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  چكيده
هاي ديگر اقتصاد مانند خدمات و صنعت و نيز اثرات مثبت بخش گردشگري به واسطه داشتن پيامدهاي خارجي مثبتي بر بخش

عالوه بر آن كه تابعي از آن بر اشتغال و رشد اقتصادي مورد توجه سياستگزاران است.  درآمدزايي صنعت گردشگري كشور 

هاي حمل و نقل و هتلداري، وضعيت ثبات سياسي بخش به خدماتمتغيرهاي اقتصادي شامل نرخ ارز و درآمد سرانه كشور است 

مقاله حاضر به بررسي عوامل موثر بر بخش وابسته است. نيز هاي تاريخي و طبيعي كشور كشور و وجود جاذبهو اقتصادي 

براي  هاي حمل ونقل در بخش توسعه گردشگريزير ساختگردشگري كشورهاي در حال توسعه منتخب حوزه منا با تاكيد بر 

توسعه حمل  حاكي از آن است كهنتايج تحقيق  .مي پردازدبا استفاده از روش پنل ديتا و نرم افزار ايويوز  2015 تا  2000هاي  سال

 داري بر گردشگران ورودي كشورها داشته است. همچنين آثار گردشگري هاي هوايي و ريلي تاثير مثبت و معني و نقل در بخش

مثبت بر ورودي  اثر و نرخ ارز در سازمان يونسكو، ثبات سياسي كشورهاي ميزبان، توليد ناخالص داخلي سرانه  ثبت شده

  است داشتهگردشگران 

  

   گردشگري، زير ساخت حمل و نقل، ثبات سياسي، ثبت آثار جهاني يونسكوبخش : كليدي هايواژه

  

  مقدمه-1
دائم از اهداف  دستيابي به رشد اقتصادي يكنواخت و

در دو دهه اخير ميالدي بخش است. اقتصادي اران ذسياستگ

خدمات و زيربخش هاي آن از جمله صنعت گردشگري 

 گردشگري سهم بيشتري در ايجاد رشد اقتصادي داشته است.

 سوم رتبه داراي جهاني، صادرات كل از بخش يك عنوان به

 غذايي محصوالت از پيش و سوخت و شيميايي مواد از پس

به  كشورگردشگري  صنعتدرآمدزايي . است خودرو و

هاي حمل و نقل و هتلداري، بخشدر ه شده يامكانات ارا

 و وجود جاذبه هاي تاريخي ووضعيت ثبات سياسي كشور 

در طول چندين دهه مطالعات طبيعي كشور وابسته است. 

عوامل عمده شامل درآمد، نرخ ارز اثر تقاضاي گردشگري، 

مبدا، هزينه هاي نسبي، درآمد كشور تعديل شده، قيمت

زندگي، قيمت كاالهاي مكمل و جانشين، هزينه حمل و نقل، 

 اي، سطح مهاجرت، ارتباطات هاي توسعه بازاريابي و فعاليت

 ها، فرهنگبين دو كشور، انواع جاذبهتجاري هاي وابستگي و

هاي گردشگري، آب و هواي كشور مقصد، زير ساخت و

، يافتد، بالياي طبيعرخداد هايي كه در كشور مقصد اتفاق مي

شده  بررسي بر تقاضاي گردشگري هاي سياسيناپايداري
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يكي از  ).1994،1992و كروچ،  1997(ليم،  است

از نظر هاي گردشگري حمل و نقل است كه زيرساخت

) سيستم حمل و نقل خوب با بهره برداري 2000( پريدوكس

هايي كه ها، پايانهو تعامل بين انواع مدهاي حمل و نقل، راه

ه خدمات در يد و با ارانكنپشتيباني ميفعاليت گردشگري را 

سيستم حمل و تواند گردشگري را افزايش دهد. مقصد مي

شامل هوايي و انواع مدها در دسترس بودن شامل نقل جذاب 

اي و ريلي و جاده هاي حمل و نقل زمينيفرودگاه، سيستم

سيستم حمل و نقل  ،ها است. به عبارتيه آنيآبي و كيفيت ارا

مقصد گردشگري و  گردشگر هايارتباط بين خواسته نقش

در مقصد خواهد را هاي گردشگري، هتل و غيره مانند جاذبه

هاي گردشگري در كشور مقصد به ويژه اگر جاذبهداشت 

پراكنده باشد توسعه حمل و نقل به خصوص حمل و نقل 

بهبود  شود.هاي گردشگري ميزميني سبب كاهش هزينه

 ريل و پوشش  مانند خطوط بيشترحمل و نقل زميني 

بيشتر و خطوط ز طريق باالتر ا ايمني، ، كيفيت باالترايجاده

ترانزيت زمان  كاهش كاهش مصرف سوخت،بهبود عالئم، 

تواند كيفيت تجربه گردشكري را افزايش دهد. به عبارتي مي

حتي دهند در هنگام مسافرت همان راگردشگران ترجيح مي

 ) و هووارد و هاويتز1979( (كوهن در خانه را داشته باشند

هاي حمل و نقل به صورت كارآمد )). اگر زيرساخت1993(

در دسترس گردشگران قرار نگيرد و گردشگران تجربه بدي 

د مقصد گردشگري خود را تغيير نرا به اين علت داشته باش

اد جاذبه كشور ايران با وجود آن كه از نظر تعد .خواهد داد

پنجم و از رتبه  از منظر باستاني و تاريخي هاي گردشگري

را در جهان دارد اما از نظر منظر جاذبه هاي طبيعي رتبه دهم 

درآمد از كل  ي كمتر از يك درصد سهم گردشگريدرآمد 

به خود اختصاص  2015در سال جهان را صنعت توريسم 

هاي توريستي در سطح با توجه به پراكندگي جاذبه داده است.

ايران و نيز كشورهاي حوزه منا، هدف اين مقاله آن است كه 

اثر توسعه حمل و نقل را بر گردشگران ورودي به اين 

. ساختار اين مقاله نمايدكشورها در كنار ساير متغيرها بررسي 

 مقاله به و سوم  است. قسمت دومتنظيم شده به اين صورت 

گردشگري و تحقيقات تقاضاي  بررسي مباني نظري ترتيب به

چهارم به پردازد. قسمت انجام شده در داخل و خارج مي

جامعه آماري، تبيين مدل و برآورد مدل اختصاص دارد. در 

   شده است.  بيانقسمت نهايي نتيجه گيري و پيشنهادات 

 پيشينه تحقيق-2

مدلسازي تقاضاي بين المللي گردشگري برگرفته از 

هاي رفتار مصرف كننده است. طبق قانون تقاضا با تئوري

كاالها مصرف شده  نهيشامل هز( يگردشگر افزايش قيمت 

به  يدسترس نهيتوسط گردشگران در كشور مقصد و هز

) تقاضا حمل و نقل نهيهزو از جمله  يامكانات گردشگر

مطالعات تجربي در مورد اجزاي قيمت  يابد.كاهش مي

د. برخي از مطالعات هزينه حمل و هاي متفاوتي دارننگرش

 تقاضاي گردشگري  نقل را به صورت مجزا وارد مدل

و  2001آلير، ، ليم و مك1997 ميل ، 1994چ، و(كر اندنموده

 از مطالعاتبرخي در ). 2015، ، جنكينز2010حنيفا و هارون،

 مصرف كننده كشور مقصد به  متيقنسبت شاخص از نيز 

از آنجايي كه گردشگران . استشده كشور مبدا استفاده 

در  قيمت كاالهابه  نسبتدر مورد نرخ ارز ي شترياطالعات ب

به نرخ ارز  ازبرخي از مطالعات نيز مقصد دارند  يكشورها

تقاضاي گردشگري  در تابعها نسبت قيمتعنوان پراكسي 

) در 2002(و همكاران  و تن) 2001( وبر. اندنموده استفاده

 ي مانند مشابه تاثير نرخ ارز دادندمطالعات خود نشان 

در مطالعات  .دارد بر تقاضاي گردشگري ينسب هايمتيق

)، لوزي و 2001( آلير )، ليم و مك2008( سونگ و ويت

 )، حبيبي و همكاران2007( )، سونگ و قي2003( فلوكيگر

) اثر 2010( ) و حنيفا و هارون2008( )، آلن و ياپ2009(

درآمد سرانه، رشد توليد  جملهاز  عوامل موثر ديگري

ناخالص داخلي و متغيرهاي كالن اقتصادي در كشورهاي 

 .است شدهدر تابع تقاضاي گردشگري بررسي  مقصد نيز

را متاثر از چهار عامل توسعه گردشگري  )1976( كميوس

، رفتار گردشگري و محل گردشگري ،حمل و نقلكليدي 

توسعه زيرساخت هاي اقتصادي  داند.مي گردشگرينگرش 

 داراي اثرات مثبت مستقيم و غيرمستقيم از جمله حمل و نقل 

 . به نحوي كه ليماستبر جذب و توسعه گردشگري 

 ، ناويكاس و ماالكائوسسكيت)2006( انهت، سي)1997(

 دارندمي بيان رگرسيوني هايمدل از استفاده با )2015(

 مقصد كشور در توسعه سطح و گردشگري هاي زيرساخت

 .است ورود گردشگر تعيين كننده عوامل مهمترين از يكي

 از از نظرسنجي استفاده ) با1974( ، سوارت و وارگيرينگ

 هازيرساخت توسعه سطح نشان داده است كه گردشگران

 و بهداشتي خدمات ايمني، برق، خدمات آب، جاده،شامل (
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تعيين  عوامل از عمومي) نقل و حمل ارتباطات و درماني،

به طور كلي،  است. اي منطقه هر به گردشگران ورود كننده

تواند با توسعه شبكه  دسترسي به يك مقصد گردشگري مي

هاي حمل و نقل يا بهبود ارتباط بين شبكه و  زيرساخت

از طريق حمل و نقل توسعه  .امكانات توريستي بهبود يابد

 ،يمنيهاي حمل و نقل مانند سرعت، راحتي و اكيفيت گزينه

چند مسير، يا مستقيم بودن سفر بين  نقاط اشتراكتراكم 

يا زمان  فاصله سفركاهش  سفر، مقرون به صرفه بودن، مقصد

در ، سيستم حمل و نقل انواعادغام  و افزايش ظرفيت، سفر

دسترس بودن اطالعات قابل اطمينان در مورد گزينه هاي 

بر تقاضاي گردشگري تاثير مستقيم  و دسترسي حمل و نقل

 كاپالناصالن و  .)2015، ژانگ، 2008(ليتمن،  ندداشته باش

 تركيه ان بهگردشگر در بررسي عوامل موثر بر تعداد) 2009(

سمت  پارامترهايعالوه بر  2004تا  1995 هايبراي سال

 سرمايه گذاري نسبت مانندتقاضا از متغيرهاي سمت عرضه 

 ارتباطات) و بيمارستان آهن، راه فرودگاه، (در دولت داخلي

ي توسعه شاخص به عنوان داخلي توليد ناخالص به

نيز استفاده  ميزبان كشور در ظرفيت اقامتزيرساخت و 

راه  ها،فرودگاه يتوسعه. نتايج حاكي از تاثير مثبت اندنموده

 ورودي تعداد بر هاو هتل مخابراتي هايشبكه و آهن

در  )2012( ماسيدا و ايتزو دارد. الملليبين  گردشگران

 ايتاليا دو منطقه گردشگري جريان كننده تعيين عوامل بررسي

 به عنوان سرانه داخلي ناخالص توليد و جمعيت تراكم از

 نقل، و حمل هايزيرساخت و تقاضا سمت متغيرهاي

 عرضه سمت عوامل به عنوان عمومي و امنيت فرهنگ

 1998 زماني يدورهنتايج اين مطالعه براي  .استفاده نموده اند

 از محلي هايدولت حمايت حاكي از آن است كه 2007تا 

 و حمل هايزيرساخت و عمومي امنيت ،هاي فرهنگيفعاليت

اثر معنادار اما نسبت به متغيرهاي سمت تقاضا اثر  نقل

 نسو و لينتايج مطالعه  .دنگردشگر دار ر جذبب كوچكتري

 هاي ميراث جهانيمكانحاكي از تاثير مثبت ) 2014(

)WHSs(  كشور  66بر ورود گردشگران بين المللي براي

تعداد  همچنين بين. دارد 2009تا  2000سال هاي  طيجهان 

تعداد گردشگران وارد شده به هر  و هاي ميراث جهانيمكان

) 2015( يانگ و همكاران وجود دارد.شكل  Uكشور الگوي 

استان  26گذار بر ورود گردشگران بين المللي به عوامل تأثير 

در كشور چين را با تاكيد بر جاذبه هاي گردشگري تاريخي، 

بررسي 2005تا  2000فرهنگي و طبيعي را براي سال هاي 

اند. نتايج مطالعه حاكي از آن است كه درآمد نسبي  نموده

سرانه، جمعيت، مسافت جغرافيايي (شاخصي از هزينه سفر) 

ها، تعداد ها، بزرگراههاي گردشگري (شامل جادهساختو زير

باشند. همچنين دار) از متغيرهاي تاثيرگذار ميهاي ستارههتل

هاي گردشگري كشور چين از نظر فرهنگي و اثر جاذبه

هاي طبيعي در جذب تاريخي نقش بيشتري نسبت به جاذبه

 گردشگر بين المللي دارد.

اي به بررسي مقاالت له) در مقا2017( ترونگ و شيميزو

تجربي انجام شده در حوزه ارتباط توريسم، حمل و نقل و 

ها اند. مطالعات آنپرداخته 2015تا  1960اقتصاد از سال 

براي  CGEدرصد از مقاالت از مدل  56نشان مي دهد 

درصد از  35اند، ارتباط بين توريسم و اقتصاد استفاده نموده

درصد  6آن ها به تحليل ارتباط بين اقتصاد و حمل و نقل، 

درصد به  2هم به بررسي عوامل موثر بر حمل و نقل و تنها 

 صورت مستقيم ارتباط بين توريسم و حمل و نقل 

در مطالعه خود ) 2017( رحمان خان و همكاران اند.پرداخته

هاي منتخب با توسعه حمل و نقل در كشور نشان دادند

جهان، شاخص رقابتي بودن كشور در صنعت گردشگري و 

برخي از مطالعات در  يابد.تعداد گردشگران نيز افزايش مي

(مانند ممدوحي و  ايران به بررسي الگوي زنجيره سفر شهري

اند كه از از ديد حمل و نقل پرداخته)) 1395روشنايي(

مطالعاتي كه ها صرف نظر شده است و تنها به نآپرداختن به 

 در حوزه توريسم و عوامل موثر برآن است اشاره مي شود.

اي به بررسي عوامل در مطالعه )1396( نظري و همكاران

 هاي  كشور براي سال 53مؤثر بر تقاضاي گردشگري 

اند. در اين با روش مدل جاذبه پرداخته 2009 -2013

، پژوهش متغيرهاي مستقل شامل توليد ناخالص داخلي سرانه

فاصله جغرافيايي، جمعيت، نرخ ارز بر حسب قيمت واقعي 

هاي ثبت جهاني و  هاي هتل، جاذبه ، تعداد تخت2010سال 

باشند نتايج اين برآورد حاكي از آن  شاخص برند كشور مي

هاي ثبت جهاني از  است كه تمامي متغيرها به جزء جاذبه

يب باشند. متغير شاخص برند با ضر لحاظ آماري معنادار مي

ترين تأثير را بر تقاضاي گردشگري و بعد از آن  بيش 19/18

دومين عامل اثرگذار  89/1هاي هتل با ضريب  تعداد تخت

تنها عامل   -56/2ي جغرافيايي با ضريب  است. متغير فاصله

 بهشتي و همكاران .باشد منفي در جذب گردشگران مي
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ت ي بين توسعه صنع بررسي رابطه در مقاله اي به )1396(

براي هاي كشور  گردشگري و نابرابري درآمدي در بين استان

نتايج اين مطالعه نشان . پردازندمي 1393تا  1379هاي سال

بين توسعه صنعت گردشگري و نابرابري درآمدي در دهد مي

دار و منفي وجود دارد و  ، رابطه معنيكشور هاي بين استان

كاهش توسعه اين صنعت با شكل و ماهيت فعلي باعث 

هاي شده است. در كنار متغير  نابرابري درآمدي در بين استان

هاي بخش كشاورزي، افزايش سرانه  فوق توسعه فعاليت

هاي بودجه عمومي دولت باعث كاهش و توليد و هزينه

صادرات كاالهاي صنعتي باعث افزايش نابرابري درآمدي در 

 .هاي كشور شده است بين استان

بررسي اثرات اي به ) در مطالعه1396( ممي پور و عبدي   

سرريز فضايي گردشگري داخلي و خارجي بر رشد اقتصادي 

هاي منتخب كشور و همچنين نقش گردشگري در استان

. نتايج اندپرداختههاي مورد بررسي سرعت همگرايي استان

دهد كه رشد اقتصادي  حاصل از مدل پانل فضايي نشان مي

ات فضايي و مكاني بوده و رشد هاي منتخب داراي اثر استان

 هاي مجاور نيز است. اقتصادي هر استان متاثر از استان

هاي كشور رو همگرايي فضايي از نوع بتا بين استانازاين

تواند سرعت توسعه گردشگري در كشور ميو  شودتاييد مي

ها را افزايش دهد. همچنين گردشگري يكي همگرايي استان

ها است و اثر بر رشد اقتصادي استاناز متغيرهاي موثر 

 رفيعي و همكاران دار است. فضايي آن به لحاظ آماري معني

بررسي اثر نوسانات قيمت نفت بر در مقاله اي به  )1397(

و خاورميانه  OECD تقاضاي گردشگري براي كشورهاي

. متغيرهاي مدل دنپردازمي 2000 -  2014هاي  طي سال

واقعي، قيمت نفت،  موثر ارز ي، نرختوليد ناخالص داخلشامل 

شاخص آزادسازي تجاري و جمعيت و هزينه سرانه بهداشتي 

برآورد نشان باشند. نتايج كننده مي و شاخص قيمت مصرف

قيمت نفت يكي از متغيرهاي تاثيرگذار بر درآمد  دهدمي

مثبت و معناداري در  ورودي گردشگران است كه تاثير

و ديگر  خاورميانه داردكشورهاي و   OECDكشورهاي

متغيرهاي مدل به طور غيرمستقيم بر درآمد ورودي 

  گردشگري اثرخواهد گذاشت

 پژوهش  روش-3

  جامعه آماري  -1- 3

كشورهاي براي تبيين عوامل موثر بر ورود گردشگران   

هاي بانك جهاني  منتخب در حال توسعه حوزه منا از داده

، مصريران، ا، الجزائراستفاده شده است. اين كشورها شامل 

و  امارات، قطر، عمان، مراكش، ليبي، لبنانيت، كواردن، 

در دسترس  در حوزه منا، است.  انتخاب كشورها تونس

 بازه زماني در نظر گرفته شده  .باشدميها  بودن داده

   است. 2015-2000

  

  تبيين مدل و معرفي متغيرها- 2- 3

كشورهاي  وروديبر گردشگران عوامل موثر براي بررسي   

تفاده اسسمت عرضه و تقاضا تاثيرگذار در از عوامل  منتخب

و رحمان  )2008( بر اساس مدل خادارو و سيتاناشده است. 

از متغيرهاي درآمد سرانه حقيقي و نرخ ) 2017و همكاران (

سمت تقاضا و از امكانات حمل و نقل  عواملارز به عنوان 

ثبات سياسي  يونسكو و، آثار ثبت جهاني ريلي و هوايي

. استفاده شده استسمت عرضه  به عنوان عوامل هاكشور

ويژگي اين تحقيق نسبت به مطالعات ديگر در داخل كشور 

آن است كه امكانات حمل و نقلي را به طور مستقيم وارد 

كه آثار ثبت جهاني يونسكو مدل نموده است و همچنين تاثير 

مزيت رقابتي در صنعت يكي از مهمترين عوامل ايجاد كننده 

توان براي ارتقاء و ترويج و از آن ميگردشگري است 

اي ريزي سياستي توسعه محلي و منطقهگردشگري در برنامه

  نيز بررسي شده است. مدل مورد نظر  ،استفاده نمود

  است. 1به صورت رابطه 

TARRit=b1 + b2×AIR_Tranit + b3×Rail_Tranit )1 (                                        

         + b4×GDPPit + b5×Stabilityit + b6×WSHit + b7×LEXit +εit 

  در معادله باال، متغيرها به شرح زير است:

TARR  ان ورودي، تعداد گردشگرGDPP  توليد ناخالص

 WSH، 2010سرانه هر كشور به قيمت ثابت سال  داخلي

ميراث طبيعي و فرهنگي ثبت شده در سازمان جهاني  تعداد

 ،دالر هر كشور بر حسبنرخ ارز  EX ،يونسكو

AIR_Tran ر صنعت حمل يي د هواپيما طتعداد پرواز خطو

مسير  AIR_Rail كشور در طول يك سال،و نقل هوايي 

  Stability ،كيلومترتحت پوشش ريل در كشور بر حسب 

هاي تابلويي براورد مدل به روش داده .ثبات سياسي در كشور
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مقطع  tنمادي از كشورهاي منتخب و  iاست. در معادله باال 

  زمان را نشان مي دهد. 

  شود.مدل براوردي با استفاده از نرم افزار ايويوز برآورد مي

 

 

  

  برآورد مدل -4
براي جلوگيري از رگرسيون كاذب واحد آزمون ريشه 

ي حاكي از آن است كه متغيرهاي مدل در سطح برآوردمدل 

 2باشند. نتايج آزمون لين و لوين و چو در جدول ايستا مي

  گزارش شده است.

  مانايي متغيرهاي پژوهش .2 جدول

  احتمال  آزمون  آماره  متغير

LOG(TARR) 4,90-  0,000  

LOG(GDPP) 5,23-  0,000  

LOG(Air_Tran) 5,93-  0,000  

LOG(Rail_Tran) 2,68-  0,003  

Stability  2,05-  0,020  

WHS 2,13-  0,020  

LOG(EX)  7,00-  0,000  

  ؛ نتايج تحقيقمأخذ

  

پيش از تخمين مدل بايد مشخص شود كه آيا عرض از مبدأ 

(كشورهاي در نظر گرفته  مدلمدل براي مقاطع مختلف 

 Fشده) يكسان است يا متفاوت؟ براي اين منظور از آماره 

  شود. استفاده مي

��� − 1, �� − � − �	 =
���

� ��
�	/����	

�����
�	/�������	

    )2  (                                                                                  

طول دوره دوره مورد نظر  tتعداد كشور ها،  n) 2در رابطه (

نشاندهنده مدل محدود  u. عالمت استتعداد پارامترها  kو 

مقدار  نشاندهنده مدل پولينگ مي باشد. pنشده و عالمت 

 Fمي باشد كه از آماره  163,16شده برابر با  محاسبه Fآماره 

بزرگتر است. بنابراين فرضيه صفر مبني بر جدول ) 163، 12(

شود و اثرات مساوي بودن عرض از مبدأ همه كشورها رد مي

توان از روش پانل جهت شود. پس ميگروه پذيرفته مي

استفاده نمود. براي اين كه مشخص گردد كدام برآورد 

تر است روش(اثرات ثابت يا تصادفي) جهت برآورد مناسب

از آزمون هاسمن استفاده مي شود. فرضيه صفر در اين آزمون 

به اين معني است كه ارتباطي بين جزء اخالل مربوط به 

مستقل از عرض از مبدا و متغيرهاي توضيحي وجود ندارد و 

 است 47,57. مقدار آماره هاسمن برابر با باشند يكديگر مي

روش برآورد اثرات ثابت  كه از آماره جدول بزرگتر است.

خالصه شده  2جدول حاصل از برآورد مدل در نتايج  است.

رويكرد وايت در بين اجزاء خطا حاصل با است. برآورد 

تبيين شده است تا بتواند از بروز واريانس ناهمساني و 

  احتمالي جلوگيري كنيد. خودهمبستگي
  

  نتايج برآورد مدل به روش اثرات ثابت .2جدول 

 ارزش احتمال   آماره آزمون  مقدار ضريب متغيرهاي مستقل

WHS 0.073 9.030 0.000 

LOG(Rail_Tran) 0.139 2.525 0.014 

LOG(Air_Tran) 0.333 6.155 0.000 

LOG(GDPP) 1.257 9.066 0.000 

Stability 0.242 4.784 0.000 

LOG(EX) 0.066 2.391 0.020 

C  1,256-  1,10-  0,275 

  منبع: نتايج تحقيق      
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ثبت آثار جهاني گردشگري در سازمان يونسكو تاثير 

داري بر ورودي گردشگران در كشورهاي مورد  مثبت و معني

 ، منحصر متنوع گردشگري جاذبه وجود. گذاردميبررسي 

در جذب گردشگران خواهد  قدرت بااليي جذاب و بفرد

 امكاناتايجاد  كه است حدي به هاجاذبه اهميتداشت. 

 دستي صنايع و سوغاتي، هايفروشگاه پذيرائي، و اقامتي

   اين كه دارد بستگي اوليه جاذبه چند وجود به حداقل

 اينكه يا و بوده منفرد صورت به است ممكن اوليه هايجاذبه

  .دباشن شده تركيب خود كوچكتر يا بزرگتر هايجاذبه با

ضريب خطوط هوايي در كشورهاي مبدا به عنوان 

اي كشورها در بخش  هاي توسعه پراكسي از زير ساخت

و نقل هوايي اثر مثبت و معنادار بر جذب گردشگر  حمل

فزايش دارد. افزايش يك درصدي خطوط هواپيمايي سبب ا

درصد خواهد شد. تعداد خطوط  0,33گردشگران به ميزان 

هوايي در اين جامعه آماري دسترسي اصلي گردشگران به 

دهد. افزايش خطوط هوايي با كشورهاي مقصد را نشان مي

ويژگي در دسترس بودن و كيفيت باالي خطوط هوايي، 

تواند بر تعداد گردشگران تاثير كاهش زمان ترانزيت مي

ضريب خطوط ريلي بر حسب كيلومتر داشته باشد.  يبيشتر

هاي  در كشورهاي مقصد به عنوان پراكسي زير ساخت

داري بر جذب گردشگر اي كشورها تاثير مثبت و معني توسعه

دارد. افزايش يك درصدي خطوط ريلي سبب افزايش 

درصد خواهد شد. پوشش ريلي در  0,13گردشگر به ميزان 

تاريخي، جغرافيايي آن در سطح هاي كشورهايي كه جاذبه

كشور پراكنده مي باشند از جمله كشور ايران به سبب راحتي 

تواند در جذب بيشتر تر ميو ايمني باال و قيمت مناسب

سفر براي گردشگران در اين جامعه  گردشگر موثر باشد.

 آماري يك كاالي لوكس است و ضريب اين متغير نشان 

دهد افزايش يك درصدي توليد ناخالص داخلي سرانه مي

درصدي تعداد گردشگران خواهد شد.  1,25منجر به افزايش 

رحمان ) و 2014)، سو و لي (2012مطالعات ماسيدا و ايتزو (

ثبات ) نيز مويد همين مطلب است. 2017خان و همكاران (

 جذب گردشگران در آن نقش و گردشگري مقصد سياسي

 ازحمالت ناشي هايخشونت .با اهميت است بسيار خارجي

 كشور شكل براي هر در داخلي هايناآرامي و تروريستي

. خواهد شد و سبب كاهش مسافرت است بار زيان مقصد

به  توجه كنار در دهد گردشگراننتايج مدل نيز نشان مي

مسافرت  براي را تر امن گردشگري، كشورهاي هايجاذبه

 با مطالعه صديقي و تئوچاروس كنند. كه مطابقانتخاب مي

(پول هر كشور به ازاي هر افزايش نرخ ارز ) است. با 2001(

بر سفر  ارزش پول ملي كشور مقصد كاهش و هزينه ،دالر)

يابد و مي مبناي قيمت دالر براي گردشگران خارجي كاهش

  .شودبه آن كشور ميتعداد گردشگران ورودي سبب افزايش 

است كه افزايش يك درصدي نرخ نتايج مدل حاكي از آن 

درصد  0,06ارز سبب افزايش تعداد گردشگران به ميزان 

   خواهد شد.

  

  گيري نتيجه-5
براي رهايي از اقتصاد وابسته به نفت، تعريف درآمدهاي 

پايدار براي كشور از اهميت بسزايي برخوردار است. توسعه 

 و تقويت گردشگري عالوه بر ايجاد درآمد براي كشور 

تواند در ايجاد اشتغال و توليد كشور نيز موثر باشد. مي

اقتصاد ايران با وجود داشتن جاذبه هاي تاريخي، طبيعي 

 ،فراوان، درآمد گردشگري آن بسيار پايين است. به عبارتي

است  آندر صنعت گردشگري هاي محققين يكي از دغدغه

المللي بيشتري را جذب  توان گردشگران بين كه چگونه مي

گردشگران را فراهم بازديد مجدد  شرايطي برايد يا نمو

دهد توسعه مدهاي حمل و نتايج اين مقاله نشان مي. نمود

جذب و ارتقاي گردشگري نقل شامل هوايي و ريلي سبب 

و براي كشور مزيت  در منطقه خواهد شدبيشتر توريسم 

توسعه صنعت هوايي از يك طرف  .كندرقابتي ايجاد مي

مسافران به كشورهاي مقصد مي شود و از  سبب تسهيل ورود

طرف ديگر وجود پوشش ريلي در داخل كشور نيز دسترسي 

به نقاط گردشگري با قيمت ارزانتر و ايمني باالتر را فراهم 

هاي سمت عرضه براي جذب كند. از ديگر شاخصمي

گردشگر وجود ثبات سياسي در كشور مقصد است. نتايج اين 

بهبود وضعيت ثبات سياسي و دهد حفظ مقاله نشان مي

كشورهاي داراي ميراث طبيعي و تاريخي از طريق افزايش 

امنيت تاثير مثبتي بر افزايش ورودي گردشگران خواهد 

شود در واقع به اثري كه در فهرست جهاني ثبت ميداشت. 

ويتريني جهاني با تماشاگراني از سراسر دنيا راه يافته است. 

هاي مسئولين در حوزه دغدغهترين مهم يكي از ،بنابراين

گردشگري براي جذب گردشگر بيشتر تالش براي ثبت آثار 

طبيعي و فرهنگي در سازمان يونسكو و حفظ آثار ثبت شده 

در گذشته باشد. در واقع  نگهداري صحيح و حفظ آثار با 

جذب گردشگر بيشتر، عالوه بر بازگشت سرمايه صرف شده 

  ادي از قدمت فرهنگي كشورها باشد.تواند به عنوان نم مي
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ABSTRACT 

The tourism sector is considered by policy makers because of its positive external 

implications for other sectors of the economy such as services and industry, and its positive 

effects on employment and economic growth. The revenue generation of the country's 

tourism industry, in addition to being a function of economic variables including exchange 

rate and per capita income of the country, depends on the services of the transport and 

hotel sectors, the state of political and economic stability of the country and the presence of 

historical and natural attractions of the country. The present paper examines the factors 

affecting the tourism sector of selected developing countries with emphasis on transport 

infrastructure in the tourism development sector for the period 2000-2015. The results of 

the research indicate that the development of transportation in the air and rail sectors has 

had a positive and significant impact on the tourists entering the countries. Also, the 

tourism registered in the UNESCO Organization, the political stability of the host 

countries, per capita gross domestic product and the exchange rate have had a positive 

impact on the arrival of tourists. 
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