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چکیده 

صنعت گردشگري از لحاظ اقتصادي پدیده نسبتًا جدیدي در مبادالت بین المللی محسوب می شود. امروزه جهانگردي 
در بسیاري از کشورها یکی از منابع مهم درآمد ارزي تلقی می گردد. صنعت گردشگري به عنوان یک فعالیت اقتصادي، 
اجتماعی و فرهنگی براي توسعه کشورها در غالب افزایش اشتغال، افزایش درآمد ارزي، رونق صنایع داخلی، گسترش 
همکاري هاي بین المللی و مهم تر از همه، ارتقاي سطح زندگی و معیشتی مردم و بسیاري دیگر از عوامل پیش برنده 
اقتصادي، موجب شده است تا نگرش کشورهاي دنیا به مرز آن تغییر یافته و به عنوان یکی از مهمترین نیروهاي محرک 
توجه  با  و  بیان شده  موارد  اهمیت  به  توجه  با  کند،  پیدا  دولت ها  در سیاست گذاري  مهمی  جایگاه  اقتصادي،  توسعه ي 
تأثیر صنعت  این پژوهش  آبی و مشکالت بخش کشاورزی( در  نفتی،  منابع  ایران )کمبود  به شرایط خاص پیش روی 
گردشگري )منتخب استان های کشور( بر رشد اقتصادي ایران با مدل دوربین فضایی در بازه زمانی 1390 الی 1393 
رشد  بر  اشتغال(  و  )سرمایه گذاری، صادرات  توضیحی  متغیرهای  داد که  نشان  پژوهش  این  نتایج  است.  پرداخته شده 
اقتصادی تاثیر گذار بوده است و همچنین گردشگری بر رشد اقتصادی استان های ایران تاثیر منفی و معنی داری داشته 
است که می تواند ناشی از بی توجهی برنامه ریزان و مشکالت عدیده موجود عرصه به این صنعت باشد. در این راستا بر 
اساس یافته های پژوهش پیشنهاد شده است که موانع توسعه صنعت گردشگری تا حد ممکن توسط سیاست گذاران و 

برنامه ریزان رفع شود. همچنین تأثیرات سر ریزهای ناشی از مکان یابی و مجاورت در مطالعات آتی برای متغیر گردشگری 
بر رشد اقتصادی استان ها در نظر گرفته شود.
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مقدمه
رایج ترین نگاه به گردشگري در جهان معاصر رویکرد اقتصاد محور است )همایون،1384(. گردشگري یکي از 
منابع عمده درآمدزایي و ایجاد اشتغال در جهان به شمار مي آید. به طوري که بین توسعه گردشگري و رشد 
اقتصادي رابطه اي متقابل و دو طرفه وجود دارد. چنانچه شهرها از رشد اقتصادي بیشتري برخوردار باشند از 
تعداد گردشگر بیشتري نیز برخوردار هستند و بالعکس. صنعت گردشگري و گردشگري مي تواند تاثیر مهمي 
اشتغال زایي مي کنند آنهایي هستند که  اشتغال داشته باشد. شرکت هایی که به طور مستقیم  بر افزایش 
کارکنانشان با گردشگر ها در تماس بوده و به صورت مستقیم با تجربه هاي گردشگري سر و کار دارند. هتلها، 
کارکنان خدمات غذایي، شرکت هاي هواپیمایي، شرکت هاي کشتیراني، آژانس هاي گردشگري، کارکنان 
مراکز تفریحي و فروشگاه هایي که در این بخش کار مي کنند از جمله واحدهایي هستندکه به صورت مستقیم 
اشتغال زایي مي کنند و شرکت هایي که مواد و ملزومات مورد نیاز رستوران ها را تأمین مي کنند، شرکت هاي 
ساختماني که هتل ها و جاده ها را مي سازند، شرکت هاي تولیدکننده اتومبیل، قطار و هواپیما از نظر درآمد 
به صورت غیرمستقیم براي نهادهاي گردشگري اشتغال زایي مي نمایند، گردشگري عالوه بر ایجاد اشتغال، 
موجب رشد درآمد ملي مي شود که بخشي از این درآمد به صورت درآمد ارزي حاصل مي شود )نوبخت، 
1387(. یکی از آثار استراتژی توسعه برون گرا در بسیاری از کشورها، ترویج بخش های جدید مانند گردشگری 
و صادرات غیر سنتی بود. تاکنون، در ادبیات توسعه بر گردشگری و صادرات غیرسنتی تمرکز شده و ادبیات 
موجود حاکی از این است که گردشگری نیز به عنوان بخش مهمی از رشد برون گرا ارتقاء یافته است. تئوری ها 
بیانگر این است که افزایش گردشگری به ویژه در کشورهای کم درآمد که امکان صنعتی شدن سریع را ندارند، 
می تواند منجر به تنوع اقتصادی بدون اتکای بیش از حد به صادرات سنتی شود. گردشگری یکی از بخش های 
صادراتی مهم است که از نظر مارین1 )1992( تفاوت آن با صادرات کاالها و خدمات این است که مصرف کننده 
آن را در کشور میزبان مصرف می کند  این صنعت، اگر چه نمی تواند اقتصاد شهر را به طورکامل بسازد، اما 
نقش مثبتی از طرق مستقیم و غیرمستقیم در اقتصاد ایفا می کند. اثرات مستقیم صنعت گردشگری از مخارج 
اولیه گردشگران برای کاالها و خدمات مصرفی ایجاد می شود. این بخش از اثرات، باعث ایجاد اشتغال مستقیم 
و کسب درآمدهای ارزی از طریق تولید و فروش کاالها و خدمات به گردشگران می شود )باچر و همکاران2 ، 
2003(.  براساس نظر مارین )1992(، گردشگری به صورت غیرمستقیم نیز بر رشداقتصادی تاثیر می گذارد، 
چرا که اثر پویایی را در کل اقتصاد به شکل آثار سرریز و یا دیگر آثار خارجی نشان می دهد . به عبارت دیگر، 

1. Marin
2. Butcher and et al 
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گردشگری می تواند به عنوان موتوری محرک برای رشد اقتصادی عمل کند و رشد سایر فعالیت های اقتصادی 
را نیز که با آن صنعت مرتبط هستند و به آن، کاال یا خدمت ارائه می دهند و یا محصول آن را مصرف می کنند 
به همراه داشته باشد. صنعت گردشگری دارای اثرات مستقیم و غیرمستقیم بر تولید ناخالص داخلی است. اثر 
مستقیم گردشگری در تولید ناخالص داخلی در ایران در سال 2016 حدود 314 هزار میلیاردریال می باشد. 
همچنین پیش بینی می شود که تا سال 2026 مقدار سفر و گردشگری ساالنه رشدی حدود 4/9 درصدی داشته 
و به505/2 هزار میلیارد ریال با سهم 2/8 درصدی از تولید ناخالص داخلی برسد. سهم کل سفر و گردشگری 
از تولید ناخالص داخلی )شامل اثرات گسترده تر سرمایه گذاری، زنجیره عرضه، هزینه دولت و اثرات درآمدی 
القایی( در سال 2016 تقریبًا برابر 839/3 هزار میلیارد ریال بوده است. همچنین پیش بینی شده است که با 
فرض رشد 4/7 درصدی ساالنه، این رقم در سال 2026 برابر با 1/334 هزار میلیارد ریال و سهم 3/7 درصدی 
در تولید ناخالص داخلی باشد. صنعت سفر و گردشگری در سال 2016 به طور مستقیم حدود 498 هزار شغل 
ایجاد کرده که این میزان 1/9 درصد از کل اشتغال است. پیش بینی ها حاکی از رشد ساالنه 3/3 درصدی در 
اشتغال بوده که برای سال 2026 انتظار میزان 627 هزار شغل مستقیم می رود. میزان اشتغال کل )مستقیم، 
غیرمستقیم و القایی( در نتیجه گردشگری در سال 2016 تقریبا 1/475 هزار شغل است که معادل 5/7 درصد 
از کل اشتغال را شامل می شود. پیش بینی ها برای سال 2026 نیز حاکی از رشد ساالنه 3/1 درصدی در اشتغال 

.)2016 ،WTTC( کل و رسیدن به 1/967 هزار شغل و سهم 6/1 درصدی از کل اشتغال کشور می باشد

با توجه به اهمیت موضوع، در زمینه گردشگری و مباحث مربوط به این حوزه، مطالعات متعددی در داخل و 
خارج از کشور انجام شده است. سازمان جهانی گردشگری1 )2012( در مقاله پیش بینی توریست تا سال 2020 
با استفاده از اطالعات در دسترس و موجود و تجزیه وتحلیل آن به این نتیجه رسیدند که گردشگری از لحاظ 
اقتصادی بزرگترین و متنوع ترین صنعت برای بسیاری از استان های کشور ترکیه به حساب می آید و یکی از 

پنج منبع مهم کسب ارز خارجی برای کشور ترکیه است.

عبدل و همکاران2 )2013( در پژوهش خود به بررسی ارتباط توریسم و رشد اقتصادی در پاکستان طی دوره 
2011-1972 با استفاده از روش 3ARDL پرداختند و نتایج بدست آمده نشان دادکه در بلندمدت گردشگری 
اثری مثبت بر رشد اقتصادی دارد. همچنین گردشگری بین المللی به همراه متغیرهایی چون سرمایه فیزیکی و 

تجارت بین الملل اثرمثبت معناداری بر رشد اقتصادی کشور پاکستان دارند.

1. World Tourism Organization
2. Abdul and et al
3. Ato regressive distributed lag
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مینگ چی1 )2013( در مطالعه ای به بررسی این سوال که "آیا توسعه صنعت گردشگری اثری بر رشد اقتصادی 
دارد ؟" پرداخت. بدین منظور با استفاده از داده های تابلویی برای 10 کشور طی دوره 1998-2011  به برآورد 
متغیر پرداخت، نتایج نشان دادکه در بین 10 کشور مد نظر در سه کشور )بلغارستان، رومانی و اسلوونی( رابطه 
علیت بی طرفه و برای )قبرس، لیتوانی و اسلوواکی( تأیید علیت و همچنین برای )جمهوری چک و لهستان( 

رابطه معکوس و برای )استونی ومجارستان( فرضیه بازخورد تأیید می شود.

ریدراستیت و همکاران2 )2013( در مطالعه ای باعنوان "مدل سازی توسعه گردشگری و رشد بلندمدت در 
اروپا" با روش های تجزیه وتحلیل هم انباشتگی و مدل تصحیح خطای برداری به این نتیجه دست یافتندکه در 

بلندمدت بین درآمد حاصل از گردشگری و تولید ناخالص رابطه ای مثبت و معنادار وجود دارد.

کومار و همکاران3 )2014( در مطالعه خود به بررسی "ارتباط توریسم و رشداقتصادی، مطالعه موردی مالزی" 
طی دوره زمانی 2012-1975 با استفاده از روش ARDL پرداختند. نتیجه نشان می دهد که درکوتاه مدت 
گردشگری اثری منفی و بی معنایی دارد ولی در بلندمدت اثری مثبت و معناداری بر رشد اقتصادی مالزی دارد، 

همچنین نشان می دهد که فرضیه علیت دوطرفه نیز تأیید می شود.

اقتصاد در کشور اردن طی دوره 1990-2011  ارتباط توریسم و  کریشان4 ) 2014( در پژوهشی به بررسی 
پرداخت. نتایج این مطالعه نشان داد که صنعت گردشگري اثر قابل توجهی بر اقتصاد و رشد اقتصادي این کشور 
دارد. به طوري که این صنعت سهم 11/2 درصد از تولید ناخالص داخلی ، 10 درصد از اشتغال این کشور را دارا 

می باشد. همچنین 38 درصد کل درآمد صادراتی این کشور نیز به بخش گردشگري تعلق دارد.

چارفون و صالح5 )2014( در مطالعه ای به بررسی تأثیرگردشگری، مصرف انرژی و توانایی نهادهای سیاسی 
بر رشد اقتصادی درکشورهای منا دربازه زمانی 2010-2009 با استفاده ازروش 6GMM پرداختند. نتایج بدست 

آمده حاکی ازآن است که گردشگری اثر قابل مالحظه ای بر رشد اقتصادی این کشورها دارد.

گابریل7 )2015( در مطالعه ای در رومانی به این نتیجه رسیدکه گردشگری عاملی برای توسعه و رشد اقتصاد 
روستایی وجایگزینی مهم برای وابستگی به کشاورزی است که هم فرصت اشتغال را فراهم می کند و هم محیط 
1. Ming chi
2. Ridderstaat and et al
3. Kumar and et al
4. Kreishan
5. Chorfoon and salah
6. Gaussian mixture model
7. Gabriel
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را برای جوانان روستا جذاب می نماید.

کام و همکاران1 )2015( در مقاله خود رابطه بین فعالیت های گردشگری و رشد اقتصادی را برای 11 کشور 
عضو بریکس2 مورد بررسی قرار دادند و به این نتیجه رسیدند که رابطه ای بلندمدت بین ورودی های گردشگری 
و تولید ناخالص داخلی وجود دارد همچنین در این کشورها درآمدگردشگری اثر مثبت و معناداری بررشد تولید 
ناخالص داخلی دارد و در ضمن این کار به یک رابطه علیت یک سویه از رشد اقتصادی به گردشگری نیز دست 

یافتند.

لی و همکاران3 )2017( در پژوهش خود به بررسی ومطالعه دالیل و چرایی اینکه گردشگری انگیزه ای برای 
رشد اقتصادی است پرداخته اند.  بدین منظورآنها تعدادی از مقاالت مرتبط باگردشگری که طی دوره زمانی 
2014-2000 منتشر شده بود را مورد بررسی قرار دادند. نتایج بدست آمده توسط آنان بدین شرح می باشد: 
نخست مطالعات گذشته اثرات مثبت اقتصادی گردشگری را در اکثر شرایط تأیید کرده است. دوم از طریق کانال 
های قیمتی، درآمدی و درآمدهای دولتی،گردشگری می تواند به کاهش فقرکمک کند. سوم، نیروی کار، سرمایه، 
فناوری، محیط زیست، هزینه ها، درآمد و چندین عامل اقتصادی بیرونی جزو عوامل مهم و تعیین کننده کارایی 

و بهره وری گردشگری است.

حقیقت و همکاران )1392( رابطه ی رشد اقتصادی و توسعه گردشگری در منطقه منا را به کمک رابطه علّیت 
و برآورد الگو برای دوره زمانی 2009 تا1999 ، به روش اثرات ثابت بررسی کرده اند. بر اساس نتایج به دست 
آمده، میان گردشگری و رشد اقتصادی در کشورهای منا، رابطه علّیت دو طرفه وجود دارد و همچنین اگر رشد 
اقتصادی کشورهای منا یک درصد افزایش یابد در این صورت گردشگری کشورهای منا 21 درصد افزایش می 
یابد. از طرفی چنانچه گردشگران کشورهای منا یک درصد افزایش یابد در این صورت تولید ناخالص داخلی 

کشورهای منا به عنوان شاخص رشد اقتصادی 14 درصد افزایش می یابد.

حسنوند و همکاران )1393( در پژوهش تأثیرگردشگری بر رشد اقتصادی درکشورهای درحال توسعه با دو 
رویکرد پانل ایستا و پویا درتعدادی ازکشورها پس از بررسی نتایج حاصله در دوره زمانی 1999-2011 به این 

نتیجه دست یافتندکه بین گردشگری و رشد اقتصادی ارتباطی مثبت و معنادار وجود دارد.

1. Kum and et al
2. Brics Countris
3. Li and et al
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جعفری و همکاران )1394( در مطالعه تأثیرگذاری گردشگری مذهبی بر رشد اقتصادی در استان های ایران 
با توجه به اطالعات مربوط به حساب های مناطق استانها، به ارزیابی مزیت نسبی ارزش افزوده گردشگری 
مذهبی در استان های ایران و مقایسه وضعیت بین استانها پرداخت. و اثر مزیت نسبی گردشگری مذهبی بر رشد 
اقتصادی درطول برنامه چهارم توسعه را مورد بررسی قرارداد. نتایج حاصله نشان داد که استانهای قم، سیستان 
و بلوچستان، یزد،کردستان، زنجان، ایالم و خراسان رضوی بیشترین شاخص را به خود اختصاص داده است. 
همچنین نتایج برآورد براساس رگرسیون داده های تابلویی نشان دادکه در دوره مورد بررسی اثر مزیت نسبی 

ارزش افزوده مذهبی بر رشد اقتصادی، مثبت و معنادار نیز می باشد.

یزدی و همکاران )1395( در پژوهش خود به تخمین تابع تقاضای خارجیان برای گردشگری در ایران و اندازه 
گیری میزان تأثیرگذاری متغیرهای تولید ناخالص جهانی، نرخ ارز رسمی، شاخص قیمت مصرف کننده و قیمت 
توزیعی  با وقفه های  از روش خودتوضیحی  استفاده  با  ایشان  ایران پرداختند.  تقاضای گردشگری در  بر  نفت 
ایران، قیمت نفت، شاخص قیمت مصرف کننده و  به  اثر تعدادگردشگرخارجی  بلندمدت  نتیجه گرفتند که در 
تولید ناخالص داخلی جهانی مثبت بوده و متغیر نرخ ارز دارای اثر مثبت و معناداری است. همچنین در بلندمدت 
تقاضای گردشگری نسبت به قیمت باکشش و نسبت به نرخ ارز رسمی وتولید ناخالص داخلی جهانی  بی کشش 

است.

نظری وهمکاران )1396( در مطالعه خود به بررسی عوامل موثر درجذب گردشگران بین المللی به ایران با 
روش داده های تابلویی پرداختند. همچنین تابع تقاضای گردشگری را با استفاده از مدل جاذبه برآورد کردند. 
نتایج حاکی ازآن است که تولید ناخالص داخلی سرانه، فاصله جغرافیایی، جمعیت و نرخ ارز دارای اثری مثبت 
و معنادار بر تقاضای گردشگری می باشد و فاصله جغرافیایی تنها متغیری است که با ضریب منفی در جذب 

گردشگران ظاهر شده است.

با توجه به مطالب گفته شده، در این پژوهش میزان تاثیرگذاری صنعت گردشگری بر رشد اقتصادی به تفکیک 
26 استان کشور ایران طی سال های 1390 الی 1393 با مدل دوربین فضایی بررسی شد. 
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روش تحقیق 

اقتصادسنجی فضایی در جهت رفع ایرادات اقتصادسنجی متعارف ایجاد شده است. اقتصادسنجی پانل فضایی 
شاخه ای از اقتصادسنجی است که اثرات فضایی را به کارکرد مدل های مقطعی یا ترکیبی)پنل( رگرسیونی 
اضافه می کند. اقتصادسنجی فضایی با دو ویژگی مشخص می شود )اکبری، 1392(: الف( وابستگی فضایی بین 
مشاهده های داده نمونه در نقاط مختلف؛ ب( ناهمسانی فضایی که ناشی از روابط یا پارامترهای مدل است که 

با حرکت بر روی صفحه مختصات همراه با داده نمونه ای تغییر می یابد.

بسته به اینکه متغیر وابسته، متغیرهای توضیحی یا جمله خطا وابستگی فضایی داشته باشند، مدل های 
فضایی متفاوتی مطرح می شوند. 

تصریح عمومی برای داده های تابلویی فضایی به صورت زیر است:

5 
 

وضعیت بین استانها پرداخت. و اثر مزیت نسبی گردشگري مذهبی بر رشد اقتصادي درطول برنامه چهارم توسعه را مورد بررسی  
نتایج حاصله نشان داد که استانهاي قم، سیستان و ،کردستان، زنجان، ایالم و خراسان رضوي بیشترین  بلوچستان، یزد  قرارداد. 

شاخص را به خود اختصاص داده است. همچنین نتایج برآورد براساس رگرسیون داده هاي تابلویی نشان دادکه در دوره مورد بررسی 
 اثر مزیت نسبی ارزش افزوده مذهبی بر رشد اقتصادي، مثبت و معنادار نیز می باشد.

 ( و همکاران  میزان    (1395یزدي  گیري  اندازه  و  ایران  در  گردشگري  براي  خارجیان  تقاضاي  تابع  تخمین  به  خود  پژوهش  در 
تأثیرگذاري متغیرهاي تولید ناخالص جهانی، نرخ ارز رسمی، شاخص قیمت مصرف کننده و قیمت نفت بر تقاضاي گردشگري در  

زیعی نتیجه گرفتند که در بلندمدت اثر تعدادگردشگرخارجی ایران پرداختند. ایشان با استفاده از روش خودتوضیحی با وقفه هاي تو
به ایران، قیمت نفت، شاخص قیمت مصرف کننده و تولید ناخالص داخلی جهانی مثبت بوده و متغیر نرخ ارز داراي اثر مثبت و  

لید ناخالص داخلی معناداري است. همچنین در بلندمدت تقاضاي گردشگري نسبت به قیمت باکشش و نسبت به نرخ ارز رسمی وتو
 جهانی  بی کشش است. 

( در مطالعه خود به بررسی عوامل موثر درجذب گردشگران بین المللی به ایران با روش داده هاي تابلویی  1396)  نظري وهمکاران
ناخالص داخلی    پرداختند. همچنین تابع تقاضاي گردشگري را با استفاده از مدل جاذبه برآورد کردند. نتایج حاکی ازآن است که تولید

سرانه، فاصله جغرافیایی، جمعیت و نرخ ارز داراي اثري مثبت و معنادار بر تقاضاي گردشگري می باشد و فاصله جغرافیایی تنها 
 متغیري است که با ضریب منفی در جذب گردشگران ظاهر شده است. 

استان کشور    26بر رشد اقتصادي به تفکیک  در این پژوهش میزان تاثیرگذاري صنعت گردشگري    مطالب گفته شده،با توجه به  
  بررسی شد.با مدل دوربین فضایی  1393 الی 1390 هايسالایران طی 

 روش تحقیق  

اقتصادسنجی   شده ایجاد متعارف  اقتصادسنجی ایرادات  رفع جهت در  فضایی اقتصادسنجی  از  اي شاخه فضاییپانل  است. 
 فضایی  . اقتصادسنجیکندمی اضافه رگرسیونی  ترکیبی)پنل( یا  مقطعی هاي مدل کارکرد به را  فضایی اثرات که است اقتصادسنجی

ب( ناهمسانی   ؛ مختلف نقاط در  نمونه  داده هاي  مشاهده  بین فضایی  الف( وابستگی   :(1392)اکبري،    شود می  ویژگی مشخص  دو  با
 . یابد  می تغییر  اي نمونه با داده همراه مختصات  صفحه روي بر حرکت  با که  است  مدل پارامترهاي یا  روابط از ناشی  که فضایی 

 مطرح متفاوتی  فضایی  هاي باشند، مدل داشته  فضایی وابستگی خطا  جمله یا  توضیحی متغیرهاي  وابسته،  متغیر  اینکه به بسته
 شوند.   می

 است:  صورت زیر به  فضایی تابلویی هاي داده براي  عمومی تصریح
𝑌𝑌𝑖𝑖 = τ𝑌𝑌𝐼𝐼.𝑡𝑡−1 + 𝜌𝜌𝜌𝜌𝑌𝑌𝑖𝑖𝑡𝑡 + 𝑋𝑋𝑖𝑖𝑡𝑡𝛽𝛽 + 𝐷𝐷𝑋𝑋𝑖𝑖𝑡𝑡𝜃𝜃 + 𝛼𝛼𝑖𝑖 + 𝑌𝑌𝑡𝑡 + 𝑣𝑣𝑖𝑖𝑡𝑡 
𝑢𝑢𝑖𝑖𝑡𝑡 ≈ 𝑁𝑁(0. 𝜎𝜎2𝐼𝐼𝑛𝑛)𝑣𝑣𝑖𝑖𝑡𝑡 = 𝜆𝜆𝜆𝜆𝑣𝑣𝑖𝑖𝑡𝑡 + 𝑢𝑢𝑖𝑖𝑡𝑡 

𝑛𝑛ماتریس   یک  بیانگر X   و وابسته متغیر  از  n×1بردار   یک Y زمان،  و  مقطع  دهنده نشان ترتیب  به t و i آن در  که × 𝑘𝑘   از 
𝑛𝑛ابعاد   در  وابسته متغیر فضایی  وزنی  ماتریس  W و  توضیحی متغیرهاي  × 𝑛𝑛   است.  D  ،  توضیحی   متغیر فضایی وزن  ماتریس

 هاي  مدل  شرایط به بسته  است. زمان اثر  𝑦𝑦𝑡𝑡و   تصادفی یا ثابت اثر  𝛼𝛼𝑖𝑖  .است جمالت اخالل فضایی وزنی ماتریس ،E  )مستقل( و
 . (2010، 18)الهورست  شوند مطرح می زیر فضایی 
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که در آن i و t به ترتیب نشان دهنده مقطع و زمان، Y یک بردار n×1 از متغیر وابسته و X بیانگر یک 
 ،D .است n×n ماتریس وزنی فضایی متغیر وابسته در ابعاد W از متغیرهای توضیحی و  n×k ماتریس
 اثر ثابت 
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وضعیت بین استانها پرداخت. و اثر مزیت نسبی گردشگري مذهبی بر رشد اقتصادي درطول برنامه چهارم توسعه را مورد بررسی  
نتایج حاصله نشان داد که استانهاي قم، سیستان و ،کردستان، زنجان، ایالم و خراسان رضوي بیشترین  بلوچستان، یزد  قرارداد. 

شاخص را به خود اختصاص داده است. همچنین نتایج برآورد براساس رگرسیون داده هاي تابلویی نشان دادکه در دوره مورد بررسی 
 اثر مزیت نسبی ارزش افزوده مذهبی بر رشد اقتصادي، مثبت و معنادار نیز می باشد.

 ( و همکاران  میزان    (1395یزدي  گیري  اندازه  و  ایران  در  گردشگري  براي  خارجیان  تقاضاي  تابع  تخمین  به  خود  پژوهش  در 
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زیعی نتیجه گرفتند که در بلندمدت اثر تعدادگردشگرخارجی ایران پرداختند. ایشان با استفاده از روش خودتوضیحی با وقفه هاي تو
به ایران، قیمت نفت، شاخص قیمت مصرف کننده و تولید ناخالص داخلی جهانی مثبت بوده و متغیر نرخ ارز داراي اثر مثبت و  

لید ناخالص داخلی معناداري است. همچنین در بلندمدت تقاضاي گردشگري نسبت به قیمت باکشش و نسبت به نرخ ارز رسمی وتو
 جهانی  بی کشش است. 

( در مطالعه خود به بررسی عوامل موثر درجذب گردشگران بین المللی به ایران با روش داده هاي تابلویی  1396)  نظري وهمکاران
ناخالص داخلی    پرداختند. همچنین تابع تقاضاي گردشگري را با استفاده از مدل جاذبه برآورد کردند. نتایج حاکی ازآن است که تولید

سرانه، فاصله جغرافیایی، جمعیت و نرخ ارز داراي اثري مثبت و معنادار بر تقاضاي گردشگري می باشد و فاصله جغرافیایی تنها 
 متغیري است که با ضریب منفی در جذب گردشگران ظاهر شده است. 
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ب( ناهمسانی   ؛ مختلف نقاط در  نمونه  داده هاي  مشاهده  بین فضایی  الف( وابستگی   :(1392)اکبري،    شود می  ویژگی مشخص  دو  با
 . یابد  می تغییر  اي نمونه با داده همراه مختصات  صفحه روي بر حرکت  با که  است  مدل پارامترهاي یا  روابط از ناشی  که فضایی 

 مطرح متفاوتی  فضایی  هاي باشند، مدل داشته  فضایی وابستگی خطا  جمله یا  توضیحی متغیرهاي  وابسته،  متغیر  اینکه به بسته
 شوند.   می

 است:  صورت زیر به  فضایی تابلویی هاي داده براي  عمومی تصریح
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𝑛𝑛ماتریس   یک  بیانگر X   و وابسته متغیر  از  n×1بردار   یک Y زمان،  و  مقطع  دهنده نشان ترتیب  به t و i آن در  که × 𝑘𝑘   از 
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ماتریس وزن فضایی متغیر توضیحی )مستقل( و E، ماتریس وزنی فضایی جمالت اخالل است. 
  اثر زمان است. بسته به شرایط مدل های فضایی زیر مطرح می شوند )الهورست1، 2010(.
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ناخالص داخلی    پرداختند. همچنین تابع تقاضاي گردشگري را با استفاده از مدل جاذبه برآورد کردند. نتایج حاکی ازآن است که تولید

سرانه، فاصله جغرافیایی، جمعیت و نرخ ارز داراي اثري مثبت و معنادار بر تقاضاي گردشگري می باشد و فاصله جغرافیایی تنها 
 متغیري است که با ضریب منفی در جذب گردشگران ظاهر شده است. 

استان کشور    26بر رشد اقتصادي به تفکیک  در این پژوهش میزان تاثیرگذاري صنعت گردشگري    مطالب گفته شده،با توجه به  
  بررسی شد.با مدل دوربین فضایی  1393 الی 1390 هايسالایران طی 

 روش تحقیق  

اقتصادسنجی   شده ایجاد متعارف  اقتصادسنجی ایرادات  رفع جهت در  فضایی اقتصادسنجی  از  اي شاخه فضاییپانل  است. 
 فضایی  . اقتصادسنجیکندمی اضافه رگرسیونی  ترکیبی)پنل( یا  مقطعی هاي مدل کارکرد به را  فضایی اثرات که است اقتصادسنجی

ب( ناهمسانی   ؛ مختلف نقاط در  نمونه  داده هاي  مشاهده  بین فضایی  الف( وابستگی   :(1392)اکبري،    شود می  ویژگی مشخص  دو  با
 . یابد  می تغییر  اي نمونه با داده همراه مختصات  صفحه روي بر حرکت  با که  است  مدل پارامترهاي یا  روابط از ناشی  که فضایی 

 مطرح متفاوتی  فضایی  هاي باشند، مدل داشته  فضایی وابستگی خطا  جمله یا  توضیحی متغیرهاي  وابسته،  متغیر  اینکه به بسته
 شوند.   می

 است:  صورت زیر به  فضایی تابلویی هاي داده براي  عمومی تصریح
𝑌𝑌𝑖𝑖 = τ𝑌𝑌𝐼𝐼.𝑡𝑡−1 + 𝜌𝜌𝜌𝜌𝑌𝑌𝑖𝑖𝑡𝑡 + 𝑋𝑋𝑖𝑖𝑡𝑡𝛽𝛽 + 𝐷𝐷𝑋𝑋𝑖𝑖𝑡𝑡𝜃𝜃 + 𝛼𝛼𝑖𝑖 + 𝑌𝑌𝑡𝑡 + 𝑣𝑣𝑖𝑖𝑡𝑡 
𝑢𝑢𝑖𝑖𝑡𝑡 ≈ 𝑁𝑁(0. 𝜎𝜎2𝐼𝐼𝑛𝑛)𝑣𝑣𝑖𝑖𝑡𝑡 = 𝜆𝜆𝜆𝜆𝑣𝑣𝑖𝑖𝑡𝑡 + 𝑢𝑢𝑖𝑖𝑡𝑡 

𝑛𝑛ماتریس   یک  بیانگر X   و وابسته متغیر  از  n×1بردار   یک Y زمان،  و  مقطع  دهنده نشان ترتیب  به t و i آن در  که × 𝑘𝑘   از 
𝑛𝑛ابعاد   در  وابسته متغیر فضایی  وزنی  ماتریس  W و  توضیحی متغیرهاي  × 𝑛𝑛   است.  D  ،  توضیحی   متغیر فضایی وزن  ماتریس

 هاي  مدل  شرایط به بسته  است. زمان اثر  𝑦𝑦𝑡𝑡و   تصادفی یا ثابت اثر  𝛼𝛼𝑖𝑖  .است جمالت اخالل فضایی وزنی ماتریس ،E  )مستقل( و
 . (2010، 18)الهورست  شوند مطرح می زیر فضایی 

 
18 Elhorst 

یا تصادفی و 

:)SAR2( مدل خودرگرسیون فضایی )1

6 
 

 :(19SAR) فضایی خودرگرسیون ( مدل1
(𝜆𝜆 = 𝜃𝜃 = 0) 0

⇒ 𝑦𝑦𝑖𝑖 = 𝜏𝜏𝑌𝑌𝑖𝑖.𝑡𝑡−1 + 𝜌𝜌𝜌𝜌𝑌𝑌𝑖𝑖𝑡𝑡 + 𝑋𝑋𝑖𝑖𝑡𝑡𝛽𝛽 + 𝛼𝛼𝑖𝑖 + 𝛾𝛾𝑡𝑡 + 𝑢𝑢𝑖𝑖𝑡𝑡 
 (:20SDMی )فضای دوربین مدل (2

   (𝜆𝜆 = 0) 0
⇒  𝑌𝑌𝑖𝑖 = 𝜏𝜏𝑌𝑌𝑖𝑖.𝑡𝑡−1 + 𝜌𝜌𝜌𝜌𝑌𝑌𝑖𝑖𝑡𝑡 + 𝑋𝑋𝑖𝑖𝑡𝑡𝛽𝛽 + 𝐷𝐷𝑋𝑋𝑖𝑖𝑡𝑡𝜃𝜃 + 𝛼𝛼𝑖𝑖 + 𝛾𝛾𝑡𝑡 + 𝑢𝑢𝑖𝑖𝑡𝑡 

 : (21SEMیی )فضا خطاي  ( مدل3
(𝜌𝜌 = 𝜃𝜃 = 𝜏𝜏 = 0) 0

⇒ 𝑌𝑌𝑖𝑖 = 𝑋𝑋𝑖𝑖𝑡𝑡𝛽𝛽 + 𝛼𝛼𝑖𝑖 + 𝛾𝛾𝑡𝑡 + 𝑣𝑣𝑖𝑖𝑡𝑡. 𝑣𝑣𝑖𝑖𝑡𝑡 = 𝜆𝜆𝜆𝜆𝑣𝑣𝑖𝑖𝑡𝑡 + 𝑢𝑢𝑖𝑖𝑡𝑡 
 :(22SAC) فضایی خودهمبسته مدل (4

      (𝜃𝜃 = 𝜏𝜏 = 0) 0
⇒  𝑌𝑌𝑖𝑖 = 𝜏𝜏𝑌𝑌𝑖𝑖.𝑡𝑡−1 + 𝜌𝜌𝜌𝜌𝑌𝑌𝑖𝑖𝑡𝑡 + 𝑋𝑋𝑖𝑖𝑡𝑡𝛽𝛽 + 𝛼𝛼𝑖𝑖 + 𝛾𝛾𝑡𝑡 + 𝑣𝑣𝑖𝑖𝑡𝑡. 𝑣𝑣𝑖𝑖𝑡𝑡 = 𝜆𝜆𝜆𝜆𝑣𝑣𝑖𝑖𝑡𝑡 + 𝑢𝑢𝑖𝑖𝑡𝑡 

 ایستا تصریحی  هاي  مدل که آیند  دست می  به زمانی  استاندارد فضایی  دوربین  و فضایی  خودرگرسیون هاي  مدل است  ذکر  شایان
𝜏𝜏)باشند =  متغیر  طریق از چقدر منطقه  یک در  وابسته متغیر که است  این دهنده نشان  (ρ)فضایی رگرسیون خود . ضریب(0

 در یک خارجی  شوك  یک اخالل، اجزاي  فضایی  وابستگی  صورت  در  همچنین .  گیردیم  قرار تأثیر  همسایه تحت  مناطق  وابسته
 نشان را  آن  اندازه (λ)فضایی  ضریب خطاي  و  شود می مجاور)همسایه( منجر مناطق  وابسته  متغیر  در  متوسط  تغییرات  به منطقه

پذیرد  می تأثیر مناطق سایر توضیحی متغیرهاي وزنی میانگین از یک منطقه وابسته متغیر فضایی دوربین مدل در همچنین .  دهدیم
 (. 1393)شهبازي و همکاران،  دهدیم نشان را آن θو 

 قرار آزمون مورد اختالل بین جمالت  خودهمبستگی  وجود و  فضایی  وابستگی  است الزم  فضایی پانل هاي  مدل تخمین از  قبل
 مدل از استفاده ضرورت بر تاکیدي  اختالل، جمالت  میان خودهمبستگی فضایی و مشاهدات میان  فضایی وابستگی وجود .گیرد
 شود.  می  استفاده موران آزمون و   LMآزمون از این منظور براي است.  فضایی پانل هاي

  26  جامعه آماري پژوهش مورد بررسی متغیرهاي صادرات ، بیکاري، سرمایه گذاري خارجی، گردشگري و رشد اقتصادي مربوط به
نیز می باشد که به علت اطالعات محدود و عدم دسترسی به داده    1393الی پایان سال    1390استان کشور ایران در بازه زمانی  

استان ایران نیز می باشد، استان هایی که در نمونه آماري   26استانی، نمونه آماري در این پژوهش متغیرهاي ذکر شده در  هاي  
 مورد استفاده قرار گرفته اند در جدول ذیل ارائه شده است.

 استان مورد بررسی(   26نمونه آماری ) . 1جدول 
 فارس اردبیل اصفهان البرز ایالم بوشهر 
 زنجان  لرستان مازندران مرکزي  یزد همدان

 گلستان  کرمانشاه  کردستان خوزستان کرمان بختیاري
 خراسان جنوبی  خراسان رضوي تهران هرمزگان گیالن 

 سیستان و بلوچستان آذربایجان غربی  یشرق جانیآذربا

داده هاي کمی مورد استفاده در این پژوهش از اطالعات سري زمانی موجود در سایت هاي بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران، مرکز آمار 
ي ایران )درگاه ملی آمار(، داده هاي دفتر مدل سازي و مدیریت اطالعات اقتصادي )وزارت امور اقتصاد و دارایی( و همچنین داده هاي گردشگر

یه شده از داده هاي ساالنه گردشگري گروه مدیریت ایده هاي گردشگري و سازمان جهانی گردشگري دریافت و مورد تخمین و استانی ته 

 
19 Spatial auto regressive model  
20 Spatial durbin model 
21 Spatial error model 
22 Spatial auto correlation model  

:)SDM3( مدل دوربین فضایی )2

6 
 

 :(19SAR) فضایی خودرگرسیون ( مدل1
(𝜆𝜆 = 𝜃𝜃 = 0) 0

⇒ 𝑦𝑦𝑖𝑖 = 𝜏𝜏𝑌𝑌𝑖𝑖.𝑡𝑡−1 + 𝜌𝜌𝜌𝜌𝑌𝑌𝑖𝑖𝑡𝑡 + 𝑋𝑋𝑖𝑖𝑡𝑡𝛽𝛽 + 𝛼𝛼𝑖𝑖 + 𝛾𝛾𝑡𝑡 + 𝑢𝑢𝑖𝑖𝑡𝑡 
 (:20SDMی )فضای دوربین مدل (2

   (𝜆𝜆 = 0) 0
⇒  𝑌𝑌𝑖𝑖 = 𝜏𝜏𝑌𝑌𝑖𝑖.𝑡𝑡−1 + 𝜌𝜌𝜌𝜌𝑌𝑌𝑖𝑖𝑡𝑡 + 𝑋𝑋𝑖𝑖𝑡𝑡𝛽𝛽 + 𝐷𝐷𝑋𝑋𝑖𝑖𝑡𝑡𝜃𝜃 + 𝛼𝛼𝑖𝑖 + 𝛾𝛾𝑡𝑡 + 𝑢𝑢𝑖𝑖𝑡𝑡 

 : (21SEMیی )فضا خطاي  ( مدل3
(𝜌𝜌 = 𝜃𝜃 = 𝜏𝜏 = 0) 0

⇒ 𝑌𝑌𝑖𝑖 = 𝑋𝑋𝑖𝑖𝑡𝑡𝛽𝛽 + 𝛼𝛼𝑖𝑖 + 𝛾𝛾𝑡𝑡 + 𝑣𝑣𝑖𝑖𝑡𝑡. 𝑣𝑣𝑖𝑖𝑡𝑡 = 𝜆𝜆𝜆𝜆𝑣𝑣𝑖𝑖𝑡𝑡 + 𝑢𝑢𝑖𝑖𝑡𝑡 
 :(22SAC) فضایی خودهمبسته مدل (4

      (𝜃𝜃 = 𝜏𝜏 = 0) 0
⇒  𝑌𝑌𝑖𝑖 = 𝜏𝜏𝑌𝑌𝑖𝑖.𝑡𝑡−1 + 𝜌𝜌𝜌𝜌𝑌𝑌𝑖𝑖𝑡𝑡 + 𝑋𝑋𝑖𝑖𝑡𝑡𝛽𝛽 + 𝛼𝛼𝑖𝑖 + 𝛾𝛾𝑡𝑡 + 𝑣𝑣𝑖𝑖𝑡𝑡. 𝑣𝑣𝑖𝑖𝑡𝑡 = 𝜆𝜆𝜆𝜆𝑣𝑣𝑖𝑖𝑡𝑡 + 𝑢𝑢𝑖𝑖𝑡𝑡 

 ایستا تصریحی  هاي  مدل که آیند  دست می  به زمانی  استاندارد فضایی  دوربین  و فضایی  خودرگرسیون هاي  مدل است  ذکر  شایان
𝜏𝜏)باشند =  متغیر  طریق از چقدر منطقه  یک در  وابسته متغیر که است  این دهنده نشان  (ρ)فضایی رگرسیون خود . ضریب(0

 در یک خارجی  شوك  یک اخالل، اجزاي  فضایی  وابستگی  صورت  در  همچنین .  گیردیم  قرار تأثیر  همسایه تحت  مناطق  وابسته
 نشان را  آن  اندازه (λ)فضایی  ضریب خطاي  و  شود می مجاور)همسایه( منجر مناطق  وابسته  متغیر  در  متوسط  تغییرات  به منطقه

پذیرد  می تأثیر مناطق سایر توضیحی متغیرهاي وزنی میانگین از یک منطقه وابسته متغیر فضایی دوربین مدل در همچنین .  دهدیم
 (. 1393)شهبازي و همکاران،  دهدیم نشان را آن θو 

 قرار آزمون مورد اختالل بین جمالت  خودهمبستگی  وجود و  فضایی  وابستگی  است الزم  فضایی پانل هاي  مدل تخمین از  قبل
 مدل از استفاده ضرورت بر تاکیدي  اختالل، جمالت  میان خودهمبستگی فضایی و مشاهدات میان  فضایی وابستگی وجود .گیرد
 شود.  می  استفاده موران آزمون و   LMآزمون از این منظور براي است.  فضایی پانل هاي

  26  جامعه آماري پژوهش مورد بررسی متغیرهاي صادرات ، بیکاري، سرمایه گذاري خارجی، گردشگري و رشد اقتصادي مربوط به
نیز می باشد که به علت اطالعات محدود و عدم دسترسی به داده    1393الی پایان سال    1390استان کشور ایران در بازه زمانی  

استان ایران نیز می باشد، استان هایی که در نمونه آماري   26استانی، نمونه آماري در این پژوهش متغیرهاي ذکر شده در  هاي  
 مورد استفاده قرار گرفته اند در جدول ذیل ارائه شده است.

 استان مورد بررسی(   26نمونه آماری ) . 1جدول 
 فارس اردبیل اصفهان البرز ایالم بوشهر 
 زنجان  لرستان مازندران مرکزي  یزد همدان

 گلستان  کرمانشاه  کردستان خوزستان کرمان بختیاري
 خراسان جنوبی  خراسان رضوي تهران هرمزگان گیالن 

 سیستان و بلوچستان آذربایجان غربی  یشرق جانیآذربا

داده هاي کمی مورد استفاده در این پژوهش از اطالعات سري زمانی موجود در سایت هاي بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران، مرکز آمار 
ي ایران )درگاه ملی آمار(، داده هاي دفتر مدل سازي و مدیریت اطالعات اقتصادي )وزارت امور اقتصاد و دارایی( و همچنین داده هاي گردشگر

یه شده از داده هاي ساالنه گردشگري گروه مدیریت ایده هاي گردشگري و سازمان جهانی گردشگري دریافت و مورد تخمین و استانی ته 

 
19 Spatial auto regressive model  
20 Spatial durbin model 
21 Spatial error model 
22 Spatial auto correlation model  

  

:)SEM4( مدل خطای فضایی )3

6 
 

 :(19SAR) فضایی خودرگرسیون ( مدل1
(𝜆𝜆 = 𝜃𝜃 = 0) 0

⇒ 𝑦𝑦𝑖𝑖 = 𝜏𝜏𝑌𝑌𝑖𝑖.𝑡𝑡−1 + 𝜌𝜌𝜌𝜌𝑌𝑌𝑖𝑖𝑡𝑡 + 𝑋𝑋𝑖𝑖𝑡𝑡𝛽𝛽 + 𝛼𝛼𝑖𝑖 + 𝛾𝛾𝑡𝑡 + 𝑢𝑢𝑖𝑖𝑡𝑡 
 (:20SDMی )فضای دوربین مدل (2

   (𝜆𝜆 = 0) 0
⇒  𝑌𝑌𝑖𝑖 = 𝜏𝜏𝑌𝑌𝑖𝑖.𝑡𝑡−1 + 𝜌𝜌𝜌𝜌𝑌𝑌𝑖𝑖𝑡𝑡 + 𝑋𝑋𝑖𝑖𝑡𝑡𝛽𝛽 + 𝐷𝐷𝑋𝑋𝑖𝑖𝑡𝑡𝜃𝜃 + 𝛼𝛼𝑖𝑖 + 𝛾𝛾𝑡𝑡 + 𝑢𝑢𝑖𝑖𝑡𝑡 

 : (21SEMیی )فضا خطاي  ( مدل3
(𝜌𝜌 = 𝜃𝜃 = 𝜏𝜏 = 0) 0

⇒ 𝑌𝑌𝑖𝑖 = 𝑋𝑋𝑖𝑖𝑡𝑡𝛽𝛽 + 𝛼𝛼𝑖𝑖 + 𝛾𝛾𝑡𝑡 + 𝑣𝑣𝑖𝑖𝑡𝑡. 𝑣𝑣𝑖𝑖𝑡𝑡 = 𝜆𝜆𝜆𝜆𝑣𝑣𝑖𝑖𝑡𝑡 + 𝑢𝑢𝑖𝑖𝑡𝑡 
 :(22SAC) فضایی خودهمبسته مدل (4

      (𝜃𝜃 = 𝜏𝜏 = 0) 0
⇒  𝑌𝑌𝑖𝑖 = 𝜏𝜏𝑌𝑌𝑖𝑖.𝑡𝑡−1 + 𝜌𝜌𝜌𝜌𝑌𝑌𝑖𝑖𝑡𝑡 + 𝑋𝑋𝑖𝑖𝑡𝑡𝛽𝛽 + 𝛼𝛼𝑖𝑖 + 𝛾𝛾𝑡𝑡 + 𝑣𝑣𝑖𝑖𝑡𝑡. 𝑣𝑣𝑖𝑖𝑡𝑡 = 𝜆𝜆𝜆𝜆𝑣𝑣𝑖𝑖𝑡𝑡 + 𝑢𝑢𝑖𝑖𝑡𝑡 

 ایستا تصریحی  هاي  مدل که آیند  دست می  به زمانی  استاندارد فضایی  دوربین  و فضایی  خودرگرسیون هاي  مدل است  ذکر  شایان
𝜏𝜏)باشند =  متغیر  طریق از چقدر منطقه  یک در  وابسته متغیر که است  این دهنده نشان  (ρ)فضایی رگرسیون خود . ضریب(0

 در یک خارجی  شوك  یک اخالل، اجزاي  فضایی  وابستگی  صورت  در  همچنین .  گیردیم  قرار تأثیر  همسایه تحت  مناطق  وابسته
 نشان را  آن  اندازه (λ)فضایی  ضریب خطاي  و  شود می مجاور)همسایه( منجر مناطق  وابسته  متغیر  در  متوسط  تغییرات  به منطقه

پذیرد  می تأثیر مناطق سایر توضیحی متغیرهاي وزنی میانگین از یک منطقه وابسته متغیر فضایی دوربین مدل در همچنین .  دهدیم
 (. 1393)شهبازي و همکاران،  دهدیم نشان را آن θو 

 قرار آزمون مورد اختالل بین جمالت  خودهمبستگی  وجود و  فضایی  وابستگی  است الزم  فضایی پانل هاي  مدل تخمین از  قبل
 مدل از استفاده ضرورت بر تاکیدي  اختالل، جمالت  میان خودهمبستگی فضایی و مشاهدات میان  فضایی وابستگی وجود .گیرد
 شود.  می  استفاده موران آزمون و   LMآزمون از این منظور براي است.  فضایی پانل هاي

  26  جامعه آماري پژوهش مورد بررسی متغیرهاي صادرات ، بیکاري، سرمایه گذاري خارجی، گردشگري و رشد اقتصادي مربوط به
نیز می باشد که به علت اطالعات محدود و عدم دسترسی به داده    1393الی پایان سال    1390استان کشور ایران در بازه زمانی  

استان ایران نیز می باشد، استان هایی که در نمونه آماري   26استانی، نمونه آماري در این پژوهش متغیرهاي ذکر شده در  هاي  
 مورد استفاده قرار گرفته اند در جدول ذیل ارائه شده است.

 استان مورد بررسی(   26نمونه آماری ) . 1جدول 
 فارس اردبیل اصفهان البرز ایالم بوشهر 
 زنجان  لرستان مازندران مرکزي  یزد همدان

 گلستان  کرمانشاه  کردستان خوزستان کرمان بختیاري
 خراسان جنوبی  خراسان رضوي تهران هرمزگان گیالن 

 سیستان و بلوچستان آذربایجان غربی  یشرق جانیآذربا

داده هاي کمی مورد استفاده در این پژوهش از اطالعات سري زمانی موجود در سایت هاي بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران، مرکز آمار 
ي ایران )درگاه ملی آمار(، داده هاي دفتر مدل سازي و مدیریت اطالعات اقتصادي )وزارت امور اقتصاد و دارایی( و همچنین داده هاي گردشگر

یه شده از داده هاي ساالنه گردشگري گروه مدیریت ایده هاي گردشگري و سازمان جهانی گردشگري دریافت و مورد تخمین و استانی ته 
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20 Spatial durbin model 
21 Spatial error model 
22 Spatial auto correlation model  

1. Elhorst
2. Spatial auto regressive model 
3. Spatial durbin model
4. Spatial error model
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 :(19SAR) فضایی خودرگرسیون ( مدل1
(𝜆𝜆 = 𝜃𝜃 = 0) 0

⇒ 𝑦𝑦𝑖𝑖 = 𝜏𝜏𝑌𝑌𝑖𝑖.𝑡𝑡−1 + 𝜌𝜌𝜌𝜌𝑌𝑌𝑖𝑖𝑡𝑡 + 𝑋𝑋𝑖𝑖𝑡𝑡𝛽𝛽 + 𝛼𝛼𝑖𝑖 + 𝛾𝛾𝑡𝑡 + 𝑢𝑢𝑖𝑖𝑡𝑡 
 (:20SDMی )فضای دوربین مدل (2

   (𝜆𝜆 = 0) 0
⇒  𝑌𝑌𝑖𝑖 = 𝜏𝜏𝑌𝑌𝑖𝑖.𝑡𝑡−1 + 𝜌𝜌𝜌𝜌𝑌𝑌𝑖𝑖𝑡𝑡 + 𝑋𝑋𝑖𝑖𝑡𝑡𝛽𝛽 + 𝐷𝐷𝑋𝑋𝑖𝑖𝑡𝑡𝜃𝜃 + 𝛼𝛼𝑖𝑖 + 𝛾𝛾𝑡𝑡 + 𝑢𝑢𝑖𝑖𝑡𝑡 

 : (21SEMیی )فضا خطاي  ( مدل3
(𝜌𝜌 = 𝜃𝜃 = 𝜏𝜏 = 0) 0

⇒ 𝑌𝑌𝑖𝑖 = 𝑋𝑋𝑖𝑖𝑡𝑡𝛽𝛽 + 𝛼𝛼𝑖𝑖 + 𝛾𝛾𝑡𝑡 + 𝑣𝑣𝑖𝑖𝑡𝑡. 𝑣𝑣𝑖𝑖𝑡𝑡 = 𝜆𝜆𝜆𝜆𝑣𝑣𝑖𝑖𝑡𝑡 + 𝑢𝑢𝑖𝑖𝑡𝑡 
 :(22SAC) فضایی خودهمبسته مدل (4

      (𝜃𝜃 = 𝜏𝜏 = 0) 0
⇒  𝑌𝑌𝑖𝑖 = 𝜏𝜏𝑌𝑌𝑖𝑖.𝑡𝑡−1 + 𝜌𝜌𝜌𝜌𝑌𝑌𝑖𝑖𝑡𝑡 + 𝑋𝑋𝑖𝑖𝑡𝑡𝛽𝛽 + 𝛼𝛼𝑖𝑖 + 𝛾𝛾𝑡𝑡 + 𝑣𝑣𝑖𝑖𝑡𝑡. 𝑣𝑣𝑖𝑖𝑡𝑡 = 𝜆𝜆𝜆𝜆𝑣𝑣𝑖𝑖𝑡𝑡 + 𝑢𝑢𝑖𝑖𝑡𝑡 

 ایستا تصریحی  هاي  مدل که آیند  دست می  به زمانی  استاندارد فضایی  دوربین  و فضایی  خودرگرسیون هاي  مدل است  ذکر  شایان
𝜏𝜏)باشند =  متغیر  طریق از چقدر منطقه  یک در  وابسته متغیر که است  این دهنده نشان  (ρ)فضایی رگرسیون خود . ضریب(0

 در یک خارجی  شوك  یک اخالل، اجزاي  فضایی  وابستگی  صورت  در  همچنین .  گیردیم  قرار تأثیر  همسایه تحت  مناطق  وابسته
 نشان را  آن  اندازه (λ)فضایی  ضریب خطاي  و  شود می مجاور)همسایه( منجر مناطق  وابسته  متغیر  در  متوسط  تغییرات  به منطقه

پذیرد  می تأثیر مناطق سایر توضیحی متغیرهاي وزنی میانگین از یک منطقه وابسته متغیر فضایی دوربین مدل در همچنین .  دهدیم
 (. 1393)شهبازي و همکاران،  دهدیم نشان را آن θو 

 قرار آزمون مورد اختالل بین جمالت  خودهمبستگی  وجود و  فضایی  وابستگی  است الزم  فضایی پانل هاي  مدل تخمین از  قبل
 مدل از استفاده ضرورت بر تاکیدي  اختالل، جمالت  میان خودهمبستگی فضایی و مشاهدات میان  فضایی وابستگی وجود .گیرد
 شود.  می  استفاده موران آزمون و   LMآزمون از این منظور براي است.  فضایی پانل هاي

  26  جامعه آماري پژوهش مورد بررسی متغیرهاي صادرات ، بیکاري، سرمایه گذاري خارجی، گردشگري و رشد اقتصادي مربوط به
نیز می باشد که به علت اطالعات محدود و عدم دسترسی به داده    1393الی پایان سال    1390استان کشور ایران در بازه زمانی  

استان ایران نیز می باشد، استان هایی که در نمونه آماري   26استانی، نمونه آماري در این پژوهش متغیرهاي ذکر شده در  هاي  
 مورد استفاده قرار گرفته اند در جدول ذیل ارائه شده است.

 استان مورد بررسی(   26نمونه آماری ) . 1جدول 
 فارس اردبیل اصفهان البرز ایالم بوشهر 
 زنجان  لرستان مازندران مرکزي  یزد همدان

 گلستان  کرمانشاه  کردستان خوزستان کرمان بختیاري
 خراسان جنوبی  خراسان رضوي تهران هرمزگان گیالن 

 سیستان و بلوچستان آذربایجان غربی  یشرق جانیآذربا

داده هاي کمی مورد استفاده در این پژوهش از اطالعات سري زمانی موجود در سایت هاي بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران، مرکز آمار 
ي ایران )درگاه ملی آمار(، داده هاي دفتر مدل سازي و مدیریت اطالعات اقتصادي )وزارت امور اقتصاد و دارایی( و همچنین داده هاي گردشگر

یه شده از داده هاي ساالنه گردشگري گروه مدیریت ایده هاي گردشگري و سازمان جهانی گردشگري دریافت و مورد تخمین و استانی ته 

 
19 Spatial auto regressive model  
20 Spatial durbin model 
21 Spatial error model 
22 Spatial auto correlation model  

شایان ذکر است مدل های خودرگرسیون فضایی و دوربین فضایی استاندارد زمانی به دست می آیند که 
 نشان دهنده این است که متغیر 
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 :(19SAR) فضایی خودرگرسیون ( مدل1
(𝜆𝜆 = 𝜃𝜃 = 0) 0

⇒ 𝑦𝑦𝑖𝑖 = 𝜏𝜏𝑌𝑌𝑖𝑖.𝑡𝑡−1 + 𝜌𝜌𝜌𝜌𝑌𝑌𝑖𝑖𝑡𝑡 + 𝑋𝑋𝑖𝑖𝑡𝑡𝛽𝛽 + 𝛼𝛼𝑖𝑖 + 𝛾𝛾𝑡𝑡 + 𝑢𝑢𝑖𝑖𝑡𝑡 
 (:20SDMی )فضای دوربین مدل (2

   (𝜆𝜆 = 0) 0
⇒  𝑌𝑌𝑖𝑖 = 𝜏𝜏𝑌𝑌𝑖𝑖.𝑡𝑡−1 + 𝜌𝜌𝜌𝜌𝑌𝑌𝑖𝑖𝑡𝑡 + 𝑋𝑋𝑖𝑖𝑡𝑡𝛽𝛽 + 𝐷𝐷𝑋𝑋𝑖𝑖𝑡𝑡𝜃𝜃 + 𝛼𝛼𝑖𝑖 + 𝛾𝛾𝑡𝑡 + 𝑢𝑢𝑖𝑖𝑡𝑡 

 : (21SEMیی )فضا خطاي  ( مدل3
(𝜌𝜌 = 𝜃𝜃 = 𝜏𝜏 = 0) 0

⇒ 𝑌𝑌𝑖𝑖 = 𝑋𝑋𝑖𝑖𝑡𝑡𝛽𝛽 + 𝛼𝛼𝑖𝑖 + 𝛾𝛾𝑡𝑡 + 𝑣𝑣𝑖𝑖𝑡𝑡. 𝑣𝑣𝑖𝑖𝑡𝑡 = 𝜆𝜆𝜆𝜆𝑣𝑣𝑖𝑖𝑡𝑡 + 𝑢𝑢𝑖𝑖𝑡𝑡 
 :(22SAC) فضایی خودهمبسته مدل (4

      (𝜃𝜃 = 𝜏𝜏 = 0) 0
⇒  𝑌𝑌𝑖𝑖 = 𝜏𝜏𝑌𝑌𝑖𝑖.𝑡𝑡−1 + 𝜌𝜌𝜌𝜌𝑌𝑌𝑖𝑖𝑡𝑡 + 𝑋𝑋𝑖𝑖𝑡𝑡𝛽𝛽 + 𝛼𝛼𝑖𝑖 + 𝛾𝛾𝑡𝑡 + 𝑣𝑣𝑖𝑖𝑡𝑡. 𝑣𝑣𝑖𝑖𝑡𝑡 = 𝜆𝜆𝜆𝜆𝑣𝑣𝑖𝑖𝑡𝑡 + 𝑢𝑢𝑖𝑖𝑡𝑡 

 ایستا تصریحی  هاي  مدل که آیند  دست می  به زمانی  استاندارد فضایی  دوربین  و فضایی  خودرگرسیون هاي  مدل است  ذکر  شایان
𝜏𝜏)باشند =  متغیر  طریق از چقدر منطقه  یک در  وابسته متغیر که است  این دهنده نشان  (ρ)فضایی رگرسیون خود . ضریب(0

 در یک خارجی  شوك  یک اخالل، اجزاي  فضایی  وابستگی  صورت  در  همچنین .  گیردیم  قرار تأثیر  همسایه تحت  مناطق  وابسته
 نشان را  آن  اندازه (λ)فضایی  ضریب خطاي  و  شود می مجاور)همسایه( منجر مناطق  وابسته  متغیر  در  متوسط  تغییرات  به منطقه

پذیرد  می تأثیر مناطق سایر توضیحی متغیرهاي وزنی میانگین از یک منطقه وابسته متغیر فضایی دوربین مدل در همچنین .  دهدیم
 (. 1393)شهبازي و همکاران،  دهدیم نشان را آن θو 

 قرار آزمون مورد اختالل بین جمالت  خودهمبستگی  وجود و  فضایی  وابستگی  است الزم  فضایی پانل هاي  مدل تخمین از  قبل
 مدل از استفاده ضرورت بر تاکیدي  اختالل، جمالت  میان خودهمبستگی فضایی و مشاهدات میان  فضایی وابستگی وجود .گیرد
 شود.  می  استفاده موران آزمون و   LMآزمون از این منظور براي است.  فضایی پانل هاي

  26  جامعه آماري پژوهش مورد بررسی متغیرهاي صادرات ، بیکاري، سرمایه گذاري خارجی، گردشگري و رشد اقتصادي مربوط به
نیز می باشد که به علت اطالعات محدود و عدم دسترسی به داده    1393الی پایان سال    1390استان کشور ایران در بازه زمانی  

استان ایران نیز می باشد، استان هایی که در نمونه آماري   26استانی، نمونه آماري در این پژوهش متغیرهاي ذکر شده در  هاي  
 مورد استفاده قرار گرفته اند در جدول ذیل ارائه شده است.

 استان مورد بررسی(   26نمونه آماری ) . 1جدول 
 فارس اردبیل اصفهان البرز ایالم بوشهر 
 زنجان  لرستان مازندران مرکزي  یزد همدان

 گلستان  کرمانشاه  کردستان خوزستان کرمان بختیاري
 خراسان جنوبی  خراسان رضوي تهران هرمزگان گیالن 

 سیستان و بلوچستان آذربایجان غربی  یشرق جانیآذربا

داده هاي کمی مورد استفاده در این پژوهش از اطالعات سري زمانی موجود در سایت هاي بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران، مرکز آمار 
ي ایران )درگاه ملی آمار(، داده هاي دفتر مدل سازي و مدیریت اطالعات اقتصادي )وزارت امور اقتصاد و دارایی( و همچنین داده هاي گردشگر

یه شده از داده هاي ساالنه گردشگري گروه مدیریت ایده هاي گردشگري و سازمان جهانی گردشگري دریافت و مورد تخمین و استانی ته 
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. ضریب خود رگرسیون فضایی 

6 
 

 :(19SAR) فضایی خودرگرسیون ( مدل1
(𝜆𝜆 = 𝜃𝜃 = 0) 0

⇒ 𝑦𝑦𝑖𝑖 = 𝜏𝜏𝑌𝑌𝑖𝑖.𝑡𝑡−1 + 𝜌𝜌𝜌𝜌𝑌𝑌𝑖𝑖𝑡𝑡 + 𝑋𝑋𝑖𝑖𝑡𝑡𝛽𝛽 + 𝛼𝛼𝑖𝑖 + 𝛾𝛾𝑡𝑡 + 𝑢𝑢𝑖𝑖𝑡𝑡 
 (:20SDMی )فضای دوربین مدل (2

   (𝜆𝜆 = 0) 0
⇒  𝑌𝑌𝑖𝑖 = 𝜏𝜏𝑌𝑌𝑖𝑖.𝑡𝑡−1 + 𝜌𝜌𝜌𝜌𝑌𝑌𝑖𝑖𝑡𝑡 + 𝑋𝑋𝑖𝑖𝑡𝑡𝛽𝛽 + 𝐷𝐷𝑋𝑋𝑖𝑖𝑡𝑡𝜃𝜃 + 𝛼𝛼𝑖𝑖 + 𝛾𝛾𝑡𝑡 + 𝑢𝑢𝑖𝑖𝑡𝑡 

 : (21SEMیی )فضا خطاي  ( مدل3
(𝜌𝜌 = 𝜃𝜃 = 𝜏𝜏 = 0) 0

⇒ 𝑌𝑌𝑖𝑖 = 𝑋𝑋𝑖𝑖𝑡𝑡𝛽𝛽 + 𝛼𝛼𝑖𝑖 + 𝛾𝛾𝑡𝑡 + 𝑣𝑣𝑖𝑖𝑡𝑡. 𝑣𝑣𝑖𝑖𝑡𝑡 = 𝜆𝜆𝜆𝜆𝑣𝑣𝑖𝑖𝑡𝑡 + 𝑢𝑢𝑖𝑖𝑡𝑡 
 :(22SAC) فضایی خودهمبسته مدل (4

      (𝜃𝜃 = 𝜏𝜏 = 0) 0
⇒  𝑌𝑌𝑖𝑖 = 𝜏𝜏𝑌𝑌𝑖𝑖.𝑡𝑡−1 + 𝜌𝜌𝜌𝜌𝑌𝑌𝑖𝑖𝑡𝑡 + 𝑋𝑋𝑖𝑖𝑡𝑡𝛽𝛽 + 𝛼𝛼𝑖𝑖 + 𝛾𝛾𝑡𝑡 + 𝑣𝑣𝑖𝑖𝑡𝑡. 𝑣𝑣𝑖𝑖𝑡𝑡 = 𝜆𝜆𝜆𝜆𝑣𝑣𝑖𝑖𝑡𝑡 + 𝑢𝑢𝑖𝑖𝑡𝑡 

 ایستا تصریحی  هاي  مدل که آیند  دست می  به زمانی  استاندارد فضایی  دوربین  و فضایی  خودرگرسیون هاي  مدل است  ذکر  شایان
𝜏𝜏)باشند =  متغیر  طریق از چقدر منطقه  یک در  وابسته متغیر که است  این دهنده نشان  (ρ)فضایی رگرسیون خود . ضریب(0

 در یک خارجی  شوك  یک اخالل، اجزاي  فضایی  وابستگی  صورت  در  همچنین .  گیردیم  قرار تأثیر  همسایه تحت  مناطق  وابسته
 نشان را  آن  اندازه (λ)فضایی  ضریب خطاي  و  شود می مجاور)همسایه( منجر مناطق  وابسته  متغیر  در  متوسط  تغییرات  به منطقه

پذیرد  می تأثیر مناطق سایر توضیحی متغیرهاي وزنی میانگین از یک منطقه وابسته متغیر فضایی دوربین مدل در همچنین .  دهدیم
 (. 1393)شهبازي و همکاران،  دهدیم نشان را آن θو 

 قرار آزمون مورد اختالل بین جمالت  خودهمبستگی  وجود و  فضایی  وابستگی  است الزم  فضایی پانل هاي  مدل تخمین از  قبل
 مدل از استفاده ضرورت بر تاکیدي  اختالل، جمالت  میان خودهمبستگی فضایی و مشاهدات میان  فضایی وابستگی وجود .گیرد
 شود.  می  استفاده موران آزمون و   LMآزمون از این منظور براي است.  فضایی پانل هاي

  26  جامعه آماري پژوهش مورد بررسی متغیرهاي صادرات ، بیکاري، سرمایه گذاري خارجی، گردشگري و رشد اقتصادي مربوط به
نیز می باشد که به علت اطالعات محدود و عدم دسترسی به داده    1393الی پایان سال    1390استان کشور ایران در بازه زمانی  

استان ایران نیز می باشد، استان هایی که در نمونه آماري   26استانی، نمونه آماري در این پژوهش متغیرهاي ذکر شده در  هاي  
 مورد استفاده قرار گرفته اند در جدول ذیل ارائه شده است.

 استان مورد بررسی(   26نمونه آماری ) . 1جدول 
 فارس اردبیل اصفهان البرز ایالم بوشهر 
 زنجان  لرستان مازندران مرکزي  یزد همدان

 گلستان  کرمانشاه  کردستان خوزستان کرمان بختیاري
 خراسان جنوبی  خراسان رضوي تهران هرمزگان گیالن 

 سیستان و بلوچستان آذربایجان غربی  یشرق جانیآذربا

داده هاي کمی مورد استفاده در این پژوهش از اطالعات سري زمانی موجود در سایت هاي بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران، مرکز آمار 
ي ایران )درگاه ملی آمار(، داده هاي دفتر مدل سازي و مدیریت اطالعات اقتصادي )وزارت امور اقتصاد و دارایی( و همچنین داده هاي گردشگر

یه شده از داده هاي ساالنه گردشگري گروه مدیریت ایده هاي گردشگري و سازمان جهانی گردشگري دریافت و مورد تخمین و استانی ته 
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مدل های تصریحی ایستا باشند
وابسته در یک منطقه چقدر از طریق متغیر وابسته مناطق همسایه تحت تأثیر قرار می گیرد. همچنین در صورت 
وابستگی فضایی اجزای اخالل، یک شوک خارجی در یک منطقه به تغییرات متوسط در متغیر وابسته مناطق 
اندازه آن را نشان می دهد. همچنین در مدل دوربین 
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 :(19SAR) فضایی خودرگرسیون ( مدل1
(𝜆𝜆 = 𝜃𝜃 = 0) 0

⇒ 𝑦𝑦𝑖𝑖 = 𝜏𝜏𝑌𝑌𝑖𝑖.𝑡𝑡−1 + 𝜌𝜌𝜌𝜌𝑌𝑌𝑖𝑖𝑡𝑡 + 𝑋𝑋𝑖𝑖𝑡𝑡𝛽𝛽 + 𝛼𝛼𝑖𝑖 + 𝛾𝛾𝑡𝑡 + 𝑢𝑢𝑖𝑖𝑡𝑡 
 (:20SDMی )فضای دوربین مدل (2

   (𝜆𝜆 = 0) 0
⇒  𝑌𝑌𝑖𝑖 = 𝜏𝜏𝑌𝑌𝑖𝑖.𝑡𝑡−1 + 𝜌𝜌𝜌𝜌𝑌𝑌𝑖𝑖𝑡𝑡 + 𝑋𝑋𝑖𝑖𝑡𝑡𝛽𝛽 + 𝐷𝐷𝑋𝑋𝑖𝑖𝑡𝑡𝜃𝜃 + 𝛼𝛼𝑖𝑖 + 𝛾𝛾𝑡𝑡 + 𝑢𝑢𝑖𝑖𝑡𝑡 

 : (21SEMیی )فضا خطاي  ( مدل3
(𝜌𝜌 = 𝜃𝜃 = 𝜏𝜏 = 0) 0

⇒ 𝑌𝑌𝑖𝑖 = 𝑋𝑋𝑖𝑖𝑡𝑡𝛽𝛽 + 𝛼𝛼𝑖𝑖 + 𝛾𝛾𝑡𝑡 + 𝑣𝑣𝑖𝑖𝑡𝑡. 𝑣𝑣𝑖𝑖𝑡𝑡 = 𝜆𝜆𝜆𝜆𝑣𝑣𝑖𝑖𝑡𝑡 + 𝑢𝑢𝑖𝑖𝑡𝑡 
 :(22SAC) فضایی خودهمبسته مدل (4

      (𝜃𝜃 = 𝜏𝜏 = 0) 0
⇒  𝑌𝑌𝑖𝑖 = 𝜏𝜏𝑌𝑌𝑖𝑖.𝑡𝑡−1 + 𝜌𝜌𝜌𝜌𝑌𝑌𝑖𝑖𝑡𝑡 + 𝑋𝑋𝑖𝑖𝑡𝑡𝛽𝛽 + 𝛼𝛼𝑖𝑖 + 𝛾𝛾𝑡𝑡 + 𝑣𝑣𝑖𝑖𝑡𝑡. 𝑣𝑣𝑖𝑖𝑡𝑡 = 𝜆𝜆𝜆𝜆𝑣𝑣𝑖𝑖𝑡𝑡 + 𝑢𝑢𝑖𝑖𝑡𝑡 

 ایستا تصریحی  هاي  مدل که آیند  دست می  به زمانی  استاندارد فضایی  دوربین  و فضایی  خودرگرسیون هاي  مدل است  ذکر  شایان
𝜏𝜏)باشند =  متغیر  طریق از چقدر منطقه  یک در  وابسته متغیر که است  این دهنده نشان  (ρ)فضایی رگرسیون خود . ضریب(0

 در یک خارجی  شوك  یک اخالل، اجزاي  فضایی  وابستگی  صورت  در  همچنین .  گیردیم  قرار تأثیر  همسایه تحت  مناطق  وابسته
 نشان را  آن  اندازه (λ)فضایی  ضریب خطاي  و  شود می مجاور)همسایه( منجر مناطق  وابسته  متغیر  در  متوسط  تغییرات  به منطقه

پذیرد  می تأثیر مناطق سایر توضیحی متغیرهاي وزنی میانگین از یک منطقه وابسته متغیر فضایی دوربین مدل در همچنین .  دهدیم
 (. 1393)شهبازي و همکاران،  دهدیم نشان را آن θو 

 قرار آزمون مورد اختالل بین جمالت  خودهمبستگی  وجود و  فضایی  وابستگی  است الزم  فضایی پانل هاي  مدل تخمین از  قبل
 مدل از استفاده ضرورت بر تاکیدي  اختالل، جمالت  میان خودهمبستگی فضایی و مشاهدات میان  فضایی وابستگی وجود .گیرد
 شود.  می  استفاده موران آزمون و   LMآزمون از این منظور براي است.  فضایی پانل هاي

  26  جامعه آماري پژوهش مورد بررسی متغیرهاي صادرات ، بیکاري، سرمایه گذاري خارجی، گردشگري و رشد اقتصادي مربوط به
نیز می باشد که به علت اطالعات محدود و عدم دسترسی به داده    1393الی پایان سال    1390استان کشور ایران در بازه زمانی  

استان ایران نیز می باشد، استان هایی که در نمونه آماري   26استانی، نمونه آماري در این پژوهش متغیرهاي ذکر شده در  هاي  
 مورد استفاده قرار گرفته اند در جدول ذیل ارائه شده است.

 استان مورد بررسی(   26نمونه آماری ) . 1جدول 
 فارس اردبیل اصفهان البرز ایالم بوشهر 
 زنجان  لرستان مازندران مرکزي  یزد همدان

 گلستان  کرمانشاه  کردستان خوزستان کرمان بختیاري
 خراسان جنوبی  خراسان رضوي تهران هرمزگان گیالن 

 سیستان و بلوچستان آذربایجان غربی  یشرق جانیآذربا

داده هاي کمی مورد استفاده در این پژوهش از اطالعات سري زمانی موجود در سایت هاي بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران، مرکز آمار 
ي ایران )درگاه ملی آمار(، داده هاي دفتر مدل سازي و مدیریت اطالعات اقتصادي )وزارت امور اقتصاد و دارایی( و همچنین داده هاي گردشگر

یه شده از داده هاي ساالنه گردشگري گروه مدیریت ایده هاي گردشگري و سازمان جهانی گردشگري دریافت و مورد تخمین و استانی ته 
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مجاور )همسایه( منجر می شود و ضریب خطای فضایی
 آن را 
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 :(19SAR) فضایی خودرگرسیون ( مدل1
(𝜆𝜆 = 𝜃𝜃 = 0) 0

⇒ 𝑦𝑦𝑖𝑖 = 𝜏𝜏𝑌𝑌𝑖𝑖.𝑡𝑡−1 + 𝜌𝜌𝜌𝜌𝑌𝑌𝑖𝑖𝑡𝑡 + 𝑋𝑋𝑖𝑖𝑡𝑡𝛽𝛽 + 𝛼𝛼𝑖𝑖 + 𝛾𝛾𝑡𝑡 + 𝑢𝑢𝑖𝑖𝑡𝑡 
 (:20SDMی )فضای دوربین مدل (2

   (𝜆𝜆 = 0) 0
⇒  𝑌𝑌𝑖𝑖 = 𝜏𝜏𝑌𝑌𝑖𝑖.𝑡𝑡−1 + 𝜌𝜌𝜌𝜌𝑌𝑌𝑖𝑖𝑡𝑡 + 𝑋𝑋𝑖𝑖𝑡𝑡𝛽𝛽 + 𝐷𝐷𝑋𝑋𝑖𝑖𝑡𝑡𝜃𝜃 + 𝛼𝛼𝑖𝑖 + 𝛾𝛾𝑡𝑡 + 𝑢𝑢𝑖𝑖𝑡𝑡 

 : (21SEMیی )فضا خطاي  ( مدل3
(𝜌𝜌 = 𝜃𝜃 = 𝜏𝜏 = 0) 0

⇒ 𝑌𝑌𝑖𝑖 = 𝑋𝑋𝑖𝑖𝑡𝑡𝛽𝛽 + 𝛼𝛼𝑖𝑖 + 𝛾𝛾𝑡𝑡 + 𝑣𝑣𝑖𝑖𝑡𝑡. 𝑣𝑣𝑖𝑖𝑡𝑡 = 𝜆𝜆𝜆𝜆𝑣𝑣𝑖𝑖𝑡𝑡 + 𝑢𝑢𝑖𝑖𝑡𝑡 
 :(22SAC) فضایی خودهمبسته مدل (4

      (𝜃𝜃 = 𝜏𝜏 = 0) 0
⇒  𝑌𝑌𝑖𝑖 = 𝜏𝜏𝑌𝑌𝑖𝑖.𝑡𝑡−1 + 𝜌𝜌𝜌𝜌𝑌𝑌𝑖𝑖𝑡𝑡 + 𝑋𝑋𝑖𝑖𝑡𝑡𝛽𝛽 + 𝛼𝛼𝑖𝑖 + 𝛾𝛾𝑡𝑡 + 𝑣𝑣𝑖𝑖𝑡𝑡. 𝑣𝑣𝑖𝑖𝑡𝑡 = 𝜆𝜆𝜆𝜆𝑣𝑣𝑖𝑖𝑡𝑡 + 𝑢𝑢𝑖𝑖𝑡𝑡 

 ایستا تصریحی  هاي  مدل که آیند  دست می  به زمانی  استاندارد فضایی  دوربین  و فضایی  خودرگرسیون هاي  مدل است  ذکر  شایان
𝜏𝜏)باشند =  متغیر  طریق از چقدر منطقه  یک در  وابسته متغیر که است  این دهنده نشان  (ρ)فضایی رگرسیون خود . ضریب(0

 در یک خارجی  شوك  یک اخالل، اجزاي  فضایی  وابستگی  صورت  در  همچنین .  گیردیم  قرار تأثیر  همسایه تحت  مناطق  وابسته
 نشان را  آن  اندازه (λ)فضایی  ضریب خطاي  و  شود می مجاور)همسایه( منجر مناطق  وابسته  متغیر  در  متوسط  تغییرات  به منطقه

پذیرد  می تأثیر مناطق سایر توضیحی متغیرهاي وزنی میانگین از یک منطقه وابسته متغیر فضایی دوربین مدل در همچنین .  دهدیم
 (. 1393)شهبازي و همکاران،  دهدیم نشان را آن θو 

 قرار آزمون مورد اختالل بین جمالت  خودهمبستگی  وجود و  فضایی  وابستگی  است الزم  فضایی پانل هاي  مدل تخمین از  قبل
 مدل از استفاده ضرورت بر تاکیدي  اختالل، جمالت  میان خودهمبستگی فضایی و مشاهدات میان  فضایی وابستگی وجود .گیرد
 شود.  می  استفاده موران آزمون و   LMآزمون از این منظور براي است.  فضایی پانل هاي

  26  جامعه آماري پژوهش مورد بررسی متغیرهاي صادرات ، بیکاري، سرمایه گذاري خارجی، گردشگري و رشد اقتصادي مربوط به
نیز می باشد که به علت اطالعات محدود و عدم دسترسی به داده    1393الی پایان سال    1390استان کشور ایران در بازه زمانی  

استان ایران نیز می باشد، استان هایی که در نمونه آماري   26استانی، نمونه آماري در این پژوهش متغیرهاي ذکر شده در  هاي  
 مورد استفاده قرار گرفته اند در جدول ذیل ارائه شده است.

 استان مورد بررسی(   26نمونه آماری ) . 1جدول 
 فارس اردبیل اصفهان البرز ایالم بوشهر 
 زنجان  لرستان مازندران مرکزي  یزد همدان

 گلستان  کرمانشاه  کردستان خوزستان کرمان بختیاري
 خراسان جنوبی  خراسان رضوي تهران هرمزگان گیالن 

 سیستان و بلوچستان آذربایجان غربی  یشرق جانیآذربا

داده هاي کمی مورد استفاده در این پژوهش از اطالعات سري زمانی موجود در سایت هاي بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران، مرکز آمار 
ي ایران )درگاه ملی آمار(، داده هاي دفتر مدل سازي و مدیریت اطالعات اقتصادي )وزارت امور اقتصاد و دارایی( و همچنین داده هاي گردشگر

یه شده از داده هاي ساالنه گردشگري گروه مدیریت ایده هاي گردشگري و سازمان جهانی گردشگري دریافت و مورد تخمین و استانی ته 
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فضایی متغیر وابسته یک منطقه از میانگین وزنی متغیرهای توضیحی سایر مناطق تأثیر می پذیرد و
نشان می دهد )شهبازی و همکاران، 1393(.

قبل از تخمین مدل های پانل فضایی الزم است وابستگی فضایی و وجود خودهمبستگی بین جمالت اختالل 
مورد آزمون قرار گیرد .وجود وابستگی فضایی میان مشاهدات و خودهمبستگی فضایی میان جمالت اختالل، 
تاکیدی بر ضرورت استفاده از مدل های پانل فضایی است. برای این منظور از آزمون LM و آزمون موران 

استفاده می شود. 

جامعه آماری پژوهش مورد بررسی متغیرهای صادرات ، بیکاری، سرمایه گذاری خارجی، گردشگری و رشد 
اقتصادی مربوط به 26 استان کشور ایران در بازه زمانی 1390 الی پایان سال 1393 نیز می باشد که به علت 
اطالعات محدود و عدم دسترسی به داده های استانی، نمونه آماری در این پژوهش متغیرهای ذکر شده در 26 
استان ایران نیز می باشد، استان هایی که در نمونه آماری مورد استفاده قرار گرفته اند در جدول ذیل ارائه شده است.

جدول 1. نمونه آماری )26 استان مورد بررسی(
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 :(19SAR) فضایی خودرگرسیون ( مدل1
(𝜆𝜆 = 𝜃𝜃 = 0) 0

⇒ 𝑦𝑦𝑖𝑖 = 𝜏𝜏𝑌𝑌𝑖𝑖.𝑡𝑡−1 + 𝜌𝜌𝜌𝜌𝑌𝑌𝑖𝑖𝑡𝑡 + 𝑋𝑋𝑖𝑖𝑡𝑡𝛽𝛽 + 𝛼𝛼𝑖𝑖 + 𝛾𝛾𝑡𝑡 + 𝑢𝑢𝑖𝑖𝑡𝑡 
 (:20SDMی )فضای دوربین مدل (2

   (𝜆𝜆 = 0) 0
⇒  𝑌𝑌𝑖𝑖 = 𝜏𝜏𝑌𝑌𝑖𝑖.𝑡𝑡−1 + 𝜌𝜌𝜌𝜌𝑌𝑌𝑖𝑖𝑡𝑡 + 𝑋𝑋𝑖𝑖𝑡𝑡𝛽𝛽 + 𝐷𝐷𝑋𝑋𝑖𝑖𝑡𝑡𝜃𝜃 + 𝛼𝛼𝑖𝑖 + 𝛾𝛾𝑡𝑡 + 𝑢𝑢𝑖𝑖𝑡𝑡 

 : (21SEMیی )فضا خطاي  ( مدل3
(𝜌𝜌 = 𝜃𝜃 = 𝜏𝜏 = 0) 0

⇒ 𝑌𝑌𝑖𝑖 = 𝑋𝑋𝑖𝑖𝑡𝑡𝛽𝛽 + 𝛼𝛼𝑖𝑖 + 𝛾𝛾𝑡𝑡 + 𝑣𝑣𝑖𝑖𝑡𝑡. 𝑣𝑣𝑖𝑖𝑡𝑡 = 𝜆𝜆𝜆𝜆𝑣𝑣𝑖𝑖𝑡𝑡 + 𝑢𝑢𝑖𝑖𝑡𝑡 
 :(22SAC) فضایی خودهمبسته مدل (4

      (𝜃𝜃 = 𝜏𝜏 = 0) 0
⇒  𝑌𝑌𝑖𝑖 = 𝜏𝜏𝑌𝑌𝑖𝑖.𝑡𝑡−1 + 𝜌𝜌𝜌𝜌𝑌𝑌𝑖𝑖𝑡𝑡 + 𝑋𝑋𝑖𝑖𝑡𝑡𝛽𝛽 + 𝛼𝛼𝑖𝑖 + 𝛾𝛾𝑡𝑡 + 𝑣𝑣𝑖𝑖𝑡𝑡. 𝑣𝑣𝑖𝑖𝑡𝑡 = 𝜆𝜆𝜆𝜆𝑣𝑣𝑖𝑖𝑡𝑡 + 𝑢𝑢𝑖𝑖𝑡𝑡 

 ایستا تصریحی  هاي  مدل که آیند  دست می  به زمانی  استاندارد فضایی  دوربین  و فضایی  خودرگرسیون هاي  مدل است  ذکر  شایان
𝜏𝜏)باشند =  متغیر  طریق از چقدر منطقه  یک در  وابسته متغیر که است  این دهنده نشان  (ρ)فضایی رگرسیون خود . ضریب(0

 در یک خارجی  شوك  یک اخالل، اجزاي  فضایی  وابستگی  صورت  در  همچنین .  گیردیم  قرار تأثیر  همسایه تحت  مناطق  وابسته
 نشان را  آن  اندازه (λ)فضایی  ضریب خطاي  و  شود می مجاور)همسایه( منجر مناطق  وابسته  متغیر  در  متوسط  تغییرات  به منطقه

پذیرد  می تأثیر مناطق سایر توضیحی متغیرهاي وزنی میانگین از یک منطقه وابسته متغیر فضایی دوربین مدل در همچنین .  دهدیم
 (. 1393)شهبازي و همکاران،  دهدیم نشان را آن θو 

 قرار آزمون مورد اختالل بین جمالت  خودهمبستگی  وجود و  فضایی  وابستگی  است الزم  فضایی پانل هاي  مدل تخمین از  قبل
 مدل از استفاده ضرورت بر تاکیدي  اختالل، جمالت  میان خودهمبستگی فضایی و مشاهدات میان  فضایی وابستگی وجود .گیرد
 شود.  می  استفاده موران آزمون و   LMآزمون از این منظور براي است.  فضایی پانل هاي

  26  جامعه آماري پژوهش مورد بررسی متغیرهاي صادرات ، بیکاري، سرمایه گذاري خارجی، گردشگري و رشد اقتصادي مربوط به
نیز می باشد که به علت اطالعات محدود و عدم دسترسی به داده    1393الی پایان سال    1390استان کشور ایران در بازه زمانی  

استان ایران نیز می باشد، استان هایی که در نمونه آماري   26استانی، نمونه آماري در این پژوهش متغیرهاي ذکر شده در  هاي  
 مورد استفاده قرار گرفته اند در جدول ذیل ارائه شده است.

 استان مورد بررسی(   26نمونه آماری ) . 1جدول 
 فارس اردبیل اصفهان البرز ایالم بوشهر 
 زنجان  لرستان مازندران مرکزي  یزد همدان

 گلستان  کرمانشاه  کردستان خوزستان کرمان بختیاري
 خراسان جنوبی  خراسان رضوي تهران هرمزگان گیالن 

 سیستان و بلوچستان آذربایجان غربی  یشرق جانیآذربا

داده هاي کمی مورد استفاده در این پژوهش از اطالعات سري زمانی موجود در سایت هاي بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران، مرکز آمار 
ي ایران )درگاه ملی آمار(، داده هاي دفتر مدل سازي و مدیریت اطالعات اقتصادي )وزارت امور اقتصاد و دارایی( و همچنین داده هاي گردشگر

یه شده از داده هاي ساالنه گردشگري گروه مدیریت ایده هاي گردشگري و سازمان جهانی گردشگري دریافت و مورد تخمین و استانی ته 

 
19 Spatial auto regressive model  
20 Spatial durbin model 
21 Spatial error model 
22 Spatial auto correlation model  

1. Spatial auto correlation model 
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داده های کمی مورد استفاده در این پژوهش از اطالعات سری زمانی موجود در سایت های بانک مرکزی 
داده های دفتر مدل سازی و مدیریت اطالعات  آمار(،  )درگاه ملی  ایران  آمار  ایران، مرکز  جمهوری اسالمی 
اقتصادی )وزارت امور اقتصاد و دارایی( و همچنین داده های گردشگری استانی تهیه شده از داده های ساالنه 
گردشگری گروه مدیریت ایده های گردشگری و سازمان جهانی گردشگری دریافت و مورد تخمین و تجزیه و 
تحلیل قرار گرفته است، همچنین اطالعات کیفی مورد نیاز در این پژوهش از طریق جمع آوری از بانک های 
اطالعاتی داخلی و خارجی، مجالت و مقاالت مرتبط و فصلنامه های گردشگری نیز مورد استفاده قرار گرفته 

است. 

نتایج و بحث

در تحقیق حاضر ابتدا آزمون ایستایي متغیرها صورت گرفت. براي بررسی ایستایی متغیرها از آزمون ریشه 
واحد لوین، لین و چو )LLC( که مختص داده هاي تابلویی است استفاده می شود. نتایج حاصل از آزمون هاي 

ریشه واحد براي متغیرهاي مدل درجدول 2 آمده است. 

LLC جدول 2. نتایج حاصل از آزمون ایستایی متغیرها با استفاده از آزمون
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تجزیه و تحلیل قرار گرفته است، همچنین اطالعات کیفی مورد نیاز در این پژوهش از طریق جمع آوري از بانک هاي اطالعاتی داخلی و  
 فصلنامه هاي گردشگري نیز مورد استفاده قرار گرفته است.   خارجی، مجالت و مقاالت مرتبط و

 نتایج و بحث 

 چو  لین و لوین، واحد ریشه آزمون  از  متغیرها  ایستایی  بررسی  برايدر تحقیق حاضر ابتدا آزمون ایستایی متغیرها صورت گرفت.  
(LLC)  درجدول مدل متغیرهاي براي  واحد ریشه آزمونهاي از حاصل نتایج  .شودمی استفاده است  داده هاي تابلویی مختص که 
 است.  آمده 2

 LLC  متغیرها با استفاده از آزمون ییستای نتایج حاصل از آزمون ا . 2 جدول
 وضعیت مانایی  داری سطح معنی آماره متغیر

 ایستا در سطح Ln x 83/16- 00/0  (0) I صادرات 
 ایستا در سطح Ln s 28/132- 00/0  (0) I سرمایه گذاری خارجی

 ایستا در سطح lnu 84/37- 00/0  (0) I اشتغال 
 ایستا در سطح Ln g 29/1041 - 00/0  (0) I گردشگری 

 ایستا در سطح r 63/84- 00/0  (0) I رشد اقتصادی 
 ماخذ: یافته های تحقیق     

 هستند.  ایستا سطح  در  مدل متغیرهاي  کلیه  یعنی  شود، ردمی متغیرها ناایستایی  بر  مبنی  صفر  که فرضیه میدهد  نشان 2جدول   نتایج

 آزمون های تشخیصی خودهمبستگی فضایی 

. شودیمی فضایی استفاده  اقتصادسنج از    هادادهبررسی    منظور  بهی، در این مطالعه  بررس موردمند بودن متغیرهاي  با توجه به مکان 
  26از آزمون موران جهت تشخیص رابطه فضایی بین    فاصلهدر این روش بعد از ساخت ماتریس مجاورت فضایی با استفاده از  

است. با توجه به رد فرضیه صفر مبنی بر عدم وابستگی    آمده  3  است که نتایج این آزمون در جدول  شده  گرفتهاستان کشور کمک  
روش    توانیم فضایی،   ف اقتصادسنجاز  فضایی  ی  اقتصادسنجی  هاي  مدل  داري  معنی  بیانگر  حاصله  نتایج  کرد.  استفاده  ضایی 

دهد که بخشی از افزایش رشد اقتصادي در هریک از استان هاي مورد بررسی به واسطه باشد. مقادیر مثبت و معنادار نشان میمی
 اثر فاصله )یا مجاورت( بوده است.

 های تشخیصی اثرات فضایی آماره  . 3 جدول
داری   سطح معنی ضریب آماره  مدل  

SDM 
Moran MI 2620/0  00/0  
Geary GC 6265/0  00/0  

 ماخذ : یافته هاي تحقیق      

است. در این الگو همبستگی فضایی متغیرهاي مستقل به جاي  نشان داده شده  5در جدول ( SDM) نتایج الگوي فضایی دوربین
در تخمین    است)با تاکید بر متغیر گردشگري( قرار گرفته  همبستگی فضایی بین رشد اقتصادي در استانهاي مختلف مورد بررسی

مدل دوربین فضایی، متغیرهاي صادرات، سرمایه گذاري خارجی، اشتغال بر رشد اقتصادي تاثیر مثبت دارد و درجه تاثیرگذاري 
دار نشده( و  اثر گذاري را بر رشد اقتصادي ایران داشته است)اما به لحاظ آماري معنی  بدست آمده که بیشترین  2935/0صادرات  

توان یکی از دالیل را به لحاظ عدم وجود متغیر گردشگري بر رشد اقتصادي استانهاي ایران تاثیر منفی و معنی داري داشته که می

  
 ماخذ: یافته های تحقیق

نتایج جدول 2 نشان می دهد که فرضیه صفر مبنی بر ناایستایی متغیرها ردمی شود، یعنی کلیه متغیرهاي مدل 
در سطح ایستا هستند. 
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آزمون های تشخیصی خودهمبستگی فضایی

با توجه به مکان مند بودن متغیرهای مورد بررسی، در این مطالعه به  منظور بررسی داده ها از اقتصادسنجی 
فضایی استفاده می شود. در این روش بعد از ساخت ماتریس مجاورت فضایی با استفاده از فاصله از آزمون موران 
جهت تشخیص رابطه فضایی بین 26 استان کشور کمک گرفته  شده است که نتایج این آزمون در جدول 3 
آمده است. با توجه به رد فرضیه صفر مبنی بر عدم وابستگی فضایی، می توان از روش اقتصادسنجی فضایی 
استفاده کرد. نتایج حاصله بیانگر معنی داری مدل های اقتصادسنجی فضایی می باشد. مقادیر مثبت و معنادار 
نشان می دهد که بخشی از افزایش رشد اقتصادی در هریک از استان های مورد بررسی به واسطه اثر فاصله )یا 

مجاورت( بوده است.

جدول 3. آماره های تشخیصی اثرات فضایی
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تجزیه و تحلیل قرار گرفته است، همچنین اطالعات کیفی مورد نیاز در این پژوهش از طریق جمع آوري از بانک هاي اطالعاتی داخلی و  
 فصلنامه هاي گردشگري نیز مورد استفاده قرار گرفته است.   خارجی، مجالت و مقاالت مرتبط و

 نتایج و بحث 

 چو  لین و لوین، واحد ریشه آزمون  از  متغیرها  ایستایی  بررسی  برايدر تحقیق حاضر ابتدا آزمون ایستایی متغیرها صورت گرفت.  
(LLC)  درجدول مدل متغیرهاي براي  واحد ریشه آزمونهاي از حاصل نتایج  .شودمی استفاده است  داده هاي تابلویی مختص که 
 است.  آمده 2

 LLC  متغیرها با استفاده از آزمون ییستای نتایج حاصل از آزمون ا . 2 جدول
 وضعیت مانایی  داری سطح معنی آماره متغیر

 ایستا در سطح Ln x 83/16- 00/0  (0) I صادرات 
 ایستا در سطح Ln s 28/132- 00/0  (0) I سرمایه گذاری خارجی

 ایستا در سطح lnu 84/37- 00/0  (0) I اشتغال 
 ایستا در سطح Ln g 29/1041 - 00/0  (0) I گردشگری 

 ایستا در سطح r 63/84- 00/0  (0) I رشد اقتصادی 
 ماخذ: یافته های تحقیق     

 هستند.  ایستا سطح  در  مدل متغیرهاي  کلیه  یعنی  شود، ردمی متغیرها ناایستایی  بر  مبنی  صفر  که فرضیه میدهد  نشان 2جدول   نتایج

 آزمون های تشخیصی خودهمبستگی فضایی 

. شودیمی فضایی استفاده  اقتصادسنج از    هادادهبررسی    منظور  بهی، در این مطالعه  بررس موردمند بودن متغیرهاي  با توجه به مکان 
  26از آزمون موران جهت تشخیص رابطه فضایی بین    فاصلهدر این روش بعد از ساخت ماتریس مجاورت فضایی با استفاده از  

است. با توجه به رد فرضیه صفر مبنی بر عدم وابستگی    آمده  3  است که نتایج این آزمون در جدول  شده  گرفتهاستان کشور کمک  
روش    توانیم فضایی،   ف اقتصادسنجاز  فضایی  ی  اقتصادسنجی  هاي  مدل  داري  معنی  بیانگر  حاصله  نتایج  کرد.  استفاده  ضایی 

دهد که بخشی از افزایش رشد اقتصادي در هریک از استان هاي مورد بررسی به واسطه باشد. مقادیر مثبت و معنادار نشان میمی
 اثر فاصله )یا مجاورت( بوده است.

 های تشخیصی اثرات فضایی آماره  . 3 جدول
داری   سطح معنی ضریب آماره  مدل  

SDM 
Moran MI 2620/0  00/0  
Geary GC 6265/0  00/0  

 ماخذ : یافته هاي تحقیق      

است. در این الگو همبستگی فضایی متغیرهاي مستقل به جاي  نشان داده شده  5در جدول ( SDM) نتایج الگوي فضایی دوربین
در تخمین    است)با تاکید بر متغیر گردشگري( قرار گرفته  همبستگی فضایی بین رشد اقتصادي در استانهاي مختلف مورد بررسی

مدل دوربین فضایی، متغیرهاي صادرات، سرمایه گذاري خارجی، اشتغال بر رشد اقتصادي تاثیر مثبت دارد و درجه تاثیرگذاري 
دار نشده( و  اثر گذاري را بر رشد اقتصادي ایران داشته است)اما به لحاظ آماري معنی  بدست آمده که بیشترین  2935/0صادرات  

توان یکی از دالیل را به لحاظ عدم وجود متغیر گردشگري بر رشد اقتصادي استانهاي ایران تاثیر منفی و معنی داري داشته که می

ماخذ: یافته های تحقیق

فضایی  همبستگی  الگو  این  در  است.  داده شده  نشان   5 در جدول   )SDM( دوربین  فضایی  الگوی  نتایج 
متغیرهای مستقل به جای همبستگی فضایی بین رشد اقتصادی در استانهای مختلف مورد بررسی )با تاکید بر 
متغیر گردشگری( قرار گرفته است در تخمین مدل دوربین فضایی، متغیرهای صادرات، سرمایه گذاری خارجی، 
اثر  اشتغال بر رشد اقتصادی تاثیر مثبت دارد و درجه تاثیرگذاری صادرات 0/2935 بدست آمده که بیشترین 
ایران داشته است)اما به لحاظ آماری معنی دار نشده( و متغیر گردشگری بر رشد  اقتصادی  را بر رشد  گذاری 
لحاظ عدم وجود  به  را  از دالیل  داشته که می توان یکی  داری  تاثیر منفی و معنی  ایران  استانهای  اقتصادی 
ساختارهای الزم برای صنعت گردشگری در استانهای ایران دانست و همچنین بی توجهی سیاستگذارن این 
عرصه را به این صنعت مهم برشمرد. ضریب Rho مثبت و معنی دار شده است که نشان از تاثیرات فضایی در 

مدل دوربین فضایی دارد.
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)SDM( جدول 4. تخمین مدل دوربین فضایی

8 
 

به این صنعت  سیاستگذارن این عرصه را  همچنین بی توجهی  ساختارهاي الزم براي صنعت گردشگري در استانهاي ایران دانست و  
 مثبت و معنی دار شده است که نشان از تاثیرات فضایی در مدل دوربین فضایی دارد. Rhoضریب  مهم برشمرد.

 ( SDM)  . تخمین مدل دوربین فضایی4جدول 
 خطای معیار ضریب  متغیر

lx 2935/0 7386/0 
ls 0476/0 2006/0 
lu 0030/0 0094/0 
lg *3153/0- 1908/0 

w1x_lx *76/37- 84/22 
w1x_ls *94/43 73/21 
w1x_u 12/2- 45/1 
w1x_lg 38/47- 84/32 

Rho *86/19 19/2 
Sigma *92/7 5767/0 
AIC 92/611 * 
SC 61/773 * 

 درصد(  1و  رصدد 5 ، درصد 10داري در سطح به ترتیب معنی ، **** و **) هاي تحقیقمأخذ: یافته                         

 و پیشنهادات تیجه گیری ن

صورت گرفته است. با    مدل دوربین فضاییاین پژوهش با هدف بررسی تأثیر صنعت گردشگري بر رشد اقتصادي در استان هاي ایران با  
شود  می ند اقتصادي تأثیر مثبت و معناداري دارد مورد تأیید واقع تجزیه و تحلیل نتایج حاصله فرضیه تحقیق مبنی بر اینکه گردشگري بر رش
  اشتغال بر رشد اقتصادي دارد و متغیر  بی معنی(  )به لحاظ آماريو همچنین سایر متغیرها نظیر سرمایه گذاري خارجی و صادرات تأثیر مثبت  

سایر   به  نسبت دوره متغیر صادرات این  طول در گردد،  می مالحظه ، چنانکهروي رشداقتصادي تأثیرگذاري دارد با تأثیرگذاري بسیار جزیی بر 
صنعت گردشگري    ها داشته است.گردشگري تأثیر منفی بر رشد اقتصادي استان  همچنینباشد.  بر رشد اقتصادي موثرتر می  متغیرهاي اقتصادي

رشد و توسعه   می تواند در راستاي ي در ایرانگردشگر صنعت است. توسعه  درآمدزایی نظر از جهان خدماتی صنعت بزرگترین از آنجا که
باشد. در فراوانی اهمیت از اقتصادي، اوال   برخوردار  نمود که  توان پیشنهاد  از جمله عوامل  این راستا می  موانع توسعه صنعت گردشگري 

تأثیرات سر ریزهاي ناشی از مکان  انیا،  ث  . زیربنایی، زیر بنایی، رفاهی و فرهنگی را تا حد ممکن توسط سیاستگذاران و برنامه ریزان رفع شود
 یابی در مطالعات آینده براي متغیر گردشگري بر رشد اقتصادي استانها در نظر گرفته شود. 

 منابع 

منتخب عضو سازمان کنفرانس    ي:کشورهايمطالعه مورد(ي الملل و رشد اقتصاد  ن یب  سمیرابطه تور  یبررس"  ،(  1392)  و همکاران ،  ان یارباب  -1
 . 116-97، ص :  يرشد و توسعه اقتصاد يپژوهشها  ،یپژوهش ی، فصلنامه علم" یاسالم

 "tsd.cbi.ir"اطالعات سري زمانی بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران ، -2

 هاي نظریه  فصلنامه ،"گردشگري ایران پرداخت  تراز بر ارز نرخ اثر  بررسی  "(، 1396سمیه،) رزاقی، و سارا  زاده، معصوم و حسین پناهی، -3
 .  127-142: 2ي  شماره ، اقتصاد کاربردي

         مأخذ: یافته های تحقیق )* و **، *** به ترتیب معنی داری در سطح 10 درصد، 5 درصد و 1 درصد(

نتیجه گیری و پیشنهادات

این پژوهش با هدف بررسی تأثیر صنعت گردشگری بر رشد اقتصادی در استان های ایران با مدل دوربین 
فضایی صورت گرفته است. با تجزیه و تحلیل نتایج حاصله فرضیه تحقیق مبنی بر اینکه گردشگری بر رشد 
اقتصادی تأثیر مثبت و معناداری دارد مورد تأیید واقع نمی شود و همچنین سایر متغیرها نظیر سرمایه گذاری 
خارجی و صادرات تأثیر مثبت )به لحاظ آماری بی معنی( بر رشد اقتصادی دارد و متغیراشتغال با تأثیرگذاری 
بسیار جزیی بر روی رشداقتصادی تأثیرگذاری دارد، چنانکه مالحظه مي گردد، در طول این دوره متغیر صادرات 
نسبت به سایر متغیرهای اقتصادی بر رشد اقتصادی موثرتر می باشد. همچنین گردشگری تأثیر منفی بر رشد 
اقتصادی استان ها داشته است. صنعت گردشگری از آنجا که بزرگترین صنعت خدماتي جهان از نظر درآمدزایي 
است. توسعه صنعت گردشگري در ایران می تواند در راستای رشد و توسعه اقتصادی، از اهمیت فراواني برخوردار 
باشد. در این راستا می توان پیشنهاد نمود که اوال موانع توسعه صنعت گردشگری از جمله عوامل زیربنایی، زیر 
بنایی، رفاهی و فرهنگی را تا حد ممکن توسط سیاستگذاران و برنامه ریزان رفع شود. ثانیا، تأثیرات سر ریزهای 

ناشی از مکان یابی در مطالعات آینده برای متغیر گردشگری بر رشد اقتصادی استانها در نظر گرفته شود.
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