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چكيده
زمينه و هدف :توسعه گردشگری از دو کانال ،آلودگی هوا را متأثر (کم یا زیاد) میکند :کانال نخست بهطور مستقیم از طریق اثر مقیاس،
اثر تکنیک و اثر ترکیب گردشگری (کانال اثرات مستقیم) و کانال دوم از طریق اثر آن بر رشد اقتصادی (کانال اثرات غیرمستقیم) حاصل
میشود .در این راستا ،هدف اصلی این مقاله بررسی تأثیر بلندمدت توسعه گردشگری بر آلودگی هوا (شاخص کیفیت محیط زیست) در
کشورهای منطقه منا (شامل :ایران) در قالب منحنی زیستمحیطی کوزنتس طی دورهی زمانی  0991-4102است.
روش بررسی :نتایج این تحقیق با استفاده از روش بهروزرسانی مکرر و کامالً تعدیلشده ( )Cup-FMحاکی از تأثیر مثبت و معنادار
توسعه گردشگری بر انتشار گاز کربن دیاکسید ( )CO2در بلندمدت است.
یافتهها :نتایج دیگر این تحقیق حاکی از تأیید منحنی زیست محیطی کوزنتس برای کشورهای مورد مطالعه است؛ بهگونهای که هماکنون
در قسمت صعودی این منحنی قرار دارند.
نتيجهگيری :بر اساس سایر نتایج ،مصرف انرژی و تجارت نیز در کشورهای منطقه منا ،آلودگی هوا را در بلندمدت درپی خواهد داشت.
واژههای کليدی :توسعه گردشگری ،آلودگی هوا ،کشورهای منطقه منا ،روش .Cup-FM
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Abstract
Background and Objective: Tourism development from two channels effects on air pollution (more
or low): The first channel directly through the effects of scale, combine and technique the tourism
(direct effect channel) and second channel through its effect on economic growth (indirect effects
channel) is created. In this context, the main objective of this paper is to examine the impact of
tourism development on air pollution in MENA region countries (include: Iran) in long-term and in
the form of environmental Kuznets curve during the period 1995-2014.
Method: The results by using Continuously-updated and Fully-Modified (Cup-FM) method showed a
positive and significant impact of tourism development on air pollution in the long-term.
Results: Other results of this study, indicate the environmental Kuznets curve to approve for countries
studied; So that they are at the ascending section of this curve now.
Conclusion: According to the other results, energy consumption and trade in MENA region countries
will be sought air pollution in the long-term.
Keywords: Tourism Development, Air Pollution, MENA Region Countries, Cup-FM Method.
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زمينه و هدف
صنعت گردشگری بههعنوان یکهی از مممتهرین و پردرآمهدترین

(کاهشههی)  EKCباشههد ،کیفیههت محیطزیسههت در آن کشههور

صنایع جمان در آغاز هزاره سوم بوده و نقش قابهلتوجمی را در

افزایش مییابد.

تأمین درآمدهای ارزی و رشهد و توسهعه اقتصهادی کشهورهای

با توجه به نکات ارائهشده ،مقاله حاضر سعی دارد تأثیر بلندمدت

درحالتوسعه و توسعهیافته ایفا میکند ( .)0این صهنعت شهامل

توسعه گردشگری را بر آلودگی هوا در کشهورهای منطقهه منها

4

حملونقل و میزبانی از مصرفکنندگان گردشگری و وابسته بهه

(خاورمیانه و شمال آفریقها ،شهامل ایهران) طهی دورهی زمهانی

طیف گستردهای از خدمات در زیرساختهایی مانند فرودگاهها،

 0991-4102و در چارچوب منحنهی زیسهتمحیطی کهوزنتس

بنادر ،جادهها و راهآهن (بهعنوان ابزار ارتبها از راه دور) اسهت.

بررسی کند .دلیل انتخاب کشورهای منا ،بههعنوان نمونهه مهورد

ایجاد زیرساختها و توسعه جهانبی مقصهد توریسهتی از جملهه

بررسی آن است که این منطقه به دلیل تاریخ تمهدن باسهتانی و

توسعه رستورانها و اقامتگاههای تفریحی ،طیهف گسهتردهای از

میراث فرهنگی منحصر به فرد و بعضهی از مکانههای مهرهبی،

اثرات زیستمحیطی تولیهد میکنهد و ایهن باعهی میشهود کهه

مورد توجه گردشگران زیادی قرار گرفته است؛ تها جهایی کهه از

آسههیبهای جههدی بههه محیطزیسههت وارد شههود ( .)4البتههه بهها

منطقه خاورمیانه بهعنوان بمشت گردشگری نام برده شده است

درنظرگرفتن گردشگری بهه عنهوان یهک تجهارت ،در بلندمهدت

( .)1اما تاکنون پژوهشی در حوزهی اقتصاد محیطزیسهت ،روی

بسته به آثار آزادسازی تجارت در کشورهای مختلف ،اثهر آن بهر

این کشورها انجام نشده است تا بررسی شود که آیا آلودگی ههوا

محیطزیست میتواند مثبت و یا منفی باشد (.)4

در این کشورها متأثر از توسعه گردشگری آنهها اسهت یها نهه

از طرف دیگر ،افزایش رشد اقتصادی ناشی از گسهترش صهنعت

همچنههین ،کشههورهای ایههن منطقههه متشههکل از کشههورهای

گردشگری نیز محیطزیست را متأثر میسازد .ایهن تأثیرپهریری

درحالتوسعهاند که بعضی از آنها منابع عظیمی از نفت و گاز را

در یک بستر زمهانی بلندمهدت ،میتوانهد بهه صهورت مسهتقیم،

در اختیار دارند.

معکوس و یا ترکیبی از هر دو باشد ( .)3امروزه ارتبا بین رشد

پيشينه تحقيق

اقتصادی و شاخص کیفیت محیطزیست بهصورت  Uوارونه ،بهه

مبانی نظری

منحنی زیستمحیطی کوزنتس (EKC) 0معروف است .به ایهن

تأثير تجارت گردشگری بر کيفيت محيطزیست

شکل که با افزایش رشد اقتصادی در سطوح پایین آن ،کیفیهت

با توجه به فرضیه «صادرات منجر به رشد» ،گردشگری میتواند

محیطزیسههت کههاهش (مههورد کشههورهای درحالتوسههعه) و در

بهعنوان نوعی صادرات محسهوب شهود کهه تنمها تفهاوت آن بها

سطوح باالی آن ،کیفیت محیطزیست افزایش (مورد کشهورهای

صادرات کاالها و خدمات این اسهت کهه مصهرفکننده آن را در

توسعهیافته) مییابد (.)2

کشور میزبان مصرف میکند ( .)6همچنین ،مخارجی را کهه در

بر اساس این توضیحات ،توسعه گردشهگری میتوانهد از طریهق

کشور مقصد برای گردشگری مصرف میشود ،میتوان بههعنوان

کانههال رشههد اقتصههادی نیههز بهههطور غیرمسههتقیم ،کیفیههت

واردات در نظههر گرفههت .ایههن واردات و صههادرات نامحسههوس را

محیطزیست را تحت تأثیر قرار دهد .به اینصورت که با توسهعه

تجارت گردشگری میگویند ( .)7ازآنجاکه گردشگری یهک نهو

گردشگری و بالتبع افزایش رشد اقتصادی ناشی از آن ،چنانچه

تجههارت محسههوب میشههود ،گسههترش آن را میتههوان هماننههد

یک کشور در قسمت صعودی (افزایشی)  EKCباشهد ،کیفیهت

آزادسازی تجاری درنظر گرفت .بهطور کلی اثر آزادسازی تجارت

محیطزیسههت در آن کشههور کههاهش و اگههر در قسههمت نزولههی

برمحیطزیست به سه دسته کلی تقسیم میشود :اثر مقیاس ،اثر
تکنیک و اثر ترکیب (.)6

1-Environmental Kuznets Curve

2-Middle East and North Africa
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اثر مقیاس :به افزایش در مقیاس و بازدهی فعالیت اقتصادی که

که یک کشور تولید میکند ،برپایهی منهابع طبیعهی آن کشهور

ممکن است بهدنبال تجارت خدمات رخ دهد ،اشهاره دارد .بهه

تولید شده و یا اینکه فرایند تولید آنمها ایجهاد آلهودگی نمایهد،

هرحال ،ممکن است انتشار آلودگی اضافی ایجاد کند و کهاهش

آنگاه آزادسهازی تجهاری سهمم آن صهنایع را در اقتصهاد ملهی

منابع طبیعی را سرعت ببخشد (نتیجهه :احتمهال زیهاد منفهی).

افههزایش خواهههد داد .درصههورت فقههدان سیاسههتهههای مناسههب

اکثر فعالیتهای اقتصادی در مرحله اسهتخرا موادخهام ،یها در

زیستمحیطی ،این به افزایش آلودگی منجر شده و بمرهبهرداری

بمرهبهرداری از منهابع تجدیدشهونده یها در پدیهدآوردن زبالهه و

از منههابع طبیعههی را شههتاب بخشههیده و بههه سههطوح ناپایههدار

آلودگی به محیطزیست صدمه میزنند .افزایش مقیاس عملکرد

بمرهبرداری سوق خواهد داد ( .)2از آنجا کهه تجهارت توریسهم،

اقتصادی به معنای افزایش سطح آسیب به محیطزیست اسهت،

رشد اقتصادی را متأثر میکند ،میتواند از این کانال نیز بههطور

مگر این که مقهررات زیسهتمحیطهی سهخت حهاکم باشهد؛ در

غیرمستقیم کیفیت محیطزیست را تحت تأثیر قرار دهد کهه در

اینصورت فعالیت اضافی منجر به صدمه و آسیب نمیشود (.)8

ادامه نحوه این اثرگراری به اختصار بررسی میشود:

اثر تکنیک :اثر تکنیک زیرمجموعههای از اثهرات تولیهد تجهارت

گردشگری و رشد اقتصادی

است که بعضاً از آن با نام اثرات "فنآوری" یاد و از این حقیقت

نخستین دلیل توسعهی صنعت گردشگری در بیشتر کشهورها،

ناشی میشود که شیوه تولید ممکن است به عنوان یهک نتیجهه

بمره برداری از منافع اقتصادی آن است ،گرچه دالیل دیگری نیز

از تجارت در بخش خدمات تغییر کند .هنگامیکه در آمد مهردم

در این مورد ارائه میشود .به نظر اوه ( )4111صنعت گردشگری

افزیش مییابد تقاضای آنها از دولت برای قوانین محیطزیسهت

میتواند تأثیر مممی بر افزایش اشهتغال ،درآمهدهای مهرتبط بها

سختتر افزایش مییابد .بنابراین تولیدکنندگان مجبور به اصالح

مکانهای اقامتی و نیز درآمدهای دولتی کشورها داشهته باشهد

روشهای تولید خود و استفاده از تکنولوژیهای پاکتر هسهتند

( .)01از اینرو گردشگری به دو صورت مسهتقیم و غیرمسهتقیم

(نتیجه :مثبت) به عالوه اثر این ثروت ،تغییرات تکنولوژی بهازار

بر رشد اقتصادی تأثیر میگرارد :الف) اثر مستقیم :هر چه تعداد

را هدایت میکند و نسبت ورودیهها را بهه خروجهیهها کهاهش

ورود گردشگر بینالمللی بهه یهک کشهور افهزایش یابهد ،درآمهد

میدهد .همچنین ،روشهای تولیهد ابهزار و ضهایعات را حهداقل

حاصل از آن نیز افزایش مییابد .از آنجاکهه گردشهگری یکهی از

میکند (نتیجه :احتمال زیاد مثبت) .اثرات تکنیک مثبت زمانی

صنایع خدماتی است ،درآمهد حاصهل از ایهن صهنعت بخشهی از

حاصل میشود که تخریهب محهیطزیسهت و خروجهی آلهودگی

تولید ناخالص داخلهی کشهور میزبهان محسهوب شهده و بههطور

بهازای هر واحد محصول کاهش یابد (.)9

مستقیم بر رشد اقتصادی آن کشور تهأثیر میگهرارد .از ایهنرو،

اثر ترکیب :اشاره دارد به اینکه تجارت در بخش خدمات ،بهطور

صههنعت گردشههگری میتوانههد راهکههاری مناسههب بههرای کسههب

کلی ساختار و ترکیب اقتصاد یک کشور را در معرض تغییر قرار

درآمدهای ارزی سرشار برای کشورها و درنتیجه رشد اقتصهادی

میدهد .منظور از ترکیب اقتصاد یک کشور سممی است که هر

باالتر باشد ب) اثر غیرمستقیم :گردشگری بهصورت غیرمستقیم

دسته از کاالها و خدمات ،در کل تولیدات یهک کشهور بههخهود

نیز بر رشد اقتصادی تأثیر میگرارد ،چراکه اثر پویایی را در کل

اختصاص میدهند .آزادسازی تجارت سبب خواهد شد کشهورها

اقتصاد بهشکل اثرات سهرریز 0و یها دیگهر آثهار خهارجی 4نشهان

تولیدات خود را در بخشههایی کهه در آن مزیهتنسهبی دارنهد

میدهد ( .)6به اینصورت که اگر گردشگری بهدلیل تعامل زیاد

افزایش دهند و به اصطالح در تولید آن تخصص پیدا کنند .اثهر

با دیگر فعالیتهای اقتصادی دچار رونق شود ،سایر فعالیتهای

مفید زمانی بهوجود می آید که ترکیب ساختار بهگونهای تغییهر
کند که سمم تولیدات به نفهع صهنایعی کهه کمتهر آالینهدهانهد،
افزایش یابد ( .)9از جنبههای منفی نیز ،اگر کاالهها و خهدماتی

1-Spillovers
2-Externalities
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اقتصادی که به آن کاال یا خدمت ارائه میدهند و یا محصول آن

منجر به بمبود محیطزیست و کاهش آلودگی هوا مهیشهود ،در

را مصرف میکنند ،همراه با آن حرکت خواهند کرد.

مقابل مردم پاسخگو باشد.

رشد اقتصادی و آلودگی هوا

با توجه به این توضیحات ،توسعه گردشگری میتوانهد از طریهق

در ادبیات اقتصادی ،رابطه بهین تولیهد ناخهالص داخلهی سهرانه

کانههال رشههد اقتصههادی نیههز بهههطور غیرمسههتقیم ،کیفیههت

(شاخص رشد اقتصادی) و تخریب آلهودگی ههوا بهه صهورت U

محیطزیست را تحت تأثیر قرار دهد .به اینصورت که با توسهعه

معکوس ،به منحنی زیست محیطی کهوزنتس ( )EKCمعهروف

گردشگری و بالتبع افزایش رشد اقتصادی ناشی از آن ،چنانچه

است .این فرضیه ،تعمیم نظریه کوزنتس است که بیان میکنهد

یک کشور در قسمت صعودی (افزایشی)  EKCباشهد ،کیفیهت

رابطه بین معیار نابرابری در توزیع درآمهد و سهطح درآمهد ،بهه

محیطزیسههت در آن کشههور کههاهش و اگههر در قسههمت نزولههی

شکل  Uمعکوس است .براسهاس ایهن نظریهه در مراحهل اولیهه

(کاهشههی)  EKCباشههد ،کیفیههت محیطزیسههت در آن کشههور

توسعه اقتصادی بهدلیل عوامل مختلف مانند اولویت باالی تولید

افزایش مییابد.

و اشتغال نسبت به محیطزیست پاک ،پهایین بهودن تکنولهوژی

مطالعات تجربی

تولید ،پایین بودن سطح آگاهیهای زیسهتمحیطهی و  ،...رشهد

بهطور کلی در بررسی منحنی زیسهتمحیطی کهوزنتس و سهایر

اقتصادی با افزایش تخریبهای زیسهتمحیطهی و آلهودگی ههوا

عوامل مؤثر بر شاخص کیفیت محیطزیسهت ،مطالعهات تجربهی

همراه خواهد بود .اما بعد از رسیدن به یهک سهطح مشخصهی از

خارجی و داخلی بسهیاری انجهام شهده اسهت کهه میتهوان بهه

درآمد سرانه ،این رابطه معکوس شده و افزایش رشهد اقتصهادی

مطالعاتی نظیر ،:فرهانی و همکاران ( ،)04اوزکان ( ،)03صبوری

منجر به بمبود کیفیت محیطزیست خواههد شهد کهه دلیهل آن

و همکاران ( ،)02پملوانی و همکاران ( ،)01فطهرس و همکهاران

میتواند باالرفتن سطح تکنولوژی تولیهد ،افهزایش آگهاهیههای

( )06و سلیمیفر و دهقانی ( )07اشاره کرد.

زیسههتمحیطههی ،تصههویب و اجههرای قههوانین سههختگیرانههه

اما بررسی نحهوه تأثیرگهراری توسهعه گردشهگری بهر شهاخص

زیستمحیطی و ...باشد .همچنهین در سهطوح درآمهدی بهاالتر،

کیفیهههت محیطزیسهههت ،آن ههههم بههها اسهههتفاده از ابزارههههای

ساختار اقتصادی کشورها بهسمت صنایع و فناوریههای پهاک و

اقتصادسنجی ،بهتازگی مورد توجهه اقتصهاددانان قهرار گرفتهه و

توسعه بخش خدمات تغییر میکند که این خود میتواند یکی از

طیف مطالعات تجربی انجام شده در ایهن زمینهه ،در سهالهای

دالیل کاهش آلودگی در سطوح درآمدی باالتر باشد.

گرشته رو به افزایش بوده است .در ادامه اههم ایهن مطالعهات و

همانطور که لوپز و میترا ( )00در مطالعهه خهود بهه آن اشهاره

مطالعات تجربی نزدیک به موضهو تحقیهق بههترتیب مطالعهات

کردهاند ،در کشورهای فقیر بهدلیل پایین بهودن درآمهد سهرانه،

خارجی و داخلی مورد بررسی قرار میگیرد.

مردم نسبت به سایر نیازهای رفهاهی خهود ،ارزش کهمتهری بهه

ویتا و همکاران ( ،)4101در مطالعهای به بررسهی تهأثیر تعهداد

محیطزیست قائل هستند ،اما وقتی کشورها به یک سطح کهافی

گردشگران بینالمللی بر انتشار گاز کهربن دیاکسهید (شهاخص

از درآمد سرانه میرسند ،مردم به محیطزیسهت و آلهودگی ههوا

آلودگی هوا) در کشور ترکیه طی دورهی زمهانی 0961-4119و

توجه بیشتری میکنند؛ چون با افزایش درآمد کشش درآمدی

در قالب منحنی زیسهتمحیطی کهوزنتس پرداختهانهد .بهه ایهن

تقاضهها بههرای محههیطزیسههت مطلههوب بههیشتههر از یههک بههوده و

منظور آنها از معادله رگرسیونی زیر استفاده کردهاند:

محیطزیست در این کشورها بهعنوان یک کهاالی لهوکس تلقهی
میشود .این امر باعی میشود که سهاختار سیاسهی کشهورها از

 0   1 Ln ( y ) t 
 3 Ln ( E ) t   4 Ln (T ) t   t



Ln (CO 2) t 

 2 Ln ( y )t 

2

طریق تدوین ،تصویب و اجرای قوانین زیستمحیطهی مناسهب،

که در رابطه فوق :CO2 :میزان انتشار گاز کربن دیاکسهید:y ،

سیاستهای مالیاتی و یارانههای مناسهب و سهایر اقهداماتی کهه

درآمد حقیقی :E ،مصرف انرژی و  :Tشاخص توسعه گردشگری
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گل خندان

میباشد که بهوسیله تعداد گردشهگران بینالمللهی انهدازهگیری

روش خودرگرسیون با وقفههای تهوزیعی (ARDL) 4حهاکی از

شده است .نتایج تخمین ضهرایب فهوق بهوسهیله روش حهداقل

تأثیر مثبت تعداد گردشگران بینالمللی ،مصرف انهرژی و رشهد

مربعههات معمههولی پویهها (DOLS) 0و الگههوی تصههحیح خطهها

اقتصادی بر انتشار گهاز کهربن دیاکسهید اسهت؛ البتهه میهزان

) (ECMحاکی از تأثیر مثبت تعداد گردشگران بینالمللهی بهر

اثرگراری تعداد گردشگران بینالمللی در مقایسهه بها دو متغیهر

انتشار گاز کربن دیاکسید در بلندمهدت اسهت .ایهن متغیهر در

دیگر ،اندک است (.)40

کوتاهمدت تأثیر معناداری بهر شهاخص آلهودگی ههوا نهدارد .در

لئون و همکاران ( ،)4102تأثیر توریسم بینالملل را بهر انتشهار

ضمن ،فرضیه زیستمحیطی کهوزنتس بهرای کشهور ترکیهه رد

گههاز کههربن دیاکسههید (شههاخص آلههودگی هههوا) در  02کشههور

نمیشود (.)08

توسعهیافته و  30کشور کهمتهر توسهعهیافته ،بررسهی کردهانهد.

دوگان و همکاران ( ،)4101در مطالعهای تأثیر تعداد گردشگران

یافتههای این تحقیق با اسهتفاده از برآوردگرههای گشهتاورهای

بینالمللی را بر انتشار گاز کهربن دیاکسهید (شهاخص آلهودگی

تعمیمیافته (GMM) 3و حداقل مربعات تعمیمیافته،(GLS) 2

هوا) در کشورهای  OECDطی دورهی زمانی  0991-4101و

نشاندهنده اثر مثبت تعداد گردشگران بینالمللی بر آلودگی هوا

در قالههب منحنههی زیسههتمحیطی کههوزنتس بررسههی کردهانههد.

در هر دو گروه از کشورهای مورد مطالعه است؛ امها شهدت ایهن

یافتههای این تحقیق با استفاده از آزمونهای همانباشتگی پانلی

اثرگراری در کشورهای توسعهیافته بیشتر از کشهورهای کهمتهر

با وابستگی مقطعی و برآوردکننده حداقل مربعات معمولی پویها

توسعه یافته است (.)44

) ،(DOLSنشاندهنده اثر مثبت تعداد گردشگران بینالمللهی

سوالرین ( ،)4102به بررسهی تهأثیر توسهعه گردشهگری ،رشهد

بر آلودگی هوا در کشورهای مورد مطالعه است .نتایج دیگر ایهن

اقتصادی ،مصرف انرژی ،توسعه مالی و شمرنشینی بر انتشار گاز

تحقیق حاکی از عدم تأیید فرضیه زیسهت محیطهی کهوزنتس و

کربن دی اکسید در کشور مالزی پرداخته است .به این منظور از

تأثیرپریری مثبت و منفی آلودگی ههوا (بهه ترتیهب) از مصهرف

روشهای خودرگرسیون با وقفههای توزیعی )،(ARDLحداقل

انرژی و تجارت است (.)09

مربعههات معمههولی پویهها ) (DOLSو آزمههون علیههت گرنجههری

کاتیرچیوغلو (4102الف) ،در مطالعهای به بررسی تهأثیر تعهداد

استفاده شده است .نتایج حاکی از تأثیر مثبهت و معنهادار رشهد

گردشگران بینالمللی بر انتشار گاز کهربن دیاکسهید (شهاخص

اقتصادی ،تعهداد گردشهگران بینالمللهی و شمرنشهینی و تهأثیر

آلودگی هوا) در قالب فرضیه زیستمحیطی کهوزنتس در کشهور

منفی توسعه مالی بر انتشار گاز کربن دیاکسید در بلندمهدت و

سنگاپور طی سالهای  0970-4101پرداخته اسهت .یافتهههای

کوتاهمدت است .همچنهین ضهریب بهدسهتآمده بهرای مصهرف

این تحقیق با اسهتفاده از روش حهداقل مربعهات معمهولی پویها

انرژی در مدل تخمینی ناچیز و اندک بوده اسهت کهه محققهین

) (DOLSحاکی از تأثیر منفهی و معنهادار تعهداد گردشهگران

احتمال علت این نتیجه را حضور متغیر گردشگری و اثرگهراری

بینالمللههی بههر انتشههار گههاز کههربن دیاکسههید در کوتاهمههدت و

غیرمستقیم آن بر مصرف انرژی ذکر کردهاند (.)43

بلندمدت است .همچنین ،فرضیه زیست محیطی کوزنتس برای

لی و براهماسرن ( ،)4103تأثیر گردشگری را بر آلودگی ههوا در

کشور سنگاپور رد نمیشود (.)41

کشورهای عضو اتحادیه اروپا طهی دورهی زمهانی 0988-4119

کههاتیرچیوغلو (4102ب) ،در مطالعهههای دیگههر تههأثیر تعههداد

مورد بررسی قرار دادهاند .یافتههای ایهن تحقیهق بها اسهتفاده از

گردشگران بینالمللهی ،مصهرف انهرژی و رشهد اقتصهادی را بهر

1

تحلیلهای همانباشتگی پانلی و روش اقتصادسنجی اثرات ثابت

آلودگی زیستمحیطی در کشور ترکیهه طهی سهالهای -4101
 0961بررسی کرده است .یافتههای این تحقیهق بها اسهتفاده از
1-Dynamic Ordinary Least Squares

2-Auto Regressive Distributed Lag
3-Generalized Method of Moment
4-Generalized Least Square
5- Fixed Effect
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) (FEحاکی از تأثیر منفی توسهعه گردشهگری بهر انتشهار گهاز

دادههای پانل و روشهای تخمینزن حهداقل مربعهات معمهولی

کربندی اکسید در این کشورهاست (.)4

کامالً اصالحشده (FMOLS) 3و اثرات ثابت ) (FEداللهت بهر

در زمینه مطالعات تجربی داخلی ،مطالعات بسیار انهدکی تهأثیر

وجود منحنهی کهوزنتس زیسهتمحیطی بهرای ههر دو گهروه از

توسعه گردشگردی بر آلهودگی ههوا را بها اسهتفاده از ابزارههای

کشورها دارد؛ بهگونهای که در کشهورهای درحالتوسهعه ،رشهد

اقتصادسنجی مورد بررسی و تحلیل قرار دادهاند .در تنما مطالعه

اقتصادی باالتر تخریب بیشتر محیطزیسهت را بهههمراه خواههد

انجام شهده در ایهن زمینهه ،اصهغری و همکهاران ( ،)0390اثهر

داشت ،در حالیکه در کشورهای گروه دوم ،رشد اقتصادی منجر

تجارت توریسم را بر کیفیت محیطزیسهت کشهورهای منتخهب

به بمبود کیفیت محیطزیست میشود (.)07

اتحادیه اروپا و کشورهای منتخب منا بها اسهتفاده از روش پانهل

معرفی مدل تحقيق

ساده طی دورهی زمانی  0991-4101بررسهی کردهانهد .نتهایج

بهههمنظور بررسههی تههأثیر توسههعه گردشههگری بههر آلههودگی هههوا

بهدستآمده نشان میدهد که اثر تجهارت توریسهم بهر کیفیهت

درکشورهای منطقه منا ،2با بمرهگیری از مهدل مطالعهه تجربهی

محیطزیست کشورهای منتخب اروپا مثبت بوده است ،امها ایهن

دوگهههان ( ،)09از مهههدل لگهههاریتمی زیهههر در قالهههب منحنهههی

اثر برای کشورهای منتخب منا منفی بوده است.شایان ذکر است

زیستمحیطی کوزنتس ،بمره گرفته شده است:

که مطالعه حاضر از حیی نو مدلسازی و روش برآورد ،کهامالً

()0

متفاوت و توسعهیافتهتر از این مطالعه است (.)2
از سایر مطالعات داخلی نزدیک به موضو تحقیق نیهز میتهوان
به مطالعات منتخب زیر اشاره کرد:
پملههوانی و همکههاران ( ،)0393بههه بررسههی آثههار کوتاهمههدت و

 0   1 Ln (GDPpc ) it

Ln (CO 2) it 

 2 Ln (GDPpc )it    3 Ln ( EC ) it 
  4 Ln (T )it   5 Ln (Tou ) it    t  t
2



i  1,2,...,16, t  1995 ,1996 ,..., 2015

بلندمدت توسعه تجارت ورشد اقتصادی بر آلودگی هوا در ایهران

در رابطه فوق ،متغیرها بهصورت زیر تعریف شدهاند:

با استفاده از دادههای سریزمانی سهالهای  0371تها  0389و

 :Ln (CO2) itلگاریتم طبیعی میزان انتشار سرانه دیاکسهید

مدلهای  0VARو  4VECMپرداختهاند .نتایج ایهن تحقیهق

کربن (بر حسب متریک تن) کشور (مقطع) iدر سال  ،tبهعنوان

بیانگر آنست که رابطه تعادلی بلندمدت بین متغیرهای تجهارت

شاخص اندازهگیری آلودگی هوا .دلیل اصلی این انتخاب آنسهت

باز ،تولید ناخالص داخلی ،جمعیت شمرنشین ،مصهرف انهرژی و

که CO2مممترین گاز گلخانهای بوده و بیشتهرین سهمم را در

شاخص آلودگی هوا برقرار است .در حالت کوتاهمدت ،متغیرهای

میان آنها داراست .لرا در بیشتر مطالعات تجربهی یادشهده در

جمعیت شمرنشین و سرانه مصرف انرژی باالترین تأثیرگراری و

زمینه موضو تحقیق نیهز از ایهن شهاخص در بررسهی وضهعیت

در بلندمدت نیز سرانه مصرف انرژی باالترین تأثیر را را بر میزان

آلودگی محیطزیست استفاده شده است.

تولید گوگرد دیاکسید داشته است (.)01

 :Ln (GDPpc) itلگاریتم طبیعی تولید ناخالص داخلی سرانه

سههلیمیفر و دهقههانی ( ،)0388رابطههه بههین آلههودگی و رشههد

به قیمت ثابت سال ( 4111بر حسب دالر آمریکها) کشهور  iدر

اقتصادی را در قالب فرضهیه منحنهی زیسهتمحیطی کهوزنتس

سال  ،tبه عنوان شاخص اندازهگیری رشد اقتصادی.

برای دو گروه از کشورها متشکل از  42کشهور درحالتوسهعه و
 46کشههور عضههو  OECDطههی دورهی زمههانی 0981 -4111
مورد بررسی قرار دادهاند .یافتههای این تحقیق در قالب تحلیهل

1-Vector Aouto Regressive
2-Vector Error Correction Model

3-Fully Modified Ordinary Least Squares
 -2این کشورها با توجه به در دسترس بودن دادهها عبارتاند از :ایران،
عربستان صعودی ،امارات متحهده عربهی ،عمهان ،کویهت ،قطهر ،یمهن،
اردن ،بحرین ،سوریه ،مصر ،لبنان ،الجزایر ،تونس ،مراکش ،لیبی.

پایداری ،توسعه و محیط زیست ،شماره ،4زمستان 95

78

2



: Ln (GDPpc ) itمجرور لگاریتم طبیعی تولیهد ناخهالص

داخلی سرانه کشور  iدر سال  ،tبههعنوان شهاخص انهدازهگیری
مجرور رشد اقتصادی .بر اساس ضرایب لگاریتم طبیعهی تولیهد
ناخالص داخلی سرانه و مجرور آن ،حالتههای گونهاگونی بهرای
شکل نو وابستگی رشد اقتصادی و آلودگی هوا قابل پیشبینی
است .اگر

گل خندان

منبع دادههای مربو بهه تمهام متغیرهها ،شهاخصهای توسهعه
جمانی (WDI)0اسهت و بههمنظور بهرآورد مهدل و آزمونههای
اقتصادسههههنجی الزم از نرمافزارهههههای STATAو GAUSS
استفاده شده است.
روش بررسی

باشد ،بههمعنی عهدم ارتبها بهین

در صورت تأیید وابستگی مقطعی بین متغیرهای مدل نمیتهوان

و

از روشهای معمول برآورد مدل در دادههای ترکیبهی ،اسهتفاده

باشد ،بهمعنی وجود ارتبها خطهی بهین متغیرههای

کرد .در این راستا ،بای و همکاران ( )42برآوردگری بهه نهام بهه

این ارتبا خطی افزایشهی

روز رسههانی مکههرر و کههامالً تعههدیل شههده ()Cup-FMرا بههرای

ایهن ارتبها خطهی کاهشهی اسهت .اگهر

دادههای پانلی که در آنها مشکل وابستگی مقطعی وجود دارد،

باشد ،تابع درجه دو است .در این حالت

بههر مبنههای برآوردگههر حههداقل مربعههات کههامالً تعدیلشههده

باشد ،بهمعنی ارتبا  Uشکل

) (FMOLSپیشنماد دادند .این برآوردگهر هماننهد برآوردگهر

بین رشد اقتصادی و انتشار کربن دیاکسید اسهت .در حالیکهه

 ،FMOLSنسههبت بههه اریههب خودهمبسههتگی پیههاپی و اریههب

باشد ،نشاندهنده ارتبا  Uشهکل

درون زایی مقاوم است و عالوه بر این ،نسبت به مانایی و نامانایی

معکوس بین متغیرهای مرکور و تأییهد فرضهیه زیسهتمحیطی

متغیرهههای توضههیحی بیتفههاوت اسههت .بهههمنظور معرفههی ایههن

کوزنتس ) (EKCاست .در این حالت میتوان نقطهه بازگشهت

برآوردگر فرض میکنیم ،یک الگوی پانل بهصهورت زیهر وجهود

(ماکزیمم) تابع را بهصورت زیر محاسبه کرد (:)02

داشته باشد:

رشد اقتصادی و آلودگی ههوا در مهدل اسهت .اگهر

مرکور است ،که چنانچه
و چنانچه
و
چنانچه

اگر

و

و

1 

2  2 



GDPpc  exp  


 :Ln (EC) itلگاریتم طبیعی سرانه مصهرف انهرژی (برحسهب
کیلوگرم معهادل نفتهی) کشهور  iدر سهال  ،tبههعنوان شهاخص
اندازهگیری مصرف انرژی.
 :Ln (T) itلگاریتم طبیعی درجهه بهازبودن تجهاری (مجمهو
صادرات و واردات به تولید ناخالص داخلهی) (برحسهب درصهد)
کشور  iدر سال  ،tبهعنوان شاخص اندازهگیری حجم تجارت.
 :Ln (Tot) itلگاریتم طبیعی تعداد گردشگران وارد شهده بهه
کشههور( iتوریسههم بینالملههل) در سههال  ،tبهههعنوان شههاخص
اندازهگیری توسهعه گردشهگردی .در بیشتهر مطالعهات تجربهی
یادشده در زمینه موضو تحقیق نیهز از ایهن شهاخص بههمنظور
اندازهگیری توسعه گردشگری استفاده شده است.
 :اثر ثابت زمان.

()4

که در ایهن رابطهه،

 :مجموعههای از k

 :متغیهر وابسهته،

متغیر توضیحی نامانا :β ،یک بردار
شیب و

بعدی از پارامترهای

 :جمله اخهالل معادلهه رگرسهیون اسهت .برآوردگهر

حداقل مربعات تلفیقی برای بردار پارامترههای  βبهصهورت زیهر
ارائه میشود (:)42
()3
بر اسهاس تحلیهل فیلیهوس و هانسهن ( )41توزیهع حهدی ایهن
برآوردگر بهدلیل اریهب بههوجود آمهده بهین
فاصله میگیرد ،مگهر در شهرایطیکه

و

از صهفر

بههطور اکیهد بهرونزا

باشد .در این راستا میتوان بههمنظور دسهتیابی بهه سهازگاری

 :جزء خطاء تصادفی.
1-World Development Indicators

رابطه توسعه گردشگری و کیفیت محیط زیست...
بلندمدت و توزیع نرمال مجانبی یک برآوردگر  FMOLSرا بهه
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()7

روش فیلیوس و هانسنبرای دادههای پانلی ارائه داد (.)42
از طرفی ،فهرض اسهتقالل مقطعهی در مطالعهات سهری زمهانی
اقتصادی بسیار محدودکننده و بهسختی قابل توجیه است .بهای
و همکاران ( )42برای در نظر گرفتن بحهی وابسهتگی مقطعهی،
فرض نموده اند که جمله خطای معادلهه و رگرسهیون از الگهوی
عاملی زیر تبعیت میکند:
()2
که در آن

یهک بهردار

مشاهده و

یک بردار

از عوامهل مشهترک غیرقابهل
از وزنهای عاملی است؛ بنابراین

متغیر

نیز جمله اخالل فرآیند خودتوضهیح

فرض نامانایی

اسهت کهه بها

و بهصورت زیر معرفی شده است (:)42

الگوی پانلی رابطه ( )4را میتوان در ایهن حالهت بهصهورت زیهر

()8

تعریف نمود:

همچنین ،فرض میشود که رابطه

()1

جمههالت اخههالل (خطهها) دو معادلههه ( )2و ( )8برقههرار باشههد.
از جههزء اخههالل و وارد نمههودن آن بههه تههابع

جههدا نمههودن

رگرسیون باعی بمبود تخمینهها میشهود ،زیهرا اگهر برخهی از
اجزای

مانا بوده و

با

همبسته باشد ،با در نظر گرفتن

بهعنوان جزئی از جمله اخالل ،بهرآورد  βناسهازگار خواههد

متغیرهای

،

و

بهین

نیز بها اسهتفاده از فرمولههای زیهر

محاسبه میشوند:
()9

بود .با توجه به مطالب فوق ،برآوردگر  Cup-FMکه بهرآوردی
سازگار از ضرایب معادله ارائه میکند بهصورت زیر معرفی شهده
است:

در فرمولهای فوق،

() 6

ماتریس یکه  -Tبعدی است .به ایهن ترتیهب ،برآوردگهر Cup-

عملگر ماتریس کواریانس دوطرفهه و

 FMدر نتیجه حل تکراری دو مجمول

و

در دو

معادله رابطه ( )6بهدست میآید (.)42
برآورد مدل و تحليل نتایج
نخستین گام درتخمین دادههای پانل ،انجهام آزمهون وابسهتگی
مقطعی است .به این منظور ،از آزمون وابستگی مقطعی پسهران
در دو معادله فوق،

عملگر ماتریس کواریانس یکطرفهه،

ماتریس قطری از  rتا از بزرگترین مقادیر ویژه ماتریس داخهل
براکت است که بهصورت کاهنهده مرتهب شهدهاند و متغیرههای
،F،

و

نماینده بردارهای زیر هستند:

( )46برای مدل مورد بررسی تحقیق استفاده شده و نتیجهه آن
در جدول ( )0آمده است .باتوجه به مقادیر بحرانی ایهن آزمهون
که ازتوزیع نرمال برخوردار است ،فرضیه صفر مبنیبر عدم وجود
وابستگی مقطعی درسطح  0درصد رد شهده و وجهود وابسهتگی
مقطعی بین متغیرهای مدل نتیجه گرفته شده است.
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جدول  -8نتيجه آزمون وابستگی مقطعی  CDپسران (( )82منبع :محاسبات تحقيق)
مقدار آماره

مقادیر بحرانی در سطوح احتمال مختلف

آزمون

%01

%1

%0

-4/680

-0/62

-0/96

-4/17

نتيجه
تأیید وابستگی مقطعی بین
متغیرهای مدل

با توجه بهه اثبهات وابسهتگی مقطعهی درمهدل ،ازآمهاره CIPS

براساس این نتهایج و مقهادیر بحرانهی ارائهشهده توسهط پسهران

پسران برای بررسی وجود یا فقدان ریشه واحهد اسهتفاده شهده

درقسمت پایین جهدول ( ،)4نتیجهه میگیهریم تمهام متغیرهها

است ( .)47نتایج این آزمون برای تمام متغیرها ،یکبار با وجود

درسههطح نامانهها هسههتند (درسههطح01درصههد) ،امهها بهها یکبههار

عهرض ازمبههد ( )Cو یکبهار بهها وجههود عهرض از مبههد و رونههد

تفاضلگیری بهصورت مانا درآمدهانهد واز درجهه مانهایی واحهد،

( )C+Tدر سطح و با یک تفاضهل در جهدول ( )4آمهده اسهت.

یعنی ) I(1برخوردارند (.)47

جدول  -8نتایج آزمون ریشه واحد پسران (منبع :مقادیر بحرانی آزمون ریشه واحد پسران ،از جدول ارائهشده توسط پسران
و سایر نتایج بر اساس محاسبات تحقيق)
مقدار آماره CIPS
متغير

2

C+T

C

درجه مانایی

سطح

تفاضل مرتبه اول

سطح

تفاضل مرتبه اول

)Ln(CO2

-1/840

-4/401

-0/004

-4/684

)I(1

)Ln(GDPpc

-0/183

-4/740

-0/914

-3/328

)I(1

-1/399

-4/324

-1/041

-4/866

)I(1

)Ln(EC

-0/408

-3/181

-0/842

-3/004

)I(1

)Ln(T

-4/194

-2/018

-4/361

-2/416

)I(1

)Ln(Tou

-1/206

-4/101

-1/878

-4/768

)I(1

Ln (GDPpc ) 



مقادیر بحرانی آزمون ریشه واحد پسران ()8887درسطوح مختلف
حالت

%0

%1

%01

C

-4/27

-4/46

-4/02

C+T

-3/10

-4/78

-4/67

با توجهه بههوجود وابسهتگی مقطعهی در مهدل مهورد بررسهی و

جدول (مقدار آماره و سهطح احتمهال محاسهبه شهده) میتهوان

همچنین نتایج آزمون ریشه واحد و اینکه تمام متغیرهای مورد

گفت که فرضیه صفر مبنیبر عدم همانباشتگی بهین متغیرههای

استفاده در ایهن مطالعهه همانباشهته از مرتبهه اول هسهتند ،بهه

و

بررسی وجود رابطه بلندمدت بین متغیرهای مدل ،با استفاده از

مدل ،بر اساس آماره میانگین گروه

و دو آمهاره پانهل

در سطح  0درصد رد میشود .ستون سوم جدول ( )3مقادیر

آزمون همانباشتگی وسترلوند ( )48پرداخته شده اسهت .نتهایج

احتمال قوی آزمون وسترالند را که بهوسیله روش بوتاسهتر

این آزمون در جدول ( )3ارائه شده است .با توجه به نتهایج ایهن

برای حرف اثر وابستگی مقطعی بین متغیرها بهدست آمده است

رابطه توسعه گردشگری و کیفیت محیط زیست...
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را نشان میدهد ( .)48بر اساس این مقهادیر نیهز فرضهیه صهفر

آماره میهانگین گهروه

مبنی بر عدم هم انباشتگی بین متغیرهای مهدل ،بهر اسهاس دو

مدل رد میشود.

و

و دو آمهاره پانهل

و

در

جدول  -8نتایج آزمون همانباشتگی پانلی وسترلوند (( )87منبع :محاسبات تحقيق)
احتمال

مقدار آماره

احتمال قوی
1/111

1/111

-3/710

1/114

1/988

-6/488

1/111

1/111

-41/100

1/111

1/111

-9/012

نوع آماره

* طول وقفه بمینه با استفاده از معیار آکائیک ) (AICو بهر اسهاس جایگهراری در تعیهین طهول پنجهرهBartlett-
 4تعیین شهده اسهت .تعهداد بوتاسهتر ها نیهز بهرای تعیهین ارزش احتمهال

 kernelبهصورت 3

بوتاستر شده که باعی حرف اثرات مقطعی در دادههای پانل میشوند 111 ،در نظر گرفته شده است.

بعد از اثبات وجود همانباشهتگی بهین متغیرههای مهدل ،بهدون

بر اساس نتایج رابطه ( ،)01با توجه بهه معنهادار بهودن ضهرایب

نگرانی از بروز مشکل رگرسیون کاذب میتهوان مهدل را بهرآورد

تولید ناخالص داخلی سهرانه و مجهرور تولیهد ناخهالص داخلهی

کرد .همانطور که قبالً نیز توضیح داده شد ،بههدلیل وابسهتگی

سرانه و مثبت و منفیبودن این ضرایب (بهترتیب) وجود منحنی

مقطعی در مدلهای یادشده ،بهمنظور تخمین ضرایب بلندمدت

زیستمحیطی کوزنتس بهمعنای ،ارتبا بهشکل  Uمعکوس ،در

از روش  Cup-FMاستفاده شده است .نتهایج ایهن تخمهین در

کشورهای منطقه منها تأییهد میشهود .پورکهایمی و ابراهیمهی

رابطه ( )01آمده است.

0

( )49نیههز در مطالعههه خههود نشههان دادهانههد کههه منحنههی

بر اساس این رابطه ،عالمت ضرایب تخمینی با توجه بهه مبهانی

زیستمحیطی کوزنتس در خاورمیانه را نمیتوان رد کرد .بهطور

نظری و مطالعات تجربی ،انتظار ما را در تخمین رابطه بلندمدت

کلی در بعضی از مطالعات تجربی در زمینه موضو تحقیق مانند

برآورده میکنند .مقدار آمهاره  tنیهز نشهان میدههد کهه کلیهه

مطالعه ویتا و همکاران ( )08فرضیه  EKCمورد پهریرش قهرار

ضههرایب تخمینههی در بلندمههدت در سههطح اطمینههان  1درصههد

گرفته و در بعضی دیگر نظیر مطالعهه دوگهان و همکهاران ()09

معنادارند.

این فرضیه رد شده است .حال نقطهه بازگشهت ایهن منحنهی را

()01

محاسبه میکنیم:
Ln (GDPpc ) it 



1.455
) ( 2.112

0

Ln (CO 2) it 

Ln (GDPpc )it   (04..488
) Ln ( EC
) 586
2

it

Ln (Tou ) it

0.084
) ( 2.264

Ln (T ) it 

0.071
) ( 2.052

0.126
) (3.581

1 

2  2 



GDPpc  exp  



1.455 
exp  
  27302 .559 $
 2( 0.071) 

با توجه به نقطه بازگشهت بهدسهتآمده و بها توجهه بهه اینکهه
میانگین تولید ناخالص داخلی سرانه کشهورهای منطقهه منهادر

 .0در نرمافزار  GAUSSمقهدار عهرض از مبهد در روش Cup-FM
بهطور خودکار ارائه داده نمیشود .بهه ههر حهال ایهن ضهریب اهمیهت
آماری چندانی ندارد و در صورت لزوم میتوان آنرا بهصورت دسهتی و
جایگراری در معادله رگرسیونی تحقیق محاسبه کرد .در ضمن اعهداد
داخل پرانتز در رابطه ( )01نشاندهنده مقدار آماره  tاست.

حال حاضر کمتر از این مقدار است ،میتوان گفهت کهه اقتصهاد
این کشورها به نقطه بازگشت  EKCنرسهیده اسهت و هماننهد
بیشتر کشورهای در حال توسعه در قسهمت صهعودی منحنهی
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 EKCقههرار دارد .نتیجههه بهدسههتآمده بهها توجههه بههه نبههود

توجمی است که نشاندهنده سمم باالی این متغیهر در آلهودگی

استانداردهای زیست محیطی مناسهب ،کیفیهت نمهادی پهایین،

هوای کشورهای مورد مطالعه است .این نتیجهه حهاکی از عهدم

پایین بودن تکنولوژی تولید ،عدم کارایی فنی در تولید و بهویژه

کارایی فنهی در تولیهد و مصهرف انهرژی در کشهورهای منطقهه

صنعت و عدم کارایی فنهی در بخهش حملونقهل ایهن کشهورها

خاورمیانه دارد .در مورد متغیر تجارت بایسهتی گفهت کهه ایهن

چندان دور از انتظار نیست .همچنین ،با توجه به اینکه درصهد

متغیر بر اساس مبانی نظری ممکهن اسهت رابطههای منفهی یها

زیادی از تولید ناخالص داخلی این کشورها را منهابع طبیعهی و

مثبت با انتشار آلودگی داشته باشهد .امها در دههههای اخیهر در

ذخایر انرژی تشکیل میدهد ،رشهد اقتصهادی بهاالتر منجهر بهه

برخی از کشورها از جمله کشورهای منطقه منها ،تجهارت رو بهه

آلودگی هوا خواهد شد.

رشهههد ،بهههدون در نظهههر گهههرفتن مالکهههها و اسهههتانداردهای

بر اساس نتایج رابطهه ( )01میتهوان چنهین بیهان کهرد کهه در

زیستمحیطی و فقط بههمنظور دسترسهی بهه بهازار محصهوالت

بلندمدت افزایش تعهداد گردشهگران وارد شهده بهه کشهورهای

سایر کشورها ،به استفاده گسترده و ناصحیح از منابع و انرژی با

منطقه منا تأثیر اندک اما مثبتی بر انتشار گاز کربن دیاکسید و

فناوریهای غیردوستانه نسبت بهه محیطزیسهت منجهر شهده و

بالتبع آلودگی ههوا داشهته اسهت؛ بهگونههای کهه بها افهزایش 0

آلودگیهههای فراوانههی را در جمههان از جملههه انتشههار گازهههای

درصدی در تعداد گردشهگران وارد شهده بهه ایهن کشهورها ،در

گلخانهای در پی داشته است.

بلندمدت میزان انتشار گاز کربن دیاکسید حدود  1/18درصهد
افزایش مییابد .نتیجه بهدستآمده مبنیبهر اثهر مثبهت توسهعه
گردشگری بر انتشار گاز کربن دیاکسید و آلودگی هوا همسویی
نزدیکهی بهها نتهایج مطالعههات تجربهی بینکشههوری نظیهر :لههی و
براهماسرن ( )4بهرای کشهورهای عضهو اتحادیهه اروپها ،لئهون و
همکاران ( )44برای  02کشور توسهعهیافته و  30کشهور کمتهر
توسعهیافته ،دوگان و همکاران ( )09برای کشهورهای OECD
دارد .نکته ممم دیگر اینکه ،اگر فرضیه توریسم منجر بهه رشهد
اقتصادی را (که در اکثر مطالعات تجربی به اثبات رسیده اسهت)
درنظر بگیریم ،چون طبق نتایج این تحقیق کشهورهای منطقهه
منا در قسمت صهعودی منحتهی زیسهتمحیطی کهوزنتس ایهن
منحنی قرار دارند ،با افزایش توسعه گردشهگری و بهالتبع رشهد
اقتصادی ،آلودگی هوا بهطور غیرمستقیم نیز در کشورهای ایهن
منطقه افزایش مییابد.
ضریب متغیر مصرف انرژی و تجارت نیهز در بلندمهدت مطهابق
انتظار مثبت بهرآورد شهده اسهت .بهگونههای کهه بها افهزایش 0
درصدی در سرانه مصرف انرژی و درجه بازبودن تجاری ،میهزان
انتشار گاز کربن دیاکسید در کشورهای منطقه منادر بلندمدت
بهترتیب حهدود 1/29و  1/03درصهد افهزایش مییابهد .ضهریب
تخمینی مصرف انرژی نسهبت بهه سهایر متغیرهها مقهدار قابهل

بحث و نتيجه گيری
هدف اصلی مقاله حاضهر بررسهی تهأثیر توسهعه گردشهگری بهر
آلودگی هوا (انتشار گاز کربن دیاکسید) در کشهورهای منطقهه
منا و با تأکید بر مسئله وابسهتگی مقطعهی طهی دورهی زمهانی
 0991-4102بوده است .به این منظور از سایر عوامهل اساسهی
مؤثر بر آلودگی هوا (متغیرهای کنترل) ،شامل :تولیهد ناخهالص
داخلی سرانه ،مجرور تولید ناخالص داخلی سرانه ،مصرف انرژی
و تجارت نیز استفاده شده است .از آنجها کهه وجهود وابسهتگی
مقطعی بهین متغیرههای مهدل مهورد مطالعهه محتمهل بههنظر
میرسید ،از آزمون وابستگی مقطعی پسران ( )46بهرای تعیهین
وجود یا عدم وجود وابستگی مقطعی استفاده شده است .پس از
تأیید وابستگی مقطعی ،بهمنظور تخمین رابطه تعادلی بلندمدت
بین متغیرهای مدل نیز ،از روشهای نوین در دادههای پانل که
وابستگی بین مقاطع را در نظر میگیرنهد ،از قبیهل آزمونههای
ریشههه واحههد پسههران ( ،)47همانباشههتگی وسههترلوند ( )4117و
برآوردگر به روز رسانی مکرر و کامالً تعدیل شهده ()Cup-FM
(ارائهشده توسط بای و همکاران ( ،))48استفاد شده است .نتایج
حاکی از تأیید منحنی زیستمحیطی کوزنتس برای کشهورهای
منطقه منا بوده است ،بهگونهای که هماکنهون ایهن کشهورها در
قسمت صعودی این منحنی قرار دارند .نتایج دیگر ایهن تحقیهق

رابطه توسعه گردشگری و کیفیت محیط زیست...
حاکی از تأثیرپریری مثبت آلهودگی ههوا از متغیرههای مصهرف
انرژی ،تجارت و توسعه گردشگری در کشورهای مهورد مطالعهه
است .یکی از دالیل اصلی تهأثیر مثبهت توسهعه گردشهگری بهر
آلودگی ههوا در کشهورهای مهورد مطالعهه ،صهرفنظر از ایجهاد
زیرساختهای الزم برای توسعه گردشگری که منجر به آلودگی
هوا شده و جزء اثرات مستقیم گردشگری بر آلودگی هواست ،را
میتوان در اثرات غیرمستقیم گردشگری بر آلودگی هوا جستجو
کرد .به اینصورت که با افزایش گسهترش گردشهگری و بهالتبع
دستیابی به رشد اقتصادی باالتر و با توجه به نتایج این تحقیق
مبنیبر قرارگرفتن کشورهای منطقهه منها در قسهمت صهعودی
منحنی زیسهتمحیطی کهوزنتس ،ایهن رشهد اقتصهادی بهاالتر،
آلودگی هوا را در کشور افزایش خواهد داد.
با توجه به نتایج این تحقیق ،پیشهنماد میشهود کهه کشهورهای
منطقههه منهها از تکنولوژیهههای مههدرن و پههاکتر در میزبههانی از
گردشگران بینالمللی استفاده کنند و با توجه به اینکه کهاهش
رشد اقتصادی بههمنظور کهاهش آلهودگی ههوا ،مخهالف اههداف
توسعه ای کشور است و با توجه به زمان بر بودن کاهش آلودگی
هوا از طریق دستیابی به درآمد سرانه و رشد اقتصهادی بهاالتر،
پیشنماد میشود که برنامهریزان و سیاستگراران کشور با وضع
قوانین سختگیرانه و بهکارگیری تکنولوژی نوین و با استفاده از
ابزارهای اقتصادی مانند مالیات ،از انتشار رو به رشد آلودگی هوا
در ابهن کشههورها جلههوگیری کننههد .همچنههین ،بهها متنو سههازی
صادرات اقتصادی این کشورها (با توجه به وابستگی تجارت اکثر
این کشورها به انرژی ،باالخص نفت) از یکسو ،ترکیب کاالهای
تجاری کشورهای منطقه منا بهسمت کاالههایی کهه در فرآینهد
تولید آنها آلودگی کمتری ایجاد میشهود ،تغییهر میکنهد و از
سهههوی دیگهههر تعامهههل جمهههانی ،بههههکارگیری اسهههتانداردهای
زیستمحیطی را الزامآور میکند.
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