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  در كوتاه مدت و بلندمدت بندي عوامل موثر برتقاضاي سفرهوايي از ايران ايررتبه  

  )ARDL(رهيافت 

  
   ، ايراندانشگاه آزاد اسالمي علوم و تحقيقات تهران، تاديار، دانشكده مديريت و اقتصادكامبيز پيكارجو، اس

  ، ايران المي علوم و تحقيقات تهراندانشگاه آزاد اس، ، دانشكده مديريت و اقتصاداستاديار تيمور محمدي،

دانشگاه آزاد اسالمي علوم و تحقيقات  كارشناسي ارشد، دانشكده مديريت و اقتصاد،، دانشجوي *شيوا دهقان عفيفي   

   ، ايرانتهران، تهران

  
 sh.dehghanafifi@iranair.comپست الكترونيكي نويسنده مسئول: *

  20/03/97پذيرش:   -08/09/96دريافت: 

  133-150صفحه

   چكيده
ضمن آنكه در مقاله حاضر با موضوعيت رتبه بندي عوامل مؤثر بر تقاضاي سفر هوايي از ايران اير با استفاده از خود رگرسـيون  

) در مطالعه داده هاي سري زماني و ساختار تقاضا از شركت هوايي ايـران ايـر ؛ اوالً نسـبت بـه      ARDLبا وقفه هاي توزيع شده (

در برآورد بين المللـي و ثالثـاً بـر     نظر داشتن مبدأ تهران و مرجع ريالثانياً با در  ، يرهاي داخلي و بين الملليقيمت در تنوع مس

) ايـران و جهـان  متوسط قيمت مسيرهاي داخلي و بين المللي و جمعيت ( ، و دالر جاري 1376مبناي توليد ناخالص داخلي به ثابت 

در هر دو مدل (داخلي و بـين المللـي ) كـه سـعي در بيـان تخمـين        DUد متغير دامي در بيان متغيرهاي مستقل دو مدل و وجو

درآمدي و جمعيت به ترتيب در ميـانگين فصـول پـروازي     ،) در اهميت كششهاي قيمتيداخلي و بين الملليمتغير وابسته مسافر (

و در راستاي تأثيرات نوسانات نرخ ارز مرجـع  و كالس پروازي اكونومي در مدل داخلي و اكونومي و بيزنس در مدل بين المللي 

دالردر داخل مدل و جانشينهاي رقابتي صنعت حاضر ( شركت هوايي ايران اير ) دارد والبته سعي در بيان مشكالتي كـه در بخـش   

ي اقتصاد منطقه اي خاورميانه و جهان در مطالعات انجمن هوانوردي ياتـا مشـخص گرديـده و فضـاي چشـمگير سياسـي و رقـابت       

  .متفاوت كه در سالهاي تحريم بر شركت حاكم گشته رادر توصيف كاهش تقاضاي مسافر و فشار درآمدي شركت بيان دارد

  

كشش كوتاه مدت و بلند مدت  ،فصلي)( ترافيك هوايي ،ARDLهاي توزيع شده مدلهاي خود رگرسيوني با وقفه :كليدي هاي واژه

  و عوامل قيمتي و درآمدي

 

    مقدمه   -1

صنعت هوانوردي در ايران از قبل از انقالب شكل گرفته    

متناسب با رشد و  اسالمي  انقالب  از  بعد  است. لكن 

 متأسفانه  نيافته و  گسترش  سازماندهي و  كشور  توسعه

اين صنعت   در زيادي  معضالت  مشكالت و  اكنون هم 

هريك به داليل گوناگوني به وجود آمده  مواجه است كه

كشورما حركت خوبي را در  ،بعد از انقالب اسالمي. است

جهت خودكفايي آغاز كرده ولي متأسفانه به بخش هوايي با 

 قبل از انقالب در سطح نسبتاً خوبي قرار داشت   اينكه

، هاي گذشتهدر طول سالضمن آنكه  ؛توجهي شد بي

تاثيرات جنگ خليج فارس و متعاقب آن نوسانات و ركود 

براي صنايع  2001سپتامبر  11حمالت  اقتصادي پس از

هواپيماسازي و گردشگري باعث نگراني بسيار زياد براي هر 

به گفته تحليلگران  واست  بودهدو صنعت در مقياس جهاني 

و با توجه به گزارش انجمن بين المللي حمل و نقل هوايي 

)IATA بخش هواپيمايي در سال هاي اخير با تالطم بي (

ايران به رقم وجود  لذا در ، استوده سابقه اي روبرو ب

حكايتي كه سايه بر كل صنعت هوايي در طول سالهاي جنگ 

قبل و بعد از آن كه سالهاي  ،)1368- 1359تحميلي ايران(

اهميت انتخاب شركت  ،زندسازندگي ايران را رقم مي
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سال  50اي بالغ بر  هواپيمايي ايران اير به داليل تاريخچه

 .ايي برخوردار استقدمت از اهميت بسز

كه در  ايران ايرتقاضا از شركت هواپيمايي در اين راستا 

؛  مي باشد ايران ايرصنعت هوانوردي بين المللي موسوم به 

 :اخير با تهديداتي مواجه شده است بداليل متعدد  در ساليان

همچون برخي شركتهاي  خارجي هوايي خطوط ورود –الف 

در حوزه خليج فارس  هوايي متعلق به كشورهاي كوچك

1مانند : شركتهاي هوايي االتحاد
شركت  ،)2(هاب ابوظبي 

3هوايي امارات
(هاب  5شركت هوايي قطر ايرويز ،)4(هاب دبي 

) كه هاب خود را گسترش داده و بازاركشورهاي 6دوحه

؛ از اروپا و آمريكا متصل نموده اند ،كوچك خود را به آسيا

7طرفي جت ايرويز
دهد المللي هند اجازه نميخط هوايي بين  

به  ،كه شبكه هوايي خليج فارس از بازارهوايش استفاده كند

كه با افزايش قابليت هاي دوربرد پروازهاي مستقيم  طوري

اروپا و شمال آمريكا سهم مهمي در نگهداري  ،خود بين آسيا

 چون همچنين شركتهاي هواييبازار خود داشته است ؛ 

خطوط هوايي كم هزينه اي و 10بريتيشو  9ك.ال.ام،8تركيش

ايجاد گروه هاي بزرگ اروپا و  در12ولينگ اير و11كليكچون 

پست و مسافر در منطقه و ايران ،عرضه خدمات بار بهآمريكا  

 (رقباي خارجي) .پرداخته اند

 هوايي شركتهاي چون داخلي شركتهاي تعداد افزايش –ب 

هواپيمايي  كيش اير و ...... كه سهم بازاري ،آسمان ،هانما

  (رقباي داخلي) را كاهش داده است . ايران اير

ايران افزايش سن ناوگان هواپيمايي شركت هواپيمايي   - ج

در بحث كيفيت و نگراني مسافرين از ايمني پروازها  اير

 (كيفيت)خدمات ارائه نشده وجود دارد .

حذف و كاهش تدريجي يارانه هاي مختلف از جمله   - د

چنين با افزايش ساالنه هزينه نيروي كار يارانه سوخت و هم

صنايع هوايي و خطوط هوايي و محدوديت زير ساختهاي 

فرودگاهي كه منجر به افزايش تراكم و تاخير پروازها ؛ در 

اده كه كل هزينه هاي عملياتي شركت ايران اير را افزايش د

را باال برده كه خود در رقابت  تبهاي تمام شده و قيمت بلي

 تقاضا از اين شركت را كاهش داده است. ،شركتهابا ساير 

عدم داشتن تناسب ناوگان ايران اير كه قادر نيست براي  - ه

 ميان برد و كوتاه برد) انواع  ،كليه مسيرها اعم از (دوربرد

است؛ الزم هواپيما ها را داشته باشد كه خود مانع شده 

و لذا   بيندازدهواپيماي مناسب را به جريان  ،متناسب با مسير

پست و مسافر نسبت به حالت بهينه بيشتر  ،هزينه متوسط بار

و در نتيجه سامان دهي درآمدها و شرايط و كرده است 

  اوضاع اقتصادي شركت را دچار بحران كرده است .

قطعات  ،نوسانات تسعير نرخ ارز كه هزينه تامين هواپيما _و

 ،صاديو .... را افزايش داده است و همچنين ركود هاي اقت

 كتحر كنديكاهش حجم بودجه سفرهوايي و  منجر به

 شده است . سيستماتيك عملكرد شركت

عوامل مذكور در باال به جنبه هاي تقاضاي عرضه     

روي بخش بر  مقالهسفرهوايي اشاره دارند كه در اين 

در كوتاه مدت و بلندمدت  ايران ايرتقاضاي سفرهوايي از 

 رتبه بندي عوامل موثر بر همچنين به ومركز شده است مت

در يك پرداخته است و ايران اير  تقاضاي سفرهوايي از

بر تقاضا از ايران اير  هاي باال را تعامل اثرات متغير نيزنمودار 

  :ه شده است نشان داد

  

  
  

  

 ر كاهش تقاضا از ايران ايرتعامالت اثرات متغيرهاي باال ب .1ودارنم

  

  پيشينه تحقيق -2

سـفر از ايـران ايـر باعـث كـاهش منـابع       اين كاهش تقاضاي 

درآمدي و لذا سود اين شركت شده كه مشـكالت مهمـي را   

براي ايران اير از نظر استمرار فعاليت در بازار با چالش جدي 

رقابتي مواجه كرده است بطوريكه  قادر بـه سـرمايه گـذاري    

بر موارد را  مقاله براي آينده نيست لذا اهميت و ضرورت اين

  ان مي دهيم.نش 5تا  1

رتبه بندي عوامـل مـوثر برتقاضـاي سـفر هـوايي جهـت        -1

 ؛افزايش عرضه صنعت حاضر

 ،ايجاد درآمدزايي و افزايش سود ايران اير -2

 ،فراهم آمدن منابع الزم براي سرمايه گذاري ايران اير -3
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همچنين اين امر باعث رونق صنايع جانبي ماننـد هواپيمـا    -4

رش صنعت جهـانگردي در كشـور   تعميرات و نيز گست،سازي

 شود. مي

به گسـترش فعاليـت    ،ايران اير گسترش تقاضا از شركت -5

ناوبري و......) شـده و   ،صنايع هوانوردي (خدمات فرودگاهي

  .باشدمي در رونق اقتصاد كالن كشور نيز اثر گذار

 

 هاي تحقيق فرضيه-2-1-1

تر از كشش بلندمدت تقاضاي سفر هوايي از ايران اير بيش -1

 واحد است .

كشش كوتاه مدت تقاضاي سفر هوايي از ايران اير كمتـر   -2

 .از واحد است

در كوتاه مدت عوامل قيمتي اهميـت كمتـري نسـبت بـه      -3

  .درآمدي در سفر هوايي خواهند داشت

 

  اهداف تحقيق-2-1-2

 و عرضـه   : رتبه بندي عوامل موثر بر تقاضااهداف آرماني -1

  رايران ايسفر هوايي 

 اهداف ويژه : برآورد توابع كوتاه مدت و بلند مدت -2

  كاربردي: ارائه راهكارهاي افزايشي تقاضاي سفر هوايي-3

 

بحث قانون تقاضا در تابع و تغيير قيمت و درآمد ضـمن       

اقتصاددانان اثر تغيير قيمت بر مقدار تقاضـا را بـه    ،بيان اينكه

د و لذا تـأثير اول در  ان دو اثر جانشيني و درآمدي تقسيم كرده

تغيير تقاضا به خاطر تغيير در نرخ مبادله بـين كاالهـا بـه اثـر     

جانشيني و در تأثير دوم يعني تغيير در تقاضا به خاطر قدرت 

خريد بيشتر اثر درآمدي و در كل تغييـر در تقاضـا برابـر اثـر     

ــاوي     ــه را تس ــن معادل ــه اي ــوده ك ــدي ب ــيني و در آم جانش

 14مند.نيز مي نا 13اسالتسكي

 لزوم موضوع تقاضا هوايي و البته در كل ابزارهاي كشش لذا 

ــي ــدي و  ،قيمت ــف و    درآم ــي تعري ــد اساس ــت پيون جمعي

هاي فروض مطرح شـده در بررسـي مـدل تقاضـا در      بررسي

ادامه بحث هوايي و در بيانات اصول اساسي تقاضا هوايي  و 

بطه ظر در اين رامناطق جغرافيايي از اهميت تئوريهاي مورد ن

 ،از طرفي داليلي كه مي توان در بقـاء  باشد. به بيان حاضر مي

حفظ سهم بازار و سودآوري يك سازمان در جهـت مطالعـه   

مطالعه كششهاي كوتاه مدت و ؛ موضوع حاضر در نظر گرفت

بلندمدت تقاضا سفر هوايي در مقايسه آنها و مـدلهاي مـورد   

بـرد بـر   بنـدي آنهـا جهـت راه   نظر اين موضوع و الجرم رتبه

صميم گيري آينـده آن نقـش   بهبود شرايط صنعت در فضاي ت

  اي را بر عهده دارد.قابل توجه

به جهت تطبيق نظريـه تقاضـاي خـرد و بيـان متغيـر      لذا     

وابسته در مدلهاي برآورد تقاضاي هـوايي از شـاخص هـاي    

تعـداد   ،فعاليت عمليات مسافري  و ساده ترين اين شاخصـها 

كوانت و بـامول   ،)1969ه است كه يانگ (مسافر جابه جا شد

ــاران (  ،)1966( ــينگ و همك ــگ  1961لنس ــت و يان ) و كوان

در   ) در مدلسازي مورد اسـتفاده قـرارداده انـد و لـذا    1969(

وجود مدلهاي انتزاعي (چند وجهـي) را نيـز در توسـعه ايـن     

مدلها در بخش پايه اي رويكردي بـه نظريـه مصـرف كننـده     

 ،از تئوري تقاضاي رفتار مصرف كننـده  ) بياني1966( لنكستر

به صورت كافي در محور كششهاي  در بيان عوامل تابع تقاضا

   .قيمتي و درآمدي در اين تحقيق مورد بحث قرار گرفته است

شرايط بيروني سـازمان رادر محـور    در اين مقالهبا اين تعبير 

 درآمـدي و  ،شرايط اقتصادي محيط با ابزارهاي كشش قيمتي

رتبه بندي آنها در شرايط تقاضاي هـوايي شـركت    جمعيت و

هوايي ايران اير مورد مطالعـه قـرار داده كـه البتـه در كـل از      

گزارش نهايي تخمين كشش تقاضا حمـل و نقـل هـوايي در    

هاي استراتژي حمـل و نقـل و گردشـگري    محوريت راه حل

منطبق مـي   2007دسامبر  28توسط انجمن هوانوردي ياتا در 

محمدي  ،جمالي، آنكه در مطالعه داخلي پيشينضمن باشد ؛ 

 هـاي  چـالش ") در مطالعه اي با عنوان 1388و سقايي (بهار 

 "اصفهان) هوايي ترافيك موردي (مطالعه ايران هوايي صنعت

مبنـاي مطالعـه آمـاري     1390تـا  1385كـه در فاصـله زمـاني    

قرارگرفته شده و در روش مدلهاي رگرسيون دو متغيـره كـه   

 بـه  اصـفهان  فرودگـاه  در مسافرين رشد ان با نرخدر اين عنو

 تخصـيص  ،شده اشغال صندلي ضريب و وابسته متغير عنوان

 مسـيرهاي  در پيشـنهادي  هواپيمـاي  نـوع  و مسـير  به هواپيما

و در  است گرفته نظر در متغيرهاي مستقل عنوان به را مختلف

 در اصفهان فرودگاه در را مسافرين رشد اين تحقيقات كه نرخ

 از مهم اين در و است داده قرار بيني پيش مورد آينده هايسال

 و در نتايج  است گرديده استفاده متغيره دو رگرسيون خواص

 در اصفهان فرودگاه خروجي و ورودي مسافر حجم مشخصي

 درصدي3 تقريباً ساليانه رشد داراي مطالعه مورد سالهاي طول

 بوده 727 نگبوئي و 100 فوكر نيز پيشنهادي هواپيماي نوع و 

 از ناشـي  را هـوايي  صـنعت  ساختاريافته مشكالت وجود كه
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 ضـريب  و ناوگان باالي عمر ميانگين و خدمات پايين كيفيت

 يـا  و پـروازي  تأخيرهاي ميزان افزايش جهت آن خطرپذيري

 شـهرهاي  تمـامي  براي ثابت برنامه ونداشتن آنها شدن كنسل

 ورود كاهش لذا و يدكي لوازم و قطعات تأمين ومشكل كشور

 پروازهـاي  كاهش و خطوط ناامني دليل به كشور به گردشكر

 از كشورمان مردم استفاده كاهش درنهايت و كشور به ترانزيتي

  . است كرده معرفي خدماتي سرويس اين

جعفري صميمي و نجيبي  ،در مطالعه ديگري كه شيرين بخش

 بـراي  تقاضـا  بـر  مـؤثر  عوامـل ")  با عنـوان  1377(شهريور 

 در محدوده سالهاي " آن تقاضا تابع برآورد و هوايي رتمساف

 عوامـل  و ه اسـت و در آن متغيرهـا  انجام شد 1375 و 1374

 نقـل  و حمل بخش و داخلي پروازهاي دربخش مطالعه مورد

 و اقتصـادي  عوامـل  از تخمينـي   مسافر حمل انحصاراً هوايي

 ،گـذاري  نـرخ  و قيمت ،توليد درآمد ،جمعيت چون اجتماعي

 را صـنعتي  كارگاههاي در شاغلين تعداد و سو يك از تمساف

 نظـر  در سـفر  تقاضـاي  مـدلهاي  تخمين براي ديگر طرف از

 آتـف  و آكانافـاني  يانـگ  ،الو مـدلهاي  بـر  تكيـه  بـا  گرفته و 

 مدل ،جمعي تقاضاي در شهري زوج مدلهاي منظر از گويربال

 در اسـتروم  فريـد  و الرسـن  تـون  مـدل  ،كمرل ،ابراهام ميشل

 در شـهر  زوج 52 مقطعـي  هـاي  داده و سـفر  تقاضاي ردبرآو

 تلفيقي هاي داده با پروازي برنامه طبق بر ايران اير هواپيمايي

مـورد   شـهرها  زوج همـان  بـراي   1375و 1374 سـالهاي  در

بـااليي   دهندگي توضيح قدرت از بررسي قرارگرفته كه دركل

 زوج بـين  مسـافت  همانند ناهمگوني نوعي و نبوده برخوردار

 سر دو و موجود مقصد و مبدأ شهرهاي در ترافيك حجم و ها

 حجم برحسب ديگري و پروازها مسافت برحسب يكي مدل

 قـدرت  از شـده را  بنـدي  طبقـه  مدلهاي نتايج  بازار تقاضاي

 بـر  والبته  دانست برخوردارمي توان  بااليي دهندگي توضيح

 اوليـه  مـدلهاي  بـه  نسـبت  چنـداني  بهبود مسافر تعداد مبناي

 بـا  مقطعـي  و زمـاني  سـري  هـاي  داده تلفيـق  در و نداشـته 

 از بنـدي  طبقـه  حسـب  بـر  تجربـي  بطريق مجازي متغيرهاي

 بـرآورد  بـاال  معنـاداري  سـطح  با باال دهندگي توضيح قدرت

  ده است.گردي

) در عنـوان  1389البته در نگاهي كه كفائي و كبيري راد (دي 

 پروازهاي در مسافر هوايي نقل و حمل تقاضاي تابع برآورد "

 1385تـا سـال   1379در محـدوده سـال    "تهران يكسر داخلي

 و داخلـي  هـوايي  سفر تقاضاي وابسته شكل داده اند ؛ متغير

 سـرانه  درآمـد  ،هواپيمـا  بليت واقعي قيمت مستقل متغيرهاي

نقـل   و حمـل  وسايل واقعي قيمت و مسافت ،جمعيت ،واقعي

 ديـدگاه  دو ازو البتـه   كرده است مدل را جانشين در اي جاده

 و  آمـاره  بـا  نمـايي  مدل و به بيان مدل پرداخته كالن و خرد

 نامقيـد  و مقيـد  مدل دو Fمعنا داري با همچنين و چاو آزمون

 آزمـون  از هـا  ميـان گـروه   نـاهمگني  خصـوص  در و بررسي

 تصادفي اثر با مدل در تابلويي هاي داده با و برده بهره هاسمن

 ناهمساني واريانس رفع به تهياف تعميم مربعات حداقل منطق و

 جهـت  پريـود  وايت روش از مربعات حداقل درمنطق حتي و

نيـز    ARDLمدل از و گرديده استفاده زماني مبستگيه رفع

 را تقاضـا  وارده در اين خصوص بهره برده است و لذا نتايج

 جـز  به عواملي هم و كشش بي هواپيما بليت قيمت به نسبت

 هـا  يافتـه  و دانسته دار معني درصد 95 سطح در اتوبوس نرخ

 نسبت تقاضا و نرمال كااليي هوايي سفر كه است دهنده نشان

كشـش   بـا  و مثبـت  جمعيت به نسبت و كشش بي مسافت به

  است . داشته بيان

 تقاضـاي  بـر  مؤثر عوامل بررسي"الزم به ذكر است درعنوان 

جهانگرد و  ،كه محمدي " ايران از المللي بين هوايي مسافرت

تـا سـال    1379) در محدوده سال 1390بادي (تابستان علي آ

در مطالعه موردي هواپيمايي جمهوري اسـالمي ايـران    1387

هما به انجام رسيده است و همچنين در كنار مطالعه كفائي و 

همراهي نزديكي با مطالعه حاضـر بـه    )1389كبيري راد (دي 

 داده هاي مورد مطالعه ،هرچند در روش وجهت عنوان داشته 

و محدوده آنها و مدل مورد بررسي كامالً  متفاوت مي باشـد  

 و لذا بيان اين مطلب كه متغيرهاي مورد مطالعه علي آبـادي  

 ،فرانكفـورت  ،لنـدن  ،(آمسـتردام  اروپـايي  مقصد 11 اساس بر

 مسـكو)  و ويـن  ،رم ،بـاكو  ،اسـتانبول  ،هامبورگ ،ژنو ،پاريس

 در هما و كونوميا تبلي تقاضاي تابع تخمين از و يافته تنظيم

 قيمـت  از  تأثيرپـذيري  بـا  و يكسـاله  وقفه يك با مدت كوتاه

 حقيقـي  ارز نـرخ  همچنـين  و سـرانه  آمد در،Air fare بليت

 تأثير تحت مدت كوتاه در بيزينس بليت خصوص در و  تعيين

 خـالص  و حقيقـي  ارز نـرخ  ،بليـت  بهـاي  ،قبل دوره تقاضاي

 اريـب  كاهش هتج شده است؛ كه به گرفته نظر در صادرات

 دو و اسـت  شـده  گرفته نظر در اروپايي مقاصد فقط مدل در

 شده كه گرفته نظر در تفريحي و تجاري هدف با متفاوت تابع

 تـابع  بررسـي   در خطـي  هـم  اثرات كاهش جهت طوريكه به

ــا تقاضــاي ــرازش و پوي ــا تــر مناســب ب ــه ي  تعبيــر ب
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 زماني سري اطالعات با و مقطعي سري در  POOLEDمدل

 قرار ارزيابي مورد يافته تعميم هاي گشتاور منطق تكنيك اب و

 ايـران  شـركت  با هوايي سفر داده اند كه به هر تدبير تقاضاي

 كشـش  و كشش كم قيمتي نظر از شده را عنوان مقاطع ايردر

 مـدت  كوتـاه  در تجاري يا تفريحي هدف با چه تقاضا قيمتي

 بيانگر يدرآمد كشش به توجه با و محاسبه بلندمدت از كمتر

 و كـاال  جـزء  شركت ايران اير با تفريحي هدف با هوايي سفر

  شود. نمي گرفته نظر در لوكس خدمات

 تخمين"هادوي و اميرخاني در عنوان  ،آرام بن ،بيان حيدري

 زمـاني  سري هاي مدل براي مناسب الگوي انتخاب و پارامتر

 در هـوايي  مسـافر  بينـي  پـيش  در "هـوايي  سـفر  تقاضـاي 

زمـاني   سـري  هاي داده از اي محدوده از استفاده با 1410سال

 ايران هوايي مسافر مدل ) با در نظر داشتن متغير1392(بهمن 

 در گذشـته  سـالهاي  از هـايي  وقفـه  طبـق  بر و سالها طول در

 ،درسـتنمايي  حـداكثر  منطـق  سـه  مستقل و بـا   متغير جايگاه

 بـا  و شـرطي  مربعـات  حـداقل  و شرطي غير مربعات حداقل

 و در است گرفته قرار برآورد مورد ARMA مدل از استفاده

 معني و پذيري وارون و ايستايي آزمون به توجه با برآورد اين

 را شـرطي  مربعـات  حـداقل  پارامترهـاي  ،پارامترهـا  بودن دار

 مربعـات  حـداكثر  روش از را باقيمانـده  سپس و كرده حذف

 دتعدا و قرارداده برازش نكوئي و استقالل آزمون مورد شرطي

  . است كرده بيني پيش 1410 سال در ايران را هوايي مسافر

  در ادامه روند مطالعات پيشين در بخش بين المللي به ؛

 تعيـين "عابد و جاسمدين بـا عنـوان    ،بياني كه توسط ابافيل

 (عربسـتان  پادشاهي دولت داخلي هوايي ونقل حمل تقاضاي

نجـام  ا 1994تـا   1971هـاي سـاالنه از    كه بـا داده  "سعودي)

 سياسـت  از بهـره  نـرخ  و متغير هاي واردات  گرفته و شامل

 فعاليـت  از آشـكار  و حقيقـي  تغييـرات  بـا  المللـي  بـين  پولي

 قيمـت  شـاخص  در ثابت يا حقيقي جاري قيمت به اقتصادي

 تأثيرگـذار  ارز نـرخ  ،1988 ثابت قيمت طبق بر كننده مصرف

 يها داده از استفاده باشد و ضمن مي GDP رشد و  حقيقي

 تقاضـا TSLS بلندمـدت  مطالعـه  مـدل در  و زمـاني  سـري 

بـا  SPSS بـرآورد  و افزار نرم از آن  تعيين در هوايي مسافرين

 معيـار  وF آزمون باR2كنشي  به سنجش و استيودنتTآماره 

 است و از گرفته قرار نظر مورد واتسن دوربين تصحيحي خود

 بـر  آن اثـرات  اقتصادي و تئوريهاي و جمعيت ميزان به توجه

 منظـر  دو از و  شده ديده مثبت صورت به هوايي نقل و حمل

 : تحليلي

 بـاالي  كشـش  بـا  خـارجي  مقاصد در هوايي نقل و حمل -1

 و قيمتي كششي بي و درآمدي

 مـالي  غير و مالي سرمايه  بين تقاضا كشش در تفاوتي بي -2

 است. مواجه

 مورد نظر قرار گرفته است .

 ") با عنوان مورد مطالعه 2011-2010با اين وجود كپچ نيز (

 (مؤسسـه  سـوئد  كشـور  هـوايي  نقـل  و حمـل  داخلي تقاضا

كـه در   " نقـل  و حمـل  مطالعـات  درمركـز  رويال) تكنولوژي

 انجـام گرفتـه اسـت و تخمـين    ) 2007تا 1980(زماني فاصله

 و سوئد داخلي هوايي نقل و حمل براي تقاضارا قيمتي كشش

  قيمتهــاي Pi ،مســافر Zi  : كــه شــامل تــابع متغيرهــاي

 راه جانشـين  سرويسـهاي  و هوايي نقل و حمل هايسرويس

 و تجـاري  مسـافرت  نوع از تخمينهايي جاده با و قطار)( آهن

 درآمد درشرايط همچنين و مدل دامي متغير عنوان به تفريحي

 Ptبا : در بيان معادله اول و در ادامه معادله دوم   جمعيت و

 قيمت تغييرات *pt ،ها fareبر گذار اثر وقفهاي pt-k ،قيمت

 توصيفات در استفاده مورد دامي متغيرهاي و تعطيالت طي در

 sep ١١ در تروريست حمله،1990 در ريلي سرعت معرفي با

 بعـالوه  2004 در كارخانجـات  فعاليـت  اثـرات  آخـرين  و

 كـه در نتيجـه ايـن     گرديـده  شامل را فصلي دامي متغيرهاي

 حساسـيت  تسـت  اسـاس  بـر  و توصيفي آمار طبق بر مطالعه

 و تجـاري  و تفريحـي  مسـافرت  نسـبت  در قيمـت  تغييـرات 

 راه جانشـيني  ،ونقل حمل براي كششها مقطعي قيمت تخمين

 دو از كـه  تخمينـي  بـا  و است يافته انجام  جاده قطار)و( آهن

 به مدل صحت جهت در ،واتسن دوربين آماره اصالح با مدل

 ،مسـتقل   و بسـته وا متغيـر  نامانـايي  واينكـه  آوريـم  مي عمل

 كـنش  بـه   R2 و اسـتيودنت  T آماره با ،رگرسيوني نابرابري

 مـورد  متغيـره  چنـد  رگرسـيون  جهـت  كـل  در و است نبوده

 دو در مطالعه تفسيرشرايط گيرد و در ادامه با مي قرار استفاده

 بـه  سـنجش  ،واتسـن  دوربـين  آماره اصالح با و تخميني مدل

 مسـافرت  قيمتـي  كشـش  كـاهش  در مـدل  صحت و درستي

 جهـت  در نكـاتي  و دارد اشـاره  تقريبـي  صـورت  به تفريحي

 آنها بين اثرات GDP بين صحت و جمعيت مثبت اثرگذاري

 دو هـر  تحليل جهان كل در آنكه ضمن. است داده توضيح را

 شـكل  اقتصـاد  در تقاضـا  و عرضـه  وجه دو براساس مدل را
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 زا داخلـي  ترافيـك  بـازار  از توصيفي دامي متغيرهاي و گرفته

 متعددي زماني عوامل زيراشامل،داده نشان نتيجه بدون 1992

 مسـافرت  نسـبت  مطالعـه  ايـن  در طرفـي  است ؛ لذا از شده

 انتظـار  و بوده ارزان جانشين كاالي يك عنوان به قطار بوسيله

 قيمتـي  لحـاظ  بـه  و كرده كمتر معين فاصله در پرواز از مردم

ـ  جايگـاه  در امـا  ،دانسـته  هوايي سفر جانشين  ميـزان  و انزم

 بـه  هوايي سفر در جانشين هاي فاكتور عنوان به سفر مسافت

  . آيند نمي حساب

 West دانشـگاه  سـوي  از نقـل  و حمـل  دپارتمـان  بخش در

minister   ٢٠١١)در( انگلســتان بــازار 19 (مطالعــهبــا 

AUGهـوايي  مسـافر  نقل و حمل از تخميني ") و در عنوان 

  هـوايي  بـازار  19 اساس ،"تقاضا) مدل سنجي (معادالت ملي

 شـكل  آن از يـا  آن بـه  مسافر حمل كه هستند كه جزومناطقي

 مسافرت اساس نوع بر بعدي انتخاب شده اند واهميت گرفته

 و پرواز (داخلي نوع ادامه در باشد و و مي توريستي يا تجاري

 بـه طوريكـه متغيـر    ،اسـت  شـده  لحـاظ  مطالعه در خارجي)

  Zi: مسـتقل  متغيرهـاي  مسـافر و  تقاضـا  بـازار Qi:  وابسـته 

GDP خارجي،fare  ارز تبديل نرخ،مصرف ،مسافرخارجي 

 تقاضاي و قيمتي كشش تقاضاي و وصادرات واردات ،رسمي

 گرفته فوق متغيرهاي  از لگاريتم آنكه ضمن ؛ درآمدي كشش

 داده اينكـه  بـه  توجـه  باOLS وUECM شود و مدلهاي مي

 نيز متغيرها ستگيهمب طرفي از و بوده نامانا زماني سري هاي

 تنـوع  بدليل هاFARE در نامانايي و گرفته قرار بررسي مورد

 مدت كوتاه دوره دو هر در خطا تصحيح مدل از و دارد وجود

 و واحـد  ريشـه  اثـرات  از و است شده برده بهره بلندمدت و

 و مسـتقل  متغيرهاي در ها وقفه از استفاده فولربا ديكي تست

 بـرده  بهـره ECM  خطـا  تصحيح از و گرديده استفاده وابسته

  تسـتهاي  از واريـانس  ناهمسـاني  بررسـي  اسـت و بـا   شـده 

RAMSEY و HETEROSKELASTICITY،  آزمـونT 

 مورد اسـتفاده قـرار گرفتـه كـه طبـق     STATA  افزار نرم در

 بـازار  از  تجـاري  مسـافرت  بازارها در آمده عمل به مطالعات

 بـود  داربرخور كمتري انعطاف از نسبت به توريستي مسافرت

 ،تخمـين  پارامترهاي به توجه با زماني سري ه و در رگرسيون

 به را مدل تأثيرات ها داده در نامانايي طرفي از ها خطا وجود

 جهت به نامانايي بررسي طرفي از. است برده باال تغييرات اين

 احتسـاب  بـا  ميان اين در ؛ دارد وجود هوايي هاي fare تنوع

fareايـم  رسـيده  نتيجه اين به مديدرآ و قيمتي كشش،هوايي 

 فعاليـت  براسـاس  بازارهـا  از تعـدادي  در درآمدي كشش كه

 آن محاسبه و است پذيرفته تأثير ترافيك هاي وقفه و اقتصادي

 هزينـه  ميزان ،درآمدي متغيرهاي شامل اروپا تفريحي بازار در

 .است شده محاسبه مشتري هاي

 نقـل  و حمـل  تقاضـا  همبسـتگي  خـود  تحليل"لذا در عنوان 

 بـين  المللـي  بـين  هوايي نقل و حمل تقاضاي بررسي: هوايي

 2015كه توسط هفنائي و مطميعي ( " اروپا اتحاديه و مراكش

SEP تـا   1970 )كه با داده هاي ساالنه دو كشور بين سالهاي

 انجام گرفته است و متغيرهاي مدل شامل :   2012

) درهم مقابل دراروپا (  يورو ،اروپا جاري ارز تبادل رايج نرخ

 بـين  بـاز  آسمان توافقات طبق بر اثرگذار دامي متغير ،مراكش

 سـوار  هـوايي  مسـافرين  شمار ،2006 اروپا اتحاديه و مراكش

 سرمايه هرواحد حقيقي درآمد ،مراكش مقصد به اروپا از شده

 يك مقابل در اروپا رايج پول بين واقعي ارز تبديل نرخ ،اروپا

 دو هـوايي  مسـافرت  تقاضـا  دلمراكش و به موازات م درهم

 ي تقاضـا  بينـي  پـيش  بـاروش  پروازي كالس براساس گروه

 در قرار گرفته و) WITT، 1995 (برداري بهره مورد ،توريسم

 توصـيف  )جهـت  1987 ،گرنجـر  و انگل تكنيكهاي( از ادامه

 ،فـولر  واحد(ديكي ريشه تست از مانايي جهت و واحد ريشه

 فيشـر  آزمون )و 1988 ،(جوهانسون خودهمبستگي )و 1979

 قالب در زماني سري مدل روشهاي با  MAC بحراني نقاط و

 قرار بررسي مورد  ECM برداري تصحيح خود و VARمدل

 عنوان به مسافر ثروت سطح ،مسافر بازار و آينده  است گرفته

 رشـد  براساس كشور در آن مسافرين شمار و سفرهوايي كليد

 بـرآورد  گـذار  اثـر  كشور جاري پول شرايط و توريسم هدف

 رشـد  سـطح  و كشـور  در كمتـر  گرانـي  آنكـه  ضمن ،گرديده

 بـه  اروپـا  از مسـافرت  رشـد  براي داليلي تواند مي اقتصادي

 در تأثيرگـذار  عامل ارز تبديل نرخ ضمناً ،گردد عنوان مراكش

 هر برشمرد ؛ در توان مي بلندمدت دوره مقابل در مدت كوتاه

 نـوع  در قيمـت  ورفـاكت  بـه  حساسـيت  كشـوري  هر در حال

 بيشـتر  زمـان  بـه  حساسيت مقابل در و كمتر تجاري مسافرت

 بـه  2006 سـال  در مـراكش  كشور همچنين .است شده ديده

 در توافـق  ايـن  و رسـيده  اروپـا  اتحاديه با باز آسمان توافقات

 بـين  هوايي مسافرت شمار و مراكش هوايي نقل و حمل بازار

 . است كرده ايجاد افزايش مراكش و اروپا

به هر تدبير مقاله حاضر در خصوص تكنيك مدل و متغيرهـا  

 اقتصادي رشد فعال اثرات"نزديكي قابل توجه اي به مطالعه 
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ووك چـي   ،"آمريكا پروازهاي سرويسهاي و هوايي مسافر بر

تـا   1996) در فاصله زمـاني    MARCH 2013و قو بائيك (

 فرمسـا   APt معادلـه  دارد و ضمن آنكه بر مبنـاي دو  2010

 Aft  و  شـده  حمـل  مسـافر  مايـل  هـزار  مقيـاس  بـا  هـوايي 

 معرفـي  شـده  حمل بار تن هزار مقياس با هوايي سرويسهاي

 ،آمريكا حقيقي درآمد مدل دو هر است؛ به طوريكه در گرديد

 ،عراق جنگ, sep ١١تروريست حمله در دامي متغير بعالوه

 بـر   مـدل  اخيـر و در بـرآورد   مـالي  بحران و سارس اپيدمي

 توزيع هاي وقفه با رگرسيون خود طبق ARDL  مدل سبح

هـوايي مـورد    سرويسـهاي  و هوايي مسافر معادله دو در شده

 در داخلـي  حقيقي تخمين واقع گرديده است و نتيجتاً درآمد

 سـرويس  و هوايي مسافر محدوده دو هر در بلندمدت روابط

 رفتار و داده را نشان اقتصادي رشد افزايش به گرايش پروازي

 حمل تقاضا افزايش و درآمد افزايش در نرمال سرويس و كاال

 بـه  توجـه  بـا  البته و داند مي مؤثر بالعكس را و هوايي نقل و

 نسبت به درآمدي را تغييرات مسئوليت پروازي سرويس اينكه

 بعـالوه  و داشـت  خواهـد  برعهده بلندمدت در هوايي مسافر

 منفي ثيراتتأ SEP 11 تروريستي حمله براي دامي متغيرهاي

 بخـش  هـردو  در كـل  در و داشـته  مسافر سرويس كاهش در

 طرف از و باشد مي منفي پروازي سرويسهاي و هوايي مسافر

 حساسيت هوايي سرويس  به توجه با مدت كوتاه روابط ديگر

 شوكهاي ميان در باالخره و داشته دنبال به فقط اقتصادي رشد

 هوايي سرويس بر آن منفي اثرات است شده برده نام كه بازار

 اثرات و كاهشي نقشي بلندمدت و مدت كوتاه برآوردهاي در

  . داشت خواهد پرواز بر كمي

هـايي از   گوشه ،در هرصورت در هر گروه از مطالعات پيشين

ها  كند  و از جمع بندي محدوديت مقاله حاضر را همراهي مي

هاي مورد مطالعه تا نحـوه سـاماندهي    و شرايط برداشت داده

ا در خصـوص شـركت هواپيمـايي ايـران ايـر بـا وجـود        آنه

به صورت خالصه بيـان گرديـده    ،ساختارهايي كه تاحدودي 

  . است

)   JUNE 2014سـولمون (  در ادامه مطرح شدن مقالـه  شايد

 سفرهوايي تقاضا از تحليلي چندگانه زماني سري"در موضوع 

 JUNEرا با داده هاي ماهانه كه از  "اتيوپي كشور المللي بين

 كيلـومتر   ASKشامل متغيرهـاي   كه  DEC 2013تا  2009

 ،مسافر سود  PR ،توازن هر پرواز LF،پروازي مسافر صندلي

BH  پروازي ساعات، DF بـين  در سطح شده پرواز ساعات 

 ضـعيف  ايستايي ،زماني سري مدل حاضر المللي و از تركيب

 مانـايي  تسـت  و جمعـي  هـم  درجـه  در آنها تفاوت و قوي و

 رابطـه  و VAR مدل در پرون) فيليپس و فولر ديكي منت(آگ

 در جوهانسـون  تسـت  لزومـاً  و چندگانـه  و منفرد همبستگي

 تست از پسماند جمالت تصحيحي خود و همبستگي بررسي

LM و والـد  تسـت  در هـا  وقفـه  بررسـي  به فصلي تحليل و 

 مـورد  آنها واريانس بيني پيش و شوكها بررسي تبع به  گرنجر

از  دنبال كه مطالعه اهداف ذيل را در  و  است رفتهگ قرار نظر

درجه اهميت سـاختار سـري زمـاني در داده هـاي ماهانـه و      

عنوان مي توان دليلي بر تفاوت مدلهاي چندگانه سري زماني 

 كرد به طوريكه : 

  )LFتـوازن هرپـرواز   (ماهانـه  و معمـول  رونـد  بيني پيش -1

آن بيـان   سـود  و پياتيـو  خط هـوايي  المللي بين پروازهاي در

 . گشته است

تـوازن   المللـي  بين تقاضاي ماهانه روند بر گذاري سرمايه -2

پـروازي   مسافت كيلومتر كل،BHپروازي تايم كل ،LPمسافر 

  .به انجام رسيده است

تـوازن  ( المللـي  مسـافربين  تقاضـا  بينـي  پـيش  همچنين و -3

بـه   يزمـان  سري چندگانه مدلهاي از استفاده با ) LFهرپرواز 

 .انجام رسيده است

 ارائـه  آن به متن در كه مختلفي مدلهاي به توجه با آنكه ضمن

 بيشـترين  از 1980 از آنهـا  ميـان  در VAR مـدل  اسـت  شده

 بوده برخوردار پويا زماني سري تحليل در گي ساده و انعطاف

  . مورد استفاده قرار مي گيرد اقتصادي و مالي بيني پيش در و

 اقتصـادي  رشد بين بررسي رابطه بلندمدت"ودر انتها عنوان  

 ،النزيلوتـا  ، را بريـدا  "مكزيك در مسافر هوايي نقل و حمل و

) در فاصله زماني سالهاي DEC 2014برينديس و رديگوس (

شـامل متغيرهـاي    VARرا در بيـان مـدلهاي    2013تا  1995

 و سو يك از مسافر تعداد و هوايي نقل و مدل حاضر با حمل

 نقل و حمل بخش بر اقتصادي رشدGDP تأثير ديگر سوي از

 غيـر  واحـد  ريشـه  و غيرخطـي  نتـايج  بـه  توجـه  هوايي و با

 و مربعـات  حـداقل  باروش و جمعي هم درجه در پارامتريك

 از كـوچكتر   تست در آن نبودن يا واحدو ريشه وجود فرضيه

 روابـط  از خطـي  تخمـين  ادامـه  در و مطـرح  بحرانـي  نقـاط 

 مربعات حداقل در ها رتبه بين تتفاو براساس خودهمبستگي

 .است رسانده انجام به اي رتبه سري بين تصحيح در و نرمال

  VAR مـدل  از گرنجر پارامتريك غير تست نمايش در اين 
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 تعيـين  در پارامتريـك  تسـت  از نتـايجي  با  VECM مدل يا

 نرمال در  Homoscedasticity از تجميعي و متغيرها توابع

 هاتون و هلمز طرفي از و است گرفته هعهد بر دوره خطا بودن

 خطـا  كردنپيدا با f آماره از اي رتبه كوچك نمونه از )1990(

 و yt و xt بـين  معمولي روابط تست و نرمال غير شده توزيع

 هـاي  وقفـه  بـا  رگرسـيون  خود مدل رادر Q اطمينان ضريب

 رشد بين روابط بيان داشته و به بررسي ARDL شده توزيع

GDP  خطـي  غيـر  روش با (مكزيك) هوايي نقل و حمل و 

 و تحليـل  بـا  نظـر  مـورد  زمـان  محدوده در فصلي هاي سري

 خـود  روابـط  در پارامتريـك  غيـر  همبسـتگي  خـود  تسـت 

 بـودن  غيرخطـي  و مكزيك هوايي نقل و حمل بين همبستگي

 سـطح  در پـذيرش  و صـد  در 5 اطمينـان  سـطح  نپذيرفتن در

 جـزو  رشـد  و وريسمت بين روابط مفهوم با درصد 10 اطمينان

 را پارامتريك غير وتست آورده حساب به خطيغير رفتار نوع

 از خطي غير هاي سرمايه تحليل به رشد و نقل و حمل بين در

 دورنمـاي  بـه  التـين  آمريكـاي  هـاي  كشـور  روابط از بخشي

 كشور هر از مخصوصي درجه و كرده منجر آنها از اي مقايسه

  است. كرده تعيين هوايي نقل و حمل حوش و حول در را

حال الزم به ذكر است كه در شرايط مطالعه حاضر شرايط    

هـاي مسـيرهاي پـروازي و    قيمـت  ،GDPاقتصادي در بيـان  

جمعيت عوامل دروني تأثير گـذاري را كـه بـر ميـزان رونـد      

مسافر شركت هوايي ايران اير ؛ ضمن آنكه چون واحد مبـدأ  

ل ريـال در نظـر   پروازي در مطالعه حاضر تهران و واحد پـو 

مسـافت هـا و    ،گرفته شده اسـت و جمـع بنـدي از مسـيرها    

شـرايط اقليمـي اسـتانها و كشـورهاي متفـاوت را بـا وجـود        

 GDPدر محاسبات تأثيرات قيمـت و   والت ارزي دالر تبدي

ورد مطالعه حاضـر در بيـان كشـش و رابطـه     دردرون اعداد م

بلندمدت و كوتاه مدت در پروازهاي داخلي و بين المللي آن 

 .شكل داده است

 
 
 

  روش تحقيق -3

 ،آمــارخواني(اي طالعــه حاضــر بــه روش كتابخانــهروش م   

 )از سايتهاي اطالعات آمـاري استفاده از جداول و فيش برداري 

با استفاده از روشهاي آمـار  و لذا روش تجزيه و تحليل كمي 

بنـا  استنباطي بطور اخص و مروري بر روش آمـار توصـيفي   

تكنيك  هاي سري زماني از در برآورد دادهنهاده شده است و 

ARDL    5/9با كمك نـرم افـزار EVIEWS     بـا توجـه بـه

جامعه آماري ساليانه كل تقاضاي سفر هوايي از ايران ايـر بـا   

استفاده گرديده ام خميني (ره) محوريت فرودگاه مهرآباد و ام

ايـن  و همچنين بيان اين مطلب قابـل تأمـل اسـت كـه     است 

ماهيـت و روش   حقيق از حيث هدف كـاربردي و از جنبـه  ت

  علي مي باشد.

بيــاني از  ،متغيرهــاي تحقيــق بيــانبــه طــور خالصــه قبــل از

چارچوب مفهومي به پيوندهاي ميان متغيرهايي كه سـرانجام  

كمـك شـايان    ،ورد بررسي نقـش دارنـد  در پويايي موقعيت م

در جهـت بيـان متغيرهـاي مـدلهاي     ؛ لـذا  ذكري خواهد بـود 

مطـرح  پروازهاي داخلي و خارجي مورد مطالعه كه در ادامـه  

بيان تقاضا كـه مكـان هندسـي نقـاطي اسـت كـه        گردد ومي

 و در مورد مبادلهيا خدمات با ارزش قيمتي ها گروهي از كاال

  )2مودار (ن دد.رگ ميمطرح مدل كلي ساده چارچوب 

الزم به ذكر است در مقدمه تا حدودي به مبـاني نظـري و      

پيشينه ادبيات اشاره داشتيم  و همچنين اين مفاهيم با در نظر 

داشتن مقدار تقاضاي سفر به عنوان متغير وابسـته در هـر دو   

مدل پروازهاي داخلي و خارجي و قيمـت بليـت بـه عنـوان     

نوسـانات   ،ل تأثيرگـذار مهـم اقتصـادي   متغير مستقل و عوامـ 

  ارزي با تمركز بر مطالعـه روابـط كوتـاه مـدت و بلندمـدت      

  هاي ذيل با توصيف متغيرهـاي آنهـا در دو گـروه مجـزا     مدل

 :به شرح ذيل خواهد بود

 

  

  1394الي  1370رطبق حدفاصل بازه زماني سالهاي ب

  پروازهاي داخلي ايران اير -3-1

  :متغير وابسته

(مسـافر)   در سفرهاي هوايي داخلي مسافرار تقاضا مقد �

 (ساالنه) (كل كشور (ورودي و خروجي ))

 :متغيرهاي مستقل 

بــر حســب مســيرهاي داخلــي ( تقيمــت بليــمتوســط  �

 ميانگين حداقل و حداكثر) (ساالنه)

� GDP  (ساالنه) 1376كل كشورثابت  

 كل كشور (ساالنه)جمعيت  �

 DUمتغير مجازي  �
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  مدل مفهومي پژوهش .2نمودار 

  پروازهاي بين المللي ايران اير -3-2

  متغير وابسته

  )) (ساالنهمقدار تقاضا در سفر هوايي خارجي (مسافر �

  متغيرهاي مستقل  

ميـانگين  ي بـين المللـي (  مسـيرها  متوسط قيمت بليـت  �

تعبيري با در نظر گرفتن درصـدي از ميـانگين    به قيمت بليت

؛ برنامـه پـروازي فصـلي    بر مبنـاي  باالتر و يا پايين تر قيمتي 

 آسيايي و.... ) ،اروپايي ،مسيرهاي خاورميانه

� GDP   دالر جاري(ساالنه پايهجهان بر ( 

  ساالنه )( )دالرنرخ ارز اسمي( �

 )جهان (ساالنه جمعيت �

 DUمتغير مجازي  �

   عبارتست از: مدل شنهاديالگوي پي

)1(                                                              

ln(passenger ) = Constant + a1 x ln(Price t) 
+ a2 x ln(GDP t)  + a3 x ln(population t) + 

a4 x∑ Dummies 

گيري كليه متغيرهايي كه در دو مدل پروازهاي  LOGو البته 

المللي چه بـه عنـوان وابسـته و يـا مسـتقل در      داخلي و بين 

؛ لذا با افزودن وقفـه هـاي   برآورد در نظر گرفته خواهند شد 

شكل ARDL متغير وابسته و مستقل به مدل در قالب الگوي

  .قابل ارائه است 2بصورت  1پوياي 

ــدل      ــوان م ــا عن ــه ب ــر ك ــدل حاض ــكل دوم م ــين ش همچن

همـراه  )ARDL( خودرگرسيون با وقفه هاي توضـيح شـده  

  است؛و مستقل وابسته  هايها در متغير ها و وقفهLAGبا

)2(  

ln(passenger) =Constant + b1 x ln(PASS t-2 
) + b2x ln(PRICE t-1 ) + b3 x ln(Price t )+ 

b4 x ln(GDP t ) + b5 x ln(Population t )+ b6 

x ∑ Dummies t 
 

 شناخت بازارها -4

ايي اي بر مبناي شناخت بازارهاي هو خالصه -1- 4

جهان و جمع بندي بر گزارشات (انجمن هوانـوردي  

  ياتا)

  

تصميمات 

  مشتري

  (تقاضا)

 

 

 زمان سفر

 
سفرهاي تجاري 

 و تفريحي

 

 كشش قيمتي

 و درآمدي

  

تصميمات 

 عرضه كننده 

خطوط ( 

 ) هوايي

 

بر نامه  پروازي 

 خطوط هوايي

 مسير جديد

و تعداد 

پروازها در 

 مسير

 
 

  

تمركز بر شبكه 

ارتباطي و تنوع 

  خطوط هوايي

 تبادالت

  

پرواز داخلي 

  و بين المللي

شرايط ديگر 

 تقاضا
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در جمع بندي از شرايط گذشـته و حـال صـنعت هـوايي        

ايران اير وجود بازار انحصاري گذشته وحـال حاضـر تقريبـاً    

ر طبق مشاهدات آماري سال اخي 10رقابتي در كشور ايران در 

  نمايان است 

ين مطالـب را در  مهمتـر  ،در گزارش انجمن هوانوردي ياتـا   

تقاضا مسافرت هـوايي بـر چگـونگي كـارايي بيشـتر مطـرح       

ساخته و مفهوم نرخ تاريخي رشد در صنعت هوانـوردي بـر   

مبناي پنج دوره زماني و در بطن خطـوط هـوايي اروپـايي و    

؛ به طوريكه با عوامل داخلي صـنعت و  آمريكايي تفسير شده

ر آينـده بـراي   اشتباهات مشهور گذشته مي توان تدابيري را د

آنها در نظر گرفـت و ايـن مهـم در افـزايش تقاضـا آينـده و       

درآمد و  ،تبعيت قيمت تا شمار عوامل اصلي افزايش جمعيت

تجارت به خوبي مورد ارزيابي واقع شـده كـه البتـه خطـوط     

 هوايي تخميني را برحسب رشد مسـيرهاي كشـور يـا سـطح    

ـ    منطقه دارند و با پيش بينـي دوره   روازي وهـاي بلندمـدت پ

سطوح درآمدي سرمايه مورد بررسـي قـرار مـي گيرنـد . در     

رشد سطح زير منحني تقاضـا و رو بـه    ،ها ادامه روند بررسي

  :سمت كاهش آن و موارد  مورد اهميت در تحليل عبارتند از

روابط رشد تقاضا در كشورهاي در حال توسعه و توسعه  -1

 .يافته است

ــ  -2 ــد و كــاهش قيم ت در تصــميمات خلــق تقاضــاي جدي

شركتهاي هوايي و تقاضا بيشتر به جهت غلبـه بـر مشـكالت    

در كارايي بيشـتر را بـازگو   چگونگي تكامل  پويايي صنعت و

 .شود مي

به اين جهت مفهومي بر تقاضا و مسيرها با دقـت بيشـتري      

بر سهم بازار بـه نسـبت اهـدافي كـه در كـل مسـيرها ديـده        

؛ مورد اهميت مـي باشـد  به فرصت مزيت رقابتي آن  ،شود مي

از طرفي بيان اين مطلب كه پروازهاي هـوايي فـراهم كننـده    

شاخص تجارت در تمامي جهان هسـتند و طبـق گزارشـات    

سرعت تجارت جهاني را بـر طبـق ركـورد كاالهـاي سـاخته      

بحث نفت و شـرايط سـوخت چـه وضـعيتي را بـراي       ،شده

  .باشد صنعت طبق سالهاي گذشته پيش روي مي

 OECDطالعه سيكل توليـدات صـنعتي كشـورهاي    لذا در م

(كشورهاي عضو اتحاديه اروپا) و بياني بر سطح تراز تجاري 

آمريكا در حمل و نقل هوايي كشورهاي عضو اتحاديه اروپـا  

در نقاط اوج و فرود در حول شـاخص و همچنـين  تكميـل    

ساخت و ساز در حـد   ،رشد پروازهاي هوايي ،نسبت فروش

  رح است .فاصله مشخصي را مط

از ديد نگاهي گذرا از منظر دولت فدرال آمريكا به اقتصـاد و  

هوانوردي جهان داشته ايم كـه تـأثيرات ركـود بـزرگ را بـر      

GDP      جهاني و با بياني بـر دو دوره داخلـي و بـين المللـي

گويـاي افـت و خيـز     ،مسافرين در طي سالهاي مورد مطالعـه 

ي و تأثيرات آن وقايع جهان ،هاي بيشماري در فواصل تاريخي

در ادامـه سـود و زيـان     بر اين صنعت بيشمار كرده اسـت و 

شركتهاي هوايي جهاني و توليد ناخـالص داخلـي در منـاطق    

جهاني به تفكيك وبر مبنـاي گـزارش آمـاري ياتـا مسـافرين      

هوايي جهاني را با عمق دوره هاي تقاضاي بلندمدت صنعت  

ايش مسـافر  و در بررسي بازارهاي پـر رونـق در حـوزه افـز    

  دارد. ساالنه بيان مي

از طرفي استانداردهاي زندگي بر پايه پروازها را تـأثير گـذار   

دانسته و كشورها را با رشد سريع تري مواجه خواهد ساخت 

مسلماً تمايل به پروازهاي هوايي  ،كه البته با پير شدن جمعيت

بيشتر بوده و در روندافزايش قيمت نفت در دو دهـه اخيـر و   

جه به نزديك شدن قيمت و هزينـه هـاي واقعـي تـر در     با تو

آينده سهم بزرگي را به عنوان پتانسيل رشد در ترافيك هوايي 

در بازار آينده دنبال خواهد كرد و همچنـين بازارهـاي حمـل    

ونقـل هــوايي در بيـان اكثــر شـوكها و رويــارويي قيمـت بــا     

شوكهاي آينده ضمن روند گذشته ترافيك مسافر هميشگي به 

هـا   JETر رسيده است كه در فواصل سـالهايي كـه سـن    نظ

  .ها نيز كاسته شده است JETپايين آمده و ميزان هزينه 

البته پروژه مسافر در كشورهاي پيشرفته با اتصـال بـه اقشـار    

ساله در طول دوره بلندمدت  5متوسط جامعه به لحاظ درآمد 

دو  و با مدنظر قرار دادن مسافر جهاني هوايي كه بـه بـيش از  

سال آينـده رسـيده و نكـات قابـل ذكـري را در       20برابر در 

گـذاران صـنعت   گيري سياسـت مطالعات آتي با روند تصميم

  حمل و نقل هوايي ارزيابي كرده است.

 4به دنبال تركيـب عميـق تـري از     ،لذا ترافيك مسافر هوايي

  ؛ شوك مهم در جهان

 1979دومين شوك نفت  -1

 1990جنگ خليج فارس  -2

 SEP 11وقايع  -3

 جهاني 2007بحران مالي   -4
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و بازگشتي بر ايـن ترافيـك و از طرفـي توانـايي صـنعت بـا       

پشتوانه آن در آينده و شوكهاي غير قابل پيش بيني با عوامـل  

بيروني قابل كنترل و بيشترين ترقيـب محيطـي را پـيش روي    

  اند. داشته

رات تصميمات مشتري بر اساس اسـتاندارد تبـادالت و تـأثي     

؛ در فرآيند تـأثيرات مسـتقيم و   هاي هوايي نرخ ارز بر شركت

غير مستقيم آن وبيان اين تفسيرات جدا از تصـميمات تقاضـا   

  :محور اصلي است 3مشتري نيست كه شامل 

شركتهاي هوايي داخلي نسبت بـه تبـادالت ارزي اثـرات     -1

غير مستقيم را مـي پذيرنـد و در گسـتره عمليـات داخلـي و      

 .برندي خارجي بهره ميسرويسها

ريســكهايي در روشــهاي متفــاوت تبــادالت ارزي شــامل  -2

 .راهها و ابزار آالت تأمين مالي بسيار مورد اهميت هستند

تغييرات تبادالت ارزي منوط است به قيمت مسافرت به يا -3

از كشورهايي كه هر كدام تصميمات مشتري را در اين رابطه 

 ر قـرار داده و مـورد نظـر قـرار     دهنـد و تحـت تـأثي   تغيير مي

  .مي دهند

  

  

  

  

  

  

  

  اير ايران فعلي بازارهاي بررسي -2- 4

 : اند شده تقسيم زير منطقه شش به ايران اير فروش بازارهاي

 بازار داخلي  - 1

 بازار اروپائي  - 2

 بازار اروپاي شرقي - 3

 )(خاورميانهبازار خاور دور يا آسيايي  - 4

پروازي مسـتقيم  امريكاي شمالي و آفريقا سالهاست از شبكه  - 5

 . ايران اير خارج گرديده است

در راستاي متغير هاي مقاله حاضر و بر مبناي متغيرهايي كـه  

در دو مدل پروازهاي داخلي و بين المللي و بر مبنـاي بـازار   

نرمـال   ،؛ ضـمن بررسـي تسـت   داخلي و بين المللي ايران اير

مدت و  در بيان روابط كوتاه ،كليه متغيرها در توصيف داده ها

در بـازار داخلـي و خـارجي     ARDLبلندمدت مطالعه مدل 

  ايران اير در دو بخش مجزا :

  

 مدل بازار داخلي ايران اير  -4-2-1 

  

  

  

  

  

  

  آمارهاي توصيفي متغيرهاي پژوهش پروازهاي داخلي .1جدول 

 LPASS LP LGDP LPOP عناوين

Mean 21/15ميانگين   34/12  67/33  02/18  

Median 28/15ميانه   53/12  69/33  02/18  

Maximum 51/15ماکزيمم   67/14  11/34  18/18  

Minimum 59/14مينيمم   95/8  14/33  84/17  

Std. Dev 21/0انحراف معيار .  44/1  34/0  11/0  

-Skewness 58/1چولگی   47/0-  12/0-  12/0-  

Kurtosis 04/5کشيدگی   82/2  44/1  74/1  

Jarque-Bera 67/14برا  -جاک   97/0  58/2  71/1  

probability 00/0احتمال   61/0  28/0  42/0  
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 و وجود چولگي منفي و كشيدگي كوتاهتر و 1طبق جدول 

  احتمال نرمال بودن توزيع در متغيرها با احتمال باالي ، تربلند

  .گردد پذيرفته مي lpassجز در  05/0

  

  درجه ريشه واحد متغيرهاي تخمين داخلي -ب

  يشه واحد متغيرهاي تخمين داخليدرجه ر .2جدول 

 متغيرها
درجه ريشه واحد در آزمون 

ADF 
LPASS ١ I 

LP ٠ I 
LGDP ١ I 
LPOP ٠ I 

 ARDLتفاوت در درجه ريشه واحد لزوم استفاده تكنيك 

   . كند را در مدلهاي چند متغيره تأكيد مي

 
  

 داخليضرايب رابطه كوتاه مدت  - 1

 اخليدضرايب رابطه كوتاه مدت   .3 جدول

 ضرايب متغيرها

DLOG(P) 21/0-  

DLOG(P(-1)) 22/0  

DLOG(P(-2)) 04/0-  

DLOG(GDP) 97/0  

DLOG(POP) 25/5  

D(DU) 16/0-  

CointEq(-1) 82/0-  

 
  داخلي  ضرايب رابطه بلندمدت - 2

 ضرايب رابطه بلند مدت داخلي .4جدول 

 ضرايب متغيرها

LOG(P) 94/0-  

LOG(GDP) 40/1  

LOG(POP) 80/4  

DU 23/0-  

C 70/106-  

 ،LPضرايب باال بـا تغيـر يـك در صـد در متغيـر      در تفسير 

LGDP  و جمعيت ميزان افزايش و كاهش طبق ضرايب چه

دمدت با تأكيد بر احتمال صـفر و  در برآورد كوتاه مدت و بلن

و بيان  BOUND TESTييد رابطه بلندمدت طبق جدول تأ

نمايي از اهميت ويـژه اي   در همگرايي -82/0سرعت تعديل 

به طوريكه به طور مثـال بـا    ،مي باشددر اين تفسير برخوردار

ميـزان كشـش    LPافزايش يـك در صـدي در تغييـر قيمـت     

كوتـاه مـدت و بلندمـدت بـه انـدازه      دوره زمـاني  قيمتي در 

 و دادخواهـد  نشـان  در تقاضا مسافر كاهش  -94/0و  -21/0

ر نيز با توجـه بـه عالمـت    لذا اين تفسير در هر دو متغير ديگ

  .جداول قابل تفسير ساخته استكششهاي اعداد 

رتبه بندي ضرايب كوتاه مدت و بلند مـدت   -ج

  بازار داخلي 

رتبه بنـدي ضـرايب كوتـاه مـدت پروازهـاي       –الف

  داخلي

  كشش قيمتي تقاضا در كوتاه مدت -١

  كشش درآمدي تقاضا در كوتاه مدت -2

  مدت كشش جمعيت تقاضا در كوتاه -3

   داخليرتبه بندي ضرايب بلندمدت پروازهاي  -ب

در اين بخش نيز ضمن چند برابر شـدن ضـرايب در كـل بـا     

 .همان ترتيب رتبه بندي مواجه هستيم

  

  مدل پروازهاي داخلي  BOUND TEST -د 
 BOUND TEST .5جدول 

Test Statistic Value k 

F-statistic 46/11 1 

Critical Value Bounds 

Significance ٠ I 
Bound 

١ I 
Bound 

10/0 02/3 51/3 

05/0 62/3 16/4 

03/0 18/4 79/4 

01/0 94/4 58/5 

     

در تفسير تأييد رابطه بلندمدت در درصد 99احتمال بزرگتر از 

 همچنـين در  مشـخص گرديـده اسـت.   پسـران   Fبيان آماره 

ه گيرد كسه مرحله آزمون ذيل انجام مي ،راستاي تأييد تخمين

باتوجه به اينكه حـداكثر وقفـه در ايـن مـدل طبـق ضـرايب       

تخمين مشخص و جهت بر طرف شدن ناهمساني واريـانس  

  NEWEY-WESTو خود همبسـتگي در مـدل از گزينـه   

 .بهره برده شده است



1397، تابستان 95ترويجي جاده، شماره  -فصلنامه علمي   
 

145 

 

1- NORMAL TEST از جمالت پسماند   

0

1

2

3

4

5

6

7

8

-0.10 -0.05 0.00 0.05

Series: Residuals

Sample 1374 1393

Observations 20

Mean       4.98e-15

Median   0.009097

Maximum  0.046985

Minimum -0.089016

Std. Dev.   0.038204

Skewness  -0.765690

Kurtosis   2.602712

Jarque-Bera  2.085804

Probability  0.352430

 
 

 داز جمالت پسمان NORMAL TEST .3نمودار 

 ،05/0ييد نرمال بودن توزيع در تفسير احتمال بزرگتر از أت

در نمودار و  3ضمن چولگي منفي و كشيدگي كوتاهتر از 

 .جدول مشخص شده است

 LMتست خود همبستگي - 2

بزرگتر بودن احتمال  ،تست خود همبستگيدر تفسير   

عدم وجود خودهمبستگي در مدل را تأييد  ،05/0از 

  كند . مي

  LMتست خودهمبستگي  .6جدول 

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM 
Test: 

    Prob. F( ٩/٢ ) 69/0  

 

 ARCH تست ناهمساني واريانس- 3

  05/0عدم وجود ناهمساني واريانس با توجه به بزرگتر از    

 .گرددبودن احتمال در مدل تفسير مي

 ARCH تست ناهمساني واريانس .7جدول

Heteroskedasticity Test: ARCH 

    Prob. F( ١٧/١ ) ٨٩/٠  

  

  

 LSبرطبق منطق CUSUMآزمون -4

-10.0

-7.5

-5.0

-2.5

0.0

2.5

5.0

7.5

10.0

83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93

CUSUM 5% Significance

 

 CUSUMآزمون  .4نمودار

مدل پروازهاي داخلي بيان اين مطلـب الزم   در تفسير آزمون

چـرا   ،ا در هيچ سالي شكست ساختاري نداشته ايماست كه م

 .ته ايمكه در محدوده حدود كنترلي قرار گرف

 

 بازار بين المللي -2-1- 4

 ،قبل از بيان جداول روابط كوتاه مـدت و بلندمـدت تخمـين   

  ابتدا؛

آمارهاي توصيفي متغيرهاي پژوهش پروازهـاي   -الف

  بين المللي 

ضمن برآيند اين مهم كه با وجود چـولگي مثبـت و منفـي و    

 و بلندتر از آن، باتوجه به برآيند 3وجود كشيدگي كوتاهتر از 

كه با وجود چولگي مثبت و منفي و وجود كشيدگي  اين مهم

 يبزرگـي جـاك بـرا    و بلندتر از آن، باتوجه بـه  3كوتاهتر از 

نرمال بودن را در متغيرهاي توصـيفي   05/0بزرگتر از  احتمال

  .رد نكرده است

  

  آمارهاي توصيفي متغيرهاي پژوهش پروازهاي بين المللي ....8جدول 

 LPASS LP LGDP LPOP عناوين

 Mean56/22 39/31 36/14 24/14 ميانگين 

 Median56/22 35/31 61/14 29/14 ميانه 

 Maximum72/22 00/32 46/16 66/14 ماكزيمم 

 Minimum39/22 75/30 79/10 69/13 مينيمم 

 Std. Dev.10/0 43/0 39/1 26/0 انحراف معيار 

 Skewness10/0 04/0 86/0 26/0 چولگي- 

 Kurtosis82/1 48/1 59/3 06/2 كشيدگي 

 Jarque-Bera برا -جاك    21/1 44/3 2/41 50/1 

 Probability47/0 30/0 18/0 55/0 احتمال 
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  آزمون ريشه واحد -ب

  درجه ريشه واحد متغيرهاي تخمين بين المللي .9جدول 

Variable درجه هم جمعي 

LPASS I١ 

LP I٠ 

LGDP I١ 

LPOP I١ 

  را در  ARDLتكنيـك   لزوم تفـاوت در درجـه هـم جمعـي    

  .كندالمللي تأييد مي ينمدل بد برآور

  

 ضرايب رابطه كوتاه مدت بين المللي - 1

  ضرايب رابطه كوتاه مدت بين المللي  .10 جدول

 ضرايب متغيرها

DLOG(P) 11/0-  

DLOG(POP) 42/7  

DLOG(GDP) 62/0  

D(DU) 17/0-  

C 81/631-  

CointEq( ١- ) 91/0-  

 

 دت بين المللي :ضرايب رابطه بلندم - 2

 

 ضرايب رابطه بلندمدت بين المللي .11جدول 

 ضرايب متغيرها

LOG(P) 19/0-  

LOG(POP) 74/30  

LOG(GDP) 64/0  

DU 23/0-  

@TREND 39/0-  

 ،LPر يـك در صـد در متغيـر    يـ در تفسير ضرايب باال بـا تغي 

LGDP  و جمعيت ميزان افزايش و كاهش طبق ضرايب چه

دت و بلندمدت با تأكيد بر احتمال صـفر و  در برآورد كوتاه م

و بيان  BOUND TESTتĤييد رابطه بلندمدت طبق جدول 

در همگرايي نمايي از اهميت ويژه اي در 91/0سرعت تعديل 

به طوريكـه بـه طـور مثـال بـا       ،اين تفسير برخوردارمي باشد

ميـزان كشـش    LPافزايش يـك در صـدي در تغييـر قيمـت     

 11/0اه مدت و بلندمدت به انـدازه  قيمتي در دوره زماني كوت

در تقاضا مسافر كاهش نشان خواهد داد و لـذا ايـن   -19/0و 

تفسير در هر دو متغير ديگر نيز با توجه به عالمت كششـهاي  

  اعداد جداول قابل تفسير ساخته است .

رتبه بندي ضرايب كوتاه مدت و بلند مدت بازار  -ج 

  بين المللي:

تـاه مـدت پروازهـاي بـين     رتبه بندي ضـرايب كو  –الف 

  المللي 

  كشش قيمتي تقاضا در كوتاه مدت -1

  كشش درآمدي تقاضا در كوتاه مدت -2

  كشش جمعيت تقاضا در كوتاه مدت -3

  بندي ضرايب بلندمدت پروازهاي بين المللي رتبه -ب

در اين بخش نيز ضمن چند برابر شـدن ضـرايب در كـل بـا     

  همان ترتيب رتبه بندي مواجه هستيم .

  مدل پروازهاي بين المللي : BOUND TEST -د

درصـد  99در احتمـال   Fدر تفسير ذيل در مقايسه بـا مقـدار   

  بزرگتر بوده كه عامل تأييد رابطه بلندمدت مدل بـين المللـي  

  .باشدمي 

  BOUND TEST .12جدول 

 
Test Statistic Value k 

F-statistic 47/7  2 

Critical Value Bounds 

Significance I0 Bound I1 Bound 

10%  17/3  14/4  

5%  79/3  85/4  

5/2%  41/4  52/5  

1%  15/5  36/6  

  

سـه مرحلـه آزمـون ذيـل      ،همچنين در راستاي تأييد تخمـين 

باتوجه به اينكه حـداكثر وقفـه در ايـن مـدل      ،انجام مي گيرد

طبق ضـرايب تخمـين مشـخص و جهـت بـر طـرف شـدن        

مدل بـين المللـي از    ناهمساني واريانس و خود همبستگي در

  . بهره برده شده است  NEWEY-WESTنهگزي
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1 - NORMAL TEST   
از جمالت پسماند در تخمين مدل بين  - 2

 المللي

  

0

1

2

3

4

5

6

-0.10 -0.05 0.00 0.05 0.10

Series: Residuals

Sample 1371 1394

Observations 24

Mean       1.37e-14

Median   0.000674

Maximum  0.119510

Minimum -0.082849

Std. Dev.   0.053070

Skewness   0.186511

Kurtosis   2.437866

Jarque-Bera  0.455140

Probability  0.796467

 از جمالت پسماند NORMAL TEST .5نمودار  

در تفسير اين آزمون چولگي مثبـت و كشـيدگي كوتـاهتر بـا     

مال بودن جمالت پسماند را تأييد نر ،05/0احتمال بزرگتر از 

  .مي كند

  

 LMتست خود همبستگي -2

بزرگتـر بـودن احتمـال از     ،در تفسير تست خـود همبسـتگي  

  .عدم وجود خودهمبستگي در مدل را تأييد مي كند، 05/0

  

  LMتست خود همبستگي  .13جدول 

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test احتمال 

    Prob. F( ١٣/٢ ) 1486/0  

  
 

 ARCH تست ناهمساني واريانس- 3

به عدم وجود ناهمساني واريانس  F بزرگتر  05/0احتمال از 

  .در مدل تفسيري مي گردد

 

  ARCHتست ناهمساني واريانس .14جدول

Heteroskedasticity Test: ARCH احتمال 

Prob. F( ٢١/١ ) 8214/0  

 

 LSبر طبق منطق CUSUMآزمون -4

-12

-8

-4

0

4

8

12

81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94

CUSUM 5% Significance

  CUSUMآزمون  .6نمودار

 

در تفسير آزمون مدل پروازهاي بين المللي بيان ايـن مطلـب   

چرا  ،الزم است كه ما در هيچ سالي شكست ساختاري نداشته

  .كه در محدوده حدود كنترلي قرار گرفته ايم

  

  گيري نتيجه -5

 مدل پروازهاي داخلي ايران اير -1- 5

هوايي  كشش بلندمدت تقاضاي سفر  فرضيه اول

  .از ايران اير بيشتر از واحد است

  تأييد است

كشش كوتاه مدت تقاضاي   فرضيه دوم

  .سفرهوايي كمتر از واحد است

  تأييد است

فرضيه 

  سوم

در كوتاه مدت عوامل قيمتي اهميت  

كمتري نسبت به درآمدي در سفر 

  .هوايي خواهند داشت

  

  خير

 

  مدل پروازهاي بين المللي ايران اير  -2- 5

كشش بلندمدت تقاضاي سفر هوايي از   اولفرضيه 

  .ايران اير بيشتر از واحد است

  

  خير

كشش كوتاه مدت تقاضاي سفرهوايي   فرضيه دوم

  .كمتر از واحد است

تأييد 

  است

فرضيه 

  سوم

در كوتاه مدت عوامل قيمتي اهميت 

كمتري نسبت به درآمدي در سفر 

  .هوايي خواهند داشت

  

  خير
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سـي دو مـدل پروازهـاي داخلـي و بـين      ضمن آنكه در برر 

فروض مطرح شده در به طور جداگانـه جـواب داده    ،المللي

شده است وبيان مطالبي كه در جهت معرفي مطالعات انجـام  

اين  درجه اهميت ،يافته بيان گرديده است و ارائه مقاله حاضر

بررسي را بر دو محـور پروازهـاي داخلـي و بـين المللـي و      

جه ارتباط مجزايي كه در محتوا و موضوع همچنين بياني بر و

اين مقاله با مطالعات پيشين وجـود داشـته در بخـش پيشـينه     

مطالعات بدان اشاره شد و اهميت آن از ديد گذشـته و حـال   

مورد نظر قرار گرفت؛  سخن به نتيجه بررسي مدل پروازهاي 

كم كشش بودن قيمت و نرمـال  داخلي در بيان اين مطلب كه 

آمدي با توجه به شـرايط اثـرات جانشـيني و    بودن كشش در

قيمتي در كنار هم در وضعيت حاضر بـا توجـه بـه تغييـرات     

قيمت ساير خطوط هوايي وهمچنـين حمـل و نقـل ريلـي و     

قيمـت   ،جاده اي يكـي بـه اهميـت تعـداد مسـيرهاي محلـي      

ضريب ايمني و ديگري به جهت سفردرون شهري و  ،مناسب

توجه به شرايط درآمدي رفتار  راه مورد اهميت است والبته با

مصــرفي خــود را تغييرخواهــد داد و بــا وجــود جانشــينهاي 

بيشتري در بلندمدت با بخشي از تغييرات مصرفي ما از پرواز 

هوايي با روند جمعيت نيز كنار آمده كه البته آن هم با كشش 

بوده و لذا هيچ گاه از حداقل تقاضا از سفر هوايي صرف نظر 

ركل نرمال بـودن نـوع سـفر هـوايي را بـي      نخواهد شد كه د

 ،ترديد بيان و لذا از طرفي ضـمن اثـرات درآمـدي و قيمتـي    

  اثرات درآمدي با اثرات جانشيني همراه خواهدداشت.

ضـرايب معنـي داري در   اين مهم در روند مدل بـين المللـي   

شرايط قيمتي خطوط هوايي و نوسانات نـرخ ارز در تفـاوت   

رايط چند گانه بين المللي با تعادل مسيرها ي بين المللي و ش

در روند بازار بزرگ و گسترده جهاني ما را مواجه ساخته كه 

البته با شوكها و تغييرات آني رفتار خطـوط هـوايي تـأثيرات    

  .بسزايي را نيز خواهد پذيرفت

لذا در مقايسه كششهاي بلندمدت دو مدل پروازهاي داخلي و 

رز توصيف كششـهاي  بين المللي در كل؛ بحث خصوصيت با

كششهاي قيمتـي را از اهميـت بـي ترديـد      ،قيمتي و درآمدي

بااليي برخوردار كرده كه اين مطلب به دليـل جايگـاه قيمـت    

مايلج و ارز مرجـع و در   ،جغرافيا ،است كه از تفاوتهاي مسير

جاهايي تسهيالت برند محلي شركت هـوايي حاضـر در هـر    

همراهـي قـوانين    كشور و محدوده پروازي و كشـوري را در 

هـاي يـك شـركت هـوايي      آسمان پروازي ودر ايجاد ظرفيت

  محل تأمل قرار خواهد داد .

  

  هاي پژوهششنهادات ناشي از يافتهپي -6

 سرمايه گذاران -1- 6

با توجه به اينكه صنعت حاضر شرايط متفـاوتي را بـه لحـاظ    

رقابتي و انحصـاري در كـل در خـود جـاي داده اسـت و از      

م بازار داخلي و خـارجي و كـاهش   طرفي شرايط كيفيت سه

ناوگان و رشد تعداد رقبا و جانشينهاي ديگـر نيـز مزيـد بـر     

سرمايه گذاري برصنعت  ،علت كاهش تقاضا از آن بوده است

هوايي ايران اير به جهت آنكه بتوانـد سـهم بـازاري خـود را     

 ،دسـتخوش شـناخت درآمـدهاي جـانبي     ،مجدداً احياء كنـد 

ردن هزينه هـاو شـناخت صـنايع    حداقل ك ،هاي صنعت هزينه

رونـد گردشـگري و    ،مرتبط با هوافضا چون قطعات هواپيمـا 

مطالعات اساسي در بازار منطقه و بازار داخل و ايجاد روابـط  

بين المللي گسترده دراين خصوص را الزم و درايجاد انگيـزه  

  توان در نظر گرفت .سرمايه گذاري امري كافي مي

محور تقاضا در سفر هوايي از ايران البته در مقاله حاضر بيان 

ترديد در اهميت كشش ها را در وضعيت مطالعه بازار بي ،اير

هاي كاهش خلل دوره هاي زماني كوتاه مدت و بلندمدت در

تقاضا بيان داشته و اهميت ويژه تأثيرات نيروهاي بـازار را در  

شرايط متفاوت سالهاي سپري شده بـا مطالعـه زيـر سـاخت     

انـدازه پـروازي ناشـي از فرسـوده گـي      ات بيتأخير ،صنعت

ناوگان و شرايط واكنش نيروهاي بازار در مقابـل واكنشـهاي   

  درآمدي و قيمتي پيش روي سرمايه گذاري قرار خواهد داد.

  

  مديران -2- 6

شناخت نقاط ضعف و قوت صنعت و مطالعـه در رابطـه بـا    

چالشها و شناخت قوانين در سطح مديريت كالن جامعـه بـا   

اقلـيم و راههـاي ارتبـاطي در     ،د بر شرايط رهبـري نقش تولي

بـه هـر تـدبير الزم و منجـر بـه       ،ايجاد شاخه ارتباطي مؤثرتر

تصميماتي بهتر در اين ساختار خواهد كرد ؛ لذا به هر تـدبير  

مديران ارشد ساختار درآمد جامعه و  لزوم مطالعه تقاضا براي

دي و شرايط قيمت پيش روي را در كنارمعرفي شرايط اقتصـا 

تــدبير نوســانات ارزي  بــا شــرايط تــورمي در ميانــه توليــد  

تا حدودي مشكالتي را در اين  ،ناخالص داخلي در كل كشور

قيمتهـا و تسـهيالت رقـابتي بـين      ،رابطه با شـوكهاي جهـاني  



1397، تابستان 95ترويجي جاده، شماره  -فصلنامه علمي   
 

149 

 

المللي بيشتر معرفي ساخته تا قوانين و سياسـتهاي بازرگـاني   

پوشـش  بهتري را در تصميمات آتي شركت ايران اير جهـت  

  اين تنزل پيش روي قرار گيرد.

اي از قـوانيني كـه شايسـته در روابـط بـين      در اين رابطه پاره

المللي با تأئيد سازمان جهاني هوانوردي و با توجه به شرايط 

 ،توسعه يافتگي هر كشـورو بـا توجـه بـه منـاظرات سياسـي      

شرايط حاكم بر اطمينان از امنيت اقتصادي و كاركرد بـازار و  

نگيزه در شرايط نقل و انتقـاالت سـرمايه در كشـور و    ايجاد ا

منطقه بروز يافته و لذا سرمايه داران دولتي و خصوصي را در 

فرصــت مطالعــاتي حاضــر در جهــت بهبــود زيرســاختها بــا 

شناخت بهتري از وضـعيت كشـور و صـنعت روبروخواهـد     

  ساخت.

  

    هانوشتپي-7
1-Etihad Airways  
2-Abu Dhabi (Hubs)  
3-Emirates  
4-Dubai (Hubs)  
5-Qatar Airways  
6-Doha (Hubs) 
7- Jet. Airways   
8-Turkish Airways  
9-K.L.M  
10-British Airways 
11-Click Airways  
12-Vueling Air  
13-Eugen Slutesky (1880-1948) 

، وابسته به موسسه مطالعات ، تئوري اقتصاد خرديوسف فرجي -14

 WWW.CPPC.IR. 1378، زرگانيو پژوهشهاي با

 

  مراجع-8

اطالعات آماري حمل و نقل مسافر هوايي ايران اير واحـد   -

MIS   بخــش برنامــه ريــزي  و خــدمات مــديريت شــركت

  ).1394-1370( ،هواپيمايي ايران اير

 
بانك اطالعات سري  ،بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران -

نشريات و پژوهشهاي اقتصادي و آمارهـاي   ،اقتصادي  زماني

 .www.tsd.cbi.irاقتصادي . 

 

 ،.لفا ،و اميرخاني .م ،سيد هادوي ،.ج ،آرام بن ،.ر ،حيدري -

هـاي   تخمين پارامتر و انتخاب الگـوي مناسـب بـراي مـدل    "

ايع ننفـرانس صـ  دهمين ك( ،"سري زماني تقاضاي سفر هوايي

  .)1392بهمن  8و 7 ،دانشگاه تهران

 

، كرمـاني ،.م ،غني نـژاد  ،.م ،اسعدي ساماني ،.ج ،خيرخواهان -

پايگاه خبري و تحليلي دنيـاي  ")، 1393(  ،. ع، عابدزادهو  .م

در رابطـه بـا    ،هـاي هواپيمـايي ايـران   انجمن شـركت   ،"سفر

  . توسعه ناوگان هوايي و آزادسازي نرخ بليط هوايي

 

 "1385تـا   1370هـاي   سالنامه"سازمان هواپيمايي كشوري  -

  انتشارات سازمان هواپيمايي. ،آمار حمل و نقل هوايي كشور

 

آمارهـاي  " )،1394 - 1386( ،سازمان هواپيمـايي كشـوري   -

ها و اطالعات آمـاري  بخش داده .ir.www.caoارائه شده  

  .مايي كشوريسايت هواپي

  

جمعيـت و   ،آمارهـاي هـوايي   ،WDIسايت بانك جهـاني   -

  .اقتصادي بانك جهاني

 

برآورد " ،)1377شهريور ( ،.س ،و كبيري راد .م ،سيد كفائي -

تابع تقاضاي حمل و نقل هوايي مسافر در پروازهاي داخلـي  

  ."يكسر تهران 

 

 ،نجيبييدسـ ، لف.ا ،صميمي جعفري ،.ش ،بخشسيدشيرين -

بررســي عوامـــل مـــؤثر بـــر تقاضـــا بـــراي  " ،)1377( ح.،

  ."هاي هوايي و برآورد تابع تقاضاي آن مسافرت

 

ــدي، ج  - ــف، محمـ ــرابي، الـ ــقايي، م، ( ،.ضـ   )، 1388و سـ

مطالعه موردي هاي صنعت حمل و نقل هوايي ايران (چالش"

، گروه جغرافياي دانشـگاه اصـفهان،   "ترافيك هوايي اصفهان)

 .20.ص

  

 ،)1390( ،.م ،علـي آبـادي  و  ،لف.ا ،جهانگرد ،.ت ،ديمحم -

بررسي عوامل مؤثر بر تقاضاي مسافرت هوايي بين المللـي  "

از ايران مطالعه موردي هواپيمـايي جمهـوري اسـالمي ايـران     

 ."(هما)

 

اطالعات سري زمـاني و بخـش    )، 1393( ،مركز آمار ايران -

  .حسابهاي ملي

 

ــاني - ــفا ،نريم ــاربردي  ،")1390( ،.ل ــنجي ك ــاد س  ،"اقتص

  .انتشارات ناقوس
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