
35        

فصلنامة علميـ  پژوهشي رفاه اجتماعي، سال بیست و دوم، زمستان 1401، شماره 87

Social Welfare Quarterly, Vol 22, Winter 2022, No 87

رابطه ساختار سنی جمعیت با فقر

اما است؛ كشور هر اقتصادی كالن مهم اهداف از فقر كاهش مقدمه: 
دستیابیبهاینمهمنیازمندبررسیعواملمؤثربرآناست.تغییرساختار
بنابراین است. كشورها فقر كاهش بر مؤثر عوامل از یكی جمعیت سنی
الزم، زمینههای مهیاكردن و كشورها ظرفیت به توجه با میتوانند دولتها
حداكثراستفادهراازجمعیتخودببرندودرنتیجهبهرشدوتوسعهباالدر
میانكشورهادستپیداكنند.هدفاینمطالعهبررسیوتحلیلتأثیرساختار

سنیجمعیتبرفقردرایراناست.

روش: روشانجاماینتحقیقتحلیلی-توصیفیاست.ابتدامباحثنظری
و مدل ادامه در و شده جمعآوری تحقیق دادههای و تجربی مطالعات و
اقتصادسنجی روش با سپس است. شده انتخاب مناسب تحلیل الگوی
گشتآورتعمیمیافتهبرایكشورایرانبینسالهای1396-1354بهتخمین
استنتاجهای از بهرهمندی با درنهایت و پرداخته تحقیق موردنظر الگوهای

آماریواقتصادسنجیبهبررسینتایجتحقیقپرداختهشدهاست.

جمعیتوابستهكودکوسالهایتحصیلرابطهمنفیومعنادار یافته ها: 
و دارد فقر با معناداری و منفی رابطه مسن وابسته دارند.جمعیت فقر با
همچنیندرصدتجارتدرتولیدناخالصداخلیوموجودیسرمایهفیزیكی

رابطهمنفیبافقردارند.

بحث: دراینتحقیقسالهایتحصیل،درصدتجارتدرتولیدناخالص
داخلیوهمچنینموجودیسرمایهفیزیكیبراساسضریبموافقتئوری
هستند.اثرمثبتجمعیتمسنبركاهشفقرنشاندهندهوجودپساندازباال
درسنینپیریاست.توجهبهرشدشاغالنباتحصیالتعالیهوهمچنین
نیز و كار نیروی بهرهوری افزایش سبب متخصص نیروهای بهكارگیری
بركاهش قابلتوجهی اثرات تولیدمیشودكه نوین امكانخلقشیوههای

فقرداشتهاست.

JEL: I32، O15، T13 طبقه بندی

1. مهدی نجاتی 
دكتراقتصاد،دانشكدهمدیریتواقتصاد،
دانشگاهشهیدباهنركرمان،كرمان،ایران

)نویسندهمسئول(
>mnejati@uk.ac.ir>

2. علیرضا شکیبایی  
دكتراقتصاد،دانشكدهمدیریتواقتصاد،
دانشگاهشهیدباهنركرمان،كرمان،ایران

3. مصطفی غالمی  
دانشجویدكترایاقتصاد،دانشكده

مدیریتواقتصاد،دانشگاهشهیدباهنر
كرمان،كرمان،ایران

واژه های کلید    ی:

ساختارسنیجمعیت،فقر،سالهای
تحصیل،موجودیسرمایه،روش

گشتآورهایتعمیمیافته

تاریخ د    ریافت: 1400/05/11

تاریخ پذیرش: 1401/08/28

https://refahj.uswr.ac.ir/page/73/%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF
https://orcid.org/0000-0003-4103-869X
mailto:mnejati@uk.ac.ir
https://orcid.org/0000-0002-9031-0971
https://orcid.org/0000-0002-6640-5719


      36

فصلنامة علميـ  پژوهشي رفاه اجتماعي، سال بیست و دوم، زمستان 1401، شماره 87

Social Welfare Quarterly, Vol 22, Winter 2023, No 87

Citation: 

1- Mehdi Nejati 
Ph.D. in Economics, 
Faculty of Management and 
Economics, Shahid Bahonar 
University of Kerman, 
Kerman, Iran. 
(Corresponding Author)
<mnejati@uk.ac.ir>

2- Alireza Shakibaei 
Ph.D. in Economics, 
Faculty of Management and 
Economics, Shahid Bahonar 
University of Kerman, 
Kerman, Iran.

3- Mostafa Gholami  
Ph.D. student in Economics, 
Faculty of Management and 
Economics, Shahid Bahonar 
University of Kerman, 
Kerman, Iran.

KeyWords:
Population age structure, 
Poverty, Years of schooling, 
Capital stock, GMM method

Received: 2021/08/02
Accepted: 2022/11/19

Investigating the Relationship 
between Population Structure and Poverty

Introduction: Poverty reduction is one of the important 
macroeconomic goals of any country, but achieving this 
important issue requires examining the factors affecting 
it. Changing the age structure of the population is one 
of the effective factors in reducing poverty in countries. 
Therefore, governments can make the most of their pop-
ulation, given the capacity of countries and providing 
the necessary conditions, and as a result, achieve high 
growth and development among countries. The purpose 
of this study is to investigate and analyze the effect of 
population age structure on poverty in Iran.
Method: The method of this research is analytical-
descriptive. First, theoretical topics and experimental 
studies and research data are collected, and the appro-
priate analysis model is selected. Then, with the Gener-
alized Method of Momen for Iran since 1975 until 2017, 
the desired research models have been estimated, and 
finally, using statistical and econometric inferences, the 
research results have been studied.
Findings: In general, according to the results, it can be 
concluded that the dependent population of the child and 
years of schooling have a negative and significant rela-
tionship with the dependent variable, the elderly depen-
dent population has a negative and significant relation-
ship with the dependent variable and also the percentage 
of trade in GDP and Physical capital inventories have a 
negative relationship with the dependent variable.
Discussion: In this study, the years of schooling, the 
percentage of trade in GDP, as well as capital stock are 
based on a coefficient that agrees with the theory. The 
positive effect of the elderly population on poverty re-
duction indicates the existence of high savings in old 
age. Paying attention to the growth of highly educated 
employees as well as employing specialized personnel 
increases the productivity of the labor force and also 
creates the possibility of creating new production meth-
ods that have significant effects on poverty reduction.
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Extended abstract
Introduction: One of the most important goals of the development study is to in-
crease growth and reduce poverty and its interaction with justice, which can be 
examined through the relationship between economic growth and poverty with 
changing population levels. In the 1990s, with the rise of the benefits of growth, a 
general consensus on the weakness of growth tools as the only means of reducing 
poverty made many researchers turned their attention to other policies alongside 
economic growth. Therefore, average income and population are referred to as 
effective factors in reducing poverty. In this regard, in recent studies, there is a 
discussion entitled growth in favor of the poor, which expresses the relationship 
between growth and poverty and inequality (population).
Changing population structures in many countries create opportunities for de-
velopment opportunities and challenges. While aging is a concern in high- and 
middle-income economies, rapid population growth will continue for decades to 
come in the poorest countries.
Demographic change can affect economic prosperity and poverty reduction in 
several ways. First, changes in the working age share of the population increase 
income and savings, by changing the relative number of people in the economy 
who can work. Second, age-related changes in the household level can have an 
infinite impact on poorer families, often with higher child-to-child ratios. The ef-
fects of development on changes in age structure are usually broken down into 
one or more of the first or second dividends. The first benefit is a direct and imme-
diate result after increasing the share of healthy working population. This effect is 
simple because a larger share of healthy working people means that the economy 
will be able to produce more people in proportion to the more productive stages 
of their lives. The second dividend, if there is a change in the structure of age, cre-
ates more space for more savings and leads to increased investment in human and 
physical capital.
Economic growth and its causes have always been the subject of much discus-
sion in economic analysis. Numerous studies have been conducted to identify the 
effects of various factors on economic growth and poverty, including physical 
capital, human capital, and labor are introduced as the most important factors. 
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Based on the experiences of different countries, many economic experts believe 
that the role and importance of physical capital has gradually decreased and atten-
tion to human capital as a key factor in economic growth has increased. Therefore, 
increasing importance of human capital and population has led to more attention 
to the role of quantity, especially the quality of labor to determine the contribution 
and impact of this important factor in reducing poverty.
In the case of Iran, given the specific shape of the population pyramid and the 
significant changes that have occurred in the age structure of the population over 
time, a comprehensive study on the effects of this issue in various dimensions, 
especially economic dimensions, seems to be necessary. Because in each stage of 
the age transition, depending on which age group is in the majority, the type and 
extent of the economic needs of society change. Therefore, studying the age struc-
ture of the population means identifying the current and future needs of society.
In this study, we intend to address the relationship between population structure 
and poverty and show the extent to which poverty is affected by Iran’s population 
structure. Iran is able to meet the needs of the population due to the vast resources 
and large area of agricultural land. Therefore, with short-term and long-term plan-
ning, the country’s officials can prepare the ground for the growth of the active 
population. In this research, after the introduction, we review the theoretical foun-
dations and studies performed, and in the next step, we specify the model and 
review it. After examining the long-term relationships as well as the endogenous 
relationship between the variables, the model is estimated by the GMM method. 
In the final part, after summarizing, the conclusion is given.

Method:
Mechanisms of how demographic change poverty
The development impact of changes in age structure can be classified as either a first 
or a second demographic dividend. The first dividend is a direct and immediate con-
sequence of the rise in the working-age share of the population. If a larger share of 
the population is working, average standards of living will be higher. The potential 
benefits for poverty reduction are twofold. First, in low-income households that re-
duce their fertility, standards of living will rise by increasing the number of effective 
producers per household member. Second, improvements in public finances result-
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ing from an increase in the number of workers in the economy will allow more re-
sources to be devoted to low-income households. The second dividend arises when 
faster growth of the working-age population leads to greater savings in the short run 
and higher investment in human capital and investment per worker in the long run.

Demographic dividends in a nutshell

ChannelTransmission mechanisms
Demographic

dividend

Labor force

Savings

Human 
capital

Increase in the support ratio (ratio of effective 
labor to effective consumers) holding other fac-
tors, including saving and income per effective 

worker,
Constant Changes in saving and capital per ef-

fective worker influence income, from labor and 
assets, per effective worker

Lower fertility and the quantity-quality trade-off 
lead to greater spending on health and education 

for children

First

Second

Second

The first demographic dividend could persist for decades but is ultimately transitory. 
As fertility rates decline, child dependency ratios fall both within households and with-
in a population, while the share of the working-age population rises and remains high 
for a few generations. If the increasingly larger working-age population is produc-
tively employed, there is potential for an increase in economy-wide living standards. 
The first dividend is in large part a consequence of a given (growing) labor force sup-
porting fewer children. For some countries, estimates suggest that the contribution 
of the first demographic dividend explains between 9.2 and 15.5 percent of their per 
capita economic growth over the 1960–2000 period. The second demographic divi-
dend arises if changes in age structure create space for higher savings and lead to 
increased investment in human and physical capital. An increase in the share of work-
ers in the economy with respect to the total population leads to higher production and 
more resources available in the economy, which at the same time can facilitate a rise of 
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savings, investment, and accumulation of physical and human capital. These decisions 
subsequently influence the productivity of the workforce. Providing capital for a grow-
ing labor force is costly, and as labor force growth declines, a given level of investment 
will lead to greater capital per worker. Demographic change pushes countries toward 
supplying more capital, further enhancing labor productivity. Because personal assets 
accumulate over the lifetime of individuals, per capita household wealth rises as a 
population ages. Table 1 summarizes the first and the second demographic dividends 
by explaining the transmission mechanisms.

Empirical strategy
The basic association between demographic changes and growth is described by 
Bloom and Canning (2004) through an accounting identity:
Y/N=Y/L   WAP/N   L/WAP                                                                                  (1)
wherein (Y) is income, (N) is total population, (WAP) is the working age popula-
tion, and (L) is number of workers. Eq. (1) shows that income per capita (Y/N) 
equals output per worker (Y/L) times the share of the working-age population 
(WAP/N) times the participation rate (L/WAP). The equation suggests that, every-
thing else constant, an increase in output per worker (Y/L), or an increasing in the 
share of working-age population (WAP/N), or in the participation rate (L/WAP) 
is associated with higher GDP per capita. By taking the log of the variables in (1) 
and presenting the relation in terms of growth, it leads to:
gy =  gz+ gw+ gl                                                                                                      (2)
where gy is income per capita growth, gz productivity growth per worker, gw is 
the growth of the share working-age population, and gl is the growth in the labor 
force participation rate.
Assuming that productivity growth per worker is a function of X variables, such 
that gz=a1+bf(x) and growth of labor force participation is constant, such that gl = 
a2 and a= a1+a2 this leads to the following functional form:
gy= a+bf(x)+gw+ε                                                                                                  (3)

where e is the error term.
Eq. (3) suggests that, keeping everything else constant, an increase in the working-
age population share leads to higher GDP per capita growth. The main issue be-
hind this association is that, as (3) is derived from an accounting identity, a set of 
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strong assumptions are necessary to suggest a causal relationship between changes 
in the share of working-age population and growth. To minimize this issue, we use 
two key variables that determines the changes in share of working age population: 
changes in the child-dependency and aged-dependency ratios, as described by Eq. 
(4). These variables have the benefit of do not using the total population in the 
denominator, which is also present in the per capita growth, and do not impose 
symmetry on the dependent young and old population.
gy=  a+bf(x)+gCDR+gADR+ε                                                                                  (4)
To show the effect of demographic change on poverty, we estimate the following 
regression based on the growth relationship of Bloom and Canning.
POVt=B1+B2 CHDt+B3 AGEDt+B4 Schoolt+B5 Tradet+B6 CAPt  
Changes in child dependence (CHD) mean young age dependency burden (0-14 popu-
lation ratio to active population (15-64)) and age dependency ratio (AGED) mean old 
age dependency burden (population ratio over 65 years to 15-64 population).

Results: In this research, in order to achieve the most efficient method for estimat-
ing the mana test of variables, Johansen’s collective test and also Hausman endog-
enous test have been performed. Hausmann endogenousity has been performed, 
which is endogenous in regression between variables. The best method for esti-
mating regression with respect to endogenous method is GMM.

Results of model estimation by GMM method

probeStatistics tCoefficientVariable
0/0639-1/921509-0/803908AGED
0/0153-2/567605-0/630110CHD
0/0000-10/44201-0/227189Sch
0/2610-1/144923-0/054795TR
0/4004-0/852659-0/489818CAP
0/0000101/74024/221165C

In general, according to the results, it can be concluded that the dependent popula-
tion of the child and years of schooling have a negative and significant relationship 
with the dependent variable, the elderly dependent population has a negative and 
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significant relationship with the dependent variable and also the percentage of 
trade in GDP and Physical capital inventories have a negative relationship with 
the dependent variable.

Discussion:
In this study, the years of schooling, the percentage of trade in GDP as well as cap-
ital stock are based on the coefficient in accordance with the theory, and increasing 
each will reduce poverty. In the case of the elderly population, according to the 
stated demographic mechanism, when the second population benefit occurs, the 
rapid growth of the population of experienced people will lead to more savings in 
the short term and more investment and savings in human capital and investment 
of each worker, and it takes a long time. This savings and investment put more 
resources at the disposal of the workforce, which in turn reduces poverty. Another 
result of this study is the positive effect of the elderly population on poverty reduc-
tion, which indicates the existence of high savings in old age. This mechanism and 
effect can be such that the ultimate desire to save for consumption increases in re-
tirement and old age, and this is a potential factor in financing the investment. The 
greater these savings, the more resources will be available to invest in the manu-
facturing sector and to invest in human resources, which will increase income and 
ultimately reduce poverty. According to the results presented in this study, years 
of education, which is used as an indicator of human capital in the model, has a 
positive effect on poverty reduction, so it can be concluded that paying attention 
to the growth of highly educated employees and employing specialized personnel 
increases interest the labor force side as well as the possibility of creating new 
methods of production that have significant effects on poverty reduction.

Ethical considerations
The present study is descriptive, analytical and quantitative in terms of method. 
The principles of trustworthiness in the use of sources have been observed by 
mentioning the name and date of the work. Also, in the stage of collecting infor-
mation and analyzing and interpreting data, honesty and respecting the rights of 
all people are taken into account. Here, it is necessary to thank all the people who 
helped us in doing this research.
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مقدمه
با آن تعامل و فقر افزایشرشدوكاهش توسعهای، مطالعه اهداف مهمترین از یكی
عدالتاستكهاینامررامیتوانازطریقارتباطرشداقتصادیوفقرباتغییراتساختار
جمعیتیموردبررسیقرارداد.دردهه1990بامطرحشدنبحثمنافعحاصلازرشد،ضمن
یكاجماععمومیمبنیبرضعفابزاررشدبهعنوانتنهاابزاركاهشفقر،توجهبسیاریاز
محققانبهسایرسیاستهادركناررشداقتصادیجلبشد.بنابراینعواملدیگریهمچون
متوسطدرآمدوجمعیتدركاهشفقرمؤثرهستند.درهمینارتباطدرمطالعاتاخیربحثی
تحتعنوانرشدبهنفعفقیرمطرحاستكهارتباطبینرشدوفقرونابرابری)جمعیتی(را

بیانمیكند)باقریوكاوند،2008(.
ایجادمسیرتوسعهفرصتهاو ازكشورهاسبب تغییرساختارهایجمعیتدربسیاری
چالشهامیشود.درحالیكهكهنسالیمسئلهنگرانیدراقتصادهایبادرآمدباالومتوسط
بود. خواهد ادامهدار كشورها فقیرترین در آینده دهههای در جمعیت سریع رشد است،
درعینحال،اینكشورهاشاهدافزایشپایداردرسهمیهكارخوددرجمعیتخودخواهند

بودواینتغییراتتواناییرشداقتصادیوافزایشبهرهوریرادارند)احمد،2018(.
فقر كاهش و اقتصادی رونق بر درچندینروش میتواند شناختی تغییراتجمعیت
تأثیرگذارد.اول،تغییراتدرسهمسنكارجمعیتباعثافزایشدرآمدوپساندازمیشود،
باتغییرتعدادنسبیافراددراقتصادكهمیتوانندكاركنند.دوم،تغییرساختارسنیدرسطح
به میزانوابستگی اغلبنسبت فقیرتركه برخانوادههای نامتناهی بهطور خانوارمیتواند
فرزندباالترباشد،تأثیرمیگذارد.تأثیراتتوسعهبرتغییراتدرساختارسنیمعموالبهعنوان
یكیایكیازسودتقسیمیاولیادومتجزیهمیشود.اولینسودیكنتیجهمستقیموفوری
پسازافزایشسهمكارسالمجمعیتاست.ایناثرسادهاست،چونسهمبزرگتركاراز
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افرادسالمبهاینمعنیاستاقتصادبهتناسببیشترمردمقادربهتولیددرمراحلپربارتر
زندگیآنهاخواهدبود.دومینسودتقسیمیدرصورتایجادتغییردرساختارسنوایجاد
انسانیو افزایشسرمایهگذاری به بیشتراستكهمنجر بیشتریبرایصرفهجویی فضای

فیزیكیمیشود)احمدوكروز2018،1(.
مباحث اقتصادی تحلیلهای در همواره آن ایجادكننده عوامل و اقتصادی رشد مقوله
زیادیرابههمراهداشتهاست.مطالعاتمتعددیدرزمینهشناساییاثرعواملمختلفبررشد
اقتصادیوفقرصورتگرفتهاستكهدراینمیانسرمایهفیزیكی،سرمایهانسانیونیروی
كاربهعنوانمهمترینعواملمعرفیشدهاند.برمبنایبررسیتجربیاتكشورهایمختلف
بسیاریازصاحبنظراناقتصادیبراینباورندكهبهتدریجازنقشواهمیتسرمایهفیزیكی
كاستهشدهوتوجهبهسرمایهانسانیبهعنوانعاملكلیدیرشداقتصادیافزایشیافتهاست.
انسانیوجمعیتموجبشدهاستكهنقشكمیتو بنابرایناهمیتروزافزونسرمایه
بهویژهكیفیتنیرویكاربیشترموردتوجهوبررسیقرارگیردتاسهموتأثیراینعاملمهم

كاهشفقربهدرستیمشخصشود)احمد،2018(.
جمعیتبهعنوانیكیازعمدهترینوموثرترینعاملكاهشفقروكاهشدرآمدسرانهوبه
طبعآنكاهشسطحزندگیورفاهعمومیشناختهشدهاست.اگرچهرشدنامطلوبجمعیت
درشرایطعادیموجبفقراست،درعینحالازهمینعاملمنفیمیتوانبهعنوانعامل
مصرفوبهطبعآنبهعنوانرشدتولیدوتقاضابهرهجست؛مشروطبراینكهبرایبهرهگیری
ازاینعاملمنفی،بهگونهایسنجیدهومطلوب،اصولوقواعداقتصادیدرجلبسرمایه،اعم
ازداخلیوخارجی،موردبهرهبرداریقرارگیرد.درغیراینصورترشدنامطلوبجمعیت،

موجبكاهشرفاهوافزایشفقرعمومیخواهدبود)باروومارتین2004،2(.

1. Ahmed and Cruz
2. Barro and Martin
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تحلیلروندوسیاستهایجمعیتیدركشورحكایتازآنداردكهدردهه60كشور
شاهدنرخرشدونرخباروریكلباالوچشمگیریبودهاست.بهطوریكهنرخباروری
است. بوده درصد 3.9 معادل رشدجمعیت نرخ و 7.1 معادل سال1365 در كلكشور
بااینحال،درسرشماریدهههایبعد،اینروندكاهندهونگرانكنندهشدهاست؛بهگونهای
كهنرخباروریكلكشوربه2.96درسال1.9،1996درسال1.87،2006درسال2011
كاهشیافتهاست.درسالابالغسیاستهایكلیجمعیت)سال2014(نرخباروریكل2.03
بهترتیب تا2019( ابالغسیاستهایكلیجمعیت)2015 از ثبتشدهودرسالهایپس
2،2.1،2.11،2.09ودرسال2019به1.8تنزلیافتهاست.نرخرشدجمعیتنیزدرسال
1996معادل1.9درصد،درسال2006معادل1.6درصد،درسال2011معادل1.3درصد
ودرسال2016معادل1.24درصدشدهاستكهنشاندهندهروندهكاهندهدرنرخرشد

جمعیتاست)شقاقیشهریوكریم،2020(.
دستیابیبهنرخرشدباالیاقتصادینیازمندشناختعواملوامكاناتبالقوهوبهكارگیری
درستآنهاست.تغییرسنیجمعیتكهدرنتیجهتغییرنرخرشدجمعیتبهوجودمیآید
میتوانداثراتمهموتعیینكنندهایبررشداقتصادیوفقرداشتهباشد.تغییرساختارسنی
جمعیتازراههایمختلفیبرفقراثرمیگذاردازیكطرفباتغییرسهمجمعیتدرسن
كارازكلجمعیت،بازارنیرویكاررامتأثرمیكندوازطرفدیگر،براساسنظریهچرخه
زندگیمصرفودرنتیجهپساندازوسرمایهگذاریراتحتتأثیرقرارمیدهد)عربمازار

وكشوریشاد،2004(.
باتوجهبهمطالبگفتهشدهوبیاناهمیتجمعیتوساختارهایجمعیتیواثراتآن
برفقرقصدداریمدراینتحقیقبهارتباطساختارسنیجمعیتبافقربپردازیمومیزان
تأثیرپذیریفقرازساختارجمعیتیایرانرانشاندهیم.زیراكشورماباتوجهبهمنابعفراوان
دارد. را نیازهایجمعیت تأمین توانایی كشاورزی زمینهای زیاد وسعت و پهناوربودن و
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برای را زمینه میتوانند بلندمدت و كوتاهمدت برنامهریزیهای با كشور مسئوالن بنابراین
رشدجمعیتفعالمهیاكنند.دراینمقالهپسازمقدمهبهبررسیمبانینظریومطالعات
انجامشدهمیپردازیمودرمرحلهبعدبهتصریحمدلوبررسیآنمیپردازیم.پسازبررسی
GMM1 باروش متغیرهامدل بین بررسیدرونزایی بلندمدتوهمچنین روابط مانایی،
برآوردشدهاست.ازنقاطقوتاینتحقیقبررسیساختارهایجمعیتیبهتفكیكاست.در

قسمتپایانیپسازجمعبندیبهنتیجهگیریپرداختهشدهاست.

مبانی نظری

تحوالت جمعیتی
خواهناخواه جمعیت، فزاینده و بیرویه رشد درحالتوسعه، كشورهای تجارب طبق
اگر مییابد ازدیاد شتابانی روند با درشرایطیكهجمعیت فقرمیشود. موجبگسترش
زمینودیگرمنابعتولیدیدستخوشتحولچندانینشود،تأمینیكسطحزندگیقابلقبول
برایآحادملتبسیاردشوارخواهدبودواینهمانفرایندیاستكهازآنبهعنوان»تله

جمعیتیفقر«یادمیشود)ارضرومچیلر،2005(.
رشد نرخ تعدیل و موالید تحدید توسعه، سوم و دوم اول، جمعیتی برنامه ایران در
بودهایم.درپیش موفقیتهایچشمگیری اینزمینهشاهد بودهاستكهدر طبیعیجمعیت
اقتصادی-اجتماعیخانوادههایپرجمعیت، گرفتنسیاستتحدیدموالید،حذفمزیتهای
اصالحقوانینومقرراتمشوقرشدجمعیت،بههمراهشرایطتورمیاقتصادیكهموجبات
مشكلشدنازدواجوباالرفتنسنمتوسطازدواجونیزافزایشهزینههایپرورشكودكان
رافراهمآوردهاست،ازجملهعواملسقوطنرخرشدجمعیتدرایندورهمحسوبمیشود

)ارضرومچیلر،2005(.

1. Generalized Method of Moment
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نمودارشماره)1(روندتغییرساختارجمعیتدرایرانازجوانیبهسمتسالخوردگی
رانشانمیدهد؛كهاینافتشاخصجمعیتبسیارنگرانكنندهبودهوهشدارجدیبرای

سالهایآیندهمحسوبمیشود.

شکل )1( نمودار روند تغییر ساختار جمعیت در ایران از جوانی به سمت سالخوردگی

منبع:مركزآمارایران،سرشماریعمومینفوسومسكن1395

مکانیسم تأثیر ساختارهای جمعیت بر فقر
درمورداثرگذاریساختارجمعیتیبرفقرارائهمبانینظریبهاینصورتاستكهابتدا
رابطهبینساختارهایجمعیتیورشداقتصادیبراساسرابطهرشدبلوموكاننبیانشده
است،سپسبراساسمبانیموجودومطالعاتانجامگرفتهدراینزمینهبهبررسیرابطه
بینرشداقتصادیوفقرپرداختهشدهاست.بنابرایناثرگذاریساختارهایجمعیتیبرفقر
ابتداازطریقكانالساختارجمعیتیبررشدوسپسازطریقكانالرشداقتصادیبرفقر
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موردبررسیقرارگرفتهاست.
تأثیرتغییراتدرساختارسنیمیتواندبهعنوانیكیادوگروهتقسیمبندیجمعیتیاول
نتیجهمستقیموضروری نتیجهیك اولین ودومطبقهبندیشود)لیومیسون2006،1(.
پسازافزایشسهمجمعیتفعالاست.اگرسهمبیشتریازجمعیتدرحالكارباشد،
استانداردهایمتوسطزندگیباالترخواهدبودكهبههمینصورتهمموجبكاهشفقر
استانداردهای خانوادهها در اوال است. صورت دو به فقر كاهش بالقوه مزایای میشود.
زندگیباافزایشتعدادتولیدكنندگانمؤثردرهرخانوادهافزایشمییابد.دوم،پیشرفتدر
امورمالیدولتیناشیازافزایشتعدادكارگراندراقتصاد،اجازهخواهددادمنابعبیشتری
بهخانوادههایكمدرآمداختصاصدادهشود.سوددومزمانیبهوجودمیآیدكهرشدسریع
سرمایهگذاری و كوتاهمدتشود در بیشتر بهصرفهجویی منجر كارآزموده افراد جمعیت
بیشتردرسرمایهانسانیوسرمایهگذاریهركارگردربلندمدتشود.سودتقسیمیحاصل

ازساختارجمعیتیبهطورخالصهدرجدول)1(آمدهاست.

جدول )1( سود تقسیمی جمعیت و مکانیزم انتقال آن

سود تقسیمیمکانیسم انتقالکانال

نیرویكار

پسانداز

سرمایهانسانی

افزایشنسبتحمایت2)نسبتنیرویكارمؤثربه
مصرفكنندگانمؤثر(بافرضثباتسایرمتغیرهاازقبیل

پساندازودرآمدسرانهنیرویكارمؤثر.
تغییردرپساندازوسرمایهسرانهنیرویكارمؤثر3،درآمد
نیرویكاروهمچنینداراییسرانهنیرویكارراتغییرمیدهد.
كاهشباروریسببتمایلبیشتربههزینهبهداشتو

آموزشبرایكودكانمیشود.

اول

دوم

دوم

1. Lee and Mason
2.. Support Ratio
3.. Saving and Capital per Effective Worker
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مكانیزم اقتصادیوهمچنین بررشد آنها اثرگذاری كانال با سودهایجمعیتیهمراه
انتقالآنهادرجدول)1(بهطورخالصهارائهشدهاست.برایهردوسودجمعیتیاولو
دوم،كانالاثرگذاریدرستوناولجدولومكانیزمانتقالیامكانیزماثرگذاریآنهاروی

رشداقتصادی،درستوندومتوصیفشدهاست.
تعداد در افزایش جمعیتی، گذار اول مرحله در كه معتقدند )2018( احمد و كروز
افرادسالمنداست.اینامرمنجربه یا فرزندانبهنسبتبیشترازجمعیتدرسنكارو
كاهشسهمجمعیتدرسنكارمیشودكهناشیازافزایشسهمفرزنداناست.باافزایش
سطحدرآمدوارتقایسرمایهانسانی،نرخباروریومرگومیركاهشمییابدكهپیامدآن
افزایشسهمجمعیتدرسنینكاروهمچنینكاهشوابستگیكل)كمسالیوبزرگسالی(
فراهم را تقسیمی سود اولین برای شرایط كه است جمعیتی انتقال از مرحله این است.
میكند.مرحلهسومانتقالجمعیتیزمانیاتفاقمیافتدكهنرخباروریبسیارپاییناستو
میزانمرگومیرنیزكماستكهمنجربهافزایشامیدبهزندگیمیشود.دراینمرحلهرشد
جمعیتسالخوردهسریعترازكاهشسهمكودكانخواهدبودكهمنجربهافزایشنسبت

كلوابستگیمیشود.
افرادزمانی میزانپساندازهایخصوصیخانواربستگیبهسازگاریسنمردمدارد.
كه زمانی معموال اما دارند؛ خالص صرفهجویی هستند، كار به مشغول كار سن در كه
كمسالهستند،جزءمصرفكنندگانهستند.باتوجهبهتأثیرتغییراتجمعیتیبرپسانداز،
مطالعاتزیادیصورتگرفتهاستكهنشانمیدهدكهوابستگیپایینتربهكودکباعث
میشودتامیزانصرفهجوییافزایشیابد؛كههردوضریبوابستگیپیروجوانتأثیرمنفی
قابلتوجهیدرنرخپساندازخصوصیدارند.ازآنجاییكهمردمانتظاردارندكهطوالنیتر

زندگیكنند،ممكناستدرطولدورهفعالاقتصادیزندگیخودبیشترپساندازكنند.
عالوهبرتأثیراترویرشدوپسانداز،شواهدیوجودداردكهتغییراتدرساختار
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سنبرفقرونابرابریتأثیرمیگذارد.تغییراتجمعیتیمنجربهكاهشمداومفقردربرزیل
شدهاستكهمعادل4/-0/50درصدبیشترازرشدساالنهدرآمدسرانهاست.آنهابرآورد
مستقیمتأثیرگذارجمعیتبرفقررانزدیكبه15درصدازتأثیراتمربوطبهرشداقتصادی
برآوردكردند.تحققاولینسودتقسیمجمعیتیكهمنجربهكاهشمیزانوابستگیبهكودک
میشود،میتواندریشهكنكردنفقرجهانیرانیزتسهیلكند.درسال1990،درآسیای
شرقیبهطورمتوسطفقرباالترازآسیایجنوبیبود.بااینحال،نرخسرشماریفقردرشرق
آسیااز61درصدبه7/2درصددربینسالهای1990تا2012كاهشیافت.اینكاهشفقر
باكاهششدیددرمیزانوابستگیبهكمسالیدرمنطقههمبستهبود.بهعنوانمثال،شواهدی
ازبنگالدشنشانمیدهدكهعواملجمعیتشناختی،ازجملهساختارسن،جنسیتوتوزیع
منطقهایجمعیت،دلیلیكچهارمازكاهشسریعفقربینسالهای2000تا2010بهشمار

میرود)بانكجهانی،2015(.
اطالعاتمورداستفادهدراینپژوهشبهصورتدادههایسریزمانیازآمارحسابهای
ملیمركزآمارایرانونیزاطالعاتجمعیتیآنازنتایجتفصیلیسرشمارینفوسومسكن
كلكشوراستخراجشدهاست.درواقعاطالعاتسریزمانیجمعیتبهتفكیكگروههای
سنیازسایتمركزآمارایرانجمعآوریشدهاست.منابعدادههایمتعددیبرایتحلیل
از اینتحقیق ناخالصداخلیسرانهتركیبشدهاند.در برتولید تغییراتجمعیتی اثرات
اطالعاتمربوطبهگزارشساالنهشاخصتوسعهانسانیوهمچنینآمارهایموجوددر

جدولجهانیپن)penn(استفادهشدهاست.

ارتباط بنیادی بین تغییرات جمعیتی و رشد
است تغییراتجمعیتیورشد بین بنیادی ارتباط مورداستفاده، اصلیمدل چارچوب
كهبهوسیلهبلوموكانن)2004(ارائهشدهاست.اینرابطهازطریقیكاصلحسابداری
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توصیفمیشود:
Y/N=Y/L   WAP/N   L/WAP                                                                                  )1)

كه)Y(درآمد،)N(كلجمعیت،)WAP(1جمعیتدرسنكارو)L(تعدادكارگران
است.معادله)1(نشانمیدهدكهدرآمدسرانه)Y / N(برابرباحاصلضربتولیدسرانه
هركارگر)بهرهورینیرویكار()Y / L(،نسبتجمعیتدرسنكار)WAP / N(ونرخ
موارد، ثباتسایر با نشانمیدهدكه معادله این )L / WAP(است. كار نیروی مشاركت
افزایشدرتولیدسرانهنیرویكار)Y / L(یانسبتجمعیتدرسنكار)WAP / N(یا
نرخمشاركتنیرویكار)L / WAP(،درآمدسرانه)Y / N(راافزایشخواهدداد.چنانچه
ابتداازرابطه)1(لگاریتموسپسدیفرانسیلكاملگرفتهشود،رابطهزیرراخواهیمداشت:
gy =  gz+ gw+ gl                                                                                                         (2)

كهنرخرشددرآمدسرانه،نرخرشدبهرهورینیرویكار،نرخرشدجمعیتدرسن
كاروglرشدنرخمشاركتنیرویكاراست.فرضبرایناستكهرشدبهرهورینیروی
كارتابعیازبردارمتغیرهایxاست.بهعنوانمثالgz=a1+bf(x)ورشدنرخمشاركتنیروی
كارثابتاست،بهطوریكهgl = a2وa= a1+a2است.بنابراینمیتوانرابطهایمانندتابع

شماره2براینرخرشددرآمدسرانهتعریفكرد.
gy= a+bf(x)+gw+ε                                                                                                  (3)

كهεجزءخطایتابعرانشانمیدهد.دراینتحقیقبردارxمشتملبرحجمتجارت
وموجودیسرانهاست.

gy= a+bf(x)+gCDR+gADR+ε                (4)

1. Working age population
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معادله)3(نشانمیدهدكهباثباتسایرموارد،افزایشسهمجمعیتدرسنكارباعث
افزایشتولیدناخالصداخلیسرانهوكاهشفقرمیشود.)بادیفرانسیلگیریازرابطه1
كهتوسطبلوموكانناثباتشدهاستبهرابطه2میرسیمكهدراینمعادلهرابطهمثبت
بیننرخرشدجمعیتونرخرشدوجودداردكهباتفكیكنرخرشدجمعیتبهجمعیت
كمسالوجمعیتكهنسالاثراتهركدامبهصورتمثبتبراساستئوریمطرحشدهدر
رابطه1قابلدستیابیاست(.مسئلهاصلیایناستكهمعادله)3(ازیكرابطهحسابداری
حاصلمیشود.مجموعهایازفروضقویبراینشاندادنیكرابطهعلیبینتغییراتدر
سهمجمعیتدرسنكارورشدوبهرهوریالزماست.برایاینمنظور،ازدومتغیركلیدی
استفادهمیكنیمكهتعیینكنندهتغییراتدرسهمجمعیتدرسنكاراست:نسبتوابستگی
سبتوابستگیكمسالی)gCDR(ونسبتوابستگیكهنسالی)gADR(،كهتوسطمعادله)4(
توصیفشدهاست.بهعبارتدیگربهجایgwازمتغیرهایتوضیحدهندهآنیعنیgADRو

gCDRاستفادهشدهاست.

gy=  a+bf(x)+gCDR+gADR+ε (4)

تأثیرگذاریسهمجمعیتدرسنكار ازمؤلفههایمهمكهمیتواندمیزان یكیدیگر
رویرشدتولیدسرانهرانشاندهد،سرمایهانسانیاستكهدرآنمستتراست.سهمباالتر
جمعیتدرسنكارممكناستازطریقافزایشعرضهنیرویكاربرفقرتأثیربگذارند

)عامراحمد،مارسیوكروز2018(.
یكمسئلهدربرآورد)3(ایناستكهعواملغیرقابلبررسی)متغیرهایحذفشده(كه
بررشددرآمدسرانهتأثیرمیگذارد،میتواندبهطورهمزمانبرمیزانسهمجمعیتدرسن

كاریارشددرآمددرهركارگرتأثیربگذاردومنجربهدرونزایی)endogeneity(میشود.
اینمشكلبهویژهبهمتغیرموردنظرمرتبطاست؛زیراشوكهاییكهبركلجمعیت)N(تأثیر
میگذارندمیتوانندبهطورهمزمانرویهردوطرفمعادلهتأثیرگذارباشند.عالوهبراین،
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ممكناستتغییراتدردرآمدسرانهمنجربهتغییراتجمعیتیشودكهیكمشكلعلیت
معكوساست.

مطالعاتمتعددیتالشمیكنندتاتأثیرتغییراتجمعیتیبررشداقتصادیرابررسی
كنند)بلوموكانن2004،1؛استوودولیپتون2011،2؛كلیواشمیت2007،2005،3(.این
قبالشرح كه بالقوهدرونزایی مسائل به برایرسیدگی را مختلفی مطالعاترویكردهای
دادهشدهاست،دارند.یكرویكرداستفادهازتأخیرتغییرسهمجمعیتدرسنكاراست.
gw(t-1)بهعنوانیكابزاربرایgwاست.بهعنواندلیلمیتوانگفتكهدرآمدسرانهفعلی

رشدجمعیتبرنرخرشدجمعیتكاردرگذشتهتأثیرنمیگذارد.اگرچهمیتواناستدالل
كردكهاینرویكردباعلیتبرعكسعملمیكند،امالزومابهمشكلمتغیرهایحذفشده
استفاده درونزایی مشكل با مقابله برای مختلفی رویكردهای از تحقیق این نمیپردازد.
میكند.برایارتباطباسایرمسائلمربوطبهدرونزاییبالقوهمربوطبهمتغیرهایحذفشده
GMMراتحتتأثیرقراردهد،یكاستراتژیتخمینسیستمgwوgyكهمیتواندهمزمان
الهامازلویزا4وهمكاران)2000(،راجانوسوبرامانیان5)2008(،ومورتین6)2013(، با
قرارمیدهیم. مورداستفاده را تغییرورشدجمعیتشناسی بین رابطهعلی برایشناسایی
سپسعملاستفادهازورا،بهجایبهعنوانمتغیرهایكلیدیتوضیحیتكرارمیكنیم.روش
ابزاری، متغیرهای از استفاده با كه است روشهایی ازجمله )GMM(تعمیمیافته گشتآور

درونزاییبینمتغیرهایوابستهوتوضیحیرابرطرفمیكند)ساموویل،1999(.
j آماره میكند. آزمون را ابزاری متغیرهای انتخاب درستی ،j آماره GMM روش در
تعداد برابراختالف آزادی بادرجه تعدادمشاهداتداراییكتوزیعكایدو ضربدر

1. Bloom and Canning  2. Eastwood and Lipton
3. Kelley and Schmidt  4. Loayza
5. Rajan and Subramanian  6. Murtin
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متغیرهایابزاریوتعدادضرایبتخمینیاست)نیویووست1978،1(.
متغیرهایابزاریاستفادهشدهدراینتحقیقعبارتندازسالهایتحصیل،درصدوابستگی
كمسالیوكهنسالی،موجودیسرمایه،فقرونسبتتجارتبهتولیدناخالصداخلیكه

هركدامبایكوقفهدربرآوردنهاییواردشدهاند.
كار به مشغول افراد سهم و مییابد كاهش خانواده به وابستگی میزان كه همانطور
افزایشمییابد،درآمدسرانهنیزبهاحتمالزیادافزایشمییابد.اینبهنوبهخودمحدودیتهای
منابع دارند، كمتری فرزند كه خانوادههایی میكند. تسهیل را خانوار بودجه و اجتماعی
بیشتریبرایمصرفوسرمایهگذاریدراختیاردارند؛كهاینبهنوبهخودموجبكاهش

فقردرمیانخانوارمیشود.
باتوجهبهمطالبگفتهشدهدرقسمت2-2كهمكانیسمتأثیرساختارهایجمعیتیبر
فقروهمچنینقسمت2-3كهارتباطبینتغییراتجمعیتیورشدبیانشدهاست،حالبه

بررسیرابطهبینرشداقتصادیوفقروادبیاتموجوددراینزمینهمیپردازیم.

رابطه بین رشد اقتصادی و فقر
یكیازكسانیكهاولینباربهرابطهبینرشدوفقرپرداختهاست،كوزنتساست.به
اعتقاداو»گذشتهبهمامیآموزدكهدراوایلروندرشداقتصادی،نابرابریوفقرافزایش
لیكن دستمزدهاست؛ سطح پایینبودن و كارگرها بودن غیرماهر امر این دلیل مییابد«.
اینكهتوسعهمراحلاولیهراپشتسرگذاشت،نیرویكار،تخصصالزمرابه بهمحض
نابرابری و فقر كاهش موجب این كه یافت افزایشخواهند دستمزدها و میآورد دست

میشود)ایرادیان،2005(.
اقتصاددانانكالسیكبهویژهریكاردو،مالتوسواسمیتنظریاتیراارائهكردندكهاز

1. Newey and West
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ارتباطبینرشدوتوزیعدرآمدوفقرحكایتمیكند.ازنظراسمیتتوزیعدرآمددرجامعه
همبهنفعكارگرانوهمسرمایهگذارانخواهدبود.بنابرایندراینصورتدستمزدواقعی
بهمرورزمانافزایشیافتهوسیرصعودیمییابدودراثرازدیادتولید،رشداقتصادیحاصل
میشودوباپیشرفتفنیوافزایشسرمایهگذاری،جریانتوسعهتحققیافتهوفقرازبین

میرود)صادقیومسائلی،2008(.
مالتوسدرمیانچهارچهرهبرجستهاقتصادكالسیك،بیشازدیگرانبهواقعیتزندگی
درفقراندیشیدهاست.تئوریاوبیشازسایرتئوریهاباویژگیهایكشورهایدرحالتوسعه
كمیابی روستاییان، فقر و كشاورزی بخش پایین رشد دلیل مالتوس ازنظر دارد. انطباق
است. تولید شرایط بهبود برای الزم سرمایه عدمكفایت بلكه نیست، حاصلخیز زمینهای
ضعفبخشكشاورزیوگستردگیفقردراینبخش،تقاضایاینبخشرابسیارمحدود
میكرد.مالتوسدرتحلیلخودازرشداقتصادی،ازتولیدوتوزیعبهعنواندوعاملثروت
تادركوتاهمدت بود اقتصاد،عاملیخواهد تولیدوتوزیعدر مناسب یادمیكند.تركیب

ثروتملیافزایشیابد)پروین،1993(.
بزرگترین از یكی كهخود نئوكالسیك مكتب اقتصاددان برجستهترین مارشال آلفرد
اندیشمنداناقتصادرشداست،بیشازدیگرانبهمسئلهفقرواستانداردهایزندگیتوجه
نیرویكاردرنتیجهگسترشصنایع، افزایشكارایی بادرنظرگرفتن كردهاست.مارشال
نشاندادكهافزایشبهرهوری،دستمزدودرآمدافزایشخواهدیافتوفقركاهشمییابد،
اماویباسیاستهایتعیینحداقلدستمزدوحتیدرشرایطفقرشدیدبهخاطرافزایش

اشتغالمخالفتمیكرد)پروین،1993(.
درآمدها باشد، داشته وجود اقتصادی رشد اگر ،)2001( دانیلسون1 تحقیق اساس بر
افزایشمییابندودرنتیجهفقردرآمدیكممیشودوازاینطریق،ابعادغیردرآمدیفقر

1. Danielson
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نیزكاهشمییابد.برایمثال،مقدارمنابعوامكاناتیراكهمیتوانبهتحصیالتاختصاص
داد،بهدرآمددولتوابستهاستوایننیزبهنوبهخودباسطحدرآمداقتصادمرتبطاست.
مشاهداتكلیدرخصوصارتباطبینتولیدداخلیسرانهوشاخصتوسعهانسانیبیانگر

یكهمبستگیمثبتوقویاست.
و تفكیكناپذیر مقابل، رابطهای اقتصادی رشد كه كرد عنوان میتوان كلی حالت در
پیچیدهباتوزیعدرآمدوفقردارد.ارتباطمتقابلازآنجهتكههمرشداقتصادیبرتوزیع
گذاشت، خواهد اثر اقتصادی رشد بر درآمد توزیع و فقر هم و دارد اثر فقر و درآمد
تفكیكناپذیریازآنجهتكهنمیتوانرشدرابدوناثراتتوزیعیوتوزیعدرآمدرابدون
اثراتآنبررشدبررسیكردوپیچیدهازآنجهتكهمتغیرهایاقتصادی،سیاسی،نهادیو

غیرهبرروابطآنهاتأثیرمیگذارند.

مروری بر مطالعات انجام شده
كیهانیحكمت)2006(درمطالعهخودباهدفبررسیتأثیرساختارسنیجمعیتبر
اندازهدولتورشداقتصادیدرایراندرسالهای1959-2000،بهایننتیجهرسیدندكه
متغیرهایجمعیتینهتنهابررشداقتصادیكشورتأثیرمیگذارند،بلكهاندازهدولترانیز
مشخصمیكنند.بارتكفلسنینپیروجوانبااندازهدولتبهطورمثبترابطهدارد.ازآن
گذشتههنگامیكهمتغیرهایجمعیتیواردمعادالترشدمیشوند،تأثیراندازهدولتبرنرخ

رشداقتصادیبهطورمعنیداریمنفیاست.
مهرگانورضایی)2009(تأثیرساختارسنیجمعیتبررشداقتصادیراموردبررسی
قراردادهاند.یافتههایآنهانشاندهندهتأثیرپذیریباالیرشداقتصادیازمتغیرهایجمعیتی
بارتكفل است.بهطوریكهرشدجمعیت،نسبتجمعیتزیر15سالبهكلجمعیتو
سنینجواندارایاثرمنفیونسبتجمعیت15تا64سالبهكلجمعیت،نسبتجمعیت
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65سالوباالتربهكلجمعیتوبارتكفلسنینپیردارایاثرمثبتبررشداقتصادیاست.
آنهاهمچنین،دریافتندكهنرخهایرشدگروههایمختلفسنیدارایاثراتمتفاوتیبررشد
اقتصادیاست.بهطوریكهنرخرشدجمعیتزیر15سالبیشترینونرخرشدجمعیت

فعال)64-15(كمتریناثربازدارندگیرابررشداقتصادیداشتند.
محمدپوروهمكاران)2012(بهبررسیاثرساختارسنیجمعیتبررشداقتصادیكشوربین
سالهای1966-2009باروشخودتوضیحیباوقفههایگسترده)ARDL(پرداختند.متغیرهای
مستقلشاملدرآمدسرانه،نرخرشدجمعیت15-64سال،نرخرشدجمعیتونرختعداد
شاغالنباتحصیالتعالیبود.همچنینازشاخصامیدبهزندگیبهعنوانمتغیریكهمیتواندبر
پسانداز،بهرهوریوسرمایهانسانیاثرگذارباشداستفادهشدهاست.نتایجبهاینگونهاستكه
اثرنرخرشدكلیجمعیتونرخرشدجمعیتفعالروینرخرشددرآمدسرانهمنفیاستو

بقیهمتغیرهااثرمعنیدارومثبتیبررشداقتصادیكشوردربلندمدتدارند.
نیكوقدمودیگران)2014(،بهبررسیاثرگذاریتغییراتساختارسنیجمعیتبردرآمد
سرانهدرایرانپرداختند.آنهابرایبررسیالگوازروشخودرگرسیونیباوقفههایتوزیعی
)ARDL(برایدوره1968-2010استفادهكردند.نتایجحاكیازكششمثبتدرآمدسرانه
نسبتبهافزایشسهمجمعیتدرگروههایسنی15تا64سالوكششمنفیدرآمدسرانه

نسبتبهافزایشسهمجمعیتدردوگروهسنیزیر15سالو65سالوباالتراست.
یاوریوهمكاران)2015(نشاندادندكهتأمیناجتماعیوبازنشستگی،یكیازمهمترین
بخشهاییاستكهازتغییرساختارسنیجمعیتدرآیندهمتأثرخواهدشد.ادامهروندهای
جمعیتیوافزایشهزینههایتأمیناجتماعی،منجربهافزایشمالیاتخواهدشد.یكیاز

پیشنهادهایاینمحققانبرایمقابلهباایناثراتافزایشسنبازنشستگیوهمچنینتغییر
درنظامپرداختبیمهاست.
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باسخاوهمكارانش)2015(،تأثیرسالخوردگیجمعیتازمنظررشداقتصادیغیرنفتی
درایرانرامدنظرقراردادند.نتایجمطالعهآنهاازطریقمعرفیمدلخاصیازرشداقتصادی
نسبت افزایش كوتاهمدت، در كه داده نشان است، هم متغیرهایجمعیتی دربرگیرنده كه

جمعیتباالی65سالبهجمعیتزیر15سال،ازرشددرآمدسرانهمیكاهد.
سنی ساختار تأثیر بررسی به تحقیقی در ،)2018( متفكرآزاد و صادقی دودكانلوی،
جمعیتونرخپساندازبررشداقتصادیطیدوره1966-2016پرداختهاند.دراینتحقیق
ازرگرسیونچندکبهعنوانابزارمفیدتخمیناستفادهشدهاست.نتایجنشاندهندهاینبود
كهتأثیرنسبتوابستگیبهعنوانشاخصیازساختارسنیجمعیتبردرآمدملیسرانهدر
همهدهكهامنفیومعنیداراستوتأثیرگذاریدردهكهایابتداییبیشترازدهكهایانتهایی

است.
نجاتی،شكیباییوغالمی)2021(،درمطالعهایبهبررسیاثرساختارسنیجمعیتبر
رشداقتصادیوبهرهوریدرایرانبینسالهای1975-2017پرداختهودریافتندكهافزایش
تعدادجمعیت0-14سالوهمچنینجمعیت15-64سالاثرمنفیبررشداقتصادیكشور
دارندودرصدوابستگیكهنسالاثرمثبتبررشداقتصادیدارد.درموردبهرهورینیز
درجهوابستگیكهنسالیاثرمثبتوهمچنیندرجهوابستگیكودكیاثرمنفیبربهرهوری

داشتهاند.
كل بهرهوری و كار نیروی جمعیت بین رابطه بررسی به مقالهای در ،)2007( فیرر
پرداختهاندودریافتندكهتغییراتدرساختارسنینیرویكارباتغییراتدربهرهوریكل
ارتباطدارد.ساختارهایمختلفجمعیتیممكناستمربوطبهتقریبایكچهارمشكاف
پایداربهرهوریبینOECD1وكشورهایكمدرآمدوهمچنینبخشیازواگراییبهرهوری

بینسالهای1960و1990باشد.

1. Organisation for Economic Co.operation and Development



59

رابطه ساختار سنی جمعیت با فقر
Investigating the Relationship between Population Structure and Poverty

اثرپذیریباالیدرآمدسرانهازرشدجمعیت فینلی1)2009(،درمطالعهخود بلومو
گروهسنی15-64سالبرای13كشورجنوبوشرقآسیارابهاثباترساندهاند.

ژونگ2)2011(درمطالعهخودنشاندادكهیكیازعللگسترشنابرابریدرآمددر
دهه جمعیتی سیاستهای از متأثر كشور این سالخوردگیجمعیت گستردگی چین، كشور
1980بهبعداست.تجزیهشاخصنابرابریبرحسبگروههایسنیدراینكشورنشانداده
كهافزایشقابلتوجهنابرابریدرآمددرمناطقروستایی،متأثرازسالخوردگیجمعیتاست.
شیراهس3)2015(درمطالعهایرویساختارجمعیتیوفقرونابرابریدرآمدیبرای
كشورژاپنبهنتایجیدستیافتكهدرآنفقربینخانوارهاییبااعضایسالمندازاواسط
دهه1980بهبعدكاهشیافتهاست؛درحالیكهفقردرخانوارهایباسرپرستجوانبیشتر
شدهاست.ایننتیجهتحتتأثیرسیستمحمایتفامیلیازسالمنداندراینكشورنیزاست.
رابطهساختار تبیین پارامتریدر بهكارگیریروششبه با امونی4وهمكاران)2017(
جمعیتیونابرابریدرآمدوفقردركشورنیوزیلندنشاندادندكهدرمناطقشهری،نرخ
باالتراست.درحالیكهدر بهنرخرشدسالخوردگیجمعیت نابرابریدرآمدنسبت رشد
مناطقروستایی،نرخرشدسالخوردگیجمعیت،سریعترازنرخرشدنابرابریدرآمداست.
كاهشنابرابریناشیازكاهشجمعیتجوانهمدرمناطقشهریكوچكاست.ایننتیجه
بهاینمعنیاستكهنابرابریتوزیعدرآمد،ازتفاوتدرآمدگروههایسنیتأثیرمیپذیرد.
كروزواحمد5)2018(مكانیزمهایاصلیراكهازطریقآنتغییراتجمعیتشناختی
ممكناستنتایجاقتصادیراتحتتأثیرقراردهد،نشاندادهوارتباطبینتغییراتدرسهم
جمعیتكارآزمودهبارشدسرانهومیزانفقرراارزیابیكردند.افزایشجمعیتسهمنیروی
كارآزمودهوكاهشمیزانوابستگیبهكودكانباافزایشرشدتولیدناخالصداخلیدرسرانه

1. Bloom and Finlay 2. Zhong   3. Shirahase
4. Omoniyi  5. Cruz and Ahmed
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همراهاستواثراتمثبتآنبركاهشفقرنشاندادهشدهاست.
دایووپارک)2020(1،درپژوهشیتأثیرتغییراتجمعیتیبررشداقتصادیكشورهای
OECDوكشورهایغیرOECDراموردارزیابیقراردادهاند.یكمجموعهدادهپانلساالنه

برای71كشور،متشكلاز27اقتصادپیشرفتهو44اقتصادنوظهوردردورهزمانی-2014
1981،استفادهشد.دونوعمدلرگرسیون)مدلرگرسیونپانلومدلآستانهمداومپانل(
این نتایج شد. استفاده جمعیتی ساختار اثرات بررسی برای جمعیتی متغیر چندین شامل
مطالعهتفاوتمعنیداریازتأثیرگذاریجمعیتیبررشداقتصادیOECDواقتصادهایغیر

OECDنشانداد.

مطالعاتآوردهشدهدرقسمتفوقعمدتابهبررسیجمعیتبهصورتكلیوبدون
تفكیكساختارجمعیتیپرداختهاندوازطرفیاكثرمطالعاتقبلیدراینزمینهبهبررسی
جمعیتورشداقتصادیپرداختهاندوتعدادمحدودیبهبررسیاثرساختارجمعیتیبرفقر
پرداختهاندكهدرقسمتپیشینهتحقیقبهاینموارداشارهشدهاست.ازنقاطقوتدرتحقیق
حاضرمیتوانبهبررسیاثرساختارهایجمعیتیبهتفكیكجمعیتكمسالوكهنسالو
همچنینشناساییمشكلدرونزاییبینمتغیرهایجمعیتیكهبهدلیلتفكیكجمعیتیبه

وجودآمدهاستورفعآنبااستفادهازروشGMMاشارهكرد.

معرفی الگو و متغیرهای مورداستفاده

بررسی رابطه فقر و جمعیت
براینشاندادناثرتغییراتجمعیتیرویفقررگرسیونزیررابراساسرابطهرشدبلوم

وكاننتخمینمیزنیم.
POVt=B1+B2 CHDt+B3 AGEDt+B4 Schoolt+B5 Tradet+B6 CAPt)1

1. Dieu and Park
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تغییراتوابستگیبهفرزندCHD(1(یعنیبارتكفلسنینجواننسبتجمعیت14-0
بهجمعیتفعال)15-64(ونسبتوابستگیبهمسن2)AGED(یعنیبارتكفلمسنپیر

)نسبتجمعیتباالی65سالبهجمعیت64-15(.
كه است تحصیل سالهای نشاندهنده School است. فیزیكی سرمایه موجودی CAP

بهعنوانیكپروكسیبراینشاندادنمیزاننیرویكاراستفادهمیشود.Tradeنشاندهنده
برفقر بهسزایی تأثیر ازعواملیكه ناخالصداخلیاست.یكی درصدتجارتدرتولید
رشد مسیر در بهطوركلی، است. خارجی تجارت داشته، درحالتوسعه كشورهای برخی
اقتصادیكشورهایجهانسوم،بهدلیلوابستگیشدیداینكشورهابهدرآمدهایصادراتی
وازطرفدیگروابستگیبهوارداتموادموردنیازبرایپیریزیساختارصنعتی،تجارت
خارجینقشیاساسیوانكارناپذیرودرعینحالحساسیراایفامیكند.عدمتوجهبهاین
عاملمهمدرتحقیقاتوبررسیهایرشداقتصادیوفقردراینكشورها،نتایجتحقیقات
با و كمی بهصورت تحقیق چنانچه میكند. دچارخطا را آینده به مربوط پیشبینیهای و
ابزارهایاقتصادسنجیصورتگیرد،حذفاینعاملمهمومؤثردررشداقتصادی،ضرایب
برآوردشدهدرمدلرابهصورتاریب)تورشدار(برآوردكردهودرنتیجهمدلدارایخطای

تصریحمیشود.
بحثوبرآوردمدلدرموردفقربدوندرنظرگرفتنشاخصتوسعهانسانیداراینتایج
درستومنطقینخواهدبود.لذادرمدلفوقسالهایتحصیلرابراینشاندادنشاخص
توسعهانسانی)HDI(3كهمتغیرمهمبراینشاندادنفقراستآوردهایم.povدراینمعادله

نشاندهندهفقراست.

1. child.dependency ratios
2. aged.dependency ratios
3. Human Development Index
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یافته ها
نخستینمرحلهدربرآوردیكالگویسریزمانی،بررسیایستاییمتغیرهایآنالگوست.
بهطوركلیهرسریزمانیهنگامیایستانامیدهمیشودكهمیانگینوواریانسآندرطیزمان
ثابتباشدومقداركوواریانسبیندودورهزمانی،تنهابهفاصلهیاوقفهبیندودورهبستگیداشته
وارتباطیبهزمانواقعیمحاسبهكوواریانسنداشتهباشد.بهمنظوربررسیایستاییسریهایزمانی

اینمطالعهازآزمونفیلیپسپروناستفادهشدهكهدرجدول)5(آمدهاست.

1. ایستایی متغیرها
جدول )5( نتایج حاصل از انجام آزمون فیلیپس - پرون برای بررسی پایایی متغیرها

آمارهنام متغیر
PH - P

مقدار بحرانی 
در سطح %99

مقدار بحرانی 
در سطح %95

مقدار بحرانی 
در سطح %90

احتمال
(P)

وضعیت

CAP-3/63-3/58-2/92-2/600/000I(0)

School-8/60-3/58-2/92-2/600/000I(0)

Trade-5/68-3/58-2/92-2/600/000I(0)

CHD-2/95-3/58-2/92-2/600/04I(0)

AGED-5/88-3/58-2/92-2/600/000I(0)

POV-2/29-2/63-1/95-1/610/02I(0)

و ماناهستند I(0) درسطح متغیرها تمام میدهد، نشان )1-5( كهجدول همانگونه
متغیرهای،WAP،CAP،School،Trade،AGED،POVدرسطح99%ماناهستندومتغیر
CHDدرسطح95%مانااست.باتوجهبهمانابودنتماممتغیرهادرسطحI(0)نیازیبهانجام

آزمونشكستساختارزیوتاندریوزنیست.
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2. بررسی رابطه بلندمدت
قبلازآنكهضرایببلندمدتمدلبرآوردشود،الزماستآزمونهمجمعیانجامشودتا
ازوجودرابطهبلندمدتبینمتغیرهایمدلاطمینانحاصلشود.آزمونهمگرایییوهانسن
كهبرایبررسیروابطتعادلیبلندمدتبینچندمتغیراقتصادیسریزمانیبكارمیرود،
یكیازمهمترینواساسیترینابزاردربرآوردالگوهایاقتصادیسریزمانیاست.دراین
روشتعیینوبرآوردبردارهایهمگرایی)ضرایبمربوطبهروابطتعادلیبلندمدت(بین
متغیرهابااستفادهازضرایبالگویخودتوضیحبرداریبینآنهاصورتمیگیرد.ارتباط
بتوان تا است آورده فراهم را امكان این وهمگرایی الگویخودتوضیحی بین موجودی
بهسادگیبردارهایهمگراییراازرویضرایبالگویخودتوضیحیبرداریبدستآورد.

جدول )6( نتایج حاصل از آزمون یوهانسن برای بررسی روابط بلندمدت بر اساس اثر

)p( مقدار بحرانی در احتمال
سطح %95

Trace
Statistic

مقدار ویژه 
(Eigenvalue)

Hypothesized no. 
of CE(s)

عدم وجود بردار0/000095/75366152/83400/827564

حداکثر یک بردار0/000469/8188991/313400/633320

حداکثر دو بردار0/006847/8561356/199090/470751

حداکثر سه بردار0/015829/7970733/928710/371200

حداکثر چهار بردار0/023015/494716/6547060/270440

حداکثر پنج بردار0/00993/8414663/4774350/173152
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جدول )7( نتایج حاصل از آزمون یوهانسن برای بررسی روابط بلندمدت بر اساس حداکثر مقدار ویژه

)p( مقدار بحرانی احتمال
در سطح %95

Max-Eigen
statistic

مقدار ویژه 
(Eigenvalue)

Hypothesized 
no. of CE(s)

عدم وجود بردار0/000140/0775761/520610/827564
حداکثر یک بردار0/035433/8768735/114310/633320
حداکثر دو بردار0/206827/5843422/270390/470751
حداکثر سه بردار0/211321/1316216/237990/371200
حداکثر چهار بردار0/152414/2646011/036000/270440
حداکثر پنج بردار0/00993/8414666/6547060/173152

براساسسطحمعناداری5درصدحداكثر همانطوركهمالحظهمیشوددرجدول6،
پنجبرداربرایروابطبلندمدتوجوددارد.همچنیندرجدول7،براساسسطحمعناداری
5درصدحداكثرپنجبرداربرایروابطبلندمدتوجوددارد؛بنابراینفرضیهصفرمبنیبر
بینمتغیرهایرگرسیون بلندمدت بلندمدتردمیشودووجودرابطه عدموجودروابط

تأییدمیشود.

3. بررسی درون زایی متغیرها
یكیازمسائلمهمدربرآوردرگرسیون،موضوعبرونزاییمتغیرهایتوضیحیاست.
یكمتغیراگربااجزایاخاللهمبستگیمعناداریداشتهباشد،درونزاست.اگرمتغیرهای
روش از استفاده با مدل برآورد اینصورت در باشند، درونزا رگرسیون مدل توضیحی
حداقلمربعاتمعمولیتكمعادلهایبرآوردهایتورشداروناسازگاریرانتیجهخواهدداد
)منجذبونصرتی،1397(.دراینمطالعهبهبررسیدرونزابودنمتغیرهایساختارجمعیتی
درونزایی مهم این برای میپردازیم. ایران در فقر بر تأثیرگذار اصلی متغیرهای بهعنوان
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AGEDوCHDرابررسیمیكنیم.برایبررسیدرونزاییآزمونهاسمنراانجاممیدهیم.

بهاینصورتكهابتداجمعیتفعالراتابعیازسایرمتغیرهایمستقلمیگیریموبهروش
OLSبرآوردمیكنیموپسماندآنرامیگیریم.درمرحلهآخرخودرگرسیوناصلیرابه

همراهپسماندتخمینمیزنیموضریبپسماندرابررسیمیكنیمواگرفرضیهصفرتأیید
متغیر دو وجود علت به حاضر رگرسیون در اما نداریم درونزایی رگرسیون آن در شد
)CHDوAGED(برایساختارجمعیتیابتداآزمونهاسمنراانجاممیدهیموپسماند
میگیریم.پسازگرفتنپسماندهادرونزاییراازطریقآزمونمحدودیتضرایبوالدبرای

دوضریببهصورتهمزمانبررسیمیكنیم.
جدول )8( نتایج حاصل از آزمون والد برای بررسی درون زایی

)p( احتمال)df( آزمونمقدار آزموندرجه آزادی

0/0102)2،29(5/398118F

0/0045210/79624)χ2( کای اسکوئر

همانطوركهمشاهدهمیشودمعناداریهمزمانضریبخطایاولودومتأییدمیشود.
بنابراینفرضیهصفرمبنیبربرونزابودنمتغیرردمیشودودرونزاییدراینرگرسیون

وجوددارد.
آزمون متغیرها، مانایی آزمون تخمین روش كاراترین به رسیدن برای تحقیق این در
همجمعییوهانسنوهمچنینآزموندرونزاییهاسمنانجامگرفتهاستكهتماممتغیرها
درسطحماناشدهاند.همچنینروابطبلندمدتبرایتماممتغیرهاتأییدمیشودودرمرحله
بین رگرسیون در آزمون این اساس بر است. شده انجام هاسمن درونزایی آزمون آخر

متغیرهادرونزاییوجوددارد.
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4. برآورد مدل

1-4. آزمون سارگان
آزمونسارگان1برایبررسیمعتبربودنمتغیرهایابزاریتعریفشدهدرمدلوبیشازحد
χ2مشخصبودنمعادلهمورداستفادهقرارمیگیرد.اینآزمونبهصورتمجانبیدارایتوزیع
است.دراینآزموناگرفرضیهصفرردنشود،درآنصورتمتغیرهایابزاریتعریفشده
درمدلمعتبربودهومدلنیازیبهتعریفمتغیرهایابزاریبیشترندارد.اما،درصورت
ردفرضیهصفرمتغیرهایابزاریتعریفشدهناكافیونامناسببودهوالزماستمتغیرهای

ابزاریمناسبتریبرایمدلتعریفشود)بالتاجی2005،2(.
نشان را اجزااخالل با ابزاری متغیرهای بین H0همبستگی آزمونسارگانفرضیه در
متغیرهای بین همبستگی H1 جایگزین فرض  است. مدل معتبربودن بر مبتنی و میدهد

ابزاریبااجزااخاللرانشانمیدهدومبتنیبرنامعتبربودنمدلاست)اشی2000،3(.
جدول )9( نتایج حاصل از آزمون سارگان

Prob(J-statistic)J-statisticInstrument rankمعادله

رگرسیونشماره0/3844103/04717091

بنابراین است؛ درصد 0/05 از بیشتر 0/384410 میزان میشود مشاهده كه همانطور
فرضصفرمبنیبرمعتبربودنابزارهاپذیرفتهمیشود.

1. Sargan Test
2. Baltagi
3. Hayashi
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2-4. برآورد معادله اثرگذاری جمعیت بر فقر با تفکیک ساختار جمعیتی
GMM جدول )10( نتایج حاصل از برآورد مدل به روش

)p( احتمالTمتغیرضریب
0/06391/921509-0/803908-AGED

0/01532/567605-0/630110-CHD

0/000010/44201-0/227189-Sch

0/26101/144923-0/054795-TR

0/40040/852659-0/489818-CAP

0/0000101/74024/221165C

باتوجهبهیافتههایجدول10میتواننتیجهگرفتكهجمعیتوابستهكودکوسالهای
و منفی رابطه وابستهمسن دارند.جمعیت وابسته متغیر با معنادار و منفی رابطه تحصیل
معناداریبامتغیروابستهداردوهمچنیندرصدتجارتدرتولیدناخالصداخلیوموجودی

سرمایهفیزیكیرابطهمنفیبامتغیروابستهدارند.

بحث
همچنین و داخلی ناخالص تولید در تجارت درصد تحصیل، سالهای تحقیق این در
موجودیسرمایهفیزیكیبراساسضریبموافقتئوریهستندوافزایشهركدامسببكاهش
فقرمیشود.درموردجمعیتكهنسالطبقمكانیسمجمعیتیبیانشدهمیتوانگفتهنگامیكه
سوددومجمعیتیاتفاقمیافتدرشدسریعجمعیتافرادكارآزمودهمنجربهصرفهجوییبیشتر
دركوتاهمدتشودوسرمایهگذاریوپساندازبیشتردرسرمایهانسانیوسرمایهگذاریهر
كارگردربلندمدتمیشود؛كهاینپساندازوسرمایهگذاریموجبقرارگرفتنمنابعبیشتری

دراختیارنیرویكارمیشودكهبهنوبهخودسببكاهشفقرمیشود.
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درموردتأثیرجمعیتوابستهكودکنسبتبهكاهشفقرمیتوانگفتیكیازدالیل
ایناثرناهمگنبودنجمعیتاست.بهاینصورتكهدرنوارغربیكشوربهعلتاینكه
عمدهدرآمدخانوارهاازطریقكشاورزیتأمینمیشودفرزندآوریوداشتنفرزندبیشتر
سببكسبدرآمدبیشتروكاهشفقرمیشود.علتدیگرایناثر،سیاستهایحمایتیدولت
ازكودكانبیسرپرستوبدسرپرستاست.بهطوریكهبیشازدهدرصدجمعیتكشور
تحتحمایتكمیتهامداد،سازمانبهزیستیودیگرارگانهایحمایتیهستندكهبیشتراین
جمعیتراكودكانتشكیلمیدهند.اینعاملسببشدهكودكانبهنوعیدارایدرآمدباشند.
پرداختیارانههاینقدینیزبهعاملیبرایدرآمدزابودنكودكانشدهاست.بهنحویكه
داشتنفرزندبیشترسببكسبیارانهبیشترمیشودكهاینموردهمبهنوبهخودموجب
تورم افزایشسطح با متناسب اینعامل كه بیشتردرآمدخانوارمیشود.هرچند افزایش

افزایشنمییابد.
نشاندهنده فقراستكه بركاهش مثبتجمعیتمسن اثر اینتحقیق نتایج ازدیگر
وجودپساندازباالدرسنینپیریاست.اینمكانیسمواثرگذاریمیتواندبهاینصورت
باشدكهمیلنهاییبهپساندازبرایمصرفدردورانبازنشستگیوپیریافزایشمییابد
وهمینامریكعاملبالقوهبهمنظورتأمینمنابعمالیبرایسرمایهگذاریبهحسابمیآید.
و تولید بخش در سرمایهگذاری برای بیشتری منابع باشند بیشتر پساندازها این هرچه
همچنینسرمایهگذاریرویمنابعانسانیدردسترسخواهدبودكهموجبافزایشدرآمد
ونهایتاموجبكاهشفقرمیشود.باتوجهبهنتایجارائهشدهدراینتحقیقسالهایتحصیل
كهبهعنوانشاخصسرمایهانسانیدرمدلاستفادهشدهاستاثرمثبتیبركاهشفقرداشته
است.میتواننتیجهگرفتتوجهبهرشدشاغالنباتحصیالتعالیهوهمچنینبهكارگیری
نیروهایمتخصصسببافزایشبهرهورینیرویكارونیزامكانخلقشیوههاینوینتولید

میشود.اینامراثراتقابلتوجهیبركاهشفقرداشتهاست.
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مطالعاتمشابهیدراینزمینهانجامگرفتهاستكهمیتوانباتأثیرسالخوردگیجمعیت
نتایج برخالف كه كرد اشاره )2019 علیشاهی، و پرمهر باقری )پروین، ایران در فقر بر
گرفتهشدهدراینتحقیقهمراهباافزایشسنسرپرستخانوار،فقرونابرابریدرآمددربین
خانوارافزایشمیباید.درمطالعهدیگرینیكوقدموهمكاران)2014(بهبررسیاثرگذاری
تغییراتساختارسنیجمعیتبردرآمدسرانهدرایرانپرداختند.نتایجحاكیازكششمثبت
درآمدسرانهنسبتبهافزایشسهمجمعیتدرگروههایسنی15تا64سالوكششمنفی
درآمدسرانهنسبتبهافزایشسهمجمعیتدردوگروهسنیزیر15سالو65سالوباالتر
است.امادرتحقیقیتوسطمحمدپوروهمكاراننتایجیمشابهنتایجفعلیدراینتحقیق
گرفتهشدهاست،بهطوریكهبهبررسیاثرساختارجمعیتیبررشددرآمدسرانهدركشور
پرداختهشدهاستونتایجحاكیازآناستكهنرخرشدكلیجمعیتونرخرشدجمعیت
فعالرویرشددرآمدسرانهاثرمنفیداردومابقیمتغیرهامربوطبهساختارجمعیتیاثر

مثبتیبررشداقتصادیكشوردربلندمدتدارند.

مالحظات اخالقی:
ازلحاظروش،كمیاست.اصول نوعپژوهشتوصیفی-تحلیلیو از پژوهشحاضر
امانتداریدراستفادهازمنابعباذكرناموتاریخاثررعایتشدهاست.همچنیندرمرحله
افرادلحاظ گردآوریاطالعاتوتحلیلوتفسیردادههاصداقتورعایتحقوقتمامی
شدهاست.دراینجاالزماستازتمامافرادیكهمارادرانجاماینپژوهشیاریرساندند،

قدردانیوتشكرشود.
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