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    مقدمه-1
هاي اجتماعی و اقتصادي قابل مالحظه یکی از پدیدهرشد سریع صنعت گردشگري 

ه توسط سازمان جهانی  شد آمارهاي منتشر . گذشته بوده استيدر دهه
 میلیون 25المللی در جهان از دهد که تعداد گردشگران بینگردشگري نشان می

که این مقدار است  رسیده 2007 میلیون نفر در سال 922 به 1950نفر در سال 
 هاي مذکور بوده است درصد طی سال5/6 حدود ،ا متوسط نرخ رشدمتناظر ب

 این آمارها حاکی از افزایش روز افزون ،بنابراین . )2008سازمان تجارت جهانی، (
 به ،تعداد گردشگران در جهان و اهمیت صنعت گردشگري در بسیاري از کشورها

، متوسط نرخ همچنین بر اساس این گزارش . استویژه کشورهاي در حال توسعه 
 در حدود 2007-1950هاي  خاورمیانه طی ساليهرشد تعداد گردشگران در منطق

 13( آسیا و اقیانوس آرام يه که بعد از کشورهاي منطق است درصد بوده10
 این منطقه از لحاظ متوسط نرخ رشد تعداد گردشگر در جایگاه دوم قرار ،)درصد
 با داشتن تنوع ، خاورمیانه قرار دارديهنطق کشور ایران که در م، با این حال .دارد

هاي تاریخی و فرهنگی منحصر به فرد، سهم آب و هوایی و همچنین وجود مکان
بسیار اندکی از صنعت گردشگري جهان را به خود اختصاص داده و تاکنون 

 .  خود استفاده مناسبی نمایديههاي بالقوها و ظرفیتنتوانسته است از توانمندي
وضعیت صنعت گردشگري ایران و همچنین تعداد گردشگران ورودي به بررسی 

 درآمد ارزي حاصل از آن بیانگر این است که به رغم قرار گرفتن يهکشور و مالحظ
هاي فراوان  کشور اول جهان از لحاظ آثار تاریخی و جاذبه10ایران در ردیف 

ص داخلی کشور گردشگري، سهم درآمد ارزي حاصل از گردشگري در تولید ناخال
 1/0 درآمد ارزي گردشگري جهان کمتر از سهم ایران از درصد و 3/3در حدود 

 آمارهاي منتشر شده توسط مرکز ، عالوه بر این. )1383موسایی،  (درصد بوده است
 که سهم کشورهاي آسیاي جنوب غربی و ترکیه در تعداد دهد نشان میآمار ایران

مرکز آمار (ها بیشتر بوده است رایر گروه کشوگردشگران وردي به کشور نسبت به س
  هدف اصلی این مطالعه، تخمین تابع تقاضاي،رو از این ).هاي مختلفایران، سال

هاي سه کشور منتخب هند، پاکستان و ترکیه طی سالایران از گردشگري خارجی 
  . است 1353-1385

امل مؤثر بر  به بررسی عواندهی مباحث مقاله، بعد از مقدمهاساس سازم بر
 سپس مطالعات تجربی صورت گرفته در دو . شودمیتقاضاي گردشگري پرداخته 
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 به روش شناسی بخش چهارم  .شود مطالعات خارجی و داخلی مرور میيهحوز
 TVPتحقیق و معرفی رهیافت اقتصاد سنجی 

 و در قسمت بعدي، نتایج پردازدمی 1
گیري بخش پایانی مقاله نیز به نتیجه  .گیردتخمین مورد تجزیه و تحلیل قرار می

  . داردهاي سیاستی تحقیق اختصاص  توصیهيهکلی و ارائ
  

    موضوعمبانی نظريمروري بر  -2
هاي ن دیدگاهاي گردشگري خارجی در میان محقق برادر مورد عوامل مؤثر بر تقاضا

براي ی تقاضاي خارجکه  اقتصاددانان معتقدند ، در این میان .استمتفاوتی مطرح 
 متغیرهاي مختلفی نظیر عوامل فرهنگی، اجتماعی و يهگردشگري به وسیل

 عالوه بر این  .گیردمی تحت تأثیر قرار متغیرهاي جغرافیایی در کشور مقصد
 زندگی و يهمتغیرها، عوامل اقتصادي دیگري نظیر سطح درآمد کشور مبدأ، هزین

 ي گردشگري برانند بر تقاضاتواقیمت کاالهاي جانشین یا مکمل و نرخ ارز می
 براي بررسی عوامل ). 2003 2سونگ و ونگ، (خارجی به کشور مقصد مؤثر باشند

تابع زیر را معرفی ) 2000 (3گردشگري، سانگ و وایتبراي مؤثر بر تقاضاي خارجی 
  :نمایندمی

)1       (                                                          ,...),,( sittit PYPfQ =  
  

 ام در زمان i تقاضاي گردشگري براي کشور مقصد از کشور مبدأ itQدر تابع فوق، 
t ،itY درآمد کشورهاي مبدأ در زمان ،t ،tP قیمت گردشگري در کشور مقصد و 

stP استدر مقاصد جانشین  قیمت گردشگري.  
با توجه به مدل معرفی شده توسط سانگ و وایت، یکی از متغیرهاي مؤثر بر 

 آن 4 که معموالً از دو متغیر به عنوان تقریباستي گردشگري قیمت  براتقاضا
 ي مسافرت از کشور مبدأ به مقصد و دیگري هزینهيیکی هزینه :شود استفاده می

   در اغلب مطالعات تجربی نظیر مارتین و  .استد زندگی براي گردشگران در مقص
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Proxy 4  
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از شاخص بهاي کاالها و ) 2008 (6و همچنین حبیبی و همکاران) 1987 (5وایت
خدمات مصرفی یا از شاخص قیمت مصرفی تعدیل شده نسبت به نرخ ارز به عنوان 

هاي زندگی در کشور مقصد استفاده شده  مناسب براي هزینه7متغیر جایگزین
ي گردشگري بر مبناي  برایکی دیگر از متغیرهاي مؤثر بر تقاضا ،عالوه بر این  .است

 میزان درآمد کشورهاي مبدأ  .استمدل معرفی شده، متغیر درآمد کشورهاي مبدأ 
ي گردشگري به کشور  براتواند از طریق انتقال منحنی تقاضا به افزایش تقاضامی

 از آنجا که گردشگري معموالً به ، دیگری به عبارت .مقصد در بلندمدت منجر شود
شود، این متغیر نسبت به سطح درآمد، عنوان کاالي نرمال و یا لوکس محسوب می

 و به عنوان یکی از متغیرهاي کلیدي در تابع دهدمیحساسیت بیشتري نشان 
، متغیر قیمت کاالهاي جانشین که به صورت نسبت همچنین . شودتقاضا وارد می

هاي  زندگی در کشورهاي جانشین کشور مقصد به هزینهينهمیانگین وزنی هزی
 ي براتواند یکی از متغیرهاي مؤثر بر تقاضاشود، میزندگی کشور مقصد تعریف می

بر اساس مباحث نظري انتظار بر این است که با افزایش  . گردشگري خارجی باشد
 زایش یابد؛رجی براي کشور مقصد افخا قیمت کاالهاي جانشین، تقاضاي گردشگري

 و یابدمیهاي زندگی در کشورهاي جانشین مقصد افزایش زیرا به طور نسبی هزینه
یکی دیگر  . شود کشور مقصد میدري گردشگري  برااین امر منجر به افزایش تقاضا

 8ي گردشگري، انتظارات و عادات رفتاري برااز متغیرهاي اساسی و مؤثر بر تقاضا
وارد ) ي گردشگري براتقاضا(دار متغیر وابسته ار وقفهاست که معموالً به صورت مقد

دلیل وارد نمودن متغیر انتظارات و عادت در تابع تقاضاي  . شودمدل تقاضا می
گردشگري این است که با سفر و عزیمت گردشگران به کشور مقصد و اظهار لذت و 

ش و راي گردکنند که دوباره بمطلوبیت از سفر به کشور مورد نظر، تمایل پیدا می
زیرا سفر دوباره به کشوري که قبالً به آنجا سفر  سفر به آن کشور مسافرت کنند؛

شده است، در مقایسه با کشور خارجی دیگري که به آنجا سفر نشده است، ریسک 
عالوه بر این، استدالل نظري دیگري که وارد  . تر استکمتري داشته و جذاب

را در مدل تقاضاي گردشگري ) عادات رفتاري (دار متغیر وابستهنمودن مقدار وقفه
 که این قید به دلیل است گردشگري يکند، محدودیت طرف عرضهتوجیه می
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در اغلب  . استها و ظرفیت انتقال مسافر وجود محدودیت در امکانات هتل
مطالعات تجربی صورت گرفته در زمینه تخمین تابع تقاضاي گردشگري نظیر 

از مقدار ) 2003 (11و سانگ و وایت) 2003 (10، لیم)2005 (9مطالعات نوردسترم
عالوه  . دار متغیر وابسته به عنوان انتظارات و عادات رفتاري استفاده شده استوقفه

متغیرهاي کیفی برخی از بر متغیرهاي مذکور، متغیرهایی مانند مخارج تبلیغاتی و 
اثرات حوادث تکی براي نمایش  12 اثرات کیفی .ي گردشگري مؤثرند برابر تقاضا

هاي اجتماعی و هاي سیاسی و اجتماعی، حوادث غیر مترقبه و ناامنی مانند بحران
و سانگ و ) 1987 (13 مارتین و وایت،براي مثال . شود جنگ در تابع تقاضا وارد می

براي نشان دادن اثرات حوادث تکی مانند بحران نفت در سال ) 2003(وایت 
 .اند متغیرهاي مجازي استفاده نمودههاي اجتماعی ازو ناامنی1974

 بر طبق مبانی نظري ،هاي انتظاري متغیرهاي توضیحی مدلدر مورد عالمت
 يتابع تقاضا، انتظار بر این است که متغیرهاي درآمد تأثیر مثبت و شاخص هزینه

زندگی در کشور مقصد به عنوان متغیر جایگزین قیمت گردشگري تأثیر منفی بر 
همچنین سلیقه و عادات رفتاري گردشگران  . دشگري داشته باشندي گر براتقاضا

تواند اثرگذاري متفاوتی بر تقاضاي گردشگري داشته بسته به کشورهاي مقصد می
  .باشد

  
   مروري  بر مطالعات تجربی-3
   مطالعات خارجی-3-1

هاي حالت و داده - خود با استفاده از مدل فضايدر مطالعه) 2000 (14لیسیوتو
زمانی فصلی به تحلیل پویاي تقاضاي گردشگري انگلستان به کشورهاي سري 
 در این پژوهش چگونگی تأثیر  . پرداخته است1979-1991هاي  طی سالیخارج

نتایج اصلی این مطالعه نشان  .  گردشگري بررسی شده استيترجیحات بر هزینه
 15 وانگ سانگ و . گردشگري داردي که ترجیحات تأثیر مهمی بر هزینهداد

                                                        
9 Nordstrom 
10 Lim 
11 Song and Witt 
12 Qualitative Effects 
13 Martin and Witt 
14 Lyssiotou 
15 Song and Wong 
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حالت به  - و مدل فضاTVP16گیري از رهیافت  خود با بهرهيدر مطالعه) 2003(
 کشور همسایه استرالیا، 6کنگ به ي گردشگري کشور هنگ برامدلسازي تقاضا

    .اندپرداخته 1997-1973هاي مریکا طی سالاکانادا، فرانسه، آلمان، انگلستان و 
گردشگري نسبت به ي  براتقاضاه کشش  کدادهاي اصلی این پژوهش نشان یافته

نود  . است کشور مبدأ با یکدیگر متفاوت 6هاي نسبی در متغیرهاي درآمد و قیمت
 ورود ي خود به بررسی عوامل تعیین کنندهيدر مطالعه )2005 (17و آندرو

هاي یافته  .نداهپرداخت 2000-1996هاي  کشور آفریقایی طی سال43گردشگر به 
 که ثبات سیاسی و عوامل بازاریابی از عوامل مؤثر بر مسافرت دادشان این مطالعه ن

  هاي نسبی و به کشورهاي آفریقایی بوده و متغیرهاي درآمد، قیمت
 . دار بر تقاضاي گردشگري به این کشورها نداشته است زندگی تأثیر معنیيهزینه

حالت  -هاي فضالاي با استفاده از مدطی مطالعه) 2006 (18آتاناسوپولوس و هیدمن
 2005-1998هاي طی سال بینی تقاضاي داخلی استرالیابه مدلسازي و پیش

بینی تقاضاي گردشگري با استفاده از نتایج حاصل از تخمین و پیش . اندپرداخته
  ها رویکردهاي مناسبی براي  که این مدلدادنشان حالت  - هاي فضامدل
هاي معقول و منطقی بینیمدت نیز پیشو در بلنداست بینی کوتاه مدت بوده پیش

ها صورت هایی که با استفاده از این مدلبینیعالوه بر این، پیش . کنندارائه می
  .تر بوده استتر و معقولبینی مقامات دولتی خوش بینانه نسبت به پیش،گیردمی

 یک جوسیلیوس -وهانسنیانباشتگی  گیري از روش همبا بهره )2006 (19آلگیري
 تعادلی بلندمدت را بین متغیرهاي درآمد ارزي گردشگري، نرخ واقعی ارز، يابطهر

-1993هاي  حمل و نقل براي کشور روسیه طی ساليدرآمد کل جهان و هزینه
 خود به مدلسازي يدر مطالعه) 2007 (20 هنلی و وید .استخراج کرده است 2002

هاي رلند طی سالمریکاي شمالی به کشور ایاتقاضاي گردشگري کشورهاي 
 که متغیر نرخ واقعی ارز داد نتایج مطالعه آنان نشان  .اند پرداخته1985-2004

مرور  . گردشگري این کشورها به ایرلند داردي  براتقاضاداري بر تأثیر مثبت و معنی
گردشگري کشورهاي عضو براي  تخمین تقاضاي خارجی به )2007 (21و پاینی

                                                        
16 Time Varying Parameter 
17 Naude and Andrea  
18 Athanasopoulos and Hyndman 
19 Algieri  
20 Hanly and Wade 
21 Mervar and Payne  
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 2004:4- 1994:1هاي ه کشور کرواسی طی سال اروپا بي اتحادیهيمنطقه
 کشور کرواسی با درگردشگري ي  براتقاضا نتایج تحقیق نشان داد که.  اندپرداخته

 ، معکوس دارديهاي سیاسی رابطه مستقیم و با متغیر ناآرامیيمتغیر درآمد رابطه
دار بر هاي حمل و نقل و نرخ واقعی ارز داراي تأثیر معنی متغیرهاي هزینهولی

 خود به يدر مطالعه) 2007 (22مونوز  .در کراوسی نیستندگردشگري ي  براتقاضا
-1991هاي گردشگري خارجی آلمان به کشور فرانسه طی سالي  براتقاضاتخمین 

 که عادات رفتاري داراي تأثیر مثبت نشان داد این مطالعه ينتیجه . پرداخت 2003
هاي  زندگی و قیمتيتغیرهاي هزینه و ماستگردشگري آلمان ي  براتقاضابر 

گردشگري بین دو کشور ي  براتقاضانسبی بین دو کشور از عوامل تعیین کننده 
اي با استفاده از رویکرد در مطالعه )2008 (دیگران و 23 حبیبی .شوندمحسوب می

وسیلیوس به تخمین تقاضاي خارجی گردشگري ی - انباشتگی جوهانسن هم
   2006- 1972هاي ریکا به کشور مالزي طی سالماکشورهاي انگلستان و 

 تعادلی بلندمدت بین ي که یک رابطهدادهاي این مطالعه نشان یافته . اندپرداخته
 و تقاضاي گردشگري کشورهاي انگلستان و آمریکا استمتغیرهاي مدل برقرار 

  . دهد نسبت به متغیر قیمت حساسیت بیشتري را نشان می
 تابلوییهاي گیري از تکنیک دادهبا بهره) 2008 (دیگران و 24موهیتین

 کشور آلمان، روسیه، انگلستان، 9گردشگري خارجی ي  براتقاضابه تخمین  25پویا
هاي هلند، فرانسه، اتریش، ایران، بلغارستان و اوکراین به کشور ترکیه طی سال

ري  که متغیر عادت رفتادادنتایج مطالعه آنان نشان  . اندپرداخته 1995-2004
 استگردشگري خارجی به کشور ترکیه ي  براتقاضادار بر داراي تأثیر مثبت و معنی

از سایر  زندگی بیشتر يگردشگري نسبت به متغیر هزینهي  براتقاضاو کشش 
 خود با استفاده از تکنیک يدر مطالعه )2009( و همکاران 26آرنسون . هاستکشش

گردشگري خارجی ي  براتقاضا تابع  به تخمین27رگرسیون به ظاهر نامرتبط تکراري
مریکا طی ا کشور دانمارك، انگلستان، سویس، ژاپن و 5کشورهاي سوئد و نروژ به 

 آنها در این مطالعه به این نتیجه  .اندپرداخته 2006:12 -1993:1هاي سال
                                                        

22 Munoz  
23 Habıb  
24 Muhittin  
25 Dynamic Panel Data 
26 Arnesson  
27 Iterative Seemingly Unrelated Regression   
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 که شاخص بهاي کاالها و خدمات مصرفی و متغیر عادات رفتاري، تأثیر رسیدند
 تأثیر متغیر نرخ دارد، ولیگردشگري این کشورها ي  براتقاضار بر دامثبت و معنی

ي  براتقاضااي به تخمین در مطالعه) 2009 (28بریدو و ریسو . نیستدار ارز معنی
 . پرداخته است 2007-1987هاي گردشگري خارجی آلمان به ایتالیا طی سال

  بت و متغیرهاي  که متغیر عادت رفتاري تأثیر مثدادنتایج این مطالعه نشان 
گردشگري ي  براتقاضادار بر هاي نسبی تأثیر منفی و معنی زندگی و قیمتيهزینه

  .خارجی کشور آلمان داشته است
  

   مطالعات داخلی-3-2
بینی تقاضاي خارجیان  نیز مطالعات متعددي در زمینه تخمین و پیشایراندر 

  .شود میمرورترین آنها براي گردشگري در ایران صورت گرفته است که در زیر مهم
 توابع 1371-1345هاي سري زمانی با استفاده از داده) 1374(مراسلی 

 در این مطالعه  .گردشگري خارجی ایران را برآورد کرده استي  براتقاضاعرضه و 
هاي نسبی و متغیر گرفته است که متغیرهاي درآمد سرانه، قیمتمحقق نتیجه

گردشگري خارجی ي  براتقاضاثیر را بر میزان مجازي جنگ و انقالب بیشترین تأ
گیري از روش حداقل اي با بهرهطی مطالعه) 1375( نوري  .ایران داشته است

هاي المللی ایران طی سالگردشگري بیني  براتقاضامربعات معمولی به برآورد تابع 
 نتایج این مطالعه داللت بر این دارد که . پرداخته است در ایران 1348-1372
کشش و نسبت به قیمت  گردشگري ایران نسبت به درآمد سرانه باي  براتقاضا

 رابطه معکوسی نیز بین نرخ ،عالوه بر این . استکشش کاالها و خدمات داخلی بی
 خود با يدر مطالعه) 1381(ئیان کاوه . ارز اسمی و تقاضاي گردشگري برقرار است

گردشگري ي  براتقاضابرآورد تابع گیري از روش حداقل مربعات معمولی به بهره
 نتایج این مطالعه  . پرداخته است1375 - 1350هاي المللی ایران طی سالبین

حاکی از آن است که متغیرهاي نرخ ارز، نسبت قیمت داخل به خارج و متغیر 
  گردشگري خارجی ایران محسوب ي  براتقاضاموهومی جنگ از عوامل مؤثر بر 

  . شوندمی
گردشگري در ي  براتقاضابه تخمین تابع اي در مطالعه) 1383(موسایی 

 در این مطالعه، عوامل مؤثر بر تقاضاي سفر به ایران و سهم هر  .ایران پرداخته است
                                                        

28 Brida and Risso  
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 مورد بررسی 1379-1344 يگردشگري ایران در دورهي  براتقاضایک از آنها بر 
 که نشان دادلی  نتایج تخمین مدل به روش حداقل مربعات معمو. استقرار گرفته 

یک درصد افزایش در نسبت شاخص بهاي کاالهاي خدمات مصرفی در ایران به 
گردشگري ي  براتقاضا درصد 25/0شاخص بهاي کاالها و خدمات مصرفی جهانی، 

شود  دهد و یک درصد افزایش تولید ناخالص جهانی باعث می  ایران را کاهش میدر
سفر ي  براتقاضا میزان . ران افزایش یابدگردشگري به ایي  براتقاضا درصد 45/0که 

و به تبع آن درآمد ارزي حاصل از آن در دوره مورد بررسی شدیداً تحت تأثیر 
به تصریح و ) 1384( عباسی نژاد و حبیبی  .مسائل امنیتی و تحوالت داخلی است

هاي سري زمانی و گردشگري ایران با استفاده از دادهي  براتقاضاتخمین تابع 
 بیشتر بر روي عوامل اقتصادي و تأثیر آن بر در مطالعه آنان . اند پرداختهمقطعی
ي  براتقاضا ،هاي برآورد شده  بررسی مدل. است  تأکید شدهگردشگريي  براتقاضا

 که بیشترین تأثیر بر تقاضاي گردشگري را متغیرهاي نشان دادگردشگري در ایران 
 خسروآبادي  .اند رد بررسی داشته مويهاي نسبی طی دوره درآمد سرانه و قیمت

با استفاده از روش رگرسیون حداقل مربعات معمولی به بررسی عوامل ) 1385(
 پرداخته 1383-1344هاي گردشگري خارجی ایران طی سالي  براتقاضامؤثر بر 

نتایج حاصل از تخمین مدل بیانگر این است که متغیرهاي تبلیغات، انقالب  . است
  گردشگري کشور محسوب ي  براتقاضاتغیرهاي مهم و مؤثر بر و جنگ به عنوان م

  .شوندمی
توان بیان کرد که در مورد مطالعات تجربی صورت گرفته در داخل کشور می

انباشتگی به  هاي همدر اغلب مطالعات از روش حداقل مربعات معمولی یا روش
 تخمین گردشگري خارجی پرداخته شده و از رهیافتي  براتقاضاتخمین تابع 

 . استفاده نشده است) پارامترها با ضرایب متغیر (29پارامترهاي متغیر در طول زمان
 و مدلسازي TVP حاضر سعی دارد تا با استفاده از رهیافت ي مطالعهاز این رو،

جدید به تخمین تابع تقاضاي خارجی گردشگري سه کشور منتخب هند، پاکستان 
  . و ترکیه به ایران بپردازد

  
  
  

                                                        
29 Time Varying Parameter  
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  وش شناسی تحقیقر -4
 برآورد تـابع  براي )TVP(در این مطالعه از رویکرد تخمین پارامترها با ضرایب متغیر           

گردشگري خارجی ایران به تفکیک سـه کـشور هندوسـتان، پاکـستان و      ي   برا تقاضا
 بـه صـورت   بخـش  در ایـن   . استفاده شده اسـت    1385-1353هاي  ترکیه طی سال  

  .شودخته میرهیافت پردااین اجمالی به معرفی 
  

  30حالت -هاي فضاو مدل) TVP(رهیافت  -4-1
هاي مـورد   ها و روش  رهیافت پارامترها با ضرایب تصادفی یکی از جدیدترین تکنیک        

 کـه امکـان تخمـین متغیرهـاي غیـر قابـل       اسـت استفاده در ادبیات اقتـصادسنجی   
 ،طور کلـی به  . نماید یا متغیرهاي حالت را در سیستم معادالت فراهم می      31مشاهده
تواننـد بـه   هاي پویا در اقتصاد سنجی در یک فرم عمومی شناخته شده مـی          سیستم

  . حالت ارائه شوند -هاي فضاعنوان مدل
 امکـان   ،، ناپایداري ساختاري در ضرایب مدل را بررسی نمـوده         TVPرهیافت  

ي  یکـی از مزایـا    ،عالوه بر ایـن    . نمایدفراهم می تغییر پارامترهاي مدل طی زمان را       
هاي سنتی و متعارف سري زمانی نظیـر حـداقل   مهم این روش نسبت به سایر روش      

هـاي  این است که در این رهیافت نیازي به بررسـی آزمـون          ) OLS(مربعات معمولی   
 و هیچ ضرورتی در مورد پایایی       نیست واحد در مورد متغیرهاي سري زمانی        يریشه

 محقـق نبایـد نگـران ناپایـایی      در ایـن رهیافـت     ، از ایـن رو     .متغیر در سطح نیست   
   32.دهاي زمانی باشگیري متغیرهاي سريمتغیرها و تفاضل

هـاي  توانـد شـوك    مـی  TVPمعتقدنـد کـه رهیافـت       ) 2003( و وایت    گسان
هـاي بیرونـی   این شوك . مختلف بیرونی وارد شده به سیستم معادالت را نشان دهد 

هاي سیاسی  ي، و نااطمینانی   تغییر رژیم، اصالحات اقتصاد    هاي ناشی از   شوك شامل
هـاي بیرونـی نظیـر تغییـر     حالت تـأثیر شـوك   - در حالت خاص، رهیافت فضا  .است

کنندگان طی زمان و سایر تغییرات روانـشناختی و اجتمـاعی را کـه      مصرف يسلیقه
  33.کندر سیستم را دارند، بررسی میماهیت انتشار د

                                                        
30 State- Space Models  
31 Unobserved Variables  
32 Frechtling 
33 Song and Witt 
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استفاده از الگوریتم کواریـانس  تواند با  حالت می-هاي فضاعالوه بر این، مدل   
 فیلتـر    . معـروف اسـت، تخمـین زده شـود         34پذیر که به فیلتر کـالمن     کامالً برگشت 

بینـی و   تواند براي ارزیـابی تـابع حـداکثر راسـتنمایی و همچنـین پـیش              کالمن می 
در ادبیـات اقتـصادسنجی،      .  مورد استفاده قرار گیرد    35هموارسازي متغیرهاي حالت  

  هـاي هـاي رگرسـیون خطـی و مـدل        ري زمـانی، اعـم از مـدل       هـاي سـ   بیشتر مدل 
 ARIMA 

 حالت بیـان و تخمـین    -هاي فضا تواند به عنوان حالت خاصی از مدل       می
 .زده شود

  :حالت به صورت زیر است -هاي فضافرم کلی مدل
) 2               (                                                 tttt HXAY ωξ +′+′=  
 )3                     (                                             11 ++ += ttt F νξξ  

بـه  ) 3 (ي سیستم یا معادله مشاهده شده و معادله       يبه معادله ) 2 (يمعادله
 يدر معادلـه  .  غیرقابل مشاهده و حالـت معـروف اسـت        ي انتقال یا معادله   يمعادله

)2(،tY  بردار )( 1×n از متغیرهاي مشاهده شده در زمان t بوده و tX   یـک بـردار 
)( 1×K     در این معادلـه،   . است از متغیرهاي برونزا و از پیش تعیین شدهtξ  بـردار 
)( 1×R      شـوند  که متغیرهاي حالت نامیده مـی   است از متغیرهاي غیرقابل مشاهده . 

ایط زیـر    که شـر   است tν+1 و   tωبه ترتیب جمالت اختالل     ) 3(و  ) 2(در دو معادله    
  .در مورد آنها برقرار است

)4         (                                                               
0)(

)var(
)var(

=
=
=

ts

tt

tt

E
Q
K

νω
ν
ω

 

 شامل متغیرهاي برونزایی است tX سیستم، يیا معادله) 2 (يدر معادله
st يکه هیچ اطالعاتی درباره +ω و st +ξ براي s =,….,Nبه  .دهد ارائه نمی 

دار متغیر وابسته و متغیرهایی تواند شامل متغیرهاي وقفه میtX ، دیگریعبارت
stباشد که با  +ω و st +ξشود که  در ضمن فرض می . همبستگی نداشته باشد

  .روابط زیر برقرار باشد

                                                        
34 Kalman Filter  
35 State Variables 
36 Auto Regressive Integrated Moving Average  
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)5            (                                                              
0)(
0)(

=′
=′

tt

tt

E
E

ξω
ξν  

 . کالمن بیان کـرد -توان دو کاربرد عمده براي فیلتر بر اساس مطالب فوق، می    
حداقل مربعات  برآورد  بینی   الگوریتمی براي پیش    این است که این فیلتر     کاربرد اول 

  صورت در این  .است Tبر مبناي مشاهدات ) State(معمولی بردار حالت 

)6               (                                  
),...,,,,...,,(

)/(/

1111

11

xxxyyyY
YEt

ttttt

ttt

′′′′′′=
≡

−−

++ ξξ  

)/( آندر  که   tt YE 1+ξ  1 خطی بین    يبیانگر یک رابطه+tξ و tY   یـک   بـوده و
   .عدد ثابت است

هاي مورد نیاز با اسـتفاده از روابـط       بینیپیش ، فیلتر - بر اساس روش کالمن   
  .آیدمیفوق به دست 

 فیلتر براي حالتی است که ضرایب متغیرهاي مدل         -کاربرد دوم روش کالمن   
در ایـن   .  را خـواهیم داشـت   TVPهاي  طی زمان تغییر نماید که در این حالت مدل        

غیـر بـراي   حالـت بـا پارامترهـاي تـصادفی مت        -هـاي فـضا   صورت، کاربرد مهم مـدل    
ـ  . کنـد رگرسیونی است که ضرایب آن طی زمان تغییر پیدا مـی       طـوري کـه اگـر    ه ب

  : زیر در نظر گرفته شوديمعادله
)7               (                                                            ttt XY ωβ +′=  

)(یک بردار   tXکه در آن   1×K کـه  یرهاي از پیش تعیین شده و برونزاست از متغ 
 بـردار ضـرایب پارامترهـا طـی         صـورت در این    است، tωمستقل از جمالت اختالل     

  :دکننزمان به صورت زیر تغییر می
) 8                        (                                              jtjtjjt e+= −1βϕβ  

 برابـر واحـد باشـد، در آن         jϕهر یک از عناصر ماتریس      ) 8 (ياگر در رابطه  
 بـه صـورت زیـر    37 انتقـال از فراینـد گـام تـصادفی       يیا معادله ) 8 (يصورت معادله 

  .تبعیت خواهد کرد
)9  (                                                                        jtjtjt e+= −1ββ  

 ناپایـا  tβ انتقال داراي فرایند گام تصادفی باشد، در آن حالـت         ياگر معادله 
ه بـه معادلـه    شـد هـاي خـارجی وارد     بیانگر شوك  jte) 9 (يدر معادله  . خواهد بود 

                                                        
37 Random Walk 
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هاي اقتصادي یا انتقـال  ه دلیل تغییر در سیاستها ب  که ممکن است این شوك     است
  38. باشدtرژیم اقتصادي در زمان 

121از آنجا کـه    −−− += jtjtjt eββ 9 (ي بـا جایگـذاري آن در رابطـه   ، اسـت( 
ــارت jtjtjtjt عب ee ++= −− 12ββ ــ ــی ه ب ــت م ــددس ــایر    . آی ــذاري س ــا جایگ   ب

  :ه دست خواهد آمد زیر بيدر نهایت رابطه) 9 (ي در رابطهtهاي وقفه

)10                    (                                               ∑
=

−+=
n

h
kjtjjt e

0
0ββ  

 برابـر بـا مقـدار    tدهد که مقـدار پارامترهـا در زمـان        نشان می ) 10 (يرابطه
در مـورد   . اسـت  گذشـته  ي دورهnهاي بیرونی در  پارامترها و مجموع شوك    ياولیه
 انتقال به وسیله    يتوان بیان کرد که ساختار معادله      تصریح معادله انتقال می    يوهنح

، )1996( گرینسلید و هال     ، براي مثال   .شودمعیارهاي خوبی برازش مدل تعیین می     
 که در نظر گرفتن فراینـد گـام        اندنشان داده ) 2000(و سانگ و وایت     ) 1993(کیم  

توانـد تغییـرات سـاختاري را در      لـب مـوارد مـی      انتقال در اغ   يتصادفی براي معادله  
 امـا   . نمایـد را لحـاظ ي گردشـگري   براهاي تقاضا هاي اقتصادي و به ویژه مدل     مدل

 انتقـال،   يگیري در مورد تصریح مناسـب معادلـه       الزم به ذکر است که براي تصمیم      
 آکائیـک و شـوارتز و   يهـاي تعیـین وقفـه   هـاي دیگـري نظیـر مـالك       باید از مالك  

 یـا ترکیبـی از      )MA(، میـانگین متحـرك      )AR( هاي خودرگرسـیونی  نین مدل همچ
  39. استفاده نمود)ARMA(هاي خودرگرسیونی و میانگین متحرك مدل

  
  ها معرفی مدل و پایگاه داده-4-2

بر  و است) 2003( برگرفته از مدل سانگ و وانگ  در این مطالعهمدل مورد استفاده
ي گردشگري سه کشور هند، پاکستان و برا  تقاضا کهسعی شده استاساس آن 

 مدل ،رو این  از . و مورد تجزیه و تحلیل قرار گیردشود به ایران برآورد 40ترکیه
  .زیر استمورد استفاده به شرح 

)11  (                    itittittitttit ULnQLnPLnYLnQ ++++= −13210 ββββ  
)12                          (                                            jtjtjjt e+= −1βϕβ  

                                                        
38 Song and Witt 
39 Harvey 

         دلیل انتخاب سه کشور هند، پاکستان و ترکیه این است که آنها سهم بیشتري از کل گردشگري ایـران را
 .اندبه خود اختصاص داده
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3210 ي فوقدر رابطه ,,,=j و است i نشانگر سه کشور هند، پاکستان و 
 41 حالتيکه به معادله) 12 (يدر معادله  .استترکیه به عنوان کشورهاي مبدا 

 42ه مشاهده شده سیستم یا معادلي بیانگر پارامترهاي معادلهjtβمعروف است، 
هاي  تصریح مناسب آن بر اساس معیارهاي خوبی برازش و مالكي که نحوهاست

  :متغیرهاي مورد استفاده عبارتند از  .شود بهینه تعیین میيتعیین وقفه
itQ :    تقاضاي گردشگري کشورi       بر حسب تعداد گردشگران وارد شده از کـشورi 

  )هاي مختلف آماري کشور، سالي سالنامهر ایران،مرکز آما (به ایران
itY :   کشور   يتولید ناخالص داخلی سرانه i    کشور مبدا ي به عنوان درآمد سرانه i (

  )2008 43ي جهانی،هاي توسعهشاخص(
itP :اسـت کـه بـه صـورت زیـر         ) ایـران ( نسبی زندگی در کشور مقـصد        يهزینه 

  :محاسبه شده است

i

i

IRN

IRN

it

EX
CPI

EX
CPI

P =  

کننـده در    به ترتیب نـشانگر شـاخص قیمـت مـصرف    iCPI و  IRNCPI که در آن  
 بـه ترتیـب نـشانگر       iEX و   IRNEX و   ام است  iو کشور مبدا    ) ایران(کشور مقصد   

 ). ي جهـانی هـاي توسـعه  شـاخص (اسـت  سمی کشور مقصد و کشور مبدا نرخ ارز ا

1−itQ انتظـارات و عـادات رفتـاري    يدهندهدار متغیر وابسته و نشاننیز مقدار وقفه 
  . استگردشگران 

 و است متغیرها به صورت لگاریتمی يشود همهطور که مالحظه میهمان
گردشگري نسبت به متغیرهاي توضیحی ي  براقاضاتضرایب برآوردي نشانگر کشش 

هاي آماري هاي آماري مورد نیاز از سالنامهکه داده شایان ذکر است . استمذکور 
استفاده  1385-1353 44 زمانیيدورهالمللی بانک جهانی طی کشور و آمارهاي بین

د تابع  برآوربراي) TVP( و از رویکرد تخمین پارامترها با ضرایب متغیر شده است
                                                        

41 State Equation 
42 Signal Equation 
43 World Development Indicators (WDI) 

 و متاسفانه در است موجود 1378هاي آماري مربوط به گردشگران وارد شده به ایران تا سال داده   
 در این مطالعه با استفاده از مدل ،رواین  از .نیستهاي اخیر اطالعات مربوط به این متغیر در دسترس سال

ARMAالزم به ذکر است که نتایج  .نداهو مورد استفاده قرار گرفتبینی شده  پیش1385 تا 1379هاي  سال 
  . است مطابق با نتایج فعلی 1378-1353مدل معرفی شده در بازه 



  ...مین تقاضاي گردشگري ایران به تفکیک چند کشور منتخب تخ
 

 

163

-سه کشور مذکور استفاده میخارجی ایران از گردشگري ي  براتقاضاد تابع برآور
  . شود

  
  ها تخمین مدل و تجزیه و تحلیل یافته-5

هاي مختلف و با مراتب خودرگرسیونی و میانگین در این مطالعه بعد از بررسی مدل
 فیلتر تخمین - متحرك از درجات متفاوت، مدل معرفی شده با استفاده از کالمن

شوارتز و آکائیک و همچنین ر نهایت مدلی با حداقل معیارهاي که داست ده شده ز
 تصریح مناسب مدل براي  .متناسب با مبانی تئوریک و نظري انتخاب شده است

دار بودن ضرایب تعیین  انتقال بر اساس معیارهاي خوبی برازش و معنیيمعادله
 ي و از مرتبهاستصادفی  انتقال داراي فرایند گام تيکه معادلهاست شده 

 نتایج حاصل از برآورد مدل در  .کند تبعیت میAR() اول يخودرگرسیون مرتبه
دهد که کشش دست آمده نشان میه  نتایج ب . آمده است1 يجدول شماره

گردشگري ي  براتقاضا از این رو،.  استدار مدرآمدي هر سه کشور مثبت و معنی
کشش درآمدي تقاضاي  . شود نرمال تلقی می کاالي،این سه کشور به ایران

گردشگري هند کوچکتر از یک و براي کشورهاي پاکستان و ترکیه بزرگتر از یک 
گردشگري به ایران براي ي  براتقاضاتوان نتیجه گرفت که  می،رو از این .است

شود و براي کشور هند یک کشورهاي پاکستان و ترکیه یک کاالي لوکس تلقی می
  . روري استکاالي ض

 زندگی در ایران نسبت به کشورهاي مبدا از جمله عوامل يشاخص هزینه
به جز (دار  که داراي عالمت منفی و معنیاستگردشگري ایران ي  براتقاضاموثر بر 

 زندگی که نشانگر يشاخص هزینه . استگردشگري ي  براتقاضابر ) کشور پاکستان
دهد که کشش قیمتی تقاضاي ان می، نشاستگردشگري ي  براتقاضاکشش قیمتی 

 تقاضاکشش بودن  بیي و نشان دهندهاست - 1پاکستان، هند و ترکیه بزرگتر از 
  همچنین  . است زندگی در ایران يگردشگري نسبت به شاخص هزینهي برا
تر منحنی تقاضا قرار دارند توان نتیجه گرفت که این سه کشور در قسمت پایینمی

 همچنین . است زندگی اندك ي به تغییرات شاخص هزینهو حساسیت آنها نسبت
 . استپذیري تقاضاي گردشگري ایران باال توان نتیجه گرفت که قدرت رقابتمی

ثیر أگیري انتظارات مربوط به کشورهاي منتخب، تشاخص مربوط به عادات و شکل
  . گردشگري ایران داشته استي  براتقاضاداري بر مثبت و معنی
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  TVP فیلتر با رویکرد -رآورد مدل با استفاده از روش کالمنب: 1جدول 
  ترکیه  پاکستان  هند  متغیر

  61/0  عرض از مبدا
)70/0(  

 *42/3-  
)62/2-(  

 **38/10-  
)93/1 -(  

itLnY  **27/0  
)94/1(  

 *22/1  
)16/4(  

 **41/1  
)92/1(  

itLnP   **13/0-  
)12/2 -(  

03/0-  
)60/0-(  

 ***30/0-  
)78/1 -(  

1−itLnQ   *70/0  
)98/9(  

 *63/0  
)34/8(  

 *72/0  
)35/7(  

LL  69/33-  90/24-  26/67-  
AIC 10/2  18/2  20/4  
SC 10/2  18/2  20/4  

 لگـاریتم  LL  .است 0/ 90 و 0/ 95، 99/0داري ضرایب در فاصله اطمینان به ترتیب نشانگر معنی   : ***،  **،  *
 نشانگر معیارهاي خـوبی بـرازش مـدل     بنزین - معیار شوراتز  SBC معیار آکائیک و     AICداکثر راستنمایی،   ح

    .است Zاعداد داخل پرانتز نشانگر آماره  . هستند
  هاي تحقیقیافته: مأخذ

  
گردشگري در ي  براتقاضاهاي درآمدي و قیمتی در ادامه براي اینکه کشش

 انتقال ي تجزیه و تحلیل قرار دهیم، معادله مورد بررسی را مورديطول دوره
هاي درآمدي و  فیلتر برآورد شده و ضرایب کشش-به روش کالمن) 12 يمعادله(

  .گردشگري طی زمان و به صورت نموداري نشان داده شده استي  براتقاضاقیمتی 
مربوط  انتقال ي برآورد معادله، نتایج به ترتیب)3( و )2( و )1( ينمودارهاي شماره

    .دندهبه کشورهاي هند، پاکستان و ترکیه را نشان می
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   فیلتر- انتقال مربوط به هندوستان با استفاده از کالمنيبرآورد معادله : 1نمودار 
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   فیلتر- برآورد معادله انتقال مربوط به پاکستان با استفاده از کالمن :2نمودار 
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   فیلتر-ال مربوط به ترکیه با استفاده از کالمنبرآورد معادله انتق : 3نمودار 
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توان اثرات تغییرات رژیمی، اصالحات اقتصادي با استفاده از این نمودارها می
  دست آمده نشان ه نتایج ب . و فرهنگی ایران را مورد تجزیه و تحلیل قرار داد

 هايي گردشگري در هر سه کشور طی سال برادهد که کشش درآمدي تقاضامی
، تقاضاي سفر  جنگ تحمیلیدوراناست؛ یعنی در  مقدار منفی بوده 1357-1362

  .  به ایران یک کاالي پست بوده است
گردشگري کشور هند و ي  براتقاضا بعد از جنگ، کشش درآمدي يدر دوره

که کشش درآمدي ترکیه از سال در حالیاست، پاکستان بین صفر و یک بوده 
ک بوده و نشانگر اهمیت تقاضاي سفر ایران در سبد  بزرگتر از ی1385 تا 1377

  . استکاالیی گردشگران ترکیه 
دهد که این گردشگري نشان میي  براتقاضاضرایب برآوردي کشش قیمتی 

 کشش  .است - 1هاي جنگ تحمیلی بزرگتر از کشش در هر سه کشور در سال
شش قیمتی  ک1385-1368دهد که از سال قیمتی مربوط به کشور هند نشان می
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کشش  و صفر بوده و به اصطالح بی-1 بین عدد  در ایرانگردشگريي  براتقاضا
تقاضاي پاکستان براي گردشگري در ایران  در خصوص کشش قیمتی  .است

 و صفر بوده - 1 جنگ همواره بین يشود که کشش قیمتی بعد از دورهمشاهده می
 نشان  امر این. کندیل میو به مقدار صفر ماست و طی زمان روند کاهشی داشته 

ترین قسمت دهد که تقاضاي گردشگري کشور پاکستان به ایران در پایینمی
  .  گردشگري قرار داردي  براتقاضامنحنی 

دهد که این کشش تا سال کشش قیمتی مربوط به کشور ترکیه نشان می
 و صفر در -1 مابین 1385- 1372هاي  بوده و طی سال-1 کوچکتر از 1371

  هاي درآمدي و قیمتی  نتایج حاصل از کششيبا مقایسه . بوده استان نوس
 در ایرانگردشگري تولید براي هاي اخیر تقاضاي توان نتیجه گرفت که در سالمی

از  . استداراي کشش درآمدي و قیمتی باالتري نسبت به دو کشور هند و پاکستان 
 گسترش جذب موقعیت برايین توانند از ا سیاستگذاران اقتصادي کشور میاین رو،

  .گردشگران کشورهاي اروپایی استفاده کنند
 ترکیه به عنوان پل ارتباطی ایران با ، موقعیت جغرافیاییتوجه بهبا 

هاي  جاذبه معرفیبراي ی بستر مناسبدتوان می،یافته کشورهاي اروپایی و توسعه
 هايردشگري کشورگي  براتقاضا ي افزایشباشد و زمینه فرهنگی و طبیعی ایران

    . داروپایی در ایران را فراهم کن
  

   گیرينتیجهبندي و جمع -6
ي  براتقاضاهاي سنتی و متعارف تخمین تابع این مطالعه برخالف روش در

فیلتر براي تخمین  - و روش کالمنTVPگردشگري خارجی ایران، از رهیافت جدید 
  .ه است استفاده شد1385-1353هاي گردشگري ایران طی سالي  براتقاضاتابع 

 روش مناسبی TVPروش اقتصادسنجی مورد استفاده بیانگر این است که رهیافت 
 تقاضاهاي تقاضا و به ویژه براي نشان دادن تغییرات ساختاري و رفتاري در مدل

 ي مشاهده نظیر سلیقه قابلتواند عوامل غیر و میاستگردشگري ي برا
در این  . سازي نماید تغییرات رژیمی را شبیهکنندگان، عادات رفتاري و مصرف

گردشگري ایران به تفکیک سه کشور هند، پاکستان و ترکیه ي  براتقاضامطالعه 
 درآمدي دهد که کششنتایج حاصل از تخمین مدل نشان می . برآورد شده است

 به طوري که کشش درآمدي ،گردشگري از این سه کشور متفاوت استي  براتقاضا
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در است،  بین صفر و یک بوده يگردشگري از هند همواره در دامنهي را بتقاضا
توان  می،رواین  از .استکه این کشش براي پاکستان و ترکیه بزرگتر از یک حالی

  گردشگري به ایران براي گردشگران پاکستانی و ي  براتقاضانتیجه گرفت که 
 هندي یک کاالي شود و براي گردشگراناي یک کاالي لوکس تلقی میترکیه

 که کشش دهدمی نشان )به صورت نموداري( انتقال يمعادله . استضروري 
درآمدي همواره به وضعیت اقتصادي، سیاسی و امنیتی داخل کشور ایران بستگی 

 ي به طوري که در دورههاي مورد بررسی در نوسان بوده است، طی سالدارد و
 تقاضاو در آن دوره است  بوده جنگ تحمیلی، کشش درآمدي هر سه کشور منفی

  . گردشگري به ایران یک کاالي پست تلقی شده استي برا
 زندگی در ایران که نسبت به نرخ ارز تعدیل شده است، يشاخص هزینه

صادق بوده و همواره مقدار در ایران  که قانون تقاضا براي گردشگري دادنشان 
 که دادشور مذکور نشان ضرایب برآوردي کشش قیمتی براي سه ک . استمنفی 

 است، یعنی و صفر - 1بین گردشگري ایران همواره ي  براتقاضاکشش قیمتی 
شود و این سه کشش محسوب میگردشگري به ایران یک کاالي کمي  براتقاضا

 و این دنگردشگري ایران قرار داري  براتقاضاکشور در قسمت پایینی منحنی 
 . استگردشگري ایران در منطقه ي  براتقاضاپذیري  نشانگر قدرت رقابتوضعیت

است و گردشگري ایران ي  براتقاضاعادات رفتاري نیز از جمله عوامل موثر بر 
 بر طبق است که بیانگر این است کهبین عدد صفر و یک ضرایب برآوري این متغیر 

 تجربی تحقیق، با سفر و عزیمت گردشگران به يمبانی نظري موضوع و پیشینه
، گردشگران خارجی تمایل ایرانو اظهار لذت و مطلوبیت از سفر به کشور ایران 

  .  کنند که دوباره براي گردش و سفر به ایران مسافرت کنندپیدا می
 که کشش درآمدي تقاضاي گردشگري دادنتایج حاصل از برآورد مدل نشان 

 رو اولیناین  ازاست،به مسائل سیاسی، امنیتی و فرهنگی جامعه بسیار مرتبط 
   سیاستی این مطالعه فراهم سازي بستري مناسب و به دور از يتوصیه
  .استالمللی براي توسعه صنعت گردشگري هاي داخلی و بینتنش

گردشگري در ي  براتقاضا زندگی بر يتوجه به تأثیر منفی شاخص هزینه با
  ریزان اقتصادي با اتخاذ سیاستگذاران و برنامهکه شود ایران پیشنهاد می

هاي مناسب پولی و مالی به کنترل شاخص بهاي کاالها و خدمات مصرفی استسی
با توجه به   .و به تبع آن کنترل بیش از پیش نرخ تورم در کشور اهتمام نمایند
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گردشگري در ایران از قدرت رقابتی باالتري نسبت به کشورهاي ي  براتقاضا اینکه
شود که با اقتصادي پیشنهاد می به سیاستگذاران فرهنگی و ،منطقه برخوردار است

المللی موجبات ارتقاي هاي گردشگري در سطح بینمعرفی هر چه بیشتر جاذبه
  . قدرت رقابتی ایران در جذب گردشگران خارجی را فراهم سازند

دست آمده، عادات رفتاري از دیگر عوامل موثر بر توسعه ه طبق نتایج ب
بسترهاي مناسب اعم از مسائل سازي فراهماست، بنابراین صنعت گردشگري 

هاي ریزي دقیق در خصوص شناسایی نیازمنديفرهنگی و مسائل معیشتی و برنامه
 سیاستی این مطالعه براي گسترش صنعت يها توصیهاز دیگر گردشگران خارجی

  .  استگردشگري در ایران 
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