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  چكيده
و كاال،اين سيستم را به يك سيستم حمل و نقل منحصر به فرد  مسافرانپتانسيل باالي سيستم حمل و نقل هوايي در انتقال 

و كاال به خصوص در كشورهاي در حال  مسافرانتبديل كرده است،از اين رو توجه به بهبود كارايي اين سيستم در انتقال 

نقل  سيستم حمل و مسافراندر اين تحقيق به بررسي شناخت طيف هاي اقشار مختلف  توسعه امري ضروري مي باشد.

سيستم حمل و نقل هوايي توسط اين سيستم و سوق دادن خدمات آتي اين  مسافرانهوايي  به منظور شناخت عادات 

سيستم براساس ويژگي هاي گروه هاي شناسايي شده و در نهايت پايه ريزي جديدي در استراتژي هاي بازاريابي سيستم 

 متغير 7ر تهيه اطالعات مورد نياز پرسشنامه اي بر پايه حمل و نقل هوايي پرداخته شده است؛از همين رو به منظو

حمل و نقل  مسافرانجنسيت،وضعيت تاهل،تعداد اعضا خانواده،سن ، تحصيالت،شغل،ميزان درآمد تهيه شد و در اختيار 

هاي  تحليل خوشه اي مورد بررسي قرار گرفتند و درنهايت گروه آناليزبا استفاده از  متغيرهاهوايي قرار گرفت.اين 

در استفاده از سيستم  مسافرانمهمترين پارامتر در انگيزه خوشه دسته بندي شدند.نتايج نشان دادند كه  4مسافران در 

بوده است،همچنين بيشترين تعداد استفاده كنندگان از  0/1با ميزان اهميت مسافرانحمل و نقل هوايي ،پارامتر شغل 

درصد استفاده كنندگان از سيستم حمل و نقل  1/38با  2سيستم حمل و نقل هوايي مربوط به افراد قرار گرفته در خوشه 

.كاربرد نتايج پيش ستبوده ا سطح درآمد مناسبسال با 36-25هوايي بوده است،كه شامل افراد متاهل داراي رنج سني 

سيستم حمل و نقل هوايي و به دنبال آن تنظيم  مسافرانرو توسط سيستم حمل و نقل هوايي موجب توصيف عادات 

مي شود،كه در نهايت جذب تقاضا به سمت اين سيستم را در پي  مسافرانخدمات آتي اين سيستم مطابق با خواسته هاي 

  خواهد داست.

  

 خوشه بندي دموگرافيك، متغييرهاي سفر، تقاضاي اي،خوشه تحليل هوايي، نقل و حمل سيستم كليدي: هايواژه

  

  مقدمه -1
پيشرفت روزافزون تكنولوژي و فن آوري در عصر جديد      

جامعه انساني را نيازمند به تجهيزاتي در راستاي صرفه جويي در 

سايل ها كرده است.در اين ميان، نيازمندي به و وقت و هزينه

ترين زمان به مقصد را در كوتاه مسافرانالسير كه  نقليه سريع

از بين تمامي  شود. خود برساند روز به روز بيشتر احساس مي

اي و ريلي و دريايي و غيره  ونقل اعم از جاده هاي حمل سيستم

به دليل باال بودن سرعت جابه  ونقل هوايي حملسيستم 

مقابله با پستي و بلندي هاي جايي،كاهش زمان سفر از طريق 

 ،سطح زمين و جا به جا كردن حجم باالي مسافر در يك سفر

يك  .كند ونقل يك كشور ايفا مي جايگاه ويژه اي را در حمل



سيستم هواپيمايي ممكن است به بسياري از شهرهاي اطراف 

خدمات ارائه كند.به كار انداختن پروازهاي زياد و به مقصد 

ك مي كند تا سيستم حمل و نقل هوايي رساندن مسافران كم

سطح باالي ارتباطات خود را در معرض نمايش قرار دهد.همه 

اين موارد در صورتي كه تقاضا كافي براي پر كردن ظرفيت 

سيستم حمل و  هواپيما موجود نباشد بي ارزش است. مسافران

 كند. ، نقش قلب و ستون فقرات يك شبكه را ايفا مينقل هوايي

به جهت  مسافرانتوجه به مسئله تغييرات تقاضا  بنابراين

هاي عملياتي باال ضروري  جلوگيري از صرف هزينه

  [Goedeking,2010]است

دهد كه رشد اقتصادي يك  نظريه هاي اقتصادي نشان مي     

  سيستم حمل و نقلي وابسته به عوامل مختلفي ازجمله 

تفريحي و گردشگري منظور انجام امور شغلي ،  )ميزان تقاضا به1

نيازهاي  تحت تاثير خانواده و مدل زندگي،

  باشد. گردشگري،توسعه اقتصادي و مدل كسب و كار مي

) ميزان تقاضا متأثر از تكنولوژي و مدل كسب و كار و درآمد 2

  باشد. زايي خطوط هوايي مي

) در صورت عدم پاسخگويي سيستم حمل و نقل هوايي به 3

ونقلي مثل سيستم  هاي حمل سيستمتقاضاي مسافران ،ساير 

ونقل هوايي در اولويت  ريلي و جاده به جاي سيستم حمل

 Bieger and Wittmer and].شودسفر جايگزين مي

Laesser,2007]  
ن سيستم حمل و مين رو شناخت و دسته بندي مسافرااز ه     

در  نقل هوايي به عنوان ستون فقرات اين سيستم حمل و نقلي

كوپسچ باشد. بخش كالن كشوري بسيار مهم و حياتي مي

در مورد تحليل تقاضا براي سفرهاي  2012تحقيقي در سال

هوايي در سوئد انجام داد،نتايج تحقيق نشان داد كه مسافران 

هوايي تفريحي حساسيت بيشتري نسبت به مسافران داراي 

مسافرت كاري در زمينه خدمات سيستم حمل و نقل هوايي 

هاي گذشته در طول دهه[Kopsch,2012].شان مي دهندن

تقاضا براي پروازهاي داخلي و بين المللي در كره به ميزان قابل 

توجهي افزايش يافته است.به منظور بهبود تقاضا حمل و نقل 

هوايي چندين خدمات رفاهي با هزينه بسيار پايين ارائه شده 

از سرويس  به بررسي اثرات استفاده2016است. كو در سال 

ميان  خدمات كامل ارائه شده در سه نوع پرواز كوتاه مدت،

نتايج نشان داد كه ميزان تقاضا  مدت و بلند مدت پرداخته است.

ن سود حاصل از پروازهاي كوتاه مدت بيشتر از دو آو به دنبال 

 [Dae Ko,2016].نوع پرواز ديگر بوده است

تحقيقي در زمينه  1387و همكاران در سال  يمحمدجان      

 انجام دادند. تسهيالت مربوط به خطوط هوايي ارزان قيمت

 ارزان خدمات از كه مسافراني اكثرنتايج تحقيق نشان داد كه 

 از را خود پروازهاي توانندمي اينكه از نيز كنندمي استفاده قيمت

 دارند، رضايت،دهند انجام تر خلوت و تر كوچك هاي فرودگاه

 مسيرهاي طوالني، پرواز انتظار زمان تحمل به مجبور ديگر زيرا

 بيش ازدحام و سردرگمي ترمينال، محوطه در روي پياده طوالني

 بايد نيز ها فرودگاه همچنين.شد نخواهند حد مسافرها از

 بتوانند جوابگوي تا نمايند اعمال خود ساختار در را تغييراتي

 شدن و افزوده قيمت ارزان هوايي خطوط افزون روز گسترش

    Jan mohammad and].باشند مسافرها، تعداد

Seraylo,2008].  

 مقايسهتحقيقي در زمينه  1394ادريسي و همكاران در سال    

 و )ره(خميني امام المللي بين هاي فرودگاه مسافران تفاوت

 آمده دست به نتايج هوايي انجام دادند. خطوط انتخاب مهرآباد در

شباهت  هم به زيادي حد تا مذكور فرودگاه دو مدلسازي از

 فرودگاه از استفاده تجربه نظير پارامترهايي كه طوري به داشته

 ارائه غذاي كيفيت هواپيما و عمركاركرد ،بليت بهاي گذشته، در

 خطوط انتخاب در مهمي نقش هوايي، خطوط توسط شده

 Edrisi and].كند ايفا مي فرودگاه دو هر مسافران توسط هوايي

Khak zad,2015]  
 ارائهتحقيقي در زمينه  1394عمل نيك و همكاران در سال      

 مبناي بر هوايي خطوط مسافران بندي بخش جهت چارچوبي

انجام دادند.در اين تحقيق  ها آن عمر دوره و ارزش بالقوه ارزش

گرفته  ها آن سفر انگيزه به توجه با مشتريان بالقوه محاسبه ارزش

  مسافرت فراغت و كار انگيزه دو با ها آن كه آنجا . ازاست

 ،ها آن اجتماعي و درآمدي هايشاخص به توجه با كنند، و مي 

طرح  از پس پايان، است در آمده دست به ها آن بالقوه ارزش

 هوايي، خطوط مسافران بندي بخش براي مفهومي چارچوب

 ديد از ارزش، با مشتريان جذب و حفظ جهت راهكارهايي

 Amal nik and].گرديده است سازمان ارائه

Menshadian,2015] 

تحققي در زمينه مدل عرضه و  2016فو و همكاران در سال      

تقاضا بين فرودگاه هاي كوچك و بزرگ در اياالت متحده انجام 

اي است هاي محلي واقعهعدم استفاده از سرويس فرودگاه دادند.

تقاضاي  ن مسافران به دليل استفاده از خدمات بيشتر،آكه طي 

  اين حادثه  تر دارند.هاي بزرگميل به استفاده از فرودگاه

هاي تواند موجب كاهش خدمات رساني توسط فرودگاهمي

محلي به مسافران بشود كه اين امر موجب كاهش بيشتر ركود 



از اين رو فو و  ها مي شود.فرودگاه گونه اينمسافران در 

و  مسافرانهمكاران به بررسي بازخورد تعاملي بين حجم 

هاي محلي هاي خدمات مسافربري درجايگزيني فرودگاهويژگي

نتايج نشان دهنده رابطه بين  با فرودگاه اي جايگزين پرداختند.

و حجم مسافران با فرودگاه هاي مركزي دارد، كه  بليتهزينه 

هاي مركزي هواپيما در فرودگاه بليتدليل اين امر كاهش هزينه 

 Fu and]اياالت متحده به دليل حجم باالي مسافر مي باشد.

Kim,2016].  
 تعيينتحقيقي در زمينه   1390صفارزاده و همكاران در سال      

 ترافيك داخلي هوايي در برتوزيع فرودگاه ها دسترسي به اثر

رگرسيوني انجام  مدل از استفاده با فرودگاهي دنيا سيستمهاي دو

 در دهد، مي نشان مختلف مدلهاي و مطالعات نتايج .است دادند.

 شهر، نزديك به فرودگاه بودن قديمي فرودگاهي، دو شهرهاي

 تعداد اختالف و شهر مركز تا فرودگاهها فاصله اختالف

 سهم بر همزمان به صورت فرودگاهها، به دسترسي روشهاي

مي  تأثيرگذار شهر به نزديك فرودگاه داخلي مسافران

 Safar zade and Zabihi tari and Shirazi].باشد

niya,2011]  تحقيقي  در   2016روليم و همكاران در سال

المللي سائو پائولو انجام دادند و از طريق يك  فرودگاه بين

ها از بخش  رگرسيون خطي  به بررسي اثر واگذاري فرودگاه

مسافران هوايي اقدام دولتي به بخش خصوصي بر ميزان تقاضاي 

سازي منجر  كردند.تحقيقات نشان داده است كه عمل خصوصي

هاي هوايي و به دنبال آن افزايش  به مناسب شدن هزينه مسافرت

 Rolim and]ميزان تقاضا تا رسيدن به حداكثر تقاضا شده است

Bettini and Oliveira,2016]. 

تحقيقي درزمينه  2016لي شات و همكاران در سال      

آزادسازي عملكرد شركت هاي هواپيمايي داخلي توسط دولت 

هاي هواپيمايي انجام داده  بر شدت رقابت بين شركت

هاي كه  دهد كه اين آزادسازي در شركت اند.تحقيقات نشان مي

با هم در ارتباط مي باشند منجر به افزايش تقاضا و كاهش در 

كم  2مدل كسب و كارتوان به  ها شده است كه اين را مي نههزي

(مدلي كه با ارائه كمترين هزينه بيشترين سود را به دست  هزينه

يانگ در سال  [Lieshout and et.al,2016].آورد.) نسبت داد

تحقيق در زمينه بررسي رابطه علت و معلولي بين ميزان  2016

امل موثر بر تقاضاي تقاضاي مسافران حمل و نقل هوايي و عو

انجام از مشاهدات وب سايتي  آمده دست بهحمل و نقل هوايي 

وني براي ينتايج تحقيق منجر به ارائه يك مدل رگرس .داده است

و نقل هوايي به ويژه در  لپيش بيني تقاضا مسافران حم

  [Yang,2016].مسيرهاي با تقاضاي باال گرديد

تحقيقي در زمينه مدلسازي تقاضاي  1390در سال  آرامي     

سفر هوايي در ايران انجام داده است. در اين تحقيق مدلي با 

 حمل سيستم متغيرهاي و اقتصادي اجتماعي، متغيرهاي استفاده

طراحي شد.  هوايي، سفر تقاضاي با ها آننقل و ارتباط دادن  و

 بين شده ذكر ارتباط از با استفاده نظر مورد مدل نهايت، در

 از استفاده با و مقطعي هايداده با ايران، شهر چند در مؤلفه ها

شد.كاربرد نتايج  كاليبره متغيره، چند خطي بازگشتي تحليل

 هوايي نقل و به حمل مربوط برنامه ريزي امر در باعث تسهيل

صفارزاده و همكاران در سال  [Arami,2011].گرديده است

تحقيقي در زمينه مدل تقاضاي سفر هوايي بين شهري  1385

ايران انجام دادند.نتايج اين تحقيق منجر به ارائه يك مدل پيش 

بيني تقاضا با توجه به سطح اقتصادي جامعه و سطح سرويس 

ارائه شه توسط سيستم حمل و نقل هوايي  براي كالن شهر ها و 

  [Safar zad and Ghorbani,2006].شهر هاي تابعه شده است

تحقيقي در زمينه  1389ابراهيم زاده و همكاران در سال      

 در هوايي نقل و حمل و سفر توليد برنامه ريزي تحليلي مدل

 هاي آماري داده به استناد با مقاله اين كشور ايران انجام دادند.

 توسط شده جابجا خروجي و ورودي مسافر تعداد خصوص در

 طور به 1384تا1380هاي سال طي اسالمي جمهوري هواپيمايي

 مهمانخانه به شده وارد هايتوريست اصفهان، فرودگاه از ماهيانه

 بر كشور يها نااست بندي رتبه هاي فوق، سال طي اصفهان هاي

 اين در اصفهان جايگاه و صنعتي و اقتصادي هايفعاليت اساس

 اصفهان استان به كه اي جاده خيز حادثه نقاط وجود بندي، رتبه

 از اين كه هاييشهر ساير و اصفهان بين مسافت و شوندمي ختم

غيره مدلي تدوين  و گيرد مي صورت پرواز ها آن به مبدا

 و صنعتي فعاليت اقتصادي، عوامل كه شد.نتايج تحليل نشان داد

 به هوايي سفر توليد را در تاثير بيشترين مقصد، توريست جذب

 فرودگاه مسافر حجم بيني پيش در نهايتاً .اند داشته شهر اين

 نقل و حمل كه گرديد مشخص 1390 زماني افق تا اصفهان

 سير اصلي هايمسير در اصفهان فرودگاه طريق از هوايي

 Ebrahim].داشت خواهد نزولي سير سايرمسيرها در و صعودي

zade and et.al,2011]  
تقاضاي  برآوردتحقيقي در زمينه  1394اسالمي در سال      

 دادسفر با تاكسي هوايي در ايران انجام داد.نتايج تحقيق نشان 

هاي موثر تاكسي هوايي به دليل داشتن مزاياي زياد و ويژگي كه

از سهم تقاضاي بيشتري در قياس با خطوط هوايي  ،تقاضا

همچنين طبق نتايج، استفاده از تاكسي هوايي به  برخوردار است.



  تواند به خيلي از به فرد مي منحصرهاي سبب ويژگي

هاي بال استفاده روح تازه اي بخشيده و بستري زيرساخت

مناسبي را جهت سياستگذاري خرد و كالن در زمينه حمل و 

 2016حكيم در سال [Eslami,2015].نقل هوايي ارائه كند

تحقيقي در زمينه رابطه علي بين حمل و نقل هوايي و رشد 

 42هاي ين تحقيق با استفاده از دادهدر ا اقتصادي داشته است.

 به بررسي اين موضوع پرداخته شد آسياجنوب كشورهاي ساله 

اثبات گرديد كه يك رابطه علت و معلولي بين توليد ناخالص  و

ملي و ترافيك مسافران هوايي و همچنين حجم حمل و نقل 

باته در آ[Hakim and Merkert,2016]. هوايي وجود دارد

سازي حمل و نقل  آزادتحقيقي در زمينه اثرات  2016سال 

.نتايج نشان داد انجام دادهوايي بر بهبود وضعيت اقتصادي افريقا 

درصدي در رشد اقتصادي  40كه اين موضوع سبب افزايش 

از طرفي اين  افريقا در زمينه حمل و نقل هوايي خواهد شد.

هاي از سوي شركتافزايش موجب بهبود خدمات ارائه شده 

حاكي از كاهش در هزينه  هديهواپيمايي شده است ولي شوا

  [Abate,2016].مشاهده نشده است بليت

خوشه بندي  ،3ايخوشهدر اين تحقيق با استفاده از تحليل      

اين  مسافرانبخش مهمي از سيستم حمل و نقل هوايي كه 

طيف باشند به منظور شناخت سيستم حمل و نقل هوايي مي

هاي مسافران اين سيستم و انجام برنامه ريزي هاي كوتاه مدت 

و بلند مدت در زمينه جذب تقاضا و بهبود بازاريابي اين سيستم 

  حمل و نقلي انجام شده است.

  

  روند انجام تحقيق-2
 آماريهاي اي يك تكنيك از سلسله روشتحليل خوشه     

هاي گروه بنديهاي اطالعاتي را در تواند دادهاست كه مي

   مختلف ذخيره كند.

هاي وابسته و غير متغيراي هيچ تفاوتي بين تحليل خوشه  

 يك بندي خوشه [Venkatesan,2007]. كندوابسته ايجاد نمي

 اندازه شامل همتغير تحليل چند. است همتغير چند تحليل روش

  . مي باشدمتغير چند روي هم زمان گيري هاي

  باالخص  و همتغير چند روشهاي در كه اهدافي جمله از

   :كرد اشاره توان مي زير موارد به شوند مي دنبال بنديخوشه

 كردن بنديدسته -2 ساختاري سازي آسان يا هاش دادهكاه -1

 [Niromand,2000].داده ها

مورد  لهاي مستقمتغيردر اين روش مجموعه كاملي از      

اي مرتب سازي در روش تحليل خوشه  گيرد.بررسي قرار مي

  هاهاي خام خوشهها بر اساس تجزيه و تحليل دادهداده

 يك گروه از مشتريان نسبتا همگن است. ،يك خوشه باشد.مي 

هاي اي همچنين ممكن است گروهدر روش تحليل خوشه

ناهمگني از مشتريان وجود داشته باشند كه اين اتفاق بخصوص 

   در خوشه هاي بزرگتر اتفاق مي افتد.

اولين داده هاي ورودي در تحليل ر دسته بندي كردن داده ها د

و اي تشابهات ميان مشتريان مختلف را اندازه گيري خوشه

 تحليل اصلي هدف  [V enkatesan,2007].مي كنددسته بندي 

 را متغيرها اقالم يا طبيعي هاي دسته كه است اين اي خوشه

 شود پيدا مقياسي كمي بايد ابتدا منظور اين براي .كنيم جستجو

 راههاي . گردد گيري اندازه اشياء بين تشابه آن وسيله به كه

 وجود دارد، اشياء زوجهاي بين شباهت گيري اندازه براي زيادي

  [Niromand,2000]:اقليدسي صلهفا معيار از استفاده جمله از
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  فاصله، تعيين موضوع بر عالوه ايخوشه تحليل در     

 شود گرفته نظر در بايد كه ديگري مهم ها موضوعشباهت

  فاصله است. اساس بر بندي خوشه روش از انتخاب عبارتست

دهد كه اي كه اجازه ميهاي تحليل خوشهيكي از قسمت     

  هاي براي مشتريان مهمتر از ساير مشخص شود چه مولفه

ايجاد بخش بندي هاي مختلف در  ها در سيستم مي باشد،مولفه

كه در تحقيق پيش رو از اين سيستم استفاده  ،ساختار مي باشد

در اين پژوهش در مرحله اول پس از تهيه و توزيع   شده است.

در بين افراد تحت بررسي با استفاده از نرم افزار  پرسشنامه

SPSS بندي مسافران حمل و نقل هوايي به اقدام به خوشه

سيستم حمل و نقل  مسافرانهاي مختلف منظور شناخت طيف

   هوايي و جذب بيشتر هر چه بيشتر اين مسافران شده است.

 ،وضعيت تاهل متغير جنسيت، 7بندي مسافران به منظور خوشه

به  درآمدميزان  شغل، ، تحصيالت،سن تعداد اعضا خانواده،

با در اين پژوهش   اند.هاي خوشه بندي معرفي شدهعنوان متغير

تعداد نمونه مورد نياز  [Israel , 2013]توجه به فرمول كوكران

باشد كه به نسبت  نفر مي 344براي بررسي در چهار شهر برابر با 

 4ونقل هوايي روزانه هر شهر، بين  هاي حمل تعداد مسافرت

ي اين چهار شهر ها فرودگاهدليل انتخاب  شده است.شهر تقسيم 

ي، وجود داشتن تمامي شرايط حاكم بر كل كشور ريگ نمونهبراي 

نمونه  عنوان بهرا  )1(شماره شهر شيراز توان يمكه  باشد يم

 ياسوج ،نمونه تاريخي عنوان بهرا  )2(شماره شهر يزد ،شهر كالن



و شهر  توسعهي از شهرهاي رو به ا نمونه عنوان بهرا  )3(شماره

) را به دليل نفت خيز بودن جز مناطق 4(شماره گچساران

خالصه اين  .در نظر گرفت و پااليشگاهي زيخ نفتاقتصادي 

   آمده است. 1نتايج در شكل

  

  
  مشخصات جمعيت مسافران و جامعه آماري تحقيق .1شكل 

  

  هاي تحقيقداده-3
پرسشنامه در بين مسافران حمل و پس از توزيع و پخش      

با استفاده از  اي مسافرانعمليات تحليل خوشه ،نقل هوايي

نتايج اوليه  .انجام شده است الگوريتم خوشه بندي دو مرحله اي

وضعيت  جنسيت، 4دموگرافيك متغير 7بر اساس خوشه بندي 

 درآمد يزانو م شغل ، تحصيالت،سن تعداد اعضا خانواده، تاهل،

  ارائه شده است. 2و شكل1در جدول 

  

  

  

  بندينتايج اوليه خوشه .1جدول 

نوع الگوريتم خوشه 

  بندي

  دو مرحله اي

  7  تعداد متغير

  4  تعداد خوشه ها

  

  

  
  ايجاد شدههاي مختلف درخوشه حمل و نقل هواييمسافران  ميزان .2شكل 

  

1
2

3
4

958472
226978

6447

3470

270 64

5

5

حجم مسافران تعداد پرسشنامه



بيشترين حجم از مسافران را در  2شماره خوشه  ،2مطابق شكل 

   خود جاي داده است.

به منظور بررسي ميزان صحيح بودن تحليل خوشه اي،پارامتري   

 3كه در شكل  بررسي شده است 5به عنوان كيفيت خوشه بندي

قرارگيري خوشه بندي در  3مطابق شكل نشان داده شده است.

و در ناحيه زرد رنگ قرار گرفته بوده است  نسبتا خوبناحيه 

 صحيح بودن خوشه بندي را نشان داده است اين امر كهاست 

   .)3(شكل

حمل و نقل هوايي به منظور  مسافراندر روند خوشه بندي 

تعداد  وضعيت تاهل، جنسيت، متغير 7شناخت اهميت هر يك از

 7نمودار شغل و ميزان درآمد از  ، تحصيالت،اعضا خانواده،سن

استفاده شده است كه مهمترين پارامتر تاثيرگذار در ساخت 

كه در  باشدمي 1متغير شغل با ميزان اهميت  ها،بنديخوشه

بندي در ادامه نتايج نهايي خوشه نشان داده شده است. 4شكل

  ارائه شده است. 5و شكل  2در جدول

  
  نمودار كيفيت خوشه بندي .3شكل 

  
  بندي مسافراننمودار ميزان تاثيرگذاري متغيرهاي دموگرافيك در خوشه .4شكل 

  

  حمل و نقل هوايي بر اساس متغيرهاي دموگرافيك مسافرانبندي نهايي خوشه .2جدول 

  4  3  1  2  شماره خوشه

  درصد1/38   

  نفر)131(

  درصد 5/23

  نفر)81(

  درصد 5/21

  نفر)74(

  درصد 9/16

  نفر)58(

 آزادشغل   ساير مشاغل  دانشجوشغل   دولتيشغل   متغيرها

  مجرد  متاهل  مجرد  متاهل

  36- 25سن   45تا  36سن  25سن كمتر از   36- 25سن 

  ميليون تومان 2تا 1درآمد   ميليون تومان 2تا  1درآمد   هزار تومان 600در آمد   ميليون تومان 5/2تا  2درآمد 

  ليسانس  فوق ديپلم  ليسانس  ليسانس

  مرد  زن  مرد  مرد

  نفره 4خانواده   نفره 4خانواده   نفره 4خانواده   نفره 3خانواده 



  
  هاي مهم متغيرهاي دموگرافيكحمل و نقل هوايي بر اساس شاخص مسافرانبندي نهايي خوشه .5شكل

  

نچه كه به منظور شناخت اقشار مختلف مسافران حمل و آ     

چه بيشتر مسافران به سمت نقل هوايي در راستاي جذب هر 

اين سيستم حمل و نقلي نياز مي باشد اين است كه مسئولين 

حمل و نقل هوايي به توصيف مناسبي از هر بخش از تحليل 

خوشه  4از اين رو هر  خوشه اي انجام داده شده برسند.

به  بر اساس ميزان اهميت اياز تحليل خوشه آمده دست به

  .صورت زير تعريف مي گردد
  

  2خوشه

 36- 25اين خوشه شامل مرداني مي باشند كه داراي رنج سني   

همچنين  فرزند مي باشند، دوسال بوده و متاهل و حداقل داراي 

بوده و داراي شغل دولتي  فوق ديپلماين افراد داراي تحصيالت 

  ميليون تومان مي باشند. 5/2تا2و ميزان درامد 

  

  1خوشه 

باشند كه داراي رنج سني كمتر از اين خوشه شامل مرداني مي

   نفره 4داراي يك خانواده سال بوده و مجرد و 25

همچنين اين افراد داراي تحصيالت ليسانس بوده و  مي باشند،

  تومان مي باشند. هزار600و ميزان درامد  عمدتا دانشجو

  

  3خوشه 

- 36مي باشند كه داراي رنج سني  زنانياين خوشه شامل      

  و متاهل و حداقل داراي يك فرزند سال بوده  45

همچنين اين افراد داراي تحصيالت ليسانس بوده و  باشند،مي

  ميليون تومان  2تا1و ميزان درامد  مشاغل مختلفداراي 

  مي باشند.

  

  4خوشه 

  باشند كه داراي رنج سني اين خوشه شامل مرداني مي     

  نفره  4داراي يك خانواده و  مجردسال بوده و  25-36

همچنين اين افراد داراي تحصيالت ليسانس بوده و  ،باشندمي

  ميليون تومان مي باشند.2تا1و ميزان درامد  آزادداراي شغل 



به صورت كلي در  هاي انجام شده را خوشه بنديجزييات      

هاي شكل همپوشانياين  در ارائه شده است. 6قالب شكل 

 مسافراناي انجام شده در بين خوشه آناليزصورت گرفته توسط 

 6ي نشان داده شده است.مطابق با شكل يحمل و نقل هوا

افراد با  مهمترين اقشار استفاده از اين سيستم حمل و نقلي،

و ساير مشاغل با ميزان سن كمتر از  آزاد دانشجو، مشاغل دولتي،

داراي خانواده با ابعاد  سال و تحصيالت ليسانس و همچنين 45

  نفره مي باشد. 4و  3

  
  

   

  يحمل و نقل هواي مسافراناي انجام شده در بين خوشه آناليزهمپوشاني هاي صورت گرفته توسط  .6شكل

  



  گيرييجهنت-4
و  باالسيستم حمل و نقل هوايي به دليل داشتن پتانسل    

همواره مورد توجه  ،در حمل و نقل مسافر و كاال سرعت بيشتر

بوده است.از اين رو  سيستم هاي حمل و نقل عمومي مسافران

سيستم حمل و نقل عمومي به  مسافرانشناخت و دسته بندي 

جهت افزايش بازدهي به سمت اين سيستم حمل و نقلي 

 مسافران در اين تحقيق كه به خوشه بندي باشد.ضروري مي

سيستم حمل و نقل هوايي به جهت شناخت بهبود شرايط 

سيستم حمل و نقل هوايي به منظور جذب بيشتر مسافر انجام 

  است: آمده دست بهشده است،نتايج زير 

سيستم حمل  مسافراننتايج تحليل خوشه اي نشان داد كه  - 1

 دسته كلي تقسيم كرد. 4و نقل هوايي را مي توان به 

در استفاده از سيستم  مسافرانر در انگيزه مهمترين پارامت - 2

با ميزان  مسافرانپارامتر شغل  ،حمل و نقل هوايي

از جمله  متغيرهاكه سر شاخه ساير  بوده است، 0/1اهميت

 مي باشد. مسافرانميزان درآمد و وضعيت تاهل 

بيشترين تعداد استفاده كنندگان از سيستم حمل و نقل  - 3

 1/38با  2هوايي مربوط به افراد قرار گرفته در خوشه 

بوده درصد استفاده كنندگان از سيستم حمل و نقل هوايي 

سال با  36-25است،كه شامل افراد متاهل داراي رنج سني 

 ميليون تومان بوده است. 5/2تا  2حقوق ماهيانه 

استفاده وشه بندي هاي انجام شده بيشترين مطابق با خ - 4

 5/78با ميزان كنندگان از سيستم حمل و نقل هوايي 

سال  35در رنج سني كمتر از درصد افراد تشكيل دهنده 

كه تقريبا جوان مي باشند قرار گرفته است و توجه به 

به سمت سيستم حمل و  ها آننيازهاي اين قشر در جذب 

 نقل هوايي ضروري است.

ايج نهايي همپوشاني خوشه بندي ها بيانگر اين موضوع نت  - 5

مهمترين اقشار استفاده از اين سيستم حمل بوده است كه 

و ساير  آزاد دانشجو، افراد با مشاغل دولتي، و نقلي،

سال و تحصيالت  45مشاغل با ميزان سن كمتر از 

  نفره  4و  3ليسانس و همچنين داراي خانواده با ابعاد 

 مي باشد.

 

 سپاسگزاري-5

هاي اين مقاله مستخرج از گزارش پاياني  بخشي از داده   

 هايمولفه تعيين "تحصيالت نويسنده اول مقاله تحت عنوان

 در كاهش روش به داخلي هوايي نقل و حمل تقاضاي بر موثر

است، كه به روش جديد  "عاملي تحليل كمك به هاساختارداده

  تحليل آماري جديدي بررسي شدند. 

  

  

 

 نوشتپي-6

1. Air Transportation 

2. Business Plan 

3. Cluster Analysis 

4. Demographic 

5. Cluster Quality 

 

  مراجع-7
 در هوايي سفر تقاضاي مدلسازي" ،)1390(.، ج آرامي، -

 ،1390تابستان ،67شماره ،23 دورهفصلنامه جاده،  ،"ايران

  .10- 1ص.

 .ن ،ايزدفرو  لف.ا، ايزدفرو  .م، سقايي و .ع، ابراهيم زاده -

مدل تحليلي برنامه ريزي توليد سفر و حمل و  " ،)1390(

نقل هوايي در كشور مطالعه موردي: فرودگاه بين المللي 

هاي شهري مطالعات و پژوهش، "شهيد بهشتي اصفهان

 .94-81ص. ، 1390پاييز ، 10، شماره سوم، سال منطقه اي

 تفاوت مقايسه " ،)1393(ح. ، خاكزادو  .ع، ادريسي -

مهرآباد  و  )ره(خميني امام المللي بين هاي فرودگاه مسافران

دومين كنفرانس بين المللي ، "هوايي خطوط انتخاب در

  .15-1،ص. 1393زمستان، سازه و معماري و توسعه شهري

تقاضاي سفر با تاكس  برآورد " ،)1394( ع. الف.، اسالمي، -

اولين همايش ملي استفاده از فن آوري ها ، "هوايي در ايران

 ،1394، بهار محاسبه و اجرا هاي نوين طراحي،و تكنولوژي

  .11- 1ص.

تسهيالت " ،)1384( .،و سرايلو، م لف.جان محمدي، ا -

چهاردهمين ، "مربوط به خطوط هوايي ارزان قيمت

، بهار ن سراسر كشوركنفرانس دانشجويان مهندسي عمرا

 .8-1ص. ،1384

 لف.و شيرازي نيا، ا .مذبيحي طاري،  و .صفارزاده، م -
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ABSTRACT  
Air transport system has always been noteworthy to all walks of life due to having a high 

potential in transporting passengers and goods. This topic has got a high importance in 

developing countries in recent years because of slow growth rate of domestic flights' number 

of passengers. This research has surveyed recognition of different classes of passengers of air 

transport system in order to identify passengers' habits of air transport system and leading 

future services of this system based on characteristics of identified groups and finally new 

foundation in marketing strategies of air transport system. Therefore, in order to gather the 

required information, a questionnaire was provided based on seven variables of sex, marital 

status, number of family members, age, education, occupation and income and was offered to 

air transport passengers. These variables were examined by cluster analysis and finally 

groups of passengers were classified into 4 clusters. Results showed that the most important 

parameter in passengers' motivation for using air transport system is occupation of passengers 

with the importance amount of 1.0. Furthermore, the largest number of users of air transport 

system is related to people placed in cluster 2 with 38.1% users which contain married people 

in the age range 25-36 with monthly salary of higher than average. 

 

Keywords: Air Transport System, Cluster Analysis, Travel Demand, Demographic 
Variables, Domestic Flights 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


