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 چکیده

، دسترسی به یک سیستم حمل و نقل هوایی سریع و با اهمیت یافتن ارزش زمانی و لزوم جابجایی سریع افراد و کاالها در عصر ارتباطات

قابل تنظیم امری ضروری و اجتناب ناپذیر می باشد. در این مقاله سعی شده است ضمن آشنایی با مزایا و معایب استفاده از گونه جدید 

ای سفر با تاکسی هوایی از شهر حمل ونقل هوایی )تاکسی های هوایی( به عنوان زیر مجموعه ای از صنعت حمل و نقل هوایی، میزان تقاض

و برطبق نظر  AHPزنجان به عنوان مبدا  به برخی از نقاط مختلف کشور به عنوان مقصد تعیین شود. به همین منظور از  روش تحلیل 

ج حاصل . نتای شهروندان و مسافران و هم چنین نظر کارشناسان و متخصصان حمل ونقل هوایی، جهت تجزیه و تحلیل استفاده شده است.

از پژوهش حاکی از آن است که تاکسی هوایی به دلیل داشتن مزایای زیاد و ویژگی های موثر تقاضا، از سهم تقاضای بیشتری در قیاس با 

ایرالینها )خطوط هوایی( برخورداراست. همچنین طبق نتایج، استفاده از تاکسی هوایی به سبب ویژگی های منحصر به فرد می تواند به 

یرساختهای بال استفاده و یا کم استفاده شده روح تازه ای بخشیده و بستر مناسبی را جهت سیاست گذاری خرد و کالن در خیلی از ز

 زمینه حمل و نقل هوایی توسط تصمیم گیرندگان و مدیران فراهم آورد.

 

  AHPحمل ونقل هوایی،تقاضای سفر،تاکسی هوایی،  : کلمات کلیدی
 

 

 مقدمه -1
 

همواره پرواز پرندگان را تماشا می کرد وحسرت پرواز آزاد و رها،همانند پرندگان در آسمان الیتناهی ،روح بشر از آغاز خلقت 

اورا می آزرد.همیشه انسانهای برتر رادر کتیبه ها و نقاشی های اساطیری با بال ترسیم  می کردند وبا خیالهای خود امید به 

یشرفت علم و تکنولوژی مخصوصا در صنعت حمل و نقل هوایی شاهد بهترین روزهای آینده داشتند. اما امروزه انسانها با پ

امکانات وتجهیزات هوایی برای پرواز در آسمانها و تحقق رویاهای خود هستند. مقاله حاضردر مورد تقاضا برای استفاده یکی 

رای جابجایی مسافران می باشد. ازبهترین و به روز ترین محصوالت صنعت حمل و نقل هوایی یعنی استفاده ازتاکسی هوایی ب

 از یکی که ایران زمینی ترابری سیستم ، کرد خواهد عبور نفر میلیون 58مرز از 1011 سال در ایران جمعیت اینکه به عنایت با

 وضعیت به توجه با رود، فراتر کنونی وضع از اگرهم و شود می شناخته دنیا سطح در مسافر و بار ترابری سیستم پرخطرترین

 سریع رشد مساله این کنار در. باشد آن حوادث شدن تر حادثه کم یا مسافرت و زمان کوتاهی جوابگوی تواند نمی یمیاقل

 گسترش به رو منطقه این در ارزان سوخت و دسترس قابل کانی مواد خاطر به که  متعدد های کارخانه و اقتصادی سیستمهای
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 ای مجموعه معرف میانه خاور و اقیانوسیه ، آسیا منطقه طرفی از.کند یم طلب را سریع و ایمن جابجایی برای تقاضا است،

 جهان نقاط از سایر کندتر منطقه این در ها بینی پیش براساس بازار تغییر سرعت اینکه وجود با. است قیود از فرد به منحصر

 این در مثبت عوامل از یکی. شوند مند بهره آن از توانند مسافران می و هوایی شرکتهای که دارد وجود هم فرصتهایی باشد، می

 به این و آمریکاست و اروپا از بیشتر کلی طور به درآمد سرانه و داخلی ناخالص تولید رشد کنونی آهنگهای که است این مناطق

 کرد، هدایت بتوان را مسافرت رشد این که راهی و شد خواهند هوایی سفرهای جذب بیشتری افراد نسبتا که است این معنی

 فرودگاههای از خیلی نظیر بهره ای کم منطقه فرودگاههای به آوردن روی و فعلی بزرگ و شلوغ فرودگاه های از اجتناب

است. کشور ما طبق آمارهای ارایه شده توسط شرکت فرودگاههای کشور دارای  زنجان فرودگاههای استان ازجمله کشورمان

ممکن  نواحی تمامی در که گفت توان می تقریبی طور به که دارد ظامی وجودن و غیرنظامی فرودگاه قابل استفاده بامصارف 58

باقی  و اختصاصی صورت به فرودگاه یک نظامی، مقاصد برای تنها فرودگاه 8 میان این از. شده است تاسیس فرودگاهی

از طرفی با افزایش  .یرندگ قرارمی استفاده مورد مشترک طور به موارد بعضی در و غیرنظامی و عام مقاصد برای فرودگاهها

برای افراد،نیاز به یک تکنولوژی جدید در زمینه  2جمعیت  و میزان تقاضای حمل و نقل و همچنین اهمیت یافتن ارزش زمانی

حمل ونقل اعم از جاده ای ، ریلی و هوایی را امکان می سازد و با توجه به اینکه احداث و اجرای کیلومترها جاده و خط آهن 

سنگینی را به دنبال دارد و همچنین با توجه به باالبودن خطرو احتمال تصادف در سفرهای جاده ای و خستگی  هزینه های

مفرط در اثر این سفرها، لذا بهترین گزینه برای بهبود کمبودهای حمل و نقلی استفاده از تواناییها و ظرفیتها و زیرساختهای 

 وصا استفاده از تاکسی هوایی می باشد.موجود و کم هزینه صنعت حمل و نقل هوایی و مخص

 بستر و پایه تواند می ، تقاضا و مندی عالقه میزان از خوب شناخت و هوایی تاکسی با سفر تقاضای ماتریس تعیین              

 رکشو کالن و خرد های گذاری سیاست جهت مختلف مقصدهای و مبدا بین هوایی تاکسی با سفر تقاضای برآورد یرای مناسبی

و همچنین با توجه به فواید و   تقاضایی حجم چنین داشتن اختیار در با گیرندگان تصمیم و مدیران و ریزان برنامه تا باشد

 و خود نفع به نقل و حمل وضعیت بهبود جهت را مناسبی های برنامه و ویژگیهای منحصر به فرد تاکسی هوایی ، طرحها

 دهند. ارایه مسافران

 

 

 ریاصول و مفاهیم نظ -2
 

ثانیه ای برادران رایت با هواپیما شکل گرفت، امروزه یکی از مدهای  12با پرواز  1811صنعت هوانوردی که اولین باردر سال 

حمل و نقل از نظر تکنولوژی می باشد.این شیوه حمل و نقل هوایی یا جوی به وسایل نقلیه ای که عمدتأ در جو زمین عمل 

.سنگین تر از هوا 2.سبک تر ازهوامثل بلیمپ و بالن هوای داغ1هوانوردی به دوگروه کلی: می کنند، مرتبط است. وسایل نقلیه

 مثل گالیدر، اتوژیرو، هلی کوپتر، هواپیمای مسافری، هواپیمای نظامی طبقه بندی می شود.
ی شده)پروازهای خطوط هوانوردی عمومی همه پروازهای هواپیمایی به جزء پرواز هواپیماهای مسافربری برنامه ریز            

هوایی( وپروازهای نظامی را شامل می شود از قبیل فعالیتهای پروازی : آموزش پروازی، سفرهای تجاری، کاربرد کشاورزی، 

خدمات پزشکی اضطراری، ورزشی و تفریحی. عالوه برکاربرد باال، خدمات امنیتی حیاتی برای پلیس، تحقیقات امن و پربارگشت 

برق، دستیابی به نقاط دوردست بدون استفاده از هوانوردی عمومی غیرممکن بود.بنابراین یک طیف بسیار  خطوط لوله ، خطوط

وسیعی از فعالیتها شامل پروازهای تجاری، غیرتجاری و شخصی را در بر می گیرد.هوانوردی عمومی سریع، کارآمد،ایمن و 

 انعطاف باالیی دارد.

 6-0در غرب به صورت هواپیماهای دربستی با ظرفیت ، وعه از هوانوردی عمومی می باشدتاکسی هوایی که زیر مجم             

نفره وبا تعدادی کمتر یا بیشتر و با خدمات گران نسبت به قیمت شرکتهای هوایی تجاری تعریف می شود که به صورت 

                                                           
1. Value Of Time 
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م آن متناسب با تقاضا بودن و قیمت سفرهای نقطه به نقطه و بیرون از فرودگاههای مرکزی تمرکز دارند و از ویژگیهای مه

[ البته عبارت تاکسی هوایی در ایران دارای مفهوم جامع تری بوده و نسبت 1گذاری برحسب فاصله و زمان و منطقه می باشد.]

به اصطالح تاکسی هوایی در غرب ، قدری متفاوت می باشد. در واقع تاکسی هوایی در ایران به معنی ارایه کلیه خدمات با 

کیلوگرم  5615نفر و حداکثر وزن  18پیمای سبک می باشد )هواپیماهای سبک هواپیماهایی با حداکثر تعداد مسافر هوا

الی  2پوند( می باشند. در کالس هواپیماهای سبک، هواپیماهای پیستونی، توربوپراپ )جت ملخی( و جت با ظرفیت 18111)

که ایرتاکسی ها با مشارکت شرکتهای خارجی فعالیت داشتند حدود  در سالهای قبل از انقالب مسافر موجود می باشند.( 18

نفر در ایران مشغول انجام عملیات پروازی بودند. این هواپیماها بیشتر در بخشهای نفت  21هواپیما با ظرفیت کمتر از   21-28

یز به استانداریها خدمات و گاز و پروژه های بزرگ مثل صنایع مس سرچشمه و ذوب آهن اصفهان فعال بوده اند و بخشی ن

 پروازی ارایه می نمودند.
استفاده از هواپیماهای بزرگ در بسیاری از مسیرها با محدودیت مواجه است. پروازهای محدود به برخی از شهرها و             

اری از کشورها با تولید یا نبودن فرودگاه فعال موجب شده است تا رفت و آمدهای هوایی با مشکالتی همراه باشد. از این رو بسی

انواع هواپیماهای که در شبکه های تاکسی هوایی در نقاط مختلف  .و یا خرید هواپیماهای سبک این محدودیت را رفع کرده اند

 .می باشد VIPدنیا استفاده می شود براساس نیروی رانش عمدتأ پیستونی و توربوپراپ و جت تجاری 

فرودگاه  18فرودگاه تجاری و  01فرودگاه قابل بهره برداری )  58تشر شده، در ایران تعداد درحال حاضر طبق آمار من           

فرودگاه  18فرودگاه به عهده شرکت فرودگاههای کشور و تعداد  80غیر تجاری( وجود دارد که بهره برداری و نگهداری تعداد 

فرودگاه آن اقتصادی می باشند و عمده  0عال کشور تنها فرودگاه ف 80نیز تحت مدیریت سایر ارگانها می باشد.البته از بین 

موقعیت فرودگاهی نیز در اختیار فعالیتهای کشاورزی،  168فرودگاههای کشور فاقد حتی پروازهای هفتگی می باشند.حدود 

 151فقط تعداد  آموزش و ...بوده و به منظور ارایه خدمات در موارد اضطراری مورد استفاده قرار می گیرند، که در حال حاضر

 میدانگاه فرود با باند غیر آماده زمینه و قابلیت استفاده و گسترش تاکسی هوایی را دارند.
استان زنجان هم با دارا بودن یک فرودگاه تازه احداث بستر مناسبی را جهت بهره مندی از حمل و نقل هوایی و             

قابلیت پذیرش انواع هواپیماهای پهن  بوده و در حال حاضر داخلی و هوایی جابجایی مسافران ایجاد کرده است . این فرودگاه

ایمنی زمینی فرودگاه (و هواپیماهای متوسط و هواپیماهای بدنه باریک و هواپیماهای سبک و انواع  CAT پیکر )متناسب با

در مسیرهای  BAE و 121 ،111،111هلی کوپتر را دارد. و هم اکنون هواپیماهای متوسط و پهن پیکر از نوع ایرباس

 غیربرنامه خروجی و ورودی پروازهای عربستان)حج عمره ، حج تمتع( و مشهد در آن مشغول عملیات میباشند.عالوه بر اینها

طبق بررسی های به عمل آمده در حال حاضر نشست و  کنندمی پرواز آن در نیز زیادی... و نظامی،انتظامی،امدادی،آموزشی ای

 در این فرودگاه امکان پذیر است. 111ای کوچک مسافربری مثل انواع تاکسی های هوایی و حتی فوکر برخاست هواپیماه

 

 

 مطالعات انجام گرفته -3

 

شبیه سازی شبکه های تاکسی "یکی از تحقیقاتی که در زمینه شبکه های تاکسی هوایی صورت گرفته، تحقیقی است با عنوان

انجام شده است. بر طبق این پژوهش در واقع شبیه ساز شبکه تاکسی هوایی، 2118ال در س که توسط فیلیپه بونیفوی "هوایی

یک شبیه ساز با سرعت باالست که عملیات ناوگان هواپیمای تاکسی هوایی را بر روی شبکه ای از صدها فرودگاه تکرار می 

کندو همچنین در تولید سفر ، مسیریابی کند. این قابلیت شبیه ساز می تواند میزان تقاضا برای تاکسی هوایی را مدلسازی 

هواپیما و تخصیص خلبان مفید واقع شود.  طبق نتایجی که ازهر مولفه مربوط به این شبیه ساز به صورت جداگانه به دست 
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دگاه( آمد این بود که اوال پیچیدگی مربوط به شبکه های تاکسی هوایی از اندازه ناوگان)صدها هواپیما( واندازه شبکه)هزاران فرو

ناشی می شد. یکی دیگر از نتایج به دست آمده این پژوهش این بود که برخالف خطوط هوایی تجاری برنامه ریزی شده که به 

صورت هفته به هفته تکرار می شد، شبکه های تاکسی هوایی براساس یک برنامه غیر ساختاری)غیر برنامه ریزی شده( بود که 

 [2]ی شد.توسط تقاضای فردی مسافران هدایت م
یک تجزیه و تحلیل بازاریابی و مالحظات لوجستیکی یک سرویس تاکسی جفری و همکارانش در تحقیق مشابه دیگری           

پیشامد انجام داده اند. برطبق نتایج بدست آمده از این پژوهش افزایش ظرفیت -هوایی ، با استفاده از یک شبیه سازی گسسته

تظار مسافران و افزایش ناوگان باعث کاهش زمان انتطار مسافران می شود. همچنین افزایش اندازه هواپیما باعث افزایش زمان ان

ناوگان اغلب میزان بهره برداری از هواپیما را کاهش می دهد. عالوه بر اینها افزایش نقاط فرودگاهی)تعدادشهرهای خدمت 

و افزایش  )پرواز بدون تهیه بلیط( deadheadزها، افزایش تعداد رسانی( باعث افزایش زمان انتظار مسافران ، افزایش تعداد پروا

  [1]میزان بهره برداری از هواپیما می شود.
ابتدا به استفاده از فرودگاههای مرکزی  در پژوهشی که توسط فاگرهولت و همکارانش در کشور نروژ انجام شده ،            

و همچنین مشکالت مربوط به فرودگاه مرکزی از قبیل شدت تراکم باال ، جهت جابجایی مسافران از یک مکان به مکان  دیگر

پروازهای از دست رفته و تأخیرهای به وجود آمده در این فرودگاه ها اشاره می کند که منجر به پروازهای طوالنی و زمان 

و هزینه  نسبتأ پایین )به طبق نتایج با در دسترس بودن هواپیماهای  با جت های کوچک   اضافی برای مسافران می شود.

عنوان تاکسی هوایی( می توان یک فرصت جدید برای فعالیتهای حمل و نقل هوایی ایجاد کرد. در واقع می توان گفت اندازه 

ناوگان، سیاست های مختلف قیمت و سیاست های مربوط به تایید رزرومهمترین تصمیمات استراتژیک بودند که در این مقاله 

لفی از قبیل روش مدلسازی ، روش اکتشافی و روش شبیه سازی  برای پشتیبانی و حل مشکل مربوط به از روش های مخت

DAFP پرواز(، جهت ایجاد یک خدمت تاکسی هوایی توسط شرکت هوایی -)شماره گیریFlysmart [0شد.] استفاده 

س برای بازار داخلی آمریکا با آمار یک کار تحقیقاتی دیگر مدل میشل ابراهام است. این مدل براساس رقابت کیفی سروی

ایجاد شده که در آن ، کیفیت سرویس عامل تعیین کننده ای در تقاضای سفر محسوب می شود.از  1800-1801سالهای 

طرف دیگر تأکید بر هزینه های مسافرین، به عنوان عامل مهم دیگر در تقاضای سفر محسوب شده است. هزینه ها را می توان 

ینه مستقیم و غیرمستقیم تقسیم نموده و هزینه مستقیم همان کرایه بوده و هزینه غیر مستقیم مقدار زمان به دو دسته هز

    ( می باشد.1اتالف شده برای استفاده از سرویس مورد نظر می باشد.فرم کلی مدل به صورت رابطه )

(1)                                                                         X=F(P,SD(X,S,FQ),Z                                                         

 که متغیرهای موجود در این مدل عبارتند از:

Xتقاضای سفر هوایی بین دو شهر = 

Pکرایه سفر بین هرجفت شهر = 

SDتأخیر زمانی برای هر جفت شهر مورد نظر = 

FQتواتر پرواز بین هر جفت شهر = 

Z =برداری از متغیرهای برونزای افزایش دهنده تمایل به سفر 

 = تعداد صندلیهای عرضه شده برای هرجفت شهر. و متغیر عرضه صندلیها می تواند طبق رابطه زیر ارایه شود:Sو 

(2)                                                            S=g(P,X,W) 

یب سرنشین تقاضا افزایش می یابد.هرچند که احتماأل مقداری از این افزایش تقاضا به دلیل زیاد طبعأ با افزایش ضر             

 [8یش ضریب سرنشین،کاهش خواهد یافت.]شدن زمان تأخیر ناشی از افزا
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اند.در این رفتار کلی تاکسی هوایی را مورد ارزیابی قرار داده  2118داگالس لی و همکارانش در یک تحقیقی در سال             

تحقیق به عنوان یک ابزار طراحی برای ارزیابی امکان سنجی خدمات تاکسی هوایی،محققان یک مدل جریان کلی را برای  

مشخص کردن عملیات هفته به هفته ارایه دهندگان خدمات تاکسی هوایی تدوین و فرموله کردند. برطبق نتایج حاصل شده ،با 

گان، محققان سیر تکاملی یک بازار ساده برای خدمات تاکسی هوایی را با دو مورد مطالعه استفاده از این گسترش ارایه دهند

مسافران بالقوه و رفتارهای ارایه دهندگان بررسی کردند. مخصوصأ محققان تمرکز کردند بر روی تأثیرات مشخصات ارایه دهنده 

 [6( انتخاب مسافر.]2مت ارایه دهنده و( رفتار تنظیم کرایه و کارایی خد1مختلف بر روی 

 1158از معدود تحقیقات انجام شده در ایران تحقیقی است که توسط سهیل سهیلی و فتح اله امی در اسفند سال               

با در نظر گرفتن شرایط پیاده سازی در ایران پرداخته است.   SATSصورت گرفته و به بررسی سامانه حمل و نقل نسل آینده 

ین پژوهش در دنیای تجارت زمان به منزله پول است.حتی کسانی که به قصد تفریح سفر می کنند، می برطبق توضیحات ا

برطبق نتایج  خواهند در صورت امکان سریعتر به مقصد برسند، از این رو هوانوردی نقش عمده ای در حمل و نقل مدرن دارد.

جایگزین ایمن برای حمل و نقل و مسافرتهای هوایی  بدست آمده از این پژوهش سیستم حمل و نقل هوایی هوشمند یک روش

است که با ایجاد امکان دسترسی بیشتر به مراکز جمعیت در زمان کمتر، جابجایی بار و مسافران را از تأخیرات سیستمهای 

 [0 به مراکز جمعیتی باعث توسعه بیشتر اقتصادی می شود.] SATSامروزی رها می سازد. همچنین قابلیت دسترس 

 

 

 روش تحقیق-4
 

روشی که در این تحقیق استفاده شده است روش تحقیق آماری مبتنی بر روش مطالعه موردی می باشد، همچنین جهت 

تجزیه و تحلیل و مدلسازی میزان تقاضای سفر با تاکسی هوایی به عنوان یک تکنولوژی جدید حمل و نقل تحت عوامل مختلف 

استفاده شده که می توان گفت روش  Expert choise( و نرم افزار مربوطه AHPتبی )تأثیرگذار از فرایند تحلیل سلسله مرا

بنابراین ابزارهای گردآوری اطالعات ، اندازه نمونه، روش  تحقیق تحلیلی یا مدلسازی هم جزء روش های این تحقیق می باشد.

شریح شده ودر ادامه به تجزیه و تحلیل مدل و روش نمونه برداری، مبانی روش آمار و پارامترهای کالیبره شده و موثر درتقاضا ت

یکی از استانهای توسعه یافته و رو به رشد در همه زمینه های مختلف در کشورمان  .استان زنجاناعتبارسنجی پرداخته می شود

مرکزی و  وهمچنین به دلیل موقعیت برتر جغرافیایی و سیاسی ونزدیکی به پایتخت و همجواری با دیگر استانهای شمالی ،

غربی کشور، در پی آمد وشد های فراوان  مدیران و مسؤالن  ومقامات عالی رتبه و مسافران و گردشگران به این استان 

در مدت سه  آوری اطالعات در سطح استان زنجانوبالعکس به عنوان مطالعه موردی در نظرگرفته شده است. آمارگیری و جمع 

از قبیل:  ین پژوهش اقشار مختلف استان زنجاندر ا .ب فرم های پرسشنامه انجام گرفتو در قال 1181هفته ازمردادماه سال 

فرهنگیان و فرهیختگان، بازاریان و اصناف، کشاورزان و دامداران، پزشکان و متخصصان علوم پزشکی، مدیران و مسوالن 

ه به عنوان جامعه آماری در نظر گرفته شد و ارگانهای دولتی و خصوصی، مدیران کارخانه ها وشرکتها،دانشجویان و افراد متفرق

از آنها مصاحبه به عمل آمد.روش نمونه گیری استفاده شده در این پژوهش روش نمونه گیری طبقه ای خواهد بود که مزیت 

 این روش نسبت به روش تصادفی ساده این است که احتمال آنکه افراد طبقه ای از جامعه در میان افراد نمونه نماینده ای

پس از کالیبراسیون داده ها بر طبق  نداشته باشند صفر است و در گروه نمونه از هر طبقه ای نماینده ای وجود خواهد داشت.

رهای ایمنی، هزینه، ارزش زمانی، نظر کارشناسان حمل و نقل ومسافران و همچنین طبق مطالعات انجام گرفته پارامت

دسترسی، راحتی،زمانبندی دلخواه مسافر، جذابیت و لذت بردن از سفر، انعطاف پذیری، مصرف سوخت، سرمایه گذاری و 

توریسم پذیربودن سفر به عنوان موثرترین پارامترها و مولفه ها در تقاضای سفر با حمل و نقل هوایی شناخته شده و جهت 
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 Expertوان داده های ورودی به نرم افزار معرفی شدند.پس از انجام تجزیه و تحلیل داده ها توسط نرم افزار مدلسازی به عن

Choice .خروجی ها و نتایج مشاهده شده نشان داه شده و درنهایت جمع بندی و نتیجه گیری ار تحقیق انجام می شود ، 
 

 

 Expert Choiceو نرم افزار  AHPمعرفی مدل  -4-1

 

 ایجاد با که باشد می ماتریس روی اصلی عملیات پایة بر محاسباتی ساده روش ( ، یکAHPفرایند تحلیل سلسله مراتبی)مدل 

 را آن ویژة مقادیر,  مراتب سلسله مختلف سطوح در تطبیقی های ماتریس ساخت و گام به گام پردازش و مناسب مراتب سلسله

 در .شود می تعیین مراتب سلسله رأس هدف به توجه با گزینه هر نسبی اهمیت, نهایی وزنی ضرایب  بردار در و کرده محاسبه

 مشخص آن در عناصر این که باشد می مراتبی سلسله درختچة تشکیل مراتبی سلسله تحلیل فرآیند در قدم راستا اولین این

 :باشند می زیر بصورت مراحل سایر. باشند

 ها معیار زیر “احتماال و معیارها وزن محاسبة -

  ها گزینه وزن محاسبة -

 ها گزینه نهایی امتیاز محاسبة -

 ها قضاوت منطقی سازگاری بررسی -

( AHPیک نرم افزار تحلیلی است که برای اجرای تکنیک فرایند تحلیل سلسله مراتبی ) Expert choiceنرم افزار             

انجام می شود را به   AHPمختلفی که در مدل تولید شده است. در واقع  این نرم افزار دقیقأ مراحل مختلف و محاسبات

 صورت سریع و دقیق انجام داده و نتایج آشکار و واضحی را در پی دارد.

 
 

 داده های مورد استفاده -5
 

در این پژوهش با توجه به اینکه هیچ نوع اطالعات و داده هایی مربوط به سفر با تاکسی هوایی در هیچ یک از ارگانها و 

تی و یا شرکتهای هواپیمایی به دلیل عدم استفاده از تاکسی هوایی در سالهای اخیر در اختیار نبود ، همچنین با سازمانهای دول

توجه به مطالعات پیشین انجام شده در تقاضای سفر هوایی در کشورمان و عوامل مختلف تأثیر گذار در تقاضای سفر هوایی، 

البته بافرض  ان  از طریق مصاحبه حضوری و در قالب پرسشنامه تهیه شود.الزم بود یک سری از اطالعات و داده های  مسافر

اینکه استفاده از تاکسی هوایی در کشورمان از توان افراد کم سن و سال خارج است و همچنین با توجه به اینکه امکان 

یست سال و از جنس سن باالی ب آمارگیری از بانوان با قشرهای مختلف و محدود با مشکل مواجه بود، به همین دالیل افرادبا

که از مرکز آمار ایران و  ین و با توجه به آمار استان زنجانبه عنوان جامعه آماری در نظر گرفته شد.بنابرا مرد استان زنجان

برابر است با  ماری با این شرایط در استان زنجانتهیه شد، تعداد جامعه آ 1181برطبق سرشماری انجام گرفته در سال 

[. همچنین  با توجه به اینکه آمارگیری از تمام افراد جامعه آماری به دلیل وقت گیر بودن و گران تمام شدن 5نفر] 102118

نفر که با استفاده از فرمول مربوط به اندازه  011ودر دسترس نبودن همه افراد جامعه امکان پذیر نبود به همین دلیل از تعداد 

 و از روش نمونه گیری طبقه ای استفاده شد.نمونه به دست آمد، به عنوان نمونه 
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 [5]عیت اقشار مختلف مردم استان زنجانآمار جم -1جدول

 اندازه نمونه درصد جمعیت)نفر( اقشار عمده شغلی

فرهنگیان و فرهیختگان 

 وکارمندان

15511 8/8 22 

 00 5/11 01158 پزشکان و متخصصان

 18 5/5 11180 تجار و بازاریان

 10 1/1 11250 رانمسوالن و مدی

 02 15 61861 صنعتگران و کارکنان شرکت

 110 5/26 81661 کشاورزان و ماهیگیران

 111 5/28 55201 غیره

 

عالوه بر این اطالعات و داده ها جهت تعیین سهم تاکسی هوایی به عنوان یک تکنولوژی جدید حمل و نقل، آمار             

بین استان زنجان)مبدأ( و استانهای آذربایجان شرقی،آذربایجان غربی، همدان،  1181 فران در سالمربوط به جابجایی مسا

و گیالن)مقصد( از سازمان هواپیمایی کشوری) آمار مربوط به مسافران هوایی( و سازمان راهداری و  قزوین، کردستان، اردبیل

ذکر  البته .ء)مسافران قطار( تهیه شده استحمل ونقل جاده ای) مسافران اتوبوس و سواری( و شرکت حمل و نقل ریلی رجا

 هیچ حمل ونقل هوایی بین زنجان و استانهای مقصد در نظر گرفنه شده انجام نگرفته است. این نکته ضروری است

 

 81مسافران جابجا شده حمل ونقل جاده ای کشور در سال -2جدول

 مسافران جابجا شده )نفر( مقصد مبدأ

 

 

 زنجان

 21111 آذربایجان شرقی

 08111 آذربایجان غربی

 51111 کردستان

 60111 قزوین

 12111 همدان

 8111 ارذبیل

 16111 گیالن
 

 81مسافران جابجا شده حمل ونقل ریلی کشور در سال  -0جدول

 مسافران جابجا شده )نفر( مقصد مبدأ

 

 

 زنجان

 100111 آذربایجان شرقی

 1 آذربایجان غربی

 1 کردستان

 160111 ینقزو

 1 همدان

 1 ارذبیل

 1 گیالن
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 Expert Choiceفرایند تحلیل مدل با استفاده از نرم افزار -6
 

تحلیل مدل در این پژوهش در دوبخش با داده های ورودی تقریبا مشابه ولی با گزینه های مختلف انجام خواهد شد. در بخش 

مختلف حمل ونقل بدست خواهد آمد و در بخش دوم میزان سهم اول میزان سهم حمل ونقل هوایی از دیگرشیوه های 

 ایرتاکسی از حمل و نقل هوایی ودر قیاس با ایرالینها بدست خواهد آمد. داده های ورودی در بخش اول به صورت زیر است:

 هدف: تقاضای سفر با تاکسی هوایی

 معیارها: ایمنی، هزینه سفر، راحتی، ارزش زمانی) زمان سفر(

 ارها: زمانبندی طبق دلخواه مسافر، سرعت، دسترسی، جذابیت سفرزیر معی

 گزینه ها: سواری، اتوبوس، قطار و هواپیما)حمل و نقل هوایی(

در گام بعدی و در مرحله پردازش اطالعات پس از تشکیل درختچه سلسله مراتبی، مقایسات زوجی بین معیارها و              

ه و پس از مقایسه زوجی بین معیارها و زیرمعیارهه و گزینه ها با یکدیگر، به هریک از این زیرمعیارها و گزینه ها انجام شد

 فاکتورها وزنی اختصاص داده می شود. 
 

 
 AHPدرختچه سلسله مراتبی بخش اول مدل  -1شکل

 

و نقل هوایی)هواپیما( در  سپس وزن نهایی هریک از گزینه ها با استفاده از فرمول زیر بدست می آید که وزن حمل              

قیاس با دیگر شیوه های حمل و نقل و با در نظرگرفتن معیارها و زیرمعیارهای ذکرشده  به عنوان خروجی نرم افزار در 

  ( نشان داده شده است.2شکل)

(1                                                                         )                                                                   
∑ ∑   

 
   

 
 j= امتیاز نهایی گزینه           

 k= ضریب اهمیت) ضریب وزنی( معیار   

 i= ضریب اهمیت زیرمعیار   

  iدر ارتباط با زیرمعیار  j= امتیاز گزینه   
 



 
 

International Conference on Civil Engineering 

  Architecture and urban infrastructure 

29-30 July 2015, Tabriz , Iran 

  

 
 زینه ها در بخش اولوزن نهایی گ -2شکل

 

درصد 21( نشان داده شده ، سهم حمل ونقل هوایی)هواپیما( از بازار حمل و نقل در حدود 2همانطور که در شکل )              

می باشد. حال به بررسی و تحلیل مدل بخش دوم و تعیین میزان سهم تاکسی هوایی از بازار حمل ونقل هوایی پرداخته می 

 رودی در بخش دوم به صورت زیر است:شود. داده های و

 هدف: تقاضای سفر

 معیارها: انعطاف پذیری،  هزینه، توریسم، ارزش زمانی

 زیرمعیار: مصرف سوخت، سرمایه گذاری کمتر، سرعت، زمانبندی دلخواه

 گزینه ها: ایرالین، ایرتاکسی)تاکسی هوایی(

ختچه سلسله مراتبی از هدف،معیارها و زیرمعیارها و گزینه ها و همانند بخش اول پردازش اطالعات با تشکیل در             

 مقایسه زوجی بین این فاکتورها و تخصیص وزن به هریک از آنها انجام می شود.

 

 

 AHPدرختچه سلسله مراتبی بخش دوم مدل  -1شکل

شان دهنده میزان سهم تقاضای در گام بعدی وزن نهایی هریک از گزینه ها محاسبه شده و در نهایت خروجی نرم افزار که ن

 ( نشان داده شده است.0سفر مسافران با تاکسی هوایی در مقایسه با ایرالینها می باشد. در شکل)
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 وزن نهایی گزینه ها براساس معیارها و زیرمعیارها -0شکل
 

رفتن معیارها و زیرمعیارهای ( نشان داده شده ، میزان سهم تقاضای سفر با تاکسی هوایی با در نظر گ0همانطور که در شکل )

 درصد از سفرهای هوایی می باشد. 81موثر در تقاضای سفر هوایی در حدود 
 

 

 بررسی سازگاری و اعتبارسنجی مدل -6-1
 

در بررسی سازگاری و اعتبارسنجی مدل، نشان داده می شود که چه مقدار مقایسات و اولویت بندی هایی که در نرم افزار بین 

نه ها انجام شده، با واقعیت تقاضای مسافران با گزینه های مختلف حمل و نقل همخوانی دارد و این مکانیزم آیا معیارها و گزی

می تواند مورد اعتماد باشد یا نه؟ برای اطمینان ازاین مقایسات و تحلیل های انجام گرفته با این مدل از شاخص نرخ ناسازگاری 

زان نرخ ناسازگاری کمتر از یک دهم باشد، مقایسات پذیرفته  می شود و اگر غیر از استفاده می شود. به این صورت که اگر می

این باشد باید مقایسات دودویی بین ماتریس های مختلف دوباره انجام بگیرد.  برای محاسبه نرخ ناسازگاری، شاخص ناسازگاری 

ی آوریم. همچنین وزن عناصر را در ماتریس هر ماتریس را در وزن عنصر مربوطه اش ضرب نموده و حاصلجمع آن را بدست م

̅̅   های مربوطه ضرب کرده و مجموعشان    ( به دست می آید:0شاخص ناسازگاری از رابطه )نامیده می شود.   ̅

                                                                                                                                                                                                                                                                          

    
      

   
                                                                                                                                           0     

 = بزرگترین مقدار ویژه ماتریس زوجی    

N  تعداد سطر یا ستون ماتریس زوجی = 

 ( محاسبه می شود:8و در نهایت نرخ ناسازگاری به صورت رابطه)

(8)                                                                                                                                                                                               

     
   ̅

     ̅̅ ̅̅ ̅̅
             

I.R نرخ ناسازگاری = 

 =     ̅̅ ̅̅  تصادفیمجموع شاخص های ناسازگاری ̅̅

 به دست می آید: (8)از جدول   I.I.Rکه در آن 
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 شاخص ناسازگاری تصادفی -8جدول

9 8 7 6 5 4 3 2 1 N 

45/1 41/1 32/1 24/1 12/1 9./ 58./ . 0 I.I.R 

 

شده در نرم افزار مربوطه، برای به دست آوردن نرخ ناسازگاری مدل تحلیل سلسله مراتبی طبق برنامه محاسباتی داده            

باال، داده های مربوطه را پردازش کرده و میزان نرخ ناسازگاری را برای هدف مورد نظر پژوهش محاسبه می نماید. نرخ 

برای تحلیل مدل در بخش اول و  1861/1( نمایش داده شده، مقدار6( و )8ناسازگاری در این پژوهش همانطور که در شکل)

ست که کمتر از یک دهم بوده و در نتیجه مقایسات درست انجام گرفته و مدل در بخش دوم به دست آمده ا 1181/1مقدار

 تحلیل صورت گرفته سازگار با واقعیت و قابل اعتماد است و نیازی به تجدید نظر در قضاوتها نیست.
 

 

 تعیین ماتریس تقاضای سفر با تاکسی هوایی -7
 

یی به دست آمد همچنین با توجه به آمار مسافران جابجا شده بین ( برای تاکسی هوا0با توجه به درصدی از تقاضا که از شکل)

که در بخش های قبلی به دست آمده بود، از تخصیص  1181قزوین به عنوان مبدأ و استانهای همجوار به عنوان مقصد در سال 

اضای سفر با تاکسی دادن درصد بدست آمده به کل آمار مسافران جابجا شده با تمام شیوه های حمل و نقلی ، ماتریس تق

 هوایی به شکل های زیر بدست خواهد آمد:

 

 81آمار کل مسافران جابجا شده با شیوه های مختلف حمل ونقل در سال  -6جدول

مبدأ/ 

 مقصد

آذربایجان 

 شرقی

آذربایجان 

 غربی

 کردستان همدان اردبیل قزوین گیالن

 51111 12111 8111 225111 16111 08111 165111 زنجان
 

 از کل مسافران AHP%( طبق نتایج مدل 22,8سهم  تقاضای حمل و نقل هوایی)  -0 جدول

مبدأ/ 

 مقصد

آذربایجان 

 شرقی

آذربایجان 

 غربی

 کردستان همدان اردبیل قزوین گیالن

 18110 2005 1108 82212 5200 11221 15002 زنجان
 

 مل و نقل هواییاز ح AHP%( طبق نتایج مدل 62,6( سهم  تقاضای تاکسی هوایی)8جدول )

مبدأ/ 

 مقصد

آذربایجان 

 شرقی

آذربایجان 

 غربی

 کردستان همدان اردبیل قزوین گیالن

 11585 1021 010 12658 8101 0120 20151 زنجان
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 جمع بندی و نتیجه گیری -8
 

دیگر شیو ه های همانطور که در بخش اصول ومفاهیم نظری به طور کامل بیان شد مزایای استفاده از تاکسی هوایی نسبت به  

و نتایج مثبت آن در تحقیقات  حمل ونقل هوایی جدید ینها ولزوم توجه به این گونهحمل ونقلی علی الخصوص نسبت به ایرال

جهت تعیین  AHPانجام گرفته در سراسر دنیا بر کسی پوشیده نیست. همچنین برطبق نتایجی که از تجزیه و تحلیل مدل 

وایی با معیارها و زیر معیارهای در نظرگرفته شده بدست آمد، مشخص شد که سهم تقاضای ماتریس تقاضای سفر با تاکسی ه

سفر با ایرالینها در مقایسه با حمل و نقل ریلی کم و در مقایسه با حمل و نقل زمینی زیاد است. همچنین با نوآوری که در این 

ارهایی که در حمل و نقل هوایی برای متقاضیان و پژوهش بوجود آمد سهم تقاضای تاکسی هوایی با توجه به مالکها ومعی

برطبق نظر کارشناسان حمل و نقل هوایی مهم و تأثیرگذار بودند، به سبب برتری هایی که نسبت به ایرالینها دارد از سهم 

می تواند خیلی از بیشتری برخوردار می باشد. بنابراین استفاده از تاکسی هوایی در کنار ایرالینها و دیگر شیوه های حمل و نقل 

مشکالت و محدودیت های مربوط به حمل و نقل را برطرف کند. همچنین بواسطه وجود برخی از ویژگیهای منحصر به فرد می 

تواند مفیدتر واقع شود. برای مثال از ایمنی باالیی برخوردارند، تأخیرات پروازی ایرالینها را ندارند، ترافیک سنگین خودروها را 

رون شهرها را ندارند، هزینه زیرساخت کمی نسبت به حمل و نقل زمینی دارند، از زیرساختهای موجود و در داخل و بی

بالاستفاده علی الخصوص خیلی از فرودگاههای  غیراقتصادی و غیر فعال و نیز میدانگاههای غیرفعال هم می توان جهت راه 

نبندی دلخواهی دارند که در دیگر شیوه ها خیلی اندک است، اندازی تاکسی هوایی استفاده کرد، صرفه جویی در زمان و زما

امکان دسترسی به نقاط صعب العبور و دورافتاده و کاربری ساده از دیگر نتایج حاصل از این پژوهش بود. همچنین برطبق نتایج 

توانایی مالی خوبی دارند، می توان مسافران متقاضی استفاده از تاکسی هوایی را به این صورت جمع بندی کرد که  افرادی که 

مدیران و مسوالنی که در طول روز در جاهای مختلف جلسه و مأموریت و یا بازدید دارند، اساتید و افرادی که تحصیالت باالیی 

یی برخوردار می باشند. دارند و افرادی که به پرواز شخصی عالقه مند هستند، از تقاضای بیشتری جهت استفاده از تاکسی هوا

مناسب برای نشست و برخاست انواع هواپیماهای تاکسی هوایی می باشند و از  یل اینکه استان قزوین نیز به دل اهفرودگ

موقعیت مناسبی جهت پرواز با این هواپیماها برخوردار هستند، با این شرایط می توانند جهت ارایه خدمات تاکسی هوایی مورد 

که ظرفیتهای متناسب برای  "1فجر "و "صاعقه"،  "101ایران  "خت هواپیماهای استفاده قرار گیرند. از طرفی با طراحی و سا

همچنین با توجه به ترافیک زیاد خودروها و تاکسی هوایی را دارند زمینه مناسبی جهت استفاده از این فرودگاهها را دارند.

دسترسی به نقاط دورافتاده به دلیل خطرات ناشی از آن و هزینه باالی طراحی و ساخت راه های زمینی و ریلی به منظور 

ناهمواری های زیاد وعدم نیاز به پرواز هواپیماهای سنگین با ظرفیت زیاد به دلیل جمعیت کم مناطق دورافتاده و غیراقتصادی 

حمل بودن آن، استفاده از یک سامانه حمل و نقل هوایی با هواپیماهای سبک با حداقل هزینه و بیشترین کارایی  بهترین شیوه 

از طرفی با توجه به برقراری پرواز با ناوگان با ظرفیت باال و بیش از  و نقل و ارتباط با این نقاط از کشورمان می تواند باشد.

تقاضا، موجب شده که بسیاری از مسیرهای هوایی جدید، تنها چند هفته پس از راه اندازی، به دلیل سود آور نبودن و پرنشدن 

شوند و راهکار مناسب طبق نتایجی که در این پژوهش بدست آمد، می تواند سرمایه گذاری در تولید صندلی های پرواز، لغو 

هواپیماهای کوچک و راه اندازی و ترویج شبکه تاکسی هوایی در کشور باشد تا به این طریق بهره وری ایرالینها هم افزایش 

ست که ارتباط هوایی شهرهای کوچک با شهرهای بزرگ با راه یابد. از دیگر نتایجی که از این پژوهش می توان دریافت این ا

 اندازی تاکسی هوایی امکانپذیر خواهد شد.
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