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Abstract 
Demographic transition is known as one of the main factors affecting economic 
growth. But this effect may depend on natural resource rent s in resource-rich 
countries. In other word s, resource rent s may shape the impact of the 
demographic transition on national income. This paper examines d the 
interaction effect of oil revenue on demographic transition and GDP per capita 
of Iran during 1978 - 2017. The results suggest that the capacity of the economy 
to productively absorb the entry of young people into the labor market is limited 
by higher oil revenue. Given the significant increase in the share of the working-
age population in the last decade and also decreasing of Iran's oil revenue s in 
beginning of 1400 Implementing effective planning to take advantage of 
demographic transition into an economic prosperity seem s more important than 
ever. 

Keywords: 
 Demographic Transition, 
Oil, GDP per capita, Iran 

Extended Abstract 
1. Introduction 
Demographic transition is typically the 
result of a reduction in child mortality 
followed by a decline in fertility rates. 
When the “baby boom” generation reaches 
working age (15–64 years), the share of the 
working age population goes up, and 
hence dependency rates go down. The 
significant change in the age structure of 
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the populations in many developing 
countries opens up new opportunities and 
challenges for their economic 
development. While some regions, like 
East Asia, appear to have benefitted 
greatly from this demographic change, 
other regions, like the Middle East and 
North Africa, have not. Given the 
significant increase in the number and 
share of Iran's youth population during the 
last decade, it is crucial to investigate the 
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reason for the lack of effective use of this 
capacity for economic growth and 
prosperity in Iran. One of the hypotheses 
that can explain this situation is the 
deterrent role of oil revenues in realizing 
the positive effect of population transition 
in the Iranian economy. 

2. Objective 
We study the mechanism through which 
the demographic transition feeds 
economic development, focusing on the 
role of resource rents in this process. In 
our theoretical model we show that a 
larger working age population has the 
potential of stimulating economic 
development, but also that resource rents 
may dampen this income stimulus, 
potentially even reversing it. In other 
words, resource rents may shape the 
impact of demographic transition on 
national income. Natural resource rents 
reduce the capacity of the economy to 
absorb rising numbers of the young 
workforce. Resource rents play a crucial 
role in shaping the economy’s ability to 
accommodate a large influx of young 
people as a new workforce.  

The high share of the working-age 
population in the last two decades is a 
historical phenomenon for the Iranian 
economy and a major source for 
accelerating economic growth.  But a look 
at Iran's per capita income over the past 
two decades shows that Iran's economy 
has not benefited from the demographic 
transition in favor of economic growth. 

The purpose of this study is to show 
that the gift of increasing the active 

population as a factor of economic growth 
by being next to oil rental revenues can 
become a deterrent and reduce the 
growth of Iran's per capita income. 

3. Data / Methodology 
This paper examines the interaction effect 
of oil revenue on demographic transition 
and GDP per capita of Iran during 1978 – 
2017 using the ARDL approach. The results 
suggest that the capacity of the economy 
to productively absorb the entry of young 
people in to the labor market is limited by 
higher oil revenue.  

4. Results/Findings 
In sum, our results suggest that natural 
resources reduce the capacity of the 
economy to productively absorb the entry 
of young people into the labor market. As 
detailed in the theoretical model, we 
suggest that this could be due to a Dutch 
disease effect, whereby resource rents 
crowd out the more dynamic 
manufacturing sector, leaving the youth 
with low productive jobs or 
unemployment. Rather than triggering 
increased economic growth of the kind 
that has been witnessed in East Asia, the 
demographic transition in Iran thus 
results in lower per capita incomes, 
thereby constituting a curse rather than a 
blessing. 

5. Implications 
Given the significant increase in the share 
of the working-age population in the last 
decade and also decrease of Iran's oil 
revenue s at the beginning of 1400 
Implement effective planning to take 
advantage of demographic transition into 
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economic prosperity seem s more 
significant than ever. 
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 تاریخ دریافت: 

 ١٣٩٩اردیبهشت  ٣ 
 : پذیرشتاریخ 

 ١٣٩٩آذر   ١٥ 
 : تاریخ انتشار

 ١٣٩٩اسفند  ١٤ 

 چکیده
  از  اثر  این  اما.  شودمی  شناخته  اقتصادی  رشد  بر  موثر  و  مهم  عوامل  از  یکی  عنوان  به  جمعیتی  گذار
 عبارت   به.  پذیردمی  تاثیر  طبیعی  منابع  از  غنی  کشورهای  در  آن  توزیع  نحوه  و  طبیعی  منابع  رانت
 متفاوتی  کامال  اثر   تواندمی  طبیعی،  منابع   به  اقتصاد  وابستگی  میزان  به  بسته  جمعیتی  گذار   دیگر، 

ِ  در را  نفتی درآمدهای نقش حاضر پژوهش. باشد داشته سرانه درآمد بر  درآمد بر جمعیتی گذار اثر
 دهد یم  نشان  پژوهش  نیا  هایافتهی.  دهدمی  قرار  بررسی  مورد۱۳۹۶-۱۳۵۷  دوره  طی  ایران  سرانه
  در  یافته  افزایش  جمعیت  جذب  برای  اقتصاد  ظرفیت  کاهش  موجب  نفتی  درآمدهای  از   حاصل  رانت

 جوان   جمعیت  توجه   قابل  افزایش  به  توجه   با.  شودمی  سرانه  درآمد  کاهش  نتیجه  در  و  کار  سنین
  برداری بهره  برای  ریزیبرنامه   ۱۴۰۰  آستانه  در   ایران  نفتی  درآمدهای  کاهش  همچنین  و  اخیر  دهه  طی

  نظر   به  ضروری  دیگری  زمان  هر  از  بیشتر  اقتصادی  رونق  و  تولید  افزایش  راستای  در  جمعیتی  گذار  از
 . رسدمی

 کلیدواژه ها: 
 طبیعی، منابع جمعیتی، گذار  

 ایران  سرانه، درآمد نفت،
 

 :JELبندی طبقه
J11, J21, C22, Q32 

 

 مقدمه ١
ای است که پس از  معنی دوره » به  ١«گذار جمعیتی

کاهش نرخ مرگ و میر نوزادان و کاهش نرخ باروری  
كه کودکانی  نسل  کشور،  یک   مرحله از قبل در 

 
 زبیری هدی: نویسنده مسئول *

  دانشگاه اداری، و اقتصادی علوم دانشکده اقتصاد، گروه آدرس:
 ایران   بابلسر،  مازندران،

   h.zobeiri@umz.ac.ir ایمیل:
 ۰۹۱۱۳۱۱۲۸۵۱  تلفن:

 
1 Demographic Transition 
2 Age Dependency Ratio 

مطالعات مختلف از اصطالحاتی مانند گذار جمعیتی، گذار  در رابطه با تغییرات ساختار سنی جمعیت و تاثیر آن بر رشد اقتصادی در  ٣
ی این  ساختار سنی جمعیت، پنجره جمعیتی، هدیه جمعیتی، امتیاز جمعیتی، پنجره فرصت و فرصت جمعیتی استفاده شده است. همه

فزایش یافته و محرک مفاهیم بیانگر این نکته هستند که با تغییر ساختار سنی جمعیت، نسبت جمعیت در سن کار از کل جمعیت ا
 ). در مقاله حاضر از اصطالح گذار جمعیتی استفاده شده است.۱۳۹۱شود (صادقی، رونق و شکوفایی اقتصادی می

4 Ross 

  ۶۴-۱۵بودند، به سن کار ( شده متولد ی بارور كاهش
در سن  سال) می درنتیجه نسبت جمعیت  و  رسند 

نسبت و  افزایش  سنی  کار  کاهش    ٢وابستگی 
به  ۲۰۰۴،  ٤(راس٣یابدمی سنی  وابستگی  نسبت   .(

(زیر   کودکان  جمعیت  نسبت  و    ۱۵معنی  سال) 
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سال) از کل جمعیت است که    ۶۵سالمندان (باالی  
کار   سن  در  جمعیت  به  وابسته  اقتصادی  نظر  از 

و می کودکان  که  فرض  این  به  توجه  با  باشند. 
نسبت   کاهش  هستند،  کننده  مصرف  سالمندان 

ا و  سالمندان  و  کودکان  نسبت  جمعیت  فزایش 
جمعیت سنین کار به معنی کاهش نسبی مصرف و 

باشد. در نتیجه، کار می یرو یافزایش نسبی عرضه ن
ای بر  كنندهنییگذار جمعیتی در یک کشور نقش تع

پسی م  مصرف،  سرمایهزان  و انداز،  آن  یتول گذاری  د 
می ایفا  رشد  کشور  برای  قدرتمندی  منبع  و  کند 

می محسوب  بلوماقتصادی  و   شود. 
همکاران۱۹۹۸(١ویلیامسون و  بلوم  و  در  ۲۰۰۰(٢)   (

اند یک سوم از رشد سریع  مطالعه خود نشان داده
ناشی   ۱۹۸۰و  ۱۹۷۰کشورهای آسیای شرقی در دهه 

در   است.  بوده  کشورها  این  در  جمعیتی  گذار  از 
می نظر  به  در  مقابل،  جوان  جمعیت  افزایش  رسد 

آن جای  به  منا  ر کشورهای  افزایش  به  شد  که 

افزایش   به  شود،  منجر  کشورها  این  اقتصادی 
 های اجتماعی و سیاسی منجر شده است. تنش

در  همان که  می  ١  جدولطور  شود  مشاهده 
متوسط نرخ رشد تولید سرانه در کشورهای منا طی  

شرقی    ۲۰۱۸-۱۹۷۰دوره   آسیای  کشورهای  از  کمتر 
است در حالی که رشد جمعیت سنین کار برای دو  
مطرح   که  سوالی  است.  یکسان  تقریبا  منطقه 

ا می این  مناطق  شود  و  برخی کشورها  که چرا  ست 
نفع   جمعیتی  گذار  از  کشورها  سایر  از  بیشتر 

)، کیفیت  ۲۰۰۷برند؟. به عقیده بلوم و همکاران (می
ی اثر گذار جمعیتی بر رشد  کنندهنهادی عامل تعیین

می محسوب  و اقتصادی  بجورواتن  شود. 
عنوان  ۲۰۱۳(٣فرزانگان به  را  طبیعی  منابع  وفور   (

تعیین رشد  کنندهعنصر  بر  جمعیتی  گذار  اثر  ی 
 کنند. اقتصادی مطرح می

 

 در مناطق منتخب   ی د ی کل   ی ها شاخص   سه ی مقا    ١  جدول 

رشد تولید ن ی انگی م 
 (درصد رشد) سرانه

رشد نسبت جمعیت  ن ی انگی م
 (درصد رشد)  کار سنین

رانت منابع ن ی انگی م
 (درصد از تولید)  طبیعی

ن  ی انگی م
 یکیفیت نهاد

 ۶۲/۰ ٥٦/٦ ٤٩/٠ ٣/٦ آسیای شرقی 
خاورمیانه و شمال 

 ٥٨/٠ ٤٢/٢٤ ٤٦/٠ ٣/١ (منا) یقافرآ

 ٥٥/٠ ٣٣/٢١ ٣/٠ - ٠٢/٠ ایران 
 تحقیق   محاسبه   و   ایران   مرکزی   بانک   جهانی،   بانک :  منبع 

  رشد «  و  ٢٠١٧-١٩٧٠  دوره  طی  سرانه  تولید  رشد  ساالنه  میانگین   با  برابر  »سرانه  تولید  رشد«*  
  ٦٤-١٥(   کار  سن  در  جمعیت  نسبت  ساالنه  رشد  میانگین  با  برابر  »کار  سن  در   جمعیت  نسبت

 نسبت   میانگین  با  برابر  »طبیعی  منابع  رانت. «است  ٢٠١٧-١٩٧٠  دوره  طی  جمعیت  کل  به)  سال
   ٢٠١٧-  ١٩٧٠  دوره  طی  سال  هر  در  داخلی  ناخالص  تولید  به   طبیعی   منابع  فروش  از  حاصل  درآمد
 شامل   سیاسی  و  اقتصادی  نهادهای  وزنی   غیر  میانگین  با  برابر   »نهادی  کیفیت«  شاخص.  است
  مقررات   و  قانون  حاکمیت  قوانین،  کیفیت  دولت،  کارایی  پاسخگویی،   و  دموکراسی  سیاسی،  ثبات

. است   سیاسی  ریسک  اطالعاتی  پایگاه  توسط  شده  منتشر  ٢٠١٧-١٩٩٦  دوره  طی  فساد  کنترل  و
 . است شده محاسبه  یحساب روش با آخر شاخص  دو و یهندس روش با اول شاخص دو

 
1 Bloom & Williamson 
2 Bloom, et al 

3 Bjorvatn & Farzanegan 
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  نهادهای   کیفیت   برآیند  چه  اگر   ١  جدول  مطابق 
  شرقی   آسیای  کشورهای  در  سیاسی  و  اقتصادی

 تفاوت  این  اما  است،  بیشتر  منا  کشورهای  به  نسبت
  از   حاصل  رانت   مقابل،  در .  نیست  چشمگیر   چندان 
  برابر   چهار  حدودا  منا  کشورهای  در  طبیعی   منابع

  .است شرقی  آسیای

 دوره   طی  که  دهدمی  نشان  همچنین  ١  جدول
  رشد   با  متوسط  طور  به  ایران  اقتصاد  ٢٠١٧-١٩٧٠
  در .  است  بوده  مواجه   درصد   ٣/٠  معادل  کار   عرضه 
  دوره   این  طی  سرانه  تولید  رشد  متوسط  که  حالی

  طبیعی   منابع  رانت  متوسط  و  درصد  -٠/ ٠٢  معادل 
  بوده  داخلی  ناخالص   تولید  از   درصد  ٣٣/٢١  معادل 
  و  تعداد  در   توجه  قابل  افزایش  به  توجه  با.  است
  بررسی   اخیر،  دهه  طی  کشور   جوانان  جمعیت   سهم
  راستای   در  ظرفیت  این  از  موثر  استفاده  عدم  علت
  اهمیت   حائز  بسیار  ایران  اقتصادی  شکوفایی  و  رشد

  ت ی وضع  ن یا  تواندیم  كه  ییهاهیفرض   از  یكی.  است
  در   نفتی   درآمدهای  یبازدارنده  نقش  دهد،  حی توض  را

  ایران   اقتصاد  در  جمعیتی  گذار  مثبت  اثر  تحقق
  سوال   این  به  پاسخ  دنبال  به  پژوهش  نیا.  است
  مانعی  ایران،  اقتصاد  در  نفتی  درآمدهای  آیا  که  است

  سرانه   تولید  کاهش  و  کار  نیروی  موثر  جذب  راه  سر  بر
  شده   میتقس  بخش  پنج  به  مطالعه  این  است؟  بوده

  ات یادب  دوم  بخش  در  فوق،   مقدمه  از   پس.  است
 شده   ارائه  یاجمال   طوربه)  یتجرب  و  ی نظر (   تحقیق
  جمعیتی   گذار  مرور  و  بررسی  به  سوم  بخش.  است

  چهارم  بخش  در.  است  یافته  اختصاص  ایران  در
.  است  شده  ارائه   تحقیق   یتجرب   جینتا  و  مدل  حیتصر

  شده   بیان  هاشنهادیپ  و  یبندجمع  پنجم،  بخش  در
 .است

 
1 Salai Martin & Subramanian 
2 Gylfason 

 تحقیق پیشینه ٢
 نظری مبانی  ٢٫١

) وفور منابع  ۲۰۰۳(١طبق ساالیی مارتین و سابرمیان
 گذارد:  ر بر رشد اقتصادی تاثیر میی طبیعی از سه مس

چانهرانت .۱ و  تالش  بدست جویی،  برای  زنی 
آوردن سهم بیشتر از رانت حاصل از منابع 

 طبیعی. 
منابع  .۲ وفور  از  ناشی  قیمتی  نوسانات 

 طبیعی. 
 بیماری هلندی.  .۳

) ضعف در  ۲۰۰۸(  ٢عالوه بر سه مورد فوق، گیلفاسون
را   انسانی  انباشت سرمایه  و  نهادی  در  کیفیت  نیز 

ز  ی ر ششم ن یكند. مس یمطرح م  یندین فرایایجاد چن 
) به  ۲۰۱۰(  ٣است كه در مطالعه فرانکل  ییزدایصنعت 

کولیبالی عقیده  به  است.  شده  اشاره  )  ۲۰۱۳(  ٤آن 
می طبیعی  منابع  وفور  کانالاگرچه  از  های  تواند 

توجهی به  مختلفی بر رشد اقتصادی اثر بگذارد، بی
  دهنده  حی توض  ترین دالیلمهماز   یکنیروی انسانی ی

ی  رشد اقتصاد  ی درع یطبمنابع    یفراوان  یمنف   اثرات
می محسوب  کشورها  (این  گیلفاسون  )  ۲۰۰۸شود. 

(جایگزینی)  ٥رانیوفور منابع طبیعی را موجب برون
سرمایه انسانی و در نتیجه کاهش رشد اقتصادی در  

کند. طبق  کشورهای غنی از منابع طبیعی مطرح می
رانی رانت منابع در  های بانک جهانی، اثر بروندهدا

  ۲۰۱۷-۱۹۹۰بازار کار قابل مشاهده است. طی دوره  
از کل نیروی کار کشورهای منا   ٪۵۲به طور متوسط 

در بخش خدمات یا بخش غیرقابل تجارت مشغول  
اند. در حالی که برای کشورهای آسیای  به کار بوده

همچنین، در   بوده است.  ٪۳۱شرقی این عدد معادل  
) بیش از  ۱۱این دوره نرخ بیکاری در منطقه منا (%

 )  بوده است. ٪۳٫۴سه برابر آسیای شرقی (

از  برخوردار  فراوان،  منابع در کشورهای  طبیعی 
به تالش بیشتر اقتصادها  این  منابع   و استخراج  و 

3 Frankel 
4 Coulibaly 
5 Crowds Out 
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شود. از آنجا که  طبیعی معطوف می منابع  صادرات
ی و کاالهای اولیه در  های مرتبط با منابع طبیع بخش

کارخانه با مقایسه  سطوح نیازمند  ای،صنایع 
از پایین نتیجه    یگذار سرمایه تری  در  هستند، 

های پیشرفته و استفاده  استفاده کمتری از تکنولوژی
دارند. مهارت  کم  کار  نیروی  از  همین   بیشتری  به 

 نیروی انسانی نقش و اهمیت  این کشورها در دلیل
درمی گرفته نادیده ماهر  مقابل، کشورهایی شود. 

برای گسترش   هستند،  فقیر طبیعی  منابع نظر  از که
کنند،  پذیر تالش میرقابت یاکارخانه و ارتقا صنایع

نیازمند  تخصص که   ینیرو یباال  مهارت و سطح 
 سرمایه انباشت کشورها این در  لذا است.  انسانی
استفاده انسانی  دارد.  یزیاد اهمیت آن از بهینه و 

 منابع این در حالی است که کشورهای برخوردار از
تزریق   و  نفت  بر  مبتنی  توسعه  به  فراوان،  طبیعی 
صنعت  بخش  به  نفت  از  حاصل  درآمدهای 

پردازند، که موجب ایجاد صنعتی وابسته به نفت می
رانت میو  نوآوری،  جو  صنعت،  نوع  این  در  شود. 

تخصص و مهارت جایی ندارد. در این کشورها بخش  
دهند با مهارت قابل توجهی از نیروی کار ترجیح می

های وابسته به درآمدهای حاصل از  اندک در بخش
و   (زبیری  شوند  کار  به  مشغول  طبیعی  منابع 

زبیری  ۱۳۹۸همکاران و  ۱۳۹۹،  بجورواتن  مطابق   .(
) رانت منابع طبیعی نه تنها ساختار  ۲۰۱۳فرزانگان (

می متاثر  را  اقتصادی  رشد  و  کار  بلکه  بازار  کند، 
جذب    همچنین منجر به کاهش ظرفیت اقتصاد برای

می یافته  افزایش  جمعیت  یافتهموثر  های  شود. 
می نشان  نقش  ایشان  منابع،  رانت  دهد 

شکلکنندهتعیین در  برای  ای  اقتصاد  توانایی  گیری 
محسوب   جوان  کار  نیروی  از  وسیعی  حجم  جذب 

رانت منابع    یاثرگذار سازی  مدلبه منظور  شود.  می
و   بجورواتن گذار جمعیتی و رشد اقتصادی،رابطه بر  

) نظر  را  اقتصادی    )  ۲۰۱۳فرزانگان  که    گیرندمیدر 
 ) کار  نیروی  از  می𝑙𝑙متشکل  که  است  دو )  در  تواند 

ای بخش  بخش مشغول به کار شود: صنایع کارخانه

 
1 Learning by Doing 
2 Krugman 
3 Alesina, et al 

ورود    ).𝑙𝑙𝐺𝐺) و بوروکراسی بخش دولتی ( 𝑙𝑙𝑀𝑀خصوصی( 
ای آزاد است و کارکنان این  و خروج به صنایع کارخانه

تولید ارزش  معادل  دستمزد  نهایی  بخش  شان 
می کارخانهدریافت  صنایع  خارجی کنند.  آثار  از  ای 

برند. به عنوان مثال،  بهره می  ١یادگیری از طریق کار
ها با توجه به این که در فرآیند کار و تعامالت، ایده

بنگاه میمیان  گذاشته  اشتراک  به  حجم  ها  شوند، 
 یع یوس   یهاشبكه قالب در مهارت و دانش از یادیز

بهرهمی ع یتجم  دلیل،  همین  به  نهایی  شود.  وری 
، با  ای بخش خصوصیصنایع کارخانهنیروی کار در  

یابد  افزایش تعداد کل کارکنان این بخش افزایش می
ساده۱۹۸۷  ٢(کروگمن در  به  ).  بازدهی  شکل  ترین 

توان  ای، تابع دستمزد را میمقیاس در صنایع کارخانه 
 به صورت زیر نوشت: 

𝑤𝑤𝑀𝑀 ١  معادله  = 𝑙𝑙𝑀𝑀 
 

  فرض .  است  دولت  کنترل  در )  R(   منابع  رانت
  در   را  منابع  درآمد   از  ∅  ثابت  نسبت  دولت  شودمی

  بنابراین .  کندمی  هزینه  عمومی  بخش  اشتغال
 :با  شودمی برابر دولتی  اشتغال

𝑙𝑙𝐺𝐺 ٢  معادله  =
∅𝑅𝑅
𝑤𝑤𝐺𝐺

 

 

ها از اشتغال بخش عمومی  دولتاین پدیده که  
به عنوان ابزاری توزیعی و در بسیاری موارد اهداف  
حمایتی برای برگزیده شدن مجدد در انتخابات بعدی  

می خوبی  استفاده  به  اقتصاد  ادبیات  در  کنند، 
همکاران و  (آلسینا  است  شده  ؛ ۱۹۹۸،  ٣شناخته 

وردیر ۲۰۰۱،  ٤آئوتی و  ترویک  نشان  ۲۰۰۶،  ٥؛  برای   .(
شود مشاغل  دن این مساله، در این مدل فرض میدا

بخش   که  این  برای  هستند.  نامولد  عمومی  بخش 
خصوصی بتواند با بخش عمومی در بازار کار رقابت  

کارخانه صنایع  در  کار  نیروی  دستمزد  باید  کند،  ای 
باشد. تعادل بازار کار  برابر با دستمزد بخش عمومی  

4 Auty 
5 Torvik & Verdier 
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) 𝑤𝑤𝑀𝑀داخلی  = 𝑤𝑤𝐺𝐺می را  در  )،  اشتغال  توان  قالب 
 ای به صورت زیر نوشت: صنایع کارخانه

∗𝑙𝑙𝑀𝑀 ٣  معادله  =
𝑙𝑙 + �𝑙𝑙2 − 4∅𝑅𝑅

2
   

 

آن   در  ∗𝑙𝑙𝑀𝑀که  = 0   ←  𝑙𝑙 = 2√∅𝑅𝑅 ≡ 𝑙𝑙∗(𝑅𝑅)  
رابطه همچنین نشان می این  برای  است.  𝑙𝑙دهد  <

𝑙𝑙∗(𝑅𝑅)   این در  ندارد.  وجود  داخلی  کار  بازار  تعادل 
𝑤𝑤𝑀𝑀ها     𝑙𝑙 حالت، برای همه   < 𝑤𝑤𝐺𝐺     است و صنایع

در کاخانه ندارد.  وجود  اقتصاد  در  خصوصی  ای 
𝑙𝑙مقابل، برای   ≥ 𝑙𝑙∗(𝑅𝑅)    ،𝑤𝑤𝑀𝑀 ≥ 𝑤𝑤𝐺𝐺   و تعادل داخلی

 ای فعال وجود دارد. با وجود صنایع کارخانه

است،   𝑅𝑅از    تابع مثبتی  𝑙𝑙∗(𝑅𝑅)با توجه به این که  
بیانگر این است    𝑙𝑙باالتر برای هر سطح از    𝑅𝑅بنابراین  

کارخانه صنایع  از  اقتصاد  برخوردار  که  کمتری  ای 
 شود با:است. درآمد به ازای هر کارگر برابر می

 ٤  معادله 

𝐼𝐼 =
1
𝑙𝑙

(𝑤𝑤𝑀𝑀𝑙𝑙𝑀𝑀∗ + 𝑅𝑅) =
1
𝑙𝑙

((𝑙𝑙𝑀𝑀∗ )2 + 𝑅𝑅) 

∗l𝑀𝑀که در آن الزمه  > 𝑙𝑙این است که   0 ≥ 𝑙𝑙∗(𝑅𝑅) 
∗l𝑀𝑀صورت، باشد. در غیر این =  شود. می 0

اساس   اثر می  ٣  معادلهبر  گرفت  نتیجه  توان 
 ∅افزایش رانت بر درآمد سرانه هر کارگر به مقدار  

ً   ∅بستگی دارد. اگر مقدار   برابر با    زیاد باشد (فرضا
درآمد   افزایش  به  منجر  رانت  افزایش  آنگاه  یک)، 

 
تنها افزایش در میزان نیروی کار را نشان     𝑙𝑙اگرچه افزایش   ١

های گذار جمعیت مانند تغیر نرخ  دهد و سایر جنبهمی
 دهد.  انداز را نشان نمیوابستگی ونرخ سرمایه گذاری و پس

شود. اما اگر مقدار  سرانه کارگران بخش عمومی می
نت  کم باشد (فرضا برابر با صفر)، آنگاه افزایش را  ∅

می درآمد  افزایش  به  همنجر  سهم شود.  رچه 
بخش    یهارانت اشتغال  در  شده    عمومی صرف 

ِ یباشد، ب   شتریب رانت با    شی درآمد حاصل از افزا  شتر
  شود ای جایگزین میصنایع کارخانهکاهش اشتغال  

بخش    اینو دستمزد در    یور و منجر به کاهش بهره
با  شودیم  دیگر،  طرف  از   .𝑙𝑙 < 𝑙𝑙∗(𝑅𝑅)  اقتص اد  که 

کارخانه صنایع  نوع  هیچ  وجود  فعالیت بدون  ای 
بر درآمد سرانه هر کارگر مثبت    𝑅𝑅کند، اثر افزایش  می

𝑅𝑅است، با توجه به این که درآمد هرکارگر برابر با   
𝑙𝑙

  
 است. 

افزایش با  مدل  این  در  جمعیتی  نشان  𝑙𝑙 گذار 
. برای نشان دادن ساز و کار مدل، دو ١شودداده می

از    Aشود: کشور  نوع کشور در نظر گرفته می غنی 
منابع   و   طبیعینظر  بزرگ  عمومی  بخش  دارای  و 

منابع طبیعی   Bکشور  نامولد است.   دارای    بدون  و 
کارخانه صنایع  با  بزرگ  خصوصی  مولد  بخش  ای 

محور   دستمزد (درآمد سرانه) و  یمحور عمود.  است
صنعت یجمع  یافق نوع  دو  از  شاغل  عموم  یت    یو 

نقط   .است درآمد سرانه  شروع فرض می  هدر  شود 
. در حالی که کارگران در  هر دو کشور یکسان است

درآمد خود را تماما از مشاغل بخش عمومی    Aکشور  
می کشور  کسب  در  کارگران  اما  در    Bکنند،  همگی 

 ای مشغول به کار هستند.  صنایع کارخانه
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 ) ۲۰۱۳( فرزانگان   و   بجوراتن :  منبع 

شود، ) نشان داده می۱گونه که در شکل (همان
و برای کشور    e1در نقطه    Aتعادل اولیه برای کشور  

B    نقطه به     f1در  منجر  جمعیتی  گذار  دارد.  قرار 
شود. در هر دو کشور می  𝑙𝑙2به    𝑙𝑙1افزایش نیروی کار از 

این تغییر منجر به افزایش تولید سرانه    Bدر کشور  
صنایع  می در  یافته  افزایش  کار  نیروی  زیرا  شود 

میکارخانه طریق  ای جذب  از  یادگیری  با  که  شوند 
ت و  دستمزد  بر  تکنولوژی،  همچنین  و  اثر  کار  ولید 

به نقطه    f1گذارند. که با انتقال از نقطه  مثبت می
f2  ) نشان داده شده است. در مقابل، در ۱در شکل (

منجر به کاهش درآمد سرانه    𝑙𝑙، افزایش در  Aکشور  
به  می منجر  کارگران  تعداد  در  افزایش  زیر  شود. 

می کارگران  همه  دستمزد  این  کاهش  در  زیرا  شود 
باید منابع  رانت  تقسیم    حالت  بیشتری  افراد  میان 

از   عمومی  بخش  دستمزد  منحنی  نتیجه،  در  شود. 
𝑤𝑤𝐺𝐺1    به𝑤𝑤𝐺𝐺2  می جدید منتقل  تعادل  نقطه  شود. 

 شود.  برقرار می  e2در نقطه   Aکشور 

این  منابع،  بر  مبتنی  کشورهای  برای  اگرچه 
شرایط   تحت  که  دارد  وجود  نیز  بالقوه  احتمال 

افته به اندازه  مشخصی (عرضه نیروی کار افزایش ی
کافی بزرگ باشد) از گذار جمعیتی نفع ببرند. با توجه 

𝑙𝑙) اگرگذار جمعیتی منجر به انتقال از  ۲به شکل ( <
𝑙𝑙∗(𝑅𝑅)    به𝑙𝑙 > 𝑙𝑙∗(𝑅𝑅)  کارخانه صنایع  آنگاه  ای  گردد، 

 
1 Demographic Curse 
2 Demographic Blessing 
3 Lee & Lin 
4 Crenshaw, et al 
5 Bloom & Williamson 

می فعالیت  امکان  بالقوه  طور  به  البته  نیز  یابند. 
ایجاد   که  است  اهمیت  حائز  نکته  این  به  توجه 

اتفاق کارخانه  صنایع خودکار  طور  به  کارآمد  ای 
ی سیاستی کارا  هاافتد و در واقع نیازمند مداخلهنمی

جهت خلق انبوهی از اشتغال در این بخش به اندازه  
𝑙𝑙𝑀𝑀𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚  گذاری موفق صنعتی  است. تنها یک سیاست

به تعادل مولد    𝑒𝑒2تواند اقتصاد را از تعادل نامولد  می
𝑒𝑒3    .منتقل کند 

تواند  دهد گذار جمعیتی میفوق نشان می  مدل 
اثرات کامال متفاوتی بر درآمد سرانه کشورهای غنی  
طبیعی   منابع  فاقد  کشورهای  و  طبیعی  منابع  از 

گونه به  باشد  از  داشته  غنی  کشورهای  برای  که  ای 
» و برای کشورهای ١منابع طبیعی  «نفرین جمعیتی

 شود.    » اطالق٢فاقد منابع طبیعی «موهبت جمعیتی

 تجربی مطالعات ۲٫۲
 بر  تی ی ای به بررسی اثر گذار جمعمطالعات گسترده

پرداخته اقتصادی  این  اند.  رشد  اصلی  چارچوب 
قبیل مطالعات و  ۱۹۹۴( ٣نیل  و یل  از  کرنشا   ،(
ویلیامسون۱۹۹۷(٤همکاران و  بلوم   ،(٥)۱۹۹۸ ،(  
و )،  ۲۰۰۱(٧همکاران و بلوم)،  ۲۰۰۱(٦اندرسون آن 

فینلی)۲۰۰۶(٨جئون و  بلوم  و    )،۲۰۰۸(٩،  چودری 

6 Andersson 
7 Bloom, et al 
8 An & Jeon 
9 Bloom & Finlay 
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زانگ۲۰۱۰(١الهورس )، ۲۰۱۳(2همکاران و )، 
همکاران۲۰۱۴(٣منیک و  یودین  روسادو ۲۰۱۶(٤)،   ،(

مداح۲۰۱۷(٥وآلواردو  و  میری  و ۲۰۱۸(6)،  کروز   ،(
 )، ۲۰۱۸(٧احمد

شین  و  ریزک۲۰۱۹(  ٨لی  و  ۲۰۱۹(٩)،  مامون  و   (
دهند تغییر ساختار سنی  ) نشان می۲۰۲۰(  ١٠همکاران
اقتصاد  یتوجه قابل نقش جمعیت عملکرد    ی بر 

 کل از کار داشت؛ تغییر سهم جمعیت سنین خواهد
 یرویت، باعث تغییر نرخ مشارکت و عرضه  ن یجمع 

پس مصرف،  میزان  تغییر  همچنین  و   و اندازکار 
نظر (بر  ی گذارهی سرما در  یزندگ چرخه ه یمبنای   (

گردد. بر این اساس، مطالعات فوق نشان  یجامعه م
 سنین کار  از کلجمعیت  افزایش سهم    دهند بامی

یابد و با افزایش  افزایش می  رشد اقتصادیت،  یجمع 
 سال)  ۱۵(کمتر از  کودکان ی سن گروهسهم جمعیت  

از   و (بیشتر  اقتصادی    ۶۵سالمندان  رشد  سال) 
نیز عرب  کاهش می یابد. در میان مطالعات داخلی 

)،  ۱۳۸۸)، مهرگان و رضایی(۱۳۸۴مازار و کشوری شاد(
)،  ۱۳۹۰)، بخشی و خاکی(۱۳۸۹محرابیان و سیگارچی(

)، ۱۳۹۳قدم و همکاران()، نیکو۱۳۹۲پناهی و عباسی(
همکاران( و  و  ۱۳۹۴اسدزاده  افشاری   ،(

محزون(۱۳۹۵)،محمودی(۱۳۹۴ترکزبان(  ،(۱۳۹۶  ،(
همکاران( و  و  ۱۳۹۷دودکانلوی  نوفرستی   ،(

) به نتایج  ۱۳۹۸) و عزتی و همکاران(۱۳۹۷همکاران(
 اند.  مشابهی رسیده

گذار جمع  اثرِ   بر تییمطالعات فوق در بررسی 
گروه نقش  بر  اقتصادی  و    یسن مختلف یهارشد 

اند.  متمرکز بودهنحوه اثرگذاری آن بر رشد اقتصادی  
در مقابل، گروهی دیگر از مطالعات به بررسی نقش  
اثرِ   در  اقتصادی  و  اجتماعی  شرایط  و  عوامل  سایر 

پرداخته اقتصادی  رشد  بر  جمعیتی  اند؛ گذار 
 

1 Choudhry & Elhorst 
2 Zhang, et al 
3 Menike 
4 Uddin, et al 
5 Rosado & Alvardo 
6 Miri & Maddah 
7 Cruz & Ahmed 
8 Lee & Shin 

 رابطه گذار جمعیتی و ) با بررسی۲۰۰۲(  ١١ناوانیتام
شرق   جنوب و جنوب یکشورها  یبرا  ی اقتصاد رشد

می ایآس آن  نشان  اقتصاد  دهد  از  که  کشورهایی 
باالتری   انسانی  سرمایه  و  بودند  برخوردار  بازتری 
بیشتری   نفع  جمعیتی  گذار  مزایای  از  داشتند، 

) با مطالعه کشورهای ۲۰۰۷بلوم و همکاران(اند.  برده
دوره   طی  صحرایی  نشان    ۲۰۰۰تا    ۱۹۸۰آفریقای 

می  دهندمی نهادی  اثرگذاری  ناکارایی  مانع  تواند 
جمعیت سنین کار بر رشد اقتصادی    مثبت افزایش 

و   سیاسی  ثبات  مطالعه،  این  اساس  بر  گردد. 
اقتصادی و چارچوب نهادی کارآمد باید وجود داشته  
باشد که جمعیت سنین کار تبدیل به جمعیتی مولد  

میشوند.   زمانی  تنها  جمعیتی  رشد گذار  بر  تواند 
ی مناسب در آن  نهاد  بستر  کهاقتصادی موثر باشد  

) با  ۲۰۰۸(١٢ود داشته باشد. آزماهو و میشراکشور وج
سازمان همکاری    مطالعه دو گروه از کشورهای عضو 

توسعه و  نشان    ١٣اقتصادی  عضو  غیر  کشورهای  و 
دهند با افزایش جمعیت سنین کار در کشورهای می

افزایش می اقتصادی  افزایش  عضو، رشد  با  اما  یابد 
رشد   عضو  غیر  کشورهای  در  کار  سنین  جمعیت 

یابد. به عقیده آزماهو و میشرا  تصادی کاهش میاق
) علت این تفاوت ریشه در بسترهای اقتصادی  ۲۰۰۸(

و   و اجتماعی این دوگروه از کشورها دارد. پرسکاوتز
  ۹۷ای دیگر با بررسی   ) در مطالعه۲۰۰۹(١٤همکاران

-۱۹۶۵کشور توسعه یافته و درحال توسعه طی دوره  
مدل  ۲۰۰۰ یک  ارائه  مید  ی جد و  هیچ  نشان  دهند 

تحوالت  اثر  در  بر   قطعیتی  جمعیت  سنی  ساختار 
فرزانگان    یاقتصاد رشد و  بجوراتن  ندارد.  وجود 

  ۲۰۰۶تا    ۱۹۸۲کشور طی دوره    ۱۲۰) با بررسی۲۰۱۳(
می میزان  نشان  به  بسته  جمعیتی  گذار  دهند 

تواند اثر کامال  وابستگی اقتصاد به منابع طبیعی، می
ی داشته باشد. این مطالعه  متفاوتی بر رشد اقتصاد 

9 Rizk 
10 Mamun, et al 
11 Navaneetham 
12 Azomahou & Mishra 
13 Organization for Economic Co-operation and 
Development (OECD) 
14 Prskawetz, et al 
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گذار جمعیتی  دهد  با ارائه یک مدل نظری نشان می
طبیعی   منابع  به  وابسته  که  اقتصادهایی  برای 
اقتصادهای   برای  و  جمعیتی»  «موهبت  نیستند، 
متکی بر منابع طبیعی، «نفرین جمعیتی» محسوب  

) در مطالعه خود  ۲۰۱۹( ١شود. کروالتی و همکارانمی
بررسی   دوره  ک  ۱۳۳با  طی  نشان    ۲۰۱۴-۱۹۵۰شور 

تجربه  می را  زمانی که کشورها گذار جمعیتی  دهند 
رشد  کرده بر  آن  اثرگذاری  در  مهمی  نقش  اند 

ای که کشورهایی که  اقتصادی داشته است. به گونه
کرده تجربه  زودتر  را  جمعیتی  به گذار  نسبت  اند 

اند، سریعتر  کشورهایی که بعدتر این تجربه را داشته
 اند.  دهرشد کر 

م  یبررس نشان  پژوهش  اغلب یپیشینه  دهد، 
عملکرد   بر  جمعیتی  گذار  اثر  بررسی  در  مطالعات 

 مختلف ی هااقتصادی بر اهمیت رفتار و نقش گروه
و نحوه اثرگذاری آن بر رشد اقتصادی متمرکز    یسن

مانند  شده مطالعات  برخی  تنها  میان،  این  در  اند. 
بو۲۰۰۲(  ٢ناوانیتام باز  اهمیت  و  )  بلوم  تجاری،  دن 

) و ۲۰۰۷همکاران  آزماهو  نهادی،  کارایی  اهمیت   (
) اهمیت بسترهای اقتصادی و اجتماعی   ۲۰۰۸میشرا (

) فرزانگان  و  بجوراتن  درآمدهای  ۲۰۱۳و  اهمیت   (
حاصل از منابع طبیعی را در رابطه گذار جمعیتی و  

اند. اما هیچ یک  رشد اقتصادی مورد بررسی قرار داده

داخلی نقش درآمدهای نفتی را بر گذار  از مطالعات  
برای   اقتصاد  ظرفیت  و  ایران  اقتصاد  در  جمعیتی 
مورد  کار  سنین  در  یافته  افزایش  جمعیت  جذب 
پژوهش   اساس،  این  بر  است.  نداده  قرار  بررسی 
حاضر به بررسی اثر گذار جمعیتی بر درآمد سرانه با 

 پردازد.تاکید بر نقش نفت در ایران می

 ایران در جمعیتی گذار ۳
تا   ۱۳۶۵تحوالت جمعیتی ایران را طی دوره  ٢ جدول
می  ۱۳۹۶ ایران طی  نشان  رشد جمعیت  نرخ  دهد. 

است.  کرده  تجربه  را  کاهشی  روند  اخیر  دهه  چند 
ایران را می از  کاهش نرخ رشد جمعیت  توان ناشی 

برنامه خااجرای  تنظیم  افزایش  های  با  همراه  نوداه 
آموزش و بهداشت دانست که منجر به کاهش مرگ  
و میر نوزادان شده و همچنین هزینه فرصت فرزندِ 

گونه  بیشتر برای مادران را افزایش داده است. همان
شود نسبت جمعیت زیر  مشاهده می  ٢  جدولکه در  

  ۳/۲۴درصد به    ۴۴/ ۱سال در طول چهار دهه از    ۱۵
  ۸/۵۲درصد کاهش و نسبت جمعیت سنین کار از  

به   نسبت   ۴/۷۰درصد  است.  یافته  افزایش  درصد 
جمعیت سالمند نیز در این دوره افزایش یافته است  

به ۱۳۵۵-۱۳۶۵درصد در دهه    ۹/۲ای که از  به گونه
 رسیده است. ۱۳۸۵-۱۳۹۵دهه  درصد در ۲/۵

 

 ۱۳۹۵  تا   ۱۳۶۵  ی ها سال   ی ط   کشور   ت ی جمع   تحوالت   ٢  جدول 

متوسط رشد   
 ساالنه (درصد)

  سال ١٥نسبت جمعیت زیر 
 (درصد) به کل جمعت

 ٦٤-١٥( نسبت جمعیت سنین کار
 سال) به کل جمعیت (درصد) 

  باالترسال و  ٦٥نسبت جمعیت
 به کل جمعیت (درصد)

١/٤٤ ٩/٣ ١٣٥٥-١٣٦٥ ۸/۵۲ ۹/۲ 
٤/٣ ٠/٥٢ ٧/٤٤ ٩/١ ١٣٦٥-١٣٧٥ 
٣/٣٣ ٦/١ ١٣٧٥-١٣٨٥ ۳/۶۲ ٤/٤ 
٢/٥ ٤/٧٠ ٣/٢٤ ٢/١ ١٣٨٥- ١٣٩٥ 

 ٣های بانک جهانی  منبع: پردازش بر اساس داده 

سهم باالی جمعیت سنین کار طی دو دهه اخیر  
مهمی  پدیده منبع  و  ایران  اقتصاد  برای  تاریخی  ای 

شتاب محسوب    ی اقتصاد رشد به دنیبخش برای 
 

1 Cervellati, et al 
2 Navaneetham 

طی   ١  نمودارشود.  می را  ایران  جمعیتی  سنی  هرم 
می  ۱۳۹۵تا    ۱۳۶۵دوره   ساختار  نشان  تغییر  دهد. 

سنی جمعیت کشور در جریاِن گذار جمعیتی در این  

3 www.worldbank.org  

http://www.worldbank.org/
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به خوبی مشاهده می در  نمودار  شود. در حالی که 
سال از سهم    ۱۵جمعیت زیر    ۱۳۷۵و    ۱۳۶۵های  سال

 ۱۳۹۵و    ۱۳۸۵های  اند، در سالباالیی برخوردار بوده

سال    ۴۰تا    ۲۵سال و    ۳۰تا    ۱۵به ترتیب جمعیت  
 دهند.   بیشترین سهم از جمعیت را تشکیل می

 
 ۱۳۹۵  تا   ۱۳۶۵  از   ران ی ا   ی ت ی جمع   ی سن   هرم   ١  نمودار 

 ١اساس گزارش سرشماری مرکز آمار ایران منبع: پردازش بر  

 

در   ٢  نمودار جمع آشاخص  و  سرانه  در    تیمد 
سال مبدا برابر با    ۱۳۳۹دهد. سال را نشان می  رانیا

طور که مشاهده  در نظر گرفته شده است. همان  ۱۰۰
سالمی کل   ۱۳۹۶تا    ۱۳۳۹های  شود طی  شاخص 

پیوسته   صورت  به  کار  سن  جمعیت  و  جمعیت 
یافته است. شاخص کل جمعیت در سال   افزایش 

و شاخص جمعیت سن کار معادل    ۳۶۲معادل    ۱۳۹۶
. در حالی که شاخص درآمد سرانه  بوده است  ۴۷۱

نوسانات متعددی را طی این دوره تجربه کرده و در 

است.    ۱۸۰به    ۱۳۹۶سال   نشان    ٢  نموداررسیده 
دوره  می طی  ایران  در  سرانه  درآمد  شاخص  دهد 

رو به افزایش بوده است و در نقطه   ۱۳۵۵تا    ۱۳۳۹
بوده است. پس از    ۳۲۴معادل    ۱۳۵۵اوج در سال  

به یافته  کاهش  سرانه  درآمد  در گونهآن  که  ای 
  ۱۰۰تر از  به پایین  ۱۳۶۷ترین حد خود در سال  پایین

) ۱۳۳۹(یعنی کمتر از شاخص درآمد سرانه در سال  
 رسد. می

 

 
1 www.amar.org 
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 ران ی ا   در   ت ی جمع   و   سرانه   درامد   شاخص   سه ی مقا   ٢  نمودار 

 جهانی   بانک   های داده   اساس   بر   پردازش :  منبع 

 

دهد که درآمد سرانه  به خوبی نشان می  ٢  نمودار
ایران طی سه دهه بعدی مسیر پر نوسان و همراه با  
رشد اندکی را در مقایسه با رشد جمعیت سنین کار  
تجربه نموده است. در حالی که اقتصاد ایران از نیمه  

ذار جمعیتی شده که در آن رشد  وارد گ  ۷۰دوم دهه  
سهم جمعیت سنین کار به طور قابل توجهی در حال  
ایران   اقتصاد  دیگر،  عبارت  به  است.  بوده  افزایش 
رشد  نفع  به  جمعیتی  گذار  از  است  نتوانسته 

شوازی( عباسی  طبق  ببرد.  بهره  )،  ۱۳۹۶اقتصادی 
در بهترین شرایط  ۱۴۲۵تا    ۱۳۸۵اقتصاد ایران از دهه  

تار سنی جمعیت قرار دارد. پس از این  از نظر ساخ
های قبل  دوره، ساختار جمعیت ایران مشابه با سال

شود. با این تفاوت که قبل از دهه  می  ۱۳۷۰از دهه  
و   بیشتر سال)   ۱۵كودكان (زیر   تیجمع  سهم ۱۳۷۰
بوده  سال) کمتر  ۶۵ت سالمندان (باالی  یجمع  سهم

از   پس  اما  سالمندان   ت یجمع سهم  ۱۴۲۵است، 
 شتر و مشابه با سهم جمعیت کودکان خواهد بود. بی

 نتایج تحلیل و مدل تصریح ۴
ا ایهدف  دادن  نشان  پژوهش  كه  ین  است  نكته  ن 

عنوان عامل رشد  ت فعال به  یش جمعی موهبت افزا
نفت    یرانت  یبا قرار گرفتن در كنار درآمدها  یاقتصاد

ك عامل بازدارنده و كاهندة رشد  یل به  ی تواند تبدیم 
ن ینشان دادن ا  یل شود. برایران تبدیدرآمد سرانه ا

) استفاده  ۲۰۱۳روابط از مطالعه بجوراتن و فرزانگان(
در الگو وارد شده    Re*Demو    Dem    ،Reر  یو سه متغ 

لگاریتم جمعیت در سن کار نسبت به    𝐷𝐷𝑒𝑒𝐷𝐷است.  
لگاریتم رانت منابع طبیعی (درآمد   𝑅𝑅𝑒𝑒کل جمعیت و  

نسب نفت  فروش  از  تول حاصل  به  ناخالص  یت  د 
) است. وابستگی گذار جمعیتی به رانت منابع  یداخل

طبیعی در این مدل از طریق وارد کردن حاصلضرب  
نشان داده شده است. طبق     Re*Demاین دو متغیر  

)  ۲بینی مدل تئوریکی (معرفی شده در بخش  پیش
عالمت اثر حاصلضرب این دو متغیر بر درآمد سرانه  

در اقتصاد   درآمدهای نفتیهم  چه س  هرمنفی است.  
  نفتی   رانت  شی ، درآمد حاصل از افزاشودمی  شتریب

اشتغال   کاهش  کارخانهبا  جایگزین  صنایع  ای 
از  می حاصل  مالی  منافع  حالت  این  در  زیرا  شود. 

های وابسته به درآمدهای نفتیِ  اشتغال در فعالیت
در   اشتغال  از  حاصل  منافع  از  بیش  دولت 

ای خواهد بود.  در صنایع کارخانههای تولیدی  فعالیت
در نتیجه بازار کار از توانایی کمتری برای جذب نیروی  
برخوردار   جمعیتی  گذار  از  ناشی  یافته  افزایش  کار 

شود.  است و در نتیجه تولید و درآمد سرانه کمتر می
که یبنابرا است  این  پژوهش  این  اصلی  فرضیه  ن 

بت رشد  تواند مانع تحقق اثر مثدرآمدهای نفتی می
به   شود.  ایران  سرانه  درآمد  بر  کار  سنین  جمعیت 

م  كه  گذار جمعیتی  دیگر،  موجب یعبارت  توانست 
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ا سرانة  درآمد  وابستگ یجهش  اثر  در  شود    ی ران 
درآمدها به  میینفت   یاقتصاد  کامال  ،  اثر  تواند 

متفاوتی بر درآمد سرانه داشته باشد. درآمد سرانه  
عالمت   به  Gcبا  كه  است  داده شده  شكل   نشان 

 شود.یدر الگو وارد م  یتم ی لگار

 

 ۵  معادله 

𝐺𝐺𝐺𝐺𝑚𝑚 = 𝑓𝑓[𝐷𝐷𝑒𝑒𝐷𝐷𝑚𝑚 .𝑅𝑅𝑒𝑒𝑚𝑚 . (𝐷𝐷𝑒𝑒𝐷𝐷𝑚𝑚)(𝑅𝑅𝑒𝑒𝑚𝑚) .𝑋𝑋𝑚𝑚] 
 

ا به  توجه  متغ ی با  وابسته  ینكه  درآمد یتحقر  ق 
ر  ی عنوان متغ  توان بهیرا م   یادیسرانه است، عوامل ز

الگو  یحی توض بودن  ی تحق  یدر  كم  اما  داد.  قرار  ق 
  ی ت یباوقفه، محدود  یرهایها و وجود متغ تعداد داده

ست یبایرو منیكند. از ایجاد می ا  یدرجة آزاد  یرا برا 
 اثرگذار در الگو وارد شوند و بر  یرهای از متغ  یادهیگز

آمارة شوارتز تعداد وقفهی كم  یمبنا  مناسب    یها نه 
ده شود. در  یو وابسته سنج   یح ی توض  ی رهای متغ  ی برا

ب یا متغ ین  سه  وجود  برای ن  ا  یر  پژوهش یانجام  ن 
با توجه به تعداد وقفه  یالزام  برا  ییهااست.    ی كه 
انتخاب شده است، تنها    یح ی ر وابسته و توضی متغ

وجود دارد. از    𝑋𝑋ر کنترل  یامكان وارد كردن سه متغ 
متغ یب انبوه  پ  ییرهاین  مطالعات  در  به  یشیكه  ن 

عنوان عوامل اثرگذار بر درآمد سرانه از آنها نام برده  
خود را   ی دهندگحی ت توضی قابل   یار یشده است، بس

دهند چراكه درآمد سرانه  یاز دست م  AR  ی در الگو
رات درآمد ییاز تغ   یاعمدهتواند بخش  یسال قبل م

ن بر حسب  یح دهد. بنابرایسرانه سال بعد را توض 
متغ الگو،  چندباره  برآورد  و  انتخاب    یی رهای آزمون 

متغ شده وقفة  كنار  در  كه  توض یاند  همچنان    ی حی ر 
ران داشته باشند. سه  یبر درآمد سرانة ا  یاثر معنادار 

عبارتی متغ شده  انتخاب  مخارج  ر  نسبت  از  اند 
داخلی(مصرفی   ناخالص  تولید  به  و 𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺دولت   (

تولید   به  نسبت  ناخالص  ثابت  سرمایه  تشکیل 
 ) كه بهDum(  یر مجاز ی) و متغ 𝐼𝐼𝐼𝐼𝐺𝐺ناخالص داخلی ( 

ق وارد شده است. ی تحق  یعرض از مبدأ در الگو   یجا
  ی المللنیب  یها میجنگ و تحر  یهار در سالی ن متغیا

اخت  ۱عدد   میرا  به  ینمایار  ح است كه  یتوض د. الزم 
تحق  سال  یاطالعات  از  م   ۱۳۵۷ق  و یشروع  شود 

اسالمینم انقالب  وقوع  متغ  یتوان  در  مجاز ی را    ی ر 
های مورد استفاده از پایگاه اطالعاتی  وارد نمود. داده

اند.  گردآوری شده   ٢و بانک مرکزی ایران  ١بانک جهانی
تعم -یك ید  یآماره  یمبنا  بر (یمیفولر  كه  ADFافته   (

نخست    ی برا  ٣  جدولدر   مرتبه  تفاضل  و  سطح 
را  تحقیق  متغیرهای  تمامی  است،  شده  محاسبه 

 در نظر گرفت.  I(1)توان  یم 

 

 شه واحد ی جه آزمون ر ی نت   ٣  جدول 

 P-value ك تفاضلیآماره آزمون با  P-value آماره آزمون در سطح  متغیر 
Gc ٠/ ٠٠ - ٤٢/٤ ١٦/٠ -٢٣/٢ 
re ٠/ ٠٠ - ٦٣/٦ ٠/ ٠٦ - ٧٨/٢ 

dem ٠/ ٠٠ - ٦٥/٤ ٩٥/٠ ١٦/٠ 
dem*re ٠/ ٠٠ - ٦١/٦ ١٢/٠ - ٤٧/٢ 

 پژوهش   برآورد :  منبع 

 

 

 
1 www.worldbank.org  2 www.cbi.ir  

http://www.worldbank.org/
http://www.cbi.ir/
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الگو  از  فوق  معادله  برآورد  منظور    ARDL  یبه 
الگو است.  شده  ق  ی تحق   یاقتصادسنج   ی استفاده 

  ی ل استفاده از الگو یگردد. دلیح م یر تصریشكل زبه
ARDL  ی ر مخارج دولت ینظ   ییبرونزا  یرها ی وجود متغ  

نفت درآمد  ارزش  متغ یب  در   یو    ی حی توض  ی رهای ن 

سو  از  متغید  یاست.  ق  ی تحق  یح ی توض  یرهای گر 
زمانیم  فاصلة  با  اث  یتوانند  سرانه  درآمد  رگذار  بر 

به دلیهم  باشند.  الگوین  از  توز  یل  وقفة    ی عیبا 
به آن  ساختار  كه  است  شده  صورت  استفاده 

)p,q1,q2,q3,q4,q5,q6(   باشد: یم 

 

𝑦𝑦𝑡𝑡 = �𝛼𝛼𝑡𝑡𝑦𝑦𝑡𝑡−𝑝𝑝 + � 𝛽𝛽1𝑞𝑞1𝑅𝑅𝑒𝑒𝑡𝑡−𝑞𝑞2

𝑞𝑞1

𝑞𝑞1=0

𝑝𝑝

𝑝𝑝=1

+ �𝛽𝛽2𝑞𝑞2𝐷𝐷𝑒𝑒𝐷𝐷𝑡𝑡−𝑞𝑞2 + �𝛽𝛽3𝑞𝑞3�𝑅𝑅𝑒𝑒𝑡𝑡−𝑞𝑞3 × 𝐷𝐷𝑒𝑒𝐷𝐷𝑡𝑡−𝑞𝑞3�
𝑞𝑞3

𝑡𝑡=0

𝑞𝑞2

𝑡𝑡=0

+ � 𝛽𝛽4𝑞𝑞4𝐼𝐼𝐼𝐼𝐺𝐺𝑡𝑡−𝑞𝑞4 + � 𝛽𝛽5𝑞𝑞5𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝑡𝑡−𝑞𝑞5 + 𝛽𝛽6𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝑡𝑡 + 𝑒𝑒𝑡𝑡

𝑞𝑞6

𝑞𝑞6=0

𝑞𝑞5

𝑞𝑞5=0

 

 

است   -۱۹/۲ن مقدار آمارة شوارتز برابر با  ی كمتر
باشد.  ی) م 2,3,3,3,3,3,2كه متناظر با ساختار وقفة ( 

ا به  توجه  تمامیبا  دارا یتحق  یرها یمتغ   ینكه    ی ق 
امكان   هستند،  نخست  مرتبه  وجود انباشت 

ن فرض را ی ن آنها وجود دارد كه ایدر ب  یانباشتگ هم

كرانهیم  آزمون  با  بررستوان  مورد  به    یها  داد.  قرار 
ح  ی ر تصریح خطا به شكل ز یتصح   ین منظور الگویا
الگویم  در  كه  است  ذكر  به  الزم  ح  ی تصح   یگردد. 

و یگ یقرار م  یرها مورد بررسی خطا، تفاضل متغ رند 
 دهد: یوقفه رخ م ك یجه كاهش ی درنت

 
∆𝑦𝑦𝑡𝑡 = 𝜆𝜆𝜀𝜀𝑡𝑡−1 + 𝜔𝜔∆𝑦𝑦𝑡𝑡−1 + 𝜑𝜑1∆𝑅𝑅𝑒𝑒𝑡𝑡 + 𝜑𝜑2 ∆𝑅𝑅𝑒𝑒𝑡𝑡−1 + 𝜑𝜑3∆𝑅𝑅𝑒𝑒𝑡𝑡−2 + 𝜑𝜑4∆𝐷𝐷𝑒𝑒𝐷𝐷𝑡𝑡 + 𝜑𝜑5∆𝐷𝐷𝑒𝑒𝐷𝐷𝑡𝑡−1

+ 𝜑𝜑6∆𝐷𝐷𝑒𝑒𝐷𝐷𝑡𝑡−2 + 𝜑𝜑7(∆𝑅𝑅𝑒𝑒𝑡𝑡 × ∆𝐷𝐷𝑒𝑒𝐷𝐷𝑡𝑡) + 𝜑𝜑8(∆𝑅𝑅𝑒𝑒𝑡𝑡−1 × ∆𝐷𝐷𝑒𝑒𝐷𝐷𝑡𝑡−1)
+ 𝜑𝜑9(∆𝑅𝑅𝑒𝑒𝑡𝑡−2 × ∆𝐷𝐷𝑒𝑒𝐷𝐷𝑡𝑡−2) + 𝜑𝜑10∆𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝑡𝑡 + 𝜑𝜑11∆𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝑡𝑡−1 + 𝜑𝜑12∆𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝑡𝑡−2
+ 𝜑𝜑13∆𝐼𝐼𝐼𝐼𝐺𝐺𝑡𝑡 + 𝜑𝜑14∆𝐼𝐼𝐼𝐼𝐺𝐺𝑡𝑡−1 + 𝜑𝜑15∆𝐼𝐼𝐼𝐼𝐺𝐺𝑡𝑡−2 + 𝜑𝜑16∆𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝑡𝑡 + 𝜑𝜑17∆𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝑡𝑡−1 

 

تصح عبارت  داده  ی در  نشان  باال  در  كه  خطا  ح 
است،   هم  𝜀𝜀شده  معادله   𝜆𝜆و    یانباشتگ پسمانده 

ب  ین ضرای ج برآورد ایح خطا است. نتای ب تصحیضر
ح خطا  ی ب تصحیخالصه شده است. ضر  ٤  جدولدر  

الگو معن  یدر  منف یفوق  آن    یدار،  قدرمطلق  و 
از وجود   ی ا تواند نشانهیك است كه م یكوچكتر از  

هم و  بلندمدت  متغیب   یانباشتگ رابطة    ی رها ی ن 
ح  یب تحص ی ه ضرنكه انداز ی ق باشد. با توجه به ای تحق

حدود   تعد  ۲۷/۰خطا  سرعت   ۷/۳ل  یاست، 
از چهار  یباشد. به عبارتیم  رها  ی سال  متغ در كمتر 

ح نموده و ی را تصح   یانباشتگ خروج خود از رابطه هم
ر  ی گردند. در تفسیبلندمدت باز م  یبه رابطة تعادل

  ی ح ی توض   یرها ی د توجه داشت كه متغی بایب م یضرا

ضرب شده) وارد الگو   ۱۰۰شكل درصد (در  ق بهی تحق
 است.    یتمیز لگاریق ن یر وابسته تحقیاند و متغ شده
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 ح خطا ی تصح   ی ب الگو ی برآورد ضرا   ٤  جدول 

 t P-valueآماره  ار ی انحراف مع ب یضر ر ی متغ

𝜆𝜆 ۲۷/۰ - ٠٠/٠ -١٢/١٠ ٠٢/٠ 

𝜔𝜔 ۱۳/۰ ١١/٠ ٦٧/١ ٠٨/٠ 

𝜑𝜑1 ۰۶/۰ ٠٠/٠ ٨٢/٦ ٠١/٠ 

𝜑𝜑2 ٠٠/٠ -٢٨/٣ ٠١/٠ - ٠٣/٠ 

𝜑𝜑3 ٢٠/٠ -٣٢/١ ٠١/٠ - ٠١/٠ 

𝜑𝜑4 ٠٠/٠ ٨٨/٤ ٠١/٠ ٠٥/٠ 

𝜑𝜑5 ٠٠/٠ -٦٩/٤ ٠١/٠ - ٠٨/٠ 

𝜑𝜑6 ٠٠/٠ -٢٣/٤ ٠١/٠ - ٠٧/٠ 

𝜑𝜑7 ٠٠/٠ - ٥٩/٦ ٠٣/٠ -٢١/٠ 

𝜑𝜑8 ٠٠/٠ ٧٢/٣ ٠٤/٠ ١٥/٠ 

𝜑𝜑9 ١٠/٠ ٧٨/١ ٠٣/٠ ٠٦/٠ 

𝜑𝜑10 ٠٠/٠ - ٠٢/٧ ٠١/٠ - ٠٢/٠ 

𝜑𝜑11 ٠٠/٠ - ٢٢/٧ ٠١/٠ - ٠٣/٠ 

𝜑𝜑12 ٠٣/٠ -٣٧/٢ ٠١/٠ - ٠١/٠ 

𝜑𝜑13 ٠٠/٠ -٩١/٤ ٠١/٠ - ٠١/٠ 

𝜑𝜑14 ٠٠/٠ -٤١/٣ ٠١/٠ - ٠١/٠ 

𝜑𝜑15 ٠٠/٠ ١٣/٩ ٠١/٠ ٠١/٠ 

𝜑𝜑16 ١٨/٠ -٤١/١ ٠٢/٠ - ٠٢/٠ 

𝜑𝜑17 ٠٢/٠ -٦١/٢ ٠١/٠ - ٠٤/٠ 
 پژوهش   برآورد   : منبع 

ن  یشده است. در ا  ۹/ ۷۵ها  آزمون كرانه  Fآمارة  
فرض بلندمدت  ی آزمون  رابطة  وجود  عدم  صفر  ة 

 ۵  ین آزمون در سطح خطایا  یاست. نقطه بحران
ن فرض عدم وجود ی است. بنابرا ۲۵/۲درصد برابر با 

توان  ین اساس م یگردد. بر ایرابطة بلندمدت رد م 
ق را بر درآمد  ی تحق  یحی توض   یرها یاثر بلندمدت متغ 

در  س نمود.  محاسبه  رابطة یضرا  ٥  جدولرانه  ب 
به است.  شده  داده  نشان  متغ بلندمدت  ر  یجز 

درصد اثر    ۵  ی رها در سطح خطای ، همة متغیمجاز
ز در  ین   یر مجاز یبر درآمد سرانه دارند. متغ   یمعنادار 

 درصد معنادار است.   ۱۰ یسطح خطا 

 

 

 

 
 بلندمدت   ه برآورد رابط   ٥  جدول 

انحراف   ب یضر ر ی متغ
-t Pآماره  اری مع

value 
𝑅𝑅𝑒𝑒 ۲۴/۰ ٠/ ٠٠٠ ٦٣/٩ ٠٢/٠ 
𝐷𝐷𝑒𝑒𝐷𝐷 ٠/ ٠٠٠ ٨٦/٢٤ ٠١/٠ ٢٩/٠ 
𝐷𝐷𝑒𝑒𝐷𝐷
∗  𝑅𝑅𝑒𝑒 ٠/ ٠٠٠ - ٣٣/١١ ٠٧/٠ - ٨٥/٠ 

𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺 ٠٠/٠ ٨٩/٣ ٠٢/٠ ١٠/٠ 
𝐼𝐼𝐼𝐼𝐺𝐺 ٠١/٠ - ٧٢/٢ ٠١/٠ ٠٣/٠ 

 پژوهش   برآورد :  منبع 

ن پژوهش را  یا  یب اول كه هدف اصلیسه ضر
ن  ی اك سازگارند. بهیتئور  ی هاكنند با عالمتیدنبال م 

به شكل    ی و درآمد نفت  ی تی ر گذار جمعینحو كه متغ 
هر   بهی مستقل  عامل   ك  شناساعنوان    یی مثبت 

ب سوم اثر  یوجود همزمان آنها در ضر  ی اند ولشده
معن  یمنف  ا  یداریو  سرانه  درآمد  بر  نموده ی را  جاد 

د ناخالص ی نسبت به تول  ی است. اگر رانت منابع نفت 
واحد  ی  یداخل ورودیا  یك  به  توجه  (با  درصد   یك 

معادل    ۱رها  ی متغ  یدرصد است)    ۱واحد  درصد 
مثبتیش  ی افزا اثر  گذارد.  یم   ۲۴/۰معادل    یابد، 
ر  ی ) متغ یك درصدیا  ی(  یك واحدیش  ی طور افزانی هم

جمع مثبت ی ن  ی تی گذار  اثر  اما   ۰/ ۲۹معادل    یز  دارد. 
ك درصد،  یر به اندازه  ین دو متغ یش همزمان ای افزا

بنابرا  ۸۵/۰معادل    یاثر منف ند سه  ین در برآیدارد. 
ا  ۳۲/۰و معنادار به اندازه    یر اثر منف ی متغ ن یدارد. 

م ی نت را  بهیجه  تركتوان    ی وها یسنار  یبرا  یبیشكل 
 نمود.   ی ران بررس یمختلف اقتصاد ا

دهد رانت منابع طبیعی به  این نتیجه نشان می
ی اثر جمعیت ی مستقل بر رابطهعنوان یک واسطه

کند. یعنی افزایش جمعیت بر درآمد سرانه عمل می
آمدهای نفتی هر یک به تنهایی موجب  و افزایش در 

می سرانه  درآمد  دیگر،  افزایش  طرف  از  اما  شوند. 
به   منجر  ایران  اقتصاد  در  نفتی  درآمدهای  افزایش 
برای جذب جمعیت سنین   اقتصاد  کاهش ظرفیت 

 شود.کار و در نتیجه کاهش تولید و درآمد سرانه می
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ه ثابت یل سرمایو تشك  یمخارج دولت   یرها ی متغ
اند.  بر درآمد سرانه داشته  یك اثر مثبتی، هر  ناخالص
آنجا انحراف  یی از  ضریمع  كه  دو  به  یار  مربوط  ب 

دولت  متغ   یگذار هیو سرما  یمخارج  دو  ابتدای با    یی ر 
جمع  گذار  و  تقری(رانت  امكان  یت)  است،  برابر  با 

سه  ین مقایب آنها وجود دارد. ایسه مقدار ضرایمقا
اثر    یگذار هیو سرما  یدهد كه مخارج دولتینشان م

كمتر به درآمدها   یمراتب  دارند.  درآمد سرانه    ی بر 
بر درآمد سرانه    ی با دو برابر مخارج دولتیتقر  ی نفت

ن برابر  یز چندیت شاغل ن ی موثر است و نسبت جمع 
ه ثابت ناخالص بر درآمد سرانه نقش  ی ل سرمای تشك

م یا ا یفا  اهمیكند.  به  نكته  متغ ین    ی اصل   یرهایت 
ز به اثر  یق نیتحق  یر مجاز یره دارد. متغ ق اشای تحق
در مقدار درآمد    ی المللنی ب   ی هامیجنگ و تحر  یمنف 

ر تنها در سطح  ین متغ ید دارد. هرچند كه ا یسرانه تأك
 دار است. یدرصد معن ۱۰ یخطا

 گیرینتیجه و بحث ۵
این تحقیق به بررسی این موضوع پرداخته است که  

می نفتی  درآمدهای  از  حاصل  رانت  مانع  آیا  تواند 
تحقق اثر مثبت گذار جمعیتی بر درآمد سرانه ایران  
گردد. از لحاظ نظری گذار جمعیتی، منبع قدرتمندی  

اما در عمل، برای رشد اقتصادی محسوب می شود. 
ر جمعیتی افزایش  ی اقتصادهای برخوردار از گذا همه

نکرده تجربه  را  اقتصادی  رشد  و  اگرچه  تولید  اند. 
افزایش سهم جمعیت سنین کار، امکان بالقوه رشد  

می فراهم  را  ممکن  اقتصادی  منابع  رانت  اما  کند، 
است مانع تحقق آن شود. زیرا رانت منابع طبیعی  

برونمی موجب  کارخانهتواند  صنایع  در  رانی  ای 
نان تازه وارد شده در بازار کار را اقتصاد گردد و جوا

باقی   بیکار  یا  نامولد  مشاغل  در  اشتغال  به  ناچار 
بگذارد، به جای آن که ورود حجم عظیم جوانان در  
بازار کار باعث افزایش رشد اقتصادی شود. در نتیجه  
منابع طبیعی   بر  گذار جمعیتی در کشورهای متکی 

«می درنتیجه  و  کمتر  سرانه  درآمد  به  نفرین  تواند 
 جمعیتی» به جای «موهبت جمعیتی» منتهی گردد. 

به منظور آزمون تجربی در این تحقیق، اثرِ گذار  
با   ۱۳۵۷-۹۶جمعیتی بر درآمد سرانه ایران طی دوره  

الگو از  گرفته    ARDL  یاستفاده  قرار  بررسی  مورد 
می نشان  آمده  بدست  نتایج  چه  است.  اگر  دهد 
نفتی هر یک  افزایش جمعیت و افزایش درآمدهای  

شوند، اما  به تنهایی موجب افزایش درآمد سرانه می
مثبت   اثر  تحقق  مانع  نفتی  درآمدهای  افزایش 

می سرانه  درآمد  بر  افزایش  گذارِجمعیتی  شود. 
درآمدهای نفتی در اقتصاد ایران با گسترش اشتغال  

های شناخته شده در  بخش عمومی و سایر مکانیسم
فضای کسب و کار   ادبیات اقتصادی، موجب تضعیف

کارخانه صنایع  در  اشتغال  کاهش  بخش  و  و  ای 
می ایران  خصوصی  اقتصاد  توانایی  نتیجه  در  گردد. 

برای ایجاد اشتغال مورد نیاز و متناسب با جمعیت 
یابد. با توجه به این  جوان افزایش یافته کاهش می

ایران با افزایش قابل توجهی در نسبت  که اقتصاد 
ده و جمعیت جوان طی  است  بوده  مواجه  اخیر  ه 
ای تاریخی برای اقتصاد ایران  این گذار جمعیتی پدیده

می سیاستمحسوب  در شود،  مناسب  گذاری 
بهره جهت راستای  در  جمعیتی  گذار  از  برداری 

اقتصادی بسیار مهم است.   افزایش رشد و توسعه 
توجه   قابل  کاهش  با  ایران  اقتصاد  که  این  ویژه  به 

آ در  نفتی  تشدید   ۱۴۰۰ستانه  درآمدهای  علت  (به 
های اقتصادی و همچنین کاهش قیمت نفت تحریم

نفت در بازار    یکاهش تقاضا ناشی از جنگ قیمتی و  
همانجهانی است.  مواجه  تئوریکی  )  مدل  که  گونه 

بخش   در  شده  می۲(معرفی  نشان  چنانچه  )  دهد 
عرضه نیروی کار افزایش یافته در کشورهای غنی از  

ا  به  طبیعی  یک  منابع  باشد،  بزرگ  کافی  ندازه 
میسیاست صنعتی  موفق  شود گذاری  باعث  تواند 

این گروه از کشورها از گذار جمعیتی به عنوان منبع  
 افزایش رشد اقتصادی نفع ببرند.  
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