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 چکیده

نعت ص و توسعه تولید ناخالص داخلی سرانهأثیرگذاری هدف از این مطالعه بررسی نحوه ت

رای ب زنتسبا استفاده از فرضیه منحنی زیست محیطی کو دی اکسید کربنگاز گردشگری بر انتشار 

نتقال سیون اتکنیک اقتصادسنجی رگر. برای انجام این مطالعه از باشداسالمی می منتخب کشورهای

 نگر آنشاننتایج حاصل از این مطالعه استفاده شده است.  1995-2013های سال مالیم پانلی طی

کسید ای دانتشار  خطی با افزایش تولید ناخالص داخلی میزاناست که در هر دو رژیم خطی و غیر

مچنین هکنند. نزولی منحنی کوزنتس را تجربه نمییابد و این کشورها قسمت کربن افزایش می

زیست حیط به بهبود کیفیت ممنجر  گردشگریتوسعه برای این کشورها  که آن استحاکی از  نتایج

نتشار افزایش مخارج سالمتی ا و شدهبه کاهش کیفیت محیط زیست  مصرف انرژی منجرشود، می

 دهد.می دی اکسید کربن را افزایش

یون رگرس، تولید ناخالص داخلی سرانهدی اکسید کربن،  توسعه گردشگری، های کلیدی:واژه

 .کشورهای اسالمیانتقال مالیم پانلی، 
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 مقدمه

های اخیر مورد توجه گذشته و مخصوصاً طی سال زیست در چند دهه حث آلودگی محیطمب

خصوص ه . این آلودگی بقرار گرفته استهای مختلف ان محیط زیست، محققان و حتی دولتحامی

کرده است. در این راستا عوامل  توجه بیشتری را به خود جلب ،در مسائل مربوط به آلودگی هوا

در قالب  و ... رشد اقتصادی های فسیلی،مچون مصرف انرژیهثیرگذار بر آلودگی محیط زیست تأ

منحنی  اند.های مختلف مورد بررسی قرار گرفتهبرای کشور 1کوزنتس زیست محیطی منحنی

ت محیط زیست در طول زمان باشد که با وجود رشد اقتصادی کشورها، کیفیکوزنتس بیانگر این می

نقطه ای از رشد اقتصادی، کیفیت محیط زیست رو  یابد، اما با گذشت زمان و رسیدن بهکاهش می

معکوس نیز چنین عنوان شده است که در مراحل اولیه  U. دلیل این نوع حرکت گذاردمی به بهبود

و های فسیلی سرعت برداری از منابع طبیعی و به خصوص سوخترشد، بدلیل افزایش سرعت بهره

تداوم رشد اقتصادی، فرهنگ استفاده صحیح از منابع، باشد اما با میزان تخریب محیط زیست باال می

گذاری برای بهبود کیفیت محیط توانایی درک و آگاهی مردم، پیشرفت تکنولوژی، افزایش سرمایه

 (.2003، 2شود )فوزیست باالتر رفته و موجب افزایش کیفیت محیط زیست می

یک های فسیلی ختن سوختشواهد علمی حاکی ازآن است که افزایش دمای جهانی ناشی از سو

مباحث پدیده انسان ساخت بوده است. در این بین مسائل مربوط به صنعت گردشگری یکی از 

مربوط به تغییرات آب و هوا است، چرا که بعد از کشورهای آمریکا، چین، روسیه و هند رتبه پنجم را 

براساس مطالعه جوزینگ  (.2011و همکاران،  3در روند رو به گسترش آلودگی جهان دارد )پالوویتز
 21ای و درصد از حمل و نقل جاده 32درصد گاز کربن از حمل و نقل هوایی،  40، 2002ر سال د4

همچنین صنعت گردشگری به تنهایی  گردد.ها تولید میدرصد آن نیز از مصرف انرژی در اقامتگاه

الزم به ذکر  باشد.ای تولید شده در جهان میاکسید کربن و گازهای گلخانهدرصد گاز دی 5حامل 

تعداد  1980(، در سال 2015) 5جهانی جهانگردی است که براساس گزارش سالیانه سازمان

 528این حجم مسافر به  1995در سال  میلیون نفر تخمین زده شده است. 227مسافران حدود 

تغییر سالیق و روند رو به رشد میلیون نفر رسیده است. سیر روند صعودی حجم مسافر همراه با 

عبور کرده و عایدات جهانی از طرف گردشگری به  2014ون نفر در سال میلی 1133تقاضا از مرز 

درصد صادرات جهان از  30این میزان عایدات، میلیارد دالر افزایش یافته است.  1245سابقه رقم بی

درصدی تولید  9نهایتًا باعث رشد  اختصاص داده ودرصد کل صادرات جهان را به خود  6خدمات و 

 ناخالص داخلی جهان شده است. همه آمارهای مذکور نشانگر روند صعودی صنعت توریسم است.

                                                           
1 Environmental Kuznet’s Curve 

2 .Phu 

3 Polovitz 
4 Gossling 
5 World Tourism Organization 
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هایی است از طرف دیگر گردشگری به عنوان یکی از منابع اصلی ارزآوری کشور، ازجمله بخش

رای پتانسیل فراوان جهت تواند سریعاً و تا حدودی این مشکالت را برای کشورهایی که داکه می

اگرچه امروزه  1UNWTOهای بینیرفع نماید. مطابق پیش ،باشدجذب گردشگر خارجی می

سوم پر درآمدترین صنایع جهان قرار دارد اما  گردشگری پس از صنایع نفت و خودروسازی در رتبه

های شغلی ، این صنعت رتبه  نخست را به خود اختصاص خواهد داد. ایجاد فرصت2020تا سال 

خارجی، ای، توسعه حمل و نقل کشور، رشد بخش مالی اقتصاد از طریق ورود ارز جدید منطقه

فروش کاالها و ارائه خدمات داخلی، شناخته شدن هرچه بیشتر کشور و صادرات فرهنگ داخلی به 

هایی از منافع های داخلی نمونهگذاریالمللی و سرمایهتمام نقاط دنیا و تأثیر آن بر تعامالت بین

 بر اثرگذار مهم ویکی دیگر از عوامل . در این میان باشدحاصل از حمایت بخش پربازده توریسم می

تواند به دو صورت باشد. این تأثیرگذاری میکیفیت محیط زیست میزان گردشگری یک منطقه می

که با افزایش میزان گردشگری یک منطقه، طوریه ب .بهبود و یا کاهش کیفیت محیط زیست باشد

و موجب  یابدهای زیست محیطی افزایش میمیزان انتشار آالینده میزان تخریب منابع طبیعی و

از از سوی دیگر با افزایش میزان گردشگری در یک منطقه  .شودکاهش کیفیت محیط زیست می

، بهبود طریق ایجاد فرصت های شغلی جدید، افزایش بسترهای مالیاتی جدید برای دولت

آن منطقه شده و کشور را در رسیدن هر  یاقتصاد تسریع توسعهموجب ساختارهای زیربنایی کشور 

نوع ارتباط بین توسعه گردشگری،  بررسی چه سریعتر به قسمت نزولی منحنی کوزنتس یاری کند.

ای تخریب محیط زیست از تواند در پیدا کردن حد آستانهاضای انرژی و تخریب محیط زیست میتق

های مرتبط با در جهت اعمال سیاستان سیاستمدار ایتوسعه گردشگری راهنمای مناسبی بر کانال

  میزان رشد گردشگری باشد.

ات ه ادبیمقاله حاضر در پنج بخش تنظیم شده است. پس از مقدمه، بخش دوم بدر این راستا 

دل مآورد پردازد. بخش سوم به مدل و روش تحقیق اختصاص دارد. در بخش چهارم به برموضوع می

 دهورده شآبندی و پیشنهادات و در بخش پایانی نیز جمعو تجزیه و تحلیل نتایج پرداخته شده 

 .است

 

 ادبیات تحقیق

مطالعات مرتبط با انعقاد  و در راستای 1990 نی کوزنتس برای اولین بار در دههمفهوم منح

( شکل 1991) 4و کروگر 3بر محیط زیست توسط گروسمن 2نامه تجارت آزاد آمریکای شمالیموافقت

                                                           
1. The United Nations World Tourism Organization 

2 North American Free Trade Agreement  

3 Grossman 
4 Krueger  
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 ،( اقتباس شده بود1963و  1955) 1این مطالعه به دلیل اینکه از مطالعه مشهور کوزنتس .گرفت

 نام گرفت.( منحنی زیست محیطی کوزنتس 1993) 2پانائوتو توسط بعدها

ابت فرض ثکه در صورت  باشدنشانگر این می( 1991گروسمن و کروگر )نتایج حاصل از مطالعه 

قتصادی اهای فعالیتگذاری در کیفیت محیط زیست، با توسعه سالیق و سرمایهکردن تکنولوژی، 

 ، تمایلرانهاز سوی دیگر با افزایش درآمد س .میزان تخریب محیط زیست افزایش خواهد یافت ،بشر

حیط مگذاری در جهت بهبود کیفیت کیفیت محیط زیست و همچنین سرمایهبرای افزایش  افراد

     راین بناب .گذاردکیفیت محیط زیست رو به بهبود می زیست افزایش خواهد یافت و در نتیجه

ر نظر اظها گذاری رشد اقتصادی بر کیفیت محیط زیستأثیرتوان به طور یقین در مورد نحوه تنمی

وه نح (1)ر ودانم .ندید کردیأکرد. بعدها شواهد تجربی بسیاری نتایج مطالعه گروسمن و کروگر را ت

 دهد.یرات در درآمد را نشان میتغییرات آلودگی به ازای تغی

 

 
 منحنی کوزنتس (:1نمودار)

 (1991گروسمن و کروگر ) منبع:

 

ه شرح زیر بنوع اثر  3گذاری رشد اقتصادی بر کیفیت محیط زیست ثیرأبررسی نحوه ت به منظور

 تعریف شده است:

ه ازای د، بلیها و تکنولوژی توکه با ثابت فرض کردن نسبت نهاده اثر مقیاس: به این معنا .1

یجه یک کشور میزان تخریب محیط زیست افزایش و در نتهای اقتصادی گسترش میزان فعالیت

 کیفیت محیط زیست کاهش خواهد یافت.

                                                           
1 Kuznets 
2 Panayotou 
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ت مضر یط زیسهایی که برای محین معنا که با افزایش نسبت نهادهها: به ااثر ترکیب نهاده .2

د ه کیفیت محیط زیست کاهش خواهان تخریب محیط زیست افزایش و در نتیجمیز ،باشندمی

 یافت.

اده از ورد استفای مهفزایش کارایی تولید، میزان نهادهاثر تکنولوژی تولید: به این معنا که با ا .3

ولید ات تمنابع زیست محیطی در تولید محصوالت کاهش یافته و در نتیجه میزان فضوالت و ضایع

 (.1394 آبادی صفیمحمدی و ) ده بر محیط زیست کاهش خواهد یافتکاهش و آسیب وار

حیط مکیفیت  کاهشطور کلی جهت بررسی چنین منحنی در مطالعات تجربی، متغیر وابسته هب

اهداف  ته بهبس تولید ناخالص داخلی سرانهشود و متغیر توضیحی عالوه بر زیست در نظر گرفته می

نشینی شد شهررگذاری، میزان باز بودن اقتصاد، مصرف انرژی، رشد جمعیت، تواند سرمایهتحقیق می

 آید.ست ده تی بمورد مطالعه نتایج تجربی متفاوو دوره زمانی  نمونه آماریو ... باشد و بسته به 

( 2002و همکاران ) 1اهمیت اثر گردشگری بر کیفیت محیط زیست اولین بار در مطالعه کورت

ها بر این نکته تأکید شده بود که به ازای هر گردشگر کیفیت محیط مطالعه آنمطرح گردید. در 

یابد. بنابراین برای رسیدن به یک برنامه توسعه گردشگری کارا می بایست یک بده زیست کاهش می

 4و پترسون 3بین ارائه خدمات مناسب به گردشگر و محیط زیست پاک برقرار کرد. بکن 2بستان

ای از توسعه مین وجود کربن در بین کشورهای جهان پرداختند و یک حد آستانه( نیز به تخ2006)

 گردشگری برای کل جهان ترسیم نمودند. 

تواند در طول زمان و با توجه نحوه تأثیرگذاری برخی متغیرها بر انتشار آلودگی محیط زیست می

ها فزایش انتشار آالیندههای فسیلی موجب ابه پیشرفت تکنولوژی تغییر کند. افزایش مصرف سوخت

های فسیلی، آلودگی های تجدیدپذیر به جای سوختشود اما با گذشت زمان و استفاده از انرژیمی

( به این نتیجه دست یافت که مصرف انرژی کشورهای 2007) 5یابد. ویسرناشی از تولید کاهش می

می رود که رابطه بین میزان شود و انتظار های فسیلی تأمین میمورد مطالعه عمدتاً از سوخت

    مصرف انرژی و آلودگی محیط زیست در این مطالعه مستقیم باشد. نتایج مطالعات بعدی نیز

دهنده وجود یک ارتباط بلندمدت بین توسعه گردشگری، تقاضای انرژی و فرضیه زیست نشان

 باشدمحیطی کوزنتس می

 

 ارتباط بین صنعت گردشگری و محیط زیست

                                                           
1 Kort  

2 Trade-off 

3 Becken 
4 Patterson 

5 Weisser 
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هایی ست محیطی کوزنتس باعث شد تا جنبشگردشگری و منحنی زی بین توسعه کشف ارتباط

 2000ها در راستای محافظت از محیط زیست از دهه رت نوشتارهای علمی و اعمال سیاستصوه ب

 میالدی در جهان آغاز شود.

کاربرد رویکرد توسعه زیست محیطی و توسعه  یکی از موضوعات اصلی و مورد بحث کارشناسان،

ریزی پایدار است. امروزه ارتباط نزدیک میان گردشگری و محیط زیست و اهمیت رویکرد برنامه

ریزی توسعه پایدار توجه به این رویکردها را افزایش داده است. بیانیه مانیل، زیست محیطی و برنامه

ی و ترین اعالمیه مطابق با اهداف گردشگری مدرن، نیز بر اهمیت منابع طبیعبه عنوان جامع

ا در جهت جامعه محلی و فرهنگی در گردشگری و همچنین ضرورت استفاده و حفاظت از آنه

  ت.کید زیادی کرده اسأگردشگری ت

ان جهانی ، بیانیه مشترک سازمان جهانی گردشگری و سازم1982در سال  به دنبال بیانیه مانیل

گردشگری و محیط های بین سازمانی در حوزه ها و همکاریبرنامه محیط زیست که هماهنگی

حفاظت، ارتقا و تقویت عناصر و اجزای : ))کند، این گونه اظهار کرده است کهزیست را دنبال می

 این برمختلف محیط زیست انسان، شرط اساسی در توسعه موزون و هماهنگ گردشگری است. 

وسعه فیزیکی محیط زیست اس، مدیریت عقالیی و منطقی گردشگری منجر به حفاظت و تاس

  همیت . ا((فرهنگی انسان و در نتیجه ارتقای کیفیت زندگی خواهد شد -ویادمان های تاریخی 

ریزی ملی و منطقه ای گردشگری به عنوان تکنیکی در حفاظت و توسعه پایدار در کارگاه برنامه

نیز  1983ر سال گردشگری د آموزشی مشترک برنامه محیط زیست سازمان ملل و سازمان جهانی

ای بین المجالس است و میان ، که بیانیه1989نیه الهه در سال در بیا .کید قرار گرفته استأمورد ت

اتحادیه بین المجالس و سازمان جهانی گردشگری منعقد شده است به ارتباط مؤثر گردشگری و 

 .محیط زیست اشاره شده است

های طبیعی و فرهنگی اطراف انسان را در عرصهدر تعریفی عام و گسترده، محیط زیست تمامی 

گیرنده در بر ست که در طبیعت وجود دارد ومحیط زیست طبیعی شامل هرآن چیزی ا .گیردبر می

اقلیم، آب وهوا، زمین، خاک، و اشکال زمین، منابع آب، پوشش گیاهی، حیات جانوری و اکو 

یست محیطی گردشگری، عوامل تحلیل جامع اثرات ز های طبیعی است. در تجزیه وسیستم

 در که چون گیرند؛می قرار توجه مورد زیست محیط به مربوط اقتصادی و فرهنگی -اجتماعی 

      است، نامطلوب و دشوار کاری یکدیگر از اقتصادی -اجتماعی و فیزیکی عناصر تفکیک حقیقت

صورت جداگانه صورت  ب ارزیابی این عوامل بهاغل مدیریت و سازماندهی سهولت دلیل به چه اگر

 .پذیردمی

 

 اثرات مثبت و منفی گردشگری بر محیط زیست
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به های منفی ، جنبهآیدپیش میثیرات یک فعالیت بر محیط أهرگاه سخن از ت در یک نگاه کلی

گویا هیچ اثر مثبتی از انجام فعالیت مورد نظر در محیط بر  شود کهنشان داده می ترپررنگقدری 

گردشگری بر محیط طبیعی در  اثرات مورد بسیاری در حدماند. همین موضوع نیز تا جای نمی

ای از اثرات مثبت و منفی گردشگری بر محیط زیست . خالصهاست مشاهدهمطالعات گوناگون قابل 

 در این بخش آورده شده است:

 الف( اثرات مثبت

ت مثبت مختلفی را در حوزه ریزی گردشگری به درستی صورت پذیرد، اثرادر صورتی که برنامه

ل مهم زیست ئزیست محیطی به همراه خواهد داشت. گردشگری قادر است کانون توجه را به مسا

ست شوند. هایی باشد که موجب حفظ و حراست از محیط زیگذار طرحمحیطی معطوف کند و پایه

ارتباطی متقابل و ست، های گردشگری و محیط زیجاذبه میزبان، جوامع ارتباط میان گردشگران،

را با دیگران از طریق توسعه روابط دو جانبه مفید و  زیستی خودو هر عنصر باید هم پیچیده است

 برخی از این آثار مثبت عبارتند از: .مثبت ادامه دهد

تواند در توجیه ایجاد توجه به حفاظت گردشگری می) فاظت از نواحی طبیعی حائز اهمیتح-1

و جذب گردشگران بسیار مؤثر باشد. بدون  یها و مناطق حفاظتسعه پارکاز نواحی و همچنین تو

ومیراث  رویکرد گردشگری، ممکن است این نواحی برای اهدافی دیگر توسعه یابد و یا حتی منطقه

 (.طبیعی آن دچار افول شود

های الزم به منظور پاک مین مشوقأتواند در تگردشگری می) بهبود کیفیت زیست محیطی-2

سازی محیط زیست از آلودگی هوا، آلودگی آب، آلودگی صوتی و سایرآلودگی های زیست محیطی و 

ها نیز موزشی و نگهداری بهتر از ساختمانهمچنین طراحی مناسب ساختمان ها، عالئم راهنمایی و آ

زیرا  د،شوهای دریایی مدیترانه میه مدیترانه توجه خاصی به آالیندهدر منطق برای مثال مفید باشد.

فظ آن از هر گونه و بر این اساس، برای ح بودهآن منطقه  ی مدیترانه جاذبه تفریحی اصلی دردریا

 (.دشوآلودگی تالش می

          سات و تجهیزات مناسب و طراحی سیأگردشگری با ایجاد ت) ارتقای محیط زیست-3

 د(.کنمؤثری را ایفا میهای شهری و روستایی نقش اندازهای زیبا در ارتقای محیطچشم

های مختلف مانند آب، توسعه زیرساخت) های محیطیو افزایش آگاهی هابهبود زیرساخت-4

برق، راه، شبکه فاضالب و دفع زباله و مخابرات عالوه بر منافع اقتصادی، منافع زیست محیطی 

ها منجر به اختکند، به طوری که توسعه این زیرسنیز برای منطقه گردشگری فراهم میمختلفی 

 هرگاه از طرفی  ها و مسائل مربوط به آن و ارتقای کیفیت محیطی خواهد شدکاهش آلودگی

ای آگاهانه و هم صدا باهم خواستار توسعه گردشگری در مقصدی باشند، فرایند توسعه با جامعه

 (.سرعت و سهولت بیشتری اتفاق خواهد افتاد و اثرات منفی کم تری برجای خواهد گذاشت

 الف( اثرات منفی
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ع ک منبهایی که گردشگران بر عناصر مختلف زیست محیطی که یعمدتًا عبارت است از خسارت

ای ندازهم اهای حیات وحش، تخریب چشآورند، مانند تخریب زیستگاهمهم گردشگری است وارد می

د ریا و روحل دسا ناطق زیبایسیسات اقامتی و پذیرایی در مأروی در ایجاد تطبیعی )ناشی از زیاده

مان ر ساختدهای باستانی )سرقت یا خرابکاری م اندازهای طبیعی(، تخریب یادمانها یا چشخانه

ق به مناط ها و دریاهاهایی که دارای حفاظ نیستند(، آلودگی های هوای شهرها، انتقال آب رودخانه

تصفیه  ایلیه ص امکانات تخزیرزمینی )ناشی از تراکم آمد و شد بازدیدکنندگان در یک منطقه و نق

 (.هافاضالب و دفع اصولی زباله

. 

 پیشینه تحقیق

ت کیفی با توجه به اینکه در داخل کشور در مورد نقش توسعه گردشگری و مخارج سالمت بر

 ن دربنابرای ،ای صورت نگرفته استمنحنی زیست محیطی کوزنتس مطالعه محیط زیست در قالب

ه شد ختهپرداهای دیگر منحنی زیست محیطی کوزنتس از جنبهبه  هااین بخش مطالعاتی که در آن

 شود.آورده می ،است

های آلپ ( با نظر سنجی از کارمندان منطقه حفاظتی رشته کوه2003و همکاران ) 1پیکرینگ

به این نتیجه  هااسترالیا به بررسی اثرات زیست محیطی گردشگری در این مناطق پرداختند. آن

های مربوط به آن دارای اثر منفی بر حیات وحش، پوشش اسکی و زیرساخت دست یافتند که

 باشد.های گردشگری در مقایسه با سایر مناطق میگیاهی و کیفیت آب مناطق مجاور فعالیت

بینی وضعیت آلودگی هوا و تغییرات آب و ای به پیشدر مقاله (2011و همکاران ) 2دوبویس

نسبت به سال  2050صنعت گردشگری در طی زمان برای سال هوایی جهان با لحاظ اثر توسعه 

. نتایج حاصل از این مطالعه نشانگر آن است که پیشرفت صنعت گردشگری در نداپرداخته 2010

نسبت درصد  50تا  2050تواند موجب کاهش آلودگی و تغییرات آب و هوایی در سال طی زمان می

 کاهش یابد. 2010به سال 

برای استفاده از آب  ای به بررسی وجود منحنی کوزنتس( در مطالعه2013) و همکاران 3دوآرت 

 با رویکرد رگرسیون انتقال مالیم پانلی پرداختند. 1962-2008های کشور منتخب طی سال 65

آب برداشتی هر فرد است. سایر نتایج نشانگر ارتباط غیرخطی میان تولید ناخالص داخلی سرانه و 

 یابد.که کشش درآمد استفاده از آب در طی زمان کاهش می نتایج حاکی از آن است

( اثر توسعه گردشگری را بر روی درآمد و محیط زیست کشورهای 2013) 1و براهماسرن 4لی

عضو اتحادیه اروپا مورد مطالعه قرار دادند و به این نتیجه رسیدند که گردشگری یک رابطه مثبت و 

                                                           
1 Pickering 

2 Dubois  

3 Duarte  

4 Lee 
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     ر منفی در حالی که بر روی انتشار دی اکسید کربن اثمعنادار با رشد اقتصادی کشورها دارد 

 گذارد.می

گردشگری و میزان انتشار  ای به بررسی رابطه بین توسعه( در مطالعه2014) 2کاتیرجی اوغلی

دی اکسید کربن با استفاده از فرضیه منحنی کوزنتس برای کشور سنگاپور پرداخته است. نتایج 

وزنتس را برای این کشور تأیید معکوس منحنی زیست محیطی ک Uفرضیه  مطالعهحاصل از این 

 کند.می

دت بین تعادلی بلندمخود به بررسی رابطه در مطالعه  (2014) کاتیرجی اوغلی و همکاران

بیش از  لیانهالمللی، مصرف انرژی و انتشار دی اکسید کربن برای جزیره قبرس که ساگردشگری بین

صنعت  از آن است که حاکیاند. نتایج رداختهپ ،شودجزیره میمیلیون گردشگر وارد این  2

لودگی تشار آی مصرف انرژی و اندار و کم کشش بر روالمللی دارای اثر مثبت، معنیگردشگری بین

 باشد.می

کنند که در مراحل اولیه می بیانخود چنین در نتایج حاصل از مقاله  (2014و همکاران )  3لوپز

زیرا صنایع در  .مستقیم دارد سید کربن با اندازه اقتصاد رابطهمقیاس انتشار دی اکرشد اقتصادی، 

 و آلوده کننده هستند. ناکارا اًاین مرحله از اقتصاد نسبت

ثیر متغیرهای زیست محیطی و آلودگی هوا را بر روی خدمات أ( ت2014و همکاران ) 4کرشی

زیست محیطی و آلودگی سالمت کشور مالزی بررسی کردند و به این نتیجه رسیدند که متغیرهای 

 معناداری بر روی خدمات سالمت کشور مالزی دارند. و ثیر مثبتهوا هر دو تأ

نعت گردشگری و اتالف منابع توسط بین توسعه ص به بررسی رابطه (2015و همکاران ) 5آربولو

کشور اروپایی و با استفاده از فرضیه منحنی زیست محیطی کوزنتس  32در قالب ها شهرداری

درآمدی کشورهای شمالی اروپا کمتر از کشورهای  کشش پرداختند. نتایج نشانگر آن است که اوالً

گی مرتبط با اتالف منابع بین توسعه صنعت گردشگری و آلود اً رابطهباشد. ثانیمییافته توسعه

 کند.می تأییدخطی کوزنتس را ها منحنی غیرشهرداری

ادند که در دکشور آسیایی نشان  5های تابلویی ( با استفاده از داده2015کرشی و همکاران )

ت این المخارج سبلندمدت با افزایش کارایی انرژی و احداث جنگل )بهبود کیفیت محیط زیست(، م

 یابد.شورها به شکل معناداری افزایش میک

                                                                                                                                               
1 Brahmasrene  

2 Katircioglu 
3 Lopez  

4 Qureshi  

5 Arbulu  
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سه گروه  2005-2013های ای با استفاده از داده سال( در مطالعه2016و همکاران ) 1زمان

آمد مختلف از کشورها شامل آسیای شرقی، اتحادیه اروپا با درآمدهای باال و کشورهای اروپایی با در

. در این مطالعه که هدف اصلی آن ندرا مورد بررسی قرار دادتر، فرضیه منحنی کوزنتس پایین

گیری شد که فرضیه چنین نتیجه ،میزان گردشگری بر آلودگی محیط زیست بود تأثیربررسی 

 .گیردمورد تأیید قرار میمنحنی زیست محیطی کوزنتس برای این کشورها 

ای هازهای گلخانتجاری بر انتشار گای به بررسی آثار آزادسازی در مطالعه (1387برقی اسگویی )

 حاکی از تایجبا استفاده از منحنی زیست محیطی کوزنتس برای سه گروه از کشورها پرداخته است. ن

ه کاهش باال آن است که افزایش آزادسازی تجاری در کشورهای با درآمد سرانه باال و متوسط به ب

پایین  یین وبا درآمد سرانه متوسط به پا اما در کشورهای ،شودانتشار دی اکسید کربن منجر می

 شود.موجب افزایش انتشار دی اکسید کربن می

ی اکسید د( به بررسی رابطه مصرف انرژی، رشد اقتصادی و انتشار 1389بهبودی و همکاران )

تایج حاصل از برای کشور ایران پرداختند. ن 1346-1383های سری زمانی کربن با استفاده از داده

ت دسه جوسیلیوس و مدل تصحیح خطای برداری ب-لعه که با استفاده از روش جوهانسوناین مطا

ا باری حاکی از آن است که بین مصرف انرژی، نرخ رشد شهرنشینی و آزاد سازی تج ،آمده است

 انتشار دی اکسید کربن رابطه مثبت وجود دارد.

برای  1960-2006های الهای سری زمانی سبا استفاده از داده (1391فالحی و همکاران )

نتس را کوز ، فرضیه منحنی زیست محیطیر ایران و با استفاده از روش رگرسیون انتقال مالیمکشو

یران شور اک. نتایج این تحقیق حاکی از آن است که منحنی کوزنتس برای دادندمورد آزمون قرار 

 ارد.سرانه وجود د خطی بین درآمد سرانه و دی اکسید کربنصادق نیست و رابطه مثبت غیر

     و  ( به بررسی رابطه رشد اقتصادی، مصرف انرژی1391متفکر آزاد و محمدی خانقاهی )

          یهای کشور ایران با استفاده از دادهدرجه باز بودن تجاری بر کیفیت محیط زیست برا

صرف مادی، دهنده مثبت بودن تأثیرگذاری رشد اقتصپرداختند. نتایج حاصل نشان1967 -2007

قیق ین تحاباشد. همچنین نتایج انرژی و درجه آزاد سازی تجاری بر انتشار دی اکسید کربن می

 گیرد.مورد تأیید قرار نمیدهد که فرضیه منحنی کوزنتس برای کشور ایران نشان می

قتصادی و ای با هدف بررسی تأثیر بلندمدت توسعه ا( در مطالعه1392اصغرپور و همکاران )

 هایلهای تابلویی ساه مالی بر کیفیت محیط زیست کشورهای منتخب عضو اوپک از دادهتوسع

ست که گر آن ادست آمده از این مطالعه نشانه اند. نتایج باین کشورها استفاده کرده 2007-1973

رای اری بدار شاخص توسعه مالی بر انتشار دی اکسید کربن، به عنوان معیتأثیر منفی و معنی

 وقتصادی ارابطه بین رشد  سایر نتایج حاکی از آن است کهباشد. همچنین محیط زیست میتخریب 

 باشد.می Nانتشار دی اکسید کربن در کشورهای مورد بررسی، به شکل 

                                                           
1 Zaman  
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 خالص داخلی وای به بررسی تأثیر توسعه مالی، تولید نا( در مطالعه1392صادقی و ابراهیمی )

ه برای کطالعه اند. نتایج این مکربن برای کشور ایران پرداختهمصرف انرژی بر انتشار دی اکسید 

ه است، های توزیعی برآورد شدبا استفاده از روش خودرگرسیون با وقفه 1350-1387های  سال

 بتی داردثیر مثمدت و بلندمدت بر انتشار دی اکسید کربن تأدهد که توسعه مالی در کوتاهنشان می

 ت.دار محیط زیست نشده اسهای دوستدستیابی به تکنولوژی و توسعه مالی هنوز منجر به

دگی ( به بررسی منحنی زیست محیطی کوزنتس برای آلو1394محمدی و آقایی صفی آبادی )

مدل از  با استفاده 1988-2007زمانی ای منتخب در حال توسعه برای دوره آب و هوا در کشوره

س طی کوزنتفرضیه زیست محی گونه است که اوالً این تحقیق به این اند. نتیجه پرداختهترکیبی 

از  ا باالترهانه آنبرای آلودگی هوا، کشورهایی که درآمد سرثانیًا  .گرددتأیید میبرای این کشورها 

نقطه  آلودگی آب این همچنین برای .انددالر است از نقطه بازگشت منحنی عبور کرده 2235

 باشد.دالر می 3623تر از بازگشت باال

وسعه ( در یک مطالعه بین کشوری برای کشورهای منتخب درحال ت1395راسخی و همکاران )

رار مورد کنکاش ق 2005-2012های یافته اثر گردشگری بر محیط زیست را طی سالو توسعه

ی از آن یق حاکنتایج تحقهای تابلویی بهره گرفته شده است. برای این منظور، از روش دادهدادند. 

ر ین اثر دیافته مثبت است در حالی که ا زیست کشورهای توسعه ثیر گردشگری بر محیطأاست که ت

شدت  معیتی،جاین مطالعه، تراکم  باشد. با توجه به نتایج دیگرکشورهای در حال توسعه منفی می

 باز بودن تجارت و انرژی، جمعیت شهرنشینی و ارزش افزوده بخش صنعت اثر منفی و معنادار، درجه

 محیطی دارند.  ثیر مثبت بر عملکرد زیستأاخص توسعه انسانی تش

 اله حاضرکه مق باشدباشد تفاوت این مطالعه با مطالعات صورت گرفته در این میالزم به ذکر می

صول ه محدر تالش است در کنار متغیرهایی همچون رشد اقتصادی، مصرف انرژی و نسبت سرمایه ب

یست محیطی کوزنتس از متغیر میزان گردشگری کشورها در بدست آوردن چگونگی منحنی ز

 ور بررسیه منظچنین این مطالعه از رویکرد نوین رگرسیون انتقال مالیم پانلی باستفاده کند. هم

 کند.استفاده میودن منحنی کوزنتس در کشورهای منتخب اسالمی غیرخطی ب

 

 تحقیقهای نمونه آماری و داده

مورد  . دوره1اسالمی استفاده شده استمنتخب های تابلویی کشورهای در این مطالعه از داده

    گردآوری 2های مورد نیاز از پایگاه بانک جهانیباشد که دادهمی 1995-2013های مطالعه سال

محدودیت  شده است.استفاده  Matlabو  9Eviewsاز نرم افزار  چنین برای برآورد مدلهم .اندشده

 عمده در این مطالعه دسترسی به آمار همه متغیرهای کشورهای مورد مطالعه است

                                                           
 اند.کشورهایی که داد های مورد نیاز را نداشتند از نمونه ی آماری کنار گذاشته شده 1

2 worldbank  

http://www.worldbank.org/
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ی با توجه به اهمیت صنعت گردشگری در کشورهای منتخب و اثرات زیست محیطی احتمال

 نعتص توسعه و اقتصادی رشد تأثیرگذاری نحوهمقاله حاضر در تالش است توسعه این صنعت، 

 را نتسکوز محیطی زیست منحنی فرضیه از استفاده با کربن اکسید دی گاز انتشار بر گردشگری

 .دهد قرار مطالعه مورد اسالمی منتخب کشورهای برای

، تولید 1سرانه دی اکسید کربنانتشار عبارتند از:  نیز متغیرهای مورد استفاده در این مطالعه

، مخارج سالمتی کل 3، ساختار سرمایه سرانه ناخالص به تولید ناخالص داخلی2ناخالص داخلی سرانه

برای  مختلفنوع داده  3اه بانک جهانی ساالنه پایگ. 5و شاخص گردشگری 4به تولید ناخالص داخلی

بر  خروجیگردشگر  ،6مخارج گردشگر بر حسب دالر کند که شاملمنتشر می شاخص گردشگری

شاخص برای محاسبه  در این مطالعهباشند. می 8بر حسب دالر ورودیو گردشگر  7حسب دالر

در  استفاده شده است. 9از روش آنالیز جزء اصلیها استفاده از تمامی این دادهجهت  گردشگری و

 دهد.ختصاص میمناسبی را ا نسبی وزن ها برای هر شاخصاین روش با توجه به ساختار داده

های شاخص سال در نظر بگیریم و تعداد 18های هر شاخص را در این مطالعه اگر تعداد داده

اتریس مخواهیم داشت. ابتدا  Sبه نام  16*3یک ماتریس  گاه، آنباشد نوع 3مورد استفاده 

 آوریم.بدست می (1طبق رابطه ) را Sکواریانس 

C = STS = |

бXX бXY бXZ

бYX бYY бYZ

бZX бZY бZZ

|   (1)  

و  10حال با استفاده از از ماتریس فوق، مقادیر ویژهباشد. می Sماتریس ترانهاده  ST که در آن 

 آوریم.بدست می (2)را از طریق رابطه  11بردار ویژه

(2)        CU =  λU 

 

                                                           
1 Carbon dioxide emissions (CO2) metric tons per capita 

2 GDP per capita (GDPC) in constant 2005 US $  

3 Gross fixed capital formation (GFCF) as percentage of GDP 
4 Total health expenditures (HEXP) as percentage of GDP 

5 Tourism index (TORINDEX) in current US $ 

6 Tourism expenditure (TOREXP) in current US $ 

7 Tourism receipts (TORCPT) in current US $ 

8 Tourism arrivals (TOARVL) in current US $ 

9 Principle Component Analysis (PCA) 

10 Eigenvalue  

11 Eigenvector  
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بوطه مستقل های مرباشد. اگر تمام بردارشامل بردار ویژه می  Uمقادیر ویژه و λ طوریکهه ب

که  خص گردشگریآنالیز جزء اصلی شا .ها مقادیر و بردار ویژه خواهیم داشتشاخصباشند به اندازه 

 آورده شده است. (1ول )ادر جد و تخمین زده شده Eviews 9در نرم افزار

ها بدون اعمال آنالیز جزء خطا آورده های هریک از شاخصدر بخش اول این جدول میزان وزن

خاطر بزرگ بودن اعداد ه اول )بشود میزان وزن نسبی شاخص ت. همانطور که مشاهده میاس شده

دهد. در بخش دوم این از شاخص گردشگری را تشکیل میدرصد  99های این شاخص( حدود داده

است که در این  بدست آمده( PC1, PC2, PC3) مقدار ویژه 3جدول با استفاده از آنالیز جزء اصلی 

مورد استفاده قرار گرفته به دلیل عدم وجود وزن منفی در آن  PC1 مقدار ویژه ،مطالعه از بین آنها

مانطور که آورده شده است. ه بین متغیرهای گردشگری 1. در بخش پایانی نیز همبستگیاست

 همبستگی مثبت باالیی بین این سه متغیر گردشگری وجود دارد. شودمالحظه می

 

 

 

 
 (: آنالیز جزء اصلی )شاخص توسعه گردشگری(1جدول )

 منبع: محاسبات تحقیق حاضر

 

 (: آنالیز جزء اصلی )شاخص توسعه گردشگری(1) جدولادامه 

 منبع: محاسبات تحقیق حاضر

 

                                                           
1 Correlation  

 بخش اول

مقدار تجمعی 

 نسبی
 وزن نسبی مقدار تجمعی

اختالف مقادیر 

 از هم
 هاصشاخ مقادیر ویژه

99/0 97/2 99/0 95/2 97/2 1 

99/0 99/2 006/0 01/0 01/0 2 

1 3 002/0 ..... 006/0 3 

 ویژه( بخش دوم )بردارهای

 مقادیر ویژه سوم

(PC3) 

 مقادیر ویژه دوم

(PC2) 

 مقادیر ویژه اول
(PC1) 

 متغیرها

 مخارج گردشگر بر حسب دالر 576/0 817/0 02/0

 گردشگر خارج شده بر حسب دالر 577/0 -425/0 696/0

 گردشگر دریافتی بر حسب دالر 578/0 -389/0 -717/0
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 (: آنالیز جزء اصلی )شاخص توسعه گردشگری(1ادامه جدول )

 منبع: محاسبات تحقیق حاضر

 

 شناسی تحقیقروش

 مدل رگرسیون انتقال مالیم پانلی

بر انتشار دی اکسید  سرانه ای تولید ناخاص داخلیدر این قسمت به منظور بررسی تأثیر آستانه

استفاده  1اسالمی، از تکنیک اقتصادسنجی رگرسیون انتقال مالیم پانلیمنتخب کربن کشورهای 

مطالعه کولتیاز و ( و 2005) 2گونزالز و همکاران مطالعه اساس شده است. برای این منظور بر

( تعریف 3با دو رژیم حدی و یک تابع انتقال به صورت رابطه ) PSTR( یک مدل 2006) 3هاررولین

 شود:می

yit = μi + B´
0xit + B´

1xit G( qit; γ, c) + uit i = 1, … , N , t = 1, … , T    (3 )                    

 uitاثرات ثابت مقاطع و  μiبرداری از متغیرهای برونزا،  xitمتغیر وابسته،  yit ،(3که در رابطه )

.i به صورت نیز جمله خطا است که d. iN(0, σe
 در نظر گرفته شده است. تابع انتقال (2

 G( qit; γ, c)تابع پیوسته و کراندار بین صفر و یک است که توسط مقدار متغیر  نیز بیانگر یک

 گردد:شود و به صورت تابع الجستیکی تصریح میای تعیین میآستانه

G(γ, c; qit) = {1 + exp[−γ ∏ (qit − cj
m
j=1 ]}

−1
, γ > 0, c1 ≤ c2, … , ≤ cm (4  )                   

 

 چنین برای تابع انتقال داریم:هم

G(γ, c; qit) = {
1                        if qit ≥ c  
0              otherwis             

 (5                 )                                

 

متغیر  qitپارامتر شیب و بیانگر سرعت تعدیل از یک رژیم به رژیم دیگر است و  γ ،(5در رابطه )

یرهای تواند از بین متغه کولیتاز و هارولین میباشد که براساس مطالعمیای انتقال یا آستانه

                                                           
1 Panel Smooth Regression 

2 Gonzalez 
3 Colletaz and Hurlin 

 بخش سوم )همبستگی(

گردشگر دریافتی 

 بر حسب دالر

گردشگر خارج شده 

 بر حسب دالر

مخارج گردشگر 

 بر حسب دالر
 متغیرها

 مخارج گردشگر بر حسب دالر 1  

 گردشگر خارج شده بر حسب دالر 983/0 -1 

 گردشگر دریافتی بر حسب دالر 984/0 -993/0 -1
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ه از حیث مبانی تئوریکی در ارتباط کیا هر متغیر دیگر خارج از مدل  توضیحی، وقفه متغیر وابسته و

cچنین هم .با مدل مورد مطالعه بوده و عامل ایجاد رابطه غیرخطی باشد، انتخاب گردد =

(c1, … , cm)´ های وقوع تغییر رژیم است )کولیتاز و ای یا مکاننهاز پارامترهای حد آستا یک بردار

 (. 2006هارولین، 

 شود:ریح می( تص6با بیش از یک تابع انتقال نیز به صورت رابطه ) PSTRیافته مدل شکل تعمیم

  yit = μi + B´
0xit   ∑ [r

j=1 B´
jxit ]Gj(qit

j; γj, cj) + uit  (6)                                               

 

باشد و سایر بیانگر تعداد توابع انتقال به منظور تصریح رفتار غیرخطی می r (،6رابطه )که در 

با حذف اثرات ثابت از طریق حذف  PSTRاند. قابل ذکر است که مدل موارد از قبل تعریف شده

که معادل  1های انفرادی و سپس با استفاده از روش حداقل مربعات غیرخطیکردن میانگین

 است، برآورد خواهد شد. 2نماییکثر درستزن حداتخمین

 

(، 2005و همکاران ) 4(، گونزالز2004و همکاران ) 3براساس مطالعات انجام شده توسط فوک

( مراحل تخمین بدین صورت است که ابتدا آزمون 2010) 7( و جوید2006) 6و هارولین 5کولیتاز

رد فرضیه صفر مبنی بر خطی بودن شود و در صورت خطی بودن در مقابل غیرخطی بودن انجام می

یرخطی موجود میان متغیرها رابطه میان متغیرها، باید تعداد توابع انتقال جهت تصریح کامل رفتار غ

:H0تواند با آزمون فرضیه صفر شود. اگرچه آزمون خطی بودن میانتخاب  γ = :H0یا  0 B1 = 0  

است،  8تحت فرضیه صفر دارای پارامترهای مزاحم نامعین PSTRجایی که مدل انجام شود، اما از آن

های آزمون هر دو فرضیه فوق غیر استاندارد هستند. به منظور حل این مشکل، لوکنن و آماره

اند. ( استفاده از تقریب تیلور تابع انتقال را پیشنهاد کرده1988) 10( و تراسورتا1988) 9همکاران

در این خصوص تقریب ( نیز 2006و کولیتاز و هارولین )( 2005) نبرای این منظور گونزالز و همکارا

;G( qitتیلور تابع انتقال  γ, c)  را بر حسب پارامترγ حول مقدارγ = اند که به پیشنهاد نموده  0

 باشد:می (7رابطه )صورت 

                                                           
1 Non-Linear Least Squares 
2 Maximum Likelihood 
3 Fok  

4 Gonzalez 
5 Colletaz 

6 Hurlin 

7  Jude 

8 Contains unidentified nuisance parameters 
9 Luukkonen  
10 Terasvirta 
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yit = μi + B0xit + B1xitqit + ⋯ + Bmxitqit
m + uit                                      (7)  

 

:H0( فرضیه صفر که بیانگر خطی بودن رابطه بین متغیرها است به صورت 7ه )طبق رابط B1 =

⋯ = Bm = گردد که رد فرضیه صفر داللت بر وجود رابطه غیرخطی و عدم رد آن مطرح می 0

دهد. به منظور آزمون این فرضیه به تبعیت از وجود رابطه خطی بین متغیرهای  مدل را نشان می

 3نماییو نسبت درست 2ضریب الگرانژ فیشر، 1های ضریب الگرانژ والدآمارهکولیتاز و هارولین از 

 شوند:محاسبه می (9( تا )8) شود که توسط روابطاستفاده می

LMW =
TN(SSR0−SSR1)

SSR0
        (8)                                                                                 

LMF =
[(SSR0−SSR1)/Km]

[SSR0/(TN−N−mK)]
 (9 )                                                                                 

LR = −2[log(SSR1) − log(SSR0)]       (10)                                                              

مجموع مربعات باقیمانده  SSR1مجموع باقیمانده مدل پانلی خطی و  SSR0در روابط فوق، 

تعداد متغیرهای توضیحی لحاظ  Kتعداد مقاطع،  Nدوره زمانی،  Tاست. همچنین  PSTRغیرخطی 

دست آمده از یک ه باشند. درشرایطی که نتایج بای میتعداد حدهای آستانه mشده در مدل و 

یح کامل رفتار غیرخطی داللت کند، در مرحله بعدی باید تعداد توابع انتقال جهت تصر PSTRالگوی 

انتخاب گردد. برای این منظور فرضیه صفر وجود یک تابع انتقال در مقابل فرضیه وجود حداقل دو 

شود. فرآیند این آزمون نیز مشابه آزمون خطی بودن است، با این تفاوت که تابع انتقال آزمون می

  ( تصریح 11که به صورت رابطه )گیرد تقریب سری تیلور از تابع انتقال دوم مورد آزمون قرار می

 گردد:می
yit = μi + B0xit + B1xitG(qit

(1), γ, c) + B21xitqit
(2) 

+ ⋯ + B2mxitqit
(2)m + uit            (11)                                                                       

( آزمون نبود رابطه غیرخطی باقیمانده به وسیله آزمون فرضیه صفر 11حال با توجه به رابطه )

H0: B21 = ⋯ = B2m = که  فرضیه صفر رد نشود، لحاظ کردن یک شود. درصورتیانجام می 0

کند. اما در تابع انتقال جهت بررسی رابطه غیرخطی میان متغیرهای تحت بررسی کفایت می

وجود خواهد  PSTRاقل دو تابع انتقال در مدل حد که فرضیه صفر در این آزمون رد شود،صورتی

داشت و در ادامه باید فرضیه صفر وجود دو تابع انتقال در مقابل فرضیه وجود حداقل سه تابع انتقال 

 که فرضیه صفر پذیرفته شود، باید ادامه داشته باشد.آزمون شود. این فرآیند تا زمانی

 

 تصریح مدل

                                                           
1 Wald Lagrange Multiplayer 
2 Fischer Lagrange Multiplayer 
3 Likelihood Ratio 
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اکسید تولید ناخالص داخلی سرانه بر انتشار دیای تأثیر آستانهدر این مطالعه به منظور بررسی 

مدل رگرسیون انتقال مالیم  ، از1995-2013طی دوره زمانی  اسالمیکشورهای منتخب کربن 

 اده در این تحقیق برگرفته از مدلاستفاده شده است. همچنین الگوی اقتصادسنجی مورد استف پانلی

 باشد:( می12به صورت رابطه )( 2016و زمان و همکاران ) (2013) دوآرت و همکاران
 

CO2it = μi + a´
1GDPPERit + a´

2TOURISMit + a´
3ENERGYit + a´

4 CAPITALit +
a´

5HEALTHit + ∑ [r
j=1 a´

1GDPPERit + a´
2TOURISMit + a´

3ENERGYit +

a´
4 CAPITALit + a´

5HEALTHit]Gj(qit
j; γj, cj) + uit                                     (12)                   

 ( متغیرهای مورد استفاده عبارتند از:12که در رابطه )

:CO2 انتشار سرانه دی اکسید کربن ،GDPPER  تولید ناخالص داخلی واقعی سرانه بر اساس :

( که به عنوان متغیر انتقال مدل انتخاب 2005برابری قدرت خرید پول )به قیمت ثابت سال پایه 

: سرمایه CAPITAL: مصرف سرانه انرژی، ENERGYشاخص گردشگری،  :TOURISMشده است. 

 مخارج سالمتی کل به تولید ناخالص داخلی :HEALTHسرانه و 

عالوه بر متغیر رشد  EKCفرضیه  تأییدتر احتمال در مطالعات تجربی جهت بررسی دقیق

متغیرهای شاخص باشد که در این مطالعه اقتصادی، وجود متغیرهای دیگر نیز ضروری می

گردشگری، مصرف انرژی، ساختار سرمایه ثابت ناخالص و مخارج سالمت نیز در مدل وارد شده 

 است.

 

 نتایج برآورد مدل

ویژگی ایستایی متغیرها با استفاده از آزمون ریشه واحد  ،PSTRپیش از پرداختن به برآورد مدل 

دهد که متغیرهای ( نشان می2نتایج جدول )یافته مورد بررسی قرار گرفته است. دیکی فولر تعمیم

 اند.گیری ایستا شدهتحقیق پس از یک مرتبه تفاضل

 
 های مدل( برای متغیرADF(: نتایج آزمون ریشه واحد دیکی فولر)2جدول )

 منبع: محاسبات تحقیق حاضر

 

 نام متغیر آماره آزمون مقدار بحرانی

000/0  31/298  CO2 

000/0  19/86  GDPPER 

000/0  82/86  TOURISM 

051/0  66/69  ENERGY 

000/0  46/200  CAPITAL 

045/0  45/70  HEALTH 
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تر وجود یا یقدقبعد از بررسی ایستایی متغیرها به منظور بررسی رابطه هم انباشتگی و به عبارت 

 شود.یمی هم انباشتگی پدرونی و کائو استفاده هاآزمونعدم وجود رابطه بلندمدت بین متغیرها از 

دهنده نتایج آزمون هم انباشتگی پدرونی در دو حالت با عرض از مبدأ و روند و با ( نشان3جدول )

 باشد.یمعرض از مبدأ و بدون روند زمانی 

 
 (: نتایج آزمون هم انباشتگی پانلی پدرونی3جدول)

 باشند.اعداد داخل پرانتز بیانگر ارزش احتمال آزمون می

 منبع: محاسبات تحقیق حاضر

، ADF، پانلPPهای پانلو روند زمانی آماره مبدأعرض از ا (،در حالت ب3با توجه به نتایج جدول )

در حالت با از طرفی . باشندیمدار معنیدرصد  1گروهی در سطح  ADFگروهی و پانل PPپانل

 ADFگروهی و پانل PP، پانلADF، پانلPPهای پانلبدون روند زمانی نیز آمارهو عرض از مبدأ 

های مورد بررسی باشند. بنابراین با توجه به اینکه اکثر آمارهیمدار معنیدرصد  1گروهی در سطح 

باشند، فرض صفر مبنی بر عدم وجود هم انباشتگی بین متغیرها یمدار معنی)حداقل چهار آماره( 

 باشند.یمو متغیرها بر اساس این آزمون در بلندمدت هم انباشته  شدهتوسط آزمون پدرونی رد 

باشد که نتایج انباشتگی کائو میانباشتگی متغیرها، آزمون همدومین آزمون برای بررسی هم

 ( گزارش شده است.4) حاصل از این در جدول

 
 (: نتایج آزمون هم انباشتگی کائو4جدول)

 منبع: محاسبات تحقیق حاضر

 

داری آماره آزمون هم انباشتگی کائو در سطح یک دهنده معنی( نشان4نتایج حاصل از جدول )

انباشتگی باشد. بنابراین همیمانباشتگی بین متغیرها بر عدم وجود همدرصد و رد فرضیه صفر مبنی 

 شود.یمبلندمدت متغیرهای تحقیق بر اساس این آزمون نیز تأیید 

و بدون روند زمانی مبدأبا عرض از   با عرض از مبدأ و روند زمانی 
 آماره آزمون

t-statistic t-statistic 

(869/0 )123/1-  (944/0 )597/1-  𝑣پانل 

(000/1 )354/4  (000/1 )308/5  𝜌پانل 

(000/0 )816/7-  (000/0 )577/12-  PPپانل 

(010/0 )308/2-  (000/0 )186/3-  ADFپانل 

(000/1 )912/5  (000/1 )237/7  پانل𝜌گروهی 

(000/0 )143/21-  (000/0 )578/27-  گروهی PP پانل 

(000/0 )915/1-  (001/0 )952/2-  گروهی ADF پانل 

 (probارزش احتمال) t-statistic آماره آزمون

ADF 647/2- (004/0) 
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شناسی، در مرحله اول فرضیه صفر خطی بودن مدل براساس مباحث مطرح شده در بخش روش

وان متغیر انتقال خالص داخلی به عنبا در نظر گرفتن تولید نا PSTR در مقابل فرضیه وجود الگوی

دهند ( برای کشورهای منتخب اسالمی نشان می3نتایج گزارش شده در جدول )آزمون شده است. 

 نماییو نسبت درست (LMF)، ضریب الگرانژ فیشر(LMW)های ضریب الگرانژ والد که تمامی آماره

 (LR)برای یک و دو حد آستانه( 1ای=M( و )2=Mاز یک الگوی ) کنند.غیرخطی پیروی می 

 
 های وجود رابطه غیرخطی(: آزمون3جدول )

 

باشد. همچنین مقادیر بیانگر تعداد توابع انتقال می rای و های آستانهبیانگر تعدا مکان M توجه: 

 (رمنبع: محاسبات تحقیق حاض) آماره داخل پرانتز گزارش شده استاحتمال مربوط به هر 

اید امه بپس از حصول اطمینان از وجود رابطه غیرخطی میان متغیرهای مورد مطالعه، در اد

ی این داد. براقرار تعداد توابع انتقال مورد بررسیوجود رابطه غیرخطی باقیمانده را به منظور تعیین 

با  PSTRلگوی فرضیه صفر وجود ا منظور براساس مطالعه گونزالز و همکاران و کولیتاز و هارولین،

زمون قرار گرفته آبا حداقل دو تابع انتقال مورد  PSTRیک تابع انتقال در مقابل فرضیه وجود الگوی 

دهند که می کشورهای منتخب اسالمی ارائه شده است. نتایج نشان ( برای4که نتایج آن در جدول )

ید تول لحاظ کردن یک تابع انتقال برای کشورهای مورد مطالعه برای تعیین رابطه غیرخطی )

 کند.( کفایت میناخالص داخلی سرانه و انتشار دی اکسید کربن سرانه

 
 های وجود رابطه غیرخطی باقیمانده(: آزمون4جدول )

  منبع: محاسبات تحقیق حاضر

 

پس از حصول اطمینان از وجود رابطه غیرخطی میان متغیرها و لحاظ توابع انتقال جهت تصریح 

ای انتخاب گردد. رفتار غیرخطی، اکنون باید حالت بهینه میان تابع انتقال با یک یا دو حد آستانه

متناظر با هر یک از این حاالت برآورد شده و از میان آنها بر اساس  PSTRبرای این منظور مدل 

M=2 M=1 آزمون فرضیه 

LR LMF LMW LR LMF LMW 

𝐇𝟎: 𝐫 = 𝟎
𝐇𝟎: 𝐫 = 𝟏

 86/117 

(00/0) 

41/12 

(00/0) 

36/103 

(00/0) 

87/91 

(00/0) 

89/18 

(00/0) 

89/82 

(00/0) 

M=2 M=1  

LR LMF LMW LR LMF LMW 

{
𝐇𝟎: 𝐫 = 𝟏
𝐇𝟎: 𝐫 = 𝟐

 25/59 

(00/0) 

67/5 

(00/0) 

42/55 

(00/0) 

27/2 

(81/0) 

41/0 

(84/0) 

26/2 

(81/0) 
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 گردد نتایج جدولمدل بهینه انتخاب می 2و آکائیک 1ها، شوارتزمعیارهای مجموع مجذور باقیمانده

ای، با یک حد آستانه PSTRحاکی از آن است که بر اساس معیارهای شوارتز و آکائیک، مدل  (5)

 باشد.کشورهای مذکور میای برای مدل بهینه

 
 ای در یک تابع انتقالهای آستانهتعیین تعداد مکان :(5)جدول 

  منبع: محاسبات تحقیق حاضر

 

 دو رژیمی ای که بیانگر یک مدلبا یک تابع انتقال و یک حد آستانه PSTRپس از انتخاب مدل 

 پردازیم. است، در ادامه به برآورد مدل می

امتر ( لحاظ شده است. پار6دو رژیمی در جدول شماره ) PSTRنتایج حاصل از تخمین مدل 

است.  برآورد شده 72/1، معادل شیب که بیانگر سرعت انتقال از یک رژیم به رژیم دیگر است

 67/6 قداربرای کشورهای منتخب اسالمی نیز م سرانه ای تولید ناخالص داخلیهمچنین حد آستانه

ست، جهت یا ه 67/6برابر با  سرانه باشد. به عبارت دیگر زمانی که مقدار تولید ناخالص داخلیمی

ر یگر، تغییدکند. به بیان بر دی اکسید کربن تغییر می سرانه شدت تأثیرگذاری تولید ناخالص داخلی

 67/3اخلی از که مقدار تولید ناخالص دافتد. لذا در صورتیاتفاق می 725/1رژیم با سرعتی معادل 

 ایستانهحد آ و در صورت کمتر بودن آن ازتجاوز کند، رفتار متغیرها مطابق رژیم دوم خواهد بود 

تولید )انتقال  تغیرماز آنجا که ضرایب متغیرها با توجه به مقدار  .د گرفتفوق در رژیم اول قرار خواه

مان ول زیابند و برای کشورهای مختلف و در طناخالص داخلی سرانه( و پارامتر شیب تغییر می

فسیر نمود و ت( را مستقیماً 6توان مقدار عددی ضرایب ارائه شده در جدول )باشند، نمییکسان نمی

 (.1392ها مورد تجزیه و تحلیل قرار بگیرند )شهبازی و سعیدپور، تبهتراست عالم

 
 PSTR(: نتایج برآورد مدل 6جدول )

                                                           
1 Schwarz Criterion 

2 AIC Criterion 

M=2 M=1 

مجموع 

 هامجذورباقیمانده
 معیارشوارتز معیارآکائیک

مجموع 

 هامجذورباقیمانده
 معیارشوارتز معیارآکائیک

25/6 28/4- 17/4- 03/6 22/4- 33/4- 

 قسمت غیر خطی مدل قسمت خطی مدل

𝐆𝐃𝐏𝟎 
18/0 

(55/2) 
GDP1 

13/0 

(26/1) 

𝐓𝐎𝐔𝐑𝐈𝐒𝐌𝟎 
05/0 

(41/3) 
TOURISM1 

1/0- 

(27/6-) 
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به ترتیب بیانگر پارامتر شیب و حد C و γباشد. میt   : مقادیر داخل پرانتز نشان دهنده آمارهنکته

 (منبع: محاسبات تحقیق حاضر) باشندناخالص داخلی سرانه می ای تولیدآستانه

طوری هدو معادله تعریف شده به عنوان رژیم اول و دوم آورده شده است ب (6براساس جدول )

دهد و ستون دوم نشانگر خطی را نشان میباشد که نتایج معادله که ستون اول نشانگر رژیم اول می

 دهد.رژیم دوم می باشد که نتایج معادله غیرخطی را نمایش می

تولید ناخالص داخلی سرانه در هر دو رژیم اثر مثبتی  توان گفت کهمی (6)نتایج جدول با توجه 

از تأثیر   67/6ای بر انتشار دی اکسید کربن سرانه داشته است به طوریکه پس از عبور از حد آستانه

تأثیر مثبت تولید  با نرخ کاهنده افزایش یافته است. دیگر به عبارتی .مثبت آن کاسته شده است

 (،1389بهبودی و همکاران ) ر دی اکسید کربن سرانه با مطالعاتناخالص داخلی سرانه بر انتشا

از طرفی در  باشد.( سازگار می1391فکر آزاد و محمدی خانقاهی )( و مت1391حی و همکاران )فال

با توجه به اینکه کشورهای مورد مطالعه از  باشد.کشورهای مورد بررسی فرضیه کوزنتس صادق نمی

زیرا  ،باشدمطلوبی قرار ندارند لذا این نتیجه گیری دور از انتظار نمی لحاظ درآمد سرانه در وضعیت

افتد و برای نقطه بازگشت بعد از گذر از سطح مشخصی از درآمد اتفاق میدر بحث منحنی کوزنتس، 

( و زمان و 2014اما با مطالعات کاتیرجی اوغلی ) این کشورها در قسمت صعودی منحنی قرار داریم.

را در این مطالعات فرضیه کوزنتس مورد تأیید قرار گرفته زی ،باشد( ناسازگار می2016همکاران )

اکسید کربن از به طور کلی تحلیل رابطه بین مصرف انرژی، تولید ناخالص داخلی و انتشار دی است.

شود. تغییرات مصرف انرژی اکسید کربن فراهم میطریق شناسایی عوامل اثرگذار بر انتشار گاز دی

اکسید کربن انرژی شده و در نهایت انتشار دی به تولید ناخالص داخلی موجب تغییر در شدت نسبت

𝐄𝐍𝐄𝐑𝐆𝐘𝟎 
67/0 

(85/8) 
ENERGY1 

17/0 

(87/3) 

𝐂𝐀𝐏𝐈𝐓𝐀𝐋𝟎 
1/0 

(73/2) 
CAPITAL1 

28/0- 

(71/4-) 

𝐇𝐄𝐀𝐋𝐓𝐇𝟎 
05/0 

(2/1) 
HEALTH1 

26/0 

(96/3) 

 =67/6C  مکان وقوع تغییر رژیم

 γ= 72/1ضریب تعدیل )سرعت تعدیل( 

,𝐆(𝛄    رژیم حدی اول 𝐜; 𝐪𝐢𝐭) = 𝟎 
𝐂𝐎𝟐𝐢𝐭 = 𝛂 + 𝟎. 𝟏𝟖𝐆𝐃𝐏𝐢𝐭 + 𝟎. 𝟎𝟓𝐓𝐎𝐔𝐑𝐈𝐒𝐌𝐢𝐭 + 𝟎. 𝟔𝟕𝐄𝐍𝐄𝐑𝐆𝐘𝐢𝐭 + 𝟎. 𝟏𝐂𝐀𝐏𝐈𝐓𝐀𝐋𝐢𝐭 + 𝟎. 𝟎𝟓𝐇𝐄𝐀𝐋𝐓𝐇𝐢𝐭

+ 𝐮𝐢𝐭 

 

,𝐆(𝛄  رژیم حدی دوم 𝐜; 𝐪𝐢𝐭) = 𝟏 
𝐇𝐂𝐄𝐢𝐭 = 𝛂 + 𝟎. 𝟑𝟏𝐆𝐃𝐏𝐢𝐭 − 𝟎. 𝟎𝟓𝐓𝐎𝐔𝐑𝐈𝐒𝐌𝐢𝐭 + 𝟎. 𝟖𝟒𝐄𝐍𝐄𝐑𝐆𝐘𝐢𝐭 − 𝟎. 𝟏𝟖𝐂𝐀𝐏𝐈𝐓𝐀𝐋𝐢𝐭 + 𝟎. 𝟑𝟏𝐇𝐄𝐀𝐋𝐓𝐇𝐢𝐭

+ 𝐮𝐢𝐭 
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اکسید توان اشاره کرد که بین مصرف انرژی و انتشار دیدهد از این جهت میرا تحت تأثیر قرار می

و این کربن رابطه وجود دارد. تغییر در تولید ناخالص داخلی منجر به تغییر در سرانه تولید شده 

توان به ارتباط از این نظر نیز می شود.اکسید کربن میتغییر در نهایت منجر به تغییر در انتشار دی

 اکسید کربن پی برد.تولید ناخالص داخلی و انتشار دی

با افزایش مصرف سرانه انرژی، انتشار دی اکسید کربن در کشورهای منتخب افزایش یافته است 

دوم به مراتب کمتر از رژیم اول بوده است. رابطه مستقیم بین مصرف سرانه اما این انتشار در رژیم 

(، متفکر آزاد و خانقاهی 1389انرژی و انتشار دی اکسید کربن با مطالعات بهبودی و همکاران )

باشد. با توجه به اینکه ( سازگار می2014( و گرشی و همکاران )2016(، زمان و همکاران )1391)

      های فسیلی به عنوان انرژی استفاده مطالعه این تحقیق عمدتاً از سوخت در کشورهای مورد

کنند. بنابراین آلودگی هرچه بیشتر محیط زیست بدلیل افزایش مصرف انرژی منطقی به نظر می

  رسد.می

اثر مثبت و پس از وارد  نتایج دیگر حاکی از آن است که توسعه صنعت گردشگری در رژیم اول

اثر منفی توسعه صنعت  م دوم اثر منفی بر انتشار دی اکسید کربن گذاشته است.شدن به رژی

، دوبویس و همکاران (2002کورت و همکاران ) ر انتشار دی اکسید کربن با مطالعاتگردشگری ب

اثر منفی گردشگری بر انتشار دی اکسید کربن  باشد.سازگار می (2013( و لی و براهماسان )2011)

تواند به دلیل نبود ساز و کار مناسب میبه عنوان یکی از آثار منفی گردشگری بر محیط زیست 

          پیامدهای و آثار شناسایی دراز طرفی  های مناسب باشد.گذاری و نبود زیرساختارزش

 محدوده همچنین و اکولوژیکی محدوده به توجه گردشگری ایپروژه و هاطرح محیطی زیست

 هایفعالیت بر ایمنطقه هایطرح و هافعالیت سایر تأثیر همچنین و طرح اجتماعی - اقتصادی

 هایفعالیت سایر روی بر پیامدها این ثیرأبالعکس ت و پیامدها و آثار تشدید و مطالعه مورد پروژه

ریزی گردشگری به درستی صورت پذیرد، اثرات در صورتی که برنامه .است ضروری منطقه در موجود

ی قادر است کانون توجه مثبت مختلفی را در حوزه زیست محیطی به همراه خواهد داشت. گردشگر

هایی باشد که موجب حفظ و حراست محیطی معطوف کند و پایه گذار طرحل مهم زیست ئرا به مسا

 محیط و گردشگری هایجاذبه بان،میز جوامعاز محیط زیست شوند. ارتباط میان گردشگران، 

ودرا با دیگران از طریق توسعه خ زیستیهم باید عنصر هر و است پیچیده و متقابل ارتباطی زیست،

اثر توسعه گردشگری به عنوان عاملی که منجر به پیشرفت  .روابط دو جانبه مفید و مثبت ادامه دهد

براساس نظریه رشد اقتصادی گردشگری از  گردد بر محیط زیست مثبت است.و بهبود زندگی می

مناسب، موجب رشد اقتصادی زایی و افزایش درآمد ناخالص ملی و کسب حاشیه سود طریق اشتغال

شود. از طرفی گردشگری با فرآیند تخریب محیط زیست ناشی از و بهبود کیفیت محیط زیست می

آلودگی و تأثیر بر گرمایش زمین به مصرف زیاد مردم و استفاده بیش از حد منابع طبیعی، ایجاد 

 تواند اثر منفی بر محیط زیست داشته باشد.منظور تولید بیشتر می
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ل کلیدی گردشگری، محیط توان گفت که در حال حاضر یکی از عوامبندی کلی میدر یک جمع

و اجتماعی و فرهنگی در  طبیعی بوده و از طرف دیگر توسعه صنعت گردشگری با محیط طبیعی

مل است. توسعه صنعت گردشگری یک شمشیر دولبه است که درآن نه تنها به ایجاد اثرات مثبت تعا

انجامد بلکه از سویی باعث تأثیرات منفی بر محیط می مانند ایجاد اشتغال و زیباسازی محیط زیست

 شود.زیست از جمله آلودگی آب، آلودگی هوا و تخریب اکوسیستم می

منفی ل به رابطه مستقیم بین سرمایه سرانه کشورها با انتشار دی اکسید کربن در رژیم او رابطه

در رژیم دوم تبدیل شده است و در نهایت با افزایش سهم مخارج سالمت در کشورها، انتشار دی 

هم اثر منفی س باشد.م ضریب این افزایش بزرگتر نیز میشود که در رژیم دواکسید کربن بیشتر می

 باشد.( سازگار می2014ارج سالمت با انتشار دی اکسید کربن با مطالعه کرشی و همکاران )مخ

 

 و پیشنهادات  گیرینتیجه

بین رشد اقتصادی، توسعه گردشگری و انتشار دی اکسید کربن در این مطالعه به بررسی رابطه 

تر از متغیرهای مخارج سالمتی، مصرف سرانه انرژی، و برای انجام تخمین دقیق ه استپرداخته شد

دارد که فرضیه منحنی کوزنتس بیان میبه طور کلی سرمایه ثابت ناخالص نیز استفاده شده است. 

از شدت در طول زمان و با وجود رشد اقتصادی، محیط زیست تخریب خواهد شد اما با گذشت زمان 

معکوس تخریب محیط زیست کاهش خواهد  Uشکل  ای به بعد بهاین تخریب کم شده و از نقطه

دست آوردن شاخص توسعه گردشگری از ه جهت ب یافت و کیفیت محیط زیست بهبود خواهد یافت.

 روش آنالیز جزء اصلی استفاده شد.ترکیب کردن سه شاخص عمده گردشگری بوسیله 

دو رژیم خطی و  برای PSTRاز طریق مدل  1995-2013های نتایج این مطالعه که برای داده

اسالمی فرضیه زیست محیطی  منتخب حاصل شد نشانگر آن است که برای کشورهایخطی غیر

کوزنتس مورد قبول نیست چرا که در هر دو رژیم مورد آزمون رابطه رشد اقتصادی با انتشار دی 

، انتشار اکسید کربن مثبت بوده است به این معنا که با افزایش تولید ناخالص داخلی سرانه کشورها

شود که این یابد و قسمت بازگشت منحنی کوزنتس مشاهده نمیدی اکسید کربن نیز افزایش می

برداری از باالیی ندارند و یا فرهنگ بهرهای که درآمد سرانه نتیجه برای کشورهای درحال توسعه

ایج نشان همچنین نت اند دور از ذهن نیست.محیط زیست را به طور کامل وارد زندگی خود نکرده

مثبت بین شاخص توسعه گردشگری و سرمایه ثابت ناخالص با انتشار دی اکسید  دهد که رابطهمی

کربن در رژیم اول به رابطه منفی بدل شده است به این معنا که با رشد و توسعه گردشگری در 

از دیگر نتایج این مطالعه  .د کربن در کشورها رو به کاهش استکشورها میزان انتشار دی اکسی

مصرف سرانه انرژی و مخارج سالمتی با انتشار دی اکسید کربن در هر دو رژیم وجود رابطه مثبت 

 توان نتایج زیر را نیز استنباط نمود.پس به طور کلی می .باشدمی
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مصرف انرژی منجر به "، "توسعه گردشگری منجر به بهبود کیفیت محیط زیست می شود"

افزایش مخارج سالمتی انتشار دی اکسید کربن را افزایش "، "ت محیط زیست می شودکاهش کیفی

 ."دهد.می

یابد اما با گذر از یک سطح با افزایش درآمد سرانه کشورها، آلودگی محیط زیست افزایش می

شود. نتایج مطالعه حاضر درآمدی، افزایش درآمد سرانه موجب کاهش معنادار در انتشار آلودگی می

نشانگر آن است که درآمد سرانه کشورهای مورد مطالعه از سطح درآمدی مورد نظر رد نشده است. 

 یابد.در نتیجه با افزایش درآمد سرانه میزان انتشار آلودگی کماکان افزایش می

هدف دیگر این مطالعه، بررسی نحوه ارتباط توسعه صنعت گردشگری با آلودگی محیط زیست 

شده است. بنابراین دست آمده، رشد گردشگری موجب کاهش آلودگی ه تایج ببود که با توجه به ن

همچنین نتایج  های حمایت کننده از اکوتوریسم را برای این کشورها پیشنهاد کرد.توان سیاستمی

دهد. بنابراین سیاستگذاران که افزایش مصرف انرژی، انتشار آلودگی را افزایش می حاکی از آن است

استای کاهش مصرف انرژی )که در این کشورها عمدتاً از انرژی های غیر قابل تجدید بایست در رمی

ار آلودگی از طریق دست آمده کاهش انتشه از دیگر نتایج ب شود( اقدام نمایند.و آالینده استفاده می

باشد که جهت کاهش هرچه بیشتر انتشار این نکته می مبینباشد و گذاری میافزایش سرمایه

ثیرگذار بر رشد أهای تی، با هدف قرار دادن اجرای سیاستبایست از تولیدات صنعتمی آلودگی

 .گذاری حمایت شودسرمایه
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