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 دهیچک

رشد  در ینقش مهم ،تواندیجهان م عیصنا نیاز پردرآمدتر یکیعنوان به یگردشگر صنعت

 یهاتیبر فعال یادیز ریاست که تأث یشامل خدمات یکند. گردشگر فایکشورها ا یاقتصاد

از  یکیعنوان به یارز یهامیرژ شدنمطرح وجود با راستا، نیدارد. در ا یو اجتماع یاقتصاد

 انیبر جر یارز یهامیدر رابطه با اثر رژ یچندان یهاپژوهش ،یگردشگر انیعوامل مؤثر بر جر

شده  یکمحر ی،ارز یهانظام یبنددر طبقه ریاخ یهاشرفتیانجام نگرفته است. پ سمیتور

پرداخته  المللنیب سمیتور انیبر جر یارز یهامیاثرات رژ یمطالعه به بررس نیاست که در ا

تعداد  نیتخم یبرا ییتابلو یهاو داده (gravity)از روش جاذبه  ،پژوهش نیشود. ا

 ن،یکشور( شامل بحر 14) یمنتخب اسالم یگردشگران واردشده از کل جهان به کشورها

 ه،یسور من،یقطر،  ت،یکو ،یعرب ۀامارات متحد ،یعربستان سعود ه،یمصر، ترک عراق، ران،یا

که  دهدینشان م جیاستفاده شده است. نتا 1993-2013 یزمان ۀدور یلبنان، اردن و عمان ط

جذب  یدارد و حفظ ثبات نرخ ارز برا داریاثر مثبت و معن یثابت بر روند گردشگر یارز میرژ

 فت،مسا ،یداخل ناخالص دیتول تجارت، نیهمچن .دارد تیاهم اریبس المللنیگردشگران ب

رخ ن ریدارد و متغ یگردشگر انیاثر مثبت بر جر ،بودنمستعمره و مشترک زبان داشتن ت،یجمع

دارد.  یرگردشگ انیبر جر یمشترک اثر منف یتجار ۀنامداشتن تفاهم ،ینرخ ارز اسم ،ارز مؤثر

 لحاظمشترک به یتجار ۀنامداشتن تفاهم و بودنمستعمره یرهایاز متغ ریبه غ بیتمام ضرا

 .هستند داریمعن یآمار

 

  ی.اسالم یکشورها ،روش جاذبه ،یارز یهامیرژ جریان گردشگری،: یدیکل هایهواژ
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 مقدمه

 راتییتغ آن رشد کهیطوربه ؛شده است شناخته یینظر درآمدزا جهان از یصنعت خدمات نیبزرگتر عنوانبه یگردشگر

 التشکم با که توسعهدرحال یکشورها یصنعت برا نیا ۀتوسع. است داشته همراهبه را یادیز یاقتصاد و یاجتماع

ر است. صنعت برخوردا یاژهیو تیاز اهم ،اندمواجه یمحصولو اقتصاد تک یمنابع ارز تیباال، محدود یکاریب مانند یادیز

در  ییاهم درآمدزاز منابع م یکیعنوان بوده و به یالمللنیدر مبادالت ب یدیجد ۀدیپد ،یلحاظ اقتصاد از یگردشگر

سطح  یارتقا د،یتول شیافزا به تواندیم صنعت از حوزه نیا در حیصح یزیراز کشورها است که در صورت برنامه یاریبس

بعد  آن عیشد سرر ی،گردشگر مهم یهایژگیاز و یکی. دشو منجر دیاز عوامل تول یاریو اشتغال بس یرفاه عموم ،یزندگ

 ونیلیم 25در جهان از  یالمللنیتعداد کل گردشگران ب ی،گردشگر یجهان سازمان یآمارها براساساست.  1950 ۀاز ده

تا به  یشیروند افزا نیا و دیرس 2015 سال در نفر اردیلیم 2/1 و 1970نفر در سال  ونیلیم 160به  1950نفر در سال 

 نیا تیاهم و یالمللنیطح بسروزافزون تعداد گردشگران در  شیاز افزا یآمارها حاک نیا ،نیبرابنا؛ شده است یامروز ط

عنوان به تواندیم ی،اقتصاد گذاراناستیس یصنعت از سو نیبه ا شیپ از شیب توجه. است کشورها تمام یبرا صنعت

و  یانطقهم ،یطوح ملدر تمام س یگردشگر ۀتوسع ،امروزه. باشد مذکور شکالتمرفع  برایمناسب  یاز راهکارها یکی

بهبود  یاکه بر نددیرس جهینت نیا از کشورها به یاریگرفته است. بس قرار یدولت زانیرتوجه برنامه مورد یالمللنیب

 یارز درآمد منبع از وامعج یآگاه(. 63 :1384 ،ی)لطف ندیبرآ تازه یهاراه افتنیدرصدد  بایدخود  یاقتصاد تیوضع

شود  یلقصنعت ت کیعنوان کند و به دایدر تمام ابعاد پ یترمفهوم گسترده یشده که گردشگر موجب ی،گردشگر

 (.40 :1384 ،یدیپاشا و مج یطهماسب)

از  یکیبه  تواندیو... م یارتیو ز یخیتار ،یگردشگر یهااز انواع جاذبه یبا برخوردار یاسالم یکشورهاراستا،  نیا در

 ۀمنطق در گردشگران تعداد رشد متوسط که کندیم انی( ب2005) 1استروم نورد. شود لیتبد ایدن یگردشگر یهاقطب

 دوم قرار دارد. گاهیدر جا یاست که در سطح جهان %10حدود  2005 -1950 یهاسال یط انهیخاورم

اثرات  یکه دارا شودیدر داخل کشورها محسوب م یخارج میرمستقیغ یگذارهیسرما ینوع یگردشگر ،درواقع

 از تواندیم یردشگرگونقل و... دارد. و حمل یمثل هتلدار یعیبا صنا یکینزد اریبوده و ارتباط بس یاریبس یاتوسعه

 سه در یارز یهامیرژ است. یارز یهامیرژ ،یگردشگر انیاز عوامل مؤثر بر جر یکیکه  پذیرد تأثیر یمختلف عوامل

 از یارز یهامیرژ ریبا سا سهیمقا ثابت در یارز میهستند. رژ یبندمیتقسقابل شدهتیریثابت، شناور و شناور مد ۀدست

شناور  یارز میژدارد. ر یورم کمترت و داشته المللنیب یۀدر تجارت و مال یکمتر نانیاطم و بوده برخوردار یشتریب ثبات

تعادل  به یول ملپو کاهش ارزش  شیافزا قیها از طرو تراز پرداخت شودیم لیبدون دخالت دولت، سازگار بازار تعد

 لیمدت را تعدکوتاه رز نوساناتا یدخالت در بازارها قیاز طر یمقامات پول شده،تیریشناور مد یارز می. در رژرسدیم

 زین پژوهش نیموضوع ا تیهمبا توجه به ا ،راستا نیا در. شودیممکن م یارز ریذخا قیمهم از طر امر نیا که کنندیم

 ه،یرک، مصر، تعراق ران،یا ن،یبحر یاسالممنتخب  یکشورها یگردشگر انیبر جر یارز یهامیاثر رژ یبررس دنبالبه

 -1993 یزمان ۀدور یطلبنان، اردن و عمان شامل  ه،یسور من،یقطر،  ت،یکو ،یعرب ۀامارات متحد ،یعربستان سعود

 ای ستا ابتث یارز میرژ ریمورد مطالعه تحت تأث یکشورها یگردشگر ایاست که آ نیا قیتحق یسؤال اصل .است 2013

 زبان داشتن ت،یعجم مسافت، ،یداخل ناخالص دیتول تجارت، ایاست که آ نیا قیتحق یسؤاالت فرع ،نیهمچن .ریخ

گذار است اثر یشگرر روند گردمشترک ب یتجار ۀنامداشتن تفاهم ،ینرخ ارز اسم ،نرخ ارز مؤثر بودن،مستعمره مشترک،

 .ریخ ای

                                                                                                                                                                          
1. Nordstrom 



  75 ...در یالمللنیب سمیتور انیجر بر یارز یهامیرژ اثر یبررس

 در شدهانجام یتجرب العاتمط و یگردشگر انیجر و یارز یهامیرژ ارتباط ینظر یمبان انیب به ،مقاله دوم بخش در

 ،هارمچ بخش. پردازدیم مربوطه یآمار یهاداده و مدل ۀارائ و قیتحق یشناسروش به ،سوم بخش. پردازدیم نهیزم نیا

 .شودیم ارائه یاستیس یشنهادهایپ و نیتخم از حاصل جینتا یانیپا بخش در و یتجرب جینتا و یآمار یهاداده

 1همکارانجمله در مطالعات باند و  از ،اندشده مطرح ریاخ ۀچند ده یهادر پژوهش یگردشگر انیمؤثر بر جر عوامل

 ،(2005) 5همکارانو  سی(، پاتسورات2004) 4ناویو ا التی(، ا2004) 3سیتساکیو در یالتاکی(، ج1997) 2می(، ل1997)

بر  یارز یهامیرژ ریتأث درمورد یاندک اریبس یهاپژوهش ،یگردشگر انیبر جر رهایمتغ ۀاثرات عمد یبررس رغمیعل

( و رز و 2000) 6رز توسط تجارت انیجر بر یارز یهامیرژ ریتأث مورددر یاما مطالعات ،گرفته است انجام سمیتور انیجر

 است. شده ( انجام2007) 8(، آدام و جوبهام2001) 7ون

(، سانتانا 2007) 9همکارانو  لیتوسط گ سمیتور یبر تقاضا یارز یهامیرژ ریتأث درمورد یمحدود مطالعات ن،یهمچن

 ۀشداست که پژوهش انجام ذکرشایانگرفته است.  ( انجام2010) 11( و تامپسون و تامپسون2007) 10همکارانگالجو و 

از آن  یمذکور حاک یهاپژوهش نیا ۀهم جیتمرکز داشته که نتا یبر صنعت گردشگر یاثر مال یربخشیبر تأث شتریب ،ریاخ

توجه خود را  ی،ارز میها در اتخاذ نوع رژدارد. دولت یگردشگر انیدر جر یمهم ارینقش بس یارز یهامیاست که رژ

عنوان بخش صنعت )به نیواکنش ا ۀز نحواما اطالع ا ،کنندینم سمیارز بر صنعت تور میمثبت رژ راتیفقط معطوف بر تأث

مناسب کمک  یارز میرا در انتخاب رژ گذاراناستیس ،یارز یهامیرژ یاستیس راتیی( بر تغیاز رشد اقتصاد یمهم

 .کندیم

را با  1970 سال ه ازسال 5متداول  ۀدور 5 یکشور ط 200 یپول مشترک بر حجم تجارت را برا ریتأث ،(2000) رز

 ولپ داشتن نیب یداریعنمثبت و م بیاست که ضر نیا ۀدهندنشان جی. نتابررسی کرده استاستفاده از روش جاذبه 

 بر حجم تجارت داشته است. ینرخ ارز اثر منف ،نیهمچن. دارد وجود تجارت حجم و مشترک

 یتایانل دپ لیو تحل هیاز تجز با استفاده یالمللنیب یعوامل مؤثر بر گردشگر یبه برس ،(2004) ناو یا و الت یا

رامد ساالنه دالر د نویلیتر میه که نبود عیصنعت با رشد سر کی ی،المللنیب سمیکردند که تور انیپرداخته و ب یبعدسه

ها ادعا کردند که نآخدمات است.  المللنیاز کل تجارت ب یمیبوده و ن المللنیکه ده درصد کل تجارت ب کندیم جادیا

طالعه در من است با مشتق شده و ممک دیفرد تولتجارت خدمات، از عوامل منحصربه گریاشکال د مانند المللنیب سمیتور

 یهاسکیر نشان داد که ،نیبدهد. همچن یبهتر جهیتجارت نت ینسبت به مدل تعادل عموم ،صنعت مشخص کی

کشش  یاراوده که دها بکشور سمیتور ۀتوسع یبرا یمهم اریم است و نرخ ارز، موضوع بسمه اریبس سمیتور یبرا یاسیس

 .ستاواحد 
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 ۀدر باز OECDکشور  20 یپنل برا یهابا استفاده از مدل جاذبه با مجموعه داده ،(2007) همکارانپارجا و  لیگ

ه ب ورویشترک مبوده است که وجود پول  نیا جهی. نتانددهبررسی کر سمیتور انیرا بر جر ورویاثر  2002-1995 یزمان

عوامل مختلف  از یگرگردش ،نیهمچن .است بوده %6 از شیب یکم ریتأث نیگردشگر شده است که ا انیورود جر شیافزا

 .پذیردمی تأثیربازار  تیشفاف شینرخ ارز و افزا یامبادله یهانهیهز رفتننیمانند از ب یگرید

 یبندطبقه ستفاده ازم دادند که با ابر تجارت را انجا یارز یهامیمربوط به اثر رژ یبررس نیاول ،(2007) جوبهام و آدام

 نیرند. امثبت دا ر تجارت اثربشناور  یارز میاز رژ ریغ یارز یهامیکه رژ دهدینشان م جیمذکور نتا یارز یهانظام

 .شودیم رمنجحجم تجارت  شیو افزا ییجاو جابه نانیاطمنا یهانهیکاهش هز بهمؤثر  یهامیرژ

 -1960 یزمان ۀدر باز OECDکشور  24 یتجارت برا انیاروپا بر جر یارز میاثر رژ یبه بررس ،(2007) پارجا لیگ

 نینهمچارد. داروپا  یۀاتحاد المللنیمثبت بر تجارت ب ریتأث ی،ارز میرژ که دهدینشان م جیپرداخته که نتا 2004

 داشتنمشترک مرز و یمزبانه بودن،مستعمره ،یتجار ۀنامتفاهم ،یخارج تجارت ،یداخل خالص دیتول ت،یجمع یرهایمتغ

 .است داشته یگردشگر انیجر بر یمنف اثر ،مسافت و یقیحق و مؤثر ارز نرخ و مثبت اثر

 سمیتور انیجر بر یارز یهامیرژ ریتأث یبه بررس همکارانپارجا و  لیکار گ ۀبا ادام ،(2010) 1همکارانو  سانتانا

 ۀشدتیری)ثابت، شناور و مد یارز یهامیرژ یدام یرهایها کار را با واردکردن متغ( پرداختند. آنورویمحدود به  تنها)نه

( وارد 2004) 2روگوف و هارت نیر یارز میرژ یبندبا استفاده از طبقه یدام یرهایمتغ نیاند که اشناور( شروع کرده

 یارز میکه رژ دهدینشان م 2001 -1995 یزمان ۀدر باز OECDکشور  20 ۀها از مطالعآن یهاافتهیمطالعه شده است. 

 میرژ ۀاندازاما به ،مؤثر بوده سمیورود تور انیبر جر زین یارز یهانظام ریسا .دارد یگردشگر انیبر جر یبهتر ریتأث ،ثابت

 لیگ جیدارد )مشابه نتا یگردشگر انیبر جر یشتریب ریتأث ی،ارز یهامیانعطاف کمتر در رژ طورکلی،به. نیست ثابت یارز

 .(همکارانپارجا و 

 یهاسال نیب OECD کشور 113 در سمیتور انیجر بر یارز یهامیرژ اثر یبررس به ،(2010) همکاران و گالجو

 انیجر بر مثبت اثر ،ثابت یارز میرژ که دهدیم نشان مطالعه جینتا. پرداختند جاذبه مدل از استفاده با 2004 -1995

 زبان ،نبودمستعمره بودن، مرزهم ت،یجمع ،یداخل خالص دیتول الملل،نیب تجارت ر،یمتغ نیا کنار در و داشته یگردشگر

 روند نیا در یمنف اثر زین مسافت و داشته یالمللنیب یگردشگر جذب در مثبت اثر ی،تجار ۀنامتفاهم داشتن و مشترک

 .است داشته

 ۀدر باز نونای یگردشگر بر درآمد ورویو پول مشترک  ینرخ ارز واقع ریتأث یبه بررس ،(2010) تامپسون و تامپسون

عنوان پول به وروی ینرمال بوده و معرف یکاال کی یکه گردشگر دهدینشان م جیپرداختند. نتا 2006 -1974 یزمان

ظار بر انت یرآمد جهاند شیبا افزا ،نیدارد. همچن یبر درآمد حاصل از صنعت گردشگر %18حدود  یادیز ریتأث ،مشترک

 .ابدییم کاهش یگردشگرسفر، درآمد  یهانهیهز شیبا افزا و ستا ونانی یدرآمد گردشگر شیافزا

 -1995 یزمان ۀدر باز OECD یکشورها یگردشگر انیبر جر وروی ریتأث یبه بررس ،(2012) 3همکارانو  لدسما

 نیب یصنعت گردشگر انیکه اثر پول مشترک بر جر دهدینشان م جینتا .اندبا استفاده از روش جاذبه پرداخته 2008

بارزتر خواهد  اریبس هیو اثر داشتن پول مشترک در مراحل اول استقبل  ۀمطالع ۀجیباالتر از نت اریاست که بس 43%-21%

 بود.

                                                                                                                                                                          
1. Ledesma-Rodriguez, Perez-Rodriguez and Santana-Gallego 

2. Reinhart and Rogoff 

3. Ledesma-Rodriguez et al 
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 یهادر سال کایمرآ یبر تراز پرداخت گردشگر یاثر نرخ ارز واقع یبه بررس ،(2013) 1همکارانو  چنگ

 ،دهدیم نشان جیپرداختند. نتا یالعمل آنو توابع عکس یخطابردار حیتصح یبا استفاده از الگو 2010 -1973

را  یاما درآمد حاصل از واردات گردشگر گذارد،بر گردشگر تأثیر میکاهش نرخ ارز، درآمد حاصل از صادرات 

 کایمرآاما گردشگران واردشده به  ،دارند واکنش درآمد به کایمرآشده از گردشگران خارج شود وامل نمیش

 واکنش ندارند.

 -1980 یزمان ۀباز در OECD ریغ و OECD کشور 27 در را سمیتور انیجر بر یارز یهامیرژ اثر ،(2014) 2تایو ید

 خصوصبه یارز یهامیرژ کهدهد می نشان پژوهش جینتا. است کرده یبررس SYS-GMM روش از استفاده با 2011

 تجارت ،یداخل خالص دیتول ت،یجمع یرهایمتغ ،نیهمچن. است سمیتور انیجر بر مؤثر یرهایمتغ از ثابت یارز میرژ

 یگردشگر انیجر بر یمنف اثر مسافت و یقیحق و مؤثر ارز نرخ و مثبت اثر بودنمستعمره ،یتجار ۀنامتفاهم ،یخارج

 .است داشته

 مدل از استفاده با را سمیتور انیجر بر یاقتصاد کالن یتقاضا و عرضه طرف مؤثر عوامل ریتأث ،(2014) 3وکیکول

 تجارت از بهتر را سمیتور انیجر جاذبه، مدل که دهدیم نشان جینتا. دکر برآورد دهه کی یط در جهان کل یبرا جاذبه

 کاال تجارت کشش از کمتر کشور هر در GDP به نسبت سمیتور کشش. دهدیم نشان کسانی و مشخص طیشرا در کاال

 OECD یکشورها. دهدیم نشان واکنش مقصد کشور در یواقع ارز نرخ در راتییتغ به شدتبه ،سمیتور انیجر. است

 یکمتر تیحساس یدارا کوچک ریجزا در سمیتور ،نیهمچن است. داشته یاقتصاد یرهایمتغ به نسبت ییباال کشش

 .است میمستق یپروازها کردناضافه ای حذف ریتأث تحت شتریب و بوده کشور یواقع ارز نرخ راتییتغ به نسبت

 یهادر سال هیکشور ترک یاثر نرخ ارز و درآمد بر تراز پرداخت گردشگر یبه بررس ،(2015) 4همکارانو  یآکا

اثر مثبت  ی،نشان داد که نرخ ارز و درآمد خارج جیپرداختند. نتا یبردار یخطا حیتصح یبا استفاده از الگو 2011 -1998

 ،گرید عبارتوجود ندارد. به زین یج یتراز پرداخت دارد و منحن نیبر ا یاثر منف ،و درآمد داخل یبر تراز پرداخت گردشگر

 .است نشده هیاول یهادوره در یگردشگر تراز شدننرخ ارز سبب بدتر شیافزا

 -1998 یهاسال یط هیترک کشور یگردشگر انیجر بر درآمد و ارز نرخ اثر یبررس به ،(2016) همکاران و یآکا

 نیباالتر ،درآمد که دهدیم نشان قیتحق جینتا. پرداختند یج یمنحن و یجمع روش از استفاده با یفصل صورتبه 2011

 که تاس یدرحال نیا و اشتهد تراز نیا بر مثبت اثر زین ارز نرخ ،نیهمچن است. داشته یگردشگر پرداخت تراز بر را اثر

 .است داشته یمنف اثر ،کشور داخل درآمد

 بخش در یگذارهیسرما سهم بر یاجتماع یهارسانه و یمال یرهاکعمل اثر یبررس به ،(2016) 5همکاران و آکمس

 و خالص متوسط سود انیم یفراوان تفاوت مطابق نتایج،. اندپرداخته 6وی یتنیو روش از استفاده با هیترک یگردشگر

 بر مثبت اثر یگردشگر یگذارهیسرما سهم بر یاجتماع یهارسانه از استفاده و داشته وجود یبازار ارزش متوسط

 .است داشته یبازار ارزش متوسط و خالص متوسط یسودده

 
                                                                                                                                                                          
1. Thompson et al 

2. De Vita 

3. Culiuc 

4. Akay et al 

5. Akmese et al. 

6. Whitney U 
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 ینظر یمبان

. شودیم پرداخته یگردشگر انیجر با یارز یهامیرژ ۀرابط سپس و مختلف یارز یهامیرژ انیب به ابتدا بخش نیا در

 و 3کردنزهیدالر ،2یخارج یهاییدارا بریمبتن ثابت یارز نظام ،1ثابت کامالً بیترتبه ی،ارز یهامیرژ دیجد یبندطبقه

 ،7ارزها از یسبد به شدهخکوبیم ،6خزنده خکوبیم ،5لیتعدقابل خکوبیم ،4یپول یۀاتحاد کامل، طوربه یمل پول حذف

 (.84 :1393 منش،یعاطف) است 10شدهتیریمد شناور و 9شناور کامالً تینهادر و 8هدف ۀدامن ای منطقه

 ارائه 2004در سال  11راگوف و نهارتیر توسط یاعتبار پول و طال استاندارد نیب یارز میرژ نوع 15 راستا، نیا در

 ،گذشته یهاقرار دارد. در سال یثابت و شناور همچنان در کانون توجه مقامات پول یارز میرژ نیشده است، اما انتخاب ب

شناور  یارز میو رژ یثابت و پول اعتبار یارز میاستاندارد طال و رژ فیدر دو ط یارز یهامیرژ نکهیبا توجه به ا

ثابت و نظام  یارز میداشتن رژ ی،ماست. به باور عمو ساده اریبس یارز یهامیانتخاب رژ ،نیبنابرا ؛بودند یبررسقابل

 یهاپول ۀمبادل ۀنیهز رفتننیب از ها،متیحفظ ثبات ق ق،یو دق ینیبشیپقابل یپول یهااستیاز س یرویاستاندارد طال، پ

و شناور به  یبه پول اعتبار ستمیس نیاما گذار از ا ،داشت خواهد دنبالمتوازن را به ۀو بودج یمال یکپارچگیمختلف، 

 کاهش و فقر با یبازاز سفته یناش یهایثباتیشناور ب ستمیس ۀتجرب؛ بنابراین، شد خواهد منجر یمال و یپول یهایثباتیب

 (.1944 ،12)نرکس است همراه پول ارزش

از  ماندنمصون ،یریپذانتقال ازاتینرخ ارز امت شناوربودن که دکر انینرکس ب یۀ( در واکنش به نظر1953) 13دمنیفر

بحث  ،(1961) 14ماندل دمن،یفر از یرویپ به. دارد دنبالبه را لیتعد زمیمکان در کمتر مشکالت و یواقع یهاشوک

 هیکه از تحرک سرما یاساس که اقتصاد نی( بر ا1962) 15نگیماندل فلم ی،و دنبالرا مطرح کرد. به هیتحرک سرما

 میمهم مربوط به انتخاب رژ دادیدو رو نگیمدل ماندل فلم ،بیترتبدین. دکر شنهادیشناور را پ یبرخوردار است نظام ارز

از بازار  نهیمنجر شد و کشورها امکان انتخاب دو گز یارز ۀنیبه ۀهر دو دامن 16عدم امکان انتخاب همزمان نیب یارز

 (OCA) یپول ۀنیبه ۀمفهوم دامن ،نهیبه یارز می. در انتخاب رژافتندیو نرخ ارز ثابت را  یپول استیباز، استقالل س یۀسرما

است )فرانکل،  نهیگز نیواحد بهتر یپول استیپول واحد و س کیمطرح است. داشتن  ییایجغراف ۀمنطق کیعنوان به

                                                                                                                                                                          
1. Truly fixed 

2. Currency Board 

3. Dollarization 

4. Currency Union 

5. Adjustable Peg 

6. Crawling Peg 

7. Basket Peg 

8. Target Zone or Bands 

9. Floating 

10. Managed Floating 

11. Reingart and Rogoff 

12. Nurkse 

13. Friedman 

14. Mundell 

15. Mundell- Fleming 

16. Trinity or Trilemma 
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که تورم باالست  یطیمفهوم که در مح نیاست به ا یلنگر ارز ،هامیرژ ۀنیانتخاب به یدر راستا گری(. بحث د2: 1999

 شودکار گرفته میبه یکنترل انتظارات تورم یبرا هیاول زمیعنوان مکاندارد به نییکه تورم پا یبه کشور شدنخکوبیم

 90 ۀو در ده دیاهتمام ورز )ERM( یینرخ ارز اروپا زمیمکان جادیاروپا به ا 1980 ۀ(. در ده593 :1983 ،1)بارو و گوردن

 ،ارز دیشد شدنخکوبینوظهور منجر شد. م یدر کشورها خکوبیم یخارج یهاییدارا بریمبتن یارز میرژ شیدایبه پ

 (.490 :2001 ،2را نداشته است )چنگ و والسکو یحاصل از بحران پول یترس و نگران گرید

مدت و نرخ ارز شناور در کوتاه ینیبشیپرقابلیثابت وجود دارد، نوسانات غ یارز میرژ یبرتر یبرا لیچند دل 

 مردم مشکالت و دهدیرا کاهش م یگذارهیسرما ۀزیتجارت را کاهش داده و انگ انیاز نرخ ارز جر ینانینااطم ،بلندمدت

(. 76 :1995و روگوف،  لدی)آبسف دکنیم دیناقص را تشد یهاییدارا بریمبتن بازار در هیسرما دنکرمهیب با مواجه در

ها در مقابل دولت از آن تیو خواستار حما نندیبیم بینرخ ارز آس یاز نوسانات طوالن یاقتصاد یکارگران و واحدها

 استیبه مهار فشار تورم کمک خواهد کرد. س ،دارد ترنییکه تورم پا یبه پول کشور شدنخکوبیواردات هستند. م

 لدی)آبسف است بوده یانبساط یپول یهااستیالتزام دولت جهت مقاومت در برابر س ندیعنوان فراکردن بهخکوبیم یاعالم

 نیتجربه کردند که ا هامتیق یثباتیب یارا پس از دوره متیدوره کاهش ق کیکشورها  ی(. برخ75 :1995 ،3روگوف و

 یر کشورهابیشت(. 34 :1991 ،4برانو) شودیم ینیبشیپ یمناسب کنترل تورم یزیرتجارت و برنامه شیافزا یبرا ستمیس

 نیواحد که بهتر یارز میرژ چیکه ه کندیاظهار م ،(1999) فرانکل. کنندیشناور حرکت م یارز میبه سمت رژ شرفتهیپ

وجود  زیکشور مناسب باشد ن کی یها براکه در تمام سال یارز مینوع رژ کی یوجود ندارد و حت ،شناخته شود میرژ

توسعه به سمت درحال یاما کشورها ،اندرا به خود اختصاص داده یارز باتیاز ترت یبخش بزرگ انهیم یهامیندارد. رژ

 یمقام پول کی نبود انندم یجد یکاست ،یخارج ییبر دارایمبتن ستمیشدن و سزهیدالر لیدالبه دیشناور شا یارز میرژ

 ی. با توجه به موارد مذکور براکنندیحرکت نم یخارج یهادفع شوک یبرا ییدهنده و پناهگاه نهاعنوان قرضبه

 یارز میانتخاب رژ یالزم برا یتوسعه نداشتند و آمادگ یکاف زانیبه م یلحاظ مالبهتوسعه که هنوز درحال یکشورها

 نیاست. ا شده تیریشناور مد یارز میها رژاز آن یکیخواهد بود که  نهیگز نیبهتر انهیم یارز باتیترت ،شناور ندارند

 یسازیمنظور خنثمداخله در بازار ارز به ۀاجاز ه،ارائ نیشده است. ا ارائه 2002 در سال 5نیگلد آست سیتوسط مور میرژ

 ،یخارج یهایارز در دسترس و مخاطرات مربوط به بده زانیم یدهگزارش ستمیس کی دهد،یموقت را م یهاشوک

را  یخارج یهایگذارهیسرما یبه رو یداخل یدر جهت بازکردن بازار مال یمراتبسلسله راهبرداتخاذ  ۀنیآوردن زمفراهم

شناور  یارز میرژ ،بوده و اقتصاد کوچک و باز دارند کپارچهی ی،اقتصاد یاسیلحاظ سکه به یی. کشورهاشودیمنجر م

 خواهد بود. یمناسب نهیگز شدهتیریمد

مناسب  یارز میاست که انتخاب رژ ینکته ضرور نیا انیمطرح شد، ب یارز یهامیتوجه به آنچه در رابطه با رژ با

 یارز یهامیرژ .و... مؤثر باشد یگذارهیسرما شیافزا ،یگردشگر ۀکشورها مانند توسع یهاتیاز فعال یاریدر بس تواندیم

کشور در  کی یترشدن داخلارزان موجبکشور  کیچراکه کاهش ارزش پول  تأثیر گذارد؛ تواندیم یگردشگر یتقاضابر 

کشور  کیارزش پول  شیو در مقابل افزا شودیورود گردشگر را منجر م انیجر شیافزادنبال آن بهخارج از کشور شده و 

شده در مطالعات نرخ ارز استفاده یریگوجود ابهامات در اندازه . باشودیورود گردشگر به کشور م انیکاهش جر موجب

                                                                                                                                                                          
1. Barro and Gordon 

2. Chang and Velasco 

3. Obstfeld and Rogoff 

4. Bruno 

5. Goldstein and Morris 
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 ،1اویو ک تایت )وشده اس شناخته یگردشگر انیمهم در جر اریعامل بس کیعنوان به یارز یهامیرژ سم،یتور یتقاضا

 ایارز مؤثر(  نرخمؤثر ) ای ینسب یهامتیمشمول در تابع تقاضا ممکن است شامل ق یارز یهامیرژ .(227 :2014

 ریکشور مقصد تأث ینسب یهامتیبر سطح ق یارز یهامیرژ طورکلی،بهجدا در سطوح مختلف باشد.  ریعنوان متغبه

 یبرا یریعنوان متغنرخ ارز به راتییبا درنظرگرفتن تغ یگردشگر انیدرمورد جر یمتعدد مطالعات ،حالنیا . باگذاردیم

 گرفته است.انجام یامبادله ریمتغ تیعدم قطع ینیجانش

 یمبادالت یهاهنیبود هزرخ ارز و نناز نوسانات  یناش یهاینانیعدم وجود نااطم مانند یلیدالبه یارز یهامیرژ انیم از

بازار ارز  یفضا از ینانینااطم لیلدشناور به یارز میاما رژ ،دارد گردشگران جذب در را ریتأث نیشتریثابت ب یارز میارز، رژ

 اثر یبررس به ،مقاله نیا در ضوعمو تیاهم به توجه با .ندارد یمثبت چندان اثر یگردشگر انیجر بر یمبادالت یهانهیو هز

 ه،یترک مصر، عراق، ران،یا ،نیبحر شامل یاسالم منتخب کشور 14 در یالمللنیب سمیتور انیجر بر یارز یهامیرژ

 با 2013 -1993 یزمان ۀدور یط عمان و اردن لبنان، ه،یسور من،ی قطر، ت،یکو ،یعرب ۀمتحد امارات ،یسعود عربستان

 .است شده پرداخته جاذبه روش از استفاده

 

 پژوهش روش

در  کیکالس ۀجاذب یۀ. نظردهدیچند داده را شرح م ایدو  نیب یاجذب فاصله زانیم ،جاذبه یالگو یشناسنظر روش از

𝑑𝑖𝑗ها و معکوس با مجذور فاصله را متناسب با وزن آن jو  iدو ماده  نیب 𝛼𝑖𝑗 جاذبه یروین ک،یزیف
دو ماده را  نیا نیب 2−

 عامل ثابت است.  کیکه  کندیم انیب

(1)  2
ij i j ijα γm m d  

 ۀشیاز اند یریگداد. با بهره میتعم یاجتماع یهادهیجاذبه را به پد یتئور تیموضوع 2یکر اچ نوزدهم قرن اواسط در

 چیه یوقت ،شکل ممکن نیتر. در سادهدکرمدل استفاده  نیاز ا یالمللنیب یتجار یهاانیبرآورد جر یبرا وتنین ۀجاذب

 ۀاز انداز میمستق یصورت تابعمدل به نیبا استفاده از ا توانیدوطرفه را م یتجار یهاانیوجود ندارد، جر یقیمانع و تشو

 دو کشور درنظر گرفت: نیب ییایجغراف ۀمعکوس از فاصل یدو کشور و تابع یاقتصاد

(2)  , ,ij i j ijT GDP  GDP  D    

 یکشورها یاندازه اقتصاد ۀدهندنشان بیترتبه GDPjو GDPi، نیهمچن ،jبه  iاز کشور  یتجار انیجر Tij آن در که

چند کشور  یمقطع یهاداده یها برامدل نی. در ابتدا اهاستآن نیب ییایجغراف ۀفاصل معرف Dijصادرکننده و واردکننده و

مدل سبب  حیرا بر تصر یادیز یهاتیمحدود مدل برآورد شکل نیا .رفتندیکار مکشور به کی یزمان یسر یهاداده ای

شده وجود حذف یرهایمتغ یتعداد ییبرآوردها نیدر چن رایز ج؛ینتا دارشدنبیار و کشورها نیب یناهمگن انندم شدیم

 یبرا یگروه یهامشکل از روش برآورد داده نیرفع ا یابر ؛ بنابراین،شدندیدرنظر گرفته نم ریمتغ یتعداد ایداشتند 

و اثرات  شودیمربوط به کشورها لحاظ م یو انفراد یاثرات ناهمگن ،روش نی. در اشودیجاذبه استفاده م یهامدل نیتخم

 شتریب زین رهایمتغ یدهندگحیتوض قدرت وروش باالتر بوده  نیا ییاست. کارا یدسترسدر چارچوب آن قابل زیزمان ن

 .ستا

                                                                                                                                                                          
1. De Vita and Kyaw 

2. H. Kerry 
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 ی( به بررس2014) همکارانو  تایو ی( و د2010( و )2007) همکاراناز مطالعات گالجا و  یریگمطالعه با بهره نیا در

 با و 2013 -1993 یزمان ۀباز یط یاسالم منتخب یکشورها یبرا یگردشگر یتقاضا انیبر جر یارز یهامیاثر رژ

 است: شده حیتصر ریبه شکل ز تمیپژوهش با لحاظ لگار نیو مدل مورد استفاده در ا 1پرداختهجاذبه  روش از استفاده

(3) 

y        

   

0 1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 ò

it it it it it it ij i

i i it it

L δ δ Lrxrvol δ Ltrade δ Lgdp δ Lpop δ Lep δ Ldis δ dumlang

δ dumfta δ dumcol δ dumz

  

 Ltradeit، کشورها یاسمنرخ ارز  تمیلگار Lrxrvolit،، تعداد گردشگران واردشده به کشور از کل جهان تمیلگار Lyit که

 تمیلگار Lpopit، 2010 یۀکشورها براساس سال پا یناخالص داخل دیتول تمیلگار Lgdpit ،تراز پرداخت کشورها تمیلگار

 مورد یاسالم یشهر مهم کشورها دو نیمسافت ب تمیلگار Ldisijی، قینرخ ارز مؤثر حق تمیلگار  Lepit،کشورها تیجمع

 ریمشترک و صفر در غ باندر صورت داشتن ز کیمورد مطالعه ) یکشورها یهمزبان یمجاز ریمتغ dumlangiمطالعه،

 یتجار ۀنامدر صورت داشتن تفاهم کیعضو ) یکشورها نیب یتجار یۀاتحاد یمجاز ریمتغ dumftai،صورت(نیا

 یاستعمار ۀدر صورت عدم تجرب کیبودن کشورها )مستعمره یمجاز ریمتغ dumcoliصورت(،نیا ریمشترک و صفر در غ

ثابت و صفر در  یارز میدر صورت داشتن رژ کیکشورها ) یارز میرژ یمجاز ریمتغ dumzitوصورت( نیا ریو صفر در غ

 یاطالعات گاهیاز پا یاصورت کتابخانهمطالعه به نیاستفاده در ا مورد یاطالعات آمار ن،یهمچن. دهستنصورت( نیا ریغ

 استخراج شده است. یالمللنیو مرکز مطالعات اطالعات ب یپول، سازمان گردشگر یالمللنیصندوق ب ،یبانک جهان

و  یروابط تجار لیمثبت باشد. تسه یگردشگر انیاست که ارتباط تجارت و جر نیانتظار بر ا ینظر یاساس مبانبر

بازار کشور مقصد  ۀتجارت انداز انیجر شیبا افزا ،نیمنجر شود. همچن یگردشگر شیبه افزا تواندیواردات م شیافزا

و  یناخالص داخل دیتولمثبت  ری(. تأث683 :1992 ،2نیمار پژوهش) کندیم دایپ شیافزا یناخالص داخل دیبزرگتر شده و تول

 یخدمات بهتر برا ۀعرض تیظرف ،هرچه کشور بزرگتر باشد نکهیبا استدالل ا تواندیبر تعداد گردشگران م ،تیجمع

 ریشود. متغ هیتوج کند،یجذب م یشتریگردشگران ب تعدادفراهم آمده و  شتریخدمات ب ۀدر ارائ یسازگردشگران و تنوع

سفر  یهانهیهز ،کنندهمصرف متیشاخص ق شیافزا با رایز ؛دارد یگردشگر انیبر جر یاثر منف ی،قینرخ ارز مؤثر حق

سفر در  ینرخ ارز تقاضا برا شیبا افزا سوی دیگر،و از  ابدییکاهش م یگردشگر انیو جر افتهی شیگردشگران افزا یبرا

شده  یارزان تلق یسفر به داخل سفر هایخارج یآمدن ارزش پول داخل برانییپا لیدلاما به ،ابدییداخل کشور کاهش م

برگرفته از  ،ریمتغ نیاست که آمار ا حی)الزم به توض دکر یزیربه داخل برنامه یخارج یهاستیجذب تور یبرا توانیو م

شده است(. در رابطه با  گزارش یهر واحد پول داخل برحسب پول خارج متیق ،است که منظور از نرخ ارز یبانک جهان

 لیدلبهانجام سفر  یبرا یمسافت کمتر ،دهندیم حیکرد که گردشگران ترج انیب توانیم یمسافت بر گردشگر ریتأث

 یمنف یگردشگر انیاست که اثر مسافت بر جر نیانتظار بر ا ،نیبنابرا؛ (3بوسیپار سی)ستر کنند یطسفر  یهانهیهز

در  یگذارهیمناسب سرما طیو شرا یگردشگر مراکز وجود .باشد داشته زین مثبت اثر تواندیم سمیمسافت بر تور اما ،باشد

 یترگسهم بزر زین کایمرآ ۀمتحد االتی. اشود منجر دشگرجذب گر شیبه افزا یمسافت طوالن رغمیعل تواندیکشورها م

 کسب دارند، کوتاه مسافت یگردشگر بر شتریب که خود ییاروپا یرقبا از را شتریب اقامت با یطوالن مسافت گردشگران از

 صنعت به خود اختصاص داده است. نیا ییمقام اول جهان را از نظر درآمدزا کایمرآنظر کشور  نیاز ا ؛ بنابراین،است کرده

                                                                                                                                                                          
 .2011 -1980ی هاسال، IMFی پول المللنیب، توسط صندوق شدهیبندطبقهدر این پژوهش  شدهاستفادهی ارزی هامیرژ. 1

2. Marin 

3. Ceteris Paribus 
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مرز مشترک، داشتن  داشتنبودن، مستعمره ۀرابط ماننداستاندارد  یرهایمتغ ریاست که سا نیانتظار بر ا ،نیهمچن

مشترک  یتجار ۀنامرا بهبود بخشند. داشتن تفاهم یگردشگر انیمشترک و داشتن زبان مشترک جر یتجار ۀنامتفاهم

 ،مقابل یبازار طرف تجار تیو وضع قیبا شناختن سال که ردی... انجام گومتقابل  یهایگسترش همکار ۀنیزم در تواندیم

 یکینزد لیدلاما به د،کرگردشگر در بازار کشور مقصد  یمصرف یکاال کردنارائه و هدف یبازارها ریدر تسخ یسع

 انیبر جر یاثر چندان ریمتغ نیا مشترک، یهانامهداشتن تفاهم رغمیعل استمطالعه ممکن  مورد یمسافت کشورها

چراکه زبان  ؛گذاردیم یگردشگر انیاثر مثبت بر جر زیبودن ننداشته باشد. داشتن زبان مشترک و مستعمره یگردشگر

مانع  کی ،است و در صورت نداشتن زبان مشترک یعرب یمورد بررس یکشورها ۀداشتن ارتباط است زبان عمد ۀلیوس

 یگردشگر انیبر جر یارز یهامیرژ ریدال بر تأث یچارچوب نظر چیهکنون خواهد شد. تا یورود گردشگر انیجر یبرا

 یارز یمعامالت یهانهیمشترک با توجه به نبود هز یارز میانتظار داشت که داشتن رژ توانیاما م ،نشده مطرح یالمللنیب

 داشته باشد. یگردشگر انیمثبت بر جر ریدرمورد نوسانات نرخ ارز تأث تیو عدم قطع

 همطالع مورد یکشورها در ارز نرخ و یگردشگر درآمد یرهایمتغ روند یبررس به ابتدا ،مفهوم نیا بهتر درک یبرا

 .شد خواهد یابیارز و لیتحل برآورد جینتا ادامه در و پرداخته

 
 شدهتیریدرآمد و نرخ ارز کشورها با نرخ ارز شناور و شناور مد یرهایروند متغ :  1شماره  نمودار

 نگارندگان: منبع

 

نشان  شدهتیریور مدشنا ارز شناور و مینرخ ارز و تعداد گردشگران کشورها با رژ یرهایروند متغ ی،نمودار یبررس

روند  یدارا ،هدر ادام وداشته  یشیافزا میوند مالرعراق و مصر در ابتدا  یها نرخ ارز کشورهاسال نیکه در طول ا دهدیم

ر نرخ ارز د ،نیهمچنست. ثبات شده ا یداشته و سپس دارا یروند نزول 2005تا سال  هیثابت بوده و نرخ ارز کشور ترک

ان تعداد گردشگر ، اماستثبات بوده ا یو سپس دارا کرده دایکاهش پ 2002و در سال  شیروند افزا 2001تا سال  رانیا

 .است بوده دوره نیا یط در میمال اریبس رشد کی یدارا کشور چند نیا یبرا
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 ثابت ارز نرخ با کشورها ارز نرخ و درآمد یرهایمتغ روند :  2شماره نمودار 

 نگارندگان: منبع

 

 نیکه در طول ا دهدیان مارز ثابت نش مینرخ ارز و تعداد گردشگران کشورها با رژ یرهایروند متغ ی،نمودار یبررس

جز کشور امارات که در به ،برخوردار بوده است میالم اریبس یروند کاهش کیثبات بوده و از  یها روند نرخ ارز داراسال

بوده  یدصعو میالم اریسروند ب یو کشور عربستان که دارا کرده دایثبات پ ،بوده و سپس شیافزا یدوره دارا یابتدا

گران عداد گردشت ،ستاطورکه از نمودار مشخص است. همان بودهبرخوردار  میرشد مال کیتعداد گردشگران از  امااست، 

به همان  2008در سال  ماا، دهیحد خود رس نیشتریبه ب 2007داشته و در سال  یادیز شیافزا 2006کشور امارات از سال 

 زانیم نیشتریب 2006تا  2003 یهادر فاصله سال منیبرگشته است و تعداد گردشگران کشور  یسطح و روند قبل

 را داشته است. شیافزا
 نرخ رشد متوسط تعداد گردشگران :  1شماره  جدول

 نام

 کشور
 یارز میرژ

 تعداد متوسط رشد نرخ

 گردشگران

 نام

 کشور
 یارز میرژ

 تعداد متوسط رشد نرخ

 گردشگران

 006326/0 ثابت امارات 004434/0 ثابت نیبحر

 012361/0 ثابت منی 005689/0 ثابت اردن

 006974/0 ثابت لبنان 00705/0 ثابت تیکو

 مصر 007886/0 ثابت عمان
و شناور  شناور

 شدهتیریمد
004263/0 

 رانیا 008226/0 ثابت قطر
و شناور  شناور

 شدهتیریمد
009748/0 

 عربستان
 یسعود

 عراق 004969/0 ثابت
و شناور  شناور

 شدهتیریمد
001592/0 

 هیترک 007083/0 ثابت هیسور
و شناور  شناور

 شدهتیریمد
005615/0 

 نگارندگان: منبع
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نرخ ارز بحرین
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ن گردشگرا وسط تعدادو جدول نرخ رشد مت یارز میرژ ،مختلف یهاگردشگران در گروه تعدادتوجه به روند  با

عداد در ت یترشیشد برثابت داشته، نرخ  یارز میکه رژ یکه کشور تأیید شده استادعا  نیمورد مطالعه ا یکشورها

از متوسط نرخ  شدهتیریور مدشناور و شنا یارز یهامیدر مقابل، رژ .است دهکرگردشگران واردشده به کشورش را تجربه 

ط برابر رشد متوس با نرخ منیثابت  یارز میژربا  یاند. در گروه کشورهابرخوردار بوده یرشد تعداد گردشگران کمتر

اور اور و شنشن یرزا میبا رژ یط تعداد گردشگران را داشته و در گروه کشورهانرخ رشد متوس نیشتریب 012361/0

د نرخ رش مورددراشته است. دنرخ رشد تعداد گردشگران را  نیباالتر 009748/0با نرخ رشد متوسط  رانیا شدهتیریمد

 توانستهن یگردشگر یخیتار یباال یهاجاذبه که دکراذعان  گونهنیا توانیم ،رانیا یمتوسط تعداد گردشگران نسبتاً باال

 .شود کشور در یگردشگر یباال رشد نرخ مانع

 

 هاافتهی و بحث

 شده استفاده جاذبه روش از یگردشگر یتقاضا و یارز یهامیرژ یرهایمتغ به مربوط یایپو ارتباط نیتخم یبرا ،مطالعه نیا در

 یمقطع اثرات آزمون به که آزمون نیا در. میشو مطلع مقاطع یناهمگن ای یهمگن از دیبا ابتدا ،منظور نیا یبرا. است

 عدم ،رونیا از. شودبررسی می عیصنا بودنهمگن بر دال صفر یۀفرض رد،یگیم صورت F آماره ۀلیوس به و است معروف

 روش از استفاده نیمب صفر یۀفرض رد و 1شدهعیتجم یمعمول مربعات حداقل روش از استفاده انگریب صفر یۀفرض رد

 مسئله نیا یبررس به دیبا هاسمن آزمون از استفاده با و صفر یۀفرض رد صورت در ،بعد ۀمرحل در. است ییتابلو یهاداده

 نیا براساس. شود استفاده ،3یتصادف اثرات روش ای 2ثابت اثرات روش از ییتابلو یهاداده نیتخم یبرا که میبپرداز

 .است یتصادف اثرات روش از استفاده نیمب آن رد عدم و بوده ثابت اثرات روش از استفاده انگریب صفر یۀفرض رد آزمون،

 
 گروه اثرات یداریمعن آزمون :2 شماره جدول

 F آزمون ۀآمار (PV) احتمال ارزش

00/0 56/186 

 نگارندگان: منبع

 

 ییتابلو یهاداده روش از استفاده انگریب F آزمون ۀآمار که گفت توانیم ،2 جدول در آمدهدستبه جینتا به توجه با 

 .است شده عیتجم یمعمول مربعات حداقل روش از استفاده یجابه

 
 یتصادف و ثابت اثرات آزمون :  3شماره  جدول

 2 آزمون ۀآمار مقدار (PV) احتمال ارزش

3479/0  30/3  

 نگارندگان: منبع

 

 ،جهیدرنت و صفر هیرضف رد عدم انگریب ،هاسمن آزمون ۀآمار جینتا. است شده استفاده هاسمن آزمون از ادامه در

 .شودمی داده نشان 3 جدول در جینتا که است یتصادف اثرات روش انتخاب

                                                                                                                                                                          
1. Pooled Least Squares 

2. Fixed Effects 

3. Random Effects 
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 برآورد جینتا :4 شماره جدول

p> |𝒛| Z ریمتغ بیضر 

001/0 41/3 0095106/0* Ltrade 

000/0 08/5 4093768/0* Lgdp 

001/0 36/3- 0788263/0-* Lrxvol 

013/0 50/2- 1237932/0-* Lep 

000/0 07/8 888433/0* Lpop 

009/0 63/2 688385/2* Ldis 

915/0 11/0- 0484269/0- Dumfta 

280/0 08/1 33115/0 Dumcol 

065/0 85/1 5423621/0*** Dumregim 

104/0 63/1 6349751/0*** Dumlang 

001/0 27/3 53485/12-* Cons 

 .%10 یداریمعن سطح *** و %1 یداریمعن سطح * ،نگارندگان: منبع

 

اثر  یروند گردشگر در یحیتوض یدام ریعنوان متغ با یارز یهامیرژ که کرد انیب توانیم ،4 جدول جینتا به توجه با

 مورد یکشورها نیثابت مشترک ب یارز میدرصد در صورت داشتن رژ 5423621/0 زانیبه م کهیطوربه ؛مثبت دارد

را ندارد و بستر  هامیرژ ریسا نانیاطمناو  یامبادله ۀنیهز ،ثابت یارز میرژ .ابدییم شیافزا یگردشگر انیجر ،مطالعه

در  یلحاظ آماربه ریمتغ نینخواهد داشت. ا یروند گردشگر در یریتأث یبوده و نوسانات ارز یارز ۀلحاظ مبادلبه یامن

کاهش ارزش پول کشور در  لیدلچراکه به ؛دارد تجارت انیجر بر یمنف اثر یاسم ارز نرخاست.  داریسطح ده درصد معن

در نرخ  شیدرصد افزا کی کهیطوربه ؛افتیخواهد  شیبه سفر به کشور مقصد افزا هایخارج یتقاضا یالمللنیسطح ب

برگرفته  ریمتغ نیآمار ا ،است حی)الزم به توض شودیمنجر م درصد 0788263/0 ۀاندازبه یگردشگر انیارز به کاهش جر

 ریمتغ نیاشده است(.  هر واحد پول داخل برحسب پول خارج گزارش متیصورت قاست که نرخ ارز به یاز بانک جهان

 لیچراکه با تسه؛ دارد گردشگر ورود انیجر در مثبت اثر تجارت ریمتغ. است داریمعن درصد کی سطح در یآمار لحاظبه

در  شیدرصد افزا کیبا  کهیطوربه ابدییم شیافزا یروند گردشگر یکار یسفرها شیو افزا یالمللنیب یروابط تجار

 داریدرصد معن کیدر سطح  یبه لحاظ آمار ریمتغ نیا. ابدییم شیدرصد تعداد گردشگران افزا 0095106/0تجارت 

ناخالص  دیدر تول شیدرصد افزا کی کهیطوربه ،مثبت است یبر گردشگر یناخالص داخل دیمورد انتظار تول اثراست. 

 کی سطح در یآمار لحاظ به ریمتغ نیا. شودیم یگردشگر انیدرصد در جر 4093768/0معادل  یشیمنجر به افزا یداخل

 تواندر کشور،  تیجمع شیچراکه با افزا ؛دارد یگردشگر انیجر در مثبت اثر زین تیجمع زانیم. است داریمعن درصد

 شیگردشگران افزا یونقل براحمل ،یگردشگران، هتلدار یجمله راهنما خدمات مختلف و متنوع از ۀکشور در عرض

درصد منجر  888433/0 زانیدر تعداد گردشگران به م شیبه افزا تیدر جمع شیدرصد افزا کی کهیطوربه ؛ابدییم

 انیدر جر یاثر منف یقینرخ ارز مؤثر حق ریمتغ. است داریمعن درصد کی سطح در یآمار لحاظبه ریمتغ نیا. شودیم

 با که یاگونهمنظور شده است. به زیکننده نمصرف متیشاخص ق ،یقیدارد؛ در شاخص نرخ ارز مؤثر حق یگردشگر

 شیچراکه با افزا ؛ابدییدرصد کاهش م 3149571/0 زانیبه م یگردشگر انیشاخص، جر نیدر ا یدرصد کی شیافزا

 یسفرها ینرخ ارز تقاضا شیبا افزا ی،خواهد داشت و از طرف شیسفر افزا یهانهیهز ،کنندهمصرف متیشاخص ق

 لیدل نیاما به هم ،کاهش خواهد داشت المللنیکاهش ارزش پول داخل در سطح ب لیدلبه یدر کشور خود یخارج

 ریمتغ. است داریمعن درصد کی سطح در یآمار لحاظبه ریمتغ نیا. ابدییم شیافزا هایخارج یسفر به داخل برا یتقاضا

تعداد گردشگران  شیدر مسافت به افزا شیدرصد افزا کی کهیطوربه ؛دارد یگردشگر انیجر بر مثبت اثر مسافت
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 ۀتوجه به نمون بااست.  داریدرصد معن کیدر سطح  یلحاظ آماربه ریمتغ نیا .شودیدرصد منجر م 688385/2اندازه به

ورود گردشگر  انیبر جر ،مطالعه مورد یدو شهر بزرگ کشورها نیمسافت ب ریاذعان داشت که اثر متغ توانیم یانتخاب

 .نشده است یبررس مورد یگردشگر به کشورها انیکشورها مانع کاهش ورود جر نیمسافت ب شیمثبت بوده و افزا

 نکهیعلت او به یارتیز یکن مذهباما ،نیکشورها و همچن نیمختلف در ا یگردشگر یهاعلت وجود جاذبهبه ،درواقع

امروزه  نکهیبا توجه به ا ی،جانب یهانهیهز ریونقل و ساحمل یهانهیهز رغمیعل. اندمطالعه مسلمان بوده مورد یکشورها

 ،نید. همچندارکشورها ن نیجذب گردشگر در ا یبرا یمسافت مانع ،نقاط جهان وجود دارد یمختلف به اقص یپروازها

سفر به  ۀاند و امروزه جاذبهکردسفر  کیبا مسافت نزد یدورتر به کشورها یهاممکن است که گردشگران در زمان

عنوان حسن که به ترکینزد یکم سفر به کشورها ۀنیهز رغمیعل سوی دیگر،دورتر باالتر رفته است. و از  یکشورها

اثر مثبت در  ،زبان مشترک داشتناست.  شتریدورتر ب یهابا مسافت یکشورها یگردشگر یهاجاذبه شود،یم یتلق

دو کشور وجود داشته  نیب یزبانسفر بوده و هرچه هم ۀمسئل نیترمهم یچراکه زبان و ارتباط زبان ؛دارد یگردشگر انیجر

 فائق مشکل نیا بر یسیانگل یالمللنیآموزش زبان ب یسازنهیبا نهاد توانیم ایتر خواهد بود آسان یروند گردشگر ،باشد

داشته  یگردشگر انیدرصد بر جر 6349751/0 ۀانداز اثر مثبت به تواندیم یدام ریعنوان متغبه ،. داشتن زبان مشترکآمد

اثر  تواندیم گرید یدام ریعنوان متغبودن بهمستعمرهاست.  داریدر سطح ده درصد معن یلحاظ آماربه بیضر نیاباشد. 

 زانیبه م یگردشگر انیشاخص، جر نیدر ا یدرصد کی شیافزا با کهیطوربه ؛مثبت بر تعداد گردشگران داشته باشد

 یتجار ۀنامداشتن تفاهم یمجاز ریمتغ. ستین داریمعن یلحاظ آماربه ریمتغ نیاما ا ،ابدییم شیافزادرصد  33115/0

به شناخت  یاقتصاد یهایچراکه داشتن همکار ؛دارد یروند گردشگر مطالعه اثر مثبت در مورد یکشورها نیمشترک ب

ها در شناخت نیمنجر شده و با ا یطرف تجار یتجار یکنندگان کشور طرف مقابل و شناخت بازارهامصرف قیسال

در  ریمتغ نیاثر ا .نخواهد بود ینامه مشکلعضو تفاهم یگردشگران واردشده از کشورها یمصرف یازهایآوردن نفراهم

. ستین داریمعن ینظر آمار اما از ،درصد بوده 0484269/0معادل  زیناچ اریبس آن بیضربوده و  یحاضر منف ۀمطالع

کشورها  نیب یتجار یهانامهتفاهم ریتحت تأث ی،اسالم یدر کشورها یگردشگر انیکه جر دکر هیتوج گونهنیا توانیم

 یلحاظ آماردرصد به کی نانیآن در سطح اطم بیبوده و ضر -59935/15از مبدأ مدل حاضر برابر  عرضنبوده است. 

 هست. داریمعن

لص ناخا دیولت تجارت، ،یارز یهامیمورد استفاده، شامل رژ یحیتوض یرهایحاضر در عالمت متغ ۀمطالع جینتا 

رخ ارز ن ،رز مؤثرکننده و نرخ امصرف متیشاخص ق یقیتلف ریبودن متغداشتن زبان مشترک و مستعمره ت،یجمع ،یداخل

و  (2007) انهمکارلجا و گرفته توسط گاصورت یتجرب مطالعاتمطابق  مشترک یتجار ۀنامو داشتن تفاهم یاثر منف

 یردشگرگ انیبر جر یارز یهامیاثر رژ ۀبار به مطالع نیاول ،محققان نی( است. ا2014) همکارانو  تایو ی( و د2010)

از  یرویاند که به پکرده وارد مدل زیرا ن گرید یحیوضت یرهایمتغ یمهم، برخ ریمتغ نیاند و در کنار اپرداخته یالمللنیب

و  ینظر یابق مبانمذکور مط یرهایتغو عالمت تمام م هکردلحاظ  یسنجرا در مدل رهایمتغ نیا زیحاضر ن ۀها مطالعآن

 لیدلهب یت قبلر مطالعادبودن عالمت آن یمنف رغمیعل ،کشورها نیمسافت ب ریصورت گرفته است. متغ یمطالعات تجرب

عالمت  نیه است. احاضر مثبت بود ۀر مطالعدگردشگران از سفر به نقاط دوردست،  ۀعنوان بازدارندبه هانهیوجود هز

 طورنیاند و همودهبرخوردار ب ییباال یگردشگر یهامورد مطالعه از جاذبه یشود که کشورها هیتوج گونهنیا تواندیم

 ته است.دشگران نداشدر انتخاب مقصد گر یاکنندهنییمسافت نقش تع بنابراین، روند؛یشمار مبه یمذهب یهاقطب جاذبه
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 یریگجهینت

 ران،یا ن،یبحرشامل  یاسالم نتخبمکشور  14 یالمللنیب یگردشگر انیبر جر یارز یهامیاثر رژ یمطالعه به بررس نیا

 یزمان ۀزدر با عمان و ردنا لبنان، ه،یسور من،ی قطر، ت،یکو ،یعرب ۀمتحد امارات ،یسعود عربستان ه،یترک مصر، عراق،

 یگردشگر انیدر جر یارز یهامیرژ یباال ریتأث ۀدهندنشان جیاست. نتا پرداخته با استفاده از روش جاذبه 2013 -1993

عدم وجود  و زار ۀمبادل نییپا یهانهیو هز یارز یعدم نوسانات باال لیدلثابت به یارز میاست که داشتن رژ یالمللنیب

به  ،مطالعه نی. اگذاردید گردشگران مروند ورو در یخوب ریتأث ،شدهتیریشناور و شناور مد یارز یهامیرژ یهاینانینااطم

است که  یدرحال نیادارد.  دیحفظ ثبات نرخ ارز در جذب گردشگران تأک تیو اهم یارز یهامیاثرات مختلف رژ ییشناسا

 یارز مینتخاب رژخارج است. ا گذاراناستیاز کنترل س یجو طیشرا مانند یگردشگر یاز عوامل مؤثر در تقاضا یاریبس

 زبان داشتن ت،یعجم مسافت، ،یداخل ناخالص دیتول تجارت، نیهمچن است. یاستیس ماتیتصم ۀجینت ،کشورها یبرا

 ،رز مؤثرکننده و نرخ امصرف متیشاخص ق یقیتلف ریدارد و متغ یگردشگر انیاثر مثبت بر جر ،بودنمستعمرهو  مشترک

 .دارد یگردشگر انیجر برمشترک  یتجار ۀنامداشتن تفاهم و ینرخ ارز اثر منف

 و زانیرمهبرنا از یاریبسکه  شودیم شنهادیپ نو مسئوال ارانگذاستیبه س ،آمدهدستبه جیتوجه به نتا با

 یزیرهبرنام با تواندیم که کنندیم ادی داریپا ۀتوسع یاصل رکن عنوانبه یگردشگر صنعت از توسعه، گذاراناستیس

 کهنیا به توجه با .شود ادهاستف یدرآمد ،منبع نیا از یگردشگر یهاتیمحدود و هافرصت ییشناسا و مناسب و یاصول

 یکشورها که شودیم شنهادیپ ،ندارد را ارز بازار یفضا از نانیاطم عدم و یامبادله یهانهیهز ،ثابت یارز میرژ

 ،یهتلدار از اعم یردشگرگ خدمات ۀارائ در فعال تیجمع داشتن .رندیگ شیپ در را یارز ستمیس نیا توسعهدرحال

 زین جوانان یبرا اشتغال جادیا در صنعت نیا و است مؤثر یگردشگر خدمات ریسا و یگردشگر یراهنما وانتقال،نقل

 لمانمس طورعمدهبه العهمط مورد یکشورها چراکه ؛دارد یگردشگر روند بر مثبت اثر مسافت ریمتغ. بود خواهد کارساز

 کشورها نیا به گردشگران سفر معد بر لیدل یطوالن مسافت ؛ بنابراین،دارند قرار کشورها نیا در زین یمذهب مراکز و بوده

 لیهتس یارتباط امن یبسترها دجایا قیطر از را وآمدرفت انیجر شودیم شنهادیپ رانیمد به ،راستا نیا در .شودینم

 روند در زین مشترک ۀنامتفاهم داشتن .ندکن گردشگر جذب یبرا کشور در یگردشگر مراکز ۀتوسع در یسع و بخشند

 یمارآ لحاظبه حاضر ۀالعمط در کشورها یمسافت یکینزد مانند یلیدالبه ریمتغ نیا گرچها ؛داشته مثبت اثر یگردشگر

 جهت در هدف یبازارها و هاتیظرف شناخت لیدلبه کشورها نیب یتجار روابط ،شودیم شنهادیپ در ادامه .است یمعنیب

 باتمناس و روابط یبرقرار برای ییهاتالش و ابدی گسترش هدف کشور کنندگانمصرف ۀقیسل شناخت و بازارها ریتسخ

 مشکل چراکه ؛دارد بتمث اثر یگردشگر جذب در زین مشترک زبان داشتن. ردیگ صورت دورتر یکشورها با شتریب یتجار

 قیطر زا را مختلف یهازبان آموزش ،شودیم شنهادیپ گذاراناستیس به و است یزبان ارتباط داشتن گردشگران ۀعمد

 .شود حل گردشگران ۀعمد مشکل ،قیطر نیا از و ندکن لیتبد فرهنگ کی به یسازفرهنگ
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