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  چكيده

 حداكثر براي جديدي هاي شيوه جستجوي در پيوسته ي اقتصادي و اجتماعي،  كشورها به منظور توسعهكنوني،  پررقابت دنياي در

 همانند امروزه نيز، ايران در يابد. ي حمل و نقل به ويژه حمل و مثل هوايي ضرورت مي بر اين اساس توسعه مبادالت هستند. كردن

 اي منطقه توسعه در تحركات سرعت و اقتصادي رشد چراي و چون بي عوامل از هوائي نقل و حمل جهان، نقاط از ديگر بسياري

در اين پژوهش تالش شده است كليات توسعه حمل و نقل هوايي و عوامل موثر بر آن و به صورت خاص  .شود مي محسوب

اي، از نظر توسعه نظر هدف، از اين پژوهش .هاي موثر بر توسعه حمل و نقل هوايي در شهر چابهار مورد مطالعه قرار گيرد شاخص

. ها، مقطعي استآوري دادهها، كيفي و از نظر زمان جمعاي و نظرسنجي، از نظر ماهيت دادهروش، پيمايشي و از نظر تحليل، مقايسه

كارمندان نگهداري و تعمير، كارمندان مراقبت  ين و مشتريان حمل و نقل هوايي،نفر از مسافر 320جامعه آماري اين پژوهش شامل 

گيري تصادفي ساده به عنوان نمونه انتخاب شدند و  ها با روش نمونه از آن 170از و يا خلبانان، كارمندان خدمات است كه تعداد پرو

و  مقاالت و كتب (مطالعه اي كتابخانه روش از تحقيق ادبيات به راجع ها داده آوري جمع جهت. مورد تحقيق قرار گرفتند

ها از روش نظرسنجي طيف ليكرت استفاده شده است  و همچنين جهت  منظور تثبيت فرضيهه ب و المللي و ملي) استانداردهاي بين

  دانش، ، اشتغالهاي  اي نشان داد كه مولفه نمونه تك tنتايج آزمون استفاده شده است.   AHPبندي معيارها از روش  اولويت

  رقابت عادالنه،  رسي به هواپيما، توليد و دست  ازار و رقابت،مسائل مربوط به ب  خطوط هوايي، ، دسترسي به بازار گذاري،  سياست

بيني تقاضاي حمل و نقل هوايي و مديريت  پيش ، زيرساخت ، يابي مناسب فرودگاه مكان ، خدمات ، محيطي مسايل زيست  لجستيك،

از ديدگاه اين معيارها نشان داد كه مراتبي ميان  ي حمل و نقل هوايي چابهار موثر هستند. تحليل سلسله بر توسعه ترافيك هوايي

ترين اهميت است. پس از آن به ترتيب معيارهاي دسترسي به  ي حمل و نقل هوايي داراي بيش دهندگان، معيار دانش در توسعه پاسخ

حيطي، م يابي فرودگاه، لجستيك، خطوط هوايي، پيش بيني تقاضا، مسايل زيست هواپيما، زيرساخت، مديريت ترافيك هوايي، مكاني

  ال، دسترسي به بازار و مسايل مربوط به بازار داراي ارجحيت و اوليت هستند.گذاري، اشتغ خدمات، سياست

  

 

  حمل و نقل، توسعه، حمل و نقل هوايي، بندر چابهار هاي كليدي: واژه

  

  مقدمه-1
در قرن حاضر صنعت حمل و نقل هوايي نقش بسيار مهمي را 

تبادل فرهنگ، نمايش  در روابط كشورهاي مختلف جهان،

هاي اقتصادي و نظامي و تسريع امور حياتي يك كشور  قدرت

به عهده دارد. صنعت حمل و نقل هر كشوري بيانگر وضعيت 

اقتصادي و ميزان توسعه صنعتي آن كشور است، بنحوي كه اين 

صنعت را بايد يكي از عوامل مهم در توسعه اقتصادي، 

  اي  عههر جام.   ...فرهنگي، اجتماعي و

اهميت اين صنعت چنان است  .)1395به شمار آورد (ضرابي، 

 21كه انديشمندان اقتصادي دنيا معتقدند، اگر در آغاز قرن 

كشورهاي توسعه نيافته به اين صنعت توجه الزم را نداشته 
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لذا  .باشند، رشد و توسعه اين كشورها به حداقل خواهد رسيد

از  امري ضروري است.ي اين صنعت براي كشور ما نيز  توسعه

هايي همچون  حمل و نقل هوايي كشور با چالشطرفي 

ناكارآمدي و كهنگي ساختار حمل و نقل هوايي كشور، 

ت هزينه ضعيف هاي هوايي، مديري ها، ضرردهي شركت تحريم

عدم استفاده از ظرفيت كامل هواپيما،  هاي هوايي، در شركت

الزم به عدم ارائة خدمات مناسب، عدم شناخت و توجه 

شهر بندري  رو است. المللي و ... روبه نيازهاي مشتريان بين

تواند با احداث يك  المللي مي چابهار همجوار با فرودگاه بين

شبكه حمل و نقل هوائي از شمال به كشورهاي افغانستان و 

آسياي مركزي متصل گردد و به دليل موقعيت استراتژيك يك 

ر در خشكي در گذرگاه ارتباطي بين كشورهاي محصو

همسايگي ايران و ساير كشورهاي جهان خصوصاً جنوب و 

زاده،  شرق آسيا با كشورهاي اروپايي ايجاد نمايد (باقري

ي يك شبكه حمل ونقل به وسيله ي چابهار منطقه). 1388

هاي آزاد و قرار داشتن در  دسترسي مستقيم به آب ،هوائي

ري در مواقع پذي خارج از خليج فارس و همينطور عدم آسيب

يت استراتژيكي را براي ايجاد يك گذرگاه عبروز بحران موق

ارتباطي هوائي بين كشورهاي آسياي مركزي و ساير كشورهاي 

بايد حمل و نقل هوائي و لذا  .جهان فراهم آورده است

ي اين صنعت در شهر چابهار، در جهتي نافع براي خود  توسعه

ملي و اقتصادي كشور  شهر، استان سيستان و بلوچستان، منافع

الملل  و در مقياسي بزرگتر و جهاني، كشورهاي همسايه و بين

در اين پژوهش تالش شده است كليات مورد توجه قرار گيرد. 

توسعه حمل و نقل هوايي و عوامل موثر بر آن و به صورت 

هاي موثر بر توسعه حمل و نقل هوايي در شهر  خاص شاخص

حمل و نقل هوايي در دنياي  د.مورد مطالعه قرار گير چابهار

هايي چون سرعت،  مندي از مزيت ه اقتصادي امروز، بخاطر بهر

اي را دارا است. حمل و  جايگاه مهم و ويژه ... ايمن بودن و

نقل و ارتباط هوايي يكي از مواردي است كه در مسير انتقال 

علم و فناوري، توليدات اقتصادي، گردشگري و توريسم و 

يي مسافر و ترانزيت كاال نقش عمده و منحصر همچنين جابجا

به فردي داشته و همين امر لزوم توجه به توسعه حمل و نقل 

  ).2000نمايد (بون،  هوايي را بيش از گذشته مطرح مي

بيش از نيمي از  آتي، هايسال دربراساس مطالعات انجام گرفته 

مسافران هوايي دنيا از ساكنان منطقه آسياي جنوب شرقي 

هاي اين مناطق  ريزان فرودگاه مديران و برنامه. هند بودخوا

هاي راهبردي  بخوبي اين موضوع را دريافتند و بيشتر آنها برنامه

در مرحله اجرا و و هاي الزم را تدوين نموده،  گذاري و سياست

هاي خود جهت توسعه حمل و نقل هوايي هستند  توسعه برنامه

ريزان  گذاران و برنامه تبر اين اساس سياس .)1383عمل نيك، (

در حوزه حمل و تقل هوايي بايد توسعه حمل و تقل هوايي 

اي و جهاني مد  كشور را جهت حضور در عرصه رقابت منطقه

نظر قرار دهند. صنعت حمل و نقل هوايي كشور در حال 

ميانگين عمر باال و از حاضر از كيفيت پايين خدمات و 

ريزي حمل و  اج به برنامهاحتيو برد  مشكالت ساختاري رنج مي

را نقل هوايي كارآمد، دقيق و مطابق با شرايط امروز جهاني 

با توجه به لزوم توسعه حمل و نقل هوايي در كشور و . دارد

بينانه و  موقعيت استراتژيك شهر چابهار، همچنين با نگاهي پيش

نگر و با توجه به رشد و توسعه توليدات اقتصادي  تفكري آينده

نزديك، شهر بندري چابهار به عنوان دروازه ورودي در آتيه 

ديگر دروازه صادراتي به  به عبارتيجنوب شرق ايران و 

كشورهاي منطقه، دارا بودن از يك سيستم حمل و نقل هوايي 

  اين تحقيق تالش  .كند كارآمد را بيش از پيش احساس مي

هاي تاثيرگذار در توسعه حمل و  ها و مولفه شاخصنمايد تا مي

در شهر بندري چابهار را شناسايي و با استفاده از  نقل هوايي

هاي شناسايي شده را روش تحليل سلسله مراتبي شاخص

  بندي نمايد.اولويت

  

 پيشينه تحقيق -2

عوامل مستخرج از ادبيات و مباني نظري  -1- 2

  ي حمل و نقل هوايي توسعه

 در راستاي محقق كردن اهداف تحقيق مبني بر شناسايي و  

ي حمل و نقل هوايي، در اين  بندي معيارهاي توسعه اولويت

بخش تالش شده است با مرور ادبيات مربوط به عوامل 

مطالعات  ار بر توسعه، معيارهاي مذكور استخراج شوند.ذتاثيرگ

ترين عوامل حمل و نقل  ها از مهم دهند كه فرودگاه نشان مي

عمده و مهمي ها، بخش حياتي  فرودگاههوايي هستند. در واقع 

المللي مرز  هاي بين از يك كشور يا يك شهر هستند. فرودگاه

هوايي شهرهاي آن كشور است.   هوايي كشورها و دروازه

ها و صنعت هوانوردي و  امروزه با نگاهي به اهميت فرودگاه

آوردهاي  گير آن در جهان، همچنين دست هاي چشم پيشرفت

جايي مسافران و  ا و جابهآوري و با توجه به آمار پروازه اين فن

وسعت روزافزون ميدان عمليات هوايي، تعداد و نوع هواپيما و 

ها، خدمات وابسته به هوانوردي، درگير بودن  افزايش سرعت آن
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مسايل اجتماعي و اقتصادي در اين فناوري، بهتر است به جاي 

لغت فرودگاه از لغت بنادر هوايي استفاده شود. انتخاب مكان 

محيطي  ز لحاظ اقتصادي و اجتماعي و اثرات زيستفرودگاه ا

ها، يكي  يابي نادرست فرودگاه باشد. مكان نيز داراي اهميت مي

ها مشاهده  ترين مسايلي است كه در برخي از فرودگاه از مهم

هاي جاني و  اي كه در اثر اين اشتباه، آسيب شود. به گونه مي

). 1384و ديگران، پيوندند (صفارزاده  مالي فراواني به وقوع مي

هاي ناشي از تلفيق و تركيب  به هر حال، مسايل و چالش

عملكرد فرودگاه در بافت فضاهاي شهري، بسيار پيچيده است. 

تاريخچه حمل و تقل هوايي بيشتر بر كشورهاي توسعه يافته 

تمركز دارد و همچنين داراي تحقيقات گسترده بر اثرات 

و آزادسازي حمل و نقل  زدايي خطوط هوايي در آمريكا قانون

به طور كلي قبل  ).2000ن، ودر اروپا در دو دهه اخير است (بو

آوري  از اين كه حمل و نقل هوايي به عنوان يك صنعت و فن

ها در فاصله  جايي مسافر و كاال مطرح شود، فرودگاه براي جابه

هايي كه داراي زمين ارزان با  قابل توجهي از شهر و در محل

پذيري را براي عمليات  ي انعطاف كمي كه بيشينه موانع بسيار

در فرودگاه فراهم كند، طراحي و ساخته شد. به دليل ساختار 

ت و تناوب در پروازها، مهواپيماها در آن زمان و نبود مداو

كرد.  آلودگي ناشي از سر و صدا مشكلي براي جامعه ايجاد نمي

ترافيك  همچنين، تراكم پايين جمعيت در مجاورت فرودگاه و

سبك هوايي، از وقوع تصادفات اتفاقي خطرناك براي جوامع 

العاده  كرد. اين در حالي است كه رشد فوق شهري جلوگيري مي

العمل منفي جامعه را افزايش  ترافيك هوايي، احتمال عكس

ترين اثرات را  دهد. اما توسعه و تكامل خود هواپيماها، عميق مي

ها گذاشته است.  فرودگاه بر روي روابط بين جوامع شهري و

افزايش اندازه و سرعت هواپيماها، باعث افزايش تجهيزات 

ها و ايجاد تغييرات در ساخت و تركيب  مورد نياز براي فرود آن

ها شده است. همچنين، افزايش  عملكردي باندها در فرودگاه

قدرت خروجي موتور هواپيماها باعث افزايش غير قابل 

شود (صفارزاده و همكاران،  ي ميهاي صوت اجتناب آلودگي

ترين مسايلي است كه  ها از مهم يابي فرودگاه ). لذا مكان1390

 در ادامه، گيرد. در توسعه حمل و نقل هوايي مد نظر قرار مي

ادبيات مرتبط با نقاضاي حمل و نقل هوايي مورد مطالعه قرار 

هاي  افزايش تقاضاي حمل و تقل هوايي طي دههگرفته است. 

جايي مورد توجه  به جا روشموجب شده است كه اين  اخير

ريزان حمل و نقل و اقتصاد قرار  گران و برنامه خاص تحليل

هايي نظير  گيرد. برخورداري حمل و نقل هوايي از ويژگي

حريم جداگانه حركت، سرعت بيشتر، تكنولوژي نسبتا 

انحصاري و پيچيده و نهايتا خصوصيات اقتصادي 

ت اين روش، وجه تمايز آن از ساير طرق كنندگان خدما مصرف

حمل و نقل بوده و در نتيجه بازار تقاضاي متفاوتي را به وجود 

آورده است. عليرغم نقش نسبتا محدود اين روش در بخش 

هاي آن و همچنين بنا  حمل و نقل يك كشور به سبب ويژگي

المللي بودن تقاضاي مسافرت  اي و بين به طبيعت بين منطقه

گذاران در اين  ها و سياست خالت گسترده حكومتد ،هوايي

ناپذير است. به عالوه نياز اين  طريقه از حمل و نقل اجتناب

هاي هوايي متكي  ها و سيستم روش حمل و نقل به زيرساخت

هاي باال كه مستلزم زمان زيادي  بر تكنولوژي پيشرفته و هزينه

مل هاي ح بيني هاست باعث شده است كه پيش جهت تدارك آن

ريزي اقتصادي را  و نقل هوايي بخش مهمي از فعاليت برنامه

بيني حمل و  پيشلذا  ).1394بخود اختصاص دهد (كرمانشاه، 

از مسايل مهمي است كه در توسعه حمل و نقل هوايي مد  نقل

يكي ديگر از عواملي كه در حمل و نقل  گيرد. نظر قرار مي

باشد،  ميوزه هوايي مورد توجه محققين و كارشناسان اين ح

 در هوايي ترافيك خاص تنوعباشد.  مديريت ترافيك هوايي مي

موجود،  CNS نظارت  و ناوبري ارتباطي، هاي سيستم كشور،

آ را كار و منظم مطلوب، سطحي در پرواز مراقبت خدمات ارائه

 نگرش عدم به دليل مشكالت است. اين ساخته مواجه مشكل با

 خدمات ارائه براي هوايي ترافيك مديريت چارچوب در جامع

 طراحي لزوم مبين تواند مي زير داليل اند. آمده وجود به بهينه

  باشد: كشور براي "هوايي ترافيك مديريت جامع برنامه"

 از  CNS/ATMجهاني  ي  برنامه از   ها ماندگي عقب جبران −

   ؛مطلوب وضعيت به انتقال برنامه ارائه و تهيه جمله

 سخت تجهيزات تكميل يا و تهيه براي ريزي برنامه لزوم −

 ؛CNSافزاري 

 مديريت سيستم قبيل از الزم هاي سيستم اجراي و تهيه لزوم −

 و ؛طراحي يا و ايمني اطالعات

بحراني  و عادي شرايط براي ي الزمها دستورالعملتدوين  −

 .آنها نظاير و انساني عوامل تجهيزات، هاي درزمينه

 پرواز عمليات كه است آن هوايي ترافيك مديريت كلي هدف

 در ورود و خروج براي شده ريزي برنامه هاي زمان برابر

 ايمني سطح در و مشكل ترين كم با خود مطلوب مسيرهاي

 براي هوايي ترافيك مديريت كالن اهداف گردند. انجام مطلوب

 صورت به هوايي ترافيك رشد به رو نيازهاي به پاسخگويي

 .)1396كاران، پور و هم ي(نجف شوند مي خالصهپيوست 
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  ؛كارآئي و نظم ايمني، افزايش −

 ؛تجاري هوايي نقل و حمل اقتصادي سازي بهينه −

 ؛هوايي ترافيك تكاملي نيازهاي برآوردن −

 ؛منظم و سالم اي گونه به ايكائو رشد به رو روند با همپايي −

 هواپيمايي هماهنگي و يكپارچگي از گيري بهره حداكثر −

 ؛جهانيدر سطح  كشوري

 هاي بخش نياز با انطباق قابل اي گونه به سيستم تحول −

 ترافيك جريان در تسريع كه شرط اين با منطقه، مختلف

 منطقه در دهي سرويس سطوح مطلوب كاهش موجب

 نگردد؛ و

 مطلوب جدائي برقراري از اطمينان مبناي بر سيستم تكامل −

 نظر. مورد منطقه در توافق مورد ايمني سطح در

 مديريت هاي مكانيزمتا  است زمال فوق اهداف به نيل براي

 طراحي ،سپسگيرند.  قرار شناسايي مورد هوايي ترافيك بهينه

 مديريت سيستم يك ايجاد براي ملي و اي منطقه جهاني،

 هاي همسازي تدريجي، هاي پيشرفت ديدگاه با هوايي ترافيك

 انجام جهاني هاي سيستم با همگامي نهايت و در عملياتي

 آينده در هوايي ترافيك مديريت سيستم ردُخ پذيرد. اهداف مي

  :)1389(بهراميان و همكاران،  از ندعبارت

 كاربران كليه نيازهاي با متناسب ئيآكار و نظم ايمني، تأمين −

  ؛پيشرفته سطح يك در

 ظرفيتي منابع از استفاده حداكثر و سيستم ظرفيت افزايش −

 ترافيك؛ تقاضاي به پاسخگويي براي الزم

 هوافضاي از كننده استفاده هواپيماهاي انواع نيازهاي تأمين −

 ؛هواپيما الكترونيكي هاي سيستم هاي توانايي به توجه با مربوطه

 شرايط قبيل از مواردي در همزمان و معتبر اطالعات ارائه −

 تسهيالت و ترافيك وضعيت هوا، و آب بيني پيش جوي،

 سطح مطلوب؛ در موجود

 پشتيباني براي رود،ف و ناوبري پيشرفته هاي سيستم تأمين −

 SIDاستاندارد ( خروج و دقيق تقرب هاي دستورالعمل اجراي

 سند جمله از ايكائو مراجع ) با در نظر گرفتن STARو 

 ؛دوم جلد 8168

 مختلف هاي زمينه در گيري تصميم در كاربران دادن شركت −

 ،هوايي ترافيك مديريت

 ندمان جهاني هاي سيستم از استفاده زمينه نمودن فراهم −

 حد در كشوري هواپيمائي مقررات تغيير همچنين، گاليلئو

 ايزوله از جلوگيري منظور به مقررات جهاني، راستاي در امكان

 ؛كشور هوائي فضاي شدن

 از ايكائو هاي دستورالعمل و مقررات برابر فضا سازماندهي −

 ؛مربوطه منابع ساير و 9426 سند و 11 انكس جمله

 ؛حداقل به ها ايستايي و تأخيرات كاهش −

 جريان به دستيابي منظور به پرواز مسيرهاي تنظيم و طراحي −

 و هوافضاها از بهينه استفاده جهت مطلوب، ترافيك

 ؛مربوطه هاي فرودگاه

 منظور به هوايي ترافيك جريان استراتژيك مديريت بر تأكيد −

 رفع مانورهاي از استفاده و ترافيك تداخل رساندن حداقل به

 از پرواز مراقبت امروزي هاي سيستم سيلهترافيك، بو تداخل

 ؛پيشرفته نظارتي رادارهاي جمله

 و پرواز مراقبت واحدهاي هواپيماها، بين اطالعات انتقال −

 ؛ وپيشرفته ابزارهاي با پروازي عوامل

 اطالعات پردازش پيشرفته هاي سيستم از مطلوب استفاده −

 .زميني

ست كه در لذا مديريت ترافيك هوايي از مسايل مهمي ا   

 گيرد. توسعه حمل و نقل هوايي مد نظر قرار مي

به را بالغ بر هزاران نفر  ،از مبدا تا مقصد ،پروسه حمل كاال   

كند و خطاهاي انساني  صورت مستقيم و غير مستقيم درگير مي

توان با  اما مي .جزئي از سيستم جدائي ناپذير اين چرخه است

دسي شده درحمل و نقل اتوماسيون هاي اداري و لجستيكي مهن

هوايي اين خطا ها را كاهش داد و يك سرويس كم نقص به 

  واردكنندگان و صادركنندگان ارائه داد. 

از مسايل مهمي است كه در توسعه حمل و نقل  اشتغاللذا 

  گيرد. هوايي مد نظر قرار مي

  

ها و استانداردهاي  مستخرج از پروتكل عوامل -2- 2

ها و  توسط سازمانابالغي حمل و نقل هوايي 

  هاي جهاني و ملي تشكل

با توجه به وجود معيارها و استانداردهاي جهاني در زمينه    

ول ابالغ و نظارت بر ئهايي كه مس حمل و نقل هوايي و سازمان

جهت توسعه حمل  اين معيارهااين  استانداردها هستند، شناخت 

اين معرفي و نقل هوايي امري ضروري است. بنابراين در ادامه به 

ي حمل و نقل  در توسعهها  ها و معيارهاي ابالغي آن سازمان

يك انجمن تجارتي جهاني در  IATAپرداخته شده است. هوايي

هاي  پشتيباني فعاليت IATA باشد. مي يعرصه حمل و نقل هواي
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سازي  باشد و همچنين تدوين و فرموله هاي هوايي مي شركت

دهاي هواپيمايي را در ت استانداريهاي صنعت و مدير سياست

جهان در دست دارد. مقر اصلي اين سازمان در مونترال كانادا 

   IATAقرار دارد.  يساست و رياست اجرايي آن در ژنو سوي

شركت هوايي دانست كه  230توان يك جمع در حدود  را مي

اين سازمان يك  .هاي هوايي است ها وشركت رابط بين دولت

هيچ انحصاري ندارد و در سياست سازمان غير دولتي است كه 

عضويت در  .پذيرد كند و هر عضو جديدي را مي نيز دخالتي نمي

 يهاي هوايي مشكل اين سازمان از نظر خود سازمان براي شركت

بايد از دولت خود كه عضو  يندارد. براي اين كار شركت هواي

داشته باشد و داراي پروازهاي منظم و با  مجوزباشد  ايكاو مي

در هاوانا، كوبا  1945ريل سال اين سازمان در آو . مه باشدبرنا

شركت 		57 ،شكل گرفت. در ابتداي تاسيس اين سازمان

 ،كار يكشور جهان حضور داشتند. در ابتدا 31هواپيمايي از 

توجه اين سازماني جهاني رسيدگي به امور فني معطوف بود. با 

 IATA گسترش سريع حمل نقل هوايي در جهان بعدا كار

موقعيت خود را به عنوان يك صنعت    IATAگسترش يافت. 

هاي  هاي اخير و با راه اندازي تعدادي از برنامه هوانوردي در سال

در پي در عرصه دولتي باعث از بين بردن مشكالت پي مهم 

توان از ميسازمان  هاي ايناولويتاز حمل و نقل هوايي شد. 

 نام برد. خدماتو  ،محيط زيست، كسب وكار، امنيت، ايمني

ي حمل و نقل  هاي جهاني در حوزه ترين پروتكل يكي از مهم

جهاني كه استانداردهاي جهاني اين صنعت را به كشورها ابالغ 

ي حمل و نقل هوايي بدون  كند، اينكوترم است. توسعه مي

پذير نيست.  سازي آن امكان شناخت اين پروتكل و امكان پياده

از تركيب سه كلمه  اي است و اينكوترم كلمه

به   «International Commercial Terms»		انگليسي

است و به   المللي بازرگاني، تشكيل شده مفهوم اصطالحات بين

گيرد. اين اصطالحات  اي مورد استفاده قرار مي صورت گسترده

ها بين فروشنده و  هاي الزم و مسئوليت براي تفكيك هزينه

به مسائل مرتبط با حمل كاال 	رماينكوت .شود خريدار استفاده مي

مسائلي شامل حمل  دهد. از طرف فروشنده به خريدار پاسخ مي

 يتارها، مسئولبصادرات و واردات ها،  ترخيص محموله		كاالها،

ريسك جابجايي و انتقال كاال در مراحل مختلف و پرداخت 

. دهدرا مورد بررسي قرار مي  باشد حمل بر عهده چه كسي مي

هايي را شامل مي شوند كه به ها پروتكل در واقع اينكوترم

يند آشخص فعال در فرصورت واضح به تجارت كننده يا 

شود (سند ايكائو، كند كه بار چگونه تحويل ميترانزيت بيان مي

كميسيون اروپا و معيارهاي ابالغي آن در حمل و نقل  ).2017

هاي تصميم گيرنده در حمل و نقل يكي ديگر از سازمان هوايي

به  1998گزارشات ساالنه را از سال اين كميسيون  هوايي است.

ز فعاليت هوايي اروپا و به بياني ديگر به عنوان عنوان بخشي ا

رصدخانه صنعت حمل و نقل هوايي اروپا به چاپ رسانده 

ها تحوالت مربوط به اقدامات قانوني و  است. اين گزارش

نظارتي را مورد توجه قرار داده و تجزيه و تحليل ظرفيت، 

ها، و همچنين ترافيك و عملكرد مالي خطوط هوايي و فرودگاه

زيست، مسائل ضوعاتي نظير كنترل ترافيك هوايي، محيطمو

  مصرف كننده و توليد هواپيما را پوشش داده است.
معيارهايي كه بر اساس  2016گزارش اين كميسيون در سال 

ها آخرين تحوالت صنعت حمل و نقل هوايي در طول سال  آن

دهد.  كند را پوشش مي رصد مي 2016و نيمه اول سال  2015

شاخص مورد  9ش اطالعات مذكور را در قالب اين گزار

، ترافيك هوايي: ها شاخصدهد. اين  تجزيه و تحليل قرار مي

مديريت ترافيك ، توليد هواپيما، ها فرودگاه، خطوط هوايي

محيط زيست و توسعه ، مسائل مربوط به بازار و رقابت، هوايي

مسائل مربوط به مصرف ، و ايمني و امنيت هواپيمايي، پايدار

  )2017  (كميسيون اروپا،باشند ميكننده 

نيز يكي ديگر از المللي هوانوردي غيرنظامي  سازمان بين

است. مأموريت ايكائو سازمان ملل متحد تخصصي  هاينهاد

پروازي و مديريت  المللي استانداردهاي بينسازي  هماهنگ

تنظيم مقررات حمل و  ،خطوط هوايي در سطح هدف اصلي

بع جامع و عيني اطالعات ابه من دسترسي ،المللينقل هوايي بين

هاي بسياري از حمل و نقل هوايي است. اين  مورد جنبهدر 

شامل چندين موضوع جديد (به عنوان مثال  سازمان همچنين

كنندگان و تأمين مالي، ارتقاء  رقابت عادالنه، حفاظت از مصرف

هاي حمل و نقل هوايي و نظارت قانوني) است كه  سيستم

  ).2016ئو، ا(ايكشود  باعث افزايش توجه نظارتي مي

  

  تحقيق توسعه حمل و نقل هوايي -3

  هاي خارجيپژوهش-1- 3

وري  ) در پژوهشي تعاريف مختلفي از بهره2017بارون (   

نمايد. گيري آن ارائه مي هاي اندازه حمل و نقل هوايي و روش

گيري و ارزيابي اثربخشي  اين تحقيق پيشنهاداتي براي اندازه

زمان صفر،  ها:دهد كه اين معيار سيستم حمل و نقل ارائه مي
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زيست، استفاده از مواد، مصرف انرژي، تاثير بر محيط

. در اين مقاله بر باشندمي گذاري و قابليت دسترسي قيمت

اساس اين معيارها، تجزيه و تحليل حمل و نقل هوايي و 

به  ) در تحقيقي2015ويجور ( دي ون اي انجام شده است. جاده

نقل مسافر هوايي و دنبال بررسي رابطه پيچيده بين حمل و 

اي در اروپا است. در اين پژوهش رابطه بين مبدا  توسعه منطقه

حمل و نقل مسافر هوايي و توسعه علت پيچيدگي و مقصد و 

با  2011تا  2002هاي اي بين دو ناحيه از اروپا بين سالمنطقه

شود. نتايج نشان تجزيه و تحليل ناهمگوني گرنجر بررسي مي

هوايي در مناطق اروپا به طور خاص بر دهد حمل و نقل  مي

منجر به سطح ي خود نيز به نوبهاشتغال . گذارداشتغال تاثير مي

اي در اين رابطه شود، و بر تغييرات منطقه حمل و نقل باالتر مي

قل نتاثير ميگذارد. بنابراين ميان اشتغال و توسعه حمل و 

هوايي، هر دو جهت علت و معلولي در ميان مناطق شهري 

ها حاكي از آن است كه حمل و  اروپا وجود دارد. همچنين يافته

، اي است نقل مسافر هوايي بخشي ضروري براي توسعه منطقه

تر اي نيست. روابط فراواناما شرط كافي براي توسعه منطقه

ات به براي اشتغال در بخش خدمات حساسيت صنعت خدم

 جغرافياي تاريخچه كند.حمل و نقل مسافر هوايي را تاييد مي

 توسعه كشورهاي روي بر بيشتر هوايي نقل و حمل

 اي گسترده تحقيقات همچنين داراي و دارد تمركز يافته

 و آمريكا در هوايي خطوط زدايي قانون اثرات روي

 دهه دو در اروپا در هوايي نقل و حمل آزادسازي

) در پژوهشي شرايط 2016گونادي و همكاران ( .باشد مي اخير

ها  حال حاضر حمل و نقل هوايي اندونزي را بررسي كردند. آن

صنعت حمل و نقل هوايي اندونزي به سرعت كنند كه  بيان مي

ميليون نفر  250در حال دستيابي به توان بالقوه خود است. 

كيلومتري شرق تا  2200جزيره در محدوده  17000جمعيت در 

كيلومتري شمال تا جنوب، اين كشور  2000غرب و نزديك به 

را براي گسترش حمل و نقل هوايي در موقعيت بسيار خوبي 

ها رو به رشد قرار داده است. همانطور كه تعداد اندونزيايي

 70است، حمل و نقل هوايي بهترين گزينه براي سفر است. 

جا  به يما جادرصد از بازديدكنندگان از اين كشور از طريق هواپ

شوند. بر اين اساس اهميت حمل و نقل هوايي در صنعت  مي

پر درآمد گردشگري غير قابل انكار است. همچنين ارتباطات 

هواپيمايي، كسب و كارهاي اندونزي را به بازارهاي جهاني 

اما  ،وصل كند. هوانوردي امروز در اندونزي بزرگ است

رود كه ظار ميپتانسيل اين صنعت بسيار بيشتر است. انت

در رتبه ششم جهان قرار گيرد، در  2034اندونزي در سال 

ميليون مسافر نياز دارد. اين ظرفيت سه برابر  270حالي كه به 

بيشتر از بازار امروز است. هر جا كه هواپيما رشد مي كند، 

كند. اين موضوع شود و مشاغل را تحريك ميشغلي ايجاد مي

چرا كه جمعيت رو به  ،يت استدر اندونزي كامال حائز اهم

دهند. پس الزم است  رشد اين كشور تياز به شغل را افزايش مي

، تحليلي پژوهشبخش حمل و نقل هوايي آن شكوفا شود. اين 

  در مورد سياست حمل و نقل هوايي در اندونزي را ارائه 

) در تحقيق خود به بررسي 2015( و همكاران هانسمن دهد.مي

قل هوايي و فعاليت اقتصادي پرداختند. تعامل بين حمل و ن

ارتباط بين اين دو متغير هم در سطح تجزيه و  پژوهش،دراين 

تحليل و هم سطح توصيف رابطه، مورد بررسي قرار گرفته 

 استبه طور خاص، به اين موضوع پرداخته اين تحقيق، است. 

كه چگونه شرايط اقتصادي، فاكتورهاي زيربنايي، سازماني و 

گذارد. بندي محموله و مسافر تاثير مي ي بر روي نقشهجغرافياي

گذاري، پول هاي فعال كار، دانش، سرمايهدر اين راستا جريان

نقد، گردشگري و كاالها و همچنين نقش دولت و رانندگان 

، اند. اين رابطه در دبيخارجي در اين رابطه شناسايي شده

و نتايج وجود جامائيكا، چين و هند مورد ارزيابي قرار گرفته 

 كند. ي معنادار بين اين دو متغير را تاييد مي رابطه

   

  هاي داخلي پژوهش -2- 3

د نكن بيان مي ) در تحقيق خود1396پور و همكاران ( ينجف    

 ساعت 14 از كمتر جهان از هرنقطه به سفر حاضر حال دركه 

 گذشته با مقايسه در نقل و حمل از بخش اين و دارد نياز پرواز

 تحقيق اين از است. هدف بوده برخوردار گيري رشد چشم از

  اطالعات از با استفاده تحليلي و توصيفي پژوهشي ارائه

 گازهاي اثرات بررسي و اي كتابخانه منابع از شده آوريجمع 

 نقل و حمل خصوصا گردشگري صنعت از ناشي اي گلخانه

 شناسايي و شده انجام پيشينه مرور از باشد. پس مي هوايي

 ،اي گلخانه گازهاي انتشار توجه قابل افزايش بر موثر عوامل

 در حتي( كشور توسعه سطح و عامل اين بين معنادار اي رابطه

 با ايران انطباق عدم و است به دست آمده )المللي بين تعهدات

 كه داد نشان پژوهش اين شود. نتايج مي يادآور را تعهدات اين

 محيط شدن آلوده اليلد ترين مهم از انرژي و سوخت مصرف

 تدريجي شدن گرم و اي گلخانه گازهاي انتشار كه است زيست

 كاهش به انرژي مصرف كاهش و شود مي ناشي از آن زمين كره

 سمت به حركت است ممكن سوي ديگر از .انجامد مي انتشار
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 را اقتصادي رشد انتشار، كاهش منظور به كيوتو پروتكل اهداف

 انرژي، مصرف شدت افزايش با اين بر دهد. عالوه كاهش

 منحني با را خود توسعه سطح عكس رابطه ايران، كشور

) در 2017اسكندري و همكاران ( .دارد همراه به كوزنتس

 آزاد مناطق در ها فرودگاه و هوايي نقل و حمل تاثير تحقيقي

 نقل و حمل و ها فرودگاه جانبه سه تاثير لحاظ از جهان و ايران

 تاثير شامل اند. اين بررسيرا بررسي نموده دآزا مناطق و هوايي

 اقتصادي، اجتماعي لحاظ از نقل و حمل صنعت بر ها فرودگاه

 و هوايي نقل و حمل تاثير همچنين ها و مولفه ساير و

 گردد. اين تحقيقمي آزاد مناطق جانبه همه توسعه بر ها فرودگاه

 تماعي،اقتصادي، اج مانند مهمي اركان دررا  اين تاثير اهميت

 كه آنجا تا دهد،نشان مي غيره و مدني محيطي، توسعه زيست

 عمال فرودگاه و هوايي نقل و حمل بدون آزاد مناطق اكثر

 نظرات از پژوهش اين كنند. در مي پيدا كمتري بسيار ييآكار

 و هوايي نقل و حمل بخصوص نقل و حمل امر نظران صاحب

 استفاده آزاد مناطق در فرودگاهي كارمندان و كاركنان از برخي

نشان  نقل و حملاين پژوهش با ارائه يك مدل . نموده است

 بر مستقيم و مثبت تاثير آزاد مناطق در خصوصا مدل اين كه داد

 ايجاد توريسم شهري، صنعت زيست، توسعه اقتصاد، محيط

 ) در1391( اقدم تير طالبي .دارد انسان و كاال ترانزيت و اشتغال

 نقل و حمل صنعت و گردشگري صنعت تقابلم تاثير با ارتباط

 از يكي عنوان به توريسم صنعتدارد كه بيان مي هوايي

 به سوم هزاره آغاز در جهان صنايع پردرآمدترين و ترين مهم

 ارزي درآمدهاي از توجهي قابل بخش كه رود مي شمار

 هوايي نقل و حمل دهد. سيستم مي اختصاص بخود را كشورها

 گردشگري صنعت دهنده تشكيل عناصر ترين عمده از يكي

 خود به را گردشگران هاي هزينه از بخشي كه باشد مي

 به مربوط هاي ريزي برنامه در كه طوري به دهد، مي اختصاص

 و حال هايظرفيت و بخش اين به توجه گردشگري، توسعه

 به بود. البته خواهد و بوده برخوردار اي ويژه اهميت از آن آتي

 توريسم گسترش و توسعه كه نمود ادعا توان مي زني متقابل طور

 بوده نقل و حمل امكانات توسعه در كننده تعيين عوامل از

پس از مطالعه مباني نظري و پيشينه پژوهش، معيارهاي  است.

 1شناسايي شده در توسعه حمل و نقل هوايي در جدول 

  اند. بندي شده جمع

  هوايي معيارهاي موثر بر توسعه حمل و نقل .1جدول

  معيار منبع  رديف

 مديريت ترافيك هوايي )2017)، كميسيون اروپا (1389بهراميان و همكاران ( 1

 بيني تقاضاي حمل و نقل هوايي پيش )1394محمد كرمانشاه (  2

 زيرساخت )1394محمد كرمانشاه ( 3

 يابي مناسب فرودگاه مكان )1384صفارزاده و ديگران ( 4

)، بارون 2017كميسيون اروپا (، IATAد )، استاندار2000بون( 5

 )1396پور و همكاران ( ي)، نجف2017(

اي  خانه محيطي (آلودگي صوتي، گازهاي گل مسايل زيست

 و...)

 ايمني و امنيت )2017كميسيون اروپا (، IATAاستاندارد  6

 خدمات IATAاستاندارد  7

  لجستيك  اينكوترم 8

  رقابت عادالنه  )2017سند ايكائو( 9

  رسي به هواپيما توليد و دست  )2017كميسيون اروپا (  10

  مسائل مربوط به بازار و رقابت  )2017كميسيون اروپا (  11

  خطوط هوايي  )2017كميسيون اروپا (  12

  دسترسي به بازار  )2017سند ايكائو(  13

)، هانسمن و 2017ابالغ سازمان هوايي كشور، سند ايكائو(  14

  )2015همكاران(

  ذاريگ سياست

 اشتغال )2016گانادي و همكاران ()، 2015ويجور (  15

  وجود مشتري و مسافر  )2015هانسمن و همكاران( 16

  دانش  )2015هانسمن و همكاران(  17
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  شناسي روش -4
 ،از ادبيات پژوهش اساس معيارهاي مستخرجبر  و در ادامه

مدل پيشنهادي اين تحقيق در دو سطح تدوين گرديده كه در 

پردازي،  نشان داده شده است. جهت تسهيل در مدل 1كل ش

جهت  اند. گذاري شده نام A15تا  A1اين معيارها از 

اي محقق ساخته تدوين شد. اين پرسشنامهاعتبارسنجي مدل، 

نامه شامل پانزده سوال است كه درستي ادعاي پرسش

ي حمل  هاي پيشنهادي تحقيق را بر توسعه تاثيرگذاري شاخص

نفر از  170پرسشنامه توسط  كند.وايي بررسي ميو نقل ه

كارشناسان امر و ذينفعان توسعه حمل و نقل هوايي در شهر 

  چابهار تكميل گرديد. 

  هاي پنج گانه در نظر گرفته شد: هاي زير براي جواب ارزش

  5خيلي زياد =  4زياد =  3متوسط =  2كم =  1= لي كم يخ

ي ظاهريي روش روا از، در اين تحقيق براي آزمون روايي

استفاده شد و با نظر اساتيد و خبرگان پرسشنامه مورد تاييد 

ضريب آلفاي كرونباخ براي پرسشنامه  همچنين قرار گرفت.

باشد و اين مي 7/0به دست  آمد كه بزرگتر از  751/0

در ادامه  باشد.دهنده برقراري پايايي مناسب پرسشنامه مي نشان

كارمندان  ريان حمل و نقل هوايي،ين و مشتنفر از مسافر 320

نگهداري و تعمير، كارمندان مراقبت پرواز و يا خلبانان، 

كارمندان خدمات (شامل كارمندان هتل، خدمات فرودگاه، 

 و ها و ...) حمل و نقل مسافر، كارمند دفاتر هواپيمايي و آژانس

شاغلين در ساير مشاغل فرودگاهي در بندر چابهار، به عنوان 

 با استفاده از جدول پژوهش در نظر گرفته شدند. ي جامعه

ي مذكور به  نفر از جامعه 170)، 1970مورگان ( و كرجسي

ي پژوهش در نظر گرفته شدند و پرسشنامه ميان  عنوان نمونه

  ها توزيع گرديد. آن

هاي تاييد شده در قالب  گام بعد، سنجش اولويت شاخص

اين  آوريماتريس مقايسات زوجي است كه جهت جمع

گذاري اي و مطابق شيوه ارزش گزينه 9اطالعات نيز از طيف 

بنابر قضيه حد مركزي، وقتي تعداد  استفاده شد. 2جدول 

هاي پارامتريك  توان از آزمون باشد، مي  30ها بيش از  داده

استفاده كرد. در اين پژوهش نيز با توجه به اندازه نمونه مورد 

هاي پارامتريك استفاده شده  ) در ادامه از آزمون170مطالعه (

 درهاي پيشنهادي است. جهت بررسي ادعاي تاثيرگذاري مولفه

تك  Tي حمل و نقل هوايي از آزمون پارامتريك  توسعه

اي استفاده شده است. در واقع اين آزمون در صورتي كه  نمونه

جواب داده باشند  3هاي باالتر از بيشتر پاسخ دهندگان به گزينه

  پذيرد.ذاري مولفه مورد نظر را ميادعاي تاثيرگ

  

  

  

  سطح اول: هدف

  

  سطح دوم: معيار

  

  

  

  

  

  مدل مفهومي پژوهش .1شكل 

 زوجي مقايسه براي ترجيحات عددي مقادير .2جدول 

  مقدار عددي )شفاهي قضاوت( ترجيحات

  9  مطلوبتر كامالٌ يا و مهمتر كامالٌ يا مرجح كامالٌ

  7  قوي خيلي مطلوبيت يا اهميت يا جيحتر

  5  قوي مطلوبيت يا اهميت يا ترجيح

  3  مطلوبتر كمي يا مهمتر كمي يا مرجح كمي

  1  يكسان يامطلوبيت اهميت يا ترجيح

  8و  6و  4و  2  فوق فواصل بين ترجيحات

 توسعه حمل و نقل هوايي در بندر چابهار

A5 A4 A3 A2 A1 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13 A14 A15 
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  گردد:فرض آزمون به صورت زير تعريف مي

H0 :μ = 3  
H1 :μ ≠ 3  

  اي تك نمونه Tن نتايج آزمو .3جدول 

  گذاري معيارها جهت تشكيل ماتريس مقايسات زوجي نام .4جدول

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  تاييد/رد ادعاي تاثيرگزاري مولفه  اختالف ميانگين  تاييد/رد فرضيه  داري سطح معني  مولفه

  تاييد  735/0  رد  001/0 مديريت ترافيك هوايي

  تاييد  476/0  رد  000/0 بيني تقاضاي حمل و نقل هوايي پيش

  تاييد  911/0  رد  000/0 زيرساخت

  تاييد  647/0  در  003/0 يابي مناسب فرودگاه مكان

  تاييد  658/0  رد  010/0 محيطي مسايل زيست

  تاييد  782/0  رد  000/0  خدمات

  تاييد  576/0  رد  014/0 لجستيك

  تاييد  394/0  رد  007/0 رقابت عادالنه

  تاييد  11/1  رد  000/0 رسي به هواپيما توليد و دست

  تاييد  394/0  رد  009/0 مسائل مربوط به بازار و رقابت

  تاييد  500/0  رد  000/0 خطوط هوايي

  تاييد  564/0  رد  040/0 دسترسي به بازار

  تاييد  476/0  رد  000/0 گذاري سياست

  تاييد  700/0  رد  002/0 اشتغال

  تاييد  08/1  رد  000/0 دانش

  نام مورد استفاده در ماتريس  مولفه

 A1 واييمديريت ترافيك ه

  A2 بيني تقاضاي حمل و نقل هوايي پيش

  A3 زيرساخت

 A4 يابي مناسب فرودگاه مكان

  A5 محيطي مسايل زيست

  A6  خدمات

 A7 لجستيك

 A8 رقابت عادالنه

 A9 رسي به هواپيما توليد و دست

 A10 مسائل مربوط به بازار و رقابت

 A11 خطوط هوايي

 A12 دسترسي به بازار

 A13 ريگذا سياست

 A14 اشتغال

 A15 دانش
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داري كمتر از  ي متغيرها سطح معني با توجه به نتايج، براي همه
ها رد مي شود.  به دست آمده، و لذا فرض آزمون براي آن 05/0

  ها، ميانگين اختالف اين بدين معني است كه براي اين مولفه
سپس جهت بررسي  (مقدار متوسط) دارد. 3داري با عدد معني

ي حمل و نقل،  هاي پيشنهادي بر توسعه ادعاي تاثيرگذاري مولفه
ها بررسي شده است. اختالف ميانگين بزرگتر از  اختالف ميانگين

ي  دهنده ي تاييد ادعا، و اختالف ميانگين منفي نشان دهنده ، نشان3
ي  ، براي همه3هاي جدول  رد ادعا است. با توجه به يافته

ي حمل و نقل  پژوهش ادعاي تاثيرگذاري در توسعه هاي مولفه

هاي  پس از تاييد تاثيرگذاري مولفهشود.  هوايي پذيرفته مي
بندي انها از تكنيك تحليل سلسله مراتبي  پيشنهادي، جهت اولويت

انجام تحليل مقايسه زوجي استفاده شده است.  به اين منظور ابتدا 
سله مراتبي انجام قدم بعدي در فرآيند تحليل سلشده است. 

محاسبات الزم براي تعيين اولويت هر يك از عناصر تصميم با 
گذاري  نامهاي مقايسات زوجي است.  استفاده از اطالعات ماتريس

و  4ي در جدول زوج ساتيمقا سيماتر ليجهت تشكمعيارها 
ي حمل و نقل  ماتريس مقايسات زوجي معيارهاي موثر در توسعه

  اده شده است.  نشان د 2هوايي در شكل 
  

  ري حمل و نقل هوايي چابها ماتريس مقايسات زوجي بين معيارهاي تاثيرگذار بر توسعه .2 شكل
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وزن معيارهاي تثبيت شده )، 2(شكل ماتريس اين با استفاده از 

محاسبه  Expert Choiceار فزادر مدل با استفاده از نرم

 08/0نسبت ناسازگاري اين ماتريس  .)3(شكل گرديده است

دهد اين مقايسات سازگاري قابل قبولي  كه نشان مي ،است

  سات اعتماد كرد.هاي حاصل از مقاي توان به اولويت ميداشته و 

هاي به دست آمده براي هر معيار و مرتب كردن  بنابر وزن

دهندگان، معيار  معيارها بر اساس وزن نهايي، از ديدگاه پاسخ

ي حمل و نقل هوايي داراي بيشترين اهميت  دانش در توسعه

به ترتيب معيارهاي دسترسي به هواپيما،  ،است. پس از آن

يابي فرودگاه،  ي، مكانيزيرساخت، مديريت ترافيك هواي

لجستيك، خطوط هوايي، پيش بيني تقاضا، مسايل 

گذاري، اشتعال، دسترسي به  محيطي، خدمات، سياست زيست

  يت هستند.وبازار و مسايل مربوط به بازار داراي ارجحيت و اول

 

  
  )AHPبندي معيارها با استفاده از فرآيند تحليل سلسله مراتبي  ( اولويت :)3(شكل 

  

  گيري نتيجه-5
و اماكن  اند كه حضور در بازارهاي جهاني دريافته كشورها

رود و  رقابت در بازاري كه به سمت چابك شدن به پيش مي

نيازمند  سرعت حمل كاال در آن بسيار حائز اهميت است،

ترين روش حمل و نقل  نئترين و مطمبرخورداري از سريع

راهبرد عنوان يك  به در اين راستا حمل و نقل هوايي باشد. مي

 ، موجب گسترش توانبا ارتقاي تجارت اساسي،

در  به آخرين كاالهاي روز دنياها و دستيابي  سازمان	رقابتي

پژوهش  .)2015(ويجر،  شود ميوكار جهاني  محيط كسب

ي حمل  ار بر توسعهذشناسايي معيارهاي تاثيرگ هدف باحاضر 

تيجه اين پژوهش ن .بندي آنها انجام شد و نقل هوايي و اولويت

ي معيارهاي پيشنهادي شامل  تاثيرگذاري همه ديتائحاكي از 

 ، دسترسي به بازار گذاري،  سياست  دانش، ، اشتغالهاي  مولفه

توليد و  مسائل مربوط به بازار و رقابت،   خطوط هوايي،

ل ئمسا لجستيك، رقابت عادالنه، سي به هواپيما،دستر

 ، مناسب فرودگاه يابي مكان، خدمات ، محيطي زيست

بيني تقاضاي حمل و نقل هوايي و مديريت  پيش ، زيرساخت

ي حمل و نقل هوايي در شهر چابهار  بر توسعه ترافيك هوايي

مراتبي ميان  سازي تكنيك تحليل سلسله بود. همچنين پياده

دهندگان،  از ديدگاه پاسخكه معيارهاي تثبيت شده نشان داد 

و نقل هوايي داراي بيشترين ي حمل  معيار دانش در توسعه

اهميت است. پس از آن به ترتيب معيارهاي دسترسي به 

يابي  هواپيما، زيرساخت، مديريت ترافيك هوايي، مكاني

بيني تقاضا، مسايل  فرودگاه، لجستيك، خطوط هوايي، پيش

گذاري، اشتعال، دسترسي به  محيطي، خدمات، سياست زيست

 يت هستند.وراي ارجحيت و اولبازار و مسايل مربوط به بازار دا

)، هانسمن و 1391نتايج اين تحقيق با تحقيقات طالبي ميراقدم (

) و همراستا است. اما با مطالعات 2000)، بون (2015همكاران (

ترين مولفه  ) كه زيرساخت را به عنوان مهم1396ياري ( دولت

 داند همراستا نيست. ي حمل و نقل هوايي مي در توسعه

و كهنگي ساختار حمل و نقل هوايي كشور، ناكارآمدي 

مديريت هزينه ضعيف  ،هاي هوايي ضرردهي شركتها،  تحريم

ونقل هوايي  مبهم بودن تقاضا براي حمل، هاي هوايي در شركت

از  هاي هواپيمايي بعضي شركت ي هاستفاد ،در كشور

عدم استفاده از ظرفيت ، هواپيماهاي دوربرد در مسيرهاي كوتاه
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، عدم شناخت و خدمات مناسب ي هعدم ارائ، ماكامل هواپي

هاي  المللي و ... از چالش توجه الزم به نيازهاي مشتريان بين

ي حمل و نقل هوايي چابهار است. براي  پيش روي توسعه

متشكل از نمايندگاني   ها تشكيل تيم توسعه مقابله با اين چالش

هاي كالن اين حوزه،  اران و استراتژيستذگ استياز س

نفع داخلي و خارجي،  هاي ذي ازاريابان، مشتريان و شركتب

كارشناسان و متخصصين داخلي و خارجي و ... كه معيارهاي 

سازي  سازي و پياده پيشنهادي اين تحقيق را در امر تصميم

تواند  ي حمل و نقل هوايي چابهار مدنظر قرار دهند، مي توسعه

   راهگشا باشد.

  

  

  

  هانوشتپي -7
International Air Transport Association    

  

  راجعم-8
 نقش" )،1396ه.، (پور،  روشن برجويي س. واسكندري،  −

 صنعت ي دانشكده گردشگري، سايت توسعه در كيش فرودگاه

  ."كشور هواپيمايي

بررسي ")، 1396.، (م دولت ياري، ب. و ،ياري دولت −

آزمايشگاهي زيرساخت هاي حمل و نقل هوايي و مقاوم 

، ، پنجمين كنگره بين المللي عمران"ستر فرودگاه ايالمسنجي ب

  .معماري و توسعه شهري، تهران، دبيرخانه دايمي كنفرانس

و  مطالعات مركز ،"كشور هوايي نقل و حمل آماري سالنامه" −

  تهران، كشوري، هواپيماي سازمان رساني اطالع

 1380 هاي سال كشوري هواپيمايي سازمان آماري ي سالنامه" −

  ."1395 الي

فرهنگي،  اجتماعي، اقتصادي، توسعه سوم برنامه سند" −

بودجه،  و برنامه سازمان انتشارات ،"ايران اسالمي جمهوري

  .1384 تهران،

 ،"توسعه استراتژيك مرتضي. مديريت نيك، عمل صادق" −

 نقل و حمل كنفرانس صنعت اولين مقاالت مجموعه )،1383(

 تهران. يران،ا هوايي نقل و حمل صنعت هوايي مديريت

و  ريزي برنامه" )،1384غ.ر.، ( معصومي، و.م صفارزاده، −

و  آموزشي عالي موسسه انتشار و چاپ مركز ،"فرودگاه طراحي

  .تهران ريزي، برنامه و مديريت سازمان پژوهشي

 )،1390( ع.، عبدي، .ش، حسن پورم.،  ،صفارزاده −

، چهاردهمين "ها سازي و توسعه اقتصادي فرودگاه تجاري"

كنفرانس دانشجويان مهندسي عمران سراسر كشور، سمنان، 

  .دانشگاه سمنان

هاي  چالش" )،1395( ،.م ،سقايي ج. و ،محمدي ا. ،ضرابي −

صنعت حمل و نقل هوايي ايران (مطالعه موردي ترافيك هوايي 

  .جغرافيا و برنامه ريزي محيطي ،")اصفهان

 ارشاد و فرهنگ وزارت ايران، اسالمي جمهوري اساسي قانون" −

 تهران. اول، چاپ)، 1368( ،"اسالمي

اسالمي  جمهوري هواپيمايي ساليانه عملكرد گزارش" −

 هاي سيستم و ريزي برنامه معاونت انتشارات )،1384(،"ايران

   .تهران اطالعاتي،

شبكه  سازي بهينه براي مدلي ارايه")، 1375( م.، مومني ، −

دكترا،  نامه پايان ،"چندگانه معيارهاي برمبناي هما پروازي

  .تهران دانشگاه

س.م.، اديب،  ضيائي قهفرخي،ف. و حقيقت ا.ع.پور،  نجفي −

 گازهاي انتشار بر هوايي نقل و حمل اثرات بررسي" )،1396(

 المللي بين كنفرانس پنجمين ،"درصنعت گردشگري اي گلخانه

   .گردشگري و زيست محيط كشاورزي، در نوين هاي ايده
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ABSTRACT 

In today's highly competitive world, countries are constantly looking for new methods to 

maximize their trade for economic and social development. Accordingly, the development 

of transportation, especially air transportation, is a necessity. Presently in Iran, as in many 

other parts of the world, air transport is one of the reasons for economic growth and the 

speed of movement in regional development. In this study, an attempt has been made to 

study the generalities of air transport development and its influential factors, and in 

particular, the indicators influencing the development of air transport in the city of 

Chabahar. This research is developmental in terms of purpose, a survey in terms of 

method, comparative and polls in terms of analysis, the qualitative in terms of data nature, 

and cross-sectional in terms of data collection time. The statistical population of this study 

includes 320 passengers and air transport customers, maintenance staff, flight attendants or 

pilots, and service employees, 170 of who were selected as a sample by simple random 

sampling and researched, respectively. To collect data about the research literature, the 

desk study (review of relevant literature) and in order to confirm the hypotheses and to 

prioritize the criteria, the Likert scale survey method and AHP technique have been used 

respectively. The results of the sample t-test showed that the components of employment, 

knowledge, policy-making, market access, airlines, market and competition issues, aircraft 

production and access, fair competition, logistics, environmental issues, services, 

convenient airport location, infrastructure, air transport demand forecasting, and air traffic 

management are influential on the development of Chabahar air transport. Hierarchical 

analysis between these criteria showed that from the respondents' point of view, the 

knowledge criterion is the most important in the development of air transport. The criteria 

of access to aircraft, infrastructure, air traffic management, airport location, logistics, 

airlines, demand forecasting, environmental issues, services, policy-making, employment, 

market access, and market-related issues take precedence, respectively. 
 

Keywords: Transport, Development, Air Transport, Chabahar Port 
 

 

 

 

 


