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 رانیصنعت نفت ا یصندوق بازنشستگ یندگجدول ز

 1 یاعلابا  صباغ یمرتض

 

 چکیده

 یبازنشسدتگ یعمدر و مسدتمر هدایمدهيبه تعهد ات ب یتوجه ااص یبازنشستگ هایص  وق

 یناش ی گینق  انیجر همچ ينعمر و  هاینامهمهياو درآم  حاصل از فرو  ب کیدارن . از 

 گدرید یاز ادو ،اات تيبا اهم اريبس یزنشستگبا هایص  وق یبرا ،یاز کسورات بازنشستگ

و  ی زند گيمفروردات ام هیدبر پا ،یافتیدر هایمهيحق ب وردم در ایمهيمحاابات ب یدرات

 قيدو احتمال بقا را دق ی زن گيمطمئن که ام یاحتمال بقا ااتوار اات. ررورت ج ول زن گ

 هدایشرکت همچ ينو  یبازنشستگ هایص  وق یتعه ات آت نييدر تع ،محاابه کرده باش 

. سدتيو مسامحه ن یپوشقابل چشم ک   ،یم تيعمر فعال هایمهيکه در عرصه فرو  ب مهيب

  دانيقدرار دارد و اطم یمرکز مهيب نامهنيیآ هیبر پا ،عمر هایمهيمحاابات ب ،در حال حارر

ا بده ر  دانياطم نیدا ،یبازنشسدتگ هدای. صد  وقک  یم نيرا تأم ایمهيب هایااطر شرکت

ردرورت  کید چيه ی. ولآورن یدات مبه یاحتمال هاییاز کسر یدولت هایتیپشتوانه حما

 کیدبار ج ول ااص  نينخست یمقاله برا نی. در اده  یمطمئن را کاهش نم یج ول زن گ

صد عت  ی. در محاابه ج ول زن گشودیآن ارائه م هاییژگیو هیو بر پا یص  وق بازنشستگ

-یها نشدان داده مدج ول گریبا د و تفاوت آن یااات ج ول را بررا هایرو  ران،ینفت ا
  هیدد رانیا یج اول زن گ گریکه در مطالعات د یبراز  فرازآور هایآزمون ،همچ ين. شود

از  شيبد ،در صد عت نفدت ی زند گيکه ام ،ده  ینشان م جی. نتاشون یمطرح م ،ااتنش ه

عمدر قابدل  هداینامدهمدهيو ب یبازنشستگ هایوقص   یبرا توان یم ش ه،یآنچه که تصور م

 توجه باش .
  
 .های بازنشستگی، فرازآوریزن گی، ص  وقج ول زن گی، امي : کلیدی واژگان
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 مقدمه

شود، ومير نيز ش ااته میعمر یا ج ول مر های گوناگونی مان   ج ولج ول زن گی که با نام

رود. این ج ول براااگ محاابات اکچوئری تلا  می کارای بهغالباً برای محاابات مالی بيمه

ه های گوناگونی برای محااباحتمال بقا در هر اال را تا االگرد بع ی نشان ده . رو  ،ک  می

که ، توان گفتطور کلی میرون  و کاربرد این ج ول نيز مت وع اات. بهکار مین احتمال بهای

شود. یع ی برپایه وقای  مهم زن گی م اااته میج ول زن گی بر پایه تجربيات جمعيتی مرد

توان   در ميان مردم می ،شود. این تجربياتتول  و مر  در طول چ   نسل، محاابه می ،مان  

های نژادی، اجتماعی، فره گی و دیگر عوامل موثر در کيفيت و چ   کشور به دليل شباهت

مردم ایران با مردم کشورهای همسایه  ،کميت زن گی، مشابه یا متفاوت باش  . بر همين اااگ

گيرن . میش اای و اااتار ا ی جمعيتی قرار ب  ی مشترکی از نظر جمعيتدر یک تقسيم

از  ،نسبت به دیگر مست  ات اااتار ا ی مردم جهان ،ج اول زن گی در کشورهای اروپایی

-مست   ش ه، بيشتریپيشي ه دورتری براوردار بوده و تجربيات حياتی این کشورها با اابقه 

اات. در گذشته به دليل کمبود آمارهای حياتی در کشورهایی همچون ایران و نياز به ااتفاده 

های کشورهای اروپایی ااتفاده ای و بازنشستگی، از ج ولج ول زن گی برای محاابات بيمه

مشابه،  نسبت به تجربيات حياتی مردم ترهایی با تقریب نزدیکت ریج ج ولاات. بهش ه

ان . بعضی از شهرت یافته« 1های ااتان اردج ول»های زن گی با نام محاابه ش ه و این ج ول

که  (TD88-90شون . مان   ج ول زن گی فرانسه )کار گرفته میهمچ ان امروزه به ،هااین ج ول

ای مههای بيهای عمر و مستمری شرکتهمچ ان ملاک محاابات بيمه ،با وجود بيگانه بودن آن

 گيرد. در ایران قرار می

پيواتگی آن با تحقيقات گذشته و آوردن دلایل توجيهی در موارد  ،لازمه یک پژوهش پویا

در مسيری حرکت  ،های گذشتهک يم بر پایه دانستهااتلا  و م ایر اات. در این مقاله تلا  می

 ک يم که موارد تفاوت و م ایرت را با دلایلی روشن بيان ک يم.

های زن گی شون . ج ولبه دو گروه تقسيم می ،های زن گی از نظر اااتطور کلی ج ولبه

شون . نوع ص  هزار نفری محاابه مییکسان و از دنيا رفتن یک نسل یک که بر پایه زادروز 3نسلی

ای، و معمولاً در هر پ ج های دورهاات که بر پایه ارشماری 6ایهای زن گی دورهدیگر ج ول

باش  . افزون بر این،  1یا مختصر 6توان   کاملمی ،شون . هر دو نوع ج ولاابه میاال، مح

                                                 
1- Model life table 
2- Cohort life table 
3- Period life table 
4- Complete life table 



 
 
 
 
 
 

 85                                       رانیصنعت نفت ا صندوق ابزنشستیگ جدول زندیگ

 
 

اکچوئری  هایهایی نيز در جزئيات هر دو نوع ج ول زن گی وجود دارن ، مان   ج ولتفاوت

ده  ، دليل وجود عواملی که احتمال مر  را ت يير میکه در آنها بخشی از ج ول به 3برگزی ه

زرگسالی ص عت نفت های بهایی که مربوط به االدليل دادهبه ،ت. در این مقالهاااصلاح ش ه

ای برای دوران نوزادی و کودکی در ااتيار نبود، ج ول زن گی مختصر یا که دادهباش   و ای می

 اات.کوتاه ش ه اااته ش ه

ک ان ص عت ان از و رفاه کارهای بازنشستگی، پس( که ج ول زن گی مشترکين ص  وق1ج ول )

اات. اااته ش ه ،های جمعيتی مشترکين این ص  وقبا درنظر گرفتن ویژگی ،باش نفت می

با ااتفاده از آمار کارک ان  ،در هر ان و دیگر مت يرهای ج ول زن گی زن گیبرآوردهای امي 

در  اات. احتمال بقا در هر ان نيز با ااتفاده از احتمال مر ص عت نفت در ایران محاابه ش ه

های این . شرح کميتاادگی قابل محاابه اات به ،هر ان که در اتون دوم این ج ول آم ه

. دهيمشرح میرا ابت ا ررورت محاابه ج ول زن گی  ،ن مقالهایدر  اواه  آم .در ادامه ج ول 

در  پردازیم.های ج ول زن گی ص عت نفت میبه ویژگی بع های گوناگون آن و نگر اپس 

های موجود انتخاب و و  و شيوه ااصی که برای ااات ج ول زن گی از ميان رو رنهایت، 

-های مستقيم و غيرمستقيم ااات ج ول را توريح میرا شرح داده و رو  ،ایمکار گرفتهبه

بر پایه آمار از دنيا رفتگان مشترکين ص  وق اواه  بود. روابط ریاری ميان  ،دهيم. این رو 

رگ مر  را بازگو را در این بخش شرح داده و اپس نحوه محاابه بيممت يرهای ج ول زن گی 

 را اواهيم آورد. 6ک يم و شرح مختصری از نرب مر  و نتيجه فرازآوریمی

 

 ضرورت جدول زندگی

هایی همچون دارد. اوال ،کاربرد ،های ااده در باره عمر افرادج ول زن گی برای پااخ به اوال

که او به ان بازنشستگی برا  االه عمر اواه  کرد و احتمال این تا چه ا ی یک فرد ای و اه

 چ   اال دیگر زن گی اواه  کرد؟ ،االگی 47چق ر اات؟ پس از بازنشستگی در 

-ای یا ص  وقهای بيمهبازنشستگی که ميان افراد حقيقی و شرکت در قراردادهای بيمه عمر و

، تعه  پرداات مبل ی ثابت در زمان حق بيمهشود، در برابر پرداات های بازنشستگی بسته می

بازنشستگی و یا پرداات مستمری برای م ت بازنشستگی تا زمان فوت وجود دارد. البته بيشتر 

گيرن . یک ها را برای بازمان گان نيز درنظر میهای بازنشستگی در ایران، این پردااتص  وق

                                                                                                           
1- Abridged life table 
2- Select life table 
3- Graduation 
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ک  ، که یک چ ين قراردادی را برابر می ارز  مبالغ دریافتی و پردااتی« قرارداد م صفانه»

اات. برای برابری مبالغ دریافتی از یک عضو مشترک « از نظر اکچوئری عادلانه»اصطلاحاً 

گر، م ت بازپرداات و مزایای گزار با مبالغ پردااتی از اوی ص  وق و یا بيمهص  وق و یا بيمه

پایه  گزار( برص  وق )و یا بيمه شود. عمر هر عضوبيمه عمر و بازنشستگی تخمين زده می

متواط عمر اشخاص در شرایط مشابه، برآوردی اات که برای محاابه مزایای بيمه عمر و 

 ،زن گی در ج ول زن گیشود. متواط طول عمر، به صورت امي بازنشستگی درنظر گرفته می

توان  برآوردی از یشود. متواط طول عمر یا امي زن گی در هر ان مطور الاصه نشان داده میبه

عبارت گزار( باش . اگر این امي زن گی، که بهعمر باقی مان ه یک بازنشسته ص  وق )و یا بيمه

ای گيری داشته باش ، هزی هدیگر ميانگين عمر باقی مان ه اات، با واقعيات ااتلا  چشم

بيمه، و یا برای زه حقصورت پرداات بيش از ان ا گزار، دربرای عضو ص  وق و یا بيمه« ناعادلانه»

ک  . این ااتلا  برآورد امي زن گی و ها، ایجاد میبيمهصورت کااتی حق گر، درص  وق و بيمه

ای در براواه  داشت. هزی ه اطای محاابه یک از طرفين قرارداد، هزی ه طول عمر، برای هر

ش گان، بسيار يمهدليل شمار بهای بازنشستگی بههای بيمه و ص  وقامي زن گی برای شرکت

 ک   ه باش .تعيين ،تر بوده و ممکن اات برای ادامه فعاليت اقتصادی آنهابزر 

های مربوطه در ااتلا  نظر گرفتن هزی ه اهميت دقت و نزدیکی ج ول زن گی با واقعيات، با در

یا  ن مازاد پردااتیای هشود. هرک ام از طرفين قرارداد نسبت ببا واقعيات زن گی روشن می

بيمه و یا مزایا، تج ی نظر ک   . توان   حساايت اود را داشته باش   و نسبت به حقدریافتی می

زن ، که باقيمان ه عمر را با دقت بيشتری تخمين می ب ابراین در ااتيار داشتن یک ج ول زن گی

لي ی نقش ک های بازنشستگیهای عمر و ص  وقتر تعه ات بيمهتوان  در محاابه دقيقمی

 داشته باش .

های گوناگون  و ااتلافات بين نسلی، تجربه های جمعيتی در ميان اقوام و گروهوجود تفاوت

های که در جمعيتنایه ویژک  . بههای ااص را مطرح میشرایط متفاوت زن گی لزوم ج ول

 ال در های گزی ش و یا اشتتفاوت ،ااص مان   اعضاء ص  وق بازنشستگی کارک ان ص عت نفت

روبرو  ،توان ص عت نفت، این افراد را با شرایط ااص و متفاوتی نسبت به کل جمعيت ایران می

توان   می ،ها و امکانات رفاهیک  . در ص عت نفت شرایط ش لی، ج رافيایی و حتی مزیت

 امي زن گی را متفاوت از دیگر افراد در جمعيت ایران اازد. از اوی دیگر برای برآورد هزی ه

ج ول زن گی  ،تعه ات بازنشستگی اعضاء این ص  وق و نيز تأمين مالی م ااب، ررورت دارد

رو ااات محاابه شود. از این ،دات آم هبه ،های اعضاء این ص  وقااص آنها که از آمار و داده

ج ول زن گی ااص ص  وق بازنشستگی ص عت نفت برای این ص  وق رروری اات. البته در 
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یران یک چ ين رویکردی وجود ن اشته اات و این مقاله برای نخستين بار ج ول گذشته و در ا

 ده .زن گی ااص مشترکين یک ص  وق بازنشستگی را در ااتيار قرار می

ج ول زن گی ااص یک ص  وق بازنشستگی  ،یک از تحقيقات و ادبيات گذشته تاک ون در هيچ

شود و در نتيجه بار با این مقاله مطرح میاات. ادبيات این موروع برای اولين محاابه نش ه

محاابه ش ه  ،های زن گی کلی ایرانتحقيق مشابه آن وجود ن ارد. هرچ   که در گذشته ج ول

(، 1636، 1631، 1607شود. این تحقيقات شامل نقوی )که در ای جا به چ   مورد اشاره می

 . تحقيقاتی که در اازمان شون( می1636، 1607( و معاونت الامت )1634نقوی و جعفری )

شود. از اوی دیگر مرکز ( می1607اات، شامل زنجانی و نورالهی )تأمين اجتماعی انجام گرفته

(، نورالهی 1641(، شمس )1641که شامل کهلی ) ،این رااتا داشته آمار ایران نيز انتشاراتی در

 شون .( می1604، 1607)

 

 ها جدول زندگی صنعت نفتویژگی

مهمترین  ،  وق بازنشستگی ص عت نفت به کارم  ان و بازنشستگان این ص عتتعه ات ص

و تعه ات  ،روز بودنه ی . تعه ات جاری و آی  ه در صورت بآشمار میهن ص  وق بای هدغ غ

معوقه در صورت وجود ب هی، محاابات ااص اود را اواه   داشت. برای م یریت ص  وق 

تا  ااتو آی  ه  آگاهی از ورعيت گذشته، حال به نياز ،های بازنشستگیمان   اایر ص  وق

تصميمات م یریتی بهي ه گرفته شود. آگاهی از ورعيت گذشته و در جریان قرار گرفتن ورعيت 

، زیرا این تجربيات و تأثيرات آنها مشاه ه ش ه و نياز به محاابات ج ول زن گی ن ارد حال

از محاابات تعه ات آی  ه ص  وق،  تريت دقيقورع آشکار ش نبرای  توانمیولی موجود اات، 

های تخمينای گسترده از دام هبا  ی. برآوردهای حساب ارااتفاده کرد یگج ول زن  دراکچوئری 

ای داشته باش  . زیرا این محاابات با فرريات ک   هتوان  با واقعيات ااتلا  نگرانمی ،مختلگ

)دراتی فر،  اطای نوع دوم و هزی ه شتهيات فاصله داعبا واق که غالباً ان ای محاابه ش هااده

ااتفاده از ج ول زن گی یک ررورت  ،بسيارگران اات. در محاابات اکچوئری صفر ه گام اطا(

 ،مان ههای عمر باقیدقيقی از االبرآورد  ،اااگ امي زن گی در ا ين مختلگ بر . زیرااات

های نفت و البته بسياری از ص  وقآی . ص  ق بازنشستگی کارک ان ص عت دات میبه

 ،توان   با ااتفاده از امي زن گیمی ،آنها حاکم اات بازنشستگی، مت ااب با قواني ی که بر

که  ی . در ااتيار داشتن ج ولندات آورهآی  ه ب مان ه و تعه اتهای عمر باقیبرآوردی از اال

ناپذیر اات. یک نياز اجت اب ،ده شان های آی  ه ناالرا در دراتی امي زن گی ا ين مختلگ به

ج ول (، و 43نامه شماره از اوی بيمه مرکزی )آیين (TD88-90ج ول فرانسه )در حال حارر 



 

 
 

 

  011و  99فصلنامه جمعیت مشاره                                                                                                                                                           88
 

   

شود، کار گرفته میکه در اازمان تأمين اجتماعی به ،نورالهیزنجانی و  1601مير اال  و مر 

ده  . از طر  دیگر در تشکيل میدر بيشتر برآوردهای ملی را  ،اااگ محاابات امي زن گی

بخش مهمی  ،معاونت الامت وزارت به اشت و درمان، با وجود ای که اطلاعات و آمارهای حياتی

شود، اانه ثبت میهای این وزارتها و اایر زیرمجموعهاز مردم ایران در بيماراتان

ک   . ن ارد ااتفاده میمير ااتاواانه از ج اول مر ها و متخصصين این وزارتاپي ميولوجيست

های اکچوئری و حساب اری را نگر  بای  تفاوت ،هابرای تصميم درات در ااتفاده از این ج ول

برای محاابات مورد نياز مطرح کرد و ج ول زن گی به روز برای مردم ایران که در این مقاله با 

شود، فت انجام میدرنظر گرفتن تجربيات مشترکين ص  وق بازنشستگی کارک ان ص عت ن

با توجه به ررورت محاابه تعه ات آی  ه ص  وق  ،محاابه و تهيه نمود. این مقاله قص  دارد

های مشترکين های زن گی موجود را بررای و با توجه به ویژگیبازنشستگی ص عت نفت، ج ول

( 1ج ول )محاابه ک  . نتایج این محاابات در را و اعضاء این ص  وق، ج ول زن گی ااص آنها 

 اات.نشان داده ش ه

-از آمار ثبتی ص  وق بازنشستگی ص عت نفت گرفته ش ه ،کار رفته در این تحقيقهای بهداده

بررای و  ،ش گان ااتصورت آمار ثبتی فوتهای مورد نياز را که بهاات. در آغاز آمار و داده

بل داترای پي ا کردیم. این ها، اطمي ان قاپالایش کرده و نسبت به شمار و چگونگی این داده

اات. یع ی با توجه ها از جوانب گوناگون برای صحت و دراتی آنها انجام گرفتهکار با بررای داده

مان   ثبت تاریخ فوت پس از تول ، تاریخ بازنشستگی قبل از فوت،  ،هابه روابط م طقی ميان داده

های دور افتاده و پرت پالایش ش ن . دادهها تکراری نبودن آنها و دیگر روابط م طقی دیگر، داده

های آنها را های پالایش ش ه ناهمگون را ش ااایی و علتاات. اپس دادهنادی ه گرفته ش ه

ها، رو  محاابه مت يرهای ج ول با توجه به شمار و پراک  گی داده ،بررای نمودیم. در نهایت

 زن گی را انتخاب کردیم. 

های موجود و مت اول محاابه مت يرهای ج ول زن گی آمار از رو های این در تحليل و بررای

اات. از آنجا که روابط تعریگ ش ه ااصی ميان مت يرهای ج ول زن گی وجود ااتفاده ش ه

شود. پس نياز به یافتن روابط ها اعمال میای بر دادهدارد، چارچوب و اااتار از پيش تعيين ش ه

های ش ااته زن گی نيست و ما نيز در این محاابه از م ل و یا م ل ج ی ی برای ااات ج ول

البته در  ایم.ش ه و مورد پذیر  ادبيات این موروع و جامعه علمی و اکچوئری پيروی کرده

نرب و احتمال مر ، تحليل، بررای و دقت بيشتری انجام گرفت. زیرا این اه  1رگمحاابه بيم

ها مح ود ویژه که شمار داده   بود. این کار، بههای گوناگون، متفاوت اواهکميت در بررای

                                                 
1- Exposure 
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های فرازآوری باش . ب ابراین ه گام محاابه احتمال مر  از رو بسيار با اهميت می ،اات

 طور ااص ااتفاده ش ه اات.به

ش گان، برای ااات ج ول زن گی در اشاره کردیم که از رو  نسلی و آمار فوت ،در آغاز اخن

ایم. این رو  در صورت وجود شرایط کافی، یک رو  مشخص و کرده این مقاله ااتفاده

های کافی و مشاه ه مطمئ ی اات. ولی برای این رو  شرایطی لازم اات. از جمله داشتن داده

های دیگر که بر ص  اال باش . در رو ، بيش از یکتوان آنها در طول م ت زمان طولانی که می

در طول زمان تا پایان آارین نفر  فوت ش گان،ی به مشاه ه آمار ای اات، نيازپایه آمارهای دوره

ص  اال ، یککه اگر نخواهيم یا نتوانيم ،را نظر میبه ،از نسل انتخاب ش ه نيست. ب ین ترتيب

تر ج ول مورد نظر را ای، اری صبر کرده و تمامی وقای  حياتی نسلی را ثبت ک يم، رو  دوره

ثابت اات.  ،ان مار نفراتی که در ابت ای مشاه ه انتخاب ش هدات ده . در رو  نسلی شبه

دقت کافی را برای محاابات ج ول این شود و معمولاً یک نسل یکص  هزار نفری انتخاب می

 اواه  داشت. 

ک  ، تمام ای که معمولاً آمار یکسال یا دوره ااص را بررای میدر رو  دوره ،از اوی دیگر

شون . معمولاً های درون جمعيتی و برون جمعيتی در نظر گرفته میت ييرات حياتی، مهاجرت

دشواری این رو  در ثبت ت ييرات جمعيت مورد نظر و نبود آمار کافی از ت ييرات اات. از آنجا 

ک    و ایستا نيست  ، ثبت و تفکيک ت ييرات که جوام  مختلگ به دلایل گوناگونی ت يير می

ده . البته بای  توجه ن رو  را با توجه به رو  نسلی کاهش میدقت ای ،برای محاابه نرب مر 

ای را برای محاابات نسلی داالت دهيم. دليل توانيم آمار زن گان در رو  دورهداشت که ما نمی

 آشکار آن مب ای محاابات هر رو  اات که کاملاً با یک یگر متفاوت  .

که در  ،ها ااتشمار ناکافی داده ،ک  و میرآنچه که در هر دو رو ، محاابات را با چالش روبه

شون  تا ح ود آمار زن گان که در دوره حال بررای می ،ااز اات. از یک اوهر دو رو  مشکل

شون  که در چ ين روشی نياز به جمعيت کشور اات و دقت محاابات نود هزار نفر شمار  می

شود. از اوی دیگر ثبت می تریبيشده . ولی ت ييرات مشترکين ص  وق با دقت را کاهش می

ولی  ،یاب شود، اطمي ان از محاابات افزایش میدر رو  نسلی که با آمار مردگان محاابه می

ااز بوده و انتخاب نسل م ااب و مشکل ،ایهمچون در رو  دوره، هاهمچ ان شمار کم داده

 ک  . تر میاپس فرازآوری را پيچي ه

تمام جوانب، از رو  نسلی و برپایه آمار ثبت ش ه از دنيا رفتگان در این مقاله با درنظر گرفتن 

ان از و رفاه کارک ان ص عت نفت، ج ول زن گی این ص  وق را که های بازنشستگی، پسص  وق

 ایم.محاابه کرده ،( گزار  ش ه1در ج ول )
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 هایصورت نسلشامل هر دو ج س مرد و زن و به ،های اصلاح ش ه در این محااباتداده

های دات آوردن نسلها بر پایه اال تول  و به م ظور بهباش . تفکيک دادهتفکيک ش ه می

های نسلی، ابت ا یک نسل اات. البته معمولاً در محاابات ج ولگوناگون این آمار انجام گرفته

دات آورده و ج ول نسلی مشخص را تعيين و اپس با ثبت مر  هر عضو، آمار این نسل را به

بای  از آماری که موجود  ،برای محاابه ج ول زن گی ،ک   . در این مقالهها را محاابه میآن

کار از شمار مردگان و بازمان گان هر اال که بر اات، اطلاعات لازم را ااتخرا  نمود. برای این

 ان  ااتفاده کردیم. این ب ان دليل بوده اات که هيچ نسل ازهای مختلگ تفکيک ش هپایه نسل

رگ مر  های تع اد کافی برای محاابه نرب مر  و بيمش گان این ص  وق به ت هایی دادهفوت

ایم. با این ااتفاده کرده ،ان رگ را داشتههایی که بيشترین بيمرگ نسلاز بيم ب ابراینان . ن اشته

ب مر  و برای محاابه نر ،ش اايمهایی که در اکچوئری میتوان با ااتفاده از رو وجود می

سالی تا کهولت محاابه ک يم. پس تصميم های مياناحتمال مر  را برای االفرازآوری آنها، 

اات و قص  داریم ها انجام گرفتهها برای بررای تجارب زن گی نسلی دادهج ااازی نسل

-براااگ آمار هر نسل، نرب مر ، احتمال مر  و اپس دیگر مت يرهای ج ول زن گی ص  وق

ت رررو ،ان از و رفاه کارک ان ص عت نفت را محاابه ک يم. ب ین ترتيبستگی، پسهای بازنش

های کافی وجود ن اشت، برآوردی ای از ان افراد که آمار و دادهتا با فرازآوری برای دام ه ،داشت

 های پرجمعيت محاابه ک يم.رگ نسلبيم بيشترینبر پایه 

 مفاهیم اصلی در جدول زندگی

در این  ،ع وان یک مت ير اصلیدیر اصلی در ج ول زن گی اات. این کميت بهان، یکی از مقا

ازایی براوردار اات. از این جهت شود. دراتی ان از اهميت بهنشان داده می ج ول با

شود. گيری میروز تول  ان ازهگيری آن حساايت محااباتی دارد و ان درات بر پایه االان ازه

-دراتی این کميت را ان ازهبای  بهع وان ان، میشان دادن ع دی در ج ول زن گی بهب ابراین ن

گيرد، این مت ير را با روز تول  انجام نمیثبت ان در اال یکهگيری کرده باش . ولی از آنجا

ع وان ملاک توان ميانگين ان در طول اال ثبت را بهک   . مثلاً میگيری میهایی ان ازهتقریب

صورت گسسته درنظر گرفته ش ه و به ،گيری ان در نظر گرفت. ان افراد در این مقالهزهان ا

« ان درات»شود، م ظور ان آنها پس از آارین زادروز یا که صحبت از ان افراد میه گامی

 قرار دارد. ان در بازه زمانی ،اات. به عبارت ریاری

به االروز تول  اود اات. این مت ير را با   درات احتمال بقا، احتمال راي ن شخص با ان

 ده  . با توجه به تعریگ احتمال بقا و مر ، اتحاد زیر هميشه برقرار اات:نشان می n علامت

(1) nn  
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احتمال مر   اات.  اله تا ان دراتا  احتمال بقای یک فرد n توان گفتپس می

شود. این کميت با یکی دیگر از مقادیری اات که در ج ول زن گی به آن توجه می ،در هر ان

تا ان  ،االه  احتمال مر  فرد n، توان گفتشود. پس مینشان داده می n علامت

 االه یا مردگان هر نسل در هر ان را با علامت  رفتگان اات. شمار از دنيا  درات

n توان گفتده  . پس مینشان می ،n  که تا ان درات  ،االه اات شمار افراد

در هر ان که یکی  ،ه احتمال بقاان . در ااات ج ول زن گی و برای محااباز دنيا رفته 

شمار کسانی که به ،ان بای  نسبت کسانی که از دنيا رفتههای ج ول زن گی اات، میاز ویژگی

ک  ، ولی با اشکالاتی تعيين شود. این نسبت، نرب مر  را در آن دوره تعيين می ،زن ه هست  

ولی در  ،شودر  یا نرب مر  اشاره مین نرب، نرب تقریبی مایهرو اات. در ادبيات اکچوئری بروبه

شود. این ( گفته میcentral death rateش اای به آن نرب مرکزی مر  )ادبيات جمعيت

صورتی که بر  و در  nبا علامت ،شودکميت ه گامی که برای یک نسل فرری محاابه می

ع وان یکی از مقادیر محاابه به  nبا علامت ،های جمعيتی محاابه شودپایه آمار و داده

االه تا ان   نرب مر  فرد nتوان گفتشود. پس میش ه در ج ول زن گی نشان داده می

االه نام دارد و   بازمان گان ،ان راي ه  اات. شمار کسانی که به ان درات  درات

ن ایه توان از آن برای احتمال بقا ااتفاده کرد. البتده   و مینشان می ین مت ير را با علامت ا

هميشه کمتر از یک اات. برای محاابه امي زن گی یا ميانگين  ،ع د از یک بزرگتر، ولی احتمال

االه  هایی که افراد اله یا االا   های عمر اپری ش ه افرادمان ه، ميانگين االعمر باقی

  nده  . در واق  نشان می  nشود. این مت ير را با علامت گيری میان ، ان ازهزن گی کرده

. ان رو بودهااله با آن روبه ن افراد ایه گيری ميانگين ریسک مرگی اات کملاکی برای ان ازه

عبارت دیگر چ   نفر اال االه اات. یا به این افراد  « رگبيم»این ان ازه ریسک مر ، ان ازه 

 االه تا ان درات هایی اات که افراد اال  n، توان گفتان . پس میدر بيم مر  بوده

در ج ول زن گی  ها را نيز با االه  ه همه مانان . مجموع عمر باقیزن گی کرده 

 ،االه امي  دارد یک فرد که هایی اات ده  . و نهایتاً امي زن گی که ميانگين االنشان می

مي  (، یا اexpectation of life ,زن گی )زن ه باش . این کميت در ادبيات اکچوئری امي 

 شود.( نيز گفته میcomplete expectations of lifeکامل زن گی )

 

 ساخت جدول زندگی صنعت نفت

 االگی را در بر 117تا  37های زن گی ج ول زن گی کوتاه که اال ،برپایه آمار و دادهای موجود

الگی ک يم. ب ابراین یک ج ول کامل از صفر اگيرد، ج ول زن گی ص عت نفت را محاابه میمی
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( االگی محاابه نخواه  ش . این ب ان جهت اات که آمار کافی و دقيق برای 137)یا  117تا 

-های نوزادی، ارداالی و نوجوانی، در ااتيار نيست. در ااات ج ول زن گی ص  وق پساال

طور توام و پس از های پالایش ش ه مردان و زنان بهان از کارک ان ص عت نفت، که بر پایه داده

-رگ مر  هر فرد در طول عمر او و اپس هر نسل محاابه باش ، بيمها میرای نسلی دادهبر

های رگ مر ، آنرا تب یل به نرب مر  کرده و در مرحله بع ی نرباات. پس از محاابه بيمش ه

دات آوردن احتمال مر  ج ول دات آی . با بهتا احتمال مر  به ،مر  را فرازآوری نموده

( 1ان از و رفاه کارک ان ص عت نفت را محاابه و در ج ول )های بازنشستگی، پسزن گی ص  وق

رگ اات. مطالعاتی که بيمایم. در این بررای فقط یک عامل مر  در نظر گرفته ش هنشان داده

اات و این موروعی اات که در ه وز در ایران مطرح نش ه ،مر  را از چ   عامل در نظر بگيرن 

 .به آن توجه کرد توانآی  ه می

های ااات ج ول زن گی را از نظر وجود و یا نبود آمارهای حياتی درات و شای  بتوان رو 

فوت ب  ی کرد. در صورت وجود آمار دقيق و فراوان از تاریخ تول  و مطمئن به دو گروه تقسيم

لگ براااگ توان احتمال مر  را در ا ين مختص  هزار نفر( مییک نسل نسبتاً بزر  )ح ود یک

احتمال  ،توان از این آمارکه میاین دراتی محاابه کرد. اپس با فر، بربه ،شمار درگذشتگان

 مر  در هر ان را برآورد و به همه مردم گستر  داد، تمام ج ول زن گی را ااات. 

های دیگری برای محاابه احتمال مر  و ج ول در صورت نبود آمار درات و کافی بای  راه

ه رنظر گرفت. یکی از مسایل مهم در انتخاب مشاه ات، ان به ه گام مر  اات و ای کزن گی د

های اات. در ای جا بای  از رو های مختلگ داشتهن ان چه ت ييراتی در طول زمان و نسلای

-ااتفاده کرد. البته می ،های ا ی را نشان ده  که بتوان   این دگرگونی ،ریاری و تواب  ریاری

ها داشت. مورد این دگرگونی ه گام مر ، اات باطی ریاری درهای ا ی بهگرگونیتوان از د

ه گام مر  را  برآورد صورت یک تاب  ریاری باش  که ان بهممکن اات این اات باط ریاری به

ک   و این تاب  را برای ه گام مر  از تابعی ریاری پيروی میک  . یع ی فر، کرد که ان بهمی

های (. این م ل1347)3هم(، ميک1331)1کار گرفت، مان   تواب  گومپرززن گی بهمحاابه ج ول 

 نام  .مير میوهای نظری مر ریاری را م ل

بي ی ه گام مر  را پيشکه بتوان  ان به کمتربرآوردی از مشاه ات  ،از اوی دیگر ممکن اات

وجود آورده های دیگری را بهم لهای کاربردی، کارگيری رو ااتفاده کرد. ب ین ترتيب به ،ک  

های ااتان ارد نيز ت وع دارن  و باش  . ج ولهای ااتان ارد میج ول آنها،ترین اات که معرو 

                                                 
1- Gompertz 
2- Makeham 
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( که برای همه کشورها و یا 1711های ااتان ارد اازمان ملل )های ج ولتوان از رو می

های معرو  کاربردی، یگر رو نام برد. از د ،طراحی ش ه ،هایی که برای کشورهای ااصیج ول

 باش  .( می1743) 6(، و براگ1747)3(، رو  ل رمن1744)1رو  کول و دم ی

های زیادی با یک یگر های کشورهای گوناگون شباهتاگر فر، ک يم که مردمان و نسل ،البته

ز توان اصورت میآن  ت يير چ  انی ن اشته اات، در ،شوددارن  و عواملی که موجب مر  می

های ها در کشورکارگيری این ج ولااتفاده کرد. ولی به تجربه با به ،های ااتان ارداین ج ول

عوامل  ،اات. افزون بر اینها و نيز نژادهای کشورهای گوناگون مطرح ش هگوناگون، ااتلا  نسل

ياری ه گام مر  را در بسک  ، رون  ان بهها را تح ی  میو اطرهای ج ی ی که زن گی انسان

 اات.از کشورها ت يير داده

که آنها را به دو گروه کلی  ،رايمهایی میبه تفاوت ،های گوناگون ج ول زن گیدر مقایسه م ل

( در این باره 1736) 6های آماری مر  و مير. کایفيتزهای نظری و م لک يم. م لتقسيم می

ک   ، کچوئری از آن پيروی میهای ارو  بيشترهای نظری که اات. در م لشرح مفصلی آورده

شود که توجيه نظری و تطابق تجربی ه گام مر  درنظر گرفته میم لی ریاری برای ان به

ان . های مختلگ مطرح ش هدارن . یع ی با توجه به نظریات گوناگون و مطابقت با مشاه ات نسل

 ن .روکار میهم، در ادبيات اکچوئری بهميک -ها مان   گومپرزاین م ل

های آمار شود که بتوان  کااتییابی به روشی میهای آماری و کاربردی، تلا  برای داتدر م ل

ها یا ها، ج ول زن گی را محاابه ک  . این رو ثبتی را چاره ک   و ج ا از این کااتی

 پارامتری هست  . م لهای ااتان ارد عموماً تکپارامتری هست  . ج ولپارامتری و یا چ  تک

چ   ویژگی  ،هاپارامتری اات. شمار پارامترهای این م ل پ ج ،دو پارامتری و م ل ل رمن ،براگ

های مربوطه در محاابه ااتفاده شود، نياز به داده کمتریدنبال دارن . اگر از پارامترهای را به

ولی  ،ک  پي ا می بيشتریشود. با افزایش پارامترها، م ل دقت تر میکمتر و محاابه آاان

روات، هایی که با آن روبهبای  با توجه به مح ودیت ،اازشون . م لتر میمحاابات اخت

 تر اات.تصميم بگيرد که چه روشی م ااب

مير کودکان و که سالان اات. یع ی وباش ، مر معمولاً آمار و اطلاعاتی که بيشتر در ااتيار می

اال و از این آمار برای برآورد پارامترهای  41یا  47اال و پيران بيش از آمار کودکان زیر پ ج

 را ااات. تا تمام ج ول زن گی را محاابه و آن ،شودم ل ااتفاده می

                                                 
1- Cole, and Demeny 
2- Lederman 
3- Brass 
4- Keyfitz 
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( رو  محاابه ج ول زن گی را در اازمان به اشت جهانی در مقایسه با 3777ماری و دیگران )

پارامتر و داشتن یک تلا  ش ه با ااتفاده از دو  ،ده  . در این رو ها شرح میدیگر رو 

گيرد که یک رابطه لوجيت ج ول ااتان ار معمولی، ج ول زن گی را ااات. این رو  فر، می

وجود دارد و ت ها بای  دو پارامتر این  ،اطی ميان ج ول ااتان ارد و ج ولی که مورد نظر اات

 برآورد کرد. را رابطه اطی از مشاه ات

 

 مستقیم روش

اادگی ج ول توان بهجمعيت ثابت و قابل توجهی در ااتيار باش ، میه گامی که آمار مر  یک 

ای ميان زن گی را محاابه کرد. اادگی آن از این جهت اات که روابط ااص و تعریگ ش ه

های دیگر این ج ول به آاانی ها، اتونمت يرهای ج ول وجود دارد. با داشتن یکی از آن مت ير

شرح به ،آی ن بخش میایه محاابه ج ول زن گی که در ادامآی  و در رو  مستقيم دات میبه

پردازیم. در این رو  بای  یک روابط مت يرهای مطرح در این ج ول و نحوه محاابه آنها می

جمعيت ثابت در ااتيار باش ، یع ی جمعيتی که در یک روز همه متول  ش ه و نوزاد دیگری به 

ها و مردگان ثبت و نفر زیرنظر قرار گرفته و شمار زن هآنها ارافه نشود و این جمعيت تا آارین 

بای  یک جمعيت  ،آی . ب ابرایندات احتمال مر  و دیگر معلومات ج ول زن گی به ،براااگ آن

های اام محاابه ش ه که نرب، شمار آنها بای  آنچ ان باش  ،بزر  در ااتيار داشت و افزون براین

گير در ااتيار داشت و آنها را زیر گرفت. پس بای  جمعيتی چشم ع وان احتمال درنظررا بتوان به

ص  معمولاً شمار این جمعيت فرری یک نظر گرفته و تا پایان زن گی آارین نفر شمار  کرد.

ای )االانه های دورهشود. ابت ا روابط مت يرهای ج ول زن گی برای دادههزار نفر درنظر گرفته می

 دهيم. الاصه شرح میطور ( را به

در نظر بگيری . فر،  ،ان ص  هزار نوزاد یک نسل فرری را که همه در یک روز متول  ش هیک

شمار این نسل کاهش  ،ن جم  افزوده نشود و ت ها از راه مر ایه ک يم که نوزاد دیگری بمی

-این نسل نامي ه می 1که ریشه ده   و آنرا با یک نسل بسته را تشکيل می ،یاب . ب ابراینمی

 و ، ، ، ، ، ، ، دهيم. مت يرهای دیگر ج ول عبارت   از نشان می ،شود

 6(، برون1770) 3مان   باورز ،موروع( ميان آنها برقرار اات و در ادبيات این 7( تا )1که روابط )

 اات.( به تفصيل آم ه1770) 6( و ل  ن1770)

                                                 
1- Radix 
2- Bowers et-al 
3- Brown 
4- London 
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(3)  

(6)  

(6)  

(1)  

(4)  

(0)     

(3)    

(7)     

(17)   

(11)   

طور ولی به (n=1 ) شود،های پ ج االه در نظر گرفته میبرای ج ول زن گی گروهی، معمولاً دوره

 کلی عبارت   از:

(13)  n 

(16)  n 

(16)  nn 

(11)  n 

(14)  n 

(10)   

(13)  n 

(17)  n 

های مربوطه در آوری و آزمونکه نتایج فراز ،دات آم ه را فرازآوری کردههای بهنرب ،پس از این

 بخش ششم اواه  آم .

 های غیر مستقیمروش

ها  لک   . این مهای نظری، یک م ل بسته را بر یک جامعه آماری تحميل میمعمولاً م ل

ت ييرات مت ير مورد نظر را برپایه ت ييرات یک یا چ   مت ير وابسته نشان ده    ،ک   تلا  می

تا پذیر  م ل ریاری  ،فرريات محکمی لازم اات ،هاییو آنرا تعریگ ک   . برای ای چ ين م ل
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ای همر  رابط ،گيردکه فر، می ،اات 1را آاان ک  . یکی از این تواب  نظری تاب  گومپرتز

 مستقيم و نمایی با ان دارد.

(37)   

ان فرد اات. این  ع د ثابت و  و  ، 6یا شتاب مر  3بردار نرب آنی مر  در این رابطه 

 و  بت گيرد و ع دهای ثاصورت نمایی هماه گ با ان فرد فر، میرابطه شتاب مردن را به

(  ان و 37شون . ب یهی اات که در رابطه )های مربوطه محاابه میاز راه براز  آماری و داده

 شون .گيری میصورت پيواته ان ازهبه ،شتاب مر 

ین رابطه ک  ، ات يير  ( را درنظر بگيریم که در آن زمان برای م ت بسيار کوچک 4اگر رابطه )

 صورت زیر درنظر گرفت:توان بهرا می

(31)   

 آی .دات می( شتاب مر  به31با درنظر گرفتن ح  معادله )

(33)   

توان این رابطه را به یک رابطه ( یک مشتق لگاریتمی اات، می33از آنجا که طر  راات رابطه )

 نمایی تب یل کرد.

(36)   

 و یا:

(36)   

دات ( احتمال مر  را بر حسب شتاب مر  به36( و )4( و )1توان با ااتفاده از رابطه )و می

 آورد.

(31)   

 توان چ ين نوشت:( را می36رابطه ) ،و اگر فر، ک يم که شتاب مر  ثابت اات

(34)   

 اواهيم داشت: شتاب مر  قرار دهيم،حال اگر نرب مر  را مساوی 

(30)   

های آماری، احتمال مر  را ب ات آورده و اپس توان با محاابه نرب مر  از دادهپس می

 مت يرهای دیگر ج ول زن گی را ب ات آورد.

                                                 
1- Gumpertz 
2- Instantaneous rate of death 
3- Force of mortality 
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 صنعت نفت.انداز و رفاه کارکنان های بازنشستگی، پس: جدول زندگی مشترکین صندوق1جدول 

 ان
      

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 

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 
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 صنعت نفت.انداز و رفاه کارکنان های بازنشستگی، پس: جدول زندگی مشترکین صندوق1جدول 

 ان
      

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 

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 
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 صنعت نفت.انداز و رفاه کارکنان های بازنشستگی، پس: جدول زندگی مشترکین صندوق1جدول 

 ان
      

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 

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

شود که مستقيماً احتمال مر  رو میهایی روبهمحقق با آمار و داده ،های زن گیدر اغلب ج ول

نرب مر ، احتمال مر  و یا شتاب هایی برای تخمين ده   و ناچار بای  از رو دات نمیرا به
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و دیگران باش  که شرح آن در فورفار روشی برای این م ظور می ،مر  ااتفاده کرد. فرازآوری

-جا که شرح این رو  بسيار طولانی اات، در این مقاله به آن نمی( آم ه اات. از آن1733)

-های فرازآوری که در دیگر ج ولتوان به م ب  بالا مراجعه کرد. در این مقاله آزمونپردازیم و می

های مرتبط با فرازآوری را ( آزمون3شود. در ج ول )مطرح می ،های ایرانی دی ه نش ه اات

و در اتون چهارم  ش گانبرآورد شمار فوت ش گان، شمار فوت ایم که در آن آورده

 ش گان و برآوردی از انحرا  معيار شمار فوت ااتلا  این دو کميت آم ه اات. 

باش  و مجذور انحرافات اات که از یک توزی  کای د دو براوردار می انحرا  نسبی برآورد و 

 ده .اتون آار ج ول درص  ت ييرات نسبی را نشان می

 

 های فرازآوری: آزمون7جدول 

 ان
 

 

 

  

 
 

 

20 0 0.076 -0.076 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 

25 0 0.762082 -0.76208 0.872973 -0.87297 0.762082 0 

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 
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 های فرازآوری: آزمون7جدول 

 ان
 

 

 

  

 
 

 

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 3.03E-06 100.0483 

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 3.27E-05 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 6.03E-06 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 

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 
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 های فرازآوری: آزمون7جدول 

 ان
 

 

 

  

 
 

 

71 10 13.92877 -3.92877 3.732126 -1.05269 1.108153 71.79386 

72 3 2.997862 0.002138 1.731433 0.001235 1.53E-06 100.0713 

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 

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 

93 0 sum dev= -2.55525 
  18.9975 

 
 

ج ول »ج ول زن گی ص عت نفت و آنچه که برپایه  برای مشاه ه و مقایسه امي  زن گی در

تخمين  ،شودگونه که دی ه میایم. همانرا آورده( 3( و )1شود، نمودارهای )محاابه می« فرانسه

های دوران اات و از آنجا که دادهدر تمام ا ين محاابه ش ه بيشترامي زن گی با برآوردی 

 شود.باش ، نمودار امي زن گی از بيست االگی شروع مینوزادی و ارداالی در ااتيار نمی
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 (TD88-90)رفته از جدول : امید زندگی در جدول صنعت نفت و برگ1نمودار 

 

 

 
 (.1325و زنجانی و نورالهی)« جدول فرانسه»: مقایسه امید زندگی در ایران در 7نمودار 

 های زندگی ایرانبهبود امید زندگی در جدول
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گيری در بسياری از کشورها و ایران داشته زن گی افزایش چشم از ح ود یکص  اال پيش، امي 

تر، ت ذیه بهتر، پيروی از به اشت  زن گی، آب آشامي نی االماات. عوامل اصلی بهبود امي

تخمين امي زن گی در  ،بيوتيک و ر ویروای اات. ج ول زیرعمومی و پيشرفت داروهای آنتی

 ده . نشان می 1606-04های ایران را برای اال

 (.1523-1525: امید زندگی در آغاز زندگی و در ده سالگی در ایران)3جدول 

 امي  زن گی رانمردم ای

 االگی 17در  ه گام تول 

 1/17 3/10 مردان

 3/47 4/14 زنان

Source: Model Life Tables for Developing Countries 

 

زن گی در نشان دادن بهبود شرایط زن گی اات. یع ی با ، اهميت افزایش امي در بسياری از موارد

یط زن گی بهتر ش ه و این شااص یکی از شود که شرانتيجه گرفته می ،افزایش امي زن گی

شود. از اوی دیگر اهميت افزایش در کشورها محسوب می ،های ارزیابی کيفيت زن گیملاک

های زن گی وارح و آشکار اات. در ج ول ،های بازنشستگیامي زن گی در ادامه تعه ات ص  وق

روز ررورت محاابه ج ول به ،های گذشتهدليل ت يير و افزایش امي زن گی در طول االنيز به

های دیگر ج ول تر امي زن گی و کميتک  . ب ین ترتيب محاابه دقيقرا مشخص و نمایان می

 شود.بسيار با اهميت و نمایان می ،ایزن گی با توجه به نيازهای بيمه

 

 گیرینتیجه

نه که برای گوامي زن گی را بسيار کمتر محاابه کرده و همان ،های زن گی در گذشتهج ول

اال  10امي زن گی در ب و تول  را در ح ود  ،شود( دی ه می6در ج ول ) ،1606-04های اال

های فاصله فاحشی با حقيقت ،ن برآوردهاای هک ،ده برآورد کرده بودن . نتایج این مقاله نشان می

ن گی در محاابات ( بسيار آشکار اات. امي ز6( و )1های )امروز ایران دارن  که با مقایسه ج ول

افزایشی  ،های اازمان مللدر مقایسه با ج ول ،که در این مقاله ارائه ش ه ،ج ول ص عت نفت

که در ا ين  ،افزایشی در ح ود پ ج اال دارد« ج ول فرانسه»االه و در مقایسه با  11تقریباً 

ی و مسامحه در شود. با این تفاوت، چشم پوشت ریج ااتلا  این دو ج ول کااته میکهولت به

های جبران ناپذیری اواه   داشت. نتایج هزی ه ،های بازنشستگیمحاابات بيمه عمر و ص  وق

های با توجه به ااتلا  ،های ج ول زن گیتر کميتده  که محاابات دقيقنشان می ،این مقاله
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اهميت  ار باهای عمر بسينامهتوان   در ررر و زیان و ریسک بيمهها، میموجود در این کميت

 باش  .
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