 وصول مقاله95/6/20 :
 اصالح نهايي95/11/5 :
 پذيرش نهايي95/11/7 :

تاثیر عوامل اقتصادی  -اجتماعی بر امید به زندگی در ایران

چکیده

احمد سرلک /9ادیبه سواری2

مقدمه :عمر طوالنی در یک کشور بیانگر برخوردار بودن از یک سطح بهتر و مناسبتر زندگی است .امید به زندگی بطور مستقیم
مرتبط با رفاه اجتماعی ،سالمت انسانها و توسعه اقتصادی است .هدف این پژوهش شناخت تاثیر عوامل اقتصادی (تولید ناخالص
داخلی سرانه ،تولید مواد غذایی) و اجتماعی (تحصیالت ،رشد جمعیت) بر امید به زندگی در ایران است.
روش پژوهش :پژوهش حاضر علی بوده و از دادههای سری زمانی در طی سالهای  0531تا  0531برای برآورد مدل تحقیق
استفاده شده است .به منظور دستیابی به هدف پژوهش از ،مدل خودتوضیحی با وقفههای توزیعی و نرمافزار ماکروفیت 1.0
استفاده شده است .دادههای مورد نیاز از بانک جهانی ،بانک مرکزی و مرکز آمار ایران استخراج شده است.
یافتهها :تولید مواد غذایی ( ،)1/105ثبتنام در مدارس ( )1/1131اثر مثبت و معنیدار و تورم ( ،)-1/100رشد جمعیت (،)-1/110
و انتشار گاز  )-1/150( co2ارتباط منفی و معنیداری بر امید به زندگی در کوتاه مدت و بلند مدت در ایران دارد .اگرچه در کوتاه
مدت رشد تولید ناخالص داخلی تاثیر معناداری بر امید به زندگی ندارد لیکن در بلندمدت اثر مثبت و معنادار بر امید به زندگی دارد.
نتیجهگیری :با توجه به تاثیر عوامل اقتصادی – اجتماعی موثر بر امید به زندگی ،اهتمام دولت به این عوامل میتواند منجر به
افزایش طول عمر شهروندان گردد.
کلید واژهها :امید به زندگی ،عوامل اقتصادی  -اجتماعی ،انتشار .co2

 -0استادیار ،گروه اقتصاد ،واحد اراک ،دانشگاه آزاد اسالمی ،اراک ،ایران( ،نویسنده مسئول) ،پست الکترونیکA-sarlak@iau- :
arak.ac.ir
 -1دانشجوی دکتری رشته اقتصاد ،واحد اراک ،دانشگاه آزاد اسالمی ،اراک ،ایران
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مقدمه
امید به زندگی یک شاخص آماری است که نشان میدهد
متوسط طول عمر در یک جامعه چقدر است و یا به عبارت
دیگر هر عضو آن چند سال میتواند توقع طول عمر داشته
باشد .واژه امید به زندگی در لغت به معنی تعداد متوسط
سالهایی است که یک شخص زندگی خواهد کرد و در
اصطالح عبارت است از تعداد سالهایی که انتظار میرود
یک فرد از یک سن تا سن دیگر زنده باقی بماند[.]0
امید به زندگی یکی از مهمترین شاخصهای سالمت و
برآیند عوامل مختلف اقتصادی ،اجتماعی ،زیست محیطی
و  ...است .هر چه شاخصهای بهداشتی و درمانی بهبود
یابد امید به زندگی افزایش خواهد یافت و از اینرو این
شاخص یکی از شاخصهای سنجش پیشرفت و عقب
ماندگی کشورهاست .در خصوص اهمیت مطالعه عوامل
موثر بر امید به زندگی میتوان بیان داشت که سالمتی
وسیله و هدفی ارزشمند برای نوع بشر محسوب میشود
که اقتصاددانان به دنبال یافتن مکانیزم و روش بهینه برای
ارتقای سالمتی جامعه هستند .برای دستیابی به سطوح
باالیی از سالمتی ،شناسایی ماهیت سالمتی و عوامل تاثیر
گذار بر آن بسیار با اهمیت است.
بکارگیری سیاستها و بهبود فاکتورهای متعددی منجر به
بهبود شاخص امید به زندگی میشود .توجه به بهداشت
عمومیو سالمت کودکان ،گسترش خدمات پژشکی،
کنترل بیماریها ،واکسیناسیون به موقع و  ...از راههای
افزایش امید به زندگی در جامعه است .یکی دیگر از
راههای افزایش امید به زندگی ،مجهز کردن افراد به
مهارتهای اساسی زندگی و توجه به بهداشت روانی است.
مطالعات زیادی به بررسی عوامل تعیین کننده امید به
زندگی و مرگ و میر در کشورهای در حال توسعه و
توسعهیافته پرداخته شده است .گراسمن به این نتیجه
رسید که که تورم رابطه منفی با امید به زندگی و با رفاه
خانوار رابطه مثبت دارد[ .]1رگرز و همکاران برای اولین بار
چارچوب مفهومیمناسبی در خصوص رابطه امید به زندگی
و درآمد بیان نمودند .آنها به بررسی مهمترین عوامل
تعیینکننده امید به زندگی برای  33کشور در حال توسعه
پرداختند .آنها دریافتند که تولیدات کشاورزی ،نرخ با
/8
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سوادی ،دسترسی به آب سالم ،متوسط سرانه کالری و
سرانه پزشک نقش مهمیرا در تعیین امید به زندگی برای
کشورهای در حال توسعه ایفا میکند[.]5
اناد و راوالین به این نتیجه رسیدند که رابطه مثبت و
معناداری بین امید به زندگی و سرانه تولید ناخالص داخلی
وجود دارد .در تحقیق آنها مخارج بهداشتی عامل مهمیدر
بهبود شاخص امید به زندگی است[ .]1وقتی مخارج
بهداشت عمومیافزایش مییابد منجر به بهبود شاخص
امید به زندگی میشود .ویلکسون در تحقیق خود به نتایج
مشابهی همانند اناد و راولین رسید[.]3
سریمیوکس و همکاران به بررسی مخارج بهداشت
عمومیبر امید به زندگی کانادا پرداختند .آنها به این نتیجه
رسیدند که پایین بودن مخارج سالمت منجر به کاهش
امید به زندگی و باال رفتن نرح مرگ و میر در کانادا
میشود[ .]0گالیس به مطالعه عوامل تعیینکننده امید به
زندگی در  030کشور جهان پرداخت .او دریافت که سرانه
درآمد ،مخارج سالمت عمومی ،داشتن آب آشامیدنی سالم،
کالری و سواد مهمترین عوامل تعیین کننده امید به زندگی
هستند[ .]0کالدین و همکاران به بررسی رابطه شهرنشینی
و شاخص امید به زندگی برای هر دو کشورهای توسعه
یافته و در حال توسعه پرداختند .آنها ادعا میکنند که
جمعیت نواحی شهری از مراقبتهای پزشکی بهتری
برخوردار است ،فرصتهای تحصیالت بهتر است که
ساختار اجتماعی اقتصادی را به سمت اثرات مثبت بر
سالمتی هدایت میکند[ .]0مک فارلنی و همکاران به
بررسی نقش آب سالم به عنوان مهمترین عامل
تعیینکننده امید به زندگی در کشورهای در حال توسعه
پرداختد .آنها بر اساس دادههای کشورهای آفریقا و آسیا
دریافتند که آب آشامیدنی سالم باعث دستیابی به امید به
زندگی باالتر میشود و کمبود آب سالم از مهمترین
عوامل پایین بودن امید به زندگی در افریقا میباشد[.]3
حسین به بررسی عوامل تعیینکننده امید به زندگی با
استفاده از دادههای مقطعی  30کشور در حال توسعه در
جهان پرداخت .او با بکارگیری متغیرهای بهرهوری ،سرانه
تولید ناخالص ملی ،سواد بزرگساالن و سرانه کالری ،به

احمد سرلک و همکار

این نتیجه رسید که رابطه متغیرهای بیان شده با امید به
زندگی یک رابطه خطی و معنا دار است[.]01
احمدی و همکاران ( )0500در مقالهای تحت عنوان"رابطه
متغیرهای کالن اقتصادی با سالمت در ایران"رابطه
متغیرهای اقتصاد کالن را بر دو شاخص سالمت شامل امید
به زندگی در بدو تولد و نرخ مرگ و میر کودکان زیر سال 3
سال طی سالهای ( )0533–0503آزمون کردهاند .سالمتی
متغیرهای کالن به کار گرفته شده عبارتند از :بیکاری ،رشد
اقتصادی ،تورم ،موازنه پرداختها ضریب جینی و مخارج
عمومیدولت .نتایج در این مطالعه حاکی از آن است که رشد
تولید تﺄثیرگذاری مثبت اما با تﺄخیر بر بخش سالمت دارد.
متغیرهای تورم و بیکاری نیز تﺄثیر نامطلوبی بر برون داد
بخش سالمت گذاشته اند .مخارج دولتی شاخص سالمت و
مخارج عمومی سالمت را بهبود بخشیده است .ضریب
پرداخت جینی و تراز پرداختها یه طور معناداری تاثیر منفی
بر بخش سالمت گذاشتهاند[.]00
جهانگرد و همکاران با استفاده از دادههای تابلویی سالهای
( )0503-0501مربوط به  10استان کشور به برآورد تابع تولید
سالمتی ایران پرداختهاند .در این تابع مخارج بهداشتی ،درآمد
سرانه ،درصد بیکاری ،درصد باسوادی ،نحوه تغذیه و درصد
جمعیت شهرنشین به شده عنوان متغیرهای مستقل وارد
مدلاند .متغیر وابسته نیز تعداد مرگ و میر در هر هزار نفر در
نظر گرفته شده است نتایج تخمین نشان میدهد که ضریب
سرانه مخارج بهداشتی معنادار نیست لیکن افزایش درامدسرانه،
درصد باسوادی ،درصد جمعیت شهرنشین و بهبود نحوه تغذیه
تﺄثیر مثبتی بر سالمتی در ایران خواهند داشت که در بین این
عوامل بیشترین تﺄثیر مثبت بر سالمتی مربوط به اشتغال
میباشد[ .]01بنابراین هدف پژوهش شناخت تاثیر عوامل اقتصادی
(تولید ناخالص داخلی سرانه ،تولید مواد غذایی) و اجتماعی
(تحصیالت ،رشد جمعیت) بر امید به زندگی در ایران است.
روش پژوهش
وضعیت سالمت و امید به زندگی را میتوان در قالب یک
تابع تولید سالمت بررسی نمود .ستاده تابع تولید سالمت و
امید به زندگی است که ورودیهای آن مراقبتهای
بهداشتی؛ تحصیالت ،محیط ،شیوه زندگی ،هزینههای
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سالمت و عوامل ژنتیکی است .گراسمن و فیسا و
همکاران خاطر نشان میکند که مردم انتخابهایی را
برای غذا و مراقبتهای پزشکی دارندکه سالمتی آنها را
تضمین میکند .عالوه بر این ،آنها متذکر میشود که
منابع مالی ،منابع طبیعی ،جمعیت ،سواد وعوارض
فعالیتهای زندگی صنعتی نیز بر امید به زندگی موثر
میباشند .براساس روششناسی گراسمن و فیسا و گاتما
مدل مورد مطالعه این تحقیق به صورت زیر در دوره زمانی
( )0531-0531میباشد:
)LE = f (CO2, FI, ED, POPG, PCG
 :LEامید به زندگی در تولد ،به کل (سالها)
 :CO2انتشار گاز دی اکسید کربن بر حسب کیلوگرم بر
تولید ناخالص داخلی (متغیر زیست محیطی)
 :FIشاخص تولید مواد غذایی (متغیر اقتصادی)
 :EDتحصیالت ،ثبت نام مدارس ابتدایی (متغیر
اجتماعی)
 :POPGرشد جمعیت (متغیر اجتماعی)
 :PCGرشد تولید ناخالص داخلی سرانه (متغیر اقتصادی)
معادله فوق بصورت لگاریتمیوشکل خطی آن به صورت
زیر میباشد:

یافتهها
به منظور بررسی متغیرهای موثر بر امید به زندگی از
مدل اقتصاد سنجی خود رگرسیونبرداری با وقفههای
توزیعی ( )ARDLاستفاده شده است .این روش بدون
در نظر گرفتن ) I(0یا ) I(1بودن متغیرهای مدل
(بدون توجه به این که متغیرها در سطح یا با یکبار
تفاضلگیری پایا باشند) ،قابل استفاده است .همچنین ،با
انجام این روش میتوان تحلیلهای اقتصادی را در
دورههای کوتاه مدت و بلندمدت انجام داد .استفاده از
این روش در حجم نمونههای کوچک نیز به دلیل در
نظر گرفتن پویاییهای کوتاه مدت بین متغیرها از
کارایی باالتری برخوردار است.
قبل از این که مدل خود رگرسیو تخمین زده شود ،از
آزمون پایایی برای تمامیسریهای زمانی استفاده شده
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است .اگر سری زمانی مورد مطالعه پایا نباشد ،مشکل
رگرسیون کاذب پدیدار میشود ،جهت اطمینان از پایا
بودن متغیرها و کاذب نبودن رگرسیون از آزمون ریشه
واحد استفاده شده است .یکی از رایجترین آزمونهای
تشخیص ریشه واحد ،آزمون دیکی  -فولر تعمیم یافته
است ،که در این تحقیق از آزمون مذکور استفاده شده
است.
تمام متغیرهایی که مقدار آماره آزمون آنها کمتر از
مقدار بحرانی است ناپایا میباشند .بنابراین ضروری
است که آزمون ریشه واحد روی تفاضل مرتبه اول آنها
انجام شود( .جدول )0
نتایج آزمون جدول  0روی تفاضل مرتبه اول در جدول
 1نشان میدهد که همه متغیرها به جز PCG ,
 INFکه در سطح پایا هستند ،بقیه از مرتبه یک،
) I(1میباشند .بعد از اطمینان از پایایی حداکثربا یک
وقفه نرمافزار  Microfit.4.1مطابق معیار شوارتز -
بیزین ،حداکثر وقفههای مدل را دو وقفه به عنوان
بهترین مدل برآوردی انتخاب میکند( .جدول )1
همانطور که جدول  5نشان میدهد مدل برآورد شده از
باالیی برخوردار است به این معنی که 30
درصد از تغییرات متغیر وابسته (امید به زندگی) توسط
متغیرهای توضیحی ،توضیح داده شده است .همانطور
که مشخص است امید به زندگی در هر سال بطور
معناداری ازمقدار امید به زندگی سال قبل با ضریب
( )1/103و دو سال قبل آن با ضریب ( )1/1101تاثیر
میپذیرد .تولید مواد غذایی با ضریب  1/105و آموزش
با ضریب  1/1131بر امید زندگی تاثیر مثبت و معنادار
دارد .نرخ رشد جمعیت با ضریب ( ،)-1/110دی اکسد
کربن با ضریب ( )-1/150و تورم با ضریب ()-1/100
از نظر آماری معنادار بوده و تاثیر منفی بر امید به
زندگی دارند .در این مدل رشد تولید ناخالص داخلی
سرانه از نظر آماری بیمعنا میباشد.
پیش از بحث درباره رابطه تعادلی بلندمدت بین
متغیرهای موجود در الگو الزم است وجود همگرایی
بلندمدت در بین متغیرهای موجود صورت گیرد؛ زیرا
الزمه آن که الگوی پویای خود رگرسیون با وقفههای
/ 01
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توزیعی ( ،)ARDLبه سمت تعادل بلندمدت همگرایی
داشته باشد ،آن است که مجموع ضرایب با وقفه متغیر
).
وابسته کوچکتر از یک باشد (
بنابراین ،برای آزمون وجود همگرایی بلندمدت در
الگوی خودرگرسیون با وقفههای توزیعی ،الزم است
آزمون فرضیههای زیر صورت گیرد:

مقدار آماره  tمورد نیاز برای انجام آزمون باال به صورت
زیر محاسبه میشود:

 :انحراف معیار ضریب متغیر  iام است.
پس از محاسبه آماره باال ،باید آن را با کمیت بحرانی
بنرجی ،دوالدو و مستر ( )0331مقایسه نمود .چنانچه
مقدار آماره  tبدست آمده بزرگتر از مقدار بحرانی باشد،
 ،یعنی نبود همگرایی رد
در این صورت فرضیه
شده و وجود رابطه بلندمدت بین متغیرهای الگو تائید
میتوان به بررسی
میشود .بنابراین ،با رد فرضیه
رابطه تعادلی بلندمدت در بین متغیرهای الگو پرداخت
که این خود زمینه استفاده از الگوی تصحیح خطا
ECMرا که در آن نوسانات کوتاه مدت متغیرها به
مقادیر تعادلی بلندمدت ارتباط داده میشود ،فراهم
مینماید.
کمیت آماره  tمورد نیاز برای انجام آزمون باال به
صورت زیر محاسبه میشود:
=t
از آنجا که کمیت بحرانی ازائه شده توسط بنرجی،
دوالدو و مستر ( )0331در سطح اطمینان  33درصد
برابر با 1/031میباشد ،به دلیل این که ( )-10/0از نظر
قدرمطلق از مقدار بحرانی جدول بنرجی ،دوالدو و
مبنی بر عدم وجود
مستر بیشتر است .لذا فرض
رابطه بلندمدت رد میشود .بنابراین ،نتیجه میگیریم که
یک رابطه تعادلی بلندمدت میان متغیرهای الگو وجود
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دارد .پس از حصول اطمینان از وجود رابطه بلندمدت
میتوان مدل بلندمدت را برآورد کرد.
نتایج بدست آمده حاکی از اثر گذاری منفی بلندمدت،
رشد جمعیت ،تورم ،دی اکسید کربن و همچنین
اثرگذاری مثبت بلندمدت تحصیالت و شاخص تولید
غذا بر امید به زندگی میباشد .در این بین تولید غذا
بیشترین اثر گذاری مثبت بر امید به زندگی را دارد و
بیشترین تاثیر منفی را تولید دی اکسید کربن بر امید
زندگی دارد با توجه به آماره محاسبه شده برای رشد
جمعیت ،این متغیر اثر معناداری بر امید به زندگی ندارد.
مالحظه میشود که رشد تولید ناخالص داخلی سرانه در
بلندمت با ضریب ( )1/11101بر امید به زندگی
تاثیرگذار است( .جدول )1
مرحله آخر روش  ،ARDLبرآورد الگوی تصحیح خطا
( )ECMاست .ضرایب مربوط به برآورد الگوی
تصحیح خطا که بیانگر ارتباط کوتاه مدت میباشد که
ضریب تصحیح خطا کوچکتر از یک و از نظر آماری
معنادار است .منفی بودن این ضریب نشان میدهد که
عدم تعادلها در بلندمدت به سمت تعادل حرکت
میکنند .این ضریب نشان میدهد در هر دوره 05
درصد از عدم تعادلها را برطرف میکند و با توجه به
این که دوره پژوهش ساالنه است ،نتیجه میگیریم که
حدود  0/0سال طول میکشد که عدم تعادل برطرف
شود( .جدول )3
برای آزمون ثبات ساختاری از محاسبه آماره پسماند
تجمعی و مجذور پسماند تجمعی که توسط براون ارائه
شده است ،استفاده میکنیم .همانطور که مشاهده
میشود ،نمودارهای پسماند تجمعی و مجذور پسماند
تجمعی بین دو خط صاف (فاصله اطمینان  33درصد)
ارائه شده است .اگر نمودار ارائه شده بین فاصله
اطمینان قرار داشته باشد ،فرضیه صفر مبنی بر عدم
شکست ساختاری پذیرفته میشود و اگر نمودار از
فاصله اطمینان خارج شده باشد (فاصله اطمینان را قطع
کرده باشد) فرضیه صفر مبنی بر عدم شکست ساختاری
رد و وجود شکست ساختاری پذیرفته میشود .الزم به
یادآوری است که از آماره پسماند تجمعی برای یافتن
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تغییرات سیستماتیک در ضرایب رگرسیون و نیز از آماره
مجذور پسماند تجمعی هنگامیکه انحراف از پایداری
ضرایب رگرسیون اتفاقی و ناگهانی است ،استفاده
میشود.
مشاهده میشود ،فرضیه صفر مبنی بر وجود ثبات
ساختاری را نمیتوان رد کرد ،در نتیجه ،در مدل
برآوردی شکست ساختاری وجود ندارد( .نمودار  0و )1
بحث و نتیجهگیری
در این مطالعه به بررسی عوامل موثر بر امید به زندگی
در دوره زمانی ( )0531-0531با استفاده از رویکرد مدل
خود توضیحی با وقفههای توزیعی ( )ARDLپرداخته
شد .نتایج بدست آمده با تحقیقات سریمیوکس و
همکاران[،]0گالیس[،]0کالدین و همکاران[ ]0و
حسین[ ،]01همخوانی دارد .نتایج بلندمدت در ایران
نشان میدهد که تولیدات مواد غذایی اثر مثبت و
معناداری بر امید به زندگی در ایران دارد .افزایش امید
به زندگی میتواند از طریق بهبود وضعیت سالمت
کارگران ،باعث افزایش توان تولیدی منابع موجود در
کشور شود و همچنین میتواند برای مثال به عنوان
مشوقی برای سرمایهگذاریهای بلندمدت روی سرمایه
انسانی عمل کند .تورم اثر منفی و معناداری بر امید به
زندگی دارد .در جامعهای که با تورم شدید روبروست،
هزینههای روانی تورم از بیاعتمادی مردم نسبت به
ارزش پول ملی حکایت دارد .برای مقابله با تورم مردم
سعی میکنند که با تالش و کار بیشتر ،قدرت خرید
خود را حفظ کنند و اعتقاد دارند که درآمد آنها براساس
مهارت و کوشش آنها باال میرود .اما هنگامیکه آنها
اقدام به خرج اضافی درآمد خود مینمایند ،باز هم
مایوسانه مشاهده میکنند که درآمد واقعی آنها کاهش
یافته است و احساس رضایت خاطر نمیکنند .این عدم
احساس رضایت خاطر روانی ،ناشی از این ذهنیت است
که تورم حاصل کار آنها را هدر میدهد و باعث میشود
که امید به زندگی آنها کاهش مییابد.
رشد جمعیت اثر منفی بر امید به زندگی دارد .امید به
زندگی بیشتر ممکن است منجر به افزایش جمعیت شود
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بهبود شرایط سالمت فردی و اجتماعی و همچنین
افزایش بهرهوری منجر به افزایش تولید مواد غذایی
میشود .دولت بایستی توجه به آموزش را افزایش دهد
و سیاستهای انضباطی پولی و مالی جهت کاهش تورم
را برای افزایش امید به زندگی بهبود بخشد.
هر تحقیقی در برگیرنده محدودیتهای خاص خود
است .نتایج این تحقیق با توجه به دوره
زمانی،متغیرهای بکار گرفته شده و روش براورد آن
قابل تحلیل و بررسی است و در تعمیم نتایج آن بدون
در نظر گرفتن این محدودیتها بایستی احتیاط الزم را
نمود.

که با توجه به اثرات مالتوسی و تراکم جمعیت موجب
پایین آمدن سرانه درآمد میشود و امید به زندگی را
کاهش میدهد .ثبت نام ابتدایی اثر مثبت و معناداری
بر امید به زندگی دارد .در حالی که سرانه درآمد در بلند
مدت اثر مثبت دارد لیکن تولید گاز  CO2اثر منفی بر
امید به زندگی در ایران دارد.
افزایش امید به زندگی از جمله سیاستهایی است که
میبایست در ایران دنبال شود .دولت باید بودجه الزم را
برای افزایش تولیدات مواد غذایی برای امنیت غذایی
آینده کشور فراهم کند .رشد جمعیت تورم و آلودگی،
مهمترین عدم مزیتها در کاهش امید به زندگی است..
تحصیالت از طریق افزایش جمعیت تحصیلکرده و

جدول  - 9آزمون ریشه واحد دیکی  -فولر تعمیم یافته روی سطح متغیرها
عرض از مبدا بدون روند
متغیر
LE

عرض از مبدا با روند

آماره آزمون

کمیت بحرانی

آماره آزمون

کمیت بحرانی

-9/29

-2/19

-4/94

-3/53

FI

0/24

-2/19

-2/77

-3/53

ED

-9/99

-2/19

-9/49

-3/53

POPG

-2/45

-2/19

-5/99

-3/53

PCG

-3/79

-2/19

-3/44

-3/53

CO2

-9/54

-2/19

-2/97

-3/53

INF

-3/07

-2/19

-3/90

-3/53

جدول  - 2آزمون ریشه واحد دیکی -فولر تعمیم یافته روی تفاضل مرتبه اول متغیرها
عرض از مبدا بدون روند

/ 01

عرض از مبدا با روند

متغیر
DLE

آماره ازمون

کمیت بحرانی

آماره آزمون

کمیت بحرانی

-1/32

-2/19

-1/55

-3/53

DFI

-9/71

-2/19

-9/77

-3/53

DED

-2/11

-2/19

-2/11

-3/53

DPOPG

-5/97

-2/19

-5/92

-3/53

DPCG

-5/05

-2/19

-9/11

-3/53

DCO2

-5/97

-2/19

-5/52

-3/53

DINF

-7/94

-2/19

-7/34

-3/53
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جدول  - 3نتایج حاصل از برآورد مدل پویای ARDL
متغیر
)LE(-1

ضریب برآورد شده

انحراف معیار

آماره t

0/071

0/030

2 /3

)LE(-2

0/0042

0/0027

3/95

FI

0/093

0/002

7 /5

ED

0/0019

0/0029

9/97

POPG

-0/027

0/0073

-9/24

PCG

-0/0099

0/00952

-0/73

CO2

-0/037

0/0073

- 5 /7

INF

-0/094

0/00777

-2/33

C

7/93

0/59

92/92

جدول  - 9نتایج حاصل از تخمین بردار همجمعی مدل
متغیر
FI

ضریب برآورد شده

انحراف معیار

آماره t

0/0279

0/099

2 /9

ED

0/093

0/0092

90/73

POPG

-0/219

0/943

-9/70

PCG

0/00049

0/00099

7 /7

CO2

-0/0949

0/0052

-3/59

INF

-0/0931

0/0057

-2/94

C

94/57

9/97

99/59

ماخذ :نتایج تحقیق

جدول  - 5الگوی تصحیح خطای مربوط به امید به زندگی
متغیر
DFI

ضریب برآورد شده

انحراف معیار

آماره t

0/093

0/002

7 /5

DED

0/0019

0/0029

9/97

DPOPG

-0/027

0/0073

-9/24

DPCG

-0/0099

0/0095

-0/739

DCO2

0/037

0/0073

5 /7

DINF

-0/094

0/00777

-2/33

DC

7/93

0/59

92/92

)ECM(-1

-0/93

0/0010

-99/9

ماخذ :نتایج تحقیق
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نمودار  - 9نتایج حاصل از آزمون ()CUSUMQ

نمودار  - 2نتایج حاصل از آزمون ()SUM\C

/ 01
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The Impact of Socio-Economic Factors on Life Expectancy in Iran

Abstract

Sarlak A11, Savari A2

Introduction: Long life represent the well-being or better living standard of nation,as
life expenctancy has direct link with social walfer, human health and economic
development. The goal of study is to know the Impact of Socio factors (education,
population growth) and Economic Factors (per capita gdp, food production) on Life
Expectancy in Iran.
Methods: The present study is causative and is kind of times series data within 19712013 with using Autoregressive distributed lag model and Micro fit 4.1 software and its
data extracted from World Bank, Central Bank and Iran Statistics Central.
Results: food production, school enrollment has positive and significant relationship
with life expectancy in Iran. On the other hand inflation and population growth and CO2
emissions has negative and significant relationship with life expectancy in Iran. The
results show In short long and long run GDP growth has positive and significant
relationship with life expectancy
Conclusion: Due to the impact of socio-economic factors affecting life expectancy,
government attention to these factors lead to increased longevity citizens.
Keywords: life Expectancy, Factors Economic - Social, CO2 Emissions.
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