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 چکيده
رشد و  نديفرا ازین شیو پ شرفتیپ یفاکتورها نيتر ياز امور زيربنايي و اصل يکيحمل و نقل هوايي 

داشته ، از  يو اجتماع یاقتصاد ،ياسینظر سکه از  یا ژهيو گاهياست.  به خاطر جاتوسعه کشورها 

از  ياجزای مهم چرخه تولید و مصرف در سیستم ملي کشورها در بخش خدمات قرار گرفته و بخش

 یفرودگاه در کنار شرکت ها یساخت ها ريدهد. ز يگردشگران را به خود اختصاص م یها نهيهز

حمل و نقل  يالملل نی، انجمن ب یکشور ييماپیسازمان هوا یدستورالعمل ها تياو با رع ييماپیهوا

محرکه صنعت حمل و نقل  رویبه عنوان ن ،يرنظامیغ یهوانورد يالمللنیسازمان ب اي کائوي، ا ييهوا

 تیفعال نياترياز پو يکيد.گردشگری نکن يم یرا باز يکشور  نقش اساس یدر رونق اقتصاد ييهوا

و  بیترک قيکند، از طر يم فايا يمحل داريکه در توسعه پا يی عصر حاضر با نقش مهمهای اقتصاد

و  يطیمح ستياقتصادی، ز ،يمنافع اجتماع یبه اندازه ا ،يو خارج يهمزمان منابع داخل رییبکارگ

 نيشود. ا يم ادي يتوسعه منطقه به دنبال داشته که از آن به عنوان صادرات نامرئ یرا برا يفرهنگ

در  ،یدر  خصوص گردشگر1395 يال 1385 یسالها نیب افتهيانجام  قاتیلعه با جستجو در تحقمطا

و  يداخل اتينشر و، اخبار و انتشارات ، مجالت google scholar  ،SID ياطالعات یگاههايپا

 يبا هدف بررس یدیباتمرکز بر کلمات کل رانيا ييهوا یشرکت فرودگاهها و ناوبر  یآمار یماهنامه ها

مطالعه  جيانجام گرفته، نتا یبر توسعه گردشگر یصنعت هوانوردکسب و کارهای موجود در  ریاثت

 کيمدرن و مجهز از  یتکنولوژ شرفته،یساخت پ ريفرودگاه ها با ز ينشان داد که وجود فاصله مکان

 با گر،ياز طرف د ييمایهواپ یدر کنار شرکت ها مایو سهولت تردد با هواپ يراحت ،يمنيطرف وا

و  یضمن توسعه صنعت گردشگر غات،یو بخصوص تبل یگردشگر يابيبازار ختهیاستفاده از عناصر آم

شرکت های  لیاز قب یتازه ا یبه اقتصاد منطقه باعث وجود آمدن کسب و کارها يرونق بخش

مسافران و تمام شده  یها نهيبر هز يکسب و کار نوپا با اثر کاهش نيشده که ا نهيهزکم  ييمایهواپ

با ناوگان  ييمایهواپ یشرکت ها یو با همکار شرفتهیمجهز و پ یها نالیدشگران، در کنار ترمگر

 ينيگزيجا یبرا نهيگز نيو بهتر دهیکشور رونق بخشو توسعه پايدار  یبه چرخه اقتصادمناسب 

 .باشد يم ينفت یدرآمدها

 ييو نقل هوا ، فرودگاه ،کسب و کار، حمل ی، صنعت هوانورد یگردشگر :يديکل اژگانو
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  ينور وسفی

 يشرق جانياستان آذربا یاداره کل فرودگاه ها
 

 نام نويسنده مسئول:

 یوسف نوري
 

بر  یفرودگاه يکسب و کارها ياثرات اقتصاد یبررس

 منطقه يرشد گردشگر
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 مقدمه
از شاخص  يکيرشد و توسعه کشورها بوده و به عنوان  نديفرا ازین شیو پ شرفتیپ یفاکتورها نيتر يحمل و نقل هوايي از اصلصنعت 

 نیب نياشود. در  يمتقسیم  ريلي نیز( ")و گاها شده و به زير شاخه های دريايي، زمیني و هوايي يکشور تلق کيتوسعه  يمهم در بررس یها

با  شده و يقسمتها تلق ريمحرکه سا یروین هبوده و به منزل ژهيو گاهيجا یدارا يو اجتماع یاقتصاد ،ياسیشبکه حمل و نقل هوايي از منظر س

 ،ينیرزميفاقد منابع ز یکه در اکثر کشورها یحوزه بوده به طور نيمناسب در ا یگذار هيسرما ازمندین توجه به روند روبه رشد اين صنعت، 

 یدیبا  نقش کل ييحمل و نقل هوا .[1] ساخت بوده است ريز نياز ا حیجذب گردشگر در استفاده صح هیاز ناح ریعامل کسب سود چشمگ

در توسعه  کاال با حفظ حداقل زمان و هزينه و  یمسافر ييراه ها و سرعت جابجا يمنيبهترين مسیر، ا رینظ ياز امکانات یریبا بهره گ که

صنعت در هر منطقه و کشوری جنبه استراتژيک داشته و  نيباعث توجه به حمل و نقل هوايي شده است، لذا ا ،بازی مي کندکشور  یاقتصاد

دانند. از ويژگي های اقتصادی حمل و نقل هوايي تاثیرگذاری  ياز پايه های اساسي توسعه متوازن و پايدار کشورها م يکيامروزه آن را به عنوان 

درصد از  40به  کي. به خاطر ارتباط تنگاتنگ گردشگری و حمل و نقل هوائي، نزد[2]گردشگری است  ژهييع به وآن بر روی ديگر صنا

  .[3]درصد مسافران را شامل مي شد  35اين بخش  1990هوايي سفر  مي کنند، در حالیکه در سال  ریبین المللي از طريق مس گرانگردش

را مي زنند. اجازه نشست  ولکنسولي در روابط بین کشورها ، شرکتهای هواپیمايي هستند که حرف ابعد از ارتباطات ديپلماسي و ايجاد دفاتر 

و برخاست هواپیما و ايجاد کريدور )راه هوايي( پل ارتباطي بین دو کشور و مهمترين راه ارتباطي بین  ملتها و دولت ها در جهت توسعه 

از  يکيبه عنوان  زیدر حال توسعه ن ایکشوره انیدر م يعت گردشگری و توريسم حتصن امروزه .[4]باشد  ياقتصادی، فرهنگي و مذهبي م

های اقتصادی و پر درآمدترين صنايع جهان در عصرحاضر به شمار رفته و بخش قابل توجهي از درآمدهای ارزی کشورها را  تیفعال نياتريپو

اصول علمي و مطالعات  اسبراس يستي، باباشدیشتری ازبازارجهانگردی به دنبال بازارهای جديد وسهم ب یدهد. اگر کشور به خود اختصاص مي

 ييو تحقیقات میداني نشأت گرفته از اقتصاد سیاسي و تجارت گام بردارد. هدف گردشگران از سفر به نقاط گوناگون بهره مندی از جاذبه ها

 يم محسوب يرسان عدر اطال دانیم ياصل گرانيبه دهان از باز دهان غاتیو تبل نتزنتيا نیب نيبوده که در مقاصد گردشگری نهفته اند و در ا

. پیشرفت اقتصادی هر کشوری با میزان کارايي سیستم حمل و نقل آن رابطه مستقیم داشته و از آنجايي که، حمل و نقل هوايي به  [5]شوند

است، بنابراين  گریاقتصادی، اجتماعي، صنعتي و گردشعنوان يکي از  شاخه های سیستم حمل و نقل، دارای نقش بسیار مهمي در توسعه 

 يم سميو تور یبه خدمات گردشگر يپوشش ده یصنعت در راستا نيهمه جانبه از ا تيوحما  [6]توجه به اين صنعت الزم و ضروری بوده 

 باشد. ينفت یدرآمدها یبرا یمناسب و بهتر نيگزيتواند جا

 

 پيشينه تحقيق-1
مي توان به موارد زير  يافته توسعه کشورهای در گردشگری صنعت بر هوايي نقل و حمل صنعت تأثیر زمینه رد شده انجام ازتحقیقات

 اشاره کرد:

 گذاری، سودمندی سرمايه تصمیمات لحاظ از آسیا هوايي خطوط وضعیت بررسي و به نقد مقاله ای در ( 2001تای ) و جوهان چاين

سرمايه گذاری و خريد  به احتیاج آسیا خطوط هوايي ، تحول اقتصادی و تغییر جهت که رسیدند جهنتی اين به و پرداخته هوايي خطوط بقاء و

 و حمل جغرافیای الگوهای ارائه ( در خصوص2004يولیو ) وانگ،  فاهويي جین،  فنجیون . تحقیقي که توسط[7] دنهواپیماهای مدرن دار

 و تقسیم عادی و گردشگری ، اقتصادی ، صنعتي های استان به چین های استان والگ اين ، براساس انجام شده چین در هوايي مسافران نقل

 های استان بین ارتباط هوايي الگو اين اجرای با که کرد مشخص تحقیق اين نتیجه و شده گرفته نظر در خاصي پروازی مرکز برای هراستان

های صنعت هوايي و  چالش و ها ( در بررسي ديدگاه2006ماس، )بیگر، تو . [8]شود مي            مشخص آنها فعالیت نوع براساس چین

به همديگر مرتبط دانسته و ضمن آن که شرکت  "ها، توسعه صنعت هوايي و توريسم را کامال دولت و هوايي خطوط مقصد، گردشگری برای

یل نمايند دولت نیز با اطالع از اين رابطه بايد های هواپیمايي بايستي با مدنظر قراردادن اين ارتباط به دقت کسب و کار خود را تجزيه و تحل

 . [9]گردشگری بپردازد –به يکپارچه سازی سیاست های حمل و نقل 

 ورود که است رسیده نتیجه اين به و بررسي را هندوستان خطوط در زدايي قانون و رقابت های ديدگاه ای مقاله در (،2008هوپر) 

 مثبت تأثیر گردشگر و جذب هند هوايي نقل و حمل صنعت رونق در هوايي، های شرکت بین رقابت و هند هوايي ناوگان به جديد هواپیماهای

 . [10] است داشته

به شرح ذيل  که شده انجام گردشگری بر صنعت هوايي ونقل حمل تأثیر با رابطه در بیشتری نیز تحقیقات ايران اسالمي جمهوری در

 اشاره مي شود:
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 زيادی، حدود تا توان مي بازاريابي مديريت دقیق اجرای و ريزی برنامه  با که يافتند دست نتايج اين به یقيتحق در چمني راه و مهراني 

. کرد حفظ نفت قیمت نوسانات از ناشي پذيری آسیب از را منطقه و نمود متنوع را خارجي درآمدهای داد، افزايش را گردشگری ارزی درآمد

 مهرآباد فرودگاه تأثیر ای مقاله در سقايي.باشد گردشگران جذب افزايش برای حلي راه تواند مي ريابيبازا متنوع های نگرش به توجه همچنین

 در مهرآباد فرودگاه پروازهای که است رسیده نتیجه اين به و نموده بررسي تهران گردشگری و صنعتي اقتصادی، های فعالیت توسعه بر را

 صنعت توسعه در هوايي نقل و حمل نقش ای مقاله در همکاران و نظريان . [6] دارد مثبت أثیرت تهران صنعتي و اقتصادی ی ها فعالیت توسعه

 و آسايش ايمني، بعد از هوايي نقل و حمل که اند رسیده نتیجه اين به و است نموده بررسي را ارومیه المللي بین فرودگاه بر تاکید با توريسم

 بین سفرهای در مسافران و گردشگران نظر از قیمت و استفاده سهولت دهي، سرويس و یريز برنامه بودن منظم گنجايش، و سرعت راحتي،

 را مهمي نقش گردشگری و فرهنگي و اقتصادی تبادالت برای مناسبي های مکان کاربری نظر از ها فرودگاه و داشته ای ويژه جايگاه المللي

 ، افراد کاال، جايي جابه زمینه در اقتصادی بازده افزايش موجب  يادی ز دابعا تا صنعتي و اقتصادی گذاری سرمايه جلب با و  نموده ايفا

 .  [2] میشوند زمان کوتاهترين در تجهیزات و متخصصین

 که است رسیده نتیجه اين به و پرداخته سمنان گردشگری صنعت در راهبردی بازاريابي آمیخته بررسي به ای مقاله در بیدختي امین

 تواند مي که عواملي جمله از و شده ياد جهان روزافزون اقتصادی بازدهي و درآمدی منابع مهمترين از يکي وانعن به گردشگری صنعت از

 صورت به اگر و است گردشگری تقاضای مديريت و بازاريابي گذار اثر پارامترهای و ابزارها بکارگیری بخشد، بهبود و توسعه را گردشگری صنعت

 به معرفي مرحله از يافته، افزايش استان گردشگری بازار سهم گردد، توجه گردشگری بازاريابي آمیخته رعناص از يک هر به اصولي و عملي

 . [11] گردد مي مند بهره گردشگری اجتماعي و فرهنگي اقتصادی، منافع از و برداشته گام گردشگری مناطق حیات چرخه بعدی مراحل

 فرودگاه که است رسیده نتیجه اين به و پرداخته مشهد گردشگری توسعه بر هوايي نقل و حمل صنعت تأثیر  به ای مقاله در چنین هم  سقايي

 مذهبي، گردشگران رشد به رو روند به توجه با و داشته مشهد گردشگری های فعالیت توسعه بر را تأثیر بیشترين 80-85 های سال طي مشهد

 تقاضای بر( فاصله و گردشگری صنعتي، اقتصادی، های فعالیت)مؤثر عوامل بین واز  يافته افزايش مشهد مقصد به هواپیما با سفر برای تقاضا

عابدی  راتي و. ب [12] است داشته را تأثیر بیشترين گردشگری های فعالیت انجام برای سفر تقاضای و فاصله عوامل مشهد، به هوايي سفرهای

ر صنعت گردشگری، نتیجه گرفتند که وابستگي دو صنعت حمل و نقل با بررسي نقش فرودگاه ها و حمل و نقل هوايي در توسعه پايدا درچه

رشیدی شريف آباد،  با بررسي نقش طراحي شیرازی نیا و . [13] هوايي و گردشگری زياد بوده و باعث پیشرفت و توسعه فزاينده هم مي شوند

به ارتباط ناگسستني اين دو صنعت حمل و نقل هوايي فرودگاه در توسعه اقتصادی، اجتماعي و گردشگری به اين نتیجه رسیدند که با توجه 

 و گردشگری، و سیستم حمل و نقل مثل قلب گردشگری بوده و با توسعه اقتصادی و اجتماعي و گردشگری هر منطقه ارتباط مستقیم دارد

دانشگاه توسط جمعي از دانشجويان زمینه نیز در اين کارشناسي در ادامه مطالعات انجام شده  در میهن اسالمي چندين مورد پايان نامه   .[14]

مي                آنها را مرور  "انجام گرفته که ذيال 1389و  1388به اتفاق سقايي در طي سال های  جهانگردی ،گروهييبها خیش يانتفاع ریغ

 شیراز گردشگری و صنعتي اقتصادی، های فعالیت توسعه بر شیراز فرودگاه داخلي پروازهای تأثیر بررسي به ، اش نامه پايان در ايزدی کنیم:

 کارشناسي نامه پايان در رمضاني .  دارد تأثیر شیراز گردشگری ی ها فعالیت توسعه در شیراز فرودگاه که است رسیده نتیجه اين به و پرداخته

 فرودگاه که است رسیده نتیجه اين به و بررسي اصفهان گردشگری و صنعتي اقتصادی، های فعالیت توسعه بر را اصفهان فرودگاه تأثیر خود

 بین پروازهای تأثیر بررسي به اش کارشناسي نامه پايان در قرباني.   دارد تأثیر اصفهان صنعتي و اقتصادی ی ها فعالیت توسعه در اصفهان

 سوريه، دبي، کشورهای از خارجي گردشگر بیشترين که است رسیده نتیجه اين به و پرداخته خارجي گردشگری توسعه بر امام فرودگاه المللي

 و صنعتي اقتصادی، های فعالیت برتوسعه را تبريز فرودگاه تأثیر کارشناسي نامه پايان در مهديه .  شوند مي وارد ايران به آلمان و ترکیه

 پايان در زاد دهقان. دارد تبريزتأثیر گردشگری صنعت توسعه در تبريز فرودگاه که است رسیده نتیجه اين به و بررسي تبريز شهر گردشگری

 در کیش فرودگاه که است رسیده نتیجه اين به و بررسي هوايي نقل و حمل با رابط در را کیش جزيره گردشگری صنعت کارشناسي، نامه

 ادیاقتص ، گردشگری های فعالیت برتوسعه را ساری فرودگاه تأثیر کارشناسي، نامه پايان در زماني. است داشته تأثیر کیش گردشگری توسعه

 مازندران استان اقتصادی و گردشگری های فعالیت توسعه در ساری فرودگاه که است رسیده نتیجه اين به و بررسي مازندران استان صنعتي و

 . [12] کرد اشاره خصوص اين در نامه پايان چند به توان مي شده انجام تحقیقات بین از .دارد تأثیر

 

 نظري تحقيق: مفاهيم ، دیدگاه ها و مروري بر مبانی-2

 مفاهيم: و تعاریف-1-2
 آهن، راه جاده، طريق از ومسافر بار حمل شامل نقل و حمل، شده انجام سازمان ملل توسط که اقتصادی های فعالیت طبقه بندی در

 نقلیه: وسايل  انواع جارها و پارکینگ ها، پل ها، فرودگاه ها، ها، راه ترمینال نظیر نقل و حمل تأسیسات همچنین. لوله است و هواپیما ، کشتي
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 راه جاده، آهن، راه) آن های شاخه به نقل توجه و حمل به مربوط مسايل شناخت برای بنابراين، . [6] گیرد مي قرار بخش اين زمره در نیز

 کسي از است عبارت است شده گردشگر از که تعريفي. مي گويند  گردشگر را کسي چه دانست بايد نخست .است ضروری( و آبي هوايي های

 کاری و حوزه زندگي از خارج مکاني مکاني به سال يک تا روز يک زماني فاصله در موقت طور به خويشان ديدار و تجارت به قصد که است

 و کار و ،کسب فراغت اوقات گذران قصد به که کسي است از است عبارت گردشگر از گردشگری جهاني سازمان تعريف.  [15] کند سفر خود

  . [16]برد  سر به خود اقامتگاه معمول از خارج متوالي سال يک از کمتر مدتي برای گردي هداف

 

 نظري: مبانی و ها دیدگاه-2-2 

 ديگر های رشته ذهن متخصصان نقل و حمل بلکه. کنند مي نظر اظهار که جغرافي دانان نیستند تنها نقل و حمل به مربوط مسايل در

. دارد توجه مي شود حاصل بازرگاني امور در سیر زمان با که تغییراتي و نقل و حمل زماني تکامل به خمور .کند مي مشغول خود به نیز را

 مي ونقل تکنیکي حمل مسايل به آالت ماشین مهندس. گیرد مي نظر را زير شده حمل کاالهای حجم و ماهیت آمار، کمک به اقتصاد دان

 حسب بر و دهند مي های ويژ نظم نواحي و نقل حمل به جغرافیايي محیط تبع به نها نساا چگونه اين که به است معطوف جغرافیدان و پردازد

 اندازهای چشم بر نقل و که حمل تأثیری همچنین دهند مي شکل آن به که برخوردارند تمدني مقتضای به و دارند اختیار در که و تکنیکي نیاز

 .است آنها مورد توجه دارد انساني و طبیعي

 

 و مراحل آنروش تحقيق  -3

در  خصوص گردشگری، در پايگاههای اطالعاتي 1395الي  1385اين مطالعه مروری با جستجو در مطالعات انجام يافته بین سالهای  

google scholar  ،SID،SAGE journal اخبار و انتشارات ، مجالت و نشريات داخلي و ماهنامه های آماری  شرکت فرودگاهها و  ،

انجام گرفت  "هوايي  نقل و حمل ، هوانوردی ،خدمات فرودگاه ، هوانوردی صنعت ، گردشگری "ان باتمرکز بر کلمات کلیدی ناوبری هوايي اير

 . 
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 بحث و نتيجه گيري
انجام شده به اين نتیجه   SWOTکه با مراجعه به سازمان ها، مراکز مرتبط داده ها و  آماری و استفاده از مدل  در مطالعه نظريان 

 استفاده سهولت دهي، و سرويس ريزی برنامه بودن منظم ، گنجايش و سرعت راحتي، و آسايش ايمني، بعد، از هوايي نقل و ه حملرسید ک

 های مکان کاربری نظر از ها فرودگاه های داشته و ترمینال ای ويژه جايگاه المللي بین سفرهای در مسافران و گردشگران نظر از قیمت و

 ناوگان با هواپیمايي های شرکت و ها رودگاه. ف [2] نمايند ايفا مي را مهمي گردشگری نقش و فرهنگي و اقتصادی تبادالت برای مناسبي

 در تجهیزات متخصصین و ، افراد کاال، جايي جابه زمینه در اقتصادی بازده افزايش صنعتي و و گذاری اقتصادی سرمايه جلب موجب مناسب

از پايتخت وقابلیت انجام انواع پروازهای داخلي و خارجي و پذيرش هواپیماهای مختلف  نقطه قوت   دوری منطقه .میشوند زمان کوتاهترين

ای بوده و میزان استفاده از خدمات فرودگاهي را و رونق گردشگری را افزايش داده ، وعدم وجود فضای رقابتي و نبود پروازهای کافي به کشوره

 اقتصادی، فعالیت توسعه مهرآبادبر فرودگاه تاثیر بررسي با بررسي های انجام يافته سقايي، همسايه ضعف اين صنعت را نشان مي دهد. در

 پروازهای تعداد بر را تاثیر بیشترين نیز منطقه صنعتي فالیت هوايي، سفرهای میزان بر فراصله عامل دانستن موثر ضمن ،  گردشگری و صنعتي

 عامل نقش ، تحلیل  SPSSسقايي، با استفاده از آمار پروازهای فرودگاه مشهد و نرم افزارهای  از ديگری در مطالعه. [6] است داشته مقصد

 مدل)مشهد به هوايي سفر تقاضای در ، گردشگری ،صنعتي اقتصادی های فعالیت ،تأثیر(جاذبه مدل)مشهد به سفرهوايي درتقاضای فاصله

 را در تقاضای اند داشته پرواز مشهد فوق به های سال طي که هايي شهر ساير و مشهد بین فاصله عامل زماني، مدل سريي و( رگرسیون

موثر دانسته و با استفاده از مزايای اين تحقیق و پیش بیني حجم مسافران در سالهای بعدی ، ضمن تجهیز  مشهد شهر به هوايي سفرهای

اين صنعت شده و قطب زيارتي  بودن مشهد، وجودمکان های امکانات و زير ساختها ، باعث رونق گردشگری و تمايل استفاده از مسافران از 

از طريق روش تحقیق پیمايشي و يافتن  درمطالعه منصوری مويد،.  [12]گردشگری در منطقه محسوب مي شود  ديدني نقطه قوت توسعه

داشته ،  بسزايي تأثیر گردشگران عاطفي تصوير بر بوده و مقصد مورد در اطالعات برای کسب ابزار مهمترين گردشگران نظر اينکه، اينترنت از

 ابزارهای میان داده وعلیرغم اينکه در قرار اهمیت سوم و دوم رده را در  و مجالت راهنما های کتابچه و دهان به دهان تبلیغات اينترنت، از بعد

ايران در حوزه گردشگری، تاثیر بسیار کمي بر  مختلف بازاريابي ، نقش اينترنت را بیشتر از همه دانسته ولي ضعف تبلیغات اينترنتي بازاريابي

با يافتن وابستگي و ارتباط مستقیم گردشگری با حمل و نقل هوايي، وجود آگاهي دولت از ارتباط صنايع بیگر  . [5] گردشگران خارجي دارد

های سرمايه گذاری در زمینه حمل و نقل هوايي و گردشگری، را ضروری دانسته و ظهور کسب و کارهای جديدرا در ترکیبي از سیسات 

ز اهداف اقتصادی استراتژی هواپیماهای پهن پیکر و خطوط هوايي کم هزينه پیش بیني کرده، به شرطي که اين سیاست ها بايد بازتابي ا

 وابستگي و رابطه در ژهوي به مسئله اين گذار بوده و  اثر دهند مي ارائه را خدمات نوع اين که کساني و مسافرت بر پیوسته فناوری . [9]باشند 

باشد و توزيع  مي مشهود کامال مشتريان اطالعات ديگر سوی از و گردشگری محصوالت و خدمات توزيع سیستم و نقل و حمل سیستم بین

 به مسافران آنها نیز باعث شده تا تمايل بین مکاني وجود فاصله و کشور مختلف جاهای در تفريحي مذهبي، گردشگری، صنعتي، های قطب

 هوايي، سفرهای تقاضای بر( فاصله و گردشگری صنعتي، اقتصادی، های فعالیت)مؤثر عوامل بین شود. از بیشتر هوايي نقل و حمل از استفاده

 خروج سبب گردشگری صنعت و اقتصادی رونق اين و داشته را تأثیر بیشترين گردشگری های فعالیت انجام برای سفر تقاضای و فاصله عوامل

 تک از که است اين گردشگری فعالیت برای چه و فرودگاهي جامعه برای چه توسعه اين به دادن رونق الزمه. شود مي کشور نفتي اقتصاد از

 شهرهای تاريخي و ديدني،مذهبي مناطق هم فرودگاهي، و هوانوردی محیط تبلیغات هم) تبلیغات بخصوص بازاريابي، آمیخته عناصر تک

 هواپیمايي های شرکت بنام جديدی کار و کسب ظهور باعث گردشگری رونق با هوايي نقل و حمل توسعه.  بگیريم را بهره بیشترين( کشور

 سفر، مقاصد جذابیت بهبود ضمن و آورده وجود به را محلي های فرودگاه های پیشرفت مسافران، های هزينه در کاهش اثر با و شده هزينه کم

 و آسايش ايمني، بعد از هوايي نقل و حمل بررسي با. آورد مي گردش به را منطقه اقتصادی چرخ ، جديد هواپیمايي خطوط جذب با "متقابال

 آن ويژه جايگاه و مسافران و گردشگران نظر از قیمت و استفاده سهولت دهي، سرويس و ريزی برنامه بودن منظم ، گنجايش و سرعت راحتي،

 و تجارت در هوايي نقل و حمل جايگاه .بريم مي پي فرهنگي و گردشگری صادی،اقت تبادالت برای آن اصلي نقش به المللي بین سفرهای در

 شود مي مطرح المللي بین و ملي های عرصه در لجستیک مساله وقتي و بوده رشد حال در جايگاهي کشور، درون حتي و الملل بین بازرگاني

 جايگاه تکنولوژی، در حاصله اخیر های پیشرفت موازات به جلو به رو  حرکت ضمن هوايي نقل و حمل صنعت. دگرد مي نمايان آن اهمیت

 فعالیت که جايي ان از همديگر، از گردشگری و هوايي نقل و حمل صنايع پذيری تاثیر به باتوجه و است آورده بدست جهاني پهنای در عظیمي

 دهد مي اختصاص خود به را کشور يک ارزی درآمدهای از بیشتری درصد و شده محسوب جهان صنايع پردرآمدترين از آن بازار و توريسم

 و داشته گردشگران جابجايي در تسريع و ريز برنامه بودن منظم راحتي، ، ايمني خاطر به هوايي نقل و حمل که ای ويژه جايگاه طبق بنابراين

 باعث فرودگاهي کار و کسب فضای از مسافران رضايت اين لذا داشته ارجحیت گردشگران نزد  پرداختي های هزينه و قیمت ارزيابي بعد از

 متخصص، انساني نیروی. شود کار و کسب رونق باعث فرودگاهي اماکن و غرف از آنها خريد میزان درصدی 45 افزايش ضمن تا شود مي

 در اساسي نقش ايفای با هوانوردی و ناوبری دستگاههای فرودگاهي، تجهیزات و های ساخت زير کنار در فرودگاهي محیط در شاغل و متعهد
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 جامعه در متوازن و پايدار توسعه اصلي رکن بعنوان نقل و حمل بازار .باشند مي درآمد کسب و آفريني ثروت مهم منابع از آفريني، ثروت فرايند

 نقل و حمل افزوده ارزش میزان افزايش باعث اجتماعي عدالت و امنیت اقتصادی، های مولفه با تنگاتنگ ارتباط داشتن ضمن بشری، امروزی

 و هوانوردی موثرصنعت محیطي و داخلي عوامل بررسي از حاصل نتايج و اخیر مطالعات داده و طبق ارتقا را داخلي ناخالص تولید و شده

سرمايه گذاری های خوبي انجام به موازات آن که در زير ساخت های فرودگاهي  ،(1) نمودار گردشگری، مطابق فعالیت های بر فرودگاهي

افزايش  باعث بازاريابي آمیخته عناصر تقويت همراه وبه داشته متقابل نیزاثر ديگر صنعت تغییرات روند بر برهمديگر، مستقیم اثیرت ضمنيافته، 

 . [17] گردند مي منطقه اقتصادی گردشگری و رونقمسافران جابجا شده ، 

 

 
 [17] 1387 تا 1357 سال از هواپيمایی هاي شرکت توسط شده جابجا مسافر کل تعداد(:1)نمودار

 

 فعال در آن محیط، های کاربریکسب و کارهای ايجاد شده و  ،در فرودگاه های کشور مجهزو تکنولوژی پیشرفته های وجود ترمینال

 موجب مناسب ناوگان با هواپیمايي های شرکت در کنار ،گردشگری بوده و فرهنگي و اقتصادی تبادالت برای مناسبي های مکان آن که نظر از

 کوتاهترين در تجهیزات متخصصین و ، افراد کاال، جايي جابه زمینه در اقتصادی بازده افزايش شده و صنعتي و گذاری اقتصادی سرمايه جلب

اين ارتقای تکنولوژی و تجهیز سامانه های فرودگاهي به آخرين محصوالت تولیدی قابل استفاده در فضای فرودگاهي، باعث مي شود. را  زمان

له اخیر پس ار برجام که در حوزه هواپیمايي رخ داده همگي باعث تقويت اين ناوگان هوايي شده و با سهم قابل توجهي که در توافقات حاص

جابجايي و انتقال مسافران داشته و نتیجه اين تغییرات چشمگیر باعث استفاده روزافزون مسافران و گردشگران از اين سیستم حمل و نقل 

 1394نسبت به سال  1395درصدی در پروازهای انجام يافته سال  16(  شاهد میانگین رشد 2نمودار )( و 1جدول ) آمار موجود درشده ،طبق 

را به خود اختصاص داده و  ييسهم بسزا يالملل نیدرصد از گردشگران ب 40از  شیب ييبا جابجا یبازار صنعت هوانورد نيا . [3]بوده ايم 

که  ييموضوع بوده و از آن جا انگریب "قایدق ييحمل و نقل هموا قيه جلو در مسافران جابجا شده از طرروند رشد روب ني( ا1نمودار ) مطابق

 جابجا شده رشد داشته است. ييدرصد در تعداد مسافران هوا 4هر ساله  2012تا سال  1990از سال  دهدر حال رشد بو ميبه شکل دا
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 [3] 1395و   1394 يسال ها یط شدهي انجام ( : روند رشد تعداد پروازها1ل )جدو

 
 

 
در تفکيک ماهيانه به  فرودگاه ها و ناوبري هوایی ایرانشرکت  مالکيت تحت پروازهاي انجام یافته درفرودگاههاي کل مقایسه (:2نمودار)

 [3] 1395و   1394 سالهاي

 

وازهای انجام شده تجاری در فضای کشور و میزان رضايت حاصله  مسافران و گردشگران از امکانات و خدمات ارائه شده با توجه به پر

مطابق با آمار نشان داده شده به آنها  در باالترين سطح کیفي )که توسط نهادهای نظارتي و بازرسي همیشه قابل رصد بوده ( ، تمايل آنها را 

با حداکثر استفاده ممکن از ظرفیت موجود و صندلي اشغال شده هواپیما ، طبق نمودار وز از اين بستر افزايش داده و روز به ر( ، 2در جدول )

  ت هوانوردی را باعث شده است.شده در اين صنع درصدی در میزان مسافران جابجا 18( باعث رشد 3)
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 [3] 1395 و  1394 يسال ها یجابجا شده طمسافران ( : روند رشد تعداد 2جدول )

 

 
 دربه تفکيک ماهيانه  ایران هوایی ناوبري و ها فرودگاه شرکت مالکيت تحت درفرودگاههاي مسافران جابجا شده مقایسه(: 3)نمودار

 [3]  1395و    1394 سالهاي

 

و کسب و کارهای ايجاد شده، چه آنهايي که بطور مستقیم در محیط فرودگاهیي سافری با مد نظر قراردادن اين افزايش پروازی و م

فعالیت مي کنند و چه آنهايي که به طور غیر مستقیم در محیط پیراموني و خارجي فرودگاه از اين صنعت منتفع مي گردند، باعث اشتغال 

را باعث مي گردند. اين رونق  اقتصادی در کنار زير ساخت های ايجاد  نیروی کار و افزايش تولید ناخالص ملي شده و رونق اقتصادی منطقه

، تفريحي، هتل های فرودگاهي –شده در سال های اخیر و فعالیت های تازه فرودگاهي از قبیل کارگو)ترمینال بار هوايي(، مجتمع های رفاهي 

جود، میزان تولید و در نتیجه جابجايي محصوالت تولیدی  و غرف و اماکن تجاری داخل ترمینال، ضمن شکوفايي اقتصاد منطقه و صنايع مو

درصد افزايش داده و سهم قابل  13( به موازات افزايش پروازی و مسافری به میزان 1بار های منتقل شده را مطابق آمار موجود در جدول )

 . [18]توجهي در تولید ناخالص ملي را سبب شده است 
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 [3] 1395و   1394 يسال ها یها، مسافران و بارجابجا شده ط( : روند رشد تعداد پرواز3جدول )

 
 

قیمت پايین مسافرت هوايي به علتن تقاضای مداوم و روبه باال در طي سال های اخیر به علت امنیت و ايمني پروازها، يکي از داليل 

مل ديگر در شکوفايي اين صنعت به توزيع صنايع داخلي،  رشد اين جابجايي ها  و میزان استفاده گردشگران از اين نوع حمل و نقل بوده و از عوا

 تولید در گردشگری و سفر مستقیم مناطق ديدني، تفريحي، زيارتي، قطب های تولیدی و صنعتي در سطح کشور نیز مي توان اشاره کرد. سهم

 شورای ساالنه گزارش براساس. است دهبو شغل میلیون 108 و دالر تريلیون 2 /2 ترتیب به 2015 سال در جهان مشاغل و داخلي ناخالص

 آن، غیرمستقیم نقش ازجمله صنعت اين ترگسترده اثرات گرفتن درنظر با توريسم، صنعت اقتصادی تاثیرات درباره گردشگری و سفر جهاني

 تولید کل از درصد 9 /8 معادل که بوده دالر تريلیون ۷ /2 ،2015 سال طي جهاني اقتصاد در سفر صنعت( مستقیم غیر و مستقیم) کل سهم

 میلیون ۷ /2و مستقیم طوربه جديد شغل میلیون 2 /5 میالدی گذشته سال در گزارش، اين طبق.دهدمي تشکیل را جهان داخلي ناخالص

 . [18] است رسانده میلیون 108 به را بخش اين در مستقیم مشاغل کل تعداد که شده ايجاد بخش اين در کل در شغل

 پیشنهاد مي گردد:به ويژه در دوران پسابرجام مذکور  صورت گرفته و شرايط حاکم بر جو صنايع با بررسي مطالعات 

با تقويت نقاط قوت صنعت هوانوردی و فرودگاهي و استفاده بهینه از پتانسیل موجود با حمايت از فعاالن حوزه گردشگری، به رونق -1

 اقتصادی شهرو کشور سرعت داده شود.

و کارهای جديد در بازار هوانوردی و ايجاد فضای رقابتي سالم، ضمن همکاری با شرکت همسايه، نسبت به برقراری با حمايت از کسب -2

 پرواز در مسیرهای جديد اقدام شود.

با تعريف سیستم جديدی ازجابجايي مسافران و حمل و نقل ترکیبي، با سهولت تردد مسافران و گردشگران به رشد و توسعه اين -3

 گردشگری کمک شود. "قابالصنعت و مت

با تشکیل کمیته مرکب از کارشناسان هر دو حوزه، جاذبه های گردشگری، تاريخي، مذهبي با تبلغات مناسب در پرتابل های سازمان -4

 های مرتبط، برای گردشگران داخلي و خارجي اطالع رساني شود.

يابي گردشگری، با ايجاد جايگاه مناسب در بازار صنعت گردشگری، با برنامه ريزی مناسب و استفاده درست از عوامل آمیخته بازار-5

 سعي در جايگزين کردن آن به جای درآمدهای نفتي شود.

بازنگری در قوانین حاکم بر هردو صنعت گردشگری و هواپیمايي و رفع موانع موجود و مقررات زدايي باعث حضور رقبای توانمد در -6

 تر در زمینه ارائه خدمات بهتر مي گردد.اين عرصه شده که منحر به تحول به

تسهیل شرايط سرمايه گذاری توسط بخش خصوصي در حوزه فرودگاهي باعث تقويت اين ناوگان شده و میزان رضايت مسافران و -۷

 گردشگران را باعث مي شود.
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