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 چكيده

در آيـد.   هاي مهم قرن اخير در سراسـر دنيـا بشـمار مـي     سالمندي جمعيت يكي از دغدغه
 اقتصادي، كالن متغيرهاي از برخي بر جمعيتي تغييرات تأثير بررسي منظور ي حاضر، به مطالعه

  دوره دو در اين مدل افـراد ايي دايموند طراحي شده است.  مرحله پوش دو هم هاي مدل نسل يك
 ي زندگي نظر چرخه نقطه شده است. ازگرفته  نظر در سال سي دوره هر كنند، طول مي زندگي

بخش  سه از مدل ايناست.  بازنشستگي به مربوط ي دوم دوره و كاري بيانگر زندگي ي اول دوره
. ايـن مـدل   كننـد  مـي  فعاليت كامل رقابت بازار در يك شود كه مي تشكيل توليد خانوار، دولت و

آمده تحليل خواهد  دست بهو در انتها نتايج است تناسب با شرايط ايران طراحي و برازش شده م
 سازي شده است.  شبيه 2100وارد و تا سال 1940در اين مدل، داده از سال شد. 

از يـك سـو    ،دهد، بر اثر سـالمندي جمعيـت   ها نشان مي سازي آمده از شبيه دست بهنتايج 
يابـد،   گذاري عمومي كاهش مي افزايش و سهم سرمايه ،ستگي از بودجهمرور سهم عوايد بازنش به
 سـبب گذاري عمومي و از سوي ديگـر   راني سرمايه برون سببعبارت ديگر سالمندي جمعيت  به

و به تبـع كـاهش ايـن دو عامـل رشـد      شود  ميكاهش نرخ رشد ساليانه محصول سرانه سرمايه 
ي دولـت بـه علـت زيـاد شـدن      هـا  سياسـت نـين  همچ .اقتصادي نيز روند كاهنده خواهد داشت

نيروي كار مولد، افزايش ماليات و سـن بازنشسـتگي خواهـد    ي  عرضهجمعيت سالمند و كاهش 
 كاهد.   گذاري عمومي مي كمي از شدت برون راني سرمايه ها سياستبود، كه اين 
 JEL : E62, H5, J26, C5بندي  طبقه

 ي بودجـه  جمعيـت،  سـالمندي  همپـوش،  هاي نسل عمومي تعادل مدل: كليدي هاي ژهوا
  بازنشستگي، رشد اقتصادي، دولت

                                                           
   تماس تلفني مسئول،  . نويسنده*
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 مقدمه  -1
است كه در آن بـاروري و  » شناختي انتقال جمعيت« سالمندي جمعيت يك فرايند 

كنند، به عبارت ديگـر افـزايش    مرگ و مير از سطوح باال به سطوح پايين كاهش پيدا مي
شـود.   عيت سالمند به كـل جمعيـت مـي   و كاهش باروري رشد نسبت جم اميد به زندگي

 موجـب گذارد  مي  "رشد اقتصادي"هاي اقتصادي از جمله  اثراتي كه اين پديده بر متغير
يـك نگرانـي مشـترك جهـاني      بـه  "سالمندي جمعيـت "اخير  ي در چند دههاست شده 

 تبديل شود. 
 تـأثير صورت مستقيم و غيرمستقيم بر پارامترهـاي اقتصـادي    سالمندي جمعيت به

تـرين پارامترهـاي مـؤثر بـر رشـد      يكـي از اساسـي   گذارد؛ كاهش نيروي كار مولد، كه مي
ين اثرات سالمندي جمعيت است. از سوي ديگـر افـزايش   تر مهماقتصادي ست، از جمله 

سن الگوي مصرف و پس انداز، كه اين دو پارمتر نيز بر رشد اقتصـادي مـؤثر هسـتند، را    
شـود.   تغيير در الگوي مصرف مـي  موجبسني جمعيت دهد. تغيير ساختار  هم تغيير مي

تر است، لذا  تقاضاي مصرفي افراد سالمند در بخش خدمات نسبت به بخش توليدي بيش
انـداز   يابد. از سوي ديگـر توانـايي پـس    سهم خدمات در توليد ناخالص داخلي افزايش مي

رج خـود را از  مخـا  زيـادي از سالمندان بخـش   كند. ميپيدا همراه با افزايش سن كاهش 
كننـد، لـذا    مـي  تـأمين اندوخته خود در دوران جواني و همچنين از عوايـد بازنشسـتگي   

انـداز پـايين و    دهند نـرخ پـس   تر جمعيت آن را سالمندان تشكيل مي ايي كه بيش جامعه
 گاه منفي دارند.  

است. سـالمندي   "گذاري سرمايه"شود  مي متأثرپارامتر ديگري كه از رشد اقتصادي 
 تجميعي  كننده تعيين عوامل از يكي  گذاري مؤثر است، اول اينكه دو جهت بر سرمايهاز 

انـداز   كه گفته شد با سالمند شدن جمعيت نرخ پـس  طور هماناست و  انداز پس، سرمايه
گـذاري   نهايـت سـرمايه  در يابد و به تبع آن تجميع سـرمايه كـاهش يافتـه و     كاهش مي
تر  اكثريت يك جامعه را سالمندان تشكيل دهند، بيش يابد، و دوم اينكه وقتي كاهش مي

اجتمـاعي   تـأمين بودجه دولت صرف پرداخـت عوايـد بازنشسـتگي، خـدمات سـالمت و      
 يابد.   گذاري عمومي از بودجه كاهش مي شود، لذا سهم سرمايه مي

توان آن را متوقف  اين پديده در ايران نيز با سرعت زيادي در حال وقوع است و نمي
 ،دكرل كنتررا يند فـرآ ن ـير ااـثآ درست،ي هااريگذ تبا سياسبايد بلكه وس كرد، يا معك

گـذارد را   د تا اثراتي كه ايـن پديـده بـر اقتصـاد ايـران مـي      كن تالش ميلذا اين پژوهش 



 ... سازي تأثير سالمندي بر متغيرهاي اقتصاد كالن شبيه   95

 

 

ان قابل اسـتفاده اسـت،   گذار ها از دو جهت براي سياست سازي كند. اين پيش بيني شبيه
ات منفي احتمالي كه اين پديـده بـر   تأثيربراي پيشگيري  هايي اول از نظر يافتن راه حل

هـاي الزم بـراي دوران بازنشسـتگي     اقتصاد خواهد گذاشت و دوم آماده سازي زيرساخت
 رسند.   هاي آينده به سن بازنشستگي مي تعداد افراد زيادي كه تا دهه

ي بـر  در ادامه ساختار مقاله به شرح ذيل سازماندهي شده است. در بخش دوم مرور
ادبيات موضوع بررسي خواهد شد كه از دو بخش ادبيات تجربي و ادبيات نظري تشـكيل  

ي  شده اسـت، بخـش سـوم شـامل حقـايق آشـكار شـده و بخـش چهـارم در برگيرنـده          
 شود. باشد و بخش پنجم نتيجه گيري و پيشنهادات ارائه مي كاليبراسيون مدل مي

 
 مروري بر ادبيات  -2
 ادبيات تجربي  -2-1

يافتـه را مـورد بررسـي     )، در پژوهشي سالمندي در كشورهاي توسـعه 2016ردن (گ
قرار داده و با توجه به كاهش نيروي كار مولد و كارايي بر اثر سالمندي جمعيت، به ايـن  

تر باشد، عوارض اين پديـده   رسيده است كه هرچه سرعت سالمندي جمعيت بيش نتيجه 
 تر خواهد شد.  يافته بيش ي توسعهاز جمله كاهش رشد اقتصادي در كشورها

اي ارتباط ميان باروري و رفاه اقتصادي را طي  در مطالعه )،2013( پرتنر و همكاران
 117هاي پانل و مـدل اثـرات ثابـت بـراي      با استفاده از داده 1671-2119 ي زماني دوره

كـاهش   سـبب ند كه كاهش بـاروري  ا هبه اين نتيجه رسيد و هبررسي قرار داد كشور مورد
نيروي كـار  ي  عرضهطريق اثر منفي آن بر  سرعت رشد اقتصادي در كشورهاي صنعتي از

 .  شود مي
هـاي همپـوش و    از دو مدل تعادل عمـومي نسـل   ،)2011كوتليكف ( و جوكيش فر،

 6نـد.  ا هسالمندي در دو كشور هند و ژاپن استفاده كـرد  تأثيرقابل محاسبه براي بررسي 
ي نسـل همپـوش كـه     دوره 100هـاي متفـاوت و    بـا مهـارت  منطقه، سـه گـروه    5كاال، 

. باشـد  مـي هاي مدل اين پـژوهش   سازند از ويژگي كار را ميي  عرضهتصميمات مصرف و 
اين پژهش حاصل شده است. نتيجه مثبت اين  ازمثبت و يك نتيجه منفي  ي يك نتيجه

ايه كـه  است كه چين و هند نيروي كار غير متخصص بـه همـراه حجـم بـااليي از سـرم     
يافتـه عرضـه خواهنـد كـرد. امـا       انداز است، به كشـورهاي توسـعه   حاصلِ نرخ باالي پس



 1397،  بهار 1ي  ،  شماره53ي  تحقيقات اقتصادي / دوره   96

كـاهش و ايجـاد    سـبب ي نيـروي غيرمتخصـص    منفي آن اين است كه عرضـه  ي نتيجه
 شود.  نابرابري در حقوق كارگران غير ماهر در آمريكا، اروپا و ژاپن مي

د آمده بر اثر افزايش اميد به زندگي )، آثار سالمندي به وجو2011( گونزال و نيپلت
اند. اشتغال بـه دو   بررسي كرده OECDو كاهش باروري را بر رشد سرمايه در كشورهاي 

مسـتقيم وارد مـدل   گذارد، هر دو اثر مستقيم و غير يصورت مستقيم و غيرمستقيم اثر م
 ها ياتمالشده است. در تعادل سياسي اقتصادي تغيير در ساختار جمعيتي سبب افزايش 

شـود.   اجتماعي مـي  تأمينهاي انتقالي و  گذاري عمومي به پرداخت و انتقال سهم سرمايه
كـاهش كمـي داشـته    OECD دهد رشد سرانه سرمايه در كشورهاي  محاسبات نشان مي

است، لذا بايد اقداماتي در جهت افزايش بهره وري به منظور كاهش بار سـالمندي انجـام   
 تواند مثبت يا منفي باشد.  مي شود، بنابراين اثر سالمندي

هـاي هـم پـوش     )، يك مدل تعـادل عمـومي نسـل   1395راغفر، موسوي و اردالن (
اجتمـاعي را   تأميني خانوار، بنگاه، دولت و ها بخشكوتليكف چهار بخشي شامل -اوئرباخ

دهـد كـاهش در نـرخ رشـد جمعيـت،       هاي اين تحقيق نشـان مـي   ند. يافتها هبرآورد كرد
وري  تر با بهـره  وري باال نسبت به كارگران جوان تر با بهره مسن  داز كارگرانان افزايش پس

نيروي كار بـاالتري نسـبت بـه     ي پايين را در پي دارد. به همين ترتيب آنان داراي عرضه
تـري را   تر مدت زمـان طـوالني   وري پايين هستند و در مقابل، افراد مسن كارگران با بهره

تـري دارنـد.    نيروي كار بيشي  عرضهتر  افراد جوان كه حالير دهند. د كار اختصاص مي به
ي اول  هاي حاصل فعاليت اقتصادي خـود را در دوره  همچنين افراد، پس اندازها و دارايي

ي آخر ها سالكنند و كاهش ناگهاني مصرف در سن بازنشستگي در  بازنشستگي خرج مي
 اشتغال قابل مشاهده است. 

هــاي جمعيتــي و  )، بــا اســتفاده از داده1394اصــري (يــاوري، صــادقي و ن باســخا،
هـاي   يك مدل خـود رگرسـيون بـا وقفـه     ،1346-90ي ها سالاقتصادي ايران مربوط به 

دست آمـده از ايـن پـژوهش     ند. نتايج بها همدت تخمين زد مدت و بلند توزيعي براي كوتاه
ت بر رشد درآمـد  آموزشي و تجاري  سرمايهفيزيكي،  ي متغيرهاي سرمايه دهد، نشان مي

نيـز در معـادالت   انـد. شـاخص سـالمندي     داري داشـته  سرانه در ايران آثار مثبت و معنـا 
 دهد.   مدت اثر كاهنده و معناداري را بر اين متغيرها نشان ميمدت و بلند كوتاه
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 ادبيات نظري   -2-2
، توان در چارچوب تعادل جزئـي  بسياري از سؤاالت مربوط به مسائل اقتصادي را مي

هـاي تعـادل    اما هنگامي كه تغييرات بزرگ سياسـتي مـدنظر باشـند، تحليـل    پاسخ داد، 
كند، از اين رو هر روز بر شمار پژوهشگراني كه از الگـوي تعـادل    جزئي ديگر كفايت نمي

شـود. ايـن الگوهـا بـراي اهـداف مختلفـي از جملـه         كنند افزوده مي عمومي استفاده مي
و نيـز پـيش بينـي متغيرهـا      زا برونهاي  اكنش به تكانهسازي تغييرات سياستي و و شبيه

هـاي هـم    ي تعادل عمومي نسـل ها مدلشوند.  متغيرهاي اقتصادكالن استفاده مي ويژه به
پوش ابزارهاي مناسب و مفيدي براي بررسي و تحليل اثرات تغييرات جمعيتي به شـمار  

 متناسـب و  هـا  مـدل ند. اين ي بين نسلي را دارها تفاوتسازي  زيرا قابليت شبيه ،آيند مي
حداكثر كردن يك تابع هدف  براساسات فردي را كه متنظيم شده هستند و جمع تصمي

ـ گير عنوان يك كل براي اقتصـاد در نظـر مـي    شود، به ايي اتخاذ مي چند دوره د. در ايـن  ن
استفاده شـده اسـت. مـدل از سـه بخـش دولـت،        "اي دايموند دو دوره"پژوهش از مدل 

ي مـدل  ها بخشتري در مورد  گاه تشكيل شده است، در ادامه توضيحات بيشخانوار و بن
 شود.  آورده مي

ميرنـد   ي دوم مـي  دوره انتهـاي  در و كنند مي زندگي  دوره دو براي در اين مدل افراد
 ي زنـدگي  نظـر چرخـه   نقطـه  ). ازشود گرفته مي نظر در سال 30  دوره هر طول تر يش(ب

 كـه  آنجـايي  است. از بازنشستگي به مربوط ي دوم دوره و اريك بيانگر زندگي ي اول دوره
 ايـن  در كامـل  نگـري  آينـده  فـرض  است، شده و مشخص زمان مرگ ساده، مدل اين در

 بـراي  مقـدار  چـه  بايسـت  كـه مـي   دانند دقيق ميطور  بهافراد  است، يعني برقرار ها مدل
 زير است:فروض مدل به شرح كنند.  انداز پس خود بازنشستگي دوران مصرف
 كنند.   طور هم زمان زندگي مي در هر نقطه از زمان، دو نسل جوان و پير كه به -
 (گروه سني) همگن اند.  افراد در هر نسل -
 رسند.   به پيري مي t+1ي  در دوره ϵ [0,1) ا احتمالبنسل جوان  -
ي كننـد و هـيچ ارثـي برجـاي     افراد زندگي خود را بدون هـيچ ثروتـي شـروع مـي     -

 گذارند.   نمي
 شوند.   سالمندان در پايان هر دوره  از مدل خارج مي -
داگالس سرمايه و نيـروي كـار را    -هاي رقابتي تحت تابع كاب  اي از بنگاه زنجيره -

 كنند.   به محصول تبديل مي
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 گيـرد.  از درآمد نيروي كار جوان ماليات مي  tي  در دوره  +  دولت با نرخ -
 شود.  به عوايد بازنشستگي تبديل مي  گذاري عمومي و سرمايه به

 خانوار  -1-2-2
كنند، خانوارهاي جـوان   طور همزمان زندگي مي (گروه سني) به در هر دوره دو نسل

كننـد، ماليـات    نيـروي كـار عرضـه مـي      tو خانوارهاي سالمند. خانوارهاي جوان در دوره
كننـد. آنهـا بـا خطـر      انداز مي ي دوران بازنشستگي پسكنند و برا پردازند، مصرف مي مي

ي  دورهدر  ϵ [0,1) اي، مواجه هستند، به اين معني كه با احتمال طول زندگي ويژه
t+1 شوند.   به خانوار پير تبديل مي 

انـد،   انـدازي كـه در جـواني اندوختـه     ي پس خانوارهاي سالمند براي مصرف از بازده
كننـد و درآمدشـان در دوره    اجتماعي دريافت مي تأميناز دولت يا عوايد بازنشستگي كه 

وارد بـازار كـار شـوند) اسـتفاده      دوبـاره سالمندي (در صورتي كـه پـس از بازنشسـتگي    
وري  افـراد   ، و نسـبت بهـره  كنند. ميزان درآمد بازنشستگي به سـن بازنشسـتگي،    مي

 ي باشد، عرضه يا     وابسته است. اگر ،سالمند به نيروي كار جوان، 
نيروي كار به ازاي هر خانوار سالمند برابر صـفر اسـت. سـالمندان در آخـر      ي مؤثر سرانه

 شوند.  دوره از مدل خارج مي
هاي جـوان بـه خانوارهـاي     هر نسل از افراد همگن تشكيل شده است. نسبت خانوار

نرخ ناخالص رشد  افراد جـوان و   ي منعكس كننده .  برابر است با   tپير در دوره
سال) است. هردو پارامتر جمعيتي از يك فرآينـد   45تا  15( احتمال بقاي افراد جوان 

 كنند.   قطعي پيروي مي
 آوري فن -2-2-2

 اثـر ايـن تغييـر بـر توليـد      ،راي بررسي اثر تغيير ساختار سني بـر رشـد اقتصـادي   ب
ن مكاايژگي و ي سطهوابه قرار گرفته اسـت. درايـن تحقيـق     ناخالص داخلي مورد مطالعه

و خوش رفتار بـودن از  تابعي دن شكل مناسب بوو توليد ن جريادر مل اجانشيني بين عو
هـاي   اي از بنگـاه  داگالس استفاده شده اسـت.  در ايـن مـدل زنجيـره     -تابع توليد كاب 

 كنند.   محصول تبديل مي داگالس سرمايه و نيروي كار را به -رقابتي تحت تابع كاب
بـا   ،) ( برابر است بـا  tي  ي گروه سالمند در دوره نيروي كار عرضه شده

ي  كنند، عرضـه  سالمند بازنشسته نشده، ساعات مساوي كار مي فرض اينكه گروه جوان و
هـر   نيروي كار بـه ازاي  ي برابر است با عرضه tنيروي كار به ازاي هر فرد جوان در زمان 
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tكـه عبـارت اسـت از:    ،فرد سـالمند  tt(e )( x )� tو �1 t tt t(e ) e p / v� � � بنـابراين   �1
 محصول به ازاي هر فرد جوان برابر است با : 

)1(  t t t ttB k [H (e )( x )] B , ( , )� ��� � � �	1
0 01 0 10  

ي عوامل توليد بر طبق بازار رقابت كامل با توجه بـه توليـد نهـايي، پرداخـت      هزينه
))، بنـابراين دسـتمزد هـر سـاعت     1ي ( (رابطه برابر است با مشتق تابع توليدشود كه  مي

 برابر است با :،  ،ي فيزيكي سرمايه، و بازدهي ناخالص نيروي كار، 

)2( t o t tt t tw ( )B H k [ (e )( x )]
�� � ��� �� 
 �

1
1 1 

)3( t t
t o t t t

t
t

t
t t

(e )( x )R B H k [ (e )( x )] w '
k

�� �� �� 
 �
� � 
 � � �1 1 1 11 

)4( ' / ( )� �� ��1 

ي نسبت سهم سرمايه بـه سـهم نيـروي انسـاني در توليـد       دهنده ) نشان4ي ( رابطه
ماننـد برابـر اسـت بـا      انداز افراد جوان كه تا پيـري زنـده مـي    است. بازدهي ناخالص پس

 تقسيم بر احتمال زنده ماندنشان: ،))3ي ( (رابطه بازدهي سرمايه
)5( t t tR̂ R / P� 

ي  گذاري بخش عمـومي مولـد در دوره   مايهسر ، انعكاسي از وري نيروي كار، بهره
 گـذاري بخـش عمـومي    قبل است، به عبارت ديگر رشد بهره وري تابعي است از سـرمايه 

 شود : صورت زير تعريف مي سرانه خانوارهاي جوان)، لذا تابع بهره وري به (به

)6( t t t tH B H I B , ( , )�� �
� � � �	11 1 0 10  

گذاري بخش عمومي به ازاي هر فـرد   ي مخارج سرمايه نشان دهنده در اين رابطه 
 است.  جوان

 دولت -2-2-3
t با نرخ   tي  دولت در دوره t� �گيـرد.   از درآمد نيـروي كـار جـوان ماليـات مـي     

(سـهم   هاي انتقـالي بـه بازنشسـتگان    به پرداخت t آمده ازماليات با نرخ دست بهدرآمد 
گذاري  (سهم سرمايه گذاري عمومي به سرمايه ،�t ازنشستگي از بودجه) و با نرخعوايد ب

tIيــك ســالمند و بــه كــل پرداخــت انتقــالي tb شــود. عمــومي از بودجــه) تبــديل مــي
 شود : يف ميصورت زير تعر گذاري بخش عمومي است كه به سرمايه
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)7( t t t t t tb w ( x ) / p� �  �1 
)8( t� 0                   for all t.    
)9( t t t tI w ( x )� � �1  

 كنـد، بـا    استفاده مي tي  تركيبي از ابزارهاي سياستي كه دولت در دورهدر ادامه 
tt شود نشان داده مي t( ,e , ) بـا اسـتفاده   تواند  مي، از طريق اين سه عامل دولت = �

ي ها بخشاز اين سه ابزار اثرات منفي اين پديده را كاهش يا تشديد كند، اين موضوع در 
 تر توضيح داده خواهد شد.   بعد بيش

 ترجيحات -2-2-4
، ضريب و در دوران سالمندي   ارزش مصرف افراد جوان در طي دوران جواني

) تنزيل بازار در آينده برابر است با , )�	 . با توجه به ريسك مرگ، ضريب تنزيل مـؤثر  10
tp افراد جوان برابر است با ( , )�� 	1 10 . 

تابع ترجيح زماني مصرف و فراغت لگاريتمي فرض شده، بنابراين حداكثر مطلوبيت 
 شود : صورت زير حاصل مي به tي  ورد انتظار يك كارگر در دورهم

)10( 
� �

t ts ,x

,t t t . t t t

max

ln(c ) mln(x ) p ln(c ) mln( e ( x ))� ���� �� � � �2 1 11 1 11 1
                                     

 
t

.t t t t t t

.t t t t t t

s.t.
c w ( x )( ) s

ˆc s R w ( x ) e b� � � � ��

� � �  �� �
� � � � �1

1

2 1 1 1 1 1

1 1
1

 

مصرف زمان حال (جواني) اسـت كـه تـابع درآمـد قابـل تصـرف        در اين رابطه 
(سالمندي) است كه تابعي اسـت   ي آينده مصرف در دوره ، باشد ميانداز  منهاي پس

رجحـان   انـداز، عوايـد بازنشسـتگي و درآمـد دوران بازنشسـتگي،       از بازدهي پس
 رجحــان فراغــت در دوران ســالمندي اســت فراغــت زمــان حــال، 

صرف شده در كار يا  يعني يك منهاي كل زمان  (عبارت داخل پرانتز كل زمان داده شده
tpبه عبارت ديگر فراغت در دوران سالمندي است)،  �� نرخ تنزيل افراد جوان است كه  1

 ي آينده (سالمندي) ضرب شده است.  در عبارات مربوط به دوره
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 تعادل اقتصادي -2-2-5
صـورت زيـر    بـه  اول ي شرايط مرتبـه  براساسانداز و تصميمات نيروي كار  رفتار پس

 است:
)11  ( t t

.t .t

ˆp R
c c� �

�

� � 1 1
1 2 1

1 1  

)12( t t t
t .t

m w ( )
x c

� �  ��
1

11  
انـداز بهينـه هـر فـرد مشـخص       پس ،اولر ي با جايگزين كردن اين شروط در معادله

 شود: مي
)13( t t t t t

t t t t t
t

t

t

ˆs R w ( x ) e b
w ( x )( ) sˆp R

� �

�

�� �

�

� � � �
� � �  �� �

�
11 1 1 1

1 1
1 1 1 

tاده از با استف t ttt ts R / (e )( x ) '� � �
 � �1  رابطـه  (اين رابطه بازنويسـي شـده   1
انداز متوسط مسـاوي   انداز افراد را با پس شود و پس طرف چپ معادله ساده مي ) و 3(

 آورد: دست بهانداز كل را  توان تابع پس كند و مي مي
)14( t t t t t tt ts z ( ,e )w ( x )( )� ���  � � ��1 11 1 1  

tt tz ( ,e )� � � 1  .  باشد مي tي  انداز افراد جوان در دوره نرخ پس 11

)15( t t
t

t t
t

t

t t t

t
z ( ,e )

e( p ) / p
(e ) p

� �
�

� �
� � �

�
�

�

��
 � �

� � ���
� �� � �� �
 �� �

1
1

1 1
11 1

1 11 1

0
11

  

 t+1ي  در دوره هـا  سياستبه انتخاب  tي  انداز در دوره بايد توجه داشت كه نرخ پس
 شود: تلفيق و رابطه زير حاصل مي tc,1اول براي فراغت با ي  رتبهوابسته است. شرايط م

)16( t
t

t

t t

t t

m( z ( ,e ))x
m( z ( ,e ))

� �

�

�

��

� 
�

� � 
1 1

1 1

1

1

1
1 1

  

نيـروي كـار از ماليـات هـر دوره، مسـتقل      ي  عرضهاست كه ي قابل توجه اين  نكته
 tدر زمـان   و  . كننـد  است، زيرا اثرات درآمدي و جانشيني يكـديگر را خنثـي مـي   

 زو نيــ متغيــر  ازا ســتند. بــراي ســاده ســازي نمادهــهمتغيــر درون زا 
��oB از  ( � �1 ) ( )

t tt(e ) ( x )�� ��
 � 11 tw t(1 x ي درآمد  كه نشان دهنده�(
 .  شود مي استفادهنيروي كار جوان است 
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پويا و با در نظر گرفتن  ي انداز كل با قيد بودجه و تابع پس تركيب 
صورت عطفـي (بازگشـتي)    تواند به عوامل توليد، تخصيص در وضعيت تعادل را مي قيمت

 صورت زير بيان كرد: هاي وضعيتي و ابزارهاي سياسي به باتوجه به توابع متغير

)17( 
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 آشكار شده حقايق  -3

شـور  هاي آمـاري در خصـوص سـاختار جمعيتـي ك     در اين بخش به بررسي واقعيت
يكي از بهترين نمايشگرها بـراي نشـان دادن وقـوع     هرم سني جمعيتشود.  پرداخته مي

 پديده سالمندي در سراسر جهان است:
 

 
 )2014( منبع : بانك جهاني

 هرم سني جمعيت جهان
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هاي جمعيتي سـازمان   هرم سني جمعيت، كه برمبناي داده كه در نمودار طور همان
سـال در   60افـراد بـاالي    دكنيد، با گذشت زمان تعـدا  ملل رسم شده است، مشاهده مي

سراسر دنيا در حال افزايش است. ايران يكي از كشورهايي ست كه در اين رونـد جهـاني   
 ي مطلب آورده شده است.  وضعيت نگران كننده تري دارد، داليل اين موضوع در ادامه

كودك به  8/16 وسططور مت ، به50نرخ باوري كل در ايران پيش از انقالب، در دهه 
ازاي هر زن است، بعد از انقالب نيز دولت سياسـت تشـويق بـه ازدواج در سـن پـايين و      

و نرخ باوري كل را تقريبا در همان سطح با اندكي افزايش نگـه   هباروي باال در پيش گرفت
مواجـه   ايران بـا يـك انفجـار جمعيتـي     65كه در سال  ه استشد سبب، اين روند هداشت
، هكـه موفـق بـود    هي كنتـرل جمعيتـي را پـيش گرفتـ    ها سياستز آن دولت بعد ا. شود

و در ابتـداي   6/2 و در انتهـاي آن  9/3، 70كه نرخ باوري كـل در ابتـداي دهـه     طوري به
بهداشـت عمـومي،    هـا  سـال كـاهش يافـت! از سـوي ديگـر در ايـن       9/11 به 80 ي دهه

كـه مـرگ و ميـر در     طوري ، بهواكسيناسيون و علم پزشكي در ايران در حال افزايش بوده
ي دفاع مقدس) به شدت كاهش يافته است. كاهش نرخ بـاوري  ها سالجز  ها (به اين دهه

باعـث شـده سـالمندي جمعيـت در      60 ي ي انفجار جمعيتي دهـه  و مرگ مير به اضافه
تري رخ دهد، بنابراين مشـكالت   ر كشورها، با شدت و سرعت بيشت بيشايران، نسبت به 

آن نيز به همين نسـبت شـديدتر خواهـد بـود. البتـه الزم بـه ذكـر اسـت كـه          مرتبط با 
بلكه اين نسـل   ،ها نبوده زايي شده تنها مربوط به دوران سالمندي آن مشكالت نسل بيش

از همان ابتدا با مشكالتي نظير كمبود مدارس در دوران كودكي و مشكالتي نظيراشتغال 
هرم سني جمعيـت ايـران بـه وضـوح نشـان       و مسكن در دوران جواني همراه بوده است.

اعي ــ جتما ي هدــ ا پديــ سي بــ د شمــ جديه دــ سوع رـا شـبان رـير اشوـكدهد كه  مي
 د. هد بواخورو به سالمندي رو 
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  )2015منبع: سازمان ملل (

 هرم سني جمعيت ايران
 

 كاليبره كردن مدل و شبيه سازي  -4
نظر  ساله در 30ي  ، يك دورهظريتصريح شده در بخش ادبيات ن براي برازش مدل

تنـاوب دوم:   1970-2000-2030تناوب اول : . . . ،(تناوب  3و به ترتيب  شود فته ميگر 
هاي مدل  بيني پيش) 1990-2020-2050تناوب سوم : . . . ، 2040-2010-1980. . . ،

 .  شود محاسبه مي ،ساله هستند 30ي زماني  ها يك بازه كه هر يك از اين تناوب
 

 نرخ رشد جمعيت جوان -4-1
سال در نظر گرفته شده است و افراد بعـد از   15سن ورود به بازار كار  مقالهدر اين 

، در ايـن تحقيـق   tv شوند، لذا جمعيت جوان، ساله بازنشست مي 30ي كاري  يك دوره
هـاي سـازمان    ه از دادههستند. نرخ رشد  اين گروه سني با اسـتفاد  45تا  15تعداد افراد 

 فرمول زير محاسبه شده است: و برمبناي) 2015ملل (
)22(  t t t tg(v ) v v ) / v� �� � 1 1   
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 هاي پژوهش منبع: يافته
 نرخ رشد جمعيت جوان ايران. 1نمودار 

 
دهـد. ايـن نمـودار دو     روند تغيير نرخ رشد جمعيت جوان را نشان مـي  ،)1نمودار (

 كند: مي تأييدرا  ه استشد آوردهتر  در ايران را كه پيش ويژگي جمعيتي
 . به علت كاهش نرخ باروري، جمعيت جوان ايران به شدت در حال كاهش است. 1
. بعد از انقالب اسالمي، به علت حمايت از ازدواج در سنين پـايين و بـاروري بـاال،    2

تـا   1980 ي ر در دهـه ، جهش نمـودا هرو شد با انفجار جمعيتي روبه 60 ي كشور در دهه
 ي اين انفجار جمعيتي است.  نشان دهنده 1990سال 

 
 احتمال بقا -4-2

كه پيش تر گفته شد، در اين مدل نسـل جـوان بـا خطـر طـول زنـدگي        طور همان
به خانوار پيـر تبـديل    t+1ي  در دوره ϵ [0,1) خاص خود، مواجه است و با احتمال

تي سازمان ملل موجـود  يهاي جمع درمجموعه داده 49 تا 15شود. احتمال مرگ افرد  مي
. دهـد  در اختيـار قـرار مـي   يك منهاي اين اعداد احتمال بقاي اين گـروه سـني را    ؛است

كـه مشـاهده    طـور  همـان ي احتمال بقاي جمعيت جوان اسـت.   )، نشان دهنده2( نمودار
 شود احتمال بقا روند صعودي دارد.   مي
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 هاي پژوهش منبع: يافته

 احتمال بقاي جمعيت جوان .2 ودارنم
 

 گذاري عمومي از بودجه هاي انتقالي و سرمايه سهم پرداخت -4-3
گذاري عمومي از بودجه دو پارامتر اصـلي مـدل    هاي انتقالي و سرمايه سهم پرداخت

پارامترهـاي ديگـر را محاسـبه     هستند. مدل بـا اسـتفاده از ايـن دو پـارامتر، بسـياري از     
عنـوان سـال پايـه در     شمسي بـه  1388ميالدي يا  2009سال  ،بيني كند. براي پيش مي

هـا  نـرخ رشـد، مسـير رشـد       نظر گرفته شده است. پارامترها براي برازش ديگـر پـارامتر  
. شـود  مـي در نظر گرفته  )GDPمتوازن را ثابت و برابر با نرخ رشد توليد ناخالص داخلي (

اسـت. همچنـين نـرخ     8/1 ايـران   بـراي  1388طبق آمار بانك جهاني اين عدد در سال 
. كـل  شـود  مـي داده قـرار   098/0رشد موجودي سرمايه نيز در اين سال ثابت و مساوي 

مسـاوي اسـت بـا     هاي  بانك جهاني داده براساس 88هاي انتقالي ايران در سال  پرداخت
 2791828833000000برابر اسـت بـا    88ريال و بودجه سال  276801193876095

. طبـق   باشـد  مـي   0991/0  هاي انتقالي از بودجـه برابـر بـا    ن سهم پرداختريال، بنابراي
سـوم مـرداد    كه توسط ديوان محاسبات كشور، در تـاريخ  88سال  ،گزارش تفريغ بودجه

گـذاري عمـومي از    منتشر شده است، سهم سرمايه 49به شماره گزارش  1390ماه سال 



 ... سازي تأثير سالمندي بر متغيرهاي اقتصاد كالن شبيه   107

 

 

نيروي كار جـوان اسـت كـه    ي  رضهع. سومين پارامتر اساسي مدل باشد مي 23/0بودجه 
ساعت يا به عبـارت ديگـر    8طور متوسط  ، زيرا افراد بهشود فته ميگر در نظر  3/1ثابت و 

هاي ذكـر شـده در بـاال و ديگـر       دهند. پارامتر شبانه روز خود را به كار اختصاص مي 3/1
 آمده است: )1( پارامترهاي استفاده شده در جدول

 
ازش شدهپارامترهاي بر .1 جدول  

عالمت  نام پارامتر
 اختصاري

مقدار  معيار برازش
 عددي

 0991/0 بانك جهاني  هاي انتقالي از بوجه سهم پرداخت
 23/0 88تفريغ بودجه سال   گذاري عمومي از بودجه سهم سرمايه

) نرخ رشد موجودي سرمايه
R 

 098/0 )89( طائي

 8/1 بانك جهاني �H ولنرخ رشد ناخالص محص
 1 يك نرمااليز به 0B آوري ضريب فن

 5/0 )1390( اديب نيا � سهم سرمايه
 08/1 )1391( اردالن � بهره وري افراد سالمند

 005/0 )1389( طائي � ذاري فرد جوانگ سهم سرانه مخارج سرمايه
سازمان  پايگاه اطالع رساني � نسبت بازنشستگان به افراد جوان

 )92( اجتماعي تأمين
042/0 

 98/0 )1388( كاوند � نرخ تنزيل ذهني
 1/2 )1384( مومني B1 گذاري بر نيروي انساني بازدهي سرمايه

 
 سازي نتايج شبيه -4-4

t،هـا  سياستي پيش بيني  نشان دهنده ،)3( نمودار t t( ,e ,b )� ، در پاسـخ بـه   
تغييرات جمعيتي در ايران است. تمام محاسبات بر مبناي پارامترهاي برازش شده كه در 

 . ه استقسمت قبل توضيح داده شد
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 هاي پژوهش : يافتهمنبع

 ي دولت در پاسخ به تغييراتها سياستپيش بيني  .3نمودار
 

مشخص شده است، بخشي از ماليات يا به  عبـارت    نمودار مشكي رنگ كه با نماد
شود. نمودار قرمز رنگ  ديگر سهمي از بودجه دولت است كه صرف عوايد بازنشستگي مي

دولت است كـه   ي يات يا سهمي از بودجه، بخشي از مالباشد ميمشخص شده  � كه نماد
دارد، نشانگر تغييرات  nشود. و نمودار سبز رنگ كه نماد  گذاري عمومي مي صرف سرمايه

 سن بازنشستگي است. 
كند، اما از سـال   تغيير نمي 2010دهد كه سن بازنشستگي تا سال  ها نشان مي داده

قبال گفته شـد، سـن ورود بـه     كه طور همانيابد.  افزايش مي 1/0حدود  2080تا  2010
 30ي كـاري   سال در نظر گرفته شده است و افراد بعد از يـك دوره  15بازار كار در مدل 

سن بازنشسـتگي   2080شوند، بنابراين  در سال  سالگي بازنشست مي 45يعني در  ،  ساله
 رسد.   مي 5/49 سال به 45يعني  از   ،يابد تقريبا چهار سال و نيم افزايش مي

با نرخ رشد منفـي    2010 تا سال �گذاري عمومي روند كاهنده دارد.  سرمايه سهم
ادامه دارد . نرخ رشد اين پـارامتر از   2080كند، اين روند كاهنده تا سال  تغيير مي 0.21
نيز روند كاهنده دارد، ولي افزايش در اين پـارامتر   است.  -18/0 ،2080تا  1970سال 

افـزايش شـديد تعـداد     ي ت، ايـن موضـوع نشـان دهنـده    اسـ  � بسيار شديدتر از كاهش
اسـت. ايـن    آن سهم پرداختي به سالمندان يا عوايد بازنشسـتگي  دنبالبازنشستگان و به 

تا سال  2020يابد و بعد از آن يعني از سال  افزايش مي 2/3با نرخ  2020پارامتر تا سال 
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چنـان   يابد، اما هم ش ميكاه 002/0سرعت اين افزايش كاسته شده و اين نرخ به  2080
 .  خواهد داشتروند افزايشي 

گذاري عمومي و افزايش سهم عوايد بازنشسـتگي از بودجـه بـه     كاهش سهم سرمايه
كـاهش   سـبب گـذاري   گذاري عمومي است، اين كاهش سـرمايه  معني برون راني سرمايه

(سـال   يا ي پايـه  شود. روند كاهشي نرخ رشد اقتصادي نسبت به نقطه رشد اقتصادي مي
 ) قابل مشاهده است. 88

كـه افـزايش    2020توان نتيجه گرفت، تا سال  ) مي4) و (3دو نمودار ( ي از مقايسه
گذاري عمـومي از بودجـه شـديدتر اسـت،      سهم عوايد بازنشستگي و كاهش سهم سرمايه

بـه بعـد كـه سـرعت و شـدت       2020، اما از سـال  باشد ميكاهش نرخ رشد نيز شديدتر 
اهش شود، سرعت و شدت كاهش نرخ رشد اقتصادي نيز ك ، كم ميايش و افز �كاهش 

، امـا ايـن رشـد    شـود  مشـاهده مـي  رشد اندكي در اين نرخ  ها سالو در بعضي از  يابد مي
نسـبت بـه    2070كند و رشد اقتصادي در سـال   اندك، كاهش شديد اوليه را جبران نمي

 يابد.   كاهش مي 17به  2080لو در سا 13ايي به  پايه ي نقطه 25مقدار اوليه  از 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 هاي پژوهش منبع: يافته
 ميالدي) 2009شمسي يا  88(سال ي پايه تغييرات رشد اقتصادي نسبت به نقطه .4نمودار
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 ي آورد، كمبـود عرضـه   يكي از مشكالت مهمي كه سالمندي جمعيت به وجـود مـي  
شكل افزايش سـن بازنشسـتگي   اين م برطرف كردننيروي كار  است، يكي از راهكارهاي 

است كه در نمودار باال لحاظ شده است. حال اگر فرض ديگري به مدل اضـافه شـود، بـه    
شـكلي كـه اگـر سـن بازنشسـتگي ثابـت باشـد، يعنـي دولـت مطلقـا تغييـري در سـن             

 كند.   آمده چقدر تغيير مي دست بهبازنشستگي ندهد، نتايج 
و   ن بازنشسـتگي نـرخ افـزايش    شود، ثبـات سـ   وقتي اين فرض به مدل وضع مي

كه افزايش سن بازنشستگي كمـي از   دهد مي دهد، اين مسأله نشان افزايش مي �كاهش 
گـذاري عمـومي    بار سالمندي بر بودجه براي افزايش عوايد بازنشستگي و كاهش سـرمايه 

 كاهد.   مي
ر بـا  ت ايـن دو نمـودا  و، تنهـا تفـا  اسـت   ) قابـل مشـاهده  6) و (5نتايج در نمودار  ( 

 ) در ثبات سن بازنشستگي است. 3( ) و4نمودارهاي (
 

 
 هاي پژوهش منبع: يافته

ي  دولت در پاسخ به تغييرات جمعيتي با ثبات سن ها سياستپيش بيني  .5نمودار
 بازنشستگي
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 هاي پژوهش منبع: يافته

 ت سن) با ثبا2009 (سال سال پايه ي  تغييرات رشد اقتصادي نسبت به نقطه .6 نمودار
 

كنند. نـرخ رشـد جمعيـت     مي تأييد) را نيز 2) و (1( هاي نمودار جيواين نتايج، خر
از يـك   تـر  بـزرگ ولي همچنان مثبـت و   ،اگر چه روند كاهنده دارد 2020جوان تا سال 

كه اين جمعيت جوان وارد بازار كار شوند، كشور با  2020)، بنابراين  تا سال 3. 1( است
لـذا سـن بازنشسـتگي تـا      ،روي كار  شديدي مواجه نخواهد شدني ي بحران كمبود عرضه

سال ايـن   60در عرض  ،2080تا  2020كند، اما از سال  تغيير مي 0.02 فقط 2020سال
يابد. از سوي ديگـر افـزايش شـديد سـهم عوايـد بازنشسـتگي از        افزايش مي 0.1نرخ به 

) هـم در  70 ي دهـه و اوايل  60ي (دهه 1990 ي بودجه به علت جهشي است كه در دهه
د، در اين دهه هم جمعيت جوان افـزايش  شو ) مشاهده مي2( ) و هم در نمودار1( نمودار

بـه بعـد    2020كند، لذا از سال تري افزايش پيدا مي يافته و هم احتمال بقا با شدت بيش
ي ميانسـالي و بازنشسـتگي شـده و هـم      زايـي شـده بـه آرامـي وارد دوره     هم نسل بيش
 ي حيات طوالني تري خواهند داشت.  شين دورهبازنشستگان پي

عنـوان انحـراف از    است.  نرخ رشد بـه  توليد سرانهپيش بيني  نرخ رشد  ،)7( نمودار
 5محاسـبه شـده اسـت. ايـن نـرخ در       2000نرخ رشد متوازن، باتوجه به آمارهاي سال 

د كلـي  نوسان داشته است، اما رون 2010،2030،2040،2060هاي  زماني در دههي  نقطه
) كـاهش يافتـه   18بـه   22(از  اي ي پايه نقطه 4، تا 2080نزولي است و در سال ،اين نرخ

 است. 
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 هاي پژوهش منبع: يافته

 توليد سرانهپيش بيني  نرخ رشد ساليانه  .7 نمودار
 

 هاي سياستي  نتيجه گيري و توصيه  -5
 نتيجه گيري -5-1

دو  هـاي همپـوش   ومي بـا نسـل  در اين مقاله با اسـتفاده از يـك مـدل تعـادل عمـ     
 اقدام به شبيه سـازي  ايي دايموند كه شامل سه بخش دولت، خانوار و توليد است، مرحله

 شـده و ي دولت و نرخ رشد ساليانه محصول سرانه سـرمايه  ها سياستاثرات سالمندي بر 
 صورت زير است: آمده به دست بهنتايج 
ر عوايـد بازنشسـتگي از بودجـه    تـ  سالمندان به معني پرداخت بيش دافزايش تعدا -

افـزايش و   ،لذا بر اثر سالمندي جمعيت به مرور سهم عوايد بازنشستگي از بودجـه  ،است
 يابد.   گذاري عمومي كاهش مي سهم سرمايه

گـذاري عمـومي از    گذاري عمومي به معني برون راني سـرمايه  كاهش سهم سرمايه-
و فشـار ناشـي از پرداخـت عوايـد      گذاري عمـومي  بودجه است كه اين برون راني سرمايه

 شود.  كاهش رشد اقتصادي مي سببي دولت  بازنشستگي بر بودجه
ي نيروي كار، كمبود نيـروي   به دليل حضور نسل بيش زايي شده در بخش عرضه -

يك بحران شديد نشده است به همين دليل سن بازنشستگي  تبديل به 2020كار تا سال 
داني نخواهد كرد اما بعد از آن افزايش سن بازنشسـتگي  تغيير چن 2020در ايران تا سال

شود لـذا   ي نيروي كار اعمال مي عنوان يك سياست براي مبارزه با بحران كمبود عرضه به
 روند افزايشي خواهد داشت.  2020سن بازنشستگي از سال 
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ي نيروي كار مؤثر اسـت،   افزايش سن بازنشستگي  نه تنها بر بحران كمبود عرضه -
ســالمندي بــر افــزايش ســهم عوايــد بازنشســتگي از بودجــه و بــرون رانــي  تــأثيره بلكــ

به اين معني كه فشـار ناشـي از پرداخـت     ،دهد گذاري عمومي از آن را كاهش مي سزمايه
 بابد.  دليل بازنشستگي ديرتر) بر بودجه كاهش مي (به عوايد بازنشستگي

گـذاري عمـومي، رونـد     هبا افزايش سن بازنشستگي و كاهش بـرون رانـي سـرماي    -
 شود.  كاهش رشد اقتصادي كندتر مي

محصول سرانه سرمايه بر اثر سالمند  ،هاي مدل نرخ رشد ساليانه طبق پيش بيني -
 كند.   يابد، كه اين موضوع كاهش رشد اقتصادي را تشديد مي شدن جمعيت كاهش مي

 
 هاي سياستي توصيه -5-2

تحقيق افزايش سن بازنشستگي است؛ ي بررسي شده در طول ها سياستيكي از  -
 اما اين سياست با دو مشكل بزرگ مواجه است :

فعاليت سالمندان يا  ي ادامه ،هاي اداري در طول زمان با تغيير تكنولوژي و روند .1
 ،كه خود ،آنهاست ي دوبارهبازگشت سالمندان به محيط كار نيازمند آموزش 

ياست قبل از به كار گيري بايد ي فرصت اين س بنابراين هزينه ،بر است هزينه
 سنجيده شود. 

در اواخر ميان سالي و اوايل سالمندي موجب  ويژه بهكار كردن طوالني مدت  .2
ي ها سياستشود. لذا بهتر است دولت پيش از اين سياست،  نارضايتي افراد مي

موانع ازدواج را براي كاهش  برداشتنافزايش باروري، تشويق فرزندآوري و 
 عيت اعمال كند. سالمندي جم

 1هاي بازنشستگي براي انتقال از وضع نه چندان مشخص كنوني اصالح صندوق -
كافي بلندمدت  ي اندازه ي زماني منطقي و به يك دوره  به ،كامل ي يك نظام با ذخيره به

اجتماعي فعلي كشور هيچ راهكاري در مورد  تأميننياز دارد، چرا كه با توجه به نظام 
اما اصالح نظام حاكم براي بهبود وضعيت  ،مستمري بگيران وجود نداردبازنشستگان و 

 پذير است.  امكان ،آتي افراد شاغل و نسل جديد شاغل
                                                           

 براي اطالعات بيشتر از وضعيت صندوق هاي بازنشستگي و اصالحات الزم رجوع شود به:    1.
ي دولت براي پايداري بيمه هاي بازنشستگي با اسـتفاده از رويكـرد تعـادل عمـومي     اردالن، زهرا، گزينه هاي سياست

 .1391پويا، 
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الزم براي پرداخت عوايد بازنشستگي به  ي بودجه تأمينبرنامه ريزي دولت براي  -
آن  دنبال بهگذاري عمومي و  راني سرمايه برون سببايي باشد كه  سالمندان نبايد به گونه

 كاهش رشد اقتصادي شود. 
هـاي سـالمندي نسـل     دولت از االن بايد بـه فكـر هزينـه    ،عالوه بر رشد اقتصادي -

ها و مواجه شدنشان با مشكالت اجتمـاعي،   زايي شده باشد تا در موقع سالمندي آن بيش
ه نارضايتي افراد سالمند كه در آن زمان بخش زيـادي از جامعـ   سبباقتصادي و سالمت 

دهند نشود. راهكارهايي مانند خصوصي سـازي صـندوق بازنشسـتگي و يـا      را تشكيل مي
توانـد مـؤثر باشـد. امـا متاسـفانه در       حركت از نظام بدون ذخيره به نظام با ذخيـره مـي  

بلكه بدهي دولـت   ،اند ها نه تنها صندوق بازنشستگي را تقويت نكرده ي اخير دولتها سال
 .  شود اهده مينيز مشبه صندوق بازنشستگي 
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