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 اثرات اقتصادي ورود گردشگران داخلی به استان خراسان رضوي

  

  

   ***یفرشته فارس و **یلیمهناز اسماع ،*فاطمه بزازان
  

  26/11/1398 پذیرش: ریختا     05/10/1397 دریافت: ریختا

  چکیده
اقتصادي جهان است و به قدري در توسعه اقتصادي و اجتماعی کشورها هاي ترین فعالیتامروزه گردشگري یکی از پررونق

اند. با توجه به نقش گسترده گردشگري در رونق اقتصادي و اهمیت دارد که اقتصاددانان آن را صادرات نامرئی نام نهاده

ش صنعت گردشگري بر هاي تاریخی و زیارتی به خصوص حرم امام رضا (ع) در این مطالعه به بررسی اثر گستروجود مکان

  ایم. بدین منظور، ضرایب اي پرداختهستانده دو منطقه -اقتصاد استان خراسان رضوي در قالب داده

  از جدول  ∗FLQستانده استان خراسان رضوي و سایر مناطق اقتصاد ملی با استفاده از روش غیرآماري  - داده

به کمک ضرایب مستقیم و فزاینده تولید و اشتغال استان خراسان مرکز آمار ایران محاسبه و  1390ستانده ملی سال  - داده

اي تهیه شده است. همچنین هزینه گردشگران داخلی که به تازگی  ستانده دو منطقه -رضوي و سایر اقتصاد ملی، مدل داده

گرفتن هزینه گردشگران  اي فراهم کرده است. با در نظر تهیه شده زمینه را براي چنین مطالعات منطقه توسط مرکز آمار ایران

دهند که به ازاي ورود هاي این پژوهش نشان میداخلی در استان به عنوان صادرات استان به مدل اضافه شده است. یافته

درصد افزایش یافته 47/11درصد و اشتغال استان  11/12، تولید استان خراسان رضوي 1390گردشگران داخلی در سال 

عت استان خراسان رضوي بیشترین تاثیرپذیري از ورود گردشگران داخلی را داشته است. است. عالوه بر این، بخش صن

فروشی از طرف دیگر  فروشی و خرده  ونقل و انبارداري از یک طرف و عمده هاي مرتبط با گردشگري مانند حملبخش

  اند. دوم و سوم را به خود اختصاص داده رتبه

  

  .JEL: ,R1 R2, R10, Z32,O18بندي طبقه

  . يخراسان رضو ي،ا ستانده دو منطقه -داده ید،اشتغال، تول ي،گردشگر :اکلیدواژه

                                                                                                              
 )،مسـئول  (نویسـنده  -، ایـران ، تهـران دانشـگاه الزهـرا   يو اقتصـاد  یگروه اقتصاد دانشـکده علـوم اجتمـاع    یاردانش *

  fbazzazan@alzahra.ac.ir الکترونیکی: پست

دانشـگاه   ي،و اقتصـاد  یدانشکده علوم اجتمـاع  ي،و توسعه اقتصاد یزير ارشد رشته برنامه یکارشناس ** دانشجوي

  smailimn@gmail.com پست الکترونیکی:ایران، ، تهران، الزهرا

دانشـگاه   ي،و اقتصاد یدانشکده علوم اجتماع ي،و توسعه اقتصاد یزير ارشد رشته برنامه یکارشناس *** دانشجوي

  farsi6887@gmail.com پست الکترونیکی:ایران، ، تهران، الزهرا
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 مقدمه -1
در توسعه  يقدربههاي اقتصادي جهان است و ترين فعالیتامروزه گردشگري يكي از پررونق

ند. ااقتصادي و اجتماعي کشورها اهمیت دارد که اقتصاددانان آن را صادرات نامرئي نام نهاده
متفاوت با گذشته پیدا کرده است و زمینه اقتصادي آن  کامالو جرياني  گردشگري مفهوم

ها، گردشگري بعد از صنايع نفت و از پیش افزايش يافته است. بر اساس گزارشیش ب
رود. بسیاري از کشورها، صنعت گردشگري شمار ميخودروسازي پردرآمدترين صنعت به

خش خصوصي و توسعه ساختار زيربنايي منبع اصلي درآمد، اشتيال، رشد ب عنوانبهرا 
دانند. در مناطق مختلف، شرايط متفاوت است، گردشگري همواره عامل مهمي براي مي

آيد. توسعه صنعت گردشگري در کشورهاي صنعتي، مي حساببهتوسعه اقتصادي نیز 
 ،توسعهدرحالشود و در کشورهاي موجب تنو  درآمدها و کاهش ناهماهنگي در اقتصاد مي
 آيد. شمار ميفرصتي براي صادرات، تولید ارز و ايجاد اشتيال به

هاي مهم اقتصادي گردشگري، مصرف درآمدهاي حاصل از مناطق يكي از ويژگي
م اي براي انتقال منابع عظیگردشگري در همان مناطق است. بنابراين، گردشگري وسیله
و پذيراي گردشگر است.  درآمدي از کشورها يا مناطق مبدا به کشور يا منطقه مقصد

، بلكه شودپولي غیرمستقیم مي موجب کسب درآمد مستقیم و چرخه تنهانهگردشگري 
ري براي شود. گردشگدستي و محصوالت صنعتي ديگر نیز مييعصناموجب رشد تولیدات 
ترين منبع کسب درآمد تبديل شود، تواند به مهمهاي جهانگردي ميمناطق داراي جاذبه

داري منطقي برنگري براي بهرهجانبه همراه با آيندهريزي صحیح و همهاينكه برنامه مشروط بر
 و عملي آن تنظیم و اجرا شود. 

دستي عيصناهاي مهم فرهنگي، مذهبي، طبیعي، استان خراسان رضوي با داشتن ويژگي
) ( هاي گردشگري در ايران است و به دلیل وجود حرم مطهر امام رضا و... يكي از قطب

هاي مذهبي جهان تشیع و اولین مرکز زيارتي کشور ترين پايگاهدر اين استان، يكي از مهم
فرهنگي ارزشمندي در سطح  -هاي گردشگري با کارکردهاي مذهبيايران، داراي توانمندي

اريخي با ت ازنظربخشي از سرزمین پهناور ايران،  عنوانبهالمللي است. اين استان ملي و بین
بازه  ، آتشكدهگوهرشادامگاه فردوسي، عمر خیام، عطار نیشابوري، نادرشاه، مسجد وجود آر

مند هاي ارزشگیري از اين قابلیتکند. بهرههاي گردشگري آن اضافه ميهور و... به جاذبه
 منابع رشد اقتصادي اهمیت دارند.  مثابهبهو متنو  در صنعت گردشگري 
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میلیون نفر سفر در  7/93خراسان رضوي با  ،(9912براساس گزارش مرکز آمار ايران )
ور در هاي مهم کشمیلیون نفر سفر در تابستان، رتبه اول را در بین استان 6/26فصل بهار و 

 اشتيال استان شده است.  جذب گردشگر داخلي داشته که مطمئنا موجب رشد تولید و
 9939وبه دولت در سال استان خراسان رضوي بخشي از استان پهناور خراسان است که با مص

و پس از تقسیم خراسان به سه قسمت شمالي، رضوي و جنوبي ايجاد شده است. براساس گزارش 
جمعیت استان در سال  ،معاونت آمار و اطالعات سازمان برنامه و بودجه استان خراسان رضوي

ناخالی  . تولیـد، بوددرصد جمعیت کشور اسـت 22/3که معادل میلیون نفر  96/7حدود  9912
هـزار میلیـارد ريـال و سهم آن از تولید ناخالی داخلي  3/672 يادشدهداخلي اين استان در سـال 

 (. 9916 ،)سازمان برنامه و بودجه استان خراسان رضوي درصـد بـوده اسـت 7/6کـشور حـدود 
 ستانزخراسان رضوي، چهارمین استان داراي بیشترين تولید ناخالی داخلي بعد از تهران، خو

(. براساس گزارش سازمان 9919اصفهان در ايران است )اتاآ صنايع معادن و کشاورزي تهران،  و
نــشان استان هــاي عمــده اقتــصادي افــزوده بخش ســاختار ارزش9916برنامه استان در سال 

است ـدمات گروه خمربوط به  9939-9912طي دوره  آن افزوده دهــد بیشترين سهم ارزشمي
درصد بیش از متوسط در سطح ملي  4/99بوده که اين رقم درصـد  73/79 طور متوسـط به که

است. در اين دوره بخش ساختمان، آب برآ و گاز داراي باالترين مزيت نسبي استان و بخش 
صنعت و معدن کمترين مزيت نسبي را داشته است. وضعیت سهم ارزش افزوده از تولید ناخالی 

 است. ( آمده9فعالیت در جدول ) هاي عمدهال بخشي استان به تفكیك گروهسهم اشتي داخلي و

شان مي9ارقام جدول ) سال ( ن ضوي در  سان ر شاغلین خرا  9912دهند هر چند کل 
ـــال  ـــبت به س ـــت، اما بخش 66/2کاهش ) 9936نس ـــته اس هاي مرتبط با درصـــد( داش

ـــتوران، حمل ـــگري: هتل و رس هاي خدمات الیتونقل و انبارداري و ســـاير فعگردش
گري مالي، هاي واســطهاند. بخشعمومي، اجتماعي و شــخصــي افزايش اشــتيال داشــته

اند. از مجمو  شاغالن کشاورزي و صنعت، باالترين کاهش اشتيال و سهم آن را داشته
درصد از آنان در بخش خدمات  71/67است  9691626که معادل  9936استان در سال 

سهم  شتيال دارند. کاهش  شاورزي از ا شتيال ک سال  6/22ا صد در   6/22به  9936در
سال  صد در  ستان خبر  9912در شاورزي در ا سهم باالي فعالیت ک ست و از  قابل تامل ا

سهم ارزش افزوده برحسب فعالیتمي شتيال،  سهم ا هاي عمده اقتصادي دهد. عالوه بر 
ام شــده اســت. ارق نیز دچار تيییرات متفاوتي نســبت به ســهم اشــتيال در دوره موردنظر
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هاي مرتبط با دهند که سـهم ارزش افزوده بخشمربوط به سـهم ارزش افزوده نشـان مي
ــال  ــگري در س ــربه 9912گردش ــته که بیانگر کمتر ض  پذير بودن اين بخشافزايش داش
ـــبت به بخش ـــال نس ـــت و همین امر اهمیت مطالعه  9912هاي ديگر در اثر رکود س اس

 .دهدحاضر را بیشتر نشان مي
هر چند که استان خراسان رضوي و به خصوص شهر مشهد از ديرباز پذيراي گردشگران 
داخلي و خارجي بوده، اما منبع آماري مدون و رسمي براي آمارهاي مرتبط با گردشگري 

ها و يا مخارج گردشگري در اين استان وجود ندارد. به خارجي و داخلي از جمله تعداد آن
هاي ( آمار تعداد و هزينه گردشگران داخلي را براي استان9912تازگي مرکز آمار ايران )

مشخصي از جمله خراسان رضوي تهیه کرده که مطالعه اثرات اقتصادي ورود گردشگران 
 داخلي را امكانپذير کرده است. 

 
 های عمده اقتصادی(: سهم ارزش افزوده و اشتغال استان برحسب گروه1) جدول

 گروه عمده فعالیت
 سهم اش غال بخشی )در د( ش افزوده بخشی )در د(سهم ارز

 تغییرات 1300 1300 تغییرات 1300 1300 

 -00/0 100 100 - 100 100 کل

 -2/2 0/20 0/22 11 10 21 کشاورزی، شکار و جنگلداری و ....

 0/0 0/0 4/0 -4/1 6/0 2 اس خراج معدن

 -0/2 0/14 4/10 1/2 1/10 0 سارت - نعت

 2/0 2/1 1 0/0 1/0 6/0 ب و گازتأمین برق، آ

 4/0 0/13 0/13 -4/0 0 4/0 سار مان

 -1/1 6/12 0/13 0/1 3/10 20 عمده فروشی، ررده فروشی و ...

 3/0 0/1 2/1 2 3/2 3/0 ه ل و رس وران

 0/0 0/0 0 3/2 0/6 6/4 حمل و نقل و انبارداری

 -0/6 3/1 0 0 6/1 6/1 های مالیواسطه گری

 -02 6/0 4/1 4/10 4/0 های ...اره و فعالیتمس غالت، اج

 6/0 0/6 1/6 -4/3 0/0 3/0 اداره عمومی، دفاع و تامین اج ماعی

 6/0 1/0 0/6 -2/4 3/0 6/0 آموزش

 3/0 3/2 1/2 -3/1 2/4 0/0 بهداشت و مددکاری اج ماعی

 0/3 1/0 0/4 -4/0 3/2 0/2 های ردمات .عمومی،.. سایر فعالیت

 9912امه آماري استان خراسان رضوي،منبع: سالن
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هدف اصــلي پژوهش حاضــر ســنجش میزان اثرپذيري تولید و اشــتيال اســتان خراســان 
ستفاده از مدل  سنجش با ا ست که اين  شگران داخلي ا صاد ملي از ورود گرد ضوي و اقت ر

 د. گیراي که در اين مطالعه به همین منظور تهیه شده، صورت ميستانده دو منطقه -داده
ــازماندهي مقاله بدين قرار اســت: پس از مقدمه در بخش دوم  جهت تحقق اين هدف س
مروري مختصري بر سیماي اقتصادي و گردشگري استان خراسان رضوي داريم. در بخش 

شینه تحقیق مي سي پژپردازيم. در بخش چهارم روشسوم به ادبیات نظري و پی وهش و شنا
ـــتانده دو منط -مراحل تهیه جدول داده ـــرح ميقهس دهیم. در بخش پنجم به تبیین اي را ش

تحلیل  اي وستانده دو منطقه -هاي آماري و برآورد ضرايب فزاينده تولید و اشتيال دادهپايه
 گیري اختصاص يافته است.پردازيم. بخش پاياني به نتیجهنتايج مي

 يمطالعات ينزتررواز به يكيمقاله  ينا  -9است:  ينوآور يمقاله حاضر از چند جهت دارا
هم از مقاصد م يكيکه  يبه استان خراسان رضو ياست که اثرات ورود گردشگران داخل

 اقتصاد ينه تنها رو يداخل ياثرات گردشگر -2کند.  يم ياست، را بررس يداخل يگردشگر
به شده محاس یزن ياقتصاد مل يهاقسمت يباق يبلكه رو خراسان،و اشتيال( استان  ید)تول
رکز )م يکه توسط نهاد رسم يداخل يگردشگر ينهمربوط به هز يرسم يز آمارهاا -9است. 
 شده، استفاده شده است. یه( ته9919 يرانآمار ا

 

 مبانی نظری و مروری بر مطالعات گذشته -8

 گردشگری و رشد اقتصادیادبیات نظری  -8-1
ده و وکمي سنجش میزان پیشرفت اقتصاد کشورها ب يهارشد اقتصادي يكي از شاخی
برخوردار هستند. اين شاخی از عوامل متعددي تاثیر  اييژهعوامل اثرگذار بر آن از اهمیت و

يلي، ش يهاصنعت گردشگري، مانند ايجاد فرصت هايیتکه در اين میان ظرف پذيرديم
، ورود گردشگران خارجي، افزايش تقاضا براي کاالهاي داخلي، افزايش هايرساختتوسعه ز

خارجي از داليل اصلي است که در راستاي رشد  گذارييهايش امكان سرماصادرات و افز
 داشت.  اييژهاقتصادي بايد بدان توجه و

میان راهبردهاي تشويق صادرات و  يهارابطه میان صادرات و رشد اقتصادي و تفاوت
 هبوده است. طي ده ياجايگزيني واردات يكي از موضوعات موردتوجه در متون توسعه
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 9محورصادرات رشد هماعي به وجود آمد و نظريتددانان نئوکالسیك اجاقتصا میان رد 9162
(ELGH به )«بخش چشمگیر ه(. با توسع9139 ،2تیلر) يافت ارتقا« غالب جديد ديدگاه 

 و يافت رشگست و بسط پژوهشگران توسط مذکور نظريه يكم و بیست قرن در گردشگري
( اقتباس شد  زيرا اوال مخارج TLGH) 9ردشگريگ محوريت با نظريه رشد نظريه، اين از

و  شوديعنوان يك منبع تامین مالي، نوعي صادرات جديد محسوب مگردشگري خارجي به
ه مبناي ک آيديحساب مثانیا يك عامل استراتژي بالقوه براي رشد و توسعه اقتصادي به

ن به اثبات موارد درستي آمطالعات اقتصادي در سطح جهاني قرارگرفته و در بیشتر  بسیاري از
ده، آن کننتنها تفاوت آن با صادرات کاالها و خدمات اين است که مصرف رسیده است که

شور که رشد اقتصادي يك ک کندي. اين نظريه استدالل مکنديرا در کشور میزبان مصرف م
 توانديه مبلك ،تنها تابعي از نیروي کار، سرمايه، صادرات و عوامل ديگر در آن کشور استنه

( نخستین 2222) 4نیز باشد. باالگوئرو کانتاوالان ورودي گردشگرتعداد تحت تاثیر 
 پس توجه زيادي به اين موضو  آن پژوهشگراني بودند که به اين مفهوم اشاره کردند و از

راي ب شوديمعطوف شده است. مخارجي که توسط گردشگران در داخل يك کشور انجام م
تكاثري ايجاد و به رشد اقتصادي منجر  اتاثرتواند بوده و ميادرات آن کشور در حكم ص

 شد. در آينده بابیشتر ايجاد اشتيال و درآمد  سازینهزم توانديکه اين رشد خود م شوديم
 د گذاريروي توزيع درآمد از طريق سه کانال اثر معالوه بر رشد، مخارج گردشگري 

آن مخارج گردشگري به تيییرات در قیمت  یلهسوهستند که به هایمتنخستین کانال ق
ت . دومین کانال اين اسشودي، منجر مشوديکاالهايي که توسط خانوارهاي فقیر خريداري م

که اين مخارج به تيییرات در درآمد نیروي کار کارگر و خود اشتيال و نیز تيییر درآمد 
ن مخارج گردشگري آ یلهوس. سومین کانال دولت است که بهشوديسرمايه منجر م

 به تيییر در نرخ مالیات، مخارج توانديو از اين طريق م دهديدولت را تيییر م هاييافتيدر
 و بدهي دولت منجر شود. 

ه طور بمصارف گردشگري معموالً به افزايش ستانده، قیمت و دستمزدها در صنايعي که 
معني  زايش در دستمزدها به اين. افشودي، منجر مفروشنديکاالها را به گردشگران م مستقیم

                                                                                                                   
1- Export- Led Growth Hypothesis 

2- Tyler 

3- Tourism- Led Growth Hypothesis 

4- Balaguer, and Cantavella- Jorda  
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نند کيوکارها براي حفظ نیروي کار دستمزد باالتري پرداخت ماست که ساير کسب
)عملكرد مشابه براي سرمايه و درآمد سرمايه نیز وجود دارد( و اين امر باعث افزايش هزينه 

نسبت  يداخل هايیمت. اين افزايش کلي در قشوديو سپس افزايش قیمت ساير محصوالت م
خارجي افزايش نرخ ارز واقعي است. اين افزايش کار را براي ساير صنايع جهت  هايیمتبه ق

 از اين رو،  يابديتولید در ساير صنايع صادراتي کاهش م بنابراين. کنديصادرات مشكل م
 هایمتزايش قاف پذيرند ويمنفي از طريق کانال قیمت تاثیر م طورفقیر احتماال به يهاخانواده

 .کاهش خواهد داداحتماال را ها آن سطح درآمد واقعي
اگر اثرات از طريق کانال قیمت را برحسب اثرات نسبي در نظر بگیريم، بیشترين افزايش  
طورمعمول مربوط به انوا  کاالها و خدماتي است که که اتفاآ میفتد به هایمتدر ق

ها را شهروندان تنها زماني آنکاالهايي هستند که  هاين. اکننديگردشگران مصرف م
، مسافرتي يهاونقل مسافر، آژانسکه به مسافرت بروند )اقامت، حمل کننديمصرف م
واد که مو  رستوران ياستثنا  به ، خدمات تفريحي و کاالهاي سوغاتي(يبردارخدمات بهره

الت و. بسیاري از محصشودمي يداريخرتوسط همه افراد اعم از گردشگر و غیرگردشگر 
 هستند که ييهارستوران( آن يهاازجمله وعده شودي)که در سفرهاي داخلي نیز مصرف م

قط به اين کانال ف یم. اثرات مستقشونديبیشتر توسط خانوارهاي با درآمد باال خريداري م
شده توسط خانوارهاي فقیر از طريق محصوالت غذايي پرداخت هايیمتافزايش اندکي در ق

 متفاوت از کاالهايي ياحتي در اين مورد گردشگران تمايل دارند تا مجموعه. شوديمنجر م
 را خريداري کنند. شوديمصرف م خانوارهاي فقیر یلهوسکه به

 .استو سرمايه  يشده از اشتيال، خوداشتيال کانال درآمدي شامل درآمد کسب
ري ولید صنايع گردشگاز دستمزدهاي باالتر و افزايش در ت تواننديم کم درآمدخانوارهاي 

وکارها در اين کسب یازمحور منتفع شوند. اين اثر اگر خانوارهاي فقیر، فاقد مهارت موردن
 تر براي خانوارهايي با درآمد متوسطباشند، ممكن است متعادل باشد. اثرات درآمدي بزر 

را نیز ري تبلندمدتدرآمدي همچنین اثرات  . کانالافتدمياتفاآ احتماال که تخصی دارند، 
دستمزد نسبي عوامل مختلف تولید يا انوا  نیروي کار را  يآسانبه هافعالیت  شوديشامل م
ت اشتيال بامهار از یجهخانوارها را وادار به آموزش کند و درنت تواندياما م دهند،يتيییر نم

 پايین خارج کنند.
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 دهديتحت تاثیر قرار م آن گردشگري درآمد خانوارها و فقر را یلهوسکانال سومي که به
و عوارا  هایاتاز طريق درآمد دولت است. رشد گردشگري درآمد دولت را از طريق مال

روي گردشگري همانند مالیات عزيمت، مالیات مسافر و عوارا ويزا،  به خصوصشده وضع
همچنین درآمدهاي دولت  دهد.ياقامت )مالیات تخت هتل( و ديگر منابع درآمدي افزايش م

. گردشگري ممكن است دهديعمومي روي کاالها و درآمد افزايش م هايیاتاز مال را
اما توزيع مخارج اين درآمد نامشخی است. درآمدهاي  ،درآمد دولت را افزايش دهد

. شوندي)يا مازاد( بودجه دولت م يمدت جذب کسردر کوتاه يادز احتمال به يافتهيشافزا
 درآمدي را نیاطي درخصوص اينكه چطور اين جريادر بلندمدت دولت تصمیماتي احت

 هایات. مقداري از اين درآمد را براي کاهش ساير مالگیرديدوباره اختصاص دهد، م
 ندکي، مقداري از اين درآمد را براي بازپرداخت بدهي خارجي استفاده مدهدياختصاص م

 (.2296، 9کند )اينسرا و فرناندزيخرج م و بقیه درآمدها را
 

 مطالعات پیشین  -8-8
 مطالعه هاي مختلفيشناسيرا با استفاده از روش يردشگراثر توسعه گ ياديز پژوهشگران
 -ادهد ژهيو به ستانده -داده كرديرو از که شودمي اشاره يمطالعات بهادامه  در که اندکرده
 .اندکرده استفاده يامنطقه ستانده
 در يگردشگر ياقتصاد اثرات يبررس» وانعن با خود نامهانيپا در (9932ي )عل تاج
 و افزوده ارزش واردات، درآمد، بر يگردشگر آثار يبررس به «رانيا ياسالم يجمهور
. است پرداختهملي  9932ستانده سال  -و جدول داده ستانده -داده مدل از استفاده با اشتيال
 نيشتریب انرستور و هتل بخش وونقل حمل بخش که دهدمي نشان او مطالعه جينتا

 .دارند را ييزا اشتيال و ييدرآمدزا
( با استفاده از ماتريس حسابداري اجتماعي به بررسي اثر گردشگران 2292) 2كآکمی

خارجي بر تولید، ارزش افزوده و اشتيال ترکیه پرداخت. نتايج بررسي آکمیت نشان داد که 
ر مخارج ست و اثکشش تولید ناخالی داخلي بخش گردشگري خارجي به نسبت پايین ا

                                                                                                                   
1- Incera and Fernandez 

2- Akkemik 
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گردشگري خارجي بر تولید، ارزش افزوده و تولید در ترکیه به نسبت کم است که احتماال 
 کند.دهد مخارج گردشگران خارجي به خارج از اقتصاد ترکیه نشت مينشان مي
 يمل برنامه در يگردشگرهاي يگذارهيسرما اثر يپژوهش در( 2292) 9موتا و بروير 
 يرواي ستانده بین منطقه -به کمك مدل داده رابرزيل  پهيسرژ نطقهم در يگردشگر توسعه
 1/43میلیون دالر برآورد شد که 17/422اثرکل  .دادند قرار يبررس مورد اشتيالو  دیتول

درصدآن به ساير اياالت شمال شرقي اين منطقه و  6/1درصد آن درخود اين ايالت ماند و
سرريزکرده است. همچنین با اجراي برنامه فوآ  هاي برزيلدرصد آن به ساير ايالت 4/49

هاي برزيل و شيل جديد در ساير ايالت 9997شيل جديد در ايالت سرژيپپه و  9943
 هاي شمال شرقي برزيل ايجاد کند.شيل در بخش9196
ايالت واشنگتن را  اقتصاد در يگردشگر مخارج اثرات(، 9111) 2و هورواث نگیفرچل

 ه ها نشان داد کنتايج مطالعه آن. برآورد کردنداي منطقهستانده  -هداد مدل از استفاده با

بااليي در ايالت  ييزا اشتيال و ييدرآمدزابخش ديگر  96بخش گردشگري در مقايسه با 
 واشنگتن دارد. 
و ضرايب 9116ستانده سال  -در پژوهشي با استفاده از جدول داده(2224) 9راجا البكامي
ضاي گردشگران بر تولید، درآمد و اشتيال بخشي در کشور عربستان را فزاينده آن، تاثیر تقا

مورد بررسي قرار داد. نتايج اين تحقیق نشان داد مخارج گردشگري بیشترين تاثیر را روي 
ونقل داشته است. در زمینه درآمد نیز بخش خدمات بیشترين تولید بخش تجارت و حمل

هاي خدمات و همچنین در زمینه اشتيال، بخشهاي گردشگري برده است. سود را از هزينه
 .اندتجارت بیشترين سهم از مشاغل ايجاد شده توسط مخارج گردشگري را داشته

( به بررسي اثر گسترش صنعت گردشگري بر اقتصاد شهر نیشابور 9919بزازان و جعفري )
ال لي در سدهد که به ازاي ورود گردشگران داخهاي اين پژوهش نشان ميپرداختند. يافته

درصد  94/9نفر )برابر  9699میلیارد ريال و اشتيال به میزان  1239، تولید شهر به میزان 9912
 کل اشتيال شهر( افزايش يافته که مقدار آن قابل توجه است.

( به بررسي و تحلیل آثار گردشگري روستايي در توسعه 9919ابراهیمي کوهبنه و ايزد )
استان مازندران به روش پیمايشي پرداختند. براساس نتايج هاي روستايي يكي از گردشگاه

                                                                                                                   
1- Ribeiro and Motta  

2- Frechtling, and Horvath 

3- Raja Albqami  
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اين پژوهش، ورود گردشگران تاثیرهاي مثبت و معناداري بر بهبود درآمد روستايیان، توسعه 
امكانات بهداشتي عمومي، بهبود سیستم دفع فاضالب و دفع زباله، گسترش مرکزهاي 

ت ناشي ترين تاثیرهاي مثب. همچنین مهمها و معابر روستاها دارداعتباري و توسعه سكونتگاه
توان در عواملي نظیر: توسعه زيرساختي، توسعه از ورود گردشگران به روستاها را مي
ترين تاثیرهاي منفي ناشي از ورود گردشگران به اقتصادي و توسعه اشتيال و همچنین مهم

هاي اريتوسعه ناهنجتوان در عواملي نظیر تيییر ف اي کسب و کار، مناطق روستايي را مي
 اجتماعي و تخريب ف اي فرهنگي روستا خالصه کرد.

( به بررسي نقش گردشگري در توسعه اقتصادي استان گلستان پرداخت. 9914شربتي )
ها و موسسات دولتي و نظران سازمانجامعه آماري اين پژوهش، کارشناسان و صاحب

اساس نتايج اين پژوهش خصوصي فعال در حوزه گردشگري استان گلستان است. بر
 گذاري، ارتقاي سطح درآمد وگردشگري در ايجاد و توسعه اشتيال، افزايش میزان سرمايه

 هاي کیفیت زندگي مردم استان گلستان تاثیر مثبت و موثر دارد.بهبود شاخی
کشور جهان  946با استفاده از اطالعات مربوط به ( 9916اللهي )مروت، سالم و نعمت

هاي موثر مقاصد هاي تابلويي ويژگيو با استفاده از روش داده 2296تا  2226 هايطي سال
را ها از نظر آماري داري آنگردشگري در جذب گردشگران خارجي شناسايي و معني

هاي مقاصد . نتايج تحقیق نشان دادند که از سه شاخی کلي مربوط به ويژگيکردندبررسي 
و ف اي کسب و کار، قوانین و مقررات مربوط هاي گردشگري گردشگري، يعني زيرساخت

و ف اي  هاي گردشگريبه گردشگري و منابع انساني، طبیعي و فرهنگي، شاخی زيرساخت
ري پذينقل ريلي، هوايي و زمیني و همچنین رقابتوهاي حملوکار مانند زيرساختکسب

زيي سه شاخی شاخی ج 99داري در جذب گردشگر خارجي دارند. در بین قیمتي اثر معني
نعت پذيري قیمتي در صايمني و امنیت، شاخی منابع فرهنگي و طبیعي، و شاخی رقابت

 .داري در جذب گردشگران خارجي دارندگردشگري و مسافرت اثر معني
اد بر اقتصرا میزان اثربخشي گردشگري داخلي به استان قم (، 9916بزازان و آزاددانا )

رار مورد سنجش قاي ستانده دو منطقه -ده از رويكرد دادهاستان قم و اقتصاد ملي با استفا
دهند با ورود گردشگران داخلي به استان قم در سال هاي اين پژوهش نشان ميافتهي. دادند
درصد افزايش يافته است. همچنین  23/3درصد و اشتيال استان  97/6، تولید استان 9912
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نفر شيل  27979میلیارد ريال تولید و  6692ورود گردشگران فوآ در اقتصاد ملي به میزان 
 .ايجاد کرده است

 

 روش پژوهش -3

 ایستانده دو منطقه -شناسی مدل دادهروش -3-1
 ستانا اشتيال و تولید روي بر گردشگري مخارج اثر بررسي براي رو پیش مطالعه در

کنیم. مي استفاده ايمنطقه دو ستانده -مدل داده از ملي و اقتصاد خراسان رضوي
 ايهمدل به نسبت تريپیچیده و ترکامل بسیار اطالعات حاوي ايمنطقه دو هايمدل
 امليک و کلي تصوير هم همزمان، که است ايگونه به آن ساختار و است ايمنطقه تك

ر د موجود مناطق میان متقابل روابط هم و دهدمي نشان را منطقه هر داخل هاياز فعالیت
کند. مي یینتب کامل جزئیات با را هستند وابسته هم به اقتصادي ظرن از که ملي اقتصاد
سرريزي ناشي از گسترش  اثرات قادرند هامدل اين که است ساختاري چنین برمبناي

هاي مرتبط با گردشگري در استان خراسان( را )مثل بخش 9يك بخش در يك منطقه
 -دهد. در اين نو  مدل دادهملي( نشان  اقتصاد هاي منطقه ديگر )مثل سايرروي بخش

اي، اقتصاد ملي به دو منطقه: استان خراسان و بقیه اقتصاد ملي که آن را ستانده دو منطقه
ا استفاده توان باي را مينامیم تجزيه شده است. الگوي ساده دو منطقهساير اقتصاد ملي مي

 ستانده به شكل زير نشان داد:  -( فرم عمومي مدل داده9از رابطه )
 
(9)                    X=BY 
         

Xکه در آن  = [X
KH

XR Yماتريس ستانده دو منطقه،  [ = [Y
KH

YR ماتريس تقاضاي نهايي و   [

B = [B
KHKH BKHR

BRKH BRR در  Bاي لئونتیف است. ماتريس بین منطقه يس معكوسماتر [
انده دو ست -تولید يا اثربخشي تولید الگوي داده( به ماتريس ضريب فزاينده 9رابطه )
 -اي معروف است. با استفاده از تعريف عمومي ضريب فزاينده تولید در مدل دادهمنطقه

                                                                                                                   
در اين مطالعه منطقه معادل استان )تعريف جيرافیايي( در نظر گرفته شده است که با تعريف منطقه مرکز آمار ايران  -9

 اي همخواني دارد. هاي منطقهدر حساب
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شامل چهار  ايستانده که اثر تيییر در تقاضاي نهايي بر تولید است در رويكرد دو منطقه
رات اي )سرريزي( و اثین منطقهاي، اثرات باثر تولیدي: اثرات بخشي، اثرات درون منطقه

 (. 2221، 9ملي است )میلروبلر
اثرات بخشي عبارتند از: اثر تيییر تقاضاي نهايي هر استان روي تولید بخشي همان استان 

 اند. قابل محاسبه BRRيا  BKHKHاست که به وسیله هر يك از عناصر ماتريس 
قاضاي نهايي هر استان روي تولید کل همان اي عبارتند از: اثر تيییر تمنطقهاثرات درون

 اند. قابل محاسبه BRRو  BKHKHهاي استان است که از جمع ستوني ماتريس
یر تقاضاي عبارتند از: اثر تيی ،اي که به اثرات سرريزي نیز معروف هستندمنطقهاثرات بین

 .گردي هاياستاننهايي بخشي يك استان روي تولیدات بخشي و تولید کل 
به ترتیب اثر سرريزي افزايش تقاضا در استان  BKHRو  BRKHهاي جمع ستوني ماتريس

لید استان ها روي توها و ديگري اثر سرريزي ساير استانخراسان رضوي بر تولید ساير استان
 دهد. خراسان رضوي را نشان مي

بخشي  در تقاضاي نهاييآخرين اثر به اثرات ملي معروف است که عبارتند از: اثر تيییر 
که از  ها( استدر يك استان روي تولید ملي )جمع اثر: روي تولید همان استان و ساير استان

 (. 9912قابل محاسبه است )بزازان،  Bجمع ستوني ماتريس 
هايي توان اثر تيییر در تقاضاي نبا استفاده از ماتريس ضرايب فزاينده تولید فوآ مي

ا بر تولید منطقه موردنظر و همچنین منطقه ديگر مورد سنجش قرار هرکدام از دو منطقه ر
تيییر کند )در اين پژوهش  YKH∆داد. به اين ترتیب که اگر تقاضاي نهايي منطقه اول به اندازه 

انده هر آنگاه اثر آن بر ستورود گردشگر به استان خراسان رضوي به مثابه صادرات منطقه(، 
 اي، فرا بر اين استآيد. در اين تحلیل ايستاي مقايسهدست ميه( ب2دو منطقه از رابطه )

که تيییرات تقاضاي نهايي استان خراسان رضوي به دلیل ورود گردشگر به میزان مصرف 
  ماند.کند و بنابراين تقاضاي نهايي ساير اقتصاد ملي بدون تيییر باقي ميها تيییر ميآن
 

(2 )           [
∆XKH

∆XR
]= [B

KHKH BKHR

BRKH BRR ] [∆YKH

0
] 

 

                                                                                                                   
1- Miller and Blair  
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غالن بلكه روي تعداد شا ،دهداز آنجايي که ورود گردشگران نه تنها تولید را افزايش مي
س اثر بخشي اشتيال، ابتدا ماتري کردنجهت محاسباتي  ،گذاردهر دو منطقه نیز تاثیر مي
 کنیم.ميتعريف  (9رابطه )را به صورت  l̂ضرايب مستقیم اشتيال 

 
(9)           l̂ =

L

X
⇒ L = l̂X ⇒ L = l̂BY ⇒ L = EY 

 
ابطه رماتريس قطري ضريب مستقیم اشتيال دو منطقه است. با جايگزيني  l̂در اين رابطه 

آيد که در آن پیوند بین افزايش صادرات ناشي به دست مي( 6( و )4رابطه )( 9در رابطه ) (9)
 يعني:  و منطقه قابل محاسبه استاز ورود گردشگران و اشتيال در د

 
(4)  

𝐿 = 𝑙𝐵𝑌 ⇒ [𝐿
𝐾𝐻

𝐿𝑅  ] = [𝑙
𝐾𝐻 0

0    𝑙𝑅
] [𝐵

𝐾𝐻𝐾𝐻   𝐵𝐾𝐻𝑅

𝐵𝑅𝐾𝐻         𝐵𝑅𝑅] [𝑌
𝐾𝐻

𝑌𝑅 ]

= [𝑙
𝐾𝐻𝐵𝐾𝐻𝐾𝐻 𝑙𝐾𝐻𝐵𝐾𝐻𝑅

𝑙𝑅𝐵𝑅𝐾𝐻          𝑙𝑅𝐵𝑅𝑅
] [𝑌

𝐾𝐻

𝑌𝑅 ] 

 

E=[l̂
KHBKHKH l̂KHBKHR

l̂RBRKH l̂RBRR
]= [E

KHKH EKHR

ERKH ERR ]  

 

(6)            [∆LKH

∆LR ] = [E
KHKH EKHR

ERKH ERR ] [∆YKH

0
]  

 
توان اي است. از ماتريس فوآ ميتريس ضرايب فزاينده اشتيال دو منطقهما Eماتريس 

ر . هر يك از عناصکرداي و ملي را محاسبه منطقهاي، بینمنطقهاثرات اشتيال بخشي درون
زايي بخشي استان خراسان رضوي و ساير اقتصاد ملي اثرات اشتيال ERRو  EKHKHماتريس 
ت. اي اسزايي درون منطقهگر اشتيالهاي فوآ بیاني ماتريسدهد و جمع ستونرا نشان مي
 EKHRو  ERKHهاي اي )يا اثرات سرريزي اشتيال( از ماتريسمنطقهزايي بیناثرات اشتيال
اثر سرريزي  EKHRاثر سرريزي اشتيال استان خراسان رضوي و  ERKHشوند که محاسبه مي

معروفند  ايهاي سرريزي اشتيال دو منطقهين دو به ماتريساشتيال ساير اقتصاد ملي است. ا
 (. 9912)بزازان 
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 هاتحلیل داده -4
 های آماری و برآورد مدلپایه -4-1

 -اي دسترسي به جدول )يا ضرايب( دادهستانده دو منطقه -جهت عملیاتي کردن مدل داده
ماده اي قبال آنده دو منطقهستا -اي ضروري است و از آنجايي که جدول دادهستانده دومنطقه
ستانده دو  -اولین قدم محاسبه آن است. در محاسبه ضرايب داده ، از اين رو،نشده است
اي استان خراسان رضوي و ساير مناطق اقتصاد ملي و برآورد اثر گسترش گردشگري منطقه

 ز است:یاردنموداخلي در اين مطالعه از رويكرد سهم مكاني استفاده شده، دو نو  پايه آماري 
 اي استان خراسان رضويستانده دو منطقه -براي برآورد ضرايب داده ازیموردنپايه آماري * 

 استان خراسان رضوي( جزبهو ساير اقتصاد ملي )اقتصاد ملي 

براي برآورد اثر توسعه گردشگري ناشي از ورود گردشگران  ازیموردنهاي آماري پايه* 
 .داخلي به استان خراسان رضوي

اي استان خراسان ستانده دو منطقه -یاز براي برآورد جدول دادهموردنهاي آماري پايه
 رضوي و ساير اقتصاد ملي عبارتند از: 

 966فعالیت در  994جدول آماري ساخت به ابعاد  9917مرکز آمار ايران در سال  -الف
 11ل متقارن فعالیت و همچنین جدو 994کاال در  966کاال، جدول آماري جذب به ابعاد 

هاي منتشر کرده است. از آنجايي که حساب 9912محصول را براي سال  11محصول در 
جدول متقارن ، از اين رو، فعالیت است 62ها نیز راساس فعالیت بوده و تعداد آنباي منطقه

اي قرار گیرد و الزم است که جدول ستانده منطقه -تواند مبناي محاسبه دادهمذکور نمي
ندي حاکم بر طبقه ب ،فعالیت در فعالیت تهیه و مورد استفاده قرار گیرد. عالوه بر اينمتقارن 

، از اين رو، است CPC.Rev.2و  ISIC.Rev.4جداول ساخت و جذب مرکز آمار ايران 
بندي حاکم بر بندي است در حالي که طبقهطبقهجدول متقارن مستخرج از آن هم داراي همان 

ل بندي جدواست که به منظور هماهنگي و سازگاري بین طبقه ISIC.Rev.3اي هاي منطقهحساب
 فعالیت مستخرج از دواي مرکز آمار ايران، جدول متفارن فعالیت در هاي منطقهمتقارن و حساب

است. اين جدول به دلیل هماهنگي با تبديل شده  ISIC.Rev.3به جدول ساخت و جدب 
بخش تجمیع شده است و ابعاد ساير اقتصاد  73ه اي استان خراسان رضوي بهاي منطقهحساب

  ملي متناظر آن نیز محاسبه شده است.
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براي استان خراسان و  9919و  9912هاي اي مرکز آمار ايران در سالهاي منطقهحساب -ب
 ساير اقتصاد ملي. 

 هاي آماري موردنیاز برآورد اثر توسعه گردشگري داخلي شامل: پايه
خشي در سطح ملي و در سطح استان خراسان رضوي که از سرشماري آمار اشتيال ب -الف

 است.  شدهاستخراجمرکز آمار ايران  9912نفوس و مسكن سال 
یاز براي برآورد هزينه ورود گردشگران داخلي به استان خراسان رضوي از موردنآمار  -ب 

عات مربوط به تهیه آمار و اطال هدف باکه  9912نتايج آمارگیري از گردشگران ملي سال 
 .شد، اخذ شدهانجامتوسط مرکز آمار ايران  9912سفرهاي داخلي خانوارهاي کشور در سال 

مرحله تهیه شده است  در مرحله اول دو جدول  دو طي ايمنطقه دوستانده  -داده ضرايب
اي يكي براي استان خراسان رضوي به عنوان منطقه اول و ديگري براي ساير منطقهتك

که به طور مشروح در  ∗FLQلي به عنوان منطقه دوم با استفاده از روش سهم مكاني اقتصاد م
خراسان رضوي استان  يبرا δمقدار مطالعه،  يندر ا( آمده است. 9937مقاله بزازان و سايرين )

δ = δي مناطق اقتصاد مل يرسا يو برا 0.1 =  براي دوم مرحله در .1تشده اس محاسبه 0.9
 ساير با رضوي خراسان استان ايمنطقه بین مبادالت ماتريس اي،همنطق دو جدول تكمیل
 محاسبه ضوير خراسان استان با ملي اقتصاد ساير ايمنطقه بین مبادالت ماتريس و ملي اقتصاد
( در تهیه 9137همكاران )کنیم که انگو و براي اين منظور از روشي استفاده مي .است شده

( براي ايران )تهران و 9933همكاران  )یپین و بزازان و اي براي کشور فیلضرايب دومنطقه
است،  ايمنطقه ساير اقتصاد ملي( استفاده کردند و داراي پايه نظري متناسب با الگوي

  محاسبات صورت گرفته است.
( 2ساختار تولیدات بخشي استان خراسان رضوي و ساير مناطق اقتصاد ملي در جدول )

شان  ساس شده دادهن ست. برا صله از جدول، مي ا ساختار نتايج حا سبي از  توان تحلیل منا
اقتصــاد دو منطقه به دســت آورد. با مقايســه ســاختار اقتصــادي ســاير مناطق و اقتصــاد ملي 

القاعده نیز يعلکه ساختار اقتصاد هر دو منطقه با يكديگر مشابه هستند که  شودميمشاهده 

                                                                                                                   
از آنجايي که هدف اصلي مقاله برآورد ضرايب داده ستانده دو منطقه اي و استفاده از آن جهت تعیین اثرات اقتصادي  -9

که بانويي و همكارانشان  FLQ-RASاستفاده شده است. در روش ترکیبي  FLQناشي از گردشگري است از روش 

اند، هدف اصلي تهیه جدول داده ستانده اشكاالت اين روش معرفي کردههاي اخیر در جهت رفع ( در سال9917)

 اي است.منطقه
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از  درصد 99/16قتصاد ملي با در اختیار داشتن به همین صورت باشد  زيرا ساير مناطق ا بايد
ابهت براي اما اين مش ،کل اقتصاد ملي بايد ساختاري مشابه با سطح اقتصاد ملي داشته باشد

صدآ نمي ضوي  سان ر ستان خرا ستان با اندازها صد 36/4اي معادل کند و اين ا از کل  در
ــاختار متفاوتي دارد ــهم تول ينبد  اقتصــاد ملي س ــتان داراي  بخش 99ید صــورت که س اس

ست که مهم ساير مناطق اقتصاد ملي ا سبت به  شتري ن   -از: الف ندبارتها عترين آناهمیت بی
  ،فروشيفروشي و خردهعمده -ج ،ساختمان -ب ،کشاورزي، شكار و جنگلداري و شیالت

  ايرسـ -ث و وکارهاي کسـباجاره و فعالیت مسـتيالت، -ت ،کاالها و نقلیه وسـائل تعمیر
هاي اســتان نیز شــخصــي. همچنین برخي از بخش اجتماعي و عمومي، خدماتهاي فعالیت

 ،دنهايي نظیر: اســتخراج معبخش  اهمیت کمتري نســبت به ســاير مناطق اقتصــاد ملي دارند
 گري مالي.صنعت و واسطه

 
 (ریال میلیارد به ارقام) 1331 ملی اقتصاد و منطقه دو در ستانده سهم مقایسه: (8) جدول

  کشور )ملی( سایر مناطق رراسان رضوی
 نسبت
 )در د(

 س انده
 نسبت
 )در د(

 س انده
 نسبت
 )در د(

 یاق صاد یهابخش س انده

0/11 61003 10/6 640040 41/6  کشاورزی،شکار و جنگلداری و شیالت 010022
0/0 2000 10/10 1012612 30/16 1010406  اس خراج معدن

1/21 113020 30/31 3300300 00/30 3420000   نعت

0/0 30600 24/4 446002 31/4 400400  تامین برق،آب و گاز

0/12 64406 41/0 001403 63/0 040000  سار مان

0/14 00046 06/0 024001 06/0 1003020
عمده فروشی ، ررده فروشی و تعمیر 

 وسائل نقلیه و کاالها

3/2 12616 03/0 00100 00/0 00023  ه ل و رس وران

6/6 30406 03/0 003104 00/0 610600  حمل و نقل و انبارداری

4/1 0404 10/2 221100 06/2 220600  های مالیواسطه گری

4/10 06240 63/0 004443 00/0 060603  های کسب و کارمس غالت،اجاره و فعالیت

0/4 20466 06/3 300460 62/3 400020  اداره ی عمومی،دفاع و تامین اج ماعی

0/3 20001 20/2 241600 36/2 261026  آموزش

4/3 10002 20/2 230606 31/2 200060  بهداشت و مددکاری اج ماعی

0/1 10410 60/0 02100 00/0 02604
 های ردمات عمومی،سایر فعالیت

 شخصی اج ماعی،

100 030006 100 10043001 100 11003060  جمع

 پژوهش  هاي( و يافته9912: مرکز آمار ايران )منبع
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اي، ضريب فزاينده تولید دو منطقه محاسبه و در ستانده دو منطقه -با برآورد ضرايب داده
دهند که ضريب فزاينده تولید ( نشان مي9( سازماندهي شده است. نتايج در جدول )9جدول )

 بهي ا نگاهببخشي در دو منطقه با توجه به ساختار متفاوت منطقه نتايج يكسان نداشته است. 
 يراب خراسان رضوياستان  یدتول يندهفزا يبکه ضر شوديمشاهده م( 9) جدولن اول توس
 يقتصاد ملا يرسا يندهزاف يبتر از ضرکوچكاستخراج معدن( بخش  ياستثناها )بهه بخشهم

و  9 يها( در ستوني)مل يد کلیتول يندهفزا يبرابطه در مورد ضرا يناما ا ،است 4در ستون 
استان  يزياثرات سرر دهند،ينشان م 6و  2 يهاطور که ارقام ستوننهما .یستصادآ ن 7

رات تر بودن اثبزر است.  ترها بزر همه بخش يبرا ساير اقتصاد ملياز  خراسان رضوي
از  واردات آن يبتر( به علت باالتر بودن ضر)منطقه کوچك خراسان رضوي در يزيسرر
 دارد. يسازگار یزن يامنطقهاقتصاد  یلاست که با تحل ياقتصاد مل يرسا

 ين ضريب فزاينده تولید مربوط به بخش صنعت درتربزر دهند که نتايج نشان مي طورهمان
قاضاي گذاري )افزايش تهاي افزايش يك واحد سرمايهدو منطقه است. بدين معنا که اتخاذ سیاست

شود. مي ش در سطح ملينهايي( در بخش صنعت در هر دو منطقه باعث بیشترين رشد تولید آن بخ
ضريب فزاينده تولید آن در استان خراسان رضوي کمتر از ساير اقتصاد ملي است، اما به دلیل نیاز 

( ضريب تر بودن اثر سرريزيديگر، بزر یان ب بهساير اقتصاد ملي دارد ) ازشديدي که به واردات 
 292/2براي ساير اقتصاد ملي  واحد و رقم متناظر آن 272/2است و معادل  تربزر افزايش آن 

 وکارهاي کسباجاره و فعالیت مستيالت، دهد. عكس روند بخش صنعت برايواحد را نشان مي

 ه بخشکيطوربهدر استان خراسان رضوي و استخراج معدن براي ساير اقتصاد ملي صادآ است 
اير ج معدن براي سدر استان خراسان رضوي و استخرا وکارهاي کسباجاره و فعالیت مستيالت،

اقتصاد ملي داراي کمترين ضريب فزاينده تولید در کل اقتصاد است. همچنین بخش ساختمان در 
دو منطقه داراي رتبه دوم اهمیت بوده و ضريب فزاينده تولید آن در استان خراسان رضوي کمتر از 

زايش ي باعث افگذاري در بخش ساختمان در استان خراسان رضوساير اقتصاد ملي است، سرمايه
شود. همچنین ساختمان واحد تولید در ساير اقتصاد ملي مي 141/9واحد تولید در استان و  179/9

که يرصورتدگذاري در استان خراسان رضوي بیشترين اثرات سرريزي را نیز دارد. از منظر سیاست
ت به ساير بگذاري در بخش صنعت اثر بیشتري نسگذار رشد تولید باشد، سرمايههدف سیاست

 شود.ها در دو منطقه دارد و بخش با اهمیتي تلقي ميبخش
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توان به کمك ، ضريب فزاينده اشتيال را مي(9)عالوه بر ضريب فزاينده تولید در جدول 
نشان  (4)نشان داده شده است. نتايج جدول  (4)( محاسبه و براي دو منطقه در جدول 4رابطه )
ونقل و ( و حمل6/6آموزش ) ( ،7/6ار و جنگلداري )دهند که سه بخش کشاورزي، شكمي

وي به را در استان خراسان رض اشتيالشيل بیشترين ضريب فزاينده  -( نفر29/6انبارداري با )
ي کشاورزي، شكار و هابخشند. در حالي که در ساير اقتصاد ملي خود اختصاص داده
( و بخش 1/7اجتماعي ) ي،عموم خدماتهاي فعالیت (، ساير3/6جنگلداري و شیالت )

 ( داراي بیشترين ضرايب فزاينده اشتيال هستند.9/6آموزش )
 

 ضرایب فزاینده تولید و اثرات سرریزی دو منطقه -3جدول 
  تغییر در تقاضای نهایی اس ان رراسان رضوی تغییر در تقاضای نهایی سایر اق صاد ملی

 ملی
(0+4=6) 

  رراسان رضوی
 )اثر سرریزی(

(0) 

 سایر
 اق صاد ملی

(4) 

 ملی
(2+1=3) 

  سایر اق صاد ملی
 )اثرات سرریزی(

(2) 

رراسان 
 (1) رضوی

 های اق صادیبخش

60/1 02/0 60/1 06/1 41/0 34/1
کشاورزی،شکار و 
 جنگلداری و شیالت

04/1 0000 04/1 30/1 10/0 23/1  اس خراج معدن

03/2 00/0 00/1 06/2 44/0 61/1  سارت- نعت

40/1 01/0 44/1 40/1 32/0 16/1  تامین برق،آب و گاز

04/1 03/0 01/1 06/1 00/0 30/1  سار مان

30/1 01/0 20/1 30/1 10/0 11/1
عمده فروشی، ررده فروشی 

 و تعمیر وسائل نقلیه

06/1 02/0 04/1 40/1 20/0 10/1  ه ل و رس وران
40/1 02/0 40/1 03/1 33/0 10/1  حمل و نقل و انبارداری

20/1 01/0 20/1 30/1 12/0 10/1  های مالیواسطه گری

16/1 01/0 10/1 10/1 00/0 00/1
مس غالت،اجاره و 

 های کسب و کارفعالیت

31/1 01/0 20/1 30/1 14/0 10/1
اداره ی عمومی،دفاع و تامین 

 اج ماعی

20/1 01/0 20/1 10/1 11/0 00/1  آموزش

26/1 01/0 20/1 26/1 16/0 10/1
دکاری بهداشت و مد
 اج ماعی

44/1 01/0 43/1 42/1 30/0 12/1
های ردمات سایر فعالیت
 ... اج ماعی، عمومی،

 (2های پژوهش براساس رابطه ): یاف همنبع
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 )نفر شغل( اقتصاد یرو سا یاشتغال استان خراسان رضو یندهفزا یبضرا (:4) جدول
  اسان رضویتغییر در اش غال اس ان رر تغییر در اش غال سایر اق صاد ملی

 ملی
اثر سرریزی 
 رراسان رضوی

سایر 
 اق صاد ملی

 ملی

اثرات 
سرریزی سایر 
 اق صاد ملی

رراسان 
 رضوی

 های اق صادیبخش

0/0 1/0 6/0 4/0 0/0 6/0
کشاورزی،شکار و 
 جنگلداری و شیالت

2/0 0 2/0 0/3 2/0 0/3  اس خراج معدن

4/2 2/0 3/2 3/0 0/0 0/4   نعت

3/1 0 2/1 0/1 4/0 1  تامین برق،آب و گاز

6/4 1/0 0/4 0/0 0/0 2/0  سار مان

1/3 0 1/3 0/3 3/0 2/3
عمده فروشی، ررده 
فروشی و تعمیر وسائل 

 ... نقلیه

3/3 1/0 3/3 2/3 0/0 0/2  ه ل و رس وران

2/4 1/0 1/4 0/0 0/0 2/0  حمل و نقل و انبارداری

0/1 0 0/1 0/3 2/0 0/3  های مالیواسطه گری

0/0 0 0/0 1/1 1/0 1
مس غالت،اجاره و 

 های کسب و کارفعالیت

1/0 0 0 0 2/0 0/4
اداره ی عمومی،دفاع و 

 تامین اج ماعی
3/0 0 3/0 0/0 2/0 0/0  آموزش

0/2 0 0/2 0/2 2/0 6/2
بهداشت و مددکاری 

 اج ماعی

0/6 0 0/6 3/0 4/0 0/4
های ردمات سایر فعالیت
 .. اج ماعی، عمومی،

 ( 4با اس فاده از رابطه ) های پژوهش: یاف همنبع
 

سنجش میزان اثربخشی گردشگری بر اقتصاد خراسان رضوی و سایر  -4-8
 اقتصاد ملی

ز طرف و نتايج آمارگیري ايكازهاي تولید و اشتيال با استفاده از ارقام ضريب فزاينده
هاي گردشگري داخلي مرکز آمار ايران از طرف ديگر، میزان هزينه 9912گردشگران ملي 

استان بدين صورت محاسبه شده است. در آمارگیري از گردشگران سفرهاي داخلي سال 
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استان مقصد اصلي سفرهاي داخلي در کشور توسط  22که از گردشگران ورودي به  9912
  گرفته است:قرار  مورداستفادهدو نو  اطالعات را ، گرفتهانجاممرکز آمار ايران 

 رتصوبهبه تعداد گردشگران داخلي ورودي به استان خراسان رضوي  آمار مربوط -الف
 اقامت شبانه و يا بدون اقامت شبانه 

ر انجام اي که در سفآمار مربوط به هزينه سفرهاي داخلي خانوارها به تفكیك نو  هزينه -ب
 داده است. 

مخارج يك  ضربحاصلمخارج کل گردشگران داخلي استان خراسان رضوي از 
جدول  که در آمدهدستبهگر )به تفكیك نو  هزينه( در تعداد گردشگران داخلي گردش
 ( نشان داده شده است.6)

 
 هزینه گردشگران داخلی استان خراسان رضوی به تفکیک نوع هزینه )میلیارد ریال( -5جدول 

 مخ لف یهاهزینه گردشگران در بخش هزینه کل منطبق با نوع هزینه یهابخش

 هزینه تور و گشت 0103 ونقلحمل

 ونقلحمل یهانهیهز 21243 ونقلحمل

 و هزینه روراکی اقامت یهانهیهز 0200 ه ل و رس وران

 فرهنگی،تفریحی،ورزشی یهانهیهز 026 سایر فعالیت ردمات عمومی

 درمانی یهانهیهز 1644 بهداشت و مددکاری اج ماعی

 ررید سوغاتی یهانهیهز 6442 سارت- نعت

 ررید کاال و لوازم یهانهیهز 4000 سارت- نعت

 سفر یهانهیسایر هز 606 سایر فعالیت ردمات عمومی

 جمع کل 01000 __

 های پژوهش( و یاف ه1300ع: مرکز آمار ایران )منب 

 
دهد به اي که گردشگر انجام ميشود نو  هزينه( مشاهده مي6که در جدول ) طورهمان

 خواني داشته وستانده هم -د که با ساختار جدول دادهشويك بخش اقتصادي مربوط مي
( وارد و اثرات تولیدي و اشتيال 6( و )2اي شماره )بردار صادرات به مدل دو منطقه صورتبه

 است. شده داده( نشان 7محاسبه و نتايج در جدول )
ساس نتايج  صنعت، ، بخش(7) در جدول آمدهدستبهبرا  و انبارداري و ونقلحملهاي 

ــعمده ــ، خردهيفروش ــا يفروش  و 96739 ،93663 به ترتیب با نقلیه و کاالها يلو تعمیر وس
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ــان رضــوي ناشــي از ورود  ،لیارد ريالمی 99664 ــتان خراس بیشــترين افزايش تولید را در اس
شته ستان دا ستوران بايدرحالاند. گردشگر داخلي به ا میلیارد ريال  4969 که بخش هتل و ر

اثر کل تولیدي بر اقتصـــاد اســـتان خراســـان  ،ان قرار دارد. عالوه بر ايندر رتبه پنجم اســـت
ضوي،  صد 99/92میلیارد ريال که معادل  76923ر ست و رقم قابل  در ستان ا از تولید کل ا
اي است. همچنین اثرات سرريزي ورود گردشگر داخلي به استان خراسان رضوي، مالحظه

 ري و معدن ســاير اقتصــاد ملي را به ترتیب باو انباردا ونقلحملهاي صــنعت، تولید بخش
ــاد  9622و  9321، ،7662 ــاير اقتص میلیارد ريال تحت تاثیر قرار داده و اثر کل تولیدي بر س
 میلیارد ريال بوده است. 96276ملي 
 

 اثربخشی تولید و اشتغال ناشی از ورود گردشگر ان داخلی به استان خراسان رضوی (:6) جدول

 اثرات تولیدی )میلیارد ریال( فر(اثرات اش غال )ن
 هاتیرش ه فعال

 هاسایر اس ان
رراسان 
 رضوی

 رراسان رضوی هاسایر اس ان

4600 10010 000 2002  کشاورزی،شکار و جنگلداری و شیالت

100 601 1020 226  اس خراج معدن

6114 40240 6000 10000   نعت

402 001 600 020  آب و گاز برق، نیتأم

300 030 120 230  سار مان

2000 30060 1003 13004  ...نقلیه و لیو تعمیر وسا یفروش، رردهیفروشعمده

00 0040 34  ه ل و رس وران 4133

0023 01200 1000 10603  ونقل و انبارداریحمل

1102 000 004 310  مالی یهایگرواسطه

012 0062 1201 6002  اروککسب یهاتیاجاره و فعال مس غالت،

121 00 20 21  اج ماعی نیدفاع و تام عمومی، اداره

03 102 10 20  آموزش

34 30 10 16  بهداشت و مددکاری اج ماعی

210 0216 36 1006  شخصی اج ماعی، ردمات عمومی، یهاتیسایر فعال

22001 100434 10060 60300  اثر کل

12/0 40/11 14/0 11/12  اثر کل )در د(

 (0( و )2ی پژوهش با اس فاده از رابطه )ها: یاف همنبع
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رسیم که به ازاي کل مخارجي که ي اشتيال به اين نتیجه مياثربخش( در 7از جدول )
و  ونقلحملاند، در بخش هزينه کرده 9912گردشگران در استان خراسان رضوي در سال 

 يفروشخرده،  يفروشعمدهنفر و در بخش  46246 فر و در بخش صنعتن 69231 انبارداري
سفر کل  درمجمو نفر شيل ايجاد شده است.  91276 نقلیه و کاالها يلو تعمیر وسا

نفر  913494 گردشگران داخلي به استان خراسان رضوي باعث افزايش کل اشتيال به میزان
در اشتيال  کنندهکل اشتيال در استان است که نقش بسیار تعیین رصدد 46/99شده که معادل 
است. همچنین به ازاي کل مخارجي که گردشگران در استان خراسان رضوي استان داشته 
و  ونقلحمل، 7994 هاي صنعتاند در ساير اقتصاد ملي بخشانجام داده 9912در سال 
شده است  يجادانفر شيل  4713 یالتو ش يشكار و جنگلداري، کشاورز ،6129 انبارداري

نفر  22339 اسان رضوي باعث افزايشو درمجمو  ورود گردشگران داخلي به استان خر
  شيل در ساير اقتصاد ملي شده که اثر آن را نبايد ناديده گرفت. 

 

 گیرینتیجهو  بندیجمع -5
هاي اقتصادي بااهمیت در جهان است و اقتصاددانان آن امروزه گردشگري يكي از فعالیت

و وجود  ر رونق اقتصادياند. با توجه به نقش گسترش گردشگري درا صادرات نامرئي نامیده
خصوص حرم امام رضا ) ( در اين مطالعه اثر ورود هاي تاريخي و زيارتي بهمكان

ده دو ستان -گردشگري داخلي بر تولید و اشتيال استان خراسان رضوي در قالب مدل داده
ي ستانده استان خراسان رضو -اي مورد سنجش قرار گرفت. بدين منظور، ضرايب دادهمنطقه
ستانده داخلي  -از جدول داده ∗FLQير مناطق اقتصاد ملي با استفاده از روش غیر آماري و سا

محاسبه و به کمك ضرايب مستقیم و فزاينده تولید و اشتيال استان خراسان  9912ملي سال 
هزينه  همچنیناي را تهیه شد. ستانده دو منطقه -رضوي و ساير اقتصاد ملي، مدل داده

ن زمینه را براي چنی ،توسط مرکز آمار ايران تهیه شده به تازگيکه گردشگران داخلي 
است. با در نظر گرفتن هزينه گردشگران داخلي در استان به  کردهاي فراهم مطالعات منطقه

اي نتايج نشان دادند بخش صنعت استان عنوان صادرات استان و ورود آن به مدل دو منطقه
اي مرتبط با هز ورود گردشگران را داشته است. بخشخراسان رضوي بیشترين تاثیرپذيري ا

و  دوم و سوم رتبهونقل و انبارداري و عمده فروشي و خرده فروشي گردشگري مانند حمل
ز انتظار ا راين نتیجه خیلي دو ند.پنجم را به خود اختصاص داد رتبهبخش هتل و رستوران 
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نهادهاي دولتي و خصوصي داراي  زيرا همه  آيدبه حساب نميهتل و رستوران براي بخش 
مهمانپذيرهايي در مشهد هستند که هزينه هتل و رستوران را براي گردشگران داخلي 

دهد. اثرکل حاصل از گسترش گردشگري داخلي بر تولید استان کارمندانشان کاهش مي
 ردرصد تولید ناخالی داخلي استان بوده که بسیار قابل مالحظه است. عالوه ب99/92معادل 
نفر  198434 يبر اشتيال استان خراسان رضو ياثرکل حاصل از صنعت گردشگر یزانم ،اين

ه ک است يرضو سانشده در استان خرا يجاددرصد از کل اشتيال ا 46/99 ينبوده است که ا
رات . نتايج نشان داد که اثکردتوان نقش آن را در اقتصاد استان بسیار بااهمیت تلقي مي

تيال ورود گردشگران داخلي به استان خراسان رضوي بر ساير اقتصاد سرريزي تولید و اش
 نمي توان آن را ناديده گرفت.  ، اماملي کوچك است

در اين پژوهش اثر اقتصادي گردشگري داخلي بر رشد تولید و اشتيال مورد بررسي قرار 
و  يگرفت در حالي که استان خراسان پذيراي گردشگران خارجي زيادي از کشورهاي عرب

دلیل فقدان آمار مربوط به تعداد و مخارج گردشگران خارجي مطالعه همسلمان منطقه است. ب
 -اي دادههويژه مدلههاي تعادل عمومي بآن امكانپذير نبوده است. با توجه به پتانسیل مدل

شود که پس از آماده شدن حداقل آمار مربوط به گردشگران اي، پیشنهاد ميستانده منطقه
تري از پتانسیل تا تصوير واقعي شودها نیز برآورد اثرات اقتصادي ورود آن ،خارجي

  گردشگري استان ارائه شود. 
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Abstract 
Today, tourism is one of the world's highest booming economic sectors and it is 

such important in socio-economic development that economists have called it 

“invisible export”. Given the expanding role of tourism in economic prosperity and 

the existence of religious and historic sites in Khorasan Razavi province, especially 

the Imam Reza holy shrine, the impact of tourism on the economy of Khorasan 

Razavi province is studied in form of a two-region input-output model. For this 

purpose, input-output coefficients of Khorasan Razavi province and other areas of 

Iran have been calculated with the use of FLQ non-statistical method from the 

national input-output table of the year 2011. By calculating direct and increasing 

coefficients of production and employment in Khorasan Razavi province and the 

rest of the national economy, a two-region input-output model is presented here. The 

expenditures paid by domestic tourists staying in the province have been added to 

our model as export of this province. Our findings show that because of domestic 

tourists in year 2011, production and employment in this province have been 

increased 12/11 and 11/47 percent respectively. Moreover, The manufacturing sector 

in Khorasan Razavi did have the highest level of output impact from the arrival of 

domestic tourists. The tourism-related sectors, such as transportation and 

warehousing on the one hand, and wholesale and retail on the other hand were 

placed in the second and third rank respectively. 
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