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 چکیده

پردازند، اثر مثبت توریسم بر گذاری خود به آن مییکی از دالیل اصلی که برخی از کشورها از بخش توریسم در سیاست

امر رشد و توسعه اقتصادی است. بخش گردشگری به دلیل درآمدزا بودن، بر رشد تولید ناخالص داخلی مؤثر است. توجه به 

های ایران به دالیل تأثیر بر رشد تولید ناخالص داخلی، از اهمیت بیشتری در استان خصوصبهکشورها ی و توریسم در گردشگر

برخوردار است. با توجه به متغییرهای متوسط جمعیت، تولید ناخالص داخلی، تولید ناخالص داخلی سرانه واقعی و تولید ناخالص 

استان ایالم،  4برای  2839-29های د اقتصادی برای سالداخلی بخش گردشگری، به بررسی نسبت سهم گردشگری در رش

اند. با توجه به نتیجه حاصل از این شاخص، نسبت سهم گردشگری در رشد کردستان، کرمانشاه و همدان، مورد بررسی واقع شده

ها از مقدار استان های مورد مطالعه دارای روند رشد مثبتی بوده است، که در استان کردستان نسبت به سایراقتصادی طی سال

 بیشتری برخوردار بوده است.

تولید ناخالص داخلی، تولید ناخالص داخلی سرانه واقعی، تولید ناخالص داخلی بخش گردشگری، نسبت سهم  واژگان کلیدی:

 گردشگری در رشد و توسعه اقتصادی
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Abstract 

One of the main reasons that some countries from the tourism sector in its policy to pay a 

positive effect on the growth of tourism and economic development. The tourism sector due to 

its income, the GDP growth is effective. According to Amrgrdshgry and tourism in the 

countries, especially in Iran due to the impact on GDP growth, is more important. Ntghyyrhay 

according to the average population, GDP, GDP per capita real GDP in the tourism sector, the 

contribution of tourism to economic growth for the years 2002-2013 for  Ilam, Kurdistan, 

Kermanshah and Hamadan, investigated have became. 

Key words: GDP, GDP per capita real, GDP growth in the tourism sector, tourism's 

contribution to economic growth 
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 مقدمه

هایی است که اخیراٌ در برخی از کشورها بهه دلیهل اثهر مثبهت بهر رشهد و توسهعه گذارییکی از سیاست 2صنعت توریسم

و درآمد ایجاد کند، که این امهر منجهر بهه تعهادل مثبهت  8، مورد توجه واقع شده است. توریسم و گردشگر باید اشتغال9اقتصادی

های اقتصادی در ای تأمین توریسم پذیری و منجر شدن به یک سطح افزایش فعالیتهای الزم برپرداختی توریسم، تحریک بخش

توان بهه تهأثیر توریسهم بهر ، می4یری کمی ناشی از توسعه اقتصادی و تولید ناخالص داخلیگاندازهشود. بنابراین، با یک کشور می

تأثیر گردشگری بر تولیهد ناخهالص داخلهی و رشهد  یریگاندازهی، یک شاخص کلی برای طورکلبهرشد و توسعه اقتصادی پی برد. 

، دو شهاخص مههم در 6و تولید ناخالص داخلی بخهش گردشهگری 5اقتصادی وجود دارد. نسبت سهم گردشگری بر رشد اقتصادی

زیهه و یری تأثیر اقتصادی توریسم، در تجگاندازهحال، ینباا. استبررسی تأثیر گردشگری بر تولید ناخالص داخلی و رشد اقتصادی 

ی از تولید ناخهالص داخلهی جزئتحلیل تعامل بین توریسم و تولید ناخالص داخلی است. بنابراین، سود اقتصادی ناشی از توریسم، 

که اخیراٌ این بخش مهورد توجهه واقهع شهده اسهت. بها توجهه بهه اینکهه ایهران و  استبخش گردشگری در یک کشور و یا استان 

، استها ی چهار فصل، و همچنین دارای قدمت تاریخی خاص در هر یک از استانوهواآبرای های آن، یکی از کشورهای دااستان

های ایهران دارای از اسهتان هرکهدامهای آن را از منظر توریسم پذیر بودن، مورد توجهه قهرار داده اسهت. از استان هرکدامایران و 

تأثیر توریسم و گردشگر بر تولید ناخالص داخلی پهی ببهریم،  باشند. حال برای اینکه بههای گردشگری منحصر به فردی میجاذبه

اسهتان ایهران،  4های نسبت سهم گردشگری بر رشد اقتصادی و تولید ناخالص داخلی بخش گردشهگری بهرای به بررسی شاخص

بهر رشهد تولیهد  پردازیم. هدف اصلی از انجام ایهن پههوهش، تهأثیر توریسهم و گردشهگر)ایالم، کردستان، کرمانشاه و همدان(، می

جوار تر شدن این مفهوم، نمونه آماری را برای چهار استان غربی و هم. همچنین برای روشناستناخالص داخلی و رشد اقتصادی، 

ههای انتخاب شده است. در ادامه این مبحث، به معرفی شهاخص مهورد نظهر، پهوهش ایران )ایالم، کردستان، کرمانشاه و همدان(،

 شود. گیری و منابع مورد استفاده در انجام پهوهش اشاره میهای حاصل از انجام پهوهش، نتیجهانجام شده، یافته

 

 مبانی نظری

پردازند، تأثیر مثبت توریسم بر رشد و گذاری خود مییکی از دالیل اصلی که برخی کشورها از بخش توریسم در سیاست

 هاآنهایی که بخش توریسم به رشد و توسعه اقتصادی د و حکومتتوسعه اقتصادی است. با توجه به اهمیت توریسم در اقتصا

ی سهم توریسم در تولید یجه، نشریات و مقاالت زیادی دربارهدرنتتوان به اهمیت این موضوع پی برد. منجر شده است، می

تولید ناخالص داخلی و  ی در مورد ارزش تولید ناخالص داخلی توریسم، سهم توریسم درطورکلبهناخالص داخلی وجود دارد که 

 (2226، 7در طول زمان اشاره کرد. )آرچر و فلچر هاآنتغییرات 

ی دو روش پذیرفته طورکلبهگیری تأثیر توریسم بر روی اقتصاد پرداخته است. های متفاوتی وجود دارد که در آن به اندازهروش

 از؛  اندعبارتزنند، که را تخمین میتوان نام برد که تأثیر توریسم بر تولید ناخالص داخلی شده را می

 3های پیرو گردشگریحساب 

                                                             
1. Tourism 
2. Economic Growth and Development 
3. Occupation 
4. GDP 
5. Tourism's Contribution to Economic Growth 
6. GDP Tourism Sector 
7. Archer And Fletcher 

 

 
1. Tourism Satellite Account (TSA) 



  

 2مدل تعادل عمومی محاسبه پذیر 

ی روش دیگری به نام یلهوسبهی تأثیر توریسم در یک روش پایدار را های پیرو گردشگری، سنجش و اندازهحساب

ها در میان متغییرهای شود. این تخمینی میگیرشود، اندازههای اقتصادی لحاظ میهای ملی، که در فعالیتسیستم حساب

تواند تولید های خصوصی توریسم است. بنابراین حساب پیرو گردشگری، نمیهای اضافی بزرگ در فعالیتمختلف، یکی از ارزش

های ابگذاری که از طریق توریسم صورت گرفته است، را ارزیابی کند. زیرا شامل حسی سرمایهناخالص داخلی را که به وسیله

های پیرو گردشگری ی حساببر روشود. مسافرت جهانی و بهبود بخش توریسم ی توریسم نمیبر روای درآمد و مالیات جداگانه

شود، اما شامل نسبت رشد ی محاسبه تأثیر توریسم بر اقتصاد، شامل تخمین تولید ناخالص داخلی بخش گردشگری مییلهوسبه

 (9007، 20یوانف و وبستراشود. )اقتصادی بر توریسم نمی

محاسبه یر مورد توجه زیادی واقع شد. استفاده از مدل تعادل عمومی محاسبه پذهای اخیر، مدل تعادل عمومی در سال

ستانده( است، که با استفاده از الگوهای درون صنعت و محدودیت منابع توسط  -های ورودی و خروجی )دادهیر بیشتر از مدلپذ

های تعادل عمومی ( وجود نقاط قوت در مدل9006و همکاران،  22ر آن نادیده گرفته شده است. )دویرستانده د -مدل داده

 .استشده، بینییشپیر به عنوان یک ابزار تحلیلی و محاسبه پذ

بررسی شده است.  29بینی اثرات بالقوه را با یک کاهش تعرفه وارداتمطالعاتی که تأثیر توریسم را شبیه سازی و پیش

 (9008وهمکاران،  28ارتور)سوگی

 .(9008، 24یک و سانسالیربه ل. )استها در مدیریت بحران توریسم سیاست مالیاتی توریسم یکی از اقدامات قانونی دولت

مدیریت کرد و تمرکز در تأثیر توریسم بر رشد  ونقلحملتوان با اعمال مقررات های توریسم را میافزایش و یا کاهش در هزینه

هوایی  ونقلحملوری های غیرمستقیم و افزایش در بهرههای گردشگری خارجی، حذف مالیاتی از افزایش در هزینهاقتصادی ناش

 باشد.می

 

 گیریروش اندازه

مردم یک  25توان از بررسی توریسم بر رشد اقتصادی به آن دست یافت، افزایش و یا کاهش در رفاهیکی از تأثیراتی که می

ابراین، رشد اقتصادی باید رفاه مردم را افزایش دهد. در این راستا ما با استفاده از رشد تولید ناخالص . بناستمنطقه توریستی 

 گیری رشد اقتصادی استفاده شده است.داخلی واقعی سرانه، به عنوان معیار اندازه

 رشد تولید ناخالص داخلی واقعی سرانه عبارت است از:

         (2                       )                                                                               

، تولید ناخالص داخلی در سال پایه به . است، تولید ناخالص داخلی در دوره جاری به قیمت سال پایه که در آن 

. )ایوانف و استی سال پایه ی جاری و عدد صفر نشان دهندهی دورهنشان دهنده 2د اندازه متوسط جمعیت و عد Nقیمت بازار، 

 (9007وبستر، 

                                                             
2. Computable General Equilibrium (CGE) 
3. Ivanov And Webester  
4. Dwyer 
5. Import Tariff 
6. Sogiyarto 
7. Blake And Sinclair 
8. Welfare 



  

 

        (9                                                           ) 

، تولید ناخالص ثابت  هایدر قیمت سمیتورتولید ناخالص داخلی  جدا کردن(، به دلیل 2ی )مختصر بودن در معادله

از تولید ناخالص  و تولید ناخالص داخلی توریسم در سال پایه   استهای ثابت از صنایع دیگر داخلی در قیمت

 .است دیگر در سال پایه 

 ( نیز به دست آورد.8) یتوان به روش دیگر در معادلهحال صورت و کسر به دست آمده را می

 

         (8                  )                                                 

ی توریسم دهد که این بخش از رشد تولید ناخالص داخلی واقعی سرانه است که به توسعه(، نشان می8در معادله ) عبارت 

 .استمثال، تأثیر توریسم بر رشد اقتصادی به صورت زیر  نعنوابهشود، منتج می

         (4    )                                                                                                        

ناشی از  26سم بر رشد اقتصادی است. اثرات غیرمستقیمتنها تأثیر مستقیم از توری دهندهنشان، الزم به ذکر است که 

دیگر صنایع در رشد اقتصادی، در نظر گرفته  27( و اثرات مستقیم4ی )در معادله ( و 2ی )در معادله  نیمابقسمتی از تفاوت 

توان گفت که بزرگی ارزش خالص داخلی، می( با مقایسه بزرگی ارزش اضافی و تولید نا9007و وبستر،  وانفیاشده است. )

یک کل، تولید  عنوانبهجامعه  نظرازنقطه. استمعیار بهتری از رفاه اقتصادی مردم است، زیرا شامل تمام درآمد اولیه  23اضافی

)مالیات  22خالص معیار بهتری از رشد اقتصادی و رفاه است. به این دلیل که شامل مالیات احتماالًناخالص داخلی با وجود معایب، 

هر دو متغییر  حالنیباا( 9007و وبستر،  وانفیای مالی برای مصرف جمعی از جامعه است. )منهای یارانه(، که اساس و پایه

های خصوصی توریسم فردی و یا نوعی از تواند برای فعالیت( نیز می4ی )ارائه شده هستند. معادله درروش اجراقابلتجمیعی 

های مناسبی را ارائه دهد که قابل دسترسی هستند.  ی تأثیر رشد و رفاه اقتصادی بکار برده شود، که دادهریگزهانداتوریسم برای 

های پیرو های حسابمدل ای از روشتواند جایگزین و یا مقابله پیچیدهرشد اقتصادی ناشی از توریسم پیشنهاد شده، نمی

های جمع آوری شده با کمک مدل دل عمومی محاسبه پذیر با استفاده از دادهگردشگری و تعادل عمومی محاسبه پذیر باشد. تعا

های پیرو گردشگری، برای مثال حساب تولید از صنعت توریسم و صنایع دیگر و برای محاسبه بزرگی ارزش اضافی از حساب

یک فرمت از حساب عنوانبهاید های خصوصی توریسم به کار برده شده است. بنابراین رشد اقتصادی ناشی از توریسم بفعالیت

 ی پذیرفته شده باشد.طورکلبههای پیرو گردشگری 

                                                             
1. Indirect Effects 
2. Direct Effects 
3. Gross Value Added (GVA) 
1. Net Tax 



  

 هاآنشود. بر روی سیستم اقتصادی بکار برده می 90های خارجیبینی عواقب شوکاز سوی دیگر، مدل تعادل عمومی برای پیش

افتد(، در حالی بینی شده را اتفاق میپیش دهند )آنچهمتوسط تخمین تأثیر گردشگری را بر روی رشد اقتصادی نشان می طوربه

 اتفاق افتاده است(. واقعاًدهد )آنچه که که رشد اقتصادی ناشی از توریسم یک تخمین را که انجام شده، را نشان می

 

 شدهانجامهای پژوهش

 مالی بحران از پس گردشگری رشد فرضیه (، در پهوهش خود تحت عنوان، آیا9027) 92ریپز، رودریگورز، رابیا و لزگوردیو

، به بررسی تأثیر رشد گردشگری پس از بحران مالی 2257-9024های برای سال اسپانیا مورد است؟ معتبر جهانی اقتصادی و

. است داده تشکیل را گردشگری ادبیات در غالب موضوعات از یکی ،(TLGH) 99گردشگری فرضیه رشداند. برای اسپانیا پرداخته

 اقتصادی رشد و اسپانیا گردشگری توسعه بین رابطه تأیید مطالعه چندین با گردشگری است. صنعت در وپیشر کشور یک اسپانیا

 و جهانی مالی مانند بازار اخیر آشفتگی حساب به اسپانیا برای موجود مطالعات حال، این با. قرار داده است آزمایش مورد را خود

 پرتو در اسپانیایی مورد برای TLGH بررسی به دوباره مقاله این در. ندارد را اند،شده شوکه گردشگری بازارهای اقتصادی بحران

 .است اقتصادی رشد و جهانگردی بین رابطه استحکام بررسی منظور به وقایع این

 42 در اقتصادی هزینه رشد (، در مقاله خود تحت عنوان، گردشگری علیت9025) 98ی، عباس و زکریامصطفصغیر، 

 یریگاندازه با مقاله اند. اینکشور پرداخته 42داده، به بررسی میزان تأثیر گردشگری بر رشد اقتصادی برای  پنل پویا روش :کشور

 خود مشترک و مستقیم تأثیرات توصیف به توجه با دو هر آن از پس و سطح تراکم و آن مقیاس گردشگری، جمله از توصیف دو

 ارزیابی تابع یک( 2: )است زیر شرح به پهوهش این برای کلیدی هایسازه. دکنمی ارزیابی زندگی از میزبان جوامع کیفیت در را

 گیریاندازه( 9) است. ساخته اسپانیایی استان 50 از یک هر برای که است گردشگری تراکم و مقیاس شامل که گردشگری

. اندادغام کرده راها آن همه که است کلی شاخص و هدف جزئی شاخص 29 شامل که است زندگی در میزبان جوامع کیفیت

 اقتصادی، یهادستگاه به رساندن آسیب بدون تواندمی توریستی که آستانه حداکثر یا و ظرفیت مرزهای حمل وجود نتایج

 .دهدمی نشان جوامع، آن یطیمحستیز فرهنگی، و اجتماعی

بررسی تأثیر توریسم و  (، به9004و  9008، 9002، 9000های )در سال 94بلیک، سنسالیر، دارباری و سوگیارتو

 شده ساخته اثر تحلیل توصیف دقیق مطالعه یک از حاصل نتایج مقاله اند. اینگردشگری بر رشد و توسعه اقتصادی پرداخته

 و نتایج و شده ارائه منابع داده و روش جزئیات ،هاپرداخت تراز و دولتی بخش درآمد اشتغال، درآمد، در گردشگری مخارج توسط

 .شوندمی تحلیل سیاسی پیامدهای

(، به بررسی تأثیر رشد توریسم بر رشد اقتصادی 9006و  9004، 9008های )در سال 95داویر، فورسیز، اسپور و وان

اند. نتایج این پهوهش حاکی از آن است که با رشد صنعت توریسم، تولید ناخالص داخلی افزایش، که رشد و توسعه پرداخته

 ت.اقتصادی را در پی داشته اس

بخش  ریتأثسیشل، به بررسی  در گردشگری اقتصادی ریتأث( در پهوهش خود تحت عنوان، 2226آلچر و فلتچر )

 اثر تحلیل توصیف دقیق مطالعه یک از حاصل نتایج مقاله است. این گردشگری بر رشد و توسعه اقتصادی در سیشل پرداخته

                                                             
2. External Shocks 
3. Ribes, Rodríguez, Rubia, Izquierdo 
4. Tourism Growth Assumptions 
5. Seghir, Mostéfa, Abbes, Zakarya 

 
1. Blake, Sinclair, Durbarry, Sugiyarto 
2. Dwyer, Forsyth, Spurr, Van 



  

 داده و روش جزئیات سیشل، درها پرداخت تراز و دولتی بخش ددرآم اشتغال، درآمد، در گردشگری مخارج توسط شده ساخته

 .شوندمی تحلیل سیاسی پیامدهای و نتایج و شده ارائه منابع

 توسعه استراتهی (، در مقاله خود تحت عنوان، تدوین2829ی )عتمداریشربادکو، آزادی، حدیدی، حامد، نجفی و 

، به بررسی توسعه صنعت (CDS) کرمانشاه شهر توسعه راهبرد برنامه در نآ جایگاه تعیین منظور به کرمانشاه استان گردشگری

 حوزه در فراوان هایمزیت و فصل چهار هوایی و آب بودن دارا با کرمانشاهاند. گردشگری و تأثیر آن بر رشد اقتصادی پرداخته

 دیگر سوی از. است گردشگری توسعه منظوربه کشور مناطق مستعدترین از یکی( یالمللنیب و ملی شده ثبت آثار) گردشگری

 عوامل سایر نمودن ملحوظ همچنین و راهبردی و جامع نگاهی مستلزم حوزه این در جانبه همه و پایدار ایتوسعه به دستیابی

 توسعه( شده تدوین استراتهی 566 مجموع از) برتر استراتهی 25 دهدمی نشان نتایج. بود خواهد مناطق این توسعه در مؤثر

 گانه 29 هایحوزه میان در ضمناً . دارد قرار سمیاکو تور و فرهنگی تاریخی، گردشگری حوزه سه در کرمانشاه، استان شگریگرد

 وضعیت بهبود و تثبیت هایاستراتهی گروه در آن حوزه پنج توسعه، و رشد هایاستراتهی گروه در آن حوزه چهار گردشگری،

 .دارند قرار دفاعی ایهاستراتهی گروه در آن حوزه سه و موجود

 

 های مدلیافته

توان با بررسی رشد تولید ناخالص داخلی، رشد تولید ناخالص داخلی بخش گردشگری و در های مدل، میبا توجه به یافته

 پردازیم.های ایالم، کردستان، کرمانشاه و همدان میپایان، نسبت سهم گردشگری در رشد اقتصادی استان

 دهد.های ایالم، کردستان، کرمانشاه و همدان، نشان میرشد تولید ناخالص داخلی را در استان (،2جدول و نمودار )

 09: رشد تولید ناخالص داخلی سرانه به قیمت سال پایه 1 جدول

 29 22 20 32 33 37 36 35 34 38 39 سال

 22/2 02/0 00/0 -86/0 -57/0 -53/0 -62/0 -39/0 -33/0 -24/0 -27/0 ایالم

 34/2 59/0 00/0 -40/0 -54/0 -64/0 -76/0 -34/0 -32/0 -29/0 -24/0 کردستان

 75/2 69/0 00/0 -83/0 -57/0 -67/0 -72/0 -36/0 -32/0 -29/0 -25/0 کرمانشاه

 02/9 60/0 00/0 -83/0 -58/0 -64/0 -75/0 -34/0 -33/0 -22/0 -24/0 همدان

 های مدل: یافتهمنبع
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 09: رشد تولید ناخالص داخلی سرانه به قیمت پایه سال 1 نمودار

در نظر گرفته شده است. با توجه به این، رشد تولید ناخالص  20رشد تولید ناخالص داخلی سرانه به قیمت سال پایه 

به بعد دارای روند رشد مثبتی بوده  20اند و از ابتدای سال دارای مقدار منفی بوده 20تا  39استان از سال  4داخلی هر کدام از 

است، که رشد تولید ناخالص داخلی بیشتر شده است، به طوری که به ترتیب بیشترین رشد را در استان همدان و کمترین را در 

نه بیشتر بوده است، که این امر نیز تحت تأثیر ، رشد تولید ناخالص داخلی سرا22نسبت سال  29استان ایالم دارد. از سال 

های وارده بر ایران بوده است که بوده است. این تغییرات با کنار گذاشتن تحریم 29های دولت و تغییر دولت در سال سیاست

لید ناخالص داخلی ، رشد تو29های کشور نیز از این امر مستثنی نیستند. در کل از ابتدای سال مورد مطالعه تا پایان سال استان

      دارای روند رشد صعودی بوده است. 20به قیمت سال پایه 

 09 سال ثابت متیق به یگردشگر در یداخل ناخالص دیتول رشد: 2 جدول

 02 01 09 20 22 28 28 28 28 28 22 سال

 38/2 60/0 00/0 -87/0 -60/0 -63/0 -73/0 -36/0 -20/0 -22/0 -24/0 ایالم

 22/2 68/0 00/0 -83/0 -58/0 -69/0 -75/0 -38/0 -33/0 -22/0 -24/0 کردستان

 22/2 68/0 00/0 -83/0 -68/0 -70/0 -30/0 -37/0 -22/0 -28/0 -25/0 کرمانشاه

 09/9 67/0 00/0 -83/0 -55/0 -64/0 -76/0 -34/0 -32/0 -22/0 -24/0 همدان
 های تحقیق: یافتهمنبع

 

 

 

 



  

 

 

 : تولید ناخالص داخلی بخش گردشگری2 نمودار

(، 9، به بررسی رشد تولید ناخالص داخلی بخش گردشگری پرداخته شده است. با توجه به نمودار )9در جدول و نمودار 

تولید ناخالص داخلی سرانه، دارای تغییرات یکسانی بوده توان با این نتیجه رسید که تولید ناخالص داخلی بخش گردشگری ومی

های همدان، کردستان، اند، که به ترتیب از بیشترین به کمترین رشد تولید ناخالص داخلی بخش گردشگری مربوط به استان

بوده است، به طوری که با تر به بعد این رشد قابل لمس و صعودی 20(، از سال 9توجه به نمودار )کرمانشاه و ایالم بوده است. با 

      تر بوده است. ها این روند دارای رشد سریعکنار گذاشتن تحریم
  

 یاقتصاد رشد ی درگردشگر سهم نسبت: 8 جدول

 02 01 09 20 22 28 28 28 28 28 22 سال

 27/0 06/0 00/0 -08/0 -06/0 -06/0 -07/0 -03/0 -03/0 -02/0 -02/0 ایالم

 55/0 23/0 00/0 -22/0 -25/0 -23/0 -92/0 -94/0 -95/0 -96/0 -97/0 کردستان

 48/0 24/0 00/0 -02/0 -24/0 -26/0 -23/0 -90/0 -92/0 -92/0 -99/0 کرمانشاه

 42/0 26/0 00/0 -02/0 -28/0 -26/0 -22/0 -92/0 -99/0 -99/0 -98/0 همدان
 های تحقیق: یافتهمنبع

 

 

 

 

 



  

 

 

 : سهم گردشگری در رشد اقتصادی8 نمودار

(، بیشترین سهم گردشگری 8پردازیم. با توجه به نمودار )( به نسبت سهم گردشگری در رشد اقتصادی می8در نمودار )

، استان کردستان دارای سهم کمتر 20تا سال  39 در رشد اقتصادی به طور میانگین مربوط به استان کردستان بوده است. از سال

افزایش بیشتری یافته است و صنعت گردشگری در  29تا  20گردشگری در رشد اقتصادی بوده است، که این روند در طی سال 

به  ای داشته است. به طور کلی بیشترین سهم گردشگری در رشد اقتصادی مربوطاستان کردستان رشد به سزا و در خور شایسته

 استان کردستان و کمترین سهم نیز مربوط به استان ایالم بوده است.

 

 گیری نتیجه

به بعد(، بخش  20های اخیر )از سال توان به این نتیجه رسید که در سالبا توجه  به متغییرهای مورد محاسبه، می

است، به طوری که این تأثیر در استان  های مورد مطالعه داشتهگردشگری تأثیر به سزایی در رشد و توسعه اقتصادی استان

، به دلیل کاهش سفرهای داخلی و 20تا  39های های مورد مطالعه بیشتر بوده است. در سالکردستان نسبت به سایر استان

ها، از مقدار کمی برخوردار بوده است، که به این دلیل تولید ناخالص داخلی بخش ها و افزایش قیمتخارجی به دلیل تحریم

و های جذب توریسم ها با استفاده از سیاستردشگری از مقدار کمتری برخوردار بوده است. با توجه به اینکه هر کدام از استانگ

های گردشگری و نقاط قوت هر استان، اند. با توجه به تبلیغات در خصوص جاذبه، به افزایش این بخش از صنعت پرداختهگردشگر

 است. این افزایش قابل مشاهده بوده 

 

 پیشنهادات

باشد، با مطالعاتی در زمینه مکانبا توجه به اینکه رشد تولید ناخالص داخلی سرانه نیز متأثر از بخش گردشگری نیز می

های تفریحی و رفاهی در رونق بخش گردشگری را مورد بررسی قرار داد. همچنین پیشنهاد های تفریحی و همچنین تأثیر مکان



  

ها و کاهش ارزش پول داخلی برای خارجیان، برای بررسی افزایش یا کاهش ها، افزایش قیمتأثیر تحریمشود که به بررسی تمی

 صنعت بخش گردشگری پرداخت.
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