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 13/06/1398تاریخ پذیرش:   31/02/1398دریافت: تاریخ 

زیسهتی و های محیطزیستی است که منجر به تحمیل خسارات و هزینههمعضالت محیط ترینمهمیکی از  ،پسماندچکیده: 

بسهیار حائزاهمیهت  ،ریزی جهت بازیافت پسماند در مناطق گردشگریشود. مدیریت و برنامهاجتماعی هنگفتی به جامعه می

دفع گردشهگر را بهه در نتیجه و  شودمی تخریب ،مدیریت مطلوب پسماند، چهره مقاصد گردشگریرا در صورت عدمزی است؛

تعیین رابطه میان تولید پسهماند جامهد شههری و  با هدفلذا با توجه به اهمیت موضوع، مطالعه حاضر  ؛همراه خواهد داشت

طهی  ،استان ایران 14است. بدین منظور از اطالعات  شدهانجام های گردشگری ایران تولید )درآمد( ناخالص داخلی در قطب

اخلی و بررسی رابطه میان درآمد ناخالص د منظوربه ،است. در مطالعه حاضر شدهگرفته  بهره 1380- 93حداکثر بازه زمانی 

از درآمهد  طرفههیکحهاکی از وجهود رابطهه علیهت  ،نتهای  کهه شدگرفته  از آزمون علیت گرنجر بهره ،پسماند جامد شهری

. همچنین جهت بررسی چگونگی اثرگذاری درآمهد ناخهالص داخلهی بهر تولیهد استناخالص داخلی به پسماند جامد شهری 

 درصد افهزای  در 10بیانگر آن است که با  ،است. نتای  شدهاستفاده   PCSEsو رویکرد  IPATاز الگو  ،پسماند جامد شهری

درصد افزای  خواهد یافهت. همچنهین کشه   8/4سرانه میزان تولید پسماند جامد شهری به میزان  ،داخلی درآمد ناخالص

جامهد  مانددرصد افهزای  در جمعیهت تولیهد پسه  10)به ازای  بوده کش کمتولید پسماند جامد شهری نسبت به جمعیت 

بخه  خهدمات برابهر بها  افزودهارزشیابد( و کش  تولید پسماند جامد شهری نسبت به سهم درصد افزای  می 5/7شهری 

کش  تولید پسماند جامد شهری نسهبت  اثر متغیر گردشگری، حاکی از آن است که با لحاظ ،نتای  ،آن برعالوه. است 03/1

 به منظورعاملی  عنوانبهتواند گردشگری می اساس، این یابد. برکاه  می ،درصد 053/0به درآمد ناخالص داخلی به میزان 

 آید.   توریستی به شمار جامد شهری در مناطق پسماند کاه  تولید

 ، ایرانهای گردشگریپسماند جامد شهری، درآمد )تولید( ناخالص داخلی، گردشگری، قطب واژگان کلیدی:

  JEL: P46, L83, Q53, N74بندی  طبقه

 

 
 zahra.madanipor@yahoo.com * نویسنده مسئول:

 99-112 ،((28 پیاپی)4)7 شهری، مدیریت و اقتصاد علمی فصلنامه

 www.iueam.ir 
، ISC ،EconLit ،Econbiz ،EBZ ،GateWay-Bayern، SID، Google Scholar، Noormags ،Magiranنمایه در 

Ensani ،RICeST ،Civilica 
 فصلنامه علمی  2345-2870شاپا: 

 اقتصاد و مدیریت شهری
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 مقدمه  -1

پسماند،  از جمله زیست؛محیطهای کنترل آلودگی

بخهه  مهمههی از و یفههه انسههانی در حفهه  سههالمتی 

 ،هاست که با توجه به مهوازین بهداشهتی اقتصهادیانسان

بههه خههود  ،ای را در علههوم و فنههون جدیههدجایگههاه ویهه ه

 اختصاص داده است. تولیهد پسهماند در زنهدگی روزمهره

 موجب ،است و ازدیاد جمعیت ناپذیراجتناب امری، انسان

(. از 1390 و همکهاران، ن ادکا مشد )خواهد  آن افزای 

 شناسهاییشاخص آلهودگی کهه بانهک جههانی  ش بین 

 ،بهه دو دلیهل ،گذاراناست، اقتصاددانان و سیاسهت کرده

 -1 :اندتوجه بیشتری بهه پسهماند جامهد شههری داشهته

های آلودگی عرضی این ضایعات در سایر شاخص تأثیرات

 هار سههالمت انسههانبهه  تههأثیرات  -2( وهههواآب)زمههین، 

(Gnonlonfin et al.; 2017) . 

امهروزه پسهماندها جهزی فینفههک زنهدگی بشهر بههه 

آیند. طی دو دهه اخیر، مهدیریت پسهماندهای حساب می

ههای عمهده تبهدیل شهده جامد شهری به یکی از نگرانی

آوری و دفع پسماندها به طریقی کهه براین، جمعاست؛ بنا

خطههرات بتوانههد سههبب کههاه  مسههتقیم و میرمسههتقیم 

مربوط به سالمی مردم و آسیب به محهیط گهردد، بسهیار 

تهأثیرات (. 1391حائزاهمیت است )تقهوایی و همکهاران، 

محیطی ناشههی از افههزای  تولیههد پسههماند باعهه  زیسههت

های سهت تها گزینههافزای  فشار بر مقامات دولتی شده ا

گذاری و سایر سازوکارهای مقابله با ایهن مشهکل سیاست

وتحلیل ایهن تجزیهه .(Shekdar, 2009) را توسعه دهند

در مههورد مقاصههد  وی هبهههههها ها و تههأثیر آناسههترات ی

گردشههگری  زیههرا ؛اسههت توجهههجالببسههیار  ،گردشههگری

منبعهی اضهافه در تولیهد پسهماند جامهد  ،تواند خهودمی

باشههد و جههذابیت یههک منطقههه گردشههگری را شهههری 

الشعاع خود قرار دهد. محدودیت زمین در برخهی از تحت

های واقعهی دفهع مقاصد گردشگری، علت افزای  هزینهه

چهره مقاصهد  و نیاز به جلوگیری از تخریب استپسماند 

باع  شده است که مهدیریت پسهماند جامهد  ،گردشگری

شهههری در ایههن منههاطق نیههز دشههوارتر گههردد. یکههی از 

محیطی منهاطق گردشهگری، زیسهت معضهالتترین مهم

های مناسب برای مدیریت پسماند جامهد طراحی سیاست

 دیگهر، بیهانبهه . (Arbulú et al., 2015) اسهتشهری 

 رد تهأثیرات مثبهت و منفهی متعهددی ،رشد گردشهگری

 بر کشهورها محیطیزیستاقتصادی و  مختلف هایزمینه

مولهد سهو یکاز  کههطوریبه ؛اسهت داشته آن و ساکنان

یهک  پسماند جامد شهری است و از سوی دیگر، جذابیت

مههدیریت  تههأثیرتوانههد تحههت مقصههد گردشههگری نیههز می

 گیرد.   پسماند قرار

مربوط بهه  ،بیشترین تولید سرانه پسماند ،در ایران

 450تها  ،بر اسهاس آن، بهه ازای ههر نفهرباشد. ن میتهرا

شهود. کیلوگرم پسماند جامد شههری در سهال تولیهد می

درصههد  70پسههماندهای آلههی بهها حجمههی نزدیههک بههه 

ترین گهروه پسهماندهای شههری ایهران را تشهکیل بزرگ

درصد(، مقهوا  10های بعدی به پالستیک )دهند، رتبهمی

اختصههاص دارنههد  درصههد( 3درصههد( و فلههز ) 8و کامههذ )

ایهن در  (.2017آلمهان،  -ت پسماند ایهرانی)کارگاه مدیر

تأکید اهمیت مدیریت پسماند در  با وجودحالی است که 

 اسهتثنایبه کشور، وضعیت کنونی کشور  بافدستیاسناد 

ترین روش چند شهر، در بسیاری از شههرها حتهی سهاده

صهورت نگرفتهه و  ،یعنهی دفهن بهداشهتی ؛دفع پسهماند

روباز و املب در اماکن عمومی یا  صورتبهپسماند شهری 

شهوند. لهذا مطالعهه فضاهای اطهراف شههرها انباشهته می

 حاضر در تالش برای پاسخگویی به این سهاال اسهت کهه

درآمد ملهی( میهزان تولیهد پسهماند آیا با افزای  تولید )

گردشههگری ایههران افههزای   هههایجامههد شهههری در قطب

 خواهد یافت؟  

 

 پیشینه تحقیق-2

 های خارجی الف( پژوهش

ای بهها ( در مطالعههه2008)  و همکههاران 1مههازنتی

و  2(EKCس )کهوزنت محیطیزیسهتاستفاده از فرضهیه 

 
1- Mazzanti 

2- Environmental Kuznets Curve 
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اطالعات مربهوط بهه کشهور ایتالیها )منهاطق شهمال کهه 

ثروتمندند و مناطق جنوب که فقیر هستند( بهه بررسهی 

 – 2005های شهری طی دوره میزان درآمد و تولید زباله

شامل پسماند جامهد  ؛متغیرهای مدلاند. پرداخته 1999

اسههتانی، جمعیت/سههطر، درصههد  افههزودهارزششهههری، 

، هزینهه بازیافهت و مالیاتندتفکیک، جمعیتی که مشمول 

در  EKC. نتای  حاکی از وجود باشدمیاندازه گردشگری 

 . استدرآمدهای باف و در محدوده خاصی 

( بههه بررسههی 5201)  همکههاران و 1آیچینههوس

ژاپن برای ارزیهابی فرضهیه  2005اطالعات مقطعی سال 

EKC موردبررسیمتغیرهای  ،اند. در این مطالعهپرداخته 

پسههماند شهههری تولیههدی کههل، پسههماند شهههری  :شههامل

خانگی، پسماند شههری تجهاری، مجمهوع سهود مالیهاتی 

شهرداری، درآمد خانوار، متغیر دامهی بهرای نهوع هزینهه 

، نهر  نفرهتهکبندی پسماند، تعداد خانوار پسماند، طبقه

. نتهای  اسهتتعهداد گردشهگران  در نهایتسالخوردگی و 

 باشند.می EKCات حاکی از دفیل محکمی برای اثب

( در مطالعه خود تحت 2017)  و همکاران 2آربولو

رونههد تولیههد پسههماند جامههد شهههری و رشههد »عنههوان 

با جدا  «،3برای مالورکا STIRPATگردشگری: یک مدل 

های مبتنهی بهر کردن ایهن دو گهروه در چهارچوب مهدل
4IPAT ، ورود گردشگران بهر روی تولیهد  تأثیربه بررسی

. ایهن پرداختنهدری در شههر مالورکها پسماند جامهد شهه

دیفرانسیل تصهادفی  معادفتمنجر به یک سیستم  ،مدل

 دارای بالغ دهد این مقصد توریستیشود که نشان میمی

صهنعتی  کش  بیشتر جمعیهت نسهبت بهه اقتصهادهای

گیری کشه  ما را قادر به اندازه ،این، مدل برعالوه. است

کنهد. جایگزینی بین گردشگران کمتر با درآمد بهافتر می

 در نهر  درصدی یکحاکی از آن است که افزای   ،نتای 

دفههع  درصههدی 25/1باعهه  افههزای   ،گردشههگری رشههد

 هایهمچنهین افهزای  هزینهه شهود.می پسماند تولیدی

 
1- Ichinose 

2- Arbulú 

3-Mallorca 

4- Impact- Population- Affluence- Technology 

العهه درصد در مکهان مهورد مط یکگردشگری به میزان 

موجب افزای  تولیهد پسهماند جامهد شههری بهه میهزان 

 شود.  درصد می 51/0

ای تحت ( نیز در مطالعه2015)  و همکاران آربولو

گردشگری و تولید پسماند جامد شهری در اروپا: » عنوان

 محیطیزیسههتهههای پانههل توسههط منحنههی ارزیههابی داده

 ،کهوزنتس محیطیزیستدر چارچوب منحنی  «کوزنتس

رسهی رابطهه بهین تولیهد پسهماند جامهد شههری و به بر

کشههور  32بههرای  1997 -2010 گردشههگری طههی دوره

پسهماند  :از عبارتنهد. متغیرههای مهدل پرداختنداروپایی 

، المللهیبینجامد شهری، درآمد ملی سرانه، گردشهگران 

های گردشگری، تجارت کاف، نر  بیکهاری، شاخص هزینه

 تأییهدحهاکی از  ،دولهت. نتهای  تأثیرجمعیت روستایی و 

و بیهانگر ایهن  باشهدمی کهوزنتس محیطیزیسهتفرضیه 

تمایل دارند کش  درآمهدی  ،است که کشورهای شمالی

داشهته  یافتهتوسهعهکمتری نسبت به کشهورهای کمتهر 

از ورود  توجهیقابههلو  میرخطههی تههأثیر ،باشههند. نتههای 

گردشگران، هزینه گردشهگران و تخصهص گردشهگران را 

 کند.می أییدت

ای در مطالعههه (2017)  و همکههاران 5گنههانلوفین

پسهماند جامهد شههری و توسهعه: شهواهد »تحت عنوان 

کههوزنتس بههرای کشههورهای  محیطیزیسههتمنحنههی 

ای کشور مدیترانهه 19برای  EKC آزمونبا  «ایمدیترانه

تعیهین عوامهل اصهلی تولیهد  به 1990-2010طی دوره 

حاکی از وجهود منحنهی  ، . نتایندپسماند شهری پرداخت

EKC،  در نقطهه  همآن  یافتهتوسعهتنها برای کشورهای

. معیهار اصهلی سیاسهت کشهورهای استعطف بسیار باف 

مههدت، مههدت یهها میانمدیترانههه ایههن اسههت کههه در کوتاه

های رشهد و توسهعه توانند از سیاستگذاران نمیسیاست

ای برای کاه  زباله اسهتفاده کننهد. ایهن وسیله عنوانبه

دههد کهه زیرا مهدل نشهان می ؛مشکل حتی حادتر است

شهناختی جمعیت -برخی از عوامل اقتصادی و اجتمهاعی

 
5- Gnonlonfin 
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 در نتیجهه،باعه  افهزای  پسهماند شههری و  ،فعالیتشان

 . استهای آن اثرات مضر ناشی از آلودگی

 های داخلیب( پژوهش

بررسی رابطهه  به بسیاری مطالعات ،در داخل کشور

 داخلههی و یکههی از انههواع )درآمههد( ناخههالص میههان تولیههد

انهد، امها )آب، خاک و هوا( پرداختهزیست محیطآلودگی 

بهه بررسهی رابطهه  اختصاراًا یک مطالعه یافت شد که تنه

میان تولید )درآمهد( و پسهماند جامهد شههری پرداختهه 

( 1389) پرسهتصهداقتمازار و عربرا مطالعه این باشد. 

کهوزنتس  محیطیزیستکه فرضیه منحنی  اندانجام داده

منطقه شههر تههران  22را برای پسماند جامد شهری در 

. نتههای  انههدکرده بررسههی 1375 – 85طههی دوره زمههانی 

رسد به اثبات نمی ،گرچه فرضیه منحنی مزبورانشان داد 

پسماندهای خشک که از  مبدأولی اثر سیاست تفکیک از 

به اجرا درآمده بر روی شیب منحنی، معنادار  1383سال 

 است.  ده اهر ش

 

 مبانی نظری  -3

 پسماند جامد شهری

 در دههه اخیهر، کهه ییهانهدهیآف نیتراز مهم یکی

 یاست، پسماند جامد شههر قرار گرفته مورد توجه اریبس

انسانی و طبیعهی را بها مخهاطرات  زیستاست که محیط

(. 1395گر و انصهاری، است )پیوسهته کردهجدی مواجه 

تههرین در واقههع امههروزه مههدیریت پسههماند یکههی از مهههم

مشکالت مسئولین شهری در هر  ترینها و پیچیدهچال 

مهواد  ادیه ازد(. 1395باشد )حاتمی و همکاران، کشور می

عوامهل تهرین مهماز  یکه ی ی،زائد جامد در جوامع شههر

ر اسهاس تعریهف اسهت. به  و هواآب  خاک، یآلودگ یاصل

سازمان همکاری اقتصادی و توسعه، پسماند عبارت است 

های انسهانی کهه ناپذیر ناشی از فعالیتاز: موادی اجتناب

در حال حاضر و در آینده نزدیک نیازی بهه آن نیسهت و 

پههردازش یهها دفههع آن ضههروری اسههت. همچنههین برنامههه 

زیست سازمان ملل پسهماند را ایهن گونهه تعریهف محیط

خواهند یا نیهازی کند: اشیایی که مالکشان آنها را نمیمی

کنند و به پردازش یها به آنها ندارند یا از آنها استفاده نمی

(. 1392دفهههع نیهههاز دارنهههد )نورپهههور و همکهههاران، 

پسهماند  یمختلفهی بهرای توضهیر اجهزا هایبندیطبقه

است که شامل زائدات مذایی،  شدهاستفاده جامد شهری 

ر، زائهههدات ناشهههی از تخریهههب و آشهههغال، خاکسهههت

در  (.1392)عمرانی،  استسازی و زائدات وی ه ساختمان

ههای صهنعتی، بهاف رویهه فعالیترشد بی ،چند دهه اخیر

رفههتن سههطر درآمههدها، گسههترش شهرنشههینی و تمرکههز 

موجب تولید و انباشته شدن  ،جمعیت در شهرهای بزرگ

لف در حجم عظیمی از پسماندها با ترکیبات فیزیکی مخت

نحهوی بهه  ؛های پسماند شهری شده استمعابر و دفنگاه

ریزان شههری در اکثهر کشهورها بها طراحان و برنامهه که

اند. شهده روروبههمحیطی مشکالت و بحران جدی زیست

زیهاد اسهت کهه اکنهون در مهورد  قهدریبهشدت بحران 

 بهها هههدفمههدیریت صههحیر پسههماندهای جامههد شهههری 

 ،جلوگیری از اثرات زیست آن حفا ت از سالمت انسان و

)نصههراللهی سههروآماجی و  اجمههاع جهههانی وجههود دارد

کههه  21بههه طههوری کههه دسههتورکار  (.1395همکههاران، 

ای جههامع مبتنههی بههر توسههعه پایههدار در قههرن برنامههه

ویکم است، در بخ  پسماند آن بر کاه  کمیهت بیست

زباله و بازیافت آن به صورت یک اسهترات ی تأکیهد شهده 

   .(1396زاده و همکاران، ابلیاست )ز

بهر اسههاس مطالعههات انجههام شههده توسههط سههازمان 

آوری و توجه به نحوه صهحیر جمهعجهانی بهداشت، عدم

محیطههی مشههکل زیسههت 32دفههع پسههماند باعهه  ایجههاد 

باشهد. پذیر نمیشود که مقابله با آنها به سهولت امکانمی

مههدیریت صههحیر پسههماند سههبب ایجههاد همچنههین عههدم

ها و مشکالت بهداشهتی و اقتصهادی گونهاگونی در چال 

شههود. ایجههاد منهها ر زشههت، اثههرات سههطر جامعههه می

اکولوژیکی، هجوم حیوانات وحشی، تولید بهوی مهتعفن و 

ههای بهارزی از هایی ماننهد هااتیهت، نمونههایجاد بیماری

رو خواهد بهود )فرزادکیها و محیطی پی مشکالت زیست

پسماندهای جامد شهری بهه  (. همچنین1394همکاران، 

عنوان یکی از منابع تولید آلودگی شهناخته شهده اسهت. 
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مهدیریت پسماند با توجه به کمیهت و کیفیهت آن و عهدم

مناسههب و علمههی، یکههی از اثرگههذارترین مههواد مخههرب 

کند، زیست است؛ زیرا خود زباله، خاک را آلوده میمحیط

ای تولیهد کند و گازهه ، آب و خاک را آلوده میشیرابه آن

ای کننده هوا بوده و اثهر گلخانههشده در محل دفن، آلوده

دارد. لههذا بهها نگههرش بههه توسههعه پایههدار و حفهه  حقههوق 

هههای آینههده، کمینههه کههردن ایههن اثههرات، امههری نسههل

 (. 1389پرست، زار و صداقتماناپذیر است )عرباجتناب

 جمعیهت، افهزای  بها شههری جامهد پسماند تولید

 اقتصهادی عوامل و محیطی شرایط فرهنگی، عادات تغییر

 پسهماند کمیهت تغییهر، ایهن. اسهت تغییهر حال در دائماً

 شههامل را آن اجههزای ترکیههب و تولیههدی شهههری جامههد

یافتهه اقتصهادی، منهاطق توسهعه در نمونه برای. شودمی

 ماننهد تر زباله به نسبت کامذ مانند خشک پسماند تولید

 و اجتمههاعی همچنههین عههادات. اسههت بیشههتر مههذا مانهده

 بر مستقیماً که هستند جمله دیگر عواملی از نیز فرهنگی

 تأثیرگذارنهد. شهده تولید جامد پسماند ترکیبات و میزان

فرهنگهی و فقهدان  عهادات علهت بهه ایران در برای مثال

 مقههدار هههای فزم در تفکیههک پسههماند از مبههدأ،آمههوزش

 جامهد اندپسهم ترکیهب در فسهادپذیر مهواد تهوجهیقابل

 (.1390میربابایی و افشار، ) دارد وجود شهری

 یکی از عوامل ماثر در تولیهد پسهماند، گردشهگری

ناشهی از زیسهت گردشگری با فرایند تخریب محیط است.

مصرف زیاد مردم و استفاده بی  از حد از منابع طبیعی، 

ایجاد آلودگی و تأثیر برگرمای  زمین بهه منظهور تولیهد 

باشهد و اگهر نتیجه رشد اقتصاد است همراه میبیشتر که 

ریهزی و اجهرای مناسهب نباشهد گردشگری دارای برنامهه

کنهد و بهه و زباله تولید مهی شودباع  ایجاد جمعیت می

کننهده بهه نهابودی تواند یهک عامهل کمهکطور کلی می

 (. نخستین1395راسخی و همکاران، زیست باشد )محیط

 دلیل به خاک و آب لودگیآ اکوتوریسم شامل منفی تأثیر

این در حالی اسهت کهه . است طبیعت در زباله کردن رها

 در گردشگر کاه  عواملی در به عنوان پسماند نیز وجود

 هایسهایت بنهابراین ایجهاد شود.منطقه محسوب می هر

در کهاه   گردشهگری ههایقطهب در پسماند ساماندهی

تهوان اثرات متقابل گردشگری و پسماند جامد شهری می

 نق  ماثری را ایفا نماید.

 آلهودگیمنبهع رابطه میان پسماند جامهد شههری )

 محیطی( و درآمد )تولید ناخالص داخلی(زیست

در زمینههه موجههود  الگوهههایترین یکههی از مرسههوم

فرضههیه ، و درآمههدزیسههت کیفیههت محیط ارتبههاط میههان

این فرضهیه مطابق  .استکوزنتس  محیطیزیستمنحنی 

آلهودگی ابتهدا افهزای  و سهاس  میزان ،افزای  درآمدبا 

رابطهه موضهوع، ادبیات . همچنین در کاه  خواهد یافت

 یدوره زمان کیدر  ستیزطیمح تیفیو ک یرشد اقتصاد

 یبه یترک ایمعکوس  م،یمستق صورتبه تواندیم بلندمدت

مهروری بهر  .(& Khan, 2019 Kong)از ههر دو باشهد 

با استفاده از  اقتصاددانان بیانگر آن است که مطالعات نیز

رابطه پسهماند کوزنتس به بررسی  محیطیزیستمنحنی 

زیسهت عنوان منبع کاهنده کیفیت محیطجامد شهری به

 ;Arbulú et al., 2015)انهد پرداخته و رشد اقتصهادی

Mazzanti et al., 2008; Gnonlonfin et al., 2017; 

Gui et al., 2019).  درآمهد و آلهودگی  این مطالعاتدر

 عنوانبهه عموماًو جمعیت شده سرانه وارد مدل  صورتبه

 دیگرعبارتبهه .شهودیک متغیر مقیاس در نظر گرفته می

شهود کهه کش  جمعیت برابر با یک در نظهر گرفتهه می

سهت. ا البته احتمال نادرست بودن این فرض بسهیار بهاف

برخهی از مطالعهاتی کهه در چهارچوب منحنهی  حالبااین

کوزنتس صورت گرفته اسهت، جمعیهت را  محیطیزیست

اند اما در انتشار آلودگی در نظر گرفته ماثرعامل  عنوانبه

 .اندا یافتهنتای  متناقضی ر

ارتبهاط    ی به بررسه در ادبیات موضوع،  که    ی گر ی د   ه ی نظر 

   IPATالگهوی   ، پهردازد ی و درآمد م   پسماند جامد شهری   ان ی م 

 Arbulú et al., 2013; Sokka et al., 2007) نام دارد

(Arbulú et al., 2017;  شهدهاصهال  فهرم  در واقعکه 

. مههدل اسههتکههوزنتس  محیطیزیسههتفرضههیه منحنههی 

IPAT  دارای دو تفهههاوت اساسهههی بههها مهههدل منحنهههی

از در آن، نخسهت اینکهه،  .اسهتکوزنتس  محیطیزیست
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شهود متغیر وابسته اسهتفاده نمی عنوانبه آلودگی سرانه 

شهود و انهدازه در نظر گرفته می ،بلکه میزان کل آلودگی

یک متغیر توضهیحی در مهدل وارد  عنوانبه جمعیت نیز 

 اسهت محاسبهقابل بنابراین کش  جمعیت نیز  ؛شودمی

برخهی  بهرخالفباشد. دوم اینکه، برابر واحد نمی ،و دیگر

کهوزنتس کهه مهدل را  محیطیزیسهت مطالعات منحنهی

تنهها متغیهر  ،زده و درآمهدتخمهین ،یافتهتقلیل صورتبه

تفاوت  ،ها است، این مدل بین اثرات مختلفتوضیحی آن

شود که یادآور تفاوت بین اثرات مقیاس، ترکیهب قائل می

 (.Selden et al.,1999) استو تکنولوژی 

 

 روش تحقیق-4

و اطالعهات  اسهتاز نوع کهاربردی  ،پ وه  حاضر

تهران، یهزد، خراسهان رضهوی،  از جمله ؛استان ایران 14

همههدان، اردبیههل، کرمانشههاه،  فههارس، گههیالن، گلسههتان،

 ،اصههفهان، بوشهههر، خوزسههتان، آاربایجههان شههرقی و قههم

درصهد  65حهدود  ،هااسهتاناین  ؛ زیرااستشده  بررسی

نههد سهههم نتواو می نههدجههذب گردشههگر در کشههور را دار

لذا  ؛بسزایی در تولید پسماند جامد شهری را داشته باشد

 شهدهگرفتهه جامعه آماری مطالعه حاضر در نظر  عنوانبه

ههای هها قطبدر این مطالعهه بهه آن اصطالحاً) که است

-1393این مطالعه بازه زمانی  شود(.گردشگری گفته می

 ترینفزم به اکر است بزرگ است. کرده را بررسی 1380

 پسهماند اطالعهات گهردآوری حاضهر، مطالعهه محدودیت

 اسهت؛ زیهرا مطالعهه مهورد هایاستان برای شهری جامد

 فاقههد گلسههتان، و گههیالن اسههتثنایبه ایههران، هایاسههتان

 سههازمان و هسههتند اسههتانی پسههماند مههدیریت سههازمان

 قرار پوش  تحت را هااستان مراکز تنها پسماند، مدیریت

در مطالعه حاضر، از اطالعات پسهماند جامهد دهد؛ لذا می

عنوان معیهاری بهرای اطالعهات ها بههشهری مراکز استان

 شده است. ها استفادهپسماند جامد شهری استان

و  2( و یهههورک2003) 1شهههای مطهههابق مطالعهههات

( در مطالعههه حاضههر نیههز از نسههخه 2003)  همکههاران

 
1- Shi 

شهده استفاده  IPATتصادفی و میرتطبیقی مدل معروف 

 :است

I = f(P. A. T) (1                                            )  

 P، زیسههتمحیطبیههانگر تههأثیرات  I ،کههه در آن

. نقطهه اسهتتکنولوژی  Tفراوانی )درآمد( و  Aجمعیت، 

که  است( 2) ، مطابق رابطهالگو تجربیشروع برای برآورد 

معرفههی IPAT (STIRPAT )مههدل تصههادفی  عنوانبههه

 :شده است

Ii = a Pi
bAi

cTi
dei  (2                                       )  

بههه ترتیههب  dو  b ،cثابههت اسههت،  aکههه در آن 

نیهز  eهستند که باید برآورد شوند و  Tو  P ،Aهای توان

 (2رابطهه )اگر  .استمقاطع  نیز اندیس i. استجزی خطا 

برقههرار  (3)رابطههه  بازنویسههی شههودلگههاریتمی  صههورتبه

 :شدخواهد 

ln Iit =  αi + kt + b(lnPit) + c(lnAit) +

d(lnTit) + eit        (3                  )                    

 های پانل، فهرض ایهن اسهت داده باید توجه داشت که با  

 )در زمهان   توانهد عدد خاصی بهوده و می   ، ، برای هر مقطع aکه  

را نشهان  Tو  I ،P ،Aکننهده ثابت( تأثیرات عوامل تعیین

. (Neumayer, 2002; Cole & Neumayer, 2004)دهد 

دهنده الگوی اصلی مطالعهه حاضهر بهرای ( نشان3) رابطه

اصهال  و بررسهی  امکهان ،ایهن مهدل است.تخمین مدل 

 دهد.های مختلف ارتباط آلودگی با جمعیت را میجنبه

 و پسماند)لگاریتم(  باید توجه داشت که رابطه بین

اثرات  بدون تعیین )لگاریتم( جمعیت به این معناست که

که ممکن است از طریق جمعیت در هر یک  میرمستقیم

اثهر مسهتقیم تنهها باشهد  تأثیرگهذار Tو  Aاز متغیرهای 

همچنهین  .شهودبرآورد می تنهاییبه پسماند،جمعیت بر 

 هر کدامزیستی دهد تا کش  محیطاجازه می (3) رابطه

 محاسبه شوند.  ،جداگانه صورتبه از عوامل 

مطالعهه حاضهر  ، مدلی کهه در3رابطه  هبا استناد ب

 :است( 4رابطه ) صورتبهگیرد، قرار می مورداستفاده
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 105 ههههههههههههههههههههههههه  پوری دانشمند، زهرا معدن  نیآر  ،یسمانه عابد  /...  یو درآمد ناخالص داخل  یپسماند جامد شهر   نیرابطه ب

 

lnMSWit = β0 +  β1lnGDPPCit +

β2lnPOPit + β3lnSERit + β4lnTOUR +

eit                                                                     (4)     

، میههزان تولیههد پسههماند جامههد MSWکههه در آن

درآمد ناخهالص داخلهی ، GDPPC ،شهری )تن در سال(

که با توجه به مطالعات صورت  استسرانه )میلیارد ریال( 

  آربولهو و همکهاران از جملهه ،پذیرفته در این خصهوص

درآمهد میان رود انتظار می( 2017) و گنانلوفین (2015)

رابطهه  ،تولیهد پسهماند جامهد شههری و ناخالص داخلهی

 اسهت )نفهر( جمعیهت نماد POP؛ مستقیمی برقرار باشد

بهر  مثبتهی طبق ادبیات موضوع، تهأثیررود که انتظار می

 باشههد داشههته تولیههد پسههماند جامههد شهههریمیههزان 

(Neumayer, 2002) ؛ SER( بخه   افزودهارزشسهم

 عنوان( بههخدمات در تولید ناخالص داخلی در هر اسهتان

یک پراکسی برای عامل تکنولوژی در مطالعهه حاضهر در 

مطالعات موضوع، از بخشی  درزیرا  ؛است شدهگرفته نظر 

متغیهر  عنوانکه بیشترین سهم را انتشار آلودگی دارد بهه

 & Coleشههود میژی اسهههتفاده وجانشههین تکنولههه 

Neumayer, 2004) متغیری که در مطالعه حاضر، (. لذا

 دشود باییر تکنولوژی وارد مدل میجانشین متغ عنوانبه

 ناشههی از پسههماند در تولیههد آن آلههودگی ایعمههدهسهههم 

بخه  خهدمات کهه  بندیطبقهداشته باشد. با استناد بر 

 انجام 1397های زمانی بانک مرکزی بانک اطالعات سری

ههای خهدماتی در شامل فعالیت ؛ه است گروه خدماتداد

، ونقل»حمل، «اریبازرگانی، رستوران و هتلد»های بخ 

، «پولی و مالی ماسساتخدمات »، «انبارداری و ارتباطات

، «ای و تخصصههیخههدمات مسههتغالت و خههدمات حرفههه»

خههدمات اجتمههاعی، شخصههی و »و  «خههدمات عمههومی»

طبق تعریهف سهازمان مهدیریت  ،. از طرفیاست «خانگی

مراکهز  وسهیلهبهه هایی که زباله یا آشغال ،پسماند تهران

این نوع پسماند ، شودتجاری، مسکونی یا منازل ایجاد می

ایجههاد  ،معیشههتی افههراد هههایفعالیتتوسههط  عمومههاًنیههز 

با توجهه بهه پتانسهیل لذا  ؛و جنبه صنعتی ندارد شودمی

در این مطالعه از سهم بافی این بخ  در تولید پسماند، 

بخهه  خهدمات از درآمههد ناخهالص داخلههی  افهزودهارزش

اسهت  شدهگرفته متغیر جانشین تکنولوژی بهره  نوانع به

و نیومهار  2کول و (2002) 1که مطابق با مطالعات نیومایر

 تهأثیرژی نیز وانتظار بر آن است که متغیر تکنول (2004)

 داشته باشد؛  پسماند جامد شهریمثبت در میزان تولید 

TOUR است که متغیر دامی مربوط به گردشگریبیانگر 

از مقههدار میههانگین  ،گردشههگران اسههتانی اگههر تعههداد

کهه مقهدار عهددی یهک ) بیشتر باشهد ،گردشگری کشور

و اگهر کمتهر اند( نامیهده شهدهمناطق توریستی  اصطالحاً

از  ،متغیهر فهوق شود. معادل صفر در نظر گرفته می باشد

به بررسی اثهر تقهابلی گردشهگری و درآمهد  ،کانال درآمد

اند جامههد شهههری ناخههالص داخلههی بههر روی تولیههد پسههم

مطالعههات موضههوع، بیههانگر رابطههه پههردازد. همچنههین می

مستقیم میان تولید پسماند جامهد شههری و گردشهگری 

 ,Arbulú et al., 2015; Bashi & Goswami)است 

Sbert, 2013)-Mateu 2016;. 

بهرآورد مطلهوب در  منظوربه فزم به اکر است که 

هههای علیههت گرنجههری، ریشههه واحههد، مطالعههه از آزمون

 است. شدهگرفته بهره  ،هاسمن، والد و وولدری 

 

 های تحقیقیافته  -5

امکان تشخیص جهت علیت  ،آزمون علیت گرنجری

کند. این آزمهون بهرای بررسهی بین متغیرها را فراهم می

در  لهیو اسهت اسهتفاده قابهل ،علیت بین تمامی متغیرها

بررسی جهت علیت بهین متغیهر  منظوربه  ،مطالعه حاضر

درآمد ناخالص داخلی سرانه و تولید پسماند جامد شهری 

 است. گرفته شده بهره ،از آزمون فوق 

 
1- Neumayer 

2- Cole 
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 نتایج آزمون علیت گرنجر  -1جدول 

 نتیجه آزمون Chi2 Df Prob>chi2 رابطه/عدم پیوستگی

𝐥𝐧𝐆𝐃𝐏𝐏𝐂)فرض صفر: عدم برقراری رابطه  ⟶ 𝐥𝐧𝐌𝐒𝐖) 26/7 1 007/0 شودفرض صفر رد می 

𝐥𝐧𝐌𝐒𝐖)فرض صفر: عدم برقراری رابطه  ⟶ 𝐥𝐧𝐆𝐃𝐏𝐏𝐂) 67/2 1 102/0 شودفرض صفر رد نمی 

 

بهین تولیهد  دوطرفه، علیت 1براساس نتای  جدول 

 تأییدپسماند جامد شهری و درآمد ناخالص داخلی سرانه 

lnMSWشود )نمی ↮ lnGDPPC طرفهه،یک( و علیت 

از درآمد ناخالص داخلی سرانه بهه تولیهد پسهماند جامهد 

lnGDPPC) شهری ⟶ lnMSW )بهر ایهن  .شهد تأییهد

توان ااعان داشت درآمهد ناخهالص داخلهی بهر می ،اساس

ههای گردشههگری ی در قطبتولیهد پسهماند جامهد شههر

بههه چگههونگی ایههن  ،کههه در ادامههه اسههتاثرگههذار  ن،ایههرا

 .شد پرداخته خواهد ،اثرگذاری

بررسی رابطه بین متغیرهها، بهه  منظوربه همچنین

  Stata افههزارنرمگیههری از بهها بهره  IPATبههرآورد مههدل 

 است. بها توجهه بهه نتهای  آزمهون هاسهمن شدهپرداخته

 است. رویکرد اثرات ثابت برای برآورد مدل مناسب   ( 2)جدول 

 

 نتایج آزمون هاسمن   -2جدول 

Chi2 Prob>chi2 نتیجه آزمون 

 H0 رد 025/0 03/26

 

 1گهرینتوسهط کهه  شهده اصهال نتای  آزمهون والهد 

اسههت، ناشههی از ناهمسههانی داده شههده بسههط ( 2000)

 3کهه نتهای  آن در جهدول  اسهت FEواریانس در مهدل 

نتای  آزمهون وولهدری   ،آن برعالوهاست.  شدهداده نشان 

اسهت نیهز نشهان از وجههود  شهدهارائهه  4کهه در جهدول 

رویکرد  وسیله بهتخمین  در نتیجه، خودهمبستگی دارد؛

FE  ممکن است نتای  مطلوب را به همراه نداشته باشهد؛

اختالل در بهرآورد  هر گونهجلوگیری از بروز  منظوربهلذا 

)خطههای   PCSEsمههدل در مطالعههه حاضههر، از رویکههرد 

تخمهین مهدل  منظوربههترکیبی(  یافتهاستاندارد تصحیر

 تأییهد منظوربهه. در ادامه نیز استفاده شده استپرداخته 

بهها رویکههرد   IPATاز بههرآورد مههدل  شههده حاصههلنتههای  

PCSEs ، بار دیگهر مهدلIPAT  بها اسهتفاده از رویکهرد

GLS  شده است.برآورد 

 نتایج آزمون والد  -3جدول 

Chi2 Prob>chi2 نتیجه آزمون 

 H0 رد 00/0 62/429

 

 نتایج آزمون وولدریج  -4جدول 

F(1,13) Prob>chi2  آزموننتیجه 

 H0 رد 042/0 06/5

در  PCSEsبها رویکهرد  IPATنتای  برآورد مهدل 

دهد مدل برآوردی است که نشان می ارائه شده 5جدول 

در وضعیت مطلوبی قهرار دارد  ،های آماریشاخص از نظر

کهه بیهانگر  2R . آمهارهاسهتمطابق با انتظهارات  ،و نتای 

درصهد  99دهندگی مدل است، معهادل بها قدرت توضیر

 .که نشان از خوبی برازش مدل دارد است

1- Greene 
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 PCSEsنتایج برآورد مدل با روش  -5جدول 

 z P>z انحراف از معیار ضرایب متغیر

 00/0 28/6 077/0 48/0 لگاریتم درآمد ناخالص داخلی سرانه

 00/0 05/10 075/0 75/0 لگاریتم جمعیت

 00/0 03/8 12/0 03/1 بخ  خدمات در درآمد ناخالص داخلی افزودهارزشلگاریتم سهم 

اثر گردشگری بر تولید پسماند جامد شهری از کانال درآمد ناخالص داخلی 

 سرانه

053/0 012/0 41/4 00/0 

 010/0 -58/2 74/0 -91/1  مبدأعرض از 

               ها= تعداد گروه 14                                                                         =تعداد مشاهدات  111

                                             99/0  =2R                                                         55/12157   =Wald chi2(4)    

                              chi2   > Prob  00/0=   

 اند.شده کنترل مبدأنکته: ضرایب اثرات زمانی و عرض از 

 

شود، عالمت مشاهده می 5 جدول درکه  طورهمان

متغیر جانشین ثروت وارد  عنوانبهمتغیر درآمد سرانه که 

درصهد  5آمهاری در سهطر  از لحهاظالگو شده، مثبهت و 

. طبق نتای ، تولید پسماند جامهد شههری استمعناداری 

و ایهن بهدان  باشهدمی کشه کمنسبت به درآمد سهرانه 

درصد افزای  در درآمهد سهرانه،  10که به ازای  ستمعنا

درصهد افهزای   8/4میزان تولید پسماند جامد شهری به 

 خواهد یافت.  

ند جامهد همچنین، اثهر جمعیهت بهر تولیهد پسهما

درصههد  5آمههاری در سههطر  از لحههاظمثبههت و  ،شهههری

با افزای  رشد جمعیت، تولید  ،. به عبارتیاستمعناداری 

های مهورد مطالعهه نیهز پسماند جامد شههری در اسهتان

ر افهزای  جمعیهت بهر تولیهد یثتهأ افزای  خواهد یافت. 

پسماند جامد شههری نیهز بسهیار روشهن اسهت. افهزای  

اثرات مسهتقیم  ،ایر سطر منطقهجمعیت و تمرکز آن د

 ،، فشهار جمعیهتطورکلیبهزیست دارد. بر کیفیت محیط

شههود و آثههار منجههر می ،زیسههتبههه فرسههای  محیط

 ،رویه جمعیهتگذارد. افزای  بیناخوشایندی بر جای می

منجهر بهه افهزای   ،مانند مصرف بیشتر ؛از طریق عواملی

تولید پسماند جامد شهری خواههد شهد. ضهریب بهرآورد 

کهه  است 75/0فوق برابر با  یشده برای جمعیت در الگو

تولیهد پسهماند جامهد شههری نسهبت بهه  ،بر این اساس

کششهی  لهیاسهت و کشه کم با وجود اینکههجمعیت، 

درصهد افهزای  در  10و بهه ازای  ردنزدیک بهه واحهد دا

 5/7 انهدازهبهولید پسماند جامد شهری میزان ت ،جمعیت

آن، سهههم  بههرعالوه .درصههد افههزای  خواهههد یافههت

بخ  خدمات در درآمد ناخالص داخلی کهه  افزودهارزش

وارد الگو شهده اسهت  ،متغیر جانشین تکنولوژی عنوانبه

. اسهتدرصد معنادار  5آماری در سطر  از لحاظمثبت و 

 IPAT گیری از نظریهبا بهره شده،انجامدر اکثر مطالعات 

بخ  صنعت در درآمد ناخالص داخلی  افزودهارزشسهم 

متغیر جانشین تکنولوژی وارد الگو شده است، تا  عنوانبه

های آلهودگی محاسهبه سهم این بخ  در انتشار شاخص

با توجهه بهه ماهیهت فعالیهت بخه   دیگر،عبارتبهشود. 

 ،ههای اقتصهادینسبت به سایر بخ  ،صنعت، این بخ 

ایهن  مهورد بررسهیهای سهم بیشتری در انتشار آفینهده

. اما با توجه به ماهیت پسماند جامد شهری ردمطالعات دا

که متشکل از مواد مذایی فسادپذیر، کامهذ، فلهز و سهایر 

توان گفت کهه بها توجهه بهه ماهیهت آن است، می یاجزا

از  هایی؛زیرمجموعههفعالیت بخه  خهدمات کهه شهامل 

کههه عمههده  اسههتداری و هتههل اریدرسههتوران جملههه

این است، همراه  ،فعالیتشان با تولید پسماند جامد شهری

پسهماند  ،ههای اقتصهادیدر مقایسه با سایر بخ  ،بخ 

لههذا سهههم  ؛کنههدجامههد شهههری بیشههتری تولیههد می

ایههن بخهه  اقتصههادی در درآمههد ناخههالص  افههزودهارزش

وارد الگهوی  ،متغیر جانشهین تکنولهوژی عنوانبه ،داخلی

تولیهد پسهماند  ،اسهت. مطهابق نتهای  حاضر شدهمطالعه 

بخه  خهدمات  افزودهارزشجامد شهری نسبت به سهم 
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 10و بهه ازای  اسهتپرکشه   ،در درآمد ناخالص داخلی

بخه  خهدمات در  افهزودهارزشدرصد افزای  در سههم 

د جامهد درصد تولید پسهمان 3/10درآمد ناخالص داخلی 

 افزای  خواهد یافت.   ،شهری

اثر متغیر دامهی مربهوط بهه گردشهگری در تولیهد 

متغیهر تعهاملی وارد الگهو  صهورتبهپسماند جامد شهری 

هها از کهه میهزان گردشهگر آن هاییاستان لذا ؛شده است

عدد یک را  ،میزان میانگین گردشگری کشور بیشتر باشد

توریستی نیز گفته  ها مناطقبه آن اصطالحاًکه  اندگرفته

عههدد صههفر را اختیههار  ،شههود و در میههر ایههن صههورتمی

به این معنا که اثر گردشگری بر تولیهد پسهماند  ند؛اکرده

محاسهبه  ،از کانال درآمد ناخهالص داخلهی ،جامد شهری

برابهر بها  ،است. ضریب برآوردی بهرای متغیهر فهوق  شده

 بدین معنا که با لحهاظ اثهر گردشهگری در است؛ 053/0

درصد افزای  در درآمد ناخالص داخلی  10الگو، به ازای 

در مناطق توریستی میزان تولید پسهماند جامهد شههری 

افزای  خواهد یافت. لذا با توجه بهه نتهای   ،درصد 53/0

اثر گردشهگری بهر  از لحاظقبلی در مناطق توریستی بعد 

تولید پسماند جامد شهری کش  پسماند جامهد شههری 

 ؛است یافته کاه ناخالص داخلی سرانه نسبت به درآمد 

( و 2008)  مطابق نتهای  مهازنتی و همکهاران در نتیجه،

(، در مناطق توریستی با لحاظ 2015)  آربولو و همکاران

درآمهد گردشهگری  تغییرعدممتغیر تعاملی فوق، به ازای 

 موجب کاه  تولید پسماند جامد شهری خواهد شد.

 ،از بهرآورد مهدل آمدهدسهتبهنتای   تأیید منظوربه

و همچنههین وجههود ناهمسههانی   PCSEsتوسههط روش 

برآورد شده اسهت.  GLSروش  با ،واریانس بار دیگر مدل

اسهت، نتهای   شدهگزارش ، 6نتای  این برآورد در جدول 

ند. نتای  روش هستیار به یکدیگر نزدیک بس ،هر دو روش

GLS  حاکی از آن است که تولید پسماند جامهد شههری

و  اسهت کش کم ،نسبت به درآمد ناخالص داخلی سرانه

درصد افزای  در درآمد ناخالص ملهی سهرانه  10به ازای 

افهزای  خواههد  ،درصد تولید پسماند جامد شههری 7/4

نسهبت بهه  ،هرییافت. همچنین تولید پسماند جامهد شه 

درصد افهزای   10و به ازای  است کش کمجمعیت نیز 

به میهزان  ،میزان تولید پسماند جامد شهری ،در جمعیت

آن، در رابطه بها  برعالوهافزای  خواهد یافت.  ،درصد 7/7

بخهه  خههدمات در درآمههد ناخههالص  افههزودهارزشسهههم 

درصهد افهزای  در سههم  10توان گفت که با داخلی می

بخه  خهدمات در درآمهد ناخهالص داخلهی  افزودهارزش

و  یافتهافزای  درصد تولید پسماند جامد شهری  08/10

د که تولید پسماند جامد شهری نسهبت کر تأییدتوان می

بهر  ر گردشهگری نیز اث   در نهایت .  است پرکش     ، به متغیر فوق 

 تولید پسماند جامد شههری از کانهال درآمهد ناخهالص داخلهی 

درصد افزای   10های گردشگری به ازای سرانه در قطب

درصهد افهزای  در  52/0در درآمد ناخالص داخلی باع  

تولید پسماند جامد شهری خواهد شد کهه تمهامی نتهای  

 .است  PCSEsنتای   تأییددر راستای  آمده،دستبه
 

 GLSنتایج برآورد مدل با روش  -6جدول 

 z P>z انحراف از معیار ضرایب متغیر

 00/0 95/3 11/0 47/0 لگاریتم درآمد ناخالص داخلی سرانه

 00/0 19/7 107/0 /.77 لگاریتم جمعیت

 00/0 00/7 14/0 008/1 بخ  خدمات در درآمد ناخالص داخلی افزودهارزشلگاریتم سهم 

اثر گردشگری بر تولید پسماند جامد شهری از کانال درآمد ناخالص داخلی 

 سرانه

052/0 019/0 67/2 08/0 

 15/0 -42/1 39/1 -97/1 مبدأعرض از 

 ها= تعداد گروه 14                                                     =تعداد مشاهدات  111

99/0  =2R                                                      59/743   =Wald chi2(4)  

                                         chi2   > Prob  00/0=  

 .اندشدهکنترل مبدأنکته: ضرایب اثرات زمانی و عرض از 
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 گیری و پیشنهادنتیجه  -6

تهرین عوامهل یکهی از مهم ،پسماند جامهد شههری

توانهد مدیریت مناسهب میو در صورت عدم استآلودگی 

بهه ها، جهانوران و انسان را متوجه ناپذیریجبرانخطرات 

 از جملهه ؛زیست نماید. عوامهل بسهیاریمحیط طور کلی

درآمههد، جمعیههت، شههرایط محیطههی، عوامههل فرهنگههی و 

 ،شهری دتوانند بر تولید پسماند جاماجتماعی و میره می

رگهذار بهر یثتأ تهرین عوامهل د. یکی از مهمنرگذار باشیثتأ 

دشهگری . گراستگردشگری  ،تولید پسماند جامد شهری

یک منبع اضافی در تولید پسماند جامد  عنوانبهتواند می

مدیریت صحیر پسماند جامد شهری باشد؛ همچنین عدم

 کنهد وتواند چهره مقصد گردشگری را تخریب شهری می

با توجه بهه حجهم  ،منجر به دفع گردشگر گردد. از طرفی

بافی پسماند تولیدی در ایهران و بها توجهه بهه پتانسهیل 

مطالعهه  ،های ایران در بح  جذب گردشهگراستان بافی

عوامل اثرگذار بر تولید پسماند جامد شههری در منهاطق 

 ،تواند حائز اهمیت باشد. لذا مطالعه حاضرمی ،گردشگری

بررسی رابطه بین تولید و پسماند جامهد شههری  با هدف

صهورت پذیرفتهه اسهت.  ،های گردشگری ایهراندر قطب

 ،شگری ایهران در مطالعهه حاضهرهای گردمنظور از قطب

درصهد جهذب  65باشند کهه حهدود استان کشور می 14

اند. با توجه به گردشگر در کشور را به خود اختصاص داده

 ،محدودیت دسترسی به اطالعات پسهماند جامهد شههری

نتای  مقاله . استپانل نامتوازن  صورتبهاطالعات مطالعه 

جامهد شههری در  بین تولید )درآمد( و پسماند نشان داد

داری وجهود رابطه مثبت و معنی ،مقاصد گردشگری ایران

درصد افزای  در درآمد )تولید( تولید پسماند  10دارد. با 

درصهد افهزای  خواههد  8/4جامد شهری نیز بهه میهزان 

میلیهارد ریهال افهزای  در  7/204به این معنا کهه  ؛یافت

ن درآمد ناخالص داخلهی سهرانه باعه  افهزای  بهه میهزا

مهورد تن در پسماند جامهد شههری در منهاطق  28305

 تهأثیردر رابطهه بها  آمدهدسهتبهشهود. نتهای  می بررسی

 ،درآمد ناخالص داخلی بهر تولیهد پسهماند جامهد شههری

( 1389پرست )مازار و صداقتمورد انتظار و با نتای  عرب

همچنین  ( نیز سازگار است.2015)  همکاران و آربولو و

از درآمهد ناخهالص  طرفهیکحاکی از وجود علیت  ،نتای 

یعنهی تولیهد  است؛داخلی به تولید پسماند جامد شهری 

تأثیری بر درآمهد ناخهالص داخلهی  ،پسماند جامد شهری

افهزای  درآمهد و افهزای   گفهت توانمی ندارد. از طرفی

 در نتیجههد که شوافزای  مصرف را موجب می ،جمعیت

افزای  خواهد یافهت.  ،آن نیز تولید پسماند جامد شهری

تولیهد  ،درصد افزای  در جمعیهت 10به میزان  در واقع،

افهزای   ،درصهد 5/7بهه میهزان  ،پسماند جامهد شههری

 شهدهحاصهل توان گفت نتیجهه می در واقع خواهد یافت.

متغیهر بهر تولیهد پسهماند جامهد ایهن  تهأثیردر رابطه با 

 ؛همسو با انتظارت بهوده اسهت ،در مطالعه حاضر ،ریشه

( و 2015نتای  مطالعات آربولهو و همکهاران ) کهطوریبه

 تأییهدمثبهت را  تأثیر( نیز این 2008مازنتی و همکاران )

 .نمایندمی

تههأثیر سهههم  ،در ایههن مطالعههه تأمههلقابلنکتههه 

بخ  خدمات در تولید پسماند جامد شهری  افزودهارزش

بخ  خدمات در تولیهد پسهماند  افزودهارزش. سهم است

 بههو  اسهتکمهی بیشهتر از کشه  واحهد  ،جامد شهری

درصهد افهزای  در  10توان گفهت بهه ازای می دیگربیان

بخهه  خههدمات در درآمههد ناخههالص  افههزودهارزشسهههم 

 ،درصههد تولیههد پسههماند جامههد شهههری 03/10داخلههی، 

اند جامههد تولیههد پسههم در واقهعافهزای  خواهههد یافههت و 

اثهر  در واقهع، .استشهری نسبت به این متغیر پرکش  

متغیر تکنولوژی بر انتشار آلودگی مورد انتظار و سازگار با 

بیهانگر  ،لذا نتهای  .است( 2015نتای  آربولو و همکاران )

بخه  خهدمات  افزودهارزشکه هر چه سهم هستند این 

مهد د تولیهد پسهماند جاوبیشتر ش ،در اقتصاد این مناطق

 ،بهه همهان میهزان و البتهه کمهی بیشهتر تقریبهاً ،شهری

افزای  خواهد یافت. فزم به اکر است، بخ  خدمات در 

پسماند جامد شهری  ،های اقتصادیمقایسه با سایر بخ 

ماهیهت فعالیهت ایهن  در واقهع ؛کنهدبیشتری تولیهد می

اسههت کههه بیشههترین آلههودگی را کههه  ایگونهههبه ،بخهه 
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توانهد از کانهال یست متحمل کنهد میزتواند به محیطمی

 تولید پسماند جامد شهری باشد.

های ایهن نکته حائز اهمیت در یافته ،از سوی دیگر

مربوط به اثر گردشگری بر تولید پسماند جامهد  ،پ وه 

متغیر فوق بر تولید پسهماند جامهد  تأثیرکه  استشهری 

 ؛است شده ، بررسیشهری از کانال درآمد ناخالص داخلی

ین گونه که با لحهاظ اثهر گردشهگری در الگهو، میهزان بد

کش  تولیهد پسهماند جامهد شههری نسهبت بهه درآمهد 

درصهد  10ناخالص داخلی در مناطق توریسهتی بهه ازای 

کهاه   53/0به  8/4ناخالص داخلی از  درآمدافزای  در 

کهه  شدابتواند بیانگر آن نتیجه فوق می در واقع،یابد. می

توریسههتی بههه شههمار آیههد و میههزان  ،وقتههی اسههتانی

افهزای   ؛بیشتر باشهد ،از میانگین کشوری ،گردشگران 

های خود در مقصد منجر به با هزینه معموفًگردشگر که )

شههود(، باعهه  درآمههدزایی بههرای مههردم منطقههه فههوق می

 ؛افزای  درآمد ناخهالص داخلهی آن منطقهه شهده اسهت

 ،های گردشههگرانتی، هزینهههدر منههاطق توریسهه  بنههابراین

و لذا این  شودمیمنجر به افزای  درآمد برای آن منطقه 

زیسهت افزای  درآمد، منجر به افزای  توجهه بهه محیط

اقدام بهه  ،مقاصد گردشگری در نتیجه،و  گرددمیمنطقه 

تها ارزش  کننهدمیکاه  تولید پسهماند جامهد شههری 

  استان خود را حف  نمایند. شناختیزیبایی
ههای تحقیهق و یافتههبها توجهه بهه  بر این اسهاس،

تهههأثیر مسهههتقیم گردشههگری بهههر تخریهههب همچنههین 

 گهرددزیست از جنبه تولید پسهماند پیشهنهاد مهیمحیط

مهدیریت پسهماند شههری در  در زمینههمطالعات جهامع 

و  از تجهارب موفهق گسترش یابهد گردشگری  هایقطب

مهدیریت پسهماند در منهاطق  در زمینههکشورهای دیگر 

تواند نق  ماثری استفاده شود که این امر می گردشگری

محیطی ناشی از توسعه در کاه  آثار و پیامدهای زیست

بهبههود و توسههعه گردشههگری داشههته باشههد. همچنههین 

بهرداری از بهره در زمینهرسانی و آموزش های اطالعروش

تروی  و حمایت از باارزش نیز یک منبع  عنوانبهماند پس

مهرتبط بها امهر بازیافهت، انجهام رایزنهی و  وکارهایکسب

برقههراری همکههاری میههان سههازمان مههدیریت پسههماند و 

سازمان میراث فرهنگی و گردشگری در جههت تهروی  و 

 استفادهقابلاز پسماند خشک  دستیصنایعتشویق تولید 

 ،زایی شده و از سهوی دیگهرمنجر به اشتغال نوعیبه که 

از  خواههد شهد، تولیدشدهمنجر به کاه  حجم پسماند 

دی به منظور کاه  اثرات منفی دیگر راهکارهای پیشنها

پسماند ناشی از افزای  جمعیت، رشد اقتصادی و توسعه 

 باشد.گردشگری می

 

 منابع  -7

  زمینهههپس برگههه ایههران، در پسههماند مدیریت (.2017) نام،بی

  ،2017 فوریه 25 آلمان، -ایران پسماند مدیریت کارگاه

 ایران.  تهران،

  و بررسههی .(1395) محمدحسین. ،انصاری ؛عقوبی گر،پیوسته

  تولیههد سههرانه کههاه  بههر ماثر اجتماعی عوامل ارزیابی

  10  و  3  منههاطق  مههوردی:  )نمونههه  خههانگی  پسههماند

  تکنولهههوژی  و  علهههوم  فصهههلنامه  .تههههران(  شههههرداری

 .219-236  ،(4)19  ،زیستمحیط

  الههه؛شههمس زاده،کهها می میرنجههف؛ موسوی، مسعود؛ تقوایی،

  دجههام پسههماندهای مههدیریت (.1391) حکیمه. قنبری،

  مههوردی: مطالعه پایدار توسعه راستای در گامی شهری،

  و شهههری هههایپهه وه  و مطالعات نشریه زنجان. شهر

 .41-58  (،12)3  ای،منطقه

  محمدرضهها. صههبور، ؛مهسا فرد،معماریان امیرمصطفی؛ حاتمی،

  مناطق  در پسماند جداسازی و تفکیک بررسی (.1395)

  اطالعههات سیسههتم از اسههتفاده بهها تهههران شهههر گانه22

 .74-63  (،3)6  برداری،نقشه  فنون  و  علوم  نشریه  مکانی.

  (.1395) ثریا. محمدی، سعید؛ پتانالر، کریمی سعید؛ راسخی،

  برای  موردی  مطالعه  یک  زیست:محیط بر گردشگری اثر

  نشههریه منتخههب. یافتهتوسعه و توسعهحالدر کشورهای

 .94-71  (،16)5  گردشگری،  توسعه  و  ریزیبرنامه

  زهههره؛ زاده،یوسههف ابوالفضههل؛ مشههکینی، اردشههیر؛ زاده،زابلی

  از  تفکیک  در ماثر عوامل تحلیل (.1396) ناصر. فتاحی،

  3 ناحیههه شهههری زیسههتمحیط جامد پسماندهای مبدأ

  توسههعه و زیسههتمحیط آموزش نشریه تهران. 1 منطقه

 .62-45  (،4)5  پایدار،
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  بررسههی .(1389) الههدار. پرسههت،صداقت ؛اکبههرعلی مازار،عرب

  پسههماندهای  مالحظه  با  کوزنتس محیطیزیست منحنی

  اقتصههادی،  هههایپ وه   فصههلنامه  .تهههران  شهههر  جامههد

10(1،)  20-1. 

  سههوم، چهها  .عمههومی بهداشههت .(1392) علی. قاسم عمرانی،

  درمانی  -بهداشتی  خدمات  پزشکی،  علوم  دانشگاه  تهران:

 .بهداشت  دانشکده  ،بهشتی  شهید

  کاکاونههدی، احسان؛ احمدی، حسین؛ آاری، مهدی؛ فرزادکیا،

  (.1394)  شهههرام.  نظههری،  عمههاد؛  فههرد،دهقههانی  بابههک؛

  سههال در قههم شهههر پسههماند مههدیریت وضههعیت بررسی

 . 177-185  (، 9) 2  محیط،   بهداشت   مهندسی   مجله   . 1390

  ن اد،زال ؛لیع افسالمی،شیخ ؛وفیقت احمدی، ؛ریدف ن اد،کا م

  بر  زباله شیرابه اثر بررسی .(1390) باس.ع بهجو، ؛امدح

  زبالههه دپههوی محههل مههوردی: )مطالعههه جنگلی درختان

  فنههون و علوم فصلنامه .کوتی( پلهم -چالوس شهرستان

 .43-52  (،3)6  ،بیعیط  منابع

  یشهههر  زباله  تیریمد  (.1390)  عباس.  افشار،  هدیه؛ میربابایی،

  کههردیرو  یملهه   کنفههرانس  نینخسههت  ی.ستمیس کردیرو با

 .رانیا در  یستمیس

  حمد؛م شریفی، ضا؛ر علیمردانی، جاد؛س سروآماجی، نصراللهی

  اثههرات  مقایسههه  .(1395)  محمدرضهها.  زدی،یهه   زادهتقههی

  دفههع  و  پههردازش  مختلههف  سههناریوهای  محیطیزیسههت

  طالعههه)م LAC شرو کمههک بههه شهری جامد پسماند

  و  سهههالمت  مجلهههه  .تههههران(  شهرسهههتان  مهههوردی:

 .273  -288  (،9)2  زیست،محیط

  مجیههد.  سههید  داودی،  هههادی؛  افراسههیابی،  علیرضهها؛  نورپههور،

  و جهههان در پسههماند مههدیریت فرایند بررسی (.1392)

  معاونت تهران، شهر ریزیبرنامه و مطالعات مرکز ایران.

  جههامع  طههر   و زیرسههاخت امههور ریزیبرنامه و مطالعات

  و  شهههری  خههدمات  مههدیریت  ریزیبرنامههه  و  مطالعههات

 .207  شماره  گزارش  زیست،محیط
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