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  چكيده:
ايجاد يك فرودگاه قطب و مركز فعاليت  منظوربهبراي فرودگاه امام خميني  شدهگرفتهدر نظر  ايتوسعه هايبرنامه

با  است.كرده موجود بخش هوايي در منطقه بسيار ضروري  هايپتانسيل اساس بردر منطقه، لزوم توجه و مطالعه 
فارس همچون امارات متحده عربي و قطر درزمينه حوزه خليجخير برخي كشورهاي هاي اويكرد سالتوجه به ر

گاه و قطب عنوان يك گرهها بههاي عظيم در اين راستا و تبديل آنها و توسعهگذاريونقل هوايي و سرمايهحمل
فرودگاهي  نده شهرريزي راهبردي مناسب و كارآمد در خصوص آيالزم است براي برنامه ونقل هوايي در جهان،حمل

ونقل هوايي بار و كه در اين زمينه به بررسي ميزان حمل ها اعمال شودامام خميني (ره) با توجه سناريوهاي آتي آن
تطبيقي است،  - مسافر شهر فرودگاهي دبي و دوحه پرداخته شد و روش مورداستفاده در اين مقاله تحليلي 

هاي اطالعاتي است و با توجه هاي موجود و پايگاهي، مطالعات و پژوهشاگردآوري اطالعات از طريق منابع كتابخانه
  شده است.انجامفرودگاهي امام خميني (ره)  شهربراي  دهي با كمك سوات به سناريوهاي آتي به راهبرد

  

  

  ره)( خمينيامام  يفرودگاه شهرتحليل راهبردي، ، شهر فرودگاهي،هوايي ونقلحملكليدي: هايواژه
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 مقدمه:

وابسته است. نقش  ونقلحملغيره و...به  و ، تخصصي شدن كارهاكارتقسيم ازجملهش عظيمي از توسعه اقتصادي يك منطقه خب
درصد در كشورهاي  11تا  11 است در كشورهاي اروپايي بين توجهقابلدر توليد ناخالص داخلي و ملي  ونقلحملاقتصادي 

قرن حاضر پيشرفت و  در ).3-2: 1393احدي، ضرغامي و آقا محمدي ( درصد است 1تا  5 درصد در ايران بين 7تا  5 توسعهدرحال
مختلفي همچون صنعت برق، سدسازي،  هايبخشآن كشور در  هايزيرساخت يتوسعههر كشوري بستگي زيادي به  يتوسعه

  ).1: 1390 طباطباييفرضي و ( داردو ... را  ونقلحمل، سازيراه

اصلي شهرها  هايفرودگاهواني را براي ات فرالوايي و همچنين گسترش شهرها، معضداد مسافران هدر ساليان اخير افزايش تع
ا خطوط هوايي از اهميت درك رفتارهاي انتخابي مسافران در رابطه ب روازايندنيا ايجاد كرده است.  شهرهايكالندر  خصوصبه

م است بدانند كه مسافران هوايي در رابطه با خطوط الزهوايي  خطوط يي در صنعت هواپيمايي برخوردار است. مديرانالبسيار با
از طرف ديگر  .مستمر به جذب مسافر براي خود بپردازد طوربهزيرا هركدام از اين شركت بايد  كنندميهوايي چه تصميماتي اتخاذ 

 اساس برتهران  شهر .أثيرگذارندتهواپيمايي نيز  هايشركتو ساير تصميمات مديرتي  گذاريقيمتدر  طوركليبهعات الاين اط
هرچه بيشتر و كارآمدتر  يتوسعهكه براي  رودميموجود بخش هوايي، از مناطق مهم چند فرودگاهي دنيا بشمار  هايپتانسيل
 ههتعيين رفتار انتخابي مسافران در مواج خصوصبههوايي و  ونقلحمل ريزيبرنامهخود، نيازمند مطالعات در خصوص  هايفرودگاه

 هايبرنامههوايي كشور و همچنين  ونقلحملمهرآباد و امام خميني در  هايفرودگاه. با توجه به اهميت باشدميبا خطوط هوايي 
ايجاد يك فرودگاه قطب و مركز فعاليت در منطقه، لزوم توجه و  منظوربهبراي فرودگاه امام خميني  شدهگرفتهدر نظر  ايتوسعه

موجود بخش هوايي در منطقه بسيار ضروري است. از سوي ديگر به دليل اينكه چنين مطالعاتي در  هايپتانسيل اساس برمطالعه 
 –شگرف صنعت هوا  توسعه ).2: 1393ادريسي و خاكزاد ( استصورت پذيرفته  ندرتبهتهران  ازجملهآسيا و  فرودگاه شهرهاي چند

را در ترابري هوايي  هافرودگاهي و باري در پي داشته، اهميت نقش گذشته كه رواج گسترده ترابري هوايي مسافر قرننيمفضا در 
ترابري و  قطبيكتبديل به  باهدفبر اساس ادبيات نوين، مكاني است كه  فرودگاهي شهرافزايش داده است.  ازپيشبيش الملليبين

  ).2: 1391خليلي و عبداهللا زاده ( دشوميطراحي  وكاركسبكانون 

 و ملي صنايع محركه نيروي عنوانبه بلكه ،شودميتوسعه بكار گرفته  در كشور يك عملكرد شاخص عنوانبه هاتننه يفرودگاه شهر
  .(Wang & Hong2011: 276) كندمي بازي اقتصادي نقش سازيجهاني به دروازه ورود

 ونقلحمل درزمينهربي و قطر همچون امارات متحده ع فارسخليجاخير برخي كشورهاي عربي حوزه  هايسالبا توجه به رويكرد 
 ،جهانهوايي در  ونقلحملو قطب  گاهگرهيك  عنوانبه هاآنعظيم در اين راستا و تبديل  هايتوسعهو  هاگذاريسرمايههوايي و 

تي امام خميني (ره) با توجه سناريوهاي آ فرودگاهي شهر مناسب و كارآمد در خصوص آينده راهبردي ريزيبرنامهاست براي  الزم
هوايي بار و مسافر شهر فرودگاهي دبي و دوحه پرداخته شد و با توجه  ونقلحملكه در اين زمينه به بررسي ميزان  اعمال شود هاآن

  است. شدهانجامبا كمك سوات  دهي راهبردبه  هاآنبه سناريوهاي آتي 
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  روش تحقيق:
 هايپژوهش، مطالعات و ايكتابخانهاطالعات از طريق منابع تطبيقي است، گردآوري  -  در اين مقاله تحليلي مورداستفادهروش 

 شهر هايويژگي هوايي و ونقلحملبه  اطالعاتي است. به اين منظور، ابتدا به ادبيات موضوع پرداخته و هايپايگاهموجود و 
 براي .است شدهاشاره دهي راهبردسپس به توضيح تحليل راهبردي سوات براي كاربرد آن در خالصه بررسي و  طوربهو  فرودگاهي

موجود در منطقه يعني دبي و حمد دوحه را انتخاب كرده و با  چندوجهيو  چندمنظوره هايفرودگاهمنظور دو نمونه مطالعاتي  اين
چهار نوع راهبردي كه در است. شدهپرداختبه شهر فرودگاهي امام خميني (ره)  دهي راهبردبه  هاآنتوجه به سناريوهاي آتي 

SWOT  به شرح زير است: شودمياستفاده ،  

 راهبرد تهاجمي – SO تلفيق نقاط قوت و فرصت -1

 راهبرد اقتضايي - ST تلفيق نقاطي قوت و ضعف -2

 راهبرد انطباقي – WO تلفيق نقاط ضعف و فرصت -3

  راهبرد تدافعي - WT تلفيق نقاط ضعف و تهديد -4
(Ganjali & Others2014: 158)  

  مباني نظري:
  هوايي: ونقلحمل

اقتصادي  طوربه را با ايمني كافي و است كه بتواند حركت انسان و كاال ونقليحملايجاد سيستم  ونقلحمل ريزيبرنامههدف از 
هوايي با ظرفيت نسبتاً  ونقلحملبخش  ).3: 1393حسيني و همكاران ( باشند ساده وآنكه سفرها بايد راحت  عالوهبهفراهم سازد 

در رشد اقتصادي كشور محسوب  مؤثريعامل  الملليبيندرآمدزايي متنوع و گسترده در سطح  هايفرصتباالي خود در ايجاد 
د سريع كه با تكميل و نوسازي ناوگان هوايي فعلي، روند جابجايي بار و مسافر در كشور تسريع شده و زمينه الزم براي رش شودمي

  ).1: 1390رضايي ارجرودي و همكاران ( آوردمي وجود بهاقتصادي را 

فعاالن اقتصادي، آموزشي، بازرگاني و همچنين سياحتي و زيارتي بوده است.  مدنظرهميشه  باالسرعتهوايي به دليل  ونقلحمل
در جهت توسعه كمي و كيفي خدمات آن ضرورت دارد. در چند سال اخير به دليل اعمال  ريزيبرنامهتوجه به اين صنعت و 

كشور ميسر نبوده است و همچنين  ونقلحملايران جايگزيني و خريد هواپيماي نو براي ناوگان  سازمان ملل متحد عليه هايتحريم
به همين دليل  .باشدنمي پذيرامكانسازنده  هايشركتيم از مستق طوربهقطعات براي تعمير و نگهداري ناوگان هوايي  تأمين يدكي

ر گذاشته است و به دليل سن باالي ناوگان هزينه تعمير و نگهداري و سال پا فرات 15هوايي كشور از  ونقلحملمتوسط سن ناوگان 
است و در خيلي موارد موجب تأخير در پروازها و  گيروقتو  برهزينههواپيما در وضعيت قابل پرواز بودن بسيار سخت،  داشتننگاه

. در چند سال گذشته اتفاقات و سوانح هوايي هباوجوداينكهواپيمايي داخلي را در بردارد  هايشركتنارضايتي مشتريان و مسافران 
 ونقلحملو جابجايي مسافر  ونقلحملمد  ترينايمناست ولي كماكان  دادهرخمنجر به نابودي كامل ناوگان و تمام سرنشينان 

قاضاي مسافرت و همچنان ت باشدميپايين و ناچيز  ايجاده ونقلحملو تعداد كشته و شدگان تلفات آن به نسبت  باشدميهوايي 
قانون  28لذا در راستاي اجراي تكاليف بند ج ماده  ).2: 1392 اسكوييعبدي، جوانشير و جمالي ( گيردميهوايي از عرضه آن پيشي 
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هوايي كشور، اهدافي چون افزايش  ونقلحملبرنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور در خصوص نوسازي و توسعه 
 گرددميناوگان از پايين آوردن ميانگين سني ناوگان متصور  وريبهرهو لغو پروازها، افزايش  تاخيراتانح، كاهش ايمني، كاهش سو

  ).1: 1390رضايي ارجرودي و همكاران (

  شهر فرودگاهي:

نقش  گذشته كه رواج گسترده ترابري هوايي مسافري و باري در پي داشته، اهميت قرننيمفضا در  –توسعه شگرف صنعت هوا 
 اغلب سنتي هايفرودگاه ).1: 1391خليلي و عبداهللا زاده ( استافزايش داده  ازپيشبيش الملليبينرا در ترابري هوايي  هافرودگاه

كمتر با  و هوايي ونقلحمل مقاصد براي تنها كه است اين هاآن اصلي هدف .اندشدهواقع اصلي شهر كيلومتري 30-15 فاصله در
  .(Wang & Hong2010: 276) محلي مرتبط هستند يا منطقه شهري اقتصادي توسعه هايفعاليت

روند  و شدنجهاني ،حالبااين.مسافر و بار بود از انتقالخاص  طوربه، هوايي ونقلحمل عمده از طوربهفرودگاه  توليدشده درآمد 
 ايجاد درآمد بيشتر، درآمد و حفظ (برقراري) رقابتبراي  فرودگاهي برقرار كرده است.مراكز  رقابت ميان ييهوا در بازار آزادسازي

 يفرودگاه شهر ظهور .(Yeo,Wang & Cheo2013: 24) استفرودگاه  اصلي گاهتكيهبه  شدنتبديلدر حال  هوايي ونقلحمل غير
 ورود دروازه و يمل صنعت براي محركي عنوانبه را و آن منطقه يك يا كشور يك ونقلحمل پيشرفته توسعه از شواهدي دهندهنشان

  (Wang & Others 2011: 807) كندمي عمل اقتصادي شدنجهاني به

ك . يشودمي طراحي وكاركسبترابري و كانون  قطبيكتبديل به  باهدفبر اساس ادبيات نوين، مكاني است كه  فرودگاهي شهر
توليدي و  هايكاربريبا برخورداري از انواع شهري در برگرفته و  ويژگيشهر فرودگاهي هر دو وجه مسافري و بار را همراه با 

از خدمات و  ايفزايندهفرودگاهي شمار  شهر .كندميبرقرار  پل متروخود  شهر مادررا با  ايسازندهخدماتي، تعامل و مشاركت 
ن در آن گوناگو هايمليت. يك چنين شهري را كه مردم و دهدميرا در خود جاي  ونقلحملبا وظايف  مرتبط غيرتسهيالت 

. كنندميو كارآفرينان و كاركنان تشريفات در آن استقرار پيدا  وكاركسب. گردشگران، صاحبان كشدمي، به تصوير كنندميفعاليت 
كه  شودميطراحي  ايگونه زيرابه، سازدميشهر فرودگاهي همه گونه نيازهاي فردي و جمعي مسافران و بازديدكنندگان را برآورده 

 ارزش تجارت چهل درصد از ،هاداده اساس بر ).1: 1391خليلي و عبداهللا زاده ( دگان در آن احساس امنيت كنند.همه بازديدكنن
حال گرفتن  درها فرودگاه دروازه افزايش است. توسعهدرحالپيوسته  طوربهاين درصد  و شدهمنتقل توسط هوا جهان در حال حاضر

پويا از  جديد هايفرم اركانبه  شدنتبديلدر حال  اطراف هستند و با صنايع دهشبنديخوشه شهركالنيك  شبيه هاييويژگي
 هوايي و ونقلحملتجارت مبتني بر  و بيشتر كه بيشتر طورهمانهستند.  بيست و يكم قرن تجارت هايمكانو  توسعه شهري

جديد آرتروپليس در  فرم شهري كدر حال جذب شدن به سمت فرودگاه هستند، ي مقاصد سرگرمي و آموزش صنعتي، هايپارك
 .است حال ظهور

 (Wang & Chou &Yeo 2013: 396) 

 يافته است. محوريت ترويج Kasarda توسط ويژهبهاخير  علمي و تجاري است در متون، "يفرودگاهشهر " و يا ايروتروپليس مفهوم
 اقتصادي محور يك عنوانبه بلكه آن، فروع و بشري نبشج براي مركزي عنوانبه تنهانه ،هافرودگاه روزافزون اهميت بر او ديدگاه
  گرفت. خواهد قرار آن نزديك در هاآن مالزم تركوچك شهرهاي و بزرگ شهرهاي عظيم خدمات كه است
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Kasarda او معتقد است كه ،ونقلحمل . با توجه بهداندميتوسعه اقتصادي  شهري و نيروي محركه عنوانبهرا  ونقلحمل تحوالت 
شهرها  كه طورهمان آمد اولين موج اتفاق افتاد. ونقلحمل توسعه پنج موجهمپوشاني  از اينتيجه عنوانبه هوايي ونقلحمل طتسل

خطوط  احداث از سوم ،فراهم كردند ونقلحمل هايشبكه و كانال هارودخانه كه طورهماندوم  ،اندشدهساخته بندرها در اطراف
 با نواحي بيروني هايحومه بهكه در شهرها  مشتق شده بود خودرويي ونقلحملبه از تغيير ما  چهارم كهدرحالي ناشي شد، آهنراه

خواهد  شهري مدرن توسعه هدايتگر فرودگاهكه در آن  ايمواردشده موج پنجمبه  ، مادرنهايت گسترش يافتند جداگانه وكاركسب
   در حال ظهور است. الملليبين و ايمنطقه اديتوسعه اقتص يك جزء مهم از عنوانبه ايروتروپوليس .بود

. (B. Charles& Others 2007: 1011,1024)  

و  هافروشيبه مجله  ديگر  و ؛و تفريحي هستند هنري سالن لوكس و مراكز خريدبه  شدنتبديلدر حال  سرعتبه فرودگاه هايپايانه
 فروشيخرده ،هابوتيك نام تجاري هايويژگياز  در حال حاضر هاآن .شوندنميرايگان محدود  وظيفهانجامو  فست فودبازار فروش 

، براي مثال، كنگهنگ الملليبين فرودگاه .كنندمي استفاده فرهنگي هايجاذبهو  همراه با سرگرمي مجلل هايرستورانو  تخصصي
 دهدميارائه ، پروانه گرمسيري يك جنگل و سونا سينما، چانگي سنگاپور، فرودگاه است. فروشگاه طراحي لباس 30 ميزبان بيش از

  .است هلندي استاد هنريكگالري  آمستردام Schiphol ودارد  يك موزه وگاسالس در فرودگاه مك كارن كهدرحالي

 زحجم عظيمي او  )ميانگين ملي باالتر از سه تا پنج برابر معموالً( مسافران خطوط هوايي باالتر از توجهيقابل درآمد با توجه به
، اين بزرگ) يك مركز در سال براي ميليون 12-8 در مقايسه با در سال )ميليون 85 بربالغ( پايانه جاري از طريق مسافران
در  هامغازه مراكز خريد و برابر بيشتر از سه تا چهار متوسط طوربه مترمربعدر هر  فرودگاه فروشيعمدهفروش  نيست كه آورتعجب

  منطقه شهري دارد. افزايش در تمايل به خود پايانه تجاري اجاره نرخ ،درنتيجه مركز شهراست

 خود را با مجاور هايزمينمناطق  توسعهدرحال هافرودگاه، مسافري هايپايانه به تجاري و تفريحي انواع سالن عالوه بر تركيب
براي  و امكانات مناطق آزاد تجاري كات وتدار مراكز نمايشگاه، كنفرانس و ،فروشيخرده هايمجتمع اداري و ،سرامهمان هايخوشه

 و پاركينگ از تبليغات مالي عمده هايجريان توسط چنين تحوالتي درآمد حاصل از .حساس به زمان محصوالت پردازش
دريافت  هوايي ونقلحمل از منابع غير از درآمد خود را بيشتر درصد در حال حاضر، بسياري از فرودگاه درنتيجه .است شدهتقويت

  ).مسافريخدمات  هايهزينه، گيت اجاره فرود، هايهزينه، مثالعنوانبه( هوايي ونقلحمل از منابع تا كنندمي

 كل از درآمد دوسومدر حدود  هوايي ونقلحمل غير هايفعاليت ،Schipol بهو  كنگهنگ، داالس آتالنتا، برخي، مانند براي
 ونقلحمل هايزيرساخت و تأسيسات نوسازي به يك ضرورت براي هوايي نقلوحمل درآمدهاي غير اين .كندميكمك  فرودگاه
 جريان ازآنجاكه .اندشدهتبديل فرودگاه خطوط هوايي در جذب و حفظ هزينه رقابت همراه با بودن نيازهاي خود، گسترش هوايي

حساس  طوركليبه وكاركسبچرخه  به هاآن، مثالعنوانبه( بينيپيشقابل  نسبتاً در حال افزايش و هوايي ونقلحمل درآمد غير
 انحصار اين، همراه با .فرودگاه وجود داردبه  سرمايه عمده تزريق را براي هاآن امنيت بخشي در حال ظهور در عالقه است، )نيستند
گروه  مانند گذاريهسرماي هايشركت موردعالقه گذاريسرمايه به اهداف هاآن بازارهاي عمده در چندجانبه و يا موقعيت فرودگاه
 انتظارات سهامداران كاربر و ديدار با هر دو فرودگاه به توسعه تجاري ارتقاء و گسترش طورمعمولبهكه  بانك McQuarie و استون

 هاآن شدنتبديلاست كه منجر به  رشد شهري مولد امروز دروازه محور فرودگاه توسعه تجاري گسترش سريع چنين .اندساختهرا 
  .حق خود هستند در توجهيقابل مقصدهاي سرگرمي و اوقات فراغت، جلسات تجاري، تجارت، خريد ال،اشتغ به
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  :فرودگاه شهر هايمحرك

 تقريباً در پاسخ  هنوز ،انديافتهتكامل زميني ونقلحمل هايزيرساختو  زمين موجود مبتني بر مختلف فضايي اشكال باشهر فرودگاه 
  :مده استپديد آ عمومي چهار محرك تمام

 عملكرد براي خدمت بهتر به براي رقابت و، هر دو هوايي ونقلحمل غير از منابع درآمدي جديد نياز به ايجاد فرودگاه -1
 سنتي خود هوايي ونقلحمل

 در دسترس، زمين صرفهبهمقرون دستيابي به بخش تجاري -2

 .فرودگاه توسط توليدشده ونقلحملترافيك  دروازه و مسافران افزايش -3

 .كندمي مجاور خدمت هايزمين وكاركسبتوسعه  براي رباآهن يك كاتاليزور و عنوانبه دگاهفرو -4

 و هارستوران، آزاد هايفروشگاه از اندعبارت شهر فرودگاه مجاور هايزمينو  سطوح پروازي تجاري هايفعاليت ترينرايج
 مراكز، وكاركسب مجتمع اداري و، صرافي و هابانك، و اقامت هاهتل، و سرگرمي فرهنگي هايجاذبه، تخصصي فروشيخرده

و ساير  پذيرايي، سرد سازيذخيرهو  فاسدشدني، تداركات و توزيع، اندامتناسب، تفريحي و اوقات فراغت، كنوانسيون و نمايشگاه
 خدمات شخصي و ،ايانهكارخ خروجي هايفروشگاه، گلف هايزمين ،گمركي و مناطق آزاد مناطق آزاد تجاري ،مواد غذايي خدمات
  .كودك روزانه بهداشتي و هايمراقبتمانند  هاخانواده

Güller فراهم  فرودگاه در اطراف هوايي ونقلحمل و غير هوايي ونقلحمل هايفعاليت بنديطبقهبراي  يك چارچوب مفيد
  ، مجزا كردند:شوندمي مربوط يك هواييتراف به هاآن كه تا چه حداينكه  مبتني بر هايفعاليت سه دسته از هاآن .كنندمي

  .ترافيك هوايي حمايت از عملكردمستقيم  طوربه، فرودگاه از عمليات فني، بخشي از هوايي ونقلحمل ايهسته هايفعاليت

 هايليتفعا، تداركات و مثالعنوانبه مسافري، هوا هايجنبش و يا ونقلحمل هوا مستقيم، ارتباط فرودگاه مربوط به هايفعاليت
  .است خوردهگره ترافيك هوايي مقياس نزديك به درآمد خود را وكاركسبيا  و رقابت .هاهتلو  هاپايانه فروشيخرده و يا توزيع

 قيمت .عالي آن است معموالً زمين و در دسترس بودن فرودگاه تصوير از به دليل منطقه فرودگاه انتخاب گرا فرودگاه هايفعاليت
  .باشدمي منطقه فرودگاه در محل هافعاليتاين  در تعيين عوامل، كليد ترافيك هوايي ارتباط با جايبه، وطهسطح مرب زمين و

(D. Kasarda2008: 1-6) 

  :عمده است ويژگي شش داراي فرودگاه شهر فرودگاه، اقتصادي توسعه جديد حالت در

 و زمين از صنعتي، استفاده دهيسازمان در توجهيقابل تأثير هوايي ونقلحملفرودگاه است،  شهر هسته فرودگاه: محور فرودگاه. 1
 .دارد زيستمحيط

 در به خوشه شدن تمايل هوايي ونقلحمل و وابسته گرايش دارد يا فرودگاه مربوط عمليات به نسبت صنايع: صنعتي هايخوشه. 2
  شهر فرودگاه دارد.
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 متمركزشده فرودگاه از مختلف فواصل در مورداستفاده مختلف سطوح با صنايع الزم، زمانمدت و هزينه به توجه فضا محور: با -3
  .است

 و وكاركسب جريان كارآمد و سريع وعده فرودگاه به نزديكي جهاني، رقابتي مزيت براي كليدي فاكتور حاضر حال در: بازار كارايي. 4
  .ترانزيت كاالست

 هايشركت بيشتر به چنين دسترسي و كندمي جغرافيايي غلبه موانع هوايي بر ونقلحمل جهاني شبكه: جهاني دسترسي. 5
  .است ارجح (MNCs) چندمليتي

امكانات  بار، حمل و مسافر جريان در را كليدي نقش كه باال آوريفن حمايت بر متكي بسيار هوايي ونقلحمل: برتري آوريفن. 6
  .كندمي ايفا زيستمحيط و فرودگاه

 صنايع و صنعت وابسته صنعت اصلي،: شود بنديطبقه زير نوع سه به تواندمي فرودگاه عت شهرصن ،شودمي ديده كه طورهمان
شهرهاي فرودگاهي با برخورداري از (Wang & Hong2010: 277-278) فرودگاه با ارتباط و وابستگي خود سطح به توجه با مرتبط
توليد  هايكانونو به  درآمدهزيربنايي صرف به  هايگاهگرهلت با اقتصاد خرد اكنون از حا ونقلحملبخش اقتصاد  آميزيدرهمتوان 

  ).2: 1391خليلي و عبداهللا زاده ( است شدهتبديل الملليبينو عرصه و مبادله انواع كاالها و خدمات نوين در پيرامون خود 

  نمونه مطالعاتي:
  ره):امام خميني ( فرودگاهي شهر

صنعت  با ظهور در ايران فرودگاه تشكيل .دهه گذشته داشته است در خاورميانه يشهرها مادر رشد ترينسريعاز  تهران يكي
 باهدف 1923است كه در سال  مرغي قلعه فرودگاه در ايران اولين فرودگاه .همراه است 1923در سال  در اين كشور هوانوردي

 در و داخلي الملليبين پروازهاي زايش تعداداف ،تهران از شهر گسترش سريع توجه به با ساخته شد. نظامي هايفعاليتحمايت از 
در  دولت را مجبور به كه در چند دهه گذشته ايجاد كرد مشكالت از ايگستردهطيف  شهر تهران در فرودگاهتنها  عنوانبهمهرآباد 

 گذارانسياست ،مقامات توجه تهران، در الملليبينبزرگ  فرودگاه ساخت يك فرودگاه كرد. ضرورت جايگزين قابليت نظر گرفتن
در  الملليبينداخلي و  براي پاسخگويي به نيازهاي كشور وبودجهبرنامهسازمان  و همچنين، برنامه ريزان شهري صنعت هوانوردي

يك فرودگاه  ايجاد فرودگاه مهرآباد ضرورت و عملياتي در فني هايمحدوديت وجود همين حال، در كردبه خود جلب  60اواخر دهه 
 (Mehdipour & Rashidi Nia 2014: 13,14)تسريع كرد نتهرا جديد در

فرودگاه  ).1: 1394 صيادگل محمدي و ( استمحرك اقتصادي كشور ايران  عنوانبهره) (طرح توسعه شهر فرودگاهي امام خميني 
وسعت چهارده هزار  قم و جاده ساوه در زميني به –كيلومتري جنوب غربي تهران، حدفاصل اتوبان تهران  35امام در  الملليبين

در دل  شدهواقعدر سطوح مختلف،  هاظرفيتاشباع  علت بهمهرآباد  الملليبيناست. مشكالت مربوط به فرودگاه  شدهواقعهكتار 
و عدم  الملليبين، كاهش ايمني پروازها و عدم انطباق با استانداردهاي عملياتي زيستمحيط آلودگي يك منطقه مسكوني شهري،

هوايي داخلي و خارجي و جذب پروازهاي ترانزيت  ونقلحملو  هايمسافرتنيازهاي  تأمينرش و از طرف ديگر ضرورت قابليت گست
آسيا و  –منطقه و كانال عبوري در مسير اروپا  الملليبينقطب اصلي پروازهاي  عنوانبهجهت دستيابي به جايگاه ايران  الملليبين
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سبب شده است  درمجموعرقابت صنعتي هوايي منطقه  ميدان ازو باالخره دور نشدن  وجهتقابلكسب درآمدهاي ارزي  حالدرعين
ملي در اولويت خاص قرار  هايطرح ترينمهميكي از  عنوانبهجديد تهران  الملليبينفرودگاه  ترسريعكه طراحي و اجراي هرچه 

است كه خط  ردر آينده قرا ساوه و جاده ساوه. –م، جاده تهران ق –تهران  جاده از: اندعبارتدسترسي به اين فرودگاه  هايراهبگيرد.
 1351براي دسترسي به فرودگاه ادامه دهند. در سال  روگذر صورتبهمترو تهران را از حرم مطهر امام خميني (ره) تا فرودگاه  2

  يين گرديد.فوق براي تع شدهاشارهگرديد و محل  تأسيسجديد تهران  الملليبينكميته اجرايي فرودگاه 

پاريس) انجام  هايفرودگاهشركت ( ADP فرانسويترافيك هوايي فرودگاه جديد توسط شركت  بينيپيشمطالعات  1352در سال 
و با برنده اين مناقصه  شد برگزاربراي طرح فرودگاه جديد  كنندهشركت 43با حضور  الملليبينو ارائه شد و سپس يك مسابقه 

  قراردادي در سال بعد منعقد گرديد. TAMS-AFFA ايراني – آمريكايييعني كنسرسيوم 

فعاليت اجرايي با انعقاد دو قرارداد انجام  ،آغاز گرديد و پس از يك دوره توقف برداريخاكو  بردارينقشهعمليات  1356در سال 
جامع قبلي و تغيير الگوي با توجه به لزوم تجديدنظر در طرح  1373شكل گرفت. در سال  مجدداً 1368كارهاي سيويل در سال 

 هايفرودگاهو  بندرهابين معاونت ساخت و توسعه  توأمقرارداد طرح و ساخت  صورتبهاز فرودگاه  برداريبهرهمسافري فاز يك  پايانه
عقد پيمانكار از طرف ديگر من عنوانبهسهامي خاص) (و شركت ساختماني كيسون  طرفازيككارفرما  عنوانبهوزارت راه و ترابري 

 امام خميني الملليبينفرودگاه  ،روازاين ).8 و 7: 1390 طباطباييفرضي و ( گرديد (IKIA) در سال  ساخته شد و درنهايت
فرودگاه  افتتاح رسمي تا 1938سال  در فرودگاه مهرآباد از زمان تأسيس .است آغازشدهآن  از برداري) بهره1382( 2004

پس  .است شدهگرفتهدر نظر  در ايران پرواز بيشترين تعداد با فرودگاه اصلي عنوانبه مهرآباد ،2004در سال  امام خميني الملليبين
 تعداد كمي از جزبه IKIA به مهرآباد از تهران الملليبينپروازهاي  تمام تقريباً، امام خميني الملليبينفرودگاه  اوليه از افتتاح
  (Mehdipour & Rashidi Nia 2014: 14) است شدهمنتقلزيارتي  پروازهاي

  
  فرودگاهي امام خميني در استان تهران و كشور ايران : موقعيت قرارگيري شهر1شكل

 طبق كه رودمي شمار به مساحت ازنظر دنيا در بزرگ فرودگاه 10 جزو هكتار 13700 مساحت با) ره( خميني امام فرودگاهي شهر
 در منطقه در مسافر جاييجابه دوم هاب و بار جاييجابه نخست هاب به ودگاهفر تبديل باهدف توسعه پنجم برنامه قانون 166 ماده
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 اين اول فاز. است شدهطراحي فاز 4 در) ره( خميني امام فرودگاهي شهر جامع طرح.است ساخت حال در قم – تهران 35 كيلومتر
 شامل شهر اين. است رسيده برداريبهره به كه است جنبي هايساختمان و بار پايانه موجود، مسافربري پايانه شامل فرودگاهي شهر

 3100 و اداري و خدماتي تجاري، نرمال منطقه هكتار 6600 تجاري، آزاد منطقه هكتار 1500 اقتصادي، ويژه منطقه هكتار 2500
  .است پروازي منطقه هكتار

 و جاييجابه براي تقاضا افزايش و الملليبين فرودگاه توسعه به توجه): ره( خميني امام فرودگاهي شهر مسئول كارشناسبه گفته 
 در ايران ترانزيتي و استراتژيكي موقعيت كهازآنجايي. رودمي شمار به فرودگاه ايتوسعه اهداف از يكي بيشتر امكانات به دسترسي

 نظر به ضروري قتصاديا ازنظر فرودگاهي شهر اين در) ره( خميني امام الملليبين فرودگاه توسعه است، نظيربي الملليبين سطح
  .رسدمي

 ابنيه تعدادي و هزارساله 5 باستاني شهر يك وجود. است كشور در فرودگاهي شهر نخستين) ره( خميني امام فرودگاهي شهر
 امام الملليبين فرودگاه.دنياست فرودگاهي شهرهاي ساير از آن تمايز وجه فرودگاهي شهر اين اراضي محدوده در مذهبي و تاريخي
 با آن دوم فاز. است فعاليت حال در مسافر ميليون 5/6 ظرفيت با آن يك فاز حاضر حال در كه شدهطراحي فاز 4 در) ره( يخمين

 دوم باند سال، در مسافر ميليون 20 ظرفيت با 2 شماره مسافري پايانه شامل كه اجراست حال در مسافر ميليون 5/26 ظرفيت
 مختص مسافر ميليون 2/3 ظرفيت به سياحتي - زيارتي پايانه و پيكرپهن ماهايهواپي مختص متر 4200 طول با) جنوبي(

 خواهد سال در مسافر ميليون 90 به 4 فاز پايان در فرودگاه اين نهايي ظرفيت كه است شدهبينيپيش. است عتبات و حج پروازهاي
  .رسيد

) پي پي پي( خصوصي و عمومي بخش مشاركتي گذاريهسرماي روش به ،فرودگاهي شهر اين در گذاريسرمايه روش و انجامنحوه 
. است) اوتيبي( اوتيبي قراردادهاي چارچوب در هاآن قراردادهاي نوع و خصوصي بخش گذارانسرمايه كار روال. شد خواهد انجام
 آن سود از طرح، اجراي زا پس معين مدت به گذارسرمايه كه گرفت خواهد قرار گذارسرمايه اختيار در طرح اين از فازي مثال براي
  فرودگاهي شهر اين خاص مناطق هايكاربري. شد خواهد واگذار جديد برداربهره به قرارداد مدت پايان از پس و بود خواهد مندبهره

 صنعتي، پارك اكو ،فناوريزيست اطالعات، فناوري سبك، صنايع هتل، و همايش شامل اقتصادي ويژه منطقه كاربريشامل : 
 دهكده شامل تجاري آزاد منطقه هايكاربري. است خدماتي و اداري تجاري، و پايدار انرژي لجستيك، المللي،بين هاياهنمايشگ
 هايكاربري.است خدماتي و اداري تجاري، و فناوري پارك و دانايي دهكده بار، دهكده صادرات، پردازش هوايي، صنايع سالمت،
 مراكز ويال، و گلف هايزمين مختلط، و اداري و تجاري تجارت، مركز ورزشي، شهر ملشا اداري و خدماتي تجاري، نرمال منطقه

 و اكولوژيك دره وكار،كسب پارك باستاني، دهكده فرهنگي، پرديس ريلي، بارگيري و تخليه محوطه محيطي،زيست دهكده تفريحي،
 ويژه هايزمين و اكولوژيك موضوعي پارك ورزشي، و تفريحي موضوعي پارك نوين، هايانرژي موضوعي پارك فرهنگي، ميراث
 بار، حمل تسهيالت فرودگاه، پشتيباني تسهيالت مسافري، هايپايانه شامل نيز پرواز منطقه هايكاربري. است چوگان و دوانياسب

  .است... و رفاهي -خدماتي هايمجتمع و طبقاتي هايپاركينگ تجاري، مراكز بار، هايپايانه هوايي، خطوط پشتيباني تسهيالت

 در خصوصي بخش گذارسرمايه جذب با كه است شهرسازيو  راه وزارت) ره( خميني امام الملليبين فرودگاه توسعه طرح مجري
 اعالم طرح اين در گذاريسرمايه براي خارجي و ايراني گروه 20 نيز تاكنون. است فرودگاهي شهر توسعه دوم فاز كردن اجرايي حال

 پهنه 7 از) ره( خميني امام فرودگاهي شهرك. گذارهاستسرمايه اين پيشينه بررسي حال در طرح مجري و اندكرده آمادگي
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 و »آموزش و خدمات« ،»گردشگري« ،»لجستيك و بار« ،»ورزشي« ،»خدمات و تجاري« ،»هوايي« منطقه شامل مجزا تخصصي
 الملليبين شهر يك كشور، ورودي دروازه ترينمهم عنوانبه) ره( خميني امام فرودگاهي شهر.است شدهتشكيل »صنايع و فناوري«

 رودمي شمار به نيز كشور اقتصاد شكوفايي قطب و بوده) زيستمحيط قوانين با سازگار( خنثي كربن داراي هوشمند

(http://www.smtnews.ir).  
  حمد قطر: فرودگاهي شهر

گاه ملي با پوشش پروازهاي دوحه  به الخور در ده شهري دوحه و فرودواقع در محدو الملليبينكشور قطر داراي يك فرودگاه 
به گسترش امكانات فرودگاه همچون اضافه كردن  2022وجود جام جهاني فوتبال در سال  منظوربه.  باشدميمحدوده شهري الخور 

در 2010و در سال  باشدميفر در سال ميليون مسا 12قبلي است . در حال حاضر ظرفيت فعلي اين فرودگاه  پايانهدر كنار  پايانه
  (Shaaban2014:247) . باشدميمتر 4570فرودگاه جهان قرار گرفت . طول باند فرودگاه فعلي  ترينشلوغ ازنظرجهان  27رده 

  

  قطر فرودگاهي حمد در محدوده شهري دوحه و كشور : موقعيت قرارگيري شهر2شكل

انسان و بار با سرعت بسيار زياد  جاييجابهتاي رفع مشكالت گذشته و توسعه ميزان فرودگاه جديد در شرق فرودگاه قديمي در راس
و به يكي  باشدمي شدنساختهجهاني در حال  صورتبه رسانيخدماتجهاني و  اندازيچشم. اين فرودگاه با  باشدميدر حال ساخت 

و  A380با استفاده هواپيماهاي ايرباس  الملليبينه حال حاضر جهان مبدل خواهد شد . فرودگا هايفرودگاه ترينپيشرفتهاز 
جهان مبدل خواهد  هايفرودگاهبه يكي از بهترين  ينمسافر ارائه خدمات به ازنظرعملياتي و شهرت  وريبهرهآن ،  ترميناليامكانات 

هواپيما به يكي 100نگي با ظرفيت ميليون مسافر و  داراي پاركي50ساالنه دو ميليون تن محموله و  جاييجابهشد. اين فرودگاه با 
جهان بدل خواهد شد . اين فرودگاه به دليل دوري از مناطق مركزي شهر( دورتر از فرودگاه فعلي ) به  هايفرودگاه ترينبزرگاز 

...در توجه شده است .كل هزينه فرودگاه جديد با تمامي تجهيزات و هافرودگاهو آلودگي صوتي ناشي از  محيطيزيست هايزمينه
  (Shaaban2014:247) .ميليارد دالر بوده است.  6/15حدود 

 و مقصد در دوحه ( در برگرفته متغيرهاي مستقل) مبدأ: ترافيك 1جدول

  2004  2005  2006  2007  2008  
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  5908563  5116939  4484179  4135890  3905225  و مقصد مبدأمسافران 
  435077  307613  252259  194132  151137  به ازاي هر سرانه ( دالر آمريكا)

  18392274  15648969  13186895  10887910  8714272  ظرفيت صندلي
  

  2020 -2004هوايي مسافر به ميليون نفر شهر دوحه از سال  ونقلحمل اندازچشمسه سناريو براي  ارائه:1نمودار

  
(Murel & F. O'Connell 2011: 38-44).  

  طرح جامع فرودگاه دوحه

 درواقعواگذار شد. اين طرح  OMA كيلومترمربع، به شركت 10نفري و مساحت 200.000ه قطر، با جمعيت طرح جامع فرودگا
شكل است كه در  ايدايرهحوزه  4از  ايمجموعه. طرح جامع اين شركت، كندميرا به شهر دوحه قطر متصل  حمد فرودگاه جديد

 هايبنديحوزهاين طراحي ايجاد يك هويت بصري قوي و ايجاد هدف از  .گيردميطول خطوط موازي با باندهاي فرودگاه قرار 
، سير توسعه فضايي با سازدمي مربوطساله، كه داخل فرودگاه و اطراف آن را به هم  30مستقل است. فاز يك اين طرح جامع 

  .ر آماده خواهد شدقط 2022و مناطق مسكوني است كه احتماالً براي زمان جام جهاني  هاهتل، فروشيخردهكاربري تجاري، 

بسيار  ايمكردهشهر رو به رشد دوحه، شركت  دردر چنين پروژه بزرگي  كهايناز  "كه:  داردمياظهار  بارهدراينرم كولهاس 
 ".است شدهطراحيو شهر  الملليبينارتباط ميان فرودگاه  باهدفخوشحاليم، شايد اين اولين پروژه جدي در سرتاسر دنياست كه 

در ميان ديگر  ايمهميفرودگاه شهر دوحه، پروژه  "كه:  كندمياين طرح بيان  بارهدراين، نيز  اگيد آالسكا اين پروژه،شريك مالي 
خواهد داشت. در  ايسابقهبي ونقلحملشهري  هايريزيبرنامهاست كه نياز به همراهي  OMA شهرسازي شركت هايپروژه

هر منطقه از فرودگاه در طي احداث طرح جامع،  ".أمين اهداف اين پروژه خواهد بودت منظوربهHIAحقيقت برنامه ما همكاري با 
 ونقلحملخطوط .گيردميطرح  ونقلحملهويتي مستقل خواهد داشت. براي مثال، منطقه تجاري اين طرح جامع در قطب شبكه 

لجستيكي، فضايي براي استقرار امكانات . منطقه گيردميهوايي در كنار دفتر مركزي و امكانات آموزشي مقامات هوايي جاي 
و حوزه مسكوني كه در مجاورت ساحل ماريناي دوحه قرار دارد، مكاني براي كارمندان آتي  آوردميانبارداري و حمل بار فراهم 

ا به هم ر هابنديحوزهفرودگاه خواهد بود. اين در حالي است كه محور مستقل سبز، كه از شمال به جنوب كشيده شده است، اين 
فضايي براي استقرار ساكنان و  عنوانبهاست،  شدهطراحي ميشل ديسويگن اين مجموعه كه توسط سازيمحوطه.سازندميمربوط 
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پارك "، كه توسطاندشدهاز فضاهاي عمومي، باغات و پالزاها در دورتادور سايت كشيده  ايشبكهاست.  شدهگرفتهگردشگران در نظر 
  .است شدهاحاطه "صحرايي

 ؛ شركت مشاور مهندسيشودميهدايت  رم كولهاس، رينير دگراف، اگيد آالسكا ,،OMA طراحي، با همكاري شركاي گروهاين 

WSP بينيپيش .خواهند بود كاترين بتس چينگر با همكاريسلويس پوكزبيتاس  نيز در اين طرح، سهيم خواهد بود. مدير پروژه 
خطوط  هايپاركينگو امكانات اصلي پروژه، كه در طي خطوط تاكسيراني و  هااختزيرس، 2022كه قبل از جام جهاني  شودمي

  )memarinews.com/vdcdjj0f.yt0f96a22y.html( .، تكميل شوداندقرارگرفته HIV2 و HIV هوايي

  
 ي حمد شهر دوحهالمللنيبفرودگاه : 3شكل

. (Shaaban& Radwan2014:246) 

  : دبي امارتفرودگاه 

كيلومتري جنوب  4هوايي عمده در شرق ميانه و فرودگاه اصلي دبي است، كه در  ونقلحملالمللي دبي يك هاب فرودگاه بين
. شيخ احمد بردار كنديمهاي هوايي دبي را اداره موريس فالناگان، مدير بريتانيايي، آژانس ملي مسافرت است. شدهواقعشرقي دبي 

 تاداشته است و به مقصد كراچي  1985نخستين پرواز خود را در  اين فرودگاهست.شيخ محمد مسئول شركت هواپيمايي  امارات ا
  كشور پرواز دارد. 101هواپيما به  119لندن، فرانكفورت و سنگاپور پرواز داشت. امروز اين شركت  ازجملهشهر  21به  1990 سال

ميليون رسيد.  40به  2008سال  تا كه دالر بالغ شدميليارد  1.4ميليون مسافر جابجا كرد و سود آن به  21ميالدي، 2007در سال 
  .ه استشد ليتبد در جهان يالمللنيبطي دو دهه اخير، به پنجمين شركت هواپيمايي در 
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  : موقعيت قرارگيري فرودگاه دبي در محدوده شهري دبي و كشور امارات4شكل

، بيش از 2010والي در ج.به اقتصاد دبي كمك كرد ميرمستقيغ صورتبهميليارد دالر  13حدود  2007: در سال ديگويمامارت 
  رت گرفته است.قاره قطب جنوب صو جزبهها مقصد در همه قاره 220خط هوايي به بيش از  130پرواز در هفته توسط  6000

ميليون مسافر  58دود ز حدرصد ا 2/15با نرخ رشد  كهيطوربهاين فرودگاه هفتمين فرودگاه شلوغ جهان در ترافيك مسافري است، 
هان در ترافيك جافزايش داشته است. همچنين پنجمين فرودگاه شلوغ  2013ميليون مسافر در سال  5/66به حدود  2012در سال 

افزايش  2013ر سال ميليون تن بار د 5/2، به حدود 2012ميليون تن بار در سال  4/2درصد از حدود  8/6باري است با نرخ رشد 
 طوط هواييپور، خي يك نقطه توقف براي خطوط هوايي مانند خطوط هوايي هند، اقيانوس آرام، خطوط هوايي سنگاداشته است. دب

  است. فارسجيخلگيري در و آمد بين آسيا و اروپا، يك نقطه سوخت دررفتمالزي و غيره است؛ همچنين 
، شده استتهساخ دبي جبل علي؛ در منطقه مالمللي آل مكتوفرودگاه بين، يك فرودگاه ديگر با نام دبيالمللي بينفرودگاه به جزء 

  اولين فاز آن افتتاح شد. 2010آغاز شد و در سال  2004كه ساخت آن از سال 
باند  كيآنبر  ارد. عالوهميليون مسافر در سال را د 5بار و جابجايي  تن 250،000فاز اول اين فرودگاه جديد، ظرفيت حمل بيش از  

 5مل فرودگاه آل مكتوم، اين فرودگاه با در صورت ساخت كا.را دارد (Airbus A380) 380-ايرباس آمخصوص براي هواپيمايي 
ميليون تن محموله را  12ميليون مسافر و  160شود كه خواهد توانست بيش از ترين فرودگاه جهان مي، بزرگانهيپا 4فرود و باند 

  (www.airport.ir) .شود يبرداربهرهكامل  صورتبه 2017رود كه اين فرودگاه در سال جا كند. انتظار ميدر سال جابه
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  المللي آل مكتوم(سمت چپ)و فرودگاه بين ي دبي(سمت راست)المللنيبگاه موقعيت قرارگيري فرود :5عكس

  2020 -2004از سال ترافيك مسافري در فرودگاه دبي  ازنظر بينيپيش: سه سناريو 2نمودار 

  
  

  جهاني كنندهحملتوسط شبكه مختلف وسيع 2009تا  2003: ارزيابي مسيرهاي خطوط هوايي  از 2جدول

تعداد كل مسيرها  از ( عملكرد)يبرداربهره  در يدجد يرمس  )هاحامل(  هاكنندهحمل  رتبه
  2009در 

2003  2006  2009  
  159  5  41  89  لوفت هانزا( آلمان)  1
  155  2  20  43  هواپيمايي فرانسه  2
  106  7  25  69  خطوط هوايي بريتانيا  3
  99  4  13  41  امارت (امارت متحده عربي)  4
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  79  5  19  45  خطوط هوايي قطر  5
  60  1  8  31  هواپيمايي سنگاپور  6
  59  7  24  59 خطوط هوايي اتحاد( امارات متحده عربي)  7
  42  2  6  36  ( استراليا)كانتاس خطوط هوايي  8

  

  و جاري در ابوظبي ، دوبي و فرودگاه دوحه ( ميليون مسافر) شدهيزيربرنامه:توسعه ظرفيت 3جدول

  شدهيزيربرنامهظرفيت   ظرفيت حاضر  
2009  2012  2016  2020  

  50  32  20  12  ابوظبي
  80  70  70  60  دوبي الملليينبفرودگاه 

  160  160  -   -   دوبي( جبل علي) الملليينبفرودگاه 

 مسدود  مسدود  مسدود  20  دوحه الملليينب فرودگاه

  50  50  24  -   جديد دوحه الملليينبفرودگاه 

  340  312  72  92  كل
(Murel & F. O'Connell 2011: 38-44).  

  :منطقه  هايفرودگاهتحليل راهبردي سوات شهر فرودگاهي امام خميني با توجه به روند آتي 

  منطقه هايفرودگاهسوات شهر فرودگاهي امام خميني با توجه به روند آتي  تحليل : 4جدول 

درجه   وزن  (S)ها قوت
  بندي

امتياز 
  بندي

درجه   وزن  (W)ها ضعف
  بندي

  امتياز
  بندي

S1 ود نيروهاي متخصص و مجرب وج
  كارآزموده

0.06 3 0.18 W1   وضعيت آموزشي ضعيف ، عدم
  توانايي در جذب نيروي نخبه

0.06  3  0.18  

S2   توانايي شركت در كسب درآمد از
  پروازهاي عبوري

0.09 4 0.36 W2   حجم مسافر و بار در ساعات
  محدودي از روز  

0.09  4  0.36  

S3  از  وجود موقعيت مناسب و فاصله
  ترين مركز جمعيتي كشوربزرگ

0.08 4 0.32 W3   ) وجود فضاهاي چندگانه
محدوديت دار ، احتياط ، خطر ، 

  ممنوعه)

0.03  2  0.06  

S4   وجود شاهراه اصلي كشور ( تهران
  قم) در مجاورت شهر فرودگاهي–

0.07 3 0.21 W4   فرسودگي تجهيزات و تأسيسات
 ونقل شهرناوگان حمل

  فرودگاهي موجود

0.09  4  0.36  

S5  0.04 2 0.08داراي مساحت كافي ازلحاظ باند و W5  0.15  3  0.5فاز  4آماده شدن بخش اندكي از  
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همچنين افزودن تأسيسات و 
  تجهيزات در افق طرح 

  فرودگاهي در حال حاضر شهر

  IFE) ( :2.16جمع كل امتياز وزن دار
درجه   وزن (O)هافرصت

  بندي
  امتياز
  بندي

درجه   نوز  (T)تهديدها
  بندي

امتياز 
  بندي

O1  توجه كسب درآمدهاي ارزي قابل
 خاص مناطق هاياز طريق كاربري

    فرودگاهي شهر اين

0.08 4 0.32 T1   تبليغات گسترده رقبا در
  كشورهاي مجاور

0.07  3  0.21  

O2   قرارگيري فرودگاه امام خميني در
الجيشي در منطقه موقعيت سوق

ين خاورميانه ازلحاظ هوايي ( ب
  آسيا و اروپا و...)

0.09 4 0.36 T2   ورود رقباي جديد به بازار با
  توجه به شرايط كنوني كشور

0.04  2  0.08  

O3  گذار بخش خصوصي جذب سرمايه
فرودگاهي هم  هم در داخل شهر

  كشور

0.07 3 0.21 T3  0.06  2  0.03  هاي داخلي عدم ثبات تعرفه  

O4   قرارگيري فرودگاه امام خميني در
اي شاهراهي ريلي و جاده مسير

  صليبي آسيا به اروپا 

0.05 2 0.1 T4  هاي خارجي در زمينه تحريم
ورود تجهيزات پيشرفته به 

  ناوگان هوايي كشور 

0.06  3  0.18  

O5  تبديل به شهر هوشمند و بدون
  زيست)كربن (دوستدار محيط

0.04 2 0.08 T5  وجود ناوگان پيشرفته و مجهز
  در كشورهاي مجاور

0.08  4  0.32  

O6  برخوردار شدن از هفت پهنه مجزا
رساني به در زمينه خدمات

  مسافرين 

0.07 3 0.21 T6  ارائه بودجه كالن در بخش
ونقل هوايي در كشورهاي حمل

اين زمينه  مجاور و رقيب در
  همچون امارات و قطر

0.07  3  0.21  

O7   0.06  3  0.18  T7   0.04  2  0.08  
  EFE) ( :2.33جمع كل امتياز وزن دار

مي باشد مي توان گفت در تحليل  2.5با توجه به اينكه نمره نهايي در اين ماتريس هم از نظر داخلي هم از نظر خارجي باالتر از 
راهبردي شهر فرودگاهي نقاط قوت و فرصت در مقابل ضعف ها و تهديدها عملكرد قابل قبولي دارند.برآيند نمره نهايي عوامل 

با توجه به نمرات جدول باال كه با تمركز بر نقاط قوت و فرصت مي باشد ،تالقي محورها در رويكرد تحليل داخلي و خارجي و 
راهبردي در موقعيت تهاجمي خواهد بود . رويكرد حاصله از همه موقعيت ها در جدول زير نوشته شده است ولي بر اساس نمره 

 كيد گردد.نهايي امتيازها ، بايد بر رويكرد تهاجمي در نهايت تا
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  منطقه هايفرودگاهشهر فرودگاهي امام خميني با توجه به روند آتي  هاياستراتژي: 5جدول 

  (WO) انطباقي - كارانهمحافظهراهبرد   (SO) راهبرد تهاجمي
SO1  فرودگاهي شهرتوسعه از فضاهاي تبليغاتي در مورد  WO1  يكپارچگي مديريت ترافيك هوايي كشور  
SO2   شهر فرودگاهي براي ارتقا ظرفيت فازهاي رتسريعتوسعه  WO2   بهبود  
SO3   ارتقا ميزان جذب نيروي متخصص و افزايش آموزش

   مداوم
WO3   مديريتي فرادستي براي يكپارچگي  هايسيستمادغام

پشتيبان درون و برون فرودگاه با  ونقليحملمديريت 
  رانياتوبوسشبكه تاكسيراني و 

SO4   ساختار  دهيسامانوانوردي و ه هايزيرساختتوسعه
  فضاي كشور جهت افزايش سهم پروازهاي عبوري

WO4   امام خميني با  فرودگاهي شهروضعيت هواپيماي بهبود
  هواپيماي با عمر پايين در راستاي جذب مسافرين

  (WT) راهبرد تدافعي (ST) يرقابت -يراهبرد اقتضاي
ST1  شهر  عمومي دروني ونقلحملدر راستاي  بخشيتنوع

  فرودگاهي و ارتباط آن با بيرون
WT1  در  تأخيرزمان پروازها و نزديك كردن تعداد  دهيسازمان

 افزايش اعتماد مسافرين منظوربهپروازها به صفر 

ST2   ميليون 90ظرفيت شهر فرودگاهي حتي به بيش از توسعه
مسافر در سال در افق طرح براي رقابت بيشتر با فرودگاه 

  دبي

WT2  به قبل از سال  4در زمان اتمام افق طرح در فاز  يبازنگر
  ميالدي 2020

ST3   فرودگاهي و ساماندهي  شهر درايجاد مديريت يكپارچه
  محيط پيرامون 

WT3  فضا براي افزايش سهم بازار پروازهاي  دهيسازمان
  عبوري

ST4  به مسافرين شدهارائهبه ميزان تسهيالت  بخشيتنوع  WT4   شهري جذب شركت هواپيمايي  در برا هاتعرفهكاهش 
  فرودگاهي

   

  
  فرودگاهي امام خميني (ره) هاي اجرايي در شهر: مكان قرارگيري فازبندي6شكل



 

18 
 

هزار مترمربع با ظرفيت 78با مساحت زيربنايي  1384در سال  برداريبهرهو آغاز  1374: آغاز عمليات ساخت در سال 1در فاز 
كه شامل دو  1مسافري شماره  پايانهدر دست اجرا براي بهبود وضعيت  هايطرحست.در اين ميان ميليون مسافر در سال بوده ا 5/6

  مسافري است. پايانه سازيروانمسافري  و طرح  پايانهطرح توسعه پيرهاي 

  فاز يك شامل :  هايپروژه

مسافري  پايانهو شمالي شامل  بخش جنوبي دهندهارتباط  عنوانبهاست و پل ارتباطي مكانيزه : ( داراي نقاله متحرك  .1
 متر عمل خواهد كرد).220، هتل و پاركينگ با طول 1شماره 

 ).باشدميمترمربع 2500اصول معماري روز دنيا و مساحت زيربنا  اساس بر شدهطراحيفرودگاه (  VIP ساختمان .2

و داراي  زيبا بسيار اندازيشمچو داراي  1مسافري شماره  پايانهفرودگاه : ( محل احداث آن نزديك به   CIPساختمان .3
  ).باشدميمترمربع 2350و مساحت كل زيربنا  دوطبقه

  فاز دوم توسعه شهر فرودگاهي امام خميني (ره): هايپروژه

اتاق 300 هاياتاقبا تعداد  620/26در زميني با مساحت  47/557 بربالغبا مساحت زيربناي  الملليبينهتل فرودگاه   .1
 .باشدميتجاري  صورتبهچهار ستاره  اتاق 204سه ستاره و 

با مشخصات  3مترو و داراي تعداد قطعات  1كيلومتر در امتداد خط 50امام خميني(ره) با طول الملليبينمترو فرودگاه  .2
مترو محل  1: ايستگاه باشدميايستگاه در محدوده فرودگاه با مشخصات زير  2كيلومتر و داراي  5/12با طول  2قطعه 

و با مساحت زيربناي  3متر و طبقات  142، طبقه همكف و با طول  1مسافري  پايانهدر روبه روي احداث آن 
با مساحت  2متر با تعداد طبقات 140با طول حدود  3و2 پايانهمترو با محل احداث بين  2مترمربع و ايستگاه 9040

 .دباشنمي هاآن برداريبهرهقرار به  1395مترمربع تا اواخر 12800زيربناي 
 2تاكسيوي  تعدادمتر 60متر و عرض باند 4200با طول باند A380 براي  شدهطراحيتوسعه باند جنوبي فرودگاه كه  .3

 است.

 گذاريسرمايهوسيله نقليه و با حجم 3000و با ظرفيت  چندطبقهتجاري : داراي پاركينگ  –مجموعه اداري  .4
 ميليون دالر در جنب هتل فرودگاه احداث خواهد شد.150حدود

 .شودميمترمربع به شكل سازه بتني احداث 7000با مساحت زيربناي  3مسجد فرودگاه در تعداد طبقات  .5
درصد پيشرفت  4/18قرارداد بسته شد و تاكنون حدود  1389ميليون مسافر در سال  2/3 بربالغزيارتي با ظرفيتي  پايانه .6

 فيزيكي داشته است.

هكتار و مساحت 10ميليون مسافر در سال با مساحت محدوده سايت 20 يجايجابهبا ظرفيت  2مسافري شماره  پايانه .7
مسافر در هر ساعت 7000ميليون دالر و ظرفيت پاسخگويي 1200اوليه  گذاريسرمايههزار مترمربع و حجم 300زيربنا 

  .شودمياحداث 
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  :گيرينتيجه
،  باشدميخش هوايي، از مناطق مهم چند فرودگاهي دنيا ب هايپتانسيل در حال حاضر دارايتهران  شهركالنكه  راين بهبا توجه 

موقعيت قرارگيري  ازنظرامام خميني  فرودگاهي شهردر اين منطقه و كشور از اهميت بااليي برخوردار است .  فرودگاهي شهر دوجو
است. در همين  شدهريزيرحطتوسعه و افزايش اقتصادي  اندازچشمحائز اهميت در آسيا و كشور با ، موقعيت بسيار استراتژيك و 

مهم منطقه توجه داشت . با توجه به وضعيت حال حاضر  هايفرودگاهراستا در صورت تحقق اهداف طرح بايد به وضعيت كنوني 
به  هافرودگاه سازي تجهيزهوايي و  ونقلحمل درزمينه هاآنباالي  گذاريسرمايهو ميزان  قطر و كشورهاي امارات هايفرودگاه
 شهرالزم است 2020و انتقال مسافر و بار تا سال  پذيريجمعيتو بروزترين با باالترين تسهيالت و با توجه به ميزان  رينتمدرن

و براي رقابت هر چه بيشتر با  2020در سال شهر دبي تا سال  نفرميليون 160 هايظرفيتبه  توجه باامام خميني  فرودگاهي
و انتقال بار و مسافر  پذيريجمعيتفاز خود سرعت بخشيده و ميزان  4ر ، در زمينه اتمام دبي و همچنين فرودگاه حمد قطفرودگاه 

ديگري به شرح زير  هاپيشنهادرا در افق طرح افزايش داده و به نوسازي ناوگان هوايي در همه زمينه بپردازد.در همين زمينه 
  است: شدهداده

 فرودگاه. از در داخل و خارج جريان ترافيك تسهيل ) 1(

 فرودگاه. استفاده از فراواني  در رابطه با نزديكي فرودگاه تجارت در همسويي ) 2(

 .در سراسر منطقه شدهواقعفرودگاه  وابسته به شركت در مركز شهر و به هر دو سرعت دسترسي به فرودگاه ارتقاء  ) 3(
 ا شدت باال.ب پرواز خطوط خارج هواپيما سروصدايو  حساس به امواج تجاري و مسكوني تحوالت يابيمكان  ) 4(

كنند  وآمدرفت كار بتوانند به محل راحتيبه فرودگاه كارمندان فرودگاه و منطقه كه در آنمختلط  مسكوني هايخوشه ايجاد  ) 5(
  حمايت شوند. و امكانات جامعه، خدمات كافي  فروشيخرده توسط مقياس انساني جوامع ساكن در كهدرحالي

  منابع :
مطالعه موردي ترافيك هوايي (هوايي ايران  ونقلحملصنعت  هايچالشسقايي، محسن ، ، اصغر و محمدي ، جمال و ضرابي .1

 .1388بهار  ، 1شماره  ،) 33شماره ( ، سال بيستم، محيطي ريزيبرنامه و جغرافيا )،اصفهان
لعه موردي فرودگاه مطا AHPعمراني با استفاده از روش  هايپروژهدر  توأمفرضي، نيما و طباطبايي، ارزيابي روش طرح و ساخت  .2

موسسه بين المللي مطالعات معماري و شهرسازي مهراز  ،كنفرانس ملي معماري و منظر شهري پايدارخميني (ره)،  الملليبين
 .1393 شهر

و مهرآباد در انتخاب خطوط  (ره)امام خميني الملليبين هايفرودگاهمقايسه تفاوت مسافران الدين ،  ادريسي ، علي و خاكزاد، حسام .3
 .1393سازه ، معماري و توسعه شهري ،  الملليبين، دومين كنگره هوايي

ره ملي مهنـدسي ششمين كنـگ ،هوايي داخلي ونقلحملارائه مدل بهينه نوسازي ناوگان  و همكاران،  عبدالرضا رضايي ارجرودي، .4
 .ايران سمنان، ،، دانشگاه سمنان1390هشت ارديب 7و  6عمـران 

هوايي  ونقلحملميزان تأثير سن ناوگان بر عملكرد سيستم  ،، حسنجوانشير و اكبر اميرعلي، جمالي اسكوئي علي و عبدي ،  .5
 .1392و ترافيك ،  ونقلحملمهندسي  الملليبينسيزدهمين كنفرانس ،كشور
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در ايران  فرودگاهي شهرايجاد  سنجيامكان منظوربهرتضي و عبداهللا زاده ، اميرحسين ، بررسي تطبيقي شهرهاي فرودگاهي خليلي، م .6
، دانشگاه 1391 ماهبهمن 25و  24،  ونقلحمل هايزيرساخت، نمونه موردي: مجتمع فرودگاهي منطقه سلفچگان ، كنفرانس ملي 

 علم و صنعت ايران .

،ششمين ونقلحمل ريزيبرنامهپايدار در  توسعه  هايشاخصبررسي  ، ، آرزومحمدي آقا و ، سعيدضرغامي و ، محمدرضااحدي .7
 ، مشهد مقدس.1393آبان ماه 22و  21اسالمي ،  هايمؤلفهبر  تأكيدو مديريت شهري با  ريزيبرنامهكنفرانس ملي 

محوريت از معماري بومي  با پايدارري و شهرسازي و توسعه ،معماروستايي ونقلحمل ريزيبرنامهحسيني ، محمدحسن و همكاران ،  .8
 .1392 ماهدي5تا شهر پايدار، موسسه آموزش عالي خاوران ، مشهد 

9. www.airport.ir. 
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