
 

 6331 پاییز ،3 ۀشمار ،4 ۀدور شهری، گردشگری

 601-39 .صص

 

 

 همدان شهر گردشگری درآمدی تقاضای سطح ۀمقایس
 

 نور پیام دانشگاه دانشیار -*رفصابری رستم

 نور پیام دانشگاه ارشد، کارشناسی دانشجوی -زاری توت محمدعلی

 

 06/20/6931: پذیرش تاریخ                   61/20/6931: دریافت تاریخ

 

 چکیده
 و اجتماعی رفاه بر انکاری غیرقابل تأثیر درآمدزا، و سالم فعالیت یک عنوان به گردشگری صنعت

 با ارتباط در مناسبی قابلیت که مناطقی در شرایط این. گذارد می جای بر منطقه هر اقتصادی

 به ایرانیان بین در که همدان استان. است توجه مورد و گیر چشم بسیار ،دارند گردشگری

 22 به قریب اشتغال دلیلبه که است مناطق این از یکی است، معروف ایران تاریخی پایتخت

. است داده اختصاص خود به کشور سطح در را ای ویژه جایگاه گردشگری، بخش در نفر هزار

 وسعت بیشتر چههر را موقعیت این تا دارند سعی کشوری و استانی نمسئوال دلیل، همین به

 همین در تأکید مورد های بخش از یکی. درآورند عمل به را موجود ۀبالقو های قابلیت و بخشیده

 ،پیچیده العاده فوق ساختار دلیلبه که است گردشگری صنعت در تقاضا مدیریت به توجه راستا،

 تا است داشته سعی حاضر پژوهش منظور، همین به. اند دهکر پیدا ورود آن به کمتری نامحقق

 را یگردشگر یتقاضا یدرآمد های کشش و کرده برآورد را همدان شهر یگردشگر یتقاضا

 از نیاز مورد های داده و رسیده انجامبه تحلیلی و توصیفی ۀشیو به بررسی این. دکن محاسبه

 استفاده با شده گردآوری های داده. است آمده دست به گردشگران از نفر 600 حجم به ای نمونه

 محل دادنقرار مدنظر با تقاضا برآورد های رگرسیون و شده تحلیل و تجزیه SPSS افزار نرم از

 های کشش نیز و دیدنی اماکن و سوخت ۀهزین عوارض، رانندگی،و راهنمایی جرائم اسکان،

 محل برای همدان شهر برای درآمدی کشش که داد نشان نتایج .اند شده تعیین تقاضا، درآمدی

 ،33/6 ترتیب به دیدنی اماکن و سوخت ۀهزین عوارض، رانندگی،وراهنمایی جرائم اسکان،

. است 13/0 گردشگری مقصد این برای میزان این متوسط و بوده 21/0 و 16/0 ،66/6 ،63/6

 .است -63/0 نیز همدان شهر برای قیمتی کشش آن، برعالوه

 

 .تقاضا مدیریت گردشگری، همدان، شهر رگرسیونی، تحلیل: کلیدی هایهواژ

  

                                                                                                                                                                              
 saberifar@yahoo.com :مسئول نویسندۀ *
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 مقدمه

 مسئله این همیشه دلیل، همین به. است کمتر ۀهزین با بیشتر وریبهره پی در انسان موجود، اقتصادی مبانی اساسبر

 به که کسانی برای شرایط این. دکن پیدا تخصیص متعدد نیازهای به چگونه موجود، اندک درآمدهای که است مطرح

 ۀاندوخت ،شود می خارج منزل از تفریح و مسافرت قصد به که زمانی گردشگر هر ،درواقع. است مطرح نیز روندمی مسافرت

. آورد دستبه را مندی رضایت باالترین هزینه، مقدار این از دارد قصد و کند می تعیین سفر در کردهزینه برای را مشخصی

 در مدخلذی های گروه که است اساسی های چالش از یکی گردشگران، مندی رضایت سطح و هزینه میزان این تعیین

 ،گردشگری کاالی مدیریت عنوان با بخشی در نیز چالش این. هستند روهروب آن با گردشگری ریزی برنامه و مدیریت

 تأمین برای ،هدفمند ریزی برنامه امکان شود، تعیین گردشگری کاالی نوع که درصورتی اساس، این بر. شود می ورجوع رفع

 ۀعمد و اصلی مشکالت تنها نه ،طریق این از. دشو می فراهم ها آن مندی رضایت میزان ارتقای و گردشگران نیاز

 دشو معلوم که درصورتی ،مثال  رایب ؛شد خواهد مشخص تقاضا به مربوط متعدد عوامل بلکه ،دشو می شناسایی گردشگران

 این با ریزان برنامه است، واحد برابر داخلی گردشگری تقاضای به نسبت مختلف های خانواده برای درآمدی کشش که

 های گروه برای گردشگری که کرد خواهند اقدام مربوطه های پروژه اجرای و گذاری سیاست به نسبت رویکرد

 با گردشگری با مرتبط خدمات بهای افزایش میزان صورت، این در. رودمی شماربه ضروری کاالی یک ،کننده مراجعه

. آورد عملبه مقتضی شرایط در را الزم تمهیدات اساس، این بر توان می و بوده محاسبه قابل نیز گردشگر جذب میزان

 و جهان سطح در... و اجتماعی اقتصادی، ۀعمد تحوالت که است اهمیت و توجه قابل شرایطی در وضعیت این خصوص به

 کی نیتدو یبرا تقاضا تیماه از درست کدر کارآمد، و اجرا قابل ۀبرنام یک تدوین برای مثال، برای ؛آید وجودبه کشور

 تقاضای میزان توان می اطالعات، این داشتناختیار در با چراکه ؛آید می حساب به اولویت اولین ،یگردشگر ۀتوسع ۀبرنام

 آن، از حاصل پیامدهای مدیریت و بینی پیش به نسبت عمده تحول نوع هر بروز صورت در و دکر تعیین را گردشگران

 .دکر اقدام

 این است، معروف ایران تاریخی پایتخت به ایرانیان بین در همدان استان اینکه و شده توصیف شرایط به توجه با

 منظور به آیدز مدل و مقطعی های داده از استفاده هدف با و استان این در گردشگری درآمد تقاضای سطح عنوان با بررسی

 آنجا از ،وهشپژ این انجام ضرورت. گرفت انجام آن به ورودی خانوارهای برای تقاضا درآمدی و قیمتی کشش برآورد

 بخش در نفر هزار 00 به قریب اشتغال دلیلبه که است کشور مهم های استان از یکی استان این که شود می ناشی

 محلی و ملی نمسئوال ۀهم که است شده موجب ،شرایط این. است داده اختصاص خود به را ای ویژه جایگاه گردشگری،

 از یکی. درآورند عمل به را موجود ۀبالقو های قابلیت و بخشیده وسعت بیشتر چه هر را موقعیت این تا باشند آن پی در

 العاده فوق ساختار دلیلبه که است گردشگری صنعت در تقاضا مدیریت به توجه راستا، همین در شدهتأکید های بخش

 از برخی که رسیده انجام به راستا همین در اندکی هایپژوهش البته .اند هکرد پیدا ورود آن به کمتری نامحقق ،پیچیده

 .ندشو می معرفی ،دارند حاضر بررسی با بیشتری ارتباط که ها آن ترین مهم

 ۀرابط مشهد، شهر در گردشگران ماندگاری بررسی با ارتباط در خود ارشد کارشناسی ۀنام پایان در ،(6939) حسینی

 این در ماندگاری میزان ،طریق این از و کرد بررسی را شهری های اییتوان و ها قابلیت و ناائرز مشکالت و مسائل بین

 بودند، شده انتخاب ساده تصادفی صورت به که نفر 666 حجم به ای نمونه از بررسی این در محقق. دکر برآورد را شهری

 محیط در فریدمن و t و ای نمونه یک عالمت آزمون از استفاده با بررسی این در شده گردآورده های داده. کرد برداری بهره

 مسائل شهری، تمهیدات و ماندگاری مدت میان داری معنی ۀرابط که شد مشخص و دهش تحلیل SPSS افزار نرم

 به تحلیلی و توصیفی تحقیق روش از استفاده با نیز( 6939) رمضانی و فر صابری. دارد وجود فرهنگی مسائل و اقتصادی

 مذهبی گردشگری که رسیدند نتیجه این به و پرداختند طبس شهر ۀتوسع بر مذهبی گردشگری پیامدهای و آثار بررسی
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 بر ملموسی نقش مشخص، طور به و بوده محیطی-فیزیکی و فرهنگی-اجتماعی معیشتی،-اقتصادی پیامدهای دارای

 .است داشته شهر این تجارت و گانیزربا

 گردشگری تقاضای درآمدی و قیمتی های کشش ۀمحاسب عنوان با ای مقاله در ،(6930) رضازاده و صادقی میرمحمد

 از گردشگری تقاضای تابع برآورد برای ،(یارانه اجرای از بعد و قبل) 6932 و 6911 های سال در اصفهان شهر داخلی

 قیمتی کشش که داد نشان بررسی این نتایج. دندکر استفاده رگرسیون مدل شکل به آل ایده تقریباً تقاضای سیستم

 ،-012/2 ،-251/2 ،-012/2 با برابر ترتیب به سوغات و دیدنی نقاط از بازدید ذهاب،وایاب اقامت، محل غذا، تقاضای

 و محمدی. اند بوده 592/2 و 561/2 ،295/2 ،322/2 ،222/6 ترتیب به تقاضا مخارجی کشش و -690/2 و -229/2

 تقاضای بر مؤثر عوامل بررسی ضمن ایران، در گردشگری تقاضای بر مؤثر عوامل عنوان با پژوهشی در ،(6913) ندیگرا

 که ندداد نشان ایران، در توریسم تقاضای بلندمدت و مدت کوتاه توابع جزئی تعدیل مدل اساسبر نظری طور به گردشگری

 تقاضای بلندمدت و مدت کوتاه کشش و داشته وجود حقیقی ارز نرخ و جهانی ملی ناخالص تولید بین معناداری ۀرابط

 تأثیر ونقل حمل ۀینزه که داد نشان همچنین بررسی این. است 59/2 و 00/2 قیمت شاخص به نسبت گردشگری

 اندیگر و ساعی. ندارد حقیقی ارز نرخ و جهانی ملی ناخالص تولید و ایران به واردشده گردشگران تعداد بر معناداری

 چگونه ایران در آن افزایش و فرهنگی توریست جذب میزان که دندکر مطرح را سؤال این خود پژوهش در ،(6913)

 922 میزان به ای نمونه حجم با و دهکر برداری بهره پیمایشی تحقیق روش از پرسش این به پاسخ برای است؟ تبیینقابل

 های توریست جذب عامل ترین مهم ،ایران تاریخی اندازهای چشم که دادند نشان فرهنگی، های توریست کل از نفر

 90/2 با برابر فرهنگی توریست جذب میزان با مقصد های جاذبه متغیرهای رگرسیون ستگیبهم ضریب و بوده فرهنگی

 توضیح از ،است شده معرفی ،استفاده مورد های مؤلفه و ها مدل معرفی حین در مطالعات، سایر اینکه به توجه با. است بوده

 .دشو می خودداری بخش این در بیشتر

 برآورد را همدان شهر یگردشگر یتقاضا دارد قصد حاضر ۀمقال ،شده  بیان ۀپیشین و ضرورت و مسئله بیان به توجه با

 ریزی برنامه و مدیریت امکان طریق، این از تا دکن محاسبه را شهر این در یگردشگر یتقاضا یدرآمد های کشش و کرده

 :کرد بیان زیر شرح به را حاضر پژوهش اصلی سؤاالت توان می ،اساس این بر .آید فراهم صنعت این برای

 خانوارهای برای تقاضا درآمدی و قیمتی کشش برآورد برای آیدز مدل و مقطعی های داده از مندی بهره امکان آیا .6

 دارد؟ وجود همدان به ورودی

 است؟ میزانی چه به گردشگری ۀعمد اقالم در همدان شهر برای درآمدی کشش .0

 است؟ چقدر شهر این برای درآمدی کشش متوسط ،بررسی مورد ۀعمد اقالم به توجه با .9

 ؟است میزانی هچ به همدان شهر برای گردشگری بخش قیمتی کشش ،طورکلی به .2

 

 نظری مبانی

 ۀتوسع در آن نقش و سهم به مربوط های بررسی ،ای منطقه و ملی اقتصاد در گردشگری جایگاه و اهمیت به توجه با

 د،شون معین و مشخص دقیق طور به صنعت این تقاضای میزان که زمانی تا اما ،است افزایش حال در روز روزبه اقتصادی

 وجود با. بود خواهد غیرممکن آتی، جریانات و روندها بینی پیش امکان بلکه شد، نخواهد تعیین خوبی به شرایط این تنها نه

 تقاضای سطح بر مطالعه این اصلی کیدأت به توجه با اما ،شود توجه متعددی عوامل و ها مؤلفه به باید ارتباط  این در آنکه

 کامالً  آن دلیل. دارد ای پیچیده ساختار هک است آن یتقاضا ،یگردشگر ۀتوسع انکار از یکی که دانست باید درآمدی،

 را آن بر رگذاریتأث یرهایمتغ انواع راحتی به توان نمی و است متفاوت یگردشگر های انگیزه اینکه آن و است واضح

 نیا در. است مهم اریبس یگردشگر توسعه ۀبرنام کی نیتدو یبرا تقاضا تیماه از یدرست کدر ن،یبنابرا ؛ردک مشخص
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 از ای گسترده فیط شامل یگردشگر رایز ؛است شده آن به یمک توجه ،یگردشگر یدگیچیپ دلیل به هعمدطوربه نه،یزم

 مقدار عنوان به یگردشگر یتقاضا اصطالح. است فردی منحصربه های ویژگی یدارا دامکهر هک است خدمات و االهاک

 یک و دوره کی در کنندگان مصرف هک است شده فیتعر ،(خدمات و االک یگردشگر) یگردشگر صنعت محصول

 تواند می موارد این تعیین(. Luzzi and Fluckiger, 2003: 1) هستند آن خرید به قادر و مایل ثابت، شرایط ۀمجموع

 تخصیص خاص های بخش به را الزم های سرمایه ضرورت، و نیاز اساسبر تا دکن یاری را ریزان برنامه و گذاران سیاست

 چندانی توفیق هدف، این تأمین در ،است رسیده انجام به ارتباط این در که مطالعاتی اما ،(6913 ،فر صابری) دهند

 گردشگری، درآمدی تقاضای سطح کامل و دقیق تعیین برای که دکر عنوان توان می کلی، بندی جمع یک در. اند نداشته

 (03: 6936 سیاح، و آبادی شاه) :مکنی توجه گردشگری، تقاضای اساسی عامل سه به باید

 شود می اطالق مبدأ ۀمنطق یعیطب و یاجتماع ،یاقتصاد یرهایمتغ از ای مجموعه به: تقاضا سمت یرهایمتغ .6

 و مردم سنن و فرهنگ گردشگران، سفر یفرد های انگیزه مانند ییرهایمتغ. است رگذاریتأث گردشگران های انگیزه بر هک

 و کنندگان مصرف انتظارات فراغت، زانیم و درآمد عیتوز ،تصرف قابل یشخص درآمد زانیم و ییایجغراف طیشرا

 ؛اند جمله این از ،... و گردشگران مخارج بر ینظارت و یمال های سیاست

 گفتاه ریگردشاگرپذ ۀمنطقا یعایطب و یاجتمااع ،یاقتصاد یرهایمتغ از ای مجموعه به: عرضه سمت عوامل .2

 یاقتصااد یرهایمتغ ازجمله توان می. است رگذاریتأث ریگردشگرپذ ۀمنطق به ورود بر گردشگران های انگیزه بر هک شود می

 گذاری سارمایه زانیام ماردم، یواقعا درآماد شااخص به ،شود می دهینام عرضه سمت عوامل هک ریگردشگرپذ ۀمنطق در

 ،ونقال حمل رساختیز سطح نیهمچن و ارتباطات و اطالعات یفناور های زیرساخت یافتگی توسعه سطح ،یخارج میمستق

 ؛دکر اشاره زبانیم منطقه یا شورک در موجود یاقتصاد مقررات به نیز و یجهانگرد محصول ۀعرض تیفیک و رقابت زانیم

 باا منطقاه یاا شورک دو در هک شود می اطالق ییرهایمتغ از دسته آن به زین یارتباط یرهایمتغ: یارتباط عوامل .3

 قیمات و ریگردشاگرپذ در فرساتگردشگر ۀمنطق غاتیتبل به توان می ،یارتباط یرهایمتغ جمله از. هستند مرتبط گریهمد

 .داشت اشاره سفر ۀنیهز و زمان مدت و کاالها

 بتوان که شد خواهد واقع مؤثر ها گذاری سیاست و ها ریزی برنامه در گردشگری با مرتبط مطالعات زمانی اساس، این بر

 شرایط بر هعمدطوربه دارد سعی مطالعه این که گرفت نظردر و داده قرار توجه مورد درستی به را موارد این از یکهر سهم

 اسات، زیااد بسایار گردشگری با ارتباط در توصیفی مطالعات که است آن نشانگر موجود های بررسی اما ،دکن تأکید تقاضا

 گردشاگری اقتصادی و مالی مدیریت طورکلی به و کردهزینه میزان سفر، حجم برآورد و بینی پیش به که افرادی آنکه حال

 باه. شاود می تلقای نایاب تقریباً داخلی گردشگری با ارتباط در شرایط این خصوص به. هستند اندک بسیار باشند، پرداخته

 و آلپاای زمیناه، این در افراد پرکارترین از شاید. پردازد می معدود های نمونه همین معرفی به تنها بخش این دلیل، همین

 تجربای، هاایپاژوهش در افاراد ایان. باشاند( 6910) حبیبای و( 0220) کاویاانی ،(2000) پرز و سمپول ،(2002) کوک

 استفاده مواردی در ای معادلهتک الگوهای معموالً. کردند بررسی سیستمی و ای معادلهتک صورت دو به را تقاضا معادالت

 و کاالهاا از گروهای تقاضاای تاابع بارآورد هدف اگر ،باشد خاص کاالی یک برای تقاضا تابع برآورد هدف، که شود می

 .شد خواهد استفاده منظور این برای سیستمی شکل از باشد، خدمات

 قیمتی و درآمدی نظر نقطه از را داخلی گردشگری ،(AIDS) لدآای تقریباً تقاضای مدل از استفاده با که مطالعاتی

 و صادقی محمدمیر) ذهابوایاب و اقامت محل غذا، یعنی اصلی بخش سه بر بیشتر ،کردند تحلیل و تجزیه تقاضا

 مختلف های خانواده برای و دارند قرار درآمدی کشش با ضروری کاالی شمار در که اند داشته تأکید( 6930 رضازاده،

 های داده از استفاده با( 2005) ندیگرا و مانجیون چون افرادی. است واحد برابر داخلی گردشگری تقاضای به نسبت
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 قیمتی کشش که دادند نشان اروپا، گردشگری ۀمنطق سه از بازدید برای انگلیسی گردشگران تقاضای زمانی سری

 گردشگران ۀنمون روی (2001) ایکرن و کوئن تحقیق نتایج. شود می مربوط گردشگران مقصد نوع به گردشگری تقاضای

 برابر داخلی گردشگری تقاضای به نسبت مختلف های خانواده برای درآمدی کشش که داد نشان سوئد کشور در داخلی

 آسچه توسط قیمتی و درآمدی های کشش ۀمحاسب با ارتباط در آیدز مدل به مربوط تحقیقات ترین اصلی. است بوده واحد

 از مطالب شدنالنیوط از جلوگیری برای که است شده ارائه( 1990) آلستون و گرین و( 1994) بیوس ،(1997) ویسل و

 استفاده حاضر بررسی در ،تحقیقات این در استفاده مورد های مؤلفه از شود می سعی و شده خودداری ها آن جزئیات بررسی

 .شود

 درآمدی تقاضای سطح ۀمقایس با ارتباط در که مطالعاتی تعداد ،آید برمی فوق مختصر بررسی از کهطور همان

 اند داده قرار نظررد را المللی بین و ملی سطوح بیشتر نیز مطالعات این و بوده اندک بسیار ،است رسیده انجام به گردشگری

 بررسی بنابراین، ؛است نرسیده انجام به بررسی مورد ۀمحدود در آیدز مدل و مقطعی های داده کاربرد دوم ۀمرحل در و

 سطح در صنعت این مشکالت رفع در سهمی ،طریق این از و دهکر مرتفع را کمبودها این از بخشی دارد نظردر حاضر

 .باشد داشته همدان شهر در اساسی فعالیت این باالتر وری بهره و کارایی و کالن

 

 وهشپژ روش

 بررسی این نیاز مورد های داده. کند می دنبال را کاربردی اهداف و رسیده انجام به تحلیلی و توصیفی شیوه به بررسی این

 و ها فرمول از استفاده با پژوهش این نظر مورد ۀنمون. است آمده  دست به گردشگران از نفر 622 حجم به ای نمونه از

 فرمول کوکران، مدل ترکیبی، مطالعات و 6 فرمول تحلیلی، مطالعات برای) بخش این در نمونه حجم متداول های مدل

 گزینش ساده تصادفی گیری نمونه صورت به و است شده انتخاب همدان شهر به ورودی گردشگران تعداد به توجه با و( 0

 با ابزار این پایایی و روایی که بوده ساختاریافته ۀمصاحب و پرسشنامه نوع از بررسی این در ها داده گردآوری ابزار. اند شده

 .شد تأیید کرونباخ آلفای مدل و متخصصان نظر از استفاده
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Z :مشترک، معیار انحراف فرمول این در 1 2
Z :اطمینان، میزان توجه با بحرانی مقدار  1  توجه با بحرانی قدارم   

 .است( Effect Size اثر ۀانداز یا) نظر مورد اختالف: d و مطالعه توان به
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 نسبت احتمال: q نظر، مورد صفت از برخورداری نسبت احتمال: p آماری، ۀجامع حجم :N فرمول این در

 .است اطمینان ضریب یا درجه: z و مطلوب خطای یا انحراف: d نظر، مورد صفت از نکردن استفاده

 در موجود الگوهای از ،SPSS افزار نرم در موجود های توانمندی از گیری بهره ضمن اطالعات، تحلیل برای

 در ای معادلهتک الگوهای شد، بیان قبالً کهطور همان. شد استفاده ای معادلهتک الگوهای خصوص به مربوطه، های بررسی

 گروهی تقاضای تابع برآورد هدف اگر. باشد خاص کاالی یک برای تقاضا تابع برآورد هدف، که شوند می استفاده مواردی

 بررسی به تقاضا توابع سیستمی شکل. شد خواهد استفاده منظور این برای سیستمی شکل از باشد، خدمات و کاالها از

 سیستم سیستمی، تقاضای توابع از یکی که شود می مربوط مختلف کاالهای از ای مجموعه به بودجه، اختصاص ۀمسئل
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 آیدز مدل طریق از گردشگری هدف با داخلی سفر یک بودجه کل از کاال هر سهم اصوالً. است آل ایده تقریباً تقاضای

 رفتار تحلیل برای سپس و معرفی (1980) مولبایر و دیتون را آل ایده تقریباً  تقاضای سیستم(. 6 ۀمعادل) شود می محاسبه

 (.Deaton and Muellbauer, 1980: 320) دندکر استفاده آن از کننده مصرف

(6) log ei i , ,   j , ,i ij n
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 هر بودجه سهم wi. شوند برآورد باید که هستند ضرایبی iβ، iα، iϒ و ام i کاالی در بودجه سهم wi معادله این در

 مولبایر و دیتون. است قیمت شاخص p و کل کشش x تقاضا، با ارتباط در ام j کاالی قیمت Pj. است p, x از تابعی کاال

 که دندکر معرفی 0 ۀمعادل صورت به را شاخصی ،آل ایده تقریباً تقاضای سیستم بودنغیرخطی مشکل رفع برای( 1980)

 .است استون قیمت شاخص p آن در

(0) pi

wi

Lnp   Ln  

 هزینۀ، عوارض، رانندگی و راهنمایی جرائم، اسکان محل یکاال 5 یبرا wiبودجه  سهم یونرگرس یق،تحق یندر ا

 یها برآورد شده کشش ضرایباز  ها، یونزده شده و پس از برآورد رگرس ینمجزا تخم صورت به دیدنی اماکنو  سوخت

 ه است.شدتقاضا محاسبه  درآمدیو  یمتیق

 

 مطالعه مورد ۀمحدود

 سرشماری اساسبر و شده محسوب کشور غربی های استان جزء مربع، کیلومتر 02222 حدود مساحت با همدان استان

 سکنه دارای آبادی 6600 و دهستان 00 بخش، 00 شهر، 02 شهرستان، 1 با جمعیت نفر 6،029،010 دارای 6915 سال

 های دسترسی دارای دیرباز از همدان استان(. 6911 ن،دیگرا و صادقی میرمحمد و 6932 همدان، شهرداری) است

 (.6 شکل( )01: 6912 فاطمی،) است بوده ایران غربی ۀنیم در راهبردی موقعیتی و چهارراهی

 
 (6334 همدان، شهرداری های نقشه اساسبر نگارندگان ترسیم) همدان استان در همدان شهر موقعیت .6 شکل

 نگارندگان: منبع
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دفتر خدمات مسافرتی و  3اثر تاریخی، فرهنگی و اکوتوریستی، یازده باب هتل،  6022استان همدان دارای 

(. 2: 6912فاطمی، ) هزار نفر در این بخش شاغل هستند 00بر  دستی است که بالغ رشتۀ صنایع 602جهانگردی و دارای 

 (.6( )جدول 16: 6910کیهانی، ) میلیون نفر گردشگر داخلی و خارجی است 0این استان ساالنه میزبان 
 

 گردشگری ۀحوز در همدان استان های ویژگی .6 جدول
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 03 1 2 1 1 1 912 10 2325 همدان 6
 62 5 6 - 5 6 023 51 5302 مالیر 0
 02 0 6 6 6 - 655 60 6006 نهاوند 9
 63 2 0 - 0 - 653 55 5031 تویسرکان 2
 0 0 6 6 0 - 651 01 920 کبودرآهنگ 5
 1 9 6 - 0 - 33 66 121 اسدآباد 1
 0 9 - 6 6 - 19 62 9052 بهار 0
 0 0 6 - 6 - 622 02 950 رزن 1

 31 21 66 66 22 3 6341 294 22333 جمع

 نگارندگان: منبع

 

 اعتبار عملکرد ارزیابی

 شده استفاده موجود آماری های روش از ،0 و 6 معادالت در استفاده مورد های مؤلفه از یکهر اعتبار عملکرد ارزیابی برای

 معادالت نام با طورکلی به و کرده مشخص را آمده دست به نتایج اطمینان قابلیت و دقت آماری، های روش این. است

 در ،اند شده تشریح ها روش این قبلی، بخش در شده معرفی منابع در اینکه به توجه با. شوند می شناخته یافته توسعه تجربی

 توان می راR (R-value ) ارزش اهمیت ،مثال  رایب ؛شود می اکتفا آن اجزای از یکهر مختصر معرفی به تنها بخش این

t (t-value tabulated ) ارزش جدول با همراه شده محاسبهt (t-value ) ارزش کرد، تعیینt (t-test ) آزمون از استفاده با

 t ارزش اگر خنثی، ۀفرضی به توجه با. است شده مقایسه درصد 35 اعتماد سطح گرفتننظردر و خنثی ۀفرضی از استفاده با

 t ارزش ،شود می دیده 2 جدول در کهطور همان. است توجه قابل رگرسیون باشد، متناظر جدول از بیش شده محاسبه

 برای اعتبارسنجی، منظور به این، برعالوه. است متناظر جدول از بیش شده محاسبه t ارزش و است 22/2 برابر بحرانی

 بر. گرفت انجام درصد 35 اعتماد سطح گرفتننظردر با f آزمون از استفاده با واریانس تحلیل رگرسیون، اهمیت بررسی

 نتایج. دارد وجود متغیرها بین واقعی ۀرابط باشد، f ارزش از تر بزرگ f آزمون مقدار ۀمحاسب اگر فرضیه، این طبق

 مانع یا فرصت یک به( کاال نوع) فاکتورهایی چه از یداخل گردشگر هر سفر( هزینه) ۀبودج که دهدمی نشان محاسبات

 درآمدی و قیمتی کشش مقدار ،ها سهمیه برآورد با. شد خواهد تبدیل سفر مقصد برای( درآمد با برابر مخارج) زایی اشتغال

 تقاضای از سطحی چه در همدان استان در همدان شهرستان که شود می داده نشان و تعیین گردشگری تقاضای

 .است گرفته قرار گردشگری

 

 ها یافتهو  بحث

 با ارتباط در که اطالعاتی. است سفر در مصرفی های هزینه سایر و خانواده ۀهزین شامل ها داده شد، بیان کهطور همان
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 دیدنی اماکن و سوخت ۀهزین عوارض، رانندگی،وراهنمایی جرائم اسکان، محل :از اندعبارت هشد گردآوری ها هزینه سایر

 شغل نوع خانواده، اعضای ۀهم تحصیالت سطح سفر، هنگام در خانواده اعضای تعداد سفر، روز تعداد همچنین و

 اطالعاتی همان اطالعات این. اقامت نوع و سفر اقامت محل بازدید، مورد نقاط نوع خانوار، ۀساالن درآمد خانوار، سرپرست

 بودند، داده انجام همدان با ارتباط در اندیگر و صادقی میرمحمد جواد توسط که ای مطالعه در این از قبل که بودند

 رضوی، خراسان های استان از پس همدان استان گردشگران، تعداد نظر از بررسی این مطابق (.6 نمودار) شدند گردآوری

 بودنمتنوع دلیلبه استان این ،درواقع(. 3: 6939 رسولی، و فر صابری) شود می محسوب استان چهارمین اصفهان، و فارس

 آنجاکه از. شد انتخاب مطالعه این برای گردشگری ۀزمین در متنوع اطالعات آوری جمع امکان و گردشگری های موقعیت

 که شد انتخاب همدان استان نداشت، وجود کاملی و دقیق مطالعات ایران در گردشگری تقاضای وضعیت با رابطه در

 در(. 15: 6911 ان،دیگر و صادقی میرمحمد) است داخلی گردشگران به متعلق آن، در گردشگری سهم درصد 35 از بیش

 جدول این در کهطور همان. است شده ارائه نمونه، های داده مجموعه از شده محاسبه توصیفی نتایج از برخی ،0 جدول

 کل مجموع از. اند بوده شاغل نیز درصد 9/11 و داشته عالی تحصیالت گردشگران درصد 0/11 ،است شده مشخص

 به سفر برای گردشگران توسط شدهطی مسافت. بودند کار به مشغول دولتی های سازمان در ها آن از درصد 55 شاغلین،

 ۀنقط 9 حداقل خانوار هر متوسط طور به اطالعات، این اساسبر. است بوده متفاوت کیلومتر 322 تا 92 بین همدان

 توسط گردشگران این از درصد 31 به نزدیک که دهد می نشان نتایج .اند داده قرار بازدید مورد شهر این در را متفاوت

 درصد 5 حداقل و اقامت به متعلق درصد 59 سفر های هزینه از سهم باالترین .اند کرده سفر همدان به شخصی اتومبیل

 از برخی ،آمد می حساب به بخش ترین پرهزینه اقامت محل آنجاکه از. است یافته اختصاص مختلف عوارض به ها هزینه

 مطابق. کردند می استفاده رایگان های اتراقگاه سایر و ها پارک از مسافرخانه، و هتل از استفاده جای به گردشگران

 سواد وضعیت همچنین و خانوار سرپرستان سنی های رده درآمدی، های گروه وجود دلیلبه ،شده گردآوری اطالعات

 اطالعات .باشد داشته را همدان به ورودی گردشگران تمامی نمایندگی قابلیت ،نمونه این رسد می نظربه متفاوت،

 بیشترین اطالعات، همین اساسبر. است بوده روز دو شهر این در اقامت طول متوسط که است آن نشانگر شده گردآوری

 .دهستن تهران و خوزستان استان از همدان به ورودی گردشگران سهم

 

 
  6333 و 6392 تابستان داخلی گردشگران شغل و تحصیالت سفر، ۀهزین سهم درصد ۀمقایس. 6 نمودار

 6334 تحقیق، های یافته و 6392 کیهانی،: منبع
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  6آل یدها یباًتقر یتقاضا یستمس محاسبات

 تقاضای میزان اساس، این بر و شده برداری بهره رگرسیونی محاسبات از ،خانوارها داخلی سفر تقاضای تعیین منظور به

 عوارض، رانندگی،وراهنمایی جرائم اسکان، محل به مربوط های رگرسیون منظور، همین به. است شده محاسبه سفر

 از هریک های هزینه سهم یعنی وابسته، متغیر رگرسیون بعدی، بخش در. شدند مشخص دیدنی اماکن و سوخت ۀهزین

 و سن قبیل از مستقل متغیرهای کردناضافه با. دش تعیین 6939 سال در همدان به سفر برای اشاره مورد های بخش

 بازدید، مورد نقاط نوع خانوار، ساالنه درآمد شده،طی مسافت خانوار، سرپرست شغل نوع خانوار، اعضای تحصیالت سطح

 داد نشان نتایج. دش تعیین شدهاشاره متغیرهای از یکهر در عوامل این جایگاه و نقش و شده تکرار قبلی، های رگرسیون

 این بنابراین، ؛نبودند دار معنی آماری نظر از وابسته، متغیرهای برای تکراری های رگرسیون از حاصل ضرایب که

 که اول حالت پنج نتایج. گرفت قرار مدنظر مختلف حالت 1 نهایی، نتایج برآورد برای ،درنهایت. دندش حذف ها رگرسیون

. است آمده 2 جدول در نیز ششم حالت نتایج. است شده ارائه 9 جدول در شدند، محاسبه کاالیی گروه پنج برای

 آماری نظر از ،شدهاشاره رگرسیون شش از شدهبرآورد ضرایب ۀهم ،است شده مشخص هاولجد این در کهطور همان

 آثار دیدنی اماکن و سوخت ۀهزین عوارض، رانندگی،وراهنمایی جرائم اسکان، محل ،9 جدول به توجه با .هستند دار معنی

 طور به 6 حالت در اسکان محل قیمت ضرایب. اند داشته( همدان به سفر برای مخارج سهم) وابسته متغیر بر متفاوتی

 آن بیانگر نتایج این. است شده برآورد منفی روش این در ها قیمت سایر ضرایب که درحالی ،اند بوده مثبت توجهی قابل

 برای مخارج نسبت مثال، برای ؛هستند وابسته مشخص عامل چند یا یک به هعمدطوربه ها هزینه از یکهر که است

 دهد می نشان آمده دست به نتایج آن، برعالوه. دارد همدان به سفر طول در اسکان محل قیمت به بستگی اسکان، محل

 .است بوده متغیر درصد 90/2 تا 26/2 از همدان، به داخلی گردشگری در کاال 5 از حالت هر در شده، برآورد ضرایب که
 

 6333 سال تابستان در همدان شهر داخلی گردشگر 600 از توصیفی آماری اطالعات ۀنمون .2 جدول

 حداکثر حداقل معیار انحراف میانگین 
 500222 20222 00109 600222 (ریال میلیون) ماهیانه درآمد

 020222 90259 60011 30522 (ریال میلیون( )همدان) سفر کل ۀهزین
 02 0 2 60 (درصد) سفر بودجه از همدان به سفر ۀهزین سهم

 2 09/6 02/2 2/2 (ریال میلیون) همدان شهر به سفر در اسکان محل روزانه ۀهزین
 نفر 03 برای همدان شهر سطح در رانندگیوراهنمایی جرائم

 (ریال میلیون) مشاهده
0/6 26/2 0/2 0/2 

 262/2 2235/2 20/2 26/2 (ریال میلیون) همدان شهر سطح در عوارضی پرداخت ۀهزین
 همدان شهر سطح و شدهطی ۀفاصل در اتومبیل سوخت ۀهزین

 (ریال میلیون)
51/2 0/6 90/2 69/9 

 61/2 205/2 209/2 62/2 (ریال میلیون) دیدنی اماکن از بازدید بلیت
 00 25 15/2 59 اسکان و اقامت محل به مربوط های هزینه

 06 69 09/2 60 رانندگیوراهنمایی ۀجریم
 09 61 06/2 06 سوخت به مربوط های هزینه

 1 2 26/2 5 ...و مالیات و عوارض
 5 0 02/2 2 تفریحی امکان بازدید به مربوط های هزینه

 60 6 5/2 009 همدان شهر در اقامت روز تعداد
 322 92 3/2 215 (کیلومتر) همدان شهر به سفر برای شدهطی ۀفاصل

 نگارندگان: منبع

 

 و قیمتی های کشش ،شد بررسی و بحث ترپیش هک Wi میانگین مقادیر و γij و βi شدهبرآورد ضرایب از استفاده با

                                                                                                                                                                              
1. AIDS 
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 شده ارائه 5 جدول در شده محاسبه مقادیر. دش محاسبه همدان به سفر برای مذکور کاالی پنج هر برای تقاضا درآمدی

 .هستند متفاوت -5/2 تا -6/2 بین مقادیر این ،دهد می نشان شده ارائه آمار کهطور همان. است

 ۀهزین و رانندگیوراهنمایی جرائم اسکان، محل که دهد می نشان ،است شده ارائه ،5 لجدو در که محاسبات نتایج

 همگی کاالها این بنابراین، ؛اند بوده( 66/6 ،69/6 ،93/6 ترتیب به) یک از بزرگتر قیمتی کشش دارای همگی سوخت،

 و عوارض سایر که است آن نشانگر آن با مرتبط نتایج و محاسبات همین. شوند می بندی طبقه لوکس کاالهای عنوان به

 ضروری کاالهای شمار در (01/2 و 16/2 ترتیب به) یک از کمتر قیمتی کشش با دیدنی اماکن به ورودی های هزینه

 .شوند می محسوب

 از کوچکتر قیمتی کشش دارای همدان به سفر که دشو می مشخص آمده دست به نتایج تمامی به توجه با و درمجموع

 آهنگ با افزایشی روند همدان به سفر در خانوار ۀساالن سفرهای کل ۀبودج در افزایش ،دیگر  عبارت به. است 13/2 یک

 بیشترین اسکان، محل قیمت کشش برای داخلی تقاضای ،است شده مشخص نیز 5 جدول در که طور همان .دارد کند

 .اند داده اختصاص خود به را مقدار -9/2 کمترین عوارض، و میزان -23/2
 

 همدان شهر داخلی گردشگری تقاضای تابع برای مستقل متغیرهای شده زده تخمین ضرایب. 3 جدول

 6333 تابستان در ۀمطالع مورد ۀنمون 600 از 

 یدنید اماکن یعوارض سوخت نهیهز جرائم اسکان محل 6 وابسته ریمتغ

 2(Ln P) مستقل ریمتغ
E-C3 t-v4 E-C t-v E-C t-v E-C t-v E-C t-v 

 -0/66 -20/2 -09 -20/2 -6/3 -22/2 -66 -22/2 56 01/2 گردشگر اسکان محل

 -0/0 -21/2 -26/1 -21/2 -1/1 -29/2 69 0/2 -26 -26/2 گردشگر جرائم

 -60/6 -22/2 -9/1 -22/2 56 92/2 -6/0 -21/2 -60 -0/2 سوخت ۀنیهز

 -51/6 -25/2 91 09/2 -6/66 -21/2 -6/9 -26/2 -3 -29/2 عوارض

 11 06/2 -06 -29/2 -09 -20/2 -9/1 -20/2 -62 -20/2 یدنید اماکن

 91 90. 66 60/2 1/69 6/2 5/6 21/2 6/9 60/2 مبدأ از عرض

  F 010  693  921  520  621 آزمون

 نگارندگان: منبع

 .t ارزش .4 و ینیتخم بیضرا .3 کاال؛ متیق شاخص یعیطب تمیلگار Ln P .2 گردشگر؛ مخارج کل از گردشگر یکاال پنج از کیهر مخارج سهم .6

 
 (سفر مخارج سهم وابسته، متغیر) 6333 تابستان در همدان شهر به سفر برای آیدز مدل نتایج .4 جدول

 1 رگرسیون تعداد
 t-Values t-Values tabulated شده برآورد بیضرا 

 22/2 29/60 69/2 کاال قیمت برای طبیعی لگاریتم
 22/2 -26/2 -201/2 استون قیمت شاخص برای طبیعی لگاریتم
 -22/2 21 09/6 مبدأ از عرض

R2 50/2   
   F 233 آزمون

 نگارندگان: منبع

 

  همدان شهر در داخلی گردشگری تقاضای برای آیدز مدل از استفاده با قیمتی و درآمدی کشش ۀمحاسب .9 جدول

 6333 تابستان در

  همدان شهر به سفر در گردشگری کاالی 

 اسکان محل 
 وراهنمایی جرائم

 رانندگی
 ۀهزین

 سوخت
 همدان به سفر دیدنی اماکن عوارض

 13/2 01/2 16/2 66/6 69/6 93/6 درآمدی کشش
 -63/2 -90/2 -92/2 -99/2 -26/2 -23/2 قیمت کشش

 نگارندگان: منبع
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 گیری یجهنت

 برای تقاضا درآمدی و قیمتی کشش برآورد منظور به آیدز مدل و مقطعی های داده از استفاده ،پژوهش این از هدف

 ان،دیگر و صادقی محمدمیر) دیگر تحقیقات از حاصل نتایج با سازگار) آماری ۀنمون. است همدان به ورودی خانوارهای

 افراد این. اند بوده دولتی شغل و باال تحصیالت متوسط، سن دارای ،خانوار سرپرستان ربیشت که دهد می نشان ،(6911

-به تحقیقات اغلب نتایج با یافته این. اند دهکر مسافرت شهر این به اتومبیل از استفاده با و بزرگ های شهرستان از بیشتر

 اعتقادات به توجه با البته. ندارد هماهنگی( 6939 رمضانی، و فر صابری) مذهبی شهرهای خصوص به ایران در رسیدهانجام

 شهر این در متوسط اقامت مدت. رسد می نظربه پذیرش قابل حدودی تا شرایط این ایرانیان، خاص باورهای و مذهبی

 بیش ،شدند وارد مشهد شهر به که یگردشگران که داد نشان ،(6939) حسینی که است حالی در این و هبود روز دو حدود

 .است مربوط قبلی شرایط همان به نیز امر این که اند داشته اقامت شهر این در روز دو از

 شامل را اجتماعی طبقات تمام همدان به ورودی گردشگران که است آن نشانگر شده گردآوری های داده ،درمجموع

 همخوانی نامحقق سایر های یافته با نتیجه این که اند دهکر تمایل اظهار شهر این به سفر به نسبت خاصی طبقات و نشده

 ایران در درآمد میزان اساسبر را گردشگران که است آن امر این اصلی دالیل از یکی(. 6913 ران،دیگ و ساعی) ندارد

 یا و کنند نمی مسافرت پایین درآمدی های گروه ،طورمعمول به. دکر بندی طبقه پایین و متوسط باال، گروه سه به توان می

 درآمدی های گروه. دهند می قرار اول اولویت در را مذهبی های مکان مسافرت، صورت در و کرده مسافرت ندرت به

. باشد پایین خوردوخوراک و اقامت های هزینه که کنند می مسافرت نقاطی و مذهبی شهرهای به هعمدطوربه نیز متوسط

 خارجی، کشورهای به نکردنمسافرت صورت در دارند، را مسافرت بیشترین که باال درآمدی های گروه میان، این در

(. 6913 ،فر صابری) ندارند را آنجا به مسافرت امکان درآمدی های گروه سایر که ندکرد بازدید را مناطقی دهند می ترجیح

 باال درآمدی سطوح با گردشگرانی توجه مورد که است نقاطی جمله از همدان شهر که دکر ادعا توان می اساس، این بر

 .آورند عملبه را الزم های ریزی برنامه اساس، این بر باید ریزانبرنامه که است

 درآمدی کشش با سوخت ۀهزین و رانندگیوراهنمایی جرائم اسکان، محل که دهد می نشان نیز مخارج کشش نتایج

 این که اند شده تعیین ضروری کاالهای عنوان به دیدنی اماکن ۀهزین و عوارض و لوکس کاالهای عنوان به یک، از بزرگتر

 اساس بر و طورکلی به .است هماهنگ حدودی تا( 6930) رضازاده و صادقی محمدمیر های یافته با نتیجه

 گردشگری مسیر در را قیمتی های عامل ،شهر این گردشگری یارتقا برای نمسئوال شود می توصیه ،قیمتی کشش نتایج

 و عوامل های هزینه از توجهی قابل بخش که تاریخی بناهای قبیل از دیدنی های مکان برای آن، برعالوه. دکنن تعدیل

 را دریافتی مجموع و ها مکان این از بازدید قیمت توانند می نمسئوال است، دولت ۀهزین پوشش تحت آن نیروهای

 ،ها بازدیدکننده اطالعات سطح کاهش آن دنبالبه و بازدیدها تعداد کاهش از ناشی اجتماعی های هزینه. دهند افزایش

 مطالعه، تحت داخلی گردشگران برای آمده دست به نتایج به توجه با. شود توجه آن به باید که آید می حساب به چالش یک

 پولی مقدار اگر. دش تعیین لوکس نسبتبه کاالهای وجز سفر در سوخت ۀهزین و رانندگیوراهنمایی جرائم اسکان، محل

 صرف کاالها این برای بیشتری پول ها آن یابد، افزایش خاصی نسبت با ،اند داده اختصاص سفر برای گردشگران که

 دهد می نشان ها یافته این. دش تعیین ضروری کاالهای وجز دیدنی، اماکن از بازدید و عوارض دیگر، سوی از. کرد خواهند

 کاال، گروه پنج برای تقاضا قیمتی کشش اصل، در. باشند داشته لوکس کاالی سه به بیشتری توجه باید نالومسئ که

 مثبت آن فروش از دریافتی کل و کاال قیمت تغییرات بین ۀرابط ،باشد کشش کم تقاضا که هنگامی. است کشش بدون

 .است
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 منابع

 -یزمان یسر یها داده از استفاده با رانیا یگردشگر یتقاضا تابع برآورد و حیتصر ،6910 فاتح، ،یبیحب .6

 .665 -36 صص ،02 ۀشمار کم،ی و ستیب سال ،یاقتصاد قاتیتحق ۀمجل ،یمقطع

 ،یسار نور امیپ دانشگاه ارشد، یکارشناس ۀنام انیپا ،مشهد شهر در گردشگران یماندگار یبررس ،6939 سارا، ،ینیحس .0

 .یسار نور، امیپ دانشگاه ،فر یصابر رستم ییراهنما به ا،یجغراف گروه

 توریست جذب در گردشگری مقصد های جاذبه نقش ،6913 ،همدانیان فاطمه و مختار نائیجی، ،علی ساعی، .9

 .622 -606 صص ،02 ۀشمار ،1 سال ارتباطات، و فرهنگی مطالعات ،اصفهان شهر خارجی گردشگران فرهنگی

 منتخب یشورهاک یگردشگر بر یاقتصاد های زیرساخت ریتأث یبررس ،6936 اح،یس علی و ابوالفضل ،آبادی شاه .2

 تهران، بازرگانی، وزارت جهان، و رانیا تحوالت نیآخر یمجاز المللی بین شیهما نیسوم ،توسعه درحال و یافته توسعه

 .29 -05 صص

 .همدان انفورماتیک، و آمار واحد ،جامع طرح های نقشه آلبوم ،6932 همدان، شهرداری .5

 .مشهد دانش، امید نشر ،پایدار ۀتوسع و شهری عمران گردشگری، ،6911 ،رستم ،فر صابری .1

 و یزیر برنامه ۀمجل ،یجنوب خراسان استان یشهرها در یگردشگر صنعت ۀسیمقا ،6913 رستم، ،فر یصابر .0

 .03 -16 صص ،0 ۀشمار چهاردهم، سال فضا، شیآما

 طبس شهر ۀتوسع بر مذهبی گردشگری پیامدهای و آثار بررسی ،6939 ،رمضانی سمیه و رستم ،فر صابری .1

 زیست محیط و جغرافیا گردشگری، ملی همایش دومین ،(ع) کاظم موسی بن حسین مبارک ۀآستان موردی ۀمطالع

 .601 -659 صص همدان، مفتح، شهید ۀدانشکد پایدار،

 ۀنمون) شهری مناطق در امنیت احساس شرایط تعیین و بررسی ،6939 رسولی، مسعود و رستم ،فر صابری .3

 های مؤلفه بر تأکید با شهری مدیریت و ریزی برنامه ملی کنفرانس ششمین ،(مشهد شهر ۀگان سیزده مناطق: موردی

 .60 -6 صص مشهد، مشهد، فردوسی دانشگاه اسالمی، شهر
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