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  چكيده

مشهد يكي  رود و شهرشمار ميترين انواع گردشگري بهگردشگري مذهبي در ايران يكي از پر جاذبه
اين شهر همه ساله بيشترين حجم مسافر داخلي . از مهمترين مناطق در جذب اين نوع گردشگران است

عنوان يك قطـب گردشـگري و اقتصـادي،    با توجه به اهميت شهر مشهد به. دهدرا به خود اختصاص مي
ثر بر تقاضاي گردشگران داخلي به اين شهر را شناسـايي و ميـزان   ؤپژوهش حاضر بر آن است تا عوامل م

 هاي مورد استفاده در ايـن تحقيـق،  داده. ثير اين عوامل را بر تقاضاي سفر به شهر مشهد، برآورد نمايدأت
بوده كه تنها داده موجود در ايـن حـوزه    1387آوري شده توسط مركز آمار ايران در سال هاي جمعهداد

. اي هكمن برآورد شده اسـت تقاضاي سفر به مشهد با استفاده از روش دو مرحله ،در تحقيق حاضر .است
خانوار بـراي  نتايج تحقيق حاكي از آن است كه دو عامل سن و مشكالت مالي با ضرايب منفي در تمايل 

عوامل قيمت كاالهاي موجـود در سـبد سـفر و طبقـه درآمـدي      . است ثر بودهؤطور كلي، مانجام سفر، به
خانوار مسافر با ضرايب منفي و عوامل نزديكي به مقصد سفر، درآمد سرپرست خانوار و تغييرات فصلي با 

عامـل قيمـت و درآمـد     همچنـين دو  .ثير داشـته اسـت  أضرايب مثبت در تعداد سفر به مشهد مقدس تـ 
سرپرست خانوار با ضرايب مثبت و نزديكي به مقصد سفر با ضريب منفي بر ميزان مخـارج صـرف شـده    

هاي قيمتي و درآمدي تقاضاي سفر بـه مشـهد در   محاسبه كشش. اندبراي سفر به شهر مشهد موثر بوده
ر سبد سفر خانوار تلقي شده نمونه مورد بررسي حاكي از آن بوده كه اين سفر همچون كااليي ضروري د
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 مقدمه

واسطه كسب درآمدهاي خارجي و ايجاد در بسياري از كشورها، صنعت گردشگري به
عنوان يك موتور محرك در توسعه اقتصادي پايدار محسوب مستقيم، بهاشتغال مستقيم و غير

درصد از صادرات دنيا را  4د از توليد ناخالص داخلي جهان و درص 5بخش گردشگري، . شودمي
عنوان چهارمين بخش صادراتي مهم پس از نفت، محصوالت شيميايي و توليدات خودرو به به

به  ،ميليون شغل شده است 235صنعت گردشگري منجر به ايجاد . خود اختصاص داده است
سازمان ( ل در جهان يك شغل به بخش گردشگري اختصاص داردشغ 12اين معنا كه از هر 

تواند هاي گردشگري در اشكال مختلف ميپتانسيل ).2012، 1گردشگري جهاني ملل متحد
ي هاعبارتي مسافران با اهداف مختلفي مانند بازديد از مناظر و جذابيتبه. وجود داشته باشد

سفرهاي مذهبي بيشتر تابع اعتقادات و . كنندسفر مي غيره طبيعي، اماكن تاريخي و مذهبي و
   هايي مانند گردشگران مذهبي فارغ از وجود محدوديت معموالً و باورهاي مردم است

در واقع عالقمندان به چنين سفرهايي، . كنندگونه اماكن سفر مي هاي مالي به اينمحدوديت
  . دهندگونه سفرها را جزو ترجيحات اوليه خود قرار مي اين

شمار گردشگري اعم از  هاي بيكشور ايران در زمره كشورهايي است كه داراي پتانسيل
دليل صنعت گردشگري در ايران به. است غيره هاي طبيعي، اماكن تاريخي، مذهبي وجاذبه

اين صنعت . بودن منابع نفتي بسيار قابل توجه است ناپذير اقتصاد تك محصولي كشور و تجديد
بر اساس آخرين آمار . مهمي براي كسب درآمد و رشد اقتصادي باشد ي بالقوهتواند منبع مي

سفرها با  ، بيشترين1387تهيه شده در خصوص گرشگران ملي در مركز آمار ايران در سال 
و سپس با هدف گردش و ) درصد 51( با هدف ديدار دوستان و آشنايان ،اقامت شبانه خانوارها

درصد رشد  58، سفرهاي زيارتي 1387در تابستان . ه استانجام پذيرفت) درصد 26( تفريح
، زيارت          )درصد 54(ستان و آشنايان بيشترين سفرها در پاييز با هدف ديدار دو. داشته است

همچنين نتايج نشان داده است كه . بوده است) درصد 14( و گردش و تفريح) درصد 16(
در ايران با توجه به جمعيت  .هش داشته استسفرها در زمستان در مقايسه با ساير فصول كا

دليل قرار گرفتن شهر مشهد به. كثير مسلمان، بازديد از اماكن مذهبي بسيار مورد توجه است
حرم مطهر رضوي در آن همواره در طول تاريخ داراي اهميت فرهنگي، مذهبي، اقتصادي و 

هاي مورد توجه شيعيان جهان،  اهاين دليل كه يكي از زيارتگحرم رضوي به. اجتماعي بوده است
بسياري از شيعيان  ي اي برخوردار است و هر ساله، عدهويژه ايرانيان است، از اهميت ويژهبه

بر اساس آخرين آمار منتشر شده از سوي مركز آمار ايران . متقاضي زيارت بارگاه رضوي هستند
، بيشترين مقصد، شهر  1387خصوص گردشگران ملي، از ميان سفرهاي انجام شده در سال در

اي كه در فصول بهار الي زمستان، تعداد مسافرين به مشهد به ترتيب گونهبه ،مشهد بوده است

                                           
1 United Nation World Tourism Organization(UNWTO) 



  1392ي هفتم، زمستان  سال دوم، شماره، ريزي و توسعه گردشگريبرنامه يمجله..... ..................46
  

مسافرين . اندميليون نفر بوده 19ميليون نفر و در مجموع بيش از  6/2و  1/5، 1/7، 7/4برابر با 
گزارش مركز (اند دادهدرصد از كل مسافرين كشور را تشكيل مي 5/33، 1387مشهد در سال 

.    است در مقاطع مختلف سال متفاوتداخلي نسبت جمعيت مسافران  ).1387 آمار ايران،
كنند و مدت اقامت اين گروه مسافران داخلي در بهار به اين منطقه سفر مي درصد از كل 5/32

شمار  هب غيرهها و ها، مسافرخانهاين افراد متقاضيان اصلي هتل. از مسافران حداكثر ده روز است
هاي شهري هستند و ساالنه حداكثر تا سه ماه نيز در  مسافران تابستاني اغلب از گروه. روندمي

. كننداي براي سكونت استفاده ميهاي اجاره اين افراد اغلب از مكان. گزينندمشهد سكني مي
صورت كه بهدهند مسافران پاييزي و زمستاني را اغلب زارعان و روستاييان تشكيل مي

 دهنددرصد كل مسافران را تشكيل مي 40روند و نزديك به خانوارهاي وسيع به مشهد مي
شود، مشهد يكي از شهرهاي مهم طور كه مالحظه مي همان). 1387 گزارش مركز آمار ايران،(

مين خدمات مورد أمنظور تهايي بهتمهيد سياست ،رو از اين. شوددر جذب مسافر محسوب مي
تواند اين منطقه را به يك قطب اقتصادي مسافرين در راستاي جذب بيشتر مسافرين، مينياز 

توان با بررسي رفتار اقتصادي گردشگران اين حوزه از در اين راه مي. در كشور تبديل نمايد
رو، در مقاله حاضر تالش از اين. ثر بر تقاضاي سفر به مشهد گام نهادؤمجراي شناسايي عوامل م

آوري شده از هاي جمعبا استفاده از دادهپژوهش،  ي پس از مروري بر پيشينهت شده اس
اي كارگيري روش دو مرحله ه، توسط مركز آمار ايران و ب1387خانوارها در چهار فصل سال 

ضاي سفر به مشهد برآورد و ثر بر تمايل به سفر خانوارها شناسايي و تقاؤعوامل م ،هكمن
  .  شودبررسي 

  
 ادبيات موضوع 

سسـه  ؤحدي است كه بيش از سـه هـزار م  چند بعدي گردشگري به ي امروزه اهميت مقوله
بيسـت سـال    كه درحالي ،)2005, 2و سانگ1گانگ لي( كنندتحقيقاتي در اين زمينه مطالعه مي

. كـرد ه مـي يـ پيش تنها تعداد خاصي مجله وجود داشت كه تحقيقات مربوط به گردشگري را ارا
رشد  اخير با ي وعاتي است كه در دو دههتقاضاي گردشگري از جمله موض ي در حوزهتحقيقات 

  . سريع و تحوالت بسياري همراه بوده است
، مروري جامع بـر تحقيقـات انجـام شـده در مـورد      2008گانگ لي و حيان سانگ در سال 

هـاي   سـال بر اساس تحقيقات ايشان، در . اندداشته 1960-2002هاي  گردشگري در فاصله سال
هـاي   اكثر اين مطالعات بر كاربرد تكنيك. مقاله در اين حوزه به چاپ رسيده است 420مذكور، 

اسـاس  بـر . انـد بيني تقاضا اعم از كمـي و كيفـي متمركـز شـده    سازي و پيشمختلف براي مدل
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سـازي تقاضـاي توريسـم و    مقالـه در خصـوص مـدل    121تحقيقات گانگ لي و حيان سـانگ،  
     هـاي   بـر اسـاس همـين مطالعـه، روش    . چـاپ شـده اسـت    2000ا پس از سال بيني تقاض پيش
. بيني در اين خصوص بـه اطالعـات موجـود بسـتگي دارد    سازي تقاضاي گردشگري و پيشمدل

شوند، باتوجه به كار گرفته مي ههاي تقاضاي گردشگري ب اگرچه متغيرهاي توضيحي كه در مدل
 1گونـه كـه سـانگ و ويـت     حقق بسيار متفاوت است، آنفعاليت م ي موضوعات تحقيق و پيشينه

گيـري متغيرهـاي تقاضـاي    هـايي مشـخص بـراي انـدازه     گيـري شـاخص  كـار  هدارند، باظهار مي
. بيني تقاضاي گردشگري چنـدان جـدال برانگيـز نبـوده اسـت     سازي و پيشگردشگري در مدل

تـرين ابزارهـا در   ترين و پرجاذبـه  هاي اخير، يكي از متداول چنين متغير ورود مسافر در سال هم
صـورت ورود كـل مسـافران از    بـه  اين متغير معمـوالً . گيري تقاضاي گردشگري بوده استاندازه
توانند با اهـداف گونـاگون   مسافران مي. شودمقصد درنظر گرفته مي ي مبداء به منطقه ي منطقه

 ,گانـگ لـي و حيـان    ( ننـد ك سـفر غيـره  نظير تجارت، ديدن دوستان و آشنايان، تفريح، كار و 
2005.(  

ـ    از مخـارج   ،2006و  2004ي و همكـاران در سـال   در برخي از مطالعات نظيـر مطالعـات ل
متغيرهاي ديگري كـه در  . عنوان متغير تقاضا استفاده شده استها در منطقه مقصد بهتوريست

مـد توريسـت،   شود، درآعنوان متغيرهاي تقاضاي گردشگري در نظر گرفته ميادبيات موضوع به
ــي و ( اســت) 3،2004اســمرال(، شــغل توريســت و ورود و خــروج توريســت  )2،2004آكــال( ل

  ). 2005,سانگ
سـازي تقاضـاي   بينـي و مـدل  هـاي پـيش   ، روش)2008(بر اساس مطالعـات حيـان و لـي    

) 2006( و سـانگ  4ترنـر . هاي كيفي تقسيم شود هاي كمي و روش تواند به روش گردشگري مي
هـاي كمـي بـراي     به اين نتيجه رسيدند كه در تعداد زيادي از مطالعـات از روش  مطالعات خود

بينـي كمـي بـر اسـاس     ادبيات موضوع پـيش . بيني تقاضاي گردشگري استفاده شده استپيش
سـنجي  هـاي اقتصـاد  علي و مدلهاي سري زماني غير ثير دو روش، مدلأهمين مطالعات تحت ت

هـاي   مـورد از تكنيـك   72در  رد بررسي قرار گرفته اسـت، اي كه مومطالعه 121در . علي، است
مطالعه  68مطالعه،  72از اين . اندسازي تقاضاي گردشگري استفاده كردهسري زماني براي مدل

بـين تقاضـاي    ي تحقيق به تعريف رابطه 3از بين مطالعات فوق،. اندبيني پرداختهپيش به انجام
هـاي زمـاني و   عـالوه بـر مطالعـاتي كـه از سـري     . دثر بـر آن تمركـز دار  ؤگردشگري و عوامل م

هايي نظيـر   اند، ساير مطالعات از تكنيكبيني استفاده كردهسنجي براي پيشاقتصاد هاي تكنيك

                                           
1 Witt 
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در تخمين تقاضاي گردشـگري و   غيره هاي عصبي و منطق فازي وهوش مصنوعي شامل شبكه
  ).2005,لي و سانگ ( اندبيني تقاضا استفاده كردهپيش

تحقيقي تحت عنوان مطالعه تقاضـاي توريسـم داخلـي توسـط     ) 2003( 2و اي كرن 1كونن
در ايـن مطالعـه، يـك    . اي انجـام دادنـد  خانوارهاي سوئدي با استفاده از مدل بودجه دو مرحلـه 

بـراي  . تحليل اقتصادسنجي از تقاضاي توريسم داخلي خانوارهـاي سـوئدي انجـام شـده اسـت     
اي مورد استفاده قـرار گرفتـه   نوارهاي سوئدي، يك مدل دو مرحلهتقاضاي توريسم خا ي مطالعه
اي اسـت كـه خانوارهـاي سـوئدي بـه مسـافرت       مرحله اول اين مدل در برگيرنده بودجه. است

در مرحله دوم، مخـارج توريسـم بـين كاالهـاي توريسـتي مختلـف نظيـر         و دهنداختصاص مي
اي ين تحقيق با اسـتفاده از روش دو مرحلـه  در ا. شوداقامتگاه يا وسايل حمل و نقل تقسيم مي

هـاي مربوطـه   هكمن و نيز سيستم مخارج خطي، تابع تقاضا براي گردشگري بـرآورد و كشـش  
  .محاسبه شده است

بيني  پيش«ارشد خود تحت عنوان كارشناسي ي نامهدر پايان) 1382(عبدي آالدزگه 
هاي مدل از روش »رگرسيون فازيتقاضاي توريسم خارجي با استفاده از شبكه عصبي و 

بيني تقاضاي توريسم خارجي ايران هاي عصبي مصنوعي و رگرسيون فازي براي پيش شبكه
ها با مدل سري زماني خود رگرسيون اين روش ي چنين به مقايسهوي هم. استفاده كرده است

گيران ريزان و تصميمنهايت انتخاب روش بهتر و ارايه آن به برنامهميانگين متحرك انباشته و در
هاي تعداد مسافران وارد شده به ايران محقق براي اين منظور از داده. اين بخش پرداخته است

در رابطه با روش خود رگرسيون ميانگين متحرك . استفاده كرده است 1338- 1380طي دوره 
يروي مشخص شد كه تقاضاي گردشگري خارجي ايران از يك فرايند خودرگرسيوني پ ،انباشته

مدل رگرسيون فازي نيز در . بدست آمده است ARIMA  3  صورت اين مدل به ،رواز اين .كندمي
در رابطه با مدل شبكه عصبي مالحظه . با ضرايب متقارن و نامتقارن برآورد شده است دو حالت

شش گره در اليه مياني و  ،يعني چهار گره در اليه ورودي 4- 6- 1اي با معماري شده كه شبكه
بيني خوبي پيشيك گره در اليه خروجي قادر است كه تقاضاي توريسم خارجي ايران را به

عصبي نسبت به دو مدل ديگر عملكرد بهتري  ي نتايج نشان داده است كه مدل شبكه. نمايد
همچنين رگرسيون فازي با ضرايب نامتقارن نسبت به رگرسيون فازي با ضرايب . داشته است

  .بيني بوده استداراي عملكرد بهتري در پيش   ARIMA  متقارن و روش 
ثر بر ؤوي عوامل م .به تخمين تابع تقاضاي توريسم در ايران پرداخته است) 1383(موسايي 

     مدل برآورد شده نشان . يك از آنها را بررسي كرده استتقاضاي سفر به ايران و سهم هر
دهد كه يك درصد افزايش در نسبت شاخص بهاي كاالهاي خدمات مصرفي در ايران به مي

                                           
1 Coenen 
2 Eekeren 
3 Auto Regressive Integrated Moving Average 
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درصد تقاضاي گردشگري به ايران را 25/0شاخص بهاي كاالها و خدمات مصرفي جهاني، 
درصد تقاضاي 45/0شود كه يك درصد افزايش توليد ناخالص جهاني باعث ميدهد و كاهش مي

تبع آن درآمد ارزي حاصل از گردشگري به ايران افزايش يابد و باالخره ميزان تقاضاي سفر و به
  .ل امنيتي و تحوالت داخلي استيثير مساأتحت ت آن در دوره مورد بررسي شديداً

تخمين تابع «ارشد خود تحت عنوان كارشناسي ي نامهدر پايان) 1387(خسروآبادي 
هاي گسترش صنعت  ه استراتژييو ارا 1344- 1383ايران طي دوره تقاضاي توريسم خارجي 

به  »)سنگاپور و مصر ،توريسم در مالزي ي هاي توسعه با استفاده از استراتژي( توريسم ايران
و بررسي  1344- 1383 ثر بر تقاضاي توريسم خارجي ايران طي دورهؤبررسي عوامل م

اين  ي سنگاپور و مصر براي توسعه ،راهكارهاي گسترش صنعت توريسم كشورهاي مالزي
از  ،در راستاي دستيابي به اهداف مورد نظر در اين تحقيق. صنعت در كشور پرداخته است

عنوان متغير وابسته و به 1344- 1383هاي ورودي به كشور طي دوره  متغير تعداد توريست
اقامت در كشور، تعداد جهاني، قيمت نسبي، نرخ ارز در كشور، هزينه  هاي درآمد سرانه متغير

كشور و تبليغات كشور در   هاي كشور، دفاتر توريستي و مسافرتي ه شده توسط هتلتختهاي اراي
  هاي منطقه امني عنوان متغيرهاي مستقل و متغيرهاي جنگ، انقالب و نابخش توريسم به

دهد كه  نتايج حاصل از تخمين مدل نشان مي. رهاي مجازي استفاده شده استعنوان متغي به
عنوان متغيرهاي مهم بر تقاضاي توريسم كشور اثر متغيرهاي تبليغات، انقالب و جنگ به

  . گذارد مي
مربوط بـه طـرح نوسـازي     ي توان به پروژهاز ديگر تحقيقات انجام شده در اين خصوص مي

بافت پيرامون حرم رضوي كه توسط شركت طاش و با كارفرمايي شركت عمران و مسكن سازان 
در بخشي از اين طرح، به برآورد تقاضا براي اقامتگاه  .، انجام شده است، اشاره داشت83در سال 

تغيرهـاي در  در ايـن مطالعـه م   .پرداخته شده اسـت  1400بيني تقاضا تا سال مسافران و پيش
هـا نظيـر هتـل،     نظرگرفته شده براي تخمين تقاضا براي اقامتگاه از متغير وابسته تعداد اقامتگاه

گيـري شـده   مسافرخانه و هرگونه اقامتگاه ديگر استفاده شده كه با تعداد تخت اقامتگـاه انـدازه  
داري، تشكيل لتعداد زوار، درآمد سرانه واقعي، ارزش افزوده هت: متغيرهاي مستقل شامل .است

 ARDL1داري و روش برآورد، روش داري و تعداد كاركنان در بخش هتلسرمايه در بخش هتل
مدت، بيانگر ارتباط بـين تعـداد تخـت در    مدت و هم در بلندنتايج مدل هم در كوتاه .بوده است
ت مـورد  بيني تعداد تخبراي پيش .بيني شده بوده استهاي مسافران با متغيرهاي پيش اقامتگاه

، در اين پروژه، از اعداد و ارقام موجود در سند چشـم  1400تقاضا براي اقامت در مشهد تا سال 
انداز هاي مستقل با استفاده از سند چشمترتيب كه مقدار متغير بدين. توسعه استفاده شده است

 .محاسبه شده و متغير وابسته بدست آمده است

                                           
1 Autoregressive-Distributed Lag 
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در اين . اندتقاضاي گردشگري شهري در ايران پرداختهبه برآورد تابع ) 1389(ياوري و لعل 
 و هزينه شهروندان از طريق آمار براي وتفريحي فرهنگي خدمات و كاالها ي مجموعه ،تحقيق
آل، رفتار مصرفي ايده توجه به سيستم تقاضاي تقريباًخانوار، شناسايي شده و با درآمد

نتايج تحقيقات نشان . ل قرار گرفته استخانوارهاي شهري در مورد كاالهاي مذكور مورد تحلي
عنوان كاالي لوكس داده است كه كاالهاي مرتبط با امور تفريحي، در بين خانوارهاي شهري به

درضمن كاالهاي فرهنگي نيز فقط در سه دهك باالي جامعه شهري در . شوندشناخته مي
عنوان يكي ديگر از نيز بههاي مرتبط با رستوران هزينه. شودرديف كاالهاي ضروري تعريف مي

هاي معرف در مورد گذران اوقات فراغت و مسايل تفريحي، در اين مطالعه استفاده شده شاخص
هاي هاي مختلف درآمدي نشان داده است كه در دهكهاي مرتبط در دهكنتايج كشش. است

   . شود مياني و باالي جامعه، كاالي فرهنگي، كاالي ضروري تلقي مي
هاي قيمتي و كشش ي تحقيقي تحت عنوان محاسبه) 1391(صادقي و رضازاده مير محمد 

ايشان در اين . اندانجام داده 90و  88درآمدي تقاضاي گردشگري شهر اصفهان در سالهاي 
    ها هاي مربوطه قبل و پس از اجراي قانون هدفمندي يارانهكشش ي تحقيق به محاسبه

خانوار گردشگر داخلي بوده كه حداقل يك  500ه شده شامل در نظر گرفت ي نمونه. اندپرداخته
براي برآورد تابع تقاضاي . انداقامت داشته 90يا  88شب در شهر اصفهان در تابستان 

در اين تحقيق، براي . استفاده شده است 1ايده آل گردشگري از مدل سيستم تقاضاي تقريباً
تقاضاي هر كدام از پنج كاالي غذا، محل اقامت، اياب و ذهاب، بازديد از نقاط ديدني و سوغات 

كه كشش قيمتي تقاضاي غذا،  داده استنتايج نشان . هاي مجزا برآورد شده استرگرسيون
 1388ترتيب در تابستان سال  محل اقامت، اياب و ذهاب، بازديد از نقاط ديدني و سوغات به

تقاضا به ) درآمدي(و كشش مخارجي  -132/0و  - 043/0، - 760/0، - 058/0، - 264/0برابر با 
همچنين كشش قيمتي تقاضاي . بوده است 534/0و  516/0، 035/0، 040/1،904/0ترتيب 

ن سال غذا، محل اقامت، اياب و ذهب، بازديد از نقاط ديدني و سوغات به ترتيب در تابستا
تقاضا ) درآمدي(و كشش مخارجي  973/0و  777/0، 111/1، 526/0، -333/0برابر با  1390

باتوجه به نتايج به دست آمده، . بوده است 165/0و  426/0، 563/0، 308/0، 587/0ترتيب به
هاي و با توجه به كشش بودههمه كاالها از نظر كشش قيمتي تقاضا، كم كشش  1388سال در 

 ،1390در سال چنين هم. اندبودهضروري  كاالي غذا يك كاالي لوكس و بقيه كاالهامخارجي، 
هاي مخارجي كشش با توجه بهكاالي غذا يك كاالي معمولي و با توجه به كشش قيمتي تقاضا، 

  .اندضروري محسوب شدههمه كاالها 
  
  

                                           
1 Almost Ideal Demand System(AIDS) 
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 مباني نظري 

كه برآورد تابع تقاضاي آن باتوجه به هدف  اين مقالهمباني نظري مورد استفاده در 
عنوان كننده بهدر واقع مصرف .شودكننده مربوط ميگردشگري است، به مباني رفتار مصرف

حاضر واحد  ي مقالهدر . كننده مورد توجه قرار گرفته استگير و انتخابواحد تصميم
بر . گرفته استكيد قرار أوي مورد ت خانوار در نظر گرفته شده و انتخاب سفر توسط ،گير تصميم

تقاضاي گردشگري عواملي هستند كه در هر  ي كنندهاساس مباني اقتصاد، عوامل تعيين
 دهدثير قرار ميأاي مقدار تقاضاي جمعيت براي سفر و گذران تعطيالت را تحت ت جامعه

تقاضاي  ي كنندهعوامل تعيين).  2005 ،3به نقل از ون هوو 1981 ،2و مديك 1باركارت(
كند كه چرا جمعيت برخي از كشورها داراي تمايل بسيار براي انجام سفر ريح ميگردشگري تش

به نقل  1981 باركارت و مديك،( كه در برخي كشورها اين تمايل كمتر است در حالي ،هستند
  ). 2005 از ون هوو،

باركارت . اقتصادي مشخص شود 4بايست از طريق رفتار خريداران و محركاناين عوامل مي
توانند به گيرند كه مينظر ميعنوان عوامل باطني در درون افراد درمحركان را به و مديك

. دهندثير قرار ميأها و آرزوها تعبير شوند كه انتخاب گردشگر را تحت تصورت نيازها، خواسته
چه دليل و به چه روشي براي تعطيالت خود بدانند كه مشتريان به بايدمديران بازايابي 

له كه عوامل روان شناسانه و دروني أدر عين حال درك اين مس .كنندو انتخاب ميگيري  تصميم
گذار است نيز داراي اهميت بسيار ثيرأچگونه بر تصميم افراد در انتخاب مقصد و كاالهاي سفر ت

عنوان نمادي از رفتار مشتريان در خالل بازاريابي گردشگري مورد توجه اين مراحل به. است
  ).2005 ، به نقل از ون هوو،6،2001و كالرك 5ميدلتون( تقرار گرفته اس

كنند كه ثر بر تقاضاي گردشگري را در نه مورد خالصه ميؤميدلتون و كالرك عوامل م
هاي نسبي، عوامل دموگرافيك، ، قيمت)درآمد، زمان و قيمت(عوامل اقتصادي : اند ازعبارت
اي، تكنولوژي ت و قوانين، ارتباطات رسانهاجتماعي، پويايي اقتصادي، دول - هاي فرهنگيگرايش

رسد عواملي نظير درآمد، قيمت نظر ميبه موارد مورد اشاره، به باتوجه .ارتباطات و اطالعات
از جمله عواملي غيره زمان، شغل، اطالعات، كيفيت كاالهاي سفر نظير اقامتگاه و  كاالهاي سفر،

هاي چنين در مطالعات مختلف از روشهم. اندگذار بودهثيرأاند كه در تقاضاي سفر تبوده
مورد بررسي  مطالعات ي ه است كه در قسمت پيشينهمختلفي براي برآورد تقاضا استفاده شد

اي از كاالها و عنوان بستهحاضر با در نظر گرفتن كليه مباني فوق سفر به ي در مقاله. قرار گرفت
                                           

1 Barkurt 
2 Medik 
3 Vanhove 
4 Motivation 
5 Middleton 
6 Clarke 
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كاركن اند و بيشترين تعداد شاغلين در گروه متوسط داراي تحصيالت بين ديپلم و ليسانس بوده
  . اندمستقل و بخش عمومي قرار داشته

در . گيري مواجه استدر اين پژوهش فرض شده است كه خانوار با دو مرحله از تصميم
  عبارت ديگر خانواربه. گيردكه آيا سفر برود يا نرود تصميم مي خصوص ايناول وي در ي مرحله

بعد در خصوص محل  ي در مرحلهگيرد و طور معمول ابتدا درخصوص انجام سفر تصميم ميبه
  . نمايدگيري ميتصميم غيرههاي صرف شده براي سفر و سفر، تعداد سفر، هزينه

در اي وجود دو نوع خطا را هاي اقتصادسنجي تك معادلهدر چنين حالتي استفاده از روش
ه اين ب .است هاخطاي مربوط به غيرتصادفي بودن نمونه ،اول خطاي. سازدبرآوردها محتمل مي

آماري تنها شامل خانوارهايي است كه تمايل به انجام سفر دارند و خانوارهايي  ي معنا كه نمونه
  . شوندكه تمايل يا تصميم به انجام سفر ندارند از نمونه حذف مي

ثر بر تصميم به انجام سفر و نيز ؤخطاي نوع دوم مربوط به يكسان فرض نمودن عوامل م
  .تعداد سفرهاي انجام شده اثرگذار هستندمتغيرهايي است كه بر 

هايي نظير مدل توبيت و هكمن معرفي مدل ،شدن به خطاهاي فوق براي جلوگيري از دچار
جاي اينكه فقط افرادي سازد به اين ترتيب بهمدل توبيت خطاي نوع اول را مرتفع مي. اندشده

 ،اندهايي كه اقدام مربوطه را انجام نداده اند در نظر گرفته شوند، آنكه يك اقدام را انجام داده
به اين ترتيب خطاي مربوط به غيرتصادفي بودن مدل مرتفع . شوندنيز در نظر گرفته مي

هكمن با آگاهي از ضعف  ،رواز اين. دهداما مدل توبيت خطاي نوع دوم را پوشش نمي. شود مي
بر تصميم اوليه به شركت در يك ثر ؤمدل توبيت در عدم امكان جداسازي دو گروه از عوامل م

  . ه داديهكمن را ارا اي ثر بر ميزان آن فعاليت، روش دو مرحلهؤاقدام و عوامل م
الذكر، هاي فوقثر بر هر يك از مجموعهؤاي هكمن، براي تعيين عوامل مدر روش دو مرحله

وابسته در متغير . شودالگوي توبيت به دو الگوي پروبيت و الگوي رگرسيون خطي شكسته مي
منزله تمايل به انجام اي است كه در آن عدد يك بهالگوي پروبيت شامل يك متغير دو جمله

اين متغير از روي . است) سفر( و صفر به مفهوم عدم تمايل به انجام اقدام) سفر(يك اقدام 
صفر هايي كه مقدار آن  yبراي اين منظور براي . شودمتغير وابسته در الگوي توبيت ساخته مي

به اين ترتيب متغير مستقل الگوي پروبيت براي تمام مشاهدات . مانداست همان صفر باقي مي
  .شودساخته مي

Z  :شوددو الگوي حاصل از تفكيك الگوي توبيت به صورت زير نشان داده مي =  βX + v                                      k = 1,2,3, … , N                                )1(               Z = 1                         if Y∗ > 0                                                                                        )2( Z = 0      if Y∗ < 0                                                                                                           )3( 
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Y  :الگوي رگرسيون خطي به صورت زير است = βX + δμ + ε       k = 1,2,3, … . N                                                                     )4(  

 Xدهنده شماره خانوار نمونه است، نشان  kپارامترهاي الگو ، انديس δ و β در الگوي فوق
بيانگر متغير وابسته مدل است كه در اين پژوهش تعداد  Yمتغيرهاي توضيحي مدل و 

جمالت خطا در الگوهاي  εو  v .سفرهاي انجام شده به مشهد توسط خانوارهاي نمونه است
باشند كه مستقل از متغيرهاي توضيحي و بر فرض توزيع نرمال ام مي K فوق الذكر براي خانوار

است ام  Kمعكوس نسبت ميلز براي خانوار  λ. استوار است σبا ميانگين صفر و واريانس ثابت 
Yكه با استفاده از پارامترهاي برآورد شده الگوي پروبيت براي كليه مشاهدات  > ساخته    0

λ  :آيدشود و از رابطه زير بدست ميمي = ( )∅( ) )5(                                                                                         

صورت نسبت تابع  هگرفته شده است، ب 1عكس نسبت ميلز كه از نام جان ميلز ،در آمار
نسبت در تحليل ترين كاربرد اين معمول. شودچگالي احتمال به تابع توزيع احتمال تعريف مي

    در روش دو  ،هكمن. رگرسيون زماني است كه مدل با اريب ناشي از انتخاب مواجه است
مشاهدات  ي عكس نسبت ميلز براي كليه ي كند كه با استفاده از محاسبهاي پيشنهاد ميمرحله

توان اريب دوم برآورد تابع، مي ي عنوان يك متغير توضيحي در مرحلهو استفاده از اين نسبت به
دوم  ي براي برآورد مدل در مرحله 2OLSهايناشي از انتخاب را از بين برد و از برآورد كننده

  ).1979هكمن،( استفاده كرد
  

  تجزيه و تحليل
آماري  ي نامه مورد استفاده در پژوهش حاضر كه توسط مركز آمار ايران در جامعه در پرسش

مورد بررسي در خصوص تمايل  ي خانوارهاي نمونه ي كل كشور تكميل شده است، از كليه
بر اساس نتايج حاصل از پژوهش، از ميان . ال شده استؤرفتن در هر فصل سسفر ايشان به 

اند و از بين كساني كه تمايل به درصد تمايل به انجام سفر داشته 74خانوارهاي مورد بررسي 
ثر بر ؤاول برآورد مدل، عوامل م ي ر مرحلهد. انددرصد به مشهد رفته 58اند، انجام سفر داشته

عواملي نظير سن و . رفتن يا نرفتن به سفر از طريق برآورد مدل پروبيت تخمين زده شده است
. گذار بر تمايل خانوارها در رفتن يا نرفتن به سفر بوده استثيرأمشكالت مالي از جمله عوامل ت

ز برآورد مدل پروبيت عكس نسبت ميلز برآورد مرحله با استفاده از ضرايب بدست آمده ااين در 
  :شرح زير بوده استفرم كلي مدل پروبيت در اين تحقيق به. شده است

  y = α + α ∗ agen ∗ agen + α ∗ edu + α ∗ fp + α ∗ hdd                                    )6(  

                                           
1 John P.Mills 
2 Ordinary Least Square 
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دهنده تحصيالت سرپرست نشان eduدهنده سن سرپرست خانوار، نشان agenكه در آن 
   kانديس. دهنده بعد خانوار استنشان hddدهنده مشكالت مالي خانوار، نشان fpخانوار، 

تمايل  ي فوق، متغير وابسته دربرگيرنده در شكل كلي. ره خانوار نمونه استدهنده شمانشان
از تمام افراد سرپرست خانوار مورد  ،عبارت ديگربه. خانوار به انجام سفر در حالت كلي است

پاسخ مثبت با عدد يك و . بررسي در خصوص تمايل ايشان به انجام سفر پرسش شده است
گيري خانوار ثر بر تصميمؤپاسخ منفي با عدد صفر وارد مدل شده است تا بدين ترتيب عوامل م

  . براي انجام سفر مشخص و از به وقوع پيوستن خطاي انتخاب جلوگيري شود
      رو  از اين. در مدل پروبيت، تفسير ضرايب برآورد شده چندان قابل اطمينان نيست

تغيير در احتمال موفقيت بر اثر تغيير يك واحدي در  .بايست اثرات نهايي محاسبه گردند مي
الگوي پروبيت به شكل زير محاسبه    شود كه درمتغير مستقل، به نام اثر نهايي خوانده مي

ME  .)1389 به نقل از حياتي، Judge( شودمي = =  ∅( ) = φ(βx). β )7(                                                              

ارائه شده ) 1(مدل اخير به شكل پروبيت برآورد شده و نتايج بدست آمده در جدول شماره 
  .است

  ثر بر تمايل به انجام سفرؤپروبيت براي بررسي عوامل م نتايج برآورد:  1 جدول

  تحقيق حاضر محاسبات :منبع
  

نظر  تغيرهاي تحصيالت و بعد خانوار ازنتايج مدل حاكي از آن است كه ضرايب مربوط به م
درصد  95آماري معنادار نيست و ضرايب مربوط به متغيرهاي سن و مشكالت مالي در سطح 

داري آماره نسبت درست بوده است و معني 22/0ضريب تعيين مك فادن معادل. اندمعنادار بوده
  .دار بودن مدل فوق داردنشان از معني )LR )3/272نمايي 

. در اين قسمت، اثر نهايي براي تمام متغيرهاي مستقل مدل پروبيت محاسبه شده است
دهد، بر اساس معيار اثر نهايي همچنان دو عامل سن با طور كه نتايج مدل نشان مي همان

  اثرات نهايي  مدل پروبيت نام متغيرها
 tآماره  ضرايب برآورد شده

    )7/4( 7/0 عرض از مبداء
  018/0  )6/1(  07/0 )با توان دو(سن

    )3/0( 02/0 تحصيالت
  - 87/0  )-2/8(  -2/3 مشكالت مالي
    )6/0(  01/0 بعد خانوار
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خانوارهاي نمونه بر تمايل ) - 87/0(با ضريب منفي  1و مشكالت مالي) 018/0(ضريب مثبت 
عبارتي با افزايش سن احتمال تمايل به انجام سفر  به. گذار بوده استثيرأبراي انجام سفر ت

  . افزايش و با افزايش مشكالت مالي خانوار احتمال تمايل به انجام سفر كاهش يافته است
فاده از اي هكمن، شامل برآورد با استدوم مدل دو مرحله ي طور كه اشاره شد، مرحله همان

عنوان يك متغير عكس نسبت ميلز و قرار دادن آن به ي متغير وابسته تحقق يافته و محاسبه
، )5(رو پس از برآورد مدل پروبيت و با استفاده از فرمول شماره  از اين. مستقل در مدل است

عنوان يك متغير مستقل در كنار عكس نسبت ميلز براي تمام مشاهدات مثبت محاسبه شد و به
گذار بر تعداد سفر به مشهد وارد مدل و مدل به روش حداقل ثيرأساير متغيرهاي مستقل ت
منظور برقراري ارتباط بين مدل اول و در واقع عكس نسبت ميلز به. مربعات معمولي برآورد شد

عنوان يك متغير مستقل وارد مدل شده دوم و براي از بين بردن خطاي ناشي از انتخاب به
  . است

هاي اقتصاد خرد تقاضا براي كاالي نرمال تابعي معكوس از قيمت باتوجه به اينكه در تئوري
آن كاال و تابعي مستقيم از درآمد براي كاالي نرمال و نيز تابعي از ساير عوامل نظير سليقه، 

رو در مدل حاضر متغيرهاي قيمت، منطقه مبداء، طبقه درآمدي، است، از اين غيرهتبليغات و 
ثر بر تقاضا براي سفر به مشهد در ؤعنوان عوامل مدرآمد، تغييرات آب و هوايي و سرماي هوا به

 1387ها در سال براي وارد كردن متغير قيمت از شاخص عمومي قيمت. نظر گرفته شده است
كه سفر يك كاالي تركيبي است كه تقاضا براي آن شامل  باتوجه به اين. استفاده شده است

است، از  غيره اي از كاالها نظير اقامتگاه، رستوران و غذا، حمل و نقل ومجموعه تقاضا براي
ها براي هتل اي موجود، از ميانگين شاخص عمومي قيمتهاي دادهتوجه به محدوديترو و با اين

آوردن اين شاخص تركيبي به تفاوت براي بدست. و رستوران و حمل و نقل استفاده شده است
 ،اندمختلف و استانهايي كه مسافرين از آن استانها به مشهد مسافرت كرده ها در فصولشاخص

  .توجه شده است
در برآورد تقاضاي سفر به مشهد پس از برآورد مدل پروبيت از دو رويكرد استفاده شده 

عنوان نمادي از تقاضا و در رويكرد دوم مخارج صرف شده بر در رويكرد اول تعداد سفر به. است
  . عنوان نماد تقاضا در نظر گرفته شده استاي مربوط به سفر بهروي كااله

در رويكرد اول در فرمول شماره ) تعداد سفرها به مشهد(فرم كلي تقاضاي سفر به مشهد 
 دهنده تعداد سفرهاي انجام شده توسط خانوار، نشان yدر فرم كلي . نشان داده شده است) 8(

K ام به مشهد مقدس است . pشاخص قيمت براي كاالهاي مورد استفاده در سفر  ، ميانگين
 L. هاي بانك مركزي ايران استخراج شده استاست كه از آمارهاي منتشر شده در گزارش

،IS I،Sc طبقه درآمدي و تغييرات فصلي براي خانوار  ،درآمدترتيب نمايانگر منطقه مبداء، به
                                           

 .و براي سايرين عدد صفر در نظر گرفته شده است 1عدد  ،مشكالت مالي بوده انددر مدل براي كساني كه داراي  1
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  k  ام و انديسk  روش مدل به. دهنده شماره خانوار نمونه استنشانOLS   برآورد شده كه

y  :نتايج بدست آمده به شرح زير است =    β +   β p +  β L +   β Is +  β I +   β sc + β  )8       (                    
 y =  1.4 − 0.003 p + 0.32L − 0.12Is + (1.29E − 8 )I + 0.3sc − 0.22            3.16       (−1.36)       6.1       − 2.57               8.7                 1.91       − 1.62      

  
  تقاضاي سفر به مشهد بر اساس تعداد سفرنتايج برآورد  : 2جدول

 محاسبات تحقيق حاضر:منبع
  

درصد معنادار بوده  95شود تمام ضرايب بدست آمده در سطح طور كه مالحظه مي ن هما
1بوده است و آماره 61/0ضريب تعيين در مدل فوق . است

F )4/60(،  نشان از معنادار بودن كل
دهنده آن است بوده كه نشان -003/0پارامتر برآورد شده براي متغير قيمت معادل . مدل دارد

، مقدار تقاضا براي سفر با 1387ها در سال قيمت كه در ازاء افزايش يك واحد شاخص عمومي
يكي ديگر از عواملي كه بر ميزان . واحد كاهش يافته است 003/0فرض ثابت بودن ساير شرايط 

براي اين . گذار بوده، عامل موقعيت مكاني مبدا خانوار بوده استثيرأتقاضا براي انجام سفر ت
ان رضوي، خراسان شمالي و خراسان جنوبي هاي خراس منظور به خانوارهايي كه در استان

و به ساير خانوارها عدد صفر  1اند، عدد اند و تقاضا براي سفر به مشهد داشتهكردهزندگي مي
ميزان ثير مثبت منطقه مبداء بر سفر به مشهد بهأنتايج بدست آمده حاكي از ت. داده شده است

تر بوده، مقدار تقاضا براي  مشهد نزديك عبارت ديگر هر چه مبداء سفر بهبه. بوده است 32/0
  .سفر نيز بيشتر بوده است

                                           
1 F statistics 

 OLSبرآورد به روش  نام متغيرها

 tآماره   ضرايب برآورد شده

  )16/3( 4/1 عرض از مبداء
  )36/1( -003/0 قيمت

  )1/6( 32/0 منطقه مبداء
  )- 57/2( -12/0 طبقه درآمدي

  )e29/1  )74/8-8 درآمد
  )9/1( 3/0 تغييرات فصلي

  )- 62/1( -22/0 عكس نسبت ميلز
  61/0 ضريب تعيين مدل

  4/60 مدلFآماره
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عنوان جانشيني براي درآمدي به ي متغير طبقه متغير مستقل ديگري كه در مدل وارد شده،
در  نامه تكميل شده توسط مركز آمار ايران صرفاً كه در پرسش ازآنجايي. عامل سليقه بوده است

ونه سوال شده است، بنابراين براي دست يافتن به عامل مورد شغل سرپرست خانوارهاي نم
ثر از طبقه درآمدي خانوارها أثر از طبقه اجتماعي و طبقه اجتماعي نيز متأسليقه كه خود مت

، طبقه درآمدي 1387است، تالش شد تا با استفاده از اطالعات و آمار بودجه خانوار در سال 
به اين منظور خانوارهاي . امل سليقه مشخص گرددعنوان جانشيني براي عخانوارهاي نمونه به

) 3(و باال) 2(، متوسط)1(نمونه بر اساس شغل سرپرست خانوار به سه طبقه درآمدي پايين
درآمدي بر  ي نتايج حاصل نشان داده است كه عامل طبقه. اندتقسيم شده و در مدل وارد شده

عبارت ديگر در صورت يك واحد به .ثير منفي داشته استأمقدار تقاضا براي سفر به مشهد ت
انتقال به طبقه درآمدي باالتر، ميزان تقاضا براي سفر به مشهد با فرض ثبات ساير شرايط به 

  .واحد كاهش يافته است 12/0ميزان 
نامه تكميل  در پرسش. عامل ديگري كه در مدل وارد شده، عامل درآمد خانوار بوده است

خصوص درآمد گردشگران پرسشي صورت نگرفته، اما در مورد شده توسط مركز آمار ايران در 
براي آنكه بتوان تخميني از درآمد خانوارهاي مورد بررسي بدست . شغل آنان سوال شده است

هاي بودجه خانوار و با عنايت به مشاغل اعالم بندي درآمدي در گزارشآورد، با استفاده از طبقه
نظر گرفته شد و در ، تخميني از درآمد هر خانوار درشده از سوي سرپرست خانوارها در نمونه

بدين معنا كه با افزايش . بوده است E1.29-8مدل وارد شد كه ضريب اين متغير نيز معنادار و 
يك واحد به درآمد سرپرست خانوار، تقاضاي خانوار براي سفر به مشهد به ميزان فوق افزايش 

  .يافته است
ثر بوده است، تغييرات فصلي ؤان تقاضا براي سفر به مشهد ميكي ديگر از عواملي كه در ميز

         شده توسط خانوارها، هاي تكميلنامه در پرسش. شدن به فصل سرما بوده استو نزديك
عنوان عاملي براي اند، تغييرات فصلي را بهدرصد از افرادي كه تمايلي به انجام سفر نداشته 20

تقاضا براي سفر به مشهد نتايج  حال در برآورد با اين. انددهعدم تمايل به انجام سفر ذكر كر
. بوده است 3/0نشان داده است كه اين عامل، عاملي مثبت براي انجام سفر به مشهد و معادل 

، ماه رمضان، اعياد مذهبي در ماه ذيحجه )ع( تولد حضرت رضا 1387كه در سال توجه به اينبا
رسد اين عامل باعث شده تا نظر ميرو بهده است، از اينو عاشورا و تاسوعا در فصل سرما بو

عنوان عاملي اصلي در عدم تمايل به كه بخشي از خانوارهاي نمونه اين عامل را به عليرغم آن
ثير مثبت داشته أاند، اما نقش اين عامل در تصميم آنها براي سفر به مشهد تسفر اعالم كرده

دار بودن آن حاكي از عدم وجود مدل وارد شده و معنا چنين عكس نسبت ميلز در اينهم. است
  .خطاي ناشي از انتخاب در مدل است
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از  كار جهت اينبراي برآورد تابع تقاضاي سفر به مشهد به مدل فوق بسنده نشده است و 
ا استفاده شده كه فرم كلي عنوان نمادي از تقاضمخارج صرف شده بر روي كاالهاي سفر نيز به

برآورد شده و  OLSمدل به روش . تقاضاي سفر به مشهد در اين حالت به شكل زير بوده است
l  . نتايج بدست آمده به شرح زير است n(Tex ) = γ +  γ l n(p ) +  γ L + γ l n(I ) + γ                                                          )9(  

 l n(Tex ) = 0.17 + 3.24 l n(p) − 1.14L + 0.42 l n(I ) − 0.69                      0.08         9.88                (−6.7)           4                    (−1.7) 

  
  نتايج برآورد  تقاضاي سفر به مشهد بر اساس مخارج سفر:  3جدول

  محاسبات تحقيق حاضر :منبع
  

شاخص عمومي قيمت  pكل مخارج صرف شده توسط خانوار براي سفر، ، Tex در مدل فوق
،I خانوار ، درآمدLخانوار و  أمبد ي ، منطقه عكس نسبت ميلز براي هر خانوار و انديس ،k  

جز ضريب ثابت، شود بهطور كه مالحظه مي همان .است. شماره خانوار نمونه است ي دهندهنشان
ضريب تعيين در مدل فوق . درصد معنادار هستند 95ساير ضرايب از نظر آماري در سطح 

، نشان از معنادار بودن مدل در حالت كلي از نظر آماري )F )8/48ر آماره بوده و مقدا 55/0
با افزايش يك درصد . نمايدييد ميأنتايج بدست آمده در اين قسمت نتايج مدل قبل را ت .دارد

. درصد افزايش يافته است 24/3به قيمت كاالهاي سفر، مخارج صرف شده روي سفر به ميزان 
همين به. دنبال داشته استمشهد مخارج كمتري را براي مسافر به چنين نزديكتر بودن بههم

ترتيب با افزايش درآمد سرپرست خانوار به ميزان يك درصد، ميزان مخارج صرف شده روي 
  .  درصد افزايش يافته است 42/0سفر نيز به ميزان 

 OLSبرآورد به روش  نام متغيرها

 tآماره   ضرايب برآورد شده

  08/0  17/0 عرض از مبداء
  88/9  24/3 لگاريتم طبيعي قيمت

  - 7/6  -14/1 منطقه مبداء
  4  42/0 لگاريتم طبيعي درآمد

  - 7/1  -69/0 عكس نسبت ميلز
  55/0 ضريب تعيين مدل

  8/48 مدلFآماره
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 1كشش ،ثير عوامل مختلف بر ميزان تقاضاي سفر به مشهد مقدسأمنظور بررسي بيشتر تبه
بر اساس محاسبات . نسبت به متغيرهاي قيمت و درآمد محاسبه شده است) تعداد سفر( تقاضا

 .بوده است - 55/0انجام شده ميزان حساسيت تقاضا براي سفر به مشهد نسبت به قيمت برابر با 
در  ،اندآن است كه حساسيت خانوارهايي كه به مشهد سفر كرده ي دهندهله نشانأاين مس

درصد تغيير با عالمت  55/0ها به ميزان صورت يك درصد تغيير در شاخص عمومي قيمت
. عبارتي تعداد سفر به مشهد از حساسيت قيمتي پاييني برخوردار استبه. منفي خواهد داشت

ثير زيادي در كاهش تقاضا براي انجام أبه اين معنا كه افزايش قيمت متوسط سفر به مشهد ت
چنين كشش درآمدي تقاضا دراين قسمت محاسبه شده كه عدد هم .ه استاين سفر نداشت

نرمال و ضروري بودن اين نوع سفر براي  ي دهندهبوده كه نشان 3/0بدست آمده معادل 
كننده ييدأهاي مخارج صرف شده بر روي سفر نيز تبررسي كشش. خانوارهاي نمونه بوده است

 )8(گونه كه از نتايج برآورد معادله شماره  نآ. نتايج حاصل از محاسبه كشش تقاضا است
يك درصد افزايش قيمت كاالهاي سفر مخارج صرف شده بر روي  يشود، در ازامشخص مي

كشش بودن كاالي سفر به دليل بيله بهأسفر بيش از يك درصد افزايش داشته كه اين مس
حاضر شده مخارج  هامسافر در هنگام افزايش قيمت ديگر، عبارتيبه. لحاظ قيمتي است

از سوي ديگر افزايش يك درصد . بيشتري متحمل شود تا در عوض تقاضا را كمتر كاهش دهد
در درآمد مسافر منجر به افزايش مخارج صرف شده روي سفر به ميزاني كمتر از يك درصد 

كه اي گونهبه ؛تواند باشدضروري بودن اين نوع سفر مي ي كنندهييداله نيز تأشده كه اين مس
  .مشخصي حاضر به اختصاص مخارج به اين سفر بوده است ي مسافر در دامنه

  
  هاگيري و پيشنهادنتيجه

هاي موجود در خصوص گردشگران ملي و پس در تحقيق حاضر تالش شد با استفاده از داده
به اين . پااليش اطالعات مربوط به سفرهاي مشهد، تقاضا براي سفر به مشهد برآورد گردد از

دادن ثر بر انجامؤبه اين ترتيب كه ابتدا عوامل م. اي هكمن استفاده شدمنظور از روش دو مرحله
يا انجام ندادن سفر با استفاده از مدل پروبيت مشخص شد و پس از آن تقاضا براي سفر به 

در رويكرد اول، متغير . در برآورد تقاضا از دو رويكرد استفاده شد. مشهد مقدس برآورد گرديد
وابسته؛ تعداد سفرهاي انجام شده به مشهد در نظر گرفته شد و در رويكرد دوم، مخارج انجام 

بر اساس نتايج بدست آمده دو عامل . عنوان متغير وابسته لحاظ شدشده براي سفر به مشهد به
ترتيب با ضرايب مثبت ام سفر بهگيري براي انجسن سرپرست خانوار و مشكالت مالي در تصميم

نتايج حاصل از برآورد تقاضا نشان داد كه عوامل درآمد، فصل سرما، . اندمنفي اثرگذار بوده و
ثير مثبت و عامل أت منطقه مبداء و سن سرپرست خانوار بر تعداد سفرهاي خانوار به مشهد،

                                           
1 Elasticity 
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برآورد تابع تقاضا براي سفر با توجه به  همچنين .ثير منفي داشته استأقيمت بر تعداد سفر، ت
رج صرف شده روي سفر نشان داد كه دو عامل قيمت و درآمد بر مخارج صرف شده روي مخا

شده براي و مقصد كمتر بوده است، مخارج صرف أثير مثبت داشته و هرچه فاصله مبدأسفر، ت
در دو رويكرد  هانتايج محاسبات مربوط به كشش عالوه بر اين،. سفر هم كمتر بوده است

توان نتيجه گرفت كه سفر به مشهد همچون يك كاالي بنابراين، مي .نداييد كردهايكديگر را  ت
در  .ضروري در سبد سفر با كشش قيمتي كم براي مسافران در نمونه مورد بررسي بوده است

 زيرا. پتانسيل جاذبه گردشگري مذهبي شهر مشهد است نتايج بدست آمده شمايي از واقع
، با وجود سرما و يا سن باالي سرپرست خانوار اين رغم تغييرات درآمديمسافرين اين شهر به

مذهبي  ي ، فصل سرما مصادف با برخي از روزهاي ويژه1387در سال . اندسفر را انجام داده
هاي محرم و صفر و ايامي نظير ماه رمضان، ماه. خصوص شيعيان بوده استبراي مسلمانان و به
رسد منجر به افزايش تقاضا نظر مياست كه به ، از جمله مواردي بوده)ع( نيز والدت امام رضا

مستقيم ميان تمايل به انجام  ي از طرفي رابطه. براي سفر به مشهد در فصل سرما شده است
براي  تواند ناشي از باورهاي مذهبي و اهميت چنين سفرياين سفر و سن سرپرست خانوار مي

خصوص گردشگري شهر گري و بهگذاران در صنعت گردشرو، سياستاز اين .ايرانيان باشد
    ه خدمات در فصول و يريزي اراتوانند از نتايج چنين مطالعاتي براي برنامهمشهد مي

  .مند شوندگذاري مربوطه بهرههاي مختلف و قيمتمناسبت
ثر بر تقاضاي گردشگري در ؤحاضر به بررسي عوامل م ي ذكر است كه در مطالعهالزم به

براي . تري نيز داردكه تقاضاي سفر ابعاد وسيع پرداخته شد، در حالي صورت كليشهر مشهد به
بايست تقاضا براي انواع كاالهاي مورد استفاده در سفر را نيز تر تقاضاي سفر ميبررسي دقيق

برآورد و مورد تجزيه و تحليل قرار داد كه تالش شده است در مطالعات بعدي به اين مقوله 
 . پرداخته شود

  
  منابع

). 1389(زاده، جواد؛ شرفا، سميه؛ دشتي، قادر؛ حيـاتي، بـاب اهللا و كـاظمي، فاطمـه     حسين )1
 هـاي كـاهش مصـرف سـموم شـيميايي     محيطي برنامـه گذاري اقتصادي منافع زيستارزش

: 4 يشـماره  ،2جلـد   ،مجله دانش كشـاورزي و توسـعه   ،)مطالعه موردي استان خوزستان(
112-101.  

 جيـد م ،زادهتقـي سـين و  ح ،راحلـي  حمـد؛ م ،زادهقهرمـان  هدي؛م ،احسانيحياتي، باب اهللا؛  )2
گلي و مشروطه شهر  هاي ائلكنندگان پاركعوامل مؤثر بر تمايل به پرداخت بازديد). 1389(

علوم و صنايع (نشريه اقتصاد و توسعه كشاورزي  ،)اي همكـن كاربرد روش دو مرحله( تبريز
 .91-98 :1 ي، شماره24، جلد )كشاورزي
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-1383تخمين تابع تقاضاي توريسم خارجي ايران طي دوره ). 1387( خسروآبادي، محمـد  )3
هـاي   با اسـتفاده از اسـتراتژي  ( هاي گسترش صنعت توريسم ايران ه استراتژييو ارا 1344

ارشد، دانشكده مهندسي  كارشناسي ي نامهپايان ).سنگاپور و مصر, توسعه توريسم در مالزي
 .ها، دانشگاه صنعتي اصفهانصنايع و سيستم

كاربرد مـدل اقتصـاد سـنجي    ). 1380(محمد  سالمي، حبيب اهللا و عين اللهي احمد آبادي، )4
اي همكن در تعيين عوامـل مـؤثر بركشـت چغنـدر قنـد در اسـتان       تربيت و روش دو مرحله

 . 433 -445 :2 ي، شماره32، جلد مجله علوم كشاورزي ايران ،خراسان

گزارش طرح نوسازي و بازسازي بافت  ).1383(مسكن سازان منطقه ثامن شركت عمران و  )5
 .)ع(پيرامون حرم مطهر حضرت رضا

بيني تقاضاي توريسم خارجي با اسـتفاده از شـبكه    پيش). 1382( عبدي آالدزگه، ابـراهيم  )6
 .دانشگاه صنعتي اصفهان كارشناسي ارشد، ي نامهپايان. عصبي و رگرسيون فازي

تفريحي آورد ارزش بر. )1388(ن، آرش ملكيازي، حبيـب و  شهبامحمـد؛  ، سيكالشميكاوو )7
محتشم ن بوستا: رديمو هــ مطالع( نــ هكماي هـمرحلده از روش دو تفاـساا ـا بـههاـتفرجگ

 .137 -149 :1 ي ، شمارهورزيكشادقتصاا تمجله تحقيقا، )شتر

انتشارات : تهران ي،حميد ابريشمي  ، ترجمهمباني اقتصاد سنجي. )1387( گجراتي، دامودار )8
 .دانشگاه تهران

 .1387در سال  نتايج بررسي بودجه خانوار در مناطق شهري ايران). 1387(مركز آمار ايران )9

هاي مجله پژوهشخمين تابع تقاضاي توريسم در ايران، ت .)1383(ميثم  موسايي، )10
 .224- 284: 32 ي ، شمارهبازرگاني

و درآمدي  تيهاي قيممحاسبه كشش ).1391(مهناز  جواد و رضازاده، ميرمحمد صادقي، )11
 ،)قبل و بعد از اجراي يارانه( 90و  88تقاضاي گردشگري داخلي شهر اصفهان در سالهاي 

، دانشگاه آزاد اسالمي واحد نجف اولين همايش ملي جغرافيا و گردشگري در هزاره سوم
 .آباد

نامه ويژه شهري در ايران، برآورد تقاضاي گردشگري ).1389( عليرضا و لعل،كامبيز ياوري، )12
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