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 چکیده
یافتهوازنظراقتصادیاهمیتقابلتوجهیپیدایگذشتهبهسرعتتوسعهگردشگریبینالمللیطیدودهه

چارچوب این در است. کرده گردشگری، تقاضای بر مؤثر عوامل شناسایی و بررسی به حاضر ،تحقیق

یطیدوره1تابلوییهایمنظورازروشدادهپرداختهاست.برایاین8دریایخزرمنتخبحوزهدرکشورهای

دراینمطالعه1000-1068زمانی نتایجبدستآمده است. استفادهشده دهدکهدرآمدسرانهنشانمی، نرخ،

همچنینواقعیارز گردشگریدارد. مثبتبر آزادسازیتجاریاثر و تحقیقحاضر، نتایجدیگر به توجه ،با

هایقابلمالحظهدرباتوجهبهاینکهپتانسیلفیومعناداربرتقاضایگردشگریدارند.ثباتیاقتصادیاثرمنبی

گردشگری برایتوسعه منطقه می، ارتقایگردشگریشودضمنسیاستتوصیه گذاریدر ویژه، ایبهتوجه

 عواملموثربرتقاضایگردشگریحوزهدریایخزرصورتگیرد.

 

.هایتابلوییداده،دریایخزر،ثباتیاقتصادیبی،عواملموثر،تقاضایگردشگریواژگان کلیدی:
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Email: srasekhi@umz.ac.ir 

 دانشگاه مازندراندانشکده علوم اقتصادی و اداری، کارشناس ارشد  .2

 تان و تاجیکستان است.کشورهای منتخب شامل روسیه، آذربایجان،  ایران،  قزاقستان،  قرقیزس .3

4. Panel Data 
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 مقدمه

،هایخزرهزارکیلومترمربعبزرگتریندریاچهزمیناست.ازکرانه821دریایخزربامساحت

کیلومترنیز8110کیلومتربهایرانو129،کیلومتربهآذربایجان310،کیلومتربهقزاقستان6300

تر و روسیه ازبه متاثر دریایخزر ملیکشورهایحاشیه اقتصاد ساختار تعلقدارد. کمنستان

بزرگبخش مشتریان انرژی تقاضای با منطقه اقتصاد پویایی و صنعتبوده خدماتو های

اروپا همچوناتحادیه علی، است. اقتصادکشورهایچینوهندگرهخورده رغماتکایبیشتر

صادراتنفت به دریایخزر آسیبحوزه قیمتنفتو نوسان از آن پذیریفراوان توسعه،

پذیریراکاهشدهدوبهمشکالتتواندمیزاناینآسیبصنعتگردشگریتاحدزیادیمی

پایینبودنصادراتغیرنفتیوبیکاریمنطقهکمک،ازقبیلکمبوددرآمدهایارزیموجود

گردشگری و سفر جهانی شورای گزارش اساس بر س6کند. در 1069ال صنعت، سهم

8/9،ایران،درصد8/8،قرقیزستان،درصد1،1/2گردشگریدرایجاداشتغالبرایآذربایجان

همچنین8/9،درصدوقزاقستان1/9،روسیه،درصد سهماینصنعتدرتولید،درصداست.

آذربایجان برای مشخصاً متفاوتو خزرنسبتاً دریای حوزه کشورهای ناخالصداخلی ،1/3

درصد1/9،درصدوقزاقستان0/1،روسیه،درصد8/1،ایران،درصد9/8،قرقیزستان،درصد

8باشدمی از جهان گردشگران افزایشتعداد با که است حالی در این در19. نفر میلیون

6390سال سال6688به در 1061میلیوننفر رقمعایداتبین، محلگردشگریبه المللیاز

اینمیزانعایدات6119یسابقهبی است. افزایشیافته دالر میلیارد از80، %صادراتجهان

%تولیدناخالص3%کلصادراتجهانرابهخوداختصاصدادهوموجبرشد1خدماتو

 (.1،1069داخلیجهانشدهاست)سازمانجهانیگردشگریمللمتحد

واهمیتتحلیلعواملمؤثربرباتوجهبهاهمیتگردشگریبهعنوانیکمنبعمهماقتصادی

مطالعهحاضربهبررسیتأثیرمتغیرهایاثرگذاربرتابعتقاضایکشورهای،تقاضایاینصنعت

دریایخزرمی برایاینمنظورمنتخبحوزه پردازد. و، ترکیبی)عواملخرد ازیکدیدگاه
                                                                                                                                                                                 

1.WTTC Travel & Tourism Economic Impact 2015 

باشد.می1061هاونرخارزسالهمهارقامبراساسقیمت1.

.برایکشورتاجیکستاندراینموردآماریذکرنشدهاست.8

4 . World Tourism Organization (UNWTO) 
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هاست.الزمبهذکراستفادهشد1000-1068یزمانیهایتابلوییطیدورهکالن(وروشداده

الگوهایتقاضایگردشگریتوسطشرایطاقتصادی،استکهبراساسدیدگاهکالناقتصادی

می داده توضیح کل سطح در اجتماعی )ساکایو همکاران6شود و مونز1000، گارین ،1؛

سانتاناگالنو1001 همکاران8؛ و سیتانا1066، 1؛ روش1066، حالیکه در خرد(. هایاقتصاد

می تمرکز فردی سطح در موثر متغیرهای ریسوکندروی و 9)بریدا سوریگیو1003، و1؛

(.دیدگاهترکیبینیزترکیبهردوعواملخردوکالن2،1061؛مسیداوایتزو1066،همکاران

سایماناست و 3)نئوده مارتین1009، و ؛مونز ایوگنیو1002، همکاران3مارتین-؛ و ؛1003،

(.1061،؛یانگ1060،وهمکاران66یانگ؛60،1060لیتائو



 پیشینه تحقیق

شایانذکراستکهمطالعاتمتعددیدربارهتقاضایگردشگریصورتگرفتهکهدرادامهبه

اشارهشدهاست:هابرخیازآن

روشداده6831رسولی) از استفاده با )تابلویی های طی، را ایران تقاضایگردشگری تابع

براساساینمطالعه6313-6333یزمانیدوره برآوردکرد. بررسی، ضریبمتغیرهایمورد

عادت تداوم و انتظاراتجهانگردان هاشامل نرخارز، کنندهشاخصقیمتمصرف، تولید،

ناخالصداخلی متغیرمجازیبرایدورانجنگوتعدادگردشگران،حجمتجارت،جمعیت،

ورودیمعناداربدستآمدهاست.

                                                                                                                                                                                 
1.Sakai 

2.Garin-Munoz  

3.Santana-Gallego 

4.Seetanah 

5.Brida and Risso 

6.Surugiu 

7.Massidda and Etzo 

8.Naudé and Saayman 

9.Eugenio-Martin 

10.Leitão 

11.Yang and Han 
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 )محمدزاده همکاران الگویرهیافت6833و از استفاده با )(TVP)
روشکالمن6 به-و فیلتر

هند کشور سه تفکیکاز به ایران گردشگری تقاضای تابع تخمین طی، ترکیه و پاکستان

سال دریافتند6898-6839های ایشان درآمدیکهپرداختند. کشش اساس بر برای، تقاضا

قیم متغیر است. نرمال کاالی کششمیگردشگری همچنینتکم و رفتاریباشد عادات

گردشگرانازعواملتاثیرگذاربرتابعتقاضایگردشگریایراناست.

عواملموثربرتقاضایگردشگریایرانOLS(بابکارگیریروش6833محمدیوهمکاران)

زمانی طیدوره 6820-6833را معنادار تاثیر بیانگر آنان نتایجتحقیق تولیدبررسیکردند.

جهانی ملی ناخالص وارد، گردشگران تقاضایتعداد بر واقعی ارز نرخ و ایران به شده

باشد.گردشگریوعدمتاثیرهزینهحملونقلمی

همکاران)کریمدائی و وقفه6831زاده با توضیح خود الگوی از استفاده با )گسترده های

(ARDL)
2

را6899-6833ایرانطیدورهزمانیالمللیعواملموثربرتقاضایگردشگریبین، 

درجهبازبودن،نرخارزبازارآزاد،آناندریافتندکهمتغیرهایدرآمدواقعیسرانهبررسیکردند.

مجازیدوران متغیر داخلو خدماتمصرفیدر و شاخصبهایکاالها مثبتو تاثیر اقتصاد

ورودیبهایراندارند.المللیانقالبوجنگتاثیرمنفیبرتعدادگردشگرانبین

تابع،GMM-DIFFهایتابلوییپویاوروشگیریازدادهبابهره،(1003اصالنوهمکاران)

 از ترکیه کشور خارجی گردشگری دوره3تقاضای طی را مبدأ 6339-1001زمانیکشور

یتأثیرمتغیرعادترفتاریبرتقاضایگردشگریخارج،کردند.براساساینمطالعهبرآورد

یزندگیازداربدستآمدوکششتقاضابرایگردشگرینسبتبهمتغیرهزینهمثبتومعنا

هابیشترشد.سایرکشش

هایسهماههازسالانباشتگیجوهانسونودادهبااستفادهازروشهم،(1003)وهمکاران8آلن

1001تا6333 تقاضایروابطعلیکوتاه، بلندمدتعواملاقتصادیو گردشگریدرمدتو

خانوار درآمد که دریافتند ایشان کردند. بررسی را استرالیا مسکن، قیمت ورستوران، ها

قابلتوجهیدرکوتاهبلیط الگویبلندمدتهایداخلیاثر در استو داشته تقاضا ،مدتبر

                                                                                                                                                                                 

1.Time Varying Parameter 

2. Autoregressive Distributed Lags (ARDL) 

3. Allen 
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گردشگری بر مؤثر اقتصادی عوامل از برخی نظریه، با تضاد تقاضایمصرفدر کنندههای

د.بودن

چایبوسری و (1003)6چایتیب تقاضای، بین بلندمدت متغیرهایرابطه و تایلند گردشگری

اقتصادی ، GDPمانند: را6331-1002هاینرخهزینهحملونقلونرخارزدرطولسال،

روشداده از استفاده با ایشان کردند. همبررسی و تابلویی مربعاتانباشتگیهای حداقل و

ش اصالح 1دهمعمولی تعداد، بر مثبت تاثیر ارز نرخ و ملی درآمد رشد که دادند نشان

گردشگرانورودیدارد.

عباس (1066)نژادحبیبیو یافته، تعمیم روشگشتاور از استفاده با تقاضای، بر عواملمؤثر

ایشاندریافتندکهدرآمد6333-1002یزمانیگردشگریمالزیطیدوره بررسیکردند. ،را

ها(وثباتسیاسیاثراتمثبتبرتقاضایگردشگریهایهتل)اتاقهایاسکانلظرفیتمح

ترینعاملجذبگردشگریاست.مهم،داردوظرفیتاقامت

-1060زمانیهایتابلوییطیدورهبااستفادهازمدلجاذبهوداده،(1061وهمکاران)8کسنان

1001 ، تقاضایگردشگریمالزیو مبد11عوامل باکشور ایشان بررسیکردند. را عمده أ

(نشاندادندکهافزایشاندازهبازاردردوکشور1060)1یاسماعیلوسامدینیمطالعهتوسعه

ومقصد همچنینآنانمبدأ برتقاضایگردشگریتأثیرمثبتدارد. زبانومرزمشترک( )با

زندگی هزینه و اثرگذاریمتغیرهاینرخارز میزان که تقاضایگردشگریدریافتند تابع بر

مالزییکساناست.

(1068ابراهیم) داده، از استفاده دورهبا طی را تقاضایگردشگریمصر تابع تابلویی یهای

،هاینسبیقیمت،برآوردکردند.ایشاننشاندادندکهعواملیماننددرآمد6330-1003زمانی

آ نظر از ارز نرخواقعیموثر بودنتجارتو باز تئوریماریمعنادرجه مطابقبا و بوده دار

اثرجمعیتمغایرباتئوریبودهوعالمتضریباینمتغیر،کننددرحالیکهتقاضاعملمی

منفیبدستآمد.

                                                                                                                                                                                 

1.Chaitip and Chaiboonsri 

2.Fully Modified Ordinary Least Squares (FMOLS) 

3.Kosnan 

4.Ismail and Samdin 
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(1068)وهمکاران6کاسنی ازآزمون، استفاده هایاثراتثابتوتصادفیبا بهبررسیتعداد،

بین اقتصادیگردشگران همکاری و توسعه سازمان کشورهای از مالزی به ورودی المللی

(OECDمبدأطیدوره)پرداختند.آناندریافتندکهگردشگراننسبتبه6339-1003زمانی

هایاقتصادجهانیوتغییراتقیمتحساسهستندواثرگذاریعواملغیراقتصادیمانندبحران

دشگریقابلتوجهاست.گسترشبیماریسارسبرتقاضایگر

همکاران)1سرا (1061و تحلیلمقایسه، کشورهایبه از ایتقاضایمقصدگردشگریپرتغال

نشان،1000-1066یافتهطیدورهزمانیآنانبابکارگیریروشگشتاورتعمیم،مبدأپرداختند

غیرهایاصلینرخبیکاریومصرفنهاییخانواربهعنوانمت،سرانهدادندکهمتغیرهایدرآمد

شدهدر شناخته پرتغال مختلفکشور همچنینمناطق مناطقکششدرآمداند. از برخی در

کهبیانگرلوکسبودنگردشگریاست.،سرانهمقدارقابلتوجهیبوده

ایدرخصوصتقاضایگردشگریمطالعه،باوجودمطالعاتمتعدددربارهتقاضایگردشگری

توانندباتعاملندرحالیاستکهکشورهایاینمنطقهمهممیحوزهخزرانجامنشدهاست.ای

هرچهبیشترتوسعه،مؤثرونیزتوجهبهعواملمؤثربرگردشگریمنطقه گردشگریمنطقهرا

مندگردند.بهره،دهندوازمنافعاینصنعتکهبهطالیسبزتعبیرشدهاست

مهوپیشینهتحقیقسازماندهیمقالهبهاینصورتاستکهبعدازمقد دربخشسوممبانی،

بخشچهارم است. نظریتحقیقارایهشده الگووتحلیلداده، برآورد اختصاصدارد.به ها

هایسیاستیدربخشپنجمارایهشدهاست.فهرستمنابعومأخذدرانتهایبندیوتوصیهجمع

مقالهآمدهاست.



 مبانی نظری

پیچیده و مهم چنکته ماهیت گردشگریی ندبعدی پیچیدگی، گردشگریدر تقاضای های

صنعتگردشگریبهعنوانیکسیستماقتصادیعرضهوتقاضا،منعکسشدهاست.مشخصاً

تنوعگستردهشودکهدرآندرنظرگرفتهمی ونیازهایگردشگرانبا ایازکسبوکارها

                                                                                                                                                                                 

1.Kusni 

2.Serra 
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گردشگرانبهعنوان،ظراقتصادی(.ازن6،1003شود)شارپلیفروشکاالهاوخدماتتامینمی

رودکهرفتاراینگروهدربازارگردشگریبتواندبااستفادهکنندههستندوانتظارآنمیمصرف

نظریه مشخصاًاز تحلیلشود. و تجزیه تقاضا و هایمصرفکننده بدست، هدفگردشگر

تواندشاملدیدنیآوردنحداکثرمطلوبیتورضایتازسفراست.اینرضایتومطلوبیتم

جدید مناظر فرهنگ، دیگر هایقومیمالقاتبا زیارت، اوقاتفراغت، ورزش، آرامشیا،

باشد.اینگروهبرایرسیدنبهاهدافخودازجملهاشتغالومسائلکار،اهدافکسبوکار

محدودیتدرآمد،هابابرخیازمحدودیت عیوزمانودانشدرمورداهدافاجتما،مانند:

تابعتقاضایگردشگریاز،سیاسیمواجههستند.ازاینروبراساسمبانینظریاقتصادخرد

بهمحدودیتبودجهحاصلمی توجه برایسهولتحداکثرکردنتابعمطلوبیتبا اگر شود.

کاالیگردشگری،بحثفرضکنیمکهمصرفکنندهدریکفضایدوکاالیی

دی یککاالی و خدماتمصرفنمایدگر و کاالها سایر نماینده عنوان به را آن، در

کنندهنسبتبهقیدصورتتابعتقاضایگردشگریازحداکثرکردنتابعمطلوبیتفردمصرف

 آید:بودجهبهصورتزیربدستمی

 
    (0)  

،وازتابعالگرانژنسبتبهگیریمرتبهاولپسازتشکیلتابعالگرانژومشتق

بدستآمدهتابعتقاضایشود.وتابعتقاضایسایرکاالهااستخراجمیتابعتقاضایگردشگری

تابعتقاضایمعمولیگردشگریبودهکهتابعیاز،ازحداکثرنمودنمطلوبیتمصرفکننده

خدماتگردشگری قیمتکاالو ک، سطحدرآمدمیقیمتسایر و بدینترتیباالها ،باشد.

 (:1،1060)پاینهومروارشوداستخراجمیتابعتقاضایگردشگریبهشکلزیر

     (1)  

جریانگردشگریبینکشورمبدأومقصدبهصورت،باتوجهبهادبیاتنظریمطالعاتپیشین

یعدادکلافرادمتمایلبهسفردریکدورهت،شودکهمحصولاینتابعتابعتقاضاتعریفمی

می زمان دریافتخاصاز کشور دیدگاه از گردشگرکنندهباشد. ی گردشگری، تقاضای
                                                                                                                                                                                 

1.Sharpley 

2.Payne and Mervar 
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مجموعهدهندهنشان یکدورهی طول در بازدیدکنندگان خدماتاستکه و کاالها از ای

بدستمی مدتاقامتشان سوکیایزخاصاز و )پرونسا 6آورند ویتسو(.1009، (1000)1نگو

بهصورتمیزانیازمجموعهمحصوالتگردشگریتعریفمی کنندتقاضایگردشگریرا

کنندگانمایلنددرطولیکدورهخاصاززمانوتحتشرایطخاصیکهتوسطکهمصرف

در استفاده مییتقاضامعادلهعواملتوضیحیمورد شودکنترل اینزمینه، در کسبکنند.

می1001)8استاکا بیان تجربی( مطالعات اکثر در که کند بین، گردشگری بهجریان المللی

،تقاضایگردشگریQدرنظرگرفتهشدهاستکهدرآنQ=f(Y,P) صورتتابعتقاضای

Yعرضه کشور گردشگریودرآمدسرانه شاخصقیمتنسبیمیP کننده نشانگر باشد.نیز

ثربرتصمیمافرادبرایسفروطولاقامتآناناست.ترینعاملمؤدرآمد)سرانه(بهعنوانمهم

ویت) و می6331ویت مطرح بنابراین( و است لوکس یککاالی گردشگری که ،کنند

تغییردرآمدنشانمی تقاضایتقاضایگردشگریواکنشقابلتوجهیبه قیمتبر اثر دهد.

گردشگریمبتنیبرقانونتقاضادراقتصادخرداست.

قدرتخریدمسافرانبالقوهودر،هایداخلیافزایشسطحقیمت،یدگاهکشورمبدأالبتهازد

نتیجه کاهشمی، ازسویدیگرتقاضایگردشگریرا دهد. افزایشدرسطحقیمتکشور،

،شودآناندرتقاضایبعدیخودمقصدمانعورودگردشگرانبهاینمحلشدهویاموجبمی

بنابراینتررهایرقابتیارزانمکان انتخابکنند. دونوعقیمتدرتابعتقاضایگردشگری،ا

دومیقیمتنسبی. شود:اولیقیمتنسبیبینکشورهایمقصدومبدأاستدرنظرگرفتهمی

باشد.کهناشیازاثرجانشینیقیمتمیبینمقصدهایرقابتیمختلفاست

بنابراینهمچنین و قدرتنسبیخرید بر نرخارز است،تغییر به؛تقاضایگردشگریمؤثر

ممکناستافرادبیشتریبرای،ایکهباافزایشنرخارزوافزایشقدرتخریدپولمبدأگونه

مسافرتبهکشورمقصدانگیزهپیداکنند.برخیازمطالعاتتجربینیزازمتغیرنرخواقعیارز

                                                                                                                                                                                 

1.Proenca and Soukiazis 

2.Song and Witt 

3.Stučka 
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بهعنوانعاملمؤثربرتقاضای،کهدربردارندههردوعاملقیمتنسبیونرخاسمیارزاست

کرده استفاده ویت)اندگردشگری و مارتین 6؛کری6332، 1مورلی؛6336، حبیبی؛6338،

(متغیرحجمتجارترادرتابعتقاضایگردشگری6333وهمکاران)8تارنر.(1003،وهمکاران

عتقدندکهجریان(م1008سونگوهمکاران)،(1006واردکردند.دراینرابطهتارنروویت)

بازبودنتجارت،گیرد.همچنینگردشگریبهدالیلمختلفازجملهکسبوکارصورتمی

می گردشگری جریان برای بازتر فضای معنای تقاضایبه بر مؤثر مهم متغیرهای اثر باشد.

وجودبی با بدیهیاستکه فرضثباتاقتصادیاست. ثباتیاقتصادیگردشگریبا ممکن،

 نگیزهگردشگرانبرایحضوردرکشورهایمقصدمحدودگردد.استا


 ها برآورد الگو و تحلیل داده

 استفادهشدهاست:برایارزیابیعواملمؤثربرتقاضایگردشگریازالگویزیر،درتحقیقحاضر

 (6)   

اند.(معرفیشده6درجدول)،(6متغیرهایمورداستفادهدرالگوی)


 ( تحقیق حاضر1(: معرفی متغیرهای مورد استفاده در الگوی )1) جدول

 آوریدادهمأخذجمعشرح متغیر

LTOUR (1061بانکجهانی) لگاریتممخارجگردشگری 

LGDP (1061)1آنکتاد (1009لگاریتمتولیدناخالصداخلیسرانه)ثابت 

LREAL (1061جهانی)بانک مبدألگاریتمنسبتنرخارزواقعیکشورمقصدبه 

LISTA (1061بانکجهانی)ثباتیاقتصادیلگاریتمبی 

LTO لگاریتممجموعصادراتووارداتبرGDP (1069آنکتاد) 

منبع:محاسباتتحقیقحاضر

                                                                                                                                                                                 

1. Carey 

2. Morley 

3.Turner  

4.United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) 
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الگوی)همان در که می6گونه مشاهده شود( متغیرهای، یکیاز ناخالصداخلیسرانه تولید

وبیانگرفرضیه،شودتقاضایگردشگریاستفادهمیوردتابعتوضیحیاستکهمعموالًدربرآ

براساستواناییمخارجواستانداردزندگیدرکشورهایمبدأمی،برابریقدرتخرید باشد.

6نتایجمطالعاتمتعدد)کروچ استبلر6339، همکاران1؛ و سیتارام1003، 8؛ سمیرال1060، ،1؛

انتظارمی1061 اینیعنیگردشگریبهرودکهعالمتتولیدن( اخالصداخلیمثبتباشدو

کهیکیازعواملمؤثردیگربرتقاضایگردشگریکند.عنوانیککاالیلوکسعملمی

تعامالتبینمیزاناثرگذاریآن اینبخشبستگیداردبه در المللیکشور نرخواقعیارز،

 مشخصاًاست. خارجی، گردشگر خرید قدرت افزایش با عامل توسعهمیاین به تواند

اثرنرخواقعیارزبرگردشگریرامثبت،گردشگریکمککند.برخیمطالعاتانجامشدهنیز

چایتیبوچایبوسری)اندبرآوردکرده ؛کسنانوهمکاران1003، لوگاناتن1061، ،وهمکاران9؛

گیردکهباعثیثباتیاقتصادیونااطمینانیبرمبنایوجودنوساناتتولیدصورتمبی(.1068

اثرمنفیبرتقاضایگردشگریاعمالمیکاهشکاراییسازوکارقیمت و شده برها کند.

(1068،؛ابراهیم1008،؛سونگوهمکاران1006،)تارنروویتاساسمطالعاتتجربیپیشین

بهعنوانیککاتالیزورمهمبرایرشدوتوسعهصنعتگردشگریدر بودنتجارتنیز باز

کها طوری به است. شده دیده رامیقتصاد خدماتخود و کاالها بازار به دسترسی تواند

روبازهایداخلیراکاهشدادهوکیفیتمحصوالتشراباالببرد.ازاینافزایشدهدوقیمت

بودنتجارتاثرمثبتبرتقاضایگردشگریدارد.

الصداخلیبهعنوانشاخصنااطمینانیوینوسانتولیدناخدرتحقیقحاضرابتدابرایمحاسبه

بی عمومی خودرگرسیون شرطی واریانس ناهمسانی مدل از اقتصادی (GARCH)ثباتی

اقتصادی اساسنظریه بر مطالعه این در شده طراحی الگوی همچنین استو شده استفاده

فرضمیکالسیکاست برایکه تقاضا تعیین در قیمتنقشمهمی و درآمد عامل شود

المللیدارند.گردشگرانبین

                                                                                                                                                                                 
1.Crouch 

2.Stabler 

3.Seetaram 

4.Smeral 

5.Loganathan 
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(برایکشورهایمنتخبحوزهدریایخزرطیدوره6الگوی)،شودهمانطورکهمشاهدهمی

الزماستماناییمتغیرها،برآوردشدهاست.برایشروعتخمیناینالگو1000-1068زمانی

 آزمون طریق لویناز آزمون، نتایج گیرد. قرار بررسی مورد چو و لین جدولیاد در شده

هشدهاست.(ارائ1ی)شماره


طی ، لین و چو، ( با آزمون لوین1(: بررسی مانایی متغیرهای به کار رفته در الگوی)5جدول شماره )

 (5111-5113ی زمانی ) دوره

 *)احتمال(آماره متغیرها

 -0611/1(0110/0) لگاریتممخارجگردشگری

 -3191/8(0000/0) تولیدناخالصداخلیسرانهلگاریتم

 -1026/8(0002/0) لگاریتمنرخارزواقعینسبی

 -3032/1(0019/0) ثباتیاقتصادیلگاریتمبی

 -3680/1(0019/0) لگاریتمدرجهبازبودنتجارت

Stataاضربااستفادهازنرمافزارمنبع:محاسباتتحقیقح

باشد.*مقادیرداخلپرانتزمربوطبهارزشاحتمالمتغیرمی



جدول) اطالعات اساس (1بر ، سطح در الگو در رفته بکار متغیرهای مانا ،(I(1))تمامی

هایازآنجاکهدرمطالعاتمبتنیبرداده.رورگرسیونمنتخبکاذبنیستازاینباشند؛می

ناهمسانیواریانستاب مشکل بروز خودهمبستگی6لوییاحتمال دارد1و وجود بنابراینقبلاز،

برایبررسیوجودیاعدموجودناهمسانیواریانسوخودهمبستگیبهترتیباز،تخمینالگو

                                                                                                                                                                                 

1. Heteroskedasticity Test 

2. Autocorrelation Test 
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نتایجاینآزمون2ووولدریج( LR)6نماییهاینسبتدرستآزمون درهااستفادهشدهاست.

شدهاست.(گزارش8جدول)


 (5111-5113ی زمانی ) ( طی دوره1(: نتایج آزمون نسبت درستنمایی و وولدریج الگوی )3)جدول

 62/40یآزمون)نسبتدرستنمایی(مقدارآماره

 1111/1احتمال

 332/2یآزمون)وولدریج(مقدارآماره

 0873/1احتمال

 Stataمنبع:محاسباتتحقیقبااستفادهازنرمافزار



( جدول از حاصل (8نتایج خود، وجود عدم واریانسو ناهمسانی مشکل وجود از حاکی

اینهمبستگیمی از جهترفعمشکلناهمسانیواریانسباشد. رو روشحداقلمربعات، از

برتقاضایگردشگریدر3(GLS)تعمیمیافته نتایجبرآوردعواملمؤثر است. شده استفاده

دریا زمانیکشورهایمنتخبحوزه طیدوره جدول)1000-1068یخزر شده1در ارائه )

براساسآماره لیمرمندرجدراینجدول Fاست. هایتابلوییبرایتخمینالگوروشداده،

(بهروشاثرات6بهتراستالگوی)،1سمنهارسد.همچنینباتوجهبهآزمونمناسببهنظرمی

 برآوردشود.9ثابت

 

                                                                                                                                                                                 
1. Likelihood-ratio Test 

2.Wooldrige’s Test 

3.Generalised Least Squares(GLS) 

4.Hausman Test 

5.Fixed Effect 



 75 ...  عوامل مؤثر بر تقاضای گردشگری کشورهای حوزه دریای خزر

 
ی زمانی  ( برای کشورهای منتخب حوزه دریای خزر طی دوره1ورد الگوی)(: برآ4جدول شماره )

(51113-5111) 

 ضرایب متغیرها
خطای

 معیار
Z احتمال 

لگاریتمتولیدناخالص

 (LGDP)داخلی
336/1 833/0 11/2 000/0 

 039/6 161/0 22/6 021/0(LREAL)لگاریتمنرخواقعیارز

 183/0- 691/0 39/1- 001/0 (LISTA)ثباتیاقتصادیلگاریتمبی

لگاریتمدرجهبازبودن

 (LTO)تجارت
162/6 802/0 11/9 000/0 

Wald)000/0-------02/398)کایدو

33/0 ضریبتعیینتعدیلشده

F-000/0 ------- 89/98 لیمر 

 010/0 ------- 00/60 هاسمن

Stataنرمافزارمنبع:محاسباتتحقیقحاضربااستفادهاز



تمامیضرایبمعنادارهستندودارایعالمتمورد،شود(مشاهدهمی1همانگونهکهدرجدول)

دهدکهنشانمی33/0مقدار،باشند.همچنینهایاقتصادیمیانتظاروموافقباتئوری

بهدهند.درصدازتغییراتمتغیروابستهراتوضیحمی33متغیرهایتوضیحیموردنظرحدود

حساسیتو،دلیلاینکهتابعمذکوردارایشکللگاریتمیاستضرایبمتغیرهایتوضیحی

سرانهمتغیریاستکهمعموالًدردرآمدکند.ازآنجاکهکششمتغیروابستهبهآنرابیانمی
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تواندباعثتغییررودوتغییردردرآمدگردشگریمیتوضیحتقاضایگردشگریبهکارمی

قدرتخریدمصرفکنندهرا،ابرایکاالهاوخدماتشود؛افزایشدردرآمدسرانهدرتقاض

وبنابراینباعثافزایشمصرفبرخیازتولیداتمی ازاینباالبرده روبراساسنتایجشود.

(1جدول) برایمتغیردرآمدسرانهعالمتمثبتوبیشترازدوبهدست، کششبرآوردشده

گردشگریدراینمناطقبهعنوانیککاالیلوکسدرنظرگرفتهشده،نآمدهاست.بنابرای

ایناستکه بیانگر ضریبمتغیردرآمدسرانه درآمداست. )با یکدرصدافزایشدر سرانه

تقریباً تقاضایگردشگریرا دهدودرصدافزایشمی336/1فرضثابتبودنسایرشرایط(

برایکشورهایمنتخبمثبتومعناداروزیتجارینرخواقعیارزوآزادساضریبمتغیرهای

بایکدرصدافزایشدرنرخواقعیارزوآزادسازیبطوریکهبیشترازیکبرآوردشدهاست.

ترتیب به گردشگری تقاضای تجاری ،039/6 افزایشمی162/6و درصد همچنین بریابد.

(1اساسنتایججدول) بی، بدینترتیبثباتیاقتصادیمنفیضریبمتغیر است. برآوردشده

افزایشیکدرصدکه تقاضایگردشگریکاهشدرصد183/0حدودثباتیاقتصادیبیبا

نرخ،همهمتغیرهاازجملهمتغیرهایدرآمدسرانهیابد.نتایجبرآوردشدهبیانگرایناستکهمی

گر تقاضای در مهم توضیحی عوامل عنوان به تجاری آزادسازی و ارز دشگریواقعی

اند.کشورهایحوزهدریایخزرشناختهشده



 های سیاستی بندی و توصیه جمع

هدفازانجاممطالعهحاضربررسیعواملمؤثربرتقاضایگردشگریدرکشورهایمنتخب

هایتابلوییاست.برایاینمنظورازروشداده1000-1068حوزهدریایخزرطیدورهزمانی

کششدرآمدیبرآوردشدهمثبتودهدکهیجبدستآمدهنشانمیبهرهگرفتهشدهاست.نتا

شود.گردشگریدراینمناطقجزءخدماتلوکسمحسوبمی،بزرگترازدواست.بنابراین

استکه چنین نتیجه این سیاستی کشورهامفهوم این در بیشتر جذبگردشگران منظور به

کیفکنندگانعرضه باید خدماتگردشگری ناممحصوالتو و بهبود را یتخدماتخود

کاهشهزینهزندگیوارزشپول،تجاریخودراارتقادهند.همچنینافزایشنرخواقعیارز

ملی افزایشمی، را کشورها این به گردشگری حساسیتتقاضای به توجه با مشخصاً دهد.
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رتدقیقیبرکارکنندگانبایدنظاگذارانوتهیهسیاست،گردشگرانبهتغییرنرخواقعیارز

اطمینانحاصلشودکهآنتمامارائه هاخدماتدهندگانخدماتگردشگریداشتهباشندتا

قیمت غیرمنطقی صورت به را نمیخود میگذاری نشان حاضر مطالعه نتایج کهکنند. دهد

اینمناطقدارد تقاضایگردشگریدر آزادسازیتجاریتاثیریمثبتبر آنجاییکه، از

 تجارتکلمیحجم حجم به عاملیوابسته باشدتجارتگردشگریخود بنابراین، توسعه،

می درنهایتتجارتدراینکشورها درگردشگریشود. تواندمنجربهافزایشتقاضا نتایج،

شود.میمقصدگردشگریبرایگردشگرانمهمتلقیدهدکهثباتاقتصادیمطالعهنشانمی

،ثباتیاقتصادیبرتقاضایگردشگریمنآگاهیازاثراتمنفیبیگذارانضسیاست،بنابراین

 کنند. فراهم گردشگران برای را اقتصادی امنیت صورتباید این در تقاضای، افزایش

گذارانبخشخصوصیبهحوزهگردشگریفراهمگردشگریزمینهالزمرابرایورودسرمایه

یابد.میتصادیتداومکندواینحلقهمثبتبهنفعرشدوتوسعهاقمی
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