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 چکیده
استفاده  یبه نحو مطلوب یگردشگر ینهبالقوه خود در زم های یتاست که تاکنون از ظرف ییاز جمله کشورها یرانا

 یعوامل مؤثر بر تقاضا یدنبال بررس  به یقتحق ینآن است. ا یتقاضا ی،از ارکان توسعه جهانگرد یکیاست.  نکرده
 یگردشگر یوابسته تقاضا یربه عنوان متغ یرانبه ا یورود رمنظور تعداد گردشگ یناست. به ا یرانا المللی ینب یگردشگر

 یرانبه ا یتعداد گردشگر ورود یشترینکه ب یسرانه ده کشور یدرآمد واقع یرهایشده و اثر متغ  استفاده المللی ینب
 یر مجازیبودن اقتصاد و متغ در داخل، نرخ ارز بازار آزاد، درجه باز یکاالها و خدمات مصرف یاند، شاخص بها داشته

با  یحتوض خود یوابسته مذکور با استفاده از الگو یرمستقل بر متغ یربه عنوان متغ یلیو جنگ تحم یدوران انقالب اسالم
درآمد  یرهایاز آن است متغ یحاک یجاست. نتا برآورد شده ۹۸۱۱-۹۸۳۱ ی( در دوره زمانARDLگسترده ) یها وقفه
در داخل و  یکاالها و خدمات مصرف یمثبت و شاخص بها یراقتصاد تأث بودن زسرانه، نرخ ارز بازار آزاد، درجه با یواقع
 اند. اشتهد یرانبه ا یورود المللی ینبر تعداد گردشگر ب یمنف یردوران انقالب و جنگ تأث یمجاز یرمتغ

بودن اقتصاد،  گسترده، نرخ ارز ، درجه باز یها با وقفه یحتوض خود یالگو المللی، ینب یگردشگر یتقاضا :یدیکل واژگان
 .یرانا
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  مقدمه

ترین صنایع دنیا  ترین و متنوع عنوان یکی از بزرگ  هب ۹صنعت گردشگری امروزه، 
محیطی فراوانی را اقتصادی و  باشد و رشد سریع آن تغییرات اجتماعی، مطرح می

مطالعاتی بین پژوهشگران همین دلیل نیز به یک حوزه مهم   است و به  دنبال داشته به
 های مختلف ای از فعالیت است از آمیزه  است. صنعت گردشگری عبارت  تبدیل شده

ابراین گیرد. بن رسانی به گردشگران انجام می ای در جهت خدمت صورت زنجیره  که به
کنندگان  هها و روابط حاصل از تعامل گردشگران، عرض شگری شامل تمامی پدیدهگرد
ها و جوامع میزبان در فرآیند جذب و  روشندگان محصوالت جهانگردی، دولتو ف

 (.۹۱۱۱ ،2باشد )مکینتاش وهمکاران پذیرایی از گردشگران می
توجهی  د درخوراند وضعیت خود را تا ح از کشورها از این رهیافت توانستهبسیاری   

بهبود بخشند و بر مشکالت اقتصادی خویش از قبیل سطح پایین درآمد سرانه، فراوانی 
ای به این  صورت فزاینده این کشورها به بیکاری و کمبود درآمدهای ارزی فائق آیند.

عمل به خرج دهند   د وضعیت اقتصادی خود باید ابتکاراند که برای بهبو برده حقیقت پی
 ای برآیند. آگاهی جوامع از اینکه گردشگری منبع درآمد های تازه فتن راهو درصدد یا

، باعث شده که گردشگری مفهومی بسیار استای  ارزی بسیار مناسب و قابل مالحظه
صنعت تلقی  اجتماعی و فرهنگی پیدا کند و یک گسترده در ابعاد مختلف اقتصادی،

توسعه که با معضالتی   حال در ویژه برای کشورهای توسعه صنعت گردشگری به شود.
محصولی مواجه هستند، از   محدودیت منابع ارزی و اقتصاد تک همچون بیکاری باال،

 (. ۹۸۳۱)طیبی و همکاران،  فراوانی برخوردار است اهمیت
های  کند، دریافتی سود را ایجاد میالمللی بیشترین  از نظر اقتصادی، گردشگری بین 

درو و تجهیزات لی بیشتر از محصوالت نفتی، خولالم ارزی حاصل از گردشگری بین
( صنعت گردشگری در سال 2۰۰۳) ۸شود. طبق گزارش بالنک ارتباطی برآورد می

ملی جهان را به خود  درصد از تولید ناخالص ۹۰/۸ای معادل  مالحظه  سهم قابل 2۰۰۱
 (.۹۸۳۱است )کریمائی، اختصاص داده

درصد، از  ۱/۱المللی با نرخ رشد ساالنه  بین، گردشگری ۹۱۱۰-2۰۰۱های  طی سال 

                                                                                                                       
1- Tourism 
2- Mcintosh et al. 
3- Blonck 
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اساس  افزایش یافت. بر 2۰۰۱میلیون در سال  ۳۰۱به  ۹۱۱۰میلیون گردشگر در سال  2۱
تعداد گردشگر ورودی  2۰2۰تا سال   1های رسمی سازمان جهانی گردشگری بینی پیش

مروزه (. ا2۰۰۱سازمان جهانی گردشگری، میلیارد نفر خواهد رسید ) ۱/۹جهان به 
المللی مورد توجه  چه بین ای و ها چه ملی، منطقه گری در تمامی عرصهگردش
  (.۹۸۳۱است )کریمائی، های خصوصی قرار گرفته ریزان دولتی و شرکت برنامه

کشور اول  ۱ ءهای گردشگری و جز ایران جزء ده کشور اول جهان از لحاظ جاذبه 
دستی است   ع صنایعهان از نظر تنوکشور اول ج ۸جهان از نظر تنوع گردشگری و جزء 

 (.۹۸۳۱ )زیرک باش و همکاران،
های تاریخی و  هوایی از یک سو و وجود مکان و کشور ما به لحاظ تنوع آب 

شمار جهان است که  سوی دیگر، یکی از چند کشور انگشتفرد از  به فرهنگی منحصر
است.   استفاده نکرده ینه به نحو مطلوبیهای بالقوه خود در این زم تاکنون از ظرفیت

صل از آن، بررسی وضعیت گردشگری در ایران و مالحظه ارقام درآمدی ارزی حا
ها ایران کمتر از یک هزارم درآمد  بودن این ویژگی رغم دارا حاکی از این است که به

که با توجه به اتکای است، حال آن  اصل از گردشگری را نصیب خود کردهجهانی ح
ئیرات پذیری فراوان آن در اثر تغ خام و آسیب ایران به صادرات نفتبیش از حد اقتصاد 

سعه صنعت گردشگری تا اقتصادی، تو های اقتصادی و غیر قیمت نفت و سایر شوک
(. تمام این موارد حاکی ۹۸۳۸ پذیری را بکاهد )موسایی، تواند این آسیب حد زیادی می

شناخت  ست. بنابراین مطالعه واز اهمیت باالی این صنعت در اقتصاد جوامع کنونی ا
 ریزان بسیار مهم قلمداد شود. مردان و برنامه تواند برای دولت این صنعت می

ای  اضای آن است که از ساختار پیچیدهیکی از ارکان توسعه جهانگردی، تق 
راحتی انواع  توان به های جهانگردی متفاوت است و نمی برخوردار است، زیرا انگیزه

ه دهنده رابط  تابع تقاضای جهانگردی نشان گذار بر آن را مشخص کرد.ثیرمتغیرهای تأ
برآورد  ثیرگذار بر تقاضاست، وقتی الگوی تقاضابین تقاضای جهانگردی و عوامل تأ

عوامل روی تقاضای جهانگردی یک از این ، شناسایی و تشخیص اثر هر شود می
ر بر ثباشد که عوامل مؤ رسش میدنبال پاسخ به این پ عه بهگردد.این مطال پذیر می امکان

ثیر هر کدام از این عوامل لی برای سفر به ایران کدامند و تأالمل تقاضای گردشگری بین

                                                                                                                       
1- World Tourism Organization 
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 .چه میزان است
الگوی المللی گردشگری ایران را از  ر از این حیث که تابع تقاضای بینحاض مطالعه 

ر مطالعات متمایز کند، از دیگ ( برآورد میARDL) های گسترده توضیح با وقفه خود
گوی تعادل بلندمدت نمایش داده مدت به همراه ال های کوتاه ر این روش پویاییاست. د

است(.   روش تحقیق مورد اشاره قرار گرفته)مزایای این روش در قسمت  شود. می
در یکی از مطالعات  تحقیق، روش مذکور در ایران صرفاًتوضیح اینکه براساس پیشینه 

 است. رفته شدهکار گ استانی به
کشوری که بیشترین تعداد گردشگر ورودی به جامعه آماری مطالعه، ایران بوده   

ایران را داشته و شامل کشورهای پاکستان، ترکیه، آلمان، عربستان، هند، ژاپن، ایتالیا، 
( افزایش شاخص ۹باشد. فرضیات تحقیق نیز عبارتند از  میاسترالیا  و فرانسه، انگلستان

( افزایش درآمد واقعی 2دهد.  در ایران تقاضای گردشگری به آن را کاهش میها  قیمت
( کاهش ۸شود.  سرانه کشورهای مبدأ، موجب افزایش تقاضای گردشگری به ایران می

بودن  ( افزایش درجه باز۴دهد.  ارزش ریال تقاضای گردشگری به ایران را افزایش می
( دوران ۱شود  به این کشور میافزایش تقاضای گردشگری  اقتصاد ایران موجب

دوره زمانی مطالعه  است.  انقالب و جنگ تأثیر منفی بر تقاضای گردشگری ایران داشته
 نظیرهای اطالعاتی  نیاز از طریق پایگاه  های زمانی مورد سری است و ۹۸۳۱-۹۸۱۱

های توسعه  ، بانک اطالعات شاخصزمانی بانک مرکزی های بانک اطالعات سری
  شود. گردآوری می  های آماری مرکز آمار ایران سالنامهو ( WDI)یجهانبانک 

تحقیق مورد بررسی  پیشینه به بیان مبانی نظری پرداخته، سپس ادامهاساس در   این بر 
. شود آورده می پیشنهادی یالگوبرآورد روش تحقیق و  بعدیگرفته و در بخش قرار
 .ودش میبیان نتایج و ارائه پیشنهادات پرداخته  انتها نیز بهدر 

 مبانی نظری

آوردن تابع تقاضای گردشگری  دست مبانی نظری اقتصاد خرد، برای به اساسبر  
شود و سپس با فرض اینکه  ابتدا تابع مطلوبیت خاصی مشخص میال  طور ایده به

ضای مورد ع تقاکننده )گردشگر( در پی به حداکثر رساندن مطلوبیت است، تاب مصرف
فرض  آید. دست می ابع نسبت به قید بودجه بهکردن این ت برآورد از طریق ماکزیمم
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  کاالیی ،کاالی گردشگری  در یک فضای دوکننده  ه مصرفکنیم ک می
و یک   

  کاالی دیگر
عنوان نماینده سایر کاالها و خدمات مصرف نماید، در آن صورت  را به  

سبت به قید کننده ن اکثر کردن تابع مطلوبیت فرد مصرفز حدتابع تقاضای گردشگری ا
 آید: میدست  بودجه به صورت زیر به

(۹) Max  : u= u (   
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  ) 

(2) s.t :   =(   
    

  +   
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  گیری مرتبه اول از تابع الگرانژ نسبت به  پس از تشکیل تابع الگرانژ و مشتق  

و   
  
تابع تقاضای شود.  ع تقاضای سایر کاالها استخراج میتابع تقاضای گردشگری و تاب  
آمده، تابع تقاضای معمولی گردشگری است که تابعی از قیمت کاال و خدمات  دست به

 باشد: قیمت سایر کاالها و سطح درآمد میگردشگری، 
 
(۸)   

       
     

      
 

   عبارت دیگر متغیر وابسته به 
شده یا درآمد  شگرهای واردصورت تعداد گرد که به  

 شود، تابعی تعریف می های اقامت در کشور مقصد ها یا تعداد شب آنارزی حاصل از 

  از سطح قیمت محصول گردشگری در مقصد 
  ، قیمت کاالهای دیگر  

و سطح    
 باشد. می    مبدأدرآمد کشور 

های  تقاضا، تجزیه و تحلیل مقادیر کششبا توجه به این که منظور از برآورد تابع  
به صورت لگاریتم خطی گردشگری  تابع تقاضای بهتر استقیمتی است،  درآمدی و
 (.2۰۰۴)دریتساکیس، تبدیل شود.

تقاضای گردشگری گذار بر مهم تأثیرثیر هر یک از متغیرهای مبانی نظری تأحال  
 گردد.  لمللی برای سفر به ایران بیان میا بین

خدمات شاخص بهای کاالها و  در داخل: شاخص بهای کاالها و خدمات مصرفی
های قیمت است که معیار سنجش تغییرات قیمت مقدار  مصرفی یکی از انواع شاخص

ای است  ثابت و معینی از کاالها و خدمات مصرفی خانوارهای شهرنشین بوده و وسیله
فروشی و یکی از بهترین  ار خردهها در باز گیری سطح عمومی قیمت برای اندازه

باشد. این شاخص برآوردی  پول کشور می ابزارهای سنجش نرخ تورم و قدرت خرید
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در شاخص بهای کاالها و خدمات مصرفی قیمت در  .زینه زندگی استه از شاخص
نظر قرار است، مد اهمیت آن در سال پایه تعیین شده یک سبد که اقالم آن و ضرایب

 انتظار شاخص بهای کاال تئوری، عالمت مورد اساسبر(. ۹۸۳۱ )بانک مرکزی، دگیر می
خدمات  خدمات مصرفی منفی است. زیرا به همراه افزایش شاخص بهای کاالها وو 

 موجب کاهش یابد و های خدمات گردشگری نیز افزایش می مصرفی در داخل، قیمت
 گردد. ورود گردشگران خارجی به داخل می

 ذکر کشورهای در سرانه واقعی درآمد افزایش با تئوری براساس درآمد واقعی سرانه:
 عالمت بنابراین. یابد می افزایش کشورها این در المللی بین گردشگری اضایتق شده،
درآمد واقعی سرانه  مجموعاست. در این مطالعه  مثبت متغیر این برای انتظار مورد

کشورهای منتخب )ده کشوری که بیشترین تعداد گردشگر ورودی به ایران را داشته و 
شامل کشورهای پاکستان، ترکیه، آلمان، عربستان، هند، ژاپن، ایتالیا، فرانسه، انگلستان، 

 است. در نظر گرفته شدهاسترالیا هستند( 
حسب  ارزش هر واحد پول خارجی بررت در این مطالعه نرخ ارز به صو :نرخ ارز بازار

رز، ارزش پول داخلی کشور کاهش با افزایش نرخ ا .شود تعریف میپول داخلی 
میزبان برای مسافران یابد. در نتیجه قیمت کاالها و خدمات گردشگری کشور  می

گردد. بنابراین عالمت  و موجب افزایش تعداد گردشگران میشود می تر خارجی ارزان
 شود. گرفته می برای نرخ ارز بازار مثبت در نظر ارانتظ مورد

بودن بیانگر میزان ارتباط تجاری هر کشور با بقیه  درجه باز درجه باز بودن اقتصاد:
کل  ( از)صادرات + واردات صورت سهم مجموع تجارت خارجی هکشورهاست و ب

رجه . افزایش د(2۰۰۱شود )حبیبی و همکاران،  تولید ناخالص داخلی تعریف می
شدن   ت. با بازبودن اقتصاد، نمایانگر افزایش مبادالت تجاری کشور با جهان اس باز
چه بیشتر درهای اقتصاد و بهبود و گسترش روابط تجاری کشور با دیگر کشورها، هر

تواند به روند افزایش ورود  یابد و می ی و فرهنگی بین کشورها افزایش میروابط سیاس
رود که  قصد کمک کند. بنابراین انتظار میبازرگان( به کشور مگردشگر )با عنوان 

 بودن مثبت باشد. ه بازعالمت متغیر درج
از آنجا که امنیت سیاسی و  اسالمی و جنگ تحمیلی: متغیر مجازی دوران انقالب

گردشگران ورودی حائز اهمیت است، بنابراین وقوع جنگ و  اجتماعی در کشور برای
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المللی به داخل  تماعی موجب کاهش ورود گردشگر بینجهای سیاسی، ا آشفتگی
 شود. نظر گرفته می این متغیر منفی در انتظار عالمت مورداین  شود. بنابر کشور می

های مربوط به متغیر تعداد گردشگران ورودی به ایران از  در این تحقیق داده 
و خدمات مصرفی در داخل و  های آماری مرکز آمار ایران، شاخص بهای کاال سالنامه

نرخ ارز بازار آزاد از بانک اطالعاتی سری زمانی بانک مرکزی و اطالعات مربوط به 
درآمد واقعی سرانه کشورهای منتخب و درجه بازبودن اقتصاد از بانک اطالعات 

متغیر مجازی دوران  است. گردآوری شده (WDI) جهانیهای توسعه بانک  شاخص
ها صفر درنظر گرفته  یک و بقیه سال ۹۸۱۳ـ  ۹۸۱۳ های سال نیز طی انقالب و جنگ

 است. شده

 پیشینه تحقیق

 مطالعات داخلی

تخمین تابع تقاضای توریسم »عنوان   ( درمقاله تحقیقاتی خود تحت۹۸۳۸) موسایی 
ثر بر تقاضای کل گردشگری ( به بررسی عوامل مؤ۹۸۴۴-۹۸۱۱) های در سال «به ایران

 پرداخته (OLS) حداقل مربعات معمولی با استفاده از روش خارجی به مقصد ایران
ثر سفر به ایران و به تبع آن درآمد ارزی مؤاست. وی دریافت که از بین فاکتورهای  

گیری احساس  شاخصی برای اندازه تواند آن، دو متغیر جنگ و انقالب که میحاصل از 
شامل )شده در مدل   کار برده تلقی شوند، نسبت به متغیرهای به ناامنی و تحوالت داخلی

شاخص قیمت داخلی به شاخص قیمت جهانی، تولید ناخالص ملی جهانی، درآمد 
 حاصل از گردشگری در دوره قبل( اهمیت بیشتری دارد.

تصریح و برآورد تابع » ای تحـت عنوان  ( در مقاله۹۸۳۴حبیبی و عباسی نژاد ) 
در دوره « های سری زمانی و مقطعی گری ایران با استفاده از دادهردشتقاضای گ

1(OLS) با استفاده از روش حداقل مربعات معمولی (۹۸۱۰ـ۹۸۳۰زمانی)
و روش  

به  2(GLS) یافته  حداقل مربعات تعمیمهای سری زمانی مقطع با تکنیک  ترکیب داده
این دو روش تقریباً مشابه هم این نتیجه دست یافتند که نتایج برآوردها با استفاده از 

کشور مورد بررسی در این مقاله و اثر منفی  ۱بیانگر اثر مثبت بین درآمد سرانه  بوده و
                                                                                                                       
1- Ordinary Least Squares  
2- Generalized Least Squares 
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ت حجم مبادالت تجاری های داخلی به خارجی و همچنین اثر مثب نسبت قیمت
 .و مقصد بر تقاضای گردشگری ایران است کشورهای مبدأ

و تقاضای توریسم  تخمین توابع عرضه»عنوان  تحتای  ( در مطالعه۹۸۳۴پور )عسگر     
 با استفاده از روش حداقل مربعات معمولی ۹۸۱۱ـ۹۸۱۱های  در سال« خارجی در ایران

(OLS) است. نتایج حاصل از  ضا و عرضه گردشگری ایران پرداختهتخمین توابع تقا به
میزان ورود گردشگر  کشور مورد بررسی، ۹۱از  این مطالعه به این شرح است که اوالً

کشور آمریکا، کانادا، فرانسه، آلمان، ایتالیا، ژاپن، استرالیا، ترکیه، پاکستان،  ۹۹از 
توریسم یک  است، ثانیاً مد سرانه کشورشان قرار داشتهثیر درآأکویت و بحرین تحت ت

ثر بوده که در کشورهای کشور مؤ ۱بر روند تعداد گردشگر ورودی از دوره قبل 
د و کویت اثر مثبت داشته و بر کشورهای فرانسه، عربستان و امارات اثر سوییس، هن

کشور معنادار نیست و در دو  ۱منفی داشته است. شاخص بهای کاالها و خدمات در 
 باشد. مغایر با تئوری تقاضا میکشور نیز اثر این شاخص 

العه تخمین تابع تقاضای اکوتوریسم مط»عنوان  در تحقیقی تحت (۹۸۳۱کریمائی) 
به تخمین تابع تقاضای گردشگری داخلی و خارجی برای « موردی: استان گیالن

استفاده در این مطالعه برای تخمین تابع   است. روش مورد گیالن پرداخته اکوتوریسم در
های  مقطعی )دادههای ترکیبی سری زمانی  قاضای گردشگری داخلی گیالن، دادهت

خارجی  استان منتخب و برای بخش 2۹ر مورد ( د۹۸۱۱ـ۹۸۳۱های ) تابلویی( طی سال
 ۹۸۱۸ـ۹۸۳۴برای دوره زمانی  (ARDL) های توزیعی الگوی خود توضیحی با وقفه

بر تقاضای شده است. نتایج نشان داد که در بخش داخلی، از بین عوامل مطالعه 
از نقل  و هوایی، قیمت حمل  و  أ با شرایط آبهای مبد اکوتوریسم داخلی )جمعیت استان

تبلیغات و  ذهاب و هزینه  و  تان گیالن، قیمت مسکن، هزینه ایابتا اس استان مبدأ
ذهاب از نظر آماری   و  ایاب ثیر متغیر هزینه تبلیغات و بازاریابی و هزینهبازاریابی( تأ

اند. در بخش خارجی نیز متغیرهای  دار بوده دار نبوده، ولی تأثیر سایر متغیرها معنی معنی
قبل بر تقاضای آمدی و تعداد گردشگران خارجی ورودی به گیالن در دوره قیمتی، در

 دار بوده است. اکوتوریسم گیالن تأثیرگذار و از نظر آماری معنی
ثر عوامل مؤ»عنوان   تحقیقاتی خود تحت مقاله ( در۹۸۳۳پور سلیمانی ) تقوی و قلی 

استفاده از رگرسیون  ( با۹۸۱۱ـ۹۸۳۱در دوره زمانی )« بر رشد صنعت گردشگری ایران
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به برآورد مدل  (ARDL)های گسترده  توضیحی با وقفه متغیره و تکنیک خود  چند
گردشگران خارجی در طول مدت میزان درآمد ارزی ایران از محل ورود  تعادل بلند

اد اتاق ها دریافتند که ضرایب متغیرهای مربوط به تعد اند. آن پرداخته نظر دوره مورد
های  نرخ آزاد ارز، آژانس اتاق هتل، های گذشته، قیمت ارزی دوره هتل، درآمدهای
 ها نیز طبق انتظار است.  دار و عالمت آن گردشگری معنی

تخمین تابع تقاضای خارجی » عنوان ای تحت ( در مقاله۹۸۳۱) زاده وهمکاران محمد 
قاضای گردشگـری ایران به به تخمین تابع ت («TVP)رهیافت کل گردشگری ایران

( پرداختند. برای ۹۸۱۰ـ۹۸۳۱) های هند، پاکستان و ترکیه طی سال تفکیک سه کشور
و روش   (TVP)این منظور مدل تحقیق با استفاده از رهیافت پارامتر متغیر در طول زمان 

ین مدل بر این داللت دارد که است. نتایج حاصل از تخم فیلتر برآورد شده ـ کالمن
ت رفتاری و انتظاری دارای تغییرات منظم و ثابت های درآمدی، قیمتی و عادا کشش

یابد. همچنین کشش  طی زمان کاهش می ها طی زمان بوده و به تدریج تغییرات آن
ی قیمتی و عادات ها دشگری در ایران در مقایسه با کششدرآمدی تقاضای خارجی گر

 دهد که تقاضای شده نشان می باشد. کشش درآمدی تخمین زده رفتاری بیشتر می
گردشگری خارجیان در ایران یک کاالی نرمال بوده و از طرفی دیگر کشش قیمتی نیز 

این، تقاضای باشد. عالوه بر ست که این کاال، کاالی کم کشش میحاکی از آن ا
دهد با وقوع  داشته که نشان می گردشگری ایران با متغیر مجازی جنگ رابطه معکوس

 است. ی در ایران کاهش یافتهرای گردشگرتقاضای خارجیان ب بحران جنگ،

 مطالعات خارجی  

تقاضای توریسم داخلی خانوارهای »عنوان  ای تحت ( در مقاله2۰۰۹) 1کونن وایکرن 
 های سوئدی را مورد بررسی ای گردشگری داخلی در بین خانوادهتقاضا بر« سوئدی

مرحله اول  است. در  ها در دو مرحله محاسبه گردیده قرار دادند. در این تحقیق هزینه
آمده و   کردند بدست های سوئدی صرف گردشگری داخلی می مقدار پولی که خانواده

ای توریست از قبیل  هزینه های گردشگری را به طبقات مختلف در مرحله دوم هزینه
های  رستوران ، هزینه ، هزینهغذایی  بار و مواد و های خوار منزل، هزینه های اقامت و هزینه

                                                                                                                       
1- Coene , M. and Eekeren.  L.V 
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برای تحلیل از مدل  است.  شدهذهاب تقسیم  و های ایاب هزینه خرید )سوغات( و
نیاز در این   های مورد . دادهاست  شدهاستفاده  1آل( خطی آیدز )سیستم تقریباً ایده غیر

 صورت سری زمانی از سال انک اطالعات گردشگری و مسافرت بهپژوهش توسط ب
دهد که کشش درآمدی  نشان مینظر  است. نتایج تحقیق مورد فراهم شده (۹۱۱۰ـ۹۱۱۱)

. بدین های مختلف نسبت به تقاضای گردشگری داخلی برابر واحد است برای خانواده
 عنوان کاالی ضروری است.  معنی که گردشگری داخلی به

جمعی تقاضای  های هم تحلیل»عنوان   ای تحت در مقاله (2۰۰۴) 2دریتساکیس      
به بررسی تغییرات در تقاضای « فر به یونانگردشگران آلمانی و بریتانیایی برای س

است. روش  ( پرداخته۹۱۱۰ـ2۰۰۰زمانی )  مدت گردشگری کشور یونان در دوره بلند
کی از عالمت جمعی است. نتایج حا های هم تحلیلاستفاده در این مطالعه روش   مورد

بیانگر این واقعیت است که شده برای درآمد است و   منفی ضریب تخمین زده
در سطح درآمد بیشتر( ممکن است مقاصد های آلمانی و بریتانیایی ) دشگرگر

نقل و نرخ ارز واقعی نیز برای  و حمل هزینه گردشگری دیگر را به یونان ترجیح دهند.
 باشند. کشش می دو کشور آلمان و بریتانیا بی هر

 نجی تقاضا برایس  برآورد اقتصاد» عنوان  در تحقیقی تحت (2۰۰۱) 3آلگیری 
انباشتگی یوهانسن یک رابطه تعادلی بلندمدت را   گیری از روش هم با بهره« گردشگری

 بین متغیرهای درآمد ارزی گردشگری، نرخ ارز واقعی، درآمد کل جهان و هزینه
نظر گرفتند. نتایج تحقیق  در (۹۱۱۸-2۰۰2) های ونقل برای کشور روسیه طی سال حمل
درآمد کل جهان و نرخ ارز واقعی تأثیر مثبت و معنادار  دهد که اوالً نظر نشان می  مورد

دار بر متغیر وابسته ونقل تأثیر منفی و معنا حمل . ثانیاً هزینهبر متغیر درآمد ارزی دارند
 مذکور دارد. 

تقاضای یک آلمانی برای گردشگری در »عنوان   ای تحت ( در مقاله2۰۰۱) 4مونز 
های تابلویی، به برآورد تابع  با استفاده از داده( ۹۱۱۹ـ2۰۰۸در دوره زمانی )« اسپانیا

است. وی به این نتایج دست   لمانی برای کشور اسپانیا پرداختهتقاضای گردشگران آ
یافت که تقاضا برای گردشگر در دوره قبل اثر مهمی بر تقاضای گردشگر در دوره 

                                                                                                                       
1- AIDS (An Almost Ideal Demand System) 
2- Dritsakis. N 
3- Algieri.B  
4- Munoz,T.G 
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انیا یک کاالی دهد که تقاضا برای گردشگری در اسپ جاری دارد. نتیجه دیگر نشان می
های نسبی و هزینه سفر بین  شدت به تغییر قیمت باشد و به ها می وکس برای آلمانیل

 آلمان و کشور مقصد بستگی دارد.
های  مقایسه مدل»عنوان  ای تحقیقاتی تحت ( در مقاله2۰۰۱) 1سلمان و همکاران 

منتخب در منطقه  ۱المللی گردشگری برای  سنجی برای تقاضای داخلی و بین اقتصاد
جمعی  های هم ( با استفاده از تحلیل۹۱۳۰ـ۹۱۱۳) در دوره زمانی «(SW:6)کشور سوئد 

ها به این نتایج دست یافتند که  اند، آن ی( به تخمین توابع مذکور پرداختهانباشتگ )هم
ای چرنوبیل اثرات معنادار آماری بر تقاضای  آمد واقعی، نرخ ارز و فاجعه هستهدر اوالً

هوایی  و و شرایط آب (CPI)کننده  ندارد، اما شاخص قیمت مصرف SW:6گردشگی
ها دریافتند که رابطه  اثر نسبتاً معناداری بر تقاضای داخلی گردشگری دارند، ثانیاً آن

مدتی بین ورود گردشگر از آمریکا، انگلیس، آلمان، فنالند، نروژ و دانمارک به  بلند
SW:6 شده گردشگرانی  مداوم از کشورهای یاد گر به صورتعبارت دی وجود دارد. به

معنادار آماری از اثر شده هیچ اثر   شوند، ثالثاً مدل برآورد وارد می SW:6به منطقه 
المللی گردشگری نشان  جی بر تقاضای بینای چرنوبیل و جنگ خلی حادثه هسته

 بر CPI، نرخ ارز و رات معناداری از سوی درآمد واقعیدیگر اث دهد، از سوی نمی
 خورد. المللی گردشگری به چشم می تقاضای بین

گیری اثر اقتصادی  اندازه»عنوان   ای تحت ( در مقاله2۰۰۱) 2کولندران ودیوسکرا 
یابی بر تقاضای اثرات مخارج بازار «مخارج بازاریابی صنعت گردشگری استرالیا

 ARDLانباشتگی ( با استفاده از روش هم۹۱۳۱ـ2۰۰۱) های گردشگری را در سال
دهد که مخارج بازاریابی، عادات و  اند. نتایج این مطالعه نشان می بررسی نموده

انتظارات متغیرهای مهم و مؤثر در تعداد گردشگران ورودی به استرالیا محسوب 
 شوند.یم

لی پویا برای تقاضای مد»عنوان  ای تحت در مقاله (2۰۰۳) 3حبیبی و همکاران 
گیری  به شناسایی و اندازه« ی تابلویی(ها )رویکرد دادهالمللی به مالزی  گردشگری بین

 المللی به مالزی در دوره کننده جریانات گردشگری بین اثر مهمترین عوامل تعیین

                                                                                                                       
1- Salman et al  
2- Kulendran, N., and S. Divisekera  
3- Habibi et al 
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 (GMM)یافته  ستفاده گشتاورهای تعمیما روش مورد .است پرداخته (۹۱۱۱ـ2۰۰۱)
1 

شده در  گردشگر وارد متغیر تعداد ـ۹: استباشد که نتایج حاصل از آن به شرح زیر  می
 المللی به مالزی دارد. قبل اثر مثبت و معناداری بر تقاضای گردشگری بین دوره

مدت  کشش قیمتی کوتاه ها بسیار حساس است و تقاضای گردشگری نسبت به قیمت ـ2
ها درآمدهای  هنده این امراست که با کاهش قیمتد  ها نشان شده توسط آنتخمین زده 

بودن تجارت اثری  درجه باز ـ۸ کند. برای مالزی افزایش پیدا میدشگری حاصل از گر
ی در مالزی کاالی لوکس تقاضا برای گردشگر ـ۴ تقاضای گردشگری ندارد. بر

سارس و بحران مالی کشورهای های خارجی )بیماری  شوک ـ۱ شود. محسوب نمی
 بر گردشگری در مالزی دارند.شرقی( اثر منفی  آسیای

 الگو و برآورد روش تحقیق

المللی برای  گذار بر تقاضای گردشگری بین در این بخش به بررسی عوامل تأثیر 
 (ARDL)های گسترده   توضیح با وقفه ن با استفاده از الگوی پویای خودسفر به ایرا

 توان در سه مورد خالصه کرد. را می ARDLهای اصلی روش  ویژگی شود. پرداخته می 
 یکبار با یا سطح مانا باشند در وان بدون توجه به اینکه متغیرهات این الگو را میـ ۹

سازی عام به  این الگو در یک ساختار مدلـ 2گیری مانا شوند، بکار گرفت.  تفاضل
آوردن الگو مناسب  وابسته توضیحی را برای بدستتعداد کافی وقفه از متغیر  خاص،

از طریق یک تبدیل خطی  (ECM)خطا حیح توان یک الگو تص میـ ۸گیرد.  می بکار
دادن هیچگونه   دست  بدون ازECM  بدست آورد. مدل ARDLساده از روش

 دهد. مدت نشان می مدت را به همراه تعادل بلند های کوتاه  مدتی، پویایی اطالعات بلند
المللی به  مدت تقاضای گردشگری بین الگوی بلندشده  براساس مبانی نظری مطرح 

 باشد: یر میصورت ز
                                                   (۴       )  

شده به ایران در هر  لگارتیم تعداد گردشگر وارد LATIمتغیر وابسته که در آن   
ت کاالها و خدمات مصرفی در لگاریتم شاخص قیم  LCPIIR،سال

که  درآمد واقعی سرانه کشورهای منتخبمجموع لگاریتم   LGDPPCCداخل،

                                                                                                                       
1- Generalized Method Of   Moments. 
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لگاریتم نرخ ارز بازار  LNEXR، شده ساس شاخص برابری قدرت خرید محاسبهبرا
غیر مجازی دوران انقالب و مت ۹Dبودن اقتصاد و  لگاریتم درجه باز LOPENآزاد، 

 باشد. جنگ می
صورت  ان بهالمللی برای سفر به ایر گردشگری بینتقاضای  ARDLالگوی پویای  

 :شود زیر تصریح می

۱)                ∑         
 
    ∑    

  

             ∑    

  

              

∑    

  

            ∑    

  

                 
نیز          شده متغیر وابسته تأخیری  در الگوی پویا عالوه بر متغیرهای ذکر 

سفر شود. دلیل آن است که گردشگران با سفر و اظهار لذت و مطلوبیت از  مشاهده می
کنند که برای گردش و سفر دوباره به آن کشور بروند  به کشور مقصد، تمایل پیدا می

در آن  یا دیگران را به آن سفر ترغیب کنند. زیرا سفر دوباره به کشوری که قبالً
حیح خطا تر است الگوی تص ه و جذابها دربرداشت اند، ریسک کمتری برای آن بوده

  گردد: ایران بیشتر به شکل زیر ارائه میالمللی برای سفر به  برای تقاضای گردشگری بین
(۱   )       dLATt = dC+ β1dLGDPPCCt + β2dLCPIIRt +β3dLGDPPCCt + β4dLNEXRt + 

β5dLOPENt +β6  dD1+ β7dECM(-1)+Ut    

عبارت دیگر اگر قدرمطلق ضریب   دار باشد، به معنیECM  صورتیکه ضریب در 
ECM مدت  دهنده وجود رابطه بلند  منفی باشد، نشان تر از یک و عالمت آن  کوچک

ت تصحیح نشانگر سرع ECMطور ضریب  همیندار بین متغیرهای الگوست.  و معنی
از عدم مدت است و بیانگر آن است که هر دوره چند درصد  خطا و میل به تعادل بلند
  شود. مدت نزدیک می شده و به سمت رابطه بلند تعادل متغیر وابسته تعدیل

بین در  (ARDL)ای گسترده  توضیح با وقفه هر چند یکی از مزایای الگوی خود 
گرفتن این بحث که  اشتگی آن است که این روش بدون درنظرانب  های هم روش

است، اما چنانچه متغیرها همگرا از  هستند قابل کاربرد I(۰یا ) I(۹متغیرهای مدل، )
مدت  قبل از برآورد رابطه بلندنتایج این الگو معتبر نیست. بنابراین  ،باشند I(2، )2درجه 

گیرند. در این  بررسی قرار تدا، متغیرها از نظر مانایی موردالزم است اب ARDLبه روش 
یافته  دیکی فولر تعمیمه واحد از آزمون مطالعه به منظور بررسی مانایی یا وجود ریش

(ADF) بیزین ـ اساس معیار شوارتزشود و طول وقفه بهینه بر استفاده می (SBC)  انتخاب
شده بزرگتر   قدرمطلق کمیت بحرانی ارائهمطلق آماره آزمون از است. اگر قدر گردیده
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آزمون نتایج حاصل از شود.  )عدم مانایی( رد می جود ریشه واحدباشد، فرضیه صفر و
أ و بدون روند نظرگرفتن مدل باعرض از مبد یافته با در  ه واحد دیکی فولر تعمیمریش

ارائه (۹)  گرفتن مدل با عرض از مبدأ و روند زمانی در جدول نظر  زمانی و نیز با در
 است. شده

 در سطح  متغیرهاآزمون ریشه واحد  . 1 جدول

 باعرض از مبدا و بدون روند باعرض از مبدا و روند

 مقادیر نام متغیر نماد

 حاصل شده

مقادیر 

 بحرانی

 مقادیر 

 حاصل شده
 مقادیر بحرانی

۱۸/۸- ۱۱/۸- ۰/2۹- 2/۱۱- LATI گردشگر ورودی به ایران 

۹/2- ۱۱/۸- ۰/۴۹- 2/۱۱- LCPIIR شاخص قیمت در ایران 

۰۱/۹- ۱۱/۸- ۴۱/۴- 2/۱۱- LNEXR نرخ ارز اسمی 

۱۴/۹- ۱۱/۸- ۸۱/۹- 2/۱۱- LGDPPCC درآمد واقعی سرانه کشورهای منتخب 

۰۱/۸- ۱۱/۸- ۱۹/۸- ۱۱/2- LOPEN درجه باز بودن 

 منبع:یافته های تحقیق

ه قدرمطلق آماره نتایج آزمون ریشه واحد بیانگر آن است ک (۹)توجه به جدول  با 
از  ،(LATI)مربوط به لگاریتم تعداد گردشگر ورودی  (ADF) یافته  فولرتعمیم ـ دیکی

تراست. بنابراین فرضیه و روند بزرگ در حالت با عرض از مبدأقدرمطلق کمیت بحرانی 
 گردشگر توان پذیرفت که لگاریتم تعداد اطمینان می %۱۱ شود. یعنی با صفر رد می

باشد. با همین استدالل متغیرهای درجه  می I(۰) ورودی، مانا است و دارای فرآیند
 مطلق آماره  مانا هستند. قدر(  (LNEXRسمیو نرخ ارز ا ((LOPEN بازبودن

و لگاریتم  (LCPIIR)کننده  شاخص قیمت مصرفیافته لگاریتم  فولرتعمیم ـ دیکی
داری  ح معنیمطلق مقدار بحرانی در سط از قدر  (LGDPPCC)درآمد واقعی سرانه

توان فرضیه صفر مبنی بر   های زمانی نمی تر است. لذا در مورد این سری کوچک۰۱/۰
آزمون ریشه  ها براساس به عبارت دیگر این سری وجود ریشه واحد را رد کرد.

گیری کرده  ها تفاضل بنابراین یک بار از آن یافته، نامانا هستند.  فولر تعمیم ـ واحددیکی
( 2نتایج حاصل در جدول ) شود. یافته آزمون می  فولر تعمیم ـ و سپس با آزمون دیکی

 (DLCPIIR) کننده رتبه اول لگاریتم شاخص قیمت مصرفشود. تفاضل م مالحظه می
با توجه به مقدار  (DLGDPPCC)و تفاضل مرتبه اول لگاریتم درآمد واقعی سرانه 
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هم در مدل با عرض  ،۰۱/۰داری  یافته، در سطح معنی تعمیم فولر ـ بحرانی آماره دیکی
باشند. بنابراین، این  میا و روند، مان روند و هم در مدل با عرض از مبدأاز مبدأ و بدون 

  I(۹انباشته از درجه اول یا ) یافته هم انی براساس آزمون دیکی فولرتعمیمهای زم سری
 هستند.

 متغیر های الگو  مرتبه اول مانایی تفاضلبررسی  .2 جدول

 باعرض از مبدا و بدون روند باعرض از مبدا و روند

حاصل  مقادیر نام متغیر نماد

 شده

مقادیر 

 بحرانی

حاصل  مقادیر 

 شده

مقادیر 

 بحرانی

۹۳/۴- ۱۱/۸- ۹۳/۴- ۱۱/2- DLCPIIR 
شاخص قیمت مصرف کننده 

 در ایران

۱/۴- ۱۱/۸- ۴/۴- ۱۱/2- DLGDPPCC 
درآمد واقعی سرانه کشورهای 

 منتخب

 
 از استفاده با ضرایب برآورد به همگرایی، وجود و متغیرها پایایی اثبات از بعد 

 برآورد از حاصل نتایج. پردازیم می گسترده های وقفه با توضیح خود پویای الگوی
 جدول در بیزینـ  شوارتز ضابطه طریق از المللی بین گردشگری تقاضای پویای الگوی

 شوارتز معیار از استفاده با متغیرها از یک هر بهینه وقفه تعداد. است شده آورده( ۸)
 :است آمده بدست زیر بصورت(  MICROFIT 4.1) میکروفیت افزار نرم توسط بیزین

 در الگوی پویا متغیرهاوقفه بهینه تعداد  .3جدول 

 متغیر وقفه بهینه
3 LATI 

0 LGDPPCC 

2 LCPIIR 

3 LNEXR 

3 LOPEN 
                                

 شود: ( ارائه می۴در جدول) ARDL (۸،۸،2،۰،۸حال برآورد حاصل از روش )
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  ARDLالمللی با استفاده از روش ی بینبرآوردالگوی پویای تقاضای گردشگر .1جدول

 نام متغیر ضریب برآورد شده tمقدار آماره  میزان احتمال

 گردشگر ورودی در یک دوره قبل -12/0 -۹۴/0 4۴۴/0

 گردشگر ورودی در دو دوره قبل -0۵/0 -32/0 ۳۵3/0

 گردشگر ورودی در سه دوره قبل ۵2/0 ۴۹/3 0

 درآمد واقعی سرانه کشورهای منتخب ۹0/0 24/۹ 0

 شاخص بهای کاالها وخدمات مصرفی 1۱/1 ۹۴/1 110/0

 مصرفی در یک دوره قبل  یشاخص بهای کاالها -02/3 -۳۹/2 014/0

 مصرفی در دو دوره قبل یشاخص بهای کاالها -4۳/1 -۵3/2 022/0

 نرخ ارز اسمی 0۳/0 ۴0/0 34۱/0

 نرخ ارز اسمی در یک دوره قبل -01/0 -11/0 ۴12/0

 نرخ ارز اسمی در دو دوره قبل 0۹/0 ۳2/0 4۳۴/0

 نرخ ارز اسمی در سه دوره قبل 2۱/0 ۴۱/2 00۴/0

 درجه بازبودن 0۵/1 23/2 0۹0/0

 درجه بازبودن در یک دوره قبل ۳0/0 ۵2/1 14۳/0

 درجه بازبودن در دو دوره قبل 02/1 ۴۵/1 0۹۱/0

 درجه بازبودن در سه دوره قبل ۵۵/1 21/3 0۵۴/0

 متغیر مجازی جنگ و انقالب -۵۹/1 -1۱/۳ 0

R-Squared=۴۱۳/0             R-Bar-Squared=۴۳۴/0 

D.W-Statistic=۹2/2           F(1۵,1۹)=۵1/۴۹  prob=0 

 های تحقیق منبع: یافته

آزمون متغیر  ازمدت در الگوی پویای فوق  ور بررسی وجود رابطه تعادلی بلندبه منظ 
 Fآماره  آوردن دست برای به Microfit شود. این آزمون در محیط اضافی استفاده می

معروف  1ها و به آزمون کرانه شود انجام می (2۰۰۹) همکاراننظر پسران و  مورد
های مدل تخمینی بکار  ن وجود ارتباط بلندمدت بین متغیربرای تعیی آماره. این باشد می

باشند، پسران و شین جدول  I(1)یا I(0) نظر از آنکه متغیرها صرفشود.  گرفته می
 (K) مقادیر بحرانی صحیح را برای آزمون مذکور به ازای تعداد رگرسورهای مختلف

و  شامل عرض از مبدأ ARDLحسب آنکه مدل عالوه این جدول بر هاند. ب ئه کردهارا
درون دامنه  Fاینکه در مورد برای  .(۹۸۳۱روند گردد نیز متفاوت خواهد بود )اخوان،

                                                                                                                       
1- Bounds test. 
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مکاران مراجعه شود و ارائه شده توسط پسران و ه Fگیری نمود باید به جدول  تصمیم
 Fشود. آماره  مدت مشاهده می تباط بلندوجود یا عدم وجودار Fدار بودن  حسب معنی بر

یسه است. با مقا دست آمده به ۱۱/۱با  بودن ضرایب برابر محاسباتی برای آزمون معنادار
 %۱۱ و پایین مقادیر بحرانی جدول در سطح اطمینان این مقدار با حد باال

باالی ارزش بحرانی بیشتر است، فرضیه صفر مبنی بر عدم  (، چون از حد۴۱۴/۸،2۳2/2)
مدت  ه مقابل مبنی بر وجود رابطه بلندتوان رد نمود و فرضی مدت را می جود رابطه بلندو

 شود.  پذیرفته می
های تشخیص برای بررسی فروض کالسیک رگرسیون خطی مورد استفاده  آزمون 

گیرد. یکی از فروض مدل رگرسیون کالسیک خطی این است که اجزاء  قرار می
دارای واریانس همسان هستند  شوند، که در تابع رگرسیون جامعه ظاهر می (Ui)اخالل 

اند، دیگر  تورش ها با وجود آنکه خطی و بدونکه در صورت رد این فرض، پارامتر
های تشخیصی، عدم وجود  دیگر از آزمونکارا و حداقل واریانس نیستند. یکی 

ناهمسانی واریانس را در پی  باشد و همان نتایج جزاء اخالل میهمبستگی  بین ا خود
توان به نرمال بودن و تصریح مدل  های تشخیصی دیگر می از آزمون خواهد داشت.

 ۱های تشخیصی در جدول  نتایج حاصل از آزمون (.۹۸۳۱اشاره نمود )گجراتی،
 شود. مشاهده می

 ینتایج آزمون های تشخیص .5 جدول

2آماره  نوع آزمون
χ    آمارهF 

 ۹۹/2 ۱1/4 همبستگی سریالی

 (124/0) (0۳۱/0) فرم تبعی

 ۱1/0 ۹۵/1 نرمال بودن

 0020/0 /0021 واریانس ناهمسانی

 (۴۹3/0) (۴۹۵/0) 
                              

عدم  فرض صفر مبنی بر ۰۱/۰داری  آمده، در سطح معنی بنابراین طبق نتایج بدست 
پسماند و فرم  توزیع نرمال جمالت همبستگی سریالی، همسانی واریانس ووجود خود

شود. یعنی جمالت پسماند فاقد همبستگی سریالی بوده، همسانی  تبعی مناسب رد نمی
نتایج حاصل  و توزیع نرمال دارند و الگو از فرم تبعی مناسب برخوردار است. واریانس
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المللی در جدول زیر ارائه  مدت تقاضای گردشگری بین از برآورد رابطه دراز
 است. گردیده

 ARDL روش به المللی بین گردشگری تقاضای الگوی بلندمدت بیضرا. 6 جدول

 میزان احتمال tمقدار آماره  ضریب برآورد شده نام متغیر

LGDPPCC ۴4/0 ۴۴/21 0 

LCPIIR ۵۱/0- 13/3- 00۹/0 

LNEXR ۹3/0 ۹1/۵ 0 

LOPEN 3۹/1 ۳۴/1 0۴3/0 

D1 42/2- ۵1/۵- 0 

 
 سایر و۹۰/۰سطح خطای  همانگونه که در جدول ضریب لگاریتم درجه بازبودن در 

عالمت  همگی ضرایب برآوردی دارای دارند. معنی ۰۱/۰ و ۰۹/۰سطح  ضرایب در
عالمت مثبت ضریب برآوردی لگاریتم درآمد واقعی سرانه  مورد انتظار هستند.

تقاضای  نمایانگر رابطه مثبت یا مستقیم درآمد واقعی سرانه کشورهای منتخب با
المللی  به معنای کشش درآمدی تقاضای بین المللی برای سفر به ایران و گردشگری بین

بودن سایر  که در صورت ثابت ای است به گونه هشد سفر به ایران است. کشش محاسبه
درصد ۱۸/۰به میزان  کشورها، درصد افزایش در درآمد واقعی سرانه ۹ شرایط به دنبال

جا که کشش درآمدی مزبور بین یابد. از آن المللی افزایش می تقاضای گردشگری بین
از نوع  نرمال و المللی کاالی برای گردشگران بین صفر و یک قرار دارد، سفر به ایران

 ضریب لگاریتم شاخص بهای کاالها و خدمات مصرفی در شود. ضروری تلقی می
مات مصرفی با تقاضای مستقیم شاخص بهای کاالها و خد ایران بیانگر رابطه منفی یا غیر

قیمتی المللی برای سفر به ایران است. این مقدار حاکی از کشش  گردشگری بین
بودن سایر   به این معنی که در صورت ثابتباشد  ایران میالمللی سفر به  تقاضای بین

 ۱۳/۰ خدمات مصرفی به میزان درصد افزایش در بهای کاالها و ۹شرایط به ازای 
بهای یابد. با افزایش  کاهش می المللی برای سفر به ایران تقاضای گردشگری بیندرصد 

المللی برای سفر به ایران  یران تقاضای گردشگران بینکاالها و خدمات مصرفی در ا
ضریب  یابد. ی سفر به مقاصد جانشین افزایش میها برا کاهش و در عوض تقاضای آن

ارز اسمی با  دهنده رابطه مثبت یا مستقیم نرخ نشان مثبت لگاریتم نرخ ارز اسمی )بازار(
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گر کشش تقاضای المللی است. همچنین این مقدار بیان تقاضای گردشگری بین
بودن سایر   باشد یعنی در صورت ثابت سفر به ایران نسبت به نرخ ارز می المللی بین

تقاضای گردشگری  درصد ۱2/۰به میزان  درصد نرخ ارز اسمی ۹افزایش  شرایط
ضریب مثبت لگاریتم درجه باز بودن  دهد. را افزایش می المللی برای سفر به ایران بین

المللی  تصاد با تقاضای گردشگری بیندن اقبیانگر رابطه مثبت یا مستقیم درجه بازبو
المللی نسبت به  دهنده کشش تقاضای گردشگری بین  شده نشان نتیجه حاصل است.

درصد  ۹بودن سایر شرایط   که در صورت ثابت باشد به طوری بودن اقتصاد می درجه باز
برای  المللی تقاضای گردشگری بین درصد ۸۱/۹بودن به میزان  درجه باز افزایش در

شدن درهای  مدت باز  توان گفت در بلند واقع می  در دهد. سفر به ایران را افزایش می
گردد  روابط تجاری ایران با کشورها می ایران که خود منجر به بهبود و گسترش اقتصاد

تقاضای  شود، فرهنگی بین کشورها نیز می و به طبع آن موجب افزایش روابط سیاسی،
عالمت منفی ضریب متغیر  دهد. را برای سفر به ایران افزایش می المللی گردشگری بین

و انقالب با  مستقیم وقوع جنگانقالب بیانگر رابطه منفی یا غیرمجازی جنگ و
بنابراین مشاهده  است. -۴2/2ضریب این متغیر المللی است. تقاضای گردشگری بین

المللی به  ری بینسزایی در جذب گردشگ امنیت سیاسی و اجتماعی اهمیت به شود می
 ایران دارد.

ای از متغیرهای اقتصادی مبنای آماری استفاده از  انباشتگی بین مجموعه  هموجود  
است ترین دلیل شهرت این الگوها آن  کند. عمده تصحیح خطا را فراهم میالگوهای 

ب دهد. ضرای مدت ارتباط می تغیرها را به مقادیر تعادلی بلندمدت م  که نوسانات کوتاه
 (۱) جدول المللی در ر تقاضای گردشگر بینخطا مربوط به عوامل مؤثالگوی تصحیح 

 شود: ارائه می
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 المللی ی بینب مربوط به الگوی تصحیح خطای تقاضای گردشگریضرا. 7 جدول

 نام متغیر ضریب برآورد شده tمقدار آماره  میزان احتمال

00۵/0 1۹/3- 4۳/0- dLATI1 

001/0 ۴۹/3- ۵2/0- dLATI2 

0 24/۹ ۹0/0 dLGDPPCC 

10۳/0 ۹۴/1 1۱/1 dLCPIIR 

02/0 ۵3/2 4۳/1 dLCPIIR1 

3۱2/0 ۴0/0 0۳/0 dLNEXR 

001/0 ۴2/3- 34/0- dLNEXR1 

00۱/0 ۴۱/2- 2۱/0- dLNEXR2 

03۱/0 23/2 0۵/1 dLOPEN 

1۳0/0 42/1 ۵3/0 dLOPEN1 

00۵/0 21/3 ۵۵/1 dLOPEN2 

0 1۱/۳- ۵۹/1- dD1 

0 03/۹- ۹4/0- ECM(-1) 

 
است که چون منفی و  -۱۴۴۳۳/۰برابر   ECM (-۹) براساس نتایج ارائه شده ضریب 
مدت  بین متغیرهای  باشد تأییدی بر وجود رابطه بلند مطلق آن کوچکتر از واحد می قدر

درصد از متغیر  ۱۴الگو است این میزان بیانگر آن است که است که در هر دوره حدود 
 شود.  وابسته تعدیل می

رد بررسی قرار طور همزمان مو همدت الگو ب مدت و بلند ثبات کوتاهزمانی که  
CUSUMهای مجموع تراکمی خطاهای بازگشتی ) گیرد، از آزمون می

مجموع  ( و1
CUSUMQ) مجذور تراکمی خطاهای بازگشتی

کنیم. بر طبق نظریه  ( استفاده می2
 اگر نمودار آماری بدست آمده، یکی از باندهای طرفین را در ،2۰۰۹ اسکویی در سال

بودن الگوی تقاضای گردشگری   کند، فرضیه صفر مبنی بر با ثبات قطع ۰۱/۰سطح 
 شود. مشاهده می 2و ۹ها در نمودارهای  توان پذیرفت. نتایج این آزمون المللی را نمی بین

                                                                                                                       
1- Comulative sum of recursive residuals  
2- Cumulative sum of squares recursive  
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 بازگشتی خطاهای تراکمی مجموع آزمون. 1نمودار

 بازگشتی خطاهای تراکمی مجذور مجموع آزمون. 2نمودار 

، نمودار وسط باندهای طرفین ۰۱/۰از آنجا که در نمودارهای بدست آمده در سطح  
المللی  ی الگوی تقاضای گردشگری بینمدت برا  ئمی بلندثبات دا ،را قطع نکرده است

 ایران قابل قبول خواهد بود.

 گیری و پیشنهادات نتیجه

دهد که درآمد واقعی سرانه  های پژوهش نشان می نتایج حاصل از تحلیل داده 
شده به ایران تأثیر مثبت دارد. این نتیجه با  رهای منتخب بر تعداد گردشگر واردکشو

(، ۹۸۳۱(، کریمائی )۹۸۳2عباسی نژاد ) مطالعات صورت گرفته توسط حبیبی و
( همخوانی و با نتیجه 2۰۰۱یری )(، آلگ2۰۰۹(، کونن و ایکرن )۹۸۳۱محمدزاده )

صورت بهای  به)که  ( تناقض دارد. همچنین نرخ ارز اسمی2۰۰2مطالعه دریستاکیس )
 شود( بر تعداد گردشگر وارد یف میهر واحد پول خارجی بر حسب پول داخلی تعر

 Plot of Cumulative Sum of Recursive Residuals

 The straight lines represent critical bounds at 5% significance level
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 The straight lines represent critical bounds at 5% significance level
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( ۹۸۳۱پور سلیمانی ) این نتیجه با مطالعه تقوی و قلی مثبت دارد. به ایران تأثیر شده 
خدمات  خوانی دارد. همچنین نتایج حاکی از آن است که شاخص بهای کاالها وهم

شده به ایران تأثیر منفی دارد. این نتیجه   داخل کشور بر تعداد گردشگر وارد مصرفی در
( 2۰۰۱(، و سلمان و همکاران )۹۸۳۱زاده ) (، محمد۹۸۳۱با نتایج مطالعات کریمائی )

بودن اقتصاد در  ( مغایر است. درجه باز۹۸۳۴سگرپور )مطابقت دارد و با نتیجه مطالعه ع
با نتایج مطالعات  داخل نیز، بر تعداد گردشگر وارد شده به ایران تأثیر دارد. این نتیجه

مجازی  ( مطابقت دارد. متغیر2۰۰۳( و حبیبی و همکاران )۹۸۳2نژاد ) حبیبی و عباسی
تند که بر تعداد گردشگر ی هسانقالب و جنگ تحمیلی متغیرهای مورد بررسی دیگر

شده به ایران تأثیر منفی دارد. این نتیجه با مطالعات انجام شده توسط موسایی  وارد
 ( مطابقت دارد.۹۸۳۱( و محمدزاده )۹۸۳۸)

داخل بر تابع تقاضای منفی شاخص بهای کاالها و خدمات مصرفی در  با توجه به اثر 
ریزان اقتصادی   اران و برنامهگذ تالمللی برای سفر به ایران، سیاس گردشگری بین

های مناسب پولی و مالی به کنترل شاخص بهای کاالها و  با اتخاذ سیاستبایستی 
خدمات مصرفی و به تبع آن کنترل بیش از پیش نرخ تورم در کشور اهتمام ورزند تا از 

ش االمکان اثر منفی این شاخص بر تعداد گردشگر ورودی به ایران کاه  تیاین طریق ح
 یابد.
ثیر منفی متغیر انقالب و جنگ تحمیلی بر تعداد گردشگران وارد شده به ایران تأ 
ن منجر به کاهش جذب اطمینا گر این واقعیت است که هر گونه ناامنی و عدمبیان

اران و گذ تداوم دارد. بنابراین سیاست های مدید شد که آثار آن تا سال گردشگر خواهد
و پایدار توجه خاص  نمودن امنیت فراگیر  بایست نسبت به فراهم میریزان کشور  برنامه

ای در جذب گردشگری  منیت سیاسی و اجتماعی اهمیت ویژهداشته باشند، چرا که ا
 المللی به ایران دارد. بین
المللی برای سفر  بر تابع تقاضای گردشگری بینبودن  با توجه به تأثیر مثبت درجه باز 

تر برای گسترش تجارت خارجی مناسب گردد، موجب گسترش ، هر چه بسبه ایران
مراودات فرهنگی و اجتماعی با خارجیان و افزایش تعداد گردشگر ورودی به ایران 
برای امور تجاری و بازرگانی خواهد شد. بنابراین باید در بسط و گسترش این مهم 

 کوشید.
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