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  چكيده

هاي  پيچيده است كه جنبهتوسعه پايدار به معني توسعه و پيشرفت نسل حاضر با حفظ منابع براي توسعه نسل آينده است. توسعه پايدار يك مفهوم 

طور كامل در تعامل هستند و اغلب محققان در قالب اين  محيطي و اجتماعي با هم به  گيرد. در پايداري، سه جنبه اقتصادي، زيست مختلفي را در بر مي

اجتماعي را كه در آن نيازهاي همه افراد كنند. توسعه پايدار بايد رشد  محيطي، اجتماعي و اقتصادي)، پايداري را بررسي مي (زيست سه جنبه اصلي

شده، فراهم آورد، حفاظت موثري از محيط زيست به عمل آورده و در مصرف منابع طبيعي با دقت عمل كند و اين توسعه بايد رشد پايدار  برآورده 

بل انكاري در توسعه پايدار اجتماعي، اقتصادي و ها نقش غيرقا ونقل هوايي و فرودگاه صنعت حمل اقتصادي و رونق اقتصادي را به همراه داشته باشد.

تواند  ها بر نواحي همسايه خود نبوده بلكه مي محيطي نواحي پيرامون خود دارند. اين اثرات تنها محدود به تاثيرات ناشي از عملكرد فرودگاه زيست

 اي راه اندازي كسب و كارهاي جديد تحت تاثير قرار دهد.ها، ايجاد دسترسي و ايجاد ناحيه مناسب بر تري را با جذب سرمايه گذاري ناحيه وسيع

ها  محيطي ناشي از فعاليت آن ونقل هوايي هستند. بنابراين بررسي اثرات اقتصادي، اجتماعي و زيست ترين عناصر صنعت حمل ها يكي از مهم فرودگاه

اين پژوهش، چهارچوب مشخصي براي بررسي تاثيرات ناشي از  در ريزي براي آينده، بسيار ضروري و مهم است. براي ايجاد دركي عميق و برنامه

  ها در قالب مفاهيم توسعه پايدار ارائه شده است. عملكرد فرودگاه

  
  

  ، توسعه اقتصاديونقل هوايي ، حملتوسعه پايدار، فرودگاه هاي كليدي: واژه

  

 مقدمه - 1

توسعه پايدار به معني توسعه و پيشرفت نسل حاضر با حفظ 

هاي آينده است. اين مفهوم، از سوي  منابع براي توسعه نسل

 .تعريف شد1972كنفرانس استكهلم سازمان ملل در سال 

جمله  ي در پاسخ به مسائل و مشكالتي ازپايدارمفهوم 

هاي اقتصادي و آثار ناشي  افزايش فزاينده جمعيت و فعاليت

از آن، افزايش استخراج و استفاده از منابع انرژي، مواد خام و 

 ها، توليد مواد زائد و زباله ندهانتشار آالي منابع طبيعي، افزايش

ياره زمين مطرح محيطي س و به مخاطره افتادن شرايط زيست

هاي  توسعه پايدار يك مفهوم پيچيده است كه جنبه. گرديد

ي اقتصادي،  گيرد. در پايداري، سه جنبه مختلفي را در بر مي

طور كامل در تعامل  محيطي و اجتماعي با هم به  زيست

 ي اصلي هستند و اغلب محققان در قالب اين سه جنبه

پايداري را بررسي محيطي، اجتماعي و اقتصادي)،  (زيست

كنند. مي
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  اجزاي توسعه پايدار  .1شكل 

 

توسعه پايدار بايد رشد اجتماعي را كه در آن نيازهاي همه افراد 

شود فراهم آورد. هم چنين حفاظت موثري از محيط  برآورده مي

منابع طبيعي با دقت عمل زيست به عمل آورده و در مصرف 

كند. اين توسعه بايد رشد پايدار اقتصادي و رونق اقتصادي را 

گام  ).Satterfield et al., 2009( به همراه داشته باشد

بعدي در دستيابي به پايداري جهاني، توسعه سند راهبردي 

المللي را  كه نقشه راه جامعه بين در يونسكو بوده است 2030

هدف  17كند. اين سند شامل  در زمينه توسعه پايا ترسيم مي

ف اصلي اين هدف ويژه است كه در زير به اهدا 169اصلي و 

  است. سند اشاره شده

 پايان دادن به فقر .1

 پايان دادن به گرسنگي .2

 زندگي سالم وارتقاء رفاه .3

 آموزش با كيفيت .4

 برابري جنسيتي .5

 دردسترس بودن آب سالم وفاضالب .6

 دسترسي به انرژي پاك ومقرون به صرفه .7

 رشد اقتصادي پايدار وكارشايسته .8

 تاب آور ارتقاء زير ساخت هاي .9

 كاهش نابرابري .10

 شهرها وجوامع پايدار وتاب آور .11

 الگوي توليد ومصرف پايدار .12

 اقدامات جهت مبارزه با تغييرات اقليم .13

 استفاده پايدار ازاقيانوس ودرياها .14

 تن تنوع زيستيارتقاي اكوسيستم وجلوگيري ازبين رف .15

 ي پايدار وصلح آميز جامعه .16

 احياي مشاركت جهاني براي توسعه پايدار .17

ونقلي نقش  هاي حمل در اين ميان، توسعه پايدار زيرساخت

غيرقابل انكاري در دستيابي به اهداف ذكر شده در باال به ويژه 

اقتصادي پايدار و كار شايسته زندگي سالم و ارتقاء رفاه، رشد 

هاي پايدار  آور دارد. سامانه هاي تاب و ارتقاء زيرساخت

توانند نقش مهمي در كاهش فقر، افزايش عدالت  ونقل مي حمل

به طور كلي،  اجتماعي، توسعه اقتصادي و ... ايفا نمايند.

پايداري از منظرهاي اجتماعي، اقتصادي و زيست محيطي قابل 

ونقل پايدار بايد به تقاضاي حمل  است. حمل بررسي و تحليل

و نقل با كيفيتي قابل قبول پاسخ دهد، عملكرد اقتصادي و 

اجتماعي جابجايي را حفظ كرده و بهبود بخشد و به نيازهاي 

راستا با حفظ سالمت همگاني، حفظ  اي ايمن، هم افراد به گونه

هاي  اكوسيستم و گسترش عدالت اجتماعي در ميان نسل

ونقل در ابعاد مختلف  جايگاه و نقش حمل ف پاسخ دهد.مختل

اقتصادي، سياسي و اجتماعي جوامع امروزي بركسي پوشيده 

هاي اساسي  ونقل به عنوان يكي از پايه نيست. امروزه حمل

شود. متعاقبا، صنعت  توسعه متوازن و پايداركشورها شناخته مي
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و  هاي علم ونقل هوايي نيز كه به موازات پيشرفت حمل

سياسي  تكنولوژي، همراه با نيازهاي اجتماعي و اقتصادي و

كند، در پهناي جهاني جايگاه عظيمي را به دست  حركت مي

آورده است و نقشي حياتي در توسعه پايدار جوامع ايفا 

ونقل هوايي نقش غيرقابل انكاري در  صنعت حمل نمايد. مي

ي محيطي نواح توسعه پايدار اجتماعي، اقتصادي و زيست

پيرامون خود دارند. اين اثرات تنها محدود به تاثيرات ناشي از 

تواند  ها بر نواحي همسايه خود نبوده بلكه مي عملكرد فرودگاه

ها يكي از  جايي كه فرودگاه از آن تري را متاثر سازد. ناحيه وسيع

ونقل هوايي  ترين عناصر تاثيرگذار در عملكرد صنعت حمل مهم

قيق و داين زيرساخت هستند، بررسي  ي دسترسي به و دروازه

ها در راستاي  ها و ميزان حركت آن جامع نحوه عملكرد فرودگاه

پايدار امري ضروري براي تحليل وضعيت موجود و   توسعه

براي دستيابي به وضعيت مطلوب است. از همين   ريزي برنامه

هاي مشخصي براي ارائه گزارش در مورد  رو چهارچوب

بهره بردن از   اند كه الزمه ها توسعه پيدا كرده پايداري فرودگاه

ها تحليل دقيق و جامع عملكرد اقتصادي، اجتماعي و زيست  آن

دول ج ).Koç & Durmaz, 2015( هاست محيطي فرودگاه

فرودگاه  4هاي پايداري  اي از تحليل و بررسي شاخص نمونه 1

نتايج  ).Koç & Durmaz, 2015( دهد مهم دنيا را ارائه مي

هاي  مندرج در اين جدول ميانگين ميزان هريك از شاخص

محيطي ناشي از فعاليت  اقتصادي، اجتماعي و زيست

هاست كه هريك به صورت جداگانه و مستقل بر  فرودگاه

ها منتشر  اههاي منتشر شده از عملكرد فرودگ اساس گزارش

  گرديده است.

 فرودگاه بزرگ دنيا 4هاي پايداري امتياز شاخص .1 جدول   

  بعد پايداري
  فرودگاه

 مونيخ سئول سنگاپور هنگ كنگ

  917/0  917/0  625/0  833/0  اقتصادي

  985/0  912/0  0  456/0  محيطي زيست

  946/0  935/0  152/0  129/0  اجتماعي

  9/94  1/92  9/25  7/46 (درصد) متوسط امتياز

هاي كليدي براي مطالعه اثرات ناشي  اين پژوهش به مرور جنبه

در قالب مفاهيم و اهداف توسعه پايدار ها  از فعاليت فرودگاه

هاي  پرداخته و به ارائه چهارجوبي براي انجام تحليل و بررسي

  پردازد. جامع در اين حوزه مي

  

  روش انجام پژوهش -2

ها در كنار  اجتماعي فعاليت فرودگاهبررسي اثرات اقتصادي و    

تاثيرات زيست محيطي آن يكي از مسائل ضروري و پر اهميت 

هاي كالن در سطح كشور  ريزي ها و برنامه گيري براي تصميم

براي  ،است كه تا كنون در كشور مغفول مانده. در مجموع

توان  پايدارمي  ها در توسعه و كامل نقش فرودگاهبررسي دقيق 

هاي اقتصادي،  ها را در قالب سرفصل آنفعاليت شي از اثرات نا

بندي نمود. در نظر گرفتن تمام  محيطي طبقه اجتماعي و زيست

تواند بر  اين موارد، هر چند با پيچيدگي و سختي زياد، مي

  ها بيفزايد.  فرودگاه ناشي از فعاليت جامعيت مطالعات اثرات

  

  اجتماعي بعد -1- 2

تاثير بسيار مهمي در توسعه اجتماعي و حمل و نقل هوايي     

ارتقاء كيفيت زندگي در جوامع دارد. اهميت دسترسي به حمل 

اي مهم و گسترده است كه برخي از  و نقل هوايي به اندازه

جوامع پيشرفته براي تضمين توسعه اجتماعي خود به گسترش 

هاي  و ايجاد حمل و نقل همگاني براي دسترسي به زيرساخت

با توسعه و حركت رو به  اند. اين صنعت روي آوردهمرتبط با 

جلو جوامع، اهميت اجتماعي صنعت حمل و نقل هوايي نيز 

. صنعت حمل و نقل هوايي شود ميتر  روز به روز برجسته

امكان دسترسي به اقتصاد جهاني و بازارهاي ملي را براي 

 آورد و از همين طريق نواحي دور افتاده با سرعت باال فراهم مي

بر اين، دسترسي گردد. عالوه  موجب توسعه اجتماعي نيز مي

هاي  ترين شاخص به حمل و نقل هوايي به عنوان يكي از مهم

كيفيت زندگي به ويژه در نواحي دور افتاده مطرح است. عدم 

تواند بسياري از نواحي دور  دسترسي به حمل و نقل هوايي مي
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ير مستقيم و قابل افتاده را از دنياي مدرن مجزا سازد كه تاث

توجهي بر كيفيت زندگي مردم ساكن در اين نواحي دارد. 

و  ها هاي تخصصي و كلي، برگزاري مراسم گسترش آموزش

، ايجاد ها ومنافع ناشي از آن فرهنگي و ورزشي هاي رهجشنوا

هاي شغلي و كاهش تبعات و آثار اجتماعي ناشي از  فرصت

 هاست. فرودگاه فعاليتله اثرات اجتماعي ناشي ازبيكاري از جم

ها، ايجاد دسترسي و اتصال  ترين نقش اجتماعي فرودگاه مهم

ها در مناطق  براي جوامع و نواحي مختلف است. نقش فرودگاه

تر است چرا كه موجب ايجاد  دور افتاده به مراتب پررنگ

دسترسي براي اهالي آن نواحي و دسترسي به خدمات ضروري 

ها موجب افزايش  فرودگاه .گردد مي مانند درمان، آموزش و ...

عدالت اجتماعي از طريق بهبود و توسعه اقتصاد محلي، ايجاد 

ها و خدمات ضروري، دسترسي به تحصيالت،  سرويس

دسترسي به خدمات بهداشتي و درماني، ايجاد امكان برگزاري 

هاي ورزشي و فرهنگي، ايجاد پيوندهاي اجتماعي،  مراسم

افزايش امكان سفر براي ساكنان و بهبود آشنايي با ساير نقاط، 

امروزه در بسياري از كشورهاي  .دنگرد كيفيت زندگي مي

پيشرفته و در حال توسعه از جمله كشورمان نواحي دور افتاده 

و شهرهاي دور از مركز به دليل عدم دسترسي به امكانات و 

خدمات با معضل مهاجرت نيروي متخصص خود مواجه 

ها و حمل و نقل سريع  ين مناطق به فرودگاهند. دسترسي اا شده

تواند نقش مهمي در بازگشت بسياري از نيروهاي  هوايي مي

از  متخصص و در نتيجه رشد اقتصادي و اجتماعي ايفا نمايد.

ها موجب ايجاد دسترسي افراد مختلف از  طرفي فرودگاه

قشرهاي مختلف جامعه به امكانات مختلف آموزشي، پژوهشي، 

ولتي و ساير خدمات متمركز شده در نواحي ديگر و درماني، د

كه اهميت تاثيرات  گردد. عليرغم اين تر مي شهرهاي بزرگ

ها بسيار برجسته و روشن  اجتماعي ناشي از فعاليت فرودگاه

است و بر كسي نيز پوشيده نيست، به دليل پيچيدگي مطالب 

ب ي جوانهاي مختلف آن، مطالعه و بررسي كم اجتماعي و جنبه

هاي فراوان و در برخي  مختلف اين تاثيرات داراي پيچيدگي

ها در اين  موارد غير ممكن است. بنابراين در بسياري از پژوهش

با  بسنده نمود. كيفيها و تعاريف  حوزه بايد به ناچار به بررسي

 اين وجود غفلت از بعد اجتماعي اثرات ناشي از فعاليت

غلط و عدم تحقق اهداف  ج به نتايجتتواند من ها مي فرودگاه

 هاي اقتصادي گردد. بيني شده در زمينه پيش

  

  زيست محيطي بعد -2- 2

غير قابل  ها فرودگاهتبعات زيست محيطي ناشي از فعاليت    

محيطي در كنار ايمني به  پوشيست. امروزه مسائل زيست چشم

تبديل  ها فرودگاهعملكرد  تحليل ترين فاكتورها در يكي از مهم

آلودگي صوتي، آلودگي هوا، ). Čokorilo, 2016( است شده

هاي مرتبط  فعاليت اين تبعات است.  آلودگي خاك و ... از جمله

اد ترين منابع ايج با صنعت حمل و نقل هوايي يكي از اصلي

هوا  ت محيطي و به ويژه آلودگيهاي زيس بسياري از آلودگي

ها داشته  بر سالمت انسانتواند تاثيرات بالقوه  باشد كه مي مي

هاي فراواني براي تعيين و  . به همين منظور روشباشد

اي  ن آلودگي و انتشار گازهاي گلخانهگيري و تحليل ميزا اندازه

ناشي از فعاليت فرودگاه در سطوح مختلف پيچيدگي توسعه 

ها و به ويژه انتشار گازهاي  ياهميت ميزان اين آلودگ .اند يافته

اي به حدي است كه هم اتحاديه اروپا و هم سازمان ملل  گلخانه

اي براي كاهش قابل مالحظه انتشار  متحد، قوانين سختگيرانه

ميالدي وضع و  2050و  2030هاي  ها را در افق سال اين آالينده

مل ها بسته به عوا اند. ميزان موثر بودن اين فعاليت اجرا نموده

فراواني از جمله ناوگان، وسايل فني، مسائل سازماندهي، مسائل 

 اداري، وضع قوانين مرتبط و مسائل مربوط به جغرافيا دارد.

منتشر شده ناشي از فعاليت  CO2اي  حجم گازهاي گلخانه

انتشار گازهاي از  ٪2تقريبا  ونقل هوايي، صنعت حمل

اي  رشد ساالنه اي جهاني را به خود اختصاص داده و با گلخانه

 درصد همچنان رو به افزايش است 4-3در حدود 

)Forecasting, 2006.(  بر اين اساس تا كنون انواع

ها و  ها براي كاهش انتشار آالينده استانداردها و دستورالعمل
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هاي  تكنولوژيكي، روشهاي  آلودگي صوتي در قالب پيشرفت

عملياتي، سازماندهي مناسب ترافيك هوايي، برنامه مناسب 

هاي جايگزين توسعه يافته است.  فرودگاه و استفاده از گزينه

ها با استفاده از پارامترهاي مهم براي عملكرد  برخي از پژوهش

هواپيما در فرودگاه به بررسي اثرات منفي ناشي از عملكرد 

 اند مدت براي جابجايي مسافران پرداختهپروازهاي طوالني 

)Čokorilo, 2016.( هايي براي بررسي ميزان  توسعه مدل

ونقل هوايي، يكي از  اي در صنعت حمل انتشار گازهاي گلخانه

 ترين نقاط تمركز فعاليت پژوهشگران بوده است عمده

)Alonso, Benito, Lonza, & Kousoulidou, 2014; 

Arul, 2014; Loo, Li, Psaraki, & Pagoni, 2014.( 

ها در نواحي متراكم شهري و در نزديكي  واقع شدن فرودگاه

يكي از راه  افزايد. اماكن مسكوني بر شدت اين اثرات منفي مي

ها در نواحي  اثرات منفي، ساخت فرودگاهاين اي كاهش ه حل

هاي اطراف شهرها است كه  خارج از اماكن مسكوني و در زمين

ها و عدم ترغيب  اين موضوع باعث سختي دسترسي به فرودگاه

 گردد. حمل و نقل مي شيوهشهروندان براي استفاده از اين 

مي به مسئله گرمايش زمين عالوه بر اين جلب توجه افكار عمو

ها در مورد  و عواقب منفي ناشي از آن باعث افزايش دغدغه

ها  اي ناشي از فعاليت فرودگاه ميزان انتشار گازهاي گلخانه

هاي فراواني براي تحليل  گرديده است و بر همين مبنا مدل

  اند. ها توسط هواپيماها توسعه يافته ميزان انتشار آالينده

در  ها محيطي ناشي از فعاليت فرودگاه اي زيستاثرات و پيامده

  چهار بخش زير خالصه مي شود:

  اثرات زيست محيطي بر محيط فيزيكي -الف

  اثرات بر خاك: مورفولوژي و كيفيتي

  اثرات بر آب: كميت و كيفيت آب

ها، كيفيت اثرات بر اقليم، هوا و صوت: تغييرات هوا و بارش

  هوا

  خاك، آب و هوا براثرات ثانويه 

  اثرات زيست محيطي بر محيط هاي طبيعي - ب

  هاي گياهي ر گونهاثرات ب

  هاي جانوري اثرات بر گونه

  ها، چشم اندازها و مسير مهاجرت پرندگان اثرات بر زيستگاه

  اجتماعي و فرهنگي ،هاي اقتصادي بر محيطاثرات  - ج

  اثرات بر سالمت و محيط بهداشتي مردم

  اجتماعي: اشتغال، مسكن، آموزشاثرات بر محيط 

اثرات بر محيط فرهنگي: اعتقادات فرهنگي و مذهبي مردم، 

  ميراث فرهنگي

  هاي توسعه بر ساير طرحاثرات  - د

  هاي توسعه كشاورزي، صنعتي و خدماتي منطقه اثر بر طرح

  اثر بر طرح آمايش منطقه

  اثر بر كاربري اراضي منطقه

تحليل اثرات منفي ناشي از نكته مهمي كه بايد در بررسي و 

اين نكته  ها مورد توجه قرار گيرد، توجه به فعاليت فرودگاه

هاي ديگر براي پاسخگويي به نياز  هاست كه آيا انتخاب شيو

تواند در بهبود اين شرايط نقش مفيدي  حمل و نقلي موجود مي

هاي زيادي براي بررسي  ايفا نمايد يا خير. تاكنون بررسي

ها انجام  محيطي ناشي از فعاليت فرودگاهتاثيرات زيست 

تبعات كه پذيرفته است اما نقص عمده اين تحقيقات آن است 

ها براي كاهش  و آثار ناشي از محدود نمودن فعاليت فرودگاه

بنابراين براي بررسي  اند. اثرات زيست محيطي مغفول مانده

دقيق و جامع اثرات منفي زيست محيطي ناشي از فعاليت 

ها، الزم است كه اين نكته را نيز مدنظر قرار دهيم كه  فرودگاه

هاي ديگر پاسخ  هتي كه اين تقاضاي موجود توسط شيودر صور

شرايط زيست محيطي به چه صورتي تغيير خواهد  ،داده شوند

كرد. براي مثال اگر مسافرين و بارهايي كه هم اكنون از طريق 

ل محدوديت بر شوند، بر اثر اعما حمل و نقل هوايي جابجا مي

ها جابجا گردند، آيا شرايط  ها از طريق جاده فعاليت فرودگاه

زيست محيطي، ميزان آلودگي هوا، مشكالت ايمني و ... بهبود 

حمل  هاي ديگر رسد كه طريقه به نظر مي خواهد يافت يا خير.

آلودگي بيشتر و سرعت كمتر،  ،تر و نقلي به دليل ايمني پايين
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زيست محيطي منفي بيشتري برجا خواهند  كارايي كمتر تاثيرات

هاي اثرات منفي  . بنابراين الزم است كه در بررسيگذاشت

نكته نيز توجه شود كه  ها به اين زيست محيطي فرودگاه

هاي جايگزين چه مقدار اين آثار منفي را از خود به جاي  هشيو

اعمال محدوديت بر فعاليت و ظرفيت  خواهند گذاشت.

ايجاد تبعات اقتصادي و اجتماعي جدي  ها موجب فرودگاه

گردد. تقاضاي روزافزون دسترسي به حمل و نقل هوايي و  مي

دهد كه ميزان ايجاد اشتغال اين صنعت  استفاده از آن نشان مي

براي جوامع روز به روز افزايش خواهد يافت. اما محدود كردن 

ا ه افزايش تقاضاي سفر هوايي با افزايش ندادن ظرفيت فرودگاه

گردد كه نه تنها  و يا با استفاده از ابزارهاي ديگر موجب مي

هاي جديدي براي افراد ايجاد نگردد بلكه در  چنين شغل

هاي  وري و استفاده از ابزارهاي جديد شغل راستاي افزايش بهره

به طور كلي  موجود نيز حذف شده و نرخ بيكاري افزايش يابد.

ند عواقبي از جمله توا ها مي محدود كردن ظرفيت فرودگاه

افزايش نرخ بليت و هزينه سفر، محروم شدن بسياري از افراد 

از دسترسي به حمل و نقل هوايي براي انجام سفرها، استفاده از 

هاي سفر به  هاي جايگزين كه موجب تحميل هزينه طريقه

گردد، ضربه به كسب و كار و اقتصاد محلي، كاهش  مسافران مي

و  گردشگرگذاري، كاهش ميزان  ايهجذابيت منطقه براي سرم

آسيب به جايگاه رقابتي صنايع و عدم دسترسي نقاط دور دست 

هاي  افزايش هزينه به خدمات ضروري را در پي داشته باشد.

ها  اشي از محدود كردن ظرفيت فرودگاهمستقيم و غيرمستقيم ن

توانند ضربه مهلكي به اقتصاد محلي وارد نموده و از  مي

  د.نسعه پايدار آن جلوگيري نمايپيشرفت و تو

  

  اقتصادي بعد-3- 2

ايجاد رشد اقتصادي مثبت، ايجاد اشتغال و توليد ثروت بدون    

دسترسي به سيستم حمل و نقلي كارآمد كه بتواند منافع ناشي 

از دسترسي به بازارهاي داخلي و تجارت جهاني را تضمين 

توان تاثيرات اقتصادي  نمايد ميسر نخواهد بود. به طور كلي مي

ارچوب زير دستههها را در قالب چ ناشي از فعاليت فرودگاه

  بندي نمود:

اثرات مستقيم: اشتغال، ثروت و درآمدي كه ناشي از  •

 است. ها فعاليت مستقيم فرودگاه

اثرات غير مستقيم: اشتغال، ثروت و درآمدي كه در ناحيه  •

فرودگاه در هاي غير مستقيم  مورد مطالعه در اثر فعاليت

 گردد. زنجيره اقتصاد ايجاد مي

اثرات القايي: اشتغال و درآمدي كه در اثر مصرف درآمد  •

به دست آمده ناشي از فعاليت فرودگاه توسط ذينفعان در 

  گردد. اقتصاد ايجاد مي

اثرات كاتاليستي: درآمد و ثروتي كه در اثر افزايش كارايي   •

قل هوايي و و نكسب و كار در نتيجه دسترسي به حمل 

  گردد. ها ايجاد مي همچنين جذب سرمايه

هاي حمل و نقل داخلي  راه دسترسي به بازارهاي جهاني و شاه

به عنوان يك شاخص بسيار مهم در جانمايي كسب و كارهاي 

ها با ايجاد  شود. بنابراين فرودگاه جديد در نظر گرفته مي

صل دسترسي براي خريداران و تامين كنندگان كاال در فوا

طوالني نقش مهمي در توسعه كسب و كارهاي موجود و ايجاد 

بنابراين به  نمايند. كسب و كارهاي جديد در يك منطقه ايفا مي

ها به عنوان  توان گفت كه در نقاطي كه فرودگاه صورت كلي مي

يك نقطه براي دسترسي مناسب و سريع به بازارهاي جهاني و 

براي جذب سرمايه  داخلي حضور دارند، به عنوان يك جاذب

ايجاد  كنند. و راه اندازي كسب و كارهاي جديد عمل مي

ها، نشان  هاي كسب و كار در نواحي اطراف فرودگاه پارك

همچنين كسب و  هاست. دهنده اهميت اقتصادي فرودگاه

كارهايي كه متكي به خريد و يا فروش كاالهاي كم وزن با 

به حمل و نقل سريع ارزش بسيار باال و يا كاالهايي كه نياز 

ها متكي بوده و بنابراين ترجيح  دارند به شدت به فرودگاه

دهند كه كسب و كارهاي خود را در اطراف نواحي تاسيس  مي

 ها دسترسي دارند. نمايند كه به فرودگاه
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  و القايي غيرمستقيم، تاثيرات مستقيم - 2- 3- 1

صنعت حمل و نقل هوايي موجب ايجاد اشتغال مستقيم     

هاي  ها و در قالب شغل براي بسياري از افراد در فرودگاه

گردد. اما  خدماتي و تخصصي مربوط به حركت هواپيماها مي

تاثيرات حمل و نقل هوايي به همين قدر محدود نبوده و ايجاد 

كنندگان براي ارائه و  دسترسي براي توليد كنندگان و مصرف

ايجاد تعداد ها موجب  دريافت كاالها، خدمات و سرويس

گردد.  زيادي شغل به صورت غير مستقيم در زنجيره اقتصاد مي

عالوه بر اين درآمد مستقيم و غيرمستقيم حاصل شده از طريق 

ها موجب ايجاد تقاضا براي كاالها و خدمات و  فعاليت فرودگاه

گردد كه اين موضوع خود  هاي ديگر در اقتصاد مي سرويس

هاي ديگر اقتصادي  ا و حوزهه باعث ايجاد اشتغال در عرصه

  شود. مي

  

 هاي اروپا تعداد متوسط ايجاد اشتغال فرودگاه .2جدول 

)Aviation, 2004(  

ميليون  1تعداد شغل ايجاد شده به ازاي هر   تعداد مسافر

  مسافر

 50بيش از 

  ميليون

985  

  867  ميليون 49-20

  934  ميليون 19-10

  793  ميليون 9-5

  1034  ميليون 4-1

  1724  ميليون 1كمتر از 

 

  

  )Aviation, 2004( ها هاي اشتغال مستقيم در فرودگاه انواع زمينه .2شكل

  

تواند در راستاي موارد گوناگوني ها مي اشتغال داخل فرودگاه

صنايع مرتبط با حمل و  هاي مسافرتي، مانند گرداندن آژانس

نقل هوايي، سرويس، خدمات و ... باشد. ميزان سهم هريك از 

هاي اقتصادي در ميزان اشتغال ناشي از فعاليت يك  اين فعاليت

فرودگاه بسته به نوع فرودگاه، منطقه واقع شده و فعاليتي كه آن 

تواند بسيار متفاوت باشد.عالوه فرودگاه بر آن متمركز است مي

ن، ميزان تقاضاي سفر نقش مستقيمي در تحليل اقتصادي بر اي

رو تعدادي از  ها دارد. از اين عملكرد صنعت هوايي و فرودگاه

هايي براي تخمين تقاضاي سفر در  ها به توسعه مدل پژوهش

 & ,Carmona-Benítez, Nieto( اند آينده پرداخته

Miranda.(  

  

 نقش حمل و نقل هوايي در صنعت گردشگري - 2- 3- 2

هاي اخير صنعت گردشگري به عنوان يكي از  در سال   

ترين عوامل توسعه اقتصادي در كشورها مطرح گرديده  مهم

است كه موجب جذب سرمايه فراواني براي كشورهاي 

 & ,Dimitrios, John( پيشرفته و در حال توسعه مي گردد

Maria, 2017 .( گزارش اتحاديه اروپا در اين مورد نشان
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 5دهد كه در كل اتحاديه اروپا صنعت گردشگري حدود  مي

درصد توليد ناخالص ملي كشورها را به خود اختصاص داده 

هوايي نقش بسزايي است. بدون شك دسترسي به حمل و نقل 

در توسعه اين صنعت و ترغيب افراد براي سفر به نواحي در 

دسترس دارد. بنابراين شايد بتوان از دسترسي به حمل و نقل 

ترين عوامل توسعه صنعت  هوايي به عنوان يكي از اصلي

گردشگري ياد نمود. حتي در شهرهاي پيشرفته جهان مانند 

سومين عامل در توسعه پاريس، گردشگران خارجي به عنوان 

ميليون مسافري كه به طور  10گردند.  اقتصادي مطرح مي

ميليارد  3كنند حدود  متوسط ساليانه از شهر پاريس ديدن مي

ها به سرعت در  فرودگاه نمايند. يورو در اين شهر هزينه مي

ها  كه به آن اي هستند هاي چند طريقه حال تبديل شدن به هاب

هاي اقتصادي و كسب و  فعاليت مزيت بااليي براي جذب

هاي جديد توسعه  ها را به قطب دهد و آن كارهاي جديد مي

موقعيت استراتژيك ايران و توانايي تبديل  تبديل نموده است.

هاي كشور  شدن به هاب منطقه، اين ويژگي را به فرودگاه

هاي  دهد كه بتوانند به سرعت رشد نموده و به قطب مي

ايجاد  و كارهاي نوين تبديل گردند. جديدي براي ايجاد كسب

قابليت دسترسي از كشورهاي اروپايي به كشورهاي شرق و 

هاي كشور  هاي مهم فرودگاه جنوب شرق آسيا يكي از ويژگي

اي  اي و نقطه ها را تبديل به هاب منطقه تواند آناست كه مي

ها و كسب و كارهاي  اندازي دفاتر كارخانه مناسب براي راه

ها تاثير چشمگيري در كه فرودگاه عليرغم اين د.نمايجديد 

گيري  رشد اقتصادي از طريق ايجاد اثرات مستقيم و قابل اندازه

هاي بعدي بحث خواهد شد  طور كه در بخش دارند، همان

توانند  ها آن است كه مي ترين رويكرد عملكرد فرودگاه مهم

دسترسي آسان و سريع براي كسب و كارها و كارخانجات را 

هاي اساسي براي توسعه  تضمين نمايند كه اين يكي از عامل

كسب و كارهاي موجود و ايجاد كسب و كارهاي جديد است. 

ضروري براي  هاي ها يكي از زيرساخت بدون شك فرودگاه

توسعه اقتصادي و اجتماعي يك ناحيه هستند و در نظر گرفتن 

ز برنامه ها در راستا و به عنوان جزئي ا برنامه توسعه فرودگاه

ها  فرودگاه توسعه اقتصادي منطقه بسيار مهم و ارزشمند است.

نمايند. نقش  رشد اقتصادي در سطح منطقه و ملي را تسهيل مي

ها، جذب سرمايه، ترغيب براي ايجاد كسب و  مهم فرودگاه

هاي اقتصادي نوين است كه از آن به  كارهاي جديد و فعاليت

شود. علت اصلي اين  ياد ميها  عنوان نقش كاتاليستي فرودگاه

امر ايجاد دسترسي سريع است. در حقيقت دسترسي به حمل و 

ترين  نقل هوايي و ايجاد فرودگاه در نواحي اطراف يكي از مهم

ها و كسب و  يابي كارخانه گيري براي مكان فاكتورها در تصميم

كارهاي جديد است. وجود فرودگاه و دسترسي به حمل و نقل 

گذاران جديد را به منطقه جذب نمايد.  د سرمايهتوان هوايي مي

شود كه كسب و كارهاي  طور اين امكان موجب مي همين

موجود در منطقه رونق يافته و بتوانند بازارهاي جديدي را براي 

گذاران جديد ضمن  كاالهاي خود جستجو نمايند و سرمايه

 گذاري در توانند براي سرمايه آشنايي با اين كسب و كارها مي

ها ترغيب شوند. عالوه بر اين، دسترسي به حمل و نقل  آن

سريع مسافر و بار باعث افزايش رقابت ميان فعاالن اقتصادي 

گردد. اين مهم باعث افزايش كيفيت  ها مي در اطراف فرودگاه

گردد. اما تاثير ناشي از فعاليت  ها مي كاالها و كاهش قيمت

سترسي به اين ها به اين آثار محدود نشده و د فرودگاه

زيرساخت باعث افزايش كيفيت زندگي از طريق ايجاد امكان 

طور جذب گردشگر  سفر براي ساكنان اطراف آن منطقه و همين

 گردد. شود مي گذاري مي كه باعث ايجاد اشتغال و سرمايه

در تالش بودند كه ميزان تاثيرات  ها بسياري از پژوهش

را به صورت كمي و ارقام ها  كاتاليستي ناشي از فعاليت فرودگاه

بيان نمايند و مورد تجزيه و تحليل قرار دهند كه البته اين امر 

در بسياري از موارد بسيار سخت و يا غير ممكن است چراكه 

هاي اقتصادي و تعيين  بررسي فاكتورهاي تاثيرگذار بر فعاليت

كه آيا فرودگاه در اين فاكتورها حضور دارد يا خير امري  اين

 شوار است. بسيار د
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  توسعه اقتصادي - 2- 3- 3

اي  ها نقشي مهم و كليدي در توسعه اقتصادي منطقه فرودگاه   

هاي انجام شده در انگلستان ميزان  و ملي دارند. طبق پژوهش

تاثيرگذاري صنعت حمل و نقل هوايي در اقتصاد انگلستان به 

ميليون پوند در سال برآورد شده است. اين ميزان  550ميزان 

درصد توليد ناخالص ملي اين كشور است  3معادل حدود 

)Forecasting, 2006.(  در بسياري از كشورهاي پيشرفته

نقش اصلي را در توسعه اقتصادي اين  ها اروپايي فرودگاه

ها به يك هاب  نمايند چرا كه تبديل آن كشورها ايفا مي

تواند تاثير چشمگيري در ايجاد  اي مي المللي و يا منطقه بين

طور رونق كسب و كار از  اشتغال، افزايش درآمدها و همين

ترسي به بازارهاي جديد صادرات، جذب طريق دس

اما دسترسي به  هاي جديد و ... داشته باشد. گذاري سرمايه

ها و دسترسي به بازارهاي جهاني تنها محدود به  فرودگاه

گردد. رويكرد جهاني شدن  شهرها نمي شهرهاي بزرگ و كالن

كسب و كارها و همچنين نياز به زنجيره تامين موجب نياز به 

حمل و نقل هوايي در نواحي كوچك و توسعه  دسترسي به

ميالدي  1998مطالعات انجام شده در سال  .گردد نيافته نيز مي

 23المللي آمستردام در حدود  دهد كه در فرودگاه بين نشان مي

هزار نفر در كسب و كارهايي كه به خاطر دسترسي به حمل 

امروزه  .اندبودهمشغول به كار  اند هوايي توسعه يافته

هاي بسياري در نقاط مختلف دنيا در حال خريداري  فرودگاه

هاي كسب و كار  ها براي احداث پارك زمين در اطراف فرودگاه

ها امري بسيار پيچيده  ريزي براي توسعه فرودگاه هستند. برنامه

اي انجام پذيرد كه موجب ايجاد  و دقيق است و بايد به گونه

ه نگردد و همينطور دسترسي ازدحام در ناحيه خود فرودگا

مناسبي براي دفاتر كسب و كارها به حمل و نقل هوايي ايجاد 

نمايد كه اين موضوع موجب گسترش و داغ شدن بحث 

وري  ها براي بيشينه كردن كارآمدي وبهره فرودگاه طراحي

 ).Güller & Güller, 2003( ها گرديده است فرودگاه

 همچنين تحقيقات نشان 

توانند دسترسي ميان اقتصادهاي  هايي كه مي دهد كه فرودگاهمي

توانند  نوظهور و اقتصادهاي توسعه يافته را تأمين نمايند مي

و كارها و تجارت جديد و نقش بسزايي در جذب كسب 

هاي ايران  هاي نوين داشته باشند كه فرودگاه گذاريسرمايه

از طرف ديگر  مند گردند.توانند از اين امتياز به خوبي بهره مي

ها تاثير  ها و افزايش ظرفيت آن گونه كه توسعه فرودگاه همان

ها  مستقيم و غيرمستقيم بر توسعه اقتصادي نواحي پيرامون آن

توان گفت توسعه اقتصادي نواحي پيراموني نيز  مي دارد،

ها تاثيرگذار باشد. براي مثال خريد  تواند در توسعه فرودگاه مي

تعداد زيادي تراكتور رنو توسط يكي از كشورهاي اروپايي در 

هاي نواحي خريدار  موجب توسعه ظرفيت فرودگاه 2001سال 

ن نواحي و فروشنده و ايجاد مسير پروازي مستقيم ميان اي

هاي  هاي توسعه يافته يا كمپاني براي بسياري از شركت گرديد.

بزرگ انجام سفرهاي كاري يكي از اركان فعاليت اين 

در مورد  1995ر سال ست. براي مثال مطالعاتي كه دها كمپاني

هاي  شركت %93ن انجام شد مشخص كرد كه فرودگاه دورب

رهاي كاري خود بزرگ ايرلندي از اين فرودگاه براي انجام سف

سفر ساالنه به  108كنند و ميزان متوسط اين سفرها،  استفاده مي

هاي بررسي ارتباط بين  يكي ديگر از راه ازاي هر شركت است.

ها و پيشرفت كسب و كارها تعيين ميزان  دسترسي به فرودگاه

هاي  صرف هزينه براي حمل و نقل هوايي توسط شركت

تحقيقات براي كشور مختلف است كه نمونه مشابه اين 

قابل  3انگلستان انجام شده است كه نتايج آن در جدول 

دسترسي به فرودگاه  ).Forecasting, 2006( مشاهده است

عالوه بر موارد گفته شده، در مواردي براي انتقال بار و كاالهاي 

هاي  ارزشمند، ضروري است. اين اهميت براي شركت

باال و  ماليهاي بزرگ و كاالهاي با ارزش  بنيان، كمپاني دانش

وزن كم بسيار ضروري و مفيد است. حمل و نقل هوايي با 

انتقال سريع كاال از توليد كننده  ايجاد دسترسي سريع و امكان

اوليه به مصرف كننده نهايي امكان توسعه و تكميل زنجيره 

اقتصاد و ايجاد بازارهاي جديد و توسعه كسب و كارهاي 
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ها به عنوان يك هاب  نقش فرودگاهد. نماي موجود را فراهم مي

روز به روز در حال افزايش است. هرچه ميزان  اي چند طريقه

يابد،  آهن به فرودگاه افزايش مي ها و خطوط راه اتصال راه

هاي نواحي  گذاري بر زمين توانند با سرمايه ها مي فرودگاه

ها به عنوان يك ابزار براي تبديل شدن به  اطراف خود از آن

المللي و يا منطقه استفاده نمايند.  مركز لجستيك در سطح بين

د موجب توان يت بار توسط فرودگاه نيز ميافزايش ميزان ترانز

درآمدزايي جديد، ايجاد اشتغال فراوان و تاثيرات مستقيم و 

عالوه اين، تكميل چرخه زنجيره  غيرمستقيم اقتصادي گردد.

كاال و ايجاد امكان دسترسي سريع به كاالهاي مورد نياز براي 

افراد، كاهش آلودگي هوا، آلودگي صوتي و ديگر مضرات ناشي 

اي از نتايج مطلوب اين عملكرد  از فعاليت حمل و نقل جاده

  هاست. جديد فرودگاه

هاي پيشرفته دنيا در حال توسعه  امروزه بسياري از فرودگاه

هاي كسب و كار در نواحي اطراف خود هستند كه  پارك

امكانات بسيار مناسبي را براي توجه بازرگانان، كسب و كارها، 

ي براي ريز آورد. برنامه ها و توليدكنندگان فراهم مي شركت

ها، ميزان تسهيالت مورد نياز، نحوه  چگونگي توسعه اين پارك

هاي مورد  ريزي براي ايجاد زيرساخت هتخصيص منابع و برنام

هاي پژوهشگران در  ترين دغدغه نياز در حد مطلوب از مهم

عالوه بر اثرات اقتصادي مستقيم شامل  هاي اخير است. دهه

هاي گذشته به آن اشاره  تزايي و موارد ديگر كه در قسم اشتغال

د موجب افزايش درآمد و توليد ثروت از توان شد فرودگاه مي

  درآمدها و افزايش نقدينگي گردد. ، افزايشطريق كسب ماليات

ربوط به بنابراين با توسعه و فراهم آوردن زيرساخت هاي م

عالوه بر ايجاد امكان سفر براي  توان حمل و نقل هوايي مي

ساكنان منطقه كه موجب توسعه اجتماعي و ارتقاي كيفيت 

گردد از منافع اقتصادي مربوط به صنعت گردشگري،  زندگي مي

 هاي انجام شده در منطقه نيز بهره برد. جذب سرمايه و هزينه

همچنين در كشور ما بسياري از معادن و منابع طبيعي در نواحي 

اند كه نياز به انتقال نيروي كار متخصص،  اقع شدهدوردست و

برداري از  تجهيزات، صنايع و ساير امكانات مورد نياز براي بهره

پذير است. اين  اين منابع و معادن تنها از طريق هوايي امكان

ويژگي باعث شده كه در بسياري از نواحي دوردست 

ناحيه از طريق اي براي توسعه آن  ها بتوانند نقش ويژه فرودگاه

  ايجاد امكان گسترش صنايع ايفا نمايند.

  ونقل هوايي هاي صرف شده براي حمل ميزان هزينه .3جدول    

نوع فعاليت 

  اقتصادي

ونقل  سهم حمل

هوايي در 

  جابجايي

هزينه مصرفي براي 

ونقل هوايي به  حمل

  ازاي هر كارمند

 پوند  رتبه  درصد  رتبه

  1152  2  13  13 استخراج

  537  7  13  14 فلزات

سنگ،  زغال

پتروشيمي و 

  اي سخوت هسته

9  23  3  1044  

هاي ديگر  طريقه

  ونقلي حمل

1  64  6  565  

  140  16  20  10  صنايع شيشه

  454  9  35  4  چاپ و نشر

  796  5  19  11  حمل و نقل

  478  8  23  8  ارتباطات

  1528  1  36  3  بيمه

  970  4  50  2  بانك

هاي  فعاليت

  كامپيوتري

6  24  17  114  

تحقيق و 

  پژوهش

7  24  25  66  

هاي  ديگر فعاليت

  اقتصادي

5  30  15  183 
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ها،  عالوه بر اثرات مستقيم اقتصادي ناشي از فعاليت فرودگاه

غير فعاليت اين صنعت منجر به توسعه اقتصادي به صورت 

هاي مورد نياز توسعه نيز  مستقيم از طريق ايجاد زيرساخت

ترين اين اثرات تاثير دسترسي به  گردد. يكي از مهم مي

ونقل هوايي در جذب سرمايه، صنايع و توسعه  حمل

پژوهشي كه اتحاديه اروپا براي  وكارهاي جديد است. كسب

يابي صنايع و  هاي كليدي و مهم در مكان تعيين شاخص

 8شركت در بيش از  95نجات جديد بر روي بيش از كارخا

دهد كه يكي از  ناحيه انجام داده است، نشان مي 199كشور و 

 به گذاران اروپايي دسترسي ها براي سرمايه ترين شاخص مهم

   ).Institute & Ernst, 1994( فرودگاه است

شركت در  206يابي  پژوهشي ديگر انگيزه هاي موثر بر مكاندر 

     غرب لندن مورد بررسي و پژوهش قرار گرفته است. اين 

هاي انگليسي كه تنها در يك سايت  شامل شركت ها شركت

هايي كه داراي چندين سايت فعال  فعاليت دارند، شركت

انگيزه گردد.  المللي و چند مليتي مي هاي بين باشند و شركت مي

ها ازانتخاب غرب لندن به عنوان مكاني براي پيگيري  شركت

نمايش داده  4هاي اقتصادي و تجاري خود در جدول  فعاليت

 ,Hall Breheny, McQuaid, & Hart( شده است

شركت مستقر در  80در پژوهشي ديگر در مورد  ).1987

 4از  5/3انگلستان، دسترسي به فرودگاه با نمره جنوب شرقي 

وكارهاي  گيري كسب ترين عامل در تصميم به عنوان مهم

 ,Dunning( يابي معرفي گرديده است اي براي مكان منطقه

1988.(  

  

 هاي  ها براي شركت ريك از شاخصميزان اهميت ه .4جدول 

  غرب لندن

  )100ميزان اهميت (از   عوامل موثر

  75  دسترسي به فرودگاه

  63  4بزرگراه ام

  40  ها  ها وراه ساير بزرگراه

  40  مشتريان محلي

  40  فضاي مناسب

  

  گيري نتيجه-3

هاي  ترين زيرساخت ها به عنوان يكي از مهم فعاليت فرودگاه   

ونقل هوايي تاثيرات  ونقلي و دروازه دسترسي به حمل حمل

گذارد. اين تاثيرات به نواحي همسايه  مهمي از خود به جاي مي

اي و ملي  تواند در مقياس منطقه فرودگاه محدود نشده و مي

گسترش يابد. شناخت و توسعه چهارچوبي مناسب براي تحليل 

ريزي و درك  و ارزيابي اين اثرات نقش مهمي براي انجام برنامه

هاي  نمايد. عليرغم توسعه چهارچوب جامع اين اثرات ايفا مي

فراوان براي اين موضوع، استفاده از مفاهيم توسعه پايدار و 

ها در قالب اثرات  مطالعه اثرات ناشي از فعاليت فرودگاه

ترين روش  نوان جامعاجتماعي، اقتصادي و زيست محيطي به ع

گردد. در تحليل و بررسي  هايي معرفي مي انجام چنين پژوهش

ها در قالب اين مفاهيم، توجه به  اثرات ناشي از فعاليت فرودگاه

نكات و زواياي پنهان معرفي شده در اين پژوهش بر جامعيت 

افزايد. اثرات اقتصادي در قالب اثرات  و دقت نتايج خروجي مي

گردد. اثرات  تقيم، القايي و كاتاليستي بررسي ميمستقيم، غيرمس

اجتماعي عمدتا ناظر بر مفاهيم كيفي بوده و بايد مورد توجه 

محيطي توجه به  مسائل زيستچنين در بررسي  قرار گيرند. هم

ها ضروري است.  اثرات ناشي از محدود كردن فعاليت فرودگاه

در قالب اين  ها مطالعه و بررسي اثرات ناشي از فعاليت فرودگاه

هاي فراوان، منجر به  مفاهيم، هرچند با دشواري و پيچيدگي

ها  دستيابي به نتايجي جامع و دقيق در مورد عملكرد فرودگاه

شود. محققان، پژوهشگران و دانشجويان تحصيالت تكميلي  مي

هاي  توانند هريك از مفاهيم معرفي شده در زيرشاخه مي

هاي  طي را با استفاده روشمحي اقتصادي، اجتماعي و يا زيست

  مناسب مورد بررسي و تحقيق قرار دهند.
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