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چکیده
توسعه گردشگری و اثر مثبت آن بر رشد تولید و اشتغال در سطوح ملی و منطقهای همواره به لحاظ
اقتصادی مورد توجه برنامه ریزان اقتصادی بوده است .شهر قم به دلیل برخورداری از جاذبههای فرهنگی و
مذهبی یکی از مهمترین مقصدهای گردشگری ایران محسوب میشود .براساس گزارش مرکز آمار ایران ،این
شهر از نظر تعداد سفر انجام شده ،در میان بیست شهرستان مهم کشور در فصل بهار و تابستان  0931با
تعداد  9999393سفر ،بعد از مشهد ،دومین رتبه را دارا بوده است .در همین راستا ،هدف اصلی این پژوهش
سنجش میزان اثربخشی گردشگری داخلی به استان قم بر اقتصاد استان قم و اقتصاد ملی با استفاده از
رویکرد داده ستانده دو منطقهای است .پایههای آماری تحقیق عبارتند از :جدول داده ستانده ملی سال
 ،0931هزینه گردشگران داخلی استان قم و اشتغال بخشی استان قم .برای این منظور اولین مرحله تحقیق
برآورد ضرایب داده ستانده دو منطقه ای (استان قم و سایر اقتصاد ملی) است که با استفاده از روش غیر
آماری  AFLQمحاسبه شده است .یافتههای این پژوهش نشان میدهند با ورود گردشگران داخلی به استان
قم در سال  ،0931تولید استان به میزان  5525میلیارد ریال (معادل  5/05درصد ستانده استان قم) و
اشتغال استان  22353نفر (معادل  3/13درصد کل اشتغال استان قم) افزایش یافته است .همچنین ورود
گردشگران فوق در اقتصاد ملی به میزان  2592میلیارد ریال تولید و  25059نفر شغل ایجاد کرده است.
واژگان کلیدی :گردشگری ،ضرایب داده ستانده دو منطقهای ،اشتغال ،تولید
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مقدمه
استان قم با مساحتی برابر  1/2درصد مساحت کل کشور به دلیل قرار گرفتن در مرکز ایران،
شاهراه ارتباطی استان های مختلف محسوب می شود و برای گذر به  02استان باید از آن عبور کرد.
این استان از نظر فعالیت اقتصادی در بخشهای سه گانه صنعت ،کشاورزی و خدمات ،ویژگیهای
خاصی دارد .کشاورزی در این استان به دلیل شرایط نامناسب زمین ،آب و هوا رونق چندانی ندارد و
توانسته است فقط برای شش درصد از کل شاغلین ایجاد اشتغال نماید در صورتی که بخش صنعت
و خدمات مجموعا  33درصد شاغلین را تحت پوشش خود قرار داده است و بیش از 93
درصد شاغلین استان فقط در زمینه صنعت فعالیت میکنند .این استان به دلیل وجود اماکن زیارتی
از پتانسیل باالیی در حفظ ،جلب و جذب سرمایه برخوردار است و اگر شرایط به گونهای شود که
سفرهای زیارتی ،منجر به سفرهای تفریحی -زیارتی و اقامت بیشتر مسافران در استان قم شود ،این
موضوع ،فرصتهای شغلی فراوانی را برای جوانان استان جهت کسب و کار و فعالیتهای کارآفرینانه
ایجاد میکند (اداره کل امور اقتصادی استان قم.)0932،
سهم محصول ناخالص داخلی استان قم از کل کشور در سال  0931برابر با  ./35درصد
( 0/02درصد بدون نفت) گزارش شده است .از منظر ارزش افزوده هم در میان بخشهای مختلف
اقتصادی استان ،بخش عمده فروشی و خرده فروشی ،تعمیر وسایل نقلیه و کاالها بیشترین سهم را
در سال  31داشتهاند (مرکز آمار ایران.)0939،
در حال حاضر با وجود شرایط کویری و با تالشهای زیاد ،محصوالتی همچون خاویار و پسته در
استان قم تولید می شود و اولین بنگاه تولیدی و صادر کننده خاویار در ایران ،از این استان است.
تولیدات محصوالت دامی و همچنین وجود منطقه دامشهر و محصوالت کشاورزی ،نیز در توسعه
صنایع کشاورزی و ایجاد ارزش افزوده و فرصت های شغلی در استان قم مؤثر بوده است (اداره کل
امور اقتصادی استان قم.)0932 ،
صنعت و معدن استان قم سه شهرک صنعتی فعال با  31295نفر شاغل را در خود جای داده
است .عالوه بر این ،قم دومین قطب انتشارات کشور و مرکز اصلی انتشار کتاب های علوم دینی است
(معاونت آمار و اطالعات سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان قم .)0932 ،در زمینه صادرات نیز
این استان از سابقه تجارت با کشورهای امارات ،عراق ،فرانسه ،چین و قطر برخوردار بوده است (اداره
کل امور اقتصادی استان قم )0932،از مهمترین کاالهای صنعتی صادراتی می توان به فرش ابریشم،
انواع کفشهای ماشینی ،مواد اولیه پتروشیمی ،پالستیک و  ...اشاره کرد.
از نقطه نظر گردشگری مطالعات توسعه اقتصادی -اجتماعی قم نشان میدهند که مهمترین
محور توسعه اس تان ،زیارت و گردشگری است .صنعت گردشگری با توجه به کمبود آب ،ضعف منابع
طبیعی و محدودیتهای بخش کشاورزی و صنعت می تواند نقش به سزایی در حیات اقتصادی-
اجتماعی و حتی سیاسی شهر قم داشته باشد .بر اساس گزارش مرکز آمار ایران ،استان قم در فصل
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بهار و تابستان  0931با تعداد  9999393سفر ،بعد از مشهد ،دومین رتبه ورود گردشگری را دارا
بوده است که بیش از نیمی از این سفرها ،از نوع سفرهای بدون اقامت شبانه است (مرکز آمار ایران،
 .) 0939زیرا نزدیکی شهر قم با برخی از شهرهای کشور به ویژه تهران ،اصفهان ،اراک ،کاشان و
ساوه به عنوان قطب های عمده صنعتی کشور و بهبود مستمر شرایط سفر و تردد (جادهای و ریلی)
به این شهرها باعث کوتاه شدن مدت متوسط اقامت در شهر قم شده است (احمدی شاپور آبادی و
سبزآبادی .) 0931،از طرف دیگر ،شهر قم به عنوان دومین مرکز زیارتی کشور ،دارای توانمندیهای
گردشگری با کارکردهای مذهبی -زیارتی ارزشمندی در سطح ملی و بین المللی است (ابراهیمزاده و
همکاران .)0931،از میان مهمترین جاذبههای زیارتی گردشگری استان قم پس از حرم حضرت
معصومه (س) و مسجد مقدس جمکران می توان به مواردی از قبیل معماری حوزه علمیه قم ،مسجد
جامع قم ،گنبدهای سبز (امامزاده) ،منزل آیت اهلل بروجردی ،خانههای تاریخی زند و یزدان پناه و
بازار اصلی قم که دارای قدمت  311ساله است ،اشاره کرد (اداره کل میراث فرهنگی ،صنایع دستی
و گردشگری استان قم .)0933 ،افزون بر اینها بیش از  311امامزاده و مکان زیارتی دیگر در قم
وجود دارد (ابراهیم زاده و همکاران .)0931 ،با توجه به توانمندیهای گردشگری شهر قم ،هدف این
پژوهش سنجش میزان اثربخشی گردشگری داخلی استان قم بر روی تولید و اشتغال این استان و
اقتصاد ملی با استفاده از رویکرد داده ستانده دو منطقه ای است.
به منظور دستیابی به اهداف فوق ،محتوای مقاله در پنج بخش سازماندهی شده است :پس از
مقدمه ،به مبانی نظری و پیشینه پژوهش در بخش دوم اشاره میشود .بخش سوم شامل روش
شناسی پژوهش و مراحل تهیه ضرایب داده ستانده دو منطقه ای است .بخش چهارم شامل پایههای
آماری ،برآورد مدل و تحلیل نتایج است .بخش پایانی به نتیجه گیری اختصاص دارد.
ادبیات موضوع
 .7پیشینه تحقیق و مبانی نظری
گردشگری دارای سه اثر مهم :اقتصادی ،اجتماعی و زیست محیطی است که در سطوح مختلف:
جهانی ،ملی ،و منطقه ای تحت عنوان گردشگری پایدار قابل مطالعه است .امروزه گردشگری داخلی
فعالیتی است که نقش اقتصادی آن بر رشد تولید ،اشتغال ،رونق صنایع داخلی ،افزایش درآمدهای
مالیاتی از محل فعالیتهای اقتصادی مرتبط با گردشگری ،ایجاد تعادل منطقهای ،تعدیل ثروت،
دگرگون ساختن فعالیتهای اقتصادی و سوق دادن درآمد از مناطق شهری به روستاها و نهایتا
جلوگیری از برون کوچی روستاییان بر کسی پوشیده نیست (استاد حسین .)0923 ،از طرفی در
تنوّع و غنا بخشیدن به اقتصاد محلی حائز اهمیت است ،برای تولیدات محلی اعم از صنایع دستی،
محصوالت غذایی جهت ارتزاق گردشگران بازارهای جدیدی ایجاد میکند ،از طرف دیگر در بهبود
کیفیت فرآوردهای کشاورزی و صنایع دستی نیز مؤثر است (پدریان .)0923،گردشگری داخلی
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موجب انتقال پول و جمعیت به سوی مراکز شهری که پتانسیل گردشگری دارند میگردد و در تنوع
و ارتقای کیفیت محصوالت به اقتصاد شهری و استانی نیز حائز اهمیت است .همچنین در احیاءو
بازسازی اماکن دیدنی و تخصیص بودجه الزم برای ابقای آنها این گونه مراکز به تدریج رونق و
اهمیت بیشتر مییابند و درآمدهای بیشتری را جذب آنها مینماید.
رشد اشتغال و ایجاد فرصتهای شغلی جدید ناشی از توسعه گردشگری داخلی یکی دیگر از
اثرات اقتصادی آن است .رشد اشتغال نه تنها به صورت اشتغال مستقیم در فعالیتهای اقتصادی
مرتبط با گردشگری مثل هتل ،رستوران و مراکز دیدنی است بلکه به صورت غیر مستقیم با
بخش هایی که با فعالیت های اقتصادی مرتبط با گردشگری ارتباط دارند ،ایجاد میشود .در ادبیات
گردشگری همه متفق القول هستند که گردشگری فعالیتی کاربر بوده و به نیروی کار غیر ماهر نیاز
داشته و میتواند فرصت های شغلی خوبی را نماید (فراری و همکاران  .)2103 0افزایش اشتغال
موجب باال رفتن درآمد مردم محلی از طریق افزایش حقوق و دستمزد از یک طرف و امکان حصول
درآمدهای دیگر از طریق ارائه مشاغل در دیگر بخشها نظیر ساختمان ،تعمیرات ،تامین مایحتاج،
کرایه اتومبیل و ...از طرف دیگر میگردد .منبع درآمد اضافی ناشی از توسعه گردشگری به نوبه خود
موجب افزایش درآمد دولتهای محلی از محل مالیاتهای دریافتی فروش نیز میگردد .در حالی که
گردشگری خارجی ارز آور بوده و سبب توسعه و بسط تجارت خارجی و صادرات نامرئی و بهبود تراز
پرداختها میشود  .عالوه بر این ،افزایش درآمد و زمان بیشتر برای تفریحات همراه با پیشرفت در
سیستم حمل و نقل جریان رشد گردشگران را برای سفر بیشتر و دورتر سرعت میبخشد .اثرات
چندگانه گردشگری است که محققان را به مطالعه اثرات اقتصادی گردشگری تشویق نموده است.
مطالعات زیادی با موضوع اثرات اقتصادی گسترش گردشگری داخلی صورت گرفته که از
روش های مختلف :اقتصاد سنجی ،داده ستانده ،ماتریس حسابداری اجتماعی و تعادل عمومی قابل
محاسبه استفاده کردهاند .در این بخش به مطالعاتی اشاره میشود که از رویکرد داده ستانده به ویژه
داده ستانده منطقهای در سطح بین المللی و داخلی استفاده شده باشد.
صباغ کرمانی و امیریان ( ،)0923و تاجعلی ( )0935هر یک در مطالعهای جداگانه ،به بررسی
اثرات اقتصادی گردشگری در ایران با استفاده از تحلیل داده ستانده پرداختهاند .صباغ کرمانی و
امیریان از جداول داده ستانده ملی سال  0925و تاجعلی از جدول  0931استفاده کردهاند .نتایج
مطالعه آنها نشان داد که بخش حمل و نقل و بخش هتل و رستوران بیشترین درآمدزایی و اشتغال
زایی ناشی از ورود گردشگران خارجی به ایران را داشتهاند.
در مطالعه دیگری صمدی ( )0939به سنجش میزان اشتغالزایی جذب گردشگران خارجی بر
اساس الگوی داده ستانده منطقهای استان فارس در سال  0925پرداخت و نشان داد که حذف
بخش گردشگری (تقاضای نهایی و واسطهای) میزان اشتغال کل را  93درصد کاهش میدهد.
Ferrari et al
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بزازان و جعفری ( ،)0939اثر ورود گردشگران داخلی را بر اقتصاد شهر نیشابور مورد سنجش
قرار دادند .آنها به این منظور ضرایب داده ستانده شهر نیشابور را با استفاده از روش غیر آماری FLQ
از جدول داده ستانده ملی سال  0935استخراج و به کمک آنها ضرایب مستقیم و فزاینده تولید و
اشتغال شهر نیشابور را برآورد کردند .یافتههای آنها نشان دادند که ورود گردشگران داخلی سال
 ،0931تولید شهر به میزان  0290میلیارد ریال و اشتغال شهر به میزان  32نفر افزایش داده است.
ممی پور و عبدی ( ،)0935نقش گردشگری در سرعت همگرایی رشد  03استان ایران در طول
دوره  0933تا  0932را با استفاده از مدل پانل فضایی برآورد و به نقش گردشگری در سرعت
همگرایی استان ها ی فوق پرداختند .نتایج حاصل از مدل پانل فضایی آنها نشان داد که رشد
اقتصادی استانهای منتخب دا رای اثرات فضایی و مکانی بوده و رشد اقتصادی هر استان متاثر از
استان های مجاور نیز است .همچنین گردشگری یکی از متغیرهای موثر بر رشد اقتصادی استان ها
بوده و توسعه گردشگری می تواند سرعت همگرایی استان ها را افزایش دهد.
هرواد 0و فرچلینگ )0333( 2در پژوهشی اثرات ورود گردشگران را در ایالت واشنگتن در امریکا
با استفاده از مدل داده ستانده منطقه ای مطالعه کردند و نشان دادند که فعالیت گردشگری رتبه
باالیی در درآمدزایی و اشتغال زایی آن ایالت دارد.
البکامی )2113( 9در پژوهشی اثر تقاضای گردشگران خارجی را با استفاده از جدول داده ستانده
ملی سال  0332بر تولید ،درآمد و اشتغال بخشی در کشور عربستان مورد بررسی قرار داد .نتایج
نشان دادند بیشترین اثر تولیدی بر بخش تجارت و حمل و نقل و بیشترین اثر درآمدی بر بخش
خدمات ،و بیشترین اثر اشتغال ،بر بخشهای خدمات و تجارت بوده است.
نورال 3و همکاران ( )2113در مطالعه ای نقش گردشگری در اقتصاد مالزی را با استفاده از روش
داده ستانده ،با محاسبه ضرایب داده ستانده ،درآمد ،اشتغال ،ارزش افزوده و واردات مورد بررسی قرار
داده است .نتایج به دست آمده در این تحقیق نشان دادند که ماهیت صنعت گردشگری درآن کشور
نسبتاً کاربر و کمک قابل توجهی به رشد اقتصادی مالزی نموده است.
همچنین ریبرو 5و داموتا ،)2102( 5در پژوهشی آثار سرمایه گذاری در بخشهای گردشگری در
برنامه ملی توسعه گردشگری برزیل را با استفاده از داده ستانده منطقهای بر منطقه سرژیپه 2مورد
بررسی قرار دادند .اثرکل  312/35میلیون دالر برآورد شده است .که  33/3درصد آن در خود این
ایالت مانده و  3/2درصد آن به سایر ایاالت شمال شرقی این منطقه و  30/3درصد آن به سایر

1

Horvath
Frechtling
Albqami
4
Nurul
5
Ribeiro
6
Da Motta
7
Sergipe
2
3
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قسمت های برزیل سرریز کرده است .همچنین برآورد ها نشان داد که این برنامه قادر است 0033
شغل جدید در ایالت سرژیپه و  9995شغل جدید درسایر اقتصاد برزیل ایجاد کند.
اینکرا 0و همکاران ( ،)2105در پژوهشی اثر سرریزی اقتصادی گردشگران سایر مناطق اسپانیا را
بر منطقه گالیسیا 2با استفاده از مدل داده ستانده منطقهای سال  2115مورد سنجش قرار داد .نتایج
نشان دادند که فقط یک درصد از ارزش افزوده منطقه گالیسیا ناشی از مخارج گردشگری سایر
مناطق اسپانیا است.
کروننبرگ 9و همکاران ( ،)2103ظرفیتهای گردشگری منطقه ای را با به روز کردن ضرایب
داده ستانده منطقهای طی یک دوره هفت ساله  2103-2113برای مناطق سوئد مورد مطالعه قرار
دادهاند تا از خطاهای احتمالی در برآورد اثرات گردشگری کاسته شود.
با مروری بر مطالعات به ویژه در سطح داخلی میتوان گفت که مطالعه حاضر نسبت به مطالعات
پیشین دارای نوآوریهایی است :اول ،استفاده از مدل داده ستانده دو منطقهای که درآن استان قم
به عنوان من طقه اصلی لحاظ شده است .دوم ،برآورد مخارج ورود گردشگران داخلی به استان قم بر
اساس گزارش هزینه گردشگران داخلی سال ( 0931مرکز آمار ایران .)0939
روش شناسی تحقیق
در مطالعه پیش رو جهت بررسی اثر مخارج گردشگری بر روی تولید و اشتغال استان قم و
اقتصاد ملی از مدل داده ستانده دو منطقهای استفاده شده است .ابتدا ساختار جدول داده ستانده دو
منطقهای را در جدول ( )0که در آن ،اندیس های  Qو  Rبه ترتیب نماد استان قم و سایر اقتصاد
ملی (اقتصاد ملی که از آن استان قم حذف شده باشد) آمده است.

ستانده
کل
XQ
XR

جدول  -7جدول داده ستانده دو منطقه ای -استان قم و سایر اقتصاد ملی
تقاضای واسطه
تقاضای نهایی
خریدار
صادرات
سایر
استان قم
اقتصاد
استان سایر اقتصاد استان
دنیای
فروشنده
ملی
ملی
قم
خارج
استان قم
ZQQ
ZQR
YQQ
YQR
EQ
RQ
RR
RR
RQ
سایراقتصاد ملی
Z
Z
Y
Y
ER
واردات از دنیای
MQ
MR
خارج
اررزش افزوده
VQ
VR
Q
داده کل
X
XR

منبع( :بزازان )0931
1

Incera
Galicia
3
Kronenberg
2
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در جدول ( ،)0نمادها به صورت زیر تعریف میشوند:
 :ZQQماتریس مربع مبادالت واسطهای درون منطقهای (بین بخشی) استان قم
 :ZQRماتریس مبادالت بین منطقهای که مبدأ آنها قم و مقصدشان سایر استانها
 : ZRQماتریس مبادالت بین منطقهای که مبدأ آنها سایر استانها و مقصدشان قم
 : ZRRماتریس مربع مبادالت واسطهای درون منطقهای (بین بخشی) سایر استانها
 :YQQبردار ستونی تقاضا کنندگان نهایی (به استثنای صادرات) استان قم
 :YQRبردار ستونی جریان کاال از استان قم به تقاضا کنندگان نهایی سایر استانها
 :YRQبردار ستونی جریان کاال از سایر استان ها به تقاضا کنندگان نهایی استان قم
 :YRRبردار ستونی جریان کاال از سایر استانها به تقاضا کنندگان نهایی سایر استانها
 : EQبردار ستونی جریان کاال از استان قم به خارج از مرزهای ایران
 :ERبردار ستونی جریان کاال از سایر استان ها به خارج از مرزهای ایران
 : MQبردار سطری واردات بخشی استان قم از دنیای خارج از ایران
 :MRبردار سطری واردات بخشی سایر استان های ایران از دنیای خارج از ایران
 :VQبردار سطری ارزش افزوده بخشی استان قم
 : VRبردار سطری ارزش افزوده بخشی سایر استانها
 XQبردار ستونی ستانده بخشی استان قم
 XRبردار ستونی ستانده بخشی سایر استانها
فرم عمومی مدل داده ستانده به صورت زیر تعریف میشود:
X  AX  Y  ( I  A) 1 Y  BY

بر اساس آن ،فرم عمومی مدل داده ستانده دو منطقه ای را میتوان به شکل زیر نوشت:

 X   A QQ A QR   X Q  Y Q 
 R    RQ

 
A RR   X R  Y R 
X  A
ماتریس تقاضای نهایی
ماتریس ستانده بخشی دو منطقه[ ] ،
Q

که در آن

]

[

بخشی دو منطقه و

]

[

ماتریس ضرایب نهاده و

]

[

ماتریس

معکوس دو منطقهای لئونتیف است .ماتریس  Bماتریس ضرایب فزاینده تولید دو منطقهای است که
اثر تغییر در تقاضای نهایی بخشی به ویژه صادرات در یک منطقه را بر تولید همان منطقه و منطقه
دیگر نشان میدهد (بزازان  ،0931میلر 0و بلر .)21132با درنظر گرفتن مخارج گردشگران به عنوان
صادرات استان قم و به صورت افزایش تقاضای نهایی آن استان (  ،) Y QRاثر تولیدی ناشی از ورود
گردشگران داخلی به استان قم ،از رابطه زیر برآورد میگردد:
Miller
Blair

1
2
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B QR  Y QR 


B RR   0 

() 0

X Q   B QQ
  RQ

R
X   B

اثر تولیدی ورود گردشگران داخلی به استان قم در همان استان از رابطه ( )0برابر است با:
 B QQ .Y QR

() 2
و اثر سرریزی تولیدی ورود گردشگران داخلی به استان قم بر سایر اقتصاد ملی برابر است با:

Q

X

X R  B RQ .Y QR

() 9

ورود گردشگران داخلی به استان قم نه تنها تولید را افزایش میدهد بلکه بر روی تعداد شاغالن
دو منطقه نیز اثر گذار است .فرم عمومی مدل اشتغال داده ستانده دو منطقهای در رابطه ( )3آمده:
()3

lˆQ B QR  Y Q 
  R
lˆR B RR  Y 

ˆQ

Y Q   l B
 R  =  ˆR RQ
Y  l B
QQ

B QR 

B RR 

 B QQ
 RQ
B

0 

lˆR 

ˆQ

 LQ  l
 R =
 L   0

در رابطه ( lˆ Q ،)3و  lˆ Rبه ترتیب ماتریسهای قطری ضرایب مستقیم اشتغال بخشی استان
قم و سایر اقتصاد ملی و  LQو  LRبه ترتیب بردارهای ستونی اشتغال بخشی استان قم و سایر
اقتصاد ملی هستند .جهت محاسبه اشتغال ناشی از ورود گردشگران داخلی به استان قم ،رابطه ()3
به فرم زیر تغییر مییابد:
lˆ Q B QR  Y QR 


lˆ R B RR   0 

() 5

LQ  lˆ Q B QQ
 R    ˆ R RQ
L  l B

که به کمک رابطه ( ،)5اثر اشتغال ورود گردشگران داخلی در استان قم عبارتند از:
LQ  lˆ Q B QQ .Y QR

()5
و در سایر اقتصاد ملی از رابطه زیر بدست میآید:
() 2

L  lˆ R B RQ .Y QR
R

تجزیه و تحلیل
پایههای آماری در این مطالعه شامل دو بخش است )0 :پایههای آماری مورد نیاز برآورد ضرایب
داده ستانده دو منطقهای استان قم و سایر اقتصاد ملی )2 .پایههای آماری مورد نیاز برآورد اثر
مخارج گردشگران داخلی در استان قم بر اقتصاد ملی و اقتصاد این استان.
پایههای آماری مورد نیاز برآورد ضرایب داده ستانده دو منطقهای استان قم و سایر اقتصاد ملی
از سه منبع زیر (الف ،ب ،ج ) و برآورد میزان تولید و اشتغال ناشی از افزایش ورود گردشگران
داخلی به استان قم از منبع (د) دریافت شده است.
الف) جدول  20بخشی داده ستانده ملی سال  0931مرکز پژوهشهای مجلس ( )0939است
که واردات از آن حذف و جدول داده ستانده ملی داخلی تهیه شده است.
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ب) حسابهای منطقهای (مقادیر مربوط به ستانده و ارزش افزوده) استان قم در سطح 20
بخش سال  0931و ( 0930مرکز آمار ایران 0931و  .)0930دراین مطالعه حسابهای منطقهای
سایر اقتصاد ملی (به عنوان منطقه دوم) از کسر نمودن مقادیر بخشی استان قم از مقادیر بخشی کل
کشور (ملی) به دست آمده است.
ج) آمار اشتغا ل بخشی در سطح ملی و در سطح استان قم که از سرشماری نفوس و مسکن سال
 0931مرکز آمار ایران دریافت شده است .آمار اشتغال بخشی سایر اقتصاد ملی از کسر نمودن
اشتغال استان قم در هر بخش از اشتغال ملی به دست آمده است .سپس با توجه به محدودیت آمار
مربوط به اشتغال ،جدول دو منطقهای به گونهای تجمیع شده است که در آن هر یک از مناطق
دارای  03بخش زیر است )0 :کشاورزی ،شکار ،جنگلداری و شیالت )2 ،استخراج معدن )9 ،صنعت،
 )3تامین آب ،برق و گاز طبیعی )5 ،ساختمان )5 ،عمده فروشی،خرده فروشی و تعمیر وسایل نقلیه
و کاال )2 ،هتل و رستوران )3 ،حمل و نقل ،انبارداری و ارتباطات )3 ،واسطه گریهای مالی،
 )01مستغالت ،کرایه و خدمات کسب و کار )00 ،اداره امور عمومی ،خدمات شهری )02 ،آموزش،
 )09بهداشت و مددکاری اجتماعی )03 ،سایر خدمات عمومی ،اجتماعی ،شخصی و خانگی.
د) آمار تعداد گردشگر داخلی ورودی به شهر قم و میزان مخارج هر گردشگر که از نتایج
آمارگیری از گردشگران ملی سال  0931توسط مرکز آمار ایران در سال  0939انجام شده است
(مرکز آمار ایران .)0939
با استفاده از پایه های آماری بند الف تا د ،ابتدا ضرایب داده ستانده دو منطقه ای استان قم و
سایر اقتصاد ملی برآورد شده است .سپس اثر تولیدی و اشتغال ناشی از ورود گردشگران داخلی به
استان قم محاسبه شده است .در این راستا نتایج پژوهش شامل دو قسمت است :الف) برآورد ضرایب
داده ستانده دو منطقه ای و تهیه مدل ،ب) برآورد اثرات تولیدی و اشتغال ناشی از ورود گردشگران
داخلی به استان قم .مراحل دو گانه فوق به طور جداگانه آمده است:
الف) برآورد ضرایب داده ستانده دو منطقهای و تهیه مدل
در مرحله اول ،از آنجایی که جداول منطقهای توسط نهادهای رسمی تهیه نمیشوند و تهیه
آماری آن نیازمند هزینه زیاد و دسترسی به آمارهای هزینه و درآمد فعالیتهای تولیدی و سایر
بخشهای اقتصادی غیر ممکن است ،لذا به ناچار مانند نجربه بقیه کشورهای جهان از روشهای غیر
آماری برای تهیه ضرایب داده ستانده مناطق استفاده میکنند .روشهای متنوعی برای تهیه ضرایب
داده ستانده منطقهای وجود دارد .در این پژوهش از روش غیر آماری  AFLQاستفاده شده است 0که
در آن ضرایب داده ستانده هر دو منطقه و بین مناطق برآورد میشوند .با استفاده از روش AFLQ
ضرایب داده ستانده منطقه ای استان قم و سایر استانها و ضرایب داده ستانده بین دو منطقه فوق
برآورد و نتایج در جدول ( )2گزارش شده است .در جدول ( )2ارقام ستونهای اول و چهارم اثر
 0روش غیرآماری AFLQبطور مشروح در بزازان و همکاران ( ،)0933و بزازان ( )0931آمده است.
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افزایش تقاضای نهایی هر منطقه را بر روی تولید همان منطقه نشان میدهد و ستونهای دوم و
پنجم اثرات برون منطقهای (سرریزی) هر منطقه را نشان میدهد .در این جدول ستونهای سوم و
ششم نیز جمع اثرات است .ارقام ستون اول جدول ( )2نشان میدهند که بزرگترین اثر بخشی
تولیدی درون منطقهای استان قم مربوط به بخش صنعت با ضریب فزایندهای معادل  0/105واحد و
در اقتصاد ملی (ستون چهارم) نیز بخش صنعت با  0/320واحد است .مقایسه ستونهای اول و
چهارم نشان میدهد که ضریب فزاینده تولید کلیه بخشهای سایر اقتصاد ملی از استان قم بیشتر
است که علت آن کوچک بودن استان قم (یک درصد اقتصاد ملی) و بزرگ بودن سهم واردات آن
است .مقایسه ارقام ستونهای دوم و پنجم جدول نشان میدهد که باالترین اثر سرریزی برون
منطقهای در استان قم به بخش صنعت با  1/300واحد و بخش ساختمان در سایر اقتصاد ملی با
 1/193واحد است .با مقایسه ارقام ستون دوم و پنجم مشاهده میشود که اثرات سرریزی استان قم
از سایر اقتصاد ملی برای همه بخشها بزرگتر است و دلیل آن نیز وابستگی بیشتر استان قم به سایر
اقتصاد ملی و باالتر بودن واردات استان قم از سایر اقتصاد ملی است که با تحلیل های اقتصاد
منطقهای نیز سازگاری دارد.
اثر کل در جدول ( ،)2مجموع اثر درون منطقهای و برون منطقهای است .باالترین اثر کل تولید
در استان قم مربوط به بخش صنعت با  0/323واحد است .برای سایر اقتصاد ملی نیز باالترین اثر
کل مربوط به بخش صنعت با  0/339واحد است .در خصوص اثر کل تولید بخش هتل و رستوران و
بخش عمده فروشی ،خرده فروشی و تعمیر وسایل نقلیه در استان قم (به عنوان دو بخش مهم
مرتبط با گردشگری) به ترتیب برابر 0/550و  0/239واحد هستند که به ترتیب در رتبههای چهارم
و دهم بین کل بخشها قرار دارند.
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جدول ( :)5ضرایب فزاینده تولید بخشی دو منطقه به تفکیک درون و برون منطقهای و اثر کل
اثر درون اثر برون
اثرات
اثر درون
اثر کل
اثر کل
منطقهای منطقهای
برون
منطقهای
(سایر)
(قم)
بخش
(سایر)
(سایر)
منطقهای
( قم)
(قم)
()5=3+5
() 5
() 3
(9=2+0
() 2
() 0
)
0/511
1/112
0/539
0/225
1/205
0/101
کشاورزی،شکار،
0/152
1/110
0/155
0/935
1/992
0/113
معدن
استخراج
جنگلداری
0/339
1/102
0/320
0/323
1/300
0/103
صنعت
0/023
1/113
0/021
0/203
1/205
0/119
تامین آب ،برق و گاز
0/351
1/193
0/300
0/320
1/355
0/105
ساختمان
0/909
1/113
0/915
0/239
1/233
0/113
عمده فروشی،خرده
0/509
1/112
0/515
0/550
1/539
0/113
رستوران
هتل و
فروشی
0/335
1/102
0/322
0/935
1/931
0/115
حمل و نقل ،انبارداری و
0/995
1/115
0/991
0/951
1/933
0/115
گری های مالی
واسطه ..
0/205
1/113
0/200
0/213
1/219
0/115
مستغالت ،کرایه و ...
0/915
1/125
0/231
0/233
1/231
0/113
اداره امور عمومی
0/212
1/112
0/211
0/035
1/039
0/119
آموزش
0/299
1/112
0/225
0/223
1/225
0/119
بهداشت و مددکاری
0/951
1/115
0/933
0/315
1/311
0/115
سایر خدمات
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اثر بخشی اشتغال برای دو منطقه از رابطه ( )3محاسبه و نتایج در جدول شماره ( )9سازماندهی
شده است .ستون اول و چهارم جدول( )9اثر افزایش تقاضای نهایی بخشی هر منطقه ،بر اشتغال
همان منطقه (ضریب فزاینده اشتغال) نشان می دهد .بزرگترین اثر اشتغال درون منطقهای استان
قم مربوط به بخش سایر خدمات که  03/235نفر -شغل است .در حالی که برای سایر اقتصاد ملی
بخش کشاورزی ،شکار و جنگلداری باالترین اثربخشی اشتغال درون منطقهای را با  5/335نفر-
شغل دارند .ستون دوم و پنجم جدول ( )9اثرات برون منطقه ای یا سرریزی اشتغال نشان داده شده
است .در استان قم بخش کشاورزی ،شکار جنگلداری و شیالت ،با  0/333نفر شغل ،و در سایر
اقتصاد ملی بخش ساختمان با  1/019نفر -شغل باالترین اثرات برون منطقهای یا سرریزی اشتغال
منطقهای را دارند .اثرات کل اشتغال در ستونهای سوم و ششم نشان داده شده که بیشترین اثر در
استان قم  05/123نفر -شغل مربوط به بخش سایر خدمات است و در سایر اقتصاد ملی بخش
کشاورزی ،شکار و جنگلداری  5/102نفر -شغل است .در رابطه با بخشهای مرتبط با گردشگری
استان قم ،هتل و رستوران و عمده فروشی ،خرده فروشی و تعمیر وسایل نقلیه به عنوان دو بخش
مرتبط با گردشگری با ضریب فزایندهای اشتغال معادل 9/590و  9/505نفر – شغل به ترتیب رتبه
نهم و دهم را درمیان سایر بخشها در استان قم دارا هستند.

اثرات اقتصادی ورود گردشگران داخلی به قم73................................................................................
جدول ( :)9ضرایب فزاینده اشتغال بخشی دو منطقه به تفکیک درون و برون منطقه ای و اثر کل

بخش
کشاورزی،شکار،
معدن
استخراج
جنگلداری
صنعت
تامین آب ،برق و گاز
ساختمان
عمده فروشی،خرده
رستوران
هتل و
فروشی
حمل و نقل ،انبارداری و
گری های مالی
واسطه ..
مستغالت ،کرایه و ...
اداره امور عمومی
آموزش
بهداشت و مددکاری
سایر خدمات
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( نفر-شغل به ازای یک میلیارد ریال)
اثر درون
اثر برون
اثر درون
اثر کل
منطقه-
منطقهای
منطقهای
(قم)
ای
(قم)
(قم)
(سایر)
() 3
()9=0+2
() 2
() 0
0/335
9/150
0/251
1/593
2/203
9/053
2/533
2/353
2/231
1/003
5/123
3/933
2/252
03/235

0/333
1/552
0/399
1/031
0/305
1/333
0/139
1/222
1/591
1/592
1/521
1/233
1/992
1/232

9/391
9/202
9/539
1/323
3/591
9/505
9/590
5/530
2/301
1/533
5/533
3/533
2/533
05/123

5/335
1/293
2/321
1/559
5/392
9/992
9/333
9/350
0/330
0/233
9/295
5/123
2/303
3/092

اثر برون
منطقهای
(سایر)
() 5
1/102
1/119
1/123
1/115
1/019
1/120
1/105
1/192
1/103
1/101
1/153
1/103
1/103
1/123

اثر کل
(سایر)
()5=3+5
5/102
1/292
2/333
1/553
5/531
9/953
9/513
9/332
0/335
0/233
9/315
5/193
2/323
3/050

ب) سنجش میزان اثر ورود گردشگران داخلی به استان قم
در این بخش با استفاده از ارقام مربوط به جداول ( )2و ( )9و همچنین نتایج آمارگیری از
گردشگران ملی در سال  31مرکز آمار ایران ،اثر هزینههای گردشگران داخلی تولید و اشتغال بخشی
استان قم ،اقتصاد ملی و سایر اقتصاد ملی برآورد شده است.
از دو دسته اطالعات نتایج آمارگیری گردشگران داخلی سال 0931مرکز آمار ایران ()0939
استفاده شده است:
 آمار مجموع گردشگران ورودی به شهر قم
 آمار هزینه سفرهای داخلی خانوارها به تفکیک اقالم اصلی هزینه
به کمک دو مجموعه آمار فوق ،ابتدا هزینه یک گردشگر و سپس با توجه به کل تعداد
گردشگران داخلی به قم ،هزینه کل گردشگران (به تفکیک نوع هزینه) محاسبه و به بخشهای
منطبق با جدول داده ستانده تخصیص داده شده است .نتایج در جدول ( )3آمده است.
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جدول ( :)2هزینه گردشگران در استان قم به تفکیک نوع هزینه (میلیارد ریال)
بخشهای منطبق با نوع هزینه
هزینه
اقالم مختلف هزینه گردشگران
حمل و نقل
031
هزینه تور و گشت
حمل و نقل
0952
هزینه حمل و نقل
هتل و رستوران
333
هزینههای اقامت
عمده فروشی ،خرده فروشی و تعمیر وسایل
0033
هزینههای خوراکی و دخانی
هزینههای فرهنگی ،تفریحی و
نقلیهخدمات عمومی
سایر فعالیتهای
31
ورزشی
بهداشت و مددکاری اجتماعی
215
درمانی
هزینههای
عمده فروشی ،خرده فروشی و تعمیر وسایل
215
هزینههای خرید سوغاتی
عمده فروشی ،خردهنقلیه
فروشی و تعمیر وسایل
392
هزینههای خرید کاال و لوازم
نقلیهخدمات عمومی
سایر فعالیتهای
33
سایر هزینههای سفر
5533
جمع کل
مأخذ :محاسبات تحقیق ،براساس نتایج آمارگیری از گردشگران ملی در سال  31مرکز آمار ایران

همانطور که در جدول ( )3مشاهده میشود اقالم هزینه گردشگران با بخشهای اقتصادی در
جدول داده ستانده هماهنگی دارند .از آنجایی که هزینه توسط افرادی خارج از استان قم صورت
گرفته لذا صادرات استان قم )  (Y QRبه حساب میآید که به عنوان یک عنصر از تقاضای نهایی
است .لذا جهت برآورد میزان اثرات تولیدی از رابطه ( )0الی ( )9و برآورد اثرات اشتغال از روابط ()3
الی ( )2استفاده شده است .نتایج در دو جدول ( )5و ( )5سازماندهی شده است.
جدول ( :)2اثربخشی تولید ناشی از ورود گردشگران داخلی به استان قم در سال ( 32میلیارد ریال)
اثر کل
درون منطقهای
برون منطقهای سایر
تولید ملی
استان قم
رشته فعالیتها
اقتصاد ملی ()5
()7+5
()7
35
35
0
کشاورزی ،شکار و جنگلداری
23
23
1
استخراج معدن
551
530
3
صنعت
312
312
5
تامین آب ،برق و گاز طبیعی
33
33
0
ساختمان
2322
232
2291
عمده فروشی،خرده فروشی و تعمیر .....
350
02
351
هتل و رستوران
0239
033
0555
حمل و نقل ،انبارداری و ارتباطات
22
25
0
واسطه گری های مالی
022
020
2
مستغالت ،کرایه و خدمات کسب و کار
5
5
1
اداره امور عمومی ،خدمات شهری
3
3
1
آموزش
202
5
215
بهداشت و مددکاری اجتماعی
213
35
053
سایر خدمات عمومی ،اجتماعی و شخصی
2592
0313
5525
جمع کل
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اثرات اقتصادی ورود گردشگران داخلی به قم57................................................................................

بر اساس نتایج به دست آمده از اثرات تولیدی در جدول ( ،)5در استان قم ،بخش عمده فروشی،
خرده فروشی و تعمیر وسایل نقلیه با  2291میلیارد ریال بیشترین اثر تولیدی ناشی از ورود
گردشگران داخلی را داشته است .بخشهای حمل و نقل و سپس هتل و رستوران در رتبههای بعدی
اثر پذیری در استان قم قرار دارند .عالوه بر این ،اثر کل تولیدی در استان قم  5525میلیارد ریال،
معادل 5/05درصد ستانده استان در سال  31است .این رقم برای اقتصاد نه چندان بزرگ قم نسبتا
قابل مالحظه است .هم چنین در سطح ملی نیز بخش عمده فروشی ،خرده فروشی و تعمیر وسایل
نقلیه با  2322میلیارد ریال افزایش در تولید رتبه اول را دارا بوده است .اثرات تولیدی به نوبه خود
موجب افزایش اشتغال میگردد .میزان افزایش اشتغال محاسبه شده در جدول ( )5آمده است:
جدول ( :)1میزان اثربخشی اشتغال ناشی از ورود گردشگران داخلی به استان قم در سال ( 32نفر)
رشته فعالیتها

درون منطقهای
استان قم

برون منطقهای
سایر اقتصاد

اثر کل

ملی

کشاورزی ،شکار و جنگلداری

0

321

320

استخراج معدن

0

9

5

صنعت

05

222

233

تامین آب ،برق و گاز طبیعی

3

052

055

ساختمان

2

053

020

عمده فروشی،خرده فروشی و تعمیر وسایل

3529

533

3902

هتل ونقلیه
رستوران

0093

23

0052

حمل و نقل ،انبارداری و ارتباطات

3253

523

3323

واسطه گری های مالی

9

25

23

مستغالت ،کرایه و خدمات کسب و کار

1

33

35

اداره امور عمومی ،خدمات شهری

1

05

05

آموزش

0

20

20

بهداشت و مددکاری اجتماعی

0535

09

0533

سایر خدمات عمومی ،اجتماعی و شخصی

2930

053

2333

جمع کل

22353

9033

25059
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ارقام جدول ( )5نشان میدهند که بخش حمل و نقل ،انبارداری و ارتباطات با  3253نفر،
بیشترین اشتغالزایی را در اثر ورود گردشگران داخلی در استان قم داشته است .در مجموع اشتغال
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معادل  22353نفر (  3/13درصد کل اشتغال استان) در استان قم و  9033نفر در سایر اقتصاد ملی
ناشی از ورود گردشگر داخلی افزایش داشته است.
نتیجهگیری پیشنهادات
گردشگری آثار اقتصادی بسیاری را در پی دارد که از جمله مهمترین آن ،تأثیر آن بر اشتغال و
تولید میباشد .توجه به این مسأله در برنامهریزی برای مناطقی که دارای پتانسیل باالی گردشگری
هستند ،از اهمیت بسیاری برخوردار است .در این پژوهش اثر ورود گردشگران داخلی به شهر قم
(استان قم) با استفاده از الگوی داده ستانده دو منطقهای مورد مطالعه قرار گرفت .برای این منظور
ابتدا با استفاده از روش سهم مکانی  AFLQاقدام به تهیه ضرایب داده ستانده دو منطقهای برای
استان قم و سایر اقتصاد ملی نموده و پس از محاسبه ضرایب فزاینده تولید و اشتغال ،اثر ورود و
مخارج گردشگران داخلی به قم بر اقتصاد ملی و اقتصاد استان مورد بررسی قرار گرفت .محاسبه
اثرات برون منطقهای یا سر ریزی برای هر دو منطقه نیز ،از جمله نتایج حاصل از این پژوهش است.
نتایج حاصل از این پژوهش نشان میدهند ورود گردشگران داخلی ورودی به استان قم در سال
 ،0931تولید این استان را به اندازه  5525میلیارد ریال (معادل  5/05درصد ستانده استان) ،افزایش
داده است .همچنین 22353 ،نفر شغل (معادل 3/31درصد کل اشتغال استان) در همان سال ،ناشی
از ورود گردشگران داخلی به این استان است .عالوه بر این ورود گردشگران داخلی به استان قم نه
تنها تولید و اشتغال استان قم را افزایش دادهاند بلکه در سایر اقتصاد ملی نیز موجب افزایش تولید
 0313میلیارد ریال و  9033نفر اشتغال گردیده است .در نتیجه اثر ورود گردشگران به استان قم در
سطح ملی که از مجموع اثر در استان قم و سایر اقتصاد ملی بدست می آید 2592 ،میلیارد ریال
تولید و  25059نفر اشتغال برآورد شده است .قابل ذکر است که در این مطالعه نه تنها اثرات برون
منطقه ای (سرریزی) ناشی از ورود گردشگران داخلی به قم برآورد و گزارش شد ،بلکه اثرات
بازخوردی که یکی از توانمندیهای مدل داده ستانده دو منطقهای است نیز محاسبه شد ،از آنجایی
که مقادیر ناچیز بود جهت کاهش حجم مقاله حذف گردید.
مطالعه حاضر اولین مطالعه در سطح منطقهای است که اثر ورودگردشگران داخلی به یک منطقه
(استان قم) به عنوان یک منطقه را نه تنها بر روی تولید و اشتغال همان منطقه بلکه بر روی سایر
اقتصاد ملی (سایر استانها) برآورد میکند .روش شناسی این مطالعه (الگوی داده ستانده دو
منطقهای) میتواند در سایر مناطق بویژه استانهایی که پذیرای گردشگران زیادی هستند ،نیز
استفاده شود تا برنامه ریزان منطقهای از اثرات گسترش و توسعه فعالیتهای گردشگری بیشتر
مطلع گردند.

اثرات اقتصادی ورود گردشگران داخلی به قم59................................................................................

منابع
 .0ابراهیمزاده ،عیسی؛ کاظمی زاده ،شمس اهلل و اسکندری ثانی ،محمد ( .)0931برنامهریزی
استراتژیک توسعه گردشگری ،با تأکید بر گردشگری مذهبی(مطالعه موردی :شهر قم) ،فصلنامه
پژوهشهای جغرافیای انسانی ،شماره  ،25صص.030-005 :
 .2احمدی شاپورآبادی ،محمدعلی و سبزآبادی ،احمد ( .)0931تحلیلی بر ظرفیتهای توسعه
گردشگری -مذهبی کالن شهر قم ،فصلنامه مطالعات ملی ،شماره  ،2صص.002-39 :
 .9اداره کل امور اقتصادی استان قم ( .)0932تحلیلی از وضعیت اقتصادی استان قم سال
 ،7935وزارت امور اقتصاد ودارایی.
 .3استاد حسین ،رضا ( .)0923صنعت گردشگری و جنبههای اقتصادی آن ،تازههای اقتصادی،
شماره  ،31صص. 05-09 :
 .5بزازان ،فاطمه ( .) 0931ضرایب فزاینده تولید ،اشتغال و درآمد در مدل داده ستانده دو
منطقهای .فصلنامه اقتصاد مقداری (بررسی های اقتصادی سابق) ،دوره  ،3شماره  ،2صص:
.023-050
 .5بزازان ،فاطمه و جعفری ،فاطمه ( .)0939اثر توسعه گردشگری داخلی بر اقتصاد شهر نیشابور،
سیاست گذاری پیشرفت اقتصادی .دوره  ،2شماره  ،3صص.91.-3:
 .2بزازان ،فاطمه؛ بانویی ،علی اصغر و کرمی ،مهدی ( .)0933تحلیل اثرات بازخوردی و سرریزی
در قالب الگوی داده ستانده دو منطقهای (مطالعه موردی استان تهران و سایر اقتصاد ملی)،
فصلنامه پژوهشهای اقتصادی ایران .دوره  ،09شماره  ،93صص.52-23 :
 .3پایگاه اطالع رسانی ثبت احوال استان قم ()www.sabteahval-qom.ir
 .3پدریان 0923،دریان ،مرتضی ( ،)0923اثرات اقتصادی و فرهنگی توریسم ،سمینار اصفهان و
جاذبههای ایرانگردی و جهانگردی ،ادارة فرهنگ و

ارشاد اسالمی اصفهان.

 .01تاج علی ،معصومه ( .)0935بررسی اثرات اقتصادی گردشگری در جمهوری اسالمی
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