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در مناطق مختلف  تاثیر عوامل اقلیمی و اقتصادی بر صنعت گردشگری

ایران )با روش حداقل مربعات معمولی پویا و گشتاور تعمیم یافته در دوره 

 (5831-5831زمانی 

 4مهسا سیاحی و 8محسن حمیدیان پور ؛5سید مهدی حسینی ؛1امیر دادرس مقدم

 سیستان و بلوچستاناقتصاد کشاورزی دانشگاه گروه  استادیار. 5

 اقلیم شناسی دانشگاه سیستان و بلوچستان -استادیار گروه جغرافیا طبیعی.2

 دانشجوی دکتری اقتصاد کشاورزی دانشگاه سیستان و بلوچستان.8

 

 (01/70/99تاریخ پذیرش-71/71/99تاریخ دریافت)

 

 :چکیده

 رود. مطالعات زیادی در رابطههای اقتصادی در جهان به شمار میفعالیتترین ترین صنایع خدماتی و از مهمصنعت گردشگری یکی از بزرگ

اند. هدف این پژوهش بررسی با این موضوع انجام شده که اغلب این مطالعات به بررسی عوامل اقلیمی و اقتصادی به صورت مجزا پرداخته

 1834تا  1834های های پانل در طی سالا استفاده از دادهتاثیر همزمان عوامل اقلیمی و اقتصادی بر گردشگری در مناطق مختلف ایران ب

ها انباشتگی دادهبندی شده است. در این مطالعه در صورت عدم هممنطقه اقلیمی دسته 3بندی اقلیمی به است.کشور ایران بر اساس طبقه

استفاده شده است. نتایج  GMMیا  DOLSهای ها برای هر منطقه از روشانباشتگی دادهاستفاده شده و در صورت وجود هم GLSاز روش 

داری بر گردشگری دارند. در واقع در تمامی ها متغیرهای اقلیمی در کنار متغیرهای اقتصادی اثر معنینشان داد که در بسیاری از استان

ایج شود. نتگردشگران در بلندمدت میدار شده است افزایش ارزش افزوده منجر به افزایش تعداد ها معنیهایی که ارزش افزوده استاناستان

های خراسان رضوی، خراسان جنوبی، تهران، سمنان، برای متغیرهای اقلیمی بیانگر آن است که با افزایش دما تعداد گردشگران در استان

 ی فارس، ایلام، لرستان،هایابد و همچنین با کاهش میزان بارندگی استانهای شرقی( افزایش میاصفهان، کرمان و مرکزی )اقلیم کوهپایه

های شرقی و غربی( تعداد کهکیلویه و بویراحمد، خراسان رضوی، خراسان جنوبی، تهران، سمنان، اصفهان، کرمان و مرکزی)اقلیم کوهپایه

عوامل اقتصادی  رتوان گفت که بایستی در هنگام جذب گردشگر علاوه بگردشگران بیشتری را پذیرا خواهند بود. بنابراین با توجه به نتایج می

ای تنظیم نمود که در زمان سفر میزان بارندگی کمتر و دما بیشتر باشد تا حداکثر به عوامل اقلیمی توجه داشته و برنامه سفر را به گونه

ان های خراسشود در فصول گرم که دما بیشتر و بارندگی کمتر است استاناستفاده را از زمان سفر کسب نمود و همچنین پیشنهاد می

های شرقی( به عنوان مقصد گردشگری در کشور انتخاب رضوی، خراسان جنوبی، تهران، سمنان، اصفهان، کرمان و مرکزی)اقلیم کوهپایه

 شود.

  GLS ،GMM ،DOLSگردشگری، اقلیم،  :اژگانود کلی

                                                           
  :ایمیل:                                                 13141985991نویسنده مسئول: تلفنamdadras@eco.usb.ac.ir 



  1711 بهار، 1، شماره 47محیط زیست طبیعی، منابع طبیعی ایران، دوره 

 

 75صفحه 

 

 . مقدمه5

گردشگری یکی از اصلی ترین عوامل در توسعه صنعت 

 باشداقتصادی کشورهای در حال توسعه می

(Kozhokulov et al., 2019).  از سود این صنعت

شود آورترین صنایع درجه اول در جهان شناخته می

(Khazeei Fadafan et al., 2018 ) صنعت .

گردشگری توانسته است توجه همزمان محققان 

متخصصان های مختلف علمی همچون رشته

ان، غرافیدان، جشناسان، اقتصاددانانزیست، اقلیممحیط

محققان علوم سیاسی، روانشناسان و مدیریت را به خود 

کشور ایران . (Kaviani et al., 2007جذب نماید )

متنوع و متعدد های نیز به دلیل دارا بودن فرصت

گردشگری از جمله، بناهای تاریخی، صنایع دستی، 

 ی اقلیمیمناظر زیبای طبیعی، حیات وحش و گستره

ی در فهرست کشورهای سطح اول جهان در زمینه

 ,.Hosseini et alصنعت گردشگری قرار دارد )

های گردشگری باعث شده (. وجود این جاذبه2017

ر مطرح جهان از نظر است که ایران در ردیف پنج کشو

های گردشگری و جزء ده کشور برتر دنیا از تنوع جاذبه

های گردشگری قرار نظر برخورداری از تعداد فرصت

ت ی صنعی اهمیت توسعهدهندهبگیرد. این رتبه نشان

-گردشگری به عنوان یک ضرورت و استفاده از مزیت

 et al., 2015های اقتصادی این صنعت در ایران دارد )

Taghizadeh امروزه درآمدهای حاصل از صنعت .)

گردشگری که یکی از بزرگترین صنایع خدماتی و از 

های اقتصادی در جهان به شمار ترین فعالیتمهم

رود، بیش از چند صد میلیارد دلار در سال و بیشتر می

ازی ساز صنایع نفت، گاز، پتروشیمی و صنایع اتومبیل

 1551به  5119در سال  (.Nasiri et al., 2015است )

ای همیلیارد دلار رسیده است اما ایران با داشتن جاذبه

گردشگری فراوان سهم بسیار اندکی از درآمدهای 

بر اساس آمار منتشر  .جهانی صنعت گردشگری دارد

شده از سوی سازمان گردشگری و میراث فرهنگی، 

درصد از تولید ناخالص  7/5صنعت گردشگری در ایران، 

میلیون دلار است را به خود  113که معادل داخلی 

یکی از  (.Babaei et al., 2014دهد )اختصاص می

ترین عواملی که بر صنعت گردشگری و تقاضای مهم

گذارد گردشگری در هر منطقه جغرافیایی تاثیر می

(. شرایط Fotouhi et al., 2013شرایط اقلیمی است )

ر زیادی د ی جغرافیایی نقش بسیاراقلیمی هر منطقه

 کند توسعه صنعت گردشگری آن منطقه ایفا می

(Lashkari et al., 2014 به طوری که برای .)

 های اصلی برایگردشگران عوامل اقلیمی یکی از مولفه

ریزی و سفر کردن است و دارا بودن شرایط برنامه

های آن منطقه گردشگری اقلیمی مناسب از مزیت

شرایط اقلیمی (. Javan, 2017شود )محسوب می

د شومناسب نه تنها منجر به تقاضای گردشگری می

بلکه باعث افزایش تقاضا برای صنایع و خدمات مرتبط 

با گردشگری مانند صنایع دستی و خدمات حمل و نقل 

تواند هم به عنوان نیز خواهد شد. شرایط اقلیمی می

کننده تواند به عنوان یک عامل محدودمنشاء و هم می

 Astani andضای گردشگری مطرح شود )برای تقا

Cheraghi, 2017 ،در کشورهای توسعه یافته .)

ی صنعت گردشگری با در نظر گرفتن های توسعهپروژه

ه شود و بدون توجشرایط اقلیمی و تاثیرات آن انجام می

ی تغییر اقلیم و گرمایش به شرایط اقلیمی، پدیده

 ی صنعت گردشگری ممکن است بازمین، توسعه

 ,Marianji and Omidinejadشکست مواجه شود )

 یمیان اقلیم، هوا و تقاضای گردشگری رابطه .(2015

 ,Mirakhorli and Lashkariتنگاتنگی وجود دارد )

(. معمولًا ارتباط بین این دو با استفاده از 2014
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 ,.et alگردد )های اقلیم آسایش بیان میشاخص

2015 Shamsipoorشرایط اقلیمی  (. به دلیل اهمیت

ی آن با صنعت گردشگری و تاثیر آن بر زندگی و رابطه

های اخیر مطالعات زیادی در این رابطه در ایران در سال

و در جهان انجام شده است که در زیر به طور مختصر 

( 5117و همکاران )Babaei  شود.توضیح داده می

رابطه بین صنعت گردشگری و توسعه اقتصادی در 

با استفاده از شبکه عصبی بررسی کرده و نتایج ایران را 

نشان داد که نرخ ارز بیشترین اهمیت را در مدل داشته 

و متغیر جنگ کمترین اهمیت را بر تقاضای گردشگری 

و همکاران  Kiani Feyzabadiدر ایران داشته است. 

ی صنعت های توسعه( به بررسی سیاست5119)

سازی دینامیکی دلگردشگری در ایران با استفاده از م

اند و های سیستم پرداختهدر قالب روش تحلیل پویایی

پیشنهاد نمودند که جهت بهبود وضعیت گردشگری در 

 ای برای تغییر ذهنیتی دیپلماسی رسانهایران توسعه

ز گیری بیشتر اجهان نسبت به ایران، برندسازی، بهره

گردشگران موجود، استانداردسازی و حفاظت از محیط 

و همکاران  Karimi باشد.یست بسیار مهم میز

( به بررسی تاثیر تغییر اقلیم در گردشگری 5114)

سواحل جنوبی ایران بر پایه طرح اطلاعات اقلیمی 

ی گردشگری پرداخته و نتایج نشان داد که دوره

ی حرارتی، فیزیکی و مطلوب گردشگری از لحاظ جنبه

مارس و  هایزیباشناختی در سواحل خلیج فارس ماه

های ژانویه، فوریه نوامبر و در سواحل دریای عمان ماه

( شرایط اقلیم 5114) Javanو دسامبر است. 

گردشگری شهرستان ارومیه با استفاده از شاخص اقلیم 

تعطیلات و شاخص اقلیم گردشگری را ارزیابی کرده و 

ی این دو شاخص برای بررسی تاثیر سپس به مقایسه

شرایط اقلیمی بر تقاضای گردشگری پرداخته است. 

نتایج تحقیق نشان داد که هر دو شاخص اقلیم 

های ژوئن، خص اقلیم گردشگری ماهتعطیلات و شا

ژوئیه، آگوست و سپتامبر شرایط مناسبی را برای 

 و همکاران Ridderstaatدهند. گردشگری ارائه می

( به برآورد اثر شرایط و عناصر اقلیمی )بارندگی، 5117)

دما و باد( بر تقاضای گردشگری در آمریکا و ونزوئلا 

می بر فصلی اقلی پرداختند. نتایج نشان داد که تغییرات

روی تقاضای گردشگری هر دو کشور موثر بوده است و 

سپس دو نظریه را ارائه دادند که اولا آب و هوا عامل 

-مهمی است که باعث افزایش تقاضای گردشگری می

شود. دوما تقاضای گردشگری و اقلیم، هر دو وابسته به 

 Falk مدت هستند. های آب و هوایی میانمحدودیت

به بررسی تاثیر آب و هوا بر مدت اقامت یک ( 5117)

شب در اوج فصل تابستان از گردشگران خارجی و 

داخلی در اتریش پرداختند. نتایج نشان داد که یک 

ی بلندمدت قابل توجهی بین مدت اقامت یک رابطه

شبانه روز از گردشگران داخلی و خارجی و طول مدت 

 Wozniak و  MacNeillتابش آفتاب وجود دارد.

( اثرات اقتصادی، اجتماعی و محیطی 5113)

ه های چندگانگردشگری دریایی را با استفاده از شاخص

اثرات اجتماعی و اقتصادی را قبل و بعد از افتتاح بندر 

کشتیرانی مورد بررسی قرار داده و نتایج نشان داد که 

توانایی ساکنان محلی برای تامین نیازهای ضروری 

و همکاران  Wangغذا بدتر شده است.  زندگی و تامین

( اثر کیفیت هوا را به عنوان یک شاخص زیست 5113)

محیطی، بر تقاضای گردشگری خارجی در کشور چین 

بررسی کردند و نتیجه گرفتند که بین کیفیت هوا و 

ی منفی و معناداری تقاضای گردشگری خارجی رابطه

اکن وجود دارد و همچنین هر چه سطح درآمد افراد س

ی مورد مطالعه بیشتر باشد، تقاضای در منطقه

 شود.گردشگری خارجی بیشتر می

انجام گرفته نشان داد مطالعات  یحاصل از بررس جینتا
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زیادی بر تفاضای گردشگری موثر است. عوامل  که

نوآوری مطالعه حاضر بررسی تاثیر عوامل اقتصادی و 

در مناطق هفتگانه از  اقلیمی بر صنعت گردشگری

های بندی اقلیمی است که با رهیافت دادهجهت تقسیم

با وجود اثرپذیری و  ترکیبی صورت گرفته است.

پذیری صنعت گردشگری و گردشگری مناطق آسیب

نسبت به عوامل اقلیمی هنوز در این زمینه به شکل 

دقیق و کامل تحقیقی صورت نگرفته است و هدف این 

ر تقاضای پژوهش بررسی اثر عوامل موثر اقلیمی ب

گردشگری در مناطق مختلف جغرافیایی ایران است. 

بر  یمنظور پس از مقدمه، در بخش دوم مرور نیبد

در ارتباط با عوامل اقتصادی و اقلیمی  پیشینه تحقیق

 های مختلف ایرانموثر بر تقاضای گردشگری در استان

 GMM  ،DOLSپانل  مدل سومو در بخش  شده است

در نتایج و بحث  چهارمدر بخش بیان شده است و 

بخش پنجم به  موضوع پرداخته شده است؛ در یراستا

 ادهاو پیشنه گیرینتیجهدر نهایت برآورد مدل و  جینتا

 ارائه شده است.

 ها روشو  مواد. 2

 هاداده .2-5

منطقه مورد مطالعه کشور ایران است. بر اساس 

( Masoudian, 2007مطالعات پیشین کشور ایران )

 1شود. جدول شماره منطقه اقلیمی تقسیم می 3به 

در خصوص پراکندگی  1بیانگر جزییات بیشتر و شکل

 باشد.مکانی این نواحی می

 
 پراکندگی مناطق اقلیمی کشور -1شکل 

 

 (Masoudian, 2007)های مناطق اقلیمی مختلف ویژگی -1جدول 

 دما بارش های اقلیمیویژگی  مساحت پهنه بندی شماره

 15 849 سرد، بارشمند، خشک 5/14 اقلیم بلندی ها 1

 19 477 معتدل، بارشمند، خشک 4/7 اقلیم کوهپایه های غربی 2

 57 878 بسیار گرم، بارشمند، مرطوب 4/11 اقلیم کرانه های خلیج فارس 3
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 (Masoudian, 2007)های مناطق اقلیمی مختلف ویژگی -1جدول ادامه 

 دما بارش ویژگی های اقلیمی مساحت پهنه بندی شماره

 17 735 معتدل، بارشمند، مرطوب 3/8 اقلیم دامنه های شمالی البرز 4

 14 1189 معتدل، پربارش، مرطوب 4/1 اقلیم کرانه های خزر 5

 14 514 معتدل، کم بارش، خشک 1/14 اقلیم کوهپایه های شرقی 6

 51 188 بسیار کم بارش، خشکگرم،  4/83 اقلیم فلات شرقی 7

 59 143 بسیار گرم، کم بارش، بسیار مرطوب 4/4 اقلیم کرانه های عمان 8

 Masoudian, 2007ماخذ: 

باشد دسته اول داده های مطالعه دارای دو نوع داده می

اقلیمی و دسته دوم داده های اقتصادی است. به منظور 

فاکتورهای اقلیمی، مبتنی بر طبقه بندی بررسی اثر 

اقلیمی بالا مرکز هر استان مد نظر قرار گرفته شد و 

ه هر ها به عنوان نمایندایستگاه سینوپتیک مرکز استان

پهنه اقلیمی قرار گرفت. داده های هواشناسی مذکور از 

سازمان هواشناسی کشور شامل متغیرهای دما 

قیاس سالیانه طی متر( در م)سلسیوس(، بارش )میلی

تهیه گردید.داده های اقتصادی  1834-34دوره آماری 

شامل تعداد کل گردشگر استانهای ایران، ارزش افزوده 

استانهای ایران و هزینه نسبی حمل و نقل استان های 

ایران است که از مرکز آمار ایران و سازمان گردشگری 

 استخراج شده است.

 شناسیروش .2-2

مطالعات بسیاری در ارتباط با گردشکری وجود دارد 

که در این مطالعات از عوامل مختلفی نام برده شده 

-( به مدل5114و همکاران ) Liاست. به طور نمونه 

سازی تقاضای گردشگری با رویکردهای اقتصادسنجی 

عامل بر  51پرداختند و دریافتند که در این مطالعات 

( Song et al., 2010تقاضای گردشگری موثر است )

که این عوامل عبارتند از: درآمد )توانایی پرداخت 

های نسبی (، قیمتCrouch ،1994مخارج سفر( )

کالاها و خدمات خریداری شده توسط گردشگران در 

کشور میزبان در مقایسه با کشور مبدأ و سایر 

کشورهای رقیب، هزینه حمل و نقل )هزینه مسافرت 

یزبان(، نرخ ارز بین دو کشور و بین کشور میهمان و م

آب و هوا از عوامل قابل توجه و تاثیرگذار در رفتار 

 ;Amelung et al., 2007باشد )گردشگران می

Hamilton and Tol, 2007; Hamilton et al., 

2005; Kulendran and Dwyer, 2010; Scotte 

et al., 2004های (. متغیرهای مدل با مطالعه پژوهش

در چارچوب نظری و مشورت با نخبگان مطروحه 

صنعت گردشگری ایران انتخاب شده است. شکل کلی 

 مدل تحقیق به صورت زیر است:

(1)   (y,rpt,r,st=)g 

 هایبیانگر تعداد کل گردشگر در استان gکه در آن 

هزینه  rptهای ایران، ارزش افزوده استان yایران، 

ینه هز نسبی حمل و نقل استانهای ایران که از تقسیم

حمل و نقل بر شاخص کالا و خدمات مصرفی به دست 

های میزان نسبی بارندگی در ایستگاه rآید، می

دهنده میانگین نشان stهواشناسی مراکز استان ایران، 

باشد. مدل نیمه لگاریتم های ایران میدما مراکز استان

 (5)  به صورت زیر است:
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𝑙𝑛𝑔 = 𝛼1𝑙𝑛𝑦 + 𝛼2𝑙𝑛𝑟𝑝𝑡 + 𝛼3𝑙𝑛𝑟 + 𝛼4𝑙𝑛𝑠 

های براساس تابع ذکرشده، برای الگوهای مبتنی بر داده

اند از: پانلی، چند مدل مختلف وجود دارد که عبارت

( REMمدل رگرسیون ادغامی، مدل اثرات تصادفی )

و مدل اثرات ثابت. نخست برای آنکه مشخص شود 

هـای های پانل برای آزمون فرضـیهکدام یک از مدل

لیمر استفاده  Fترند از آزمون تخمین مناسبپژوهش و 

شود و علاوه بر این آزمون هاسمن برای تعیین می

استفاده از مدل اثر ثابت در مقابل مدل اثر تصادفی بکار 

رود. اگر این ارتباط وجود داشت، مدل اثر تصادفی می

و اگر این ارتباط وجود نداشت، مدل اثر ثابت کاربرد 

مطالعه برای آزمون خود خواهد داشت. در این 

استفاده شده است. برای  1همبستگی از روش وودریج

آزمون واریانس ناهمسانی ابتدا دو مدل مقید )مدل 

دارای همسانی واریانس( و یک مدل نامقید )دارای 

ناهمسانی واریانس( تخمین زده و سپس از آماره آزمون 

شود. اگر احتمال آزمون نسبت راستنمایی استفاده می

LR  و آمار کای دو رد شود، مدل رگرسیون دارای

ناهمسانی واریانس بوده و در نتیجه باید از روش حداقل 

استفاده کرد. در بحث روش  GLSیافته مربعات تعمیم

 ,Levinهای ریشه واحد پانلی تحقیق نخست از آزمون

Lin و Chu (5115 ،)Im, Pesaran وShin (5118 ،)

Breitung (5115برای بررس )ها ی ایستایی داده

ها با انباشتگی دادهاستفاده شده است. سپس، هم

 Pedroniانباشتگی پانلی های هماستفاده از آماره

( آزمون شده و در آخر نیز 1333) kao( و 5117)

رابطه بلندمدت با استفاده از روش حداقل مربعات 

 Stata15به کمک نرم افزار  DOLS 5معمولی پویا

 استخراج شده است.

                                                           
1 -Wooldridge 

2 -Dynamic Ordinary Least Squares Estimator 

 انباشتگی پانلی .آزمون هم2-8

های مناسب ریشۀ واحد، متغیرها هرگاه براساس آزمون

 گیری ابتدا باید وجودنامانا شدند، قبل از انجام تفاضل

 1998رابطه بلندمدت بین متغیرها بررسی شود )

,Kennedyانباشتگی پانلی، های آزمون هم(. در تحلیل

شوند. ایدة ت اقتصادی آزمون میوجود روابط بلندمد

انباشتگی آن است که اگر چه اصلی در تحلیل هم

های زمانی اقتصادی ناایستا و دارای بسیاری از سری

روند تصادفی هستند، اما ممکن است در بلندمدت 

ترکیب خطی این متغیرها، ایستا و بدون روند تصادفی 

ی پانل هایانباشتگی دادهباشند. فروض انجام آزمون هم

   به صورت زیر است: 

H0: ρ = 1   (8        )                                                                                                                           

H1: ρ < 1                
انباشتگی بین متغیرها در فرضیه اول بیانگر عدم هم

ها است. پدرونی به منظور بررسی فرضیه مقطعتمام 

های نمونه محدود )کوچک( و مجانبی صفر، ویژگی

های آزمون را نیز بسط داد. این آزمون، ناهمگنی آماره

گیرد که هم شامل در پانل را در نظر می بین مقاطع

ای هانباشتگی و هم در پویاییناهمگنی در بردارهای هم

هیچ دلیلی برای این که تمام  باشند، زیرابلندمدت می

پارامترها در بین مقاطع یکسان باشند، وجود ندارد. 

 های پانلیانباشتگی دادهپدرونی برای انجام آزمون هم

دو نوع آماره آزمون را پیشنهاد داده است: نوع اول 

مبتنی بر رویکرد درون گروهی است که شامل چهار 

 Statistic – ADF Panel  ،Statistic – Uآماره،

Panel ،Statistic – P Panel  وStatistic – PP 

Panel ها بیانگر متوسط آماره باشند. این آمارهمی

انباشتگی پانلی در طول های سری زمانی همآزمون

 

http://rizaudinsahlan.blogspot.com/2016/06/dynamic-ordinary-least-squares_18.html
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مقاطع هستند. آزمون دوم پدرونی بر روش بین گروهی 

، Statistic-ρ Groupمبتنی است که شامل سه آماره 

Statistic-PP Group وStatistic - ADF Group 

-انواع آزمون 1333در سال  Kaoباشد. همچنین می

انباشتگی تعمیم( و آزمون همDFفولر ) –های دیکی 

انباشتگی ( را برای بررسی همADFفولر ) -یافته دیکی 

های پانلی ارائه کرد. در روش کائو نیز فرضیۀ در داده

طالعه این مباشد. در انباشتگی میصفر مبنی بر عدم هم

 هر دو آزمون به کار برده شده است. 

 DOLS. روش 2-4

استاک و واتسون با تعدیل روش حداقل مربعات 

معمولی، روشی برای برآورد رابطه میان متغیرهای 

اند و آن را های تصادفی پیشنهاد کردهدارای روند

اند. مقصود نامیده DOLSحداقل مربعات معمولی پویا 

از پویا بودن، آن است که در این روش الگوی زمانی 

واکنش یک متغیر وابسته، نسبت به تغییرات متغیر یا 

، Stockگیرد )متغیرهای مستقل مورد توجه قرار می

هایی نیز که درجۀ در حالت DOLS(. روش 1993

جمعی متغیرهای توضیحی متفاوت باشد، قابل استفاده 

امکان  DOLSزنندة ن ترتیب، تخمیناست. بدی

تخمین بردارهای همگرایی مشتمل بر متغیرهای 

انباشتگی متفاوت را نیز های همجمعی دارای مرتبه

 (.Pedroni, 2004سازد )فراهم می

 GMM. روش 2-5

ها اثرات غیر قابل در معادلاتی که در تخمین آن

 درمشاهده خاص هر استان و وجود وقفه متغیّر وابسته 

ن زمتغیّرهای توضیحی مشکل اساسی است از تخمین

های که مبتنی بر مدل GMM یافتهگشتاور تعمیم

-شود. سازگاری تخمینپویای پانلی است، استفاده می

به معتبر بودن فرض عدم همبستگی  GMMزننده 

سریالی جملات خطا و ابزارها بستگی دارد. این اعتبار 

ریح شده تواند به وسیله دو آزمون تصمی

 و Bond (1331 ،)Arellano و  Arellanoتوسط

Bover  (1334 آزمون شود. اولی آزمون سارگان از )

های از پیش تعیین شده است که معتبر محدودیت

است  M2کند. دومی آماره بودن ابزارها را آزمون می

که وجود همبستگی سریالی مرتبه دوم درجملات 

کند. عدم رد میخطای تفاضلی مرتبه اول را آزمون 

فرضیه صفر در هر دو آزمون شواهدی دال بر فرض 

عدم همبستگی سریالی و معتبر بودن ابزارها فراهم 

در صورتی  GMMزننده کند. به عبارتی تخمینمی

سازگار است که همبستگی سریالی مرتبه دوم در 

جملات خطا از معادله تفاضلی مرتبه اول وجود نداشته 

سازگار بوده و ابزارهای آن  GMM باشد. اگر برآوردگر

های پانل پویا نیز معتبر خواهد معتبر باشند، مدل داده

 بود.

 . نتایج8

 . مانایی متغیرهای مورد پژوهش8-5

های ها زیاد بوده و آزموناز آنجایی که حجم داده

متعددی جهت بررسی مانایی متغیرها استفاده شده 

 رهای مورداست فقط به شرح مختصری از مانایی متغی

شود. در منطقه بررسی برای چهار منطقه پرداخته می

یک، متغیرهای تعداد گردشگران و ارزش افزوده منطقه 

. در اندگیری مانا شدهنامانا بوده که با یک بار تفاضل

های ارزش افزوده منطقه و هزینه منطقه دو، متغیر

-نسبی حمل و نقل منطقه مانا نبوده و با یک بار تفاضل

شوند. در منطقه سه، متغیرهای تعداد ری مانا میگی

گردشگران منطقه و هزینه نسبی حمل و نقل منطقه 

باشند و متغیر تعداد گردشگران منطقه با یک مانا نمی

گیری و هزینه نسبی حمل و نقل منطقه با بار تفاضل

شوند. آزمون مانایی نشان گیری مانا میدو بار تفاضل
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برای منطقه پنج در سطح ایستا  دهد تمامی متغیرهامی

 باشند. می

 انباشتگی متغیرها. هم8-2

بر این اساس چون همه متغیرها در هر منطقه ایستا 

انباشتگی بررسی شود. برای آزمون باشند باید همنمی

انباشتگی از روش پدرونی و کائو استفاده شده است. هم

هد دانباشتگی در منطقه یک نشان مینتایج آزمون هم

که بر اساس روش پدرونی از بین هفت آماره، سه آماره 

دار شده است و در روش کائو نیز از بین پنج آماره معنی

 تواندار شده است. پس در کل میتنها یک آماره معنی

 ها وجود ندارد. از اینانباشتگی بین متغیرگفت که هم

رو در تخمین مدل بایستی تفاضل مرتبه اول متغیرهای 

اد کل گردشگران و ارزش افزوده منطقه را به کار تعد

انباشتگی پدرونی نشان برد. در منطقه دو، آزمون هم

دار شده و داد که از میان هفت آماره، چهار آماره معنی

 دار شدهدر روش کائو از بین پنج آماره، یک آماره معنی

-ها معنیاست اما از آن جایی که در روش پدرونی آماره

انباشتگی بین توان ادعا کرد که همست میدار شده ا

انباشتگی متغیرها وجود دارد. در منطقه سه، آزمون هم

دار شده است و ها معنیپدرونی تقریبا برای همه آماره

همچنین در روش کائو از بین پنج آماره، سه آماره 

-توان ادعا کرد که همدار شده است. پس میمعنی

دارد. در منطقه پنج نیز انباشتگی بین متغیرها وجود 

-با توجه به ایستایی متغیرها نیازی به آزمون هم

انباشتگی نیست. از این رو در مناطق دو و سه با توجه 

ها بایستی از انباشتگی در تخمین مدلبه تایید هم

و...( استفاده  DOLS ،GMMهای دینامیک )روش

 کرد. 

 . تخمین نتایج8-8

گفته شد به دلیل عدم در منطقه یک همان طور که 

انباشتگی در تخمین مدل بایستی از تفاضل وجود هم

مرتبه اول متغیرهای تعداد گردشگران منطقه و ارزش 

های افزوده منطقه استفاده کرد. از این رو به روش داده

 Fپانل ابتدا به آزمون اثرات پرداخته شده است. آماره 

فاوت دهد که مقاطع با هم تنشان می 5لیمر جدول 

-دار دارند و نتایج آزمون حاکی از پانل بودن دادهمعنی

باشد و همچنین، آزمون هاسمن نشان های مدل می

دهد که فرضیه صفر مبنی بر سازگاری برآوردهای می

شود و بایستی برآورد به روش اثرات اثر تصادفی رد می

ثابت صورت گیرد. برای بقیه مناطق به جزء منطقه پنج 

باشند نیازی به انباشته میه متغیرها هماز آنجایی ک

باشد. در منطقه پنج با توجه به آزمون اثرات نمی

گر این بیان 5لیمر جدول  Fایستایی متغیرها، آماره 

دار دارند و نتایج است که مقاطع با هم تفاوت معنی

باشد و های مدل میآزمون حاکی از پانل بودن داده

دهد بایستی برآورد همچنین آزمون هاسمن نشان می

 از روش اثرات ثابت صورت گیرد.

 آزمون اثرات -2جدول 

  احتمال مقدار آماره درجه آزادی آزمون اثرات مناطق

 

 1منطقه 

F هاپانل بودن داده 11/1 4/11 (45, 9) لیمر 

 برآورد به روش اثرات ثابت 11/1 74/54 7 آزمون هاسمن

 

 4منطقه 

F هاپانل بودن داده 11/1 44/4 (43, 9) لیمر 

 برآورد به روش اثرات ثابت 15/1 43/11 7 آزمون هاسمن
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نتایج تخمین اثرات ثابت برای مناطق یک و پنج در  

نشان داده شده است که بایستی قبل از  8جدول 

های خودهمبستگی و واریانس تحلیل نتایج آزمون

ناهمسانی انجام شود تا مشخص شود مدل مورد نظر 

دارای خودهمبستگی و واریانس ناهمسانی نباشد.

 برای مناطق یک و پنجنتایج تخمین مدل با اثرات ثابت  -3جدول 

 آماره  متغیرها مناطق
 Fآماره

 روش تخمین

C Lny Lnrpt lnR lnst dLny Rho 

 8/9 1منطقه 

(99/5) 

 43/1- 

(43/1-) 

8/1 

(41/1) 

88/8- 

(48/1-) 

83/1 

(94/5) 

47/1 4/11 

(11/1) 

 اثرات ثابت

 13/1 4منطقه 

(58/1) 

77/1 

(73/1) 

89/1 

(54/1) 

119/1 

(15/1) 

15/5 

(71/1) 

 45/1 15/1 

(84/1) 

 اثرات ثابت

در مدل مناطق یک و پنج خود  7براساس نتایج جدول 

همبستگی وجود ندارد ولی بر اساس آزمون نسبت 

حداکثر راستنمایی فرضیه همسانی واریانس رد شده 

در نتیجه مدل رگرسیونی در مناطق یک و پنج دارای 

ناهمسانی واریانس است به همین دلیل برای رفع 

 استفاده کرد.  GLSواریانس ناهمسانی بایستی از روش 

 های خود همبستگی و واریانس همسانیآزمون -4جدول 

  احتمال  مقدار آماره درجه آزادی  آزمون مناطق

 عدم خودهمبستگی Wooldridge test (1  ,9) 57/9 14/1 1منطقه 

 Likelihood-ratio test 9 18/51 11/1 ناهمسانی واریانس 

 خود همبستگی مرتبه اول Wooldridge test (1  ,9) 74/14 11/1 4منطقه 

 Likelihood-ratio test 9 14/81 11/1 ناهمسانی واریانس 

 1شود که در منطقه مشاهده می 7با توجه به جدول 

های اردبیل، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، )استان

کردستان، کرمانشاه، همدان و چهارمحال و بختیاری(، 

 داری بر تعدادارزش افزوده منطقه تاثیر مثبت و معنی

گردشگران دارد به این مفهوم که یک درصد افزایش 

درصدی  98/1منطقه منجر به افزایش در ارزش افزوده 

شود یعنی با افزایش قدرت خرید تعداد گردشگران می

مردم در منطقه، امکان افزایش تمایل به گردشگری در 

مردم منطقه افزایش یافته که در نتیجه آن فعالیت 

یابد. در این منطقه عوامل اقلیمی گردشگری رونق می

 5ر منطقه د باشد.تاثیر میبر جذب گردشگران بی

های فارس، ایلام، لرستان و کهکیلویه و )استان

انباشتگی متغیرها از روش بویراحمد( با توجه به هم

DOLS ر دهد متغیاستفاده شده است. نتایج نشان می

دار بارندگی بر تعداد گردشگران تاثیر منفی و معنی

داشته است به این معنا که یک درصد افزایش در 

درصدی تعداد  45/5کاهش بارندگی منجر به 

شود بنابراین گردشگران با توجه به تاثیر گردشگران می

کنند در منفی بارندگی بر جذب گردشگر سعی می

فصولی به این منطقه سفر کنند که بارندگی کمتری 

های گلستان، خراسان )استان8وجود دارد. در منطقه

انباشتگی شمالی، قزوین و زنجان( با توجه به هم

 GMMها در این منطقه از روش دینامیک متغیر

استفاده شده است. در این منطقه ارزش افزوده منطقه 
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و  داری داشتهبر تعداد گردشگران تاثیر مثبت و معنی

با یک درصد افزایش در ارزش افزوده منطقه، تعداد 

یابد یعنی درصد افزایش می 73/1گردشگران به اندازه 

رید مردم، تمایل مردم در این منطقه با افزایش قدرت خ

 یابد. در این منطقه عواملبرای رفتن به سفر افزایش می

اقلیمی تاثیری بر گردشگری نداشته و مردم برای سفر 

ر کنند. دها به عوامل اقلیمی توجهی نمیبه این استان

های خراسان رضوی، خراسان جنوبی، )استان 4منطقه 

ا اقلیم تهران، سمنان، اصفهان، کرمان و مرکزی( ب

های شرقی به دلیل وجود ناهمسانی واریانس کوهپایه

-در اثرات ثابت بایستی از روش حداقل مربعات تعمیم

استفاده کرد. در این منطقه ارزش افزوده  GLSیافته 

منطقه و میانگین دما بر تعداد گردشگران تاثیر مثبت 

و معناداری داشته است. به طوری که یک درصد 

فزوده منطقه و میانگین دما به ترتیب افزایش در ارزش ا

درصدی تعداد  47/1و  33/1منجر به افزایش 

شود یعنی اینکه با افزایش قدرت خرید گردشگران می

رود که تمایل برای گردشگری در مردم انتظار می

منطقه مورد نظر افزایش یابد و همچنین گردشگران 

ین گتر با افزایش میاندهند که در فصول گرمترجیح می

دما به این منطقه سفر نمایند و در این منطقه بارندگی 

تاثیر منفی و معناداری بر تعداد گردشگران داشته است 

یعنی با یک درصد افزایش در بارندگی، تعداد 

یابد که درصدی کاهش می 74/1گردشگران به میزان 

حاکی از آن است که گردشگران برای سفر به این 

زمان سفر به این منطقه  دهند درمنطقه ترجیح می

بارندگی کمتری وجود داشته باشد پس با توجه به تاثیر 

-منفی بارندگی بر گردشگری توقع داریم در فصول گرم

تر گردشگری در این منطقه رونق بیشتری داشته 

  باشد.

 نتایج تخمین مدل برای مناطق چهارگانه -5جدول 

روش  آماره والد متغیرها مناطق

 C Lny Lnrpt lnR lnst dLny Lng(-1) تخمین

منطقه 

1 

54/8 

(41/5) 

 9/1- 

(31/1-) 

54/1- 

(15/1-) 

7/1- 

(35/1-) 

98/1 

(38/8) 

 4/53 

(11/1) 

GLS 

منطقه 

5 

 5/1 

(44/1) 

33/1 

(38/1) 

45/5- 

(71/5-) 

45/4- 

(45/1-) 

  41/3 

(14/1) 

DOLS 

منطقه 

8 

 73/1 

(45/1) 

84/1- 

(18/1-) 

37/7- 

(73/1-) 

43/1- 

(14/1-) 

 18/1 

(49/1) 

 GMM 

منطقه 

4 

54/1- 

(84/1-) 

33/1 

(31/4) 

13/1- 

(84/1-) 

74/1- 

(31/5-) 

47/1 

(39/5) 

  54/111 

(11/1) 

GLS 

به معتبر بودن فرض  GMMزننده سازگاری تخمین

عدم همبستگی سریالی جملات خطا و ابزارها بستگی 

تواند به وسیله دو آزمون تصریح دارد. این اعتبار می

 Arellano and Bond (1331 ،)Bover شده توسط

and Arellano (1334 آزمون شود. با توجه به نتایج )

فرضیه صفر مربوط به معتبر  9آزمون سارگان در جدول 

-توان رد کرد و در نتیجه تخمینابزارها را نمیبودن 

از اعتبار لازم برخوردار است و  GMMزننده 

مرتبه اول  GMMخودهمبستگی مرتبه دوم برای 

تخمینی وجود ندارد چون فرضیه صفر مبنی بر عدم 

 توان رد کرد.وجود خودهمبستگی مرتبه دوم را نمی
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 خودهمبستگی و سارگانهای آزمون-6جدول 

  احتمال مقدار آماره درجه آزادی آزمون مناطق

 معتبر بودن ابزارها Sargan test 13 11/53 19/1 8منطقه 

 عدم وجود خودهمبستگی مرتبه دوم 7/1 -34/1 1 خودهمبستگی

 5 15/1- 33/1 

 گیرینتیجه بحث و .4

ی است متعدد گردشگر هایفرصت یدارا رانیکشور ا

که به عوامل مختلف اقتصادی و اقلیمی بستگی دارد 

ر د یبر صنعت گردشگرکه در این پژوهش این عوامل 

مدل های اقلیمی با استفاده از روش مناطق هفتگانه

. پرداخته شده است DOLSو  GLS ،GMM پانل

ها و دوره زمانی البته با توجه به تعداد محدود استان

مناطق چهار، شش و هفت، تخمین مدل تحقیق در 

هد که دبرای این مناطق منطقی نیست. نتایج نشان می

های اردبیل، آذربایجان شرقی، )استان 1در منطقه 

آذربایجان غربی، کردستان، کرمانشاه، همدان، 

ها ارزش افزوده چهارمحال و بختیاری( در اقلیم بلندی

مثبت و  ها در افزایش تعداد گردشگری تاثیراستان

دار دارد یعنی با افزایش تولید و ارزش افزوده معنی

رود سفرها ها در منطقه مورد نظر انتظار میاستان

افزایش یافته که در نتیجه آن تعداد گردشگران افزایش 

های فارس، ایلام، لرستان )استان 5یابد. در منطقه می

ها تن های غربیو کهکیلویه و بویراحمد( با اقلیم کوهپایه

متغیر اقلیمی بارندگی تاثیر منفی و معناداری بر تعداد 

گردشگران دارد و به این معنا است که در این منطقه 

افزایش بارندگی منجر به کاهش تعداد گردشگر 

و همکاران  Ridderstaatشود که با پژوهش می

( همخوانی دارد که متغیر بارندگی بر تقاضای 5117)

های )استان 8منطقه  باشد. درگردشگری موثر می

گلستان، خراسان شمالی، قزوین و زنجان( با اقلیم 

های شمالی البرز تنها متغیر ارزش افزوده استان دامنه

ه داری داشتبر تعداد گردشگران تاثیر مثبت و معنی

است و افزایش ارزش افزوده این منطقه منجر به 

افزایش تعداد گردشگر شده و مردم تمایل بیشتری 

های )استان 4گردشگری دارند. در منطقه برای 

خراسان رضوی، خراسان جنوبی، تهران، سمنان، 

 های شرقیاصفهان، کرمان و مرکزی( با اقلیم کوهپایه

های ارزش افزوده، میزان بارندگی و میانگین دما متغیر

داری دارند. در این منطقه ارزش افزوده تاثیر اثر معنی

دارد و همچنین تاثیر  مثبت و معناداری بر گردشگری

ای است که با افزایش بارندگی، عوامل اقلیمی به گونه

تعداد گردشگران کاهش یافته و با افزایش میانگین دما 

یابد و بطور کلی در این تعداد گردشگران افزایش می

تر با بارندگی منطقه زمانی که به سمت فصول گرم

رویم تعداد گردشگر بیشتری جذب کمتر پیش می

توان گفت که ارزش افزوده واهد شد. به طور کلی میخ

ار دها بر تعداد گردشگران تاثیر مثبت و معنیاستان

داشته است و با افزایش ارزش افزوده منطقه تعداد 

تواند گردشگران نیز افزایش یافته است که این عامل می

های دولت مورد استفاده قرار گیرد گذاریدر سیاست

( مطابقت 5113و همکاران) Khanzadiکه با پژوهش 

ها متغیرهای دارد و همچنین در بسیاری از استان

داری بر اقلیمی در کنار متغیر اقتصادی اثر معنی

دهد که با افزایش گردشگری دارند و نتایج نشان می
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های خراسان رضوی، دما تعداد گردشگران در استان

خراسان جنوبی، تهران، سمنان، اصفهان، کرمان و 

یابد و های شرقی( افزایش میرکزی)اقلیم کوهپایهم

ها های گرم سال در این استانتعداد گردشگران در ماه

بیشتر است. البته باید به این نکته توجه کرد که در 

فصول گرم سال یعنی تابستان مدارس تعطیل بوده و 

-گذارد. پس میاین موضوع بر تعداد گردشگران اثر می

ها برای فصول گرم باید ین استانتوان ادعا کرد که ا

ها تری به این استانگذاری شوند و توجه بیشهدف

شود و با توجه به تاثیر منفی بارندگی بر تعداد 

توان گفت که در فصولی که بارندگی گردشگران می

های فارس، ایلام، لرستان، کهکیلویه کمتر است استان

ران، و بویراحمد، خراسان رضوی، خراسان جنوبی، ته

های سمنان، اصفهان، کرمان و مرکزی )اقلیم کوهپایه

شرقی و غربی( گردشگران بیشتری را پذیرا خواهند 

 بود.
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