
 5931 پاییز و زمستان، 2اول، شماره  سال ای، های بیمه  پژوهشفصلنامه دو
 22 تا 5 صفحات

 جدول زندگی صندوق بازنشستگی صنعت نفت ایران
 

 مرتضی اعالباف صباغی

 چکیده

های عمر و مستمری بازنشستگی تعهدات بیمههای بازنشستگی توجه خاصی به صندوق
های عمر و همچنین جریان نقدینگی نامهدرآمد حاصل از فروش بیمه سو کیدارند. از 

است. از  تیبااهمهای بازنشستگی بسیار ناشی از کسورات بازنشستگی برای صندوق
مفروضات های دریافتی بر پایه حق بیمه دربارهای سوی دیگر درستی محاسبات بیمه

امید زندگی و احتمال بقا استوار است. ضرورت جدول زندگی مطمئن که امید زندگی 
های و احتمال بقا را دقیق محاسبه کرده باشد در تعیین تعهدات آتی صندوق

های عمر فعالیت های بیمه که در عرصه فروش بیمهبازنشستگی و همچنین شرکت
های عمر بر در حال حاضر محاسبات بیمهو مسامحه نیست.  یپوش چشم قابلکنند،  می

 نیتأمای را های بیمهنامه بیمه مرکزی قرار دارد و اطمینان خاطر شرکتپایه آیین
های دولتی از های بازنشستگی این اطمینان را به پشتوانه حمایتکند. صندوق می

 ضرورت جدول زندگی مطمئن را کی چیهآورند. ولی می دست بههای احتمالی  کسری
برای نخستین بار جدول خاص یک صندوق بازنشستگی  دهند. در این مقالهکاهش نمی

صندوق بازنشستگی محاسبه جدول زندگی  شود. درهای آن ارائه میو بر پایه ویژگی
 هاجدول با دیگر آنو تفاوت شده های ساخت جدول بررسی صنعت نفت ایران، روش

زش فرازآوری که در مطالعات دیگر جداول های براهمچنین آزمونشود. نشان داده می
دهند که امید زندگی در نتایج نشان میشوند. زندگی ایران دیده نشده است مطرح می
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های تواند باشد که برای صندوقشده میتصور می آنچهصنعت نفت بیش از 
 است. ریچشمگهای عمر نامهبازنشستگی و بیمه

 های بازنشستگیبیمه عمر، صندوق جدول زندگی، امید زندگی، کلید واژگان:

  JEL:J11, G23,  C49, C14ی بند طبقه
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 مقدمه

ومیر نیز شناخته عمر یا جدول مرگگوناگون مانند جدول یها بانامجدول زندگی که 
محاسبات  براساسرود. این جدول ای بکار میبرای محاسبات مالی بیمه غالباًشود، می

های را تا سالگرد بعدی نشان دهد. روش هرسالکند احتمال بقا در اکچوئری تالش می
روند و کاربرد این جدول نیز متنوع است. گوناگونی برای محاسبه این احتمال بکار می

-توان گفت که جدول زندگی  بر پایه تجربیات جمعیتی مردم ساخته میمی طورکلی به

و مرگ در طول چند نسل، محاسبه  یعنی بر پایه وقایع مهم زندگی مانند تولد؛ شود
های نژادی، توانند در میان مردم چند کشور به دلیل شباهتشود. این تجربیات میمی

در کیفیت و کمیت زندگی، مشابه یا متفاوت  مؤثراجتماعی، فرهنگی و دیگر عوامل 
بندی باشند. بر همین اساس مردم ایران با مردم کشورهای همسایه در یک تقسیم

گیرند. جداول زندگی میو ساختار سنی جمعیتی قرار  یشناس تیجمع ازنظری مشترک
در کشورهای اروپایی نسبت به دیگر مستندات ساختار سنی مردم جهان از پیشینه 
دورتری برخوردار بوده و تجربیات حیاتی این کشورها با سابقه بیشتری مستند شده 
است. در گذشته به دلیل کمبود آمارهای حیاتی در کشورهایی همچون ایران و نیاز به 

های ای و بازنشستگی، از جدولزندگی برای محاسبات بیمهجدول  یریکارگ به
نسبت به  تر کینزدهایی با تقریب جدول جیتدر بهکشورهای اروپایی استفاده شده است. 

و این  شده محاسبه جغرافیایی و اجتماعی مشابه های زهدر حو تجربیات حیاتی مردم
ها از این جدول یبعض اند.فتهشهرت یا« 1های استانداردجدول»نام  باهای زندگی جدول

 ( کهTD88-90) فرانسهمانند جدول زندگی ؛ شوندهمچنان امروزه بکار گرفته می
های های عمر و مستمری شرکتبیگانه بودن آن همچنان مالک محاسبات بیمه باوجود

 گیرد.ای در ایران قرار میبیمه
ردن دالیل توجیهی در الزمه یک پژوهش پویا پیوستگی آن با تحقیقات گذشته و آو

های گذشته در کنیم بر پایه دانستهموارد اختالف و مغایر است. در این مقاله تالش می
 مسیری حرکت کنیم که موارد تفاوت و مغایرت را با دالیلی روشن بیان کنیم.

های شوند. جدولساخت به دو گروه تقسیم می ازنظرهای زندگی جدول طورکلی به

                                                                                                                             
1. Model life table 
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محاسبه  یصدهزارنفر ر پایه زادروز یکسان و از دنیا رفتن یک نسل که ب 1زندگی نسلی
 ایهای دورهاست که بر پایه سرشماری 2ایهای زندگی دورهشوند. نوع دیگر جدولمی
یا  3توانند کاملشوند. هر دو نوع جدول میدر هر پنج سال، محاسبه می معموالًو 

در جزئیات هر دو نوع جدول زندگی هایی نیز باشند. افزون بر این، تفاوت 4مختصر
ها بخشی از جدول به دلیل که در آن 5اکچوئری برگزیده هایوجود دارند، مانند جدول

دهند، اصالح شده است. در این مقاله به وجود عواملی که احتمال مرگ را تغییر می
ای دادهکه باشند و اینصنعت نفت می یسال بزرگهای هایی که مربوط به سالدلیل داده

برای دوران نوزادی و کودکی در اختیار نبود، جدول زندگی مختصر یا کوتاه شده 
 ساخته شده است.

انداز و رفاه های بازنشستگی، پسکه جدول زندگی مشترکین صندوق (1)جدول
های جمعیتی مشترکین این گرفتن ویژگی در نظرباشد با کارکنان صنعت نفت می

امید زندگی، در هر سن و دیگر متغیرهای  یوردهابرآ صندوق ساخته شده است.
جدول زندگی با استفاده از آمار کارکنان صنعت نفت در ایران محاسبه شده است. 
احتمال بقا در هر سن نیز با استفاده از احتمال مرگ در هر سن که در ستون دوم این 

ش چهارم های این جدول در بخاست. شرح کمیت محاسبه قابل یسادگ بهجدول آمده 
های و نگرش ضرورت محاسبه جدول زندگیخواهد آمد.در ادامه این مقاله ابتدا 

های جدول دهیم و در بخش سوم به ویژگیگوناگون آن را در بخش دوم شرح می
 پردازیم.زندگی صنعت نفت می

های پنجم روش و شیوه خاصی که برای ساخت جدول زندگی از میان روشدر بخش
های مستقیم و غیرمستقیم ساخت ایم را شرح داده و روشبکار گرفتهموجود انتخاب و 

 آمار از دنیا رفتگان مشترکین صندوقدهیم. این روش بر پایه جدول را توضیح می
ریاضی میان متغیرهای جدول زندگی را در این بخش شرح داده و  روابط خواهد بود.

مختصری از نرخ مرگ و  کنیم و شرحرس مرگ را بازگو میسپس نحوه محاسبه بیم

                                                                                                                             
1. Cohort life table 
2. Period life table 
3. Complete life table 
4. Abridged life table 
5. Select life table 
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 را خواهیم آورد. 1نتیجه فرازآوری

 یزندگ جدول ضرورتـ 5

 ییها سؤالساده درباره عمر افراد کاربرد دارد.  یها سؤالجدول زندگی برای پاسخ به 
 ساله عمر خواهد کرد و احتمال اینکه او به سن وسه یسهمچون تا چه سنی یک فرد 

سالگی چند سال دیگر  06بازنشستگی در بازنشستگی برسد چقدر است؟ پس از 
 زندگی خواهد کرد؟

ای یا های بیمهمیان افراد حقیقی و شرکت که یبازنشستگ بیمه عمر و یدر قراردادها
، تعهد پرداخت حق بیمهپرداخت شود، در برابر های بازنشستگی بسته میصندوق

ت بازنشستگی تا زمان در زمان بازنشستگی و یا پرداخت مستمری برای مدمبلغی ثابت 
ها را برای های بازنشستگی در ایران، این پرداختفوت وجود دارد. البته بیشتر صندوق

ارزش مبالغ دریافتی و پرداختی « قرارداد منصفانه»گیرند. یک می در نظربازماندگان نیز 
رای است. ب« اکچوئری عادالنه ازنظر»که یک چنین قراردادی اصطالحاً  کندرا برابر می

گزار با مبالغ پرداختی از برابری مبالغ دریافتی از یک عضو مشترک صندوق و یا بیمه
گر، مدت بازپرداخت و مزایای بیمه عمر و بازنشستگی تخمین سوی صندوق و یا بیمه

گزار( بر پایه متوسط عمر اشخاص در و یا بیمه)شود. عمر هر عضو صندوقزده می
 در نظربرای محاسبه مزایای بیمه عمر و بازنشستگی شرایط مشابه، برآوردی است که 

 طور بهامید زندگی در جدول زندگی  صورت بهشود. متوسط طول عمر، گرفته می
تواند شود. متوسط طول عمر یا امید زندگی در هر سن میخالصه نشان داده می

این امید گزار( باشد. اگر و یا بیمه)یک بازنشسته صندوق مانده یباقبرآوردی از عمر 
است با واقعیات اختالف چشمگیری  مانده یباقمیانگین عمر  گرید عبارت بهزندگی که 

پرداخت  در صورتگزار برای عضو صندوق و یا بیمه« ناعادالنه»ای داشته باشد، هزینه
ها، ایجاد بیمهکاستی حق در صورتگر، بیمه و یا برای صندوق و بیمهحق ازاندازه شیب

امید زندگی و طول عمر، برای هریک از طرفین قرارداد،  برآوردکند. این اختالف می
های بیمه و ای در برخواهد داشت. هزینه خطای محاسبه امید زندگی برای شرکتهزینه

                                                                                                                             
1. Graduation 
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بوده و ممکن است  تر بزرگ، بسیار شدگان مهیبهای بازنشستگی به دلیل شمار صندوق
 باشد. کننده نییتع ها آنبرای ادامه فعالیت اقتصادی 

های مربوطه گرفتن هزینه در نظراهمیت دقت و نزدیکی جدول زندگی با واقعیات، با 
از طرفین قرارداد نسبت به این  هرکدامشود. در اختالف با واقعیات زندگی روشن می

بیمه و نسبت به حق توانند حساسیت خود را داشته باشند ومازاد پرداختی یا دریافتی می
که باقیمانده عمر  بنابراین در اختیار داشتن یک جدول زندگی ؛ ندکن دنظریتجدیا، یا مزا

های عمر و تر تعهدات بیمهتواند در محاسبه دقیقزند، میرا با دقت بیشتری تخمین می
 نقش کلیدی داشته باشد. های بازنشستگیصندوق

 ،ینسل نیب اختالفات گوناگون و یهاگروه و اقوام انیم در یتیجمع یهاتفاوت وجود
در  نکهیا ژهیو به. کندیم مطرح را خاص یهالزوم جدول یمتفاوت زندگ طیتجربه شرا

 یهاتفاوت نفت صنعت کارکنان یبازنشستگ صندوق یاعضا مانند خاص یهاتیجمع
نسبت به  یخاص و متفاوت طیرا با شرا فرادا نیا نفت، صنعت در اشتغال ای و نشیگز

 یحت و ییایجغراف ،یشغل طیشرا نفت صنعت در. کند روبرو تواندیم رانیا تیکل جمع
 تیجمع در افراد گرید از متفاوت را یزندگ دیام توانندیم یرفاه امکانات و هاتیمز

صندوق  نیا یاعضا یبازنشستگ تعهدات نهیهز برآورد یبرا گرید یسو از. سازد رانیا
که از آمار و  ها آنخاص  یضرورت دارد جدول زندگ مناسب، یمال نیتأم زین و

 یزندگ جدول ساخت رو نیازا. شود محاسبه آمده دست به صندوق نیا یاعضا یها داده
 در گذشته در. است یضرور صندوق نیا یبرا نفت صنعت یبازنشستگ صندوق خاص

 جدول بار نینخست یبرا مقاله نیا و است نداشته وجود یکردیرو نیچن کی رانیا
 .دهدیم قرار اریاخت در را یبازنشستگ صندوق کی نیمشترک خاص یزندگ

 صندوق کی خاص یزندگ جدول گذشته اتیادب و قاتیتحق از کی چیه در تاکنون
 مطرح مقاله نیا با بار نیاول یبرا موضوع نیا اتیادب. است نشده محاسبه یبازنشستگ

 یهاجدول گذشته که در هرچند. ندارد وجود آن مشابه قیتحق جهیدرنت و شودیم
 قاتیتحق نیا. شودیبه چند مورد اشاره م نجایمحاسبه شده که در ا رانیا یکل یزندگ
، 1731)سالمت معاونت و( 1730)یجعفر و ینقو(، 1731، 1731، 1731)ینقو شامل
 شامل است گرفته انجام یاجتماع نیتأم سازمان در که یقاتیتحق. شوندیم( 1731
 نیدر ا یانتشارات زین رانیا آمار مرکز گرید یسو از. شودیم( 1731)ینورالله و یزنجان
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 .شوندیم( 1730، 1736)ینورالله(، 1701)شمس(، 1701)یکهل شامل که داشته راستا

 ها جدول زندگی صنعت نفت ویژگیـ 2

 ،تعهدات صندوق بازنشستگی صنعت نفت به کارمندان و بازنشستگان این صنعت
 روز بهید. تعهدات جاری و آینده در صورت آدغدغه این صندوق بشمار می نیتر مهم

و تعهدات معوقه در صورت وجود بدهی، محاسبات خاص خود را خواهند  بودن
آگاهی از  به نیاز ،های بازنشستگیداشت. برای مدیریت صندوق مانند سایر صندوق

تا تصمیمات مدیریتی بهینه گرفته شود. آگاهی از  استآینده  حال ووضعیت گذشته، 
به محاسبات جدول زندگی  ازیحال نوضعیت گذشته و در جریان قرار گرفتن وضعیت 

 توانمیولی مشاهده شده و موجود است،  ها آن راتیتأثزیرا این تجربیات و ؛ ندارد
 دروئری از محاسبات اکچتعهدات آینده صندوق،  تروضعیت دقیق آشکار شدنبرای 

های تخمیناز  ای گستردهدامنهبا  ی. برآوردهای حسابداراستفاده کرد یگجدول زند
زیرا این محاسبات با ؛ داشته باشند یا کننده نگرانتواند با واقعیات اختالف می ،مختلف

نوع  یخطا نهیهزو  شتهیات فاصله داعبا واق که غالباً اندای محاسبه شدهفرضیات ساده
استفاده  ،است. در محاسبات اکچوئری گران اریبس رض صفر هنگام خطا()درستی فدوم

 ،امید زندگی در سنین مختلف براساس زیرا؛ از جدول زندگی یک ضرورت است
بازنشستگی کارکنان  صندوقآید. می دست به مانده یباقهای عمر دقیقی از سالبرآورد 

 ها بر آنهای بازنشستگی، متناسب با قوانینی که و البته بسیاری از صندوق صنعت نفت
و  مانده یباقهای عمر توانند با استفاده از امید زندگی برآوردی از سالحاکم است می

امید زندگی سنین  یدرست بهکه  ید. در اختیار داشتن جدولنآور دست بهآینده  تعهدات
است. در حال حاضر  ریپذنا اجتنابیک نیاز  ،دهدهای آینده نشان سالرا در مختلف 
جدول (، و 03شماره  نامه نییآ) سوی بیمه مرکزی ( ازTD88-90فرانسه )جدول 

اجتماعی بکار گرفته   نیتأمکه در سازمان  ینوراللهزنجانی و  1731میر سال و مرگ
دهند. از شود، اساس محاسبات امید زندگی در بیشتر برآوردهای ملی را تشکیل میمی

اینکه اطالعات و  باوجودعاونت سالمت  وزارت بهداشت و درمان، طرف دیگر در م
های این ها و سایر زیرمجموعهآمارهای حیاتی بخش مهمی از مردم ایران در  بیمارستان

از جداول  وزارتخانهها و متخصصین این یستژشود، اپیدمیولوثبت می وزارتخانه
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-ها درست در استفاده از این جدولکنند. برای تصمیم استاندارد استفاده می ریوم مرگ

مطرح کرد و  ازیموردنهای اکچوئری و حسابداری را برای محاسبات نگرش باید تفاوت
گرفتن تجربیات  در نظربرای مردم ایران که در این مقاله با  روز بهجدول زندگی 

. شود، محاسبه و تهیه نمودمشترکین صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت انجام می
این مقاله قصد دارد با توجه به ضرورت محاسبه تعهدات آینده صندوق بازنشستگی 

های مشترکین و های زندگی موجود را بررسی و با توجه به ویژگیصنعت نفت، جدول
ها محاسبه کند. نتایج این محاسبات در این صندوق، جدول زندگی خاص آن یاعضا

 نشان داده شده است. (1)جدول
 گرفته نفت صنعت یبازنشستگ صندوق یثبت آمار از قیتحق نیا در رفته اربک یهاداده
 نسل نیاول که است صندوق مردگان شده ثبت آمار موردمطالعه یآمار جامعه .است شده

 با. است( ش)ه1700 سال به مربوط نسل نیآخر و( ش)ه 1601 سال به مربوط هاآن
 یمتوال نسل پنج از که یگروه نسل کی از هاآن شیپاال و هاداده اصالح به توجه
 صورت به که را ازیموردن یهاداده و آمار آغاز در .است شده استفاده اندافتهی لیتشک
 نیا یچگونگ و شمار به نسبت و کرده شیپاال و یبررس است شدگان فوت یثبت آمار
 گوناگون جوانب از هاداده یبررس با کار نیا. میکرد دایپ یدسترس قابل نانیاطم ها،داده
 انیم یمنطق روابط به توجه با یعنی؛ انجام گرفته است هاآن یدرست و صحت یبرا

 یتکرار فوت، از قبل یبازنشستگ خیتار تولد، از پس فوت خیتار ثبت مانند هاداده
و پرت  دورافتاده یها. دادهشدند شیپاال هاداده گر،ید یمنطق روابط گرید و ها آن نبودن

 یهاعلت و ییشناسا را ناهمگون شده شیپاال یهاداده سپس؛ گرفته شده است دهیناد
ها، روش محاسبه با توجه به شمار و پراکندگی داده تیدرنها. مینمود یبررس را هاآن

  .میکرد انتخاب( آورده شده، 6-1)که در بخش متغیرهای جدول زندگی را
د و متداول محاسبه متغیرهای های موجوهای این آمار از روشدر تحلیل و بررسی

خاصی میان متغیرهای  شده فیتعرروابط  ازآنجاکهجدول زندگی استفاده شده است. 
ها اعمال بر داده یا شده نییتعجدول زندگی وجود دارد، چارچوب و ساختار از پیش 

شود. پس نیاز به یافتن روابط و یا مدل جدیدی برای ساخت جدول زندگی نیست می
ادبیات این موضوع و  رشیموردپذو  شده شناختههای در این محاسبه از مدلو ما نیز 
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نرخ و احتمال مرگ،  1رسالبته در محاسبه بیم ایم.جامعه علمی و اکچوئری پیروی کرده
های زیرا این سه کمیت در بررسی؛ تحلیل، بررسی و دقت بیشتری انجام گرفت

ها محدود است بسیار که شمار داده ژهیو بهگوناگون، متفاوت خواهند بود. این کار، 
 طور بههای فرازآوری بنابراین هنگام محاسبه احتمال مرگ از روش ؛باشدمی تیبااهم

 خاص استفاده شده است.
، برای ساخت جدول شدگان فوتدر آغاز سخن اشاره کردیم که از روش نسلی و آمار 

ت وجود شرایط کافی، یک ایم. این روش در صورزندگی در این مقاله استفاده کرده
داشتن  ازجملهروش مشخص و مطمئنی است. ولی برای این روش شرایطی الزم است. 

صد تواند بیش از یکطوالنی که می زمان مدتها در طول های کافی و مشاهده آنداده
ای است، نیازی به مشاهده آمار های دیگر که بر پایه آمارهای دورهسال باشد. در روش

ر طول زمان تا پایان آخرین نفر از نسل انتخاب شده نیست. بدین ترتیب به مردگان د
صد سال صبر کرده و تمامی وقایع حیاتی رسد که اگر نخواهیم یا نتوانیم یکنظر می

دهد. در روش  دست بهرا  موردنظرتر جدول ای، سریعنسلی را ثبت کنیم، روش دوره
یک نسل  معموالًاند ثابت است. نتخاب شدهنسلی شمار نفراتی که در ابتدای مشاهده ا

شود و دقت کافی را برای محاسبات جدول خواهد انتخاب می یهزارنفرصد یک
 داشت. 

آمار یک سال یا دوره خاص را بررسی  معموالًای که از سوی دیگر در روش دوره
های درون جمعیتی و برون جمعیتی در نظر کند، تمام تغییرات حیاتی، مهاجرت می

و نبود  موردنظردشواری این روش در ثبت تغییرات جمعیت  معموالًشوند. گرفته می
کنند و جوامع مختلف به دالیل گوناگونی تغییر می ازآنجاکهآمار کافی از تغییرات است. 

ایستا نیستند، ثبت و تفکیک تغییرات برای محاسبه نرخ مرگ دقت این روش را با توجه 
توانیم آمار زندگان در البته باید توجه داشت که ما نمی دهد.به روش نسلی کاهش می

ای را برای محاسبات نسلی دخالت دهیم. دلیل آشکار آن مبنای محاسبات روش دوره
 .اند متفاوتبا یکدیگر  کامالًهر روش است که 

هاست که کند شمار ناکافی دادهمی روبرودر هر دو روش، محاسبات را با چالش  آنچه

                                                                                                                             
1. Exposure 
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در دوره حال بررسی آمار زندگان که  سو کیاست. از  ساز مشکلدر هر دو روش 
ای نیاز به جمعیتی شوند که در روش دورهشوند تا حدود نود هزار نفر شمارش می می

یابد. هرچند که بسیار بیشتر است و در غیر این صورت دقت محاسبات کاهش می
شود. از سوی دیگر در روش نسلی تغییرات مشترکین صندوق با دقت بیشتری ثبت می

یابد ولی همچنان اطمینان از محاسبات افزایش می شود،که با آمار مردگان محاسبه می
ساز بوده و انتخاب نسل مناسب و ای مشکلها همچون در روش دورهشمار کم داده

 کند. تر میسپس فرازآوری را پیچیده
 شده ثبتاز روش نسلی و بر پایه آمار گرفتن تمام جوانب،  در نظردر این مقاله با 

کارکنان صنعت نفت، جدول  انداز و رفاههای بازنشستگی، پسصندوق شدگان فوت
 ایم.گزارش شده محاسبه کرده (1)زندگی این صندوق را که در جدول

 هاینسل صورت به زندر این محاسبات شامل هر دو جنس مرد و  شده اصالحهای داده
آوردن  دست به منظور بهها بر پایه سال تولد و باشد. تفکیک دادهمی شده کیتفک

های در محاسبات جدول معموالًهای گوناگون این آمار انجام گرفته است. البته  نسل
نسلی، ابتدا یک نسل مشخص را تعیین و سپس با ثبت مرگ هر عضو، آمار این نسل را 

نند. در این مقاله برای محاسبه کها را محاسبه میآورده و جدول نسلی آن دست به
جدول زندگی باید از آماری که موجود است، اطالعات الزم را استخراج نمود. برای 

-های مختلف تفکیک شدهکه بر پایه نسل هرسالاز شمار مردگان و بازماندگان این کار 

 صندوق نیا شدگانفوت از نسل چیه که است بوده لیدل بدان نیا .مدیاند استفاده کر
پس ؛ اندنداشته مرگ رسمیب و مرگ نرخ محاسبه یبرا یکاف تعداد یهاداده ییتنها به
 .میاکرده استفاده اندداشته را رسمیب نیشتریب که ییهانسل رسمیب از استفاده با
شناسیم برای محاسبه هایی که در اکچوئری میتوان با استفاده از روشمی وجود نیباا

سالی تا کهولت های میانها، احتمال مرگ را برای سالآننرخ مرگ و فرازآوری 
ها برای بررسی تجارب زندگی نسلی داده هامحاسبه کنیم. پس تصمیم جداسازی نسل

آمار هر نسل، نرخ مرگ، احتمال مرگ و سپس  براساسانجام گرفته است و قصد داریم 
رفاه کارکنان  انداز وهای بازنشستگی، پسدیگر متغیرهای جدول زندگی صندوق

 یبرا یفرازآور با تا داشت ضروت و الزم بیترت نیبد؛ صنعت نفت را محاسبه کنیم
 نیشتریب هیپا بر یبرآورد نداشت، وجود یکاف یهاداده و آمار که افراد سن از یادامنه
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 .میکن محاسبه تیپرجمع یهانسل رسمیب

 مفاهیم اصلی در جدول زندگیـ 9

در  ترین متغیراصلی مثابه بهل زندگی است. این کمیت جدو در تیکم نیتر مهم سن،
شود. درستی سن از اهمیت بسزایی برخوردار است. نشان داده می   این جدول با

روز تولد گیری آن حساسیت محاسباتی دارد و سن درست بر پایه سالاندازه جهت نیازا
باید ، میعنوان سن بهزندگی نشان دادن عددی در جدول  نی؛ بنابراشود.گیری میاندازه

روز تولد ثبت سن در سالکه  ازآنجاگیری کرده باشد. ولی کمیت را اندازه نیا یدرست به
میانگین سن  توان یمثالً مد. شوگیری میهایی اندازهگیرد، این متغیر با تقریبانجام نمی

گیری سن در نظر گرفت. سن افراد در این اندازه مثابه مالک بهدر طول سال ثبت را 
شود، که صحبت از سن افراد میگرفته شده و هنگامیدر نظر صورت گسسته بهمقاله 

عبارت ریاضی سن در  است. به« سن درست»ها پس از آخرین زادروز یا منظور سن آن
 قرار دارد.        بازه زمانی

به سالروز تولد خود است. این   احتمال بقا، احتمال رسیدن شخص با سن درست
د. با توجه به تعریف احتمال بقا و مرگ، اتحاد شومیداده نشان    nمتغیر را با عالمت

 زیر همیشه برقرار است:

n     n   (1) 
است.     ساله تا سن درست    احتمال بقای یک فرد    n توان گفتپس می

مقادیری است که در جدول زندگی به آن توجه احتمال مرگ در هر سن یکی دیگر از 
احتمال    nتوان گفتپس می شود.نشان داده می   n شود. این کمیت با عالمتمی

ساله یا مردگان هر   شمار از دنیا رفتگان است.    ساله تا سن درست  مرگ فرد
  شمار افراد   nتوان گفتدهند. پس مینشان می   nنسل در هر سن را با عالمت

در ساخت جدول زندگی و برای  اند.دنیا رفته از     است که تا سن درستساله 
باید های جدول زندگی است، میمحاسبه احتمال بقا در هر سن که یکی از ویژگی

اند به شمار کسانی که زنده هستند تعیین شود. این نسبت، نسبت کسانی که از دنیا رفته
کند، ولی با اشکاالتی روبرو است. در ادبیات دوره تعیین مینرخ مرگ را در آن 

شود ولی در ادبیات اکچوئری به این نرخ، نرخ تقریبی مرگ یا نرخ مرگ اشاره می
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برای یک  که یهنگامشود. این کمیت گفته می 1نرخ مرکزی مرگ به آن یشناس تیجمع
های پایه آمار و داده بر که یدرصورت و     nشود با عالمتنسل فرضی محاسبه می

در جدول  شده محاسبهاز مقادیر  یکیمثابه  به     nجمعیتی محاسبه شود با عالمت
ساله تا سن    نرخ مرگ فرد    nتوان گفتپس می شود.زندگی نشان داده می

ساله نام   اند بازماندگانرسیده شمار کسانی که به سن درست .است    درست
توان از آن برای احتمال بقا می و شود یمداده نشان    دارد و این متغیر را با عالمت 

برای  احتمال همیشه کمتر از یک است. یتر ول بزرگاستفاده کرد. البته این عدد از یک 
 شده یسپرهای عمر میانگین سال مانده یباق محاسبه امید زندگی یا میانگین عمر با

شود. این متغیر گیری میاند، اندازهساله زندگی کرده  هایی که افراد ساله یا سال   افراد
گیری میانگین مالکی برای اندازه    n درواقعد. شومیداده نشان    nرا با عالمت 

اند. این اندازه ریسک مرگ، ساله با آن روبرو بوده  ریسک مرگی است که این افراد 
سال در بیم  در نفر چند گرید عبارت بهساله است. یا   این افراد  « 2رسبیم»اندازه 

ساله تا سن   هایی است که افراد سال   nتوان گفتپس می اند.مرگ بوده
در جدول    ها نیز با ساله  مانده همه مجموع عمر باقی اند.زندگی کرده    درست

  هایی است یک فرد زندگی که میانگین سالامید  تاًینهاد. و شومیداده زندگی نشان 
، یا امید کامل 7ساله امید دارد زنده باشد. این کمیت در ادبیات اکچوئری امید زندگی

 شودنیز گفته می 1زندگی

 ساخت جدول زندگی صنعت نفتـ 4

تا  66های زندگی جدول زندگی کوتاه که سال دادهای نسلی موجود، یک آمار وبر پایه 
بنابراین ؛ کنیمگیرد، جدول زندگی صنعت نفت را محاسبه میرا دربر می سالگی 116

( سالگی محاسبه نخواهد شد. این بدان 166)یا 116یک جدول کامل از صفر سالگی تا 
های نوزادی، خردسالی و نوجوانی، در جهت است که آمار کافی و دقیق برای سال

ز کارکنان صنعت نفت که بر اندااختیار نیست. در ساخت جدول زندگی صندوق پس

                                                                                                                             
1. central death rate  
2. Exposure 
3. expectation of life,    
4. complete expectations of life  
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، استها و پس از بررسی نسلی داده توأم طور بهمردان و زنان  شده شیپاالهای پایه داده
شده است. پس از رس مرگ هر فرد در طول عمر او و سپس هر نسل محاسبه بیم

های تبدیل به نرخ مرگ کرده و در مرحله بعدی نرخ آن رارس مرگ، سپس محاسبه بیم
آوردن احتمال مرگ  دست بهآید. با  دست بهفرازآوری نموده تا احتمال مرگ  مرگ را

انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت را های بازنشستگی، پسجدول زندگی صندوق
در این بررسی فقط یک عامل مرگ در نظر  ایم.نشان داده (1) محاسبه و در جدول

عامل در نظر بگیرند هنوز در  رس مرگ را از چندگرفته شده است. مطالعاتی که بیم
 توان در آن تحقیق کرد.ایران مطرح نشده است و این موضوعی است که در آینده می

وجود و یا نبود آمارهای حیاتی  ازنظرهای ساخت جدول زندگی را شاید بتوان روش
وجود آمار دقیق و فراوان از  در صورتکرد.  یبند میتقسدرست و مطمئن به دو گروه 

توان احتمال مرگ صد هزار نفر( میبزرگ)حدود یک نسبتاًتولد و فوت یک نسل تاریخ 
محاسبه کرد. سپس با فرض  یدرست بهشمار درگذشتگان  براساسرا در سنین مختلف 

در هر سن را برآورد کرده و به همه مردم  توان از این آمار احتمال مرگبر اینکه می
 گسترش داد، تمام جدول زندگی را ساخت. 

های دیگری برای محاسبه احتمال مرگ و نبود آمار درست و کافی باید راه در صورت
مهم در انتخاب مشاهدات، سن به هنگام  مسائلگرفت. یکی از  در نظرجدول زندگی 

های مختلف داشته است. مرگ است و اینکه این سن چه تغییراتی در طول زمان و نسل
های سنی را توابع ریاضی که بتوانند این دگرگونیهای ریاضی و در اینجا باید از روش

های سنی به هنگام مرگ، استنباطی توان از دگرگونینشان دهند استفاده کرد. البته می
صورت یک ها داشت. ممکن است این استنباط ریاضی بهاین دگرگونی دربارهریاضی 

ض کرد که سن به کند یعنی فربرآورد می تابع ریاضی باشد که سن به هنگام مرگ را
کند و این تابع را برای محاسبه جدول زندگی هنگام مرگ از تابعی ریاضی پیروی می

های ریاضی را (. این مدل1306)2هممیک و (1361)1بکار گرفت، مانند توابع گومپرز
 نامند.می ریوم مرگهای نظری مدل

از مشاهدات ممکن است برآوردی  نبود مشاهدات فراوان، در صورت، از سوی دیگر

                                                                                                                             
1. Gompertz 
2. Makeham 
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 یریکارگ بهبینی کند استفاده کرد. بدین ترتیب کمتر که بتواند سن به هنگام مرگ را پیش
ها آن نیتر معروفآورده است که  وجود بههای دیگری را های کاربردی، مدلروش

-توان از روشهای استاندارد نیز تنوع دارند و میباشند. جدولهای استاندارد میجدول

هایی ( که برای همه کشورها و یا جدولی1111ی استاندارد سازمان ملل)هاهای جدول
های معروف کاربردی، نام برد. از دیگر روش شده یطراحکه برای کشورهای خاصی 

 باشند.( می1103)3و براس (1101)2(، روش لدرمن1100)1روش کول و دمنی
های زیادی با اهتهای کشورهای گوناگون شبالبته اگر فرض کنیم که مردمان و نسل

-شود تغییر چندانی نداشته است، درآنیکدیگر دارند و عواملی که موجب مرگ می

 یریکارگ بههای استاندارد استفاده کرد. ولی به تجربه با توان از این جدولصورت می
ها و نیز نژادهای کشورهای های گوناگون، اختالف نسلها در کشوراین جدول

ها . افزون بر این عوامل و خطرهای جدیدی که زندگی انسانگوناگون مطرح شده است
 کند، روند سن به هنگام مرگ را در بسیاری از کشورها تغییر داده است.دید میهرا ت

ها را به دو م که آنیرسهایی میهای گوناگون جدول زندگی به تفاوتدر مقایسه مدل
( 1131)4. کایفیتزریوم مرگماری های آهای نظری و مدلکنیم. مدلگروه کلی تقسیم می

های اکچوئری های نظری که بیشتر روشدر مدل شرح مفصلی آورده است. باره نیدرا
شود که گرفته می در نظرکنند، مدلی ریاضی برای سن به هنگام مرگ از آن پیروی می

یعنی با توجه به نظریات گوناگون و مطابقت با  ؛توجیه نظری و تطابق تجربی دارند
هم، در میک -ها مانند گومپرزاند. این مدلهای مختلف مطرح شدهمشاهدات نسل

 روند.ادبیات اکچوئری بکار می
-شود که بتواند کاستیهای آماری و کاربردی، تالش برای دستیابی به روشی میدر مدل

ها، جدول زندگی را محاسبه کند. این این کاستی های آمار ثبتی را چاره کند و جدا از
 عموماًهای استاندارد پارامتری هستند. جدول -پارامتری و یا چند -ها یا تکروش

پارامتری است.  -پنج ،دو پارامتری و مدل لدرمن براساسهستند. مدل  یپارامتر -تک
ز پارامترهای کمتری در دارند. اگر ا به دنبالها چند ویژگی را شمار پارامترهای این مدل

                                                                                                                             
1. Cole, and Demeny 
2. Lederman 
3. Brass 
4. Keyfitz 
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شود. با می تر آسانهای مربوطه کمتر و محاسبه محاسبه استفاده شود، نیاز به داده
بنابراین ؛ شوندتر میولی محاسبات سخت شده بیشترمدل افزایش پارامترها، دقت 

هایی که با آن روبروست، تصمیم بگیرد ساز باید با توجه به محدودیتمدلپژوهشگر و 
 است. تر مناسبوشی که چه ر
یعنی آمار کودکان  ،ساالن کهنکودکان و  ریوم مرگ دسترس اطالعات درآمار و  باوجود

سال برای برآورد پارامترهای مدل استفاده  01یا  06بیش از  سالمندانزیر پنج سال و 
 ساخت. آن راشود تا تمام جدول زندگی را محاسبه و می

ول زندگی را در سازمان بهداشت جهانی در ( روش محاسبه جد6666ماری و دیگران)
دهند. در این روش تالش شده با استفاده از دو پارامتر ها شرح میمقایسه با دیگر روش

-معمولی، جدول زندگی را ساخت. این روش فرض می دو داشتن یک جدول استاندار

ت گیرد که یک رابطه لوجیت خطی میان جدول استاندارد و جدولی که مورد نظر اس
 از مشاهدات برآورد کرد.را وجود دارد و تنها باید دو پارامتر این رابطه خطی 

 مستقیم روشـ 5ـ1

توان باشد، می دسترسدر  توجه قابلآمار مرگ یک جمعیت ثابت و  که یهنگام
است که روابط خاص و  جهت نیازاجدول زندگی را محاسبه کرد. سادگی آن  یسادگ به

-ها، ستونمیان متغیرهای جدول وجود دارد. با داشتن یکی از آن متغیر یا شده فیتعر

در روش مستقیم محاسبه جدول  و دیآ یم دست به یآسان بههای دیگر این جدول 
آید به شرح روابط متغیرهای مطرح در این جدول و زندگی که در ادامه این بخش می

جمعیت ثابت در اختیار باشد،  پردازیم. در این روش باید یکها میآن نحوه محاسبه
ها اضافه نشود و یعنی جمعیتی که در یک روز همه متولد شده و نوزاد دیگری به آن

 براساسها و مردگان ثبت و و شمار زنده قرارگرفتهاین جمعیت تا آخرین نفر زیر نظر 
 باید یک جمعیت نیبنابرا ؛آید دست بهآن احتمال مرگ و دیگر معلومات جدول زندگی 

های خام نرخ باشد که چنان آنها باید این شمار آن بزرگ در اختیار داشت و افزون بر
گرفت. پس باید جمعیتی چشمگیر در  در نظراحتمال  مثابه بهرا بتوان  شده محاسبه

و تا پایان زندگی آخرین نفر شمارش کرد.  داشته ها را زیر نظر اختیار داشت و آن
شود. ابتدا روابط گرفته می در نظرهزار نفر  صد  کیی شمار این جمعیت فرض معموالً
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 دهیم. می طور خالصه شرح به(    )های ساالنهجدول زندگی برای داده یرهایمتغ
اند در نظر نوزاد یک نسل فرضی را که همه در یک روز متولد شده صد هزاریک

تنها از راه مرگ کنیم که نوزاد دیگری به این جمع افزوده نشود و بگیرید. فرض می
که   با  آن رادهند و بنابراین یک نسل بسته را تشکیل می ؛شمار این نسل کاهش یابد

،   از  اند عبارتدهیم. متغیرهای دیگر جدول شود نشان میاین نسل نامیده می 1ریشه
   ،   ،   ،   ،   ، 

  
است و در  ها برقرارمیان آندر ( 1)( تا1)که روابط  و ، 

( 1113)4( و لندن1113)3(، برون1113)2و دیگران ادبیات این موضوع مانند باورز
 آمده است. لیتفص به

   (2)             

 (3)          

(4)             

(5)     
    

  
  

 (6)    
  

  
 

       

  
      

(7)        
 

 
   

(8)                    

 (9)  
  

 
  

  
 

 (11)    
  

  
  

(11)     
  

  
 

 
  

 
ولی  n=1شود، در نظر گرفته می ساله پنجهای دوره معموالًبرای جدول زندگی گروهی، 

 از: اند عبارت طورکلی به
 (12) n           

 (13) n   
    

  
 

 (14) n   
   

  
 

       

  
   n   

(15)  n   
 

 
          

                                                                                                                             
1. Radix 
2. Bowers et  al 
3. Brown 
4. London 



 57  رانیصنعت نفت ا یصندوق بازنشستگ یزندگجدول 

 (16)          n   

 (17)  
  

 
  

  
 

(18)  n     
   

  
 

(19)  n   
  

  
 

 
  

 

های آوری و آزمونآمده را فرازآوری کرده که نتایج فراز دست بههای نرخ نیازا پس
 مربوطه در بخش ششم خواهد آمد.

 میرمستقیغهای روشـ 2ـ5

کنند. این های نظری، یک مدل بسته را بر یک جامعه آماری تحمیل میمدل معموالً
را بر پایه تغییرات یک یا چند متغیر  موردنظرکنند تغییرات متغیر ها تالش میمدل

الزم  استواریها فرضیات چنین مدلتعریف کنند. برای این آن راوابسته نشان دهند و 
است  1یکی از این توابع نظری تابع گومپرتز یرش مدل ریاضی را آسان کند.است تا پذ

 ای مستقیم و نمایی با سن دارد.گیرد مرگ رابطهکه فرض می

(21)  μ      
سن   ثابت و  هایعدد  و   ، 3یا شتاب مرگ 2بردار نرخ آنی مرگ μدر این رابطه 

گیرد و هماهنگ با سن فرد فرض می صورتیفرد است. این رابطه شتاب مردن را به 
شوند. بدیهی های مربوطه محاسبه میاز راه برازش آماری و داده  و   عددهای ثابت 

 شوند.گیری میته اندازهپیوس صورت بهشتاب مرگ  (  سن 66)است که در رابطه
-تغییر    مدت بسیار کوچک  در یکبگیریم که در آن زمان  در نظر( را 0)اگر رابطه

 گرفت:در نظر ریصورت ز بهتوان کند، این رابطه را می
(21)     

        

     
 

 .دیآ یم دست به( شتاب مرگ 61)گرفتن حد معادله در نظربا 
(22)            

        

     
 

توان این رابطه را به ( یک مشتق لگاریتمی است، می66)طرف راست رابطه ازآنجاکه

                                                                                                                             
1. Gumpertz 
2. Instantaneous rate of death 
3. Force of mortality 
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 .نمایی تبدیل کرد یک رابطه
 (23) μ

 
        

 و یا
 (24)         { ∫   

 

 
  } 

شتاب مرگ  برحسب( احتمال مرگ را 61)( و0)( و1)توان با استفاده از رابطهو می
 آورد. دست به

 (25)       
[ ∫   

   

 
  ] 

 توان چنین نوشت:( را می67)و اگر فرض کنیم که شتاب مرگ ثابت است رابطه
 (26)          

 خواهیم داشت:    حال اگر نرخ مرگ را مساوی شتاب مرگ قرار دهیم، 
(27)            

آورده و  دست بههای آماری، احتمال مرگ را توان با محاسبه نرخ مرگ از دادهپس می
 آورد. دست بهسپس متغیرهای دیگر جدول زندگی را 

انداز و رفاه کارکنان های بازنشستگی، پسجدول زندگی مشترکین صندوق .5جدول 
 صنعت نفت.

                   سن

20 0/000115245 99,911 12 99905 5941499 59/47 

21 0/000128279 99,899 13 99892/5 5841594 58/47 

22 0/000142787 99,886 14 99879 5741701 57/48 

23 0/000158935 99,872 16 99864 5641822 56/49 

24 0/00017691 99,856 18 99847 5541958 55/5 

25 0/000196916 99,838 20 99828 5442111 54/51 

26 0/000219185 99,818 22 99807 5342283 53/52 

27 0/00024397 99,796 24 99784 5242476 52/53 

28 0/000271557 99,772 27 99758/5 5142692 51/54 

29 0/000302263 99,745 30 99730 5042934 50/56 

30 0/000336438 99,715 34 99698 4943204 49/57 

31 0/000374475 99,681 37 99662/5 4843506 48/59 

32 0/000416811 99,644 42 99623 4743843 47/61 

33 0/000463928 99,602 46 99579 4644220 46/63 
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                   سن

34 0/000516368 99,556 51 99530/5 4544641 45/65 

35 0/000574731 99,505 57 99476/5 4445111 44/67 

36 0/000639683 99,448 64 99416 4345634 43/7 

37 0/000711968 99,384 71 99348/5 4246218 42/73 

38 0/000792412 99,313 79 99273/5 4146870 41/76 

39 0/000881933 99,234 88 99190 4047596 40/79 

40 0/000981553 99,146 97 99097/5 3948406 39/82 

41 0/001092406 99,049 108 98995 3849309 38/86 

42 0/001215757 98,941 120 98881 3750314 37/9 

43 0/001353007 98,821 134 98754 3651433 36/95 

44 0/001505716 98,687 149 98612/5 3552679 36 

45 0/001675618 98,538 165 98455/5 3454066 35/05 

46 0/001864638 98,373 183 98281/5 3355611 34/11 

47 0/002074914 98,190 204 98088 3257329 33/17 

48 0/00230882 97,986 226 97873 3159241 32/24 

49 0/002568993 97,760 251 97634/5 3061368 31/32 

50 0/002858357 97,509 279 97369/5 2963734 30/39 

51 0/003180159 97,230 309 97075/5 2866364 29/48 

52 0/003537997 96,921 343 96749/5 2769289 28/57 

53 0/003935861 96,578 380 96388 2672539 27/67 

54 0/00437817 96,198 421 95987/5 2576151 26/78 

55 0/004869822 95,777 466 95544 2480164 25/9 

56 0/005416232 95,311 516 95053 2384620 25/02 

57 0/006023393 94,795 571 94509/5 2289567 24/15 

58 0/006697927 94,224 631 93908/5 2195057 23/3 

59 0/007447149 93,593 697 93244/5 2101149 22/45 

60 0/008279126 92,896 769 92511/5 2007904 21/61 

61 0/009202752 92,127 848 91703 1915393 20/79 

62 0/010227817 91,279 934 90812 1823690 19/98 

63 0/011365088 90,345 1027 89831/5 1732878 19/18 

64 0/012626384 89,318 1128 88754 1643046 18/4 

65 0/014024663 88,190 1237 87571/5 1554292 17/62 

66 0/015574103 86,953 1354 86276 1466721 16/87 

67 0/01729019 85,599 1480 84859 1380445 16/13 

68 0/019189797 84,119 1614 83312 1295586 15/4 
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                   سن

69 0/021291264 82,505 1757 81626/5 1212274 14/69 

70 0/023614468 80,748 1907 79794/5 1130647 14 

71 0/026180886 78,841 2064 77809 1050853 13/33 

72 0/029013637 76,777 2228 75663 973043/5 12/67 

73 0/032137511 74,549 2396 73351 897380/5 12/04 

74 0/035578962 72,153 2567 70869/5 824029/5 11/42 

75 0/039366079 69,586 2739 68216/5 753160 10/82 

76 0/043528502 66,847 2910 65392 684943/5 10/25 

77 0/048097299 63,937 3075 62399/5 619551/5 9/69 

78 0/053104773 60,862 3232 59246 557152 9/15 

79 0/058584208 57,630 3376 55942 497906 8/64 

80 0/06456952 54,254 3503 52502/5 441964 8/15 

81 0/071094834 50,751 3608 48947 389461/5 7/67 

82 0/078193947 47,143 3686 45300 340514/5 7/22 

83 0/085899694 43,457 3733 41590/5 295214/5 6/79 

84 0/094243203 39,724 3744 37852 253624 6/38 

85 0/103253043 35,980 3715 34122/5 215772 6 

86 0/112954273 32,265 3644 30443 181649/5 5/63 

87 0/123367408 28,621 3531 26855/5 151206/5 5/28 

88 0/134507322 25,090 3375 23402/5 124351 4/96 

89 0/146382129 21,715 3179 20125/5 100948/5 4/65 

90 0/158992073 18,536 2947 17062/5 80823 4/36 

91 0/172328495 15,589 2686 14246 63760/5 4/09 

92 0/186372913 12,903 2405 11700/5 49514/5 3/84 

93 0/201096303 10,498 2111 9442/5 37814 3/6 

94 0/216458631 8,387 1815 7479/5 28371/5 3/38 

95 0/232408694 6,572 1527 5808/5 20892 3/18 

96 0/248884329 5,045 1256 4417 15083/5 2/99 

97 0/265813009 3,789 1007 3285/5 10666/5 2/82 

98 0/283112855 2,782 788 2388 7381 2/65 

99 0/30069403 1,994 600 1694 4993 2/5 

100 0/318460493 1,394 444 1172 3299 2/37 

101 0/336312032 950 319 790/5 2127 2/24 

102 0/3541465 631 223 519/5 1336/5 2/12 

103 0/371862139 408 152 332 817 2 
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                   سن

104 0/389359886 256 100 206 485 1/89 

105 0/406545558 156 63 124/5 279 1/79 

106 0/423331792 93 39 73/5 154/5 1/66 

107 0/439639692 54 24 42 81 1/5 

108 0/455400097 30 14 23 39 1/3 

109 0/470554453 16 8 12 16 1 

110 1 8 8 4 4 0/5 

 فرازآوری

 ماًیمستقشود که هایی روبرو میو دادههای زندگی محقق با آمار در اغلب جدول
هایی برای تخمین نرخ مرگ، دهند و ناچار باید از روشنمی دست بهاحتمال مرگ را 

باشد احتمال مرگ و یا شتاب مرگ استفاده کرد. فرازآوری روشی برای این منظور می
ار شرح این روش بسی ازآنجاکه( آمده است. 1133که شرح آن در فورفار و دیگران)

در این توان به منبع باال مراجعه کرد. پردازیم و میطوالنی است، در این مقاله به آن نمی
-های ایرانی دیده نشده است مطرح میهای فرازآوری که در دیگر جدولمقاله آزمون

ر شما   ایم که در آن های مرتبط با فرازآوری را آوردهآزمون (6)در جدولشود. 
و در ستون چهارم اختالف این دو کمیت  شدگان فوترد شمار برآو  ̂ ، شدگان فوت

  آمده است. 
 

انحراف نسبی    شدگان و  شمار فوت معیار فرابرآوردی از انح ⁄ 
  برآورد و 

و ستون  استدو برخوردار  -مجذور انحرافات است که از یک توزیع کای  
 دهد.آخر جدول درصد تغییرات نسبی را نشان می

 های فرازآوریآزمون .2جدول 

  ̂     سن
     

    ̂    

 
 ⁄       

   𝟏𝟏(
  

 ̂ 

) 

20 0 0/076 0 0/275681 -0/27568 0/076 0 

21 0 0/762082 -0/76208 0/872973 -0/87297 0/762082 0 

22 0 0/076 -0/076 0/275681 -0/27568 -0/076 0 

23 0 0/076 -0/076 0/275681 -0/27568 -0/076 0 

24 0 0/076 -0/076 0/275681 -0/27568 -0/076 0 
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  ̂     سن
     

    ̂    

 
 ⁄       

   𝟏𝟏(
  

 ̂ 

) 

25 0 0/762082 -0/76208 0/872973 -0/87297 0/762082 6 
26 0 0/076 -0/076 0/275681 -0/27568 -0/076 0 

27 0 0/076 -0/076 0/275681 -0/27568 -0/076 0 

28 1 0/759938 0/240062 0/871744 0/275381 0/075835 131/5896 

29 0 0/761079 -0/76108 0/872399 -0/8724 0/761079 0 

30 0 0/0759 -0/0759 0/2755 -0/2755 0/0759 0 

31 4 3/79123 0/20877 1/947108 0/107221 0/011496 105/5067 

32 5 3/758692 1/241308 1/938735 0/640267 0/409942 133/025 

33 9 8/21813 0/78187 2/866728 0/272739 0/074387 109/514 

34 8 8/098984 -0/09898 2/845871 -0/03478 0/00121 98/77783 

35 7 7/290452 -0/29045 2/700084 -0/10757 0/011572 96/01599 

36 10 7/913008 2/086992 2/813007 0/741908 0/550427 126/3742 

37 6 6/430843 -0/43084 2/535911 -0/1699 0/028865 93/30037 

38 13 14/0843 -1/0843 3/752906 -0/28892 0/083477 92/30135 

39 7 6/923712 0/076288 2/631295 0/028992 0/000841 101/1018 

40 5 6/183284 -1/18328 2/486621 -0/47586 0/226443 80/86318 

41 13 13/6051 -0/6051 3/688509 -0/16405 0/026912 95/5524 

42 13 13/28025 -0/28025 3/644207 -0/0769 0/005914 97/88975 

43 13 12/99373 0/006274 3/604681 0/001741 0/00000303 100/0483 

44 16 19/14247 -3/14247 4/37521 -0/71824 0/515874 83/5838 

45 9 6/872725 2/127275 2/621588 0/811445 0/658443 130/9524 

46 13 12/30394 0/696057 3/507698 0/198437 0/039377 105/6572 

47 12 12/01984 -0/01984 3/466963 -0/00572 0/0000327 99/83498 

48 10 11/83025 -1/83025 3/439513 -0/53212 0/283156 84/52909 

49 14 11/55277 2/447233 3/398936 0/72 0/5184 121/1831 

50 13 11/34743 1/652567 3/368595 0/49058 0/240669 114/5634 

51 5 5/005492 -0/00549 2/237296 -0/00245 0/00000603 99/89028 

52 8 6/057685 1/942315 2/461236 0/789162 0/622777 132/0637 

53 13 10/81016 2/189836 3/287881 0/666032 0/443599 120/2572 

54 17 15/78885 1/211155 3/973518 0/304807 0/092907 107/671 

55 8 10/22926 -2/22926 3/198321 -0/69701 0/485822 78/20702 

56 15 15/06259 -0/06259 3/881055 -0/01613 0/00026 99/58447 
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  ̂     سن
     

    ̂    

 
 ⁄       

   𝟏𝟏(
  

 ̂ 

) 

57 8 9/757479 -1/75748 3/123696 -0/56263 0/31655 81/98839 

58 18 19/03249 -1/03249 4/362624 -0/23667 0/056011 94/57512 

59 22 22/5889 -0/5889 4/752779 -0/12391 0/015353 97/39295 

60 26 21/58904 4/410959 4/646401 0/949328 0/901224 120/4315 

61 17 16/42734 0/572658 4/053066 0/14129 0/019963 103/486 

62 15 15/71602 -0/71602 3/964343 -0/18061 0/032622 95/44403 

63 23 18/72514 4/274863 4/327255 0/987893 0/975932 122/8295 

64 14 14/28252 -0/28252 3/779222 -0/07476 0/005588 98/02191 

65 10 10/29526 -0/29526 3/208623 -0/09202 0/008468 97/13208 

66 11 10/04011 0/959885 3/168614 0/302935 0/09177 109/5605 

67 13 12/94756 0/052438 3/598272 0/014573 0/000212 100/405 

68 7 6/23937 0/76063 2/497873 0/304511 0/092727 112/1908 

69 10 9/120247 0/879753 3/019975 0/291312 0/084862 109/6462 

70 14 14/59423 -0/59423 3/82024 -0/15555 0/024195 95/92831 

71 10 13/92877 -3/92877 3/732126 -1/05269 1/108153 71/79386 

72 3 2/997862 0/002138 1/731433 0/001235 0/00000153 100/0713 

73 3 2/97544 0/02456 1/724946 0/014238 0/000203 100/8254 

74 1 1/345153 -0/34515 1/159808 -0/2976 0/088563 74/34096 

75 0 0/0268 -0/0268 0/163707 -0/16371 0/0268 0 

76 0 0/0268 -0/0268 0/163707 -0/16371 0/0268 0 

77 1 1/338911 -0/33891 1/157113 -0/29289 0/085787 74/68757 

78 2 2/401151 -0/40115 1/549565 -0/25888 0/067019 83/2934 

79 1 1/322612 -0/32261 1/150049 -0/28052 0/078692 75/60795 

80 3 2/884426 0/115574 1/69836 0/06805 0/004631 104/0068 

81 3 2/855012 0/144988 1/689678 0/085808 0/007363 105/0784 

82 5 5/105342 -0/10534 2/2595 -0/04662 0/002174 97/93662 

83 8 7/48735 0/51265 2/736302 0/187351 0/035101 106/8469 

84 0 0/0238 -0/0238 0/154272 -0/15427 0/0238 0 

85 35 33/10664 1/893356 5/753837 0/32906 0/10828 105/719 

86 24 28/98699 -4/98699 5/383956 -0/92627 0/857972 82/79578 

87 14 17/56679 -3/56679 4/191276 -0/851 0/724208 79/69582 

88 18 15/58658 2/413425 3/947984 0/611306 0/373695 115/484 
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  ̂     سن
     

    ̂    

 
 ⁄       

   𝟏𝟏(
  

 ̂ 

) 

89 25 27/91753 -2/91753 5/283705 -0/55218 0/304898 89/54946 

90 19 17/23705 1/762945 4/151753 0/424627 0/180308 110/2276 

91 26 26/27394 -0/27394 5/125811 -0/05344 0/002856 98/95737 

92 33 30/75699 2/243014 5/545898 0/404446 0/163576 107/2927 

  18/9975   2/55525- = جمع انحرافات 0 93

 
بر پایه  آنچهزندگی صنعت نفت و  در جدول برای مشاهده و مقایسه امید زندگی

گونه که دیده . همانمیا آوردهرا  (6( و)1های)شود، نمودارمحاسبه می« جدول فرانسه»
البته شود تخمین امید زندگی با برآوردی بیشتر در تمام سنین محاسبه شده است. می

، نمودار امید زندگی از ستیننوزادی و خردسالی در اختیار  های دورانداده ازآنجاکه
 شود.شروع می یسالگ ستیب

 

 
 (TD88-90)امید زندگی در جدول صنعت نفت و برگرفته از جدول .5نمودار 
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 (.5933)ینوراللهو زنجانی و « جدول فرانسه»مقایسه امید زندگی در ایران در  .2نمودار 

 های زندگی ایرانجدولبهبود امید زندگی در ـ 1

سال پیش، امید زندگی افزایش چشمگیری در بسیاری از کشورها و صد کیاز حدود 
تر، تغذیه بهتر، ایران داشته است. عوامل اصلی بهبود امید زندگی، آب آشامیدنی سالم

است.  یروسیضدوبیوتیک و پیروی از بهداشت عمومی و پیشرفت داروهای آنتی
 دهد. نشان می 1737-30های زندگی در ایران را برای سال جدول زیر تخمین امید

 (.5339-5331) در ایران یسالگ دهامید زندگی در آغاز زندگی و در  .9جدول 

 مردم ایران
 امید زندگی

 سالگی 51در  هنگام تولد
 1/11 6/13 مردان
 3/06 0/10 زنان

 Model Life Tables for Developing Countries منبع:               

0

10

20

30

40

50

60

70

80

1 5 9 13 17 21 25 29 33 37 41 45 49 53 57 61 65 69 73 77 81 85 89 93 97 101 105

 سن

 جدول زنجانی و نورالهی -مرد  جدول فرانسه

 جدول زنجانی و نورالهی -زن

 (مرد و زن)جدول فرانسه

 (زن) جدول زنجانی و نورالهی

جدول زنجانی و 



 5931و زمستان  زیی، پا2شماره   ،یا مهیب های  دوفصلنامه پژوهش  26

در بسیاری از موارد اهمیت افزایش امید زندگی در نشان دادن بهبود شرایط زندگی 
شود که شرایط زندگی بهتر شده و یعنی با افزایش امید زندگی نتیجه گرفته می؛ است

از  شود.یهای ارزیابی کیفیت زندگی در کشورها محسوب ماین شاخص یکی از مالک
های بازنشستگی سوی دیگر اهمیت افزایش امید زندگی در ادامه تعهدات صندوق

نیز به دلیل تغییر و افزایش امید زندگی در  های زندگیواضح و آشکار است. در جدول
کند. بدین روز را مشخص و نمایان میهای گذشته ضرورت محاسبه جدول بهطول سال

های دیگر جدول زندگی با توجه به ندگی و کمیتتر امید زترتیب محاسبه دقیق
 شود.و نمایان می تیبااهمای بسیار نیازهای بیمه

 نتایج

که  گونه همانامید زندگی را بسیار کمتر محاسبه کرده و  درگذشتههای زندگی جدول
سال برآورد کرده  13شود امید زندگی در بدو تولد را در حدود دیده می (7)در جدول

های دهد که این برآوردها فاصله فاحشی با حقیقتنتایج این مقاله نشان میبودند. 
بسیار آشکار است. امید زندگی در  (7)و (1)هایامروز ایران دارند که با مقایسه جدول

های محاسبات جدول صنعت نفت که در این مقاله ارائه شده در مقایسه با جدول
افزایشی در حدود « جدول فرانسه»در مقایسه با ساله و  11 باًیتقرسازمان ملل افزایشی 

شود. با اختالف این دو جدول کاسته می جیتدر بهپنج سال دارد که در سنین کهولت 
های بازنشستگی و مسامحه در محاسبات بیمه عمر و صندوق یپوش چشماین تفاوت، 

محاسبات  دهد کهخواهند داشت. نتایج این مقاله نشان می یریناپذ جبرانهای هزینه
ها، های موجود در این کمیتهای جدول زندگی با توجه به اختالفتر کمیتدقیق

 باشند. تیبااهمهای عمر بسیار نامهتوانند در ضرر و زیان و ریسک بیمه می
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 منابع

موسسه  .1731ایران برای سال  ریوم جدول مرگ (.1731ی)و طه نورالله اهلل بیزنجانی، حب
 . اجتماعی نیعالی پژوهش تأم

 .رانیمرکز آمار ا ران،یدر ا یبه زندگ دی(. جدول ام1701حسن) ،شمس
 ترجمه، 1710-1716 یها سال یبرا رانی(. جداول خالصه عمر در ا1701.ال)ک ،یکهل

 .رانیا آمار مرکز. گ ان،یکیآر
وزارت  ران،یا یاسالم یو سالمت در جمهور تیجمع یمای(. س1731معاونت سالمت)
 .ین و آموزش پزشکبهداشت، درما

، وزارت 1736-1736 رانیا نانیسالمت در روستانش یمایس ی(. دگرگون1731معاونت سالمت)
 .یدرمان و آموزش پزشک بهداشت،

، وزارت بهداشت، درمان و 1731استان کشور سال  دهمرگ در  یمای(. س1731)محسن ،ینقو
 .یآموزش پزشک

وزارت بهداشت درمان و آموزش  ران،یسالمت در ا یمایس ی(. دگرگون1731)محسن ،ینقو
 .یپزشک

، وزارت بهداشت، 1736استان کشور سال  67در  ریوم مرگ یمای(. س1731)محسن ،ینقو
 .یدرمان و آموزش پزشک

، 1737استان کشور سال  61در  ریوم مرگ یمای(. س1730)یجعفر دیناه و محسن ،ینقو
 .یوزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشک

 .رانیمرکز آمار ا ،ییو روستا یمناطق شهر کشور، تی(. جدول عمر جمع1736)طه ،ینورالله

 نی، مجموعه مقاالت سوم1737-1716 رانیدر ا ریوم (. سطح و روند مرگ1730)طه ،ینورالله
 .رانیآمار ا زمرک ران،یکنفرانس آمار ا
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