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 مقدمه

 يازهـاين نيتـمم در کـ  ةعرضـ شيافزا ايبر ديتول تيظرف بلندمدت شيافزا ةدهندنشان ياقتصاد رشد

 بـا بيشـتر کـه اسـت ديتول مداوم رشد انگريب ياقتصاد رشد يکشور هر در ،گريد بيان به ؛است تيجمع

 ياقتصـاد نظـام چيه که تگف چنين توانيم است. همراه ييربنايز راتييتغ با معموالً و تيجمع شيافزا

 آن، رشـد و ديتول يارتقا سويبه جامعه ياقتصاد يهابخش همة ةتوسع و ياقتصاد رشد به توجه بدون

 ييکـارا بهبـود و ياجتمـاع و ياقتصـاد يبناهـاريـز کردن فراهم با دولت مخارج ابد.ي سامان تواندينم
 بهبـود درواقـ  ،ياقتصـاد ةنـيبه رشـد رو،ازاين ؛گذارديم ميمستق اثر اقتصاد و ديتول رشد بر کار، يروين

 و يجهـان روابط يبرقرار در دولت مؤثر نقش يفايا و جامعه افراد يزندگ تيفيک و يماد طيراش مستمر

 مخـارج از متـمثر مهـم، کار نيا که است ياقتصاد ةتوسع و رشد ويس به آن اهداف و جامعه شبرديپ زين

 بـراي خواه و تيجمع شيافزا براي قيتشو هدف با خواه يتيجمع يهابرنامه ،گريديسواز .است دولت

 راه نيـا از ،بـوده ثرگـذارا دولـت مخـارج بـر چشمگيري طورهب تيجمع کنترل امکانات جاديا و ميتنظ

 يتـيجمع اسـتيس رييتغ به توجه با رو،ازاين بگيرد؛ عهده بر مهم ينقش کشور ياقتصاد رشد در توانديم
 بـه مختلـف، يکشـورها در ريمتغ دو نيا نميا ارتباط بارةدر مختلف مطالعات متفاوت جينتا زين و کشور

 در آن راثـآ و جينتـا ينـيبشيپـ يبرا قيدق ييهامدل ةارائ و استيس نيا ةجداگان يبررس با رسديم نظر

 جينتـا بـه توجـه بـا و شـد يواکـاو موضـو  نيـا دولـت، مخارج بر يثرگذارا کانال از ياقتصاد رشد

 اهـداف بـه بهتـر هرچـه دنيرسـ جهـت در هـايريگميتصم نيا بهتر ياجرا و شبرديپ در ،آمدهدستبه

 بـا د،کنـيم اداره را آن از چشمگيري بخش دولت که ياجامعه در است يهيبد د.ش يزيربرنامه مدنظر،

 سـممت رفـاه، به مربوط هاينهيهز از يبخش متحم  دولت ت،يجمع از مختلف يسن هايگروه شيافزا
 ةرابطـ ران،يـا بـارةدر رفتهصـورت مطالعـات طبق هکييآنجااز و شودمي قشرها آن ياجتماع نيتمم زين و

 اذعـان تـوانيم (،1389 همکـاران، و يدري)ح دارد وجود ياقتصاد رشد و دولت مخارج نميا يدارامعن

 بـه نـد.ک کيتحر را ياقتصاد رشد توانديم دولت، مخارج در رييتغ کانال از يتيجمع راتييتغ که داشت

 اقتصـادي تيامن جاديا خدمات، و کاالها ديتول ،که دارد ايکنندهتيهدا نقش اقتصاد در دولت ،گريد بيان

 ،يدفـاع يهـانـهيهز انجام ،ياجتماع يهماهنگ گسترش و جاديا براي يانتقال هايپرداخت و ياجتماع و

 بـا کـه آيـدميبه شـمار  دولت هايفعاليت جمله از اقتصادي رشد يبرا نهيزم کردن فراهم ن،يقوان وض 
 و جامعـه در ثـروت و درآمـد بهتر  يتوز ،يعمران و يجار مخارج راه از اقتصادي هايترساخيز جاديا

 زانيـم و دولـت يهاتيفعال نيا .ديابمي دست بدان اقتصادي، ييکارا شيافزا و مناب  ةنيبه صيتخص زين
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 رشـد بـر خود که است جامعه در تيجمع زانيم و يتيجمع يرهايمتغ از متمثر ميمستق طورهب آن، مخارج

 گذارد.يم چشمگير ياثر اقتصاد و ديتول

 ادي،اقتصـ فرهنگـي، فـراوان راثـآ بـه توجـه بـا دوره هر در تيجمع بارةدر کارشناسانه يهايبررس

 و هـاهخانواد سـود بـه آن قلـت يـا جمعيـت کثرت آيا نکهيا نييتع براي زين و سياسي حتي و اجتماعي

 سـترشگ يا کنترل بارةدر يگذارسياست و يريگميتصم يبرا ضرور يارک ،ريخ اي است اجتما  جهينتدر
-نـيبيپـيش ي،اقتصاد رشد فرايند رب تيجمع رشد راتيثمت تياهم سبببه ديگر،سوياز .است جمعيت

 اسـت اجتمـاعي و اقتصادي ةتوسع هايريزيبرنامه گيريجهت براي مهم ييمبنا شناختي،جمعيت هاي

 نيـا رو،نازايـ ؛دشـو اسـتفاده غيردولتـي و دولتـي هـايسازمان رد توانديم هابينيپيش اين اتيجزئ که

 قيـدق يهنگـا با است دهکوشي مشابه، موضوعات و موضو  نيا دربارة قاتيتحق ةنيشيپ يبررس با قيتحق

 يرابـ يکمکـ و باشـد سـهيم شـدهانجام قاتتحقي در ايگونهبه که دهد دست به را مدلي ،بحث نيا به

 ند.ک استيس نيا بهتر ياجرا
 تيـجمع متفـاوت يسـن يهـاگروه درصـد رشد نميا مدتبلند ةرابط يبررس هدف با پژوهش نيا

 تصـور (1387ــ1343) يزمـان ةدور طول در کشور ياقتصاد رشد و رانيا ک  تيجمع به نسبت رانيا

 آن نميـا مـدتبلند ةرابطـ وجـود از نـانياطم ايبـر مـدل، يرهـايمتغ ييمانا يبررس از پس که پذيرفت

 يهـاقفـهو بـا يونيخورگرسـ روش و هـاکرانـه آزمون افتيره از ،آنها ثرا و شدت نييتع زين و رهايغمت

 مـدتاهکوت ةرابطـ نيـيتع و موضو  ترقيدق يبررس يبرا پژوهش نيا در نيهمچن د.گيريم هبهر يعيتوز

 شد. خواهد گرفته کاربه خطا حيتصح مدل ،شدهيبررس يرهايمتغ نميا
 يخـبر ،سوم بخش ؛قيتحق ينظر يمبان ،دوم بخش که است دهش نيتدو يکل بخش ده در مقاله نيا

 خـشب ؛قيـتحق ةنيشـيپ بر يمرور ،چهارم بخش ؛تيجمع راتييتغ بارةدر مياسم يهادگاهيد و مباحث
 نايـرا جمعيت يسن و جنسي نسبت ،ششم بخش ي؛اقتصاد رشد بر تيجمع يثرگذارا يهاکانال ،پنجم
 ؛کشـور تيـجمع متيتحصـ و يباسواد تيوضع تحوالت ،هفتم بخش ؛ولدودزا و باروري تحوالت و

 ،دهـم بخـش سـرانجام و مـدل نيتخمـ جينتـا ،نهـم بخـش ؛قيتحق روش و مدل يمعرف ،هشتم بخش
 است. شده تنظيم اهشنهاديپ ارائه و يريگجهينت

 قيتحق ينظر يمبان .2

 سـال، نيـا در رايـز ؛گردديمازبـ 1798 سال به ياقتصاد رشد و تيجمع رشد ميان ارتباط بارةدر بحث

 اشـاره با و پرداخت موضو  نيا به «تيجمع اص  مورد در يسنجش» عنوان با خود پژوهش در مالتوس
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 يحسـاب نـرخ از ديـتول رشـد يولـ ي،هندسـ نرخ از تيجمع رشد نرخ که اشهينظر ياساس اص  دو به

 نـرخ از ترشـيب تيـجمع رشـد نـرخ زيرا ؛کنديم جاديا يليتما خود نيا که داشت اظهار ؛کنديم تيتبع

 توانـدمين تيـجمع يبـاال رشـد بـا مقايسـه در يکشـاورز نييپـا رشـد نيـا و اسـت بوده ديتول رشد

 بـود نيـا بـر يمبن مالتوس ةنانيبدب نظر درواق  .(Malthus, 1798) دشو جامعه ييغذا يازهاين يپاسخگو

 نانـهيبدب يزمـان هيـنظر نيـا .دنک يزدگفقر دچار را هجامع توانديم ،نامحدود طورهب تيجمع شيافزا که
 بـه توانسـتند فـراوان تيجمع رغمبه کشورها نيا و شد ثابت آن خمف شرفتهيپ جوام  در که شد يتلق

 بـا جهان ستيزطيمح که ندکنيم اذعان زين داريپا رشد يالگو انيحام د.نباي دست اقتصاد در ييباال رشد

 نيـا بـا زيـن رشـد يالگو دارانطرف د.شويم يماريب و يگرسنگ ،فقر چارد جهان شده، روروبه مشک 

 در تيـجمع رشـد کشـورها، از ياريبسـ در که ندايمدع ،است شدنياداره جهان تيجمع رشد که باور

 است. دهکر کمک يزندگ يباال ياستانداردها به دنيرس

 ياقتصـاد تر يسر ةتوسع به تيجمع رشد که دکنمي بيان يخيتار شواهد براساس ،(1999) جانسون
 دهـديم رخ زمـانهم طوربـه يزندگ طيشرا در  يسر بهبود و تيجمع  يسر رشد کهچرا ؛کنديم کمک

(Johnson, 1999.) 

 يرابـ فـراوان تيجمع کي حفظ ضرورت به معتقد ولد(وزاد داران)طرف Natalist ميپارادا نيهمچن

 ،فقـر کـه دارنـد ديـتمک و باشـندمي هادولت يسو از تيعجم نکردن کنترل و داريپا و مرفه تمدن حفظ

 سـبببه اينهـا همـة بلکـه ،سـتين تيـجمع شيافزا ةجينتدر ستيزطيمح بيتخر و ،يقحط ،يگرسنگ

 .شونديم پديدار جهان در ييغذا مواد و يوربهره ،يورافن ثروت، نابرابر  يتوز
 يبـرا فراوانـي ةزيانگ که يجوامع در يانسان يةماسر در يگذارهيسرما راه از باال رشد که معتقدند يبرخ

 يانسـان يةرماسـ يساختاربند يول ؛باشد يابيدست قاب  زادرون رشد يهامدل براساس توانديم دارند امر نيا

 (.Park, 2006) داشت خواهد يوربهره رشد رب گوناگوني راثآ زين متيتحص مختلف سطوح در

 بـاال ياقتصاد رشد زيرا ؛کننديم اشاره تيجمع و ياقتصاد رشد نامي يةدوسو ةرابط به يبرخ سويي، از

 باعث خود نيا و ابديمي کاهش ريمومرگ نرخ و رفته باال تولد نرخ ،شده هنگامزود ازدواج کيتحر به منجر

 راه از را ياقتصاد شدر توانديم جامعه در تيجمع فراوان زانيم ،گريديسواز يول ؛دشويم تيجمع شيافزا
 (1990) همکاران و بکر ديگر،سوياز ؛(Krugman, 1991) وردآ نييپا ،سرمايه و زمين از استفاده ةبازد اهشک

 .باشـد داشـته يوربهـره بـر را يمنفـ هـم و مثبـت رثـاآ مه توانديم تيجمع فراوان رشد که بودند معتقد

 بهبود و ياقتصاد رشد ةجينتدر ولدوزاد نرخ که باورند اين بر ،شدهياد نظر برخمف گر،يد يبرخ ،کهيحالدر
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 رشـد باعـث خـود ايـن و دآييم نييپا ،انساني هايسرمايه سهام رشد و مردم ياقتصاد و ياجتماع طيشرا

 (.Galor and Weil,1999- 2000 ؛ Becker and et al., 1990) شودمي سرانه شرايط در اقتصادي پايدار
 يبـارور و ريـمومرگ تيوضع از را تيجمع انتقال ،يتيجمع گذار يةنظر همچون زين اتينظر يبرخ

 زيـن و يصـاداقت و ياجتمـاع طيشـرا بهبود روند به ،نييپا يبارور و ريمومرگ نرخ با ةمرحل کي به باال
 شـدر يةنظر براساس زين يبرخ (.United Nations. 1973) کننديم مرتبط مدرن و يصنعت ،يشهر ةجامع

 پـرورش تيـکم بـاالبردن يسـو از يجهتـ رييتغ شدن،يصنعت فرايند نيا نارک در که معتقدند نئومالتوس
 يبرخـ (.Galor and Weil, 2000 ؛Becker and et al., 1990) رديـگيم صـورت نآ تيـفيک بـه کـود 

 اقتصـادهاي دايجـا بـراي کنندهمصـرف موردنياز تقاضاي براي را زمينه که را، جمعيت رشد نيز اقتصاددانان
 دسـتيابي ايبـر پـايين هزينة با کار نيروي عرضة و توليدي هايهزينه کاهش و توليد مقياس نظر از مطلوب

 .(Todaro, 1995) دانندمي ضرور اقتصادي توسعة تحريک براي کند،مي فراهم باال توليد سطح به
-يمـ شـک  يزمـان جمعيتـي انتقال در اساسي تحول ز،ين يتيجمع نظرانصاحب يبرخ نظر براساس

 بـا را خـود ولتح اين که گردد روهروب کاهش با جامعه در ريمومرگ آن دنبال به و مواليد ميزان که رديگ
 درواقـ  شـود.مي يـاد جمعيتي ةپنجر عنوانهب آن از که دهدمي بروز جمعيت سني ساختار در دگرگوني

 غييـرت عيـتجم سـني ترکيـب و توزي  و گردد روهروب کاهش با باروري زانيم که زماني جمعيت ةپنجر
 تيـنها در و ريـمومرگ کاهش آن دنبالبه و ديموال زانيم کاهش ةجينتدر ،بيترتنيبد ؛ديابيم نمود کند،
 نيتـمم براي گذاريسرمايه به ازين احساس که ودشمي بينيپيش ،يريپ به جامعه تيجمع ساختار شيگرا

 انوارهـاخ رفاه و اقتصادي رشد جهت در يگذارهيسرما مناب  و دشو کمتر جوان سني هايگروه نيازهاي
 (.Rose and et al., 2004) گردد آزاد

 قيتحق ةنيشيپ .3

 در کـه تاسـ متفاوت فراواني موارد در ،ياقتصاد رشد و تيجمع بارةدر يتجرب و ينظر مطالعات جينتا
 د:شويم اشاره آنها نيترمهم از يبرخ به ادامه

 نـدنکيم اللاستد جهان، کشور 43 از يمقطع هايداده دربارة ايمطالعه در ،(1997) الندائو و بردسال

 (.Birdsall & London, 1997) ددار يمنف ةرابط سرانه رشد با يانسان يهاهيسرما استاندارد انحراف که

 يبررسـ بـا ي،وربهـره سـطح بـر يانسـان يةسرما يپراکندگ ريثمت زمينة در ،(1998) همکاران و لوپز

 جـهينت نيـا بـه ،(1994-1970) ةدور يبـرا نيالتـ يکايآمر و ييايآس کشور دوازده از ييتابلو يهاداده

 ياقتصـادها نيـا در سرانه ديتول رب يمنف يرثا ، يتحص راتييتغ بيضر و اريمع انحراف که افتندي دست
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 را بـازار يروهاين که ياقتصاد يهااستيس که است نيا ةدهندنشان خود اين که است داشته افتهيسعهتو

 يةسـرما يرو يگذارهيسرما و نداياقتصاد رشد رب يانسان هيسرما ريثمت کاهش خواستار کننديم رکوبس

 و يرقـابت طيشـرا در متيتحصـ از بتوانند مردم کهآن مگر ؛باشد داشته رشد بر ميک اثر توانديم يانسان

 (.Lopez and et al., 1998) ندنک استفاده باز يبازارها
 يقتصـادا رشـد مناب  و يامنطقه ييگراهم يةفرض يبررس با پژوهشي در ،(2001) کارول و داکوستا

 ةدور در نيچـ کشـور ةمنطقـ سـي ييتـابلو يهـاداده و يکاهشـ ونيرگرسـ مـدل از اسـتفاده بـا زين و
 هاسـتانا ةسـران درآمـد رشـد نـرخ و تيجمع رشد ميان که اندافتهي دست جهينت نيا به ،(1996ـ 1978)

 يمنفـ العـه،مط نيـا در زيـن رشـد و يبـارور نرخ نميا ةرابط سويي از دارد. وجود دارانمع و يمنف ةرابط
 (.Dacosta and Carroll, 2001) است آمده دستهب

 ةدور ةسـاالن يهاداده از استفاده با توسعهحالدر کشور ستيب يبرا زين ،(1999) وسفي ال و دارات
 ننـاآ ةمطالعـ جينتـا .ديافتنـ دسـت بلندمـدت ايطهراب به ياقتصاد رشد و تيجمع ميان (1950-1996)

 ياقتصـاد رشـد کيـتحر بسـب تيـجمع ،شـدهيبررس يکشورها از يمين از شيب در که دهديم نشان
 (. Darrat and Al-Yousif, 1999) دشويم

 اسـتفاده ابـ هند، در اقتصادي رشد و جمعيت ميان بلندمدت رابطة بررسي در (،1998) تيفين و داوسون
 آمريکـاي شـورک هفـت دربارة ايمطالعه با (،2001) تورنتون نيز و (1993-1950) دورة ساليانة هايادهد از

 هـايروش از دهاسـتفا بـا نيـز و (1994-1900) دورة براي زماني سري ساالنة هايداده از استفاده با التين،
 همچنـين ارد،ند وجود متغير دو اين ميان بلندمدتي رابطة هيچ که دريافتند جمعيهم و گرنجر عليت آزمون
 (.Thornton, 2001 ؛Dawson and Tiffin, 1998) ندارد گرنجري علت اقتصاد رشد بر جمعيت رشد

 «نيچـ رد سـرانه درآمد رشد و تيجمع نميا مدتبلند ةرابط» عنوان با خود ةمقال در ،(2010) حسن
 در رانهسـ درآمد و تيجمع نميا ةابطر در گرنجر تيعل و يانباشتگهم خواص ،ييمانا تيماه يبررس به

 تيـمعج رشـد و ياقتصـاد رشد ميان متقاب  يدارامعن که ابدييدرم يو .پردازديم نيچ ياصل نيسرزم
 درآمـد انيـجر نميـا يمنفـ بلندمدت ايرابطه که دهديم نشان يتجرب جينتا و دارد وجود مدتتاهکو در

 (.Hasan, 2010) است مردم اب سرانه
 رثـاآ و ياقتصـاد رشـد ت،يـجمع رشـد نميـا يعل ـ روابـط يبررس در ،(1383) دتسعا و يصادق
 عليـت زمـونآ روش از و (1380-1346) زمـاني دورة آماري هايداده از استفاده با ايران، در محيطيزيست
 محيطيزيسـت تخريـب بـا جمعيت رشد از سويهيک عل ي رابطة يک که يافتند دست نتيجه اين به هسيائو
 است. برقرار اقتصادي رشد و محيطيزيست تخريب ميان دوسويه ايرابطه همچنين د؛دار وجود
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 در جمعيـت کـاهش باعـث باروري ميزان کاهش که است افتهي دست جهينت نيا به ،(1388) مشفق

 خـود که ،دشومي کار سن در و فعال سني هايگروه شيافزا جهينتدر و نوجوان و کود  سني هايگروه

 شود.مي اقتصادي رشد  يتسر و هاخانواده وابستگي بار کاهش به منجر

 مطالعات يبندجمع .3-1

 ميـان ةرابط از يمتفاوت جينتا مختلف يکشورها در گرفتهصورت مطالعات شوديم مشاهده که رطوهمان

 از شـدبا داشـته بسـتگي گونـاگوني  يـدال بـه توانديم هاتفاوت نيا که نددار ياقتصاد رشد و تيجمع

 يهــاروش در تفــاوت و رهــايمتغ بــودن متفــاوت مطالعــه، مــورد يزمــان ةدور بــودن متفــاوت هجملــ

 بـرآورد يهـاکيتکن از اسـتفاده بـا يتجربـ مطالعات نبود ق،يتحق ةنيشيپ مرور با نيهمچن .ياقتصادسنج

 ن،رايـا در يتـيجمع هاييگذاراستيس به کمک هدف با و ينيبشيپ براي ياجتماع -ياقتصاد يهامدل

 رانيـا ريـاخ ياسـتيس ميتصم به توجه با ژهيوبه ،موضو  تياهم سبببه رو،نيااز ؛است محسوس کاممً
 يادهاديـرو در اسـتيس نيـا يثرگـذارا ينـيبشيپ و تيـجمع کنتـرل با مقابله يبرا يزيربرنامه بارةدر

 يهـاکيـنتک از دهاسـتفا با و قيدق صورتبه رابطه نيا است الزم ،ياقتصاد و ياسيس ،ياجتماع مختلف

 در موجـود تشـکاالا رفـ  بـا کوشـيممي مقالـه نيـا در منظور نيبد د.شو يابيارز ياقتصادسنج ديجد

 بـا ايسـهمق در جديـد و کام  ياقتصادسنج يهاروش و مناسب يرهايمتغ کاربرد راه از پيشين، مطالعات

 .کنيم هارائ ياقتصاد ـ يماعاجت يگذاراستيس براي ياعتمادترقاب  جينتا ،يقبل مطالعات به نسبت
 دشـو روهروبـ کاهش با باروري زانيم که زماني جمعيت ةپنجر موضو ، ةدربار ينظر يمبان براساس

 ديـموال زانيـم کاهش ةجينتدر ،بيترتنيبد کند.يم دايپ نمود کند، تغيير جمعيت سني ترکيب و توزي  و
 بينـيپيش ،يريـپ بـه جامعه تيجمع يسن ختارسا شيگرا ت،ينهادر و ريوممرگ کاهش آن پي در زين و
 منـاب  و دشـو کمتـر جوان سني هايگروه نيازهاي نيتمم براي گذاريسرمايه به ازين احساس که شودمي
 اسـت يهيبـد گر،يديسواز (.Rose, 2004) شود آزاد خانوارها رفاه و اقتصادي رشد براي يگذارهيسرما
 سـالبزرگ قشـرهاي ورود و زمـان گذشت نتيجة در جمعيت، سني ساختار در اساسي تغييرات بروز با که

 مشـارکت مرحلـه، ايـن در زيرا شود؛مي تغيير دستخوش نيز کشور توليد ميزان سالمندي، دورة به جمعيتي
 تـوانمي و بـود خواهد سني هايگروه ديگر از ترپايين جمعيت، از سني گروه اين داخلي ناخالص توليد در

 اوضـا  ايـن در زيـرا باشـد؛ نداشـته توليد رشد بر معنادار و مثبت تمثير سالمند، قشر رشد که داشت انتظار
 در همچنـان اخيـر بحـث اما .شد خواهد سالمندان از حمايت و نيازها تممين دولت، و جامعه اساسي مسئله
 مسـئله نيـا ادرسـتين ايـ درستي نيز تجربي طوربه اينکه مگر ماند، خواهد باقي انتظاري بينيپيش يک حد
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 کيـتکن بـا و يتجربـ طورهبـ مقالـه نيـا يبعـد يهـابخش در رو،ايناز گردد. اثبات رانيا ةجامع يبرا
 تيـجمع به نسبت رانيا تيجمع متفاوت يسن يهاگروه درصد رشد اثر يبررس به مناسب ياقتصادسنج

 شود.يم پرداخته (1387ـ1343) يزمان ةدور طول در کشور ياقتصاد رشد بر رانيا ک 

 ياقتصاد رشد بر تيجمع يثرگذارا يهاکانال .4

 بـرهم تقابـ م يثرا که ي،انسان يةسرما و اندازپس کار، يروين ةعرض شيافزا يعني کانال، سه از جمعيت

 وليـدت رشـد يبـرا گونـاگون يهافرصت جاديا باعث و دنگذاريم ثرا ياقتصاد ةتوسع و رشد بر ند،دار

 جمعيـت هاينسـبت افزايش که ک  يداخل ناخالص ديتول رب سني ساختار يرتمث درواق ، ؛دشونيم سرانه

 .ابـديمي افـزايش ،شـودمي منجـر را کنندگانمصـرف بـه توليدکننـدگان تعـداد جهينتدر و کار نيسن در

 در ياجتمـاع و ياقتصـاد مسائ  از چشمگيري بخش که يجوامع در شد، بيان زين ترپيش که گونههمان
 هاينـهيهز از يبخشـ متحمـ  دولـت ت،يجمع مختلف يسن هايگروه شيافزا با دارد، ارقر دولت ةادار

 دارامعنـ ةشـدحاص  ةرابط به توجه با و گرددمي قشرها آن ياجتماع نيتمم زين و سممت رفاه، به مربوط

 راتييـتغ کـه گفـت تـوانيم ،آمـد دسـتبه يقبلـ مطالعات در که ياقتصاد رشد و دولت مخارج ميان

 دولـت ،گـريد بيـان بـه ؛ندک کيتحر را ياقتصاد رشد توانديم دولت، مخارج در رييتغ کانال از يتيجمع

 و يجتمـاعا و اقتصـادي تيـامن جـاديا خـدمات، و کاالها ديتول که دارد را کنندهتيهدا نقش اقتصاد در

 ن،يوانقـ وضـ  ،يدفـاع يهانهيهز انجام ،ياجتماع يهماهنگ گسترش و جاديا براي يانتقال هايپرداخت
 اهر از اقتصـادي هـايرسـاختيز جـاديا اوسـت؛ عهـدة بـر همه اقتصادي رشد يبرا نهيزم کردن فراهم

 شيفـزاا و منـاب  ةنـيبه صيتخصـ زيـن و جامعه در ثروت و درآمد بهتر  يتوز ،يعمران و يجار مخارج

 جـهينتدر و هـادولت يهاتيفعال نيا که ودشمي شمرده دولت يهاتيفعال وجز يهمگ اقتصادي، ييکارا

 بـر خـود هک است جامعه در تيجمع زانيم و يتيجمع يرهايمتغ از متمثر ميمستق طورهب آن مخارج زانيم

 و صـرفم جمعيت، زندگي ةچرخ در راتييتغ درپي نيهمچن گذارد.يم فراوان رثاآ اقتصاد و ديتول رشد

 کـه تداشـ خواهـد درپـي را سرمايه افزايش انداز،پس افزايش و دشومي تحول دستخوش زين اندازپس
 د.يگرد خواهد آينده در سرانه توليد افزايش بسب بالقوه طورهب کار نيا

 ولد و زاد و باروري تحوالت و ايران جمعيت يسن و جنسي نسبت .5

 ميـر،ومرگ بـاروري، همچـون عـواملي از متـمثر آن، راتييـتغ و جامعـه کيـ تيـجمع جنسي ساختار

 جنسـي نسـبت داشـتن رغمبـه رانيـا اسـت. جامعه اجتماعي -اقتصادي ةتوسع و رشد زانيم مهاجرت،
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 سـبببه يجنسـ نسـبت در کاهش دچار (1385-1345) سرشماري هايسال طي بلندمدت، در متعارف

 را راتييـتغ نيـا (4-1) جـداول .(1389 پـور، )کـاظمي اسـت شده اطفال و عمومي وميرمرگ کاهش

 دهند.يم نشان وضوحبه
 کشور جمعيت جنسي نسبت: 1 جدول

 روستايي شهري ک  شرح

1335 104 106 102 

1345 107 108 107 

1355 106 110 103 

1365 105 105 104 

1370 106 107 106 

1375 103 104 102 

1385 104 104 103 

1390 102 102 102 

 1390 الي 1335 مسکن و نفوس عمومي هايسرشماري :نب م

 100 در ضرب زنان به مردان تعداد تقسيم حاص  تنسب اين جنسي: نسبت

𝑆𝑅 است. =
𝑀

𝐹
× 100 

 

 

 ورتهايم( )شاخص کشور جمعيت جواني نسبت :2 جدول
 روستايي نقاط شهري نقاط ک  شرح

1335 42.17 40.25 43.06 

1345 46.09 44.1 47.3 

1355 44.53 40.98 47.68 

1365 45.45 42.83 48.57 

1370 44.29 42.35 46.92 

1375 39.51 37.55 42.58 

1385 25.1 23.7 28.1 

1390 23.4 22.3 26.1 

 1390 الي 1335 مسکن و نفوس عمومي هايسرشماري :نب م

 سنجند.مي ميورتها نسبت با را تيجمع يجوان زانيم ت:يجمع يجوان نسبت

∑ رابطه نيا ياضير نماد 𝑃 ≥ 40%∑ 𝑃𝑊
0

14
 زبورم ةرابط که يتيجمع به .است 0

 تعداد جمعيت: جواني نسبت شود.مي گفته جوان تيجمع کند، صدق آن در

 .100 در ضرب تيجمع ک  به ساله 0-14 تيجمع

 

 جمعيتسالخوردگي  نسبت شاخص: 3 جدول

 1390ـ1335 روستايي و شهري نقاط تفکيک به

 1390 1385 1375 1370 1365 1355 1345 شرح

 35.1 29 16.8 12.92 11.9 11.8 14.17 جم 

 35.4 28.7 16.3 12.62 12.1 12.18 13.87 شهري نقاط

 34.4 29.5 17.4 13.27 11.8 11.51 14.35 روستايي نقاط

 1390 الي 1335 مسکن و نفوس عمومي هايسرشماري :نب م

 و ساله 60 جمعيت تقسيم حاص  نسبت اين جمعيت: سالخوردگي نسبت

 ت.اس 100 در ضرب سال 15 زير جمعيت به بيشتر

 

 

 

 

 

 :4 جدول

 کشور جمعيت وابستگي نسبت

 شهري نقاط ک  شرح

1335 85.71 77.79 

1345 99.82 90.81 

1355 92.48 79.6 

1365 94.22 84.51 

1370 91.3 83.66 

1375 78.09 71.16 

1385 43.4 39.8 

1390 41.05 38.3 

 1390 الي 1335 مسکن و نفوس عمومي هايسرشماري منب :

 0ـ14) فعاليت سن از خارج جمعيت تقسيم حاص  نسبت اين تگي:وابس نسبت

سال است. 15ـ64بيشتر( به جمعيت واق  در سن فعاليت  و سال 65 و سال

 ميـزان (،1379-1351 (زمـاني دورة در متفـاوت فـاز سـه گذاشتن سرپشت و ايران در باروري تحوالت با
 پيـروزي از بعـد امـا يافت، کاهش 1355 سال در بچه 5/6 به 1345 سال در بچه 7/7 حدود از ک  باروري
 1350 دهـة پايـان تـا بـاروري ميـزان مواليد، افزايش موافق شرايط و رويکرد به توجه با و اسممي انقمب
 پـيش و 1360 دهة ميانة در کهطوريبه ،بود مدتکوتاه باال باروري روند اين رسيد. بچه هفت به و افزايش

 کـاهش بـا کـ  بـاروري ميزان خانواده، تنظيم جديد برنامة يعني دولت، جمعيتي سياست اجراي و اتخاذ از
 دنبـال بـه رسـيد. 1367 سـال در بچه 5/5 حدود به 1360 سال در بچه هفت از ميزان اين و گرديد روروبه
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 بچـه 5/5 از کـ  بـاروري ميزان و گرديد قب  از بيشتر باروري کاهش سرعت خانواده، تنظيم برنامة اجراي
 جـايگزيني سـطح بـه 1379 سـال در سپس يافت؛ کاهش 1375 سال در بچه 8/2 حدود به 1367 سال رد

 در را ايـران در بـاروري سـطح کـاهش مهـم داليـ  تـوانمي رو،ازايـن (.1388 شـوازي، )عباسـي رسيد
 بـانوان تحصـيمت سـطح افـزايش نتيجـةدر ازدواج سن رفتن باال دولت، خانوادة تنظيم قبلي هايسياست
 پيشـگيري امکانات به دسترسي زنان، موقعيت بهبود همگاني، آموزش گسترش جامعه، شدنصنعتي کشور،

 هايهزينـه افـزايش و اقتصـادي شـو  شهرنشـيني، گسـترش زندگي، استاندارد سطح افزايش بارداري، از
 يـافتن اهميـت يجـهنتدر و فرزنـد تعداد به جامعه افراد نگرش تغيير سرانجام و اقتصادي تورم اثر بر زندگي
 تـدريجي کـاهش عوامـ ، اين همگي درواق  کرد. عنوان اخير هايسال در اوالد پرورش و تعليم کيفي بعد
 است. شده منجر را ايران در پيري به جمعيت سني ساختار گرايش و جمعيت رشد

 کشور تيجمع التيتحص و يباسواد تيوضع تحوالت .6

 سـال در اسـت. ياقتصاد رشد بر مؤثر عوام  جزو کشور هر تيجمع تحصيمت و سواد سطح افزايش

 سـهم کـه بودنـد سـوادبي بقيـه و باسواد کشور در باال به سال شش تيجمع از درصد 29 بر بالغ 1345

 در و اسـممي انقـمب بـه کينزد هايسال در ميزان نيا .بود يشهر مناطق مختص نسبت نيا از يبزرگ

 ميـان در يسـواديب يدرصـد پنجـاه از شيبـ نـرخ وجـود به هک بود دهيرس درصد 5/47 به 1355 سال

 آن يپـ در ومياسـم انقـمب يروزيـپ بـا خوشـبختانه داشت. اشاره کشور باالي به سال شش جمعيت
 يسـواديب زانيـم انقمب، از پس دوران در شهرنشيني ةتوسع زين و کشور در آموزشي امکانات گسترش

 از درصـد شـانزده از کمتـر بـه زانيـم نيـا 1390 سـال در هکـيطورهب گذاشت کاهش به رو کشور در

 افت.ي  يتقل کشور باالي به سال شش تيجمع
 کشور بيشتر و ساله 6 جمعيت باسوادي ميزان :5 جدول

  شرح
 روستايي شهري ک 

 زن مرد زن و مرد زن مرد زن و مرد زن مرد زن و مرد

1335 15.1 22.4 8 34.6 45.9 22.4 6.1 10.9 1.2 

1345 29.4 40.1 17.9 50.4 61.5 38.3 15.1 25.4 4.3 

1355 47.5 85.9 35.5 65.5 74.4 55.6 30.5 43.6 17.3 

1365 61.8 71 52.1 73.1 80.4 65.4 48 59.9 36 

1370 74.1 80.6 67.1 81.9 86.7 76.8 63.7 72.6 54.2 

1375 79.5 84.7 74.2 85.7 89.6 81.7 69.3 76.5 62.1 

1385 84.6 88.7 80.3 88.9 92.2 85.6 75.1 81.1 68.9 

1390 84.7 88.4 81.1 88.6 91.5 85.6 75.1 80.6 69.4 

 1390 تا 1335 مسکن و نفوس عمومي هايسرشماري :نب م

 يد.آيم دست به 100 عدد در ضرب بيشتر و ساله شش جمعيت ک  به باسواد بيشتر و ساله شش جمعيت تقسيم از ميزان اين باسوادي: ميزان

 است. شده محاسبه باال به ساله هفت جمعيت براي باسوادي درصد 1345 و 1335 هايسال سرشماري در
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 قيتحق روش و مدل يمعرف .7

 روش گرنجـر، ـ نگ اِ روش همچون گوناگوني يهاروش ،ريمتغ چند ميان بلندمدت ةرابط يبررس ايبر
 روش تشـکاالا از يکي دارد. وجود وسيليسوي و وهانسني روش و يعيتوز يهاوقفه با يونيخودرگرس

 يبرآوردهـا و رديـگينم نظر در را رهايمتغ نميا مدتکوتاه يايپو يهاواکنش که است نيا گرنجر-انگ 
 آزمـون ياهـآمـاره از اسـتفاده بـا هيفرضـ آزمون انجام رو،ازاين ؛بود نخواهد تورش بدون آن از حاص 
-وتـاهک يهـاواکنش و بلندمدت ةرابط ةمحاسب در (ARDL) مدل سويي، از بود. خواهد اعتباريب معمول

 ريـمتغ چنـد نميـا در کهيصورتدر که است نيا دارد روش نيا که شکاليا اما دارد. يفراوان کاربرد مدت
 و رگرنجـ ـ انگـ  يهـاروش باشـد، داشته وجود بلندمدت يانباشتگهم بردار کي از شيب يزمان يسر
(ARDL) نند.ک نييتع محقق، يسو از يفرضشيپ گونهچيه وجود بدون را دارهابر نيا توانندينم 

 از بـاال، نـانياطم بـا و قيـدق جينتا آوردن دستبه هدف با و يقيتطب ةسيمقا انجام يبرا مقاله نيا در
 بتنسـ بـه نـانياطم ةدرج در آن جينتا که (،ARDL) روش و (1387ـ1343) ةدور يزمان يسر يهاداده
 ةمعادلـ دت،بلندمـ ةرابطـ يچگونگ نييتب و تمييد از پس که است شده استفاده ،است دارامعن يقبول قاب 

 شد. خواهد برآورد زين بلندمدت ةرابط اين از حاص  برداري خطاي تصحيح
 شود:مي حيتصر ريز صورتبه مطالعه نيا در يبررس مورد مدل

1)  lGDPt=α0+α1lPOPat+α2lPOPbt+α3lPOPct+ε1t 

 رصـدد رشد :(lPOPa) ؛2000 سال هايمتيق يمبنا بر يواقع يداخل ناخالص ديتول: (lGDP) آن در که

 65 تيـجمع درصـد رشد :(lPOPc) و سال 64-15 تيجمع درصد رشد :(lPOPb) ؛سال14-0 تيجمع

 .است باال به سال
 بـراي تريطـوالن يزمـان ةدور در ،مطالعـه مـورد موضو  يبررس هدف با رهايمتغ به مربوط هايداده

 همـة از و دشـ اسـتخراج داده يجهان بانک از ،يبررس مورد يرهايمتغ نميا دارامعن بلندمدت ةرابط افتني

 (2009ــ1965) يزمـان ةدور همان يبررس مورد يزمان ةدور بنابراين، ؛دش استفاده متيلگار صورتبه آنها

 باشند.يم 2000 هيپا سال يهامتيق ،بوده

 کـه دشـدن يبررسـ مـدل در موجـود يرهايمتغ ييمانا نخست، ةرحلم در مدل، نيا برآورد منظور به

 از نيهمچنـ .شد گرفته بهره افتهيميتعم «فولر -يکيد» واحد ةشير آزمون از رها،يمتغ ييمانا يبررس يبرا
 وجـود عدم اي وجود نييتع ايبر کردند، ارائه را آن (2001) همکاران و پسران که هاکرانه آزمون افتيره

 ياقتصادسـنج روش نيـا معمـول، طوربـه د.شويم استفاده مطالعه، مورد يرهايمتغ ميان مدتبلند ةرابط

 ،بلندمـدت مـدل از معتبـر و تـورش بـدون يهانيتخم آوردن دستبه با مطالعه نيا در شدهگرفته کاربه
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 يايـمزا هـاروش ديگـر با سهيمقا در ،مدل در زادرون يحيتوض يرهايمتغ يبرخ وجود صورت در يحت

 مربـوط ينـانينااطم هاکرانه آزمون افتيره نکهيا جملهاز ؛(Pesaran and Smith, 1998) ددار چشمگيري

 رهـايمتغ نکهيا از گذشته و کنديم رف  رهايمتغ يانباشتگ درجه نييتع يبرا را گرفتهصورت يهاآزمون به

 يمجـانب طوربـه و بلندمـدت ةرابط بيضرا از را يسازگار يهانيتخم همواره باشند، I(1) اي I(0) يهمگ

 در کـه اسـت نيـا وهانسـني روش بـا مقايسه در روش نيا تيمز دهد.يم دستبه نرمال  يتوز يدارا
 و زابـرون يرهـايمتغ شـمار خصـوص در يريگميتصم جمله از يموارد در است الزم وهانسني روش

 نيهمچنـ و (VAR) ةمرتبـ نيـيعت الگـو، در مبـد  از عرض و روند ريمتغ لحاظ عدم اي و لحاظ زا،درون

 يهـاروش بـرخمف گر،يدسـوياز ؛رديپـذ صـورت فراوانـي يهاانتخاب نه،يبه يهاوقفه شمار نييتع

 هاکرانـه آزمـون افـتيره ستند،ين نانياطم درخور کوچک يهانمونه يبرا که گرنجر ـ انگ  و وهانسني

 باشـند، دو ةدرجـ از يجمعـ رهـايمتغ کهيصورتدر است يهيبد دارد. کاربرد زين کوچک يهانمونه يبرا

 داشت. نخواهد کاربرد هاکرانه آزمون افتيره
 ديـمق رونـد و دينامق مبد  از عرض با روند، بدون و دينامق مبد  از عرض با حالت سه مطالعه نيا در

 کـارانهم و پسـران توسـط شـدهيمعرف حالـت پنج از دينامق روند و دينامق مبد  از عرض با نيهمچن و

 يبررسـ هـاکرانـه آزمون افتيره چارچوب در رهايمتغ انيم بلندمدت ةرابط وجود يبررس براي (2001)

 مـدل رو،ازايـن ؛دارنـد ياريبسـ مطابقـت ياقتصـاد يهاداده و اتيواقع با حالت سه نيا رايز ؛ندشويم

(ARDL) بود: خواهد ريز صورتهب يک معادله 

 روند: بدون و دينامق مبد  از عرض با سوم: حالت الف(
(2) 

∆lGDPt=α0+ ∑ Ψi
p
i=1 ∆lGDPt-i+ ∑ φn

i=0 i∆lPOPat-i+ ∑ θn
i=0 i∆lPOPbt-i+ ∑ λn

i=0 i∆lPOPct-

i+π1lllll-1+π2llllll-1+π3llllll-1+π4llllll-1+ut 

 د:يمق روند و دينامق مبد  از عرض با چهارم: حالت ب(

(3) 
∆lGDPt = β0+ ∑ ξ

p
i=1 j ∆lGDPt-i+ ∑ ςn

i=0 i ∆lPOPat-i+ ∑ ζn
i=0 i ∆lPOPbt-i+ ∑ ηn

i=0 i ∆lPOPct-i+γ1 

(lGDPt-1−θlGDP ∙ t)+γ2 )llllll-1− θlPOPa∙ t)+γ3 )llllll-1− θlPOPb∙ t))+γ4)llllll-

1− θlPOPc∙ t) +ut 

 د:ينامق روند و دينامق مبد  از عرض با پنجم: حالت ج(

(4) 
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∆lGDPt=c0+ρt + ∑ b
p
i=1 j∆lGDPt-i+ ∑ dn

i=0 i ∆lPOPat-i+ ∑ en
i=0 i ∆lPOPbt-i+ ∑ fn

i=0 i ∆lPOPct-

i+γ1 lllll-1+γ2 llllll-1+γ3 llllll-1+γ4 llllll-1+ut 

 بـا نيزيب تزشوار اريمع از مدل، نيترمناسب و نيبهتر حيتصر براي نمونه، حجم بودن محدود به توجه با
 نيـيتع رد (،1998 ،تياسم و )پسران است مناسب کم حجم با ساالنه هايداده يبرا که وقفه دو حداکثر
 است. شده استفاده هاوقفه تعداد

 از ،رهـايتغم انيم بلندمدت ةرابط نداشتن وجود بر يمبن صفر يةفرض يبررس منظور به «F» از يريمقاد

 انيـنارا توسـط شـدهارائه يبحرانـ ريمقاد با ريمقاد نيا ةسيمقا از که دآييم دستبه هاحالت نيا يبررس
 يةفرضـ تـوانينم ،باشـد کمتـر نييپا ةکران مقدار از شدهمحاسبه «F» مقدار اگر ،مگيريمي نتيجه (2005)

 «F» مقـدار کهيصـورتدر يولـ د،کـر رد را رهـايمتغ انيـم بلندمـدت ةرابطـ نداشتن وجود بر يمبن صفر

 نـهکرا دو يانم يمحاسبات «F» اگر بود. خواهد شدنيرد صفر يةفرض ،باشد باال ةکران از شتريب شدهمحاسبه
 يرهـايمتغ انيـم مدتبلند ةرابط وجود عدم اي وجود تواندمين هاکرانه آزمون افتيره رد،يگ قرار يبحران

 ،يررسـب مـورد يرهايمتغ انيم بلندمدت ةرابط وجود صورت در است يهيبد ند.ک نييتع را يبررس مورد

 و دشـويم بانتخـا وقفه، دو حداکثر با نيزيب شوارتز اريمع از استفاده با نهيبه ARDL(p,q1,q2,q3) مدل

 بيضـرا تـا شـودمي زدهنيتخمـ يشـرط (ARDL) يعيتـوز هايوقفـه بـا يونيخودرگرسـ مدل سپس

 .ددگر نييتع رهايمتغ بلندمدت

(ARDL) باشد:مي ريز شک  به يک معادله يبرا يشرط 

(5) lGDPt=λ0+ ∑ λ
p
i=1 1lllll-l+ ∑ λ

q1
i=0 1llllll-l+ ∑ λ

q2
i=0 2llllll-l+ ∑ λ

q3
i=0 3llllll-l+θit 

 ادلتعـ از انحراف تعدي  سرعت و مدتکوتاه ضرايب ،((ECM خطا تصحيح الگوي تخمين با آخر گام در

 ضـريب ابـ دوره هـر در بلندمـدت تعادل از انحراف تعدي  سرعت معادله اين در شود.مي تعيين بلندمدت

 د:بو خواهد زير شک  به يک معادله خطاي تصحيح الگوي شود.مي داده نشان (ecm) خطا تصحيح جزء

(6) 

∆lGDPt=𝛈0+ ∑ 𝛈
𝐩
𝐧=𝟏 n∆lGDPt-i+ ∑ 𝛈

𝐪𝟏
𝐦=𝟏 m∆lPOPat-i+ ∑ 𝛈

𝐪𝟐
𝐣=𝟏 j∆lPOPbt-i+ ∑ 𝛈

𝐪𝟑
𝐳=𝟏 z∆lPOPct-

i+𝛗ecmt-1+𝛕t 

 هاداده ييمانا يبررس .7-1

 بـا مـدل دو بچـارچو در رهـايمتغ ييمانـا يبررسـ براي (ADF)واحد ةشير آزمون از منظور، نيا يبرا
 کـه طورهمان رايز ؛دشومي استفاده روند بدون و مبد  از عرض با مدل نيهمچن و روند و مبد  از عرض
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 کـاربرد هاکرانـه آزمـون افـتيره باشند، دو ةدرج از يجمع رهايمتغ کهيصورتدر ،شد اشاره زين ترپيش
 دارد. ضرورت طالعهم در شدهيبررس يرهايمتغ ييمانا يبررس بنابراين، ؛داشت نخواهد

 کـه کنـديمـ گزارش يريگتفاض  کي از پس و سطح در را رهايمتغ ييمانا يبررس جينتا (6) جدول

 .است رهايمتغ يجمع ةدرج بودنن سانکي ةدهندنشان

 (ADF) آزمون جينتا: 6 جدول
 lPOPc lPOPb lPOPa lGDP مدل

 0.14 *0.065 0.993 0.36 روند و مبد  از عرض با
 0.49 0.87 0.998  *0.06 روند بدون و مبد  از عرض با

 ΔlPOPc ΔlPOPb ΔlPOPa ΔlGDP مدل
 **0.033 0.21 **0.029 0.74 روند و مبد  از عرض با
 **0.011 0.40 0.15 0.45 روند بدون و مبد  از عرض با

: Δ  اول ةمرتب تفاض 

 .است درصد ده و پنج ،يک در يمعنادار سطوح : *و ** ،***

 .قيتحق جيتان :نب م

 در بيترتبـه ،سـطح در (lPOPc) و (lPOPa) يرهايمتغ که شودمي مشاهده ،(6) جدول جينتا به توجه با

 انـام درصـد ده سـطح در هـردو و رونـد بـدون و مبد  از عرض با و روند و مبد  از عرض با هايمدل

 بعـد يولـ ،نبـود مانا هامدل زا يکچيه در ،سطح در (lPOPb) و (lGDP) يرهايمتغ کهيحالدر باشند.يم

 رد و رونـد و مبـد  از عـرض با مدل در (ΔlPOPb) و مدل دو هر در (ΔlGDP) ،يريگتفاض  بارکي از

 بودند. I(1) سطح، در رهايمتغ نيا جهينتدر شدند. مانا درصد پنج يدارامعن سطح

 مدل نيتخم جينتا .8

 بـا رونـد، نبـدو و ديـنامق مبد  از عرض با حالت سه مطالعه نيا در شد، اشاره زين ترپيش که گونههمان
 شـدهيمعرف حالـت پـنج از ديـمق نـا روند و دينامق مبد  از عرض با و ديمق روند و دينامق مبد  از عرض

 چـارچوب در رهـايمتغ انيـم بلندمـدت ةرابطـ وجـود يبررسـ براي (2001) همکاران و پسران توسط

 وجـود بـودن بـر يمبن صفر يةفرض يبررس ايبر «F» از يريمقاد ند.شويم يبررس هاکرانه آزمون افتيره

 ريمقـاد نيـا سـهيمقا در که است آمده دستبه هاحالت نيا يبررس ةجينتدر رهايمتغ انيم بلندمدت ةرابط

 د:وشيم گزارش (7 )شمارة جدول صورتبه جينتا (،2005) انينارا توسط شدهارائه يبحران ريمقاد با
 هاکرانه آزمون جينتا (:7) جدول

 Fةآمار

 معادله سوم حالت چهارم حالت پنجم حالت

6.595** 5.485** 3.052 FlGDP(lGDP/lPOPa, lPOPb, lPOPc) 

 باشد.مي درصد ده و پنج ،يک در يمعنادار سطوح : *و ** ،***

 .قيتحق جينتا :نب م
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 نييپـا ةکرانـ از ترنييپـا «F» ةآمـار مقدار درصد، پنج و درصد يک يدارامعن سطح در و سوم حالت در

 .اسـت سـوم حالـت يبـرا يدارامعن سطوح نيا در بلندمدت ةرابط نداشتن وجود انگريب و رديگمي قرار

 کـه رديـگيم رارق نييپا و باال ةکران دو انيم در «F» ةآمار مقدار زين درصد ده يدارامعن سطح در نيهمچن

 سـت.ين ومسـ حالـت يبـرا رهـايمتغ نميا بلندمدت ةرابط نييتع به قادر هاکرانه آزمون زين حالت نيا در

 نييپـا و بـاال ةکرانـ دو انيـم در «F» ةآمار مقدار درصد يک سطح در زين چهارم حالت در گر،يدسوياز
 ةرابطـ وجود انگريب که رديگيم قرار باال ةکران از باالتر مقدار نيا درصد، پنج سطح در يول ،رديگيم قرار

 سـطح در «F» ةآمـار مقدار چهارم، حالت همانند زين پنجم حالت در .است مدل يهاريمتغ نميا بلندمدت

 از بـاالتر مقـدار نيـا درصـد، پـنج سطح در يول ،رديگيم قرار نييپا و باال ةکران دو ميان در درصد يک

 ند.کيم اشاره مدل يرهايمتغ نميا مدتبلند ةرابط وجود به که رديگيم قرار باال ةکران

 معادلـه دربـارة موردمطالعـه يرهـايمتغ ميـان بلندمـدت ةرابط وجود از نانياطم شدن  حاص از پس

 ؛دشـويم انتخـاب وقفـه، دو حـداکثر بـا بيـزين شوارتز اريمع از استفاده با ARDL (2،0،2،2) مدل مدنظر،
 رهـايمتغ بلندمـدت بيضرا نييتع براي يشرط (ARDL) يعيتوز يهاوقفه با يونيرگرسخود مدل سپس

 (SBC) اريـمع از اسـتفاده بـا يبررس مورد مدل يبرا را نهيبه ةوقف تعداد (8) جدول شود.يم زده نيتخم

 کند.مي گزارش
 (:8) جدول

 روند نبدو و روند با مدل يبرا (،SBCار)يمع از استفاده با نهيبه وقفه تعداد
  روند با مدل روند بدون مدل

2 2 lGDP 
0 0 lPOPa 
2 2 lPOPb 
2 2 lPOPc 

 .قيتحق جينتا :نب م

 

 (:9) جدول

  (lGDP) ةوابست ريمتغ ،ARDL(2،0،2،2) مدت بلند بيضرا
 ريمتغ بيضر استاندارد انحراف t آماره احتمال
0.16 1.39 10.68 14.94 lPOPa 
0.06* 1.90 19.57 37.33 lPOPb 
0.81 0.22- 2.65 -0.60 lPOPc 
0.14 1.48- 120.44 -178.88 C 

 .است درصد ده و پنج ،يک در يمعنادار سطوح : *و ** ،***

 ق.يتحق جينتا :نب م

 بيضـرا از کيـچيه ،(lPOPb) ريـمتغ بيضـر جزبـه کـه دشـومي مشاهده ،(9) جدول جينتا براساس

 (lPOPb) ريـمتغ بيضـر فقط ستند.ين دارامعن يآمار لحاظ از مطالعه، مورد مدل نيا در موجود يرهايمتغ

 آنجاکـه از گـذارد.يم ثـرا ،(lGDP) يعنـي وابسـته ريمتغ بر درصد ده يدارامعن حسط در مثبت عممت با
 شـده فـرض ياقتصـاد رشد شاخص منزلةبه ک  يداخل ناخالص ديتول تميلگار درواق  و (lGDP) ريمتغ

 ةرابطـ جهـت و شـدت انگريـب (ARDL) روش بـه نيتخمـ از حاصـ  بيضـرا گريديسو از و است

 رشـد بلندمـدت در و رانيا در که گفت توانيم ،است وابسته ريمتغ و يحيتوض يرهايمتغ نميا بلندمدت

 يداخلـ ناخالص ديتول در ايگونهبه که جامعه فعال تيجمع درواق  و ساله 64-15 فعال تيجمع درصد
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 ديـتول رشد نيا که گذارديم ريثا ديتول رشد بر يدارامعن و مثبت طورهب 33/37 بيضر با دارند مشارکت

 فعـال، تيـجمع زانيم در يدرصد کي رشد با يآمار لحاظ از که امعن نيبد ؛دانجاميم ياقتصاد شدر به

 رديگـ کـهيحالدر ؛ديگرد خواهد روهروب يدرصد 33/37 رشد با کشور يداخل ناخالص ديتول ک  زانيم

 و ديـتول بـر رداامعن يثرا باال، به سال 65 زين و سال 14-0 تيجمع درصد رشد يعني مدل نيا يرهايمتغ

 ند.دارن ياقتصاد رشد جهينتدر
 64ــ15) کشـور يايـپو تيـجمع رشـد رانيـا در که گفت توانيم زين قيتحق ينظر يمبان براساس

 کنندهرفمصـ جامعـه در بيشـتر که سال 14 از کمتر و سال 65 يباال سالمند تيجمع با مقايسه در سال(

 رشـد رد اسـت، محسـوس کـاممً جامعه يسو از شانيهاازين نيتمم و تيحما به ازين و آيندميبه شمار 

 .ستا يکيتئور انتظارات براساس جينتا نيا که است يهيبد .دارند اثرگذار و ممه ينقش ياقتصاد

 ةابطـر ايـن از حاصـ  برداري خطاي تصحيح ةمعادل بلندمدت، ةرابط يچگونگ نييتب و تمييد از پس

 است. شده گزارش (10) جدول در آن جينتا که است شده برآورد زين بلندمدت
 (lGDP) ةوابست ريمتغ ،ARDL (2،0،2،2) يالگو مدتکوتاه بيضرا :10 جدول

 ريمتغ بيضر استاندارد انحراف t آماره احتمال
0.006 2.924 0.13 0.38 dLGDP1 

0.113 1.626 1.95 3.17 dlPOPa 
0.008 2.799 14.67 41.07 dlPOPb 
0.004 3.103- 14.85 -46.10 dlPOPb1 
0.001 3.633- 4.85 17.65- dlPOPc 
0.001 3.710- 5.62 20.86 dlPOPc1 
0.092 1.729- 21.94 -37.95  dC  
0.000 4.003- 0.052 -0.212 ecm(-1) 

 ق.يتحق جينتا :نب م

 ريثتـم زيـن مـدتکوتاه در سال( 64-15) کشور فعال تيجمع درصد رشد دشويم مشاهده که گونههمان

 اسـت،معنيب ياقتصـاد رشـد بر سال 14 ريز تيجمع ثرا همچنان و دارد ياقتصاد رشد بر داراعنم مثبت
 ر،کشـو سـال( 64-15) فعـال تيجمع يدرصد کي رشد زين مدتکوتاه در که است آن گرانيب نکته نيا

 بيضـر ،دارد تيـاهم بيضرا نيا ميان در آنچه د.شويم درصد 07/41 زانيم به ک  ديتول رشد به منجر

 نيـا .دهديم نشان را دوره هر در بلندمدت تعادل از انحراف  يتعد سرعت که است خطا حيتصح جزء

 انيـب صـددر 2/21 يبـيتقر مقـدار با و است يکيتئور انتظارات مطابق معنادار و يمنف عممت با بيضر

 تعـادل به و جبران انحراف آن از درصد 2/21 حدود سال هر در تعادل از انحراف صورت در که کنديم

 .شوديم کينزد بلندمدت
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 هاشنهاديپ و يريگجهينت

 و ياجتمـاع ،ياقتصـاد مختلـف يدادهايـرو بر که کشور ياجتماع يروشيپ مسائ  نيدتريجد از يکي

. اسـت يسـالخوردگ ويسـ بـه رانيـا تيـجمع يسـن يساختارها حرکت ،است مؤثر زين ياسيس يحت

 و رنـديگيم قـرار موضـو  نيـا مصـداق روشـنيبه رانيا تيجمع يسن ساختار بارةدر موجود يآمارها

 راتييـغت ادامـه بـه يزنـدگ بـه ديـام يبهبودها با همراه يبارور  يسر کاهش ةادام که شودمي بينيپيش

 آخـر فـاز در رايـز بينجامـد؛ نـدهيآ يهادهـه يبرا رانيا تيجمع يسالخوردگ و يسن يساختارها  يسر
 شود.يم منجر تيجمع در يسالخوردگ به و ابدييم کاهش مرگ و ديموال زانيم ،يتيجمع انتقال

 بـه يوانج از يسن ساختار انتقال مرحلة در حاضر،حالدر رانيا ةجامع شناسان،جامعه صيتشخ رب بنا

 کـاهش آن جـوان و نوجـوان تيـجمع و شيافـزا سـالخورده تيجمع همواره و دارد قرار يسالخوردگ

 شيافـزا ،جـهينتدر شود؛مي سالمندان ياختصاص يازهاين شيافزا به جرمن روند نيا گر،يديسواز ابد.ييم

 نيتـمم و يبهداشـت و ياجتمـاع رفـاه نيتـمم هـدف بـا يروح و ياجتماع سممت مسائ  به توجه لزوم

 ند.ک عم  مؤثر اريبس دولت مخارج کيتحر اب کشور اقتصاد بر ،دهيگرد ياجتماع
 تيـجمع درصـد رشـد ريـمتغ بيضـر از ريغ به که دهديم نشان روپيش ةمطالع مدل نيتخم جينتا

 تيـمعج درصد رشد يعني شده،مطالعه مدل در موجود يرهايمتغ بيضرا از کيچيه ران،ياه سال 64ـ15

 سـال 64ــ15 تيجمع درصد رشد فقط و ستندين دارامعن يآمار لحاظاز باال، به سال 65 زين و سال 14ـ0

 33/37 بيضـر بـا دارند مشارکت يداخل ناخالص ديتول در اينهگوبه که جامعه فعال تيجمع درواق  و

 در يدرصـد کيـ رشد با کهيطورهب ؛است ثرگذارا بلندمدت ياقتصاد رشد بر يدارامعن و مثبت طورهب

 شـدر )شـاخص کـ  يداخل ناخالص ديتول تميلگار درواق  و (lGDP) ريمتغ کشور، فعال تيجمع زانيم
 افت.ي خواهد شيافزا درصد 33/37 زانيمبه (حاضر پژوهش در مفروض ياقتصاد

 مـدتکوتاه در سـال( 64-15) کشـور فعال تيجمع درصد رشد ،پژوهش اين جينتا اساس نيهمچن

 بـر سال 14 ريز تيجمع ريتمث همچنان و دارد ياقتصاد رشد بر يدرصد 07/41 دارامعن و مثبت ريتمث زين

 درصـد، کيـ زانيـم به فعال تيجمع درصد رشد زين تمدکوتاه در رو،ازاين است؛معنيب ياقتصاد رشد

 رشـد از يگريد انيب موضو  اين که ندکيم روهروب يدرصد 07/41 رشد با را ک  يداخل ناخالص ديتول

 کـه خطـا حيتصـح وجـز بيضـر .است تيجمع از يسن ةرد نيا شيافزا ةجينتدر مدتکوتاه ياقتصاد
 مطـابق معنـادار و يمنف عممت با زين است دوره هر در تبلندمد تعادل از انحراف  يتعد سرعت انگريب
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 در تعـادل از انحـراف صـورت در که کنديم انيب درصد 2/21 يبيتقر مقدار با و بود يکيتئور انتظارات

 .شوديم کينزد بلندمدت تعادل به و جبران انحراف آن از درصد 2/21 حدود سال هر

 رد سـاله( 64-15) کشـور يايـپو تيـجمع رشـد رانيـا در کـه دکنيم انيب زين قيتحق ينظر يمبان

 بـه ازيـن و اندکنندهمصـرف حکـم در بيشـتر که سال 14 ريز و سال 65 يباال سالمند تيجمع با مقايسه

 ينقشـ ياقتصـاد رشـد رب است، محسوس کاممً جامعه افراد ديگر يسو از شانيازهاين نيتمم و تيحما
 .همسوست يکيتئور انتظارات با روپيش پژوهش يتجرب جينتا رو،ازاين دارند؛ اثرگذار و ممه

 رانيـا رد تيـجمعتحديـد  با مقابله استيس که دکر بيان را مهم يريگجهينت نيا توانيم منظوربدين

 .باشد کشور بلندمدت ياقتصاد رشد جهت در مؤثر ميگا توانديم

 64ــ15) تيـجمع رشـد تمثبـ اثـر قوت به که ييهااستيس ياجرا ايرب که يياهشنهاديپ جمله از

 د:کر نياب را ريز موارد توانمي دشويم منجر بلندمدت در ياقتصاد رشد بر کشور (ساله

 در يگذاراسـتيس بـه يمـاد قيتشـو اب ؛تيجمع شيافزا به قيتشو ايرب دولت استيس جهت رييتغ. 1
 ؛يفرزندآور به نيزوج نگاه رييتغ و موق به ازدواج بحث دربارة يارسانه يسازفرهنگ ريمس

 و ازدواج تميتسـه ةارائـ و آنـان کـار بـه اشـتغال ازيـن نيتـمم بـا جوانان ازدواج ةنيزم کردن فراهم .2

 نيممتـ در نـانياطم جـاديا ايبـر يماد يقيتشو يهااستيس  يتکم در کارآمدتر و بهتر يفرزندپرور

 يملـ مانساز يآمارها طبق شهرها کمن در جوانان درصد 27 يمجرد يزندگ رايز فرزندان؛ نيا يةآت

 ؛است ازدواج امر و يزندگ چرخه به جوانان يبرخ ورود عدم در يبزرگ عام  خود ،جوانان

 جوان کار نيروي تربيت براي جوانان و نوجوانان بهتر کاري و فکري پرورش و رشد براي گذاريسرمايه .3
 معه؛جا در باال حقيقي اقتصادي رشد حصول جهت در جامعه در باال فکري و کاري پتانسي  با و

 ايرانـيـ  اسـممي الگوي بر مبتني و ديني گيريجهت با متناسب شهري زندگي از جديدي الگوي ارائة .4

 رمنظـو ايـن بـراي کنـد.مي تبعيـت توسـعه يهاالگو از خود که جمعيت کاهش روند اصمح منظوربه

 گرايي،قناعـت سـوي بـه تجمـمت و فراغت ،طلبيلذت ،زدگيمصرف از را افراد توجه کانون بايستي

 تـرويج جهـت در گذاريسياسـت بـا فقـط خـود اين که کرد جلب اسممي زندگي و تمش و کار

 است؛ پذيرامکان است، جمعيت کاهش روند اصمح اصلي الزمة که اسممي، زندگي فرهنگ
 راکـزم و مـدارس تيـفيک و تيـکم بـه شـتريب توجه جملهاز تيجمع شيافزا يهانهيزم و لوازم يةته. 5

 گـريد يفـيک و م ـيک مشـکمت بـروز و آنهـا امکانـات کاهش از يريجلوگ يبرا موجود يآموزش

 ؛ياقتصاد رشد در کشور فعال تيجمع رشد مثبت اثر فيتضع عدم جهينتدر و يآموزش
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 فرهنـگ جيتـرو و ديتول امر، نامتخصص يسو از تيجمع کاهش يهااستيس يشناسبيآس ،يکل طوربه

 و هابرنامـه ياجـرا و يطراحـ ،رسـانه در يفرزنـدآور حيصـح يالگـو غيـتبل و کشور در يپرورفرزند

 هاينـهيهز کـاهش و ياجتمـاع نيتـمم گسـترش همچـون تيـجمع رشـد مطلوب يالگو يهااستيس

 نـدچ نمتـمهم بـه يسـرباز تيمعاف ياعطا ،يزندگ مح  در  يتحص براي دختران ينيگزيبوم ،يبارور

 )وام، اجازدو متيتسـه ،فرزند سه از شيب و سه يدارا نمتمهم ياحتيس يمرخص يطااع و اديز يفرزند
 رديگـ جملـهاز نمتـمهم يبـرا يليتحصـ ةنـيهز کـاهش و زنـان مانيزا يمرخص شيافزا ،و...( مسکن

 در کشـور فعـال تيـجمع رشـد مثبـت اثر نشدن فيتضع يبرا هايگذاراستيس در که نداييراهکارها

 رسند.يم نظربه سودمند بلندمدت

 رخـورد اريبسـ زيـن نکتـه نيـا ،آن با همسو يقيتشو يهابرنامه و تيجمع شيافزا استيس با همراه

 بـر کـه شـتابان ينيشهرنشـ و گسـترده مهاجرت کشور، تيجمع  يتوز در ينابرابر بروز که است توجه

 اسـت الزم کـه رسـنديم نظـر بـه محتمـ  اريبسـ زيـن باشـنديم مـؤثر داريـپا توسـعه و ستيزطيمح
 چندجانبـه، روابـط ،گريديسواز رد.يگ قرار زانيربرنامه مدنظر ،رهابنيا در زين مکم  يهايگذاراستيس

 از ياتوسـعه و جمعيتـي يهاسياسـت مسـتق ريغ يبررسـ توسـعه، و جمعيت زيبرانگچالش و پيچيده

 ند.کيم جابيا کشور يمتعال اهداف شبرديپ جهت در را هااستيس نيا ادغام يحت و گريهمد
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 منابع
 عضـو يرهاکشـو يمـورد مطالعه :ياقتصاد رشد و دولت اندازه نيب رابطه» ،(1389) يفاضل محمد و نيپرو ميسه، حسن دري،يح

 .43-66ص ،3 ش ،هفتم دوره ،سابق( اقتصادي )بررسيهاي مقداري اقتصاد «فارس جيخل هيحاش اوپک

 ،«يعل ـ  يـتحل کيـ ران:يـا در يطيمحسـتيز اثـرات و ياقتصـاد رشد ت،يجمع شدر» ،(1383) سعادت رحمان و نيحس ،يصادق

 .163-180ص ،64ش ،اقتصادي تحقيقات

، تهران ،وسعهت و جمعيت کتاب ايران، اسممي جمهوري در جايگزيني سطح زير به باروري کاهش مسير (،1388) همکاران و شوازي عباسي
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