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چکـیده
امروزه صنعت گردشگری به عنوان یکی از بزرگترین و گستردهترین صنعتها در دهههای اخیر شناخته میشود و توجه
بسیاری از برنامهریزان ،سیاستگذاران و مدیران محلی و منطقهای را به خود معطوف نموده است .تنوع اقلیمی گسترده در
کشور ایران به همراه تاریخچههای فرهنگی-تاریخی ،توجه و اهمیت توسعه گردشگری را بیشتر نمایان میسازد .در این
راستا مطالعه حاضر سعی دارد تا با بررسی عوامل مؤثر بر جریانهای گردشگری در ایران با بکارگیری مدل جاذبه ،اندازه و
اهمیت عوامل اثرگذار را مورد ارزیابی قرار دهد .متغیرهای اصلی مطالعه شامل شاخص توسعه انسانی ،تولید ناخالص
سرانه ،انتشار کربن دی اکسید ،نرخ ارز ،تراکم جمعیت ،نرخ تورم و فاصله جغرافیایی بین کشورها هستند و دادههای
موردبررسی در این تحقیق برای سالهای  0666تا  0612در نظر گرفته شدهاند .نتایج تحقیق حاکی از آن است که
متغیرهای شاخص توسعه انسانی ،انتشار کربن دی اکسید ،نرخ ارز و مساحت ،اثر مثبت و معنیداری بر جذب گردشگران
داشته است .از طرفی ،متغیرهای تراکم جمعیت و فاصله جغرافیایی بین کشورها اثر منفی و معکوس بر جذب گردشگران
داشته است و بر این اساس الگوی جاذبه برای صنعت گردشگری ایران نیز مصداق پیدا میکند .بنابراین پیشنهاد میشود
که سیاستگذاران ،تمرکز بیشتری بر روی کشورهای همسایه به جهت افزایش جذب گردشگر (با توجه به فاصله
جغرافیایی کمتر و در نتیجه هزینههای حملونقل و خدمات پایینتر) داشته باشند .همچنین هممرزی با کشورهای همزبان
از جمله افغانستان و کشور هم مذهب عراق در راستای توسعه صنعت گردشگری ،فرصتهای بی نظیری را با توجه به
برگزاری مراسمات آئینی-مذهبی میتواند فراهم سازد.

واژگـان کلـیدی :گردشگری ،جریانهای گردشگری ،رویکرد پانل دیتا ،مدل جاذبه.
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امروزه گردشگری به عنوان یک فعالیت اقتصادی با اهمیت جهانی شناخته شده است .با افزایش اهمیت این فعالیت ،توجه
دولت ها ،سازمان ها در بخش های دولتی و خصوصی و دانشگاهیان نیز به آن افزایش یافته است .به عبارتی میتوان گفت که،
صنعت گردشگری یکی از پرسودترین و گستردهترین صنعتهایی که در دهههای اخیر توجه بسیاری از مسئوالن و مدیران محلی و
منطقهای را به خود جلب کرده است ،صنعت گردشگری میباشد که در دهههای اخیر رشد ابل توجهای از خود نشان داده است و به
عنوان یک صنعت سودآور خود را نشان دهد(رسولزادهاقدم ،میرمحمدتبار ،عدلیپور و زینیوند .)1094 ،همچنین ،گردشگری یکی
از پرسرعتترین صنایع در حال رشد جهان و یکی از منابع اصلی درآمد ارزی و ایجاد اشتغال داخلی میباشد .صنعت گردشگری هر
کشور ریشه در مردم ،مکانها ،میراث و ارزشهای کشور دارد و فعالیتی است که بخش های متعارف اقتصاد را در بر می گیرد ،به
همین علت ،اغلب به عنوان ماهیت جندبعدی از آن یاد میشود .دولتها باید سیاستها و برنامههایی را برای ارائه مزایای اقتصادی،
اجتماعی و زیست محیطی از طریق گردشگری اتخاذ کنند .توانایی اقتصاد ملی برای بهرهمندی از گردشگری بستگی به حجم
سرمایهگذاری در زیرساختهای گردشگری و توانایی تأمین نیازهای گردشگران دارد(راد ،0619 ،ص .)1طبق بیان شورای جهانی
سفر و گردشگری بیش از  070میلیون شغل در کل جهان بوسیله گردشگری ایجاد شده که  16/7کل شغلهای جهان است .به
سبب اشتغال جوانان در این صنعت ،کشورهایی که با مشکالت ناشی از بیکاری دست و پنجه نرم میکنند از گردشگری به عنوان
ابزاری برای برطرف کردن این مشکالت بهره می برند .افزون بر این ،آلودگی ایجاد شده در صنعت جهانگردی در مقایسه با
بخشهای تولیدی بسیار کمتر است؛ به همین دلیل کشورهای بسیاری با تهیه استراتژیهای توسعه بر مبنای گردشگری،
تالشهای بیشتری را در جهت توسعه صنعت گردشگری انجام میدهند،؛ تا آنجا که درآمد حاصل از گردشگری به عنوان بزرگترین
درآمد صادراتی غیرنفتی بعضی از کشورهای کوچک در حال توسعه شناخته شده و برخی اوقات بیش از یک چهارم تولید ناخالص
داخلی آنها را شامل میشود(یانگ و همکاران.)0616 ،
کشور ایران نیز در کنار غنای فرهنگی-تاریخی ،دارای تنوع اقلیمی بسیارگسترده ،وسعت محیطی و جغرافیایی زیادی است که
به موجب آنها ،استعدادهای گسترده و متنوع محیطی و انسانی در جهت توسعه گردشگری کنار یکدیگر فراهم شده است ،اما
متاسفانه در این زمینه با وجود تمام میراثهای تاریخ ،فرهنگی و طبیعی ،نتوانسته آنطور که باید موفق عمل کند .همچنین با در
نظر گرفتن رشد روزافزون شمار گردشگران بینالمللی و افزایش نقش صنعت گردشگری در اقتصاد کشورها ،شناسایی عواملی که
در جذب گردشگران بینالمللی مهم هستند ،بیش از پیش خودنمایی میکند .این عوامل میتوانند تأثیر چشمگیری بر توسعه ،بقا و
رقابت در صحنهی گردشگری بینالمللی داشته باشند .باید اشاره کرد که سازمان جهانی گردشگری پیشبینی کرده که در سال
 ،0606تعداد گردشگران خارجی در دنیا به یک میلیارد و هفتصد میلیون نفر برسد و با در نظر گرفتن این حجم از مبادالت مالی،
گردشگری میتواند باعث افزایش تنوع اقتصادی شود و از تک محصولی بودن کشورها بکاهد (نظری و همکاران ،1094 ،ص.)010
ایران با وجود داشتن جاذبههای تاریخی فراوان ،اقلیمهای مختلف آبوهوایی و همچنین وجود اقوام و فرهنگهای مختلف و
قابلیت و پتانسیل باال در جذب گردشگران خارجی ،در عرصهی جهانی حضور موفقی نداشته است .این در حالی است که سند چشم
انداز توسعه گردشگری کشور در سال  ،1060حضور حدود بیست میلیون گردشگر بینالمللی را در نظر دارد(نظری و همکاران،
.)1094
به هرحال این صنعت دارای خصوصیاتی است که وجود چالشهایی بر سر راه موفقیت آن ،دور از ذهن نیست و رشد و توسعه
آن را با مشکل روبرو میکند .همانطور که مشخص است ،این صنعت یک صنعت خدماتی است و یکی از مهمترین ویژگیهای
صنایع خدماتی ،غیرقابل ذخیره بودن و فناپذیری است .این یعنی محصوالت آن نمیتواند برای استفاده در آینده ذخیره گردد .به
همین دلیل آگاهی از میزان تقاضای گردشگران در آینده و در پی آن ،مدیریت عرضه در برنامهریزی این صنعت میتواند بسیار مهم
باشد و موفقیت آن را تضمین نماید .یکی دیگر از چالشهای این صنعت این است که ،فعالیتهای بخش عرضه در صنعت
گردشگری نیاز به سرمایهگذاریهایی با حجم باال و بلندمدت دارد ،به همین دلیل تقاضاهای آینده باید به خوبی بررسی شوند تا از
هزینه افزایش ظرفیت و یا هزینه فرصت تقاضای ایجاد نشده ،جلوگیری شود (فرچلینگ  .)0661 ،عالوه بر این باید متذکر شد که،
صنعت گردشگری برخالف صنایع دیگری همچون کشاورزی ،خروجی قابل اندازهگیری فیزیکی و ساختار مشترک ،ندارد؛ به عنوان
مثال ،در فرانسه و ایتالیا ،رستورانها و مراکز خرید جاذبههای اصلی گردشگران هستند ،اما در روسیه به این صورت نیست.
همچنین ،اجزای اصلی صنعت گردشگری ،مانند اقامت و حمل و نقل ،میتواند بین کشورها متفاوت باشد( .آبرام و والدرن .)0601 ،
براساس آمار مجمع جهانی اقتصاد در مورد شاخصهای رقابتپذیری گردشگری ایران و مقایسه آن با رقبای منطقهای خود در
زمینه گردشگری میتوان بیان داشت ایران طی سالهای اخیر در بسیاری از شاخصها رشد مطلوبی داشته است .ایران در سال
 0611رتبه  110از بین  109کشور ،در سال  ،0610با  10پله صعود ،رتبه  92از بین  106کشور ،در سال  0614رتبه  97از بین 101
کشور و در نهایت در سال  0617با  0پله صعود ،رتبه  90از بین  100کشور جهان را به خود اختصاص داده است .امتیاز ایران در
شاخص رقابتپذیری سفر و گردشگری در سال  ،0617معادل 0.0است که این امتیاز در سال  ،0614نیز  0.0بوده است.
همچنین رتبه ایران از جایگاه نهم در بین کشورهای خاورمیانه در سال  0614به جایگاه هشتم در سال  0617در این گروه صعود
کرده است .روند رو به رشد ورود گردشگران به ایران و وضعیت بسیارمطلوب در شاخصهایی همچون قیمت رقابتی در کنار روند رو

به رشد در سایر شاخصهای رقابت پذیری ،نشاندهنده جذابیتهای سرمایهگذاری در صنعت گردشگری ایران است (حبیبی و
محمدی.)1090 ،
بنابر مطالب فوق و با توجه به اهمیت باالی صنعت گردشگری ،مطالعه حاضر سعی دارد به بررسی عوامل مؤثر بر جریانات
گردشگری در ایران بپردازد .در قسمت بعد به بررسی عوامل مؤثر بر تقاضای گردشگری پرداخته شده است و سپس مطالعات
تجربی صورت گرفته در دو بخش داخلی و خارجی مطرح میشود و در آخر هم به روش پژوهش و تجزیه و تحلیل و ارائه نتایج،
پرداخته میشود.

 -2مبانی نظری و پیشینه پژوهش
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همان طور که قبال بیان شد ،صنعت گردشگری یک صنعت ارزآور در کشورها محسوب میشود که میتواند به سرعت مخازن
ارزی کشور را غنی کند .طبق پیشبینی سازمان جهانی گردشگری ،صنعت گرشگری امروزه بعد از صنعت نفت و خودروسازی در
مرتبهی سوم پردرآمدترین صنایع ،شناخته شده است (حقیقت ،شکری ،خداوردیزاده و خداوردیزاده ،1094 ،ص .)16کشور ایران با
مساحت  000000مایل ،دارای تنوع بی نظیری از ویژگیهای فرهنگی ،قومی ،زبانی ،اقلیمی ،معماری و تاریخی است .همچنین
دارای  06مکان ثبت شده در یونسکو و  70مکان و بنای تاریخی دیگر در فهرست آزمایشی این سازمان بینالمللی است .ایران
دارای بیابانهای سوزان ،جنگلهای مرطوب و مناطق کوهستانی سرد است .وجود تعدادی مزار مقدس شیعه در این کشور ،موقعیت
خوبی را در زمینه گردشگری مذهبی برای ایران فراهم کرده است .هزینههای مقرون به صرفه و همچنین خدمات پزشکی و
درمانی پیشرفته در ایران ،این کشور را به یکی از قویترین کشورها تبدیل کرده است که به قطب گردشگری پزشکی در منطقه و
حتی جهان تبدیل شده است (راد ،0619 ،ص.)1
به هرحال تقاضای گردشگری خارجی متأثر از عوامل مؤثر و کلیدی است و در این زمینه دیدگاههای مختلفی وجود دارد .در
این بین ،اقتصاددانان بر این اعتقاد هستند که ،تقاضای خارجی برای گردشگری از طریق متغیرهای مختلفی همانند عوامل
فرهنگی ،اجتماعی و متغیرهای جغرافیایی در کشور مقصد تحت تأثیر قرار میگیرد .به عالوه ،عوامل اقتصادی دیگری مثل سطح
درآمد کشور مبدأ ،هزینهی زندگی و قیمت کاالهای جانشین یا مکمل و نرخ ارز میتوانند بر تقاضا برای گردشگری خارجی به
کشور مقصد مؤثر باشند (محمدزاده و همکاران ،1029 ،ص .)141با توجه به پیشینه تحقیقاتی ،عوامل اصلی تعیینکننده انتخاب
گردشگران هم اقتصادی و هم غیر اقتصادی است .با وجود اهمیت زیاد ،در حقیقت ،متغیرهای مبتنی بر تقاضای اقتصادی به
تنهایی به اندازه کافی جریانهای گردشگری را توضیح نمیدهند ،زیرا چندین عامل تعیینکننده کیفی طرف عرضه نیز بر رفتار
مسافران تاثیر میگذارند .علیرغم چنین شواهدی ،اکثر مطالعات در مورد گردشگری داخلی ،هنوز بر روی تأثیر متغیرهای اقتصادی
تمرکز دارند ،به طوری که نقش ایفا شده توسط عوامل دیگر تقریبا نادیده گرفته میشود .نمونههایی از مطالعاتی که نقش
قیمتهای نسبی و درآمد را برآورد میکنند عبارتند از ،شیارینگ و سدیقی ،)1997( 1گارین ،)0669( 0تایلور و آریگونی )0669( 0و
هیندمن و آتاناسوپولوس()0662( 0ماسیدا و ایتزو.)0610 ، 4
در این قسمت سعی شده است به توضیح مهمترین متغیرها که دارای اثرگذاری بیشتری بر جریانهای گردشگری هستند،
پرداخته شود.
سرانه تولید ناخالص داخلی( :) GDPیکی از مهمترین متغیرهایی است که در ارزیابیهای اقتصاد کالن ،مورد استفاده
ی اقتصاددانان قرار میگیرد .این متغیر مهم در کشور ایران به معنای ،کل ارزش ریالی محصوالت نهایی تولیدشده توسط واحدهای
اقتصادی مقیم کشور در دورهی زمانی معین (ساالنه یا فصلی) است .درواقع ،تولید ناخالص داخلی یک متغیر روانه است که عدد
آن برای ایران نشانگر میزان ریالی جریان کاال و خدمات ،در یک دورهی زمانی مشخص (عموما یک سال) است .همچنین،
رایجترین شاخصی است که برای اندازهگیری میزان رفاه یک کشور و مقایسه آن با سایر کشورها ،توسط اقتصاددانان به کار گرفته
میشود (منکیو .)1092 ،تراکم جمعیت : 0روشی برای اندازهگیری جمعیت در واحد مساحت میباشد .واحد تراکم جمعیت ،نفر بر
کیلومتر مربع میباشد؛ یعنی در صورت کسر ،شمار افراد بر حسب "نفر" و در مخرج کسر ،مساحت بر حسب "کیلومتر مربع" است
که در نتیجه واحد تراکم جمعیت میشود نفر بر "کیلومتر مربع" .در کشور ایران ،تراکم جمعیت در سرشماریهای مختلف ،رو به
افزایش میباشد ،به این دلیل که ،مساحت کشور ثابت است اما میزان جمعیت رو به افزایش است .البته قابل ذکر است که گاهی
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تراکم جمعیت اثر ویژه و خاصی بر جریان گردشگری نخواهد داشت ،به طور مثال ،کونگبومای 1و همکاران( )0606در پژوهش
خود نشان دادند که ،تراکم جمعیت اثر منفی با گردشگری در تایلند دارد(کونگبومای و همکاران.)0606 ،
فاصله جغرافیایی :اساسا نظریه پوسیدگی فاصله نشان میدهد که چگونه تقاضا یا حجم ،با افزایش فاصله از منبع ،به صورت
تصاعدی کاهش مییابد .اعتبار این تئوری در زمینههای گوناگون نشان داده شده است و گریر و وال )1979( 0اولین جغرافیدانانی
بودند که آن را در گردشگری تفریحی به کار گرفتند .این نظریه معتقد است که تقاضا برای گردشگری با مسافت طی شده ،رابطهی
معکوس دارد .فاصله بر همه جنبههای گردشگری تأثیر عمیق ،هر چند غالبا ناچیز میگذارد و بسیار فراتر از حجم جابجایی
گردشگران است(مکرچر ،0612 ، 0ص .)960همچنین فنگبااو و همکاران( )0662در پژوهش خود نشان دادند که گردشگران مسن
تر و ثرتمندتر ،تمایل به سفر به مقاصد دورتر و مسافرتهای بلندمدتتر دارند ،در حالی افراد جوانتر که ثروت کمتری هم دارند،
مقصدهای نزدیکتر و مسافرتهای کوتاه مدتتر را ترجیح میدهند(مکرچر و فنگبااو ،0662 ، 0ص .)160آلودگی نسبی :رابطه بین
آلودگی هوا و توسعه گردشگری توجه بسیاری از پژوهشگران را به خود جلب کرده است ،اما در ادبیات گردشگری کمتر مورد
بررسی قرار گرفته است .دلیل اصلی این امر این است که ،بین این دو تداخل وجود دارد  -در حالی که آلودگی هوا در کشورهای
مقصد میتواند بر تصمیمات گردشگران تأثیر بگذارد ،رفتار مصرف گردشگران در شهرهای مقصد میتواند بر کیفیت هوای محلی
تأثیر معکوس بگذارد .این یک موضوع طبیعی است که آلودگی هوا بر توسعه گردشگری تأثیر میگذارد ،چراکه گردشگران از گشت
و گذار در شهرهایی که کیفیت هوا باعث ایجاد نگرانیهایی در مورد سالمتی آنان میشود ،خودداری می-کنند .اما برعکس ،توسعه
گردشگری همچنین میتواند بر کیفیت هوا در کشورهای مقصد تأثیر بگذارد(ژانگ و رین و ژانگ  ،0606 ،4ص.)0
شاخص توسعه انسانی :این شاخص از جمله شاخصهای مهم توسعهی اقتصادی با سطح توسعهیافتگی یک کشور به شمار می
آید .تأکید این شاخص به جای استفاده از درآمد سرانه ،به جوانب وسیعتر توسعه ،معطوف شده است و این شاخص ضمن اینکه
معیاری برای اندازهگیری رفاه شهروندان میباشد ،اثر سیاستهای اقتصادی بر کیفیت زندگی شهروندان را نیز مورد تجزیه و تحلیل
و بررسی قرار میدهد (حبیبی و محمدی ،1090 ،ص .)0گردشگری قادر است رشد اقتصادی ،به ویژه رشد اقتصادی در مناطق
گردشگری را افزایش دهد .بنابراین میتوان پیشبینی کرد که بخش گردشگری به عنوان یک کاتالیزور توسعه (عامل توسعه) عمل
کرده و همچنین خود روند توسعه را تسریع میکند .عالوه بر این ،گردشگری همچنین میتواند رفاه مردم مناطق گردشگری را
بهبود بخشد .رفاه جامعه را میتوان از طریق افزایش شاخص توسعه انسانی ( ) HDI0در یک منطقه از سال به سال دیگر مشاهده
و مقایسه کرد (حکیم ،سوریانتورو ورهاردجو ،0601 ، 7ص .)106همچنین ،ریورا( )0617در پژوهش خود نشان داده است که ،توسعه
گردشگری تأثیر مثبتی بر توسعه انسانی دارد و این مورد به نوبه خود ،تأثیر مثبتی بر توسعه گردشگری دارد .به منظور تعیین
همافزایی بین گردشگری و توسعه انسانی ،وی در مطالعهی خود از شاخص توسعه انسانی استفاده کرده است .این شاخص برای
قضاوت در مورد اینکه آیا توسعه انسانی رخ داده است و تا چه حد مناسب است ،استفاده میشود .بنابراین ،نحوه تأثیر گردشگری بر
ظرفیت توسعه انسانی ممکن است به وضوح نمایان شود (ریورا ،0617 ، 2ص .)1نرخ ارز :نرخ ارز به طور مداوم در مدلسازی
تقاضای گردشگری بین المللی استفاده شده است .نرخ ارز را ،ارزش برابری یک واحد پول خارجی به پول داخلی معرفی کردهاند .به
عبارت دیگر بهای خرید یا فروش یک واحد پول خارجی به پول رایج کشور را نرخ ارز میگویند .باید اشاره کرد که نرخ ارز ،به
عنوان یک نمایندهی مؤثر برای قیمت نسبی گردشگری در سطح بینالمللی نقش مهمی دارد .مطابق با ادبیات موجود ،مشخص
شده است که ،افراد از میزان مبادالت ارزی بین کشور خود و کشوری که قصد سفر به آن را دارند آگاهی بیشتری دارند تا اینکه از
قیمت کاالها و خدمات فردی در آن کشور مطلع باشند(کوآدری و ژنگ ،0616 ، 9ص .)09این باور که صعود و سقوط واحد پول
یک کشور در مقابل کشور دیگر حجم و جهت جریان گردشگری را شکل و جهت میدهد ،در تحقیقات تقاضای اقتصادسنجی
گردشگری رایج است (گرینوود .)0667 ، 16با این حال ،دو نظر در مورد نرخ ارز وجود دارد .برخی از محققان از افزایش نرخ ارز برای
افزایش گردشگری و برخی دیگر از کاهش نرخ ارز ،حمایت کردند .افزایش نرخ ارز بر تقاضای گردشگری تأثیر مثبت می-
گذارد(چامونی0661 ، 11؛ گورموس0616 ، 10؛ لیی1990 ، 10؛ خان .)0660 ، 10از سوی دیگر ،آرچیبالد و الکوربینیر)0662( 1
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استدالل کردند که کاهش نرخ ارز با تقاضای گردشگری ارتباط مثبت دارد ،زیرا سفر به کشوری که ارزش پول آن کم شده است،
ارزانتر می شود(میو 0و همکاران ،0612 ،ص.)069
نرخ تورم :تورم به عنوان شاخصی برای سنجش کارایی اقتصاد کشورهاست .نرخ تورم ،شاخصی برای نمایش ارزش پول و
قدرت خرید است که در یک بازه زمانی مورد محاسبه قرار میگیرد .اندیشمندان زیادی به بررسی نرخ تورم و مؤلفههای دیگر
اقتصادی بر جریانات گردشگری پرداختهاند .به طور مثال ،اطهاری و همکاران( ،)0601در پژوهش خود اظهار داشتند که تورم،
نوسانات نرخ ارز و نرخ واقعی ارز بر گردشگری تأثیر میگذارد(اطهاری و آلوال ،0601 ، 0ص .)4همچنین میو و همکاران ()0612
نیز در پژوهش خود بر این اعتقاد هستند که نوسانات نرخ ارز ،تورم و قیمت نفت بر عملکرد گردشگری تأثیر میگذارد(میو و
همکاران .)0612 ،از آنجا که گردشگری ،اشتغال ایجاد میکند ،فقر را کاهش میدهد ،تورم را به حداقل میرساند و در نهایت به
تولید ناخالص داخلی جهان کمک قابل توجهی میکند .اما در برخی از پژوهشها خالف این گفته بیان شده است؛ بکن)0662( 0
استدالل کرد که حمل و نقل نقش محوری در بهبود گردشگری دارد که عمدتا به انرژی مانند نفت وابسته است .افزایش قیمت
نفت باعث ایجاد تورم میشود که درآمد مصرفکنندگان را کاهش میدهد(ناکاچی .)0616 ، 4عالوه بر این ،به دلیل افزایش قیمت
نفت ،هزینه تولید نیز در بسیاری از بخشها افزایش مییابد .این ممکن است تولید را کاهش داده و بیکاری را افزایش دهد و در
عین حال تورم را نیز به همراه داشته باشد(میو و همکارانف  ،0612ص .)069نرخ بیکاری :برخی از مطالعات به طور اختصاصی
شرایط اشتغال در مقاصد گردشگری را مورد تجزیه و تحلیل قرار میدهند و نشان میدهند که مزایای گردشگری ورودی و کیفیت
اشتغال بستگی زیادی به مدل توسعه گردشگری دارد .اما مطالعات کمی به موضوع بیکاری گردشگری و عوامل تعیینکننده آن در
مقاصد پرداختهاند (پرلسلیبز و همکاران ،0610 ، 0ص.)049

سو و لین ( )0610در پژوهش خود به بررسی تقاضای گردشگری بینالمللی در کل جهان با توجه به نقش آثار ثبت شدهی
جهانی پرداختند .متغیرهای این پژوهش عبارتند بودند از :تولید ناخالص داخلی کشور مبدأ و میزان جمعیت کشور مبدأ ،نرخ ارز در
کشور مقصد ،حمل و نقل ریلی برای اندازهگیری نقش زیرساختهای حمل و نقل ،سهم مخارج آموزش در تولید ناخالص داخلی
کشور مقصد ،سهم بهداشت در تولید ناخالص داخلی کشور مقصد و تعداد آثار ثبت شده در یونسکو و تعداد گردشگران ورودی.
نتیجه نهایی این پژوهش نشان میدهد که آثار ثبت شده در یونسکو به شدت باعث جذب گردشگران بینالمللی میگردد .همچنین
نتایج نشان داده است که آثار طبیعی تأثیر بسزایی بر جریانهای گردشگری در دنیا دارند.
همچنین ،هوانگ و همکاران ( )0610در بررسیهای خود ،تابع تقاضای گردشگری بینالمللی ماکائو را به وسیلهی مدل جاذبه
و متغییرهایی همچون جمعیت ،فاصله ،تولیدسرانه ،زیرساختها ،نرخ ارز و مراکز تفریحی و آثاری که در یونسکو ثبت جهانی شدهاند
تخمین زدند .نتایج این پژوهش نشان داد که آثاری که ثبت جهانی شدهاند اثر چندانی بر جذب گردشگران خارجی نداشتهاند .یانگ
و همکاران ( )0616در پژوهش خود با استفاده از مدل جاذبه و رگرسیون حداقل مربعات ،عواملی مانند جمعیت کشور مبدأ ،درآمد
نسبی ،فاصله جغرافیایی ،نرخ برابری ارز ،زیرساختها ،جاذبههای ثبت جهانی یونسکو و جاذبههای مهم را در جذب گردشگران مؤثر
دانستهاند و به این نتیجه رسیدند که متغیرهای درآمد نسبی ،میزان جمعیت و فاصله جغرافیایی ،بیشترین اثر را بر تعداد گردشگران
ورودی به چین دارند .در بین این عوامل میتوان گفت فاصله از همه مهمتر است چرا که باعث افزایش هزینههای سفر میشود.
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 -3پیشینه پژوهش

 -4روش تحقیق
مطالعه حاضر به بررسی فاکتورهای اثرگذار بر جذب گردشگر در ایران میپردازد .کشورهای موردبررسی براساس آخرین به
روزرسانیها و انتخاب کشور ایران به عنوان کشور مقصد عبارتند از کشورهای افغانستان ،ارمنستان ،آذربایجان ،بحرین ،چین ،آلمان،
جورجیا ،هند ،ایتالیا ،عراق ،کویت ،لبنان ،عمّان ،پاکستان ،روسیه ،عربستان ،ترکمنستان ،ترکیه و ازبکستان .بر اساس مطالعات
پیشین فاکتورهای اثرگذار بر جذب گردشگر شامل شاخص توسعه انسانی ،تولید ناخالص سرانه ،انتشار کربن دی اکسید ،نرخ ارز،
تراکم جمعیت ،نرخ تورم و فاصله جغرافیایی بین کشورها بر حسب کیلومتر (بین دو پایتخت) هستند و دادههای موردبررسی در این
تحقیق برای سالهای  0666تا  0612در نظر گرفته شدهاند . 7در این مطالعه با استفاده از مدل جاذبه و همچنین رویکرد دادههای
1 Archibald and Lacorbinière
2 Meo

3 Athari, Alola
4 Becken
5 Naccache
6 Perles-Ribes
.الزم به ذکر است که متغیرهای دیگری از جمله تعداد یا طول بزرگراهها در نظر گرفته شده بودند ،لذا به علت نقصان دادهها در بیشتر
کشورهای موردبررسی؛ از لیست متغیرها حذف شدند
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پانل به بررسی عوامل اثرگذار بر جذب گردشگران کشورهای مذکور به کشور ایران پرداخته میشود .دلیل استفاده از مدل جاذبه این
است که در اغلب مدلهای تجارتی (با توجه به صنعتی بودن توریسم و گردشگری) این مدل یکی از موفقترین مدلهای تجربی
در اقتصاد است که نقش اصلی در ادبیات تجاری گذشته ایفا کرده است (اندرسون .)0611 ،در حالت کلی مدل مورد بررسی را
میتوان به شکل زیر در نظر گرفت:
LnY = Lnβ + Lnβ X + ε
()1
1,t
2 i,t i,t
it
در رابطه ( i ،)1نشاندهنده  iامین واحد مقطعی و  tنشاندهنده  tامین دوره زمانی است .در حالت کلی ،مفروضات مختلف در
برآورد رابطه ( )1عبارتاند از:
الف) عرض از مبدأ و ضرایب شیب در طول زمان و در فضا (مکان) ثابت بوده و جمله خطا در طول زمان و برای بخشهای
مختلف متفاوت باشد.
ب) ضرایب شیب ثابت اما ،عرض از مبدأ برای بخشهای مختلف متفاوت است .در این حالت مدل ( )0بهصورت ذیل تصریح
خواهد شد.
LnY = Lnβ1 + Lnβ X + ε
()0
2 i,t i,t
it
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که در آن عرض از مبدأ و ضرایب شیب بین تمامی مقاطع (شامل کشورهای منتخب) مشترک خواهند بود .در این رابطه از
روش حداقل مربعات معمولی استفاده میگردد که به روش حداقل مربعات تجمیعی  1معروف است (کوکاک 0و همکاران؛ .)0606
با فرض ثابت بودن ضرایب شیب بین مقاطع میتوان معادله رگرسیون را به صورت ذیل تصریح کرد:
LnY = Lnβ + Lnβ X + ε
()0
1,t
2 i,t i,t
it
در رابطه ( ،)0اندیس  iدر جمله عرض از مبدأ نشان میدهد که عرض از مبدأهای متفاوت ممکن است ناشی از ویژگیهای
خاص هر یک از مقاطع باشد .رابطه ( )0به مدل رگرسیون اثرات ثابت یا حداقل مربعات متغیر موهومی 0معروف است (اکوروفورو و
نوابز 0؛  .)0610اصطالح تأثیرات ثابت ناشی از این حقیقت است که با وجود تفاوت عرض از مبدأ میان مقاطع ،عرض از مبدأهای
هر مقطع طی زمان تغییر نمیکند .برای اینکه عرض از مبدأهای هر مقطع بدون تغییر باقی بماند ،از متغیرهای موهومی در این
روش استفاده میشود .برای انتخاب مدل حداقل مربعات تلفیقی و مدل اثرات ثابت از آزمون  Fمقید استفاده میشود که تصریح آن
به شکل ذیل است:
2
2
()0
)(R -R ) / (N -1
fe pls
)1-R 2 / (NT -K - N
fe

=F

در رابطه ( ،)0ضریب تعیین در روش اثرات ثابت ،ضریب تعیین در روش حداقل مربعات تلفیقی N ،تعداد مقاطع k ،تعداد
متغیرهای توضیحی و  Tطول دوره زمانی است .اگر  Fمحاسباتی از  Fبحرانی بزرگتر ،یا  Probموردنظر کمتر از  4درصد باشد؛
در این صورت روش اثرات ثابت انتخاب خواهد شد .از طرفی طرفداران مدل اثرات تصادفی معتقدند که اگر متغیرهای موهومی
نشاندهنده فقدان دانش و اطالعات دقیق درباره مدل حقیقی باشند ،از طریق جمله خطا آن را بیان میکنند .درواقع بهجای
اینکه فرض شود در رابطه ( ،)0ثابت در نظر گرفته شود ،آن را متغیر تصادفی با میانگین و مقدار عرض از مبدأ برای هر مقطع
بهصورت زیر بیان میکنند:
()4
β = β +ε

i

1

1i

که در آن جمله خطای تصادفی با میانگین صفر و واریانس است.
فرض اساسی در مدل تأثیرات تصادفی این است که مقاطع موردمطالعه متعلق به جامعهای بزرگتر هستند و میانگین مشترکی
برای عرض از مبدأ دارند .اختالف در مقادیر عرض از مبدأ هر مقطع در جمله خطای منعکس میشود .بر اساس مدل تأثیرات
تصادفی رابطه ( )0اینچنین خواهد بود:

1. Poold Lest Square
2. Koçak
3. Least Squre Dummy Variable
4. Okoroafor & Nwabueze
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()0

Yi ,t  1,i   2 X it  wi ,t

wi ,t   i  ui ,t
جمله خطای ترکیبی متشکل از دو جزء (خطای مقطعی) و (خطای ترکیبی) میباشد .در روش اثرات تصادفی نباید بین جمله
خطای مقطعی و متغیرهای توضیحی الگو رابطه وجود داشته باشد .درحالیکه در روش اثرات ثابت ،این رابطه میتواند وجود داشته
باشد .در روش اثرات ثابت باید جمله عرض از مبدأ طی زمان ثابت ،درحالیکه در روش اثرات تصادفی عرض از مبدأ میتواند طی
زمان تغییر پیدا کند.
1
برای انتخاب بین روش ثابت و تصادفی از آزمون هاسمن استفاده میگردد که در رابطه ( )7بیان شده است.
()7
H = [(βfe -β re )[covf e - covre )-1 (βf e -β re )]~ χ 2
در رابطه ( ،)7و به ترتیب بردار ضرایب در روش اثرات ثابت و تصادفی ،و به ترتیب ماتریس کوواریانس ضرایب در روش
اثرات ثابت و تصادفی می باشند .فرضیه صفر در آزمون هاسمن نیز این است که روش اثرات تصادفی سازگارتر است .این آزمون
دارای توزیع مجانبی میباشد و تعداد درجات آزادی آن برابر با تعداد متغیرهای توضیحی مدل است (کریستیانا 2و همکاران0606 ،؛
آنگرینی.)0617 ، 3

مدل جاذبه اصوال در تجارت یک مدل تجارت دوطرفه متقابل برای اندازه (حجم اقتصادی) و فاصلههای متفاوت کشورها
(فاصله جغرافیایی) اثرات چندگانه را نشان میدهد که معموال برای مدلهای تجارت دوطرفه به وسیلهی دادههای پانل؛ این نوع
مدل بهکار گرفته میشود .در این روش میزان پتانسیلهای تجاری کشورها چه در سطح کلی و چه در سطح کاالیی قابل برآورد
است .بنابراین از آنجایی که گردشگری نوع خاصی از تجارت خدمات محسوب میشود ،مدل جاذبه برای تحلیل جابجایی
گردشگران بسیار کارآمد است (نظری و همکاران.)1094 ،
معادلهی جاذبه بر اساس مطالعات اندرسون ()0611؛ کیوم ()0616؛ کاسنان و همکاران ()0610؛ خو و همکاران ()0619؛
ابراگیمو و همکاران ( )0601به صورت زیر ساده شده است:
𝛾 𝛽 𝛼
()2
𝑗𝑖𝜑 𝑗𝑋 𝑖𝑋𝐺 = 𝑗𝑖𝑋
در اینجا یک جریان دوطرفه از کشور  iبه کشور  ، jو و یک جریان یا حجم اقتصادی از کشورهای در حال تجارت (از نوع
 ،)GDPیک محاسبهی دوطرفه از توانایی دسترسی به بازار کشور  jبرای تولیدکنندگان در کشور ( iکه این بهوسیلهی فاصلهی
جغرافیایی محاسبه می شود) و  Gثابت گرانشی (ثابت جاذبهای) است .در مدل جاذبه ،یک تنوع وسیعی از تخمین مبادالت دوطرفه
وجود دارد که میتواند به صورت زیر محاسبه شود:
𝛾 𝛽 𝛼
()9
𝑗𝑖𝜑 𝑗𝑆 𝑖𝑆 𝐺 = 𝑗𝑖𝑋

سال پنجم ،شماره ( 1پیاپی ،)11 :بهار  ،1041جلد یک

 -1-4روش مدل جاذبه در مطالعات بین کشورها:

در اینجا نشان دهندهی اثر کشور صادرکننده  iدر آینده به عنوان عرضهکننده ،بازار هدفی از کل منابع در آینده برای مقاصد
صادراتی بوده  ،از توانایی دسترسی به بازار  jبرای کشور  iبدست میآید که میتواند برای تبادالت دوطرفه عاملی تاثیرگذار باشد
(ابراگیمو و همکاران0601 ،؛ کاپلن و اکتاس ؛  .)0610معادلهی لگاریتمی -خطی از مدل جاذبه می تواند به صورت زیر باشد:
𝑗𝑖_𝜑𝛾 𝑋_𝑖𝑗 = 𝑔 + 𝛼𝑠_𝑖 + 𝛽𝑠_𝑗 +
()16
در مدلهای تجربی GDPسرانه و اندازهی جمعیت در عوض سطوح  GDPکاربرد دارد .بنابراین به جای محاسبه به
کارگیری GDPبه عنوان تبادالت اقتصادی ،از  GDPسرانه و جمعیت استفاده میکنند .از معادالت باال و تاثیرگذار روی مدل
صنعتی (تجاری) بوده و از عوامل تاثیرگذار دیگر روی جریان تجارت  ،فاصله بین کشورها است که یکی از بیشترین اثرات آن در
هزینههای حملونقل میباشد (آزیزورمن و هارتارتو ()0601؛ آالنزی و همکاران ()0601؛ کیوم ())0616

1 Hasman Test
2 Kristiana
3Anggraeni
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 -2-4نتایج برآورد مدل
در این زیربخش ،نتایج برآوردشده الگوی پانل جاذبه و آزمونهای الزم برای الگوهای پانل موردبررسی قرار گرفته است.

 -1-2-4آزمون تأیید و تصریح الگوی دادههای ترکیبی برای کشورها
ماهیت دادهها نشان میدهد که الگو بهصورت پانل است ،ولی الگو به لحاظ دادههای ترکیبی باید مورد آزمون قرار گیرد .نتایج
آزمونهای تصریح الگوی دادههای ترکیبی در جدول ( )1ارائهشده است .نتایج آزمون چاو ،ماهیت پانل بودن دادهها را تأیید میکند
و الگو باید بهصورت پانل برآورد شود .به بیان دیگر با توجه به اینکه آماره Fآزمون چاو برابر با  00/24بوده لذا در سطح معنیداری
 4درصد معنیدار است که حاکی از رد فرض اثرات تجمیعی (به صورت  )OLSو پذیرش روش اثرات ثابت (به صورت )Panel
میباشد .به عبارت دیگر برآورد الگو به صورت پانل درست میباشد و باید آزمون هاسمن به جهت انتخاب اثرات ثابت یا اثرات
تصادفی ،بررسی شود .نتایج جدول ( )1آزمون هاسمن بیانگر تأیید اثرات ثابت است و به عبارتی در الگوی دادههای ترکیبی این
پژوهش (برای کل کشورها) ،اثرات بهصورت ثابت باید برآورد شود.
جدول  :1آزمونهای تأیید و تصریح الگوی دادههای ترکیبی مأخذ :یافتههای پژوهش
نام آزمون

آماره

سطح معنیداری

آزمون چاو
آزمون هاسمن

00/24
1/79

6/66
6/12

سال پنجم ،شماره ( 1پیاپی ،)11 :بهار  ،1041جلد یک

آزمون برخی از فروض رگرسیون کالسیک برای کشورها:
با توجه به نتایج آزمون هاسمن ،الگوی دادههای ترکیبی با اثرات ثابت تأیید شده؛ اما قبل از برآورد اثرات ثابت باید آزمونهایی
چون همسانی واریانس ،خودهمبستگی و هم خطی را موردبررسی قرار داد.
آزمونهای ناهمسانی واریانس و خودهمبستگی
برای بررسی ناهمسانی واریانس از آزمون والد

اصالحشده1

و برای بررسی خودهمبستگی سریالی از آزمون

وولدریج0

استفادهشده که نتایج آنها در جدول ( )0ارائهشده است .نتایج آزمون والد اصالحشده نشان میدهد که فرض همسانی واریانس رد
شده و الگو دچار ناهمسانی واریانس میباشد ( )Prob=6/66که این امر میتواند نتایج الگو را با چالش روبهرو کند .برای رفع این
موضوع از انحراف استاندارد مقاوم استفادهشده است .افزون بر این ،نتایج آزمون وولدریچ نشان داد که فرض عدم خودهمبستگی
سریالی تأییدشده ( )Prob=6/66و الگو دچار خودهمبستگی نمیباشد.
جدول  :2نتایج آزمونهای ناهمسانی و خودهمبستگی سریالی مأخذ :یافتههای پژوهش
نام آزمون

آماره

سطح معنیداری

آزمون واریانس ناهمسانی
آزمون خودهمبستگی

1164/64
014/02

6/66
6/66

آزمون هم خطی متغیرها:
( )1/VIFبررسیشده و نتایج آن در جدول
( )VIFو
هم خطی بین متغیرها ،بهوسیله آمارههای عامل تورم
( )0گزارششده است .نتایج جدول ( )0گویای عدم هم خطی بین متغیرهای توضیحی الگو است؛ زیرا که مقدار عددی کل آماره
 VIFبرای تمام متغیرها کمتر از  16است.
تلورانس0

واریانس0

جدول  :3آزمون هم خطی بین متغیرهای توضیحی الگو مأخذ :یافتههای پژوهش
متغیرها

VIF

1/VIF

فاصله جغرافیایی
شاخص توسعه انسانی

10/99
0/91

6/67
6/10

تولید ناخالص سرانه

0/20

6/00
4. Modified Wald Test
1. Wooldridge Test
)2. Variance Inflation Factor (VIF
3. Tolerance
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انتشار کربن دی اکسید
نرخ ارز
جمعیت
نرخ تورم
نرخ بیکاری
میانگین VIF

6/00
6/02
6/06
6/40
6/06
-

0/99
0/64
0/00
1/20
1/04
4/10

 -2-2-4برآورد الگوی نهایی

جدول ( )4نتایج برآورد الگوی پانل جاذبه با اثرات ثابت مأخذ :یافتههای پژوهش
متغیرها

ضریب

انحراف استاندارد مقاوم

آماره T

سطح معنیداری

شاخص توسعه انسانی
تولید ناخالص سرانه
انتشار کربن دی اکسید
نرخ ارز
تراکم جمعیت
نرخ تورم
فاصله
جزء ثابت
آزمون F

00/94
1/10
0/00
0/00
-00/12
-149/60
-0/02
0/09
904
06

01/26
0/00
14/04
0/72
000/90
007/40
000602
0/27
-

16/09
6/04
0/61
11/01
-1/20
-6/00
-4/02
4/40
07/60
6/00
6/67
6/60
-

6/66
6/70
6/66
6/66
6/60
6/00
6/66
6/66
6/66
-

Within
R2

Between
Overall

تعداد مشاهدات
تعداد کشورها

سال پنجم ،شماره ( 1پیاپی ،)11 :بهار  ،1041جلد یک

نتایج الگوی دادههای ترکیبی با اثرات ثابت در جدول ( )0گزارششده است .تعداد کل مشاهدات برابر با  904مشاهده و 06
کشور است .نتایج آزمون  Fبیانگر معنیداری کل رگرسیون ( )Prob=6/66است و نشان میدهد که انتخاب کل متغیرهای
توضیحی بر روی متغیر وابسته به درستی میتواند نتایج را تحت تأثیر قرار دهد و ضریب همه متغیرها به صورت یکجا نمیتواند
برابر با صفر گردد .همچنین ،نتایج نشان میدهد که متغیرهای شاخص توسعه انسانی ،انتشار کربن دی اکسید ،نرخ ارز و مساحت
کشور ،اثر مثبت و معنی داری بر جذب گردشگران داشته است .به عبارتی افزایش هریک از متغیرها منجر به افزایش تعداد
گردشگران خواهد شد .بنابراین این دسته از پارامترها میتواند در افزایش تعداد گردشگران بسیار حائز اهمیت باشد .براساس نتایج
جدول ( ،)0با افزایش یک درصدی در شاخص توسعه انسانی ،جذب گردشگر میتواند به مقدار  00/94درصد افزایش یابد .با
افزایش یک درصدی انتشار کربن دی اکسید (که به منظور توسعه بیشتر کشور است) ،جذب گردشگر نیز به مقدار  00/00افزایش
مییابد.

برای متغیر نرخ ارز ،با افزایش یک واحد در این متغیر ،جذب گردشگر به مقدار  0/00افزایش مییابد .از طرفی ،متغیرهای
تراکم جمعیت و فاصله جغرافیایی بین کشورها اثر منفی و معکوس بر جذب گردشگران دارند .بر این اساس افزایش تراکم جمعیت
کشور منجر به کاهش جذب گردشگر به اندازه  00/12درصد میگردد .همچنین یک درصد افزایش در متغیر فاصله جغرافیایی بین
کشورها جذب گردشگر را به اندازه  0/02درصد کاهش میدهد .1براساس نتایج جدول ( )0و ضریب منفی متغیر فاصله جغرافیایی
بین کشورها میتوان بیان داشت که الگوی جاذبه در صنعت توریسم و گردشگری نیز اثرگذار است و هر چه فاصله جغرافیایی بین
کشورها بیشتر گردد (با توجه به اضافهشدن هزینههای حملونقل و غیره) میزان ورود گردشگر به کشور نیز کمتر میشود .بنابراین
 -1متغیرهای دیگری از تولید ناخالص داخلی و نرخ تورم در مطالعه بیان شدهاند که در بازه اطمینان  96درصد ،بیمعنی بوده است و لذا تفسیری
برای آنها لحاظ نشده است.
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برای کشور ایران ،هممرزی با کشورهای همزبان از جمله افغانستان و کشور هم مذهب عراق فرصتهای بی نظیری را با توجه به
برگزاری مراسمات آئینی-مذهبی میتواند به ارمغان بیاورد.

 -5نتیجهگیری و پیشنهادات

سال پنجم ،شماره ( 1پیاپی ،)11 :بهار  ،1041جلد یک

مطالعه حاضر به بررسی عوامل مؤثر بر جریانهای گردشگری در ایران با استفاده از الگوی جاذبه میپردازد .کشورهای
پیرامونی و دارای بیشترین آمار عرضه گردشکر به ایران و متغیرهای اصلی شامل شاخص توسعه انسانی ،تولید ناخالص سرانه،
انتشار کربن دی اکسید ،نرخ ارز ،تراکم جمعیت ،نرخ تورم و فاصله جغرافیایی بین کشورها بر حسب کیلومتر (بین دو پایتخت) در
بازه زمانی  0666تا  0612در نظر گرفته شدند .یافتههای اصلی تحقیق در جدول ( )0نشان داد که متغیرهای شاخص توسعه
انسانی ،انتشار کربن دی اکسید ،نرخ ارز و مساحت ،اثر مثبت و معنیداری بر جذب گردشگران داشته است .از طرفی ،متغیرهای
تراکم جمعیت و فاصله جغرافیایی بین کشورها اثر منفی و معکوس بر جذب گردشگران داشته است و الگوی جاذبه برای صنعت
گردشگری ایران مورد تأیید قرار گرفت .با توجه به نتایج حاصله میتوان اشاره کرد که تاریخ و تمدن جزء الینفک هویت هر کشور
میباشد و کشورهای برخوردار از این موهبت میتوانند پیشرفت قابلتوجهی در صنعت گردشگری خود ایجاد کنند .کشور ایران با
توجه به تمدن و تاریخ چندین هزارساله خود میتواند نظر هر گردشگری را به خود جلب نماید .با توجه به اینکه بازگشت سرمایه در
فعالیتهای مرتبط با صنعت گردشگری ،بلندمدت است و از طرفی در ایران ،نگاه اغلب سیاستگذاران در حوزه گردشگری به
صورت کوتاهمدت است؛ لذا همواره ارزیابی مناسبی از وضعیت موجود در اختیار قرار نمیگیرد و موجبات شکست در این صنعت
فراهم میشود .به هرحال مواردی از قبیل عدم مطالعه دقیق بازار ،عدم تحلیل مناسب روند عرضه و تقاضای گردشگر ،مشخص
نبودن بازار هدف ،شرایط اقتصادی ناپایدار ،نوسانات بازار و ابهامات اساسی در پیشبینیهای آتی ،مشکالت محلهای استقرار
گردشگران ،کمبود هتلهای توریستی و مسافرخانههای مناسب و مجهز ،کیفیت پایین هتلها ،مراکز تفریحی ،رستورانها ،کافه-
رستورانها ،مراکز بهداشت و خدمات درمانی ،میتواند مهمترین موانع توسعه گردشگری در کشور باشد .با توجه به موردتأیید قرار
گرفتن الگوی جاذبه در این پژوهش تمرکز غالب بر روی کشورهای همسایه به جهت افزایش جذب گردشگر (با توجه به فاصله
جغرافیایی کمتر و هزینههای حملونقل و خدمات پایینتر) پیشنهاد میگردد و توجه به برگزاری مراسمات سیاحتی-مذهبی میتواند
منجر به جذب بیشتر گردشگر شود.
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