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  چكيده
شوند چرا كه در مباحث اقتصادي، امروزه حمل و نقل هوايي و حمل و نقل ريلي دو صنعت مهم در دنيا محسوب مي

ارتباط كشورها با فرهنگي و اجتماعي جوامع اثر دارند و موجب ارتباط شهرها با يكديگر و در فضاي بزرگتر منجر به 
شوند و ، فرهنگي و اجتماعي ميهاي اقتصاديي زمينهشوند. به عبارت ديگر منجر به رشد جامعه در همهيكديگر مي

هاي بر صنعت گردشگري اثرات گاهي منفي و گاهي مثبت دارند. گردشگري نيز موجب به حركت افتادن چرخ
ي زماني هاي كشور ايران را در دورهاي از استانين پژوهش، نمونهشود. در ااقتصادي و استفاده بهتر از منابع مي

هاي تابلويي است. نتايج نشان روش تحقيق از دو روش علّيت گرنجر و داده ايم.دادهمورد بررسي قرار  1389- 1394
اولويت  به دليلدهد كه رابطه بين حمل و نقل هوايي، حمل ونقل ريلي و گردشگري يك رابطه يك طرفه است و مي

هاي مناسب حمل و نقل هوايي و ريلي بر خالف انتظار هاي توسعه و نبود زيرساختنداشتن گردشگري در برنامه
وري بخش حمل و نقل هوايي و همچنين براي سنجش بهره دهد.ارتباط مستقيم، نتايج ارتباط غيرمستقيم را نشان مي

با توجه به نتايج به دست آمده از طريق  تفاده شده است.هاي منتخب، از نسبت ستانده به نهاده اسريلي استان
جا شده ريلي ، در نسبت توليد ناخالص به ميزان مسافر جابه1389- 1394محاسبه ميانگين هر استان در طي دوره 

استان تهران بيشترين ميزان در توليد ناخالص داخلي را دارد. در نسبت توليد ناخالص به ميزان بار حمل شده ريلي 
ستان تهران با بيشترين ميزان در توليد ناخالص داخلي را دارد. در نسبت توليد ناخالص به ميزان مسافر جابجا شده ا

هوايي استان تهران بيشترين ميزان در توليد ناخالص داخلي را دارد و در نسبت توليد ناخالص به ميزان بار حمل شده 
  باشد.لص داخلي را دارا ميهوايي استان مركزي بيشترين ميزان در توليد ناخا

 

  حمل و نقل ريلي، حمل و نقل هوايي، صنعت گردشگري هاي كليدي: واژه

  

 مقدمه -1

هـاي امكـان و    حمل ونقل به عنوان يكي از عوامل تاثيرگذار بر رونق اقتصادي و گردشگري، از طريق جابجايي بـار و مسـافر، زمينـه   

اثيرگـذاري  ر مهـم و ت نقش بسـيا دهد. بنابراين در فرآيند رشد اقتصادي و گردشگري  دسترسي به رفاه و تسهيالت ملي را افزايش مي

هاي گردشگران را به خود اختصـاص   باشند كه بخشي از هزينه . حمل و نقل هوايي و ريلي از اركان اصلي صنعت گردشگري ميدارد



1397زمستان ، 97ترويجي جاده، شماره  -فصلنامه علمي   
 

168 

 

رود. صـنعت   ي سوم به شمار مي دهند. صنعت گردشگري نيز به عنوان يكي از مهمترين و پردرآمدترين منابع جهان در آغاز هزاره مي

هاي گذشته بسيار مهجور مانـده   ر ايران به دليل مسائل فرهنگي، سياسي و عدم توجه ويژه از سوي برنامه ريزان در سالگردشگري د

ترين عوامل مـؤثر بـر صـنعت    هاي نفتي باشد. يكي از مهم تواند جايگزيني مناسب بر درآمد است. در حالي كه توسعه اين صنعت مي

توسـعه و گسـترش    .هاي بازرگاني و گردشگري اسـت و حمل و نقل ريلي در بخش گردشگري، گسترش صنعت حمل و نقل هوايي

باشد و حمل ونقل هوايي و ريلي بـا ايجـاد امكانـات دسترسـي آسـان و       صنعت گردشگري منوط به توسعه امكانات حمل و نقل مي

حمـل و  جايي گردشگران را به خود اختصاص داده است.  راحت، سريع و ايمن به نقاط مختلف و با فواصل زياد سهم زيادي از جابه

اند به نحوي كه عدم توسعه هر يك باعـث عـدم پيشـرفت ديگـري      اي بر يكديگر داشته  ثير متقابل ويژهااز تنقل و گردشگري از ديرب

حمل و نقل هوايي و ريلي به  .نمايد  تر مي  صبسيار بيشتر و مشخرا  ثير حمل و نقل بر پيشرفت و توسعه گردشگريااست و ت گرديده

نات و استعدادهاي بالقوه جامعه دارند. كه قش اساسي و كارآمد در باروري امكاي نعنوان پيش نياز و زير بناي توسعه گردشگري دارا

آورند و موجب برقراري و تقويت هـر   از طريق جابجايي بار ومسافر، پيوند ناگسستني بين عوامل مختلف رشد و توسعه را فراهم مي

گردنـد. بنـابراين بسـط وگسـترش ارتباطـات و       ر مـي هاي مختلف اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشو تر بخش تر و گستردهچه سريع

هـاي ارتبـاطي و مواصـالتي بـر اسـتقبال       برداري از راهوسايل مدرن حمل ونقل، توسعه خدمات ريلي، هواپيمايي وفرودگاهي و بهره

جايي مسـافران و  جابههاي اقتصادي، صنعتي و گردشگري در ايران و لزوم بنابراين با توجه به رشد فعاليت  گردشگران خواهد افزود.

افزايش روزافزون تقاضا اين تحقيق با هدف بررسي و مقايسه ارتباط حمل و نقل هوايي و حمل و نقل ريلي بر صنعت گردشگري در 

بخش تنظيم شده است. در بخش دوم به پيشينه تحقيق و در بخـش سـوم بـه    6اين مقاله در  استان منتخب ايران انجام شده است. 12

بندي نتايج و پيشنهادها نيـز در  پرداخته شده است. بخش چهارم به برآورد و تجزيه و تحليل اختصاص يافته است. جمع مباني نظري

  بخش آخر ارائه شده است.

  پيشينه تحقيق -٢
ي گردشگري و رشد اقتصادي، گردشـگري و شـاخص توسـعه انسـاني، حمـل و نقـل هـوايي و         مطالعات زيادي در زمينه رابطه

، ي بين حمل ونقل هوايي هبي در خارج و داخل كشور انجام شده است، اين در حالي است كه مطالعات در زمينه رابطهگردشگري مذ

حبيبي  اشاره خواهد شد.و خارجي  مطالعات داخلي حمل و نقل ريلي وگردشگري در داخل اندك است. در اين قسمت به برخي از 

اند. ايشـان بـراي   پرداخته 1350 -1380) در تحقيقي به تصريح و برآورد تابع تقاضاي گردشگري ايران طي دوره 1382( نژاد و عباسي

. به اين منظور كشورهايي را بـه عنـوان نمونـه    اند مقطعي استفاده كرده -برآورد تابع تقاضاي گردشگري از روش تركيب سري زماني

نتـايج نشـان    د گردشگرهاي ورودي به ايران در طي دوره مورد بررسي از اين كشورها بـوده اسـت.  كه بيشترين تعدا اند هكردانتخاب 

تقريباً مشابه هـم بـوده و بيـانگر    GLS مقطعي -هاي سري زماني و روش تركيب داده OLSدهد كه برآوردها با استفاده از روش  مي

هاي نسبي و همچنين رابطه مثبت بين حجم مبـادالت   ين قيمترابطه مثبت بين درآمد سرانه كشورهاي مورد بررسي و رابطه عكس ب

اند. در ) به برآورد تابع تقاضاي حمل و نقل ريلي در ايران پرداخته1383تجاري كشورهاي مبدأ و مقصد است. گسكري و همكاران (

اقـدام  ARDL فاده از روشاين مقاله نويسندگان به برآورد تابع تقاضاي حمل و نقل ريلـي در دو بخـش مسـافري و بـاري بـا اسـت      

دهد كه در بخش مسافري، رشد تقاضاي حمل و نقل ريلي مسافر در بلندمدت تحت تأثير رشد توليد  اند. مطالعات آنها نشان مي كرده

كيلومتر بـه قيمـت ثابـت    -آهن و درآمد حاصل از حمل نفر ناخالص داخلي، شاخص قيمت بليط اتوبوس مسافربري، طول خطوط راه

هاي برآورد تقاضاي سفر بين شهري در ايران پرداختند. در اين ساختار  اي به تخمين مدل ) در مطالعه1384( زاده و قربانيصفار  است.

هاي بيـانگر   كند و با استفاده از تعدادي از متغيرهاي اجتماعي و اقتصادي به عنوان شاخص اي پيروي مي ها از شكل جاذبه رياضي مدل

شـود. در   هاي كيفيت ارائه سرويس حمل و نقل هوايي تخمين زده مـي  ها و پارامترهاي بيانگر، مشخصهسفر سازي زوج شهر  پتانسيل

زوج شـهرها) صـورت   هـا (  ها به روش رگرسيون حداقل مربعات معمولي و با اعمال تبديل لگاريتمي به داده اين تحقيق، تخمين مدل

) با همگون سازي زوج شـهرها توسـط متغيـر مجـازي     2تمام شهرها،  ) براي1ها در چهار گروه ذيل:  گرفت. تخمين و پرداخت مدل

) با همگون سازي زوج شهرهاي تفكيك شده بـر حسـب   4) با همگون سازي زوج شهرها بر حسب مسافت، 3براي دو شهر خاص، 

اري مربـوط، فقـط   هاي آم شهرهاي با مبدأ و مقصد چهار شهر بزرگ صورت گرفت. با در نظر گرفتن مقادير توضيح پذيري و آزمون
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بيني تقاضاي سـفر هـوايي بـين شـهري      هاي گروه چهارم از هر دو حالت با اعمال يا عدم اعمال متغير فركانس پرواز، براي پيش مدل

مطالعه بررسـي آثـار و پيامـد هـاي فرهنگـي، اقتصـادي و اجتمـاعي          در) 1384ابراهيمي منيق و ايرواني( ايران مناسب شناخته شدند.

در توسعه اقتصادي پرداختند. نتايج حاصل حـاكي ازآن اسـت كـه بـه لحـاظ فرهنگـي و اجتمـاعي مسـئله تبـادالت           صنعت توريسم

گردد و ممالك صـاحب ميـراث    به شناسايي عناصر فرهنگي و صيقل يافتگي فرهنگ ها ميمالت بين كشورميزبان و مهمان منجر وتعا

گذشته به صورت فرهنـگ مـادي و چـه بـه صـورت فرهنـگ معنـوي بـاقي         فرهنگي در اين مبادله عالوه بر كسب درآمد و آنچه از 

 مقاله اين. پرداختند ايران هوايي نقل و حمل صنعت هاي چالش بررسي به) 1385(ضرابي و همكاران گذارند. است به نمايش مي مانده

 در مطالعـه،  مـورد  نمونـه  عنوان به اصفهان فرودگاه دررا  مسافرين رشد نرخ متغيره، دو رگرسيون مدل آماري هاي ازتحليل بااستفاده

 نـوع  ،مسـير  بـه  هواپيما تخصيص و شده اشتغال صندلي ضريب فرمول از استفاده با همچنين و است نموده بيني پيش آينده هاي سال

 كـه حجـم   كنـد  مـي  مشـخص  آيد، مي دست به تحقيق ازاين كه نتايجي. است شده مشخص مختلف مسيرهاي در پيشنهادي هواپيماي

 هواپيمـا  نـوع  و بـود  خواهـد  درصـدي  3 تقريبـاً   سـاليانه  رشد داراي 1385-1390 ازسال اصفهان فرودگاه وخروجي ورودي مسافر

گـذاري در بخـش    اي به بررسي رابطه علّيت گرنجري بـين سـرمايه   ) در مطالعه1386( آرمن و زارع باشد. مي 727بوينيگ و 100فوكر

امـاموتو بـه   د. در اين تحقيق با اسـتفاده از روش تـودا و ي  پرداختن 1338 -1381هاي  طي سال حمل و نقل و رشد اقتصادي در ايران،

. در اسـت  مورد بررسي قـرار گرفتـه  گذاري در بخش حمل و نقل و رشد اقتصادي در ايران  نجري بين سرمايهبررسي رابطه علّيت گر

نجري بين متغيرهاي مورد نظر استفاده شده نيز براي بررسي رابطه علّيت گر ARDLضمن به منظور قوت بخشيدن به نتايج از روش 

اند. نتايج اين دو روش حاكي از آن است كه يك رابطه علّيـت گرنجـري    است و سپس نتايج اين دو روش با يكديگر مقايسه گرديده

هايي  الص داخلي وجود دارد. بنابراين سياستي ثابت ناخالص بخش حمل و نقل به ميزان رشد توليد ناخ يك طرفه از تشكيل سرمايه

 طيبـي و همكـاران   دهد، ابزار مؤثري در افزايش رشـد اقتصـادي خواهنـد بـود.     گذاري در بخش حمل ونقل را افزايش مي كه سرمايه

دوره زمـاني   درVAR ي عّلي بين گردشگري و رشد اقتصادي را در ايران با استفاده از الگـوي   اي رابطه ) همچنين در مطالعه1387(

هاي عضو سازمان همكاري اقتصادي و توسعه به عالوه چين، هنگ كمـگ، مـالزي، روسـيه و تايلنـد در دوره      و كشور 1338 -1383

ي علّي بين گردشـگري و رشـد    دهد كه رابطه اند. نتايج آنها نشان مي بررسي كردهPanel- VAR با استفاده از الگوي  1995 -2004

ي علّي دو طرفه است و بـين ايـن دو متغيـر،     به عالوه چين، مالزي، روسيه و تايلند، رابطه OECDاي عضو اقتصادي ايران، كشوره

 GISهاي حمل و نقل ريلي شهري در محـيط   يابي ايستگاه به بررسي مكان )1387( زاده و شريعت تعادل بلندمدت وجود دارد. افندي

هاي حمل ونقل ريلي شهري با هدف بيشينه نيم فاصله  يابي ايستگاه براي مكان GISاند. در اين پژوهش مدل جديدي بر پايه پرداخته

هاي بالقوه براي قرارگيري ايستگاه ريلي، در گـام   است. در اين مدل با درنظر گرفتن محل شدن جذب مسافر در مسير ريلي ارائه شده

ا بر اساس مقدار جذب مسافر از نواحي تحت پوشـش  ه هاي بعدي چيدمان گردد در گام ها در طول خط تشكيل مي اول انواع چيدمان

 تقـوي و سـليماني   هاي حمل ونقل ريلي شـهري تعيـين خواهـد شـد.     هاي ايستگاه شوند و بهترين مكان بندي مي  ها، اولويت ايستگاه

مورد بررسي قرار دادند.  ARDLبا استفاده از روش  1357-1386) عوامل مؤثر بر رشد صنعت گردشگري ايران را طي دوره 1388(

هـاي ارزي   نتايج حاكي از رابطه مثبت بين تعداد اتاق هتل و درآمدهاي ارزي گردشگري است. ايشان همچنين دريافتند كـه دريـافتي  

يـاوري و   شـود.  ساالنه از صنعت گردشگري و افزايش نرخ ارز آزاد بعد از دو دوره موجب رشـد درآمـدهاي ارزي گردشـگري مـي    

هـاي   را بر پايه مـدل  (OIC) ي ميان صنعت گردشگري و رشد اقتصادي در كشورهاي عضو كنفرانس اسالمي ) رابطه1388همكاران(

را  1999 -2007وره ي ميان گردشگري و رشد اقتصادي كشورهاي اسالمي در د و پانل ايستا، مورد بررسي قرار داده و رابطه پانل پويا

اند. نتايج تجربـي پـژوهش آنهـا رابطـه      ، اثرات ثابت و اثرات تصادفي برآورد كردهتعميم يافته ها، گشتاورهاي برآوردكنندهبا استفاده از

) بـه بررسـي سيسـتم حمـل و نقـل و      1389دهگاني( كند. مثبت ميان مخارج گردشگري و رشد اقتصادي در اين كشورها را تاييد مي

هاي تحقيق حاكي از آن است كه صـنعت   پرداخته است. يافتهموردي  _تاثيرات آن بر صنعت گردشگري با استفاده از روش توصيفي 

گردشگري با حمل و نقل و حركت مردم همراه است. درنتيجه رابطه بين گردشگري و حمل و نقل جنبه بسـيار حيـاتي از مطالعـات    

هـاي   مهمتـرين الزمـه  آيد. ساختار مناسب حمل و نقل و دسترسي به بازارهاي توليد كننده گردشـگر يكـي از    گردشگري به شمار مي

هاي وسيع حمل و نقل در آنها  باشد. در غالب موارد، گردشگري در مناطقي توسعه يافته است كه شبكه ايجاد هر منطقه گردشگري مي
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وجود داشته و پتانسيل توسعه هر چه بيشتر موجود بوده است. از سوي ديگر تقاضا براي گردشگري انگيزه توسعه سريع حمل و نقل 

منتقل گردنـد و   سو  سر جهان انتظار دارند با سرعت، ايمني و قيمت مناسب به اين سو آن و آن تا ها گردشگر در سر . ميليونبوده است

به همين دليل صنعت حمل و نقل مجبور بوده به منظور پاسخگويي به اين تقاضا و نياز پيچيده، خود را با ايـن شـرايط تطبيـق دهـد.     

محمـدزاده و   هـاي جديـد اقـدام نمـوده اسـت.      بـوده و بـه سـرعت نسـبت بـه سـاخت ناوگـان        تكنولوژي هم كمك بسيار بزرگـي 

اند. براي اين منظـور مـدل   پرداخته 1350 -1385هاي  ) به تخمين تابع تقاضاي خارجي كل گردشگري ايران طي سال1389همكاران(

فيلتر برآورد شده است. نتايج تخمين مـدل داللـت    -) و روش كالمنTVPتحقيق با استفاده از رهيافت پارامتر متغير در طول زمان (

هاي درآمدي، قيمتي و عادات رفتاري و انتظاري داراي تغييرات مـنظم و ثابـت طـي زمـان بـوده و بـه تـدريج،         بر اين دارد كه كشش

هاي قيمتي و  شيابد. همچنين كشش درآمدي تقاضاي خارجي گردشگري در ايران در مقايسه با كش تغييرات آنها طي زمان كاهش مي

دهد كه تقاضاي گردشگري خارجيـان در ايـران يـك كـاالي      باشد. كشش درآمدي تخمين زده شده نشان مي عادات رفتاري بيشتر مي

باشد. عالوه بر اين، تقاضاي گردشگري  نرمال بوده و از طرف ديگر كشش قيمتي نيز حاكي آن است كه اين كاال، كاالي كم كشش مي

دهد با وقوع بحران جنگ، تقاضاي خارجيان براي گردشگري در ايـران   زي جنگ رابطه معكوس داشته كه نشان ميايران با متغير مجا

اي بـه بررسـي اثـرات مخـارج جهـانگردي بـر رشـد اقتصـادي          ) در مطالعـه 1390سليمي سودرجاني و همكاران( كاهش يافته است.

هاي مـورد نظـر طـي     هاي تلفيقي جهت بررسي رابطه بين متغير ادهپرداختند. براي اين منظور از روش د D8كشورهاي اسالمي عضو 

است. نتايج مطالعه نشان دهنده آن است كـه درآمـدهاي ناشـي از جهـانگردي تـاثير مثبـت و        استفاده شده 1995 -2006دوره زماني 

اي به بررسي نقش گردشـگري   در مطالعه )1390( معناداري بر رشد اقتصادي اين كشورها داشته است. مهرابي بشر آبادي و همكاران

پرداختند. نتايج حاصل  1386هاي آن با استفاده از جدول داده ستانده استان در سال  در اقتصاد استان كرمان و توسعه كالبدي شهرستان

هـاي اقتصـادي    خشهاي مرتبط با صنعت گردشگري از لحاظ برقراري پيوند با ساير ب از تحليل جدول داده ستانده نشان داد كه بخش

تواند از دو سمت عرضـه و تقاضـا، توليـد در سـاير      هاي پيش رو در اقتصاد استان محسوب شده و لذا اين صنعت مي استان از بخش

) در يك مطالعه به بررسـي تـاثير صـنعت حمـل ونقـل هـوايي بـر توسـعه         1392سقائي( ها و كل اقتصاد استان را رونق بخشد. بخش

است. بدين منظور از اطالعات مربوط به تعداد مسافران هـوايي داخلـي    پرداخته 1380-1385هاي ي سالگردشگري مذهبي مشهد، ط

به تحليـل نقـش عامـل فاصـله در تقاضـاي سـفر        ITSMو SPSS ورودي و خروجي ماهيانه فرودگاه مشهد و با استفاده نرم افزار 

و گردشگري در تقاضاي سفر هوايي به مشهد (مـدل رگرسـيون) و    هاي اقتصادي، صنعتي هوايي به مشهد (مدل جاذبه)، تاثير فعاليت

است. نتيجه تحليـل فـوق    (مدل سري زماني) پرداخته  1389 -1393هاي  پيش بيني تعداد مسافران ورودي و خروجي مشهد طي سال

 اسـت.  گردشـگري بـوده    انـد،  هاي فوق به مشهد پـرواز داشـته   كه عامل فاصله بين مشهد وساير شهرهايي كه طي سال دهد نشان مي

) در تحقيقي به بررسي توسعه گردشگري داخلي و آزادسازي حمل و نقـل هـوايي (مقايسـه ايـران و     1391( اقدمشكوري و ميرطالبي

تطبيقي و مقايسه سياست آزادسازي حمل و نقل هوايي كشـورهاي ايـران و هنـد و     -اند. در اين مطالعه از روش طوليهند) پرداخته

دهد كه آزادسازي حمل و نقل هـوايي داخلـي در هنـد بـا كمـك بـه       ها نشان مياند. يافتهگردشگري داخلي استفاده كرده تاثير آن بر

ي حمل و نقل هوايي داخلي در اين كشور سبب شده تا گردشگري داخلي هند بتواند از افزايش آمد و شدها حركت در مسير توسعه

ديگر، عدم پيروي از الگوهاي آزادسازي حمل و نقل هوايي داخلي در ايران موجب شـده  برداري كند. در سوي در جهت توسعه بهره

 و اربابيـان  ي خـود اسـتفاده كنـد.   تا در عمل، صنعت گردشگري در سطح داخلي نتوانـد از حمـل و نقـل هـوايي در جهـت توسـعه      

 بر توريسم اثر زمان هم بررسي منظور به مطالعه ينا در. اندپرداخته اقتصادي رشد و الملل بين توريسم رابطه بررسي به) 1392(رفعت

استفاده  زمان، هم تابلويي هاي داده از روش 1995 -2011زماني  بازه طي كنفرانس اسالمي سازمان عضو كشور 21 در اقتصادي رشد

 بـر  اقتصـادي  وآزادي اقتصـاد  بـودن  باز درجه فيزيكي، سرمايه الملل، بين توريسم معنادار و مثبت تاثير دهنده نشان نتايج. است شده 

) در پژوهشي تحت عنوان ارتباط صنعت توريسم و توسعه اقتصادي در ايران با 1392بابايي سميرمي و همكاران( .است اقتصادي رشد

هـا گـاهي بـراي يـك كشـور       به اين نتيجه رسيدند كه تحوالت سياسـي و نـاآرامي   1359-1390هاي  رويكرد شبكه عصبي براي داده

  مـدت اثـرات قابـل تـوجهي برجـاي      هاي گردشگري، ايـن تحـوالت در كوتـاه     باشد اما براي كشور اثر مثبت يا منفي داشته  تواند مي

تر شدن هزينـه مسـافرت و خريـد     ها در ايران، كاهش ارزش پول ملي، ارزان شود با توجه به وجود تحريم گذاشت. توصيه مي خواهد
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جبـاري وحسـن    گيرد تا باعث افزايش جذب گردشگر شود. ريزان قرار رد توجه برنامهكاالهاي ايراني، در جذب گردشگر خارجي مو

هاي غير قراردادي متصدي حمل و نقل هوايي در مقررات بين المللي و حقوق ايران پرداختنـد   ) به بررسي تطبيقي معافيت1392نژاد (

باشد ولي  هاي متصدي حمل ونقل داراي ابهام وكاستي مي و به اين نتيجه رسيدند كه هر چند مقررات بين المللي در خصوص معافيت

است تا حدودي منافع طرفين مخصوصاً مسافر و صاحب كـاال را    است و توانسته با اين وجود سير تحول خوبي را پشت سر گذاشته 

اسـت.   رده تضمين كند ولي در حقوق داخلي ما قانون تجارت در بخش عمده خود هم چنان بـه صـورت قـديمي خـود را حفـظ كـ      

ي بين رشد اقتصادي و توسعه گردشگري در منطقه منا را بـه كمـك رابطـه علّيـت و      اي رابطه ) در مطالعه1392( حقيقت و همكاران

ــاني   ــراي دوره زمــــــــــــــــــــ ــو بــــــــــــــــــــ    1999 -2009بــــــــــــــــــــــرآورد الگــــــــــــــــــــ

ي علّيت  هاي منا، رابطهبه روش اثرات ثابت بررسي نمودند. بر اساس نتايج به دست آمده، ميان گردشگري و رشد اقتصادي در كشور

دو طرفه وجود دارد و همچنين اگر رشد اقتصادي كشورهاي منا يك درصد افزايش يابد در اين صورت گردشـگري كشـورهاي منـا    

يابد. از طرفي چنانچه گردشگران كشورهاي منا يك درصد افـزايش يابنـد در ايـن صـورت توليـد ناخـالص        درصد افزايش مي 21/0

) در تحقيقي به بررسـي  1394كهنسال و توحيدي(يابد.  درصد افزايش مي 14/0قتصادي به عنوان شاخص رشد اداخلي كشورهاي منا 

پرداختنـد. بـراي ايـن منظـور از      1995 -2012ي  رابطه علّي ميان گردشگري و رشد اقتصادي در كشورهاي عضو منطقه منا طي دوره

هورلين استفاده شده است. نتايج مطالعه نشان داد كه نظريـه   -يترسكوهاي تابلويي و آزمون علّي دوم در چارچوب داده VARروش 

گردد كه ايران و سـاير كشـورهاي    باشد. لذا پيشنهاد مي رشد گردشگري با محوريت اقتصادي در كشورهاي عضو منطقه منا برقرار مي

اي رشد اقتصادي را فراهم آوردند تا صنعت ها، شرايط الزم بر گذاري در صنايع پيشرو و توسعه زيرساخت عضو اين منطقه با سرمايه

) در يك مطالعه به بررسي تاثير توسعه حمل و نقل ريلي بر رشد اقتصـادي  1395خاكساري( گردشگري اين كشورها نيز منتفع گردد.

ل نشـان  است. نتايج حاصـل از تخمـين مـد     كشور پرداخته است. كه براي تخمين مدل از الگوي خود رگرسيون برداري استفاده شده

هـاي   جا شده توسط بخش حمـل و نقـل ريلـي طـي سـال      شده توسط قطار و تعداد مسافر جابه  دهد كه ميزان بار، مسافت پيموده مي

دار بر رشد اقتصادي  دار مثبت بر رشد اقتصادي دارد و گازوئيل مصرفي در بخش حمل ونقل ريلي تاثير معني تاثير معني 1393-1350

) در تحقيقي عوامل مؤثر بر تقاضاي گردشگري كشورهاي حوزه درياي خزر را مورد بررسـي  1395مدي (راسخي و محكشور ندارد. 

استفاده شده است. نتايج به دست آمـده در   2000 -2013ي زماني  هاي تابلويي طي دوره دهند. براي اين منظور از روش داده قرار مي

ز و آزادسازي تجاري اثر مثبت بـر گردشـگري دارد. همچنـين، نتـايج ديگـر      دهد كه درآمد سرانه، نرخ واقعي ار اين مطالعه نشان مي

هاي قابـل مالحظـه    ثباتي اقتصادي اثر منفي و معنادار بر تقاضاي گردشگري دارد. با توجه به پتانسيل تحقيق حاكي از آن است كه، بي

اي بـه عوامـل مـؤثر بـر      گري، توجـه ويـژه  شود ضمن سياست گذاري در ارتقاي گردش در منطقه براي توسعه گردشگري، توصيه مي

  تقاضاي گردشگري حوزه درياي خزر صورت گيرد.

ها مطالعات مربوط به صنعت حمل و نقل و اقتصاد گردشگري در ساير كشورها وسيع و گسترده است كه در ادامه به مهمترين آن

، تقاضاي گردشگري خارجي 1960 -1970هاي  ماني سالهاي سري ز با استفاده از داده اشاره خواهد شد. از جمله اوزال و كرومپتون

اند. در اين مدل كشور تركيه به عنوان كشور مقصد و كشورهاي اتريش، كانادا، فرانسـه، يونـان، ايتاليـا، اسـپانيا،      تركيه را برآورد كرده

در نظر گرفتـه شـده اسـت. نتـايج     سويس، آلمان فدرال، انگليس، آمريكا و يوگسالوي به عنوان كشورهاي مبدأ ( فرستنده گردشگر) 

برآرودها حاكي از آن است كه متغيرهاي درآمد، قيمت و نرخ ارز مهمترين عوامل تاثيرگذار بر جريـان گردشـگري در كشـور تركيـه     

 1968 -1982سامري در يك مطالعه تقاضاي گردشگري كشور كنيا را طي دوره زماني  .)Uysal & Crompton ; 1987(باشند مي

كه تقاضاي گردشگري  هاي نسبي و نرخ ارز هستند متغيرهاي توضيحي، درآمد، قيمت ترين د مهمده كرده است. نتايج نشان ميبرآورد 

اي ارتباط بلندمدت بين گردشگري و رشد  در مطالعهباالگوئر وكانتاوال  .)Summary ;1987(دهندكشور كنيا را تحت تاثير قرار مي

كه از داده هـاي فصـلي    ها اند. نتايج مطالعه آن فاده ازآزمون علّيت و هم جمعي مورد بررسي قرار دادهاقتصادي كشور اسپانيا را با است

دهد كه رشد  اقتصادي در اسپانيا، حداقل در سه دهه اخير به طور محسوس و مشهود، به توسعه استفاده شده، نشان مي 1975-1997

ــر     ــي منجـــــــــــــــــ ــين المللـــــــــــــــــ ــگري بـــــــــــــــــ ــدار گردشـــــــــــــــــ   پايـــــــــــــــــ

براي تخمين تعـداد جهـانگرداني كـه از هنـگ      ARIMAمك لير و ليم از مدل  .)Balagooer & kantavela ; 2002( شودمي
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سنجيده شدند. هـم چنـين محققـان      RMSEها با معيار كردند. دقت پيش بيني شوند، استفاده كنگ، مالزي و سنگاپور وارد استراليا مي

تخمين زده شده، پيش بيني حاصـله توسـط ايـن مـدل در زمينـه ميـزان گردشـگر ورودي از          ARIMAبراي اطمينان از دقت مدل 

انتخابي  ARIMAرا با مقدار واقعي آن مقايسه كردند كه نتايج حاكي از دقت مدل  1990-1996سنگاپور به استراليا در فاصله زماني 

بـين رشـد گردشـگري و توسـعه اقتصـادي بـراي اقتصـاد        اي به بررسي رابطـه علّـي    اوه در مطالعه .)Makleir & lim،2002(بود

دهد كـه اول،   است. نتايج حاصل از آزمون هم انباشتگي نشان مي  پرداخته VARكشوركره با استفاده از روش انگل و گرنجر و مدل 

ود نـدارد. دوم،  وجـ  1975 -2001رابطه تعادلي بلندمدت بين درآمدهاي گردشگري و رشد اقتصادي در كشور كره براي دوره زماني 

 ; Oh(دهـد  عّلي يك طرفه از سوي رشد اقتصادي به گسـترش گردشـگري را نشـان مـي      نتايج آزمون علّيت گرنجر حاكي از رابطه

 1985-1998ي گردشگري و رشـد اقتصـادي در كشـورهاي آمريكـاي التـين طـي دوره        اجنيو و همكاران به بررسي رابطه .)2003

انـد و بـرآوردي از    هاي پويا استفاده كرده بوند براي پانل -هاي تابلويي و تخمين زننده آرنالدو از روش داده اند. آنها با استفاده پرداخته

دهد كه تقويت بخش گردشـگري بـراي رشـد     اند. نتايج نشان مي روابط بين رشداقتصادي و رشد سرانه گردشگري را به دست آورده

، اگرچه براي كشـورهاي توسـعه يافتـه ضـروري نيسـت. پـس از آن جهـت        اقتصادي كشورهاي متوسط و ياكم درآمد مناسب است

اند. اين بار به جاي توضيح اقتصادي رشد، آنها سعي كردند گردشگران ورودي را مشـروط   معكوس علّيت پانل را تجزيه تحليل كرده

گـذاري در زيرسـاخت    سـرمايه  هاي كمكي ديگر مانند ايمني، قيمت و سـطح آمـوزش و پـرورش و    به توليد ناخالص داخلي و متغير

دهـد   اند. نتايج نشان مـي  هاي تابلويي به كار گرفته توضيح دهند. به همين منظور آنها روش حداقل مربعات تعميم يافته را از مدل داده

درآمد به سطوح كافي از زيرساخت، آموزش و پرورش و توسـعه بـراي جـذب گردشـگران نيـاز دارنـد. همچنـين         كه كشورهاي كم

هاي با درآمد متوسط نيازمند سطوح بااليي از توسعه اجتماعي مانند خدمات بهداشتي و توليد ناخـالص داخلـي بـاال در سـطح     كشور

دهند كه رشد گردشگري با شرايط قيمت مقصد، نرخ ارز و برابـري قـدرت خريـد مـرتبط      سرانه هستند و در نهايت، نتايح نشان مي

مكاران در مطالعه خود بااستفاده از تكنيك رگرسيون بـه ظـاهر نـامرتبط تكـراري بـه      آرنسون وه .)Eugenio et al 2004;(نيست

تخمين تابع تقاضاي گردشگري خارجي كشورهاي سـوئد و نـروژ بـه پـنج كشـور دانمـارك، انگلسـتان، سـوئيس، ژاپـن و آمريكـا            

الهـا و خـدمات مصـرفي ومتغيـر عـادات      پرداختند. ايشان در اين مطالعه به اين نتيجه رسيدند كه شاخص بهـاي كا  1993-2006طي

 ; Arensoon et al( دار نيسـت  رفتاري، تاثيري معني دار برتقاضا براي گردشگري اين كشورها دارد، ولي تاثير متغير نرخ ارز معني

صـنعت توريسـم   اثر  1994 -2004كشور آمريكاي التين براي دوره زماني  17هاي تلفيقي فاسيا و همكاران با استفاده از داده .)2009

برتوسعه اقتصادي كشورهاي آمريكاي التين را با استفاده از مدل رشد نئوكالسيك مورد بررسي قراردادند. نتايج اين مطالعه نشـان داد  

كه درآمدهاي حاصل از صنعت توريسم همانند متغييرهاي سرمايه گذاري در سرمايه انساني و فيزيكي، اثر مثبت بر سطح جاري توليد 

اگويلـو و همكـاران در    .)Fasiya et  al ; 2009( است داخلي و همچنين بررشد اقتصادي كشورهاي آمريكاي التين داشتهناخالص 

هـايي در طـرف    تواند با اتخاذ سياسـت  اي براي گردشگري به اين نتيجه رسيدند كه دولت مي پژوهشي تحت عنوان حمل ونقل جاده

ـ ها، خدمات  عرضه به ترويج و توسعه زيرساخت ه تعريـف يـك تـابع    مختلف و مداخله در بازارهاي گردشگري بپردازد. هم چنين ب

 ; Aguilo et al(كننـد  پردازند كه در آن حمل و نقل عمومي را جايگزين حمل و نقل خصوصي معرفـي مـي   مي تقاضا حمل و نقل

خصوصـاً در آن دسـته از كشـورهاي     20در نيمه دوم قـرن   -اهميت گردشگري در توسعه اقتصادي و اجتماعي قاره آفريقا .) 2012

اي  ي آن مقاله اند؛ باروس و همكارانش را به مطالعه در اين زمينه ترقيب كرد كه نتيجه آفريقايي كه استراتژي گردشگري را اتخاذ كرده

ه براي تجزيه و با عنوان گردشگري و توسعه انساني در كشورهاي جذب صحراي آفريقا با استفاده از مدل لجستيك شد. در اين مطالع

مثبت و معنـادار بـين    ي است و نتايج، رابطه  بهره گرفته شده 2010اي كشور موزامبيك در سال  نامه هاي تصادفي پرسش تحليل از داده

يانـگ و همكـاران تقاضـاي گردشـگري داخلـي       .)Barros et al،2012(كند گردشگري و توسعه انساني را در اين منطقه تاييد مي

اند. به اين صورت كه تقاضاي گردشگري  هاي چند سطحي مورد بررسي قرار داده روستايي چين را با استفاده از مدل ساكنان شهري و

 1997 -2008داخلي چين را به عنوان يك تابع از درآمد خالص، درآمد نسبي، قيمت گردشگري داخلي و قيمت جايگزين طـي دوره  

هاي چندسطحي نتايج  د. بر اساس مدلان هاي چندسطي برآورد كرده ا با استفاده از مدلو تقاضاي گردشگري داخلي ر اند در نظر گرفته

دهد كه درآمد خالص شخصي، عامل اصلي تاثير گذار بر تقاضاي گردشگري داخلـي سـاكنان شـهري و روسـتايي در چـين       نشان مي
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هـاي   ساختاري به بررسي رابطه بين شـوك  VARاي، با استفاده از يك مدل مطالعه چاتزين تونيو در .)Yang et al ; 2013(است

دهـد   پردازد. به طوركلي نتايج نشان مي اي اروپا مي هاي اقتصادي در چهار كشور مديترانه قيمت نفت، متغيرهاي گردشگري و شاخص

ي طرف ها دهد. در مورد شوك هاي طرف تقاضا نفت همزمان تورم و شاخص سهام بخش گردشگري را تحت تاثير قرار مي كه شوك

هاي گردشگري است و بايسـتي   ريزي سياست هاي نفتي از عوامل مهم در برنامه است. در نتيجه شوك عرضه هيچ شواهدي ديده نشده

ابراهيم با استفاده از  .)Chatziatoniou ; 2013(براي هموارتر شدن مسير توسعه اقتصادي از شدت اين تغييرات قيمتي كاسته شود

برآورد كـرد. نتـايج نشـان داد كـه عـواملي ماننـد        1990 -2008ي زماني  تقاضاي گردشگري مصر را طي دورههاي تابلويي تابع  داده

هاي نسبي، درجه باز بودن تجارت و نرخ واقعي مؤثر ارز از نظر آماري معنادار بـوده و مطـابق بـا تئـوري تقاضـا عمـل        درآمد، قيمت

ويجور و  .)Ibrahim ; 2013( ه و عالمت ضريب اين متغير منفي به دست آمدكنند در حالي كه، اثر جمعيت مغاير با تئوري بود مي

مـورد   1980-2010هـاي   هاي هوايي در آسيا و اقيانوس آرام را طـي سـال   همكاران رابطه علّيت گرنجر در روابط تجاري و مسافرت

هـاي مـورد مطالعـه وجـود      رت هـوايي در كشـور  سازي تجاري و مساف دادند. ايشان دريافتند كه يك رابطه مثبت بين آزاد مطالعه قرار

اي ديگر به بررسي رابطه عّلت و معلولي حمل و نقـل هـوايي مسـافر و     ويجور و همكاران در مطالعه .)Vijver et al ; 2014(دارد

يـك رابطـه دو    پرداختند. نتايج حاكي از وجـود  2002-2011هاي  اي در اروپا با استفاده از روش علّيت گرنجر بين سال توسعه منطقه

دهد كه حمل و نقل هوايي مسـافر شـرط الزم بـراي توسـعه      اي است و نشان مي طرفه بين حمل و نقل هوايي مسافر و توسعه منطقه

هاي تركيبي كشـور   آل باليت و همكاران با استفاده از داده .)Vijver et al ; 2015( شود اي است و شرط كافي محسوب نمي منطقه

را مورد بررسي قرار دادند و بـه ايـن    )HSR( آهن ، گردشگري و سرعت باال راه2005-2012پانل طي دوره زماني اسپانيا و با روش 

گـذاري در زيـر    آهن نسبت به حمل و نقل ريلي معمولي و ساخت فرودگـاه نيـاز بـه سـرمايه     نتيجه رسيدند كه پروژه سرعت باال راه

آهن از نقطه نظر اجتماعي اشتباه  هاي بيشتري ساخته شود. زيرا سرعت باال راه فرودگاهبايد  ،هاي مربوطه و تقاضا دارد. بنابراين ساخت

در مطالعـه خـود بـا     چـن و همكـاران   .)Albalate et al ; 2015( تري اسـت  گذاري در فرودگاه جايگزين مناسب است و سرمايه

هاي پكن و شانگها در  آهن سرعت باال بر روي رفتار سفر ساكنان و تحرك خانگي شهرستان استفاده از نظر سنجي به بررسي تاثير راه

آهن با سرعت باال، تاثير زيادي بر اقتصاد جامعـه چـين دارد و    كشور چين پرداختند. ايشان به اين نتيجه رسيدند كه ساخت و ساز راه

آهن با سرعت باال  هاي راه آهن سرعت باال عمدتاً جوان، داراي تحصيالت عالي و درآمد باال هستند. مناطق اطراف ايستگاه سافران راهم

آهن با سرعت  شوند و راه هاي حمل و نقل عمومي ديگر متصل مي هاي اصلي هستند و به خوبي به سرويس قابل دسترس به شهرستان

چك كه توسعه اقتصادي كمتري دارند، تاثير منفي دارد. همچنين دريافتند كه شـغل، درآمـد، زمـان اقامـت و     هاي كو باال در شهرستان

  .)Chen et al ; 2016( دهد ل مهاجرت خانگي را اقزايش ميتوجهي در سكونت خانوارها دارد و تمايتحصيل كودكان تاثير قابل 

خان و همكاران در پژوهشي تحت عنوان تاثير حمل و نقل هوايي، حمل و نقل ريلـي، سـفر و خـدمات حمـل و نقـل بـر روي       

مورد بررسي قرار دادند. نتـايج   1990 -2014گردشگري ورودي و خروجي را با استفاده از رابطه علّيت گرنجر و پانل در بازه زماني 

گردشـگري ورودي تـاثير دارد، در   و آزادسازي تجاري به صـورت مثبـت روي شـاخص     دهد كه حمل و نقل هوايي، ريلي نشان مي

صورتي كه خدمات سفر و حمل ونقل بر روي شاخص گردشگري ورودي تاثير منفي دارند. همچنين آزادسازي تجاري به طور قابـل  

ــه ــگري  مالحظـــــــ ــاخص گردشـــــــ ــي   اي شـــــــ ــزايش مـــــــ ــي را افـــــــ ــد  ورودي و خروجـــــــ   دهـــــــ

) Khan et al ; 2016(.  

  

  مباني نظري -3

  حمل و نقل -3-1

حمل و نقل مسافر) و حمـل و نقـل كـاال، بـين دو     ( تغيير مكاني اشخاص«مفهوم حمل و نقل به لحاظ اقتصادي عبارت است از 

هاي حمل و نقل را عناصر اصلي حمل و نقل گوينـد و شـامل مـوارد زيـر      ي شيوه ؛ به طور كلي وجوه مشترك كليه»نقطه جغرافيايي

قـانون   2برابر ماده  ).1392تأسيسات و مستحدثات (براتي و عابدي درچه،  -4نيروي محركه،  -3ي نقليه،  وسيله -2راه،  -1 باشد: مي
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  حمل و نقل هـوايي،   -3هاي خشكي،  حمل و نقل زميني يا راه -2حمل و نقل دريايي،  -1تجارت، حمل و نقل بر چهار قسم است: 

  .حمل و نقل ريلي -4

  دهد:نشان مي 1386وسايل حمل و نقل مورد استفاده گردشگران را در سال  .1 نمودار

  

  )1386،1387(سال هواپيمايي ايران  1386وسايل حمل و نقل مورد استفاده گردشگران ورودي و خروجي در سال .1نمودار 

  

  

  حمل و نقل هوايي - 2- 3

شد. با توجه به نيـاز مـردم بـه گسـترش ارتبـاط بـا نقـاط        خورشيدي، در ايران داير  1306خدمات حمل و نقل هوايي، در سال  

ي كل هواپيمايي كشور را پيشنهاد كرد. پس از  تشكيل اداره 1325گوناگون سرزمين ملي و ساير كشورهاي جهان، وزارت راه در سال 

توسـعه هـر كشـور داشـتن     يكي از عوامل گسترش و  ).1389ي نخستين ارتباطات هوايي ايجاد شد (محالتي،  تشكيل اين اداره هسته

خطوط هوايي جهت نقل و انتقال كاال و مسافر است. صنعت گردشگري براي توسعه خود به توسعه حمل و نقل هوايي متكي اسـت  

همانطور كه بخش  باشد. چرا كه حمل و نقل و به خصوص حمل و نقل هوايي يكي از كسب و كارهاي اصلي صنعت گردشگري مي

ي خـود از زيـر    باشد. بخش حمل و نقل هوايي نيز به نوبـه  اختي مربوط به توسعه صنعت گردشگري ميحمل و نقل از مسائل زيرس

توان صنعت حمل و نقل هوايي را در شـكل زيـر نشـان داد (براتـي و      هاي مختلفي تشكيل شده است كه به طور خالصه مي مجموعه

  ).1392عابدي درچه، 
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  )1392ساختار صنعت حمل ونقل هوايي (براتي و عابدي درچه،  .1شكل 

  

  ريلي حمل و نقل - 3- 3

 19بررسي دقيق و علمي شبكه حمل و نقل به قرن 

با  1304آهن در سال  شود. در ايران راه ميالدي مربوط مي

ي  تصويب قانون انحصار قند و شكر براي تأمين هزينه

گذاري شد. حمل و نقل ريلي با  آهن پايه ساختمان راه

گيري از مزاياي منحصر به فرد خود از قبيل امكان حمل  بهره

سافر به شكل انبوه و ارزان قيمت، سازگاري با محيط كاال و م

زيست و ايمني از اصول اساسي توسعه هر كشوري محسوب 

شود. بنابراين حمل و نقل ريلي به عنوان عامل ارتباط  مي

دهنده مراكز عرضه و تقاضا و عنصر تداوم بخش به 

هاي اقتصادي و اجتماعي از دو بعد توسعه ملي و  فعاليت

باشد و  كاال و خدمات داراي اهميتي خاص ميقيمت نهايي 

نقش اساسي و كليدي در ايجاد تقاضاي گردشگري در يك 

كشور دارد. همچنين توجه دقيق و جامع به هر يك از عوامل 

   ريلي در تأمين بازدهزيرساختي حمل و نقل 

اقتصادي جزء الزامات اصلي به ثمر رساندن  - اجتماعي

ري يك كشور به شمار اهداف رشد و توسعه صنعت گردشگ

  رود. مي

  

  گردشگر و تقاضاي گردشگري - 4- 3

شـود كـه در    گردشگري به مجموعه فعـاليتي اتـالق مـي   

افتد، اين فرآيند شامل  جريان مسافرت يك گردشگر اتفاق مي

ريـزي سـفر، مسـافرت بـه مقصـد،       هر فعاليتي از قبيل برنامه

. شـود  اقامت، بازگشت و حتي يادآوري خاطرات آن نيـز مـي  

همچنين فعاليتي را كه گردشگر به عنوان بخشي از سفر انجام 

دهد، نظير خريد كاالهاي مختلف و تعامل ميـان ميزبـان و    مي

جهانگردي را يـك سيسـتمي    هال گيرد. مي مهمان را نيز در بر

  كند:  كه از سه عنصر جغرافيايي تشكيل شده است، معرفي مي

توريسـت  ناحيه مبـدأ: محلـي اسـت كـه داراي شـرايط      

به سفر كه توانـايي سـفر را    فرست است و جمعيت عالقمند

كنـد و   ناحيه مقصد: محلي است كه ارائه خدمات مـي دارند. 

 محيط قوانين و مقررات

 قوانين و مقررات در سطح داخلي

 الملليقوانين و مقررات در سطح بين

 هاها و زيرساختفرودگاه

 شامل

 تجهيزات تعمير و نگهداري

 تجهيزات سوخت رساني

 هاي هواپيماييشركت

 هاي كسب و كار خطوط هوايي مدل

 هاشبكه

 اتحاد و ادغام خطوط هوايي

 صنعت حمل و نقل هوايي
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شبكه ترانزيـت: شـامل    هاي توريستي در آن قرار دارد. جاذبه

باشد  حمل و نقل و اطالعات و تبليغات بين مبدأ و مقصد مي

ــاران، ( ــان و همك ــ ).1389نظري ــران از جنب ــهاي ــاي  ه جاذب ه

هاسـت و از   ها، فضاها و فصـل  گردشگري، داراي انواع اقليم

هـاي طبيعـي بـا     ي آثار باستاني، مناطق تفريحي و زيبايي جنبه

كنـد.   كشورهاي پيشرفته در صنعت گردشـگري برابـري مـي   

هـا،   ها، كوهسارها، كويرها، غارها، درياچـه  ايران داراي دشت

هاي سنتي،  و باستاني، كارگاه ي تاريخي ها، ابنيه آبشارها، موزه

نظيــر و بسـياري از عوامـل رونـق بخــش     صـنايع دسـتي بـي   

معدود كشورهاي جهان  ءگردشگري است و از اين جنبه، جز

آيد كه با مـديريت مـؤثر ايـن منـابع و امكانـات       به شمار مي

تواند به منافع مادي و معنوي فراوان دست يابـد. ايـران از    مي

كشور نخست دنيا  9آثار تاريخي جزء  لحاظ دار بودن ابنيه و

كشور برتر دنيا  10هاي اكوتوريستي در ميان  و از لحاظ جاذبه

ها  قرار دارد. اين در حالي است كه بايد متناسب با اين قابليت

ميليارد دالري توريسـم بهـره ببـرد و سـهم آن      400از درآمد 

تنها  درصد اين ميزان درآمد باشد. اما درآمد ايران نه 5حداقل 

تـر و   اين ميزان نيست، بلكه درآمد ساالنه ايران بسـيار پـايين  

صدم درصد سهم توزيع است و در ميان دنيا، در رتبه  5كمتر 

  ).1388قرار دارد (محسني،  92

گردشگري به عنوان يك صنعت مجزا، داراي نظام عرضه 

اي  و تقاضاست كه در آن نيازهاي گردشگران با تنوع گسترده

شـود.   ارها و فروش كاالها و خدمات تأمين مـي از كسب و ك

ي اين صنعت از جاذبه (طبيعي و انساني)،  اجزاي نظام عرضه

ها، مراكز پزشكي و امنيتي)، اطالعات و بخش  خدمات (بانك

هاي مـردم نهـاد)    حمايتي(اعم از دولتي، خصوصي و سازمان

تشكيل شده است. تقاضاي گردشگري نيز به بررسي عوامـل  

سطوح تقاضـا، خصوصـيات فضـايي/ مكـاني، گونـه      مؤثر بر 

هاي گردشگري، حمل و نقـل و   شناسي انواع مختلف فعاليت

(شــكوري و  پــردازد تــاثير قيمــت محصــول بــر تقاضــا مــي 

). ايـن اجـزا در ايـن نظـام داراي روابـط      1391اقدم،ميرطالبي

هـا باعـث    متقابل هستند و كـاركرد درسـت هـر كـدام از آن    

شود. نكته مهم و پيچيـده در   ي ميي صنعت گردشگر توسعه

تقاضاي گردشگري منعكس شـده اسـت. از نظـر اقتصـادي،     

رود كه  گردشگران به عنوان مصرف كننده هستند و انتظار مي

رفتار اين گروه در بازار گردشگري بتواند با استفاده از تقاضا 

  تجزيه و تحليل شود.

  تصريح مدل -3-5

ــي  ــوري تقاضــا، م ــر اســاس تئ ــوان  ب ــت تقاضــاي ت گف

مانند هر تابع تقاضاي ديگري  گردشگري ورودي در ايران هم

بستگي به درآمد گردشگران، ميزان توليد ناخـالص داخلـي ،   

هاي سفر، شاخص آزادسازي تجاري، قيمـت و هزينـه    هزينه

ساير كاالهاي مشابه و حمل و نقـل دارد. در ايـن بخـش بـه     

ــزان   ــابع تقاضــاي گردشــگري و بررســي مي ــاثير معرفــي ت ت

متغيرهاي مـؤثر بـر تقاضـاي گردشـگري در ايـران پرداختـه       

شود. مدل معرفي تقاضاي گردشگري ورودي در ايران بـا   مي

هـاي   هـاي آمـاري در برخـي از زمينـه     توجه بـه محـدوديت  

ها  گردشگري و حمل و نقل هوايي و ريلي در برخي از استان

صـريح  و نيز با توجه به تئوري تقاضا بوده و ساختار و فـرم ت 

هـاي ديگـر انتخـاب و معرفـي      شده مدل پس از معرفي مدل

شده است. زيرا مطالعـاتي كـه دربـاره يـك موضـوع انجـام       

هـاي بعـدي در آن زمينـه     گشاي پژوهش شود راهنما و راه مي

است. لذا آگـاهي از شـيوه تحقيـق و نتـايج كـار ديگـران در       

مطالعه يك موضوع با در نظر گرفتن شرايط زماني و مكـاني  

 كند. آن ما را در تجزيه و تحليل بهتر آن موضوع ياري مي

هـاي سـري    ) با استفاده از داده1987اوزال و كرومپتون (

، تقاضاي گردشـگري خـارجي   1960 -1970هاي  زماني سال

 اند. شكل مدل به صورت زير است: تركيه را برآورد كرده

T= f (PCI, RPI, EXR, PE, Dum)                   )1(  

T تعداد گردشگرهاي كشورهاي مختلف كه به كشور تركيه :

متغير درآمد سرانه كشورهاي جهـانگرد   :PCI .اند وارد شده

ــه از نســبت    :RPI. فرســت ــر قيمــت نســبي اســت ك متغي

هاي كشور تركيه بـه كشـورهاي جهـانگرد فرسـت بـه       قيمت

  آيد. دست مي

EXR: .متغير نرخ ارز است PE:  مخارج بازاريابي و تبليغي

  كشور تركيه كه براي جذب گردشگر صورت گرفته است.

Dum:     ــوب ــراي آش ــه ب ــت ك ــازي اس ــر مج ــاي  متغي   ه

  شود. اجتماعي كشور مقصد (تركيه) استفاده مي -سياسي

در اين مدل كشور تركيه به عنوان كشور مقصد و كشـورهاي  

ا، سـويس، آلمـان   اتريش، كانادا، فرانسه، يونان، ايتاليا، اسـپاني 

فدرال، انگليس، آمريكا و يوگسـالوي بـه عنـوان كشـورهاي     

فرستنده گردشگر) در نظـر گرفتـه شـده اسـت. نتـايج      مبدأ (

ها حاكي از آن است كه متغيرهاي درآمد، قيمت و نرخ برآورد

گردشگري در كشور  ارز مهمترين عوامل تاثيرگذار بر جريان
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هـاي   داشـتن جاذبـه   كشـور كنيـا بـه علـت    باشـند.   تركيه مي

گردشگري متنوع، همواره مورد توجه گردشـگرهاي مختلـف   

از جملـه كشـورهاي اروپـايي و آمريكـايي اسـت و صــنعت      

گردشگري نقش قابل توجهي در اقتصـاد و درآمـدهاي ارزي   

)، با استفاده از آمارهاي 1987كند. سامري ( كشور كنيا ايفا مي

را طراحـي و   دو مدل زير 1968 -1982هاي  گردشگري سال

  بررسي كرده است:

X= ayβ1.Aβ2 .Eβ3 .Pβ4                                                            )2(  

X= ayβ1.Aβ2 .Eβ3 .Pβ4.eβ5TAN
 )3(                               

       

X:  هـاي مناسـب بـراي ايـن      متغير وابسته است و شـاخص

متغير، تعداد گردشگرهاي ورودي و يا كل درآمد حاصل كـه  

  شود. از هر مبدأ استفاده مي

Y:   متغير مستقل درآمد قابل تصرف اشخاص در هر يـك از

هاي سفر هوايي از كشور مبـدأ بـه    : هزينهA. كشورهاي مبدأ

ـ E. پايتخت كشور كنيا (نايروبي) رخ نسـبي ارز كـه همـان    : ن

  پول رايج كشور كنيا، به پول رايج كشور مبدأ است.

P: هاي نسبي است كه از شاخص قيمت مصرف  متغير قيمت

كننده كشور مبدأ به شـاخص قيمـت مصـرف كننـده كشـور      

متغير مجازي است كه  :TAN آيد. مقصد (كنيا) به دست مي

 بيانگر تاثير روشن شدن وضـعيت خطـوط مـرزي بـا كشـور     

مقدار عددي يـك   1968 -1976هاي  تانزانيا است. براي سال

دهد  نتايج نشان مي ها مقدار صفر داده است. و براي بقيع سال

هـاي نسـبي و    ترين متغيرهاي توضيحي درآمد، قيمت كه مهم

 .نرخ ارز هستند

هـاي سـري    ) با اسـتفاده از داده 1382( نژاد حبيبي و عباسي  

تابع تقاضـاي گردشـگري را    )1350 -1380مقطعي ( -زماني

انـد. بـراي ايـن منظـور      براي ايران تصـريح و بـرآورد كـرده   

اند كه بيشترين تعداد  كشورهايي به عنوان نمونه انتخاب شده

گردشگرهاي ورودي به ايران در طي دوره مـورد بررسـي از   

اين كشورها بوده اسـت. كشـورهاي مـورد بررسـي در ايـن      

يتاليـا، انگلسـتان، پاكسـتان،    مطالعه شامل كشورهاي آلمـان، ا 

ژاپن، سويس، فرانسه، كويت و هندوستان است. مدل استفاده 

  شده در اين برآورد به صورت زير بوده است:

q�� = β0 .y���.p���	 .p�
�� .�� 																													     )4                          (

  
  

q��:   تعداد گردشگرهاي وارد شده يا درآمد ارزي حاصـل از

، درآمـد : ytهاي اقامت در كشور مقصـد،   تعداد شبآنها و يا 

p��:  ،قيمت محصول گردشگري:p�
و  قيمت كاالهاي ديگر 

�  . جزاخالل :�

و  OLSدهد كه برآوردها با استفاده از روش  نتايج نشان مي  

تقريبـاً   GLS مقطعـي  -زمـاني هاي سري  روش تركيب داده

مشابه هـم بـوده و بيـانگر رابطـه مثبـت بـين درآمـد سـرانه         

هاي نسـبي   كشورهاي مورد بررسي و رابطه عكس بين قيمت

و همچنين رابطه مثبت بين حجم مبادالت تجاري كشـورهاي  

ــاران (   ــدزاده و همك ــت. محم ــد اس ــدأ و مقص ) در 1389مب

ضـاي خـارجي كـل    اي به بـرآورد و تخمـين تـابع تقا    مطالعه

پرداختند. بـراي   1350 -1385هاي  گردشگري ايران طي سال

اين منظور مدل تحقيق با استفاده از رهيافت پارامتر متغيـر در  

فيلتـر بـه صـورت زيـر      -و روش كالمن (TVP)طول زمان 

  برآورد شده است:
Ln Qt= β0t+ β1t Ln Yt+ β2t Ln Pt+ β3t Ln Qt-1+ β4 

Du59+ Ut                                            )5(  

β���=  Qjβjt-1+ ejt  )6(                                         

بيانگر تعداد كل گردشـگران وارد شـده بـه     Qtدر مدل فوق، 

درآمـد   Ytايران به عنوان متغير مقدار تقاضـاي گردشـگري،   

سرانه كل جهان و برابر با توليد ناخـالص داخلـي سـرانه بـه     

شاخص هزينه زندگي در ايـران و   Pt، 2000قيمت سال پايه 

برابر با نسبت شاخص بهاي كاالها و خدمات مصرفي به نرخ 

ارز رسمي (شاخص قيمت مصرفي تعديل شده نسبت به نرخ 

ه انتظارات و مقدار وقفه متغير وابسته و نشان دهند Qt-1ارز)، 

متغيـر مجـازي بـراي در     Du59عادات رفتاري گردشگران و 

نتايج تخمـين مـدل بيـانگر    باشد.  نظر گرفتن دوران جنگ مي

اين است كه كشش درآمدي تقاضاي گردشگري همـواره در  

يك دامنه بين صفر و يك قرار داشته و روند نسـبتاً ثابـت را   

قيمـت  گي (هاي هزينه زنـد  كند، در حالي كه شاخص طي مي

گردشگري) و عادات رفتاري نوساني بوده و در دهه اخير بـه  

كنند. عالوه بـر   ترتيب اثرگذاري منفي و مثبت را منعكس مي

ايـن ضــريب متغيـر درآمــد سـرانه جهــان در تـابع تقاضــاي     

دهد با افـزايش   دار بوده كه نشان مي گردشگري مثبت و معني

ادكل ورودي به تعددرآمد سرانه جهان، تقاضاي گردشگري (

  يابد.  كشور) افزايش مي

) تقاضــاي گردشــگري داخلــي 2013يانــگ و همكــاران (   

انـد.   ساكنان شهري و روستايي چين را مورد بررسي قرار داده

به اين صورت كه تقاضـاي گردشـگري داخلـي چـين را بـه      

عنــوان يــك تــابع از درآمــد خــالص، درآمــد نســبي، قيمــت 
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 1997 -2008زين طي دوره گردشگري داخلي و قيمت جايگ

 (j )از واحـد   Pشاخص قيمت گردشگري . اند در نظر گرفته

  شود: به صورت زير تعريف مي tدر زمان 

Pjt= ∑ � �����
∑ ������

		.		Ṕ����                                  )7(  

بـه   jتعداد گردشگران ورودي از مبدأ  TAjkt)، 7در معادله (

∑است.  kمقصد  TA�تعداد كل گردشگران ورودي از  �	��

يك واحد از شـاخص قيمـت    !�� است و  tدر زمان  jمبدأ 

ــوان  cpiاســت. همچنــين از  tدر زمــان kدر مقصــد  ــه عن ب

گيري  قيمت براي ساكنين شـهري و سـاكنين    شاخص اندازه

دهـد كـه درآمـد     شود. نتـايج نشـان مـي    روستايي استفاده مي

خالص شخصي، عامل اصلي تاثيرگذار بر تقاضاي گردشگري 

  داخلي ساكنان شهري و روستايي در چين است.

) تاثير حمل و نقـل هـوايي، حمـل و    2016خان و همكاران (

ي و سفر و خدمات سفر را بر گردشـگري ورودي و  نقل ريل

 -2014كشـور گردشـگري طـي دوره     19خروجي در گروه 

اند. در ابتدا براي گردشگري دو مورد بررسي قرار داده 1990

اند و سپس يك رابطه شاخص ورودي و خروجي تعيين كرده

غير خطي بين شاخص گردشگري و خدمات حمل و نقل به 

  است: صورت زير برآورد شده
Ln(INBINDEX)i,t= α0+ α1 Ln(INBINDEX)i,t-1+ 
α2 Ln(ATF)i,t+ α3Ln(ATPC)i,t+ α4Ln(RLGT)i,t+ 
α5 Ln(RLPC)i,t+ α6 Ln(TRANSER)i,t+ α7 
Ln(TRVLSER)i,t+ α8Ln(TOP)i,t+ɛ                       

                        )8(   

Ln(OUTBINDEX)i,t= α0+ α1 

Ln(OUTBINDEX)i,t-1+ α2 Ln(ATF)i,t+ α3 
Ln(ATPC)i,t+ α4 Ln(RLGT)i,t+ α5 Ln(RLPC)i,t+ 
α6 Ln(TRANSER)i,t+ α7 Ln(TRVLSER)i,t+ α8 

Ln(TOP)i,t+ ɛi,t                                        )9   (  

 ،ورودي المللي شاخص گردشگري بين INBINDEX كه

OUTBINDEX شـــاخص گردشـــگري بـــين المللـــي 

 تعـداد  ATPC حمل و نقل هـوايي بـار،   ATF ،خروجي

ــوايي، ــافران ه ــي،  RLGT مس ــاالي ريل ــل ك ــل و نق  حم

RLPC ،تعــداد مســافران ريلــي TRANSER  خــدمات

ــل،  TOP خــدمات مســافرتي، TRVLSER حمــل و نق

 كشور) 19يك تا ( شناسه i لگاريتم، Ln تجاري، آزادسازي

t و 1990 -2014 بازه زمانيɛ نشـان   گيري را خطاي اندازه

همچنين مطالعه براي بررسي رابطه علّت و معلولي  .دهد مي

ميان متغيرها از رابطه علّيـت گرنجـر اسـتفاده كـرده اسـت.      

   :)9) و (8ت گرنجر براي معادالت (يرابطه عّل

∆Ln(INBINDEX)i,t = ∅	#$+ ∑ ∅##	$�%�&#  

∆ln	(+,-+,./0)i, t-j + ∑ ∅#2	$�%�&# ∆ln	(345)i, t-

j + ∑ ∅#6	$�%�&# ∆ln	(34 7)i, t-j + 

∑ ∅#8	$�%�&# ∆ ln(9:;4)i, t-j + 

∑ ∅#<	$�∆ ln(9: 7)%�&# i, t-j+ 

∑ ∅#=	$�∆ ln(493,>/9)%�&# i, t-j + 

∑ ∅#?	$�∆ ln(49@:>>/9)%�&# i, t-j+ 

∑ ∅#A	$�∆ ln(4B )%�&# i, t-j + ɛi,t )10(                 

                     
∆Ln(OUTBINDEX)i,t = ∅	#$+ ∑ ∅##	$�%�&#  

∆ln	(BC4-+,./0)i, t-j + ∑ ∅#2	$�%�&# ∆ln	(345)i, t-

j + ∑ ∅#6	$�%�&# ∆ln	(34 7)i, t-j + 

∑ ∅#8	$�%�&# ∆ ln(9:;4)i, t-j +  

∑ ∅#<	$�∆ ln(9: 7)%�&# i, t-j+ 

∑ ∅#=	$�∆ ln(493,>/9)%�&# i, t-j +  

∑ ∅#?	$�∆ ln(49@:>>/9)%�&# i, t-j+ 

∑ ∅#A	$�∆ ln(4B )%�&# i, t-j + ɛi,t                      )11(  

آزمون علّيت گرنجر رابطه عّلـت و معلـولي زيـر را در ميـان     

  .كند متغيرها تاييد مي

هاي حمـل و نقـل و    يك رابطه علّيت دو طرفه بين شاخص-

  شاخص گردشگري ورودي و خروجي وجود دارد.

يك رابطه علّيت يـك طرفـه از شـاخص حمـل و نقـل بـه       -

ــاخص     ــا از ش ــي ي ــگري ورودي و خروج ــاخص گردش ش

  خروجــي بــه شــاخص حمــل و نقــل  -گردشــگري ورودي 

  وجود دارد.

 هيچ گونه رابطه علّيتي ميان متغيرها وجود ندارد.-

ي، ريلي و آزادسازي دهد كه حمل و نقل هواي نتايج نشان مي

تجاري به صورت مثبت بر شاخص گردشگري ورودي تـاثير  

دارند، در صورتي كه خدمات سـفر و حمـل ونقـل بـر روي     

شــاخص گردشــگري ورودي تــاثير منفــي دارنــد. همچنــين 

ــه    ــل مالحظ ــور قاب ــه ط ــاري ب ــازي تج ــاخص  آزادس اي ش

  دهد. گردشگري ورودي و خروجي را افزايش مي

  گردد: مدل زير تصريح ميلذا در اين پژوهش 
Ln (INBT)i ,t = α0+ α1 ln( INBT)i,t-1 +α2 

ln(INBATPC)i,t+ α3 ln(INBRLPC)i,t+α4 

ln(GDP)i,t+ α5 ln(CPI)i,t  + εi,t                       )12(      

INBT: گردشــگري ورودي ،INBATPC حمــل و نقــل :

حمــل و نقــل ريلــي  :INBRLPC، هــوايي مســافر ورودي

ــافر ورودي ــي   :GDP، مس ــالص داخل ــد ناخ  : CPI، تولي

  .جزء اخالل : ɛ، شاخص قيمت كاال و خدمات مصرفي

علّيت گرنجر يك آزمون فرض آماري براي تشخيص علّيـت  

هاي زماني است. اين آزمون بر اسـاس ايـن اصـل     ميان سري

 "علّت از نظر زمـاني بـر معلـولش مقـدم اسـت.      "است كه 
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  ) بـه صـورت   12رابطه علّيت گرنجر بـراي معادلـه (  بنابراين 

  شود: زير تعريف مي

∆ ln(+,-4)i, t=	∅	#$ +   ∑ ∅##	$�%�&#  

∆ln	(+,-4)i, t-j + 
∑ ∅#2	$�%�&# ∆ln	(+,-34 7)i, t-j + 

∑ ∅#6	$�%�&# ∆ ln(+,-9: 7)i, t-j+ 

∑ ∅#8	$�∆ ln(;. )%�&# i, t-j+ 

∑ ∅#<	$�∆ ln(7 +)%�&# i, t-j+ εi,t )١٣(                            

ميـان  آزمون علّيت گرنجر رابطه عّلـت و معلـولي زيـر را در    

  كند؛ يعني: متغيرها تاييد مي

حمـل و نقـل و گردشـگري      يك رابطه علّيت دو طرفه بين-

  ورودي وجود دارد.

يك رابطه علّيت يك طرفه از حمل و نقـل بـه گردشـگري    -

  ورودي يا از گردشگري ورودي به  حمل و نقل وجود دارد.

 هيچ گونه رابطه علّيتي ميان متغيرها وجود ندارد.-

  

  ها و منابع آماريداده -3-7

در اين تحقيق جهت بررسي و مقايسـه ارتبـاط حمـل و    

نقل هوايي و حمل و نقل ريلـي بـر صـنعت گردشـگري در     

 12، بـراي  1389 -1394هاي سـاالنه   هاي ايران از داده استان

منتخـب عبارتنـد از:    هـاي  استفاده شـده اسـت. اسـتان     استان

ــان، سي   ــران، زنج ــفهان، ته ــرقي، اص ــان ش ــتان و آذربايج س

بلوچســتان، فــارس، گلســتان، لرســتان، مازنــدران، مركــزي،  

هاي كشور به علّت گزارش ندادن هرمزگان و يزد. ساير استان

هاي حمل و نقل هوايي و حمل و نقل ريلـي در سـالنامه   داده

ي حمل و نقل ريلي از آماري مربوطه و متصل نبودن به شبكه

ديت تحقيـق در  اند كه به عنوان محدواين تحقيق حذف شده

مورد استفاده در اين پژوهش از  هاي شوند. دادهنظر گرفته مي

سايت مركز آمار ايران، سايت بانك مركزي و پايگاه اطالعات 

متغيرهاي به كـار رفتـه در    و نشريات ايران گرفته شده است.

عبارتند از: تعداد گردشگران ورودي به عنوان متغير  مدلاين 

، تعـداد  وابسته و تعداد مسـافر جابجـا شـده ورودي هـوايي    

، توليد ناخـالص داخلـي و   جا شده ورودي ريليه مسافر جاب

شاخص قيمت كاال و خدمات مصرفي بـه عنـوان متغيرهـاي    

  مستقل.  
Ln(INBT) = f ( Ln INBATPC, Ln INBRLPC, Ln 

GDP, Ln CPI )                 

  

  برآورد مدل -4
در دنياي اقتصاد سنجي براي بررسي تاثير عوامل بر مدل 

شود. هـدف ايـن پـژوهش    هاي مختلفي استفاده مياز آزمون

بررسي و مقايسه ارتباط حمل و نقل هـوايي و حمـل و نقـل    

هاي منتخب ايران است. ريلي بر صنعت گردشگري در استان

منظور در ايـن پـژوهش ابتـدا از آزمـون اسـتاندارد      براي اين 

علّيت گرنجر براي تعيين علّيت استفاده شده است. عالوه بـر  

هـاي  علّيت گرنجر براي بررسي و طراحي مدل از روش داده

استفاده شده است. به عبـارتي زمـاني كـه    (Panel)  تابلويي

ـ پژوهشگران با داده ه هاي تركيبي رو به رو هستند مدل پانل ب

دار و قابل قبولي را ارائه دهد كه خوبي قادر است نتايج معني

تحليل نتايج آن بسيار پر كاربرد است. در نهايت براي مقايسه 

وري حمل و نقل هوايي و حمـل و نقـل ريلـي در    ميزان بهره

وري كـه نسـبت   هاي مختلف اسـت از شـاخص بهـره   استان

  ستانده به نهاده است استفاده شده است.

  

  آزمون استاندارد علّيت گرنجر -4-1

) با استفاده از اين واقعيت كه Granger,1969گرنجر (

كنـد كـه    تواند عّلت حال يا گذشته باشد، بيـان مـي   آينده نمي

با  )xt(با استفاده از مقادير گذشته  )yt(چنانچه مقادير جاري 

دقت بيشـتري نسـبت بـه حـالتي كـه از آن مقـادير اسـتفاده        

را علّـت   )xt(پـيش بينـي شـود، در ايـن صـورت      د شـو  نمي

گوينـد. در آزمـون علّيـت گرنجـري بـراي       مي )yt(گرنجري 

آزموده شود،  "نيست )yt(علّت گرنجري  )xt( "اينكه فرضيه 

به شكل زيـر تشـكيل    )VAR(يك مدل خود توضيح بردار 

 شود:  داده مي

y�	&	∑ E$F�G$�$&#  + ∑ βHx�GH�H&# +u�       )١٥      (
(1)5) 

عّلت  xtباشد، در آن صورت  0 βH= (i= 1, 2, … k) اگر

نتــايج آزمــون  ).1384نيســت (آرمــن و زارع،   ytگرنجــري 

) نشـان داده  1دول شـماره ( استاندارد علّيت گرنجري در جـ 

  شده است.

درصد، رابطه بين حمل و نقل هوايي مسافر ورودي و  95با توجه به نتايج آزمون علّيت گرنجر در بلندمدت و در سطح احتمال 

ين گردشگري ورودي علّت گرنجري حمل و نقل هوايي مسافر ورودي است. همچنين رابطه بگردشگري ورودي يك طرفه بوده و 
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گردشگري ورودي يك طرفه بوده و گردشگري ورودي علّت گرنجري حمل ونقل ريلي مسافر  حمل و نقل ريلي مسافر ورودي و

  ورودي است.

  هاي تشخيصيآزمون-4-2

ترين اين  شود. رايج هاي مختلفي استفاده مي هاي تابلويي، از آزمون به منظور تعيين چگونگي تأثير عوامل بر مدل مورد استفاده در داده

، آزمون هاسمن براي )Pool( هاي تركيب شده برآوردي دادهها آزمون چاو براي استفاده از مدل اثر ثابت در مقابل مدل  آزمون

  است. Poolبراي استفاده از مدل اثر تصادفي در مقابل مدل  LMاستفاده از مدل اثر ثابت در مقابل مدل اثر تصادفي و آزمون 

  نتايج آزمون استاندارد عّليت گرنجري .1جدول

 تعداد مشاهدات سطح احتمال F آماره فرض صفر تعداد وقفه

1 

 

حمل و نقل هوايي مسافر ورودي علّيت گرنجري گردشگري 

  ورودي نيست.
18/2  14/0  60 

1 

گردشگري ورودي علّيت گرنجري حمل و نقل هوايي مسافر 

  ورودي نيست.

69/3  05/0  60 

1 

گردشگري حمل و نقل ريلي مسافر ورودي علّيت گرنجري 

  ورودي نيست.

25/0  61/0  60 

1 
گردشگري ورودي علّيت گرنجري حمل و نقل ريلي مسافر 

  ورودي نيست.
86/3  05/0  60 

 منبع: محاسبات تحقيق

  نتايج آزمون چاو .2جدول 

  نتايج آزمون

  

R
2

 

 

F سطح احتمال  داري كل مدلمعني  Cross-section F معادله  

16/0 اثر ثابت  04/0  )000/0(  3/16  14 

 منبع: محاسبات تحقيق

  پيگن -نتايج آزمون براش .3جدول 

  معادله Cross-section F سطح احتمال  نتايج آزمون

)007/0(  اثر تصادفي  87/13  14 

 منبع: محاسبات تحقيق

  آزمون هاسمننتايج  .4جدول

 معادله آماره كاي دو سطح احتمال نتايج آزمون

)010/0( اثر ثابت   19/13  14 

 منبع: محاسبات تحقيق
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  نتايج آزمون همجمعي كائو .5 جدول

t سطح احتمال  معادله  يآماره 

)000/0(  94/3-  14 

 منبع: محاسبات تحقيق

  و ولدريج LRنتايج آزمون  .6جدول 

LR آزمون   آزمون ولدريچ 
 معادله

دو -آماره كاي  F آماره   

06/1923  

)000/0(  

078/0  

)7856/0(  
14 

 منبع: محاسبات تحقيق

  نتايج برآورد مدل .7جدول                                                    

 متغيرها INBT سطح احتمال

)000/0(  31/0-  
Ln INBATPC 

)000/0(  11/0-  
Ln INBRLPC 

)000/0(  60/0  
Ln GDP 

)003/0(  00/1-  
Ln CPI 

)000/0(  55/11  
C 

 منبع: محاسبات تحقيق

  آزمون چاو -4-2-1

نشـان داده شـده   ) 4ل شـماره ( نتايج آزمون چاو در جـدو    

 5دست آمده از آزمون چاو در سطح  بر اساس نتايج به است.

رد شـده و فرضـيه    Poolهاي  درصد فرضيه صفر يعني داده

  گردد.  مقابل يعني اثرات ثابت پذيرفته مي

 

  پيگن-آزمون براش-4-2-2

) ارائـه گرديـده   3پـيگن در جـدول (   -نتايج آزمون پـراش   

پيگن ارائه شده و با در  -با توجه به نتايج آزمون براش است.

ها، فرضيه صفر يعني وجود نداشـتن هـيچ    نظر گرفتن احتمال

گـردد يـا    درصـد رد مـي   95) در سـطح  14( معادله اثري، در 

در مقابـل    بـودن رگرسـيون   poolتـر فرضـيه    عبارت دقيق به

ه نتـايج  شود. اكنون با توجه ب ها پذيرفته نمي تصادفي بودن آن

گيـري در   منظـور تصـميم   پيگن بـه  -هاي چاو و براش آزمون

  مورد انتخاب مدل به آزمون هاسمن نياز است.

 

  آزمون هاسمن-4-2-3

  دهنده نتايج آزمون هاسمن است. ) نشان4جدول (

با توجه به نتايج آزمون هاسمن ارائه شده و با در نظر گرفتن 

) 14( معادلـه ها، فرضيه صفر وجود اثرات تصادفي در احتمال

گردد و مدل اثرات ثابـت پذيرفتـه   درصد رد مي 95در سطح 

  شود كه مدل نهايي پانل با اثرات ثابت است.مي

 

  هاي تابلوييهاي همجمعي دادهآزمون-4-2-4

هاي تحقيق از در اين مطالعه براي بررسي همجمعي بين متغير

در  شود. نتايج آزمون همجمعـي مـدل  مي آزمون كائو استفاده

  ) ارائه شده است.5جدول (

نتايج حاصل از آزمون كائو، وجود يـك رابطـه بلندمـدت در    

درصد بين متغير وابسته و متغيرهاي مستقل  95سطح احتمال 

كنـد. پـس از اطمينـان از وجـود رابطـه      در مدل را تاييد مـي 

ن نگرانـي از  توان بـدو همجمعي بين متغيرهاي مورد نظر مي

برآورد يك رگرسيون كاذب، از سطح متغيرهـا بـراي بـرآورد    

  مدل استفاده كرد.
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  واريانس ناهمساني و خودهمبستگي آزمون -4-2-5

هـاي واريـانس ناهمسـاني و خودهمبسـتگي در      نتايج آزمون

نتــايج آزمــون ناهمســاني  ) ارائــه گرديــده اســت.6جــدول (

دهنده وجود ناهمساني وعدم  واريانس و خودهمبستگي نشان

درصـد   90و  95، 99وجود خودهمبستگي در هر سه سـطح  

  باشد. بنابراين به منظور رفع مشـكل ناهمسـاني واريـانس    مي

با دادن وزن  GLSاستفاده گردد. روش  GLSبايد از روش 

ود مشـاهداتي كـه   شـ  معكوس واريانس به متغيرها باعث مـي 

تر و مشاهداتي كه پراكندگي  پراكندگي بيشتري دارند وزن كم

تـري بگيرنـد و ايـن مشـاهدات در      تري دارند وزن بـيش  كم

توانـد   رگرسيون مؤثرتر واقع شوند، اين روش در حـالتي مـي  

هـاي ناهمسـان معلـوم     مورد استفاده قرار گيرد كـه واريـانس  

هـا را مشـخص نمـود امـا      باشند و بتوان نحوه تغيير واريانس

كه واريانس جمالت اخـتالل بـا    اصوالً اطالعات در مورد اين

كند بسـيار   چه تناسبي نسبت به متغيرهاي توضيحي تغيير مي

ناقص و انـدك اسـت بنـابراين بدسـت آوردن يـك بـرآورد       

ــيم  ــات تعم ــداقل مربع ــي   ح ــه عمل ــه در آن  FGLSيافت ك

ي سـازگار  پارامترهاي مجهـول جـاي خـود را بـه برآوردهـا     

يابد. در ادامه با رفـع مشـكل ناهمسـاني     دهند، اهميت مي مي

، نتـايج بـرآورد   FGLSبه وسـيله روش    واريانس رگرسيون

) مشخص شده است. مدل ارائه شده پيش 7(  مدل در جدول

كند كه هر دو مورد حمل و نقـل هـوايي و حمـل و    بيني مي

ير قـرار  ها را تحت تاثنقل ريلي، صنعت گردشگري در استان

دهد. بنابراين بر اين اساس به منظور تحليل تجربي مـدل،  مي

ابتدا تاثير حمل و نقل هوايي و سپس حمـل و نقـل ريلـي و    

ساير متغيرها بر صنعت گردشگري بـه طـور جداگانـه مـورد     

) بـر  14در معادلـه (  ارزيابي قرار گرفته و بررسي شده است.

وايي مسـافر  طبق آماره آزمون نهايي، ضريب حمل و نقـل هـ  

) بـه دسـت آمـده    000/0) با سطح احتمـال ( -31/0ورودي (

ي رابطــه اســت كــه ضــريب معنــادار اســت و نشــان دهنــده

باشد. ضريب حمل و غيرمستقيم آن با گردشگري ورودي مي

) 000/0) با سـطح احتمـال (  -11/0نقل ريلي مسافر ورودي (

دار است كه حاكي از تـاثير منفـي حمـل و نقـل ريلـي      معني

باشد. در نگاه منطقي مسافر ورودي بر گردشگري ورودي مي

شود كه حمل و نقل و گردشگري تاثير متقابـل  چنين بيان مي

بر يكديگر دارند. به نحوي كه در اكثر مطالعات به عمل آمده 

رابطه اين دو مؤلفه مستقيم است و عدم توسعه هر يك باعث 

نقـل بـر   عدم پيشرفت ديگري گرديده است و تاثير حمـل و  

تـر  پيشرفت و توسعه گردشگري را بسيار بيشـتر و مشـخص  

نمايد. اما در تحقيق ما در كشـور ايـران طـي دوره زمـاني     مي

اين رابطه غير مستقيم است. در صنعت حمل و  1394-1389

هاي نقل هوايي به علت نبود تسهيالت، امكانات و زيرساخت

وخت الزم شامل تجهيزات تعمير و نگهـداري، تجهيـزات سـ   

هاي ورودي و خروجي به ويـژه در بعضـي   رساني و ترمينال

هـا  مثـل سيسـتان و بلوچسـتان، گلسـتان و مازنـدران       استان

شود. در صـنعت  موجب كاهش ميزان گردشگري ورودي مي

هاي خطوط ريلـي  حمل و نقل ريلي به علت نبود زيرساخت

شامل احداث، بازسازي، بهسازي و مباحث مرتبط با ناوگـان  

ها مثل زنجان، از ساخت و تعمير به ويژه در بعضي استاناعم 

سيستان و بلوچستان، فارس و مركزي منجر به كاهش ميـزان  

شود. به عبارت ديگر به دليل اولويـت  گردشگري ورودي مي

ــود نداشـــتن گردشـــگري در برنامـــه ــاي توســـعه و نبـ   هـ

هاي مناسب حمل و نقل هوايي و ريلي بر خـالف  زيرساخت

  اط مســتقيم، نتــايج ارتبــاط غيرمســتقيم را نشــان انتظــار ارتبــ

) با سطح احتمال 6/0دهد. ضريب توليد ناخالص داخلي (مي

) كه از نظر آماري مثبـت و معنـادار اسـت و بيـانگر     000/0(

باشـد. كـه توجيـه    رابطه مستقيم آن با گردشگري ورودي مي

علمي اين است كه با افزايش ميزان توليـد ناخـالص داخلـي    

يابد. ضريب قيمت كـاال  دشگران ورودي افزايش ميتعداد گر

) كـه  003/0) بـا سـطح احتمـال (   -00/1و خدمات مصرفي (

  ي تاثير منفـي آن بـر ميـزان گردشـگري ورودي     نشان دهنده

باشد. يعني ارتباط غير مستقيم بين شاخص قيمـت كـاال و   مي

خدمات مصرفي و گردشگري ورودي مطـابق انتظـار نظـري    

زايش ميزان قيمـت كـاال و خـدمات مصـرفي     باشد و با افمي

  يابد.ميزان گردشگري ورودي كاهش مي
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  وريبهره -4-2-6

باشـد كـه بـا نسـبت     هاي موجود در راستاي تحقق اهداف سازمان ميوري استفاده بهينه از زمان، امكانات، سرمايه و ساير نهادهبهره  

  شود.ستانده به نهاده نشان داده مي

 KLLLLLLLM											ستانده																															  KLLLLLLM											نهاده						

  بنـدي  گيرد. هر يك از اين سـه سـطح بـه شـرح زيـر طبقـه      وري در سه سطح كالن، ميانه و خرد مورد سنجش و تحليل قرار ميبهره

 گردد:مي

  اي و سطح مليالمللي، سطح منطقهسطح كالن شامل: سطح بين 

  سطح ميانه شامل: سطح بخش و زير بخش اقتصادي

  سطح خرد شامل: سطح بنگاه، سطح واحد يا فرآيند، سطح گروه، سطح محصول يا مشتري، سطح خانواده و سطح فرد

  فعاليت است.شود. مؤلفه نخست كارآيي و مؤلفه ديگر اثر بخشي انجام وري به دو مؤلفه تقسيم ميبهره

  خوب كار كردن).گردد (كارايي: توانايي به دست آوردن ستاده از داده كمتر اطالق مي

  گردد (كار خوب كردن).هاي مورد نظر اطالق مياثربخشي: به تطبيق نتايج حاصل از انجام كار با هدف

  وري= اثربخشي+كارآييبهره

 وري عبارت است از درست انجام دادن كار درست.بهرهبه عبارت ديگر 

هاي منتخب كشور از نسبت ستانده به نهاده به شرح زير استفاده وري حمل و نقل هوايي و ريلي در استانبراي محاسبه شاخص بهره

  بار بر حسب تن). ،شده است (مسافر بر حسب نفر

توليد	ناخالص	استان

تعداد	مسافر	جابجا	شده	ريلي
	و

توليد	ناخالص	استان

تعداد	مسافر	جابجا	شده	هوايي
،	

توليد	ناخالص	استان

	بار	حمل	شده	ريلي قدارم
،	

توليد	ناخالص	استان

	بار	حمل	شده	هوايي قدارم

ميانگين هـر  با توجه به نتايج به دست آمده از طريق محاسبه 

، در نسـبت توليـد ناخـالص    1389-1394استان در طي دوره 

ــه ــزان مســافر جاب ــه مي ــا  ب جــا شــده ريلــي اســتان تهــران ب

) ريال، بيشترين ميزان در توليد ناخالص داخلـي  2/482522(

را دارد. در نسبت توليد ناخالص به ميزان بار حمل شده ريلي 

ميـزان در توليـد    ) ريال، بيشترين49/891557استان تهران با (

ناخالص داخلي را دارد. در نسبت توليد ناخـالص بـه ميـزان    

) ريـال،  31/95388مسافر جابجا شده هوايي استان تهران بـا ( 

و در نسـبت   در توليد ناخالص داخلي را دارد بيشترين ميزان

توليد ناخالص به ميزان بار حمل شده هوايي اسـتان مركـزي   

ميــزان در توليــد ناخــالص ) ريــال، بيشــترين 1/597679بــا (

  باشد.داخلي را دارا مي

  گيرينتيجه -5

صنعت حمل و نقل هـوايي و حمـل و نقـل ريلـي در حـال      

  حاضر از كيفيت پـايين خـدمات و ميـانگين عمـر بـاال و بـه       

بـرد. اقتصـادي نبـودن    اي از مشكالت ساختاري رنج ميگونه

هاي قـانوني در حمـل و نقـل هـوايي و     فعاليت و محدوديت

هاي فعال در پروازهاي ريلي سبب شده است تا تعداد شركت

داخلي و حمل و نقل ريلي محـدود بماننـد. از طـرف ديگـر     

هاي خارجي به علّت موانع قانوني اجـازه حضـور در   شركت

بازار ايران را نداشته و اين امر سبب شده است تا سطح ارائه 

ابـت،  خدمات هوايي و ريلي در ايران كاهش يافته و نبـود رق 

ها بگيرد( قـانون اساسـي جمهـوري    انگيزه الزم را از شركت

شود كه بيني مي). در آينده پيش1386، 81اسالمي ايران، اصل

هاي داخلي افزايش خواهد يافت. اما بـه  تقاضا براي مسافرت

هاي باالي حمـل و  دليل ناكافي بودن و كيفيت پايين و هزينه

ر و اتومبيـل شخصـي   نقل هوايي چنين تقاضايي به حوزه قطا

گردد. ظرفيت حمل و نقل ريلي كشـور و همچنـين   منتقل مي

ها به شـبكه حمـل و نقـل    محدويت دسترسي برخي از استان

جايي اين حجم مسافر نيست. بنـابراين  ريلي نيز قادر به جابه

شود كـه بـا   اين تقاضا به استفاده از اتومبيل شخصي منجر مي

 فرآيند
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اي و شور، سوانح جـاده اي كتوجه به محدوديت كشش جاده

ميزان آلودگي هوا افزايش خواهد يافت. اين درحالي است كه 

اتومبيل شخصي و قطار انتخاب تجار، كارشناسـان و اسـاتيد   

كنـد و ميـزان گردشـگري    دانشگاه را با محدوديت مواجه مي

دهد. مطالعه حاضر با استفاده از آزمـون  ورودي را كاهش مي

اسـتان   12لويي كشـو ايـران در   هـاي تـاب  علّيت و مـدل داده 

منتخب به بررسي و مقايسه تاثير حمل و نقل هوايي و حمـل  

 1389-1394و نقل ريلي بر صـنعت گردشـگري طـي دوره    

بر طبق جداول بـه دسـت آمـده ، نتـايج ايـن       پرداخته است.

پژوهش حاكي از آن است كه دو عامل حمل و نقل هوايي و 

اثرگـذار هسـتند و   حمل و نقل ريلي بر صـنعت گردشـگري   

شـوند.  درنهايت موجب كاهش ميزان گردشگري ورودي مـي 

ــس مــي ــر  پ ــن دو شــاخص در اثرگــذاري ب ــوان گفــت اي ت

  .آيندهاي حياتي به شمار ميگردشگري عامل

  

  هاي اجراييپيشنهاد-6
بر اساس نتايج حاصل از حمل و نقل هوايي و حمل و نقل 

  شود:توصيه ميهاي زير ريلي بر صنعت گردشگري سياست

توسعه و بهبود وضعيت اماكن اقامتي، خدماتي و تفريحي - 

در نقاط عطف صنعت حمل و نقل هوايي و حمل و نقل 

 ريلي

ها در ي گردشگري استانهاي كالن توسعهتبيين برنامه- 

 ابعاد راهبردي، ساختاري و عملياتي

ي حمل و نقل و ارتباطات خطوط احداث و تقويت شبكه- 

هاي يلي مقرون به صرفه در مناطق داراي جاذبههوايي و ر

 گردشگري

 

  هانوشتپي -7
1- Ordinary Least Squares 
2- Generalized  Least Squares 
3- Autoregressive Distributed Lag Models 
4- Vector Autoregressive 
5- Organization for Economic Co-operation 
and Development 
6- Geographic Information System 
7- Organization of the Islamic Conference 
8- Dynamic Panel Data 
9- Static Panel Data 
10- Generalized Method of Moments 
11- Statistical Package for Social Science 
12- IT Service Management 

13-Autoregressive Integrated Moving 
Average Model 
14- Root Mean Square Error 
15- High Speed Rail 
16- Ordinary Least Squares 
17- Generalized  Least Squares 
18- International Inbound Tourism Index 
19- Air Transport Freight 
20- Air Transport Passengers Carried 
21- Railways Goods Transported 
22- Railways Passengers Carried 
23- Travel Services 
24- Transport Services 
25- Trade 
26- International Outbound Tourism Index 
27- Inbound Tourism 
28-Inbound Air Transport Passengers Carried 
29- Inbound Railways Passengers Carried 
30- Gross Domestic Product 
31- Consumer Price Index 
32- Feasible General Least Square 

 

 مراجع -8

بررسي آثـار و  "، )1384( .،و ايرواني، م .ابراهيمي منيق، ج -

اجتماعي صنعت توريسـم در   -پيامدهاي فرهنگي و اقتصادي

پژوهشي مطالعـات علـوم    -فصلنامه علمي، "توسعه اقتصادي

  .107 -129 .، ص7ايران، شماره  اجتماعي

  

ــن، ع - ــت    ")،1384( .،و زارع، ر .آرم ــه علّي ــي رابط بررس

، فصلنامه "گرنجري بين مصرف انرژي و رشد اقتصادي ايران

  .117 -143 .، ص14هاي اقتصادي ايران ، شماره  پژوهش

 

مدل مكان يـابي  ")، 1387( .،و شريعت، م .افندي زاده، ش -

، نشريه "GISهاي حمل و نقل ريلي شهري در محيط  ايستگاه

  .25 -32 .، ص1پژوهشي اميركبير، شماره -علمي

 

ــان، ش - ــي رابطــه   ")،1392( .،رفعــت، بو  .اربابي بررس

ــين الملــل و رشــد اقتصــادي  علمــي  ، فصــلنامه"توريســم ب

، 13ههاي رشد و توسـعه اقتصـادي، شـمار    پژوهشي، پژوهش

  .98 -116.ص

 

ــايي ســميرمي، م - ــاييني، م.باب  .،و عباســپور، س .، نظيفــي ن

ارتبـاط صــنعت توريسـم و توســعه اقتصــادي در    ")، 1393(

، فصـلنامه علمـي پژوهشـي،    "ايران با رويكرد شبكه عصـبي 
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  ، 14هـــاي رشـــد و توســـعه اقتصـــادي، شـــماره پـــژوهش

  .114 -130 .ص

هـا و  نقـش فرودگـاه  ")،1392(براتي، ع و عابدي درچه، م  -

، "حمل و نقل هوايي در توسـعه پايـدار صـنعت گردشـگري    

  المللي توسعه پايدار.همايش بين

  

ــكويي، ع  - ــايتختي اس ــري، ل  .پ )، 1391( .،و طبقچــي اكب

هاي پانل در قالب يك مـدل اقتصـاد سـنجي در    كاربرد داده"

-المللي اقتصاد سنجي روش، اولين همايش بين"بخش انرژي

  ا و كاربردها، دانشگاه آزاد اسالمي واحد سنندج.ه

 

عوامل مؤثر بـر  ")،1388( .،پور سليماني، عو قلي .تقوي، م -

ــران  ، پژوهشــنامه اقتصــادي، "رشــد صــنعت گردشــگري اي

  .157  – 172ي ، صفحه3شماره

 

هـاي   بررسي تطبيقي معافيت" ،.و حسن نژاد، م .جباري، م -

نقـل هـوايي در مقـررات بـين     غيرقراردادي متصدي حمل و 

، فصلنامه پژوهش حقـوق خصوصـي،   "المللي و حقوق ايران

  .141 -167 .ص

  

اثر گردشـگري  ")،1392( .،و خبره، ش .جعفري صميمي، ا -

، 7ريزي و توسعه گردشگري، شـماره ، مجله برنامه"بر توسعه

  .11-24 .ص

 

تصريح و بـرآورد  ")،1382( .،نژاد، حو عباسي .،حبيبي، ف -

هـاي سـري   تابع تقاضاي گردشگري ايران با اسـتفاده از داده 

 .، ص70، مجله تحقيقات اقتصـادي، شـماره  "مقطعي -زماني

115-91.  

  

بررسـي  ")،1392( ،.و عربي، ح .، خرسنديان، ع.حقيقت، ع -

رابطه علّيت ميان رشد اقتصادي و توسعه صنعت گردشـگري  

ــلنامه "ه و شـــمال آفريقـــادر كشـــورهاي خاورميانـــ   ، فصـ

  .47-70 .، ص2هاي راهبردي و كالن، شمارهسياست

  

نقش حمل و نقل ريلـي در  ")،1392( .،حميدي ايماني، ف -

، پايان "مشهد) -هاي گردشگري (محور تهرانتوسعه فعاليت

نامه كارشناسي ارشـد، دانشـگاه آزاد اسـالمي، واحـد تهـران      

  مركزي.

تخمين مدل تأثير توسعه حمل و  ")،1395( .،خاكساري، ع -

، پژوهشنامه حمل و نقـل،  "نقل ريلي بر رشد اقتصادي كشور

 .102 -113 .، ص2شماره 

ببرسي سيستم حمل و نقل و تأثيرات آن بـر   "،.دهگاني، ز -

  اي توريسم و توسعه. ، همايش منطقه"صنعت گردشگري

  

بـر  عوامـل مـؤثر   ")،1395( .،و محمـدي، ث  .راسخي، س -

، فصـلنامه  "تقاضاي گردشگري كشورهاي حوزه درياي خزر

  .63-81 .، ص38مطالعات مديريت گردشگري، شماره

  

بررســــي ارتبــــاط گردشــــگري و ")،1395( .،راوري، ن -

، پايان نامـه كارشناسـي ارشـد،    "شهرنشيني با كيفيت زندگي

  دانشگاه شهيد باهنر كرمان، كرمان.

  

نقـش زيرسـاخت   ")،1392( .،آبـادي، ع و زنگـي  .زيدي، ز -

، همـايش  "حمل و نقل در توسعه صنعت گردشـگري ايـران  

  المللي معماري مهندسي عمران و توسعه پايدار شهري.بين

  

تحليلي بر تاثير صنعت حمـل و نقـل   ")،1392( .،سقائي، م -

هوايي بر توسعه گردشـگري مـذهبي(مورد مطالعـه فرودگـاه     

ــهد) ــايي، "مشـ ــات جغرافيـ ــلنامه تحقيقـ ــماره ، فصـ   ، 3شـ

  .71 -84 .ص

  

و  .، زارعـي نـيمن، ع  .نيـا، د ، محمودي.سليمي سودجاني، ا -

اثرات درآمدي صنعت جهـانگردي  ")،1390( .،پورشهابي، ف

، فصـلنامه  " 8Dكشورهاي اسـالمي عضـو   بر رشد اقتصادي 

  .180-208 .، ص15مطالعات گردشگري، شماره

  

ــكوري، ع - ــالبي .ش ــدم، مو ميرط ــعه ")،1391( .،اق ي توس

گردشگري داخلي و آزادسازي حمل و نقل هـوايي (مقايسـه   

ريـزي و آمـايش   برنامـه  -، مدرس علوم انساني"ايران و هند)

  .90-103 .، ص1فضا، شماره

  

بررسـي اثـرات   ")،1379( .،و اميريان، س .صباغ كرماني، م -

اقتصادي توريسم در جمهوري اسـالمي ايـران بـا اسـتفاده از     

  ، 16، پــژوهش نامـه بازرگــاني، شــماره "ســتانده-تحليـل داده 

  .57-84 .ص
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مـدل تقاضـاي سـفر    ")،1384( .،و قربـاني، م  .صفارزاده، م -

، مجلـه فنـي و مهندسـي مـدرس،     "هوايي بين شهري ايـران 

  .23شماره

  

هـاي   چالش")،1388( .،و سقايي، م .محمدي، ج .ضرابي، ا -

-، فصلنامه جغرافيا و برنامه"صنعت حمل و نقل هوايي ايران

  .109 -128 .، ص1ريزي محيطي، شماره

  

بررسي رابطه  ")،1387( .،و بابكي، ر .، جباري، ا.طيبي، ك -

، مجله دانش و توسعه، "علي بين گردشگري و رشد اقتصادي

  .66 -87.، ص24شماره

  

تحقيق و توسـعه در  ")،1384( .،و خادم ثامني، م .عباسي، ا -

  ، همايش مرجع مهندسي عمران."صنعت حمل و نقل ريلي

  

 ،)1386( ،"كتاب قانون اساسي جمهـوري اسـالمي ايـران   " -

  وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي، چاپ اول، تهران

  

بــرآورد تــابع  " )،1390( .،و كبيــري راد، س .كفــايي، م -

حمل و نقل هوايي مسافر در پروازهاي داخلي يكسر تقاضاي 

  .169 -182 .، ص2، پژوهشنامه حمل و نقل، شماره"تهران

  

بررسـي رابطـه عّلـي    ")،1394( .،و توحيـدي، ا  .كهنسال، م -

ميان گردشگري و رشد اقتصادي در كشورهاي عضـو منطقـه   

  .55-71 .، ص4، فصلنامه اقتصاد مقداري، شماره"منا

 

برآورد تابع  ")،1383( .و عيداني، م .اقبالي، ع ،.گسكري، ر -

، مجلــه تحقيقــات "تقاضــاي حمــل و نقــل ريلــي در ايــران

  .109 -128 .، ص69اقتصادي، شماره

  

ــني، ر - ــران:  ")،1388( .،محسـ ــدار در ايـ ــگري پايـ گردشـ

پژوهشـي   -، مجلـه علمـي  "ها و راهكارهـا كاركردها، چالش

  .149-171 .، ص28فضاي جغرافيايي، شماره

  

جســتاري در هنگــام فراغــت   ")،1389( .،محالتــي، ص -

، انتشارات دانشـگاه  "(نگاهي به سفر و جهانگردي در ايران)

  .47 .شهيد بهشتي، ص

 .،س پـور، و ممدي .، فشاري، م.، بهبودي، د.محمدزاده، پ -

تخمين تابع تقاضاي خارجي كل گردشگري ايـران  ")،1389(

هـاي  ، پـژوهش پژوهشي -، فصلنامه علمي")TVP(رهيافت 

  .108-121 .، ص1رشد و توسعه اقتصادي، شماره

  

نقــش ")،1395( .،و رضــازاده، م .مجيــدي پرســت، س  -

، مجلـه  "مشاركت اجتماعي و مردمي در توسـعه گردشـگري  

  .163-172 .، ص10علمي تخصصي علوم انساني، شماره

  

، شـكيبايي،  .ع، جالئي اسفند آبـادي،  .مهرابي بشرآبادي، ح -

ــاودان، ا .ع ــگري در   ")،1389( .،و ج ــش گردش ــي نق بررس

، "هـاي آن  اقتصاد استان كرمان و توسـعه كالبـدي شهرسـتان   

  .139 -152 .، ص26مجله مديريت شهري، شماره

  

تخمـين تـابع   ")،1390پـور، ل ( مؤمني وصاليان، ه و غالمي -

، فصـلنامه علـوم   "هاي منتخـب تقاضاي گردشگري در استان

  .167 -184.، ص14اقتصادي، شماره 

  

نقش حمـل و  ")،1389( .،و حقيقي، ع .، قادري، ا.نظريان، ا -

نقل هوايي در توسعه صنعت توريسم بـا تاكيـد بـر فرودگـاه     

، فصــلنامه علمــي پژوهشــي جغرافيــاي "المللــي اروميــهبــين

  .26-44 .، ص3انساني، شماره

  

ــيار، م - ــران  ")،1387( .،هوش ــايي اي ــال هواپيم ، ")1386(س

  .283 .مشاور هوايي مĤب، ص شركت

  

 ،.و مصــطفوي، م .، آقـايي، م .زاده، م، رضــاقلي.يـاوري، ك  -

تاثير مخارج توريسم بر رشد اقتصـادي كشـورهاي   ")،1388(

، مجلـه تحقيقـات   ")OICعضو سازمان كنفـرانس اسـالمي (  

  .219-242 .، ص91اقتصادي، شماره
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