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بلندمدت وکوتاه مدت دورانمقایسه : در تحلیل و ارزیابی اثر گردشگري بر تولیدکاوشی نو 

2ساناز شهبازي، 11,دکتر امیرعلی فرهنگ

  ، ایراندانشگاه پیام نور ،گروه اقتصاداستادیار،  -1

یران، دانشگاه پیام نور اارشد اقتصاد اسالمی کارشناس  -2

خالصه 

. صنعتگردشگریبزرگترینصنعتخدماتیجهانازنظردرآمدزاییشناختهشدهاست

صنعت گردشگري با قرار . داشته است رشداینصنعت،هموارهآثارزیستمحیطی،فرهنگی،اجتماعی،سیاسیواقتصادیزیادیرابهدنبال

اي در اختیار یک کشور، به عنوان یکی از صنایع مهم و پردرآمد نقش بسیار دادن منبع درآمد ارزي مناسب و قابل مالحظه

هدف . کندایفا می... مهمی را در رشد و توسعه اقتصادي از طریق ارزهاي خارجی، افزایش اشتغال، تحریک اقتصاد محلی و 

با  1366 -1396مدت  در ایران در بازة زمانی این مطالعه، تحلیل و ارزیابی اثر گردشگري بر تولید در بلندمدت و کوتاهاصلی 

- دهد که در بلندمدت و کوتاهنتایج پژوهش نشان می. باشدمی هاي گستردهالگوي خودتوضیح برداري با وقفه استفاده از روش

داري وجود ري مستقیم خارجی و تعداد گردشگران ورودي به ایران رابطۀ مثبت و معنیگذامدت تولیدناخالص داخلی با سرمایه

.ي منفی داردچنین تولید ناخالص داخلیبا تورم و نرخ  ارز رابطههم. دارد

  : کلمات کلیدي

.گردشگري، تولیدناخالص داخلی، سرمایه گذاري مستقیم خارجی، تورم، نرخ ارز
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  مقدمه .1

. اقتصادي، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی است ةثر از عوامل پیچیده و درهم تنیدهأطبیعت گردشگري در هر جامعه، مت

در . توانند دیگري را مجذوب خود نمایندبه عبارت دیگر گردشگري داراي ابعاد مادي و معنوي است که هرکدام می

-، هم)اي متشکل از صنایع به هم مرتبطیا مجموعه(توان گردشگري را یک صنعت اقتصادي دانستعین حال که می

حتی قبل از (مستقیم صورت مستقیم و غیرهاي اجتماعی که بهاي است پیچیده و متشکل از پدیدهچنین مجموعه

اصلی تولید اشکال جدید  ۀگردشگري زمین 1گذارد به قول مک کانلثیر میأفرهنگ و اجتماع را تحت ت) اقتصاد

تجاري نیست، بلکه همچنین بیان ایدئولوژیک تاریخ، طبیعت  هاي صرفاٌاي از فعالیتشگري آمیزهفرهنگی است، گرد

  [ 1].اساس نیازهاي خود داردفرهنگ و طبیعت را بر ةو سنت است، بیانی که قدرت آرایش درباره

ي مسافران و جهانگردان جاذبهبهاي فرهنگی و هنري، از قدیم براي ایران به سبب موقعیت جغرافیایی و میراث گران

کشور ایران با برخورداري از سابقه دیرین تمدن و فرهنگ، طبیعت و شرایط اقلیمی گوناگون و . ویژه داشته است

توانایی قرارگیري در جایگاه مناسب نقاط . رودشمار میهاي مهم گردشگري در جهان بهعوامل دیگر یکی از قطب

المللی و هاي بینرونق صنایع داخلی، گسترش همکاري. المللی را داردو بینپرجاذبه گردشگري در سطح آسیا 

برنده اقتصادي موجب شده است تا نگرش کشورهاي دنیا به مرز آن تغییر یافته و جایگاه بسیاري دیگر از عوامل پیش

از نظر وجود آثار ایران ، )U.N.E.S.C.O(2به تصدیق سازمان یونسکو. ها پیدا کندگذاري دولتمهمی در سیاست

هاي اکوتوریستی و تنوع اقلیمی تاریخی و فرهنگی در میان هشت کشور نخست جهان جاي دارد و به لحاظ جاذبه

وحش متنوع و گرم، حیاتهاي آبطبیعت چهار فصل ایران، وجود دریا، کویر، چشمه. جزء  پنج کشور برتر دنیاست

هاي بالقوه گردشگري گیري از ظرفیتبنابراین، بهره. گیردقرار می هاي گردشگري جهانانحصاري، جزء برترین جاذبه

روند  ۀتواند در ادامعنوان ابزاري مناسب میهاي کالن کشور در این بخش و توجه به این صنعت بهگذاريو سرمایه

  .[ 2]شودتوسعه و رشد اقتصادي ایران عامل مهمی محسوب می
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-کند،بههایاخیربهسرعتدرحالتوسعهاستوبهشدتبهرشداقتصادیکمکمیههعنوانیکیازصنایعمهمدردصنعتگردشگریبه

-گذشتهبهشدتافزایشیافتهاستوبهیکیازبزرگۀالمللیدرششدهجریانگردشگریبین.[ 3]ویژهدرکشورهایتوریستیآسیا

 -اجتماعیةگردشگرییکپدید[ 4].هایرشددرسراسرجهانتبدیلشدهاستترینبخشترینوسریع

-هایاقتصادیمانندسرمایهشودودارایجنبهاندازآغازمیدرموردنحوهاستفادهازاوقاتفراغتوپساقتصادیاستکهباتصمیماقتصادی

. گذاري،مصرف،اشتغال،صادراتودرآمددولتاست

 ۀازده. هایمختلفظهورکردهاستاززمانآغازتمدن،گردشگریبهدلیلکنجکاویمردمدرمورددیداروبازدیدازمکان

. هایطوالنیگسترشیافتهاستمسافتایبررویطورگسترده،بهسرعتتوسعهیافتهاستوبه1950

اثراتاقتصادیوسیاسیناشیازگردشگري،کهدرحالحاضرتبدیلبهرویدادیپولیواجتماعیشدهاست،عواقبقابلتوجهیبرایاقتصادکش

. المللیاقتصادیوسیاسیداردور،بهویژهروابطبین

. توسعهاستگذاریوگردشگرییکیازعواملتأمیندرآمددراقتصادجهانیاستودرحالتبدیلشدنبهیکبخشبزرگسرمایه

-حالتوسعهکهقبالٌبامشکالت؛بیکاري،کمبودمنابعارزواقتصادتکر اینصنعتدرکشورهایدۀتوسع

- جدیددرمعامالتبین صنعتگردشگرییکپدیدهنسبتاً. دهدمحصولی،مواجههستنداهمیتزیادیرابهخوداختصاصمی

-هباشد،میریزیشداگربهدرستیبرنامه. ترینمنابعتولیددرآمددراکثرکشورهااستالمللیاستویکیازمهم

  .[ 5]تواندمنجربهافزایشتولید،افزایشدرآمد،بهبودسطحزندگی،رفاهعمومیواشتغالشود

. کندگردشگري به عنوان یک عامل رشد اقتصادي بلندمدت شناخته شده است که به افزایش درآمد کشور کمک می

موارد این است که درآمد گردشگري  ترینیکی از مهم. ثیر مثبت بر رشد اقتصادي داردأهاي مختلف تگردشگري از طریق روش

[ 6].کندکند و از این رو به بهبود تعادل نقدینگی کمک میبه نیازهاي ارز خارجی کمک می

  

  مروري بر مطالعات تجربی پیرامون تحقیق .2

  داخلیمطالعات . 1.2

-آزمونفرضیهاند؛بهمنظورعواملمؤثربررشدصنعتگردشگریدرایرانپرداختهۀبهمطالع) 1388( پورتقویوقلی

. انداستفادهکرده) ARDL(هایگستردههایپژوهشیوبرآوردتعادلبلندمدتازرگرسیونچندمتغیرهوتکنیکخودتوضیحباوقفه

. هامیشوندهایارزیساالنهازصنعتگردشگري،بعدازدودوره،خودموجببهبودیرشداینعایدياندکه؛دریافتیبهایننتایجدستیافته

  .[ 7]کنداهمیتیایفامیایدرافزایشدرآمدهایارزینقشمثبتوبسیارباایدردورهگردشگریباوقفهبهعبارتدیگرعایدیایرانازصادراتخدمات

مدت و اساس مدل تعدیل جزئی توابع کوتاهطور نظري برضمن بررسی عوامل مؤثر بر گردشگري به) 1389(محمدي و دیگران 

-مورد برآورد قرار دادهتخمین ضرایب،  OLSوش با استفاده از ر1370-1388را طی دوره  بلندمدت تقاضاي توریسم در ایران

مدت نسبت به کشش است ولی تقاضاي گردشگري در بلندمدت نسبت به تغییرات نرخ ارز کمتقاضاي گردشگري در کوتاه .اند

باشد، که مدت داراي اثر مثبت میقبل در کوتاهورة تعداد گردشگران وارد شده به ایران د. تغییرات نرخ ارز داراي کشش است

تولید ناخالص ملی جهانی و نرخ ارز حقیقی، هم در . بیانگر چسبندگی و کندي تعدیل در تحوالت تقاضاي جهانگردي است
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به  72/0مدت بر تقاضاي گردشگري اثر مثبت دارد و در واقع میزان توریسم در ایران، با ضریب کشش بلندمدت و هم در کوتاه

و نرخ ارز ) 53/0(دارد و در عین حال کشش بلندمدت نسبت به تولید ناخالص ملی جهانی مدت پیوندقبل خود در کوتاه ةدور

  . [ 8]باشدمی) 114/0(و نرخ ارز حقیقی ) 15/0(مدت به تولید ناخالص ملی جهانی و در کوتاه) 4/0(حقیقی 

توسعه اقتصادي شهرها اي به بررسی نقش گردشگري شهري در رشد و _در مطالعه) 1395(دیرج و همکارانتقیسید 

-هایگردشگریوتوریستیمیگیریازجاذبهدرحالحاضرو باتوجهبهرشدشهرها،بهرهنتایج حاکی از آن است که؛  ،اندپرداخته

-براساسیافته. هابهعنوانیکجاذبهگردشگري جهانیدرارتباطبااقتصادشهرهاایفاکندتواندنقشمهمیدرمعرفیشهر

- هایاقتصادي،ازبخشاینصنعت،ازلحاظ برقراریپیوندباسایربخشهایمرتبطباهایاینپژوهش،صنعتگردشگریوبخش

  .[9 ]هایاقتصادیرارونقبخشدتواندازطریقکانالعرضهو تقاضاوتولید،سایربخششود؛لذااینصنعتمیهایپیشرودراقتصادمحسوبمی

با استفاده از  1990-2016زمانی  ةتأثیر توسعه گردشگري بر رشد اقتصادي در کشورهاي آسیایی را  در باز) 1396(ضرونی و همکاران 

، دهدکه متغیرهایتوریسمنتایجپژوهشنشانمی. اندبررسی نموده (GMM)  روش اثرات ثابت و گشتاورهاي تعمیم یافته سیستم

. رندگذاریمستقیمخارجی،سرمایهانسانیووقفهمتغیروابستهبررشداقتصادیتأثیرمثبتومعنادار داسرمایه

  .[ 10]عناداریبررشداقتصادیدارد،ونرخارزازنظرآماریبیمعنیاستمتغیرانباشتسرمایهتاثیرمنفیوم

  

  خارجیمطالعات . 2.2

المللی پرداخت، این مطالعه یک هاي نرخ ارز بر جریان گردشگري بینمدت رژیماي به تأثیر بلنددر مطالعه )2013، 1دي ویتا(

برآورد براي گردشگران در یک پانل ) (SYS_GMM 2011ي براي دورهOECD2هاي کلی  و کشورهاي غیر سیستم روش

هاي متعدد و حمایت از اهمیت نتایج شناسایی نرخ ارز اثرات رژیم. باشدمی 1980سازمان همکاري اقتصادي و توسعه  27از 

هاي مفیدي را براي هاي این پژوهش راهنماییهمچنین یافته. المللی استنرخ ارز نسبتاٌ با ثبات براي جذب گردشگران بین

توانند با استفاده از مشخصات پانل دیتاي حققانی که مایل به برآورد تقاضا براي گردشگري بین المللی هستند را دارد که میم

  .[ 11]المللی دارند را بررسی نمایندهاي نرخ ارز در جریان بینهایی که رژیمطور مناسب در مورد نقشارائه شده به

پیوند رفتار اقتصادي و خواص آماري نرخ رشد درآمد تولید ناخالص داخلی و  اي قالهدر م) 2015، 3جورج و همکاران(

) گراتوریستی(و اسپانیا ) گراغیر توریستی(دو اقتصاد توسعه یافته مانند انگلستان بین  سازي وابستگیگردشگري از طریق مدل

براي توصیف ساختار وابستگی نرخ  GARCHیکردیک رورا با استفاده از ) گراتوریستی(و یک اقتصاد نوظهور مانند کرواسی 

در این راستا، هر گونه علیت و همپوشانی بین گردشگري و . شودرشد تولید ناخالص داخلی و درآمد گردشگري استفاده می

ین دهد که بین سه کشور مورد مطالعه، بنتایج نشان می. می کندتولید ناخالص داخلی می تواند سیاست هاي عمومی را ترویج 

نرخ تورم و رشد تولید ناخالص، وابستگی معنادار، نامتقارن و مثبت وجود دارد، در حالی که فقط براي کرواسی زمان تغییر 

6]کندمی ].  

این مطالعه از . اندرا بررسی کردهرشد اقتصادي تایلند  وگسترش صنعت گردشگري اي در مطالعه) 4،2017وناهان و براچالف( 

المللی از قاره هاي مختلف به منظور مشخص کردن اینکه کدام یک از این قاره ها بیشترین رشد اقتصادي ورود گردشگران بین

                                                            
1De Vita
2 Organisation Economic Co-operation and Development (OECD)
3Jorge et al.
4Chulaphan & Barahona



  اولین کنفرانس بین المللی گردشگري

مطالعه فرصت ها و چالش هاي توسعه گردشگري  با محوریت استان (

  )اردبیل

۵

www.tourism2019.ir  

از جمله  زمانی هاي سريبراي تست فرضیه رشد اقتصادي گردشگري در تایلند، از تکنیک. کندرا در تایلند دارد، استفاده می

تایج نشان داد که گردشگران جنوب آسیا باعث رشد اقتصادي ن. ه استآزمون همبستگی و آزمون علیت گرنجر استفاده شد

به منظور ارتقاء صنعت  همچنین. تایلند شده و رشد اقتصادي تایلند نیز تعداد گردشگران از اقیانوسیه را افزایش داد

12]گذاران باید بر بازارهاي اقیانوس آرام و جنوب آسیا تمرکز کنندگردشگري، سیاست ].  

محل اقامت، حمل و نقل (و شش صنایع مرتبط با گردشگري  صنعت گردشگري  رشد اقتصادي )2019، ١لدیوید و ایکسو( 

به غیر از . اندکرده، بررسی 2017-1998در ایاالت متحده در سال هاي ) هوایی، خرید، غذا و نوشیدنی، تفریحی و سرگرمی

سایر صنایع زیربنایی گردشگري و رشد اقتصادي وجود مسکن و بخش هاي غذایی و آشامیدنی، هیچ رابطه طوالنی مدت بین 

تواند موفق هاي رکود اقتصادي مینتایج  نشان می دهد که سرمایه گذاري گردشگري در طوالنی مدت حتی در دوره. ندارد

با گردشگري  هاي مرتبطمند شود و سرمایه تواند از رشد اقتصادي بهرههاي گردشگري می، با این حال، بخشدر کوتاه . باشد

13]باید از اقتصاد عمومی رد شود ].

  مبانی نظري  .3

 Turnsبهمعنایگشتناخذشدهکهریشهدرلغتالتین Tourازکلمه (Tourism)لغتگردشگري

  ismوهمچنین. بهمعنایدورزدن،رفتوبرگشتبینمبدأومقصدرادارد،کهازیونانیبهاسپانیاییوفرانسهودرنهایتبهانگلیسیراهیافتهاست

« : انددرفرهنگخارجیگردشگریراچنینتعریفکرده. ایفلسفی،مذهبی،سیاسی،ادبیوغیرهدارداستکهاشارهبهمکتبیااندیشهپسوندی

- رودوسپسبهمحلسکونتخودبازمیدراقطارعالمسفرکردنوشناخت،مسافرتبرایتفریحوسرگرمی،وسفریکهدرآنمسافربهمقصدیمی

  » .گردد

  

 «: یکتعریفنهاییمنتشرکرد 1995 ارائهشدهاستدرسال 1994 هتاقبالزسالسازمانجهانیگردشگریباتوجهبهتمامیتعاریفگردشگریک

-هایفردیاافرادیکهبهمکانیغیرازمکانعادیزندگیخودمسافرتوحداقلیکشبوحداکثریکسالدرآنجااقامتمیمجموعهفعالیت

» .شودالبتهاهدافینظیراشتغالوکسبدرآمدشامآلننمی. کنندوهدفازمسافرتآناننیزگذراندناوقاتفراغتاست

-امروزهگردشگرییکیازبخش.شوندشوندنیزگردشگرنامیدهمییناساسکسانیکهشامالینتعریفمیبرا

. هایصادراتهرکشوریاستترینمؤلفههایهدایتکنندهتجارتجهانیدرخدماتویکیازمهم

گردشگریمنبعیمهمبرایشکوفاییکشورهایدرحالتوسعهاستوسطحزندگیاجتماعیراباایجادمشاغلگوناگونوارتقاءسطحدرآمدطبقاتوسیعی

  .دهدازمردمکشورهاتغییرمی

 181 هایزمانیدهسالهتهیهووضعیتگردشگریواثراتاقتصادیآنرادرشورایجهانیسفروگردشگریساالنهگزارشیدربازه

 2020 درصدي،درصنعتتوریسمجهانیداشتهاست،اماتاسال 9/3 رشد 2010 بنابراینگزارش،ایراندرسال. کندکشوردنیابررسیمی

 بودهکه 2010 میلیارددالردرسال 4/2 چنین،درآمدحاصالزگردشگریبهایرانحدودهم. درسدرصدمی 8/3 بارکودمواجهشدهوبه

 4/2 رسدکهمیلیاردمی 1/5 میالدیاینمبلغ 2020 بینیدرسالطبقاینپیش. دهددرصدازکلصادراتایرانرابهخوداختصاصمی 5/2

-صنعتگردشگریدرایرانمشغولبهکارشدههزارنفربهواسطه 598 ،2010 طبقاینگزارشدرسال. دهددرصدازکلصادراتایرانراتشکیلمی

                                                            
1 Divid& Xiaoli
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 تعدادشاغلیندراینبخش 2020 بینی،درسالطبقهمینپیش. درصدازکلمشاغلکشوررابهخوداختصاصدادهاست 3/8 اندکهاینتعداد

  .[8 ]دهددرصدازکلمشاغلرابهخوداختصاصمی 2 نفرخواهدبودکه 598 هزار 726

کند، کند،صادراتراهدایتمییجادمیهایاقتصادیدرجهان،شغالترینبخشعنوانیکیازبزرگگردشگریبه

-هایاقتصادي،اجتماعی،فرهنگی،زیستالعادهبراینشاندادنارزششودوفرصتیفوقباعثایجادرفاهدرسراسرجهانمی

14]کندتواندبهارمغان بیاورد،فراهممیمحیطیومیراثیکهاینبخشمی ]  

. باشداقتصادیوافزایشدرآمدپایهمیایبرایتسریعرشدعنوانوسیلهالمللیبههایگردشگریبینتأکیدبرفعالیت

. هااستبرایبرخیازکشورها،بخشگردشگریپایهاستراتژیرشدآن

-باشندوبنابراینمیاینکشورهاازطریقخدماتصادراتواشتغالبیشترازورودارزخارجیبرخوردارمی

15]توانندتولیدناخالصداخلیخودراافزایشدهند ].  

  

  

  تاریخچه گردشگري. 1.3

- هایمختلفیاعمازاقتصادي،جامعهشناختی،جغرافیاییومدیریتیمیایبودنجهانگردي،ازدیدگاهرشتهبه دلیلچندوجهیبودنومیان

. هایمختلفصورتگرفتهاستشایدبه همیندلیالستکهتاکنونتعاریفمتعددیازجهانگردیباتوجهبهدیدگاهرشته. تواندموردبررسیقرارگیرد

-میهاییرادربرفرتجهانگردیمجموعهمسا« :جهانگردیراچنینتعریفکردهاست) 1991(بورمون 

-کهبهمنظورشرکتدرمراسمخاصانجاممیهایشغلیویااینگیردکهبهمنظوراستراحتوتجارتبادیگرفعالیت

-بدیهیاستکسانیکهاقدامبهمسافرت. باشدگیردوغیبتشخصجهانگردازمحلسکونتدایمخوددرطیاینمسافرتموقتیوگذرامی

  » .دشونکنندمشموالینتعریفنمیهایشغلیمنظمیبینکارومحلزندگیخودمی

. افتدشودکهدرجریانمسافرتیکگردشگراتفاقمیازدیدگاهبازاریابیوبازاریابانگردشگریبهمجموعهفعالیتیگفتهمی

هاییراکهگردشگربه چنینفعالیتهم. شودافتدمیاینفرآیندشاملهرفعالیتیکهدرجریانمسافرتیکگردشگراتفاقمی

- به طورکلیمی. گیردمیبرمیزبانومیهمانرانیزدردهد،نظیرخریدکاالهایمختلفوتعاملمیانعنوانبخشیازسفرانجاممی

  .افتدراگردشگریتلقیکردگراتفاقمیتوانهرگونهفعالیتوفعلوانفعالیراکهدرجریانسفریکسیاحت

هایسوئیسیکهبیشترجهانگردیرامحورتحقیقاتومطالعاتخودقراردادهبودند،تعریفنسبتاٌبهتریبه اقتصاددان 1942 درسال

« :ازتعریفهونزیکرنامبردتواندستآوردندکهازآنجملهمی

-اینتعریفمدت» .آیدجهانگردیعبارتاستازظهورمجموعهروابطیکهازمسافرتواقامتیکنفربومیبدوناقامتواشتغالدایمدریکمحلبه وجودمی

  .موردقبولقرارگرفت (AIEST)  المللیمتخصصینعلمیجهانگرديهاازجانبانجمنبین

« :ردهاستسازمانجهانیجهانگردیتعریفذیلرادرموردجهانگردیارائهک

- جهانگردییاگردشگري،مجموعهکارهاییاستکهفرددرمسافرتودرمکانیخارجازمحیطمحصولخودانجاممی

16]».هایدیگراستکشدوهدفاینتفریح،تجارتیافعالیتدهد،اینمسافرتبیشازیکسالطولنمی ]  

  

  برآورد تجربی مدل. 2.3
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  )ARDL(هاي گسترده الگوي خودتوضیح برداري با وقفه. 1.2.3

هاي اقتصادسنجی گوناگونی وجود دارد که در مطالعات مدت و بلندمدت بین متغیرها، روشي کوتاهبرآورد رابطه منظوربه

هاي توزیعی در این پژوهش از روش اقتصادسنجی، الگوي خودرگرسیونی باوقفه. مختلف مورد استفاده قرار گرفته است

)ARDL ( شودبین متغیرهاي مورد مطالعه استفاده میبراي تخمین مدل و بررسی روابط کوتاه و بلندمدت.  

چنین در حالتی که هستند، همI(0)ي نشان دادند در حالتی که تمام متغیرها جمعی از مرتبه 1997پسران و شین در سال 

-ي همي اول یک رابطههستند، ولی بین متغیرهاي جمعی مرتبه I(1)ها جمعی مرتبه یک ي آنبعضی از متغیرها یا همه

مانایی متغیرها را بررسی ARDLمعتبر است، بنابراین قبل از تخمین مدل به روش  ARDLی وجود داشته باشد، روش جمع

ها این است که صرف نظر از ماهیت ایستایی متغیرهاي موجود در بر سایر روش ARDLکارگیري روش مزیت به. کنیممی

- چنین این روش، روابط بلندمدت و کوتاههم. متغیرها را بررسی کردگرایی بین ي همتوان رابطهمی ،I(1)و  I(0)مدل از نوع 

در این مدل متغیر وابسته تحت تأثیر . زندزمان تخمین میطور هممدت بین متغیر وابسته و سایر متغیرهاي توضیحی الگو را به

  .هاي این متغیر و سایر متغیرهاي مستقل قرار داردوقفه

هاي در برآورد مدل. اصل به نام پویا، بلندمدت و تصحیح خطاست 3بر تفسیر مبتنی ARDLتحلیل روش وتجزیه

ها از نظر مانایی مورد بررسی قرار گیرد و براساس نتایج حاصل از این مرحله در اقتصادسنجی، در ابتدا بایستی ساختار داده

مزیت به . کندهاي کاذب جلوگیري مینها از برآورد رگرسیوبررسی ایستایی داده. گیري شودمورد چگونگی برآورد تصمیم

هاي سازگاري از ضرایب بلندمدت بودن متغیرها تخمینI(1)یا   I(0)توان بدون نگرانی ازکارگیري روش در این است که می

  .دست آوردبه

طور شود، بهنشان داده می ARDL(q1, q2, ..., qk)صورت طور کلی بههاي توزیعی بهوقفهرگرسیونی بایک مدل الگوي خود

:صورت ذیل خواهد بودبه ARDLمتغیر توضیحی باشد، مدل ،Xtمتغیر وابسته و  ،Ytمشخص اگر 

)3(  
0 ,

1

( , ) ( , )
k

t i i t t
i

L P Y B L q X U 


    

  که؛طوريدهد، بهي پویاي بین متغیرها را نشان میاین معادله رابطه

)4(  2
1 2( , ) 1 ... p

i pL q L L L         

)5(  
0 1( , ) ... q

i i i i iqB L q B B L B L     

هاي مورد استفاده تعداد وقفه qو ) Yt(کار رفته براي متغیر وابسته هاي بهتعداد وقفه Pعملکرد وقفه و Lمقدار ثابت،  0αو 

  .است) X i,t(براي متغیرهاي مستقل 

 هاي هریک ازکه در بلندمدت ارزش جاري وقفهي باال و توجه به آن، با عملیات جبري در معادلهARDLي بلندمدت رابطه

  :آیددست میصورت ذیل بهمتغیرهاي وابسته و توضیحی باهم برابر هستند، به

)6(  
1 , 1 , ,
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هاي متغیر وابسته تعداد وقفه pتعداد متغیرهاي توضیحی، nي متغیر وابسته، وقفه jام،  mي متغیر توضیحی وقفه iکه در آن 

  .ي متغیرهاي مستقل استتعداد وقفه qو 
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ي بلندمدت بین ي بلندمدت بین متغیرها، و فرض مقابل وجود رابطهاین آزمون فرض صفر مبنی بر عدم وجود رابطه در

:شودصورت ذیل تعریف میمتغیرهاست که به

)7(  
0 1 2

1 1 2

: ... 0

: ... 0

m

m

H

H

  

  

   

   
  

-سرعت تعدیل عدم تعادلي مدت بین متغیرها و محاسبهي کوتاه، بررسی رابطهARDLآخرین مرحله در برآورد یک مدل 

17]مدت در هر دوره براي رسیدن به تعادل بلندمدت استهاي کوتاه ].  

  

آزمون هم انباشتگی بنرجی، دوالدو و مستر. 2.2.3

در این روش فرضیه صفر بیانگر عدم وجود . گیردهاي الگو مورد استفاده قرار میاین آزمون براي بررسی همجمعی بین متغیر

مدت گرایش یابد، آن است که رابطه پویاي کوتاه مدت به سمت تعادل بلندمدت است، چون شرط آنرابطه بلند انباشتگی یاهم

  .تر از یک باشدکه مجموع ضرایب کم
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متغیر وابسته کسر و بر مجموع انحراف معیار ضرایب براي انجام آزمون مورد نظر باید عدد یک را از مجموع ضرایب باوقفه 

  .مذکور تقسیم شود
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تر باشد، فرضیه صفر دست آمده از قدر مطلق مقادیر بحرانی ارائه شده توسط بنرجی، دوالدو و مستر بزرگبه tاگر قدر مطلق 

18]شودمدت پذیرفته میرد شده و وجود رابطه بلند ].  

  

  

معادله و روش به کار رفته در پژوهش . 4

( ، )2017چالفان و براتونا، (،)٢٠١٣دي ویتا، (در این مطالعه با توجه به مطالعات و تحقیقات پایه ذکر شدهبه ویژه مطالعات 

ارزیابی اثر گردشگري بر اند، در این مطالعه به بررسی و تخمین پرداخته )1396ضرونی و همکاران، (و )2019دیوید و ایکسول، 

  :گیردمیصورت ) 10(تولید با استفاده از رابطه 

 )10(  
  

( , , , )t t t tGDP f TOUR FDI INF EX



  اولین کنفرانس بین المللی گردشگري

مطالعه فرصت ها و چالش هاي توسعه گردشگري  با محوریت استان (

  )اردبیل

٩

www.tourism2019.ir  

GDP :تولید ناخالص داخلی  

TOUR :تعداد گردشگران ورودي به ایران  

FDI :سرمایه گذاري مستقیم خارجی  

INF :تورم

EX :نرخ ارز

  تعریف مفاهیم و متغیرهاي پژوهش. 1.4

  متغیرهاي مستقل  .1.1.4

  گردشگري) الف

- هایمتفاوت،شهرهایکوچکوبزرگ،باآدابورسوموابنیهکشورهایمختلفبافرهنگ. هاستهاوجاذبهدنیایمادنیایپرازشگفتی

هایدور و خوانندوصنعتجهانگردیپلیبینکشورهاوفرهنگمییگوناگونورنگارنگ،مردماندیگرکشورهارابهمیهمانیخودفرا

-جهانگردیمارابهدنیایدیگریمی. یکدیگراستهاباهاوملتیانساندهندهنزدیکایجادنمودهوپیوند

- بخشد،جهانگردیبهتوسعههایمانراتوسعهمیسازدوذهنواندیشههایتازهآشنامی¬برد،بافرهنگ،سیاست،جامعه،تکنیکوطبیعت

-دوستیوصلحبینکشورهارافراهممی. آفرینیاستزاییودرآمدموجباشتغال. دهدیاقتصادي،سیاسیوفرهنگیـاجتماعییاریمی

-شخصیاستکهازمحالقامتخودبهمکاندیگریسفرمی) گردشگر( توریست.هاستارتقاءسطحدانشوآگاهیانسانسازدوموجب

  .کندبهشرطیکهحداقلیکشبوحداکثریکسالدرآنمکانباقیبماند،اینسفرصرفاٌنبایدبهدلیالهدافتجاریباشد

  مستقیم خارجی سرمایه گذاري) ب

 .گرددکیلسرمایهدرکشورمیزبانمحسوبمیتشنبهبودداخلیوبهدنباآلگذاریرمایهسهابراي هسرمایهعرضورودیابزارمهمیبرایافزایش

گذاري داخلی از طریق ارتباط تواند سرمایه گذاري محلی را به وسیله افزایش سرمایهگذاري مستقیم خارجی ورودي میسرمایه

نمایند یا زمانی که هاي ساخته شده را به صورت محلی خریداري میهاي خارجی نهادهدر زنجیره تولید، زمانی که شرکت

  .نمایندهاي محلی عرضه و تأمین میاي را براي بنگاههاي واسطههاي خارجی نهادهبنگاه

  

  نرخ ارز) ج

مبادله پول ) نرخ ( یا به عبارتی دیگر، قیمت.گویندبهاي خرید یا فروش یک واحد پول خارجی به پول رایج کشور را نرخ ارز می

ارز در فرهنگ معین به .گویندکشور دیگر، طال یا حق برداشت مخصوص را در اصطالح نرخ ارز میرایج یک کشور با پول رایج 

طور کلی به واحد پول یا هر سند رایجی که در مکالمات بازرگانی و اقتصادي نیز به. تعریف شده است» پول خارجی « عنوان 



  اولین کنفرانس بین المللی گردشگري

مطالعه فرصت ها و چالش هاي توسعه گردشگري  با محوریت استان (

  )اردبیل

١٠

www.tourism2019.ir  

ها در معامالت مالی با ي اصلی جهت پرداختود، و وسیلهششود ارز گفته میستد میودر کشورهاي دیگر جز کشور اصلی، داد

  .روددیگر کشورها به شمار می

  تورم) د

میالدي تورم در اکثر کشورهاي جهان به طور حاد پدیدار شد و توجه اقتصاددانان را به خود معطوف  70در ابتداي دهه 

: تعریفی که مورد تأیید اکثر علماء بوده عبارت است از. تتعاریف متعدد و غالباٌ تکمیل کننده براي تورم عنوان شده اس. ساخت

تورم داللت بر وضعیتی دارد که در آن تقاضاي پولی براي محصول نسبت به تولید . 1هاافزایش دائمی و مستمر عمومی قیمت

تورم . شود کار میکند، وضعیتی که، در نبود کنترلی مؤثر، به صورت افزایش بهاي یک واحد از کاالي تولید شده آش رشد می

در . همراه استواحد پولیخریدیها، یا به سخن دیگر، با کاهش قوه سطح عمومی قیمت يمعموالً با افزایش واقعی یا بالقوه

ها به میزانی که افزایش در بازدهی عوامل و فرایندهاي  آید که سطح عمومی قیمت زمانی به وجود میبعضی مواقع تورم 

زمانی . ها دارد اي با افزایش نامعمول قیمت شود، رابطه که معموالً فهمیده میطورتورم آن. کنند تنزل نیابد اقتصادي ایجاب می

-هااشارهدارند؛تورمیعنیبایدبرایخریدکاالهاوخدمات،پولبیش عمومیقیمتکنند،بهرشدسطح تورمصحبتمییکه اقتصاددانان درباره

  .تریپرداختشود

  

  متغیر وابسته. 2.1.4

تولید ناخالص . اي برخوردار استهاي اقتصاد کالن، تولید ناخالص داخلیاز اهمیت ویژهدر میان شاخص: تولید ناخالص داخلی

ي معین، معموالٌ یک سال، در یک کشور نهایی است که در طی یک دوره ي مجموع ارزش کاالها و خدماتگیرندهداخلی در بر

اند و در این تعریف منظور از کاالها و خدمات نهایی، کاال و خدماتی است که در انتهاي زنجیر تولید قرار گرفته. شودتولید می

.شوندها براي تولید و خدمات دیگر خریداري نمیخود آن

  

  دلتخمین و برآورد م. 2.4

هایی -ترینآزمونیکیازمعمول. اولینگامدرتخمینهرمدلبررسیایستاییوناایستاییمتغیرهایمورداستفادهدرالگواست

 برایانجامآزمونپایایی،دیکیفولر .است(ADF)  یدیکیفولرتعمیمیافتهگیرد آمارهکهبرایتشخیصماناییفرآیندمورداستفادهقرارمی

سازیبه هایشبیهیروشیواحدبهوسیلههایبحرانیآنبرایآزمونریشهتوزیعحدیاستوکمیتکندکهداراییکنوعایراپیشنهادمیآماره) 1979(

  :باشدیواحددرنظرگرفتکهبه صورتزیرمیتوانجهتآزمونریشهیرگرسیونیکهمیمعادله 3 دراینآزمون. بندیشدهاستدستآمدهوجدول

                                                            
1Jackman, Mulvey and Trevithick (١٩٨٢)

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF_%D9%BE%D9%88%D9%84%DB%8C
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. یواحداستشاملریشه  ytزمانیگاهسريباشد،آن =0αمیباشد،کهاگر αپارامترپارامترموردبررسیدرتمامیروابطارائهشده

  :یاوالست،یعنی¬ترینشکلخود،یکمدلخودرگرسیونیازدرجهبراساسساده Y-Tفرضکنیدسري

)2(        

    
1t tY Y    

 .باشدα=1افتدکهفرضصفرردشودیعنیحالتمطلوبزمانیاتفاقمیدراینآزمونفرضصفردلیلبرناماناییاستو. زمانیمانااستباشد،سري |α| >1چهچنان

-محاسباتیازقدرمطلقآماره tشود،اگرقدرمطلقیمرتبطبهآزموندیکیفولرباکمیتبحرانیجدولمککنیونمقایسهمیهم چنین دراینآزمونآماره

-صورتسريگردد،درغیراینزمانیتائیدمیيیمقابلکهداللتبرمانابودنسرشودوفرضیهیواحدردمییصفرمبتنیبرریشهترباشد،فرضیهیمککنیونبزرگ

  .هایزمانیبررسیشودزمانیناماناخواهدبودوبایدماناییسري

و نتایج را در جدول  در این پژوهش از آزمون دیکی فولر تعمیم یافته براي آزمون پایایی متغیرها استفاده شده است،

  :ایمنشان داده 1

  ي واحدنتایج آزمون ریشه -1جدول

آماره آزموننمادمتغیرها

ADF

نتیجهمقداربحرانی

تولیدناخالص 

داخلی

GDP482454/3-0149/0I(0)

Tour521498/4-0010/0I(1)تعداد گردشگران

INF266458/3-0249/0I(1)تورم

 Exchangeنرخ ارز
rate

547559/5-0001/0I(1)

سرمایه گذاري 

مستقیم خارجی

FDI116073/5 -0002/0I(1)

  

یافته ایستا از درجه دو  یمتعمکدام از متغیرهاي موجود در مدل طبق نتایج آزمون دیکی فولر  یچهبا توجه به اینکه 

هاي  توانیم از روش برآورد خود رگرسیون با وقفه بنابراین می. هستند  I(1)و I(0)نیستند؛ به عبارتی ترکیبی از 

  .گسترده جهت تخمین الگو استفاده کنیم

  نتایج تخمین ضرایب کوتاه مدت -4جدول
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  سطح احتمالtآماره  ضریب  متغیر توضیحی

GDP(-1)  705104/0  170918/9  0000/0  

FDI  356888/0  933801/4  0084/0  

TOUR  953961/4  501492/2  0190/0

INF074397/0-  632152/5 -  0000/0

EX011354/0-443285/2-  0182/0  

C  940961/0773761/6  0000/0  

تعداد گذاري مستقیم خارجی و باسرمایهمدت تولیدناخالص داخلی دهد که در کوتاهنشان می) 4(نتایج جدول

با تورم و نرخ داخلی تولید ناخالص داخلیچنین هم. داري وجود داردمثبت و معنی ۀگردشگران ورودي به ایران رابط

  .ي منفی داردرابطهارز 

ي ، براي اطمینان از وجود رابطهARDLز برآورد ضرایب بلندمدت به روش مدت، قبل ابا توجه به ضرایب کوتاه

  .هاي مدل الزم است که آزمون همجمعی صورت پذیردبلندمدت میان متغیر

2/4- =069598/0) /1-705104/0 (t=  

-82/3(به دست آمده از قدر مطلق مقادیر بحرانی ارائه شده توسط بنرجی، دوال و مستر tمطلق رکه قدبا توجه به این

نتیجه . شوددرصد، رد می 95تر است، بنابراین فرضیه صفر مبنی بر عدم وجود رابطه بلندمدت با اطمینان بزرگ) 

  .ي بلندمدت وجود داردهاي مدل یک رابطهکه بین متغیراین

  

  کرانه هاي باال و پایین  Fآماره ي -5جدول

K=3F= 4072/12

  %1%5%10  سطح احتمال

=I(0)  حد باال و حدپائین 72/2

I(1)= 77/3

I(0)= 22/3

I(1)= 35/4

I(0)= 29/4

I(1)= 61/5

  

هاي مستقل این وابسته و متغیر مدت بین متغیرانباشتگی به این نتیجه رسیدیم که روابط بلندهاي همبا انجام آزمون

  .به وضوح مشخص است) 6(پژوهش حاکم است، که درستی این نتیجه در جدول

  

  مدتنتایج حاصل از برآورد بلند - 6جدول

  سطح احتمالtآماره  ضریب  متغیر توضیحی

TOUR931372/4  427668/4  0001/0  

FDI687079/0  190163/13  0000/0  
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INF  018145/0-749879/2-0103/0

EX0438761/0-  487308/0  0004/0  

C  092291/11  857783/41  0000/0  

  

تعداد گذاري مستقیم خارجی و باسرمایهمدت تولیدناخالص داخلی دهد که در کوتاهنشان می 6نتایج جدول 

تولید ناخالص داخلیبا تورم و نرخ داخلی همچنین . داري وجود داردمثبت و معنی ۀگردشگران ورودي به ایران رابط

  .داردي منفی رابطهارز 

  

  نتایج حاصل از آزمون تصحیح خطا -7جدول

  

  

  

  

  

  

  

مدت مدل جهت رسیدن به تعادل بلندمدت تعدیل هاي کوتاهکه در هر دوره چند درصد از عدم تعادل ECMضریب تعدیل 

دهندة این این ضریب نشان. دار استبرآورده شده است که از نظر آماري نیز معنی 62/0ضریب تصحیح خطاي مدل . گرددمی

  .شودمدت در مدل براي رسیدن به تعادل بلندمدت تعدیل میتعادل کوتاهدرصد از عدم  62است که هر سال حدود 

  

  فروض کالسیک - 8جدول 

  فروض کالسیک
  Fآزمون   LMآزمون 

  احتمال  آماره  احتمال  آماره

  821/0  052/0  778/0  079/0  آزمون خود همبستگی سریالی

  668/0  189/0  593/0  285/0آزمون رمزي براي شناسایی شکل تبعی 

  سطح احتمالtآماره  ضریب  متغیر توضیحی

D(TOUR)  511888/0  933801/0  3584/0  

D(INF)  429937/0  691452/6  0000/0  

D(INF)0236512/0-  398501/4-  0032/0  

D(EX)  011354/0-  484885/2-  0192/0

CointEq(-1)  625746/0-  004253/7-  0000/0  
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  مدل

  -  -  645/0  876/0  آزمون توزیع نرمال جمالت اخالل

  335/0  96/0  319/0  992/0  آزمون ناهمسانی واریانس

  

هاي تشخیص در جدول  ارائه شده است؛ نتایج نشان می دهد که فروض کالسیک براي تخمین مورد نتایج حاصل از آزمون

  .نظر برقرار است
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  آزمون پسماند تجمعی -1ل شک

  

-0.4

0.0

0.4

0.8

1.2

1.6

1378 1380 1382 1384 1386 1388 1390 1392 1394

CUSUM of Squares 5% Significance  

  آزمون مجذور پسماند تجمعی -2لشک

  

براي آزمون ثبات ساختاري از محاسبه آماره پسماند تجمعی و مجذور پسماند تجمعی که توسط براون ارائه شده است، استفاده 

مجذور پسماند تجمعی بین دو خط فاصله اطمینان شود، نمودارهاي پسماند تجمعی و طور که مشاهده میهمان. شده است

اگر نمودار ارائه شده بین فاصله اطمینان قرار داشته باشد، فرضیه صفر مبنی بر عدم شکست  . درصد ارائه شده است 95
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ي  شود و اگر نمودار از فاصله اطمینان خارج شده باشد، فرضیه صفر مبنی بر عدم وجود شکست ساختارساختاري پذیرفته می

  .شودرد و وجود شکست ساختاري پذیرفته می

  

نتیجه گیري و پیشنهادات. 8

شود که از این طریق سطح هاي اقتصادي جدید میورود گردشگران به هر کشور موجب درآمدزایی و ایجاد فرصت

لحاظ در حال حاضر علیرغم موقعیت ممتاز ایران از . شودهاي مختلف تحریک میاقتصادي در بخشهاي فعالیت

هاي تاریخی و اکوتوریسم، سهم اندکی از تعداد کل گردشگران ورودي به کشورها و درآمد کل ایجاد شده در جاذبه

تواند ارتقاء جایگاه جهانی ایران در صنعت گردشگري گردد، فعال یکی از عواملی که می. دنیا به ایران اختصاص دارد

  .[ 19]هاي کشور استشدن این صنعت در سطح استان

در میان عوامل مختلف مؤثر بر رشد . دستیابی به رشد اقتصادي باال و پایدار نیازمند شناخت عوامل مؤثر بر آن است

اي را هاي قابل مالحظهي اقتصادي کشورها، صنعت توریسم یکی از عواملی است که گسترش آن موفقیتو توسعه

-تر کار میامنی شغلی، نسبت به گذشته سختا وجود ناامروزه مردم ب. دنبال داشته استبراي برخی از کشورها به

. دهندتر شده و مردم چندین مسافرت کوتاه را به یک تعطیالت طوالنی ترجیح میاوقات فراغت فشرده. کنند

ارزیابی آثار اقتصادي .باشندسرعت قابل دسترسی میراحتی و به خواهند که بهبنابراین، مردم مقاصد گردشگري را می

. گرددهاي توسعه گردشگري میگیري سیاستگردشگري سبب فراهم نمودن اطالعات الزم جهت شکل صنعت

ترین بخش صنعتی جهان است و بر چند فعالیت اقتصادي از جمله؛ اشتغال، صنایع انسانی، توسعه، گردشگري، مفید

  .گذار استها تأثیرالمللی و تراز پرداختتجارت بین

گذاري مستقیم خارجی و تعداد مدت تولیدناخالص داخلی با سرمایهدهد که در بلندمدت و کوتاهنتایج پژوهش نشان می

، )1390(پور و همکاران ج همسو با مطالعات رنچایکه این نت داري وجود داردگردشگران ورودي به ایران رابطۀ مثبت و معنی

، ي منفی داردتولید ناخالص داخلیبا تورم و نرخ  ارز رابطههمچنین . باشدمی )2017(و چلفان و براهوتا ) 2013(دي ویتا 

  .باشدمی) 2019(و دیوید و ایکسول ) 1396(ضرونی و همکارانکه این نتایج همسو همراستا با مطالعۀ 

ي هاي سیاستی براي توسعهتوان موارد ذیل را به عنوان راهکارها و توصیهبا توجه به نتایج حاصل از این پژوهش می

  :ت گردشگري ارائه نمودصنع

زیرا با افزایش . هاي دیگر تأثیر منفی بر ورود گردشگر به ایران داردهاي ایران نسبت به کشورافزایش سطح قیمت -

شود یا به عبارت دیگر مسافرت به ایران هاي دیگر، هزینه مسافرت به ایران زیاد میتورم در ایران نسبت به کشور

  .داشتن نرخ تورم استهاي جذب پایدار گردشگر، پائین نگهی از راهکارلذا یک. شودگران تمام می

-هاي اخیر، رسانهکه در سالبا توجه به این. اگر در کشوري ناآرامی باشد قطعاٌ کاهش ورود گردشگر را در پی دارد -

ق تبلیغات مؤثر و تغییر ي منفی از ایران به خارج دارند، مسئولین کشور باید از طریي چهرههاي غربی سعی در ارائه

دیدگاه جهان نسبت به خود و معرفی بهتر فرهنگ غنی ایرانی، جایگاه بهتري در وضعیت گردشگري جهان داشته 

  .باشد
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-تواندسهممؤثریدرایجاد فرصتاذبههایگردشگریکشور،درجهانوفراهمنمودنشرایطالزمبرایجذبتوریست،میرفی جمع -

  .هایشغلیمربوطبهجهانگردیداشتهباشد

ها اطالعاتی در هاي گردشگري کالن شهرهایی که ضمن معرفی جاذبهایجاد یک بانک اطالعاتی و تهیه بروشور -

  .دهدزمینه حفظ محیط زیست به گردشگران ارائه می

بسطوگسترشارتباطووسایلمدرنحملونقل،توسعهخدماتهواپیماییوفرودگاهیوبهرهبرداریازراههایارتباطی،  -

  ...هایآبوبکهبهبودتأسیساتبهداشتیوش

  مراجع.9

1. Brenz, V(2007).Tourism Facts, National Tourism Development Authority, Failte Lreland, 
May 2007.

بررسی اثر گردشگري بر رشد ). 1389(شریفی رنانی، حسین؛ صفایی شلیک؛ مریم و عمادزاده، مصطفی . 2

  .9-25، )1388، بهار 6فصلنامه علوم اقتصادي، سال دوم، شماره ، 1368-1387هاي  اقتصادایران در سال

3. Martins, Luis Filipe. Gan, Yi. Ferreira-Lopes, Alexandra (2017).An empirical analysis of 
theinfluence of macroeconomic determinants on World tourism demand, Tourism 
Management 61 (2017) 248e260.

4. Agiomirgianakis, George. Serenis, Dimitris. Tsounis,  Nicholas. Effects of Exchange Rate 
Volatility on Tourist Flows into Iceland,Procedia Economics and Finance 24 ( 2015 ) 25 –
34. 

5. Lamsso, Mehdi Shirafkan. Masoomzadeh, Sara (2017). Study of Impact of Exchange Rate 
on Tourism Balance of Payment of  in Countrise with top Torist Ourist Attractions( 
VectorError Correction Approach), International Journal of Tourism & Hospitality Reviews, 
eISSN: 2395-7654, 4 (1), 2017, pp 10-20. 

6. Jorge V. P_erez-Rodríguez, Francisco Ledesma-Rodríguez, María Santana-Gallego (2015). 
Testing dependence between GDP and tourism's growth rates.Journal Tourism Management 
48 (2015) 268e282.

هاي اقتصادي مجله پژوهش ،عوامل مؤثر بر رشد صنعت گردشگري ایران. )1388(پور سلیمانیقلی. تقوي مهدي. 7

  .157-172، 1388سال نهم، شماره سوم، پاییز 

عوامل مؤثر بر تقاضاي ). 1389(محمدي، تیمور؛ کریمی، مجتبی؛ نجارزاده، نگین و شاه کرم اوغلی، معصومه . 8

.1389، بهار10، فصلنامه علوم  اقتصادي، سال سوم، شماره گردشگري در ایران



  اولین کنفرانس بین المللی گردشگري

مطالعه فرصت ها و چالش هاي توسعه گردشگري  با محوریت استان (

  )اردبیل

١٧

www.tourism2019.ir  

بررسی نقش گردشگري شهري ). 1395(سید تقی دیزج، عاطفه؛ شجاعی، عطیه؛ موسوي نژاد، سیده فاطمه . 9

، )بارویکرد اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل( اولین همایش بین المللی اقتصاد شهري  .دررشد و توسعه اقتصادي شهرها

  .1395اردیبهشت ماه 

تأثیر توسعه گردشگري بر رشد اقتصادي در ). 1396(وبه درزي، محبضرونی، زهرا؛ سالمی، فریبا؛ گو. 10

، اولین همایش بین المللی برنامه ریزي اقتصادي، توسعه پایدار و متوازن منطقه اي رویکردها و آسیاییکشورهاي

  ).1396اردیبهشت ماه  14و13(کاربردها 

11. Vita, Glauco De. The log _ run impact if exchange rate regimes on international 
tourismflows / Tourism Management 45 (2014)  226_223.
12. Chulaphan, Wanvilai.Barahona, Jorge Fidel (2017). Contribution of disaggregated 
tourism on Thailand's economic growth.Kasetsart Journal of Social Sciences, Kasetsart 
Journal of Social Sciences xxx (2017) 1e6.
13. David N. Aratuo, Xiaoli L. Etienne(2019). Industry level analysis of tourism-economic 
growth in the United States/ Journal Tourism Management 70 (2019) 333–340.
14. Travel & Tourism Global Economic Impact & Issues 2017. 
15. Aktas, Ali Rıza. Ozkan,   Burhan. Echange rate Volatility Effect on Turkish Tourism 
Incomes/ Management Studies, August 2014, Vol. 2, No. 8, 493-499 .

16. UNWTO World Tourism Organization, 1997.

  .نشر نی، تهران. 2جلد  ،Eviews& Stataاقتصادسنجی پسشرفته همراه با کاربرد ). 1395(سوري، علی . 17

نشر  -دانشگاه آزاد اسالمی یزد: ناشر. Eviewsاقتصادسنجی کاربردي نرم افزار ). 1393(اسدي، احسان؛ حسینی راد، رضا. 18

  .نور کوثر

- زیرساختهاي استان سمنان از نظر اي با تأکید بر محدودیتصنعت گردشگري و تولید منطقه). 1388(مداح، مجید . 19

  .1388، مجموعه مقاالت همایش ملی توانمندیهاف موانع و راهکارهاي توسعه گردشگري استان سمنان، هایصنعت گردشگري


