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چکیده
کاال و خدمات به مشتریان خارجی است. هدف  گردشگر، یکی راه کارهای صادرات  جذب 
کشور  گردشگران  کاهش  گردشگری تبریز و بررسی علل  اصلی پژوهش مدل سازی سیستم اقتصاد 
آذربایجان وارد شده به تبریز در سال های اخیر م می باشد. در نتیجه با تدوین مدل اقتصادی 
گردشگری سال های 1390 تا 1400 شهر  گردشگری و شبیه سازی اقتصاد  پویایی شناسی سیستم 
گردشگران جمهوری آذربایجان به عنوان متغیرهای  تبریز، متغیرهای نرخ ارز منات و جمعیت 
پول  ارزش  بودن  باال  وجود  با  است  این  بیانگر  شبیه سازی  نتایج  شدند.  انتخاب  کلیدی 
کاال و خدمات،  آذربایجانی ها، نبود نظارت دقیق دستگاه های ناظر بر قیمت گذاری ها در بازار 
است.  شده  آن  شدید  کاهش  باعث  و  گذاشته  آذربایجانی ها  خرید  قدرت  بر  مخربی  اثرات 
همچنین به دلیل وجود یک حلقه مثبت این اثر در طول زمان تشدید شده و پول آذربایجانی ها 
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گردشگران به تبریز،  کرده است، در نتیجه پس از یک دوره افزایش  کمتری پیدا  قدرت خرید 
کسب درآمدی بالغ بر 40  کنترل قیمت ها امکان  که با  عدم مراجعه رخ داده است. در صورتی 
کی  میلیارد در سال برای شهر تبریز مهیا خواهد نمود. همچنین نتایج سناریوهای اعمال شده حا
کنار  کارایی بازار و سختگیری های الزم در  که افزایش نظارت برای حفظ و ایجاد  از آن است 
ضریب  شد.  خواهد  گردشگران  پایداری  و  افزایش  باعث  مجددًا  منات،  ارز  نرخ  بودن  باال 
که  گردشگر 87 / 0 می باشد  تعیین برای بررسی دقت نتایج شبیه سازی نرخ ارز 85 / 0 و میزان 

کی از یک برآورد مناسب است. حا

E47, E61, P44, Z31, Z32, Z33, Z38: JEL طبقه بندی
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مقدمه

سال های  در  ایران  اقتصاد  در  تاثیرگذار  اصلی  عوامل  از  یکی  عنوان  به  اقتصادی  تحریم های 
از  جلوگیری   .)2017 گوزلی1،  است)قره  شده  کشور  داخلی  ناخالص  تولید  کاهش  باعث  اخیر 
ایرانی و منع شرکت های  وش های مختلف از جمله تحریم بانک های  از ر با استفاده  صادرات 
اقتصادی  رشد  کاهش  بر  موثر  عوامل  عنوان  به  ایرانی،  شرکت های  با  همکاری  جهت  خارجی 
کاالهای سرمایه ای و به تبع آن  گرشاسبی و یوسفی , 1395( و جلوگیری از صادرات و واردات  (
ود. صادرات به عنوان یکی  کننده اختالل در اقتصاد ایران به شمار می ر یکی از عوامل ایجاد 
عرضه  یا  و  خارج  به  خدمات  و  کاال  صدور  صورت  دو  به  کشوری  هر  اقتصادی  شریان های  از 
به  پژوهش  این  در  است.  امکان پذیر  گردشگران  برای  کشور  داخل  در  خدمات  و  کاال  همین 
کشور نگاه شده  گردشگری به عنوان فرصتی برای ارائه خدمات به خارجیان در داخل  صنعت 
قرار  بررسی  مورد  تبریز  از  آذربایجانی  گردشگر های  کاهش  دلیل  و  آن  بر  موثر  عوامل  همچنین  و 
که وابسته  گردشگری یک سیستم بسیار پیچیده بوده  گرفته است. سیستم اقتصادی مربوط به 
مدل سازی  وش های  ر از  استفاده  بنابراین  می باشد،  مبدا  کشور های  اقتصادی  ساختار های  به 
کار مناسبی نبوده و بهتر است برای مدل سازی سیستم های  خطی برای این سیستم های پیچیده 
پیشینه  نتیجه  در   .)1969 گردد)فارستر2،  استفاده  سیستمی  پویایی شناسی های  از  پیچیده 
وش سیستم های دینامیک به دنبال ایجاد و مدل سازی یک  تحقیقات پژوهش با استفاده از ر
گردشگری خارجی به عنوان یک پروسه درآمدزایی در مقابل  سیستم پایه برای درک بهتر رفتار 
ناشی  درآمدهای  افزایش  گردشگران،  حضور  بین  رابطه  مدل  تا  است  اقتصادی  تحریم های 
و مشخص  را شناسایی  مبدا  کشور  ارز  نرخ  وی  ر بر  این حضور  تاثیرات  و  گردشگران  از حضور 
هستند  خدماتی  اسکان  و  تغدیه  نقل،  و  حمل  درمانی،  خدمات  شامل  اصلی  متغیرهای  کند. 
عظیمی  سیل   1392 تا   1390 سال های  در  زیرا  گرفته اند،  قرار  استفاده  مورد  پژوهش  این  در  که 
گردشگران آذربایجانی به دلیل افزایش ارزش پول آذربایجان به نسبت پول ایران و پتانسیل  از 
باالی خدمات درمانی و پزشکی موجود در تبریز، وارد این شهر شدند. در نتیجه در این پژوهش 
و همسایگی  آذربایجان در شمال غربی  کشور جمهوری  و  ایران  واقع در شمال غربی  تبریز  شهر 

با این شهر به عنوان مطالعه موردی استفاده شده است. 

1. Gharehgozli
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1. پیشینه پژوهش

قرار  پژوهشگران  تمرکز  کانون  در  کشور ها،  درآمدی  منابع  از  یکی  عنوان  به  گردشگری  صنعت 
ویکرد  گرفته و از جنبه های مختلفی آن را مورد ارزیابی قرار داده اند. اما بررسی این صنعت با ر
پویایی شناسی های سیستمی محدود می باشد. از زمان انقالب صنعتی در وسایل حمل و نقل، 
شمار  به  کشور ها  برخی  برای  اصلی  درآمد  ایجاد  منابع  از  یکی  عنوان  به  گردشگری  صنعت 
پر  کشور  شش  ترتیب  به  تایلند  و  فرانسه  اسپانیا،  انگلستان،  چین،  آمریکا،  کشور های  می آید. 
 48527 و   54003  ،56426  ،60744  ،114109  ،246299 مقادیر  با  گردشگری  صنعت  در  سود 
گردشگری توسط  میلیون دالر درآمد در سال 2015 ثبت شده اند )بانک جهانی، 2015(. صنعت 
خود  خاص  وش  ر و  ابزار  دارای  هرکدام  که  گرفته  قرار  بررسی  مورد  زیادی  ابعاد  از  محققان 
اقتصاد  وی  ر بر  سالمت،  گردشگری  تاثیر  بررسی  با   )2015( همکارانش  و  بالدی1  می باشند. 
گردشگری  که  رسیده اند  نتیجه  این  به  توسعه،  حال  در  کشورهای  در  کار  نیروی  مهاجرت  و 
از  یکی  بلکه  می شود،  سالمت  حوزه  فعاالن  تخصص  و  تجربه  افزایش  باعث  تنها  نه  سالمت 
با تجربه از  کار  از طرفی نمایانگر خروج و مهاجرت نیروی  کشور بوده و  ود درآمد به  راه های ور
تبریز  برای شهر  کشورهای پیشرفته است. دباغ  و نصیری )2019(   به  کشورهای در حال توسعه 
بهتر  نسبتًا  پتانسیل  با  مناسب  کاربری های  با  و در عین حال سازگار  کافی  باز  و فضاهای  نقاط 
انتخاب  نموده اند. معیارهای مناسب  استقرار آسیب دیدگان معرفی  برای  در شرایط اضطراری 
از  فاصله  کاربری ها،  که شامل سازگاری  پناهگاه ها مشخص شده  برای احداث  مناسب  مکان 
اسکان  برای  امتیاز  بیشترین  اصلی  معابر  به  دسترسی  سبز،  فضای  و  پارک ها  جمعیت،  کم  ترا
گردشگری و تجارت  موقت می باشند. سانتانا2 و همکارانش )2016( با بررسی رابطه بین صنعت 
که با افزایش  کاهش میزان هزینه های صادرات به این نتیجه رسیده اند  جهانی و تاثیرات آن بر 
به طور  و  1.25 درصد  احتمال رخداد صادرات  کشور دیگر،  به  گردشگران  ود  ور یک درصدی 
حوادث   )2019( همکاران  و  امینی  می کند.  پیدا  افزایش  درصد   9 نیز  صادرات  میزان  متوسط 
کشور  جاده ای به عنوان یک چالش جهانی، تحمیل خسارات جبران ناپذیر مالی و انسانی در 
یابد،  ادامه  وند  ر این  گر  ا  ،)WHO( بهداشت جهانی نموده اند. مطابق سازمان  را مطرح  ایران 
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جاده های  ایمنی  ارزیابی  و  می شود  تبدیل  انسان  مرگ  عامل  هفتمین  به  جاده ای  تصادفات 
کوهستانی  که در مناطق  ایران پیشنهاد شده است. استان های ایران طبق نتایج به دست آمده، 
بیابانی  مناطق  در  استان ها  به  نسبت  ضعیفی  بسیار  عملکرد  گیالن  مانند  دارند  قرار  جنگلی  و 
کارائیب  جزایر  و  مرکزی  آمریکای  منطقه   )2018( همکارانش  و  سرفین1  داشته اند.  یزد  مانند 
خوشه بندی  با  و  داده اند  قرار  مطالعه  مورد  گردشگری  صنعت  توسعه  و  برنامه ریزی  منظر  از  را 
که خوشه بندی می تواند در برنامه ریزی توسعه پایدار  مناطق مطرح شده به این نتیجه رسیده اند 
گردشگری آن منطقه موثر باشد. دباغ  و یوسفی )2019( با شناسایی خطرات و ارزیابی  صنعت 
وابط  FMEA، تعیین نموده و 36 وزن معیارها را براساس ر معیارهای ریسک از طریق تکنیک 
کنترل  کرده اند.  از خطرات و  وش الگوریتم یادگیری ترکیبی تعیین  علی و معلولی آنها از طریق ر
معیارهای  نهایت  در  و  نموده  شناسایی  را  اهمیت  با  عامل    28 حرفه ای   ایمنی  و  بهداشت 
توسط  شده  درک  ریسک   )1391( جلیلوند  و  رنجبریان  است.  شده  معرفی  مدیریتی  مهم 
گردشگران خارجی را با توجه به ویژگی های جمعیت شناختی مورد مطالعه قرار داده اند. نتایج 
که ریسک درک شده تاثیر باالیی بر تصمیم گیری  کی از آنست  به دست آمده از پژوهش آنها حا
از قبیل جنسیت، ملیت، هدف سفر و داشتن تجربه سفر  گردشگران داشته و ویژگی های فردی 
با  تاثیر خود قرار می دهد. حسین صمدی و همکاران )1391(  قبلی میزان این ریسک را تحت 
ویکرد پویایی شناسی سیستم برای افق ایران 1404، مدل دینامیکی را برای صنعت  استفاده از  ر
زیرسیستم  سه  شامل  را  گردشگری  دینامیک  مدل  آنها  نموده اند.  طراحی  کشور  گردشگری 
رسیدن  برای  و  نموده اند  مطرح  ظرفیت سازی  و  گردشگری  فعالیت های  گردشگری،  تقاضای 
کشور در سال 1404 راه کارهای هماهنگی در  گردشگر به  ود حدود پنج ونیم میلیون  به هدف ور
جذب  بر  تبلیغات  اثرگذاری  بهبود  زمینه  در  تالش هایی  همزمان،  به طور  زیرسیستم ها  عملکرد 
موجود  ظرفیت های  افزایش  و  گردشگری  صنعت  کارکنان  سریعتر  هرچه  آموزش  گردشگران، 
را  ایران  در  گردشگری  تقاضای  مطالعه ای  در   ،)1397( محقر  و   مقیمی  نموده اند.  مطرح  را 
بر  مؤثر  عوامل  شناسایی  آنها  نموده اند.  بررسی  سیستم  پویایی شناسی  ویکرد  ر از  استفاده  با 
توسعه،  جهت  در  گردشگران  ود  ور پیش بینی  منظور  به  آنها  مدل سازی  و  گردشگری  تقاضای 
پژوهش  این  کرده اند. در  بسیار ضروری مطرح  برای دولت مردان  این صنعت،  بقا در  و  رقابت 
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به  ود  ور گردشگری  تقاضای  تابع  بر  تأثیرگذار  فزاینده  و  کاهنده  عوامل  مهمترین  تعیین  از  پس 
گردشگری را  VENSIM مدلی برای پیش بینی وضعیت آینده صنعت  ایران، با نرم افزار ونیسم 
کنترل شاخصهای  با اتخاذ سیاست های مناسب پولی، به  که  پیشنهاد داده اند. پیشنهاد شده 
گردد. سالم  کنترل بیش از پیش نرخ تورم درکشور اهتمام  کاالها و خدمات مصرفی و به تبع آن 
وش سیستم  و نیازی )1396( در مقاله خود با عنوان تخمین تابع تقاضای سفرهای مذهبی با ر
از  با استفاده  و  قرار داده  را مورد مطالعه  گردشگری مذهبی  ایده آل خطی پویا،  تقریبًا  تقاضای 
نتایج  کرده اند.  بررسی  را  ایران  در  مذهبی  سفرهای  میزان  درآمدی  و  قیمتی  کشش  فرمول های 
تقاضا  درصد   4/5 درآمدها،  درصدی   1 افزایش  با  که  اینست  بیانگر  پژوهش  این  از  حاصل 
کاالیی  گروه های  کشش قیمتی تقاضا در تمامی  سفرهای مذهبی افزایش پیدا می کند. همچنین 
کشش قیمتی سفرهای مذهبی در حدود 0/98- است. فرزین و همکاران )1393(  منفی بوده و 
فازی  عصبی  شبکه  و   ARIMA وش های  ر از  استفاده  با  را  ایران  به  ودی  ور گردشگران  میزان 
نتایج حاصل  آنها  مقایسه  و  کر شده  وش ذ بررسی دو ر با  پژوهش  قرار داده اند. در  مورد مطالعه 
عملکرد  ارزیابی  معیارهای  تمامی  در  فازی  عصبی  شبکه های  مدل  که  اینست  از  کی  حا شده 
وحی و همکاران در سال 1390 با  ساخت مدل دینامیکی  پیش بینی بر ARIMA برتری دارد. ر
ظرفیت  زیرساخت ها،  تقاضا  میزان  گردشگران،  تعداد  اصلی  متغیر   4 و  کلی  متغیر   16 شامل 
ود  ور  ،1404 تا   1386 زمانی  بازه  در  آن  شبیه سازی  و  آموزش دیده  انسانی  نیروی  دسترس،  در 
میلیون  ودی بیست  که ور کرده اند در صورتی  را پیش بینی  گردشگر در سال 1404  میلیون   5/5
سناریو های  اجرای  با  وی  می باشد.  کشور   1404 سال  برنامه های  از  یکی  کشور  به  گردشگر 
افزایش  باید  مذکور  هدف  به  یافتن  دست  جهت  که  نتیجه  رسیده  این  به  شبیه سازی  مختلف 
دستور  در  موثر  تبلیغات  و  صنعت  این  در  درگیر  شاغلین  و  کارکنان  آموزش  موجود،  ظرفیت های 

گیرد. کار قرار 
به  ود  ور قصد  که  انگیزه ای  هر  با  گردشگر  می شود،  مشخص  پیشین  مطالعات  مالحظه  از 
کشور مقصد در تصمیم گیری نهایی او موثر خواهد  کشور را داشته باشد، شرایط اقتصادی  یک 
با  گردشگران  تصمیم گیری  بر  موثر  اقتصادی  عوامل  خاص  محوریت  با  پژوهشی  اینرو  از  بود. 
کمتر مشاهده می شود و لذا این پژوهش به دنبال  ویکرد پویایی شناسی های سیستمی  کید بر ر تا

گردشگری است. طراحی و ارایه مدل مناسبی برای اقتصاد 
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3. پویایی شناسی های سیستمی

شد.  ابداع  تی1  آی  ام  دانشگاه  در   1950 دهه  در  و  فارستر  توسط  دینامیک  سیستم های  وش  ر
رفتار غیرخطی سیستم های  که سعی دارد در طول زمان،  وشی است  پویایی شناسی  سیستم ها ر
پیچیده را درک نموده و از ابزارهایی مانند نمودار مرز سیستم، نمودار عّلی و معلولی )حلقه های 
جستجوی  جدول  و  تاخیر ها  جریان  حالت،  متغیر های  جریان،  حالت  نمودار  خوردی(،  باز 
بلکه  کیفی  نه به صورت  براساس حلقه های عّلی معلولی،  وش  این ر داده ها  استفاده می گردد. 
و  اجتماعی  پیچیده  سیستم های  کامپیوتر،  از  استفاده  با  و  ریاضی  معادالت  و  کّمی  وابط  ر با 
اقتصادی را مدل سازی می کند )فارستر2، 1969(. پویایی شناسی های سیستمی بدلیل انعطاف 
گستره بزرگی از مسائل  باال جهت مدل سازی سیستم های پیچیده و بزرگ و توانایی مدل سازی 
گام های  بزرگ از جمله مسائل استراتژیکی، امنیتی، اجتماعی، پزشکی و بین المللی در بازه ها و 
وش پویایی شناسی های سیستمی  2000(. مدل سازی به ر کاربرد دارد )استرمن2،  زمانی مختلف 

که در شکل )1( به آن اشاره شده است. دارای 5 مرحله است 

شکل 1. مراحل مدل سازی پویایی شناسی سیستمی )جی فنگ و همکاران 2008(

که باید در طول زمان آن را بررسی و علت یابی نمود و راه حل آن را  بعد از تشخیص یک مساله 
کامل بسیار مشکل  کردن مرز سیستم می رسد. ترسیم یک سیستم  کرد، نوبت به مشخص  مطرح 
تاثیر  متغیر دیگر  هر  بر  متغیری   هر  که  تنیده شده اند  در هم  پیچیده  به قدری  روابط  زیرا  است، 
گاهی این تاثیرات می تواند در یک حلقه بر روی متغیر اولیه نیز تاثیر بگذارد. در این  می گذارد و 
که  زیرسیستم هایی  و  مرز سیستم رسم شود  باید  ابتدا  دینامیک  برای ساخت یک مدل  مرحله  
سیستم  بر  موثری  خروجی  ولی  داشته  پژوهش  این  مساله  و  مدل  در  ترسیم  جهت  کمی  اهمیت 
گرفته شدند. سپس با رسم حلقه های عّلی  دارند، به عنوان متغیر های خارج از مرز سیستم در نظر 

1.  Massachusetts Institute of Technology (MIT)
2. Sterman
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گسترش داده شده و متغیر های مورد نیاز استخراج شدند.  و معلولی اولیه، زیر سیستم های موجود 
گرفته و از جمله متغیر حالت  چند دسته متغیر در پویایی شناسی های سیستمی مورد استفاده قرار 
جریان  متغیر های  همراه  به  معموال  و  می دهد  نمایش  زمان  طول  در  را  جریان  یک  از  انباشتی  که 
که می تواند مقدار مثبت )جریان ورودی( و یا مقدار منفی )جریان خروجی( را داشته  ترسیم شده 

کاهش و یا افزایش متغیر حالت شوند. و در هرگام از شبیه سازی باعث 

گردشگری  شکل 2. نمودار عّلی و معلولی حلقه اصلی سیستم 

که بر اساس آن  گردشگری را نشان می دهد  شکل )2( مدل عّلی و معلولی اولیه مربوط به سیستم 
وابط عّلی و معلولی و تشکیل  در مدل حاضر چهار حلقه بازخوردی وجود دارد و بعد از رسم ر
که در نتیجه مدل نهایی حاصل شده به صورت شکل )3(  مدل را داده و معادالت نوشته شدند 
از  وابط بین متغیر ها وجود دارد.  برای تشکیل معادالت و ر وش های زیادی  مالحظه می شود. ر
وابط همبستگی و در شرایط وجود  وابط دقیق موجود تا رگرسیون، ر وابط اثبات شده قبلی و ر ر
را  متغیر ها  بین  مستقیم  وابط  ر و  کرد  استفاده  می توان  نیز  مصنوعی  هوش  از  کافی،  داده های 
کرد. جهت انجام مدل سازی و پیاده سازی تمامی این موارد نرم افزار های زیادی وجود  استخراج 
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که معمول ترین آنها ونسیم می باشد1. پس از اجرای تمامی موارد باال نوبت به اعتبارسنجی  دارد 
وش اعتبارسنجی را معرفی  کار ها" دوازده ر کسب و  کتاب "دینامیک  مدل می رسد. استرمن در 
وابط و نتایج حاصل از مدل سازی با داده های واقعی  وش، بررسی ر که پر استفاده ترین ر نموده 
و  است  خاص  فرضیات  تحت  داده  رخ  اتفاقات  از  بخشی  ترسیم  بیانگر  مدل  ذات  می باشد. 
کامل شود، نمی توان آن را مدل نامید  گر مدلی  کامل نخواهد بود و ا این یعنی هیچ مدلی به طور 
اعتبارسنجی  از  منظور  نتیجه  در  بود.  خواهد  واقعی  سیستم  از  یک  به  یک  پیاده سازی  زیرا 
فاز  وارد  می تواند  مدل ساز  مرحله،  این  از  پس  است2.  مدل  بودن  معتبر  و  اطمینان  قابل  میزان 

سناریو سازی شده و نتایج دخالت ها و سیاست های مختلف را ارزیابی و بررسی نماید.

سیستم مدل سازی 
استفاده  ماه(   60(  1395 تا   1390 سال  ماهانه  داده های  از  گذشته  رفتار  بررسی  جهت  مدل  در 
گردشگری، بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه،  کتابخانه سازمان  شده است. این داده ها از 
صورت  به  نیز  شبیه سازی  گام های  همچنین  و  شده اند  استخراج  صرافی ها  برخی  و  استانداری 
که تعداد متغیرهای موجود در مدل  گرفته شده است. در مدل مشخص می شود  ماهانه در نظر 
تشکیل  وابط  ر و  متغیرها  تمامی   1 شماره  جدول  در  همچنین   .)3 است)شکل  یافته  افزایش 
وی فلش ها بیانگر جهت تغییر  دهنده آنها را نمایش می دهد و  عالمت های + و - درج شده بر ر
مقدار متغیر معلولی با توجه به نحوه تغییر متغیر عّلی می باشند. برای مثال عالمت مثبت موجود 
که  کاالهای داخلی” با متغیر مقدار “نرخ رشد جمعیت مهاجر”  بیانگر اینست  بین “جذابیت 

کاالهای داخلی، نرخ رشد جمعیت مهاجر نیز افزایش خواهد یافت.  با افزایش جذابیت 

گردشگری شکل 3. نمودار حالت جریان مدل 

1. Vensim, (2018)
2. Sterman, (2000)
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جدول 1. متغیرها و معادالت مدل

واحدهاروابط و مقادیر اولیهنمادمتغیرردیف

کاالهای داخلی1 DGC1جذابیت 

2
گردشگران آذربایجانی ناشی  نرخ ورود و خروج 

از شرایط اقتصادی
TPIR

-0/027( ،)0/33,-0/055( ،)0/16,-0/44(
 ،)0,2/01( ،)0,1/001(،)0/5,

)0,6/16( ،)0,4/04(

کاالهای داخلی ورودی: جذابیت 

1/month

گردشگران آذربایجانی3 FTPIR0/0051/monthنرخ ثابت ورود و خروج 

گردشگر آذربایجانی4 TPIجریان ورودی جمعیت 
IF THEN ELSE )TPIR>0 , )TPIR + 

FTPIR(*TP , FTPIR*TP( 
pop/Month

گردشگر آذربایجانی5 TPpopجمعیت 

گردشگر آذربایجانی6 TPDجریان خروجی جمعیت 

IF THEN ELSE)TPIR<0, IF 
THEN ELSE))TP*)TPDIR+)-

1*TPIR(((>)TPI+TP(, 
)TPI+TP( , )TP*)TPDIR+)-

1*TPIR(((( , IF THEN 
ELSE))TP*TPDIR(>)TPI+TP(, 

)TPI+TP( , )TP*TPDIR((( 

pop/Month

گردشگر آذربایجانی7 کاهش جمعیت  TPDIR0/0021/monthنرخ مستقل 

گردشگران خارجی8 TCON15Dmnlمیزان مصرف 

گردشگران آذربایجانی9 AItomansدرآمد حاصل از حضور 

کن10 RPpopجمعیت سا

کن11 Birthpop/Monthجریان زاد و ولد جمعیت سا

BR0/0008083331/monthنرخ زاد و ولد12

کن13 NDPpop/Monthجریان مرگ و میر جمعیت سا

کن14 DR0/00051/monthنرخ مرگ و میر جمعیت سا

GDPPC125825tomans/popسرانه تولید ناخالص داخلی تبریز15

GDPtomansتولید ناخالص داخلی تبریز16

GDPC)GDP*GDPIR(+AIتغییرات تولید ناخالص داخلی17
tomans/
Month

GDPIR0/051/monthنرخ تغییرات تولید ناخالص داخلی19

Ln)GDP(Ln)GDP(Dmnlلگاریتم تولید ناخالص داخلی20

21
گردشگران  لگاریتم درآمد حاصل از حضور 

آذربایجانی
Ln)AI(Ln)AI(Dmnl
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واحدهاروابط و مقادیر اولیهنمادمتغیرردیف

کننده در سال پایه22 CPI040Dmnlشاخص قیمت مصرف 

کننده23 AI((+)4-*LN)GDP((Dmnl(Ln*6.5+)4.8شاخص قیمت مصرف 

کننده24 LnLnDmnlلگاریتم شاخص قیمت مصرف 

INFLA * 100Dmnlتورم تبریز25

CRIRمقدار تغییرات نرخ ارز خارجی )منات(26
tomans/
)monot*
Month(

کشور آذربایجان27 AZINFLAنرخ تورم 

 ،)2,36/5( ،)1,24/75( ،)5,12( ،)0/5,7(
)12,72/5(،)14,60( ،)0,48/25(

ورودی: زمان

month/1

CRBY2250نرخ ارز منات در سال مبدا28
tomans/
monots

CRنرخ ارز )منات به تومان( 29
tomans/
monots

30
کاالها و خدمات داخلی به منات به  ارزش 

ازای هر نفر
AGCFmonot/pop

کاال و خدمات در بازار تبریز30 CDPGINFLA * DPGtomansتغییرات قیمت 

کاال و خدمات در تبریز32 PP035000tomansقیمت اولیه 

کاال و خدمات در بازار تبریز34 TPtomans/popقیمت 

گردشگران35 کاال و خدمات برای  GPTP * GPPtomans/popقیمت 

کنترل قیمت36 GPC3Dmnlسیاست های 

کاالها و خدمات در آذربایجان37 GPFMmonot/popقیمت 

38
کاالها و خدمات در  جریان تغییرات قیمت 

آذربایجان
GPFMCGPFM * GPFMCR

monot/
)pop*Month(

کاالها و خدمات در آذربایجان39 GPFMCR0/0021/monthنرخ تغییر قیمت 
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یک  منات  ارز  نرخ  حلقه  است.  شده  تشکیل  اصلی  حلقه های  دارای   )2( شکل  به  توجه  با 
فعال  حلقه  این  که  زمانی  تا  و  شده  شروع  منات  ارز  نرخ  از  که  است  مثبت  بازخوردی  حلقه 
که  است  بذکر  الزم  بود.  خواهد  آن  افزایش  باعث  مجددا  منات  ارز  نرخ  در  افزایش  هر  باشد 
نیز بستگی دارد.  فرض  به مقادیر متغیرها و سایر حلقه های موجود  آن  تغییرات  میزان و شدت 
که آذربایجانی ها می توانند  کاالهایی  که نرخ ارز منات افزایش یابد و در این صورت مقدار  شود 
موجود  خدمات  و  کاالها  جذابیت  نتیجه  در  می کند.  پیدا  افزایش  نمایند،  خریداری  تبریز  در 
کرده و قصد  در تبریز برای آذربایجانی ها )به دلیل افزایش قدرت خرید پول آنها( افزایش پیدا 
افزایش  تبریز  در  حاضر  آذربایجانی  گردشگران  تعداد  اینرو  از  داشت.  خواهند  را  تبریز  به  سفر 
پیدا  افزایش  نیز  تبریز  در  جمعیت  این  حضور  از  حاصل  درآمدهای  نتیجه  در  و  کرده  پیدا 
می کند. با توجه به معادله چهار  و ردیف 17 جدول )1(، این افزایش درآمد دو تاثیر مستقیم و 
کننده  مصرف  قیمت  شاخص  وی  ر بر  مثبت  اثری  آن  مسقیم  تاثیر  داشت.  خواهد  غیرمستقیم 
تقاضا  گردشگران  وجود  دلیل  به  اواًل  دارد.  بزرگ  توجیه  دو  مثبت  تاثیر  این  داشت.  خواهد 
کوتاه مدت امکان افزایش تولید و واردات برای  که در  کاالها باال خواهد رفت در صورتی  برای 
قیمت  و  بیشتر شده  از عرضه  تقاضا  نتیجه  در  بود،  نخواهد  پذیر  امکان  کاالها  از  بزرگی  بخش 
کند قدرت خرید  که نرخ ارز منات افزایش پیدا  کاالها افزایش پیدا می کند. از طرفی در صورتی 
بهتری  قیمت  با  را  ها  کاال  تا  بود  خواهند  حاضر  و  کرده  پیدا  افزایش  آذربایجانی  گردشگران 
کنند و این عامل افزایش قیمت ها خواهد شد. در نتیجه بدلیل وجود رابطه مستقیم  خریداری 
به  توجه  با  همچنین  و  کرده  پیدا  افزایش  نیز  تورم  تورم،  و  مصرف کننده  قیمت  شاخص  بین 
معادله برابری قدرت خرید موجود در معادله شماره دو، با افزایش تورم در تبریز مجددا نرخ ارز 
از قیمت  که  تبریز است  کاالها و خدمات در  افزایش می یابد. حلقه بعدی حلقه قیمت  منات 
کرده  عبور  گردشکران  حضور  از  حاصل  درآمد  مسیر  از  و  شده  شروع  تبریز  در  خدمات  و  کاالها 
باز می گردد. این حلقه به دلیل ماهیت منفی آن باعث  کاال ها  و خدمات  و مجددا به قیمت 
کاالها خواهد شد و همچنین دو حلقه دیگر وجود  کاهش قیمت  یا  و  افزایش  اثر  متعادل شدن 
که با توجه به آمار  کر است  که در شکل های )2( و )3( قابل مشاهده می باشند. شایان ذ دارند 
که  می شوند  تبریز  وارد  مختلفی  دالیل  به  آذربایجانی  گردشگران  از  ثابتی  نرخ  همواره  موجود 
ود و خروج در مدل لحاظ شده اند. اما با توجه به آمار موجود در طی  تحت عنوان نرخ ثابت ور
که  به طوری  شده اند،  کشور  وارد  باال  نوسان  با  توجهی  قابل  جمعیت   1395 تا   1390 سال های 
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به حالت  نزولی  و سپس در یک سیر  ماه(  در  نفر   22500 بوده )حدود  اوج خود  در   90 در سال 
برگشته اند.  عادی خود 

تومان  یعنی هریک  تومان می باشد،   1 با  برابر  منات  ارز  نرخ  به شکل )3(،  فرض شود  توجه  با 
و  منات   1 برابر  آذربایجان  کشور  در  نظر  مورد  کاالی  شود  فرض  همچنین  و  است  منات   1 برابر 
در ایران نیز برابر 1 تومان باشد. در اینصورت با افزایش نرخ ارز )با فرض اینکه هر منات برابر با 
 1 با  آذربایجان  آذربایجانی ها در  کوتاه مدت،  ثابت ماندن سطح قیمت ها در  و  باشد(  تومان   5
که با همان مقدار پول  کاالی مورد نظر خواهند بود، در صورتی  1 واحد از  منات قادر به خرید 
کشور  دو  هر  فرهنگی  شرایط  اینکه  گرفتن   نظر  در  با  بخرند.  کاال  واحد   5 ایران  در  می توانند 
تقریبًا یکسان است و با فرض عدم دخالت مسائل اجتماعی و سیاسی، آذربایجانی ها به عنوان 
و  و  به دلیل وجود سوبسید دولتی در بخش دار بسا  کرد. چه  مراجعه خواهند  ایران  به  گردشگر 
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همکاران,  و  )عمادزاده  آورده اند  به دست  را  تورم  و  کننده  مصرف  قیمت  شاخص  و  درآمد 
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کننده حاصل می شود.  که با استفاده از شاخص قیمت مصرف  است 
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دلیل این   و  کندکه با افزایش میزان تورم نرخ ارز نیز افزایش پیدا می  شودمشخص می  3  شماره  با مراجعه به شکل
 . باشدمیقابل مشاهده  دواي تحت عنوان برابري قدرت خرید است که در معادله افزایش وجود رابطه

)2 ( Dn =
An

Bn
∗  D0 

در گام  نیز نرخ ارز منات    Dnنرخ ارز منات در سال پایه و    D0نرخ تورم آذربایجان    Bnنرخ تورم ،    Anکه در آن  
n  با افزایش تورم در    بیانگر این نکته است  دومعادله    .است با   جمهوريکه  آذربایجان، نرخ ارز کاهش پیدا کرده و 

 . معادله مربوط به تغییرات نرخ ارز به صورت زیر است کند.افزایش تورم در تبریز، نرخ ارز منات افزایش پیدا می
)3 ( CRIR9 =  (INFLA/AZINFLA) ∗ CR  

کننده با استفاده از رگرسیون ساده برآورد شده که به شرح زیر  شاخص قیمت مصرفاز طرفی معادله مربوط به  
 باشد.می
)4 ( CPIe =  6.5 + (4.8 ∗ Ln(AI)) + (−4 ∗ LN(GDP))  

در نظر گرفته شده است. زیرا    4شماره  همچنین در مدل حاضر قیمت نهایی ارائه شده در بازار به صورت معادله  
تر از سطح اعالم شده براي کاالها و خدمات خود ارائه دهند ارائه دهندگان کاال و خدمات اجازه دارند تا قیمتی پایین

هاي بیشتر از سقف تعیین شده را  اجازه ارائه قیمتحفظ و ایجاد کارایی بازار کاالها و خدمات  بر    ي نظارتینهااارگاما  
مناسبی را انجام   نظارتي ناظر  نهاااما با توجه به اتفاقات رخ داده در بازه زمانی مربوط به شبیه سازي، ارگ  دهند.نمی

گردشگران را به سمت ارائه   ،هادالل   و  زیتبر  يسازمان گردشگر  نی انجام شده از مسئول  يها با توجه به مصاحبه  اند.نداده
موضوع از    نیاز بابت ا  ياو پزشکان) داده و حق الزحمه  آنها  ها، بازارها ، رستورسوق ( هتل  یدهندگان خدمات خاص

خارج شده و انحصار   یها، بازار از حالت رقابت پزشکان و هتل  یبرخ   شهرت لی به دل  نی. عالوه بر انداهکرد افتیآنها در
ایدآیبوجود م دل  یز طرف.  مناطق شهر  یجانیکامل گردشگران آذربا  ییعدم آشنا  لی به  در    یخاص  لیتما  زیتبر  ياز 

. از طرفی با توجه خارج شود  يتا بازار از حالت انحصار   هآنها فراهم نبود  يبرا  دیخدمت دهندگان جد  افتنیجستجو و  
در نتیجه سیاست کنترل قیمت     ه وبرابر قیمت بود  3تقریبا  هاي ارائه شده به گردشگران  هاي به دست آمده قیمتبه داده

این متغیر در ادامه به عنوان متغیر   برابر قیمت واقعی باشد.  3حاصل آن    5در نظر گرفته شده است تا با توجه به معادله  
   .قابل کنترل تحت سناریوهاي مختلف مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت

)5 ( GP =  TP ∗ GPC 
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که در آن An نرخ تورم، Bn نرخ تورم آذربایجان Do  نرخ ارز منات در سال پایه و Dn  نیز نرخ 
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موضوع از    نیاز بابت ا  ياو پزشکان) داده و حق الزحمه  آنها  ها، بازارها ، رستورسوق ( هتل  یدهندگان خدمات خاص

خارج شده و انحصار   یها، بازار از حالت رقابت پزشکان و هتل  یبرخ   شهرت لی به دل  نی. عالوه بر انداهکرد افتیآنها در
ایدآیبوجود م دل  یز طرف.  مناطق شهر  یجانیکامل گردشگران آذربا  ییعدم آشنا  لی به  در    یخاص  لیتما  زیتبر  ياز 

. از طرفی با توجه خارج شود  يتا بازار از حالت انحصار   هآنها فراهم نبود  يبرا  دیخدمت دهندگان جد  افتنیجستجو و  
در نتیجه سیاست کنترل قیمت     ه وبرابر قیمت بود  3تقریبا  هاي ارائه شده به گردشگران  هاي به دست آمده قیمتبه داده

این متغیر در ادامه به عنوان متغیر   برابر قیمت واقعی باشد.  3حاصل آن    5در نظر گرفته شده است تا با توجه به معادله  
   .قابل کنترل تحت سناریوهاي مختلف مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت

)5 ( GP =  TP ∗ GPC 
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از طرفی معادله مربوط به شاخص قیمت مصرف کننده با استفاده از رگرسیون ساده برآورد شده 
که به شرح زیر می باشد.
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دلیل این   و  کندکه با افزایش میزان تورم نرخ ارز نیز افزایش پیدا می  شودمشخص می  3  شماره  با مراجعه به شکل
 . باشدمیقابل مشاهده  دواي تحت عنوان برابري قدرت خرید است که در معادله افزایش وجود رابطه

)2 ( Dn =
An

Bn
∗  D0 

در گام  نیز نرخ ارز منات    Dnنرخ ارز منات در سال پایه و    D0نرخ تورم آذربایجان    Bnنرخ تورم ،    Anکه در آن  
n  با افزایش تورم در    بیانگر این نکته است  دومعادله    .است با   جمهوريکه  آذربایجان، نرخ ارز کاهش پیدا کرده و 

 . معادله مربوط به تغییرات نرخ ارز به صورت زیر است کند.افزایش تورم در تبریز، نرخ ارز منات افزایش پیدا می
)3 ( CRIR9 =  (INFLA/AZINFLA) ∗ CR  

کننده با استفاده از رگرسیون ساده برآورد شده که به شرح زیر  شاخص قیمت مصرفاز طرفی معادله مربوط به  
 باشد.می
)4 ( CPIe =  6.5 + (4.8 ∗ Ln(AI)) + (−4 ∗ LN(GDP))  

در نظر گرفته شده است. زیرا    4شماره  همچنین در مدل حاضر قیمت نهایی ارائه شده در بازار به صورت معادله  
تر از سطح اعالم شده براي کاالها و خدمات خود ارائه دهند ارائه دهندگان کاال و خدمات اجازه دارند تا قیمتی پایین

هاي بیشتر از سقف تعیین شده را  اجازه ارائه قیمتحفظ و ایجاد کارایی بازار کاالها و خدمات  بر    ي نظارتینهااارگاما  
مناسبی را انجام   نظارتي ناظر  نهاااما با توجه به اتفاقات رخ داده در بازه زمانی مربوط به شبیه سازي، ارگ  دهند.نمی

گردشگران را به سمت ارائه   ،هادالل   و  زیتبر  يسازمان گردشگر  نی انجام شده از مسئول  يها با توجه به مصاحبه  اند.نداده
موضوع از    نیاز بابت ا  ياو پزشکان) داده و حق الزحمه  آنها  ها، بازارها ، رستورسوق ( هتل  یدهندگان خدمات خاص

خارج شده و انحصار   یها، بازار از حالت رقابت پزشکان و هتل  یبرخ   شهرت لی به دل  نی. عالوه بر انداهکرد افتیآنها در
ایدآیبوجود م دل  یز طرف.  مناطق شهر  یجانیکامل گردشگران آذربا  ییعدم آشنا  لی به  در    یخاص  لیتما  زیتبر  ياز 

. از طرفی با توجه خارج شود  يتا بازار از حالت انحصار   هآنها فراهم نبود  يبرا  دیخدمت دهندگان جد  افتنیجستجو و  
در نتیجه سیاست کنترل قیمت     ه وبرابر قیمت بود  3تقریبا  هاي ارائه شده به گردشگران  هاي به دست آمده قیمتبه داده

این متغیر در ادامه به عنوان متغیر   برابر قیمت واقعی باشد.  3حاصل آن    5در نظر گرفته شده است تا با توجه به معادله  
   .قابل کنترل تحت سناریوهاي مختلف مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت

)5 ( GP =  TP ∗ GPC 

 
9 - 𝐂𝐂𝐂𝐂𝐂𝐂𝐂𝐂𝐂𝐂𝐂𝐂𝐂𝐂𝐂𝐂 = (𝐢𝐢𝐢𝐢𝐢𝐢𝐢𝐢𝐢𝐢𝐢𝐢𝐢𝐢𝐢𝐢𝐢𝐢𝐢𝐢𝐢𝐢𝐢𝐢𝐢𝐢𝐢𝐢𝐢𝐢𝐢𝐢𝐢𝐢𝐢𝐢/𝐀𝐀𝐀𝐀𝐀𝐀𝐀𝐀𝐀𝐀𝐀𝐀𝐀𝐀𝐀𝐀𝐀𝐀𝐀𝐀𝐢𝐢𝐢𝐢𝐢𝐢𝐢𝐢𝐀𝐀𝐀𝐀𝐢𝐢𝐢𝐢𝐢𝐢𝐢𝐢 𝐢𝐢𝐢𝐢𝐢𝐢𝐢𝐢𝐢𝐢𝐢𝐢𝐢𝐢𝐢𝐢𝐢𝐢𝐢𝐢𝐢𝐢𝐢𝐢𝐢𝐢𝐢𝐢𝐢𝐢𝐢𝐢𝐢𝐢𝐢𝐢 𝐀𝐀𝐀𝐀𝐢𝐢𝐢𝐢𝐢𝐢𝐢𝐢𝐀𝐀𝐀𝐀) ∗ 𝐜𝐜𝐜𝐜𝐜𝐜𝐜𝐜𝐀𝐀𝐀𝐀𝐀𝐀𝐀𝐀𝐀𝐀𝐀𝐀𝐢𝐢𝐢𝐢𝐜𝐜𝐜𝐜𝐜𝐜𝐜𝐜 𝐀𝐀𝐀𝐀𝐢𝐢𝐢𝐢𝐢𝐢𝐢𝐢𝐀𝐀𝐀𝐀
 

گرفته  همچنین در مدل حاضر قیمت نهایی ارائه شده در بازار به صورت معادله شماره 4 در نظر 
کاال و خدمات اجازه دارند تا قیمتی پایین تر از سطح اعالم شده  شده است. زیرا ارائه دهندگان 
بازار  کارایی  ایجاد  و  حفظ  بر  نظارتی  ارگانهای  اما  دهند  ارائه  خود  خدمات  و  کاالها  برای 
کاالها و خدمات اجازه ارائه قیمت های بیشتر از سقف تعیین شده را نمی دهند. اما با توجه به 
انجام  را  مناسبی  نظارت  ناظر  ارگانهای  به شبیه سازی،  مربوط  زمانی  بازه  در  داده  اتفاقات رخ 
ل ها،  تبریز و دال گردشگری  از مسئولین سازمان  انجام شده  با توجه به مصاحبه های  نداده اند. 
و  رستوران ها   بازارها،  )هتل ها،  سوق  خاصی  خدمات  ارائه دهندگان  سمت  به  را  گردشگران 



هز و ااا 183 و رج   رست  هات   نامرری م اه ه مار ت ش ج تاا م ر  ازت هکت ا  گج شرات با 

این  بر  عالوه  دریافت  کرده اند.  آنها  از  موضوع  این  بابت  از  الزحمه ای  حق  و  داده  پزشکان( 
به وجود  انحصار  و  رقابتی خارج شده  از حالت  بازار  و هتل ها،  پزشکان  برخی  به دلیل شهرت 
گردشگران آذربایجانی از مناطق شهری تبریز تمایل  کامل  می آید. از طرفی به دلیل عدم آشنایی 
حالت  از  بازار  تا  نبوده  فراهم  آنها  برای  جدید  خدمت دهندگان  یافتن  و  جستجو  در  خاصی 
به  شده  ارائه  قیمت های  آمده  دست  به  داده های  به  توجه  با  طرفی  از  شود.  خارج  انحصاری 
گرفته شده است  کنترل قیمت  در نظر  گردشگران تقریبًا 3 برابر قیمت بوده و در نتیجه سیاست 
تا با توجه به معادله 5 حاصل آن 3 برابر قیمت واقعی باشد. این متغیر در ادامه به عنوان متغیر 

گرفت.  کنترل تحت سناریوهای مختلف مورد ارزیابی قرار خواهد  قابل 
)5(
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دلیل این   و  کندکه با افزایش میزان تورم نرخ ارز نیز افزایش پیدا می  شودمشخص می  3  شماره  با مراجعه به شکل
 . باشدمیقابل مشاهده  دواي تحت عنوان برابري قدرت خرید است که در معادله افزایش وجود رابطه
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An

Bn
∗  D0 
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 . معادله مربوط به تغییرات نرخ ارز به صورت زیر است کند.افزایش تورم در تبریز، نرخ ارز منات افزایش پیدا می
)3 ( CRIR9 =  (INFLA/AZINFLA) ∗ CR  

کننده با استفاده از رگرسیون ساده برآورد شده که به شرح زیر  شاخص قیمت مصرفاز طرفی معادله مربوط به  
 باشد.می
)4 ( CPIe =  6.5 + (4.8 ∗ Ln(AI)) + (−4 ∗ LN(GDP))  

در نظر گرفته شده است. زیرا    4شماره  همچنین در مدل حاضر قیمت نهایی ارائه شده در بازار به صورت معادله  
تر از سطح اعالم شده براي کاالها و خدمات خود ارائه دهند ارائه دهندگان کاال و خدمات اجازه دارند تا قیمتی پایین

هاي بیشتر از سقف تعیین شده را  اجازه ارائه قیمتحفظ و ایجاد کارایی بازار کاالها و خدمات  بر    ي نظارتینهااارگاما  
مناسبی را انجام   نظارتي ناظر  نهاااما با توجه به اتفاقات رخ داده در بازه زمانی مربوط به شبیه سازي، ارگ  دهند.نمی

گردشگران را به سمت ارائه   ،هادالل   و  زیتبر  يسازمان گردشگر  نی انجام شده از مسئول  يها با توجه به مصاحبه  اند.نداده
موضوع از    نیاز بابت ا  ياو پزشکان) داده و حق الزحمه  آنها  ها، بازارها ، رستورسوق ( هتل  یدهندگان خدمات خاص

خارج شده و انحصار   یها، بازار از حالت رقابت پزشکان و هتل  یبرخ   شهرت لی به دل  نی. عالوه بر انداهکرد افتیآنها در
ایدآیبوجود م دل  یز طرف.  مناطق شهر  یجانیکامل گردشگران آذربا  ییعدم آشنا  لی به  در    یخاص  لیتما  زیتبر  ياز 

. از طرفی با توجه خارج شود  يتا بازار از حالت انحصار   هآنها فراهم نبود  يبرا  دیخدمت دهندگان جد  افتنیجستجو و  
در نتیجه سیاست کنترل قیمت     ه وبرابر قیمت بود  3تقریبا  هاي ارائه شده به گردشگران  هاي به دست آمده قیمتبه داده

این متغیر در ادامه به عنوان متغیر   برابر قیمت واقعی باشد.  3حاصل آن    5در نظر گرفته شده است تا با توجه به معادله  
   .قابل کنترل تحت سناریوهاي مختلف مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت

)5 ( GP =  TP ∗ GPC 

 
9 - 𝐂𝐂𝐂𝐂𝐂𝐂𝐂𝐂𝐂𝐂𝐂𝐂𝐂𝐂𝐂𝐂 = (𝐢𝐢𝐢𝐢𝐢𝐢𝐢𝐢𝐢𝐢𝐢𝐢𝐢𝐢𝐢𝐢𝐢𝐢𝐢𝐢𝐢𝐢𝐢𝐢𝐢𝐢𝐢𝐢𝐢𝐢𝐢𝐢𝐢𝐢𝐢𝐢/𝐀𝐀𝐀𝐀𝐀𝐀𝐀𝐀𝐀𝐀𝐀𝐀𝐀𝐀𝐀𝐀𝐀𝐀𝐀𝐀𝐢𝐢𝐢𝐢𝐢𝐢𝐢𝐢𝐀𝐀𝐀𝐀𝐢𝐢𝐢𝐢𝐢𝐢𝐢𝐢 𝐢𝐢𝐢𝐢𝐢𝐢𝐢𝐢𝐢𝐢𝐢𝐢𝐢𝐢𝐢𝐢𝐢𝐢𝐢𝐢𝐢𝐢𝐢𝐢𝐢𝐢𝐢𝐢𝐢𝐢𝐢𝐢𝐢𝐢𝐢𝐢 𝐀𝐀𝐀𝐀𝐢𝐢𝐢𝐢𝐢𝐢𝐢𝐢𝐀𝐀𝐀𝐀) ∗ 𝐜𝐜𝐜𝐜𝐜𝐜𝐜𝐜𝐀𝐀𝐀𝐀𝐀𝐀𝐀𝐀𝐀𝐀𝐀𝐀𝐢𝐢𝐢𝐢𝐜𝐜𝐜𝐜𝐜𝐜𝐜𝐜 𝐀𝐀𝐀𝐀𝐢𝐢𝐢𝐢𝐢𝐢𝐢𝐢𝐀𝐀𝐀𝐀
 

کشور آذربایجان  کاالها و خدمات  کاالهای داخلی، نسبت قیمت  از طرفی منظور از جذابیت 
کاالها و خدمات  کاالها  و خدمات مشابه در شهر تبریز است و در نتیجه هرچه قیمت  به قیمت 
کرده و هرچه قیمت  کاالهای داخلی نیز افزایش پیدا  کند، جذابیت  در آذربایجان افزایش پیدا 
آذربایجانی ها  برای  داخلی  کاالهای  جذابیت  کند،  پیدا  افزایش  تبریز  در  موجود  کاالهای 
آذربایجانی  گردشگران  از حضور  درآمد حاصل  با  رابطه  در  کرد. همچنین  پیدا خواهد  کاهش 

گردشگران در تبریز است. وزهای حضور  عدد 10 موجود بیانگر تعداد متوسط ر
)6(
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به قیمت کاالها  و   آذربایجان  کشورنسبت قیمت کاالها و خدمات    ،منظور از جذابیت کاالهاي داخلیاز طرفی  
، جذابیت کندپیدا  در نتیجه هرچه قیمت کاالها و خدمات در آذربایجان افزایش    و  تاس  تبریزشهر  خدمات مشابه در  

ت قیمت کاالهاي موجود در  پیدا کرده و هرچه  افزایش  نیز  پیدا کند، جذابیت کاالهاي کاالهاي داخلی  افزایش  بریز 
همچنین در رابطه با درآمد حاصل از حضور گردشگران آذربایجانی   ها کاهش پیدا خواهد کرد.داخلی براي آذربایجانی

 روزهاي حضور گردشگران در تبریز است.  متوسط تعدادود بیانگر موج 10د عد

)6 ( AI =  TP ∗ DPG ∗ TCON 

هر نفر در    ازايد نیاز گردشگران در تبریز به  مورهاي ذکر شده به ازاي حداقل خدمات  شایان ذکر است که قیمت
  .باشدمیهاي درمانی نظر گرفته شده که شامل هزینه اسکان، خوراك، حمل و نقل و هزینه

 و اجرا اعتبارسنجی  -4

  روش بررسی   سه  از    نیزاعتبارسنجی    براي  واستفاده شده    PLEنسیم نسخه    براي شبیه سازي این سیستم از نرم افزار و
کل  بررسی ابعاد،. روش  شده استاستفاده    بررسی رفتار گذشته  و    شرایط حدي  ،ابعاد معادالت (همخوانی واحدها) 

طرف معادالت   دوذکر شده در    هايبه صورتی که تمامی واحد  د وی نماسیستم را از لحاظ منطق معادله نویسی بررسی می
در نرم افزار ونسیم پس از رسم سیستم از    براي انجام این نوع از اعتبارسنجی کافیست  همخوانی داشته باشند.  ستیبای

دل از لحاظ مبنی بر صحیح بودن مپیامی    ،فرما باشنداستفاده شود. در صورتی که شرایط باال حکم  هابخش آنالیز واحد
   (Vensim, 2018).شودمیمشاهده  4 شماره که در شکل ده شددا نشان واحدها

 پیام بررسی اعتبارسیستم از لحاظ بُعد سیستم  -4شکل  

باشد. در این روش با  سازي بررسی شرایط حدي آن می هاي بررسی صحت عملکرد هر مدل شبیهیکی از روش 
گیرد. براي مثال  تغییر متغیرهاي موثر بر رفتار متغیر اصلی مورد نظر، منطقی بودن رفتار متغیر اصلی مورد ارزیابی قرار می 

ها از جمله هزینه نگهداري جاري باید صفر برخی هزینهدر یک سیستم کنترل موجودي، با صفر شدن مقدار موجودي  
موجود، در مرحله اول نرخ کاهش جمعیت آذربایجان که بر روي جریان شود. در مدل موجود نیز با توجه به متغیرهاي 

سپس نرخ ارز منات در سال مبدا، سرانه   ،مورد سنجش قرار گرفت  بوده،جمعیت آذربایجان تاثیرگذار  میزان  کاهش  

گردشگران در تبریز  کر شده به ازای حداقل خدمات مورد نیاز  که قیمت های ذ کر است  شایان ذ
هزینه  های  و  نقل  و  حمل  ک،  خورا اسکان،  هزینه  شامل  که  شده  گرفته  نظر  در  نفر  هر  ازای  به 

می باشد.  درمانی 

4. اعتبارسنجی و اجرا

اعتبارسنجی  برای  و  استفاده شده   PLE و نسیم نسخه  نرم افزار  از  این سیستم  برای شبیه سازی 
رفتار  بررسی  و   حدی  شرایط  واحدها(،  )همخوانی  معادالت  ابعاد  بررسی  وش  ر سه  از   نیز 
معادله نویسی  منطق  لحاظ  از  را  سیستم  کل  ابعاد،  بررسی  وش  ر است.  شده  استفاده  گذشته 
بایستی  معادالت  طرف  دو  در  شده  کر  ذ واحد های  تمامی  که  صورتی  به  و  می نماید  بررسی 
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کافیست در نرم افزار ونسیم پس از  همخوانی داشته باشند. برای انجام این نوع از اعتبارسنجی 
باشند،  باال حکم فرما  که شرایط  استفاده شود. در صورتی  آنالیز واحد ها  از بخش  رسم سیستم 
مشاهده   )4( شکل  در  که  شد  داده  نشان  واحدها  لحاظ  از  مدل  بودن  صحیح  بر  مبنی  پیامی 

 (Vensim, 2018) .می شود

شکل 4. پیام بررسی اعتبارسیستم از لحاظ ُبعد سیستم

یکی از روش های بررسی صحت عملکرد هر مدل شبیه سازی بررسی شرایط حدی آن می باشد. در 
این روش با تغییر متغیرهای موثر بر رفتار متغیر اصلی مورد نظر، منطقی بودن رفتار متغیر اصلی مورد 
با صفر شدن مقدار موجودی  کنترل موجودی،  مثال در یک سیستم  برای  قرار می گیرد.  ارزیابی 
به  توجه  با  نیز  موجود  مدل  در  شود.  صفر  باید  جاری  نگهداری  هزینه  جمله  از  هزینه ها  برخی 
کاهش میزان  که بر روی جریان  کاهش جمعیت آذربایجان  متغیرهای موجود، در مرحله اول نرخ 
گرفت، سپس نرخ ارز منات در سال مبدا،  جمعیت آذربایجان تاثیرگذار بوده، مورد سنجش قرار 
که بر روی متغیر نرخ ارز  گردشگر آذربایجانی  سرانه تولید ناخالص داخلی تبریز و میزان جمعیت 
کاهش جمعیت آذربایجان  گرفت. نرخ مستقل  )منات به تومان( تاثیر می گذارند، مورد بررسی قرار 
که جمعیت موجود آذربایجانی در هر مرحله به این عدد ضرب شده  عددی بین صفر و یک است 
گردشگران خارج شده حاصل می شود. در نتیجه با توجه به رابطه موجود در جدول )1(  و میزان 
هرچقدر این عدد بزرگتر شود )میل به سمت یک( میزان جمعیت آذربایجانی با شدت بیشتری 
که این عدد در بزرگترین حد خود یعنی  کند. اما به صورت منطقی در صورتی  کاهش پیدا  باید 
کمتر شده  کوچکترین حد خود یعنی صفر  گردشگر آذربایجانی از  گیرد، نباید جمعیت  یک قرار 

و عددی منفی اتخاذ نماید.
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سرانه  مبدا،  سال  در  منات  ارز  نرخ  متغیرهای  بین  موجود  مثبت  وابط  ر به  توجه  با  همچنین 
به  )منات  ارز  نرخ  متغیر  با  آذربایجانی  گردشگر  جمعیت  میزان  و  تبریز  داخلی  ناخالص  تولید 
یا  افزایش  ترتیب  به  منات  ارز  نرخ  متغیر  متغیرها،  این  از  هریک  کاهش  یا  افزایش  با  تومان(، 
کمتر شده و عددی  کاهش خواهد یافت و با یک قرار دادن هر سه متغیر، نرخ ارز نباید از صفر 
تومان  ارزش  که  در صورتی  بود.  مثبت خواهد  نرخ همواره عددی  این  زیرا  منفی حاصل شود، 
منات  ارزش  که  صورتی  در  و  بوده  یک  و  صفر  بین  ما  عدد  این  باشد،  بیشتر  منات  نسبت  به 
هر سه  به  دلیل تخصیص یک  بود.  از یک خواهد  بزرگتر  این عدد  بیشتر شود  تومان  نسبت  به 
هر  در  زیرا  متغیرهای سیستم می باشد،  برخی  بینهایت شدن  به  میل  از خطای  متغیر، جلوگیری 

کر شده از لحاظ آماری صفر و یک تفاوت معناداری ندارند. سه متغیر ذ

نرح ارز )منات به تومان(
( ناموت هب تانم) زرا خرن
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دوجوم طیارش : "( ناموت هب تانم) زرا خرن"
شکل 5. نرخ ارز منات به تومان در شرایط حدی

صفر  تا  را  خود  نزولی  سیر  و  شده  شروع  یک  از  تومان  به  منات  ارز  نرخ   ،)5( شکل  به  توجه  با 
ادامه داده است. 

گردشگران خارجی از جمهوری  همچنین برای بررسی نتایج سیستم، دو متغیر اصلی تعداد 
هیچ  گرفتن  نظر  در  بدون  مدل  اجرای  با  و  گرفته  قرار  بررسی  مورد  منات  ارز  نرخ  و  آذربایجان 

سناریو، نتایج حاصله به صورت زیر می باشد. 
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زیربت رد ( ناموت هب تانم) زرا خرننرح ارز )منات به تومان( در تبریز
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3 : "زیربت رد ( ناموت هب تانم) زرا خرن"

گذشته( شکل 6. نرخ ارز منات به تومان )رخ داد 

گردشگر آذربایجانی یناجیابرذآ رگشدرگ تیعمج یجورخ نایرججریان خروجی 
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3 : یناجیابرذآ رگشدرگ تیعمج یجورخ نایرج

گردشگران آذربایجان شکل 7. جریان خروجی جمعیت 

سال  در  و  بوده  تومان   1750 محدوده  در  تقریبًا   1390 سال  در  نمودار   ،)6( شکل  به  توجه  با 
نزولی  با یک شیب  تومان رسیده است. سپس   3500 به  نزدیک  و  اوج خود  به   1394 و   1393
کرده و با شیب  کاهش پیدا  شدید به سمت پایین آمده و در انتهای سال 1394 شیب مربوطه 
کار وجود حلقه مثبت اصلی می باشد. با  کمتری سیر نزولی خود را ادامه داده است. دلیل این 
نظر  مورد  کاالهای  براساس  کر شده  ذ هزینه های  که  مشاهده می شود  بازار  قیمت  متغیر  مالحظه 
1390 همخوانی دارند.  با قیمت های داخلی در سال  که  بوده  وز  ر تومان در   35000 نفر  برای هر 
عدم  بدلیل  و  کرده  پیدا   افزایش  نجومی  صورت  به  قیمت ها  سال،  یک  گذشت  از  پس  اما 
 5 تقریبًا  سال   3 در  خدمات  و  کاالها  بازار  رقابتی  مزیت  حفظ  بر  ناظر  دستگاه های  نظارت 
افزایش ها  این  با وجود  کاالهای داخلی"،  متغیر "جذابیت  به  با توجه  نتیجه  برابر می شوند. در 
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کاالها و خدمات آذربایجانی" است  کمتر از "قیمت  کاالها و خدمات داخلی"  همچنان "ارزش 
و در نتیجه نمودار در حالت افزایشی خود قرار دارد. این تشدید رفتار تا  سال سوم ادامه داشته و 
کاالها و خدمات آذربایجانی"،  کاالها و خدمات داخلی" از "قیمت  به دلیل بیشتر شدن "ارزش 
به  اقدام  نتیجه  در  و  کرده  پیدا  کاهش  آذربایجانی  برای  داخلی  خدمات  و  کاالها  جذابیت 
عنوان  تحت  را  رفتار  این  خود  کتاب  در  استرمن  کرد.  خواهند  مراجعه  عدم  و  کشور  از  خروج 
خارج  متغیر  یک  که  می دهد  رخ  زمانی  حالت  این  می کند.  توصیف  انقباض"  و  "جهش  رفتار 
وی رفتار یکی از متغیرهای موجود در  کاالها و خدمات آذربایجانی( بر ر از حلقه مثبت )ارزش 
وند رشد و یا افول آن را  گذاشته و پس از مدتی ر کاالهای داخلی( تاثیر  حلقه مثبت )جذابیت 
گردشگر آذربایجانی از تبریز  کند. )استرمن، 2000( شکل )7(  بیانگر جمعیت خروجی  برعکس 

گردشگر حاضر در تبریز را نمایش می دهد.  و شکل )8( میزان جمعیت 

گردشگر آذربایجانی یناجیابرذآ رگشدرگ تیعمججمعیت 
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3 : یناجیابرذآ رگشدرگ تیعمج
کشور آذربایجانی گردشگر  شکل 8. جمعیت 

استفاده    )2000 )استرمن،  یا   تعیین  ضریب  از  گذشته"  رفتار  تولید  "باز  دقت  میزان  تعیین  برای 
شده است. نتایج حاصل شده در جدول )2( قابل مشاهده می باشد.
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جدول 2. نتایج ضرایب تعیین و دقت برآورد

R2متغیر

0.85نرخ ارز

کاهش یافته گردشگر  0.87جمعیت 

5. سناریو سازی 

کاهش مزیت  به دلیل پایین بودن نظارت دستگاه های دولتی با افزایش خودسرانه  قیمت ها با 
آذربایجانی  گردشگران  کاهش  باعث  خدمات،  و  کاالها  بازار  کارایی  کاهش  از  ناشی  رقابتی 
گردشگران،  برای  شده  ارائه  قیمت های   ،)1( جدول  در  موجود  وابط  ر به  توجه  است. با  شده 
توسط  شده  ارائه  “قیمت های  قیمت” و  کنترل  “سیاست های  متغیر   دو  بین  از  مقدار  کمترین 
محصول  نهایی  قیمت  کننده  تعیین  همواره  قشر  دو  می باشد.  مربوطه”  خدمات  ارائه دهندگان 
بیشترین  دارند  تمایل  و  هستند  مربوطه  خدمات  ارائه دهندگان  و  بازاریان  قشر  اولین  که  هستند 
کف قیمت  که معموال سقف و  قیمت ممکن را ارائه نمایند و بخش دوم ارگان های ناظر هستند 
کمتر از  کاال و خدمات قیمتی  که ارائه دهندگان  را مشخص می نمایند. در این مورد، در صورتی 
گرفته خواهد شد  سقف تعیین شده ارائه دهند، قیمت ارائه شده به عنوان قیمت موجود در نظر 
ارائه دهندگان  از میزان دلخواه  کمتر  ناظر  ارائه شده توسط دستگاه های  که قیمت  و در صورتی 
بخش  در  مثال  برای  شد.  خواهد  محاسبه  قیمت  عنوان  به  سقف  این  باشد،  خدمات  و  کاال 
وها دولت اقدام به تعیین سقف قیمت می کند و تمامی پمپ بنزین ها اجازه عبور  سوخت خودر
از سقف ارائه شده را ندارند و در نتیجه قیمت ها اعالم شده توسط دستگاه های ناظر در مرحله 
گرفته شد. زیرا با توجه به اطالعات جمع آوری  اول برای شبیه سازی حالت رخداده سه در نظر 
گردشگران تقریبًا 3 برابر بودند. سپس سناریو 2 و 1 برابری قیمت  شده قیمت های ارائه شده به 

گرفته شده است. در نظر 
که در  وابط موجود در جدول )1( می توان مشاهده نمود  با توجه به شکل های )6( و )8( و ر
کاالهای خارجی،  کاالهای داخلی نسبت  به  پایین بودن جذابیت  ابتدا به دلیل  هر دو مورد، 
گذشت زمان و با افزایش جذابیت خدمات داخلی  کرده و با  کاهش پیدا  گردشگران خارجی 
درآمدهای  گردشگران  میزان  افزایش  با  است.  یافته  افزایش  نیز  خارجی  گردشگران  جمعیت 
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گردشگری نیز افزایش یافته و در نتیجه نرخ ارز نیز افزایش پیدا می کند. در ادامه  حاصل از بخش 
مربوطه  افزاینده  باال خواهد رفت و حلقه  کاالهای داخلی مجددا  ارز جذابیت  نرخ  افزایش  با 
که با توجه به شکل )9( رفتار مربوط  کر است  باعث تقویت جریان مربوطه خواهد شد. شایان ذ
گذر زمان مربوطه،  از  نتیجه پس  ارز نمایی نیست و در  افزایش نرخ  و  S شکل بوده  ارز  به نرخ 
ماند.  خواهد  باقی  تومان  10هزار  نقطه  حول  و  کرده  پیدا  کاهش  نیز  منات  نرخ  افزایش  شیب 

شکل 9. نرخ ارز منات به تومان تحت سناریوهای مختلف

گردشگر آذربایجانی تحت سناریوهای مختلف شکل 10. جمعیت 

که هرچقدر مقدار قیمت ها پایین تر بوده و به حداقل  بر اساس نمودارهای فوق مشخص می شود 
ود  ور باعث   )10( شکل  به  توجه  با  و  رفته  باال  جذابیت  میزان  شده،  نزدیک تر  ممکن  مقدار 
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درآمدهای  مقدار   )11( شکل  به  توجه  با  نتیجه  در  که  شده  آذربایجانی  جمهوری  گردشگران 
حاصل شده از این بخش نیز افزایش  یافته است. 

گردشگران آذربایجانی تحت سناریوهای مختلف شکل 11. درآمد حاصل از حضور 

نتیجه گیری و پیشنهادات

وش پویایی شناسی های  گردشگری با استفاده از ر در این پژوهش پس از تدوین مدل اقتصادی 
فرهنگ  بودن  نزدیک  دلیل  به  اجتماعی  و  فرهنگی  عوامل  سایر  تاثیر  عدم  فرض  با  و  سیستم 
شد  حاصل  نتیجه  این  جمله  از  یکدیگر،  یه  آذربایجان  جمهوری  و  ایران  کشور  دو  هر  ادیان  و 
دارد.  گردشگران وجود  از حضور  درآمدهای حاصل  میزان  و  ارز  نرخ  بین  مثبت  که یک حلقه 
ارائه  کاهش میزان سطح قیمت های  ارگان های نظارتی و سناریو  با فرض سخت گیری  همچنین 
)عدم  قیمت ها  سطح  برابر  سه  از  خدمات  و  کاالها  بازار  در  رقابتی  مزیت  حفظ  جهت  شده 
بیانگر  شده  انجام  شبیه سازی  از  حاصل  نتایج   ،1390 سال  در  برابر  یک  به  مناسب(  نظارت 
گردشگران حاضر در شهر تبریز  گردشگران به تبریز می باشد. در نتیجه برای افزایش میزان  ود  ور
دقیقتری  بسیار  کار  و  ساز  با  ناظر  ارگان های  که  می شود  پیشنهاد  تحقیق  یافته های  براساس 
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کنند و در  کنترل  کاال و خدمات را  کارایی در بازار  قیمت های ارائه شده جهت حفظ و ایجاد 
مواردی چون هماهنگی  فوق  گردشگری  ونق صنعت  ر به هدف  رسیدن  برای  این موضوع  کنار 
گردشگران، آموزش  در عملکرد زیرسیستم ها به طور همزمان، بهبود اثرگذاری تبلیغات در جذب 
همچنین  گیرد.  صورت  موجود  مرتبط  ظرفیت های  افزایش  و  صنعت  این  کارکنان  بیشتر  هرچه 
آذربایجان  کشور  تورم  نرخ  که  زمانی  تا  ارز  نرخ  رشد،  با  که  است  موضوع  این  نمایانگر  نتایج 
گردشگری در حال رشد و افزایش خواهد بود، اما پس از  کمتر از نرخ تورم در تبریز باشد، میزان 
کاهش  رشد نرخ تورم در آذربایجان )ماه چهل  و هشتم مورد مطالعه به بعد( رشد نرخ ارز منات 
پیدا می کند و به عبارتی با توجه به معادله شماره 3 با افزایش مقدار تورم در آذربایجان، مقدار 
که در نتیجه افزایش مقدار نرخ ارز با شیب مالیم تری ادامه  کرده  کاهش پیدا  تغییرات نرخ ارز 
کشور مبدا یعنی  کشور الزم است، تورم  داشته است و به همین دلیل دستگاه های متولی اقتصاد 
گردشگرها  کشور جمهوری آذربایجان را رصد نموده و در تصمیمات خود لحاظ نمایند. اغلب 
پتاسیل های  یافتن  با  این  کنار  در  و  به سفر می کنند،  اقدام  تفریحی  اهداف  با  کشورها  در سایر 
نیز  خدمات  ارایه  اقتصادی  عوامل  بر  تکیه  با  می توان  همسایه،  کشورهای  موجود  اقتصادی 
نرخ  بودن  باال  که  نمود  توجه  نیز  نکته  این  به  باید  طرفی  از  نمود.  گردشگر  جذب  به  اقدام 
واسطه ای  و  اساسی  کاالهای  که  می شود  گردشگران  ود  ور باعث  زمانی  تا  آذربایجانی ها  ارز 
شده  تمام  قیمت  منات  ارز  نرخ  افزایش  با  صورت  این  در  زیرا  نشود.  کشور  وارد  آذربایجان  از 
کاالهای داخلی نیز افزایش یافته و قدرت رقابت پذیری پایین خواهد آمد. در مجموع با توجه به 
که مدل سازی پویایی شناسی   نتایج و دقت به دست آمده در پژوهش این نتیجه حاصل می شود 
و  دارد  خوبی  به  را  گردشگری  سیستم  بررسی  قدرت  شبیه سازی،  وش  ر یک  عنوان  به  سیستم 
کرد  و به عبارتی با پیش بینی  گردشگری در آینده را دقیقتر پیش بینی  می توان وضعیت صنعت 
سال های  در  آن  اهداف  به  دستیابی  برای  الزم  شرایط  بررسی  و  درآینده  صنعت  این  وضعیت 

کمک نمود. مختلف، برنامه های توسعه پنج ساله و سند چشم انداز 
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