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Abstract
Introduction: One of the main challenges in the field of health economics is detecting the
factors affecting on health costs. One of the these factors is air pollution, which has been
ignored in most of empirical studies; while air pollution is one of the environmental problems
which in recent years has become a serious threat to human health. Therefore, the aim of this
study was to evaluate the effect of air pollution on health sector costs in Iran.
Materials and Methods: This study using time series data from 1979-2013 is paid to study
dynamic long-term and short-term relationship between per capita health sector costs, air
pollution indicators (Carbon monoxide emissions and particulate matter PM10), per capita
income, per capita physician, Ageing and urbanization. For this purpose is used the bounds cointegration test and Auto-Regressive Distributed Lags (ARDL) model. Also, the statistical
analyzes were performed using the E-views and Microfiche software.
Results: Results of bounds test indicate the long-term equilibrium relationship between
variables. Based on the results of the ARDL model, Emissions of carbon monoxide and
particulate matter PM10, increases the per capita health sector costs in the short-term and longterm. Also, increasing urbanization increases per capita health sector costs indirectly through
increased air pollution in the short-term and long-term.
Conclusions: The results indicate that the expansion of air pollution, increases the health sector
costs. Therefore, policies and strategies that will lead to a reduction in air pollution in the
country is essential.
Keywords: Health Sector Costs, Air Pollution, Bounds Test, Auto-Regressive Distributed Lags
(ARDL) Model, Iran
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سنجش تأثیر آلودگی هوا بر هزینههای بخش سالمت در ایران

چکیده
یکی از عوامل مؤثر بر هزینههای بخش سالمت ،آلودگی هوا میباشد که در بیشتر مطالعات تجربی نادیده گرفته شده
است؛ در حالیکه آلودگی هوا یکی از مشکالت زیستمحیطی است که در سالهای اخیر به خطر جدی برای سالمت
بشر تبدیل شده است .بنابراین ،هدف این مطالعه بررسی اثر آلودگی هوا بر هزینههای بخش سالمت در ایران میباشد.
مواد و روشها :این مطالعه با استفاده از دادههای سری زمانی سالهای  1336-1392به بررسی رابطه پویای
بلندمدت و کوتاهمدت بین سرانه هزینههای بخش سالمت ،شاخصهای آلودگی هوا (انتشار گاز مونوکسید کربن و
ذرات معلق  ،)PM10درآمد سرانه ،سرانه پزشک ،سالمندی و شهرنشینی پرداخته است .به این منظور از آزمون
همگرایی کرانهها و مدل خودرگرسیون با وقفههای توزیعی ( )ARDLاستفاده شده است .همچنین ،تحلیل دادهها به
کمک نرمافزارهای  E-viewsو  Microfitانجام شده است.
یافتهها :نتایج آزمون کرانهها داللت بر وجود رابطه تعادلی بلندمدت بین متغیرهای مدل دارد .بر اساس نتایج
بهدستآمده از مدل  ،ARDLانتشار گاز مونوکسید کربن و ذرات معلق  ،PM10سرانه هزینههای بخش سالمت را در
کوتاهمدت و بلندمدت افزایش میدهد .همچنین ،افزایش شهرنشینی نیز بهطور غیرمستقیم از طریق افزایش آلودگی
هوا ،سرانه هزینههای بخش سالمت را در کوتاهمدت و بلندمدت افزایش میدهد.
نتیجهگیری :نتایج تحقیق حاکی از آنست که گسترش آلودگی هوا ،هزینههای بخش سالمت را افزایش میدهد؛ لذا،
اتخاذ سیاستها و راهکارهایی که به کاهش آلودگی هوا در کشور بیانجامد ،کامالً ضروری است.
کلمات کلیدی :هزینههای سالمت ،آلودگی هوا ،آزمون کرانهها ،مدل خودرگرسیون با وقفههای توزیعی ،ایران
تمامی حقوق نشر برای معاونت پژوهش بیمارستان بقیه اهلل محفوظ است.
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یکی از چالشهای اساسی در حوزه اقتصاد سالمت ،شناسایی
عوامل مؤثر بر هزینههای سالمت است .اولین مطالعه در مورد
تعیینکنندههای هزینههای سالمت در سال  1911توسط
نیوهاوس [ ]1انجام شد .او نتیجه گرفت که تنها متغیر
تأثیرگذار بر هزینههای سالمت ،درآمد میباشد و بیش از 91
درصد تغییرات هزینههای سالمت توسط درآمد قابل توضیح
میباشد .این مطالعه سرآغازی بود بر انبوه مطالعاتی که به
بررسی عوامل مؤثر بر هزینههای سالمت پرداختهاند .مروری
گذرا بر این مطالعات نشان میدهد که تولید ناخالص داخلی
سرانه ،درآمد خانوار ،بار تکفل ،نسبت هزینههای مراقبتهای
بهداشت عمومی به خصوصی ،تعدا پزشکان ،نرخ مشارکت
نیروی کار زنان ،نرخ شهرنشینی و سایر عوامل غیراقتصادی از
جمله عوامل مؤثر بر هزینههای سالمت میباشد [ .]2یکی از
عوامل مؤثر بر هزینههای سالمت ،آلودگی هوا میباشد که در
اکثر این مطالعات نادیده گرفته شده است و تعداد اندکی از این
مطالعات به نقش آلودگی هوا در تبیین هزینههای سالمت
پرداختهاند .آلودگی هوا یکی از مشکالت زیستمحیطی است
که در سالهای اخیر به خطر جدی برای سالمت بشر تبدیل
شده است .اثرات آلودگی هوا بر سالمت بشر نه تنها بهصورت
کاهش کیفیت زندگی ،بلکه بهصورت افزایش هزینههای سالمت
بر جامعه تأثیر میگذارد [ .]3آلودگی هوا از یکسو باعث
افزایش مرگومیر میشود که بر اساس گزارش سازمان بهداشت
جهانی ( ،)WHOسالیانه  3/2میلیون نفر در جهان در اثر
آلودگی هوا جان خود را از دست میدهند و از سوی دیگر باعث
افزایش بیماری میشود .بر اساس گزارش بانک جهانی
بیماریهای ناشی از آلودگی هوا سالیانه  261میلیون دالر به
اقتصاد ایران خسارت وارد میکند .بنابراین آلودگی هوا باعث
کاهش سالمت و افزایش بیماری شده که این امر باعث افزایش
تقاضا برای مراقبت سالمت میشود و افزایش تقاضا هم باعث
افزایش هزینههای سالمت میشود [ .]2مجموعه عوامل فوق
نشان میدهد که آلودگی هوا ،نقش مهمی در کاهش سالمت
انسانها و افزایش تقاضا برای خدمات سالمت و بالتبع افزایش
هزینههای سالمت دارد .ارزیابی رابطه بین آلودگی هوا و
هزینههای سالمت میتواند گامی کلیدی برای توجه ویژه
برنامهریزان در خصوص کنترل انتشار گازهای آلودهکننده
بهحساب آید .از طرفی ،معدود مطالعات داخلی صورت گرفته،
به بررسی رابطه این دو متغیر ،بهصورت بینکشوری پرداختهاند
که در اینصورت نتایج تحقیق به انتخاب شاخص آلودگی هوا و
همچنین گروه کشورهای مورد بررسی حساس خواهد بود.
ضروری بهنظر میرسد که برای ارائه توصیه سیاستی مناسب در
مورد یک کشور ،بهصورت تککشوری ،به بررسی رابطه

شاخصهای آلودگی هوا و هزینههای سالمت پرداخته شود .در
زمینه بررسی رابطه آلودگی هوا و هزینههای سالمت ،تاکنون
مطالعات معدودی صورت گرفته است که در ادامه اهم آن آمده
است :جرت و همکاران [ ]3برای اولینبار تأثیر آلودگی هوا بر
هزینههای سالمت را در  99ایالت اونتاریو کانادا بررسی
کردهاند .نتایج این تحقیق حاکی از آنست که مناطق با آلودگی
بیشتر ،هزینههای سالمت سرانه بیشتری دارند و مناطقی که
روی حفاظت کیفیت محیطی هزینه میکنند ،مخارج کمتری
برای مراقبت سالمت دارند .ژانگ و همکاران [ ]9مطالعه خود را
بر پیامدهای انتشار یکی از آالیندههای بسیار ریز هوا به نام
 PM10متمرکز کردهاند .این آالینده در بسیاری از کالن
شهرها که عمدتاً تراکم جمعیتی باالیی نیز دارند ،مشکلی جدی
محسوب میشود .در این مطالعه از دادههای مقطعی  111کالن
شهر چین در سال  2119استفاده شده است .یافتههای این
تحقیق نشان میدهد که تنها بهواسطه این آالینده ،بالغ بر
 29116میلیون دالر هزینه بهداشتی و درمانی به جامعه
تحمیل شده است .نارایان و نارایان [ ]3با استفاده از دادههای
تابلویی هشت کشور ( OECDشامل :اتریش ،دانمارک ،ایرلند،
نروژ ،اسپانیا ،سوئیس و انگلستان) ،نقش شرایط زیستمحیطی
در تعیین مخارج سالمت را برای دوره  1961-1999مورد
بررسی قرار داده و از روشهای همجمعی برای تخمین اثرات
کوتاهمدت و بلندمدت شرایط زیستمحیطی استفاده کردهاند.
آنها به این نتیجه رسیدهاند که در کوتاهمدت درآمد و انتشار
گازهای مونوکسید کربن اثر مثبت و معنادار بر مخارج سالمت
دارند؛ در حالیکه در بلندمدت عالوه بر درآمد و گاز مونوکسید
کربن ،انتشار گازهای اکسید سولفور نیز تأثیر مثبت و معنادار بر
مخارج سالمت دارد .ژانگ و همکاران [ ]6از دادههای 31
استان چین طی بازه زمانی  ،1991-2113برای پاسخ به این
سؤال که «آیا آلودگی ،هزینههای عمومی سالمت را افزایش
میدهد» استفاده کردهاند .آنها با استفاده از آزمونهای ریشه
واحد و همانباشتگی پانلی و برآوردگر حداقل مربعات معمولی
کامالً اصالحشده ( ،)FMOLSبه این نتیجه رسیدهاند که
آلودگی هوا ،در کوتاهمدت و بلندمدت هزینههای عمومی
سالمت را افزایش میدهد .مهرآرا و همکاران [ ]1به بررسی
رابطه بین کیفیت محیطزیست و هزینههای بخش سالمت در
کشورهای درحالتوسعه طی دوره زمانی طی دوره زمانی
 1993-2111پرداخته اند .به این منظور از میزان مصرف انرژی،
سرانه انتشار گاز کربن دیاکسید ،دسترسی به آب سالم و
دسترسی به سیستمهای فاضالب بهداشتی بهعنوان
شاخصهای سنجش کیفیت محیطزیست استفاده شده است.
نتایج این مطالعه با استفاده از روش حداقل مربعات معمولی
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در این مقاله ،بهمنظور بررسی اثر آلودگی هوا بر هزینههای
بخش سالمت در ایران ،بر اساس مبانی نظری و مطالعات
تجربی انجامشده در زمینه موضوع تحقیق و همچنین شرایط
اقتصاد ایران ،از مدل زیر بهره گرفته شده است:
𝐿𝑛(𝐻𝐸𝑝𝑐)𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1 𝐿𝑛(𝐺𝐷𝑃𝑝𝑐)𝑡 +
𝛽2 𝐿𝑛(𝑃𝐻𝑌)𝑡 + 𝛽3 𝐿𝑛(𝑃𝑂𝑃65)𝑡 +
∗ 𝑡𝑃𝐴(𝑛𝐿 𝛽4 𝐿𝑛(𝐴𝑃)𝑡 + 𝛽5 𝐿𝑛𝑈𝑃)𝑡 + 𝛽6
𝑡𝜀 )1( 𝑈𝑃𝑡 ) + 𝛽7 𝑊𝐴𝑅 +
در رابطه ( ،)1متغیرها بهصورت زیر تعریف شدهاند:
 :Lnلگاریتم طبیعی؛ دلیل اصلی لگاریتم گرفتن از متغیرها
آنست که اوالً :میزان پراکندگی بین دادههای متغیرهای تحقیق
تعدیل و ثانیاً :ضرایب تخمینی مفهوم اقتصادی کشش پیدا
میکنند ،به این معنا که مقدار این ضرایب نشاندهنده میزان
تغییر در متغیر وابسته بهازای یک درصد تغییر در متغیر
مستقل با فرض ثبات سایر متغیرهاست و مستقل از واحد
اندازهگیری میباشند :βi .ضرایب مجهول = βo, I؛ مقدار ثابت
(عرض از مبدأ)؛ 𝑡𝜀 :جزء خطاء تصادفی؛  :tزمان؛  :HEpcسرانه
هزینههای بخش سالمت؛  :GDPpcتولید ناخالص داخلی
سرانه (بهعنوان شاخص درآمد)؛  :PHYسرانه تعداد پزشک
بهازای هر  11111نفر جمعیت؛  :POP65درصد جمعیت 63
سال و به باال؛  :APآلودگی هوا؛ بهمنظور اندازهگیری این متغیر
از میزان انتشار دو آالینده مهم به نامهای :گاز مونوکسید کربن
( )COو ذرات معلق  PM10استفاده شده است :UP .نرخ
شهرنشینی؛  :AP×UPاثر متقاطع آلودگی هوا و شهرنشینی؛
این متغیر بهمنظور بررسی اثر غیرمستقیم شهرنشینی بر
هزینههای سالمت از طریق آلودگی هوا ،وارد مدل شده است.
چرا که ،بر اساس مبانی نظری و مطالعات تجربی ،شهرنشینی از
طریق افزایش آلودگی هوا ،هزینههای سالمت را بهطور
غیرمستقیم افزایش میدهد :WAR .متغیر مجازی سالهای

خطای نامقید ( )UECMزیر هستیم:
p

∆Ln(HEpc)t = α0 + ∑i=1 bi ∆ Ln(HEpc)t−i +
1
∑qi=1
di ∆ Ln(GDPpc)t−i +
q2
∑i=1 ei ∆ Ln(PHY)t−i +
q3
∑i=1 fi ∆ Ln(POP65)t−i +
q5
4
∑qi=1
g i ∆ Ln(AP)t−i + ∑i=1
hi ∆ Ln(UR)t−i +
q6
∑i=1 k i ∆ Ln(AP × UP)t−i + δ1 Ln(HEpc)t−1 +
δ2 Ln(GDPpc)t−1 + δ3 Ln(PHY)t−1 +
δ4 Ln(POP65)t−1 + δ5 Ln(AP)t−1 +
δ6 Ln(UP)t−1 + δ7 Ln(AP × UP)t−1 +
)2( θWAR + μt
که در آن  δ3 ،δ2 ،δ1و  ...ضرایب بلندمدت α0 ،عرض از مبدأ،
 WARمتغیر مجازی سالهای جنگ Δ ،عملگر تفاضلμt ،
جمله اخالل و  q2 ،q1 ،pو  q 3و  ...تعداد وقفههای بهینه است
که به کمک ضوابطی مانند :آکائیک ) ،(AICشوارتز  -بیزین
) ،(SBCحنان  -کوئین ) (HQCیا ̅ 2
 Rتعیین میشود .مقادیر
با وقفه متغیر وابسته و مقادیر با وقفه و جاری متغیرهای
مستقل نیز ،پویاییهای کوتاهمدت را نشان میدهند .فرآیند
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پویا ( )DOLSنشان میدهد که رابطه معکوسی بین کیفیت
محیطزیست و هزینههای بخش سالمت در کشورهای مورد
مطالعه داشته است .فتاحی و همکاران [ ]2به بررسی مهمترین
عوامل مؤثر بر هزینههای عمومی سالمت در کشورهای
درحالتوسعه طی دوره زمانی طی دوره زمانی 1993-2111
پرداخته اند .نتایج این مطالعه با استفاده از روش گشتاورهای
تعمیمیافته ( )GMMنشان میدهد طی دوره مورد بررسی
آلودگی هوا تأثیر مثبت و معنادار بر هزینههای عمومی سالمت
در کشورهای مورد مطالعه داشته است .این مطالعه ،با تأکید بر
آلودگی هوا ،به بررسی عوامل مؤثر در هزینههای بخش سالمت
در کشور ایران طی فاصله زمانی سالهای 1336-1392
پرداخته است.

جنگ تحمیلی ایران و عراق؛ این متغیر طی سالهای -1361
 1339مقدار یک و در بقیه سالها مقدار صفر را به خود
میگیرد و نشاندهنده تأثیر شرایط اجتماعی جنگ بر وضعیت
هزینههای سالمت در ایران است .با توجه به امکان دسترسی به
دادههای آماری ،در این تحقیق از اطالعات سری زمانی ساالنه
 1336-1392استفاده شده است .اطالعات مربوط به دادههای
متغیرها از منابع مختلف آماری از جمله :بانک مرکزی ج.ا.ا،
مرکز آمار ایران و شاخصهای توسعه جهانی ( )WDIجمع
آوری شده است .شایان ذکر است که مدل رابطه ( )1یکبار با
در نظر گرفتن گاز  COبهعنوان شاخص اندازهگیری آلودگی
هوا و یکبار با درنظرگرفتن ذرات معلق  PM10بهعنوان
شاخص آلودگی هوا تخمین زده میشود .بنابراین در مجموع دو
مدل تخمینی خواهیم داشت.
رویکرد مورد استفاده در این مقاله بهمنظور تخمین مدل ،روش
خودرگرسیون با وقفههای توزیعی ( )ARDLمعرفی شده
توسط پسران و همکاران [ ،]6است .این روش نسبت به سایر
روشهای آزمون همانباشتگی مزیتهایی دارد .اول اینکه
میتوان این آزمون را ،صرفنظر از این که متغیرهای مدل کامالً
) I(1و ) I(0یا ترکیبی از هر دو باشند ،بهکار برد .دوم اینکه،
این روش پویاییهای کوتاهمدت را در بخش تصحیح خطا وارد
نمیکند [ .]9سومین مزیت آن است که این روش را میتوان
با تعداد مشاهدات اندک نیز بهکار برد [ ]11و در نهایت اینکه
استفاده از این روش حتی زمانیکه متغیرهای توضیحی درونزا
هستند ،ممکن میباشد [ .]11بهمنظور تحلیل همانباشتگی
کرانههای پسران و همکاران ،نیازمند تخمین مدل تصحیح
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به تعداد  (d + 1)k+1مدل مختلف  ARDLتخمین زده
میشود که در آن  dحداکثر وقفه تعیینشده از سوی پژوهشگر
و kتعداد متغیرهای توضیحی بهکار رفتهشده در مدل است .در
مرحله بعد با یکی از معیارهای اطالعات و یا ضریب تعدیل شده
) ̅2
 (Rوقفههای بهینه تعیین میشود .سپس یک رابطه تعادلی
بلندمدت بین متغیرهای مورد بررسی تخمین زده میشود .هر
رابطه بلندمدت ،یک  ECMکوتاهمدت دارد که دستیابی به آن
تعادل را تضمین میکند و برعکس .برای تنظیم الگوی تصحیح
خطا کافی است که جمالت خطای مربوط به هر رگرسیون
همگرایی را با یک وقفه زمانی بهعنوان یک متغیر توضیحدهنده
در کنار سایر متغیرهای الگو قرار دهیم و سپس با کمک روش
 OLSضرایب الگو را برآورد میکنیم .در نرمافزار Microfit
این امکان وجود دارد که وقتی الگوی تعادلی بلندمدت مرتبط
با الگوی  ARDLاستخراج شد ،الگوی تصحیح خطای مرتبط
با آن را نیز ارائه نماید .فرم کلی معادله تصحیح خطای
 ARDLبهصورت زیر میباشد:
p
∆yt = ∆φ0 − ∑j=2 φj ∆yt−j + ∑ki=1 βi0 ∆xit −
q
)9(∑ki=1 ∑j=2 βi,t−j ∆xi,t−j − φ(1, p)ECTt−1

قبل از انجام آزمون همانباشتگی باید مطمئن شویم که
متغیرهای مورد بررسی ،دارای درجه ایستایی بیشتر از )I(1
نیستند .در حالیکه متغیرها ایستا از درجه دو یعنی ) I(2یا
بیشتر باشند ،مقدار آماره  Fمحاسبهشده توسط پسران و
همکاران [ ،]6قابلاعتماد نیست [ .]13بنابراین باید پیش از
ذکر نتایج این آزمونها ،درجه ایستایی متغیرها تعیین شود .در
این مطالعه برای تعیین درجه ایستایی ،نخست از آزمونهای
معمول ریشه واحد دیکیفولر تعمیم یافته ( )ADFو فیلیپس -
پرون ( )PPاستفاده شده است .نتایج این آزمونها نشان
میدهد که کلیه متغیرها ) I(1هستند .اما این آزمونها
شکستهای احتمالی در روند متغیرها را در فرآیند آزمون لحاظ
نمیکنند ،که این امر مکن است منجر به استنباط کاذب درباره
ایستایی یا ناایستایی در سریهای زمانی شود .با توجه به طول
دوره زمانی مورد مطالعه و تغییرات ساختاری رخ داده در
اقتصاد ایران نظیر جنگ تحمیلی ،احتمال وجود شکستهای
ساختاری در روند دادهها بسیار باالست .از این رو ،در این
مطالعه ابتدا وجود حداکثر  3شکست (بهصورت درونزا) در
متغیرها با استفاده از مجموعه آزمونهای معرفیشده توسط
بای و پرون [ ]19آزمون شده است .نتایج آزمونهای
 UDmaxو  WDmaxوجود حداقل یک شکست را برای
تمام متغیرها تأیید میکند .بنابراین جهت بررسی دقیقتر ،با
استفاده از آزمون ریشه واحد زیوت  -اندروز ( ]13[ )ZAبا
لحاظ یک شکست ساختاری بهصورت درونزا و آزمون ریشه
واحد لی  -استرازیسیچ ( ]16[ )LSبا لحاظ دو شکست
ساختاری درونزا ،درجه ایستایی متغیرها مورد بررسی مجدد
قرار گرفته است .نتایج آزمون زیوتاندروز نشان میدهد که
تمام متغیرها به استثنای تولید ناخالص داخلی سرانه،
شاخصهای آلودگی هوا و اثر تقاطعی شاخصهای آلودگی هوا
و شهرنشینی ،با لحاظ یک شکست ساختاری در سطح
معنیداری  3درصد مانا و ایستا از درجه صفر هستند .در حالی
که مطابق با نتایج آزمون  LSتمامی متغیرهای تحت بررسی با
لحاظ دو شکست درونزا در سطح ایستا شدهاند ،به این معنی
که متغیرها ایستا از درجه صفر میباشند .بنابراین ،بهدلیل عدم
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= φ(L, P)yt = α0 + ∑ki=1 βi (L, qi )xit + Ut i
)3( 1,2, … , k
که در آن  α0عرض از مبدأ و  ytمتغیر وابسته و  Lعامل وقفه
میباشد که بهصورت  Lp = yt−pتعریف میشود .این معادله
با استفاده از روش حداقل مربعات معمولی برای تمامی مقادیر

یافتهها
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آزمون کرانهها برای عدم وجود ارتباط سطحی بین متغیر
مستقل و متغیرهای وابسته از طریق صفر قرار دادن ضرایب
سطوح با وقفه متغیرهای مذکور در معادله فوق بهدست میآید.
بنابراین فرض صفر مبنیبر عدم وجود همگرایی بهصورت زیر
تعریف میشوند:
H0 = δ1 = δ2 = δ3 = δ4 = δ5 = δ6 = δ7
=0
در این روش ،دو حد بحرانی ارائه شده است؛ حد باالیی برای
سریهای زمانی ) I(1و حد پایینی برای سریهای ).I(0
چنانچه مقدار آماره  Fمحاسبه شده از مقدار حد باالیی بیشتر
باشد ،فرض صفر عدم همگرایی رد میشود؛ و چنانچه مقدار F
کمتر از حد پایینی باشد ،فرض صفر رد نمیشود و در
صورتیکه آماره  Fدرون محدودهها قرار گیرد ،نمیتوان
نتیجه ای گرفت مگر اینکه ،درجه انباشتگی متغیرها را بدانیم
[ .]6وقتیکه وجود روابط تعادلی بلندمدت اثبات شد ،در مرحله
دوم ،ضرایب بلندمدت و الگوی تصحیح خطا ( )ECMمتناظر
با آن ،بهکمک روش  ARDLبرآورد میشود ].[11
یک مدل  ARDLتعمیمیافته را میتوان بهصورت زیر نمایش
داد:

 ECTt = yt − φو ∆ عملگر
که در آن ̂ − ∑ki=1 β̂i xit
تفاضلی مرتبه اول میباشد .همچنین φ(1, p) ،سرعت تعدیل
را نشان میدهد .بهمنظور بررسی وجود مرتبه همگرایی یکسان
بین متغیرها ،منفی و معناداربودن ضریب ECTt−1در تخمین
ضرایب کوتاهمدت ،بیانگر وجود رابطه بلندمدت بین متغیرها
خواهد بود [ .]12شایان ذکر است که در این مقاله بهمنظور
تجزیهوتحلیلهای اقتصادسنجی از نرمافزارهای  Eviewsو
 Microfitاستفاده است.
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ایستایی متغیرهای مورد استفاده از یک درجه و با توجه به
اینکه هیچ کدام از متغیرها ایستا از درجه دو نیستند میتوان
از آزمون کرانهها برای آزمون وجود روابط بلندمدت بین
جدول  :1خالصه نتایج آزمونهای ایستایی

نتیجه آزمون

متغیر
)Ln(HEpc
)Ln(GDPpc
)Ln(PHY
)Ln(POP65
)Ln(CO
)Ln(PM10
)Ln(UP
)Ln(CO×UP
)Ln(PM10×UP

ZA
)I(0
)I(0
)I(0
)I(0
)I(1
)I(1
)I(0
)I(1
)I(1

این اساس تنظیم شدهاند ،در این قسمت از جدول گزارش
شدهاند .بر اساس مقادیر بحرانی و آماره  Fمحاسبهشده در
بخش باالیی قسمت باالی جدول  ،2وجود رابطه تعادلی
بلندمدت بین متغیرهای مدل زمانیکه از هر یک از
شاخصهای آلودگی هوا در مدل استفاده شده است ،در سطح
 3درصد تأیید میشود؛ زیرا مقدار آماره  Fمحاسبهشده در این
مدلها ،بزرگتر از حد باالیی مقادیر بحرانی ارائهشده توسط
پسران و همکاران [ ]6و نارایان [ ]11در سطح  3درصد است.

حال با استفاده از آزمون همانباشتگی کرانههای پسران و
همکاران [ ]6به بررسی رابطه بلندمدت بین متغیرهای مدل با
توجه به شاخصهای اندازهگیری آلودگی هوا میپردازیم .تعداد
رگرسورها  K = 1بوده و الگوی فوق تنها دارای جمله ثابت
است .با توجه به این موضوع مقادیر بحرانی ارائهشده توسط
پسران و همکاران [ ]6در سطوح معناداری مختلف از جدول
ارائهشده توسط آنها استخراج و در بخش پائینی جدول 2
آمدهاند .همچنین با توجه به اینکه حجم نمونه کمتر از عدد
 61است ،مقادیر بحرانی ارائهشده توسط نارایان [ ]11نیز که بر
جدول  :2نتایج آزمون همانباشتگی کرانههای پسران و همکاران []6
شاخص آلودگی هوا در مدل
CO
PM10
سطح معناداری

طول وقفه بهینه مدل

مقدار آماره  Fمدل

()1،1،1،1،1،1،1،1
()1،1،1،1،1،1،1

**3/12
**9/99

مقادیر بحرانی آزمون نارایان ][11

مقادیر بحرانی آزمون پسران و همکاران ][8
کرانه پایین )I(0

کرانه باال )I(1

کرانه پایین )I(0

کرانه باال )I(1

%11

2/13

3/13

2/31

3/61

%1

2/32

3/31

2/13

9/21

%1

2/96

9/26

3/69

3/69

عالمتهای ***و ** بهترتیب معناداری در سطوح  1و  3درصد است.
پس از تأیید وجود رابطه بلندمدت بین تمام مدلها ،نوبت به
برآورد این رابطه میرسد .در جدول  3نتایج تخمین رابطههای
بلندمدت گزارش شده است .البته عالوه بر رابطههای بلندمدت،
نتایج رابطههای کوتاهمدت و آزمونهای تشخیصی نیز در این
جدول آمدهاند .بر اساس نتایج بهدستآمده )1 :اثرات بلندمدت
و کوتاهمدت انتشار گاز مونوکسید کربن بهعنوان شاخص
آلودگی هوا بر روی سرانه هزینههای بخش سالمت ،مثبت و در

سطح  3درصد ،معنیدار است؛ بهگونهای که با افزایش
یکدرصدی در این شاخص ،در بلندمدت و کوتاهمدت بهترتیب،
سرانه هزینههای بخش سالمت حدود  1/19و  1/13درصد
افزایش مییابد .اثرات بلندمدت و کوتاهمدت انتشار PM10
به عنوان شاخص دیگر انتشار آلودگی هوا نیز بر روی سرانه
هزینههای بخش سالمت در سطح معنیداری  3درصد مثبت
است؛ بهگونهای که با افزایش یکدرصدی در این شاخص ،در
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LS
)I(0
)I(0
)I(0
)I(0
)I(0
)I(0
)I(0
)I(0
)I(0

PP
)I(1
)I(1
)I(1
)I(1
)I(1
)I(1
)I(1
)I(1
)I(1

ADF
)I(1
)I(1
)I(1
)I(1
)I(1
)I(1
)I(1
)I(1
)I(1

] [ DOI: 10.18869/acadpub.hrjbaq.2.3.157

متغیرها استفاده کرد .خالصه نتایج آزمونهای ایستایی در
جدول  1ارائه شده است.
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جدول  :9نتایج تخمین رابطههای تعادلی بلندمدت و کوتاهمدت بهروش ARDL
ضرایب تخمینی

متغیر

متغیر وابستهLn(HEpc) :
ضرایب بلندمدت
(1/662 )1/111
(1/263 )1/111
(-1/162 )1/311
(1/199 )1/126
(1/332 )1/111
(1/161 )1/131
(1/121 )1/191
(-22/991 )1/111

(عرض از مبدأ)C

ضرایب کوتاهمدت
)∆Ln(GDPpc
)∆Ln(PHY
)∆Ln(POP65
)∆Ln(CO
)∆Ln(PM10
)∆Ln(UP
)∆Ln(CO×UP
)∆Ln(PM10×UP
∆WAR
∆C
)ECT(-1

(1/196 )1/111
(1/199 )1/119
(-1/111 )1/661
(1/116 )1/196
(1/323 )1/111
(1/116 )1/136
(1/113 )1/162
(-9/991 )1/111
(-1/166 )1/111

(1/133 )1/111
(1/166 )1/113
(-1/119 )1/622
(1/131 )1/129
(1/362 )1/111
(1/122 )1/129
(1/119 )1/166
(-3/263 )1/111
(-1/216 )1/111
آزمونهای تشخیصی
مقدار آماره

نام آزمون
R-bar-square
F-statistic
Serial correlation
Function Form
Normality
Heteroscedasticity

1/662
(263/19 )1/111
(1/319 )1/961
(1/222 )1/669
(1/119 )1/993
(1/136 )1/611

1/616
(212/33 )1/111
(1/912 )1/322
(1/232 )1/611
(1/113 )1/932
(1/131 )1/626

* اعداد داخل پرانتز نشاندهنده ارزش احتمال است.
 )3ضرایب کوتاهمدت و بلندمدت ) Ln(PHYدر هر دو مدل
مثبت و معنیدار میباشد .میتوان گفت که با افزایش
یکدرصدی در سرانه پزشک ،بهطور متوسط در بلندمدت و
کوتاهمدت بهترتیب ،سرانه هزینههای بخش سالمت حدود

 1/23و  1/16درصد افزایش مییابد )9 .ضرایب کوتاهمدت و
بلندمدت ) Ln(POP65بهعنوان متغیر نشاندهنده سالمندی
جمعیت ،در هر دو مدل منفی میباشد؛ اما این متغیر در
بلندمدت و کوتاهمدت اثر معنیداری بر روی سرانه هزینههای
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)Ln(GDPpc
)Ln(PHY
)Ln(POP65
)Ln(CO
)Ln(PM10
)Ln(UP
)Ln(CO×UP
)Ln(PM10×UP
WAR

(1/663 )1/111
(1/221 )1/111
(-1/132 )1/622
(1/166 )1/191
(1/263 )1/111
(1/126 )1/199
(1/122 )1/113
(-19/996 )1/111

] [ DOI: 10.18869/acadpub.hrjbaq.2.3.157

بلندمدت و کوتاهمدت بهترتیب ،سرانه هزینههای بخش سالمت
حدود  1/19و  1/12درصد افزایش مییابد )2 .ضرایب
کوتاهمدت و بلندمدت ) Ln(GDPpcبهعنوان شاخص درآمد
سرانه ،در هر دو مدل ،مثبت میباشد .میتوان گفت که با

افزایش یکدرصدی در تولید ناخالص داخلی سرانه ،بهطور
متوسط در بلندمدت و کوتاهمدت بهترتیب ،سرانه هزینههای
بخش سالمت حدود  1/61و  1/13درصد افزایش مییابد.
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و همکاران [ ]16استفاده شده است (البته نتایج این آزمونها
بهمنظور صرفهجویی و کم اهمیتبودن در تحلیل نتایج ،ارائه
نشدهاند و نزد نویسندگان مقاله قرار دارند) .بر این اساس،
نمودارهای پسماند تجمعی و مجذور پسماند تجمعی هر دومدل
بین دو خط بحرانی در سطح  3درصد قرار گرفتهاند؛ که این
نتیجه بیانگر پایداری مدلها در بلندمدت است .نکته مهم
دیگر آنکه عالمت ضرایب متغیرهای کنترل در هر دو مدل از
ثبات برخوردار بوده است .این نتایج نشان میدهد که عالمت
ضرایب متغیرهای کنترل به نوع شاخص آلودگی هوا حساسی
نداشته که این صحت و ثبات نتایج بهدستآمده را نشان
میدهد.
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مجذور پسماند تجمعی ( )CUSUMQارائهشده توسط براون

این مطالعه با استفاده از رویکرد آزمون کرانهها و روش
 ARDLبه بررسی تأثیر آلودگی هوا بر هزینههای بخش
سالمت در ایران طی دوره زمانی  1336-1392پرداخته است.
به این منظور ،از متغیرهای سرانه هزینههای بخش سالمت و
شاخصهای آلودگی هوا ،شامل میزان انتشار گاز  COو ذرات
معلق  PM10و همچنین متغیرهای درآمد سرانه ،سرانه
پزشک ،سالمندی جمعیت ،نرخ شهرنشینی ،اثر متقاطع آلودگی
هوا و شهرنشینی و متغیر مجازی جنگ تحمیلی بهعنوان دیگر
متغیرهای توضیحی مؤثر بر سرانه هزینههای بخش سالمت
استفاده شده است .نتایج آزمون کرانهها وجود رابطه تعادلی
بلندمدت بین متغیرها را در ایران تأیید میکند .نتایج تخمین
مدلها به روش  ARDLنشان میدهد که در بلندمدت و
کوتاهمدت شاخصهای آلودگی هوا باعث افزایش سرانه
هزینههای بخش سالمت در ایران شدهاند .این نتیجه با نتایج
جرت و همکاران [ ،]3نارایان و نارایان [ ،]3ژنگ و همکاران
[ ]6و فتاحی و همکاران [ ]2سازگار است .بر اساس انتظارات
تئوریک ،اثرگذاری متغیر درآمد سرانه بر سرانه هزینههای
بخش سالمت در بلندمدت و کوتاهمدت مثبت و کشش آن
کمتر از یک (حدود  1/61در بلندمدت و  1/13در کوتاهمدت)
است .بر این اساس میتوان گفت که سالمت طی دوره زمانی
مورد مطالعه در ایران یک کاالی ضروری بوده است .بر این
اساس پیشنهاد میشود که خدمات سالمت از طریق بودجههای
عمومی و دولتی تأمین مالی شود و دخالت دولت در خدمات
سالمت و ارائه آن الزم میباشد .نتیجه بهدستآمده مبنی بر
اینکه سالمت یک کاالی ضروری است ،با نتایج مطالعات:
بیلگل و تران [ ]19و رضایی و همکاران [ ]21همسو و با نتایج
مطالعات :نیوهاوس [ ]1و آنگ [ ]21مغایر است .همانطور که
انتظار میرفت تأثیر متغیر سرانه پزشک بر سرانه هزینههای
بخش سالمت در بلندمدت و کوتاهمدت ،مثبت است .بر اساس
ضرایب تخمینی ،تأثیر مثبت تعداد پزشکان بر روی هزینههای
سالمت از دو دیدگاه قابل توجیه میباشد .اول اینکه از آنجا که
عدم تقارن اطالعاتی بین پزشکان و بیماران (به نفع پزشکان)
وجود دارد ،بنابراین زمانیکه تعداد پزشکان در یک منطقه زیاد
شود ،سرانه مراجعه افراد به هر کدام از پزشکان کاهش مییلبد
و بنابراین پزشکان در راستای حفظ درآمد خود ،تجویزهای
غیرضروری را افزایش و در نهایت به افزایش هزینههای سالمت
منجر خواهد شد که این پدیده در متون علمی اقتصاد سالمت
تحت عنوان تقاضای القایی عرضهکننده یا «قانون روئمر»
شناخته میشود .دوم اینکه ،افزایش تعداد پزشکان منجر به
افزایش دسترسی و تقاضا برای خدمات سالمت خواهد شد و بر
اساس متون علمی اقتصاد خرد زمانیکه تقاضا برای یک خدمت
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بخش سالمت نداشته است )3 .ضرایب کوتاهمدت و بلندمدت
) Ln(UPدر هر دو مدل مثبت و معنیدار میباشد .میتوان
گفت که با افزایش یکدرصدی در نرخ شهرنشینی ،بهطور
متوسط در بلندمدت و کوتاهمدت بهترتیب ،سرانه هزینههای
بخش سالمت حدود  1/92و  1/36درصد افزایش مییابد)6 .
متغیر مجازی سالهای جنگ تحمیلی نیز در سطح اطمینان
 11درصد به لحاظ آماری در هر دو مدل تخمینی دارای اثر
مثبت بر هزینههای بخش سالمت بوده است )1 .ضریب جمله
تصحیح خطا ( )ECTدر هر دو مدل مطابق انتظار منفی و در
سطح باالیی معنادار است .این ضریب در مدلی که شاخص
اندازهگیری آلودگی هوا ،انتشار گاز کربن مونوکسید است ،برابر
با مقداری حدود  -1/22است؛ که نشان میدهد در هر سال
 1/22درصد از عدم تعادل یک دوره (یک سال) در سرانه
هزینههای بخش سالمت ،در دوره بعد تعدیل میشود.
همچنین ،میانگین این ضریب در مدلی که شاخص اندازهگیری
آلودگی هوا ،ذرات معلق  PM10است ،برابر با مقداری حدود
 -1/19است؛ که نشان میدهد در هر سال  1/19درصد از عدم
تعادل یک دوره (یک سال) در سرانه هزینههای بخش سالمت،
در دوره بعد تعدیل میشود .بنابراین تعدیل بهسمت تعادل در
هر دو حالت ،با سرعت نسبتاً پائینی صورت میگیرد.
بر اساس آزمونهای تشخیصی که در قسمت پائین جدول 3
آمده است ،فرضیه صفر مبنیبر عدم معناداری کل رگرسیون
(با استفاده از آماره  )Fرا میتوان و فرضیههای صفر مبنیبر
عدم خودهمبستگی سریالی ،وجود فرم تبعی مناسب ،توزیع
نرمال و همسانی واریانس را نمیتوان در هر دو مدل رد کرد،
که این امر اعتبار نتایج را نشان میدهد .همچنین ،بر اساس
ضرایب تعیین تعدیلشده ،قدرت توضیحدهندگی مدلهای
تخمینی در سطح قابل قبولی است .بهمنظور آزمون ثبات
ساختاری الگو نیز از آمارههای پسماند تجمعی ( )CUSUMو

بحث
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بر اساس نتایج بهدستآمده از این تحقیق ،شاخصهای آلودگی
هوا ،هزینههای بخش سالمت را افزایش میدهند .به این معنی
که آالیندههای جوی بهعنوان یک مقوله مهم ،سالمت انسان را
تهدید میکنند و به طرق مختلف ،همچون افزایش بیماریهای
قلبی ،آثار زیانبار بلندمدت و کوتاهمدت بر سالمت انسانها و
بهتبع آن افزایش هزینههای بخش سالمت دارند .بر این اساس
راههکارهایی همچون کاهش مصرف سوختهایی با آالیندگی
زیاد ،اصالح قوانین و مقررات در شهرها ،ارتقاء کیفیت سوخت و
فرآوردههای نفتی ،جمعآوری خودروهای فرسوده و خارج از
استاندارد ،گسترش شبکه حمل و نقل عمومی ،دریافت مالیات
مضاعف از واحدهای آلوده کننده با در نظر گرفتن ارزش
محاسبه شده برای آلودگی هوا و میزان نقش واحدهای مختلف
در آلودهسازی هوا توسط دولتها ،مشارکت مالی شهروندان در
جهت کاهش آلودگی هوا ،همزمان با فراهم آوردن زمینههای
الزم برای سرمایهگذاری در طرحهای کاهنده آلودگی هوا مانند
پارکها و فضاهای سبز ،گازسوز کردن خودروها و  ...توسط
دولت ،کنترل انتشار ذرات معلق در مناطق مختلف کشور
بهویژه مناطق کم پوشش ،همکاریهای منطقهای و بینالمللی
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افزایش یابد ،قیمت آن خدمت افزایش و در نهایت هزینههای
سالمت افزایش خواهد یافت .با توجه به اثبات وجود تقاضای
القایی در بازار عرضه پزشکان ایران ،بهنظر میرسد یک راه
جلوگیری از القای تقاضا توسط پزشکان ،نظارت بر حقوق و
عملکرد پزشکان وتغییر روشهای پرداخت باشد .نظام پرداخت
میتواند بر انگیزه و رفتار پزشکان تأثیر جدی بگذارد .بنابراین،
برای جلوگیری از افزایش غیرضروری مخارج سالمت و استفاده
مناسب از منابع مالی جهت بهبود وضعیت سالمت ،ممکن است
تجدیدنظر در پرداخت حقوق پزشکان راهحل مناسبی باشد.
نتیجه بهدستآمده مبنیبر تأثیر مثبت تعداد پزشکان بر روی
سرانه هزینههای بخش سالمت ،همسویی نزدیکی با نتایج
مطالعات رضایی و همکاران [ ]21و مگازینو و مل [ ]22دارد.
تأثیر متغیر درصد جمعیت  63سال و به باال بر سرانه هزینههای
بخش سالمت در کوتاهمدت و بلندمدت منفی ،اما بیمعناست.
در مورد تأثیر سالمندی بر هزینههای سالمت دو رویکرد وجود
دارد که اولی بیان میکند هر چه امید به زندگی در یک جامعه
باالتر باشد ،یعنی آن جامعه سالمتر میباشد و بنابراین استفاده
از خدمات سالمت کمتر و هزینههای سالمت کمتر میباشد که
این یافته در مطالعه صمدی و هماییراد [ ]23هم نشان داده
شده است .مطالعه سشامانی و گرای [ ]29نیز نشان دادهاند،
افزایش هزینههای سالمت بیشتر به زمان نزدیکی به مرگ
ارتباط دارد تا سن افراد و کاهش سال نزدیکی به مرگ از پنج
سال به یک سال ،باعث افزایش هزینههای سالمت در حدود 31
درصد خواهد شد .مطالعات :گتزن [ ]23و مارتین و همکاران
[ ]26نشان داده است که رابطه مثبتی بین هزینههای سالمت و
سالمندی وجود ندارد .زویفل و همکاران [ ]21نیز نشان دادهاند
که بین هزینههای سالمت و سالمندی رابطه مبهمی وجود دارد
و آنچه مهم میباشد ،سالمندی نیست بلکه زمان نزدیکی به
مرگ میباشد .تأثیر متغیر نرخ شهرنشینی بر سرانه هزینههای
بخش سالمت در کوتاهمدت و بلندمدت مثبت و معنیدار است.
این متغیر بیشترین اثرگذاری را نسبت به سایر متغیرها بر روی
سرانه هزینههای مراقبت سالمت دارد .تأثیر مثبت شهرنشینی
بر روی هزینههای سالمت از دو دیدگاه قابل بررسی میباشد.
اول اینکه در مناطق شهری معموالً خدمات سالمت و تجهیزات
ارائهدهنده سالمت گرانقیمتی وجود دارد .بنابراین ،حتی اگر
فرض کنیم که مقدار استفاده از خدمات سالمت برای افراد
شهری و روستایی مساوی باشد ،باز هم افزایش شهرنشینی
منجر به افزایش هزینههای سالمت خواهد شد .دوم اینکه
معموالً دسترسی به خدمات سالمت در مناطق شهری بیشتر
می باشد و افزایش شهرنشینی یعنی تعداد بیشتری از افراد به
خدمات سالمت دسترسی خواهند داشت که این مسئله در
نهایت به افزایش هزینههای سالمت منجر خواهد شد .بر این

اساس دولت بایستی سیاستهایی جدی در جهت بهبود
وضعیت شهرنشینی در مناطق شهری را دنبال و همچنین
امکان ات الزم در مناطق روستایی را فراهم کند تا از این طریق،
هزینههای سالمت را کاهش دهد .نتیجه بهدستآمده مبنی بر
اثر مثبت شهرنشینی بر سرانه هزینههای بخش سالمت،
همسویی نزدیکی با نتایج مطالعات :مگازینو و مل [ ]22و
رضایی و همکاران [ ]21دارد .اثر متقاطع شاخصهای آلودگی
هوا و شهرنشینی بر هزینههای سالمت در کوتاهمدت و
بلندمدت مثبت و معنیدار است .بر اساس مبانی نظری و
مطالعات تجربی ،شهرنشینی از طریق افزایش آلودگی هوا،
هزینههای سالمت را بهطور غیرمستقیم افزایش میدهد .چرا
که با افزایش شهرنشینی ،استفاده از زیرساختها ،حمل و نقل و
انرژی افزایش مییابد؛ انتقال از کشاورزی به صنعت نیز باعث
افزایش آلودگی هوا میشود .بنابراین نتیجه بهدستآمده قابل
قبول و مطابق انتظار است .در آخر ،متغیر مجازی جنگ
تحمیلی نیز مطابق انتظار اثر مثبت بر هزینههای بخش سالمت
طی دوره مورد بررسی داشته است که نشاندهنده آنست که
شرایط و عوامل محیطی نیز بر روی هزینههای بخش سالمت
اثرگذارند .جنگ تحمیلی در ایران ،بهدلیل ناامنی ،تغییر
ساختارها و شرایط اقتصادی -اجتماعی جامعه ،تبعات نامطلوبی
بر سالمت و افزایش هزینههای این بخش داشته است که نتیجه
بهدستآمده ،آنرا تأیید میکند.
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