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  :چکیده

به منظور نیل به توسعه و اهداف توسعه اي ناگزیر . توسعه اقتصادي یکی از دغدغه هاي و اهداف هر برنامه اقتصادي می باشد

در این میان مناطق کویري و ساکنان این مناطق یکی از اولویتهاي مهم توسعه . به استفاده و کاربست ابزار توسعه می باشیم

اولیه مورد نیاز فعالیتهاي توسعه بخصوص در بخش سخت  یل عدم دسترسی به عناصربه دل این مناطق .اي کشور می باشد

افزار به شدت دور از توسعه مانده اند به همین خاطر الزم است در مدت زمان کوتاه و با حداکثر بازدهی اقدام به ایجاد 

. د کشورهاي در حال توسعه می باشدصنعت گردشگري یکی از صنایع مهم در مسیر رش. زیرساختها و توسعه این مناطق نمود

این صنعت علی رغم بازدهی . به طوري که در سالهاي اخیر به شدت سبب رشد اقتصادي کشور هاي گردشگر پذیر شده است

اولیه پایین و بازدهی باال می  به بیان دیگر صنعت گردشگري با هزینه. درآمدي باال نیاز چندانی به عوامل توسعه اي ندارد

سرعت ما را به اهداف توسعه مناطق کویري برساند در این پژوهش  سعی شده است با بررسی خانه هاي بوم گردي و  تواند به

در این پژوهش از روش داده هاي . جریان هاي درآمدي ایجاد شده به واسطه آنها به تاثیر نقش گردشکري کویري بپردازیم

خانه هاي بوم گردي یکی از ابزار مهم توسعه گردشگري می . رسید است و به نتایج زیر. پنل و تحلیل آنها استفاده شده است

باشد همچنین با توجه به هزینه هاي صورت گرفته در این خانه ها نسب سود آوري به هزینه بسیار مطلوبی براي ساکنان 

  .بومی مناطق کویري کشور دارد

:کلمات کلیدي

  گردشگري، توسعه، توسعه اقتصادي، کویر 

  

  :مقدمه

 يها تیظرف جادیاگر کشورها بتوانند با ا. شودیدوران مدرن و پسامدرن محسوب م ياقتصاد ياستراتژ ،يصنعت گردشگر

 کشور خود گام ياقتصاد ییقادر خواهند بود در جهت شکوفا شکیب ند،یاقدام نما يالزم در جهت رشد صنعت گردشگر

 ،ياقتصاد يها بخش هیآن در کل شیاست و افزامیمستق ریغ يگذار هیسرما ینوع يگردشگر صنعت.بردارند یاساس



است و  يادیز يها ابانیو ب رهایکو يقرار دارد، دارا یشمال یمکرهیکه در منطقه خشک ن زین رانیکشور ا. دارد يا توسعهیاثرها

  .باشد داریپا يتوسعه  يهااز محور یکیتواند  یم ابانیو ب ریکـو يگردشگر

مانند  يگرید عیبا صنا یاست و ارتباط تنگاتنگ کشورها از جمله مباحث مهم  یو سهم آن در اقتصاد مل سمیصنعت تور

صنعت گردشگري . دارد... و يکشاورز ،ییغذا عیصنا ،يدار رستوران ،یدست  عیصنا ،یمسافرت يها حمل و نقل، آژانس ،يهتلدار

بنابراین . گیرد اي در جهت خدمت رسانی به گردشگران انجام میهاي مختلف است که به صورت زنجیره آمیزه اي از فعالیت

کنندگان و فروشندگان محصوالت جهانگردي،  گردشگري شامل تمام پدیده ها و روابط حاصل از تعامل گردشگران، عرضه

صنعت؛ کسب  نیکارکرد ا نیتریاصل. باشدر فرایند پذیرایی از گردشگران میها و جوامع گردشگر پذیر و میزبان ددولت

 ژهیگردشگران و به و ازین اشتغال، فروش کاالها و خدمات مورد نهیزم جادیمجدد درآمدها، ا عیتوز ،يارز يدرآمدها

است که داراي آثار باستانی، تاریخی،  دنیاست اولجزء ده کشور  ایران .است يتوسعه حمل و نقل و رونق اقتصاد ،یدست عیصنا

جهانگردي یکی از راهکارهایی است که می تواند با ارزآوري خارجی به اقتصادي ملی سعه صنعت تو.مذهبی و طبیعی است

وجود پدیده هاي طبیعی و انسان ساخت کشور ایران که در . کمک نماید و نیز رشد مادي و معنوي مردم بومی را موجب شود

گردشگري را تحقق بخشد و بهره گیري  توسعه صنعت رنوع خود بی نظیرند و شناخت و معرفی آنها به جهانیان می تواند مسی

  .اي امکان پذیر سازد از منافع اقتصادي و اجتماعی آن را در سطح ملی و ناحیه

توسعه صنعت جهانگردي یکی از راهکارهایی است که می تواند با ارزآوري خارجی به اقتصادي ملی کمک نماید و نیز رشد 

وجود پدیده هاي طبیعی و انسان ساخت کشور ایران که در نوع خود بی نظیرند و . را موجب شود محلیمادي و معنوي مردم 

شناخت و معرفی آنها به جهانیان می تواند مسیر توسعه صنعت گردشگري را تحقق بخشد و بهره گیري از منافع اقتصادي و 

و  یزمانيسر يهاداده يهایژگیاز و يریگبهره يبرا پژوهشنیدر ا. ناحیه اي امکان پذیر سازد اجتماعی آن را در سطح ملی و

مستقل  يهاریاثر متغ نییتع يو برا شودیاستفاده م) یو مقطع یزمان(یبیترک يهامختلف، از روش داده ياطالعات واحدها

  .شودیاستفاده م یبیترک يهاداده یاز مدل اقتصادسنج هاهیوابسته و آزمون فرض ریبر متغ

که  دهندیامکان را م نیها اونآزم شیپ نیا. است ازیآزمون ن شیپ يسر کیبه  یبیترک يهامنظور برآورد مدل داده به

ها از ناهمگن بودن آن ایهمگن  صیو تشخ یبیترک يهادادهیریروش به کارگ نییتع يابتدا برا. مدل انتخاب گردد نیبهتر

کرده سپس با  يریگمیها تصمداده یبیروش ترک ایها داده یقیتا درمورد روش تلف شودیاستفاده م مریل Fو آماره 1آزمون چاو

با توجه به طول دوره . شودیم يریگمیتصم3یاثرات تصادف ای2اثرات ثابت ون هاسمن نسبت به استفاده از مدلاستفاده از آزم

سوم  کیحدود  یابانیو ب يریمناطق خشک، کو.بود دساز نخواهکاذب مشکل ونیو رگرس رهایمتغ ییاحتماالً مسئله نامانا

خشک،  مهیدر قلمرو مناطق ن زین%) 90حدود (رانیو قسمت اعظم کشور ا دهندیم لیجهان را تشک يهایسطح خشک

 لیلزوم توجه به پتانس ران،یخشک در سطح جهان و ا یاز نواح یوسعت نیوجود چن. قرار دارد یابانیب مهیو ن یابانیخشک، ب

  .سازدیم يرا ضرور سمیو ژئوتور سمیاکوتور ينهیدر زم ناطقم نیا يها
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  :ها نهیشیمرور پ

 يپردازد و برا یم يبه امور گردشگر.دهند یم لیها تشکآن را افراد وابسته به دولت يکه اعضا  4يگردشگر یسازمان جهان

 یمبتن دیآ یم ریکه در ز یواژگان و اصطالحات. کرده است نییراه را تع) جهت کاربرد عموم (رشته  نیاز واژگان ا یفیارائه تعر

  .نموده است فیرا تعر يارائه کرده و انواع مختلف گردشگر يگردشگر یناست که سازمان جها ییها فیبر تعر

  يجهانگرد اییگردشگر

سال طول  کیاز  شیمسافرت ب نیا. دهد¬یخود انجام م يعاد طیخارج از مح یاست که فرد در مسافرت و در مکان ییکارها

: شده است فیتوص ریبه شرح ز یگردشگر داخل يگرید فیتعر در.استگرید يهاتیفعال ای، تجارت  حیکشد و هدف تفر ینم

امور  ح،یتفر ،يامور کار لیاز قب یاهداف يدور شده و برا لیما 50است که از محل اقامت خود حداقل  یکس یگردشگر داخل

محل  نیب يهاسفر . باشد  شتریب ایشب  کیتواند کمتر از  یمدت اقامت او م. ندیاقامت گز یو استراحت ، در محل یشخص

  )1387،یالوان(ردیگ یقرار نم فیتعر نیکار و محل سکونت در ا

  ریکو

زار آفتاب به نمک دیو حرارت شد) ها در آن معموالً ختم رودخانه(ییایجغراف تیموقع لیاست که به دل يا زار منطقهکنم ایریکو

کشور .اندزار بدل شدهها به نمک آب از آن ریاند که در اثر تبخ بوده ییاهایدر ایاچهیقبالً در رهایکو یبرخ. بدل شده باشد

کمر بند  يرو ییایو جغراف یمیاز تنوع اقل يهکتار ضمن بر خوردار ونیلیم 164حدود  یبا مساحت رانیا یاسالم يجمهور

  واژه ییاروپا يدر اغلب زبانها. شود یرا شامل م یعیوس میمفاه ابانیب ابانیب فیتعر. است دهیخشک جهان واقع گرد

Desertبه  ن،یزم یکرشناسیاز نظر پ. شود یگرم را شامل م ایسرد  یابانیب میاقل هوایخشک یگاه.رود یبکار م ابانیب يبرا

 نیو از ب رندیگیقرار م بیدر معرض عوامل تخر ینواح نیکم عمق ا ریفق ي، خاك ها یاهیعلت ضعف پوشش گ

 ابانیب. داشته است ادامهدوران چهارم  انیآغاز و تا پا یشناس نیاز دوران سوم زم رانیدر ا یعیطب ابانیب يریشکل گ.روندیم

منطقه بدون  یبه معن ابانیمعادل صحرا و در زبان اردو ب ی،در زبان عرب یآب یب يجا یعنیانیکهن به نام پا یدر زبان فارس

 50شود که متوسط باران ساالنه آن کمتر از  یگفته م ینیبه سرزم ابانیشناسان ب میاقل دگاهیاز د. شده است ادیجنگل 

سال آن ظرف چند روز  نیو بارش چند رد،یصورت نگ یها در آن بارندگسال ایسال  کیاست و امکان دارد در طول  متریلیم

از . و تعرق مطلق ساالنه آن به حدود صد برابر مقدار بارش ساالنه برسدریتبخ زانیو ممکن است م. چند ساعت ببارد یحت ای

از . باشد دیشد يو باد یآب شیو در آن فرسا ریفق یاهیاست که از نظر پوشش گ ینیسرزم ابانیها ؛ بژئومورفولوگ دگاهید

  .کم است) اهیو گ وانیانسان، ح(موجودات زنده  داتیو تول تیاست که در آن فعال ینیسرزم ابانی؛ ب هاستیاکولوژ دگاهید

فاقد  یاز آن به کل یعیوس يو مساحت ها ریفق اریبس یاهیکه از نظر پوشش گ ، عیمنطقه وس کیبه  ابانی؛ ب گرید فیتعر در

از  یکیاما . کارشناسان مطرح شده است ياز سو یمتفاوت ياستانداردها ابان،یب فیدر تعر. گردد یباشد اطالق م اهیگ

وضع کرده  يالدیم1918در سال  ،یشناس نامدار آلمان میکوپن ، اقل ریمیرا دکتر والد ابانیب فیدر تعر جیرا ياستانداردها

هواست که با رابطه  يو دما یبارندگ زانیشناس، م میاقل نیجامع ا فیدر تعر یاساس يارهایگفت؛ مع توانیم. است
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در آن کمتر  انهیسال یبارندگ نیانگیزانمیگرم که م ياست با هوا ینیسرزم ابانیکوپن، ب دگاهیاز د کندیم نییرا تع لمیاقیاضیر

گونه  نیا ابانیدولت ارائه شده است ب ئتیکه توسط ه يزداریو آبخ یعیجامع منابع طب حهیال در.باشد تریلیلیم 250از 

متوسط ساالنه آن کمتر از  یبارندگ زانیفراخشک و خشک، که م میاقال يعبارت است از مناطق دارا ابانیشده است؛ ب فیتعر

به دو  رانیا يرهایکو یطور کل به.درصد است 5زکمترا یعیچند ساله آن در حالت طب یاهیو درصد پوشش گ متریلیم 150

  .شوندیم میتقس اهیفاقد گ يرهایو کو اهداریگ يرهایدسته کو

  رانیا يها ابانیب

 هاابانیهکتار آن را ب ونیلیم 4/34ران،یهکتار مساحت ا ونیلیم 165ها و مراتع کشور ، از اساس آمار سازمان جنگل بر

با . شودیم يطبقه بند يریو کو یابانیآن جزء مراتع ب ونیلیم 16ران،یهکتار مراتع ا ونیلیم 90به عالوه از  دهند،یم لیتشک

. است ارنیدرصد مساحت ا 30و ) هکتار ونیلیم 4/12(کل کشور يهابرابر جنگل 4،یابانیبیاراض زانیمراتع، م نیاحتساب ا

  :شوندیم میبه دو گروه تقس ییایجغراف تیاز نظر موقع رانیا يهاابانیب

 یگواتر تا خوزستان، و در امتداد سواحل شمال جیاز خل ریمتغ يبا پهنا یغرب - ینوار شرق کیکه به صورت  یساحل يهاابانیب

  .ها استباال در آن یوجود رطوبت نسب ها،ابانیب نیا یژگیو نیترمهم. است افتهیفارس گسترش  جیعمان و خل يایدر

مناطق را از هم  نیا ییهاکوهاند و رشتهپراکنده شده یشرقدر مرکز، شرق و جنوب ران،یکه درون فالت ا یداخل يهاابانیب

 میبه دو گروه تقس یداخل يهاابانیب ران،یحاکم بر فالت ا میو اقل یساختنیبر اساس عوامل متنوع زم. جدا کرده است

  :شوندیم

که در تابستان و در  یآزاد است، مناطق يایشان از سطح درارتفاع یها کمآن يمشخصه نیگرم که مهم تر يهاابانیب) الف

را  شود،یم) وسیدرجه سلس 20تر از  نییپا يدما(شب، سرد  یول ،یو طوالن) وسیدرجه سلس 50يباال يدما(روز، گرم 

گرم و خشک  يهوا يو دارا یاست که فصل تابستان طوالن نیگرم ا يهاابانیب یژگیو نیترمهم. ندیگویگرم م يهاابانیب

 یو جنوب یدرجه شمال 30تا  10يگرم در عرض ها يها ابانیب. است میآن مال يفصل سرد سال کوتاه و هوا نیهمچن. است

  .و طبس انیمانند دشت لوت، جازمور. اندواقع شده

ارتفاع کم . و شدت سرما در آن باالست یطوالن اریفصل زمستان بس يکه دارا یمناطق): نسبتاً گرم(سرد يها ابانیب) ب

سرد در  يهاابانیب. شودیها مسرد و خشک به داخل آن يهوا يهاسبب نفوذ توده ها،ابانیب نیا يهیحاش يهایخوردگنیچ

  .رندیگیگروه قرار م نیا راندریا یو شرق يمرکز يهاابانیب ریسا. نداواقع شده یو فوقان انهیمناطق م يعرض ها

  يابانگردیب

 يها ادمانیآسمان شب،  ،یاهیو گ يجانور اتیح ها، ابانیفرد ب منحصر به  يمایس. است يگرد عتیطب يها از گونه یکی

کرده و گردشگران را به  لیتبد عتیطب يها از جاذبه یکیرا به  ها ابانیب گر،ید يها تیاز جذاب ياریو بس ابانیآرامش ب ،یخیتار

  .تمناطق مشتاق نموده اس نیاز ا دیبازد

  یابانیب يگردشگر

سفر بر کوهان  يایرو ایرا دارند و  ریخشک و گرمس یآن دسته از گردشگران که عالقه به سفر به نواح يبرا یابانیب يگردشگر



. دارد تیرا دارند اهم یابانیب ینواح يدر مورد خاك، موجودات زنده و آب و هوا قیقصد تحق ایو  پرورانندیشتر را در سر م

  .جاذب است يگردشگر يبرا زیلحاظ ن نیاز ا ریبزرگ لوت و دشت کو يصحرا 2با دارا بودن  رانیا

  5سمیاکوتور

مسؤالنه به مناطق نسبتا دست نخورده بوده و هدف آن لذت بردن و استفاده از  یطیمح ستیز داریمسافرت و د کیسمیاکوتور

 يحفاظت منابع شده و دارا تیاست که باعث تقو) همراه آن چه در گذشته و چه در حال  یفرهنگ دهیو هر پد( عتیطب

 دیآنان مف يبرا يقتصادو ا یشود که از نظر اجتماع یم یمحل يها تیاست و باعث فعال شدن جمع یاندک یمنف راتیتاث

  )1387اصغر زاده، (است 

  يریو عشا ییروستا يگردشگر

- یحیتفر تیفعال کیینوع گردشگر نیا. ردیگیصورت م يشهر ریغ يو حوزه ها ییروستا يها طیدر مح ،ییروستا يگردشگر

 يگردشگر يهاتیفعال هیکل ییروستا يگردشگر. دوم قرن هجدهم در انگلستان و اروپا ظاهر شد مهیاست که در ن یاجتماع

شودیرا شامل م یفرهنگ راثیو م يهنر ،یو درمان یبهداشت ،یزشآمو ،یفرهنگ ،یعیطب يگردشگر يهامرتبط با جاذبه

- یصورت م عتیمتفاوت در دامان طب یزندگ يو تجربه يریعشا یزندگ يها وهیبا ش ییبه منظور آشنا يریعشا يگردشگر.

  گردندیآشنا م انمردم نیلباس و زبان ا ،یمحل يبا آداب و رسوم ، غذاها کی، گردشگران از نزد ينوع گردشگر نیدر ا. ردیگ

  توسعه

و  يکاریفقر ، ب نهیاگر در سه زم گریبه عبارت د. کار و خدمات مطرح شده است انی، جر دیتول شیبه مفهوم افزا توسعه

منطقه  ایکشور  يدوره توسعه برا کیشک دوره فوق  یصورت ب نیاتفاق اتفاق افتاده باشد در ا يریکاهش چشمگ ينابرابر

  )1390و همکاران،  یلطف(مورد نظر بوده است 

معنا و  ،يا است که هر فرد، گروه و جامعه یتوسعه مفهوم گریعبارت دبه. دارد یو نسب يهنجار ،یارزش یتیمقوله توسعه ماه

 تیمشغول یو حت تیها بسته به موقعو ارزش یمعان نیو روشن است که ا کنندیمورد نظر خود را از آن استنباط م يهاارزش

گسترش همراه با تکامل، تکامل خود  یعنیعام کلمه  يتوسعه در معنا). 1377،یساع(متفاوتند  شیها، کم و بافراد و گروه

 دیو با... است یاسیه با ثبات سهمرا يرفاه اقتصاد يخاص آن به معنا يو در معنا. است و ابعاد مختلف دارد دهیچیپ یمفهوم

مداوم است و هر  يبلکه روند معناستیب افتیخواهد  انیپا يروز کهنیاست و تصور ا ینسب یتوجه داشت که توسعه مفهوم

  )1375،یصالح(کندیبروز م یروز به شکل

  اشتغال

شرکت مستقیم و فعال در جریان تولید و انجام خدمات، پاداش یا مزدي  يبه وضعیتی اطالق می شود که در آن به ازا اشتغال

  .پرداخت می شود کاالییبه صورت نقدي یا

                                                            
5
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  رابطه گردشگري و اقتصاد

، گردشگري توسط اقتصاددانان توسعه در ردیف صنعت قرار گرفت و به عنوان صنعت گردشگري در جهان  میالدي 60از دهه 

قط صرف بازدید از مناطق تاریخی و یا دیدنی خالصه کنیم چرا که در حوزه تجارت نیز این گردشگري را نباید ف. مطرح شد

تواند نقش مطلوبی ایفا کند و امروزه به انواع مختلفی از جمله گردشگري علمی، تجاري، زیارتی، پژوهشی، فرهنگی،  صنعت می

هاي صنعت گردشگري همه را به این نتیجه  قابلیت. طلبد شود که هر کدام امکانات خاصی را می تقسیم می... گردي و طبیعت

میانبري براي توسعه اقتصادي در کشورهاي در حال توسعه و تولید ثروت در کشورهاي  رسانده است که این صنعت راه

از طرفی مقایسه بین . ترین شاخص اقتصادي هر کشور تبدیل خواهد شد صنعتی بوده و در آینده نزدیک این صنعت به مهم

اي که بر اساس  دشگران داخلی و خارجی در این صنعت بیانگر اهمیت آن در توسعه اقتصاد داخلی کشورها است به گونهگر

آثار مستقیم حاصل از صنعت گردشگري . است 1به  10آمار سازمان گردشگري جهانی، نسبت گردشگران داخلی به خارجی، 

شغل به این  15تصاص یافته است، نمایانگر تخصیص یک شغل از هر درصد ازتولید ناخالص داخلیجهانی به این صنعت اخ6که 

درصد ازتولید ناخالص داخلیجهانی و اختصاص یک  10صنعت است و در صورتی که آثار غیر مستقیم مدنظر قرار گیرد حدود 

المللی گردشگر یک میلیارد نفر در سطح بین  2010در سال. شود شغل در سطح دنیا، به این صنعت مربوط می 9شغل از هر 

وجود داشته است، در نتیجه دولت باید با ایجاد راهکارهاي مناسب حدود یک و نیم میلیون نفر را در بخش گردشگري وارد 

  بازار کار کند

  نقش اقتصادي صنعت گردشگري

. اشتتوان آن را به منزله نیروي محرکه توسعه اقتصادي در تمام کشورها محسوب دگردشگري خصوصیتی دارد که می

تواند در هاي اقتصادي شده و میهاي جدید در جامعه موجب فعال شدن سایر بخشگردشگري ضمن یجاد یک سلسله فعالیت

بنابراین هر کشوري . اي داشته باشدموازنه ارزي نیز اثرات سازنده

رشداقتصادیخودافزودهودرباال تواندگردشگرانراجذبنمودهوازاینراهبرسرعتگذاریمناسبدرزمینهگردشگریمیکوششدرخوروسرمایهبا

بههمیندلیلدرطولزمان،اینصنعتبهشدتموردتوجهکشورهایتوسعهیافتهودرحال توسعهقرارگرفت،چرا . بردندرآمدارزیخودکوشاباشد

. شودهاي اقتصادیکشوریامنطقهمیزبانمیخصوصافزایشتعدادجهانگردانبینالمللی،باعثرونقطیفوسیعیازفعالیتکهتوسعهگردشگریبه

محدودیت منابع ارزي، و نیز اقتصاد تک محصولی مواجه  گردشگریبرایکشورهاییکهبامعضالتینظیرنرخباالیبیکاري،توسعهصنعت

. شوداقتصاددانانمعتقدندتوسعهصحیحگردشگریبهلحاظاقتصادیموجبافزایشارزآوریمی.هستند از اهمیت باالیی برخوردار است

نظرانعلماقتصاد معتقدنداگرکشوریبتواند صاحب

. هایاینصنعترابهحرکتدرآوردشاهدشکوفاییشگرفیدرسطح اقتصادخواهدبودهااستفادهکردهوچرخلازپتانسی

ورودارزبهکشور،اشتغالدربسیاریاززمینهها،پویاییبازارخردهفروشی،:تاثیراینصنعتازجهاتمختلفقابلبررسیومهماستبرخیازآنهاعبارتنداز

 فعالشدنسیستمحملونقل،افزایشسرمایهگذاري،افزایشتولیداتمحلیو

هتلسازیوسایرخدمات (،افزایشمیزانسرمایهگذاریبخشخصوصی)صنایعدستیومحصوالتفرهنگی(بومیصنعتی

تواندبهیکیازمنابعارزآور هایمساعدآنمیصنعتگردشگریدرایراننیزباتوجهبهزمینه. وبسیاریازموارددیگر)مرتبط

باستانیوتاریخیورتبه های براساسگزارشسازمانجهانیگردشگري،ایرانرتبهدهمجاذبه. قابلتوجهکشورتبدیلشود

باایناوصاف . برداریازاینمنابعدرجایگاهمطلوبیقرارنداردهایطبیعیراداراست،بااینوجودازلحاظبهرهپنجمجاذبه



کشور دنیا در  120است و بی توجهی به این صنعت سبب شده از بین % 4میانگیندرآمدسهمایرانازدرآمدصنعتگردشگریجهان

تواند تأثیر مهمی بر افزایش اشتغال، صنعت گردشگري می. جهان باشد 77د در رتبه قرار گیرد و از نظر درآم 66ي رتبه

از این رو، گردشگري به دو صورت مستقیم . هاي اقامتی و نیز درآمدهاي دولتی کشورها داشته باشددرآمدهاي مرتبط با مکان

  .گذاردو غیرمستقیم بر رشد اقتصادي تأثیر می

  گردشگریکویر

گردشدربیابانهاونواحیکویري  .گردشگري،گردشگریمناطقبیابانیوکویراستشاخهنسبتاًجدید

ودیدارازجاذبههایبیابانیوکویري،پوششگیاهی،حیاتجانوري،اشکالمورفولوژیک،انجام 

فعالیتهایورزشیوبازدیدازسایرجاذبههایآننوعخاصیازگردشگریرابهوجودآوردهاستکه 

  .ایازاکوتوریسماست شودکهشاخه نامیدهمی»گردشگریکویر«

 .یاجتماعیواقتصادیمنطقهوحتیایراناست هایبهره برداریازآنازضروریاتاساسبراي توسعه هاینواحیکویریوراه شناختدقیقواصولیتوانایی

شناختجاذبههایتوریستیواکوتوریستیاین مناطقهنوزبهطورکاملموردتوجهقرارنگرفتهاست؛بنابراینالزماستمطالعاتدقیقیدرباره ي 

یاین  هایمناسبباهدفتوسعه ینراههایبهرهبرداریوایجادزیرساختهایاینجاذبه هاوهمچن ویژگی

 .اندیشیدهشدهاست برایاجتنابازپیامدهاینامطلوب گردشگرینیازبهتوسعه.صنعتنوپادرایرانصورتگیرد

 .دستیافتنبهاینمهم،مستلزمبرنامهریزیبرایبستریاست کهقراراستتوسعهدرآنصورتپذیرد

تواندبهعنوانعاملیمکملوحتی  ستکهمیهااظرفیتگردشگریمناطقکویرییکیازاینتوان

 .جایگزین،نقشاساسیدرحفظحیاتاجتماعیدرایننواحیوحتیتوسعهورونقزندگیدراینمناطق داشتهباشد

هرچندنبایدایننکتهراازنظردورداشتکهگردشگریدرمناطقحساسکویریهمچون 

 .هایدقیقباشد ریزي تیغدودمیاستکهاستفادهازآنبایدهمراهباآگاهیوبرنامه

هایهمچونصنعتوگردشگریدارند،اماباتوجهبه  یریتوانباالییدرزمینهاگرچهنواحیکو

هایبشر،  هایاکولوژیکیاینمناطقوکمبودظرفیتتحملنواحیکویریدرمقابلدستکاري محدودیت

ایعکسشود؛ازاینرورعایتاصول  تواندمنجربهایجادنتیجه برداریبیرویهازاینمناطقمی بهره

هاي  رینمیزاندخالتبشررادرایناکوسیستمتوسعهیپایدارواستفادهازآندستهازتوانهاییکهکمت

  .بسیارحساسبههمراهداشتهباشند،برایتوسعهیایننواحیضروریبهنظرمیرسد

زایینقش گردشگري در اشتغال

یطیفوسیعیازمشاغالست؛کارگریساختمان،بنایی،معماري،  گردشگریبهلحاظماهیتاقتصادیخود،ایجادکننده

مرکزگردشگریفصلی،کاردرمهمانسراها،رستورانها،ازمدیریت تزئیناتداخلی،بنگاهمسافرتی،فروشندگیدورهگرددر

گرفتهتاامورنظافتوخدماتساختابزارووسایلتفریحی،صدورگذرنامه،بلیط،راهنمایمسافر،اشتغالدردفاتراطالعاتیوراهنماییگردشگري،وس

به . است ...ایلنقلیهاعمازمهمانداریهواپیما،اتوبوس،کشتیو

ورزي،حملونقل،هتلداریوواحدهایپذیراییدرارتباطاستبنابراین دلیالینکهگردشگریباصنایعبسیاریمانندکشا

 .صنعتیکاربرباضریبتکاثریباالویکیازبهترینصنایعبرایایجاداشتغالودرآمداست



یکیازبزرگترینمنافعحاصالزصنعتگردشگریدرنواحیروستایی،ایجاددرآمدودستمزدبرایبومیان 6ازنظرجولیلئونز

تأثیرمثبتدیگرگردشگریایجادفرصتهایشغلی  .بهوجودآیدوافرادمحلیاستکهمیتواندبهصورتفردییاعمومی

، اگرچهارتباطتنگاتنگاما 7ازنظرجولیفه .جدیدونیزاشتغالزنانوجواناندرفعالیتهایمرتبطبااینصنعتاست

یگردشگریوایجاداشتغالدرنواحیروستاییوجوددارد،اماگردشگریدرعینحالباشدتوضعف  ناکاملیمیانتوسعه

نکتهجالبتوجهایناستکهبهنظر  .یمناسبیراجهتاشتغالزنانفراهممیسازدمتفاوتدرکشورهایگوناگونزمینهها

نیز 8ازنظرباتلر .میرسددرمناطقروستایینسبتبهمناطقشهري،زنانسهمبیشتریازمشاغلوابستهبهگردشگریدارند

یگردشگریباعثافزایشفرصتهایشغلیوپایگاهاجتماعیزنانوجوانانشدهوباایجادفرصتهایاستقاللو توسعه

رساندوبدینوسیلهآنهاانگیزهبیشتریبرایماندن یرکسبموفقیتهاوجایگاهمدیریتیورهبرییاریمخودکفایی،آنانراد

 .همچنینغالباًفصولگردشگریمصادفباتعطیالتجواناناستودرنتیجهفرصتیرابرایاشتغالجوانانفراهممیآورد. درروستاهاپیدامیکنند

یلدقیقیازنیرویکارموجود کشورهاییکهبهمنافعحاصالزاشتغالصنعتگردشگریچشمدوختهاند،بایدتجزیهوتحل

. داشتهباشندوآموزشهایالزمجهتآمادهسازیآنانراطراحیکنندتاامکانجذبایننیروهابهصنعتفراهم گردد

،گردشگریروستاییباایجادمنبعجدیددرآمدیبرایجوامعروستایی،درکارهایینظیرآمادهکردناتاقبراي 9ازنظرشارپلی

غلهایجدیدیبهوجودمیآوردوبدینوسیلهبا یغذا،خردهفروشی،حملونقلوایجادسرگرمی،ش گردشگران،تهیه

» ایجاد مشاغل و تغییرات اجتماعی«؛ 10النکوار. جلوگیریازرکودهایاقتصادیموقتیوفصلی،اقتصادمحلیراتقویتمیکند

رابهعنوانیکیازآثارمهمگردشگریمیداندومعتقداستکهگردشگریفعالیتیمولدشغالست و همین 

 .گردشگرینهتنهادرکشورهایصنعتیبلکهدرکشورهایجهان سومنیز،استیامردلیالصلیتحرك،جهتمساعدنمودنزمینههایتوسعه

 ...اینصنعتدرساختاراجتماعیجوامعتغییراتیبهوجودمیآوردوتحوالتینیزدرساختارجمعیتشناختیو حرفهاي،آموزشوپرورش،درآمدو

برند و توجه خاصی به آن زا نام میعنوان یک صنعت مولد سرمایه و اشتغالاقتصاددانان از صنعت گردشگري به. پدیدمیآورد

درصد افزایش 43زایی آن به میزان اشتغال 2020درصد اشتغال ایجاد کرده و تا سال  12صنعت گردشگري در جهان . دارند

دهد و افزایش سهم جمعیت را در سن  میرشد اشتغال، نرخ بیکاري را کاهش و نرخ مشارکت را افزایش . پیدا خواهد کرد

ها و خدماتی سر و کار دارد که به هر چند ایجا اشتغال، هدف اصلی توسعه گردشگري با فعالیت. دارد مشغول به کار به دنبال

طور کلی ایجاد اشتغال در اثر توسعه صنعت گردشگري در منطقه به دو صورت برد بهي خود ظرفیت اشتغال را باال مینوبه

  :قابل تصور است

داري و سایر انواع خدمات مربوط به نظیر رستوران(گردد ري در منطقه ایجاد میمشاغلی که در رابطه مستقیم با توسعه گردشگ- 1

  ).ها، مانند کارهاي ساختمانیهتل

                                                            
1 . Joli Leons
1 . Joliffe
2. Butler
3 . Sharply
4 . Lankoar



  ...)مانندفروشبهترفرآوردههایکشاورزي، غذایی،صنایعدستی،حملونقلو(مشاغلیکهدراثرتوسعهگردشگریدرمنطقهرونقمیگیرند - 2

یکی از . ها داردتعداد زیادي نیروي انسانی در مقایسه با سایر بخش طور کلی گردشگري صنعتی خدماتی است که نیاز بهبه

آثار مهم و مفید در کشورهاي در حال توسعه، استفاده از نیروي انسانی نیمه متخصص و نیز به کار گماردن افرادي با 

از سایر عوامل تولید  تواند از عامل کار، بیشترصورت یک بخش اقتصادي فعال می گردشگري به. هاي گوناگون استمهارت

استفاده کند و موجبات باال بردن سطح اشتغال را در کشورهاي در حال توسعه فراهم آورد و یکی از طرق مؤثر براي غلبه بر 

میلیون  235صنعت گردشگري مسئول . از تولید ناخالص داخلی در جهان است% 5سهم گردشگري . مشکالت بیکاري است

  .شغل در سراسر جهان است 12شغل، یا یک مورد در هر 

  نقش گردشگري بر فقرزدایی

فرد از گردشگري نیست، بلکه رویکردي است که همه انواع گردشگري براي کاهش فقر یک گونه خاص و منحصربه

توانند با استفاده از آن میزان فقر را به ویژه در نواحی دورافتاده و جوامع به حاشیه رانده شده کاهش  گردشگري می

مندان به گردشگري از نهادهاي چند جانبه، فعاالن گردشگري، تواند به طور قابل توجهی با جذب عالقهگردشگري می.دهند

هاي توسعه بین المللی نیز به سازمان. هاي دیگر در سراسر جهان به استراتژي کاهش فقر کمک کنداهدا کنندگان و سازمان

به عنوان ابزاري براي کاهش  1990گردشگري از اواخر دهه . بین بردن فقر دارندگردشگري نگاهی به عنوان راهی در جهت از 

فقر و به عنوان یکی از اجزاي اصلی استراتژي توسعه در کشورهاي با درآمد پایین و فقیر مورد توجه قرارگرفته است و از آن 

دیل شده است و آن را به عنوان زمان گردشگري حامی فقرا، به روشی شناخته شده و ارزشمند در جهت کاهش فقر تب

رویکرد . آورداین معنا که گردشگري منافع خالص را براي فقرا به ارمغان میتعریف می نمایند به"گردشگري به نفع فقرا"

اي از منافع اقتصادي، دهد و شبکهگردشگري در راستاي کاهش فقر در همه جا مردم فقیر را در مرکز فعالیت ها قرار می

در این رویکرد افراد فقیر در اولویت هستند نه فقط تحصیل کردگان جامعه . تندمحیط زیستی را به دور آن ها می اجتماعی و

سازمان جهانی گردشگري، گردشگري پایدار را راهی براي پاسخ گفتن به نیازهاي اقتصادي و اجتماعی جوامع در عین . بومی

تواند در زیر گردشگري براي کاهش فقر می. داندو منابع طبیعی میحفاظت از یکپارچگی فرهنگی و همچنین تنوع زیستی 

از این منظر شاید بتوان گفت که رویکرد گردشگري براي کاهش فقر با اهداف انواع گوناگون . مجموعه آن قرار بگیرد

کرد گردشگري براي روی. اما تفاوت هایی در محور اصلی فعالیت هاي این دو وجود دارد. گردشگري پایدار هم پوشانی دارد

ها اما دقیقاً معادل یا مترادف آن. هایی داردکاهش فقر با برخی اهداف اکوتوریسم و گردشگري جامعه محور نیز هم پوشانی

ها، هاي مختلف اقتصاد دارد؛ براي مثال در زیرساختطور کلی باید بگوییم گردشگري اثرات فراوانی بر جنبهبه. نیست

روي گردشگري در کشورهاي در حال توسعه هاي گوناگونی هم پیشچنین چالشي کارآفرینی؛ همها و در توسعهروساخت

اما بحث گردشگري براي کشور ایران؛ . دهدها و تهدیدها، گردشگري در ایران را تحت تأثیر قرار میمزایا و معایب؛ فرصت. است

هاي گوناگون، فرضیات فصل بعدي با رسم نمودارها و فرمول ي اقتصادي باشد و درتواند عاملی مؤثر در جهت رشد و توسعهمی

  .دهیمتحقیق را مورد بررسی قرار می



  هانقش گردشگري در توسعه زیر ساخت

ها،تسهیالتبندریویاپیشرفتتاسیساتفراهمآورنده ها،فرودگاه توسعهگردشگریاغلب،سبببهبودکیفیتوکمیتجاده

ونقل،مخابرات،پست،بانکوسایرتاسیساتزیربنایی،عالوهبر وجودیکشبکهایدهآلراهوحمل. خدماتعمومیمیگردد

هاي مناسب براي مناطقی که زیرساخت. بهرهمندیورفاهعمومافراد،انگیزهایبرایپیشرفتوتوسعهسایرصنایعرانیزفراهممیسازد

) اتومبیلآهن، فرودگاه، پارکینگ  جاده، راه(هاي حمل و نقلمقصد گردشگري هستند، جزء ضروریات است که عمدتاً در شکل

هایی نمونه. دهندخود را نشان می) هاي بهداشتی و امنیتمراقبت(و سایر خدمات) آب، برق، ارتباطات راه دور(امکانات رفاهی

هاي ممنوعه در مانند آب. (ها شده است هاي مناسب جلوگیري از رشد گردشگري در آنساختوجود دارد که عدم وجود زیر

  ).سواحل موم باسا در کنیا

 .آیند هایعمومیبهحسابمیعنوانهزینههاي توسعهگردشگریبهشوندودربیشترطرحهابطورمعمولموجبدرآمدزایینمیرساختزی

ها استواغلبساختو  فصلیبودن؛مشکلعمدهتوسعهزیرساخت

. شوندکهبتواننددرصدیازفصلشلوغراپاسخگویندنهتمامآنراایطراحیمیسازهابهگونه

طورمعمولیکفعالیتاستکهدر هابهشوند،روساختبخشدولتیتهیهوتدارکمیهاتوسطرسدزیرساختکهبهنظرمیدرحالی

هاشامالماکن روساخت. ها،عاملدرآمدزادریکمقصدجهانگردیهستنداختیاربخشخصوصیقرارداردودرواقع،روساخت

طورکلی،بخشدولتیعهدهدارفراهمساختن گرچهبه. باشدهایساختهشده،خردهفروشیوسایرخدماتمیاقامتی،جاذبه

هاوتوسطبخشخصوصیاست،دربیشترمواردترکیبیازمشارکتمالی هابهعنوانیکپیشنیازبرایتوسعهروساختزیرساخت

هاي هاي زیرساختی به تبع فعالیتبنابریان بخش. هایدولتیوخصوصیجهتتوسعهمقاصدجهانگردیمورداستفادهقرارمیگیرندبخش

هاي بخش خصوصی و  گذاريافزایش سرمایه. آورندگیرند و موجبات اشتغال و توسعه اقتصادي را فراهم می گردشگري رونق می

اجتماعی  - هاي اقتصاديمخارج دولت براي گسترش زیرساخت

برخی از  بعدينمودار .موردنیازصنعتگردشگریخودبهگسترشوافزایشتولیدناخالصملیباضریبیفزایندهوبهصورتتکاثریخواهد انجامید

  : این اثرات را نشان می دهد 

هزینه گردشگري

اثرات مستقیم

)مانند رستوران(بخش گردشگري

اثرات غیر مستقیم )نشتیاقتصاد(واردات)هزینهخانواده(دستمزدها



  اثرات اقتصادي اکوتوریسم) 1نمودار

  ))1996(جامعه ي بین المللی اکوتوریسم(

  و یافته هایشناس روش

همین خاطر در این قسمت مدل تجربی تحقیق به . می باشدروش اثرات ثابت وهش براساس ژمدل سازي داد هاي این پ

  آن مورد ارزیابی قرار می گیردبا استفاده از روش اثرات ثابت برآورد و نتایج  1396تا تابستان  1393براي دوره زمانی بهار 

از روش اثر ثابتها با استفاده تخمین پارامتر

هاي یک طرفه، دو طرفه و ترکیبی روش اثر ثابت با توجه به وجود یا عدم وجود روند زمانی در جمله ثابت، به مدل

اثرات (ها ثابت هستند اما جمله ثابت در هر مقطع متفاوت است در روش اثرات ثابت یک طرفه، شیب. می باشد قابل تفکیک

در روش ). اثرات زمانی(کند ها ثابت هستند اما جمله ثابت با تغییر زمان تغییر میطرفه شیبدر روش اثرات ثابت دو ). مقطعی

). اثرات مقطعی و زمانی(کند ها ثابت اما جمله ثابت هم با تغییر مقطع و هم با تغییر زمان، تغییر میاثرات ثابت ترکیبی شیب

  . گزارش شده است ) 1- 1(طعی و زمانی در جدول نتایج وجود اثرات ثابت مقطعی، زمانی و یا اثرات ثابت مق

  نتایج آزمون اثرات مقطعی، زمانی و یا ترکیبی در روش اثرات ثابت): 1-1(جدول 

prob  آماره آزمون  نوع اثرات

اثرات 

یک (مقطعی

  )طرفه

F= 113/5016/0  

Chi-square= 
226/17

000/0  

اثرات 

دو (زمانی

  )طرفه

F= 780/1117/0  

Chi-
square= 108/35

002/0  

اثرات مقطعی 

و 

  )میکس(زمانی

F= 811/1098/0  

Chi-
square= 656/43

000/0  

  

هاي جدول فوق به ترتیب عدم وجود اثرات مقطعی، عدم وجود اثرات زمانی و عدم وجود اثرات مقطعی و فرض صفر در آزمون

فرضیه صفر را مبنی بر عدم وجود اثرات مقطعی در عرض از مبدا مدل را رد  )K2(دو - و کاي Fهاي مقادیر آماره. زمانی است

...)غذاو :مانند(سایر بخش ها

اثرات القایی



شود، بنابراین این فرضیه صفر در ارتباط با اثرات زمانی و اثرات همزمان مقطعی و زمانی رد نمیFبر اساس آماره. کنندمی

در . شودض از مبدا مدل تایید نمینتیجه حاکی از آن است که وجود اثرات زمانی و اثرات همزمان مقطعی و زمانی در  عر

اما از آنجایی که در این تحقیق مالك هر دو آماره در نظر . کندوجود این اثرات را تایید می) K2(دو  - حالیکه آماره کاي

  . شوداستفاده می) اثرات مقطعی(گرفته شده است بنابراین براي برآورد مدل از روش اثرات ثابت یک طرفه 

  )اثرات مقطعی(تفاده از روش اثرات ثابت یک طرفه برآورد مدل با اس

 آمده ) 2-1(در جدول  1396تا تابستان  1393نتایج برآورد مدل به روش اثرات ثابت یک طرفه براي دوره زمانی بهار 

  . است

  )LYT= متغیر وابسته(برآورد مدل به روش اثرات ثابت یک طرفه ): 2-1(جدول 

tProbآماره   ضریب   نام متغیر 

C08/0  71/3  001/0  

LVT  84/0  18/5  000/0  

LLT  40/0  19/6  000/0  

LIT  60/0  50/2  020/0  

  هاي تشخیصیآماره

D-W= 
97/1

Prob (F-stat)= 
00/0

F-Statistic= 91/4R2= 
80/0

. اسـتان سـمنان اسـت   ) منـاطق کـویري  (متغیر وابسته در مـدل بـرازش شـده فـوق لگـاریتم درآمـد بخـش گردشـگري         

ــر ــمنان        متغی ــتان س ــویري اس ــاطق ک ــده از من ــد کنن ــگر بازدی ــداد گردش ــاریتم تع ــامل؛ لگ ــیحی ش ــاي توض ، (LVT)ه

ــزان ســرمایه(LLT)لگــاریتم اشــتغال بخــش گردشــگري   ــذاري در منــاطق کــویري اســتان ســمنان مــی و لگــاریتم می -گ

ــی . باشــند ــوق نشــان م ــدول ف ــایج ج ــاره  نت ــه براســاس آم ــد ک ــاظ  tده ــرآوردي از لح ــامی ضــرایب ب ــاري در ســطح تم آم

ــه. اســت 84/0کشــش درآمــد گردشــگري نســبت بــه تعــداد بازدیــد کننــده برابــر  . درصــد معنــادار هســتند 5اطمینــان  -ب

کشــش . درصــد درآمــد بخــش گردشــگري افــزایش خواهــد یافــت 84/0عبــارت دیگــر بــا افــزایش یــک درصــدي گردشــگر، 

ـ      40/0درآمد گردشگري نسبت بـه اشـتغال برابـر     درصـد   40/0ا افـزایش یـک درصـدي اشـتغال،     اسـت، بـدین مفهـوم کـه ب

اسـت کـه بـا افـزایش      60/0گـذاري برابـر   کشـش درآمـد گردشـگري نسـبت بـه سـرمایه      . یابـد درآمد گردشگري افزایش مـی 

اسـت بــه   80/0ضــریب تعیـین مـدل برابــر   . یابـد درصـد درآمــد گردشـگري افــزایش مـی    60/0گـذاري  یـک درصـد ســرمایه  

ــت از هــاي مســتقل توضــیح داده مــی متغیــر وابســته توســط متغیــردرصــد تغییــرات  80ایــن مفهــوم کــه  شــود کــه حکای

چنـین مقـدار   هـم . شـود و احتمـال ایـن آمـاره، فـرض بـی معنـا بـودن کـل ضـرایب رد مـی          Fمقدار آماره . نکویی برازش دارد

الت اخـالل  همبسـتگی مرتبـه اول را در بـین جمـ    اسـت و حـاکی از آن اسـت کـه خـود      97/1واتسـون برابـر    -آماره دوربـین 

  . وجود ندارد



  بررسی اثرات توسعه بخش گردشگري بر سطح اشتغال در این بخش

منظــور بررســی اثــرات توســعه بخــش گردشــگري بــر ســطح اشــتغال در منــاطق کــویري اســتان ســمنان، مــدل بــه  بــه

  : صورت زیر تصریح شده است

ititit LVTLLT   *10

  

  : که در رابطه فوق

LLT : میزان اشتغال در بخش گردشگري نمونه آماري مورد مطالعه، لگاریتم  

LVT :عنوان یک پروکسی براي توسعه بخش به(تعداد گردشگر بازدید کننده از کویر در نمونه آماري مورد مطالعه  لگاریتم

  ،)گردشگري

 :باشندجمالت اخالل مدل می .  

صورت به دلیل شکل لگاریتمی الگو ضرایب فوق به. نشانگر دوره زمانی استtهاي نمونه و نماینده شهرستانiدر رابطه فوق 

فصل (1396:2تا ) فصل بهار(1393:1هاي فوق براي دوره زمانی هاي مربوط به متغیرداده. کشش تفسیر خواهند شد

.آوري شده استجمع) تابستان

با توجه به . دهدنشان می 1396تا تابستان  1393میزان تغییرات درآمد گردشگري را در بازه زمانی بهار ) 1- 1(نمودار 

نسبت به فصل سال (، میزان درآمد حاصل از گردشگري در فصول مختلف 1396تا  1393هاي اطالعات بدست آمده طی سال

  . استدرصد بوده 51در حدود  1396تا بهار  1393بهار  به طور میانگین افزایش یافته است، درصد افزایش درآمد از) قبلی
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  درآمد حاصل از گردشگري کویر در استان سمنان): 1- 1(نمودار 

  



  تعداد گردشگر بازدید کننده از مناطق کویري استان سمنان  

همانطوریه که مشاهده . دهدنشان می 1396تابستان  تا 1393میزان تغییرات بازدید را در بازه زمانی بهار ) 2-1(نمودار 

کمترین . شود در فصول بهار و تابستان میزان بازدید از مناطق کویري به نسبت دو فصل دیگر به مراتب بیشتر بوده استمی

  .بوده است 1396و بیشترین بازدید در تابستان  1393بازدید مربوط فصل زمستان 
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  میزان اشتغال در بخش گردشگري کویر استان سمنان 
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  گذاري در بخش گردشگري کویر استان سمنان میزان سرمایه

) 4-1(نمودار . زمینه ساز رشد درآمد و توسعه اقتصادي باشدتواند هاي است که میترین متغیرگذاري از مهمسرمایه 

همانطوریکه مالحظه . دهدگذاري انجام شده در زمینه گردشگري در مناطق کویري استان سمنان را نشان میمیزان سرمایه
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گذاري مربوط به فصل تابستان اي که بیشترین میزان سرمایهبه گونه. گذاري در بخش گردشگري افزایش داشته استسرمایه

 1396گذاري در فصل بهار میزان رشد سرمایه. بوده است 1393گذاري مربوط به زمستان و کمترین میزان سرمایه 1396
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  گذاري در بخش گردشگري در مناطق کویري استان سمنانمیزان سرمایه ):4- 1(نمودار 
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شده چشمگیري افزایش داده است و کاهش گردشگران در فصول پاییز و زمستان منجر به کاهش درآمد بخش گردشگري 

در ادامه فصل با بکارگیري ابزار رگرسیون و . توان یک رابطه مستقیم را از شکل زیر استنباط کردبطوریکه می. است

  . اقتصادسنجی پانل دیتا، معناداري و میزان اثرگذاري تعداد گردشگر بر درآمد بخش گردشگري مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت
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  بررسی ارتباط بین توسعه گردشگري و سطح اشتغال): 6- 1(نمودار 

  

  يریگ جهینت



یکی از  مطابق بررسی هاي صورت گرفته و مطالعات محیطی و آماري انجام شده لزوم توسعه گردشگري کویري به عنوان

مهمترین راهبرد هاي توسعه اي مناطق کویري و کمتر برخوردار می باشد در این میابن با بررسی هزینه هاي انجام شده در 

بخش خصوصی  اینطور به نظر می رسد که نسبت درآمد به هزینه در این کسب وکار بسیار مقرون به صرفه و کامال امکان 

ري را بر دولت و بخش خصوصی متحمل می نماید که از مزیتهاي گردشگري و کسب پذیر است و بار هزینه اي و ریسک کمت

همچنین در این بخش می توان انتظار رشد سایر کسب وکارها با ارزش افزوده باال را داشته باشیم . وکار در یان حوزه می باشد

افرین محلی آشپزي و تهیه غذا خانه که نکته بسیار حائز اهمیت می باشد کسب وکار هایی نظیر صنایع دستی راهنماي مس

با توجه به موارد فوق ...هاي بومگردي فروش محصوالت لبنی و صنایع تبدیلی کشاورزي و دامپروري در سطح محلی و خرد و

خرد و همچنین آموزش ساکنین محلی  و اهمیت موضوع گردشکري براي آنان می تواند حمایت هاي مالی در سطح مبالغ 
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