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  دار مکاتبات ی عهده یسنده* نو
  .۱۳۹۷٫۱۰٫۲۲ پذیرش: ،۱۳۹۶٫۶٫۲۹دریافت: 

ی ها استانی مختلف سنی بر رشد اقتصادی در ها گروه تأثیر
  )GMM( یافته تعمیمکارگیری مدل گشتاورهای ه با ب ایران

  و ایوب فرامرزی* نادر حکیمی پور
  ی آمار  پژوهشکده

هــای مــرتبط بــا آن، پایــه و زیربنــای هرگونــه  امــروزه متغیــر جمعیــت و ویژگیچکیــده: 
ــه ــذاری در حــ ریزی و سیاســت برنام ــع  وزهگ ــاعی اســت. در واق هــای اقتصــادی و اجتم

شود  ای محسوب می های مهم اقتصادی و اجتماعی در هر جامعه جمعیت از جمله مؤلفه
ــین حــال از  ــذار اســت و در ع ــه اثرگ ــاعی آن جامع ــر عملکــرد اقتصــادی و اجتم ــه ب ک

پــذیرد، بــه نحــوی کــه تغییــر در ســاختار  های اقتصادی و اجتماعی نیز تأثیر می سیاست
از این  .شود عنوان یکی از عوامل کلیدی در فرایند رشد و توسعه شناخته می جمعیتی به

رو در این پژوهش سعی شده است، تأثیر ساختار سنی جمعیــت بــر رشــد اقتصــادی در 
مــورد بررســی قــرار گیــرد. در ایــن  ۱۳۹۲تــا  ۱۳۷۹ ی های ایــران در طــی دوره اســتان

ــا اســتفاده از تکنیــک اقتصادســنجی هــای ترکیبــی  بــر مبنــای الگــوی داده خصــوص، ب
)(Panel Data کارگیری مــدل گشــتاورهای تعمیم بــا بــه و ) یافتــهGMM تــأثیر ،(

هــای اســتانی، مــورد  های مختلف جمعیتی بر رشد اقتصادی در ایران برمبنــای داده گروه
زنــدگی  ی چرخــه ی تأییــد فرضــیه ی دهنــده بررسی قرار گرفته است. نتایج حاصــل نشــان

هــای  ی جمعیتی است، بــه طــوری کــه رشــد جمعیــت در گروه پنجره ی و نظریه اقتصادی
دار و در گــروه جمعیتــی  ساله دارای اثر منفی و معنی ۶۵ساله و باالی  ۱۵جمعیتی زیر 

  دهند. ساله اثر مثبت بر رشد اقتصادی را نشان می ۶۴تا  ۱۵
گشــتاورهای  ؛جمعیتــیی  پنجــره ؛رشــد اقتصــادی ؛هــای جمعیتــی گروه واژگــان کلیــدی:

  یافته. تعمیم
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  مقدمه -۱
اقتصــادی از جملــه اهــداف مهمــی اســت کــه تمــامی  ی دستیابی به رشد پایدار و توســعه

پــی آن هســتند، امــا تحقــق نــرخ پایــدار و بــاالی رشــد اقتصــادی  اقتصادهای جهــان در
هــا اســت. تغییــر  کارگیری درســت آن امکانــات بــالقوه و بــه نیازمنــد شــناخت عوامــل و

آیــد، یکــی از  تغییر نرخ رشد جمعیت بــه وجــود می ی نی جمعیت که در نتیجهساختار س
 بنــا بــر ایــن توانــد اثــر مهمــی بــر رشــد اقتصــادی داشــته باشــد. این عوامل است کــه می

 یــک عامــل جمعیــت کــه رشــد ایــن از نظــر توســعه، صــرف و جمعیــت میــان ی رابطــه
 ی و نقطــه اساسی االتؤس از یکی ، هموارهاستتوسعه  برای تهدیدکننده یا کننده تسهیل

 مطرح دیدگاه هفدهم دو قرن از بعد است. بوده اقتصاددانان و شناسان اشتراک جمعیت
 این که وجود داشت اقتصادی ادبیات در توسعه و معیتج رشد بین رابطه با ارتباط در
از نظــر . هســتند معــروف بین خــوش و بــدبین هــای دیــدگاه بــه اکنــون هــم دیــدگاه دو

 اگــر و دارد قــرار فشــار تحــت جمعیت توسط امنیت غذایی همواره ، بدبین اندیشمندان
 ببــرد، بــاال را زندگی استاندارد تواند می کشاورزی های و نوآوری جدید منابع کشف چه
بین، جمعیــت  نظــران خــوش دیــدگاه صــاحب از طرف دیگر، از .است موقتی امر این اما

 -های اقتصــادی در تحقــق برنامــهتوانــد نقــش قــاطعی  منبــع فناناپــذیری اســت کــه می
 ی منطقــی بــین جمعیــت و توســعه باعــث توســعه ی رابطــه اجتمــاعی جوامــع ایفــا کنــد.

هماهنگ اقتصــادی و اجتمــاعی و اعــتالی ســطح زنــدگی و رفــاه مــردم خواهــد شــد. در 
تــوان  عنوان یک فرصت و هــم می توان به مجموع جمعیت و روند تغییرات آن را هم می

ک تحدید قلمداد نمود و ایــن بســتگی بــه آن دارد کــه ایــن عامــل بــالقوه عنوان ی آن را به
مــؤثر در فراینــد توســعه، در چــه بســتر و فضــایی قــرار داشــته باشــد و ســاختار جمعیتــی 

مهم در این زمینه، ایــن اســت کــه از لحــاظ نظــری؛ ســاختار ســنی  ی . نکتهاستچگونه 
رین عامل کاهش درامد سرانه و به ترین و مؤثرت ه عنوان یکی از عمد تواند به جمعیت می

تبع آن، کاهش سطح زندگی و رفاه عمومی، شــناخته شــود. اگــر چــه رشــد نــامطلوب در 
تــوان  ساختار جمعیت در شرایط عادی موجب فقر است، اما از همین عامــل منفــی می

عنوان عامــل رشــد تولیــد و رونــق  تقاضــا و بــه تبــع آن، بــهی  عنوان عامل ایجادکننــده به
ای ســنجیده و مطلــوب،  ی بهره جست، مشروط بر این که از این عامــل بــه گونــهاقتصاد
    .شود برداری  بهره
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 دارد. از یــک تــأثیرهــای مختلفــی بــر رشــد اقتصــادی  تغییر ساختار سنی جمعیت از راه
جمعیــت در ســنین کــار از کــل جمعیــت، بــازار نیــروی کــار را متــأثر  رف با تغییر سهمط
انــداز و  زنــدگی، مصــرف، پــس ی چرخــه ی ر اســاس نظریــهکنــد و از طــرف دیگــر، بــ می

 .]۹[ دهد قرار می تأثیرتحت  گذاری را در یک اقتصاد، سرمایه
بر همین اساس در این پژوهش سعی بر آن است تا به این پرسش پاســخ داده شــود کــه 

د شــو های مختلف در ایران باعث افزایش رشد اقتصــادی مــی آیا ساختار سنی در استان
هــا چگونــه  صــادی آنتهای مختلــف بــر رشــد اق ساختار سنی جمعیــت در اســتان تأثیرو 

  است؟

  ساختار جمعیتی و رشد اقتصادی -۲
همــین اســاس نیــز در  و بــر نــدگذارتأثیرعوامــل متنــوع و گونــاگونی بــر رشــد اقتصــادی 

توان بر مبنــای رویکردهــای مختلفــی بــه موضــوع رشــد اقتصــادی و  چارچوب نظری می
ساختار جمعیت بر  تأثیرجمعیتی و  ن پرداخت. در این مقاله بر رویکردعوامل موثر بر آ

رشد اقتصادی تمرکز شــده اســت. از ایــن رو در بررســی مبــانی نظــری ایــن پــژوهش بــه 
  ارتباط بین موضوعات و مفاهیم جمعیتی و رشد اقتصادی پرداخته شده است.

  نظری های  دیدگاه -۲-۱
اقتصادی و ارتبــاط بــین ایــن دو متغیــر نظــرات  در رابطه با اثر و نقش جمعیت بر رشد

  شود: نظران مطرح شده است که به چند مورد آن اشاره می متعددی از سوی صاحب
و  ۱۸شناس و اقتصاددان سیاسی اواخر قرن  توماس مالتوس جمعیت دیدگاه مالتوس:

 از اســتفاده بــا وی. جــدی افــزایش جمعیــت بــود مخالفــان ازو  مــیالدی ۱۹اوایل قــرن 
 افــزایش تصــاعد هندســی جمعیــت در مقابــل افــزایش همچنــین نزولــی و بــازده انونقــ

 موجــب را معیشــت وسایل و توازن جمعیت و تعادل عدم غذایی، مواد حسابی تصاعد
داری تجاری در چارچوب بــازار رقابــت آزاد  در زمان مالتوس سرمایه .دانست بحران می

ــه ــه در حــال او ب ــین عنوان یــک شــعار و روش عملگرایان ــود. رقابــت آزاد ب ــرفتن ب ج گ
کاالهــای بهتــر را ی  هــایی کــه توانــایی تولیــد و عرضــه کارفرمایان به این معنا بــود کــه آن

گویــد:  توانستند رقبا را از بازار بیرون کنند. در چنین اقتصادی، مالتوس می داشتند، می
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شــد کشــورها در مقایســه بــا رشــد غــالت کشــاورزی در دســترس، از ر ی جمعیت در همه
ی برخوردار است. بنا بر ایــن رقابــت ســختی میــان مــردم در دســتیابی بــه منــابع تر بیش

محدود وجود دارد و این مسئله در نهایت باعــث گســترش فقــر و کــاهش ســطح زنــدگی 
  .شود می

 ی شناس و اقتصاددان کالسیک نسبت به اثر رشــد جمعیــت بــر توســعه مالتوس جمعیت
 راه تنها که و معتقد بود ستدان ن را مانع توسعه میو آ داشتای  اقتصادی نظر بدبینانه

 کــه است این مردم برای فقر مطلق و مزمن پایین سطح زندگی وضعیت این از اجتناب
   کنند. محدود را خود ولد و زاد میزان و گیرند قرار اخالقی منع فشار زیر

قاضــا بــرای دارد که افزایش جمعیــت اثــر بســیار مهمــی بــر روی ت بیان می دیدگاه کینز:
سرمایه دارد. در واقع تقاضا برای سرمایه نه تنها با توجــه بــه تحــوالت تکنیــک و بهبــود 

در  کنــد. استاندارد زندگی، بلکه کم و بیش متناســب بــا رشــد جمعیــت افــزایش پیــدا می
رود،  از آنچــه انتظــار مــی تــر بیشکه معموالً تقاضــا،  فضای افزایش جمعیت به علت این

و از طرفی گاهی اشــتباهات ناشــی از نــوع خاصــی از ســرمایه کــه بــا  افزایش پیدا کرده
شود که این حالــت مــازاد و کمبــود  شود نیز وجود دارد، سبب می مازاد عرضه مواجه می

تقاضای همزمان به سرعت تصحیح شود. اما این مســأله در دوران کــاهش جمعیــت بــه 
رود و  است که انتظــار مــی تر از آن چیزی افتد، یعنی تقاضا کم شکل معکوس اتفاق می

شود. این فضای بدبینی در بلندمدت  تر تصحیح می وضعیت مازاد عرضه طبیعتاً سخت
ناشــی از  ی شود، ولی ممکن است نتــایج اولیــه عرضه تصحیح می از طریق اثرگذاری بر

آمیــز باشــد. در ارزیــابی علــل افــزایش  تغییر جمعیت از افزایش به کاهش، بسیار فاجعه
عنوان عامــل متمــایز از  ات افــزایش جمعیــت بــهتــأثیرایه اهمیــت کمــی بــه هنگفت سرم

کننــدگان،  تقاضــای ســرمایه بــه تعــداد مصــرف گــذار دیگــر داده شــده اســت.تأثیرعوامــل 
ــد بســتگی دارد. ی متوســط مصــرف و متوســط دوره ــزایش  تولی ــین ضــرورت اف همچن

  .]۶[شود  تری در تقاضا برای سرمایه می بیشجمعیت موجب افزایش 
محور مدرن، رشــد متــوازن جمعیــت  دارد که در اقتصادهای دانش بیان می دیدگاه بیکر:

کنــد. جمعیــت  از اینکه به درامد سرانه و رفاه عمومی صدمه بزند به آن کمک می تر بیش
ممکن است درامد سرانه را در کشورهای دارای کشــاورزی ســنتی کــاهش دهــد،  تر بیش

رهای مدرن دارد. با توجه به افزایشی و نه کاهشی اما این موضوع اثر متضادی در کشو
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باعـــث تحریـــک بـــرای  ،تـــر بیشمحـــور، جمعیـــت  بـــودن بـــازده در کشـــورهای دانش
  .]۶[ شود می ؛که در نهایت منجر به افزایش رفاه سرانه است تر بیشگذاری  سرمایه
 میــان جمعیــت و ی در ادبیــات اقتصــادی رابطــه هــا: بین ها و خــوش های بدبین دیدگاه

شناســان و اقتصــاددانان بــوده اســت،  االت اساســی جمعیتؤتوســعه همــواره یکــی از ســ
کننده یــا تهدیدکننــده بــرای توســعه اســت.  که رشد جمعیت یک تســهیل صرف نظر از این

بــین رشــد جمعیــت و توســعه در  ی بعد از قرن هفدهم دو دیدگاه کلی در خصوص رابطــه
بینی  های بدبینی و خــوش یدگاه به دیدگاهادبیات اقتصادی مطرح بوده است که این دو د

  معروف هستند. 
جمعیــت تحــت فشــار قــرار دارد و اگــر چــه  ی وســیله هها، غذا همــواره بــ در دیدگاه بدبین

تواند استاندارد زنــدگی را بــاال ببــرد ولــی  های کشاورزی می کشف منابع جدید و نوآوری
تــوان بــه افــرادی  ز مــالتوس مین ایــن دیــدگاه بــه غیــر اااین امر موقتی است. از طرفدار

 میــد اشــاره داشــت. بــه هــر حــال مارگات میل، برتراند راسل و استوارت جانهمچون، 
دوم قــرن بیســتم ثابــت کــرد کــه افکــار ی  های سریع و شــرایط موجــود در نیمــه پیشرفت
جهــانی افــزایش یافــت و  ی گذشته درامــد ســرانه ی ها نادرست است. در چند دهه بدبین
 شــد ولــی بــرخالف ایــن دیــدگاه تــر بیشکــه جمعیــت جهــان دو میلیــارد نفــر  رغم این علی

  بحرانی به لحاظ جمعیتی رخ نداد.
های فیزیکــی  رقیق شدن منــابع طبیعــی و ســرمایه ی ها بر ایده در همان زمانی که بدبین

به اثــرات مثبــت جمعیــت  ها نیز بین دلیل رشد جمعیت تمرکز کرده بودند دیدگاه خوش به
کید میبر رشد اق دارد: جمعیــت  اظهار مــی ]۲۷[ی ویلیام پتطوری که  کردند به تصادی تأ

 جمعیــت، ســریع افــزایشاست. بر اساس این دیدگاه،  تر بیشبه معنای نوآوری  تر بیش
 توانمندی، در جمعیت ازدیاد بلکه کند، ینم ایجاد گرفتاری اقتصادی و مشکالت نه تنها
 کنت، قبیل از شناسانی کند. جامعه می ایفا مینقش مه کشور اقتصادی و نظامی قدرت

  دومون از طرفدارن این دیدگاه هستند.  آرسن دورکیم و
رشد جمعیــت و رشــد اقتصــادی، نــه  ی قرن بیستم نتایج مطالعات درباره آخر ی در دهه

ســومی  ی یــن ترتیــب، ایــدهه اب اند ها را تأیید نکرده ها و نه دیدگاه بدبین بین دیدگاه خوش
بیات توسعه ظهور کرد که به خنثی بودن جمعیت معروف شد. به هر حــال بــه نظــر در اد
هــا،  رسد فقدان شواهد تجربی برای هر سه دیــدگاه جــدی باشــد. در کنــار ایــن دیــدگاه می

ی زندگی مودیگلیــانی و  چرخهی  هبر اساس فرضی نظریات دیگری نیز مطرح شده است.
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رفتــار اقتصــادی  ]۱۶[ر بیکو  ]۳۲[ شولتز انسانی ی سرمایه ی و نظریه] ۲۵[برومبرگ 
  کند.  یک فرد با سن او تغییر می

  ی جمعیتی و رشد اقتصادی پنجره ی نظریه -۲-۲
 که به است ای پدیده شود، می امیدهن ۱»سنی گذار« که جمعیت سنی ساختار در تغییرات

 افــزایش د.اتاف می اتفاق گذشته های دوره در جمعیت رشد نرخ در نوسانات وجود دلیل
 موجــب مشــخص، ی دوره یــک از بعــد آن مجــدد کــاهش و جمعیــت نرخ رشد مقطعی
 و برآمــدگی این که شود، می جمعیت سنی ساختار تحدب در و برآمدگی حالت پیدایش
 ســنی ساختار کل در زمان گذشت با طور پیوسته به سنی، هرم در آمده وجود به تحدِب
 عبــارت ســنی گــذار بنا بر ایــن .زند می رقم ار سنی گذار مختلف مراحل و کرده حرکت
 کــامالً به حالتی جوان کامالً حالتی از جمعیت سنِی ساختمان اساسِی تغییرات از است

 شــود. از می ســالخوردگی و میانســالی جــوانی، کودکی، مرحله چهار شامل و سالخورده،
 نیســت، جمعیــت رشــد نرخ صرفاً است، مهم اقتصادی رشد برای آنچه اقتصادی منظر

   .بلکه ساختار جمعیتی است
 ،است متفاوت زندگی مختلف مراحل در مردم نیازهای و اقتصادی رفتار که جایی آن از

 عملکــرد بــر داری معنــی اثــرات توانــد می کشــور یک جمعیت سنی ساختار تغییرات در
 اقتصــادی رفتــار جمعیــت، یــک در ســنی گــروه هــر داشــته باشــد. کشــور آن اقتصــادی
 در زیــادی های گذاری سرمایه به نیاز کودکان :دارد مجزا اقتصادی یامدهایپ با متفاوت
 انــداز پس و کــرده عرضــه کــار را نیــروی میانســاالن و جوانــان دارند، آموزش و سالمتی

 نیــاز دارنــد. از بازنشســتگی درامــد و ســالمتی هــای مراقبت بــه سالخوردگان و کنند می
 هــای گروه سمت به نوجوان و کودک سنی یها گروه از سنی توزیع تغییرات دیگر، سوی

 یافتن کاهش نهایت در و یافتن  افزایش سپس یافتن،  کاهش باعث ابتدا سنی سالمند،
  .]۱۲[ شد خواهد جمعیت کل به اقتصادی جمعیت فعال نسبتی  ارهدوب

  جمعیتیی  پنجره -۲-۲-۱
ای به نــام  دیدهچنانچه اکثریت جمعیت یک کشور در سنین فعالیت قرار داشته باشند، پ

ی  افتــد. پنجــره اتفــاق می» دوران درخشــان و طالیــی جمعیــت«یــا  »جمعیتــی ی پنجره«
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های بــالقوه بســیاری را بــرای رســیدن بــه رشــد اقتصــادی بــاالتر فــراهم  جمعیتی فرصــت
بــه  »ی جمعیتــی پنجــره«بــرداری شــود،  هها بــه درســتی بهــر کند که اگر از این فرصــت می

شود. پنجره و موهبت جمعیتی به دو دلیــل موجــب ایجــاد  یتبدیل م »موهبت جمعیتی«
خــالص  تــأثیر دلیــل اول شــود. هایی برای رشد تولید سرانه و رشد اقتصــادی مــی فرصت

ساختار سنی بر تولید ملی است؛ افزایش جمعیت در سنین فعالیــت منجــر بــه افــزایش 
. ســازد فراهم می تولید سرانهمطلوب برای رشد را و شرایط  شده  نسبت تولید به مصرف

ایــن اثــرِ ترکیبــی بــا توجــه بــه بازخوردهــای کــاهش بــاروری در رهــایی زنــان از وظــایف 
کنــد.  ی پیدا میتر بیشها در بازار کار قوت  های حضور آن داری و فراهم شدن زمینه بچه

گــردد. اثــرات رفتــاری  حــال تغییــر بــر مــی به اثرات رفتاری ســاختار ســنی در دلیل دوم
دارند، از یک سو، نیروی کار جوان در ســاختار نیــروی کــار وجــود دارد اشکال مختلفی 

 ی وری و تولید را افزایش دهد و از سوی دیگر، با توجه به الگوی چرخه تواند بهره که می
زندگی، تغییر ساختار ســنی بــا ایجــاد تغییراتــی در الگوهــای تولیــد و مصــرف منجــر بــه 

  .]۱۲[شود  میگذاری و افزایش تولید  انداز، سرمایه پس

  ی جمعیتی و مکانیزم تأثیرگذار بر رشد اقتصادی پنجره -۲-۲-۲
ای  کننده ی جمعیتی اثرات تعیین پنجره  ی گذار ساختار سنی جمعیت و به دنبال آن دوره
هــال مختلفــی انجــام  ها از طریــق کانال بر رشد اقتصــادی دارد. مکــانیزم ایــن اثرگــذاری

   شود: خته میها پردا که در زیر به آن شود می
 اثــر «ی جمعیتی از طریق دو مکــانیزم یعنــی  پنجره نیروی کار: ی افزایش عرضه

راهم فــ« و همچنــین »سابقه نسبت جمعیت در سنین فعالیت مکانیکی افزایش بی
 ی  موجــب افــزایش عرضــه »کــار بازارهای حضور و مشارکت زنان در  کردن زمینه

 شود. نیروی کار می
 زمانی با افــزایش  ی در این دوره (بار تکفل):ی سن های وابستگی کاهش نسبت

در نسبت جمعیت سنین فعالیت به جمعیت وابســته، شــرایط مناســبی بــرای رشــد 
تــر بــر دوش  شــود بــار جمعیتــی، کم شود؛ زیرا موجــب می سریع اقتصادی فراهم می

 شود.   رفاهی کشور شده و رشد اقتصادی تسریع-ها و نظام اجتماعی خانواده
  بــر زنــدگی اقتصــادی):  ی تولید و درامد در مقایسه با مصرف (چرخهافزایش

زندگی اقتصادی، الگوهای تولید و مصــرف بــر حســب ســن  ی اساس رویکرد چرخه
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ی جمعیتــی در  عنوان سوخت رشد اقتصادی استفاده شود. به بیــان دیگــر، پنجــره به
انــدازها و توانــایی کشــور را بــرای  ی زنــدگی اقتصــادی، رشــد پــس تعامل بــا چرخــه

  . ]۸[ دهد افزایش میگذاری  سرمایه
 ی جمعیتــی اثــرات  پنجــره انسانی و کیفیت زنــدگی: ی سرمایه ی بهبود و توسعه

و در نتیجــه  کــاهش یافتــهگذارد. بــاروری  انسانی به جای میی  هسرمای برمثبتی را 
دهد تا خانوارها مشتاقانه برای هر بچه  تر شدند و این اجازه می خانوارهای کوچک

این بازتاب حرکــت از تقاضــا بــرای کمیــت فرزنــدان بــه ســمت گذاری کنند.  سرمایه
 ی جمعیتی یــک فرصــت منحصــر بــه رو، دوران پنجره کیفیت فرزندان است. از این
ی   وری ســرمایه هــا در بهداشــت، آمــوزش، بهــره گــذاری فرد را برای افــزایش ســرمایه

  .]۸[ کند پایدار فراهم میی  های زیربنایی و توسعه انسانی، فعالیت

  مطالعاتیی  مروری بر پیشینه -۳
  مطالعات داخلی - ۱- ۳

ه بررســی اثــر ســاختار ســنی جمعیــت بــر رشــد ) بــ۱۳۸۴د (عــرب مــازار و کشــوری شــا
 های توزیعی با روش خودبازگشتی با وقفه ۱۳۳۸-۱۳۸۱ ی اقتصادی کشور برای دوره

ARDL دهــد کــه یــک درصــد رشــد نســبت  هــا نشــان می مدل براورداند. نتایج  رداختهپ
یــک درصــد  درصــد و ۱٫۲۷مــدت باعــث  سال به کل جمعیت در بلند ۱۵-۶۴عیت جم

 ۱٫۸۹ســال بــه کــل جمعیــت باعــث  ۱۵-۶۴رشد نسبت نیروی کار شاغل به جمعیــت 
  .]۹د [سرانه خواهد ش GDP رشد درصد

ساختار سنی جمعیــت بــر رشــد اقتصــادی را مــورد بررســی قــرار  أثیری تمهرگان و رضای
پـــذیری بـــاالی رشـــد اقتصـــادی از تأثیر ی دهنده هـــا نشـــان آن یها . یافتـــه]۹[ انـــد داده

ســال بــه  ۱۵طوری که رشد جمعیت، نســبت جمعیــت زیــر  متغیرهای جمعیتی است. به
ســال  ۶۴تا  ۱۵کل جمعیت و بار تکفل سنین جوان دارای اثر منفی و نسبت جمعیت 

ین پیــر تکفل سن سال و باالتر به کل جمعیت و بار ۶۵به کل جمعیت، نسبت جمعیت 
هــای رشــد  هــا همچنــین، دریافتنــد کــه نــرخ دارای اثر مثبت بر رشد اقتصادی اســت. آن

طــوری کــه نــرخ  های مختلف سنی دارای اثرات متفاوتی بر رشد اقتصادی است بــه گروه
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ال) ســ ۱۵-۶۴(ل ین و نــرخ رشــد جمعیــت فعــاتــر بیشســال  ۱۵رشــد جمعیــت زیــر 
  .]۱۱[ داشتند ترین اثر بازدارندگی را بر رشد اقتصادی کم

جمعیت بر رشد  تأثیرای را با عنوان بررسی  قالهمی آباد بخشی دستجردی و خاکی نجف
بــه  ۱۳۸۶-۱۳۵۰ ی اقتصادی در چارچوب الگوی رشد بهینه در اقتصــاد ایــران در دوره

چارچوب نظری مــورد اســتفاده در ایــن مطالعــه الگــوی رشــد بهینــه و  ؛نگارش درآوردند
-۱۳۵۰های  ســال ی دهــد چنانچــه در فاصــله ررســی نشــان می. نتــایج ایــن ب]۴[ اســت
، هانــداز ســران کــرد، ســطوح واقعــی مصــرف ســرانه، پس جمعیت کشور رشد نمی ۱۳۸۶
های گذشته اتفــاق افتــاده اســت،  سرانه و محصول ملی سرانه که در طول سال ی سرمایه

های  ی ســالگرفت. بنا بــر ایــن رشــد جمعیــت ایــران در طــ تری قرار می در جایگاه پائین
  . ]۴[ گذشته، توانسته بخش زیادی از متغیرهای واقعی را توضیح دهد

 بــر درامــد جمعیــت ســنی ســاختار تغییرات تأثیر بررسی منظور هبن نیکو قدم و همکارا
 ایــن هــای کانال تــرین مهــم مربوطه، موضوع ادبیات از استفاده با ابتدا ایران، در سرانه

 بــه نئوکالســیک، رشــد ادبیات به توجه با سپس و داده قرار مورد شناسایی را اثرگذاری
 متغیرهــای ی رابطــه ی هدهند نشــان اند کــه پرداخته تجربی مدل یک استخراج و طراحی
 ســه در مــدل ایــن بعــد، ی همرحلــ در .]۱۲[ دباشــ سرانه درامد با جمعیت سنی ساختار
-۱۳۴۷ ی دوره بــرای تــوزیعی های وقفــه بــا خودرگرســیون روش بــه و جداگانــه تصریح
 ســرانه درامــد مثبت کشش از حاکی مدل براورد نتایج .مورد آزمون قرار گرفت ۱۳۸۹
 ســنی ســاختار تغییــرات مستقیمِ اثرگذاری کانال عنوان به کار نیروی ی عرضه به نسبت

 در معیــتج ســهم در تغییــر اثــرات بررســی همچنــین اســت.ســرانه  درامــد بــر جمعیــت
 هــای شــامل کانال اثرگــذاری مســتقیم غیــر هــای نالکا طریــق از گانــه سه سنِی های گروه
در گــروه  ســرانه مثبــت کشــش از حــاکی دولــت، مخــارج انســانی و ی سرمایه انداز، پس

  .]۱۲[ استسنی جوان 

  مطالعات خارجی - ۲- ۳
هــای  کشــور در حــال توســعه بــا اســتفاده از داده ۲۰بــرای  )۱۹۹۹دارات و الیوســف (

بلندمــدت  ای جمعیت و رشد اقتصادی به رابطه) میان ۱۹۹۶-۱۹۵۰( ی دوره ی ساالنه
دهــد کــه در بــیش از نیمــی از کشــورهای  هــا نشــان می آن ی نتایج مطالعــه .دست یافتند

  .شود شده، جمعیت سبب تحریک رشد اقتصادی می بررسی
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-۱۹۵۰( ی ه بررسی اثــر ســاختار ســنی جمعیــت بــر رشــد اقتصــادی در دورهباندرسون 
هــای  منظــور گروه بــه ایــن. ورهای اسکاندیناوی پرداختــه اســت) در برخی از کش۱۹۹۲
ســال را در نظــر گرفتــه اســت. نتــایج  ۶۵سال و باالتر از  ۶۴-۵۰سال،  ۱۹-۱۵سنی 

ســال از کــل جمعیــت بــر  ۶۵معیت بــاالی م جپژوهش وی بیانگر اثر منفی افزایش سه
  .]۱۳[ های سنی دیگر بوده است سرانه و اثر مثبت گروه GDPرشد 

کشــور ســازمان توســعه و همکــاری اقتصــادی و  ۲۰خود در مــورد  ی در مطالعهاسترهلم 
نتایج را بررسی کرده،  GDP میان ساختار سنی و ی رابطه ۱۹۹۹-۱۹۷۰ی  برای دوره

دار منفــی یــا  گروه ســنی کودکــان و بازنشســتگان دارای اثــر معنــی دادنشان این تحقیق 
 دار مثبت قوی بر دارای اثر معنی ی (فعال)های سنی کار گروهدر مقابل مثبت ناچیز و 

GDP ۲۶[ هستند[.  
ی دولــت، تغییــرات جمعیتــی و رشــد  ای تحت عنوان اندازه ) در مقاله۱۹۹۴لی و لین (

کشــور در  ۸۶اقتصادی، به بررسی اثر ساختار ســنی جمعیــت بــر رشــد اقتصــادی بــرای 
ی نســبت جمعیــت هــا اند. برای این منظور از داده پرداخته ۱۹۸۵-۱۹۶۰ی زمانی  دوره
اســتفاده کــرده و  ۶۴-۱۵ســال بــه جمعیــت  ۶۵سال و نســبت جمعیــت بــاالی  ۱۵زیر 

ســال بــر رشــد  ۶۴-۱۵ســال بــه جمعیــت  ۱۵اند که اثر نسبت جمعیــت زیــر  نشان داده
ســال بــر  ۶۴-۱۵ســال بــه جمعیــت  ۶۵درآمد سرانه، منفی و اثر نسبت جمعیت باالی 

  رشد درامد سرانه مثبت بوده است.
ای تحت عنوان اثر ســاختار جمعیــت بــر رشــد اقتصــادی  در مقالهن تز و همکاراپرسکاو

یک مدل جدید از اثرات تغییر ساختار سن بر رشد اقتصــادی را در کشــور هنــد بررســی 
بینــی نــرخ رشــد اقتصــادی  کردند. آنها در این مقالــه بــه موضــوع عــدم قطعیــت در پیش

  .]۲۸[ کنند در تحوالت جمعیتی اشاره می ناشی از عدم قطعیت
پیر شــدن جمعیــت بــر کــاهش و کنــد شــدن رشــد و  تأثیرضمن بررسی ن بلوم و همکارا

هــای توانمنــد،  کنند که بحث پیر شدن جمعیــت، چــالش گیری می توسعه اقتصادی نتیجه
  .]۱۹[ ممکن نیستند اما غیر سخت و جدی هستند

مــدارک و  ،دیخود تحت عنوان گذار جمعیتی و رشــد اقتصــا ی مطالعه در هائوانگ و ژ
های چین، نتیجه گرفتند که تغییرات در ساختار سن، که با تغییر در هر  شواهد از استان

جمعیت و ترکیب سن کار در جمعیت منعکس شده، به میزان قابــل تــوجهی  ی دو اندازه
  .]۳۳[ با نرخ رشد اقتصادی در ارتباط است
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های  را بر حسب چهار گروه جمعیتی طی سرشماری ایرانمعیت درصد توزیع ج ۲ شکل
دهــد. ایــن چهــار گــروه  نشــان مــیرا  ۱۴۰۵ســال  تــابینــی آن  و پــیش ۱۳۹۰ تــا ۱۳۵۵

تر ســـاله و بـــاال ۶۵ جمعیـــت و )کودکـــان( ســـال ۱۵زیـــر  جمعیـــت جمعیتـــی شـــامل
 ح وابســته، و دو گــروه جمعیتــیفعــال و بــه اصــطال عنــوان جمیعــت غیــر هب )سالمندان(

بــا  .هســتندعنــوان جمعیــت فعــال  هبــ )سال میان(سال  ۶۴-۳۰ )جوان(سال  ۱۵-۲۹
 ،نظــری پــژوهش جمعیتــی در ادبیــات ی شــده در مــورد پنجــره توجــه بــه مباحــث مطــرح

 »تــورم جــوانی جمعیــت« آغاز شده است کــه ۱۳۸۰ ی هت جمعیتی در ایران از دهتحوال
داد و درصــد قابــل توجــه جمعیــت بارز این دوره، افزایش تعــ ی شود. مشخصه نامیده می

بــاز بمانــد و نیز دیگر  ی تا چهار دهه این پنجرهشود که  بینی می پیش است. کشور جوان
  .به بعد با افزایش جمعیت سالمند به تدریج بسته خواهد شد ۱۴۳۰از سال 

  ها ناخالص داخلی استان بررسی روند تغییرات تولید -۶
ی مــورد بررســی  و رونــد تغییــرات آنــان در دوره ها اســتانبررسی تولید ناخالص داخلــی 

هد که این متغیر اقتصادی در مجموع روندی افزایشــی داشــته اســت. امــا در د مینشان 
وجــود دارد. بــر اســاس  هــای قابــل تــوجهی ز ایــن نظــر تفاوتی کشــور اها اســتانبــین 

در بــین  ،ی مــورد بررســی در دوره ،ای کشور های منطقه اطالعات انتشاریافته از حساب
ای  ی قابــل توجــه ی کشور به ترتیب استان تهران و استان خوزســتان بــا فاصــلهها استان

باالترین سهم را در تولید ناخالص داخلی کشور دارنــد. ایــن در  ،ها استاننسبت به سایر 
زنجــان و خراســان جنــوبی و  ،سمنان ،ی چهارمحال و بختیاریها استانحالی است که 
های مــورد بررســی  اند، به طــوری کــه ســهم آنــان در ســال سهم بودهترین  شمالی دارای کم

  ). ۳تر از یک درصد بوده است (شکل  کم

  بررسی مانایی متغیرهای پژوهش -۷
یکی از مسائلی که در خصوص استفاده از متغیرهای ســری زمــانی بایســتی مــورد توجــه 

توانــد  می سری زمانی یک نبودن ماناباشد، پایایی یا مانایی این گروه از متغیرها است. 
   بــراوردجدی بر رفتار و خواص آن داشته باشد. اگــر متغیرهــای مــورد اســتفاده در  تأثیر
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  ۱۳۹۲-۱۳۷۹های  در سال ها استانتولید ناخالص داخلی  سهم :۳ شکل 
  ۱۳۹۲-۱۳۷۹های  سال ،ای ایران نشریات حساب های منطقه ،مرکز آمار ایران ها: مأخذ داده

  
منطقــی بــین متغیرهــای  ی در عین حالی که ممکن است هیچ رابطه، باشند مانامدل، نا

توانــد بســیار  آن می ی ضریب تعیین به دست آمده ،مستقل و وابسته وجود نداشته باشد
هــای نادرســتی در مــورد میــزان ارتبــاط بــین  باال باشد و باعث شود تــا محقــق اســتنباط

 قبــل از تخمــینبنــا بــر ایــن  شــود. هــای کــاذب منجر به رگرســیون ومتغیرها انجام دهد 
مــدل، الزم  بــراوردی رگرسیون کــاذب در هنگــام  مدل، برای جلوگیری از رخ دادن پدیده

است در ابتدا پایایی یا مانا بودن متغیرها مورد بررسی و آزمون قرار گیرد. برای بررسی 
کرد که در این  توان استفاده های خاصی می های تابلویی از آزمون پایایی متغیرها در داده

هــا نیــز در ســطح  پــژوهش از آزمــون لــین و لــوین اســتفاده شــده اســت. بررســی آزمون
نشــان  ۱ دار پنج درصد انجام شده است. نتایج آزمون مانــایی متغیرهــا در جــدول معنی

  داده شده است.
  

۰ 
۱۰ 
۲۰ 
۳۰ 
۴۰ 
۵۰ 
۶۰ 
۷۰ 
۸۰ 
۹۰ 

۱۰۰

1379 1380 1381 1382 1383 1384 1385 1386 1387 1388 1389 1390 1391 1392
  البرز  اصفهان   اردبیل  آذربایجان غربی  آذربایجان شرقی
  خراسان جنوبی  چهارمحال و بختیاری  تهران  بوشهر  ایالم
  سمنان  زنجان   خوزستان  خراسان شمالی  خراسان رضوی
  كردستان  قم  قزوین  فارس   سیستان و بلوچستان
  گیالن  گلستان  كهگیلویه و بویراحمد  كرمانشاه  كرمان
  همدان  هرمزگان  مركزی   مازندران  لرستان
  یزد

صد 
 در
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نتایج آزمون ایستایی متغیرها به روش لین و لوین-۱جدول
آزمونی  آماره روش ارزیابی متغیر مانایی ی مرتبه احتمال   

LOG(GDP) ۱٫۷۷ سطح-  ۰٫۰۳ I(۰) اولیدیفرانسیل مرتبه-- 
LOG(POP_۱۴) ۴٫۵۸۰٫۹۹سطحI(۱) اول ی دیفرانسیل مرتبه  ۴٫۶۳-  ۰٫۰۰ 

LOG(POP_۱۵_۶۴) ۰٫۰۷-۱٫۴۲سطحI(۰) اول ی دیفرانسیل مرتبه  - - 
LOG(POP_۶۵) ۰٫۹۸ ۲٫۲۲ سطح I(۱) اول ی فرانسیل مرتبهدی  ۳٫۶۱-  ۰٫۰۰ 

L ۰٫۰۰-۲۷٫۷۲سطحI(۰) اول ی دیفرانسیل مرتبه  - - 
GOV/GDP ۰٫۷۲ ۰٫۵۹ سطح I(۱) ۰٫۰۰-۱۱٫۰۷اولیدیفرانسیل مرتبه

نتایج تحقیقها:  مأخذ داده  
، گــروه LOG(GDP)ی ، متغیرهــای تولیــد ناخــالص داخلــشــود مشــاهده میطور که  همان

و نســبت شــاغلین هــر اســتان بــه   _۱۵LOG (POP-۶۴ه (سال ۶۴تا  ۱۵ین جمعیتی ب
اول  ی صــفر و ســایر متغیرهــا مانــا از مرتبــه ی ، مانــا یــا ایســتا از مرتبــه)Lر (کل کشــو

شوند. با توجه بــه ایــن کــه ایــن  گیری مانا می بار تفاضل هستند و به عبارت دیگر با یک
 بنــا بــر ایــنشــود،  هــا می رها در سطح آنامر منجر به از دست رفتن اطالعات مهم متغی

جمعــی) اســتفاده  انباشــتگی (هم جهت جلوگیری از بــروز رگرســیون کــاذب، از آزمــون هم
  شده است.

  جمعی متغیرهای پژوهش بررسی هم -۸
جمعــی آن اســت کــه بــا وجــود غیــر ایســتا بــودن  هــای هم مهم در تجزیه و تحلیــل ی نکته
وند تصادفی افزایشی یا کاهشــی، در بلندمــدت های زمانی و داشتن یک ر سری تر بیش

ممکن است یک ترکیب خطی از این متغیرها، همــواره ایســتا و بــدون رونــد باشــند. بــا 
شود. در صورت  جمعی این روابط بلندمدت کشف می های هم استفاده از تجزیه و تحلیل
ار داریــم ای از این متغیرها، انتظــ اقتصادی و ارتباط مجموعه ی صحیح بودن یک نظریه

بــرای انجــام آزمــون  ترکیبی از این متغیرها در بلندمــدت، ایســتا و بــدون رونــد باشــند.
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اســتفاده شــده  ]۲۲[ کــائوجمعــی  های ترکیبی در این تحقیق از آزمــون هــم جمعی داده هم
  است.

 جمعی کائونتایج آزمون هم-۲جدول
  نتیجه  احتمال  آزمون ی آماره  فرضیه

  جمعی وجود هم  ۰٫۰۰۰ -۳.۲۳ جمعی عدم وجود هم
    نتایج تحقیق:هادادهمأخذ

جمعــی در بــین متغیرهــای تحقیــق را تأییــد  ، وجــود هم۲نتــایج ایــن آزمــون در جــدول 
تــوان از  این بدون نگرانــی نســبت بــه وجــود مشــکل رگرســیون کــاذب می بر کند. بنا می

  مدل استفاده کرد. براوردمتغیرهای سطح برای 

  های تابلویی های تشخیص در داده نتایج آزمون - ۹
بــه آن پاســخ داده شــود، انتخــاب  یــدهــای ترکیبــی با یکی از سؤاالتی که در رابطه با داده

تــرین ایــن  رایج .ه شــده اســتیــهای مختلفــی ارا برای این منظور آزمون .نوع مدل است
بــه های چاو و هاسمن است که در این تحقیق نیز ایــن دو نــوع آزمــون  ها، آزمون آزمون

ــان روش حــداقل مربعــات  ــرای انتخــاب می ــه شــده اســت. از آزمــون چــاو ب ــار گرفت ک
ی  دهنده نشــان H۰ی  شــود. در ایــن آزمــون فرضــیه شده و روش پانــل اســتفاده می تجمیع

 H۱	ی  اســــت و فرضــــیه (Pool) شــــده اســــتفاده از روش حــــداقل مربعــــات تجمیع
یکرد مدل اثر ثابت زمانی پذیرفتنی ی روش پانل (مدل اثر ثابت) است. رو دهنده نشان

باشد) را بتوان با جمالت عرض  مقطع (که در اینجا استان می است که تفاوت میان هر
شــده از حالــت وجــود عــرض از  از مبدأ توضــیح داد. امــا روش حــداقل مربعــات تجمیع

از  و قبــول روش پانــل H۰ ی کنــد. در صــورت رد فرضــیه مبــدأهای مشــابه اســتفاده می
(انتخاب مدل اثر ثابت و یــا مــدل  ون هاسمن برای انتخاب نوع مدل مناسب پانلآزم

ی وجــود یــا عــدم وجــود  شــود. اســاس آزمــون هاســمن بــر پایــه اثر تصادفی) استفاده می
زده شده و متغیرهای مستقل مدل، شــکل گرفتــه اســت.  ارتباط خطای رگرسیون تخمین

ت و اگر این ارتباط وجود نداشــته باشــد، مدل اثر ثاب ،اگر این ارتباط وجود داشته باشد
ی عــدم  دهنده نشــان H۰ی  مدل اثر تصادفی کاربرد خواهد داشت. در این آزمون فرضــیه
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ی وجود ارتبــاط  دهنده نشان H۱	ی  ارتباط متغیرهای مستقل و خطای تخمین و فرضیه
ناســب نیــز های تشخیص انجام شده و مــدل م است. در این مطالعه در هر مرحله آزمون

هــای آمــاری  ها انتخاب شده اســت. همچنــین بــه دلیــل فقــدان داده بر طبق نتایج آزمون
ها، از روش پانل نامتوازن استفاده شده است. حاصل این  برخی متغیرها در برخی دوره

  درج شده است. ۴ و جدول ۳جدول  دو نوع آزمون در

  یا تلفیقیهای ترکیبی  زمون چاو برای تشخیص الگوی داده: آ۳جدول 

  نتیجه داری سطح معنی Fی  شده مقدار محاسبه  آزمون اثرات ثابت (چاو)
 مدل پانل  ۰٫۰۰۰  ۵۵٫۲۴

  نتایج تحقیق :ها مأخذ داده
  

  صادفیتآزمون هاسمن برای تشخیص الگوی اثرات ثابت یا :۴جدول
  نتیجه داری سطح معنی Fی  شده مقدار محاسبه  آزمون هاسمن

 ل اثر ثابتمد  ۰٫۰۰۰  ۱۶۹٫۹۷

  نتایج تحقیق :ها داده خذأم

مــدل اثــر  و تأییــد آزمــون چــاو) ی (نتیجــه مــدلدست آمده حاکی از پانل بــودن  نتایج به
  است. آزمون هاسمن) ی ی (نتیجهثابت در مقابل مدل اثر تصادف

    )GMMیافته ( های تعمیموررویکرد گشتا -۱۰
 یگشــتاورها روش بــه ایــپو یگرهــاوردبرا ی یــهپا راستفاده در این تحقیق ب مورد یالگو
وقفــه در طــرف راســت معادلــه بــا متغیــر وابســته  در آن ه کــهبود یزمان یسر افتهی میتعم

هــای ترکیبــی، متغیــر  در شرایطی که در یک مدل مبتنی بــر دادهبه طور کلی  .ظاهر شود
هــای روش حــداقل براوردصورت وقفه در طــرف راســت معادلــه ظــاهر شــود،  وابسته به

) ]۲۱] و [۱۵]، [۱۴[( ) مناسب نخواهنــد بــودOLS( معمولی یمجذور خطاها کردن
روش  ایــو ) ۳اندرســون و هشــیائو( 2SLSی ا  مرحلــه دو بــراورد روش بــهو بایســتی 

ای ممکن اســت  دو مرحله براوردروش  .شد متوسل )GMM( ۴یافته گشتاورهای تعمیم
 و دهنــد دست هب بیضرا هایی بزرگ برای واریانس رها،ابزا انتخاب در لکمش لیدل به
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 لکمشــ نیــبرای حــل ا ،)۵(ماتیاس و سوستر نباشند دار یمعن آماری لحاظ به هابراورد
و مبتنــی بــر  شــده شــنهادیپ بانــد و آرالنــو توســطکــه  افتــهی یمتعمگشــتاورهای روش  از

 اهش تورشک قیطر ازگر براورداین  .شود است، استفاده میهای تابلویی  های داده مدل
روابــط پویــا بــا حضــور بــراورد، ایــن روش در دهد.  می شیافزا را براورد دارییپا نمونه،

ســازی  مدل بــه شــکل زیــر دار در میــان متغیرهــای توضــیحی متغیرهــای وابســته وقفــه
    :شود می

δ ۱ β 						 ۱; ۲; ۳; … ; 				و			 ۱; ۲; ۳; … ; 	 
 ی هوقفــ یــک بــاو متغیــر وابســته  وابســته ریــمتغبه ترتیــب  ۱ و ؛ به طوری که

  اخالل است. ی نیز جمله متغیرهای مستقل مدل هستند.  زمانی و  
بــه معتبــر بــودن فــرض عــدم همبســتگی بــین  GMMروش  ی زننــده ســازگاری تخمــین

 ،خودهمبستگی به دو دلیل ی ئلهمسدر مدل فوق  بستگی دارد. جمالت اخالل و ابزارها
دار در میــان متغیرهــای توضــیحی و دیگــری اثــرات  وقفــه ی یکی حضــور متغیــر وابســته

 اســت، تــابعی از   جایی کــه د. از آنشو مقطعی نامتجانس بین مقاطع، آشکار می
و ــابعی از  ۱ ــز ت ــورشو ایــن  اســت نی ــودن  خــود ســبب ت دار شــدن و ناســازگار ب

 د. شو می OLS ی زننده تخمین
عنوان ابــزار در  بــه(کــه همبستگی متغیر وابسته بــا وقفــه  آزمونبرای نیز در این تحقیق 

 بررســی وخطــا ی  و جملــه) ای بــه کــار گرفتــه شــده اســت و مرحلــهد GMMزن  تخمــین
آرالنــو و بونــد، بلنــدل و ده توســط ی پیشنهادش از آماره GMMی  زننده سازگاری تخمین

برای تعیــین  ،نام دارد ۸استفاده شده است. این آزمون که سارگان ۷و آرالنو و باور ۶بوند
اعتبــار کــل ابزارهــای بــه  و شود  هر نوع همبستگی بین ابزارها و خطاها به کار برده می

  سنجد. کار رفته را می

  تصریح مدل  -۱۱
های  ساختار سنی جمعیــت بــر رشــد اقتصــادی اســتان یرتأثدر این تحقیق جهت بررسی 

در مــدل . الهام گرفته شــده اســت ]۲۶[ استرهلماستفاده ایران از مدل خالصه شده مورد 
در  ســنی ی بین تولید ناخالص داخلــی و پــنج گــروه عمــده ی شده از سوی وی، رابطه ارئه

)۱(  



 183هاي ايران...                           هاي مختلف سني بر رشد اقتصادي در استان تأثير گروه

   ...................  190 - 165، صص 1396پائيز و زمستان ، 2  ي ، شماره28ل اس، هاي آمار رسمي ايران ي بررسي مجله  ...................  

اســتفاده از  ) بــاOECD(ه کشــور عضــو ســازمان همکــاری اقتصــادی و توســع ۲۰بین 
در این مقاله نیز مــدل بکــار گرفتــه  بررسی شده است.۱۹۹۹-۱۹۷۰های  های سال داده

ای از مدل مذکور بوده که در آن بــا اســتفاده از روش گشــتاورهای  شده شده، شکل تعدیل
تخمین زده  ها استانسنی بر تولید ناخالص داخلی در  ی یافته، تأثیر سه گروه عمده تعمیم

وه بر متغیرهای جمعیتی، اثر دو متغیر دیگر شامل نسبت تعداد شاغلین شده است. عال
در استان به کل شاغلین کشور و نسبت مخارج دولت به تولید ناخــالص داخلــی در هــر 

   نیز بررسی شده است. ها استان بر تولید ناخالص داخلی استان
  

δ ١ ١ ١۴ ٢ ١۵ ۶۴  
٣ ۶۵ 	 ۴ ۵

			
 

۰ ،در زمــان  تولید ناخالص داخلی اســتان  ی دهنده نشان ن آ درکه  ۱۴ 
۱۵ســال،  ۱۴لگاریتم جمعیت زیر ی  دهنده نشان  ۶۴تــا  ۱۵گــاریتم جمعیــت ل ۶۴
نســبت ی  دهنده اننشــ  سال است. ۶۵باالی  نیز لگاریتم جمعیت ۶۴ سال و

		به کل شاغلین کشور و   تعداد شاغلین در استان نسبت مخــارج دولــت بــه 	/
  .   است  استان درتولید ناخالص داخلی 

  مدل  ی دهش براوردنتایج  -۱۲
بیانگر این است که مــدل از قــدرت تشــخیص  ۵نتایج حاصل از تخمین مدل در جدول 

۲ه باالیی برخوردار بود مقــدار ضــریب  دار اســت. لحاظ آماری معنی هب و ۰٫۹۹
هــر یــک از  ی شدهبراورد. ضرایب استزده،  بیانگر معناداری کل مدل تخمین F ی آماره

  دار هستند. ی معنیمتغیرها نیز در سطح باالی
بررسی معتبر بودن متغیر ابزاری  جهت GMM روشدر این تخمین با توجه به ماهیت 

از آزمــون  باشــد) شــده در ایــن تحقیــق متغیــر وابســته باوقفــه می (که در مدل بکار گرفته
صــفر  فــرضاســت.  ۲ این آزمون دارای توزیــع خــی دوگرفته شده است.   سارگان بهره

 ی ن این است که ابزارها تا آن جا معتبر هستند کــه بــا خطاهــا در معادلــهبرای این آزمو
توانــد شــواهدی را دال بــر   صــفر می ضاول همبسته نباشند. عدم رد فر ی تفاضلی مرتبه

)2( 
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ســارگان بــا مقــدار  ی مناسب بودن ابزارها فراهم آورد. در ایــن تخمــین نیــز مقــدار آمــاره
  کــاره ابزارهــای بــ بنا بر ایــنر را نداشته و فرض صفرد دلیل کافی جهت   ۰٫۶۱احتمال 

  رفته در این مدل مناسب هستند.
 براورد مدلحاصل ازنتایج-۵جدول

 (Prob)ارزش احتمال    ی آماره  مقدار ضریب متغیرهای مستقل
C -۴٫۸۳۳۶ -۳٫۷۲۷۲ ۰٫۰۰۰۲ 

LOG(POP_۱۴) -۰٫۳۱۵۵-۵٫۵۱۵۸۰٫۰۰۰۰ 
LOG(POP_۱۵_۶۴) ۰٫۸۴۸۲ ۶٫۷۸۲۰ ۰٫۰۰۰۰ 

LOG(POP_۶۵) -۰٫۱۵۴۳ -۵٫۳۴۹۱ ۰٫۰۰۰۰ 
GOV_GDP ۰٫۴۹۷۶۲٫۹۶۷۶۰٫۰۰۳۲ 

L ۰٫۳۸۰۲ ۴٫۴۱۹۷ ۰٫۰۰۰۰ 
LOG(GDP(-۱)) ۰٫۹۳۴۶ ۸۸٫۷۳۱۷ ۰٫۰۰۰۰ 

R۲ = ۹۹/۰               D.W=۲٫۰۲          Prob (F-statistic) = ۰۰۰۰/۰  
J-Stat (prob)= )۰٫۶۱ (۰٫۲۵۹۷  

 نتایج تحقیق:هامأخذ داده

  تفسیر نتایج -۱۳
متغیر ساختار جمعیت در سنین کودکی (گروه ســنی زیــر  دهد شده نشان میبراوردنتایج 

های کشــور دارد.  داری بــر رشــد اقتصــادی در اســتان منفــی و معنــی تأثیرچهارده سال)، 
یــک درصــد افــزایش  یکه بــه ازااین متغیر بیانگر این است  ی مقدار ضریب براوردشده

درصــد  ۰٫۳۱ ی ها بــه انــدازه ندر استا ن پایین، تولید ناخالص داخلیدر جمعیت در سنی
کننــده  مصــرفی عمــدتاً ایــن گــروه جمعیتــ دلیل این امر این است که است.کاهش یافته 

بــوده و عامــل مولــدی بــرای تولیــد نبــوده و بخشــی از منــابع اقتصــادی کشــور صــرف 
   ود.ش های مصرفی این گروه از جمله آموزش و بهداشت می هزینه

دست آمده  به ای مشابه سال نیز نتایج ۶۵در بررسی ساختار جمعیت سالخورده و باالی 
بر رشد اقتصــادی داری  منفی و معنی تأثیرجمعیتی نیز  این گروهدهد  نشان می که است

 تولیــد ناخــالص داخلــیدارد به طوری که با افزایش یــک درصــد جمعیــت در ایــن گــروه 
نیــز  یجمعیتــگــروه ایــن چــرا کــه  .داشــته اســتکاهش  درصد ۰٫۱۵ ی به اندازهها  استان
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اجتمــاعی هــای  و در بازار کار فعالیت چنــدانی ندارنــد و هزینــه بودهکننده  مصرف عمدتًا
  .استنیز زیاد اختصاص یافته به آنان 

های کشور آنچه که به  سال در بین استان ۶۴تا  ۱۵در بررسی نقش جمعیت فعال بین 
بــر تولیــد  ایــن گــروه جمعیتــیمثبــت و بــاالی  تــأثیرن مهم است، ای ی دهنده خوبی نشان

، افــزایش این گروه جمعیتدر ناخالص داخلی است، به نحوی که افزایش یک درصدی 
جمعیتــی . چرا که این گروه به دنبال داشته است درصدی را تولید ناخالص داخلی ۰٫۸۴

 هســتندین کــار و فعالیــت دارند و در سنو اقتصاد کار  بازار درفعالی مشارکت نقش و 
بــاال بــودن خــالص درآمــد ایــن گــروه . هســتند یخالص مثبتــ ی در مجموع دارای بازده و

هــای جمعیتــی اســت،  های ســایر گروه ای از هزینه ی بخش عمده کننده ضمن اینکه تأمین
  شود. باعث انباشت ثروت در اقتصاد نیز می

 بــربــاالی آن  تــأثیریتی در ایران و ی جمع وجود پنجره ی دهنده به خوبی نشان فوقنتایج 
 در را ی اقتصادی چرخه ی فرضیه نتایج،این  سوی دیگرتولید ناخالص داخلی است. از 

 یک سنی گروه این در فرضیه، این مطابق .کنند می تأیید نیز کاری های سنی گروه مورد
 از قسمتی کند و مد ایجاد میآدر و دارد نقش تولید در کند می آنچه مصرف از  بیش فرد
 تبع به و گذاری سرمایه افزایش باعث خود ی به نوبه این که کرده انداز را پس خود مدآدر
 آمــده دســت بــه ضرایب مورد در که دیگری تأمل قابل مطلب .شود می تولید افزایش آن

 ی ســرمایه ی نظریه مطابق که است آن گیرد قرار نظر باید مد کاری سنی های گروه برای
 باعــث امــر ایــن کــه شــود می تر بیش او سن با افزایش فرد یک دانش و هتجرب انسانی،
  .شود می تولید نتیجه افزایش در و کار نیروی وری بهره افزایش
های آنان  اثر دو متغیر اقتصادی نیز که داده مطالعه عالوه بر متغیرهای جمعیتی،در این 

تخمــین زده شــده اســت. ها  ها در دسترس بوده بر رشد اقتصــادی اســتان در سطح استان
نسبت شاغلین هر استان به کل شــاغلین کشــور دست آمده بیانگر این است که  نتایج به

مثبتی بر تولید ناخــالص داخلــی دارد، بــه عبــارت دیگــر افــزایش ســهم اشــتغال در  تأثیر
داشــته اســت چــرا کــه افــزایش  ۰٫۳۸، ، تولید ناخالص استانبه میزان یک واحد استان

کــه در رشــد اقتصــادی یــک منطقــه اثــر  اســتدر تولید  اصلی املوع ازی یک نیروی کار
و هر انــدازه کــه ســهم شــاغلین در یــک اســتان بــاالتر  تواند داشته باشد ای می قابل توجه

نتــایج حاصــل از همچنین  .رود که رشد اقتصادی در آن نیز باالتر باشد انتظار می ،باشد
 تــأثیرد ناخالص داخلی در هر استان، به تولی مخارج دولت دهد نسبت تخمین نشان می
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به نحوی که با یک واحد افــزایش در داری بر تولید ناخالص داخلی داشته  مثبت و معنی
افــزایش  ۰٫۵۰ نسبت مذکور در هر استان، تولید ناخالص داخلی استان به اندازه تقریبًا

دولــت در  ای و هزینــه هــای مــالی بیانگر اثــر گــذار بــودن سیاســتنیز و این داشته است 
  . استها  افزایش تولید ناخالص داخلی در استان

 گیری بحث و نتیجه -۱۴
اقتصــادی و  ی هتوســع در رشــد و ســزایی بــه و مهــم نقــش کشــوری هــر انســانی منــابع

 میــزان و جمعیــت از کــافی شــناختدر این خصــوص  کنند. می ایفا کشور آن اجتماعی
 ســاختار جمعیتــی همچــون ســائلبه م توجه میان این در است و ضروری آن کمی رشد
 و رشــد مســیر در ای ویــژه اهمیــت از جمعیــت بــودن پیر یا و جوان جمعیت نظیر سنی

 در تغییــر اگــر کــه طــوری بــه برخــوردار اســت. جوامــع اقتصــادی و اجتمــاعیی  توســعه
گاهانه جوامع سنی ساختار  و رفــاه توانــد موجبــات می باشــد، ریــزی برنامه با همراه و آ
 بــدون و بــاره یــک بــه ایــن تغییــرات کــه صــورتی در و آورده فــراهم را جوامــع پیشرفت
ه ب توجه با شود. منجر اجتماعی و اقتصادی منفی اثرات به تواند می باشد، ریزی برنامه
اقتصادی  رشد بر جمعیت سنی ساختار اثر بررسی پژوهش به این در موضوع، اهمیت

  .شده است  داختهپر ۱۳۹۲تا  ۱۳۷۹ ی های کشور در طی دوره در استان
های کشــور  سال در بین اســتان ۶۴تا  ۱۵ سنین در بررسی نقش جمعیت فعال و بین

جمعیــت بــر مثبــت و بــاالی ایــن  تــأثیراین مهم اســت،  ی دهنده آنچه که به خوبی نشان
وجــود  ی دهنده بــه عبــارت دیگــر، نتــایج بــه خــوبی نشــان .تولید ناخالص داخلی اســت

 باالی آن در تولید ناخالص داخلی در کشــور اســت و تأثیر ی جمعیتی در ایران و پنجره
کننــد.  می تأییــد کــاری هــای ســنی گروه مــورد در را ی زنــدگی اقتصــادی چرخه ی فرضیه
 تأثیردهد که ضریب متغیر ساختار جمعیت در سنین کودکی  شده نشان می براوردنتایج 

همچنــین در بررســی  های کشــور دارد. داری بر رشــد اقتصــادی در اســتان منفی و معنی
دهــد کــه ســاختار  سال نیز این نتــایج نشــان می ۶۵ساختار جمعیت سالخورده و باالی 

 داری بر تولید ناخــالص داخلــی داشــته اســت. منفی و معنی تأثیرسال نیز  جمعیت کهن
که در شرایط فعلی ساختار جمعیتــی کشــور کــه  ترتیب با توجه به این نتایج و این این هب

ســال) قــرار  ۶۴-۱۵درصــد جمعیــت در ســنین فعالیــت ( ۷۰یش از در حال حاضر بــ
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 ی یــک فرصــت طالئــی بــرای رشــد و توســعه، توان گفت که وضعیت موجــود دارند، می
  رود.  اقتصادی کشور به شمار می

  توضیحات
1. Age Structure Transition  
2. Panel Data 
3. Anderson & Hsiao 
4. Genera lized Method of Moments  
5. Matyas & Sevestre 
6. Blundell & Bond 
7. Arellano & Bover  
8. Sargan test  

  ها مرجع
 ی مؤسســه دیتــا، پانــل اقتصادســنجی ).۱۳۸۷( نــادر حمیدرضا؛ مهرگــان، زاده، اشرف ]۱[

 .، تهرانتحقیقات
 .سمت انتشارات تهران، ششم، چاپ شناسی، جمعیت مبانی ).۱۳۸۴( مهدی امانی، ]۲[
شــاکری،  .کــالن اقتصــاد های سیاســت و تئــوری کامــل متن ).۱۳۸۶( ویلیام سون،بران ]۳[

 .تهران ،نی نشر دهم، چاپ (مترجم)، عباس
). بررســی تــأثیر جمعیــت ۱۳۹۰ناهید. (  بخشی دستجردی، رسول؛ خاکی نجف آبادی، ]۴[

بر رشد اقتصادی در چارچوب الگوی رشد بهینه در اقتصاد ایران. کــاربردی از الگــوریتم 
 .۲۲-۱، صص ۹۴ی  ، شماره۴۶ی  ی تحقیقات اقتصادی، دوره مجله .یکژنت

 تنظــیم و اجتمــاعی - اقتصــادی شناســی جمعیت بــر ). درامــدی۱۳۸۳( حاتم حسینی، ]۵[
 .، همدانسینا بوعلی دانشگاه .خانواده

 بــا جمعیــت ی نظریــه بــر ). کنکاشــی۱۳۸۵( رضا زاده، اسمعیل رحیم؛ اصفهانی، داللی ]۶[
 .۹۰ ص ،۳ی  شماره، ۶ سال ،اقتصادی پژوهشنامه ی فصلنامه .نهادی نگرش

 و دولــت ی انــدازه جمعیتــی، ).متغیرهــای۱۳۸۳( حکمــت، رضــا کیهانی علی؛ سوری، ]۷[
 .۱۰ و ۹ ی اقتصادی، شماره های پژوهش فصلنامه .در ایران اقتصادی رشد
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 :ایــران در جمعیتــی ی پنجــره ظهــور و ســنی ساختار ). تغییرات۱۳۹۱صادقی، رسول ( ]۸[
 و زنــان اجتماعی فرهنگی شورای ی فصلنامه .سیاستی الزامات و اقتصادی ایپیامده

 .۱۵۰-۹۵، صص ۵۵ ی خانواده، شماره
).بررســی اثــر تغییــر ســاختار ســنی ۱۳۸۴شــاد، علــی ( مــازار، عبــاس و کشــوری عــرب ]۹[

، صــص ۱۵ ی هــای اقتصــادی، شــماره پژوهش ی فصــلنامه. جمعیت بر رشــد اقتصــادی
۲۷-۵۱. 

 رشــد و دولــت  ی انــدازه بــر جمعیت سنی ساختار تأثیر ).۱۳۸۲( رضا حکمت، کیهانی ]۱۰[
  .، همدانسینا بوعلی دانشگاه ،۱۳۳۸ ی دوره طی اقتصادی

 .اثر ساختار سنی جمعیت بر رشد اقتصادی ).۱۳۸۸الله، ( مهرگان، نادر؛ رضائی، روح ]۱۱[
 .۱۴۶-۱۳۷، صص ۳۹های اقتصادی ایران، سال سیزدهم، شماره  پژوهش ی فصلنامه

فر، مصـــطفی.  محمود؛ ســـلیمی فر، مســـعود؛ هوشـــمند، دم، مســـعود؛ همـــایونینیکوقـــ ]۱۲[
). بررسی اثرگذاری تغییرات ســاختار ســنی جمعیــت بــر درامــد ســرانه در ایــران ۱۳۹۴(
ــه ــه تفکیک کانال ب ــذاری. مجل ــای اثرگ ی  هــای اقتصــادی (رشــد و توســعه ی پژوهش ه
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