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   مقدمه-1

دگي خود خارج شود واسطه آن از محيط كار يا زنه گونه مسافرتي كه شخص ببه هراصطالحاً 
در دنيا به عنوان يك منبع مهم ارزي مورد توجه گردشگري امروزه . شود گفته ميگردشگري 

هايي كه در اقتصاد ايران از پتانسيل بااليي  همچنين يكي از بخش. جدي كشورها قرار دارد
اما . باشد  ميگردشگريتواند در شرايط كنوني مؤثر واقع شود صنعت  برخوردار است و مي

رسد  الزم را براي اقتصاد ايران نداشته و به نظر ميارزآوري گردشگري متأسفانه صنعت 
الشعاع قرار داده است و اين  فروش نفت خام توجه الزم به اين بخش را تحت درآمدهاي حاصل از

 در حالي است كه امروزه كشورهاي جهان براي به دست آوردن ارز مورد نياز خود منابع و
 .گذارند هاي خود را به حراج نمي ثروت

 كشور برتر دنيا به 10، ايران جزء گردشگري جهاني زمانرهاي منتشر شده از سوي ساطبق آما
رصد از بازارهاي جهاني د 8/0باشد، ولي در عمل تنها  هاي گردشگري مي لحاظ تنوع جاذبه

  دهنده شواهد نشان). 2004 ،گردشگري جهاني زمانسا(به خود اختصاص داده است  را گردشگري
  آينده اين صنعت رتبه نخست را به خود اختصاص خواهد داد وآن است كه طي ده سال

كه البته سهم  درآمدهاي حاصل از اين صنعت ساالنه به ارقام چندين ميلياردي خواهد رسيد
ريزي در اين صنعت  عظيمي از اين درآمد را كشورهايي تصاحب خواهند نمود كه در زمينه برنامه

 از جهانگردان  درصد2 ساله، جذب 20انداز  ان در چشمالزم به ذكر است كه اير. پيشرو هستند
المللي را هدف قرارداده است و به اين دليل از اين پس گردشگري بايستي به عنوان يكي از  بين

نظر قرار گيرد تا به عنوان يك بخش مهم كه  ها مد ريزي محورهاي مهم توسعه اقتصادي در برنامه
توان  درآن صورت مسلماً مي. يگاه خود را پيدا كندقدرت ارزآوري را براي كشور دارد، جا

همچنين در صورتي كه ايران  .هاي مختلف انتظار داشت هاي رشد و توسعه بيشتر را در بخش نشانه
بخواهد استراتژي صادرات غيرنفتي را به عنوان جايگزيني جهت صادرات نفت دنبال نمايد و در 

كننده مواد خام مورد نيازكشورهاي شمال به يك  أميناز يك كشور منفعل و ت فرايند جهاني شدن، 
 را به عنوان يك منبع گردشگريالملل تبديل شود، بايستي بخش  كشور فعال در عرصه تجارت بين

 امري ضروري به نظر گردشگريصاد لعه جدي اقت بنابراين، مطا. ارزي مورد توجه قرار دهد
  .رسد مي
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صورت   و رشد اقتصادي در ايران گردشگري رابطه ميان اي در زمينه  كه تاكنون مطالعهآنجااز 
اگرچه مطالعات . گيرد  شده در خارج مورد توجه قرار ميانجامنگرفته، در اين مقاله فقط مطالعات 

ارتباط بين رشد  الملل و رشد اقتصادي، به عنوان مثال  زيادي در زمينه رابطه ميان تجارت بين
) 1987( 1يت بين رشد صادرات و توسعه صنعتي توسط چاولّو همچنين عصادرات و رشد اقتصادي 
 و رشد اقتصادي مطالعات گردشگري اما در زمينه ارتباط ميان رشد مورد مطالعه قرار گرفته

در مطالعه خود در همين زمينه، اين فرضيه كه ) 1992 (2مارين. شده استن انجام فراوانيكاربردي 
يافته مانند اياالت متحده،  ود را دركشورهاي توسعهش رشد صادرات منجر به رشد اقتصادي مي

در مطالعات خود نشان ) 1993 (3ي و السبهمني اسكوي. كند ژاپن، انگلستان و آلمان تأييد مي
 4شن و سان. الملل و توسعه اقتصادي وجود دارد باط معناداري ميان رشد تجارت بينند كه ارتا هداد

دهند كه رابطه دو  ري در مورد اقتصاد چين نشان مييت گرنجاز طريق يك آزمون علّ) 1998(
به ) 2002 (5باالگوئر و جوردا. طرفه ميان صادرات و رشد اقتصادي در اين كشور وجود دارد

 و اين فرضيه را كه مدت در كشور اسپانيا پرداختهدر توسعه اقتصادي بلندگردشگري قش بررسي ن
توان  ند، اما نميرسان ميطور كاربردي به اثبات شود به   منجر به رشد اقتصادي ميگردشگريرشد 

 را GDP درصد از 9/5 در اسپانيا گردشگرياين نتايج را به ساير كشورها نيز تسري داد، چرا كه 
 زمانسا( رتبه دوم را دارد گردشگريدهد و بعد از اياالت متحده امريكا به لحاظ جذب  تشكيل مي

برداري    رگرسيون با استفاده از يك مدل خود) 2003 (6اُح -اك -چي). 2000 ،گردشگريجهاني 
VARّدهد كه هيچ رابطه بلندمدتي  جنوبي نشان مي  يت گرنجري براي اقتصاد كره و نيز آزمون عل

 منجر به رشد گردشگري و رشد اقتصادي وجود ندارد و اين فرضيه كه رشد گردشگريميان 
اي كه رشد اقتصادي منجر به رشد  ضيهشود مورد تأييد واقع نشد و بالعكس فر اقتصادي مي
از طريق آزمون  )2005 (7جِونگ كيم و سيانگ چن. رساند شود را به اثبات مي ميگردشگري 

 به منظور بررسي جهت علّيت بين رشد اقتصادي و رشد 8 و روش همجمعيييت گرنجرعلّ
 دو وجود داشته و در كشور تايوان نشان دادند كه يك رابطه تعادلي بلندمدت بين اينگردشگري 

________________________________________________________ 
1. Chow (1987)    5. Balaguer and Contavella -jorda (2002) 
2. Marin (1992)    6. Chi -Ok -Oh (2003) 
3. Bahmani -Oskooee and Ales (1993)  7. Jeong Kim & Ming - Hsing Chen (2005) 
4. Shan and Sun (1998)   8. Cointegration 
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همديگر را تقويت گردشگري به عبارت ديگر توسعه اقتصادي و. يت نيز دو طرفه استرابطه علّ
  .كنند مي
 حاضر تحقيقي  اي در اين زمينه صورت نگرفته، مطالعه  كه تاكنون در كشور ايران مطالعهجا آناز 

پس . رت از نظر خواهد گذشتادامه مقاله حاضر به اين صو. رود جديد در اين حوزه به شمار مي
العمل  برداري، تابع عكس توضيح از تبيين مباني نظري با استفاده از يك الگوي اقتصادسنجي خود

 و رشد اقتصادي گردشگريتحريك و نيز تكنيك علّيت گرنجري به بررسي رابطه علّيت توسعه 
ارائه پيشنهادات خواهيم گيري و  پردازيم و در پايان به نتيجه مي) 1340-1384(ي زمانطي دوره 
جمهوري ي تحقيق از آمارهاي مركز آمار ايران و نيز بانك مركزي زمانهاي سري  داده. پرداخت
  .آوري شده است ايران جمعاسالمي 

  
   مباني نظري-2

 در آن كشور بپردازد مانند هايي را شود، الزاماً بايد هزينه كشور مييك وارد گردشگري زماني كه 
هاي  نقل، هزينه ، هزينه تفريحات، حمل و...)و سرا مهمان هتل و( ، محل اقامتهاي غذا هزينه
هايي كه بابت خريد سوغاتي و كاالهاي بومي كشور ميزبان، ورود  ها و تورها و همچنين پول گشت

ها از طريق ارزي كه وارد كشور ميزبان  پردازد، كه اين هزينه ي ديدني ميها مكانبه موزه يا 
باعث ايجاد گردشگري توسعه . 1)1997وهاب( شوند  رونق اقتصادي آن كشور ميند باعثكن مي

متقاضي كار روبرو هستند بسيار مفيد  اشتغال شده و اين امر براي كشورهايي كه با جمعيت جوان و
  .است

هاي  از منابع طبيعي، آثار قديمي و جاذبهحاصل توان صادرات نامرئي خدمات   را ميگردشگري 
ترين اثر  مهم. تواند بر روي اقتصاد اثرگذار باشد ظر گرفت كه به طرق مختلف ميتاريخي در ن

اين افزايش . بر اقتصاد ملي، تزريق پول و تقاضا از منابع خارجي استان، گردشگرمستقيم ورود 
 از ديگر .كند  و در نتيجه افزايش درآمد حاصل از آن همانند افزايش صادرات عمل ميگردشگري

توان به اثرگذاري روي اشتغال، رشد بخش خدمات داخلي، اثرگذاري بر روي   ميآثار اين بخش
ره و افزايش تقاضاي داخلي اشا) كننده خدمات توريستي صادر(درآمد افراد درون كشور مقصد 

گذاري در اين بخش   مستلزم افزايش سرمايهگردشگريي از طرفي افزايش درآمدزاي. نمود
________________________________________________________ 
1. Wahab (1997) 
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رشد و  ايران  گردشگر در ايران بايد به اين نكته توجه داشت كه دري اقتصاد در مطالعه. باشد مي
چرا كه متولي بخش ميراث باشد  ميگذاري بخش دولتي  سرمايهي اين بخش تحت تاثير  توسعه

گذاري در صنعت  پس، بخش عظيمي از سرمايه. باشد فرهنگي و منابع طبيعي در ايران، دولت مي
  .تمتوجه دولت اسگردشگري 

به عنوان مثال هر واحد . شود  به اشتغال و درآمد اوليه محدود نميگردشگردرآمد شي از آثار نا
 بسته به اين كه اين درآمد چگونه كسب شده باشد ميان گردشگريدرآمد ناشي از مخارج 

اما اين پايان كار نيست، بلكه اين . دشو دستمزد، حقوق، اجاره، سود سرمايه و ماليات توزيع مي
 معروف است، مجدداً 1اند از طريق يك اثر فزاينده كه در اقتصاد به ضريب تكاثريتو درآمد مي

 قادر است تا اشتغال گردشگرياين افزايش درآمد بسته به ساختار صنعت . درآمد را افزايش دهد
 2هاي رشد نئوكالسيك ر را افزايش دهد و بر اساس تئوريعوامل توليد اعم از سرمايه و نيروي كا

  اصطالحاً به هر دليلي كه توليدات كاالها و.ر بر تابع توليد به رشد اقتصادي منجر شوداز طريق اث
 يكي از منابع رشد .ود رشد اقتصادي اتفاق افتاده استش ات در كشوري افزايش يابد گفته ميخدم

  .هاي احتمالي خالي در يك اقتصاد است كارگيري ظرفيت هاقتصادي ب
به بررسي اثرگذاري هر يك از ) 1(ملي با استفاده از رابطه شماره با در نظر گرفتن اتحاد درآمد 
  .پردازيم متغيرها بر روي درآمد ملي مي

  

Y= C + I + G + NX        )1(  
  

 مخارج دولت و Gگذاري،   سرمايهI مصرف، C، (GDP)درآمد ناخالص داخلي Y كه  طوري به
NXباشد لص صادرات مي  خا.  

  :شود  باعث افزايش توليد ناخالص داخلي ميبه طرق زير گردشگريگسترش 

________________________________________________________ 
1. Multiplier. 

 ،هـاي اقتـصاد كينـز     كـه برگرفتـه شـده از الگوهـا و مـدل     باشـد  مـي مفهوم ضريب تكاثر يكـي از مباحـث كليـدي در اقتـصاد كـالن               
.) ..و صادرات   گذاري،  سرمايه   دولت،  مصرفي،(بر اين اساس افزايش ميزان مخارج شخصي        . مشهورترين اقتصاددان قرن بيستم است    

  . ميزان اين اثر به ضريب تكاثر بستگي دارددين برابر بر درآمد ملي داشته كهاثري چن
2. Neoclassic Growth Model. 
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ساكنين يك كشور  و در نتيجه افزايش درآمدهاي   باعث افزايش اشتغالگردشگريگسترش . 1
ها افزايش درآمد باعث افزايش مصرف  كالسيك هاي مصرف كينز و شود، بر اساس تئوري مي

  .شود  ميYشده كه اين امر مجدداً از طريق ضريب تكاثر باعث افزايش مجدد 
شده و در نتيجه با دخالت ضريب I باعث افزايش گردشگري گذاري بخش  افزايش سرمايه. 2

 .خواهد شد  Yگذاري باعث افزايش مجدد تكاثر بخش سرمايه

 چه به طور مستقيم و چه از طريق ضريب تكاثر ،گذاري بخش دولتي طور گسترش سرمايه همين. 3
  .هاي دولت را افزايش خواهد داد هزينه

گردشگري هاي   را صادرات نامرئي حاصل از جاذبهگردشگري كه قبالً گفتيم، اگر طور همان. 4
معرفي نماييم، اين بخش هم خواهد توانست از طريق ارزآوري بر رابطه فوق تأثير بسزايي داشته 

  .باشد
 شود و بهبود تراز تجاري نيز  كشور مي)X-M( باعث بهبود تراز تجاري گردشگريگسترش 

  . بخشدبهبودالملل  را در مبادالت اقتصادي بينكشور  ارزش پول ملي را افزايش و جايگاه تواند مي
  .شود محاسبه مي) 2(بخش از طريق رابطه شماره ضريب تكاثر هر زير

  

ii ΔXkΔY ⋅=          )2(  
  

  .آيد به دست مي) 3( از رابطه شماره (ki)ضريب تكاثر 
  

i
i ΔX

ΔYk =          )3(  

  

ΔGDPΔYبه طوري كه  ]شامل   X و بردار= ]NXG,I,C,باشد  مي.  
 بر متغيرهاي مختلف را مشاهده و گردشگريتوان به طور خالصه تأثير   مي)1(در شكل شماره 

  .شود را به طور صريح بررسي نمود  ميGDPمسيري كه باعث رشد 
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  و رشد اقتصاديگردشگري بررسي رابطه توسعه : 1 شكل شماره

 
  هاي محقق يافته: منبع

  
   ساختار الگو-3

 و رشد اقتصادي بر يكديگر است، گردشگري كه هدف از اين مطالعه بررسي تأثير رشد آنجااز 
 مورد آزمون قرار 2 جهت اجتناب از رگرسيون كاذب1لذا پس از اينكه متغيرها از لحاظ ايستايي

چرا . شود مي استفاده ها آن شكل لگاريتمي متغيرها و همچنين از شكل تفاضل مرتبه اول گرفتند، از
 3فولر - از آزمون ايستايي ديكي،تر است  كه تفسير پارامترها بعد از تخمين از اين طريق ساده

ها به   كه متغيرجا آنبراي اين منظور استفاده شده است و از ) 1988 (4پرون -و فيليپس) 1981(
دهنده نرخ رشد هر   نشانها آناند، پس تفاضل مرتبه اول  لگاريتمي مورد استفاده قرار گرفتهل شك

  .باشد و اين همان چيزي است كه ما در اين مطالعه به آن نيازمنديم متغير مي
المللي و رشد اقتصادي به هنگام اتخاذ   بينگردشگرياز طرفي چون تعيين جهت علّيت بين توسعه 

تي مناسب از اهميت بااليي برخوردار است، لذا به اين منظور از طريق آزمون تصميمات سياس
  : سه فرضيه زير آزمون و بررسي خواهد شديعلّيت گرنجر

  .شود  منجر به رشد اقتصادي ميگردشگريرشد . 1

________________________________________________________ 
1. Stationary    4. Phillips & Perron (1988) 
2. Spurious Regression   5. Granger and Newbold (1974) 
3. Dickey & Fuller (1981)   6. Enders (2003) 
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  .شود  ميگردشگريرشد اقتصادي منجر به رشد . 2
  . وجود دارديگردشگررابطه علّيت دوطرفه بين رشد اقتصادي و رشد . 3
  
  جمعينباشتگي و آزمون هم  ا-3-1

ي كه متغيرها ايستا نيستند استفاده از رگرسيون حداقل زمانمعتقدند، ) 1974 (5گرنجر و نيوبالد
به همين منظور ابتدا متغيرها به لحاظ . مربعات معمولي ممكن است به رگرسيون كاذب منتهي شود

 .گيرند ايستايي مورد آزمون قرار مي

 ثابت زماني در طول زمانور خالصه ايستايي يعني اينكه ميانگين و واريانس متغيرهاي سري به ط
  .6 يكسان بوده وثابت باقي بماندزمانهاي مختلف سري در طول  مانده و خود كوواريانس در وقفه

 1 فولر-اند پس از آزمون ديكي متغيرهاي مورد مطالعه كه به صورت لگاريتمي در نظر گرفته شده
  . مشخص شد كه در سطح ايستا نبودند(ADF)تعميم يافته ) 1981(

ي اقتصاد كالن داراي مشخصه ريشه واحد زمانهاي  ، معتقد است كه اغلب سري)1989 (2پرون
ي اقتصاد توسط نلسون و پالسر زمانهاي  نيستند و وجود ريشه واحد و ناپايايي كه در اغلب سري

 به دليل عدم توجه به شكست عمده ساختاري در روند به تأييد رسيده است، ممكن است) 1982(
هاي ريشه واحد به عنوان  در اين تحقيق ما نيز به منظور بررسي اعتبار آزمون. اين متغيرها بوده باشد

براي رسيدن به اين هدف، متغير لگاريتم . كنيم يك واقعيت تجربي از آزمون پرون استفاده مي
) 4(ي كه از رابطه شماره زمانموده و با ترسيم خط روند  را بر روي نمودار پالت نگردشگري
داراي شكست ساختاري است و اين گردشگري ي زمانشود، مشخص شد كه سري  حاصل مي

  . يعني سال پايان جنگ مشاهده شد1368شكست در سال 
  

tt γDβtDuααLTour +++= 10      )4 (  
 

  

  ها بقيه سال
  

  در غير اين صورت

________________________________________________________ 
1. Dickey and Fuller (1981) 
2  . Perron (1989) 

⎩
⎨
⎧

=
>=

0
13861

Du
tDu ,

⎩
⎨
⎧

=
>=

0
13681

tDT
ttDT ,



  يك رهيافت همجمعي : بررسي رابطه علّيت بين توسعه گردشگري و رشد اقتصادي در ايران

 

9

  گردشگري بررسي شكست ساختاري متغير لگاريتم  :1 نمودار شماره

  
  هاي محقق  يافته:منبع

  

ست هم شيب و هم عرض از مبدأ تغيير نموده و پس مشخص ا )1( كه از نمودار شماره گونه همان
 كه باز از آزمون پرون براي بررسي ايستايي متغير مورد نظركه داراي شكست است، مشخص شد

  .در سطح ايستا نيستگردشگري هم متغير لگاريتم 
.  شد و همين نتايج بدست آمدانجاممانند اين آزمون براي متغير لگاريتم توليد ناخالص داخلي 

گيري  بنابراين متغيرهاي موردنظر پس از يك بار تفاضل. يعني اين متغير هم در سطح ايستا نيست
 هستند I) 1(پس از اينكه مشخص شد متغيرها . د هستنI) 1(ايستا شده و مشخص شد كه هردو 

جمعي هم. 1اي مورد آزمون قرار گرفت مرحله  دويجمعي بين متغيرها از روش انگل گرنجرهم
 هاآن چنانچه تركيب خطي  بين متغيرها به اين معني است كه متغيرهايي كه در سطح پايا نيستند،

 دو يروش انگل گرنجر. 2خواهد داشتايستا باشد، يك رابطه بلندمدت بين متغيرها وجود 
مورد استفاده ) 5(اي براي بررسي وجود رابطه تعادلي بين متغيرها به صورت رابطه شماره  مرحله

 معرف لگاريتم توليد ناخالص  LGوگردشگري  معرف لگاريتم LTاز اين پس  (قرار گرفته است
  .)داخلي خواهد بود

  

tititt

tittt

tittt

εeΔaeaeΔ

eDβLTββLG
eDαLGααLT

++=

+++=
+++=

−

∧

+−

∧∧

−

−

∑ 111

210

210
      )5(  

________________________________________________________ 
1. Engle and Granger (1987) 
2. Granger (1981) 
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 نيست، هيچ رابطه I) 0(ها،  tεدهنده آن است كه سري   جزء اخالل نشانج برآورد و آزموننتاي
بنابراين مدل . باشد جمع نمي همها آن وجود ندارد و تركيب خطي تعادلي بلندمدتي بين متغيرها

VAR، ور تخمين مدل مورد  با تفاضل مرتبه اول متغيرها و بدون نياز به جزء تصحيح خطا به منظ
  .خواهدگرفتاستفاده قرار 

  
   تصريح مدل-3-2

 باشند، روش تخمين زا برونگونه اطميناني وجود نداشته باشد كه متغيرهاي مدل  كه هيچ هنگامي
از آن . 1)1980سيمز، ( بودن متغيرهاي توضيحي داراي اعتبار نيست زا برونتك معادله با فرض 

از .  باشند گسترش يافتزا دروناي حالتي كه همه متغيرها  برVARپس طبق روش سيمز، مدل 
مدت  رابطه پوياي كوتاه گونه رابطه بلندمدتي بين متغيرها مشاهده نشده است،   كه هيچآنجا
هنگامي كه تركيب خطي بين .  مورد بررسي قرار گيردVARتواند از طريق تخمين مدل  مي

همچنين نيازي به وجود .  مناسب خواهد بودVAR مدل اولين تفاضل متغيرها در ها پايا نباشد،  سري
  .زء تصحيح خطا در مدل نخواهد بودج

  : دو متغيره به صورت زير تصريح شده استVARسيستم  به منظور رد يا اثبات سه فرضيه قبلي، 

  

t
it

it
p

p

p pt
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p0

t

t u
D
D

α
ΔLT
ΔLG
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ΔLT
ΔLG
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⎤
⎢
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. باشد  جزء اخالل ميut ماتريس پارامترهاي مدل و نيز iα بردار جزء ثابت مدل، 0αبه طوري كه، 
 نسبت حداكثر  و(SBC) شوارتزبيزين  ،(AIC)هاي مدل به وسيله معيارهاي آكائيك  تعداد وقفه

  .اند  تعيين شده(LR)نمايي  درست
  

Nlog(T)TlogSBC

NTlogAIC

+∑=

+∑= 2        )7(  

________________________________________________________ 
1. Sims (1980) 
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 كل تعداد پارامترهاي N كوواريانس اجزاء اخالل و -س واريانسي برابر ماتر∑به طوري كه 
  .شده مدل است  زده تخمين

  

)logc)(log(TLR kpp +∑−∑−=       )8(  
  

 شده در هر معادله از سيستم رابطه  زده  تعداد پارامترهاي تخمينc  تعداد مشاهدات و Tبه طوري كه 
  .دو وقفه انتخاب شده استبرابر هاي بهينه  معيار، تعداد وقفهبا توجه به هر سه . باشد مي) 8(شماره 

  
  VARنتايج حاصل از تخمين الگوي : 1 جدول شماره

DLG DLT   
0/090766 0/027403 DLT(-1) 
-0/03138 -0/16149  
[ 2/89210] [ 0/16969] t-statistic 
0/015709 -0/18977 DLT(-2) 
-0/03189 -0/16408  
[ 0/49263] [-1/15658] t-statistic 
0/44795 2/537478 DLG(-1) 

-0/16384 -0/84305  
[ 2/73401] [ 3/00986] t-statistic 
-0/13726 -0/27291 DLG(-2) 
-0.16075 -0.82715  

[-0.85387] [-0.32994] t-statistic 
0/025545 -0/02552 C 
-0/01145 -0/05892  
[ 2/23089] [-0/43320] t-statistic 

0/405112 0/227859 R-squared 
0/3408 0/144384 Adj. R-squared 

  هاي محقق يافته: منبع

  

با يك گردشگري دهد متغير رشد   نشان مي)1(گونه كه تخمين مدل و نتايج جدول شماره  همان
داري بر رشد توليد ناخالص داخلي داشته و افزايش يك درصدي در رشد  وقفه اثر معني

 درصد 09/0پس از يك وقفه باعث افزايش رشد توليد ناخالص داخلي به ميزان گردشگري 
شود و بالعكس، افزايش يك درصدي در رشد توليد ناخالص داخلي پس از يك وقفه باعث  مي
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بنابراين مشهود است كه اثر بهبود در توليد . شود  درصد مي53/2به ميزان گردشگري افزايش رشد 
نسبت گردشگري داشته است، يعني كشش گردشگري  بسيار باالتري بر رشد تأثيرناخالص داخلي 

باشد و  ميگردشگري اخالص داخلي بسيار باالتر از كشش توليد ناخالص داخلي نسبت به به توليد ن
هاي اقتصاد در ايجاد فضاي مناسب  توان در تفسير اين مسأله عنوان نمود كه توجه به زيرساخت مي

  .از اهميت بسيار بااليي برخوردار استگردشگري جهت جلب و توسعه 
 
  ) پاسخ-هضرب(1العمل تحريك  تابع عكس-3-3

در . استفاده شده استالعمل تحريك  در اين تحقيق به منظور بررسي پايداري الگو از تابع عكس
 روي متغيرهاي ديگر بررسي تكانه متغيرالعمل تحريك، اثر يك انحراف معيار  بررسي عكس

و رشد گردشگري العمل هر يك از متغيرهاي رشد   عكس)3( و )2(نمودارهاي شماره . شود مي
به عبارت . دهد يد ناخالص داخلي را نسبت به يك انحراف معيار تكانه در متغير ديگر نشان ميتول

كند كه اگر يك تكانه يا تغيير ناگهاني به اندازه يك انحراف معيار در  ديگر، اين مطلب را بيان مي
واهد هاي بعدي چگونه خ ايجاد شود اثر آن در دورهگردشگري رشد توليد ناخالص داخلي يا رشد 

  .بود
  

  هاي وارده از سوي ديگر متغيرها العمل رشد توليد ناخالص داخلي به تكانه عكس: 2 نمودار شماره

  
  هاي محقق  يافته:منبع

  

دهد، يك تغيير ناگهاني يا تكانه به ميزان يك انحراف   نشان مي)2( كه نمودار شماره گونه همان
باعث افزايش رشد توليد ناخالص داخلي در دوره دوم، به ميزان گردشگري  رشد معيار در متغير

________________________________________________________ 
1. Response Function 
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يابد و اثر تكانه  شود و اين اثر در اين سال به اوج خود رسيده و مجدداً كاهش مي  واحد مي028/0
  .باشد پس از هشت دوره تعديل شده كه به معني پايداري مدل مي

  
  هاي وارده از سوي ديگر متغيرها به تكانهگردشگري العمل رشد  عكس: 3 نمودار شماره

  
  هاي محقق  يافته:منبع

  

دهد، يك تغيير ناگهاني يا تكانه به ميزان يك انحراف   نشان مي)3(گونه كه نمودار شماره  همان
 به در دوره دوم،گردشگري معيار در متغير رشد توليد ناخالص داخلي باعث افزايش رشد 

يابد و اثر  مجدداً كاهش مي اين اثر در اين سال به اوج خود رسيده و شود و  واحد مي14/0ميزان
  .شود تكانه پس از هفت دوره تعديل مي

  
  

   آزمون علّيت گرنجري-3-4

 مجدد فرضيات تحقيق از آزمون علّيت  و آزمونبراي اطمينان از صحت نتايج بدست آمده
اين منظور در نظر گرفته شده به ) 10(و ) 9(يم كرد و روابط شماره استفاده خواه) 1988 (يگرنجر
  .است

  

∑ +++∑+= −− ttptpptpt εDγΔLGδΔLTβαΔLG 11111     )9 (  

∑ ∑ ++++= − tttpptpt εDγΔLGδΔLTβαΔLT 22222   )10               (  
  

 طبق رابطه 0Hشود فرضيه   موجب رشد اقتصادي ميگردشگرياي كه رشد  براي آزمون فرضيه
  .گيرد  مورد آزمون قرار مي) 11(شماره 

  



   1388 ستان پاييز و زم اقتصادي، سال اول، شماره اول،ذاريسياستگ پژوهشي –مجله علمي 

 

14

0
0

1211

1211
≠===
====

...ββH
...ββH

1

0             )11       (  

  

 موجب رشد اقتصادي شده گردشگري رد شود، يعني رشد F با توجه به آماره 0Hاگر فرضيه 
  .تعريف كنيم) 12( را به صورت رابطه شماره 0Hهمچنين چنانچه فرضيه . است و بالعكس

  

0
0

2221

2221
≠==

====
...δδ:H
...δδH

1

0            )12          (  
  

 رد شده يعني اينكه رشد اقتصادي منجر به رشد 0H نشان دهد كه Fكه آماره  در صورتي
لّيت دو  رد شوند رابطه ع0Hاگر در دو آزمون فوق هر دو . ده است و بالعكسشگردشگري 

نتايج برآورد با در نظر گرفتن دو . رسد  به اثبات ميگردشگريطرفه بين رشد اقتصادي و رشد 
 به صورت جدول زير دست آمده است،ه  بEviewsافزار اقتصادسنجي  وقفه كه به وسيلة نرم

  .باشد مي
  

  نتايج آزمون علّيت گرنجري: 2 جدول شماره

 Fآماره  H0فرضيه 
سطح 

  داري معني
نتيجه 
  آزمون

گردشگري رشد اقتصادي علت رشد 
  شود  رد ميH0  05/0  04/5  نيست

 علت رشد اقتصادي گردشگريرشد 
  شود  رد ميH0  05/0  29/4  نيست

  هاي محقق  يافته:منبع

  

ه بين رشد اقتصادي و رشد  رد شده و رابطه دو طرف0H هر دو فرضيه )2(با توجه به جدول شماره 
  ).3اثبات فرضيه شماره (د رس  به اثبات ميگردشگري

  
  گيري بندي و نتيجه  جمع-4

منجر به رشد اقتصادي گردشگري كنند رشد  برخالف بسياري از مطالعات خارجي كه عنوان مي
ق و  و آزمون علّيت گرنجري در اين تحقيVARشود يا بالعكس، نتايج حاصل از برآورد مدل  مي
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سويه بر يكديگر داشته و  دار و دو دهد كه اين دو متغير اثر معني در مورد اقتصاد ايران نشان مي
پس گردشگري به طوري كه افزايش يك درصدي در رشد . رسد فرضيه سوم تحقيق به اثبات مي

 درصد شده و افزايش 09/0ي باعث افزايش رشد توليد ناخالص داخلي به ميزان زماناز يك وقفه 
ي باعث افزايش رشد زمانيك درصدي در رشد توليد ناخالص داخلي پس از يك وقفه 

 رشد اقتصادي تأثيربنابراين به وضوح آشكار است كه . شود  درصد مي53/2به ميزان گردشگري 
كه الزم  پس عالوه بر اين. به مراتب باالتر از حالت عكس آن استگردشگري بر رشد صنعت 

هاي  استفاده گردد، نبايد از توجه به زيرساختگردشگري  جهت جلب است از راهكارهاي مناسب
  .غفلت شودگردشگري اقتصادي جهت ايجاد فضاي مناسب به منظور جلب و توسعه 
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