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 چکیده

-2931ی زمانیایران طی دوره در زیستمحیط آلودگی بر رشد اقتصادی و مصرف انرژی گردشگری، اثرات در مطالعه حاضر به

( رهیافت ARDLهای توزیعی )خودرگرسیون با وقفهپرداخته شده است. برای تحلیل موضوع از الگوی اقتصاد سنجی 2931

، اثرگذاری تمام ضرایب متغیرها در مدل بر اساس مبانی استفاده شده و بر اساس نتایج بدست آمده از این روش هاآزمون کرانه

 باشند. دار مینظری مورد انتظار بوده و از لحاظ آماری معنی

اکسید دار بر انتشار دینتایج حاکی از آن است که در بلندمدت، افزایش رشد اقتصادی، مصرف انرژی و جمعیت اثر مثبت و معنی

خودرگرسیون  هانهآزمون کرا اکسید کربن دارد. ودار بر انتشار گاز دیری اثر مثبت و معنیمتغیر گردشگچنین کربن دارند. و هم

و همچنین نتایج مربوط به الگوی تصحیح  .نمایدمیان متغیرهای مورد بررسی تأیید میرا رابطه بلندمدت های توزیعی با وقفه

-مدت برای رسیدن به تعادل بلندمدت تعدیل میتعادل کوتاهواحد از عدم  93/2خطای برداری حاکی از آن است که در هر دوره 

 شود.  

  JEL :Q53, L83, Q56 بندیطبقه

 هاآزمون کرانه ،ARDL، الگوی ، 2COگردشگری، مصرف انرژی، رشد اقتصادی، انتشار : هاکلید واژه
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Abstract 

 

This study investigates the effects of tourism , Economic growth and Energy Consumption on 

environmental pollution in Iran over the period of 1979-2013 by Autoregressive-Distributed Lag Model. 

The results of bounds test in ARDL framework model, indicate that economic growth, tourism, energy 

consumption, population and carbon dioxide emissions are cointegrated. According to long run 

relationship between variables, tourism, Economic growth, energy consumption and population have 

positive and significant effects on carbon dioxide emissions.  

The results of ECM indicate that there is both short and long run equilibrium in the system. The 

coefficient of one period lag residual is negative and significant which represent the long run 

equilibrium. The coefficient meaning that system corrects its previous period disequilibrium to reach at 

the steady state. 

 

Keywords: Tourism, energy consumption, economic growth, CO2 emissions, ARDL model, Bounds 

Test. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 مقدمه

در جهان امروز به شمار  ترین مسائل ناشی از تمدن انسانی در میان پژوهشگران و محققانمسئله آلودگی یکی از مهم

 استثباتی آب و هوا، انتشار دی اکسید کربن با منشأ انسانی ی زمین و بیترین علل افزایش گرم شدن کرهرود. یکی از مهممی

(Kivyiro and Arminen, 2014: 595 ). های انسانی ی زمین، فعالیتبسیاری از علل آلودگی آب و هوا و گرم شدن کره  در واقع

اند. آلودگی در مراحل مختلف توسعه اقتصادی از جمله کشاورزی، صنعتی، حمل و نقل و تولید انرژی شناخته شده 1ل نشدهکنتر

-توان سوزاندن سوختشود. انتشار کربن را میشناخته می  2COاساساً در نتیجه انتشار کربن است که به عبارت دیگر به عنوان 

های جامد، مایع و گاز و سوزاندن د از دی اکسید کربن تولید شده در طول مصرف سوختهای فسیلی و تولید سیمان )که عبارتن

 گاز( تعریف کرد.

کند، در مرحله جهش اقتصادی توسعه و پیشرفت صنعتی به دلیل استفاده بیشتر بیان می ،Gaber  (2011)طور کههمان

تواند محیطی میهای ناکارآمد و نادیده گرفتن پیامدهای زیستوریآبرداری از فنها، بهرهاز منابع طبیعی، انتشار بیشتر آالینده

محیطی شود. با این حال، برای اینکه رشد اقتصادی ادامه داشته باشد، باید صنایع سنگین به های زیستمنجر به افزایش آسیب

محیطی و اجرای های زیستش آگاهیعالوه بر این، در سطوح باالتر توسعه، افزای .صنایع مبتنی بر دانش و خدمات انتقال یابد

 (. Ejuvbekpokpo, 2014: 15)زیست شود تواند باعث کاهش تدریجی تخریب محیطمحیطی میمقرارت زیست

باشد که به علت تأثیرات مثبت زیادی که در اشتغال و کاهش اکسید کربن میگردشگری از دیگر عوامل انتشار گاز دی

های مشخص اقتصادی منجر صنعت گردشگری به عنوان یکی از بخششود. تشار نادیده گرفته میهای انفقر دارد معموالً در مدل

شود. از انرژی برای گردشگری در بخش حمل و نقل برای انتقال ای و در نتیجه تغییرات آب و هوایی میبه انتشار گازهای گلخانه

گردشگری در  (.Camelia et al, 2012: 988)شوداستفاده میهای گردشگری از مبدأ به مقاصد موردنظر، اسکان و  دیگر فعالیت

های مختلف ی اخیر رشد قابل توجهی داشته و یکی از بزرگترین صنایع در کل جهان است. با وجود درگیریطول چند دهه

و بحران  3ن انرژی، بحرا3گیرهای همههای تروریستی، بالیای طبیعی، بیماری، فعالیت9های سیاسیالمللی، تالطمداخلی و بین

میلیارد  99/2به  2391میلیون نفر در سال  211المللی در سراسر جهان از های مختلف جهان، گردشگران بیناقتصادی در بخش

های تواند اثرات مثبت زیادی داشته باشد، از آنجا که بسیاری از فعالیتاند. در حالی که گردشگری میرسیده 1123نفر در سال 

های فسیلی )زغال سنگ، گاز طبیعی و نفت( به شکل مستقیم و به استفاده مصرف انرژی به صورت سوخت گردشگری نیاز

در هر دو سطح   2COزیست با انتشار گاز استفاده از انرژی برق به شکل غیرمستقیم دارد، ممکن است اثرات مخربی بر محیط

 (. Paramati et al, 2016:1المللی بر جای گذارد )ملی و بین

 پرداخته مرتبط مطالعات از برخی مرور به سپس و شودمی بررسی موضوع با مرتبط مبانی نظری ابتدا  در ادامه مقاله

 .شد خواهد ارائه گیرینتیجه و شده تحلیل و تجزیه و برآورد مدل معرفی شده نیز ادامه در شد. خواهد

 
 ادبیات و بیشینه تحقیق

نظری مرتبط با بحث پرداخته شده و در ادامه  پیشینه مطالعات مرتبط با این حوزه مورد بررسی  در بخش ادبیات تحقیق به بررسی مبانی

 گیرد.قرار می

 زیستگردشگری و محیط 

های گردشگری به یک محیط طبیعی و زیست وجود دارد. از یک طرف فعالیتوابستگی متقابل بین صنعت گردشگری و محیط

های گردشگری با استخراج منابع طبیعی و یا آلودگی دارند از طرف دیگر، رشد فعالیتمصنوعی و مصرف منابع طبیعی بستگی 

گردشگری در حمل و نقل و خدمات میزبانی از  .(Robaina-Alves et al, 2015: 1)زیست تأثیرگذار است ناشی از آن بر محیط

آهن و ارتباط از راه ها، راهها، بنادر، جادهگاهای از خدمات زیرساختی از جمله فرودکنندگان جهانگردی به طیف گستردهمصرف
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ها های تفریحی و رستوراناز جمله توسعه اقامتگاه 1ها و توسعه مقاصد توریستی جانبی و فرعیدور بستگی دارد. ایجاد زیرساخت

کردند که گردشگری  بیان   Scott et al (2010) شوند. محیطی و انتشار آلودگی میباعت ایجاد طیف وسیعی از اثرات زیست

ای تبدیل شود. اما با تواند در آینده به یک منبع جهانی گازهای گلخانهاست به طوری که می 2COتهدید جدی برای انتشار گاز 

ای توان انتشار گازهای گلخانههستند، می 2COهای هوایی که عامل عمده انتشار گاز مشی در مسافرتو ایجاد خط تغییر سیاست

سازی فناوری مدرن با آلودگی کمتر، ، پیاده9ها ترویج کردن اقتصاد کم کرینزیادی کاهش داد. از جمله این سیاست را تا حد

در سطح پایین کمک کنند. از  2COتوانند به افزایش مداوم تعداد گردشگران با حفظ انتشار گاز هستند که هر دو سیاست می

 2COتوانند انتشار گاز پروازها هستند که می و یا محدود کردن تعدادی از 1د انرژیها افزایش هواپیماهای کارآمدیگر این سیاست

  (. Lee and Brahmasrene, 2013:71را در سطح پایین نگه دارند )

 زیسترشد اقتصادی و محیط 

از آغاز سال  محیطی است. که این رابطهترین روابط در ادبیات اقتصادی زیستزیست با رشد اقتصادی از مهمرابطه محیط

زیست شده ی زمین که باعث بدتر شدن کیفیت محیطخصوص گرم شدن کرهبا نگرانی در مورد تغییرات آب و هوایی، به 2331

رشد اقتصادی، هم موجب استفاده بیشتر از منابع طبیعی و  (.Narayan and Narayan, 2010: 661مورد توجه قرار گرفته است )

 زیست نقش دارندگردد که در تخریب محیطها میهای نامطلوب و آالیندهب افزایش خروجیشود و هم سبمحیطی میزیست

 یکدیگر با تعارض در زیستمحیط و حفظ اقتصادی اثر هدف دو که رسدمی نظر به (. بنابراین2919)بهبودی و برقی گلعذانی، 

-گردید. منحنی زیست مطرح 2332 درسال( 3EKC)کوزنتس محیطی زیست منحنی فرضیه تعارض، این حل برای. دارند قرار

معکوس در مراحل  Uزیست را به شکل های تخریب محیطوجود رابطه بین رشد اقتصادی و شاخص( EKCمحیطی کوزنتس )

دهد. در مراحل اولیه توسه اقتصادی، با افزایش تولید، استفاده از منابع طبیعی و انرژی برای رسیدن به مختلف توسعه نشان می

 از پس توسعه اقتصادی، فرآیند بعدی مراحل یابد، اما دراقتصادی باال،  افزایش و در نتیجه انتشار آلودگی افزایش می رشدی

 از زیستمحیط وضعیت به بهبود توجه سرانه، درآمد افزایش با هم زمان ملی سرانه، درآمد از معینی سطح به اقتصاد رسیدن

 درآمد سطح به رسیدن از پس آلودگی کاهش علل درخصوص (.Zaman et al, 2016: 276)شود می برخوردار بیشتری اهمیّت

 گسترش نشود ایجاد اقتصاد در موجود تکنولوژی یا ساختار در تغییری هیچ اگر. نمود بیان توانمی را مختلفی علل خاص، سرانه

. شودمی گفته مقیاس اثر نظریه این به که شودمی محیطی زیست مخرب تأثیرات و آلودگی رشد موجب اقتصادی رشد و تولید

 یمنحن طرفداران است. گرفته شکل مقیاس اثر زیست بر اساس محیط کیفیت و اقتصادی توسعه اهداف تعارض سنتی دیدگاه

بر ساختاری به سمت صنایع و خدمات اطالعات توسعه، تغییرات باالتر سطوح در که کنندمی استدالل کوزنتس یطیمح ستیز

 بهبود قوانین وضع موجب و رفته باال محیط زیست مسائل خصوص در یآگاه ،یافتگی توسعه شیافزا با نیهمچن رددگمتمایل می

 زیست محیط حفظ مخارج بیشتر برای صرف و روزآمد و بهتر هایتکنولوژی از استفاده باعث هم که آن شودمی زیست محیط

 (.292: 2931فرید،  فالحی و حکمتیبرد )زیست را باال می محیط کیفیت و شده

 زیستمصرف انرژی و محیط 

های فسیلی جهت تحقق اهداف رشد اقتصادی و ضعف کارایی در مصرف آن ی انرژی، به وِیژه سوخترویهمصرف بی

روابط بین  ،Apergis and Payne (2009)شود. زیست و تغییرات آب و هوایی میموجب مشکالت جدی از جمله آلودگی محیط

دهد انرژی اند که در مرحله اول، فرضیه رشد نشان میدی و مصرف انرژی را با چهار فرضیه قابل آزمون مطرح کردهتوسعه اقتصا

ترین عامل رشد است. و به طور مستقیم و غیرمستقیم بر رشد اقتصادی مؤثر است به طوری که نیروی کار و سرمایه، عوامل مهم

شود نیاز دارند. و افزایش مصرف انرژی باعث افزایش تولید ناخالص داخلی واقعی میای هستند. که برای استفاده به انرژی واسطه

گذارد به طور و اقتصاد در نظر گرفته شده وابسته به انرژی است. انرژی از طریق تأثیری که بر نیروی کار و سرمایه می

د، که سیاست حفاظت از انرژی برای کاهش کنغیرمستقیم بر  رشد اقتصادی مؤثر است در مرحله دوم، فرضیه بقا، اظهار می
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ی سوم فرضیه بی طرفی را مطرح جویی در تولید ناخالص داخلی واقعی طراحی شده است. در مرحلهمصرف انرژی  و اثر برصرفه

کنند که در این فرضیه نقش مصرف انرزی بر تولید ناخالص داخلی واقعی کم است و یا تأثیری ندارد. تحت این فرضیه می

کنند که نشان تواند بر تولید ناخالص داخلی تأثیر بگذارد. در نهایت فرضیه بازخورد را بیان میهای حفاظت از انرزی نمیاستسی

ی توانند مکمل یکدیگر باشند. اما مصرف به رویههستند. و می دهد مصرف انرژی و تولید ناخالص داخلی واقعی به هم مرتبطمی

 ,Zhang  & Yuan) زیست شده استسیلی برای تحقق اهداف اقتصادی باعث افزایش آلودگی محیطهای فانرزی، به ویژه سوخت

2010: 5-6.)  

 جمعیت و محیط زیست 

رود. با گسترش و رشد زیست به شمار میترین عوامل تخریب محیطزیست، رشد جمعیت از مهمدر ادبیات اقتصاد محیط

کند و این امر، در از بین رفتن و تخلیه ع انرژی، منابع آبی و ... افزایش پیدا میهای کشاورزی، منابجمعیت، تقاضا برای زمین

 Maurthy   (.213: 2919آلودگی هوا و ... را در پی دارد )صادقی و سعادت،  های کشاورزی،ها، کاهش حاصلخیزی زمینجنگل

et al (1997)  2 انتشار بر تیجمع رشد که کنندنیز بیان میCO تقاضای ت،یجمع تراکم شیباافزا رایز باشدیم رگذاریتأث سرانه 

 افزایش گرمازا مواد و نقل و حمل ستمیس ها،رساختیز از استفاده و مدرن به یسنت روش از یزندگ روش رییتغ علت به انرژی

 افزایش با که باوراست این بر اول دیدگاه. دارد وجود دیدگاه دو نیز آلودگی بر 21رشد شهرنشینی اثر درخصوص. یابدمی

 که است باور این بر دوم دیدگاه. یابدمی افزایش آلودگی کرده و تغییر صنعت به کشاورزی از اقتصاد ساختار شهرنشینی

 روستاها به نسبت شهرها در انرژی مصرف و شده انرژی و نقل و حمل سیستم ها، زیرساخت از کاراتر استفاده موجب شهرنشینی

 منفی یا مثبت تواندمی زیست محیط آلودگی و شهرنشینی بین رابطه مجموع در پس. یابدمی کاهش آلودگی و شده تربهینه

  .(Alam et al, 2007: 829) باشد

در این قسمت برخی از مطالعات تجربی انجام یافته در خصوص موضوع پژوهش در قالب مطالعات انجام یافته در خارج و داخل 

 اند.کشور به اختصار مرور شده

al (2011) Liu et 2 ای به بررسی انرژی مورد نیاز و انتشار گازدر مقالهCO ی از صنعت گردشگری غربی چین طی دوره

های مصرف گردشگری از بررسی مخارج گردشگری داخلی شهرستان ها در این مقاله دادهاند. آنپرداخته 2333-1113زمانی 

ین را داراست( با بیش از پنجاه هزار گردشگر و با ترکیب شدت )بزرگترین تولید اقتصاد گردشگری کل در غرب چ 22چنگدو

اکسید کربن از صنعت گردشگری بر اساس روش معرفی شده توسط گزارش اند. و انتشار دیرا مورد استفاده قرار داده 9انرژی 

 1113تا  2333سال محاسبه شده است. نتایج تحقیق حاکی از آن است که در   (IPCC)21المللی تغییرات اقلیمیهیئت بین

GJ7108/1اکسید کربن از صنعت گردشگری در شهرستان چنکدو به ترتیب از مصرف انرژی و انتشار دی  بهGJ7103/2  

GJ6107/1و    بهGJ6101/2  2 گاز انتشار و غیرمستقیم نیاز مورد افزایش یافته است. انرژیCO 29بر تسلط غیرمستقیم 

 از 2CO انتشار و انرژی مصرف برای مهم عامل نقل و است. و حمل ٪31 حدود بیش از 2CO گاز انتشار انرژی و کل کل مصرف

 صنعت گردشگری، در اکسید کربن دی کربن انتشار و انرژی مصرف بر موثر عوامل پنج میان در باشد.می گردشگری صنعت

 انرژی سهم که حالی در هستند، 2COانتشار گاز  رشد رانندگان عامل اصلی کلی طور به صنعت، اندازه و تدول اندازه انرژی، شدت

 بر منفی اثر دارای انرژی شدت این، بر عالوه. گردشگری ندارند صنعت انتشار رشد روی بر توجهی قابل تأثیر مصرف ساختار و

 .هستند  2CO روی انتشار گاز بر مثبت اثر دارای صنعت اندازه و دولت اندازه که حالی در 2CO سطح انتشار گاز افزایش

Lee and Brahmasrene (2013) 2به بررسی اثر گردشگری بر رشد اقتصادی و انتشار گاز  ایدر مقالهCO  کشورهای

شگری، انتشار  اند. در این مقاله برای بررسی رابطه بلندمدت بین گردپرداخته 2331-1113ی زمانی اتحادیه اروپا طی دوره

2COهای پانل استفاده شده داده 23انباشتگیهای ریشه واحد و همگذاری مستقیم خارجی از آزمون، رشد اقتصادی و سرمایه

                                                           
10 Urbanization 
11 Chengdu 
12 Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) 
13 dominate 
14 cointegration 



 

حاکی از آن است که یک رابطه بلندمدت تعدیلی بین این متغیرها وجود  23انباشتگی پانلهای هماست. نتایج حاصل از تکنیک

گذاری مستقیم خارجی اثر مثبت و قابل توجهی بر رشد اقتصادی دارند. و سرمایه 2COشگری، انتشار گاز دارد. عالوه بر این، گرد

داری گذاری مستقیم خارجی تأثیر منفی و معنیداری و در حالی که گردشگری و سرمایهرشد اقتصادی خود تأثیر مثبت و معنی

 دارند.  2COبر انتشار گاز 

Robaina-Alves et al (2015) اکسید کربن در گردشگری ای به بررسی تغییر در انرژی مرتبط با انتشار گاز دیدر مقاله

های گردشگری اند.. نتایج تحقیق حاکی از آن است که به طور کلی فعالیتپرداخته 1111-1111ی زمانی پرتغال طی دوره

دهد که اثرات ترکیب انرژی، شدت دی اکسید ان میاکسید کربن دارند. و همچنین نتایج نشبیشترین اثر را بر انتشار گاز دی

 کربن و شدت انرژی نیز از عوامل مهم مؤثر بر هستند. 

Moutinho et al (2015) 2وری اقتصادی بر شدت انتشار وری انرژی و بهرهای به بررسی تأثیر بهرهمقاله درCO  در صنعت

اند. پرداخته 1111-1121ی زمانی طی دوره( PCSE) 21استاندارد گردشگری پرتغالی با استفاده ااز روش پانل تصحیح خطاهای

وری انرژی و اقتصادی در زیر اساساً تحت تأثیر تغییرات بهره 2COنتایج تحقیق حاکی از آن است که تغییرات شدت انتشار 

ی فرض در دوره 29دهد که سازگاریهم نشان می( PCSE)های مختلف صنعت گردشگری قرار دارد. نتایج حاصل از روش بخش

 شده وجود دارد. 

Zhang and Gao (2016) زیست ای به بررسی اثرات گردشگری، رشد اقتصادی و مصرف انرژی بر آلودگی محیطدر مقاله

اند. نتایج تحقیق حاکی از آن است در چین پرداخته 2333-1122ی زمانی در طول دوره21ایهای پانل منطقهبا استفاده از داده

-در منطقه شرق چین دارد. که تا حدی با انتظارات سازگار نبوده است. و نتایج آزمون 2COری تأثیر منفی بر انتشار که گردشگ

مدت و هم بلندمدت در میان مناطق وجود داشته است. و همچنین دهد که رابطه علیت هم در کوتاههای علیت نیز نشان می

در هر  23در بلندمدت بوده و فرضیه رشد منجر گردشگری 2COو انتشار  دهد که گردشگری علت رشد اقتصادینتایج نشان می

 2COسه سناریو تأیید شده است. و همچنین نتایج حاکی از آن است که رابطه علی دو طرفه بین رشد اقتصادی و انتشار گاز 

بن در چین حمایت شود که دهد که گردشگردی باید به طور مداوم با مصرف کم کروجود دارد. و به طور کلی نتایج نشان می

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      شود.                                                                                                                         گذاران در سطوح مختلف دولت میباعث توجه سیاست

Zaman et al (2016) محیطی ای به بررسی رابطه بین توسعه صنعت گردشگری، مصرف انرژی و منحنی زیستدر مقاله

های پانل سه منطقه متنوع جهان از جمله کشورهای شرق آسیا و اقیانوسه، اتحادیه اروپا و با استفاده از داده (EKC) 11کوزنتس

ها در این مقاله از تجزیه و اند. آنپرداخته 1113-9112ی زمانی طی دوره OECDو غیر  21OECDکشورهای با درآمد باالی 

که  از تعداد ورود گردشگران، دریافت گردشگری و مخارج  19( برای ساخت شاخص توسعه گردشگریPCA)11تحلیل مؤلفه اصلی

گاز دی  معکوس بین انتشار Uاند. نتایج حاکی از آن است که رابطه شکل آید، استفاده کردهالمللی بدست میگردشگری بین

اکسید کربن ناشی از گردشگری، اکسید کربن و درآمد سرانه در منطقه تأیید شده است. و همچنین نتایج روابط علی، انتشار دی

گذاری گذاری، رشد منجر به گردشگری، سرمایهاکسید کربن ناشی از سرمایهای ناشی از انرژی، انتشار دیتولید گازهای گلخانه

 هد.داشت منجر به توسعه گردشگری را نشان میمنجر به گردشگری و به

ای به بررسی تأثیر مصرف انرژی، رشد اقتصادی و تجارت خارجی بر انتشار گازهای ( در مقاله2933ترابی و همکاران )

 DL)(AR 13های گستردهبرای این منظور از روش خود توزیع با وقفهاند. پرداخته 2931-31دوره زمانی ای در ایران طی گلخانه

دهد مصرف سرانه انرژی، تولید ناخالص داخلی سرانه واقعی و درجه باز بودن . نتایج به دست آمده نشان میه استاستفاده شد
                                                           
15 panel cointegration techniques 
16 panel corrected standard errors  (PCSE) 
17 consistency 
18 regional panel data 
19 tourism led growth hypothesis 
20 Environmental Kuznets Curve 
21 Organisation for Economic Co-operation and Development 
22 principal component analysis (PCA) 
23 construct tourism development index 
24 Auto Regressive Distributed Lag (ARDL) 



 

دهد عدم تعادل در اکسیدکربن دارند. همچنین نتایج نشان میدار بر میزان انتشار سرانه گاز دییاقتصاد تأثیری مثبت و معن

بن پس از گذشت حدود دو سال به واسطه تغییر متغیرهای سطح مصرف انرژی، تولید ناخالص سطح انتشار گاز دی اکسید کر

کربن در کشور ایران، نیاز به اکسیدشود. با توجه به روند رو به افزایش سرانه انتشار دیداخلی و درجه باز بودن اقتصاد تعدیل می

 .محیطی جدیدی برای حفظ محیط زیست استهای زیستاعمال سیاست

 مربعات حداقل با استفاده از روش  2COای به بررسی تأثیر گردشگری بر انتشار گاز ( در مقاله2933حاتمی و اسدی )

اند. نتایج تحقیق حاکی از آن است که رابطه بلندمدت بین پرداخته 2913-2939ی (  طی دورهFMOLS) 13شده تعدیل کامالً 

های رشد اقتصادی و مصرف دهد که شاخصیید شده است. همچنین نتایج نشان میتأ  2COتعداد گردشگران و میزان انتشار گاز 

 دارند.  2COداری بر انتشار گاز انرژی تاثیر مثبت و معنی

 33هایی تابلویی در زیست با استفاده روش دادهای به بررسی اثر گردشگری بر محیط( در مقاله2933راسخی و همکاران )

اند. نتایج تحقیق حاکی از آن است که تأثیر پرداخته 1113-1121ی زمانی یافته طی دورههکشور در حال توسعه و توسع

باشد. و یافته مثبت است. در حالی که این اثر در کشورهای در حال توسعه منفی میزیست کشورهای توسعهگردشگری بر محیط

شینی و ارزش افزوده بخش صنعتی اثر منفی و دهد که تراکم جمعیتی، شدت انرژی، جمعیت شهرنهمچنین نتایج نشان می

 محیطی دارند. دار، درجه باز بودن تجارت و شاخص توسعه انسانی تأثیر مثبت بر عملکرد زیستمعنی

-محیط آلودگی بر اقتصادی رشد و انرژی مصرف گردشگری، اثراتتوان استدالل نمود که در راستای مطالب فوق، می

 مصرف گردشگری، اثراتاما این ارتباط در بیشتر مطالعات در نظر گرفته نشده است. لذا چگونگی وجود داشته،  ایران در زیست

نیازمند بررسی تجربی در ایران است. برای این منظور، مطالعه حاضر به بررسی  زیستمحیط آلودگی بر اقتصادی رشد و انرژی

 ابتدا راستاپردازد. در این می2931-2931ی طی دوره زیستمحیط آلودگی بر اقتصادی رشد و انرژی مصرف گردشگری،تأثیر 

 .شد خواهد ارائه گیرینتیجه و صورت گرفته تحلیل و تجزیه و برآوردو سپس  مدل معرفی شده

 

 تصریح و برآورد مدل

 هاهای پژوهش و ویژگی آنداده 

ی زمانی های سالیانه دورهاکسید کربن وگردشگری در ایران با استفاده از دادهدر این پژوهش، رابطه بین انتشار دی

اکسید کربن، گردشگری، متغیرهای مورد استفاده در این تحقیق عبارتند از: انتشار دی گیرد.مورد بررسی قرار می 2931-2931

از بانک اطالعات انتشار آلودگی  2COانتشار  آمار و اطالعات میزان تولید ناخالص داخلی سرانه، مصرف انرژی و جمعیت کل. 

(، درآمد حاصل از گردشگری از مرکز آمار و اطالعات سازمان میراث فرهنگی، صنایع EDGAR) 11برای تحقیق جهانی اتمسفر

ها با اند. تجزیه و تحلیل دادهاستخراج شده )WDI( 12های مورد استفاده از بانک جهانی دستی و گردشگری ایران و سایر داده

 کند.های اولیه و همبستگی ساده این متغیرها را توصیف می( برخی ویژگی2گیرد. جدول )صورت می ARDLاستفاده رهیافت 

اکسید کربن با گردشگری، اکسید کربن و گردشگری بیانگر این است که انتشار دیماتریس همبستگی بین متغیرهای انتشار دی

 را متغیرها بین پویایی طورکامل به و بوده ساده معیارهای همبستگی این که داشت وجهت باید البتههمبستگی مثبت دارد. 

 .شود بررسی متغیرها این ارتباط معتبرتری های روش از استفاده با است الزم و سازدنمی منعکس

 اکسید کربن و گردشگریها و همبستگی بین انتشار دی(: توصیف داده1جدول )

 اکسید کربن و گردشگریهمبستگی بین انتشار دی
151084/3   Mean 

4101/5  Median 
310594/9  Maximum 
21001/1  Minimum 
310708/5  Std. Dev. 

                                                           
25 Full Modified Ordinary Least Square(FMOLS) 
26 Emissions Database for Global Atmospheric Research (EDGAR) 



 

123244/0 Skewness 

976285/1 Kurtosis 

432133/1 Jarque-Bera 

48671/0 Probability 

31 Observations 
 های تحقیقمنبع: محاسبات و یافته                                 

 معرفی مدل و روش تحقیق 

 کرد: توان به شکل زیر معرفیبر اساس ادبیات نظری و تجربی تحقیق مدل تصریح شده مطاله را می

              (2               )
tttttt
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باشد. های فسیلی و تولید سیمان میاکسیدکربن در نتیجه استفاده از سوختمیزان انتشار گاز دیلگاریتم  2LCOکه در آن 

LGDPP  است.  1113تولید ناخالص داخلی سرانه بر حسب میلیون دالر و به قیمت ثابت سالLTOU رآمد حاصل از د

باشد که بر میانرژی  سرانه مصرفلگاریتم  LENERGYاست.  1113گردشگری بر حسب میلیون دالر و به قیمت ثابت سال 

  باشد.لگاریتم جمعیت کل می LPOP و در نهایت  گیری شده است.حسب کیلوگرم معادل نفت اندازه

(، وجود یا عدم وجود ADFفولر تعمیم یافته ) -واحد دیکی پس از بررسی ایستایی متغیرها با استفاده از آزمون ریشه

گیرد. در این مطالعه برای بررسی رابطه بلندمدت بین متغیرهای مدل از روش رابطه بلندمدت بین متغیرها مورد بررسی قرار می

تبه انباشتگی متغیرها که مراستفاده شده است. زمانی 11ها( رهیافت آزمون کرانهARDL) 19های توزیعیخودرگرسیون با وقفه

 یکسان نباشد، این روش از کارایی باالیی برخوردار است. 

شود. بر مدت بین متغیرها، نسبت به آزمون وجود رابطه بلندمدت بین متغیرها اقدام میبعد از برآورد الگوی پویای کوتاه

براساس تعداد متغیرهای ( I(0), I(1))و کرانه پایین در این روش دو مقدار بحرانی کرانه باال  Pesaran et al (2001)اساس رویکرد 

از مقدار بحرانی کرانه باال بزرگتر  Fکه مقدار آماره شود. در صورتیبا آنها مقایسه می Fتوضیحی تعیین شده و مقدار آماره آزمون 

واهد شد. یعنی در این حالت انباشتگی بین متغیرهای مدل تأیید خباشد، بدون توجه به مرتبه انباشتگی متغیرها، رابطه هم

شود. برعکس اگر مقدار آمار آزمون از مقدار بحرانی کرانه فرضیه صفر مبنی بر عدم وجود رابطه بلندمدت بین متغیرها رد می

واهد توان رد کرد. و نهایتاً اگر مقدار آماره بین دو کرانه قرار گیرد، نتیجه آزمون نامشخص خپایین کمتر باشد، فرضیه صفر را نمی

 بود.

انباشتگی بین توان معادله بلندمدت یا همدر مرحله بعد و در صورت تأیید وجود رابطه بلندمدت بین متغیرهای مدل، می

مدت به سمت ( را جهت بررسی چگونگی تعدیل خطای کوتاهECM) 13متغیرها را برآورد کرد و نهایتا ضرایب مدل تصحیح خطا

 .91رابطه بلندمدت تعادلی به دست آورد

 هاتجزیه و تحلیل یافته 

( نتایج حاصل از 1ها مورد آزمون قرار گیرد. در جدول )حال جهت تخمین مدل، الزم است ایستایی متغیرها و مرتبه انباشتگی آن

 فولر تعمیم یافته برای متغیرهای مدل گزارش شده است. -آزمون ریشه واحد دیکی

 (ADFیافته )فاده از آزمون دیکی فولر تعمیم(: نتایج آزمون ایستایی متغیرها با است2جدول)

 با عرض از مبدأ و متغیر روند با عرض از مبدأ نام متغیر

 گیریبایکبار تفاضل در سطح گیریبایکبار تفاضل در سطح

2LCO 

13/1- 

(31/1) 

93/1- 

(11/1) 

33/9- 

(13/1) 

91/1- 

(11/1) 

LGDPP 21/2- 33/3- 12/1- 31/3- 

                                                           
27 Autoregressive Distributed Lag (ARDL) 
28 Bounds Test Approach 
29 Error Correction Model 
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(13/1) (11/1) (39/1) (11/1) 

LPOP 
33/1- 

(31/1) 

91/9- 

(11/1) 

23/1- 

(11/1) 

33/1- 

(21/1) 

LENERGY 
13/1- 

(31/1) 

13/1- 

(11/1) 

13/9- 

(91/1) 

21/1- 

(11/1) 

LTOU 
33/1- 

(21/1) 

13/3- 

(11/1) 

93/9- 

(19/1) 

11/3- 

(11/1) 

 ست.مقادیر داخل پرانتز بیانگر ارزش احتمال آزمون ا                       

 های تحقیقمنبع: محاسبات و یافته                        

ها ی اول آندهد، اکثر متغیرهای مدل در سطح نامانا بوده و اما تفاضل مرتبهنشان می ADFهمانطور که نتایج آزمون 

-یکرد یوهانسن عدم نیاز به همنسبت به رو ARDLای باشد البته باید به این توجه داشت که یکی از مزایای رویکرد کرانهمانا می

شود؛ اما باید مراقب بود که ی انباشتگی متغیرها، مدل تخمین زده میجمع بودن متغیرهای مدل است یعنی بدون توجه به مرتبه

ه شده در باشد. بنابراین با توجه به مطالب گفت 2نباشند. و ماکزیمم درجه نامانایی  I (1نباشند یعنی ) 1متغیرها انباشته از مرتبه 

 باشد.ها فراهم میرهیافت کرانه ARDLباال شرایط برای استفاده از روش 

برآورد شده و نشان داده شده است. در این الگو با در نظر گرفتن حداکثر وقفه  ARDLمدت در ادامه الگوی پویای کوتاه

ار آکائیک به عنوان الگوی بهینه پویا انتخاب بر اساس معی ARDL(1,4,4,4,0)برای متغیر وابسته و متغیرهای توضیحی، الگوی  3

 .92شده است

و  91سریالی همبستگی تشخیصی هایآزمون شده، برآورد الگوهای نتایج صحت و اعتبار از اطمینان حصول منظور به

-ار دیانتش ARDL(1,4,4,4,0)مدل  تشخیصی هایآزمون نتایج که.گرفته شده استقرار بررسی مورد 99واریانس ناهمسانی آزمون

 شده برآورد الگوی درشود، که در جدول مشاهده می  طور( آورده شده است. همان9جدول) در اکسید کربن و گردشگری

 ندارد. وجوددر بین اجزاء اخالل  سریالی همبستگیخود و واریانس ناهمسانی

 
 های تشخیصی(: آزمون3جدول )

 همبستگی سریالیآزمون خود آزمون ناهمسانی واریانس

  آماره احتمال  آماره حتمالا

99/1 91/1 F-statistic 13/1 33/2 F-statistic 

11/1 19/19 Obs*R-squared 11/1 13/11 Obs*R-squared 

 های تحقیقمنبع: محاسبات و یافته

ربین و از معیارهای براون، دو بررسی، تحت الگوی در زمان طول در شده زده تخمین ضرایب بودن پایدار بررسی به منظور

 و آزمون (CUSUMQ( استفاده شده است. که بدین منظور از آزمون مجموع مربعات انباشت پسماندهای عطفی )2393) 93ایوانز

 بحرانی کرانه دو مقابل در آزمون آماره ها مقدارنآزمو این استفاده شده است. در (CUSUMانباشت پسماندهای خطی ) مجموع

 زده تخمین مدل که ضرایب نمود ادعا توانمی نشود خارج بحرانی مقدار دو این از آزمون آماره مقدار که صورتی در گرددمی رسم

 درصد 3 سطح در شده برآورد الگوی شودمی ( مشاهده1( و )2نمودار ) در که طورهمان باشند.می پایدار درصد 3 سطح در شده

 آمده دست به نتایج معتبر بودن از توانمی گرفته، صورت ایداریپ و تشخیصی هایآزمون نتایج براساس باشد. بنابراینمی پایدار

 نمود. حاصل اطمینان

 

                                                           
 پیوست( نمایش داده شده است.-2ایج حاصل از برآورد این الگو در جدول )نت31 

32 Autocorrelation 
33 Heteroskedasticity   
34 Brown, Durbin, Evans 



 

 
 (CUSUMQ)(: نتایج آزمون پایداری مدل 1نمودار )
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 (CUSUM)(: نتایج آزمون پایداری مدل 2نمودار )
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زن حداقل مربعات تفاده از تخمین( با اسUECMها که بر پایه تخمین مدل تصحیح خطای غیرمقید )در مرحله بعد، آزمون کرانه

حاصل از آزمون و مقادیر  Fباشد، برای آزمون وجود رابطه بلندمدت بین متغیرها استفاده شده است. آماره ( میOLSمعمولی )

 ( نمایش داده شده است.3ها در جدول )بحرانی کرانه

 
 ها(: نتایج آزمون کرانه4جدول )

   12/44ها: کرانه Fمقدار آماره آزمون 

I(1) I(0) مقادیر بحرانی پسران 

 درصد 5داری در سطح معنی 31/1 33/9

 درصد 1داری در سطح معنی 13/9 99/3

 های تحقیقمنبع: محاسبات و یافته                            

 



 

ها، از مقدار کرانه باال بحرانی کرانه باشد که در مقایسه با مقادیرمی 21/33برآورد شده برابر  Fبا توجه به جدول فوق، مقدار آماره 

توان شود. بنابراین میدرصد بزرگتر بوده و لذا فرضیه صفر مبنی بر عدم وجود رابطه بلندمدت بین متغیرها رد می 2در سطح 

ورد شده و انباشتگی و بلندمدت وجود دارد. ضرایب رابطه بلندمدت مذکور برآنتیجه گرفت که بین متغیرها مدل مطالعه رابطه هم

 ( نشان داده شده است.3در جدول )

 ARDL(: نتایج تخمین ضرایب بلندمدت با استفاده از الگوی 5جدول )

 ارزش احتمال tآماره  انحراف معیار ضریب نام متغیر

C 91/22- 39/2 21/1- 111/1 

LENERGY 13/1 13/1 33/21 119/1 

LGDP 23/1- 19/1 91/9 111/1 

LTOU 121/1 113/1 33/2 193/1 

LPOP 39/1- 119/1 193/21 111/1 

 های تحقیقمنبع: محاسبات و یافته                           

 

اکسید کربن دارد. که از لحاظ آماری با توجه به نتایج تخمین، متغیر لگاریتم درآمد سرانه تأثیر مثبت بر انتشار گاز دی

شود و هم سبب افزایش محیطی میاستفاده بیشتر از منابع طبیعی و زیستدار است زیرا رشد اقتصادی، هم موجب نیز معنی

 یا ساختار در تغییری هیچ زیست نقش دارند. بنابراین اگرگردد که در تخریب محیطها میهای نامطلوب و آالیندهخروجی

 محیطی زیست مخرب ثیراتتأ و آلودگی رشد موجب اقتصادی رشد و تولید گسترش نشود ایجاد اقتصاد در موجود تکنولوژی

 باشد.شود، و نتایج ما با این نظریه سازگار میمی گفته مقیاس اثر نظریه این به که شودمی

 ژهیو به انرژی مصرفزیست دارد. یعنی با افزایش دار بر انتشار آلودگی محیطمتغیر مصرف انرژی تأثیر مثبت و معنی

 بهیابد؛ افزایش می ستیز طیمح یآلودگ آن مصرف در ضعف کارایی و یاقتصاد رشد اهداف تحقق برای ،یلیفس هایسوخت

نتیجه  ،ای استگلخانه گازهای انواع نیترمهمیکی از  که باشدیم دکربنیاکسدی گاز انتشار هوا، یآلودگ مهم عوامل از که طوری

 باشد.خانگی می و خدماتی تجاری، تولیدی، بخشهای در فسیلی سوختهای مصرف

درصد  21اکسید کربن دارد و در سطح کمتر از درآمد حاصل از گردشگری نیز تأثیر مثبت بر انتشار گاز دی لگاریتم 

 شکل به انرژی مصرف ،باشندمی انرژی از استفاده نیازمند اقامت و نقل و حمل مانند گردشگری هایفعالیت زیراباشد. دار میمعنی

 سایر انتشار و کربن اکسید دی تولید به منجر مستقیم غیر شکل به برق انرژی زا استفاده و مستقیم، شکل به فسیلی های سوخت

و با انتظارات تئوریکی  است هوایی و آب تغییرات سایر و جهان شدن گرم دالیل از یکی همین که شودای می گلخانه گازهای

 باشد.سازگاز می

اکسید کربن دارد. و باعث بدتر شدن انتشار گاز دیداری بر در نهایت لگاریتم متغیر جمعیت هم تأثیر مثبت و معنی

 موجب و افزایش یافته را نقل و حمل صنعت و برق بخش انرژی شود، زیرا با افزایش جمعیت، تقاضایزیست میکیفیت محیط

  .شوندمی مخرب گازهای انتشار افزایش

خطا در جدول زیر نمایش داده شده  مدل تصحیح خطای مرتبط با معادله بلندمدت نیز برآورد شده و ضریب تصحیح

دار است. بنابراین رابطه ( بوده و از لحاظ آماری معنی-93/2دهد، ضریب تصحیح خطای مدل )است. همانطور که نتایج نشان می

واحد در هر دوره به سمت رابطه  93/2مدت به میزان بلندمدت به دست آمده در مرحله قبل تأیید شده و خطای تعادلی کوتاه

 .شودعادلی بلندمدت تعدیل میت

 (: نتایج تخمین ضریب تصحیح خطا6جدول )

 ارزش احتمال انحراف معیار ضریب نام متغیر

ecm 93/2- 19/1 111/1 

 های تحقیقمنبع: محاسبات و یافته                           

 



 

 گیریبحث و نتیجه 

طی  ایران در زیستمحیط آلودگی بر انرژی مصرف و دیاقتصا رشد گردشگری، اثرات بررسی هدف اصلی پژوهش حاضر

( ARDLهای توزیعی )است. لذا در این راستا، مدل تحقیق در چارچوب الگوی خودرگرسیون با وقفه 2931-2931ی زمانیدوره

متغیرها بر اساس های پژوهش مشخص گردید که اثرگذاری ضرایب تمامی با توجه به یافته ها برآورد گردید.و رویکرد آزمون کرانه

اکسید دار بر انتشار گاز دیدر بلندمدت، افزایش رشد اقتصادی اثر مثبت و معنیباشند. به طوری که مبانی نظری مورد انتظار می

 باشد. شود که با نظزیه اثر مقیاس سازگار میزیست میکربن دارد و باعث بدتر شدن کیفیت محیط

اکسید کربن دارد. این نتیجه با انتظارات تئوریکی سازگار داری بر انتشار گاز دیهمچنین متغیر جمعیت اثر مثبت و معنی

 از استفاده و مدرن به یسنت روش از یزندگ روش رییتغ علت به انرژی تقاضای ت،یجمع تراکم شیافزا بادهد بوده و نشان می

 شود. زیست میتخریب محیط تخریب به منجر و .یابدمی افزایش گرمازا مواد و نقل و حمل ستمیس ها،رساختیز

اکسید کربن دارد. این نتجه نیز با انتظارات تئوریکی سازگار دار بر انتشار گاز دیهمچنین مصرف اانرژی اثر مثبت و معنی

 اکسید کربن افزایش یافته و باعث بدتر شدنای بخصوص دیدهد با افزایش مصرف انژری انتشار گازهای گلخانهبوده و نشان می

 شود. زیست میکیفیت محیط

-دار میدرصد معنی 21اکسید کربن داشته و در سطح کمتر از درآمد حاصل از گردشگری هم اثر مثبت بر انتشار گاز دی

باشد. با توجه به روند رو به افزایش انتشار باشد. که این نتیجه هم با انتظارات تئوریکی در کشورهای در حال توسعه سازگار می

زیست است. نتایج مربوط به محیطی جدیدی برای حفظ محیطهای زیستاکسید کربن در ایران، نیاز به اعمال سیاستگاز دی

مدت به سمت رابطه تعادلی بلندمدت تعدیل از عدم تعادل کوتاه واحد 93/2وره الگوی تصحیح خطا حاکی از آن است که در هر د

 شود.  می
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