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  مقدمه -1
هاي اساسی و مهم تقاضا براي صنعت گردشـگري، رشـد سـریع آن از دهـه     یکی از ویژگی

تعـداد کــل   1بــر اسـاس آمارهـاي سـازمان جهــانی گردشـگري    . بـه بعـد بـوده اسـت     1950
ن نفـر در سـال   میلیـو  160به  1950میلیون نفر در سال  25المللی در جهان از گردشگران بین

میلیـون نفـر در    806 و 2001میلیون نفر در سـال   689، 1990میلیون نفر در سال  429، 1970
بنابراین ایـن آمارهـا حـاکی از افـزایش روز      ).UNWTO; 2008(رسیده است  2005سال 

افزون تعداد گردشگران در جهان و اهمیت صنعت گردشگري در بسیاري از کشورها و بـه  
همچنـین بـر اسـاس ایـن     ). Nordstrom,2005(باشـد  ر حال توسـعه مـی  ویژه کشورهاي د

-1950ي هـا  سـال گزارش، متوسط نرخ رشد تعداد گردشـگران در منطقـه خاورمیانـه طـی     
 13(درصـد بـوده کـه بعـد از کشـورهاي منطقـه آسـیا و اقیـانوس آرام          10در حدود  2005

بـا  . جایگـاه دوم قـرار دارد  این منطقه از لحاظ متوسط نرخ رشد تعداد گردشگر در ) درصد
این حال کشور ایـران کـه در منطقـه خاورمیانـه قـرار دارد بـا داشـتن تنـوع آب و هـوایی و          

هاي تاریخی و فرهنگی منحصر به فرد، سهم بسـیار انـدکی از صـنعت    همچنین وجود مکان
گردشـگري جهــان را بــه خــود اختصــاص داده و تـا کنــون نتوانســته اســت از توانمنــدیها و   

بررسی وضعیت صـنعت گردشـگري ایـران و    . هاي بالقوه خود استفاده مناسبی نمایدتظرفی
همچنین تعداد گردشگران ورودي به کشور و مالحظـه درآمـد ارزي حاصـل از آن بیـانگر     

کشور اول جهان از لحاظ آثار تاریخی  10این است که به رغم قرار گرفتن ایران در ردیف 
م درآمد ارزي حاصل از گردشگري در تولید ناخالص هاي فراوان گردشگري، سهو جاذبه

باشـد و در درآمـد ارزي گردشـگري جهـان بسـیار      درصد مـی  3/3داخلی کشور در حدود 
شود که سهم درآمد با نگاه به آمارهاي فوق مشاهده می). 1383موسایی، (ناچیز بوده است 

ز بـوده و بنـابراین   گردشگري و تعداد گردشگران وارد شده به کشور نسبت بـه جهـان نـاچی   

                                                
 

1- World Tourism Organization 
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تواند به عنوان یکـی از   ان اقتصادي میسیاستگزارتوجه بیش از پیش به این صنعت از سوي 
راهکارهاي مناسب جهت رهایی از وابستگی به درآمدهاي نفتی و خـروج از اقتصـاد تـک    
محصولی و همچنین غلبه بر مشکالت جـاري نظیـر کمبـود درآمـدهاي ارزي، پـایین بـودن       

از ایـن رو هـدف اصـلی ایـن     . نفتی و افزایش سطح درآمد جامعه تلقـی شـود  صادرات غیر 
گیـري میـزان    مطالعه، تخمین تـابع تقاضـاي خارجیـان بـراي گردشـگري در ایـران و انـدازه       

این تابع تقاضا بـر اسـاس   . باشد تاثیرگذاري عوامل مهم اقتصادي بر تقاضاي گردشگري می
و بـه کمـک رهیافـت پـارامتر متغیـر در طـول       ادبیات نظري و تجربی اقتصادي تصریح شده 

مـورد بررسـی قـرار گرفتـه      1350-1385ي هـا  سـال هاي سري زمانی  و با استفاده داده 1زمان
  .است

هـاي نظـري موضـوع     براساس سازماندهی مباحث مقاله، بعد از مقدمه، بـه بررسـی بنیـان   
ارجی و پرداخته شده، سـپس مطالعـات تجربـی صـورت گرفتـه در دو حـوزه مطالعـات خـ        

به روش شناسی تحقیق اختصاص دارد که در دو بخش ، قسمت بعدي. شودداخلی مرور می
هـا  سپس مدل تحقیـق، داده  شودپرداخته می TVPابتدا به معرفی رهیافت . تنظیم شده است

در قسـمت پـنجم بـه تخمـین مـدل و تجزیـه و       . شـود  مورد نیاز و اطالعات آماري ارائه مـی 
ق اشـاره شـده و قســمت پایـانی مقالـه نیـز بـه نتیجـه گیـري و ارائــه         هـاي تحقیـ  تحلیـل یافتـه  

  .پردازدهاي سیاستی می توصیه
  مبانی نظري موضوع -2

بر اساس مبانی نظري اقتصاد خرد، تابع تقاضاي گردشگري از حداکثر نمودن تابع مطلوبیت 
اگـر بـراي سـهولت بحـث فـرض کنـیم کـه        . شـود با توجه به محدودیت بودجه حاصل مـی 

و یـک کـاالي دیگـر     qtourismکننده در یک فضاي دو کاالیی، کاالي گردشگري  صرفم
qo      را به عنوان نماینده سایر کاالها و خدمات مصرف نمایـد، در آن صـورت تـابع تقاضـاي

                                                
 

1 - Time Varying Parameter 
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کننـده نسـبت بـه قیـد بودجـه بـه        گردشگري از حداکثر کردن تـابع مطلوبیـت فـرد مصـرف    
 :آیدصورت زیر به دست می
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و  qoگیـري مرتبـه اول از تـابع الگرانـژ نسـبت بـه       پس از تشکیل تـابع الگرانـژ و مشـتق   

qtourismشود، تابع تقاضاي گردشگري و تابع تقاضاي سایر کاالها استخراج می.  
کننده، تابع تقاضـاي معمـولی    تابع تقاضاي به دست آمده از حداکثر نمودن مطلوبیت مصرف

که تابعی از قیمت کاال و خـدمات گردشـگري، قیمـت سـایر کاالهـا و سـطح        گردشگري بوده
),,(...,بــه عبــارت دیگــر . باشــددرآمــد مــی YPPfq otourismtourism بــر ایــن اســاس . اســت

تقاضاي گردشگري که معموالً بر حسب تعداد گردشگران ورودي و یا درآمد ارزي حاصـل از  
از سطح قیمت گردشـگري در مقصـد،    شود، تابعیگیري میگردشگري در کشور مقصد اندازه

  ). Mervar & Payne,2007(باشد قیمت سایر کاالها و سطح درآمد کشور میزبان می
باشد که معموالً از منظور از قیمت گردشگري در مقصد، شاخص قیمت گردشگري می

یکی هزینه مسافرت از کشور مبدأ به مقصـد  . شود آن استفاده می 1دو متغیر به عنوان تقریب
در مطالعـات تجربـی   . باشـد  بوده و دیگري هزینه زندگی بـراي گردشـگران در مقصـد مـی    

از ) 2008( 3و همچنـین حبیبـی و همکـاران   ) 1987( 2صورت گرفته توسط مـارتین و وایـت  
متغیر نسبت شاخص بهاي کاالها و خدمات مصرفی بر حسب نرخ ارز اسمی و یـا شـاخص   

سـتفاده شـده و از متغیرهـاي شـاخص قیمتـی      قیمت مصرفی تعدیل شده نسبت بـه نـرخ ارزا  
هـاي زنـدگی در کشـور    مصرف کننده و یا نرخ ارز اسمی به تنهـایی جهـت نمـایش هزینـه    

                                                
 

- Proxy.1  
- Martin & Witt.2   
- Habibi et al.3  
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  .مقصد استفاده نشده است
یکی دیگر از متغیرهاي مهـم تأثیرگـذار بـر تقاضـاي گردشـگري، قیمـت سـایر کاالهـا         

در تـابع  ) ي مکمل یا جانشـین کاال(ها کاالها و خدمات مرتبط باشد که به صورت قیمت می
در برخــی از مطالعــات، شــاخص هزینــه زنــدگی در مقصــدهاي  . شــودتقاضــا تعریــف مــی

براي وارد کردن قیمت . جایگزین به عنوان قیمت کاالهاي جانشین در نظر گرفته شده است
کاالهاي جانشین در تابع تقاضاي گردشگري، معموالً یک شاخص میانگین وزنی از هزینـه  

اي از کشورهاي مقصد ایجاد نموده و سپس هزینه زنـدگی هـر یـک از    در مجموعهزندگی 
مقاصد مختلف را به شاخص میانگین وزنی تقسیم نموده و متغیرهاي بـه دسـت آمـده را بـه     

ــا        ــابع تقاض ــین در ت ــدمات جانش ــا و خ ــت کااله ــاخص قیم ــوان ش ــاظعن ــی لح   کننــدم
 )Moutinho et al, 2008.(  

تـرین متغیرهـاي   تـی، متغیـر درآمـد کشـور مبـدأ یکـی از اساسـی       عالوه بر متغیرهاي قیم
بـه عبـارت دیگـر از آنجـا کـه      . باشـد تأثیرگذار بر تقاضاي گردشـگري کشـور مقصـد مـی    

شود، این متغیر نسبت بـه  گردشگري معموالً به عنوان کاالي نرمال و یا لوکس محسوب می
متغیرهـاي کلیـدي در تـابع    سطح درآمد حساسیت بیشتري نشـان داده و بـه عنـوان یکـی از     

نیـز درآمـد سـرانه بـه عنـوان       1در اغلب مطالعات تجربی صورت گرفته. شودتقاضا وارد می
  .متغیر درآمدي استفاده شده است

یکی دیگر از متغیرهـاي اساسـی و مـؤثر بـر تقاضـاي گردشـگري، انتظـارات و عـادات         
وارد ) تقاضاي گردشگري(سته دار متغیر واباست که معموالً به صورت مقدار وقفه 2رفتاري

دلیل وارد نمودن متغیر انتظارات و عادت در تابع تقاضـاي گردشـگري   . شودمدل تقاضا می
این است که با سفر و عزیمت گردشگران به کشور مقصد و اظهار لذت و مطلوبیت از سفر 

                                                
 

 Habibi et al وHalicioglu (2004 ( ،Mervar،  Song & Witt (2003) 2007)( مطالعات همانند -  1
(2008)  

Expectation & Habits.2 -  
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کشـور  کنند که دوباره براي گردش و سفر بـه آن  به کشور مقصد مورد نظر، تمایل پیدا می
زیرا سفر دوباره به کشوري که قبالً به آنجا سـفر شـده اسـت، در مقایسـه بـا      . مسافرت کنند

. تر استکشور خارجی دیگري که به آنجا سفر نشده است، ریسک کمتري داشته و جذاب
عـادات  (دار متغیـر وابسـته   عالوه بر این، استدالل نظري دیگري که وارد نمودن مقدار وقفـه 

کند محدودیت طرف عرضه گردشگري مدل تقاضاي گردشگري توجیه میرا در ) رفتاري
هـا و ظرفیـت   باشد که این قید یا محدودیت به دلیل وجود محدودیت در امکانـات هتـل  می

در اغلـب مطالعـات تجربـی صـورت گرفتـه در زمینـه تخمـین تـابع         . باشـد انتقال مسـافر مـی  
 3و سـانگ و وایـت  ) 2003( 2یم، لـ )2005( 1تقاضاي گردشـگري نظیـر مطالعـات نوردسـترم    

دار متغیر وابسته به عنـوان انتظـارات و عـادات رفتـاري اسـتفاده شـده       از مقدار وقفه) 2003(
کنندگان از دیگـر متغیرهـاي مهـم تأثیرگـذار بـر تقاضـاي گردشـگري        سلیقه مصرف. است

یر تحت تـأث ... است که به وسیله عوامل اقتصادي و اجتماعی نظیر سن، جنس، تحصیالت و
همچنین سـلیقه افـراد   . تواند آن را تغییر دهدقرار گرفته و تبلیغات، اختراعات و ابداعات می

در اغلب مطالعات تجربی نظیـر  . کندها تغییر میبا افزایش استاندارد زندگی و تغییر اولویت
کننـدگان داراي رونـد ثابـت و     شود کـه تغییـر سـلیقه مصـرف    فرض می) 2003( 4فرچلینگ

  .شودوده و از متغیر روند زمانی براي توضیح آن استفاده مییکنواخت ب
هاي حمـل و نقـل بـین کشـور مبـدأ و      عالوه بر متغیرهاي مذکور، متغیرهایی مانند هزینه

 5اثـرات کیفـی  . مقصد، مخارج تبلیغاتی و متغیرهاي کیفی بر تقاضـاي گردشـگري مؤثرنـد   

و اجتماعی، حوادث غیر مترقبه و  هاي سیاسی براي نمایش اثرات حوادث تکی مانند بحران

                                                
 

1 - Nordstrom 
2 - Lim 
3 - Song & Witt 
4 - Fretchling 

 Qualitative Effects.5- 
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 1بـراي مثـال مـارتین و وایـت    . شـود  هاي اجتمـاعی و جنـگ در تـابع تقاضـا وارد مـی     ناامنی
براي نشان دادن اثرات حوادث تکی مانند بحران نفت در ) 2003(و سانگ و وایت ) 1987(

 .اندهاي اجتماعی از متغیرهاي مجازي استفاده نمودهو ناامنی1974سال 

توان بیان کـرد کـه بـر طبـق مبـانی      هاي انتظاري متغیرهاي توضیحی میورد عالمتدر م
تئوریک و نظري تابع تقاضا، انتظـار بـر ایـن اسـت کـه متغیرهـاي درآمـد سـرانه و مخـارج          

هاي حمل و نقـل و متغیـر شـاخص هزینـه زنـدگی در      تبلیغاتی تأثیر مثبت و متغیرهاي هزینه
ین قیمت گردشگري تأثیر منفی بر تقاضاي گردشـگري  کشور مقصد به عنوان متغیر جایگز

همچنـین  . داشـته باشـند  ) تعداد گردشگران ورودي و درآمد ارزي حاصـل از گردشـگري  (
تواند اثرگذاري متفاوتی بر سلیقه و عادات رفتاري گردشگران بسته به کشورهاي مقصد می

  .تقاضاي گردشگري داشته باشد
  بر پیشینه پژوهش مروري -3

قسمت از مطالعه به مروري بر مطالعات انجام یافته خارجی و داخلی پیرامون تخمـین  در این 
  .شودبینی تقاضاي گردشگري خارجی و داخلی پرداخته میو پیش

  مطالعات خارجی -3-1
ــا اســتفاده از سیســتم تقاضــاي تقریبــاً  ) 1993( 2ســیریوپولوس و ســینکلیر در مطالعــه خــود ب

شگري کشـورهاي آمریکـا و اروپـاي غربـی بـه کشـورهاي       به تخمین تقاضاي گرد 3آل ایده
هاي اصلی این مطالعـه حـاکی از    یافته. اندپرداخته 1992-1975ي ها سالحوزه مدیترانه طی 

هـاي هزینـه    سنجی مناسب بـوده و کشـش   آنست که مدل تخمین زده شده به لحاظ اقتصاد
جیحات تقاضاي گردشگري اي را در ترتخمین زده شده اختالف قابل توجه و قابل مالحظه

هاي قیمتی خـودي و متقـاطع   همچنین کشش. دهندبین کشورهاي مبدأ و مقصد را نشان می
                                                

 
1 - Martin & Witt 
2- Syriopoulos & Sinclair; 1993 
3- Almost Ideal Demand System 
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هــاي مــؤثر کشــورها در تعیــین تخصــیص هزینــه گردشــگري تقاضــا بیــانگر اهمیــت قیمــت
  .باشدکشورهاي مبدأ به کشورهاي مقصد می

آل به تخمین تابع ي تقریباً ایدهگیري از سیستم تقاضابا بهره) 1999( 1ملو و همکاراندي
فرانسـه، اسـپانیا و   (تقاضاي گردشگري خارجی انگلستان به کشورهاي همسـایه جنـوبی آن   

دهـد کـه سـهم    نتایج ایـن مطالعـه نشـان مـی    . اندپرداخته 1993-1970ي ها سالطی ) پرتغال
رد مخارج گردشگري انگلستان به کشـور اسـپانیا نسـبت بـه دو کشـور دیگـر طـی دوره مـو        

  .بررسی افزایش یافته است
هاي سري زمـانی  حالت و داده -در مطالعه خود با استفاده از مدل فضا) 2000( 2لیسیوتو

ي هـا  سـال فصلی به تحلیل پویاي تقاضاي گردشگري انگلسـتان بـه کشـورهاي خـارج طـی      
در این پژوهش چگونگی تأثیر ترجیحات بر هزینه گردشگري . پرداخته است 1979-1991

دهد که ترجیحات تأثیر مهمی بـر هزینـه   می نتایج اصلی این مطالعه نشان. شده است بررسی
  .گردشگري دارد

هـاي خودرگرسـیونی و میـانگین متحـرك اعـداد      بـا اسـتفاده از مـدل   ) 2002( 3هلستروم
هاي شمارشی به تخمـین تقاضـاي گردشـگري خـارجی سـوئد بـه       و مدلسازي داده 4صحیح

بـه دلیـل    INAR(1)دهـد کـه مـدل    ایج تخمین مدل نشان مـی نت. کشور نروژ پرداخته است
انعطاف پذیري بیشتر و کاربردهاي اقتصادي تجربی مناسبترین مدل جهت تخمـین تقاضـاي   

  .باشدگردشگري کشور سوئد می
رگرسونی با هاي خودبا استفاده از رهیافت عام به خاص و مدل) 2003( 5سانگ و وایت

بینی تقاضاي گردشـگري کـره جنـوبی بـه کشـورهاي      یشبه پ )ADLM(هاي توزیعی وقفه

                                                
 

1- De Mello et al; 1999 
2- Lyssiotou; 2000 
3- Helstrom; 2002 
4- Integer Valued Auto Regressive Moving Average 
5- Song & Witt; 2003 
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نتـایج ایـن   . انـد پرداخته 1994-1962ي ها سالهمسایه ژاپن، آلمان، انگلستان و آمریکا طی 
کشور مبدأ  4هاي اقتصادي براي مطالعه بیانگر این است که مدل مناسب و سازگار با تئوري

  .وجود ندارد
 -و مدل فضا TVP(2(گیري از رهیافت بهره در مطالعه خود با) 2003( 1سانگ و وانگ

کشـور همسـایه اسـترالیا،     6سازي تقاضاي گردشگري کشور هنگ کنگ بـه  حالت به مدل
هـاي  یافتـه . اندپرداخته 1997-1973ي ها سالکانادا، فرانسه، آلمان، انگلستان و آمریکا طی 

یرهـاي درآمـد   دهد که کشش تقاضاي گردشگري نسبت به متغاصلی این پژوهش نشان می
  .باشدکشور مبدأ با یکدیگر متفاوت می 6هاي نسبی در و قیمت

بـه تخمـین تقاضـاي     4گیري از آزمون بانددر مطالعه خود با بهره )2004( 3هالیسی اوغلو
نتـایج اصـلی   . پرداخته است 2002-1960ي ها سالخارجی گردشگري به کشور ترکیه طی 

کننـده در توضـیح    مد یکی از متغیرهاي مهـم و تعیـین  دهد که متغیر درآاین مطالعه نشان می
  .شودتعداد گردشگران ورودي به کشور ترکیه محسوب می

سـازي  به مـدل  6آل پویابا استفاده از سیستم تقاضاي تقریباً ایده) 2005( 5ملو و فورتانا دي
ي اهـ  سـال تقاضاي گردشگري انگلستان به کشورهاي همسایه فرانسه، اسپانیا و پرتغـال طـی   

) DAIDS(نتایج حاصل از این مطالعه بیانگر این است که سیستم . اندپرداخته 1969-1997
  . باشدسازي تقاضاي گردشگري میاز لحاظ تئوریکی مدل مناسبی براي مدل

حالـت بـه    -هـاي فضـا  اي با استفاده از مدلطی مطالعه) 2006( 7آتاناسوپولوس و هیدمن
نتـایج  . انـد پرداختـه  2005-1998ي ها سالطی  ی استرالیابینی تقاضاي داخلمدلسازي و پیش

                                                
 

1- Song & Wong  
2- Time Varying Parameter  
3- Halicioglu 
4- Bound Test 
5- De Mello & Fortuna  
6- Dynamic Almost Ideal Demand System 
7- Athanasopoulos and Hyndman 
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حالت بیـانگر   -هاي فضابینی تقاضاي گردشگري با استفاده از مدلحاصل از تخمین و پیش
بینـی کوتـاه مـدت بـوده و در     هـا رویکردهـاي مناسـبی بـراي پـیش     این است کـه ایـن مـدل   

هایی که با بینیعالوه بر این، پیش .کنندهاي معقول و منطقی ارائه میبینیبلندمدت نیز پیش
تـر و  بینی مقامات دولتـی خـوش بینانـه   گیرد نسبت به پیشها صورت میاستفاده از این مدل

  .تر بوده استمعقول
انباشـتگی جوهانسـن یـک رابطـه تعـادلی       گیـري از روش هـم  بـا بهـره   )2006( 1آلگیري

قعـی ارز، درآمـد کـل جهـان و     بلندمدت را بین متغیرهاي درآمد ارزي گردشگري، نرخ وا
  .کندگیري می نتیجه 2002-1993ي ها سالهزینه حمل و نقل براي کشور روسیه طی 

در مطالعـه خـود بـه مدلسـازي تقاضـاي گردشـگري کشـورهاي        ) 2007( 2هانلی و ویـد 
نتـایج مطالعـه آنـان    . اندپرداخته 2004-1985ي ها سالآمریکاي شمالی به کشور ایرلند طی 

داري بر تقاضـاي گردشـگري ایـن    د که متغیر نرخ واقعی ارز تأثیر مثبت و معنیدهنشان می
  .کشورها به ایرلند دارد

انباشتگی و مدل تصحیح  اي با استفاده از رویکرد همطی مطالعه) 2007( 3ژو و همکاران
به تخمـین تـابع عرضـه و تقاضـاي گردشـگري خـارجی کشـور         )VECM(خطاي برداري 

نتایج ایـن مطالعـه بیـانگر ایـن اسـت کـه       . اندپرداخته 2001:2-1980:1ي ها سالهاوایی طی 
هـاي نسـبی و   یک رابطه تعادلی بلندمدت بین متغیرهاي مدل برقرار بوده و متغیرهاي قیمـت 

  .باشنددرآمد از عوامل مهم در تعیین تقاضاي گردشگري می
و منطقـه  در تخمین تقاضاي خارجی گردشگري کشورهاي عضـ  )2007( 4مرور و پاینی

انـد کـه   به این نتیجه رسـیده  2004:4-1994:1ي ها سالاتحادیه اروپا به کشور کرواسی طی 

                                                
 

 Algieri.1- 
Hanly &  Wade.2- 

3-  Zhou et al.6  
 Mervar & Payne.4-  
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هـاي  تقاضاي گردشگري به کشور کرواسی با متغیر درآمد رابطه مستقیم و با متغیر نـاآرامی 
هاي حمل و نقل و نرخ واقعی ارز عالوه بر این متغیرهاي هزینه. سیاسی رابطه معکوس دارد

  .باشنددار بر تقاضاي گردشگري نمیتأثیر معنی داراي
اثرات مخارج بازاریابی بر تقاضـاي گردشـگري اسـترالیا     )2007( 1کولندران و دیوسکرا
دهـد  نتایج این مطالعه نشان می. اندبررسی نموده ARDLانباشتگی  را با استفاده از روش هم

یرهــاي مهــم و مــؤثر در تعــداد کــه مخــارج بازاریــابی و عــادات رفتــاري و انتظــارات از متغ
  .شوندگردشگران ورودي به استرالیا محسوب می

هــاي شــبکه عصــبی بــه مدلســازي و بــا اســتفاده از مــدل) 2008( 2مونتینهــو و همکــاران
 2005-1999ي هـا  سـال بینی تقاضاي گردشـگري کشـور چـین بـه کشـور تـایوان طـی         پیش

المللـی گردشـگري   ر بـر تقاضـاي بـین   در این پژوهش به بررسی متغیرهـاي مـؤث  . اندپرداخته
دهد که متغیرهاي نرخ ارز و درآمد  هاي اصلی این مطالعه نشان مییافته. پرداخته شده است

 .شوندسرانه کشور چین به عنوان متغیرهاي تأثیرگذار بر تقاضاي گردشگري محسوب می
 -تگی جوهانسـن انباشـ  اي با استفاده از رویکرد همدر مطالعه )2008( 3حبیبی و همکاران

جوسیلیوس به تخمین تقاضاي خارجی گردشگري کشورهاي انگلستان و آمریکا به کشـور  
دهـد کـه یـک    هاي این مطالعه نشـان مـی  یافته. اندپرداخته 2006-1972ي ها سالمالزي طی 

رابطه تعادلی بلندمدت بین متغیرهاي مـدل برقـرار بـوده و تقاضـاي گردشـگري کشـورهاي       
  .دهد ا نسبت به متغیر قیمت حساسیت بیشتري را نشان میانگلستان و آمریک

جوسـیلیوس و مـدل    -انباشـتگی جوهانسـن   بـا اسـتفاده از روش هـم    )2008( 4کـویرفلی 
تصحیح خطا به تخمین تقاضاي خارجی گردشگري کشورهاي آلمان، فرانسـه، انگلسـتان و   

در ایـن مطالعـه بـه     وي. پرداخته اسـت  2004:4-1998:1ي ها سالطی  ایتالیا به کشور تونس
                                                

 
 Kulendran, and Divisekera.1- 

 Mountinho et al.2-  
  Habibi et al.3-  

4- Querfelli  
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هاي نسـبی   این نتیجه رسیده است که تقاضاي گردشگري کشورهاي مذکور نسبت به قیمت
  .دهدو درآمد حساسیت بیشتري را نشان می

انباشتگی و ریشه واحـد در   گیري از رویکرد همبا بهره )2008( 1چایبونسري و همکاران
 2006-2002ي هــا ســالی هــاي پانــل بــه مدلســازي تقاضــاي خــارجی کشــور هنــد طــ  داده

هـاي  هاي این مطالعه بیانگر این است که رشد درآمد تـأثیر مثبـت و هزینـه   یافته. اند پرداخته
  .دار بر تقاضاي گردشگري کشور هند داشته استحمل و نقل تأثیر منفی و معنی

  مطالعات داخلی -3-2
اي خارجیـان بـراي   بینی تقاضـ در داخل کشور نیز مطالعات متعددي در زمینه تخمین و پیش

  .شودگردشگري در ایران صورت گرفته است که در زیر به مهمترین آنها پرداخته می
توابع عرضه و تقاضـاي   1345-1371هاي سري زمانی با استفاده از داده) 1374(مراسلی 

گرفتـه اسـت کـه    وي در این مطالعه نتیجـه . گردشگري خارجی ایران را برآورد کرده است
هاي نسبی و متغیر مجازي جنگ و انقالب بیشترین تأثیر را بر د سرانه، قیمتمتغیرهاي درآم

  .میزان تقاضاي گردشگري خارجی ایران داشته است
گیري از روش حداقل مربعـات معمـولی بـه بـرآورد     اي با بهرهطی مطالعه) 1375(نوري 

. پـردازد مـی  در ایـران  1372-1348ي هـا  سـال المللی ایران طـی  تابع تقاضاي جهانگردي بین
تقاضاي جهانگردي ایـران نسـبت بـه درآمـد سـرانه       نتایج این مطالعه داللت بر این دارد که

عالوه بـر ایـن رابطـه    . باشدکشش میباکشش و نسبت به قیمت کاالها و خدمات داخلی بی
  . معکوسی نیز بین نرخ ارز اسمی و تقاضاي جهانگردي برقرار است

گیـري از روش حـداقل مربعـات معمـولی بـه      ود بـا بهـره  در مطالعه خـ ) 1381(ئیان کاوه
. پرداخته اسـت  1375 -1350ي ها سالالمللی ایران طی برآورد تابع تقاضاي جهانگردي بین

نتایج این مطالعه حاکی از آن است که متغیرهاي نرخ ارز، نسبت قیمت داخـل بـه خـارج و    

                                                
 

4- Chaiboonsri et al  
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  .شوند جی ایران محسوب میمتغیر موهومی جنگ از عوامل مؤثر بر تقاضاي گردشگري خار
هاي عصبی مصنوعی با استفاده از تکنیک رگرسیون فازي و روش شبکه) 1382(عبدي 

هـاي سـري زمـانی    بینـی تقاضـاي گردشـگري خـارجی ایـران و مقایسـه آن بـا مـدل        به پیش
دهـد  نتایج این پژوهش نشـان مـی  . پرداخته است 1380-1338ي ها سالخودرگرسیونی طی 

هـاي سـري   هاي رگرسـیون فـازي و مـدل   ه عصبی مصنوعی نسبت به مدلهاي شبککه مدل
  .اندبینی تقاضاي گردشگري خارجی ایران عملکرد بهتري را داشتهزمانی براي پیش

در ایـن  . به تخمین تـابع تقاضـاي گردشـگري در ایـران پرداختـه اسـت      ) 1383(موسایی 
از آنها بر تقاضـاي گردشـگري    مطالعه، عوامل مؤثر بر تقاضاي سفر به ایران و سهم هر یک

مورد بررسی قرار گرفته که نتایج تخمین مدل به روش حـداقل   1344-1379ایران در دوره 
یک درصد افزایش در نسبت شاخص بهـاي کاالهـاي   مربعات معمولی بیانگر این است که 

درصـد   25/0خدمات مصرفی در ایران به شاخص بهاي کاالها و خدمات مصرفی جهـانی،  
دهـد و یـک درصـد افـزایش تولیـد ناخـالص        ایـران را کـاهش مـی    درگردشگري  تقاضاي

درصد تقاضاي گردشگري به ایران افـزایش یابـد و بـاالخره     45/0شود که  جهانی باعث می
میزان تقاضاي سفر و به تبع آن درآمـد ارزي حاصـل از آن در دوره مـورد بررسـی شـدیداً      

  .ستتحت تأثیر مسائل امنیتی و تحوالت داخلی ا
بـه تصـریح و تخمـین تـابع تقاضـاي گردشـگري ایـران بـا         ) 1384(عباسی نژاد و حبیبی 

بیشتر بـر روي عوامـل    در مطالعه آنان. اندهاي سري زمانی و مقطعی پرداختهاستفاده از داده
هـاي بـرآورد شـده     با بررسی مـدل و  اقتصادي و تأثیر آن بر تقاضاي گردشگري تأکید شده

کـه بیشـترین تـأثیر بـر تقاضـاي گردشـگري را        هایران مشخص شـد تقاضاي گردشگري در 
  .اند هاي نسبی در طی دوره مورد بررسی داشته متغیرهاي درآمد سرانه و قیمت

با استفاده از روش رگرسیون حداقل مربعـات معمـولی بـه بررسـی     ) 1385(خسروآبادي 
. پرداخته است 1383-1344ي ها سالعوامل مؤثر بر تقاضاي گردشگري خارجی ایران طی 

نتایج حاصل از تخمین مدل بیانگر این اسـت کـه متغیرهـاي تبلیغـات، انقـالب و جنـگ بـه        
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  .شوندعنوان متغیرهاي مهم و مؤثر بر تقاضاي گردشگري کشور محسوب می
توان بیان کرد که در اغلب در مورد مطالعات تجربی صورت گرفته در داخل کشور می

انباشـتگی بـه تخمـین تـابع      هـاي هـم  معمـولی و یـا روش  مطالعات از روش حداقل مربعـات  
تقاضاي گردشگري خارجی پرداخته شده و از رهیافت تخمـین پارامترهـاي متغیـر در طـول     

لذا مطالعـه حاضـر سـعی دارد تـا بـا      . استفاده نشده است) یا پارمترها با ضرایب متغیر( 1زمان
تقاضاي خارجی گردشـگري در  و مدلسازي جدید به تخمین تابع  TVPاستفاده از رهیافت 

این رهیافت از این جهت اهمیت دارد که ضـرایب و پارامترهـاي تخمـین زده    . ایران بپردازد
هـا نیـز در    با توجه به اینکه رفتار انسـان . تواند تغییر کنند شده در طول زمان ثابت نبوده و می

همچنین . رسد ي به نظر میکند لذا انجام این مطالعه در اقتصاد ایران ضرور طول زمان تغییر می
  . توان به عنوان مکملی براي مطالعات قبلی صورت گرفته در نظر گرفت این مطالعه را می

  روش شناسی تحقیق -4
جهـت بـرآورد تـابع    ) TVP(در این مطالعه از رویکرد تخمین پارامترهـا بـا ضـرایب متغیـر     

  . شده استاستفاده  1350-1385ي ها سالتقاضاي گردشگري خارجی ایران طی 
رهیافت پارامترها با ضرایب تصادفی یکی از جدیدترین تکنیکهـا و روشـهاي مـورد اسـتفاده     

را  3یا متغیرهـاي حالـت  2مشاهده در ادبیات اقتصادسنجی بوده که امکان تخمین متغیرهاي غیرقابل
 تواند شوکهاي مختلف بیرونی وارد شـده می TVPرهیافت . نمایددر سیستم معادالت فراهم می

این شوکهاي بیرونی شـامل تغییـر رژیـم، اصـالحات اقتصـادي،      . به سیستم معادالت را نشان دهد
حالـت تـأثیر شـوکهاي     - در حالت خاص، رهیافـت فضـا  . باشدهاي سیاسی و غیره مینااطمینانی

بیرونی نظیر تغییر سلیقه مصرف کنندگان طی زمان و سـایر تغییـرات روانشـناختی و اجتمـاعی را     
ایـن   رو ایـن از). Song & Wong, 2003(کنـد   انتشار در سیستم را دارند بررسی میکه ماهیت 

                                                
 

 Time Varying Parameter.1-  
 Unobserved Variables.1-  

3 - State 
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هیافت، ناپایداري ساختاري در ضرایب مدل را بررسی نموده و امکان تغییر پارامترهاي مدل طـی  
هـاي  عالوه بر این یکی از مزایـاي مهـم ایـن روش نسـبت بـه سـایر روش      . سازدزمان را میسر می

این است که در این رهیافـت  ) OLS(زمانی نظیر حداقل مربعات معمولی  سنتی و متعارف سري
باشـد و هـیچ   هـاي ریشـه واحـد در مـورد متغیرهـاي سـري زمـانی نمـی        نیازي به بررسـی آزمـون  

در این رهیافت نباید نگران ناپایی متغیـر   رو ایناز . ضرورتی در مورد پایایی متغیر در سطح نیست
   .)Frechtling,2003(زمانی باشیم گیري متغیرهاي سري و تفاضل

تواند با اسـتفاده از الگـوریتم کواریـانس کـامالً     حالت می -هاي فضاعالوه بر این، مدل
توانـد بـراي   فیلتر کالمن می. معروف است تخمین زده شود 1پذیر که به فیلتر کالمن برگشت

مـورد   2غیرهاي حالـت سازي متبینی و هموارارزیابی تابع حداکثر راستنمایی و همچنین پیش
 .3استفاده قرار گیرد

  ها معرفی مدل تحقیق و داده -4-1
هاي نظري موضوع و مطالعات تجربی صورت گرفتـه نظیـر مطالعـات سـانگ و      بر طبق بنیان

مدل زیـر بـراي تخمـین     )2007( 4و مرور و پاینی) 2008(، حبیبی و همکاران )2003(وانگ 
  :5د استفاده قرار گرفته استتقاضاي خارجی کل گردشگري ایران مور

)2 (      ttttttttt UDULnQLnPLnYLnQ   59413210   
)3 (                 jtjtjtjt e 1  

                                                
 

Kalman Filter.1-  
2 - State Variables 

 .مراجعه کنید Harvey (1987)و   Song & Witt (2003(براي مطالعه بیشتر به  -3
4 - Mervar & Payne  

عنـوان  با توجه به محدودیت آمار و اطالعات در مورد متغیر درآمد ارزي حاصل از گردشگري، از این متغیـر بـه    - 5
  در بسـیاري از مطالعـات تجربـی نظیـر مطالعـات      کـه  ایـن ضمن . تقاضاي گردشگري استفاده نشده استتقریب مقدار 

 Song & Witt (2003) ،Habibi et al(2008)  وSong(2008)    متغیر تعداد کل گردشگران وارد شـده بـه
  .به عنوان نمود مناسبی از متغیر تقاضاي گردشگري استفاده شده استکشور 
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بیانگر تعداد کل گردشگران وارد شده به ایران به عنوان متغیر مقـدار   tQدر مدل فوق، 
جهان و برابر با تولید ناخالص داخلـی سـرانه بـه     درآمد سرانه کل tYتقاضاي گردشگري، 

شاخص هزینه زندگی در ایران و برابر بـا نسـبت شـاخص بهـاي      tP، 2000قیمت سال پایه 
شاخص قیمت مصرفی تعـدیل شـده نسـبت بـه     (کاالها و خدمات مصرفی به نرخ ارز اسمی 

دار متغیـر وابسـته و نشـان دهنـده انتظـارات و عـادات رفتـاري        مقـدار وقفـه   1tQ ،)نرخ ارز
  . باشدمتغیر مجازي براي در نظر گرفتن دوران جنگ می 59DUگردشگران و 
معـروف اسـت،   1نیز که به معادله حالـت ) 3(در معادله 

tj     بیـانگر پارامترهـاي معادلـه
بوده که نحوه تصریح مناسب آن بر اساس معیارهـاي خـوبی    2شدهسیستم یا معادله مشاهده 

  .شودبرازش و مالکهاي تعیین وقفه تعیین می
دلیل استفاده از شکل تبعی لگاریتمی مدل، کاهش نوسانات متغیرهـا و همچنـین تحلیـل    

الزم به ذکر است که آمار و اطالعات مربـوط بـه متغیـر    . باشدمتغیرها به صورت کشش می
 گـزارش (هـاي آمـاري مرکـز آمـار ایـران      ل گردشگران ورودي به ایران از سالنامهتعداد ک

و نرخ ارز اسـمی از بانـک اطالعـات     CPI، آمار مربوط به شاخص )1385-1350ي ها سال
هـاي  هاي درآمد سرانه کل جهان از لوح فشـرده شـاخص  سري زمانی بانک مرکزي و داده

عـالوه بـر ایـن قلمـرو زمـانی تحقیـق نیـز        . ستاستخراج شده ا 3)2008(توسعه بانک جهانی
  .باشدمی 1384-1350ي ها سال

  هاي تحقیقتخمین مدل و تحلیل یافته -5
با استفاده از رهیافت ) 2(و معادله حالت ) 1(شناسی تحقیق، معادله سیستم یا معادله بر اساس روش

TVP ارائه شده است) 1(فیلتر تخمین زده شده که نتایج تخمین در جدول  - و روش کالمن:  

                                                
 

1- State Equation 
2- Signal Equation 

World Bank Development Indicators.3- 
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  فیلتر -و روش کالمن TVPنتایج تخمین مدل بر اساس رهیافت ): 1(جدول 

ارزش احتمال 
)PV(   مقدار آمارهZ 

جذر میانگین 
مجذور خطا 

)RMSE(  
وضعیت 

  متغیر  پایانی

000/0  47/157 -  02/0  19/3 -  C 
000/0 72/306  003/0  86/0  Ln Yt 
000/0 33/102 -  002/0  17/0 -  LnPt 
000/0 03/1063  0006/0  65/0  Ln Qt-1 

Log Likelihood=-973191.9 AIC= 9771.872 SC= 9771.961 هاي تعیین وقفهآماره  

  هاي تحقیقیافته: مأخذ 

هاي مختلف و با مراتب خودرگرسیونی و میانگین متحرك متفاوت در این مطالعه مدل 
دلی بـا حـداقل معیارهـاي تعیـین     با استفاده از فیلتر کالمن تخمین زده شده که در نهایـت مـ  

. وقفه شوارتز و آکائیک و همچنین متناسب با مبانی تئوریک و نظـري انتخـاب شـده اسـت    
عالوه بر این تصریح مناسب مدل براي معادله انتقـال بـر اسـاس معیارهـاي خـوبی بـرازش و       

ه و از تعیین شده کـه معادلـه انتقـال داراي فراینـد گـام تصـادفی بـود        دار بودن ضرایبمعنی
الزم بـه ذکـر اسـت کـه در تخمـین      . کندتبعیت می AR(1)مرتبه خودرگرسیون مرتبه اول 

پارامترها به روش فیلتر کالمن، متغیر مجازي جنگ به دلیل عـدم تغییـر آن طـی زمـان وارد     
زیرا در تخمین ضرایب بر اساس فیلتر کالمن تنهـا  . نشده است لحاظنشده و در تخمین مدل 

الزم به ذکر است که ضـریب  . شوندکنند برآورد میطی زمان تغییر پیدا می پارامترهایی که
بـوده کـه طـی زمـان نیـز اثـر آن ثابـت         -09/1متغیر مجازي جنگ در معادله سیستم برابر با 

دهـد کـه دوران جنـگ اثـر     دار بـودن ضـریب ایـن متغیـر نشـان مـی      منفی و معنـی . باشد می
تغییــرات . ران ورودي بــه ایــران داشـته اســت داري بــر میـزان کــاهش تعــداد گردشـگ   معنـی 

  .اند ترسیم شده) 1(پارامترهاي تخمین زده شده در طول زمان در نمودار 
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  فیلتر -تخمین ضرایب مدل بر اساس روش کالمن): 1(مودار ن

  
دهد که عرض از مبدأ طی زمان اثـرات ثابـت و پایـداري    نشان می) الف(نمودار قسمت 

نمـودار  . ه مقدار آن طی زمان با مقـدار اولیـه آن برابـر بـوده اسـت     را طی نموده به طوري ک
دهد که کشش درآمدي تقاضاي گردشـگري در طـی زمـان بـا شـیب      نشان می) ب(قسمت 

کشـش هزینـه   . شـود متوقـف مـی   86/0یابـد و در نهایـت در مقـدار    بسیار مالیم افزایش می
به بعـد اثـر منفـی     1374و از سال  ابتدا افزایشی بوده) ج(زندگی نیز بر اساس نمودار قسمت 
تحلیل اثرگذاري کشش عادات رفتاري و انتظارات . دهدبر تقاضاي گردشگري را نشان می

نشان داده شده است که بیانگر افـزایش آن در  ) د(بر تقاضاي گردشگري در نمودار قسمت 
و افزایش آن طـی   1359-1367ي وقوع جنگ ها سالو کاهش آن طی  1360-1355دوره 

  .باشدمی 1370-1385ي ها سال
  هاي سیاستیگیري و ارائه توصیهنتیجه -6

هاي سنتی و متعارف تخمین تابع تقاضاي گردشگري خارجی این مطالعه برخالف روش در
فیلتر براي تخمین تابع تقاضاي گردشـگري   -و روش کالمن TVPایران، از رهیافت جدید 
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نتایج حاصل از ایـن مطالعـه بیـانگر ایـن اسـت      . استفاده شد 1350-1385ي ها سالایران طی 
روش مناسبی براي نشان دادن تغییرات سـاختاري و رفتـاري در مـدلهاي     TVPکه رهیافت 

مشـاهده نظیـر سـلیقه      قابـل تواند عوامـل غیـر  تقاضا و به ویژه تقاضاي گردشگري بوده و می
از ایـن رو نتـایج   . دسـازي نمایـ  کنندگان، عادات رفتاري و تغییرات رژیمـی را شـبیه   مصرف

درآمدي تقاضاي گردشگري همواره در یک دامنه  تخمین مدل بیانگر این است که کشش
هـاي  شـاخص  کـه  حـالی کنـد، در  بین صفر و یک قرار داشته و روند نسبتاً ثابتی را طـی مـی  

و عادات رفتاري نوسانی بوده و در دهه اخیـر بـه ترتیـب    ) قیمت گردشگري(هزینه زندگی 
عالوه بر این ضریب متغیر درآمد سرانه جهـان  . کنندمنفی و مثبت را منعکس می اثرگذاري

دهد با افزایش درآمد سـرانه  دار بوده که نشان میدر تابع تقاضاي گردشگري مثبت و معنی
الزم . یابـد افزایش می) تعداد کل گردشگران ورودي به کشور(جهان، تقاضاي گردشگري 

اضاي گردشگري ایران در مدل اصلی تحقیـق کمتـر از   به ذکر است که کشش درآمدي تق
دهد کاالي گردشگري ایران از دیـدگاه گردشـگران خـارجی یـک     یک بوده که نشان می

از طـرف دیگـر کشـش تقاضـاي     . باشـد کاالي نرمال بوده و کاالي لوکس یا تجمالتی نمی
به بیان دیگـر  . باشدگردشگري نسبت به متغیر عادات رفتاري در هر حالت کمتر از یک می

بر طبق مبانی نظري موضوع و پیشینه تجربی تحقیق، با سفر و عزیمت گردشگران به کشـور  
کننـد  ایران و اظهار لذت و مطلوبیت از سفر به کشور، گردشگران خارجی تمایـل پیـدا مـی   

کشـش متغیـر تقاضـاي گردشـگري     . که دوباره براي گردش و سفر به ایران مسافرت کننـد 
درصـد بـوده کـه نشـان      65/0عادات رفتاري در مدل اصـلی تحقیـق برابـر بـا     نسبت به متغیر 

دهد با افزایش یک درصد در تعـداد گردشـگران ورودي بـه کشـور در هـر سـال، سـال         می
در مورد تأثیر . درصد تعداد گردشگران خارجی به کشور افزایش خواهد یافت 65/0آینده 

توان بیـان کـرد   ردشگري خارجی نیز میمتغیر شاخص هزینه زندگی در ایران بر تقاضاي گ
که با افزایش هزینه زندگی در ایران، تقاضاي گردشگري خارجی براي ایران کـاهش یافتـه   
و تقاضاي گردشگري براي مقاصد جانشین ایران از دیـدگاه گردشـگران خـارجی افـزایش     

بــه عبــارت دیگــر طبــق قــانون تقاضــا بــین قیمــت گردشــگري و مقــدار تقاضــاي  . یابــدمــی
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گردشگري رابطه معکوس برقرار بوده و افـزایش هزینـه زنـدگی در ایـران، تقاضـا را بـراي       
در نهایت متغیر مجـازي دوران جنـگ نیـز داراي    . دهدکشورهاي جانشین ایران افزایش می

اثر ثابت و منفی بر تقاضاي خارجی گردشگري بوده و تعـداد گردشـگران در دوره جنـگ    
  . د گردشگران وارد شده به کشور داشته استداري بر تعدااثر منفی و معنی

هـاي سیاسـتی بـراي    با توجه به نتایج حاصل از این مطالعه، موارد ذیل بـه عنـوان توصـیه   
  :شودان اقتصادي ارائه میسیاستگزارتوسعه صنعت گردشگري به 

باتوجه به تأثیر منفی شاخص هزینه زنـدگی بـر تقاضـاي گردشـگري در ایـران پیشـنهاد       
هاي مناسـب پـولی و مـالی بـه      ریزان اقتصادي با اتخاذ سیاستان و برنامهاستگزارسیشود می

کنترل شاخص بهاي کاالها و خدمات مصرفی و به تبع آن کنترل بیش از پـیش نـرخ تـورم    
  .در کشور اهتمام نمایند

یکی از عوامل مهم اقتصادي تاثیرگذار بر تقاضاي گردشگري خـارجی، درآمـد سـرانه    
بحران مالی اخیر سبب شده است که درآمد سـرانه جهـان بـه طـور متوسـط       .باشد جهان می

هـاي ایـن   یافتـه . شود در آینده نیز این بحـران ادامـه داشـته باشـد     بینی می کاهش یابد و پیش
هـاي تاثیرگـذار بحـران مـالی جهـان بـر اقتصـاد         تحقیق حاکی از آن است که یکی از کانال

دشگري در ایران به خـاطر کـاهش درآمـد سـرانه     ایران، کاهش تقاضاي خارجیان براي گر
لذا ضمن توجه داشتن به این کانال تاثیرگذاري بحران مالی بر اقتصاد ایـران  . باشد جهان می

هــا، بایســتی بــراي جبــران آن از طریــق  و کــاهش درآمــدهاي ارزي ناشــی از آن در تحلیــل
 . جو کردکاهش قیمت کاالها و خدمات گردشگري براي خارجیان تمهیداتی جست

هاي تحقیق نشان داد متغیر مجازي جنگ در این مطالعه، تأثیر منفـی و  همانطور که یافته
دار بر تعداد گردشگران ورودي به کشور داشته است، از آنجا که هـر گونـه نـاامنی و    معنی

ي هـا  سـال عدم اطمینان آثار منفی مشابهی بر جذب گردشگر خواهد داشت که آثار آن تـا  
فـراهم   ان کشـور نسـبت بـه   سیاسـتگزار ریـزان و  شـود برنامـه  دارد لذا توصیه میمدید تداوم 

  .نمودن امنیت فراگیر و پایدار عنایت و توجه خاص داشته باشند
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از آنجا که تاثیر پدیده نا امنی واقعی و احساس ناامنی دقیقاً مشابه و یکسان است لـذا بـا   
ی منفی که در دنیا بـر علیـه کشـور ایجـاد     اي و تبلیغاتهاي رسانهعنایت به اهمیت فضاسازي

شود الزم است با اتخاذ سیاستهاي فرهنگی و تبلیغی مناسب در راستاي خنثی سازي آنها می
و فــراهم ســازي بســتر مناســب بــراي احســاس امنیــت اقــدام شــده و زمینــه را بــراي جــذب  

  .گردشگران بیشتر مهیا شود
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