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 تأثیر گردشگری و شاخص های کالن اقتصادی بر میزان انتشار

 در ایران

 *2، الهام کلبعلی1سمیرا امیرزاده مرادآبادی

 چکیده
شود  ایگلخانه گازهای انتشارتواند موجب می گردشگریی اقتصادی کشورها، افزایش با توجه به نقش صنعت گردشگری در رشد و توسعه 

 هدف مقاله حاضر ت. بنایرایناس نقل و حمل خدمات از گردشگران استفاده به مربوط گردشگری رد  انتشار اصلی منشاء بطوریکه

 1911-1931های سال های کالن اقتصادی طیدر ایران در کنار شاخصاکسیدکربن رابطه بین گردشگری و میزان انتشار دیبررسی 
نشان داد که  بلندمدت تابع تخمین از حاصل نتایج استفاده شده است.( ARDL)وی گسترده الگ ازبه منظور بررسی روابط  .است

اکسیدکربن دارند. اثر شاخص داری بر میزان انتشاردیمتغیرهای گردشگری، رشد اقتصادی، شهرنشینی و مصرف انرژی اثر مثبت و معنی
گذاری مستقیم خارجی و بی معنی است که حاکی از حجم کم سرمایه اکسیدکربن مثبتبر میزان انتشار دی گذاری مستقیم خارجیسرمایه

رشد گردشگری و رشد اقتصادی باالتر، تقاضا برای انرژی بیشتر شده است که این مصرف انرژی از طرفی برای دستیابی به . در ایران است
 برای های مناسبجایگزین کردن تکنولوژیرو، از اینشود. های زیست محیطی میهای فسیلی باعث افزایش آلودگیبه ویژه سوخت

  را کاهش دهد. تواند میزان انتشار دی اکسید کربنمی های ناکاراو انرژی فسیلی هایسوخت
 

 (ARDL)های کالن اقتصادی، مدلشاخص ،گردشگری، میزان انتشار واژه های کلیدی:

                                           
 اقتصاد منابع طبیعی و محیط زیست، دانشگاه زابلدکتری  -2
               Email:elham.kalbali@yahoo.com                               دانشگاه زابل زیست، ابع طبیعی و محیط دکتری اقتصاد من - 1*
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 مقدمه

 و بزرگتررین  حاضرر  حال در و است مطرح جهان در عهتوس ابزار مهمترین از یکی عنوان به گردشگري

 .Skuras, et al)است فزایندهاي و ناپذیر پایان رشدي داراي که شده شناخته جهان در صنعت رینتسریع

 گسرتر   داخلری،  صرنای   رونر   ارزي، درآمرد  افزایش کشورها، اشتغال ميزان بر گردشگري (  2006

 عوامل از دیگر بسياري و مردم معيشتی و زندگی سطح ارتقاي همه، از مهمتر و المللیبين هايهمکاري

 یکری  عنوان به و یافته تغيير آن مرز به دنيا کشورهاي نگر  تا است شده موجب اقتصادي، يهبرندپی

 .کند پيدا هادولت گذاريسياست مهمی جایگاه اقتصادي، يتوسعه محرك نيروهاي مهمترین از

 يتوسعه و رشد ارتقاء و درآمد ایجاد درجهت صنای  بزرگترین از کیی عنوان به گردشگري امروزه

 ي و زیست محيطیاقتصاد ی،اجتماع تغييرات آن رشد و شده تبدیل کشورها از بسياري اقتصادي

 با و رودمی شمار به جهان در گردشگري مهم هايقطب از ایران کشورداشته است. دنبال به را زیادي

 جمله از دیگر عوامل و گوناگون اقليمی شرایط و طبيعت فرهنگ، و تمدن یریند يسابقه از برخورداري

 و آسيا سطح در گردشگري يپرجاذبه نقاط مناسب جایگاه در قرارگيري توانایی متعدد، هايزیارتگاه

روند رو به رشد گردشگري و فزاینده گردشگري  (Zangiabadi et al, 2007 ) داراست را المللیبين

هاي زیست محيطی را به دنبال دارد. به طوري که توسعه گردشگري نياز به ارائه خدماتی از قبيل نگرانی

منجر به اختالل حمل و نقل است. این ارائه خدمات حمل و نقل و پشتيبانی امکانات رفاهی به نوبه خود 

 ,Blanke & Chiesa ) زدایی را به دنبال داردزیست شده است و آلودگی هوا، آلودگی آب و جنگلدر محيط

2011. Othman et al, 2012)  انتشار اصلی منشاء و دارد نقش اي گلخانه گازهاي انتشار در گردشگري 

 و حمل ویژه به و نقل و حمل خدمات از گردشگران استفاده به مربوط گردشگري در اي گلخانه گازهاي

 شکل به انرژي مصرفرشد گردشگري باعث افزایش تقاضا براي انرژي شده و  ت.اس زمينی و هوایی نقل

 دي توليد به منجر مستقيم غير شکل به برق انرژي از استفاده و مستقيم، شکل به فسيلی هاي سوخت

در کشورهاي در حال توسعه از جمله ایران،  .دشومی اي گلخانه گازهاي سایر انتشار و کربن اکسيد

گردشگري تأثير منفی بر عملکرد محيط زیست به دليل نبود سازگار مناسب ارزشگذاري دارد زیرا 

هاي طبيعی منجر به هایی از آن به ویژه دیدار از جاذبههایی است که در بخشگردشگري از جمله فعاليت

ریزي صحيح گردشگري موجب رو در صورت عدم برنامهاین شود ازاستفاده بيشتر مناب  طبيعی می

 شود. تخریب محيط زیست می

https://gdij.usb.ac.ir/?_action=article&au=24722&_au=ali++Zangiabadi&lang=en
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 پيشينه تحقي 

Robaina et al (2015)  ( مربوط به انرژي و توليد گازهاي اکسيدکربن )به تجزیه و تحليل تغيير دي

ین تحقي  شناسایی و پرداختند. هدف ا 8000-8002هاي اي در گردشگري پرتغال طی سالگلخانه

که کدام اثر بيشتري در انتشار دارد، در گردشگري و ارزیابی آن مشخص کردن اثرات انتشار 

از پنج زیر بخش گردشگري در بازه زمانی  Divisiaپرداخته شد. به این منظور از لگاریتم ميانگين شاخص 

توریست داراي بيشترین تاًثير است، اثر ترکيب  هايطورکلی فعاليتاستفاده شده است. به 8002-8000

 کربن، شدت کربن، مصرف انرژي نيز اثبات شد.

Solarin (2014) اکسيدکربن بر توسعه گردشگري را با یک مدل چند اي عوامل انتشار ديدر مطالعه

از هم واقعی، مصرف انرژي، توسعه مالی و شهرنشينی را شامل می شود و با استفاده GDP متغيره که 

 انباشتگی و تست عليت براي معين کردن رابطه بين متغيرها در مالزي مورد بررسی قرار داد.

Surugiu et al  (2012) در بخش گردشگري در  اي انتشاراي به رویکرد داده ستاندهدر مقاله

محيطی هاي زیسته از دادهپساکومونيست در رومانی پرداختند. در این مقاله به تحليلی تجربی با استفاد

محيطی به درصدي از در کشور رومانی پرداخته شد. شوك تقاضاي نهایی از طری  انتقال بار زیست

تغييرات نهادي به اقتصاد گردشگري آشکارخواهد شد. یافته دوم این تحقي  به کاهش انتشار 

هاي از بخش ييرات در شدت گاز به عنوان یک نتيجه از تغ محيطی کاهش انتشار گاززیست

 کند.مختلف توليدي اشاره می

Tanga et al (2011) کربن بررسی کردند، آنها اي توسعه مناسب گردشگري را تحت اقتصاد کمدر مقاله

دانند. گردشگري کم کربن می توسعه اقتصادي را نزاعی بين سرعت رشد اقتصادي و افزایش 

کردي افراطی در عملکرد مناسب توسعه با توجه به اقتصاد کم کربن است. این مقاله مفهوم بنيادي روی

پردازد. برخی از اقدامات متقابل توریست کم کربن است و به مطالعه اي مروري داخل و خارج از چين می

هاي ذبههاي گردشگري، جاهاي مسافرت گردشگر، شرکتبراي توسعه صنعت گردشگري از نظر مزیت

گردشگري و گردشگران براي دستيابی به کيفيت باالتر از تجربه گردشگري، اقتصادي، اجتماعی و مزایاي 

 جویی در انرژي و کاهش انتشار مورد بررسی قرار گرفت.محيطی با صرفهزیست

Acaravci & Ozturk (2010) ادي در ترکيه و مصرف انرژي و رشد اقتص به بررسی رابطه بين انتشار

 8692-8002هاي هاي گسترده براي سالبا استفاده از عليت گرنجري و الگوي خودتوضيحی با وقفه

درصد وجود  2داري ها نشان داد که روابط بلندمدت بين متغير در سطح معنیپرداختند. نتایج تحقي  آن
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وجود ندارد، همچنين بين مصرف انرژي GDPو  گونه رابطه عليت بين انتشار دارد. درحالی که هيچ

 در کوتاه مدت وجود دارد.GDPنيز رابطه عليتی برقرار نيست ولی رابطه عليت بين اشتغال و GDPو 

(Lotfali Pour, 2011) اقتصادي،  بن با رشدي انتشار دي اکسيد کراي تحت عنوان بررسی رابطهدر مقاله

اند. مطالعه حاضر وجود رابطه بلندمدت ميان انتشار دي اکسيد کربن و انرژي و تجارت در ایران پرداخته

هاي فسيلی و آزادي تجاري در ایران طی رشداقتصادي را با درنظر گرفتن دو متغير دیگر مصرف انرژي

انتشار، از آزمون عليت بر اساس  -مدکند. جهت بررسی رابطه علی درآبررسی می 8429-8439دوره 

هاي الگوي تصحيح خطا استفاده شده است. نتایج نشان داد عليت از رشد اقتصادي، مصرف انرژي

 گيرد.فسيلی و آزادي تجاري به انتشار دي اکسيدکربن وجود دارد، اما عکس آن مورد تاٌیيد قرار نمی

در  ادلی بلندمدت بين گردشگري و ميزان انتشاررابطه تعشود به بررسی لذا در این مقاله تال  می

براي رسيدن به این هدف، در این تحقي  سعی شده با استفاده از  .کنار شاخص کالن اقتصادي بپردازد

آن هم طی  گردشگري و ميزان انتشارهاي سري زمانی به تبيين و بررسی رابطه بلندمدت بين داده

بپردازد. از طرفی بيشتر مطالعات در مقط  و منطقه خاصی صورت گرفته  8410-8461نی یک دوره زما

اي که در یک بازده زمانی در کشور صورت گرفته باشد، وجود ندارد و همين امر باعث و مطالعه است

 محدود مشاهده موضوع و به اهميت توجه شود، پژوهش حاضر از سایر تحقيقات متمایز گردد. بامی

توان به ضرورت چنين تحقيقی پی برد. مقاله در می کشور، داخل در روي گردشگري اي برمطالعه چنين

شود به رو  شناسی تحقي  و تصریح ادامه با شکل زیر سازماندهی شده است: در بخش دوم سعی می

مدل پرداخته شود؛ بخش سوم نتایج برآورد مدل تحليل خواهد شد؛ بخش چهارم نتيجه گيري و 

 شود.ادات ارائه میپيشنه

 رو  تحقي 

در کنرار   بين گردشگري و ميزان انتشار بلندمدت تعادلی رابطه بررسی منظور به این تحقي  در     

 سرایر  به نسبت ARDLرویکرد  .است شده استفاده ARDL8رویکرد  شاخص هاي کالن اقتصادي از سایر

ميتوانند انباشته از درجره   متغيرها رو  این در که این اول دارد؛ مهم مزیت سه همگرایی، تکنيک هاي

 ARDLکوچرک، رو   نمونه هراي  وجود با که این و یا ترکيبی از این دو باشند، دوم I(0)و صفر  I(1)یک 

 برا  ARDLرویکررد   کره  این دارد. سوم همراه به همگرایی هايتکنيک سایر به نسبت مناسبتري نتایج

                                           
1 -Ato Regressive Distributed Lag Method 



 

1211 

 

؛ Noferesti, 2008)دهرد مری  کاهش را درون زایی و سریالی همبستگی تمشکال مناسب هاي وقفه اتخاذ

Pesaran and Shin,1996.) 
-می 4خطا تصحيح و 8بلندمدت ،8پویا سه معادلۀ بر مشتمل ARDLرو  در وتحليل تجزیه و استنباط

-نتایج آن باید حاکی از قدرت توضيح که است خودرگرسيونی مدل یک بر مبتنی پویا معادلۀ .باشد

هاي توزیعی به طور کلی یک الگوي خود توضيحی با وقفهباشد.  Fداري آماره دهندگی باالي مدل و معنی

(ARDL) ( است:     8رابطه)به صورت 

 
هاي به کار رفته براي تعداد وقفه mمتغيرهاي مستقل هستند، متغير وابسته و  در رابطه باال  

 که در آن داریم:باشدهاي مورد استفاده براي متغيرهاي مستقل میتعداد وقفه n متغير وابسته و

 

 
L ،عملگر وقفه W     برداري از متغيرهاي ثابت مثل عرض از مبدأ، متغيرهاي مجرازي، رونرد زمرانی یرا

نيرز   k شرود و  حداکثر وقفه است که توسط محق  تعيين مری  mمتغيرهاي برون زاي با وقفه ثابت است. 

تروان برا   هاي بهينه براي هریک از متغيرهاي توضيحی را میاد متغيرهاي توضيحی است. تعداد وقفهتعد

( و یا ضریب تعيرين  HQC) 9کوئين -( ، حنانSBC) 2بيزین -( ، شوارتزAIC) 3کمک یکی از ضوابط آکائيک

شود ، ترا  ین استفاده میبيز -، از معيار شوارتز800هاي کمتر از تعيين کرد. معموالً در نمونه  1تعدیل شده

 از تخمين نتيجه، در و نمایدها صرفه جویی میدرجه آزادي زیادي از بين نرود. این معيار در تعيين وقفه

 برراي  پویرا،  معادلرۀ  برآورد پس از .(Pesaran & Shin,1996)بود  خواهد برخوردار بيشتري آزادي درجه

وجود هم  از اطمينان براي را 2باند آزمون باید سيون(نبودن رگر )کاذب بلندمدت رابطه وجود از اطمينان

 رابطره  یا هم انباشتگی که است این بيانگر داريمعنی حالت این در صفر دهيم. فرضيه انجام انباشتگی

                                           
1 . Dynamic 
2. Long-run 
3 . Error-Correction 
4. Akaike Criter 
5. Schwarz Criter 
6. Hannan-Quinn Criter 
7. R-Bar Squared 
8. Bound test 
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اسرت.   بلندمدت یا هم انباشتگی رابطه بيانگر وجود مقابل فرضيه و ندارد وجود متغيرها ميان بلندمدت

 بانرد بزرگترر   توسرط  شده ارائه بحرانی محاسباتی آزمون باند، از مقادیر Fآماره اگر مقدار  حالت این در

 وجرود رابطره   در غير این صرورت  .ميشود پذیرفته بلندمدت وجود رابطه و شده رد صفر فرضيه باشد،

 .(Banerjee et al, 1992 ) شودمی بلندمدت رد

شاخص هاي کالن  در کنار سایر اربين گردشگري و ميزان انتش مدتکوتاه روابط منظورتعيين به

فرم عمومی مدل تصحيح خطا به صورت زیر می شود. استفاده می (8ECMا)تصحيح خط مدل از اقتصادي

 :باشد
 

  
 

 است، اهميت حائز همه از بيش خطا تصحيح مدل در چه . آنضریب تصحيح خطا است که در آن  

 در تعادل سمت به تعادل فرآیند عدم تعدیل سرعت دهنده نشان که است خطا تصحيح جمله ضریب

دهنده دار باشد، نشانمعنی و یک منفی و صفر بيندر صورتی که   مقدار ضریب باشد. می بلندمدت

چند دهد در هر دوره  سرعت تصحيح خطا و ميل به تعادل بلند مدت خواهد بود. این ضریب نشان می

 ,Noferesti) شوددرصد از عدم تعادل متغير وابسته تعدیل شده و به سمت رابطه بلندمدت نزدیک می

 استفاده شده است. Eviews,9براي انجام مراحل مختلف تخمين مدل از نرم افزار  (.2008

 تصریح مدل

شراخص   در کنرار سرایر   بين گردشگري و ميزان انتشار بلندمدت تعادلی به منظور بررسی رابطه    

 ,Solari)   تجربری   الگروي  از خصرو،،  ایرن  در شرده  انجرام  مطالعرات  به توجه هاي کالن اقتصادي با

 استفاده گردید:(2014

 

                                          )4( 

هراي  مناسب است، با استفاده از دادهها موجود در ابتدا براي اینکه بدانيم کدام فرم تاب  براي براز  داده

، براي تعيين متغيرهاي مستقل تاب ، آنهایی انتخاب شردند   2Rو  Fهايآوري شده، و با مقایسه آمارهجم 

                                           
1 .Error Correction Model 
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 از فرم تاب  به صورت متغيرها، کشش بررسی دار بودند. به منظورکه در تاب  برآورد شده آزمایشی، معنی

 خوبی در خطی مدل به نسبت مدل لگاریتمی قبول قابل نتایج نيز کار این استفاده شد. علت لگاریتمی

اسرت. فررم    بروده  مردل  کل داريمعنی در Fو  هايو آماره متغيرها تک تک داريمعنی نظير براز 

 باشد:کلی تاب  مورد استفاده به صورت زیر می لگاریتمی

          )2(

    

 زیرر  شررح  به متغيرها بين بلندمدت کردن رابطه پيدا براي ما مطالعه در این ARDLفرم خاصی از مدل 

 :است

(2                                                      )  

 زیر یافت: معادله طری  از توانرا می ARDL  مدل مدت کوتاه پویایی که، حالی در

 

                             )2( 
 در الگوي مذکور : 

( سرانه دي اکسيد کربن)بر حسب متریک تن سرانه( به عنوان به عنوان متغير وابسته استفاده ) 

( توليد ناخالص داخلی )برحسب درآمد سرانه GDPتعداد گردشگران)ميليون نفر(،  ) شده است. 

شاخص توسعه مالی)نسبت نقدینگی به  FDI)8((، 8462مت ثابت سال بر جسب برابري قدرت خرید به قي

شهرنشينی )جمعيت شهري  مصرف انرژي )برحسب کيلوگرم نفت سرانه(،  توليد ناخالص داخلی(، 

مطالعه ساالنه است و طی دوره  این در استفاده مورد هاينسبت به کل جمعيت( هستند. داده

جهانی و سازمان ميراث فرهنگی و گردشگري  بانک بانک مرکزي ایران، سایت  از 8410-8461زمانی

 اند.آوري شدهجم 

 تجزیه و تحليل

                                           
1-Foreign direct Investment 



 

1212 

 

براي  کرد. بررسی را مدل در به کار رفته متغيرهاي مانایی است الزم الگو، برآورد به پرداختن از پيش

ي همه براي آزمون این شد. استفاده تعميم یافته فولر -دیکی واحد ریشه آزمون از منظور، این

 .است منعکس شده 8جدول در آزمون این از آمده به دست شد. نتایج آزمون الگو در موجود متغيرهاي

نتایج حاکی از آن است متغيرهاي دي اکسيد  .است متغيرها اول تفاضل مرتبه نشان دهنده Δ عملگر

ها، نامانا و شاخص توسعه مالی در سطح دادهکربن، ميزان جمعيت شهر نشينی، توليد ناخالص داخلی 

کمتر است.  %2کينون در سطح یافته از مقادیر بحرانی مکمحاسبه شده دیکی فولر تعميم tبوده و مقادیر 

پذیریم، از این کنيم و نامانا بودن این متغيرها را میلذا فرضيه صفر مبنی بر داشتن ریشه واحد را رد نمی

باشد. متغيرهاي ميزان جمعيت گردشگري و ميزان مصرف ي مرتبه اول آنها میگيررو نياز به تفاضل

 I(1) و I(0) درجه از متغيرها باید آن در که  ARDLاز رو  استفاده باشد. لذا،می ایستا سطح انرزي در

 است. ایراد بدون باشند،
 در سطح و تفاضل مرتبه اول تعميم یافته براي بررسی ایستایی متغيرها (: نتایج آزمون دیکی فولر8جدول )

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 %2توضيح: مقادیر بحرانی در سطح

 

 8بلندمدت ،8 پویا سه معادلۀ بر مشتمل  ARDLرو  در وتحليل تجزیه و استنباط که است ذکر به الزم

                                           
1 Dynamic 

 با عرض ازمبدأ و با روند با عرض ازمبدأ و بدون روند متغیر

 آماره بحرانی ADFآماره  آماره بحرانی ADFآماره 

 8719- 8769- 8798- 4729- 

 2730- 8769- 3786- 4729- 
TUR 4780- 8769- 3744- 8762- 

U  8763- 8762- 8726- 4729- 
ΔU 3789- 8762- 2728- 4729- 
FDI 8798- 8761- 8732- 4722- 
ΔFDI 4732- 8762- 2792- 4722- 
GDP 8740- 8761- 8781- 4722- 
ΔGDP 3728- 8761- 2781- 4722- 

E 4786- 8769- 2739- 4729- 
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 اینکره  به دليل مدل بهينه وقفه هاي تعيين براي (SBC)بيزین  -معيار شوارتز .باشدمی 8خطا تصحيح و

 8در جردول  آمرده  به دسرت  پویاي الگوي نتایج بهترین .شد استفاده ميبرد، را به کار کمتري وقفه هاي

است که حاکی از  30878برابر   Fو آماره  0726دهد ضریب تعيين برابر با نتایج نشان می .است آورده شده

 باشد.قدرت توضيح دهندگی باالي مدل می
 ARDLپویاي (: الگوي8جدول)

 سطح معنی داري tآماره  ضریب متغير توضيحی

 07098- 8729- 07088 
TUR 0701 4788 07009 
GDP 0728 8783 07036 

GDP(-1) 0793 8726 07088 
FDI 0743 8712 07012 

FDI(-1) 0730 8743 0788 
E 0769 8722 07084 
U 8704 8716 07083 

U(-1) 0769 4788 07009 
 40782 2709- 07000 (cعرض ازمبدا)

 D W=1.97 F=401.2 

 است* متغير وابسته           %2توضيح: مقادیر بحرانی در سطح            

 

نتایج  .شد بررسی تشخيصی الزم آزمون هاي بلندمدت، الگوي اعتبار درستی از اطمينان منظور به

حاصل از فرض عدم وجود خود همبستگی سریالی، شکل تبعی صحيح، نرمال بودن و عدم وجود واریانس 

 آزمون هاي ت،بلندمد الگوي اعتبار درستی از اطمينان منظور شود. بهناهمسانی در این مدل تایيد می

نتایج حاصل از فرض عدم وجود خود همبستگی سریالی، شکل تبعی صحيح،  .شد بررسی تشخيصی الزم

 براي پویا، معادلۀ برآورد شود. پس ازنرمال بودن و عدم وجود واریانس ناهمسانی در این مدل تایيد می

وجود هم  از اطمينان براي را 4ندبا آزمون باید نبودن رگرسيون( )کاذب بلندمدت رابطه وجود از اطمينان

 رابطه یا هم انباشتگی که است این بيانگر داريمعنی حالت این در صفر دهيم. فرضيه انجام انباشتگی

                                                                                                                                   
1 Long-run 
2  Error-Correction 
3 Bound test 
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است.  بلندمدت یا هم انباشتگی رابطه بيانگر وجود مقابل فرضيه و ندارد وجود متغيرها ميان بلندمدت

 باند بزرگتر توسط شده ارائه بحرانی مون باند، از مقادیرمحاسباتی آز Fاگر مقدار آماره  حالت این در

 وجود رابطه در غير این صورت .ميشود پذیرفته بلندمدت وجود رابطه و شده رد صفر فرضيه باشد،

 .(Banerjee et al, 1992 ) شودمی بلندمدت رد
 هم انباشتگی وجود  از اطمينان براي  Boundآزمون  -(4جدول)

F نتيجه سطح بحرانی بحرانیآماره  محاسباتی 

تأیيد  بلندمدت رابطه وجود 80% 8789 62/3

 %2 8798 گرددمی

8769 872% 

4738 8% 

 توضيح: یافته هاي تحقي                  

است که از مقادیر بحرانی بزرگنر  62/3آزمون باند برابر با  F دهد که مقدار( نشان می4نتایج جدول)

درصد اطمينان یک رابطه بلندمدت ميان  66ن گفت که در سطح یک درصد و با توااست، لذا می

نتایج  ، بلندمدت رابطۀ وجود از اطمينان و هم انباشتگی انجام آزمون از متغيرهاي الگو وجود دارد. پس

 شده است ( آورده3در جدول) حاصل از بردار هم انباشتگی براي تعيين عوامل مؤثر بر ميزان انتشار 
 ARDL(: الگوي بلندمدت 3جدول )

 سطح معنی داري tآماره  ضریب متغير توضيحی

TUR 0702 3736 07000 
GDP 0718 6761 0700 
FDI 0748 8789 07482 
E 0761 8738 07008 
U 8726 9704 07000 

 86702- 9726- 07000 (cعرض ازمبدا)

 منب : یافته هاي تحقي 

 

هم انباشتگی بين متغيرها نشان داد که همه متغيرهاي توضيحی داراي تأثير معنی نتایج حاصل از بردار 

 باشد:هستند.  بطوریکه رگرسيون بلندمدت به صورت زیر می داري بر ميزان انتشار 
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متغيرها، تأثير  سایر بودن ثابت فرض با دهدمی نشانمدل  بلندمدت تاب  تخمين از حاصل نتایج

است.  به طوریکه یک درصد تغيير در ميزان  دارمعنی و مثبت بر ميزان انتشار  گردشگري

شود. مصرف انرژي در درصدي ميزان انتشار دي اکسيد کربن می 0702گردشگران باعث افزایش 

باعث افزایش دي  گردشگري توسط فعاليت هاي حمل و نقل با مصرف سوخت هاي فسيلی همراه است و

 تأثير مثبت بين مصرف انرژي و  ميزان انتشار  )Solari, 2014(کربن شده است. در مطالعه  اکسيد

 تآیيد شده است.

متغيرها، تأثير توليد  سایر بودن ثابت فرض با دهدمی نشانمدل  بلندمدت تاب  تخمين از حاصل نتایج

افزایش رشد  دهد که می نشان مطلب این است. داریمعن و مثبت ناخالص داخلی بر ميزان انتشار 

که یک درصد تغيير در شد. به طوري خواهد افزایش دي اکسيد کربن در بلند مدت به اقتصادي منجر

GDP  شود. در مطالعه لطفعلی پور و همکاران ، ازتورك می درصدي ميزان انتشار  0718باعث افزایش

ی و خالد ریاض و برخی از مطالعات دیگر این موضوع تأیيد شده است که نشان و اکروسی و فائزه عباس

دهند در کشورهاي در حال توسعه براي دستيابی به رشد اقتصادي باالتر، مجبور به استفاده فزاینده از می

بر شود. اثرات بلند مدت ها میمناب  طبيعی هستند که منجر به انتشار حجم بيشتري از آالینده

در بلندمدت نقش تعيين کننده اي  FDIمثبت و بی معنی است. بدین معنی است که  ميزان انتشار 

بر ميزان انتشار دي اکسيد کربن و افزایش آلودگی محيطی را ندارد. نيز این موضوع تأیيد شده است. 

بر  FDIتوان گفت که عدم تأثير ران میبنابراین با توجه به حجم کم سرمایه گذاري مستقيم خارجی در ای

 معنی و مثبت گذاري در بازار اثرانتشار دي اکسيد کربن منطقی است. اعتبارات بخش خصوصی و سرمایه

هاي این امر بيانگر این است که توسعه مالی در ایران با افزایش فعاليت .دارند ميزان انتشار  بر دار

ند عاملی براي آفزایش ميزان دي اکسيد کربن و آلودگی محيط زیست باشد. تواصنعتی و توليدي می

دار محيط هاي دوستبنابراین توسعه مالی در ایران هنوز به بهبود تکنولوژي و دستيابی به تکنولوژي

 نيز این موضوع تأیيد شده است. (Horee et al, 2015)زیست نشده است. در مطالعه 

این امر بيانگر این است که با  است. دارمعنی و مثبت ميزان انتشار تأثير متغير شهرنشينی بر 

افزایش جمعيت شهري به علت توليد صنعتی بيشتر ، حمل و نقل و مصرف انرژي باالتر منجر به افزایش 

است این موضوع تأیيد شده  (Martinez&Maruotti, 2011) شود. در مطالعهانتشار گازهاي گلخانه اي  می

 شود.دهند با فزایش شهرنشينی، ميزان انتشار دي اکسيد کربن نيز  بيشتر میکه نشان می
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افزایش  دهد که می نشان مطلب اینمثبت و معنی دار است.  اثرات ميزان مصرف انرزي بر انتشار

ک درصد تغيير در شد. به طوریکه ی خواهد افزایش دي اکسيد کربن در بلند مدت به مصرف انرژي منجر

شود. بنابراین رشد و توسعه اقتصادي و می درصدي ميزان انتشار  0761مصرف انرژي باعث افزایش 

به دنبال آن افزایش روزافزون مصرف انرژي باعث افزایش انتشار گازهاي گلخانه اي خواهد شد. وقوع این 

ارتباط مثبت  (Salahuddin & Gow, 2004 ) ر مطالعهباشد. دپدیده در کشورهاي مختلف با هم متفاوت می

 تآیيد شده است. بين مصرف انرژي و ميزان انتشار 

 نتایج الگوي تصحيح خطا

 ارتبراط  نحروه  زیررا  اسرت؛   خط تصحيح جمله ضریب مدت، کوتاه مدل در برآوردي ضریب مهمترین  

 -0798با آمراره   ECM(-1)ود. معنی دار بودن ضریب شمی تشریح جزء این براساس متغيرها ميان تعادلی

 از شرده  داده توضيح تعادلی ارتباطات تمام و بوده صحيح بلندمدت مدل تصریح اصل که دهدمی نشان

نشرانگر   خود خودي به بلندمدت ارتباطات زیرا .است وابسته متغير سمت به متغيرهاي توضيحی سوي

-)ECMاما معنی داري جز  باشد.می متغيرها ميان تعادلی تباطاتار وجود مؤید تنها و نبوده عليت رابطه

 حاصرل،  نترایج  به توجه با است. صحيح بوده بلندمدت در شده فرض تصریح این که دهدمی نشان  (1

تعدیل شده و به سمت روند  درصد از عدم تعادل در ميزان انتشار  98در هر دوره،  که است مشخص

 الگوي تصحيح خطا معادله در موجود متغيرهايتمامی است، ذکر به شود. الزمنزدیک میبلند مدت خود 

در  مباشند. نتایج حاصل از تصحيح خطا متغيرر وابسرته ميرزان انتشرار      معنادار درصد 2سطح  در

 ( آورده شده است.2جدول )

 
   ARDL(: الگوي تصحيح خطا 2جدول)

 سطح معنی داري tآماره  ضریب متغير توضيحی

d (TUR) 07092 4762 07000 
GDP)) d 0726 8783 07036 

FDI)) d 0743 8792 07062 
E)) d 0769 8722 07084 

d(U) 8788 8716 07083 
dc  48788- 1792 07000 

ECM 0798- 2782- 07000 



 

1222 

 

 منب : یافته هاي تحقي                       

 

 نتيجه گيري و پيشنهادها

انتشار دي اکسيد کربن در کنار شاخص هاي کالن  بر ميزان گردشگران نقش بر تمرکز با حاضر شپژوه

آیا تعداد گردشگران،  که بود سؤال این پاسخ به دنبال به 8410-8461هاي سال ایران طی اقتصادي در

اثر    رشد اقتصادي، سرمایه گذاري مستقيم خارجی، مصرف انرژي، شهرنشينی بر ميزان انتشار 

 ازو متغيرهاي توضيحی  مثبت دارند یا خير؟، به منظور بررسی روابط بلند مدت بين ميزان انتشار

 تخمين از حاصل نتایجرو  الگوي خود رگرسيونی با وقفه هاي توزیعی گسترده استفاده شده است. 

ي،، شهرنشينی و مصرف انرژي اثر مثبت و نشان داد که متغيرهاي گردشگري، رشد اقتصاد بلندمدت تاب 

 گذاري مستقيم خارجی بر ميزان انتشار دارند. اثر شاخص سرمایه داري بر ميزان انتشارمعنی

گذاري مستقيم خارجی در ایران است. عالوه بر این، مثبت و بی معنی است که حاکی از حجم کم سرمایه

 درصد از انحرافات کوتاه مدت ميزان انتشار 98تصحيح خطا نشان داد که حدود  نتایج حاصل از مدل

شود. با توجه به باال بودن سرعت تعدیل از مقدار تعادلی بلندمدت آن طی یک دوره تعدیل می

 بيشتر شاخص هاي کالن ها در کوتاه مدت اميدوار بود. به طور کلی توسعهگذاريتوان به سياستمی

 افزایش بر عالوه که دهد افزایش را انرژي مصرف و توليد بخش در فنی هايتواند کاراییاقتصادي می

 واحدهاي وجود .شود پاك زیست محيط و انرژي هاي آالینده کاهش به منجر تواندسرانه می درآمد

 و صنای  یندگیآال ميزان استفاده، مورد هايدقي  تکنولوژي بررسی به منظور کارآمد توسعه و تحقي 

با محيط زیست با استفاده از ابزارهاي مناسب از جمله عوارض و  سازگارتر هايتکنولوژي به دهیاولویت

رود. از طرفی بزرگترین نقطه ضعف براي رشد گردشگري می شمار به مؤثر اقدامی نيز ماليات سبز

يز تأثير گذار باشد. مصرف انرژي تواند بر رشد اقتصادي نوابستگی باالي آن در حمل و نقل است که می

در گردشگري توسط فعاليت هاي حمل و نقل با مصرف سوخت هاي فسيلی همراه است و باعث افزایش 

هاي  ي انرژ و فسيلی هايسوخت براي مناسب جایگزینی یافتن بنابراین، .دي اکسيد کربن شده است

ایران داشته باشد. پيشنهاد  در یزیست محيط تخریب روند کاهش در مثبت اثري تواندمی ناکارا

هاي حمل و نقل شود از انرژي پاك براي حمل و نقل زمينی از قبيل موتورهاي هيبریدي  یا راه حلمی

 بدون کربن استفاده شود.
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