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 چکیده
ها از لحاظ نظری و تجربی توسط اقتصاددانان مختلف، تجزیه و تحلیل شده اقتصادی تا مدت رشدی بین رشد جمعیت و رابطه

که  رنداعتقاد دا دیگربرخی  درحالی که اقتصادی است رشداست. برخی از اقتصاددانان بر این باورند که رشد سریع جمعیت مانع 

 یرا افزایش داده و لذا تشکیل سرمایه های زندگیوجود تورم باال، هزینه از طرف دیگر اقتصادی است. رشد رشد جمعیت باعث 

أثیر تاین مطالعه با هدف بررسی . سازددهد و از این طریق رشد اقتصادی را متأثر میالشعاع قرار میفیزیکی و انسانی را تحت

های صورت گرفته است. روش تحقیق در این مطالعه استفاده از داده D8در کشورهای گروه  رشد اقتصادیرشد جمعیت و تورم بر 

تولید  از شاخص رشد اقتصادیگیری باشد. برای اندازههای ساالنه میو با استفاده از داده 0992-0202ی زمانی تابلویی در دوره

اری دارای اثرگذاری منفی و معنادار و استفاده شده است. نتایج، حاکی از این است که رشد جمعیت از لحاظ آم ناخالص داخلی

باشد. با توجه به این می تولید ناخالص داخلیتوان دوم رشد جمعیت از لحاظ آماری دارای اثر گذاری مثبت و معنادار بر شاخص 

گذاری، ایهباشد، هرچند در این زمینه توجه به افزایش سرمهای افزایش جمعیت میترین پیشنهاد عدم هراس از سیاستنتایج، مهم

ی مورد بررسی از نظر آماری که طی دورهچنین با توجه به اینهم ها الزم و ضروری است.ها و توجه به مزیتی زیرساختتوسعه

های کنترل تورم جهت رشد اقتصادی تولید ناخالص داخلی منفی و معنادار می باشد، لذا اجرای سیاست اثر تورم بر شاخص

 رسد.ری به نظر می، الزم و ضروD8کشورهای 
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 مقدمه -1

گذاری است. در واقع جمعیت از ریزی و سیاستهای مرتبط با آن، پایه و زیربنای هرگونه برنامهامروزه تعداد جمعیت و ویژگی

شود که بر عملکرد اقتصادی و اجتماعی جامعه اثر ای محسوب میجامعههای مهم اقتصادی و اجتماعی در هر جمله مؤلفه

 (. 0811پذیرد )فتحی، های اقتصادی و اجتماعی نیز تأثیر میگذارد و در عین حال از سیاستمی

منطقی  یاجتماعی کشور ایفا کند. رابطه -های اقتصادیتواند نقش قاطعی در تحقق برنامهجمعیت منبع فناناپذیری است که می

ی هماهنگ اقتصادی و اجتماعی، اعتالی سطح زندگی و بهروزی مردم، تأمین سالمتی مادران بین جمعیت و توسعه باعث توسعه

ه های آینده، توجه بو نوزادان، ایجاد محیط مساعد برای تحصیل و کار زنان، فراهم ساختن امکانات و بهبود شرایط تحصیل نسل

هد دها و باالخره حراست از محیط زیست، منابع حیاتی و دستاوردهای انسانی را نوید میو جدالحقوق بشر و جلوگیری از جنگ 

  (.0819)ساعی ارسی، 

ترین و مؤثرترین عامل کاهش درآمد سرانه و به تبع آن، کاهش سطح زندگی و رفاه عمومی، رشد جمعیت به عنوان یکی از عمده

توان یت در شرایط عادی موجب فقر است، در عین حال، از همین عامل منفی میشناخته شده است. اگر چه رشد نامطلوب جمع

یری گبه عنوان عامل مصرف و به تبع آن، به عنوان عامل رشد تولید و شکوفایی اقتصادی بهره جست، مشروط بر این که برای بهره

برداری یه، اعم از داخلی و خارجی، مورد بهرهای سنجیده و مطلوب، اصول و قواعد اقتصادی در جلب سرمااز عامل منفی به گونه

 (.0810قرارگیرد، چه در غیر این صورت، رشد نامطلوب جمعیت، موجب کاهش رفاه و افزایش فقر عمومی خواهد شد )فراهانی، 

د. به عبارت باشترین عوامل موثر بر رشد اقتصادی میزا، کیفیت نیروی انسانی یکی از مهممنطبق با نظریات رشد اقتصادی درون

دیگر سالمت و بهداشت نیروی کار که به طور مستقیم با فقر فرد ارتباط دارد اثر مستقیمی بر رشد اقتصادی کشورها خواهد 

ترین عوامل در رشد اقتصادی به ی انسانی در اقتصاد یکی از مهمسرمایه سازند.ها کسانی هستند که جامعه را میگذاشت. انسان

ی انسانی شامل کیفیت نیروی کار و دانش نهادینه شده در انسان است که باعث افزایش تولید و رشد مایهرود. سرشمار می

 (.0810شود )صالحی،ی انسانی میشود. تورم به طور مستقیم باعث کاهش کیفیت سرمایهاقتصادی کشورها می

شود، زیرا نیروی کاری که از سالمت تصادی میگذاری در بخش سالمت نیروی کار از عواملی است که منجر به رشد اقسرمایه

ی کافی برای ایجاد خالقیت،کسب دانش ،تجربه و مهارت خواهد داشت. از یک طرف کاهش جسمی و روحی برخوردار باشد انگیزه

یر کاهش توان گفت که با افزایش سالمت افراد، مرگ و مدهد و از طرف دیگر میتورم، شاخص سالمت افراد جامعه را افزایش می

ذاری گانداز و سرمایهجایی که پسیابد. از آنیابد و به دنبال آن پس انداز در جامعه افزایش میو امید به زندگی در افراد افزایش می

کار  گذاری، اقتصاد نیروییابد. با افزایش سرمایهگذاری هم افزایش میانداز، سرمایهی مستقیمی با هم دارند با افزایش پسرابطه

ت های بهداشت و سالمکند، ثروت افراد زیاد شده و توانایی تأمین هزینهیشتری را به خود جذب کرده، بیکاری کاهش پیدا میب

آید که که مداومت آن منجر به رشد اقتصادی خواهد شد. رابطه ی بین ثروت و را خواهند داشت. حال چرخه ای به وجود می

هرکدام بر دیگری مستقیماً اثرگذار است، زیرا با بهبود وضعیت اقتصادی، سطح سالمت  ای دو سویه است که افزایشسالمت رابطه

د.در این یابافزایش یافته و از طرف دیگر با افزایش سطح سالمتی و توان جسمی و ذهنی، وضعیت اقتصادی افراد نیز بهبود می

توانند نقشی کلیدی در بهبود وضعیت را هر کدام میمیان نباید از تأثیر متغیر های فرهنگی و سیاسی بر این دو غافل شد زی
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ی سرمایه است که به مرور ی انسانی، سالمتی افراد یک ذخیرهاقتصادی و سالمتی مردم بازی کنند. از دیدگاه تئوری سرمایه

ت المت)بهداشگذاری در سگردد و سرمایهشود. بیماری باعث استهالک غیر طبیعی آن میزمان با گذر طبیعی عمر مستهلک می

شود که سالمت ی خود میکند . تورم باعث کاهش توانایی توجه افراد به سالمت و تغذیهو درمان(این استهالک را جبران می

وری شغلی، ظرفیت یادگیری در مدرسه و توانایی در رشد جسمی، روانی و هوشی است. به عبارت اقتصادی، سالمت مبنای بهره

  (.0819ی انسانی هستند )مرزبان، ایهو آموزش دو وجه اساسی سرم

ی ثروت و درآمد و کاهش قدرت گری، توزیع ناعادالنههای مولد، رونق بازار واسطهگذارینرخ تورم باال از طریق کاهش سرمایه

دگی های زنرقابتی صادرکنندگان در بازار جهانی یکی از بالهای عظیم اقتصادی بوده است. از طرف دیگر وجود تورم باال، هزینه

ازد سدهد و از این طریق رشد اقتصادی را متأثر میالشعاع قرار میی فیزیکی و انسانی را تحترا افزایش داده و لذا تشکیل سرمایه

 (.0818)کمیجانی و معمارنژاد، 

 

 مبانی نظری و پیشینه تحقیق -2

 مبانی نظري -2-1

بود. او زمانی در ردیف اقتصاد دانان قرار گرفت که  09و اوایل قرن  01اقتصاد دان سیاسی مربوط به اواخر قرن  0مالتوس (0

ی  رقابت آزاد به عنوان یک شعار و روش عملگرایانه در حال اوج گرفتن بود. رقابت آزاد سرعت به وسیلهداری بازرگانی به سرمایه

وتاه توانستند دست دیگران را از بازار کا داشتند، میهایی که توانایی تولید کاالهای بهتر ربین کارفرمایان به این معنا بود که آن

ی کشورها در مقایسه با رشد غالت کشاورزی در کنند. در مواجهه با چنین اقتصادی است که مالتوس می گوید: جمعیت در همه

جه، د دارد. در نتییابی به منابع محدود وجودسترس، از رشد بیشتری برخوردار است. بنابراین رقابت سختی میان مردم در دست

توانند از آن منتفع شده و از زندگی بهتری ی مالک میچرا باید به جمعیت اضافی فقیران اجازه داد تا مواد غذایی را که افراد طبقه

ای هبرخوردار شوند،ببلعند؟  وی از هموطنانش می خواهد که جنگ، قحطی، گرسنگی، طاعون، قتل عام وغیره را به عنوان وسیله

ی جمعیت و تنبیه فقرا، به خاطر عدم خودداری از تولیدمثل بیولوژیکی تلقی گسیختهی الهی برای کنترل رشد لجامانهمنصف

نمود. براین اساس او کنند. با این دید او با هر نوع اصالحات اجتماعی همانند قانون حمایت از فقیران در انگلستان مخالفت می

گیری از فقرا احمقانه طور دائم مترصد است تا از وسائل معیشت سبقت گیرد، دستیت بهجایی که میزان جمعگوید: از آنمی

ش دست سرنوشت خویجز رهاکردن فقرا بهی عمومی فقر است. بنابراین دولت کاری بهکنندهنوعی تشویقاست و این موضوع به

ی تجربیش دارای وجه علمی باشد، از ریاضیات که نظریهاینخاطر تر سازد. او بهها راحتتواند مرگ را برای آنندارد و حداکثر می

آورد. او در نهایت ی جمعیت و تولید مواد غذایی برای تعدادی از کشورها رویآوری ارقام مربوط به اندازهکمک گرفت و به جمع

ماید. نصاعد حسابی رشد میصورت تکه تولید غذا بهکند، درحالیصورت تصاعد هندسی رشد میادعا کرد که جمعیت انسانی به

رخ کند که نای رشد میگونهی جمعیت بهدهد که اندازهاین مسئله از نظر ریاضی برچه چیزی تأکید دارد؟ این موضوع نشان می

                                                 
2. Malthus 
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زرگ نهایت بی جمعیت با گذشت زمان بینسبی رشد آن تابعی فزاینده در طول زمان است، به عالوه به این معنی است که اندازه

 (.0228، 8ود )ماخوپادهیایشمی

دارد که افزایش جمعیت اثر بسیار مهمی بر روی تقاضا برای سرمایه دارد. در واقع تقاضا برای سرمایه نه تنها با بیان می4 کینز( 0

تجاری تظارات کند. انتوجه به تحوالت تکنیک و بهبود استاندارد زندگی، بلکه کم و بیش متناسب با رشد جمعیت افزایش پیدا می

ینی بی خوشرو در فضای افزایش جمعیت روحیهگیرد، از اینی تقاضا شکل میبر اساس موقعیت حال بیشتر از موقعیت آینده

رود افزایش پیدا کرده و از طرفی چه انتظار میکه معموالً تقاضا، بیشتر از آنشود. در این حالت به علت این)در اقتصاد(حاکم می

شود که این حالت مازاد شود نیز وجود دارد، سبب میاز نوع خاصی از سرمایه که با مازاد عرضه مواجه میگاهی اشتباهات ناشی 

افتد، یعنی تقاضا زمان به سرعت تصحیح شود. اما این مسأله در دوران کاهش جمعیت معکوس اتفاق میو کمبود تقاضای هم

شود. هرچند این فضای بدبینی در تر تصحیح میرضه طبیعتاً سخترود و وضعیت مازاد عکمتر از آن چیزی است که انتظار می

ی ناشی از تغییر جمعیت از افزایش به کاهش شود ولی ممکن است نتایج اولیهبلندمدت از طریق اثرگذاری برعرضه تصحیح می

ت کمی به تأثیرات افزایش جمعی آمیز باشد. در ارزیابی علل افزایش هنگفت سرمایه از قرن نوزدهم تا به حال، اهمیتبسیار فاجعه

ندگان، کنبه عنوان عامل متمایز از عوامل تأثیرگذار دیگر داده شده است. در واقع باید گفت که تقاضای سرمایه به تعداد مصرف

ی تولید بستگی دارد. در ضمن ضرورت افزایش جمعیت موجب افزایش بیشتری در تقاضا برای متوسط مصرف و متوسط دوره

درآمد است تا به این وسیله قشری که دارای میل شود. کینز خواستار تغییر حرکت درآمد از قشر ثروتمند به سمت کمیسرمایه م

چه کینز به طور تلویحی در حل بیان درآمدها(سبب ایجاد شکوفایی در اقتصاد شوند. در واقع آنبه مصرف باالتری هستند )کم

رآمد دانداز باالتر هستند به سمت افراد کمدرآمد از افراد ثروتمند که دارای میل به پس هایی برای انتقالکردن آن است ایجاد روش

داری را در بر دارد )داللی اصفهانی و اسمعیل که دارای میل به مصرف باالتر هستند، است، که در واقع به نوعی تعدیل نظام سرمایه

 (.0811زاده، 

که به درآمد سرانه و رفاه عمومی محور مدرن، رشد متوازن جمعیت بیشتر از ایننشدارد که در اقتصادهای دابیان می 5( بکر8

کند. جمعیت بیشتر ممکن است که درآمد سرانه را در کشورهای دارای کشاورزی سنتی، آن هم به آن کمک میصدمه بزند به

ی مدرن دارد. به طور کلی دلیل این برگشت علت بازده نزولی نسبت به کارگر کاهش دهد، اما این موضوع اثر متضادی در کشورها

از ترس و نگرانی مورد نظر پیروان مالتوس نسبت به جمعیت، به علت تولید دانش است. با توجه به افزایشی و نه کاهشی بودن 

سرانه  هگذاری بیشتر که در نهایت منجر به افزایش رفامحور، جمعیت بیشتر باعث تحریک برای سرمایهبازده در کشورهای دانش

د به ی هنکند که مشکل اساسی در واقع جمعیت نیست بلکه مدیریت اقتصاد است: تجربهچنین بیان میشود. او هماست می

های بد اقتصادی است. بعد از گیرد رشد جمعیت نیست بلکه سیاستچه جلوی رشد اقتصاد را میصراحت نشان داده که آن

ی مدیریت اقتصادی خود کرد، رشد عظیمی در اقتصاد ی اصالحات اساسی در نحوهمیالدی که هند شروع به یک سر 92ی دهه

                                                 
3. Mukhopadhyay 

4. Keynes 

5. Becker 

6. Barro 
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زمان هند دارای رشد سریع جمعیت و نرخ تولد است. باید گفت که در یک اقتصاد هند به وجود آمد، این در حالی است که هم

رود. اگرچه رشد جمعیت آثار جانبی میی جهان به شمار یافته، جمعیت یک نوع دارایی اصیل برای کشور، منطقه و همهتوسعه

ها برای هزاران سال است که به سمت مراکز منفی نظیر افزایش جرم و جنایت به خصوص در مراکز شهری را دارد ولی انسان

دهد که آثار مثبت جمعیت از آثار منفی آن بیشتر است  )به نقل از پرجمعیت شهر ی در حرکتند و این مسأله آشکارا نشان می

 (.0811اللی اصفهانی و اسمعیل زاده، د

شود که تعداد فرزندان در پاسخ به تغییرات نرخ مرگ و میر فرزندان اند که در آن نشان داده میو بکر مدلی را توسعه داده 1( بارو4

ی را د، نرخ باالترسالی خواهند مربینی کنند که تعداد زیادی از فرزندان قبل از رسیدن به میانشود. اگر مردم پیشانتخاب می

هایی را که از بابت کم شدن درآمدشان و کاهش ها هزینهچنین در دو حالت انسانکنند و یا برعکس. همبرای باروری انتخاب می

کنند که آموزش کنند. بکر و بارو استدالل میوقت آزادشان متحمل خواهند شد را در انتخاب تعداد فرزندان خود محاسبه می

ا باال ههای افزایش فرزند را برای آنهای مولد را برای زنان بیشتر کرده و به همین خاطر هزینهی کار فرصتافزایش تجربهزنان و 

ها نیاز به آموزش باالتر و های باالتری است، زیرا آنچنین در یک اقتصاد رو به رشد داشتن فرزند دارای هزینهبرد. هممی

تواند کاهش نرخ باروری به خودی خود را بودن نسبت به والدینشان دارند. پس رشد اقتصادی میهای بیشتر برای مولدتر مهارت

 (.0919موجب شود )بارو و بکر، 

نوعی ارتباط منفی بین تورم و بیکاری وجود دارد. زیرا به دلیل وجود توهم پولی، آثار تغییرات  7بر اساس منحنی فیلیپس( 5

ابند و لذا یبینی نشده و در نتیجه با افزایش قیمت، دستمزدها به همان اندازه افزایش نمیقیمت از سوی کارگران به درستی پیش

وان گفت تیابد. بنابراین میها باالتر رفته، تولید و اشتغال افزایش میدستمزد حقیقی کاهش پیدا کرده، استخدام از سوی بنگاه

با وارد کردن انتظارات تورمی در منحنی  1ی مثبت دارند. فریدمن و فلپسی منفی ولی تورم و تولید رابطهتورم و بیکاری رابطه

بلندمدت و با تعدیل انتظارات تورمی منحنی شود و در مدت مالحظه میی مذکور تنها در کوتاهفیلیپس نشان دادند که رابطه

ندارند،  ی معکوسگردد، لذا )برخالف الگوی سنتی(دیگر شیب منحنی منفی نبوده، تورم  و بیکاری رابطهفیلیپس عمودی می

نتفی خواهد م ی مثبت بین تورم و تولیدتوانند به همراه هم افزایش )یا کاهش(یابند. در نتیجه وجود رابطهبلکه تورم و بیکاری می

 (.0818بود )دادگر و صالحی رزوه، 

عدالتی برای افراد آوری خود را خواهند داشت. تورم باعث ایجاد بیها هر کدام زیانمعتقد است افزایش یا کاهش قیمت 9کینز (1

ا هطرف دیگر کاهش قیمتانداز نخواهد بود. از گذاران خواهد شد، بنابراین چیز مناسبی برای پسو طبقات بخصوص برای سرمایه

شان جهت اجتناب از ضرر و زیان باعث فقیرتر شدن کارگران و کاهش از طریق هدایت کارآفرینان در محدود کردن تولیدات

                                                 
 
7. Philips 

8. Friedman and Phelps 

9. Keynes 

10. Stockman 
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آمیز خواهد بود. بنابراین تورم ناعادالنه بوده و کاهش درآمدهای واحدهای تولیدی شده و در نتیجه برای ایجاد اشتغال فاجعه

آمیز از تجزیه و تحلیل خارج شوند، شاید کاهش های اغراقآمیز نخواهد بود. از بین این دو اگر تورمدبیر و مصلحتها با تقیمت

ها یعنی تورم باشد. بدین جهت که در یک دنیای آمیخته از فقر، تهدید و بیکاری ضرر و زیانش بدتر ها بدتر  از افزایش آنقیمت

بود. این بدین معنی نیست که به یکی وزن بیشتری نسبت داده شود. این بهتر است که از مأیوس کردن صاحبان درآمد خواهد 

 (.0814پذیرفته شود هر دو خطرناک بوده و باید از بین بروند )گرجی، 

 تری برای تولید شده و ثروتمدلی را بسط داد که در آن افزایش نرخ تورم منجر به سطح تعادلی بلندمدت پایین 02( استاکمن7

ی منفی بین سطح تولید بلندمدت و نرخ تورم باشد، که یک رابطهیابد. در مدل استاکمن پول مکمل سرمایه میکاهش می مردم

های خود به این نتیجه رسیدند که مردم پول را برای خرید اند و در ارزیابیگیرد. مکانیزم پایه فراغت را توسعه دادهرا در نظر می

 دهند که بازدهیدهند و نشان میطلوبیت خود را از طریق مصرف و هم از طریق فراغت افزایش میکاالهای مصرفی نگه داشته و م

ار کنند زیرا بازدهی کیابد، کاهش خواهد یافت و بنابراین مردم فراغت را جانشین مصرف میکار هنگامی که نرخ تورم افزایش می

 (.0890نیا و همکاران، کاهش یافته است )محمودی

 ه تحقيقپيشين-2-2

(مقاله ای با عنوان بررسی تأثیر جمعیت بر رشد اقتصادی در چارچوب الگوی 0892بخشی دستجردی و خاکی نجف آبادی ) (0

اند. چارچوب نظری مورد استفاده در ( کاربردی از الگوریتم ژنتیک به نگارش درآورده0852-0811رشد بهینه در اقتصاد ایران )

، جمعیت کشور 0852-0811های ی سالچه در فاصلهندهد چنانتایج این بررسی نشان می است.الگوی رشد بهینه  این مطالعه،

های گذشته ی سرانه و محصول ملی سرانه که در طول سالنداز سرانه، سرمایهاکرد، سطوح واقعی مصرف سرانه، پسرشد نمی

گرفت، بنابراین رشد جمعیت ایران در طول سالهای گذشته سهم بزرگی از تری قرار میاتفاق افتاده است، در جایگاه پایین

ریزان اقتصادی کشور در توزیع امکانات بین نسلی توجه بیشتری به عدالت البته اگر برنامه متغیرهای واقعی را توضیح داده است. 

ی نظری، ارتباط تنگاتنگی بین نرخ جنبهبر متغیرهای کالن اقتصادی بهتر خواهد بود. از  %0معطوف دارند، اثر رشد جمعیت 

 تواند عدالت بین زمانیی بازار را کاهش دهد، میتواند نرخ بهرههایی که میی سیاستتنزیل و نرخ بهره وجود دارد. بنابراین همه

تأثیر مثبت  تواندبینی شده است، میکه برای اقتصاد ایران پیش %0ی آن رشد جمعیت بیشتری را محقق کند، که در نتیجه

 بیشتری را بر روند رشد بلندمدت اقتصاد ایران بر جای گذارد.

ای با عنوان بررسی اثر تغییر ساختار سنی جمعیت بر رشد اقتصادی به نگارش (مقاله0814عرب مازار و کشوری شاد ) (0 

با استفاده از روش  0881 -0810ی دورهآوردند. در این مقاله، مدل در دو حالت تولید ناخالص داخلی بالفعل و بالقوه برای در

دهد که میهای انجام شده در حالت بالفعل نشان برآورد شده است. نتایج آزمون ARDL 00های توزیعیخود بازگشتی با وقفه

( از کل جمعیت، بر رشد اقتصادی اثر مثبت دارد، اما اگر رشد نیروی کار شاغل از 05 -14افزایش سهم جمعیت در سن کار )

چنان رو به افزایش است( کمتر باشد، یک اثر های آتی همدهند در سالها نشان میشد جمعیت در سن کار )که پیش بینیر

                                                 
 

11.Auto Regressive Distributed Lag 
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ریزی به منظور افزایش درآمد سرانه در کشور، نرخ رشد باالتری برای منفی بر درآمد سرانه خواهد داشت. بنابراین باید در برنامه

دهد که در اینجا نیز مانند الگوی میهای انجام شده در حالت بالقوه نشان چنین نتایج آزمونافزایش اشتغال، درنظر گرفت. هم

ی سرانه اثر مثبت دارد. (از کل جمعیت، بر رشد تولید ناخالص داخلی بالقوه05 -14بالفعل، افزایش سهم جمعیت در سن کار )

نرخ رشد نسبت نیروی کار فعال به جمعیت در سن کار  این رشد جمعیت در سن کار، باعث کاهش اما در مدل برآوردشده،

 ی سرانه اثر منفی خواهد داشت.شود و به این وسیله بر رشد درآمد بالقوهمی

ی دولت و رشد اقتصادی در ایران به نگارش ای باعنوان متغیرهای جمعیتی، اندازه( مقاله0810سوری و کیهانی حکمت )(8

های ملی و نتایج عمومی سرشماری نفوس و (از آمار حساب0881 -0879های سری زمانی)دادهدرآوردند. این تحقیق مبتنی بر 

باشد. می 00مرکز آمار ایران با روش حداقل مربعات 0875، 0872، 0815، 0855، 0845، 0885های مسکن کل کشور در سال

ی نرخ رشد جمعیت چنین برای محاسبهد. همباشمی 0819های ثابت سالشایان ذکر است که تمام آمارهای مورد نیاز به قیمت

یابی استفاده شده است. نتایج سال از روش درون 15سال و جمعیت باالی  05 -14سال، جمعیت بین  05و جمعیت زیر 

درصد  0دهد که، هر دهد که رشد جمعیت تأثیر منفی بر رشد اقتصادی دارد. محاسبات انجام شده نشان میرگرسیونی نشان می

درصدی  7/0رو با رشد دهد. از ایندرصد از درآمد ناخالص داخلی پس از کسر مصرف را به خود اختصاص می 8معیت رشد ج

گذاری شود تا کیفیت ی درآمد و تولید ناخالص داخلی پس از کسر مصرف باید سرمایهدرصد در زمینه 0/5جمعیت، ساالنه 

 اقتصادی نسبت به سال قبل کاهش نیابد.

ی تورم و رشد اقتصادی در ایران به نگارش درآوردند. این مقاله ای با عنوان تبیین رابطه(، مقاله0815) ورز و تیاترج،کشادادگر (4

نماید. در این مطالعه از بررسی می 0881-0818ی زمانی ی بین تورم و رشد اقتصادی در ایران را طی دورهدر چهار قست رابطه

ی این است که بین تورم و رشد دهندهی برآورد مدل استفاده شده است. نتایج نشانبرا 08(CLS)روش حداقل مربعات شرطی 

ت ی شکسچنین نتایج نشان داد که دو نقطهطرفه وجود دارد و همی علی یکی مورد بررسی یک رابطهاقتصادی ایران طی دوره

ی شکست به دست آمده گذارد. دو نقطهاثر میساختاری برای نرخ تورم وجود دارد و تورم بر رشد اقتصادی در سه سطح مختلف 

درصد برای تورم  01و  02ای ، نقاط آستانهباشد. در آزمون تورم با وقفهدرصدی می 01و  02های تورم برای اقتصاد ایران در نرخ

از اعمال یک وقفه تأثیر داری بر رشد دارند و بعد درصد تأثیر مثبت و معنی 02های تورم در سطوح زیر به دست آمد. بنابراین نرخ

رود ی بعد پیش میدار در دورهدرصد در همان دوره منفی و بدون داشتن اثر منفی 01منفی دارند. تورم در سطوح میانی و تا نرخ 

 درصد به باال تأثیر منفی و شدید دارد. 01های و در سطوح باالیی به ویژه در نرخ

ی بین تورم و رشد اقتصادی در ایران به جهت ارزیابی رابطه با عنوان کاربرد مدل باروای (، مقاله0818دادگر و صالحی رزوه ) (5

های و بردار خود توضیح با وقفه 05، جوهانسن04ها برای برآورد مدل از آزمون همگرایی به روش انگل گرنجرنگارش درآوردند. آن

لعه نشان داد که یک درصد افزایش تورم باعث استفاده کردند. نتایج این مطا 0842-0812ی طی دوره (ARDL)گسترده 

شود. یک درصد افزایش تورم با وقفه باعث درصد در بلندمدت می 05/2مدت و درصد رشد اقتصادی در کوتاه 220/2کاهش 

                                                 
12. Least Squares 

13. Conditional Least Square  
14. Engel-Geranger  
15. Johansen  
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شود. یک درصد افزایش در انحراف معیار نرخ درصد در بلندمدت می 28/2مدت و درصد رشد اقتصادی در کوتاه 220/2کاهش 

درصد در بلندمدت کاهش یابد. بر اساس نتایج  54/2مدت و درصد در کوتاه 227/2شود رشد اقتصادی به میزان م، باعث میتور

حقیقی، رشد درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت و  تولید ناخالص داخلیگذاری کل به این تحقیق، متغیرهای نسبت سرمایه

های نهی هزیحقیقی، نسبت تغییرات ساالنه تولید ناخالص داخلیی دولت به های مصرفی هزینهگاز، نسبت تغییرات ساالنه

-09ساله و  1-04حقیقی، نسبت جمعیت تحت تعلیم به الزم التعلیم در گروه سنی  تولید ناخالص داخلیآموزش و پرورش به 

بر رشد تولید ناخالص داخلی سرانه مدت و هم در بلندمدت دارای تأثیر مثبت ساله، لگاریتم امید به زندگی، هم در کوتاه 05

رها، دهد که این متغیی نرخ ارز نشان میی تولید ناخالص داخلی و حاشیهچنین برآورد ضرایب متغیرهای سطح اولیهباشند. هممی

 مدت و هم در بلندمدت دارای تأثیر منفی بر رشد اقتصادی هستند.هم در کوتاه

ی ای انسانی: تحلیل مقایسهای با عنوان تأثیر رشد جمعیت روی شاخص توسعه(مقاله0221) 01زغیب و احمد و بلدونا و جبارا (1

 0990-0222ی کشورهای خاورمیانه به نگارش درآوردند. اطالعات مورد استفاده در این پژوهش به صورت سری زمانی برای دوره

شور خاورمیانه صورت گرفته است. متغیر مستقل در این های ترکیبی برای شانزده کها با استفاده از روش دادهبوده و تحلیل

ی آن )شاخص امید به زندگی، ی انسانی و اجزای تشکیل دهندهپژوهش رشد جمعیت است و متغیرهای وابسته شاخص توسعه

 ی انسانی و اجزای آنباشند. به عبارت دیگر تأثیر رشد جمعیت بر شاخص توسعهشاخص آموزش و شاخص درآمد سرانه(می

ی این است که رشد جمعیت در خاورمیانه با کاهش دهندهصورت جداگانه آزمون شده است. نتایج حاصل از این بررسی نشانبه

 که  اثرات آن روی آموزش و بهداشت ناچیز است.درآمد سرانه همراه است درحالی

تجربی از اقتصادهای آسیای مرکزی به ی بین جمعیت و رشد اقتصادی: شواهد ای با عنوان رابطه(مقاله0221) 07( ساواس7

برای کشورهای قزاقستان،  0919 -0227ینگارش درآورده است. اطالعات این پژوهش به صورت سری زمانی مربوط به دوره

ی بلندمدت ی وجود رابطهدهندهباشد. نتایج این تحقیق نشانمی ARDL تاجیکستان، ترکمنستان وازبکستان بوده و روش تحلیل

ان باشد. نتایج آزمون علیت نشی پشتیبانی قوی این فرضیه که جمعیت باعث رشد است، میعیت و درآمد سرانه و ارائهبین جم

در ی کشورهای مذکور وجود دارد، دهد که علیت دوطرفه از جمعیت به درآمد واقعی سرانه و برعکس در بلندمدت برای همهمی

ین چنمدت تنها برای ترکمنستان و ازبکستان وجود ندارد و همی به جمعیت در کوتاهی واقعاثر بازخورد از درآمد سرانهحالی که 

ی و ی قووجود ندارد. به طورکلی یک رابطهترکمنستان  یبرا تنهادر کوتاه مدت  یواقع یسرانه به درآمد یتاثر بازخورد از جمع

 ی مورد بررسی برای کشورهای آسیای مرکزی وجود دارد. مثبت بین جمعیت و رشد اقتصادی طی دوره

ی بلندمدت بین جمعیت و رشد درآمد سرانه در چین به نگارش درآورده است. ای با عنوان رابطه( مقاله0202) 01حسن(1

شتگی و علیت انباباشد. این مطالعه به بررسی خواص هممی 0950 -0991ی اطالعات این مقاله به صورت ساالنه مربوط به دوره

پردازد. نتایج  این مطالعه می 09برداری چند متغیره یک مدل اتورگرسیو باگرنجر بین دو متغیر جمعیت و درآمد سرانه در چین 

                                                 
16. Zgheib&Ahmed&Beldona&Gebara 

17. Savas 

18. Hasan 

19. Multivariate Vector Autoregressive Model 

20. Neoclassical Growth Model 
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 ی بین این دو متغیر دری رابطهدهندهبیانگر شواهدی از یک روند تصادفی مشترک بین جمعیت و درآمد سرانه است که نشان

ی  بلندمدت منفی از درآمد سرانه به جمعیت وجود دارد. مدل رشد دهد که یک رابطهمی نتایج تجربی نشانبلندمدت است. 

ی ، یک رابطه00زاکند، در حالی که مدل رشد دروندهد که رشد جمعیت به رشد درآمد سرانه کمک مینشان می 02نئوکالسیک

دهند که رشد درآمد زا نشان میهر دو مدل رشد نئوکالسیک و دروندهد. عالوه بر این، میمنفی بین این دو متغیر را نشان 

 شود.سرانه منجر به کاهش رشد جمعیت می

ای با عنوان تأثیر رشد جمعیت و تورم بر شاخص تولید ناخالص داخلی: مقاله(0208) 00عباس خان، یحیی، نومان و فاروق (9

ها شامل نرخ تورم، نرخ رشد جمعیت و نرخ رشد واقعی تولید ناخالص  ی جهان در حال توسعه به نگارش درآوردند. دادهمطالعه

کشور در حال توسعه واقع در آسیا، افریقا و امریکای التین، به صورت تصادفی  42باشد که از می 0229-0200ی داخلی طی دوره

همبستگی بین متغیر وابسته و چنین صورت گرفته است. هم با استفاده از روش حداقل مربعاتها تحلیل .انتخاب شده است

که یک درصد  ی این استدهندهنتایج نشان محاسبه گردیده است. 08متغیرهای مستقل با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون

نرخ  یک درصد افزایش درچنین درصد کاهش در تولید ناخالص داخلی گردیده است و هم00/2نرخ تورم ،منجر به  افزایش در

درصد افزایش در تولید ناخالص داخلی شده است. بنابراین نرخ تورم از نظر آماری تأثیر منفی بر  807/0به  رشد جمعیت ،منجر

چنین نتایج ضریب باشد. همتولید ناخالص داخلی دارد و نرخ رشد جمعیت دارای تآثیر مثبت بر تولید ناخالص داخلی می

ثبت ی همبستگی مت و تولید ناخالص داخلی با یکدیگر رابطهی این است که نرخ رشد جمعیدهندههمبستگی پیرسون نشان

 دارند. 

زند؟ تجزیه و تحلیل اقتصاد سنجی برای ای با عنوان آیا تورم به رشد اقتصادی اردن آسیب میمقاله(0224) 04سویدان (02

ی نرخ تورم در ماهانههای از داده GARCH01و  ARCH05به نگارش درآورده است. او با تخمین مدل  0979 -0222ی دوره

ی شکست ساختاری را به صورت درونزا در نرخ تورم مقادیر نااطمینانی تورم را محاسبه نمود و نقطه 0917: 8 -02:0228ی دوره

درصد که به عنوان  0درصد تعیین کرد. نتایج تحقیقات نشان داد در اقتصاد اردن تأثیر تورم بر رشد اقتصادی در سطح کمتر از  0

                                                 
21. Endogenous Growth Model 

22. Abbas Khan & Yahya & Nauman & Farooq 

23. Pearson 

24. Swedan 

25. Autoregressive Conditional Heteroskedasitcity 

26. Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasitcity 
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 یی این است که رابطهدهندهچنین نتایج نشانی شکست ساختاری معرفی شد، مثبت و بیشتر از آن منفی است. همنقطه

 نااطمینانی تورم و تورم مثبت است و تأثیر نااطمینانی تورم بر رشد اقتصادی منفی بوده است اما معنادار نیست. 

 الگوی تحقیق -3

 رهنمودهای اساااس بر. گیری رشااد اقتصااادی اسااتفاده خواهد شاادداخلی برای اندازهتولید ناخالص  شاااخص از در این پژوهش
(UNDP)شود: می محاسبه زیر این شاخص بصورت 

=شاخص درآمد سرانه
𝐥𝐨𝐠(تولید ناخالص داخلی سرانه )–𝐥𝐨𝐠 (𝟎𝟏𝟏)

𝐥𝐨𝐠(𝟎𝟏𝟏𝟏𝟏)−𝐥𝐨𝐠 (𝟎𝟏𝟏)
     (0)  

 :و مدل به شکل زیر بیان می شود

𝐆𝐃𝐏𝐈 = 𝛃𝟏 + 𝛃𝟎𝐏𝐎𝐏𝐠 + 𝛃𝟐 (𝐏𝐎𝐏𝐠)𝟐 +  𝛃𝟑𝐏 + 𝛍    (2)  

 شرح زیرمی باشد : بهکه متغیر های این مدل 

GDPI :  تولید ناخالص داخلیشاخص 

𝐏𝐎𝐏𝐠 : رشد جمعیت 

 : (𝐏𝐎𝐏𝐠)𝟐  توان دوم رشد جمعیت 

P  :تورم 

𝛍  :خطا یجمله 

 یگونهتوان ارتباط سهمیجمعیت می این است که با ورود توان دومعلت وارد کردن متغیر توان دوم جمعیت به مدل تحقیق 

 جمعیت و شاخص تولید ناخالص داخلی را مورد بررسی قرار داد.

جهت تحلیل وبرآورد مدل استفاده ایویوز نرم افزار  ی و ازدر اقتصاد سنج 07داده های تابلویی)پنل دیتا(مطالعه از روش  نیدر ا

 0202تا  0992ی زمانی که اطالعات مربوط به این مدل به صورت سری زمانی ساالنه و برای دوره الزم به ذکر است می شود.

 استخراج شده است. WDI های تحقیق از سایت بانکی جهانی و سایت سازمان ملل متحد و نرم افزارباشد. دادهمی

                                                 
27. Panel Data 
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 برآورد الگو-4

 بررسی مانایی متغيرهاي تحقيق-4-1

ها مورد آزمون قرارگیرد. زیرا نامانایی متغیرها چه است مانایی تمام متغیرهای مورد استفاده در تخمین پیش از برآورد مدل الزم

چه در شود. اما برخالف آنهای تابلویی باعث بروز مشکل رگرسیون کاذب میهای سری زمانی و چه در مورد دادهدر مورد داده

توان برای آزمون مانایی از آزمون دیکی فولو و دیکی فولر های تابلویی نمیههای سری زمانی مرسوم است، در مورد دادمورد داده

توان از ها آزمون شود که برای این کار میبهره جست، بلکه الزم است به نحوی مانایی جمعی متغیر 01(ADF)تعمیم یافته 

 های زیر استفاده کرد:آزمون

 ADF80 –، آزمون فیشر 80، آزمون برتونگISP82)(، آزمون ایم، پسران وشین LLC09)(آزمون لوین، لین و چو 

مبتنی بر مانایی متغیرها است. که بر این اساس در این  1Hی ، مبتنی بر عدم مانایی و فرضیه 0Hی ها فرضیهدر این آزمون

 تحقیق از آزمون لوین، لین و چو به منظور بررسی مانایی متغیرها  استفاده شده است.

 

 ( : نتایج ایستایی متغيرها1جدول )

-Levin, Lin & Chu t (t متغير نماد

Statistic) 
 نتيجه احتمال معناداري

GDPI 
لگاریتم شاخص توليد 

 ناخالص داخلی

 

70459/1-  

 

2222/2  
I(0) 

PoP 08748/8 لگاریتم رشد جمعيت-  2221/2  I(0) 

𝐏𝐎𝐏𝟐 
لگاریتم توان دوم 

 رشد جمعيت

 

51074/0-  

 

2249/2  
I(0)  

 

P 

 

 لگاریتم تورم
08748/8-  

 

2221/2  
 

I(0) 

 هاي تحقيقمنبع: یافته

                                                 
28- Augmented Dickey-Fuller Test 

29 - Levin, Lin and chu 

30 - IM, pesaran and shin 

31 - Breitung 

32 - Fisher-type tests using ADF 



 

12 

 

 

 ند.اباشد و همگی متغیرها در سطح مانا شدهی لوین لین چو، حاکی از مانایی متغیرهای تحقیق مینتایج مانایی با استفاده از آماره

انتخاب  . جهتاست استفاده از نرم افزار ایویوز مورد آزمون قرارگرفتهشود، این الگو با سپس به برآورد الگوی تحقیق پرداخته می

 یشود. در این آزمون، فرضیهلیمر استفاده می Fی های ترکیبی، از آمارههای تابلویی و یا روش دادهروش برآورد مبتنی بر داده

0H1 یهای ترکیبی و فرضیه، روش دادهHهای تابلویی است. ، روش برآورد مبتنی بر داده 

شود. این آزمون در گیری در مورد به کارگیری روش اثرات ثابت یا اثرات تصادفی، از آزمون هاسمن استفاده میبرای تصمیم

حقیقت، آزمون ناهمبسته بودن اثرات انفرادی و متغیرهای توضیحی است که طبق آن برآورد حداقل مربعات تعمیم یافته، تحت 

، ناسازگار است. به عبارت دیگر با استفاده از روش اثرات تصادفی که در آن از تخمین 1H یر و تحت فرضیه، سازگا0Hی فرضیه

 یدهد، در حالی که فرضیه، سازگاری ضرایب را نشان می0Hی شود. فرضیهیافته استفاده میهای حداقل مربعات تعمیمزننده

1H، 0ی زمون هاسمن فرضیهمبتنی بر رد این سازگاری است. اگر با انجام آH  رد نشود، روش مورد استفاده برای تخمین، روش

 (.0225، 88اثرات تصادفی خواهد بود ) بالتاجی

 تخمين مدل-4-2

 بررسی می شود.  تولید ناخالص داخلی، ارتباط بین متغیر جمعیت و توان دوم جمعیت و تورم با شاخص این پژوهشدر 

 

 )متغير وابسته: شاخص توليد ناخالص داخلی((: 2(: برآورد الگوي )2جدول)

 tي آماره انحراف استاندارد ضریب متغير
احتمال 

 معناداري

 2574/2 904550/0 948591/0 700009/8 عرض از مبدأ

 2270/2 -708497/0 019050/0 -084770/1 رشد جمعيت

رشد  2توان 

 جمعيت
771180/2 802749/2 499119/0 2085/2 

 2228/2 -724071/8 228897/0 -701710/8 تورم

 آزمون هاسمن
 احتمال معناداري 𝝌𝟐يآماره

990840/2 1990/2 

 احتمال معناداري Fيآماره ليمر Fآزمون 

                                                 
33. Baltagi 
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20/099 2222/2 

974719/2 R-squared 

 هاي تحقيقمنبع: یافته

 

 دومحاکی از این است که متغیر رشد جمعیت از لحاظ آماری دارای اثرگذاری منفی و معنادار و متغیر توان  (،0)نتایج جدول 

باشد و متغیر تورم از لحاظ می تولید ناخالص داخلیرشد جمعیت از لحاظ آماری دارای اثرگذاری مثبت و معنادار بر شاخص 

دهد. با توجه به این نتایج، هرچند افزایش جمعیت می نشان می داخلی تولید ناخالصداری بر شاخص آماری تأثیر منفی و معنی

ی جمعیت شود،  اما شدت ی سرانهرا کاهش دهد و منجر به کاهش وضعیت رفاهی و توسعه تولید ناخالص داخلیتواند شاخص 

افزایش رشد جمعیت، شاخص ی مینیمم، با شود و پس از نقطهی مینیمم متوقف میاین کاهش کمتر شده و در نهایت در نقطه

دهد متغیرهای مستقل تحقیق باشد که نشان میدرصد می 97یابد. ضریب تعیین مدل نیز برابر افزایش می تولید ناخالص داخلی

باشد های تحقیق میلیمر حاکی از تابلویی بودن دادهF ی دهند. آمارهرا نشان می تولید ناخالص داخلیدرصد تغییرات شاخص  97

 باشد.ی هاسمن حاکی از برقراری اثرات تصادفی در تخمین میآمارهو 

 ي بين متغيرها با استفاده از روش پيرسونبررسی رابطه -4-3

ثیرات متقابل متغیرها بر یکدیگر استفاده شده است. به عنوان یک پیش فرض أاز این روش جهت ارزیابی ت تحلیل همبستگی:

توزیع متغیرها مورد ارزیابی قرار گرفته، در صورت برقراری نرمال بودن از ضریب همبستگی  صورت توصیفی نرمال بودن ابتدا به

 پیرسون ودر صورت نرمال نبودن از ضریب همبستگی اسپیرمن استفاده شده است.

 

 ( : نتایج ضریب همبستگی پيرسون3جدول)
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شاخص  توليد  

 ناخالص داخلی
 رشد جمعيت

توان دوم رشد 

 جمعيت
 تورم

شاخص 

توليد 

ناخالص 

 داخلی

ضریب همبستگی 

 پيرسون
0 -2/807** -2/805** 005/2  

222/2  احتمال معناداري  222/2  001/2  

 011 011 011 011 تعداد

رشد 

 جمعيت

ضریب همبستگی 

 پيرسون
-2/807** 0 2/998** -2/098** 

222/2 احتمال معناداري   222/2  242/2  

 011 011 011 011 تعداد

توان 

دوم 

رشد 

 جمعيت

ضریب همبستگی 

 پيرسون
805/2-  -2/998** 0 -2/820** 

222/2 احتمال معناداري  222/2   222/2  

 011 011 011 011 تعداد

 تورم

ضریب همبستگی 

 پيرسون
005/2  -2/098** -2/820** 0 

001/2 احتمال معناداري  242/2  222/2   

 011 011 011 011 تعداد

 هاي تحقيقمنبع: یافته

 

می باشد، نتایج نشان 20/2ی معناداری ضریب در سطح دهندهبا توجه به نتایج ضریب همبستگی و عالمت دو ستاره که نشان

ی همبستگی منفی و معنادار در سطح یک درصد می دهد که متغیر رشد جمعیت با شاخص تولید ناخالص داخلی و تورم رابطه

 ی و معنادار در سطح یک درصد دارد.ی همبستگی منفتورم رابطهچنین متغیر توان دوم رشد جمعیت با همدارد. 

 و ارائه پیشنهادات ریگینتیجه -5

( آمده است، مشخص گردید که متغیر رشد جمعیت از نظر آماری دارای اثر 0(که در جدول )0بر اساس نتایج تخمینی الگوی )

توان دوم رشد جمعیت از نظر آماری متغیر ومطالعه است،  داری بر شاخص تولید ناخالص داخلی در کشورهای موردمنفی و معنی
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بنابراین افزایش جمعیت، شاخص . باشددارای اثر مثبت و معنادار بر شاخص تولید ناخالص داخلی در کشورهای مورد مطالعه می

متوقف شده و پس از ی مینیمم دهد، اما شدت این کاهش کندتر شده و در نهایت در نقطهتولید ناخالص داخلی را کاهش می

 چنین بر اساس نتایج تخمینیهمیابد. ی مینیمم، با افزایش رشد جمعیت، شاخص تولید ناخالص داخلی نیز افزایش مینقطه

داری بر شاخص تولید ناخالص داخلی دارد. ( آمده است، تورم از نظر آماری تأثیر منفی و معنی0( که در جدول )0الگوی )

ی صفر را مبنی بر توان گفت که آزمون هاسمن فرضیه، میلیمرF  آزمون تایج حاصل از آزمون هاسمن وچنین با توجه به نهم

های تابلویی را مورد روش داده  Fیسازگاری ضرایب پذیرفت لذا روش اثرات تصادفی به عنوان روش کاراتر انتخاب شده و آماره

رد بررسی رشد جمعیت از نظر آماری اثر منفی بر شاخص تولید ناخالص ی موکه طی دورهبا توجه به این تأیید قرار داده است.

ترین باشد، مهمداخلی دارد و توان دوم رشد جمعیت از نظر آماری دارای اثرگذاری مثبت بر شاخص تولید ناخالص داخلی می

گذاری، هرچند در این زمینه توجه به افزایش سرمایه ،باشدهای افزایش جمعیت میپیشنهاد سیاستی عدم هراس از سیاست

ی مورد بررسی که طی دورهچنین با توجه به اینرسد. و همها و توجه به مزیت ها الزم و ضروری به نظر میی زیرساختتوسعه

ی کنترل تورم جهت رشد هاتولید ناخالص داخلی  منفی و معنادار می باشد، لذا اجرای سیاست از نظر آماری اثر تورم بر شاخص

 رسد.، الزم و ضروری به نظر میD8اقتصادی کشورهای 

 

 منابع و مواخذ
، بررسی تأثیر جمعیت بر رشد اقتصادی در چارچوب الگوی رشد بهینه 0892آبادی، ناهید، بخشی دستجردی، رسول، خاکی نجف

 0 -00ص ، ص94شماره  قات اقتصادی،(کاربردی از الگوریتم ژنتیک، مجله تحقی0852 -0811در اقتصاد ایران )

جهت ارزیابی رابطه بین تورم و رشد اقتصادی در ایران، فصلنامه  "بارو"، کاربرد مدل 0818دادگر، یداهلل، صالحی رزوه، مسعود، 

 55-10، صص 88پژوهشنامه بازرگانی، شماره 
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