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 چکیده

زیست بر روی  یطمحهای  ی آلودگبا توجه به آثار    .کندیم رشد اقتصادی به بهداشت بهتر و بهداشت بهتر به رشد اقتصادی کمک  

یی شده در بخش جوصرفههای ینههزسو زیست  از یکیطمحرود با ارتقای کیفیت یمهای آن انتظار ینههزسالمت افراد جامعه و 

ر یه سرماسالمت در مسیر   و  بکار گرفته شوند گذاری  تولید  ارتقای سطح سالمت در جامعه،    .شد  با  نیز  وربهره از سوی دیگر  ی 

)انتشار  زیست یطمح یآلودگبه بررسی  ارتباط   پژوهشتواند محرکی برای تولید بیشتر باشد. لذا در این یمافزایش یابد که خود 

2CO    وNOی  بهداشت  هایینه(، هز (HE)   و رشد اقتصاد( یY)  با    2019تا    1990ی هاسال شرق آسیا طی  جنوب    یدر کشورها

برآوردگر میانگین گروهی ترکیبی پرداخته شد. پس از آزمون ریشه واحد پانل و    مدتبلندمدت و کوتاه استفاده از روش تحلیلی  

ی  رابطهی و این نتیجه که یک  هم جمعبودند و همچنین آزمون پانل    1  درجهی از  هم جمعمشخص شدن اینکه متغیرهای مدل 

اثر    336/1ی میان متغیرهای مدل وجود داشت، برآورد مدل مشخص نمود که فقط رشد اقتصادی با ضریب  هم جمعبلندمدت  

در    336/1های بهداشتی را به میزان  ینههزبدین معنی که یک واحد تغییر در رشد اقتصادی،    .داشت  HEمثبت و بلندمدت بر  

های سالمت داشت.  ینههزداری با  ی معنزیست نیز بر طبق اصول رابطه معکوس و  یطمحافزایش و تغییر داد. کیفیت  همان جهت، 

 های بهداشتی از این متغیر بوده است.  ینههز یرپذیری  تأثبیانگر    -848/0ضریب  

 مخارج بهداشتی    ؛زیستیطمح  ؛رشد اقتصادی  ؛ARDLپانل  ی: دیکل یهاواژه 
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 مقدمه -1
انفجار   و  مصرف  نامناسب  الگوی  شهرنشینی،  توسعه  امروزه 

از    عنوانبه جمعیت   نامناسب  اقتصادی  رشد  و  توسعه  عناصر 

و   طرف  تغییرات  هامؤلفهیک  نظیر  الیه  وهواآب یی  تخریب   ،

و    کاهش   اوزون، زیستی  زیست یطمحیی،  زداجنگلتنوع 

را   کرده    خوشدستانسان  وسیعی  ن  . استتغییرات   تیجهدر 

کند و در صورت یمسالمت و هستی جوامع بشری را تهدید  

تا    قادر خواهد تداوم   از موهبت حیاط  ها نسلبود  را  آینده  ی 

. بقای ( Zaidi and Saidi 2018)سالم و پایدار محروم نماید

و  آممسالمتبشر درگرو همزیستی   است  با طبیعت  انسان  یز 

یا  یبی  برداربهرههرگونه   طبیعی  منابع  از  نامطلوب  و  رویه 

ایجاد    توسعه و  منابع  اتالف  به  منجر  اقتصادی  نامتوازن 

آورد. عواملی  یم  وجودبهی جدیدی را  هابحرانآلودگی شده و  

زمین به گرمایش  شوند  یمزیست  یط محتخریب    و  که منجر 

درختان،   قطع  فجایع  هاسوختمانند  و...  فسیلی  -محیطی 

بهیستز را  سالمت  می  باری  خود  حد  در  که  ی  هاانسانآورد 

 Shiralipour and)  دهد یمیر قرار  تأثمناطق مزبور را تحت  

Mirzaee Nejad 2019).   تأ بررسی  متقابل  برای  ثیرگذاری 

زیست و سالمت در بسیاری موارد  یطمحبین رشد اقتصادی،  

فرضیه کوزنتسزمحیط  منحنی  از  کمک   (EKC)1یستی 

 است. شدهگرفته

پژوهش انجام  ی هااکثر  دراقتصادی  اقتصاد    شده  زمینه 

اند که ارتباطی معنادار  ، به دنبال این مسئله بودهزیستیطمح

مح تخریب  ویط بین  تولید  بیابند.    زیست،  اقتصادی  رشد 

صورت گرفته در این زمینه باعث شده تا    هایپژوهشنتیجه  

که   EKC الگوی. وجود آیده ب EKCعنوان با الگویی کاربردی  

)انتشار    زیستیط شکل معکوس بین تخریب مح u یک رابطه

و   داخلی آلودگی(  ناخالص  تولید  اقتصادی(   افزایش  را   )رشد 

بیان  دادنشان   با    کرد ،  اقتصادی،  توسعه  اولیه  که در مراحل 

مح کیفیت  سرانه،  درآمد  مداوم به زیست  یطافزایش  طور 

م باالترین    کهیدرحال  یابدیکاهش  به  درآمد  رسیدن  از  پس 

مح کیفیت  بهبود  به  درآمد  افزایش  کمک   زیستیط نقطه، 

 . (Arouri et al. 2012) کند یم

بر روی سالمت   زیستیط در مورد تأثیر آلودگی مح  هاپژوهش

به داده  جدی  طورعموم  قرار  پیگیری  است   مورد  شده 

(Mozayani and Hasel 2012)  آثار به  توجه  با   .

 
1Environmental Kuznets Curve 

و یطمحهای  یآلودگ جامعه  افراد  سالمت  روی  بر  زیست 

زیست  از یطمحرود با ارتقای کیفیت  یمهای آن انتظار  ینههز

در  جوصرفههای  ینه هزسو  یک سالمت  بخش  در  شده  یی 

بیهسرمامسیر   تولید  رشد  و  از هگذاری  و  شوند  گرفته  کار 

جامعه،   در  سطح سالمت  ارتقای  با  دیگر  نیز وربهرهسوی  ی 

خود   که  یابد  بیشیمافزایش  تولید  برای  محرکی  تر  تواند 

 .(Mehrara et al. 2012) باشد

انسانی بر روی    هسرمایتر مطالعات مربـوط بـه نقـش  در بیش

این   تأثیر  و  انسانی  نیروی  آموزش  جنبه  بر  اقتصادی،  رشد 

تری شده است؛ اما  موضوع بر روی رشد اقتصادی، تأکید بیش

نشان   اخیر  رشد  دادمطالعات  در  سالمت  و  بهداشت  سهم   ،

 Egbetunde and)باشدیتر از نقش آموزش م اقتصادی بیش

Fasanya 2013) سالمت و  اقتصادی  رشد  میان  رابطه   .

استارابطه  مستقیم  در   ؛ی  کشورها  هرچه  که  معنا  بدین 

باشند   داشته  قرار  اقتصادی  رشد  از  باالتری  توان  یمسطوح 

خصوص   در  بهتری  وضعیت  از  سالمت  هاشاخصگفت  ی 

عکس نیز برقرار است   صورتبهباشد. این رابطه  یمبرخوردار  

یعنی هرچه کشوری از نظر وضعیت سالمت در شرایط بهتری 

تر و در آن کشور از سالمت بیشقرار داشته باشد، نیروی کار  

امر  وربهره کشور  آن  در  که  بود  خواهد  برخوردار  باالتری  ی 

ی عمل خواهد  ترمطلوب  صورتبهتولید، ایجاد درآمد و ثروت  

 Izadkhasti and Inalo 2017; Mozayani and)  نمود

Hasel 2012) . 

 (Mohammdzadeh et al. 2019)    و(Dehbidi et al. 

کیفیت    (2018 مخارج  یط محاثر  بر  اقتصادی  رشد  و  زیست 

بررسی   را    ( Franklin et al. 2015). اندنمودهبخش سالمت 

پرداخت اقتصادی  رشد  و  بررسی سالمت   Pandey et).ندبه 

al. 2011; Chen an Chen 2021; Fatahi et al. 2020 )  

بین    ،   بهداشتینههزرابطه  آلودگی  2(HE) های   ،

  بررسی ( و رشد اقتصادی را  NO  و  2CO)انتشار    زیستیطمح

آسیا  کشورهای.  اندنموده شرق  یگانه جنوب  از تجربه  ای 

رشد سریع کشورهای تازه صنعتی شده   .دادندتوسعه را نشان 

که در مدت بسیار کوتاهی توانستند رشد    یراخ  یهاطی سال

کنند تجربه  را  باالیی  داشته  بسیار  وا  تعجب  به  را  همگان 

حوزه    .است این  تاریخ    ترینیعسرکشورهای  اقتصادی  رشد 

کردند تجربه  را  این  جهان  کوزنتس،  نظریه  مطابق  اما   ،

ی به توجهکمصورت تمرکز بر توسعه اقتصادی و    کشورها، در

 
2Health Expenditure  
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  کنندهآلودهی و افزایش انتشار گازهای  یستزمحیطهای  یب آس

عمومی   سالمت  برای  تهدیدی  با    طوربهباشد،  یمکه  جدی 

به علت    ،رونیا  از  .شوندیمروبرو  زیست  یطمحکاهش کیفیت  

نوآوری )این مطالعه با توجه به دو نوآوری  در  اهمیت موضوع،  

ازاول اقتصادسنج  ، استفاده    میانگین گروهی ترکیبی  یروش 

(1PMG( )1999 et al. Pesaran  )رویکرد    ستاPMG    در

است و شامل تخمین   ARDL2واقع نسخه ای از روش پانل مدل

بلندمدت را   بیضر  که  است،با حداکثر احتمال     ARDLمدل  

  انس یمدت، وارکوتاه  بیضر  دهدیاما اجازه م   کند،یم  کسانی

م و  د  کیاز    ل یتعد  زانیخطا  کشور  به  متفاوت    گریکشور 

  مدل  ی رهایمتغدوم مربوط به انتخاب نمونه و  نوآوری    ؛ باشد

پژوهش   است این  در  متغبه  2SOو    2CO  که    ی رهایعنوان 

، زیستیطمح  یآلودگ( به بررسی ارتباط  شدانتخاب    یطیمح

اقتصاد  یبهداشت  هایینههز رشد  کشورها  یو  جنوب   یدر 

آسیا     که   شدپرداخته    2019تا    1990ی  هاسالطی  شرق 

استفاده     3VECMعلیت از تست علیت گرنجر    بررسی  جهت

   . شد

 هاروش مواد و  -2

گرفته،  صورت  تجربی  مطالعات  و  نظری  مبانی  اساس  بر 

یر متغیرهای  تأثو بررسی    پژوهشدستیابی به هدف    منظوربه

مالزی،   برای   موردنظر شامل  آسیا  شرق  جنوب  کشورهای 

اندونزی، کامبوج، ژاپن، کره  سنگاپور، تایلند، فیلیپین، ویتنام،  

چین، و  تصر  جنوبی  مطالعات  شدهیحمدل  از    برگرفته 

(Samudram et al. 2009; Bedir 2016; Chaabouni 

et al. 2016; Haseeb et al. 2019 )    این پژوهش  در 

( 1)  رابطه  صورتبهشده  یحتصر. مدل  قرارگرفت  مورداستفاده

 . باشدیم

HEit = ꞵ0+itCO2it+ꞵ2tYit+ꞵ3tNOit+ꞵ4tDEPit+  (1) 

ꞵ5tUPit+εit  

بیانگر     t=1,…,Tدهد و  یمکشور را نشان      i=1,…,N  ،که

است.   زمانی  واقعی    سرانه  itYدوره  داخلی  ناخالص  تولید 

بهداشتی   itHEهستند.    2COانتشار    2itCOاست.   هزینه 

و    itDEPاست.    NOانتشار    itNOEاست.   تکفل    itUPبار 

این است   휀𝑖𝑡 ینی است.  شهرنش بر  باقیمانده است که فرض 

 شود. یمنرمال توزیع  صورتبهکه باقیمانده 

 
1Pooled Mean Group 
2Auto Regressive Distributed Lag 
3Vector Error Correction Model 

 ARDLپانل  مدل    -2-1

یرگــذاری متغیرهــای تأثی اقتصــادی هامــدلدر بســیاری از 

ــا  یی هامــدل. انــدمواجهی توجهقابــلیرهــای تأختوضــیحی ب

شــوند، معــروف یمیری ارائــه تــأخکــه بــرای بررســی اثــرات 

ــه  ــدلب ــوزیعیهام ــه ت ــا وقف ــی از  4ی ب ــه یک ــتند ک هس

 PMGها، برآوردگـر یبررسـبـرای ایـن  هـاروشجدیدترین 

ی از روش پنــل انســخهدر واقــع  PMG یکــردرواســت.  

ــدل ــدل  ARDL م ــا  ARDLاســت و شــامل تخمــین م ب

یــک مــدل  عنوانبـهتــوان آن را یمحـداکثر احتمــال اسـت. 

یســــــی کــــــرد. بازنو( ECMتصــــــحیح خطــــــا )

ــدل ــدل، ARDLیهام ــاتی هام ــداقل مربع ــیون ح ی رگرس

بـــا  صـــورتبههســـتند کـــه متغیـــر وابســـته و مســـتقل 

ــه ــه  وقف ــیحی در  انعنوب ــر توض ــاآنمتغی ــدهاستفاده ه  ش

ی پانـل دیتـا بـا اثـرات هامـدلاست. در صـورت اسـتفاده از  

ــرآورد ــردی، اســتفاده از روش ب ــهARDL  ف ــتاندارد، ب -اس

دلیـــل وجـــود همبســـتگی بـــین متغیرهـــای توضـــیحی و 

ــرآورد  ــت و ب ــد داش ــحیحی نخواه ــایی ص ــا نت ــزای خط اج

ش نـه بـا افـزایش ایـن تـورو ناسازگار خواهد بـود.    دارتورش

رود. بـرای ینمـابعاد زمانی و نـه بـا افـزایش مقـاطع از بـین  

ی بـا بعـد زمـانی کوچـک و هـاپانلتصحیح ایـن مشـکل در  

ــی  ــد مقطعـ ــبتاًبعـ ــزرر، روش نسـ ــط  GMM بـ توسـ

Arellano and Bond (1991)  اســت.  شــدهدادهتوســعه

ــه ــزرر، هــاپانلدر  هرحالب ــانی ب ــا بعــد زم ــوان ینمی ب از ت

تـــوان از یمایـــن روش اســـتفاده نمـــود. در ایـــن حالـــت 

ــر ــتفاده PMG برآوردگ ــم  اس ــه ه ــدل رابط ــن م ــرد. ای ک

ــتگی را ــدل انباشــ ــاده   ARDLاز مــ ــرد یمســ گیــ

ــاوت   ســپس و ــی متف ــدهای مقطع ــین واح ــدل را ب ــن م ای

 کند.یمتعدیل  

الگوی پژوهش،   و    بلندمدتبررسی رابطه    منظوربهدر برآورد 

بین متغیرهای مستقل و متغیر وابسته و بر طبق    مدت کوتاه

 صورت به  ARDLالگوی    Pesaran et al. (1999)   مدل

)رابطه )2های  الی  این  یم  بیانقابل  (  7(  از  استفاده  باشد. 

به   را  امکان  این  پویایی  یم  گرپژوهشروش  هم  که  دهد 

هم    مدت کوتاه و  نماید  بررسی  را  رگرسیون  متغیرهای  بین 

را   بلندمدتیر  تأث وابسته  متغیر  بر  الگو  مستقل  متغیرهای 

 مشخص سازد.

 
4Distributed Lag 
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∆𝐻𝐸𝑖𝑡 = 𝛼1 + ∑ 𝛽𝑖𝑗∆𝐻𝐸𝑖 .𝑡−𝑗
𝑚−1
𝑗=1 + ∑ 𝜑𝑖𝑙∆𝐶𝑂2𝑖 .𝑡−1

𝑛−1
𝑙=0 + ∑ 𝛾𝑖𝑟∆𝐺𝐷𝑃𝑖 .𝑡−𝑟

𝑝−1
𝑟=0 + ∑ 𝜃𝑖𝑢∆𝑁𝑂𝐸𝑖 .𝑡−𝑢

𝑠−1
𝑢=0 +

∑ 𝛿𝑖𝑤∆𝐷𝐸𝑃𝑖 .𝑡−𝑤
𝑣−1
𝑤=0 + ∑ 𝜌𝑖𝑧∆𝑈𝑃𝑖 .𝑡−𝑧

𝑥−1
𝑧=0 + 𝜎1𝐻𝐸𝑖 .𝑡−1 + 𝜎2𝐶𝑂2𝑖 .𝑡−1 + 𝜎3𝐺𝐷𝑃𝑖 .𝑡−1 + 𝜎4𝑁𝑂𝐸𝑖 .𝑡−1 +

𝜎5𝐷𝐸𝑃𝑖 .𝑡−1 + 𝜎6𝑈𝑃𝑖 .𝑡−1 + 휀1𝑖 .𝑡 (2 )                                                                                                                        

∆𝐶𝑂2𝑖𝑡 = 𝛼𝑖 + ∑ 𝛽𝑖𝑗∆𝐶𝑂2𝑖 .𝑡−𝑗
𝑚−1
𝑗=1 + ∑ 𝜑𝑖𝑙∆𝐻𝐸𝑖 .𝑡−1

𝑛−1
𝑙=0 + ∑ 𝛾𝑖𝑟∆𝐺𝐷𝑃𝑖 .𝑡−𝑟

𝑝−1
𝑟=0 + ∑ 𝜃𝑖𝑢∆𝑁𝑂𝐸𝑖 .𝑡−𝑢

𝑠−1
𝑢=0 +

∑ 𝛿𝑖𝑤∆𝐷𝐸𝑃𝑖 .𝑡−𝑤
𝑣−1
𝑤=0 + ∑ 𝜌𝑖𝑧∆𝑈𝑃𝑖 .𝑡−𝑧

𝑥−1
𝑧=0 + 𝜗1𝐶𝑂2𝑖 .𝑡−1 + 𝜗2𝐻𝐸𝑖 .𝑡−1 + 𝜗3𝐺𝐷𝑃𝑖 .𝑡−1 + 𝜗4𝑁𝑂𝐸𝑖 .𝑡−1 +

𝜗5𝐷𝐸𝑃𝑖 .𝑡−1 + 𝜗6𝑈𝑃𝑖 .𝑡−1 + 휀2𝑖 .𝑡  (3)                                                                                                                      

   

∆𝐺𝐷𝑃𝑖𝑡 = 𝛼𝑖 + ∑ 𝛽𝑖𝑗∆𝐺𝐷𝑃𝑖 .𝑡−𝑗
𝑚−1
𝑗=1 + ∑ 𝜑𝑖𝑙∆𝐻𝐸𝑖 .𝑡−1

𝑛−1
𝑙=0 + ∑ 𝛾𝑖𝑟∆𝐶𝑂2𝑖 .𝑡−𝑟

𝑝−1
𝑟=0 + ∑ 𝜃𝑖𝑢∆𝑁𝑂𝐸𝑖 .𝑡−𝑢

𝑠−1
𝑢=0 +

∑ 𝛿𝑖𝑤∆𝐷𝐸𝑃𝑖 .𝑡−𝑤
𝑣−1
𝑤=0 + ∑ 𝜌𝑖𝑧∆𝑈𝑃𝑖 .𝑡−𝑧

𝑥−1
𝑧=0 + 𝜋1𝐺𝐷𝑃𝑖 .𝑡−1 + 𝜋2𝐻𝐸𝑖 .𝑡−1 + 𝜋3𝐶𝑂2𝑖 .𝑡−1 + 𝜋4𝑁𝑂𝐸𝑖 .𝑡−1 +

𝜋5𝐷𝐸𝑃𝑖 .𝑡−1 + 𝜋6𝑈𝑃𝑖 .𝑡−1 + 휀3𝑖 .𝑡 (4)                                                                                                                        

∆𝑁𝑂𝐸𝑖𝑡 = 𝛼𝑖 + ∑ 𝛽𝑖𝑗∆𝑁𝑂𝐸𝑖 .𝑡−𝑗
𝑚−1
𝑗=1 + ∑ 𝜑𝑖𝑙∆𝐺𝐷𝑃𝑖 .𝑡−1

𝑛−1
𝑙=0 + ∑ 𝛾𝑖𝑟∆𝐶𝑂2𝑖 .𝑡−𝑟

𝑝−1
𝑟=0 + ∑ 𝜃𝑖𝑢∆𝐻𝐸𝑖 .𝑡−𝑢

𝑠−1
𝑢=0 +

∑ 𝛿𝑖𝑤∆𝐷𝐸𝑃𝑖 .𝑡−𝑤
𝑣−1
𝑤=0 + ∑ 𝜌𝑖𝑧∆𝑈𝑃𝑖 .𝑡−𝑧

𝑥−1
𝑧=0 + 𝜏1𝑁𝑂𝐸𝑖 .𝑡−1 + 𝜏2𝐺𝐷𝑃𝑖 .𝑡−1 + 𝜏3𝐶𝑂2𝑖 .𝑡−1 + 𝜏4𝐻𝐸𝑖 .𝑡−1 +

𝜏5𝐷𝐸𝑃𝑖 .𝑡−1 + 𝜏6𝑈𝑃𝑖 .𝑡−1 + 휀4𝑖 .𝑡  (5)                                                                                                                       

   

∆𝐷𝐸𝑃𝑖𝑡 = 𝛼𝑖 + ∑ 𝛽𝑖𝑗∆𝐷𝐸𝑃𝑖 .𝑡−𝑗
𝑚−1
𝑗=1 + ∑ 𝜑𝑖𝑙∆𝐺𝐷𝑃𝑖 .𝑡−1

𝑛−1
𝑙=0 + ∑ 𝛾𝑖𝑟∆𝐶𝑂2𝑖 .𝑡−𝑟

𝑝−1
𝑟=0 + ∑ 𝜃𝑖𝑢∆𝐻𝐸𝑖 .𝑡−𝑢

𝑠−1
𝑢=0 +

∑ 𝛿𝑖𝑤∆𝑁𝑂𝐸𝑖 .𝑡−𝑤
𝑣−1
𝑤=0 + ∑ 𝜌𝑖𝑧∆𝑈𝑃𝑖 .𝑡−𝑧

𝑥−1
𝑧=0 + 𝜕1𝐷𝐸𝑃𝑖 .𝑡−1 + 𝜕2𝐺𝐷𝑃𝑖 .𝑡−1 + 𝜕3𝐶𝑂2𝑖 .𝑡−1 + 𝜕4𝐻𝐸𝑖 .𝑡−1 +

𝜕5𝑁𝑂𝐸𝑖 .𝑡−1 + 𝜕6𝑈𝑃𝑖 .𝑡−1 + 휀5𝑖 .𝑡 (6)                                                                                                                       

    

∆𝑈𝑃𝑖𝑡 = 𝛼𝑖 + ∑ 𝛽𝑖𝑗∆𝑈𝑃𝑖 .𝑡−𝑗
𝑚−1
𝑗=1 + ∑ 𝜑𝑖𝑙∆𝐺𝐷𝑃𝑖 .𝑡−1

𝑛−1
𝑙=0 + ∑ 𝛾𝑖𝑟∆𝐶𝑂2𝑖 .𝑡−𝑟

𝑝−1
𝑟=0 + ∑ 𝜃𝑖𝑢∆𝐻𝐸𝑖 .𝑡−𝑢

𝑠−1
𝑢=0 +

∑ 𝛿𝑖𝑤∆𝑁𝑂𝐸𝑖 .𝑡−𝑤
𝑣−1
𝑤=0 + ∑ 𝜌𝑖𝑧∆𝐷𝐸𝑃𝑖 .𝑡−𝑧

𝑥−1
𝑧=0 + 𝜇1𝑈𝑃𝑖 .𝑡−1 + 𝜇2𝐺𝐷𝑃𝑖 .𝑡−1 + 𝜇3𝐶𝑂2𝑖 .𝑡−1 + 𝜇4𝐻𝐸𝑖 .𝑡−1 +

𝜇5𝑁𝑂𝐸𝑖 .𝑡−1 + 𝜇6𝐷𝐸𝑃𝑖 .𝑡−1 + 휀6𝑖 .𝑡 (7 )                                                                                                    

 itUP و  itY ،itHE  ،itNOE  ،itDEP ،کــــــه

ــتند، متغ ــته هسـ ــای وابسـ ــه  iαیرهـ ــت کـ ــریبی اسـ ضـ

ــخص  ــور را مشـ ــد، یمکشـ ، ijβ ، ilφ ، irγ ، iuθ کنـ

iwδ  وizρ  هـــر  مـــدتکوتاهنمایـــانگر ضـــرایب پویـــایی

ــور  ــیکشـ ــدمـ ــت.  휀𝑖𝑡، باشـ ــدل اسـ ــای مـ ــه خطـ جملـ

ــه ضــرایب  ــن اســت ک ــر ای ــرض ب ــدتف ــه  بلندم ــرای هم ب

 باشد.  یمکشورها یکسان  

 VECMعلیت گرنجر    -2-2

ــل  ــتفاده  VECMاز پن ــر اس ــت گرنج ــایش علی ــرای آزم ب

ــرای ایــن منظــور فرآینــد دو شــد ــه. ب ــزیــر ی امرحل کــار هب

 :شد  برده

ــا  ــدت ب ــوی بلندم ــه الگ ــوط ب ــای مرب ــه اول: پارامتره مرحل

ده و شــاسـتفاده از آمــار مربـوط بــه ســطح متغیرهـا بــرآورد 

ســپس فرضــیه صــفر مبنــی بــر عــدم وجــود همجعــی بــین 

ی از امجموعــهین ترتیــب دمتغیرهــای الگــو آزمــون شــد. بــ

و در  دســت آمــدههــم همجمــع هســتند بــ متغیرهــا کــه بــا

ــه  ــدت ارائ ــادلی بلندم ــه تع ــک رابط ــه ی ــدنتیج ــدل  .ش م

طبـق رابطـه دسـت آوردن پسـماندها  بـا توجـه بـه  بلندمدت

 :ه شدتخمین زد(  8)

(8) ln 𝐻𝐸𝑖𝑡 = 𝛼𝑖𝑡 + 𝛿𝑖𝑡 + 𝛾1𝑖𝑌𝑖𝑡 + 𝛾2𝑖𝐶𝑂2𝑖𝑡 + 𝛾3𝑖𝑁𝑂𝐸𝑖𝑡 + 𝛾4𝑖𝐷𝐸𝑃𝑖𝑡 + 𝛾5𝑖𝑈𝑃𝑖𝑡 + 휀𝑖𝑡 

( خطا  تصحیح  جمله  دوم:  جمله ECTمرحله  همان  که   )

 ( بلندمدت  ایستای  الگوی  رگرسیون  است،  𝑈�̂�خطای   )

متغیر    عنوانبه الگوی  یح توضیک  در   ECMدهنده 

قرار داده و مقدار آن برآورد گردیده است، سپس    مورداستفاده

انجام   پویایی  هاآزمونبا  ساختار  الزم  آن    مدت کوتاهی 

ضریب    شدهمشخص  سمت    ECTاست.  به  تعدیل  سرعت 

رفت که از نظر عالمتی منفی  یم تعادل را نشان داد و انتظار  

 باشد. 

 ،(Engle and Granger 1987)بــــا توجــــه بــــه 

ــته ــم انباشـ ــای هـ ــک  متغیرهـ ــت دارای یـ ــن اسـ ممکـ

ــحیح خطــا باشــند. در نتیجــه، یــک مــدل تصــحیح  تص

ــرداری  ــای بـ ــات  (VECM)خطـ ــابی اطالعـ ــرای بازیـ بـ



 

 

  1400و همکاران،    عباسیان 594

 

 Environment and Water Engineering زیست و مهندسی آب محیط

 Vol. 7, No. 4, 2021 1400  ستانزم،  4، شماره  7دوره  

ــادل  ــک تعــ ــاد یــ ــدل و ایجــ ــه در مــ ــت رفتــ از دســ

 صــــورتبهپویــــا   مــــدتکوتاهو همچنــــین  بلندمــــدت

   .تدوین شد (14( الی )9های )رابطه

∆ ln 𝐻𝐸𝑖𝑡 = 𝛼𝑖𝐻𝐸 + ∑ 𝜃11𝑖𝑘∆ ln 𝐻𝐸𝑖𝑡−𝑘
𝑞
𝑘=1 + ∑ 𝜃12𝑖𝑘∆ ln 𝑌𝑖𝑡−𝑘

𝑞
𝑘=1 + ∑ 𝜃13𝑖𝑘∆ ln 𝐶𝑂2𝑖𝑡−𝑘

𝑞
𝑘=1 +

∑ 𝜃14𝑖𝑘∆ ln 𝑁𝑂𝐸𝑖𝑡−𝑘
𝑞
𝑘=1 + ∑ 𝜃15𝑖𝑘∆ ln 𝐷𝐸𝑃𝑖𝑡−𝑘

𝑞
𝑘=1 + ∑ 𝜃16𝑖𝑘∆ ln 𝑈𝑃𝑖𝑡−𝑘

𝑞
𝑘=1 + 𝜆1𝑖𝐸𝐶𝑇𝑖𝑡−1 + 휀𝑖𝑡 (9                 )

   

∆ ln 𝑌𝑖𝑡 = 𝛼𝑖𝑦 + ∑ 𝜃21𝑖𝑘∆ ln 𝑌𝑖𝑡−𝑘
𝑞
𝑘=1 + ∑ 𝜃22𝑖𝑘∆ ln 𝐻𝐸𝑖𝑡−𝑘

𝑞
𝑘=1 + ∑ 𝜃23𝑖𝑘∆ ln 𝐶𝑂2𝑖𝑡−𝑘

𝑞
𝑘=1 +

∑ 𝜃24𝑖𝑘∆ ln 𝑁𝑂𝐸𝑖𝑡−𝑘
𝑞
𝑘=1 + ∑ 𝜃25𝑖𝑘∆ ln 𝐷𝐸𝑃𝑖𝑡−𝑘

𝑞
𝑘=1 + ∑ 𝜃26𝑖𝑘∆ ln 𝑈𝑃𝑖𝑡−𝑘

𝑞
𝑘=1 + 𝜆2𝑖𝐸𝐶𝑇𝑖𝑡−1 + 휀𝑖𝑡   (10)                

   

ln 𝐶𝑂2𝑖𝑡 = 𝛼𝑖𝐶𝑂2 + ∑ 𝜃31𝑖𝑘∆ ln 𝐶𝑂2𝑖𝑡−𝑘
𝑞
𝑘=1 + ∑ 𝜃32𝑖𝑘∆ ln 𝐻𝐸𝑖𝑡−𝑘

𝑞
𝑘=1 + ∑ 𝜃33𝑖𝑘∆ ln 𝑌𝑖𝑡−𝑘

𝑞
𝑘=1 +

∑ 𝜃34𝑖𝑘∆ ln 𝑁𝑂𝐸𝑖𝑡−𝑘
𝑞
𝑘=1 + ∑ 𝜃35𝑖𝑘∆ ln 𝐷𝐸𝑃𝑖𝑡−𝑘

𝑞
𝑘=1 + ∑ 𝜃36𝑖𝑘∆ ln 𝑈𝑃𝑖𝑡−𝑘

𝑞
𝑘=1 + 𝜆3𝑖𝐸𝐶𝑇𝑖𝑡−1 + 휀𝑖𝑡   (11)                 

   

ln 𝑁𝑂𝐸𝑖𝑡 = 𝛼𝑖𝑁𝑂𝐸 + ∑ 𝜃41𝑖𝑘∆ ln 𝑁𝑂𝐸𝑖𝑡−𝑘
𝑞
𝑘=1 + ∑ 𝜃42𝑖𝑘∆ ln 𝐻𝐸𝑖𝑡−𝑘

𝑞
𝑘=1 + ∑ 𝜃43𝑖𝑘∆ ln 𝑌𝑖𝑡−𝑘

𝑞
𝑘=1 +

∑ 𝜃44𝑖𝑘∆ ln 𝐶𝑂2𝑖𝑡−𝑘
𝑞
𝑘=1 + ∑ 𝜃45𝑖𝑘∆ ln 𝐷𝐸𝑃𝑖𝑡−𝑘

𝑞
𝑘=1 + ∑ 𝜃46𝑖𝑘∆ ln 𝑈𝑃𝑖𝑡−𝑘

𝑞
𝑘=1 + 𝜆4𝑖𝐸𝐶𝑇𝑖𝑡−1 + 휀𝑖𝑡  (12)                 

   

ln 𝐷𝐸𝑃𝑖𝑡 = 𝛼𝑖𝐷𝐸𝑃 + ∑ 𝜃51𝑖𝑘∆ ln 𝐷𝐸𝑃𝑖𝑡−𝑘
𝑞
𝑘=1 + ∑ 𝜃52𝑖𝑘∆ ln 𝐻𝐸𝑖𝑡−𝑘

𝑞
𝑘=1 + ∑ 𝜃53𝑖𝑘∆ ln 𝑌𝑖𝑡−𝑘

𝑞
𝑘=1 +

∑ 𝜃54𝑖𝑘∆ ln 𝐶𝑂2𝑖𝑡−𝑘
𝑞
𝑘=1 + ∑ 𝜃55𝑖𝑘∆ ln 𝑁𝑂𝐸𝑖𝑡−𝑘

𝑞
𝑘=1 + ∑ 𝜃56𝑖𝑘∆ ln 𝑈𝑃𝑖𝑡−𝑘

𝑞
𝑘=1 + 𝜆5𝑖𝐸𝐶𝑇𝑖𝑡−1 + 휀𝑖𝑡   (13)                

  

ln 𝑈𝑃𝑖𝑡 = 𝛼𝑖𝑈𝑃 + ∑ 𝜃61𝑖𝑘∆ ln 𝑈𝑃𝑖𝑡−𝑘
𝑞
𝑘=1 + ∑ 𝜃62𝑖𝑘∆ ln 𝐻𝐸𝑖𝑡−𝑘

𝑞
𝑘=1 + ∑ 𝜃63𝑖𝑘∆ ln 𝑌𝑖𝑡−𝑘

𝑞
𝑘=1 +

∑ 𝜃64𝑖𝑘∆ ln 𝐶𝑂2𝑖𝑡−𝑘
𝑞
𝑘=1 + ∑ 𝜃65𝑖𝑘∆ ln 𝑁𝑂𝐸𝑖𝑡−𝑘

𝑞
𝑘=1 + ∑ 𝜃66𝑖𝑘∆ ln 𝐷𝐸𝑃𝑖𝑡−𝑘

𝑞
𝑘=1 + 𝜆6𝑖𝐸𝐶𝑇𝑖𝑡−1 + 휀𝑖𝑡  (14)            

  

ــه ــرات  Δ ،کـ ــت  Kو  تغییـ ــت. علیـ ــه اسـ ــول وقفـ طـ

ــدت ــد  بلندمـ ــخص خواهـ ــاال مشـ ــه  بـ ــش معادلـ ــا شـ بـ

پویــــایی  دهندهنشــــان،  ≠ 0α کهیدرصــــورتشــــد. 

ــدتکوتاه ــو   مـ ــا یمعنـ ــرایب بـ ــاری ضـ  ECTداری آمـ

 متغیرها بود.  بلندمدترابطه   دهندهنشاننیز 

 ها و بحث یافته -3
ــل از ــروع مدل قبـ ــازشـ ــادی، یسـ ــ اقتصـ ــا یادآوریـ  نیـ

ــائز اهم ــه حـ ــنکتـ ــه  تیـ ــت کـ ــلاسـ ــتایی تحلیـ  ایسـ

ــه ــنهادیداده پ  یهامجموعــ ــازیشپ  ی،شــ ــه  نیــ هرگونــ

ــتحل ــاد لیـ ــت یاقتصـ ــ، اسـ ــاً وقتـ ــحبت از  یخصوصـ صـ

ــاداده ــاد یهــ ــالن اقتصــ ــ یکــ ــاداده ایــ ــال یهــ ی مــ

ــودیم ــابراین ،؛ شـــ ــل از  بنـــ ــزان قبـــ ــین میـــ تعیـــ

ــتگی  ــتهمبســــ ــم یکتکناز  الزم اســــ ــای هــــ هــــ

ــتگی  ــهانباشـ ــوگیری از  منظوربـ ــیون جلـ ــا ب رگرسـ کـ

 نامانـــا جـــود متغیرهـــاوکـــه ممکـــن اســـت در صـــورت 

از  ن منظـــوردیبـــرآورد شـــود، اســـتفاده گـــردد. لـــذا، بـــ

(  و لــــین، ADF) 1فیشــــر آزمایشــــات ریشــــه واحــــد

ــو ــوین و چـــ ــت.استفاده  (LLC) 2لـــ ــده اســـ  شـــ

ــاییشآزما ــابه  هـ ــی مشـ ــه روشـ ــل بـ ــد پنـ ــه واحـ ریشـ

معمـــولی  ADFآزمـــون شـــده اســـت کـــه پایـــه آن انجام

را  هـــاآزمونحاصـــل از ایـــن  نتـــایی  (1) جـــدول اســـت.

ــرض از  ــا ع ــدل ب ــت م ــد در حال ــان  مب ــان نش ــد زم و رون

ــههمانداد.  ــن  گونـ ــل از ایـ ــایی حاصـ ــه نتـ ــاآزمونکـ  هـ

نشــان داد کلیــه متغیرهــای یــا در ســطح ایســتا بــوده 

 .اندشدهگیری ایستا  بار تفاصلو یا با یک

ــطح، ــد در ســ ــه واحــ ــایش ریشــ ــایی آزمــ  (ADF) نتــ

ــتبه ــان دسـ ــر دادآمده نشـ ــام سـ ــه تمـ ــتا  هایکـ ایسـ

، HE، Y  ، 2CO کـــه دادنتـــایی نشـــان ، نیســـتند

NOE  ،DEP  وUP ســــریI (1) .عــــالوه  هســــتند

دســـت آمـــده در آزمـــون  همقـــادیر آمـــاری بـــ بـــر ایـــن،

LLC  دار بـــود یمعنـــ  %1بـــرای متغیرهـــا در ســـطح

ــه ــا دریگر دعبارتبـ ــه متغیرهـ ــل همـ ــتااول  تفاضـ  ایسـ

 .اندبوده

 
1ADF Fisher Chi-square 
2Levin  ،Lin & Chi (LLC) 
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 LLCو    ADFآزمون    بر اساسنتایی آزمون ریشه واحد    1جدول  

Table 1 Unit root test results based on ADF and LLC tests 

  .باشدیم value  -pاعداد داخل پرانتز معرف . دهدیرا نشان م %1در سطح  یداریمعن *

(، قبل از برآورد 1ی پایایی جدول )هاآزمون با توجه به نتایی  

هم آزمون  است  بهتر  ارتباط مدل،  بررسی  جهت  جمعی 

  رشد اقتصادی،  بهداشت،   هایینههزبین متغیرهای    بلندمدت 

تکفل  ،NOانتشار    ،2COانتشار   انجام  و جمعیت شهری    بار 

از   پس  تا  وجود  أیتگیرد  مناسب  ید  الگوی  بلندمدت،  رابطه 

 تخمین زده شود.

برای   مطالعه  این  همدر  از  از  اطمینان  متغیرها،  بودن  جمع 

دیتای   پانل  همجمعی   Kaoو  Pedroni (2004)آزمون 

جمعی  هفت آماره هم  Pedroniاست.    شده  استفاده   (1999)

این   از  نوع  چهار  که  است  کرده  ارائه  را  آماره  ،  ها آمارهپانل 

پانل بوده و سه نوع دیگر آن نیز  هم جعی  ی همهاآماره جعی 

 طور بهی آزمون پدرونی  هاآمارهپانل میانگین گروهی هستند.  

آزمون   براساس  و  دارند  استاندارد  نرمال  توزیع  مجانبی 

ب بیمدست  هپسماندها  هم  طوریهآیند،  متغیرها  اگر  که 

باقی باشند  صفر انباشته  فرضیه  و  باشند  ایستا  باید  ماندها 

هم وجود  عدم  بر  نشان  مبنی  پدرونی  شد.  خواهد  رد  جمعی 

آزمون   آزمون،  توان  لحاظ  به  که  است  گروهی    ADFداده 

بیشت آزمون    داشتهتری  وان  آن  از  بعد  بیش  ADFو  -پانل 

 . (Zaidi and Saidi 2018) ترین توان را داراست

مشابه آزمون پدرونی فرضیه صفر را   نیز  Kao (1999)  آزمون

، Pedroni  برخالفگیرد اما  یممجعی در نظر  عدم وجود هم

Kao   یافتهیمآزمون هم انباشتگی تعم   Fuller-Dicky    را با

ا انباشتگی  کهینفرض  هم  همگن    ره  در بردارهای  مقطع 

جمعی پدرونی و  ی همهاآزمون نتایی    .باشد را ارائه کرده است

 است.  شده ادهد( نشان 2کائو در جدول )

 ی همجمعی پدرونی و کائو هاآزمون نتایی    2جدول  

Table (2) Results of Pedroni and Kao Co- Integration tests 
Statistics Intercept Intercept and Trend No Intercept and Trend 

Alternative hypothesis: common AR coefs. (within-dimension) 
Panel v-Statistics -2.03 -3.14 -1.68 

Panel rho-Statistics 2.79 3.80 1.83 
Panel PP-Statistics *93.9- *25.11- *27.5- 

Panel ADF-Statistics *58.4- *49.5- *91.2- 
Alternative hypothesis: individual AR coefs. (between-dimension) 

Group rho-Statistics 4.20 4.75 3.36 
Group PP-Statistics *13.15- *42.17- *11.11- 

Group ADF-Statistics *34.4- *45.5- *19.3- 
Kao test 

ADF 2.82  * 

SERIES 
ADF test LLC test 

level Difference level Difference 

Health expenditure (HE) 5.09 
(0.999) 

*48.47 

(0.000) 
-0.133 
(0.447) 

*399.4- 
(0.000) 

)2emissions (CO 2CO 10.52 

(0.957) 

*27.82 
(0.000) 

0.368 
(0.643) 

*92.5- 
(0.000) 

Economic growth (Y) 0.261 
(1.000) 

*47.45 
(0.000) 

7.88 
(1.000) 

*90.6- 

(0.000) 

Nitrous oxide emissions (NOE) 24.80 
(0.208) 

*58.94 
(0.000) 

1.63 
(0.949) 

*28.9- 

(0.000) 

(DEP) Dependency Burden 17.91) 
(0.593) 

*82.79 
(0.000) 

-0.787 
(0.215) 

*39.9- 
(0.000) 

Urban population (UP) 
15.96 

(0.718) 

*80.55 
(0.000) 

-0.04 
(0.481) 

*14.7- 
(0.000) 
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براساس    پانل  همجمعی  آزمون    گانه هفتی  هاآمارهنتایی 

( جدول  در  اکثر  2پدرونی  که  داد  نشان  آزمون    یهاآماره( 

پانل    جزبه پانل  vآماره  آماره    ،rho    گروهی آماره   rhoو 

هم یمعن بردار  وجود  عدم  بر  مبنی  صفر  فرض  و  بوده  -دار 

پانل   آماره  این خصوص  در  کردند.  رد  را  آما  ppجمعی  ره  و 

و    ppگروهی   بررسی  بهتری    اظهارنظرجهت  خواص  دارای 

 Kaoجمعی  باشند. نتایی آزمون همیمتر  یناناطمقابلبوده و  

( که فرض صفر t =82/2( حاکی از آن است )2نیز در جدول )

هم بردار  وجود  عدم  بر  استمبنی  شده  رد  بنابراین  ؛  جمعی 

که  یم گفت  بهداشتی،    رابطهتوان  مخارج  میان  بلندمدت 

انتشار  ید  کربنانتشار   اقتصادی،  رشد  اکسید،  کربن  اکسید، 

 بارتکفل و جمعیت شهری وجود داشته است. 

مدل   برآرود  روش  نمودن  مشخص  ی  هادادهروش  )برای 

یا   آزمون  هادادهتلفیقی  از  پانل(  گردیده    Fی  استفاده  لیمر 

ی  هادادهچه مدل از نظر  است. لذا در این شرایط معموالً چنان

بودن مدل    1تلفیقی  اکثراً  شود،  آزمون  بودن  دیتا  پانل  یا 

)  صورتبه   موردنظر جدول  بود.  خواهد  این  3پانل  نتایی   )

 . دهدمیآزمون را نشان 

 لیمر   Fآزمون اثرات ثابت    3 جدول

Table 3 F-Limer constant effects test 

Prob d.f Statistic Effects Test 
0.000 9.11 110.44 Cross – section 
0.000 9 294.61 Cross - chi section-square 

آزمون   از    Fنتایی  عرض  بودن  متفاوت  وجود  از  حاکی 

سطح  مبد ها در  مقاطع  آزمون یم   %1ی  این  درواقع  باشد. 

پانل دیتا بوده   نشان داد که روش مناسب برای برآرود مدل، 

 است. 

تعیین   بایستی  بعدی  گام  )اثرات  یمدر  روش  کدام  که  شد 

مناسب   پانل  تخمین  برای  تصادفی(  اثرات  یا  باشد،  یم ثابت 

آزمون   از  نیز  اینکار  .  شد  استفاده  Hausman (1980)برای 

بین  که  است  این  معنای  به  صفر  فرضیه  هاسمن  آزمون  در 

جزء اخالل معادله و متغیرهای توضیحی هیچ ارتباطی وجود 

اثرات   از روش  ندارد. درصورت رد فرضیه صفر بهتر است که 

آزمون   این  نتایی  شود.  استفاده  در  تائثابت  ثابت  اثر  مدل  ید 

 مقابل مدل اثر تصادفی را نشان داد.

آزمون از  اینکه   پس  شدن  مشخص  و  پانل  واحد  ریشه 

از   ایستا  مدل  آزمون   1  درجهمتغیرهای  همچنین  و  بودند 

 
1pooling 

جمعی  بلندمدت هم رابطهپانل همجمعی و این نتیجه که یک 

 Fatahi et)همانند    توانیم میان متغیرهای مدل وجود دارد،  

al. 2020)   پرداخت.   مدتکوتاهبه تخمین ضرایب بلندمدت و

برآوردگر   روش  از  مدل  برآرود  برای  اینجا   PMGدر 

 است.  شدهاستفاده

( و  4جدول  مثبت  اثر  اقتصادی  رشد  فقط  که  داد  نشان   )

بر   داشت،  ینههزبلندمدت  خواهد  سالمت  و  بهداشت  های 

اکسید، بارتکفل  یدکربن  که ضرایب بلندمدت انتشار  یدرحال

و   منفی  شهری  جمعیت  ننیتروژن  و  دار یمعنیز  اکسید 

های بهداشتی را نوعی  ینههزباشد. بسیاری از اقتصاددانان  ینم

قلمداد  یهسرما تولید  یم گذاری  افزایش  باعث  که  نمایند 

برای رشد اقتصادی مبین یک رابطه   336/1شود، ضریب  یم

های سالمت است و بدین معنی  ینههزمثبت بین این متغیر و  

اقتص رشد  در  تغییر  واحد  یک  که  های  ینههزادی،  است 

میزان   به  را  تغییر    336/1سالمت  و  افزایش  در همان جهت 

یگر هرچه کشورها در سطوح باالتری از دعبارتبهداده است.  

باشند   داشته  قرار  اقتصادی  وضعیت یمرشد  از  گفت  توان 

خصوص   در  برخوردار  هاشاخصبهتری  سالمت  باشد،  یمی 

موضوع   این     دهندهنشان این  مسیر  ینههزاهمیت  در  ها 

است رشد  انتشار (Chen and Chen 2021)  بلندمدت   .

زیست نیز اثرات مورد انتظار را  یطمحآلودگی یا همان کیفیت 

صنعت  ینههزبر   چه  هر  که  ترتیب  بدین  دارد.  سالمت  های 

کشور   کیفیت  یندهآالیک  و  کشور یطمحتر  آن  در  زیست 

سرانه    ترنامطلوب خواهد  ینههزباشد،  باالتر  نیز  سالمت  های 

ترتیب  د ب  .بود روش  یجه نتتوان  یم ین  تغییر  که  کرد  گیری 

کیفیت   ارتقای  و  کاهش  یمزیست  یط مح تولید  به  تواند 

سالمت  هینههز در  وبهای  ضریب   بلندمدتیژه  بینجامد. 

معکوس  تأثبیانگر    -848/0 و  منفی  های  ینههزیرپذیری 

است بوده  متغیر  این  از  نتایی  سالمت  با   Zaidi and)  که 

Saidi 2018; Bedir 2016)    خوانی دارد. در خصوص و هم

با توجه به رشد روزافزون جمعیت   باید گفت که  شهرنشینی 

افزایش  آهنگ  با  نیز  آسیا  شرق  جنوب  کشورهای  جهان، 

ی اشتغال  هافرصت. با توجه به کمبود  اندشدهجمعیت همراه  

و تحصیل در روستاها و تمرکز صنایع مولد در بخش شهری  

ا  دادهرخافزایش شهرنشینی   مکان دسترسی به آب  است، لذا 

بر   شهرنشین  جمعیت  برای  بهداشتی  فاضالب  و  سالم 

دارد،  ینههز مستقیم   اثر  سالمت  یک  دعبارتبههای  یگر 

مهاجرت   از  ناشی  شهری  جمعیت  در  افزایش  درصد 
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به   منجر  ولد  و  زاد  افزایش  و   شده است.  موردنظرهای سالمت در کشورهای ینههزافزایش   %688/0روستاییان 

 PMGنتایی حاصل از برآورد مدل بلندمدت    4جدول 

Table 4 The results of estimating the long-term PMG model 
Independent 

variable 
dependent variable 

LHE 2LCO LY LNOE LDEP LUP 
LHE  *848.0- *336.1 -0.164 *982.4- **688.0 

2LCO 0.007  *471.0 *159.0 *526.1- *382.0- 

LY **785.1 0.245  **489.0 **130.4 -0.401 

LNOE **169.0 **176.0 **482.0-  **602.0 **084.1 

LDEP *274.0- **447.0 **496.0 **377.0-  **351.0- 

LUP *036.0- *281.0 *525.0 *100.0 *675.0  

 دهد.یمرا نشان  % 5و   % 1داری در سطح یمعن* و** به ترتیب 

( جدول  همجمعی    مدتکوتاهتخمین    65در  رابطه  و 

است. در حالت   شدهارائه یجادشده توسط مدل تصحیح خطا  ا

صفر است. الگوی تصحیح خطا در واقع نوسانات    ECTتعادل  

و    ارتباط داده   هاآنمتغیرها را به مقادیر بلندمدت    مدتکوتاه

نشان   را  بلندمدت  تعادل  سمت  به  حرکت  و  تعدیل  سرعت 

داده است. لذا با توجه به نتایی و با اطمینان از وجود ارتباط 

الگو   متغیرهای  میان  های  ینههزبر    مؤثری  هامؤلفه بلندمدت 

برآورد   الگوی تصحیح خطا  از آن در  و نتاسالمت،  یی حاصل 

( بررسی  5جدول  با  است.  آورده شده  متوجه شدیم (  نتایی  

سطح   در  انتظار  مطابق  خطا  تصحیح  ضریب  منفی،   ٪1که 

ضریب  یمعن این  مقدار  است،  که  یم   -529/0دار  باشد 

عدم تعادل متغیر وابسته    %54آن است که حدود    دهندهنشان

بین   از  دوره  یک  گذشت  از  پس  آن  بلندمدت  مقادیر  از 

تقریباً  طورهمانرود.  یم شد  مشاهده  جدول  در  تمامی  که   

ضرایب    بلندمدت ضرایب   بیشتر   مدت کوتاهاز  متغیرها 

مبین  یم که  روی  تأثباشد  بر  متغیرها،  این  بیشتر  یرگذاری 

نتایی  ینههز با  نتیجه  این  است.  بلندمدت  در  سالمت  های 

 Egbetunde and Fasanya 2013; Fatahi et)  حاصل از

al. 2020)   ییدشده استتأ. 

 DHE، متغیر وابسته  PMG  مدتکوتاه نتایی حاصل از برآورد مدل    5دول  ج

Table 5 The results of estimating the short-term PMG model, the dependent variable DHE 

 Coefficient t-Statistic p-value 
)2D(LCO 0.077 0.253 0.800 

D(LY) 1.065 0.746 0.458 
D(LNOE) 0.178 0.646 0.520 
D(LDEP) 2.308 0.453 0.652 

D(UP) -12.304 -2.590 0.011 
C -0.439 -4.454 0.000 

ECT -0.529 3.804 0.000 
   Log likelihood=205/73 

رابطه  هم یک  حداقل  که  داد  نشان  متغیرها  بین  جمعی 

بین   علیت  جهت  اما  دارد،  وجود  متغیرها  بین  بلندمدت 

  VECMکند. علیت گرنجر مبتنی بر  ینممتغیرها را مشخص 

بر تعیین  این  عالوه  را  متغیرها  بین  علیت  جهت  کند،  یمکه 

و بلندمدت    مدتکوتاهسازد که علیت  یماین امکان را فراهم  

هم علیت    از  بررسی  برای  شوند.  جهت    مدتکوتاهتفکیک  و 

والد  آزمون  از  رو  1آن  خطا  بر  تصحیح  معادله  ضرایب  ی 

، بلندمدت و  مدت کوتاهاست. نتایی آزمون علیت    شدهاستفاده

 
1Wald test 

آزمون   متغیرهای    طوربههردو  میان  در    پژوهش مشترک 

 Lee)این نتایی همانند نتایی    است.  مشاهدهقابل  (6جدول )

and Brahmasrene 2013)    و(Izadkhasti and Inalo 

بوده است. نتایی آزمون والد در الگوی پانل برای مدل    (2017

VECM    از رابطه علی یک  مدتکوتاهنشان داد که در طرفه 

و   شهرنشینی  و  ینههزمیان    دوطرفهجمعیت  سالمت  های 

جمعیت  و  اقتصادی  رشد  بین  شد.  مشاهده  اقتصادی  رشد 

در   رابطه    مدتکوتاهشهرنشین  بلندمدت  وجود   دوطرفهو 

علیت   نتایی  انتشار     دوطرفهداشت.  های  ینههزو    2COبین 
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شهرنشی جمعیت  و  بارتکفل  همچنین  و  برای بهداشتی  را   نشان داده است. بلندمدتو  مدتکوتاهکل کشورها در  ن 

 VECMنتایی آزمون علیت گرنجر    6جدول  

Table 6 VECM Granger Causality Test Results 
 Short-run Causality Longrun Causalit y 

HE∆ GDP ∆ CO2∆ DEP∆ NOE∆ UP∆ ECT 

HE∆  
*67.17 

(0.000) 

*95.1 
(0.001) 

2.11 
(0.548) 

0.622 
(0.091) 

**706.6 
(0.041) 

*231.24 
(0.000) 

GDP ∆ 
*944.13 

(0.003) 
 

**270.0 
(0.025) 

0.927 
(0.818) 

0.330 
(0.954) 

**675.9 
(0.021) 

**938.33 
(0.003) 

CO2∆ 
**560.1 

(0.033) 

*961.0 
(0.001) 

 2.775 
(0.427) 

*381.0 
(0.004) 

0.341 
(0.052) 

*458.6 
(0.071) 

DEP∆ 4.189 
(0.241) 

*787.12 
(0.004) 

*243.21 
(0.000) 

 1.589 
(0.659) 

**187.8 
(0.040) 

*668.46 
(0.000) 

NOE∆ 
0.366 

(0.947) 
1.094 

(0.778) 
0.190 

(0.979) 
0.745 

(0.862) 
 0.517 

(0.915) 
4.233 

(0./996) 

UP∆ 0.721 
(0.868) 

*853.37 
(0.000) 

2.202 
(0.531) 

**176.7 
(0.033) 

3.155 
(0.368) 

 
*030.61 

(0.000) 
 دهد. یمرا نشان   %5و   1داری در سطح یمعن* و** به ترتیب 

 گیری نتیجه -4

و رشد    2COیک رابطه علیت دو طرفه مثبت بین انتشار    -1

 2COوجود داشت. انتشار    بلندمدتو    مدتکوتاهاقتصادی در  

   . با رشد اقتصادی افزایش یافت

های بهداشتی تأثیر مثبتی بر رشد اقتصادی داشت،  ینههز  -2

افزایش  یملذا   با  که  گرفت  نتیجه  بهداشتی  ینههزتوان  های 

اقتصادی  یم رشد  بر  را  بهداشتی  مخارج  مثبت  تأثیر  توان 

 تر.  ی بیش وربهرهیعنی  ،افزایش داد

های بهداشت بر تولید ناخالص  ینههزتأثیر مثبت و معنادار  -3

اجرای   با  دولت  مداخله  لزوم  که  داد  نشان  سرانه  داخلی 

تشویق  یاستس بهداشت  ینههزهای  ایجاد   منظوربههای 

 باشد. یم یاز موردنو مولد  ترسالماقتصادی 

می ارتقاء  یهسرماکشورها  شود  پیشنهاد  برای  را  الزم  گذاری 

زیست و افزایش انتقال فناوری برای کاهش  یطمححفاظت از  

از    و بررسی قرار دهند.   موردمطالعه  ییستزهای محیطیآلودگ

از یاستسنظر   آسیا  شرق  جنوب  کشورهای  بهداشتی،  های 

های  یاستسمحیطی و  یست زهای  یریتمد  مؤثرطریق اجرای  

های بهداشتی، غذای سالم  ینههزبر    کنترل، برای کاهش فشار

 را در اولویت قرار دهند.  

 هادسترسی به داده 
از طریق  داده نویسنده مسئول  از طرف  ها حسب درخواست، 
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Abstract  

Economic  growth contributes to better health and better health to economic growth, Considering the 

effects of environmental pollution on the health of people in the community and its costs, it is 

expected that by improving the quality of the environment, on the one hand, the costs saved in the 

health sector will be used for investment and production growth, On the other hand, by improving the 

level of health in society, productivity will increase, which can be a stimulus for more production. 

Therefore, in this study, the relationship between environmental pollution, health expenditure (HE) 

and economic growth (Y) in Southeast Asian countries from 1990 to 2019 using long-term and short-

term analytical method of combined group average estimator or PMG has been investigated. The 

panel unit root test and determine the degree of co-integration model variables 1 and the panel co-

integration test and concluded that a long-term relationship between the co-integration model 

variables there, Model estimation showed that only economic growth with a coefficient of 1.336 has a 

positive and long-term effect on HE, which means that a unit of change in economic growth increases 

and changes health costs by 1.336 in the same direction. According to the principles, the quality of the 

environment had an inverse and significant relationship with health costs, Coefficient of 0.848 

indicates the impact of health costs on this variable. 

Keywords: Economic Growth, Environmental Pollution, Health Expenditure, Panel ARDL 
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