواپيماي مورد اسـتفاده          

ز فرودگـاه اصـفهان پيـشنهاد مـي        به مسيرهاي مختلـف ا    
  . گردد

  
مشکالت ساختاري صنعت حمـل و نقـل هـوايي          

  کشور
 صنعت حمل و نقل هوايي کشور در حال حاضر از       

اي از    کيفيت پايين خدمات و ميانگين عمر بـاال و بگونـه          
  .مشکالت ساختاري رنج مي برد

 عمـده هواپيماهـاي مـسافري ايـران     ۱۳۸۱تـا سـال   
اين در حالي اسـت  . ل از انقالب بود  مربوط به سالهاي قب   

که گذر زمان اکثر اين هواپيماهـا را فرسـوده و نوسـازي            
گـزارش عملکـرد   (آنها را با مـشکل مواجـه کـرده اسـت         

  ).۱۳۸۲هواپيماي جمهوري اسالمي ايران، 
 کـه در    ۷۲۷ و   ۷۳۷،  ۷۴۷ انبوه هواپيماهاي بويينگ    

سالهاي وفور درآمـد نفتـي خريـداري شـده، اکنـون بـه               
واپيماهاي فرسوده مبدل شده اندکه فعاليت آنهـا مرتـب    ه

 آنها به دليـل لـزوم       ١۱در حال کاهش و زمان زمين گيري      
  .تعميرات در حال افزايش است

                                                
مدت زماني که هواپيما در فرودگاه مقصد فـرود آمـده و آمـاده بـراي         -۱

  Grand time. پرواز بعدي مي گردد
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 اقتصادي نبودن فعاليت و محـدوديتهاي قـانوني در        
حمل و نقل هوايي سبب شده است تـا تعـداد شـرکتهاي     

ف ديگـر   از طـر  . فعال در پروازهاي داخلي محدود بماند     
شرکتهاي خارجي به علت موانع قانوني اجازه حضور در         
بازار ايران را نداشته و اين امر سبب شده است تا سـطح             
ارايه خدمات هوايي در ايران کاهش يافته و نبود رقا بت،      

قانون اساسي جمهـوري  (ا نگيزه الزم را از شرکتها بگيرد      
   ). ۵۳، ص۸۱اسالمي ايران، اصل 

ت ياد شده سبب شده اسـت تـا          در مجموع مشکال  
تعداد هواپيماهاي کشور به جـاي افـزايش حتـي انـدکي            

اين در حالي اسـت کـه       . فروند برسد  ۸۰کاهش يابد و به     
 فرونـد هواپيمـا و آمـريکن        ۳۰۰ ايرويز بـيش از      شبريتي

بدين ترتيب سهم بـازار     .  فروند هواپيما دارد   ۹۶۷ايرالين  
صادق (ندک است   ايران در مقابل چنين شرکتهايي بسيار ا      

  ). ۴، ص۱۳۸۳عمل نيک، 
 وزارت راه و ترابري طي تحقيقـاتي        ۱۳۷۴ در سال   

 سال آينده به علت فرسودگي ناوگان ۲۵اعالم کرد که در   
 فرونـد هواپيمـاي    ۱۰۰و رشد مـسافرتهاي پـروازي، بـه         

 فرونـد   ۸۰مسافربري جت با ظرفيـت و بـرد متوسـط و            
.  نفر احتيـاج دارد ۷۰ تا ۵۰هواپيماي کوتاه برد با ظرفيت    

.  بـه اوج خـود مـي رسـد    ۸۰اين بحران در اواخـر دهـه        
 ميليـون   ۱۲امروزه براي ترابـري هـوايي ايـران، بـيش از            

 ميليون از آن را  ۴ تا   ۳پتانسيل سفر وجود دارد که حدود       
  ).۱، ص۱۳۸۳وزيري، (بيشتر پاسخگو نيستيم 

در آينده با گشايش مـسير پـروازي عتبـات عاليـات         
 سال آينده مسافرتهاي داخلي و      ۱۰شود در   ميپيش بيني   

 ميليون سـفر    ۱۶سفرهاي مربوط به کشورهاي همجوار به     
بدليل ناکـافي بـودن تعـداد هواپيمـا فـشار      . خواهد رسيد 

چنين تقاضايي به حوزه ترابري اتوبـوس و قطـار منتقـل            
  . گرددمي

 ظرفيت حمـل و نقـل ريلـي کـشور نيـز قـادر بـه                
نيست، بنابراين اين تقاضـا بـه       جابجايي اين حجم مسافر     

ورود اتوبوس منجر مي شود که با توجه بـه محـدوديت             
کشش جاده هاي کشور، سوانح جاده اي افزايش خواهـد     

اين در حالي است که اتوبوس و قطار کمتر مـورد           . يافت
  .توجه تجار، کارشناسان و اساتيد دانشگاه قرار مي گيرند

وايي بطور کلي بحران در صـنعت حمـل و نقـل هـ            
  :کشور به عواملي به شرح ذيل بستگي دارد

 

 

 تحريم اقتصادي -۱

بموجب اعمـال تحـريم اقتـصادي آمريکـا در سـال            
ايران حق خريد هواپيماهـايي را دارد کـه سـاخت           ۱۳۵۹

 باشد و يا اينکـه آمريکـا   ۱۳۵۹آنها مربوط به قبل از سال     
 درصد در ساخت آن هواپيما مشارکت داشـته  ۲۰کمتر از  

ايران به طرف   " اين امر سبب گرديده است که غالبا      . باشد
 سـاعت   ۲۰۰۰۰خريد هواپيماهاي دست دوم که بيش از        

اسـتاندارد اسـتفاده از يــک   (پـرواز کـرده انـد روي آورد    
  ). ساعت است۵۰۰۰۰هواپيما 

خريد هواپيماي دست دوم چند ضـرر بـراي مـا بـه       
  :همراه دارد

خريد هواپيماي دسـت دوم و از دسـت         ) الف  
  :ادن امتيازد

امروزه کشورهاي مختلـف ضـمن خريـد هواپيمـاي         
مسافربري، امتيازاتي مانند ايجاد پايگاه تعمير و نگهـداري         
ــات و    ــسمتي از قطع ــاژ ق ــا مونت ــد ي در کــشورشان، تولي
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مجموعه ها و يا مونتاژ تعدادي از هواپيماهـا را بـه خـود         
  .اختصاص مي دهند

ر صـنعتي   بنابراين از هر خريد ارزي در فنـاوري هـ       
بايستي به انتقال دانش فني و ابزاري جهت ايجاد اشـتغال         

متأسـفانه بـا خريـد هواپيمـاي        . در کشور استفاده نمـاييم    
صـادق عمـل    (دست دوم اين امتياز را از دست مي دهيم          

  ). ۵، ص۱۳۸۳نيک، 
براي تأمين قطعات هواپيمايي ممکن اسـت بـا         ) ب  

کنـيم کـه در ايـن     بعضي از کمپانيها نتوانيم ارتباط برقرار       
صورت از طريق شرکتهاي واسطه، قطعـه مـورد احتيـاج           
تهيه مي گردد و اين مسأله باعث مي شود که قطعـات بـا     

  .قيمت بيشتري خريداري شود
افـزايش جمعيــت مــسافران متقاضـي ســفر بــا   -۲

 هواپيما
طبق پژوهـشهاي انجـام شـده توسـط وزارت راه و            

مـا را بـه عنـوان       درصد مردم، هواپي   ۱۴-۱۵ترابري تقريباً   
 ۱۰در ايران تقريباً بين . وسيله مسافرت انتخاب مي نمايند  

 ميليون نفر مسافر متقاضي سـفر بـا هواپيمـا وجـود     ۱۱تا  
  . دارد

 نـشان مـي دهـد جمـع      ۱که جدول شماره     همچنان
 ۷۹۱۴ظرفيت صندلي پروازهاي ايران اير و ايران ايرتـور          

پيماهـاي  صندلي است که البته، اگر ظرفيـت صـندلي هوا         
 را که استفاده از آنها در خطوط داخلـي مقـرون بـه              ۷۴۷

صرفه نيست، از عدد فوق کسر نماييم، تعداد صـندليهاي          
بـه عبـارتي، نـسبت    .  صندلي خواهد شـد   ۶۳۱۶باقيمانده  

سرانه جمعيت کشور به تعـداد صـندلي در ناوگـان همـا             
 نفر از جمعيت يک صـندلي خواهـد بـود      ۸۸۴۵براي هر   

  ).۱س تحليل جدول شماره منبع بر اسا(

 روز در سـال  ۶۵ هر هواپيما نيـز بـه طـور متوسـط       
.  پـرواز انجـام نمـي دهـد       ١۱جهت انجام تعميرات اساسي   

 روز در سال مي تـوانيم از هواپيمـا اسـتفاده         ۳۰۰بنابراين  
البته شايان ذکر است در کنار اين مسأله بدي هـوا           . نماييم

 مـوارد  بخصوص در فصل زمـستان و نقـص فنـي نيـز از          
  .ديگري است که باعث کنسل شدن پروازها مي گردد

 روز ۳۰۰با در نظر گرفتن اسـتفاده از هواپيماهـا در          
سال و عملياتي بودن تمامي هواپيماها در هر روز، به طور 

  . صندلي در طول سال وجود دارد۸۰۰,۸۹۴,۱متوسط 
 ۰۰۰,۰۰۰,۱۰  تقريبــا۱۳۸۴ًدر کـل کــشور، در ســال  

اپيما جابجا شده اند کـه سـهم همـا از         به وسيله هو  مسافر  
 هزار نفر مسافر بـوده  ۰۰۰,۱۵۰,۶ درصد يا  ۵/۶۱اين عدد   

گزارش عملکرد هواپيماي جمهوري اسالمي ايران،      (است  
 نـشان   ۲۰۵۰۰ روز، عدد  ۳۰۰با تقسيم اين عدد بر      ). ۱۳۸۴

  .دهنده متوسط مسافر حمل شده در طول شبانه روز است
هاي موجود يت صندلي بر ظرف۲۰۵۰۰از تقسيم عدد   

 حاصل مي شود که نـشان       ۲/۳در پروازهاي داخلي، عدد     
 سـاعت پـرواز     ۲/۳مي دهد که از هر صندلي هواپيما در         

  .گردداستفاده مي
شايان ذکر است که در ايران از هر هواپيما به طور 

 ساعت استفاده مي ۸ تا ۵/۷ ساعت، بين ۲۴متوسط در 
پيماها در کشورهاي گردد ولي اين مدت استفاده از هوا

گزارش ( ساعت است۱۲پيشرفته در اين صنعت تا 
  ).۱۳۸۴عملکرد هواپيمايي جمهوري اسالمي ايران، 
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  )۱۳۸۴سال ( ناوگان هما و ايران ايرتور -۱جدول شماره 

  )نوع هواپيما(  )ظرفيت(  )تعداد(  )ظرفيت کل(
    کالس عادي  هما کالس  هواپيماي موجود  صندلي پرواز

  ۱۰۰فوکر   ۱۰۴  -  ۱۱  ۱۱۴۴
  ۷۲۷-۲۰۰بويينگ   ۱۵۴  -  ۴  ۶۱۶
  ۳۰۰-۶۰۰ايرباس   ۲۳۴  ۱۸  ۴  ۱۰۰۸
  ۳۰۰-۳۱۰ايرباس   ۱۸۲  ۱۸  ۲  ۴۰۰
  ۳۱۰-۲۰۰ايرباس   ۲۰۳  ۱۲  ۶  ۱۲۹۰
  B2 – ۳۰۰ايرباس   ۲۷۷  -  ۴  ۱۱۰۸
   **sp - ۷۴۷بويينگ   ۲۷۶  ۲۰  ۱  ۲۹۶
  ** ۷۴۷-۲۰۰بويينگ   ۴۱۴  ۲۰  ۲  ۸۶۸
   **۷۴۷-۱۰۰بويينگ   ۴۱۲  ۲۲  ۱  ۴۳۴
 *۱۵۴توپولف   ۱۵۰  -  ۵  ۷۵۰

۷۹۱۴  ۴۰        
  )۱۳۸۴(گزارش عملکرد هواپيماي جمهوري اسالمي ايران : منبع

  . هواپيماي استيجاري روس متعلق به شرکت ايران ايرتور است* 
 . در خطوط داخلي مقرون به صرفه نيست۷۴۷ شايان ذکر است که استفاده از هواپيماي ** 

  
 ريد هواپيماي توپولف روس روي آوردن به خ-۳

ــرکت    ــا در ش ــداري هواپيم ــر و نگه ــستم تعمي  سي
هواپيمايي جمهوري اسالمي بر اساس هواپيماي ايرباس و 

بنابراين تغيير اين سيستم    . بويينگ برنامه ريزي شده است    
خلبـان،  (احتياج به صرف هزينه، آموزش نيـروي انـساني         

روع کنيم، زيرا دارد و دوباره بايد از صفر ش...) کادر فني و
از طـرف   . هـيچ شـناختي نـداريم     در مورد آن هواپيماهـا      

ديگر، موتورهاي بعضي از هواپيماهـاي روس بـا شـرايط       
  .آب و هواي ايران سازگاري ندارد

 
  اهم چالشهاي موجود در صنعت هوايي کشور 

 صنعت حمل و نقل هوايي کشور داراي چالـشهاي         
ث افـزايش   فراواني اسـت، امـا اهـم چالـشهايي کـه باعـ            

مخاطرات، صرف هزينه هاي ارزي و نارضـايتي مـردم از      
  : ناوگان هوايي مي شود، عبارت است از

فرسوده بودن ناوگان حمل و نقل هوايي کشور کـه         -۱
 :نتايج زير را به دنبال دارد

  پروازها کنسل و يا با تأخير انجام مي شود؛ -
 ضريب خطر براي مسافران افزايش مي يابد؛ -

  خطوط پايين مي آيد؛کيفيت -

سطح برخورداري مسافران از خطـوط هـوايي بـشدت           -
 کاهش مي يابد؛

، ۱۳۸۳صـادق عمـل نيـک،     (يابـد   تاخير ها افزايش مي    -
   ).۴ص
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احداث، توسعه و افزايش تعداد فرودگاهها درمقابل     -۲
ناديده گرفتن توسعه و افزايش ظرفيت ناوگان مسافري        

 ههاو غير اقتصادي بودن اين فرودگا

با توجه به ارزبري و وابستگي تکنولوژي تأسيـسات     
و تسهيالت حمل و نقـل هـوايي و سيـستمهاي نـاوبري             

 نقطه به صورت ۳۷۱ فرودگاه ها، در حال حاضر مجموعاً 
باندهاي خاکي يا محوطـه هـاي فرودگـاهي کـشوري و            
نظامي نيمه فعال و يا فعال عملياتي در کشور وجود دارد           

 محل به صورت فرودگاه غير نظامي     ۱۹۳که از اين تعداد     
و ) ۱۴، ص۱۳۸۳صفارزاده و غالمرضا معصومي،  (هستند  

يابي  بسياري از آنها فاقد پروازهاي برنامه اي بوده و مکان      
بعضي از  . بعضي از آنها مطابق با استاندارد جهاني نيست       

آنها نيز به دليل مجهزنبودن به سيستمهاي ناوبري پيشرفته     
بـراي  (هاي شبانه قابل اسـتفاده نيـست        براي انجام پرواز  

 ). مثال فرودگاه چابهار

عدم برنامـه ريـزي بهينـه و بهـره وري مناسـب از              -۳
منابع، و نبود يک برنامه راهبردي بلند مدت و سياست          
گذاريهاي مؤثر و اجراي دقيـق راهبردهـا و نظـارت و           

 :کنترل مستمر بر کارها

اقدامات اين چالش نيز موجب برنامه هاي مقطعي و     
نمونـه عينـي آن، نداشـتن راهبـرد و         . پراکنده شده اسـت   

-Aسياستهاي پويا و خريد هواپيماهاي نا کارآمد ايرباس       

بـه علـت تعـداد کـم هواپيماهـاي          . از ترکيه اسـت    300
خريداري شده در هر مرتبـه خريـد و نبـود يـک برنامـه               
راهبردي طوالني مدت براي ناوگان، فرصتها و امتيـازاتي         

ر هنگام خريد مي توان از فروشنده دريافت نمود،         را که د  
از دست مي دهيم و فروشنده مي تواند خواسته هايش را           

  .به خريدار تحميل نمايد

هاي موجود در صنعت حمل و نقل هـوايي         فرصت
  کشور

همانطور که در صـفحات قبـل ذکـر شـد، براسـاس          
 بــيش از نيمــي از ۲۰۱۰مطالعـات انجــام شــده تـا ســال   

يي دنيا از ساکنان منطقه آسياي جنوب شرقي     مسافران هوا 
دولتهاي ايـن منطقـه بخـوبي ايـن مـسأله را      . خواهند بود 

ــردي و     ــاي راهب ــه ه ــا برنام ــشتر آنه ــد و بي ــه ان دريافت
صادق (سياستگذاريهاي مورد نياز خود را تدوين کرده اند       

  ).۱، ص۱۳۸۳عمل نيک، 
برنامه ريزي و توسعه فرودگاه بين المللي : براي مثال

 ۱۹۹۰، اوايل سـال  )KLIA(جديد مالزي در کوآالالمپور   
هنگامي آغاز گرديد که معلوم شد فرودگـاه بـين المللـي            
سلطان عبدالعزيز شـاه قابليـت توسـعه محـدودي بـراي            
رويارويي با افزايش دراز مدت تقاضـاي مـسافر و حمـل       

 هم اکنون در دست اجرا است       KLIAفرودگاه  . بار دارد 
 ۳۵ بتوانـد  ۲۰۰۸ مي گيرد که تا سال    و تأسيساتي را دربر   

 ميليون ۴۵ بيش از  ۲۰۱۲ميليون مسافر جابه جا و تا سال        
ساخت چهـار بانـد تـا    . مسافر را در سال جا به جا نمايد       

 و دو پايانه بزرگ مسافري از جملـه اقـدامات     ۲۰۲۰سال  
  .در حال انجام است

 ۳۰کره جنوبي فرودگاه اينچيون را بـراي جابجـايي          
 افتتـاح   ۲۰۰۱ ميليون تن بار در سال       ۷/۲سافر و   ميليون م 

با تکميل مرحلـه دوم فرودگـاه، فرودگـاه اينچيـون         . نمود
 ميليـون   ۴۴ نوبـت پـروازي،      ۴۱۰۰۰خواهد توانـست بـا      

برنامـه ايـن   .  ميليون تن بـار را جابجـا کنـد       ۵/۴مسافر و   
 ميليـون مـسافر در      ۱۰۰ جابجـايي    ۲۰۲۰فرودگاه تا سال    

 ).۱، ص۱۳۸۳نيک، صادق عمل (سال است 
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اکنون اين سؤال مطرح مي شود که آيا سهم خطـوط   
هوايي ايران در جذب و انتقال اين حجم مسافر چه اندازه 

  تواند باشد؟ مي
بــا وجــود موقعيــت جغرافيــايي کــشور در افــزايش 
ترانزيت مسافر و همکاريهاي منطقه اي و بين المللـي در           

يـن راه سـاالنه   دريافت ارز از هواپيماهـاي ترانزيـت، از ا      
ــا کــسب  ۱۳۰بــيش از  ــراي کــشور م ــون دالر ارز ب    ميلي

سند برنامه سـوم توسـعه اقتـصادي، اجتمـاعي،      (گردد  مي
 ).۲۵۳، ص۱۳۷۸فرهنگي جمهوري اسالمي ايران، 

  
  

رتبه بندي خطوط هوايي جهان بر اساس استاندارد کيفيت سرويس و خدمات ارايه شده در محيط ) ۲(جدول شماره 
  فرودگاه و در داخل هواپيما

  پنج ستاره
óóóóó  

  چهارستاره
óóóó  

  سه ستاره
óóó  

  دو ستاره
óó  

  يک ستاره
ó  

 کويت -   امارات-   خطوط هوايي هنگ کنگ-
  ايرويز

 آفريقا -   ايران اير-
  ايرويز

   کوريا اير-   سنگال اير-   ماهان اير-   ايرفرانس-   مالزي ايرالين-
  )کره شمالي(   اسلواکي اير-   عمان اير-   بريتيش اير-   قطر ايرويز-

     کامرون اير-   ترکيش اير-   گلف اير-   سنگاپور ايرالين-
     سودان اير-   آل ايتاليا-   لوفتهانزا-  
     ترکمنستان اير-   اير کانادا-   اتريش اير-  
     ازبکستان اير-   ايراينديا-   بانکوک اير-  
     قزاقستان-   ايرجاماييکا-   چاينا اير-  
     غنا اير-   پاکستان اير-   نيوزيلند اير-  
     مصر اير-   ژاپن اير-   پرتغال ايرالين-  

  www.Airline quality.com: منبع
óيه شده در محيط فرودگاه و هواپيما بسيار ضعيف هستنداز نظر استاندارد کيفيت سرويس و خدمات ارا.  
óóاز نظر استاندارد کيفيت سرويس و خدمات ارايه شده در محيط فرودگاه و هواپيما ضعيف هستند.  
óóóاز نظر استاندارد کيفيت سرويس و خدمات ارايه شده در محيط فرودگاه و هواپيما رضايت بخش هستند .  
óóóóيت سرويس و خدمات ارايه شده در محيط فرودگاه و هواپيما خوب هستنداز نظر استاندارد کيف.  
óóóóóاز نظر استاندارد کيفيت سرويس و خدمات ارايه شده در محيط فرودگاه و هواپيما داراي باالترين کيفيت هستند.  
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٣٢

   ۲۰۰۵بهترين فرودگاه جهان در سال 
انتخــاب ده فرودگــاه از بهتــرين فرودگاههــاي 

 بر اساس اسـتاندارد کيفيـت و        ۲۰۰۵ال  جهان در س  
  :خدمات ارايه شده به مسافران

برنـده  ...........فرودگاه بـين المللـي هنـگ کنـگ         -۱
  جايزه طال

برنـده جـايزه    ........... فرودگاه چانجي، سنگاپور   -۲
 نقره

برنـده  ............... فرودگاه اينچيون، کـره جنـوبي      -۳
 جايزه برنز

 فرودگاه مونيخ، آلمان -۴

 نساي، شهر اوساکاي ژاپنفرودگاه کا -۵

 فرودگاه بين المللي دبي -۶

 فرودگاه کواالالمپور -۷

 فرودگاه اسچيفر، آمستردام، هلند -۸

 فرودگاه کپنهاگ، دانمارک -۹

 فرودگاه سيدني، استراليا -۱۰

  www.Airlinequality.com:  منبع
  

ضرورت برنامـه ريـزي حمـل و نقـل هـوايي در             
  اصفهان

ان در   چهره کنوني بسياري از شهرهاي بـزرگ جهـ        
واقع نتيجه و حاصل موقعيت جغرافيايي آنها در رابطه بـا      
ــن    ــي، راه آه ــين الملل ــاهراههاي ب ــايي، ش ــاي دري راهه

ــان   ــوايي مي ــوط ه ــري و خط ــاره اي اســت –سرتاس  ق
  ).۱۰،ص۱۳۶۲محمودي،(

 اصفهان نهاده بر هـامون در جـوار خـود اسـتانهاي         
بزرگي چون يزد، چهال محال و بختيـاري را دارد کـه از             

ظر فرهنگي و ابنيه تاريخي بر تارک شهرهاي توريـستي          ن

جهان مي درخشد و مي تواند هر ساله هزاران توريـست           
  .را پذيرا باشد

ــان، يکــي از    از ســالهاي دور اصــفهان نــصف جه
قطبهاي اقتصادي کشور بوده و صنايع بسياري از صـنايع          
ظريف تا صنايع بافندگي، ذوب آهن، فوالد، انرژي اتمي،         

ي، هواپيماسازي، پلـي اکريـل و صـدها صـنعت        پتروشيم
کوچک و بزرگ ديگر را در خود جاي داده اسـت و بـه              
عنوان پل ارتباطي زميني و هوايي بسيار مناسب با ديگـر            

  .استانهاي کشور مطرح است
 بنابراين با توجه به اينکه اصفهان به عنـوان دومـين         
قطب صنعتي و اقتصادي کشور پس از تهران مـي باشـد             

و اولين قطب توريستي کشور و      ). ۱۶،ص  ۱۳۷۱عي،  رفي(
پايتخت فرهنگي جهان اسالم است، برنامه ريزي حمل و         
نقل هوايي کارآمـد بـراي ايـن شـهر از ضـروريات امـر               
محسوب مي گردد تا بتوان امکان ارتباط هوايي بين شهر          
را با ديگر شهرهاي کشور بـه نحـو احـسن فـراهم آورد              

  ).۳، ص۱۳۸۲سقايي، (
  
 به اصفهان به عنوان     ۱۰۰ هواپيما فوکر    ١ال بيس انتق

يـک برنامــه راهبــردي بلنــد مــدت در هواپيمــاي  
  جمهوري اسالمي ايران

 بـه اصـفهان يـک       ۱۰۰انتقال بيس هواپيماي فـوکر      
برنامه راهبردي بلند مـدت داراي اثـرات مثبـت فراوانـي           

  :است و ازديدگاههاي مختلف قابل بررسي است
 :از ديدگاه هوا شناسي

 مشاهده مي نماييـد، مبـدأ       ۱نانکه در نقشه شماره     چ
تمامي پروازهاي هواپيمـاي جمهـوري اسـالمي ايـران از       

                                                
 ه و اساسي پا-۱
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٣٣

تهران است و زماني که هواي تهران بنا به داليل مختلـف   
بخصوص در فـصل زمـستان      ) محدوديت ديد، بدي هوا   (

نامساعد گردد، ناگزير ارتباط هوايي با سـاير شـهرها بـه            
از فرودگاه مهرآباد قطع شده و يـا بـا         دليل ابطال پروازها    

تأخير انجام مي شود که اين مـسأله باعـث سـرگرداني و           
بالتکليفي بسياري از مسافراني مـي شـود کـه در تهـران             

  ). ۲، ص۱۳۸۴سقايي،، (کاري ندارند 
 جلوگيري از سوانح هوايي

مبدأ قرار گرفتن تهران به عنوان نقطه شروع پرواز و      
افربري به فرودگاه نظامي باعـث    نزديکي فرودگاههاي مس  
گردد، از جمله برخورد هواپيماي     ايجاد سوانح هوايي مي   

ــاه    ــاي جنگــي در فرودگ ــف و هواپيم ــسافربري توپول م
  ).منبع بر اساس مشاهدات عيني (۱۳۶۹مهرآباد در سال 

 :اجراي طرح گسترش امنيت هواپيما

 سال دفاع مقـدس بـراي مـا بـه           ۸همچنانکه تجربه   
 استقرار تمامي هواپيماهـا در يـک مکـان از           اثبات رساند 

نظر حمالت هوايي دشمن خطرناک بوده، آسيب پـذيري         
بنـابراين تمرکـز هواپيماهـا در       . ما را دو چندان مي کنـد      

  .فرودگاه مهرآباد به صالح نيست
 :بهره گيري شايسته از اين نوع هواپيما

از آنجاکه هواپيمـاي فـوکر کوتـاه بـرد نزديـک بـه              
مبدأ قرار گـرفتن پروازهـا از اصـفهان بـه           متوسط است،   

ديگر شهرها به دليل مرکزيت شهر اصفهان که اغلـب بـه         
ساير نقاط زير يک ساعت پرواز است، مي توانـد امکـان          
انجام پروازهاي متقابل را فراهم کنـد و ديگـر شـهرهاي            

نقشه شماره  . ايران از طريق اصفهان با تهران مرتبط شوند       
  .کندمشخص مي اين مسأله را بوضوح ۲

يکي از مزاياي مهم اين نـوع هواپيمـا کامـل بـودن              
 آن است کـه ايـن مزيـت باعـث           ١سيستم خلبان خودکار  

گرديده است تا هواپيماي فوکر براحتـي و بـا توجـه بـه              
استقرار فرودگاه اصـفهان در منطقـه اي مـسطح و بـدون        

  .  آيد٢عارضه به صورت خودکار فرود
 از  ٣ت و برگـشتي    امکان برقـراري پروازهـاي رفـ       -

  اصفهان به ساير مراکز استانها
 از اثرات بـسيار خـوبي کـه صـنعت حمـل و نقـل            
هوايي در هـر کـشوري مـي توانـد داشـته باشـد، رشـد                

  . اقتصادي استانها و توسعه صنعت توريسم است
 چنانچه نگارنده بر روي صنعت حمل و نقل هوايي      

در مالزي تحقيق انجـام داده اسـت، متوجـه گرديـده کـه         
کشور مالزي جهت رشد اقتصادي و جـذب توريـست از    

 درصـد  ۵۰ نفـر و بـا قيمـت         ۵۰هواپيماهايي با ظرفيـت     
به صورتي کـه ايـن    . شودتخفيف قيمت بليت استفاده مي    

پروازها به صورت رفت و برگشت بين استانهاي مـالزي          
برقرار بوده و پايين بودن قيمت بليت اين پروازها باعـث          

تها قبل بليت را پيش خريـد نمـوده و   شده که مردم از مد   
رقبت فراوان به مسافران داشـته باشـند و در نتيجـه ايـن              
سياست باعث توسعه و رونق صنعت حمل و نقل هوايي، 
رونق اقتصادي مناطق محروم و جذب توريست داخلي و  

  .گرددخارجي مي
 يکي از مشکالتي که هم اکنـون در فرودگـاه بـين     -

. رد مشکل پارکينگ هوايي اسـت     المللي مهرآباد وجود دا   
 پــرواز در ۳۰۰بطـور متوسـط در طـول هـر شـبانه روز،      

                                                
1- AUTO PILOT  
2- AUTO LAND  
3- CHATTEL SERVICE  
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فرودگاه مهرآباد نشست و برخاسـت مـي نمايـد، لـذا بـا        
انتقال قسمتي از پروازها از تهران به اصفهان مي توان تـا            

  . حدودي اين مشکل را حل نمود
  

  توسعه شبکه پروازي-

دا تمـامي    نشان مي دهـد مبـ      ۱چنانچه نقشه شماره    
اسـتفاده از يـک   . پروازهاي ناوگان ها از تهران مي باشـد     

گـردد شـهرهاي کـشور ارتبـاط        مرکز پروازي باعث مـي    
در صورتي که بـا     . هوايي کمتري با همديگر داشته باشند     

انتخاب چند مرکز پروازي مثل اصفهان، شـيراز و مـشهد           
قادر خواهيم بود ارتباط هوايي بين شـهرهاي مختلـف را     

ــعه ــته  توســ ــز کاســ ــي نيــ ــز گرايــ  داده و از تمرکــ
  ).۵۹،ص۱۳۷۵مومني،(شود
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٣٦

  
 )۱۳۹۰سال ( پيش بيني ترافيک مسافر فرودگاه شهيد بهشتي اصفهان تا - ۳جدول شماره 

  نرخ رشد
مورد 
  %انتظار 

مسافر (پيش بيني ترافيک فرودگاه اصفهان 
  )ورودي و خروجي

  نرخ رشد  سال
مورد انتظار 

% 

مسافر (ترافيک فرودگاه اصفهان پيش بيني 
 )ورودي و خروجي

 سال

۴  ۱۰۰۴۴۷۹  ۱۳۸۰  ۲  ۵۴۸۳۶۷  ۱۳۶۸  
۶/۱۹  ۱۲۰۱۱۰۴  ۱۳۸۱  ۴/۰  ۵۵۰۷۴۶  ۱۳۶۹  
۹/۱۰-  ۱۰۷۰۶۵۱  ۱۳۸۲  ۵/۲۰  ۶۶۳۷۷۴  ۱۳۷۰  
۴/۲-  ۱۰۴۴۴۲۱  ۱۳۸۳  ۱۱/۱۸-  ۵۴۳۵۵۵  ۱۳۷۱  
۴/۲  ۱۰۶۹۳۹۶  ۱۳۸۴  ۱۹/۳۸  ۷۵۱۱۸۷  ۱۳۷۲  
۴/۱۱  ۱۱۹۱۳۰۶  ۱۳۸۵  ۳/۵  ۷۹۱۶۶۰  ۱۳۷۳  

۳  ۱۲۲۷۸۹۵  ۱۳۸۶  ۱/۱۱  ۸۷۹۵۶۷  ۱۳۷۴  
۳  ۱۲۶۴۴۸۴  ۱۳۸۷  ۱۸/۱  ۸۹۰۰۱۳  ۱۳۷۵  
۹/۲  ۱۳۰۱۰۷۳  ۱۳۸۸  ۷/۲  ۹۱۴۵۵۷  ۱۳۷۶  
۸/۲  ۱۳۳۷۶۶۲  ۱۳۸۹  ۱/۸-  ۸۴۰۲۱۰  ۱۳۷۷  
۷/۲  ۱۳۷۴۲۵۱  ۱۳۹۰  ۱/۱۰  ۹۲۵۲۱۰  ۱۳۷۸  

      ۳/۴  ۹۶۵۲۰۰  ۱۳۷۹  
  ).۱۳۶۸-۱۳۸۴(ري، تهران، سالنامه آماري حمل و نقل هوايي کشور، سازمان هواپيمايي کشو: منبع

 پــيش بينــي ترافيــک مــسافر فرودگــاه اصــفهان -
)۱۳۹۰-۱۳۸۵(  

در اين قسمت حجم مسافر ورودي و خروجي        
فرودگاه اصفهان براساس داده هاي آمـاري سـالهاي         

 مورد بررسي و تجزيه و تحليل قـرار     ۱۳۸۴ تا   ۱۳۶۸
گرفته و بـا اسـتفاده از مـدل رگرسـيون دو متغيـره،             

ورودي و خروجـي فرودگـاه اصـفهان        حجم مسافر   
  . پيش بيني مي گردد۱۳۸۵-۹۰براي سالهاي 

در فرمول مربوط به اين علت کـه سـال مبـدا،            
 سال فاصله دارد ۲۳، ۱۳۹۰ مي باشد و تا سال ۱۳۶۸

.  استفاده شـده اسـت  ۲۳ تا ۱ از اعداد  xلذا به جاي    
در صورتي که تعداد پروازهـاي ورودي و خروجـي      

ن ثابت باشد پيش بيني مـي گـردد      به فرودگاه اصفها  
مــسافر ورودي و خروجــي فرودگــاه اصــفهان بــين 

  . باشد% ۳ داراي رشد ۱۳۸۵-۱۳۹۰سالهاي 
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٣٧

براي پيش بيني حجـم ترافيـک مـسافر در فرودگـاه         
اصفهان از مدل رگرسيون دو متغيره اسـتفاده گرديـد کـه            

  :فرمول مربوط جهت محاسبه عبارت است از

bxay +=  xbya −=  

∑∑
∑∑

−

−
=

i
2
i

iii

xxx

xyyx
b  

x =        به جاي سال ۲۳ تا ۱سال مورد نظر که از عدد 
  . استفاده شده است

b =  نرخ رشد سالهاي مورد نظر  
a =ضريب ثابت  
y =  پيش بيني حجم ترافيک سال مورد نظر  

۹۷۱/۰ =r   
۹۴ =%r²  ،ــين ــريب تعي ــرات % ۹۴ ض ــه yتغيي  x ب

  وابسته است
  
  ۳ليلي به جدول شماره تح

براي پيش بينـي تعـداد مـسافر ورودي و خروجـي            
 براسـاس   ۱۳۹۰ تـا سـال      ۱۳۸۵فرودگاه اصفهان از سال     

 تـا  ۱۳۶۸آمار تعداد مـسافر ورودي و خروجـي از سـال         
، از سالنامه آماري حمل و نقل مسافر اسـتفاده         ۱۳۸۴سال  

با توجه به نتايج به دست آمده از جدول پيش  . شده است 
ني مي شود رونـد رشـد مـسافر ورودي و خروجـي از        بي

 ۱۳۸۵ درصدي از سـال    ۳فرودگاه اصفهان افزايش تقريباً     
  . داشته باشد۱۳۹۰تا سال 

) d.f=N-2 و   N=23( براساس اطالعـات جـدول    
با مراجعه به جـدول     .  ميباشد ۲۱لذا درجه آزادي برابر با      

 ، در سطر مربوط به درجـه آزادي، آزادي        rمعنا دار بودن    
 r مشاهده مي شـود و چـون       ۴۱۳/۰عدد  % ۵ و ستون    ۲۱

 است و به يـک بـسيار نزديـک    ۹۷۱/۰محاسبه شده برابر  
% ۹۵است بنابراين ضريب همبـستگي محاسـبه شـده بـا            

اطمينان از نظر آماري مورد قبول است و ميزان همبستگي   
% ۵در ايـن تحليـل ممکـن اسـت          (باشد  دو متغير باال مي   
  ). خطا داشته باشيم

r² يا ضريب تعيين درصد اشتراک بين متغير x و y 
 x به yتغييرات % ۹۴است به اين مفهوم که % ۹۴برابر 

  .وابسته است
  

 تخصيص هواپيما به مسير بر اساس ضريب صندلي       
  اشغال شده

 در اين قسمت با استفاده از نـسبت تعـداد صـندلي           
عرضه شده و تعداد صندلي اشغال شده، ضريب صـندلي          

گردد و همچنـين بـا   در هر مسير مشخص مياشغال شده   
توجه به نسبت تعداد صندلي اشغال شده به تعداد پـرواز           

  .شودنوع هواپيماي پيشنهادي در هر مسير مشخص مي
 تعيين نوع هواپيما به مسير باعث کاهش هزينه ها و 

بـدين  . يا افزايش درآمد براي شرکتهاي هوايي مـي شـود       
 صندلي اشغال شده بـا  صورت که در مسيرهايي که تعداد     
باشد از هواپيماهاي % ۸۵توجه به ظرفيت هواپيما کمتر از 
همچنـين در مـسيرهاي     . کوچک بدنه استفاده مـي گـردد      

انجـام چنـد پـرواز بـا        )  سـاعت پـرواز    ۱کمتر از   (کوتاه  
بهتـر از انجـام     ) ۱۰۰فوکر  (هواپيماهايي با ظرفيت پايين     

  . است) ايرباس(يک پرواز با هواپيماي بزرگ بدنه 
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براي تعيين ضريب صندلي اشغال شده در مـسير از           
  ).۶،ص۱۳۷۵،مؤمني: (فرمول زير استفاده گرديد

  

براي تعيين نوع هواپيما به مسير از فرمـول زيـر اسـتفاده             
  : گرديد
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٣٩

  

  
  )۱۳۸۴( ضريب صندلي اشغال شده وتخصيص هواپيما به مسيرپروازهاي از اصفهان به شهرهاي مختلف– ۴جدول شماره 

تخصيص هواپيماي 
  پيشنهادي به مسير

ضريب صندلي 
  اشغال شده در مسير

تعداد صندلي اشغال 
  شده در مسير

تعداد صندلي عرضه 
  شده در مسير

تعداد پرواز در 
  ۱۳۸۴سال 

  مسير پروازي

F100 * ۹۷%  ۲۱۴۹۰۰  ۲۱۹۵۰۰  ۲۴۶۰  
اصفهان به 
  تهران

TX-727 ** ۹۸%  ۳۸۹۳۰  ۳۹۶۰۰  ۲۶۴  
اصفهان به 

  اهواز

F100 * ۴۲%  ۶۰۷۹  ۱۴۴۰۰  ۹۶  
اصفهان به 
  آبادان

F100 * ۶۰%  ۱۴۰۴۵  ۲۳۴۰۰  ۱۵۶  
اصفهان به 
  بندرعباس

F100 * ۵۲%  ۲۲۹۰۰  ۴۳۲۶۰  ۴۲۰  
اصفهان به 
  شيراز

F100 * ۸۷%  ۲۰۹۷  ۲۴۰۰  ۴۸  
اصفهان به 
  بوشهر

F100 * ۷۴%  ۱۸۸۰  ۲۵۲۰  ۷۲  
اصفهان به 
  کرمان

F100 * ۸۶%  ۲۱۷۰  ۲۵۲۰  ۷۲  
اصفهان به 
  زاهدان

TX-727 ** ۹۴%  ۶۰۷۰۸  ۶۴۵۱۰  ۴۳۰  
اصفهان به 
  مشهد

  )۱۳۸۴(گزارش عملکرد هواپيماي جمهوري اسالمي ايران : منبع
  . نفر است۱۰۳ کوتاه برد تا برد متوسط و با ظرفيت F100 توضيح اينکه هواپيماي *

  . نفر است۱۵۰کوتاه برد تا برد متوسط و با ظرفيت ) TX( و توپولوف 727هواپيماي  **
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براساس درصدهاي به دست آمده از ستون ضـريب         
صندلي اشغال شده درمسير، نـوع هواپيمـا بـا توجـه بـه              

اين در حالي است که بنا به . گرددظرفيت آن مشخص مي
ــالمي،      ــوري اس ــايي جمه ــد هواپيم ــديران ارش ــر م نظ

پرواز نمايند، قابل % ۸۵هواپيماهايي که با ظرفيت کمتر از  
 بر اساس تحليل جدول بهتر است بنابراين. بررسي هستند

 بنــدرعباس، - آبــادان، اصــفهان–در مــسيرهاي اصــفهان 
 شـيراز، از هواپيماهـاي بـا ظرفيـت پـايين تـر         -اصفهان  

)F100 ( ــسيرهاي اصــفهان ــواز، اصــفهان -ودر م  - اه
 727 و يا TXتهران به دليل کثرت مسافر از هواپيماهاي 

  . استفاده گردد

 
  گيري و پيشنهادهانتيجه

صنعت حمل و نقل هوايي کـشور داراي مـشکالت          
ساختاري است و اين مشکالت ناشـي از کيفيـت پـايين            

فرسـودگي  . خدمات و ميانگين عمر باالي ناوگـان اسـت       
ناوگــان باعــث افــزايش ضــريب خطرپــذيري مــسافران، 
افزايش ميـزان تـأخير پروازهـا و يـا کنـسل شـدن آنهـا،              

 شهرهاي کشور،   نداشتن برنامه پروازي ثابت براي تمامي     
ــاهش ورود    ــدکي، ک ــوازم ي ــات و ل ــأمين قطع ــشکل ت م
گردشگر به کشور به علت ناامني خطوط پروازي، کاهش         
پروازهاي ترانزيت از آسمان کشور و در نهايـت کـاهش           

  . استفاده مردم کشورمان از اين سرويس خدماتي است

براي حل مـشکالت صـنعت حمـل و نقـل هـوايي             
  :ايه مي گرددکشور پيشنهادات زير را ار

با توجه به اينکه فرودگاه بين المللي شـهيد بهـشتي           
اصفهان داراي کادر متخصص و زيرساختهاي الزم بوده و 
بطور متوسط در هر مـاه ششـصد پـرواز از اصـفهان بـه               
شهرهاي مختلف انجام مي شود و از طرف ديگر اصفهان       
به عنوان قطب اقتصادي، صنعتي، توريستي و فرهنگي در         

رهاي کشور مطرح است، لذا فردوگاه اصفهان بـه         بين شه 
عنوان مرکز پروازي مستقل جهت ارتباط هوايي بـا سـاير    

انتخاب چند مرکـز پـروازي       .شهرها امري ضروري است   
احتيـاج بـه تـدوين      ) مشهد،شيراز، اصفهان (به جز تهران    

برنامه هاي کوتـاه مـدت، ميـان مـدت و بلنـد مـدت در                
انتخـاب ايـن مراکـز و       صنعت هـوايي کـشور دارد و بـا          

افــزايش خطــوط پــروازي بــين شــهرها ارتبــاط شــهرها  
از مهمترين مـوارد کـه باعـث        . بايکديگر بيشتر مي گردد   

نارضايتي مسافرين هوايي کشور مي شود، تاخير پروازهـا    
و يا کنسل شده آنهاست، لذا بايد سـعي شـود بـا برنامـه              

بـه  با توجـه   .ريزي صحيح اين موارد را به حداقل رساند      
اينکه ايران از موقعيت جغرافيايي، استراتژيکي و ترانزيتي        
بسيار مناسب در منطقه خاورميانه برخوردار است، لذا بـا       
ارايه خدمات و سرويس هاي الزم به هواپيمـايي کـه بـه            
صورت ترانزيت از فضاي کشور ما عبور مـي کنـد قـادر           
خواهيم بود از اين موقعيت جهـت کـسب درآمـد ارزي             

يکــي از راهکارهــاي جــذب توريــست . نمــاييماســتفاده 

Archive of SID

www.SID.ir

www.sid.ir
www.sid.ir


 ...عت حمل و نقل هوايي ايران هاي صنچالش

  

٤١

داخلي و خارجي داشـتن سيـستم حمـل و نقـل هـوايي              
مطمئن، راحت، سريع و ارزان مي باشـد فرسـوده بـودن            
ناوگان هوايي کشور باعث مي شود توريستهاي خـارجي         
کمتر رقبت به مسافرت با ناوگان هوايي ايـران را داشـته             

 بيـشتر رونـق     اين در حالي است که جذب مسافر      . باشند
در حـال   .صنعت حمل و نقـل هـوايي کـشور مـي شـود     

حاضر بهترين چالش صنعت حمل و نقل هوايي کـشور،           
باال بودن ميانگين عمر ناوگان هـوايي اسـت، لـذا خريـد            

 فروند  ۶۰هواپيماهاي جت با ظرفيت و برد متوسط آنهم         
 فروند براي بيست سال آينده را ۱۰۰براي نياز امروز و تا     

ن با خريد هواپيماهاي دست دوم تـامين نمـود و       نمي توا 
الزم است مديريت صنعت هـوايي کـشور جهـت خريـد        

از  .هواپيماهاي نو و هوشمند تدابير خردمندانـه بينديـشد        
مشکالتي که در بخش نيروي انساني در صـنعت هـوايي           
کشور وجود دارد کمبود نيروي انساني متخصص در ايـن   

نشکده هاي هـوا فـضا،      قسمت مي باشد، لذا با تقويت دا      
قادر خواهيم بود اين مـشکل      ... رشته هاي حمل و نقل و     

با توجه به اينکه دانش و فن آوري هواپيما  .را حل نماييم
و صنعت حمل و نقل از جمله علوم و صنايع پيـشرفته و       
راهبردي است و کشورهاي غربي عالقه اي به پيـشرفت          

توسعه دانش ايران در اين زمينه ندارند، ضروري است که 
و فن آوري و مديريت و تغييـر نگـرش در ايـن صـنعت         
بيشتر مورد توجه قرار گيرد، لذا افزايش مراکـز پـژوهش           
در بخش حمـل و نقـل هـوايي کـشور الزم و ضـروري               

با توجه به اينکه کشور ما در حال حاضر در تحريم  .است

اقتصادي به سر مي برد و به علت شرايط سياسي خاصي           
 هواپيماي نو نيستيم، بنابراين استفاده بهينـه        قادر به خريد  

از هواپيماهاي موجود تنها در سيستم برنامه ريزي حمـل          
  .و نقل هوايي کارآمد صحيح امکان پذير است

در خاتمه الزم به توضيح است دست يابي به آمار و       
اطالعات در صنعت حمل و نقل هوايي مشکل مي باشـد        

در خصوص برنامه ريزي    و با توجه به اينکه در کشور ما         
حمل و نقل هوايي منابع مختصري وجود دارد، لذا تجزيه   
و تحليل مسايل مطرح شده در اين مقاله بيشتر بر اسـاس         
اطالعــات محقــق کــه از شــاغلين هواپيمــايي جمهــوري 
اسالمي مي باشد صورت گرفته و اميد است اين تحقيـق           
زمينه ساز براي تحقيقات بعدي بـه خـصوص در بخـش            

  .ازهاي بين المللي باشدپرو
  

  منابع
سنجش توسعه صنعتي مناطق کشور، دفتر . رفيعي، مينو -١

 ١٣٧١شهر فرهنگ اسالمي، تهران، 

 به ١٠٠انتقال بيس هواپيماي فوکر . سقايي، محسن -٢
اصفهان و تاثير آن بر شهر اصفهان، ارايه در هفته پژوهش 

 ١٣٨٢دانشگاه اصفهان، 

اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي، سند برنامه سوم توسعه  -٣
جمهوري اسالمي ايران، انتشارات سازمان برنامه و بودجه، 

 ١٣٨٤تهران، 

سالنامه آماري حمل و نقل هوايي کشور، مرکز مطالعات و  -٤
 ١٣٨٠-٨٤اطالع رساني سازمان هواپيماي کشوري، تهران، 
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برنامه ريزي و . صفارزاده، محمود و معصومي، غالمرضا -٥
دگاه، مرکز چاپ و انتشار موسسه عالي آموزشي و طراحي فرو

 ١٣٨٣پژوهشي سازمان مديريت و برنامه ريزي، تهران، 

مديريت استراتژيک توسعه «: صادق عمل نيک، مرتضي -٦
، مجموعه مقاالت اولين کنفرانس »صنعت حمل و نقل هوايي

 ١٣٨٣مديريت صنعت حمل و نقل هوايي ايران، تهران، 

نقد و ارزيابي توسعه . رتضيصادق عمل نيک، م -٧
تکنولوژي و مديريت راهبردي در صنعت حمل و نقل هوايي، 
مجموعه مقاالت اولين کنفرانس مديريت صنعت حمل و نقل 

  ١٣٨٣هوايي ايران، تهران، 

تجربه جهاني طراحي و توسعه . صادق عمل نيک، مرتضي -٨
فرودگاهها و تکنولوژي در صنعت حمل و نقل هوايي، 

مقاالت اولين کنفرانس مديريت صنعت حمل و نقل مجموعه 
 ١٣٨٣هوايي ايران، تهران، 

قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران، وزارت فرهنگ و  -٩
 ١٣٦٨ارشاد اسالمي، چاپ اول، تهران، 

گزارش عملکرد ساليانه هواپيمايي جمهوري اسالمي  -١٠
، ايران، انتشارات معاونت برنامه ريزي و سيستمهاي اطالعاتي

 ١٣٦٨-١٣٨٤تهران، 

ارايه مدلي براي بهينه سازي شبکه . مومني، منصور -١١
پروازي هما برمبناي معيارهاي چندگانه، پايان نامه دکترا، 

  ١٣٧٥دانشگاه تهران، 

جغرافياي حمل و نقل، چاپ زندگي، . محمودي، علي -١٢
 ١٣٦٢تهران، 

 بحران دوم ترابري هوايي مسافر در. وزيري، محمدعلي -١٣
جمهوري اسالمي ايران، مجموعه مقاالت اولين کنفرانس 

 ١٣٨٣مديريت صنعت حمل و نقل هوايي ايران، تهران، 
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