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  هاي ايران از ديدگاه مكانيمشكالت حاكم بر فرودگاهتحليلي بر 

  اصفهان) الملليبينفرودگاه  موردي: (مطالعه

  مقاله پژوهشي

 

 ، ايرانتهران ،دانشگاه پيام نور ،گروه جغرافيا ،استاديار ،*محسن سقايي

  mohsensaghaei@yahoo.comپست الكترونيكي نويسنده مسئول: *

  04/02/98پذيرش:  -25/08/97دريافت: 

  151- 167صفحه
 

 چكيده

هاي هوايي و تحول سريع صنعت حمل و نقل هوايي مسائلي را در مكان يابي افزايش روزافزون مسافرين و مسافرت

ايجاد فرودگاه با  آنها مستلزم بكارگيري دانش و فنون فرودگاهي و هوانوردي است.فرودگاهها بوجود آورده است كه حل 

مطالعه همه جانبه  ،گذاريمستلزم سرمايه در مجاور يك شهرنياز دارد مالحظه مقتضيات آن كه فضاي قابل توجهي را

مناسب باشد.  زمين شناسي و... ،جغرافياييزيست محيطي داشته و محل آن بايد از نظر موقعيت  سياسي و ،اجتماعي ،اقتصادي

   ازيابي فرودگاه بين المللي اصفهان با استفاده هدف اصلي اين تحقيق تحليلي بر مكان در اين راستا

و شاخصهاي استاندارد سازمان SWOT و مدل  ،(AHP)، مدل فرايند سلسله مراتبي(مشاهده) ميداني ،تحليلي هاي روش

نتايج حاصل مشخص مي كند كه شاخصهاي استاندارد زيست محيطي و همجواري با  .(ايكائو) است هواپيمايي كشوري

 فرودگاه نظامي در مكان يابي فرودگاه اصفهان رعايت نشده است. 

 

، مدل AHPمدل هاي استانداردايكائو،شاخص فرودگاه بين المللي شهيد بهشتي اصفهان، ،مكان يابي فرودگاه :كليدي هايواژه

SWOT 
 

 

 

  مقدمه-1
از سيستم حمل و نقل ها بخش حياتي و مهمي فرودگاه

و درواقع زيربنايي ترين بخش  هوايي را تشكيل مي دهند

در صنعت حمل و نقل هوايي محسوب مي شوند و از آنها 

به عنوان بنادر هوايي و دروازهاي هوايي ورودي كشورها 

ياد مي شود .لذا با توجه به اهميت فرودگاه ها در جابجايي 

   ،اقتصاديهاي گير بودن فعاليتمسافران و در

يابي ،گردشگري و...در اين صنعت الزم است مكانصنعتي

ها براساس شاخص هاي استاندارد سازمان فرودگاه

هواپيمايي كشوري انجام شود كه در اين مقاله مكان يابي 

فرودگاه اصفهان مورد بررسي قرار مي گيرد.فرودگاه بين 

ه المللي شهيد بهشتي اصفهان به عنوان چهارمين فرودگا

كشور از لحاظ حجم مسافر ورودي و خروجي پس از 

(سالنامه هواپيمايي  مشهد و شيرازاست. ،هاي تهرانفرودگاه

از نظر شاخصهاي استاندارد سازمان ، )1392كشوري،

همجواري با فرودگاه  ،هواپيمايي كشوري داراي دو مشكل

يكي از مهمترين  باشد.نظامي و تاثيرات زيست محيطي مي

گردد نزديك كه باعث ايجاد سوانح  هوايي ميعواملي 

بودن فرودگاه نظامي و مسافربري با همديگر است 

 .فرودگاه اصفهان در همجواري فرودگاه شهيد بابايي

(متعلق به نيروي هوايي) قرار گرفته است و اين مساله 

كاهش ضريب امنيت پروازهاي فرودگاه اصفهان را به 

ي) همچنين يكي از همراه دارد (منبع مشاهدات عين
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مشكالت فرودگاه اصفهان حركت شنهاي روان و خاك 

حاصل از وزش باد به خصوص در فصل زمستان و پائيز 

است كه سطح باند پرواز را پوشانده و به موتورهاي 

كند از طرف ديگر آلودگي هوا و هواپيما آسيب وارد مي

 آلودگي صوتي و مواد زائد صنعتي ناشي از تعميير هواپيما

هاي انساني در محيط زيست تاثير گذار است و فاضالب

.به دليل عدم اتصال شبكه فاضالب فرودگاه به شبكه 

 )2و1آوري در حوضچه اي  شكل (فاضالب شهر و جمع

، آلودگي هوا و نفوذ در اليه هاي زمين و سپس تخليه آنها

ي را به همراه داشته و اثرات زيست محيطي مضري بر آبها

دارد همچنين باعث ايجاد هواي نامطبوع در  زير زميني

 شود. منبعفصول گرم سال در محيط فرودگاه مي

  (مشاهدات عيني).

  

 پيشينه تحقيق-2

فرودگاه فضايي است كه براي نشست و برخاست وسايل 
پرنده از قبيل بالگرد، هواپيماي مسافر بري، نظامي، 

و شود و از دو كلمه فرود  كشاورزي از آن استفاده مي
پسوندگاه ( به مفهوم محل) تشكيل شده است.در زبان 

 AIRPORT/ AIRFIELDهاي : انگليسي واژه

/AERODROME  هر سه به مفهوم فرودگاه است كه
AIRPORT ،77: 1388متداولترين آن است. (سقائي .(

  :انواع فرودگاه از لحاظ مورد استفاده عبارت است از
فرودگاه مخصوص  - 2فرودگاه شخصي و يا مسافربري - 1

كشاورزي(سم پاشي مزارع توسط هواپيماهاي سم پاش) 
  فرودگاه آموزشي -4فرودگاه نظامي - 3

اي مختلف علمي فرودگاه را نظران علوم در رشتهصاحب
ها:فرودگاه كنند:جغرافيدانهاي مختلف بررسي مياز ديگاه

را از لحاظ تاثيرگذاري بر محيط طبيعي و انساني بررسي 
ها: فرودگاه را به مثابه بندر هوايي اقتصاددان كنند.مي

موردبررسي قرار داده و به كمك آمار، ماهيت وحجم 
 كاالهاي حمل شده در فرودگاه را در نظر مي گيرند.
  مهندسان محيط زيست تاثير فرودگاه را در ايجاد 

  هوا بر محيط زيست بررسي  هاي صوتي وآلودگي
ر فرودگاه را در جا به تاثي مديران جهانگردي: كنند.مي

جايي گردشگران و توسعه صنعت گردشگري مورد 
% از 35دهند چرا كه در سطح جهان ارزيابي قرار مي

  گردشگران بوسيله هواپيما از نقاط ديدني بازديد 
شخصي يا  ).1388(استيون و يليامز ترجمه ضيايي، كنندمي

  دار انتخاب محل مناسب براي گروهي كه عهده
هاي جديد است، بايد نخست، شاخصهاي اصلي فرودگاه

را تعيين كند كه براساس آن به توان به سوي تعيين مكان 
مناسبي با ابعاد مطلوب حركت كرد. اغلب اين شاخصها در 
واقع براي توسعه فرودگاههاي موجود نيز، قابل استفاده 

به طور كلي عوامل مؤثر در انتخاب محل فرودگاه  .است
  :عبارتند از

  ي آينده فرودگاهتوسعه- 1

هاي فرودگاه اطمينان از كمترين تاثير سوئ انواع آلودگي- 2

  بر محيط زيست و ساكنان اطراف 

  تحليل هزيده هاي اداري و نگهداري- 3

  دسترسي به سيستم حمل و نقل زميني- 4

  تحليل اقتصادي ساخت- 5

  ارزيابي و تحليل سود هزينه- 6

  طرح كاربري زمين- 7

  ن شرايط جويدر نظر گرفت- 8

 امكان دسترسي به تاسيسات- 8

 1383ها (صفارزاده و معصومي، فاصله تا ساير فرودگاه- 9

 :115(  

عالوه بر عوامل فوق الذكر كه در ايمني پرواز موثر است، 

عوامل مهم ديگري در تعيين محل فرودگاه كه مي تواند در 

 هزينه احداث آن تاثيرگذار باشد و پروژه را با توجيه و يا

عدم توجيه اقتصادي مواجه سازد عبارتند از: نزديكي 

فرودگاه به جاده اصلي منتهي به شهر، اجتناب از مناطقي 

هاي زياد كه داراي اراضي بسيار ناهموار و پستي و بلندي

است، اجتناب از واقع شدن فرودگاه در اراضي كشاورزي 

در تحصيل  ،ها و مناطق باتالقيها و همچنين مسيلو باغ

 به فرودگاهاراضي آينده نگري و پيش بيني توسعه و ارتقاء 

كمك ناوبري و سيستم روشنايي  تجهيزات صبنمنظور 

باند،  نزديكي و مجاورت با مناطق داراي تقاضاي سفر 

يابي فرودگاه بايد لحاظ هوايي از مواردي است كه در مكان

  ).126:1386گردد (كتاب سال هواپيمايي ايران، 
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 آوري فاضالب فرودگاهمحل جمع .1شكل

  
  محل جمع آوري فاضالب فرودگاه قبل از ساخت حوضچه .2شكل

  منطقه مورد مطالعه- 4روش تحقيق                                               -3
هاي مورد نظر از روش تحقيق جهت تجزيه و تحليل داده  

، استفاده شده است دراين تحقيق ابتدا با استفاده از تحليلي

اي و مراجعه به سايت سازمان هواپيمايي روش كتابخانه

مشاهده عيني اقدام به جمع آوري اطالعات  كشوري و

دل م و مراتبينموده سپس با كاربرد مدل فرايند سلسله 

SWOT نرم افزا روSpss ه ها مورد تجزيه و تحليل داد

  قرار گرفته است.

  

  

  

  

ــي شــهيد بهشــتي اصــفهان در       ــين الملل ــاه ب  17فرودگ

ــت    ــفهان و در موقعي ــهر اص ــرقي ش ــمال ش ــومتري ش كيل

 51درجـه و   51ثانيه و 7دقيق و  45درجه و 32جغرافيايي 

ثانيه شرقي واقع شده و ارتفاع آن از سطح دريـا   40دقيقه و

فرودگاه در زمين وسيعي توسـط سـازمان   متر است،  1546

ــال   ــوري در س ــايي كش ــده و  1361هواپيم ــداث گردي اح

باشد كه قسـمتي از آن  هكتار مي 6400مساحت آن بالغ بر 

(مطالعـات طـرح جـامع     در انحصار نيـروي هـوايي اسـت   

  ).1375، 2جاصفهان  الملليبينفرودگاه 

  
 موقعيت و شبكه پروازي فرودگاه شهيد بهشتي اصفهاننقشه . 3شكل
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) در مقاله اي تحت عنوان تحليلي 1393خليلي و سميع زاده(

المللي شهيد صدوقي يزد به اين يابي فرودگاه بينبر مكان

هاي نتيجه رسيده اند كه در مكان يابي فرودگاه يزد شاخص

رعايت  ساختار زمين شناسي و..) ،جهت باد (شيب، طبيعي

اي تحت در مقاله، )1394( معصومي و كيوانلو شده است.

يابي فرودگاه دوم در استان خراسان شمالي با عنوان مكان

هاي تاپسيس و فرآيند سلسله مراتبي به اين استفاده از روش

اند كه گزينه برتر براي مكان يابي بهينه فرودگاه نتيجه رسيده

مصطفايي و جعفري  ،جوزي ر شيروان است.اطراف شه

در مقاله اي تحت عنوان مكان يابي فرودگاه براساس  )1393(

توان فيزيكي منطقه و ملزومات زيست محيطي (مورد مطالعه 

كيلومتر از اراضي تحت  61اند كه قم)به اين نتيجه رسيده

بررسي در منطقه مورد مطالعه از نظر توان فيزيكي و انطباق با 

ضوابط ايكائو شرايط الزم براي انتخاب سايت فرودگاه را 

در مقاله اي تحت عنوان . )1388فتحعلي و ميرجاللي ( دارند.

يابي فرودگاه  استان سمنان با استفاده از روش تاپسيس مكان

و مكان مركزي به اين نتيجه رسيده اند كه بهترين محل براي 

ري غرب شهر كيلومت 16احداث فرودگاه استان سمنان در 

اي تحت عنوان: ) در مقاله1388( ،سقائي دامغان است.

هاي تحليلي بر مكان يابي فرودگاه مهرآباد بر اساس شاخص

هاي استاندارد ايكائو به اين نتيجه رسيده است كه شاخص

همجواري با فرودگاه نظامي در مكان يابي فرودگاه مهرآباد 

ه اي تحت عنوان ) در مقال1387رعايت نشده است. سقائي (

انتقال بيس هواپيماي فوكر به اصفهان و تاثير آن بر شهر 

اصفهان به اين نتيجه رسيده است كه چون فرودگاه اصفهان 

اي مسطح قرار گرفته و نشست و برخاست هواپيما در منطقه

شود شرايط الزم براي انتقال بيس درآن براحتي انجام مي

)در كتاب برنامه ريزي 1395هواپيماي فوكر را دارد.سقائي(

سفرهاي هوايي به اين مساله اشاره كرده است كه مكان يابي 

هاي و انتخاب مركز پروازي در تسريع فعاليت

 گردشگري،اقتصادي و صنعتي تاثيرگذار است. علي اكبري

در كتابي تحت عنوان جغرافياي گردشگري ايران ، )1391(

يايي شبكه به اين نكته اشاره كرده است كه توزيع جغراف

هاي كشور در انطباق با جغرافياي سياسي و فرودگاه

از ميان تحقيقاتي كه  جغرافياي اقتصادي شكل گرفته است.

(فنجيون جينو  .كشورهاي درحال توسعه انجام شده  است در

به ارائه الگوهاي جغرافيايي حمل و نقل . )20080،وانگ

پرداخته  )1980- 1998هاي(مسافران هوايي در چين بين سال

و به اين نتيجه رسيده اند كه مكان يابي فرودگاهها در چين 

براساس نقش استانها از لحاظ اقتصادي، صنعتي و گردشگري 

) توسعه تاريخي شبكه حمل 1995(اُكانر،  انجام شده است.

ونقل هوايي در آسياي جنوبي را بازبيني و به اين نتيجه 

ر آسيا ارتباط رسيده است كه توسعه حمل و نقل هوايي د

هاي جديد ها و تاسيس فرودگاهمستقيمي با توسعه فرودگاه

ديويد تان و ديويد  تاي كو، در مناطق گردشگري دارد.

ها را بر اي تاثير ظرفيت فرودگاه) در مقاله2011تيموتي(

ژاپن و  ،توسعه حمل و نقل هوايي بين كشورهاي استراليا

اند كه تاثير رسيده اند و به اين نتيجهچين بررسي نموده

فرودگاه كشورهاي فوق در تبادل تجاري و گردشگري بين 

  .استاستراليا و ژاپن به مراتب بيشتر از استراليا و چين  

  

  

  هاي تحقيقيافته
يابي فرودگاه كاربرد مدل فرايند سلسله مراتبي در مكان   

گيري چند هاي تصميميكي از كارامدترين تكنيك،اصفهان

) است كه براي AHPفرآيند تحليل سلسله مراتبي ( معياره

مطرح شد.  1980اولين بار توسط توماس آل ساعتي در سال 

اولين اقدام در فرآيند سلسله مراتبي ايجاد يك ساختار سلسله 

مراحل بعدي شامل  مراتبي از موضوع مورد بررسي است.

(وزير معيارها در  معيارها (ضريب اهميت) محاسبه وزن

ها گزينه محاسبه وزن (ضريب اهميت) جود)صورت و

محاسبه امتياز نهايي و يررسي سازگاري منطقي قضاوت را 

  )347:  1390، (حكمت نيا،موسوي شامل مي شود.
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 تحليل سلسله مراتبي دمراحل فراين

  ساختار سلسله مراتبي- 

در اولين قدم ساختار سلسله مراتبي مربوط به موضوع را 

موثردرانتخاب محل فرودگاه به كنند عوامل مشخص مي

  )4شكل( چهارشكل تقسيم مي شود.

  كاربرد مدل فرايند سلسله مراتبي در مكان يابي فرودگاه

 تبين وزن معيارها و زير معيارها

براي تبين ضريب اهميت (وزن) معيارها و زير معيارها دو به 

) با توجه به 1دو آنها را با هم مقايسه مي كنيم در جدول(

تعيين  Jنسبت به معيار  Iسي شدت برتري معيارهدف برر

بنابراين  ،چون چهار معيار در اين مساله وجود دارد شود.مي

) مقايسه دو 2در جدول ( ششش قضاوت بايد صورت گيرد.

 .ها ارائه شده استبه دو معيارها و شاخص

 

فرودگاه يابي مكان

 عوامل

فيزيکی

نزديکی به مراکز عمده متقاضی حمل و 
نقل ھوايی

دسترسی به خدمات وتاسيسات

دسترسی به حمل و نقل زمينی

زمين و فضای کافی برای توسعه

 عوامل

محيطی زيست

اثرات زيست محيطی بر منابع

زائدھای صنعتی و فاض#ب

آلودگی ھوا و آلودگی صوئتی

تغيير کاربری زمين

 عوامل

اقتصادی

تحليل اقتصادی ساخت 

تحليل ھزينه ھوانوردی

وپيامدھای زيست محيطی

ھزينه- ارزيابی تحليل سود

 عوامل

ھوانوردی

موانع اطراف فرودگاه

موقعيت فرودگاه ھای ھمجوار
شرايط جوی

 ساختار سلسله مراتبي عوامل موثر بر انتخاب محل فرودگاه .4شكل

 

 

 مقياس نه كميتي ساعتي  براي مقايسه دو دوئي گزينه .1جدول                

 توضيح تعريف امتياز

 .درتحقيق هدف دو معيار اهميت مساوي دارند اهميت مساوي 1

 jاندكي بيشتر از   iبراي تحقيق هدف اهميت  اهميت اندكي بيشتر 3

 jبيشتر از  iبراي تحقيق هدف اهميت  اهميت بيشتر 5

 jخيلي بيشتر از   iبراي تحقيق هدف اهميت  اهميت خيلي بيشتر 7

 .به اثبات رسيده است jنسبت به  iاهميت خيلي بيشتر  اهميت مطلق 9

 هاي ميانه وجود داردهنگامي كه حالت  8/6/4/2

  1390، موسوي نيامنبع: حكمت

 هامقايسه دو به دو معيارها و شاخص .2جدول

ميانگين  وزن

 هندسي

عوامل زيست  عوامل فيزيكي

 محيطي

عوامل 

 اقتصادي

 معيار عوامل هوانوردي

 عوامل هوانوردي 1 5 6 7 75/4 356/0

 عوامل اقتصادي 2/0 1 4 6 8/2 210/0

 عوامل زيست محيطي 165/0 25/0 1 4 415/5 405/0

 عوامل فيزيكي 14/0 165/0 25/0 1 39/0 029/0

  

 وزن دهي به زبر معيارها
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  شوند و نتايج آن در دهي ميزيست محيطي وزن اقتصادي، هوانوردي، ،در اين مرحله زير معيارهاي عوامل فيزيكي

 ارائه شده است 3/4/5/6جدولهاي 

 

 وزن دهي به زير معيارهاي عوامل فيزيكي. 3جدول

 وزن
ميانگين 

 هنذسي

دسترسي 

به خدمات 

 تاسيساتي

نزديكي به مراكز 

عمده تقاضاي 

حمل و نقل 

 هوايي

وجور زمين 

كافي براي 

توسعه آني 

 فرودگاه

دسترسي 

به حمل و 

 نقل زميني

چگونگي 

توسعه 

فضاي 

 زميني

 عوامل فيزيكي

 چگونگي توسعه فضاي زميني 1 3 5 9 7 5 353/0

 دسترسي به حمل و نقل زميني 33/0 1 3 9 7 066/4 287/0

247/0 506/3 7 9 1 33/0 2/0 
وجود زمين كافي براي توسعه آني 

 فرودگاه

022/0 310/0 22/0 1 11/0 11/0 11/0 
نزديكي به مراكز عمده تقاضاي حمل و 

 نقل هوايي

 دسترسي به تاسيساتي 142/0 143/0 142/0 5 1 285/1 091/0

  

 دهي به زير معيارهاي عوامل هوانورديوزن .4جدول

 وزن
ميانگين 

 هندسي

موقعيت فرودگاه 

هاي اطراف و 

 كريدورهاي هوايي

شرايط 

 جوي

موانع اطراف و دسترسي 

 كافي به فضاي
 عوامل هوانوردي

 موانع اطراف و دسترسي به فضاي كافي 1 33/0 2/0 51/0 1/0

 شرايط جوي 3 1 33/0 44/1 3/0

6/0 3 1 3 5 
موقعيت فرودگاه هاي اطراف و كريدورهاي 

 هوايي

  

  

 وزن دهي به زير معيارهاي عوامل اقتصادي. 5جدول

 وزن
ميانگين 

 هندسي

ارزيابي تحليل 

 سود هزينه

 تحليل

هاي هزينه

اداري و 

 نگهداري

تحليل 

هزينه هاي 

 هوانوردي

تحليل 

اقتصادي 

 ساخت

 عوامل اقتصادي

 تحليل اقتصادي ساخت 1 3 2 2 2 343/0

 تحليل هزينه هاي هوانوردي 33/0 1 25/0 25/0 547/0 078/0

 تحليل هزينه هاي اداري و نگهداري 5/0 4 1 5/0 5/1 257/0

 ارزيابي تحليل سود هزينه 5/0 4 2 1 875/1 322/0
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 وزن دهي به معيارهاي زيست محيطي. 6جدول

 وزن
ميانگين 

 هندسي

تغيير 

كاربري 

 زمين

آلودگي 

آب و 

 هوا

زايده هاي 

صنعتي و 

فاضالب هاي 

 داخلي

اثرات 

زيست 

محيطي بر 

انسان و 

 منابع طبيعي

 عوامل زيست محيطي

412/0 15 7 5 2 1 
  اثرات زيست محيطي بر انسان 

 منابع طبيعي و

371/0 135 7 5 1 5/0 
زايده هاي صنعتي و فاضالب هاي 

 داخلي

 آلودگي آب و هوا 2/0 2/0 1 5 4/6 176/0

 تغيير كاربري زمين 14/0 14/0 2/0 1 48/1 041/0

  تحقيق مولف منبع:

  

  دهي نهاييوزن - 

  )7شود.(جدولوزن دهي به زير معيارها ،وزن دهي نهايي عوامل مورد بررسي مشخص مي پس از

    

 وزن دهي نهايي عوامل مورد بررسي. 7جدول

 زيرمعيار وزن معيار
 وزن اوليه

 

 وزن نرمال

 

 29/0 عوامل فيزيكي

 010237/0 353/0 چگونگي توسعه فضايزميني

 008332/0 287/0 دسترسي به سيستم حمل ونقل زميني

 007163/0 247/0 وجودزمين كافي براي توسعه آتي فرودگاه

 002639/0 022/0 نزديكي به مراكزعمده تقاضاي حمل ونقل هوايي

 000638/0 091/0 درفرودگاه دسترسي به خدمات تاسيسات  الزم

 0356/0 عوامل هوانوردي

 0356/0 1/0 موقعيت موانع موجوددراطراف ودسترسي به  فضاي هوايي وزميني كافي

 1068/0 3/0 شرايط جوي وآب وهوايي

 2136/0 6/0 موقعيت فرودگاههاي اطراف وكريدورهاي ارتباط هوايي

 عوامل اقتصادي

 

210/0 

 

 7203/0 343/0 تحليل اقتصادي ساخت

 01638/0 078/0 هزينه -ارزيابي وتحليل سود 

 05397/0 0257/0 تحليل هزينه هاي اداري ونگهداري

زيست تحليل هزينه هاي هوانوردي و هزينه هاي حاصل ازپيامدهاي 

 محيطي
0322/0 06762/0 
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  وزن دهي نهايي مكان مورد بررسي- 

گيردوزن دهي نهايي مكان مورد بررسي قرار دهي مكان مورد بررسي قرار ميپس از وزن دهي نهايي عوامل مورد بررسيوزن

    )8جدول(. ميگيرد

  

  وزن دهي نهايي مكان مورد بررسي .8جدول   

 معيارهازير  وزن اوليه وزن نرمال الويت

  موقعيت فرودگاه هاي اطراف وكريدورهاي ارتباط هوايي 6/0 2136/0 1

 (فرودگاه شهيد بابايي)

اثرات زيست محيطي بر انسان و منابع طبيعي(خطر ماسه هاي روان  412/0 16686/0 2

 و پوشاندن باند فرودگاه)

 فرودگاهزايده هاي صنعتي و فاصالبهاي داخلي توليد شدهدر  371/0 150255/0 3

 شرايط جوي و آب و هوايي 3/0 1068/0 4

 تحليل اقتصادي ساخت 343/0 07203/0 5

 الودگي آب وهوا 176/0 017128/0 6

تحليل هزينه هاي هوانوردي و هزينه هاي حاصل از پيامدهاي  322/0 06762/0 7

 زيست محيطي

 تحليل هزينه هاي اداري و نگهداري 257/0 05397/0 8

موقعيت موانع موجود در اطراف و دسترسي به فضاي هوايي و  1/0 0356/0 9

 زميني كافي

 تغيير كاربري زمين 041/0 016605/0 10

 هزينه - ارزيابي و تحليل سود  078/0 01638/0 11

 چگونگي توسعه فضاي زميني 353/0 010237/0 12

 دسترسي به سيستم حمل و نقل زميني 287/0 008323/0 13

 وجود زمين كافي براي توسعه آتي فرودگاه 247/0 007163/0 14

 دسترسي به خدمات تاسيساتي الزم در فرودگاه 091/0 002639/0 15

 نزديكي به مراكز عمده تقاضاي حمل ونقل هوايي 022/0 000638/0 16

  نگارندهمنبع: 

  اصفهانيابي فرودگاه  بين المللي شهيد بهشتي در مكان SWOTكاربرد مدل 

  شهيد بهشتي اصفهانبين المللي يابي فرودگاه عوامل داخلي موثر بر مكان

مورد مطالعه  هدف اين مرحله سنجش محيط داخلي منطقه

  جهت شناسايي نقاط قوت و ضعف است.

ريزي و هايي كه در راه دستيابي به اهداف برنامهيعني جنبه

هاي مساعد يا بازدارنده ،چنانچه زمينهاجراي تكنيك آن

  )9( . جدولگيرددارد مدنظر قرار مي
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 عوامل خارجي موثر بر مكان يابي فرودگاه شهيد بهشتي اصفهان

جه است شناسايي هايي كه منطقه اصفهان با آن مواشود تا فرصت و تهديددراين مرحله آثار محيط خارجي در ناحيه مطالعه مي

  ).9جدول(شوند 

  

  

 بر فرودگاه بين المللي شهيد بهشتي اصفهان و بيروني ماتريس عوامل موثر دروني. 9جدول 

  هافرصت عوامل خارجي؛  نقاط قوت عوامل داخلي؛

فرودگاه  استانداردهاي (ايكائو)شاخصهاي با توجه به  - 1

استقرارمحل  ،كيلومتري شهر باشد 30بايد در فاصله 

كيلومتري از  17فاصله  در فرودگاه اصفهان فعلي

ش فعلي شهر اصفهانبه عنوان يك سترخرين مرز گآ

  .استنقطه قوت 

  براي زمينهاي فرودگاه   cمناسب بودن كالس  - 2

وجود چاه آب شيرين در مجاورت ايستگاه هواشناسي  - 3

 ونيروي هوايي شهيدبابايي جهت استفاده كشاورزي 

  .پوشش گياهي

به سمت جنوب و تنها وجود چند توسعه شهراصفهان  - 4

ي پراكنده در شرق منطقه هاشهرك صنعتي و روستا

  اصفهان 

  شبكه ارتباطي قوي و كمربنديهاي مناسب - 5

  نبودموانع طبيعي وباال بردن ضريب ايمني پرواز - 6

  هاي مجاور فرودگاه اصفهانسازگاري كاربري- 7  

  جايگاه مناسب فرودگاه اصفهان دراستان - 8   

  %)86الي شهرنشيني در استان اصفهان(درصد با- 9  
اقتصادي و ، فرهنگي ،فعاليتهاي كشاورزي، صنعتيتمركز-10

  در استان اصفهان  گردشگري
  نبودموانع فيزيكي درگسترش كالبدي فرودگاه -11
  عدم توسعه فيزيكي شهر به سمت فرودگاه -12
هاي اقماري در كاشان، شهركرد و قابليت هوجود فرودگا -13

  پشتيباني در مواقع اضطراري

  هاي صنعتي و شهركهاي جديد در حومه شهروجود شهر -14

  

  

  

  

جايگاه جغرافياي مناسب شهر اصفهان و به تبع آن  - 1

  فرودگاه اصفهان در ايران مركزي
جايگاه اصفهان به عنوان سومين شهر بزرگ ايران در  - 2

  سلسله مراتب شهري
  در خاورميانه جايگاه برجسته توريستي اصفهان - 3
جايگاه فرودگاه اصفهان به عنوان فرودگاه اضطراري براي  - 4

  فرودگاه تهران 
هاي گسترش ارتباطات فرهنگي و مذهبي با كشور - 5

  همجوار
  استقراردر كريدور شمال و جنوب و شرق و غرب كشور - 6
وجود كارخانجات و صنايع سنگين و سبك در اطراف  - 7

  شهر جهت اشتغال زدايي
  رونق اقتصادي به ويژه در بخش صنعت و توريست - 8
  وجود مراكز مهم آموزش عالي در سطح استان - 9

  وجود پسكرانه خوب زراعي و دامي -10
  هاي بين الملليوجود نمايشگاه -11
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  ؛ تهديد هاعوامل خارجي  ؛نقاط ضعفعوامل داخلي

عدم گسترش خدمات دهي بخش حمل و نقل عمومي به  - 1

  ايجاد هزينه هاي گزاف براي مسافرانفرودگاه و 
تغييرات اقليمي و وجود ماسه هاي روان در باند فرودگاه و  - 2

  پايين آمدن ضريب ايمني پرواز
هاي صوتي و عدم وجود پوشش گياهي در جذب آلودگي - 3

  هوا
 درنزديكي استقرارنوپاي برخي سكونتگاههاي غيررسمي- 4

  فرودگاه
شهيد بابايي و ايجاد ترافيك مجاورت با فرودگاه نظامي  - 5

  هوايي شديد و پايين آمدن ضريب ايمني پرواز
  ايجاد مسائل ايمني در منطقه - 6
  خطر برخورد هواپيماي مسافربري با نظامي - 7
ترافيك شديد در برخي از ساعات شبانه روز در دهانه  - 8

  ورودي شهر اصفهان
  عدم اتصال شبكه فاضالب فرودگاه با فاضالب شهر - 9

گسترش بي رويه فيزيكي شهر اصفهان به دليل مهاجرات  - 1

  هاي درون و برون منطقه اي 
عدم تعادل منطقه اي به علت تمركز بيش از حد صنايع و  - 2

  جمعيت
  مركزي كمبودمنابع آبي و پيدايش بحران آب درايران - 3
  اثرات اكولوژيكي نامطلوب - 4
 غربگسترش احتمالي فرودگاه به جهت غرب و جنوب  - 5

موجب كاهش فاصله استاندارد فرودگاه درنتيجه ايجاد كه 

ناسازگاري با ساير كاربريها نظير همجواري با پايگاه هوايي 

  خواهد شد. نظامي شهيد بابايي
تخريب اراضي به سبب بهره برداري از معادن شن و ماسه  6

محدوديت آب جهت كاشت گونه هاي  –در منطقه فرودگاه 

ايجاد فضاي سبز به دليل شرايط  مختلف گياهي و عدم

نامساعد اقليمي و صرف هزينه جهت تامين آب براي پوشش 

  گياهي منطقه 
  خطرماسه هاي روان و پوشيدن باند فرودگاه - 7
مناطق  وساير تشديدفاصلهاقتصادي بين منطقه اصفهان- 8

اكثريت مراكزاقتصادي در منطقه  دليل استقرار استان به

  اصفهان
هواپيماهاي پايگاه هوايي شهيد بابايي و خطر برخورد  - 9

  به جهت مجاورت با يكديگر فرودگاه اصفهان
اختالف شديد جمعيتي بين اصفهان و ساير شهر هاي  -10

از بين رفتن خصوصيات طبيعي منطقه در اثر  و  ديگر منطقه

توسعه - مهاجرت جمعيت - سه عامل: رشد غير اصولي صنايع

  شبكه هاي ارتباطي 
  

  )1387منبع:ايزدي فر و همكاران(

  

  تحليل نقاط قوت، ضعف، فرصت ها و تهديدها
) مشخص گرديد در منطقه 9همان طور كه در جداول (

نقطه  14مورد مطالعه (فرودگاه بين المللي اصفهان) تعداد
 11نقطه  ضعف دروني و تعداد  9قوت دروني در برابر 

تهديد بيروني شناسايي و بررسي 10ي در برابرفرصت بيرون
نقطه قوت و  25شده است.به اين ترتيب در مجموع تعداد 

نقطه ضعف و تهديد به   19فرصت به عنوان مزيتها و 
عنوان محدوديت ها و تنگناها قابل شناسايي است، بسياري 
از نقاط ضعف و تهديد ها قابل رفع و رجوع بوده و 

فرصت ها زمينه توسعه كاركردي  بسياري از نقاط قوت و
نتايج تجزيه و تحليل -4-3فرودگاهي را توجيه مي نمايد.

در مكان يابي فرودگاه  SWOTعوامل خارجيمدل 
  اصفهان:

اين مدل، يكي از روش هاي مورد استفاده براي 
سازماندهي عوامل خارجي در قالب مقوله هاي فرصت ها 

مراحل زير انجام ها است. براي طرح اين جدول و تهديد
  گرفته است:
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  )10جدول(فراروي سيستم نام برده مي شوددرستون يك(عوامل خارجي)، فرصت هاوتهديدهاي  - 
در ستون دو (وزن)، به هر يك از اين عوامل و بر اساس  -

اثر احتمالي آنها بر موقعيت استراتژيكي فعلي سيستم وزني 
(بي اهميت ترين) مي دهيم. هر چقـدر  0تا  (مهمترين)1از 

وزن بيشتر باشد، تاثير بر موقعيت كنوني و آينده آن سيستم 
  بيشتر خواهد بود .

در ستون سه (درجه بندي)، بـه هـر عامـل و بـر اسـاس       -
  5اهميت و موقعيت كنوني سيستم امتيازي از 

دهيم.اين درجه بندي (ضعيف) مي1(بسيار خوب) تا  
كه سيستم چگونه به هر يك از عوامل مشخص مي كند 

  خارجي پاسخ مي دهد.
در ستون چهار (امتياز وزني)، وزن را در درجه هر  - 

كنيم تا به اين  ) ضرب مي3ضرب در ستون  2عامل(ستون 
وسيله امتياز وزني آن به دست آيد. به اين ترتيب براي هر 

به دست مي آيد. كه به  1تا  5عامل، يك امتياز وزني از 
  است. 3ور متوسط(ميانگين) اين امتياز عدد ط
در ستون پنج(توضيحات)، علت استفاده از عوامل  - 

  توضيح داده مي شود.
را با  4تهايتاً، امتيازات وزني تمام عوامل خارجي در ستون 

يكديگر جمع مي زنيم و امتياز وزني را محاسبه مي كنيم. 
به  امتياز وزني كل نشان مي دهد كه يك سيستم چگونه

عوامل و نيروهاي موجود و بالقوه در محيط بيروني اش 
پاسخ مي دهد. هميشه متوسط امتياز وزني كل در يك 

: 1381است (هانگر و ويلن، 3سيستم در يك زمينه، عدد 
). چنانچه باالتر از آن باشد، اهميت آن بيشتر و اگر 90-92

 كمتر از آن باشد از اهميت و تاثير گذاري كمتري برخوردار

هايي كه براي مكان يابي فرودگاه باشد. مهمترين فرصتمي
شهيد بهشتي اصفهان از ديدگاه پرسش شوندگان 

،مسافران و كاركنان فرودگاه) حائز اهميت است (مسئولين
  عبارتند از:

جايگاه جغرافيايي مناسب شهر اصفهان و به تبع آن 
ه ب 40/0فرودگاه اصفهان در ايران مركزي با امتياز وزني 

عنوان اولين فرصت شناخته شده است، جايگاه برجسته 
 24/0گردشگري شهر اصفهان در خاورميانه با امتياز وزني 

به عنوان دومين فرصت پيش رو و جايگاه اصفهان به 
عنوان سومين شهر بزرگ ايران در سلسله مراتب شهري و 
استقرار در كريدور شمال و جنوب و شرق و غرب ايران، 

در اولويت بعدي قرار دارند. و  21/0تياز وزني هر دو با ام
همين طور از نظر پرسش شوندگان مولفه هاي، گسترش 
احتمالي فرودگاه به جهت غرب و جنوب غرب كه موجب 
كاهش فاصله استاندارد فرودگاه در نتيجه ايجاد ناسازگاري 
با ساير كاربري ها، نظير همجواري با پايگاههاي نظامي 

به عنوان مهمترين تهديد،  20/0امتياز وزني شهيد بابايي با 
تشديد فاصله فاحش اقتصادي بين منطقه اصفهان و ساير 
مناطق استان و همچنين عدم تعادل منطقه اي به علت 

و  18/0تمركز بيش از حد صنايع و جمعيت، با امتياز وزني 
تهديد هاي اثرات اكولوژيكي نامطلوب و خطر ماسه هاي 

باند فرودگاه و هواي نامطبوع، با  روان و پوشيدن شدن
 عنوان سومين عامل به شمار به  16/0امتياز وزني 

  ).10جدول( .آيدمي

  )EFAS. خالصه نتايج تجزيه و تحليل عوامل خارجي(10جدول

 امتياز بندي درجه بندي وزن فرصتها

 4/0 4 1/0 فرودگاه اصفهان درايران مركزيجايگاه جغرافياي مناسب شهر اصفهان و - 1

 21/0 3 07/0 جايگاه اصفهان به عنوان سومين شهر بزرگ ايران  - 2

 24/0 4 06/0 جايگاه برجسته توريستي شهر اصفهان در خاورميانه - 3

 09/0 3 03/0 جايگاه فرودگاه اصفهان به عنوان فرودگاه اضطراري فرودگاه تهران - 4

 10/0 2 05/0 هاي همجوارارتباطات فرهنگي و مذهبي با كشورگسترش  - 5

 21/0 3 07/0 استقرار در كريدور شمال و جنوب و شرق و غرب كشور - 6
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 16/0 4 04/0 وجود كارخانجات در اطراف شهر جهت اشتغال زدايي - 7

 06/0 2 03/0 رونق اقتصادي به ويژه در بخش صنعت و توريست - 8

 06/0 2 02/0 آموزش عالي در سطح استانوجود مراكز مهم  - 9

 04/0 1 03/0 وجود پسكرانه خوب زراعي و دامي -10

 02/0 1 01/0 وجود نمايشگاه هاي بزرگ و بين المللي -11

 بنديامتياز بنديدرجه وزن تهديدها

رويه فيزيكي شهر اصفهان به دليل مهاجرات هاي درون و برون گسترش بي - 1

 اي منطقه

07/0 2 14/0 

 18/0 2 09/0 عدم تعادل منطقه اي به علت تمركز بيش از حد صنايع و جمعيت - 2

 15/0 3 05/0 كمبود منابع آبي و پيدايش بحران آب در ايران مركزي - 3

 16/0 4 04/0 اثرات اكولوژيكي نامطلوب - 4

گسترش احتمالي فرودگاه به جهت غرب و جنوب غرب كه موجب كاهش  - 5

 مي شودفاصله استاندارد فرودگاه در نتيجه ايجاد ناسازگاري با ساير كاربريها 

  

05/0 

    

4 

  

20/0 

 –تخريب اراضي به سبب بهره برداري از معادن شن و ماسه در منطقه فرودگاه  - 6

محدوديت آب جهت كاشت گونه هاي مختلف گياهي و عدم ايجاد فضاي سبز به 

 دليل شرايط نامساعد اقليمي 

  

  

04/0 

  

  

2 

  

  

08/0 

خطر ماسه هاي روان و پوشيدن باند فرودگاه و صرف هزينه  براي پاك سازي  - 7

 باند از ماسه به جهت هموار و پست بودن منطقه و  هواي نامطبوع

  

04/0 

  

4 

  

16/0 

تشديد فاصله اقتصادي بين منطقه اصفهان و ساير مناطق استان به دليل استقرار  - 8

 اكثريت مراكز اقتصادي استان در منطقه اصفهان و عدم استقرار آن در ساير مناطق

  

06/0 

  

3 

  

18/0 

خطر برخورد هواپيماهاي پايگاه هوايي شهيد بابايي و هواپيمايي شهيد بهشتي  - 9

 مجاورت با يكديگراصفهان به جهت 

  

03/0 

  

2 

  

09/0 

اختالف شديد جمعيتي بين اصفهان و ساير شهر هاي ديگرمنطقه و از بين  -10

 رفتن خصوصيات طبيعي منطقه 

  

02/0 

  

2 

  

04/0 

00/1   جمع

∑ 

   97/2

∑ 

  )1387منبع: ايزديفر و همكاران(
  جهت مكان يابي فرودگاه شهيد بهشتي اصفهان SWOTنتايج تجزيه و تحليل عوامل داخلي مدل  - 5- 3

) 3جدول خالصه تجزيه و تحليل عوامل داخلي(جدول
روشي براي سازماندهي عوامل داخلي و طبقه بندي آنها در 

ي دو مقوله نقاط قوت و ضعف است. همچنين روشي برا
ارزيابي روش مديريت و واكنش يك سيستم به اين عوامل 

خاص با توجه به اهميت مورد انتظار است. براي بهره 
  گيري از جدول مزبور، اقدامات زير انجام گرفته است؛

ترين (عوامل داخلي) چهارده مورداز مهم 1در ستون  - 
  نقاط قوت و ضعف فراروي سيستم نام برده شده است.
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(وزن) به هر يك از اين عوامل با توجه به  2در ستون  - 
اثر محتمل بر موقعيت استراتژيكي فعلي سيستم وزني از 

ترين) داده مي شود. هر (بي اهميت ترين) تا صفر(مهم يك
چقدر وزن بيشتر باشد، تاثير بر موقعيت فعلي و آتي آن 

  سيستم بيشتر خواهد بود.
(درجه بندي)، به هر يك از عوامل و با  3در ستون  - 

 5توجه به نحوه واكنش سيستم به آن عامل امتيازي از 
(ضعيف) داده مي شود. اين امتياز  1(بسيار خوب) تا 

بندي، نحوه موقعيت هر عامل داخلي توسط سيستم را 
  ارزيابي مي كند. 

رب (امتياز وزني)، وزن در درجه هر عامل ض 4در ستون  - 
مي شودتا امتياز وزني آن عامل به دستĤيد. به اين ترتيب 

به مي گيرد، كه متوسط  1تا  5هر عامل، امتياز وزني از 
است.سرانجام، امتيازات وزني كل  3امتياز وزني عدد 

سيستم با جمع زدن تمام امتيازهاي وزني عوامل داخلي آن 
آيد. امتياز وزني كل ، به دست مي4سيستم در ستون 

شانگر واكنش يك سيستم به عوامل موجود و بالقوه ن
  ).122-120: 1381(هانگر و ويلن، داخلي است

  

  )IFAS. خالصه نتايج تجزيه و تحليل عوامل داخلي (11جدول 

 وزن نقاط قوت
درجه 

 بندي

امتياز 

 وزني

كيلومتري از آخرين مرز گسترش  17قرار گيري فرودگاه شهيد بهشتي اصفهان در  - 1

 فعلي شهر اصفهان
07./ 4 28./ 

 /.32 4 /.08 براي زمينهاي فرودگاه  cمناسب بودن كالس  - 2

وجود يك فقره چاه آب شيرين در مجاورت ايستگاه هواشناسي نيروي هوايي  - 3

شهيد بابايي جهت استفاده كشاورزي و پوشش گياهي، همچنين رسوبي بودن دشتهاي 

 اطراف منطقه فرودگاه بين المللي شهيد بهشتي اصفهان 

03./ 3 09./ 

گسترش و توسعه شهر اصفهان به سمت جنوب و تنها وجود چند شهرك صنعتي و  - 4

 روستاي پراكنده در شرق منطقه اصفهان 
06./ 3 18./ 

 /.08 2 /.04 شبكه ارتباطي قوي و كمربنديهاي مناسب - 5

 /.12 3 /.04 عدم وجود ناهمواريهاي و موانع طبيعي و باال بردن ضريب ايمني پرواز - 6

 /.15 3 /.05 سازگاري و مطلوبيت كاربريهاي مجاور با فرودگاه شهيد بهشتي اصفهان - 7

 /.06 2 /.03 جايگاه مناسب فرودگاه اصفهان در استان اصفهان - 8

 /.02 1 /.02 %)86درصد باالي شهرنشيني در استان اصفهان( - 9

تمركز عناصر مهم كشاورزي، صنعتي، جمعيتي، فرهنگي، علمي، تاريخي و  -10

 سياحتي در استان اصفهان 
03./ 2 

06./  
 

 /.12 3 /.04 عدم وجود موانع فيزيكي در گسترش كالبدي فرودگاه -11

 04/0 2 02/0 عدم توسعه فيزيكي شهر به سمت فرودگاه -12

كاشان، شهركرد و قابليت پشتيباني در مواقع ههاي اقماري در وجود فرودگا -13

 اضطراري
05/0 3 15/0 

 02/0 2 01/0 هاي صنعتي و شهركهاي جديد در حومه شهروجود شهر -14
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 امتياز وزني درجه بندي وزن نقاط ضعف

عدم گسترش خدمات دهي بخش حمل و نقل عمومي به فرودگاه  - 1

 هاي گزاف براي مسافرانو ايجاد هزينه
05/0 4 20/0 

تغييرات اقليمي و وجود ماسه هاي روان در باند فرودگاه و پايين  - 2

 وطه فرودگاهح، وجودهواي نامطبوع در مآمدن ضريب ايمني پرواز
08/0 3 24/0 

هاي صوتي و عدم وجود پوشش گياهي و به تبع آن جذب آلودگي - 3

 هوا
04/0 3 12/0 

 15/0 3 05/0 غيررسمي در نزديكي فرودگاهههاي استقرار نوپاي برخي سكونتگا - 4

مجاورت با فرودگاه نظامي شهيد بابايي و ايجاد ترافيك هوايي  - 5

 شديد و پايين آمدن ضريب ايمني پرواز
07/0 4 28/0 

 15/0 3 05/0 ايجاد مسائل ايمني در منطقه - 6

 18/0 3 06/0 خطر برخورد هواپيماي مسافربري با نظامي - 7

 06/0 2 03/0 شديد در برخي ازساعات در ورودي شهر اصفهانترافيك - 8

 07/3  00/1 جمع

  
از ديدگاه پرسش شوندگان مهم ترين نقاط قوتي كه مكان 
فعلي فرودگاه شهيد بهشتي اصفهان از آن برخوردار است 

براي زمين هاي فرودگاه  Cعبارتند از: مناسب بودن كالس 
در رده اول، قرار گيري فرودگاه شهيد  32/0با امتياز وزني

كيلومتري از آخرين مرز  17بهشتي اصفهان در فاصله 
در رده دوم،  28/0گسترش فعلي شهر اصفهان با امتياز وزني 

گسترش و توسعه شهر اصفهان به سمت جنوب و تنها 
ه در شرق منطقه وجود چند شهرك صنعتي و روستا پراكند

  كه در رده سوم قرار دارند.18/0اصفهان با امتياز وزني 
توان گفت از نظر پرسش ) مي11با توجه به جداول (

شوندگان مجاورت فرودگاه شهيد بهشتي با فرودگاه نظامي 
در رده اول، تغييرات اقليمي و  28/0شهيد بابايي با امتياز 

پايين آمدن ضريب  وجود ماسه هاي روان در باند فرودگاه و
در رده دوم و عدم گسترش  24/0ايمني پرواز با امتياز 

خدمات دهي بخش حمل و نقل عمومي به فرودگاه و ايجاد 
در رده سوم  20/0هزينه هاي گزاف براي مسافران با امتياز 

در مرحله به عنوان مهم ترين نقاط ضعف شناخته شده اند.
را به  SWOT بعدجداول اولويت بندي هر يك از اجزاي

) و Oها()، فرصتS)، قوت(Wتفكيك نقاط ضعف(
) و به نسبت تاثير گذاري آنها بصورت نزولي Tتهديدها(

، سپس با تداخل هر يك از )12جدول(تهيه مي نماييم. 
عوامل بر يكديگر به تدوين راهبردهاي مختلف رقابتي/ 

) و باالخره WO)، بازنگري(ST)، تنوع(SOتهاجمي(
 .) مي پردازيمWTفعي(راهبردهاي تدا

 

يابي فرودگاه شهيد بهشتي هاي مكانتدوين راهبرد
  اصفهان

در اين راهبردها تمركز  :(so)راهبردهاي رقابتي/ تهاجمي
بر نقاط قوت دروني و فرصت هاي بيروني استوار است كه 

 عبارتند از:

توسعه عناصر مهم كشاورزي، صنعتي، جمعيتي،  - 
رونق اقتصادي و اشتغال فرهنگي، علمي، تاريخي، جهت 

  ؛زايي در اصفهان
توسعه خطوط هوايي داخلي از اصفهان به عنوان مركز  -

پروازي به جهت جايگاه جغرافيايي مناسب اصفهان در 
 ؛ايران مركزي

توسعه خطوط هوايي خارجي به جهت جايگاه برجسته  - 
توريستي اصفهان در خاورميانه و قرار گيري اصفهان در 

 .جنوب، شرق و غرب كشور كريدور شمال و
: در تنوع بخشي بر نقاط قوت دروني (st)راهبردهاي تنوع

 و تهديدهاي بيروني متمركز بوده و شامل موارد زير است: 

نظارت به حفظ فاصله فرودگاه شهيد بهشتي با جمعيت  - 
رويه فيزيكي استقرار يافته در منطقه به دليل گسترش بي

  ي درون و برون منطقه اي.هاشهر اصفهان به دليل مهاجرت
عدم وجود ناهمواري ها در منطقه موجب ضريب ايمني  - 

هاي گردد و به دنبال آن بايد به تثبيت ماسهدر پرواز مي
روان جهت جلوگيري از پوشيدن باند فرودگاه، توجه 

  گردد.
ضمن تاكيد بر نقاط ضعف  :(wo)راهبردهاي باز نگري
هاي بيروني در جهت گيري از فرصتدروني، سعي بر بهره
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رفع نقاط ضعف فرا روي ناحيه بوده است و در برگيرنده 
 موارد زير مي باشد:

وجود ترافيك شديد در برخي از ساعات شبانه روزي در  - 
دهانه ورودي شهر كه نياز راههاي كمربندي عريض و 

  گردد.هدايت و كنترل جمعيت مي
زايي در كنترل جمعيت مهاجر به وسيله اشتغال - 

 كارخانجات و صنايع سبك و سنگين در اطراف شهر.

تاكيد بر رفع آسيب پذيري : (wt)راهبردهاي تدافعي
 منطقه مورد مطالعه داشته و عبارتند از:

هاي روان در استفاده از مالچ جهت كاهش خطر ماسه - 
  .باند فرودگاه

تغيير مكان پايگاه هوايي شهيد بابايي و يا حفظ مرز  - 
با فرودگاه شهيد بهشتي اصفهان جهت فرودگاه نظامي 

هاي اين دو پايگاه با يكديگر جلوگيري از برخورد هواپيما
  و باال بردن ضريب ايمني در پرواز.

انجام مطالعات دقيق بر نوع كاشت گونه هاي گياهي  - 
  اطراف فرودگاه جهت كاهش آلودگي صوتي.

  اتصال شبكه فاضالب فرودگاه به شبكه فاضالب شهر. - 
  

  بندي نهايي عوامل موثر در مكان يابي فرودگاه شهيد بهشتي اصفهان . اولويت12جدول 

 اولويت بندي نقاط  

 (S) قوت 

  اولويت بندي نقاط

(W) ضعف 

  اولويت بندي

(O) فرصت ها 

  اولويت بندي 

 (T) تهديد ها 

 17گيري فرودگاه اصفهان در فاصله قرار 1

 كيلومتري... 

تغييرات اقليمي و وجود 

 ماسه هاي روان 

جايگاه جغرافياي مناسب شهر اصفهان و فرودگاه 

 اصفهان 

گسترش احتمالي فرودگاه به جهت غرب و 

 جنوب غرب ...

مجاورت با فرودگاه شهيد  براي زمينهاي فرودگاه   cمناسب بودن كالس  2

 بابايي...

 هاي روان و پوشيدن باند فرودگاه خطر ماسه جايگاه فرودگاه اصفهان به عنوان فرودگاه ثانوي 

خطر برخورد هواپيماي  عدم وجود ناهمواريهاي و موانع طبيعي...  3

 مسافربري با نظامي

 خطر برخورد هواپيماهاي نظامي ومسافري  جايگاه اصفهان به عنوان سومين شهربزرگ ايران 

ترافيك شديد در برخي از  سازگاري و مطلوبيت كاربريهاي مجاور... 4

 ساعات شبانه روز...

تشديدفاصله اقتصادي بين اصفهان وساير  استقراردركريدورشمال، جنوب،شرق وغرب 

 مناطق...

حمل كمبودخدمات  بخش  شبكه ارتباطي قوي و كمربنديهاي مناسب 5

 و نقل عمومي...

اختالف شديد جمعيت بين  اصفهان و  رونق اقتصادي دربخش صنعت وگردشگري 

 سايرشهرها 

ايجاد مسائل ايمني در  وجودفرودگاههاي اقماري... 6

 منطقه

 توسعه احتمالي فرودگاه درجهت غرب  وجود صنايع سنگين و سبك در اطراف شهر...

 بحران آب در ايران مركزي وجود پسكرانه زراعي ودامي  نبود پوشش گياهي  نبود موانع فيزيكي دراطراف فزودگاه  7

استقرارسكونتگاههاي   عدم توسعه فيزيكي شهر به سمت فرودگاه 8

 غيررسمي 

تخريب اراضي بعلت بهره برداري ازمعادن  توسعه ارتباط فرهنگي و مذهبي باساير كشور 

 شن و...

عدم تعادل منطقه اي به علت تمركزبيش  وجودنمايشگاه بين المللي   تمركزفعاليتهايصنعتي،اقتصادي،گردشگري  9

 ازحدصنايع و جمعيت

جايگاه مناسب فرودگاه اصفهان در استان  10

 اصفهان

گسترش بي رويه فيزيكي اصفهان به دليل  وجودمراكز مهم آموزش عالي در سطح استان 

 مهاجرات 

  گسترش وتوسعه اصفهان  11

 

  نجايگاه گردشگري  اصفهان درخاورميا  

    هاي صنعتي و...وجود شهر 12

  درصد باالي شهرنشيني.... 13

 

   

  وجود يك فقره چاه آب... 14

 

   

  )1387منبع:ايزديفر و همكاران(
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  گيرينتيجه-5
،انتخاب مكان مناسب براي هاهاي تفصيلي فرودگاهدرطرح

براي انتخاب محل  .هاي مهم استبخش آنها يكي از
 تا اولين گام تعيين شاخصهاي اصلي است، فرودگاه،

مشخصات  و انتخاب محل مناسب باابعاد براساس آنها
به صورت . امكان پذيرشود فرايند مكانيابي بايد موردنظر،

مجموعهاي منسجم وهماهنگ باشدوتمام عوامل 
مؤثردرتعيين محل مناسب درنظرگرفته شوند عوامل موثر 

توان به مي را هافرودگاه در انتخاب محل استقرار
چهارگروه عوامل فيزيكي، هوانوردي، اقتصادي و زيست 
  محيطي تقسيم كرد.مهمترين تهديدهاي فرودگاه 

ها نظير همجوادي با ناسازگاري با ساير كاربري ،اصفهان
 (متعلق به نيروي هوايي)است. بابايي پايگاه نظامي شهيد

  يكي از مهمترين عواملي كه باعث ايجادسوانح هوايي 
هاي نظامي و مسافر بري گردد نزديك بودن فرودگاهمي

است كه كاهش ضريب امنيت پروازها را به همراه 
دارد.همچنين تهديدهاي اثرات اكولوژيكي نامطلوب و 

ز را مي پوشاند و خطر ماسه هاي روان كه سطح باند پروا
رساند از طرف ديگرآلودگي به موتورهاي هواپيما آسيب مي

صوتي و آلودگي هوا و مواد زائد صنعتي ناشي از تعميير 
موتور هواپيما و فاضالب انساني در شرايط زيست محيطي 

در عين حال وجود زمين كافي براي  كند.اختالل ايجاد مي
 ، تلفن، برق(آب ات،دسترسي به تاسيستوسعه آتي فرودگاه

كيلومتري از آخرين مرز  17گاز) و قرار گرفتن در فاصله و
گسترش فعلي شهر اصفهان از نقاط قوت اين فرودگاه 

  است.
هاي پاييز و زمستان به علت با توجه به اينكه درفصل- 1

هاي روان و گرد و خاك سطح باند پرواز را وزش باد ماسه
 گردد جهت كاهش حركت لذا پيشنهاد مي .پوشاندمي

  هاي روان از مالچ استفاده شود.ماسه
تغيير مكان فعلي پايگاه شهيد بابايي با حفظ مرز - 2

فرودگاه نظامي و فرودگاه اصفهان جهت جلوگيري از 
  .برخورد هوايي و افزايش ضريب ايمني پرواز

اتصال شبكه فاضالب فرودگاه اصفهان به شبكه - 3
 .رساني به محيط زيستفاضالب شهر جهت عدم آسيب

  

  مراجع -6
ترجمه  ،"جغرافياي گردشگري" )،1388و.، ( استيون،- 

  انتشارات پيام نور، تهران. محمود ضيايي،

  

 ،)1387( .سقايي، م ،.زاده ،عابراهيم ،لف.ا ايزديفر،- 

پايان نامه  "تحليلي بر مكان يابي فرودگاه اصفهان،"

دانشكده  بلوچستان،دانشگاه سيستان و  كارشناسي ارشد،

  .جغرافيا، گروه جغرافيا

 

مكان "،)1393(.ر.، جعفري، م ،.مصطفايي،م ،ع. جوزي،- 

يابي فرودگاه براساس توان فيزيكي منطقه و ملزومات 

اولين ، "زيست محيطي (نمونه مورد مطالعه استان قم)

همايش ملي ارزيابي مديريت و آمايش محيط زيست در 

 .تهران ،ايران

  

كاربرد مدل "، )1390(، م. ن.، و موسوي .، حنياحكمت- 

  ريزي شهري و در جغرافيا با تاكيد بر برنامه

 .، يزد،انتشارات علم نوين"ايناحيه

 

تحليلي بر مكان "، )1393( ، س.،زادهو سميعم.  ،خليلي- 

يابي فرودگاه بين المللي شهيد صدوقي يزد با استفاده از 

همايش ملي كاربرد  ،"جغرافيايي و فازيسيستم اطالعات 

مدل پيشرفته تحليل فضايي در آمايش سرزمين،دانشگاه 

  .آزاد اسالمي يزد

  

)،تهران، 1392،("سالنامه آماري حمل ونقل هوايي كشور"- 

، انتشارات سازمان هواپيمايي كشوري، فرودگاه مهرآباد

 تهران.

  

، "امور مسافرت و صدور بليت" )،1388(.،سقائي،م- 

 ، اصفهان.انتشارات جهاد دانشگاهي اصفهان

 

تحليلي بر تاثير فرودگاه مهرآبادبر "، )1388(،م.، سقائي- 

صنعتي و گردشگري شهر  ،"هاي اقتصاديتوسعه فعاليت

  هاي شهري و مجله مطالعات و پژوهش تهران،

 .56-78، ص. زمستان شماره سوم، اي،منطقه

 
هواپيماي فوكر به اصفهان انتقال بيس "،)1387(.، سقايي،م- 

دانشگاه پيام نور  ،پژوهشهفته ،"و تاثير آن بر شهر اصفهان
  .اصفهان
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  .تهران دانشگاه پيام نور،

  

ريزي و برنامه"،)1383ر.، ( غ. ومعصومي، .صفارزاده، م- 

وانتشار موسسه تهران، مركز چاپ ، "هاطراحي فرودگاه

  .ريزيبرنامه عالي آموزشي و پژوهشي سازمان مديريت و

  

)، 1375(، 2جلد ،"طرح جامع فرودگاه اصفهان"- 

 .، تهرانسازمان هواپيمايي كشوريانتشارات
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 .تهران سمت،انتشارات
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