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 ارشديکارشناس قيفرم طرح تحق

 (1)فرم شماره 

 ارشدينامه کارشناسانيب موضوع پايدرخواست تصو

 .ل شوديت استاد راهنما تکمين فرم با مساعدت و هدايتوجه: ا

 :يق به فارسيعنوان تحق

 :يسيق به انگليعنوان تحق

 اطالعات مربوط به دانشجو -1

 :يياره دانشجوشم                                  :يخانوادگنام                                نام:

 ش:يگرا      :يليرشته تحص

 دانشکده:       مقطع:

 خ و سال ورود:يتار       دوره:

 آدرس:

 تلفن:                                                             :        يکيآدرس پست الکترون

 اطالعات مربوط به استاد راهنما -2

 :يتخصص اصل                                :       يخانوادگامن                                   نام:

 :ين مدرک دانشگاهيآخر                                                  :يتخصص جنب

 سمت:                                                  :يرتبه دانشگاه

    مدعو          وقت مهين           وقت: تمامينحوه همکار                     :يارشد/دکتريس کارشناسيسنوات تدر

 :ينشان

 تلفن:                                                             :يکيآدرس پست الکترون

 امضاء                                                                                                                             

 

معاونت ن قسمت توسط يا

 .گرددتکميل ميدانشگاه 

 شماره:

 خ:يتار

 وست:يپ



 کسال گذشتهي يها طنامهانينام پا تعداد نام دانشگاه تينوع فعال مقطع

نامه  انيپا

 ارشد يکارشناس

 شده ييراهنما

 يدانشگاه آزاد اسالم

  

 هاشگاهر دانيسا

  

 ييدر دست راهنما

 يدانشگاه آزاد اسالم

  

 هار دانشگاهيسا

  

 يرساله دکتر

 شده ييراهنما

 يدانشگاه آزاد اسالم

  

 هار دانشگاهيسا

  

 ييدر دست راهنما

 يدانشگاه آزاد اسالم

  

 هار دانشگاهيسا

  

 

 استاد راهنما امضاء                                                                                                                                
 



 راطالعات مربوط به استادان مشاو -3

 : ي:                                          تخصص اصليخانوادگنام:                               نام

 :                             شغل:                                محل خدمت:يليا درجه تحصي يرتبه دانشگاه

 :يارشد/دکتريشده  کارشناس ييراهنما يهاها و رسالهنامهانيتعداد پا

 :يارشد/دکتريکارشناس ييدر دست راهنما يهاها و رسالهنامهانيتعداد پا

 امضاء                                                                                                                                         

 

 : ي:                                          تخصص اصليخانوادگنام:                               نام

 شغل:                                محل خدمت:        :                     يليا درجه تحصي يرتبه دانشگاه

 :يارشد/دکتريشده  کارشناس ييراهنما يهاها و رسالهنامهانيتعداد پا

 :يارشد/دکتريکارشناس ييدر دست راهنما يهاها و رسالهنامهانيتعداد پا

 امضاء                                                                                                                                         

 

 : ي:                                          تخصص اصليخانوادگنام:                               نام

 محل خدمت:                   :                             شغل:             يليا درجه تحصي يرتبه دانشگاه

 :يارشد/دکتريشده  کارشناس ييراهنما يهاها و رسالهنامهانيتعداد پا

 :يارشد/دکتريکارشناس ييدر دست راهنما يهاها و رسالهنامهانيتعداد پا

 امضاء                                                                                                                                         



 نامه:انياطالعات مربوط به پا -4

 نامه: انيعنوان پا -الف

 رانرانيياا  ييدر بخش گردشگردر بخش گردشگر  ييه گذاره گذارييسرماسرما  ييت هات هايياولواولو  ييبررسبررس: يفارس

 AAnn  aannaallyyssiiss  ooff  pprriioorriittyy  ooff  iinnvveessttttmmeenntt  iinn  iirraann  ttoouurriissmm  iinndduussttrryy  :يسيانگل

  4 يعمل                3 يکاربرد                 2 ينظر                 1 يادي:  بنيقاتيحقنوع کار ت -ب

 نامه: انيتعداد واحد پا -پ

 کشور کدامند؟ يدر بخش گردشگر يه گذاريسرما ياصل يت هاياولو ق(:يق )مساله تحقيتحق يپرسش اصل -ت

 يهامربوط به پرسش يرهايمجهول و مبهم و متغ يهاان جنبهيق مساله، بيدق يح ابعاد، حدود مساله، معرفيان مساله )تشريب -5

 :ق(يق، منظور تحقيتحق

شرفت يرشد و پ يو به مثابه موتور اقتصاد بودها يمولد ثروت و اشتغال در دن مهماز عوامل  يکي يگردشگر

در جهان،  يصنعت گردشگر ر،ياخ يهادهه يط است. يتوسعه در عرصه جهان حال افته و دري توسعه يکشورها

و سهل  موثر ياز راهها يکيرا سبب شده است.  يشگرف يو اجتماع يرات اقتصادييافته و تغي يريتوسعه چشمگ

 آنهاست. يگردشگر يها تيگسترش سطح فعال ،يرشد اقتصادافتن به يجهت دست کشورها  يبراالوصول 

برخوردار بوده است. در سال  يدرصد 7از رشد  0202ال در س يرغم ادامه رکود جهانيعل ين الملليب يگردشگر

در  ،يگردشگر ين المللي. سازمان بجاد کرده استيارد دالر درآمد ايليم 250معادل  ين الملليب يگردشگر 0222

 World)نموده است ينيش بيانه پيخاورم يرا برا ين الملليب ين رشد گردشگريشترين مناطق مختلف جهان بيب

Tourism Barometer, 2011). هستند يبالقوه گردشگر يت هايظرف يکه دارا يکشورهائ ين صنعت، برايا 

و   ،يعيو طب يمنابع فرهنگ يدر حفظ و ارتقا ياساس يعامل ،ييو درآمدزا يدر رشد اقتصاد يديعالوه بر نقش کل

  .شوديمحسوب م يفيک ياستانداردها

 يدر توسعه اقتصاد ييتواند نقش بسزايم يکه صنعت گردشگرن باورند يبر ا ياکثر صاحب نظران عرصه اقتصاد

 يانبرين صنعت راه مين باور رسانده است که اين صنعت همه را به ايا يهاتيکند. در واقع قابل يک کشور بازي

 ياز کشورها يارياست. بس يصنعت يد ثروت در کشورهايدر حال توسعه و تول يدر کشورها يتوسعه اقتصاد يبرا

آورند و يبه دست م ياز صنعت گردشگر يکالن يس، هلند در آمدهايکا، فرانسه، انگليجمله آمر جهان از

ها و يگذاراستي، با استفاده از سيافتگيند توسعه يدن به فرآيسرعت بخش يز برايدر حال توسعه ن يکشورها



اند ک راستا قرار دادهيکرده و در  جيبس يالمللنيو ب يها و منابع الزم را در سطوح ملتيگوناگون، ظرف يهابرنامه

به  ين صنعت متکيابند و از آنجا که اياز توسعه دست  يبه سطح مطلوب يتا بتوانند با استفاده از صنعت گردشگر

نکه يبا توجه به ا (.0922، ين کشورها شود )گيش اشتغال و درآمد در ايتواند موجب افزايارائه خدمات است، م

در  يارذه گيرد، سرمايپذ يصورت مگر يد يآب يها ا راهيا، يجاده و خط راه آهن و در ق هوا،يمردم از طرسفر 

در صنعت  يگذارهيسرما يبه طور کل برخوردار است. ييت بااليحمل و نقل از اهم يها راهو  يمکان يها تيموقع

 يهامناطق مجاورِ جاذبهرا در توسعة  يعيشرفت سري، پياع توسعهيها و صناتير فعاليسه با سايدر مقا يگردشگر

 يش درآمدهايمنطقه، افزا ياقتصاد يهاتيفعال ين موجب گوناگونيشود. همچنيسبب م يو فرهنگ يعيطب

 ستميسبهبود  .(0922، پورمانيسل )شوديم يو توان افراد جوامع محل يکار يهاتيش ظرفي، افزاياتيمال

از جمله  يو شبکه درمان يش امکانات بهداشتيافزا و ييات غذي، امنيشبکه آموزش يارتقا ارتباطات و مخابرات،

ده دارند يعق يطرفداران توسعه گردشگر. زبان استيجامعة م يبر زندگ يگردشگرم توسعه ين آثار مستقيترمهم

فرودگاه، شامل سات )ين تاسيتوسعه و بهبود ا يبرا .کنديموجود استفاده م يربناهايزو سات ياز تاس يکه گردشگر

نه قابل يوقت و هز( يع، آب سالم، برق، گاز، دفع زباله و خدمات بهداشتيارتباطات راه دور، شبکه توزجاده، 

ت و يفي، ارتقاء کيصنعت ين توقعات جهانگردان کشورهايالزمه تام لذا .د به کار گرفته شوديبا يتوجه

ار يسات بسيل تاسين قبيه اتوسعهر چند که  زات به سطح آن کشورها است.يسات و تجهين تاسيا ياستانداردها

 . (0929، يزاده انصار يشود )تق يو توقعات آنان م يش سطح زندگيش مردم، افزايموجب آسا ينه بر است وليهز

 باال، يکار يب زانيم همچون يمعضالت با که توسعه حال در يکشورها يبرا ژهيو به ، يگردشگر صنعت ي توسعه

 زين رانيا اقتصاد  است. برخوردار يفراوان تياهم از مواجه هستند، يمحصول تک اقتصاد و يارز منابع تيمحدود

 يجهان متيق از يرويپ با آن ياقتصاد کالن يرهايمتغ و ارد د نفت صادرات از حاصل يدرآمدها به يديشد ياتکا

 هيماسر ،يمل د ناخالصيتول مانند ييرها يمتغ بر حاکم روند شود. يم يديشد نوسانات دچار زمان طول در نفت

 است. موضوع نيا ي دهنده نشان يروشن به ران،ياقتصاد ا رياخ ي دهه سه در رهيغ و سرانه درآمد ناخالص، يگذار

 ديجد يها فرصت جاديا نيچن هم و يارز يدرآمدها و ياقتصاد رشد به منابع دنيبخش ع تنو منظور به رو، نيا از

 يها نظر جاذبه از رانيا که چرا است؛ برخوردار يفراوان تياهم از يگردشگر صنعت ي توسعه در کشور، يشغل

 يالملل نيب يگردشگر و يجهانگرد يبرا ياديز اريبس ليپتانس از و دارد قرار جهان اول کشور ده جزء يگردشگر

 (.0972ان، يريو ام ياست)صباغ کرمان برخوردار

 

 

 



 يو اجتم اع  يم در ابعاد خصوص  يقرمستيم و غيآثار مستق يهاتوان از جنبهيرا م يگردشگر يآثار اقتصاد
 قرار داد. يمورد بررس

 

 

 

 

 

 

 

 

 (5831، يان و زاهدي)رنجبر

ک يخود به  يشان است. گردشگر در مبدأ وروديا ينه از سويورود گردشگران به منطقه همراه با انجام هز

د و ي  نمايره پ ول پرداخ ت م    ي  ه ا و غ ، جاذبهيدنيمقصد تا لحظه خروج بابت حمل و نقل، اقامت، غذا و نوش

ب درآمد و اشتغال حاصل ين ترتيهستند. به ا ين منابع ماليم ايافت کنندگان مستقيدر ياز مردم محل يگروه

ن ي  ک ه از ا  يو بط ور مش خص گروه     يمردم محل ين مقصد برايافراد از محل ورود گردشگران به سرزم يبرا

 يه ا تين حال فعاليدانست. در ع يم خصوصيله منافع مستقد از جميب خواهند برد را باياشتغال و درآمد نص

ز ي  اف راد ن  يف رد  يم بر زندگيمستقريط حضور گردشگران در مقصد به طور غين شرايرفته جهت تأميانجام پذ

د ي  بايکه طالب جذب گردش گر اس ت م     يادر جامعه ياقتصاد يهارساختيگذارد. به عنوان مثال زير ميتأث

شتر صورت گرفته باشد ام ا از آنج ا ک ه    ين امکانات اگر چه به منطور جذب گردشگران بيت شود. تدارک ايتقو

ن يو گردش گران را دارن د بن ابرا    يم ردم محل    يدوگانه از س و  يت بهره برداريقابل يخدمات صنعت گردشگر

 (.0925، يان و زاهديد )رنجبرينمايمنتقل م يعمده را به مردم محل يمنافع

توان د باع     يم   هيباز گشت سرما يو چگونگ يجهانگرد و يگردشگر ياقتصاد يهانهيهزو  منافع يبررس

مس ووالن و   توان يم هايبررس نيا بان امر باشد. يان ايمجر يطراحان و هم برا يهم برا ياهداف متنوع تحقق

 د.نمو مطلع يگردشگرزات يو تجه التيتسه ج يترو در يگذار هيسرما منافع از ران مختلف رايم گيتصم

 

 هاهيها و نظريش تئوريا آزماين و ساخت يقوان ، رها، اصولين متغيها و روابط بدهياء پديت اشيکشف ماهبه است که  يپژوهش ياديق بنيتحق -1

 .دينمايدانش کمک م يپردازد و به توسعه مرزهايم

 .شوديانجام م ياه مطالعات کتابخانهيپا کند و بريستفاده ما يل عقالئياستدالل و تحل يهااست و از روش ياديپژوهش بن ينوع يق نظريتحق -2

ل، يها، ابزار، وسابه منظور بهبود و به کمال رساندن رفتارها، روش ياديقات بنيج تحقياست که با استفاده از نتا يپژوهش يق کاربرديتحق -3

 .شوديانجام م يمورد استفاده جوامع انسان يدات، ساختارها و الگوهايتول

 شود.يانجام م يو با هدف رفع مسائل و مشکالت جوامع انسان ياديقات بنيج تحقياست که با استفاده از نتا يپژوهش يق علميتحق -4

 

 مستقيم

 

 ها(هزينه-آثار اقتصادي)منافع

 
 

 

 

 هزينهها و منافع)

 اجتماعي

 خصوصي

 غيرمستقيم

 مستقيم

 غيرمستقيم



ج بدست آمده در داخل و خارج از کشور و يقات انجام شده درباره موضوع و نتايان مختصر سابقه تحقيسوابق مربوط )ب -6

 ق(:يتحقموجود درباره موضوع  يعلم ينظرها

که اغلب يمتوازن است؛ به طورار نايصورت گرفته، بس يگردشگر يم اقتصاديکه تاکنون در رابطه با مفاه يمطالعات

بر  يگردشگر ينوسانات تقاضا و اثرات تکاثر ينيبشي، پيگردشگر ير تقاضاينظ يانجام شده، بر موضوعات يهاپژوهش

، غفلت شده است. يگردشگر ير ابعاد اقتصاديسا يان گفت که از بررستوي، متمرکز بوده و مياقتصاد يهار حوزهيسا

که در مورد  يات نسبتاً غنياز مقاصد، مورد مطالعه قرار گرفته است. برخالف ادب ياريدر بس يگردشگر يهانهيتقاضا و هز

عد عرضه، کمتر توجه به ب يآن، وجود دارد، در مطالعات اقتصاد گردشگر ينيبشيمختلف پ يهاو روش يگردشگر يتقاضا

عرضه  يبه بررس يانجام گرفته، تا حدود يد و ارائه خدمات گردشگريکه در مورد ساختار تول ييهاشده است. پژوهش

 پرداخته اند. يمحصوالت و خدمات گردشگر

 يالمللنيالت بها و تعاميها و بازارها، وابستگهمچون تقاضا، بنگاه يموضوعات يبررس يبه معنا ياقتصاد گردشگر يمطالعه

 يمطالعه تمام يو بطور کل يگردشگر يهاتيو محاسبه ارزش افزوده فعال يگذارمتيبازار، ق يها، عرضه و ساختارهاآن

 (.0،0202باشد )استبلر و همکارانيم يمؤثر بر صنعت گردشگر يج و عوامل اقتصاديابعاد، اثرات، نتا

سم مورد استفاده قرار گرفته اند غالبا به دو صوررت يگردشگر و تور ليو تحل يبررس يبرا يقات تجربيکه تحق ييروش ها

ر وابسته يمتغ ينيش بيو پ  يمدلساز يبرا يو همجمع يزمان يد سريجد يکه از روش ها ير هستند. مطالعاتيعمده ز

ن ياز ا يرخدر ادامه ببرند.  يبهره م يره سنتيچند متغ يونيرگرس يکه از روش  ها يکنند. و مطالعات ياستفاده م

 رد.يگ يقرار م يمطالعات مورد بررس

 يمطالعات خارج

 يزمان يسر يسم با استفاده از داده هايکل  تور ين تابع  تقاضايبه تخم ARDL اوغلو با استفاده از روش  يسيهال

، يمد جهاناز درآ يه را تابعيسم در ترکيتور يتقاضا يه پرداخت. ويترک يبرا  0220تا  0292ساالنه  يدوره زمان يط

 ينه هايو هز  ي، درآمد يمتيق يکشش ها ينه حمل ونقل در نظر گرفت. ويداخل و خارج  و هز ينسب يمت هايق

 باشد.. يه، درآمد مين عامل مرود گردشگر به ترکيجه گرفت مهمتريحمل و نقل را برآورد نمود و نت

 يتقاضا يبه مدلساز يت شرطيفرار يک هايهانه و ساالنه  و تکنما يزمان يسر ير با استفاده از داده هاينو و آليويآنجلو د

قرار داند.  يسم را مورد بررسيدار توريپا يمختلف بر تقاضا ين الملل به آمازون پرداخته و اثر شوک هايسم بيدار توريپا

 پرداختند. 0227و  0229 يدوره زمان يگردشگر ط يتقاضا ينيش بين مدل به پيآنها پس از تخم

ک حداقل مربعات ي) تکنياقتصادسنج يونان را با استفاده از روش هايم در يتور يس تقاضاياديس و آتاناسياکتسيدر

جه گرفتند ين قرار دادند و نتيو تخم يمورد بررس0229تا  0292 يدوره  زمان يط يزمان يسر ي( و داده هايمعمول

 مت و درآمد حساس است.ير قينسبت به متغ يگردشگر يکه تقاضا

                                                 
1- Stabler 



 

 يالعات داخلمط

-0925 يهاسال يران طيدر ا يگردشگر يان برايخارج ين تابع تقاضايتخمخود به  مطالعهمحمد زاده در 

 -( و روش کالمنTVPر در طول زمان )يافت پارامتر متغيق با استفاده از رهيمدل تحقبا استفاده از   0952

و  يو عادات رفتار يمتي، قيدرآمد ياه¬ن دارد که کششين مدل داللت بر ايج تخمينتاپرداخت. لتر يف

ابد. ي¬يزمان کاهش م يرات آنها طييج تغيزمان بوده و به تدر يرات منظم و ثابت طييتغ يدارا يانتظار

 يو عادات رفتار يمتيق يهاسه با کششيران در مقايدر ا يگردشگر يخارج يتقاضا ين کشش درآمديهمچن

ک يران يان در ايخارج يگردشگر يدهد که تقاضاينشان م ن زده شدهيتخم يباشد. کشش درآمديشتر ميب

باشد. يکشش مکم ين کاال، کاالياز آن است که ا يز حاکين يمتيگر کشش قينرمال بوده و از طرف د يکاال

دهد با وقوع ¬يجنگ رابطه معکوس داشته که نشان م ير مجازيران با متغيا يگردشگر ين، تقاضايعالوه بر ا

 افته است.يران کاهش يدر ا يگردشگر يان برايخارج يابحران جنگ، تقاض

را ک از آنها يران و سهم هر يسفر به ا يعوامل مؤثر بر تقاضا ،رانيسم به ايتور ين تابع تقاضايتخم  ضمن ييموسا

خدمات  يکاالها يش در نسبت شاخص بهايک درصد افزايدهد که يمنشان  يج ويقرار داد. نتا يبررسمورد 

ران را کاهش يبه ا يگردشگر يدرصد تقاضا 05/2، يجهان يکاالها و خدمات مصرف يران به شاخص بهايدر ا يمصرف

ش يرن افزايبه ا يگردشگر يدرصد تقاضا 55/2شود که يباع  م يد ناخالص جهانيش توليک درصد افزايدهد، و يم

ر يدا تحت تأثيشد يحاصل از آن در دوره مورد بررس يسفر و به تبع آن درآمد ارز يزان تقاضايبد و باالخره ماي

 .است يو تحوالت داخل يتيمسائل امن

 
 

 :(نوشته شود يک جمله خبريه به صورت يفرض ها )هرهيفرض -7

بر رشد  ياثر مثبت و معنادار يدر صنعت گردشگر يه گذاريسرما -1

 ارد.د ياقتصاد

دولت و بخش خصوصی در صنعت  يه گذاريسرماو کارايی  يبازده -2

 با هم متفاوت است. گردشگری

 ر ساخت هاست.يدولت در بخش ز يه گذاريت سرمايولوا -3

 

 ( 3ق يخاص انجام تحق يها، و ضرورت 2 ي، کاربرد 1 يق )شامل اهداف علمياهداف تحق -8

http://www.noormags.com/view/fa/articlepage/108676


 مشخص شوند. کشور يدر صنعت گردشگر يه گذاريسرما يت هاين است که اولوين مطالعه ايا يهدف اصل 1

 

 رد.يقرار گ يمورد بررس يدر بخش گردشگر يه گذاريسرما ييو کارا ين است که بازدهيق اين تحقيافرعي هدف  2

 

 اين مطالعه اين است که عواملي که موجب افزايش درآمد گردشگري مي شود بررسي و تعيين شوند. گريدهدف  3

 

 ره(يو غ ييو اجرا يوران )اعم از موسسات آموزشان نام بهرهيب يداشتن هدف کاربرد درصورت -9
ن يت دولت از نظر تاميت به محدوديت موضوع و با عنايبا توجه به اهم

زان بخش ين و برنامه ريمسئول ين مطالعه برايج اينتا، يص ماليو تخص

 د و راهگشا باشد.يتواند مف يستم ميو تور يرگردشگ

 

 ل شود(ين قسمت توسط استاد راهنما تکمي)است؟ يق در چيد بودن تحقيو جد يجنبه نوآور -11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 امضاء                                                                                                                 



 روش کار: -11

 ق:ينوع روش تحق -الف

ل يه تحليتجز يو برا ياسناد ياطالعات از روش ها ير ها و جمع آوريمتغ ييشناسا يان مطالعه بريدر ا

ه ها و يصحت فرض ياستفاده خواهد شد. به منظور بررس يو اقتصادسنج ياضي، ريآمار يآن از روشها

ا يپارامتر ها پرداخته خواهد شد و صحت  يبه آزمون معنادار يآمار يسواالت  با استفاده از روش ها

 شود. يم يه ها بررسيم فرضسق

 

 

 

 

 

 ره(: يو غ يا، کتابخانهيدانياطالعات )م يروش گردآور  -ب

ه يتجز ياستفاده شده و برا يات موضوع از کتاب ها و مقاالت مرتبط با تجارت خارجيادب يبررس يبرا

 بهره گرفته شده است.  يو آمار ياقتصادسنج يل داده ها از روش هايتحل

 

  و  يشگاهيزات آزماي، تجهيبردارش، جدول، نمونهياطالعات )پرسشنامه، مصاحبه، مشاهده، آزمون، ف يورابزار گردآ -پ

 ره( يو غ ياو ماهواره يوتريکامپ يهاو شبکه ياطالعات يهابانک

و بانک  يکه از درگاه آمار 0922تا  0997يدوره زمان يساالنه ط يداده ها از ن پژوهشيانجام ا يبرا

ل مدل ين و تحليتخم يبرا ،شود يبه دست آمده استفاده م يگردشگر يسازمان جهان يسمر ياطالعات

 استفاده خواهد شد.

 

 ل اطالعات:يه و تحليروش تجز  -ت



 يها روش ن بخش ازيدر ا يه گذاريبا مخارج سرما يدرآمد گردشگر انيم ارتباط يبررس يبرا

سهم بخش  از عبارت است ن مطالعهيا بسته درر واياست. متغ شده استفاده يسنج اقتصاد و يونيرگرس

 يبرا يو بخش خصوص يمخارج شخص عبارتند از ، استفاده مورد مستقل يها ريو متغ يدرآمد گردشگر

 ياز هاين نيتام يگردشگران) شامل اسکان، حمل و نقل(، مخارج دولت و شرکت ها برا ياز هاين نيتام

ر يگردشگران غ ياز هاين نيتام يخارج دولت برا) شامل اسکان، حمل و نقل(، ميمسافران تجار

 رساخت ها.يدر ز يکيزيف يه گزاري( و سرمايمل ي)موزه ها ، پارک هايتجار

ل مدل ين و تحليبه تخم  ياقتصاد سنج يساالنه و روش ها ين مطالعه با استفاده از داده هايدر ا

هدف  گرفت.خواهد قرار  يورد بررسرها ميک از پارامتر ها و متغير هر ييو اثر تغ شود يمپرداخته 

با درآمد  يکيزيف يه گذاريو سرما ي، تجاري، شخصيمخارج دولت انين است که ارتباط ميق ايتحق

ک يکه م يکن ين است که بررسيگر هدف ايعبارت د. به واقع شود يمورد بررس يحاصل از گردشگر

، در يدر صنعت گردشگر يکيزيف يه گذاريو سرما ي، تجاري، شخصيش در مخارج دولتيدرصد افزا

 ش خواهد داد. يافزازان يبه چه مرا  يدرصد درآمد حاصل از گردشگر و بلند مدتکوتاه مدت به 

 يک مدلسازيو با استفاده از تکن 0922تا  0997دوره  يساالنه ط يبا استفاده از داده هان منظور يبه ا

رها مورد يک از پارامتر ها و متغير هر ييل مدل پرداخته شده و اثر تغين و تحليبه تخم يل جزئيتعد

 ( خواهد بود.0مدل به صورت رابطه ) يب شکل کلين ترتيقرار خواهد گرفت. به ا يبررس

   t* P + t* B+   t*I +  t* G +  1-t*E+  =  tE(                                        0رابطه )

 يه گذاريسرماتم يب لگاريبه ترت    tIو tP ،tB ، tGو   يگردشگرتم درآمد حاصل از يلگار tE در رابطه باال

بخش   يه گذاريدولت و سرما ير تجاريغ  يه گذاريدولت، سرما يتجار يه گذاري، سرمايکيزيف

 هستند.  (مستقل ير هايمتغ) يخصوص

دت بلند م يدهد. کشش ها يرا در کوتاه مدت نشان ممرتبط  يکشش ها ر هايمتغک از يهر ب يضرا 

 باشد. يل ميب تعديضر ب يند. ضريآ يبه دست م -0 /0 ر درين مقادياز حاصل ضرب ا

 

 :ييب تا دفاع نهايق از زمان تصويمراحل انجام دادن تحق يبندجدول زمان -12

 خيتا تار خياز تار بيخ تصويتار

 1/5/1333 1/4/1333 يامطالعات کتابخانه

 1/6/1333 1/5/1333 اطالعات يآورجمع

 1/7/1333 1/6/1333 هال دادهيه و تحليتجز
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 نامهانيق پايتحق يهانهيهز -14

 ره(يو غ يزاتي، تجهي، ارزياليک )رين هر زاينامه و مانين بودجه پايمنابع تام -الف
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ساخت 

ا يداخل 

 جخار

شرکت 

 سازنده

 مت کليق مت واحديق

 يارز يالير يارز يالير
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