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چكیده
جايگاه و نقش صنعت حمل و نقل هوايي در ابعاد مختلف اقتصادي ،سياسي و اجتماعي جوامع امروز بر كسي پوشيده
نيست و به عنوان يكي از پايه هاي اصلي توسعه پايدار و متوازن جوامع بشري محسوب شده و درواقع شبكههاي حمل و
نقل با مؤلفههاي همچون اقتصاد ،ام نيت و عدالت اجتماعي ارتباط تنگاتنگ دارند .و از طرف ديگر صنعت حمل و نقل
هوايي به عنوان يك عامل بسيار مهم در توسعه اقتصادي ،اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران ميباشد .بدين
منظور در اين مقاله با استفاده از دادههاي :حجم مسافران هوايي ورودي و خروجي ماهيانه  98شهر كشوركه طي سالهاي
 90 -94داراي پرواز بودهاند  ،فاصله بين شهرهاي فوق و با استفاده از مدل جاذبه و نرم افزار  SPSSسعي در مشخص
نمودن تاثير عامل فاصله زميني بر تقاضاي سفرهاي هوايي داشته و نتيجه مشخص مينمايد عامل فاصله بين شهرها%31
در تقاضاي سفرهاي هواي تاثير گذار است و عامل فاصله به تنهايي در تقاضاي سفرهاي هوايي موثر نبوده و عوامل
ديگري نيزدر اين زمينه دخالت دارد.

واژهای كلیدی :مدل جاذبه ،تقاضای سفرهای هوایی ،حمل ونقل هوایی ،عامل فاصله

-1مقدمه
گسترش روزافزون صنعت حمل ونقل هوایی در دهه

توسعه نیافته به این صنعت توجه الزم را نداشته باشند،

اخیر در جهان ،به عنوان یکی از مهمترین محورهای توسعه

رشد و توسعه این كشورها به حداقل خواهد رسید .در این

و رشد كشورهای توسعه یافته و در حال توسعه مطرح و

مقاله سعی شده است با استفاده از مدل جاذبه و نرم افزار

از جایگاه ویژهای در برنامههای توسعه اقتصادی ،اجتماعی،

 SPSSتاثیر عامل فاصله را در تقاضای سفرهای هوایی

فرهنگی و تکنولوژیکی كشورهای توسعه یافته و در حال

مورد بررسی قرار دهیم.

توسعه برخوردار است.
رشد فعالیتهای اقتصادی و اجتماعی در ایران ،لزوم

-2پیشینة تحقیق

جابهجایی سریع مردم و كاال و در نتیجه افزایش روزافزون

پیشینه تحقیق براساس منابع خارجی

تقاضا ،بخش حمل و نقل هوایی را یك ضرورت

تاریخچه حمل و نقل هوایی بیشتر بر روی كشورهای

اجتنابناپذیر ساخته است .و از طرف دیگر صنعت حمل

توسعه یافته تمركز دارد و همچنین دارای تحقیقاتی

و نقل هوایی به عنوان یك عامل بسیار مهم در توسعه

گسترده بر روی اثرات قانون زدایی خطوط هوایی در

اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران

آمریکا و آزاد سازی حمل و نقل هوایی در اروپا در دو

میباشد .اهمیت این صنعت چنان است كه اندیشمندان

دهه اخیر میباشد( .گوتز( )1992 ،1گراهام )336 ،2از

اقتصادی دینا معتقدند اگر در آغاز قرن  21كشورهای

میان تحقیقاتی كه در كشورهای در حال توسعه انجام شده

(بودن  3و لینباك ) 498 : 1995 4درباره نقش مهمی كه

نتیجه رسیده است كه فاصله مشهد تاسایر شهرها %31/4

دولت در آزاد سازی خطوط هوایی در كشورهای نوپای

در تقاضای سفرهای هوایی به مشهد تاثیر دارد .مجله

غیر صنعتی آسیای شرقی ایفا میكند بحث نمودهاند.

علمی پژوهشی تحقیقات جغرافیایی ،دانشگاه اصفهان.

(فنجیون جین 5و وانگ)1998،6

به ارائه الگوهای

جغرافیایی حمل و نقل مسافران هوایی در چین بین

-3استفاده از مدل جاذبه نیوتن در تعیین تعداد سفرهای

سالهای (،)1980-1998پرداخته (اُكانر )1995،7توسعه

هوایی بین مناطق

تاریخی شبکه حمل و نقل هوایی در آسیای جنوبی را

در كاربرد علمی مدل جاذبه الزم است كه به مواردی

بازبینی( ،هوپر )1998،8تجربهها و دیدگاههای رقابت و

چون كیفیت و كارایی شبکه ،نوع حمل و نقل ،زمان

قانون زدایی خطوط هوایی در هند را بررسی،

مسافرت ،هزینههای حمل و نقل در واحد مسافت و سایر

(ریمر )1999، 9ساختار فضایی سیستم حمل و نقل هوایی

عواملی كه به طریقی موجب افزایش اثر اصطکاكی فاصله

حاشیه آسیا و اقیانوس آرام را در ارتباط با سیستم دوربرد

میشوند دقت كرد و توانی مناسب با میزان احتمالی

آنجا بررسی( ،آپکمه )1998، 10توسعههای تاریخی حمل

اصطکاك فاصله تعیین شود .مدل جاذبه روند حركات را

و نقل هوایی را در نیجریه آزمایش و (بون )2000،راجع

با استفاده از تركیب ستادههای اطالعاتی پیش بینی میكند،

به دسترس به حمل و نقل هوایی جهان در یك رأس

درحالیکه مدل احتماالت مقادیر حركات تولید شده را بین

اصلی در آسیای جنوبی تحقیق كرده است.

مقصدهای ممکن توزیع میكند.
مدل جاذبه كاربرد زیادی در تجزیه و تحلیل كنشهای
متقابل انسانی داشته است و غالب این بررسیها در زمینه

پیشینه تحقیق براساس منابع داخلی
صفارزاده و معصومی ( )1383به پیشبینی حجم

برنامهریزی ،حمل و نقل به كار گرفته شدهاند .بعضی نتایج

مسافر و بار داخلی فرودگاه مهرآباد در سه دوره كوتاه

حاصل از كاربرد ساده این مدل را با به كاربردن یك مثال

مدت

 ،1377میان مدت

 1382و بلندمدت

فرضی در شکل زیر میتوان نشان داد.

1392پرداخته،
(مومنی  )1375،مدلی در زمینه زمانبدی ،تخصیصی در
هواپیما به مسیر و شکبهپردازی در هما ارائه نموده است .
سقایی()1387در كتاب امور مسافرت و صدور بلیت
به این مساله اشاره نموده است كه جهت توسعه صنعت
حمل و نقل هوایی توسعه و تجهیز فرودگاه های كشور
ضروری است .سقایی( )1388در مقالهای تحت عنوان
تحلیلی
بر تاثیر فرودگاه مهرآباد بر توسعه فعالیتهای اقتصادی
،صنعتی و گردشگری تهران به این نتیجه رسیده است كه
فاصله تهران تا سایر شهرها  %17در تقاضای سفرهای
هوایی به تهران تاثیر دارد.
سقایی( )1390در مقاله ای تحت عنوان تحلیلی
برتاثیر فرودگاه مشهد بر توسعه گردشگری مذهبی به این

شكل شماره  .1ارزیابی حركات جمعیت میان چهار شهر بر اساس
مدل جاذبه

1) Tij  ko i D jd ij

مقدار كنشی متقابل میان دو مركز تا حد قابل توجهی به

()1

سبب افزایش مسافت بین آنها تغییر مییابد بنابراین مدل

 =Tjiتعداد مسافران بین شهرj, I

جاذبه باالترین ظرفیت كنشی متقابل را كه بین شهرهای
106  106
الف و د )
250

 =Oiتعداد كل مسافران شهر I
 =Djتعداد كل مسافران شهر j

( جریان خواهد یافت پیشبینی

 =Bضریب اختالف فاصله (كه معموالَ یك عدد منفی

میكند .دومین ظرفیت بزرگ بین شهرهای الف وب
106  106
)
500

است).

( جریان خواهد یافت .كه نصف ظرفیت

 =Kثابت معادله
 = dijفاصله بین شهر ( I,jبراساس كیلومتر یا مایل هوایی)

موجود میان الف و د است و كمترین ظرفیت میان الف و
106  5  105
ج )
500

جهت تمركز روی تاثیر عامل فاصله از دو طرف معادله

( جریان خواهد یافت (محمودی،

لگاریتم گرفته میشود.

.)1362





) Ln Tij /(Oi D j )  Lnk  BLn (d ji

جهت پی بردن به تاثیر عامل فاصله درتقاضای سفرهای

-4كاربرد مدل جاذبه در توزیع سفرهای هوایی شهری

هوایی بین  98شهر از شهرهای كشور كه طی سالهای

ایران ()1390-1394

فوق دارای پرواز بودهاند آمار تعداد مسافر ورودی و

مدل توزیع سفر هوایی ،حجم نقل و انتقال سفر بین

خروجی ماهیانه آنها را از سالنامه آماری حمل و نقل

هر جفت از فرودگاههای مبداو مقصد را پیشبینی میكند.

هوایی كشور استخراج و با استفاده از فرمول جاذبه

عمومی ترین و گستردهترین مدل كاربردی برای فرآیند

(شماره  )2و نرم افزار  SPSSاین نتیجه حاصل شد كه

توزیع سفر هوایی ،مدل جاذبه 11است .این مدل مشابه و

 ،،R2=0/31جدول ( 1و به این علت كه ضریب تعیین

برگرفته از قانون جاذبه نیوتن است كه در اوایل سال

چندگانه یا  R2كمتر از  0/5میباشد .در واقع تاثیر

 ،1943استفاده از مدل جاذبه برای پیشبینی حمل و نقل

عامل فاصله بر تقاضای سفر با هواپیما  %31موثر است

هوایی بین شهرها آغاز شد (صفارزاده.)1383 ،

و  %69عوامل دیگر من جمله فعالیتهای اقتصادی،

تاثیر فاصله در حمل و نقل هوایی را میتوان با یك

صنعتی ،توریسم ،امنیت جادهای وجود مراكز اداری و....

مدل جاذبه ساده تخمین زد:

میتواند تاثیر داشته باشد.

كه در آن:

جدول  .1تعیین ضریب چندگانه ( )R2مربوط به مدل جاذبه

برآورد خطای

 R2تعدیل یافته

0/85149
منبع :تحقیق نگارنده

ضریب تعیین

ضریب همبستگی

چندگانه ()R2

استاندارد
0/0029

))2( 2

0/031
متغیر مستقلLndij :

مدل
0/176
متغیر وابستهy :

جدول  .2تحلیل واریانس مربوط به مدل جاذبهANOVA

احتمال معنی دار

آمار آزمونF

بودنsig

000

میانگین

درجه آزادیdf

مجموع

مربعاتANOVA

15/725

11/401
/725

مربعات
1
491
492

متغیر مستقل =،Lnd ij

منبع :تحقیق نگارنده

مدل

11/401

رگرسیون

355/996

باقی مانده

367/397

جمع

متغیروابسته = )y=lnTij/(oi Dj

جدول  .3برآورد ضریب رگرسیون مربوط به مدل جاذبه Coefficients

احتمال معنیدار

آماره آزمونt

ضریب استاندارد
B

بودنsig

مدل

ضرایب غیراستاندارد
 Bضریب

خطای ضریب

رگرسیون
000
000

-29/597

0/458

-13/546

مقدار ثابت

-3/965

/077

-/305

Lndij

-/176

منبع :تحقیق نگارنده متغیر مستقل = ،Lnd ijمتغیروابسته = )y=lnTij/(oi Dj

جدول  .4فاصله اطمینان برای ضریب رگرسیون مربوط به مدل جاذبه

 %95فاصله اطمینان برای ضریب رگرسیون

مدل

حد باال

حد پایین

-12/647

-14/445

مقدار ثابت

-/154

-/456

Lndij

منبع :تحقیق نگارنده

بر اساس تحلیلهای آماری چنانچه احتماال معنایدار
بودن ) (P-valueمدلی نزدیك به صفر و یا كمتر از 0/05

-5نتیجهگیری
یکی از نیازهای اولیة انسان كه با توسعه اقتصادی و

باشد .فرض H0رد و فرض  H1تایید مایگاردد ،لاذا مادل

اجتماعی دامنة گستردهای پیدا كرد و امروزه جزءیکی از

فوق قابل قبول است.

مظاهر تمدن بشمار میرود ،مسئله حمل و نقل است .به
عبارت دیگر در دیدگاههای اقتصادی ،اهمیت حمل و نقل

3 - Bowen
4 - Leinbach
5 - Fengion Jin
6 - Wang
7 - Oconnner
8 - Hooper
9 - Rimmer
10 - Akpoghomeh
11-Gravity Model

به قدری زیاد است كه عدهای آنرا كالبد توسعه اقتصادی،
برخی دیگر همچون ستون فقرات توسعه تلقی میكنند.
در ایران نیز ،امروزه همانند بسیاری دیگر از نقاط
جهان ،حمل و نقل و بویژه حمل ونقل هوایی از علل
بیچون و چرای رشد اقتصادی و سرعت تحركات در
توسعه منطقهای محسوب میشود و پهنه گسترده ایران به
دلیل ویژگیهای جغرافیایی متقاضی این شاخه از حمل و
نقل است .لذا اطالع از عوامل موثر برتقاضای سفرهای
هوایی منجر به برنامهریزی پروازی كارآمد ،دقیق و مناسب

 -7مراجع
" اطلسی راههای ایاران" ،)1384( ،موسساه جغرافیاایی و
كارتوگرافی گیتاشناس ،تهران.

با شرایط مسافران هوایی خواهد بود.
مدل جاذبه نشان میدهد كه كنشی متقابل بین دو نقطه
رابطهای مستقیم با اندازه و یا میزان جمعیت و رابطه

" سالنامه آماری و حمل و نقل هاوایی كشاور در پروازهاای

معکوس با فاصله بین آنها دارد .در مدل جاذبه ارائه شده

داخلی" ،)1390( ،انتشارات ساازمان هواپیماایی كشاوری،

جهت تعیین تأثیر عامل فاصله بر تقاضای سفرهای هوایی

فرودگاه مهرآباد ،صص.260-280.

مشخص گردید عامل فاصله  %31در تقاضای سفرهای
هوایی تاثیر گذار است و عوامل دیگری مثل فعالیتهای

" سالنامه آماری و حمل و نقل هاوایی كشاور در پروازهاای

اقتصادی ،صنعتی ،گردشگری ،امنیت جادهای و. ...

داخلی" ،)1391( ،انتشارات ساازمان هواپیماایی كشاوری،

نیز دخیل هستند .لذا با توجه به نتیجه به دست آمده

فرودگاه مهرآباد ،صص.200-287 .

پیشنهادهای زیر ارائه میگردد:
 -1با توجه به اینکه ضریب تعیین چندگانه به دست آمده

" سالنامه آماری و حمل و نقل هاوایی كشاور در پروازهاای

در تحلیلهای انجام شده ،%31 ،است و این چنین

داخلی" ،)1392( ،انتشارات ساازمان هواپیماایی كشاوری،

استنباط میشود كه عامل فاصله در تقاضای سفرهای

فرودگاه مهرآباد ،ص.200 -287.

هوایی فقط  %31تاثیر دارد و عوامل دیگر نیز در
تقاضای سفرهای هوایی دخالت دارند .لذا پیشنهاد

" سالنامه آماری و حمل و نقل هاوایی كشاور در پروازهاای

میگردد در خصوص مشخص نمودن تاثیر سایر

داخلی" ،)1393( ،انتشارات سازمان هواپیماایی كشاوری،

عوامل بر تقاضای سفرهای هوایی نیز تحقیقاتی انجام

فرودگاه مهرآباد ،ص.200 -287.

گیرد.
 -2توسعه صنعت حمل و نقل هوایی در كشور نیاز به

" سالنامه آماری و حمل و نقل هاوایی كشاوردر پروازهاای

توسعه و تجهیز فرودگاهها داشته لذا استفاده از

داخلی" ،)1394( ،انتشارات ساازمان هواپیماایی كشاوری،

تجهیزات مدرن و هوشمند در فرودگاه امیری

فرودگاه مهرآباد ،ص.200-287.

ضروری است.
 سقایی ،م" ،)1388( ،.تحلیلی بر تاثیر فرودگااه مهرآبااد بار

-6پینوشتها

توسعه فعالیتهای اقتصادی ،صنعتی و گردشگری تهاران"،
1 - Goet
2 - Grajam

مجله علمی پژوهشی مطالعاات و پاژوهش هاای شاهری و

8: pp.25-41.

. دانشگاه اصفهان،منطقهای

Bowen, John, and Thomas R. Leinbach.
(1995), the state and liberalization: The
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ABSTRACT
The position and the role of The Air transportation industry is very important in different
field of economic, politic and society. It is one of the main basics of sustainable development
and balanced in human communities. In fact nets of transportation related very close to the
factors such as economic, safety and communities justice. On the other hand, The Air
transportation's industry is an important factor in the improvement of economic, social and
cultural in the Republic of Islamic of Iran. For this reason in this research by using the data
about the volume of input and output Air passengers of 98 cities monthly between 90 until 94
years and distance between above cities by using gravity model and SPSS try to specified the
affect of distance on the demand of Air travel. The result of this research identified that the
distance between cities 31% can be affected on the demand of Air travel but other factors
affected.
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