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 چکیده

  مدل  شناسایی   برای  گردشگری  با   ارتباط   در  ،   اقتصادی   جغرافیای  و   ای  منطقه  اقتصاد   به  مربوط  ادبیات  بررسی  به  مقاله  این  در

  بررسی  ن ای.  پردازیم  می  آنها  تجربی  کاربردهای  و  منطقه  رشد   و  توسعه  در   جهانگردی  نقش  توضیح  برای  تالش  ،  نظری  های

  که  دلیل این به عمدتا    ، است نبوده گردشگری شامل ای منطقه توسعه  های تئوری ، خود آغازین روزهای در  که دهد  می نشان

 توسعه  بر  بتواند  تا   اند  دانسته  نمی   مالحظه  قابل  کافی  اندازه  به  را  گردشگری  ،   تحقیقاتی  جامعه مکان    و  ای  منطقه  اقتصاد

  در  ، .  دارند  باال  در   خدمات تولید  اولویت  به   تمایل  ای  منطقه  علوم  محققان  که  است  دلیل  این  به  ه بلک  ،   بگذارد  تأثیر  اقتصادی

  زمینه  یک  عنوان  به  گردشگری  از  غفلت  این.  دارند  روستاها  از   باالتر  شهری  بندی  اولویت  به  تمایل  توسعه  ریزان  برنامه  که  حالی

 جمله   از  ،  خود  تجاری  نیازهای  با  متناسب  را  خود  علمی  های  هبرنام  گردشگری  بخش  که  است  شده   باعث  خود  نوع  در  تحقیق

  پیشنهادی  آینده  مسیرهای  مورد  در  گیری  نتیجه  اینجا  در  ادبیات  مرور.  دهد  توسعهرا    گردشگریصنعت    ترویج  و  مقصد  رقابت

 . است اقتصادی رشد و توسعه  اساس بر مطالعه یک عنوان به ای منطقه گردشگری تحقیقات بیشتر توسعه برای نیاز مورد
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 مقدمه 

 رسمیت به  دهه چند برای سیاستگذاران و دانشمندان توسط ای منطقه رشد  و توسعه برای گردشگریبه صنعت  اهمیت اگرچه

  نشانه .  است  آمده   پدید  متمایز  و   مهم  زمینه  یک  نوانع   به  1990  دهه  اوایل  در   فقط  گردشگری  صنعت   اما  است،  شده  شناخته

  ،   کردند   استفاده  گردشگری  عنوان  به  ای  رشته  چند  مهم   موضوع   یک  عنوان  به  جهانگردی  از  محققان  اینکه  بر  مبنی   هایی 

 یک .  است  1990  دهه  اوایل  از  "تکاملی   اقتصادی  جغرافیای"  و(  NEG)  "اقتصادی  جدید  جغرافیا"  جمله  از  تحوالتی  شامل

(  TSA)  گردشگری  ای  ماهواره  حساب  ،  شود  مطرح  ملی  اقتصاد  برای  گردشگری  اهمیت  تا  است   شده  باعث  که  تجربی  تحول

 برای  ها   داده  نیازهای  و  نهایی   مفاهیم  اما   ،   گرفت  قرار  بحث  مورد  1970  دهه  اواخر  در  بار  اولین  برای  TSA  توسعه  ایده.  است

TSA  حساب  در  و  شد   تأیید   المللی  بین  آماری  و  اقتصادی   های  ارگان   سایر  و   گریسازمان جهانی گردش  توسط  2008  سال   در  

 وجود  با   ،  این  وجود  با .  شود  می  توصیه  (  Frechtling,2010)شناسی  چارچوب روش:  شد  منتشر  2008  جهانگردی  ای  ماهواره

 این.  دارد  قرار  خود  هلیاو  مراحل  در  هنوز  ای  منطقه  مطالعه  یک  عنوان  به  گردشگری  تحقیقات  ،  فوق   تجربی  و  نظری  تحوالت

 بسیار  منطقه  اقتصادی  توسعه  برای  عاملی  عنوان  به  جهانگردی  و  ای  منطقه  اقتصاد  حوزه  در  ادبیات  که  دهد  می  نشان  بررسی

  ،  موردی  مطالعات)  توصیفی  تحلیل  از  استفاده   گردشگری،  و   منطقه  اقتصادی  توسعه  به  مربوط  کارهای  بیشتر  که  است،   محدود

 تنوع  ،  جهانی  و  ملی  سطح  در  ،  گردشگری  های  سیستم  های  مدل  و  مطالعات  وفور  میان  در.  است(  مشاهده  یتروا  و  نظرسنجی

 به  ادبیات  این  اکثر  و  دارد  وجود  گردشگری  اقتصادی  توسعه  مورد  در  شناختی  روش  اندازهای  چشم  و  ها  رویکرد  از  زیادی

  در  گردشگری  های  سیستم  های  مدل  و  مطالعات  ورفو  هب  امر  این .  شود  می   تجویز  کالن  سطح  در  یا  است  محور  کالن  صورت

  نمایندگی   های  سیستم  بررسی   به  آثار  از  معدودی  تعداد  تنها  ،   دیگر  طرف  از.  است  شده  داده  نشان  جهانی  و  ملی  سطح

  ه ب  و  است  نئوکالسیک  دیدگاه  با  اقتصادی  مثبت  رویکرد  بر  تمرکز  مقاله،  این  در.  اند  پرداخته  فرعی   یا  خرد  سطح  در  گردشگری

  توسعه   توان  می  که  شود  می   اذعان.  است  شده  متمرکز  منطقه  اقتصادی  توسعه  فعلی  اقتصادی  نگاه  روی  بر  ترتیب  همین

  توسعه   جمله  از  هایی  رویکرد  به  است  ممکن  این  و  کرد  بررسی  نیز  هنجار  مانند  دیگر  های  روش  به  را  مناطق  در  گردشگری

 .  یابد گسترش  نیز کار نیروی  با مرتبط شناختی  جمعیت عاتضووم حتی و  اجتماعی توسعه ، تنوع و  فرهنگی آگاهی 

 

 گردشگری  و  ای   منطقه  اقتصادی   توسعه  های  نظریه

 گذشته  دهه ی در زماننظر   ازبه طوری که  ، ( Airi et al., 2015)  است بوده  پیشرفت  حال در  مداوم   طور به گردشگری تحقیقات

  -  است  شده  تحریک  برتر  گردشگری  مقصد  یک  عنوان  به  آرام  اقیانوس  و  یاآس  منطقه  ظهور  با  نیز  اخیرا   و  .تصاعدی  صورت  به

  ٪ 41  با   مقایسه  در   -  باشد  داشته را    (  2010  سال  در  ٪22  از)  ٪30  سهم  منطقه  این  2030  سال  تا  رود  می  انتظار  ،  فعلی  روند  در

  منطقه در سریع  رشد این(. UNWTO,2011) 2010 سال در  ٪51 از  کاهش  ، ( المللی بین جهانگردی سهم بیشترین)  اروپا برای

 یک  عنوان  به  جهانگردی  ظهور  با(  Leung et al.2015)  است  شده  جهانگردی  تحقیقات  از  موجی  ایجاد  باعث  اقیانوسیه  و  آسیا

 Ma et ،مثال  عنوان  به.  ای  منطقه  سطح  در  گردشگری  تحقیقات  زمینه  در  نوآورانه  رویکردهای  برخی  با  و  خود  نوع  در  رشته

al.(2018)  می  استفاده  مناطق شهری  توسعه  برای  که  شود  می  استفاده  جامع  رویکرد   یک  ارزیابی  برای  فازی  ارزیابی  روش  از  

 از  دیگری  مقاله.  است  ای  منطقه  توسعه  بر  گردشگری  اثرات  ارزیابی  برای  روش  این  از  استفاده  برای  تالش  نخستین  این.  شود

Zhang  (2017  )دهد  می  گسترش  کامل  رقابت  شرایط  تحت  کوچک  باز  اقتصاد  یک  الگوی  به  را  ملی  اقتصاد  بخش  دو  مدل  .

  کامل   نظری  چارچوب  یک  ارائه  از  مقاله  دو  هر  اما  ،  دارند  ادبیات  در  نظری  شکاف  کردن  پر  در  سعی  مقاله  دو  هر  که  هرچند

  نظری   شکاف  نیا.  کنند  نمی  پیشنهاد  آنها  فرضیات  برای  را  تجربی  های  آزمایش  و  کنند  می  کوتاهی   خود  مفروضات  تأیید  برای

 .است گرفته قرار بحث مورد بعدی بخش در

 

 ی شکاف نظر

ادب  یبا هدف ثبت شکاف نظر  یبررس  نیا ا   اتیدر  ا  یو جهانگرد  یتوسعه منطقه  فاصله مربوط به عدم    نیانجام شده است. 

. اگرچه وجود ستا  یو توسعه منطقه ا  یموضوعات مرتبط با گردشگر  نییدر تب  یو تجرب  ینظر  یها  کاربرد روش  نیتعادل ب

صورت  ی به طور کل یو توسعه منطقه ا یمؤثر بر توسعه گردشگر مختلفعوامل  ریسنجش تأث  یدر تالش برا یهزاران اثر تجرب



را با    یمفهوم  یها  مدل  اتیادب  نیا  شترینشده است. ب  تیهدا  یرسم  یچارچوب نظر  کیها توسط    لیتحل  شتری، اما ب  گرفته

ارائه    یگردشگرو    یاز تعامل عوامل اقتصاد  یعلّ  یلیها تحل  مدل  نی، ا  نیدهند. بنابرا  یارائه م  یفیتوص  قیاستفاده از روش تحق

آزما  ی گزاره ها  ای دهند    ینم م  شیقابل  م  ی ارائه  که  تجرب  ی دهند  به صورت  ا   د ییتأ   یتوانند  نظر  نیشوند.   جهینت  یشکاف 

مصرف کاالها و    ی( برایکنندگان خارج   د یازد)ب   است که در آن مصرف کنندگان  یخاص محصول گردشگر  تیاز ماه  یخاص

کنند    لیکاالها و خدمات را به کاالها و خدمات قابل معامله تبد  نیسفر کنند و ا  نطقهم  ایکشور    کیاز    دیبا   یتجارریخدمات غ 

(Hazari & Sgro, 2004a)اقامت و  و    کاالها و خدمات شامل خدمات حمل و نقل ، غذا   نیاز ا  ی ، بخش عمده ا  ن ی. عالوه بر ا

م بنابرا  یتور  تأم  نیباشد.  ن  ای  رهیقابل ذخ  یگردشگر  نی،  نم  انجام. سرستیانتقال  به وضوح  را  از    ی، مصرف گردشگر  توان 

 ,Luzzi & Flϋckiger,2003  ،Mathieson & Wall,1982  ،Morley, 1991, 1992; Sgro & Hazari)  کرد  زیمتما  یمصرف محل

  ی بلکه مجموعه ا  ستیصنعت ن  کیدر واقع    یگردشگر  [ : دیتوجه داشته باش  Luzzi & Flϋckiger (2003:240)مانند    (.2004

  ی گردشگر  نیکنند. بنابرا  یها در آن شرکت م  یخارج  و  -در دسترس است   زین  نیاستفاده ساکن  یکه برا  -  است  ها  تیاز فعال

ا  ورد و متفاوت م  دهیچیول واحد پ حصم  کیبه عنوان    یلیاهداف تحل  یتواند برا  یاز کاالها و خدمات است که م  یمجموعه 

اردیقرار گ  یبررس ز  دهیچ یپ   نی.  ، ز  یشود و خدمات متفاوت   یرا شامل م  یمختلف  یکاالها  رایاست   یهر مقصد دارا  رایدارد 

  ن ی، استیدر حال توسعه ، اما محدود به آن ن یدر کشورها  ژه یها ، به و عمده دولت   ینگران.]است یمنحصر به فرد ی ها  یژگیو

  جاد یباعث ا  یزیرا سوق دهد و چه چ  یتوسعه اقتصاد  یقابل توجه است که بتواند برابر  ی به اندازه کاف  یگردشگر  ا یکه آ  تسا

توان گفت    ی است. م  نفعانیذ  نیمقصد و تعامل ب  قابت بر ر  ی مبتن  ات یها در ادب  مدل  نیا  شتریشود. اما ، ب  ی ساختار رقابت م 

الگو  نیا رقابت نسب   یدشگرگر  توسعه  یبرا  یسازمان  یمدل ها    یالملل  نیب  یمهم گردشگر  یها  یژگ یاز و  یکیهستند.    یو 

  یالملل  نیتجارت ب  یاست ، نوع   یاز گردشگران خارج  دیقابل معامله با روند بازد  یبه کاالها  یرتجاریکاالها و خدمات غ   لیتبد

در رابطه با   ی کم ات یوجود ، فقط ادب نیبا ا (.Novak et al., 2004شود ) ی رشد در نظر گرفته م یکه عموما  به عنوان منبع اصل

جهانگرد  یتئور و  ه  یتجارت  عمال   و  دارد  نظر  چیوجود  ا  یمطالعات  منطقه  ندارد.  ی)فرامل  یدر سطح  وجود   )Lozi and 

Flushinger(2003) ن یب ات ی، در ادب یخارج نهیدر اقالم هز یگردشگر یها نهیاز هز یادیسهم ز رغمیکه عل  ردندخاطرنشان ک  

 ، Copeland (1991)نوظهور شامل    اتیحال ، ادب  نیشده است. با ا  ادی  یالملل کمتر از جهانگرد  نیدر مورد تجارت ب  یلللما

Hazari and Sgro (1995) ، Hazari and Sgro (2001,2004b)  ریو تأث  یالملل  نیب  یدر مورد جهانگرد  اتیادب  نیمچناست. ه  

 ,Chesney and Hazari (2003)  مطالعات در حال رشد است  از جمله  ی سطح مل  دراز جمله مطالعات    ی مل  یآن بر اقتصادها

and Nowak et al. (2003).  ترت  نی ا به  گردشگر  بیمقاله  ساکن  یاثرات  رفاه  طر  نیبر  از  اقتصاد  د ی تجد  قیرا    ی ساختار 

تول  یگردشگر غ   یو کشاورز  دیبر  مدل دو کشور   ک یاز    Hazari and Nowak (2003)کند.    یم  یبررس  یرقانونیو مهاجران 

به   ازی مدل ، ن  نیکنند. ا  یاستفاده م   اتیو مشکالت مال  یو تعادل تجار  یشنهادیپ   یخاص منحن  تینشان دادن ماه  یساده برا

 دهد.  ی نشان م یصلکشور ا کیمنطقه عدم نفوذ از  یر یجلوگ یتعرفه مطلوب را برا

 

 ی نوظهور در مورد مطالعات منطقه ا   اتیادب

Hazari and Nowak (2003)  گردشگر روستا  یاثرات  مناطق  شهر  ییدر  ب  یو  و  رفاه   ، منطقه  درآمد  با    یشهر  یکاریبر  را 

شود ،    یم   دیتول  ییروستا  ی و دو کاال  یشهر  ی ( ، که در آن دو کاالHTتودارو )-س یمدل هر  افتهی  میتعم  یاستفاده از الگو

خواهد شد.    ییمنطقه روستا  ییباعث رها  یطقه شهر من  در  یگردشگر  نقدانند که رو  یم  سندگانیکنند. نو  یم  لیو تحل  هیتجز

کند. با    یاستفاده م  یاقتصاد  یچارچوب نظر  کیدر سطح منطقه است که از    یاز جمله گردشگر  ی از معدود مطالعات  یکی  نیا

نو  نیا  ، نظر  سندگانیحال  توص  هیاز  م  یفیرشد  پ   یاستفاده  و  دهند.    ینم  ارائه  جینتا  نیا  یبتجر  دییتأ   یبرا  یشنهادیکنند 

ا  ی اقتصاد  هی، نظر  نیبنابرا  ,Zhang)است    ابیاست ، کم  یالملل  ن یتجارت ب  ی به عنوان نوع   یکه شامل گردشگر  یمنطقه 

.  رند یگ  یمدل به کار م  یگزاره ها  یتجرب  یرا بدون ارائه تست ها  یمفهوم  یفیتوص  یها  مدل  گریمطالعات د  (.2017 ,2015

که رونق    ابند ی  ی گسترش داده است. آنها م  ا یخوب پو  ا یرا در چهار اقتصاد پو  ی قبل  ی هاراککه    Chao et al. (2006)شامل    نهایا

  افتهیحال ،    نینامشخص است. با ا  یی آن بر رفاه روستا  ریکه تأث   ی بخشد، در حال  ی را بهبود م  یرفاه شهر  شهیهم  یگردشگر

  ن ی، ا  نیشود. با وجود ا  ی م  یو شهر  ییستارو  رفاه  شیباعث افزا  ییروستا  یراست که رونق گردشگ  نیمطالعه ا  نیا  یدیکل



هستند که   یکس  نیکه اول  Sgro and Hazari (2004)از    ییبا کارها  یو توسعه منطقه ا  یدجهانگر  نهیدر زم  قاتی جنبه از تحق

  هب  ی الملل  نیب  یاز جهانگرد  یکند و به طور خاص الگوبردار  ی خالص تجارت ادغام م  یرا در تئور  یگردشگر  یبه طور رسم

  یاست که گردشگر  یکتاب  نهیزم  ن یدر ا  گرید   شرفتی. پ ابدی   یدر حال بهبود است ، بهبود م  ی خوب و خدمات  یکاال  کینوان  ع 

د از  تجرب  یتئور  دیرا  بررس  یو  م  یمورد  استات  یقرار  مدل  دو  هر  و  پو  کیدهد  هوشمند   یگردشگر  ایو  و  هزاره  توسط  را 

بررس2011) جد  کی.  کند  یم  ی(  رشد    Zhang (2015)توسط    د یمطالعه  در    Solow-Uzawaمدل  نظر  کیرا   ه یچارچوب 

درون زا    یاست که گردشگر  رینظ  ینظر ب  نیمدل از ا  نیمدل رشد چند کشور است و ا  کیکند. مدل    یاعمال م  کینئوکالس

  ن یب  عامل ت  و  یمنطقه ا  نی ب  ی اقتصاد  هبا مطالعه توسع  Zhang (2017)کند.    ی م  یمعرف   ا یپو  ی چارچوب تعادل عموم  کیرا در  

و رقابت    یحداکثر سود ، حداکثر بهره ور  ی ها  هی، فرض  یو گردشگر  یمنطقه ا  نی، تجارت ب  یانباشت ثروت ، ساختار اقتصاد

مدل    چی، ه  ینظر  یها  شرفتیپ   نیرغم ا  ی عل  (.Zhang,2012؛ Zang,2016)دهد    ی خود را ارائه م  ی توسعه قبل  ی کامل ، الگو

و    ی اسیس  یطرح ها  یاثربخش  نییتع  یبرا  یاز نظر  یکامل   یبانیوجود ندارد ، پشت  یا  هو توسعه منطق  یاز گردشگر  یبتجر

،   یفیتوص لیو تحل هی، تجز  نیکند ، وجود ندارد. بنابرا یدهنده را بررس  وندیکه علت و معلول عوامل پ  یریرقابت پذ  اریمع چیه

از    یاریبس  یایمزا  یاست که دارا  یروش  یفیتوص  لیان کرد که تحلتوان خاطرنش  ی وجود م  نینوع کار است. با ا  نیگسترده تر

  یم   از یمورد ن  یداده ها  یحال ، جمع آور  نیاست. با ا  تی بر مشاهده واقع  ی امر مبتن  نیا  رایاست ز  شتریب  یی جمله واقع گرا

  یباعث م  نیا  است.  یمحل  یگردشگر  نفعانیاز ذ  یبر نظرسنج  یعموما  مبتن  رایاست ، ز  یمحل  اریگران باشد ، و بس  اریتواند بس

مورد    شتریمختلف قابل تکرار باشد. آنچه ب  ماتیدر تنظ  یحت   ا یباشد    سهیقابل مقا   ریغ   گرینوع مطالعه با مطالعات د  نیشود ا

 کیتوان    یکند که اگرچه نم  یمقاله استدالل م  نیهستند. ا  میهستند که قابل تعم  یدر سطح منطقه ا  ییاست مدل ها  ازین

 هیرا ته  یجزئ  ی ها  هیتوان نظر  ی منطقه خاص خواهد بود ، اما م  کیدر    ی چه اتفاق  ی نیب  شیپ   هکرا توسعه داد    یکل  یتئور

( رابطه با  Higgins and Savoie,2017را آگاه سازند )  یتوسعه منطقه ا  استیتوانند س  یم  یتجرب  یکرد که همراه با مدل ساز

 . گریمناطق د

 

 ی توسعه منطقه ا قاتی و تحق  یگردشگر  تیماه

ا  یشگردرگ  قاتیتحق ا  یدر درجه اول به نقش جهانگرد  یو توسعه منطقه  منجر به    یگردشگر  ایآ  نکهیدر توسعه منطقه و 

را    ییها  استیس  یو توسعه منطقه ا  یگردشگر  نهیدر زم  قاتیتحق  شتریشود متمرکز شده است. ب  ینامتعادل م   ایرشد متوازن  

 Zhou-Grundy and؛  Vu and Turner,2006  ،2014)  دهد  یم  عاطال  شتریاشتغال ب  جادیو ا  یمنطقه ا  یکاهش نابرابر  یبرا

Turner.)  ا عل  اتیادب  یبررس  نیدر  ا  یشناخت جهانگرد  رغم یمشخص شد که  توسعه منطقه  عنوان محرک مهم  کار    یبه   ،

  مدل   میتقسدر    یشکاف نظر  نیمحدود است. ا  یو گردشگر  یتوسعه منطقه ا  نیارتباط ب  نیی تب   یدر تالش برا  حیصح  ینظر

ا  قاتیو تحق  یدر جهانگرد  یو تجرب  ینظر  یزسا ب  ییمشهود است ، جا  ی توسعه منطقه   ی نظر  هیتوج  لیتحل  نیا   شتریکه 

انتخاب مصرف    یها  هینظر  ای منطقه    یاقتصاد  یآثار به تئور  نیاز ا  یاریاگرچه بس(.  Martin, 2015)دهد    ی ارائه م  ریخ  ای   یکم

  ی ها  افتهی  یبرا  ینظر  یبانیارائه پشت  یبرا  ش یقابل آزما  هیفرض  جاد یا  ای آنها    لیلحت  تیهدا  یراکننده اشاره دارند ، اما آنها ب

  ی ها  افتهیارائه    یرا برا  قیتحق  تی، ظرف  قیدق  یچارچوب نظر  کیکنند. فقدان    ی نم  نیرا تدو  یمنظم  یخود ، چارچوب نظر

ب  قیعم و  م  نشانهیتر  محدود  بنابرا  یتر  ا  یضرور  نیکند.  که  بتواند    ینظر  یمبنا  سابراس  قی تحق  نیاست  تا  باشد  محکم 

  کیدر مورد تجارت فراهم کند. به عنوان مثال ،    یریگ  میها و تصم  استیتوسعه س  یکامل تر از اطالعات را برا  یمجموعه ا

در درآمد    یو نابرابر  یاختالف در رشد اقتصاد  مسئله  برند  ی از آن رنج م  ایاسترال  یدرک مداوم وجود دارد که مناطق گردشگر

  ت یو ماه زانیدرباره م یادی، تصورات غلط ز جهیاست. در نت یتجرب لیمحدود به تحل قیتحق  نیضرر ، اما ا ا ی ی اجتماع  تیمز و

بارها و    شمنداناظهار داشت که دان  Cole (2007)  ،یجهانگرد  یایجغراف  نهی در زم  (.Sorensen, 2010)اختالف وجود دارد  نیا

بودن روش   شرفتهیکه در مورد فقدان پ   Pearce (1989, 2001)  با استناد به  شده اند، ر  ت  هشرفتیپ   لیو تحل  هیبارها خواستار تجز

در مورد    نیاظهار نظر همچن  نیآنها اظهار نظر کرده اند. . اما ا  لیدر تحل  یقو  کیتئور  گاهیپا  ک یو عدم وجود    ینظر  یشناخت

 د یتوجه داشته باش  Morley et al. (2014) مثال،  ناوکند ، به عن  یصدق م  یگردشگر  قاتیدر تحق   یتجرب  العاتاکثر انواع مط

 نهیشی، فقدان پ   بیترت  نیآنهاست. به هم  ینظر  ی مشخصات مدل گرانش ، عدم وجود مبان  مشکالت  نیتر  یاز اصل  ی کیکه  



  یدر مورد کارها  یگسترده ا  اتی، ادب  گریگسترده است. از طرف د  یدر سطح منطقه ا  یتجرب  یگردشگر  قاتیدر تحق  ینظر

توان به   ی ها را م  کیتکن  نید دارد. اوجو  یدگیچیاز پ   یبا درجه گسترده ا  یو اقتصاد سنج  یآمار  یبر روش ها  یمبتن  یبرجت

تجز تحل  هیعنوان  بند  یزمان   ال یسر  ا ی  یساختار  لیو  ب  ی طبقه  ورود  نیشتریکرد.  مدل  شامل  آن  خ  ی کاربرد    یروجو 

 ,.Lamonica and Mattioli, 2015; Polenske and Hewings, 2004; Pratt, 2015; Smeral, 2015; vanWyk et al)است

2015; Watson et al., 2008; Williams, 2016.)  قابل محاسبه  ی تعادل عموم  ای  (CGE)( Allan et al., 2017; Cao et al., 

2017; Dong et al., 2018; Dwyer et al., 2016; Inchausti-Sintes, 2015; Li et al., 2017; Mahadevan et al., 2017a, 

2017b; Sun and Pratt, 2014.)    مشکل استفاده ازCGE  ن یمدل ب  کی  نیاست که ا  نی( ایخروج-یورود  کردیرو  ای)   کیاستات 

صنعت   ا یشود )رکود در اقتصاد  ی خاص استفاده م ی دادهای رو یاقتصاد ریتأث ل یو تحل هیتجز  یبرا  یصنعت است که به طور کل 

گردش مثال  عنوان  به  مال  یرگ،  ورزش  دادی رو  کی  ای.  یجهان  ی)بحران  بنابرا  یمهم  اجزا  نیخاص(.  خاص  ی،  مانند    ت یتقاضا 

گسترده    یاقتصاد  اثرات  جهیدهد و در نت  ی پاسخ م  متیق  راتییبه تغ  رایکند ز  یحاکم بر تقاضا و عرضه را مدل نم  یارتجاع 

  CGEمدل   کیو   یاز مدل اقتصاد سنج یبیترک Cao et al. (2017) توسط  گرید  یاقتصاد کردیرو کیزند.  ینم نیرا تخم یتر

(  یگردشگر  یتقاضا  ی ارتجاع   تیمدل خاص  کی)  یسنج  کند. مدل اقتصاد  یهستند ، اعمال م   گری کدیدو خانواده را که مکمل  

ق  راتییتغ تقاضا   متیکشش  ا  یگردشگر  یدر  ورود  یم  جادیرا  بعنوان  که  مدل    یکند  تغ  یبرا  CGEدر  در    راتییبرآورد 

رفاه همراه خانواده ها  ییروستا  یشهر  یربارناب ا  یاستفاده م  ییو روستا  یشهر  یو   ، اگرچه  ب  کردیرو  نیشود.   نش ینوآورانه 

 اتیها و فرض  هیفرض  شیو آزما  یمدل ساز  یبرا  یچارچوب نظر  کیدهد ، عدم وجود    یارائه م  استیتوسعه س  یرا برا  یدیمف

شب در  نتا  یساز  هیساخته شده  عمق   ، م  جیها  مودحرا  نمکن   ید   ، مثال  عنوان  به   ، آ  ید  که  کند  اظهارنظر  توسعه   ایتواند 

بردار    و  یزمان  یسر  یکردهایاست. رو  عیصنا  ریسا   ایبر درآمد    ری. در دراز مدت تأثریخ  ایآور خواهد شد    انیباعث ز  یگردشگر

ساختار  یکیاتورژنت  مطالعات   (VAR)یبردار  جاذبه .  Andraz et al. (2015) and Cashin et al. (2014)  شامل  های   مدل 

(Morley et al., 1991; Park and Jang, 2014; Santana-Gallego et al., 2016  )یمنطق فاز  و   یشبکه عصب  ی ها  ستمیو س  

(Ma et al., 2018.)    و چارچوب ارائه شده توسط    هیمنابع جامع بر اساس نظر  یابیبه روش ارزما و همکاران Porter (2008) بر

رقبا  یها  هادگ یاساس د بالقوه تجز  یکه  ا  ی م  لیو تحل  هیموجود و  برا  نینخست  نیشود.  ا  یتالش  از  برا  نیاستفاده   یروش 

  یم استفاده    یمنابع گردشگر  یابیارز  یبرا  یابزار  وانبه عن  ی بر توسعه منطقه است. مدل شبکه عصب  یاثرات گردشگر  یابیارز

ا اقتصاد  نیشود.  تعامل  من  یگردشگر  یمطالعه  توسعه  اقطو  نم  یه  مدل  از    ی را  رقابت  بلکه  برا  کیکند  جذب    یمقصد 

ا است.  ز  کی  نیگردشگر  است  انداز کوتاه مدت  رقابت  کیاگر    رایچشم  عنوان  به  استراتژ  یمقصد   ، جامع   "  یشناخته شود 

بلند مدت    یدابر توسعه اقتص  یاستراتژ  ن یبلند مدت ا  ریاز تأث   یا  ی ابیارز  چ یوجود ، ه  نیشود. با ا  ی م  هیتوص  "  یجهانگرد

در توسعه   ینقش جهانگرد  لیتحل  یرا برا  ینظر  یدر تالش است تا چارچوب  ریاخ  اتیاگرچه ، ادب  منطقه / منطقه وجود ندارد.

  ی کاربرد تجرب  ایشوند و    ینم   یبانیپشت  کپارچهیو    داریپا  یچارچوب نظر   کیآثار توسط    نیاز ا  چکدامیارائه دهد ، ه یمنطقه ا

مهم    اریبس  یدر توسعه و رشد منطقه ا  یجهانگرد  قشتر و کامل تر از ن  قیدرک عم  یبرا  ینظر  چوبچار  [دهند.    یارائه م

توان آن را کامال  درک    یجوهره خاص خود است که م   یمنطقه دارا  -  یعلوم منطقه ا  انگذاری، بن  زاردیبه گفته والتر ا  -است  

شده اند.    یطراح  یمنطقه ا  لیو تحل  هی تجز  یه طور خاص براب  پردازش داده ها   یها  کیها ، مدل ها و تکن  هیکرد. ابزار ، فرض

ا  ] منطقه  علوم  انجمن  مقاالت  و مجموعه  م  اتیادب  یبررس  .(Cole 2007: 186) (  1956  ی)مقاالت  ب  ی نشان  که   شتر یدهد 

را به سمت    ینطوال  یریمس  Zhang (2017)، به عنوان مثال ،    ریکند. مطالعات اخ  یالزامات را برآورده نم  ن یمطالعات همه ا

ا  کیتوسعه   اما کاربرد تجرب  یبرد که شامل گردشگر  یم  یمدل رشد منطقه  ارائه نم  یاست  را   ی ها  یدشوار  دهد.  یمدل 

  یاریبس  ی، همپوشان  یهمه جانبه گردشگر  تیاز ماه  یناش  یدر مطالعات گردشگر  کپارچهیو    داریپا  یچارچوب نظر  کی  جادیا

اقتصاد  ر یو سا  عیاز صنا از گردشگر  ی اقتصاد  یتئور  کیعرضه و تقاضا است و ساخت    ی تصاداقو    ی عناصر  را    یهمه جانبه 

در انزوا وجود ندارد    یاقتصاد  تیفعال  کیبه عنوان    یجهانگرد":  Ioannides et al. (2014: 535) ریکند. به تعب  یدشوار م  اریبس

  کیبا اماکن و مناطق    ی، درک روابط گردشگرو  ر  نیشده است. از ا  هیتعب  یا  دهیچیپ   اریبس  یو خارج  یداخل  یو در شبکه ها

ها همانطور   یاست که تئور  نیا  یاز جهانگرد  ینظر  لیتحلو    هیتوسعه تجز  گر یمانع د  کیسرانجام ،    "است.  زیکار چالش برانگ

  یء نظرالخ نی(. اCapello, 2011دهند )  ی را به خود اختصاص نم یگسترده از توسعه منطقه ا  یی ، واگرا ستندیا ی که امروزه م



  ک یمطرح شده اند. هر    یگردشگر  دهیپد  رامونیپ   یها و مدل ها  یاز تئور  یتعداد  [  خالصه شده است:  Cole (2007)توسط  

دانش    یرشته گسترده و التقاط  کیها ، بذر    میپارادا  رییبر تغ  یمبتن  یشماریب  یها  یرشته ها در رشته ها و متدولوژ  نیاز ا

،    ییدهد ، ]. . . [ ، شناسا  یم  امه همچنان به تالش خود اد  یرسد ، بخش گردشگر  یم  حال به نظر  نیاست. با ا  یگردشگر

نشان کرد که   خاطر Baggio(1:2008)بعالوه ،  . ]یاقتصاد یرقابت و رشد کل  یروشن برا یها  یطبقه بند یزسا ادهی و پ  فیتعر

تی است با کارکردهای سنتی تولید ، هیچ  نعاین ]گردشگری[ ص'اندازه گیری و تجزیه و تحلیل گردشگری دشوار است ، زیرا  

همان کشور   به طور مداوم و بدون ساختار و سازمانی مشترک در سراسر کشورها و حتی در داخل  خروجی قابل اندازه گیری

  ی قرار م یکه مورد بررس ی، دو سؤال اساس یگردشگر قاتی(. در تحق2000و توسعه ،  یاقتصاد ی. «)سازمان همکاروجود ندارد

است. هر دو مورد   یدر توسعه و رشد منطقه ا  یرگردشگ  تیو نقش و ماه  یمنطقه ا  یها  یدر نابرابر  ینقش جهانگرد  دریگ

و    یجهانگرد"و    "یتوسعه منطقه ا  هیو فرض  یگردشگر"شود:    یبرگزار م  ریمقاله بحث شده است ، که به شرح ز  نیا  هیدر بق

مورد استفاده   ی ها  مدل یبا هدف بررس یتوسعه منطقه ا قاتیو تحق یگر. هر دو بخش در مورد روند گردش"یتوسعه منطقه ا

 کنند.  ی موضوعات بحث م  نیمقاالت در مورد ا ندهینما یآنها با بررس ی تجرب یو کاربردها

 

 ی منطقه ا  یی همگرا  هیو فرض  یگردشگر

تأث ا  یگردشگر  ریمطالعه  رشد منطقه  و  توسعه  ادب  یبر  ا  اتی،  است    جادیا  یگسترده  تأث  یبرخ  کهکرده  آنها  مثبت   راتیاز 

  ییهمگرا  هیدهند. فرض  یمبهم را نشان م   ای متضاد    جینتا  گرید   یکه برخ  ی کنند ، در حال  یم  یبانیرا پشت  یگردشگر  یاقتصاد

  یکسان یتوسعه خود ، درآمدها و نرخ رشد    هیبدون در نظر گرفتن سطح اول  اطقمدت همه من   یاز آن است که در طوالن   یحاک

داش تئور  یگردشگر  یبررسدر    (.Viegas and Antunes,2013)ت  خواهند  تأث  ییهمگرا  ی،  توسعه   یگردشگر  ریدر مورد  بر 

  ی ها و نرخ بهره در کل مناطق منعکس م  در سطح دستمزد یتساو ا ی ییهمگرا(. Sharpley and Telfer, 2014)است  یاقتصاد

  ، اگرچه در منا  یساز  کسانی  یعنیشود  منابع در مناطق.  نابرابر  طی از شرا  یعیدامنه وس  ایاسترال  طقبازده  ، و   ی وجود دارد 

سا مانند  است  ا   ریممکن  منطقه  اختالفات   ، نباشد  مشخص  جهان  ب  یمناطق  استرال  یبرخ  نیدر  مناطق  دارد    ایاز  رواج 

(Sorensen, 2010.)  یآنها برا  یی ناتوا  ا یاست    هیاوقاف اول  ا یدهد ، آ  یم  حیتوض  یزیاختالفات را چه چ  نی، ا  است  نیسؤال ا  

  ک ی  -  ییهمگرا  هیفرض  ست؟یچ  ینابرابر  نیدر ا  ینقش جهانگرد  زانیو م  تی)رقابت مقصد( ، ماه  شتریب  یگذار  هیجذب سرما

حاکم بوده   یبر مطالعه رشد منطقه ا ی طوالن ی الهادر س -  یمنطقه ا ی از کاهش مداوم در اختالف درآمدها کینئوکالس هینظر

ا  (.Alexiadis, 2013; Islam,2003)است   افزا  نیبا  شواهد   ، درآمدها  شیحال  در  ا  یاختالف  استدالل    ل یتما  یمنطقه  به 

توان به دو    یرا م  ییدهد که از نظر اصطالحات گسترده ، مطالعات همگرا ی نشان م  اتیبر ادب یدهد. مرور  یرا نشان م  ییواگرا

بند تقس  یطبقه  مدلها  میگسترده  نئوکالس  یمبتن  یکرد:  مد  کیبر  ک  یها  ل و  از   کردیرو  .(Alexiadis, 2013)ینزیپس 

شود. از طرف   ی درآمد در سراسر مناطق منجر م ی عموم ییبازار است که به مرور زمان به همگرا ی روهایبه ن یمتک کینئوکالس

از ک  یمبتن  ی، مدل ها  گرید به واگرا  ینزیبر پس  ت  ی شوند. در جهانگرد  یسرانه م   یدرآمدها  افتهی  انی پا  ییمنجر   وسعه و 

 ه یفرض  یاست. به اصطالح گردشگر  ی منطقه و گردشگر  ی از مقاله ها مربوط به توسعه اقتصاد  ی، فقط تعداد کم   ینطقه ام

 بار توسط نیاول یاست که برا یکیالسدر چارچوب نئوک یرشد منطقه ا  یمطالعات براساس مدلها نیشد را موجب شد. اکثر ار

Borts (1960)  نه یزم  کیتوانند در    یدهند که م  یارائه نم  لیو تحل  هیهستند و تجز  یتجربت  قاالم  نیا  شتریشده است. ب  هیته 

 ن پردازند. به عنوا  یخاص آنها م   یمحل   یها  ی هستند و به نگران  یآنها بشدت بوم   یعنی،    رندیاستفاده قرار گ  تر مورد  یجهان

قرار   لیو تحل  هیمورد تجز  نی آن را در چ  عهتوس  یها  یژگویو    سمی، اکوتور  ییهمگرا  یبا استفاده از تئور  Wei (2013) مثال،

  شی آزما کیاز   سندهیمناطق عمده. نو نیو ب انه یم ی کرد ، اما نه در استان ها  دایپ   ییشرق و غرب همگرا یاستان ها نیداد و ب

  ن یچر  ان ددر هر است  یکشاورز -اکو  یگردشگر  یبرا  یمنطقه ا  یدر مورد درآمد منطقه ا  ییگراهم  لیو تحل  هیو تجز  یا  شهیر

در   قیتحق  نیکند. اگرچه ا  یاستفاده م   ییهمگرا  یسر  یبرا  یی از احتمال ، تست ها  VARمدل    کیسپس    کند.   ی استفاده م

اقتصاد  یمبتن  ییهمگرا  یمورد تئور ا  یبحث م   کینئوکالس  ی بر رشد  بر اساس تحل  قیتحق  نیکند ،  استوار    ی آمار  لیصرفا  

دارا  که  با  ینظر  یهیتوج  یکم  یاست  اح  نیا  است.   ، با    نیال  همگرا  یشواهد  افتنیمطالعه  گردشگر  ییاز  -اکو  یدرآمد 

 رهیدر جز  یمنابع گردشگر  Ma et al. (2018) کند.  یم  یبان یرا پشت  ییهمگرا  هیاز فرض  ی، بخش   نیدر مناطق چ  یکشاورز



را   فاز  باهانان  منطق  روش  از  تجز  یابیارز  یاستفاده  و  تحل  هیکرده  پتانس  یفیتوص  لیو  و  لیاز  هام  ها  توسعه   یحدوده 

داده ها از    یاست ، اما جمع آور  حیکامال  صح  یآمار  یریاندازه گ  نیاست. اگرچه اارائه داده    کانتی چین  جامع در  یگردشگر

شامل   گر یزد. آثار د نیآن را تخم نانیاطم تیتوان قابل ینم نیبنابرا و است  ی منابع ذهن نینظرات درباره ارزش ا یبررس قیطر

Andraz et al.(2015)  فرض از  و    ی م  تیحما  ییهمگرا  هیکه   ، از همگرا  Me´rida et al. (2016)کنند    ی نم  ی بانیپشت  ییکه 

Pascariu and Tتوسط    ییهمگرا  هیفرض  هیکنند. شواهد عل  ̧iga˘nas¸u (2014)  در فرانسه    داریپا  یگردشگر  کهشود    یم  افتی

کشورها را با    نیدر ا  یاز توسعه منطقه ا  یا  سهیمقا  لیو تحل  هیزتج  نسندگایکنند. نو  ی مطالعه م  NEGرا از منظر    یو رومان 

بر    یمبتن  یرهایدر انتخاب متغ  ونیرگرس  لیبا استفاده از تحل  سندگانیدهند. نو  یارائه م  یفی توص  لیروش تحل  کیاستفاده از  

اده شده است( اثرات د  حیوضت  NEGهمانطور که در    یی، ثبات و همگرا  یطیمح  ستیو ز  یاقتصاد-یتوسعه )اقتصاد  نبهسه ج

دانند که شناخت فرانسه از ارزش   یم   سندگانیکنند. نو  یرا خالصه م   جیدر مناطق را محاسبه کرده و نتا  یگردشگر  یاقتصاد

کشور    کی،    یدر مواقع رکود جهان   ی دهد حت  ی منعکس شده است که به فرانسه اجازه م  یی ها  استیدر س  یگردشگر  یاقتصاد

رقابت نبمان  یکامال   رو  سندگانیود.  که  کردند  برا  کردیخاطرنشان  برا  کیتوسعه    یفرانسه  تأک  یرومان   یدرس  که  بر    دیاست 

  ل یبدون دل  یصرفا  تجرب  قاتیاز تحق  یگرینمونه د  نیمطالعه همچن  نیا  دارد.  یگردشگر  داریرشد پا   یبرا  یا  هیمناطق حاش

تحل  یمنطق روا  یبرا  لیدر  در  یرهایمتغ  ییاعتبار  استفاده  همگرالعمطا  مورد  است.  تأث  یی ه  پ   راتیو  توسط    یرامونیهسته 

Nilsson et al. (2005)  است.    یبررس پ   سندگانینو  شده  موضوع  مد  رامونیبه  منظر  از  سوئد  و    یگردشگر  تیریشمال 

در مناطق سوئد   یرامونیکنند که مسائل پ  یاستدالل م  سندگانیکنند. نو  یمختلف نگاه م  یها  شرکت  نیب  یموضوعات همکار

مناطق    ن یتر  نینش  ریفق  یبرا  یمشخص  لیاروپا( ، تما   هیکه در اروپا )اتحاد  ابند ی   ی در سراسر جهان است. آنها م  یمناطق ه  مشاب

حاش گ  ییایجغراف  هیدر  بهره  با  تر  مرفه  مناطق  و   ، دارد  مرکز  یاز دسترس  یریوجود  به صورت   ، بازار  آنها    یبه  دارند.  قرار 

توانند با    ی بلکه م  ستندنیکوچک و متوسط    یها  مشترکا  مختص شرکت  یزندگ   وهیشو    یتجار  تیکه موفق  افتندیدر  نیهمچن

با استفاده    سندگانیشوند. اگرچه نو  بیترک  یمانند آموزش و آموزش رهبر   یمشاغل فرد  یبرا  یبانیپشت  یها  سمیمکان  میتنظ

  ی ارائه م   ینظر  لیو تحل  هیزتجت ،  در دسترس دولت و تجارت اس  نهیو هز  متیق  نهیکه در آن سه گز  یمدل تجار  کیاز  

کل  به طور  ا  یدهند.  تجز  نی،  به  تحل  هیمقاله  مبتن  یفیتوص  لیو  نتا  یو  بررس  ج یبر  از  م  SME  یتلفن  یحاصل  پردازد.    ی ها 

کنند و    ی ، بحث م  یبا مناطق اصل  سهی، در مقا  هیاروپا از توسعه ناهموار مناطق در حاش  هی در مورد تجربه اتحاد  سندگانینو

مطالعه مناسب تر به موضوع   کیشده است.    لیاروپا تبد  هی گذاران در اتحاد  استیس  یموضوع مهم برا  کی موضوع به    نیا  هنکیا

در    یبرآورد سهم گردشگر  یبرا  VARکه از روش    است.  Andraz et al.(2015)توسط    یتجرب  لیتحل  کی،    یمنطقه ا  ییواگرا

  ن یضمن کاهش فاصله ب  نیهمچن  یدهد که گردشگر  یطالعه نشان مم  نیا  کنند.  یدر پرتغال استفاده م  یعدم تقارن منطقه ا

 کیکنکامل با استفاده از ت  لیتحل  ک ی  نی. ااستمناطق کمک کرده    نیدر بزرگتر  یاقتصاد  تیمناطق کوچکتر ، به تمرکز فعال

  اتیادب نیدارد ، اما اد وجو یو توسعه منطقه ا یدر جهانگرد یا نده یفزا اتیاست. به طور خالصه ، اگرچه ادب یزمان  یسر یها

از تجز ا  ییهمگرا  لیو تحل  هیتجز  یبرا  یتجرب  ای  یفیتوص  لیو تحل  هیعمدتا   . اگرچه د کن  ی استفاده م  یو گردشگر  یمنطقه 

مدت با    ی فقط در طوالن  ییکه همگرا  ابندی  یها م  لیتحل  نیوجود دارد ، اما اکثر ا  ییهمگرا  یاز تئور  ی بانیاز آثار پشت  یبرخ

ازاستفاد ا  ی( حاصل مGPTقطب رشد )  هیبر نظر  یمبتن  یاستهایس  ه  ا  نیشود. عالوه بر    ک یتئور  کیها توسط    لیتحل  نی، 

آن دشوار است. در بخش   میتعم  ای  ریتکث  نیاست ، بنابرا  ینظرسنج   یبر داده ها  یمبتن  شتریو ب  چارچوب  شوند   ینم  یبانیپشت

پرداخته شده است.    یدر رشد اقتصاد  یو نقش جهانگرد  یقه انطعه مو توس  یموضوع جهانگرد  نیبه بحث در مورد مهمتر  ریز

ز  نیا به  تئور  یها  بخش  ریبخش  مورد  در  تجرب  یبحث  کاربرد  و  تقس  نیا  یبررس  یبرا  نهاآ  یها  ا  یم  میموضوع   نیشود. 

 ت.اس یاقتصاد یایو جغراف یتجارت خالص و گردشگر هیو نظر ی، گردشگر GPT،  یتجمع تیعل یشامل تئور ها ربخشیز

 

 و رشد  ی و توسعه منطقه ا  یگردشگر  یتئور

  شیافزا ییبا مطالعه توانا یگسترده ا اتی موجب شده است تا ادب  یبر توسعه و رشد اقتصاد یگردشگر  ی ها نهیهز  ریتأث تیاهم

در    ن عانفیذ  ن یدرباره رقابت و تعامل ب  یگسترده ا  ات یرقابت در مقصد ، انجام شود. اگرچه ادب  ی عنی ،    یسهم بازار گردشگر

که    یوجود دارد ، اما مطالعات مربوط به جهانگرد  یو رقابت نسب  یتوسعه گردشگر  العهمط  یبرا  ی سازمان  ی استفاده از مدل ها



 ,Mellon and Bramwell(2016)از    یرسد با آثار  یوجود ، به نظر م  نیاندک هستند. با ا  یمنطقه ا  یاقتصاد  یشامل تئور

Polukhina (2016), Sgro and Hazari (2004), Sinclair and Stabler (1997), Sinclair et al. (2009) and Yang et al. 

آسیا  (2018) در  فعالیت  است  زین  ی تکامل  هینظر  .(Zhang, 2017)  و  شده  تر   Brouder, 2017; Brouder and)گسترده 

Fullerton, 2015; Ma and Hassink, 2014; Meekes et al., 2017; Randelli et al., 2014; Sanz-Iba´n˜ez and Anton 

Clave´, (2014; Tonts et al., 2014; Yang et al., 2017.  به عنوان  یگردشگر (، 2004:29)ذکر شد کا یهمانطور که توسط فرما

جغراف  کی آثار    یی ایعالقه  اوا  Deasy(1949)و  Carlson(1938) با  م  لیبه  بر  گذشته  م  یقرن  نظر  به  و  عالقه    یگردد  رسد 

  ی حیتفر  یاستراحتگاه ها و جاذبه ها  یمکان  راتییتغ  یبه بررسکه    Ginier(1974)و    Vuoristo(1969)از    یبا آثار  ی هنشگادا

ارائه شده    یمختلف  یمنتشر شده اند. مدل ها  2001از سال    نهیزم  نیدر ا  اتیحال ، اکثر نشر  نی. با ابیفنالند و فرانسه به ترت

برا  یاست و برخ اند.    یطقه امنسعه  تو  لیتحل  یاز آنها  ابزار   ک یاست که    Nordicمدل    نیاز محبوب تر  ی کیمحبوب شده 

  ی الگو  کی  ی و فرامل  یدر سطح مل  یگردشگر  یاقتصاد  ری تأث  ه مطالع  یمدل برا  ن یاست. ا  یگردشگر  ی اثرات اقتصاد  یابیارز

اروپا در  ها  یشمال  یمتداول  نمونه  نورد  ییاست.  مدل  کاربرد  تأث  کی از  مطالعه  گردشگر   اترییتغ  ریشامل  در  هوا  و   ی آب 

منطقه  ییروستا )  کینورد  در  ارزSaarinen et al.,2017است  گردشگر  یگردشگر  راتیتأث  ی ابی (؛  اقتصاد  و    یا  طقهمن  یدر 

اقتصاد  یمطالعات مورد  ( ؛ Saarinen,2003؛  Rinne and Saastamoinen,2005)فنالند    یمحل اثرات  ا  یدر مورد  از   یمنطقه 

ع   عیصنا به   ، ،  م  ننواخاص  گردشگر  &Kauppila (2012)  Karjalainenثال  آبر  ی ریگیماه  یاثرات  حوضه  رودخانه    زیدر 

از مدل    Saarinen and Kauppila(2002) و Saarinen(2001,2003)،  ن ی. عالوه بر اندکن  یم  ی، شمال فنالند را بررس یوکیجیا

Nordic  از گردشگر  یاقتصاد  ریتأث  یابیارز  یبرا تأث  یمنطقه  و  یارگذری،  مق  ش یافزا  بر درآمد  مختلف    ی ها  اس یاشتغال در 

در    یاز موضوعات خاص گردشگر  ینظرسنج  عهمنطقه و جام   ی با بررس   Vuoristo(1990)  &  Arjarvi کنند.  ی استفاده م   ی مکان

  سندگانیون  د.ننک  ی استفاده م  Lohjaمطالعه    کی  یمدل برا  نیکرده و از ا  یابیرا ارز  کیمدل نورد  ری، تأث  1980فنالند از سال  

 ( TALC)  ی منطقه گردشگر  یچرخه زندگ  گریمدل د  دهند.  ی، دامنه مدل را گسترش م  یمحل   ریجامع تر تأث  تیریمد  یبرا

  یتوسعه مقصد گردشگر ی مدل چگونگ  نی(. اButler and Weidenfeld, 2012ساده است )  یفیتوص ی مدل مفهوم ک یاست که 

مربوط   شتریب  Nordicو    TALC  یکند. مطالعات با استفاده از مدل ها  یم  فیصتو  اتیح  دیتجد   ایرا با گذشت زمان و کاهش  

به    ی اصالح شده ، که شامل مفهوم وابستگ  TALCمدل    کی است. به عنوان مثال ،    یدر سطح محل  یگردشگر  اصبه مسائل خ 

 ,Ma and Hassink)استفاده شده است  نیچ  نیلیدر منطقه گ  یتحول گردشگر  سال گذشته  40  حیتوض  یاست ، برا  ریمس

2014 .) 

 

  یو گردشگر یتجمع  تیعل  هینظر

از توسعه    یجزئ  یجزئ  یها  هیمورد استفاده قرار گرفته است که مظهر نظر  یمفهوم ، به عنوان چارچوب  ای،    یتجمع  تیعل  هینظر

تصاددانان  اق،    یتجمع  تیعل   ند یدر فرا  تجارت است.  هیو نظر  GPT  شامل   ها   یتئور  نیا  نیاست. متداول تر  یو رشد منطقه ا

در    Myrdal(1957)  ی. اقتصاددان سوئدستین  دیبع  یتجمع  تیعل  ندیبعلت فرا  یمنطقه ا  ییمعتقدند که همگرا  ینزیپس از ک

ا  نیا  یتجمع  تیعل  هینظر منطقه  اختالفات  وقوع  محض  به  که  کرد  مطرح  را  ا  دیبع  یاستدالل  که  شوند.    نهایاست  همگرا 

Hirschman (1957)  یتجمع  تیلع   اب  یمشابه  دگاهید  Myrdal’s  ا با  اظهار داشت که هرگونه   نیهمچن  یحال ، و  نیداشت. 

ها    هیدر سراسر جهان رواج دارد ، از نظر ی عدم تعادل مکان ا یها   ینابرابر  نکهیمستلزم دخالت دولت است. با توجه به ا ییهمگرا

به    یبه وضوح در مقاله ا  ت یوضع  ن یست. اا  شده  استفاده  زی آم  تیقعدم تعادل با موف  نیجبران ا  یبرا  ی مختلف  یکردهایو رو

،    ییفضا   دینشان داده شده است که نه اقتصاد جد  Martin (235:2015)در انگلستان توسط    یمکان   یعدم تعادل اقتصاد  یبررس

و  م  غاداخود اما عدم    یها  تمیو الگور  م ی، با وجود مفاه  ینه با وسواس خود در مورد جمع و جنجال ، و نه مطالعات منطقه ا 

در    ی مکانکه قادر به جبران عدم تعادل    یی ها  استیس  نیتدو   یمتقاعد کننده برا  یخاص  یکند ، مبنا   ی ، استدالل نم  بیترک

پژوهش است. اگرچه الزم به ذکر است   نیمحور ا  اتیشکاف در ادب  ن یا  دهد.   ی هستند ، ارائه م  لستانانگ  ی چشم انداز اقتصاد

ها و اقتصاد منطقه    رساختی؛ دفتر حمل و نقل زAndraz et al., 2015کند )  یوضوع مم  نیا  شروع به پوشاندن  ریاخ  اتیکه ادب

 Winters؛    Ma and Hassink   ،2013؛  Hassink and Ma  ،2016؛  Fotopoulos and Storey  ،2017؛    2014،   (BITRE)  یا



and Derrell  ،2010  ،Winters and Derrell.)  ل یتحل  یها  کیو تکن  تیروا  لیتحل  یاه  کیرا با استفاده از تکن  یتجمع  تیعل  

 Ma andکه    یکنند ، در حال  یم  یبررس  والیسپانیه  رهیدر جز  یمنطقه ا  یو نابرابر  یافتگیتوسعه ن   حیتوض  یزمان برا  الیسر

Hassink (2013, 2014)    مفهومEEG    از مدلTALC  -  ی منطقه گردشگر   عهدر مورد توس  قی تحق  یبرا  یفیچارچوب توص  کی  

چارچوب   کی. اگرچه از  نی ، چ  نیلیو گ  ایبه مرور زمان در ساحل گلد ، استرال  یتوسعه گردشگر  حیتوض  یبرا  -ن  امدر طول ز

روش    نیحال ، ا  نیدهد. با ا  یاز روند توسعه در آن مناطق ارائه م  یارزشمند  نشیمطالعات ب  نیشود ، ا  یاستفاده م  یفیتوص

  د ییرا تأ   یو توسعه منطقه ا  یعوامل مؤثر بر گردشگر  ایرد تعامل پومودر    ش یقابل آزما   یگزاره ها  یربدهد تا تج  یاجازه نم

 کند. 

 

GPT  ن ییو مفهوم ترفند پا 

 ی( مناسب برای)هسته اصل  یحیترج  یگذار  هیسرما  یرا برا  یمنطقه اهدف کلی  فناوری  طرفداران  ،  (GPT)ی هدف کل  یفناور

  کیطب( باعث رشد در  است که قطب رشد )ق  نیا  دهی هد. اد   ی( هدف قرار مرامونیتوسعه متوازن در مناطق اطراف )پ   جیترو

  یها  زمیماهرتر و مکان  بالقوهکار    یروین  یداراتر است ،    یآن نسبتا  رقابت   ی خیتار  یذاتا  ساختار اقتصاد  رایمنطقه خواهد شد ز

که    یمنطقه ا  کیتحر،    جهی( در نتخواهد شد )اثر قطب  ی شدن توسعه منطقه ا  ی است که منجر به قطب  یتر  دهیچیپ   دیتول

به    فند از اثر انتشار )اثر تر  کیتحر  نیکشور است. ا  ک یتر    یمنطقه با فقر اقتصاد  ک یبالقوه در    ی رشد قطب  یها  یژگیو  یدارا

منجر به    ت یکند و درنها  ی م  ت یتوسعه هدا  ی در مراحل بعد  یا  هیرشد را در مناطق حاش  جی شود که به تدر  ی ( حاصل م نییپا

 ,Dawkinsکنار گذاشته شد )  1980دهه    ل یدر اوا  ی تضاد با شواهد تجرب  ل یقطب رشد به دل  کردیرو  د. شو  ی توسعه متوازن م

(  (Richardson, 1975فناوری هدف کلی بر یمبتن استیس  یایو اختالف نظر محققان در مورد مزا ی(. با وجود سردرگم2003

ا توسعه گردشگر  یتئور  نی،  م   یهنوز در  کار  مثا  یبه  عنوان  به  ، رود.  امقال  1997اروپا در سال    هیاتحاد  ل  عنوان   یه  با  را 

ارتقاء   یها  استیس  یبررس  یارائه داد ، که قصد خود را برا   "مربوط به بحث و گفتگو در اروپا یها  رهنمود –  یمشکالت شهر"

  ی اء صنعتارتق  یبرا فناوری هدف کلی ، از  جهیدر نت ،  (Mustatea,2013). داد  ی و متعادل نشان م  ی چند قطب  یشهر  ستمیس

  ه جامع  اءیمنابع ، امالک و مستغالت و اح  صی، تخص  یشهر  یزیبرنامه ر  نهیدر حال توسعه در زم  یق در کشورهامناط  یساز

به عنوان فناوری هدف کلی   نشان داد که  یحیاز توسعه تفر  یمطالعه مورد  کی(.  Lo and Salih, 2013استفاده شده است )

توسعه وجود داشته باشد    طیممکن است در شرا  باط ، ارت  قیاز طر  تیبه موفق  ی ابیستد  و   یتوسعه گردشگر   یبرا  کردیرو  کی

آن    یاما نه قبل از اجرافناوری هدف کلی   بر  ی مبتن  استی س  ملکردع   ی ابیبه ارز  اتی ادب  نیا  شتریحال ، ب  ن ی(. با ا2016،    ی)ل

دارد تحل  هیتجز.   Mustatea (2013)اشاره  س  یفیتوص  لیو  من  استیاز  مرکز  تنیوپولمتر  ایشی یشهرطقه  توسعه  عنوان  به 

  ن ی. امی باشد   (هی، قطبش مناطق اطراف )حاش  ن یدهد ، بنابرا  ی ارائه م  ی رومانشرق    ی منطقه شمال شرقمنطقه )قطب(    یاصل

 نشده  انیضربه ب  نیا  دیتول  سمیکند ، اما مکان  جادیا  هیدر حاش  یمثبت  ریبتواند تأث  دی با  یگرفت که مرکز اصل  جهیتن  سندهینو

تواند    یکه م   یشده و اقتصاد  فیتعر  ندیفرا  کیم است و نه  مفهو  کیآمدن    نییاست که اثر پا  نیلکرد اعم  یاست. مشکل اصل

را    هیاول  تیوضع  کی  ریکوزنتس که مس  ی. از منحنردیقرار گ  یابیارز  مورداعمال شود و سپس    یاقتصاد  سمیمکان  کی  قیاز طر

پا  فیتوص  یبرا  زیس رو به زوال است نو سپدهد    ینقطه نشان م  کیدر حال رشد تا   فته است ، که  به کار ر  نییاثر ترفند 

خواهد شد. مناطق توسعه  کمتردستمزدها در  شیمناطق ثروتمند( منجر به افزا  ایکند محرک به نفع ثروتمندان ) ی استدالل م

 نی(. با اAghion and Bolton, 1997سد )برر  ت  نیینتواند به سطوح پا  گرینقطه. پس از آن نقطه ، هرگونه محرک د  کیتا    افتهی

شود اما به    یذکر م فناوری هدف کلی بر  یمبتن  استیس  یاجرا   جهیفقط به عنوان نت  یسعه گردشگرحال ، اثر کمرنگ در تو

فناوری هدف کلی   رسد   ی، به نظر م   ان یدر پا  (.Erisman, 1983; O’Donovan,2011است )  اندهم   ش یآزما   یرسد ب   ی نظر م

  استیس  نیا  یاجرا   راتیار ، تأثاز آث  یاریقرار دارد ، با بس  یو توسعه منطقه ا   یگردشگر  یمورد استفاده برا  شتریب  که  یاستیس

 ی قبل از اجرا فناوری هدف کلی بر ی مبتن ی استهایس یاثرات احتمال یدر مورد بررس ی حال ، کار کم نیکند. با ا ی م  یابیرا ارز

مورد    ی کاف  یاز نظر چارچوب مفهوم  گاه  چیقطب رشد ه  یاستراتژ   ادعا کرد:Parr (1999: 1247) ،    قتیآنها وجود دارد. در حق

 Jinنوع مطالعات )  نیاز ا  یتعداد معدود  انیچارچوب مشخص شده است. در م  نیا  یرفته است ، و نکات اساسقرار نگ  یابیارز

et al., 2012، ) Zhang et al. (2014) در  یو توسعه منطقه ا یگردشگر  یبرا ف کلیی هد فناور بر یمبتن استیاز س بیبه ترت



ژج  ها  انگیاستان  کوه  چ  یدب  یو  عنوان  نیدر  به  کرد.  عمل  کی   استفاده  روندها  یمشاهده  از  روند    یگردشگر  یجداگانه   ،

سو  یشتاب آن  از  که  گردشگران  حاش  یاز  و  روند  گردانسر  هی هسته   ، است  رشد  به  رو   ، افزا  یهستند  با  استقالل   شیکه 

است. گردش   زین  یرگردشگ تماهمراه  مناطق  یبرا  یشتریب  لیگران  به  )برا  یا  هیکه حاش  ینفوذ  عم  یدارند  در  تر    قیتعامل 

 ی هستند که دارا  یمناطق  ی، مناطق اصل  میریگ  یرا در نظر م  یکه ما گردشگر  یحال ، هنگام  نی( دارند. با اطیفرهنگ و مح

ا  یدسترس( م  ر درکمت  ایآن )  یها  هیهستند و حاش  یگردشگر  یجاذبه ها ادعا کرد که  مسافر    کیروند در قالب    نیتوان 

، و    هیدارد. در حاش  زیرا ن  یرشد منطقه ا  یی سته کننده برخوردار است و توانا اثر خ  کیکند که از    ی استدالل م  د یمستقل جد

رتباط آن با رشد منطقه ا  یگ چگونو    تیتوسط مل  یروند پراکندگ  لیو تحل  هیتوان با تجز  ی را م  یرشگزا  نیبه دور از هسته. چن

 .کرد شیآزما

 

 تجارت خالص  ه یو نظر  یگردشگر

از   ادبشده است  اد یSgro and Hazari,2004) )آنگونه که  اما    یاقتصاد گردشگر  نهیدر زم  یفراوان  یتجرب  اتی،   ، وجود دارد 

خالص    یگردشگر تجارت  تئور  کپارچهیدر  است.  اولینشده  تور  نی.  مدلها  سمیگنجاندن  گر  یورتئ  یدر  زمان  تا    ی تجارت 

ارزشمند   لیو تحل  هیتجز  یشناسد رخ نداد. گرچه مطالعه گر  یم  تیرسمرا به    یالملل  نیتجارت ب  ی( که ارتباط تئور1970)

سهم ماندگارتر    یالملل  نی از تجارت ب  یبه عنوان شکل  یآن از جهانگرد  لیو تحل  هیو تجز  یدهد ، مفهوم ساز  ی ارائه م  یتجرب

ا  یشگردگر  پژوهش  اتیدر ادب اما ، گردشگر  یفیروش توص   کیبر    یمبتن  یگر  لیو تحل  هیوجود ، تجز  نیاست. با    یاست. 

آزاد عوامل در کشورها متفاوت است ، به    انیآزاد کاالها و جر  ان یبا هر دو جر  یها تفاوت دارد؟ گردشگر  تجارت  گری چگونه با د

که   یاست ، به طور  گریکشور )منطقه( به کشور د  کیاز  حرکت موقت مصرف کنندگان    کی  یکه تجارت گردشگر  بیترت  نیا

ا  یاتوانند کااله  یآنها م به عنوان مثال ، مصرف تور  یکنترل نشده  مصرف کنند. کاالها و خدمات در    را  انگلستان  یستیرا 

و    داد  بدون  یکاالها  متیق  نییش تعرو  یرو  ی. جهانگردرهیاروپا و غ   یموزه ها  ای  یهنر  یها   ی، گالر  سیسوئ  یبرف   نیادیم

تأث ق  ی م  لی تبد  ی صادرات  ی به کاال  یرتجاری غ   ی گذارد. کاالها  ی م  ر یستد  آنجا که  از  اما  ب  متیشوند.  بازار  در    ی الملل  نیآن 

تجارت    یبا تئور  دیدر تجارت با  یقدرت انحصار  نیدهد. ا  یرا در تجارت م  ینشده است ، قدرت انحصار مقصد گردشگر  نییتع

  یتجارت استفاده م   یورالزام تئ  کیبه عنوان    (Komiya,1967)از مدل    Sgro, (2004)  &  Hazari.  ها در ارتباط باشد  فیو تحر

است و هم    یواقع   ریمدل هم غ   نیتوجه داشته اند که ا  سندگانیحال ، نو  نی. با اردیرا در بر بگ  یرتجاریغ   یکنند تا کاالها

کند.    یم  نییبدون داد و ستد را تع  یکاالها  ینسب  متیقتجارت    یالملل  نیب  طیمدل ، شرا  ن یدر ا  رای، ز  ستیبخش ن  تیرضا

کند ،    یم  رییمختلف تغ  لیبدون نظارت به دال   یکاالها  ینسب  یمتهایدر مورد کشور کوچک ، ق  یکه حت  تکامال  مشهور اس

، احتماال     جهیتنقرار دارند. در    یالملل  نیاز رقابت ب  ی ، در معرض نسبتا  کم  فیقابل تجارت با تعر  ریکاالها و خدمات غ   رایز

به مدل    ازی، ن  نیو بازار کار است. بنابرا  د یدر تول  ی اضاف  تی ظرف  زانیم  ژهی، به و   ی تحوالت اقتصاد داخل  ریآنها تحت تأث  متیق

پذ   متیوجود دارد که ق  یرتجاریغ   ی در کاالها  یی ها پ  ریانعطاف  امکان  ا  میتوان  ی کنند. اما چگونه م  ی م  ریذرا  اهداف    نیبه 

خاص تجارت است    یمدل عامل   شدهشناخته    یبا استفاده از مدل وابستگ  ریانعطاف پذ  یمدل ها  یمعرف  ه حلار  کی  م؟یبرس

(Hazari and Sgro,a2004.)  مورد معامله استفاده    یبه عنوان کاال  یمطالعه گردشگر  یتجارت خالص را برا  هینظر  سندگانینو

  یی است. مصرف در جاها  یاص از کاالها و خدمات تجارنوع خ  کی  ریز  یها  ی ژگیو   لیبه دل  ی الملل  نیب  یکنند. گردشگر  ی م

 یشوند. گردشگر  یداده م  لیروند که کاال و خدمات تحو  یم   ییگردشگران به جا  نی، بنابرا  ردیگ  یصورت م  شود  یم  دیکه تول

رقابت    ای)  یرانحصا  یکاال  کیتوان آن را به عنوان    یشود. و م  یبه مصرف کننده ارائه م  یحضور   است که به صورت  یخدمات

ایانحصار با  رفتار کرد.  صورت نگرفته است. معدود    یگردشگر  ی مکان   تیاز ماه  یحسابدار  یبرا  ی وجود ، تالش چندان  نی( 

شامل    ییکارها  اند  داده  انجام  آزما  Suresh and Tiwari(2017)که  از  که  نامتقارن    افتهیتوسعه    دی جد  ت یعل  شاتیاست 

Granger را   2012تا  1991 یسالها  نیدر هند ب یو توسعه منطقه ا یگردشگر  نیند تا رابطه بک  یم  هاستفاد  یفراوان  زیو آنال

با هم ارتباط    یاست. تجارت و جهانگرد  یالملل  نیدهد ب  یاست که نشان م  یکامال  آمار  لیتحل  کی  نیقرار دهد. ا  یمورد بررس

دو   ی( الگوZhang, 2017را ارتقا بخشد و )   یداقتصا  رشدو    سمیتواند تور  یم   ی الملل  نیتجارت ب  ی خاص  طیدارند و تحت شرا

  نها یدهد. اما ، ا  یبه اقتصاد هر تعداد منطقه گسترش م  یمنطقه ا  نیب  یجهانگرد  کیاوزوا را به عنوان    یل از اقتصاد م  یبخش



انحصار قدرت  گردشگر  یعناصر  بخش  در  تجارت  معرف   یدر  همچن  ی نم  یرا  انحصار  عنصر    یاصل  تیفیک  کی  نیکند. 

ق  ی الملل  نیب  یشگردرگ پذ  ی ها  متی )فرض  ز ریانعطاف   ، است    فیتحر  کیلزوما     یرتجاریغ   یکاالها  یارجخ   یتقاضا  رای( 

 (. Hazari and Sgro b2004کند )  ی م جادیرا ا یحصارقدرت ان

 

 یو جهانگرد   ی اقتصاد یا یجغراف

محدودتر    یاست ، حت  ((EEGو    ((NEG  آن ، مانند  دتریجد  یها  هیو نظر  یکه شامل گردشگر  یاقتصاد  ایدر جغراف  قاتیتحق

انگ سال    یدیجد  زهیاست.  اواسط  گردشگر  2000از  مطالعات  به  روزافزون  توجه  زم  یبا  ا  یها  نهیدر  منطقه  و    یاقتصاد 

   2014؛ Brouder,2014؛  Boschma and Frenken,2006؛  Boschma and Frenken,2011)  افتیگسترش    یاقتصاد  یایجغراف

Ioannides et al.   ؛  Sanz- Iba´n˜ez and Anton Clave´, 2014 .)  اقتصاد  یها  نهیعمدتا  در زم  ری اخ  قیتحق  نیا ،    یتوسعه 

  ک ینئوکالس  ی، اصول اقتصاد  ی، تمرکز در مطالعات گردشگر  نیاز ا  شیها متمرکز شده است. پ   استیس  نیدرآمد و تدو  عیتوز

/ رشته    هیدو نظر  EEGو    NEG(.  Song et al., 2012بود )کرده    لیتکم  یتقاضا و عرضه گردشگر  یها  را به منظور توسعه مدل

از   کپارچهیمنظم و    ینظر  ل یو تحل  هیحال ، تجز  نیدر حال توسعه هستند. با ا  ع یسر  یلینوظهور هستند که خ  یها / رشته ها

  ریدر ز  د یدجتا   نسب  یها  یتئور   نیا  است.  قاتیآن با مناطق تازه شروع به جلب توجه تحق  یاقتصاد و تعامل    یگردشگر  یی ایپو

 مورد بحث قرار گرفته است.

 

NEG  یو جهانگرد 

NEG    که ،    شنهادیپ   Krugman (1991a)همانطور  است  ا  یالگو  کیکرده  منطقه  رقابت    یدو  چارچوب  اساس  بر  که  است 

  یالکا  کیشده است: هر    لیمدل از دو بخش با دو نوع کاال تشک  ن یشده است. ا  یطراح  Dixit and Stiglitz (1977)  یانحصار

ثابت    یریبا انعطاف پذ  یاد یز  یکاالها  د ی، تول  د یبخش تول  ک یخوب از    ی کاال  یگریو د  کدستی  یبخش کشاورز  کیخوب از  

 اریمدل بس  نیدهد. ا  یدو نوع کاال را م  نیطعم ا  داگالس  -کابآنها مشترک هستند. همان    ی عنیهر دو نوع ،    نیب  ینیگزیجا

م نشان  شرا  یساده  در  که  ع   خاص  طیدهد  ا  یم  یا  رهیدا  تیل،  با  شود.  شروع  منطقه  هر  در  که   لحا  نیتواند  همانطور   ،

Tabuchi (2014: 52)   تحق نظر  یاریبس  قاتیدامنه  تا    یاز مطالعات  است  منطقه محدود کرده  به دو  را  تاکنون  منتشر شده 

 نهی)هز  هیدر دوره اول  ی مکان  عیتوز  دهد که  ی نشان م  NEG  یحال ، مدل ها  نیدار برسند. با ا  ی معن  ی لیتحل  ج یمحققان به نتا

باال( در    د یسهم تول  ا یکم    یتجار  یها  نهیاز هز  یک یشده و در اواخر دوره )( پراکنده  ونیمد   یدیولسهم ت  ا یتجارت    ی باال  یها

  ت یفعال  ی مکان  عیتوز  فیتوص  یبرا  یمنطقه ا  NEGکه دو مدل    ستین  ی وجود ، شک  نیشود. با ا  یاز دو منطقه پراکنده م   یکی

آنها    یی ایجغراف  ی که فقط دو منطقه وجود دارد ، مکانها  آنجاساده هستند. از    اریبس  ی واقع  یا یدن  یدر اقتصادها  یقتصادا   یها

  ی مدل نشان م  ن یکند که ا  ی توانند رخ دهند. کروگمن ادعا م  ی نم  یمتنوع مکان   یها  عیتوز  نیلزوما  متقارن هستند ، بنابرا

  یایجغراف  ی ها  دلو م  یبه اقتصاد منطقه ا  دنیبخش  تیتوانند در رسم  ی م  ی صنعت  ی مانساز  یتئور  یدهد که چگونه ابزارها

  ینم  شنهادیاز مدل خود را پ   یتست شهود ناش  یتالش برا  ای   یبرنامه تجرب  کی  سنده یحال ، نو  نیکمک کنند. با ا  یاقتصاد

  یکیزیف  هی، سرما   NEG  ای پو  یمدل ها  تمامدر    با یکند ، تقر  یخاطرنشان م  Zhang (2017)، همانطور که    نیکند. عالوه بر ا

 Zhangندارند.    ی نقش مهم  تیو تحرک جمع  نیاجاره زم  نیی در تع  یاست و امکانات منطقه ا  فتهگرکامال  مورد غفلت قرار  

از    (95 :2017) نقل  به  ادامه  ا  Tabuchi (2014: 50)در  تا    یادعا م   کردیرو  نیاگرچه  را قادر ساخته است  کند که محققان 

را تصور کرد که    یدیاست که بتوان اقتصاد جد  روادش  toو گذار بدست آورند. . .[ ،    یی در مورد اقتصاد فضا  یشتریب  نشیب

نتوانسته اند از   NEGدر    ی رسم  یاز مدل ها  یاری. تاکنون ، بسهیمدل شود نه ثروت و نه انباشت سرما  یآن به درست  یی ایپو

انباشت سرما انباشت    یبرا  یلیو تراکم استفاده کنند. دل  یساز  یصنعت  یدرون زا  یندهای/ ثروت به عنوان فرآ  هیجمله  عدم 

رفتار خانواده ما وجود    یبرا  ی و اساس مناسب خرد اقتصاد  هیپا  چ یاست که ه  نیا  یمنطقه ا  ن یب  یاقتصاد  یی ایثروت در پو

ز  ، م  رایندارد  را شامل  رشد  )  یفاکتور  نظرZang, 2016شود   ,Fujita et al., 2014; Krugman, 1991a توسط  NEG  هی(. 

1991bانباشت را مطرح م  ی اس داخلی( مق انجام شده است ، و    یدر مورد تراکم صنعت  یادیز  یکند. مطالعات قبل  یاقتصاد 

ز  یقبل  قاتیتحق  هیکل دال  ریعمدتا  در سه جنبه  است:  تأث  یانباشت صنعت  لیمتمرکز شده  گ  ری،  اندازه  و   یریتراکم صنعت 



 هیکه از فرض  یمطالعات گردشگر  لیها به دل  دان  یجغراف  انیدر م  که  دیتوجه داشته باش  Coles et al. (2008).  یتراکم صنعت

م  NEG  یها تما  ی استفاده   ، ندارد.  ی لیکنند  همچن  وجود  م   نیکولز  د   یخاطرنشان  که  برانگ  یها  دگاهیکند  ،  تر  زیبحث 

  یها  و وابسته به روندها و ژارگون  ی سطح  « یین گوداستارا به »  ی اقتصاد  یایخطر کاهش جغراف  NEGبر    ی و اجتماع   ی فرهنگ

منتقد    ک ی(. به قول  Martin and Sunley, 2001کند )  یم   یریجلوگ  قیدق  یابیدهد که دائما  از هرگونه ارز  یحرکت م  عیسر

ت که  اس  دهش  یجمع آور  یفاز  می با مفاه  یا  ندهیبه طور فزا  یمنطقه ا  لی، تحل  یمنطقه ا  لیتحل  یفعل   تیدرباره وضع  گرید

کننده    ایفرصت ، مناطق اح  ی، پنجره ها  ریکردن آن دشوار است: تخصص انعطاف پذ  یاتیعمل  ای  شیفاقد وضوح هستند و آزما 

  ی هستند ، در حال   یمفرد متک  یموارد مورد  ای  یتیبه موارد حکا  ها  لیو تحل  هیاز تجز  یاری. بسی نجهان ، رقابت تعاو  ی، شهرها

مورد بحث   ی اغلب به اندازه کاف ی شوند. روش شناس یگرفته م ده ی ناد یا سهیاالت جامع و مقاو سو  یکه موارد مربوط به حاملگ 

  ی اقتصاد  یاقتصاد  یوجود ندارد که چارچوب نظر  یا  لعهمطا  چی( در حال حاضر ، هMarkusen, 2003: 701. )ردیگ  یقرار نم

  ی حال ، تالش ها نیکند. با ا یفیتوص تیروا ل یحلبه ت شده است ، ارائه دهد و خود را محدود   شنهادیپ   NEGآنگونه که توسط 

  یکه به طور تجرب  Zhao and Dong (2017)از نمونه ها عبارتند از    یوجود دارد. برخ  یی مدل ها  نیچن   هیته  یبرا  یارزشمند

  2012تا    1999  یها  سال  یبرا  نیچ  یصفحه استان  یابا استفاده از داده ه  ینیدر شهرنش  سمیتور  یجمع آور  ریدر مورد تأث

  هیته  NEGمدل استاندارد    کی  را بر اساس  تزیگلیاست  -  تی کسیدساده از مدل    ینسخه مکان  کی  سندگانیکند. نو  یم  قیتحق

، که داراKrugman,1991؛ Fujita,1999؛  Dixit and Stiglitz,1977کنند )  یم )  نهیمقصد و هز  ن یچند  ی(    نهیهز  ی عنیسفر 

  ریمثال درمورد تأث  ینشده است ، برا  شی آزما  یبه اندازه کاف   ش یآزما  نیصد. اما او مق  مبدا  ی. جفت محل ها نیزمان( ب  ایپول  

کند. در    یتوسعه صنعت استفاده م  یمکان  یاز الگو  Yang (2014)نشده است.    یااشاره  یجسم  هیسرما  یجمع آور  ایثروت و  

راکم صنعت و درآمد شرکت استفاده شده  ر ، تبازا  لیرابطه پتانس  لیتحل  یبرا  ینیچ  سمیصفحه تور  یمطالعه از داده ها  نیا

؛ NEG  (Dixit and Stiglitz,1977مدل استاندارد    کیبر اساس    تزیگلیاست  -  تیکسید ده از مدل  سا  ی نسخه مکان   کیاست.  

Fujita,1977  ؛Krugman,1991جفت    نیزمان( ب  ایپول    نهیهز  ینعیسفر )  نهیمقصد و هز  نیچند  ی( ساخته شده است که دارا

 ی جمع آور  ا یثروت و    ری مثال درمورد تأث  ینشده است ، برا  ش یآزما  ی به اندازه کاف  ش یآزما  نیدا و مقصد. اما امب  ی امحل ه

برطرف شده    NEG  یمدلها  یبرا  یو فن  یمشکالت نظر  نکهیبا توجه به ا  ،نشده است. به طور خالصه    یااشاره  یجسم  هیسرما

  ی ها  دل م  اتیفرض  یتجرب  شی آزما  ای  یچارچوب نظر  کی  ه یته  نهیر زمد  یکم  اریبس  یقابل درک است که تالشهااست ، و  

 صورت گرفته است. NEGبر  یمبتن

 

EEG  یو گردشگر 

Anton Clave (2014)  ´  Sanz-Iba´n˜ez &  برا  یدیجد  کردیرو ا  یم   شنهادیپ   یگردشگر  قاتیتحق  یرا    کردیرو  نیکنند. 

روش را با در نظر گرفتن    نیشود. آنها ا  یم  دهینام  EEG  ( است وREG)  یو رابطه اقتصاد  NEG  یاقتصاد  یایاز جغراف  یبیترک

پ  مختلف  روشها  یم   انیب  حا یکنند که صر  ی م  شنهادیمطالعات  ضعف وجود   یجهانگرد  یایمرسوم در جغراف  یکنند که در 

 Butler and)باتلر  ، مدل چرخه عمر یاستعمار پسا  ای یمارجوامع استعمانند مقصد با  طیشرا یدارد. به عنوان مثال ، در برخ

Weidenfeld, 2012م مقطع    ی(  چه  در  که    ینیب  شیپ   یط یتحت چه شرا  ایتواند  بعد  کیکند  مرحله  به  توسعه   یمقصد 

رقابت   نظارت بر  یرسد برا  یاست ، اما به نظر م  کننده  دواریام  یشنهادیپ   کردیرو  نیاگرچه ا.  (Douglas, 1997)منتقل شود

  EEGدهد. عالقه به    یگزاره ها ارائه نم  ی تجرب  شیآزما  یبرا  یشنهادیپ   چیه  نی. همچنمناسب تر است  یمقصد گردشگر  کی

را نشان    ی مطالعات در مورد اقتصاد گردشگر  ینوظهور برا  یچارچوب  EEG  رایاست ز  افتهیگسترش    یمحققان گردشگر  نیدر ب

ا  یم ظاهر شد    2006در سال    EEG  یمفهوممقاله    نیاول  رایقابل توجه است ز  یگردر مطالعات گردش  EEGانتشار    نیدهد. 

(Boschma,2006   &  Frenkenو کتابچه راهنما ، )ی  EEG  شدمنتشر    2010به سال    یبه تازگ  (Boschma & Martin,2010 .)

آنها    ی فعل  جهیو نت  یاقتصاد  یها  تیفعال  یمتمرکز است که الگوها  یخیتار  یها  ندیبر فرا  یاقتصاد   ا یبه جغراف  یتکامل   کردیرو

 .Dosi (1997, p)  همانطور که  ا یاست    ریوابسته به مس  یخیروند تار  ک یاست که    نیفرض بر ا  جهینت  ن یا  کند.   یم   دیرا تول

 & Boschma) ."دارد که چگونه آن چه شد نیبه ا یاست بستگ کیوجود دارد نزد یز یچرا چ نکهیا حیتوض": دیگو یم (1531

Frenken,2011:296.)  ت یریآنها مد  د یحفظ رقابت خود با  یبرا  بیترت  نیهم  ند و بههست  ا یپو  یها  ستمیس  یمقصد گردشگر  



ا از  جغراف  نیشوند.   ، جهانگرد  یرو  تن  یدانان  تغ  یم  هانه  در ط  یراتییتوانند  مقصد  در سطح  که  م  یرا  رخ  ،    یزمان  دهد 

مکان  ییشناسا بلکه  گ  راتییتغ  نیا  یاساس  یها   سمیکنند  هم  از  اختندیسرا  تأک  نی.  ب  یم  دیمقاله  که  اتخاذکند  ادغام    ا  و 

انسان  REGو    EEG  م یمفاه از لحاظ مفهوم  ی در مورد آژانس  تکامل مقصد    ی ، به عنوان محرک ها  ریبه مس  ی با وابستگ  ی ، 

وان مثال  در حال تحول است ، به عن  یکردیهنوز رو  EEGمسئله پرداخت. به عنوان مثال ،    نیتوان به ا  ی، م   یمحل  یگردشگر

  ،Sanz-Iba´n˜ez & Anton Clave´ (2014)  از ین  یتکامل مقصد گردشگر  ییایجغراف  لیو تحل  هیکنند که تجز  یخاطرنشان م  

ا  REGو    EEG  میبه ترجمه مناسب مفاه از آنجا که    نیدارد. عالوه بر   ،EEG    وREG  ا   نیهنوز در مرحله توسعه هستند ، 

و    ی آژانس انسان  یوابستگ  زانیچه مو تا    ی چگونگ   افتنی  ی، برا  گری شود. از طرف د  یمشکالت  جاد یتواند باعث ا  یم  یجستجو

مس  ریمس گردشگر  یرهایبر  مناطق  در  تحول  حال  ،    یم   ریتأث  یدر  روشها  الزمگذارد  برا  یاست  مؤثر  و  انجام    یمناسب 

وابستگ  دایپ   یتجرب  یلهایتحل  ، مثال  عنوان  به  مس  یشود.  مدلها  ریبه  فضا   یدر  تار  ییانباشت   ، است  ذکر شده    خیبرجسته 

واقع  یدوره ها   یبرا  یحس خاص  چ یکه ه  یی ، جا  ستین  "یاقعو  خیتار" و    یواقع   یی فضا   عیتجم  یدوره ها  ی در ط   ی خاص 

 نیا (.Martin, 1999)کند    یمدل م  یمفهوم انتزاع   کیمفهوم زمان بکار رفته را به عنوان    NEGs. در عوض ، مکان  دوجود ندار

عنوان    هینظر ترک  د یجد  "ینظر   یالگو"  کیبه  س  بیدر  جغرافاطالع   مستیبا  براGIS)  یی ایات  انباشتگ  ی ابیرد  ی(    ی توسعه 

شده در    فیکشور توص  رچها  Yang et al. (2017) قرار گرفته است. به عنوان مثال  مورد استفاده    یمشاغل در مناطق منطقه ا

EEG  برا بنگاه ها  یابیرد  یرا    ی ماعمال    2013و    1978  یها  سال  نیب  اچهیغرب در  اچهیدر منطقه در  یگردشگر  یتکامل 

  ک ی  ق یشده از طر  یآور  معج  ی را با استفاده از داده ها  یمرتبط با گردشگر  ی بنگاه ها  یطول  لیو تحل  هیتجز  سندگان یکند. نو

با    ی جهانگرد  ی ه هابنگا   رات ییاز تغ  ی، آنها توانستند درک بهتر  یفی/ توص  ی اسیق  لیانجام دادند. آنها با استفاده از تحل  یبررس

دهد    ی اجازه نم  رای، ز  ستین  یکاربرد  نجایکار در ا  ن یحال ، ا  نیارائه دهند. با ا  ییایجغراف  یاسر فضاگذشت زمان و در سر

منطقه   کیمنحصر به فرد و منحصر به فرد    یها  یژگیبراساس و  رایز  ،  شود  انجام  مناطق  سراسر  در  یقیتطب  لیو تحل  هیتجز

منطقه   کیظهور ، ظهور و افول   حیتوض یبرا یگردشگرمنطقه  تکامل  ریمس  یاز مدل وابستگ Ma and Hassink (2014)  است.

(. Butler, 1980کنند )   یاستفاده م   TALCاز مدل    سندگانیحالت ، نو  نی(. در انی، چ  نگی لیکنند )گ  یاستفاده م  یستیتور

EEG  ی م  طقه فرضمن  کیحاکم بر رفتار شرکت در    یت نهادو مقررا  قمناط  یبر فرض منحصر به فرد بودن در توسعه اقتصاد  

  نیکند. ا  یم  لیآن منطقه را تحل  ی محل  یو الگوها  یمنطقه بر رفتار اقتصاد  کی  ی نهادها  ریتأث   ی چگونگ  EEG،    نیشود. بنابرا

و موسسات آنها    آنها  تیع ها و موق  بر تعامل بنگاه   ی مشهود است ، که مبتن  کرد یرو  نیدر کل مطالعات انجام شده از ا  با یتقر

  ن یمتفاوت روبرو هستند. نقطه ضعف ا  طیاز شرا  یهر کدام با مجموعه ا  رایوت است زمتفامناطق    نیاست ب  یهیاست که بد 

شده با توجه به   فیتعر  یها و داده ها   یحاصل از نظرسنج  یبه طور عمده توسط داده ها  لی و تحل  هیاست که تجز  نیا  کردیرو

  یو منظم برا  کپارچهی  کردی رو  ک یو توسعه    رد کیرو  نی، گسترش ا  نیشود. بنابرا  یانجام م   یسبرر  موردمحل    ا ی منطقه    ازین

بر استین  ریامکان پذ   گریبه مناطق د  لیو تحل  هیتجز ا  نی. عالوه  و   هیتجز  یبرا  ییاستقرا  ندیفرآ  کیبه    ازین  ها  کردیرو  نی، 

 .مناطق مورد مطالعه دارد یرو شیمسائل پ  لیتحل

 

 ی ری گ  جهیخالصه و نت

  و (  فرعی  سطح)  مناطق  در  گردشگری  پویایی  درک  برای  که   است  اقتصادی  های  تئوری  کشف  ،  ادبیات  بررسی  این  از  هدف

  و   NEG  مانند   نظری  تحوالت  علیرغم   که  دهد   می   نشان  ادبیات   این.  گیرد  می   قرار  استفاده  مورد  ای  منطقه  اقتصادی  توسعه

EEG  وجود   اگرچه.  دارد  قرار  خود  هاولی   مراحل  در  هنوز  گردشگری  ای  منطقه  تحقیقات  ،  2000  دهه  اوایل  و  1990  دهه  در  

  فاقد   مطالعات   این  اکثر  اما   ،   است  ای  منطقه  توسعه  و  گردشگری  بر  مؤثر  عوامل   تأثیر  سنجش  برای  تالش  در  تجربی  اثر  هزاران

 جهانگردی   و  منطقه  اقتصادی  توسعه  با  رابطه  در  که  کارهایی  بیشتر.  هستند  تحلیل  این  هدایت  برای  منظم  نظری  چارچوب  یک

 و  تجزیه.  است  شده  استفاده  کمی  یا  کیفی  روشهای  از  استفاده  با  و  توصیفی  روش  از  یا  است  تجربی  ماهیت  نظر  از  تهگرف  صورت

  قابل   فرضیه  ایجاد  امکان  ،  وجود  این  با.  دهد  ارائه  گردشگری  و  اقتصاد  تعامل  از  ارزشمندی  بینش  تواند  می  توصیفی  تحلیل

 چشمگیری   پیچیدگی  رویکردها   این  از  کمی   تحلیل  در  اگرچه.  ندارد  وجود  ا ه  تعامل  این  میان  در  معلولیت  و  علت  از  آزمایش

  علت   های  یافته  و  آزمایش   قابل   فرضیه  توانند  نمی   مطالعات  این  که  است  معنی  بدین  نظری  چارچوب   یک  نبود  اما  ،  دارد  وجود



  را   ها  تعامل   این   آماری  تأیید  ،   همه  از  ترمهم  و   دهد   نمی   را  ها   تعامل  این   از  کمی  تعیین  اجازه  آثار   این .  دهند   ارائه  را  معلولی   و

  ،   مشاهده  بر  مبتنی  بیشتر  یعنی  ،  است  توصیفی  تحقیق  روشهای   بر  مبتنی  بیشتر  EEG  ،  مثال  عنوان  به.  کند  نمی  مجاز

  مدل  مدل  این  از  ای  نمونه.  کند  می   استفاده  توصیفی  نظری  مختلف  های  چارچوب  از.  است  موردی  مطالعات  یا  نظرسنجی

TALC  است  (Brouder and Eriksson,2013 ؛  Ioannides et al.2014   ؛  Ma and Hassink,2014 .)TALC   وابسته  رویکرد  یک 

 مرحله   ،   جدید  تأسیس  مرحله  جمله  از  توسعه  مراحل  مفهوم  تئوری  این  اصلی  هسته.  است  گرفته  پیش   در  را  تاریخی  مسیر  به

  و  تجزیه  برای  را  مناسبی  بستر  ساده   چارچوب  این  ،   حال  این   با.  است  بلوغ  و   ثبات  و  توسعه  مرحله  تسریع  ،   مقدماتی   توسعه

 GIS  (Young et  مکانی   آنالیز  یا(  گالزر  الیسون  شاخص  یا  جینی  ضریب)  شاخص  های  روش طریق  از  ای  منطقه  توسعه  تحلیل

al. 2017  )مثال   عنوان  به  ،   کند  می   فراهم   سنجی  اقتصاد  پیشرفته  های  تکنیک  با   همراه  همبستگی   آنالیز  یا  Chhetri et al. 

(2013)  ،  Chhetri et al. (2017)   و  Chhetri et al. (2008)  عوامل  بین  ارتباط  تعیین  برای  مکانی   سنجی   اقتصاد   رویکرد  یک  

 جنوب   مناطق  ییطال  ساحل  گردشگری  مناطق  در(  اشتغال  های  خوشه)  گردشگری  با  مرتبط  اشتغال  باالی  تمرکز  و  مکانی 

  یک  عنوان  به  گردشگری  مطالعه  که  است  این   بررسی  این  های   یافته  از  دیگر  یکی.  برد  بکار  یاویکتور  مناطق   و   کوئینزلند  شرقی

 به   بیشتر  اولویت  به  تمایل  منطقه  دانشمندان  که  است  دلیل  این  به  وضعیت  این.  است  ابتدایی  مراحل  در  هنوز  اقتصادی  فعالیت

  و   گسترده  گردشگری  های  فعالیت  که  است  این   دیگر  لیلد(.  Debbage et al.,1998)   دارند  خدماتی  صنایع   نه  و  تولیدی  صنایع

  تلقی  بیهوده  موضوعی  جهانگردی  ،  سرانجام.  است  انسانی  های   فعالیت  اقتصادی  و  اجتماعی  گسترده  ابعاد  شامل  و  است  فراگیر

  Wall (163:2007) که  همانطور  که  است  جالب(.  Smith and Eadington,1992  ؛ Eadington and Redman,1991)  شد  می

 در   ذینفعان/    پزشکان  به  متخصصان  احتماال .  گیرد  قرار  متخصصان  اختیار  در  که  است  مهم  بسیار  جهانگردی‘  :کند  می  بیان

  نیازهای   بر  و  دهد  توسعه  را  ودخ  تحقیقاتی  برنامه  باید  نوازی  میهمان  صنعت  شد  باعث  وضعیت  این.  کنند  می  مراجعه  صنعت

  از  ای  گسترده  طیف  ،  گذشته  دهه  یک   طی   ،   وجود  این   با(.  Cole, 2007)   شود  متمرکز  گردشگری  ارتقاء   به  مربوط  مشاغل 

  به   ،   دیگر  بسیاری  جمله  از  ،   پزشکی   ،   مهندسی   ،   سیاره   و   زمین  علوم   ،   شناسی  مردم  و   جغرافیا  ،   اقتصاد   عمدتا    ،   ها  رشته

  نتواند   واحد   رشته  یک  که  شود  می   باعث  جهانگردی   از  ای  رشته  چند   ماهیت(.  Marcouiller, 2007)  اند   کرده  توجه  گردشگری

  Scarpino (2011) (.Crick, 1989)  کند  ترسیم  را  واحد  نظریه  یک  نه  و  بپردازد  پویا  پیچیده  صنعت   چنین  های  جنبه  تمامی  به

 کالن   اصل  در  آنها  اکثریت  ،  گردشگری  اقتصادی  توسعه  برای  متنوعی  متنوع  روشهای  و  روشها  وفور  میان  در  که  داشت  اظهار

  مبتنی   فقط  و  نکرده  استفاده  فضایی  زمینه  از  جهانگردی  تحقیقات  ،  سرانجام.  شوند  می  تجویز  کالن  سطح  در  یا  تندهس  محور

  نظر  مورد ابزار کاربرد نظریه و  کننده  مصرف  انتخاب برای اقتصادی کالن های   نظریه یعنی  ،  است عرضه  و تقاضا  نظیر مصالح  بر

(Morley,1992  .)ها   مدل  برای  مستقل  متغیرهای  ارائه  برای  اول  درجه  در  اقتصادی  تئوری  که  ردک  اشاره  1992  سال   تا  مورلی  

  در   سعی   اما   ،   اند  کرده  استفاده  تحلیل  و   تجزیه  اقتصادی  روشهای  از  نویسندگان  از  برخی  اگرچه.  است  گرفته  قرار  استفاده  مورد

  و  توصیف  به   را  خود  کارهای  بیشترGray (1970)   ،  مثال  عنوان  به.  ندارند  المللی  بین  تجارت  چارچوب  در  تحلیل  سیستم  ایجاد

  و  گردشگری  پویایی  از  یکپارچه  و  منظم  نظری  تحلیل  و  تجزیه  ،  وجود  این  با.  دهد  می  اختصاص  اقتصاد  در  گردشگری  تحلیل

  معرفی  با  Zhang(  2017)  ،مثال  عنوان  به.  کند   می  تحقیقات  توجه  جلب  به  شروع  تازه  ،  مناطق  با  آن  اقتصادی  تعامل

 بخش  دو  گسترش  الگوی  یک  مدل  این.  کند  می  تحلیل  و  تجزیه   را  ای  منطقه  توسعه  ،  جانبه  چند  رشد  مدل  یک  به  ردیجهانگ

 . است اقتصاد به ملی اقتصاد یک از  Oniki(1965)  & Uzawa از

 

 آینده   های  دستورالعمل

 نظری   شکاف

 توسعه   کلی  طور  به  و  گردشگری  توسعه  بر  مؤثر  مختلف  عوامل  تأثیر  سنجش  برای  تالش  در  تجربی  اثر  هزاران  وجود  اگرچه

 گردشگری  که  است  ذکر  شایان.  است  نشده   هدایت  رسمی  نظری  چارچوب  یک  توسط  ها   تحلیل  ربیشت  اما  ،  است  ای  منطقه

  به و است المللی بین تجارت نوعی  المللی  بین جهانگردی ، بنابراین. است تجارت قابل   یا صادراتی خدماتی و کاالیی  المللی بین

  تئوری   با  رابطه  در  کمی  ادبیات  فقط  ،  وجود  این  با.  باشد   المللی  بین  تجارت  تئوری  یک  از  بخشی  رسد  می  نظر  به  ترتیب  نهمی

  بر   مبتنی  ها   مدل  بیشتر.  ندارد  وجود(  فراملی)  ای  منطقه  سطح  در  نظری  مطالعات  هیچ  عمال   و  دارد  وجود  جهانگردی  و  تجارت



  این.  هستند  سبین  رقابت   و   گردشگری  توسعه  برای  سازمانی   الگوهای  اینها  که  گفت  انتو  می .  است  ذینفعان  بین   تعامل  و   رقابت

 توسعه   برای  عاملی  عنوان  به   و  ثروتمند  کشورهای  در  ای  منطقه  توسعه  برای  توسعه  عامل  یک  عنوان  به  گردشگری  از  ها  مدل

  مکان  مورد  در  اجماع  عدم  ،  جهانگردی  در  شناختی  هستی  مسئله  یک.  هستند  نگران  یافته  توسعه  کمتر  کشورهای  در  اقتصادی

  تئوری  و  اقتصاد  از  ترکیبی  زیرا  دارد  وجود  ای  منطقه  اقتصاد  در  گردشگری  آیا.  است  ای  منطقه  اقتصاد  و  گردشگری  جغرافیای

 ی جزئ  ای  منطقه  اقتصاد  اینکه  یا  کرد؟   استفاده  دیگر  اقتصادی  عامل  یک  عنوان  به  جهانگردی  از  توان  می   بنابراین  و  است  مکان

  که   است  این   مشکل(.  Martin, 1999)  است   بنگاه  مکان   لعهمطا  بر   مبتنی   اقتصادی  جغرافیای  زیرا  است  اقتصادی  جغرافیای  از

  کامل  طور  به   را  آنها   اما   برد  می   کار   به   مختلف  های   زمینه  از   را  هایی   تکنیک  که  است  ای  رشته  چند  رشته  یک   ای  منطقه  علم 

  تحلیل  و  تجزیه  ،  نقل  و  حمل  سازی  مدل  ،   فضایی  اقتصاد  یا   مکان  تئوری  مانند  "مباحث"  به  را  آن  ،  بنابراین.  کند  نمی  درگیر

  و  منابع   مدیریت  ،   محیطی  زیست  تحلیل  و   تجزیه  ،   صنعت  میان  تحلیل  و   تجزیه  ،   شهری  توسعه  و   زمین  از  استفاده   ،   مهاجرت

  مسائل   پیچیدگی  و  تنوع  به  توجه  با  تعریف  دمور  در  توافق  عدم   این  ،  حال  این   با.  است  شده  تقسیم  دیگر  های  رشته  بسیاری

  دهد   می  نشان  بررسی  این  ،   سرانجام.  فضایی  زمینه  .است  درک  قابل  دارند   آنها   که  است  آن  مشترک  وجه  که  جایی  ،  ای  منطقه

  یعنی   ،   است  عرضه  و   تقاضا   نظیر  مصالح   اساس  بر   فقط  زیرا  ،   اند   نکرده   استفاده   مکانی   فضای  یک  از  گردشگری  تحقیقات  که

 مستقل  متغیرهای  پیشنهاد  برای  اول  درجه  در  اقتصادی  تئوری.  ابزار  بیتمطلو  نظریه  و   کننده  مصرف  انتخاب  کالن  های  تئوری

  آنها   اما  ،  اند  کرده  استفاده  تحلیل  اقتصادی  های  روش  از  نویسندگان  از  برخی  اگرچه.  گیرد  می  قرار  استفاده  مورد  مدلها  برای

  که   کنیم  استدالل  منطقی.  ندارند  یالملل  بین  تجارت  چارچوب  در  مثال  عنوان  به  ،   تحلیل  و  تجزیه   سیستم  یک  ایجاد  در  سعی

  که  هرچند  ،  باشد  منطقه اقتصادی توسعه  ریزی   برنامه  برای  مهم  برنامه  یک  تواند  می  اقتصاد  مثبت   رویکرد  از  جلو  به  جهت  یک

  خواهد  تر   وسیع  مقیاس  در  مفهومی   سازی  مدل   عهتوس  قدم  اولین  که  کنیم   استدالل  منطقی  همچنین.  نباشد  رویکرد  تنها  این

 بزرگتر   مناطق  و(  ها  ایالت  در  مناطقی  مثال  عنوان  به)  کوچکتر  مناطق  بین  منظم  تعامل  مسئله  به  نیاز  سازی  مدل  چنین.  بود

  توسعه   محرک  عنوان  به  جهانگردی  در  مقصد  رقابت  به  نیاز  مفهومی  الگوی  چنین  ،  این  بر  عالوه.  دارد(  کشورها  و  ها  ایالت)

  آزمایشگاه  ،   اسکان   ،   نقل  و   حمل )  تأمین  فاکتور  دو   هر   که   است   آن  از  حاکی   خود  نوبه  به   این.  دارد  اقتصادی  رشد  و   ای  منطقه

  مفهومی  مدل  پویایی  های  جنبه( مثال عنوان به  درآمد  و  ها   جاذبه ،  قیمت)  تقاضا  فاکتورهای   و(  مثال عنوان  به  ،  دور  راه از و  ما 

 .  شوند آزمایش  رقابتی  چارچوب با های فرضیه ریقط از باید که هستند
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