
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تحليل فضايی تقاضای گردشگری داخلی در ايران 
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 نوع مقاله: پژوهشي

 10/12/1399 پذيرش:  24/05/1399 دريافت:

توجه به اين موارد مهانعي رونق گردشگری در کشور مربوط به فراهم کردن شرايط مناس  و خدماتي است که عدم  چكيده:

در اين تحقيق با استفاده از دو مدل پنل پويای فضايي و خودرگرسيون فضهايي و بها در برای رشد و توسعه گردشگری است.  

به تحليل فضايي تقاضای گردشگری داخلهي در نظر گرفتن عوامل اقتصادی تقاضای گردشگری و عرضه خدمات گردشگری،  

ای و ها، زيرساخت جهادهارها، اقامتگاههای فرهنگي و تاريخي، درآمد خانود. نتايج نشان داد متغيرهای جاذبهايران پرداخته ش

ريلي، تأثير معناداری بر تقاضای گردشگری داخلي در هر دو مدل دارد. البته ميزان تأثيرگذاری اين متغيرها در مدل فضهايي 

ضهای های فرهنگي و تاريخي و نيز درآمد خانوارها، از تأثيرگهذاری بهااليي بهر تقامتفاوت است. به طور کلي متغيرهای جاذبه

گردشگری داخلي برخوردارند. متغير اقامتگاه نيز دارای تأثير بااليي بر ميزان تقاضای داخلي گردشگری است که البتهه بها در 

ای کاسته شده است. از طرفي متغيهر زيرسهاخت جهاده ،نظر گرفتن مفهوم فضا و مجاورت از اهميت و تأثيرگذاری اين متغير

 يت و تأثيرگذاری بااليي نسبت به ساير متغيرهاست. در مدل پنل پويای فضايي دارای اهم

 هاتقاضای گردشگری، مجاورت، مدل پانل پويای فضايي، درآمد خانوارها، زيرساختواژگان کليدي:  
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 مقدمه  -1

  صهنعت گردشهگری   ارتقهای   و   توسعه   جهان،  سراسر  در 

 اسهت ههادولهت نيز درآمهد و شخصي درآمد منبعي برای

(Sun et al., 2016) .جهههاني سههازمان اعههالم طبههق 

 گردشهگری  د، رش2019ملل در سال    سازمان  گردشگری

  ايهن   که   گرفته   پيشي  جهاني  اقتصاد  از  همچنان  الملليبين

 بهرای جههاني  محرکهه   موتهور   يك   به   را   گردشگری   بخش   امر 

 نيهروی بها کهکرده است  تبديل اقتصادی توسعه و رشد

 کشهورهای اقتصهاد در تغييهرات سهب  خهود قدرتمنهد

 فضهای يهك . درشهودمي يافتهتوسعه کمتر و يافتهتوسعه

 اسهت  مههم  وکارههاکس   و  هادولت  برای  فزاينده،  رقابتي

امهر   ايهن.  بپذيرند  را  گردشگری  صنعت  در  تقاضا  روند  که

 تخصهيب  بهه منظهور  مناس   هایاستراتژی  توسعه  برای

 پايهدار  توسعه  تضمين  برای  تجاری  گذاریسرمايه  و  مناب 

 . (Jiang et al., 2020)است   اساسي گردشگری در

 ایفزاينده تعداد گردشگری، صنعت جهاني رونق با

 گردشگری توسعه اهميتدرحال کشورهای در مناطق از

 درك ایمنطقهه اقتصاد توسعه در مهم عامل منزله به را

 مندیبهره شك بدون (.Yang & Fik., 2014اند )کرده

 و پيهدايش در موجهود، توريسهتي هایجاذبهه و مناب  از

 هایکنهد. جاذبههايفها مهي اساسهي نقش توريسم توسعه

 ههایزيرسهاخت و تاريخي فرهنگي و هایجاذبه طبيعي،

 منزلهه به گردشگران که اندعواملي ونقل، ازحمل مناس 

 بهرای ريهزیبرنامهه کننهد ومهي انتخاب توريستي مقصد

 منطقه تنوع باعث گردشگری مقصد هایويژگي شناسايي

 در اقتصادی حياتي هایمحرك عامل و گردشگری رشد و

  (.  1399)فتحي و همكاران،  شودمي منطقه هر

 بهه جديهدی هایروش بيني،پيش دقت بهبود  برای

 يافتههتوسهعه  گردشهگری  زمينهه تقاضهای  در  مداوم  طور

 اقتصادسهنجي  ههایمهدل  و  زمهاني  سری  هایمدل.  است

 ههوش  ههایمهدل  و  گيرنهدمهي  قرار  استفاده  مورد  بيشتر

 اندکرده  پيدا  بيشتری  محبوبيت  گذشته  دهه  در  مصنوعي

(Jiao & Chen, 2019 .)بينهيپهيش ههایمدل بررسي 

 را جديههد رونههدهای از تعههدادی ،گردشههگری تقاضههای

 هههایمههدل از اسههتفاده جملههه از اسههت  کههرده شناسههايي

 کهه فضهايي اقتصادسهنجي (.Wu et al., 2017) فضايي

 اخيهراً است اقتصادی واحدهای فضايي تعامالت به  مربوط

 ههایزمينه  از  بسياری  در  و  شده  تبديل  محبوبي  روش  به

 Jiao etاست ) گرفته قرار استفاده مورد مطالعه، مختلف

al., 2020 در بيشتر مطالعاتي کهه بهه بررسهي عوامهل .)

مؤثر بر تقاضای گردشگری پرداخته شده است، نقهب در 

سهازی تهاب  تقاضهای گردشهگری وجهود دارد  زيهرا مدل

مبنای ايهن مطالعهات، عوامهل صهرفاً اقتصهادی تقاضهای 

گردشهگری )همچههون درآمههد و سهطح قيمههت کشههورها( 

عرضههه خههدمات  باشههد و کمتههر بههه عوامههل سههمتمههي

های گردشگری مانند شبكه گردشگری ازجمله زيرساخت

ونقل و ... توجه شده است. لذا در اين تحقيق بها در حمل

نظر گرفتن عوامل اقتصادی تقاضای گردشگری و عرضهه 

خدمات گردشگری، به دنبهال بررسهي رابطهه مجهاورت و 

های کشور بر تقاضای گردشگری در بين استانهمسايگي  

 باشيم.  ميها  آن

 

 پيشينه پژوهش  -2

 هاي خارجيالف( پژوهش

ای به بررسي جله  نيهاز ( در مطالعه2020)  1واتسا

 يهك  مقالهه، از  ايهن  گردشگری در نيوزلنهد پرداخهت. در

 ويژگهي  بهر  مبتنهي  چنهدمتغيره  روند  چرخه  تجزيه  روش

 ههایچرخهه  و  معمهول  رونهدهای  بررسهي  برای  مشترك

 چهين،  نيوزيلند،  گردشگری  برای  تقاضا  ميان  در  مشترك

 استفاده  کشورها  ساير  همچنين  و  انگلستان  متحده،اياالت

 و  رونهدها  جداسهازی  شده است. نتايج نشهان داد کهه بها

تقاضهای  کشهورها، ايهن  از  گردشگری  تقاضای  هایچرخه

گردشگری در بين آنها در بلندمدت تقويت خواههد شهد. 

 اسهتراليا، از گردشگری تقاضای  ادواری  همچنين الگوهای

 در ههم بها شهدت  بهه  ساير کشورها  و  متحدهاياالت  چين،

 ارتباط هستند.  

 
1- Vatsa 
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 تقاضای  بينيپيش  (، به2020و همكاران )  1جيان 

 و فههازی زمههاني هههایسههری براسههاس ورودی گردشههگری

 اين  پيشرفته در چين پرداختند. در  سازیبهينه  الگوريتم

 ترکيه  بها ترکيبهي بينهيپهيش جديد مطالعه، چارچوب

 سههازیبهينههه الگههوريتم و فههازی زمههاني هههایسههری

 گردشهگری  تقاضهای  بينهيپيش  ، برای2اتم  وجویجست

 ههایآزمهايش  و  ههابررسهي  .اسهت  شده  پيشنهاد  ورودی

 اين مقالهه  پيشنهادی  مدل  برتری  و  اثربخشي  ای،مقايسه

 تقاضهای  برای  عالي  بينيپيش  نتايج،  که  کنندمي  تأييد  را

 بهرای  مناسه   ريهزیبرنامهه  بهرای  ایزمينه  و  گردشگری

 فهراهم  گردشهگری  بهازار  بهرای  مديران  و  گذارانسياست

 .کندمي

 تقاضهای  بينهي(، بهه پهيش2020و همكاران )  3لي

چنهدمنظوره در   بهزر   هایداده  با استفاده از  گردشگری

 تجربهي مطالعهه ايهن کليهدی ههایچين پرداختند. يافته

 گردشهگری  تقاضهای  بينهيپهيش(  الف:  که  دهدمي  نشان

 وجهوجست  موتور  يك  از  اينترنت  کالن  هایداده  براساس

 عملكهرد  توانهدمهي  آناليهن  بررسهي  ههایعامل  سيستم  و

 در(  ب  .بخشهد  بهبهود  تهوجهيقابهل  طور  به  را  بينيپيش

 اسههاس بههر گردشههگری تقاضههای بينههيپههيش بهها مقايسههه

 بينهيپهيش  وجهو،جست  موتور  يك  از  منب   تك  هایداده

 موتهور يهك از چندمنظوره بزر   هایداده  براساس  تقاضا

 عملكهرد آناليهن، بررسهي  هایعامل  سيستم  و  وجوجست

 بينهيپهيش  بها  مقايسهه  در(  ج  .دههدمهي  نشان  را  بهتری

 از  آناليهن  بررسهي  هایداده  اساس  بر  گردشگری  تقاضای

 چنهدين  براسهاس  بينهيپيش  عملكرد  عامل،  سيستم  يك

  .است بهتر توجهيقابل طور به سيستم

بينهي تقاضهای (، به پيش2020و همكاران )  4جيائو

المللي بر اساس يك مدل وابسته به فضا و گردشگری بين

 آيها که کندمي بررسي مطالعه پرداختند. اين زمان محلي

 و  فضايي  وابستگي  ترکي   با  گردشگری  بينيپيش  صحت

 
1- Jiang   

2- Atom Search Optimization 

3- Li  

4- Jiao  

 يك  هایبينيپيش.  خير  يا  يابدمي  بهبود  فضايي  ناهمگني

 ههایمهدل  از  استفاده  با  گردشگران  ورود  ایمرحله  سه  تا

 مكاني و زماني در بعد جههاني و محلهي بهرای  خودگرايي

 بها  بينهيپهيش  عملكهرد  و  شهد  توليهد  اروپايي  کشور  37

 خودرگرسهيون و  متحرك  ميانگين  شامل   معيار  هایمدل

 ههایافهق  همهه  بهرای  مقايسهه شهد.  نمايي،  هموارسازی

 پيشهي  غيرفضايي  هایمدل  از  فضايي  مدل  دو  بيني،پيش

 نشهان  محلهي  مهدل  برتهر  بينهيپهيش  عملكرد.  اندگرفته

 دقهت  تواندمي  فضايي  ناهمگني  کامل  انعكاس  که  دهدمي

  .بخشد بهبود را گردشگری  بينيپيش

 هاي داخليب( پژوهش

مهؤثر (، به بررسي عوامل 1398صفرزاده و اصغری )

هههای بههر تقاضههای گردشههگری در خاورميانههه طههي سههال

با استفاده از رويكرد اقتصادسنجي فضهايي   1990-2016

پرداختند. نتايج نشان داد نرد ارز، درآمد سهرانه و آزادی 

داری بهر تقاضهای گردشهگری اقتصادی اثر مثبت و معني

داشههته و مجههاورت فضههايي بههين کشههورها بههر تقاضههای 

 ست.  دار اگردشگری معني

(، به مطالعهه عوامهل 1398ارکاکلي و همكاران )آق 

مههؤثر بههر تقاضههای گردشههگری داخلههي اسههتان گلسههتان 

خهانواده گردشهگر   384ل  شهام  پرداختند. نمونهه آمهاری

، حداقل به مهدت 1398که در فروردين سال    بودداخلي  

اند. برای تخمين يك ش  در استان گلستان اقامت داشته

 ز مهدل سيسهتم تقاضهای تقريبهاًا  تاب  تقاضای گردشگر،

که بهه شهكل مهدل رگرسهيون اسهت،  5 (AIDS)الايده

از    دههد عوامهل مختلفهياستفاده گرديد. نتايج نشان مي

خصوصيات خانوار گردشگر، نهوع محهل اسهكان در قبيل  

شههر محهل   ذهاب، نوع مسكن در  مسافرت، نحوه اياب و

اسهتان محل سهكونت گردشهگر بها  سكونت و فاصله شهر

تقاضههای کاالهههای گردشههگری در اسههتان  گلسههتان، بههر

 .باشدگلستان تأثيرگذار مي

بينهي ( در پژوهشي، پيش1397فرزين و همكاران )

تقاضای گردشهگری تفريحهي داخلهي شههر تههران را بها 

 
5- Almost Ideal Demand System 
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ترکيبي از رگرسهيون، شهبكه عصهبي فهازی و الگهوريتم 

SVR   مورد بررسي قرار دادند. نتهايج نشهان داد رويكهرد

های عصبي فهازی پيشهنهادی ترکيبي رگرسيون و شبكه

هها در بيني بهتهری نسهبت بهه سهاير روشتواند پيشمي

بيني گردشهگری تفريحهي داخلهي داشهته خصوص پيش

 باشد.

( در تحقيقي عوامل مهؤثر 1397مروت و همكاران )

 147بر گردشهگری خهارجي را بها اسهتفاده از اطالعهات  

گيهری از روش بهره  با  2007-2015های  کشور طي سال

ههای تابلويي، بررسهي نمودنهد. نتهايج نشهان داد ويژگهي

ههههای گردشهههگری و مقاصهههد گردشهههگری، زيرسهههاخت

پذيری قيمتي، تأثير معناداری بر جذب گردشهگری رقابت

 خارجي دارند.  

(، عوامههل مههؤثر بههر 1396بهههار و همكههاران )پههيش

تقاضای گردشگری منطقه آزاد ارس را بها رهيافهت مهدل 

 تحقيهق ادل ساختاری مورد بررسي قرار دادند. نتهايجمع

 از آزاد ارس گردشگری منطقه تقاضای که است آن بيانگر

 و تهاريخي و طبيعي مذهبي، تجاری، گردشگری رضايت

 تهأثير منطقهه در موجهود امكانات تسهيالت و سطح نيز

 مصنوعي هایجاذبه تعداد افزايش با پذيرد. همچنين،مي

سهازی بسهتر و فهراهم طبيعهي هایجاذبهه از حفافهت و

مناس  جهت استفاده بهوم گردشهگران و بازسهازی آثهار 

تهوان ميهزان رضهايت از بهوم تاريخي و اماکن مذهبي مي

 گردشگری، گردشگری تاريخي و مذهبي را افزايش داد. 

ای به برآورد تاب  تقاضای گردشهگری در در مطالعه

روش پانل ديتا به    1387-1391اصفهان طي دوره زماني  

پرداخته شد. نتايج اين مطالعه نشان داد قيمت هتل، اثهر 

منفي بر تقاضای گردشگری در دوره مورد بررسي داشهته 

های توريستي و سطح درآمد است. همچنين تعداد جاذبه

گردشهگری داشهته  داری بهر تقاضهای تأثير مثبت و معنهي

  .(Alipour & Ghavidel, 2016)است  

زمان عوامل تحقيق حاضر نيز در بررسي همنوآوری  

اقتصادی و خدمات گردشگری و همچنين عامل مجاورت 

ههای کشهور تقاضهای گردشهگری اسهتان و همسايگي بر

 باشد.مي

 

 مباني نظري   -3

يكي از ارکان توسعه گردشگری، تقاضای آن اسهت 

باشههد  زيههرا ای برخههوردار مههيکههه از سههاختار پيچيههده

توان به راحتي گردشگری متفاوت است و نميهای  انگيزه

 انواع متغيرهای تأثيرگذار برآن را مشخب کهرد. تقاضهای

 گردشهگری  و  مسافرت  صنعت  در  مهمي  نقش  گردشگری

 و  مقصهد  گهذارانسياست  برای  را  مهمي  پيامدهای  و  دارد

 Colladon et)  کندمي  فراهم گردشگری اندرکاراندست

al., 2019 .)بههرای نيههز دشههگرانگر ورود بينههيپههيش 

 گردشگری  هایجاذبه  مديريت  و  برداریبهره  ريزی،برنامه

بنههابراين درك  (.Huang et al., 2017) اسههت مهههم

درستي از ماهيت تقاضا برای تدوين يهك برنامهه توسهعه 

گردشگری بسيار مهم است. در اين زمينه عمدتاً به دليل 

پيچيدگي گردشگری، توجه کمي به آن شده است  زيهرا 

ای از کاالها و خدمات است کهه گردشگری طيف گسترده

فردی است. اصطالح های منحصربههر کدام دارای ويژگي

قاضای گردشهگری بهه عنهوان مقهدار محصهول صهنعت ت

گردشگری )گردشگری کاال و خدمات( تعريف شده اسهت 

که مصهرف کننهدگان تحهت يهك دوره و يهك مجموعهه 

آبهادی شرايط ثابت مايل و قادر به خريداری هستند )شاه

 (.1392و سياح، 

انههد عوامههل مههؤثر بههر جههذب مطالعههات نشههان داده

(. Leitão, 2015سهتند )گردشگران، مختلف و متنهوع ه

برخي از اين عوامل عبارتند از: قوانين و مقررات مرتبط با 

های ههوايي و زمينهي و گردشگری و مسافرت، زيرساخت

ونقل، منهاب  فرهنگهي و طبيعهي، دريايي در زمينه حمل

پذيری قيمتي. با اينكه المللي و رقابتدرجه باز بودن بين

قش بسيار مهمي در در گذشته مناب  فرهنگي و طبيعي ن

انهد، امهروزه سهاير عوامهل ماننهد جذب گردشگران داشته

هههای گردشههگری نقههش قههوانين و مقههررات و زيرسههاخت

  از جملهه اههداف یاند. البته عوامل ديگهرمهمتری يافته
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گردشگران از مسافرت نيز در انتخاب مقصهد گردشهگری 

(. بهه طهور کلهي 1397اهميت دارد )مروت و همكهاران،  

تهوان عوامهل مهؤثر بهر گردشهگری را بهه سهه دسهته مي

 (:1400بندی کرد )فطرس و همكاران، تقسيم

ای از الف( متغيرههای سهمت تقاضها: بهه مجموعهه

متغيرهای اقتصهادی، اجتمهاعي و طبيعهي منطقهه مبهدأ 

ههای گردشهگران شود که بر ترجيحات و انگيزهاطالق مي

د از: تأثيرگههذار اسههت. برخههي از ايههن متغيرههها عبارتنهه

های فردی سفر گردشگران، فرهن  و سنن مردم و انگيزه

تصهرف، شرايط جغرافيايي و ميزان درآمد شخصهي قابهل

کننهدگان و توزي  درآمد و ميزان فراغت، انتظارات مصرف

 های مالي و نظارتي بر مخارج جهانگردان.سياست

ای از ب( عوامهههل سهههمت عرضهههه: بهههه مجموعهههه

و طبيعهههي منطقهههه  متغيرههههای اقتصهههادی، اجتمهههاعي

شههود کههه بههر ترجيحههات و گردشههگرپذير اطههالق مههي

های گردشگران بهر ورود بهه منطقهه گردشهگرپذير انگيزه

تأثيرگذار است. از جمله متغيرهای اقتصهادی در منطقهه 

شهود گردشگرپذير که عوامل سهمت عرضهه ناميهده مهي

تههوان بههه شههاخب درآمههد واقعههي مههردم، ميههزان مههي

يهافتگي ارجي، سهطح توسهعهگذاری مسهتقيم خهسرمايه

های فناوری اطالعات و ارتباطات و نيهز سهطح زيرساخت

ونقل، ميزان رقابت و کيفيهت عرضهه های حملزيرساخت

محصول جهانگردی و مقررات اقتصادی موجود در کشهور 

 ميزبان اشاره نمود.

ج( عوامل ارتباطي: متغيرهای ارتباطي نيهز بهه آن 

ود کهه در دو کشهور بها شهدسته از متغيرهايي اطالق مي

يكههديگر مههرتبط هسههتند. از جملههه متغيرهههای ارتبههاطي 

توان به تبليغهات منطقهه گردشگرفرسهت در منطقهه مي

گردشگرپذير و نرد ارز و مدت زمان و هزينه سهفر اشهاره 

 کرد.  

تهوان بهر اسهاس نظريه تقاضای گردشهگری را مهي

کننده بهرای گروههي از کشهورها يها نظريه رفتار مصهرف

تحليل کهرد ولتي خاص، منطقه و نواحي مختلف تجزيهايا

ها مانند نهوع بندیتوان آن را توسط برخي طبقهو نيز مي

بازديد )برای مثال جهانگردی تجاری يا تعطيالتي( يا نوع 

تحليل کهرد. و...( تجزيه  و  جهانگرد )مليت، سال، جنسيت

تهوان بها انهواع از طرف ديگر تقاضهای گردشهگری را مهي

محصوالت جهانگردی مانند ورزشي يا اکوتوريسهم خاص  

يا اجزای خاص محصوالت جهانگردی مانند محل اقامهت 

وتحليل نمود. تاب  تقاضای گردشگری ونقل، تجزيهو حمل

دهنهده رابطهه بهين تقاضهای گردشهگری و عوامهل نشان

تأثيرگذار بر آن است. گروه متغيرههايي کهه بهر تقاضهای 

گذارنهد، بسهتگي بهه اههداف بازديهد گردشگری تأثير مي

تواند بهه داليهل متفهاوتي دارد. بازديدهای گردشگری مي

گذراندن تعطيالت، سفرهای کاری و تجاری، ديدار   :مانند

دوستان و آشنايان، سفرهای مذهبي، درماني و ورزشهي و 

گيههری تقاضههای ... رد دهههد. در تعيههين تقاضهها و انههدازه

بهين المللهي، ملهي يها جهانگردی بايد تعهداد گردشهگر )

داخلي( مشخب شهود تها بتهوان متغيرهها را عمليهاتي و 

ق يههگيههری کههرد. تقاضهها بههرای جهههانگردی از طرانههدازه

شهود. اکثهر مطالعهات گيری مهياندازه  يمختلفهای  روش

برای برآورد تاب  تقاضای گردشهگری از تعهداد گردشهگر 

يهل اند که دلورودی به عنوان متغير وابسته استفاده کرده

تر به آمار آن اسهت )صهفرزاده و عمده آن، دستری آسان

 (.    1398اصغری، 

 تهاب  بهرآورد ههدف ايهن مقالههاينكهه  به با توجه

 کننهدهمصهرف مباني رفتهار به است، تقاضای گردشگری

 بهه عنهوان واحهد کننهدهمصرف واق  در شود.مي مربوط

 اسهت. گرفته قرار توجه مورد کنندهانتخاب و گيرتصميم

 شده گرفته نظر در خانوار گير،واحد تصميم مقالهاين  در

 اسهت. گرفتهه قرار تأکيد مورد وی توسط سفر انتخاب و

 تقاضهای کننهدهتعيهين عوامهل اقتصهاد، مبهاني براساس

 مقهدار ایههر جامعهه در کهه عواملي هستند گردشگری

 را تعطهيالت گهذران و سهفر بهرای جمعيهت تقاضهای

تقاضهای  کننهدهتعيهين دههد. عوامهلمهي قرار تأثيرتحت

 از برخهي جمعيهت چهرا کهه کنهدمي تشريح گردشگری

 در سفر هسهتند، انجام برای بسيار تمايل دارای کشورها

 اسهت. ايهن کمتهر تمايل اين کشورها برخي در کهحالي
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 1401 بهار ، هشتموسي شماره /شهری مديريت و ههههههههههههههههههههه اقتصادههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه  74

 

 اقتصهادی محرکان و خريداران طريق رفتار بايد از عوامل

 عنهوان بهه را محرکهان 1مديك بارکارت و شود. مشخب

 توانندمي که گيرندمي درنظر افراد در درون باطني عوامل

 کهه شهوند تعبيهر آرزوهها و ههاخواسته نيازها، به صورت

 دهنهد. مهديرانمهي قهرار تأثير تحت را گردشگر انتخاب

 چهه بهه و دليهل به چهه مشتريان که بدانند بايد بازايابي

 انتخهاب و گيهریخهود تصهميم تعطهيالت بهرای روشي

 عوامهل کهه مسهأله ايهن درك حهال عهين در کننهد.مي

 انتخهاب در افراد تصميم بر دروني چگونه و شناسانهروان

 اهميهت دارای نيهز است تأثيرگذار سفر کاالهای و مقصد

 مشتريان رفتار از نمادی به عنوان مراحل اين بسيار است.

 گرفتهه توجهه قهرار مهورد گردشهگری بازاريابي خالل در

 تقاضهای بهر مهؤثر عامهل 2کهالرك و اسهت. ميهدلتون

: که عبارتنهد از کنندمي خالصه مورد نه در را گردشگری

 ههایقيمت قيمهت(، و زمهان )درآمهد، اقتصهادی عوامل

 -يفرهنگه هههایدموگرافيهك، گرايش عوامههل نسهبي،

 ارتباطهات قهوانين، و دولهت اقتصهادی، پويايي اجتماعي،

 موارد به باتوجه اطالعات. و تكنولوژی ارتباطات ای،رسانه

 سهفر، قيمهت کاالههای درآمهد، :نظير عواملي ه شدهراشا

 اقامتگاه سفر نظير کاالهای کيفيت اطالعات، شغل، زمان،

 سهفر تقاضهای در کهه عهواملي هسهتند جملهه از غيره و

جهرمهي، باشند )فهرزين معتمهد و موسهوی مي تأثيرگذار

توجه به مطاله  بيهان شهده،   با حاضر مقاله (. در1392

و خدمات در نظر گرفتهه  کاالها از ایبسته به عنوان سفر

شده است. در واق  فرض شده است که تقاضا برای سهفر، 

 ای از کاالها و خدمات است.   تقاضا برای بسته

 

 تحقيقروش    -4

تقاضهای تحليل فضهايي هدف اصلي تحقيق حاضر،  

. برای اين منظور با توجهه بهه باشدگردشگری داخلي مي

مباني نظری و پيشينه پژوهش، متغيرهای تأثيرگهذار بهر 

های کشور شناسايي تقاضای گردشگران داخلي در استان

 
1- Barkurt and Medik  

2- Middleton and Clarke 

شامل عملكرد اعتبهارات جهاری وزارت    اين عواملشدند.  

دسهتي، عملكهرد  ميراث فرهنگهي، گردشهگری و صهناي 

مرانهي وزارت ميهراث فرهنگهي، گردشهگری و اعتبارات ع 

هها، های مسافرتي، تعداد هتلدستي، تعداد آژانس صناي 

المللهي، تعهداد ها، تعداد پروازههای بهينتعداد مسافرخانه

آههن، طهول آزادراه، طهول راه پروازهای داخلي، طول راه

اصلي، تعداد شاغلين هتهل و رسهتوران، امهاکن متبرکهه، 

ههای داد بناهای تاريخي، مساحت پهاركها، تعتعداد موزه

گهاه جنگلهي و جنگلي طبيعي، فضهاهای سهبز و ذخيهره

بها باشند. شاخب درآمد خانوارهای شهری و روستايي مي

کارشههناس )کارشناسههان وزارت  40اسههتفاده از نظههرات 

ميراث فرهنگهي، گردشهگری و صهناي  دسهتي، مهديران 

ها، انههها و مسهافرخههای مسهافرتي، مهديران هتلآژانس

اعضای هيئت علمي و پژوهشگران پژوهشكده گردشگری 

جهههاد دانشههگاهي خراسههان رضههوی، کارشناسههان حههوزه 

گذاران و فعهاالن در ونقل )ريلي و ههوايي(، سهرمايهحمل

کارشناسان شهرداری( و به کهارگيری   و  حوزه گردشگری

متغيهر   15متغيهر از مجمهوع    7تعداد    ،روش دلفي فازی

تأثيرگذار بر تقاضای گردشگران داخلي، شناسايي و مورد 

ها بهه شهرح ذيهل در نهايت شاخباستفاده قرار گرفتند.  

 استخراج گرديد:

های هر ها و مسافرخانهاقامتگاه )مجموع تعداد هتل

ههای مسهافرتي، تعهداد پروازههای استان(، تعهداد آژانهس

تعهداد پهرواز داخلهي وارد شهده بهه ههر   داخلي )مجموع

بههر  يمتقسهه آهههنطههول راه اسههتان(، زيرسههاخت ريلههي )

طهول حاصل جم   (، زيرساخت جاده )استان  هر  مساحت

(، اسههتان هههر بههر مسههاحت يمتقسههاصههلي و بزرگههراه راه 

مجمهوع امهاکن متبرکهه، های فرهنگي و تهاريخي )جاذبه

اخب شهه( و در نهايهت يخيتهار یهها و تعهداد بناههاموزه

حاصههل تقسههيم درآمههد خانوارهههای شهههری و )درآمههد 

از   ههاايهن داده.  ه(کنندروستايي به شاخب قيمت مصرف

ی هااسهتان  یآمهار  یهاو سهالنامه  يرانمرکز آمار ا  يتسا

  .استخراج شده است 1396تا   1390  هایطي سال ايران
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هها توسهط کارشناسهان، بعد از نهايي شدن شاخب

بنهدی و وزن ههر ترتيه  اهميهت رتبههها به  اين شاخب

بنهدی بهر (. مالك رتبهه1شاخب مشخب گرديد )جدول

هها بهر تقاضهای اساس اهميت ههر يهك از ايهن شهاخب

ههای ايهران براسهاس طيهف گردشگری داخلي در اسهتان

ای ليكرت )خيلي زيهاد، زيهاد، متوسهط، کهم و گزينهپنج

ای بهين باشد. همچنين وزن عوامهل نمهرهخيلي کم( مي

نرمهال شهده  1باشد کهه در نهايهت بهه عهدد مي  100-1

ها در تخمين است. الزم به ذکر است که وزن اين شاخب

 گيرد.  رگرسيون فضايي مورد استفاده قرار مي

 

 هاي ايران دهندگان درباره عوامل مؤثر بر تقاضاي گردشگري داخلي در استانتوصيف آماري نظر پاسخ -1جدول 

 وزن معيارها  ترتيب اهميت هاميانگين پاسخ  هاتعداد پاسخ عوامل 

 174/0 2 88/4 20 اقامتگاه 

 139/0 4 97/3 20 های مسافرتيتعداد آژانس

 179/0 1 92/4 20 تعداد پروازهای داخلي

 120/0 6 55/3 20 زيرساخت ريلي 

 127/0 5 65/3 20 زيرساخت جاده 

 143/0 3 5/4 20 های فرهنگي و تاريخي جاذبه

 115/0 7 50/3 20 شاخب درآمد 

 

اسهههتفاده از اقتصادسهههنجي کالسهههيك مرسهههوم 

مشكالتي را بهه همهراه دارد و اسهتفاده از اقتصادسهنجي 

نمايهد. در ايهن فضايي تأثير مجاورت را بهتهر بهرآورد مي

پژوهش تأثير مجاورت بهر تعهداد گردشهگران داخلهي بها 

استفاده از رهيافهت پانهل پويهای فضهايي صهورت گرفتهه 

ي فضهايي، قتصادسهنجااست. يكي از مشكالت الگوسازی  

های وزني فضايي بهه بهتهرين امكان تخمين ماتريسعدم

قبهل از تخمهين الگوههای  کهیطوربهشكل ممكن است   

ي فضايي بايد شكل و ساختار مهاتريس وزنهي اقتصادسنج

ي طورکلبهه(. 1396را مشخب نمود )طالبلو و همكهاران، 

ههای فضهايي بهرای بيهان کهرد کهه وزن  طورنياتوان  مي

اسبات همبستگي فضايي بسيار ضروری اسهت  يعنهي مح

در صورت نزديكي بين دو منطقه يا مشاهده، همبسهتگي 

شود  لذا در روش اين پژوهش به طريقه فضايي بيشتر مي

 شود. ساخت ماتريس مسافت پرداخته مي

ی استانداردسههههازهههههای بسههههياری بههههرای روش

های وزني فضايي ارائه شده است که يكي از ايهن ماتريس

ی سههطری اسههت. در يههك مههاتريس استانداردسههاز، روش

( در ماتريس اوليهه iو    j، هر عنصر )استانداردشدهسطری  

w  بههه کمههك𝑤𝑖𝑗

𝑟𝑖
 = w̃ و يههك عنصههر از  استانداردشههده

دههد )طهالبلو و را تشهكيل مي  w̃  استانداردشدهماتريس  

 (:1396همكاران، 

𝑤𝑖 𝑗
∗∗ = 

𝑤𝑖𝑗
∗

∑ 𝑤𝑖𝑗
∗𝑁

𝑗=1
 

(2) 

ای است کهه ي فضايي، در واق  پديدهخودهمبستگ

ای که دارای عنصهر مكهان يها منطقهه های نمونهدر داده

ای که مربوط به افتد  يعني زماني مشاهدهاست اتفاق مي

وجههود داشههته باشههد، ايههن مشههاهده بههه  iيههك منطقههه 

وابسته اسهت. مسهئله   i≠jی  هادر منطقهمشاهدات ديگر  

ه رد دهههد  توانههد بههين چنههدين مشههاهدوابسههتگي مي

را اختيار   i=1,….,nتواند هر مقداری از  مي  i  کهیطوربه

ای هههای نمونهههشههود کههه دادهکنههد. بنههابراين انتظههار مي

 شهدهمشاهدهاز فضا به مقهادير  در يك نقطه  شدهمشاهده

های ديگر وابسته باشد که بر اساس رابطه زيهر در منطقه

 (.1394آيد )حيدری و حميدی رزی، دست ميبه

Yi=f(yi)         i=1,…,n              j≠i (3) 

ي فضهايي، الگهوی ونيخودرگرسهترين الگهوی  کامل

باشد کهه سهاير الگوهها ي فضايي ميونيخودرگرسعمومي  

بهها  کهههیطوربهگيرنههد ي در ايههن الگههو قههرار مينوع بههه

Wij 

={
1

𝑑𝑖𝑗
𝛼        ⁄      𝑖𝑓                         𝑑𝑖𝑗 ≤ 𝑐           

0          𝑖𝑓                        𝑑𝑖𝑗 > 𝑐   𝑜𝑟   𝑖 = 𝑗
 

(1) 
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هايي بر روی پارامترههای ايهن الگهو محدوديت  واردکردن

 به دسهتي فضايي را  ونيخودرگرستوان ساير الگوهای  مي

( نشهان داده 4آورد. شكل کلي اين الگهو توسهط رابطهه )

 xبههرداری از متغيههر وابسههته،  yشههود. در ايههن الگههو مي

ههای تعهداد آژانهس  :X1نمايانگر متغيرههای توضهيحي )

: تعهداد پروازداخلهي، X3: تعداد اقامتگهاه،  X2مسافرتي،  

X4 ،زيرسههاخت ريلههي :X5ای، : زيرسههاخت جههادهX6 :

: درآمهد X7مجموع امهاکن متبرکهه، تهاريخي و مهوزه و  

تها   1390خانوارهای شهری و روستايي ايهران طهي دوره  

های فضايي هستند کهه در نيز ماتريس وزن  W( و  1396

شود. ايهن داده ميگيری آنها توضيح  ادامه چگونگي شكل

وقفه فضايي و همبستگي فضايي   زمانهم  صورتبهالگوها  

دهنهده نشهان β (،1) در رابطهباشد. جمله خطا را دارا مي

دهنهده نشهان ρهها بهرای متغيرهاسهت. برداری از پارامتر

ضري   λ  تينها  درضري  خودهمبستگي فضايي است و  

 باشد.  خودهمبستگي فضايي در جمالت خطا مي

(λ = θ = 0) (⇒)yi= τYi.t−1 + ρWYit + β1X1it +

β2X2it+β3X3it + β4X4it + β5X1it + β61X6it +

β7X7it + αi + γt + uit (4)  

هههای حههداکثر تخمههين معههادالت فضههايي بههه روش

نمايي، متغيرهای ابزاری حداکثر درستنمايي، شبهدرست

های فضهايي نبايهد شود. تخمين مدلانجام مي  GMMو  

به شيوه حداقل مربعهات صهورت گيهرد  زيهرا منجهر بهه 

شهود ولهي تخمين ناسازگار از پارامترهای رگرسهيون مي

های نمهايي بهرای مهدلتخمين به روش حداکثر درسهت

(  لهذا در 1397،  و نصهرتي  فضايي سازگار است )منجذب

بههر تعههداد  ايههن پههژوهش بههرای تخمههين عوامههل مههؤثر

گردشگران داخلي از رهيافت پانل پويای فضايي بر اساس 

های تشهخيب ی الهورست و با استفاده از آزمونبندطبقه

 شامل آزمون موران، جری و جتيس استفاده شده است. 

 

 هاي تحقيقيافته  -5

ه منظور بررسهي وضهعيت واحد ب ريشه ابتدا آزمون

(. بها توجهه بهه 2ايسهتايي متغيرهها انجهام شهد )جهدول 

 (2007همبستگي مقطعي بايد از آزمون مانايي پسهران )

استفاده کرد. با اسهتفاده از  CIPSيا آماره   CADFنامبه 

اين آزمون، متغيرهای مدل موردبررسي پذيرفته شد کهه 

نامانايي آنهها را تأييهد کهرد. سهپس از متغيرههای مهدل، 

ي بهرای گيری شده تا ايستا شوند و فرم مدل نههايتفاضل

 متغيرها مشخب شده است.

 

 نتايج حاصل از آزمون ايستايي متغيرها   -2جدول 

 آماره متغيرها
مقادير بحراني 

01/0 

مقادير بحراني 

05/0 
 10/0مقادير بحراني 

وجود ريشه 

 واحد 

 پذيرفته شد  -45/1- 1/2- 22/2- 44/2 ( Yگردشگران داخلي )

 پذيرفته شد  -01/2- 1/2- 22/2- 44/2 ( X1های مسافرتي )آژانستعداد 

 پذيرفته شد  -44/1- 1/2- 22/2- 44/2 ( X2تعداد اقامتگاه )

 پذيرفته شد  -30/1- 1/2- 22/2- 44/2 ( X3تعداد پروازداخلي )

 پذيرفته شد  -37/0- 1/2- 22/2- 44/2 ( X4زيرساخت ريلي )

 پذيرفته شد  -78/1- 1/2- 22/2- 44/2 ( X5ای )زيرساخت جاده

 پذيرفته شد  -10/2- 1/2- 22/2- 44/2 ( X6متغير فرهنگي تاريخي )

درآمد خانوارهای شهری و روستايي  

 ( X7ايران ) 
 پذيرفته شد  -44/2 -22/2 -1/2 -73/0

  

گری در مهدل   -نتايج وابستگي فضايي آماره موران

( بيهان شهده اسهت 3پويا در جدول ) فضاييپانل دوربين 

در سهطح 05/0مقهدار آمهاره مهوران    SARکه در مهدل  

دار شده است و همچنين آماره جری معني  03/0احتمال  

دار شده است  لذا معني  02/0در سطح احتمال    83/0نيز  

با توجه به آماره موران و جری، وابسهتگي فضهايي تأييهد 
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نيهز   SDMحالهتداری مهدل در شد و همچنين معنهي

تأييد شد و چون هر دو آماره مثبهت اسهت، تأييهدی بهر 

های ايران از خودهمبستگي فضايي مثبت در ميان استان

 نظر گردشگری است.

 

 هاي وابستگي فضايي در مدل پانل دوربين فضايي پويا نتايج آماره   -3جدول 

SDM SAR وابستگي فضاييهاي آماره 

 آماره موران  ( 03/0) 05/0 ( 1/0) 001/0

 آماره جری  ( 02/0) 83/0 ( 09/0) 90/0

                     

نتههايج ضههراي  متغيرهههای موردمطالعههه در مههدل 

رگرسيون فضايي پويا، از دو مدل خودرگرسهيون فضهايي 

(SAR( و مههدل دوربههين فضههايي )SDM در ) 4جههدول 

نشان داده شده است. اين ضراي  در دو حالت مستقيم و 

اند و وضهعيت عوامهل و غيرمستقيم فضايي محاسبه شده

متغيرهههای تأثيرگههذار بههر تقاضههای گردشههگری داخلههي 

ها را در حالت عادی و نيز با در نظر گهرفتن عامهل استان

دههههد. ضهههري  مجهههاورت و همسهههايگي نشهههان مهههي

دار شده است کهه ناشهي از خودهمبستگي مثبت و معني

ههای ايهران اسهت. تأثير مجاورت و همسايگي در اسهتان

دسهت آمهده اسهت کهه نشهان به  95/0ضري  تعيين نيز  

درصهد تغييهرات   95دهد متغيرهای مستقل به اندازه  مي

خهوبي متغير وابسته )تقاضای گردشهگران داخلهي( را بهه

 توضيح داده است.

 

 ها با مدل رگرسيون فضايي پوياضرايب عوامل مؤثر بر تقاضاي گردشگري داخلي در استان -4جدول 

 ) (SDMمدل با وقفه  (SAR)مدل بدون وقفه  متغير 

 ضراي  مستقيم 

c 13/95170- 1653765 

 -X1 88/20275- 45/2996 های مسافرتيتعداد آژانس

 ***X2 81/17556*** 71/22296 تعداد اقامتگاه

 X3 93/8 76/8 تعداد پروازداخلي

 -X4 4120243 3938511 زيرساخت ريلي

 X5 3160000- 4331017 ایزيرساخت جاده

 *** X6 2071189 *** 1708911 متغير فرهنگي تاريخي

 X7 15/5279* 43/1977 درآمد خانوارهای شهری و روستايي ايران 
ly 687/0 *** 608/0 *** 

ضراي  غيرمستقيم  

 فضايي 

w1y_y 9318/0 - 

w1x_x1  5563031 

w1x_x2  5/511851 

w1x_x3  34/27355* 

w1x_x4  648000000 

w1x_x5  3920000000 

w1x_x6  177000000** 

w1x_x7  3/186247 

 RHO 93/0 ***  

  =2R95/0  

 .باشددرصد مي  1و  5،  10داری در سطح  *، ** و ***، به ترتي  معني

های مربوط به ضراي  متغيرههای ، کشش5جدول  

تأثيرگذار بر تقاضای گردشگری داخلي را بهه تفكيهك دو 

( و مههدل دوربههين SARخودرگرسههيون فضههايي )مههدل 

دهد. بر اين اساس کشش وقفه نشان مي(  SDMفضايي )
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فضههايي متغيههر تقاضههای گردشههگر داخلههي در مههدل 

دههد يهك شده که نشان مي  68/0  ودرگرسيون فضاييخ

درصد افزايش در گردشگران داخلي با وقفهه، گردشهگران 

دهد و همهين ضهري  در درصد افزايش مي  68داخلي را  

 شده است.  60/0مدل دوربين فضايي  

هههای مسههافرتي در هههيچ يههك از متغيههر آژانههس

عبارت ديگر باشد. به  دار نميهای مورد مطالعه معنيمدل

ههای مسهافرتي تهأثيری بهر ميهزان افزايش تعداد آژانهس

تقاضای گردشگری داخلي نهدارد. علهت ايهن مسهئله بهه 

گهردد  زيهرا سهفر ساختار گردشگری داخلي ايران برمهي

شهود. در خانوارها بيشتر با وسايل نقليه شخصي انجام مي

ونقههل عمههومي مثههل صههورت اسههتفاده از وسههايل حمههل

ن شهری، قطار و هواپيما نيز امكهان تهيهه های بياتوبوس

بليههت بههه صههورت اينترنتههي يهها حضههوری در ترمينههال و 

آهههن وجههود دارد و نيههازی بههه مراجعههه بههه ايسههتگاه راه

های مسافرتي برای تهيه بليت نيست. محل اقامهت آژانس

باشهد يها در صهورت نيز يا در منزل دوستان و اقهوام مهي

به صورت حضوری در محل يا ها، رزرو  استفاده از اقامتگاه

گيهرد کهه عمهالً های مختلف صورت مهياز طريق سايت

ههای مسهافرتي نيسهت  لهذا نيازی به مراجعه بهه آژانهس

های مسهافرتي بهر تقاضهای سهفرهای متغير تعداد آژانس

 باشد.  داخلي تأثيرگذار نمي

کشش متغير تعداد اقامتگهاه در مهدل بهدون وقفهه 

و با در نظر گرفتن   24/0وقفه    ، در مدل با31/0معادل با  

دسهت آمهد کهه در تمهام مهوارد بهه  02/0سرريز فضايي  

دهد در دست آمده است. اين نتيجه نشان ميدار بهمعني

ههای ههر مدل بدون وقفه، يك درصد افزايش در اقامتگاه

درصهد ميهزان تقاضهای گردشهگری  99استان با احتمال  

مدل بها وقفهه دهد. در  درصد افزايش مي  31/0داخلي را  

نيههز نتيجههه مشههابه بههوده و بهها يههك درصههد افههزايش در 

 95ها، تقاضهای داخلهي گردشهگری بها احتمهال  اقامتگاه

يابد. اما در مهدل فضهايي درصد افزايش مي  24/0درصد،  

ههای نتيجه متفاوت بوده و يك درصد افزايش در اقامتگاه

درصهد ميهزان تقاضهای داخلهي   99هر استان با احتمال  

دهد. همهانطور کهه درصد افزايش مي  02/0را    گردشگری

های با وقفهه و دهد متغير اقامتگاه در مدلنتايج نشان مي

ههای بدون وقفه در مقايسه با مدل فضهايي دارای کشهش

باشد  يعني به طور کلهي بها افهزايش تعهداد بزرگتری مي

های موردمطالعه، تقاضای گردشگری ها در استاناقامتگاه

يابد. اما با در نظر گرفتن مدل فضهايي يداخلي افزايش م

و مفهوم مجاورت اين متغير از اهميت کمتری برخهوردار 

است  زيرا در الگوی گردشگری داخلي بسياری از شهرها 

اند و لزوماً نياز در مسير گردشگری ساير شهرها قرار گفته

به ارائه خدمات گسترده اقامتي در آنهها نبهوده يها دارای 

ك بها شههرهای بزرگتهر و برخهوردار از بعد مسهافت انهد

 باشند.خدمات اقامتي مي

بها در متغير زيرساخت هوايي در مدل بدون وقفه و 

باشد و در مدل با دار نميمعني  نظر گرفتن سرريز فضايي

دار است. يعني با افزايش درصد معني  90وقفه با احتمال  

درصهد  90يك درصهد در پروازههای ههوايي بها احتمهال 

درصد افهزايش  01/0گردشگری داخلي به ميزان تقاضای  

داری اين متغيهر در مهدل بهدون يابد. علت عدم معنيمي

و نيز انهدك بهودن  با در نظر گرفتن سرريز فضاييوقفه و 

کشش اين متغير در مدل بها وقفهه، درصهد سههم پهايين 

سفرهای هوايي در گردشگری داخلي ايران است. خصوصاً 

که مجاورت دارای اهميت  با در نظر گرفتن سرريز فضايي

داری متغيهر زيرسهاخت ههوايي دارای است، عهدم معنهي

باشههد  زيههرا زيرسههاخت هههوايي معمههوالً در توجيههه مههي

داخلي با بعد مسافت زيهاد کهاربرد دارد. ضهمن   سفرهای

اينكه در بسياری از شهرهای کوچك فرودگاه وجود ندارد 

 شود.  ای انجام ميو سفرها به صورت جاده

بها   کشش متغير زيرساخت ريلهي در ههر دو مهدل

بها در نظهر گهرفتن و   01/0وقفه و بدون وقفه معهادل بها  

ي ايهن مهوارد باشد که در تمهاممي  008/0  سرريز فضايي

دار است. به عبارت ديگهر، يهك درصهد افهزايش در معني

زيرسهاخت ريلهي ميهزان تقاضهای گردشهگری داخلههي را 

با در نظهر گهرفتن سهرريز دهد و درصد افزايش مي  01/0

درصد ميهزان تقاضهای گردشهگری   95با احتمال    فضايي
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ونقل يابد  لذا متغير حملدرصد افزايش مي008/0داخلي  

ونقل هوايي تأثير چنهداني بهر انند متغير حملريلي نيز م

افزايش تقاضای گردشگری داخلهي نهدارد. الزم بهه ذکهر 

است کشش متغيرهای زيرساخت ههوايي و ريلهي در ههر 

دهد تأثير اين دو مدل يكسان است. اين مسئله نشان مي

ونقهل بهر تقاضهای گردشهگری دو نوع زيرسهاخت حمهل

 باشد.   داخلي مشابه مي

درصهد   99ای بها احتمهال  رسهاخت جهادهمتغير زي

باشد. کشش اين متغير در مدل بهدون وقفهه دار ميمعني

با درصد و    03/0درصد، در مدل با وقفه    022/0معادل با  

لهذا بها    درصد است  211/0  در نظر گرفتن سرريز فضايي

ها بها ای اسهتانيك درصد افهزايش در زيرسهاخت جهاده

فههه تقاضههای درصههد، در مههدل بههدون وق 99احتمههال 

 03/0درصد، در مدل بها وقفهه   022/0گردشگری داخلي  

يابهد. درصد افهزايش مهي 211/0درصد و در مدل فضايي 

ای در بيشتر بودن اندازه کشش متغيهر زيرسهاخت جهاده

مدل فضايي حاکي بر اهميت اين زيرسهاخت در منهاطق 

باشههد. ضههمن اينكههه ارزان بههودن سههفرهای همجهوار مههي

با ريلي و هوايي باعهث افهزايش سههم  ای در مقايسهجاده

اين نوع سفرها در گردشگری داخلي خصوصاً در منهاطق 

ههای های راههمجوار است  لذا توسعه و تجهيز زيرساخت

ونقهل ريلهي و ههوايي بيشهتر ای در مقايسه با حملجاده

 شود.  باعث افزايش تقاضای گردشگری داخلي مي

ن وقفه تاريخي در مدل بدو  -کشش متغير فرهنگي

و در مهدل فضهايي   53/0، در مدل بها وقفهه  64/0معادل  

دسهت آمهده اسهت. دار بهو در هر سه مدل معني  035/0

دهد در مدل بدون وقفه يهك درصهد اين نتيجه نشان مي

های فرهنگي و تاريخي افزايش، توسعه و تجهيز در جاذبه

درصد ميزان تقاضای گردشگری   99هر استان با احتمال  

دهد. در مهدل بها وقفهه درصد افزايش مي 64/0داخلي را  

نيز نتيجه مشابه بوده و با يك درصهد افهزايش، توسهعه و 

 95های فرهنگي و تهاريخي بها احتمهال  تجهيز در جاذبه

رصهد افهزايش د 53/0درصد، تقاضای داخلي گردشهگری 

يابد. اما در مدل فضايي نتيجهه متفهاوت بهوده و يهك مي

فرهنگي و تاريخي هر استان های  درصد افزايش در جاذبه

درصد ميزان تقاضای داخلي گردشهگری را   90با احتمال  

دهههد. الزم بههه ذکههر اسههت درصههد افههزايش مههي 03/0

تأثيرگذاری اين متغيهر بها لحهاظ نمهودن مفههوم فضها و 

مهدت بهه زيهرا در سهفرهای کوتهاه  شود مجاورت کم مي

امهاکن مناطق همجهوار لزومهاً ههدف از سهفر، بازديهد از  

باشهد. همچنهين کوچهك بهودن فرهنگي و تاريخي نمهي

ضري  متغير فرهنگي تاريخي در مدل فضايي در مقايسه 

های غيرفضايي به دليهل برخهورداری تمهام نقهاط با مدل

ايران از پيشينه تهاريخي و فرهنگهي غنهي و وجهود آثهار 

هها و شههرهای باستاني و تهاريخي و فرهنگهي در اسهتان

شدن اهميت مفهوم مجاورت باعث کمباشدکه  مختلف مي

 ها گرديده است. در سطح استان

کشش متغير درآمد خانوارهای شهری و روسهتايي 

دار شده است. درصد معني  99در هر سه مدل با احتمال  

و در مدل بها وقفهه   46/0اين کشش در مدل بدون وقفه  

باشهد. بهه مهي  22/0و در مدل فضهايي معهادل بها    37/0

درصد افزايش در درآمدهای خانوارههای   عبارت ديگر يك

درصههد تقاضههای  99شهههری و روسههتايي بهها احتمههال 

درصد، در   46/0گردشگری داخلي را در مدل بدون وقفه  

درصهد   22/0درصد و در مدل فضايي    37/0مدل با وقفه  

دهد. به عبارت ديگر بر اساس نتهايج ههر سهه افزايش مي

ی شههری و مدل افزايش در درآمدهای واقعهي خانوارهها

روستايي تقريباً به يك ميزان و با درصد اهميت بااليي بر 

افزايش تقاضای گردشگری داخلي تأثيرگهذار اسهت و در 

مقايسه با ساير متغيرهای مدل دارای بيشترين اهميهت و 

 تأثيرگذاری بر تقاضای داخلي گردشگری است. 
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 مؤثر بر تقاضاي گردشگري داخلي در استانها با مدل رگرسيون  فضايي پوياعوامل   کشش -5جدول 

 SDMضرايب مدل مدل دوربين فضايي   SAR  خودرگرسيون فضايي   ضرايب مدل  اختصاري عالمت  متغير

 ly 68/0 60/0 گردشگران داخلي  

 X1 05/0 08/0 های مسافرتي  تعداد آژانس

 **X2 31/0 *** 24/0 تعداد اقامتگاه 

 *X3 01/0 01/0 تعداد پروازداخلي 

 *** X4 01/0** 01/0 زيرساخت ريلي 

 *** X5 022/0 *** 03/0 ای زيرساخت جاده

 **X6 64/0 *** 53/0 متغير فرهنگي تاريخي 

 *** X7 46/0 *** 37/0 درآمد خانوارهای شهری و روستايي ايران 

- wy 034/0 - 
- W1x_x1 

 28/0 

- W1x_x2 
 02/0 *** 

- W1x_x3 
 021/0 

- W1x_x4 
 008/0** 

- W1x_x5 
 211/0 *** 

- W1x_x6 
 035/0* 

- W1x_x7 
 22/0 *** 

 درصد(  1و   رصدد 5 ،درصد 10داری در سطح به ترتي  معني ***و ** ،*)

، به بررسي توزي  فضايي متغيرهای تحقيق در ادامه

شود. اولين متغيری که در اين قسمت مهورد پرداخته مي

گيرد متغير تعداد گردشگر داخلهي اسهت. بررسي قرار مي

های خراسهان دههد اسهتاننشان مي  1همانطور که نقشه  

رضههوی، مازنههدارن، تهههران، گههيالن، فههارس، اصههفهان، 

رين تعهداد گردشهگر آذربايجان شرقي و خوزستان بيشهت

انهد. ايهن را به خود اختصاص داده  1396داخلي در سال  

های يهزد، البهرز، قهزوين، ايهالم، در حالي است که استان

زنجان، خراسان شمالي و چهارمحال و بختياری، کمترين 

باشند. نقشه تعداد گردشگر داخلي در اين سال را دارا مي

های ن اسهتان، توزي  فضايي متغير شاخب درآمد در بي2

های دهههد. اسههتانرا نشههان مي 1396کشههور در سههال 

چهارمحهههال و بختيهههاری، تههههران، مازنهههدارن، البهههرز و 

های کردستان، آذربايجان شرقي، بيشترين درآمد و استان

وبلوچسهتان و بوشههر، کمتهرين غربي، سيستانآذربايجان

باشند. توزي  فضايي تعداد پهرواز داخلهي درآمد را دارا مي

طهور کهه غير ديگری است که بررسي شده است. همانمت

های گلستان، نيز نشان داده شده است، استان  3در نقشه  

تهران، خراسان رضوی، فارس و اصفهان، بيشترين پهرواز 

های کشور را به خود در بين استان  1396داخلي در سال  

های کشههور نسههبت انههد و مههابقي اسههتاناختصههاص داده

باشهند. در نهايهت داخلهي را دارا ميکمتری از پروازهای  

فرهنگهي مهورد   و  تهاريخي  امهاکن  متغيهر  فضهايي  توزي 

های تههران، خراسهان بررسي قهرار گرفتهه اسهت. اسهتان

رضههوی، فههارس، سيسههتان و بلوچسههتان، يههزد، اصههفهان، 

شرقي، مازنهداران و هرمزگهان دارای بيشهترين آذربايجان

 (.4باشند )نقشه مياماکن تاريخي و فرهنگي در کشور 
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 توزيع فضايي متغير تعداد گردشگران داخلي   -1نقشه  

 توزيع فضايي متغير شاخص درآمد  -2نقشه  
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 توزيع فضايي متغير تعداد پروازهاي داخلي  -3نقشه  

   
 توزيع فضايي متغير اماکن تاريخي و فرهنگي -4نقشه  

 

 گيري و پيشنهادنتيجه  -6

در اين تحقيق با استفاده از مدل پنل پويای فضايي 

و با در نظر گرفتن عوامل اقتصادی تقاضای گردشهگری و 

عرضه خدمات گردشگری، به بررسي تأثير رابطه مجاورت 

هههای کشههور بههر تقاضههای و همسههايگي در بههين اسههتان

گردشگری آنها پرداخته شد. نتايج نشهان داد متغيرههای 
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ها، های فرهنگي و تاريخي، درآمد خانوارها، اقامتگاهجاذبه

داری بهر ای و ريلهي دارای تهأثير معنهيزيرساخت جهاده

باشهند. تقاضای گردشگری داخلي در ههر سهه مهدل مهي

ل فضهايي البته ميزان تأثيرگهذاری ايهن متغيرهها در مهد

ههای فرهنگهي و متفاوت است. به طور کلي متغير جاذبهه

تههاريخي از تأثيرگههذاری بههااليي بههر تقاضههای گردشههگری 

هايي داخلي برخوردار است و هرچه تعداد چنهين جاذبهه

هها زيهاد بهوده، گردشهگری بيشهتری را بهه آن در استان

بههار و منطقه جذب نموده است که با نتايج مطالعه پيش

راسهتا هم  ،(2020( و جيائو و همكاران )1396همكاران )

است. الزم به ذکر است تأثيرگذاری اين متغيهر بها لحهاظ 

شهود  زيهرا در نمودن مفههوم فضها و مجهاورت کهم مهي

مدت به مناطق همجوار لزوماً هدف از سفر سفرهای کوتاه

باشهد. متغيهر بازديد از امهاکن فرهنگهي و تهاريخي نمهي

اهميههت بههااليي در تقاضههای درآمههد خانوارههها نيههز از 

)کهاهش(   گردشگری داخلي برخوردار است و بها افهزايش

اين متغير ميزان سفرهای داخلي نيهز افهزايش )کهاهش( 

 1و مههوردکي (1398يابههد کههه صههفرزاده و اصههغری )مههي

. متغير اقامتگاه اند( نيز به نتايج مشابه دست يافته2014)

تقاضههای داخلههي نيههز دارای تههأثير بههااليي بههر ميههزان 

گردشگری است که البته با در نظر گرفتن مفهوم فضها و 

مجاورت از اهميت و تأثيرگذاری اين متغير کاسهته شهده 

است و ايهن نتيجهه بها مطالعهه آق ارکهاکلي و همكهاران 

باشد. علهت آن کمتهر شهدن نيهاز بهه ( مشابه مي1398)

اقامتگاه در سفر به مناطق مجاور بهه دليهل کوتهاه بهودن 

باشد و اينكهه در صهورت اقامهت نيهز ت زمان سفر ميمد

الگوی آن در اينگونه سفرها معموالً به صهورت اقامهت در 

منزل اقوام و دوستان است. از طرفهي متغيهر زيرسهاخت 

ای در مههدل فضههايي دارای اهميههت و تأثيرگههذاری جههاده

بااليي نسبت به ساير متغيرهاست  زيرا در سفر به مناطق 

از وسيله نقليهه شخصهي و اتوبهوس بهين همجوار معموالً  

شههود کههه اينگونههه سههفر نيازمنههد شهههری اسههتفاده مههي

ای مناسه  ونقهل جهادهبرخورداری از زيرسهاخت حمهل

 
1- Mordecki 

باشهد و ارتقهای ايهن زيرسهاخت در منهاطق مختلهف مي

دههد. متغيهر تقاضای گردشگری داخلهي را افهزايش مهي

علهت آن    دار نشهدزيرساخت ههوايي در دو مهدل معنهي

وجود ايهن زيرسهاخت در اکثهر شههرهای متوسهط و معد

کوچك و از طرفي گران قيمت بودن سفرهای ههوايي بهه 

ای اسهت کهه باعهث کهم نسبت سهفرهای ريلهي و جهاده

اهميههت بههودن ايههن متغيههر در تأثيرگههذاری بههر تقاضههای 

گردشههگری داخلههي شههده اسههت. بههه طههور کلههي ميههزان 

شهگری در ای بر تقاضای گردونقل جادهتأثيرگذاری حمل

ونقهل ريلهي و ههوايي اسهت. هر سه مدل بيشتر از حمهل

ونقهل در مطالعهات مهروت و تأثير متغير زيرساخت حمل

و   3(، ديهاز2013و همكهاران )  2فولكي(،  1397همكاران )

داری بههر ( دارای تههأثير مثبههت و معنههي2012همكههاران )

های مسهافرتي متغير آژانسباشد.  تقاضای گردشگری مي

دار نشد و تهأثيری بهر تقاضهای هر سه مدل معنينيز در  

ها ندارد  زيرا به دليل محدوديت گردشگری داخلي استان

ها و نيز گران های هوايي و ريلي در اکثر استانزيرساخت

قيمت بودن اين نوع از سهفرها، سههم بهااليي از تقاضهای 

دهنهد کهه ای تشهكيل مهيگردشگری را سفرهای جهاده

های مسافرتي در اينگونه سهفرها نسنيازی به خدمات آژا

وجود ندارد. با توجه به نتايج پژوهش، پيشهنهادهای زيهر 

   :گرددارائه مي

های بههر طبههق نتههايج مطالعههه، متغيههر جاذبههه -

فرهنگي و تاريخي دارای تأثيرگذاری بهااليي بهر تقاضهای 

باشد. بهه عبهارت ها ميگردشگری داخلي در سطح استان

قهدمت بهاالی تهاريخي و فرهنگهي، ديگر کشور ايران بها  

خصوص پتانسيل بااليي در زمينه گردشگری تاريخي و به

شود با برگزاری گردشگری فرهنگي دارد  لذا پيشنهاد مي

ها های مختلف فرهنگي در ايام خاص، اين جاذبهجشنواره

شناخته شود که اين عامل باعث رونق گردشهگری در آن 

 شود.منطقه نيز مي

 
2- Fuleky  

3- Diaz   
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های طبيعي و قدان اطالعات جاذبهبا توجه به ف -

ههای مربوطهه، ايهن تفريحي منتشر شده از سوی سازمان

متغير در اين تحقيق مورد بررسي قهرار نگرفهت. بها ايهن 

حال، با توجه به اهميتي که امروزه گردشگری تفريحي و 

های توان پيشنهاد کرد کهه انهواع جاذبههطبيعي دارد مي

ايران شناسايي شود   طبيعي و تفريحي در مناطق مختلف

ههای تلويزيهوني و برنامهه :ههای مختلهف ماننهدو از کانال

راديويي، بيلبورد، کتابچه و بروشور، فضای مجازی و ... به 

های جديد رساني شود. همچنين ايجاد جاذبهمردم اطالع

تواند انگيزه برای سفرهای همراه با خالقيت و نوآوری مي

 داخلي را افزايش دهد.

نتههايج، درآمهد خانوارهههای شهههری و بهر طبههق  -

  روستايي تأثير مثبتي بر تقاضای گردشگری داخلهي دارد

مردان جهت لذا فراهم کردن شرايط مناس  توسط دولت

بهبود و رونق اقتصادی و بهه تبه  آن افهزايش اشهتغال و 

توانهد باعهث رونهق هرچهه سطح دستمزد در جامعهه مهي

ت ديگهر، در بيشتر اين صنعت در ايهران شهود. بهه عبهار

صورتي که افراد يهك جامعهه از درآمهد کهافي و مناسه  

هايي مانند گردشگری و تفريح را برخوردار باشند، اولويت

دهند که همين مسأله باعث در برنامه کاری خود قرار مي

وکارهههای موجههود در زمينههه گردشههگری و رونههق کسهه 

شود. طبيعي است در صورت رکود توسعه اين صنعت مي

و کاهش درآمد خانوارها، تقاضای گردشگری داخلهي   اقتصادی 

 يابد. و به تب  آن اشتغال و رشد اقتصادی کاهش مي 

های هوايي و ريلهي و به دليل کمبود زيرساخت -

ای ها نسبت به زيرساخت جادهگران بودن اين زيرساخت

ونقهل در نقاط مختلف کشور، در سفرهای داخلهي حمهل

باشد. از اين رو توسعه و تجهيز ميای دارای اهميت  جاده

هها ها و جادهها، بزرگراههای مواصالتي  از قبيل آزادراهراه

ونقهل ضروری اسهت. همچنهين توجهه بهه ناوگهان حمهل

ای و توسعه و تجهيز آن طبق استانداردهای جههاني جاده

و ايجاد و تجهيز مراکهز بهين راههي بهرای ارائهه خهدمات 

نهد بهه افهزايش تقاضها بهرای توامناس  به گردشگران مي

 سفرهای داخلي کمك نمايد.

 منابع  -7

فر، محمود  گندم فشان، ديانا   زادهارکاکلي، آنا محمد  يحييآق

(. مطالعههه عوامههل  1398بههين، ناهيههد. )خان بهاسماعيل

مؤثر بر تقاضای گردشگری داخلي در اسههتان گلسههتان.  

-196(،  3)8ريههزی و توسههعه گردشههگری،  نشريه برنامه

177. 

(.  1396بهار، اسماعيل  پههرچم، رقيههه  يههادآور، حسههين. )پيش

عوامل مؤثر بر تقاضای گردشگری منطقههه آزاد ارس بهها  

جله تحقيقات اقتصاد و  . مرهيافت مدل معادل ساختاری

 .557-572(،  4)2توسعه کشاورزان ايران،  

(. بههرآورد اثههرات  1394رزی، داوود. )حيدری، حسن  حميدی  

سرريز فضايي رشد اقتصادی در بين کشههورهای مجههاور  

هههای تههابلويي پويههای فضههايي.  دريای خزر: رويكرد داده

(،  19)5های رشد و توسههعه اقتصههادی،  فصلنامه پژوهش

56-41. 

های  (. تأثير زيرساخت1392آبادی، ابوالفضل  سياح، علي. )شاه

اقتصادی بههر گردشههگری: رويكههرد پانههل ديتهها مقايسههه  

مجلههه  يافتههه.  توسعه و توسعهتطبيقي کشورهای درحال

 .25-43(،  7)2ريزی و توسعه گردشگری،  برنامه

(. عوامههل مههؤثر بههر  1398صفرزاده، اسماعيل  اصغری، تامينا. )

شههگری در کشههورهای خاورميانههه: رويكههرد  تقاضای گرد

دو فصههلنامه  هههای تلفيقههي.  اقتصادسههنجي فضههايي داده

 .   133-148(،  19)1گذاری پيشرفت اقتصادی،  سياست

(. تحليههل  1396طالبلو، رضا  محمدی، تيمور  پيردايه، هادی. )

های  انتشار فضههايي تغييههرات قيمههت مسههكن در اسههتان

پژوهشههنامه    نشريه  ايران  رهيافت اقتصادسنجي فضايي.

 .55-95(،  66)17اقتصادی،  

نس ، مهدی  ملكي، محمدحسههن.  فتحي، محمدرضا  محمدی

پذيری گردشگری  (. ارزيابي عوامل مؤثر بر رقابت1399)

مههذهبي )روش فنههون ديمتههل و معههادالت سههاختاری(.  

 .57-70،  105، شماره  های بازرگانينشريه بررسي

(.  1392جهرمههي، يگانههه. )فههرزين معتمههد، ارغههوان  موسههوی  

شناسايي عوامل مؤثر بر تقاضای سفر به مشهد مقههدس  

ريههزی و  مجله برنامهای هكمن(.  )کاربرد روش دو مرحله

 .44-65(،  7)2توسعه گردشگری،  

فرزين، محمدرضا  افسر، امير  دبيههر، عليرضهها  زنههدی، ابتهههال.  

بينههي تقاضههای گردشههگری  سههازی پههيش(. مدل1397)
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دو فصههلنامه مطالعههات  شهههر تهههران.  تفريحههي داخلههي  

 .121-144(،  12)6اجتماعي گردشگری،  

فطرس، محمدحسن  ايماني خوشخو، محمدحسههين  سههرلك،  

(. مطالعههه  1400احمد  حسيني صههالحي، سههيدمحمد. )

المللههي در  تطبيقي تأثير عوامل مؤثر در گردشگری بين

توسعه منتخ  با تأکيههد  يافته و درحالکشورهای توسعه

المللي  )شاخب راهنمای بين  ICRGی  نهاد  بر شاخب

(،  1)10نشريه گردشههگری و توسههعه،  ريسك کشوری(.  

15-1. 

الهههي، محبوبههه.  اصغر  خههادم نعمههتحبي   سالم، علي مروت،

(. شناسايي عوامل مؤثر بر تقاضههای گردشههگری  1397)

 . 275-306(،  69) 18فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی،  خارجي،  
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