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 چكيده

هاي اقتصادي و نظامي وتسـريع  ، نمايش قدرتدر قرن حاضر حمل و نقل هوايي در روابط كشورهاي مختلف جهان ، تبادل فرهنگ

و مهمي از سيسـتم حمـل و نقـل هـوايي را     امورحياتي يك كشور نقش حساسي بر عهده دارد و در اين بين فرودگاهها بخش حياتي 

در ايـن راسـتاهدف اصـلي ايـن      دهندو درواقع زيربنايي ترين بخش در صنعت حمل و نقل هوايي محسوب مـي شـوند.  تشكيل مي

(مشـاهده) و مصـاحبه    هاي تحليلي، ميدانيتحقيق تحليلي بر مكان يابي فرودگاه بين المللي شهيد بهشتي اصفهان با استفاده ازروش

(ايكائو) اسـت و نتـايج حاصـل     هاي استاندارد سازمان هواپيمايي كشوريهمراه با پرسش نامه و مدل فرايند تحليل عامل و شاخص

، مهم ترين مشكل فرودگـاه  درصد واريانس تبيين شده 49/26مشخص مي كند كه شاخص نزديكي فرودگاه به فرودگاه نظامي با 

، دوري تا شهر اصفهان و نزديكي فرودگـاه  اخص عدم رعايت شاخص هاي زيست محيطياز ديد پاسخگويان بوده است. همچنين ش

 به مناطق صنعتي ، شاخص هاي مهم ديگر بوده اند كه قابل تامل و رسيدگي مي باشند.  

  

  زيست محيطيهاي، شاخصكشوريهاي سازمان هواپيمايي، شاخصعاملياصفهان، مدل تحليلبهشتيشهيدالملليفرودگاه بين: هاي كليديواژه 

 
 

 

  مقدمه - 1

ترين بخش صنعت حمل و نقل هوايي زيربناييفرودگاه 

هاي استاندارد سازمان رعايت شاخص شود.محسوب مي

 .در مكان يابي آن حائز اهميت است هواپيمايي كشوري

فرودگاه بين المللي شهيد بهشتي اصفهان چهارمين فرودگاه 

كشور از لحاظ حجم مسافر ورودي و خروجي پس از 

است (سالنامه هواپيمايي  شيراز مشهد و ،هاي تهرانفرودگاه

هاي استاندارد سازمان از نظر شاخص. )1392كشوري،

همجواري با فرودگاه  ،هواپيمايي كشوري داراي دو مشكل

يكي از مهمترين  باشد.ثيرات زيست محيطي ميأنظامي و ت

عواملي كه باعث ايجاد سوانح  هوايي مي گردد نزديك بودن 

فرودگاه  .با همديگر استفرودگاه نظامي و مسافربري 

(متعلق به نيروي  اصفهان در همجواري فرودگاه شهيد بابايي

هوايي) قرار گرفته است و اين مساله كاهش ضريب امنيت 

پروازهاي فرودگاه اصفهان را به همراه دارد (منبع مشاهدات 

عيني).به دليل عدم اتصال شبكه فاضالب فرودگاه به شبكه 

در حوضچه اي  و سپس تخليه فاضالب شهر و جمع آوري 

آنها ، آلودگي هوا و نفوذ در اليه هاي زمين را به همراه 

داشته و اثرات زيست محيطي مضري بر آبها ي زير زميني 

دارد همچنين باعث ايجاد هواي نامطبوع در فصول گرم سال 

جهت  (مشاهدات عيني). منبع در محيط فرودگاه مي شود.

ريزي ر احتياج به برنامهتوسعه شبكه پروازدر سطح كشو

 بهسازي عوامل پرواز، ،احداث و توسعه فرودگاهزيربنايي (

يابي لذا توجه به مكان .نوسازي ناوگان و...) وجوددارد

ريزي زيربنايي ها از ضروريات امر در زمينه برنامهفرودگاه

با توجه  محسوب مي شود. صنعت حمل و نقل هوايي كشور

به اينكه فرودگاه بين المللي اصفهان از لحاظ تعداد پرواز 

ورودي و خروجي رتبه پنجم و از لحاظ تعداد  مسافر 

هاي ورودي و خروجي داراي رتبه ششم در بين فرودگاه

كشور است. لذا توجه به به اين مساله اهميت و ضرورت 

  )2و1( شكل تحقيق را مشخص مي كند.
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  1395هاي كشور براساس تعداد پرواز ورودي و خروجي. رتبه بندي فرودگاه1شكل

  

  1395هاي كشور براساس تعداد مسافر ورودي و خروجيبندي فرودگاه. رتبه2شكل                                    

 

فرودگاه فضايي است كه براي نشسـت و برخاسـت وسـايل    

ــامي،    ــري، نظ ــافر ب ــاي مس ــالگرد، هواپيم ــل ب ــده از قبي پرن

از دو كلمــه فــرود و  شــود و كشــاورزي از آن اســتفاده مــي

در زبـان   پسوندگاه ( به مفهوم محـل) تشـكيل شـده اسـت.    

ــي واژه ــاي : انگليسـ  AIRPORT/ AIRFIELDهـ

/AERODROME     هر سه به مفهوم فرودگـاه اسـت كـه

AIRPORT ،1388متداولترين آن است. (سقائي .( 

  انواع فرودگاه از لحاظ مورد استفاده عبارت است از :

  فربريفرودگاه شخصي و يا مسا

(سم پاشي مزارع توسط  فرودگاه مخصوص كشاورزي

  هواپيماهاي سم پاش)

  فرودگاه نظامي

  فرودگاه آموزشي

صاحب نظران علوم در رشته اي مختلف علمي فرودگاه را از 

  كنند:ديگاه هاي مختلف بررسي مي

فرودگاه را از لحاظ تاثيرگذاري بر محيط  ها:جغرافيدان

  كنند.طبيعي و انساني بررسي مي
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بررسي  ها: فرودگاه را به مثابه بندر هوايي مورداقتصاددان

قرار داده و به كمك آمار، ماهيت وحجم كاالهاي حمل شده 

  گيرند.در فرودگاه را در نظر مي

مهندسان محيط زيست تاثير فرودگاه را در ايجاد آلودگي 

  هاي صوتي وهوا بر محيط زيست بررسي مي كنند.

جايي گردشگران بهاثير فرودگاه را در جات مديران جهانگردي:

دهند چرا و توسعه صنعت گردشگري مورد ارزيابي قرار مي

% از گردشگران بوسيله هواپيما از نقاط 35كه در سطح جهان 

 (استيون و يليامز ترجمه ضيايي، ديدني بازديد مي كنند

1388.(  

شخصي يا گروهي كه عهده دار انتخاب محل مناسب براي 

هاي اصلي را هاي جديد است، بايد نخست، شاخصهفرودگا

تعيين كند كه براساس آن به توان به سوي تعيين مكان 

ها در مناسبي با ابعاد مطلوب حركت كرد. اغلب اين شاخص

واقع براي توسعه فرودگاههاي موجود نيز، قابل استفاده 

به طور كلي عوامل مؤثر در انتخاب محل فرودگاه  .است

  : عبارتند از

  ي آينده فرودگاهتوسعه

اطمينان از كمترين تاثير سوئ انواع آلودگي هاي فرودگاه بـر  

  محيط زيست و ساكنان اطراف

  تحليل هزينه هاي اداري و نگهداري

  دسترسي به سيستم حمل و نقل زميني

  تحليل اقتصادي ساخت

  ارزيابي و تحليل سود هزينه

  طرح كاربري زمين

  در نظر گرفتن شرايط جوي

  امكان دسترسي به تاسيسات

  )1383ها (صفارزاده و معصومي، فاصله تا ساير فرودگاه

عالوه بر عوامل فوق الذكر كه در ايمني پـرواز مـوثر اسـت،    

عوامل مهم ديگري در تعيين محل فرودگاه كه مي توانـد در  

هزينه احداث آن تاثيرگذار باشد و پروژه را بـا توجيـه و يـا    

مواجــه ســازد عبارتنــد از: نزديكــي عــدم توجيــه اقتصــادي 

فرودگاه به جاده اصلي منتهي به شهر، اجتناب از مناطقي كـه  

داراي اراضي بسيار نـاهموار و پسـتي و بلنـدي هـاي زيـاد      

است، اجتناب از واقع شدن فرودگاه در اراضي كشـاورزي و  

باغ ها و همچنين مسيل هـا و منـاطق بـاتالقي ،در تحصـيل     

يش بيني توسعه و ارتقاء فرودگـاه بـه   اراضي آينده نگري و پ

منظور نصب تجهيزات كمك ناوبري و سيستم روشنايي باند،  

نزديكي و مجاورت با مناطق داراي تقاضاي سـفر هـوايي از   

مواردي است كه در مكان يابي فرودگـاه بايـد لحـاظ گـردد     

تاريخچـه جغرافيـاي    ).1386(كتاب سال هواپيمـايي ايـران،   

تر بـر روي كشـورهاي توسـعه يافتـه     حمل ونقل هوايي بيش

) تحقيقاتي گسترده بـر روي اثـرات   1997(گوتز، تمركزدارد.

ونقل قانون زدايي خطوط هوايي در آمريكا و آزادسازي حمل

داده است و به اين نتيجه رسيده اسـت   انجام هوايي در اروپا

كه خصوصي سازي فرودگاه و حمل ونقل هوايي درآمريكـا  

يفيت خدمات هوايي بـه مسـافران تـاثير    و اروپادر افزايش ك

از ميان تحقيقاتي كه دركشورهاي درحال توسعه  داشته است.

بـه ارائـه    )2004(فنجيون جـين و وانـگ،   .انجام شده  است

الگوهاي جغرافيايي حمل و نقل مسافران هوايي در چين بين 

اند كه ) پرداخته و به اين نتيجه رسيده1980-1998( سالهاي

ها در چين براساس نقش استانها از لحاظ رودگاهمكان يابي ف

اقتصادي، صنعتي و گردشـگري انجـام شـده اسـت (اُكـانر،      

توسعه تاريخي شبكه حمل ونقل هـوايي در آسـياي    .)1995

جنوبي را بازبيني و به اين نتيجـه رسـيده اسـت كـه توسـعه      

حمل و نقـل هـوايي در آسـيا ارتبـاط مسـتقيمي بـا توسـعه        

ــا و تاســ ــاطق  فرودگــاه ه ــد در من يس فرودگــاه هــاي جدي

) 2011 ديويد تان و ديويد تيموتي (تاي كو، گردشگري دارد.

ها را بر توسعه حمل و نقل در مقاله اي تاثير ظرفيت فرودگاه

هوايي بين كشورهاي استراليا ،ژاپن و چين بررسي نموده اند 

و به اين نتيجه رسيده اند كه تاثير فرودگاه كشـورهاي فـوق   

دل تجاري و گردشگري بين استراليا و ژاپن به مراتب در  تبا
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. )www.dotars.gov.au( بيشتر از استراليا و چين  است.

ايران مي توان بـه چنـد    خصوص تحقيقات انجام شده دردر

در پايـان نامـه    .)1388بگـي، ( نامـه اشـاره كـرد   مقاله و پايان

تحليلي بر تاثير فرودگـاه اهـواز بـر     كارشناسي تحت عنوان:

صنعتي و گردشـگري اهـواز بـه ايـن      ،هاي اقتصاديفعاليت

نتيجه رسيده است كه در مكان يابي فرودگاه اهواز شـاخص  

 .)1389(زمـاني،  استاندارد فاصله از شهر رعايت نشده اسـت 

ش فرودگاه ساري در در پايان نامه كارشناسي تحت عنوان:نق

توسعه گردشگري استان مازندارن به اين نتيجه رسيده اسـت  

كه در مكان يابي فرودگاه ساري شاخص استاندارد فاصله از 

) در پايـان نامـه   1389شهر رعايـت شـده اسـت. (دانشـپور،    

كارشناسي تحت عنوان: تحليلـي بـر صـنعت حمـل و نقـل      

ايـن نتيجـه   هوايي و تاثير آن بر صنعت گردشگري رشت به 

رسيده است كه در مكان يـابي فرودگـاه رشـت شاخصـهاي     

 استاندار سـازمان هواپيمـايي كشـوري رعايـت شـده اسـت      

نامـه كارشناسـي تحـت عنـوان:نقش     در پايان .)1389(مهديه،

صـنعتي و   ،هـاي اقتصـادي  فرودگاه تبريز در توسعه فعاليـت 

 گردشگري استان آذربايجان شرقي به اين نتيجه رسيده است

هاي اقتصـادي تبريـز   كه در فرودگاه تبريز در توسعه فعاليت

) در مقاله اي تحت عنوان: تحليلي 1388 (سقايي، تاثير دارد.

هـاي  بر مكـان يـابي فرودگـاه مهرآبـاد بـر اسـاس شـاخص       

هـاي  استاندارد ايكائو به اين نتيجه رسيده است كه شـاخص 

مسـكوني  همجواري با فرودگاه نظامي و همجواري با مناطق 

ــت    ــده اس ــت نش ــاد رعاي ــاه مهرآب ــابي فرودگ ــان ي  .در مك

ــقايي، ــيس   1387(س ــال ب ــوان انتق ــت عن ــه اي تح ) در مقال

هواپيماي فوكر به اصفهان و تاثير آن بر شهر اصفهان به ايـن  

نتيجه رسيده است كه چون فرودگـاه اصـفهان در منطقـه اي    

آن  مســطح قــرار گرفتــه و نشســت و برخاســت هواپيمــا در

ي انجــام مــي شــود شــرايط الزم بــراي انتقــال بــيس براحتــ

در كتابي تحـت  ، )1391(علي اكبري، هواپيماي فوكر را دارد.

عنوان جغرافياي گردشگري ايران به اين نكتـه اشـاره كـرده    

است كه توزيع جغرافيايي شـبكه فرودگـاه هـاي كشـور در     

انطباق با جغرافيـاي سياسـي و جغرافيـاي اقتصـادي شـكل      

ا بررسي مكان يابي فرودگاه اصفهان و مطابقت ب گرفته است.

ي سازمان هواپيمايي كشوري (كه هدف اصـلي  آن با معيارها

اين تحقيق اسـت)مي تـوان بـه نقـاط ضـعف و تهديـدهاي       

ها موجود اين فرودگاه پي برد و براي تاسيس ساير فررودگاه

هـاي زيـر   برنامه ريزي كرد. در راستاي موضوع فوق فرضـيه 

  ند:اتعريف شده

يابي فرودگاه اصفهان شاخص همجواري با فرودگاه در مكان-

 نظامي در نظر گرفته نشده است.

يابي فرودگاه اصفهان شاخص زيست محيطي در مكان-

  رعايت نشده است.

 

  پيشينه تحقيق -2
پژوهش از روش پيمايشي استفاده شده جهت انجام اين 

هاي است .ابتدا با بهره گيري از چهارچوب نظري و شاخص

 سازمان هواپيمايي كشوري پرسشنامه محقق ساخته تدوين و

سپس  با استفاده از طيف ليكرت طراحي گرديده است.

اطالعات از افراد جمع آوري و جهت تجزيه وتحليل آنها از 

استفاده شده است و با توجه به   Lisrelو  Spssنرم افزار 

هاي بكار برده شده از مدل تحليل لزوم رتبه بندي شاخص

جامعه آماري اين پژوهش  برداري شده است.عاملي بهره

پرسنل شاغل در فرودگاه شهيد بهشتي اصفهان و دفاتر 

باشند كه بر اساس آخرين آمار هواپيمايي شهر اصفهان مي

وجه به تعداد جامعه آماري با ت نفر هستند. 400حدود 

نفر برآورد  179براساس فرمول كوكران حجم نمونه تعداد 

حجم جامعة مورد مطالعه،  Nدر اين فرمول،  )1(رابطه گرديد

z  ،اندازة متغير در توزيع طبيعيP  درصد توزيع صفت در

تفاضل  dدرصد افرادي كه فاقد آن صفت هستند،  qجامعه، 

را نشان مي دهد (حافظ نيا،  نسبت واقعي صفت در جامعه

). ابتدا با توجه به پاسخ هاي ارائه شده در 138- 1386،140

برآورد گرديد كه به ميزان  qو  pپرسش نامه مقدماتي ميزان 

و  95/0در نظر گرفته شد سپس در سطح اطمينان  7/0و  3/0
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  گرديد. نفر برآورد  179حجم نمونه معادل  05/0ميزان خطاي 

 

 )1(  

  

  

  

  

  

  

  منطقه مورد مطالعه-3
كيلومتري  17اصفهان در  فرودگاه بين المللي شهيد بهشتي

درجه  32شمال شرقي شهر اصفهان و در موقعيت جغرافيايي 

ثانيه شرقي  40دقيقه و51درجه و  51ثانيه و 7دقيقه و  45و

متر است، فرودگاه  1546و ارتفاع آن از سطح دريا  واقع شده

در زمين وسيعي توسط سازمان هواپيمايي كشوري در سال 

هكتار  6400احداث گرديده و مساحت آن بالغ بر  1361

 است كه قسمتي از آن در انحصار نيروي هوايي است

 (مطالعات طرح جامع فرودگاه بين المللي اصفهان 

  ).3شكل( .)2،1375ج

  

    

  . موقعيت و شبكه پروازي فرودگاه شهيد بهشتي اصفهان3شكل 

  هاي تحقيقيافته-4
شهيد بهشتي از بعد مكاني و  براي ارزيابي مشكالت فرودگاه

 اي مطرح گرديد جدولهاي يازده گانهشاخص ،شبكه پرواز

ها براساس استانداردهاي سازمان هواپيمايي ) اين شاخص1(

نامه تكميل شده پرسش 179 كشوري انتخاب شده است.

(ليزرل   Lisrelو  Spssآوري و با استفاده از نرم افزار جمع

تواند براي تجزيه و تحليل مدل مييك بسته آماري است كه 

(آرماندولوئيس  معادله ساختاري مورد استفاده قرار گيرد)

  تحليل عاملي انجام شده است. )،1393ويرا،

  
 

 

 

( ) ( )( )
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  مشكالت فرودگاه شهيد بهشتي از بعد مكاني ي سنجشبرا رفتههاي به كار شاخص. 1جدول

  شاخص  رديف  شاخص  رديف

 6  فاصله مناسب با ساير فرودگاه هاشاخص   1

  

  شاخص دوري تا شهر اصفهان

  7  شاخص دسترسي آسان زميني به فرودگاه  2

*  

  شاخص وجود فضاي كافي جهت پاركينگ هواپيما

  شاخص عدم نزديكي فرودگاه به مناطق مسكوني  8  شاخص وجود موانع اطراف فرودگاه  3

  عدم نزديكي به مناطق صنعتيشاخص   9  شاخص رعايت شاخص هاي زيست محيطي  4

  شاخص همجواري فرودگاه به فرودگاه نظامي  10  شاخص قرارگيري فرودگاه در جهت باد  5

  براساس نظر كارشناسان اضافه شده است 7*شاخص شماره 

  روايي و پايايي پرسش نامه-5

هاي به شاخص ،هاپرسش نامه براي بررسي اعتبار محتوايي

كار برده شده براي بررسي مشكالت فرودگاه شهيد بهشتي 

پس از بررسي نظرات  .در اختيار پرسنل فرودگاه قرار گرفت

و پيشنهادهاي صاحب نظران تغييرات الزم در فرم اوليه 

پس از انجام تحليل عاملي  ايجاد و پرسش نامه تهيه گرديد.

هاي به كار ونباخ براي بررسي شاخصنيز ازآزمون آلفاي كر

ميزان آلفاي  2. در جدول شماره برده شده استفاده شده است

  هاي پژوهش ارائه شده است.كرونباخ شاخص

  

  هاي پژوهشميزان آلفاي كرونباخ شاخص .2جدول

  آلفاي كرونباخ  شاخص  رديف

  78/0  فاصله مناسب با ساير فرودگاه ها  1

  73/0  دسترسي آسان زميني به فرودگاه  2

  75/0  وجود موانع اطراف فرودگاه  3

  82/0  رعايت شاخص هاي زيست محيطي  4

  81/0  قرار گيري فرودگاه در جهت باد  5

  91/0  دوري تا شهر اصفهان  6

  73/0  وجود فضاي كافي جهت پاركينگ هواپيما  7

  82/0  عدم نزديكي فرودگاه به مناطق مسكوني  8

  89/0  نزديكي به مناطق صنعتي  9

  92/0  همجواري فرودگاه با فرودگاه نظامي  10

  

است كه نشان مي دهد پايايي ابزار پژوهش در حد خوب مي باشد و سواالت  7/0آلفاي كرونباخ براي تمامي متغيرها باالتر از 

 صحيح طراحي شده است.
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  :ها و ابعادتحليل عاملي براي تعيين شاخص- 6

هاي مشكالت حاكم بر منظور تعيين ابعاد و شاخصبه 

فرودگاه شهيد بهشتي از بعد مكاني و شبكه پرواز تحليل 

-عاملي انجام شده است.ابتدا با استفاده از شاخص كيزر

و آزمون بارتلت كفايت نمونه براي  1( kmo) ميرالكين

شاخص كفايت  kmoمقياس  .تحليل عاملي بررسي شد

 5/0تر از بزرگ kmo كه مقدار باشد. هنگاميگيري مينمونه

باشد تحليي عاملي براي مجموعه متغيرهاي مورد استفاده در 

 ،نيا(حكمت نظر مناسب استگيري مدمساله تصميم

  داري بيانگر معنا 2آزمون بارتلت ).252، 1390موسوي،

ها براي انجام تحليل عاملي است و اگر معناداري ماتريس

باشد شرط الزم براي انجام تحليل عاملي 5/0زآزمون كمتر ا

و  kmoميزان مقياس  3مهيا گرديده است. در جدول شماره 

  آزمون بارتلت ارائه شده است. 
  

 

  ميرالكين و آزمون بارتلت-مقادير كيزر .3جدول

  739/0  ميرالكين-شاخص كفايت نمونه گيري كيزر

  001/0  آزمون بارتلت

  

است و بيشتر از  739/0با توجه به اينكه ميزان شاخص كيزر 

همچنين آزمون بارتلت داراي سطح معناداري  .باشدمي 5/0

است آزمون تحليل عاملي امكان  5/0است و كمتر از  001/0

اين نتيجه بيانگر آن است كه نمونه براي آزمون  پذير است.

تحليل هدف بيشتر مطالعات  كند.تحليل عاملي كفايت مي

اي است هاي همبستگي به شيوهكردن ماتريسخالصه ،عاملي

كه بتوان آنها را بر حسب چند عامل زيربنايي تعيين كرد. 

  )1389 صيف، طالبي، (زارع،

  ارزش ويژه:

نسبت واريانس  ،مجموع مجذورات بارها ي عاملي هر عامل

ارزش ويژه  .كندتبيين شده بوسيله آن عامل را منعكس مي

كند كه چه مقدار از واريانس كل بوسيله يك عامل ن ميتبيي

مقادير ويژه ودرصد  4. در جدول شماره تبيين مي شود

  ها ارائه شده است.واريانس تبيين شده عامل

  ن شدهيمقادير ويژه و درصد واريانس تبي. 4جدول

  درصد واريانس تبين شده  ارزش ويژه كل  عامل  رديف

  49/26  08/3  شاخص نزديكي به فرودگاه نظامي  1

  77/20  24/2  شاخص رعايت نكردن شاخص هاي زيست محيطي  2

  46/16  67/1  شاخص دوري تا شهر اصفهان  3

  62/10  18/1  شاخص نزديكي به مناطق صنعتي  4

  52/9  04/1  شاخص دسترسي آسان زميني به فرودگاه  5

  94/5  64/0  هاشاخص فاصله مناسب با ساير فرودگاه   6

  65/3  41/0  شاخص وجود موانع اطراف فرودگاه  7

  87/2  33/0  شاخص  وجود فضاي كافي جهت پاركينگ هواپيما  8

  32/2  24/0  شاخص نزديكي به مناطق مسكوني  9

  36/1  13/0  شاخص قرار گيري فرودگاه در جهت باد  10

  

اين است كه تنها عامل هايي پيش فرض برنامه تحليل عاملي 
برهمين  .باشد 1را مي پذيرد كه ارزش ويژه آنها باالتر از 

، سوم ،دوم ،هاي اولعامل ،)4اساس با توجه به نتايج جدول(
به  1چهارم و پنجم به علت داشتن ارزش ويژه كل بيشتر از 

، عامل 4در جدول شماره  شوند.عنوان عامل محسوب مي
 08/3فرودگاه به فرودگاه نظامي با ارزش ويژه نزديكي ، اول

، رعايت نكردن عامل دوم ،درصد از واريانس 49/26و مقدار 
و مقدار  24/2هاي زيست محيطي با ارزش ويژه شاخص
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  دوري تا شهر اصفهان، عامل سوم ،درصد از واريانس 77/20
عامل  ،درصد از واريانس 46/16و مقدار  67/1 با ارزش ويژه

 18/1ارم شاخص نزديكي به مناطق صنعتي با ارزش ويژهچه
درصداز واريانس و عامل پنجم شاخص  11/ 72و مقدار

و مقدار 04/1دسترسي آسان زميني به فرودگاه با ارزش ويژ
 .انددرصد واريانس مشترك را به خود اختصاص داده 45/9

درصد واريانس مشترك را  86/83پنج عامل اول در مجموع 
% از مشكالت  86/83بدين مفهوم كه  نمايند.تبيين مي

فرودگاه شهيد بهشتي از بعد مكاني مربوط به پنج عامل 
درصد واريانس باقي مانده توسط  14/16مطرح شده است و 

  شود.عوامل ديگر تبيين مي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 مدل تحليل عاملي(مدل تجربي پژوهش) .4شكل 

مشكالت فرودگاه بين المللي 

 مكاني اصفهان از ديدگاه 

نزديكي به فرودگاه 

 نظامي

رعايت شاخص زيست 

 محيطي

 فاصله تا شهر

نزديكي به مناطق 

 صنعتي

دسترسي زميني آسان 

 به فرودگاه

  

 هافاصله تا ساير فرودگاه

 موانع طبيعي اطراف

فضاي كافي جهت 

 پاركينگ

نزديكي به مناطق 

 مسكوني

قرار گيري در 

 مسير باد

۴٩/٢۶ 

٧٧/٢٠ 

۴۶/١۶ 

۶٢/١٠ 

۵٢/٩ 

٩۴/۵ 

۶۵/٣ 

٨٧/٢ 

٣٢/٢ 

٣۶/١ 
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  مراجع - 9 نتيجه گيري                                                          -7

، انتخاب مكان مناسب براي هاهاي تفصيلي فرودگاهدر طرح

براي انتخاب محل . هاي مهم استآنها يكي از بخش

اي اصلي است، تابراساس فرودگاه، اولين گام تعيين شاخصه

آنها انتخاب محل مناسب باابعاد و مشخصات موردنظر، 

اي امكان پذيرشود فرايند مكانيابي بايدبه صورت مجموعه

منسجم و هماهنگ باشد و تمام عوامل مؤثر در تعيين محل 

مناسب در نظرگرفته شوند عوامل موثردرانتخاب محالستقرار 

توان به چهار گروه عوامل فيزيكي، ها را ميفرودگاه

هوانوردي، اقتصادي و زيست محيطي تقسيم كرد. در اكثر 

ركز ها تميابي فرودگاهتحقيقات انجام شده در رابطه با مكان

برروي عامل فاصله تا شهر شده است و كمتر به تمامي ابعاد 

هاي استاندارد سازمان هواپيمايي كشوري توجه شده شاخص

هايي كه در است. از نظر پاسخگويان مهمترين شاخص

: يابي فرودگاه اصفهان رعايت نشده است عبارتند ازمكان

ن ، رعايت نكردنزديكي به فرودگاه نظامي شهيد بابايي

، فاصله زياد از شهر (البته از نظر شاخص زيست محيطي

هاي استاندارد هواپيمايي كشور اين شاخص رعايت شاخص

، و دسترسي به فرودگاه شده است). نزديكي به مناطق صنعتي

كه فقط به وسيله تاكس و ماشين شخصي امكان پذير است. 

  :گرددبا توجه به نتايج تحقيق پيشنهادهاي زير ارائه مي

عالوه بر تاكسي جهت حمل و نقل سريع مسافران ايجاد - 1

خط مترو بين شهر اصفهان و فرودگاه اصفهان ضروري به 

  رسد.نظر مي

جهت جلوگيري از وقوع حوادث احتمالي (برخورد  - 2

هواپيماي نظامي و مسافري) تغيير مكان فعلي پايگاه شهيد 

  بابايي  ضروري است.

ه اصفهان به شبكه فاضالب اتصال شبكه فاضالب فرودگا- 3

 هاي زيست محيطي شهر جهت جلوگيري از آسيب

  

  هانوشتپي -8

1. Kaiser-Meyer-Olkin  
2. Bartlett  

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

  .انتشارات پيام نور محمود ضيايي،

  

تحليلي بر تاثير فرودگاه اهواز بر " ،)1388(.، ح بگي،- 

صنعتي و گردشگري اهواز پايان نامه  ،"اقتصادي هايفعاليت

انتفاعي گروه مديريت جهانگردي دانشگاه غير ،كارشناسي

  .اصفهان شيخ بهايي،

  

روش تحقيق در علوم  ايبرمقدمه "، )1281( .،حافظ نيا، م- 

  .انتشارات سمت تهران، ،"انساني

 

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

 ،"ايريزي شهري و ناحيهجغرافيا با تاكيد بر برنامهدر 

  .، يزدانتشارات علم نوين

  

تحليلي بر صنعت حمل و نقل "، )1389(.، ز دانش پور،- 

(مورد مطالعه  "هوايي و تاثير آن بر صنعت گردشگري

گروه مديريت  ،نامه كارشناسي، پايان"فرودگاه رشت)

  .اصفهان هايي،جهانگردي دانشگاه غير انتفاعي شيخ ب

 

آمار استنباطي ")، 1389( ،.م صيف، ،.زارع ،ح،طالبي،س- 

  .، تهرانانتشارات دانشگاه پيام نور ،"پيشرفته

  

نقش فرودگاه ساري در توسعه "، )1389(، .ن زماني،- 

  ،كارشناسينامهصنعت گردشگري استان مازندران، پايان

 شيخ بهايي،انتفاعي دانشگاه غير ،گروه مديريت جهانگردي

  .اصفهان

  

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

  .انتشارات سازمان هواپيمايي كشوري، فرودگاه مهرآباد

  

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

  .انتشارات جهاد دانشگاهي اصفهان

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

صنعتي و گردشگري شهر  ،هاي اقتصاديتوسعه فعاليت
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 اي،هاي شهري و منطقهمجله مطالعات و پژوهش تهران،
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