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 :چکیده
 آثار. از طرف دیگر تورم و استمسائل مهم هر کشور  ازجمله باثباتدستیابی به نرخ رشد اقتصادی باال و 

ی  عهامروزه توس .آیدویژه بر رشد اقتصادی( نیز یکی از مشکالت اساسی کشورها به حساب می بار آن )بهزیان

ریزان برنامه موردتوجه المللی بینسطح و چه در  ای منطقه، چه در سطح ملی و ها عرصهگردشگری در تمامی 

ارزی بسیار  گردشگری منبع درآمدی  که یناهای خصوصی قرار گرفته است. آگاهی جوامع از رکتدولتی و ش

مفهوم  که گردشگری  ، باعث شده استدهد یمر اقتصاد یک کشور قرا ای در اختیار مناسب و قابل مالحظه

 .دصنعت تلقی شو ای در ابعاد مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی پیدا کرده و به عنوان یک بسیار گسترده

های یچینگ به بررسی تأثیر درآمدسو -مارکوف یرخطیغده از رویکرد ، مقاله حاضر با استفامنظوراین به 

پرداخته است.  1973-1931زمانی ی  رهاقتصادی ایران به صورت فصلی و طی دورشد  بر و تورم گردشگری

 در هر سه رژیمرشد اقتصادی  بردار درآمدهای حاصل از گردشگری حاکی از وجود رابطه مثبت و معنی نتایج

رشد ترین تأثیر را بر که در رژیم صفر بیشترین تأثیر و در رژیم دو کمطوریبه بوده است.صفر، یک و دو 

مثبت و منفی بر رشد اقتصادی  یرتأثو تورم به ترتیب  گذاری یهسرماچنین  هم اقتصادی گذاشته است.

 گذاشته است.

 مارکف سوئیچینگ تورم، گردشگری، رشد اقتصادی،: واژگان کلیدی
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 مقدمه

اقتصادی ی  عهجهان دارای اقتصادهایی ناهمگون و بسیار متفاوت است، با این وجود رشد و توس

و دلیل این امر وجود منافع فراوانی است که در  کند میاز جمله اهدافی است که هر اقتصادی دنبال 

ار بر رشد ترین عوامل تأثیرگذدر این میان سطح تورم یکی از مهم .یابد میروند رشد اقتصادی تحقق 

کند، حتی ه تحمیل میهایی که تورم بر جامع. اقتصاددانان معتقدند که هزینهاستاقتصادی کشور 

های ناشی از کند شدن رشد اقتصادی باشد. از طرفی تورم در سطوح تر از هزینهتواند بسیار جدیمی

شود. همچنین تورم کند و باعث تنزل ارزش پول ملی میباال، کارکرد نظام قیمت را مختل می

به نفع درآمدهای متغیر و به  برد، موجب توزیع مجدد درآمدگذاری را از بین میهای سرمایهانگیزه

شود. از طرف دیگر شود و در نهایت موجب کند شدن رشد اقتصادی میضرر درآمدهای ثابت می

اقتصادی کشور ی  عهدرصد نشانه توس2تورم همیشه مضر نیست، تورم در حد کم  استالزم به ذکر 

 هایی بخش ازجملهکشور،  ارزآوریتوریسم به عنوان یکی از منابع اصلی . از طرف دیگر نیز هست

و تا حدودی این مشکالت را برای کشورهایی که دارای پتانسیل فراوان  سریعاً تواند میاست که 

 1سازمان جهانی گردشگری های بینی پیشنماید. مطابق  رفع استجهت جذب گردشگر خارجی 

سوم پر درآمدترین صنایع جهان   رتبهدر  خودروسازیاگرچه امروزه گردشگری پس از صنایع نفت و 

ایجاد  نخست را به خود اختصاص خواهد داد. ، این صنعت رتبه2222اما تا سال قرار دارد 

طریق  حمل و نقل کشور، رشد بخش مالی اقتصاد ازی  عه، توسای منطقهشغلی جدید  های فرصت

ها و ارائه خدمات داخلی، شناخته شدن هرچه بیشتر کشور و صادرات ورود ارز خارجی، فروش کاال

داخلی  های گذاری سرمایهو  المللی بین آن بر تعامالت تأثیرفرهنگ داخلی به تمام نقاط دنیا و 

جهانی  بندی رتبه.ایران که از نظر استتوریسم  پربازدهاز منافع حاصل از حمایت بخش  هایی نمونه

کشور برتر جهان قرار دارد کشوری است که دارای تمدن چند  12ر بین گردشگری د های جاذبه

مختلف فرهنگی، طبیعی، تاریخی و  های جنبهگردشگری منحصر به فرد در  های جاذبهو  هزارساله

بسیار کمی از این ظرفیت انجام داده است. از طرفی  گیری بهره. این درحالی است که استمذهبی 

ر همواره برای رها شدن از بند اقتصاد مبتال شده به درآمدهای نفتی اخی  دههاین کشور در چند 

مناسب برای حل مشکالت اقتصادی کشوری با چنین ویژگی،  حل راه رسد میبه نظر  .کند میتالش 

 2رهبری گردشگری رشد حل راهکه به این  استجذب توریست و استفاده از منافع حاصل از آن 

آن بر دیگر متغیرهای اقتصاد کالن  تأثیرگذاریمیزان  وتحلیل تجزیه. اهمیت توریسم و شود میگفته 

چالش برانگیز در چند سال اخیر بوده است بطوریکه نقش برجسته توریسم در بهبود  موضوعاتاز 

، (1392) 9بلیسه و هویمطالعاتی همچون  با، درآمدهای مالیاتی و یا بیکاری ها پرداختوضعیت تراز 

                                                           
1 The United Nations World Tourism Organization 
2 Tourism-led Growth 
3 Belisle and Hoy 
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1خان و همکاران
 (2222) 3اوهئید شده است. از نظر تأ (2222) 9دوربریو  (1339) 2وست ،(1332) 

. هستدر بسیاری از کشورهای میزبان ضروری  رهبری گردشگری رشد ی فرضیهبررسی صحت 

بر رشد اقتصادی ایران با استفاده از یک  و تورم توریسم تأثیرگذاریدر این مطالعه به بررسی  رو ازاین

پرداخته  1973-1931زمانی ی  رهبه صورت فصلی و طی دو 2ینگمارکوف سویچ غیرخطیروش 

مورد بررسی قرار گرفته  شده انجامهای پس از مقدمه، در بخش دوم مبانی نظری و پژوهش .شود می

شود. در بخش چهارم مدل برآورد و نتایج تحلیل و در بخش و در بخش سوم مدل تحقیق معرفی می

 نتایج ارائه شده است.پایانی خالصه و 

 

 مبانی نظری تحقیق

  های مرتبط با تواند تأثیر مهمی بر افزایش اشتغال، درآمدصنعت گردشگری می به نظر اوه

های دولتی کشور داشته باشد. از این رو گردشگری به دو صورت های اقامتی و نیز درآمدمکان

 اثرگذار باشد.تواند بر رشد اقتصادی مستقیم میمستقیم و غیر

یابد. هر چه تعداد ورود گردشگران به یک شهر افزایش یابد، درآمد حاصل از آن نیز افزایش می

یکی از صنایع خدماتی است، درآمد حاصل از آن صنعت بخشی از تولید  گردشگری که ییآنجااز 

گذارد. از می ناخالص داخلی کشور میزبان محسوب شده و مستقیماً بر رشد اقتصادی آن کشور تأثیر

ارزی سرشار برای شهرها و  تواند راهکار مناسبی برای کسب درآمدهایاین رو صنعت گردشگری می

  .در نتیجه رشد اقتصادی باالتر باشد

پویایی بر  دهنده اثرگذارد و نشاننیز بر رشد اقتصادی تأثیر می غیرمستقیمگردشگری به صورت 

به این صورت که اگر  (6،1332ت )مارینسرریز و یا دیگر آثار خارجی اس آثارکل اقتصاد به شکل 

    های اقتصادی، دچار رونق شود، آن دسته از گردشگری به دلیل تعامل زیاد با دیگر فعالیت

کنند، همراه با آن دهند و یا محصول آن را مصرف مییا خدمت می هایی که به آن کاالفعالیت

 تواند به عنوان موتوری برای رشد اقتصادی عمل کند وگردشگری می کرد. یعنی حرکت خواهند

از سوی دیگر، رشد اقتصادی نیز بر  .ها را نیز به دنبال خود رو به جلو هدایت کندسایر فعالیت

تسهیالت و زیربناهای گردشگری از جمله ی  عهگردشگری مؤثر است. رشد اقتصادی، با توسی  عهتوس

 7فناوری اطالعات و ارتباطاتی  عهالکترونیک، توس ها، گسترش پولاهحمل و نقل و ری  عهتوس

(ICT)بهداشت عمومی و همچنین ی  عهها، توسها و هتلرستوران های اقامتی،مکانی  عه، توس

                                                           
1 Khan  
2 West 
3 Durbarry 
4 Oh 
5 Markov Switching 
6 Marin, 

7 Information and Communication Technology (ICT) 
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)یاوری و  شود میصنعت گردشگری ی  عهامور رفاهی، موجب توس تسهیالت تفریحی وی  عهتوس

 (1993همکاران، 

صاد، با مشکالت و صنعت گردشگری با هدف تبدیل آن به بخش اصلی اقت از سوی دیگر، رشد

 توان چنین خالصه کرد؛است. اهم این موارد را می تردیدهایی روبرو

آید و اشتغال فصلی، نقش مهمی در مجموع صنعت گردشگری، صنعتی فصلی به حساب می

بیشتری بر رشد اقتصادی کشور  تأثیراشتغال در این صنعت دارد. برای اینکه گردشگری بتواند 

 میزبان بگذارد، باید از درجه فصلی بودن گردشگری کشور میزبان کاسته شود.

موضوع وابستگی اقتصادی به یک صنعت یا بخش اقتصادی، از مشکالت عمومی کشورهای در 

های معروف آن همچون وابستگی اعضاء اوپک به نمونه چنانچهآید. حال توسعه به حساب می

آید. پذیر به حساب میرات نفت همواره از عوامل تهدیدکننده این اقتصادها و نقطه آسیبصاد

هایی از وابستگی کامل اقتصاد یک کشور به گردشگری نیز از این موضوع مبرا نیست. چنانچه نم.نه

و ضربات وارده به  هاست آنتوان یافت که گردشگری بخش اصلی اقتصاد قبیل قبرس و مالدیو را می

 قرار دهد. تأثیرتواند کل اقتصاد را تحت این بخش می

 

 گردشگریی  عهرشد اقتصادی و توس

منبع درآمد ارزی مناسب در ابعاد مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی  عنوان بهگردشگری 

ای یافته و برای بسیاری از کشورها به منبع اصلی درآمد، اشتغال، رشد و توسعه مفهوم گسترده

است. این صنعت برای کشورهای درحال توسعه و دارای اقتصاد تک محصولی از اهمیت  تبدیل شده

عبارت است از جابجایی افراد، از محل است. از نظر سازمان ملل متحد، گردشگری  فراوانی برخوردار

گردشگری، ی  عهبه طول انجامد. علت اصلی توس سال یکزندگی خود به مکان دیگر که کمتر از 

اوه معتقد است صنعت گردشگری موجب افزایش  های اقتصادی آن است.از مزیت برداریبهره

شود. گردشگری به واسطه اثر سرریز و یا پیامدهای خارجی اشتغال، درآمدهای خدماتی و دولت می

 سازد.های اقتصادی را فراهم میزیربخشو موجبات رشد  گذارداثر پویایی بر کل اقتصاد می

( تفاوت آن با صادرات 1332های صادراتی مهم است که از نظر مارین )گردشگری یکی از بخش

کند. این صنعت، کننده آن را در کشور میزبان مصرف میکاالها و خدمات این است که مصرف

اقتصاد شهر را به طور کامل بسازد، اما نقش مثبتی از طرق مستقیم و غیرمستقیم تواند اگرچه نمی

مستقیم صنعت گردشگری از مخارج اولیه گردشگران برای کاالها  آثارکند. در اقتصاد جوامع ایفا می

، باعث ایجاد اشتغال مستقیم و کسب درآمدهای آثاراین بخش از  شود.و خدمات مصرفی ایجاد می

 (2229و همکاران،  1شود )باچرارزی از طریق تولید و فروش کاالها و خدمات به گردشگران می

 

                                                           
1 Butcher 
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 تورم و رشد اقتصادی

ی اقتصادی ها شوک کهدر وضعیت پایدار قرار دارد  بلندمدتر دیدگاه کینزی اقتصاد در د

ی  رهی پویا موجب بازگشت دوباها لیتعداقتصاد را از این وضعیت پایدار دور سازد، همچنین  تواند یم

اقتصاد به وضعیت پایدار است. در این فرایند تعدیل، تورم و رشد اقتصادی گاهی اوقات رابطه مثبت 

( نیز نشان داد که ارتباط 1توان به صورت نمودار )که می دارندو گاهی اوقات رابطه منفی با یکدیگر 

ده شده است. نشان دا E1به   Eمثبت بین تورم و رشد اقتصادی در منحنی به صورت حرکت از نقطه

 (2223 :1)گوکال و حنیف

 

 
 

 (: رابطه بین تورم و تولید1نمودار)

 

های سنتی پولی بحث و بررسی شده تأثیر غیرخطی تورم بر رشد اقتصادی با استفاده از مدل

ها یک نوع همبستگی منفی را بین تورم و بازده واقعی سهام بر پایه مطالعات تجربی است. این مدل

اندازها ها به این صورت است که، تورم با کاهش دادن بازده واقعی پسعملکرد این مدل کند.ارائه می

شود، که این اصطکاک اطالعاتی بازارهای موجب تشدید اصطکاک اطالعاتی بین نهادهای مالی می

گذاری و اعتبارات و در نتیجه محدود کردن منابع مورد نیاز برای سرمایه بندی یرهجمالی باعث 

شود. که از این طریق گذاری میهای سرمایهانداز شده به پروژهکارایی تخصیص منابع پسکاهش 

شود. با توجه به اثرگذاری غیرخطی می بلندمدتمنجر به اثرگذاری نامطلوب بر رشد اقتصادی در 

کنند که اصطکاک اطالعاتی بازارهای ( بیان می1333) 2تورم بر عملکرد اقتصاد، چویی و همکاران

ی با نرخ تورم پایین ها تأثیر است. بنابراین در محیطهای پایین تورم به طور بالقوه بیمالی در نرخ

اعتبارات انجام گیرد چون هیچ رابطه منفی بین تورم و انباشت سرمایه وجود ندارد.  بندی یرهجنباید 

دهد و ای مالی کاهش میاندازها را در همه بازارههای تورم باال بازدهی دریافتی پسنرخ که یدرحال

                                                           
1 Gokal and Hanif 

2 
Choi  
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بندی با نرخ تورم باال باید جیره های یطمحیابد. بنابراین در در نتیجه انباشت سرمایه کاهش می

در باال اثر منفی بگذارد.  شده گفتهتواند بر نتایج های تورم باال میاعتبارات صورت گیرد چون نرخ

 (2212، 1است. )امی و خان رخطییغبنابراین اثرگذاری تورم بر رشد اقتصادی نامتقارن و 

 

 پیشینه تحقیق 

2لی و شین
گردشگری در رشد ی  عههای ساختاری، توسوقفه"ای تحت عنوان ( در مقاله2229) 

اند. به بررسی نقش صنعت گردشگری در اقتصاد کشور تایوان پرداخته "اقتصادی، شواهدی از تایوان

ی و نرخ ارز واقعی در یک مدل گردشگری، رشد اقتصادی  عهاین مقاله به بررسی رابطه علی بین توس

دهد رابطه علی بین گردشگری و رشد اقتصادی متغیره پرداخته است. نتایج آزمون نشان میچند

 یک رابطه دو طرفه در تایوان است .

کشور طی  99را برای  گردشگری و رشد اقتصادیی  عه( ارتباط بین توس2229) 9وان و هانگ

. نتایج پانلی مورد بررسی قرار دادند غیرخطیو با استفاده از رویکرد  1332-2222زمانی ی  رهدو

 های مختلف رابطه مثیت بین رشد جهانگردی و رشد اقتصادی وجود دارد.دهد در رژیمنشان می

OLS، TARهای  ( با استفاده از مدل2212) 3اسپینوزا و همکاران
رابطه بین رشد  LSTR 6و 2

مورد بررسی قرار دادند و به این  1362-2227زمانی ی  رهکشور طی دو 162در  اقتصادی و تورم را

گذارد.  درصد تأثیر منفی بر رشد اقتصادی این کشورها می 12های تورم باالی  نتیجه رسیدند که نرخ

یافته کمتر و برای کشورهای  های توسعه ای برای کشور همچنین نتایج نشان داد این مقدار آستانه

 .ه نفت بیشتر استصادرکنند

      بینی تقاضای رویکردهای خطی و غیرخطی به پیش( با استفاده از 2211) 7کوان و چن 

های دقیق راهکار مناسبی بینیپیشدهد که المللی گردشگری تایوان پرداختند. نتایج نشان میبین

دهد که عالوه بر این نتایج تجربی به وضوح نشان می .استدر تشخیص توانایی در جذب گردشگر 

قابلیت تشخیص توسط مدل ترکیبی بینی باال و تغییر مسیر بسیار عالی چگونه یک دقت پیش

SVAR توان به دست آورد.می 

با استفاده از یک مدل  ( به بررسی تأثیر گردشگری بر رشد اقتصادی مالزی2212) 9تانگ و تان

نتایج پرداختند.  1372-2211زمانی ی  رهشده از نظریه رشد سولو طی دو مشتقی  رهچند متغی

 .استو در بلندمدت  مدت کوتاهحاکی از اثر مثبت گردشگری بر رشد اقتصادی هم در 

                                                           
1 Omay and Khan

 

2 Lee and Chine 
3 
Chen Po, W& Nung Hung 

4 
Espinoza  

5 Transition Autoregressive 

6 Liner Smooth Transition Autoregressive 
7 Kuan-Yu Chen 
8 
Tang and Tan 
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  ( برای بررسی رابطه بین گردشگری و رشد اقتصادی در ایران و 1997طیبی و همکاران )

، از 1332-2222های مالزی، روسیه و تایلند طی سالکنگ، به عالوه چین، هنگ OECDهای کشور

دهنده رابطه علی مذکور نشانی  عهاند. نتایج مطالتکنیک خودتوضیح برداری تابلویی استفاده کرده

 .استدو طرفه بین این دو متغیر 

           یافته، رابطه بین های تعمیم(، با استفاده از روش گشتاور1993یاوری و همکاران )

ی  رههای عضو کنفرانس اسالمی در دوعت گردشگری و رشد اقتصادی را در منتخبی از کشورصن

بررسی کردند. نتایج تجربی حاصل از این تحقیق، رابطه مثبت بین مخارج گردشگری  2227-1332

 کند.ها تأیید میو رشد اقتصادی را در این کشور

و  1963-1997ی  دورهرا طی   ی در ایرانتأثیر تورم بر رشد اقتصاد(، 1390همکاران )فالحی و 

 طی تورم دهد یم نشان  قرار داند. نتایج بررسی مورد ،(STR) مالیم انتقال رگرسیون با استفاده مدل

 در. است گذاشتهتأثیر  ایران اقتصادی رشد بر رژیمی دو ساختار یک قالب در عهمطال موردی  رهدو

 و مثبت اثر( درصد 26/3از کمتر تورم نرخ با ییها )دوره اول رژیم در تورم دهد یم نشان نتایج ضمن

 . است داشته اقتصادی رشد بر خنثی اثر درصد، 26/3 باالی یها تورم نرخ دوم، رژیم در

ی  عهتوستأثیر از رویکرد پانل ایستا به بررسی  با استفاده( 1939علیرضا کازرونی و همکاران )

پرداختند.  1973-1931زمانی ی  رهدی هشت طی دوگردشگری بر رفاه اقتصادی کشورهای گروه 

دار بین درآمدهای حاصل از گردشگری و های این تحقیق حاکی از وجود رابطه مثبت و معنییافته

گذاری اثر سرمایه آمده دست بهی بوده است. بر اساس نتایج بررس موردهای رفاه اقتصادی در کشور

 داشته است مثبت و تورم تأثیر منفی بر رفاه اقتصادی

 تورم و عات پیشین در بررسی تأثیر غیرخطیلین مطالعه با مطاتفاوت ا استالزم به ذکر 

 . استدرآمدهای حاصل از گردشگری بر رشد اقتصادی ایران 

 

 تحقیق شناسیروش

(، 1379(، کوانت و گولدفلد )1372) 1سویچینگ برای اولین بار از طرف کوانت –مدل مارکوف 

های تجاری گسترش یافت. ( برای استخراج چرخه1393) 2معرفی گردیده و سپس از طرف همیلتون

STARهای غیرخطی مانند برخالف سایرمدل
ANNو 9

ها انتقال از یک رژیم به رژیم که در آن 3

انجام  2نتقال به سرعت یچینگ اسو –گیرد، در مدل مارکوف دیگر به صورت تدریجی صورت می

باشند؛ در مدل  های تغییر ساختاری می سویچینگ همچنین متفاوت از مدل-مدل مارکوف شود.می

های تغییر  سویچینگ اجازه تغییر در نقطه از زمان و به هر تعداد وجود دارد، ولی در مدل -مارکوف

                                                           
1 Quandt 

2 Haminlton 
3 Smooth Transition Autoregressive 
4 Artificial Neural Network

 

5 Sudden Switching 
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. بنابراین مدل استپذیر  های خاص و به صورت برونزا امکان ساختاری تنها اعمال تغییر در زمان

های مختلف زمانی  هایی که الگوهای رفتاری گوناگونی در بازه سویچینگ برای توضیح داده-مارکوف

، بدین صورت که در این استپذیری آن  . مزیت این روش در انعطافاستدهند مناسب  نشان می

توانند به  وش امکان وجود یک تغییر دائمی با چندین تغییر موقت وجود داشته و این تغییرات میر

های دقیق  حال این مدل به صورت درون زا زمان دفعات و برای مدت کوتاهی اتفاق بیفتند. درعین

ر های مارکوف سویچینگ در تعیین رفتا کند. قابلیت های ساختاری را تعیین می تغییرات و شکست

ها  دهند، سبب استفاده روزافزون این مدل متغیرهای اقتصادی، که بیشتر تغییر وضعیت )رژیم( می

 (1993در اقتصاد شده است )فالحی و هاشمی، 

افتد، قابل مشاهده اتفاق می tشود رژیمی که در زمان سوئیچینگ فرض می –در مدل مارکوف 

     ( دارد. در یک مدل با دو رژیم، به سادگی   نبوده و بستگی به یک فرآیند غیرقابل مشاهده )

توان به دو رژیمی را می AR(1)گزیند. یک مدل را برمی 2و  1مقادیر    توان فرض کرد که می

 صورت زیر نوشت:

   {
                                

                                 
}            (1)   

 نوشت: توانو یا به طور خالصه می

                                                              (2)  

 

    سویچینگ، مارکوف مدل در کنیم مشخص را    فرایند هایویژگی باید مدل، تکمیل برای

فقط به    که  است نکته این بیانگر فرض، این .شودمی درنظرگرفته اول درجه از مارکوف یک فرایند

بستگی دارد. در قسمت زیربا معرفی احتماالت انتقال از یک وضعیت به      قبل یعنی ی  رهرژیم دو

 پردازیم:وضعیت دیگر به تکمیل مدل می

 

 (    |      )      (9)                            

 (    |      )                                         (3)  

 (    |      )                                           (2)  

 (    |      )                                          (6)  

 

به  t-1در زمان  iمارکوف، از وضعیت ی  رهها نشانگر احتمال حرکت زنجی   در روابط فوق،

 برقرار باشد:ها ها بایستی غیر منفی بوده و همچنین شرط زیر برای آن   . است tدر زمان  jوضعیت 

 

         (9 )                                             

                                                                   (3)  
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وقفه باشد؛ به عبارت  Pرژیم و  mشده فوق را به حالتی تعمیم داد که شامل  توان مدل معرفی می

را اختیار کند. در این صورت بسته به اینکه  m، ...،1، 2مقادیر    بوده و  AR(p)دیگر یک فرآیند 

آید که در زیر به  چند حالت کلی پیش می استاین معادله وابسته به متغیر وضعیت  یک از کدام

 پردازیم: ها می مرور آن

 
 سویچینگ -های مدل مارکوف : حالت1جدول 

 1333منبع: کرولزیک، 

 

دست  تری را بههای جزئی توان مدل دوم و سوم می های های اول و دوم با حالت با ترکیب حالت

( خالصه 2) ها وجود دارد. جدول آورد که در آن، امکان وابسته بودن اجزای مختلف معادله به رژیم

 دهد. سویچینگ را نشان می -مختلف مدل مارکوفهای  حالت

 
 MS-ARهای مختلف مدل  خالصه حالت5جدول 

 1333منبع: کرولزیک، 

                                                           
1 
Markov Switching Mean 

2 
Markov Switching intercept term 

3 
Markov Switching Heteroskedasticity 

4 
Markov Switching Auto regressive Parameters 

 نام مدل معادله توزیع جمالت اخالل

      (   
 ) 

 
Δ    (  )  ∑  (       (    ))

 

   

    MSM1(m)-AR(p) 

      (   
 ) 

 
Δ    (  )  ∑  (     )    

 

   

 MSM2(m)-AR(p) 

      (   
 (  )) 

 
Δ     ∑  (     )    

 

   

 MSM9(m)-AR(p) 

      (   
 ) 

 
Δ     ∑  (  )(     )    

 

   

 MSM3(m)-AR(p) 

MSI MSM 
 

C ثابت   C متغیر  ثابت    متغیر     

AR خطی   MSI AR خطی   MSM-AR 
   
    ثابت

 ثابت
MSH-AR MSIH-AR MSH-AR MSMH-AR 

   
 متغیر

MSA-AR MSIA-AR MSA-AR MSMA-AR 
   
 ثابت

متغیر     

MSAH-AR 
MSIAH-

AR MSAH-AR MSMAH-AR 
   

 متغیر
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 مدل تحقیق

بر رشد اقتصادی ایران از  درآمدهای حاصل از گردشگریدر این مطالعه به منظور بررسی اثر 

سویچینگ استفاده خواهد گردید. بنابراین مدل اصلی این تحقیق به صورت تعدیل -روش مارکوف

1وان بافته بر گرفته از 
 :به شکل زیر خواهد بود (2229و همکاران ) 

 

                             (12)  

 

 ( و متغیرهای مستقل شاملGY) متغیر وابسته لگاریتم تولید ناخالص داخلی سرانه 12در رابطه 

( و نرخ تورم GFC(، تشکیل سرمایه ناخالص سرانه )TRدرآمدهای حاصل از گردشگری ) لگاریتم

(INF )سایت بانک جهانی و به صورت فصلی  ت آمار و اطالعات همه متغیرها ازالزم به ذکر اس .است

 های فصلی از نرم افزارالزم به ذکر است داده .به دست آمده است 1973-1931زمانی ی  رهو طی دو

Eviews  .حاضر به لحاظ هدف، از نوع تحقیقات کاربردی و به لحاظ ی  عهمطالاستخراج شده است

. آمار و اطالعات مورد نیاز تحقیق به روش استروش تجزیه و تحلیل از نوع تحقیقات تحلیلی 

ی آماری مورد مطالعه اقتصاد  اند. جامعه آوری شده جمعجهانی ای از سایت بانک  اسنادی یا کتابخانه

گیرد. در  مورد بررسی قرار می فصلیبه صورت  1973-1931ی زمانی  ایران بوده که برای دوره

 شود. استفاده می  ,Eviews  OX metricهایافزار ضمن برای تخمین مدل از نرم

 

 هابرآورد مدل و تجزیه و تحلیل یافته

. در این استهای زمانی بررسی وضعیت پایایی متغیرها  اولین مرحله در انجام تخمین سری

شده  ها بررسی( پایایی متغیرADFیافته ) فولر تعمیم –قسمت با استفاده از آزمون ریشه واحد دیکی 

تا غیرها با یک مرتبه تفاضل گیری ایسدر این جدول تمام مت شده است.( ارائه 9و نتایج در جدول )

 اند.اند و وارد مدل شدهگردیده

 
 با عرض امبدأ و روند در سطح ADF: نتایج آزمون ریشه واحد 9جدول 

 منبع: محاسبات تحقیق حاضر

                                                           
1 .Wan 

 آماره سطح احتمال نام متغیرها

LY 251/2 121/1 

LTR 231/2 141/5 

LGFC 294/2 111/1 

LINF 284/2 342/4 
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های  سویچینگ در صورتی مدلی مناسب برای برآورد است که الگوی داده-در ادامه مدل مارکوف

ها اطمینان یافت، از  شده، غیرخطی باشد. برای این که بتوان از غیرخطی بودن الگوی داده بررسی

نمایی دو مدل رقیب،  این آزمون از مقادیر حداکثر راست  شود. مقدار آماره استفاده می LRآزمون 

شود و دارای  یک مدل با رژیم)مدل خطی( و مدل دیگر با دو رژیم)مدل غیرخطی( محاسبه می

توزیع کای دو است. در صورتی که مقدار آماره از مقادیر بحرانی در سطح اطمینان مورد نظر بیشتر 

مدل سطح اطمینان مدلی مناسب نبوده و باید از توان گفت که مدل خطی در آن  می باشد،

 دهد. را نشان می LR( آزمون 3غیرخطی استفاده شود. جدول )

 
 LR آزمون نتایج: 4 جدول

 منبع: محاسبات تحقیق حاضر 

 

از مقدار بحرانی آن در  LRی آزمون  دهد، مقدار آماره ( نشان می3گونه که نتایج جدول ) همان

های خطی  توان نتیجه گرفت که به جای مدل درصد بزرگ است و بنابراین می 2داری  سطح معنی

 سویچینگ برای برآورد مدل استفاده کرد.-بهتر است از روش غیرخطی مارکوف

ها با استفاده از معیار آکائیک تعیین  های بهینه گزینش شد، تعداد رژیم تعداد وقفه که اینپس از 

قدار تابع کارلو نشان داده است که معیار آکایئک در مقایسه با م های مونت سازی شود. نتایج شبیه می

  مارهمقادیر آ  دهنده ( نشان2ها است. جدول) تری برای تعیین تعداد رژیمراست نمایی شاخص مناسب

 های دو تا سه است. اطالعاتی آکائیک برای تعداد رژیم

 
 تعیین تعداد رژیم با استفاده از معیار آکائیک: 2ل جدو

 منبع: محاسبات تحقیق حاضر

 

رژیم برای برآورد مدل است.   که تعداد سه رژیم، تعداد بهینه دهد ( نشان می2نتایج جدول )

های مختلفی  سویچینگ حالت -گونه که در بخش روش تحقیق نیز اشاره شد، مدل مارکوف همان

که ها است پس، برای این سته به رژیمها جز خاصی از معادله واب دارد که در هر یک از این حالت

شود و مدل با  ها استفاده می حالتبتوان بهترین حالت را برگزید، از مقادیر حداکثر راست نمایی این 

 شود. مقدار حداکثر راست نمایی بیشتر به عنوان مدل بهینه برگزیده می

 مقدار آماره ارزش احتمال

222/2 88/11 

AIC تعداد رژیم 

89/1-  1 

9/9- 2 
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دهد. ستون اول آن تعداد مشاهداتی را نشان  ها را نشان می های هر یک از رژیم ( ویژگی6جدول)

ها قرار دارد. ستون دوم آن احتمال  شده در هر یک از رژیم مشاهده بررسی 62دهد که از مجموع  می

دهد. برای مثال، اگر به طور تصادفی یکی از مشاهدات گزینش  حضور در رژیم مورد نظر را نشان می

توان گفت که این مشاهده در رژیم صفر قرار دارد. ستون سوم نیز  درصد می 62/92شود، با احتمال 

دهد که مشاهدات به طور پیاپی در رژیم مورد نظر قرار دارند. به  ای را نشان می دورهمیانگین طول 

از رژیم یک به رژیم صفر منتقل شود، به طور میانگین  درآمدهای حاصل از گردشگریعبارتی، اگر 

 دوره در این رژیم باقی خواهد ماند. 29/1حدود 

 
 ها میرژ ازویژگی هر یک  : 1ل جدو

 منبع: محاسبات تحقیق حاضر

 

گونه  دهد. همان نشان می ها را ها در هر یک از رژیم ( احتمال قرار گرفتن هر یک از سال1نمودار)

شود، مجموع این احتماالت برابر یک است. یعنی سال مورد نظر در رژیم یک و دو و سه  که دیده می

 .باشد تواند قرار داشته می

 

 
 

 

قرار گرفتن میانگین دوره 

 در رژیم مورد نظر

احتمال قرار گرفتن در 

 رژیم مورد نظر

احتمال قرار گرفتن در 

 رژیم مورد نظر

28/1  62/92 2رژیم 13   

91/1  97/99 1رژیم  21   

53/1  93/92 2رژیم  22   
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احتماالت انتقال از یک رژیم به رژیم دیگر آورده شده است. این جدول بیانگر میزان  7در جدول 

 :استهای دیگر ها نسبت به رژیمپایداری و ناپایداری رژیم

 
 احتمال انتقال از یک رژیم به رژیم دیگر: 1جدول 

 منبع: محاسبات تحقیق حاضر

 

 36/2احتمال انتقال از رژیم یک به رژیم یک بسیار باال بوده و شود یمکه مشاهده  همان طور

 .باشد یمپس این رژیم نسبت به دو رژیم دیگر دارای پایداری بیشتری  است

سویچینگ -که در بخش معرفی مدل نیز بدان اشاره شد، جمالت اخالل مدل مارکوف طور همان

از و ناهمسانی واریانس باشد. در زیر نتایج حاصل  خودهمبستگیباید نرمال بوده و عاری از 

 ی مذکور آورده شده است.ها یژگیوی مربوط به ها آزمون

 
 ی مربوط به جمالت اخاللها آزمون: 8 جدول

 2رژیم  1رژیم  5رژیم 

 2رژیم  963/2 136/2 424/2

 1رژیم  312/2 233/2 921/2

 2رژیم  213/2 62/2 598/2

 نوع آزمون آزمونی  رهآما آزمونی  رهمقدار آما ارزش احتمال
251/2 6/2 𝒳

 

 آزمون نرمال بودن (2)
221/2 2/27 𝒳

 

 یخود همبستگآزمون  (12)
222/2 3/29 F(1,3) آزمون ناهمسانی واریانس 



 1934 پاییزدهم، چهاری  م، شمارهچهارریزی و توسعه گردشگری، سال ی برنامه... مجله.............51

 

 منبع: محاسبات تحقیق حاضر

عدم وجود  توان ینمدرصد،  2ی دار یمعنکه در سطح  خودهمبستگینتایج آزمون 

 خودهمبستگیاستنباط نمود که جمالت اخالل عاری از  توان یمرا رد نمود بنابراین  خودهمبستگی

نرمال  شده زده. آزمون نرمال بودن نیز حاکی از آن است توزیع جمالت اخالل مدل تخمین باشند یم

ن که واریانس جمالت اخالل همسا دهد یم. نتایج آزمون ناهمسانی واریانس نیز نشان باشند یم

 .باشد یم

 
 : برآورد مدل غیرخطی3جدول 

i=1,2,3  منبع: محاسبات تحقیق حاضر، مورد نظرنشانگر وقفه 

 

دهد که عرض از مبدأ در رژیم نتایج برآورد مدل در جدول فوق گزارش شده است، نشان می

های رشد اقتصادی در هر سه رژیم  . وقفهاست 22/21و23/7،-23/6صفر، یک و دو به ترتیب برابر با 

ترین  جاری داشته است. همچنین در رژیم صفر بیشی  رهبر رشد اقتصادی دودار  تأثیر مثبت و معنی

مثبت و  ، اول و دوم تأثیردر رژیم صفر TRتأثیر را داشته است. بنابراین افزایش یک درصدی 

و مطالعات تجربی سازگاری  (1339که با دیدگاه مارین ) دار بر رشد اقتصادی داشته است. معنی

شود و این امر های گردشگری زمینه برای ایجاد اشتغال فراهم میفعالیتی  عهبنایراین با توس .دارد

چنین صنعت هم برای کشوهایی که با جمعیت جوان و متقاضی رویه رو هستند بسیار مفید است.

گذاری غیرمستقیم خارجی در داخل کشور است و اثرهای انبساطی آن در گردشگری نوعی سرمایه

برای کشورهایی مانند ایران، درآمدهای نفتی یک  ای دارد.اثرهای توسعه های اقتصادی،کلیه بخش

 متغیرها ضرایب برآورد شده
ضرایب برآورد 

 شده
 متغیرها

 Constant(0) *-23/6 2رژیم         **22/5

 Constant(1) **23/7 1رژیم         *44/2

 Constant(2) **22/21 2رژیم         *19/2

 2       رژیم **1/1 2رژیم         -1/2

 1        رژیم **36/2 1رژیم         *-45/2

 2       رژیم *39/2 2رژیم         *-11/2

221/2** Sigma(0) 93/2*        2رژیم 

221/2** Sigma(1) 7/2**        1رژیم 

29/2* Sigma(2) 26/1**        2رژیم 

15/129 Log-Likelihood 

1/9 AIC criterion 
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بردن سطح تولید القایی مستقیم از لحاظ باال  آثارشود که فاقد هرگونه تلقی مینوع رانت اقتصادی 

 های اقتصادی،که صنعت گردشگری به صورت زنجیروار با برخی از فعالیتدر اقتصاد است. درحالی

نبه دارد و رونق آن، از لحاظ افزایش درآمدها در اقتصاد کشور میزبان تأثیر بسزایی وابستگی دوجا

باالتری برخوردار باشد، کشور به ی  عهاز میزان توسپس هرچه درآمدهای حاصل از گردشگری  دارد.

بنابراین اهمیت گردشگری در اقتصاد ایران با توجه  رشد اقتصادی بیشتری نیز دست خواهد یافت.

یابی به مردان در راستای درستهای متنوع تاریخی، جغرافیایی، مذهبی و تالش دولتجاذبه ودبه وج

های اقتصادی با هدف اتکا نکردن به اقتصاد تک محصولی تر و طراحی سیاستدرآمدهای ارزی بیش

در هر سه رژیم تأثیر منفی بر رشد اقتصادی  INFو همچنین تغییر یک درصدی  روشن است.

های تجربی صورت گرفته، حاکی از آن است که . به طورکلی نتایج حاصل از بررسیگذاشته است

گذاری به نفع های تورم باال و متغیر، موجب افزایش هزینه مبادله و کاهش سرمایهوجود نرخ

چنین مبانی . باتوجه به نتایج و همشودمی های غیر تولیدی و در نتیجه کاهش رشد اقتصادیفعالیت

شود. توان گفت که تورم از سه طریق باعث کاهش رشد اقتصادی مینظری در یک تحلیل کلی می

که کاهش ارزش شود برای اینانداز موجب کاهش رشد اقتصادی میکه، تورم از کانال پساول آن

  کند و موجب دلسردی مردم نسبت به انداز دلسرد میپول و نقدینگی مردم را نسبت به پس

یابد. شود، از این رو ظرفیت تولید و اشتغال کاهش میهای اساسی در بلندمدت میگذاریسرمایه

تر نسبت به تورم آینده است که این بینی، منجر به عدم قطعیت بیشثانیاً نرخ تورم غیرقابل پیش

بلندمدت و افزایش هزینه ریسک در نرخ بهره  امر منجر به آثار منفی بر تصمیمات اقتصادی در افق

که نرخ تورم باال همراه با دهد. ثالثاً به دلیل آنگذاری را کاهش میشود که به نوبه خود سرمایهمی

های قیمتی سخت شده و اثر منفی بر های نسبی است، تفسیر کردن سیگنالنوسانات زیاد قیمت

  تأثیر مثبت بر رشد اقتصادی دارد. هر سه رژیمدر  GFCهای  وقفه تخصیص منابع بین بخشی دارد.

 

 و پیشنهادها گیری نتیجه

دستیابی به رشد اقتصادی باال و پایدار نیازمند شناخت عوامل مؤثر بر آن است. در میان عوامل 

صنعت گردشگری یکی از عواملی است که  اقتصادی کشورها،ی  عهمختلف تأثیرگذار بر رشد و توس

را برای برخی از کشورها به دنبال داشته است. در این راستا هدف  فراوانیهای  آن موفقیتی  عهتوس

یران به صورت اثر درآمدهای گردشگری بر رشد اقتصادی ا غیرخطی تورم و اصلی این مطالعه بررسی

      است. در این راستا با استفاده از روش غیرخطی  1973-1931زمانی ی  رهفصلی طی دو

درامدهای گردشگری به همراه سایر متغیرهای توضیحی در قالب مدل  یچینگ اثریسو -مارکوف

دهد که گردشگری تأثیر مثبتی بر  تحقیق بر رشد اقتصادی مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج نشان می

ی  عههای تحقیق حاصل از برآورد مدل بیانگر این است که افزایش در توس رشد اقتصادی دارد. یافته

سرانه خواهد شد.به لحاظ اقتصادی درآمد حاصل از جهانگردان  GDPی منجر به افزایش در گردشگر
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شود. بنابراین دامنه اثر گردشگری بسیار  خارجی برای هر کشوری در حکم صادرات محسوب می

شود، در  وسیع بوده زیرا با ورود ارز به کشور از طریق ضریب تکاثری، موجب تحرک اقتصادی می

که از طریق ارز خارجی، افزایش درآمد، سبب رونق  استم به عنوان یک منبع درآمد زا نتیجه توریس

دهد که منابع متداول رشد از جمله  دست آمده نشان می در مجموع نتایج به گردد. اقتصادی می

گذاری نه تنها در سرمایه مادی و انسانی و نیز مخارج مصرفی خانوار، بلکه از طریق بهبود  سرمایه

با توجه های باالتری از رشد دست یابد.  رختوانند اقتصاد را توسعه داده و به ن توریسم نیز میصنعت 

هایی که نرخ تورم را دچار به تأیید اثرگذاری غیرخطی تورم بر رشد اقتصادی، در اتخاذ سیاست

سان بر های مختلف اثر یککند باید به این نکته توجه داشت که، تغییرات تورم در دامنهتغییر می

    . استرشد اقتصادی نداشته و بسته به رژیمی که اقتصاد در آن قرار دارد این اثرگذاری متفاوت 

  توان از با توجه به تورم باال در کشورهای در حال توسعه و تأثیر منفی بر رشد اقتصادی می

حجم های کاهش سیاست های پولی در جهت اهداف ضد تورمی بهره گرفت. بنابراینسیاست

با توجه به توانایی دولت در کنترل تورم از طریق اینرسی تورمی، برای کشورهای در حال  نقدینگی

 .شودتوسعه پیشنهاد می

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 54............................... ...........................گردشگری بر رشد اقتصادی ایرانی  عهتأثیر غیرخطی تورم و توس

 

 منابع
بررسی رابطه علی بین گردشگری و رشد اقتصادی  .(1996امیر و بابکی، روح اهلل ) جباری، طیبی، سید کمیل؛ .1

 :23، شماره 12دوره  ،مجله دانش و توسعه ( به عالوه کشورهای منتخب،OECD کشورهایموردی ایران، ی  عه)مطال

93-69. 

      تأثیر تورم بر  .(1932متفکرآزاد، محمدعلی و منتظری شورکچالی، جالل ) ؛اصغرپور، حسین ؛فالحی، فیروز .2

      ، شماره 1دوره ، های اقتصادیسیاست(، STR) رشد اقتصادی در ایران: با استفاده از مدل رگرسیون انتقال مالیم

9: 63-37. 

رابطه علیت بین تولید ناخالص داخلی و مصرف انرژی در ایران با  .(1993فالحی، فیروز و هاشمی، عبدالرحیم ) .9

 .191-122: 6، شماره 7دوره ، فصلنامه مطالعات اقتصاد انرژیهای مارکوف سویچینگ، استفاده از مدل

گردشگری بر رفاه اقتصادی ی  عهبررسی تأثیر توس .(1939خداوردیزاده، صابر و شمالی، عادل ) کازرونی، علیرضا؛ .3

 .1424اولین همایش چشم انداز منطقه تربت حیدریه در افق رویکرد پانل ایستا،  کشورهای دی هشت:

تأثیر مخارج توریسم بر  .(1993، مجید و مصطفوی، سید محمد حسن )ییآقا ؛رضا قلی زاده، مهدیه ؛یاوری، کاظم .2

 .221-233 :2، شماره 32 دوره ،مجله تحقیقات اقتصادی ،اسالمی رشد اقتصادی کشورهای عضو سازمان کنفرانس
6. Belisle, F. and Hoy, D. (1980). The perceived impact of tourism by residents, Annals 

of Tourism Research, 8: 83–97. 

7. Butcher, G., Fairweather, J.R. and Simmons, D.G. (2003). The economic impact of 

tourism on Christchurch city and Akaroa Township, Tourism Research and Education 

Center, 37:135-143. 

8. Chen Po, W. and Nung Hung, B. (2008). Tourism development and economic 

growth–a nonlinear approach, Physica A: Statistical Mechanics and its Applications, 

387: 5535-5542. 

9. Chor, F.T. and EU C.T. (2015). Does tourism effectively stimulate Malaysia's 

economic growth, Tourism Management, 17:158-163. 

10. Durbarry, R. (2002). The economic contribution of tourism in Mauritius, Annals of 

Tourism Research, 29: 862–865. 

11. Espinoza, R.A., Prasad, A. and Leon, H.L. (2010). Estimating the Inflation Growth 

the Nexus Smooth Transition Model IMF, Working Paper. 

12. Gokal, V. and Hanif, S. (2004). Relationship between Inflation and Economic 

Growth, Working Paper. 

13. Hamilton. J.D. (1989). A new approach to the economic analysis of nonstationary 

time series and the business cycle, Econometrica, 57: 357–384. 

14. Khan, H., Seng, C. and Cheong, W. (1990). Tourism multipliers effects on 

Singapore, Annals of Tourism Research, 17: 408–418. 

15. Krolzig, H.M. (1997). Markov-Switching Vector Autoregressions Modelling, 

Statistical Inference and Applications to Business Cycle Analysis, Springer, Berlin. 

16. Kuan-Yu, C. (2011) .Combining linear and nonlinear model in forecasting tourism 

demand, Expert Systems with Applications, 38: 10368–10376. 

17. Lee, C.C. and Chien, M.S. (2008). Structural breaks, tourism development, and 

growth: Evidence from Taiwan, Mathematics and Computers in Simulation, 77: 358–

368. 

18. Lee, C.C. and Chine, M.S. (2008) Tourism development in economic growth, 

evidence from Taiwan, journal of policy Modeling, 25: 180–192. 

19. Leitato, N.C. (2011). Tourism, trade and growth: a panel data, Approach Actual 

Problems of Economics, 343-349. 

http://www.sciencedirect.com/science/journal/03784371
http://www.sciencedirect.com/science/journal/02615177
http://www.sciencedirect.com/science/journal/09574174


 1934 پاییزدهم، چهاری  م، شمارهچهارریزی و توسعه گردشگری، سال ی برنامه... مجله.............52

 

20. Lin, C-F.J. and Terasvirta, T. (1994). Testing the constancy of regression parameters 

against continuous structural change, Journal of Econometrics, 62: 211-228. 

21. Marin, D. (1992). Is the export-led hypothesis valid for industrialized countries? The 

Review of Economics and Statistics, 4: 678–688. 

22. Oh, C.-O. (2005). The contribution of tourism development to economic growth in 

the Korean economy, Tourism Management, 26: 39–44. 

23. Omay, T. and Kan, E.O. (2010). Re-examining the threshold effects in the inflation–

growth nexus with cross sectionally dependent non-linear panel: Evidence from six 

industrialized economies, Economic Modelling, 27: 996-1005. 

24. Quandt. R.E. (1972). A new approach to estimating switching regressions, Journal 

of the American Statistical Association, 67: 306–310. 

25. West, G.R. (1993). Economic significance of tourism in Queensland, Annals of 

Tourism Research, 20: 490–504. 


