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 81/81/8030تاریخ صدور پذیرش: 03/30/8030 تاریخ دریافت مقاله:

 چکیده

های اخیر گردشگران عراق در منطقه آزاد اروند  های متعددی روبرو بوده است. در سال تاثیر توریسم خارجی همواره با حساسیت

حضور گسترده داشته و از این روی این مقاله قصد دارد بر آثار این حضور بر ، هر استکه در بر گیرنده دو شهر آبادان و خرمش

های مربوطه  و آزمونی ترکیبی ها تجزیه و تحلیل بر اساس روش داده نابرابری درآمدی در منطقه براساس تئوری کوزنتس بپردازد.

مکن است در سطوح پایین گردشگر موجب افزایش صورت گرفته است. نتایج نشان دهنده آن است افزایش گردشگران اگرچه م

تواند به توسعه اثر گذازی بیشتر  میگردد اما با افزایش بیشتر این اثر کاهش یافته و از سطحی به بعد افزایش گردشگران  نابرابری می

های اقتصادی منطقه  گاههای اقتصادی منطقه آزاد اروند گردد. بطوریکه تمام سطوح اضناف و بن منجر گشته و سبب افزایش ظرفیت

توان اظهار نمود که نتایج مقاله تئوری منحنی کوزنتس توریستی را در  میدینسان بو گردشگران منتفع و بهره مند شوند  از حضور

 نماید. منطقه آزاد اروند تایید می

 

 منحنی کوزنتس ، ی ترکیبیها داده، منطقه آزاد اروند، گردشگری :کلیدی کلمات
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  مقدمه

خلیج فارس بادان و خرمشهر است در شمال غربی هکتار در بر گیرنده شهرهای آ 00133ه آزاد اروند با وسعت منطق

باشد. این منطقه  میو از طریق مرز آبی همجوار کشور کویت قرار گرفته و از طریق مرز آبی و خاکی با کشور عراق 

با روی کارآمدن دولت  8031م گردید ولی در سال در منطقه ایی در حاشیه اروند تا مرز شلمچه اعال 8001در سال 

برابر شده و مجموع شهرهای آبادان و خرمشهر را شامل گردید. با توجه به رفع  1 تقریبا 8031دهم یازدهم در سال 

تعداد قابل ، محدودیت تردد اتباع خارجی و ورود آنان بدون روادید که از جمله خصوصیات مناطق آزاد کشور است

تحرک قابل مالحظه به بخش در کنار ، از اتباع خارجی بخصوص از کشور عراق به منطقه آزاد اروند ای مالحظه

  ی اجتماعی نیز به همراه داشته است.ها دغدغه، تجاری شهر

میتواند مسایل و ، تالش و سود را افزایش دهد، گسترش نابرابری درآمد علیرغم اینکه میتواند انگیزه کاراز سوی 

از این رو این مقاله (. 8331، 8و پروتی ی اجتماعی و قومی را سبب کردد)آلسیناها ه از جمله تنشمشکالت عدید

ه منحنی کوزنتس قصد دارد به آثار ورود توریست خارجی در منطقه آزاد اروند بر توزیع درآمد با استفاده از نظری

 توریستی بپردازد. 

ی ها روش اقتصادسنجی داده، طی سالهای اخیر هموار شده است ی ورود گردشگران عراقیها با توجه به اینکه زمینه

های به کار  با توجه به ویژگی دادهباشد.  میی مورد نیاز در منطقه آزاد اروند ها ترکیبی بهترین راه برای افزایش داده

ز مجموعه در بسیاری از مطالعات انجام شده ا، های مقطعی است گرفته شده که شامل اطالعات سری زمانی و داده

های متعددی دارد. این تکنیک  های پانل شده برای بررسی استفاده گردیده است. استفاده از این رهیافت مزیت داده

چارچوب دردهد تا اثر متغیرهای حذف شده را که در طول زمان تداوم دارند در رگرسیون وارد کنیم.  به ما امکان می

ی ناهمگن را از رگرسیون حذف کرد. همچنین برای آزمون  ابل مشاهدهتوان اثرات غیرق های پانل شده می روش داده

، ها ترین این آزمون شود که در اینجا رایج های متعددی استفاده می های مختلف از آزمون صحت و قوت مدل

 است. سمن وها های چاو و آزمون

 8030صورت ماهیانه از فروردین تا بهمن بنگاه اقتصادی ب 133ی نمونه گیری شده از ها از اینرو در این مقاله از داده

در شهرهای آبادان و خرمشهر گرفته شده است. در ادامه برای جلوگیری از پدیده رگرسیون کاذب در برآورد الگو از 

که کاربرد بیشتری در بررسی  (LL) ازاینرو ازآزمون لین و لوینروش ایستا کردن متغیرهای الگو استفاده شده است. 

 شود. استفاده میهای ترکیبی دارند رها در دادهایستایی متغی

در بخش دوم سعی گردیده که مروری بر ادبیات نظری موضوع داشته بخش تشکیل شده است.  ششاین مقاله از 

میان ی شکل گیری و روابط تئوریک منحنی کوزنتس و بررسی مطالعات تئوریک ها در این بخش به ریشهباشیم. 

پیشیه در بخش سوم به الت اجتماعی از جمله نابرابری درآمدی پرداخته شده است. توریسم و مشکو گردشگری 

تحقیق اختصاص دارد و در آن به مطالعات صورت گرفته در داخل و خارج از کشور اشاره شده است. در بخش 

رد بررسی چهارم مناطق آزاد موجود درکشور معرفی شده و بدیهی است که در آن بخش منطقه آزاد اروند بیشتر مو
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خواهیم پرداخت و باالخره های مربوطه  و آزمون ها و ویژگیمدل مورد عرفی قرار گرفته باشد. در بخش پنجم به م

 اختصاص دارد.نتیجه گیریها و دستاوردهای آن ، ش پایانی به برآورد مدلبخ

 مبانی نظری

نابرابری درآمد است. این تئوری  فرضیه منحنی کوزنتس از جمله تئوریهای مهم در حوزه مطالعه رشد اقتصادی و

اشاره میدارد که اگر چه در فرآیند توسعه اقتصادی و در سطوح پایین رشد اقتصادی نیروهای بازار سبب افزایش 

با ادامه توسعه و دست یابی به سطوح باالی رشد اقتصادی نابرابری درآمدی کاهش ، شوند مینابرابری درآمدی 

ابتدا توسط اقتصاددانی باشد. این فرضیه  میوارونه  Uگردد مشهور به منحنی  حاصل می یابد و از اینرو منحنی که می

دهد که مراحل اولیه توسعه  ( طرح گردید. کوزنتس در توضیح این فرآیند نشان می8310و 8311)8م کوزنتسبنا

نمایند. یکی از دالیل آن  توانند در آمد خور را چند برابر میی سرمایه گذاری برای افرادی وجود دارند که ها فرصت

باشد که در نتیجه آن به دلیل وفور نیروی کار ارزان و دستمزد  میهجوم و مهاجرت کارگران از روستا به شهرها 

افتد. در حالیکه در اقتصادهای بالغ کارایی نیروی انسانی باالست و سرمایه انسانی از  میپائین این فرآیند اتفاق 

پائین باشد این  نیروی انسانی شود. وقتی کارایی و آموزش میقبالً منبع رشد بوده(  جانشین سرمایه فیزیکی )که

فرضی کوزنتس نشان  گیرند میقرار  8مسئله به رشد ضربه وارد ساخته و عمالً نیروی انسانی در بازارهای ناقص

شود و  میرها منتقل مرکز اقتصاد کشوربه شه -بویژه با مکانیزاسیون کشاورزی –دهدکه فر آیندصنعتی شدن  می

در این  .کند میمهاجرت داخلی کشاورزان به دنبال شغل در شهرها شکاف قابل مالحظه روستایی و شهری را ایجاد 

برند در حالی که کارگران بهره کمتری دارند. نتیجه این فر آیند کاهش جمعیت  میشرایط صاحبان بنگاه سود 

دکوراتیزه شدن و توسعه دولت ، رود که بدلیل صنعتی شدن میانتظار  شود و پس از آن میروستاها به دلیل مهاجرت 

 رفاه رشد سریعتر شده و در آمد سرانه افزایش یابد و بدین سان نابرابری کاهش یابد.

ی اقتصاد از جمله اقتصاد محیط زیست کاربرد یافته و به عنوان ها تئوری کوزنتس در دیگر حوزه8333از اوایل دهه 

یست محیطی طرح شد. در آن سالها مجادله ایی میان طرفداران محیط زیست و طرفداران رشد سیاستگذاریی ز

اقتصادی شکل گرفت. مسئله بدین صورت طرح گردید که طرفداران محیط زیست معتقد بودند که با افزایش رشد 

زیست را بدنبال خواهد  یابد و این مسئله تخریب محیط میاقتصادی مصرف انرژی و استفاده از منابع طبیعی افزایش 

تواند توام با کاهش آلودگی و استفاده از  میداشت. در مقابل طرفداران رشد اقتصادی معتقدند که رشد اقتصادی 

 .(8331شفیک و بندیو پادهای، 8338ی مدرن افزایش کیفیت محیط زیست را شاهد.)گروسمن و کروگرها تکنولوژی

ثیر افزایش توریسم درمشکالت اجتماعی واقتصادی است. بدون تردید تا، یکی دیگر از کاربردهای فرضی کوزنتس

و بدین سان  تواند به انتقال منابع و در آمدهای حاصل از توریسم در طبقات اجتماعی باشد میافزایش توریسم 

اخص در اینجا میتوان توزیع در آمد را به عنوان ش .گردد 1تواند منجر به طرح فرضیه منحنی کوزنتس توریستی می

نماینده ای برای مشکالت اجتماعی و اقتصادی در نظر گرفت.مسئله به دین شکل طرح گرددکه حضور توریسم در 

سطوح پائین به نابرابر شدن توزیع در آمد در منطقه ایی که میزبان آنهاست منجر شود. اما اگر توریسم در منطقه 
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کند و  میابری توزیع در آمد در منطقه میزبان کاهش پیدا بتدریج نابر، میزبان افزایش یابد و به سطوح باالتر برسد

 توان پذیرفت که تئوری کوزنتس توریستی در آن منطقه کاربرد دارد. میبدین ترتیب 

مسیرهایی که طبقات پائین در آمدی میتوانند از توریسم بهره مند شود را بصورت زیر  (1333)8اشیلی و میتشل

 معرفی کرده است:

شوند مانند بازار صنایع دستی و  میاثر مستقیم یعنی مشاغلی که مستقیما ًاز طریق گردشگری ایجاد  (اثر مستقیم:8)

  .( استناد کرد1330) 1یرها توان به مطالعه میکاالهای محلی در این خصوص 

جانبی  اثر غیر مستقیم بخشی است که بصورت غیر مستقیم از طریق افزایش تقاضا برای کاالهای:( اثر غیر مستقیم1)

( به این 1331) ( و برونز1330)0 بخش حاصل گسترش توریسم است. اسپن شلی و گودوین ایجاد میشود و این

 مطالعات پرداخته اند.

گردد.  میباشد و برگرفته از تغییراتی است که به توسعه گردشگری بر  می( اثر پویا: اثر پویا مربوط به ساختاری 0)

ی تفریحی و توسعه زیر ساختهای حما ها اسکله، رستورانهاها،  ری نظیر ساخت هتلمثالً ایجاد زیر ساختهای گردشگ

  و نقل از جمله این موارد هستند.

ی پارادوکسیکال در دنیای اقتصاد ها (. معتقدند که مناطق آزاد از جمله پدیده8030از سوی دیگرعالی فرجا و لطفی)

در ایران این پدیده در شکل فعلی نقش غیر ، کارکردی هستندروند که دارای دو جنبه کارکردی و غیر  میبه شمار 

کارکردی در اقتصاد ملی پیدا کرده است. آنها معتقدند که دو هدف اصلی برای این مناطق متصور است که اولی 

دهند که در مورد  میمتعلق به شرکت و نوسانات خارجی است. آنها درادامه توضیح  میمربوط به کشور میزبان و دو

 اول باید توجه نمود که عمدتاً در این قبیل از کشورها استوارتری توسط صادرات مورد توجه قرار گرفته است هدف

و در خصوص هدف هم باید تاکید کرد از انجائیکه حضور شرکتها و موسسات خارجی مورد نظر در این مناطق یاد 

ی گمرکی بوده ها سری نظیر سیاستها و تعرفهی باالها ی تولید و کاهش فرضیهها شده بدنبال حداقل نمودن دغدغه

گردد که راه حل آن افزیش سرمایه و انباشت آن در مناطق آزاد ایران  میاست این مناطق در گیری تبعات منفی 

 باشد. میاشتتغال نیروی انسانی و توسعه صادرات ، و انباشت آن در مناطق آزاد امروزافزایش سرمایه

 پیشینه تحقیق 

اگر چه گردشگری در زمینه اقتصادی سبب اثرات  8031-8001نشان داده اند که در سالهای  (8030مار)لطفی نیا و آ

افزایش سطح در آمد ساکنان روستا و سرمایه گذاری در این ، و پیامدهای مثبت همچون افزایش فرصتهای شغلی

فصلی بودن مشاغل ، ا و خدماتروستاها شده اما اثرات و پیامدهای منفی اقتصادی از قبیل افزایش قیمت کااله

کاهش شاغلین و رکود فعالیتهای مربوط به کشاورزی در فصول ، باال رفتن قیمت زمین، مربوط به گردشگری

 با مرتبط شده بررسی شاخص نه بین ( نشان داده اند از8030ایمانی و همکاران) گردشگری را به همراه داشته است.

 سالمت کیفیت شاخص سه، زندگی کیفیت محیطی زیست زیربنایی کالبدی، اقتصادی فرهنگی اجتماعی مختلف ابعاد
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 قرار ساکنین رضایتمندی متوسط سطح در محیط مسکونی کیفیت و اجتماعی همبستگی و تعامل کیفیت، بهداشت و

 کیفیت، آموزشی کیفیت، فراغت گذران اوقات کیفیت، اجتماعی و فردی امنیت کیفیت شاخص شش مقابل در و دارد

 مجموع در که است شده متوسط ارزیابی حد از پایینتر محیطی زیست کیفیت و زیرساختی کیفیت، تصادیاق

به مطالعهء میان  (1380) 8رضا و شاه .شود کریک روستای زندگی کیفیت بهبود باعث است نتوانسته گردشگری

-1381دوره  ادهای نیل در طیدر حوزی توریسم با استفاده از د کشور برتر 10توریسم و بابرابری در آمدی در 

پرداخته اند. نتایج آنها نشان میدهد که توریسم تاثیر مثبتی برنابرابری درآمدی دارد و فرضیه کوزنتس را تائید  8311

(در 1380) 1گاتی توان نابرابری درآمد را کاهش داد. میکند. از اینرو آنها توصیه کرده اند که با گسترش توریسم  می

درکشور کرواسی صورت گرفته نشان داده که اثر توریسم در کاهش نابرابری اثر مثبت داشته اگرچه مطالعه ایی که 

(به مطالعه توریسم داخلی در کشور برزیل پرداخته و نشان داده اند 1380) 0حدادو همکاران این تاثیر کم بوده است.

( با بکارگیری پنل 1381)1ه باشد. لیا و همکارانتواند آثار مثبتی بر توزیع در آمد در کشور داشت میکه توریسم داخلی 

دیتا به بررسی نقش توریسم در حداقل کردن نابرابری درآمدی در مناطقی در کشور چین پرداخته اند. آنها نشان داده 

 تواند شرایط اقتصادی را در مناطق کمتر توسعه یافته نسبت به مناطق توسعه یافته بهبود بخشیده و میاند که توریسم 

به این نتیجه رسیده اند که گردشگری نابرابرهای در  آنها بطور کلی توانسته به کاهش نابرابری در آمدی کمک نماید.

آمدی را کاهش داده است.در مقابل برخی از مطالعات به رابطه مثبت میان توریسم و نابرابری دست یافته اند. ون و 

ی منطقه اییدر ها و تقاضا نتیجه گرفته اند که توریسم نابرابریی طرف عرضه ها استفاده از شاخص ( با8330)1تیسدل

(به بررسی اثر توریسم در تفاوت سطح درآمد برزیل پرداخته اند 1330) 1ترکیه را افزایش داده است. بالک وهمکاران

( با 1333)0رانبه رابطه مثبت میان توریسم در توزیع درآمد رسیده اند. لی و همکا میو با استفاده از مدل تعادل عمو

در آمریکا نشان داده اند که نابرابری درآمد در مناطق توریستی بیشتر از مناطق دیگر  8333-1333استفاده از دادهای 

 است. 

 نگاهی به مناطق آزاد

 عبارتند از: منطقه آزاد تجاری صنعتی وجود داردکه 0امروزه در کشور ایران 

صنعتی اعالم گردید  -بعنوان منطقه آزاد تجاری8001و متر مربع در سال کیل 38با مسافتی حدود  :منطقه آزاد کیش-8

مواد غذائی و ، پوشاک، که امروزه مهترین واحدهای اقتصادی تولیدی آن عبارتند از:صنایع برقی و الکترونیک

بارتند باشد. ماموریت خاص این منطقه ع میصنایع غیر فلزی و یک واحد تولید خودرو ، سلولزی، شیمایی، داروئی

                                                           

1 Raza and Shah 

2 Gatti 

3 Haddad et al  

4 Lia et al 

5 Wen and Tisdell 

6 Blake et al  

7 Li et al 
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تشکیل نمایشگاهها ، ایجاد بورس خدمات تجاری، تمرکز خدمات فرهنگی و رفاهی، از توسعه و ترویج گردشگری

 باشد. میو همایشهای داخلی و بین المللی و پایگاه توسعه و ترویج فناوری اطالعات و ارتباطات 

گذشته به عنوان یک جزیره تجاری  کیلومتر مربع است که از 8103مساحت این جزیره حدود :منطقه آزاد قشم -1

بوده است. ماموریتهای خاص این منطقه عبارتند از  میان کشورهای خلیج فارس و سواحل شرقی افریقا مورد توجه

ایجاد صنایع تولیدی ، ی در حال عبور در خلیج فارسها ارائه خدمات فنی و سوخت رسانی به شناورها و کشتی

 طقه و کشورهای پیرامونی است.ارائه خدمات فنی به من، صادراتی

هکتار در منتهی الیه جنوبی استان سیستان و  8333چاه بهار با مساحتی حدود  ربند منطقه آزاد چاه بهار: -0

هکتار آن به منطقه آزاد چاه بهار اختصاص پیدا کرده  81بلوچستان و در سواحل دریایی عمان واقع شده است که 

، ترین نقاط کریدور شمالی و جنوبی و شرقی و غربی جهان است از مهم در این منطقه آزاد که یکی است.

های  افزایش گنجایش کشتی، توان به ساخت اسکله ها می های زیادی انجام شده که از میان آن گذاری سرمایه

 .المللی اشاره کرد سمت کشورهای آسیای میانه و احداث فرودگاه بین آهن به ساخت راه، پیما اقیانوس

 1شامل بخشهایی از  13133حدود  8000هکتار است که در سال  3033این منطقه آزاد شامل  طقه آزاد ارس:من -1

شهرستان جلفا سهیبر افزایش یافت. منطقه آزاد ارس بدلیل برخورداری از موقعیت ژئو اکو فونیک ممتاز و دسترسی 

توسعه بازرگانی از ظرفیت بلقوه ، و صادراتمجدد به بازارهای بین المللی سرمایه و تکیه بر امکانات توسعه ترانزیت

 و باالیی بخوردار است.

 منطقه آزاد انزلی: -1

هکتار خشکی و تا عمق دو کیلومتر از  0133این منطقه شامل محدوده ایی از شهرستان انزلی به مساحت تقریبی  

تاالب انزلی و ارزشهای اقتصادی  ،آبهای ساحلی است. از ویژهیهای این منطقه طبیعت خاص آن نظیر مناطق جنگلل

منابع ، میلیون گردشگر سالیانه آن 0و اجتماعی و ظرفیت باالی گردشگری دارد. سواحل زیبای دریای خزر و حدود 

نفت و گاز دریای خزر که بعد از خلیج فارس و منطقه سیبری روسیه سومین منطقه دارای ذخایر عظیم نفتی و گاز 

 جهانی است.

 باکو: منطقه آزاد -1

صنعتی ماکو با مساحت حدود**** هکتار در شمال غرب ایران و درمرزهای  -منطقه آزاد تجاری صنعتی 

ی متعدد ها ی منطقه آزاد ماکو شامل ویژگیهای گردشگری و جاذبهها آذربایجان و ترکیه قرار گرفته است. ظرفیت

آبشارها و ، غارهاها،  چشمهها،  رودخانه ،فرهنگی و طبیعی با شرایط آب و هواا مناسب است و از پوشش گیاهی

  (.8030، ی مختلف گیاهی و جانوری برخوردار است.)عالی فرجاد لطفیها دژها و گونهها،  قلعه

 منطقه آزاد اروند: -0

یی از ها دارای زمینهتجاری و خدماتی  هکتار 1033هکتار صنعتی و  0133شامل  هکتار 00133با ساحل بیش از 

خلیج فارس به کشورهای  کانال ترانزیک از، با کشور عراق و کویت، هوایی، ریلی، جاده ایی قبیل حمل و نقل

مجاورت در کنار استان بصره بعنوان بزرگترین منطقه اقتصادی عراق و در بردارنده منابع عظیم نفتی ، همسایه شمالی

  (.8030، )عالی فرجاد لطفی باشد. میاز جمله نفت آزادگان 
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هکتار در شمال غربی خلیج فارس شامل شهرهای  00133وند در شمال غربی خلیج فارس به وسعت منطقه آزاد ار

این  .خرمشهر و مینو شهر ) جزیره مینو( که در محل تالقی دو رود خانه اروند رود و کارون واقع شده است، آبادان

بیل حمل و نقل جاده ای و ریلی و ی از قها باشد. و با داشتن ظرفیت میمنطقه همجوار با کشورهای عراق و کویت 

 ت.هوایی از اهمیت ویژه ای برخوردار اس

باشد که زون گردشگری آن  میصنعتی و تجاری ، محدوده پیشنهادی منطقه آزاد اروند متشکل از سه زون گردشگری

، ماکن مذهبیی طبیعی و همچنین میراث فرهنگی غنی از جمله اها در جزیره مینو واقع شده که در کنار وجود جاذبه

ی روستایی باعث شده که منطقه آزاد اروند یکی از مقاصد ها و خانه کاشانه ها و مضیف ها بازار، صنایع دستی، ها موزه

 .گردشگران داخلی و خارجی باشد

 آبادان

بین رودهای ، کیلومتر در دلتای اروند رود 13تا  0کیلومتر و عرض بین  11جزیره ای به طول ، شهرستان آبادان

کیلومتری اهواز در دهانه ورودی خلیج فارس و در همسایگی کویت و عراق  883شیر و کارون و اروند و در  بهمن

 .قرار دارد

، خرمشهر این شهرستان با شهرستانهای است. ایران های ایران در جنوب غربی ازمعروفترین شهرستان یکیشهرستان این 

دقیقه و 11درجه و  03است. شهر آبادان مرکز شهرستان بین  آبادان مرکز شهرستان آبادان شهرمرز است.  هم ماهشهر و شادگان

گرینویچ قرار گرفته و بلندی آن از  ثانیه درازای خاوری از نصف النهار 03دقیقه و  81درجه و  10ثانیه عرض شمالی و  03

جمعیت این شهرستان طبق آمار  .کیلومتر مربع مساحت دارد 8/1310متر است. شهرستان آبادان حدود  1سطح دریا 

است اکثر  بوده 033333بالغ بر 8031و در سال  108101بالغ بر  8031نفر و سال 100138برابر با  8001سرشماری سال 

و ، کارخانه پتروشیمی، پاالیشگاه نفت آبادان با وجود .مختلف تشکیل میدهند اقواملرها و ، بوشهریها، ها جمعیت آبادان عرب

استان خوزستان است که دو رود ترین شهر  کند. آبادان پر آب در اقتصاد کشور بازی می میهای آزاد نقش مه دسترسی به آب

 نپس از یافت .و گسترش آن تا به امروز به صنعت نفت مدیون است این شهررونق  .اروند و بهمنشیر در آن جاری است

به لحاظ داشتن آب کافی برای عملیات پاالیش و دسترسی  آبادان منطقه، 8100در سال ، نخستین میدان نفتی در مسجدسلیمان

، 8130جایگاه مناسبی برای ساخت پاالیشگاه شناخته شد. از این رو در سال ، فارسهای آزاد در خلیج  مناسب به آب

ساخت نخستین واحد مسکونی در شهر ، در فاصله یک سال از آغاز ساخت و ساز پاالیشگاه .بنیاد نهاده شد پاالیشگاه آبادان

جمعیت ، برداری از پاالیشگاه به پیشرفت نهاد. با آغاز بهرهآبادان آغاز شد و به این ترتیب شهرنشینی در این جزیره آرام رو 

نفر شد. با افزایش تولید  111333جمعیت این شهر برابر با ، 8001زیادی از سراسر کشور به این شهر کوچ کردند و تا سال 

مورد یورش سنگین در پی جنگ ، آبادان. تبدیل به بزرگترین پاالیشگاه نفت جهان شد، خورشیدی 8011پاالیشگاه در سال 

  این شهر از محاصره آزاد شد. االئمهعملیات بزرگ ثامن  های فراوان پس از عراق قرار گرفت و پس از ویرانی

                                                                                                                           خرمشهر

از شمال با شهرستان ، از شرق با شهرستان شادگان، از جنوب با شهرستان آبادان، از غرب با کشور عراق شهرستان خرمشهر

شهر دهستان است.  1شهر و  0، بخش 1اهواز همسایه است و برابر با آخرین تقسیمات کشوری این شهرستان دارای 

متر از سطح دریا با آب و  0عرض شمالی و ارتفاع  03ْ 11َ 81طول شرقی و ً 10ْ 88َ 33با مختصات جغرافیایی ً خرمشهر

رود  .در کنار رود مرزی اروندرود واقع است، ها زمستان ها و خنک و مناسب در هوایی بسیار گرم و مرطوب در تابستان

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%AE%D8%B1%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%B4%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%B4%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D9%85%D8%A7%D9%87%D8%B4%D9%87%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%A7%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D9%86%D9%81%D8%AA_%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C_%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%A7%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%A7%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA_%D8%AB%D8%A7%D9%85%D9%86%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%A6%D9%85%D9%87
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پیوندد. خرمشهر در منطقة  ای دیگر به اروندرود می شیر و شاخه بهمنای از آن به  گذرد و سپس شاخه از این شهر می، کارون

خرمشهر  .متر )کمترین حد بارندگی در استان( واقع شده است میلی 133بیابانی استان خوزستان و با میانگین بارندگی کمتر از 

 331رتبط است و با تهران نیز حدود کم از سه مسیر آزاد راه و جادة درجه یک با اهواز )مرکز استان( م 811در فاصلة حدود 

بندر خرمشهر با اهواز و تهران و بسیاری از شهرهای  .کم است 113تهران نیز  طول راه هوایی خرمشهر ـ .کم فاصله دارد

با بسیاری از بندرهای ، کشور با راه آهن متصل است و از طریق راه آبی نیز به عنوان یکی از بندرهای مهم اقتصادی کشور

در دوران قدرتمندی ، به هر حال پس از پایان یافتن عمر تاریخی آن شهرها و نیز کشورهای خارجی ارتباط دارد. داخلی

از میان شرح دالیل این  .ای عربی و به معنی سرخ کننده است بر این شهر نهاده شد که واژه« محمره»طایفة بنی کعب نام 

شمسی با تصویب هیأت دولت وقت نام  8081نماید. در  تر می تنیسرخ بودن آب کارون در این منطقه پذیرف، نامگذاری

با احداث ، و آن هنگامی بود که این شهر کوچک که در یکی دو سدة قبل روستایی بیش نبود محمره به خرمشهر تغییر یافت

نندة جمعیت به یک بندر مهم و جذب ک، کشف و احداث پاالیشگاه و تأسیسات مختلف شهری در منطقه، راههای مواصالتی

شاهد حوادث ، در عمر نسبتاً کوتاه خود، تبدیل شده بود. خرمشهر به دلیل موقعیت حساس و پر اهمیت خود در منطقة مرزی

همواره از سوی حکام دست نشاندة بغداد و بصره مورد ، تاریخی ویرانگری بوده است. این شهر در مراحل نخستین رشد خود

 .شهرت یافت« کوت المحمره»ی بصره نباشد و از همین رو با کشیدن حصاری به دور آن به گرفت تا رقیبی برا حمله قرار می

و در جنگ جهانی اول و دوم نیز از تعرض  اشغال شد  ها و هم از سوی انگلیس خرمشهر هم توسط عثمانی، در قرن هجدهم

ها مورد تهدید  بارها از سوی انگلیسی، مصون نماند و حتی در جریان ملی شدن صنعت نفت به هنگام زمامداری دکتر مصدق

ماه در اشغال نیروهای تجاوزگر بعثی قرار گرفت و شهر به  11بار ایران و عراق حدود  واقع شد و باالخره در جنگ مصیبت

های بسیار آزاد شد و از همین رو این شهر  فشانی ش پس از جان8018ای بدل گشت. خرمشهر باالخره در سوم خرداد  ویرانه

وارد ، خرمشهر به عنوان نشانة پایداری و مقاومت مردم ایران، به خود گرفت. پس از پایان جنگ« شهر خونین»نیز لقب  مدتی

به شهری با ، 8011ای که این شهر خالی از سکنه در سرشماری  به گونه، مرحلة جدیدی از سازندگی و عمران خود شد

تن رسیده  811131به  8001جمعیت این شهر در ، انجام گرفتهدرآمدو طبق برآوردهای  8001تن در سرشماری  831101

)دانشنامه  های خدمات و کشاورزی به ویژه فعالیت در کشت خرما و مرکبات است کار در بخش، شغل عمدة مردم شهر .است

 ایران زمین(.

 مینو جزیره

و شاخه اروندرود در بر گرفته و در فاصله د، شناختند میجزیره مینو را که در گذشته ای نه چندان دور با نام جزیره صلبوخ 

، مینو شهر .کیلومتر مربع است 0/80کیلومتر و مساحت آن  1/1کیلومتری خرمشهر واقع شده است. بزرگترین قطر جزیره  83

 آید. این شهر با جمعیتی حدود میو بزرگترین آبادی آن به شمار   شهر سرسبز کوچکی است که در دل این جزیره قرار گرفته

تفریح گاهی طبیعی برای مردم آبادان و خرمشهر به حساب ، ی سر به آسمان کشیده و زیبای خودها و با نخل، نفر 333، 81

ها از اروندرود منشعب شده است  ها از رود جرف و سه تای آن نهر بزرگ جریان دارد که دو تای آن 1آید. در جزیره مینو  می

اهی گیری در این جزیره جایگاه خاصی دارد. با برنامه ریزی صورت گرفته توسط و از این رو کشاورزی و پرورش دام و م

 در آینده نه چندان دور به قطب گردشگری منطقه تبدیل خواهد شد)دانشنامه ایران زمین(.، سازمان منطقه آزاد اروند

 :تجزیه و تحلیل آنبرآورد و ، معرفی مدل

در شهرهای  8030بنگاه اقتصادی بصورت ماهیانه از فروردین تا بهمن  133از  ی نمونه گیری شدهها در این مقاله از داده

آبادان و خرمشهر گرفته شده است. برای نشان دادن متغیر نابرابری درآمدی از نسبت درآمد دو بنگاه اقتصادی به عنوان 
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مدل معرفی  .ورت گرفته استی ترکیبی صها شاخص نابرابری درآمدی استفاده شده و تجزیه و تحلیل بر اساس روش داده

 :گردد باشد که بصورت زیر معرفی می میشده یک تابع درجه دو از ورود گردشگران عراقی از طریق مرز شلمچه خرمشهر 
 (8)              

      

 ر اختالل میباشد. متغی    تعداد گردشگران عراقی و   ، متغیر نابرابری درآمدی  در مدل باال 

 
 های پایایی نتایج آزمون

ی سنتی در اقتصادسنجی مبتنی بر فرض ایستا بودن متغیرها است. بنابراین برای جلوگیری از رخ ها روشی ریکارگ به

ابتدا الزم است که ایستایی متغیرها مورد بررسی و آزمون قرار ، ی رگرسیون کاذب در هنگام برآورد الگو دادن پدیده

توان استفاده کرد. در  ها می های خاص این نوع از داده های تابلویی از آزمون ؛ برای بررسی پایایی متغیرها در دادهگیرد

-استفاده میهای ترکیبی دارند که کاربرد بیشتری در بررسی مانایی متغیرها در داده (LL) جا از آزمون لین و لویناین

در سطح پنج درصد تعیین  Probداری بر اساس  و از طریق معنی 0یویوز افزار ا ها از طریق نرم شود. بررسی آزمون

 P-Valueچه چنان، واحد برای هر متغیر است  وجود ریشه  دهنده آزمون نشان H0ی  گردد. با توجه به اینکه فرضیه می
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آزمون مانایی  شود. نتایج ی وجود ریشه واحد برای آن متغیر رد می فرضیه، محاسبه شده کمتر از پنج درصد باشد

 ( نشان داده شده است.8متغیرها در جدول )
 (: نتایج آزمون ایستایی متغیرها 1جدول )

 ییستاینا اایستایی یا  احتمال ی آزمون آماره متغیر

 سطح
Lev 30/1- 333/3 ایستا 

R 10/83- 333/3 ایستا 

N 10/1- 333/3 ایستا 

 های پژوهش : یافتهمنبع

زیرا فرضیه صفر مبتنی بر وجود ریشه واحد ، هستندو لوین و چاو کلیه متغیرهای تحقیق ، لینبر اساس نتایج آزمون 

 در همه متغیرها رد شده است.

  1های تشخیصی نتایج آزمون

در بسیاری از ، های مقطعی است های به کار گرفته شده که شامل اطالعات سری زمانی و داده با توجه به ویژگی داده

های پانل شده برای بررسی استفاده گردیده است. استفاده  ی اقتصاد نیز از مجموعه داده ه در زمینهمطالعات انجام شد

دهد تا اثر متغیرهای حذف شده را که در طول  های متعددی دارد. این تکنیک به ما امکان می از این رهیافت مزیت

ی  توان اثرات غیرقابل مشاهده انل شده میهای پ زمان تداوم دارند در رگرسیون وارد کنیم. در چارچوب روش داده

ی که بر اساس این روش باید به آن پاسخ داده شود نوع مدل سؤاالتناهمگن را از رگرسیون حذف کرد. یکی از 

ترین  شود. رایج های متعددی استفاده می های مختلف از آزمون انتخاب شده است. برای آزمون صحت و قوت مدل

سمن تعبیه شده است. از ها های چاو و آزمون 0افزار ایویوز  است. در نرم سمن وها چاو و های آزمون، ها این آزمون

 H0ی  شود. در این آزمون فرضیه آزمون چاو برای انتخاب میان روش حداقل مربعات تجمیع و روش پانل استفاده می

ی رویکرد اثر ثابت است.  دهنده نشان H1ی  ی استفاده از روش حداقل مربعات تجمیع شده است و فرضیه دهنده نشان

توضیح داد. اما روش  از مبدأیرفتنی است که تفاوت میان مقاطع را بتوان با جمالت عرض پذرویکرد اثر ثابت زمانی 

از ، H0ی فرضیه کند. در صورت رد حداقل مربعات تجمیع شده از حالت وجود عرض از مبدأهای مشابه استفاده می

ی وجود یا عدم وجود ارتباط  سمن بر پایهها شود. اساس آزمون دل مناسب استفاده میسمن برای انتخاب مها آزمون

شکل گرفته است. اگر این ارتباط وجود داشته باشد مدل ، خطای رگرسیون تخمین زده شده و متغیرهای مستقل مدل

 H0ی  این آزمون فرضیهمدل اثر تصادفی کاربرد خواهد داشت. در ، اثر ثابت و اگر این ارتباط وجود نداشته باشد

ی وجود ارتباط است. البته  دهنده نشان H1ی  ی عدم ارتباط متغیرهای مستقل و خطای تخمین و فرضیه نشان دهنده

توان استفاده کرد. در این  از مدل اثر تصادفی نمی، ها از تعداد ضرایب برآوردی در مدل کمتر باشد چنانچه تعداد دوره

ها انتخاب شد. همچنین  های تشخیصی انجام داده شد و مدل مناسب بر طبق نتایج آزمون مطالعه در هر مرحله آزمون

 کند. یری روش نامتوازن را گریزناپذیر میکارگ به، ها های آماری برخی متغیرها در برخی دوره نبود داده

 

 

                                                           

1. Diagnostic Test 
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 آزمون چاو وهاسمن

، شود. برای آزمون چاو نوع مدل انتخاب می سمن(ها های تشخیصی )چاو و برای برآورد مدل ابتدا با استفاده از آزمون

 است.ابتدا مدل اثر ثابت زمانی تخمین زده شده 

 لیمر استفاده از روش حداقل مربعات تجمیع شده رد خواهد شد. Fسپس آزمون چاو را انجام داده بر اساس آماره 

 است. ( آمده 1-1خالصه در جدول ) به صورتنتایج آزمون 
 تلفیقی ای یبیترک یها داده یالگو صیتشخ یراب چاو آزمون(: 2جدول )

 نتیجه داری سطح معنی Fی  مقدار محاسبه شده آزمون اثرات ثابت )چاو(

 H0رد  333/3 88/3 مدل 

 های پژوهش : یافتهمنبع
ر هر های ترکیبی دداده های تلفیقی رد و فرضیه مقابل مبتنی برفرضیه صفر مبنی بر داده، (1با توجه با نتایج جدول )

 شود.دو مدل پذیرفته می

 ..شود سمن انجام میها سمن ابتدا مدل را به صورت اثر تصادفی تخمین زده و سپس آزمونها برای انجام آزمون
 اثرات ثابت یا تصادفی یالگو صیتشخ یبرا سمنها آزمون(: 3جدول )

 نتیجه داری سطح معنی Fی  مقدار محاسبه شده سمنها آزمون

 H0رد  333/3 01/8 مدل

 های پژوهش : یافتهمنبع
زیرا فرضیه ، حاکی از تائید اثرات ثابت در برابر اثرات تصادفی استاست که   ( آمده0در جدول ) سمنها نتایج آزمون

 گر اثرات تصادفی است که رد شده است.صفر بیان

 ( ارائه شده است1-1( به روش اثرات ثابت در جدول )1( و مدل )8نتایج تخمین مدل )

 (: نتایج تخمین مدل4دول )ج

 شــرح
 ی رونق اقتصادی دوره

 t-static p-value ضریب

C 
81/80 11/0 333/3 

N 03/3 38/0 333/3 

N² 10/.8- 01/1- 38/3 

R2 10/3 

Adjusted R2 11/3 

F-static 81/1 

p-value 333/3 

D-W 03/8 

 های پژوهش : یافتهمنبع
 Fهای آماری در وضعیت مناسبی قرار دارد. آماره ه مدل برآوری از نظر شاخصدهد ک( نشان می1نتایج جدول )

توانند صفر باشند رد بیانگر معناداری کل رگرسیون است. به عبارتی این فرضیه که ضرایب متغیرهای مستقل مدل می

بستگی در گر عدم وجود خود همدار است. همچنین آماره دوربین واتسن بیانشود و کل رگرسیون معنیمی

درصد از تغییرات متغیر  10گر این است که های مدل برآوردی است. همچنین آماره ضریب تعیین بیانباقیمانده

 وابسته توسط متغیرهای مستقل توضیح داده شده است.
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 : و دستاوردهای علمی و پژوهشی نتیجه گیری

در  8030بصورت ماهیانه از فروردین تا بهمن بنگاه اقتصادی  133ی نمونه گیری شده از ها در این مقاله از داده

شهرهای آبادان و خرمشهر گرفته شده است. همانطور که در بخشهای قبلی مقاله ذکر گردید بدلیل وجود پدیده 

ی کمی برای مدلسازی ها ورود گردشگران عراقی در چهار سال اخیر از طریق مرز شلمچه ما با سری زمانی داده

ی مورد نیاز در منطقه آزاد ها ی ترکیبی بهترین راه برای افزایش دادهها داده م ازاینرو روشاقتصادسنجی روبرو هستی

های مقطعی استفاده نماید. البته  اطالعات سری زمانی و دادهباشد. این پنل قادر است که همزمان از ترکیب  میاروند 

دهد تا اثر متغیرهای حذف شده را که  کان میاین روش مزایای دیگری نیز دارد که مهمترین آن این است که به ما ام

توان اثرات غیرقابل  های پانل شده می در طول زمان تداوم دارند در رگرسیون وارد کنیم. درچارچوب روش داده

نتایج مدل سمن استفاده کردیم. ها های چاو و برای آن از آزمون ی ناهمگن را از رگرسیون حذف کرد که مشاهده

بیانگر معناداری کل رگرسیون است. به عبارتی این فرضیه که ضرایب متغیرهای مستقل مدل  Fه نهایی براساس آمار

گر عدم وجود دار است. همچنین آماره دوربین واتسن بیانشود و کل رگرسیون معنیتوانند صفر باشند رد میمی

درصد از  10گر این است که انهای مدل برآوردی است. همچنین آماره ضریب تعیین بیخود همبستگی در باقیمانده

ی مدل ها مهمترین نتیجه گیری که از یافتهتغییرات متغیر وابسته توسط متغیرهای مستقل توضیح داده شده است.

میان اصناف میباشد که افزایش در در دشگران عراقی بر نابرابری درآمدیمیتوان گرفت اثر جمعیت و تعداد گر

پایین گردشگر موجب افزایش نابرابری میگردد اما با افزایش بیشتر این اثر گردشگران اگرچه ممکن است در سطوح 

تواند به توسعه اثر گذازی بیشتر منجر گشته و سبب افزایش  میکاهش یافته و از سطحی به بعد افزایش گردشگران 

قه از حضور سطوح اضناف و بنگاههای اقتصادی منطظرفیتهای اقتصادی منطقه آزاد اروند گردد. بطوریکه تمام 

گردشگران منتفع و بهره مند شوند.مشتق دوم نابرابری نسبت به گردشگران منفی بوده و این موضوع حکایت از تایید 

توان اظهار نمود که نتایج مقاله تئوری منحنی کوزنتس توریستی را در منطقه آزاد اروند  مینتایج دارد و بدین سان 

 تایید مینماید.
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