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 مجله آمایش جغرافیایی فضا،
  پژوهشی دانشگاه گلستان - فصلنامه علمی

  1396 تابستان/ چهارم/ شماره مسلسل بیست و هفتمسال 
  

 امام خمینی (ره)  المللی بینتحلیلی بر تاثیر فرودگاه  

  گردشگري خارجی ۀبر توسع
  

  محسن سقائی
  ایران گروه جغرافیا، دانشگاه پیام نور، تهران، استادیار،

  14/10/94 تاریخ پذیرش: ؛ 6/4/94تاریخ دریافت: 
  

  چکیده
سـفرهاي هـوایی در ایـن بـین از      توسعه حمل و نقل و ارتباطـات اسـت.  المللی،  بینسفرهاي  ۀیکی از مهمترین عوامل توسع

اند نتایج وسـیعی   آورده حمل و نقل گردشگري بوجود ۀدر زمین ها سرعت زمانی و مکانی که هواپیما .برخوردار است خاصیاهمیت 
ساعت پرواز نیاز دارد در واقع هـم هزینـه واقعـی     24نقطه از جهان کمتر از  چراکه سفر به هراست  گردشگري داشته در الگوهاي

همیشـه   المللـی  بـین سفر و هم زمان مسافرت کاهش یافته است با این وجود تاثیر سفرهاي هوایی بـر روي الگوهـاي گردشـگري    
کشور)  المللی بین(مهمترین فرودگاه  در این مقاله فرودگاه امام خمینی (ره) ور جهت بررسی موضوع فوقمنظ بدین یکسان نیست.

 المللـی  بـین فرودگـاه   47انتخاب شده است و با استفاده از اطالعات مربوط به تعداد پروازهاي ورودي و خروجی فرودگـاه امـام از   
هاي فـوق   و اطالعات  مربوط به ورود گردشگران طی سال اند اي داشته به فرودگاه امام پرواز برنامه 88-84هاي  طی سالکه جهان 

بـه تحلیـل تـاثیر تعـداد      Itsmو   Spssافزار هاي زمانی و نرم هاي رگرسیون،اندازه و مرتبه و سري به فرودگاه امام و با کاربرد مدل
هاي فوق بر اساس تعداد مسافر و تعداد پرواز ورودي و خروجـی   بندي فرودگاه ه(مدل رگرسیون) رتب پرواز برتعداد گردشگر ورودي

 94-90هاي  ورودي و خروجی فرودگاه امام طی سال بینی تعداد مساف و تعداد پرواز و پیش به فرودگاه امام (مدل اندازه و مرتبه)
مستقیمی بین تعداد پرواز و تعـداد گردشـگري   کند ارتباط  (مدل سري زمانی) پرداخته شده است. نتیجه تحلیل فوق مشخص می

، هاي فرودگاه اند اي داشته برنامه هاي فوق به فرودگاه امام پرواز هایی که طی سال ورودي به فرودگاه امام وجود داردواز بین فرودگاه
 لنـدن،  آمسـتردام،  ،هـا  دگـاه سـایر فرو  انـد و  رتبه اول تا پنجم را کسب کردهب ترتی بهاستامبول، دمشق و فرانکفورت  شارجه، دبی،

مسـافران   تعـداد  دهـد  این تحلیل نشـان مـی  همچنین  هاي بعدي قرار دارند. رتبه در وین و... ،پاریس ،کواالالمپور دوحه، بانکوك،
  خروجی فرودگاه امام در حال افزایش است. ورودي و

  
  ، صنعت گردشگريالمللی بینپروازهاي  گردشگري خارجی،،امام خمینی(ره) المللی بینفرودگاه  کلیدي: هاي واژه

  
  1مقدمه
مربـوط بـه توسـعه    هاي    در برنامه ریزي :مسئلهطرح 

توجــه بــه بخــش حمــل و نقــل هــوایی و ، گردشــگري
حمل . دارد ظرفیتهاي حال و آینده آن اهمیت ویژه اي

صـنعتی  ، و نقل هوایی از عوامل مهـم رشـد اقتصـادي   
تـرین   در این بین فرودگاه زیربنایی وگردشگري است و

 دهـد.  بخش صنعت حمل و نقل هوایی را تشـکیل مـی  
مام خمینی(ره) به عنوان مهمترین المللی ا فرودگاه بین

بـا هــدف   1383المللـی کشــور در سـال   فرودگـاه بـین  

                                                
 mohsensaghaei@yahoo.com نویسنده مسئول:*

کاهش بار ترافیکی فرودگاه مهرآبـاد، توسـعه حمـل و    
وگردشگري خارجی افتتاح ولـی   المللی بیننقل هوایی 

 1384بـه علـت برخـی ازمشـکالت تعطیـل و از سـال       
از  خـارجی فعالیت این فرودگـاه بـا انتقـال پروازهـاي     

جـده و   ودگاه مهرآبـاد (بـه جـز پروازهـاي دمشـق،     فر
ي هـا  تمـامی پـرواز   1386سـال   از .مدینه) آغاز گردید

: 1390 زاده، کوتـاه ( خارجی به این فرودگاه منتقل شد
 سـال از  ده با توجـه بـه گذشـت    در حال حاضر. )134

شروع فعالیت این فرودگاه تاثیراین فرودگاه در توسـعه  
و گردشـگري خـارجی    المللـی  بـین حمل و نقل هوایی 

تــا  شـود بررســی  اي اسـت کــه بایـد تحلیـل و    مسـئله 
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برخـی از ایـن   . و مشکالت آن مشخص گردد ها کاستی
   :ها کاستی

  نبود خط مترو بین فرودگاه امام و فرودگاه مهرآباد: -
کیلومتري جنوب غربی تهران واقع  35 فرودگاه امام در

شده است و بسیاري از مسـافران و گردشـگران کـه بـا     
شوند بایـد   وارد می دپروازهاي داخلی به فرودگاه مهرآبا

در اسرع وقت براي انجام تشریفات پروازهـاي خـارجی   
به فرودگاه امام مراجعه نمایند همچنـین گردشـگرانی   

شـوند   وارد فرودگـاه امـام مـی    خارجیکه با پروازهاي 
براي انجام پروازهاي داخلی باید در کوتـاهترین زمـان   

آن  مـۀ ممکن به فرودگاه مهرآباد مراجعه نمایند که الز
  احداث خط مترو بین این دو فرودگاه است.

  نبود اقامتگاه در فرودگاه امام براي مسافران عبوري -
گاه امـام  بعضی از گردشگران و یا مسافرانی که به فرود

هسـتند کـه    )شوند مسافران عبوري (ترانزیـت  می وارد
الزم است چند سـاعتی را در فرودگـاه سـپري نماینـد     

سـاخت اقامتگـاه (هتـل) مناسـب بـراي آنهـا        بنابراین
  ضروري است.

  
  اهمیت و ضرورت تحقیق

هواپیمـا   گردشگران از از درصد 35در سطح جهان 
 کننـد  جهت بازدیـد منـاطق گردشـگري اسـتفاده مـی     

ایـن دو  با توجه به تاثیر متقابل  ).64: 2009 ،استیون(
ارائـه   تحقیـق بـه شـرح زیـر    اهمیت و ضرورت  صنعت

  شود: می
ــی   - ــام خمین ــاه ام ــرین فرودگــاه   فرودگ (ره) مهمت

ل مسافر و گردشـگر  کشور در امر حمل و نق المللی بین
از عملکـرد ایـن   لذا آگـاهی  . شود خارجی محسوب می

و  خـارجی ریزي توسـعه گردشـگري    برنامهفرودگاه در 
  کشور تاثیر گذار است. المللی بینپروازهاي 

(ره) مهمتـرین   با توجه با اینکه فرودگاه امام خمینی -
ــز ــاي  1مرک ــینپروازه ــی ب ــا   الملل ــت و تنه کشوراس

فرودگـــاهی اســـت کـــه بـــا کشـــورهاي اروپـــایی و 
 ,Iran air Time Table( خاوردورارتبـاط پـروازي دارد  

ــادي  )2011 ــن  و ســاالنه گردشــگران زی ــق ای از طری
 شـوند لـذا بررسـی    وارد و خارج مـی  فرودگاه به کشور

                                                
1. Hub 

ز یحـا توسعه گردشگري خـارجی   براین فرودگاه تاثیر 
  اهمیت است.

  
  اهداف تحقیق

 یهای یتعشناخت واق هدف هر تحقیق علمی اصوالً
 هـا و امکانـات و   اسـت کـه شـامل تنگناهـا محـدودیت     

با توجه به موضوع تحقیق اهداف زیر را ها است.  تواناي
  توان براي این تحقیق بر شمرد: می
پیش بینی حجـم مسـافران ورودي و خروجـی بـه      -1

  .1394 فرودگاه امام خمینی تا افق سال
بـر   فرودگاه امـام  المللی بینبررسی تاثیر پروازهاي  -2

  .جذب گردشگر خارجی
 47( جهـان  المللـی  بـین هـاي   بنـدي فرودگـاه   رتبه -3

پـرواز بـه    تعـداد  اساس تعـداد گردشـگر و   بر فرودگاه)
  84-88فرودگاه امام طی سالهاي  مقصد

  
  یشینه تحقیق

تحقیقات در پیشینه تحقیق براساس منابع خارجی 
  شود: زیر ارائه می

اي  در مقالـه  )2004( 4و لیون 3فاهویی وانگ، 2فنجیون
 الگوهـاي جغرافیـایی حمـل و نقـل     ارائـه تحت عنوان 

ي چین را بـه چهـار   ها استان، ران هوایی در چینمساف
 گردشـگري و عـادي تقسـیم   ، اقتصـادي  ،یتگروه صنع

نموده و براي هراسـتان مرکـز پـروازي خـاص در نظـر      
گرفتند نتیجه این تحقیق مشـخص نمـود کـه ارتبـاط     

ي هـا  فعالیت ي چین بیشتر شده وها بین استان هوایی
یافتـه  صـنعتی و گردشـگري چـین توسـعه     ، اقتصادي

  است.
در  )2011( 7و دیوید تیموتی 6دیوید تان، 5کو تاي

ي حمـل و نقـل   هـا  اي تحت عنوان تاثیر ظرفیـت  مقاله
و  چین، هوایی بر صنعت گردشگري کشورهاي استرالیا

در  که حمل و نقل هـوایی  اند ژاپن به این نتیجه رسیده

                                                
2. Fengiun jin 
3. Fahui wang 
4. Yuliv 
5. Tay koo 
6. David Tan 
7. David Timoti 
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 ربین استرالیا و ژاپـن بیشـت  تبادل تجاري و گردشگري 
  ثیر داشته است.ا و چین تااز استرالی

 ) در تحقیقی تحـت عنـوان:  2006( 1تانگ و جانگ
علیت میان گردشگري و رشد اقتصـادي در آمریکـا بـه    
تحلیل رابطه عملکردي صـنایع مـرتبط بـا گردشـگري     

و تولیـد   ).و.. هـا  رسـتوران ، يهـا  (خطوط هـوایی هتـل  
کـا پرداختـه و بـه ایـن نتیجـه      ناخالص داخلی در آمری

یی کـه در ارتبـاط بـا افـزایش     ها که مکانیزماند  رسیده
صـورت بـالقوه در    درآمد صنایع گردشگري هسـتند بـه  

بلند مدت موفـق هسـتند و حتـی در در دوران رکـود     
ــداد    ــان تع ــه می ــی دو طرف ــه عل ــک رابط اقتصــادي ی

و  هـا  هتـل ، گردشگران و رشد درآمـد خطـوط هـوایی   
و داگالس جی  2گیومی لوهمان دارد. وجود ها رستوران
ــارس ــه )2012( 3پ ــاط   در مقال ــوان ارتب ــت عن اي تح

ل و نقل در نیوزیلند بـه ایـن مسـئله    مگردشگري و ح
هـاي اخیـر گردشـگري     اشاره کـرده انـد کـه در سـال    

خارجی در نیوزیلند افزایش چشـمگیري داشـته اسـت    
ه بهبـود  لـ که این موفقیت مرهون علل بسـیاري از جم 

ایی افـزایش ظرفیـت خطـوط هـو    ، ي بازاریـابی ها روش
 .و مقررات زدایی از خطوط هوایی است المللی بین

) در مقالـــه اي تحـــت عنـــوان 2015(4پایســـونرو
ي توریستی و خطوط هوایی ارزان قیمـت در  ها فعالیت

سواحل مدیترانـه و اسـپانیا بـه بررسـی تـاثیر خطـوط       
هوایی ارزان قیمت بر جذب گردشگر پرداخته و به این 

هـوایی ارزان   نتیجه رسیده است که پیـدایش خطـوط  
قیمت در اسپانیا انقالبی در حمل و نقل هـوایی بـود و   

ي هـا  تکامل در حـال رشـد تعـداد گردشـگر و شـرکت     
 ها به دنبال داشت. هوایی را در بسیاري از فرودگاه

اي تحت  در مقاله )2014(5و مایگ الردي جیاگنتو
ــه ارزا  ــایل نقلی ــوان وس ــگر  نعن ــت و ورود گردش قیم

(تحلیـل تشـریک مسـاعی در     خارجی به داخل کشـور 
ایتالیا) تاثیر توسعه وسائل نقلیه ارزان قیمت من جمله 

گردشگر خارجی ایتالیا بررسـی کـرده انـد    برهواپیما را 

                                                
1. Tang Vejang 
2. Lohmann.G 
3. D.G.Pearce 
4. Pisonero 
5. Vliter Di Giacinto,Andrea Migliardi 

در این ارتباط سطح امکانات حمل و نقل ارزان قیمـت  
ي توریست خارجی بررسی شده است و بـه  ها بر هزینه

ر توسـعه  این نتیجه رسیده اند که حمل و نقل ارزان بـ 
کانت واتـرا و   گردشگر خارجی ایتالیا تاثیر داشته است.

اي تحـت   در مقالـه  )2015(6ساکولن و کروك سـاکول 
عنوان مسائل جا به جایی توریست و رئوس توسـعه در  

ـ  کائن تایلند به ایـن نتیجـه رسـیده    شهر خون کـه   دان
تعداد پروازها براي ورود بـه ایـن شـهر کـافی نبـوده و      

لـذا در تمـامی منــاطق    .ان نیسـت جوابگـوي گردشـگر  
ي هـا  در تمـام شـبکه  ملـی   ۀشمالی تایلند طرح توسـع 

حمل و نقل اجرا گردیدواین مسـئله باعـث شـد تمـام     
پیـدا  هـوایی   مناطق دیگـر دسترسـی   بامناطق شمالی 

   جایی گردشگران به راحتی انجام شود. جابه وکنند 
اي تحـت   در مقالـه  7)2014( یوسـف  بوسـایو و  اوجو و

عنوان فهرست مسافرت و اعتماد گردشگري تجاري در 
به بررسی اطالعات موثق  ها و چالش ها نیجریه :موضوع

ــاري در    ــگري تج ــل و گردش ــل و نق در خصــوص حم
نیجریه پرداخته و براساس این تحقیق جایگـاه نیجریـه   

کشور در خصـوص محـیط و زیرسـاخت     140در میان 
و بـه  گردشگري تجاري و حمل و نقل مناسـب نیسـت   

دولت پیشـنهاد شـده اسـت جهـت تشـویق و ترغیـب       
توسعه گردشگري و حمل و نقـل بـا بخـش خصوصـی     

 گذاري هماهنگی نمایید. براي سرمایه
چند مقاله در پیشینه تحقیق براساس منابع داخلی  به 

  شود: و پایان نامه اشاره می
ــدي، - ــول آرزومنـ ــه   )1389( رسـ ــان نامـ در پایـ

نقـل   یـزي حمـل و  ر کارشناسی تحت عنوان برنامه
فرودگـاه   د مطالعه:هوایی و توسعه گردشگري (مور

مشهد) به این نتیجـه رسـیده اسـت کـه فرودگـاه      
مشهد در توسعه گردشگري مـذهبی مشـهد مـوثر    

 است.
نامه کارشناسی تحت عنوان  ) در پایان1388بهشتی ( -

بررسی عملکـرد اقتصـادي، صـنعتی و گردشـگري     

                                                
6. Komain Kantawateera, Aree 
Naipinit,Thongphon Promsaka na Sakolnakcron 
,Patarapong Kroeksakul 
7-Bell Yekinni ojo, Bello Mercy Busayo, Raja 
Nerina Raja Yosof 
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فرودگاه مهرآباد را بر توسعه فرودگاه مهرآباد، تاثیر 
هاي اقتصادي، صنعتی و گردشگري تهـران   فعالیت

بررسی نموده و به ایـن نتیجـه رسـیده اسـت کـه      
در توسـعه   80-84فرودگاه مهرآباد طـی سـالهاي   

هاي اقتصادي، صنعتی و گردشگري تهـران   فعالیت
  تأثیر داشته است.

ــان1389( ورپدانشــ - ــاثیر   ) در پای ــه کارشناســی ت نام
فرودگــاه رشــت را بــر صــنعت گردشــگري اســتان 

ایـن نتیجـه رسـیده اسـت کـه       به گیالن بررسی و
هـاي گردشـگري    فعالیـت  فرودگاه رشت در توسعه

 .است مؤثراستان گیالن 
کارشناســی تحــت  نامــه ) در پایــان1388( رمضــانی -

ي ها فرودگاه اصفهان بر توسعه فعالیتیر أثت: عنوان
اصـفهان بـه    شـهر گردشـگري   صنعتی و اقتصادي،

هاي  توسعه فعالیت فرودگاه اصفهان بریر أثتبررسی 
فوق در شـهر اصـفهان پرداختـه و بـه ایـن نتیجـه       

هـاي   رسیده است که که فرودگاه اصفهان طی سال
صنعتی و ، هاي اقتصادي در توسعه فعالیت 80-84

  .داشته است تأثیرگردشگري اصفهان 
 تحت عنـوان:  نامه کارشناسی ) در پایان1389( زمانی -

ــت  ــعه فعالی ــاري در توس ــاه س ــاي  نقــش فرودگ ه
اقتصادي، صـنعتی و گردشـگري اسـتان مازنـدران     

فوق  هاي  فعالیت توسعۀتاثیر فرودگاه ساري را در 
استان مازندران بررسی و به این نتیجـه رسـیده    در

هـاي   است که فرودگـاه سـاري در توسـعه فعالیـت    
ــت   ــدران بیش ــتان مازن ــنعتی اس ر از اقتصــادي و ص

  .داردتوسعه گردشگري این استان تاثیر 
تحلیلـی بـر   اي تحت عنوان  ) در مقاله1388( سقایی -

صـنعتی   تاثیر فرودگاه مهرآباد بر توسعه اقتصادي،
و گر دشگري تهران به این نتیجه رسیده است کـه  

اقتصادي و صنعتی تهران  برتوسعۀفرودگاه مهرآباد 
  گذار است.تاثیر

اي تحت عنوان تاثیر صنعت  مقالهدر  )1392( سقایی -
حمل و نقل هوایی بر توسـعه گردشـگري مـذهبی    

ایـن نتیجـه    فرودگاه مشهد) به ایـن  :(مورد مطالعه
ــر    ــهد ب ــاه مش ــه فرودگ ــت ک ــیده اس ــعۀرس  توس

  گذار است.گردشگري مذهبی مشهد تاثیر

توسعۀ در پایان نامه ارشد تحت عنوان  )1394( لباف -
ر صـنعت حمـل و نقـل    گردشگري شیراز با تاکید ب

هوایی به این نتیجه رسیده است که فرودگاه شیراز 
  گذار است. تأثیرگردشگري شیراز  عۀبر توس

نامـه ارشـد تحـت عنـوان      در پایان )1392( منصوري -
ــیش    ــاه ک ــاثیر فرودگ ــر ت ــی ب ــرنحلیل ــعۀ ب  توس

گردشگري تفریحی به این نتیجه رسیده است کـه  
کیش تفریحی گردشگري توسعۀ بر  کیشفرودگاه 

  گذار است. تأثیر
تحت عنوان ) در پایان نامه کارشناسی 1389( مهدیه -

بـر   مـؤثر صنعت گردشگري تبریز و عوامـل  توسعۀ 
 ایـن نتیجـه   هبـ  حمل ونقـل هـوایی  آن با تاکید بر

ــیده ــز در    رس ــاه تبری ــه فرودگ ــت ک ــعۀ اس توس
 گذار تأثیرصنعتی شهر تبریز  اقتصادي يها فعالیت

  است.
پروازهـاي داخلـی بـر     تـأثیر در تحقیقات گذشـته  

گردشگري داخلی بررسی شده اسـت در حـالی    ۀتوسع
توسـعۀ  بر  المللی بینپروازهاي  تأثیرکه در این تحقیق 

این  گردشگري خارجی بررسی شده است. همچنین در
فرودگاه جهان  47از  المللی بینتحقیق تعداد پروازهاي 

که این پروازها در تأثیري (ره) و  به مقصد فرودگاه امام
بررسـی شـده اسـت     انـد تعداد گردشگر ورودي داشته 

خــارجی کــه بــه  فرودگاههــايودرعــین حــال تعــداد 
بنـدي   انـد رتبـه   اي داشـته  (ره)پرواز برنامه فرودگاه امام

که از نقاط قوت این تحقیق است ولیکن نتیجه  اند شده
تحقیقات گذشته این انگیزه را در محقق ایجاد کرد که 

برگردشـگري   المللـی  بـین به بررسـی تـاثیر پروازهـاي    
  خارجی بپردازد.

  
  روش تحقیق و ها داده

ــ   ــت جم ــق جه ــن تحقی ــات و  عدر ای آوري اطالع
اي  ي اسنادي و کتابخانهها ي مورد نیاز از بررسیها داده

سایت سازمان هواپیمایی کشوري ، ي آماريها (سالنامه
و  )ي کشـور هـا  و فرودگـاه امام،شـرکت مـادر فرودگـاه    

همچنــین بــا  سـتفاده شــده اسـت.  مطالعـات میــدانی ا 
شـده و خـارج    تعـداد گردشـگران وارد   آماراز استفاده 

تعـداد  ، 88-84هـاي   طـی سـال   شده از فرودگاه امـام 
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 همـان  فرودگاه امـام طـی  پروازهاي ورودي و خروجی 
 2اندازه و مرتبه، 1هاي رگرسیون با کاربرد مدل و ها سال

و  انـد  شـده و تحلیـل   تجزیـه  هـا  داده 3Spssافزار  و نرم
 Itsmافـزار   و نرم 4سپس با استفاده از مدل سري زمانی

 بینــی حجـم مسـافران و پروازهــاي ورودي و   بـه پـیش  
پرداخته شـده   1394فرودگاه امام تاافق سال  خروجی

متناسـب بـا موضـوع     هـایی از تحقیـق   در بخـش  است.
  تحلیلی استفاده شده است. - از روش توصیفی تحقیق

  
  قلمرو پژوهش

ــام   ــق (فرودگــاه ام ــن تحقی ــژوهش در ای قلمــرو پ
 24درجـه و   35خمینی(ره)) با مختصـات جغرافیـایی   

دقیقـه   9درجه و  51ثانیه عرض شمالی و  58 دقیقه و
کیلـومتري جنـوب    35شرقی واقـع در   ثانیه طول 8و 

در هـزار هکتـار    5/13در زمینی به وسعت غربی تهران 
قـم و تهـران سـاوه قـرار گرفتـه       -میان بزرگراه تهـران 

آغاز و در سال  1374ساخت این فرودگاه از سال است.
ــاح و از ســال   1383 ــاز اول آن افتت ــل  1384ف در عم
  )www.airport.ir(خود را آغاز نمود  فعالیت

  
  و مبانی نظري ها مفاهیم،دیدگاه

شـده   ارائه 5تعریفی که از فرودگاه تعاریف و مفاهیم:
فضایی کـه بـراي نشسـت و برخاسـت      ،عبارت است از
بـالگرد، هواپیمـاي مسـافر بـري،      قبیل وسایل پرنده از

در زبــان  شــود مــی نظــامی، کشــاورزي از آن اســتفاده
  :  هاي انگلیسی واژه

AIRPORT/ AIRFIELD /AERODROME   هر سه
آن  ینمتداولتر AIRPORTفرودگاه است که معناي به 

 تـوان فرودگـاهی اسـت کـه     المللـی  بین است. فرودگاه
 747سرویس دهی به هواپیماهاي پهن پیکر (بوئینـگ  

اي و  در ســطح قــاره  وپروازهــایی داردو ایربــاس) را 
  ).22:1388 (سقائی، شود اي در آنها انجام می منطقه

                                                
1. Regression Model 
2. Rank-size Model 
3. Statistical Package for Social Sciences 
4. Time series Model 
5. Air port 

کسی ، شده عبارت است از 6از گردشگر تعریفی که
طور موقت نه به  ه قصد تجارت و دیدار خویشان بهکه ب

قصد اقامت دائم در زمـانی نـه کمتـر از یـک روز و نـه      
بیش از یک سال به مکـانی خـارج از حـوزه زنـدگی و     

اي از  مجموعـه  7کاري خود سفر می کند و گردشـگري 
از محـل   هـایی خـارج   مکـان  به هاي افرادي که فعالیت

کار خود به قصد تفریح و اسـتراحت و انجـام    زندگی و
سـال   امور دیگـر مسـافرت مـی کننـد و بـیش از یـک      

 اطالق می شود متوالی و پیاپی در آن مکان نمی مانند
به فردي المللی،  بینبازدیدکننده  ).18: 1386 (توالیی،

و  خـود  که بـه کشـوري غیـر از کشـور     شود اطالق می
مـدتی کمتـر از    برايم خود یدگی دابیرون از محیط زن

هـدفش چیـزي غیـر از انجـام      و ماه مسافرت کند 12
 باشـد  مـورد نظـر   فعالیت اقتصـادي سـودآوردر کشـور   

تعــداد  آمــار در ایــن تحقیــق از ).23: 1389 (ضــرغام،
 47تعـداد پـرواز انجـام شـده از      شـده و  گردشگر وارد

ي ها طی سال فرودگاه جهان به مقصد فرودگاه امام (ه)
  .  عنوان متغیرهاي اصلی استفاده شده است به 84-88

و گردشـگري  حمل و نقـل   ها و مبانی نظري: دیدگاه
از قبیـل   هـا  رشته طیف وسیعی از هموضوع مورد مطالع

 و جغرافیـا  ، حمل و نقـل ، مدیریت گردشگري اقتصاد،
  شناسی است. جامعه

ي اقتصادي حمـل و نقـل هـوایی    ها یکی از ویژگی
در ایـن   آن بـرروي صـنایع دیگـر اسـت و    گذاري تاثیر

گردشـگري  . توان نام برد راستا صنعت گردشگري را می
گردشـگري  . و حمل و نقل به همدیگر وابسته هسـتند 

 براي انتقال گردشگر به حمـل و نقـل وابسـته اسـت و    
صنعت حمل و نقل براي ایجاد تقاضـا بـراي خـدماتش    

:  1388 (سـقایی،  وابستگی زیادي بـه گردشـگري دارد  
46(  

ســـفرهاي  ۀیکـــی از مهمتـــرین عوامـــل توســـع
توسعه حمل و نقل و ارتباطات به خصـوص  المللی،  بین

در بخــش خــدمات هــوایی تجــاري و اخیــراًدر بخــش  
ها  هاو خطوط ارتباطی بزرگر المللی بینآهن  خدمات راه
سـفرهاي هـوایی در ایـن میـان از اهمیـت      . بوده است

                                                
6. Tourist 
7. Tourism 
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ــوردار  ــی برخ ــل و   خاص ــه حم ــت در زمین ــل و اس نق
گردشگري سرعت زمانی و مکانی که هواپیما به وجـود  
ــاي   ــدهایی وســیع در الگوه ــایج و پیام آورده اســت نت

که در حال حاضر سـفر بـه هـر     گردشگري داشته چرا
ــاز دارد  24کمتــر از جهــان  نقطــه از ســاعت پــرواز نی

از دیــدگاه جغرافیــاي حمــل و . )62: 1388 (اســتیون،
 ي گردشـگري و هـا  یتنقل و جغرافیاي گردشگري فعال

دیگــر عوامــل  و در ارتبــاط بـا  مکـان حمـل و نقــل در  
 محیطی اعم از طبیعی و انسـانی قابـل بررسـی اسـت.    

 هـا  اسـت کـه انسـان    مسئله جغرافیدان معطوف به این
چگونه به تبع محیط جغرافیایی به حمل و نقل نـواحی  

 کـه در  نیاز و تکنیکـی  برحسب دهد و نظم ویژه اي می
: 1388 (سـقایی، دهنـد   اختیار دارند به آن شـکل مـی  

140.(  
گردشگري به عنوان یـک  شناسان  دیدگاه جامعه از

اقتصـادي و  ، نیروهاي سیاسیصنعت جهانی در معرض 
تـاثیر   با توجه به اهمیـت گردشـگري و  . فرهنگی است

ــی    ــاعی و فرهنگ ــط اجتم ــراري رواب ــت آن در برق مثب
وامـع بـه لحـاظ    مواردي از قبیل تعـادل بخشـی بـه ج   

هاي سـنتی در   ي قومی و فرهنگها تبین هویت روانی،
ی در جهـت  مدر نهایـت گـا   ارتباط بـا جوامـع بـومی و   

(نـوابخش و   توسعه و نزدیکی جوامع به یکـدیگر اسـت  
 .)10: 1391 صفی،

کارشناسان اقتصادي معتقدنـد امـروزه گردشـگري    
یکی از بخشهاي بزرگ اقتصادي در بسیاري از کشورها 

، رهابه گونه اي که در بسیاري از کشو شمار می رودبه 
سهم قابل توجهی از تولید ناخالص داخلی آنهـا ایجـاد   
ــاعی   ــرات اجتم ــریع تغیی ــد س ــد و رش  ، مشــاغل جدی

اقتصــادي و محیطــی از طریــق گســترش گردشــگري  
گردشــگري  ).1: 1390، (موســایی حاصــل مــی شــود

ي هـا  ي اقتصادي داراي تفاوتها نسبت به سایر فعالیت
  .اساسی است

گري بـدون بررسـی بـازار    معموالً محصوالت گردش
ــی ــداري م ــاال و  و شــامل محــدوده شــوند خری اي از ک

تسهیالت و منـابع طبیعـی   ، خدمات مانند حمل و نقل
 ).1: 1387 (فـرزین،  شـود  است که به توالی مصرف می
 ودرآمدترین صـنایع اسـت   گردشگري از کارآفرین و پر

 ي مختلف ماننـد حمـل و  ها زمینهبراي افراد زیادي در 
رسـتوران  ، دفـاتر خـدمات مسـافرتی    هتل داري، نقل،

، (جاللـی فراهـانی   آوررد وجود میداري شغل و درآمد ب
1388 :78(.  
جهت پـی بـردن بـه تـاثیر تعـداد       ي تحقیق:ها یافته

گردشگر وارد شده به فرودگاه امام طـی   پرواز بر تعداد
 )1(مـدل رگرسـیون فرمـول     مدل از 84-88هاي  سال

  :استفاده شده است
             Yest = a0+a1x1+a2x2+a3x3+….+anxn) 1رابطه (

                                                                                   
Yest تابع یا متغیر وابسته یا متغیري که مقدارآن باید =

  پیش بینی شود
Xn,…x3,x2.x1  =  متغیرهاي مستقل یا متغیرهایی کـه

  روند. براي توضیح تغییرات متغیرهاي وابسته بکار می
an,…a2,a1,a    ضرایب رگرسیون یا مقادیر ثـابتی کـه =

  براي اندازه گیري معادله به کار می روند 
هاي آماري که بـرروي مـدل    یکی از اولین آزمایش

 1انجام می شود محاسبه ضـریب همبسـتگی چندگانـه   
دهنـده همبسـتگی    مقدار باالي این ضریب نشان. است

 دارد مسـتقل وجـود   نزدیکی بین متغیرهاي وابسـته و 
مقدارکم این ضریب نشان دهندة همبسـتگی   همچنین

ضـریب   ناچیز بین متغیرهاي مسـتقل ووابسـته اسـت.   
نیز میزان تغییرات متغیرهاي وابسته  2تعیین چند گانه

تعیـین مـی    مسـتقل  تغییرات متغیرهاي را که بوسیله
: 1383 طاهرخـانی،  (مهدوي،کند.  گیري می شود اندازه

179(    
  )2( طهراب

R2=










)(

)(

av
yy

yy avest                          

R2 ضریب تعیین چندگانه که مشخص کنندة بخشی =
مـدل   اسـت کـه در   Yاز تغییرات متغیروابسـته، یعنـی  

ـ   وسـیله تغییــرات متغیرهـاي مسـتقل یعنــی     همزبـور ب
xn,…x3,x2,x1 شـود. مهمتـرین معیـاري     مشخصی می

را توضـیح   x,yتوان رابطه دو متغیـر   است که با آن می
  ).112: 1380 مومنی،(آذر داد

                                                
1. Coefficient of Multiple correlation 
2. Coefficient of Multiple determination 
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Yواقعی متغیرهاي وابسته که به ازاي  اصلی و = مقادیر
  شود. متغیرهاي مستقل موجود تعیین می

Yestوسـیله مـدل مـورد    ه اي وابسته ب= برآورد متغیره
  نظر به ازاي متغیرهاي

Yavمیانگین مقادیر =  
در این قسمت با استفاده از عامل تعـداد پـرواز بـه    
عنوان متغیر مستقل و تعدادگردشگر به عنـوان متغیـر   

با کاربرد مـدل رگرسـیون بـه بررسـی تـاثیر       وابسته و

امـام  تعدادپرواز بر تعداد گردشگر وارد شده به فرودگاه 
  پرداخته می شود. 88-84 يها طی سال

ضــریب تعیــین  1384ال در ســ :1384مــدل ســال 
ــه  ــه 2/64چندگانـ ــد بـ ــت  درصـ ــده اسـ ــت آمـ   دسـ

)R = بیشـتر از   푅 مقـدار  ) و با توجه به اینکـه 642.
 دار بـودن مـدل صـفر اسـت     است و احتمال معنی 5/0

 تاییـــد1Hفـــرض  و ) 0H:rxy=0 ( رد0Hفـــرض
0)≠:rxy 1H1جدول(گردد  ) می.(  

  
  1384براورد ضریب رگریسون مربوط به سال  - 1 جدول

  تعداد پرواز متغییر مستقل:؛ شده  تعداد گردشگر وارد متغییر وابسته: تحقیق نگارنده ؛  :منبع
  

ضــریب تعیــین  1385ال در سـ  :1385مــدل ســال 
Rدســت آمــده اســت ( درصــد بــه 5/67چندگانــه  =

اسـت   5/0بیشتر از  푅 مقدار توجه به اینکه) و با675.

 مـدل قابـل   دار بودن مـدل صفراسـت.   و احتمال معنی
1Hو فـرض  ) 0H:rxy=0 ( رد0H بوده و فرض قبول
  ).2( جدول .گردد ) می 1H:rxy ≠(0 تایید

  
  1385براورد ضریب رگریسون مربوط به سال - 2 جدول

  تعداد پرواز شده                         متغییر مستقل: تعداد گردشگر وارد متغیر وابسته:
  

ضــریب تعیــین  1386در ســال  :1386مــدل ســال 
푅دســت آمــده اســت ( درصــد بــه 4/74چندگانــه  =

است  5/0بیشتر از  푅 مقدار ) و با توجه به اینکه744.

لذا مدل قابل  .دار بودن مدل صفر است و احتمال معنی
و فــرض ) 0H:rxy=0(  رد0H قبـول بــوده و فـرض  

1H1 ≠ (0تاییدH:rxy3( جدول گردد ) می.(  
  

  1386براورد ضریب رگریسون مربوط به سال -3 جدول

  تعداد پرواز متغییر وابسته:تعداد گردشگر واردشده                      متغییر مستقل:
ضـریب تعیــین   1387در ســال : 1387مـدل ســال  

R)(دست آمده اسـت   به 6/92چندگانه  = و بـا   926.
ت و احتمـال  اس 5/0بیشتر از  푅 به اینکه مقدار توجه

قابـل قبـول    لـذا مـدل    مدل صفر است دار بودن معنی
 تاییـد 1Hو فرض  )0H:rxy=0( رد0Hفرض بوده و

0)≠ 1H:rxy4( جدولگردد.  ) می.(  
 

 براورد مقدار خالصه مدل 

푅 معادله  F 
  زاديآدرجه 
 df1  صورت

زادي آدرجه 
 df2 مخرج  

احتمال معنا 
  .Sig دار بودن

  مقدارثابت
Constant 

  ضریب
 b1 

 825/0 -140/3627135  000 2 1 583/3 642/0 تابع خطی

 معادله

 براورد مقدار مدلخالصه 

푅  F 
ي درجه آزاد

 df1 صورت 
زادي آدرجه 

 df2 مخرج  
دار  احتمال معنی 

 .Sig بودن 
 مقدار ثابت
Constant 

  ضریب 
 b1 

 800/4129 400/5611211 000 2 1 149/4 675/0 تابع خطی

 براورد مقدار خالصه مدل 

푅 معادله  F 
زادي آدرجه 
 df1 صورت

زادي آدرجه 
 df2 مخرج  

دار  احتمال معنی
 .Sig  بودن

 مقدار ثابت
Constant 

  ضریب
 b1 

 900/699095 200/956552199 000 2 1 818/5 744/0 تابع خطی
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  1387براورد ضریب رگریسون مربوط به سال  -4 جدول

  شده                          متغییر مستقل:تعداد پرواز تعداد گردشگر وارد متغییر وابسته:
  

ضـریب تعیــین   1388ال در ســ :1388مـدل ســال  
ــه  ــد 6/92چندگانـ ــه درصـ ــت   بـ ــده اسـ ــت آمـ دسـ

)(R =  푅 مقـدار اینکه  ) و با توجه به5(جدول 926.
بیشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتر از  

. مـدل صـفر اسـت    است و احتمال معنی دار بودن 5/0
) 0H:rxy=0( رد0Hاست و فرض قبول مدل قابللذا

  ).5گردد. جدول( ) می1H:rxy ≠(0 تایید 1Hو فرض

  

  .1388براورد ضریب رگریسون مربوط به سال - 5 جدول

  تعداد پرواز شده              متغییر مستقل: تعداد گردشگر وارد متغییر وابسته:
  

اساس  جهان بر المللی بینهاي  بندي فرودگاه رتبه
تعداد مسافر وپرواز ورودي بـه  فرودگـاه امـام    

ــه: 1388-1384 ــت رتبـ ــدي  جهـ ــاه  47بنـ فرودگـ
داراي پرواز  88-84هاي  جهان که طی سال المللی بین

مرتبه  اند از مدل اندازه و ي به فرودگاه امام بودها برنامه
  .  استفاده شده است

  p1 rq p =  )     3( رابطه
P  تعــداد مســافر هــوایی و یــا تعــداد پــرواز در یــک =

هـا براسـاس    ثابـت  p1 & q= درجه مربوطه r  فرودگاه،
 يهـا  ) و شـکل 6براساس اطالعـات جـدول (   رگرسیون

جهـان کـه طـی     المللـی  بینفرودگاه  47) از بین 2/1(
مستقیم بـه فرودگـاه    واي  پرواز برنامه 88-84سالهاي 

از لحاظ تعـداد پـرواز و تعـداد     )3شکل ( اند داشتهامام 
دمشـق و   اسـتامبول،  شارجه، بی،دهاي  مسافر فرودگاه
کـه  اند  ردهکي اول تا پنجم را کسب ها فرانکفورت رتبه

عنوان بازار هدف در جذب گردشگر خـارجی   توان به می
فوق بـه   هاي فرودگاهنظر گرفت و با افزایش پرواز از  در

ورود گردشــگر خــارجی را افــزایش داد فرودگــاه امــام 
  ).6( جدول

  
  .84- 88ي ها به فرودگاه امام طی سال المللی جهان بینهاي  درصد مسافران ورودي از فرودگاه - 1شکل 

   

27,62دبی؛  %

10,08شارجه؛  %

7,43استامبول؛  %
7,22دمشق؛  5,32فرانکفورت؛ % %

آمستردام؛ 
4,18%

4,16لندن؛  %
4,03بانکوك؛  %

2,70دوحه؛  %
2,39کواالالمپور؛  %

پاریس؛ 
2,14%

1,61وین؛  %
1,53بغداد؛  % 1,52باکو؛  %

1,22مسکو؛  % 16,85سایر؛  %

 ورد مقدارآبر خالصه مدل 

푅 معادله  F 
   يزادآدرجه 
 df1  صورت

زادي آدرجه 
 df2 مخرج  

احتمال 
داربودن معنی

Sig.   

 مقدار ثابت
Constant  

  ضریب
b1 

 500/802623 -1105729696 000 2 1 905/24 926/0 تابع خطی

 مقداربراورد  خالصه مدل 

푅 معادله  F  
  درجه ازادي

 df1  صورت
درجه ازادي 

 df2 مخرج  
دار  یاحتمال معن

  .Sig بودن
 مقدار ثابت

Constant 
  ضریب
 b1 

 400/1501719 200/2062282895 000 2 1 964/24 926/0 تابع خطی
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  84-88(ره) م خمینیعداد پرواز ورودي به فرودگاه امات و جهان براساس تعداد مسافر المللی بینهاي  بندي فرودگاه رتبه -6جدول 
  رتبه  نام فرودگاه  ردیف  رتبه  نام فرودگاه  ردیف  رتبه  نام فرودگاه  ردیف

  33  ارومکی  33  17  بحرین  17  1  دبی  1
  34  توکیو  34  18  کویت  18  2  شارجه  2
  35  نجف  35  19  هامبورگ  19  3  استامبول  3
  036  ژنو  36  20  رم  20  4  * دمشق  4
  37  میالن  37  21  استکهلم  21  5  فرانکفورت  5
  38  کیف  38  22  ابوظبی  22  6  آمستردام  6
  39  ازمیر  39  23  کلن  23  7  لندن  7
  40  دوسلدروف  40  24  ایروان  24  8  بانکوك  8
  41  تاشکند  41  25  دهلی  25  9  دوحه  9
  42  سئول  42  26  بیروت  26  10  کواالالمپور  10
  43  اسپارتا  43  27  پکن  27  11  پاریس  11
  44  وارنا  44  28  آنکارا  28  12  وین  12
  45  الرناکا  45  29  گوتنبرگ  29  13  بغداد  13
  46  کابل  46  30  کراچی  30  14  باکو  14
  47  جاکارتا  47  31  کوپنهاگ  31  15  مسکو  15
        32  دوشنبه  32  16  بمبئی  16

  1384- 1388کشور  نقل هواییمنبع: تحقیق نگارنده براساس سالنامه حمل و 

  
  84-88ي ها به فرودگاه امام طی سال جهان المللی بیندرصد پروازهاي ورودي از فرودگاههاي  -2شکل 

22,50دبی؛  %

8,50استانبول؛  %

دمشق
8%

4,76فرانکفورت؛  4,52لندن؛ % %4,37, دوحه%
3,83باکو؛  %

3,31آمستردام؛  %

2,70کویت؛  %

2,56بانکوك؛  %

2,34مسکو؛  %

2,32وین؛  %

2,03بحرین؛  2,03بغداد؛ % %
1,84پاریس؛  1,71رم؛ % 1,63کواالالمپور؛ % 1,53انکارا؛ % 1,48دهلی؛ % 1,45سابی ها؛ % 1,37ابوظبی؛ % 1,33شارجه؛ % 1,10ایروان؛ % 1,05پکن؛ % 0,97کلنی؛ % %

0,94هامبورگ؛  %
0,87استکهام؛  %

0,73بیروت؛  %
0,68دوشنبه؛  %
0,66ارومکی؛  % 0,56کیف؛  %

0,56دوسله روف؛  % 0,43تاشکند؛  %

0,43کراچی؛  %
0,43گوتمبرگ؛  %

0,43ژنو؛  % 0,4ازمیر؛  %
0,43گوپنهاك؛  %

0,39میالن؛  % %0,38 ;سِول

0,27نجف؛  %
0,23کابل؛  %
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  1386(ره)  جهان به فرودگاه امام خمینی المللی بینهاي  شبکه پروازي فرودگاه - 3 شکل

 
تعـداد پروازهـاي   بینـی تعدادمسـافران و    پیش

ورودي و خروجی فرودگاه امـام تـا افـق سـال     
مســافران و تعــداد  دجهــت پــیش بینــی تعــدا: 1394

ــدول   ــام ج ــاه ام ــی فرودگ ــاي ورودي و خروج  پروازه
اسـتفاده   Itsmاز مدل سري زمانی و نرم افزار  )9/8/7(

 اسـت  مشاهدات ازي ا مجموعهی زماني سر .شده است
 باشـد  شده مرتب گرید تیهر کم یا زمان حسب بر که
 شـود  مـی  یسـ ربر وستهیپ یا و گسسته صورت دو به و

 :مولفـه  چهار از عبارتندی زماني سردهنده  لیتشک اجزا
 راتییــتغ وي ا دوره راتییــتغ ،یفصــل راتییــتغ رونــد،

 بــه توجــه بـا  )5: 1378 رومنــد،ین و ایــبزرگن( نـامنظم 

 شـده  گرفتـه  کار بهی زماني سري الگو فوقي ها مولفه
  باشد: یم ریز شرح به قیتحق نیا در

tttt                             )4رابطه( ySTX                                                                                                                  
=: آن در که tX مسافر، تعداد= tT روند، مولفه  
tS= یفصل مولفه،tyماندهیباق (خطا(  

در این تحقیـق جهـت پـیش بینـی حجـم مسـافر       
) اسـتفاده  ARMA )1/1 مـدل  از هـاي کشـور   فرودگاه

    شده است
1푦                  )5( رابطه 		 =	푎푦 +	z +	푏푧  
푦	در آن:که  =فرایند تصادفی z )4( =خطا براي رابطه		

  =ضریب ثابتb ،=ضریب ثابتa ،محض
  

    1394بینی تعداد مسافران ورودي فرودگاه امام خمینی(ره) تا افق سال  پیش -7 جدول
  1394 1393 1392 1391 1390 1389 1388 1387 1386 1385 ماه

 232620 211710 190800 169900  148990 128080 107170 86228 41572 28993 فروردین
 211510  190600 169690 148780 127880 106970  86062 65133 30369 21543 اردیبهشت

 213620 192710 171800 150890 129990 109080 88171 67251 328258 28614 خرداد

 223420 202520 181610 160700 139790 118890 97979 77064 51439 35461 تیر

 220690 199780 178870 157960 137060 116150 95242 74330 50670 36672 مرداد

 219550 198640 177740 156830 135920 115010 94106 73196 50682 39342 شهریور

 201800 180890 159990 139080 118170 97264 76357 55448 33603 21530 مهر

 223970 203070 182160 161250 140340 119440 98529 77620 56166 28530 آبان

 233910  213000 192090 171190 150280 129370 108460 87555 66328 33083  آذر

 220050 199140 178240 157330 136420 115510 94605 73698 52604 32041 دي

 234110 213200 192290 171390 150480 129570 108660 87755 66739 32625  بهمن
 262680 241770 220860 199960 179050 158140 137230 116330 95356 44462 اسفند
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  1394بینی تعداد مسافران خروجی فرودگاه امام خمینی(ره) تا افق سال  پیش -8 جدول
  1394 1393 1392 1391 1390 1389 1388 1387 1386 1385 ماه

 212050 191600 171150 150710 130260 109820  89374 68928 29797 21790 فروردین
 194650 174200 153760 133310 112870 92420 71975 51529 31084 22709 اردیبهشت

 196720 176270 155860 135380 114940 94491 74046 53600 33155 25112 خرداد
 209650 189200 168160 148310 127570 107420 86978 66532 46087 29299 تیر

 223280 202830 182390 161940 141500 121050 100610 80160 59715 42139 مرداد
 212060 191610 171170 150720 130280 109830 89386 68940 48495 40047 شهریور

 199360 178910 158470 138020 117580 97130 76685 56239 35794 23332 مهر
 221710 201260 180820 160370 139930 119480 99039 78593 54148 29435 آبان
 226680 206240 185790 165350 144900 124450 104010 83554 63119 32598  آذر
 223950 203510 183060 162620 142170 121730 101280 80836 60391 34564 دي

 227830 207380 186940 166490 146050 125600 105160 84711 64266 32010  بهمن
 267220 246770 226330 205800 185440 164990 144550 124100 10565 55329 اسفند

  
  1394(ره) تا افق سال  بینی تعداد پرواز ورودي و خروجی فرودگاه امام خمینی پیش - 9 جدول

  1394 1393 1392 1391 1390 1389 1388 1387 1386 1385 ماه
 902 841 779 718 656 595 533  472 377 289 فروردین

 822 760 699 637 576 514 453 391 322 263 اردیبهشت
 823 761 700 638 577 515 454 392 329 283 خرداد
 935 874 812 751 689 628 566 505 443 344 تیر

 904 842 781 719 658 596 535 473 412 350 مرداد
 824 762 701 639 578 516 455 393 332 334 شهریور

 742 680 619 557 495 434 373 311 250 286 مهر
 874 812 751 689 628 566 505 443 382 305 آبان
 894 832 771 709 648 586 525 463 402 332  آذر
 834 772 711 649 588 526 465 403 342 384 دي

 880 818 757 695 634 572 511 449 388 304  بهمن
 1070 1000 948 886 825 763 702 640 579 382 اسفند

  
  گیري جمع بندي و نتیجه

کشور ایران داراي بستر الزم براي جـذب گردشـگر   
دلیـل   موقعیت مناسب ایران بـه  .داخلی و خارجی است

در شاهراه ارتبـاطی منـاطق شـرق و غـرب      گرفتنقرار
کـه   متوجه کرد مسئلهآسیا با اروپا مسئوالن را به این 

 دراینکـرد؟ توان از ایـن موقعیـت اسـتفاده     چگونه می
بـه   راستا احداث فرودگاه امـام بـه منظـور پاسـخگویی    

عبــوري جــذب پروازهــاي ، مســافران هــوایی نیازهــاي
بـه عنـوان    جهت دستیابی به جایگاه ایـران  خارجی در
و کانـال  منطقـه   المللـی  بـین پروازهاي  در قطب اصلی

در مسیرهاي اروپا وآسیا و کسـب درآمـد ارزي    عبوري
برداري بیشتر از صنعت گردشـگري   و بهرهناشی از آن 

بـرداري از فــاز اول   بـا بهـره   .مـورد توجـه قـرار گرفـت    
میلیون مسافر توسط این فرودگـاه   5/4فرودگاه ساالنه 

شود و براي فـاز دوم نیـز همـین ظرفیـت      جا به جا می
تـا   40ظرفیت نهـایی فرودگـاه   . پیش بینی شده است

ــیش  45 ــال پ ــافر در س ــون مس ــی  میلی ــیبین ــود م  ش
)www.vista.ir(  به نتـایج حاصـل از مـدل     با توجه

 88-84ي هــا رگرســیون مشــخص گردیــد طــی ســال
 گردشـگر پـرواز و تعـداد   ارتباط مستقیمی بین تعـداد  

دارد همچنین براسـاس رتبـه    وجود کشور هبوارد شده 
استامبول،  شارجه، دبی، هاي فرودگاه ا،ه فرودگاهبندي 

ترتیب رتبـه اول تـا پـنجم را از     به دمشق و فرانکفورت
تـوان   کـه مـی   لحاظ تعداد پرواز و مسافر کسب نمودند

عنوان بازار هدف در جذب گردشگر خـارجی آنهـا را    به
فرودگـاه دسترسـی بـه     از امتیازات ایـن در نظر گرفت 

ــم ــرن -آزاد راه ق ــاوه -ته ــدترین  ، س ــتفاده از جدی اس
ــافران   ــاه مس ــراي رف ــاوبري و خــدماتی ب ــزات ن ، تجهی
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 میلیــون مســافر در ســال، 5/6تــا  6ظرفیــت پــذیرش 
اولـین  فرودگاه خـارجی و   40ارتباط هوایی  با بیش از 

پایانه مسافري در ایران است که بـه صـورت دو طبقـه    
ان ورودي و خروجـی از یکـدیگر تفکیـک    مسافر بوده و

شـرایط و امکانـات در جـذب    ، وجود تسهیالت. اند شده
عبوري تاثیر گذار است که  مسافرانگردشگر خارجی و 

ي کشـور داراي ایـن   هـا  رسد سایر فرودگـاه  به نظر می
  .شرایط نیستند

ي مطـرح شـده در ایـن تحقیـق     هـا  نتیجه پژوهش
ه در داخل کشور در تحقیقات انجام شددهند  نشان می

بیشتر به تاثیر صنعت حمل و نقـل هـوایی بـر توسـعه     
صـنعتی و اقتصـادي پرداختـه    ، ي گردشگريها فعالیت

کـیش و   شیراز، شده است چنانکه در شهرهاي مشهد،
ي گردشگري و در شـهرهاي  ها رشت بر توسعه فعالیت

ي اقتصادي ها توسعه فعالیت ساري بر تبریز و اصفهان،
، ي اقتصـادي هـا  تهران بر توسعه فعالیتوصنعتی و در 

  صنعتی و گردشگري تاثیر داشته است.
ي هـا  انجـام شـده  سیاسـت   در تحقیقات خـارجی  

مختلفـی در ارتبـاط بـا حمــل  نقـل هـوایی و توســعه      
 گردشگري مطرح گردیده اسـت بـراي مثـال در چـین    

ي هـا  توسـعه فعالیـت  ، انتخاب مراکـز متعـدد پـروازي   
ري را بـه همـراه داشـته    صـنعتی و گردشـگ  ، اقتصادي

قـانون زدایـی در   ، در هندوستان مسـئله رقابـت   است.
خطوط هوایی و استفاده از هواپیماهاي مدرن و جدیـد  
باعث جذب مسافر و رونق صنعت هـوایی وگردشـگري   

در نیوزیلند افزایش ظرفیت خطوط هـوایی   شده است.
و مقررات زدایـی از خطـوط هـوایی در ورود گردشـگر     

و  اکشور تـاثیر داشـته اسـت.در اسـپانی     خارجی به این
ایتالیا استفاده از خطـوط هـوایی ارزان قیمـت در ورود    

در . بـوده اسـت   مـؤثر گردشگر خارجی به ایـن کشـور   
ي حمـل و  هـا  تایلند اجراي طرح توسعه ملی در شبکه

ي شـمالی شـده   انقل باعث ارتباط هوایی بیشتر شهره
در  ودر جابــه جــایی گردشــگران تــاثیر داشــته اســت. 

، دشگري بر رشد درآمد خطـوط هـوایی  آمریکا تاثیر گر
بررسـی شـد و در نیجریـه جهـت      ها و رستوران ها هتل

توسعه گردشگري تجاري و صنعت حمل و نقل سرمایه 
  گذاري بخش خصوصی پیشنهاد شده است.

در مقایسه بـا نتـایج سـایر    که در این تحقیق  آنچه
پرواز بر تعداد تعداد  تاثیربررسی  شدتحقیقات بررسی 

بـر   المللـی  بین فرودگاه 47بندي  رتبه ،گردشگر ورودي
که ورودي و خروجی  اساس تعداد مسافر و تعداد پرواز

ــرواز برنامــه  ــه فرودگــاه امــام (ره) پ ــد  اي داشــته ب و ان
ورودي و خروجی  بینی تعداد مسافر و تعداد پرواز پیش

کـه در  باشـد   مـی  94-90هـاي   فرودگاه امام طی سال
 همچنـین  .اسـت قیقات قبلی به آنهـا اشـاره نشـده    تح

خـارجی   مشخص کردن بـازار هـدف جـذب گردشـگر    
کشورهاي کـه داراي  ، بعد حمل و نقل هوایی (در ایران

 رتبه اول تا پـنجم در تعـداد گردشـگر و تعـداد پـرواز     
بلیت  يو پیشنهاد اهدااند)  بودهورودي به فرودگاه امام 

بــه  گردشــگري کشــوردر مســیرهاي داخلــی مجــانی 
با هـدف جـذب گردشـگر خـارجی     گردشگران خارجی 

سهم این تحقیق در پیشبرد دانـش تخصصـی در ایـن    
  حوزه است.

  
  و راهبردها ها پبشنهاد

هاي انجام شده و نتایج بدست آمـده   با توجه به تحلیل
  گردد: پیشنهادهاي زیر ارائه می

تـا   40بینی سرویس دهی به  اینکه پیشبا توجه به  -1
ي آتی بـراي فرودگـاه   ها میلیون مسافر در سال 45

گـردد نسـبت بـه     امام شده است لذا پیشـنهاد مـی  
تـر اقـدام    دیگـر سـریع   ندازي فازهـاي ا توسعه و راه

گردد چرا که توسعه فرودگاه در جذب گردشـگر و  
 . کسب درآمد ارزي تاثیرگذار است

ــا توجــه  -2 اینکــه بیشــترین تعــداد پــرواز و تعــداد  ب
ي هـا  فرودگاه ده به فرودگاه امام ازگردشگر وارد ش

بـوده   استامبول، دمشق و فرانکفورت شارجه، دبی،
گردد در این مسـیرها تعـداد    است لذا پیشنهاد می

پروازها افزایش یابد تا تعداد گردشگر بیشتري وارد 
 کشور شوند. 

با توجه بـه اینکـه فرودگـاه امـام مهمتـرین فرودگـاه        - 3
ــین ــی ب ــی  الملل ــوب م ــور محس ــود کش ــاالنه  ش و س

ــاه وارد   ــن فرودگ ــه ای ــادي ب گردشــگران خــارجی زی
لذا تجهیـز فرودگـاه بـه امکانـات پیشـرفته       ،شوند می

 جهت رفاه حال گردشگران ضروري است.
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هزینه سفر مهمترین بخشی است که گردشـگر بـه    -4
آن توجه ویژه دارد در صـورتی کـه در مسـیرهاي    

 مشـهد  - شیراز -گردشگري داخل کشور (اصفهان
به گردشـگران خـارجی بلییـت     ..).تبریز و - یزد –

داخلی مجانی اهدا شود انگیزه سفر به ایـران را در  
گردشــگران خــارجی تقویــت مــی کنــد.در جــذب 

  گردشگر خاجی تاثیر گذاراست.
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