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چکیده
در این مقاله تقاضای جابجایی مسافر و بار از طریق هواپیما در ایران مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد .برای این منظور از رگرسیون
خطی چندگانه استفاده می شود .با استفاده از دو مدل جداگانه برای بار و مسافر ،اثرگذاری متغیرهای جغرافیایی ،اقتصادی-اجتماعی و
رقابتی بر میزان تقاضا بررسی شده است .برای این منظور اطالعات  495مسیر فعال هوایی کشور طی سال های  8811تا  8898از شرکت
فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران جمع آوری شده است .مزیت مدل های توسعه یافته در این پژوهش نسبت به پژوهش های پیشین،
عدم استفاده از متغیر فرکانس پرواز می باشد .این متغیر به دلیل همبستگی باال با تقاضای مسافرت ،توانایی پیش بینی با مدل های به دست
آمده با این متغیر را به شدت محدود می سازد .در ادامه نتایج حاصل از مدل های پیشنهادی و مقادیر تقاضای واقعی در سال 8891
مقایسه شده است تا دقت آن ها در پیش بینی تقاضای مسافر و بار مورد بررسی قرار گیرد .همچنین نتایج حاصل نشان می دهد که به
دلیل تفاوت های فراوان و توزیع نامتناسب متغیرهای اثرگذار در سطح کشور ،هر گونه مدل سازی تقاضا برای کالن شهرهای ایران باید به
صورت مجزا صورت پذیرد .از این رو در ادامه مقاله مدل های خاص کالن شهرهای ایران توسعه داده شده است .از طرف دیگر تعریف
متغیرهای مجازی برای شهرهای با وضعیت خاص ،سبب انطباق هرچه بیشتر مدل با داده های واقعی می شود .لذا یکی از روش های غلبه
بر ناهمگونی میان شهرهای ایران استفاده از متغیر مجازی است تا بتوان وضعیت خاص هر شهر را در مدل سزای صورت گرفته در نظر
گرفت.

واژه های کلیدی :پیشبینی ،رگرسیون چندگانه ،تقاضای مسافر ،تقاضای بار ،متغیرهای مجازی.
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مجید جلیلی ،منوچهر منطقی

 .1مقدمه
امروزه حملونقل هوایی همراه با صنعتی شدن جهان و گسترش

مجموعهای از زیرساختها و سامانههای هوایی متکی بر فناوری

فعالیتهای اقتصادی و اجتماعی و بهتبع آن افزایش سفرها و

پیشرفته انحصاری و پیچیده نیاز دارد

[Wegmann and

جابجاییهای میان شهری ،یک مقوله مهم شده است که عاملی

].Everett, 2002

تاثیرگذار بر افزایش سرمایه گذاری و پیشرفت اقتصادی و صنعتی

خصوصیات اقتصادی و اجتماعی سرویسگیرندگان این سیستم،

هر منطقه ای است.

وجه تمایز آن از سایر روشهای حملونقل است .درنتیجه بازار

مسافرتهای هوایی در دو دهه گذشته رشد فزایندهای در سطح

تقاضای متفاوتی برای آن به وجود آمده است .با توجه به موارد

جهان داشته و با رشد اقتصادی و صنعتی حال حاضر جهان،

یادشده ،انجام مطالعات بنیادی و کاربردی درزمینه حملونقل

پیشبینی میشود در آینده نیز با شتاب بیشتری افزایش یابد .این

هوایی کشور کامالً ضروری به نظر میآید.

حقیقت بهنوبه خود گویای ازدحام بیشتر در فرودگاهها و

بنابراین پیشبینی میزان تقاضا خود بهتنهایی هدف نیست ،بلکه

پایانههای جابجایی مسافران و کاالهاست .ازاینرو این صنعت،

بخش از هدف بزرگتر است .برای مثال همانطور که عنوان شد،

نیازمند یک برنامهریزی جامع و هدفمند جهت مدیریت نیازهای

پیشبینی میزان تقاضا میتواند در تأسیس یا گسترش یک فرودگاه

آتی خود است.

و امکانسنجی مالی آن مؤثر باشد.

مدیریت نیازهای آتی ،نیازمند پیشبینی ترافیک هوایی و یا میزان

بهطورکلی میزان تقاضا ،وابسته به عواملی به نام عوامل تولیدکننده

جابجایی مسافران در آینده است .از منظر ایکائو (سازمان

سفر است که از سوابق و مشاهدات گذشته استخراج میشود .این

بینالمللی هواپیمایی )7الزمه پیشبینی ترافیک هوایی پیشبینی

عوامل در سطوح مختلفی قابلتقسیم هستند.

ترافیک مسافر است ،زیرا تقاضا و بهتبع آن ترافیک هوایی ناشی

در سطح منطقهای و محلی ،متغیرهای اقتصادی و اجتماعی و حجم

از تقاضای مسافر است.

فعالیتهای اقتصادی بیشترین تأثیر را بر حجم مسافران دارند.

تولید سفرهای گوناگون از شهرها و فرودگاههای مختلف ،خود

در سطح کشوری ،وضعیت اقتصاد ملی و وضعیت صنعت خطوط

متأثر از عوامل گوناگون است .بنابراین تحلیل تولید سفر و

هوایی بیشترین تأثیر را بر حجم مسافران دارند .البته میزان توزیع

حملونقل هوایی در سطح شهرها یک ضرورت اجتنابناپذیر

جغرافیایی جمعیت و پیشرفت فنآوری هوایی نیز عوامل مهمی در

است .سؤاالت اساسی آن است که چه عواملی در تولید سفرهای

میزان تقاضاست.

هوایی مؤثر است؟ وضعیت مسافرتهای هوایی در حال حاضر

در سطح جهانی ،توافقات و یا خصومتهای دوجانبه ،وضعیت

چگونه است و چه آیندهای پیش روی این مسافرتهاست؟

اقتصاد ملی و جهانی ،مالحظات سیاسی ،مناقشات منطقهای،

میزان تقاضای سفر همواره متأثر از تعدادی از عوامل است .این

وابستگیهای فرهنگی و اجتماعی و پیشرفت صنعت هوانوردی

عوامل باید غیرمبهم و قابلاندازهگیری باشند .مسافرتهای هوایی

میتواند بر تعداد و نوع مسافرتهای هوایی تأثیرگذار باشد.

بهطور کل به میزان جمعیت ،اشتیاق به سفر و میزان فعالیتهای

این پژوهش از نوع کاربردی بوده و منابع اطالعاتی آن از طریق

اجتماعی و اقتصادی در هر منطقه وابسته است .البته نقش هزینه

کتب و مقاالت مرتبط با حوزه پژوهش تأمینشده است .عالوه بر

سفر ،خدمات خطوط هوایی ،تولید ناخالص ملی 5و غیره را

این بهمنظور استفاده از دادههای واقعی ،اطالعات جابجایی هوایی

نمیتوان نادیده گرفت.

کشور در بازه زمانی تحقیق با مراجعه به سازمانهای مسئول

حملونقل هوایی از مشخصات خاصی مانند مسیر جداگانه

جمعآوریشده و مورداستفاده قرارگرفته است.

حرکت ،سرعتباال ،ایمنی و راحتی بیشتر نسبت به سایر

هدف این پژوهش بررسی تحلیلی تقاضای مسافرت هوایی در

روشهای حملونقل برخوردار است .در مقابل ،این صنعت به

ایران و استخراج عوامل اثرگذار بر آن است تا با شناخت
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تحلیل پیشبینی تقاضای مسافر و بار در صنعت هوایی ایران
محرکهای تقاضا ،برنامهریزی و سیاستگذاری در حوزه

 5441برای میزان تقاضا در فرودگاه  7SDIAصورت گرفت هر

حملونقل هوایی تسهیل گردد .بهمنظور ارائه مدل تقاضا و تحلیل

دو این رویکردها موردبررسی قرار گرفت.

متغیرهای اثرگذار ،از روشهای آماری و مدلسازی رگرسیون

دستهبندی دیگری که برای پیشبینیها مورداستفاده قرار میگیرد بر

استفاده میشود که در بخش سوم مقاله تشریح میگردد .سؤاالت

اساس شاخصهایی است که ممکن است استفاده کنند .این

پژوهش به شرح زیر ارائه میگردد ،که در پایان مقاله به بررسی

شاخصها میتوانند کالن و یا خرد باشند .بر این اساس

پاسخهای دستیافته برای آنها میپردازیم.

روشهای برآورد تقاضای سفر هوایی به دو گروه عمده تقسیم

 -7عوامل اثرگذار بر تقاضای مسافرت هوایی ایران چیست؟

میشوند .مدل کالن 1و مدل خرد.1

 -5مدل مناسب برای پیشبینی تقاضای مسافرت هوایی ایران

مدل کالن ،بر تئوریهای اقتصادی تقاضا و رفتار مصرفکننده

چه ویژگی دارد؟

حاکم بوده و در آن فعالیت حملونقل هوایی در مقیاس کلی و

در ادامه به مدلسازی و تحلیل نتایج پرداخته شده و در پایان

بدون پرداختن به طبقهبندیهای گوناگون تقاضا مدنظر قرار

پرسشهای مطرحشده مورد بررسی قرار میگیرند و به آنها پاسخ

میگیرد .شاخصهایی که در این مدلها به کار میروند

داده میشود .ساختار مقاله پیش رو به شرح زیر است .در ادامه

شاخصهای کلی نظیر تعداد مسافران یا پروازها در کل کشور

بخش اول ،تقسیمبندی پیشبینی در صنعت هوایی مورد بررسی

است.

قرار میگیرد .همچنین عوامل اثرگذار بر تقاضا در صنعت هوایی

با توجه به ماهیت کلنگری مدلهای کالن ،قابلیت سیاست پذیری

و مدلهای پیشبینی معرفی شده در ادبیات موضوع بهاختصار

آنها بسیار محدود است .برای مثال ترسیم شبکه پروازی ،تعیین

معرفی میگردد .در بخش دوم متغیرهای مورد استفاده در

نقاط مناسب برای احداث فرودگاهها ،تعیین نقاط محور و

مدلسازی تشریح میگردد .در بخش سوم مدل پیشبینی تقاضای

سیاستگذاریهای حملونقل بینشهری از طریق مدل کالن میسر

بار و مسافر ارائه گشته و مورد تجزیهوتحلیل قرار میگیرد .در

نیست.

بخش چهارم نیز نتیجهگیری و پیشنهادها به بحث گذارده میشود.

در راستای رفع این عیب ،مدل خرد تقاضا بهعنوان ابزار مناسبی
بهمنظور برنامهریزی و سیاست پذیری مورداستفاده قرار میگیرد.

 .2مرور ادبیات
 1-2انواع پیشبینی تقاضا در صنعت هوایی
نکته کلیدی در تمام پیشبینیها ،میزان دقت و در دسترس بودن
اطالعات مورداستفاده است ].[Granados et al. 2012
پیشبینی را به طرق مختلف میتوان دستهبندی کرد .در ادبیات
پیشبینی تقاضای هوایی ،دو نوع پیشبینی غیر محدود 9و
پیشبینی محدود 0مورداستفاده قرار میگیرد .در پیشبینی غیر
محدود ،تقاضا بهخودیخود و بدون در نظر گرفتن هیچ عامل
محدودکننده موردبررسی قرار میگیرد.
در پیشبینی محدود ،تفاوت میان سطح تقاضا و سطحی که یک
فرودگاه توانایی پشتیبانی دارد ،بهعنوان یک عامل محدودکننده در
پیشبینی مدنظر قرار میگیرد .برای مثال در پیشبینی که در سال
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مدلهای خرد میزان تقاضا بین دو شهر را موردتوجه قرار
میدهند .میزان مسافران در یک مسیر مشخص و درجهبندی
کالسهای سفر (هنگامیکه چندین کالس وجود داشته باشد)
ازجمله شاخصهای اینگونه مدلهاست .بنابراین برای
برنامهریزی و اجرای سیاستهای منطقهای ،مدلهای خرد ابزار
مناسبی هستند.
در تحلیل خرد ،زمانی که مدل به مبدأ و مقصد تقسیم میشود،
نتایج بهدستآمده مدل زوج شهری نامیده میشود .یکراه کارا
برای استخراج مدل زوج شهری ساختن یک مدل ریاضی برای
کل شبکه و تخمین پارامترهای مدل با استفاده از اطالعات تمامی
شهرها و مسیرهای درگیر است .در مدل زوج شهری تقاضا،
مشخصههای اقتصادی -اجتماعی بهعنوان متغیرهای تقاضا شناخته
میشوند ].[Neufville, 2016

مجید جلیلی ،منوچهر منطقی
یکی از فرضیات میان مدلها عدم وجود رقابت میان مقصدهاست

در حوزه برنامهریزی حملونقل ،شناسایی عوامل مؤثر بر تقاضا

و ترافیک میان هر دو شهر تنها به مشخصههای آن شهرها بستگی

بسیار مهم است .روشهای متنوعی برای این منظور وجود دارد.

دارد ].[Kanafani, 1983

برای نمونه [حبیبیان و کرمانشاه ]7937 ،با استفاده از مدل لوجیت

در کل ،ساختار بیشتر مدلهای زوج شهری بر اساس مدل جاذبه

چندگانه دالیل سفر با وسیله شخصی را موردبررسی قراردادند .در

و یا مدلهای مشابه است که تقاضا برای مسافرت متناسب با

حوزه حملونقل هوایی مسافرت هوایی میتواند ناشی از عوامل

حاصلضرب میان متغیرهای اثرگذار است [Verleger and

بسیاری باشد ،بسته به نوع کشور ،فرهنگ و سطح رفاه اقتصادی

] Philip, 1972و] .[Moore and Soliman, 1981الزم به

این عوامل میتوانند متنوع و گاهی متضاد باشند [Vasigh and

یادآوری است که در مدلهای زوج شهری تحلیلگر باید تغییرات

] .Fleming, 2016عمدهترین عوامل تأثیرگذار بر این نوع

ساختاری در سیستم را که ممکن است بر مدل اثرگذار باشد را

تقاضا را میتوان به شرح زیر دستهبندی کرد.
.7

تحت نظر داشته باشد.
3

ظرفیت فرودگاهی و هوایی کشور

مدل زوج شهری میتواند با استفاده از اطالعات مقطعی و یا

.5

شرایط اقتصادی محلی ،ملی و بینالمللی

اطالعات سریهای زمانی تنظیم و کالیبره شود .درروش تنظیم با

.9

متغیرهای جمعیتی 77و متغیرهای اقتصادی-اجتماعی

استفاده از اطالعات مقطعی ،همان مدل فرض میشود که برای

.0

متغیرهای اقتصادی مرتبط با خطوط هوایی و

تعداد متفاوتی از شهرها درست است و اطالعات موجود در این
شهرها برای یک دوره زمانی خاص جهت تخمین ضرایب به کار

فرودگاهها
.7

میرود ] .[Aranso and Rengaraju, 1986زوج شهرهای
متفاوت ممکن است تابع تقاضای متفاوتی داشته باشند و تجمیع

75

رقابت میان خطوط هوایی و همچنین رقابت میان
حملونقل هوایی و سایر الگوهای حملونقل

.1

این اطالعات درروش مقطعی باید با دقت صورت پذیرد .پس از

79

محدودیتهای محیطی

70

واقع بر

و سیاسی

حملونقل هوایی

کالیبره کردن مدل ،مهم است که میزان قابلیت اطمینان مدل بر

.1

پیشرفتهای صنعت حملونقل هوایی

اساس آمار و منطق موردبررسی قرار گیرد .روشهای آماری

.3

ایمنی ،77امنیت 71و آسودگی 71سفر

بهکاررفته برای بررسی میزان قابلیت اطمینان بهطور عمده به

همزمان با آزادسازی تجارت در دنیا ،حملونقل هوایی بار طی

طبیعت مسئله و اهداف خاصی که مدل برای آن بهکاررفته است

دهه گذشته رشد شتابندهای داشته است .امروزه تولیدکنندگان کاال

بستگی دارد ].[Denstadli et al. 2013

73

در دنیا ،خصوصاً تولیدکنندگان کاالهای با فنآوری باال سهم

دستهبندی دیگر در پیشبینی استفاده از سناریو پایین 3و

قابلتوجهی برای این نوع از حملونقل قائلاند .بهطوریکه مطابق

سناریو باال 74در پیشبینیهاست .به این معنی که گاهی ممکن

برآوردها حدود  04درصد از حملونقل کاالهای تجاری در سال

است یک متغیر نوسانات بسیاری داشته باشد که برآورد مقدار

 5441توسط هواپیما صورت پذیرفته است .حملونقل هوایی بار،

دقیق آن را مشکل میسازد .در این هنگام بر اساس کمترین و

برای کاالهای حساس با عمر پایین (مانند گلهای زینتی میوه و
73

که بازار

بیشترین مقدار برآورد شده ،دو پیشبینی به نام سناریو پایین و

حیوانات) و همچنین کاالهای با حساسیت زمانی

سناریو باال صورت میگیرد.

محدود و متغیری دارند مانند گوشیهای همراه بسیار مهم است
].[Lee et al. 2014

 2-2عوامل تأثیرگذار بر تقاضای حملونقل هوایی مسافر
و بار

دسته دیگری از کاالها که معموالً از طریق کارگو منتقل میشوند،
کاالهایی هستند که هزینه حملونقل باالی وابسته به زمان دارند.
به این معنی که به دلیل شرایط خاص نگهداری ،نیاز بهسرعت باال
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تحلیل پیشبینی تقاضای مسافر و بار در صنعت هوایی ایران
برای جابجایی دارند .موتورهای جت و وسایل پزشکی از این

اقتصادی امریکا تأثیرپذیر است .همچنین میزان جرم و جنایت در

دسته هستند .بهطور عمده جابجایی بار هوایی (کارگو ،)54تجارت

این کشور عامل اثرگذاری مهمی بر سطح تقاضا است.

و  GDPیک رابطه مستقیم و وابسته به هم دارند و حجم
سرمایهگذاری خارجی 57یک عامل مهم در رشد اقتصادی یک
کشور و بهتبع آن افزایش نیاز به کارگو است.

 3-2مدلهای پیشبینی تقاضای هوایی
یکی از نکات مهم در پیشبینی ترافیک هوایی و تقاضای مسافری
توجه به ویژگیها و بافت اقتصادی و اجتماعی کشورها است،
چراکه مدلهای معرفیشده برای پیشبینی تقاضای هوایی ،بومی
و منحصر به شرایط هر کشور است و به دلیل تفاوتهای
فرهنگی ،اقتصادی ،جغرافیایی و سیاسی کشورها ،استفاده از
مدلهای توسعهیافته برای یک کشور برای سایر کشورها مناسب
نیست .برای مثال به برخی از این موارد اشاره میکنیم.
کشور کانادا به دلیل بافت خاص فرهنگی آن (انگلیسیزبان و
فرانسویزبان) مدل پیشبینی خاص خود به نام مدل PODM55
را دارد .در این مدل همبستگیهای نژادی میان اقوام فرانسویزبان
و انگلیسیزبان یک عامل اثرگذار در میزان تقاضای مسافری میان
شهرهای این کشور است [.]ICAO, 2006
تعدد جزایر در اندونزی ،امکان مسافرت جادهای در این کشور را
بهشدت محدود میسازد ،ازاینرو مسافرت دریایی و هوایی
اولویت و جایگاه خاصی در این کشور دارد .آشکار است که
ساختار جغرافیایی خاص این کشور نیازمند مدلسازی خاص
خود است.
کشور تونس به دلیل ویژگی جغرافیایی خاص خود (نزدیکی به
اروپا و داشتن مکانهای گردشگری) ،مدل خاص خود را برای
پیشبینی دارد ،بهطوریکه در مدل پیشبینی این کشور بسیاری از
پارامترهای اقتصادی کشورهای اروپایی بر میزان تقاضای مسافرت
هوایی تأثیرگذار است][ICAO, 2006
کشور جاماییکا نیز به دلیل نزدیکی به امریکا و مناطق گردشگری
خود مدل پیشبینی خاص خود را دارد .همانطور که در شکل 7
مالحظه میشود ،حجم مسافرتهای هوایی در این کشور بیش از
آنکه از پارامترهای اقتصادی جاماییکا تأثیرپذیرباشد ،از پارامترهای
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شکل  .1ارتباط تقاضای مسافرت هوایی و عوامل مؤثر بر آن در
جاماییکا ][Ishutkina and Marya, 2009

از میان پژوهشهای صورت گرفته در این حوزه میتوان به مقاله
] .[Safarzadeh and Ghorbani, 2006اشاره کرد .آنان به
معرفی مدل جاذبه پرداخته و سپس اقدام به کالیبره کردن آن برای
کالنشهرهای کشور پرداختند ] .[Parastari et al. 2007با نگاه
کالن به تقاضای هوایی ،میزان تقاضای فرودگاه مهرآباد را برای
سال  7937پیشبینی نمودند .عالم و کریم نیز با استفاده از
رگرسیون چندگانه دو مدل برای پیشبینی تقاضای هوایی در
بنگالدش ارائه نمودند و در ادامه به تحلیل حساسیت مدلهای
ارائهشده پرداختند ].[Alam and Karim, 1998
بهمنظور دستهبندی مدلهای بهکاررفته در ادبیات پیشبینی تقاضای
هوایی راههای مختلفی وجود دارد .در کل مدلها میتوانند به
یکی از دو روش کلی زیر تقسیم میشوند .این تقسیمبندی وابسته
به نوع متغیرها است که میتوانند وابسته 59یا تشریحی 50باشند.
روشهای سری زمانی امروزه بهطور گستردهای بهمنظور پیشبینی
مورداستفاده قرار میگیرند .برای مثال میتوان به پژوهشهای
صورتگرفته توسط ]،[Melville, 1998

[Karlaftis and

][Postorino ،[Abed et al. 2001] ،Papastavrou, 1998

]،[Postorino and Russo, 1998] ،and Russo, 2001
][Inglada and Rey, ،[Postorino, 2003] ،[Hensher, 2002
][Ling Lai and Lee ،[Lee and McAleer, 2002] ،2004

] ،[Kressner and Lauri, 2012] ،Lu, 2005اشاره کرد .در

مجید جلیلی ،منوچهر منطقی
بسیاری از پژوهشها مدلهای خودهمبسته 57ساده از سریهای

شهرها در مدل در نظر گرفته شوند .این متغیرها به افزایش میزان

زمانی مورداستفاده قرارگرفته است.

انطباق مدل بسیار کمک نمودهاند.

روشهای دیگری که میتواند استفاده شود شبکههای عصبی

مهمترین تقسیمبندی پیشبینی تقاضا در صنعت هوایی کشور

( )NNاست .همچنین شبکههای عصبی فازی نیز مورداستفاده

توسط ایکائو در سند  3337مورداشاره قرارگرفته است که در

قرارگرفته است ][Sadek et al. ،[Pribyl and Goulias, 2003

شکل  9به آنها اشارهشده است .مطابق با متدولوژی تعریفشده

][Arikan et al. ،[Postorino and Versaci., 2008] ،2003

توسط ایکائو ،روشهای مورداستفاده برای پیشبینی به سه دسته

بااینحال

کلی کمی ،کیفی و روشهای تحلیل تصمیم تقسیم میشوند که

شبکههای عصبی اجازه درک صحیح از مقدار پارامترها و میزان

هرکدام دستهبندی خاص خود رادارند .روشهای کمی که در

اثرگذاری آنها را در اختیار نمیگذارد ،بنابراین تحلیل مدل در

حیطه پژوهش این مقاله نیز هست ،خود به دودسته روشهای

برخی از موارد ممکن نیست.

عِلی و روشهای تحلیل روند تقسیم میشوند .در روشهای عِلی

] 2013و ].[Abbasi and Yaghubi, 2016

در بسیاری از مدلهای تجمیعی ،برخی از شاخصهای تقاضای

که رگرسیون ازجمله آنها هست ،هدف تعیین و استخراج معادله

سفر هوایی مانند تعداد کل مسافران ،پرواز و یا درآمد بر مایل،

و رابطه میان متغیرهای مستقل و وابسته است .اما در روشهای

بهعنوان یک تابع خطی از متغیرهای تشریحی نظیر (البته نه

تحلیل روند ،روند تغییرات متغیر وابسته توسط روشهای آماری

محدود به) قیمت ،الگوی مسافرتی جایگزین ،میزان  GDPدر یک

تحلیلشده و تغییرات آتی آن پیشبینی میشود.

ناحیه ،شاخصهایی از گردشگری ،شاخصهایی از تبادالت
خارجی و غیره در نظر گرفته میشوند .از این میان میتوان به

در این مقاله هدف استخراج عوامل اثرگذار بر تقاضای مسافر در

][Cline, Ruhl, ،Abed, Ba-Fail, and Jasimuddin., 2001

کشور هست .برای این منظور میزان جابجایی مسافر در  730مسیر

][Saab ،Proﬁllidis, 2000] ،Gosling, and Gillen, 1998

فعال در کشور موردبررسی قرارگرفته است .شکل  5نقشه

] [Wang and Pitﬁeld, 1999] ،and Zouein, 2001و

فرودگاههای کشور را نشان میدهد .نوآوری این مقاله بهطور

] ،[Habao et al. 2013اشاره کرد.این مدلها بهطور کل تقاضای

ویژهبر مدلسازی تقاضا با بیشترین مقدار برازش ممکن هست که

مسافرت هوایی را بهعنوان یک کاالی مشابه در سطح کشور

این مهم به مدد بکارگیری متغیرهای مجازی و همچنین بررسی و

مدنظر قرار میدهند و تفاوت میان تقاضای هوایی در ناحیههای

تحلیل مجموعه بزرگی از متغیرهای اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی

مختلف را در نظر نمیگیرند.

ممکن گردیده است .بهعبارتدیگر در این مقاله هدف طراحی

در جدول  7برخی از مدلهای ارائهشده توسط محققین در

یک مدل پیشبینی با بیشترین مقدار برازش است که الزمه آن

حوزه پیشبینی تقاضا سفر هوایی مورداشاره قرارگرفتهاند .در

بررسی همهجانبه انواع متغیرهای پیوسته و مجازی در

تمامی مدلها محققین سعی نمودهاند تا با بکارگیری متغیرهای

طبقهبندیهای مختلف است .در بخش بعدی ،متغیرهایی که

متعدد و متفاوت بیشترین انطباق و برازش را به دست آوردند .در

بهمنظور بررسی اثرگذاری بر میزان تقاضای بار و مسافر

پژوهش حاضر عالوه بر استفاده از متغیرهای اثرگذار ،سعی شده

موردبررسی قرار گرفتند تشریح میگردد.

است تا با استفاده از متغیرهای مجازی وضعیت خاص برخی از
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شکل  .2نقشه فرودگاههای کشور
جدول  .1برخی از مدلهای بکاررفته در پیشبینی تقاضای سفر هوایی

متغیرهای مورداستفاده

نام مدل
کب

درآمد زوج شهر ،مکالمات تلفنی زوج شهر ،بهای بلیت ،زمان سفر ،مسافت سفر

ورلگر

درآمد زوج شهر ،مکالمات تلفنی زوج شهر ،بهای بلیت ،تواتر و فرکانس پرواز ،زمان سفر ،مسافت سفر

کوانت

درآمد زوج شهر ،اشتغال در صنایع و معادن ،هزینه سفر ،زمان سفر

مدل PODM

جمعیت بالغ ،درآمد سرانه قابلمصرف ،حجم مشاغل مدیریتی ،بهای بلیت

مدل جامائیکا

جمعیت امریکا ،تولید ناخالص داخلی امریکا ،جذابیت گردشگری ،قیمت سفر ،رقابت سایر الگوهای سفر

تون الرسن و فریدستورم
کرمانشاه
صفار زاده و قربانی
مدل اداره حملونقل استرالیا
(برای سفرهای یک سر سیدنی)
ابراهیمزاده و همکاران
شرکت مشاوره اینتر ویستاس

جمعیت ،درآمد سرانه ،افراد حقوقبگیر و فارغالتحصیالن دانشگاهی ،نسبت هزینه سفر هوایی به سایر الگوهای
سفر ،نسبت زمان سفر هوایی به زمان سریعترین الگوی حملونقل
جمعیت شهری ،درآمد سرانه ،اشتغال در کارگاههای صنعتی باالتر از ده نفر ،مسافت سفر
جمعیت شهری ،جمعیت مهاجران ،تعداد حقوقبگیران ،درصد شاغالن ،تعداد کارگاههای صنعتی ،درآمد سرانه
خانوار ،تواتر (فرکانس) پرواز ،زمان ،مسافت و هزینه سفر هوایی ،نسبت هزینه و زمان سفر هوایی
درآمد ،جمیعت
حجم سفر هوایی ،جمعیت زوج شهر ،مسافت سفر
کرایه واقعی ،میـانگین هندسـی درآمـد واقعـی شـهرهای مبـدأ و مقصد ،مسافت ،متغیر مجازی برای هر فصل و
متغیر مجازی برای هر مسیر
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شکل  .3روشهای پیشبینی هوایی از دید سازمان بینالمللی هوایی ()ICAO
9

قطب زیارتی

متغیر مستقل (مجازی)

PPI

0

قطب مرکزیت یا پایتخت

متغیر مستقل (مجازی)

PC

اقتصادی و اجتماعی ایران ،متغیرهای زیر جهت استفاده در

7

قطب گردشگری

متغیر مستقل (مجازی)

PT

مدلسازی تقاضا مورد تحلیل قرار میگیرند .با توجه به آنکه

1

قطب محور

متغیر مستقل (مجازی)

PH

هدف بررسی جامع متغیرها بهمنظور ارائه مدلی با بیشترین مقدار

1

قطب جزیره

متغیر مستقل (مجازی)

برازندگی هست ،تعداد متغیرهای فراوانی در فاز اول بررسی

3

فاصله زمینی

متغیر مستقل (پیوسته)

PI
Dij

مورد تحلیل قرارگرفتهاند که در جدول  5مورداشاره قرار

3

قیمت بلیت مسافری

متغیر مستقل (پیوسته)

PTPij

میگیرند.

74

قیمت بلیت باری

متغیر مستقل (پیوسته)

CTPij

77

جمعیت استان مبدأ

متغیر مستقل (پیوسته)

Pi

75

جمعیت استان مقصد

متغیر مستقل (پیوسته)

Pj

 .3متغیرهای تحت بررسی در مدلسازی تقاضا
بامطالعه ادبیات موضوع و با توجه به وضعیت جغرافیایی،

جدول  .2نمایه متغیرهای مورداستفاده در مقاله

ردیف

نام متغیر

نوع

نام متغیر در
مدلسازی

7

جابجایی بار (کیلوگرم)

متغیر پاسخ

CD ij

5

جابجایی مسافر (نفر)

متغیر پاسخ

PD ij

79
70

مجموع

جمعیت

استانهای مبدأ و مقصد
جمعیت کل کشور

متغیر مستقل (پیوسته)

Pij

متغیر مستقل (پیوسته)

TP
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77
71
71
73

درآمد خانوار

متوسط
استان مبدأ

هزینه

متوسط

خانوار

استان مبدأ
درآمد خانوار

متوسط

استان مقصد
هزینه

متوسط

خانوار

استان مقصد
51

73

تولید ناخالص کشور

54

سرانه تولید ناخالص ملی

57
55
59

شاخص مصرفکننده

51

واردات و صادرات کل
کشور
وزن

کشور

صادرات

(کیلوگرم)

متغیر مستقل (پیوسته)
متغیر مستقل (پیوسته)
متغیر مستقل (پیوسته)

متغیر مستقل (پیوسته)

GDP

اساس نرخ یک ساعت صندلی پرواز محاسبه میشود.

متغیر مستقل (پیوسته)

PGI

متغیر مستقل (پیوسته)

CPI

متغیر مستقل (پیوسته)

TIE

متغیر مستقل (پیوسته)

EWC

اثرگذار نیز میتواند مورداستفاده قراربگیرد .همچنین برای

Exporti

فرودگاههای مستقر در جزایر ،جمعیت جزیره در تحلیلها

57

صادرات استان مقصد

51
53
53
94

باری
قیمت

بنزین

(وسیله

سبک)
قیمت گازوییل (وسیله
سنگین)
هزینه سفر با بنزین
(وسیله سبک)
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جابجایی

بار

 -9مجموع جمعیت استانهای مبدأ و مقصد
بدون شک جمعیت ساکن در استانهای مبدأ و مقصد یک عامل
اثرگذار بر میزان تقاضا در مسافرت هوایی است .با توجه به اینکه
اصوالً امکان تعیین تعلق مسافر به استان مبدأ یا مقصد نیست،
مجموع جمعیت استانهای مبدأ و مقصد بهعنوان یک متغیر

مورداستفاده قرارگرفته است.

Export j

 -0متوسط درآمد و هزینه یک خانوار
با توجه به تفاوت محسوس میان استانهای کشور ازنظر درآمد و

متغیر مستقل (پیوسته)

PAGP

متغیر مستقل (پیوسته)

CAGP

متغیر مستقل (پیوسته)

CGP

متغیر مستقل (پیوسته)

TGP

متغیر مستقل (پیوسته)

CTC

هزینه ،این عامل بهعنوان یک عامل اثرگذار دیگر در مدلسازی
مورداستفاده قرار میگیرد .در میان استانهای کشور ،استان تهران
بیشترین متوسط درآمد برای هر خانوار و استان آذربایجان شرقی
کمترین متوسط درآمد برای هر خانوار را داشته است .همچنین
استان تهران بیشترین متوسط هزینه برای هر خانوار و استان
سیستان و بلوچستان کمترین مقدار متوسط هزینه برای هر
خانوار را داشته است.
 -7میزان واردات و صادرات
کامالً بدیهی است که میزان تقاضای بار ناشی از دو عامل اقتصاد

هزینه سفر با گازوییل یا
(وسیله

ازاینرو محاسبه نرخ بلیت سفرها در سالهای قبل بهعنوان یک

متغیر مستقل (پیوسته)

متغیر مستقل (پیوسته)

قیمت بنزین هواپیمای

Income j

قیمت بلیت پرواز میتواند عامل اثرگذار بر تقاضای سفر باشد.

Cost j

50

51

Costi

 -5هزینه بلیت مسیرها

هواپیمای مسافری در ایران برای پروازهای داخلی دستوری و بر

صادرات استان مبدأ

مسافری

به مسافرت هوایی افزایش مییابد.

متغیر ورودی از اهمیت به سزایی برخوردار است .نرخ بلیت

متغیر مستقل (پیوسته)

قیمت بنزین هواپیمای

Incomei

بهعبارتدیگر با افزایش فاصله زمینی میان شهرها ،میل و رغبت

متغیر مستقل (پیوسته)

TTC

سنگین)

تشریح برخی از متغیرهای فوق به شرح زیر است.
 -7مسافت زمینی میان فرودگاهها :یکی از عوامل اثرگذار بر
میزان تقاضا برای مسافرت هوایی ،مسافت زمینی سفر است.
فصلنامه مهندسی حملونقل /سال دهم /شماره اول/پائیز ( /7931پیاپی39 )93:

محلی و اقتصادی کشوری در سطح بینالمللی است .بنابراین
حجم صادرات و واردات ،رشد جمعیت ،و همچنین میزان درآمد
و مصرف میتواند در افزایش تقاضای باری اثرگذار باشد.
یکی از عواملی که میتواند بر میزان تقاضا و جابجایی بار هوایی
میان مبادی و مقاصد داخلی اثر بگذارد میزان صادرات به تفکیک

مجید جلیلی ،منوچهر منطقی
استانها هست .با افزایش میزان صادرات استانها ،جابجایی بار و

محاسبه میشود .اطالعات شاخص  CPIبرای سالهای

بهتبع آن حملونقل هوایی میتواند افزایش یابد.

مختلف از بانک جهانی استخراجشده است.

 -1قیمت سوخت هواپیمای مسافری و باری

وجود شرایط خاص برای برخی از شهرها (فرودگاههای کشور)

حدود  94درصد از هزینههای خطوط هوایی مرتبط با قیمت و

سبب بروز گرایش به سفر به برخی از آنها شده است .این

هزینههای مرتبط با سوخت هواپیما است .البته میتوان پیشبینی

شرایط خاص از طریق تعریف متغیرهای مجازی (باینری) در

کرد که قیمت سوخت هواپیما بهطور مستقیم تأثیری بر میزان

مدلهای پیش رو موردبررسی قرار میگیرند .متغیرهای

تقاضا برای مسافرت با هواپیما نداشته باشد ،بلکه این عامل با

بهکاررفته به شرح زیر است.

تأثیر بر قیمت و تعرفه بلیت ،میتواند یک عامل اثر گزار باشد.

 -74متغیر مجازی قطب زیارتی ( :)PPIیکی از اهداف مسافرت

 -1قیمت بنزین و گازوییل

در ایران ،زیارت هست .ازاینرو شهرهایی که مکانهای زیارتی

قیمت بنزین و گازوییل با اثرگذاری بر هزینه جابجایی جادهای

داشته باشند ،یک ویژگی خاص جهت جذب مسافر دارند.

مسافر و بار و بهتبع آن اثرگذاری بر الگوی حملونقل جادهای

ازجمله مهمترین این شهرها میتوان به دو شهر مشهد و قم

بهعنوان یک رقیب جابجایی هوایی ،میتواند عامل اثرگذار بر

اشاره کرد .ازآنجاییکه در شهر قم فرودگاهی وجود ندارد و

تقاضای مسافر و بار باشد.

اصوالً جابجایی مسافری از طریق هوا به آن صورت نمیپذیرد،

 -3هزینه مسافرت با وسیله سبک و سنگین

نمیتوان محاسباتی برای این شهر بهطور خاص صورت داد .اما

با توجه به اینکه حملونقل زمینی و جادهای همواره یک رقیب

با توجه به نزدیکی این شهر به تهران ،جابجایی به آن از طریق

جایگزین برای حملونقل هوایی است ،بررسی هزینه مسافرت

تهران (متغیر مجازی مرکزیت) بررسی خواهد شد.

زمینی و جادهای در مقابل هزینه مسافرت هوایی ضروری است.

ازاینرو شهر مشهد بهعنوان قطب زیارتی کشور توسط یک

برای این منظور هزینه جابجایی با وسیله سبک (بنزین سوز)

متغیر مجازی موردبررسی قرار میگیرد .الزم به ذکر است که

برای مقایسه با حملونقل هوایی مسافر و هزینه جابجایی با

متغیر قطب زیارتی هم در مدل مسافر و هم در مدل بار

وسیله سنگین (گازوییلسوز) برای مقایسه با حملونقل هوایی

مورداستفاده قرار میگیرد چرا که جابجایی مسافر متعاقباً

بار مورد مقایسه قرار میگیرد.

جابجایی بار را نیز به همراه دارد.

برای این منظور مصرف  4/7لیتر بنزین برای وسیله سبک و

 -77متغیر مجازی مرکزیت ( :)PCاین متغیر مجازی ویژه شهر

 4/57لیتر گازوییل برای وسیله سنگین در هر  744کیلومتر در

تهران تعریفشده است تا خصوصیات پنهان مربوط به این شهر

نظر گرفتهشده است .همچنین سایر هزینههای وسیله سبک برابر

را که سبب افزایش تقاضای مسافری و باری میشود در بربگیرد.

با هزینه مصرف بنزین و سایر هزینههای وسیله سنگین دو برابر

 -75متغیر مجازی قطب گردشگری ( :)PTدو شهر کیش و قشم

هزینه مصرف گازوییل آن در نظر گرفتهشده است.

بهعنوان قطب گردشگری انتخابشدهاند .الزم به ذکر است این

 -3شاخص مصرفکننده :این شاخص اندازهگیری کننده میانگین

دو شهر صرفاً قطبهای گردشگری کشور نمیباشند ،اما با توجه

تغییر قیمت کاالها و خدماتی است که شهروندان در طول

به اینکه غالب مسافرت به این دو شهر از طریق هوا صورت

یکزمان مشخص خریداری میکنند .شاخص  CPIبر اساس

میگیرد ،این دو شهر بهعنوان قطب گردشگری کشور

تغییرات قیمت در محصوالت غذایی ،پوشاک ،مسکن ،انرژی و

انتخابشدهاند.

سوخت ،کرایههای حملونقل ،هزینههای درمانی و دندانپزشکی،
خدمات پزشکی ،دارو ،و سایر اقالم مورد مصرف روزانه مردم

 -79متغیر مجازی قطب هاب ( :)PHبا توجه به وجود نقاط
هاب (محور) در کشور که وظیفه اتصال بین مبادی و مقاصد را
بر عهدهدارند ،متغیر مجازی هاب جهت بررسی این شهرها در

 30فصلنامه مهندسی حملونقل /سال دهم /شماره اول/پائیز ( /7931پیاپی)93:

تحلیل پیشبینی تقاضای مسافر و بار در صنعت هوایی ایران
نظر گرفته میشود .قطبهای محور در کشور ،تهران ،مشهد،

 2-3متغیرهای مورداستفاده در مدل تقاضای بار

اصفهان ،شیراز و تبریز در نظر گرفتهشدهاند.

متغیرهای تعریفشده برای این مدل عبارت است از:

 -70متغیر مجازی قطب جزیره ( :)PIبا توجه به وجود جزایر

متغیرهای جغرافیایی:

متعدد در جنوب کشور و عدم دسترسی جادهای به این جزایر،

فاصله زمینی( ) Dij؛

جزایر کیش ،قشم ،ابوموسی ،خارک سیری و الوان بهصورت

متغیرهای اقتصادی -اجتماعی:

یک متغیر مجازی بهصورت جداگانه تحت بررسی قرار

قیمت بلیت باری ( ، ) CTPijجمعیت استان مبدأ ( ،) Pi

میگیرند.
 -77متغیر مجازی قطب بندر ( :)PPOاین متغیر مجازی تأثیر
بنادر عباس ،لنگه و بوشهر را در جابجایی بار لحاظ میکند،
ازاینرو صرفاً در مدل بار مورداستفاده قرار میگیرد.

جمعیت استان مقصد (  ،) Pjمتوسط درآمد خانوار استان مبدأ
(  ،) Incomeiمتوسط هزینه خانوار استان مبدأ ( ،) Costi
متوسط درآمد خانوار استان مقصد (  ،) Income jمتوسط هزینه
خانوار استان مقصد (  ،) Cost jتولید ناخالص کشور
(  ،) GDPسرانه تولید ناخالص ملی (  ،) PGIشاخص

 1-3متغیرهای مورداستفاده در مدل تقاضای سفر

مصرفکننده

مسافری

(  ،) Exportiارزش صادرات استان مقصد ( ،) Export j

متغیرهای تعریفشده برای این مدل عبارت است از:

قیمت بنزین هواپیمای باری ( ) CAGP؛

متغیرهای جغرافیایی:

متغیرهای رقابتی:

فاصله زمینی ( ) Dij؛

قیمت گازوییل وسیله سنگین (  ،) TGPهزینه سفر با وسیله

( ،) CPI

صادرات

ارزش

استان

مبدأ

متغیرهای اقتصادی – اجتماعی:

سنگین ( ) TTC؛

قیمت بلیت مسافری (  ،) PTPijجمعیت استان مبدأ ( ،) Pi

متغیرهای مجازی تعریفشده برای مدل مسافر در مدل بار نیز

جمعیت استان مقصد (  ،) Pjمتوسط درآمد خانوار استان مبدأ

موردبررسی قرار میگیرند.

(  ،) Incomeiمتوسط هزینه خانوار استان مبدأ ( ،) Costi
متوسط درآمد خانوار استان مقصد (  ،) Income jمتوسط هزینه
خانوار استان مقصد (  ،) Cost jقیمت بنزین هواپیمای مسافری

 .4مدل پیشبینی تقاضای بار و مسافر
روشهای رگرسیون چندگانه اغلب بهمنظور توسعه تنوعی از

( ) PAGP؛

مسائل پیشبینی و برای به دست آوردن رابطه میان متغیرهای

متغیرهای رقابتی:

وابسته و مجموعهای از متغیرهای توصیفی شامل متغیرهای

قیمت بنزین خودرو (  ) CGPو هزینه سفر با خودرو
( ) CTC؛
53

عالوه بر متغیرهای پیوسته فوق تعدادی متغیر مجازی نیز برای
مدلسازی تعریفشده که عبارتاند از :قطب زیارتی ( ،) PPI
قطب مرکزیت یا پایتخت (  ،) PCقطب گردشگری ( ،) PT
قطب هاب (  ) PHو قطب جزیره (  ) PIکه در ادامه توضیح
داده میشوند.

فصلنامه مهندسی حملونقل /سال دهم /شماره اول/پائیز ( /7931پیاپی37 )93:

اقتصادی اجتماعی ،جمعیتی ،بازار ،مقاومت سفر و رقابت به کار
میروند (وگمن و اورت .)5445 ،مدل متداول توزیع سفر بر پایه
رگرسیون چندگانه به شرح زیر است.
() 7

a4

Tij  expa 0  x1a 1  x2 2  x3 a 3  x4
a

رابطه فوق یک معادله غیرخطی است که میتوان با لگاریتم
گرفتن از دو طرف ،آن را به یک معادله رگرسیونی خطی به
شرح زیر تبدیل کرد.

مجید جلیلی ،منوچهر منطقی
() 5

) Ln(Tij )  a0  a1Ln( x1 )  a2 Ln( x2 )  a3 Ln( x3 )  a4 Ln( x4

 -7جمعیت استان مبدأ
 -1جمعیت استان مقصد

در پژوهش پیش رو به دلیل تعداد زیاد متغیرهای تحت بررسی،

 -1متوسط هزینه خانوار در استان مبدأ

از الگوریتم بهترین زیرمجموعه که در آن تمامی زیرمجموعههای

 -3متوسط هزینه خانوار در استان مقصد

ممکن از معادالت رگرسیونی ،موردبررسی قرار میگیرد استفاده

 -3قیمت سوخت هواپیما

میگردد .این روش با استفاده از معیارهای  MS Ep ، R 2pو

 -74هزینه سفر جادهای

 p( C pتعداد متغیرهای مستقل مسئله است) تعداد کمی از

با توجه به آنکه رگرسیون بهترین زیرمجموعه صرفاً بهترین
2

 Rو

زیرمجموعههای برتر را تعیین میکند .زیرمجموعه رگرسیونی

زیرمجموعه از متغیرها را بر اساس بیشترین مقدار

مناسبتر است که مقدار  R 2pبیشتر و  MSE pو  C pکمتری

کمترین مقدار  CPارائه میکند ،الزم است در ادامه اثرگذاری

داشته باشد [امین ناصری و بهنام.]7937 ،

هر یک از متغیرهای فوق مجدداً موردبررسی قرار گیرد.

SSE p

() 9
() 0

SSTp

) (n  2 p

SSE p

R2p  1 

MSE  x1,.., x p 1 

Cp 

پس از بررسی میزان اثرگذاری متغیرهای فوق ،متغیرهای
قیمت سوخت هواپیما و هزینه سفر جادهای در مدل بیاثر
شناختهشده و از آن حذف میشوند.
بنابراین متغیرهای اثرگذار بر مدل عبارتاند از :فاصله

در معادالت ( )9و ( SSE p ،)0مجموع مربعات خطا برای مدل

(  ،) Dijجمعیت استان مبدأ (  ،) Piجمعیت استان مقصد ( ،) Pj

رگرسیون با  pپارامتر و  SSTpمقدار مجموع مربعات کل برای

متوسط هزینه خانوار در استان مبدأ (  ،) Costiمتوسط هزینه

رگرسیون با  pپارامتر است.

خانوار در استان مقصد (  ،) Cost jقطب زیارتی ( ،) PPI

با توجه به آنکه میزان محاسبات و نتایج آماری حاصل از

قطب گردشگری (  ) PTو قطب هاب ( .) PH

رگرسیون بهترین زیرمجموعه به دلیل تعداد باالی متغیرها و

مدل رگرسیون مسافر به شرح زیر به دست میآید.

درنتیجه تعداد بسیار بیشتر زیرمجموعه آنها ( 53متغیر مستقل و

Ln (PD ij )  6.87  (29E  5)(D ij )  (1.64E  7)(Pi ) 
(1.64E  7)(Pj )  (7.03E  9)(Cost i ) 

 041زیرمجموعه) فراوان است ،از ذکر آن صرفنظر شده و تنها

(6.46E  9)(Cost j )  1.066(PPI ) 

نتایج و بهترین زیرمجموعه استخراجشده که مورد هدف ادامه

) 1.056(PT )  0.466(PH

تحلیلهای مقاله است شرح داده میشود .بهمنظور پیادهسازی
الگوریتم بهترین زیرمجموعه ،از نرمافزار مینی تب استفادهشده
است.

در مدل فوق  PDijمیزان تقاضای مسافر میان مبدأ  iو مقصد j
است .ضرایب بتا (استانداردشده) حاصل از رگرسیون که درواقع

 1-4مدل توسعهیافته برای تقاضای مسافری
پس از انجام رگرسیون بهترین زیرمجموعه ،بهترین ترکیب
متغیرها بهصورت زیر انتخاب میشود.
 -7قطب زیارتی
 -5قطب گردشگری
 -9قطب هاب

نشاندهنده میزان اهمیت هر یک از متغیرهای فوق است در
جدول  9آمده است.
جدول  .3مقادیر اهمیت (ضرایب بتا) متغیرها در مدل مسافر

PH

PT

PP

Costi Cost j

Pj

Pi

Dij

/753

/599

/951

/773

/753

/031

/037

/430

-4

4

4

4

4

4

4

-4

 -0فاصله
 31فصلنامه مهندسی حملونقل /سال دهم /شماره اول/پائیز ( /7931پیاپی)93:

تحلیل پیشبینی تقاضای مسافر و بار در صنعت هوایی ایران
 2-4مدل توسعهیافته برای تقاضای باری

جدول  .4مقادیر اهمیت (ضرایب بتا) متغیرها در مدل بار

پس از انجام رگرسیون بهترین زیرمجموعه ،بهترین ترکیب

GDP

CPI

Incomei

Pj

Pi

متغیرها بهصورت زیر انتخاب میگردد.

4/979

-4/097

4/411

7/470

7/434

 -7قطب زیارتی

PH
-4/711

PT
4/970

PC
-4/937

PPO
4/553

PPI
4/537

 -5قطب گردشگری
 -9قطب هاب
 -0قطب بندر

 3-4بررسی اعتبار مدلها

 -7قیمت بلیت

الف) آزمون استقالل خطاها

 -1جمعیت استان مبدأ

یکی از مفروضات رگرسیون مستقل بودن خطاها از یکدیگر

 -1جمعیت استان مقصد

است (خطاها همان تفاوت بین مقادیر واقعی و مقادیر

 -3متوسط درآمد خانوار استان مبدأ

پیشبینیشده توسط معادله رگرسیون است) .درصورتیکه خطاها

 -3متوسط هزینه خانوار استان مقصد

با یکدیگر همبستگی داشته باشند ،امکان استفاده از رگرسیون

CPI -74

وجود ندارد .بهمنظور بررسی استقالل خطاها از یکدیگر از
آزمونی به نام آزمون دوربین – واتسون استفاده میشود.

GDP -77

اگر همبستگی میان خطاها را با  ρنشان دهیم ،در این

 -75صادرات استان مبدأ
پس از بررسی اثرگذاری متغیرهای فوق ،صادرات مبدأ ،بیاثر

صورت

آماره

دوربین

–

واتسون

به

کمک

رابطه

شناخته شد .بنابراین متغیرهای اثرگذار بر مدل عبارتاند از:

 DW  2 1   محاسبه میشود .همواره مقدار این آماره

جمعیت استان مبدأ (  ،) Piجمعیت استان مقصد (  ،) Pjمتوسط

در فاصله  4تا  0قرار دارد و نتیجه آزمون بهصورت زیر قابل

درآمد خانوار در استان مبدأ (  ،) Incomeiشاخص

تفسیر است:

مصرفکننده ( ،)CPIتولید ناخالص ملی ( ،)GDPقطب بندر
(  ،) PPOقطب زیارتی (  ،) PPIقطب مرکزیت ( ،) PC

 -7اگر  ،  0آنگاه مقدار آماره  DW  2خواهد بود که
نشانه استقالل خطاها از یکدیگر است (عدم همبستگی خطاها).

قطب گردشگری (  ) PTو قطب هاب (  ) PHو قطب جزیره

 -5اگر  ،  1آنگاه مقدار آماره  DW 0خواهد بود که

( .) PI

نشان میدهد خطاها دارای خودهمبستگی مثبت هستند.

مدل رگرسیون بار به شرح زیر است.

 -9اگر  ،   1آنگاه مقدار آماره  DW  4خواهد بود

 Ln (CD ij )  7.127  (3.60E  7)(Pi )  (3.68E  7)(Pj ) که نشان میدهد خطاها دارای خودهمبستگی منفی هستند.
 (5.38E  9)(Income i )  0.01435CPI ازآنجاییکه فرض  H 0بر عدم همبستگی خطاها تأکید دارد،

 (7.32E  12)GDP  0.994(PPO ) چنانچه این آماره در بازه  7/7تا  5/7قرار گیرد ،فرض H 0
 1.016(PPI )  1.16(PC )  1.451(PT ) پذیرفته میشود و در غیر این صورت فرض  H 0رد میشود و
)  0.656(PH )  0.748(PIنتیجه گرفته میشود که بین خطاها همبستگی وجود دارد.

در مدل فوق  CDijمیزان تقاضای بار میان مبدأ  iو مقصد j

مقدار آماره دوربین -واتسون برای مدل مسافر برابر با  5/75و

است .ضرایب بتا (استانداردشده) حاصل از رگرسیون که درواقع

برای مدل بار برابر با  5/57است که باعث پذیرش فرض عدم

نشاندهنده میزان اهمیت هر یک از متغیرهای فوق است در

همبستگی خطاها برای دو مدل میشود.

جدول  0آمده است.

ب) نرمال بودن خطاها

فصلنامه مهندسی حملونقل /سال دهم /شماره اول/پائیز ( /7931پیاپی31 )93:

مجید جلیلی ،منوچهر منطقی
یکی دیگر از مفروضات در نظر گرفتهشده در رگرسیون آن است
که خطاها دارای توزیع نرمال با میانگین صفر باشند .بدیهی است
در صورت عدم برقراری این فرض ،نمیتوان از رگرسیون
استفاده کرد .برای این منظور باید مقادیر استاندارد خطاها
محاسبه شود و نمودار توزیع دادهها و نمودار نرمال آنها رسم
شود .سپس مقایسهای بین دو نمودار صورت گیرد .شکلهای 4
و  5توزیع فراوانی خطاها برای دو مدل بار و مسافر را نشان
میدهد .با مقایسه این نمودار با نمودار نرمال مشاهده میشود که
توزیع خطاها تقریباً نرمال است ،بنابراین میتوان از رگرسیون
استفاده کرد.

شکل  .6نمودار توزیع خطا برای مدل مسافر

شکل  .7نمودار توزیع خطا برای مدل بار

شکل  .4نمودار توزیع خطا برای مدل مسافر

ج) معیار R2
این معیار برای دو مدل به شرح جدول  7است .در جدول زیر
دو معیار  R2adjو  R2 preنیز اشارهشدهاند R2adj .انطباقی از
 R 2بر اساس تعداد متغیرهای مستقل مدل است .این معیار تنها
زمانی افزایش مییابد که متغیر مستقل افزودهشده به مدل ،میزان
انطباق آن را بیشتر از یک مقدار تصادفی و شانسی افزایش دهد.
 R2 preتوانایی مدل را در برآورد و پیشبینی دادههای اولیه
حذفشده از آن موردسنجش قرار میدهد .بدیهی است هرچه
مقدار این متغیر بیشتر باشد ،مدل در برآورد دادههای اولیه

شکل  .5نمودار توزیع خطا برای مدل بار
53

شکلهای  6و  7نیز نمودار احتمال نرمال

برای

باقیماندههاست .94همانطور که مشاهده میشود مقادیر
باقیماندهها بر روی یک خط با زاویه  07درجه قرارگرفتهاند که
نشاندهنده نرمال بودن آنان است.

حذفشده توانایی بیشتری دارد.
با توجه به آنکه اصوالً اقدام به مسافرت با هواپیما یک
فعالیت وابسته به تصمیم انسان است و از طرف دیگر عوامل
متنوع و غیرقابلپیشبینی دیگری در این تصمیم دخیل است،
مدلهای برآورد شده برای آن دارای تغییرپذیری باالیی خواهند
 33فصلنامه مهندسی حملونقل /سال دهم /شماره اول/پائیز ( /7931پیاپی)93:

تحلیل پیشبینی تقاضای مسافر و بار در صنعت هوایی ایران
بود که این امر محدودکننده افزایش مقدار  R 2در مدلسازی

استفاده باشد .چراکه تعداد پرواز و مقدار تقاضا شدیداً به هم

است.

وابسته هستند و نمیتوان یکی را بهصورت مستقل از دیگری
جدول  .5مقادیر برازندگی مدلهای مسافر و بار

R2 pre

R2adj

R2

جهت متغیر ورودی تخمین زد .بهعبارتدیگر بدیهی است که
تعداد پرواز بیشتر نتیجه جابجایی بیشتر و جابجایی بیشتر منجر

97/11

95/95

95/30

مدل مسافر

به تعداد پرواز بیشتر میشود .ازاینرو چنانچه یکی از این دو

91/07

93/11

93/37

مدل بار

متغیر بهعنوان متغیر مستقل و دیگری بهعنوان متغیر وابسته در
نظر گرفته شود ،مدل بهدستآمده غیرقابل استفاده است چراکه

برای نمونه میزان متوسط درآمد یک خانوار در یک استان،

هیچکدام از آن دو مستقالً قابل پیشبینی نیست.

خود تابعی از عوامل متعدد و پیچیده ایست که سبب تغییرپذیری

بهعبارتدیگر متغیر فرکانس پرواز خود همانند متغیر تقاضا

باالیی در آن میشود .همچنین سیاستهای شرکتهای هوایی

یک متغیر وابسته است .بنابراین زمانی که یکی از این دو متغیر

در جهت جذب مسافر عامل مهم دیگری است که میتواند

بهعنوان متغیر مستقل وارد مدلسازی شود ،مدل بهدستآمده

تغییرپذیری مدل را افزایش دهد.

برای پیشبینی مناسب نیست.

بااینحال مهمترین دلیلی که میتوان برای پایین بودن R 2

جدول  1میزان وابستگی میان جابجایی مسافر و متغیر

در مدلسازی فوق دانست ،ناهمگونی شدید میان متغیرهای

فرکانس پرواز را بین سالهای  31تا  35نشان میدهد .در این

وابسته به شهرهای ایران و توزیع کامالً نامتقارن تقاضا است،

جدول میزان وابستگی میان متغیر فرکانس پرواز و میزان تقاضا

بهطوریکه سبب میشود تا مدلسازی جامعی برای تمامی این

بین سالهای  7931تا  7935حداقل به میزان  33درصد بوده

شهرها نتوان ارائه کرد .ازاینرو توصیه میشود تا برای شهرهای

است .جدول  1نیز متغیرهای اثرگذار ،مقادیر برازندگی و

با تقاضای باال مدلسازی خاص صورت پذیرد.

مدلهای رگرسیونی کالنشهرهای کشور برای جابجایی مسافر را

ازاینرو در ادامه تقاضای مسافر برای کالنشهرهای کشور

نشان میدهد.

بهصورت جداگانه مدلسازی میشود .برای این منظور متغیرهای

جدول  .6مقادیر وابستگی میان متغیر فرکانس پرواز و میزان تقاضا

بهدستآمده از الگوریتم بهترین زیرمجموعهها برای مدلسازی

سال

31

33

33

34

37

35



4/330

4/331

4/331

4/330

4/330

4/330

رگرسیون چندگانه مورداستفاده قرار میگیرد .جدول  7متغیرهای
اثرگذار بر مدل هر کالنشهر و مقادیر برازندگی آن را نشان

[Saffarzadeh and

میدهد .نتایج این جدول نشان میدهد که اصوالً توسعه مدلهای

جدول  3مقادیر بهدستآمده از مدل

پیشبینی برای تقاضای مسافرت باید بهطور مشخص برای

] Ghorbani, 2006و مدل ] [Ebrahimzadeh et al. 2011را

مسیرهایی با یک سر (مبدأ یا مقصد) مشخص صورت پذیرد.

نشان میدهد .مقایسه مقادیر حاصل از مدلسازی این

مزیت مدل بهدستآمده در این پژوهش نسبت به مدل

پژوهشگران با مقادیر بهدستآمده در این مقاله ،نشان میدهد که

] ،[Saffarzadeh and Ghorbani, 2006عدم استفاده از متغیر

مدلسازی صورت گرفته بدون نیاز به متغیر فرکانس پرواز

فرکانس (تعداد) پرواز است .آنان در مقاله خود بهمنظور افزایش

قابلیت پیشبینی مناسبتری دارد .همچنین مقدار برازندگی

مقدار از این متغیر استفاده کردند.

بهدستآمده از مدل اصفهان از مقدار برازندگی بهدستآمده برای

هرچند که استفاده از متغیر فرکانس پرواز به دلیل همبستگی

مدل ] [Ebrahimzadeh et al. 2011بهمراتب بیشتر است که

باال با مقدار تقاضا سبب افزایش قابلتوجه در مقدار برازش

نشان میدهد مدل بهدستآمده میزان دقت پیشبینی باالتری

میشود ،اما از طرفی موجب میشود که مدلسازی عمالً غیرقابل

دارد.

فصلنامه مهندسی حملونقل /سال دهم /شماره اول/پائیز ( /7931پیاپی33 )93:

مجید جلیلی ،منوچهر منطقی
شکلهای  3تا  75میزان تقاضای واقعی و مقدار پیشبینی مسافر

میتواند یکی از دالیل بروز خطای ناشی از مدل برازش باشد.

را برای کالنشهرهای کشور در سال  7935نشان میدهد .برای

برای مثال در شکل  3بیشترین اختالف مشاهدهشده برای شهر

هر شهر ،مقادیر پیشبینی برای شهرهایی با بیش از  9444مسافر

اهواز هست ،با توجه به آنکه شهر اهواز شامل هیچکدام از

در سال صورت گرفته است .برای مثال در شکل  3پیشبینی

متغیرهای مجازی نیست اما جابجایی کالنی با شهر تهران دارد،

تقاضا برای تهران و  95شهر دیگر که تقاضایی بیشتر از 9444

پیشبینی ارائهشده توسط مدل تفاوت نسبتاً معناداری با مقدار

نفر داشتهاند ،صورت پذیرفته است.

واقعی تقاضا دارد .همچنین ذکر این نکته نیز ضروری است که

مطابق با شکلهای  3تا  75مدل رگرسیونی ارائهشده توانسته

بروز یک حادثه غیرمترقبه نظیر سیل ،زلزله ،تعطیلی فرودگاه و

نتایج قابل قبولی در پیشبینی مسافر برای فرودگاه تهران و سایر

غیره میتواند منجر به تغییراتی در میزان جابجایی گردد که

شهرها ارائه دهد .میان پیشبینیهای صورت گرفته و مقادیر

قاعدتاً مدل برازش قادر به شناسایی آنها نیست.

تقاضای واقعی تفاوتهایی مشاهده میشود .وجود این اختالف

شکل  3میزان تقاضای واقعی و مقدار پیشبینی را برای شهر

به دو دلیل عمده هست .دلیل اول میتواند ناشی از خطای

مشهد نشان میدهد .همانطور که مالحظه میگردد مدل

اندازهگیری دادهها باشد .بهعبارتدیگر خطای اندازهگیری

ارائهشده در پیشبینی تقاضا بهخوبی عمل کرده و اختالف میان

تقاضای مسافر و بار طبیعتاً موجب ایجاد اختالف میان مقادیر

تقاضای واقعی و مقادیر پیشبینیشده ناچیز است.

پیشبینی و تقاضای واقعی خواهد بود .دلیل دوم مربوط به

اشکال  77 ،74و  75میزان تقاضای واقعی و مقدار پیشبینی را

خطای درون مدل برازش هست .بدیهی است مدل پیشبینی

به ترتیب برای شهرهای اصفهان ،شیراز و تبریز نشان میدهد که

انطباق  744درصدی نداشته و این عدم انطباق منجر به بروز

نشاندهنده عملکرد مناسب مدل ارائهشده برای پیشبینی تقاضای

اختالف میان دادههای برازش شده و مقادیر مشاهدهشده

مسافری میان این شهرها و سایر شهرهای کشور است.

میگردد .بهعنوان نمونه عدم شناسایی سایر متغیرهای اثرگذار،
جدول  .7مدلهای رگرسیونی مسافر برای کالنشهرهای کشور

متغیرهای اثرگذار

R2 pre

R2adj

R2

PDij = -566974 + 0.01487 Pi + 0.01450 Pj

جمعیت استان مبدأ ،جمعیت استان مقصد،
درآمد استان مبدأ ،درآمد استان مقصد ،قطب

11/03

13/71

13/11

زیارتی ،قطب گردشگری ،قطب هاب
جمعیت استان مبدأ ،جمعیت استان مقصد،
قیمت بنزین خودرو ،قطب مرکزیت،

معادله رگرسیونی مسافر

مدل

+ 42447051 Incomei + 0.001546

Income j
+ 873573 PPI + 271207 PT +265546 PH

تهران

PDij = -39371+ 4247431 Pi + 4247790 Pj
31/71

31/51

31/91

CGP +7457139 PC + 71333 PT + 743705 PH

+ 0720

مشهد

قطب گردشگری ،قطب هاب
جمعیت استان مبدأ ،جمعیت استان مقصد،
قطب زیارتی ،قطب مرکزیت ،قطب

PDij = - 1393+ 4244971 Pi + 4244997 Pj
35/43

35/33

39/55

+ 504191 PPI + 771113 PC + 93451 PT - 77113 PH

اصفهان

گردشگری ،قطب هاب
جمعیت استان مبدأ ،جمعیت استان مقصد،
قطب زیارتی ،قطب مرکزیت
جمعیت استان مبدأ ،جمعیت استان مقصد،
قطب مرکزیت ،قطب گردشگری

31/31

33/41

33/75

37/93

31/74

31/90

PDij = 95911- 42445107 Pi - 42445003 Pj
+ 795101 PPI + 707151 PC

PDij = - 95311+ 4244173 Pi + 42441 Pj
+ 531714 PC + 54441 PT
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شیراز
تبریز

تحلیل پیشبینی تقاضای مسافر و بار در صنعت هوایی ایران

جدول  .8نتایج مدلسازی صفار زاده و قربانی ،و ابراهیمزاده و همکاران

شیراز

اصفهان

تهران

مشهد

شاخص برازندگی

پژوهشگران

4/37

4/31

11/17

4/10

R2

بدون متغیر فرکانس پرواز

4/31

4/31

31/17

4/31

R2

همراه با متغیر فرکانس پرواز

*

4/791

*

*

R2

صفار زاده و قربانی
95

ابراهیمزاده و همکاران

شکل  .8مقایسه تقاضای واقعی مسافر و مقدار پیشبینی برای شهر تهران

فصلنامه مهندسی حملونقل /سال دهم /شماره اول/پائیز ( /7931پیاپی37 )93:

97

مجید جلیلی ،منوچهر منطقی

شکل  .9مقایسه تقاضای واقعی مسافر و مقدار پیشبینی برای شهر مشهد

شکل  .11مقایسه تقاضای واقعی مسافر و مقدار پیشبینی برای شهر اصفهان
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تحلیل پیشبینی تقاضای مسافر و بار در صنعت هوایی ایران

شکل .11مقایسه تقاضای واقعی مسافر و مقدار پیشبینی برای شهر شیراز

شکل  .12مقایسه تقاضای واقعی مسافر و مقدار پیشبینی برای شهر تبریز

فصلنامه مهندسی حملونقل /سال دهم /شماره اول/پائیز ( /7931پیاپی39 )93:

مجید جلیلی ،منوچهر منطقی
جدول  3متغیرهای اثرگذار ،مقادیر برازندگی و مدلهای

بیشترین اختالف میان مقدار پیشبینی و تقاضای واقعی میان

رگرسیونی کالنشهرهای کشور برای جابجایی بار را نشان

شهرهای مشهد و تهران هست .شکل  77میزان تقاضای واقعی و

میدهد .هدفمند کردن توسعه مدلها بر اساس کالنشهرها

مقدار پیشبینی جابجایی بار برای شهر اصفهان را نشان میدهد.

بهوضوح مقدار برازندگی مدل را افزایش داده است .خصوصاً

در این نمودار بیشترین اختالف میان مقدار پیشبینی و تقاضای

برای شهرهای مشهد ،اصفهان ،شیراز و تبریز ،مدلهای

واقعی میان شهرهای اصفهان و مشهد هست .شکل  71میزان

بهدستآمده برای کالنشهرها ،مقادیر برازندگی بیشتری نسبت به

تقاضای واقعی و مقدار پیشبینی جابجایی بار برای شهر شیراز را

مدل ارائهشده کلی بار دارد.

نشان میدهد .در این نمودار بیشترین اختالف میان مقدار

شکلهای  79تا  71مقادیر پیشبینی و تقاضای واقعی بار را برای

پیشبینی و تقاضای واقعی میان شهرهای شیراز و تهران هست.

کالنشهرهای تحت بررسی با جابجایی بار بیش از  74هزار

شکل  71میزان تقاضای واقعی و مقدار پیشبینی جابجایی بار

کیلوگرم نشان میدهد .شکل  79مقادیر تقاضای واقعی و مقدار

برای شهر تبریز را نشان میدهد .در این نمودار بیشترین اختالف

پیشبینی را برای  97مسیر جابجایی بار بین تهران و سایر شهرها

میان مقدار پیشبینی و تقاضای واقعی میان شهرهای تبریز و تهران

نشان میدهد .در این شکل بیشترین اختالف برای تهران و کیش

هست.

مشاهده میشود .شکل  70میزان تقاضای واقعی و مقدار پیشبینی
جابجایی بار برای شهر مشهد را نشان میدهد .در این نمودار
جدول  .9مدلهای رگرسیونی بار برای کالنشهرهای کشور

متغیرهای اثرگذار

R2 pre

R2adj

معادله رگرسیونی بار

R2

جمعیت مبدأ ،جمعیت مقصد ،درآمد مبدأ،
 ،CPI ،GDPقطب بندر ،قطب زیارتی،

Ln(CDij ) = 5.12 + (2.58E-07) Pi + (3.01E-07) Pj

95/45

90/13

91/41

قطب گردشگری ،قطب هاب

Incomei + (7.71E-12) GDP - 0.01548 CPI
PPO + 1.253 PPI + 2.309 PT + 1.233 PH

)+ (1.5E-08

جمعیت مبدأ ،جمعیت مقصد،
 ،CPI ،GDPقطب بندر ،قطب مرکزیت،

15/01

10/37

11/35

PH

+ 0.466

15/34

13/00

19/01

CPI

جمعیت استان مبدأ ،جمعیت استان مقصد،

+ 0.696

Incomei + (1.17E-11) GDP
PPI + 1.437 PT

)+ (1.19E-08

- 0.02125

اصفهان

+ 2.501

Ln(CDij ) = 6.34 + (1.56E-07) Pi + (1.59E-07) Pj

35/09

30/11

31/03

زیارتی ،قطب مرکزیت ،قطب جزیره
قطب زیارتی ،قطب مرکزیت

GDP - 0.03585 CPI
PPO - 1.466 PC + 3.639 PT

مشهد

Ln(CDij ) = 6.98+ (1.79E-07) Pi + (1.78E-07) Pj

قطب زیارتی ،قطب گردشگری

جمعیت استان مبدأ ،جمعیت استان مقصد،

+ 1.397

)+ (1.73E-11

جمعیت استان مبدأ ،جمعیت استان مقصد،

درآمد استان مبدأ ،CPI ،GDP ،قطب

تهران

Ln(CDij ) = 7.146 + (5.14E-07) Pi + (4.58E-07) Pj

قطب گردشگری ،قطب هاب
درآمد استان مبدأ،CPI ،GDP ،

مدل بار

95/19

01/55

77/90

CPI

- 0.01957

Incomei + (1.05E-11) GDP
PPI + 2.390 PC + 0.851 PI

)+ (1.62E-08
+ 0.994

Ln(CDij ) = 12.01 – (3E-07) Pi - (2.3E-07) Pj

PPI + 4.85 PC

شیراز

+ 3.020
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تبریز

تحلیل پیشبینی تقاضای مسافر و بار در صنعت هوایی ایران

شکل  .13مقایسه تقاضای واقعی بار و مقدار پیشبینی برای شهر تهران

شکل  .14مقایسه تقاضای واقعی بار و مقدار پیشبینی برای شهر مشهد

فصلنامه مهندسی حملونقل /سال دهم /شماره اول/پائیز ( /7931پیاپی37 )93:

مجید جلیلی ،منوچهر منطقی

شکل  .15مقایسه تقاضای واقعی بار و مقدار پیشبینی برای شهر اصفهان
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تحلیل پیشبینی تقاضای مسافر و بار در صنعت هوایی ایران
شکل  .16مقایسه تقاضای واقعی بار و مقدار پیشبینی برای شهر شیراز

شکل  .17مقایسه تقاضای واقعی بار و مقدار پیشبینی برای شهر تبریز

 .5نتیجهگیری و پیشنهادها
در این مقاله تقاضای بار و مسافر هوایی در کشور مورد
تحلیل قرار گرفت و بر اساس متغیرهای جغرافیایی ،اقتصادی –
اجتماعی و رقابتی ،میزان تقاضا توسط مدل رگرسیون چندگانه
مورد تحلیل قرار گرفت .یافتههای مدل ارائهشده با مدل
] [Saffarzadeh and Ghorbani, 2006و [Ebrahimzadeh

] et al. 2011مقایسه گردید و نشان داده شد که مدل ارائهشده
در این مقاله قابلیت انطباق مناسبتری دارد .مدلسازی صورت
گرفته به دلیل عدم استفاده از متغیر فرکانس پرواز قابلیت
پیشبینی بیشتری نسب به مدل صفار زاده و قربانی دارد.
از طرف دیگر همانند نتیجه گرفتهشده توسط صفار زاده و
قربانی ،با توجه به تأثیرپذیری باالی متغیرهای اقتصادی -
اجتماعی بر میزان تقاضا برای مسافرت و از طرف دیگر
ناهمگونی شدید سطح این متغیرها میان شهرهای ایران ،توصیه

فصلنامه مهندسی حملونقل /سال دهم /شماره اول/پائیز ( /7931پیاپی31 )93:

میشود تا مدلسازی برای کالنشهرها بهصورت خاص صورت
پذیرد .از طرف دیگر تعریف متغیرهای مجازی برای شهرهای با
وضعیت خاص ،سبب انطباق هرچه بیشتر مدل با دادههای
ورودی میشود .لذا یکی از روشهای غلبه بر ناهمگونی میان
شهرهای ایران استفاده از متغیر مجازی هست .در پاسخ به
سؤاالت مطرحشده در مقدمه پژوهش نیز میتوان بیان داشت که:
-7

با توجه به تنوع عوامل اثرگذار بر ویژگیهای خاص

کالنشهرهای ایران و سفرهای صورت گرفته ،عوامل اثرگذار بر
تقاضای سفر هوایی برای هر کالنشهر متفاوت هست .جمعیت
شهر مبدأ و جمعیت شهر مقصد بهعنوان عوامل اثرگذار بر همه
شهرها مورد شناسایی قرار گرفتند.
-5

مدل مناسب برای پیشبینی تقاضای مسافرت هوایی

مدلی مختص برای هر کالنشهر است تا تفاوتهای ماهیتی
مسافرت به کالنشهرها را بهخوبی در نظر بگیرد .این ویژه سازی

مجید جلیلی ،منوچهر منطقی
سبب میشود که نیاز به متغیر فرکانس پرواز که محدودیتهایی
را برای پیشبینی اعمال میکند نباشد.
با نگاهی به متغیرهای اثرگذار شناساییشده ،حساسیت تقاضا
به جمعیت مبدأ و مقصد بهخوبی نمایان است و این متغیرها
بیشترین ضریب تأثیرگذاری میان متغیرهای پیوسته را در تابع
تقاضای برآورد شده برای هر کالنشهر داشتهاند .بهعبارتدیگر
با تحلیل حساسیت اثرگذاری متغیرها با استفاده از ضرایب
رگرسیونی گزارششده در مقاله ،تقاضای مسافرت هوایی
بیشترین حساسیت را از متغیرهای جمعیتی پذیرفته است .در
ادبیات موضوع نیز اثرپذیری مستقیم تقاضا و مسافرت میان دو
شهر از جمعیت بین آنها مورد تأکید قرارگرفته است و مدل
جاذبه با همین استدالل تعریف و توسعه دادهشده است.
در کنار جمعیت استانهای مبدأ و مقصد ،متغیرهای مجازی
تعریفشده که هر یک وضعیت خاص کالنشهرها را مورد
بررسی قرار میدادند با ضرایب نسبتاً باالیی بهعنوان متغیرهای
اثرگذار دیگر بر تقاضا شناختهشدهاند .این متغیرهای مجازی با
در نظر گرفتن شرایط خاص هر شهر (برای نمونه قطب زیارتی
بودن مشهد) توانستند میزان معناداری مدل و شاخصهای
برازندگی آن را به طرز معناداری افزایش دهند .ازاینرو پرواضح
است که مدلهای تقاضای تقریب زدهشده بیشترین حساسیت را
نسبت به جمعیت استانهای مبدأ و مقصد و متغیرهای مجازی

10

High scenario
Demographic variables
12
Socioeconomic variables
13
Environmental
14
Political
15
Safety
16
Security
17
Convenience
18
High technology
19
Time sensitive
20
Cargo
21
)Foreign Direct Investment (FDI
22
Passenger Origin Destination Model
23
Dependent
24
Explanatory
25
Autoregressive
26
Gross Domestic Product
27
Consumer Price Index
28
Dummy variable
29
)Normal Probability Plot (NPP
30
Residuals
 97با توجه به آنکه در مقاله ذکر شده ،مدل سازی شهر تهران با
11

سطح بندی فاصله میان سایر شهرها و تهران صورت گرفته
است ،مقدار  R 2میانگین ارائه شده است.
 95این پژوهش صرفا برای فرودگاه اصفهان صورت گرفته است.

 .7مراجع
 -ابراهیمزاده ،عیسی؛ سقایی ،محسن؛ ایزد فر ،الهام و ایزد فر،

تعریفشده دارند.

نجمه (" )7934مدل تحلیلی برنامهریزی سفر و حملونقل هوایی

 .6پینوشتها
1

در کشور ،مطالعه موردی :فرودگاه بینالمللی شهید بهشتی

International Civil Aviation Organization
)(ICAO
2
)Gross National Product (GNP
3
Unconstrained
4
Constrained
 )San Diego International Airplane( 5فرودگاهی در

تقاضای سفر ریلی در مسیر تهران – مشهد"؛ پژوهشنامه

ایالت سن دیگو آمریکا است و به عنوان شلوغ ترین فرودگاه این

حملونقل ،سال نهم ،شماره اول ،بهار.

کشور ،در سال  5441میزبان بیش از  73میلیون مسافر594444 ،

 -پرستاری ،جواد؛ عرب عامری ،محمد و عمرانیان ،محمد

هواپیما و  777444تن بار بود.

(" )7931پیشبینی ترافیک هوایی ایران برای دوره دهساله طبق

6

Macroscopic model
Microscopic model
8
Cross-Sectional
9
Low scenario
7

اصفهان" ،مطالعات و پژوهشهای شهری و منطقهای ،سال سوم،
شماره دهم.
 -امین ناصری ،محمدرضا و بهنام ،فرنام (" )7937پیشبینی

الگوی ایکائو" ،هفتمین همایش ساالنه بینالمللی انجمن
هوافضای ایران.
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تحلیل پیشبینی تقاضای مسافر و بار در صنعت هوایی ایران

مجید جلیلی ،درجه کارشناسی در رشته مهندسی صنایع را در سال  7933از دانشگاه قم و درجه کارشناسی ارشـد
در رشته مهندسی صنایع را در سال  7934از دانشگاه شاهد اخذ نمود .وی در سال  7937موفق به کسب درجـه
دکتری در رشته مهندسی صنایع از پژوهشگاه مواد و انرژی گردید .زمینه های پژوهشی مورد عالقـه ایشـان پـیش
بینی و تحلیل تقاضا ،مدل سازی آماری و رقابت پذیری تجاری و صنعتی بـوده و در حـال حاضـر عضـو هیـات
علمی با مرتبه استادیار در موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی است.

منوچهر منطقی ،درجه کارشناسی در رشته مهندسی برق را در سال  7971از دانشگاه شریف و درجه کارشناسـی
ارشد در رشته مهندسی کنترل و الکترونیک را در سال  7973از دانشگاه شریف اخذ نمود .وی در سال 7911
موفق به کسب درجه دکتری در رشته مدیریت سیستم ها از دانشگاه تهران گردید .زمینـه هـای پژوهشـی مـورد
عالقه ایشان مدیریت نوآوری و انتقال فنآوری ،طراحی و توسعه محصول جدید و استراتژی فناوری بنگاه بوده و
در حال حاضر عضو هیات علمی با مرتبه استاد در دانشگاه مالک اشتر است.
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