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چکیده
هدف از این مطالعه بررسی نحوه تأثیرگذاری تولید ناخالص داخلی سرانه و توسعه صنعت
گردشگری بر انتشار گاز دی اکسید کربن با استفاده از فرضیه منحنی زیست محیطی کوزنتس برای
کشورهای منتخب اسالمی میباشد .برای انجام این مطالعه از تکنیک اقتصادسنجی رگرسیون انتقال
مالیم پانلی طی سالهای  1995-2013استفاده شده است .نتایج حاصل از این مطالعه نشانگر آن
است که در هر دو رژیم خطی و غیرخطی با افزایش تولید ناخالص داخلی میزان انتشار دی اکسید
کربن افزایش مییابد و این کشورها قسمت نزولی منحنی کوزنتس را تجربه نمیکنند .همچنین
نتایج حاکی از آن است که برای این کشورها توسعه گردشگری منجر به بهبود کیفیت محیط زیست
میشود ،مصرف انرژی منجر به کاهش کیفیت محیط زیست شده و افزایش مخارج سالمتی انتشار
دی اکسید کربن را افزایش میدهد.
واژههای کلیدی :توسعه گردشگری ،دی اکسید کربن ،تولید ناخالص داخلی سرانه ،رگرسیون
انتقال مالیم پانلی ،کشورهای اسالمی.
 1استاد گروه اقتصاد دانشگاه تبریز ()jafarhaghighat@yahoo.com
 2دانشجوی دکتری اقتصاد دانشگاه تبریز
 3استادیار گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه ارومیه
 4دانشجوی دکتری اقتصاد بین الملل دانشگاه تبریز
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مقدمه
مبحث آلودگی محیط زیست در چند دهه گذشته و مخصوصاً طی سالهای اخیر مورد توجه
حامیان محیط زیست ،محققان و حتی دولتهای مختلف قرار گرفته است .این آلودگی به خصوص
در مسائل مربوط به آلودگی هوا ،توجه بیشتری را به خود جلب کرده است .در این راستا عوامل
تأثیرگذار بر آلودگی محیط زیست همچون مصرف انرژیهای فسیلی ،رشد اقتصادی و  ...در قالب
منحنی زیست محیطی کوزنتس 1برای کشورهای مختلف مورد بررسی قرار گرفتهاند .منحنی
کوزنتس بیانگر این میباشد که با وجود رشد اقتصادی کشورها ،کیفیت محیط زیست در طول زمان
کاهش می یابد ،اما با گذشت زمان و رسیدن به نقطه ای از رشد اقتصادی ،کیفیت محیط زیست رو
به بهبود میگذارد .دلیل این نوع حرکت  Uمعکوس نیز چنین عنوان شده است که در مراحل اولیه
رشد ،بدلیل افزایش سرعت بهرهبرداری از منابع طبیعی و به خصوص سوختهای فسیلی سرعت و
میزان تخریب محیط زیست باال میباشد اما با تداوم رشد اقتصادی ،فرهنگ استفاده صحیح از منابع،
توانایی درک و آگاهی مردم ،پیشرفت تکنولوژی ،افزایش سرمایهگذاری برای بهبود کیفیت محیط
زیست باالتر رفته و موجب افزایش کیفیت محیط زیست میشود (فو.)2003 ،2
شواهد علمی حاکی ازآن است که افزایش دمای جهانی ناشی از سوختن سوختهای فسیلی یک
پدیده انسان ساخت بوده است .در این بین مسائل مربوط به صنعت گردشگری یکی از مباحث
مربوط به تغییرات آب و هوا است ،چرا که بعد از کشورهای آمریکا ،چین ،روسیه و هند رتبه پنجم را
در روند رو به گسترش آلودگی جهان دارد (پالوویتز 3و همکاران .)2011 ،براساس مطالعه جوزینگ
4در سال  40 ،2002درصد گاز کربن از حمل و نقل هوایی 32 ،درصد از حمل و نقل جادهای و 21
درصد آن نیز از مصرف انرژی در اقامتگاهها تولید میگردد .همچنین صنعت گردشگری به تنهایی
حامل  5درصد گاز دیاکسید کربن و گازهای گلخانهای تولید شده در جهان میباشد .الزم به ذکر
است که براساس گزارش سالیانه سازمان جهانی جهانگردی ،)2015( 5در سال  1980تعداد
مسافران حدود  227میلیون نفر تخمین زده شده است .در سال  1995این حجم مسافر به 528
میلیون نفر رسیده است .سیر روند صعودی حجم مسافر همراه با تغییر سالیق و روند رو به رشد
تقاضا از مرز  1133میلیون نفر در سال  2014عبور کرده و عایدات جهانی از طرف گردشگری به
رقم بیسابقه  1245میلیارد دالر افزایش یافته است .این میزان عایدات 30 ،درصد صادرات جهان از
خدمات و  6درصد کل صادرات جهان را به خود اختصاص داده و نهایت ًا باعث رشد  9درصدی تولید
ناخالص داخلی جهان شده است .همه آمارهای مذکور نشانگر روند صعودی صنعت توریسم است.
Environmental Kuznet’s Curve
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از طرف دیگر گردشگری به عنوان یکی از منابع اصلی ارزآوری کشور ،ازجمله بخشهایی است
که می تواند سریعاً و تا حدودی این مشکالت را برای کشورهایی که دارای پتانسیل فراوان جهت
جذب گردشگر خارجی میباشد ،رفع نماید .مطابق پیشبینیهای  UNWTO1اگرچه امروزه
گردشگری پس از صنایع نفت و خودروسازی در رتبه سوم پر درآمدترین صنایع جهان قرار دارد اما
تا سال  ، 2020این صنعت رتبه نخست را به خود اختصاص خواهد داد .ایجاد فرصتهای شغلی
جدید منطقه ای ،توسعه حمل و نقل کشور ،رشد بخش مالی اقتصاد از طریق ورود ارز خارجی،
فروش کاالها و ارائه خدمات داخلی ،شناخته شدن هرچه بیشتر کشور و صادرات فرهنگ داخلی به
تمام نقاط دنیا و تأثیر آن بر تعامالت بینالمللی و سرمایهگذاریهای داخلی نمونههایی از منافع
حاصل از حمایت بخش پربازده توریسم میباشد .در این میان یکی دیگر از عوامل مهم و اثرگذار بر
کیفیت محیط زیست میزان گردشگری یک منطقه میباشد .این تأثیرگذاری میتواند به دو صورت
بهبود و یا کاهش کیفیت محیط زیست باشد .به طوریکه با افزایش میزان گردشگری یک منطقه،
میزان تخریب منابع طبیعی و میزان انتشار آالیندههای زیست محیطی افزایش مییابد و موجب
کاهش کیفیت محیط زیست میشود .از سوی دیگر با افزایش میزان گردشگری در یک منطقه از
طریق ایجاد فرصت های شغلی جدید ،افزایش بسترهای مالیاتی جدید برای دولت ،بهبود
ساختارهای زیربنایی کشور موجب تسریع توسعه اقتصادی آن منطقه شده و کشور را در رسیدن هر
چه سریعتر به قسمت نزولی منحنی کوزنتس یاری کند .بررسی نوع ارتباط بین توسعه گردشگری،
تقاضای انرژی و تخریب محیط زیست میتواند در پیدا کردن حد آستانهای تخریب محیط زیست از
کانال توسعه گردشگری راهنمای مناسبی برای سیاستمداران در جهت اعمال سیاستهای مرتبط با
میزان رشد گردشگری باشد.
در این راستا مقاله حاضر در پنج بخش تنظیم شده است .پس از مقدمه ،بخش دوم به ادبیات
موضوع می پردازد .بخش سوم به مدل و روش تحقیق اختصاص دارد .در بخش چهارم به برآورد مدل
و تجزیه و تحلیل نتایج پرداخته شده و در بخش پایانی نیز جمعبندی و پیشنهادات آورده شده
است.
ادبیات تحقیق
مفهوم منحنی کوزنتس برای اولین بار در دهه  1990و در راستای مطالعات مرتبط با انعقاد
موافقتنامه تجارت آزاد آمریکای شمالی 2بر محیط زیست توسط گروسمن 3و کروگر )1991( 4شکل
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گرفت .این مطالعه به دلیل اینکه از مطالعه مشهور کوزنتس 1955( 1و  )1963اقتباس شده بود،
بعدها توسط پانائوتو )1993( 2منحنی زیست محیطی کوزنتس نام گرفت.
نتایج حاصل از مطالعه گروسمن و کروگر ( )1991نشانگر این میباشد که در صورت ثابت فرض
کردن تکنولوژی ،سالیق و سرمایهگذاری در کیفیت محیط زیست ،با توسعه فعالیتهای اقتصادی
بشر ،میزان تخریب محیط زیست افزایش خواهد یافت .از سوی دیگر با افزایش درآمد سرانه ،تمایل
افراد برای افزایش کیفیت محیط زیست و همچنین سرمایهگذاری در جهت بهبود کیفیت محیط
زیست افزایش خواهد یافت و در نتیجه کیفیت محیط زیست رو به بهبود میگذارد .بنابراین
نمیتوان به طور یقین در مورد نحوه تأثیرگذاری رشد اقتصادی بر کیفیت محیط زیست اظهار نظر
کرد .بعدها شواهد تجربی بسیاری نتایج مطالعه گروسمن و کروگر را تأیید کردند .نمودار ( )1نحوه
تغییرات آلودگی به ازای تغییرات در درآمد را نشان میدهد.

نمودار( :)1منحنی کوزنتس
منبع :گروسمن و کروگر ()1991

به منظور بررسی نحوه تأثیرگذاری رشد اقتصادی بر کیفیت محیط زیست  3نوع اثر به شرح زیر
تعریف شده است:
 .1اثر مقیاس :به این معنا که با ثابت فرض کردن نسبت نهادهها و تکنولوژی تولید ،به ازای
گسترش میزان فعالیتهای اقتصادی یک کشور میزان تخریب محیط زیست افزایش و در نتیجه
کیفیت محیط زیست کاهش خواهد یافت.
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 .2اثر ترکیب نهادهها :به این معنا که با افزایش نسبت نهادههایی که برای محیط زیست مضر
میباشند ،میزان تخریب محیط زیست افزایش و در نتیجه کیفیت محیط زیست کاهش خواهد
یافت.
 .3اثر تکنولوژی تولید :به این معنا که با افزایش کارایی تولید ،میزان نهادههای مورد استفاده از
منابع زیست محیطی در تولید محصوالت کاهش یافته و در نتیجه میزان فضوالت و ضایعات تولید
کاهش و آسیب وارده بر محیط زیست کاهش خواهد یافت (محمدی و صفی آبادی .)1394
به طور کلی جهت بررسی چنین منحنی در مطالعات تجربی ،متغیر وابسته کاهش کیفیت محیط
زیست در نظر گرفته میشود و متغیر توضیحی عالوه بر تولید ناخالص داخلی سرانه بسته به اهداف
تحقیق میتواند سرمایه گذاری ،میزان باز بودن اقتصاد ،مصرف انرژی ،رشد جمعیت ،رشد شهرنشینی
و  ...باشد و بسته به نمونه آماری و دوره زمانی مورد مطالعه نتایج تجربی متفاوتی به دست آید.
اهمیت اثر گردشگری بر کیفیت محیط زیست اولین بار در مطالعه کورت 1و همکاران ()2002
مطرح گردید .در مطالعه آنها بر این نکته تأکید شده بود که به ازای هر گردشگر کیفیت محیط
زیست کاهش می یابد .بنابراین برای رسیدن به یک برنامه توسعه گردشگری کارا می بایست یک بده
بستان 2بین ارائه خدمات مناسب به گردشگر و محیط زیست پاک برقرار کرد .بکن 3و پترسون4
( )2006نیز به تخ مین وجود کربن در بین کشورهای جهان پرداختند و یک حد آستانهای از توسعه
گردشگری برای کل جهان ترسیم نمودند.
نحوه تأثیرگذاری برخی متغیرها بر انتشار آلودگی محیط زیست میتواند در طول زمان و با توجه
به پیشرفت تکنولوژی تغییر کند .افزایش مصرف سوختهای فسیلی موجب افزایش انتشار آالیندهها
می شود اما با گذشت زمان و استفاده از انرژیهای تجدیدپذیر به جای سوختهای فسیلی ،آلودگی
ناشی از تولید کاهش مییابد .ویسر )2007( 5به این نتیجه دست یافت که مصرف انرژی کشورهای
مورد مطالعه عمدتاً از سوختهای فسیلی تأمین میشود و انتظار می رود که رابطه بین میزان
مصرف انرژی و آلودگی محیط زیست در این مطالعه مستقیم باشد .نتایج مطالعات بعدی نیز
نشان دهنده وجود یک ارتباط بلندمدت بین توسعه گردشگری ،تقاضای انرژی و فرضیه زیست
محیطی کوزنتس میباشد
ارتباط بین صنعت گردشگری و محیط زیست
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کشف ارتباط بین توسعه گردشگری و منحنی زیست محیطی کوزنتس باعث شد تا جنبشهایی
به صورت نوشتارهای علمی و اعمال سیاستها در راستای محافظت از محیط زیست از دهه 2000
میالدی در جهان آغاز شود.
یکی از موضوعات اصلی و مورد بحث کارشناسان ،کاربرد رویکرد توسعه زیست محیطی و توسعه
پایدار است .امروزه ارتباط نزدیک میان گردشگری و محیط زیست و اهمیت رویکرد برنامهریزی
زیست محیطی و برنامه ریزی توسعه پایدار توجه به این رویکردها را افزایش داده است .بیانیه مانیل،
به عنوان جامع ترین اعالمیه مطابق با اهداف گردشگری مدرن ،نیز بر اهمیت منابع طبیعی و
فرهنگی در گردشگری و همچنین ضرورت استفاده و حفاظت از آنها در جهت جامعه محلی و
گردشگری تأکید زیادی کرده است.
به دنبال بیانیه مانیل در سال  ،1982بیانیه مشترک سازمان جهانی گردشگری و سازمان جهانی
برنامه محیط زیست که هماهنگیها و همکاریهای بین سازمانی در حوزه گردشگری و محیط
زیست را دنبال میکند ،این گونه اظهار کرده است که(( :حفاظت ،ارتقا و تقویت عناصر و اجزای
مختلف محیط زیست انسان ،شرط اساسی در توسعه موزون و هماهنگ گردشگری است .بر این
اساس ،مدیریت عقالیی و منطقی گردشگری منجر به حفاظت و توسعه فیزیکی محیط زیست
ویادمان های تاریخی  -فرهنگی انسان و در نتیجه ارتقای کیفیت زندگی خواهد شد)) .اهمیت
برنامه ریزی ملی و منطقه ای گردشگری به عنوان تکنیکی در حفاظت و توسعه پایدار در کارگاه
آموزشی مشترک برنامه محیط زیست سازمان ملل و سازمان جهانی گردشگری در سال  1983نیز
مورد تأکید قرار گرفته است .در بیانیه الهه در سال  ،1989که بیانیهای بین المجالس است و میان
اتحادیه بین المجالس و سازمان جهانی گردشگری منعقد شده است به ارتباط مؤثر گردشگری و
محیط زیست اشاره شده است.
در تعریفی عام و گسترده ،محیط زیست تمامی عرصههای طبیعی و فرهنگی اطراف انسان را در
بر میگیرد .محیط زیست طبیعی شامل هرآن چیزی است که در طبیعت وجود دارد و در برگیرنده
اقلیم ،آب وهوا ،زمین ،خاک ،و اشکال زمین ،منابع آب ،پوشش گیاهی ،حیات جانوری و اکو
سیستمهای طبیعی است .در تجزیه و تحلیل جامع اثرات زیست محیطی گردشگری ،عوامل
اجتماعی  -فرهنگی و اقتصادی مربوط به محیط زیست مورد توجه قرار میگیرند؛ چون که در
حقیقت تفکیک عناصر فیزیکی و اجتماعی -اقتصادی از یکدیگر کاری دشوار و نامطلوب است،
اگر چه به دلیل سهولت سازماندهی و مدیریت اغلب ارزیابی این عوامل به صورت جداگانه صورت
میپذیرد.
اثرات مثبت و منفی گردشگری بر محیط زیست

 ...............14مجلهی برنامهریزی و توسعه گردشگری ،سال پنجم ،شمارهی نوزدهم ،زمستان 1395

در یک نگاه کلی هرگاه سخن از تأثیرات یک فعالیت بر محیط پیش میآید ،جنبههای منفی به
قدری پررنگتر نشان داده میشود که گویا هیچ اثر مثبتی از انجام فعالیت مورد نظر در محیط بر
جای نمیماند .همین موضوع نیز تا حد بسیاری در مورد اثرات گردشگری بر محیط طبیعی در
مطالعات گوناگون قابل مشاهده است .خالصه ای از اثرات مثبت و منفی گردشگری بر محیط زیست
در این بخش آورده شده است:
الف) اثرات مثبت
در صورتی که برنامهریزی گردشگری به درستی صورت پذیرد ،اثرات مثبت مختلفی را در حوزه
زیست محیطی به همراه خواهد داشت .گردشگری قادر است کانون توجه را به مسائل مهم زیست
محیطی معطوف کند و پایهگذار طرحهایی باشد که موجب حفظ و حراست از محیط زیست شوند.
ارتباط میان گردشگران ،جوامع میزبان ،جاذبههای گردشگری و محیط زیست ،ارتباطی متقابل و
پیچیده است و هر عنصر باید همزیستی خود را با دیگران از طریق توسعه روابط دو جانبه مفید و
مثبت ادامه دهد .برخی از این آثار مثبت عبارتند از:
-1حفاظت از نواحی طبیعی حائز اهمیت (گردشگری میتواند در توجیه ایجاد توجه به حفاظت
از نواحی و همچنین توسعه پارکها و مناطق حفاظتی و جذب گردشگران بسیار مؤثر باشد .بدون
رویکرد گردشگری ،ممکن است این نواحی برای اهدافی دیگر توسعه یابد و یا حتی منطقه ومیراث
طبیعی آن دچار افول شود).
-2بهبود کیفیت زیست محیطی (گردشگری میتواند در تأمین مشوقهای الزم به منظور پاک
سازی محیط زیست از آلودگی هوا ،آلودگی آب ،آلودگی صوتی و سایرآلودگی های زیست محیطی و
همچنین طراحی مناسب ساختمان ها ،عالئم راهنمایی و آموزشی و نگهداری بهتر از ساختمانها نیز
مفید باشد .برای مثال در منطقه مدیترانه توجه خاصی به آالیندههای دریایی مدیترانه میشود ،زیرا
دریای مدیترانه جاذبه تفریحی اصلی در آن منطقه بوده و بر این اساس ،برای حفظ آن از هر گونه
آلودگی تالش میشود).
-3ارتقای محیط زیست (گردشگری با ایجاد تأسیسات و تجهیزات مناسب و طراحی
چشماندازهای زیبا در ارتقای محیطهای شهری و روستایی نقش مؤثری را ایفا میکند).
-4بهبود زیرساختها و افزایش آگاهیهای محیطی (توسعه زیرساختهای مختلف مانند آب،
برق ،راه ،شبکه فاضالب و دفع زباله و مخابرات عالوه بر منافع اقتصادی ،منافع زیست محیطی
مختلفی نیز برای منطقه گردشگری فراهم میکند ،به طوری که توسعه این زیرساختها منجر به
کاهش آلودگی ها و مسائل مربوط به آن و ارتقای کیفیت محیطی خواهد شد از طرفی هرگاه
جامعه ای آگاهانه و هم صدا باهم خواستار توسعه گردشگری در مقصدی باشند ،فرایند توسعه با
سرعت و سهولت بیشتری اتفاق خواهد افتاد و اثرات منفی کم تری برجای خواهد گذاشت).
الف) اثرات منفی

بررسی تأثیر توسعه گردشگری و تولید ناخالص داخلی سرانه بر انتشار گاز15.............................. ...

عمدت ًا عبارت است از خسارتهایی که گردشگران بر عناصر مختلف زیست محیطی که یک منبع
مهم گردشگری است وارد میآورند ،مانند تخریب زیستگاههای حیات وحش ،تخریب چشم اندازهای
طبیعی (ناشی از زیادهروی در ایجاد تأسیسات اقامتی و پذیرایی در مناطق زیبای ساحل دریا و رود
خانهها یا چشم اندازهای طبیعی) ،تخریب یادمانهای باستانی (سرقت یا خرابکاری در ساختمان
هایی که دارای حفاظ نیستند) ،آلودگی های هوای شهرها ،انتقال آب رودخانهها و دریاها به مناطق
زیرزمینی (ناشی از تراکم آمد و شد بازدیدکنندگان در یک منطقه و نقص امکانات تخلیه یا تصفیه
فاضالب و دفع اصولی زبالهها).
.
پیشینه تحقیق
با توجه به اینکه در داخل کشور در مورد نقش توسعه گردشگری و مخارج سالمت بر کیفیت
محیط زیست در قالب منحنی زیست محیطی کوزنتس مطالعهای صورت نگرفته است ،بنابراین در
این بخش مطالعاتی که در آنها به منحنی زیست محیطی کوزنتس از جنبههای دیگر پرداخته شده
است ،آورده میشود.
پیکرینگ 1و همکاران ( )2003با نظر سنجی از کارمندان منطقه حفاظتی رشته کوههای آلپ
استرالیا به بررسی اثرات زیست محیطی گردشگری در این مناطق پرداختند .آنها به این نتیجه
دست یافتند که اسکی و زیرساختهای مربوط به آن دارای اثر منفی بر حیات وحش ،پوشش
گیاهی و کیفیت آب مناطق مجاور فعالیتهای گردشگری در مقایسه با سایر مناطق میباشد.
دوبویس 2و همکاران ( )2011در مقالهای به پیشبینی وضعیت آلودگی هوا و تغییرات آب و
هوایی جهان با لحاظ اثر توسعه صنعت گردشگری در طی زمان برای سال  2050نسبت به سال
 2010پرداختهاند .نتایج حاصل از این مطالعه نشانگر آن است که پیشرفت صنعت گردشگری در
طی زمان می تواند موجب کاهش آلودگی و تغییرات آب و هوایی در سال  2050تا  50درصد نسبت
به سال  2010کاهش یابد.
دوآرت  3و همکاران ( )2013در مطالعهای به بررسی وجود منحنی کوزنتس برای استفاده از آب
 65کشور منتخب طی سالهای  1962-2008با رویکرد رگرسیون انتقال مالیم پانلی پرداختند.
نتایج نشانگر ارتباط غیرخطی میان تولید ناخالص داخلی سرانه و آب برداشتی هر فرد است .سایر
نتایج حاکی از آن است که کشش درآمد استفاده از آب در طی زمان کاهش مییابد.
لی 4و براهماسرن ) 2013( 1اثر توسعه گردشگری را بر روی درآمد و محیط زیست کشورهای
عضو اتحادیه اروپا مورد مطالعه قرار دادند و به این نتیجه رسیدند که گردشگری یک رابطه مثبت و
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معنادار با رشد اقتصادی کشورها دارد در حالی که بر روی انتشار دی اکسید کربن اثر منفی
میگذارد.
2
کاتیرجی اوغلی ( )2014در مطالعهای به بررسی رابطه بین توسعه گردشگری و میزان انتشار
دی اکسید کربن با استفاده از فرضیه منحنی کوزنتس برای کشور سنگاپور پرداخته است .نتایج
حاصل از این مطالعه فرضیه  Uمعکوس منحنی زیست محیطی کوزنتس را برای این کشور تأیید
میکند.
کاتیرجی اوغلی و همکاران ( )2014در مطالعه خود به بررسی رابطه تعادلی بلندمدت بین
گردشگری بین المللی ،مصرف انرژی و انتشار دی اکسید کربن برای جزیره قبرس که سالیانه بیش از
 2میلیون گردشگر وارد این جزیره میشود ،پرداختهاند .نتایج حاکی از آن است که صنعت
گردشگری بینالمللی دارای اثر مثبت ،معنیدار و کم کشش بر روی مصرف انرژی و انتشار آلودگی
میباشد.
3
لوپز و همکاران ( )2014در نتایج حاصل از مقاله خود چنین بیان میکنند که در مراحل اولیه
رشد اقتصادی ،مقیاس انتشار دی اکسید کربن با اندازه اقتصاد رابطه مستقیم دارد .زیرا صنایع در
این مرحله از اقتصاد نسبتاً ناکارا و آلوده کننده هستند.
کرشی 4و همکاران ( )2014تأ ثیر متغیرهای زیست محیطی و آلودگی هوا را بر روی خدمات
سالمت کشور مالزی بررسی کردند و به این نتیجه رسیدند که متغیرهای زیست محیطی و آلودگی
هوا هر دو تأثیر مثبت و معناداری بر روی خدمات سالمت کشور مالزی دارند.
آربولو 5و همکاران ( )2015به بررسی رابطه بین توسعه صنعت گردشگری و اتالف منابع توسط
شهرداریها در قالب  32کشور اروپایی و با استفاده از فرضیه منحنی زیست محیطی کوزنتس
پرداختند .نتایج نشانگر آن است که اوالً کشش درآمدی کشورهای شمالی اروپا کمتر از کشورهای
توسعهیافته میباشد .ثانیاً رابطه بین توسعه صنعت گردشگری و آلودگی مرتبط با اتالف منابع
شهرداریها منحنی غیرخطی کوزنتس را تأیید میکند.
کرشی و همکاران ( )2015با استفاده از دادههای تابلویی  5کشور آسیایی نشان دادند که در
بلندمدت با افزایش کارایی انرژی و احداث جنگل (بهبود کیفیت محیط زیست) ،مخارج سالمت این
کشورها به شکل معناداری افزایش مییابد.
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زمان 1و همکاران ( )2016در مطالعهای با استفاده از داده سالهای  2005-2013سه گروه
مختلف از کشورها شامل آسیای شرقی ،اتحادیه اروپا با درآمدهای باال و کشورهای اروپایی با درآمد
پایینتر ،فرضیه منحنی کوزنتس را مورد بررسی قرار دادند .در این مطالعه که هدف اصلی آن
بررسی تأثیر میزان گردشگری بر آلودگی محیط زیست بود ،چنین نتیجهگیری شد که فرضیه
منحنی زیست محیطی کوزنتس برای این کشورها مورد تأیید قرار میگیرد.
برقی اسگویی ( )1387در مطالعهای به بررسی آثار آزادسازی تجاری بر انتشار گازهای گلخانهای
با استفاده از منحنی زیست محیطی کوزنتس برای سه گروه از کشورها پرداخته است .نتایج حاکی از
آن است که افزایش آزادسازی تجاری در کشورهای با درآمد سرانه باال و متوسط به باال به کاهش
انتشار دی اکسید کربن منجر میشود ،اما در کشورهای با درآمد سرانه متوسط به پایین و پایین
موجب افزایش انتشار دی اکسید کربن میشود.
بهبودی و همکاران ( )1389به بررسی رابطه مصرف انرژی ،رشد اقتصادی و انتشار دی اکسید
کربن با استفاده از دادههای سری زمانی  1346-1383برای کشور ایران پرداختند .نتایج حاصل از
این مطالعه که با استفاده از روش جوهانسون-جوسیلیوس و مدل تصحیح خطای برداری به دست
آمده است ،حاکی از آن است که بین مصرف انرژی ،نرخ رشد شهرنشینی و آزاد سازی تجاری با
انتشار دی اکسید کربن رابطه مثبت وجود دارد.
فالحی و همکاران ( )1391با استفاده از دادههای سری زمانی سالهای  1960-2006برای
کشور ایران و با استفاده از روش رگرسیون انتقال مالیم ،فرضیه منحنی زیست محیطی کوزنتس را
مورد آزمون قرار دادند  .نتایج این تحقیق حاکی از آن است که منحنی کوزنتس برای کشور ایران
صادق نیست و رابطه مثبت غیرخطی بین درآمد سرانه و دی اکسید کربن سرانه وجود دارد.
متفکر آزاد و محمدی خانقاهی ( )1391به بررسی رابطه رشد اقتصادی ،مصرف انرژی و
درجه باز بودن تجاری بر کیفیت محیط زیست برای کشور ایران با استفاده از دادههای
1967 -2007پرداختند .نتایج حاصل نشاندهنده مثبت بودن تأثیرگذاری رشد اقتصادی ،مصرف
انرژی و درجه آزاد سازی تجاری بر انتشار دی اکسید کربن میباشد .همچنین نتایج این تحقیق
نشان میدهد که فرضیه منحنی کوزنتس برای کشور ایران مورد تأیید قرار نمیگیرد.
اصغرپور و همکاران ( )1392در مطالعهای با هدف بررسی تأثیر بلندمدت توسعه اقتصادی و
توسع ه مالی بر کیفیت محیط زیست کشورهای منتخب عضو اوپک از دادههای تابلویی سالهای
 1973-2007این کشورها استفاده کردهاند .نتایج به دست آمده از این مطالعه نشانگر آن است که
تأثیر منفی و معنی دار شاخص توسعه مالی بر انتشار دی اکسید کربن ،به عنوان معیاری برای
تخریب محیط زیست میباشد .همچنین سایر نتایج حاکی از آن است که رابطه بین رشد اقتصادی و
انتشار دی اکسید کربن در کشورهای مورد بررسی ،به شکل  Nمیباشد.
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صادقی و ابراهیمی ( )1392در مطالعهای به بررسی تأثیر توسعه مالی ،تولید ناخالص داخلی و
مصرف انرژی بر انتشار دی اکسید کربن برای کشور ایران پرداختهاند .نتایج این مطالعه که برای
سال های  1350-1387با استفاده از روش خودرگرسیون با وقفههای توزیعی برآورد شده است،
نشان میدهد که توسعه مالی در کوتاهمدت و بلندمدت بر انتشار دی اکسید کربن تأثیر مثبتی دارد
و توسعه مالی هنوز منجر به دستیابی به تکنولوژیهای دوستدار محیط زیست نشده است.
محمدی و آقایی صفی آبادی ( )1394به بررسی منحنی زیست محیطی کوزنتس برای آلودگی
آب و هوا در کشورهای منتخب در حال توسعه برای دوره زمانی  1988-2007با استفاده از مدل
ترکیبی پرداختهاند .نتیجه این تحقیق به این گونه است که اوالً فرضیه زیست محیطی کوزنتس
برای این کشورها تأیید میگردد .ثانی ًا برای آلودگی هوا ،کشورهایی که درآمد سرانه آنها باالتر از
 2235دالر است از نقطه بازگشت منحنی عبور کردهاند .همچنین برای آلودگی آب این نقطه
بازگشت باالتر از  3623دالر میباشد.
راسخی و همکاران ( )1395در یک مطالعه بین کشوری برای کشورهای منتخب درحال توسعه
و توسعهیافته اثر گردشگری بر محیط زیست را طی سالهای  2005-2012مورد کنکاش قرار
دادند .برای این منظور ،از روش دادههای تابلویی بهره گرفته شده است .نتایج تحقیق حاکی از آن
است که تأثیر گردشگری بر محیط زیست کشورهای توسعه یافته مثبت است در حالی که این اثر در
کشورهای در حال توسعه منفی میباشد .با توجه به نتایج دیگر این مطالعه ،تراکم جمعیتی ،شدت
انرژی ،جمعیت شهرنشینی و ارزش افزوده بخش صنعت اثر منفی و معنادار ،درجه باز بودن تجارت و
شاخص توسعه انسانی تأثیر مثبت بر عملکرد زیست محیطی دارند.
الزم به ذکر میباشد تفاوت این مطالعه با مطالعات صورت گرفته در این میباشد که مقاله حاضر
در تالش است در کنار متغیرهایی همچون رشد اقتصادی ،مصرف انرژی و نسبت سرمایه به محصول
از متغیر میزان گردشگری کشورها در بدست آوردن چگونگی منحنی زیست محیطی کوزنتس
استفاده کند .هم چنین این مطالعه از رویکرد نوین رگرسیون انتقال مالیم پانلی به منظور بررسی
غیرخطی بودن منحنی کوزنتس در کشورهای منتخب اسالمی استفاده میکند.
نمونه آماری و دادههای تحقیق
در این مطالعه از دادههای تابلویی کشورهای منتخب اسالمی استفاده شده است .1دوره مورد
مطالعه سالهای  1995-2013میباشد که دادههای مورد نیاز از پایگاه بانک جهانی 2گردآوری
شدهاند .همچنین برای برآورد مدل از نرم افزار  Eviews9و  Matlabاستفاده شده است .محدودیت
عمده در این مطالعه دسترسی به آمار همه متغیرهای کشورهای مورد مطالعه است
 1کشورهایی که داد های مورد نیاز را نداشتند از نمونه ی آماری کنار گذاشته شدهاند.
worldbank

2
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با توجه به اهمیت صنعت گردشگری در کشورهای منتخب و اثرات زیست محیطی احتمالی
توسعه این صنعت ،مقاله حاضر در تالش است نحوه تأثیرگذاری رشد اقتصادی و توسعه صنعت
گردشگری بر انتشار گاز دی اکسید کربن با استفاده از فرضیه منحنی زیست محیطی کوزنتس را
برای کشورهای منتخب اسالمی مورد مطالعه قرار دهد.
متغیرهای مورد استفاده در این مطالعه نیز عبارتند از :انتشار سرانه دی اکسید کربن ،1تولید
ناخالص داخلی سرانه ،2ساختار سرمایه سرانه ناخالص به تولید ناخالص داخلی ،3مخارج سالمتی کل
به تولید ناخالص داخلی 4و شاخص گردشگری .5پایگاه بانک جهانی ساالنه  3نوع داده مختلف برای
شاخص گردشگری منتشر میکند که شامل مخارج گردشگر بر حسب دالر ،6گردشگر خروجی بر
حسب دالر 7و گردشگر ورودی بر حسب دالر 8میباشند .در این مطالعه برای محاسبه شاخص
گردشگری و جهت استفاده از تمامی این دادهها از روش آنالیز جزء اصلی 9استفاده شده است .در
این روش با توجه به ساختار دادهها برای هر شاخص وزن نسبی مناسبی را اختصاص میدهد.
اگر تعداد دادههای هر شاخص را در این مطالعه  18سال در نظر بگیریم و تعداد شاخصهای
مورد استفاده  3نوع باشد ،آنگاه یک ماتریس  16*3به نام  Sخواهیم داشت .ابتدا ماتریس
کواریانس  Sرا طبق رابطه ( )1بدست میآوریم.
()1

бXZ
| бYZ
бZZ

бXY
бYY
бZY

бXX
C = STS = |бYX
бZX

که در آن  STماتریس ترانهاده  Sمیباشد .حال با استفاده از از ماتریس فوق ،مقادیر ویژه 10و
بردار ویژه 11را از طریق رابطه ( )2بدست میآوریم.
CU = λU
()2

Carbon dioxide emissions (CO2) metric tons per capita

1

GDP per capita (GDPC) in constant 2005 US $

2

Gross fixed capital formation (GFCF) as percentage of GDP

3

Total health expenditures (HEXP) as percentage of GDP

4

Tourism index (TORINDEX) in current US $

5

Tourism expenditure (TOREXP) in current US $

6

Tourism receipts (TORCPT) in current US $

7

Tourism arrivals (TOARVL) in current US $

8

)Principle Component Analysis (PCA

9

Eigenvalue

10

Eigenvector

11
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به طوریکه  λمقادیر ویژه و  Uشامل بردار ویژه میباشد .اگر تمام بردارهای مربوطه مستقل
باشند به اندازه شاخصها مقادیر و بردار ویژه خواهیم داشت .آنالیز جزء اصلی شاخص گردشگری که
در نرم افزار Eviews 9تخمین زده شده و در جداول ( )1آورده شده است.
در بخش اول این جدول میزان وزنهای هریک از شاخصها بدون اعمال آنالیز جزء خطا آورده
شده است .همانطور که مشاهده میشود میزان وزن نسبی شاخص اول (به خاطر بزرگ بودن اعداد
دادههای این شاخص) حدود  99درصد از شاخص گردشگری را تشکیل میدهد .در بخش دوم این
جدول با استفاده از آنالیز جزء اصلی  3مقدار ویژه ( )PC1, PC2, PC3بدست آمده است که در این
مطالعه از بین آنها ،مقدار ویژه  PC1به دلیل عدم وجود وزن منفی در آن مورد استفاده قرار گرفته
است .در بخش پایانی نیز همبستگی 1بین متغیرهای گردشگری آورده شده است .همانطور که
مالحظه میشود همبستگی مثبت باالیی بین این سه متغیر گردشگری وجود دارد.

جدول ( :)1آنالیز جزء اصلی (شاخص توسعه گردشگری)
بخش اول
اختالف مقادیر

شاخصها

مقادیر ویژه

1

2/97

2/95

2

0/01

0/01

0/006

3

0/006

.....

0/002

از هم

مقدار تجمعی

وزن نسبی

مقدار تجمعی

0/99

2/97

0/99

2/99

0/99

3

1

نسبی

منبع :محاسبات تحقیق حاضر
ادامه جدول ( :)1آنالیز جزء اصلی (شاخص توسعه گردشگری)
بخش دوم (بردارهای ویژه)
مقادیر ویژه اول

مقادیر ویژه دوم

مقادیر ویژه سوم

)(PC1

)(PC2

)(PC3

مخارج گردشگر بر حسب دالر

0/576

0/817

0/02

گردشگر خارج شده بر حسب دالر

0/577

-0/425

0/696

گردشگر دریافتی بر حسب دالر

0/578

-0/389

-0/717

متغیرها

منبع :محاسبات تحقیق حاضر

Correlation

1
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ادامه جدول ( :)1آنالیز جزء اصلی (شاخص توسعه گردشگری)
بخش سوم (همبستگی)
متغیرها

مخارج گردشگر

گردشگر خارج شده

گردشگر دریافتی

بر حسب دالر

بر حسب دالر

بر حسب دالر

مخارج گردشگر بر حسب دالر

1

گردشگر خارج شده بر حسب دالر

0/983

-1

گردشگر دریافتی بر حسب دالر

0/984

-0/993

-1

منبع :محاسبات تحقیق حاضر

روششناسی تحقیق
مدل رگرسیون انتقال مالیم پانلی
در این قسمت به منظور بررسی تأثیر آستانهای تولید ناخاص داخلی سرانه بر انتشار دی اکسید
کربن کشورهای منتخب اسالمی ،از تکنیک اقتصادسنجی رگرسیون انتقال مالیم پانلی 1استفاده
شده است .برای این منظور بر اساس مطالعه گونزالز و همکاران )2005( 2و مطالعه کولتیاز و
هاررولین )2006( 3یک مدل  PSTRبا دو رژیم حدی و یک تابع انتقال به صورت رابطه ( )3تعریف
میشود:
yit = μi + B ´ 0 xit + B ´1 xit G( qit ; γ, c) + uit i = 1, … , N , t = 1, … , T
()3
که در رابطه ( yit ،)3متغیر وابسته xit ،برداری از متغیرهای برونزا μi ،اثرات ثابت مقاطع و uit
نیز جمله خطا است که به صورت )  i. d. iN(0, σ2eدر نظر گرفته شده است .تابع انتقال
) G( qit ; γ, cنیز بیانگر یک تابع پیوسته و کراندار بین صفر و یک است که توسط مقدار متغیر
آستانهای تعیین میشود و به صورت تابع الجستیکی تصریح میگردد:
−1

G(γ, c; qit ) = {1 + exp[−γ ∏m
j=1(qit − cj ]} , γ > 0, c1 ≤ c2 , … , ≤ cm

()4

همچنین برای تابع انتقال داریم:
() 5

if qit ≥ c
otherwis

1
{ = ) G(γ, c; qit
0

در رابطه ( γ ،)5پارامتر شیب و بیانگر سرعت تعدیل از یک رژیم به رژیم دیگر است و  qitمتغیر
انتقال یا آستانهای میباشد که براساس مطالعه کولیتاز و هارولین میتواند از بین متغیرهای

Panel Smooth Regression

1

Gonzalez

2

Colletaz and Hurlin

3
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توضیحی ،وقفه متغیر وابسته و یا هر متغیر دیگر خارج از مدل که از حیث مبانی تئوریکی در ارتباط
با مدل مورد مطالعه بوده و عامل ایجاد رابطه غیرخطی باشد ،انتخاب گردد .همچنین = c
´)  (c1 , … , cmیک بردار از پارامترهای حد آستانهای یا مکانهای وقوع تغییر رژیم است (کولیتاز و
هارولین.)2006 ،
شکل تعمیمیافته مدل  PSTRبا بیش از یک تابع انتقال نیز به صورت رابطه ( )6تصریح میشود:
yit = μi + B ´ 0 xit ∑rj=1[ B ´ j xit ]Gj (qit j ; γj , cj ) + uit
()6
که در رابطه ( r ،)6بیانگر تعداد توابع انتقال به منظور تصریح رفتار غیرخطی میباشد و سایر
موارد از قبل تعریف شدهاند .قابل ذکر است که مدل  PSTRبا حذف اثرات ثابت از طریق حذف
کردن میانگینهای انفرادی و سپس با استفاده از روش حداقل مربعات غیرخطی 1که معادل
تخمینزن حداکثر درستنمایی 2است ،برآورد خواهد شد.
براساس مطالعات انجام شده توسط فوک 3و همکاران ( ،)2004گونزالز 4و همکاران (،)2005
کولیتاز 5و هارولین )2006( 6و جوید )2010( 7مراحل تخمین بدین صورت است که ابتدا آزمون
خطی بودن در مقابل غیرخطی بودن انجام میشود و در صورت رد فرضیه صفر مبنی بر خطی بودن
رابطه میان متغیرها ،باید تعداد توابع انتقال جهت تصریح کامل رفتار غیرخطی موجود میان متغیرها
انتخاب شود .اگرچه آزمون خطی بودن میتواند با آزمون فرضیه صفر  H0 : γ = 0یا H0 : B1 = 0
انجام شود ،اما از آنجایی که مدل  PSTRتحت فرضیه صفر دارای پارامترهای مزاحم نامعین 8است،
آماره های آزمون هر دو فرضیه فوق غیر استاندارد هستند .به منظور حل این مشکل ،لوکنن و
همکاران )1988( 9و تراسورتا )1988( 10استفاده از تقریب تیلور تابع انتقال را پیشنهاد کردهاند.
برای این منظور گونزالز و همکاران ( )2005و کولیتاز و هارولین ( )2006نیز در این خصوص تقریب
تیلور تابع انتقال ) G( qit ; γ, cرا بر حسب پارامتر  γحول مقدار γ = 0پیشنهاد نمودهاند که به
صورت رابطه ( )7میباشد:
Non-Linear Least Squares

1

Maximum Likelihood

2

Fok

3

Gonzalez

4

Colletaz

5

Hurlin

6

Jude

7

Contains unidentified nuisance parameters

8

Luukkonen

9

Terasvirta

10
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() 7

yit = μi + B0 xit + B1 xit qit + ⋯ + Bm xit qit m + uit
صورت = H0 : B1

طبق رابطه ( ) 7فرضیه صفر که بیانگر خطی بودن رابطه بین متغیرها است به
 ⋯ = Bm = 0مطرح میگردد که رد فرضیه صفر داللت بر وجود رابطه غیرخطی و عدم رد آن
وجود رابطه خطی بین متغیرهای مدل را نشان می دهد .به منظور آزمون این فرضیه به تبعیت از
کولیتاز و هارولین از آمارههای ضریب الگرانژ والد ،1ضریب الگرانژ فیشر 2و نسبت درستنمایی3
استفاده میشود که توسط روابط ( )8تا ( )9محاسبه میشوند:
()8
()9

) TN(SSR0 −SSR1
SSR0
][(SSR0 −SSR1 )/Km

= LMW

])[SSR0 /(TN−N−mK

= LMF

]) LR = −2[log(SSR1 ) − log(SSR 0

()10
در روابط فوق SSR 0 ،مجموع باقیمانده مدل پانلی خطی و  SSR1مجموع مربعات باقیمانده
غیرخطی  PSTRاست .همچنین  Tدوره زمانی N ،تعداد مقاطع K ،تعداد متغیرهای توضیحی لحاظ
شده در مدل و  mتعداد حدهای آستانهای میباشند .درشرایطی که نتایج به دست آمده از یک
الگوی  PSTRداللت کند ،در مرحله بعدی باید تعداد توابع انتقال جهت تصریح کامل رفتار غیرخطی
انتخاب گردد .برای این منظور فرضیه صفر وجود یک تابع انتقال در مقابل فرضیه وجود حداقل دو
تابع انتقال آزمون می شود .فرآیند این آزمون نیز مشابه آزمون خطی بودن است ،با این تفاوت که
تقریب سری تیلور از تابع انتقال دوم مورد آزمون قرار میگیرد که به صورت رابطه ( )11تصریح
میگردد:

)yit = μi + B0 xit + B1 xit G(qit (1) , γ, c) + B21 xit qit (2
+ ⋯ + B2m xit qit (2)m + uit

()11
حال با توجه به رابطه ( )11آزمون نبود رابطه غیرخطی باقیمانده به وسیله آزمون فرضیه صفر
 H0 : B21 = ⋯ = B2m = 0انجام میشود .درصورتیکه فرضیه صفر رد نشود ،لحاظ کردن یک
تابع انتقال جهت بررسی رابطه غیرخطی میان متغیرهای تحت بررسی کفایت میکند .اما در
صورتیکه فرضیه صفر در این آزمون رد شود ،حداقل دو تابع انتقال در مدل  PSTRوجود خواهد
داشت و در ادامه باید فرضیه صفر وجود دو تابع انتقال در مقابل فرضیه وجود حداقل سه تابع انتقال
آزمون شود .این فرآیند تا زمانیکه فرضیه صفر پذیرفته شود ،باید ادامه داشته باشد.
تصریح مدل

Wald Lagrange Multiplayer

1

Fischer Lagrange Multiplayer

2

Likelihood Ratio

3
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در این مطالعه به منظور بررسی تأثیر آستانهای تولید ناخالص داخلی سرانه بر انتشار دیاکسید
کربن کشورهای منتخب اسالمی طی دوره زمانی  ،1995-2013از مدل رگرسیون انتقال مالیم
پانلی استفاده شده است .همچنین الگوی اقتصادسنجی مورد استفاده در این تحقیق برگرفته از مدل
دوآرت و همکاران ( )2013و زمان و همکاران ( )2016به صورت رابطه ( )12میباشد:
CO2it = μi + a´1 GDPPER it + a´ 2 TOURISMit + a´ 3 ENERGYit + a´ 4 CAPITALit +
a´ 5 HEALTHit + ∑rj=1[ a´1 GDPPER it + a´ 2 TOURISMit + a´ 3 ENERGYit +
a´ 4 CAPITALit + a´ 5 HEALTHit ]Gj (qit j ; γj , cj ) + uit

()12
که در رابطه ( )12متغیرهای مورد استفاده عبارتند از:
 :CO2انتشار سرانه دی اکسید کربن : GDPPER ،تولید ناخالص داخلی واقعی سرانه بر اساس
برابری قدرت خرید پول (به قیمت ثابت سال پایه  )2005که به عنوان متغیر انتقال مدل انتخاب
شده است :TOURISM .شاخص گردشگری :ENERGY ،مصرف سرانه انرژی :CAPITAL ،سرمایه
سرانه و  :HEALTHمخارج سالمتی کل به تولید ناخالص داخلی
در مطالعات تجربی جهت بررسی دقیقتر احتمال تأیید فرضیه  EKCعالوه بر متغیر رشد
اقتصادی ،وجود متغیرهای دیگر نیز ضروری میباشد که در این مطالعه متغیرهای شاخص
گردشگری ،مصرف انرژی ،ساختار سرمایه ثابت ناخالص و مخارج سالمت نیز در مدل وارد شده
است.
نتایج برآورد مدل
پیش از پرداختن به برآورد مدل  ،PSTRویژگی ایستایی متغیرها با استفاده از آزمون ریشه واحد
دیکی فولر تعمیمیافته مورد بررسی قرار گرفته است .نتایج جدول ( )2نشان میدهد که متغیرهای
تحقیق پس از یک مرتبه تفاضلگیری ایستا شدهاند.
جدول ( :)2نتایج آزمون ریشه واحد دیکی فولر( )ADFبرای متغیرهای مدل
مقدار بحرانی
آماره آزمون
نام متغیر
298/31
0/000
CO2
86/19
0/000
GDPPER
86/82
0/000
TOURISM
69/66
0/051
ENERGY
200/46
0/000
CAPITAL
70/45
0/045
HEALTH
منبع :محاسبات تحقیق حاضر
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بعد از بررسی ایستایی متغیرها به منظور بررسی رابطه هم انباشتگی و به عبارت دقیقتر وجود یا
عدم وجود رابطه بلندمدت بین متغیرها از آزمونهای هم انباشتگی پدرونی و کائو استفاده میشود.
جدول ( )3نشان دهنده نتایج آزمون هم انباشتگی پدرونی در دو حالت با عرض از مبدأ و روند و با
عرض از مبدأ و بدون روند زمانی میباشد.
جدول( :)3نتایج آزمون هم انباشتگی پانلی پدرونی
با عرض از مبدأ و روند زمانی

با عرض از مبدأ و بدون روند زمانی

t-statistic

t-statistic

پانل𝑣

(-1/597 )0/944
(5/308 )1/000

(-1/123 )0/869
(4/354 )1/000

پانلPP

(-12/577 )0/000

(-7/816 )0/000

پانلADF
گروهی𝜌پانل

(-3/186 )0/000
(7/237 )1/000

(-2/308 )0/010
(5/912 )1/000

پانل PPگروهی
پانل ADFگروهی

(-27/578 )0/000
(-2/952 )0/001

(-21/143 )0/000
(-1/915 )0/000

آماره آزمون

پانل𝜌

اعداد داخل پرانتز بیانگر ارزش احتمال آزمون میباشند.
منبع :محاسبات تحقیق حاضر

با توجه به نتایج جدول (،)3در حالت با عرض از مبدأ و روند زمانی آمارههای پانل ،PPپانل،ADF
پانل PPگروهی و پانل ADFگروهی در سطح  1درصد معنیدار میباشند .از طرفی در حالت با
عرض از مبدأ و بدون روند زمانی نیز آمارههای پانل ،PPپانل ،ADFپانل PPگروهی و پانلADF
گروهی در سطح  1درصد معنیدار میباشند .بنابراین با توجه به اینکه اکثر آمارههای مورد بررسی
(حداقل چهار آماره) معنیدار می باشند ،فرض صفر مبنی بر عدم وجود هم انباشتگی بین متغیرها
توسط آزمون پدرونی رد شده و متغیرها بر اساس این آزمون در بلندمدت هم انباشته میباشند.
دومین آزمون برای بررسی همانباشتگی متغیرها ،آزمون همانباشتگی کائو میباشد که نتایج
حاصل از این در جدول ( )4گزارش شده است.
جدول( :)4نتایج آزمون هم انباشتگی کائو
آماره آزمون

t-statistic

ارزش احتمال()prob

ADF

-2/647

()0/004

منبع :محاسبات تحقیق حاضر

نتایج حاصل از جدول ( )4نشاندهنده معنیداری آماره آزمون هم انباشتگی کائو در سطح یک
درصد و رد فرضیه صفر مبنی بر عدم وجود همانباشتگی بین متغیرها میباشد .بنابراین همانباشتگی
بلندمدت متغیرهای تحقیق بر اساس این آزمون نیز تأیید میشود.
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براساس مباحث مطرح شده در بخش روششناسی ،در مرحله اول فرضیه صفر خطی بودن مدل
در مقابل فرضیه وجود الگوی  PSTRبا در نظر گرفتن تولید ناخالص داخلی به عنوان متغیر انتقال
آزمون شده است .نتایج گزارش شده در جدول ( )3برای کشورهای منتخب اسالمی نشان میدهند
که تمامی آمارههای ضریب الگرانژ والد ) ،(LMWضریب الگرانژ فیشر) (LMFو نسبت درستنمایی
) (LRبرای یک و دو حد آستانهای ( )M=1و ( )M=2از یک الگوی غیرخطی پیروی میکنند.
جدول ( :)3آزمونهای وجود رابطه غیرخطی
M=2

آزمون فرضیه

M=1

LR

LMF

LMW

LR

LMF

LMW

117/86

12/41

103/36

91/87

18/89

82/89

()0/00

()0/00

()0/00

()0/00

()0/00

()0/00

𝟎 = 𝐫 𝐇𝟎 :
𝟏 = 𝐫 𝐇𝟎 :

توجه M :بیانگر تعدا مکانهای آستانهای و  rبیانگر تعداد توابع انتقال میباشد .همچنین مقادیر
احتمال مربوط به هر آماره داخل پرانتز گزارش شده است (منبع :محاسبات تحقیق حاضر)
پس از حصول اطمینان از وجود رابطه غیرخطی میان متغیرهای مورد مطالعه ،در ادامه باید
وجود رابطه غیرخطی باقیمانده را به منظور تعیین تعداد توابع انتقال مورد بررسی قرارداد .برای این
منظور براساس مطالعه گونزالز و همکاران و کولیتاز و هارولین ،فرضیه صفر وجود الگوی  PSTRبا
یک تابع انتقال در مقابل فرضیه وجود الگوی  PSTRبا حداقل دو تابع انتقال مورد آزمون قرار گرفته
که نتایج آن در جدول ( )4برای کشورهای منتخب اسالمی ارائه شده است .نتایج نشان میدهند که
لحاظ کردن یک تابع انتقال برای کشورهای مورد مطالعه برای تعیین رابطه غیرخطی ( تولید
ناخالص داخلی سرانه و انتشار دی اکسید کربن سرانه) کفایت میکند.
جدول ( :)4آزمونهای وجود رابطه غیرخطی باقیمانده
M=1

M=2
LR

LMF

LMW

LR

LMF

LMW

59/25
()0/00

5/67
()0/00

55/42
()0/00

2/27
()0/81

0/41
()0/84

2/26
()0/81

𝟏 = 𝐫𝐇 :
𝟎 {
𝟐 = 𝐫 𝐇𝟎 :

منبع :محاسبات تحقیق حاضر

پس از حصول اطمینان از وجود رابطه غیرخطی میان متغیرها و لحاظ توابع انتقال جهت تصریح
رفتار غیرخطی ،اکنون باید حالت بهینه میان تابع انتقال با یک یا دو حد آستانهای انتخاب گردد.
برای این منظور مدل  PSTRمتناظر با هر یک از این حاالت برآورد شده و از میان آنها بر اساس
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معیارهای مجموع مجذور باقیماندهها ،شوارتز 1و آکائیک 2مدل بهینه انتخاب میگردد نتایج جدول
( )5حاکی از آن است که بر اساس معیارهای شوارتز و آکائیک ،مدل  PSTRبا یک حد آستانهای،
مدل بهینهای برای کشورهای مذکور میباشد.
جدول ( :)5تعیین تعداد مکانهای آستانهای در یک تابع انتقال
M=2
مجموع
مجذورباقیماندهها
6/25

M=1

معیارآکائیک

معیارشوارتز

-4/28

-4/17

مجموع
مجذورباقیماندهها
6/03

معیارآکائیک

معیارشوارتز

-4/22

-4/33

منبع :محاسبات تحقیق حاضر

پس از انتخاب مدل  PSTRبا یک تابع انتقال و یک حد آستانهای که بیانگر یک مدل دو رژیمی
است ،در ادامه به برآورد مدل میپردازیم.
نتایج حاصل از تخمین مدل  PSTRدو رژیمی در جدول شماره ( )6لحاظ شده است .پارامتر
شیب که بیانگر سرعت انتقال از یک رژیم به رژیم دیگر است ،معادل  1/72برآورد شده است.
همچنین حد آستانهای تولید ناخالص داخلی سرانه برای کشورهای منتخب اسالمی نیز مقدار 6/67
میباشد .به عبارت دیگر زمانی که مقدار تولید ناخالص داخلی سرانه برابر با  6/67هست ،جهت یا
شدت تأثیرگذاری تولید ناخالص داخلی سرانه بر دی اکسید کربن تغییر میکند .به بیان دیگر ،تغییر
رژیم با سرعتی معادل  1/725اتفاق میافتد .لذا در صورتیکه مقدار تولید ناخالص داخلی از 3/67
تجاوز کند ،رفتار متغیرها مطابق رژیم دوم خواهد بود و در صورت کمتر بودن آن از حد آستانهای
فوق در رژیم اول قرار خواهد گرفت .از آنجا که ضرایب متغیرها با توجه به مقدار متغیر انتقال (تولید
ناخالص داخلی سرانه) و پارامتر شیب تغییر مییابند و برای کشورهای مختلف و در طول زمان
یکسان نمیباشند ،نمیتوان مقدار عددی ضرایب ارائه شده در جدول ( )6را مستقیماً تفسیر نمود و
بهتراست عالمتها مورد تجزیه و تحلیل قرار بگیرند (شهبازی و سعیدپور.)1392 ،
جدول ( :)6نتایج برآورد مدل PSTR

قسمت خطی مدل

قسمت غیر خطی مدل
0/13
()1/26

GDP1

0/18
()2/55

𝟎𝐏𝐃𝐆

-0/1
()-6/27

TOURISM1

0/05
()3/41

𝟎𝐌𝐒𝐈𝐑𝐔𝐎𝐓

Schwarz Criterion

1

AIC Criterion

2
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0/17
()3/87

ENERGY1

0/67
()8/85

𝟎𝐘𝐆𝐑𝐄𝐍𝐄

-0/28
()-4/71

CAPITAL1

0/1
()2/73

𝟎𝐋𝐀𝐓𝐈𝐏𝐀𝐂

0/26
()3/96

HEALTH1

0/05
()1/2

𝟎𝐇𝐓𝐋𝐀𝐄𝐇

مکان وقوع تغییر رژیم

C=6/67

ضریب تعدیل (سرعت تعدیل) γ= 1/72

رژیم حدی اول

𝟎 = ) 𝐭𝐢𝐪 ;𝐜 𝐆(𝛄,

𝐭𝐢𝐇𝐓𝐋𝐀𝐄𝐇𝟓𝟎 𝐂𝐎𝟐𝐢𝐭 = 𝛂 + 𝟎. 𝟏𝟖𝐆𝐃𝐏𝐢𝐭 + 𝟎. 𝟎𝟓𝐓𝐎𝐔𝐑𝐈𝐒𝐌𝐢𝐭 + 𝟎. 𝟔𝟕𝐄𝐍𝐄𝐑𝐆𝐘𝐢𝐭 + 𝟎. 𝟏𝐂𝐀𝐏𝐈𝐓𝐀𝐋𝐢𝐭 + 𝟎.
𝐭𝐢𝐮 +

رژیم حدی دوم

𝟏 = ) 𝐭𝐢𝐪 ;𝐜 𝐆(𝛄,

𝐭𝐢𝐇𝐓𝐋𝐀𝐄𝐇𝟏𝟑 𝐇𝐂𝐄𝐢𝐭 = 𝛂 + 𝟎. 𝟑𝟏𝐆𝐃𝐏𝐢𝐭 − 𝟎. 𝟎𝟓𝐓𝐎𝐔𝐑𝐈𝐒𝐌𝐢𝐭 + 𝟎. 𝟖𝟒𝐄𝐍𝐄𝐑𝐆𝐘𝐢𝐭 − 𝟎. 𝟏𝟖𝐂𝐀𝐏𝐈𝐓𝐀𝐋𝐢𝐭 + 𝟎.
𝐭𝐢𝐮 +

نکته :مقادیر داخل پرانتز نشان دهنده آماره  tمیباشد γ .و Cبه ترتیب بیانگر پارامتر شیب و حد
آستانهای تولید ناخالص داخلی سرانه میباشند (منبع :محاسبات تحقیق حاضر)
براساس جدول ( )6دو معادله تعریف شده به عنوان رژیم اول و دوم آورده شده است بهطوری
که ستون اول نشانگر رژیم اول میباشد که نتایج معادله خطی را نشان میدهد و ستون دوم نشانگر
رژیم دوم می باشد که نتایج معادله غیرخطی را نمایش میدهد.
با توجه نتایج جدول ( )6میتوان گفت که تولید ناخالص داخلی سرانه در هر دو رژیم اثر مثبتی
بر انتشار دی اکسید کربن سرانه داشته است به طوریکه پس از عبور از حد آستانهای  6/67از تأثیر
مثبت آن کاسته شده است .به عبارتی دیگر با نرخ کاهنده افزایش یافته است .تأثیر مثبت تولید
ناخالص داخلی سرانه بر انتشار دی اکسید کربن سرانه با مطالعات بهبودی و همکاران (،)1389
فالحی و همکاران ( )1391و متفکر آزاد و محمدی خانقاهی ( )1391سازگار میباشد .از طرفی در
کشورهای مورد بررسی فرضیه کوزنتس صادق نمیباشد .با توجه به اینکه کشورهای مورد مطالعه از
لحاظ درآمد سرانه در وضعیت مطلوبی قرار ندارند لذا این نتیجه گیری دور از انتظار نمیباشد ،زیرا
در بحث منحنی کوزنتس ،نقطه بازگشت بعد از گذر از سطح مشخصی از درآمد اتفاق میافتد و برای
این کشورها در قسمت صعودی منحنی قرار داریم .اما با مطالعات کاتیرجی اوغلی ( )2014و زمان و
همکاران ( )2016ناسازگار میباشد ،زی را در این مطالعات فرضیه کوزنتس مورد تأیید قرار گرفته
است .به طور کلی تحلیل رابطه بین مصرف انرژی ،تولید ناخالص داخلی و انتشار دیاکسید کربن از
طریق شناسایی عوامل اثرگذار بر انتشار گاز دیاکسید کربن فراهم میشود .تغییرات مصرف انرژی
نسبت به تولید ناخالص داخلی موجب تغییر در شدت انرژی شده و در نهایت انتشار دیاکسید کربن
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را تحت تأثیر قرار میدهد از این جهت میتوان اشاره کرد که بین مصرف انرژی و انتشار دیاکسید
کربن رابطه وجود دارد .تغییر در تولید ناخالص داخلی منجر به تغییر در سرانه تولید شده و این
تغییر در نهایت منجر به تغییر در انتشار دیاکسید کربن میشود .از این نظر نیز میتوان به ارتباط
تولید ناخالص داخلی و انتشار دیاکسید کربن پی برد.
با افزایش مصرف سرانه انرژی ،انتشار دی اکسید کربن در کشورهای منتخب افزایش یافته است
اما این انتشار در رژیم دوم به مراتب کمتر از رژیم اول بوده است .رابطه مستقیم بین مصرف سرانه
انرژی و انتشار دی اکسید کربن با مطالعات بهبودی و همکاران ( ،)1389متفکر آزاد و خانقاهی
( ،)1391زمان و همکاران ( )2016و گرشی و همکاران ( )2014سازگار میباشد .با توجه به اینکه
در کشورهای مورد مطالعه این تحقیق عمدتاً از سوختهای فسیلی به عنوان انرژی استفاده
می کنند .بنابراین آلودگی هرچه بیشتر محیط زیست بدلیل افزایش مصرف انرژی منطقی به نظر
میرسد.
نتایج دیگر حاکی از آن است که توسعه صنعت گردشگری در رژیم اول اثر مثبت و پس از وارد
شدن به رژی م دوم اثر منفی بر انتشار دی اکسید کربن گذاشته است .اثر منفی توسعه صنعت
گردشگری بر انتشار دی اکسید کربن با مطالعات کورت و همکاران ( ،)2002دوبویس و همکاران
( )2011و لی و براهماسان ( )2013سازگار میباشد .اثر منفی گردشگری بر انتشار دی اکسید کربن
به عنوان یکی از آثار منفی گردشگری بر محیط زیست میتواند به دلیل نبود ساز و کار مناسب
ارزشگذاری و نبود زیرساختهای مناسب باشد .از طرفی در شناسایی آثار و پیامدهای
زیست محیطی طرحها و پروژهای گردشگری توجه به محدوده اکولوژیکی و همچنین محدوده
اقتصادی  -اجتماعی طرح و همچنین تأثیر سایر فعالیتها و طرحهای منطقهای بر فعالیتهای
پروژه مورد مطالعه و تشدید آثار و پیامدها و بالعکس تأثیر این پیامدها بر روی سایر فعالیتهای
موجود در منطقه ضروری است .در صورتی که برنامهریزی گردشگری به درستی صورت پذیرد ،اثرات
مثبت مختلفی را در حوزه زیست محیطی به همراه خواهد داشت .گردشگری قادر است کانون توجه
را به مسائل مهم زیست محیطی معطوف کند و پایه گذار طرحهایی باشد که موجب حفظ و حراست
از محیط زیست شوند .ارتباط میان گردشگران ،جوامع میزبان ،جاذبههای گردشگری و محیط
زیست ،ارتباطی متقابل و پیچیده است و هر عنصر باید همزیستی خودرا با دیگران از طریق توسعه
روابط دو جانبه مفید و مثبت ادامه دهد .اثر توسعه گردشگری به عنوان عاملی که منجر به پیشرفت
و بهبود زندگی میگردد بر محیط زیست مثبت است .براساس نظریه رشد اقتصادی گردشگری از
طریق اشتغال زایی و افزایش درآمد ناخالص ملی و کسب حاشیه سود مناسب ،موجب رشد اقتصادی
و بهبود کیفیت محیط زیست می شود .از طرفی گردشگری با فرآیند تخریب محیط زیست ناشی از
مصرف زیاد مردم و استفاده بیش از حد منابع طبیعی ،ایجاد آلودگی و تأثیر بر گرمایش زمین به
منظور تولید بیشتر میتواند اثر منفی بر محیط زیست داشته باشد.
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در یک جمعبندی کلی میتوان گفت که در حال حاضر یکی از عوامل کلیدی گردشگری ،محیط
طبیعی بوده و از طرف دیگر توسعه صنعت گردشگری با محیط طبیعی و اجتماعی و فرهنگی در
تعا مل است .توسعه صنعت گردشگری یک شمشیر دولبه است که درآن نه تنها به ایجاد اثرات مثبت
مانند ایجاد اشتغال و زیباسازی محیط زیست میانجامد بلکه از سویی باعث تأثیرات منفی بر محیط
زیست از جمله آلودگی آب ،آلودگی هوا و تخریب اکوسیستم میشود.
رابطه مستقیم بین سرمایه سرانه کشورها با انتشار دی اکسید کربن در رژیم اول به رابطه منفی
در رژیم دوم تبدیل شده است و در نهایت با افزایش سهم مخارج سالمت در کشورها ،انتشار دی
اکسید کربن بیشتر میشود که در رژیم دوم ضریب این افزایش بزرگتر نیز میباشد .اثر منفی سهم
مخارج سالمت با انتشار دی اکسید کربن با مطالعه کرشی و همکاران ( )2014سازگار میباشد.
نتیجهگیری و پیشنهادات
در این مطالعه به بررسی رابطه بین رشد اقتصادی ،توسعه گردشگری و انتشار دی اکسید کربن
پرداخته شده است و برای انجام تخمین دقیقتر از متغیرهای مخارج سالمتی ،مصرف سرانه انرژی،
سرمایه ثابت ناخالص نیز استفاده شده است .به طور کلی فرضیه منحنی کوزنتس بیان میدارد که
در طول زمان و با وجود رشد اقتصادی ،محیط زیست تخریب خواهد شد اما با گذشت زمان از شدت
این تخریب کم شده و از نقطهای به بعد به شکل  Uمعکوس تخریب محیط زیست کاهش خواهد
یافت و کیفیت محیط زیست بهبود خواهد یافت .جهت به دست آوردن شاخص توسعه گردشگری از
ترکیب کردن سه شاخص عمده گردشگری بوسیله روش آنالیز جزء اصلی استفاده شد.
نتایج این مطالعه که برای دادههای  1995-2013از طریق مدل  PSTRبرای دو رژیم خطی و
غیرخطی حاصل شد نشانگر آن است که برای کشورهای منتخب اسالمی فرضیه زیست محیطی
کوزنتس مورد قبول نیست چرا که در هر دو رژیم مورد آزمون رابطه رشد اقتصادی با انتشار دی
اکسید کربن مثبت بوده است به این معنا که با افزایش تولید ناخالص داخلی سرانه کشورها ،انتشار
دی اکسید کربن نیز افزایش می یابد و قسمت بازگشت منحنی کوزنتس مشاهده نمیشود که این
نتیجه برای کشورهای درحال توسعهای که درآمد سرانه باالیی ندارند و یا فرهنگ بهرهبرداری از
محیط زیست را به طور کامل وارد زندگی خود نکردهاند دور از ذهن نیست .همچنین نتایج نشان
میدهد که رابطه مثبت بین شاخص توسعه گردشگری و سرمایه ثابت ناخالص با انتشار دی اکسید
کربن در رژیم اول به رابطه منفی بدل شده است به این معنا که با رشد و توسعه گردشگری در
کشورها میزان انتشار دی اکسید کربن در کشورها رو به کاهش است .از دیگر نتایج این مطالعه
وجود رابطه مثبت مصرف سرانه انرژی و مخارج سالمتی با انتشار دی اکسید کربن در هر دو رژیم
میباشد .پس به طور کلی میتوان نتایج زیر را نیز استنباط نمود.
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"توسعه گردشگری منجر به بهبود کیفیت محیط زیست می شود"" ،مصرف انرژی منجر به
کاهش کیفیت محیط زیست می شود" " ،افزایش مخارج سالمتی انتشار دی اکسید کربن را افزایش
میدهد.".
با افزایش درآمد سرانه کشورها ،آلودگی محیط زیست افزایش مییابد اما با گذر از یک سطح
درآمدی ،افزایش درآمد سرانه موجب کاهش معنادار در انتشار آلودگی میشود .نتایج مطالعه حاضر
نشانگر آن است که درآمد سرانه کشورهای مورد مطالعه از سطح درآمدی مورد نظر رد نشده است.
در نتیجه با افزایش درآمد سرانه میزان انتشار آلودگی کماکان افزایش مییابد.
هدف دیگر این مطالعه ،بررسی نحوه ارتباط توسعه صنعت گردشگری با آلودگی محیط زیست
بود که با توجه به نتایج به دست آمده ،رشد گردشگری موجب کاهش آلودگی شده است .بنابراین
میتوان سیاست های حمایت کننده از اکوتوریسم را برای این کشورها پیشنهاد کرد .همچنین نتایج
حاکی از آن است که افزایش مصرف انرژی ،انتشار آلودگی را افزایش میدهد .بنابراین سیاستگذاران
میبایست در ر استای کاهش مصرف انرژی (که در این کشورها عمدتاً از انرژی های غیر قابل تجدید
و آالینده استفاده میشود) اقدام نمایند .از دیگر نتایج به دست آمده کاهش انتشار آلودگی از طریق
افزایش سرمایهگذاری میباشد و مبین این نکته میباشد که جهت کاهش هرچه بیشتر انتشار
آلودگی میبایست از تولیدات صنعتی ،با هدف قرار دادن اجرای سیاستهای تأثیرگذار بر رشد
سرمایهگذاری حمایت شود.
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