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  چکیده

اند وضعیت توانستهطریق توسعه فراوانی یافته و بسیاري از کشورها از این  نردشگري در جهاامروزه صنعت گ

پایین بودن سطح درآمد سرانه، فراوانی بیکاري و کمبود  : و بر مشکالت اقتصادي از قبیل بخشندرا بهبود خود 

در اختیار اقتصاد  یسیار مناسبکه گردشگري منبع درآمد ارزي ب آگاهی جوامع از این ق آیند.یدرآمدهاي ارزي فا

که گردشگري مفهومی بسیار گسترده در ابعاد مختلف اقتصادي، اجتماعی و  دهد باعث شدهیک کشور قرار می

نرخ ارز بر  هدف مطالعه حاضر، بررسی اثر تالطم ،. بنابراینعنوان یک صنعت تلقی شودفرهنگی پیدا کند و به

هجري شمسی است. 1394-1368هاي فصلی و ساالنه در بازه زمانی دهجریان گردشگري در ایران بر اساس دا

براي این منظور ابتدا نااطمینانی نرخ ارز واقعی با استفاده از الگوي تالطم تصادفی با اثرات اهرمی استخراج 

بر  براي بررسی اثر تالطم نرخ ارز واقعی -)MIDASهاي ترکیبی با تواتر متفاوت (گردیده و سپس از روش داده

دهد : تالطم نرخ ارز واقعی و تولید ناخالص داخلی استفاده شده است. نتایج نشان می- جریان گردشگري ایران 

  اثرات منفی و مثبت داشته است.،بر ورود گردشگران خارجی به ایران

  

  

  . مقدمه1

گري مانند هتلداري، حمل و صنعت گردشگري و سهم آن در اقتصاد ملی کشورها از جمله مباحث مهمی است که با صنایع دی

ترین کارکرد این صنعت، کشاورزي ارتباط دارد. اصلی و داري، صنایع غذاییهاي مسافرتی، صنایع دستی، رستوراننقل، آژانس

کسب درآمدهاي ارزي، توزیع مجدد درآمدها، ایجاد زمینه اشتغال، فروش کاالها و خدمات مورد نیاز گردشگران صنایع دستی و 

  صادي است.رونق اقت

یکی از چند در جهان هاي تاریخی و فرهنگی از سوي دیگر، تنوع آب و هوایی از یک سو و وجود مکان از نظر کشور ایران 

صورت مطلوبی استفاده نکرده است. بررسی وضعیت هاي خود در این زمینه بهاست که تاکنون از ظرفیت يکشور انگشت شمار

رغم این واقعیت که ایران یکی از است که بهي ارزي حاصل از آن، حاکی هاارقام درآمدصنعت گردشگري در ایران و مالحظه 

آثار تاریخی و باستانی است کمتر از یک هزارم درآمد جهانی حاصل از گردشگري را نصیب خود  نظرده کشور مهم جهان از 

هاي اقتصادي و انواع شوك فت خام و وجودکرده است. حال آن که با توجه به اتکاي بیش از حد اقتصاد ایران به صادرات ن

گذاران اقتصادي را در فائق آمدن بر مشکالت جاري، از قبیل کمبود تواند سیاستغیراقتصادي، توسعه صنعت گردشگري می

  درآمدهاي ارزي، پایین بودن سطح درآمد جامعه، پایین بودن صادرات غیرنفتی و مشکل بیکاري کمک کند.

                                                           
 :نویسنده مسئول Majiddashtbanf@gmail.com  
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ورهاي مقصد در جذب گردشگر شدیدتر شده است و عملکرد هر کشور در این باره به یکسري عوامل امروزه رقابت بین کش

هایی که ترین شاخصهکند. یکی از مهمبستگی دارد که نقش مهمی در ثبات سیاسی، اجتماعی و اقتصادي آن کشور ایفا می

در  گذارانسیاست تصمیمکه به  استنرخ ارز کند ثبات مشخص می راوضعیت ثبات سیاسی، اجتماعی و اقتصادي هر کشوري 

عبارت دیگر، صنعت گردشگري نیز مانند بسیاري از . بهبستگی دارددر کشور مقصد گردشگري هاي اقتصادي سیاست نوعاتخاذ 

 ؛ ر استت ملموس. این آشفتگی در بازار گردشگري نسبت به دیگر صنایع شودمیصنایع دیگر با نوسانات بازار ارز دچار آشفتگی 

 کشور رااز قصد سفر به خارج که  ایرانی گردشگرانصنعت گردشگري در ارتباط مستقیم با تغییرات نرخ ارز قرار دارد. چه  زیرا 

همین ؛د یورو و دالر تبدیل کنندباید پول خود را به ارزهایی مانن،ی که خواهان سفر به ایران هستنداندارند و چه گردشگر

، در این مقاله اثر نوسانات نرخ بنابراین با توجه به اهمیت موضوع .افزایدانات ارزي در بازار گردشگري میثیر نوسأموضوع نیز بر ت

در همین  .شودمیبررسی ) MIDAS( 1هاي ترکیبی با تواتر متفاوتدادهارز بر جریان گردشگري در ایران با استفاده از روش 

مبانی نظري موضوع بحث شده و در  ،از مقدمه، در قسمت دوم پسبود که  به این صورت خواهد حاضر سازماندهی مقاله ،راستا

شناسی تحقیق اختصاص یافته و برآورد مدل و قسمت چهارم به روش خواهد شد.قسمت سوم برخی از مطالعات تجربی ارائه 

  .خواهد شد ارائهگیري نتیجه،پایان در وشودمیهاي تجربی در قسمت پنجم بیان تحلیل یافته

  مبانی نظري. 2

 ،نرخ ارز مؤثر واقعی -1شود: المللی مطرح میکننده براي جریانات گردشگري بینمعموًال در ادبیات مرتبط، چهار مؤلفه تعیین

هزینه حمل و نقل  - 4 و سطح درآمد یا تولید ناخالص داخلی کشور مبدأ -3 ،هاي نسبی بین کشورهاي مقصد و مبدأقیمت -2

)، 2008( 6)، زاکی2008( 5)، سانگ و لی2009( 4)، ژانگ و همکاران2011( 3داویر و همکاران )،م2012( 2(چنگ کامینگ

  ).1993( 11)، کروچ1995( 10)، ویت و ویت2000( 9)، گارین و مانوز2005( 8)، لی2005( 7پتسوراتیس و همکاران

به  جریانات گردشگري کاهش منجر به گردشگري، دهند که کاهش نرخ ارز در کشور مقصداین مطالعات تجربی نشان می

 چون محققانی دهد.می افزایشرا  به داخل جریانات گردشگري،قصدکه افزایش نرخ ارز در کشور مدرحالی، شودمی داخل

)، 2005)، پتسوراتیس و همکاران (2000)، گارین و مانوز (2008)، سانگ و لی (2014(13)، آگیمیاناکیسم1970( 12آرتوس

عنوان پراکسی براي هزینه ي دارند و از آن بهتربیشمسافران از نرخ ارز مورد استفاده آگاهی  عتقدند:) نیز م1995ویت و ویت (

افزایش درآمد در کشور مبدأ، بر توانایی مردم براي سفر به خارج اثرات  ،طورکلیکنند. بهزندگی در خارج از کشور استفاده می

کننده بین کشورهاي هاي نسبی مصرفوسیله قیمتکه به - کشور مبدأمثبتی دارد. هزینه زندگی در کشور مقصد نسبت به 

- و هاي حملچنین، هزینه. هم))2010(داویر و همکاران (ر جریانات گردشگري اثر منفی دارد.ب - شودمقصد و مبدأ تعیین می

  منفی دارد.دهد، بر جریانات گردشگري اثر نقل که بخشی از هزینه کل مسافرت به کشور مقصد را تشکیل می

المللی، باید توجه کرد که عمده تأکیدات بر ارز بر روي جریانات گردشگري بین در بررسی ادبیات مربوط به اثرات نرخ

) در بررسی جریانات گردشگري آلمان در کشور یونان 2005ها و نوسانات در نرخ ارز بوده است. پتسوراتیس (تغییرات، شوك

  کننده جریانات گردشگري است. ز تنها عامل تعییننرخ ار تالطمدهد که نشان می

                                                           
١. Mixed frequency Data Sampling. 
٢. Cheng Ka Ming 
٣. Dwyer et al 
٤. Zhang et al 
٥. Song and Li 
٦. Zaki 
٧. Patsouratis et al 
٨. Li 
٩. Garin-Munoz 
١٠. Witt and Witt 
١١. Crouch 
١٢. Artus 
١٣. Agiomirgianakis 
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توان در مطالعه کروچ المللی را میبر روي جریانات گردشگري بین )VRER( 1نرخ ارز تالطماثرات  در باره مطالعات اولیه 

 3همکاران )، چانگ وم0102( 2توان به مطالعات معدودي نظیر وبرنرخ ارز نیز می تالطم در باره ) مالحظه کرد. 1993(

مؤلفه مهم تقاضاي  نرخ ارز تالطم)، 2001) اشاره کرد. در مقاله بنیادین وبر (2010( 5)، سانتانا گالگو2012( 4)، یاپ2009(

-نرخ ارز در کشور مقصد بسیار زیاد باشد، گردشگر ریسک تالطمشود. به اعتقاد وي اگر بلندمدت براي گردشگري محسوب می

هاي اجتماعی ثباتی سیاسی و ناآرامیبیمنجر به نرخ ارز  تالطمعالوه، شگري خود را تغییر دهد. بهگریز ممکن است مقصد گرد

  رنگ شدن حضور گردشگران در کشور مقصد گردد. تواند موجب کممیبه نوبه خود که  شودمیدر کشور مقصد 

المللی تایوان پرداختند. جریانات گردشگري بین و ارتباط آن با نرخ ارز تالطم) به تحلیل اثرات 2009( 6چیانگ و همکاران

بر روي افزایش نااطمینانی جریانات  نرخ ارز تالطمبه بررسی اثرات  هاي چیانگ و همکاران) با توجه به یافته2012یاپ (

ثرات سرریز تالطم نرخ ارز بر روي جریانات گردشگري کشور استرالیا ا : گردشگري در کشور استرالیا پرداخت و نشان داد که

 7تر تغییر کند. از طرف دیگر، سانتانا گالگوتر به ضعیفهمراه دارد. این اثرات نیز ممکن است بسته به کشور مبدأ، از قويبه

جریانات  ،یوروثبات که طوريترین تأثیر را بر گردشگري داشته است بهدهد که عدم تالطم نرخ ارز، بیش) نشان می2010(

) با توجه به عدم تالطم نرخ ارز 2010( 8این، تامپسون و تامپسون بر افزایش داده است. عالوه % 3/6 گردشگري را در حدود

 براي کشور یونان، به اثرات مثبت یورو پی بردند. 

پذیري گردشگران   گریزي یا ریسک بر روي ورود گردشگر به ریسکنرخ ارز  تالطم)، اثرات 2001وبر ( هبر اساس مطالع

و موجب کاهش ورود  داردها اثر منفی بر تصمیم مسافرت آن نرخ ارز تالطمگریز باشند،  رد. اگر گردشگران ریسکبستگی دا

تواند بر تصمیم مسافرت گردشگران دلیل امکان سودآوري میبه نرخ ارز تالطمکه حالیدر ؛شودگردشگران به کشور مقصد می

-تر گردشگران ریسککه بیشآنجایی حال، ازاین شود. باي منجر تربیشردشگران پذیر اثر مثبت داشته باشد و به ورود گریسک

طورکلی در ادبیات مذکور، ها به آن کشور دارد. بهزیاد نرخ ارز در کشور مقصد اثر منفی بر تصمیم ورود آن تالطمگریز هستند، 

  شود.عامل مؤثر بلندمدت بر روي تقاضاي گردشگري محسوب می نرخ ارز تالطم

باشد، افراد  تربیشهرچه درآمد کشور  ،عامل مهم دیگري که بر ورود گردشگران مؤثر است، کشش درآمدي است؛ یعنی

تر از یک داشته باشد،  کشش درآمدي بزرگ ،کنند. انتظار بر این است که گردشگريي به خارج از کشور مسافرت میتربیش

  شود. بنابراین گردشگري کاالي لوکس تلقی می

است؛  3/14تا  333/0هاي درآمدي ورود گردشگران در کشورهاي مختلف بین ) دریافتند که کشش1996( 9لی و همکاران

) کشش درآمدي براي 1989( 11و ترمبالي 35/6) کشش درآمدي براي کشور یونان را 1987( 10که ویت و مارتیندرحالی

) سطح توسعه اقتصادي 1درآمدي به عوامل زیر بستگی دارد: (مقدار کشش معموًال محاسبه کردند.  35/11کشور پرتغال را 

یافته بزرگتر از واحد و براي کشورهاي در مقدار کشش درآمدي براي کشورهاي توسعهمعموالً کشورهاي موطن گردشگران. 

مستقل مقدار هاي ) نحوه سفر کردن. در مسافرت3) الگوي ادواري رشد اقتصادي کشور. (2( است.حال توسعه کمتر از واحد 

  که در مسافرت تفریحی مقدار کشش درآمدي باالتر است.کشش درآمدي کمتر بوده درحالی

  . مروري بر مطالعات پیشین3

                                                           
١. Exchange Rate Volatility 
٢. Webber 
٣. Chang et al 
٤. Yap 
٥. Santana Gallego. 
٦. Chiang et al 
٧. Santana Gallego 
٨. Thompson and Thompson 
٩. Lee et al 
١٠. Witt and Martin 
١١. Tremblay. 
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  . مطالعات داخلی1- 3

-المللی پرداختهنرخ ارز بر جریان گردشگري بین تالطمطبق بررسی انجام گرفته، تاکنون مطالعات بسیار کمی به بررسی تأثیر 

عنوان یک متغیر وارد تابع تقاضاي که نرخ ارز را به بوده استاستخراج تابع تقاضاي گردشگري  متمرکز برمطالعات  باغلاند. 

 توان به موارد زیر اشاره کرد:از آن جمله می؛اندگردشگري کرده

ایران در بازه  درالمللی بین يثیر نوسانات نرخ ارز بر جریان گردشگرأتاي به بررسی )، در مقالهه.ش.1394نیازي و رضایی (

جمعی از روش هم،  GARCH/ARCHيهاطریق مدلاز استخراج نوسانات نرخ ارز ها با آن. اندپرداخته 1350-1390زمانی 

کشش تعداد گردشگر ) 1دهد که (نشان می هاآن . نتایجکردنداستخراج  را جوسیلیوس، رابطه بلندمدت مربوطه-وهانسونی

که  است 06/34 مثبت ،ی که با ایران ارتباط گردشگري دارندیان نسبت به تولید ناخالص سرانه کشورهاخارجی وارد شده به ایر

کشش گردشگر خارجی وارد شده به ایران نسبت به شاخص ) 2( باشد.گر لوکس بودن مسافرت به ایران براي خارجیان میبیان

. است 56/3منفی  ،کنندشان به ایران سفر میشهروندان ی کهیکننده کشورهاکننده ایران بر شاخص قیمت مصرفقیمت مصرف

بسیار کم  ثیرأدهنده تنشان، 0013/0منفی برابر ثیر منفی بر ورود گردشگر به ایران دارد ولی ضریب آن أنوسانات نرخ ارز ت) 3(

  است.ایران  بهنوسانات نرخ ارز بر ورود گردشگر خارجی 

هاي مقطعی هاي اقتصادي بر گردشگري را با استفاده از دادهتأثیر زیرساختاي ) در مطالعه1392آبادي و سیاح (شاه

هاي تابلویی مورد بررسی قرار دادند. نتایج یافته و در حال توسعه و رویکرد دادهبراي کشورهاي منتخب توسعه 2010=2000

داري بر تقاضاي گردشگري ت و معنیو توسعه بهداشت و سطح سالمت جامعه تأثیر مثب یهاي آموزشهزینه :تحقیق نشان داد 

 د.نکشورهاي توسعه یافته دار

 1386تا  1348به بررسی ارتباط متقابل گردشگري، تولید و نرخ ارز واقعی در ایران طی دوره زمانی  ،)1391نورد (زهره ره

واقعی بر ورود گردشگر اثر دهد که نرخ ارز پرداخته است. نتایج نشان می VARبرداري  رگرسیونی خودبا استفاده از تکنیک 

باشد. ضریب مربوط به ارزش افزوده بخش دهنده رابطه عکس بین نرخ ارز و ورودي گردشگران خارجی میکه نشان ؛منفی دارد

دهد. توانایی بخش خدمات کشور را در افزایش جذب گردشگر خارجی نشان میکه این امر عدم ؛معنی است خدمات نیز بی

دت رابطه علیت یک طرفه از لگاریتم تعداد ورود گردشگر به لگاریتم ارزش افزوده بخش خدمات و در مدر کوتا چنینهم

مدت رابطه علی از سوي لگاریتم تعداد ورود گردشگر به سمت ها وجود دارد. در کوتاهبلندمدت رابطه علیت دو طرفه بین آن

  دست نیامد.بهاي در بلندمدت رابطهلگاریتم نرخ ارز واقعی وجود دارد اما 

ثر واقعی، ؤاي تطبیقی به بررسی اثر متغیر درآمد سرانه واقعی، نرخ تورم، نرخ ارز مدر مطالعه ،)1390آبادي و همکاران (شاه

هاي گردشگران خارجی کشورهاي اسالمی عضو گذاري مستقیم خارجی و زیرساخت حمل و نقل بر میزان عایديحجم سرمایه

8D  نرخ تورم و نرخ ارز مؤثر  که اند. محققان نشان دادندبا استفاده از روش پانل پرداخته میالدي2008تا  2000طی دوره

میزان درآمد سرانه واقعی، میزان اي مثبت بین رابطهو  دارد هاي گردشگران خارجیاي معکوس با میزان عایديواقعی، رابطه

  هاي گردشگران خارجی وجود دارد.ایديگذاري مستقیم خارجی و زیرساخت حمل و نقل با میزان عسرمایه

طی دوره زمانی  OLSاي به تعیین عوامل مؤثر بر تقاضاي گردشگري ایران به روش در مطالعه ،)1389محمدي و دیگران (

 ها نرخ ارز حقیقی را به عنوان یکی از عوامل موثر بر تقاضاي گردشگري وارد تابع تقاضا کردند.اند. آنپرداخته 1388تا  1370

 اثر،ولی در بلندمدت  ،اثري بر تقاضاي گردشگري ندارد،مدت دهد که افزایش نرخ ارز در کوتاهها نشان مینتایج تحقیق آن

  زیادي بر ورود گردشگري خارجی دارد.
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  . مطالعات خارجی2- 3

وي تقاضاي گردشگري جهان هاي اقتصاد کالن رلفهؤثیر مأدر یک مطالعه تجربی به بررسی ت )2017( 1لوپز-مارتینز و فریرا

افزایش در نتایج نشان داد که با استفاده از رهیافت پانل نامتوازن پرداختند.  میالدي2012تا  1995کشور طی دوره  218براي 

GDP هاي نسبی باعث افزایش در تقاضاي گردشگري خواهند شد.سرانه، کاهش در ارزش پول ملی و کاهش قیمت   

ثر واقعی روي بخش گردشگري ترکیه طی دوره ؤاي به بررسی اثر تالطم نرخ ارز م) در مطالعه5201( 2زکی دینسر و دیگران

تجزیه و تحلیل  - طی یک دهه گذشته - هاي عملکرد کالن اقتصاد ترکیه راپویایی،این مطالعه  پرداختند. 2014تا  2003

 ثر واقعی ؤهاي پولی و تالطم نرخ ارز مدر سیاستها ش گردشگري ترکیه و واکنشخها در بصورت تجربی پیشرفتنموده و به

ثر واقعی و درآمدهاي حاصل از گردشگري ؤبر اساس نتایج هیچ رابطه بلندمدتی بین تالطم نرخ ارز م بررسی نموده است.را 

 دست نیامد.  به

 هاي دشگري براي کشوراي به بررسی اثر تالطم نرخ ارز روي جریان گر) در مطالعه2015( 3آگیومیرجیاناکیس و دیگران

یک رابطه منفی بین تالطم  :نتایج نشان داد که پرداختند. میالدي 2012تا فصل چهارم  1990فصل اول انگلستان و سوئد طی 

و براي کشور براي کشور سوئد مثبت  GDPچنین عالمت متغیر . همنرخ ارز و گردشگر ورودي به دو کشور وجود دارد

  انگلستان منفی است.

در ایسلند در طول دوره سه ماهه اول بر ورود گردشگران نرخ ارز  ات) به بررسی اثر نوسان2015( 4و دیگران رجیاناکیسآگیومی

ها با اند. آن) پرداختهARDLهاي گسترده (با استفاده از روش خودتوضیح با وقفه 2014تا سه ماهه چهارم سال  1990

نرخ ارز باعث کاهش ورود تالطم نرخ ارز، نشان دادند که  تالطمگیري اي اندازهاستفاده از میانگین متحرك لگاریتم نرخ ارز بر

  گردد.گردشگران می

نرخ ارز را بر جریان گردشگري خارجی ترکیه بررسی کردند. نتایج تحقیق تالطم ) اثر 2014( 5آگیو میرجیاناکیس و دیگران

ها، یک درصد تغییر در نرخ خارجی منفی است. براساس نتایج آننرخ ارز بر ورود گردشگر تالطم ثیر أدهد که تها نشان میآن

  شود.درصد در ورود گردشگر خارجی به ترکیه می 6باعث کاهش  ،ارز

نرخ ارز و اثر آن بر روي درآمد گردشگري ترکیه با تالطم اي به بررسی ) در مطالعه2014( 6علیرضا اکتاس و دیگران

-اند. نتایج نشان میپرداخته 2011تا دسامبر  2003هاي ماهانه از ژانویه متغیره و داده انباشتگی چندهاي هماستفاده از مدل

عالوه، رابطه ضعیفی بین نرخ ارز و درآمد گردشگري در بلندمدت دارد. به یمنف اثربر درآمد گردشگري ،نرخ ارز تالطم دهد که 

  وجود دارد.

طی دوره  المللی در آفریقاطه بین تالطم نرخ ارز و گردشگري بیناي به بررسی راب) در مطالعه2013( 7سایمن و سایمن

که مدل سازي شده، در حالیمدل GARCHپرداختند. در این مطالعه تالطم با استفاده از مدل  2010تا دسامبر  2003ژانویه 

مخارج روي گردشگري دهد که نتایج نشان میسازي شده است. و آزمون مرزي مدل ARDLگردشگري با استفاده از رهیافت 

   گیرد.تالطم قرار میتحت تأثیر بیش از تعداد ورودي گردشگر 

 :متوجه شدند که 2010تا  1999دوره زمانی  طی) با مطالعه جریان گردشگري در کشور استرالیا 2201( 8جیالی یاپ

الف) افزایش (کند: اتفاق ذکر می تمایل دارند به خارج مسافرت کنند. او سه دلیل براي این يتراسترالیایی بیش انگردشگر

ب) هزینه حمل و (کند. تر میارزش پول استرالیا (یا کاهش نرخ ارز استرالیا) در مقابل سایر ارزها که مسافرت به خارج را ارزان

                                                           
١. Martins and Ferreira-Lopes  
٢. Zeki Dincer 
٣. George et al 
٤. George et al 
٥. Agiomirgianakis et al 
٦. Ali Rıza Aktaş et al 
٧.  Saayman and Saayman 
٨. Gialy Yap 
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یق ج) افزایش درآمد خانوارهاي استرالیایی که عاملی براي تشو( و تر استرالیا نسبت به کشورهاي مقصد خارجینقل گران

با  - هاي مختلف کشور استرالیاکارگیري روش اقتصادسنجی پانل دیتا براي ایالتبا به - وي. باشدمی ها به خارجییاسترالیا

گذارد و با افزایش تغییر نرخ ارز اثر مهمی بر صنعت گردشگري این کشور می :رسد هاي فصلی به این نتیجه میاستفاده از داده

  تري براي مسافرت به خارج وجود دارد.قابل پول سایر کشورها تمایل بیشارزش پول استرالیا در م

مقصد  9اي به بررسی اثر تالطم نرخ ارز روي تقاضاي گردشگري شهروندان کشور استرالیا براي در مطالعه) 2001وبر (

طور ا تالطم نرخ ارز بهدرصد برآورده 50در  :نتایج نشان داد پرداخت.  1997تا فصل چهارم  1983گردشگري طی فصل اول 

هاي درآمد قابل تصرف واقعی و قیمتاثر در بلندمدت کننده تقاضاي بلندمدت گردشگري در استرالیا است. داري تعیینمعنی

باشد. در نهایت می، در حالیکه کشش بلندمدت قیمت نسبی در بین کشورها متفاوت کشش استبیجانشین روي گردشگري 

  داري اثر متفاوتی روي گردشگري دارد.طور معنیهاي نسبی بهت که در آن نرخ ارز در مقایسه با قیمتاندونزي تنها کشوري اس

  شناسی تحقیق. روش4

. است هجري شمسی1394تا  1368نرخ ارز بر جریان گردشگري در ایران طی دوره تالطم هدف اصلی این مقاله، بررسی اثر 

) استفاده 2015( 1سونیسو  سرنیس ،سیاناکیرجیومیآگمورد استفاده در مطالعه  از مدل،در این تحقیق براي بررسی اثر فوق 

  شده است. مدل مذکور به شکل زیر تصریح شده است:

)1(                       

         
1 4 2 3t t t t tTourism RER VRER gdp        

 

  

تولید ناخالص داخلــی بــه قیمــت  gdpتعداد ورود گردشگران خارجی،  Tourism ،نرخ ارز واقعی RER، در رابطه فوق

یند برآورد آمتغیر به صورت لگاریتمی هستند). الزم به ذکر است که در فر چهارنرخ ارز واقعی است (هر تالطم  VRERثابت و 

نیــز مرکــز اطالعــات ســازمان میــراث فرهنگــی و گردشــگري مرکز آمــار ایــران و  ،رکزيهاي تحقیق از منابع بانک مداده ،مدل

شــروع و بــه فصــل  1368صورت فصلی و ساالنه بوده و از فصل اول سال هها در این مطالعه بداده چنینهمشده است. استخراج 

     گردد.ختم می هجري شمسی1394چهارم سال 

  . محاسبه نرخ ارز واقعی1- 4

-به شاخص قیمت مصرف جهان کنندهمصرفضرب نرخ ارز غیررسمی بازار در نسبت شاخص قیمت اقعی از حاصلنرخ ارز و

  :یعنی دست آمده است،کننده ایران به

)2(                                                                     
IR

W

f
CPI

CPI
RERRER   کــه در اینجــاRER ارز  نــرخ

 WCPIپــول کشــور خــارجی اســت، واحــد کیــ ازاي به داخلی کشور پول واحدبرابر تعداد  که ارز اسمی نرخ fRERواقعی،

 .است داخلی کنندهمصرف قیمت شاخص ،IRCPIاست و کننده جهانی مصرف متیق شاخص

  )SVMمدل تالطم تصادفی (. 2- 4

) معرفــی شــد. 1982( 2) توسط تیلــور1982انگل ( ARCHهاي نوع عنوان جایگزینی براي مدل) بهSVطم تصادفی (مدل تال

 تر و انعطــافگرایانهواقع ،بنابراین .هاي پنهان استشامل دو فرآیند تصادفی یکی براي مشاهدات و دیگري براي تالطم SVمدل 

ســازي ها بــراي مدلتوانایی ایــن مــدل SVهاي دالیل اصلی استفاده از مدل باشد. یکی ازمی ARCHهاي نوع تر از مدلپذیر

ها به دلیل دو جزء اخالل که یکی براي مشاهدات و دیگــري بــراي هاي تالطم تصادفی در مقایسه با سایر مدل. مدلاستتالطم 

                                                           
١. Agiomirgianakis,  Serenis and Tsounis 
٢ . Taylor 
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)، جــاکویر و 1994، 1986تیلــور (اســتفاده شــده توســط  SVپذیرتر هستند. مدل ســاده تر و انعطافتالطم پنهان است، واقعی

  شود.صورت زیر تعریف میهب )2000( 3یو و میر) و 1998( 2کیم و دیگران)، 1994( 1دیگران

)3(                                             2
1

exp( / 2) , ~ (0,1)

( ) , ~ (0, )

( , )

t t t t

t t t t

t t

Y h N

h h N

Corr



 

     

  





   



    

2logاست. tمشاهدات در زمان  tYاینجا که در  tth  شــود کــه یــک فرآینــد پایــاي لگاریتم تالطــم اســت و فــرض می

1 ) با پارامترAR)1((خودبازگشتی مرتبه اول   .در شرایط استاندارد جمالت اخالل  استt  وt ،ی یعنــ مستقل هســتند

( , ) 0t tCOV    0 یا
 

)مســتقل نباشــند، یعنــی tو  t است، امــا اگــر جمــالت اخــالل , ) 0t tCOV    
یــا
 

0  باشد.
 

و  0200، 4یو و میــرخواهد بود ( صورت مدل تالطم تصادفی با اثر اهرمی یا مدل تالطم تصادفی نامتقارن در این

  ).2003، 5لیسنفلد و ریچارد

هایی با کارایی کمتر هماننــد روش تعمــیمهاي تالطم تصادفی معرفی شده است. روشهاي مختلفی براي برآورد مدلروش

نمایی هــاي بــر مبنــاي راســت. روش8و روش تابع مشخصه تجربــی 7نماییحداکثر راست)، روش شبهGMM( 6افته گشتاورهای

و روش بیــزي مونــت  10نمایی عــددي)، روش حــداکثر راســتSML( 9شدهسازينمایی شبیهکامل همانند روش حداکثر راست

  ).2006، 12) (یو و میرMCMC( 11کارلوي زنجیره مارکوف

ل ، از ایــن روش بــراي بــرآورد مــددر ادبیــات MCMCهاي بیان شده براي روش برآورد حاضر با توجه به مزیت مطالعهدر 

  گردد.  تالطم تصادفی استفاده می

  )MIDASهاي ترکیبی با تواترهاي متفاوت (مبانی نظري الگوي داده .3- 4

بینی متغیرهاي اقتصادي، تمام متغیرهاي درگیر در الگو لزوماً از تواتر هاي زمانی براي پیشالگوسازي سري در روش سنتی

باید فصلی باشند. حال دهنده نیز ر وابسته فصلی باشد، متغیرهاي توضیحچه متغی مثال چنانعنوان به ؛یکسانی برخوردارند

صورت فصلی یا ماهانه اي بهصورت ساالنه و پارهچه در یک رابطه رگرسیونی متغیرهایی وجود داشته باشند که برخی به چنان

هایی ساالنه تبدیل ی و یا ماهانه را به دادههاي فصلکه دادهمگر آن ،بوده باشند، امکان برآورد ضرایب این رگرسیون وجود ندارد

توان متغیرهاي با تواتر مختلف را در یک و سپس ضرایب رگرسیون را برآورد نمود؛ اما اخیراً تکنیکی ابداع شده است که می

که قرار اول این : ها را برآورد نمود. ساخت الگویی بر این اساس از دو مزیت عمده برخوردار استرگرسیون قرار داد و ضرایب آن

آورد تا متغیر وابسته را براي تواتر در یک رگرسیون این امکان را فراهم میگرفتن متغیرهاي پرتواتر در کنار متغیرهاي کم

دست که وقتی اطالع جدیدي در مورد متغیرهاي پرتواتر به این بینی کرد. دومتري پیشصورت دقیقاي نزدیک به آینده

 ). ایده1394تواتر الگو تجدیدنظر کرد (بیات و نوفرستی، بینی قبلی ارائه شده براي متغیر وابسته کمپیش توان درمی ،آیدمی

توسط گیزلز، سانتاکالرا  ارائه شده است و اخیراً )1989( 13الگوسازي براساس متغیرهاي با تواتر زیاد توسط کالین و سوجواولیه

                                                           
١ . Jacquier et al. 
٢ . Kim et al. 
٣ .Yu and Meyer 
٤. Yu and  Meyer 
٥. Liesenfeld and Richard 
٦. Generalized Method of Moments 
٧. Quasi-Maximum Likelihood 
٨. Empirical Characteristic Function 
٩. Simulated Maximum Likelihood 
١٠. Numerical Maximum Likelihood 
١١. Bayesian Markov Chain Monte Carlo 
١٢. Yu  and Meyer 
١٣. Sojo and Klein 
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هاي ترکیبی باتواتر الگوي داده«به و ) بسط داده شده 2006( 2ز، سینکو و والکانو) ابداع و سپس توسط گیزل2004( 1و والکانو

نحوه نمادگذاري متغیرهایی که در الگو از تواتر متفاوتی به . براي معرفی این الگو، ابتدا است معروف »میداس«یا » متفاوت

}شود. فرض کنید برخوردارند، پرداخته می }t ty 
}و  }x  

 tyکه طوريدو سري زمانی پایا با تواترهاي متفاوت باشند، به
 xمتغیر وابسته و 

تواتر است. براي ایجاد ارتباط بین دو واحد زمان مورد استفاده براي متغیر کم t. دهنده استمتغیر توضیح

اي گونهاست به t-1 و tکسري از فاصله زمانی بین s. ضریبشوداستفاده می s از ضریب و  tتواترهاي  متغیر با

m/که s است. بنابراین، شده فاصله زمانی مشاهده  چند بار در این x کند که متغیرهاي سري زمانی پرتواترمشخص می 1

.t m  و در نتیجه  هستx به تعداد m  هاي سري زمانی از داده تربیشبارty شوند. نماد ظاهر می( )m
tx  به مفهوم

( )m
tx x  هاي فصلی و ماهانه، براي داده ،عنوان مثالاست. بهm  در هر فصل، یک مشاهده از  یعنی  و این  است 3

تواتر و هاي فصلی را داراست متغیر کمهاي ماهانه را خواهیم داشت. متغیري که دادههاي فصلی و سه مشاهده از دادهداده

کند و شیوه نمادگذاري رابطه بین تواترها را بیان می )1شکل (باشد. متغیر پرتواتر می ،اهانه را در بر داردهاي ممتغیري که داده

  دهد:را نشان می

  
  نمودار زمانی .1 شکل

  1394منبع: بیات و نوفرستی،            

  

. یک رگرسیون ساده میداس با توجه به ) رگرسیون ساده میداس را به دنیاي علم معرفی نمودند2006گیزلز، سینکو و والکانو (

   شود:صورت زیر تصریح میهایشان صریحًا بهو وقفه xدهنده پرتواتر متغیر توضیح

)4(                                               
max

( )
0

0

( ; ).
j

j m m
t t t

j

y C w j L x u 


    دهیتابع وزن( ; )w j ین ، مب

دهی میداس را ) توابع وزن2014( 3باشد. گیزلزمی xهاي گسترده هایی خاص به وقفهاي براي اعمال وزنیک چندجمله

معرفی کرده و فرم کلی توابع  6دهی بتاو تابع وزن 5دهی آلمون نمایی، تابع وزن4دهی آلمونچون تابع وزنترتیب توابعی همبه

  صورت زیر بیان نموده است:ی را بهدهوزن

)5(                                                                        
max

1

( ; )
( ; )

( ; )
j

j

j
w j

j

 


 





)بسته به نوع تابع     ; )j  

دهی از تواتري به تواتر دیگر و از متغیري به )، تابع وزنmaxjها (چنین حداکثر تعداد وقفهمورد استفاده در رابطه باال و هم

ها و برداري حاوي یک تا ترتیب شمارنده وقفهکه به و jتواند متفاوت باشد. این تابع براساس پارامترهاي متغیري دیگر، می

کنند و براي تعیین مقدار ضریب هایی غیرمنفی ایجاد میصورت رابطه باال، وزندهی بهگیرد. توابع وزن، شکل میاست چند 

- این تابع استفاده می یجاد شده به وسیله هاي ا)، از فرض برابر واحد بودن مجموع وزن، هایش (یعنیمتغیر پرتواتر و وقفه

   نمایند.

                                                           
١. Ghysels, Santa-Clara and Valkanov 
٢. Ghysels, Sinko and Valkanov 
٣. Eric Ghysels 
٤. Almon lag polynomial specifcation 
٥. Normalized exponential Almon lag polynomial 
٦. Normalized beta probability density function 
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)6(                                                                       
max

0

( ; ). ( ) 1
j

j

jw j L
m

 


   

صورت یک به wي هاو وزن دهی مورد استفاده در میداس را تابع آلمون معرفی نموده که در آن ضریب یکی از توابع وزن

.ك پارامتر مشتر ( ; )tw j  صورت زیر است:دهی آلمون بهشود. با توجه به رابطه آلمون، تابع وزنبرآورد می   

)7(                                                                      
max

0 1

. ( ; ) .
j P

p
p

j p

w j j  
 

     

- ضرایبی متفاوت ایجاد می ؛اي آلمون است که مرتبه چندجمله p و دهی براساس مقادیر متفاوت پارامترهاياین تابع وزن

  نمایش داده شده است.  دهی آلمون با مقادیر متفاوت پارامترهاي هاي ایجاد شده توسط تابع وزنوزن) 2شکل (کند. در 

  
  ترهاي مختلفهاي تابع آلمون با پارامنمودار .2 شکل

  1394منبع: بیات و نوفرستی،                  

  

   شود:صورت زیر نوشته میپذیري باالیی است، به دهی آلمون نمایی که داراي انعطافتابع وزن

)8(                                                           
2

1 2
max

2
1 2

1

exp( . . )
( ; )

exp( . . )
j

j

j j
w j

j j

 


 






   

  ها ایجاد کند. معکوس براي وزن Uاند شکلی صعودي، نزولی یا تودهی میوزناین تابع

هاي بتا را دلیل استخراج از تابع توزیع احتمال بتا، نام تابع وقفهدهی استفاده نمود و بهتوان از آن جهت وزنتابع دیگري که می

  :صورت زیر قابل نمایش استبه خود گرفته است، به

)9(                                                           
1 2

1 2 max

1 2
1

( , ; )
( , ; )

( , ; )
j

j

j
F

j mw
jm

F
m

 
 

 





   

  :که در آن

)10(                                                 
1 1

1 2

(1 ) ( )
( , ; )

( ) ( )

bj x x a b
F

m a b



 
   


 

   

گسترده هاي هاي مربوط به وقفهحساب آورد. ولی با اعمال وزنتوان الگوي میداس را یک الگوي خطی بهدر بیان پارامتري می

نمایند. لذا با توجه به مطالعه گیزلز و تحمیل یک تابع قید پارامتري به الگو، آن را از حالت خطی به حالتی غیرخطی تبدیل می

براي برآورد ضرایب الگوي میداس استفاده نمود که  NLSهاي برآورد غیرخطی ) الزم است از روش2004و همکاران (

  )1394داقل کند. (بیات و نوفرستی، رابطه زیر مجموع مربعات جمله اخالل را حصورت به
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)11(                                 
max

2

0

ˆ arg min ( ( ; ). )
j

t t
j

jR y w j L x
m

   


      

  وسیله الگوي میداسبینی بهپیش. 1- 3- 4

. با درنظر گرفتن ( ; )k w j   ،ty 
   شود:برآورد میاز رابطه زیر 

)12(                                           
1

( )
0 1

1 1 0

p n m
s

t i t k j tt k
mi k j

y C y x u 


  
  

       

   گیرد:استفاده قرار می ها موردبینی گاه رابطه زیر جهت انجام پیشو آن

)13(          
1

( )
1 0 1 1 1

1
1 1 0 1

p n m m
s

t i t k j s s tt k tmi k j s m d m

y C y x y u  


      
     

         

d عبارت سوم ،هاي جدید منتشر شده است. در رابطه باالداده هاآن پرتواتري است که برايهاي دهنده تعداد دورهنشان، 

بینی مقادیر آینده توان اقدام به پیشباشد. با استفاده از این روابط میمی 2و عبارت چهارم ناظر به آینده 1مربوط به گذشته

هاي خود بینیشوند براي انجام تجدیدنظر در پیشنتشر میهایی که در تواترهاي باال ممتغیرهاي موردنظر کرد و از داده

  ).1394ص شده است (بیات و نوفرستی، هاي مربوط به گذشته و آینده مشخ) مکان داده3( شکلاستفاده نمود. در 

  

  
  نمودار زمانی تفکیک شده به دو جزء گذشته و آینده. 3 شکل

  1394بیات و نوفرستی،  منبع:

  رد ضرایب الگوتصریح الگو و برآو .5

تعداد هاي به روش میداس از داده بررسی اثر نااطمینانی نرخ ارز بر جریان گردشگري در ایرانمنظور تصریح الگویی براي به

در تواتر ثابت و تولید ناخالص داخلی به قیمت نرخ ارز واقعی، نوسانات نرخ ارز واقعی در تواتر ساالنه،  ورود گردشگران خارجی

  صورت زیر است:به تصریح الگوشده است.  فصلی استفاده

)14( 

max
/ ( )

0 1
1 1

max max
/ ( ) / ( )

2 3
1 1

( ; ).

( ; ). ( ; ).

p j
j m m

t j t j t
j j

j j
j m m j m m

t t t
j j

Tourism Tourism w j L gdp

w j L VRER w j L RER U

   

   


 

 

   

 

 

 

 

  اند از:متغیرها عبارت هدر این رابط

tTourism(ساالنه) تعداد ورود گردشگران خارجی :  

tgdp:  برحسب میلیارد ریال (فصلی) ثابتتولید ناخالص داخلی به قیمت  

tVRER :نرخ ارز واقعی (فصلی) تالطم  

tRER (فصلی) ارز واقعی: نرخ.  

                                                           
١. lag 
٢. Lead 
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) عبارت ; )w j  هاي گستردههایی خاص به وقفهاي براي اعمال وزندهی است و مبین یک چندجملهکه تابع وزن x  و
j
mL عملگر وقفه 

j
m

t jt
m

L x x



 

)باشد. بسته به نوع می ; )j  ه مورد استفاده در رابط( ; )w j  چنین حداکثر و هم

، متفاوت است. این تابع براساس دهی از تواتري به تواتر دیگر و از متغیري به متغیر دیگر)، تابع وزنjmaxها (تعداد وقفه

  گردد.باشد، برآورد میمی ها و بردار حاوي یک تا چند پارامتر شمارنده وقفه ،ترتیب که به و  j پارامترهاي

  : SVنانی نرخ ارز واقعی با استفاده از مدل یمحاسبه نااطم .5-1

کند، بنابراین در ایــن مقالــه بــراي را برآورد می SVمدل  MCMCافزاري است که بر مبناي روش نرم Winbugsاز آنجا که 

 توزیــع پیشــین پارامترهــاي مــدلنرخ ارز واقعی از این نرم افزار استفاده شده اســت.  تالطمو استخراج مقادیر  SVبرآورد مدل 

SV هاي مدل همانند توزیع پیشین پارامتر براي نرخ ارز واقعیSV باشــد. ) می1389شده در مطالعه اســماعیلی فــالح (برآورد

بــراي  دهــد.را نشــان می )3(براي نرخ ارز واقعی مربــوط بــه رابطــه  SVمدل  پسینتوزیع  پارامترهاي ) نتایج برآورد1جدول (

 MC( ه اگر خطاي مونت کارلويصورت کبه این ؛توان از یک قاعده سرانگشتی استفاده کردمی ،ارزیابی دقت برآوردهاي پسین 

Error( اشــپیگلهالتر درصد انحراف معیار آن پارامتر باشد آن پارامتر برآوردي مناسب است 5تر از  هر پارامتر برآوردي کوچک) 

 همه پارامترهاي پسین برآوردي از دقت،شده ) و قاعده سرانگشتی بیان1با توجه به نتایح مربوط به جدول ( .)2003، 1و دیگران

  هستند.و مناسب الزم برخوردار 

  SV. نتایج برآورد مدل 1جدول 

  MC 2خطاي  انحراف معیار  ضریب  متغیر

 883/6-  079/1  03574/0  


  

8447/0  08423/0  003053/0  

 4232/0  2114/0  009356/0  

 
03569/0  01308/0  0004604/0  

 
6311/0  1313/0  006042/0  

  هاي تحقیقمنبع: یافته                           

) نشــان داده 4( شــکلگردد کــه در نرخ ارز واقعی برآورد می تالطمبعد از برآورد ضرایب مربوط به پارامترها حال مقادیر عددي 

  شده است.

  نرخ ارز واقعی طمتال. 4 شکل

  
                                      

  هاي تحقیقمنبع: یافته 

                                                           
١. Spiegelhalter el al. 
٢. Monte Carlo 
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نرخ ارز واقعی در دو مقطع حــداکثر مقــدار خــود را دارد.  تالطمطورکه در نمودار مشخص است در دوره مورد بررسی همان

. اســت 1372سازي نــرخ ارز در ســال کساناتفاق افتاده که علت آن بحث اعمال سیاست ی 1374اولین مورد در فصل اول سال 

 و نفت قیمت کاهش در نتیجه عمدتاً که -هاپرداخت تراز در توازن عدم دلیل به 1372 سال در ایران در ارز نرخ سازيیکسان

 ایــن دلیلبه طورکلی،گردید. به همراه ارز نرخ شدید با افزایش -شد ایجاد معوقه و شده هاي سررسیدبدهی پرداخت باز مشکل

شــده اعمال هايسیاســت ، نگرفته صورت ارز سازيیکسان براي کشور هايسیاست تمام نیاز در مورد الزامات و هاهماهنگی که

دالیــل  ؛است که در این دوره نیز افزایش ناگهانی در نرخ ارز پدیــد آمــد  1391دومین مورد فصل سوم سال  .نبود آمیزموفقیت

تشدید روز افزون آن از ناحیــه  نیزبه عنوان عامل اصلی و ورود تقاضاي سوداگري به بازار ارز و هاي غرب علیه کشور تحریم : آن

  ).1392هاي قبل بود (ورتابیان کاشانی، هاي انباشت شده طی سالنقدینگی

  نتایج حاصل از برآورد الگو .5-2

آزمون  بر اساس آمدهدستبهمون واقع شوند. نتایج ابتدا الزم است قبل از برآورد ضرایب الگو، متغیرها از نظر پایایی مورد آز

  نشان داده شده است. 2یافته در جدول یمتعمفولر -دیکی

  نتایج حاصل از پایایی متغیرها .2جدول 

p بحرانی آماره  نام متغیر value مرتبه جمعی  

tLTourism  2493/3- 9810/2-  028/0 ( )I   

tLRER 3861/2-  8886/2-  1481/0  ( )I 1  

tDLRER  2945/8-  4527/3-  0000/0  ( )I  

tLVRER  5290/3-  4527/3-  0414/0  ( )I  

tLgdp 7453/2-  8900/2-  0700/0 ( )I 1  

tDLgdp  5913/4-  4544/3-  0018/0  ( )I  

  : نتایج تحقیقمنبع             

)، استفاده 2014( 1، تهیه شده توسط گیزلز و همکارانR ر محیطدmidasrافزاريبراي برآورد الگوي مطرح شده، از بسته نرم

  گزارش شده است. )3(شده است. نتایج حاصل از برآورد ضرایب الگو در جدول 

   گردشگرينتایج حاصل از برآورد ضرایب رابطه  .3جدول 

   ضریب  انحراف معیار tآماره   احتمال  داريسطح معنی

  أاز مبد عرض  2331/0  2638/1  184/0  85653/0  

**  00975/0  026/3  2421/0  7324/0  
tLTourism  

*  01332/0  863/2-  9901/0  8345/2-  
1t

LRER  

*  02252/0  588/2  2069/0  7909/1  
2t

LRER  

*  03141/0  411/2  0948/0  2286/0  
3t

LRER  

  95508/0  057/0  3683/5  3083/0  
1t

Lgdp  

  98713/0  016/0  5605/6  1078/0  
2t

Lgdp  

  98713/0  061/0-  6657/1  1019/0-  
3t

Lgdp  

*  02092/0  127/2  0740/1  0209/2  
1t

LVRER  

* 0200/0  646/2-  0739/1  8415/2-  
2t

LVRER 

                                                           
١. Ghysels et al 
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* 01995/0  652/2  2153/0  5710/0  
3t

LVRER 

 05/0 ’*‘     01/0 ’**‘     001/0 ’***‘         داريعالمت سطوح معنی

  : نتایج تحقیقمنبع

لذا ضریب هر متغیر، بیانگر کشش متغیر وابسته به متغیر مورد نظر  ،که مدل برآوردي به شکل لگاریتمی است دلیل اینبه

از . استفاده شود » آزمون والد«یک متغیر خاص الزم است تا از خصوص ر مورد اندازه مجموع ضرایب مثبت و منفی درد. است

در  تالطم نرخ ارز واقعی تولید ناخالص داخلی و  نرخ ارز واقعی،هر سه متغیر  باره  در  آزمون والد نتایج حاصل از  ،این رو 

  گزارش شده است. 4جدول 

  حاصل از آزمون والدنتایج  .4جدول 

  مقدار احتمال مقدار آماره درجه آزادي  نام متغیر

LRER  )98  ،3( 0588/121  0000/0  

Lgdp )98  ،3(  647/351  0000/0  

LV RER  )98  ،3(  843/101  0000/0  

  منبع: نتایج تحقیق             

تولید ناخالص لگاریتم با توجه به خروجی برآورد، ضریب . ندداري در مدل دارابراین، هر سه متغیر مربوط در مجموع اثر معنیبن

گر آن است که تالطم منفی بوده که بیاننرخ ارز واقعی  تالطم. عالمت داري بر ورود گردشگران داردو اثر معنیداخلی مثبت 

گر بیانکه  استعالمت نرخ ارز واقعی منفی  چنینهم. ي بر روي ورود گردشگران خارجی دارددارنرخ ارز تأثیر منفی و معنی

   خارجی است. بر ورود گردشگرانمنفی آن تأثیر 

هاي خطی برآورد توان نظیر رگرسیون، مینهخوبی صورت گرفته یا که آیا برآورد انجام شده بهپرسش  براي بررسی این

Rچون ضریب تعیینمشده معمول از معیارهایی ه ویلک براي بررسی نرمال -، آماره دوربین واتسون و جارك برا و شاپیرو2

R=9915/0ضریب تعیین رابطه گردشگري معادل بودن توزیع جمله اخالل استفاده نمود.   نشان دهنده برآورد گردیده که  2

  .شده است 98/1 برابر نیز یار باالي روابط است. آماره دوربین واتسوندهندگی بسقدرت توضیح

hAh.(تحت عنوان  آزمونی ،در بسته نرم افزاري میداس  test( دهی را طراحی شده است که کفایت و کارائی قیود وزن

است که ی معنرد فرض صفر، به این ،ز این رو اعدم کفایت قیود تحمیل شده است.  ،نماید. فرض صفر در این آزمون بررسی می

hA.کمیت آماره آزمون در مطالعه حاضر  .و از کفایت الزم برخوردار هستند قیود اعمال شده کارا بوده h test  2793/2با برابر 

دار و از معنی آماري کامالً  دهد قیدهاي تحمیل شده به ضرایب الگوي میداس تصریح شده، به لحاظدست آمده که نشان میبه

ویلک، جمالت اخالل الگو -واتسون و آزمون نرمال بودن شاپیرو-کفایت الزم برخوردارند. با توجه به کمیت آماره آزمون دوربین

  داراي همبستگی پیاپی نبوده و از توزیع نرمال برخوردارند.

  بینی. پیش5-3

سازي دهد. خطوط قرمز بیانگر مقادیر شبیهابطه گردشگري را نشان میر توسطشده سازيشبیهوشده  ر محققیمقاد )5(شکل 

Rتواند تصدیقی بر می وشده و خطوط مشکی بیانگر مقادیر واقعی است  2
باالتر از سطح انتظار در رابطه تصریح و برآورد شده  

  باشد.
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  1394 گردشگري براي سال طهراب توسط شدهيسازهیوشبشده رمحققیمقاد. 5شکل 

 
  : نتایج تحقیقمنبع                     

هاي دوم، سوم و چهارم استفاده خواهیم و سپس از فصل 1394تا فصل اول  1368هاي فصلی از فصل اول سال اکنون از داده

  به شرح زیر است: 1394بینی گردشگري براي سال کرد و نتایج براي پیش

  1394بینی شده با مقدار واقعی گردشگري در سال یر پیش. مقایسه مقاد5جدول

  بینی شدهمقادیر پیش  مقادیر واقعی  1394بینی ورود تعداد گردشگران خارجی در سال پیش

  56078/15  670512/15  1394با استفاده از آمار فصل بهار 

  58044/15  670512/15  1394با استفاده از آمار بهار و تابستان 

  60527/15  670512/15  1394ز آمار بهار، تابستان و پاییز با استفاده ا

  62226/15  670512/15  1394با استفاده از آمار بهار، تابستان، پاییز و زمستان 

  : نتایج تحقیقنبعم

برآورد شده و  1393تا فصل چهارم سال  1368هاي مربوطه در بازه زمانی فصل اول سال رابطه تصریح شده فوق، به کمک داده

گردیده است. اطالعات مربوط به سال  1394بینی گردشگري براي سال سپس با استفاده از برآورد رابطه، اقدام به انجام پیش

بینی الگو را خارج از محدوده در برآورد اولیه روابط بیان شده، مورد استفاده واقع نشده تا بتوان براساس آن قدرت پیش 1394

مقایسه با  محاسبه گردید که در 62226/15شده معادل بینی ورود گردشگران خارجی پیش برآورد محک زد. در نهایت تعداد

شود با وارد کردن که مشاهده میيطوربینی خوب الگو است. همانپیش بیانگر ،است 670512/15که معادل  مقدار واقعی آن

 شود.نی به مقدار واقعی خیلی نزدیک میبیکار رفته در رابطه، مقدار پیشهاي فصل چهارم متغیرهاي فصلی بهداده

  گیري . نتیجه6

ریزان المللی مورد توجه برنامهاي و چه در سطح بینها، چه در سطح ملی و منطقهامروزه توسعه گردشگري در تمامی عرصه

اند که براي هاي به این حقیقت پی بردصورت فزایندههاي خصوصی قرار گرفته است. بسیاري از کشورها بهدولتی و شرکت

اي برآیند. آگاهی جوامع از این که هاي تازهو در صدد یافتن راه دهندبهبود وضعیت اقتصادي خود باید ابتکار عمل به خرج 

دهد، باعث شده است که گردشگري مفهوم گردشگري منبع درآمد ارزي بسیار مناسبی در اختیار اقتصاد یک کشور قرار می

عنوان یک صنعت تلقی شود. بسیاري از کشورها و به کندمختلف اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی پیدا  اي در ابعادبسیار گسترده

دانند. اگرچه در عنوان منبع اصلی درآمد، اشتغال، رشد بخش خصوصی و توسعه ساختار زیربنایی میاین صنعت پویا را به

بنابراین،  آید.حساب میراي توسعه اقتصادي بهمناطق مختلف، شرایط متفاوت است ولی گردشگري همواره عامل مهمی ب

ابتدا مقادیر مربوط به  براي این منظور، .استالمللی در ایران ضروري مطالعه تأثیر نااطمینانی نرخ ارز بر جریان گردشگري بین

سپس  واستخراج گردید Winbugsافزار نرخ ارز واقعی از طریق مدل تالطم تصادفی با اثرات اهرمی و با استفاده از نرم تالطم
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-با استفاده از روش داده در ایرانبا استفاده از مدل جورج، دیمیتریوس و نیکالس اثر تالطم نرخ ارز بر روي جریان گردشگري 

دقت مدل ارزیابی  بینی جریان گردشگري نهایتاً با پیش ) مورد بررسی قرار گرفت وMIDASهاي ترکیبی با تواتر متفاوت (

  .شد

، نرخ ارز واقعی شود و افزایشمیورود گردشگران خارجی به ایران  منجر به کاهشنرخ ارز واقعی در بلندمدت  طمتالافزایش 

   همراه دارد.بهرا به ایران ورود گردشگران خارجی کاهش 

این، الزم است دارد. بنابر يداری معن و یمنف اثر ایران به خارجی گردشگران ورود ارز بر نرخ تالطم تحقیق، نتایج به توجه با

 ارز، نرخ هاي اخیر با افزایشگذاران در طراحی تصمیمات سیاستی خود این مقوله را درنظر بگیرند. اگرچه در سالکه سیاست

 مزیت ارزان اخیر، هايسال در تورم نرخ رود، اما افزایشمی ایران به خارجی توجهی گردشگرقابل تعداد افزایش ورود انتظار

البته از آنجا که نوسانات در نرخ ارز طی دوره مورد مطالعه برد. بین می از ارز نرخ افزایش خاطربه یران راا به مسافرت بودن

هاي مناسبی را براي سیاست،یستی مطابق با شرایط خاص هر دوره گذاران باباشد بنابراین سیاستناشی از عوامل متفاوتی می

  بتواند اثرات منفی این نوسانات روي گردشگري را کنترل نماید. از نوسانات نرخ ارز اتخاذ نمایند تاجلوگیري 
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