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 ايهاي شهري و منطقهمطالعات و پژوهش
 1388 زمستان، سومسال اول، شماره 

  12/5/1389: پذيرش -  10/11/1388: دريافت
  135-150صص 

  

  E-mail: mohsensaghaei@yahoo.com                                             09132676542: نويسنده مسؤول*
 

 

ي اقتصادي، صنعتي و ها فرودگاه مهرآباد بر توسعه فعاليت تأثيرتحليلي بر 
  1380-1385 گردشگري شهر تهران

  
  *استاديار جغرافيا و برنامه ريزي شهري، دانشگاه پيام نور واحد وزوان، اصفهان، ايران، ييمحسن سقا

  
  چكيده

ي اقتصادي و ها ادل فرهنگ، نمايش قدرتدر قرن حاضر حمل و نقل هوايي در روابط كشورهاي مختلف جهان، تب
بخش حيـاتي و مهمـي    ها و در اين بين فرودگاه ،تسريع امورحياتي يك كشور نقش حساسي بر عهده دارد نظامي و

ترين بخـش در صـنعت حمـل و نقـل هـوايي      واقع زيربنايي و در دهند از سيستم حمل و نقل هوايي را تشكيل مي
ـ  هـا  توجه به اهميت فرودگاه در حال حاضر با .شوند محسوب مي  مسـايل جـايي مسـافران و درگيـر بـودن      هدر جاب

ي فـوق  ها الزم است به بررسي نقش فرودگاه در تسريع فعاليت ،در اين صنعت ... صنعتي و گردشگري و اقتصادي،
با اسـتفاده از   به عنوان مطالعه موردي انتخاب شده است و ،بدين منظور در اين مقاله فرودگاه مهرآباد .پرداخته شود

طـي   ،)شـهر  20از( ،اطالعات مربوط به تعداد مسافران هوايي داخلي ورودي و خروجي ماهيانـه فرودگـاه مهرآبـاد   
شـده بـه    هاي اقتصادي و صنعتي شهرهاي مـذكور، تعـداد گردشـگران وارد    بندي فعاليت رتبه ،1380-85ي ها سال

به تحليـل نقـش عامـل     Itsmو Spssي زماني و نرم افزار ها رگرسيون و سري ي جاذبه،ها و با كاربرد مدل مهرآباد
صنعتي و گردشگري در تقاضـاي   ي اقتصادي،ها فعاليت تأثير ،)مدل جاذبه( هوايي به تهران تقاضاي سفر فاصله در

 -90ي هـا  مسافران ورودي و خروجي مهرآبـاد طـي سـال    بيني تعداد و پيش ،)مدل رگرسيون( سفر هوايي به تهران
شـهرهاي   كند عامل فاصـله سـاير   نتيجه تحليل فوق مشخص مي .پرداخته شده است) ي زمانيها سري مدل( 1388
و بين عوامل )  =R2%17(دخالت دارد  %17ي فوق ها تا تهران در تقاضاي سفرهاي هوايي به تهران طي سال كشور

اضـاي سـفرهاي هـوايي بـه     را در تق تـأثير صنعتي و گردشگري، عامل فاصله و فعاليت صنعتي بيشـترين   اقتصادي،
بـه   ي آينـده رو ها همچنين تعداد مسافران ورودي و خروجي فرودگاه مهرآباد در سال .فرودگاه مهرآباد داشته است

 .افزايش است
  

  .ي زمانيها مدل سري ، مدل رگرسيون،مدل جاذبه فرودگاه مهرآباد، حمل و نقل هوايي، :ي كليديها واژه
  
  
  

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


  
  

  1388 زمستان، سوماي، سال اول، شماره هاي شهري و منطقهمجله مطالعات و پژوهش                                                                                           136
  

 

  مقدمه -1
  طرح مساله -1-1

حمل و نقل يكي از عوامل مهـم توسـعه اقتصـادي و    
پيشــرفت  .اجتمــاعي هــر كشــوري محســوب مــي شــود

اقتصادي هر كشوري با ميزان كارايي سيستم حمل و نقل 
آن رابطه مستقيم داشـته و از آنجـايي كـه، حمـل و نقـل      

ي سيستم حمـل و نقـل،   ها هوايي به عنوان يكي از شاخه
اقتصـادي، اجتمـاعي،   داراي نقش بسيار مهمي در توسعه 

صنعتي و گردشگري است بنابراين، توجه به اين صـنعت  
امـروزه همـان گونـه كـه راههـا و      . الزم و ضروري است

اي و راه آهن در حمـل و   در حمل و نقل جاده ها بزرگراه
تـرين   نقل ريلي داراي اهميت است؛ فرودگاه نيز زيربنايي

ـ   . بخش در صنعت حمل و نقل هوايي است ه بـا توجـه ب
ي اقتصـادي، صـنعتي و گردشـگري در    هـا  رشد فعاليـت 

جمهوري اسـالمي ايـران و لـزوم جـا بـه جـايي سـريع        
مسافران و در نتيجه افزايش روزافزون تقاضا، اين تحقيـق  

با هدف پي بردن به نقش فرودگاه مهرآباد به عنوان اولين 
ــت   ــعه فعالي ــور در توس ــاه كش ــرين فرودگ ــا و مهمت ي ه

شگري تهران انجـام شـده اسـت    اقتصادي، صنعتي و گرد
  ). 2و1ي ها شكل(

مركز يك خط هـوايي فرودگـاهي اسـت كـه جهـت      
انتقال مسافران و بار از يـك نقطـه بـه نقـاط ديگـر از آن      

برخي از خطوط پروازي داراي يك مركز .شود  استفاده مي
و بسياري از خطوط پروازي از مراكز متعـدد كـه معمـوالً    

فرودگـاه مهرآبـاد   . كنند يشهرهاي بزرگ هستند استفاده م
ترين و اولين مركز پروازي كشـور در رونـد    به عنوان مهم

ورود و خروج مسافران داخلي، بارتجاري و غير تجاري، 
تعداد پروازهاي ورودي و خروجي، در سطح كشور مقام 

و لـيكن  ) 3شكل(نخست را به خود اختصاص داده است
ــه ــن ك ــ  اي ــته اســت در توس ــاد توانس ــاه مهرآب عه فرودگ
ـ   ها فعاليت ثير أي اقتصادي، صنعتي و گردشـگري تهـران ت

  .گذار باشد بايد مورد تحليل و بررسي قرار گيرد
  

  
  

  1380- 85رتبه بندي فرودگاههاي كشور بر اساس تعداد مسافر  - 1 شمارةشكل 
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  1380-85هاي كشور بر اساس تعداد پرواز  بندي فرودگاه رتبه نمودار -2شماره  شكل

  

  
  

  1386شبكه پروازي هواپيمايي جمهوري اسالمي ايران و ايران ايرتور -3ماره ش شكل
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  اهميت و ضرورت تحقيق -1-2
گسترش روز افزون صنعت حمـل و نقـل هـوايي در    

اخير در جهان به عنوان يكي از مهمترين محورهـاي   هده
توسعه و رشد كشورهاي توسعه يافتـه ودر حـال توسـعه    

ــژه  ــاه وي ــرح و از جايگ ــهاي  مط ــا در برنام ــعه ه ي توس
اجتماعي، فرهنگي و تكنولوژيكي كشورهاي تو ،اقتصادي

  .سعه يافته ودر حال توسعه برخورداراست
اهم داليلي كه باعث اهميـت و ارزش موضـوع فـوق    

  :گردد عبارتند از مي
صــنعت حمــل و نقــل در هركشــور بيــانگر  -1-2-1

ــنعتي آن    ــعه صـ ــزان توسـ ــادي و ميـ ــعيت اقتصـ وضـ
با اسـتفاده ازنتـايج ايـن تحقيـق      .شود كشورمحسوب مي

 ،هاي اقتصـادي  ضمن ايجاد ارتباط هوايي بيشتر بين قطب
صنعتي و گردشگري كشور شـبكه پـرواز را نيـز توسـعه     

  .دهيم مي
 ،دست آمده از ايـن تحقيـق  ه يكي از نتايج ب -1-2-2
بينـي حجـم مسـافران ورودي و خروجـي فرودگـاه       پيش

پيش بيني قادر هستيم تعداد  با اين بنابراين، .مهرآباد است
از مهرآباد به  داخلي مورد نياز به فرودگاه مهرآباد و پرواز

  .ساير شهرها را تعيين نمود
از داليل ديگر كه اهميت و ارزش تحقيق را  -1-2-3

  رگرسيون و ،هاي جاذبه مشخص مي كند استفاده ازمدل
  .ي زماني در اين تحقيق استها سري

  

  اهداف تحقيق  -1-3
ها اسـت كـه    ف هر تحقيق علمي شناخت واقعيتهد

، امكانــات و هــا فرصــت ،هــا محــدوديت شــامل تنگناهــا،
با توجه به موضوع تحقيق اهداف زيـر را   .است ها توانايي

  :توان برشمرد براي انجام اين تحقيق مي

از بـين عوامـل    مـؤثر مشخص نمودن عامل  -1-3-1
ري و گردشـگ ،صنعتي ،فعاليتهاي اقتصـادي (مورد بررسي 

در ايجاد تقاضـاي سـفرهوايي بـه    ) فاصله تا ساير شهرها
  فرودگاه مهرآباد؛

بيني حجم مسافران ورودي و خروجـي   پيش -1-3-2
  ؛1390فرودگاه مهرآباد تا افق سال 

فرودگــاه مهرآبــاد در توســعه  تــأثيربررســي  -1-3-3
  .گردشگري تهران ،صنعتي ،ي اقتصاديها فعاليت

  

  پيشينه تحقيق  -1-4
خچه جغرافياي حمل ونقل هوايي بيشتر بـر روي  تاري

ــز  ــه تمرك ــين داراي  .دارد كشــورهاي توســعه يافت همچن
تحقيقاتي گسترده بر روي اثـرات قـانون زدايـي خطـوط     

 نقـل هـوايي در   و هوايي در آمريكـا و آزادسـازي حمـل   
ــر    ــه اخي ــا در دو ده ــتاروپ ــوتز. (اس ، ) 1: 1992، 1گ

يقاتي كه دركشورهاي ، از ميان تحق)311: 2،1995گراهام(
)  468: 4،1995و لينبـاك  3بون(درحال توسعه انجام شده 

درباره نقش مهمي كه دولت در آزادسازي خطوط هوايي 
كنـد   مـي دركشورهاي نوپاي غيرصنعتي آسياي شرقي ايفا 

الگوهـاي   ارايهبه  6و وانگ 5فنجيون جين. اند بحث نموده
ن بـين  جغرافيايي حمل و نقـل مسـافران هـوايي در چـي    

ــه و) 1980-1998(ســالهاي ــانر(پرداخت ) 269: 1995، 7اُك
نقـل هـوايي در آسـياي     توسعه تـاريخي شـبكه حمـل و   

و  ها تجربه) 115: 1997- 8،1998هوپر(جنوبي را بازبيني، 
ي رقابت و قانون زدايي خطوط هوايي در هند ها و ديدگاه

                                                      
1 - Goetz 
2 - Graham 
3 - Bowen 
4 - Leinbach 
5 - fengun Jin 
6 - Wang 
7 -O Conner 
8 - Hooper 
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سـاختار فضـايي سيسـتم    ) 48: 1999، 9ريمر(را بررسي، 
اقيـانوس آرام را در   هـوايي حاشـيه آسـيا و   نقل  حمل و

 10،1998آپكمـه (  ارتباط با سيستم دوربرد آنجـا بررسـي،  
نقـل هــوايي را در   ي تـاريخي حمــل و هــا توسـعه ) 135:

راجع بـه دسترسـي   ) 25: 2000بون، (  نيجريه آزمايش و
به حمل ونقل هوايي جهان در يك رأس اصلي در آسياي 

ري اسالمي ايران نيز در جمهو .جنوبي تحقيق كرده است
حمـل ونقـل هـوايي بـر      تأثيرتحقيقات كمي در رابطه با 

از بـين تحقيقـات    .صنعت گردشگري انجام شـده اسـت  
نامـه در ايـي خصـوص     توان به چند پايـان  ميانجام شده 
ي خود تحت نامه دكترا در پايان) 1375(منيؤم .اشاره كرد
هما بـر  ة مدلي براي بهينه سازي شبكه پروازي يعنوان ارا

مـدلي بـراي شـبكه پـروازي      ،مبناي معيارهـاي چندگانـه  
هواپيمايي جمهوري اسالمي ايران بـر اسـاس تخصـيص    

در ) 1388(فـر ايـزدي  .نموده اسـت  ارايههواپيما به مسير 
يـابي فرودگـاه شـهيد     مكـان  ،نامه كارشناسـي ارشـد   پايان

هاي استاندارد مـورد   بهشتي اصفهان را بر اساس شاخص
اده اسـت و نگارنـده در پايـان نامـه دكتـرا      برسي قـرار د 

ريزي حمل و نقل هوايي داخلي شـهرهاي   برنامه) 1386(
  .كرده است يايران را بررس

  

  ي تحقيقها فرضيه -1-5
رسد فرودگاه مهرآبـاد در توسـعه    ميبه نظر  -1-5-1

 مـؤثر صـنعتي و گردشـگري تهـران     ،فعالتهاي اقتصـادي 
  .است
مسـافران ورودي و  رسـد تعـداد    مـي به نظر  -1-5-2

  .خروجي فرودگاه مهرآباد در حال افزايش است
  

                                                      
9 - Rimmer 
10 -  Akpoghomeh 

  روش تحقيق  -1-6
ي مـورد نظـر از روش   هـا  جهت تجزيه و تحليل داده

در ايـن روش ابتـدا از    .تحقيق تحليلي استفاده شده است
هاي زماني و با اسـتفاده   سري ،رگرسيون ،ي جاذبهها مدل

ي آمـاري  هـا  هبـه تجزيـه و تحليـل داد    Spssاز نرم افزار 
ــه و ســپس حجــم مســافران ورودي و خروجــي   پرداخت

 .بيني شـده اسـت   پيش 1390فرودگاه مهرآباد تا افق سال 
هايي ازتحقيـق متناسـب بـا موضـوع تحقيـق از       در بخش

  .تحليلي استفاده شده است –روش توصيفي 
  

  ) ها متغيرها و شاخص(ي تحقيق ها داده -1-7
اسـتفاده در ايـن   ي آمـاري مـورد   هـا  اطالعات و داده

مسـافر ورودي و  تحقيق شامل طالعات مربوط به تعـداد  
هاي  آباد به صورت ماهيانه طي سالخروجي فرودگاه مهر

ــه     ،1385-1380 ــده ب ــگران وارد ش ــداد گردش ــار تع آم
اطالعات مربـوط بـه    ،هاي فوق فرودگاه مهرآباد طي سال

 ،هاي اقتصادي هاي كشور براساس فعاليت بندي استان رتبه
تا  )شهر20(فاصله بين شهرهاي مختلف كشور  نعتي وص

  .تهران است
  

  پژوهش لمرومحدوده و ق -1-8
فرودگـاه مهرآبـاد را در ارتبـاط بـا      تـأثير اين تحقيـق  
ي اقتصادي، صنعتي و گردشگري تهـران  ها توسعه فعاليت

. دهد مورد تحليل و بررسي قرار مي 80-85ي ها طي سال
جـام ايـن تحقيـق عـدم     مهمترين مشـكل در رابطـه بـا ان   

دسترسي به آمار ورود و خروج مسافران فرودگاه مهرآباد 
ســفانه عــدم همكــاري أمت .اســتبــه بعــد  1385از ســال 

سازمان هواپيمايي كشوري و آماده نبودن بعض از آمارهـا  
  .گرديد 1388مانع از انجام تحقيق تا سال 
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  و مباني نظري ها ، ديدگاهمفاهيم -2
  يمتعاريف و مفاه -2-1

ي اقتصادي كه توسط سـازمان  ها بندي فعاليت در طبقه
 حمـل و نقـل شـامل حمـل بـار و      ملل انجام شده اسـت 
هواپيمـا و لولـه    راه آهـن، كشـتي،   مسافر از طريق جاده،

 ،هـا  سيسات حمل و نقـل نظيـر ترمينـال   أهمچنين ت .است
پاركينگ و اجـاره انـواع وسـايل    ، ها پل ،ها فرودگاه ،ها راه

: 1388ي،يسـقا ( گيرد ر زمره اين بخش قرار مينقليه نيز د
براي شناخت مسايل مربوط به حمل و نقل  ،بنابراين ).17

 ي هـوايي و ها راه جاده، راه آهن،( ي آنها توجه به شاخه
  .ضروري است )آبي

  

  و مباني نظري ها ديدگاه -2-2
مربوط به حمل و نقل تنها جغرافيدان  مسايلدر 

بلكه حمل و نقل ذهن . كند نيست كه اظهار نظر مي
 .كند هاي ديگر را نيز به خود مشغول مي متخصصان رشته

مورخ به تكامل زماني حمل و نقل و تغييراتي كه با سير 
اقتصاد . شود توجه دارد زمان در امور بازرگاني حاصل مي

دان به كمك آمار، ماهيت و حجم كاالهاي حمل شده را 
تكنيكي  مسايلبه مهندس ماشين آالت  .گيرد زير نظر مي

 پردازد و جغرافيدان معطوف است به اين حمل ونقل مي
ها به تبع محيط جغرافيايي به حمل و  كه چگونه انسان

حسب نياز و  دهند و بر اي مي نقل نواحي نظم ويژه
تكنيكي كه در اختيار دارند و به مقتضاي تمدني كه 

ي كه تأثيردهند همچنين  برخوردارند به آن شكل مي
 و نقل بر چشم اندازهاي طبيعي و انساني دارد موردحمل 

  .توجه آنها است
  
  
  

سفرهاي هوايي تحليلي بر عامل فاصله در تقاضاي  -3
  به فرودگاه مهرآباد

مدل توزيع سفر هوايي، حجم نقل و انتقال سـفر بـين   
. كند مي بيني هاي مبداو مقصد را پيش هر جفت از فرودگاه

دل كاربردي بـراي فرآينـد   ترين م عمومي ترين و گسترده
اين مدل مشـابه و  . است 11توزيع سفر هوايي، مدل جاذبه

برگرفته از قانون جاذبه نيوتن اسـت كـه در اوايـل سـال     
بيني حمل و نقـل   ، استفاده از مدل جاذبه براي پيش1943

: 1383صفار زاده، معصومي، (هوايي بين شهرها آغاز شد 
162(  

توان با يك  ي را ميفاصله در حمل و نقل هواي تأثير
  :مدل جاذبه ساده تخمين زد

=β )1(شمارةرابطه  ijjiij dDkoT)1  
  كه در آن

Tji =تعداد مسافران بين شهرj, I  
Oi  = تعداد كل مسافران شهرI  
Dj = تعداد كل مسافران شهرj 

β  = يك عدد كه معموالَ( ضريب اختالف فاصله 
  ثابت معادله=  K )منفي است

dij    = فاصله بين شهرI,j ) براساس كيلومتر يا مايل
  )هوايي

عامل فاصله از دو طرف  تأثيرجهت تمركز روي 
  .شود معادله لگاريتم گرفته مي

[ ] )d(BLnLnk)DO/(TLn) jijiij +=2
) 2(شمارةرابطه   

اسـتفاده   ، بـا )داده105( در تجزيه و تحليل انجام شده
 )Liner regression( ل جاذبه و رگرسيون خطي سادهاز مد

براي فرودگاه مهرآباد مقدار ضريب تعيين چندگانه برابـر  

                                                      
12-Gravity Model 
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كند عامل فاصله  كه مشخص مي)  R2%=17% (17است با 
شـهري كـه بـه فرودگـاه      20( بين تهران تا سـاير شـهرها  

در تقاضـاي سـفرهاي   % 17 ،)اند بوده داراي پرواز مهرآباد
سايرعوامل كـه ممكـن   % 83و)1جدول( .دارد تأثيرهوايي 

 باشـد  ... صـنعتي، گردشـگري و   است عوامل اقتصـادي، 
 اسـت  مدل صفر  p-valueاين كهبا توجه به  .دخيل است

توان نتيجـه گرفـت كـه ضـريب      مي ).2و  3 يها جدول(
  .وجود دارد ها همبستگي معني داري بين متغير

  

  مربوط به مدل جاذبه) 2R(تعيين ضريب چندگانه  -1 شمارةجدول 
 ضريب همبستگي )2R(ضريب تعيين چندگانه تعديل يافته2R خطاي استاندارد برآورد

 مدل
40598/0  35/0 17%  129/0  

 y=lnTij/(oi Dj)= متغيروابسته  ij Lnd=متغير مستقل 
  

 تحليل واريانس مربوط به مدل جاذبه -2 شمارةجدول 

 ميانگين مربعات F آمار آزمون sig احتمال معني دار بودن
ANOVA

 مدل مجموع مربعات df درجه آزادي

000  323 /0 
53/0  
165/0 

1  
19  
20 

053  
132/3  
185/3 

  رگرسيون
  مانده باقي

 جمع
 y=lnTij/(oi Dj)= متغيروابسته  ij Lnd=متغير مستقل 

  

 برآورد ضريب رگرسيون مربوط به مدل جاذبه) 3( شمارةجدول 

 tماره آزمون آ sigاحتمال معني دار بودن
 ضرايب غيراستاندارد ضريب استاندارد

 مدل
β  استانداردخطاي  B ضريب رگرسيون 

000  
000 

794/13-  
568- 

129/ - 
050/1  
177/  

481/14-  
101/ -  

  مقدار ثابت
  عامل فاصله

  y=lnTij/(oi Dj)= متغيروابسته  ij Lnd=متغير مستقل 
 

عنـي  چه احتمال م ي آماري چنانها براساس تحليل -
 5/0نزديك به صفر و يا كمتر از)  p-value(دار بودن مدل

 H0 فـرض (گردد مي تأييد H1و فرض  رد H0فرض .باشد
 كند رابطه يا اثر اشاره مي يا فرض پوچ به نداشتن تفاوت،

 تفـاوت،  يا فرض تحقيق بـه احتمـال وجـود    H1و فرض 
مـدل   %95بـا احتمـال    بنابراين،. كند اشاره مي اثر رابطه يا

  .  است تأييدق مورد فو
  

 ،ي اقتصاديها فرودگاه مهرآباد و توسعه فعاليت -3-1
  صنعتي و گردشگري تهران

هـاي   هاي مورد اسـتفاده درمـدل   تنوع زيادي درروش
. ريـزي فرودگـاه وجـود دارد    اقتصاد سنجي بـراي برنامـه  

بيني ترافيـك   جاذبه عموماً در پيش هاي ايجاد سفر و مدل
هـاي   روش. گيـرد  استفاده قـرار مـي  مسافر وهواپيما مورد 

 خطي و تجزيه وتحليل رگرسيون ساده و چندگانه، اعم از
گوناگون به  بيني مقاديرمتنوع و خطي اغلب براي پيش غير

رود تا رابطه بـين متغيرهـاي وابسـته يـا توابـع بـا        كار مي
جمعيتـي،   متغيرهاي تشريحي همچون رشـد اقتصـادي و  
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ــده  ــل بازدارن ــازار، عوام ــل ب ــين   عوام ــت ب ــفر و رقاب س
مشـخص  ...  ي مختلف حمل ونقل، گردشگري وها روش
  .شود مي

روي مـدل   ي آمـاري كـه بـر   ها يكي از اولين آزمايش
. است 12شود محاسبه ضريب همبستگي چندگانه انجام مي

مقدار بـاالي ايـن ضـريب نشـان دهنـده ايـن اسـت كـه         
مستقل وجـود   همبستگي نزديكي بين متغيرهاي وابسته و

كــم ايــن ضــريب نشــان دهنــدة  همچنــين مقــدار دارد و
. وابسـته اسـت   همبستگي ناچيز بين متغيرهاي مسـتقل و 

نيز ميـزان تغييـرات متغيرهـاي     13ضريب تعيين چند گانه
وسيله تغييرات متغيرهـاي مسـتقل تعيـين    ه وابسته را كه ب

بـاالي ايـن ضـريب     مقدار. كند گيري مي شود را اندازه مي
د تغييـرات متغيرهـاي وابسـته    نشان دهندة وابسـتگي زيـا  

  .نسبت به تغييرات متغيرهاي مستقل است
اسـتفاده بـراي محاسـبه ضـريب تعيـين       فرمول مورد

  : چندگانه عبارت است از

)3 R2=
∑
∑

−

−

)(

)(

av
yy

yy avest )3(شمارةرابطه    

  كه درآن 
R2 = ضريب تعيين چندگانه كه مشخص كنندة بخشي

ـ    است كـه در  Yوابسته، يعنياز تغييرات  ه مـدل مزبـور ب
 xn,…x3,x2,x1وسيله تغييـرات متغيرهـاي مسـتقل يعنـي     

  . مشخص مي شود
Y = مقاديراصلي وواقعي متغيرهاي وابسته كه به ازاي

  .شود تقل حاوي اطالعات موجود تعيين ميمتغيرهاي مس
Yest =  مقاديرمحاسبه شده يا برآورد متغيرهاي وابسـته

مورد نظر به ازاي متغيرهاي مستقل حـاوي  وسيله مدل ه ب
  اطالعات موجود

                                                      
12 - Coefficient of Multiply correlation 
13 - Coefficient of Multiply  determination 

Yav =ميانگين مقاديرy 

ــين   ــع جــذر ضــريب تعي ضــريب همبســتگي در واق
  .چندگانه است

هــاي  فعاليــت :درايــن قســمت بــا اســتفاده از عوامــل
زمينـه   ي كشور درها بندي استان رتبه(اقتصادي و صنعتي 

ي هـــا فعاليـــت ،)ي اقتصـــادي و صـــنعتيهـــا فعاليـــت
تعداد گردشگران وارد شده بـه مهرآبـاد طـي    (ردشگريگ

، فاصله تهران تا ساير شهرهاي كشور 1380-85هاي  سال
 وقل و تعداد مسافران هوايي ورودي به عنوان متغيير مست

ي فـوق بـه   هـا  خروجي ماهيانه فرودگاه مهرآباد طي سال
مدل رگرسيون به بررسي  با كاربرد وابسته و عنوان متغيير

 ،ي اقتصـادي هـا  كرد فرودگاه مهرآباد بر فعاليـت عمل تأثير
ي فـوق پرداختـه   هـا  صنعتي وگردشگري تهران طي سـال 

  . شده است
  

  1380مدل سال  -3-1-1
دست ه ب %3/51ضريب تعيين چندگانه  1380در سال 
 تـأثير وازبين عوامـل  ) 4جدول)( R2%= 3/51( آمده است

اضـاي  عامـل تق  ،گذار بر توليد سفرهاي هوايي به مهرآباد
ي صـنعتي و فاصـله تهـران تـا     ها سفر براي انجام فعاليت

ــاير شــهرهاي كشــور بيشــترين   ــأثيرس را در تقاضــاي  ت
 اين كـه با توجه به  .سفرهاي هوايي به تهران داشته است

است و احتمال معنـي  % 5ضريب تعيين چندگانه بيشتر از 
رد و  H0 فـرض . اسـت صـفر  )  P-value(بودن مدل  دار

مدل فـوق قابـل قبـول     بنابراين،گردد  مي تأييد H1فرض 
  ).6،5ي ها جدول( است
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  1380مربوط به سال) 2R(تعيين ضريب چندگانه  -4 شمارةجدول 
 R ضريب همبستگي )2R(ضريب تعيين چندگانه تعديل يافته2R خطاي استاندارد برآورد

 مدل
95887/101322  459/0 3/51%716/0 

  
 1380تحليل واريانس مربوط به سال -5 شمارةجدول 

 مدل مجموع مربعات df درجه آزادي ميانگين مربعات Fآمار آزمون sig احتمال معني دار بودن

000  487/9 
97393555352  
10266341994 

1  
19  
20 

}  011E+ 2{  
}  011E+ 2{  
}  011E+ 4{ 

  رگرسيون
  مانده باقي

 جمع

  
 1380بوط به سالبرآورد ضريب رگرسيون مر -6 شمارةجدول 

 tآماره آزمون  sigاحتمال معني دار بودن
 ضرايب غيراستاندارد ضريب استاندارد

 مدل
β  خطاي استاندارد B ضريب رگرسيون 

000  
000  
000 

346/2-  
204/2  
312/4 

392/ 

766/ 

51/306486  
894/47803  
000/23761  

1/718892-  
18/105357  
95/102463  

  مقدار ثابت
  عامل فاصله

  ت صنعتيفعالي
  اقتصادي و گردشگري ،فاصله، فعاليت صنعتي:متغير مستقل =lnTij Y: متغير وابسته

  
  1381مدل سال  -2‐3-1

بـه دسـت   % 47ضريب تعيين چندگانـه  1381در سال 
 تـأثير بين عوامـل   از و )7جدول (R2 )% =47(آمده است 

عامـل تقاضـاي    ،گذار بر توليد سفرهاي هوايي به مهرآباد
ي صـنعتي و فاصـله تهـران تـا     ها نجام فعاليتسفر براي ا

ــاير شــهرهاي كشــور بيشــترين   ــأثيرس را در تقاضــاي  ت
 اين كـه با توجه به  .سفرهاي هوايي به تهران داشته است

 فـرض  بنـابراين، اسـت   بودن مدل صفر احتمال معني دار
H0  رد و فرضH1 مدل فوق قابل قبـول   و گردد مي تأييد

  ).8و  9 يها جدول( است
  

  1381مربوط به سال) 2R(تعيين ضريب چندگانه  -7 شمارةول جد
  R ضريب همبستگي )2R(ضريب تعيين چندگانه تعديل يافته2R خطاي استاندارد برآورد

 مدل
76000/93368  411/0 47%687/0  

  
  

 1381تحليل واريانس مربوط به سال -8 شمارةجدول 
 مدل مجموع مربعات df درجه آزادي ANOVAمربعاتميانگين Fآمار آزمون sigاحتمال معني دار بودن

000  970/7 
69477048830  

5/8717725344 

2  
18  
20 

}  011E+ 1{  
}  011E+ 2{  
}  011E+ 3{ 

  رگرسيون
  مانده باقي

 جمع
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 1381برآوردضريب رگرسيون مربوط به سال -9 شمارةجدول 

 tآماره آزمون sigاحتمال معني دار بودن
 غيراستاندارد ضرايب ضريب استاندارد

 مدل
β خطاي استاندارد B ضريب رگرسيون 

000  
000  
000 

105/2- 
949/3  
043/2 

732/0  
379/0 

27/282426  
680/21895  
125/44051  

5/594536-  
720/86456  
600/90007  

  مقدار ثابت
  فعاليت صنعتي
  عامل فاصله

  ي و گردشگرياقتصاد ،فاصله، فعاليت صنعتي:متغير مستقل =lnTij Y: متغير وابسته
  
  1382مدل سال  -3-1-3

دسـت  % 1/50 ضريب تعيـين چندگانـه  1382در سال 
بـين عوامـل    از و )10جدول ( .)=R2 %1/50(  آمده است

عامـل   ،گذار بر توليد سـفرهاي هـوايي بـه مهرآبـاد     تأثير
ي اقتصـادي و فاصـله   ها تقاضاي سفر براي انجام فعاليت

را در  أثيرتــتهــران تــا ســاير شــهرهاي كشــور بيشــترين 

با توجه به  .تقاضاي سفرهاي هوايي به تهران داشته است
اســت و /. 5كـه ضـريب تعيــين چندگانـه بيشـتر از      ايـن 

. باشـد  صـفر مـي  )  P-value(احتمال معني داربودن مـدل  
مـدل   بنـابراين،  ؛گـردد  مي تأييد H1رد و فرض  H0فرض

  ).12،11ي ها جدول( فوق قابل قبول است

  

  1382مربوط به  سال) 2R( عيين ضريب چندگانهت -10 ةجدول شمار
   R ضريب همبستگي )2R(ضريب تعيين چندگانه تعديل يافته2R خطاي استاندارد برآورد

708/0%1/50 446/0  85054/83043 مدل  
  

  

 1382تحليلي واريانس مربوط به سال  -11شمارة جدول 
 مدل مجموع مربعات dfدرجه آزادي ميانگين مربعات Fآمار آزمون sigاحتمال معني دار بودن

000  044/9 
 

62370510600 
8/6896281111 

2  
18  
20 

}  011E+ 1{  
}  011E+ 1{  
}  011E+ 2{ 

  رگرسيون
  مانده باقي

 جمع

  
  

 1382برآورد ضريب رگرسيون مربوط به سال  -12شمارة جدول 

 tآماره آزمون sigاحتمال معني دار بودن
 داردضرايب غيراستان ضريب استاندارد

 مدل
β  خطاي استاندارد B ضريب رگرسيون 

000  
000  
000 

367/2-  
183/4  
299/2 

752/0 

414/0 

99/251194  
411/19477  
861/39179  

0/594596-  
741/81456  
049/90057  

  مقدار ثابت
  فعاليت اقتصاد
  عامل فاصله

  گرياقتصادي و گردش ،فاصله، فعاليت صنعتي:متغير مستقل =lnTij Y: متغير وابسته
  

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


  
 

  145                                                                                   ...هاي اقتصادي، صنعتي و گردشگريتحليلي بر تأثير فرودگاه مهرآباد بر توسعه فعاليت
  

 

  1383مدل سال  -3-1-4
دسـت  ه ب %9/45ضريب تعيين چندگانه 1383در سال

بـين عوامـل    از و)13جـدول  (R2)  =%9/45( اسـت آمده 
عامـل   ،گذار بر توليد سـفرهاي هـوايي بـه مهرآبـاد     تأثير

ي گردشگري بيشـترين  ها تقاضاي سفر براي انجام فعاليت

 .ته استرا در تقاضاي سفرهاي هوايي به تهران داش تأثير
 .بودن مدل صفراست كه احتمال معني دار با توجه به اين

مـدل   و گـردد  مي تأييد H1رد و فرض  H0فرض بنابراين،
   ).15،14يها جدول( فوق قابل قبول است

  

  1383مربوط به سال ) 2R(تعيين ضريب چندگانه -13 شمارةجدول 
 R ضريب همبستگي )2R(ضريب تعيين چندگانه تعديل يافته2R خطاي استاندارد برآورد

 مدل
60505/87599  431/0 9/45%  678/0  

  

 1383تحليل واريانس مربوط به سال  -14 شمارةجدول 
 مدل مجموع مربعات df درجه آزادي ميانگين مربعات Fآمار آزمون sigاحتمال معني دار بودن

000  122/16 
}011 +E237/1 {  

4/7673690804 

1  
19  
20 

}  011E+ 1{  
}  011E+ 1{  
}  011E+ 2{ 

  رگرسيون
  مانده باقي

 جمع
  

 1383برآورد ضريب رگرسيون مربوط به سال  -15 شمارةجدول 

 tآماره آزمون  sigاحتمال معني دار بودن 
 ضرايب غيراستاندارد ضريب استاندارد

 مدل
β  استانداردخطاي  B ضريب رگرسيون 

000  
000 

367/2-  
183/4 

752/0 
99/251194  

411/19477  
0/594596-  

741/81456  

  مقدار ثابت
فعاليت 
  گردشگري

  اقتصادي و گردشگري ،فاصله، فعاليت صنعتي :متغير مستقل =lnTij Y: متغير وابسته
  

  1384مدل سال  -3-1-5
به دست % 1/47ضريب تعيين چندگانه  1384در سال 
و از بـين عوامـل   ) 16جـدول  . (R2)%1/47( آمده اسـت  

هاي هـوايي بـه مهرآبـاد، عامـل     تأثير گذار بر توليد سـفر 
هـاي صـنعتي و فاصـله     تقاضاي سفر براي انجام فعاليـت 

تهــران تــا ســاير شــهرهاي كشــور بيشــترين تــأثير را در  
با توجه به . تقاضاي سفرهاي هوايي به تهران داشته است

صـفر  )  P-value(اين كه احتمـال معنـي داربـودن مـدل     
بنـابراين،  . گردد تأييد مي H1رد و فرض  H0 فرض. است

  ).18،17هاي  جدول(مدل فوق قابل قبول است 
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  1384مربوط به سال ) 2R(تعيين ضريب چندگانه -16جدول شمارة 
 Rضريب همبستگي  )2R(ضريب تعيين چندگانه تعديل يافته2R خطاي استاندارد برآورد

 مدل
65869/99539  412/0 1/47%  686/0  

  
 1384مربوط به سال تحليل واريانس ) 17(جدول شمارة 

 مدل مجموع مربعات dfدرجه آزادي  ميانگين مربعات Fآمار آزمون sigاحتمال معني دار بودن 

000  122/16 
79292879829  

2/9908143652 

2  
18  
20 

}  011E+ 2{  
}  011E+ 2{  
}  011E+ 4{ 

  رگرسيون
  مانده باقي

 جمع

  
  1384برآورد ضريب رگرسيون مربوط به سال  -18جدول شمارة 

 tآماره آزمون sigاحتمال معني دار بودن 
 ضرايب غيراستاندارد ضريب استاندارد

 مدل
β استانداردخطاي  B ضريب رگرسيون 

000  
000  
000 

228/2-  
933/3  
169/2 

729/0  
402/0 

30/301092  
803/23342  
538/46962  

/8670934-  
169/91810  
53/101863  

  مقدار ثابت
فعاليت صنعتي 
  عامل فاصله

  فاصله، فعاليت صنعتي، اقتصادي و گردشگري: متغير مستقل =lnTij Y: متغير وابسته
  
  1385مدل سال  -3-1-6

بـه  % 6/54ضـريب تعيـين چنـد گانـه      1385در سال 
و از بـين  ) 19جـدول  (R2 )% =6/54(دست آمـده اسـت   

عوامل تأثير گذار بر توليـد سـفرهاي هـوايي بـه تهـران،      
هـاي صـنعتي بيشـترين     عاليـت تقاضاي سفر براي انجام ف

تأثير را در تقاضاي سفر هوايي به تهران داشـته اسـت بـا    
)  P-value(توجه به اين كه احتمال معني داربـودن مـدل   

گـردد؛   تأييـد مـي   H1رد و فـرض   H0فـرض . صفر است
  ).21،20هاي  جدول(بنابراين، مدل فوق قابل قبول است 

  
  1385مربوط به سال ) 2R(تعيين ضريب چندگانه -19جدول شمارة 

 Rضريب همبستگي  )2R(ضريب تعيين چندگانه  تعديل يافته2R خطاي استاندارد برآورد
 مدل

11021/95709  522/0  6/54%  739/0  
  

 1385تحليل واريانس مربوط به سال  -20جدول شمارة 
 مدل اتمجموع مربع dfدرجه آزادي  ميانگين مربعات Fآمار آزمون sigاحتمال معني دار بودن

000  877/22 
}  011+E096/2  {  

7/9160233777 

1  
19  
20 

} 011E+ 2{  
}  011E+ 2{  
}  011E+ 4{ 

  رگرسيون
  مانده باقي

 جمع
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tntt xxx ,...,, 21

 1385برآورد ضريب رگرسيون مربوط به سال  -21جدول شمارة 

 tآماره آزمون  sigاحتمال معني دار بودن
 ضرايب غيراستاندارد ضريب استاندارد

 مدل
β استانداردخطاي B ضريب رگرسيون 

000  
000 

240/1  
783/4 

739/0 
547/28494  

205/0  
242/35319  

980/0  

  مقدار ثابت
فعاليت 
  صنعتي

  فاصله، فعاليت صنعتي، اقتصادي و گردشگري:متغير مستقل =lnTij Y: متغير وابسته
  
ــافران ورودي و   -3-1-7 ــم مس ــي حج ــيش بين پ

   1390خروجي فرودگاه مهرآباد تا افق سال
هت پيش بيني حجـم مسـافران ورودي وخروجـي    ج

 Itsmفرودگاه مهرآباد از مدل سريهاي زماني و نرم افـزار  
اي از  در واقع سـري زمـاني مجموعـه   . استفاده شده است

) يا هر كميـت ديگـر  ( مشاهدات است كه برحسب زمان 
مرتب شده باشد ومعمـوالً آن را بـه صـورت زيـر نشـان      

  ).283:1380آذر و مومني، (دهند  مي
شده هاي زماني به شكل زير تعريف  الگوي سري

  :است
 

  : كه در آن    Xt=Tt+St+yt)4(رابطه شمارة

Xt  = تعداد مسافر Tt = مولفه روندSt =  مولفه فصـلي
Yt =باقي مانده( خطا(  

هاي به كاربرده شده در اين تحقيق بـراي   يكي از مدل
 ARMAهاي كشـور مـدل   بيني حجم مسافر فرودگاه پيش

  ). 22جدول (است  (1/1)
  : زير استفرمول اصلي مدل به شكل 

  
  )5(رابطه شمارة

  كه درآن  
yt  =4(خطا براي فرمول (  
 Zt  =  فرايند تصادفي محض  
  a =  ضريب ثابتb  =ضريب ثابت  

  

  1390پيش بيني حجم مسافران هوايي ورودي و خروجي فرودگاه مهرآباد تا افق سال  -22جدول شمارة 
  مسير  1388  1389 1390 مسير 1388  1389  1390

  تهران-آبادان 56720 59216 64886 آبادان-تهران 124295 147602  158201
  تهران -اهواز  416730 430635 472305 اهواز-تهران 583366 634185  756245
  تهران -اصفهان 239490 244019  267960  بندرعباس -تهران  92672  121331  124300
  تهران-اروميه 132396 135330 148330 تبريز-تهران 503772 607664  608278
  تهران -اردبيل 81750 86532 94707 شيراز-تهران 961483 1196117  1401117
  تهران- بوشهر 117273 119001 121400 شهركرد-تهران 12045  14955  17455
  انتهر -بندرلنگه  6282  6694 7925 رشت-تهران 128170 136785  143785
  تهران -بندرعباس  108512  131470 142321 ساري-تهران 7492  7604  7801

  تهران-تبريز  11128 11844 12956 مشهد-تهران 485195 494203  505203
  اصفهان-تهران  213430  214911 236254 زاهدان-تهران 125883 133354  145345
 بوشهر – تهران  152078  139915 155140 تهران–زاهدان 156105 218321  248321

11 −− −+= tttt bzzayy
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 1390پيش بيني حجم مسافران هوايي ورودي و خروجي فرودگاه مهرآباد تا افق سال  -22جدول شمارة ادامه 
 اروميه -تهران  155125  167080 175200 تهران–شيراز 321826 330739  341739

 اردبيل -تهران  155792  191275 206854 تهران–شهركرد 7763  13156  16240

 بندرلنگه-تهران  3818  4238 5620 تهران-كرمان 12360  18391  23090

 چابهار-تهران   39935  41553 44860 تهران-كرمانشاه 203475 217278  233278

  كرمانشاه -تهران  137095  139886 142780 تهران-كيش 155968 168491  180452
  كيش -رانته  151979  164017 167200 تهران-يزد 123467 131896  138246

  تحقيق نگارنده: منبع
  

  گيري  نتيجه -4
هاي انجام شـده مشـخص گرديـد در     براساس تحليل

ــال ــاي  س ــادي،   80-81-84-85ه ــل اقتص ــين عوام از ب
صنعتي، گردشگري و فاصله، تقاضاي سفر جهـت انجـام   

هاي صنعتي و فاصله مـؤثرترين عوامـل در توليـد     فعاليت
ــت    ــوده اس ــاد ب ــه مهرآب ــوايي ب ــفرهاي ه ــال . س در س

، 1383هـاي اقتصـادي و فاصـله، در سـال      ،فعاليت1382
هاي گردشگري از عوامـل مـؤثر در ايجـاد تقاضـا      فعاليت

بنابراين، مـي تـوان   . سفرهاي هوايي به مهرآباد بوده است
هـاي   نتيجه گرفت كه فرودگاه مهرآباد، در توسعه فعاليـت 

. اقتصادي، صنعتي و گردشگري تهران مـؤثر بـوده اسـت   
همچنـين بـر اسـاس    . راين، فرضيه اول تأييد مي گرددبناب

، مسـافران ورودي و  )22جـدول (بينـي انجـام شـده     پيش
رو بـه افـزايش    1390خروجي فرودگاه مهرآباد تـا سـال   

  . گردد بنابراين، فرضيه دوم نيز تأييد مي. است
  

  پيشنهادها -5
هاي زير ارايـه   با توجه به نتايج به دست آمده پيشنهاد

  :گردد مي
  

هاي اقتصـادي،   توسعه شبكه پروازي بين قطب -5-1
هـاي فـوق    صنعتي و گردشگري كشور در تسريع فعاليت

  .در سطح كشور مؤثراست
با توجه با ايـن كـه فرودگـاه مهرآبـاد اولـين و       -5-2

مهمترين فرودگاه كشور در حمل و نقل مسافران داخلـي  
بنابراين، الزم اسـت نسـبت بـه تجهيـز ايـن      . و بار است

رودگاه و ايجاد تسهيالت بـراي مسـافران و گردشـگران    ف
  .اقدام گردد

ايجاد خط مترو بين فرودگاه مهرآباد و فرودگاه  -5-3
باعث تسهيل حمل و نقل گردشگران و مسافران ) ره(امام 

بنـابراين، احـداث خـط متـرو بـين      . خارجي مـي گـردد  
  .  و فرودگاه مهرآباد ضروري است) ره(فرودگاه امام 

  

   منابع
،آمار وكـاربرد  )1380(آذر، عادل و منصور مومني،  -1

  .آن درمديريت، انتشارات سمت،تهران
، مؤسسه جغرافيـايي  )1384(هاي ايران،  اطلس راه -2

  .و كارتوگرافي گيتاشناسي، تهران
هـا بـر    ، مكانيـابي فرودگـاه  )1388(ايزدفر، الهـام،   -3

 فرودگـاه : مطالعـه مـوردي  (هاي استاندارد  اساس شاخص
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، ابـراهيم زاده، عيسـي،   )بين المللي شهيد بهشتي اصـفهان 
  .دانشگاه سيستان و بلوچستان، گروه جغرافيا

رفيعي، مينو واسفنديار خراط زبردسـت و پـروين    -4
، سنجش توسعه صنعتي مناطق كشـور،  )1371(معزالدين، 

 .دفتر نشر فرهنگ اسالمي، تهران

ــوايي كشــور،   -5 ــل ه ، )1380(ســالنامه حمــل و نق
  .انتشارات سازمان هواپيمايي كشوري، تهران

ــوايي كشــور،   -6 ــل ه ، )1381(ســالنامه حمــل و نق
  .انتشارات سازمان هواپيمايي كشوري، تهران

ــوايي كشــور،   -7 ــل ه ، )1382(ســالنامه حمــل و نق
  .انتشارات سازمان هواپيمايي كشوري، تهران

ــوايي كشــور،   -8 ــل ه ، )1383(ســالنامه حمــل و نق
  .ان هواپيمايي كشوري، تهرانانتشارات سازم

ــوايي كشــور،   -9 ــل ه ، )1384(ســالنامه حمــل و نق
  .انتشارات سازمان هواپيمايي كشوري، تهران

، )1385(ســالنامه حمــل و نقــل هــوايي كشــور،  -10
  .انتشارات سازمان هواپيمايي كشوري، تهران

، امور مسافرت و صدور )1388(سقائي، محسن،  -11
  .نشگاهي اصفهانبليت، انتشارات جهاد دا

، )1383(صفارزاده، محمود وغالمرضا معصومي، -12
  ها، مركز چاپ و انتشار برنامه ريزي و طراحي فرودگاه

مؤسسه عالي آموزشي و پژوهشي سازمان مـديريت و   
  .برنامه ريزي، تهران

، اراية مدلي بـراي بهينـه   )1375(مؤمني، منصور،  -13
هـاي چندگانـه،   سازي شبكه پروازي هما بر مبنـاي معيار 
 .آذر، عادل، دانشگاه تهران، گروه مديريت

14-Akpoghomeh, (1998), osi 50/999.The 
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