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اثرات سرریز فضایی و رقابت استانهایکشور در جذب گردشگر رویکرد اقتصادسنجی فضایی
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با توجه به مطالس بيدان شدده ،ايدد سدما مطدرح

 -1مقدمه
پديدددههددای اجتمدداعی -اقتصددادی مهددم و دارای آثددار

گردشگری ،آيدا عوامدل انگيزشدی رقابدت را برانگيختده و

فرهنگی ،سياسی و محيطی بوده که به صورت پديددهای

گردشگری را در مناطق مجاور کاهش میدهد يا اينکه به

فراگير و جهدانی درآمدده اسدت .در چندد دهده گذشدته،

دليددل وجددود اثددرات سددرريز فضددايی منجددر بدده افددرايش

گردشگری همواره رو به رشد و در حدا متندو شددن و

گردشگر در مناطق مجاور میشود؟ بر ايد اساس در ايدد

يکی از بزرگتريد بخشهای اقتصادی جهان بوده اسدت.

مطالعدده ،وجددود اثددرات سددرريز فضددايی در کنددار عوامددل

از دهدده 1950مدديتدی تدداکنون ،تعددداد گردشدددگران

انگيزشی رقابت بيد استانها برای جذب گردشگر ،مدورد

بيدالمللی با وجود همه بحرانهدای سياسدی و اقتصدادی

بررسی قرار گرفته است.

در جهان ،همواره رو به رشد بوده است .ممکد است ايدد
صنعت در مناطقی از جهان دچار رکود و در زمان کوتداه

 -2پيشينه تحقيق

دچار کاهش شده باشدد امدا برآيندد جهدانی آن ،همد واره

الف) پژوهشهای خارجي

مثبت و دارای رشد زيادی بوده است (ويسدی .)1396 ،از

زيو 2و همکارانش ( )2020در مطالعهای به بررسدی

ايد رو امروز گردشدگری بده عندوان منبدم مهمدی بدرای

اثرات سرريز فضايی آلودگی هوا بر گردشگری داصلدی در

درآمدددهای ارزی موردتوجدده قددرار گرفتدده و بسددياری از

مناطق ميانه شرقی چديد بدا اسدتفاده از دادههدای 174

کشورها در رقابتی نزديک و بسيار فشرده ،در پی افزايش

شهر برای دوره زمدانی  1998-2016در قالدس دادههدای

منافم و عوايد حاصل از فعاليتهدای گردشدگری هسدتند

پانلی و با بهدرهگيدری از رويکدرد اقتصادسدنجی فضدايی

(کهنددی و همکدداران .)1396 ،در ايددد ميددان برصددی از

پرداصتند .نتايج مطالعه نشان دادند که دادههای آلدودگی

مطالعات از قبيدل مطالعده جدانی و دنيدابيد ( )1396بدا

هوا و همچنديد دادههدای گردشدگری داصلدی در ميانده

تأکيد بر مفهوم مزيت رقابتی که توسدط مايکدل

پدورتر1

شددرقی چدديد دارای صودهمبسددتگی فضددايی هسددتند.

( )1990مطرح شد ،بيدان میکنندد کده موضدو رقابدت

همچنيد نتايج مطالعه نشدان داد کده بده طدور متوسدط

مناطق مختلف در داصل کشور بدرای جدذب گردشدگر از

اثرات مستقيم و سرريز فضايی آلودگی هوا بر گردشدگری

اهميت اساسی در توسدعه صدنعت گردشدگری برصدوردار

داصلی شهرهای مورد مطالعه به ترتيس برابر بدا  -0/19و

است .ايد در حالی است که برصدی بررسدیهدا از جملده

 -0/05میباشد که بده تددريج و هدمزمدان بدا حرکدت از

مطالعه ممیپدور و عبددی ( )1396نشدان میدهندد کده

شهرهای ميانه به سدمت شدما چديد ،از اثدرات سدرريز

توسددعه گردشددگری در اسددتانهددای کشددور دارای اثددرات

فضايی آلودگی بر گردشگری کاسته میشود.

سرريز فضايی است؛ به ايد معنی که توسدعه گردشدگری

پاتينددديان و شيباسددوا )2020( 3در مطالعددهای بدده

در يک استان موجس افزايش رشد اقتصادی استان مجاور

اندازهگيری اثرات سرريز گردشگری در شدهرهای اسدتان

میشود .به عبارتی مجاورت استانها و راههدای ارتبداطی

شيزاکو 4ژاپد پرداصتند .به هميد منظور آنها جدو داده

مشترک آنها ايد امکان را بهوجدود مدیآورد کده توسدعه

سددتانده بدديدمنطقددهای را بددرای  35شددهر و  35بخددش

گردشگری در يدک اسدتان ،باعدو توسدعه گردشدگری و

صنعتی ،برآورد نمودند .به ايد ترتيس منداطقی از اسدتان

صنايم مرتبط با آن در استانهای مجاور شدود و بده ايدد

مذکور که دارای اثرات سرريز فضايی گردشگری بيشتری

ترتيس رشد اقتصادی استان مجاور افزايش يابد.
1- Porter

2- Xu
3- Patandianan and Shibusawa
4- Shizuoka
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در دهههای اصيدر ،بدیترديدد ،گردشدگری يکدی از

میشود که تقويت يدک منطقده بده لحدا پتانسديلهای

اثرات سرريز فضايی و رقابت استانهایکشور در جذب گردشگر  / ...سياوش جانی ،وحيد نيکپی دددددددددددددددددددددددددددددددد23

بددوده و بددرای اسددتان شدديزاکو دارای منددافم اقتصددادی

اثرات مثبت فضايی آنها در مقايسه با ساير کشورها بدوده

گردشگری بيشتری است ،را مورد شناسايی قرار دادند.

است .آنها در ادامه با بررسی بيشتر ،ضرورت حرکدت بده

ليا و ليد )2018( 1در مطالعهای به بررسدی اثدرات
سرريز فضايی گردشگری تجاری در استان گيانکداند

2

سمت ساصتار اقتصادی متوازن بيد مناطق را موردتأکيد
قرار دادند.

پرداصتنددد .نتددايج نشددان دادنددد اثددرات سددرريز فضددايی

مسافرتهايی پرداصتند که هدف آنهدا بازديدد از منداطق

گردشگری تجاری در بيد منداطق مختلدف ايدد اسدتان،

گردشگری نزديک به هدم اسدت .آنهدا بدا توجده بده ايدد

معنیدار و منفی است که ايد امر داللت بر وجدود اثدرات

موضو که ايد مسدافرتهدا ،فرصدتهدای ارزشدمندی را

رقابتی گردشگری تجاری بيد مناطق ايد استان دارد .به

برای برصورداری مناطق مجاور از اثدرات سدرريز فضدايی

عبارت ديگر ،افزايش گردشگر در يک شهر موجس کاهش

گردشگری فراهم مینمايد ،يک مد ساده که شدامل دو

گردشگر در شهر ديگر میشود.

مقصد گردشگری نزديک به هم است را معرفدی نمدوده و

سانچز مارتيد 3و همکارانش ( )2018در پژوهشدی

نشان میدهند گردشگرانی که به مقصدد او گردشدگری

بده بررسددی تحرکددات گردشدگران در مقصددد گردشددگری

مسافرت میکنند ،تمايل دارند از مقصد بعدی نيز بازديدد

اياالت اکستادروای 4اسپانيا و مناطق حفاظت شده اطراف

کنند؛ لذا مقصد دوم گردشگری نيز از مندافم گردشدگری

آن پرداصتند .به منظور انجام ايد کار آنها مسدير حرکدت

مقصد او بهرهمند میگردد .به ايدد ترتيدس آنهدا اثدرات

 14000گردشگر از مکان اقامت تا چهار منطقه حفاظدت

سرريز فضايی گردشگری را بر مناطق مجاور نشان داده و

شده مهم ايالت مذکور را مدنظر قرار دادند .نتايج مطالعه

در ادامه شاصصی را به منظور سنجش ميزان منافعی کده

آنها نشدان داد کده گردشدگران ،منداطق حفاظدت شدده

مناطق مختلف از اثدرات سدرريز فضدايی منداطق مجداور

نزديک به هدم و تدا محددوده معيندی از مکدان اقامدت را

کسس میکنند ،معرفی مینمايند.

بازديد میکنند و بعد از محدوده مذکور ،ميزان بازديدد و
تعداد گردشگر به طور معنیداری کاهش میيابد.

اينکددرا 7و همکددارانش ( )2015بددا توجدده بدده ايددد
موضو که اثرات سرريز فضايی بدرای منداطق کوچدک و

روماو و سايتو )2017( 5در تحقيقی با بيدان اينکده

دارای اقتصاد باز بسيار مهم است ،اثدرات سدرريز فضدايی

گردشگری يک فعاليت مکان محور بدوده و در ارتبداب بدا

توسعه گردشگری در ساير منداطق اسدپانيا را بدر منطقده

صارج از مرزهای مناطق است ،استفاده از ابزارهای فضايی

گاليسيا 8مورد بررسی قرار دادند .آنها به منظور انجام ايد

را برای تعييد الگوهای گردشگری پويا و نحدوه تعامدل و

کار از رويکرد جدو داده -ستانده استفاده کردند .نتدايج

همکاری مناطق مختلدف موردتأکيدد قدرار داده و بدرايد

آنها داللت بدر آن داشدت کده توسدعه گردشدگری دارای

اسدداس بدده بررسددی اثددرات فضددايی و ندداهمگنی فضددايی

اثرات سريز فضايی بوده و افزايش مصرف گردشدگران در

گردشگری در استانهای ژاپد پرداصتهاند .نتايج مطالعده

ساير مناطق اسپانيا موجس افزايش ارزشافزوده توليدد در

آنها داللت بر وجود اثرات سرريز فضايی و اهميدت آن در

منطقه گاليسيا شده است.

مناطق مرکزی ژاپد داشت .همچنيد آنها نشان دادند که

يان د

و فيددک ،)2014( 9اثددرات سددرريز فضددايی و

اثرات رقابتی جذب گردشگر در استانهای ژاپد بديش از

همچنيد ناهمگونی اثرات فضايی را در  342شدهر چديد

1- Liu and Lin
2- Guangdong
3- Sánchez Martín
4- Extremadura
5- Romão and Saito

6-Yang
7- Incera
8- Galicia
9- Fik
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چدديد بددا اسددتفاده از رويکددرد اقتصادسددنجی فضددايی

يان  6و همکارانش ( )2017در پژوهشی به بررسی
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اقتصادسنجی فضايی مورد بررسی قرار داده و نشان دادند

 2009-213و متغيرهدای مسدتقل فاصدله جغرافيدايی،

که برصدی از عوامدل؛ از جملده رشدد اقتصدادی و ميدزان

جمعيت ،توليد ناصالص داصلی سرانه ،ندر ارز برحسدس

بومیسازی اقتصاد دارای اثرات سرريز فضدايی میباشدند،

قيمت واقعی سا  ،2010تعداد تخت هتلها ،جاببههای

اما برصورداری منداطق از مندابم موردنيداز گردشدگری و

ثبدت جهدانی و شداصص برندد کشدورها مدیباشدند کده

همچنيد زيرساصتهای هتل ،موجس ايجداد رقابدت بديد

دادههای آنهدا از مراکدز اطتعداتی داصلدی و بديدالمللدی

شهرها در جذب گردشگر میشود .آنها در ادامده بدا ارا ده

استخراج شده است .بررسی آنها نشان میدهد که تمامی

يک مد دوربيد فضايی وزنی ،ميزان ناهمگنی در اثدرات

متغيرها به جزء متغير جاببههای ثبت جهدانی از لحدا

فضايی را برای شهرهای مورد بررسی ،تعييد کردند.

آماری معنیدار بوده و به لحا اهميت نيز متغير شاصص

يان

و وان

1

( )2012با استفاده از رويکرد فضايی

برند و بعد از آن تعداد تخت هتلها بيشتريد تأثير را بدر

اثرات سدريز فضدايی گردشدگری داصلدی را در شدهرهای

تقاضای گردشگری دارند و تنها عاملی که تأثير منفی بدر

اصددلی چدديد مددورد بررسددی قددرار داده و دريافتنددد کدده

تعداد گردشگران داشته است ،متغيدر فاصدله جغرافيدايی

گردشگری داصلی دارای اثرات سدرريز فضدايی معندیدار

است.

است .آنها در ادامه بدا بررسدی عوامدل کليددی مدمثر بدر

جانی و دنيابيد ( )1396در مطالعهای عوامل مدمثر

گردشگری ضرورت تقويدت زيرسداصتهدای فيزيکدی بده

بر جذب و طو اقامت گردشگران ملی را در اسدتانهدای

منظور بهره بردن بيشدتر از مندافم گردشدگری را مدورد

ايران با استفاده از رويکرد دادههای تابلويی مورد بررسی

توجه قرار دادند.

قرار دادند .نتايج نشان داند که تعداد اماکد اقامتی ،تعداد

ب) پژوهشهای داخلي

تخت مراکز درمانی ،اعتبدارات دولتدی ،طدو آزادراههدا و

ممیپور و عبدی ( )1396در پژوهشی بده بررسدی

برصی از جاببههدای گردشدگری اسدتانهدا (جاببدههدای

اثرات سرريز فضايی گردشگری داصلی و صارجی بر رشدد

طبيعی و فرهنگی) بر تعدداد گردشدگران تدأثير مثبدت و

اقتصادی استانهدای منتخدس کشدور و همچنديد نقدش

معنیدار دارند.

گردشگری در سرعت همگرايی استانها پرداصتندد .آنهدا

کتنتری و ملک ( )1393در پژوهشدی ،بده تحليدل

برای انجام ايد بررسی ،ابتدا همگرايی رشد اقتصدادی 18

فضددايی و سددط بندددی جاببددههددای گردشددگری و

استان ايران طی سا های 1384تا  1392را با استفاده از

زيرساصتهای ارتباطی و شبکهراههدا در منداطق کدويری

مددد پانددل فضددايی بددرآورد نمددوده و سددپز بدده نقددش

ايران پرداصتندد .نتدايج ايدد پدژوهش نشدان دادندد کده

گردشگری در سرعت همگرايی رشد استانها پرداصتهاند.

جاببههای گردشگری با توجه به پهنای متعاد بيضدی و

نتايج حاصدل از بدرآورد مدد پاندل فضدايی توسدط ايدد

استقرار نقطه مرکز در نزديکی مرکز جغرافيايی شهرستان

محققيد نشان میدهدد کده رشدد اقتصدادی اسدتانهای

صور و بيابانک ،تا حدی متعاد هستند .همچنيد بررسی

منتخس دارای اثرات فضايی بوده و عدتوه بدر ايدد رشدد

الگوی استقرار زيرساصتهای ارتبداطی و توزيدم فضدايی

اقتصادی هر استان متأثر از استانهای مجاور است.

جاببههای گردشگری نشان داد که با کم شددن مسدافت

نظری و همکاران ( )1396عوامل مدمثر بدر جدذب

پهنهها ،از ميزان جاببههای گردشگری کاسته میشود.

گردشگران بيدالمللی ايران را با استفاده از مدد جاببده

شاهآبادی و سياح ( )1392در مطالعهای با بررسدی

مورد بررسی قرار دادند .متغير وابسته ايد پژوهش تعداد

تأثير زيرساصتهای اقتصادی بر گردشگری در کشورهای

1- Wong

درحا توسعه و توسعهيافته براساس رويکرد پانل ديتا بده
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برای سا های  2002تدا  2014بدا اسدتفاده از الگوهدای

گردشگران ورودی بده ايدران از  53کشدور در سدا هدای
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ايد نتيجه دست يافتند که توسدعه سدتمت ،بهداشدت و

اينکه باعو رونق گردشگری در مناطق میشود ،موجبات

آموزش در جذب گردشگر کشورهای توسدعهيافتده مدمثر

توسعه گردشگری در مناطق مجاور را نيز فراهم میآورد.

بوده ،اما بر جذب گردشگر کشورهای درحا توسعه تأثير

ايد در حالی است که ارتقدای برصدی عوامدل در منداطق

نداشته است.

ممکد است به کاهشگردشگری در ساير منداطق منجدر

روانی و اجتمداعی شدهر اصدفهان بدر جدذب گردشدگران

مجاورت مناطق بر گردشگری ،ممثر هستند و برصی ديگر

صارجی در سا  1389پرداصتند .نتايج نشان دادندد کده

از طريق ايجاد و تقويت رقابت بديد منداطق مختلدف بدر

درصد بااليی از گردشدگران صدارجی از وضدعيت امنيدت

گردشگری تأثير میگذارند .برنامهريدزی منطقدهای بدرای

اجتماعی و روانی شهر اصفهان رضدايت داشدته و تمايدل

توسددعه گردشددگری عددتوه بددر بررسددی عوامددل مددمثر بددر

دارند به ايد شهر مسافرت کنندد ،همچنديد آنهدا نشد ان

گردشگری ،مستلزم توجد ه بده تعامدل و ارتبداب منداطق

دادند که بيد امنيت اجتماعی و روانی و انگيزه مسدافرت

مختلف در يک کشور است .به منظور بررسی بيشتر ايدد

به شهر اصفهان رابطه معناداری وجود دارد.

موضو  ،در ايد قسمت ابتددا بده ادبيدات گردشدگری در

با توجه به بررسی مطالعات چنيد استنباب میشود

صصوص عوامل ممثر بر جذب گردشگر پرداصته میشود.

که بسياری از عوامل؛ از جمله زيرساصتهای حملونقدل،

در ادبيات اقتصاد گردشگری ،عوامل ممثر بر جدذب

فناوری اطتعات و همچنيد توانمندی منداطق در بخدش

گردشددگر در گروههددای مختلفددی ،طبقددهبندددی و مددورد

بهداشددت ،جاببددههددای تدداريخی و فرهنگددی و برصددی از

بررسی قرار گرفته است که از آن جمله میتوان به عوامل

متغيرهای ديگر میتوانند در جذب گردشگر ممثر باشدند.

تقاضامحور که مشتمل بر جاببههای فرهنگی ،طبيعدی و

اما اينکه کدام عوامل عتوه بر استان مورد بررسی ،سدبس

امکانددات درمددانی منطقدده گردشددگری اسددت و عوامددل

ارتقای رقابتپذيری استانهای مجداور مدیشدود و کددام

عرضهمحور که در ارتباب با زيرساصتهدا ،حمدلونقدل و

عوامل موجس جذب گردشگر در استان مورد نظدر شدده،

صددمات رفدداهی مقصددد گردشددگری اسددت ،اشدداره نمددود

اما تعداد گردشگران را در استان مجاور کداهش میدهدد،

1

(نصددرالهی و همکدداران .)1391 ،عدد توه بددر ايددد ونهددو

در ايد مطالعات موردتوجده قدرار نگرفتده اسدت؛ ايدد در

( )2011و شاهآبادی و سدياح ( ،)1391عناصدر ارتبداطی

حالی است کده تعيديد عوامدل مدمثر بدر گردشدگری بده

(عوامددل مددرتبطکننددده بدديد مبدددص و مقصددد) را بدده ايددد

تفکيک عوامل برانگيزنده رقابدت و عوامدل دارای سدرريز

طبقهبندیها اضافه کردندد .عوامدل تقاضدامحور در واقدم

فضايی برای برنامهريزی گردشدگری منطقدهای ضدروری

مرتبط با مقصد گردشگری بوده و برگرفته از ايدد فدر

است .برايداساس در قسمت بعدی سعی میشود ،عوامدل

است که مقصد ،برانگيزنده باورها و احساسات افراد اسدت

ممثر بر گردشگری به تفکيک يادشده مورد بررسی قرار گيرد.

اما عوامل عرضهمحور بر صدماتی تمرکدز دارد کده بدرای
بازديدکنندگان يک مقصد طراحدی و آمداده شدده اسدت

 -3مباني نظری

(جانی و دنيابيد.)1396 ،

مروری بر ادبيات اقتصاد گردشگری نشان میدهدد

بررسی طبقهبندیهای فوق و دقت نظر در ماهيدت

که موضو اغلس مطالعات انجدام شدده در حدوزه اقتصداد

عوامل ممثر بر جذب گردشگر و همچنيد در نظر گدرفتد

گردشگری ،عوامل ممثر بر تقاضدای گردشدگری و جدذب

ايددد موضددو کدده براسدداس ادبيددات اقتصدداد گردشددگری،

گردشگر بوده است (ايمانیصوشدخو و علدیزاده.)1391 ،

گردشگر نيز به عنوان يک مصرفکننده ،سعی در حداکثر

تقويت مناطق مختلف در برصدی از زميندههدا عدتوه بدر

1- Vanhove
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وارثی و همکارانش ( )1390به بررسی تأثير امنيت

گردد .در واقم ارتقای برصی از عوامدل بده واسدطه بحدو
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میتوان گفت که گردشگران مناطقی را برای گردشدگری

گردشگران محيطی را برای اقامت انتخاب میکنند که به

انتخاب مینمايند که ضمد داشتد زيرساصتهای الزم از

مراکز ديدنی ،جاببهها و مراکز مورد استفاده آنها نزديدک

جددذابيتهددای الزم نيددز برصددوردار باشددند .بدده عبددارتی

باشد .بدر ايدد اسداس بده نظدر میرسدد عليدرغم اينکده

گردشگران مناطقی را برای مسافرت انتخاب میکنند که

برصورداری از زيرساصتها و راههدای مواصدتتی مناسدس

هزينه کمتر و مطلوبيت بيشتری برای آنها داشته باشد.

بيد مناطق مجداور ،موجدس جدذب گردشدگر بيشدتر در

گردشگرانی که به مقصد صاصی مسافرت میکنندد

مناطقی صواهد بود که در مجاورت هم هستند و بده ايدد

در صدورتی بدده منداطق مجدداور مقصدد مددذکور مسددافرت

ترتيس انتظار میرود اثرات سرريز فضايی بهوجود آيد ،اما

صواهنددد کددرد کدده مندداطق مجدداور نيددز ضددمد افددزايش

مناطق مجاور ،در توزيم گردشدگران جدذب شدده ميدان

مطلوبيت آنها ،هزينه چندانی برای آنهدا نداشدته باشدد و

صود ،به دليل وجود جاببدههدای متمدايز بدا همدديگر در

ايد امر با توجه به طبقدهبنددی عوامدل مدمثر بدر جدذب

رقابت نيز صواهند بود.

گردشگر در صورتی ميسدر میشدود کده زيرسداصتهای

با توجه به مطالس بيان شده در ايد قسمت ،عوامل

الزم؛ از جمله راههای مواصتتی بيد مقاصد گردشگری و

مهم ممثر بر گردشگری که در ادبيدات اقتصدادی بيشدتر

مناطق مجاور برای گردشدگران بدا هزينده پداييد فدراهم

مورد توجه قرار گرفتده ،براسداس مفهدوم اثدرات سدرريز

باشد .بنابرايد عواملی که منجدر بده جدذب گردشدگر در

فضايی و همچنيد مفهوم رقابت منداطق مختلدف ،مدورد

مقصد گردشگری میشوند ،وجود همان عوامل در مناطق

بررسی قرار می گيرد.

مجاور مقصد گردشگری ،گردشگر را از مقصد گردشگری

با توجده بده مفهدوم اثدرات سدرريز فضدايی کده از

بدده مندداطق مجدداور نيددز سددوق صواهددد داد و هرچدده

مجاورت مناطق مختلف بهدست میآيد چنديد اسدتنباب

زيرساصتهای حملونقل و امکان دسترسی بيد منداطق

میشدود کده زيرسداصت مناسدس حمدلونقدل ،از جملده

مجاور بيشتر فراهم باشدد ،ايدد امدر بدا شددت بيشدتری

عواملی است که ضمد افزايش جذب گردشگر در مقصدد

صورت صواهد گرفت .بدرايد اسداس و بدا توجده بده ايدد

میتواند با ايجاد امکانات دسترسدی ،جدذب گردشدگر در

موضو که هر منطقهای به صودی صود مقصد گردشگری

مناطق مجاور را نيز افزايش دهند .توسد دعه و گسد دترش

اسددت ،بدده نظددر مددیرسددد مندداطق مجدداور در صددورت

صنعت گردشگری منوب به توسعه امکاندات حمدلونقدل

برصدورداری از راههددای ارتبدداطی مناسددس ،يگددديگر را در

میباشد و حملونقل هوايی و ريلدی بدا ايجد داد امکاند دات

جددذب گردشددگر يدداری نمددوده و بدده ايددد ترتيددس اثددرات

دسترسدی آسدان و راحت ،سريم و ايمد به نقاب مختلف

سرريزفضايی در جدذب گردشدگر بديد منداطق مختلدف

و با فواصل زياد سهم زيادی از جابهجدايی گردشدگران را

تجربه میشود .در ايد ميان با توجده بده اينکده در اکثدر

بدده صددود اصتصدداص داده اسددت .حمددلونقددل بدده عنددوان

مطالعات تعداد شس اقامت گردشگران بده عندوان متغيدر

پيشنياز و زيربنای توسعه گردشگری دارای نقش اساسی

جذب گردشگر در نظر گرفته میشود ،ايد سدما مطدرح

و کارآمد در باروری امکانات و استعدادهای بالقوه جامعده

میگردد که کدام منطقه در بيد منداطق مجداور ،تعدداد

دارند که از طريق جابجايی بار و مسافر ،پيوند ناگسستنی

شس اقامت بيشتری صواهد داشت؟ بده عبدارتی در ميدان

بيد عوامل مختلف رشد و توسدعه را فدراهم مدیآورندد و

مناطقی که در مجاورت هدم هسدتند گردشدگر در کددام

موجس برقراری و تقويت هدر چه سريمتدر و گسدتردهتدر

منطقه اقامت بيشتری صواهد داشدت؟ در ايدد صصدوص

بخشهای مختلف اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگدی کشدور
1- Kercher and Lau
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نمودن مطلوبيت صود دارد (محمدی و همکاران،)1389 ،

کرچر و الو )2008( 1نشان میدهند که در غالدس مدوارد
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مدیگردندد .بند دابرايد بسد دط و گسد دترش ارتباطد دات و

زيرساصتهای حملونقدل ،مهدمتدريد گزينده در تعيديد

وسايل مدرن حملونقل ،توسعه صدمات ريلی ،هواپيمايی

جريانهای توريستی در نواحی مقصد است.

و فرودگدداهی و بهددرهبددرداری از راههد ددای ارتبد دداطی و

با توجه به مطالس بيان شده میتوان گفت که بعدد

مواصد ددتتی بد ددر اسد ددتقبا گردشددگران صواهددد افددزود

فاصله و عناصر ارتباطی بيد مقصدد و مبددص گردشدگری،

(پورفريدونی و همکاران.)1397 ،

يکی از عوامل اصلی در جذب گردشگر میباشد و از ايد د

عبارتی حملونقل در گردشگری ،نظريه تابلر )1979( 1را

اثر سريز فضايی را به همراه داشته باشد.

در حوزه جغرافيايی مورد توجه قرار میدهد .تابلر ،اوليد

يکی ديگر از عوامل مهم و ممثر بر جذب گردشدگر

تئوری جغرافيايی را با ايد مضمون بيان کرد» :همه چيز

که از جمله عناصر ارتباطی محسوب میشود و به عبارتی

به همه چيز ارتباب دارد ،امدا چيزهدای نزديکتدر ارتبداب

ارتباطددات را تسددهيل میکنددد و موجددس جددذب بيشددتر

بيشتری نسبت به چيزهای دورتر دارند« .طبق ايد نظريه

گردشگر میشود ،توسعه زيرسداصت فنداوری اطتعدات و

هيچ منطقهای ايزوله نبوده و هميشه هر منطقه با توجده

ارتباطدات اسدت .زيرسداصتهدای فنداوری اطتعدات و

به ارتباب آن با ساير مناطق در حا رشد و توسعه اسدت.

ارتباطات نه تنها سختافزار ،نرمافزار و شبکه اطتعاتی را

عناصر ،محصوالت ،دانش و اطتعات بده طدور مدداوم در

به هم مدرتبط مدیکندد ،بلکده سيسدتمهدای اطتعداتی،

حا مبادله با يکديگر هستند .هزينه ايد مبادله با فاصله،

مديريتی و مخابراتی را به کار گرفتده و توزيدم اطتعدات

رابطه مستقيم دارد و تعامل بيد مناطق با موقعيتهدای

مربوب به توريسم را در داصل و مابيد ممسسات مربوب به

مکانی نزديکتر معنیدار است (ممیپور و عبدی.)1396 ،

توريسم امکانپذير مدینمايدد (يداری و وظيفده دوسدت،

توجه به نظريه تدابلر در حدالی اسدت کده بررسدی

 .)1386امروزه فناوری اطتعدات و ارتباطدات بده عنصدر

مطالعات انجام شده برای گردشدگری نيدز حکايدت از آن

ضروری در صدنعت گردشدگری تبدديل شدده اسدت و از

دارد که بعد فاصله در مطالعات گردشگری بيشدتر مدورد

لحددا سدداصتاری ،اثربخشددی و کددارايی سددازمانهددای

تأکيد قرار گرفته است .در ايدد صصدوص کداو  ،2نقدش

گردشگری را متحو کرده است .برای مقاصد گردشگری،

شبکه حمل و نقل را به عنوان جزء ضروری برای توسدعه

اينترنت به صورت يک روندد بدرای شدبکههدای تدوزيعی

صنعت گردشدگری بده رسدميت مدیشناسدد .همچنديد

جديد صدمت میکند و ارتباطات و تعامل بدا سدهامداران

پژوهشگرانی مانند چيو و گان ،3اسدتدال میکنندد کده

را افددزايش مددیدهددد .همچندديد  ITCابزارهددای ارزيددابی

زيرسداصتهدای يدک کشدور بده صصدوص زيرسداصت

زمان -واقعی را فدراهم مدیکندد تدا رضدايت گردشدگران

حملونقل که پايه حياتی برای ارا ه صدمات گردشدگری

افزايش داده شود (شدفيعی و همکداران .)1396 ،در ايدد

اسدت در جدذابيت يددک مقصددد گردشدگری عامددل

صصوص محمد و مرادی )2011( 5با بررسی تأثير توسعه

تعييدکننده است (کتنتدری و ملدک .)1393 ،همچنديد

 ICTبر رضايت گردشگران صارجی در شهر شيراز نشدان

صادارو و سيتانا )2008( 4نقش زيرساصتهای حملونقل

میدهند که استفاده از کدارتهدای اعتبداری و پرداصدت

را به مثابه يکی از عناصرگردشدگری در توسدعه توريسدم

آنتيد ،وجود اطتعات دقيق و بهروز و رزرو الکترونيکی،

بدد يدالمللدد ی بررسدد ی کددرده و بيددان مددیکننددد کدده

از مهمتدريد عوامدل در اسدتفاده از صددمات آنتيدد در
صنعت گردشد گری بدوده و موجدس رضدايت گردشدگران

1- Tabler
2- Kaul
3- Chew and Gun
4- Khadaroo and Seetanah

میشود.
5- Mohamed and Moradi
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اهميت فاصله بيد مبدص و مقصدد گردشدگری و بده

رو مجاورت مناطق مختلف در توسعه گردشگری میتواند
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گردشگر به مقاصد گردشگری میشود و چنيد اسدتنباب

ستمت از کشورهايشان صارج شدهاند ،افزوده شده است.

میشود که دارای اثر سرريز فضايی است ،عوامل ديگدری

ايد افزايش تعداد گردشدگران بدا عدواملی؛ نظيدر هزينده

نيز وجود دارند که بدر جدذب گردشدگر مدمثر بدوده ،امدا

باالی صددمات سدتمت در کشدورهای صدنعتی ،افدزايش

ارتقای آنها در مقصد گردشگری ،موجس افدزايش رقابدت

سهولت مسافرتهای بيدالمللی ،نر مطلدوب تبدديل ارز

استانها در جدذب گردشدگر نسدبت بده منداطق مجداور

در اقتصاد جهانی ،پيشرفتهای سريم تکنولوژی پزشکی،

میشود .به عبارتی ارتقای آنها در مناطق موجس افدزايش

بهبددود اسددتانداردهای مراقبددت در بيشددتر کشددورها و

گردشددگر مندداطق مددذکور و کدداهش گردشددگر در سدداير

دسترسددی گردشددگران بدده شددبکه اينترنددت و همچندديد

مناطق میشود .در ايد صصوص از عوامل مهم مدمثر بدر

تأسيز شرکتهای جديد که تخصص درمانی ندارند امدا

ميزان گردشگری که در ادبيات اقتصاد گردشدگری مدورد

بيد بيماران سراسدر جهدان و شدبکه بيمارسدتانی نقدش

تأکيد قرار گرفتده اسدت و در واقدم از جملده جاببدهها و

واسطه دارند ،ارتباب دارد .اکنون با ظهدور اسدتانداردها و

توانمندددیهای مقصددد گردشددگری محسددوب مددیشددود،

قوانيد جهانی که در نقاب مختلف دنيا به اجرا درمیآيند،

میتوان بده سدط بهداشدت و صددمات درمدانی مقاصدد

مردم به دنبا با کيفيتتريد درمانها با قيمدت پداييد و

گردشگری اشاره نمود .طبيعی است انسانهدا از محديط

رقابتی هستند .نتايج مطالعات نشان میدهند که افزايش

آلوده به انوا بيماریها و آلدودگیهدای زيسدتمحيطدی

هزينههای درمانی در اياالت متحده و ليستهای طوالنی

گريزان هستند .از سوی ديگر بسياری از گردشگران برای

در انگلستان و کانادا ،باعدو شدده اسدت کده بسدياری از

بهرهمندی از انوا صدمات بهداشتی و پزشکی اقددام بده

بيماران اياالتمتحده و اروپا بدهمنظدور دريافدت صددمات

سفر میکنند .بر ايد اساس توسعه ستمت و بهداشت در

پزشکی به کشورهای در حا توسعه جنوبشدرقی آسديا

منطقده گردشدگرپذير اهميدت بدااليی بدرای تصدميم

سفر کنند (ايزدی و همکاران.)1391 ،

گردشددگران صواهددد داشددت .در مطالعددهای کدده توسددط

عتوهبر موارد فوق وجود مراکز فرهنگی متعددد ،از

دوليت )2008( 1در صصوص رشد گردشدگری درمدانی و

عوامل مهم و ممثر در جذب گردشگر و توسعه گردشگری

عوامل ممثر بر جذب گردشگران درمانی بررسی شده بود،

فرهنگددی مددیباشددد .مقصددود از گردشددگری فرهنگددی آن

افزايش هزينههدای درمدان و مراقبدتهدای بهداشدتی در

بخش از گردشگری است که بده جدذابيتهدای فرهنگدی

آمريکا به عنوان انگيزه بيماران برای سفر بده کشدورهای

صاص توجه میکند .از ايد منظر گردشگری فرهنگدی آن

ديگر برای درمان شناسايی شده است .همچنديد وی بده

نو از گردشگری را شامل میشود که در آن افدراد صدرفا

امنيت و کيفيت صدمات به عندوان مسدا ل اصدلی بدرای

جهت بازديد از صنايم دستی ،موسيقی ،رقصهای محلی،

مصرفکنندگان صدمات درمانی در صارج از کشور اشداره

مراکز فرهنگی و آشنايی با لباسهای محلی و سنتی هدر

کرده است (بيات و همکاران .)1396 ،از آنجا که وضعيت

يک جوامم به سفر میپردازند .سازمان فرهنگی و آموزش

اقتصادی فعلی و مشکتت زندگی ،داليل اصلی مد مثر بده

ملل متحد (يونسکو) ،براساس تحقيقدات انجدام شدده در

سددط اسددترس بدداالی زندددگی افددراد اسددت؛ گردشددگری

زمينه گردشگری ،در سمينار پاريز ( )1996اعتم کدرد

ستمت يک انتخاب برای کسانی است کده بدا توجده بده

که مسئله اساسی قرن بيست و يکدم ،پديدده گردشدگری

ستمت بيشتر بده سدتمتی و رفداه صدود ،قصدد دوری از

فرهنگی است .صاحسنظران معتقدند ،گردشگری پيش از

زندگی پدر اسدترس روزمدره صدود را دارند د .چندد سدا

آن که يک صنعت و فعاليدت اقتصدادی باشدد ،پديددهای

1- Deloitte

است فرهنگی و در ايجاد تغييدرات فرهند

بسديار مدمثر
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عتوه بر عوامل ارتبداطی کده منجدر بده دسترسدی

گذشته ،به تعداد افرادی که به منظور استفاده از صدمات

اثرات سرريز فضايی و رقابت استانهایکشور در جذب گردشگر  / ...سياوش جانی ،وحيد نيکپی دددددددددددددددددددددددددددددددد29

است .آنها تأکيد میکنند که گردشگران به منظور بازديد

میشوند .تصري عمومی برای دادههای تابلويی فضايی به

از آثار تاريخی و فرهنگی مقصد گردشگری هزينه و رندج

صورت زير است:

سفر را متحمل میشوند (کاظمی .)1385 ،وجود اقامتگاه
مناسس در مقصدد گردشدگری از ديگدر عوامدل مدمثر در
جذب گردشگر است .بسياری از صاحسنظدران معتقدندد
پيچيدهتريد و پوياتريد مملفدههدای صدنعت گردشدگری
است و ميزان تسهيتت و تشکيتت مراکز اقامتی ،بازتابی
از نيازها و سليقههای مختلف مسافران و پويايی ايد بازار
است (سليمانیمقدم و استمی.)1390 ،

زمانY ،يک بردار  𝑛 × 1از متغيدر وابسدته و  Xبيدانگر
يک ماتريز 𝑘 × 𝑛 از متغيرهای توضيحی و  Wماتريز
وزنی فضايی متغيدر وابسدته در ابعداد 𝑛 × 𝑛 اسدت،D .

با توجده بده مطالدس بيدان شدده چنديد اسدتنباب

مداتريز وزن فضدايی متغيدر توضديحی (مسدتقل) و،E

میشود که امکانات ارتباطی بديد منداطق گردشدگری از

ماتريز وزنی فضايی جمتت اصت است 𝛼𝑖 .اثر ثابدت

جمله راههای مواصتتی دارای اثرات سرريز فضايی بوده و

يا تصادفی و 𝑡𝛾 اثر زمان است .بسته به شرايط مد های

ارتقای آنها در استانها موجس جذب بيشتر گردشدگر در

فضايی زير مطرح میشوند:

استانهای مجاور میشود .ايد در حالی است که برصی از
عوامل از جمله عواملی که در ارتباب با جاببههای استانی
هستند ،عوامل ايجادکننده رقابت بيد استانها میباشدند
و تقويت استانها در زمينههای بيان شده موجدس جدذب
بيشددتر گردشددگر در اسددتانهددای مددذکور شددده و تعددداد

مد صودرگرسيو فضايی)SAR( 1
1) (𝜆 = 𝜃 = 0) → 𝑌𝑖𝑡 = 𝜏𝑌𝑖,𝑡−1 + 𝜌𝑊𝑌𝑖𝑡 +
𝑡𝑖𝑢 𝑋𝑖𝑡 𝛽 +𝛼𝑖 + 𝛾𝑡 +
مد دوربيد فضايی)SDM( 2

2) (𝜆 = 0) → 𝑌𝑖𝑡 = 𝜏𝑌𝑖,𝑡−1 + 𝜌𝑊𝑌𝑖𝑡 +
𝑡𝑖𝑢 𝑋𝑖𝑡 𝛽 + 𝜃𝐷𝑋𝑖𝑡 +𝛼𝑖 + 𝛾𝑡 +

گردشگر را در استانهای مجاور کاهش مدیدهدد .بدرايد
اساس در بخدش بعددی سدعی مدیشدود ضدمد در نظدر
گرفتد عوامل ممثر بر گردشگری ،تأثير عوامل مدذکور در
گردشگری مناطق مجاور نيز مورد بررسی قرار گيرد.

مد صطای

فضايی3

()SEM

𝑡𝛾 3)(𝜌 = 𝜃 = 𝜏 = 0) → 𝑌𝑖𝑡 = 𝑋𝑖𝑡 𝛽 + 𝛼𝑖 +
𝑡𝑖𝑢 + 𝑣𝑖𝑡 , 𝑣𝑖𝑡 = 𝜆𝐸𝑣𝑖𝑡 +

مد صودهمبسته فضايی)SAC(4
 -4روش تحقيق
با توجه به مبانی نظری ،عناصر ارتبداطی مدمثر بدر
جذب گردشگر همانند راههای مواصتتی سبس میشدوند
که مناطق مجداور يگدديگر را در جدذب گردشدگر يداری
کنند؛ لذا ضروری است در بررسی عوامل ممثر بدر جدذب
گردشگر مجاورت مناطق موردتوجده قدرار گيرندد .بدرايد
اساس در ايد مطالعده از اقتصادسدنجی فضدايی اسدتفاده

4) (𝜃 = 𝜏 = 0) → 𝑌𝑖𝑡 = 𝜏𝑌𝑖,𝑡−1 + 𝜌𝑊𝑌𝑖𝑡 +
𝑡𝑖𝑣 𝑋𝑖𝑡 𝛽 + 𝛼𝑖 + 𝛾𝑡 + 𝑣𝑖𝑡 ,
𝑡𝑖𝑢 𝑣𝑖𝑡 = 𝜆𝐸𝑣𝑖𝑡 +
ضريس صود رگرسيون فضايی 𝜌 نشاندهندده ايدد

است که تغييرات متغير وابسته در يک منطقه چه ميزان
متغير وابسته مناطق همسايه را تحت تأثير قرار میدهدد.
همچنيد ضدريس صطدای فضدايی 𝜆  ،وابسدتگی فضدايی

میشود .در اقتصادسنجی فضايی بسته بده اينکده متغيد ر
وابسته و متغيرهای توضيحی يدا جملده صطدا وابسدتگی
فضايی داشته باشند ،مد های فضدايی متفداوتی مطدرح

1- Spatial Autoregressive Model
2- Spatial Durbin Model
3- Spatial Error Model
4- Spatial Autocorrelation Model
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که صدمات اسکان و پدذيرايی در صدنعت گردشدگری از

𝑡𝛾 𝑌𝑖𝑡 = 𝜏𝑌1,𝑡−1 + 𝜌𝑤𝑌𝑖𝑡 + 𝑋𝑖𝑡 𝛽 + 𝜃𝐷𝑋𝑖𝑡 + 𝛼𝑖 +
𝑡𝑖𝑉 +
𝑡𝑖𝑈 𝑉𝑖𝑡 = 𝜆𝐸𝑉𝑖𝑡 +
))𝑛(_𝐼 𝑈_𝑖𝑡 ≈ 𝑁(0𝜎^2
که در آن  iو  tبده ترتيدس نشداندهندده مقطدم و
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اجزای اصت در يک منطقه به تغييرات متوسط در متغير

که به عنوان متغير توضيحی شناصته میشدود و ضدرايس

وابسته مناطق مجاور (همسدايه) را نشدان مدیدهدد و در

آن بيانکننده اثرات فضايی است .برايد اسداس مداتريز

نهايت  θدر مد دوربيد فضايی ،ميزان اثرپذيری متغيدر

وزنی فضايی  Wشامل اطتعات مربوب به فاصله نسبی n

وابسته يک منطقه از ميانگيد وزنی متغيرهای توضديحی

استان در فضا مدیباشدد .عناصدر 𝑗𝑖𝑊 چگدونگی ارتبداب

ساير مناطق را نشان میدهد .در معادالت فوق در صورتی

فضايی استان iبا استان  jرا از نظر فاصله نشان میدهدد

دوربيد فضايی استاندارد ،ايستا صواهند بود (شدهبازی و

w 1n 
w 2 n 
... 

w n −1,n 
0 

همکاران.)1393،
قبل از تخميد مد های پاندل فضدايی الزم اسدت
وابستگی فضايی و وجدود صودهمبسدتگی بديد جمدتت
اصتت مورد آزمون قرار گيرد .وجدود وابسدتگی فضدايی
ميان مشاهدات و صودهمبستگی فضايی ميدان جمدتت
اصتت  ،تأکيدی بر ضرورت اسدتفاده از مدد هدای پاندل
فضايی است .برای ايد منظور از آزمون موران 1اسدتفاده
میشود .آزمون موران فر

وجود صودهمبستگی فضايی

ميان جمتت اصتت را مورد بررسی قرار میدهد .مقددار
𝑒𝑊𝑒′
𝑒𝑒′

= 𝑒𝑖2

𝑁

𝑗=1

∑ 𝑊𝑖𝑗 𝑒𝑖 . 𝑒𝑗 /

𝑁

∑
𝑗=1

... w 1,n −1

w 12

... w 2,n −1

0

...

...

...

0

...

w n −1, 2

... w n ,n −1

w 2n

 0
 w
 21
W =  ...

 w n −1,1
 w n1


به منظور تعيديد فاصدله بديد دو مکدان از دوتدابم
اکليدسددی 2و مينکوسددکی 3اسددتفاده مددیشددود .در ايددد
پددژوهش از تددابم اکليدسددی بدده منظددور محاسددبه فاصددله
استفاده شده است .در تابم اکليدسی فاصله بيد دو مکان
به صورت زير تعييد میشود:
2

2

) 𝑗𝑦 𝑑𝑖𝑗 = √(𝑥𝑖 − 𝑥𝑗 ) + (𝑦𝑖−

آماره موران از عبارت زير به دست میآيد.
𝑁

يا

تعريف میشود.

∑=𝐼
𝑖=1

آماره  Iاز توزيم نرما استاندارد پيروی میکند.
در مددد هددای اقتصادسددنجی فضددايی بدده منظددور
مد سازی تعدامتت فضدايی الزم اسدت کميدت و مقددار
عددی جنبههای مکانی تعييد شوند .بدديد منظدور مدی
توان واحدهای مدورد بررسدی را در قالدس يدک مداتريز
نشان داد که به آن ماتريز مجاورتی گفته میشود .ايدد
ماتريز شامل عناصر  0و  1بوده کده در آن عناصدر روی
قطر اصلی برابر صدفر و عناصدر صدارج از قطدر اصدلی در
صورتی که دو واحد مجاور و همسايه يکديگر باشد ،مقدار
يک و در غير ايد صورت مقددار صدفر را اصتيدار میکندد

کدده درآن 𝑖𝑥 و 𝑖𝑦 بدده ترتيددس طددو و عدددر
جغرافيايی مناطق هستند .در ايد پژوهش ابتدا مداتريز
1

فاصله-معکدوس براسداس رابطده 𝑑 در ابعداد ×31 31
𝑗𝑖

ساصته شده و سپز براساس سطرها نرما میشود .بعدد
از نرما سازی ماتريز جمم هر سطر برابر با يک صواهدد
بددود .بنددابرايد عناصددر مدداتريز وزنددی فضددايی بعددد از
نرما سازی به صورت زير صواهد بود.
, 𝑁 = 31

∗
𝑗𝑖𝑤

𝑁∑ =

∗
𝑗𝑖𝑤 𝑗=1

∗∗𝑗𝑖𝑤

از ضرب ماتريز فوق در متغيدر توضديحی ،متغيدر
تأصير فضايی حاصل میشود.
هدف اصلی ايد تحقيق تجزيه و تحليل عوامل ممثر
بر جذب گردشگر با رويکرد فضايی در استانهدای کشدور

(ممیپور و عبدی.)1396 ،
در معادالت اقتصادسنجی فضايی ،اطتعات مکدانی

است .چنانچه در مبانی نظری بيان شد عوامدل مدمثر بدر

ماتريز وزندی فضدايی جمدم مدیشدود و از ضدرب ايدد

جددذب گردشددگر معمددوال بدده دو گددروه تقاضددامحور و

ماتريز در بردار متغير وابسته ،برداری حاصل مدیشدود

عرضهمحور تقسيم میشوند .در مطالعات تجربی ،امکانات

1- Moran’s I

2- Euclidean ditance
3- Minkowski ditance
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کده 𝜏 = 0باشدد ،مدد هدای صودرگرسديون فضدايی و

که به صورت

1
𝑗𝑖𝑑

1
2
𝑗𝑖𝑑

اثرات سرريز فضايی و رقابت استانهایکشور در جذب گردشگر  / ...سياوش جانی ،وحيد نيکپی دددددددددددددددددددددددددددددددد31

درمانی و جاببههای طبيعی و فرهنگی مقاصد گردشگری

متغيرها درحوزه زيرساصتهدای فنداوری اسدت .در ايدد

به عنوان عوامدل تقاضدامحور و زيرسداصتهدای از قبيدل

روش براساس همبستگی بيد متغيرها ،عوامل اصدلی بده

مراکز اقامتی ،1راههای مواصتتی و زيرساصتهای فناوری

شرح زير تعريف میشود.

طبقهبنددی شددود .بددا عنايددت بدده ايددد طبقددهبندددیهددا و

است که از ترکيس صطی سه متغير در حدوزه زيرسداصت

همچنيد براساس توضيحات بيان شده در قسدمت قبلدی

فناوری حاصل میشدود .در اولديد معادلده هدر گداه aهدا

در صصوص مد های فضايی ،مدد عمدومی فضدايی کده

طوری تعيديد شدود کده واريدانز  PCC1بده شدرب =1

شامل هدر سده مدد SAR ،SDMو  SEMمدیباشدد

 ∑ a2iحداکثر شود .به هميد ترتيس  PCC2بدا اسدتفاده

براساس متغيرهای مد تحقيق به شرح زير صواهد بود.

از ترکيس صطی ديگری از  bها حاصل میشود که عمدود

براسدداس برصددی تقسدديمبندیها ،راههددای ارتبدداطی و
زيرساصتهای فناوری میتواند در زمره عناصدر ارتبداطی

ln 𝑇𝑈𝑅𝑖𝑡 = 𝜌 ∑𝑛𝑗=1 𝑊𝑖𝑗 ln 𝑇𝑈𝑅𝑗𝑡 +
𝛾 ln 𝑇𝑈𝑅𝑖,𝔱−1 +
𝜃 ∑𝑛𝑗=1 𝑊𝑖𝑗 𝑙𝑛𝑇𝑊𝐴𝑗,𝑡 + 𝛽1 𝑙𝑛𝑇𝑊𝐴𝑖,𝑡 +
𝛽2 𝑙𝑛𝐶𝑅𝑖,𝑡 + 𝛽3 𝑙𝑛𝐻𝑖,𝑡 + 𝛽4 𝑙𝑛𝐼𝐶𝑇𝑖,𝑡 + 𝛿𝑖 +
𝑡𝑖𝜀 𝜇𝑡 +
𝑡𝑖𝑢 𝑣𝑖𝑡 = 𝜆𝐸𝑣𝑖𝑡 +
کدده در آن𝑡 ،و𝑖𝑅𝑈𝑇  lnلگدداريتم طبيعددی تعددداد

بر  PCC1بوده و دارای واريانز و قدرت توضي دهنددگی
کمتری نسبت به  PCC1است .بده منظدور کداهش ابعداد
متغيرها در ايد مطالعده از اولديد مولفده اصدلی اسدتفاده
میشود که بيشتريد تغييرات سه متغير مربوب به حدوزه
زيرساصت فناوری را توضي میدهد.

اقامت شس گردشگران ورودی 𝑙𝑛𝑇𝑊𝐴𝑖,𝑡 ،لگاريتم طو
کددل راههددا (آزادراه و بزرگددراه) 𝑙𝑛𝐶𝑅i,t ،تعددداد مراکددز

 -5یافتههای تحقيق

فرهنگددی اسددت ln 𝐻𝑖,𝑡 ،تعددداد پزشددک متخصددص و

قبل از برآورد مد های فضايی ،الزم است از وجدود

𝑡 𝑙𝑛𝐼𝐶𝑇𝑖,لگاريتم شاصص فناوری اطتعدات و ارتباطدات

اثرات فضايی اطمينان حاصل شود .برای ايدد منظدور در

میباشد .همان طور که اشاره شد مد فدوق بده صدورت

ايد مطالعه از دو آزمدون مدوران کده توضديحات الزم در

داده های تابلويی بوده و 𝔦𝛿 بيانگر اثدرات ثابدت انفدرادی

مورد آن در قسمت های قبلی بيدان شدد ،اسدتفاده شدده

و 𝑡𝜇 اثرات ثابت زمانی را نشان میدهد .آمار و اطتعدات

است .نتايج ايد آزمون به طور صتصه در جدو  1بيدان

متغيرها برای  31استان کشور طی دوره  1390-1394از

شده اسدت .در آزمدون مدوران فرضديه صدفر داللدت بدر

مرکز آمار ايران اصذ شده است.

عدموجود صودهمبستگی فضايی در بيد جمتت اصدتت

شددداصص فنددداوری در ايدددد مطالعددده از ترکيدددس

دارد .مطابق جدو  1در ايد آزمون فرضيه صفر در سط

شاصصهای تعدداد تلفددهدای مشدغو بده کدار ،تعدداد

معنیداری  1درصد رد شده است و لدذا صودهمبسدتگی

مشترکان نسل سوم اينترنت،تعدداد صطدوب پدر سدرعت

فضدايی در بديد جمدتت اصدتت وجدود دارد .بندابرايد

ثابدت اينترنددت بده تفکيددک اسدتانهددا براسداس رويکددرد

ضروری اسدت کده مدد سدازی عوامدل مدمثر بدر جدذب

مملفههای اصلی بهدست آمده است .هدف از بهکدارگيری

گردشگر بيد استانها در حضور بعد فضا صورت گيرد.

رويکردهای مملفههای اصلی در ايد مطالعه ،کاهش ابعداد

 -1الزم به بکر است از آنجايی که برصی از متغيرها از جمله تعداد مراکز
اقامتی در الگوی فضايی برآوردشده تأثير معنیداری بر جذب گردشگر
نداشت ،در الگو معرفی نشده است.
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به عنوان عرضهمحور مورد بررسی قرار گرفته است .البته

𝑅𝐶 ∗ 𝑃𝐶𝐶1 = 𝑎1 ∗ 𝑇𝑊𝐴 + 𝑎2 ∗ 𝐵𝐸 + 𝑎3
𝑅𝐶 ∗ 𝑃𝐶𝐶2 = 𝑏1 ∗ 𝑇𝑊𝐴 + 𝑏2 ∗ 𝐵𝐸 + 𝑏3
〖
در رابطه فوق ،بردار  PCC iشامل سه مملفه اصدلی

 32دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد اقتصاد و مديريت شهری /شماره بيستونهم ،زمستان 1398
جدول  -1نتایج آزمون تشخيصي فضایي
نوع آزمون

آماره آزمون

ارزش احتمال

موران

0/025

0/000

تحقيق در جدو  2به طور صتصه نشان داده شده اسدت.

تعداد پزشدک متخصدص و شداصص فنداوری اطتعدات و

مطابق با انتظار تئوريدک همبسدتگی مثبدت بديد تعدداد

ارتباطات برقرار است.

جدول  -2ضرایب همبستگي بين متغيرهای تحقيق
متغيرها

lnTur

Twa

Cr

H

Ict

lnTur

1

-

-

-

-

Twa

0/119

1

-

-

-

Cr

0/348

0/224

1

-

-

H

0/520

0/121

0/461

1

-

Ict

0/643

0/197

0/447

0/933

1

جدو  3نتايج تخميد مد تجربی پژوهشی توسط

مثبت بوده و موجس افزايش تعداد شس اقامت گردشگران

سدده مددد  SAR ،SDMو  SEMرا بددرای متغيرهددای

استانهای مجاور میشود .ايد در حالی است که براساس

تحقيق نشان میدهد .با عنايت بده نتدايج ارا ده شدده در

نتددايج تخمدديد (جدددو  )3بددا افددزايش دسترسددی بدده

جدو  3برای پارامترهای 𝜌 و 𝜆 در سده مدد مدذکور و

استانهای مجاور بده دليدل افدزايش راههدا ،تعدداد شدس

همچنيد نتايج آزمون موران در جدو  1کده بدر وجدود

اقامددت گردشددگران صددود اسددتان کدداهش میيابددد .نکتدده

وابستگی فضايی در مدد تأکيدد داشدت ،مدد دوربديد

حا زاهميت در نتايج جدو  3ايدد اسدت کده قددرمطلق

فضايی مورد تأييد قرار میگيدرد .ضدريس صودرگرسد يون

ضريس اثرات فضدايی متغيدر طدو راههدای اسدتانهدای

فضايی ( )ρدر مد دوربيد مثبت بوده و از لحا آمداری

مجاور بيش از قدرمطلق ضريس متغير طو راههدای هدر

در سط يک درصد معنادار اسدت و برابدر بدا  0/53مد ی

استان است .ايد موضو نشان میدهد د کده تعدداد شدس

باشد که نشان میدهد در صدورتی کده عوامدل مدمثر بد ر

اقامت گردشگران با افزايش طو راههای کشور ،افدزايش

جذب گردشگر در يک استان صاص به ميزان يک درصدد

میيابد .همچنيد براساس نتايج حاصل از تخميد دوربيد

افزايش يابد ،به طور متوسط تعداد گردشگران ورودی در

فضايی ،تعداد مراکز فرهنگی ،تعداد پزشکان متخصدص و

استانهای مجاور به اندازه  0/53درصد افزايش میيابد.

همچندديد شدداصص فندداوری و اطتعددات تددأثير مثبددت و

نتايج حاصل از تخمديد مدد دوربديد فضدايی در

معنیدار بر گردشدگران هدر اسدتان دارد کده مطدابق بدا

جدو  3نشان میدهد که تعدداد گردشدگران ورودی هدر

انتظارت تئوريک میباشد و نشان میدهدد هرچده تعدداد

اسددتان تددأثير مثبددت و معنددیدار بددر تعددداد گردشددگران

مراکز فرهنگی و پزشک متخصدص در اسدتانهدا بيشدتر

استانهای مجاور صدود دارد .همچنديد طدو راههدا کده

باشد و همچنيد شاصص فنداوری و اطتعدات اسدتان در

افزايش آنها موجس دسترسی گردشدگران هدر اسدتان بده

سط بااليی باشد ،تعدداد گردشدگران ورودی آن اسدتان

استانهای مجاور میشدود ،دارای اثدرات سدرريز فضدايی

افزايش میيابد.
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قبل از برآورد مد  ،ماتريز همبستگی متغيرهدای

گردشگران ورودی ،تعداد کل راهها ،تعداد مراکز فرهنگی،
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جدول  -3تخمين مدل تجربي پژوهشي توسط مدل SDM
مدل

SAR

SEM

SDM

Ln.TUR

0/65

)0.0( 5/9

0/67

)0.0( 6

-

-

TWA

-0/001

)0.0( -2/3

-0/001

)0.0( -4

9/3

)0.5( 0/6

CR

0/01

)0.0( 3

0/01

)0.0( 3

0/01

)0.0( 3

H

0/01

)0.0( 4

0/001

)0.0( 4

0/0003

)0.04( 2

ICT

0/5

)0.0( 6

0/5

)0.0( 6

0/15

)0.0( 3

W.lnTWA

-

-

0/5

)0.0(4

-

-

ρ

-0/04

)0.9(-0/2

0/5

)0.06( 1/8

-

-

λ

-

-

-

-

-0/03

)0.9(-0/1

به منظور بررسی بيشتر و دقيقتر اثرات فضايی ،در

اسددتدال هددای صددورت گرفتدده در مبددانی نظددری ،اثددرات

جدو  4اثرات مستقيم و غيرمستقيم متغيرها به تفکيک

افزايش طو راههای مواصتتی به دو قسمت قابلتقسديم

در کوتاهمدت و بلندمددت ارا ده شدده اسدت .بده منظدور

است :اولی مربوب به اثدرات افدزايش طدو راههدا در هدر

محاسبه اثدرات مدذکور از ضدرايس تخمديد زده شدده در

اسددتان اسد ت و دومددی اثددرات افددزايش طددو راههددا در

جدو  ،3استفاده شده است .اثر مستقيم هر متغير نشان

استانهای مجاورمیباشد .براسداس اسدتدال های نظدری

میدهد که اگر آن متغير در استان 𝔦 (استان هدف) تغيير

انتظار میرود اثر افزايش طدو راههدا در هدر اسدتان بده

کند ،به طور متوسط چه تأثيری بر تعدادگردشگران صود

دليل افزايش دسترسی گردشگران به استانهای مجداور،

استان صواهد داشت .در حدالی کده اثدر غيرمسدتقيم هدر

تأثير منفی بر تعداد شس اقامت گردشگران استان مذکور

متغير بيانگر آن است که اگر متغيری در استان 𝔦 (استان

داشته باشد؛ در حالی که افزايش طو راههای استانهای

هدف) تغيير کند ،چه تأثيری بدر تعدداد گردشدگر سداير

مجاور که ارتباب هر استان با استانهای مجاور را افزايش

استانها (استانهای مجاور) صواهد داشت و ايد به معنی

میدهد ،موجبات افزايش تعداد شس اقامت استان مذکور

سرريز فضايی آن متغير بر ساير اسدتانهدا مدیباشدد .در

میشود .با توجه به نتايج جداو 3و  ،4اثرات فضايی (اثر

نهايت اثدر کدل مجمدو اثدرات مسدتقيم و غيرمسدتقيم

افددزايش طددو راههددای اسددتانهددای مجدداور يددا اثددرات

میباشد و نشان میدهد که تغييرات هر متغيدر در اسدتان 𝔦

غيرمستقيم) تأثير مثبتی بر جذب گردشگر (تعدداد شدس

(استان هدف) بده طدور متوسدط چده تدأثيری بدر تعدداد

اقامت) استانهدا دارد ،امدا اثدر افدزايش طدو راه در هدر

گردشگران استانهای کشور (شامل استان 𝔦) صواهد داشت.

استان ،به دليل افزايش امکانات دسترسی گردشگران بده

براساس نتايج جدو  ،4اثرات مستقيم طدو راههدا

اسددتانهای مجدداور موجددس کدداهش تعددداد شددس اقامددت

بر تعداد گردشدگران ورودی هدر اسدتان منفدی و اثدرات

گردشگران استانها میگردد .اما همانطور که قدبت بيدان

غيرمستقيم آن بدر تعدداد گردشدگران اسدتانهدا مثبدت

شد براسداس نتدايج جددو  3قددرمطلق ضدريس اثدرات

میباشد که مطابق نتايج ارا ه شدده در جددو  3بدوده و

فضايی متغير طو راههدای اسدتانهدای مجداور بديش از

نشددان مددیدهددد بددا افددزايش طددو راههددا در اسددتانهددا،

قدرمطلق ضريس متغير طو راههای هر استان است .ايد

دسترسی گردشگران به استانهای مجاور فدراهم شدده و

موضو نشان میدهد که تعداد شس اقامت گردشگران بدا

هميد امر موجس صروج گردشدگران از اسدتان هددف بده

افزايش طو راههای کشور ،افزايش میيابدد؛ لدذا تعدداد

سددمت اسددتانهددای مجدداور میشددود .در واقددم براسدداس

اقامت شس گردشگران در استانهای هددف کداهش و در
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نام متغير

ضرایب

سطح معنيداری

ضرایب

سطح معنيداری

ضرایب

سطح معنيداری
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تأثير مستقيم سه متغير تعداد مراکز فرهنگی ،تعدداد پزشدکان

جذب گردشگر داللت دارند ،موجس افزايش رقابتپذيری

متخصص و شاصص فناوری اطتعات و ارتباطات بر گردشگری

استانها در جذب گردشگر هستند .ايدد در حدالی اسدت

استان هدف ،مثبدت و معندیدار و اثدرات غيرمسدتقيم و

که افزايش طو راهها که براساس مبانی نظری؛ از جملده

فضايی آنها تأثير منفی و معنیدار بر گردشدگران اسدتانهدای

عوامل عرضه در جذب گردشگر اسدت ،در رقابدتپدذيری

مجاور دارد که مطابق با استدال های نظری است.

استانها تأثير منفی دارد ،اما موجس افزايش رقابتپذيری
استانهای مجداور شدده؛ لدذا در جدذب گردشدگر بدرای

براسدداس توضدديحات فددوق ،شدداصص فندداوری و

استانهای مجاور نقش مثبت ايفا میکند.

ارتباطددات ،تعددداد مراکددز فرهنگددی و تعددداد پزشددکان

جدول  -4نتایج اثرات مستقيم و غيرمستقيم کوتاهمدت ( )SRو بلندمدت ()LR
متغير

TWA

CR

H

ICT

ضریب

آماره z

سطح معنيداری

نوع اثر
مستقيم کوتاهمدت

-0/0001

-4/39

0/000

غيرمستقيم کوتاهمدت

0/0003

2/04

0/041

مستقيم بلندمدت

-0/0003

-4/20

0/000

غيرمستقيم بلند مدت

0/0001

2/03

0/042

مستقيم کوتاهمدت

0/007

3/09

0/002

غيرمستقيم کوتاهمدت

-0/002

-1/91

0/057

مستقيم بلندمدت

0/024

3/10

0/052

غيرمستقيم بلندمدت

-0/014

-1/86

0/062

مستقيم کوتاهمدت

0/0009

4/05

0/000

غيرمستقيم کوتاهمدت

-0/0003

-1/983

0/048

مستقيم بلندمدت

0/002

3/85

0/000

غيرمستقيم بلندمدت

-0/001

-1/95

0/051

مستقيم کوتاهمدت

0/500

5/76

0/000

غيرمستقيم کوتاهمدت

-0/166

-2/10

0/036

مستقيم بلندمدت

1/605

5/16

0/000

غيرمستقيم بلندمدت

-0/949

-2/08

0/037

 -6نتيجهگيری و پيشنهاد

امکان محتمل اسدت کده توسدعه گردشدگری در اسدتان

گردشگری به عنوان يکی از سريمتريد صدنايم در

صاص ،باعو توسعه گردشگری در استانهای مجاور شود.

حا رشد جهان ،نقش مهمی را در دستيابی جوامدم بده

بر ايدد اسداس در ايدد مطالعده عوامدل مدمثر بدر جدذب

توسعه پايدار ايفا مینمايد .بر ايد اساس ،مطالعات زيادی

گردشگر به تفکيک عواملی که دارای اثرات سرريز فضايی

به بررسی عوامل ممثر بر گردشگری پرداصتهاندد .در ايدد

گردشگری هستند و همچنيد عواملی که انگيدزه رقابدت

ميان برصی از مطالعات با تأکيد بر مفهوم مزيدت رقدابتی

بيد استانهدای کشدور بدرای جدذب گردشدگر را فدراهم

بيان میکنند که موضو رقابت مناطق مختلف در داصدل

میکنند ،مدنظر قدرار گرفدت .در ادامده براسداس آزمدون

کشور برای جذب گردشگر از اهميت اساسدی در توسدعه

موران ،وابسدتگی فضدايی مثبدت گردشدگران ورودی بده

صنعت گردشگری برصوردار است .از طرفی بدا توجده بده

استانها موردتأييد قرار گرفدت و بدر اسداس معندیداری

مجاورت استانها و راههای ارتبداطی مشدترک آنهدا ايدد

پارامترهای ممثر در انتخاب مد فضايی ،الگوی پدژوهش
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استانهای مجاور افزايش میيابد .ايد در حالی است کده

متخصص که بر توانمندی استانها و جاببههدای آنهدا در

اثرات سرريز فضايی و رقابت استانهایکشور در جذب گردشگر  / ...سياوش جانی ،وحيد نيکپی دددددددددددددددددددددددددددددددد35

تخمدد يدزن دوربدد يد فضددايی بددرای دوره 1390-1394

استان هدف و استانهای مجداور هسدتند و اسدتانهدای

برآورد گرديد .براساس نتايج مدد  ،بهبدود حمدلونقدل و

هدف به منظور افزايش رقابتپذيری برای جذب گردشگر

گسترش راهها که موجس دسترسی گردشگران هر استان

نسبت به استانهای مجاور الزم است توانمنددی صدود را

به استانهای مجاور میشود ،دارای اثرات سرريز فضدايی

در شاصصهای مذکور افزايش دهند که در ايدد مطالعده

مثبت بوده و موجس افزايش تعداد گردشگران استانهای

ايد شاصصها عبارتند بودندد از :مراکدز فرهنگدی ،تعدداد

مجاور میشود .ايد در حدالی اسدت کده براسداس نتدايج

پزشددکان متخصدددص و شددداصص فنددداوری اطتعدددات و

مد  ،ايجاد راههای مواصدتتی و افدزايش آنهدا در اسدتانهای

ارتباطات .افزايش سط استانها در صصوص هر کددام از

هدف ،به دليل افزايش دستر دس ی گردشدگران بده اسدتانهای

متغيرها و شداصصهدای مدذکور موجدس افدزايش جدذب

مجاور ،منجر به کاهش تعداد شدس اقامدت صدود اسدتان

گردشگر به ايد استانها در مقايسه با استانهدای مجداور

میشود .براساس نتايج ايدد مطالعده ،قددرمطلق ضدريس

میشود .ايد در حالی است کده برصدی متغيرهدا همانندد

اثرات فضايی متغير طو راههای استانهای مجاور بديش

متغير طو راههای مواصتتی ،عامل رقابت بيد استانهدا

از قدرمطلق ضريس متغير طو راههای هر اسدتان اسدت.

نيستند بلکه ارتقای آنها در استان هدف ،موجس افدزايش

ايد موضو نشان میدهد که تعداد شس اقامت گردشگران بدا

جذب گردشگر در استانهای مجاور میشود.

افزايش طو راههای کشور ،افزايش میيابد و ايد نتيجده

علددیرغددم ايدددکدده توسددعه گردشددگری در کشددور

سازگار با نتايج ساير مطالعات از جمله مطالعده صدادارو و

براساس نظريه پورتر مسدتلزم تقويدت عوامدل انگيزشدی،

سيتانا ( )2008و جانی و دنيابيد ( )1396است.

تحريک رقابت بيد مناطق مختلف و ايجاد مزيت رقدابتی

همچنيد براساس نتايج حاصل از تخمد يد دوربد يد

بيد استانها است؛ لديکد بده منظدور اسدتفاده از مزيدت

فضايی ،تعداد مراکز فرهنگی ،تعداد پزشکان متخصدص و

رقابتی ايجاد شده ،ضدروری اسدت عوامدل ايجداد کنندده

همچند يد شدداصص فندداوری و اطتعددات ،تددأثير مثبددت و

اثرات سرريز فضايی از جمله راههای ارتباطی بيد مناطق

معنیداری بدر گردشدگران هدر اسدتان دارد .ايدد نتدايج

مختلف توسعه يابند تدا مندافم حاصدل از مزيدت رقدابتی

سازگار با نتايج مطالعات صورت گرفتده توسدط آلتديد 1و

گردشگری در بيد اسدتانهدای کشدور توزيدم شدود .بده

و

عبدارتی براسداس نتدايج ايددد مطالعده گسدترش راههددای

همکاران ( )2010در صصوص تأثير امکاندات درمدانی بدر

ارتباطی موجس میشود ،استانهدای بدا مزيدت کمتدر در

جذب گردشدگر و همچنديد سدازگار بدا نتدايج مطالعدات

گردشگری ،از منافم توسعه گردشگری استانهای مجداور

محمد و مرادی ( )2011در حوزه زيرساصتهای فنداوری

که از مزيتهای گردشگری بيشتری برصوردارند ،بهرمندد

است .در نهايدت براسداس نتدايج بد هدسدت آمدده ،تعدداد

شوند .توسدعه گردشدگری بده ايدد ترتيدس و بده صدورت

گردشگران ورودی هر استان تأثير مثبدت و معند یدار بدر

فراگير ،چه بسا صودباوری استانهای با مزيدت کمتدر در

تعداد گردشگران استانهای مجاور دارد.

جذب گردشگر را تقويدت نمدوده و رقابدت اسدتانهدا در

همکداران ( ،)2012لوندت وکدارا )2010( (2و هيوند

براساس نتايچ حاصل از ايد پژوهش کارکرد برصدی

جذب گردشگر بيشتر را فدراهم نمايدد کده در نهايدت بدا

از متغيرها در جذب بيشتر گردشدگر در اسدتان هددف و

ايجاد مزيت رقابتی ،منجر به توسدعه صدنعت گردشدگری

کاهش گردشگر در استانهای مجداور اسدت؛ بده عبدارتی

کشور شود .برايد اساس ايجاد زيرساصتهای مناسس بده
صصوص گسترش شبکههای حملونقل برای استانهدايی

1- Altin
2- Lunt and Carrera
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در چددارچوب دادههددای تددابلويی فضددايی پويدد ا توسددط

برصی از متغيرها ،در زمره عوامل ايجادکننده رقابت بديد
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که در مجاورت استانهای گردشگر قرار گرفتندد ،مندافم
بيشتری را به همراه صواهد داشت.

 -7منابع
ايزدی ،مرتضی؛ ايوبيان ،علی؛ نصيری ،طه؛ جنيدی ،نعمتاهلل؛

با توجه به نتايج ايد مطالعه ،مناطق مجداور کده از

فاضددل ،مژگددان؛ حسدد ينپورفرد ،محمدددجواد.)1391( .

سط گردشگری مناسبی برصدوردار هسدتند ،بده عندوان

وضعيت گردشگری ستمت در ايران؛ فرصت يا تهديد د.

پتانسيل گردشگری محسوب شده و امکان رشدد صدنعت

مجله طس نظامی.69-75 ،)2(14 ،

پيشنهاد میشود برنامهريزان استانی در برنامههای توسعه
گردشددگری ،اثددرات سددرريز فضددايی ناشددی از توسددعه
گردشگری مناطق مجاور را مد نظر قرار دهند.
نتايج فوق با تبييد بيشتر ،نقش راههدای ارتبداطی

گردشگری (مروری بر پيشددينه تحقيددق در صددارج و داصددل).
نشريه گردشگری علم و فرهن  ،شماره .95-114 ،1
بيات ،سوده؛ حسينی هاشددمزاده ،داود؛ بددد ،مهديدده.)1396( .
شناسايی عوامل جذب گردشگران پزشکی در بيمارسددتانهددای
شهر تهران .فصلنامه بيمارستان.35-53 ،)1(16 ،

بيد مناطق مختلف در توسعه گردشگری را بيش از پيش

پورفريدونی ،ناهيد؛ شکيبايی ،عليرضددا؛ جتد ی اسددفندآبادی،

برجسددته مینمايددد و نشددان مددیدهنددد کدده زيرسدداصت

سيدعبدالمجيد .)1397( .بررسی و مقايسه ارتباب حملونقل

حملونقل موجس افزايش اثرات سرريز فضايی گردشگری

هوايی و حملونق ريلی بر صنعت گردشگری در اسددتانهددای

میشود .با عنايت به ايد موضدو و اينکده اثدرات سدرريز

منتخس ايران .فصلنامه جاده ،شماره .167-187 ،97

فضايی از مجاورت مناطق مختلف حاصل میشود ،توصيه

جانی ،سياوش؛ دنيابيد ،فهيمدده .)1396( .بررسددی عوامددل مددمثر بددر

میگردد اوال نقش حملونقدل در اثدرات سدرريز فضدايی

تعداد و طو اقامت گردشگران ملی (مطالعدده بدديد اسددتانی).

ساير صنايم نيز مورد بررسی قرار گيرد و ثانيا با عنايت به
ايد موضدو کده گسدترش شدبکه حمدلونقدل میتواندد
موجس اثرات سرريز فضايی مثبت در ساير صدنايم شدود،
همکاری و تعامتت استانهای مجداور در تقويدت شدبکه
حملونقل و توجه جدی به گسترش شدبکه حمدلونقدل

مجله برنامهريزی و توسعه گردشگری.30-53 ،)22(6 ،
سددليمانیمقدددم ،محمددد؛ اسددتمی ،قاسددم .)1390( .نقددش
زيرساصتهای اقامتی در فعاليتهای گردشگری شددهر

رشت .نشريه چشمانداز جغرافيايی (مطالعددات انسددانی)،
.115-105 ،)17(6
شدداهآبددادی ،ابوالفضددل؛ سددياح ،علددی .)1392( .تددأثير

بيد مناطق مختلف در برنامدههدای ملدی و منطقدهای در

زيرساصتهای اقتصادی بر گردشگری :رويکرد پانل

دستورکار قرار گيرد.

ديتددا مقايسدده تطبيقیکشددورهای درحددا توسددعه و

براساس نتايج ايد مطالعه تقويت شبکه حملونقل،
به صدورت بدالقوه امکدان توسدعه گردشدگری در منداطق

توسددعهيافته .نشددريه

برنامددهريزی

و

توسددعه

گردشگری.25-43 ،)7(2 ،

مختلف را فراهم مینمايد ايد در حالی است که براسداس

شفيعی ،ساناز؛ رجسزاده قطددری ،علد ی؛ حسدددزاده ،عليرضددا؛

نظريه پورتر توسعه هر صنعت مسدتلزم تقويدت رقابدت و

جهانيان ،سعيد .)1396( .بررسی تأثير فناوری اطتعات

ايجدداد مزيددت ناشددی از آن اسددت؛ لددذا در کنددار تعامددل و
همکاری مناطق مجداور در تقويدت شدبکه حمدلونقدل و
تقويت اثرات سرريز فضايی ،براساس نتدايج ايدد مطالعده
پيشددنهاد مددیشددود تقويددت امکانددات بددالقوه مندداطق در

بر توسعه پايدار مقاصد گردشگری هوشمند (با استفاده

از رويکرد فراترکيس) .مجله تحقيقددات بازاريد ابی نددويد،
.115-95 ،)4(7
کاظمی ،محمد .)1385( .مديريت گردشگری .تهران :انتشارات سمت.
کتنتری ،محسد؛ ملددک ،مرضدديه .)1393( .تحليددل فضددايی و

زمينههای درمانی ،فرهنگدی و زيرسداصتهای فنداوری و

سط بندی جاببههای گردشگری و زيرساصت ارتبدداطی

ارتباطات در اولويت برنامهريزی مناطق به منظدور ايجداد

و شبکه راه در مناطق کويری ايددران (مطالعدده مددوردی:

مزيت رقابتی و توسعه گردشگری مدنظر قرار گيرد.

شهرستان صور و بيابانک) .نشريه مطالعات جغرافيددايی
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گردشگری را در استانها فراهم میکنندد .بدرايد اسداس

ايمانی صوشخو ،محمدحسيد؛ علددیزاده ،ولددیاهلل .)1392( .اقتصدداد
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