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  :چکیده

اهداف درآمد سرانه در هر کشوري از  افزایش طوري که، بهباشددرآمد سرانه می ،توسعه انسانیمهم هاي شاخصیکی از 

تواند در کی از عواملی است که می، یتوسعه صنعت توریسم .گذاران اقتصادي قرار گرفته استریزان و سیاستاصلی برنامه

دن با قرار دا صنعت توریسم. خصوص درآمد سرانه خانوارهاي شهري مؤثر باشدبی به هدف افزایش درآمد سرانه بهجهت دستیا

را  به عنوان یکی از صنایع مهم و پر درآمد، نقش بسیار مهمیاي در اختیار یک کشور هظمنبع درآمد ارزي مناسب و قابل مالح

عالوه بر جهات اقتصادي، عامل مهمی در پیشبرد اهداف اجتماعی و  ،توریسم .کندرشد و توسعه اقتصادي کشورها ایفا می در

  .شودفرهنگی محسوب می

 .باشدستعد براي جذب گردشگران خارجی میم يکشور ،هاي غنی تاریخی و جغرافیاییرا بودن جاذبهاکشور ایران با د 

از معضالتی  رهاییدر جهت تواند حاصل از نفت داشته می هايکه اتکاي شدیدي به درآمدیران براي کشور اصنعت توریسم 

ولی متأسفانه در مطالعات انجام گرفته، اهمیت تأثیرگذاري  .کمک قابل توجهی کند... محصولی وچون بیکاري، اقتصاد تکهم

بین  تیسعی بر این است تا رابطه علّ ،در این مطالعه. تهاي کالن اقتصادي کمتر مورد توجه قرار گرفته اسوریسم بر متغیرت

 منظور انجامبه. ، مورد آزمون قرار گیرد1386تا سال  1338توریسم و درآمد سرانه خانوارهاي شهري در ایران در بازه زمانی 

نتایج  .ه استشد استفاده )ARDL(1 گسترده وقفه با یبازگشت خود روشهاي آزمون علّیت هیشائو و علیت، از روش آزمون

 .طرفه از توسعه توریسم به درآمد سرانه خانوارهاي شهري در ایران وجود داردنشان داد یک رابطه علّی یک

  

  روش خود بازگشتی با وقفه گسترده هیشائو، یتعلّ آزمون ،هاي شهريدرآمد سرانه خانوار -توریسم :کلیدي واژگان

                                                        
1  -  Autoregressive Distributed Lag Model  
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  :مقدمه

هاي در حال توسعه قرار هاي اصلی در کشورهدفاز جمله  پایدار سریع و و توسعهرسیدن به رشد ها ي اخیر در طی دهه

. باشدارتقاء سطح کیفی زندگی مردم و افزایش درآمد سرانه بیشتر مورد توجه می ،در مفهوم توسعه اقتصادي. گرفته است

هاي فعالیت ،و در یک جملهدمات صنایع و خ هاي کشاورزي،یابی به هدف مزبور از طرق مختلفی مانند توجه به بخشدست

در . شوداقتصادي در سطح بسیار وسیع که منجر به افزایش صادرات و تغییر تراز تجاري کشور به سمت تراز تجاري مثبت می

، و پیروز نوبخت( حائز اهمیت است ،که در این راستاهاي اقتصادي است صنعت گردشگري نیز یکی از فعالیت ،این بین

1387(.  

 خصوصبه سرانه درآمد شیافزا هدف به یابیدست جهت در تواندیم که است یعوامل از یکی ،سمیتور صنعت توسعه

 اریاخت در يامالحضه قابل و مناسب يارز درآمد منبع دادن قرار با سمیتور صنعت. باشد مؤثر يشهر يخانوارها سرانه درآمد

. کندیم فایا کشورها ياقتصاد توسعه و رشد در را یمهم اریسب نقش درآمد، پر و مهم عیصنا از یکی عنوان به ،کشور کی

ا به لحاظ تنوع کشور م .شودیم محسوب یفرهنگ و یاجتماع اهداف شبردیپ در یمهم عامل ،ياقتصاد جهات بر عالوه سمیتور

مار ر انگشت شهاي تاریخی و فرهنگی منحصر به فرد از سوي دیگر، یکی از چند کشوسو و وجود مکانآب و هوایی از یک

  . )1383، ییموسا( به نحو مطلوبی استفاده نکرده استهاي بالقوه خود در این زمینه جهان است که تاکنون از ظرفیت

 از ییرها  جهت در تواندیم ،داشته نفت از حاصل يدرآمدها به يدیشد ياتکا که رانیا کشور يبرا سمیتور صنعت 

 تیاهم گرفته، انجام مطالعات  در متأسفانه یول. کند یتوجه قابل کمک... و یمحصولتک اقتصاد ،يکاریب همچون یمعضالت

با توجه به نقش و اهمیتی که صنعت  .است گرفته قرار توجه مورد کمتر ياقتصاد کالن يرهایمتغ بر سمیتور يرگذاریتأث

بین توسعه توریسم و درآمد سرانه  سعی بر این است تا ارتباط ،در این مطالعه ،کندتوریسم در اقتصاد کشورها ایفا می

مورد بررسی  جهان و رانیا در يگردشگردر قسمت دوم مقاله وضعیت  ،بر این اساس. خانوارهاي شهري مورد بررسی قرار گیرد

 و مدلنیز  ،در بخش بعد .اختصاص دارد قیتحق نهیشیپ و ينظر یمبانبخش سوم مقاله نیز به  .و مقایسه قرار خواهد گرفت

در بخش پایانی . ر خواهد شدمدل مورد نظر برآورد شده و نتایج آن تفسی ،در قسمت پنجم. ی خواهد شدمعرف قیتحق روش

  . ارائه خواهد شد يگذارجهت سیاست گیري و پیشنهادنتیجه

  بررسی گردشگري در ایران و جهان  

م غاست که به ر نحاکی از ای ه ارقام درآمدي ارزي حاصل از آن،ظبررسی وضعیت صنعت گردشگري در ایران و مالح

کمتر از یک هزارم درآمد جهانی حاصل  ،که ایران یکی از ده کشور مهم جهان از حیث آثار تاریخی و باستانی است تاین واقعی

روند ارقام درآمدي ارزي براي جهان و ایران و سهم ) 1(در جدول  .)1383موسایی، (  از گردشگري را نصیب خود کرده است

  .این رقم درامدي نشان داده شده استایران از 

  )هاي بانک جهانیشاخص(مد ارزي توریسمروند سهم ایران از درآ:1 نمودار
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 مد ارزي حاصل از توریسم ایران و جهانآمقایسه سهم در: 1 جدول

 
 نسبت ایران جهان

1995  486149913831.47  205000000 0.000422 
1996  525324263874.57  142000000  0.00027 
1997  526088681734.57  190000000  0.000361 
1998  528861365688.53  656000000  0.00124 
1999  543776884713.81  559000000  0.001028 
2000  567975401886.37  677000000  0.001192 
2001  557535055342.12  1122000000  0.002012 
2002  585004382131.50  1607000000  0.002747 
2003  637462876989.71  1266000000  0.001986 
2004  761959394976.19  1305000000  0.001713 
2005  820222337908.09  1364000000  0.001663 
2006  887743228963.16  1513000000  0.001704 

  بانک جهانی: منبع

  

بسیار  حاصل از توریسماز درآمد  کشورمان سهمهاي بالقوه موجود در ایران، ظرفیتدهد با توجه به جدول فوق نشان می

به بعد نیز این سهم کاهش  81روند صعودي داشته و از سال  81تا سال  1387هاي همچنین این سهم در سال. باشدناچیز می

نشان داده شده  1386تا سال  1331نیز روند ورود گردشگران خارجی به ایران در طی دوره زمانی  )2(در جدول  .یافته است

  .است

 رانیا به یخارج گردشگران ورود روند :2 نمودار

  
  مرکز آمار ایران: منبع

  

 1357ا سال دهد ورود گردشگران خارجی به ایران تروند ورود گردشگران خارجی به ایران نشان می ،)1(بر اساس نمودار

له جنگ ایران و عراق موجب شده تا ورود گردشگران خارجی ئاما با وقوع انقالب و همچنین مس. باشدداراي روند صعودي می

اما خاتمه جنگ و ایجاد آرامش . داراي روند نزولی بوده و میزان ورود گردشگران خارجی به ایران در طول این دوره کاهش یابد

شیب نمودار فوق در  ،طوري که؛ بهداد گردشگران ورودي به کشور با سرعت بیشتري افزایش یابددر کشور موجب شده تا تع
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 به يورود گردشگران رشد زانیم متوسطنیز  2در جدول  .باشدبیشتر می ،این بازه زمانی نسبت به بازه زمانی قبل از انقالب

  .ئه شده استاار رانیا

 یزان رشد گردشگران ورودي به ایرانمتوسط م: 1 جدول

/43  )1338-1357(قبل از انقالب 

15  

-1367(بعد از انقالب و دوران جنگ 

1358(  

18/9

-  

/83  )1368-1373(برنامه اول 

28  

/81  )1374-1378(برنامه دوم 

29  

  74/4  )1383-1379(برنامه سوم 

  سالنامه آماري کشور: منبع

  

  :مبانی نظري و پیشینه تحقیق

هاي اقتصادي مثل زنجیر به هم متصل بوده و حرکت و رونق در یک بخش، بخش هاي دیگر را نیز به آنجایی که بخشاز 

ل از جهانگردان خارجی براي هر صمد حابه لحاظ اقتصادي درآ ،)1388، نوبخت و پیروز( نماییدحرکت و توسعه وادار می

ي بسیار وسیع بوده زیرا که با ورود ارز به کشور از طریق ضریب دامنه اثر گردشگر. شودکشوري در حکم صادرات محسوب می

- گذار میغیرمستفیم بر درآمد سرانه تأثیر توسعه توریسم از دو روش مستقیم و. شودموجب تحرك اقتصادي می دخو ،تکاثري

باال رفته و با  اضاجی به داخل مرزهاي یک کشور تقجنبه مستقیم آن مربوط به حالتی است که با ورود گردشگر خار. باشد

بخش اعظم دالرهاي حاصل از گردشکري صرف خدمات، . مد باال خواهد رفتآدر ،فروش محصوالت مورد نیاز گردشگران

شود که در ازاي خدماتشان محصوالت مشهودي تولید ایان گردشگري و افراد دیگري مینمپرداخت دستمزد خدمتکاران، راه

  .)1383 ،فرزین(کنند نمی

گذار است و تحت عنوان اقتصاد هتل، اقتصاد رستوران اقتصاد خط هوایی، ردشگري بر مشاغل و خدمات تأثیاقتصاد گر

هاي اقتصاد اردوگاه) منظورهتک( هاي موضوعیهاي مسافرتی، اقتصاد پاركساي، اقتصاد آژاناقتصاد خودروهاي کرایه

  .)1388 ،نوبخت و پیروز( شوددفاتر بازدیدکنندگان را شامل می گردشگري، اقتصاد مسافرتی با خودرو و مراکز انعقاد قرارداد و

-1338به بررسی رابطه علیت بین توسعه گردشگري و رشد اقتصادي در ایران در بازه زمانی  ،)1386(طیبی و همکاران

طه علی دو طرفه دهد که رابطه علّی بین گردشگري و رشد اقتصادي ایران، یک رابنتایج تحقیق نشان می. اندپرداخته 1383

  . وجود داردمدت دو متغیر، یک تعادل بلندن است و بین ای

المللی و رشد اقتصادي در ایران، با بررسی رابطه علی بین گردشگري بیناي به در مقاله ،)1387(طیبی و همکاران

روسیه و  ،الزيم ،به عالوه کشور چین، هنگ کنگ  OECDو کشورهاي 83- 1338هاي طی سال VAR استفاده از الگوي

دهد که رابطه علی بین نتایج تحقیق نشان می. اندپرداخته  Panel-Varبا استفاده از الگوي  2004-1995هاي تایلند طی سال

روسیه و تایلند رابطه علی دو  ،مالزي ،هنگ کنگ ،به عالوه کشور چین  OECDگردشگري و رشد اقتصادي ایران کشورهاي

  .مدت وجود داردیر، تعادل بلندمتغدو طرفه است و بین این

با ) OIC(هاي عضو سازمان کنفرانس اسالمی خارج توریسم بر رشد اقتصادي کشورتأثیر م ،)1389( یاوري و همکاران 

قرار گرفته و رابطه میان توریسم و رشد اقتصادي ) SPD(ایستا داده تابلویی و ) DPD(پویا  داده تابلوییهاي استفاده از مدل 

اثرات ثابت و  )GMM(زنهاي گشتاور تعمیم یافته ، با استفاده از تخمین2007 -1990اسالمی طی دوره زمانی  هايدر کشور
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وریسم و رشد اقتصادي در این رابطه مثبت بین مخارج ت ،نتایج تجربی حاصل از این تحقیق. اثر تصادفی برآورد شده است

  .کندها را تأیید میکشور

استفاده از مدت بین گردشگري و رشد اقتصادي کشور اسپانیا با اي ارتباط بلنددر مطالعه ،)2002( 1باالگوئر و کانتاوال

نشان  ،استفاده شده 1975-1997هاي فصلی نتایج مطالعه آنها که از داده. اندورد بررسی قرار دادهجمعی مآزمون علیت و هم

المللی منجر شگري بینس و مشهود، به توسعه پایدار گردطور محسوسپانیا، حداقل در سه دهه اخیر بهداد رشد اقتصادي در ا

  .شده است

کار بردن روش و به 1999تا سال  1980ي سالیانه هااي با استفاده از دادهدر مقاله 2005در سال  2سیکورا و کمپوز

  .باشدهاي دیگر میاند که رشد اقتصادي در کشورهاي گردش محور بیشتر از کشور هاي تابلویی به این نتیجه رسیدهداده

  :معرفی مدل و روش تحقیق 

  :روش تحقیق 

هاي مورد استفاده در این مطالعه به صورت سري زمانی و سالیانه توصیفی است، آمار -تحقیق تحلیلی این تحقیق، یک

و   شهري  خانوارهاي  ساالنه  درآمدهاي  کل  که اطالعات مربوط به متوسط بوده ،1385تا  1338ها در بازه زمانی سال داده .است

از نرم افزار  ،در این تحقیق. مده استآمرکز آمار ایران به دست  سالنامه آماري ازتعداد گردشگران خارجی ورودي به ایران 

  .شودمنظور بررسی رابطه بین دو متغیر موجود در مدل استفاده میبه Eviews اقتصادي سنجی 

جهت  دهد اما الزاماًمتغیر روي متغیر دیگر را مورد بررسی قرار میدلیل اینکه تحلیل رگرسیون، وابستگی یک به

  .گیردمورد بررسی قرار میمطالعه رابطه علی بین متغیر هاي تحقیق  کند، لذا دراینوابستگی یا وجود علیت را مشخص نمی

 آزمون به ،توان یم لهجم آن از داردکه وجود ياقتصاد مطالعات در تیعلّ رابطه نییتع منظوربه یمتفاوت يهاروش

    . کرد  اشاره ریز موارد ....و  خطا حیتصح يالگو، شائویه گرنجر تیعلّ آزمون، مزیس آزمون، گرنجر تیعلّ استاندارد

 وقفه طول از کمتر ،یانتخاب وقفه طول اگر. است حساس اریبس ،وقفه طول انتخاب به نسبت گرنجر تیعلّ آزمون جینتا

 يهاوقفه باشد، یواقع وقفه طول از شیب  یانتخاب وقفه طول اگر و کرد خواهد بیار جادیا مناسب يهاوقفه حذف باشد،  یواقع

   .)  1384 ،زارع و آرمن( باشند  ناکارا هانیتخم که شوندیم سبب مدل در یاضاف 

 يهاوقفه طول  و است حساس اریبس وقفه طول انتخاب به نسبت گرنجر تیعلّ استاندارد آزمون مانند زین مزیس آزمون

 میکن مدل وارد را وقفه ییآنجا تا است  بهتر یعلم قاعده کی عنوان به. داشت خواهد دنبالبه را یمتفاوت جینتا اغلب  ،مختلف

 رمدا در رهایمتغ ندهیآ ریمقاد ورود لیدلبه نیهمچن ،آزمون  نیا در. نباشد یهمبستگ خود مشکل يدارا پسماند  جمالت که

   ).1384 ،زارع اهللا روح و زیعز  آرمن( ابدییم کاهش  زین يآزاد درجه

 يهاوقفه طول و  است حساس اریبس وقفه طول به نسبت مزیس آزمون و گرنجر تیعلّ استاندارد آزمون نکهیا به توجه با

 ویرگرس خود روش کی) 1981( شائویه  مشکل نیا حل يبرا رونیا از داشت، خواهند دنبال به را یمتفاوت جینتا اغلب  مختلف

   .داد ارائه رهایمتغ  از کدام هر يبرا نهیبه وقفه طول انتخاب يبرا کیستماتیس 

  :هیشائو گرنجر علّیت آزمون

 متغیر روي رگرسیونی خود هايمدل از ايمجموعه اول مرحله در. است مرحله دو داراي هشیائو گرنجر علّیت آزمون

 ترتیب به بعدي هايرگرسیون در و داشت خواهد وقفه یک وابسته متغیر اول سیونرگر معادله در. شودمی زده تخمین وابسته

  :باشدمی زیر شکل به تخمینی معادالت و. شد خواهد زده تخمین معادله m مرحله این در. شد خواهد اضافه وقفه یک

  

  

                                                        
1 - Balaguer & Cantavella 
2 - Sequeira & Campose  
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                  )                                                                     1(معادله 
 




 
m

i
itittt YY

1

  

           

 به  mاست بهتر. است اقتصادي فرآیند و نمونه حجم اساس بر وقفه طول انتخاب .باشدیم وابسته ریمتغ  tY  آن در که

-می محاسبه زیر صورت به  FPE(1( بینیپیش نهایی خطاي معیار معادله، هر براي سپس. کنیم انتخاب بزرگ ممکن اندازه

  . شود

T

ESS

mT

mT

1

1
FPE




                                                                                       )            2(معادله

          

M( بهینه وقفه طول. است پسماند مربعات مجموع ESS و نمونه حجم T آن در که
 که بود خواهد ايوقفه طول) *

  .کند ایجاد را بینیپیش خطاي معیار حداقل

 دست به بهینه وقفه تعداد گرفتن نظر در با ،مرحله این در. شودمی تعیین بعدي متغیر بهینه وقفه تعداد ،بعد مرحله در

  :شودمی زده تخمین زیر رگرسیونی رابطه اول، مرحله در آمده

                                                                        ) 3(معادله 





 
n

j
ijtj

m

i
itit XYY

1
2

1

*

   

),(رگرسیونی معادله دو هر براي بینیپیش نهایی خطاي معیار سپس * nmTFP شودمی محاسبه زیر روش به:  

                                                               )   4(معادله
T

nmESS

nmT

nmT
nmTFP

),(

1

1
),(

*

*

*
*




   

 انجام منظوربه ،شرایط این در. کند ایجاد را بینیپیش خطاي معیار حداقل که است ايهوقف طول X متغیر وقفه طول

  :شودمی انجام زیر مقایسه گرنجري علّیت آزمون

)(),( اگر ** nmTFPmTFP  ،آنگاه باشد tX گرنجري علت tY رابطه اگر و نیست),()( ** nmTFPmTFP  

  .باشدمی tY گرنجري علت tX باشد برقرار

 از باید ابتدا ،باشند مانانا متغیرها کهصورتی در. باشند مانا متغیرها تمام ،که است آن آزمون این انجام براي زمال شرط

  .)27 ص ،1387 شعبانی( کرد استفاده آزمون انجام براي مانا تفاضل این از سپس و شوند مانا تا کرد گیريتفاضل آنها

مدت و کوتاه بین متغیرهاي توسعه توریسم و درآمد سرانه سی رابطه بلند، بررکه یکی از اهداف این تحقیقاز آنجایی

  . شودمنظور انجام آزمون علیت بین متغیرها استفاده مینیز به خطا حیتصح يالگوباشد لذا از روش خانوارهاي شهري می

  :الگوي تصحیح خطا 

فهوم گرنجري حداقل در غیر، علّیت به مکند در صورت وجود یک رابطه هم جمعی بین دو متبیان می) 1988( گرنجر

رابطه هم جمعی وجود یا عدم وجود علّیت گرنجري بین . بین آنها وجود خواهد داشت) طرفه یا دو طرفهیک(یک جهت 

اند که هاي تعدیل جزئیالگوي تصحیح خطا نوعی از مدل. کندنمی اما جهت رابطه علّیت را مشخص ،کندمتغیرها را معین می

نزدیک شدن به مقدار تعادلی  مدت و سرعتمدت نیروهاي مؤثر در کوتاهدن پسماند مانا از یک رابطه بلندکر با وارد در آنها

  .کندگیري میمدت را اندازهبلند

مدت در مدل بررسی شده و از کاذب نبودن رابطه بین متغیرها رابطه بلند ،در الگوي تصحیح خطا ابتدا الزم است

مدت و الگوي زیر که رفتار کوتاه ،هاد از اطمینان حاصل از وجود رابطه بلندمدت و کاذب نبودن رابطهبع. اطمینان حاصل شود

  :شودبه صورت زیر بیان می ،سازدبلندمدت دو متغیر را به هم مرتبط می

                                                        
1- Final Prediction Error 
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                                             )5(معادله 
1 1

       0 < <1
m n

t i t i i t i t i
i i

Y Y x      
 

        

tو  tYله در این این معاد ix  هاي وابسته و مستقل بوده وبه ترتیب تفاضل متغیرt i  جزء تصحیح خطا 

tجزء تصحیح خطا ،در این معادله .باشد می i یک مسیر اضافی براي بررسی رابطه علّیت گرنجري  ،در مدل تصحیح خطا

و بلندمدت تفاوت قائل شویم  مدتسازد که بین علّیت گرنجري کوتاهبین متغیرها، مدل تصحیح خطاي برداري ما را قادر می

بت به مدت بین متغیرهاي توضیحی نسد که رابطه علّیت گرنجري در بلنددهنده این باشتواند نشانمی λدار نبودن معنی

دهنده این باشد که تواند نشاني هر کدام از متغیرهاي توضیحی میهادار نبودن مجموع وقفهمعنی. غیر وابسته وجود نداردمت

دار نبودن معنی. ه متغیر وابسته وجود نداردرهاي توضیحی نسبت بیمدت رابطه علّیت گرنجري بین هر کدام از متغدر کوتاه

مدت رابطه علّیت گرنجري دهنده این باشد که در بلندتواند نشانمی λم با أي توضیحی تومتغیرها هاي هر کدام ازمجموع وقفه

قبل از بکارگیري روش تصحیح خطا،  .)1997 ،مسیح( ه وجود نداردتبین هر کدام از متغیرهاي توضیحی نسبت به متغیر وابس

با وقفه گسترده وجود رابطه  از روش خود بازگشتی ،مطالعهدر این . باید رابطه تعادلی بین متغیرها مورد بررسی قرار گیرد

  .گیردمدت بین متغیرها مورد بررسی قرار میبلند

براي آزمون معناداري سطوح با  Fبراي بررسی وجود رابطه بلندمدت بین متغیرهاي تحت بررسی بوسیله محاسبه آماره 

   :گیردوقفه متغیرها در فرم تصحیح خطا مورد آزمایش قرار می

بدون داشتن هر نوع اطالعات اولیه در مورد  .یک رابطه بلندمدت وجود دارد Zو  Yو  Xاگر فرض کنیم بین متغیرهاي 

که در هر یک از آنها هر یک از سه متغیر . شودمسیر رابطه بین متغیرها سه رگرسیون خطاي تصحیح نامحدود زیر برآورد می

به فرم زیر  Fرابطه بلندمدت نشان داده شده در آزمون  فقدانفرض صفر براي آزمون  :اندبه عنوان متغیر وابسته قرار داده شده

  .است

                                                         )                              6(معادله

 

 
  .است y,x/z(zF(و  xF) z,y/x(و  yF) z,x/y(مرتبط با این سه آزمون به ترتیب  Fآماره 

 ARDLنخست این که متغیرهاي دخیل در الگوي : غیر استاندارد بوده و بستگی به سه پارامتر دارد زیعداراي تو Fآماره 

  .هستند I)1(تا  I)0(داراي انباشتگی از 

در الگوي داراي عرض از مبدأ یا متغیر روند باشد یا خیر و سوم این که متغیرهاي توضیحی  ARDLدوم اینکه الگوي 

  .)1388حمید آماده، ( مذکور چه تعداد باشد

  :براي مقادیر بحرانی گزارش شده است Fمقدار آماره ) 1997( پسران

یک . هستند I)1(یا  I)0(بدون نیاز به دانستن این که متغیرها  ،محاسباتی در خارج از مقادیر بحرانی قرار گیرد Fاگر 

فرضیه صفر مبنی بر عدم وجود رابطه  راتر از محدوده باالیی قرار گیرد،تی فمحاسبا F اگر. شودتصمیم قطعی گرفته می

محاسباتی در بین  Fاگر هم . شودفرضیه صفر مذکور پذیرفته می ،تر از محدوده پایینی قرار گیردبلندمدت رد شده و اگر پایین

تحت این شرایط، . هستند I)1(یا  I)0(متغیرها  این دو محدوده قرار گیرد، نتایج استنباط، غیر قطعی و وابسته به این است که

  .مجبور به انجام آزمون ریشه واحد روي متغیرها هستیم

  :برآورد مدل و تفسیر نتایج 

به منظور انجام . باشدبررسی رابطه علّیت بین توریسم و درآمد سرانه خانوارهاي شهري در ایران می ،هدف این مقاله

  .شوداستفاده می )ARDL( گسترده وقفه با یبازگشتخود روشعلّیت هیشائو و هاي آزمون آزمون علیت، از روش
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  :روش آزمون علّیت هیشائو 

. شودمی تعیین علیت رابطه شدهتعیین بهینه وقفه اساس بر و شودمی تعیین متغیرها بهینه وقفه مقدار ،آزمون این در

  :است زیر شکل به آزمون این نتایج

 .)FPEتعیین(از توسعه توریسم به درآمد سرانه خانوارهاي شهري  علیت رابطه بررسی -3جدول 

 نهایی خطاي معیار

 بینی پیش
 تخمینی معادله

 تعداد

 وقفه

(1) 0.00174FPE   )1( incomincom  1 

(2) 0.0018FPE  )2()1(  incomincomincom  2 

(3) 0.0019FPE  )3()2()1(  incomincomincomincom  3 

  

 .)FPEتعیین(از توسعه توریسم به درآمد سرانه خانوارهاي شهري  علیت رابطه بررسی -4جدول 

 نهایی خطاي معیار

 بینی پیش

 تعداد  تخمینی معادله

 وقفه

(2,1) .00172TFP  )1()2()1(  creditincomincomincom   1 

(2,2) 0.0018TFP  

)2(

)1()2()1(





credit

creditincomincomincom 
 

2 

(2,3) 0.0019TFP  

)3()2(

)1()2()1(





creditcredit

creditincomincomincom 
 

3 

  

(2,1)  چون مقدار  .00172TFP  (1)از  کمتر 0.00174FPE  توان نتیجه گرفت رابطه علّیت از میباشد لذا می

  .توسعه توریسم به درآمد سرانه خانوارهاي شهري وجود دارد

  

  .)FPEتعیین(درآمد سرانه خانوارهاي شهري به توسعه توریسم از  علیت رابطه بررسی - 5جدول 

 نهایی خطاي معیار

 بینی پیش
 تخمینی معادله

 تعداد

 وقفه

(1) 0.0126FPE   )1( creditcredit   1 

(2) 0.010FPE   )2()1(  creditcreditcredit   2 

(3) 0.0137FPE   )3()2()1(  creditcreditcreditcredit   3 
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  .)FPEتعیین(از درآمد سرانه خانوارهاي شهري به توسعه توریسم  علیت رابطه بررسی -6جدول 

بینی پیش نهایی خطاي معیار تخمینی معادله   
 تعداد

 وقفه

(1,1) 0.0132TFP   )1()1(  incomcreditcredit   1 

(1,2) 0.016TFP   
)2(

)1()1(





incom

incomcreditcredit 
 2 

(1,3) 0.014TFP   
)2()2(

)1()1(





incomincom

incomcreditcredit 
 3 

  

(1,1)  چون مقدار  0.0132TFP  (2)بیشتر از 0.010FPE  توان نتیجه گرفت رابطه علّیت از باشد لذا میمی

  .درآمد سرانه خانوارهاي شهري به توسعه توریسم وجود ندارد

  اده روش الگوي تصحیح خطابررسی آزمون علیت با استف 

با استفاده از الگوي تصحیح  رانیا در يشهر يخانوارها سرانه درآمد و سمیتور نیب رابطه علیت ،در این بخش از مقاله

  .گیردمورد بررسی قرار میمنظور انجام آزمون علیت به ،از روش الگوي تصحیح خطاخطا مورد 

مدت در مدل بررسی شده و از کاذب نبودن رابطه بین متغیرها بلند ابتدا الزم است رابطه ،در الگوي تصحیح خطا

دله مربوط به الگوي تصحیح معا ،هاابطه بلندمدت و کاذب نبودن رابطهبعد از اطمینان حاصل از وجود ر. اطمینان حاصل شود

مدت بین متغیرها مورد دوجود رابطه بلن) ARDL( از روش خود بازگشتی با وقفه گسترده ،در این مطالعه. آورد شودخطا بر

  .ردگیبررسی قرار می

شود  به عنوان متغیر وابسته ظاهر می يشهر يخانوارها سرانه درآمد و سمیتورمدت، متغیرهاي براي بررسی رابطه بلند

حیح طرفه، رابطه علیت بین متغیرها با استفاده از الگوي تصمدت، و وجود رابطه علیت حداقل یکتا در صورت وجود رابطه بلند

 ،انجام شده Microfit4:1که با استفاده از نرم افزار متغیرها  ننتایج آزمون وجود رابطه علیت بی. خطا مورد بررسی قرار گیرد

  .است گردیدهارائه 
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محاسباتی براي  Fآماره  ،در خروجی نرم افزار ارائه شده که درآن توسعه توریسم به عنوان متغیر وابسته ظاهر شده است 

و حد باالي مقدار  4.934برابر  Fحد پایین مقدار بحرانی آماره  .آیدبدست می 1.0005عنادار بودن ضرایب برابر آزمون م

 ،بنابراین متر از حد پایین ارزش بحرانی است؛ک) 1.0005( که مقدار محاسباتیبا توجه به این. باشدمی 5.764بحرانی برابر 

مد سرانه خانوارهاي شهري ایران متغیر آین درآبنابر. توان رد کردت را نمیمدصفر مبنی بر عدم وجود رابطه بلندفرضیه 

  .باشدمحرك براي ورود گردشگر خارجی به ایران نمی

  
  

 Fآماره  ،مد سرانه خانوارهاي شهري به عنوان متغیر وابسته ظاهر شده استآدر خروجی نرم افزار ارائه شده که درآن در

و حد  4.934برابر  Fحد پایین مقدار بحرانی آماره  .آیدبدست می 6.3418بودن ضرایب برابر محاسباتی براي آزمون معنادار 

 شتر از حد باالي ارزش بحرانی است،بی) 6.3418( با توجه به این که مقدار محاسباتی. باشدمی 5.764باالي مقدار بحرانی برابر 

ورود گردشگر خارجی به ایران محرکی براي بنابراین . شودیمدت رد مصفر مبنی بر عدم وجود رابطه بلندفرضیه  ،بنابراین

  .باشدمیمد سرانه خانوارهاي شهري درآ

الگوي  ،اینبنابر. برقرار استهمجمعی  درآمد سرانه خانوارهاي شهري به عنوان متغیر وابسته ظاهر شده که یدر مدل

روشن کردن وجود رابطه  نتایج بررسی در جهت. شود تا نوع رابطه علیت در بین متغیرها مشخص شود تصحیح خطا برآورد می

  :مدت به شکل زیر استعلیت بلندمدت و کوتاه

) 7( مدت را با استفاده از یک مدل تصحیح خطا به شکل معادلهمدت و بلندنتایج آزمون علیت گرنجري کوتاه) 7(جدول

به عنوان متغیر ورود گردشگران خارجی به ایران و  به عنوان متغیر وابسته بودهدرآمد سرانه خانوارهاي شهري  کهدر حالتی

  .بوده است) 1, 0(با استفاده از معیار آکائیک برابر ) l,k,(وقفه بهینه متغیرها . دهد، نشان میباشد مستقل

......................................................................................)7(معادله
1 1

k k

t i i i t
i it i t i

Dincom Dincom Dtr ECM    
  

      

این معادله  دره ك
t

Dincom  وDtr باشدبه ترتیب تقاضل درآمد سرانه خانوار شهري و توسعه توریسم می.  
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 نتایج آزمون علیت کوتاه مدت و بلند مدت با استفاده از مدل تصحیح خطا :7 جدول

   یتعل  آزمون  مدت  بلند  آزمون علیت

  1کوتاه مدت
متغیر   

  وابسته

 ECM2  3آزمون توام

 & iECM Dtr  iECM  Dtr 

0 & 0i i    0i   0i   H0 

213.  

]373.[ 

3116.  

]577.[ 

11.79 

]001.[  

آماره آزمون 

  والد

P value 

incom 

  

  .گیردصورت می  داري ضرایب با استفاده از آماره والدآزمون معنی - 1

  .گیردداري ضرایب عبارت تصحیح خطاي با وقفه با استفاده از آزمون والد صورت میآزمون معنی - 2

  .گیردخطاي با وقفه با استفاده از آزمون والد صورت میداري ضرایب با وقفه متغیرها توأم با ضریب عبارت تصحیح آزمون معنی- 3

  

که با ورود گردشگر خارجی به ایران  متغیر ،مدتدار بودن ضرایب کوتاهجه به معنیبا تو ،دهدنشان می) 7( نتایج به دست آمده از جدول

مد سرانه خانوارهاي شهري در ایران وجود رآسم به داز توسعه توری مدت یک ارتباط علیتن والد صورت گرفته است، در کوتاهاستفاده از آزمو

  .مدت این رابطه علیت وجود ندارددهد در بلندنشان می ،شودکه در آن فرضیه صفر رد نمیآزمون توأم و نیز براي ضریب تصحیح خطا، . دارد

  :گذاريگیري و پیشنهاد سیاستنتیجه

-نقش مهمی را در توسعه و رشد اقتصادي ایفا می ،اقتصاديگذاري بر متغیرهاي کالن أثیردلیل تتوسعه گردشگري به

دلیل تأثیرگذاري مستقیم و به. رودهاي توسعه اقتصادي به شمار میبه عنوان یکی از شاخص ،افزایش درآمد سرانه .کند

 يهاروش ازاده مد سرانه خانوارهاي شهري، در این مطالعه با استفآخصوص در، بهرانهسمد آمستقیم توسعه توریسم بر درغیر

 سرانه درآمد و سمیتور توسعه نیب تیعلّ رابطه ،)ARDL( گسترده وقفه با یبازگشت خود روش و شائویه تیعلّ آزمون

زمون نشان داد آنتایج هر دو روش . گرفت قرار آزمون مورد 1386 سال تا 1338 یزمان بازه در رانیا در يشهر يخانوارها

ري نقش مهمی را گبا توجه به این امر توسعه گردش .مد سرانه خانوارهاي شهري وجود داردآررابطه علی بین توسعه توریسم و د

راهکارهاي زیر در جهت توسعه  .کندمد سرانه خانوارهاي شهري ایفا میخصوص افزایش درآش رشد اقتصادي بهدر افزای

   .شودتوریسم پیشنهاد می

بستگی داشته که این عوامل به گروه عوامل زیربنایی، تأسیسات  تنگناهاي توسعه گردشگري در کشور به عوامل مختلفی

بنایی شامل کمبودهاي موجود در بخش حمل ونقل عوامل زیر. رهنگی قابل تقسیم استموانع ف و نیروي انسانیرفاهی،  ،اقامتی

 ،یی در حد استاندارد جهانیبناسعه و بهبود تأسیسات زیرهاي، ریلی و هوایی بوده که باید سیستم حمل و نقل از طریق توهجاد

تواند با اعطاي اعتبارات و حمایت از دولت می ،اندبا توجه به این امر که هتل ها دچار فرسودگی و کهولت شده .توسعه یابد

در جهت جذب هر چه المللی در حد استانداردهاي بین ها، این بخشها و مراکز اقامتیجهت تأسیس هتلبخش خصوصی در 

به افراد به عنوان راهنمایان  هاي الزمدر زمینه نیروي انسانی باید به افراد خاص آموزش .خارجی توسعه دهد بیشتر گردشگر

توان به می ،در زمینه موانع فرهنگی .تور و یا میزبانان مراکز اقامتی در جهت برخورد مناسب با گردشگران خارجی داده شود

ر ریزان فرهنگی داي از مدیران و برنامهره ایران و پندارهاي نادرست پارهبارري از گردشگران خارجی دپندارهاي نادرست بسیا

فرهنگی کشور و همچنین ، اقتصادي هاي اجتماعی،که از طریق مستندسازي از واقعیتمورد گردشگران خارجی اشاره کرد 

  .می فراهم نمودهاي اسالتوان بستر مناسبی را براي اشاعه فرهنگ و ارزشمی ،ارائه خدمات رفاهی مناسب
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Abstract: 
Per  capita  income  is  one  of  the  important  indicators  of  human  development. So  that,  the  main 

objectives of economic planners and policy makers is to increased per capita income in each country. 
Tourism Development is one factor that can be effective in achieving the goal of increasing per capita 
income, especially the per capita income of urban households. Tourism industry is important  role in 
the growth and economic development. Besides the economic aspects of tourism, an important factor 
is in promoting social and cultural goals. 

Iran  having  rich  historical  and  geographical  attractions,  the  country  is  prone  to  attract  foreign 
tourists.  Iran  had  a  strong  reliance  on  income  from  oil,  so  tourism  can  prevent  problems  such  as 
unemployment, single-product  economy. Unfortunately, previous studies  have been  less attention  to 
tourism  impact  on  macroeconomic  variables .In  this  study  could  be  tested  causality  relationship 

between  tourism and Iran's per capita  income of urban households  in  the period 1338  to 1386. The 
study have used Hsiao causality test and autoregressive distributed lag method. The results showed to 
have  a  one-way  causal  relationship  from  tourism  development  to  Iran's  per  capita  income  of urban 
households. 

 
Keywords:  Tourism,  Per  capita  income  of  urban  households,  Hsiao  causality  test,  and 

autoregressive distributed lag method 
 


