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Abstract 
By using the domestic tourism industry, governments try to create 
and improve domestic infrastructure, economic prosperity, create 
jobs and reduce poverty in different regions of the country. Due to 
the importance of this industry, in this study, the income and price 
effects of increasing fuel prices in the domestic tourism industry 
along with the two economic variables of real exchange rate and 
household income have been examined during 1387Q1-1398Q4. 
Given that the effect of macroeconomic variables on each other 
depends on economic conditions and economic conditions change 
over time, in modeling these dynamics have been taken into 
account and the model of state and space has been used. The 
results of estimating the study pattern show that real exchange 
rate, real GDP and gasoline price have a significant effect on the 
number of domestic overnight stays. But the effect of cash 
subsidies paid to households on travel demand is not significant. 
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Extended abstract 
1. Introduction 
Iran has a wide variety of tourist 
attractions, as well as a potential domestic 
market of 83 million people. However, the 
tourism industry has not been successful 
in attracting these potential customers. 
Meanwhile, the development of the 
domestic tourism industry in the Iranian 
economy can be the source of sustainable 
economic growth. One of the main 
reasons for the lack of growth in the 
tourism industry in Iran is the unfavorable 
situation of price and income factors of 
the people, which also originated from the 
macroeconomic situation and economic 
policies related to tourism expenditures. 
Due to the importance of this issue in this 
paper, income and price factors in 
domestic tourism demand in Iran with 
emphasis on fuel prices during the period 
1Q: 1387- 4Q: 1398 has been studied . 

2. Methods 
Economic theories often involve invisible 
variables such as constant income, price 
and commodity expectations and shocks, 
and mostly the effects of variables on each 
other are not constant over time. Space 
state models such as the Kalman filter 
method are able to model these 
conditions. The Kalman filter method is an 
algorithm that estimates the state of a 
dynamic system using a set of 
measurements containing errors over 
time. This filter usually provides more 
accurate estimates than estimates based 
on a single measurement based on 
Bayesian inference and estimates of the 
common probability distribution of a 
random variable over a period of time. 
Kalman filter is used for two types of 
models, one is models with invisible 
components and the other is models with 
time-varying parameters. In this study, we 

use the model with a time-varying random 
parameter to estimate a linear regression 
whose coefficients show the elasticity of 
the number of domestic overnight trips to 
changes in real exchange rates, real 
income and dollar value index of cash 
subsidies due to targeted subsidies. Has 
been. In order to estimate the Kalman 
filter, all uncertain factors in the explained 
matrix system must first be replaced by 
estimating them. Then, the orthogonal 
logarithm to the pattern is estimated by 
maximizing the method . 

3. Results 
The main findings of this study are as 
follows: 

•  With a one percent increase in the real 
exchange rate of 0.75 percent the demand 
for domestic travel increases . 

•  With a one percent increase in the 
country's real income, the demand for 
travel increases by an average of 0.83 
percent . 

•  A one percent increase in gasoline 
prices leads to an average increase of 0.78 
percent in travel demand . 

•  A one percent increase in the 
purchasing power of cash subsidies to 
households does not have a significant 
effect on domestic tourism demand. One 
of the main reasons for this is the low value 
of cash subsidies relative to household 
expenditures, which has grown over time, 
but the purchasing power of cash 
subsidies has sharply decreased . 

•  At low income levels, high real 
exchange rate and high gasoline prices 
reduce the elasticity of tourism demand to 
changes in income, exchange rates and 
gasoline prices. Eventually it becomes 
inelastic . 
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4. Conclusion 
In this study, the income and price effects 
of increasing fuel prices in the domestic 
tourism industry along with the two 
economic variables of real exchange rate 
and household income were examined by 
using quarterly data during the period 
1Q1387- 4Q1398.  

As the impact of macroeconomic 
variables on each other depends on 
economic conditions and economic 
conditions change over time, these 
dynamics have been considered in the 
modeling and the state and space model 
has been used . 

The results of estimating model show 
that real exchange rate, real GDP and 
gasoline price have a significant effect on 
the number of domestic overnight stays. 
But the effect of cash subsidies paid to 
households on travel demand is not 
significant.  

The positive effects of the real 
exchange rate on travel demand occur 
when the level of the real exchange rate is 

not very high. At the same time, increasing 
the real exchange rate increases the cost 
of foreign tourism demand and the 
economic nature of domestic tourism. 

The positive effects of the country's real 
income also occur more when the level of 
real GDP is stable 

The reason for the positive effect of 
rising gasoline prices on domestic tourism 
demand is that the increase in gasoline 
prices is on average less than the growth 
rate of inflation. This issue has shown itself 
more after the policy of targeting 
subsidies, because the price of gasoline 
has not grown in accordance with the law 
on targeting, but before the policy of 
targeting subsidies, with the increase in 
gasoline prices, the demand for domestic 
tourism decreased 
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 چکیده
  داخلی،   هایزیرساخت   بهبود  و   ایجاد  در  سعی  داخلی  گردشگری  صنعت  از  گیری  بهره  با  ها  دولت

  توجه   با.  نمایندمی  کشورها  مختلف  مناطق   در  فقر  کاهش  و   اشتغال  ایجاد  اقتصادی،  شکوفایی
 سوخت   قیمت  افزایش  قیمتی  و  درآمدی  آثار  است،  شده  سعی  مطالعه  این  در  صنعت،  این  اهمیت

 استفاده  با  خانوارها  درآمد  و  حقیقی   ارز  نرخ  اقتصادی  متغیر  دو  کنار   در  داخلی  گردشگری  صنعت  در
  تاثیر   اینکه،  به   توجه  با.  گیرد  قرار  بررسی  مورد  1Q1387- 4Q1398  زمانی  دوره  طی  فصلی  هایداده   از

 طول  در  اقتصادی  شرایط  و  است  اقتصادی  شرایط  به  وابسته  یکدیگر  بر  کالن   اقتصادی  متغیرهای
  مدل   از  و  گرفته  قرار  مدنظر   هاپویایی  این  گرفته  انجام  سازی   مدل  در  است،  تغییر  حال  در  زمان

  ارز  نرخ  است،  داده  نشان  مطالعه  الگوی  برآورد  از  حاصل  نتایج.  است  شده  استفاده  فضا  و  حالت
  با   داخلی  سفرهای  تعداد   بر   معناداری  تاثیر  بنزین  قیمت  و  حقیقی  داخلی  ناخالص  تولید  حقیقی،

 .  نیست معنادار سفر تقاضای بر  خانوارها به  پرداختی نقدی  ییارانه  تاثیر اما. دارد   شبانه اقامت
 کلیدواژه ها: 

  داخلی، گردشگری  تقاضای
 کالمن، فیلتر سوخت، قیمت

 سازی هدفمند حقیقی، ارز  نرخ
 .هایارانه 
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 قیمت سوخت بررسی عوامل درآمدی و قیمتی در تقاضای گردشگری داخلی ایران با تاکید بر . فرزین  محمدرضا

 مقدمه 1
پدیده از  یکی  گردشگری  و صنعت  اجتماعی  های 

عرصه در  فراگیر  و  جذاب  تلقی  ی  اقتصادی  جهانی 
شود. این صنعت به عنوان یکی از صنایع موثر در  می

شناخته   ارزآوری  و  اشتغال  اقتصادی،  رشد  افزایش 
سال  می در  صنعت  این  که  طوری  به    2019شود. 

  28بیش از ده درصد تولید ناخالص داخلی جهانی،  
حوزه صادرات  خدمات درصد  اشتغال    1ی    330و 

را به خود اختصاص  اقتصاد جهانی  نفر در  میلیون 
داده است. مطالعات تجربی مختلف نیز بر این امر  

؛  2004،  2و همکاران   نیمارت -ویجن یااند )صحه گذاشته
؛ 2008  ، 4چن و بونانگ   - وان؛  2005،  3ی گوندوز و هاتم 

( از سوی دیگر،  1389،و همکاران یاور؛ ی 5،2011تاوو یل
بسیاری  صنع از  متاثر  شدت  به  گردشگری  ت 

متغیرهای کالن اقتصادی است و در صورت وقوع هر 
نوع تکانه در اقتصادی، این صنعت به سرعت از این 

 شود.  ها متاثر میتکانه

صنعت گردشگری بیشترین سهم را در صادرات  
عمده داده خدمات  اختصاص  خود  به  کشورها  ی 

در   این صنعت  با صادرات است. صادرات  مقایسه 
می تلقی  هزینه  کم  سود کاالیی  حاشیه  از  و  شود 

با   ارتباط  در  موضوع  این  است.  برخوردار  بیشتری 
جاذبه از  که  متنوعی  کشورهایی  گردشگری  های 

برخوردار هستند، بیشتر مصداق دارد)ترکیه، یونان، 
فرانسه و ...( . کشور ایران با وجود برخورداری از تنوع  

گسترده گردشگری متاسفانه نه تنها در  های  و جاذبه
است،  نکرده  عمل  موفق  خارجی  گردشگری  جذب 

حوزه در  ظرفیت  بلکه  از  نیز  داخلی  گردشگری  ی 
و   توجه به مسائل  با  موجود استفاده نکرده است. 

المللی موجود و ضعف کشور  های سیاسی بینچالش

 
1 WTTC Report 
2 Eugenio- Martin 
3 Gunduz and Hatemi 
4 Wan- Chen and Bwo- Nung 
5 Leitao 
6 Sugiyarto 
7 Durbarry 
8 Parrilla 

بین گردشگری  بازاریابی  توسعه در  ی  المللی، 
داخلی بهره  گردشگری  بازار  و  ظرفیت  از   80مندی 

درآمد دارد.  قرار  اولویت  در  نفری  صنعت    میلیون 
درآمد جز  داخلی  پایدار  گردشگری  و   زا  درون  های 

 شود.برای کشور محسوب می

و  داخلی  بازار  دو  با  عمدتاً  داخلی  گردشگران 
خارجی مواجه هستند و در واقع گردشگری داخلی و 

گردشگ متقاضیان  برای  به  خارجی  کشور  مقیم  ری 
شوند. برای مثال  صورت کاالی جانشینی تعریف می

در   گردشگری  شده  تمام  بهای  ارز،  نرخ  افزایش  با 
کند و انتظار بر این  خارج از کشور افزایش پیدا می

شود  تقویت  داخلی  گردشگری  تقاضای  که  است 
چون صنعت گردشگری داخلی حداقل وابستگی به  

هزینه منظر  از  را  ارز  درآمد ا نرخ  همچنین  دارد.    ی 
واقعی گردشگران یکی دیگر از متغیرهای کلیدی موثر  
تقاضای گردشگری است که در عمده مطالعات   بر 

سازی مدل  در  گردشگری  تقاضای  با  و مرتبط  ها 
است.    شده  وارد  همکاران    6ارتویسوگ تحلیل  و 

(،  2007و همکاران ) 8  الی (، پار2004)  7ی (، دوربر 2003)
و   سوک 2008)  9وانگاسکروس  و  پروانکا   10سی ازی(، 

 13س یتساکی(، در2011) 12(، پرات2011) 11سای( فا2008)
ی  حقیقی سرانه  در مطالعات خود بر درآمد(،  2012

عنوان   به  حقیقی  داخلی  ناخالص  تولید  و  خانوار  
حوزه در  اصلی  درآمدمتغیر  ارتباط  صنعت   ی  و 

های  زینهگردشگری پرداخته اند. همچنین یکی از ه 
کننده هزینهتعیین  گردشگری  تقاضای  سفر  ی  ی 

است که شاخص قیمت سوخت به عنوان یک متغیر  
می تلقی  مناسب  بکن جایگزین  و  2008)14شود   )

( در مطالعات خود بیان داشته اند، 1986)  15مورگان 
هزینه در  افزایش  انکاری  غیرقابل  تاثیر  سوخت  ی 
هزینه تغافزایش  سبب  و  داشته  زندگی  در  ی  ییر 

9 Croes and Vanegas 
10 Proenca  and Soukiazis 
11 Fayissa 
12 Pratt 
13 Dritsakis 
14 Becken 
15 Morgan 
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 بررسی عوامل درآمدی و قیمتی در تقاضای گردشگری داخلی ایران با تاکید بر قیمت سوخت . محمدرضا فرزین 

مصرفی   مخارج  سبد  در  کاالها  از  بسیاری  تقاضای 
گردد و گردشگری نیز از این امر مستثنی  خانوارها می

اند  نیست. از طرف دیگر، این مطالعات تاکید داشته
صنعت گردشگری وابستگی شدیدی بر انرژی داشته  

می سوخت،  قیمت  تغیر  با  و  و  تغییر  دچار  تواند 
ود بر این موضوع تاکید  تحوالت گردد. در مطالعات خ 

 داشته اند.   

داخیل   ناخالص  تولید  کنار  در  ایران  اقتصاد  در 
حقیقی و قیمت سوخت، نرخ ارز حقیقی نیز در طی  

است. نرخ  های اخیر دچار تحوالت اساسی شدهسال
ارز در ایران با جهش مواجه شده، قیمت سوخت نیز  

  ها افزایش یافته بعد از سیاست هدفمندسازی یارانه
های نقدی به  به بعد یارانه  1389و همچنین از سال  

حساب خانوارها واریز شده است )البته ارزش واقعی  
آن در طول زمان به دلیل تورم کاهش یافته است(، 

اقتصاد در    درآمد بر  بدلیل رکود حاکم  نیز  خانوارها 
کاهش یافته است. با توجه   1390ی دوم دهه  نیمه

آنها و نقش  این تحوالت  تقاضای گردشگری    به  در 
داخلی، در این مطالعه عوامل تعیین کننده تقاضای 
با تاکید بر نقش سیاست   گردشگری داخلی کشور 

یارانه اثرات  هدفمندسازی  است.  شده  بررسی  ها 
سیاست هدفمند سازی یارانه در قالب متغیر قیمت  

ی نقدی پرداختی بحث و بررسی شده  بنزین و یارانه
به   توجه  با  اقتصادی  است.  متغیرهای  تاثیر  اینکه، 

کالن بر یکدیگر وابسته به شرایط اقتصادی است و 
شرایط اقتصادی در طول زمان در حال تغییر است، 

سازی مدل  در  دارد  پویاییضرورت  این  لحاظ ها  ها 
مدل این  شود.  لحاظ  به  قادر  فضا  و  حالت  های 

ها هستند. بر این اساس، این  موضوع در مدل سازی
داده  مطالعه از  استفاده  دورهبا  طی  فصلی  ی  های 

 
1 Hazari and Sgro 
2 Lanza and Pigliaru 
3 Copeland 
4 Tourism Led Economic Growth 

 شیاسات که افزا  نیه طور خاص ااین دیدگاه بو اسااس    هیپا 5
کشااور  کیاقتصاااد   یبرای  متعدد  یایمزا  یدارا  یگردشااگر درآمد

 یهابخش  ریاشاااااتغال، توساااااعه ساااااا شیاز جمله  افزا ،اسااااات
تراز  مثبات بر   ری و تاثث یگردشاااااااگر  یهاا  تیافعاال مرتبط باا  یتجاار

های یک کشااااااور که ناشاااااای از افزایش عواید ناشاااااای از  پرداخت

فضا   1Q:1387-  4Q  :1398زمانی   حالت  روش  به 
 )فیلتر کالمن( صورت گرفته است.

 مبانی نظری 2
عوامل اقتصادی متعددی بر تقاضای گردشگری موثر  
  هستند، که مهمترین آنها قیمت گردشگری و درآمد 

گردشگری،   خاص  ماهیت  علت  به  البته  است. 
 و قیمت محل ابهام است.   گذاری درآمدچگونگی اثر 

تقاضای  بر  مردم  درامد  تاثیر  با  ارتباط  در 
مبانی   مرور    صنعت  میان تعامل  گردشگری، 

اقتصادی(  گردشگر  )رشد  سرانه  درامد  رشد  و  ی 
اولیه   نظری  مطالعات  مبنای  بر  است.  راهگشا 

( و  1999)   2ارویگل یپ النزا و     (،1995)  1هازاری و سگرو
(، دو دیدگاه کلی در این حوزه  1991)  3ندکوپلهمچنین  

کند، شواهدی  مطرح شده است. دیدگاه اول بیان می
می نشان  که  دارد  صنعت  وجود  از  علیت  دهد 

فرضیه یعنی  دارد  وجود  اقتصاد  به    گردشگری 
که به معنای آن است صنعت    4TELGشناخته شده  

. دیدگاه 5شود گردشگری به رشد اقتصادی منجر می
بی میدوم   درامد  ان  افزایش  و  اقتصادی  رشد  کند، 

افزایش   در  و حیاتی  کننده  تعیین  عامل  سرانه یک 
 گردشگری است و با عنوان فرضیه    تقاضا و درآمد

EDTG6   که است  آن  معنای  به  و  شده  شناخته 
است   گردشگری  رشد  محرک  و  پیشران  اقتصاد 

اوه2004)  7)نارایان و  دیدگاه 2005)  8(  مبنای  بر   .))
م، بهبود درآمد سرانه مستقیماً تقاضای گردشگری  دو

دهد. البته برخی مطالعات نیز ارتباط  را افزایش می
دو طرفه بین رشد درامد سرانه و گردشگری را تایید 

)کرده چاند  و  ،  منزیخ-کورتس(،  2009)  ،9یو  ویچن 

 کی بل(،  2002)  جوردا-باالگور و کانتاوالان خارجی اسات. )ردشاگر گ
  کاررا،(،  2010) سااویو ر  یونت ی ، للوتای، النزدایبر(،  2003) نکلری و ساا

 و چااناگ  یل(،  2006)  ، چن و جااناگمی ک(،  2008)  دایاو بر  ساااااااویر
( و 2008)  پروانکا  ،سیازی ساوک   ( و2011)  دایشاوبرت و بر  (،2008)

 .((2009زورتوک، 
6 Economic-Driven Tourism Growth 
7 Narayan 
8 Oh 
9 Chen & Chiou-Wei 
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 (،2004)  2س ی تساکیدر  (،2009)1س یآرت  ، پرونرا ونایپول
چانگ  یل(،  2011)  4ی ماتیکس(،  2004)3ی دوربر ، 5و 

 ( و ...(.  2008)

ی گردشگری  عوامل تعیین کننده قیمت یا هزینه
های اقامت و  ... است. شامل قیمت سوخت، هزینه

در اینجا با توجه به عنوان مطالعه، به موضوع قیمت  
با  باالی سوخت  قیمت  است.  تمرکز شده  سوخت 

تقا گردشگری،  شده  تمام  قیمت  ضای  افزایش 
می کاهش  را  و  ؛  6،2011)بکن دهد)  گردشگری  بکن 

ی7،2012لنوکس  همکاران  8ومن ؛  این    (.2007،  و 
هایی نظیر؛ خطوط تاثیرپذیری به خصوص در بخش

سایر   از  بیشتر  بسیار  مسافرتی  و  هوایی 
)بخش بکن  این  بر  عالوه  اثرات  2011هاست.  بین   )

قائل  تفاوت  نفتی  های  تکانه  کالن  و  خرد  اقتصاد 
کند که کشورهای واردکننده است. بکن استدالل می

به    نفتی در مقایسه با کشورهای صادرکننده نسبت
وری، میالدی، به دالیلی نظیر افزایش بهره  70دهه  

کارگیری   به  همچنین  و  فنی  دانش  ارتقای 
های نفتی و های پولی مناسب کمتر از تکانهسیاست

کند بروز  شوند. در نهایت وی بیان میانرژی متاثر می
تواند به افزایش تورم از منظر کالن  تکانه انرژی می

شده گردد، این تورم در    به دلیل افزایش قیمت تمام
قابل تصرف منجر شده    سطح خرد به کاهش درآمد

باشد.   داشته  گردشگری  صنعت  بر  منفی  تاثیر  و 
چراکه صنعت گردشگری به عنوان یک کاالی لوکس  

می گرفته  نظر  ،  میل (،  2004)  سی تساکی درشود.  در 
( نیز این  2008  )  10کوالئو ی؛ ن(2008)9ر یلیو مک آ  نی م 

نمایند. البته در ادبیات اقتصادی  د میمطالب را تایی 
تقاضا  و  عرضه  منظر  از  انرژی  های  تکانه  تفکیک 

می تاکید  تکانهمورد  تاثیرات  باشد.  انرژی  های 
گونه به  دارند.  گردشگری  بخش  بر  که  متفاوتی  ای 

 
1 Cortes-Jimenez, Pulina, Prunera, & Artis 
2 Dritsakis 
3 Durbarry 
4 Kassimati 
5 Lee & Chang 
6 Becken 
7 Becken & Lennox 
8 Yeoman 

ی سمت عرضه معموال در کوتاه مدت یا بدون  تکانه
تقاضا، ی سمت  تاثیر و یا تاثیر منفی است؛ اما تکانه

صنعت   بر  مثبت  اثر  بلندمدت  و  مدت  کوتاه  در 
( دارد  ؛  2012،  11پیرسمان   و  ستر یباوماگردشگری 

 (. 2009، 13یلی و نوب  یپیل؛ 2009، 12لتون یهم

و    بر اساس مبانی نظری به جز متغیرهای درآمد
قیمت، نرخ ارز نیز از عوامل موثر در تعیین تقاضای 

)اوزال   است  )گردشگری  و 1984وکرامپتون،  یاواز   ،)
( لی 1996بیلینگ   .))14  ( همکاران  لیم2005و  و   )15 

( بر این نکته تاکید دارند که نرخ ارز حقیقی  1999)
تقاضای   در  کننده  تعیین  موثر  عامل  یک  نیز 
ارز   نرخ  است.  داخلی  حتی  و  خارجی  گردشگری 
حقیقی با تلفیق نسبت قیمت ها و نرخ ارز، قدرت 

کشور   هر  میپولی  تعیین  حدودی  تا  چراکه  را  کند 
قدرت  افزایش  معنای  به  حقیقی  ارز  نرخ  افزایش 

می یک  خانوارها  برای  را  گردشگری  تقاضای  تواند 
اقتصاد، چه در داخل و چه در خارج افزایش دهد.  
داخلی   گردشگری  صنعت  که  داشت  نظر  در  باید 
نسبت  از  خارجی  گردشگری  صنعت  به  نسبت 

میقیمت متاثر  کمتر  چراکه  ها  کمتر شود    یکشش 
ق  به  درآمد  متینسبت  و  )گوئیزاردی    دارد  ها 

 (.  2009، 16ومازوچی

تکانه   تبیین  در  مطرح شده  موارد  به  عنایت  با 
های موثر بر گردشگری داخلی دو عامل اصلی موثر  

است. موضوع قیمت سوخت و نرخ    قیمت و درآمد
های قیمتی و رشد اقتصادی و   ارز حقیقی جز مولفه

یارانه  آمددر  هدفمندی  از  عنوان  ناشی  به  ها 
قرار  مولفه مدنظر  مطالعه  این  در  درآمدی  های 
   اند.گرفته

9 Lim, Min, McAleer 
10 Nicolau 
11 Baumeister and Peersman 
12 Hamilton 
13 Lippi & Nobili 
14 Li 
15 Lim 
16Guizzardi and Mazzocchi   
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 مطالعات تجربی 3
گردشگری   تقاضای  با  ارتباط  در  مختلفی  مطالعات 
این   از  برخی  به  ادامه،  در  که  است  گرفته  صورت 

 مطالعات ارائه شده است. 

مل  عوا  (، به بررسی1384حبیبی و عباسی نژاد )
کشور  10ایران از    بر تقاضاي گردشگريموثر  اقتصادي  

به روش سری      1378-1351ی زمانی  منتخب طی دوره 
پرداخته دیتا  پانل  و  هاي  اند.  زمانی  مدل  بررسي  با 

براورد شده تقاضاي گردشگري در ايران مشخص شد  
كه بيشترين تاثير بر تقاضاي گردشگري را متغيرهاي  

مورد   یسبي در طي دوره درآمد سرانه و قيمت هاي ن 
 دارند.  بررسي 

با استفاده از اطالعات  (  1397حبیب و همکاران )
 -2007 کشور جهان طي سال هاي   147مربوط به  

و با استفاده از روش داده هاي تابلويي ويژگي   2015
گردشگران   جذب  در  گردشگري  مقاصد  موثر  هاي 

. نتايج تحقيق  اند.بررسی کردهشناسايي و    را    خارجي
زيرساخت هاي گردشگري و فضاي کسب    دادنشان  

و کار، قوانين و مقررات مربوط به گردشگري و منابع  
انساني، طبيعي و فرهنگي، شاخص زيرساخت هاي 
گردشگري و فضاي کسب و کار مانند زيرساخت هاي 
حمل و نقل ريلي، هوايي و زميني و همچنين رقابت 

خارجي   داري در جذب گردشگراپذيري قيمتي اثر معن
شاخص جزيي سه شاخص ايمني و    13دارد. در بين  

امنيت، شاخص منابع فرهنگي و طبيعي، و شاخص 
و   گردشگري  صنعت  در  قيمتي  پذيري  رقابت 
مسافرت اثر معني داري در جذب گردشگران خارجي  

 .دارند

بررسي عوامل اقتصادي ( به  1397حبیب و سالم )
و اجتماعي موثر بر ميزان تقاضاي گردشگري داخلي  

ايران   شهري  خانوارهاي  خارجي  سيستم  روش  و 
بکارگيري اطالعات با    معادالت تقاضاي تقريبا ايده ال

هزار خانوار    180گروه کااليي نزديک به    13هزينه اي  
هاي   سال  طي  کشور  در  ، 1385-1394شهري 

بين    نتايج  اند.پرداخته در  دهد  مي  نشان  تحقيق 
اقتصادي و  -متغير  خانوار  بعد  متغيرهاي  اجتماعي، 

بر   خانوار  سرپرست  تحصيل  هاي  سال  تعداد 
تقاضاي گردشگري اثر معنادار و منفي و متغير سن  

دار و مثبت دارد. همچنين    اسرپرست خانوار اثر معن
داري بر تقاضاي گردشگري    اتحريم هاي نفتي اثر معن

وارهاي شهري ايراني نداشته است اما اثر  داخلي خان
اين    امنفي و معن دار بر تقاضاي گردشگري خارجي 

خانوارها دارد. همچنين نتايج اين تحقيق نشان داد 
که ضرايب خود قيمتي گردشگري داخلي و خارجي  

اما ضرايب درآمدي اين دو گروه کااليي   ؛شده  ابي معن
خلي و  دار بوده و کشش درآمدي گردشگري دا  امعن

 .مي باشد 12/2و  51/2خارجي به ترتيب برابر 

ارکاکل )آق  به 1398ی  بر    نییتع  (،  موثر  عوامل 
گلستان  ی داخل  یگردشگر   یتقاضا استان  با    در 

اند.  پرداخته  (AIDSال )  دهیا  بایتقر  یتقاضا   ستمیس
  384های مقطعی  ی این مطالعه شامل؛ دادهنمونه

،  1398سال    نیکه در فروردخانواده گردشگر داخلی  
شب در استان گلستان اقامت    کیحداقل به مدت  

اند م  جینتا.  داشته  مختلف   ینشان  عوامل    ی دهد 
خصوص محل    اتیهمچون،  نوع  گردشگر،  خانوار 

وذهاب، نوع مسکن    ابی ا  یاسکان در مسافرت، نحوه
شهرمحل سکونت    یفاصله  ودرشهر محل سکونت  

برتقاضا گلستان،  استان  با   ی کاالها  ی گردشگر 
 .است رگذاریدر استان گلستان تاث یگردشگر 

اثیر شاخص  ( به بررسی ت1399رحمانی و رهنما )
رقابت تقاضای های  بر  گردشگری  و  سفر  پذیری 

در   و شمال    15گردشگری خارجی  کشور خاورمیانه 
سالآفریقا   است.   2011-2019های  طی   پرداخته 

مطابق نتایج این تحقیق سه متغیر "زیرساخت حمل 
ونقل هوایی"، "بازار کار و منابع انسانی" و "رقابت 
پذیری قیمتی" باالترین تاثیر را در جذب گردشگران  

 دارد. رجی به کشورهای مورد بررسیخا

مدل  2012بکن) یک  از  استفاده  با   )CGE    به
در   گردشگری  بخش  بر  نفت  قیمت  تاثیر  بررسی 

ده با مینشان    ج ینتااقتصاد نیوزلند پرداخته است.  
ملافزایش دوبرابری قیمت نفت،   ناخالص    ی درآمد 

صادرات    واقعی   ارزشو    کاهش  ٪ 1.7  یواقع
  .ابد یمی کاهش  ٪9 یگردشگر 
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تشوآی  بررسی  2017)  1هانگ  به  نقل  (  و  حمل 
  یداخل  یگردشگر   یبر تقاضا  لندیوزین  در   متی ارزان ق

پانل و    یداده ها  ون یمدل رگرسبه روش    و رشد آن
ا  مرحله  دو  مربعات  حداقل  و   (2SLS)  یمدل 

در  پنج های  داده ژوئن    نیوزلند  منطقه  تا    2009از 
سرانه    نشان داد کهنتایج    اند.پرداخته  2015  یجوال

داخل  دیتول شاخصیناخالص    ی گردشگر  ی ها، 
  نه ی( و هزی دنی)محل اقامت و غذا و نوش  ی امنطقه

  لند یوزین  یداخل  گردشگریبر    ینی حمل و نقل زم   یها
 است.  رگذاریتثث

سینسرا   و  تاثیر  2018)2سانتوس  بررسی  به   )
ناوگان حمل و نقل کم هزینه بر تقاضای گردشگری  

تمرکز بر بروکسل با استفاده از داده های سه ماهه  با  
برای  پرداخته   2015تا    2000 بروکسل  انتخاب  اند. 

ی موردی به این دلیل بوده است که نهادهای  مطالعه
مستقر   شهر  این  در  اروپایی  و  المللی  بین  متنوع 

 ناوگان حمل و نقل ارزان هستند. نتایج نشان داد که
کم مثبت  تثثیر  خود،  تقاضای  درجای  در  تری 

گردشگری برای اهداف تجاری در بروکسل دارد. در  
واقع، استقرار نهادهای مختلف بین المللی و اروپایی 
بلیط   بیشتر  دسترسی  سهولت  باعث  بروکسل  در 

 .هواپیما ، به ویژه برای مسافران تجاری شده است

( به بررسی تاثیر تغییرات نرخ  2019)  3ایراندوست 
بر تقاضای گردشگری در ده کشور   ارز تثثیر نامتقارن

در   پنهان  همگرایی  تحلیل  از  استفاده  با  اروپایی 
پرداخته احتمال  بر  مبتنی  پنل  نتایج  چارچوب  اند. 

رابطه یک  که  دهد  می  مدت  نشان  طوالنی  ی 
نامتقارن بین تقاضای گردشگری و نوسانات نرخ ارز  
هم  و  اندازه  نظر  از  هم  تقارن  عدم  که  دارد  وجود 

  اثیرگذاری است.عالمت ت

کارا و  تقاضای  2020)  4حسین  بررسی  به   )
متحده  طوالنی ایاالت  از  پورتوریکو  گردشگری  مدت 

- 1970ی زمانی  غیرخطی طی دوره   ARDLبه روش   
  ی رابطه  کی از وجود    یحاک  جینتااند.  پرداخته  2016

نامتقارن     ی گردشگر   ی تقاضا  نی ب  ی رخط یغ   ایادغام 
 

1 Hong Tsui 
2 Santos and Cincera 

تع   کویپورتور عوامل  است.    نییو  آن  کننده 
 ی حاک  در مدل بلندمدتنامتقارن درآمد    یهاکشش

افزا که  است  آن  ناخالص    د یتول   یدرصد  1  ش یاز 
درآمد    یدرصد   1.9  شی به افزا  کای آمر  یواقع   یداخل

م   کویپورتور  یگردشگر  حال  یمنجر  در  که   یشود، 
سرانه    یواقع  یناخالص داخل  دیتول   یدرصد  1کاهش  

را به    یگردشگر   افتیدر  یدرصد  4.8، کاهش  کای آمر
 همراه دارد. 

عوامل   بررسی  فوق،  تجربی  مطالعات  اساس  بر 
قیمتی و درآمدی بر تقاضای گردشگری در مطالعات  
مطالعات   در  اما  است،  گرفته  قرار  مدنظر  خارجی 
نشده   واقع  توجه  مورد  چندان  موضوع  این  داخلی 
است. نوآوری این مطالعه نیز نسبت به مطالعات  

وامل قیمت و درآمدی با تاکید بر  داخلی در لحاظ ع
و   بنزین  ارز، قیمت  نرخ  اقتصادی،  متغیر رشد  سه 

 های نقدی پرداختی است. یارانه

 روش شناسی  4
حالتمدل در  -های  بسیاری  کاربرد  امروزه  فضا 

نظریه که  آنجایی  از  دارند.  اقتصادی  های  مطالعات 
ای  اقتصادی اغلب شامل متغیرهای غیرقابل مشاهده

درآ تکانه  مدنظیر  و  انتظارات  و  دائمی،  قیمتی  های 
باشند، این نوع رهیافت، توانایی گنجاندن  کاالیی می

باشد. از طرف دیگر،  این متغیرها را در مدل دارا می
آن در  که  هایی  پارامترروش  طول  ها  در  مدل  های 

از رهیافت وضعیت    - زمان در حال تغییر است نیز 
الت فضا، یکی  های حنماید مدلحالت استفاده می

رهیافت غیرقابل  از  متغیرهای  برآورد  در  نوین  های 
(. روش کالمن  1386مشاهده است. )کاوند و باقری،  

حالت مدل  به  مدل  -فیلتر،  این  است.  متکی  فضا 
حالت    یتم یالگور که  با   ایپو  ستم یس  کیاست  را 

شامل خطا    یهایر یگاز اندازه  یا استفاده از مجموعه
  ن یمعموالً تخم   لتر یف  نی. ا کندیدر طول زمان برآورد م 

تخم   یترقیدق به  نسبت  مبنا  نیرا    ک ی   یبر 
  ن یو تخم  ی ز یاستنباط ب   ی واحد را بر مبنا  یری گاندازه

3 Irandoust 
4 Husein and  Kara 
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(5)  

  ک یدر    یتصادف  ریمتغ   کی از    یاحتمال مشترک   عیتوز
از نام رودولف   لتریف  نی . اکندیارائه م   یمقطع زمان 

پا  یک یکالمن،    یا گرفته    یتئور   نیا  گذارانهیاز 
به طور کلی فیلتر کالمن برای دو نوع از     است.شده
رود، یکی مدل های با اجزا غیرقابل  ها به کار میمدل

پارامتر متغیر در  مشاهده و دیگری مدل های دارای 
همکاران،   و  محمدی   ( است  این  1395زمان  در   .)

متغیر در  مطالعه از مدل مذکور با پارامتر تصادفی  
زمان برای تخمین یک رگرسیون خطی که ضرایب آن  

دهنده با  نشان  داخلی  سفرهای  تعداد  کشش  ی 
درآمد  حقیقی،  ارز  نرخ  تغییرات  به  شبانه    اقامت 

ی نقدی  حقیقی کشور و شاخص ارزش دالری یارانه
 ها استفاده شده است.ناشی از هدفمندی یارانه

گردشگری، ابتدا باید به  برای تخمین تابع تقاضای  
حالت معدالت  که  -تعریف  شود  پرداخته  فضا 

( همکاران  و  مدل  1395محمدی  این  توصیف  به   )
پرداخته اند که در ادامه به آن شده است.          »این  

 الگو دارای دو معادله به شرح زیر است 

𝑌𝑡 = 𝐴𝑋𝑡 + 𝐻𝜉𝑡 +
𝑤𝑡                                                                       

 (1) 

𝜉𝑡+1 = 𝐹𝜉𝑡 +
𝜈𝑡+1                                                                             

 (2) 

های حاوی پارامترها ماتریس  𝐹و    𝐴  ،𝐻در اینجا  
( ترتیب  به  که  )n×kهستند   ،)n×r( و   )r×r  بعدی  )

ی مشاهده معروف  عادلهی اول به مهستند. معادله
)    𝑋𝑡است. در این معادله   ( بوده که k×1یک بردار 

)درآمد برونزا  نرخ  متغیرهای  تغییرات  یارانه،  ارزش   ،
گردد. همین  ارز( و یا از پیش تعیین شده را شامل می

بردار  )  𝑌 طور  بردار  نقش  n×1یک  در  و  است   )
متیغرهای وابسته است که در اینجا مسافرت داخلی  

بردار  می )𝜉𝑡باشد.  بردار  ( است که حاوی r×1، یک 
حالت  متغیر  همان  یا  و  مشاهده  غیرقابل  جز 

ی دوم که تعیین کننده الگوی متغیر  باشد. معادلهمی
حالت است، به معادله حالت معروف است. هر دو  

اخ دارای جز  ترتیب  معادله  به  از     𝜈𝑡و    𝑤𝑡الل،  که 

می توزیع  و هم  مستقل  اخالل  یکدیگر  اجزا  باشند. 
های خود  معادله مشاهده و حالت نسبت به وقفه

الگوی  ناهمبسته می کالمن یک  فیلتر  باشند. روش 
محاسبه برای  پیشبازگشتی  حداقل  بینیی  های 

های مشاهده شده  مربعات خطی با استفاد از داده
 است.  های گذشته رهدر دو

𝜉𝑡+1\𝑡 = 𝐸(휁𝑡+1|휁1) 

𝜉𝑡 =
(𝑌𝑡

′, 𝑌𝑡−1
′ , … , 𝑌1

′, 𝑋𝑡
′, 𝑋𝑡−1

′ , … , 𝑋1
′ )′                        

             (4 ) 

این پیش بینی ها به صورت بازگشتی بوده و در 
هر مرحله تخمین حداقل میانگین مربعات خطا نیز  

 قابل محاسبه خواهد بود. « 

ابتدا   در  کالمن،  فیلتر  تخمین  منظور  به 
سیستم  می در  نامشخص  عوامل  تمامی  بایست 

آن تخمین  با  را  شده  تبیین  جایگزین  ماتریسی  ها 
به صورت    𝜈𝑡و   𝑤𝑡نماییم. بر فرض اینکه متغیرهای 

باشند لگاریتم راست نمایی به صورت    نی گوستوابع  
 رابطه زیر خواهد بود. 

log 𝐿(𝜃) =
𝑛𝑇

2
𝑙𝑜𝑔2𝜋 −

1

2
∑ log 𝐹𝑡(𝜃)

−
1

2
∑ 𝜖�̌�

′(𝜃)𝐹𝑡(𝜃)−1

𝑡

𝜖𝑡(𝜃) 

مدنظر   الگوی  مدل  این  مبنای  بر  ادامه  در  که 
 برآورد گردیده است.

معرفی مدل و متغیرهای  5
 تحقیق

تع  تقاضایی عوامل  کننده  ا  ی گردشگر   ین    ران یدر 
ق عوامل  درآمداینهی )هز  یمت یشامل  و  هستند.    ی ( 

است    یگردشگر   تمام شده  یشامل بها  یمت ی عوامل ق
مطالعه در  ق  یکه  عنوان    ن یبنز  متی حاضر  به 

در نظر گرفته شده    یمتیشاخص عامل ق   نتریمهم
  ز ین   نیگزی خدمات جا  اینرخ کاالها و    نی است. همچن 

هر نوع کاال   یاست که در تقاضا  یگرید  متی ق  املع
به   یو داخل یخارج یموثر است. گردشگر یو خدمت
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جانش خدمت  شناخته    گر یکدی  نیعنوان 
  ی و خارج  یداخل  یگردشگر   ینهی.تفاوت هزشوندیم 

نتخاب مقصد گردشگران است.  ا یکننده اصل نییتع
ن   نیا مبنا   زی تفاوت  حق  یبر  ارز    ن ییتع  یق ینرخ 
در    یقینرخ ارز حق  ریاساس، متغ   نی. بر همشودیم 
 ی داخل  یمطالعه به عنوان عامل موثر بر گردشگر   نیا

نرخ    شیاست با افزا  نی. انتظار بر ا شودیشناخته م
حق صرفه  یداخل  یگردشگر   ، یقیارز    از  تربه 

درآمد  یخارج  گردشگری منظر  از    ز ین   یباشد. 
  ی شتر یب  یگردشگر   یتقاضا یدرآمد یباال  های دهک

ب لذا در   یدرآمد  نیی پا  هایدهک  هنسبت    آمد دارد. 
اصل  نییتع در   یگردشگر  ی تقاضا  یکننده  است. 

  ها ارانهیهدفمند سازی    استیس   1389اواخر سال  
پ  در  شد.  اجرا  کشور    کسو یاز    است،یس  نیا   یدر 

  گر ید  یو از سو  افتی  شی افزا  یانرژ   هایحامل  متیق
  ربه هر فرد د  الیهزار ر  455معادل به    ینقد  ارانهی

به مثابه پرداخت   ارانهی  نی. اافتیهر ماه اختصاص  
خانوارها    دیقدرت خر  یخانوارها تا حد  یبرا   یانتقال
  ها، متیق  شی . در طول زمان با افزاکردیم   تیرا تقو

نکرد    ر ییماند و تغ  یباق  الیهزار ر  455  ینقد  ارانهی
  ینقد   ارانهیاز    یناش   دی قدرت خر  لیدل   ن یو به هم 

هم بر  گذاشت.  کاهش  به  ا  نیرو  در   ن یاساس، 
خانوارها   ی افتیدر  ینقد  ارانهی  دیمطالعه قدرت خر

در اقتصاد   نکهیشده است. با توجه به ا  لیوارد تحل
  ها متیق  ن ییتع   ینرخ ارز به عنوان لنگر اسم   رانیا

م دالرارز   کندیعمل  به    یپرداخت  ینقد  ارانهی  یش 
 دیس قدرت خرانعکا  یبرا یخانوارها شاخص مناسب 

م  ی نقد   یارانهی به  شودیمحسوب  توجه  با    نی ا.  
ز  ی مطالعه  یالگو  حاتی توض صورت  به    ر یحاضر 
 :شده است حیتصر

𝑙𝑜𝑔(𝑛𝑑𝑡𝑜𝑢𝑟𝑡) = 𝛼𝑡𝑙𝑜𝑔(𝑟𝑒𝑥𝑐𝑡) + 𝛽𝑡𝑙𝑜𝑔(𝑟𝑔𝑑𝑝𝑡)
+ 𝛾𝑡𝑙𝑜𝑔(𝑝𝑔𝑎𝑠𝑡) + 𝛿𝑡𝑙𝑜𝑔(𝑠𝑢𝑏𝑡)
+ 𝑒𝑡 

𝛼𝑡 = 𝛼𝑡−1 + 𝑤𝑡 

 
ی نقادی پرداختی باه    اساااااااتفااده از ارزش دالری مقادار یااراناه1

ه جای ارزش ریالی به این دلیل است که ارزش دالری  خانوارها ب
ی پرداختی را بهتر از ارزش ریاالی تصاااااااویر -قادرت خریاد یااراناه

𝛽𝑡 = 𝛽𝑡−1 + 𝜖𝑡 
𝛾𝑡 = 𝛾𝑡−1 + 휀𝑡 
𝛿𝑡 = 𝛿𝑡−1 + 𝜗𝑡 

 که در آن،  

:𝑛𝑑𝑡𝑜𝑢𝑟𝑡    تعداد سفرهای داخلی با اقامت شبانه
 ،  tدر زمان 

: 𝑟𝑒𝑥𝑐𝑡    زمان در  حقیقی  ارز  به صورت   tنرخ   (
شاخص بهاي  نسبت حاصلضرب نرخ ارز بازار آزاد و  

  مت در ایاالت متحده به قیكاالها و خدمات مصرفي  
خدمات بر     1390ثابت   و  كاالها  بهاي  شاخص 

محاسبه شده    1390  ثابت  متدر ایران به قیمصرفي  
 است(،

𝑟𝑔𝑑𝑝𝑡  ثابت قیمت  به  داخلی  ناخالص  تولید   :
 ،tدر زمان   1390

𝑝𝑔𝑎𝑠𝑡 شاخص قیمت بنزین در زمان :t ، 

𝑠𝑢𝑏𝑡 ارز پرداختی  :  نقدی  یارانه  مقدار  ش دالری 
)نرخ دالر به قیمت بازار آزاد   tبه خانوارها در زمان  

 (،1)غیررسمی( مبنای تبدیل دالری قرار گرفته است

: 𝑒𝑡  پسماند رگرسیون در زمانt، 

 𝑤𝑡  ،𝜖𝑡  ،휀𝑡  ،𝜗𝑡  متغیرهای معادالت  پسماند   :
 حالت الگو هستند. 

از   استفاده  با  فوق،  طی دادهالگوی  فصلی  های 
به روش حالت   1Q:1387-  4Q  :1398ی زمانی  دوره 

های الزم برای  شود. دادهفضا )فیلتر کالمن( براورد می
سایتمحاسبه از   تحقیق،  متغیرهای  مرکز  ی  های 

)سالنامه ایران  نیرو آمار  وزارت  کشوری(،  های 
اخذ   جهانی  بانک  و  مرکزی  بانک  انرژی(،  )ترازنامه 

 شده است. 

ی  کناد و مردم نیز باه صاااااااورت انتظااری ارزش دالری یااراناهمی
 دهند.دریافتی را مورد تاکید قرار می
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 برآورد الگو،تحلیل نتایج 6
دادهمدل بر  مبتنی  بر  های  مبتنی  زمانی  های سری 

فرض مانایی متغیرهای مورد استفاده در مدل است.  
در صورتی که حداقل یکی از متغیرهای بکار رفته در  

ریشه دارای  خطی  مدل  ترکیب  و  باشد  احد  و  ی 
رابطه  نباشند،  انباشت  هم  نیز  مدل  متغیرهای 

تحلیل  برآوردی   ارزش  و  اعتبار  فاقد  و  بوده  کاذب 
های  است. بر همین اساس، اولین گام در براورد مدل

داده بر  واحد مبتنی  ریشه  آزمون  زمانی،  های سری 
برای    KPSSمتغیرها است. در این مطالعه از رویکرد  

است.   شده  استفاده  متغیرها  واحد  ریشه  بررسی 

دم وجود ی صفر این آزمون مبنی بر مانایی )ع فرضیه
و به همین دلیل  ریشه واحد( سری زمانی است  ی 

آزمون   معمول    KPSSقدرت  رویکردهای  به  نسبت 
آزمون   بر    ADFهمچون  مبنی  آن  صفر  فرضی  که 

ی واحد است، بیشتر است. بر اساس  وجود ریشه
مبنی    KPSSی صفر ازمون  (، فرضیه1نتایج جدول ) 

ریشه وجود  عدم  همه بر  با  ارتباط  در  واحد    ی ی 
ی  شود، از این رو، همهمتغیرهای تحقیق  پذیرفته می

برآوردی   الگوی  و  هستند  مانا  سطح  در  متغیرها 
مبتنی بر این متغیرها از مسئله رگرسیون کاذب مبرا  

 است.

 

 KPSSآزمون ریشه واحد    1  جدول 

  آماره مقدار متغیر 
 محاسباتی

 بحراانی آماره  مقادیر
 احتمال سطح در  

 نتیجه 

 درصد  ده درصد  پنج درصد  یک 

log(sub) 0.141376 0.216 0.146 0.119 ماناست سطح  در متغیر 

log(pgas) 0.134528 0.216 0.146 0.119 ماناست سطح  در متغیر 

log(rgdp) 0.089432 0.216 0.146 0.119 ماناست سطح  در متغیر 

log(rexc) 0.432534 0.739 0.463 0.347 ماناست سطح  در متغیر 

Log(ndtour) 0.461734 0.739 0.463 0.347 ماناست سطح  در متغیر 

 های تحقیق ماخذ: یافته

 

براورد  کالمن  فیلتر  روش  به  مطالعه  این  الگوی 
پارامترهای   براورد  به  قادر  روش،  این  است.  شده 
است   مسلم  آنچه  است.  زمان  طول  در  متغیر 
تاثیرپذیری متغیرهای اقتصادی از یکدیگر به صورت  
ایستا نیست به عبارت بهتر، پارامترهای الگوها بسته  

اق  ارتباط بین متغیرهای  تصادی در  به تغییر شرایط 
 طول زمان پویا و متغیر خواهد بود.   

از براورد مدل در جدول  بر اساس نتایج حاصل 
(، نرخ ارز حقیقی، تولید ناخالص داخلی حقیقی و  2)

سفرهای   تعداد  بر  معناداری  تاثیر  بنزنین  قیمت 
داخلی با اقامت شبانه دارد. اما تاثیر شاخص دالری  

سفر از نظر آماری  ی نقدی پرداختی بر تقاضای  یارانه
 معنادار نیست.  

 
 برآورد مدل به روش فیلتر کالمن   2  جدول 

 سطح احتمال  Zآماره  MSEریشه  ضریب وضعیت  متغیر 
𝛼𝑡 0.7475 0.0821 9.1028 0.0000 
𝛽𝑡 0.8332 0.1183 7.0408 0.0000 
𝛾𝑡 0.7777 0.0826 9.4139 0.0000 
𝛿𝑡 0.0047 0.0697 0.0672 0.9464 
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 های تحقیق ماخذ: یافته

 

در جدول  الگو  براورد  از  نتایج حاصل  اساس  بر 
  0.75(، با افزایش یک درصدی در نرخ ارز حقیقی  2)

درصد تقاضا برای سفرهای داخلی افزایش پیدا می  
پاییز   از  قبل  تا  نتایج؛   اساس  بر  تاثیر  1390کند.   ،

افزایش نرخ ارز حقیقی بر تقاضای سفر بیش  مثبت  
  6.5هایی این تاثیر  درصد بوده و حتی در دوره   1.5از  
دوره   7.5و   در  اما  است.  بوده  این  درصد  بعد  های 

به بعد این    1391کند و از پاییر  اثرات کاهش پیدا می
(. در  1درصد بوده است)نمودار  0.8اثرات همواره زیر  

بیان داشت که تاثیرگذاری  توان  تفسیر این نتایج می
گردشگری  شوک تقاضای  بر  حقیقی  ارز  نرخ  های 

داخلی بستگی به شرایط حاکم بر بازار ارز و انتقال  
دارد.  خدمات  و  کاالها  سایر  قیمت  روی  اثرات  این 

یارانه هدفمندسازی  سیاست  از  ثبات  قبل  ها 
ها در بازار کاال و خدمات برقرار بود و همچنین  قیمت
ارز نیز از ثبات نسبی برخوردار بود. ازاین رو، با بازار  

برهه این  در  ارز  نرخ  دلیل  افزایش  به  زمانی  ی 
اطمینان نسبی از ذخایر و جریان ورود ارز به کشور، 
شکل   چندان  ارز  نرخ  رشد  محل  از  انتظاری  تورم 

گرفت و این امر به مفهوم گران شدن سفرهای  نمی

ا بر  بود.  ایران  مردم  برای  در  خارجی  نیز  اساس  ین 
ارز  سال نرخ  افزایش  یارانه  هدفمندی  از  قبل  های 

حقیقی تاثیر مثبت و معنادار بر تحریک گردشگری  
یارانه سازی  هدفمند  از  بعد  دارد.  تقریبا  داخلی  ها 

و  قیمت شده  مواجه  افزایش  با  داخلی  های 
های خانوار نیز افزایش یافت به همین دلیل  هزینه

تر شد و این امر دلیل بر  نگردشگری داخلی نیز گرا
ها  کاهش تقاضای گردشگری بعد از هدفمندی یارانه

، با وقوع شوک ارزی از یکسو نرخ  1391شد. در سال  
توجه   قابل  کاهش  دلیل  به  و  یافت  افزایش  ارز 
درامدهای ارزی کشور و تشکیک در برگشت سریع 
روند صادرات به وضعیت عادی، تورم انتظاری شروع 

ها تقریبا بیش  د و سطح عمومی قیمتبه افزایش کر 
های  از نرخ ارز در بازار آزاد رشد کرد. بنابراین در سال

از   ارز حقیقی  1391بعد  افزایش یک درصدی نرخ   ،
تاثیر معناداری بر تقاضای گردشگری داخلی نداشته  
ارز   نرخ  پای  به  پا  تورمی  انتظارت  چراکه  است؛ 

دم، بعد  افزایش داشته است و عمالً قدرت خرید مر 
های نرخ ارز حقیقی نه تنها تقویت نشده از شوک

  است، بلکه روند کاهشی نیز به خود گرفته است.
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دهد که با  براورد مدل نشان مینتایج حاصل از  
درآمد درصدی  یک  تقاضا   افزایش  کشور،  حقیقی 

میزان   به  متوسط  طور  به  سفر  درصد   0.83برای 
پیدا می )افزایش  نمودار  اساس  بر  پاییز  2کند.  تا   ،)

با افزایش تولید ناخالص داخلی کشور تقاضای  1383
می پیدا  افزایش  زمستان  سفر  از  اما  تا    1383کرد، 

منفی بوده است و بعد از آن اثرات دوباره   1391  پاییز
می نکتهمثبت  که  شود.  است  این  توجه  قابل  ی 

درآمد پاییز    اثرات  از  بعد  سفر  تقاضای  بر  حقیقی 

، هر چند مثبت بوده است، اما همواره کمتر از  1391
، نرخ ارز  1391درصد بوده است. تا قبل از سال    0.7

و بود  برخوردار  ثبات  با  روند  درآمد    از  افزایش  با 
حقیقی ایرانیان گرایش به سفرهای خارجی داشتند  

ارزی سال   از شوک  بعد  داخلی.  ، 1391تا سفرهای 
نرخ ارز به طور قابل توجهی افزایش پیدا کرد و به 
درامد   افزایش  با  دوره،  این  از  بعد  دلیل  همین 

ها به سفرهای داخلی بیشتر گرایش  حقیقی، خانواده
 پیدا کردند.  
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 طی دوره زمانی مورد مطالعه   𝜷𝒕 روند   2  نمودار 

 های تحقیق ماخذ: یافته

 

( الگوی مطالعه در جدول  براورد  ( نشان  2نتایج 
داد که با افزایش یک درصدی قیمت بنزین به طور  

درصدی تقاضای سفر را منجر    0.78متوسط افزایش  
این   1389(  تا بهار  3شود. اما بر اساس نمودار )می

افزایش   با  که  طوری  به  است.  بوده  منفی  اثرات 
کرد ، اما قیمت بنزین تقاضای سفر کاهش پیدا می

با  بنزین  قیمت  افزایش  زمانی  نقطه  این  از  بعد 
افزایش تقاضای سفر همراه بوده است هر چند که  

افزای از  این  کمتر  همواره  تقاضای سفر  درصد    1ش 

می نظر  به  اساس،  همین  بر  است.  رسد  بوده 
یارانه هدفمندی  که سیاست  است  شده  منجر  ها 

حساسیت سفرهای داخلی نسبت به قیمت بنزین  
کاهش پیدا کند. این به این دلیل است که بعد از  

یارانه سوخت، هدفمندسازی  کارت  سیاست  ها، 
ی مسافرت در ایام خاص اعطای سهمیه سوخت برا 

نتیجه   در  اعمال شد،  نیز  کردن خودروها  گازسوز  و 
افزایش قیمت   به  تقاضای سفر نسبت  حساسیت 

 بنزین به شدت کاهش پیدا کرده است. 
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 طی دوره زمانی مورد مطالعه   𝜹𝒕   روند   4  نمودار 

های تحقیق ماخذ: یافته  

 

متغیرهای   زمانی  روند  با  فوق  نتایج  مقایسه 
اثرات مفید است. روند نرخ   تحقیق، از حیث درک 

  1390در سال  هد که این نرخ  ارز حقیقی نشان می
تحریم تشدید  میبا  افزایش  به  در ها شروع  و  کند 

با تغییر دولت و مطرح شدن مذاکرات و     1392سال  

توافق برجام، نرخ ارز حقیقی روند کاهشی به خود  
یک ثبات نسبی در    1396-1393گیرد و از سال  می

شود، اما با خروج امریکا  نرخ ارز حقیقی مشاهده می
ای تعهدات توسط اتحادیه اروپا و از برجام و عدم ایف

تحریم نفتی  همچنین  صادرات  امریکا،  جدید  های 
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با جهش مواجه می ارز  و نرخ  شود. علیرغم  محدود 
تحوالت مذکور در نرخ ارز، گردشگری داخلی روند با  
ثبانی را طی کرده است به ویژه در جهش ارزی سال  

انتظار بر امتناع از گردشگری خارجی و تمایل   1397
زمانی   روند  بررسی  اما  بود،  داخلی  گردشگری  به 

کند. روند  گردشگری داخلی این موضوع را تایید نمی
حقیقی بر حسب دالر، بر خالف جهت روند   درآمد

خرید   قدرت  همچنین  است.  بوده  حقیقی  ارز  نرخ 
نیز روند کاهشی  یارانه نقدی پرداختی به خانوارها 

فاص به  توجه  با  بنزین  قیمت  اما  از  لهدارد.  آن  ی 
هدفمندی   قانون  در  که  فارس  خلیج  فوب  قیمت 

ها به عنوان نرخ هدف تعیین شده است، روند  یارانه
   افزایشی داشته است.
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 روند متغیرهای اصلی تحقیق   5  نمودار 

 های تحقیق ماخذ: یافته

 

)نمودار   متغیرها  زمانی  روند  روند 5تطبیق  با   )
در   که  دارد  این  از  حکایت  پارامترها  مقادیر  زمانی 

ی پایین، سوح باالی نرخ ارز حقیقی و  سطوح درآمد
تقاضای   کشش  از  بنزین  قیمت  باالی  سطوح 

، نرخ ارز و قیمت  گردشگری نسبت به تغییرات درآمد

می کاسته  بیبنزین  نیز  نهایت  در  کشش    شود. 
توان بیان کرد، در سطوح  شود. بر این اساس میمی

بر   معناداری  تاثیر  ارز  نرخ  افزایش  ارز،  نرخ  باالی 
تقاضای گردشگری داخلی ندارد. همچنین در سطوح  

درآمددرآمد افزایش  با  پایین  ابتدا    ی  در  خانوارها 
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می و  ترجیح  کنند  تامین  را  ضروری  نیازهای  دهند 
نی جزو  گردشگری  خانوارها تقاضای  ضروری  ازهای 

نمی تقویت محسوب  جهت  رو،  ازاین  شود. 
های  حقیقی دهک  گردشگری داخلی نیاز است درآمد

ها تقویت سایر دهک  را بیشتر از درآمد  پایین درآمد
بر اساس   بنزین،  افزایش قیمت  با  ارتباط  شود. در 

( افزایش  4نمودار  به  داخلی  گردشگری  واکنش    )
س از  بعد  بنزین  یارانهقیمت  هدفمندی  ها  یاست 

بسیار پایین است. دلیل آن این است که حساسیت 
ایران  ارزش اقتصاد  در  بنزین  قیمت  به  اسمی  های 

در   که  است  حالی  در  این  است،  یافته  کاهش 
های قبل از هدفمندی نرخ افزایش قیمت انرژی  سال

سریعاً در افزایش قیمت سایر کاالها و خدمات خود 
ارا نشان می ارز به  ما طی سالداد،  های اخیر، نرخ 

 کند. عنوان لنگر اسمی عمل می

 نتیجه گیری 7
پتانسیل و  از ظرفیت  ایران  های قابل توجه  اقتصاد 

های مختلف اقتصادی برخوردار است با این  در عرصه
وجود وابستگی اقتصاد کشور به درآمدهای نفتی و  
و  رشد  از  مانع  وابستگی  این  بر  مترتب  پیامدهای 

بخششکوفا از  بسیاری  ظرفیتیی  و  های  ها 
اقتصادی شده است. به گواه شواهد و آثار تاریخی،  
طبیعی، قومی و مذهبی و همچنین آمارهای ملی و 

ی  المللی، اقتصاد ایران از ظرفیت باالیی در عرصه بین
اقتصاد گردشگری برخوردار است. هر چند برخی از  

ظرفیت را در  مندی از این  صاحب نظران عدم بهره
گردشگران   )جذب  گردشگری  خدمات  صادرات  امر 
مرتبط   فرهنگی  و  سیاسی  مسائل  به  را  خارجی( 

این می داخلی  گردشگری  در  مسلماً  اما  دانند، 
توان با اتکا به ظرفیت  موضوعات مطرح نبوده و می

راستای   در  را  گردشگری  اقتصاد  داخلی  گردشگران 
توسعه و  با رشد  داد.  رونق  اقتصادی  به    ی  توجه 

ی حاضر عوامل تعیین  اهمین این موضوع، در مطالعه
طی   طی  کشور  داخلی  گردشگری  تقاضای  کننده 

زمانی  دوره  شده    1Q:1387-  4Q  :1398ی  بررسی 
مهم اینکه  به  توجه  با  ترین رخداد ساختاری  است. 

سال در  داخلی  هدفمند  اقتصاد  موضوع  اخیر  های 

های  ت حاملها بوده است )افزایش قیمسازی یارانه
این  است،  بوده  نقدی(  یارانه  پرداخت  و  انرژی 
است.  شده  انجام  مقوله  این  بر  تاکید  با  مطالعه 
گردشگری   تقاضای  اینکه،  به  توجه  با  همچنین 
نسبت به عوامل تعیین کننده آن بسته به شرایط  
از   مطالعه  این  در  دارد،  متفاوتی  واکنش  اقتصادی 

استفاده شده  مدل فضا  و  حالت  به  های  که  است 
 ها قادر هستند. لحاظ این موضوع در مدل سازی

روش  به  مطالعه  الگوی  برآورد  از  حاصل  نتایج 
تولید   حقیقی،  ارز  نرخ  که  داد  نشان  کالمن  فیلتر 
تاثیر   بنزین  قیمت  و  حقیقی  داخلی  ناخالص 
معناداری بر تعداد سفرهای داخلی با اقامت شبانه  

پرداخت نقدی  یارانه  تاثیر  اما  بر  دارد.  به خانوارها  ی 
متوسط   طور  به  نیست.  معنادار  سفر  تقاضای 
به   منجر  حقیقی،  ارز  نرخ  در  درصدی  یک  افزایش 

داخلی    0.75افزایش   برای سفرهای  تقاضا  درصدی 
دهد که  شود. اما این تاثیرات بیشتر زمانی رخ میمی

مبنای   بر  نباشد.  باال  بسیار  حقیقی  ارز  نرخ  سطح 
، که نرخ ارز حقیقی خیلی  1390نتایج، تا قبل از پاییز  

تقاضای  بر  ارز حقیقی  نرخ  افزایش  تاثیر  نبود،  باال 
درصد بوده است، اما این   1.5تا    7.5گردشگری بین  

زیر  تاثیر در دوره درصد رسیده است.  0.8های بعد 
باعث  حقیقی  ارز  نرخ  افزایش  است  ذکر  شایان 

هزینه و افزایش  خارجی  گردشگری  تقاضای  ی 
شود. بر اساس  ن گردشگری داخلی میاقتصادی بود 

کشور،   حقیقی  درامد  درصدی  یک  افزایش  نتایج، 
  0.83تقاضای گردشگری به طور متوسط به میزان  

درصد افزایش پیدا خواهد کرد. این اثرات مثبت نیز  
دهد که سطح تولید  بیشتر زمانی خود را نشان می

بر   ثبات برخوردار باشد.  از  ناخالص داخلی حقیقی 
ی حقیقی اقتصاد از  نتایج هر چقدر از اندازهاساس  

ثبات برخوردار شده است، تاثیرگذاری افزایش اندازه 
اقتصاد بر گردشگری داخلی مثبت بوده است، اما در  

اندازه ثباتی  بی  در زمان  وِیژه  به  اقتصاد  حقیقی  ی 
شوک اقتصاد،  افول  کاهش  زمان  باعث  تولید  های 

اف است.  شده  نیز  گردشگری  یک  تقاضای  زایش 
افزایش   باعث  بنزین  قیمت  درصدی    0.78درصدی 
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می داخلی  گردشگری  را  تقاضای  ان  دلیل  که  شود 
به  می بنزین  قیمت  افزایش  که  یافت  این  در  توان 

این  است.  تورم  رشد  نرخ  از  کمتر  متوسط  طور 
موضوع بیشتر بعد از سیاست هدفمند سازی یارانه  

بن قیمت  چراکه  است،  داده  نشان  را  خود  زین  ها 
اما   است،  نکرده  قانون هدفمندی رشد  با  متناسب 

قبل از سیاست هدفمند سازی یارانه ها با افزایش  
قیمت بنزین، تقاضای گردشگری داخلی کاهش پیدا  

یارانهمی هدفمندی  سیاست  کل  در  به  کرد.  ها 
کاهش حساسیت سفرهای داخلی نسبت به قیمت 

 بنزین منجر شده است.

 

 پیوست: 8
 

 نتایج تفصیلی حاصل از براورد مدل به روش فیلتر کالمن   1  جدول 

 𝛼𝑡 𝛽𝑡 𝛾𝑡 𝛿𝑡 زمان 

1387Q1 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 

1387Q2 0.9276 0.4187 0.7341 0.0000 

1387Q3 -0.2797 -3.4774 4.4820 0.0000 

1387Q4 -22.3032 18.2173 19.9376 0.0000 

1388Q1 8.2017 6.4824 -11.9359 0.0000 

1388Q2 3.2863 4.5473 -4.4754 0.0000 

1388Q3 1.5638 3.8775 -1.9196 0.0000 

1388Q4 6.5314 -1.7219 -5.0795 0.0000 

1389Q1 6.5314 -1.7219 -5.0795 0.0059 

1389Q2 1.5181 -2.3472 1.5397 0.0010 

1389Q3 1.5379 -2.3921 1.5346 0.0002 

1389Q4 1.9781 -3.3589 1.4591 -0.0075 

1390Q1 3.3209 -4.9769 0.7164 0.0065 

1390Q2 4.3265 -7.0649 0.7352 0.0303 

1390Q3 3.7710 -5.8813 0.7223 0.0178 

1390Q4 0.6131 0.9586 0.7700 -0.0179 

1391Q1 1.1365 -0.1885 0.7501 -0.0156 

1391Q2 1.1634 -0.2396 0.7879 -0.0068 

1391Q3 1.0400 0.0287 0.7816 -0.0090 

1391Q4 0.6629 0.8731 0.8066 -0.0026 

1392Q1 0.7245 0.7805 0.8246 -0.0006 

1392Q2 0.7338 0.7944 0.8017 -0.0011 

1392Q3 0.7164 0.8506 0.8213 0.0026 

1392Q4 0.7595 0.6529 0.7468 -0.0143 

1393Q1 0.7699 0.6954 0.7693 -0.0080 
1393Q2 0.7824 0.6389 0.8019 -0.0069 

1393Q3 0.7823 0.6402 0.8026 -0.0068 

1393Q4 0.7405 0.6613 0.7620 -0.0139 

1394Q1 0.7766 0.6330 0.7836 -0.0094 
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1394Q2 0.7543 0.6268 0.8331 -0.0065 

1394Q3 0.7466 0.6236 0.8233 -0.0089 

1394Q4 0.6910 0.6986 0.7987 -0.0141 

1395Q1 0.6976 0.7593 0.8163 -0.0103 

1395Q2 0.6989 0.8008 0.8398 -0.0041 

1395Q3 0.6853 0.7874 0.8202 -0.0080 

1395Q4 0.6539 0.7925 0.8055 -0.0108 

1396Q1 0.6720 0.8238 0.8220 -0.0091 

1396Q2 0.7037 0.7470 0.8807 0.0064 

1396Q3 0.6819 0.7084 0.8605 0.0019 

1396Q4 0.6542 0.7386 0.8501 0.0006 

1397Q1 0.6990 0.7150 0.8585 -0.0021 

1397Q2 0.7411 0.6169 0.8793 0.0009 

1397Q3 0.7027 0.7002 0.8873 0.0064 

1397Q4 0.6814 0.7880 0.8506 0.0037 

1398Q1 0.6903 0.8193 0.8839 0.0019 

1398Q2 0.7525 0.8651 0.7888 0.0065 

1398Q3 0.7537 0.8574 0.7818 0.0054 

1398Q4 0.7078 0.8824 0.7577 0.0069 

Sspace: SS0101    
Method: Kalman filter   
Date: 01/02/21   Time: 15:39   
Sample: 1387Q1 1398Q4   
Included observations: 48   
          
 Final State Root MSE z-Statistic Prob. 
          
SV1 0.747512 0.082119 9.102825 0.0000 
SV2 0.833216 0.118341 7.040778 0.0000 
SV3 0.777745 0.082617 9.413863 0.0000 
SV4 0.004685 0.069680 0.067236 0.9464 
          
Log likelihood -318.9051 Akaike info criterion 13.28771 
Parameters 0 Schwarz criterion 13.28771 
Diffuse priors 4 Hannan-Quinn criter. 13.28771 
           

 

 منابع 9
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