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بررسی عوامل موثر بر رشد اقتصادی ایران با تاکید بر مخارج بهداشتی و
افزایش قیمت مواد غذایی
3

زانا مظفری*  ،1خاطره علیلو2و سید نعمت اهلل موسوی
تاریخ پذیرش1396/11/19 :
تاریخ دریافت1396/09/25 :
چکیده
دستیابي به رشد مناسب و شناخت عوامل موثر بر آن همواره از مهم تمری موومو همای قابمل
طرح در هر اقتصادی است .مطالعات جدید بیانگر تاثیر بمايی مامارب بهداشمتي ،آموزشمي و تمور
موادغذایي بر رشد اقتصادی است .هدف ای مقاله بررسي اثرات افزایش قیمت مواد غذایي و ماارب
بهداشتي بر رشد اقتصادی ایران در سالهای 1353-1394ميباشمد .در ایم راسمتا بما اسمتفاده از
روش  ARDLتاثیر ه زمان تور مواد غذایي و ماارب بهداشتي بر رشد اقتصادی ارزیابي شد .نتمای
نشان دادند که در بلندمدت تور مواد غذایي تاثیر منفي بمر رشمد اقتصمادی داشمته در مالي کمه
ماارب بهداشتي تاثیر مثبت و معنيداری بر رشد اقتصادی داشته است .ه چنی  ،نتای نشان دادند
که نرخ باسوادی ،سرمایه و مشاکت نیمروی کمار در بلندممدت تماثیری مثبمت و معنميدار بمر رشمد
اقتصادی داشته است .وریب تصحیح خطا نشان دهنده سرعت خوب تعدیل مدل مميباشمد .دیگمر
نتای نشان دادند که ورایب بدست آمده بما ثبمات هنمتند .لمذا ،بما توجمه بمه نتمای پمووهش بمه
سیاستگذاران پیشنهاد ميشود برای افزایش رشد اقتصادی به کنترل تور مواد غذایي اقدا کمرده
و ه زمان به منئله بهداشت و درمان توجه ویوه نیز داشته باشند.
طبقهبندي L66, H51, C22, O40 :JEL

واژههاي كليدي :تور مواد غذایي ،ماارب بهداشتي ،رشد اقتصادی ،سری زماني.

- 1دکتری تاصصي ،علو اقتصادی ،دانشگاه تبریز ،تبریز ،ایران.
- 2کارشناس ارشد ،علو اقتصادی ،دانشگاه تبریز ،تبریز ،ایران.
 - 3دانشیار ،گروه اقتصادکشاورزی ،دانشگاه آزاد اسالمي ،وا د مرودشت ،مرودشت ،ایران.
* -نویننده منئول مقالهzana.mozaffari@gmail.com :
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پیشگفتار
با توجه به اهمیت رشد اقتصادی بررسي ديیل و عوامل موثر بر آن اهمیتمي ویموه دارد .ادبیمات
رشد اقتصادی نشان ميدهد که عوامل گوناگوني بر ای متغیر مموثر هنمتند کمه مهم تمری آنهما
نیروی کار ،سرمایه فیزیکي و سرمایه انناني ميباشد .از سموی دیگمر ،تمور کمه یکمي از مشمکالت
اساسي بویوه در کشورهای در ال توسعه ميباشد به گونه عمده آثار نمامطلوبي بمر فرآینمد رشمد و
توسعه اقتصادی دارد (دادگر و صالحي رزوه .)1383 ،بعد از پیدایش مفهو سمرمایه اننماني ،سمه
ماارب بهداشتي در  GDPو نقش آن در رشد اقتصادی مورد توجه اقتصاددانان قرار گرفت .هر چند
تئوریهای مبتني بر اقتصاد نئوکالسیک عواملي چون سرمایههای فیزیکي و فراواني منماب طبیعمي
را به عنوان عوامل تعیی کننده رشد معرفي ميکند ،اما ومع ایم تئموریهما در بیمان تفماوت در
عملکرد اقتصادی کشورهای گونماگون  ،منجمر بمه توجمه سمولو بمه اثمر پیشمرفت فنماوری و تمراک
سرمایههای انناني در منیر توسعه شد .بر ای اساس در دهههای اخیمر توجمه بمه کیفیمت نیمروی
انناني از جایگاه ویوهای برخوردار شده است.
تغییرات قیمت مواد غذایي به دلیل سه قابل توجه مواد غذایي در سبد مصرفي خانوارها ،نقمش
اساسي در تور دارد (جاودان و همکاران .)1394 ،از آثار مارب تمور مميتموان بمه توزیم دوبماره
درآمد به نف صا بان دارایي و به زیان مزد و قمو بگیمران ،افمزایش نااطمینماني و بمي ثبماتي در
اقتصاد کالن و در نتیجه کوتاهتر شدن افق زماني تصمی گیری و کاهش سرمایهگمذاری بلندممدت و
عوامل دیگر اشاره کرد .نرخ تور باي و با نوسان زیاد موجب افمزایش هزینمههمای مبادلمه و کماهش
سرمایهگذاری در فعالیتهای تولیدی و در نتیجه ،کاهش رشد اقتصادی مميشمود (پیرایمي و دادور،
 .)1390با توجه به مباني مدلهای رشد اقتصادی (با تاکید بر رشد تور ) ،از منظر مکاتب اقتصمادی
دیدگاههای متفاوتي وجود دارد و رابطه تور و رشد بهصورت همنو یا متعارض بیان ميشود (اتری
و جوید .)2013 ،1تور مواد غذایي علت عد امنیت غذایي ميشود و از ای رو ،ممانعي بمرای رشمد
اقتصادی است .امنیت مواد غذایي یکي از فاکتورهای اصلي تامی کننده سالمت فمردی و اجتمماعي
است و وام توسعه و پیشرفت جامعه بشمار ميرود و از چنان اهمیتي برخموردار اسمت کمه بانمک
جهاني و فائو هدف توسعه هزاره سو را امنیت غذایي معرفي کمرده اسمت .افمزایش ومریب امنیمت
غذایي یکي از خواستههای محوری نابگان سیاسي کشورهای جهان ميباشد (افضمل و همکماران،2
 .)2013در چند سال اخیر بنا به ديیل متعددی قیممت ممواد خموراکي و سمایر کايهمای ومروری
خانوارها در ایران افزایش یافته است ،علتهایي که از عامملهمای درونمي اقتصماد هم مون افمزایش
1
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ج نقدینگي و هدفمندسازی یارانهها گرفته تا نقش عاملهای خارجي و تجارت بی الململ ماننمد
تشدید تحری های اقتصادی را در بر ميگیرد .شاخص قیمت کاي و خدمات مصرفي به عنوان معیمار
سنجش تغییرات قیمت کايها و خدمات مصرفي خانوارها ،مه تری ابزار اندازهگیری مقدار تمور در
کشور است .ساختار بررسيهای رفاهي قیمت مواد غذایي بر ای پایه اسمتوار اسمت کمه افمزایش یما
کاهش مصرف کايها در سبد مصرف خانوارها نشان از تغییر اووا زندگي آنان دارد .مالک قضماوت
درباره روند شاخصها نیز نظریه معروف «انگل» درباره رفتمار مصمرفي خانوارهاسمت (قهرممانزاده و
همکاران .)1394 ،با توجه به ای که اقتصاد ایران در مقاینه با کشورهای پیشرفته در همر دو مقولمه
رشد و تور با مشکالتي روبرو است ،تحلیل ای بحث ومروری بمه نظمر مميرسمد (سملطان تویمه و
همکاران.)1391 ،
تامی غذای کافي و مناسب برای همه افراد در مفهو امنیت غذایي نهفته اسمت (نعممتالهمي و
همکاران .)1394 ،بررسي روند نرخ رشد اقتصادی ایران نشان ميدهد کمه بما آغماز شمرای انقمالب
اسالمي در سال  1356و پس از آن آغاز جنگ ،نرخ رشد اقتصادی بهشدت کاهش ميیابد و بمهجمز
سالهای  62 ،61و  ، 64نرخ رشد اقتصادی تا پایان جنمگ منفمي بموده اسمت .میمانگی نمرخ رشمد
اقتصادی در ای دوره منفي 2/1درصد بوده است .در دوران پس از جنگ نیمز ،اقتصماد ایمران رشمد
اقتصادی بنیار پر نوساني ،از منفي  2/5در صد تا  16درصد را تجربه نموده است ،اما میانگی نمرخ
رشد اقتصادی در دوره پس از جنگ تا سال  5/2 ،1390درصد بموده اسمت (زممان زاده .)1391 ،از
سال  1390تا سال  1394رشد اقتصاد نوساناتي را به دلیل تحمری همای اقتصمادی بناممه هنمتهای
تجربه کرده است که در ای دوره رشد اقتصادی ابتدا منفي شده و سمسس رونمد صمعودی داشمته و
مثبت شده است .شاخص قیمت مواد غذایي طي سالهای اخیر رشد قابل توجهي داشته است ایم
افزایش قیمتها نه تنها تناسبي با یارانه نقدی پرداختي به خانوارها نمدارد ،بلکمه بمه دلیمل تمور و
جهشهای قیمتي و بي ثباتي بازار ای کايها ،در عمل فشمار گرانمي را بمر خانوارهما چنمدی برابمر
محنوستر از پیش کرده است (قهرمانزاده و همکاران .)1394 ،مطالعه روند قیمت مواد غمذایي در
دورههای گوناگون در ایران اکي از وجود نوسانات و در کمل رشمد ممداو ایم قیممتهاسمت .بمه
گونهای که در برخي سالها رشد قیمت مواد غذایي در ایران از رشمد جهماني بمیشتمر شمده اسمت
(رنجسور و همکاران .)1393 ،بهداشت در واق نوعي توانمنمدی اسمت کمه بمه زنمدگي اننمان ارزش
باشیده و نتیجه آن یعني سالمتي نوعي ثروت است .سالمت بمههممراه آمموزش ،تجربمه و مهمارت،
اجزای اصلي سرمایه انناني را تشکیل ميدهد .اهمیت سرمایه انناني به عنوان یک عامل تاثیرگمذار
بر رشد اقتصادی ،به وسیله پووهشگران زیادی بیان شد و زمینهساز باز شدن منیر ورود بهداشمت و
ماارب بهداشتي بر رشد اقتصادی از راه بهبود شاخصهای بهداشمتي شمد (سمرلک .)1394 ،سمطح
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سالمت نیروی کار و مراقبتهای بهداشتي ،آموزش وم کار و تجربه شغلي مقدار درآمد را افزایش
ميدهد .از سوی دیگر ،روند ماارب بهداشتي در دوره برنامههای توسعه نشان ميدهمد کمه مامارب
بهداشت و درمان جایگاهي متفاوت در ای برنامهها داشته به گونمهای کمه در برخمي از آنمان توجمه
ویوه به ای مقوله شده و در برخي دیگر توجهي ک تر شمده اسمت (جنماني .)1384 ،رونمد مامارب
بهداشتي دولت طي سالهای گوناگون نشان دهنده ای است کمه ایم مامارب هممواره بما نوسماناتي
روبهرو بوده است که عمدتا ناشي از دورههای رونق و رکود در اقتصاد ایمران اسمت .ایم اممر نشمان
دهنده عد وجود برنامهای مننج و بلندممدت در موزه بهداشمت و درممان در ایم سمالهاسمت
(بهشتي و سجودی.)1386 ،
از آنجا که رشد اقتصادی در ایران همواره مورد توجه سیاستگذاران اقتصادی بوده و جزء یکمي
از اهداف اساسي اقتصاد کالن کشور است و موثر بودن تور مواد غذایي و ماارب بهداشتي بر رشمد
اقتصادی بر اساس نظریهها و مطالعات تجربي و ه چنی  ،،تغییرات قابل توجه در قیمت موادغذایي
و ماارب بهداشتي طي سالهای بعد از انقالب لذا ،ورورت دارد که به بررسي تاثیر افمزایش قیممت
مواد غذایي و ماارب بهداشتي بر رشد اقتصادی پرداخته شود .لذا ،ای مقاله تماثیر هم زممان تمور
مواد غذایي و ماارب بهداشتي بر رشد اقتصادی ایران مورد بررسي قرار ميدهد .ای پووهش شمامل
 6باش است و درپي بررسي تاثیر همزمان ماارب بهداشتي و تور مواد غذایي بمر رشمد اقتصمادی
ایران است .قنمت بعدی آن مباني نظری است که تمثثیر تمور و سمالمت بمر رشمد اقتصمادی را از
دیدگاه ادبیات اقتصادی تشریح ميکند ،در باش دیگر بهمرور مطالعمات انجما شمده و نوشمتارهای
تجربي در ای زمینه پرداخته شده است .باش چهار مربوط بمه روششناسمي پمووهش مميباشمد
باش پنج شامل برآورد مدل ميباشد و آخری بامش ایم مطالعمه ،نتیجمهگیمری و پیشمنهادها
ميباشد.
مبانی نظری
در منحني فیلیسس بهطور معنيداری به رابطه بی تمور و رشمد اقتصمادی پرداختمه مميشمود.
براساس منحني فیلیس نوعي ارتباط منفي بی تور و بیکاری وجود دارد زیرا به دلیل وجود تموه
پولي ،آثار تغییرات قیمت از سوی کارگران بهدرستي پیشبیني نشده و در نتیجه با افزایش قیممت،
دستمزدها به همان اندازه افزایش نميیابند و لذا دستمزد قیقي کاهش پیمدا کمرده ،اسمتادا از
سوی بنگاهها باي رفته ،تولید و اشتغال افزایش ميیابد .بنابرای  ،ميتوان گفت تور و بیکاری رابطه
منفي ،ولي تور و تولید رابطه مثبت دارنمد .فریمدم و فلمسس بما وارد کمردن انتظمارات تمورمي در
منحني فیلیسس نشان دادند که رابطه یاد شده تنها در کوتاهمدت مال ظه ميشود و در بلندممدت و
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با تعدیل انتظارات تورمي منحني فیلیسس عمودی ميشود ،لذا (برخالف الگوی سنتي) دیگمر شمیب
منحني منفي نبوده ،تور و بیکاری رابطه معکوس ندارند بلکه تور و بیکاری ميتوانند بههمراه هم
افزایش (یا کاهش) یابند .در نتیجه وجود رابطه مثبت بی تور و تولید منتفي خواهد بود (عطماری
و جاوید .)2013 ،دیدگاه رابرت لوکاس و دیگر نظریهپمردازان انتظمارات عقالیمي از ایم هم فراتمر
ميرود .آنها تصریح ميکنند در صورتي که سیاستهای پولي بصورت پیشبیني شده و اعال شمده
اجرا شوند ،تي در کوتاهمدت نیز منحني فیلیسس عمودی بوده و سیاست اقتصادی اثری بر تولیمد
و اشتغال ندارد .پس رابطه بی تور و تولید نه در کوتاهمدت و نه در بلندمدت قابل قبمول ناواهمد
بود .در تئوریهای رشد نیز دیدگاههای متفاوتي د رممورد رابطمه تمور و رشمد اقتصمادی مال ظمه
ميشود یکي دیدگاه سیدروسکي ميباشد که با کمک روش بهینهسازی رفتار عوامل اقتصمادی و بما
در نظر گرفت مانده قیقي پول در تاب مطلوبیت ،نشان داد که اثر تور پولي بر رشد خنثي است.
دو مطالعه جیمز توبی است .وی با فرض اینکه پول به عنوان جانشیني بمرای سمرمایه اسمت ،اثمر
مثبت تور روی رشد را ثابت کرد .سو مطالعه استاکم ميباشد که دامنمه اثمر تموبی را محمدود
ميسازد .به نظر استاکم اثر منفي تور روی رشد عمدتا مربوط به مدلهای پیشپرداخمت نقمدی
است .او پول را به عنوان مکمل برای سرمایه در نظر ميگیرد (دادگر و صالحي رزوه.)1383 ،
افممزایش قیمممت مممواد غممذایي بممه نف م تولیدکننممدگان و کمماهش قیمممت مممواد غممذایي بممه نف م
مصرف کنندگان است .افزایش قیمت مواد غذایي از یک سو با کاهش قدرت خرید و توان دسترسمي
مالي به مواد غذایي ،تثثیر قابل توجهي بر خانوارهای آسیب پذیر دارد که منجر به افزایش گرسنگي،
فقر و ناامني غذایي ميشود .ای شرای خانوارهای فقیر را مجبور بمه فمروش دارایميهما کمرده و در
نتیجه دور باطل فقر و ناامني غذایي برای بلندمدت پایدار ميماند (دیماز-بمونیال و رون .)2010 ،1در
تئوریهای رشد نیز دیدگاههایي متفاوت در مورد رابطه تور و رشد اقتصادی مال ظه ميشود یکي
دیدگاه سیدروسکي )1967( 2ميباشد که با کمک روش بهینه سازی رفتار عوامل اقتصادی و بما در
نظرگرفت مانده قیقي پول در تاب مطلوبیت ،نشان داد که اثر تور پولي بر رشد خنثي است .دو
تئوری جیمز توبی  )1965( 3است .وی با فرض ای که پول به عنوان جانشیني برای سرمایه اسمت،
اثر مثبت تور روی رشد را ثابت کرد .سو مطالعه اسمتاکم  4ممي باشمد کمه دامنمه اثمر تموبی را
محدود مي سازد .به نظر استاکم اثر منفي تمور روی رشمد عممدتما مربموط بمه ممدل همای پمیش

1

- Díaz-Bonilla & Ron
-Sidrauski
3
-Tobin
4
-Stockman
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پرداخت نقدی است .او پول را به عنوان مکمل برای سرمایه در نظر مميگیمرد (دادگمر و همکماران،
.)1385
از مشاصههای سالمت یک جامعه ميتوان به امید به زندگي باي و نمرخ پمایی ممر و میمر در
اطفال ،تغذیه سال  ،مقدار پیشرفتهای پزشمکي و مقمدار هزینمهای کمه دولمت و خمانوار در بامش
بهداشت ،خدمات ک هزینه ،مراقبتهای پیش از تولید صرف مينمایند و ...نا برد .مطالعمات نشمان
داد که امید به زندهماندن در افراد یک کشور تاثیر بنیاری در رشد اقتصادی آن کشور دارد .بهبمود
اصول بهداشتي در یک کشور باعث کاهش مر و میر در اطفال ،بهبمود کیفیمت زنمدگي ،افمزایش
سالمت جنمي و بومي سرمایه انناني و سرمایه ننلهای آتي آن کشور شده و از راه اثرگمذاری بمه
درآمد خانوار به درآمد کشور و در نتیجه تولید خالص کشمور تاثیرگمذار اسمت .از سمویي ،وومعیت
سالمت یک فرد به مجموعه ای از متغیرهای رفتاری محیطي و اقتصادی تاثیرگمذار بمر وی بنمتگي
دارد .سرمایه هر فرد به عنوان جزئي از سرمایه انناني وی در رشد اقتصادی سهی اسمت (ربیعمي و
همکاران.)1392 ،
سالمت و سالمتي مقولهای است که ارتباط نزدیکي با پیشرفت و توسعه هممه جانبمه و از جملمه
رشد و توسعه اقتصادی دارد .افراد جامعه سال از یک سو بانشاطتر و شادابتر و با انگیزهای بیشتمر
تالش و فعالیت دارند .از سوی دیگر ،هزینههای منتقی و غیر منتقیمي که به کاهش درآمد ملمي
و در نتیجه رشد و توسعه منجر ميشود ،کاهش ميیابد .بمه هممی دلیمل ،اممروزه تممامي جوامم
توجهي ویوه به افزایش شاخصهای سالمت جامعه داشتهاند .سالمت به عنوان یک کماي هم بمرای
مصرف و ه برای سرمایهگذاری به کار ميرود (بهشتي و سجودی .)1386 ،از دیدگاه مصرفي ،افراد
به دنبال داشت سالمتي هنتند ،چرا که در ای صورت به خاطر بهبود کیفیت زندگي خود لمذت و
مطلوبیتي بیشتر ميبرند .از دیدگاه سرمایهگذاری رابطه زمان و سالمت بدی گونه اسمت کمه اگمر
ووعیت سالمتي فرد خوب باشد ،دوران بیماری ک تری خواهد داشت و روزهای بیشتری برای کمار
کردن و کنب درآمد بیشتر و استرا ت و تفریح خواهد داشت .رابطه بی موجودی سالمتي افراد و
مطلوبیت در نمودار  1نشان داده شده است .در ای نمودار مقدار سالمت  Hدر محور افقي و مقمدار
مطلوبیت  Uدر محور عمودی قرار گرفته است .شیب مثبت منحني نشان ميدهمد کمه افمزایش در
ذخیره سالمتي افراد موجب افزایش مطلوبیت ميشود .نمودار منحني مطلوبیت بیانگر قانون بازدهي
مطلوبیت نهایي است .ای قانون نشان میدهد که افزایشهای نهایي و اوافي به موجودی سالمت به
مقداری ک تر به مطلوبیت فرد اوافه ميکند و به بیان دیگر ،مطلوبیت بما نمرخ کاهنمدهای افمزایش
ميیابد (لطفعليپور و همکاران.)1390 ،
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سالمت منتقیما بر سطح بهرهوری نیروی کار موثر است .سالمت در کنار ای اثر منتقی  ،اثرات
غیر منتقیمي نیز بر سطح تولید دارد .برای مثال سالمت عالوه بر افزایش جذابیت سمرمایهگمذاری
در آموزش و پرورش ،انگیزه افراد برای ادامه تحصیل و کنب مهارتهای بیشتر را افزایش ميدهد.
به گونه مشابه ،افزایش سالمت و شاخصهای آن از راه کاهش نرخ مر و میمر و افمزایش امیمد بمه
زندگي ،افراد را ننبت پسانداز بیشتر ترغیب ميکند که ای افزایش پمس انمداز بمه نوبمه خمود بما
افزایش سرمایه فیزیکي جامعه ،به صورت غیر منتقی بر بهرهوری و رشد اقتصمادی اثمر مميگمذارد
(پیکارجور و همکاران .)2011 ،1افراد با طول عمر بیشتر مجبور به پسانداز برای دوران سمالمندی
خود بوده که ای امر با تشویق سرمایه گمذاری و سمرمایه اننماني موجمب افمزایش رشمد اقتصمادی
ميشود (ماسون .)1998 ،2گروسم مدلي را گنترش داد که بر اسماس آن بیمماری ممان فعالیمت
کاری نیروی کار ميشود و معادل دوره زماني کنب دوباره سالمت ،زممان انجما کمار همدر خواهمد
رفت .بال بر ای باور است که سطح سالمت نیروی کار و مراقبتهای بهداشتي ،آموزش وم کار
و تجربه شغلي مقدار درآمد را افزایش ميدهد .مطالعات مارتی  ،بی کننده آن است که مهم تمری
اجزا سرمایه انناني شامل تحصیالت ،تجربه کماری و سمالمت اسمت .بمه نظمر اسمتراوس و تومماس
بهداشت و تندرستي توان یادگیری را افزایش داده و بازدهي سرمایهگذاری در آموزش را باي ميبرد.
کوری و مادریان ،سالمت را زمینهساز افزایش بهرهوری و ه چنی  ،،سورکي و همکماران ،سمالمت و
بهداشت را عامل افزایش پسانداز و سرمایهگذاری و افزایش عروه نیروی کمار مميداننمد .سمالمتي
نیروی کار با افزایش بهرهوری نیروی کار رشد اقتصادی را تنری ممينمایمد و از ایم راه سمالمت و
ماارب مربوط به آن وارد تاب تولید ميشود .در مدلهای جدیمد رشمد بما ورود سمرمایه اننماني (و
سالمت به عنوان جزئي از آن) در تاب تولید بازدهي عوامل تولید افزایش یافته و محدودیت بمازدهي
نزولي سرمایه را خنثي نموده و موجب افزایش بهرهوری عوامل تولید گردیده و از ایم راه بمر رشمد
اقتصادی اثر مثبتي دارد (سرلک.)1394 ،
پیشینه پژوهش
در ای باش مه تری مطالعات نزدیک به ای پووهش مورد بررسي قرار گرفته است .ای باش
به دو قنمت تقنی بندی شده است؛  -1مطالعمات مربموط بمه تماثیر تمور بمر رشمد اقتصمادی -2
مطالعات مربوط به تاثیر سالمت بر رشد اقتصادی .گفتني است که تنها مطالعات خیلي نزدیمک بمه
مووو پووهش بیان شده است:
-Peykarjou et al
-Mason

1
2
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مطالعات تاثير تورم بر رشد اقتصادي
الکناندر )1997(1برای بررسي تاثیر تور بر رشمد اقتصمادی از یمک معادلمه رشمد نئوکالسمیک
استفاده ميکند و نتیجه ميگیرد که تور و ه چنی  ،،تغییرات آن تاثیر منفي و معنيداری بر رشد
اقتصادی دارند .برانو و استرلي )1998(2در مقالهای با عنوان«بحرانهمای تمور و رشمد بلندممدت»
ثابت ميکند که رشد اقتصادی در طي بحرانهای تور باي به شدت کاهش ميیابد و پس از کاهش
تور  ،به سرعت بهبود ميیابد .ای بررسي برای دوره ( )1961-1994و با استفاده از دادههای سمری
زماني  31کشور دارای تور باي صورت گرفته است.
گیریجننممکر و آنممیس )2001(3رابطممه تممور و رشممد اقتصممادی بممرای چهممار کشممور آسممیای
جنوبي(بنگالدش ،هند ،پاکنتان و سمریالنکا) را بررسمي کردنمد .نتمای ماکي از آن اسمت کمه در
بلندمدت یک رابطه مثبت بی رشد  GDPو نرخ تور و رشد اقتصادی برای هر چهمار کشمور ممورد
نظر وجود دارد .ه چنی  ،،رابطه بازخورد قابل مال ظهای بی تور و رشد اقتصادی برای هر چهمار
کشور وجود دارد .در مطالعه جاو و فرننینکو )2001( 4اثر تور روی رشد و تولیمد در دوره زمماني
( )1980-1995برای برزیل  -کشوری که تور بنیار بايیي را برای دوره زماني طويني تجربه کرده
است ،مورد بررسي قرار گرفته است .نتای اکي از آن است که تور در کوتاهمدت اثمر منفمي روی
تولید دارد ،اما در بلندمدت اثری بر تولید ندارد.
بیتنکارت )2012( 5در مقالهای بما اسمتفاده از روش پانمل دیتما تماثیر تمور بمر رشمد اقتصمادی
کشورهای آمریکای يتی طي دوره زمماني ( )1970-2007ممورد بررسمي قمرار داده اسمت .نتمای
مطالعه وی اکي از آن است که تور اثرات مارب را بر رشد اقتصادی ای کشمورها داشمته اسمت.
ه چنی  ،تور در مدل ماندل توبی صد کرده اسمت یعنمي تمور شمدید و فزاینمده هزینمههمای
سنگیني را بر فعالیتهای اقتصادی داشته و مانعي برای شکلگیری فعالیتهمای نوپمای بنگاههمای
اقتصادی بوده است.

1

-Alexander
- Bruno & Easterly
3
- Girijanskar. M & Anis,
4
-Joao , R & Francisco
5
- Bittencourt
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بهرومشمما و همکمماران )2016( 1در مقالممهای بمما اسممتفاده از روش ( SGMMروش گشممتاورهای
تعمی یافته سینتمي) ،اثرات تور و عد قطعیت تور را بر رشد اقتصادی کشورهای در ال توسعه
نوظهور در دوره زماني( )1976-2010مورد بررسي قرار دادند .نتای آنها نشان داد که کشمورهایي
که درگیر تور باي نبودند ،رشد اقتصادی بايتری را داشتهاند هم چنمی  ،نتمای ممدل سمه رییممي
بیانگر تاثیرگذاری مثبت عد قطعیت تور بر رشد اقتصادی بوده است .کشورهایي که دچار بحمران
تور بودند رشد اقتصادی آنان اثرات ماربي را از تور و عد قطعیت آن دریافت کردهاند.
دادگر و صالحي رزوه ( )1383در مطالعهای به کاربرد مدل «بارو» جهت ارزیابي رابطه بی تمور
و رشد اقتصادی در ایران طي دوره( )1340-1380پرداختهاند .نتای بدست آمده نشمان دادنمد کمه
اثرات تامیني تور روی رشد منفمي ممي باشمد .ایم اثمر منفمي بمویوه در بلندممدت اثمرات قابمل
مال ظهای روی استانداردهای زندگي دارد.
دادگر و همکاران ( )1385در مطالعهای به بررسي رابطه تور و رشد اقتصادی در ایمران در دوره
زماني( )1338-1383براساس مدلهای «برو» (« ،)1996الکناندر و سارل» ( )1997پرداختمهانمد.
ه چنی  ،برای برآورد ممدل از روش مداقل مربعمات شمرطي( )CLSاسمتفاده شمده اسمت کمه بما
کمینهکردن مجذورات خطا مالکي برای انتااب آستانه تورمي بهینمه اسمت .نتمای پمووهش نشمان
ميدهد که در دوره مورد مطالعه نانت یک رابطه علي یکطرفمه بمی تمور و رشمد اقتصمادی در
ایران وجود دارد و دو در دامنهای از تور ارتباطي مثبت بی آن و رشد برقرار است و در دامنمهای
دیگر (وتا یک نرخي از تور ) رابطه خنثي و بعد از آن رابطه منفي ميشود.
پیرایي و دادور ( )1390در مقالهای به بررسي تاثیر تور بر رشد اقتصادی در ایران بما تاکیمد بمر
نااطمیناني در دوره ( )1353-1386با در نظر گرفت نقطه شکنت سماختاری بمرای اقتصماد ایمران
پرداخته اند .برای برآورد مقادیر نااطمیناني تور از مدل واریانس ناهمنماني شمرطي خمود رگرسمیو
تعمی یافته( )GARCHاستفاده شده و براسماس تحلیمل دادههمای ممورد مطالعمه ،نقطمه شکنمت
ساختاری در نرخ تور  20درصد تعیی شده است .نتای پووهش اکي از آن است که تماثیر تمور
بر رشد اقتصادی منفي ميباشد .در سطوح ک تر از  20درصد ای تاثیر منفي ،ک تمری مقمدار و در
نرخهای بايتر ،افزایش ميیابد .ه چنی  ،تماثیر نااطمینماني تمور در دوره ممورد مطالعمه بمر رشمد
اقتصادی منفي است.
سلطان تویه و همکاران ( ،)1391در مقالهای با استفاده از مدل رگرسمیون خطمي غلتمان رابطمه
بی تور و رشد اقتصادی در ایران در بازه زماني( )1357-1389مورد بررسمي قمرار دادنمد .نتمای
بدست آمده از برآورد الگوی( )ARDLنشان داد که در دوره یاد شده ،اثر تور بر رشمد اقتصمادی در
1

- Baharumshah et al
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تما سطوح تورمي منفي و معنادار بوده است ،یک درصد افزایش در نمرخ تمور منجمر بمه کماهش
 ./0009درصدی رشمد اقتصمادی در کوتماهممدت و  ./001درصمد کماهش در بلندممدت مميشمود،
ه چنی  ،در مدل رگرسیون غلتان نیز رابطه منفي بی تور و رشد اقتصادی تایید شد.
قهرمانزاده و همکاران ( ،)1394با اندازهگیری تاثیر افزایش قیمت مواد غذایي بر رفاه خانوارهای
شهری ایراني در سالهای ( )1388-1390با استفاده از مدل سینت تقاوای تقریبا ایمدهآل درجمه
دو به ای نتیجه رسیدهاند که گروههای غالت ،لبنیات و تا پرندگان ،سبزی و بوبات ،ادویهها و
آشامیدنيها ،وروری و گروههای گوشت ،روغ ها ،میوهها و خشکبار و قند وشکر و مرباها کايهمای
لوکس بشمار ميآیند .در نهایت ،با به کارگیری کششهای تقاومای همیکس بدسمت آممده ،اثمرات
رفاهي ناشي از افزایش قیمت مواد غذایي با استفاده از شاخص رفاه تغییرات جبراني ( )CVمحاسبه
شده و نتای بررسي نشان دادند افزایش قیمت مواد غذایي رفاه هممه خانوارهمای شمهری ایرانمي را
کاهش داده است .ه چنی  ،مال ظه ميشود رفاه از دست رفته بمرای خانوارهمای فقیمر بمه مراتمب
بیشتر از خانوارهای ثروتمند بوده است و ای در الي است خانوارهای فقیر باش بزرگي از درآمد
خود را صرف خرید مواد غذایي ميکنند.
پیش بهار و باغنتاني ( )1396در مقالهای به بررسي اثرات اقتصادی قیمت جهاني مواد غمذایي و
نفت بر روی متغیر های کالن اقتصادی (رشد تولید ،تور  ،شاخص سها  ،نرخ بهره و نرخ ارز واقعي)
در ایران پرداختمهانمد .بمرای تعیمی چگمونگي اثرگمذاری از روش خودتوومیح بمرداری سماختاری
( )SVARاستفاده شده است .دادههای مورد نیاز برای انجا ای مطالعه به صورت ماهانمه و مربموط
به دوره فروردی  1380تا اسفند  1390بوده است .نتای نشان داد که قیمت جهاني مواد غذایي بمر
روی تور و نرخ ارز موثر است ،اما اثر معني داری بر روی رشمد تولیمد و بمازار سمها نمدارد .شموک
قیمت نفت نیز اثرات مشابهي را بر روی متغیر های کالن نشان داده و تنها تور و نمرخ ارز را تحمت
تاثیر قرار داده است .نتای بدست آمده از بررسي همزمان شوک قیمت جهاني مواد غذایي و قیممت
نفت نشان ميدهد که افزون بر اثرگذاری جداگانه هر کدا از ای شوکها بر روی تمور و نمرخ ارز،
شوک نفتي اثرات معنيداری را بر قیمت جهاني مواد غذایي به جا خواهد گذاشت.
مطالعات تاثير سالمت بر رشد اقتصادي
بار گاوا و همکاران )2001(1مطالعهای با عنوان "مدلنمازی تماثیر بهداشمت و سمالمت بمر رشمد
اقتصادی از روش پانل دیتا انجا داد .در مطالعه وی به بررسي آثار شاخصهمای بهداشمتي از قبیمل
نرخ بقای بزرگناين ( )ASRبر نرخهای رشد اقتصادی در فواصل  5سماله در دوره زمماني (-1990
-Bhargava et al

1
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 )1965در کشورهای در ال توسعه پرداخته شده اسمت .دادههمای جمعمي در ایم مطالعمه بمرای
سریهای  GDPمورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتهاند که ای دادهها مبتني بر تعدیالت انجما گرفتمه
در قدرت خرید بودهاند .در ای جا چارچوبي را برای مدلنازی رواب متقابمل میمان نمرخهمای رشمد
 GDPو متغیرهای توصیفي تدوی کردهاند و برای ای کار به بررسي دوبماره رابطمه میمان درآممد و
امید به زندگي پرداختند گرچه سالمت افراد در یک کشور را تنها به طور میمانگی در سمطح ملمي
ميتوان مشاص کرد ،اما ای مدل نشاندهنمده آثمار مهم  ASRبمر رشمد کشمورهای کم درآممد
ميباشد.
بلو و کانینگ )2009( 1در مطالعهای تحمت عنموان« سمالمت جمعیمت و رشمد اقتصمادی» بمه
بررسي تاثیر متغیرهای مرتب با سالمت مانند امید به زندگي ،نرخ باروری ،نرخ مر و میر بر رشد
اقتصادی در آمریکا در سالهای ( )1961-1985پرداختند .نتای آنها نشان داد کمه سمالمت از راه
بهبود ووعیت نیروی کار و سرمایه انناني تاثیر مثبت بر رشد اقتصادی داشته است .ای اثرگمذاری
از راه افزایش رفاه عمومي و بهبود بهرهوری نیروی کار بوده است.
گانگ و همکاران )2012( 2در مقاله ای بمه تجزیمه و تحلیمل اثمر سمرمایه گمذاری در سمالمت و
انباشت سرمایه فیزیکي بر رشد اقتصادی بلند مدت در قالب مدل رمزی بما تماب تولیمد آرو و روممر
پرداختند .نتای نشان دادند که سالمت تاثیر منفي بمر رشمد اقتصمادی داشمته اسمت ،امما سمرمایه
فیزی کي تاثیر مثبت بر رشد اقتصادی داشته است .اثر منفي سالمت بر رشد اقتصادی کایت از ای
دارد که سالمت بر رشد و انباشت سرمایه کمک کرده و تاثیر گذاری خود را در قالب سرمایه نشمان
داده است و خودش دارای اثر منتقی بر رشد نبوده است.
لوییز )2014( 3در مقالهای به بر رسي بی کشوری ارتباط بی سالمت و رشد اقتصادی پرداختمه
است .در ای راستا از روش علیت گرنحر بهره گرفته شد نتای نشان داد کمه رابطمه علمي دو طرفمه
بی سالمت و رشد اقتصادی وجود دارد .ه چنی  ،متغیرهای آموزش ،تغذیمه و بهمرهوری از جملمه
متغیرهای تاثیر گذار بر سالمت و رشد اقتصادی بودهاند.
مهرآرا و فضائلي ( )1388در مقالهای به بررسي رابطهی هزینههای سالمت و رشمد اقتصمادی در
کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا (منا) طي دوره زماني ( )1995-2005با استفاده از تحلیلهمای
ه انباشتگي براساس دادههای پانلي پرداختهاند .نتای نشان دادند که ارتباط قوی میان هزینمههمای
باش سالمت و درآمد ملي در کشورهای منا وجود دارد .کشش کوتاهمدت هزینههمای سمالمتي بمه
درآمد( )./29و در بلندمدت ای رق ( )./94بدست آمده است.
1

-Bloom & Canning
-Gong et al
3
-Lewis
2
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لطفعليپور و همکاران ( )1390به بررسي تاثیر شاخصهای سالمت بر رشمد اقتصمادی ایمران بما
استفاده از مدل گنترش یافته سولو و سینت معماديت هم زممان و روش کم تمری مربعمات سمه
مر لهای ( )TSLSدر فاصله زماني()1361-1386پرداخته است .نتای نشان دادند موجودی سالمت
سرمایه انناني(امید به زندگي) و سرمایهگذاری در سالمت سرمایه اننماني (مامارب بهداشمتي) بمه
ترتیب در سطوح معنيداری  99و  90درصد به گونه مثبت بر نمرخ رشمد درآممد سمرانه تاثیرگمذار
ميباشند .هر یک درصد افزایش در موجودی و سرمایهگذاری در سالمت سرمایه انناني بمه ترتیمب
منجر به افزایش  ./16و  ./22درصد نرخ رشد درآمد سرانه ميشود.
ربیعي و همکاران ( )1392در مقالهای با بکمار بمردن دادههمای پانمل بمرای دوره()1990-2010
تاثیر شاخص های سالمت بمر رشمد اقتصمادی(مطالعه مموردی کشمورهای توسمعه یافتمه و در مال
توسعه) مورد بررسي قرار دادهاند .نتای نشان ميدهد که موجودی سرمایه و امید بمه زنمدگي تماثیر
مثبت و معناداری بر هر دو گروه کشورهای مورد بررسي دارد و نرخ مر و میر کودکان زیر  5سال
تاثیر منفي بر کشورهای توسعهیافته و در ال توسعه دارد ،ه چنمی  ،نمرخ بماروری در کشمورهای
توسعهیافته تاثیر مثبت و در کشورهای در ال توسعه تاثیر منفي دارد.
سرلک ( )1394در مطالعهای تحت عنوان تاثیر شاخصهای سالمت بر رشد اقتصادی استانهای
کشور در دوره زماني( )1379-1390با بکارگیری تکنیک دادههای ترکیبي(پانل) مورد بررسي قمرار
داده است .نتای نشاندهنده آن است که موجودی سالمت استانها با وریب  ،./342بودجه عمراني
با وریب  ،./2344ماارب بهداشتي با وریب  ./0997و ماارب آموزشي خانوار بما ومریب  ./032بمر
رشد اقتصادی استانها تاثیرگذار است .معنادار بودن ورایب بیانکننده نقش مه سالمت در رشمد
اقتصادی استانهای کشور است که افزایش هزینمههما و سمطح سمالمت اسمتانهما مميتوانمد رشمد
اقتصادی کشور و استانها را بهبود باشد.
جمعبندی ادبیات پژوهش
مطالعات بنیاری در زمینه عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی در سطح داخلي و خارجي انجما شمده
است و در ای مطالعات هرکدا از آنها به نتای گوناگوني رسیدهانمد کمه بعضمام مشمابه و در برخمي
موارد نتای مطالعات باه دیگر سازگار نبودهاند و کمتر به عوامل تور مواد غذایي و سمالمت توجمه
داشتهاند و بر اساس بررسيهای انجا شده اغلب پووهشهای موجود در زمینه سالمت و ارتباط آن
با رشد اقتصادی بوده است و در هیچ یک از مطالعات داخلي توجهي به تور مواد غذایي نداشتهانمد.
لذا ای مطالعه در پي بررسي تثثیر همزمان تور مواد غذایي و شاخص سمالمت بمر رشمد اقتصمادی
ایران ميباشد .بنابرای  ،جنبه تفاوت ای مطالعه با مطالعات داخلي ،مورد مطالعمه قمرار دادن تماثیر
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تور مواد غذایي بر رشد اقتصادی ميباشد .با توجه به مبماني نظمری و مطالعمات پیشمی اسمتنباط
ميشود که متغیرهای توویح دهنده رشد اقتصادی شمامل؛ مامارب بهداشمتي ،تمور ممواد غمذایي،
مشارکت نیروی کار ،سرمایه انناني و سمرمایه فیزیکمي مميباشمد کمه از جملمه مهم تمری عواممل
تاثیرگذار بر رشد اقتصادی ميباشند .در مورد چگونگي اثرگذاری هر یک از ای متغیرهای توویحي
با توجه به شواهد نظری و تجربي انتظار ميرود که مشارکت نیروی کار ،باسوادی ،ماارب بهداشمتي
و سرمایه فیزیکي تاثیر مثبت بر رشد اقتصادی داشته باشند .در ممورد تمور در مطالعمات گونماگون
تاثیر متفاوت ارزیابي گردیده است اما انتظار ميرود که در مورد تور مواد غذایي ،اثر منفي بر رشمد
اقتصادی داشته باشد.
روششناسی پژوهش
با توجه به ادبیات مووو  ،پووهش اور به بررسي رابطه میان رشد اقتصادی ،تور مواد غذایي،
نرخ باسوادی ،ماارب بهداشتي ،موجودی سرمایه و مشارکت نیروی انناني در ایران پرداخته اسمت.
نتای آزمون  MDWکه به وسیله مکنیون ،وایت و دیویدسون  ،)1983( 1برای انتاماب میمان ممدل
رگرسیون خطي و مدل رگرسیون لگاریتمي ارائه شده است (منجذب ،)1380 ،نشان مميدهمد کمه
فرض صفر مبني بر تثکید مدل خطي رد ميشود و لذا ،مدل لگاریتمي بمرای توومیح ارتبماط میمان
متغیرها ،نتای بهتری را به دست مميدهمد ،بنمابرای  ،از تممامي متغیرهما لگماریت طبیعمي گرفتمه
ميشود ،با مبنا قرار دادن مطالعه افضل و همکاران ( ،)2013مدل ( )1برای بررسي مووو پووهش
در نظر گرفته شده است:
𝑡𝐾𝐿 𝐿𝐺𝑡 = 𝛽1 + 𝛽2 𝐿𝐼𝑁𝐹𝑡 + 𝛽3 𝐿𝐸𝐷𝑡 + 𝛽4 𝐿𝐻𝐸𝑡 + 𝛽5 𝐿𝐿𝑡 + 𝛽6
()1
𝑖𝜇 +
که در ای مدل :زیرنویس  tنشاندهنده دوره زماني و  Lابتدای متغیرهما نشمان دهنمده تبمدیل
لگاریتمي ميباشد.
 :Gرشد اقتصادی
 :INFتور مواد خوراکي و آشامیدني ،که با استفاده از نرخ رشمد شماخص قیممت ممواد خموراکي و
آشامیدني به قیمت ثابت سال  1383محاسبه شده است.
 :EDنرخ باسوادی
 :HEماارب بهداشتي به قیمت ثابت سال 1383
 :Lنرخ مشارکت نیروی کار
1

- Mackinnon, White & Davidson.
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 :Kموجودی سرمایه کل به قیمت ثابت سال 1383
𝑖𝜇 :اجزای اخالل
جامعه آماری مورد مطالعه اقتصاد ایران بوده که با استفاده از دادههای ساينه بمرای دوره زمماني
 1394 -1353مورد بررسي قرار ميگیرد .گفتني است که دادههای متغیرهای مربوط به پووهش از
بانک مرکزی استارابشده است.
فرایند انتااب الگوی سری زماني بدی صورت است که ابتدا اینمتایي سمری زمماني بما اسمتفاده از
روشهای متعارف مورد بررسي قرار ميگیرد .اگر سریها همگي در سطح اینمتا بودنمد آنگماه روش
مورد استفاده  OLSاست .علیمت بمی سمری زمماني مموردنظر بما متغیرهمای اثرگمذار بمر آن از راه
آزمونهای مربوطه مانند آزمون علیت انگل-گرنجر بررسي ميشود .در صورت نبود رواب علّي بمی
متغیرها ،الگوهای پیش بیني تک متغیره مانند خودتوویح میانگی ( )ARMAمورد اسمتفاده قمرار
ميگیرد ،ولي اگر متغیرها ارتباط علّي دو طرفه نشمان دهنمد؛ بما اسمتفاده از الگموی خمود توومیح
برداری ( )VARتامی انجا ميشود .چنان ه بعد از آزمون اینتایي مشاص شود کمه سمریهمای
زماني در سطح اینتا نبوده و از مرتبه یک انباشته () )I(1هنتند آنگاه بما آزممون هم انباشمتگي بما
استفاده از روشهای متعارف مانند روش یوهاننون ( )Johansonارتباط بلندمدت بی آنهما ممورد
بررسي قرار ميگیرد .چنان ه سریها همجم نباشند ،باید علیت بی آنها بررسي شمود و منمیر
گفته شده قبلي طي شود ،اما اگر متغیرها ه جم باشند ،آنگاه ميتوان با استفاده از الگوی تصحیح
خطا ( )ECMسری زماني موردنظر را مدلنازی کرد .اگر متغیرها ه جم باشند ولمي ارتبماط علمي
دوطرفه بی آنها وجود دارد ،آنگاه الگوی تصحیح خطای برداری ( )VECMمناسبتری الگو بمرای
سنجش اثرت خواهد بود ،اما در اتي که یک یا چند متغیر در سطح اینتا بوده و برخمي دیگمر در
1
تفاول مرتبه نانت اینتا باشند آنگاه با استفاده از روشهای ه انباشتگي؛ آزمون کرانههای بانمد
یا بنرجي و دويدو منتر 2ه انباشتگي متغیرها بررسي ميشود .اگر متغیرها ه جم باشمند ،آنگماه
باینتي از روش خود رگرسیون با وقفههای توزی شونده ( )ARDLو برای تبیمی اثمرات بلندممدت
استفاده شود و اگر ه جم نباشند ،دیگر نميتوان مدلسمازی بلندممدت انجما داد و تنهما الگموی
کوتاه مدت  ARDLمطرح است (فمامبي .)1998 ،3در ایم مطالعمه بما توجمه بمه درجمه انباشمتگي
متغیرها که متفاوت بود لذا از الگوی  ARDLاستفاده شد .به طور کلي مدلهای خود رگرسمیون بما
وقفههای توزی شونده به صورت زیر تنظی ميشوند:

1

-Bound Test
-Banerjee. Dolado & Master
3
- Fomby
2
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که در آن 𝑗𝑖 βوریب متغیر منتقل  iا در وقفه  jا و 𝑗  λوریب متغیمر وابنمته بما وقفمه j
است.
ای روش ،مزیتهای زیادی ننبت به سایر روشها دارد و لذا به گونه گنترده مورد استفاده قرار
ميگیرد .مه تری مزیت روش  ،ARDLقابلیت استفاده از آن برای بررسمي روابم بمی متغیرهما،
صرف نظر از مانا یا نامانابودن آنهاست .ه چنی  ،در ای روش ،افزون بر امکمان محاسمبه روابم
بلندمدت بی متغیرها ،امکان محاسبه رواب پویا و کوتاه ممدت وجمود دارد .ومم آنکمه سمرعت
تعدیل عد تعادل کوتاه مدت در هر دوره ،برای رسیدن به تعادل بلندمدت نیز قابل محاسبه است.
تصریح مدل
بررسی ایستایی متغيرها
نانتی مر له از تامی دادههای سری زماني بررسي اینتایي متغیرهای پمووهش اسمت تما از
اینتا بودن متغیرها مطممئ شمده و از بمروز رگرسمیون کماذب جلموگیری شمود .آزممون اینمتایي
متغیرهای پووهش در جدولهای  1و  2نشان داده شده است
با توجه به نتای جدول  1و  2مشاص ميشود که بما بررسمي آزممون  ADF؛ متغیرهمای رشمد
اقتصادی ،تور مواد غذایي ،نرخ باسوادی و موجودی سمرمایه در سمطح اینمتا هنمتند و دو متغیمر
مشارکت نیروی کار و ماارب بهداشت و درمان در سمطح اینمتا نبمودهانمد .نتمای آزممون اینمتایي
متغیرها در تفاول مرتبه اول نشان داد که متغیرهای  HEو  Lبا یک بار تفاولگیری اینتا شدهاند.
برای بررسي بیشتر اینتایي متغیرها يز است که آزمون ریشه وا د فیلیمسس پمرون انجما شمود.
نتای آزمون  PPدر جدولهای  3و  4نشان داده شده است.
نتای آزمون فیلیسس پرون نیز هماننمد آزممون دیکمي فمولر تعممی یافتمه بموده و متغیرهمای رشمد
اقتصادی ،تور مواد غذایي ،نرخ باسوادی و موجودی سرمایه از درجه انباشمتگي صمفر و متغیرهمای
مشارکت نیروی کار و ماارب بهداشت و درمان از درجه انباشتگي یک ميباشمد .لمذا ،نتمای نشمان
ميدهد که متغیرها ) I(0و ) I(1هنمتند .بما توجمه بمه درجمه انباشمتگي متغیرهما ،بمرای بررسمي
ه نباشتگي و نیز تامی ( )ARDLدر ای مطالعه از رویکرد مدل خود توویح با وقفههای گنترده
رواب کوتاهمدت و بلندمدت بی متغیرها استفاده ميشود.
بررسی الگوي پویا
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بهمنظور بررسي رابطه پویا مدل زیر مورد آزمون قرار ميگیرد:

𝑖∑𝑝𝑗=1 𝛼𝑖1 𝐿𝐼𝑁𝐹𝑡−

𝐿𝐺𝑡 = 𝛼 +
+ ∑𝑞1
𝑖=0 𝛼2𝑖 𝐿𝐾𝑡−𝑖 +
𝑞2
()3
𝑖∑𝑖=0 𝛼3𝑖 𝐿𝐿𝑡−
𝑞3
𝑞4
𝑖+ ∑𝑖=0 𝛼4𝑖 𝐿𝐻𝐸𝑡−𝑖 + ∑𝑖=0 𝛼5𝑖 𝐿𝐸𝐷𝑡−
در روش  ARDLبر خالف روشهای سری زماني دیگر نیازی به تعیمی وقفمههمای بهینمه ممدل
نميباشد بلکه وقفههای بهینه هر متغیر در طول فرآیند تامی تعیی ميشود و پووهشگر با توجمه
به تعداد دادههای موجود بیشتری وقفه را مشاص ميکند .معممويم در دادههمای سماينه ،وقفمه را
بی  1تا  3و برای دادههای با فراواني بیشتر (مثل دادههای فصلي و ماهانه) طول وقفه را مميتموان
بیشتر وارد کرد که ای انتااب با تشایص محقق انجا ميشود .پس از انتااب بیشتری وقفه ،بما
انتااب معیار شوارتز -بیزی از بمی معیارهمایي ماننمد آکاییمک ،نمان -کموئی و ومریب تعیمی
تعدیلشده ،وقفههای بهینه تعیی ميشود .معمويم در نمونههای کم تمر از  ،100از معیمار شموارتز-
بیزی استفاده ميشود ،تا درجه آزادی زیادی از دست نرود (تشکیني .)1384 ،در راسمتای بمرآورد
معادله  ،1ابتدا با توجه به تعداد محدود مشاهدات ،مقدار بیشتری وقفه  3لحما شمده و تممامي
معاديت به روش ک تری مربعات معمولي برآورد شدند .سسس با استفاده از معیار بیزی  -شوارتز،
یکي از معاديت برآورد شده بهعنوان رابطه پویای بی متغیرها انتااب شد جدول  5رابطمه پویمای
بدستآمده را نشان ميدهد.
در تامی جدول  5عالمتهای ورایب تامی زده شده با مباني نظری سازگار است و ومرایب
تمامي متغیرها از آمارهی  tبايیي برخوردار بوده و اغلب در سطح خطای  5درصد معنيدار بودهاند.
همانگونه که مال ظه ميشود و وریب تعیی مدل  75درصد است و آماره  Fرابر  4/133بوده که
نشاندهنده معنيداری کلي رگرسیون است که اکي از قدرت توویحدهندگي بايی مدل است.
آزمون فروض كالسيک
1

پس از تامی الگوی پویا باید آزمونهای آسیبشناسي برقراری تمامي فروض کالسیک (نبمود
خودهم بنتگي ،شکل تبعي صحیح ،نرمال بمودن جممالت پنمماند و وجمود واریمانس همنماني) را
بررسي نمود .آزمون فروض نشانگر برقراری فروض کالسمیک بموده اسمت و نتمای بدسمت آممده از
آزمونهای تشایص نشان مي دهد که فروض کالسیک برای تامی مورد نظر برقرار است و ورایب
پایدار هنتند .آماره  Fبرای تشایص وجود یا عد وجود همبنتگي برابر با  0/908و ارزش ا تمال
ای آماره  0/349بدست آمده است؛ بنابرای فرویه صفر مبنمي بمر عمد وجمود خودهمبنمتگي رد
-Diagnostic Tests
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نميشود .ه چنی  ،آماره  Fبرای تشایص شکل تبعي صحیح یا نادرست برابر 0/134است بنابرای ،
فرویه صفر مبني بر شکل تبعي صحیح رد نشده است .به بیان دیگر ،بما توجمه بمه ایم کمه سمطح
ا تمال مربوط به آزمون شکل تبعي بیشتر از  %5است فرویه صفر مبني بر شکل تبعي صحیح رد
نشده است .مدل ازنظر نرمال بودن نیز مشکلي ندارد و آماره  BJآزمون نرمالیتي برابمر بما ()0/767
 0/531است .به بیان دیگر ،با توجه به ای که سطح ا تمال مربوط به آزمون نرمالیتي بیشتر از %5
است فرویه صفر مبني بر توزی نرممال جممالت پنمماند رد نمميشمود .آمماره  Fبمرای تشمایص
ناهمناني واریانس برابر  2/857و با توجه به اینکه سطح ا تمال مربوط به آزمون نرمالیتي بیشتمر
از  %5است؛ بنابرای  ،فرویه صفر مبني بر همناني واریانس رد نشده است.
آزمون همانباشتگی
شرط اعتبار ورایب بلندمدت ای خواهد بمود کمه قمدرمطلق آمماره بنرجمي– دويدو و منمتر از
مقادیر بحراني متناظر بزر تر باشد .کمیت  tموردنظر برای انجا ای آزمون بهصورت زیر محاسمبه
شده است .جدول  7نتای آزمون ه انباشتگي برای مدل مورد بررسي و ه چنمی  ،مقمادیر بحرانمي
ارائهشده توس بنرجي ،دويدو و منتر برای  K=5را نشان ميدهد.
𝑝
∑ 𝜑̂𝑖 − 1
𝑡 = 𝑖=1
= −5.499
𝑖̂𝜑𝑆 ∑𝑝𝑖=1
آماره محاسباتي برابر با  5/499است ،به دلیل ای که قدر مطلق ای آماره از مقدار بحراني جدول
بنرجي ،دويدو و منتر بیشتر است؛ بنابرای  ،فرویه صفر مبني بر نبود ه جمعي بمی متغیرهمای
الگو رد شده است و وجود یک رابطه تعادلي بلندمدت بی متغیرهای الگوی باي تثیید شده است.
آزمون دیگری که برای بررسي وجود رابطه ه انباشتگي و وجود رابطه بلندممدت بمی متغیرهما
استفاده ميشود ،آزمون ه انباشتگي باند است که نتای ای آزمون در جدول زیر ارائه شده است:
با توجه به جدول نتای آزمون ه انباشتگي باند مشاهده ميشود که اماره  Fمحاسباتي در فاصله
اطمینان  95 ،90و  99درصد در نا یه بحراني بی دو مقدار کرانه پایی و باي قرار نميگیمرد لمذا،
در نا یه رد فرض صفر قرار گرفته است پس استديل ميشود که فرض صفر آزممون هم انباشمتگي
باند مبني بر عد وجود رابطمه بلنمد ممدت بمی متغیرهما رد شمده اسمت .بنمابرای  ،وجمود رابطمه
ه انباشتگي در مدل تائید ميشود.
آزمون پایداري ضرایب
بمنظممور بررسممي ثبممات وممرایب مممدل از آزمممونهممای  CUSUMو  CUSUMQکممه در ادبیممات
اقتصادسنجي دارای قدمت طويني هنتند ،استفاده شده است .در ای آزمونها فرویه صمفر ،ثبمات
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پارامترها را در سطح معنيداری  5درصد مورد آزمون قمرار مميدهمد .فاصمله اطمینمان در ایم دو
آزمون دو خ منتقی است که سطح اطمینان  95درصد را نشان ميدهند .چنان چه آماره آزمون
در بی ای دو خ قرار گیرند ،نمي توان فرویه صفر مبني بر ثبات ورایب را رد کرد .نمودارهای 2
و  3نتای آزمونها را نشان ميدهند .ای آمارهها در مقابل زمان رسم مميشموند .هممانگونمه کمه
نمودارها نشان ميدهند ،آمارههای ای آزمونها در داخل خطوط منتقی قرار دارند که ای خود به
معني ثبات ورایب در سطح معنيدار  5درصد هنتند؛ به عبارتي نميتوان فرومیه صمفر مبنمي بمر
ثبات ورایب را در سطح اطمینان  95درصد رد کرد.
نقاط بدست آمده از رگرسیون های عطفي هنتند .لذا ،روند نمودارها به ای رگرسیونها بنتگي
داشته است.
تخمين الگوي بلندمدت
پس از اطمینان از برقراری فروض کالسیک و وجود رابطه بلندممدت و آزممون پایمداری ومرایب
نتای بلندمدت ارائه ميشود .نتای بدست آمده از تامی بلندمدت به روش  ،ARDLبا بیشینه سمه
وقفه و بر اساس معیار شوارتز بیزی در جدول  9ارائه شده است.
با توجه به نتای الگوی بلندمدت ،وریب تور مواد غذایي برابمر  -0/249بموده ،افمزایش قیممت
مواد غذایي تاثیرمنفي بر رشد اقتصاد داشته است .به بیان دیگر ،با افزایش تور مواد غذایي از رشمد
اقتصادی کاسته شده است .وریب موجودی سرمایه برابر  0/779بوده و بما افمزایش سمرمایه ،رشمد
اقتصادی افزایش ميیابد .به عبارت دیگر کشش رشد اقتصادی ننبت به سمرمایه برابمر  0/77بموده،
یعني با افزایش یک درصدی سرمایه به مقدار رشد اقتصادی  0/77درصد افمزوده مميشمود .کشمش
رشد اقتصادی ننبت به نرخ باسوادی برابر  0/045است .به بیان دیگر ،افزایش نمرخ باسموادی تماثیر
مثبت بر رشد اقتصادی دارد .وریب ماارب بهداشتي برابر  0/693است .بدی معني که بما افمزایش
یک درصدی در ماارب بهداشتي (بهبود وومعیت سمالمت) 0/69 ،درصمد رشمد اقتصمادی افمزایش
ميیابد .تاثیر نیروی کار بر رشد اقتصادی برابر  0/716است یعني با افزایش مشمارکت نیمروی کمار،
رشد اقتصادی افزایش یافته است .همانگونه که نتای جدول باي نشان ميدهد سمرمایه بمیشتمری
تاثیر را بر رشد اقتصادی داشته و پس از آن به ترتیب متغیرهای نیروی کار ،ماارب بهداشتي ،تمور
مواد غذایي و نرخ باسوادی دارای بیشتری تاثیر بودهاند .همانطور کمه در مبماني تئموری و ادبیمات
پووهش مربوط به رشد اقتصادی آمده اسمت؛ نیمروی کمار و سمرمایه بمیشتمری تماثیر را بمر رشمد
اقتصادی دارند .نتای ای مقاله نیز وم تایید ای نظریه ،نقش سمالمت و قیممت ممواد غمذایي در
نحوه تاثیر گذاری ای دو متغیر بر رشد اقتصادی را نیز گوش زد مميکنمد بمه طموری کمه شماخص
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سالمت پس از نیروی کار و سرمایه دارای بیشتری تاثیر بر رشد اقتصادی بوده اسمت .هم چنمی ،
نتای نشان دادند که افزایش قیمت مواد غذایي نقمش بمه سمزایي در کماهش رشمد اقتصمادی ایفما
ميکند چنانچه مشاهده ميشود وریب ای متغیر نیز ننبتا باي بوده است .نتای ای مقاله ه ه
راستا با مباني نظری بوده و بما نتمای مطالعمات تجربمي ماننمد بیتنکمارت ( ،)2012پیرایمي و دادور
( ، )1390لوییز ( )2014و سرلک ( )1394سازگار است.
برآورد الگوي تصحيح خطا ()ECM
پس از ای که مطمئ شدی رابطه بلندمدت بی متغیرهمای اقتصمادی وجمود دارد ،مميتموان از
الگوهای تصحیح خطا ( )ECMاستفاده کرد .ای الگوها بی نوسانات کوتاهممدت متغیرهما و مقمادیر
تعادلي بلندمدت آنها ارتباط برقرار ميکند .با استفاده از ای الگوها نیروهای مؤثر در کوتماهممدت و
سرعت نزدیک شدن به بلندمدت اندازهگیری ميشود .وریب جمله  ECMنشان ميدهد که در همر
دوره ،چند درصد از عد تعادل کوتاهمدت نابرابری توزی درآمد برای رسیدن بمه تعمادل بلندممدت
تعدیل ميشود .نتای بدست آمده از تامی مدل تصحیح خطا در جدول  10نشان دادهشده است:
همان گونه که در جدول  9مشاهده ميشود ،وریب تعیی نشان دهنمده قمدرت توومیح دهنمدگي
بايی الگو است .وریب تصحیح خطا معنيدار و دارای عالمت منفي است و نشان ميدهد که وقتمي
از یک دوره به دوره بعدی منتقل ميشمود ،بمه مقمدار  79درصمد از مقمدار انحمراف در تماب رشمد
اقتصادی ایران از منیر بلندمدت خود توس متغیرهای الگو در دوره بعد تصحیح ميشود.
نتیجهگیری و پیشنهادها
هدف اصلي ای پووهش ،بررسي تثثیر ماارب بهداشمتي و تمور موادغمذایي بمر رشمد اقتصمادی
ایممران در دوره زممماني  1353-1394بمموده اسممت .ه م چنممی  ،بممهطممورکلي از روش  ARDLبممرای
تجزیهوتحلیل مدل پووهش و برآورد ممدل اسمتفاده شمد .نتمای پمووهش و پیشمنهادهای مربوطمه
بهصورت زیر بود:
 ماارب بهداشتي تاثیر مثبت و معنيداری بمر رشمد اقتصمادی ایمران داشمت .نکتمه دارایاهمیتي که نتای ای پووهش نشان داد ای است کمه شماخص سمالمت در زممره عواممل
اصلي تاثیرگذار بر رشمد اقتصمادی اسمت بمه گونمهای کمه بعمد از سمرمایه و نیمروی کمار
بیشتری تاثیر را بمر رشمد اقتصمادی ایمران د دروره ممورد بررسمي داشمته اسمت .بمرای
دستیابي به رشد اقتصادی ،افزون بر افزودن سرمایه فیزیکمي ،سمرمایهگمذاری در منماب
انناني (از جمله سالمت) مي تواند با باي بمردن سمطح مهمارت و تاصمص نیمروی کمار و
کارآمد کردن آن و افزایش قابلیت های آن ،موجب ارتقای کیفیت تولید ،باي بردن کارایي
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استفاده از سرمایههای مادی و بکارگیری بهینه آنهما شمود .لمذا ،هزینمه همای دولمت در
زمینههای بهداشت و درمان باصوص در مناطق با سه ماارب بهداشمتي کم تمر و رشمد
اقتصادی پایی  ،افزایش یابد و امکان دسترسي همه گروههای جامعه به خدمات بهداشتي
و کفایت پوششهای بیمهای مورد نیاز فراه شود.
تور مواد غذایي تاثیر منفي بر رشد اقتصادی ایران دارد .بنابرای برای ایجاد و تداو رشد
باینتي تور کاهش یافته و یا دست ک در سطحي نگه داشته شود که آثار ماربش بمر
رشد از بی برود .بدی منظور باینتي عوامل مرتب با تور و رشد اقتصمادی شناسمایي
شده و با بکارگیری راهکارهای مناسب بتوان به کاهش و یا کنتمرل تمور و تمداو رشمد
دست یافت.
با توجه به نتای پووهش که بیان ميکند افزایش قیمت مواد غذایي تاثیر منفمي بمر رشمد
اقتصادی دارد و از سویي دیگر بهبود سالمت تماثیر مثبمت بمر رشمد اقتصمادی دارد لمذا،
کاهش قیمت موادغذایي و بهبود شرای غذایي جامعه اوي ميتواند خود رشد اقتصمادی را
افزایش دهد و از سوی دیگر ،ميتواند اثرات مثبت بر بهبود سالمت جامعمه داشمته باشمد
که ای به خودی خود اثرات بیشتر را بر رشد اقتصادی نشان مميدهمد .بمه بیمان دیگمر،
دولت با اتااذ سیاسمت کماهش تمور ممواد غمذایي و آشمامیدني مميتوانمد اثمرات قابمل
مال ظهای را بر رونق رشد اقتصادی ایجاد کند .از جمله پیشنهادهای برای کماهش تمور
مواد غذایي و بهبود ووعیت تغذیه ميتوان به ای مورد اشاره کهرد که دولت با باز توزیم
دوباره مناب اصل از هدفمندی یارانهها و مذف یارانمه پردرآممدان ،در راسمتای تمامی
امنیت غذایي توجه ویوهایي به اقشار وعی و بویوه دهکهای اول تا سو داشته باشد.
توسعه اقتصادی منتلز اهمیت دادن به بحث سرمایه انناني و تالش در راسمتای بهبمود
شاخصهای مرتب با آن است .سرمایهگذاری درزمینه نیروی انناني و باي بمردن کیفیمت
نیروی کار ،افزون بر مناف اجتماعي ،رشد اقتصادی کشور را نیز تحمت تمثثیر قمرار داده و
مناف بلندمدت ای مووو  ،منیر دستیابي کشور به اهداف رشمد اقتصمادی را همموارتر
مينماید .با سوادی یکي از پراکني های سرمایه انناني است .با توجه به ای کمه در ایم
مطالعه سرمایه انناني تاثیر مثبت بر رشد اقتصادی دارد پیشنهاد ميشمود ،ایم موومو
توجه هر چه بیشتر منئوين کشور را به اهمیت و نقش سمرمایه اننماني و برناممهریمزی
برای گنترش آن جلب ميکند .برای دستیابي به رشد اقتصادی افزون بر سرمایهگمذاری
در سرمایه مادی ،سرمایهگذاری در سرمایه انناني نیز مورد نیاز است زیرا سرمایهگمذاری
در سرمایه انناني ميتواند با باي بردن سطح مهارت و تاصص نیروی کار و کارآمد کمردن
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آن و افزایش قابلیتهای آن ،موجب ارتقای کیفیت تولید و باي بمردن کمارایي اسمتفاده از
سرمایههای مادی و به کارگیری بهینه آنها شود .افزایش مراکز مهمارت آمموزی و بهبمود
کیفیت ای آموزشها و برگزاری دورههای آموزشي عملمي بمیشتمر در کشمور مميتوانمد
موجب بهبود ووعیت سرمایه انناني شود .ه چنی  ،سایر نتای پمووهش ماکي از تمثثیر
مثبت و معنيدار متغیر مشارکت نیروی کار و شاخص سرمایه فیزیکي بر رشمد اقتصمادی
بوده است که با مباني نظری و مطالعات پیشی سازگاری دارد.
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پیوستها
.) متغيرها در سطحADF(  آزمون دیکی فولر تعميم یافته-1 جدول
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متغیر

آماره

سطح ا تمال

نتیجه

G
HE
INF
ED
L
K

-6/49
-2/03
-1/87
-4/17
-1/57
-3/25

0/0027
0/5665
* 0/0592
0/0021
0/7859
0/0239

اینتا
نا اینتا
اینتا
اینتا
نا اینتا
اینتا

* معنيداری در سطح %10

ماخذ :یافتههای پووهش

جدول  -2آزمون دیکی فولر تعميم یافته ( )ADFمتغيرها در تفاضل مرتبه نخست.
متغیر

آماره

سطح ا تمال

نتیجه

HE
L

-7/01
-4/77

0/000
0/0022

اینتا
اینتا

ماخذ :یافتههای پووهش
جدول  -3آزمون فيلپس  -پرون( )PPمتغيرها در سطح.
متغیر

آماره

سطح ا تمال

نتیجه

G
HE
INF
ED
L
K

-4/48
-2/03
-4/44
-3/67
-1/67
-3/18

0/0047
0/5665
0/0053
0/0082
0/7426
0/0282

اینتا
نا اینتا
اینتا
اینتا
نا اینتا
اینتا

ماخذ :یافتههای پووهش
جدول  -4آزمون فيلپس  -پرون ( )PPمتغيرها در تفاضل مرتبه نخست.
متغیر

آماره

سطح ا تمال

نتیجه

HE
L

-7/27
-4/80

0/0000
0/0021

اینتا
اینتا
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ماخذ :یافتههای پووهش

جدول  -5نتایج بدست آمده از برآورد مدل پویاي (ARDL )1,3,1,3,1,2
نا متغیر

وریب

انحراف معیار

آمارهt

(سطح ا تمال)

)LG(-1
LINF

-0/33
-0/20
0/57
0/63
0/62
20/53
-22/80
0/29
-1/73
3/001
-0/93
0/27
0/65
4/30
8/48
-8/83
3/38
-

0/12
0/21
0/23
0/23
0/19
59.4
4/77
0/75
0/97
0/94
0/60
0/33
0/39
2/71
4/31
3/19
0/97
)16وF(22
=4/133

-2/73
-0/96
2/41
2/75
3/24
4/47
-4/77
0/38
-1/76
3/18
-1/54
0/82
1/63
1/58
1/96
-2/76
3/46

* 0/012
0/347
* 0/025
* 0/012
* 0/004
* 0/000
* 0/000
0/701
** 0/091
* 0/004
0/136
0/420
0/116
0/128
** 0/062
* 0/011
* 0/002
R2= 0/75

)LINF(-1
(LINF)-2
(LINF)-3
LED
(LED)-1
LK
)LK (-1
)LK (-2
)LK(-3
LHE
)LHE(-1
LL
)LL (-1
(LL)-2
C
-

-
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* معنيداری در سطح %5

ماخذ :یافتههای پووهش

** معنيداری در سطح %10

جدول  -6نتایج آزمون تشخيص فروض كالسيک.
آزمونهای آماری

آماره LM

آماره F

همبنتگي سریالي
فر تبعي (تصریح مدل)
نرمالیته
ناهمناني واریانس

(1/317 )0/251
(0/2006 )0/654
(0/531 )0/767
(2/796 )0/094

(0/908 )0/349
(0/134 )0/184
ندارد
(2/857 )0/099

ماخذ :یافتههای پووهش
جدول  -7نتایج آزمون همانباشتگی بنرجی ,دوالد و مستر
مقادیر دود بحراني ( tبا عرض از مبدأ و روند
%10
-3/82

%5
-4/43
ماخذ :یافتههای پووهش.
جدول  -8نتایج آزمون همانباشتگی باند.
مقادیر دود بحراني F

سطح معنيداری
کرانه پایی
کرانه باي
 10درصد
2/26
3/35
 5درصد
2/62
3/79
 1درصد
3/41
4/68
 F= 5/924محاسبه شده  (K)=5تعداد متغیر توویحي
ماخذ :یافتههای پووهش.
جدول  -9نتایج بدست آمده از برآورد بلندمدت (.ARDL )1,3,1,3,1,2
متغیر

وریب

انحراف معیار

آمارهی t

سطح ا تمال

LINF

-0/249

0/058

-4/25

* 0/000

LK

0/779

0/142

5/46

* 0/000

LED

0/045

0/011

3/93

* 0/001

LHE

0/693

0/254

2/72

* 0/012
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LL

0/716

0/128

5/56

* 0/000

C

2/542

0/726

3/50

* 0/002

* معنيداری

ماخذ :یافتههای پووهش

جدول  -10نتایج بدست آمده از برآورد مدل تصحيح خطا با ضابطه شوارتز بيزین.
نا متغیر

وریب

انحراف معیار

آمارهt

(سطح ا تمال)

DLINF
DLINF1
DLINF2
DLED
DLK

-0/20
-1/26
-0/62
20/53
0/29
-2/06
-0/93
0/27
4/30
8/83
3/38
-0/793
-

0/21
0/23
0/19
4/59
0/75
0/68
0/60
0/33
2/71
3/19
0/97
0/044
)27وF(11
=15/62

-0/96
-3/64
-3/24
4/47
0/38
-2/99
-1/54
0/82
1/58
-2/76
3/46
-17/92

0/345
0/001
0/003
0/000
0/700
0/006
0/136
0/418
0/125
0/010
0/002
0/000
2
R = 0/88

DLK1
DLK2
DLHE
DLL
DLL1
DC
)ECM(-1
ماخذ :یافتههای پووهش

-
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. رابطه موجودي سالمت و مطلوبيت-1 نمودار

P lo t o f C u m u l a tive S u m o f R e c u rs ive
R e s id u a ls
15
10
5
0
-5
-1 0
-1 5
1356

1361

1366

1371

1376

1381

1386

1394

1391

Th e s tra i g h t li n e s re p re s e n t c ri ti c a l b o u n d s a t 5 % s ig n i fi c a n c e l e ve l

.)CUSUM(  آزمونهاي مجموع تراكمی پسماندهاي بازگشتی-2 نمودار
 یافتههای پووهش:ماخذ
P lo t o f C u m u l a tive S u m o f S q u a re s o f
R e c u rs ive R e s i d u a l s
1 .5

1 .0

0 .5

0 .0

-0 .5
1356

1361

1366

1371

1376

1381

1386

1394

1391

Th e s tra i g h t li n e s re p re s e n t c ri ti c a l b o u n d s a t 5 % s ig n i fi c a n c e l e ve l

.)CUSUMSQ(  مجموع تراكمی مربعی پسماندهاي بازگشتی-3 نمودار
 یافتههای پووهش:ماخذ

