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 نبـود ي فرودگـاه،  هـا  بخـش ظرفیت برخی از  نبود کفایتیکی از دالیل اصلی ضعف در سیستم مدیریت فرودگاهی و  -چکیده
و سیستم باید از عملکرد  ،براي مدیریت صحیح فرودگاه. فرودگاه استدهی آن قسمت  از میزان خدمت ،یا ارزیابی دقیق یاطالع کاف

، روش ارزیابی ها فرودگاهو سطوح ارائه خدمات  کارایی شناسایی عوامل مؤثر بر پس از در این مقاله،. آگاهی پیدا کردآن اجزاء کلی 
و کـارایی  عوامل مـؤثر بـر    بندي دستهشناسایی و  ،هدف اصلی این مقاله. شود میبر اساس این عوامل ارائه  ها فرودگاه بندي رتبهو 

میزان . نظرات خبرگان و کارشناسان است گرداوري براي یسطوح ارائه خدمات با استفاده از نتایج تحقیقات پیشین و مطالعات میدان
ي نظرات خبرگان حاصل از تحلیل سلسله مراتبی رو فرایند سازي پیادهبا  ،ها آن زیرمجموعه هاي پارامتراهمیت هر یک از عوامل و 

و سطوح ارائه خدمات، سبب آگـاهی از نقـاط قـوت و    کارایی بر اساس  ها فرودگاه بندي رتبهنتایج مدل . شود میپرسشنامه، تعیین 
ي مجموعـه در هـر بخـش    هـا  پتانسـیل ، اطالع از رتبه هر فرودگاه نسبت به سایرین و شناسـایی  ها بخشضعف فرودگاه در تمامی 

) درصـد  23.3(برابر اهمیت سطوح خـدمات   3حدود ) درصد 76.7(کارایی که اهمیت عوامل مؤثر بر  دهد مینتایج نشان . شود می
پارامترهـا، فضـاي    تـرین  اهمیـت  درصـد و کـم   9.6و باندهاي خزش با  26.11پارامترها، باندهاي پرواز با  ترین مهم چنین هم. است
  .شدند درصد شناخته 0.11کار با ي خودها دستگاهو  0.1اطفال با  داري نگه

  
  (AHP)تسهیالت، سطوح ارائه خدمات، روش تحلیل سلسله مراتبی  ،کاراییفرودگاه،  :کلیدواژگان

 
  مقدمه -1

هــوایی، در میــان صــنایع مختلــف و  ونقــل حمــلصــنعت 
ـ از اهمیـت ز  ونقـل  حمـل ي هـا  شـیوه انـواع   چنین هم  يادی

توسعه روزافزون صـنعت هواپیماسـازي و   . برخوردار است
مسافر و کـاال در   انتقال و نقلیی و جا جابهگرایش فزاینده به 

 ونقل حملصنعت  گیر چشمزمان، موجب پیشرفت  نیتر کم
 هـا  فرودگـاه . در دو دهـه اخیـر شـده اسـت     ویژه بههوایی، 
هـوایی محسـوب    ونقل حملترین بخش از سیستم  زیربنایی

و حضور نسل جدیـد هواپیماهـاي مـدرن، رشـد      شوند می
سریع حجم ترافیک، تقاضاي سـفرهاي هـوایی و تصـویب    
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قوانین و مقررات منسـجم و دقیـق بـراي مراحـل مختلـف      
یک سیستم  عنوان بهعملیات پروازي، سبب شده تا فرودگاه 

  ].1[پیچیده و پویا محسوب شود 
یت مدیریت صحیح هر سازمان نیازمند آگاهی از وضـع 

و عملکرد آن و تحلیـل فاصـله میـان وضـعیت موجـود و      
د میـزان اهمیـت   یبراي تحقق چنین امري، با. مطلوب است

هر بخش سازمان تعیین شود تا بتوان راهکارهاي مناسبی را 
. هر قسمت اعمـال کـرد   بندي اولویتاتخاذ تصمیم و  يبرا

ي مختلـف و  هـا  قسمتتنها پس از آگاهی از میزان اهمیت 
نقاط ضعف و یا پتانسیل سـازمان را   توان می ،ها آن ارزیابی

ي هــا برنامــهرا بــراي  يتــر مناســبشناســایی و اســتراتژي 
از مجموعه عـواملی  ]. 2[مدت و بلندمدت تدوین کرد کوتاه

جـامع   صـورت  بهي فرودگاه ها بخشتمامی  دربرگیرندهکه 
، بـا  بنابراین. فرودگاه است کارایی است، سطوح خدمات و

از میـزان   توان میبر مبناي این عوامل،  ها فرودگاه بندي رتبه
هر قسـمت و   وري بهرههر یک از پارامترها،  تأثیراهمیت و 

آگاهی یافت  ها فرودگاهنیز رتبه هر فرودگاه نسبت به دیگر 
. ي هـر فرودگـاه، اعمـال کـرد    هـا  بخـش اداره بهتر  يو برا

 ي ظرفیـت هـر  هـا  پتانسـیل از  توان می ترتیب بدین چنین هم
) و سـطوح خـدمات   کارایی مرتبط با(بخش و کل فرودگاه 

  .نیز آگاهی یافت
در مقالــه حاضــر، پــس از مــرور پیشــینه تحقیــق،      

سـپس تعـاریف   . شـود  مـی تحقیق شـرح داده   شناسی روش
ــل ــک از عوام ــارایی هری ــدمات در   ک ــه خ ــطوح ارائ و س

، با توجه به مطالعات پیشین و نظرات کارشناسان ها فرودگاه
پـس از آن، فاکتورهـاي مـؤثر بـر هریـک از      . شود میتبیین 

در . شـود  مـی  بنـدي  دسـته عوامل مذکور شناسـایی شـده و   
این مدل بـا   افزار نرمو  AHPمرحله بعد، با استفاده از روش 

، میزان اهمیت هر یک از فاکتورها تعیـین  Expert choiceنام 
در . بخش اصلی پژوهش به این مهم پرداخته است. شود می

میـزان اهمیـت عوامـل     ضـرب  حاصـل از  بندي رتبهت، نهای
  .آید می دست به ها آن تأثیرمذکور در ضرایب 

  
  پیشینه تحقیق -2

اختصـاص   خـاطر  به ها فرودگاه بندي رتبهي اخیر، ها سالدر 
، مـدیریت صـحیح، آگـاهی از    ها فرودگاهمناسب بودجه به 

 جایگاه هر یک نسبت به دیگري و ایجاد رقابت سالم میـان 
هـوایی   ونقل حملاندرکاران صنعت  مورد توجه دست ها آن

  .قرار گرفته است
 بنـدي  طبقهتحقیقاتی که تا به حال در زمینه  ترین مهماز 

ي هـا  فرودگاه بندي طبقه توان می، است شدهانجام  ها فرودگاه
و  1فلوریدا ونقل حملفلوریدا را ذکر کرد که براي دپارتمان 

و کنسرسـیوم   2ي فلوریداها فرودگاهاز طریق برنامه شوراي 
ده شـ تهیه  2006 در سال 3پیشرفت و توسعه سیستم هوایی

کـه بـر اسـاس تسـهیالت و سـطوح       بنـدي  طبقهاین . است
خدمات انجام گرفته، بـا ارائـه معیارهـایی بـراي هریـک از      

 هریـک از  بنـدي  طبقـه ي خدمات و تسهیالت و با ها بخش
فرودگاه فلوریدا  129رزیابی و ا بندي طبقهرده، به  7به  ها آن

حـاکی از   Fتـا   A، پـارامتر بنـدي  طبقهدر این . است پرداخته
بـر اسـاس سـطوح     7تا  1بر اساس تسهیالت و  بندي طبقه

شـامل   ها فرودگاهسطوح خدمات  بندي طبقه. خدمات است
خدمات مسافران و خلبانان است و بـه دلیـل طیـف وسـیع     

 4طوح اجبـاري خدمات، خدمات به دو نوع خـدمات در سـ  
    ].3[ شود می، تقسیم 5و مطلوب) کمینه(

 بنـدي  رتبـه بـه   راجـع  2003تحقیق دیگري نیز در سال 
 بنـدي  طبقهسیستم . ي ویرجینیا انجام گرفته استها فرودگاه
ي ویرجینیا، وظایف و عملکـرد فرودگـاه، نقـش    ها فرودگاه

                                                                                           
1. Florida Department of Transportation 
2. Florida Airports Council 
3. Consortium for Aviation System Advanced 
4. Mandatory 
5. Desired 
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و اسـتراتژي   1مرجع بهینه فرودگاه نامه آییناصلی اقتصادي، 
را تعیـین   تر بیشبه سوي ارائه خدمات با کیفیت  روي پیش
بر مبنـاي نـوع    ها فرودگاه، بندي طبقهبر اساس این . کند می

 بنـدي  طبقـه گـروه   5ي فرودگـاهی در  هـا  نقـش عملکرد و 
  :که عبارتند از شوند می

  ي خدمات بازرگانی؛ها فرودگاه
  ي با خدمات رفاهی؛ها فرودگاه
  ؛اي منطقهمی ي هوانوردي عموها فرودگاه
  ي هوانوردي عمومی وها فرودگاه
  ].4[ي خدمات محلی ها فرودگاه

در سـال   هـا  فرودگاهدر ایران نیز تحقیقی روي عملکرد 
در این تحقیق با استفاده از مدل ]. 5[انجام شده است  1385

بر اساس تعداد محدودي از  بندي رتبه فرایندمبنا،  بندي رتبه
ــه ســطح  هــاي پــارامتر خــدمات و تســهیالت و بــدون ارائ

ـ . ارائـه شـده اسـت    هـا  آن سرویس استاندارد براي در  یول
و  کـارایی  کشور، تا کنون چنین تحقیقی بر اسـاس عوامـل  

  .سطوح ارائه خدمات انجام نشده است
  
  تحقیق شناسی روش -3

تعیین میزان اهمیـت پارامترهـا، از روش    يدر این مقاله، برا
تحلیـل   فراینـد در . بی استفاده شده استتحلیل سلسله مرات

 صورت بهسلسله مراتبی، عناصر مربوط خود در سطح باالتر 
کـه ایـن    شـود  میمحاسبه  ها آن زوجی مقایسه شده و وزن

ي هـا  وزنسـپس بـا تلفیـق    . نامیم می 2را وزن محلی ها وزن
کـه آن را وزن   شود میهر گزینه مشخص  3نسبی، وزن کلی

  ].6[ نامیم میمطلق 
 صورت بهتحلیل سلسله مراتبی  فراینددر  ها مقایسههمه 

از  گیرندگان تصمیم، ها مقایسهدر این . شود میزوجی انجام 
                                                                                           
1. Optimal Airport Reference Code(ARC) 
2. Local priority 
3. Overall priority 

 هـا  قضـاوت ایـن  . ي شفاهی استفاده خواهند کردها قضاوت
در ایـن  . اند شدهتبدیل  9تا  1توسط ساعتی به مقادیر کمی 

میان، نظرسنجی از خبرگان و متخصصان بخش حمل و نقل 
 30آمـد کـه در مجمـوع بـیش از      عمل بههوایی و فرودگاه 

  .پرسشنامه توزیع و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت
  
  و سطوح ارائه خدمات کارایی عوامل مؤثر بر - 4

کارایی ، تعیین عوامل مؤثر در ها فرودگاه بندي رتبه فراینددر 
 شمار به ها گام ترین اساسیو  ترین مهمو سطوح خدمات، از 

، براي مطالعه دقیق و کامل، ضروري اسـت  بنابراین. آید می
ي هـا  بخـش در (که همه عوامل مؤثر بـر سـطوح خـدمات    

تعیـین  . فرودگاه، شناسایی و تعیین شوندکارایی و ) مختلف
انجام شود که عوامل مؤثر بر سـطوح   اي گونهعوامل باید به 

تطـابق داشـته و فاکتورهـاي    کارایی ارائه خدمات، با معیار 
 ينیز منطبق بر سـطوح خـدمات و بـرا   کارایی گذار بر تأثیر

و سطوح خدمات، به کارایی عوامل مؤثر بر . بهبود آن باشد
  :ر قابل شناسایی هستندیي زها شیوه

بـر   بنـدي  رتبـه مینـه  بررسی و تحقیقات انجام شده در ز -1
  اساس عوامل مذکور؛

نظرات کارشناسان و خبرگان بخش حمل و نقل هوایی  -2
  .و فرودگاه
، با توجـه بـه شـرایط    کاراییمؤثر بر  هاي پارامترعمده 

ي کشـور و تسـهیالت و امکانـات فرودگـاه در     هـا  فرودگاه
بــا ایــن توضــیحات، عوامــل . ي مختلــف اســتهــا بخــش

  :شوند میان یخدمات بدین شرح بتسهیالت و سطوح ارائه 
، کلیه امکانـاتی اسـت کـه از سـوي متولیـان      4تسهیالت

ــوایی و   ــل ه ــل و نق ــاهصــنعت حم ــا فرودگ ــار  ه در اختی
 دربرگیرنـده این امکانـات  . گیرد میي هوایی قرار ها شرکت

 يتـر  کـم ي پـذیر  انعطـاف ي فرودگاه اسـت و  ها زیرساخت
                                                                                           
4. Facilities 
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برخـی از  . ي هـوایی دارنـد  ها شرکتي ها خواستهنسبت به 
ــرون،    ــرواز، فضــاي ایپ ــدهاي پ ــن تســهیالت شــامل بان ای

  .است... تسهیالت نشست و برخاست هواپیماها و 
همـه عـواملی اسـت     دربرگیرنده ،1سطوح ارائه خدمات

هـوایی و یـا متولیـان فرودگـاه بـه       هاي شرکتکه از سوي 
هوایی  هاي شرکت، و سهم شود میمسافران و کاربران ارائه 

البته در برخی . است تر بیشدر ارائه این خدمات، به مراتب 
ـ  مـی موارد نیز این عوامـل    انـدرکاران  دسـت د از سـوي  توان

هوایی ارائـه شـود کـه ایـن مـوارد       هاي شرکتفرودگاه به 
ي هـوایی بـوده و متناسـب بـا     هـا  شرکتمرتبط با نیازهاي 

ــر اســت  ــت تغیی ــاز داراي قابلی ــر . ســطوح نی ــواردي نظی م
به هواپیما و اطفاء حریق از ایـن   رسانی سوخت يها سیستم

مؤثر بر عوامل تسهیالت و سـطوح   هاي پارامتر .دست است
عوامل . است شده بندي دسته 1سطح در شکل  3خدمات در 

مؤثر بر تسهیالت در دو بخش و سطوح ارائـه خـدمات در   
، که باتوجه بـه اهمیـت   اند شده بندي طبقهچهار بخش کلی 

  .شود میپرداخته  ها آن بهموضوع 
  
  ارائه خدمات عوامل مؤثر بر سطوح -4-1

سطوح ارائه خدمات فرودگاه در چهار بخش کلی شناسایی 
نسـبتاً جـامع، همـه     صـورت  بـه کـه   شـوند  می بندي دستهو 

ي هـوایی و در برخـی   هـا  شـرکت خدماتی را که از سـوي  
، در بـر  شـود  مـی موارد متولیان فرودگاه بـه مسـافران ارائـه    

  .گیرند می
 
  خدمات عمومی پایانه -4-1-1
کـه همـه    شـود  مـی ن بخش از خـدمات شـامل مـواردي    یا

کاربران فرودگاه اعم از مسافران ورودي، خروجی، داخلـی  
بخش خدمات عمومی . کنند میاز آن استفاده  المللی بینو یا 

                                                                                           
1. Level of service 

ي مختلفـی چــون محوطـه انتظـار مشــایعان،    هـا  قسـمت از 
ــاتر  ســرویس ــه، دف ي هــا شــرکتهــاي بهداشــتی، نمازخان

هواپیمایی و فروش بلیت، ارائه خدمات کنتـرل گذرنامـه و   
و دفاتر ) براي مسافران خروجی(گمرك، بخش تحویل بار 

  .شود میاداري و مدیریت فرودگاه تشکیل 
  
  خدمات بخش زمینی -4-1-2

در ایـن تحقیـق عوامـل مـؤثر بـر خـدمات زمینـی، شــامل        
خــدمات تاکســی و اتوبــوس و  و ل نقلیــهپارکینــگ وســای

تســهیالت زمینــی بــراي . شــود مــی اي اجــارهي هــا ماشــین
نقلیه شخصی براي رسیدن به فرودگاه  مسافرانی که از وسیله

بـوده و بـا    هـا  پارکینـگ ، شامل اسـتفاده از  کنند میاستفاده 
ــوص   ــیرهاي مخص ــتفاده از مس ــادهاس ــمت روي پی ــه س ، ب

مسـافرانی کـه از وسـایل    . دشـون  میجلوخان پایانه هدایت 
، یـا  کنند میدسترسی به فرودگاه استفاده  ينقلیه عمومی برا

و یا پس  شوند میپایانه مسافري پیاده  2مستقیم در جلوخان
ــل   ــومی در مح ــه عم ــایل نقلی ــدن از وس ــاده ش ــا و  از پی ه

مسیرهاي مخصـوص   شده، با استفاده از ي تعیینها پارکینگ
ــاده ــدایت   روي پی ــه مســافري ه ــه ســمت جلوخــان پایان ب

 .شوند می

هاي حمل باید سرویس تر بیشبراي ارائه خدمات با کیفیت 
انتقال مسـافران میـان    يو نقل بخش زمینی فرودگاه، نیز برا

  ].1[ي مختلف، سطح مطلوبی داشته باشند ها بخش
  
  خدمات بخش رفاهی -4-1-3

رفـاه و آسـودگی حـال مسـافران از      يهمه این خدمات برا
  .شود میي هوایی و مسئوالن فرودگاه ارائه ها شرکتسوي 

سـازي در   هاي فرودگاه، همگام بـا تجـاري   امروزه پایانه
رفاه حـال   يي تجاري و خدماتی زیادي را براها نادنیا، مک

                                                                                           
2. Curb side 
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مـدیران فرودگـاه بـا تخصـیص     . شـوند  مـی مسافران شامل 
ــه فعالیــت  ــه ب هــاي تجــاري، بخشــی از  فضــاهایی از پایان

در . آورنـد  مـی  دسـت  بـه درامدهاي غیرهوانـوردي خـود را   
درصد از درامدهاي مربوط،  60تا  50 ها فرودگاهبسیاري از 

 ].7[هاي تجاري است از اجاره و یا اداره کاربري

ــا  ــهدر کشــور م ــدیریت  خــاطر ب ــت و م ــی مالکی دولت
، از بخـش  تـر  بیشسازي و کسب درامد  ، تجاريها فرودگاه

و بسـیاري   رود نمیکار  به المللی بینغیرهوانوردي به معناي 
  .اند شدهاز عوامل حذف 

  
  خدمات بخش هوایی -4-1-4

ایــن خــدمات در برگیرنــده خــدماتی اســت کــه از ســوي 
ي هـوایی ارائـه   هـا  شـرکت مسئوالن و متولیان فرودگاه بـه  

ي ها شرکتهمه خدمات این بخش مختص ناوگان . دشو می
ارائـه   هـا  آنکـارایی   افـزایش ایمنـی و   يهوایی بوده و برا

سـطوح   بخـش خـدمات هـوایی تنهـا بخشـی از     . شـود  می
 شود میخدمات است که به شکل مستقیم به مسافران ارائه ن

ل از دید این دسته از کـاربران قابـل ارزیـابی    یو به همین دل
    .ستین

افـزایش   يمؤثر بر خدمات بخـش هـوایی، بـرا    عوامل
 ایمنی و ارائه خدمات با طیف گسترده و متناسـب بـا رفـع   

ي هوایی تعیین ها شرکتي ها بخشنیازهاي ناوگان و دیگر 
  .اند شده

  
  عوامل مؤثر بر تسهیالت -4-2

تسهیالت فرودگاه، به دو بخـش کلـی تسـهیالت زمینـی و     
 دربرگیرنـده دام کـه هرکـ   شـود  مـی تسهیالت هوایی تقسیم 

ي اصلی هر فرودگاه ها زیرساختعواملی است که در زمره 
بر میزان کارامدي و ارائه  سزایی به تأثیرقرار دارد و چه بسا 

ي هـوایی و دیگـر کـاربران    ها شرکتبه  تر مطلوبخدمات 
ــد داشــت ــن تســهیالت داراي . خواه ــأثیرای ــر  ت ــادي ب زی

یـک هـوایی   ي محوطه پروازي و سیستم کنترل ترافها بخش
هستند کـه دو قسـمت مهـم از بخـش هـوایی فرودگـاه را       

  .دهند میتشکیل 
  
  تسهیالت زمینی -4-2-1

ی نظیر بانـد پـرواز،   های پارامتراین بخش از تسهیالت شامل 
باند خزش، محوطه ایپرون و پایانه مسافري اسـت، کـه بـا    

 بسیار زیادي بر ایمنی، تأثیرارائه خدمات پایه و اساسی که 
و سرعت انجام خدمات دارند، اهمیت بسیار زیادي کارایی 

نـد رتبـه هـر    توان مـی دارند و بسته به سطوح ارائه خدمات، 
  .ي افزایش یا کاهش دهدگیر چشمفرودگاه را به میزان 

  
  تسهیالت هوایی -4-2-2

تـأمین   يامروزه، سازمان ایکـائو و هوانـوردي فـدرال، بـرا    
ي کنترلی و ناوبري عملیات نقل و انتقال در شـبکۀ  ها کمک

و یا  ها فرودگاهي هوایی و پشتیبانی عملیات تقرب به ها راه
هـاي   طرحی از مجموعه منسجم ایستگاه ها، آنبرخاست از 

فرود بـا دسـتگاه، مراکـز     هاي سیستمعالئم رادیویی، رادار، 
کنترل ترافیـک مسـیرهاي هـوایی، تسـهیالت و تجهیـزات      

هاي کنترل ترافیک فرودگاه،  ل تقرب راداري پایانه، برجکنتر
دهـی مسـتمر وضـع     هاي خدمات پروازي، گـزارش  ایستگاه

ي مربوط به چگـونگی اسـتفاده از ایـن    ها نامه آیینهوایی و 
  ].8[ تسهیالت را تدوین و مقرر کرده است
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 بر اساس سطوح ارائه خدمات و تسهیالت ها فرودگاه بندي رتبهعوامل مؤثر بر  )1(شکل 
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بنـدي   میزان اهمیت عوامـل مـؤثر بـر رتبـه     -5
  ها فرودگاه

در این بخش میزان اهمیت هریـک از عوامـل مـؤثر تعیـین     
الزم . شـود  مـی تعیـین   بندي رتبهشده و در نهایت مدل کلی 

 روش افـزار  نرماست ذکر شود که براي تسریع عملیات، از 
ΑΗP ،Expert choice استفاده شده است.  

ـ نتایج تحلیل، نشـان داد کـه ناسـازگاري، در ا    ن مـدل  ی
درصد  10درصد وجود دارد که از حد استاندارد  8حداکثر 

  .است ها پرسشنامهبوده و دال بر طراحی صحیح  تر کم
  
میزان اهمیت عوامل تسهیالت و سطوح ارائـه   -5-1

  خدمات
کـه میـزان اهمیـت عوامـل      دهـد  مینتایج پرسشگري نشان 

  .درصد است 3/23 ،و سطوح ارائه خدمات 7/76 تسهیالت،
  

  
میزان اهمیت عوامل تسهیالت و سطوح ارائه خدمات در  )2(شکل 

  ها فرودگاه بندي رتبه
  

پر واضح است که با توجه به نقش عوامـل تسـهیالت،   
میزان اهمیت  2در شکل . رفت مینیز  اي نتیجهانتظار چنین 

  .است شدهعوامل مذکور نشان داده 
کلی مطابق رابطـه   صورت به بندي رتبهشاخص  بنابراین

  .قابل محاسبه است 1
R= 76.6 Ls + 23.3 Fa         )1(  

R  : و سطوح  کارایی بر اساس ها فرودگاه بندي رتبهشاخص
  ارائه خدمات

Ls :شاخص فرودگاه در بخش سطوح ارائه خدمات  
Fa :شاخص فرودگاه در بخش تسهیالت  
  
  میزان اهمیت عوامل سطوح ارائه خدمات - 1- 1- 5

ــان  ــارامتردر می ــه خــدمات،   هــاي پ ــر ســطوح ارائ ــؤثر ب م
درصـد   3/47خدمات عمومی پایانـه بـا میـزان     هاي پارامتر

پس از آن، خدمات بخش هـوایی  . اهمیت را دارد نیتر بیش
 گیرد میدرصد میزان اهمیت و در مرتبه سوم جاي  9/32با 

. در رده آخـر قـرار دارد   ٪6/6و خدمات بخش رفـاهی بـا   
بـر   سـزایی  به تأثیرخدمات عمومی و هوایی داراي  بنابراین

 تـرین  عمـومی پایانه به عنوان یکی از . است ها فرودگاهرتبه 
ي فرودگاه کـه تمـامی مسـافران و کـاربران داراي     ها بخش

. اسـت  اي ویژهارتباط تنگاتنگی با آن، هستند داراي اهمیت 
ن چنین نتیجـه شـده   یهاي محقق عالوه بر آن طی نظرسنجی

د یـ ي که مسافران بافرایندکه میزان ارائه خدمات، در است 
نسـبت بـه سـایر     يتـر  بیشطی کنند از اهمیت  براي پرواز

  .برخوردار است ها بخش
  

  
  میزان اهمیت عوامل مؤثر بر سطوح ارائه خدمات )3(شکل 

  

خدمات بخـش هـوایی نیـز بـه خـاطر ارائـه خـدمات        
ــر  ــخ يهــا سیســتمعملیــاتی نظی ــاء حریــق ی ــی و  اطف زادی

میزان اهمیت . باشد يادیباید داراي اهمیت ز رسانی سوخت
  .نشان داده شده است 3مذکور در شکل  هاي پارامتر

76.70%

23.30%

تسهیالت

سطوح ارائه خدمات
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در بخش سطوح ارائه  ها فرودگاه بندي رتبهمدل  بنابراین
   .است 2رابطه  صورت بهخدمات 

LS 0.473 0.132 0.066 0.329                )2(  
  :که در آن

 : خدمات عمومی پایانه؛ تأثیرضرایب  
 : خدمات زمینی؛ تأثیرضرایب  
 : خدمات رفاهی؛ تأثیرضرایب  
 : خدمات هوایی؛ تأثیرضرایب  

  .است
  

 میزان اهمیت عوامل خدمات بخش عمومی پایانه 

 .دهــد مــیمیــزان اهمیــت ایــن عوامــل را نشــان  4شــکل 
ي تحویـل  هـا  دستگاه، پارامتر شود میکه مشاهده  گونه همان
میزان و سالن انتظار مسـافران   نیتر بیشدرصد،  6/26بار با 

  .میزان اهمیت را دارا است نیتر کمدرصد  3/11با 
  

  
 میزان اهمیت پارامترهاي بخش خدمات عمومی پایانه )4( شکل

 

 میزان اهمیت عوامل خدمات بخش زمینی  
 .میزان اهمیت این عوامل نشان داده شده اسـت  5در شکل 

خدمات  هاي پارامتر، در میان شود میکه مشاهده  گونه همان
درصـد   9/53با میزان  اي جادهزمینی، خدمات حمل و نقل 

پـس از آن  . میـزان اهمیـت را دارا اسـت    نیتـر  بیشداراي 
زان یـ درصـد م  9/23یل نقلیـه داراي  پارامتر پارکینـگ وسـا  

درصد داراي  2/22با  اي اجارهي ها ماشینت و خدمات یاهم
ارائه خدمات مطلـوب   بنابراین. میزان اهمیت است نیتر کم

ي در گیـر  چشـم  تأثیرتاکسی و پارکینگ وسایل نقلیه داراي 
  .شود میافزایش یا کاهش میزان خدمات زمینی محسوب 

  

  
  خدمات زمینی هاي پارامترمیزان اهمیت  )5(شکل 

  

 میزان اهمیت عوامل خدمات بخش رفاهی 

 6بخش خدمات رفاهی در شـکل   هاي پارامترمیزان اهمیت 
کـه خـدمات معلـوالن بـا      شود میمشاهده . ارائه شده است
 نیتـر  کم. در صدر پارامترها قرار دارد %7/21میزان اهمیت 

و سـرگرمی   داري نگـه میزان اهمیت نیز مربوط بـه فضـاي   
ارائـه چنـین خـدماتی در     که اینبا توجه به . باشد میاطفال 

نیـز   اي نتیجـه انتظار چنـین   ،ي کشور رایج نیستها فرودگاه
  .رود می

  

  
 میزان اهمیت پارامترهاي بخش خدمات رفاهی )6(شکل 

 

 میزان اهمیت عوامل خدمات بخش هوایی 

خـدمات   بیانگر میزان اهمیت عوامـل ایـن بخـش    7شکل 
که در میان خدمات بخـش هـوایی،    شود میمشاهده  .است

ت یاهم نیتر بیشدرصد  6/34سیستم اطفاء حریق با میزان 
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و خدمات تعمیر  رسانی سوخترا دارد و پس از آن، سیستم 
دوم و سـوم   هـاي  ردهدرصـد در   9/15و  3/24هواپیما بـا  
  .جاي دارند

  

  
  بخش خدمات هوایی هاي پارامترمیزان اهمیت  )7(شکل 

  

  میزان اهمیت عوامل تسهیالت -5-1-2
در این بخش میزان اهمیت عوامل تسهیالت کـه شـامل دو   
بخش کلی تسهیالت زمینی و تسهیالت هوایی اسـت ارائـه   

ي هـا  بخـش میـزان اهمیـت هـر یـک از      8شـکل  . شود می
، شود میکه مالحظه  گونه همان. دهد میتسهیالت را نمایش 

درصـد داراي اهمیـت    5/61با اختصـاص   تسهیالت زمینی
 5/38نسبت به بخـش تسـهیالت زمینـی بـا وزن      يتر بیش

 سـزایی  به تأثیرتسهیالت زمینی داراي  بنابراین. درصد است
  .در بخش تسهیالت و نیز رتبه فرودگاه است

 3مدل مربوط به بخش تسهیالت مطابق رابطـه   بنابراین
  .است

  

  
  تسهیالتي ها بخشمیزان اهمیت  )8(شکل 

  

Fa 0.615 0.385             )3(  

 : تسهیالت زمینی؛ تأثیرضرایب  
 : تسهیالت هوایی؛ تأثیرضرایب  

  

 میزان اهمیت عوامل تسهیالت زمینی  
بخش تسهیالت زمینی  هاي پارامترمیزان اهمیت  9در شکل 

بانـدهاي   ،شـود  مـی که مشاهده  گونه همان. ارائه شده است
میـزان اهمیـت و محوطـه     نیتـر  بیش ،درصد 7/49پرواز با 

  .میزان اهمیت را دارا است  نیتر کم ،درصد 9/13ایپرون با 
  

  
 میزان اهمیت پارامترهاي تسهیالت زمینی )9(شکل 

  

 میزان اهمیت عوامل تسهیالت هوایی  
. اسـت  شدهنشان داده  10میزان اهمیت این عوامل در شکل 

 8/30خودکار نوین بـا وزن   يها سیستمکه  شود میمشاهده 
 4/14کنتـرل ترافیـک بـا     يهـا  سیسـتم و  نیتـر  بیشدرصد 
از دالیل بیشینه بودن . میزان اهمیت را دارند نیتر کمدرصد، 

 بسیار زیـاد  تأثیر توان میخودکار پیشرفته،  يها سیستموزن 
  .را برشمرد ها فرودگاهبخش هوایی  کارایی بر ها آن

  

  
  تسهیالت هوایی هاي پارامترمیزان اهمیت  )10(شکل 
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مجـزا   صورت بهمیزان اهمیت هریک از عوامل  چنین هم
اعـداد ارائـه   . ارائه شده اسـت  1و در قالب کلی در جدول 

اعـداد  . باشـد  مـی شده بیانگر میزان اهمیت عوامـل مـذکور   
ستون آخر نیز بیانگر میزان اهمیت پارامترها در سطح سـوم  

  .سلسله مراتبی است
  
و  کـارایی  بر مبناي ها فرودگاه بندي رتبهمدل  -6

  سطوح ارائه خدمات
  .است 4مطابق رابطه  ها فرودگاه بندي رتبهمدل نهایی 

 : هر پارامتر؛ تأثیرضریب  
 :میزان اهمیت پارامترها؛  
n : موثر؛ هاي پارامترتعداد  

  :بنابراین
n

i i
i 1

R


    

S.t : 1.0   
R 76.6Fa 23.3Ls    
LS [0.473 0.132 0.066 0.329]        
Fa [0.615 0.385 ]     

R [47.1 29.219 ]
[11.02 3.07 1.53 7.66 ]

    
           

)4(  

 : تسهیالت زمینی؛ تأثیرمجموع ضرایب  
 : تسهیالت هوایی؛ تأثیرمجموع ضرایب  
 : خدمات عمومی پایانه؛ تأثیرمجموع ضرایب  
 : خدمات عمومی زمینی؛ تأثیرمجموع ضرایب  
 : خدمات عمومی رفاهی؛ تأثیرمجموع ضرایب  
 : خدمات عمومی هوایی تأثیرمجموع ضرایب.  

با آگـاهی از اطالعـات مـرتبط بـا سـطوح خـدمات و       
با استفاده از رابطه  توان می ،ها آنتسهیالت و پس از ارزیابی 

مجـزا و   صورت به ها بخشرا در تمامی  ها فرودگاهامتیاز  ،4
بدین ترتیب، مـدل ارائـه شـده قابلیـت     . کلی مشخص کرد

و  کـارایی  را بر اسـاس عوامـل   ها فرودگاهتمامی  بندي رتبه

بـا   تـوان  مـی  چنـین  هم. سطوح ارائه خدمات خواهد داشت
توجه به امتیاز هـر بخـش از خـدمات و تسـهیالت و کـل      

بـا  . فرودگاه در هر بخش را نیز انجام داد بندي طبقهعوامل، 
 2جـدول   بنـدي  رتبـه متناظر با شاخص  هاي ردهاستفاده از 

  .رده هرفرودگاه را تعیین کرد توان می
  

  ها فرودگاه بندي طبقه )2(جدول
R  کالس(رده(  

80 -100  A  
60 -80  B  
40 -60  C  
20 -40  D  
0 -20  E 

  
  ها فرودگاهتحلیل پتانسیل  -7

 بنـدي  رتبـه در بخش پیشین مـدلی ارائـه شـد کـه قابلیـت      
و سـطوح ارائـه    کـارایی  را بـر اسـاس عوامـل    هـا  فرودگاه
در مدل مذکور، با توجه به شـرایط محـدود،   . دارد خدمات

یی هـا  بخش. شود میتعیین  کارایی بر اساس ها فرودگاهرتبه 
از یک، داراي ظرفیت ارائه خدمات  تر بزرگ تأثیربا ضریب 

فرودگـاه در ایـن    بنـابراین . از میزان تقاضـا هسـتند   تر بیش
بخش داراي پتانسیل بوده و توانایی توسعه ارائه خدمات را 

  .دارد
  
  ها فرودگاهمدل تحلیل پتانسیل  -7-1

، بایــد هــا فرودگــاهبــراي ارائــه شــاخص تحلیــل پتانســیل 
 کـارایی  ي سـطوح خـدمات و  ها بخشمؤثر در  هاي پارامتر

 شـوند  مـی این پارامترها، شامل فاکتورهایی . شناسایی شوند
بــه عبــارت دیگــر . کــه قابلیــت تحلیــل ظرفیــت را دارنــد

که داراي معیارهاي  شوند میی در این بخش واقع های پارامتر
. ظرفیتی بوده و بتوان تحلیل ظرفیت را بـراي آن انجـام داد  
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ــارامتر ــذکور در  هــاي پ ي ســطوح خــدمات و هــا بخــشم
  .اند شدهت در ادامه ارائه تسهیال

  
  سطوح ارائه خدمات -7-1-1
 بخش خدمات عمومی  

دارا بـودن   خـاطر  بـه بخـش خـدمات عمـومی     هـاي  پارامتر
معیارهــاي تعیــین ظرفیــت، داراي توانــایی تحلیــل بــوده و 

 بنـابراین . میزان پتانسیل در این بخش را تعیین کرد توان می
 .این بخش در مدل تحلیل پتانسیل مؤثر است هاي پارامتر

 بخش خدمات زمینی  
تنهـا پـارامتر مـوثر     ،این بخش خدمات هاي پارامتردر میان 

ـ به ا. پارکینگ وسایل نقلیه است ل کـه داراي معیـار   یـ ن دلی
ظرفیت بوده و توانایی تحلیل پتانسـیل بـراي ایـن پـارامتر،     

  .موجود است
 خدمات رفاهی  

خدمات رفاهی داراي سطوح کیفی بـوده و   هاي پارامترهمه 
 هـاي  پـارامتر هیچ یک از  بنابراین. بدون معیار ظرفیت است

سـت و  یاین بخش براي تحلیـل پتانسـیل فرودگـاه مـؤثر ن    
پتانسـیل فرودگـاه را در بخـش خـدمات رفـاهی       توان نمی

  .ارزیابی کرد
 خدمات هوایی  

وگان بخش خدمات هوایی نیز متناسب با نوع نا هاي پارامتر
داراي قابلیت تغییر ... ي هوایی، برنامه ترافیکی و ها شرکت

ایـن پارامترهـا نیـز بـراي      بنابراین. و معیارهاي کیفی است
ست و پتانسـیل فرودگـاه   یتحلیل پتانسیل فرودگاه مناسب ن

  .ستیدر بخش خدمات هوایی نیز قابل سنجش ن
  
  تسهیالت -7-1-2
 تسهیالت زمینی  

گاه در برگیرنده عـواملی اسـت   بخش تسهیالت زمینی فرود

که داراي معیارهاي ظرفیتی است و توانایی تحلیل شـدن و  
مذکور، تنهـا پـارامتري    هاي پارامتردر میان . سنجش را دارد

رابطـه مناسـبی    تـوان  نمـی ست و یکه داراي معیار ظرفیت ن
  .براي آن ارائه داد، باندهاي خزش است

 تسهیالت هوایی  
بخش تسهیالت هـوایی فرودگـاه نیـز بـه دلیـل       هاي پارامتر

نداشتن معیارهاي ظرفیتی، براي ارزیابی متناسب با ظرفیـت  
  .شود میست و در مدل تحلیل پتانسیل وارد نیمناسب ن

  
  ها فرودگاهمدل تحلیل پتانسیل  -5-2

با توجه به توضیحات مذکور، شاخص تحلیـل پتانسـیل در   
 تـوان  میر کلی بخش سطوح خدمات و تسهیالت را به طو

  :چنین ارائه کرد
n

i i
i 1

P


    

   1  
s.t. 1   

P  :   ي خـدمات و  هـا  بخـش شاخص پتانسـیل فرودگـاه در
  تسهیالت

n  : مؤثر؛ هاي پارامترتعداد  
 :میزان اهمیت پارامترها؛  

i : هر پارامتر؛ تأثیرضریب  
 5رابطه  صورت به ها فرودگاهدر نتیجه، مدل تحلیل پتانسیل 

  :شود میارائه 
P 23.3[0.473 ' 0.132(0.239I)] 776.7[0.615 ']     

P 11.02 ' 0.735I ' 47.17 '            )5(  
' : ــأثیرمجمــوع ضــرایب پتانســیل فرودگــاه در بخــش  ت

  خدمات عمومی؛
I' : پارکینگ وسایل نقلیه؛ هاي پارامتربراي  تأثیرضریب  
' :  فرودگـاه در بخـش تسـهیالت     تـأثیر مجموع ضـرایب

پارامتر پایانه مسافري، باند پـرواز و محوطـه    3زمینی براي 
  ایپرون؛
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 ها بندي فرودگاه مؤثر بر رتبهمیزان اهمیت عوامل  )1(جدول 

  وزن نهایی  وزن  زیرمجموعه هاي پارامتر  وزن    وزن  

  23.3  سطوح ارائه خدمات

  47.3  خدمات عمومی پایانه

  1.5  13.7  سالن خروجی ترانزیت
  1.24  11.3  سالن انتظار مسافران

  Check in  25  2.75هايباجه
  2.93  26.6  ي تحویل بارها دستگاه

  2.57  23.4  هاي بازرسی گذرنامه و گمركباجه

  13.2  خدمات بخش زمینی
  1.65  53.9  اي جادهنقل  خدمات حمل و

  0.73  22.2  اي اجارهي ها ماشینخدمات 
  0.68  23.9  پارکینگ وسایل نقلیه شخصی

  6.6  خدمات رفاهی

  0.13  8.8  خدمات مجموعه رفاهی
  0.1  6.7  ي خودکارها دستگاه

  0.24  15.9  مراکز خرید
  033.  21.7  خدمات مربوط به معلوالن

  0.2  13.4  اتوماتیک يها سیستم
  0.15  10.4  خدمات ارتباطی

  0.25  16.6  پزشکیخدمات 
  0.1  6.6  اطفال داري نگهفضاي 

  32.9  خدمات بخش هوایی

  2.65  34.6  سیستم اطفاء حریق
  1.86  24.3  رسانی سوختخدمات 

  1.21  15.9  تعمیرات هواپیما
  0.68.  3.9  آشیانه هواپیما

  0.36  9  خدمات مربوط به خلبانان
  0.31  3.4  استفاده از هواپیماي کوچک

  0.29  4.8  زداییتجهیزات یخ
  0.26.  4.1  پرواز ریزي برنامه

  76.7  تسهیالت

  68.5  تسهیالت زمینی

  8.9  17.1  هاي مسافريپایانه
  26.1  49.7  باندهاي پرواز
  10.1  19.3  باندهاي خزش
  7.3  13.9  پارکینگ ایپرون

  31.5  تسهیالت هوایی

  9.1  30.8  روشنایی يها سیستم
  4.25  14.4  کنترل ترافیک يها سیستم

  6.55  22.2  تجهیزات رادیویی
  9.6  32.5  خودکار نوین يها سیستم
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، مدل ارائه شده در این بخـش، توانـایی ارزیـابی و    بنابراین
عمـومی  ي خـدمات  هـا  بخشدر  ها فرودگاهتحلیل پتانسیل 

  .پایانه، خدمات زمینی و تسهیالت زمینی را دارد
  
  گیري نتیجه -8

با توجه به مطالب ذکر شده، نتایج کلـی راجـع بـه اهمیـت     
تعیین میزان  ،ها آن بندي رتبه، چگونگی ها فرودگاه بندي رتبه

 ي، اتخاذ شیوه مناسـب بـرا  بندي رتبهاهمیت عوامل مؤثر بر 
حاصل شده، که در ادامه ارائـه  ....ارتقاء رتبه هر فرودگاه و 

  .شود می
  خـدمات بخـش هـوایی نظیـر     بنـدي  رتبهمطابق روش ،

، تعمیرات هواپیما و سیستم اطفاء حریـق در  رسانی سوخت
رفته و داراي اهمیـت   شمار به اي پایهفرودگاه، جزء خدمات 

مات پس از آن خدمات بخش زمینی مانند خد. است يادیز
مـوارد محسـوب    ترین مهماز  اي اجارهي ها ماشینتاکسی و 

نتیجه گرفت کـه خـدمات    چنین توان می چنین هم. شود می
در . رود نمـی  شـمار  بـه بخش رفاهی جزء خدمات ضروري 

ي کالس ها فرودگاه، تنها بندي طبقهواقع بر طبق این سیستم 
  .و باالتر داراي خدمات رفاهی کامل است 4
  آنــالیز تحلیــل حساســیت ایــن مــدل حــاکی از وجــود

که از میزان اسـتاندارد   باشد میدرصد  8ناسازگاري حداکثر 
اسـت و مؤیـد طراحـی پارامترهـا، دقـت       تـر  کمدرصد  10

 است ها آن و تحلیل ها پرسشنامه

  از وزن  مراتب به% 7/76تسهیالت برابر  هاي پارامتروزن
در . اسـت  تر بیش %٣/٢٣سطوح خدمات برابر  هاي پارامتر

و تعیین رتبه هـر فرودگـاه، در صـورت     بندي طبقهنتیجه با 
اتخاذ استراتژي براي ارتقاء، افزایش رتبه تسهیالت فرودگاه 

  .اولویت دارد
  تسـهیالت نیـز، فاکتورهـاي طـول      هـاي  پارامتردر میان

باندهاي پرواز، باندهاي خزش و پارکینگ ایپرون نسبت بـه  

 .دارد يتر بیشهیالت اهمیت تس هاي پارامترسایر 

  ترتیـب  بـه سـطوح ارائـه خـدمات،     هاي پارامتردر میان 
، خـدمات بخـش هـوایی بـا     3/47خدمات عمومی پایانه با 

و خدمات رفـاهی بـا    2/13، خدمات بخش زمینی با 9/32
  .درصد اهمیت دارند 6/6
     در بخـش خــدمات هـوایی نیــز پـارامتر اطفــاء حریــق

ارد که با اسـتانداردهاي ایکـائو   میزان اهمیت را د نیتر بیش
پــس از آن، فاکتورهـاي تعمیــرات و ســوخت  . تطـابق دارد 

  .رسانی اولویت دارند
  دسترسی به فرودگاه،  يها سیستمکه  دهد مینتایج نشان

سیسـتم حمـل و نقـل     ،ها آنن یب اهمیت زیادي دارند و در
عوامل محسـوب   ترین مهمزمینی مانند تاکسی و اتوبوس از 

 .شوند می

  با توجه به میزان اهمیت پارامترها در سطح سوم سلسله
سطوح  هاي پارامترکه در میان همه  شود میمراتبی، مشاهده 

ــدمات،   ــه خ ــارامترارائ ــاي پ ــق و   ه ــاء حری ــتم اطف سیس
میـزان اهمیـت را    نیتر بیش 86/1و  65/2با  رسانی سوخت

میزان اهمیت نیز مربوط بـه پـارامتر فضـاي     نیتر کم. دارند
 .اطفال است داري نگه

  میـزان اهمیـت    نیتر بیشتسهیالت،  هاي پارامتردر میان
میـزان   نیتـر  کـم و  1/26متعلق به پارامتر باندهاي پرواز با 

کنتـرل ترافیـک بـا     يها سیستماهمیت نیز مربوط به پارامتر 
 .است 25/4میزان 

  ،ــرین مهــمدر کــل ــم  ت ــرواز و ک ــدهاي پ ــارامتر، بان -پ

 .شود میاطفال تعیین  داري نگهنیز فضاي  ترین اهمیت

  کارایی بر اساس ها فرودگاهبا تعیین مدل تحلیل پتانسیل 
 هـا  فرودگاهکه  شود میو سطوح ارائه خدمات، چنین نتیجه 

در بخش تسهیالت زمینی داراي نقاط قوت زیـادي هسـتند   
ي سـطوح ارائـه خـدمات بـه     هـا  بخشکه از میزان پتانسیل 

 .است تر بیشمراتب 
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  کار اصـلی پـژوهش، برمبنـاي روش    که اینبا توجه به ،
 وسـیله  بهد ییی که باها پرسشنامهسلسله مراتبی است، تعداد 

متخصصــین زمینــه حمــل و نقــل هــوایی و بــه خصــوص 
. برخـوردار اسـت   يادیفرودگاهی تکمیل شود، از اهمیت ز

پس کمبود تعداد صاحبنظران این زمینه و موانعی کـه بـراي   
ي هـا  محـدودیت همکاري دست اندرکاران وجـود دارد، از  

  .آید می شمار بهجدي این تحقیق 
 
 اهپیشنهاد -9

در بخش حمل و نقل هـوایی   ها فرودگاهبا توجه به اهمیت 
ه و اقتصاد کشور، از جملـه موضـوعات تحقیقـاتی در ادامـ    

  :ر اشاره کردیبه موارد ز توان میمطالعه حاضر 
بـا   هـا  فرودگـاه مدلی براي نحوه تخصیص بهینه بودجه  .1

 ؛وري بهرهسازي  لحاظ کردن بیشینه

بر اساس عملکـرد   ها فرودگاهمدیریت بهینه  يمدلی برا .2
 ؛ها آن

ــرا .3 ــدلی ب ــامی   يم ــاه در تم ــایی پتانســیل فرودگ شناس
 و ها زیرساخت

رفـع   يراهکارهـاي بهینـه بـرا    بندي اولویتمدلی براي  .4
  .ها فرودگاهنقاط ضعف 
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