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ام نتیجه تحقیق و مشقت خود را با نگارش این تحقیق به پایان برسانم که به لطف پروردگار توانستهاینک 
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دانشکده  های اقتصادیریزی سیستمبرنامهدانشجوی دوره کارشناسی ارشد رشته  طوبی بزرگی پریجااینجانب 

قاضای گردشگری ایران از سوی برآورد تابع تنامه دانشگاه صنعتی شاهرود نویسنده پایان  مهندسی صنایع و مدیریت

 متعهد می شوم . محمود رحیمیدکتر تحت راهنمائی گردشگران ترکیه 

 . تحقیقات در این پایان نامه توسط اینجانب انجام شده است و از صحت و اصالت برخوردار است 

 . در استفاده از نتایج پژوهشهای محققان دیگر به مرجع مورد استفاده استناد شده است 

 مندرج در پایان نامه تاکنون توسط خود یا فرد دیگری برای دریافت هیچ نوع مدرک یا امتیازی در هیچ جا ارائهه نشهده  مطالب

 است .

   و « دانشگاه  صنعتی شاهرود » شاهرود می باشد و مقاالت مستخرج با نام صنعتی کلیه حقوق معنوی این اثر متعلق به دانشگاه

 به چاپ خواهد رسید .« Shahrood University of Technology» یا 

  رعایت  پایان نامهحقوق معنوی تمام افرادی که در به دست آمدن نتایح اصلی پایان نامه تأثیرگذار بوده اند در مقاالت مستخرج از

 می گردد.

 ست ضوابط و اصول اخالقی در کلیه مراحل انجام این پایان نامه ، در مواردی که از موجود زنده ) یا بافتهای آنها ( استفاده شده ا

 رعایت شده است .

بط و در کلیه مراحل انجام این پایان نامه، در مواردی که به حوزه اطالعات شخصی افراد دسترسی یافته یا استفاده شده است اصل رازداری ، ضوا

                                                                                                              اصول اخالق انسانی رعایت شده است .

 تاریخ:

 امضای دانشجو

 مالکیت نتایج و حق نشر

  ه یان امه های را برن ، کتاب ،  ثر و محصوالت آن )مقاالت مستخرج  ا ین  کلیه حقوق معنوی ا
نشگاه ه دا ( متعلق ب ر ها و تجهیزات ساخته شده است  فزا ا نرم  شاهرود می  صنعتی ای ، 

ی . ا اید به نحو مقتضی باشد   در تولیدات علمی مربوطه ذکر شود .ن مطلب ب

 ز اطالعات و نتایج موجود در پایان نامه  .بدون ذکر مرجع مجاز نمی باشد استفاده ا

 



 ز
 

 چکیده

، 1362ه93های به برآورد تابع تقاضای گردشگری ایران از سوی گردشگران ترکیه طی سال مطالعه حاضر

هدف ن است. آتقاضای  یکی از ارکان توسعه جهانگردی، های سری زمانی پرداخته است.با استفاده از داده

المللی ایران از سوی گردشگران ترکیه است. این تحقیق بررسی عوامل مؤثر بر تقاضای گردشگری بین

 از کشور ترکیه به عنوان متغیر وابسته تقاضای گردشگری استفاده شده به ایران تعداد گردشگران ورودی

، حجم تجارت و متغیر ارز  واقعیدرآمد ملی سرانه کشور ترکیه، نرخ تورم، نرخ های و اثر متغیر است

های با وقفه توضیح الگوی خودمجازی جنگ به عنوان متغیر مستقل بر متغیر وابسته با استفاده از 

 برآورد شده است. 1(ARDLگسترده )

اند و همچنین این گذاری کردهگردشگری از صنایع پرسودی است که بسیاری از کشورها در آن سرمایه

گذارد. امروزه با افزایش شورها با یکدیگر شده و بر فرهنگ مردم آنها نیز اثر میصنعت باعث تماس ک

 درآمد و کاهش زمان کار تقاضا برای گردشگری افزایش یافته است.

های درآمدی و قیمتی است، با توجه به اینکه منظور از برآورد تابع تقاضا، تجزیه و تحلیل مقادیر کشش 

دهد که در کوتاه نتایج نشان میری به صورت لگاریتم خطی تبدیل شود. بهتر است تابع تقاضای گردشگ

های نرخ تأثیر مثبت و متغیر ارز مدت متغیر درآمد ملی سرانه کشور ترکیه، حجم تجارت و نرخ واقعی

نرخ واقعی های درآمد ملی سرانه، مدت متغیرر تقاضای گردشگری دارند. در بلندتورم و جنگ تأثیر منفی ب

تأثیر مثبت بر تقاضای گردشگری داشته است. متغیر نرخ تورم دارای تأثیر منفی بر  حجم تجارت و ارز

. منفی داشته است نیز تأثیرمتغیر مجازی جنگ  تقاضای گردشگری داشته است ولی معنادار نبوده است.

مدت کوتاهمدت بیشتر از مدت است و کشش قیمتی بلندمدت بیشتر از بلندهمچنین کشش درآمدی کوتاه

  است.

                                                             
1- Autoregressive Distributed Lag Model  



 ح
 

اثر مثبت های مستقل، فرضیه اول مبنی بر بر بر روابط بدست آمده بین متغیر وابسته و متغیربا تکیه 

مدت تأیید شده است. فرضیه دوم با این عنوان که مدت و بلندلی بر تقاضای توریسم هم در کوتاهدرآمد م

-در کوتاهنی نظری دارای عالمت مورد انتظار است نرخ تورم بر تقاضای تورسیم اثر منفی دارد مطابق با مبا

شده است. فرضیه سوم مبنی بر اینکه کاهش ارزش پول نمورد تأیید واقع  مدتمدت تأیید شده و در بلند

فرضیه چهارم مبنی بر و بلندمدت تأیید شده است.  مدتگردشگری اثر مثبت دارد، در کوتاهبر تقاضای 

یید واقع شده أمورد ت مدتو بلند مدتمثبت دارد در کوتاهدشگری اثر اینکه حجم تجارت بر تقاضای گر

ی گردشگری اثر منفی دارد فرضیه پنجم مبنی بر اینکه متغیر مجازی جنگ بر تقاضا ،در نهایت است.

  واقع شده است.  تأییدمدت مورد مدت و بلنددرکوتاه

 . های گستردهالگوی خود توضیح با وقفهتقاضای توریسم، گردشگری، ترکیه، نرخ تورم، : کلمات کلیدی
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 :ز پایان نامهاج شده استخرامقاله 

المللی گردشگری برآورد تابع تقاضای گردشگری ایران از سوی گردشگران ترکیه، همایش بین -1

 10-11ساری، ، باشد.پذیرفته و دارای گواهی می 1395آذر ماه  25 ایران و نمایشگاه صنایع وابسته

  .1395د ماه اسفن
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 مقدمه -1-1

امروزه   باشد.المللی میصنعت گردشگری از لحاظ اقتصادی پدیده نسبتاً جدیدی در مبادالت بین

گردد. صنعت گردشگری به ها یکی از منابع مهم درآمد ارزی تلقی میجهانگردی در بسیاری از کشور

شورها اهمیت بسزایی یافته است. عنوان یک فعالیّت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی برای توسعه ک

تواند منجر به افزایش تولید، ارتقا سطح صحیح میریزی ای است که در صورت برنامهگردشگری پدیده

زندگی، رفاه عمومی و اشتغال بسیاری از عوامل تولید از جمله کار، سرمایه و زمین گردد. ایران با 

تواند نقش تاریخی، زیارتی و همچنین طبیعی و ... می هایها از قبیل جاذبهبرخورداری از انواع جاذبه

بسیار مؤثری هم از نظر اقتصادی و هم از نظر شناساندن فرهنگ ایران در دنیای امروزی ایفا نموده و به 

  (.  1390پورو همکاران،رنجهای گردشگری در منطقه خاورمیانه تبدیل شود )یکی از قطب

این صنعت ترین صنایع جهان تبدیل شده است . دآماز پردر به یکیصنعت گردشگری در آغاز هزاره سوم 

ها نفر را در سراسر جهان فراهم آورد. در همچنین اشتغال میلیونو  موجبات رشد اقتصادیتوانسته است 

و  شودتوسعه و گسترش این صنعت محسوب میهای مثبت نافع اقتصادی تنها بخشی از پیامداین میان م

ست. از جمله فواید ع اقتصادی نیففرهنگی آن کمتر از منامنافع تلف دیگری از جمله فواید و منافع مخ

های ملل دیگر به منظور ها و دستاوردآگاهی از توانمندی کمک به درک متقابل و فرهنگی این صنعت

کسب بهترین خصایص انسانی و تمدنی بشر امروزی است. در طول شش دهه گذشته، تعداد گردشگران 

، 1990میلیون نفر در سال  438، 1980میلیون نفر در  277به  1950میلیون نفر در سال  25 ورودی از

در  ت و درآمد حاصلهافزایش یافته اس 2011میلیون نفر در سال  980و  2000میلیون نفر در سال  681

 6/1به  2020رود این تعداد در سال لیارد دالر بوده است و انتظار میمییک تریلیون و سی 2011سال

 زاده و)محمد دالر برسد دمیلیار آن به باالی یک تریلیون و هفت صدمیلیارد نفر و درآمد حاصل از 

 (.1392،همکاران
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برداری از منابع طبیعی محسوب ترین صنعت در بهرهسازترین و پاکعنوان پولنعت گردشگری امروزه بهص

حتی  اقتصاد بر این اساس پایه گذاری شده است و اصلی پایهبه طوری که در بسیاری از کشورها  گردد.می

در برخی از کشورهای نفت خیز، درآمد حاصل از گردشگری جایگزین درآمد نفت شده است چرا که در 

دیدگاه کلی، آمار و ارقام حاصل از درآمد گردشگری در سطح جهانی، چشم انداز روشنی برای آینده این 

  (.1392،)فرزین و همکاران دارد زون این صنعت در جهانافصنعت ترسیم و حکایت از رونق روز

های مختلف نظیر اقتصاد، فرهنگ، محیط زیست، دشگری به عنوان صنعتی که با حوزهگسترش صنعت گر

کشاورزی و خدمات در تعامل است دارای اهمیت فراوانی است و تجربیات سایر مناطق جهان نشان داده 

ر منطقه باعث رشد و پیشرفت اقتصادی و اجتماعی آن ناحیه است که توسعه صنعت گردشگری در ه

در کشور ایران مورد توجه قرار  توسعه نوان یکی از ابزارهای اصلیتواند به عردیده است و بنابراین میگ

 گیرد. 

کننده در سودآوری کسب و کار، تخمین تقاضای دی تقاضا به عنوان یک عامل تعیینبه خاطر نقش کلی

های مربوط به آن است. واضح است که پیش  ریزی فعالیتینده، عنصر بسیار مهمی در برنامهآمورد انتظار 

در برخی  به ویژهباشد، ها بسیار ضروری میریزیکارآمد بودن برنامهبینی صحیح تقاضای گردشگری، برای 

   (.1389 ،الله )فرزین و گل ها که امکان جبران درآمدهای از دست داده شده وجود نداشته باشدفعالیت

 بیان مسأله  -1-2

ی مراحل باز در جوامع انسانی وجود داشته و به تدریج در طای است کهن که از دیرگردشگری، پدیده 

این صنعت  اجتماعی و صنعتی کنونی خود رسیده است.، فنی، اقتصادیتاریخی مختلف، به موقعیت 

که در جهت  ت رویدادهاستیذیه تا اقامت و مدیرنقل و تغ های گوناگون از حمل وای از فعالیتآمیزه

-صنعت گردشگری به کند.نجیرهای بهم پیوسته ایفای نقش میرسانی به گردشگران، به صورت زخدمات
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واره مورد عنوان یک صنعت پاک و اشتغالزا، در سالهای اخیر جزء درآمدزاترین صنایع جهان بوده و هم

 (.1392 همکاران، )فرزین و باشدنه میگراهای توسعهتوجه سیاستها و برنامه

های زیادی برای تصمیم المللی در طی دو دهه گذشته در حال افزایش است و پیامدگردشگری بین

بینی تقاضای گردشگری یک مسئله کلیدی در دارد. پیش المللیبین گیرندگان، دولت  و همچنین تجارت

-دهه گذشته جلب کرده است. در رابطه با سازمانای در طول توسعه صنعت گردشگری است و توجه ویژه

های مختلف مربوط به سیاست از تواند در زمینههای دقیق از جریان گردشگری میبینیهای دولتی، پیش

 (.1،2011جمله تنظیم قیمت، کنترل کیفیت محیط زیست و تأمین زیر ساخت کمک کند )هنگ و لی

-فرد، بخش مهمی از فعالیت های بارز و منحصر بهی ویژگیعنوان صنعتی پویا و دارا صنعت گردشگری به

ین حال توسعه را به خود اختصاص داده است. اتولیدی کشورهای توسعه یافته و درهای اقتصادی و 

فروشندگان ها و روابط حاصل از تعامل گردشگران، عرضه کنندگان و بردارنده تمامی پدیدهصنعت در

ت. صنعت وامع میزبان، در فرایند جذب و پذیرایی گردشگران اسها و جمحصوالت گردشگری، دولت

زایی و تاثیر آن جنبه اشتغال به توانمی دارد که از جملهبرای را درهای عمدهگردشگری نتایج و دستاورد

زاده و همکاران، )ابراهیم طقه یا کشور اشاره داشتاجتماعی در من -ای و اقتصادیهای توسعهبر کارکرد

1390) . 

-توانسته  ها از این رهیافتاوانی یافته و بسیاری از این کشورامروزه صنعت گردشگری در جهان توسعه فر

از قبیل پایین بودن  داند وضعیت خویش را تا حد قابل توجهی بهبود بخشند و بر مشکالت اقتصادی خو

 (.1383یی، )موسا سطح درآمد سرانه، فراوانی بیکاری و کمبود درآمدهای ارزی فائق آیند

                                                             
1 -Hong and  Lee 



 

5 
 

صنعت گردشگری با توجه به نوع گردشگران در دو بعد قابل تامل است. گردشگران خارجی با توجه به 

د نتوانهای گردشگری میلی و یا مصرف مستقیم ارز در حوزهورود ارز به کشور و تبدیل آن به پول م

دشگر خارجی حائز اهمیت رو برای هر کشوری حضور گراز این های ارزی کشور را بهبود ببخشد.درآمد

دهند. کشور را گردشگران داخلی تشکیل میاست. از سوی دیگر سهم قابل توجهی از گردشگران در هر 

و صرف کنند لیکن از منظر اشتغالزایی آمد ارزی برای کشور تولید نمیاین قسم از گردشگران هر چند در

 (.1390پور،و غالمی)وصالیان  پذیر حائز اهمیت هستندهزینه در مناطق گردشگر

و مالحظۀ ارقام درآمدی ارزش حاصل از آن، حاکی از این بررسی وضعیت صنعت گردشگری در ایران 

است که به رغم این واقعیت که ایران یکی از ده کشور مهم جهان از حیث آثار تاریخی و باستانی است 

است. حال آن که با توجه به  کمتر از یک هزارم درآمد جهانی حاصل از گردشگری را نصیب خود کرده

اثر تغییرات قیمت نفت پذیری فراوان آن در ایران به صادرات نفت خام و آسیب اتکای بیش از حد اقتصاد

-این آسیب از ندتواسعه صنعت گردشگری تا حد زیادی میهای اقتصادی و غیر اقتصادی، توو سایر شوک

ائق آمدن بر مشکالت جاری، از قبیل کمبود درآمدهای و سیاستگذاران اقتصادی را نیز در ف پذیری بکاهد

)میرزایی  کمک کند نفتی و مشکل بیکاریمد جامعه، پایین بودن صادرات غیرارزی، پایین بودن سطح درآ

        (.1390و جلیلی، 

کالن صادرات نفت خام دارد و متغیرهای  اقتصاد کشور ما نیز اتکای شدیدی به درآمدهای ارزی حاصل از

این مشکل  رفت ازقرار گرفته است. برای برون نفت خام قیمت افزایش و کاهش قتصادی تحت تأثیرا

 مشکالت کمک کند. کاهشتواند به توسعه صنعت گردشگری می
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 همیت موضوع اضرورت و  -1-3

 آوری باال، در وضعیت فعلی جهان از چنان جایگاهیوان یک بخش مهم اقتصادی و با سودگردشگری به عن

-ود. این صنعت می تواند برای برونشاز آن یاد می "صنعت توریسم"ن برخوردار گردیده است که به عنوا

 (.1390پور، )وصالیان و غالمی توجه قرار گیرد به نفت موردمحصولی و وابستگی تک  رفت از وضعیت

ند و همچنین این اگذاری کردهایع پرسودی است که بسیاری از کشورها در آن سرمایهگردشگری از صن

گذارد. امروزه با افزایش و بر فرهنگ مردم آنها نیز اثر میصنعت باعث تماس کشورها با یکدیگر شده 

-گردی )اکوتوریسم( که زیر. طبیعتدرآمد و کاهش زمان کار، تقاضا برای گردشگری افزایش یافته است

اد نه تنها باعث حفظ اکوسیستمها و ایج رود از جمله صنایعی است کهشمار میاز گردشگری به ایمجموعه

کند و های جاری کشور را تامین میشود بلکه بخش عظیمی از هزینهزیست میمحیط سالم برای محیط

 (.  1390 ،گردد )نیافرد و همکارانموجب کاهش معضل بیکاری می

نات در جهت رفع با توجه به درصد باالی بیکاری جوانان کشور الزم است با استفاده از تمام امکا

دشگری به عنوان محرومیت، ایجاد اشتغال، کسب درآمد از طریق مختلف اقدام شود. گسترش صنعت گر

زیست، کشاورزی و خدمات در تعامل است مختلف نظیر اقتصاد، فرهنگ، محیط هایصنعتی که با حوزه

وسعه صنعت گردشگری در دارای اهمیت فراوانی است و تجربیات سایر مناطق جهان نشان داده است که ت

تواند بعنوان ناحیه گردیده است و بنابراین می هر منطقه باعث رشد و پیشرفت اقتصادی و اجتماعی آن

یکی از ابزارهای اصلی در کشور ایران مورد توجه قرار گیرد. به خاطر نقش کلیدی تقاضا به عنوان یک 

عنصر بسیار مهمی در ، هانتظار آیندمورد ری کسب و کار، تخمین تقاضایعامل تعیین کننده در سودآو

نی صحیح تقاضای گردشگری، برای بیواضح است که پیش های مربوط به آن است.ریزی فعالیتبرنامه

ها که امکان جبران باشد، بخصوص در برخی فعالیتها بسیار ضروری میریزیکارآمد بودن برنامه

رفته به ال شرکت هواپیمایی، درآمد از دست. برای مثشده وجود نداشته باشد داده ای از دستدرآمده
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های بخش خدمات، توانند جبران کند. یکی از مزیتها را نمیکاهش مسافرین و خالی بودن صندلی خاطر

د اقتصادی، وری و رشانسانی، افزایش بهره های توسعهبردن شاخصهای اقتصادی، باالسازی بخشمتنوع

فعالیت باشد که توسعه زیست و در مجموع توسعه پایدار میها، حفظ محیطگزایی، تعامل فرهناشتغال

-)فرزین و گلتواند کشورها را در رسیدن به این اهداف یاری رساند مسافرت و صنعت گردشگری می

   (.1389الله،

 ساسی تحقیقاو فرضیات  فاهدا -1-4

نوان صنعت نو، هدف این مطالعه بررسی نیاز به بررسی صنعت گردشگری در ایران به ع با در نظر گرفتن

 تابع تقاضای گردشگری ایران از سوی گردشگران ترکیه است.

 اهداف این تحقیق عبارتند از:

 هدف اصلی: 

 برآورد تابع تقاضای گردشگری ایران از سوی گردشگران ترکیه.

 اهداف فرعی:

 ی.د ملی کشور ترکیه بر تقاضای گردشگرگذاری درآمن اثرارزیابی میزا -1

 ارز بر تقاضای گردشگری. واقعی گذاری نرخارزیابی میزان اثر -2

 بر تقاضای گردشگری. کشور نرخ تورمگذاری ارزیابی میزان اثر -3

 بر تقاضای گردشگری.ایران  تجارت بین دو کشور ترکیه و حجمارزیابی میزان اثر گذاری  -4

 ارزیابی متغیر مجازی جنگ بر تقاضای گردشگری  -5

 فرضیات تحقیق:

 بر تقاضای توریسم اثر مثبت دارد. رآمد ملی در کشور مبدأد  -1

 در کشور مقصد بر تقاضای توریسم ایران اثر منفی دارد. نرخ تورم  -2
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 بر تقاضای گردشگری اثر مثبت  دارد. یپول داخلکاهش ارزش  -3

 حجم تجارت بین دو کشور بر تقاضای گردشگری اثر مثبت دارد.  -4

  م اثر منفی دارد.متغیر مجازی جنگ بر تقاضای توریس -5

 روش تحقیق -1-5

ای، از حیث مدلسازی دارای روش ها دارای روش کتابخانهاین تحقیق از حیث روش جمع آوری داده

باشد. در این مطالعه به منظور برآورد تابع آماری می نتایج، توصیفی یث تحلیلتحلیل آماری و از ح

 شده است. تفاده یک مدل اقتصاد سنجی اساز  تقاضای گردشگری ایران از سوی گردشگران ترکیه

های سری از داده باشد.ای میآوری آمار و اطالعات مدل این پژوهش، از نوع تحقیقات کتابخانهروش جمع

و آمار سریهای زمانی بکار رفته  شده است برای این تحقیق استفاده 1362-1393زمانی  زمانی برای دوره

سازمان میراث  از جمله مرکز آمار ایران، بانک اطالعات بانک مرکزی ایران،در این مطالعه از منابع داخلی 

بانگ جهانی استفاده شده  منابع خارجی، دیگر و گمرک کشور ایران فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری،

 است.

     شده است. سنجی استفادهبرای تخمین مدل اقتصاد Microfit5و  12stata افزاراز نرم

 تحقیق نوآوری -1-6

از کشور ترکیه به ایران در این تحقیق ما به برآورد تابع تقاضای گردشگری ایران از سوی گردشگرانی که 

بر روی تقاضای گردشگری خارجی به صورت کلی  ندپردازیم. تحقیقاتی که قباًل انجام گرفته بودآمدند می

در  آید.نوآوری این تحقیق به حساب می از که ایمبود ولی در این تحقیق ما کشور ترکیه را در نظر گرفته

، دفتر خدمات مسافرتی و تواند برای هتلداران، سازمان حمل و نقل کشورهای این تحقیق مینهایت یافته

 .مورد استفاده قرار گیردفرهنگی صنایع دستی و گردشگری  ها و همچنین سازمان میراثتورگردان
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 خالصه فصل ها -1-7

 :باشداست که به صورت زیر میصل تشکیل شدهف 5نامه از این پایان

، فصل اول به کلیات تحقیق از جمله طرح تحقیق و بیان مسئله، بیان ضرورت و اهمیت انجام تحقیق

 پردازد.نین روش و چگونگی انجام تحقیق مینوآوری تحقیق و همچ

مزایا و معایب و ی فصل دوم به معرفی تاریخچه گردشگری در ایران و جهان و همچنین انواع گردشگر

 پردازد.تحقیق در مورد گردشگری خارجی می پردازد و در پایان به مرور ادبیات و پیشینهگردشگری می

شده برای رسیدن به هدف پایان نامه که  های استفادهبه روش تحقیق و بیان مدل و آزمونفصل سوم 

 پردازد.ت، مین از سوی گردشگران ترکیه اسبرآورد تابع تقاضای گردشگری ایرا

- پردازد. در این قسمت مدل استفادهها میخمین مدل و ارائه جداول و نمودارفصل چهارم به بیان نتایج ت

 شده به روشنی توضیح داده شده است. 

ر این پردازد. همچنین ارائه پیشنهادات برای مطالعات آتی دم به بیان نتایج و تفسیر آنها میفصل پنج

  کند. بیان میحوزه را به محققان 

 

 

 

 

 



10 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

11 
 

 

 

صل دوم
 ف 

ق   ی  حق 
ت 
ات   ی   ادب 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 
 

 مقدمه 2-1

ای است که با حکومت، دولت، جامعه از یک طرف و اقتصاد، فرهنگ، سیاست و صنعت گردشگری واژه

 به طور چشمگیری بر سطح اشتغال، تولید ناخالص داخلی، الملل از طرف دیگر گره خورده وروابط بین

 گذار است.گذاری کشور تأثیرو سرمایهمصرف 

ی صنعت گردشگری به عنوان یک فعالیت اقتصادی اساسی در دنیا به عنوان سومین فعالیت مهم اقتصاد

گردشگری در دنیا، یکی از است. امروزه صنعت  شناخته شدهسازی دنیا پس از صنعت نفت و اتومبیل

-ر تبادالت فرهنگی بین کشورهاست و به عنوان گستردهثر دؤمنابع مهم درآمد و در عین حال از عوامل م

 تی است.ترین صنعت خدما

ای برای ارزیابی اهمیت کلی گردشگری در سراسر جهان و المللی ورودی به عنوان مجموعهگردشگری بین

های سیاسی و المللی باال ممکن است در بحثشود. میزان گردشگری بینهای خاص استفاده میدر کشور

-عی استفاده شود و همچنین برای مشروعیت بخشیدن و تأکید بر موفقیت یک کشور در جامعه بیناجتما

   (.2008، 1و همکاران المللی است )چیاتیپ

 تعاریف و مفاهیم مختلف گردشگری 2-2

 تعریف گردشگری 2-2-1

 2ایسم معنای سفر، گشت، مسافرت، سیاحت وبه  1از دو بخش ترکیب یافته است: تور 2واژه توریسم

ای فلسفی، مذهبی، سیاسی، ادبی و غیره دارد. بنابراین، که اشاره به مکتب یا اندیشه است وندیپس

 توریسم یعنی مکتبی که پایه فکری آن سیاحت و گردشگری است.

                                                             
1 - Chaitip  et al 
2 - Tourism 
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شده  فرانسه و از آنجا به انگلیس واردریشه یونانی این واژه تورینست است که از یونان به اسپانیا سپس به 

به معنای حرکت  15خدمت، در قرن  به معنای نوبت یا دوره TOURمیالدی کلمه  14در قرن  است.

کلمات توریسم و  19و  18کردن به اطراف به کار رفت و در قرن به معنای مسافرت  17انی و در قرن دور

 توریست از آن گرفته شد.

ر عالم سفر کردن و شناختن، اند: در اقطارسی، گردشگری را چنین تعریف کردهدر فرهنگ لغات فا

د و سپس به محل سکونت روسفری که در آن مسافر به مقصدی میمسافرت برای تفریح و سرگرمی و 

 .(1392محمدزاده و همکاران،) گرددخود باز می

 تعاریف مفهومی 2-2-2

ی یعنی ترین پژوهشگران عرصۀ گردشگرترین تعاریف مفهومی گردشگری را دو تن از بنامیکی از قدیمی

های ناشی شده از ای از روابط و پدیدهمجموعه"اند: کردهبدین صورت ارائه (1942 ،3)هانزیکر و گراف

هایی که منجر به کسب جر به سکونت دائم نشود یا فعالیتساکن، تا آنجا که منرت و اقامت افراد غیرفمسا

ها به طور فراگیر پذیرفته شده بود هر تاین تعریف تا مد. "شود، به وقوع نپیونددموقتی میدرآمد دائم/ 

ها بودند و به دیگر معنا ساکن فقط خارجیی بود. طبق این تعریف، منظور از افراد غیرصچند که دارای نقای

 شد.گردشگری داخلی کامالً نادیده گرفته می

می دارای لحاظ مفهو که همچنان دارای کاربرد است، گردشگری به (1974، 4برکات و مدلیک)طبق نظر 

 پنج ویژگی است:

 ها و روابط نه یک پدیده یا رابطۀ صرف است.آمیزه ای از پدیده .1

                                                                                                                                                                                          
1 - Tour 
2 - Ism 
3 -Hunziker and Krapf 
4- Burkart and Medlik 
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گیرد؛ در واقع، ت آنها در مقاصد گوناگون نشأت میاز جابجایی افراد یا اقامها و روابط برشمرده پدیده .2

 گردشگری حاوی دو عنصر پویا )سفر( و ایستا )اقامت( است. 

مول زندگی یا کار فرد که خارج از محل مع شوندا مقاصدی در نظر گرفته میرابطه بسفر و اقامت در   .3

شود که متفاوت از میهایی گردشگری موجب گسترش فعالیت رایطی،آیند. در چنین شبه حساب می

ها است که گردشگران یک مقصد است و از طریق آن فعالیتامور روزمرۀ جمعیت ساکن و شاغل در 

 یابند.بازگشت از آن را می ر به مقاصد وامکان سف

 مدت دارد.ه سمت مقاصد ماهیت موقتی و کوتاهحرکت ب .4

زایی صرف، مورد اشتغال اهدافی غیر ازمقاصد بنا به دالیلی غیر از انجام فعالیت درآمدزا، یعنی با  .5

    .گیرندبازدید قرار می

 تعاریف فنی گردشگری 2-2-3

ال دنبعات و ارزیابی فنی بپردازند، بهی به تنظیم آمار و اطالهایی که قصد دارند درباره گردشگرسازمان

گیرد نظر قرار میدر تعاریف فنی، سه عنصر اساسی مدباشند. معموأل تعریف عملیاتی و قابل سنجش می

 که عبارتند از: 

 هدف سفر مانند تجارت، دیدار با دوستان و آشنایان یا اهداف دیگر.  -1

داقل و حداکثر زمان اقامت فرد در مقصد است. اغلب، دوره زمانی بعد زمانی سفر که بیانگر ح  -2

 شود.ساعت و حداکثر کمتر از یکسال تعیین می 24سفرهای گردشگری، حداقل 

هایی که مسافران ممکن است گردشگر محسوب شوند یا خیر، مانند مسافران عبوری و موقعیت  -3

زاده و )محمد طول انجامدساعت به  24مقصد کمتر از  گردشگرانی که اقامتشان در

 .(1392همکاران،
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 تعریف گردشگر 2-2-4

ح، یا به قصد امور فرهنگی شود که برای سرگرمی و تفریستر، گردشگر به کسی اطالق میوب در فرهنگ

است: جهان گردنده، آنکه در  فارسی، این عبارات در وصف گردشگر آمدههای لغت کند. در فرهنگسفر می

 نورد.ا کشورهای دیگر سیاحت کند و جهانها یسفر کند، سیاح، کسی که در شهرار اقطار عالم بسی

د و در این مسیر رونند که به سفر های دور از خانه می، گردشگران کسانی هست1از نظر شاو و ویلیامز

کنند که منشأ کسب این درآمدها، محل اقامتشان هست نه مقصد سفرشان. در این مبالغی هزینه می

هو، فن) اندمهمتر اینکه مصرف کننده تلقی شدهاند و در ردیف سایر مسافران قرار گرفتهردشگران تعریف گ

1392). 

 تر گردشگر را چنین توصیف کرده است:ان جهانی گردشگری در تعریفی کاملسازم

کسی که برای مدت زمانی، دست کم یک شب و کمتر از یک سال، به کشوری غیر از وطن یا محل 

د نیست. این تعریف شامل کسانی کند و هدف او کار کردن و کسب درآمی خود سفر میمولسکونت مع

ای، ن، انجام دادن امور تجاری و حرفهشود که برای تفریح، گذراندن تعطیالت، دیدار دوستان و بستگامی

ک روزه، روند. توجه شود که بازدیدهای یهای دیگر به زیارت میمان و زیارت و یا برای تأمین هدفدر

های هواپیمایی و کشتیرانی، شوند مانند خدمه شرکتم کسانی که صرفاً از مرز خارج میهمچنین تما

کند، دانشجویانی که برای یا کارکنانی که شغلشان اقتضا می مأموران نیروی انتظامی، صحرانشینان و

-ردشگر محسوب نمید، گهای دیگری دارنهایی که هدفروند و سایر گروهمی تحصیل به کشورهای دیگر

  (.همان منبع)  شوند

 

                                                             
1 - Show and Williams 
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 خلیاگردشگری د 2-2-5

گردشگری ساکنین یک کشور از مقاصدی واقع در همان کشور است. در حساب اقماری گردشگری، میان 

گردشگری ساکنین یک کشور در کشور خودشان با گردشگری ایشان در یک مقصد نهایی خارج از آن 

 تمایز وجود دارد.  کشور

 گردشگری ورودی 2-2-6

 مقیم در یک کشور.)بازدید کنندگان( غیردشگری افراد گر

 گردشگری خروجی 2-2-7

 پردازند.ن که به بازدید از سایر مقاصد میهای گوناگوگردشگری ملیت

 مرزیگردشگری درون 2-2-8

 ترکیبی از گردشگری داخلی و ورودی.

 گردشگری ملی 2-2-9

 کشور در داخل و خارج قلمرو جغرافیایی همان کشور. گردشگری بازدیدکنندگان ساکن یک

 المللیگردشگری بین 2-2-10

 ترکیبی از گردشگری ورودی و خروجی.
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 های گردشگریویژگی 2-3

 قتصادی گردشگریاهای ویژگی 2-3-1

های( اقتصاد ه فرد است که تأثیر آن بر )نظریههای اقتصادی منحصر بگردشگری دارای برخی ویژگی

-گیری و تحلیل اثرات اقتصادی میهای خاص برای اندازهبکارگیری روش ری وارد شده و موجبگردشگ

 شود.

 ن یک محصول ترکیبی اگردشگری به عنو 2-3-1-1

تواند معانی بسیار مختلفی داشته کنندگان، میکنندگان و بازدیدصول گردشگری بسته به دیدگاه عرضهمح

محصول به شمار  و غذا برای رستوران، های هواپیماییرای شرکتبرای صاحب هتل، صندلی ب باشد. اتاق

گیرد. به دگان تعطیالت )گردشگران( قرار میرود. این موارد محصوالتی هستند که در اختیار گذراننمی

در  نماید.خدمات( است که گردشگر خریداری میتر، محصول گردشگری شامل هر آنچه )کاال و بیان دقیق

دهد. وی تجربۀ یک تعطیالت ( انجام میه نسبت موارد برشمرده)ب یدهای بسیار بیشتریواقع، گردشگر خر

اگر  کند.برخوردار شده است، را خریداری میمفرح یا هر آنچه که از زمان ترک منزل تا بازگشت به آن 

از تمامی  ترکیبی"کنیم: الی گردشگری را اینگونه تعریف میای ببینیم، کااین مقوله را از منظر گسترده

تجربۀ سفر( مورد دهد و خدماتی که در راستای )دستیابی به هایی که فرد در مقصد انجام میتفعالی

 (. 1974برکات و مدلیک،) "هدداستفاده قرار می

 است. ی ماهیت خدماتیاراگردشگری د 2-3-1-2

 های یک فعالیت خدماتی را دارا است. گیژگردشگری، تمامی وی

 باشد.ز اهمیت بسیار زیادی برخوردار میگردشگری( ا های حوزۀ خدمات )درسه مورد از ویژگی
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 ملموس هستند.نخست، تمامی خدمات گردشگری غیر

در تجهیزات  خدمات گردشگری است. تولید و مصرف در محل یا دومین ویژگی مهم آن تفکیک ناپذیری

رضه دهد. در نتیجه، کادر عرخ میدهنده خدمات )مانند هواپیما( و نه در محل سکونت گردشگر ارائه

ناپذیر  ز سوی گردشگر به عنوان بعد تفکیککنندگان ارتباط دارند و اکنندۀ خدمات گردشگری با مصرف

 شوند. )خدمت گردشگری( در نظر گرفته می محصول

هو، فن) گی خدمات در بخش گردشگری استژترین وی)به عنوان سومین( و مهم پذیریدر نهایت زوال

1392.) 

 ماهیت فصلی تقاضای گردشگری 2-3-1-3

وقتی است. در طول سال، مشخصۀ تقاضای محصوالت گردشگری برخورداری از شکل توزیعی نابرابر و م

 و دارد. این الگوی پر فراز هایی با  تقاضای پایین وجودها و ماهبا تقاضای زیاد و هفته هاو ماه هابرخی هفته

پذیر به کشور  گردشگر نامند. این توزیع ناهمگون از یک کشورمی  تقاضا(ب موقتی را فصلی بودن )نشی

  اقلیم عامل اصلی اوج تقاضای فصلی است. باشد.از مقصدی به مقصد دیگر متفاوت میدیگر و 

زیست  )تقاضای گردشگری( برای مقاصد گردشگری دارای برخی عواقب ناخوشایند اقتصادی و فصلی بودن

 محیطی است:

گذارد و ادارۀ یک هتل به دهندگان خدمات اقامت تأثیر میتقاضای فصلی بر نرخ اشتغال ارائه .الگوی1

این مثالی بارزی از استفادۀ کمتر از ظرفیت  شود.ممکن میروز کار در سال غیر 100تنها با  شکلی سودآور

 منابع است.
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-ها، بنادرگاهحلی، پارکینگ، راهاز، تجهیزات ساسهای انسانهای عمومی گردشگری )جاذبه. زیر ساخت2

این مثال بارزی از  های سال، نرخ اشتغال پایینی دارند.در برخی زمانهای تفریحی و سایر موارد مشابه( 

 استفادۀ نادرست از سرمایه است.

رو می شود. این زیاد روبه های عملیاتی بسیارهزینه ی دوران اوج، بخش عمومی با. برای تأمین تقاضا3

 ها به فصول شلوغ محدود نبوده و تبعات آن در طول سال نیز وجود خواهد داشت.هزینه

بیکاری  شود وگردشگری منجر به اشتغال فصلی می ، فصلی بودنی. در بسیاری از مناطق گردشگر4

 انجامد.تواند به مشکالت معینی بیفصلی منتج از آن می

از حد، ترافیک  های باال، تراکم بیشبا قیمت در مقام یک مصرف کننده، . در فصول شلوغی، گردشگر5

تواند عدم رضایت گردشگران را به همراه داشته رو است. این مسأله میروبه یتکیف سنگین و با خدمات کم

 باشد.

عث تواند بازیست محیطی به همراه دارد یا می ها، بیشتر اوقات خطرات. تمرکز تقاضا در برخی هفته6

   (.1392هوو،)فن های طبیعی و فرهنگی شودجذب جاذبه هایتجاوز از ظرفیت

 گردشگری بخش مولد رشد 2-3-1-4

های در حال رشد اقتصاد ترین بخشترین و وسیعبل، گردشگری به عنوان یکی از مهمطی نیمه دوم قرن ق

 جهانی تبدیل شد. 
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 کشش درآمدی باال 2-3-1-5

درآمدی باالی گردشگران ورودی اید تا حدی مرهون کشش نرخ رشد نسبتاً باالی تقاضای گردشگری را ب

دانست. تقاضا برای گردشگری تا حدود زیادی نسبت به  آن های حاصل ازالمللی و همچنین دریافتیبین

تغییرات درآمد حساسیت دارد. لذا گفته می شود، گردشگری نسبت به درآمد بسیار پرکشش است. کشش 

اضا به گیری نسبت تغییر در تقآمد است و با اندازهزایش یا کاهش دردرآمدی مبین واکنش تقاضا به اف

 آید. ضریب کشش را می توان با فرمول زیر بیان کرد:تغییر در درآمد به دست می

𝐸𝑌 =
∆𝐷 𝐷⁄

∆𝑌 𝑌⁄
  

 که در آن :

𝐸𝑌 آمدی؛= ضریب کشش در 

∆𝐷 تغییر در تقاضای گردشگری؛ = 

𝐷 تقاضای گردشگری؛ = 

∆𝑌 تغییرات در درآمد؛ = 

𝑌 درآمد؛ = 

)به لحاظ درآمدی پرکشش است.( در  بزرگتر از یک باشد، گفته می شود تقاضای گردشگری 𝐸𝑌هر گاه 

مدی آ)به لحاظ درآمدی( است. کشش در کششتقاضای کمبه معنای  1و  0کشش بین  مقابل، ضریب

 ای مختلف زمانی متفاوت است. هکشور به کشور دیگر و نیز طی برههگردشگری از یک 

است. کشش قیمتی، نشان دهنده  کشش قیمتی هم مانند کشش درآمدی در بخش گردشگری بسیار مهم

 (.همان منبع) شودو مانند کشش درآمدی محاسبه میت هاسالعمل تقاضا نسبت به تغییر قیمتعکس
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 قعی گردشگریامل مؤثر برجریان واعو  2-4

ها موجب گشته که عوامل بعدی و پیچیده است و تنوع انگیزه توریست صنعت توریسم صنعتی چند

مختلفی بر توسعه آن تأثیر بگذارند. در توسعه صنعت توریسم در سطح جهان دو گروه عوامل اقتصادی و 

 اقتصادی مؤثر هستند. غیر

 عوامل اقتصادی 2-4-1

موجب ایجاد انگیزه برای سفر و افزایش  افتدهای مبدأ توریستی اتفاق میاین عوامل که عمدتاً در کشور

 شود.توان مالی توریست برای عملی کردن تقاضاهایش می

های جدید تولیدی روز به روز زمان کار و فعالیت نیروی کار با گسترش ابزار و روش :الف( عامل ساعات کار

اوقات فراغت افزوده از زمان استراحت تفکیک شد و پیوسته این مدت کار رو به کاهش نهاده و بر مدت 

 گردید.

ه در ژها به ویبا پیدایش نظام صنعتی و اصالح ساختار اقتصادی در غالب کشور :ب( درآمد و ثروت افراد

تر شدن های اروپایی و آمریکایی، زمینه افزایش درآمد و بازدهی افراد، باال رفتن سطح رفاه و متنوعکشور

 های ضروری تبدیل کرد. ازها مهیا گشت و سفر را به یکی از نینیاز

-یر بسزایی بر افزایش و کاهش فعالیتثشود تأکه در کشور مبدأ و مقصد اتخاذ می :های ارزیج( سیاست

گذارد. از آنجایی که جوهر اقتصادی توریسم در این واقعیت نهفته است که افراد پولی را های توریستی می

های مقصد درآمد ارزی رج کنند و برای کشورخیگری اند، در نقطه دکه در جایی دیگر به دست آورده

لذا ممنوعیت و محدودیت خروج ارز از کشورهای مبدأ تأثیر منفی بر صنعت توریسم  کنند.ایجاد می

کشور مقصد( باعث رزی مانند کاهش ارزش پول داخلی )های اخواهد داشت. در مقابل اتخاذ سیاست
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های توریسم و گردشگری خواهد و اثر مثبت بر فعالیت گرددافزایش قدرت خرید توریست خارجی می

 گذاشت. 

گذاری در امور زیر بنایی گیری بیشتر از توریسم بایستی سرمایهکشورها برای بهره :د( تسهیالت زیر بنایی

ها، مراکز خرید، مراکز تفریحی، ها، هتلها، پارکینگها، جادهمانند سیستم حمل و نقل، ارتباطات، فرودگاه

های مسافرتی را در الویت برنامه عمرانی خود قرار دهند و بر فعالیت، کیفیت ارائه ها و آژانسستورانر

 خدمات و نرخ آنها نظارت داشته باشند.

 عوامل غیر اقتصادی 2-4-2

ای گردشگری، جاذبه های گردشگری هر کشوری، سرمایه اصلی صنعت جاذبه الف( عوامل فرهنگی و

 شوند .سوب مین کشور محآ گردشگری

ها، توسعه ب( عوامل اجتماعی، گسترش آموزش و پرورش، بهداشت عمومی و کنترل جمعیت کشور

و  های ناشی از زندگی صنعتی تمایل بیشتری را برای خروج موقت از محل اقامتشهرنشینی و ناراحتی

توسعه توریسم مؤثر اند که بر کند، همگی عوامل اجتماعیمسافرت به مناطق خوش آب و هوا ایجاد می

 هستند. 

افتد و بر جریان و مقصد اتفاق میأ بدمج( عوامل سیاسی، عوامل سیاسی مختلفی که در هر دو کشور 

 ارد را می توان به صورت زیر تشریح کرد:ذگتوریسم اثر می

گیرد، و مقصد صورت می نسبت به تغییراتی که در روابط دو کشور مبدأ حساسیت جریان گردشگری -1

 های سیاسی در هر کشور، جنگ بر جریان توریسم اثر منفی خواهد داشت.شفتگیآمثل 
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گیرد، بروز حساسیت جریان گردشگری نسبت به تغییراتی که در کشور مبدأ توریست صورت می -2

جنگ بین کشور مبدأ با کشور ثالث، کودتا، تصویب قانون محدودیت خروج ارز از آن کشور همگی 

 گذارد.گردشگری آن کشور میاثر منفی بر جریان 

پذیرد، حساسیت جریان گردشگری نسبت به تغییراتی که در کشور مقصد )پذیرنده( صورت می -3

ثباتی سیاسی همگی عواملی هستند که بر جریان توریسم شیوع بیماری واگیر، عدم امنیت و بی

 کشور مقصد تأثیر منفی خواهند داشت.

های توریستی تواند جاذبههای تبلیغی میر کشوری از طریق فعالیتهای تبلیغی، هها و فعالیتاقدام -4

 های بیشتری را به کشور جذب کند.های خارجی بشناساند و از این طریق توریستبه توریست کشورش را

  ع گردشگریانوا 2-5

 ساس زماناگردشگری بر  2-5-1

 قامتامدت  1-1- 2-5

مدت و توان از گردشگری کوتاهدیگر طول مدت مسافرت می به عبارتبا توجه به زمان مدت اقامت و یا  

 مدت صبحت نمود و آنها را از یکدیگر تفکیک کرد.گردشگری دراز

 فصل سال  2-5-1-2

شود، سم زمستانی و توریسم تابستانی میتواند دو نوع گردشگری را که شامل توریفصل سال نیز می

 (.1388، راد و آقاجانی)فرجی مشخص نماید
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 )مقصد( مکان ساساگردشگری بر 2-5-2

بندی ابتدا الزم است گردشگری به دو بخش داخلی و خارجی تقسیم شود. مکان در این نوع از طبقه 

دارد. از شکل معینی از گردشگری را عرضه میکند نیز، محل اقامتی که توریست انتخاب می مسافرت و یا

ای باشد. از طرف دیگر های اجارهمپینگ و یا خانهیک طرف اقامت ممکن است در هتل، ویالی شخصی، ک

همان یا روستایی را ایجاد نماید )تواند توریسم شهری ه میباید دید مقصد مسافرت شهر است یا روستا ک

 (.منبع

 گردشگری روستایی  2-5-2-1

رای توسعه توان آن را ابزار مهمی بی برای اشتغال و درآمد بوده و میبخشی از بازار گردشگری و منبع

مشیهای در کشورهای بسیاری این امر با خطاجتماعی و اکولوژیکی جوامع روستایی قلمداد کرد. -اقتصادی

فرهنگ سنتی روستایی و غالبًا به عنوان راهبردی برای حفظ محیط زیست و  .کشاورزی در ارتباط است

 (.  1381افتخاری و قادری،  )شود ارتقا داده می

 ریگردشگری شه 2-5-2-2

کند. یکی از این الگوهای فضایی، گردشگری میگردشگری در چارچوب الگوهای فضایی خاصی عمل 

ای تاریخی و فرهنگی بسیاری دارند، در اغلب موارد ه. نواحی شهری به علت آن که جاذبهشهری است

ها، زههای متنوع و بزرگی شامل موها معموالً جاذبهشوند. شهرگردشگری مهمی محسوب می مقاصد

عملکرد کند. خود، گردشگران بسیاری را جذب می های تاریخی را دارا هستند کهبناهای یادبود، مکان

ترین آنها به گیرد که برخی از مهممتفاوتی شکل میهای گردشگری در فضای شهری در راستای انگیزه

 شرح ذیل است:
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 دیدار دوستان و خویشاوندان -

 هاسها و کنفرانحضور در نمایشگاه -

 بازدید از میراث فرهنگی -

 سفرهای مذهبی )زیارت( -

 حضور در مراسم و محل -

 بهداشتی -رفع مسایل درمانی -

 های تفریحیخرید -

 مسایل ورزشی -

 مسایل آموزشی -

 سفرهای روزانه و اداری -

 دالیل شخصی -

ی به گویرد به درون در پاسخشود. رویکعملکرد در فضای شهری چند بعدی میها بر مبنای این انگیزه 

رویکرد به بیرون در کنش متقابل فرهنگی یا در بعضی موارد تضادهای ناشی از آن های اقتصادی و نیاز

 (.1390)شهابیان، است

 ساس وسیله سفراگردشگری بر  2-5-3

گیرد که مینی، هوایی و یا دریایی صورت میانجام هر نوع مسافرتی معمواًل توسط وسایل حمل و نقل ز

هوایی ای و ریلی(، )جاده تواند شکل خاصی از گردشگری را به عنوان توریسم زمینیمی این عامل نیز خود

 (.1388راد و آقاجانی،)فرجی آوردو یا دریایی را به وجود می

 



26 
 

 نگیزه سفراساس اگردشگری بر  2-5-4

 گردشگری تفریحی 2-5-4-1

رد تفریحی به مسافرت ات و سایر موتعطیال از ستفادهای ارست که بای ادفران شامل از جهانگرداین گروه ا

 و گردش می روند.

 گردشگری درمانی 2-5-4-2

 این نوع گردشگری شامل افراد و گروههایی هستند که برای استفاده از تغییرات آب و هوا )با هدف پزشکی

 کنندیه و نظایر آن اقدام به مسافرت م، معالجقاهتمعدنی، گذراندن دوران نو درمانی( استفاده از آبهای 

 (.1388راد و آقاجانی، فرجی)

 گردشگری فرهنگی و آموزشی 2-5-4-3

که مذهب عامل و مسئول اکثر های گردشگری از نوع گردشگری فرهنگی است. از آنجا از جمله نمود

تعجب آور نیست  لذاها در طی قرون گذشته است، ی، هنری به وجود آمده توسط انسانهای معمارمیراث

 -گردشگری فرهنگی را باید به عنوان گردشگری در فضای مذهبی )گردشگری مذهبی که قسمت اعظم 

نیم. بر این اساس به طور کلی باید گفت گه گردشگری فرهنگی نقطه صفر به کبندی فرهنگی( دسته

یگانگی و شود )نهایی آن به تقدس و زیارت ختم می  طرف گردشگری مذهبی ارتقاء یافته و نقطه اوج و

 (1390ر، افشاباش
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 گردشگری اجتماعی 2-5-4-4

نظر است. شناسی و امثال آن موردشناسی، جامعهری، عمدتاً هدفهای اجتماعی، مردمدر این نوع گردشگ

راد و آقاجانی، آیند ) فرجینوع گردشگری اجتماعی به شمار می دیدار دوستان و خویشاوندان نیز از

1388.) 

 گردشگری ورزشی 2-5-4-5

شوند تا اقدام به موقتاً از محل سکونت خود خارج میورزشی، مسافرتی تفریحی است که افراد گردشگری 

های های مربوط به فعالیتهای بدنی یا احترام به جذابیتتماشای فعالیت های بدنی،شرکت در فعالیت

یزی که ما، گردشگری ورزشی با توجه به رفتارهای مت(2005) 1بر اساس دیدگاه گیبسون بدنی نمایند.

و گردشگری خاطرات ورزشی تقسیم دهند به دسته گردشگری فعال، گردشگری روادید ورزشی بروز می

 و صنعت "گردشگری"صنعتی است که از ترکیب دو صنعت  ورزشی به عبارتی دیگر گردشگری شوندمی

   (. 1392پدید آمده است ) بیات و همکاران،  "ورزش"

 یگردشگری مذهبی و زیارت 2-5-4-6

ز گردشگری است که گردشگری مذهبی که معموالً به آن به عنوان گردشگری دین اشاره می شود شکلی ا

مذهبی یا تفریحی دار )با اعتقاد( به طور انفرادی یا گروهی به دالیل زیارتی، تبلیغات در آن مردم دین

های مسافرت انسان نگیزهترین عوامل و او کهن ترینکنند. بدون تردید، یکی از مهم)تحقیقی( سفر می

 (.1390افشار، سات دینی بوده است )یگانگی و باشباورهای مذهبی و احسا

 

 

                                                             
1 - Gibson 



28 
 

 گردشگری بازرگانی و تجاری 2-5-4-7

و  سیساتأو صنایع و یا سرکشی و بازدید ت های کاالهایی که افراد برای شرکت در بازار و نمایشگاهسفر

 ر زمره این نوع از گردشگری است.دهند دها و نظایر آن انجام میکارخانه

 گردشگری سیاسی 2-5-4-8

های سیاسی جهانگردی و سمینار هاکنگره ،لمللیاجالس و مجامع بینامسافرت به منظور شرکت در 

 شود.  نده میاسیاسی خو

 جویانهاگردشگری ماجر 2-5-4-9

دارند. برخی از این  وافرمیز عالقه آمخاطرههای متهورانه و کسانی هستند که به انجام دادن کاردر جامعه 

-دهند. چنین گردشگرانی میه به این نیاز درونی خود پاسخ میافراد با اقدام به مسافرتهای ماجراجویان

ها و جسمی خود را در مواجهه با سختی توانائیهایعادی، مهارتها و خواهند از راههای جدید یا غیر

هیجان بیشتر ری برای آنان لذت بخش و جذاب است که توأم با دشواریها بیازمایند. لذا نوعی از گردشگ

 (.1385باشد ) کاظمی، 

 تاریخچه گردشگری 2-6

 نگاهی به تاریخچه گردشگری در جهان 2-6-1

ها، که مردمی تجارت پیشه بودند، از طریق دریا و زمین برای عرضه و ها پیش از میالد مسیح، فنیقی قرن

جناس و محصوالت دیگران سفر می کردند و این شجاعت و استقبال آنها فروش محصوالت خود و خرید ا

از خطر، راه را برای نشر تمدن و گسترش فرهنگ های مختلف و آشنا ساختن آنها با یکدیگر هموار 
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همان ) ساخت. بعد از آنها، بازرگانان رومی به مسافرت در محدوده قلمرو وسیع امپراتوری روم روی آوردند

 (.منبع

برداری از مناطق دارای آب و وردن غذا و دوری از خطرات و بهرهوران باستان مردم برای بدست آدر د

حکام مناطق مختلف های رسمی دولتی توسط کردند. اولین مسافرتای مناسب اقدام به مسافرت میهو

نق زیادی گرفت. در زمان حکومت فراعنه مصر مسافرت روها و گرفتن مالیات انجام میبرای رهبری جنگ

هایی ساخته شد. ضرب سکه توسط یونانیان این خانهه برای پذیرایی از مسافران مهمانگرفت و در نتیج

امکان را فراهم کرد تا مسافران به خاطر معاوضۀ، کاالهای خود را تا مقصد با خود نبرند و این امر باعث 

به  هم( مسافرت تقریباً از رونق افتادسهولت در امر مسافرت گردید. در قرون وسطی )قرن پنجم تا چهارد

در دوره رنسانس  ها تقریباً از بین رفته و شرایط مسافرت بسیار مشکل و خطرناک گردید.طوری که جاده

آموزی انجام ها با هدف کسب دانش و تجربهگیرد بیشتر مسافرتده چهاردهم تا هفدهم را در بر میکه س

-ایندگانی را به کشورهای خارجی میبرای تربیت و پرورش افراد، نم گرفت. در انگلستان ملکه الیزابتمی

 هایی برای دانشجویان ایجاد نمودند. مانند آکسفورد و کمبریج بورسدانشگاهایی  فرستادند و

ادامه داشت، پایه و اساس گردشگری به  1850تا  1750های بین ر دوران انقالب صنعتی که بین سالد

. در این دوره تغییرات اقتصادی و اجتماعی عمیقی مانند مهاجرت کارگران سبک امروزی به وجود آمد

ها و بخار و استفاده از آن در قطارشهری ایجاد شد. اختراع ماشین کشاورز از مناطق روستایی به مناطق

زاده و ی در میان عموم مردم گردید )محمدهای توریستی و تفریحها باعث گسترش مسافرتکشتی

 (.1392همکاران، 

-بخار کار مینیرویهایی شد که با ها، قطارها و کشتیعتی همچنین موجب پدید آمدن ماشینانقالب صن

- های نوین بانکی از جمله چکآوریفن کردند. حادثه مهم دیگری که بر صنعت گردشگری اثر گذاشت

های حمل غت و توسعه شبکهافزایش اوقات فرامدها، آها ابداع کردند. افزایش درمسافرتی بود که آمریکایی
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 و نقل سریع و ارزان، همگی شرایطی را به وجود آوردند که باعث رشد در بخش گردشگری شد

 (.1385)کاظمی،

 نایرانگاهی به تاریخچه گردشگری در  2-6-2

شود. در گردشگری محسوب می پرسابقه، از کشورهای صاحب تجربه و ایران با توجه به تمدن کهن خود

 با توجه به دو عامل اصلی قابل تحلیل و بررسی است:این سابقه 

 های متنوع و فراوانی طبیعی، تاریخی و فرهنگی.و جذابیتموقعیت جغرافیایی، سیاسی  .1

 نوازی داشتنده ایرانیان به سیر و سفر و مهمانای کهای اخالقی و فرهنگی و عالقهژگیوی .2

 (.  1385کاظمی، )

سال  90نزدیک بهذاری شد و گبه طور رسمی پایه شمسی 1307 ل که از ساصنعت جهانگردی در ایران 

اسالمی  مدیریت شد. قبل از پیروزی انقالبگذرد، از آغاز توسط دولت ایجاد و گذاری آن میاز یایه

های ایران، شرکت سهامی های ایران، موسسه مهمانخانههای سهامی گشتهایی مانند شرکتشرکت

فرح و  هامی مراکز جهانگردی، هما، بنیادهای ایران و شرکت سهامی خانهسیسات جهانگردی، شرکت ستأ

های الکیت آژانس های مسافرتی و جاذبههای وابسته به قدرت سیاسی و دولت، مبنیادها و شرکت

داشتند. با پیروزی انقالب اسالمی و برچیده  جهانگردی و تأسیسات اقامتگاهی و حمل و نقل را به عهده

های هتلی و خرید سهام آنها ژیم پهلوی و اخراج شرکترت بنیادها و شرکتهای وابسته به رشدن بساط قد

ایران شروع شد.  های جهانگردی درلتی کردن کاالها، خدمات و فعالیتتوسط دولت، مرحله جدیدی از دو

، نهای ایراهای ایران، مرکز خانهورای انقالب چهار شرکت سهامی گشتطبق مصوبه ش 1358در سال 

های زمستانی و شرکت تأسیسات جهانگردی در یکدیگر ادغام شده و شرکت مراکز جهانگردی برای ورزش

. برخی از واحد های اقامتی در نمایندفعالیت میبا عنوان سازمان مراکز ایرانگردی و جهانگردی شروع به 
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مراکز  انتظامی درآمد. طول زمان انقالب و جنگ تحمیلی به تصرف نهادهای انقالب و نیروهای نظامی و

هایی مانند: بنیاد مستضعفان و جانبازان، شده از بخش خصوصی در اختیار نهادتفریحی و اقامتی مصادره 

های ، سال1370تا سال  1357ن سال های بنیاد شهید، نیروهای نظامی و انتظامی قرار گرفت و عمالً بی

سال ها ضمن رکود فعالیت های جهانگردی، خوبی برای صنعت جهانگردی ایران نبوده است. در این 

گذاران خارجی در بخش احب و یا واگذار گردیدند. سرمایهها نیز تصمکانات و خدمات در اختیار سازمانا

گذاران خصوصی وابسته به نظام مکن از ایران خارج کردند، سرمایهبه هر نحو م جهانگردی، سرمایه خود را

که اموال آنها توسط نظام جمهوری اسالمی ایران  ده و از کشور گریختندپهلوی نیز سرمایه خود را رها کر

مصادره و در اختیار نهادها و مؤسسات تازه تأسیس قرار گرفت. اما دهه هفتاد را می توان آغاز دیگری بر 

توسعه صنعت  های سازندگی بعد از جنگ، مجدداًی ایران دانست که به دنبال سیاستصنعت جهانگرد

 گرفت : از جمله موارد زیر مورد توجه دولت قرارجهانگردی 

نقطه عطفی در تاریخ جهانگردی ایران بعد از پیروزی  7/7/1370 مصوب قانون توسعه جهانگردی: -1

توسعه جهانگردی و  تسهیلهایی را برای تشویق و که در آن دولت سیاستانقالب اسالمی بود 

 دخالت بخش خصوصی تدارک دیده بود.

رفاهی و ورزشی  این قانون، ایجاد واحدهای اقامتی و 145سوم توسعه: ذیل بند ز قانون برنامه  -2

ین نکته تاکید شده است های وابسته منع و در ادامه به اشرکت های دولتی وجدید توسط دستگاه

های در اختیار از این قبیل را به بخش خصوصی های دولتی موظف هستند که واحدکه دستگاه

 واگذار نمایند.

رنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور: در این قانون و در مواردی به طور ب -3

مستقیم و مواردی غیر مستقیم به موضوع جهانگردی عنایت شده است. در فصل اول با عنوان 

درصد مانده  50شود که حداکثر ع اقتصادی به دولت اجازه داده میبستر سازی برای رشد سری
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های ین بخشی از اعتبار مورد نیاز طرحگذاری و تأمخیره ارزی را برای سرمایهموجود حساب ذ

)از جمله گردشگری( و... از  آفرینی صنعتی، معدنی، کشاورزی، حمل و نقل، خدماترتولیدی و کا

تضمین کافی  طریق شبکه بانکی داخلی و بانک های ایرانی خارج از کشور به صورت تسهیالت با

 (.  1392زاده و همکاران، )محمد استفاده نمایند

از فصل اول اشاره شده است که سازمان میراث  11برنامه پنجم توسعه اقتصادی: در ماده  -4

 فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی مجاز است:

الف( اقدامات قانونی در جهت امکان ایجاد مراکز فرهنگی و گردشگری و نحوه تأسیس مراکز تخصص 

ها، مرمت آثار فرهنگی و تاریخی، کارشناسی میراث فرهنگی از قبیل موزه غیر دولتی را در زمینه

اموال تاریخی و فرهنگی و همچنین مراکزی جهت نظارت بر مراکز اقامتی، پذیرایی، دفاتر خدمات 

 مسافرتی و گردشگری با استاندار الزم و شرایط سهل و آسان را فراهم نماید.

نتی عشایری و روستایی توسط بخش خصوصی و نهادهای ایجاد مراکز حفظ آثار و فرهنگ سب( 

 عمومی غیر دولتی با رعایت موازین اسالمی به منظور توسعه گردشگری آن مناطق حمایت مالی نماید

  .(1389)برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسالمی ایران،

 همیت گردشگریا  2-7

، اجتماعی، فرهنگی و زیست محیطی است. در دهه گردشگری یک فعالیت اقتصادی پایه با ابعاد اقتصادی

محیطی در کشورهای توسعه یافته و صنعتی به نوعی با صنعت  ر قرن بیستم که فعالیت جنبش زیستآخ

از یک سو و عدم رشد اقتصادی مناسب در کشورهای در حال توسعه و بیکاری  ،تقابل به وجود آورده بودند

دانان را به بخش خدمات و صنایع پاک جلب نمود که تصادء توجه اقفزاینده در این کشورها از دیگر سو

رهای اصلی بخش خدمات را گردشگری با توجه به توان ایجاد اشتغال و درآمد قابل توجه، یکی از محو



 

33 
 

-سازی بخش، تنوعگردشگری یکی از مزیت های بخش خدماتدهد. همان طور که بیان شد تشکیل می

زایی، تعامل وری و رشد اقتصادی، اشتغالانی، افزایش بهرههای توسعه انساخصبردن شهای اقتصادی، باال

فعالیت مسافرت و صنعت باشد که توسعه زیست و در مجموع توسعه پایدار میها، حفظ محیطفرهنگ

اهمیت آثار باستانی ایران در حدی  تواند کشورها را در رسیدن به این اهداف یاری رساند.گردشگری می

ا توجه به آثار باستانی های گردشگری شناخته شده است. بکشور دارای جاذبه 10ه ایران در ردیف است ک

درصد جهانگردان خارجی باشد که برای بازدید آثار باستانی به ایران  90تواند هدف بیش از ایران می

است که به راحتی قابل مورد  150بیایند. شمار آثار باستانی آماده شده برای بازدید جهانگردان در ایران 

سهم ایران در  تاریخی، -مورد می باشد. با چنین توانمندی موجود در زمینه آثار باستانی 1500افزایش تا 

ارزی ناشی از جذب جهانگردان بسیار نازل است. در حالی که با المللی و درآمدجذب جهانگردان بین

توان از این امکان و وری، میکانات و تسهیالت ضرمعرفی شایسته آثار باستانی کشور در خارج و ایجاد ام

 زمینه مساعد به نفع رشد اشتغال و درآمدهای ارزی غیر نفتی به خوبی بهره گرفت.

المللی نیز دورنمایی روشن و مطلوب است توسعه صنعت جهانگردی در سطح بین از سوی دیگر دورنمای 

جهانی گردشگری میزان تردد  براساس گزارش سازمان که باید بتوان از آن به نفع اقتصاد ملی بهره جست.

میلیون نفر در سال خواهد رسید و حجم تجارت  600میالدی به یک میلیارد و  2020سال گردشگران تا 

چه بتوان فقط یک درصد از این میلیارد دالر خواهد رسید. چنان 2000این بخش )به جز حمل و نقل( به 

هد شد میلیارد دالر درآمد ارزی نصیب ایران خوا 20ذب نمود، ساالنه درآمد را به نفع اقتصادی کشور ج

 (.1392زاده و همکاران،)محمد کندکه با درآمد نفت برابری می

-گیرد. پیشالمللی صورت میصنعت گردشگری فعالیتی گسترده است که در سطوح داخلی، ملی و بین

جهانی و توسعه تبدیل شود. در رک اقتصاد شود که در این قرن صنعت گردشگری به موتور محبینی می

ست. صنعت ا همین صنعت، تنگناها رهایی از یاویژه ایران، بهترین فرصت بربه محصولیکشورهای تک
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و تردیدی نیست که صورت  آیدحساب می ترین صنعت در دنیا بهعنوان بزرگترین و متنوعگردشگری به

 (. 1384ی درآید )لطیفی، های استوار سیستم اقتصاد جهانیکی از پایه

      آثار گردشگری 2-8

 قتصادی اآثار 2-8-1

زایی، توزیع عادالنه درآمدها، افزایش سرعت گردش پول، افزایش اشتغالبه دست آوردن ارز خارجی، 

توسعه کشور به  ها، توسعه صنایع دستی و تولیدات صادراتی،های ملی و سرانه، ایجاد موازنه پرداختدرآمد

گردشگری از طرفی در تنوع و غنا بخشیدن به اقتصاد محلی حائز  .توتند صورت گیردردشگری میکمک گ

اهمیت بسیار است، برای تولیدات محلی اعم از صنایع دستی و یا محصوالت کشاورزی جهت ارتزاق 

دستی  های کشاورزی و صنایععالوه برآن در بهبود فرآورده و کندهای جدیدی ایجاد میگردشگران بازار

 باشد. نیز مؤثر می

 جتماعیا و آثار فرهنگی 2-8-2

و فرهنگ و تمدن ملل مختلف، تبادل فرهنگی، توسعه و پیشرفت فرهنگ عمومی، آشنایی با مظاهر 

های فرهنگی و محلی، باال بردن سطح دانش و معلومات عمومی و اجتماعی، تحکیم وحدت توسعه فعالیت

  المللی.ملی و بین

 زیست محیطیر آثا 2-8-3

هایی که مورد نیاز بهبود کیفیت محیط زیست برای جذب و ارضای نیاز گردشگران، ساخت و توسعه مکان

   است، حفظ و نگهداری آثار تاریخی و میراث فرهنگی.
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 ثار سیاسیآ 2-8-4

میزبان در جوامع ریزان های برنامهالمللی و توسعه مهارتتوسعه گردشگری به تقویت شناخت و روابط بین

 .شودمنجر می

 گردشگری نعامو 2-9

 اند:بندی نموده، موانع توسعه گردشگری را در ابعاد زیر طبقه(1384شجاعی و نوری )

  نع ساختاری گردشگریامو 2-9-1

 .تغییر و جابجایی متناوب ساختارها و مراکز سیاستگذاری گردشگری -

 .و اداره گردشگری عدم شکل گیری یک سازمان یا نهاد متمرکز در سیاستگذاری -

 .ها و تصمیماتو در نتیجه تداخل سیاست گیریتنوع مراکز تصمیم -

 .عدم تعادل سازنده و پیشبردی میان مراکز متعدد سیاستگذاری -

خالء علمی و تخصصی به دلیل عدم ارتباط مستمر و موثر با منابع و مراکز علمی و تحقیقاتی در  -

 .هااتخاذ و اجرای سیاست

 ری گردشگریایاستگذنع سامو 2-9-2

 .عدم برخورداری و تبعیت از یک الگوی جامع سیاستگذاری -

 .های گردشگریو اجماع کالن در مقاصد و خواسته یابی به وفاقعدم دست -

 .دارمدت و دنبالهریزی های بلندکارآمدی و در مواردی خالء برنامهنا  -

 .مند و سیستماتیکعدم وجود دیدگاه نظام -

 .رچگی تصمیماتعدم انسجام و یکپا -
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  .نبود تمرکز و همگرایی در تصمیمات -

 .عدم پیش بینی و یا تمایل به نبود فرآیند پاسخ گویی -

 .نارسایی در بررسی میزان عمل پذیری تصمیمات -

 .فرآیند پیگیری تا حصول نتیجههای ناتمام به واسطه عدمریزیوجود طرح و برنامه -

 قتصادی گردشگریاع انمو 2-9-3

 .به درآمدهای نفتیتوجه ویژه  -

  .افزایش بهای نفت -

 .های اقتصادی گردشگریساختناکارآمدی زیر -

 .عدم اختصاص اعتبارات ارزی و ریالی کافی-

 .گیر اقتصادی با مراکز سیاسی، علمی و فرهنگیؤثر واحدهای تصمیمفقدان تعامل م -

 .صوصیگذاری بخش خهای الزم جهت گسترش سرمایهها  و تضمینعدم مشوق -

 .های روشن و کارآمدقوقی و خالء مقررات و دستورالعملهای حدشواری -

 .ی اقتصادی گردشگریهاؤثر و کارآمد در بخش فقدان نیروی انسانی م -

 ع سیاسی گردشگریانمو 2-9-4

 .های گردشگری در بدو انقالبدر تصاحب و اداره مراکز و سازمانها تداخل و تقابل نهاد -

 .جابجایی تفویض اختیارات میان سازمان های گردشگری تغییر قوانین و -

 .حوزه سیاستگذاری دولت در اداره کشور های خارج ازنقش مراکز و سازمان -
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 .خالء نقش و جایگاه گردشگری در توسعه روابط خارجی با دیگر کشورها -

 .جنگ ایران و عراق و سمت گیری جامعه جهانی در مقابل ایران -

 .سیاسی –دار اقتصادی های دنبالهپی تحریمنزوای ایران در ایجاد و حرکت به سوی ا -

 .ایرانی در منطقه به خصوص از ناحیه کشورهای عرب منطقهزدن به تحرکات ضددامن -

 .و گنجاندن ایران در اذهان جوامع به عنوان کانون حمایت از تروریسم روریسمگسترش ت -

 نع فرهنگی گردشگریامو 2-9-5

  .گردشگری در شروع انقالب از سوی سیاستگذارانتغییر نگرش فرهنگی به  -

  .تفسیرهای بازدارنده مراجع و مراکز فقهی و اسالمی در موضوع گردشگری -

 .های اسالمی در تغییر الگوهای ارزشی سیاستگذاراننقش آموزه -

 .های گوناگونایران و وجود خرده فرهنگ نقش تنوع فرهنگی جامعه -

 .اخالقی ایرانیان برخی هنجارهای رفتاری و الگوهای -

  .گیری باور ملی به توسعه و رشد گردشگریکلعدم ش -

  .های ملی و جمعی به گسترش فرهنگ سفر و گردشگریهای رسانهناکارآمدی برنامه -

 .ها و مراکز گردشگرینی موثر و کارآمد در معرفی جاذبهرساضعف اطالع -

 .تمایل ایرانیان به سفرهای خانوادگی -

  .به سفرهای فردی به خصوص از طریق تورهای گردشگری اعتماد و تمایلعدم -

 انجامد.کیفیت که به کاهش انگیزه سفر می های سفر در مقایسه بابودن هزینهباال

 مرور مطالعات پیشین 2-10

 تقاضای گردشگری ارائه شده است.        ی و داخلی انجام شده درباره تابعاین بخش، مطالعات خارج در
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 نجام شده خارجیا تحقیقات 2-10-1

با استفاده از مدل فصلی  المللی گردشگری(، به مدل سازی تقاضای بین2015)1ممیوال و بلدیجارا

2ARIMA  پرداختند. هدف از این مطالعه ساختن مدل میانگین متحرک خود همبسته یکپارچه فصلی که

گری آلمان در کرواسی است. قادر به، بدست آوردن و توضیح الگوها و عوامل تعیین کننده تقاضای گردش

که قصد جنکیز در ساخت یک مدل میانگین متحرک پکپارچه فصلی  -پژوهش مبتنی بر رویکرد باکس

توصیف رفتار جریان گردشگران آلمانی به کرواسی را دارد. مدل مطرح شده مدل 

ARIMA(0,0,0)(1,1,3)4  .ه برآورد مدلهای انجام شده نشان داد کبررسی ویژگی و آزمونفصلی است 

ARIMA(0,0,0)(1,1,3)4  سازی و تجزیه و تحلیل تعداد گردشگران آلمانی وارد شده به کرواسی در مدل

 کافی است. 

پرداخت. در این مطالعه، از مدل  4SVR(، به پیش بینی تقاضای گردشگری با استفاده از مدل 2015) 3میا

SVR ای المللی به درون چین استفاده شده است. بر تقاضای ماهیانه گردشگران بین برای پیش بینی

که پیچیدگی  5NSGAگرا استفاده شد. الگوریتم سلطه نخبهی پارامتر از الگوریتم ژنتیک غیرسازبهینه

کند. نتایج تجربی بینی را حفظ میتواند کاهش بدهد؛ تنوع جمعیت و افزایش دقت پیشالگوریم را می

 ها دارد.بینی در مقایسه با سایر مدلین عملکرد را در پیشبهتر NSGAII-SVRدهد که نشان می

تصادی و اجتماعی و هوا در تقاضای (، به برآورد اثرات بلند مدت عوامل اق2012) 6 و همکاران سولیداد

)اسپانیا( پرداختند. هدف از مطالعه عوامل کمی مؤثر بر تقاضای  گردشگری داخلی برای گالیسیا

دهد که درآمد تعطیالت شرقی و جنبش سال و تأثیر آنها است. نتایج نشان می گردشگری داخلی گالیسیا

                                                             
1 - Baldigara and Mamula 
2 - Autoregressive integrated moving average 
3 - Mei 
4 - Support vector regression 
5 - Non-dominated sorting genetic Algorithm 
6 - Soledad et al 
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مقدس تأثیر منفی بر روی گردشگری داشته است. همچنین یک رابطه مثبت معنادار بین پدیده 

 2008تورم بین گالیسی و اسپانیا در سال  تغییراتوجود دارد. از سوی دیگر نرخ  و گردشگری هواشناسی

 های مورد استفاده در مطالعه به صورت زیر است:اقتصادی داشته است. مدل و متغیر بحران تأثیر منفی بر

𝑌𝑡 = 𝑓(𝑃𝑡, 𝐼𝑡  , 𝐶𝑡 , 𝐸𝑡 , 𝐻𝑡  , 𝑁𝑡) + 휀𝑡     (2-1)                                                                                 

که فرض شده است مستقل و متغیر تصادفی که یکسان توضیح  ،جزء اخالل است 휀𝑡بع خطی و تاf(0)  که 

 گیری تقاضای گردشگری در یک ماه خاص است. دهنده اندازهمتغیر وابسته که نشان 𝑌𝑡شده است. 

P  تفاوت شاخص قیمت مصرف کننده برای گردشگری و خدمات وابسته به هتل بین گالیسی و بقیه

درآمد در  میزان  𝐼 . اسپانیا است. این متغیر به نمایندگی برای هزینه گردشگری در نظر گرفته شده است

دیگر متغیرهای  E ,Hدهد. حران اقتصادی را نشان میمتغیر دامی)ساختگی(، که تأثیر ب Cاسپانیا است. 

 .دهنده وضعیت هواشناسی استنشان N دامی هستند.

سنجی نسه را با استفاده از مدل اقتصاد(، این مطالعه تقاضای گردشگری در فرا2007)1و همکاران بوتی

کند. نتایج رابطه مثبت بین هزینه جهانگردی و تولید را بررسی می 2003تا  1975زمانی  برای دوره

 دهد. مدلهای نسبی را نشان میهزینه جهانگردی و قیمتناخالص داخلی کشور، و یک رابطه منفی بین 

 کلی تقاضای بین المللی گردشگری به طور معمول به صورت زیر است:

𝐷𝑇𝑖𝑗 = 𝑓(𝑌𝑗 , 𝑇𝐶𝑖𝑗 ,   𝑅𝑃𝑖𝑗 ,   𝐸𝑅𝑖𝑗 , 𝑄𝐹𝑖   )            (2-2 )                                                                 

 که:

   𝐷𝑇𝑖𝑗المللی توسط مبدأهای بیندمات مسافرت: تقاضا برای خ  j   برای مقصدi . 

 𝑌𝑗 :  درآمد ملی مبدأj.  

                                                             
1 - Botti et al 
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 𝑇𝐶𝑖𝑗 :  هزینه حمل و نقل بین مقصدi و مبدأ  j. 

  𝑅𝑃𝑖𝑗 : های مقصد های نسبی، نسبت قیمتقیمتi  های مبدأبه قیمتj  . 

 : 𝐸𝑅𝑖𝑗 نرخ ارز 

𝑄𝐹𝑖 در کشور مقصد  : عامل کیفیi . 

 بنابراین تابع تقاضای گردشگری برای کشور فرانسه به شرح زیر است:

𝐿𝑜𝑔𝐷𝑖𝑗 =  𝛽1 +  𝛽2𝐿𝑜𝑔𝐺𝐷𝑃𝑖𝑗 +  𝛽3𝐿𝑜𝑔𝑅𝑃𝑖𝑗 +  휀𝑖 (2-3)                                                            

 که: 

 :𝐷𝑖𝑗ری از کشور مخارج گردشگj به کشور i. 

𝐺𝐷𝑃𝑖𝑗  درآمد حاصل از کشور مبدأ :j. 

 :𝑅𝑃𝑖𝑗  های نسبیقیمت 

휀𝑖  جزء اخالل مدل : 

تقاضای گردشگری به درآمد و قیمت های نسبی بستگی دارد. به طور کل، رابطه مثبت بین هزینه 

 های نسبی وجود دارد.بین هزینه و قیمت یک رابطه منفی جهانگردی و تولید ناخالص داخلی و همچنین

در دوره زمانی  "تقاضای یک آلمانی برای گردشگری در اسپانیا"ای تحت عنوان (، در مقاله2007)1مونز

های تابلویی، به برآورد تابع تقاضای گردشگران آلمانی برای کشور اسپانیا با استفاده از داده 2003-1991

هد که تقاضا برای گردشگر در دوره قبل اثر مهمی بر تقاضای گردشگر در دپرداخته است. نتایج نشان می

                                                             
1 - Munoz 
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دهد که تقاضا برای گردشگری در اسپانیا یک کاالی لوکس برای می دیگر نشان جاری دارد. نتیجهدوره 

های نسبی و هزینه سفر بین آلمان و کشور مقصد بستگی باشد و به شدت به تغییر قیمتها میآلمانی

 دارد. 

 انباشتگی و مدل تصحیح خطای برداریای با استفاده از رویکرد هم(، طی مطالعه2007)1و همکارانژو 

(2VECMبه تخمین تابع ع )1980-2001های هاوایی طی سال رضه و تقاضای گردشگری خارجی کشور 

مدل برقرار های مدت بین متغیراین است که یک رابطه تعادلی بلندپرداختند. نتایج این مطالعه بیانگر 

 المللی می باشد.های نسبی و درآمد از عوامل مهم در تقاضای گردشگری بینقیمت بوده و متغیر

به های عضو منطقه اتحادیه اروپا کشور(، در تخمین تقاضای خارجی گردشگری 2007)3مرور و پاینی

ری به کشور اند که تقاضای گردشگبه این نتیجه رسیده 1994-2004 هایکشور کرواسی طی سال

این های سیاسی رابطه معکوس دارد. عالوه بر با متغیر ناآرامی کرواسی با متغیر درآمد رابطه مستقیم و

   باشد.  دار بر تقاضای گردشگری نمیهای حمل و نقل و نرخ واقعی ارز دارای تأثیر معنیهای هزینهمتغیر

سنجی از تقاضای گردشگری برای بازار قتصاد(، این مطالعه یک مدل ا2000) 4دریتساکیس و اتهنسایدیس

دهد. مدل با استفاده از د محصول گردشگری است را توسعه میگردشگری مانند یونان که هدف آن بهبو

است و  1960ه  1993ها برای دوره زمانی برآورد شده است. داده  5(0LS) روش حداقل مربعات معمولی

 فاده شده است. مدل مورد نظر به صورت زیر می باشد:است 11/3از بسته اقتصاد سنجی میکروفیت 

𝑙𝑛
𝐴𝑅𝑗𝑡

𝑃𝑗𝑡
=  𝛼1𝑗 +  𝛼2𝑗𝑙𝑛

𝑌𝐷𝑗𝑡

𝑃𝑗𝑡
+  𝛼3𝑗𝑙𝑛𝑐𝑗𝑡 + 𝛼4𝑗𝑙𝑛𝐶𝑂𝑁𝑗𝑡 + 𝛼5𝑗𝑙𝑛𝑁𝑗𝑡 + 𝛼6𝑗𝑙𝑛𝐼𝑁𝑉𝑡−2 +

𝛼7𝑡𝑙𝑛𝐴𝐷𝑗𝑡 + 𝛼8𝑗𝐷𝑡 +  𝛼9𝑇 +  𝑈𝑗𝑡                    ( 2-4)                                                              

                                                             
1 - Zhou et al 
2 - Vector Error Correction Model 
3 -Mervar and Payne 
4 - Dritsakis and Athanasiadis 
5 - Ordinary Least Squares 
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 که:

𝐴𝑅𝑗𝑡  تعداد گردشگران در یونان از کشور :j  در سالt. 

𝑃𝑗𝑡  جمعیت کشور:j  در سالt. 

𝑌𝐷𝑗𝑡 کشور ( 1980 ) به قیمت ثابت  : درآمد قابل تصرف ملی j  در سالt. 

𝑐𝑗𝑡  روزه یونان از جمله هزینه های سفر از کشور مبدأ 10: میانگین کل هزینه برای اقامت j  به قیمت(

 .t ( در سال1980ثابت 

𝐶𝑂𝑁𝑗𝑡  روزه در دیگر کشورهای مدیترانه از جمله هزینه های سفر از  10: متوسط هزینه برای اقامت

 (.1980به قیمت ثابت ) t ر سال د jکشور مبدأ 

𝑁𝑗𝑡 نرخ ارز : 

𝐼𝑁𝑉𝑡−2 .سرمایه گذاری ناخالص در داراییهای ثابت در یونان : 

𝐴𝐷𝑗𝑡  هزینه های تبلیغات در کشور مبدأ :j  در سالt  (.1980)به قیمت ثابت 

𝐷𝑡 ند.می کت سیاسی در یونان را اندازه کیری : متغیر ساختگی که ثبا 

𝑇  .روند زمانی : 

𝑈𝑗𝑡 .جزء اخالل مدل : 

-لمللی به اسپانیا را برآورد کردهاجریان گردشگری بینسنجی برای (، یک مدل اقتصاد2000) 1گرین و پرز

گردشگری در اسپانیا المللی خدمات صادی بر تقاضای بینگیری تأثیر عوامل اقتاند. هدف از مطالعه اندازه

                                                             
1 - Garin and Perez 
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ده شده است. با استفاده از استفا 1985 -1995ی پانل هفده کشور برای دوره زمانی هااست. از داده

های واقعی برای تقاضای خدمات قیمت های داده پانل مناسب اثرات درآمد سرانه واقعی، نرخ ارز وتکنیک

 -0.30+ و 0.50+، 1.40زده شده به ترتیب های تخمینه شده است. کششگردشگری اسپانیا استفاد

شناسایی شده است. این نتایج قابل مقایسه  0.15 تند. همچنین اثر منفی جنگ خلیج فارس با ضریبهس

 با مطالعات تجربی قبلی برای دیگر کشورهاست. مدل خطی لگاریتمی به صورت زیر است: 

𝐿 𝑇𝑂𝑈𝑅𝑖𝑡 =  𝛼𝑖 +  𝛽1𝐿 𝐺𝑁𝑃𝑖𝑡 +  𝛽2𝐿 𝐸𝑋𝑖𝑡 +  𝛽3𝐿 𝑃𝑅𝑖𝑡 +  𝛽4𝐷91𝑡 + 𝑢𝑖𝑡   (2-5    )              

              

 طبیعی است.  لگاریتم  نشان دهنده   Lبرای زمان و  tبرای کشورها،   iکه در آن شاخص 

𝐿 𝑇𝑂𝑈𝑅𝑖𝑡  ر گردشگران از کشود اقامت شب در هتل  اسپانیایی توسط تعدا: لگاریتم i  سال   طول درt.  

𝐿 𝐺𝑁𝑃𝑖𝑡  کشور  ملی  ناخالص تولید  : لگاریتم  i  سال طول   در  t. 

𝐿 𝐸𝑋𝑖𝑡 لگاریتم پول رایج در هر واحد از کشور : i در طول سال t. 

𝐿 𝑃𝑅𝑖𝑡  لگاریتم شاخص قیمت خدمات گردشگری در اسپانیا تقسیم بر شاخص قیمت مصرف کننده از :

 هر کشور.

𝐷91𝑡 به خود  0و سال های دیگر عدد  1991در سال  1تغیر ساختگی برای جنگ خلیج فارس عدد : م

 گرفته است.

𝑢𝑖𝑡 .)خطای تصادفی)جزء اخالل مدل : 

دهد درآمد، قیمت، نرخ ارز و جنگ خلیج فارس در جریان گردشگری بین نتایج این مطالعه نشان می

کشش نرخ ارز  -30/0+، کشش قیمت خودی 42/1درآمد  المللی به اسپانیا قابل توجه بوده است. کشش

 بوده است. -15/0تأثیر جنگ خلیج فارس  + و50/0
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دوره  تقاضای توریسم برای کشور ترکیه پرداخت. برای (، به بررسی مدل اقتصاد سنجی1998) 1آکیش

ر ترکیه و گردشگری کشو رابطه بین تقاضای به بررسی این مطالعهاست  1980 -1993زمانی مطالعه از 

نسبی پرداخت. نتایج نشان داد که رابطه مثبت بین درآمد ملی و تقاضای گردشگری و  و قیمت ملیدرآمد

   رابطه منفی بین قیمت نسبی و تقاضای گردشگری وجود دارد. 

، تقاضای 1960 -1970های های سری زمانی سال(، با استفاده از دادهa1987) 2کرومپتون واوزال 

 اند. شکل مدل به صورت زیر است:رجی ترکیه را برآورد کردهگردشگری خا

T = f (PCI, RPI, EXR, PE, DUM)  (2-6                                                                                   )

            

Tاند.های مختلف که به کشور ترکیه وارد شدههای کشور: تعداد گردشگر 

PCI: های جهانگرد فرست.متغیر درآمد سرانه کشور 

RPIهای جهانگرد فرست به های کشور ترکیه به کشور: متغیر قیمت نسبی است که که از نسبت قیمت

 آید. دست می

EXRمتغیر نرخ ارز است : 

PE.مخارج بازاریابی و تبلیغی کشور ترکیه که برای جذب گردشگر صورت گرفته است : 

DUMشود. بررسی اجتماعی کشور مقصد )ترکیه( استفاده می –های سیاسی برای آشوب : متغیر مجازی

گذار بر جریان گردشگری های درآمد، قیمت و نرخ ارز مهمترین عوامل تأثیردهد که متغیرنتایج نشان می

 اند.ترکیه

                                                             
1 - Akis 
2 - Uysal and Crompton 
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المللی گردشگری عوامل مؤثر بر جریان تقاضای بین ای به بررسی(، در مطالعه1984) 1اوزال و کرومپتون

به ترکیه پرداختند. گردشگری یک جزء کلیدی در استراتژی توسعه اقتصادی بسیاری از کشورهای در 

ترین تأثیر بر جریان گردشگری حال توسعه است. هدف اصلی این مقاله شناسایی عواملی است، که بیش

 باشند: های استفاده شده به صورت زیر میالمللی به ترکیه را دارند. متغیربین

شود. المللی استفاده میهای بینتوضیحی مستقل برای توضیح مسافرت درآمد: درآمد به عنوان یک متغیر

شهروندان خود را به  احتمال بیشتری داردواقعی بزرگتر برای یک کشور،  از لحاظ مفهومی درآمد سرانه

 پرداخت هزینه برای خرید گردشگری خارجی قادر سازد. 

المللی مهم در توضیح جریان گردشگری بین : اثر قیمت های نسبی به عنوان یک متغیرقیمت های نسبی

 است. 

المللی دارد و قیمت ارز خارجی گردشگران را های بیناثر قابل توجهی بر میزان مسافرت نرخ ارز: نرخ ارز

حتمال زیاد تحت تأثیر قرار می دهد. بدین ترتیب اگر قیمت ارز خارجی کاهش یابد، گردشگران به ا

 تقاضای خدمات بیشتری می کنند.

نقل وابسته است. افزایش در  های حمل والمللی همچنین به هزینههای حمل و نقل: گردشگری بینهزینه

المللی را به همراه داشته باشد. مخارج قل ممکن است کاهش در گردشگری بینهای حمل و نهزینه

 باشند.  های مورد استفاده میغیرگر متتبلیغات، متغیر مجازی و ناامنی سیاسی دی

 خلیاجام شده دانتحقیقات  2-10-2

 ARIMAینی گردشگری به ایران با استفاده از روش های ببه مدل سازی پیش (،1392) فرزین و همکاران

جدید رویکردهای  ین به ویژه با توجه به معرفی نسبتاًدر مطالعات پیش های عصبی فازی پرداختند.و شبکه

                                                             
1 - Uysal and Crompton 
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های هوش مصنوعی، کمتر در پیش بینی در بخش های عصبی فازی، روشهای عصبی و شبکهکهشب

میزان تقاضای گردشگری ورودی به  دارد در نظرمطالعه حاضر اند. گردشگری مورد استفاده قرار گرفته

بینی کند و صحت و دقت عملکرد این پیش شبکه های عصبی و فازی یایران را از طریق مدل پیشنهاد

های مقایسه کند. این مطالعه به این نتیجه دست یافت که در تمامی معیار ARIMA روش را با روش 

 برتری دارد. ARIMAهای عصبی فازی بر  ارزیابی عملکرد پیش بینی، روش مدل شبکه

 1355-1388(، به بررسی عوامل مؤثر بر تقاضای گردشگری ایران طی سالهای 1392نظیری و همکاران)

است.  بوده به دنبال بررسی و شناسایی عوامل مؤثر برتقاضای گردشگری در ایران این مطالعهد. پرداختن

جهت برآورد مدل استفاده گردیده است. نتایج حاکی  (OLSبدین منظور از روش حداقل مربعات معمولی )

ای قیمتهای از آن است که متغیرهای درآمد سرانه جهانی و نرخ ارز، اثرات مثبت و معنادار و متغیره

 نسبی، انقالب و جنگ، دارای اثرات منفی و معنادار بر تابع تقاضای گردشگری ایران می باشند.

( جهت برآورد تقاضای گردشگری از معادله زیر 2000) 1به پیروی از مانوئل و روبرتیکو ن مطالعهدر ای

 استفاده شده است. 

𝑇𝑈𝑡 =  𝐵0 +  𝐵1𝑌𝑡 +  𝐵2𝑅𝑃𝑡 +  𝐸𝑋𝑡 +  𝐷1 + 𝐸𝑡            (2-7   )                                                                                               

  .: تعداد گردشگران وارد شده به ایران به عنوان متغیر وابسته مدل 𝑇𝑈که در آن 

:Y  تولید ناخالص داخلی سرانه کل جهان 

RP قیمتهای نسبی که از تقسیم شاخص قیمت مصرف کننده ایران به شاخص قیمت مصرف کننده دنیا :

 به دست می آید. 

𝐸𝑋 نرخ ارز ایران : 

                                                             
1 -Manuel and Robertico 
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𝐷1  1367تا  1359و جنگ طی سالهای  1357: متغیر مجاری برای نشان دادن اثر انقالب برای سال . 

ت میان رشد اقتصادی و توسعه گردشگری در کشورهای رابطه علی(، به بررسی 1392حقیقت و همکاران)

ی بین رشد اقتصادی و توسعه گردشگری پرداختند. این مطالعه رابطه MENAخاورمیانه و شمال آفریقا 

، به روش اثرات ثابت 2009تا  1999درمنطقه منا را به کمک رابطه علیت و برآورد الگو برای دوره زمانی 

نتایج به دست آمده، میان گردشگری و رشد اقتصادی در کشورهای منا، بررسی نموده است. بر اساس 

رابطه علیت دو طرفه وجود دارد و همچنین اگر رشد اقتصادی کشور های منا یک درصد افزایش یابد در 

درصد افزایش می یابد. از طرفی چنانچه گردشگران کشورهای  21/0این صورت گردشگری کشورهای منا 

ش یابند در این صورت تولید ناخص داخلی کشورهای منا به عنوان شاخص رشد منا یک درصد افزای

 درصد افزایش می یابد.     14/0اقتصادی 

در این مطالعه، جهت بررسی رابطه علیت میان رشد اقتصادی و توسعه گردشگری در کشورهای خاورمیانه 

 ت گرنجر به صورت زیر استفاده می شود.یو شمال آفریقا از رابطه عل

𝐿𝑡𝑢𝑟𝑖𝑡 = 𝑎𝑖 + 𝛾 ∑ 𝐿𝑡𝑢𝑟𝑖𝑡−𝑗 + 𝛿 ∑ 𝐿𝑅𝐺𝐸𝑃𝑖𝑡−𝑗 + ∅ ∑ 𝐿𝑅𝐸𝑅𝑖𝑡−𝑗 + 휀1𝑖𝑡
𝑛
𝑗=1

𝑛
𝑗=1

𝑛
𝑗=1 (2-8             )

          

𝐿𝑅𝐺𝐷𝑃𝑖𝑡 =  𝛽𝑖 + 𝜕 ∑ 𝐿𝑅𝐺𝐷𝑃𝑖𝑡−𝑗
𝑛
𝑗=1 + 𝑣 ∑ 𝐿𝑡𝑢𝑟𝑖𝑡−𝑗 +𝑛

𝑗=1 𝜌 ∑ 𝐿𝑅𝐸𝑅𝑖𝑡−𝑗 +  휀2𝑖𝑡 
𝑛
𝑗=1 (2-9      )

         

 که درآن: 

𝐿𝑅𝐺𝐷𝑃𝑖𝑡 لگاریتم رشد تولید ناخالص داخلی کشور :i ام در زمان t .ام 

 𝐿𝑡𝑢𝑟𝑖𝑡 لگاریتم تعداد گردشگرانی که به کشور :i  ام در زمانt  .ام وارد می شوند 

𝑎𝑖  و𝛽𝑖 ستند که باید برآورد شوند.پارامترهایی ه 
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𝛾 .) ضریب گردشگری )متغیر وابسته تآخیری : 

𝛿 .)ضریب رشد اقتصادی )متغیر مستقل تآخیری : 

 : ضریب نرخ ارز حقیقی به عنوان متغیر کنترل. ∅

𝑣  .)ضریب گردشگری )متغیر مستقل تآخیری : 

 )متغیر وابسته تآخیری(. : ضریب رشد اقتصادی ��

𝜌 ارز حقیقی به عنوان متغیر کنترل. : ضریب نرخ 

  휀1𝑖𝑡 و휀2𝑖𝑡  .جز اخالل دو معادله مدل می باشند 

𝐿𝑅𝐸𝑅𝑖𝑡 .لگاریتم نرخ حقیقی ارز بوده که به عنوان کنترل وارد مدل می شود : 

ا (، به بررسی رابطه بین تقاضای گردشگری بین المللی در ایران ب1390) وردیخداوردی و اپیکی

متغیرهای اقتصادی پرداختند. این مطالعه به برآورد تابع تقاضای گردشگری خارجی در ایران با لحاظ 

پردازد. ی نسبی در ایران و این کشورها میهاهای مبدأ گردشگران و همچنین قیمتدرآمد ملی کشور

شترین گردشگر و هشت تا ده کشور دارای بی 1992-2008رابطه لگاریتمی تابع تقاضا در دوره زمانی 

    شده است.ورودی به ایران، و با استفاده از روش ترکیبی داده ها، برآورد 

. که شده است های تئوریک تابع تقاضای گردشگری خارجی به شرح ذیل انتخابدر این مقاله مدل

                           باشد.ارنده متغیرهای مؤثر بر تقاضا میدربرد

        𝐿𝑛𝑇 =  𝐵1 + 𝐵2𝐿𝑛𝑌 + 𝐵3𝐿𝑛𝑝 + 𝑢   (2-10)                                                                     

Tهای وارد شده : تعداد توریست. 
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Y: درآمد ملی کشور مبدأ توریست به قیمت ثابت 

Pهای نسبی : قیمت 

  :شودکه بر اساس رابطه ذیل محاسبه می

 =pشاخص قیمت مصرف کننده در کشور میزبان  /قیمت مصرف کننده در کشور مبدأ نرخ ارز* شاخص

 در ایران طی دوره  (، هدف این مطالعه، بررسی فرضیه توریسم منجر به رشد1390) رنج پور و همکاران

انباشتگی جوهانسن ه جوسلیوس، رابطه بین با استفاده از روش همباشد. در این مطالعه می 1347- 88

دهای حاصل از صنعت توریسم و تولید ناخالص داخلی بدون نفت مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار درآم

انباشتگی دهد که یک رابطه هماشتگی جوهانسن ه جوسلیوس نشان میگرفته است. نتایج آزمون هم انب

-بت میمد حاصل از گردشگری عددی مثر درآیبلند مدت بین متغیرهای مذکور وجود دارد و ضریب متغ

دهند که یک رابطه علیت گرنجری بلند مّدت از طرف همچنین آزمون های علیّت نشان می باشد.

درآمدهای حاصل از توریسم به رشد تولید ناخالص داخلی بدون نفت وجود دارد. در این تحقیق برای 

ت باالگوئر و های مورد استفاده در مطالعادر ایران از مدل "سم منجر به رشدتوری "بررسی صحت فرضیه

( استفاده شده است. مدل مذکور به شکل زیر 2008)2کاررا و ریسو  ،همچنین بریدا ( و2002) 1کانتاوال

 تصحیح شده است. 

  𝐺𝐷𝑃𝑡 = 𝛽1 + 𝛽2𝑅𝐸𝑅𝑡 + 𝛽3𝑇𝑂𝑈𝑅𝐼𝑡 + 휀𝑡   (2-11                                                     )             

               

 درآمد 𝑇𝑂𝑈𝑅𝐼نرخ ارز حقیقی،  𝑅𝐸𝑅بیانگر تولید ناخالص داخلی بدون نفت ایران،  𝐺𝐷𝑃در رابطه فوق  

باشند )هر سه متغیر به صورت لگاریتمی هستند(. در فرایند برآورد حاصل از ورود گردشگران خارجی می

                                                             
1 - Balaguer and Cantavella 
2 - Brida, Carrera and Risso 
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برای بیان اثرات آنها به صورت متغیرهای برون  مجازیغیرهای ه به تآثیر انقالب و جنگ از متتوجمدل با 

(، هدف اصلی این مطالعه، تخمین تابع تقاضای 1389) محمدزاده و همکارانزا استفاده شده است.  

ین مدل داللت بر این باشد. نتایج تخممی 1350ه1385در ایران طی سالهای خارجیان برای گردشگری 

یمتی و عادات رفتاری و انتظاری دارای تغییرات منظم و ثابت طی زمان های درآمدی، قدارد که کشش

یابد. همچنین کشش درآمدی تقاضای خارجی یج تغییرات آنها طی زمان کاهش میبوده و به تدر

شش درآمدی باشد. کی قیمتی و عادات رفتاری بیشتر میهادر مقایسه با کشش گردشگری در ایران

که تقاضای گردشگری خارجیان در ایران یک کاالی نرمال بوده و از طرف  دهدتخمین زده شده نشان می

باشد. عالوه بر این تقاضای کشش میست که این کاال، کاالی کمدیگر کشش قیمتی نیز حاکی از آن ا

 دهد با وقوع بحران جنگ،نگ رابطه معکوس داشته که نشان میگردشگری ایران با متغیر مجازی ج

 ای گردشگری در ایران کاهش یافته است. تقاضای خارجیان بر

(، 2003) 1بر طبق بنیان های نظری موضوع و مطالعات تجربی صورت گرفته نظیر مطالعات سانگ و وانگ

( مدل زیر برای تخمین تقاضای خارجی کل گردشگری 2007(، و مرور و پاینی)2008حبیبی و همکاران)

 ایران مورد استفاده قرار گرفته است:

    𝐿𝑛𝑄𝑡 = 𝛽0𝑡 + 𝛽1𝑡𝐿𝑛𝑌𝑡 + 𝛽2𝑡𝐿𝑛𝑃𝑡 + 𝛽3𝑡𝐿𝑛𝑄𝑡−1 + 𝛽4𝐷𝑈59 + 𝑈𝑡  (2-12                          )

                                                                      

𝑄𝑡در مدل فوق،   𝑌𝑡به ایران به عنوان متغیر مقدار تقاضای گردشگری، بیانگر تعداد گردشگران وارد شده    

شاخص هزینه  𝑃𝑡،  2000جهان و برابر با تولید ناخالص داخلی سرانه به قیمت سال پایه  درآمد سرانه کل

)شاخص قیمت  به نرخ ارز اسمی یو برابر با نسبت شاخص بهای کاالها و خدمات مصرف زندگی در ایران

                                                             
1 - Song and Wong 
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دار متغیر وابسته و نشان دهنده انتظارات و عادات مقدار وقفه 𝑄𝑡−1ه نسبت به نرخ ارز(، مصرفی تعدیل شد

 باشد.برای در نظر گرفتن دوران جنگ می متغیر مجازی  𝐷𝑈59رفتاری گردشگران و 

 المللیای به بررسی عوامل مؤثر بر تقاضای گردشگری بیندر مطالعه (،1392زاده و همکاران)دائی کریم

پرداختند. به این منظور تعداد گردشگر ورودی  1(ARDLهای گسترده )توضیح با وقفهایران: رهیافت خود

های درآمد واقعی المللی استفاده شده و اثر متغیربه ایران به عنوان متغیر وابسته تقاضای گردشگری بین

شاخص بهای کاال و خدمات اند، سرانه ده کشوری که بیشترین تعداد گردشگر ورودی به ایران داشته

مصرفی در داخل، نرخ ارز بازار آزاد، درجه باز بودن اقتصاد و متغیر مجازی دوران انقالب اسالمی و جنگ 

برآورد شده است. نتایج حاکی از  1355-1389تغیر مستقل بر وابسته در دوره زمانی   تحمیلی به عنوان م

ارز بازار آزاد، درجه باز بودن اقتصاد تآثیر مثبت و شاخص های درآمد واقعی سرانه، نرخ آن است که متغیر

بهای کاال و خدمات مصرفی در داخل ومتغیر مجازی دوران انقالب و جنگ تآثیر منفی بر تعداد 

  اند.ورودی به ایران داشتهالمللی گردشگران بین

با استفاده از داده های  (، به تصریح و برآورد تابع تقاضای گردشگری ایران1384) حبیبی و عباسی نژاد

های برآورد شده تقاضای گردشگری در ایران مشخص شد ه مقطعی پرداختند. با بررسی مدل سری زمانی

های نسبی در طی دوره مورد که بیشترین تأثیر بر تقاضای گردشگری را متغیرهای درآمد سرانه و قیمت

 اند. بررسی داشته

شده  است یک از آنها بررسی ثر بر تقاضای سفر به ایران و سهم هر(، در این مقاله عوامل مو1383موسایی)

که یک درصد افزایش در نسبت شاخص بهای کاالهای خدمات مصرفی در  دهدمدل برآورد شده نشان می

ضای گردشگری به ایران را کاهش درصد تقا25/0، ایران به شاخص بهای کاالها و خدمات مصرفی جهانی

درصد تقاضای گردشگری به  45/0شود که ولید ناخالص جهانی باعث مییش تدهد، و یک درصد افزامی

                                                             
1 -  Autoregressive Distributed Lag Model 
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در دوره مورد بررسی  حاصلهآن درآمد ارزی  پیروایران افزایش یابد و باالخره میزان تقاضای سفر و به 

  شدیداً تحت تأثیر مسائل امنیتی و تحوالت داخلی است.

 تخمین زده شده به صورت زیر است:  سط موساییتو تحقیقکه در برای گردشگری شکل کلی تابع تقاضا 

𝑙𝑜𝑔𝑌𝑡 =  𝑎0 +  𝑎1 log(𝑥1𝑡) +  𝑎2𝑙𝑜𝑔𝑥2𝑡 + 𝑎3 log(𝑌𝑡−1) + 𝑎4𝐷𝑈𝑀 +  𝑈𝑡      (2-13    )        

 که در آن: 

𝑌𝑡 :  ،)در حکم متغیر وابسته؛درآمد حاصل از گردشگری ) به دالر 

𝑥1𝑡  :،در حکم متغیر قیمتی؛ شاخص قیمت داخلی به شاخص قیمت جهانی 

𝑥2𝑡  : تولید ناخالص ملی جهانی ) به دالر(، در حکم متغیر مقیاس درآمدی؛  

𝑌𝑡−1 : درآمد حاصل از گردشگری در دورۀ قبل؛ 

D : سال گذشته؛ 30ر د متغیرهای مجازی برای وارد کردن وقایع سیاسی و اجتماعی و وقوع جنگ 

𝑈𝑡 : .جزء اخالل است  
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 مقدمه -3-1

سری زمانی  1سنجیرا با روش اقتصاداین مطالعه تابع تقاضای گردشگری ایران از سوی گردشگران ترکیه 

های رسمی کشور از ق مرزجامعه آماری این تحقیق شامل کلیه گردشگرانی که از طریمی کند.   ارزیابی

باشد. جامعه آماری با توجه به هدف بررسی و نوع واحد مورد مشاهده ند میاهایران آمدبه  کشور ترکیه 

و شود که قلمرتوجه به تعریف جامعه آماری مشخص می تعریف شود. با های مختلفگونه تواند بهمی

از نرم افزار  باشدمی 1362 - 1393 سال آن  قلمرو زمانیاین تحقیق کشور ایران و همچنین    مکانی

Stata12  وMicrofit5 .برای تخمین استفاده شده است 

سنجی توضیح داده ها در اقتصاد، سپس انواع دادهشوددر این فصل ابتدا تعریفی از اقتصاد سنجی ارائه می

های تخمین مدل و آزمونهای  استفاده شده در مدل، روش به معرفی مدل، متغیر و در ادامه شوندمی

  .شودانجام شده پرداخته می

 سنجیاقتصاد 3-2

سرو کار دارد. به های مشاهده شده های اقتصادی با استفاده از دادهمند پدیدهسنجی با مطالعه نظاماقتصاد

 های اقتصادی است. ترکیب آمار، تئوری اقتصادی وهای آماری از مدلسنجی علم تحلیلعبارتی، اقتصاد

را های آماری سنجی کاربرد مدلهای اقتصادسازد. اگر چه بسیاری از روشسنجی را میریاضیات، اقتصاد

های های اقتصادی سبب تمایز اقتصاد سنجی از سایر شاخههای خاص دادهکنند، اما بعضی شاخهبیان می

شده نیستند بلکه مبتنی بر های کنترل دست آمده از آزمایشهای اقتصادی عمدتًا بهدادهشود. آمار می

های مشاهده کنند، لذا دادهاقتصادی در تعامل با همدیگر عمل میهای مشاهده هستند. از آنجا که واحد

-هایی برای شناسایی و تخمین مدلروش از این رو . دهنده یک تعامل اقتصادی پیچیده هستندنشانشده 

معلولی در  ه دهند که استنتاجی علیمحقق اجازه می ها بهکند. این روشمجهولی را ایجاد میهای چند

                                                             
1 - Econometrics 
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های اقتصاد سنجی می توان . به کمک تکنیکشرایطی غیر از شرایط آزمایشی کنترل شده ارائه دهد

و سپس به استنتاج آماری درباره آنها پرداخت. به طور د ضرایب مجهول مدل ساخته شده را برآورد کر

های اقتصادی، به روابط اقتصادی برای آزمودن نظریهدادن محتوای توان سنجی را میکلی اهداف اقتصاد

   . گذاری یا تصمیم دانستبینی یک سیاستگیری و ارزیابی پیشبینی، تصمیمپیش

 مراحل کار اقتصاد سنجی کاربردی 3-2-1

دل یک نظریه اقتصادی یا یک ماقتصاد سنجی کاربردی در عمل یک نقطه شروع دارد، که آن نقطه شروع 

بندی یک مدل است. اولین وظیفه متخصص اقتصاد سنجی کاربردی استفاده از این نظریه جهت فرمول

ها است که آوری داده که بتوان آن را به صورت تجربی آزمون کرد. وظیفه بعدی جمع سنجی استاقتصاد

بعد از آنکه برآورد مدل گیرد و مرحله بعدی برآورد مدل است. ها مورد استفاده قرار میبرای انجام آزمون

های تصریح را برای اطمینان از مناسب بودن مدل انجام شد، متخصص اقتصاد سنجی کاربردی باید آزمون

-های تشخیصی با هدف بررسی عملکرد و دقت روشهمچنین یک سری بررسی انتخاب شده انجام دهد.

که مدل برآورد شده مناسب است، مرحله ها تأیید کرد های برآورد نیز باید انجام شود. اگر این آزمون 

 .(1392بعدی به کارگیری آزمون فرضیات و ارائه پیشنهادات سیاستی است )استفان جی هال،

 سنجیها در اقتصادانواع داده 3-2-2

 1زمانیهای سریداده -1

ن توالی کنند. ایگیری میهای سری زمانی، مقادیر یک متغیر را در نقاط متوالی در زمان، اندازهداده

زمانی به طور های سری ساالنه، فصلی، ماهانه، هفتگی یا حتی به صورت پیوسته باشد. داده تواندمی

                                                             
1 - Time series Data 
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های اقتصاد سنجی را در سطح کالن بررسی است که روش "کالن سنجیاقتصاد"کار  کلی موضوع

  کند. می

سازد این مقطعی متمایز میهای های سری زمانی که آنها را از دادههای آشکار دادهیکی از مشخصه

 های سری زمانی با ترتیب زمانی همراهند. است که داده

 1های مقطع زمانیداده -2

کنند. گیری میهای متعدد اندازههای مقطع زمانی، مقادیر یک متغیر را در زمان معین و روی واحدداده

مختلف های نواحی مختلف و حتی کشورهای تولیدی، صنایع، ها، واحدتوانند افراد، خانوارها میاین واحد

 باشند.

 2های ترکیبیداده -3

مقطعی یا و از طرف دیگر تغییرات درون دهندهای ترکیبی از یک طرف تغییرات زمانی را انجام میداده

های مقطعی در کننده دادههای ترکیبی در واقع بیانکنند. دادهگروهی یا فردی را نیز منعکس میدرون

های های ترکیبی نسبتاً زیاد است. معموالً دادهد؛ بنابراین حجم مشاهدات در دادهطی زمان هستن

های روند که موضوع آن بررسی روشسنجی خرد به کار میهای مقطعی در اقتصادترکیبی و داده

های سری زمانی های مورد استفاده در این مطالعه از نوع دادهدادهسنجی در اقتصاد خرد است. اقتصاد

    (. 1389تند )سوری، هس

  ادبیات نظری تحقیق 3-3

  پردازد.این مطالعه به برآورد تابع تقاضای گردشگری ایران از سوی گردشگران ترکیه می

                                                             
1 - Cross sectional data   
2 - Panel Data 
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-کننده و بر اساس آن نظریه تقاضا از مباحث پیشرفته در علم اقتصاد است. به طور ایدهنظریه رفتار مصرف

کننده در پی حداکثر خص شود و سپس با فرض اینکه مصرفخاصی مش آل ابتدا باید تابع مطلوبیت

رساندن مطلوبیت است، تابع تقاضای مورد برآورد از طریق ماکزیمم کردن این تابع نسبت به قید بودجه به 

𝑞𝑡کنیم که مصرف کننده در یک فضای دو کاالیی، کاالی گردشگری فرض می آید.دست می
𝑡   و یک

 𝑞𝑡کاالی دیگر 
𝑠 ها و خدمات مصرف نماید، در آن صورت تابع تقاضای عنوان نماینده سایر کاالرا به

دست کننده نسبت به قید بودجه به صورت زیر بهاز حداکثر کردن تابع مطلوبیت فرد مصرف گردشگری

   آید:می

Max :u= u (𝑞𝑡
𝑡, 𝑞𝑡

𝑠)                 (3-1)                                                                                                 

s.t : 𝑦𝑡 = (𝑝𝑡
𝑡𝑞𝑡

𝑡 + 𝑝𝑡
𝑠𝑞𝑡

𝑠) 

𝑞𝑡گیری مرتبه اول از تابع الگرانژ نسبت به مشتق پس از تشکیل تابع الگرانژ و
𝑠  و𝑞𝑡

𝑡  تابع تقاضای

دست آمده، تابع تقاضای معمولی شود. تابع تقاضای بهها استخراج میضای سایر کاالو تابع تقا گردشگری

 باشد:ها و سطح درآمد میگردشگری است که تابعی از قیمت کاال و خدمات گردشگری، قیمت سایر کاال

𝑞𝑡
𝑡   = f (𝑝𝑡

𝑡 , 𝑝𝑡
𝑠, 𝑦𝑡)                                                                                                              (3-2)  

𝑞𝑡به عبارت دیگر متغیر وابسته 
𝑡 های وارد شده یا درآمد ارزی حاصل از آنها یا که به صورت تعداد گردشگر

ی در مقصد  شود، تابعی از سطح قیمت محصول گردشگرهای اقامت در کشور مقصد تعریف میتعداد شب

𝑝𝑡
𝑡های دیگر، قیمت کاال𝑝𝑡

𝑠   و سطح درآمد کشور مبدأ 𝑦𝑡باشد. می 

ها یا ایالتی خاص، منطقه و نواحی تجزیه و تحلیل توان برای گروهی از کشورتقاضای جهانگردی را می

 گذار بر تقاضا است.تأثیر دهنده رابطه بین تقاضای جهانگردی و عواملتابع تقاضای جهانگردی نشان کرد. 
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گذارند بستگی به اهداف بازدید دارد )خداوردی و هایی که بر تقاضای گردشگری تأثیر میگروه متغیر

  (.1390وردی، ایپکی

شود. کند، در نظر گرفته میعنوان کاال و خدماتی که توریست استفاده میتقاضای گردشگری معموالً به

گیرد یعنی تمایل به یک کاال ریف کالسیک تقاضا در اقتصاد سرچشمه میمفهوم تقاضای گردشگری از تع

 (.2010، 1سانگ و لییا استفاده از خدمات، همراه با توانایی برای خرید آن است )

یکی از ارکان توسعه گردشگری تقاضای آن است. در تعیین تقاضای هر کاال و خدمات از جمله گردشگری 

تمایل یا ترجیحات هر فرد به وسیله  آمد یا بودجه فرد نقش اساسی دارند.تمایل و ترجیحات متقاضی و در

گردد. میزان درآمد هر فرد به کننده از خوشحالی است مطرح میمطلوبیت که مفهومی از درک مصرف

-ساعات کار و درآمد هرساعت بستگی دارد. تقاضای جهانگردی عمدتاً تحت تأثیر درآمد و قیمت تغییر می

کننده نوع کاالست، اگر همراه تعیین های دیگر،افزایش درآمد بر تقاضای گردشگری همانند کاال کند. تأثیر

دانیم و برعکس با افزایش درآمد، تقاضای گردشگری  نیز افزایش یابد، گردشگری را یک کاالی نرمال می

ر تغییر قیمت اگر سبب کاهش میزان تقاضای آن گردد، گردشگری یک کاالی پست است. حالت دیگر تأثی

بنابراین کاهش قیمت در حالت نرمال با افزایش  به فرض ثابت ماندن درآمد است. غالبًا این اثر منفی است.

 مقدار تقاضا همراه است و برعکس.   

های درآمدی و قیمتی است، با توجه به اینکه منظور از برآورد تابع تقاضا، تجزیه و تحلیل مقادیر کشش

 ای گردشگری به صورت لگاریتم خطی تبدیل شود.    بهتر است تابع تقاض

المللی برای سفر به گذار بر تقاضای گردشگری بینهای مهم تأثیرحال مبانی نظری تأثیر هریک از متغیر

  گردد.ایران بیان می

                                                             
1 - Sang and Li 
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، نرخ تورممنفی است. زیرا به همراه افزایش  نرخ تورمبر اساس تئوری، عالمت مورد انتظار : نرخ تورم

  گردد.یابد و موجب کاهش ورود گردشگران خارجی به داخل مییمت خدمات گردشگری نیز افزایش میق

رود. تغییر در درآمد، متغیری است که معموالً در توضیح تقاضای گردشگری به کار میدرآمد ملی سرانه: 

ایش در درآمد حقیقی، ها و خدمات شود؛ افزتواند باعث تغییر در تقاضا برای کاالکننده میدرآمد مصرف

شود و در کننده را افزایش داده و بنابراین باعث افزایش مصرف برخی از تولیدات میقدرت خرید مصرف

بر اساس تئوری با افزایش درآمد ملی سرانه برخی از موارد ممکن است مصرف کاالی خاصی کاهش یابد. 

. بنابراین عالمت مورد انتظار برای این متغیر یابدالمللی افزایش میدر کشور مبدأ، تقاضای گردشگری بین

 مثبت است.

: در این مطالعه نرخ ارز به صورت ارزش هر واحد پول خارجی بر حسب پول داخلی تعریف ارز واقعینرخ 

یابد. در نتیجه قیمت کاال و خدمات شود. با افزایش نرخ ارز، ارزش پول داخلی کشور کاهش میمی

-شود و موجب افزایش تعداد گردشگران میتر میی مسافران خارجی ارزانگردشگری کشور میزبان برا

 شود.انتظار برای نرخ ارز بازار مثبت در نظر گرفته میگردد. بنابراین عالمت مورد

به صورت سهم مجموع تجارت خارجی )صادرات + واردات( از کل  حجم مبادالت تجاری بین دو کشور: 

شود. با بهبود و گسترش روابط تجاری کشور با دیگر کشورها، روابط تولید ناخالص داخلی تعریف می 

تواند به روند افزایش ورود گردشگر به کشور مقصد سیاسی و فرهنگی بین کشورها افزایش می یابد و می

 رود که عالمت مورد انتظار مثبت باشد.بنابراین انتظار می کمک کند.

ت سیاسی و اجتماعی در کشور برای گردشگران ورودی حائز متغیر مجازی جنگ تحمیلی: از آنجا که امنی

-جب کاهش ورود گردشگر بینوو اجتماعی مهای سیاسی، اهمیت است، بنابراین وقوع جنگ و آشفتگی

 شود. بنابراین عالمت مورد انتظار این متغیر منفی در نظر گرفته شده است. المللی به داخل کشور می
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 ترکیهای کشور موقعیت قاره -3-3-1

های غربی آسیا در همسایگی ایران قرار دارد . ترکیه بعنوان همسایه غربی جمهوری ترکیه در مجاورت مرز

 45تا  26درجه عرض شمالی و  42و  5/36غربی آسیا واقع شده است و بین ایران سرزمینی در جنوب

  شرقی در نیمکره شمالی قرار گرفته است.درجه طول

 ن ایران و ترکیهروابط سیاسی بی -3-3-2

هر یک از دو کشور ترکیه و ایران از موقعیت خاص استراتژیک در منطقه برخوردارند که این موقعیت 

مرهون موقعیت جغرافیایی است که در آن قراردارند. ایران پل ارتباطی ترکیه به شرق و ترکیه پل ارتباطی 

دهد که بسیاری از تحوالت دو کشور مصادف نگاهی به تاریخ ایران و ترکیه نشان می ایران به غرب است.

و بعضاً تأثیر گذار بر یکدیگر بوده است. وقوع انقالب مشروطه در ایران و عثمانی، ظهور رضاخان  با یکدیگر

مجموعه تحوالت داخلی در ایران و  به طور کلی در حال حاضر و ... از جمله تأثیرات دوران اخیر بوده است.

المللی سبب گردیده است که روابط دو کشور به سطح اعتماد دو جانبه و و بین ایترکیه، تحوالت منطقه

احترام متقابل ارتقاء یابد، و از ابعاد بسیار گسترده و وسیعی برخوردار باشد برای نمونه روابط اقتصادی دو 

  .(1388)سازمان توسعه تجاررت ایران،های اخیر گسترش زیادی یافته استکشور در سال

 وی مورد برآوردالگ 3-4

برای سفر به ایران با استفاده از  المللیگذار بر تقاضای گردشگری بیندر این بخش به بررسی عوامل تآثیر

 شود. ( پرداخته میARDL)های گسترده الگوی پویای خودتوضیح با وقفه

بدون توجه به  تواناین الگو را می -1. توان در سه مورد خالصه کردرا می ARDLهای اصلی روش گیژوی

این الگو در یک   -2ها در سطح مانا باشند یا با بکارگیری تفاضل مانا شوند، بکار گرفت. اینکه متغیر

توضیحی را برای به دست آوردن  و کافی وقفه از متغیر وابسته ساختار مدلسازی عام به خاص، تعداد
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( از طریق یک تبدیل خطی ECM)توان یک الگوی تصحیح خطا می -3گیرد. الگوی مناسب به کار می

-بدون از دست دادن هیچگونه اطالعات بلندمدتی، پویایی ECMبدست آورد. مدل  ARDLساده از روش 

 (.1392زاده و همکاران،)دائی کریم دهدمدت را به همراه تعادل بلند مدت نشان میهای کوتاه

اوزال و  (،2007ات تجربی ژو و همکاران )اساس مبانی نظری و مطالعمدل مورد استفاده در این مطالعه بر 

( و دیگر محققان اشاره شده در فصل  دو، با اندکی تعدیالت به صورت زیر تصریح شده 1987کرومپتون)

 است:

TU = f (INP, ER, P, (EX+IM), ,DUM) (3-4)                                                                           

     

TU: تعداد گردشگران وارد شده از ترکیه به ایران 

INPدرآمد ملی سرانه کشور ترکیه : 

ER از تقسیم شاخص قیمت مصرف کننده در ترکیه به ایران ضربدر نرخ اسمیکه  ایران ارز واقعی: نرخ 

  آید.به دست می ارز

P: نرخ تورم در ایران 

EX+IMکه با   ترکیه : مجموع صادرات و واردات تجاری بین کشور ایران وTV دهیم.نشان می 

DUMمتغیر مجازی جنگ تحمیلی : 

  باشد:به صورت زیر می المللیبین تقاضای گردشگری بر اساس مبانی نظری مطرح شده الگوی بلندمدت

𝑙𝑇𝑈𝑡 =  𝛼. +  𝛽1𝑙𝐼𝑁𝑃𝑡 + 𝛽2 𝑙𝐸𝑅𝑡 + 𝛽3𝑙𝑇𝑉𝑡 + 𝛽4𝑙𝑃𝑡 + 𝛽5𝐷𝑈𝑀𝑡 + 휀𝑡 (3-5 )                           
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خطای  휀𝑡است.  1362-1392های سال  دهنده دوره زمانی برآورد مدل یعنینشان tدر مدل ارائه شده 

 باشد.برآورد می

 د:شوالمللی برای سفر به ایران به صورت زیر تصریح میتقاضای گردشگری بین ARDLالگوی پویای 

𝑙𝑇𝑈𝑡 =  β0 +  ∑ 𝛽1𝑙𝑇𝑈𝑡−𝑖
𝑘
𝑖=1 +  ∑ 𝑎1𝑗𝑙𝐼𝑁𝑃𝑡−𝑗

𝑛1
𝑗=0 +  ∑ 𝛼2𝑗

𝑛2
𝑗=0 𝑙𝑇𝑉𝑡−𝑗 +  ∑ 𝛼3𝑗

𝑛3
𝑗=0  𝑙𝑃𝑡−𝑗 +

 ∑ 𝛼4𝑗
𝑛4
𝑗=0 𝑙𝐸𝑅𝑡−𝑗 + 𝐷𝑈𝑀 +  휀𝑡 (3-6                            )                                                  

شود. دلیل نیز مشاهده می 𝑙𝑇𝑈𝑡−𝑖های ذکر شده متغیر وابسته تأخیری  در مدل پویا برعالوه بر متغیر

کنند که آن است که گردشگران با سفر و اظهار لذت و مطلوبیت از سفر به کشور مقصد، تمایل پیدا می

الگوی تصحیح خطا ر دوباره به آن کشور بروند زیرا از ریسک کمتری برخوردار است. ش و سفبرای گرد

 گردد:المللی برای سفر به ایران بیشتر به شکل زیر ارائه میبرای تقاضای گردشگری بین

𝑑𝑙𝑇𝑈𝑡 = 𝑑𝐶 +  𝛽1𝑑𝑙𝐼𝑁𝑃𝑡 +  𝛽2𝑑𝑙𝑃𝑡 +  𝛽3𝑑𝑙𝑇𝑉𝑡 + 𝛽4𝑑𝐸𝑅𝑡   +  +𝛽5𝑑𝐷𝑈𝑀𝑡 +

 𝛽6𝐸𝐶𝑀(−1) + 휀𝑡                                                                                                                                                )7-3( 

                                              

تر از یک و کوچک ECMمطلق ضریب دار باشد، به عبارت دیگر اگر قدرمعنی ECMضریب  هدر صورتی ک

های الگو است. همین طور دار بین متغیردهنده وجود رابطه بلندمدت و معنیعالمت آن منفی باشد، نشان

ه مدت است و بیانگر آن است که هر دورنشانگر سرعت تصحیح خطا و میل به تعادل بلند ECMضریب 

 شود.مدت نزدیک میچند درصد از عدم تعادل متغیر وابسته تعدیل شده و به سمت رابطه بلند
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 معرفی روش تخمین 3-5

 یمانآزمون مانایی در داده های سری ز 1- 3-5

باشد. ها میهای کاذب و یافتن روابط تعادلی بین متغیرآزمون مانایی به منظور جلوگیری از رگرسیون

ها داشته باشد. اگر در یک تحلیل تواند تأثیر جدی بر رفتار و خواص دادهقابل آن نامانایی میمانایی و در م

هر چند که رابطه معناداری کنند، باالیی را مشاهده می 𝑅2ها مانا نباشند محققان غالباً رگرسیونی، داده

است. این مشکل ناشی از آن  دهنده رگرسیون ساختگیها وجود نداشته باشد. این وضعیت نشانبین متغیر

های توضیحی( تمایل شدیدی نسبت به زمان است که هر دو متغیر سری زمانی )متغیر وابسته و متغیر

شود ناشی از وجود متغیر باالیی که مشاهده می 𝑅2دهند و لذا های صعودی و نزولی( نشان می)حرکت

 ها.باشد نه به واسطه ارتباط حقیقی بین متغیرزمان می

های مدنظر باید ساکن شوند. برای بررسی وجود ریشه واحد می برای جلوگیری از رگرسیون کاذب، داده

 پرون استفاده کرد.   -یافته و آزمون فلیپسفولر، دیکی فولرتعمیمدیکی  توان از آزمون

 انباشتگیم همومفه 3-5-2

به یک  yو  x  متغیر اقتصادی نامانایکنند چنانچه دو ( بیان می1987) 1همانطور که انگل و گرنجر

انباشتگی باشند در این صورت ها دارای رابطه همسیستم اقتصادی یکسان تعلق داشته باشند و این متغیر

شوند. به بیان دیگر، یک نیروی تعادلی وجود خواهد داشت که این دو سری زمانی از یکدیگر دور نمی

  (.1392،زاده و همکاران)محمد ت با هم حرکت کنندمددر بلند yو  x شود دو متغیر سبب می

 

 

                                                             
1 - Engle and Granger 
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 روش خودتوضیح برداری با وقفه گسترده 3-5-3

این روش توسط پسران  فراوان شده است. (ARDLهای خودهمبسته با وقفه توزیعی )امروزه کاربرد مدل

یونی معرفی شده های توزیعی خود رگرسبا عنوان رویکرد وقفه (2001( و پسران و دیگران )1999و شین )

انباشتگی حاصل از بکارگیری روش حداقل مربعات معمولی در کنند که اگر بردار هماست. آنها ثابت می

دست آید، عالوه های آن به خوبی تصریح شده است بههای توزیعی که وقفهتوضیح با وقفهیک الگوی خود

تر و کارایی بیشتری مکوچک از اریب ک هایبر اینکه از توزیع نرمال برخوردار خواهد بود، در نمونه

 (. 1392نژاد و گودرزی فراهانی،برخوردار است )عباسی

 های توزیعیهمبسته با وقفههای روش خودویژگی 3-5-3-1

-شود و مشکل درونزایی را حل میهای وابسته و توضیحی تفاوت قائل میاین رویکرد بین متغیر -1

 کند.

های از زند و مشکالت مربوط به متغیربه طور همزمان تخمین میمدت را و کوتاه اجزاء بلند مدت -2

 کند.قلم افتاده و خودهبستگی را برطرف می

ی جوسیلیوس که در آن باید همه –هایی است که در آن بر خالف روش یوهانسون از جمله روش -3

فاً با تعیین ها یکسان باشد و صری مانایی متغیرهای از یک درجه باشند، الزم نیست درجهمتغیر

 توان مدل مناسب را انتخاب کرد. ها، میهای مناسب برای متغیروقفه

های کوچک و نبود توانایی جمله وجود اریب در نمونه زها، ااجتناب از نواقص موجود در سایر مدل -4

-تاهمدت و کوتری برای تحلیل روابط بلندهای مناسبدر انجام آزمون آماری است که، ما را به سوی روش

دهد. بنابراین به دلیل های توزیعی سوق میهمبسته با وقفهاز جمله رهیافت خود هامدت بین متغیر

همبستگی و درونزایی، نااریبی و کارایی و از همه مهمتر به دلیل اینکه اجتناب از مشکالتی همچون خود
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های سطح سی رابطه بین متغیر، برای بررARDLها مانا و برخی دیگر نامانا هستند، روش برخی از متغیر

  .)همان منبع( باشدمناسب می

  (ECMخطا ) مدل تصحیح 3-5-4

ها و ارتباط آنها با مقادیر تعادلی بلند مدت مورد استفاده قرار گرفته مدت متغیربرای تعیین نوسانات کوتاه 

تفاده از الگوی تصحیح های اقتصادی مبنای آماری اسای از متغیرانباشتگی بین مجموعهاست. وجود هم

ها بر اساس سازوکار یا مدت میان متغیرانباشتگی روابط کوتاههای همآورد. در تحلیلخطا را فراهم می

ها مدت متغیرها، یا تغییرات کوتاهگیرد. این الگوها نوسانمورد بررسی قرار می (ECMالگوی تصحیح خطا )

، جمله تصحیح خطا که همان جمله ECM  بنابراین در الگوی  .دهندرا به مقادیر بلند مدت آنها ارتباط می

مدل تصحیح خطا بیانگر این است که شود مدت است نیز لحاظ میخطای رگرسیون الگوی ایستای بلند

گردد یا خیر و همچنین هر چه مقدار اگر شوکی به مدل وارد شود آیا مدل به تعادل بلندمدت خود برمی

 باشد.باشد بیانگر سرعت باالی تعدیل و تصریح در خطا می نزدیکتر 1این ضریب به 

 آزمون ثبات ضرایب 3-5-5

دلیلی وجود ندارد که بر این اعتقاد باشیم ساختار قواعد »کند: استدالل می 1976در سال  1لوکاس

کند وقتی که لوکاس بیان می« گیری در روابط اقتصادی در اثر یک مداخله سیاسی تغییر نکندتصمیم

های تخمین زده شده در دهند، پارامترانجام می ییابردم و کارگزاران بر اساس تمام اطالعات خود بهینهم

ثبات های اقتصادی واکنش نشان داده و بیگذارییک الگوی اقتصادی نسبت به تغییرات ناشی از سیاست

 .شوندمی

                                                             
1 - Lucas 
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-کارب 1997اما پسران و شین در سال پیشنهاد گردید « 1براون، دوربین و اوانس»این آزمون ابتدا توسط 

مدت در مدل تصحیح خطا پیشنهاد مدت و بلندهای زیر را برای تعیین ثبات ضرایب کوتاهگیری آزمون

های مجموع تراکمی خطاهای بازگشتی و آزمون که به ترتیب 3CUSUMSQو  2CUSUMکردند. آزمون 

 (.1393ده و همکاران،باشند )بابازامیموع مجذور تراکمی خطاهای بازگشتی مج

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                             
1 -Brran, Dourbin and Evans     
2-  Comulative sum of recursive residuals 
3 -  Cumulative sum of squares recursive 
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 هاالگوی مورد برآورد و معرفی متغیر 4-1

این مطالعه به برآورد تابع تقاضای گردشگری ایران از سوی گردشگران ترکیه پرداخته است. جامعه آماری 

 باشند:بر تابع تقاضای گردشگری ایران به صورت زیر می باشد. عوامل تأثیر گذاراین مطالعه ایران می

، حجم تجارت بین ایران و ترکیه، درآمد ملی سرانه کشور ترکیه و متغیر مجازی ارز نرخ واقعی نرخ تورم،

استفاده  Microfit5 و Stata12به منظور تخمین مدل از نرم افزار . باشدمی 1362-1393طی دوره جنگ 

 گردیده است. 

(، اوزال و 2007ژو و همکاران )ورد استفاده در این مطالعه بر اساس مبانی نظری و مطالعات تجربی مدل م

( و دیگر محققان اشاره شده در فصل  دو، با اندکی تعدیالت به صورت زیر تصریح شده 1987کرومپتون)

 است:

TU = f (INP, ER, P, (EX+IM), ,DUM) (4-1                                )                                           

TU: تعداد گردشگران وارد شده از ترکیه به ایران 

INPدرآمد ملی سرانه کشور ترکیه : 

ERایران که از تقسیم شاخص قیمت مصرف کننده در ترکیه به ایران ضربدر نرخ ارز  ارز : نرخ واقعی

 آید. اسمی به دست می

P: نرخ تورم در ایران 

EX+IMکه با   : مجموع صادرات و واردات تجاری بین کشور ایران و ترکیهTV دهیم.نشان می 

DUMمتغیر مجازی جنگ تحمیلی : 
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 شود:المللی برای سفر به ایران به صورت زیر تصریح میتقاضای گردشگری بین ARDLالگوی پویای  

𝑙𝑇𝑈𝑡 =  β0 +  ∑ 𝛽1𝑙𝑇𝑈𝑡−𝑖
𝑘
𝑖=1 +  ∑ 𝑎1𝑗𝑙𝐼𝑁𝑃𝑡−𝑗

𝑛1
𝑗=0 +  ∑ 𝛼2𝑗

𝑛2
𝑗=0 𝑙𝑇𝑉𝑡−𝑗 +  ∑ 𝛼3𝑗

𝑛3
𝑗=0  𝑙𝑃𝑡−𝑗 +

 ∑ 𝛼4𝑗
𝑛4
𝑗=0 𝑙𝐸𝑅𝑡−𝑗 + 𝐷𝑈𝑀 +  휀𝑡  (4-2                                                        )                     

      

 مدل مورد استفاده قرار گرفته است. رابطه بلند مدت سنجی زیر به منظور تخمین مدل اقتصاد

 (4-3)                      𝑙𝑇𝑈𝑡 =  𝛼. +  𝛽1𝑙𝐼𝑁𝑃𝑡 + 𝛽2 𝑙𝐸𝑅𝑡 + 𝛽2𝑙𝑇𝑉𝑡 + 𝛽4𝑙𝑃𝑡 + 𝛽5𝐷𝑈𝑀𝑡 + 휀𝑡 

نیز،  휀𝑡  است. 1362-1393زمانی برآورد مدل یعنی سالهای  دهنده دوره نشان tدر مدل ارائه شده 

 .های سری زمانی استخطای برآورد داده

-المللی برای سفر به ایران بیشتر به شکل زیر ارائه میتقاضای گردشگری بینبرای الگوی تصحیح خطا 

 گردد:

𝑑𝑙𝑇𝑈𝑡 = 𝑑𝐶 +  𝛽1𝑑𝑙𝐼𝑁𝑃𝑡 + 𝛽2 𝑑𝑙𝐸𝑅𝑡 +  𝛽3𝑑𝑙𝑃𝑡 +  𝛽4𝑑𝑙𝑇𝑉𝑡 + 𝛽5𝑑𝐷𝑈𝑀𝑡   +

 𝛽6𝐸𝐶𝑀(−1) + 휀𝑡                                                                                            )4-4(    

های مورد تحقیقآمار توصیفی متغیر 4-2  

ماکزیمم (، Std. Deviation) انحراف استاندارد  (Mean) به میانگیندر جدول زیر آمار توصیفی مربوط 

(Max) مینیمم و (Min )ها آورده شده استبه تفکیک تک تک متغیرها متغیر. 
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 های مورد استفاده در مدلیفی متغیرآماره توص (1-4جدول )

 Mean Stv  Mix Man متغیر

 629223/5 381476/3 8030315/0 692772/4 تعداد گردشگران

درآمد ملی سرانه 

 ترکیه

 

321409/1 

 

2145894/0 

 

9309803/0 

 

553518/1 

 15621/97 -01725/47 69586/26 707264/6 ارز واقعی نرخ 

 693727/1 8388491/0 1954569/0 256257/1 تورمنرخ 

 75806/9 326589/7 5089781/0 871764/8 حجم تجارت

 های تحقیقیافته  :مآخذ

بوده، این میزان در دامنه  692772/4تعداد گردشگران  میانگینشود، که در جدول مشاهده میطور همان

 321409/1متغیر است. در خصوص درآمد ملی سرانه ترکیه، دارای میانگین  629223/5و  381476/3

ه شد 707264/6 ارز متغیر است. متوسط نرخ واقعی 553518/1و  9309803/0بوده، این میزان در دامنه 

 256257/1دارای میانگین  متغیر است. متغیر نرخ تورم 15621/97و  -01725/47که در دامنه  است

متغیر است. همچنین متغیر حجم تجارت دارای  693727/1و  8388491/0بوده، این میزان در دامنه 

  متغیر است.   75806/9و  326589/7بوده، این میزان در دامنه  871764/8میانگین 

 ا همون مانایی دادهآز 4-3

های سری زمانی مورد های تجربی بر این مبنا است که متغیرهای اقتصاد سنجی در کاراستفاده از روش

استفاده ایستا هستند. یک متغیر سری زمانی وقتی ایستا است که میانگین، واریانس و ضرایب 

های نظور جلوگیری از رگرسیونآزمون مانایی به م خودهمبستگی آن در طول زمان ثابت باقی بمانند.

تواند تأثیر جدی بر مانایی و در مقابل آن نامانایی می باشد.ها میو یافتن روابط تعادلی بین متغیر کاذب
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شود، اثرات آن بر های مانا وارد میبه دادهها داشته باشد. به عنوان مثال وقتی شوکی رفتار و خواص داده

های ای هستند که اثر شوکهای نامانا به گونهرود. در مقابل، دادهن میمتغیر مورد نظر به تدریج از بی

از  ها مانا باشند.های کاذب بایستی متغیربرای جلوگیری از رگرسیون وارده، ماندگار و همیشگی هستند.

رد. ها الزم است نسبت به ایستایی و یا ناایستایی آنها اطمینان حاصل کاین رو قبل از استفاده از متغیر

برای انجام آزمون ریشه واحد به منظور تعیین پایایی و انباشتگی سری زمانی پژوهش از روش دیکی فولر 

روش آزمون به این صورت است که اگر قدرمطلق آماره آزمون از  استفاده شده است. (ADFتعمیم یافته )

این کار  شود.واحد رد می مبنی بر وجود ریشه( 0Hقدر مطلق کمیت بحرانی ، بزرگتر باشد، فرضیه صفر )

دیکی فولر تعمیم ( آزمون ریشه واحد 2-4های موجود در مدل انجام شده است. جدول )برای تمامی متغیر

( نیز تعداد تفاضل گیری مرتبه 3-4دهد. جدول )ها و انباشتگی آنها را نشان میسطح داده برای یافته

 دهد.را نشان می (، که مورد نیاز است تا سری زمانی پایا شودDاول)

 ها و انباشتگی(. آزمون ریشه واحد دیکی فولر تعمیم یافته سطح داده2-4جدول)

 انباشته از متغیر

 (I)مرتبه

 مقدار بحرانی tآماره

10% 

 مقدار بحرانی

5% 

 مقدار بحرانی

1% 

 وضعیت پایایی

lER I(0) 498/3- 602/1- 950/1- 652/2- فرایند پایا، بدون مقدار ثابت 

lINP I(0) 597/4- 623/2- 983/2- 709/3- فرایند پایا، با مقدار ثابت 

 های تحقیق: یافتهمآخذ       
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 ی فولر تعمیم یافته با تفاضل گیریآزمون ریشه واحد دیک( 3-4جدول شماره )

انباشته از  متغیر

 (I)مرتبه

 مقدار بحرانی tآماره

10% 

مقدار 

 بحرانی

5% 

مقدار 

 بحرانی

1% 

 یوضعیت پایای

lTU I(1) 480/3- 602/1- 950/1- 625/2-  فرایند تفاضل مرتبه اول

 پایا، بدون مقدار ثابت

lTV I(1) 548/5- 624/2- 986/2- 716/3-  فرایند تفاضل مرتبه اول

 پایا، با مقدار ثابت

lP I(1) 418/5- 625/2- 989/-2 723/3-  فرایند تفاضل مرتبه اول

 پایا، با مقدار ثابت

 های تحقیق: یافتهذمآخ      

ی متغیر های سری زمانی اعم از وابسته و توضیحی برای همه آزمون ریشه واحد دیکی فولر تعمیم یافته

 و درآمد ملی کشور ترکیه ارز دهد که متغیر نرخ واقعیانجام شده است. نتایج آزمون ریشه واحد نشان می

که با یک بار  باشندمیتعداد گردشگران نامانا  و نرخ تورمهای حجم تجارت، مانا هستند. و متغیر در سطح

 اند و انباشته از مرتبه یک هستند.گیری مانا شدهتفاضل 

  مدتی کوتاهانتخاب مدل پویا 4-4

های مورد مورد استفاده ایستا از مرتبه یک و صفر هستند. ، متغیرشودزمون ایستایی مالحظه میآاز نتایج 

 ARDLمدت از الگوی خود توضیح با وقفه گسترده ط بلند مدت و کوتاهبدین ترتیب برای بررسی رواب

( خالصه شده 5-4( در جدول شماره )2-4آمده از برآورد مدل برای رابطه )نتایج بدست  شود.استفاده می

معموالً اگر بیزین استفاده شده است.  -های الگو از معیار شوارتزمتغیر است. برای تعیین تعداد وقفه بهینه

شود چرا که در از دست دادن درجات آزادی باشد از این معیار استفاده می 100جم نمونه کمتر از ح
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ها با استفاده از معیار شوارتز بیزین توسط نرم افزار تعداد وقفه بهینه هر یک از متغیرکند. جویی میصرفه

 :نشان داده شده است (4-4در جدول شماره ) به صورت زیر 5میکروفیت

 ها در الگوی پویا( تعیین وقفه بهینه متغیر4-4جدول )

 متغیر وقفه بهینه 

1 lTU 

1 lER 

1 lINP 

0 lP 

1 lTV 

0 DUM 

 های تحقیق: یافتهمآخذ                              

انتخاب  ARDL(1,1,1,1,0,0)نتایج برآورد نشان داد که با توجه به معیار شوارتر بیزین مدل پویا به صورت 

و هیچ گونه مشکلی از نظر خود  کندهای انجام شده فروض کالسیک را تأیید میشود. همچنین آزمونیم

به دست آمده است، به  98/0ضریب تعیین مدل، خطی وجود ندارد. و همهمبستگی، واریانس ناهمسانی 

منظور شده  های مستقلدرصد تغییرات متغیر وابسته توسط متغیر 98است که حدود   عبارتی گویای آن

( برای تعیین وقفه بهینه و به 5-4در واقع مدل ارائه شده در جدول شماره ) شود.در مدل توضیح داده می

شود تمامی ضرایب معنی دار عبارت دیگر تعیین مدل اصلی، بررسی شده است و همانطورکه مشاهده می

ب شده و در ادامه روابط بلند مدت داری این تابع، این مدل انتخابه دست آمده است و با توجه به معنی

 گیرد.ها مورد بررسی قرار میبین متغیر
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 ARDL(1,1,1,1,0,0) مدتی کوتاه( نتایج برآورد مدل پویا5-4جدول)

 میزان احتمال tمقدار آماره  ضریب برآورد شده نام متغیر

گردشگری ورودی در یک 

 دوره قبل

58684/0 4382/5 000/0 

 004/0 2792/3 13342/0 حجم تجارت 

حجم تجارت در یک دوره 

 قبل

084228/0 0564/2 053/0 

 003/0 4141/3 7958/10 درآمد ملی سرانه ترکیه

درآمد ملی سرانه ترکیه یک 

 دوره قبل

2325/9- 0675/3- 006/0 

 000/0 -3113/4 -53680/0 نرخ تورم

 061/0 9830/1 31011/0 نرخ تورم در یک دوره قبل

 000/0 1699/4             /.0054170 رزا واقعینرخ 

 007/0 -9941/2 -32055/0 متغیر مجازی جنگ

 008/0 -9455/2 -9201/1 عرض از مبدأ
R- Squared = 98./           R-Bar- Squared = 97./           DW Statistic = 07/2   

   های تحقیق: یافتهمآخذ        

گردشگری ورودی در یک دوره قبل بر گردشگری دوره  مدتر کوتاهنتایج تحقیق بیانگر آن است که د

تجارت در دوره جاری و در دوره قبل تأثیر مثبت بر تقاضای  ممتغیر حججاری تأثیر مثبت و معنادار دارد. 

-مدت میگردشگری داشته است و از نظر آماری معنادار است. و همچنین ضرایب بیانگر کشش در کوتاه

آمد ملی سرانه ترکیه در دوره جاری تاثیر مثبت بر تقاضای گردشگری دارد و ضرایب باشند. متغیر در

. گذاردباشد و تأثیر بیشتری بر روی متغیر وابسته میکه این متغیر پرکشش می دهدبرآوردی نشان می

 رم درمتغیر درآمد ملی سرانه ترکیه در دوره قبل تأثیر منفی بر روی گردشگری داشته است. متغیر نرخ تو

دوره جاری دارای تأثیر منفی بر روی تقاضای گردشگری بوده است و همچنین در یک دوره قبل دارای 

ارز دارای تآثیر مثبت بر روی  واقعیمتغیر نرخ  تآثیر مثبت بوده است که برخالف انتظار بوده است.

ت متغیر مجازی جنگ در نهای تقاضای گردشگری بوده است و ضرایب برآورد شده بیانگر کشش بوده است.

  است.داشته دارای تأثیر منفی بر روی تقاضای گردشگری 
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 های مدلمدت بین متغیربرآورد رابطه بلند 4-5

-های مدل آزمون میاکنون با استفاده از این نتایج، فرضیه وجود، یا عدم وجود رابطه بلندمدت بین متغیر

در الگوی پویای فوق از آزمون متغیر اضافی استفاده به منظور بررسی وجود رابطه تعادلی بلند مدت شود. 

مورد نظر پسران و همکاران  Fدست آوردن آماره آزمون در محیط میکروفیت برای به    شود. اینمی

مدت باشد. این آماره برای تعیین وجود ارتباط بلندشود و به آزمون کرانه ها معروف می( انجام می2001)

 باشند، پسران و I(1)یا  I(0)  ر هانظر از آنکه متغیشود. صرفگرفته مینی بکار های مدل تخمیبین متغیر

ارائه  (K) شین جدول مقادیر بحرانی صحیح را برای آزمون مذکور به ازای تعداد رگرسورهای مختلف 

شامل عرض از مبدأ و روند گردد نیز متفاوت  ARDLبر حسب آنکه مدل  اند. به عالوه این جدولکرده

ارائه  Fگیری نمود باید به جدول درون دامنه تصمیم Fبرای اینکه در مورد (. 1389اهد بود )اخوان،خو

وجود و یا عدم وجود ارتباط بلند  Fدار بودن شده  توسط پسران و همکاران مراجعه شود و بر حسب معنی

آمده است.  بدست 59/4 بامحاسباتی برای آزمون معناداربودن ضرایب برابر  Fآماره  شود.مدت مشاهد می

، چون (2.476،3.646)%95با مقایسه این مقدار با حد باال و پایین مقادیر بحرانی جدول در سطح اطمینان 

توان رد نمود مدت را میاز حد باالی ارزش بحرانی بیشتر است، فرضیه صفر مبنی بر عدم وجود رابطه بلند

مدت در نتایج حاصل از برآورد رابطه بلند  شود.یرفته میمدت پذو فرضیه مقابل مبنی بر وجود رابطه بلند

  .است ارائه گردیده( 6-4) جدول شماره
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 مدتنتایج حاصل از برآورد رابطه بلند (6-4جدول شماره )

 میزان احتمال tآماره  ضریب نام متغیر

 003/0 3464/3 013111/0 رزواقعی انرخ 

 194/0 -3428/1 -54867/0 نرخ تورم

 000/0 2697/6 7837/4 درآمد ملی سرانه ترکیه

 012/0 7605/2 52679/0 حجم تجارت

 031/0 -15853/2 -10511/1 متغیر مجازی

 022/0 -4868/2 -6473/4 عرض از مبدأ

 های تحقیق: یافتهمآخذ

از آنجا که مدل مذکور شکل دهد. نشان می مدت رادی رابطه بلند( ضرایب برآور6-4جدول شماره )

های مستقل که به صورت لگاریتمی هستند حساسیت و کشش متغیر وابسته لگاریتمی دارد، ضرایب متغیر

 عالمتطبق نتایج تخمین زده شده، همگی ضرایب برآوردی دارای دهند. به متغیر مستقل را نشان می

گاریتم درآمد ملی سرانه کشور ترکیه نماینگر رابطه لالمت مثبت ضریب برآوردی عمورد انتظار هستند. 

المللی المللی برای سفر به ایران و به معنای کشش درآمدی تقاضای بینمثبت با تقاضای گردشگری بین

 1  سفر به ایران است. کشش محاسبه شده بیانگر آن است که در صورت ثابت بودن سایر شرایط به دنبال

که بیشترین تأثیر را بر  دهددرصد افزایش می 78/4رصد افزایش در درآمد ملی سرانه، تقاضا را به میزان د

در ایران بیانگر رابطه منفی یا غیر  نرخ تورمضریب لگاریتم  .گذاردروی متغیر وابسته در بلند مدت می

باشد به این معنی که در صورت المللی برای سفر به ایران میبا تقاضای گردشگری بین نرخ تورممستقیم 

المللی درصد تقاضای گردشگری بین 54/0به میزان  نرخ تورمثابت بودن سایر شرایط به ازای یک درصد 

المللی برای سفر به در ایران تقاضای گردشگری بین نرخ تورمبا افزایش  یابد.برای سفر به ایران کاهش می

یابد. این متغیر دارای عالمت فر به مقاصد جانشین افزایش میایران کاهش و در عوض تقاضای آنها برای س

مدت برای مردم تقریباً چیزی باشد که شاید به این دلیل باشد که در بلندمورد انتظار است و معنادار نمی

با  ارز واقعیدهنده رابطه مثبت نرخ نشان ارز ضریب مثبت لگاریتم نرخ واقعی همچنین شود.عادی می
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المللی سفر به ایران المللی است. همچنین این مقدار بیانگر کشش تقاضای بینشگری بینتقاضای گرد

به میزان  ارز درصد نرخ واقعی 1باشد یعنی در صورت ثابت بودن سایر شرایط افزایش نسبت به نرخ ارز می

همچنین  دهد.المللی برای سفر به ایران را افزایش میدرصد تقاضای تقاضای گردشگری بین 01311/0

و ضریب مثبت لگاریتم حجم تجارت  باشددارای عالمت مورد انتظار و معنادار میمتغیر حجم تجارت 

المللی است. همچنین این مقدار بیانگر رابطه مثبت حجم تجارت با تقاضای گردشگری بیندهنده نشان

ه در صورت ثابت بودن باشد به طوری کالمللی سفر به ایران نسبت به حجم تجارت میکشش تقاضای بین

المللی برای درصد تقاضای گردشگری بین 52/0درصد افزایش در حجم تجارت به میزان  1سایر شرایط 

دهد. عالمت منفی ضریب متغیر مجازی جنگ بیانگر رابطه منفی وقوع جنگ با سفر به ایران را افزایش می

در  دهد امنیت سیاسیمی ه نشاناست ک10/1المللی است. ضریب این متغیر تقاضای گردشگری بین

 المللی نقش مهمی دارد. تقاضای گردشگری بین

 ECMتصحیح خطا   برآورد الگوی 4-6

مدت مورد و ارتباط آنها با مقادیر تعادلی بلند هامدت متغیربرای تعیین نوسانات کوتاه الگوی تصحیح خطا

های اقتصادی مبنای آماری استفاده ی از متغیراانباشتگی بین مجموعهوجود هم .استفاده قرار گرفته است

، جمله تصحیح خطا که همان جمله ECM  بنابراین در الگوی آورد.از الگوی تصحیح خطا را فراهم می

( سرعت ECM-1شود. ضریب این متغیر)لحاظ می مدت است نیزخطای رگرسیون الگوی ایستای بلند

همچنین بیانگر این  شود که عالمت آن منفی باشد.ینی میبدهد و پیشتعدیل به سمت تعادل را نشان می

یا خیر و هر چه مقدار  گرددمیمدت خود بریا مدل به تعادل بلندآبه مدل وارد شود  است که اگر شوکی

نتایج حاصل از مدل  باشد.تعدیل و تصریح در خطا می عت باالیراین ضریب به یک نزدیکتر باشد بیانگر س

 ( آورده شده است.7-4ل )جدوتصحیح خطا در 
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  مربوط به الگوی تصحیح خطای تقاضای گردشگری( ضرایب 7-4جدول )

 میزان احتمال tمقدار آماره  ضریب برآورد شده نام متغیر

dTV 13342/0 2792/3 003/0 

dINP 7958/10 4141/3 002/0 

dP 53680/0- 3113/4- 000/0 

dER 0054170/0 1699/4 000/0 

dDUM 72703/0- 26656/2- 021/0 

dECM(-1) 41316/0- 8288/3- 001/0 

 تحقیق  های: یافتهمآخذ

دار و به لحاظ عالمتی نیز موافق انتظار  شود کلیه ضرایب از نظر آماری معنینگونه که مالحظه میهما

برآورد شده  -41/0. ضریب تصحیح خطا  باشدجمله ضریب تصحیح خطا، معنی دار میهستند. همچنین 

درصد از عدم تعادل یک دوره در تقاضای گردشگری، در دوره بعد  41کند که هر سال ست و بیان میا

 . شودتعدیل می

 نتایج آزمون ثبات ساختاری 4-7

های گیرد، از آزمونمدت و بلندمدت الگو به طور همزمان مورد بررسی قرار میزمانی که ثبات کوتاه

 ( و مجموع مجذور تراکمی خطاهای بازگشتیCUSUMمجموع تراکمی خطاهای بازگشتی )

(CUSUMQ) شود.مشاهده می 2و1های ها در نمودارنتایج این آزمونکنیم. استفاده می 
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 (تحقیقهای )مآخذ: یافته ( آزمون مجموع تراکمی خطاهای بازگشتی1-4نمودار)

توان نتیجه گرفت که در یهای بازگشتی از محدوده دو خط خارج نشده است، مبا توجه به اینکه پسماند

-درصد، فرضیه بی 95الگوی تابع تقاضای گردشگری ایران از سوی گردشگران ترکیه در سطح احتمال 

 گردد. ها و واریانس رد میثباتی پارامتر

 

 های تحقیق()مآخذ:یافتههای بازگشتی ( آزمون مجموع مجذور تراکمی خطا2-4نمودار )
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بنابراین فرضیه صفر مبنی بر ثبات از محدوده دو خط خارج نشده است، با توجه به اینکه مسیر حرکت 

 شود.شود و عدم وجود آن رد میساختاری پذیرفته می

 استحکام  سنجی نتایج 4-8

های توصیفی شود. به منظور تحلیل حساسیت نتایج، تأثیر متغیردر این قسمت استحکام نتایج بررسی می

، حجم تجارت و متغیر مجازی جنگ ارز رانه ترکیه، نرخ تورم ، نرخ واقعیمدل که عبارتند از درآمد ملی س

سال از مجموع  چهارهای مربوط به متغیرحذف  بر تقاضای کردشگری ایران از سوی گردشگران ترکیه، با 

برای یک بار های مورد مطالعه تخمین زده و نتایج با نتایج اولیه مقایسه شده است. بنابراین مدل سال

-تخمین زده شده و نتایج در جدول 1364-1393های برای سالدیگر و یک بار  1362ه1391های سال

 های زیر ارائه شده است.

 1362ه1391های نتایج استحکام سنجی مدل برای سال 4-8-1

 مدتی کوتاهانتخاب مدل پویا 4-8-1-1

 شود.استفاده می ARDLگسترده خود توضیح با وقفه  مدت از الگویبرای بررسی روابط بلند مدت و کوتاه

 ( خالصه شده است.8-4در جدول شماره )مدت کوتاهنتایج بدست آمده از برآورد مدل 
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     سنجیبرای استحکام ARDL(1,1,1,1,0,0) مدتی کوتاهمدل پویا  ( نتایج برآورد8-4جدول)

 میزان احتمال tمقدار آماره  ضریب برآورد شده نام متغیر

ودی در یک گردشگری ور

 دوره قبل

58224./ 1811/5 000/0 

 005/0 1476/3 13224/0 حجم تجارت 

حجم تجارت در یک دوره 

 قبل

082590/0 9398/1 067/0 

 004/0 3219/3 9247/10 درآمد ملی سرانه ترکیه

درآمد ملی سرانه ترکیه یک 

 دوره قبل

3424/9- 9932/2- 007/0 

 001/0 -1244/4 -54457/0 نرخ تورم

 103/0 7151/1 29562/0 نرخ تورم در یک دوره قبل

 001/0 9363/3 0053533/0 واقعی ارز نرخ

 005/0 -6725/2 -0.42341 متغیر مجازی جنگ

 014/0 -6908/2 -8749/1 عرض از مبدأ

R- Squared = 98/0    R-Bar- Squared = 97./    DW Statistic = 04/2   

   های تحقیق: یافتهمأخذ         

مدت کوتاههای اصلی است. و رابطه ( مطابق با نتایج مدل پویا برای داده8-4)ارائه شده در جدول نتایج 

 شود.ها تأیید میبین متغیر

  های مدلمدت بین متغیربرآورد رابطه بلند 4-8-1-2

ه صورت های مستقل که بضرایب متغیر دهد.ابطه بلند مدت را نشان میر( ضرایب برآوردی 9-4جدول )

 دهند.لگاریتمی هستند حساسیت و کشش متغیر وابسته به متغیر مستقل را نشان می
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 سنجیبرای استحکام مدت( نتایج حاصل از برآورد رابطه بلند9-4جدول شماره )

 میزان احتمال tآماره  ضریب نام متغیر

 006/0 1059/3 012814/0 واقعی ارزنرخ 

 214/0 -2871/1 -59592/0 نرخ تورم

 000/0 1917/6 7874/3 درآمد ملی سرانه ترکیه

 018/0 5853/2 51424/0 حجم تجارت

 021/0 -25940/2 -10249/1 متغیر مجازی

 036/0 -2501/2 -4879/4 عرض از مبدأ

 های تحقیق: یافتهمأخذ

های اصلی داده ها دارای عالمت مورد انتظار هستند و نتایج ماننددهد که متغیررابطه بلند مدت نشان می

 .است

 ECMبرآورد الگوی تصحیح خطا  4-8-1-3

بنابراین در   دهند.ها را به مقادیر بلند مدت آنها ارتباط میمدت متغیرالگوی تصحیح خطا تغییرات کوتاه

مدت است نیز ، جمله تصحیح خطا که همان جمله خطای رگرسیون الگوی ایستای بلندECM  الگوی

بینی دهد و پیش( سرعت تعدیل به سمت تعادل را نشان میECM-1ین متغیر)شود. ضریب الحاظ می

 شود که عالمت آن منفی باشد. می

 

 

 

 



 

83 
 

 سنجی برای استحکام ضرایب مربوط به الگوی تصحیح خطای تقاضای گردشگری  (10-4جدول )

 میزان احتمال t مقدار آماره ضریب برآورد شده نام متغیر
dTV 13224/0 1476/3 005/0 
dINP 9247/10 3219/3 003/0 

dP 54457/0- 1244/4- 000/0 
dER 0053533/0 9363/3 001/0 

dDUM 042341/2- 26725/2- 002/0 
dECM(-1) 41776/0- 7174/3- 001/0 

 تحقیق  های: یافتهمأخذ

وافق انتظار دار و به لحاظ عالمتی نیز م شود کلیه ضرایب از نظر آماری معنینگونه که مالحظه میهما

 های اصلی است.. و مطابق با دادهباشدهستند. همچنین جمله ضریب تصحیح خطا، معنی دار می

 1364ه1393های نتایج استحکام سنجی مدل برای سال 4-8-2

  مدتانتخاب مدل پویای کوتاه 4-8-2-1

 شده است.( خالصه 11-4مدت در جدول شماره )کوتاه پویای نتایج بدست آمده از برآورد مدل
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     سنجیبرای استحکام ARDL(1,1,1,1,0,0)مدت مدل پویای کوتاه  ( نتایج برآورد11-4جدول)

 میزان احتمال tمقدار آماره  ضریب برآورد شده نام متغیر

گردشگری ورودی در یک 

 دوره قبل

46170/0 4417/3 003/0 

 007/0 0440/3 13155/0 حجم تجارت 

وره حجم تجارت در یک د

 قبل

10666/0 2662/2 035/0 

 002/0 6064/3 2357/13 درآمد ملی سرانه ترکیه

درآمد ملی سرانه ترکیه یک 

 دوره قبل

9654/10- 3527/3- 004/0 

 018/0 -5770/2 -39589/0 نرخ تورم

 002/0 27589/2 0014019/0 نرخ واقعی ارز

 006/0 -23929/2 -089447/0 متغیر مجازی جنگ

 014/0 -7109/2 -2910/2 أعرض از مبد

R- Squared = 98/0    R-Bar- Squared = 97./    DW Statistic = 20/2   

   های تحقیقمأخذ: یافته         

های اصلی است. و مدت برای داده( مطابق با نتایج مدل پویای کوتاه11-4)ارائه شده در جدول نتایج 

 د.شوها تأیید میمدت بین متغیررابطه کوتاه

 های مدلمدت بین متغیربرآورد رابطه بلند 4-8-2-2

 دهد.( ضرایب برآوردی رابطه بلند مدت را نشان می12-4جدول )
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 سنجیمدت برای استحکام( نتایج حاصل از برآورد رابطه بلند12-4جدول شماره )

 میزان احتمال tآماره  ضریب نام متغیر

 030/0 3497/2 73545/0 واقعی ارزنرخ 

 779/0 -28407/0 0026043/0 نرخ تورم

 000/0 2893/7 2175/4 درآمد ملی سرانه ترکیه

 018/0 0419/3 44251/0 حجم تجارت

 004/0 -62936/2 -16617/1 متغیر مجازی

 009/0 -9185/2 -2560/2 عرض از مبدأ

 های تحقیق: یافتهمأخذ

های اصلی مورد انتظار هستند و نتایج مانند دادهها دارای عالمت دهد که متغیررابطه بلند مدت نشان می

  .                                                                                                                                است

 ECMبرآورد الگوی تصحیح خطا  4-8-2-3

 سنجی رایب مربوط به الگوی تصحیح خطای تقاضای گردشگری برای استحکام(  ض13-4جدول )                           

 میزان احتمال t مقدار آماره ضریب برآورد شده نام متغیر
dTV 13155/0 1476/3 005/0 
dINP 2357/13 3219/3 003/0 

dP 0014019/0 27589/0- 785/0 
dER 39589/0 5770/2 018/0 

dDUM 089447/1 63929/2- 003/0 
dECM(-1) 53830/0- 0127/4- 001/0 

 تحقیق  هایمأخذ: یافته

هستند بجز متغیر نرخ تورم که معنادار  دارشود کلیه ضرایب از نظر آماری معنینگونه که مالحظه میهما

-معنی دار می و به لحاظ عالمتی نیز موافق انتظار هستند. همچنین جمله ضریب تصحیح خطا باشد.نمی

 های اصلی است.با دادهو مطابق  باشد
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 مقدمه 5-1

این مطالعه، به برآورد تابع تقاضای گردشگری ایران از سوی گردشگران ترکیه پرداخته است. متغیر وابسته 

انه کشور ترکیه، حجم تجارت، نرخ های درآمد ملی سرتعداد گردشگرانی که از ترکیه به ایران آمدند، متغیر

های مستقل این مدل هستند که مورد بررسی قرار ، نرخ تورم و متغیر مجازی جنگ متغیرارز واقعی

آوری آمار و اطالعات مربوط به جامعه آماری این مطالعه کشور ایران بوده است. روش جمعاند. گرفته

در انجام این باشد. ای میز نوع تحقیقات کتابخانهسنجی این پژوهش اهای موجود در مدل اقتصادمتغیر

مطالعه از آمار و اطالعات موجود در مرکز آمار ایران، گمرگ جمهوری اسالمی ایران، سازمان میراث 

-فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، بانک جهانی و بانک اطالعات سری  زمانی بانک مرکزی برای سال

 استفاده شده است.گردآوری شده است،  1362ه1393های 

 نتیجه گیری 5-2

بررسی تآثیر درآمد ملی سرانه کشور ترکیه، حجم تجارت بین دو کشور، نرخ مبنای پژوهشی این مطالعه، 

، نرخ تورم و متغیر مجازی جنگ بر تابع تقاضای گردشگری ایران از سوی گردشگرانی که از ارز واقعی

که انجام گرفته شده است به برآورد تابع تقاضای گردشگری در مطالعاتی باشد. ترکیه به ایران آمدند می

 ایم که از. در این مطالعه ما کشور ترکیه را در نظر گرفتهللی به صورت کلی پرداخته شده استالمبین

هدف اصلی این مطالعه نیز برآورد تابع تقاضای گردشگری ایران از  نوآوری این تحقیق به حساب می آید.

 باشند.از ترکیه به کشور ایران آمدند می سوی گردشگرانی که

های توضیح با وقفهبرای تخمین مدل اقتصاد سنجی به روش مدل خود Microfit5و  Stata12از نرم افزار 

تخمین زده شده است و مدت مدت و کوتاهبه صورت روابط بلند کهاست استفاده شده  (ARDL)گسترده 

این مطالعه به منظور بررسی در وتاه مدت محاسبه شده است. مدت و کهای قیمتی و درآمدی بلندکشش
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های لحاظ شده در مدت از آزمون همجمعی برای تجزیه و تحلیل روابط میان متغیرمدت و بلندروابط کوتاه

 1362ه1393های زمانی برای سال های سریها را با استفاده از دادهایم و تجزیه و تحلیلمدل بهره گرفته

های مدل وجود مدت بین متغیرآزمون مدل پویای نشان داده است که رابطه  بلندایم. نتایج هانجام داد

با  متغیر درآمد ملی سرانه ترکیه بیشترین تآثیر را بر تابع تقاضای گردشگری ایران گذاشته است.دارد. 

حاکی از مانا بودن  های زمانی بررسی شد و نتایجلر تعمیم یافته مانایی سریواستفاده از آزمون دیکی ف

باشد. همچنین متغیر نرخ تورم، حجم تجارت و درآمد ملی سرانه ترکیه در سطح می ارز متغیر نرخ واقعی

 اند.اند که با یک بار تفاضل گیری مانا شدهو تعداد گردشگران نامانا بوده

ناهمسانی واریانس نتایج تخمین نشان داد که یک رابطه بلند مدت وجود دارد و مشکل خودهمبستگی یا 

 در این مدل وجود نداشته است و تصریح مدل قابل قبول بوده است.

تخمین بلندمدت نشان داد که بین متغیر درآمد ملی سرانه کشور ترکیه و تعداد گردشگران رابطه مثبت 

-یدرصد م 78/4درصد افزایش در درآمد ملی سرانه ترکیه باعث افزایش تقاضا به میزان  1وجود دارد ) 

درصد افزایش در این متغیر  1شود(. متغیر نرخ تورم نیز دارای رابطه منفی با تعداد گردشگران دارد )

واقعی ارز نیز . متغیر نرخ باشدکه از نظر آماری معنادار نمی دهد(درصد کاهش می54/0تقاضا را به اندازه 

 0013/0متغیر تقاضا را به اندازه درصد افزایش در این  1دارای رابطه مثبت با تعداد گردشگران دارد )

حجم تجارت با توجه به مبانی نظری دارای تأثیر مثبت بر  همچنین متغیر و دهد(.درصد افزایش می

درصد افزایش در این متغیر تقاضا  1) باشددارای عالمت مورد انتظار می و است داشته تقاضای گردشگری

ثیر منفی بر تقاضای جنگ و ناامنی در کشور تأ چنین متغیرو هم دهد(.درصد افزایش می 52/0را به اندازه 

 گردشگری دارد.

ها از نظر آماری معنادار هستند و بر طبق است که کلیه متغیر دادهمدت نشان نتایج تخمین مدل کوتاه

متغیر نرخ تورم در یک دوره قبل و همچنین درآمد  زبج مبانی نظری دارای عالمت مورد انتظار هستند
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نتایج مدل تصحیح خطا نیز نشان . باشندانه ترکیه در یک دوره قبل دارای عالمت مورد انتظار نمیملی سر

  شود.درصد از متغیر وابسته تعدیل می 41/0دهد که در هر دوره می

دهد که متغیر درآمد ملی سرانه ترکیه هم در کوتاه مدت و هم در بلند مدت نتایج تخمین مدل نشان می

باشد و فرضیه مربوط است و دارای عالمت مورد انتظار می داشته بر تابع تقاضای گردشگری بیشترین تأثیر

مدت دارای عالمت مورد انتظار بوده است و مدت و بلندبه آن پذیرفته شده است. متغیر نرخ تورم در کوتاه

های حجم متغیرهمچنین  مدت پذیرفته شده و در بلند مدت رد شده است.در کوتاه فرضیه مربوط به آن 

در نتیجه فرضیه  مدت دارای عالمت مورد انتظار بوده استمدت و  بلنددر کوتاه ارز تجارت و نرخ واقعی

مدت و کوتاه مدت پذیرفته شده است. متغیر مجازی جنگ در کوتاه مدت و بلند در بلند هم مربوط به آن

 مربوط به آن پذیرفته شده است.مدت دارای عالمت مورد انتظار و معنادار بوده است و فرضیه 

 توصیه های سیاستی ارائه 3 -5

 مطالعه نتایج حاصل از تخمین مدل، نتایج زیر قابل توجه است:با 

در دوره مورد بررسی، متغیر درآمد ملی سرانه ترکیه بیشترین تآثیر را بر تقاضای گردشگری داشته است 

بسزایی بر گردشگری دارد و باید زمینه را برای ورود  که نشان دهنده این است که درآمد کشور مبدأ ثأثیر

مد ملی باالیی هستند فراهم نمود که یکی از این راهکارها تبلیغات آکه دارای در هاییاز کشور گردشگران

 .باشدها میکشور مقصد درباره جاذبه های گردشگری و شناساندن آن به دیگر کشور

ثیر منفی بر تقاضای گردشگری دارد. و افزایش نرخ تورم رابطه دارای تأ مقصد متغیر نرخ تورم در کشور

های مناسب پولی و مالی اتخاذ گردد تا اثر گذارد بنابراین باید سیاستمعکوس بر تقاضای گردشگری می

 تا گردشگران به مقاصد رقیب جذب نشوند. این متغیر را بر تقاضای گردشگری کاهش دهند
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منفی بر تقاضای گردشگری گذاشته است. بنابراین امنیت نقش مهمی در متغیر مجازی جنگ دارای تأثیر 

کشور دارد و اقدامات الزم باید در خصوص ثبات امنیت کشور گرفته شود و محیط امنی برای گردشگران 

-همچنین با گسترش تبلیغات و راه فراهم آید تا بتوانند دوباره این مقصد را به بقیه مقاصد ترجیح بدهند

 ای صورت بگیرد.در این زمینه تالش عمدهتوان های مجازی میبکهاندازی ش

متغیر حجم تجارت تأثیر مثبتی بر روی تقاضای گردشگری گذاشته است که نشان دهنده آن است که باز 

و هر چه تجارت خارجی بیشتر تواند باعث گسترش روابط تجاری بین دو کشور شود. ها میبودن کشور

اط فرهنگی و اجتماعی با خارجیان و افزایش تعداد گردشگر ورودی به ایران شود موجب گسترش ارتب

 برای امور تجاری خواهد شد. 

دهد. با افزایش نرخ ارز و کاهش ارزش پول ملی نیز، تقاضای گردشگری برای سفر به ایران را افزایش می

های ارزی کشور در ود که سیاسترتوجه به روند نرخ ارز در ایران که غالباً سیر صعودی اشته، انتظار می

 گذاران در بخش گردشگری کشور باشد.راستای منافع سرمایه

  پیشنهاد ها برای پژوهش آتی 5-4

 های غیر اقتصادی بر تقاضای گردشگری.ه تآثیر متغیر1

 .عضو اکو با کشور ایرانگردشگری کشورهای  تقاضای مقایسه -2

 به انواع گردشگری. برآورد تابع تقاضای گردشگری با توجه -3

  ها.برآورد تابع تقاضای گردشگری با توجه به تفکیک قاره -4
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Tourism demand function of Iran from Turkey touriests 

ABSTRACT: This study evaluates tourism demand function of Iran using data of Turkish 

tourists during  1983-2014, using data series. One of the elements of tourism development, 

is its demand. Aim of this study is to evaluates factors effecting international tourism 

demand of Turkeh tourists in Iran. Number of tourists traveling to Iran from Turkey have 

been considered as an independent variable to the model and national income per capita of 

turkey, inflation rate, real exchange rate, amount of trade and the war dummy variable as a 

dependent variable effects on independent variable using autoregressive distributed lag 

(ARDL). 

Tourism is one of beneficial industries that most countries invested on it and also this 

industry build up relationships between countries and effected on people’s culture. 

Recently by increasing income and reducing work time can cause a boost in tourism 

demand. 

The reason to study demand function is to analyze revenue and price elasticity and it should 

be converted to linear algorithm. The results show that in short time there is a positive 

relationship between national income per capita of turkey, amount of trade and real 

exchange rate. Inflation rate and war had a negative effect on tourism demand. There has 

not been a significant negative effect of inflation rate on tourism demand. Dummy variable 

described as war had a negative effect on tourism demand. Also, revenue elasticity in short 

term is more than long term and price elasticity in long term is more than short term.  

By applying relations derived from relationship between dependent and independent 

variables, h0 is approved which explains a positive effects of national income on tourism 

demands in long term and short term. H1 indicates a negative effects of inflation rate on 

tourism demand is just approved in short term. The H2 indicates that devaluation has a 

positive effects on tourism demand is being approved in long term and short term. H4 

determines a positive relation between amount of trade and tourism demand which is 

approved in long term and short term. Finally the last hypothesis shows that variable 



2 
 

described as dummy variable has a negative effects on tourism demand in long an short 

term. 

keywords: Tourism demand, Tourism, Turkey, Inflation rate, Autoregressive distributed 

lag model. 
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