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Introduction: Iran has natural resources such as oil that can affect health; 

however, whether a natural source of oil can have a positive effect on health or 

not is a question for economists. In this study, we empirically examine how 

economic dependence on natural resources affects health with respect to 

institutional corruption. 

Methods: The present study is an applied study with longitudinal analytical-

descriptive method using smooth transitional regression method between 1984 

and 2017. The research population in this study was the annual data of the 

whole country. Also, the dependent variable is life expectancy, and the main 

independent variables are oil rents to GDP. Other independent variables used 

include the corruption index, GDP per capita, and literacy level. Data analysis 

was also performed with Eviews software (version 12). 

Results: Results of the estimates showed that the effect of economic 

dependence on natural resources on health and corruption in Iran during the 

study period was inversely U-shaped. The estimated threshold for the share of 

oil rents in GDP in life expectancy was 3.070%. The results indicate that the 

corruption reduction index has a positive and significant effect on health. But 

GDP has had a negative impact on life expectancy. 

Conclusion: According to the results of this study, in order to reduce the 

negative effects of dependence on natural resources, we recommend that 

appropriate policies such as attention to other productive sectors and 

strengthening other economic infrastructure to reduce dependence on natural 

resources should be applied in order to improve existing conditions in the 

country. Considering the positive effect of reducing corruption on health, we 

also recommend that appropriate policies should be implemented to improve 

the institutional quality.  
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 یوه اثرگذارباشد. نح رگذاریبر سالمت تأث تواندیهمچون نفت و گاز است که م یعیمنابع طب یدارا رانیامقدمه: 

ر فساد و پژوهش اث نیاست که توجه اقتصاددانان را به خود جلب کرده است. ا یبر سالمت، موضوع یعیمنابع طب

 .استکرده  یبررس رانیرا بر سالمت در ا یعیبه منابع طب یاقتصاد یوابستگ

از روش  با استفاده یصورت طولبه یفیتوص-یلیبود که با روش تحل یمطالعه حاضر از نوع کاربرد: هاروش

ساالنه کل کشور بود.  یهاانجام شد. جامعه پژوهش داده 3133تا  3131 یهاسال یبرا میانتقال مال ونیرگرس

خص فساد است. و شا یداخل لصناخا دیبه تول یرانت نفت یمستقل اصل یرهایو متغ یبه زندگ دیوابسته ام ریمتغ

 Eviewsافزار ها با نرمداده لیسرانه و سطح سواد است. تحل یناخالص داخل دیمستقل شامل تول یرهایمتغ ریسا

 .( انجام شد31)نسخه 

 تیفیو شاخص ک بر سالمت یعیبه منابع طب یاقتصاد یحاصل از برآوردها نشان داد که اثر وابستگ جینتا ها:یافته

سهم  یبرآورد یاحد آستانه زانیمعکوس بوده است. م Uدوره موردمطالعه به شکل  یط رانیفساد در ا ینهاد

است. شاخص کاهش فساد و  بودهدرصد  70/1برابر با  ،یبه زندگ دیبر ام یناخالص داخل دیبه تول یرانت نفت

داشته  یمنف ریتأث یبه زندگ دیبر ام یناخالص داخل دیبوده است؛ اما تول یمثبت و معنادار ریآموزش بر سالمت تأث

 است.

به منابع  یتگحاصل از وابس یمطالعه، به جهت کاهش اثرات منف نیآمده از ادستبه جیمطابق با نتا: گیرییجهنت

 یهارساختیز گرید تیو تقو یدیتول یهابخش ریمناسب مانند توجه به سا یهااستیکه س شودیم شنهادیپ یعیطب

با  ن،ی. همچنابدیموجود در کشور بهبود  طیبا توجه به شرا یعیبه منابع طب یکشور جهت کاهش وابستگ یاقتصاد

در  مناسب جهت کاهش فساد یهااستیس یکه اجرا شودیم هیتوجه به اثر مثبت کاهش فساد بر سالمت توص

 .ردیدستور کار دولت قرار گ
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عنوان یکی از مباحث مهم در نظریه رشد اقتصادی سالمت به

شود. از عوامل تأثیرگذار بر سالمت در سطح کالن محسوب می

یطی محتوان به عوامل اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و زیستمی

اشاره کرد. در مورد چگونگی اثر وابستگی اقتصادی به منابع 

طبیعی بر سالمت، توافق نظری بین اقتصاددانان وجود ندارد. 

اقتصاد بعضی از کشورها به منابع طبیعی همچون نفت و گاز و یا 

ر ارکان تواند بتگی میمنابع معدنی وابسته است که این وابس

وسعه های تاقتصادی، اجتماعی و فرهنگی اثر گذاشته و شاخص

اقتصادی و سرمایه انسانی از جمله سالمت را تحت تأثیر قرار 

های مربوط به وابستگی اقتصادی به منابع طبیعی دهد. از نظریه

(، به Resource curseتوان به موضوع نفرین منابع طبیعی )می

تأثیرات منفی حاصل از وجود منابع طبیعی بر وقوع معنی 

نتایج مطالعات  [3] اجتماعی اشاره کرد. -متغیرهای اقتصادی

تجربی در مورد اثر وابستگی به منابع طبیعی بر سالمت تاکنون 

و  [3]چانگ و ویی مبهم بوده است. برخی مطالعات نظیر 

نفی بر منشان دادند که وابستگی به منابع طبیعی تأثیر  [1] ویگلی

انشاسی و الکه مطالعه های سالمت دارد. درحالیشاخص

حاکی از تأثیر مثبت وابستگی  [0]کوتت و تسوی و [1] کتاسایتی

یکی از مجراهای تأثیرگذاری  به منابع طبیعی بر سالمت است.

وابستگی به منابع طبیعی بر سالمت از طریق رشد اقتصادی ایجاد 

مت ردهای زندگی، تغییر در سالشود که سبب افزایش استاندامی

ی هازیست عمومی و بهبود وضعیت درمانی با فناوریمحیط

 وفور منابع طبیعی یکی [5]شود. پیشرفته و بهبود سالمت افراد می

 شود. درمی محسوب جهان در ملی ثروت منابع ترینمهم از

 توانندمی طبیعی منابع شد کهمی تصور گونهاین امر ابتدای

 رشد آن به دنبال و گذاریسرمایه تسریع در مهم عاملی

نشان  را ادعا این عکس تجربی مشاهدات اما؛ باشند اقتصادی

دهد. این در حالی است که نفرین منابع طبیعی داللت براین می

د موضوع دارد که وابستگی به منابع طبیعی باعث تأثیر منفی بر رش

منابع طبیعی از طرفی وابستگی به  [3]اقتصادی شده است. 

تواند بر امید به زندگی از طریق کیفیت نهادها تأثیرگذار باشد. می

 پیامدهای از اتکا به درآمدهای کالن حاصل از منابع طبیعی یکی

این افزایش درآمد حاصل از فروش منابع  است.منابع  وفور

 کند.می نیازبی مالیاتی بر درآمدهای تکیه را از هادولت طبیعی،

ها با تکیه بر درآمدهای حاصل از منابع چون دولت بنابراین

م به کنند، خود را ملزطبیعی، از مردم مالیات کمتری دریافت می

پاسخگویی به مردم در مورد نحوه مصرف درآمدهای عمومی 

 مداران در کشورهایی که کیفیتبنابراین، سیاست [5]دانند. نمی

رند، باالیی دانهادی پایینی دارند )کشورهایی که سطح فساد 

ای هها وجود ندارد و میزان اثربخشی فعالیتدموکراسی در آن

دولت پایین است( توجهی به افراد طبقه متوسط ندارند و درگیر 

 شوند. همچنین، در چنین کشورهایی بههای فسادگونه میفعالیت

دلیل شرایط سیاسی ناشی از وفور منابع طبیعی، دولت تمایل دارد 

ایه انسانی را نادیده بگیرد و مخارج کمتری صرف تا انباشت سرم

مخارج اجتماعی مانند سالمت، آموزش، امنیت اجتماعی و 

در یک  [3] مدریمو و لی [3]زیست کند. محافظت از محیط

مطالعه تجربی نشان دادند که اثر وابستگی به منابع طبیعی و 

وارون است. از  Uصورت غیرخطی و به شکل سالمت، به

دالیل غیرخطی بودن تأثیر وابستگی به منابع طبیعی بر 

توان به غیرخطی بودن تأثیر وابستگی به منابع سالمت، می

طبیعی بر رشد و در نهایت تأثیر غیرخطی این شاخص بر 

جعفری  [3]، کوتنیراز دیگر سو  [0،7]سالمت اشاره کرد. 

نشان  [33] ارانهمک و ینگجه فیضیو  [37]طادی و همکاران 

دادند که اثر وابستگی به منابع طبیعی بر کیفیت نهادی 

غیرخطی است. به عبارتی اثر مثبت وابستگی به منابع طبیعی 

 ای از درآمدهای منابع طبیعیبر کیفیت نهادی تا حد آستانه

خواهد بود؛ اما خارج از حد آستانه به بعد، این اثر منفی 

دآوری ناشی از درآمدهای منابع در ابتدا سو رای؛ زخواهد بود

های طبیعی به نفع تولیدکنندگان بوده و مانع ایجاد فعالیت

 شود.رانت جویانه و در نتیجه کاهش کیفیت نهادی می

که خارج از حد درآمد منابع طبیعی، سودآوری در یدرحال

جویانه بیشتر از سود تولیدکنندگان خواهد های رانتفعالیت

با  [37]افتد. یف در کیفیت نهادها اتفاق میبود. بنابراین، تضع

توجه به این دیدگاه که کیفیت نهادی یکی از مجراهای 

توان نتیجه تأثیرگذاری وابستگی به منابع طبیعی است؛ می

 مقدمه
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گرفت که اثر وابستگی به منابع طبیعی بر سالمت در 

 اشد.تواند غیرخطی بکشورهای با کیفیت نهادی ضعیف می

شده و وجود ابهام در مورد چگونگی ث مطرحبا توجه به مباح

تأثیر وابستگی به منابع طبیعی بر سالمت، در پژوهش حاضر به 

یت تأثیر وابستگی اقتصادی به منابع طبیعی با توجه به نقش کیف

 شد. پرداخته 3133تا  3131های نهادی فساد در ایران طی سال
 

 
بود که با روش  کاربردیاین پژوهش از نظر هدف از نوع 

تحلیلی و با استفاده از روش رگرسیون انتقال مالیم  -توصیفی

منظور به انجام شد. 3133تا  3131های برای ایران طی سال

ی به عنوان شاخص کیفیت نهادی و اثر وابستگاثر فساد بهبررسی 

رفته از لید ساده سالمت برگمنابع طبیعی بر سالمت، از تابع تو

 تابع سازیمفهوم استفاده شد که برای [31]مدل گراسمن 

 و بوده مفید بسیار بر سالمت مؤثر عوامل و سالمت تولید

 [3]زمینه همچون مدریمو و لی  این محققان برای همواره

الگوی موردنظر تابع کاب داگالس  .است بوده اتکاقابل

(Cobb–Douglas) پژوهش مانند مطالعاتی نظیر  این در

در حالت کالن  [1] و ال انشاسی و کتاسایتی [3]مدریمو و لی 

است. به عبارتی الگوی موردنظر تابعی از وضعیت اقتصادی، 

نهادی است. منظور از تابع تولید کاب داگالس، تابع تولید 

صورت توانی است که فرم تبعی آن به شکل الگوی سالمت به

یک است. در تابع تولید کاب داگالس کشش جانشینی 

بنابراین، با توجه به  [31]ثابت و برابر یک است.  عوامل تولید

امکان جانشینی عوامل تولید و با توجه به نظریه تابع تولید 

گراسمن از تابع تولید کاب داگالس برای برآورد الگو 

تبعی  گیری از متغیرها فرمشود که بعد از لگاریتماستفاده می

منظور بهدر این مطالعه  صورت الگوی دو خواهد بود.آن به

بررسی اثرات غیرخطی وابستگی به منابع طبیعی و شاخص 

عنوان شاخص کیفیت نهادی الگوی یک در نظر فساد به

LE𝑡=𝐺𝐷𝑃𝑃𝑡      گرفته شد
𝛼1𝐶𝑂𝑅𝑡

𝛼2𝐸𝐷𝑡
𝛼3  𝑅𝑒𝑛𝑡𝑡

𝛼4 (3   ) 

رانت حاصل از درآمد نفتی )نسبت تفاوت    𝑟𝑒𝑛𝑡ازمنظور 

های استخراج آن به تولید هزینهدرآمدهای فروش نفت و 

 عنوان متغیر وابستگی به منابعناخالص داخلی( است، که به

های آن از سایت بانک جهانی شده و دادهنفتی در نظر گرفته

عنوان شاخص کاهش فساد به𝐶𝑂𝑅  شده است.استخراج

 شده توسط سازمان راهنمایشاخص کیفیت نهادی، معرفی

 ICRG-The International)کشوری  ریسک المللیبین

Country Risk Guid) های است. این شاخص از پایگاه داده

در این  ]30[ است. شدهالمللی استخراجراهنمایی ریسک بین

گیرد که می قرار تحلیل مبنای کارشناسان شاخص دیدگاه

مقدار این شاخص بین صفر تا شش است. عدد شش به معنی 

و عدد صفر به معنی فساد کامل در  پاک بودن کشور از فساد

ناخالص داخلی سرانه به قیمت تولید 𝐺𝐷𝑃𝑃 کشور است. 

ک سایت بانمیالدی است که برگرفته از  1737ثابت در سال 

کل نام دوره متوسطه بهنسبت ثبت 𝐸𝐷. جهانی است

عنوان شاخص سطح سواد است های دوران تحصیلی بهنامثبت

ید . متغیرهای تولشده استاستخراج از سایت بانک جهانیکه 

ناخالص داخلی سرانه، رانت حاصل از درآمدهای نفتی، 

عنوان متغیرهای مستقل در آموزش و شاخص کاهش فساد به

شاخص امید به زندگی است  LEاند. همچنین، شدهنظر گرفته

عنوان متغیر وابسته در الگو واردشده است که این که به

( استخراج شد. Word Bankجهانی )شاخص از سایت بانک 

. برای تبدیل الگوی دهنده زمان استنشان tمتغیر  ]35[

خطی یک به یک الگوی خطی، از آن لگاریتم گرفته غیر

بدین ترتیب با لگاریتم گرفتن از الگوی یک، الگوی  .شودمی

 شود:دو حاصل می

(1)  𝐿𝑛 𝐿𝐸𝑡 = 𝛼0 + 𝛼1𝐿𝑛 𝐺𝐷𝑃𝑃𝐶𝑡 + 𝛼2𝐿𝑛 𝐶𝑂𝑅𝑡  +

𝛼3𝑙𝑛𝐸𝐷𝑖𝑡 + 𝛼4[𝐿𝑛 𝑅𝑒𝑛𝑡𝑡 > γ]+𝛼5[𝐿𝑛 𝑅𝑒𝑛𝑡𝑡 < γ] + 𝜀𝑡                                                                            
 

𝛼4[𝐿𝑛 𝑅𝑒𝑛𝑡𝑡 > γ] = {
1 𝑖𝑓 𝑟𝑒𝑛𝑡 > γ
0 𝑖𝑓 𝑟𝑒𝑛𝑡 ≤ γ

} 

𝛼5[𝐿𝑛 𝑅𝑒𝑛𝑡𝑡 > γ] = {
1 𝑖𝑓 𝑟𝑒𝑛𝑡 < γ
0 𝑖𝑓 𝑟𝑒𝑛𝑡 > γ

} 
 

ضرایب  𝛼4تا  𝛼1، عرض از مبدأ و 𝛼0 در الگوی دو،

پارامتر حد آستانه که میزان حد آستانه است که  γبرآوردی، 

رابطه بین رانت نفتی و نابرابری درآمدی در دو رژیم رانت 

های رانت نفتی باال و پایین که هدف این نفتی شامل رژیم

جزء خطا  𝜀𝑡بیانگر زمان و  t. دهدمطالعه بوده را نشان می

 (Eviews 12) 31افزار ایویوز برآوردها با استفاده از نرمهستند. 

صورت لگاریتمی بوده و برای ها بهشده است. کلیه دادهانجام

 هاروش
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 صورت ساالنهبوده است. تواتر به 3133تا  3131ساله از  11دوره 

همچنین، جهت بررسی  لگاریتم داده است. lnاست. منظور از 

تأثیر منفی رانت نفت بر فساد از الگوی سه به پیروی از کولستد 

 استفاده شد.] 33[

(1)  𝐿𝑛 𝐶𝑂𝑅𝑡 = 𝛼0 + 𝛼1𝐿𝑛 𝐺𝐷𝑃𝑃𝐶𝑡 + 𝛼2𝑡𝑎𝑥𝑡  +

𝛼3𝑙𝑛𝑜𝑝𝑒𝑛𝑖𝑡 + 𝛼4[𝐿𝑛 𝑅𝑒𝑛𝑡𝑡 > γ]+𝛼5[𝐿𝑛 𝑅𝑒𝑛𝑡𝑡 < γ]+𝜀𝑡     
 

بودن تجاری )مجموع صادرات و درجه باز  𝑙𝑛𝑜𝑝𝑒𝑛منظور از 

سهم درآمد مالیاتی  𝑡𝑎𝑥داخلی( و  واردات به تولید ناخالص

های این دو متغیر از دولت از تولید ناخالص داخلی است و داده

با توجه به هدف  شده است.سایت بانک جهانی استخراج

پژوهش که تعیین حد آستانه اثرگذاری وابستگی اقتصادی به 

ر سالمت است، از الگوی رگرسیون انتقال مالیم منابع طبیعی ب

(Smooth Transition Regression-STR)  استفاده شد. مدل

STR ترین مدل تغییر رژیمی است. این الگو بدون برجسته

تحمیل محدودیت در شکل تبعی، رابطه غیرخطی محتمل بین 

متغیرها را با استفاده از تابع انتقال و مبنای مشاهدات متغیر 

غییرات کند. در این الگو تسازی میای به شیوه پیوسته مدلآستانه

ر ز مقدار مشخصی برفتار یک متغیر در طول زمان قبل و بعد ا

منظور برآورد الگو به به ]30[شود. متغیر وابسته نشان داده می

روش رگرسیون انتقال مالیم، ابتدا الزم است در مورد مانایی 

ر فول-ها اطمینان حاصل شود. بدین منظور از آزمون دیکیداده

شده است. این آزمون برای زمانی است که یافته استفادهتعمیم

کند. دوره تبعیت می pنظر از متغیر دوره قبلی حتی تا متغیر مورد

منظور از نامانا بودن این است که اگر به متغیری که انباشته از 

مرور اثر شوک از بین درجه صفر باشد، شوکی وارد شود به

یر یابد. حال اگر متغرود و اندازه بلندمدت متغیر تغییر نمیمی

ماند و مقدار باقی میانباشته از درجه یک باشد، اثر شوک 

در صورت وجود نامانایی در  ]37[یابد.بلندمدت آن تغییر می

های هم انباشتگی به جهت پرهیز از ها باید از آزمونداده

رگرسیون کاذب استفاده شود. در این مطالعه از آزمون هم 

استفاده ( Johanson Cointegration test)انباشتگی جوهانسون 

 امکان جوهانسن متغیره چند نمایی تحداکثر درس شد. روش

بردارهای هم انباشته را فراهم  تعداد یعنی انباشتگی رتبه یافتن

 اعمال آزمون و بردارها این برآوردهای کند. این آزمونمی

 استنتاج از استفاده را با بردارها این بر خطی هایمحدودیت

 نمونه تورش عالوه،به سازد.می فراهم استاندارد مجانبی

 روش در OLS روش کردن نرمال و مشکالت کوچک

 بردارهای باید تعداد ابتدا راستا، این در .ندارد وجود جوهانسن

هم  بردارهای تعداد یافتن برای آورد. دست به را هم انباشتگی

 و 𝛾max(Eigenvalue)ویژه  مقدار حداکثر دو آماره از انباشته

از دیگر   ]33[شود. می استفاده( Trace test( )𝛾trace)اثر  آماره

های رگرسیون انتقال مالیم اطمینان، آزمون رابطه آزمون

در  رابطه غیرخطی، غیرخطی بودن الگو است. در صورت تأیید

گام دوم باید اقدام به انتخاب الگوی مناسب برای برآورد از میان 

نمایی ( یا تابعLogestic function -LSTR)روش لجستیک 

(Exponential function -ESTRنمود. این آزمون ) ها تحت

شود. اگر آماره طور جداگانه انجام میبه 𝐹4و  𝐹2 ،𝐹3 عنوان

 نماییکوچک باشد، الگو غیرخطی و از نوع تابع 𝐹3احتمال 

 𝐹4و  𝐹2های ، آزمون𝐹3است. در صورت بزرگ بودن آماره 

ها شود که در صورت کوچک بودن این آمارهاستفاده می

اره که این دو آمشود و درصورتیالگوی لجستیک انتخاب می

در مرحله  ]17[باشد. نیز بزرگ باشد آنگاه الگو غیرخطی نمی

ای بعدی نیز بر اساس الگوی انتخابی برآورد انجام و حد آستانه

شود. همچنین، برآورد به روش رگرسیون انتقال مشخص می

مل آزمون عدم وجود های مختلف شامالیم نیازمند انجام آزمون

همبستگی سریالی، ناهمسانی واریانس و آزمون نرمالیتی است. 

-بروش هایآزمون از آزمون همبستگی سریالی یکی

ز یافته ااست که آزمونی تعمیم (Breusch-Godfrey) گودفری

 Fباشد. در واقع با استفاده از آماره ام میrمرتبه اول تا مرتبه 

های قبل وابستگی جز خطای سال جاری با اجزای خطای سال

منظور آزمون در این پژوهش به [13]شود. ام( بررسی میr)مرتبه 

( از Heteroskedasticity Testوجود ناهمسانی واریانس )

شده است، که در آن مربع خطاها ( استفادهwhiteآزمون وایت )

رازش نموده و در را بر متغیرهای مستقل و خطاهای سال قبل ب

دار بودن الگو، ناهمسانی واریانس وجود دارد. صورت معنی

 Normality Jarque Bera) )آزمون نرمالیتی جارکو برا  [33]

Test   .[11]به معنی آزمون نرمال بودن پسماندهاست  
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تفاده از ها با اسمنظور برآورد الگو ابتدا به بررسی مانایی دادهبه

مون یافته پرداخته شد. مطابق با نتایج آزدیکی فولر تعمیمروش 

ضل ها در سطح نامانا و در تفایافته تمامی دادهدیکی فولر تعمیم

مرتبه اول مانا هستند. به عبارتی همگی درجه انباشتگی یک 

دارند. منظور از تفاضل مرتبه اول تفاوت متغیر زمان حال از متغیر 

ن منظور بررسی رابطه بلندمدت بیبهدوره قبل است. بنابراین، 

ه نتایج شد کیوهانسون استفاده  متغیرها از آزمون هم انباشتگی

ر بین متغیرها در ه بلندمدتاین آزمون نیز نشان از وجود رابطه 

آزمون هم انباشتگی یوهانسون نشان داد که نتایج  دو الگو دارد.

ه توان بمیامکان وجود رابطه بلندمدت وجود دارد. بنابراین، 

برآورد الگو در سطح پرداخت. زیرا وقتی آماره احتمال برای 

الگوی دو در حالت حداکثر سه رابطه هم انباشتگی و برای 

الگوی سه در حالت حداکثر دو رابطه هم انباشتگی، از مقدار 

شود. تر باشد وجود رابطه هم انباشتگی تأیید میکوچک 75/7

د های ویژه و اثر موروجه به آمارهوجود رابطه هم انباشتگی با ت

میزان مقادیر  گیرد. به این صورت که اگرآزمون قرار می

تر باشد وجود شده بزرگهای ویژه و اثر از مقدار محاسبهآماره

یرخطی نتایج آزمون غ شود.هم انباشتگی بین متغیرها تأیید می

های مفروضات بودن الگو، تعیین نوع مدل و همچنین آزمون

شده است. نتایج نشان داد که سیک در جدول یک خالصهکال

در جدول یک، فرضیه صفر  Fهای های آزمونبر اساس آماره

مبنی برخطی بودن الگو برای متغیر سهم درآمد نفت از تولید 

 هایشود؛ زیرا تمام آمارهناخالص داخلی برای هر دو الگو رد می

ا توجه به نتایج . از طرفی باست  75/7 تر ازکوچک Fاحتمال 

جداول یک و دو الگوی پیشنهادی مناسب برای تخمین در این 

پژوهش برای هر دو الگوی دو و سه، الگوی مبتنی بر روش 

(  (Exponential Smooth Transition Regression- ESTRنمایی

ای که در آن شیب ضریب ای )نقطهاست. تعداد نقاط آستانه

 ( در هر دو الگو برابر با عدد یککندبرآوردی موردنظر تغییر می

است. فرضیه خودهمبستگی سریالی جمالت خطا، ناهمسانی 

واریانس جمالت خطا و نرمال بودن جز خطا برای هر دو الگو 

درصد رد شده است؛ زیرا میزان این آماره  35در سطح اطمینان 

است. مانا بودن پسماندهای دو بخش خطی و  75/7تر از بزرگ

خطی در حاکی از آن است که رابطه غیرغیرخطی نیز 

پسماندهای هر دو بخش باقی نمانده است. زیرا آماره این آزمون 

تر است و فرض نامانا بودن در بخش خطی کوچک 75/7نیز از 

 و غیرخطی برای هر دو الگو رد شده است.
 

 های فروض کالسیک در الگوی دو: آزمون غیرخطی بودن الگو، آزمون تعیین نوع الگو و آزمون3جدول 

 آماره t احتمال آماره های فروض کالسیکآزمون احتمال متغیر انتقال

 سهم رانت نفت از تولید ناخالص

داخلی برای الگوی دو، متغیر 

 زندگیوابسته امید به 

 F آماره 

 فرضیه
 F2 آماره 
 

 F4آماره  F3 آماره
آزمون خودهمبستگی سریالی 

 گادفری –بروش 
031/7 037/7 

313/0 

(7351/7) 

110/7 

(7733/7) 

000/1 

(7313/7) 

000/1 

(7313/7) 

 353/3 7337/7 آزمون ناهمسانی واریانس وایت

 031/7 071/7 برا -آزمون نرمال بودن جارکو

 آزموننتیجه 
رد فرضیه 

 صفر

رد فرضیه 

 صفر

رد فرضیه 

 صفر

رد فرضیه 

 صفر
 -315/1 710/7 آزمون مانایی پسماند بخش خطی

 -317/0 771/7 آزمون مانایی پسماند بخش غیرخطی ESTR غیرخطیالگوی پیشنهادی الگوی

 

 الگوی سههای فروض کالسیک در آزمون غیرخطی بودن مدل و تعیین نوع مدل و آزمون :1جدول 

 آماره  t آمارهاحتمال های فروض کالسیکآزمون احتمال متغیر انتقال

 نفت از تولید ناخالص

داخلی برای الگوی 

سه متغیر وابسته 

 شاخص کنترل فساد

 F آماره 

 فرضیه
 F4آماره  F3 آماره  F2 آماره

آزمون خودهمبستگی سریالی 

 گادفری –بروش 
3703/7 7101/3 

7370/1 

(7115/7) 

311/0 

(7337/7) 

7130/3 

(7737/7) 

1777/31 

(7733/7) 

 7331/7 0373/7 آزمون ناهمسانی واریانس وایت

 7170/7 3775/7 برا -آزمون نرمال بودن جارکو

 هایافته
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 نتیجه آزمون
رد فرضیه 

 صفر

رد فرضیه 

 صفر
 -01113/1 7777/7 آزمون مانایی پسماند بخش خطی رد فرضیه صفر رد فرضیه صفر

پیشنهادی الگوی 

 الگوی غیرخطی
ESTR 177/31 733/7 آزمون مانایی پسماند بخش غیرخطی 

 

 ESTR: نتیجه برآورد الگوی دو به روش 1جدول 

 نام متغیر ضریب سطح احتمال

 عرض از مبدأ 371/5 777/7

 LnCORشاخص فساد  لگاریتم 7773/7 7000/7

 LnGDPلگاریتم تولید ناخالص داخلی سرانه  -7337/7 777/7

 LEDUلگاریتم سطح سواد  3701/7 777/7

 trend قبل از رسیدن به حد آستانه  روند زمانی 7753/7 777/7

 trendروند زمانی بعد از رسیدن به حد آستانه  7711/7 777/7

 lnrentرانت نفت قبل از رسیدن به حد آستانه  7113/7 777/7

 lnrentرانت نفت بعد از رسیدن به حد آستانه  -7171/7 777/7

�̅�2 =  303/7 شده          ضریب تشخیص تعدیل       𝑅2 =  371/7 ضریب                                                              

 تشخیص

st=Rentt                  c = 707/1             γ = 007/0  

st  ،متغیر انتقالc  حد آستانه وγ .شیب است 
 

 

 ESTR: نتیجه برآورد الگوی سه به روش 0جدول 

 نام متغیر ضریب سطح احتمال

777/7 3715/3 tax سهم درآمد مالیاتی دولت از تولید ناخالص داخلی 

777/7 3005/7- LnOpen لگاریتم باز بودن تجاری 

 LnGDPلگاریتم تولید ناخالص داخلی سرانه  -3773/7 777/7

 C قبل از رسیدن به حد آستانه  عرض از مبدأ 0731/3 777/7

 Cبعد از رسیدن به حد آستانه  عرض از مبدأ 1031/1 777/7

 lnrentرانت نفت قبل از رسیدن به حد آستانه  3775/7 777/7

 lnrentرانت نفت بعد از رسیدن به حد آستانه  -3017/3 777/7

�̅�2 =  7373/7 شدهتعدیلضریب تشخیص        𝑅2 =  735/7  ضریب تشخیص                                          

st= Rentt                   c = 751/3             γ = 1730/7  

st  ،متغیر انتقالc  حد آستانه وγ .شیب است 

ل سه جدوبرآورد مدل رگرسیون انتقال مالیم مطابق با نتایج 

ای اثرگذاری رانت نفت بر امید به دهد، حد آستانهنشان می

در ایران، حدود سه درصد  3133تا  3131های زندگی طی سال

قبل  (11/7بوده است. مثبت بودن ضریب اثرگذاری رانت نفت )

( 17/7از رسیدن به حد آستانه و منفی بودن این ضریب منفی )

 U صورتای بهوجود رابطه بعد از گذشتن از حد آستانه، مؤید

معکوس بین این متغیر و امید به زندگی است. به عبارتی زمانی 

که رانت نفت برابر سه درصد است امید به زندگی در سطح بهینه 

یب دهنده تغییر شقرار دارد. نمودار یک تابع انتقال )تابع نشان

دهد. در بخش رنگی شکل یک ارتباط متغیر ضریب( را نشان می
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 ردعنوان پیامد سالمت در ایران ت نفت با امید به زندگی بهران

معکوس نمایان شده  Uصورت به 3131-3133دوره زمانی 

است. 

 
 

 ای: نمودار الگوی دو در نقطه حد آستانه3شکل 

مطابق با نتایج تخمین در جدول سه شاخص کاهش فساد بر 

ر جامعه دسالمت تأثیر مثبت دارد. به عبارتی هرچقدر سطح فساد 

رفی یابد. از طکمتر باشد، وضعیت سالمت در جامعه بهبود می

 1737متغیر تولید ناخالص داخلی سرانه به قیمت ثابت در سال 

میالدی بر سالمت تأثیر منفی داشته است. همچنین، بر اساس 

 ها سطح سواد تأثیر مثبت و معناداری بر سالمت داشته است.یافته

نشان داده شود اثر منفی رانت نفت بر  نکهیامنظور از طرفی به

خمین ت تواند ناشی از افزایش فساد باشد، الگوی سهسالمت می

ع نیز نشان داد که وابستگی به مناب زده شد که نتایج جدول چهار

طبیعی تأثیر غیرخطی بر شاخص فساد داشته است. به عبارتی در 

بعد  و ابتدا رانت نفت بر شاخص کاهش فساد تأثیر مثبت داشته

یک درصد( بر شاخص فساد )کاهش )از حد آستانه رانت نفت 

فساد( تأثیر منفی داشته است. همچنین، نتایج نشان داد که در 

 یابد. مطابق با نتایجصورت افزایش مالیات فساد کاهش می

جدول چهار تأثیر تولید ناخالص داخلی و اثر باز بودن تجاری بر 

         شاخص فساد منفی بوده است.
                

 
معکوس از  Uصورت نتیجه مطالعه نشان داد که یک رابطه به

ابستگی عنوان شاخص وسوی رانت منابع طبیعی به سمت تولید به

به منابع طبیعی بر سالمت وجود دارد که نتایج این پژوهش با 

مطابقت دارد. همچنین، نتایج تخمین  [3]مطالعه مدریمو و لی 

نشان داد که شاخص فساد )کاهش فساد( بر سالمت تأثیر مثبت 

مطابقت  [15]فکتر وکانگ و معناداری داشته است که با مطالعه 

. تأثیر سواد بر سالمت نیز مثبت و معنادار بوده است که با دارد

 [10]و راغوپاتی و راغوپاتی  [13]مطالعات فورنی و همکاران 

در کل نتیجه این مطالعه مبنی بر تأیید اثر منفی  همخوانی دارد.

 وابستگی به منابع طبیعی بر سالمت مطابق با نتایج مطالعات چانگ

است. با توجه به نتایج  [3]مدریمو و لی  و [1]ویگلی،  [3]و ویی، 

اهش منظور کگذاران بهشود که سیاستاین پژوهش توصیه می

الزم جهت  هایگذاریطبیعی اقدام به سیاست وابستگی به منابع

های مناسب برای تولید و صادرات کاالهای با ایجاد فرصت

افزوده باال نمایند. از طرفی ازآنجاکه شاخص فساد ارزش

)کاهش فساد( تأثیر مثبت بر سالمت داشته است و با توجه به اثر 

 یدرسد که دولت بامنفی رانت نفت بر این شاخص به نظر می

کارهای جدی در مورد کاهش فساد از قبیل راهکارهای راه

الملل، تقویت پیشنهادی از طرف سازمان شفافیت بین

ویت های شهروندان و تقپذیری دولت، توجه به خواستهمسئولیت

قانونمندی و دولت الکترونیک، اتخاذ مجازات سنگین برای 

 ،مفسدان جهت برخورد قاطع با فساد گام بردارد. همچنین

که مالیات بر شاخص فساد تأثیر مثبت داشته است به ازآنجایی

اری گذتواند از طریق اتخاذ سیاسترسد که دولت مینظر می

گیری صحیح به کاهش فساد کمک کند. نتیجه جهت مالیات

همخوانی  [17]تأثیر مثبت مالیات بر کاهش فساد با مطالعه مائورو 

 اخلی بر سالمت منفی ودارد. از طرفی تأثیر تولید ناخالص د

مطابقت دارد. مطابق با  [13]معنادار بوده است که با نظریه کول 

نتایج جدول چهار تأثیر تولید ناخالص داخلی بر شاخص فساد 

همخوانی  [11]منفی بوده است که با نظریه بلک برن و همکاران 

دارد. اثر باز بودن تجاری نیز بر شاخص فساد منفی بوده است که 

از نقاط قوت این  ی دارد.[ همخوان10]العه آدس و تال با مط

توان به استفاده از روش برآوردی انتقال مالیم مطالعه می

(Smooth Transition Regression -STRبرای داده ) های

ساالنه کشور ایران اشاره کرد. تاکنون تأثیر غیرخطی بودن 

وابستگی به منابع طبیعی بر سالمت با استفاده از روش 

در مطالعات داخلی و خارجی بررسی نشده  STRاقتصادسنجی 

توان به دسترسی نداشتن است. از نقاط ضعف این مطالعه می

میالدی تاکنون برای  1737های اطالعات آماری مربوط به سال

 هایداده رانت نفت اشاره کرد. بررسی تأثیر سایر شاخص

 بحث



و همکاران یطاد یجعفر میمر  
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کیفیت نهادی مانند دموکراسی در کنار متغیر وابستگی به منابع 

 طبیعی بر سالمت از جمله پیشنهادهای آتی این مطالعه است.

 
این مقاله حاصل : ی اخالقیهادستورالعملرعایت 

ه منابع ب با عنوان تأثیر وابستگی اقتصادینامه بخشی از پایان

طبیعی، کیفیت نهادی و نابرابری درآمد بر سالمت در ایران 

مقطع دکترای تخصصی، مصوب دانشگاه  (، در3133-3105)

در  .است 3133-3077 در سال ،شهرآزاد اسالمی واحد خمینی

القی از جمله شرط امانت و حاضر تمامی مالحظات اخ پژوهش

 آوری و انتشار داده توجه شده است.صداقت در جمع

 مورد سازمانی هیچ سوی از حاضر پژوهش :مالی حمایت

 .است نگرفته قرار مالی حمایت

 وجود منافعی تضاد که داشتند اظهار نویسندگان ع:مناف تضاد

 .ندارد

 بابت زمانی زهرا دکتر خانم سرکار از :قدردانی و تشکر

 .را داریم تشکر ارزشمندشان کمال هایراهنمایی
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