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 چکیده

ت ها در ایران سبب شده اسپذیری باالی سازهخیزی باال و آسیبترکیب لرزه

ت کلی صورکه ریسک یا خطرپذیری در ایران در سطح باالیی قرار گیرد. به

دو رویکرد اصللللی در رلدیریلت ریسلللک ودود داراد که ابارتزد از توزی    

ریسک و کاهش ریسک که تمرکز اصلی این تحقیق بر توزی  ریسک است. 

دهلت برآورد رزلاب  رلالی رودود دهلت رقابله با خسلللارات زلزلهه ابزارهای     

گف ن  ردر اظباشللزده با های بیمه زلزله ریتوزی  ریسللک که در ایز ا سللیسلل  

د. از ااپذیری اق صلادی رودود رالکین و ریسلک رزطقهه ارا ی شده  آسلیب 

ها ق بیمه سوی دیگره در هر سیس   بیمه زلزله ارا ی شدهه قابلیت پرداخت 

از سلوی سلاکزین در دار ه ایز رورد بررسلی قرار گر  ه است که در پذیر  ه    

سازی شلدن سلیسل   و پایداری آن رلروری اسلت. رویکرد ا  ماالتی رد      

ر های رودود دریسلک رورد اس فاده در ایز اه تفاوت زیادی را بین  ق بیمه 

دهد که های بر پایه ریسلللک رحاسلللبه شلللده اشلللان ری کشلللور و  ق بیمله 

واق ی ریسک زلزله در  رآیزدهای  اظر گر  نی اهمیت  راوان در دهزدهاشان

ی رلالی قبلو و پا از وقوز زلزلله اسلللت. همیزین ایلاز به     هلا یریگ یتصلللم

پذیر و لزوم های بسلللیار آسلللیبهای کاهش ریسلللک برای سلللاخ مانروش

یسللک ری برای ردیریت دول های گیری از پوشلش بیمه اتکایی و کمک بهره

 .آریز اشان داده شده استرویدادهای  اد ه

ر هاه توزی  ریسک زلزلهه بیمه زلزله بپذیری سلازه آسلیب  :کلیدی واژگان

 پایه ریسکه قابلیت پرداخت  ق بیمه زلزله.
 

 مقدمه -1

رثا  در قرن ازوانای باالیی اسللت و بهدارای خطر لرزه ایران

افر را تهدید کرده در  001111زلزله بزرگ که دان  22بیسللل  ه 

ها در ایران صللورت کلی زلزله[. به0] ایران گزارش شللده اسللت 

 هایها به روشااده این هزیزهدای گذاشللل ههای  راواای بههزیزه

یمه های به رردمه شرکترسل قی  و ییررسل قی  از ارح  کورت  

های رسلل قی  شللارو رواردی  ااد. کمکو خیرین پرداخت شللده

اسلللت که دولت رلزم به اا ام آاهاسلللت که ابارتزد از سلللاخت 

های های اموری. کمکو سللایر سللاخ مان هامارسلل انیبردارسه 

اررزد با ک ردتیاوالاهای تواازد دربرگیراده وامییررسلل قی  ری

هلای ییررسللل قی  برای  هلای بعاو  و کمللک االد،ه کملک  

ها به رالکین راازد توزی  رصللالح سللاخ ماای با سللاخت سللاخ مان

 هزیزه کم ر و ... باشزد.

(ه هزیزه بازسللازی و درصللد خسللارات اق صللادی   0در شللکو  

 های بزرگ اشان داده شده است.رحاسبه شده برای ت دادی از زلزله

های درصللد خسللارات پرداخت اشللده در زلزله  تفاوت ریان 

ر هر که د گرددیبرررخ لفه به رسلالو سلیاسلیه اق صادی و ...    

 توااد ر غیر باشد.ای ریزلزله

دارا بودن سللیسلل   بیمه زلزله کارا در کشللوره گاری ره  در ردیریت 

هایی را در توااد رشللو رود. بیمه زلزله ریشللمار ریریسللک سللوااح به 

های کاهش ریسک ای اد کزد که در ردیریت ریسکه روش یریکارگبه

صللورت [. ر أسللفااه در ایران پوشللش بیمه زلزله به 2بسللیار ره  هسلل زد ] 

اراله  سوزیصلورت بخشلی از بیمه آتش  دداگااه در دسل رس ابوده و به 

های درصد ساخ مان 01شده است. از ارح دیگر در ایران تزها در  دود 

 [.3دارای این پوشش هس زد ]سوزیه دارای بیمه آتش

 81/81/31دریافت:  تاریخ
 8931سال ششم، شماره سوم، پاییز  11/93/39تاریخ پذیرش: 
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های گذشته ایران )برگرفته و توسعه داده شده خساااا  لزلزه  (:1)شکل 

 .([4و  2ال مراجع ]

 

هلای رلدیریلت ریسلللک ابارتزد از توزی  ریسلللک و     روش

های ها از اریق روشپذیری سازهکاهش آسیبکاهش ریسکه 

هاه رز ر به کاهش ریسک اق صادی و سلازی سلازه  رودود رقاوم

ها [ ولی باید توده امود که این هزیزه0گردد ]ااسلللاای رزطقه ری

یی ر زی که هزیزه اهااق صللادی الزم را داشلل ه باشللزد بدین هیتود

 [.6بیمه برای رالکین کاهش یابد ]

ای باالی ایران و ایاز رلروری به داش ن  ک لرزهبه دلیو ریسل 

هللاه تمرکز اصللللی این رلدیریللت به ر بحران پا از وقوز زلزلله  

ا ای قابو کاربرد در کشللور بهای بیمهتحقیق بر ارا ی سللیسلل   

 زدهکزرز کاهای بر پایه ریسلللک بوده که رحلاسلللبله  ق بیمه  

های  ااواز سیس  بر اساسریسلک رودود هر رزطقه دغرا یایی و  

ی ریگشلللکوسلللاخ ملاای رودود بلاشلللزلد. این کلار در  رآیزد      

ی هاارحی دولت در رابطه با هایگذاراستیسو  هایریگ یتصم

رمکن و دلدیلد  بر اسلللاس شلللرای  بلازار( و برای ریزف لان در      

 ی خصوصی و دول ی بسیار رفید خواهد بود.هابخش

 

 هاپژوهشمروای بر  -2

از ارح  0332ارخ  ق بیمه برای اولین بار در ایران در سا  

ای و اوز ی شلللد که بر اسلللاس خطر لرزه گذارهیپابیمه ررکزی 

دهد که ها را اشان ری( این  ق بیمه0ها ر غیر است. ددو   سازه

 .رادیگیردر  ا   ارر رورد اس فاده قرار 

 

 االش کل ساله( هلاامکی بر اساسهای موجود )نرخ حق بیمه (:1)جدول 

 [.7بیمه مرکلی ایران( ] تیساوب)

 مصازح حسب بر ساختمان نوع ادیف
 لزلزه )شد ( خطر سطح

1 2 ۳ 4 ۵ 

 8/0 0/0 2/0 0/0 0 گلی  سز ی( قدیمی 0

 6/0 4/0 0 9/1 8/1 آدری 2

 4/0 0/0 8/1 3/1 6/1  لزی اسکلت 3

 0 8/1 6/1 0/1 4/1 ب ن 4

0 
 ادرا و رحاسبه و ارا ی  والدی و ب زی

 [8] 2811ااره آیین ابق
2/1 3/1 4/1 6/1 8/1 

 

ها بر پایه ریسللک ابوده و الزم به رکر اسللت که این  ق بیمه

بزابراین پرداخت خسلارات ایز بر اسلاس خسارات واق ی اخواهد   

خسارات واق ی رردم دبران اخواهد  تزهااهبود که در این صورت 

زایش توااد سبب ا ری هااارهمهیبشده بلکه  روش ت داد زیادی از 

یمه . همیزین این پوشش بگردد مهیبا  ما  ورشکس گی صز ت 

سلللوزی اراله شلللده اسلللته  صلللورت بخشلللی از بیمله آتش  بله 

بر اسلاس ت ربه سایر کشورها در زریزه بیمه زلزلهه   کهیدرصلورت 

وزی تزها سللازوان بخشللی از بیمه آتشگر  ن بیمه زلزله بهدر اظر

بلایلد رخ ب به رزااقی باشلللد که دارای ریسلللک زلزله اادکی    

[. بزابراین با توده به ریسک باالی زلزله در ایران ودود 9هس زد ]

یک سلیسل   بیمه زلزله دداگااه رروری است که در بخش ب د   

اواای در کشورهای رورد بررسی قرار خواهد گر ت. رطال ات  ر

ر رثا ه دازوانرخ لف در زریزه بیمه زلزله اا ام شللده اسللت ه به 

ای را با توده به های بیمهروسلللیه ردلی اراله شلللد که اسللل رات ی

دهد. های کاهش و یا توزی  ریسللک رورد بررسللی قرار ریروش

ازوان دللایگزیزی برای املیللات بیملله زلزللله رلی یواللان کلله بلله

از وقوز زلزله اراله شللد و بیمه زلزله نین  ردیریت ریسللک پا

 کشورهای رخ لف برای ردیریت به ر های دیگری از تعشامواه
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بللاشلللد. در بیملله زلزللله اراللله شلللده برای  هللای بزرگ ریریسلللک

های رسلللکوای در تایوانه توده  راواای به پوشلللش کو سلللاخ ملان 

زله و لتر خسارات زخسلارت زلزله از اریق تعش برای رحاسبه دقیق 

در ا ی ه دبران خسلارات واق ی رردم شده است. بر اساس تحقیقات  

ها بیااگر درس ی از خسارات واق ی که  ق بیمهاا ام شده درصورتی

توااد رشلو  بسیار خوبی برای کاهش ریسک  رویداد باشلزد بیمه ری 

[. ودود یک سیس   ردیریت ریسک رزاسب در ایران 06-01باشلد ] 

 پذیریرهای در  ا  توسل ه که دارای آسیب و همیزین سلایر کشلو  

هلا در برابر زلزلله و رزاب  رحدود رالی برای دبران   بلاالی سلللاخ ملان  

[. همیزین بر اساس ت ربه 03باشد رروری است ]خسارات زلزله ری

گر رایگان ازوان بیمههلای گذشللل ه در ایرانه دولت همواره به زلزلله 

و بزابراین رردم تمایو  پرداخلت خسلللارات زلزلله را بر اهلده گر  له    

های بزرگ اداراد اروا  خود در برابر زلزلله  کردننزلداای بله بیمله    

ای ریسللک برای بیمه های پایه[. الزم به رکر اسللت که شللاخب 08]

توسللل  یفوری آشللل یللاای و  0391زلزلله برای اولین بلار در سلللا    

گیری از روش ریااگین خسارت ساالاه اراله [ با بهره09ااصلراسلدی ]  

ایز  2پذیریهای آسیبو رزحزی 0های ا  ما   راگذشلت شلد. رزحزی 

سللازی ریسللک زلزله و در ا ی ه رحاسللبه  ق کمّیکه ربزای اصلللی 

ار در برای اخسلل ین بها بر پایه ریسللک رودود در کشللور باشللزد بیمه

 ایسازههای برای ااواز سیس  [ 21ایران توسل  صلادقی و همکاران ]  

 ااد.اراله شده در ایران

ها بر پایه ریسللک در ا زایش آگاهی از ارح دیگر  ق بیمه

ی ازهاوسساختو توده بیشل ر به   شلان ییدارارالکین از ریسلک  

ری پذیهای کاهش آسیبرقاوم در برابر زلزله و اس فاده از روش

توااد رز ر به کاهش  ق کاهش ریسللک رودود که ری رزظوربه

 [.20د اقش رهمی را ایفا امایزد ]تواازها گردده ریبیمه

ازوان قراردادهای ییر آریز ر موالً بههای بزرگ و  اد هریسک

گر اتکاییه پرداخت الیه  بخش( ر یزی که ابق قرارداد بیمه 3اسلللبی

ه گرر زی که بیمهشلللوالد بدین پلذیرده رطرح ری از خسلللارات را ری

ااریده   4 رااشللیزخسللارات را تا یک رقدار ر ین که اقطه شللروز یا  

گر اتکایی پرداخت رابقی خسارات را تا پردازد و سپا بیمهشلود ری 

[. اوای از قرارداد بیمه 23-22گیرد ]به اهده ری 0یک رقدار بیشلللیزه

ااریده   6ه قرارداد بیمله اتکایی رازاد بر خسلللارت ییر اسلللبی اتکلایی 

شلللود کله پوشلللش یالب بیمه اتکایی در رابطه با وقای  ابی ی به  ری

 که در  ا   ارر  کورت به دلیوازآا ایی. [20-24رود ]شمار ری

گر امو شلللبه  ایمه( بیمه ازواناروا  اموری به پرداخت خسلللارت

توان  ر  امود کله آاهلا بلا خریلد بیمه اتکایی رازاد بر     کزلده ری ری

 .[26کززد ]تفوی خود رحا ظت ریخسارت از پر

در این تحقیقه دو اوز سلیس   ر فاوت بیمه رازاد بر خسارت  

پذیری رالکین در برابر خسارات زلزله و ریسک بر اسلاس آسیب 

ها با ها پیشلزهاد شده است. ریسک زلزله ساخ مان راتی سلاخ مان 

های  ق بیمهسازی شده و گیری از رویکرد ا  ماالتیه رد بهره

های ( و رریبAAL  3ریااگین خسلارت سلاالاه  لزله بر اسلاس  ز

ها ایز ااد. قابلیت پرداخت  ق بیمهارلا ه هزیزه بیمه رحاسبه شده 

که پارار ر بسیار رهمی در پذیرش بیمه از ارح رردم استه برای 

های در ایز ا  ق بیمه هر سلیسل   رورد بررسی قرار گر  ه است.  

ین های ارللا ه هزیزه و ریااگرللریب اهایی زلزله با در اظر گر  ن

شزهاد ای پیخسلارت ساالاه در رحدوده تحت پوشش سیس   بیمه 

سازی ااد. همیزین در ایز ا دهت کمّیداده شلدهه رحاسلبه شده  

ها بر پایه ریسللک رودود در  ریسللک زلزله و رحاسللبه  ق بیمه 

هللای هللای ا  مللا   راگللذشللللت و رزحزی رزحزیکشلللور از 

های که برای اخسلل ین بار رخ ب سللازه  ددیدی پذیریآسللیب

[ بهره گر  ه شللده اسللت و بزابراین ا ای   21ااد ]ایران اراله شللده

 سللازگاری بیشلل ری با شللرای  رودود در ایران خواهزد داشللت.  

تمرکز اصللی این تحقیق بر شهر شیراز  ررکز اس ان  ارس( بوده  

 ولی روش رورد اس فاده قابو کاربرد در کو کشور است.

 

 اوش تحقیق -۳

در این تحقیقه ریسلک زلزله با اس فاده از دو سیس   بیمه زلزله  

در  [23ها ]پذیری اق صادی رودود سازهارا ی شده بر پایه آسیب

اددی  صورتهای بر پایه ریسک بهبرابر زلزله در قالب  ق بیمه

 ااد.اراله شده
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ها بر اسللاس ریسللک رودود در رزطقه و سللیسلل   بیمه  ق بیمه

ااد و رویکرد رورد اسلل فاده دارای رازاد بر خسللارت رحاسللبه شللده

آریز در تأرین رالی رویدادهای ابی ی  اد ه ریپذاا طاحساخ اری 

اسللت. رسللمله ره  دیگری که در ایز ا در اظر گر  ه شللده اسللته  

از ارح رردم است که در ایز ا  هابررسی قابلیت پرداخت  ق بیمه

اسی شزبا ریااگین درآرد سلاالاه خااوارها رقایسله شلده است. گواه   

سللازی ریسللک اسللت که در ها اولین قدم در  رآیزد رد سلاخ مان 

[ 21ایز ا از روش رورد اسللل فاده در تحقیق صلللادقی و همکاران ]

 ها بر اساس سه ویرایشبهره گر  ه شلده اسلت که در آن ساخ مان  

ه 0331های ساخ ه شده قبو از سا  به سله دسل ه ساخ مان   اارهنییآ

و  0384تا  0331های سلللاخ ه شلللده در دوره زراای بین سلللاخ مان

ااد و بزدی شدهتقسی  0384های ساخ ه شده پا از سا  سلاخ مان 

ها همیزین سله اوز رصالح  لزیه ب زی رسلح و بزایی و ارتفاز سازه 

از سلازی ریسک زلزله ای همیزین برای کمّیااد. در اظرگر  ه شلده 

ه پذیری است کهای آسلیب به رزحزی ا  ما   راگذشلت و رزحزی 

[ بهره گر  ه شده 21پذیری وی ه ایران ]های آسلیب در ایز ا رزحزی

رد  ها به راسلت. برای ااعاات بیشل ر از احوه رحاسبه این رزحزی  

 [ رراد ه شود.21]

 

نهاد ای پیشهای بیمهو سیستمبیمه مالاد بر خساا   -۳-1

 داده شده

 رلزم بهگر ای ر مو  رازاد بر خسلللارته بیمهدر قرارداد بیمه

 باشد که خسارات بین دو  د شروزپذیرش بخشی از ریسک ری

AL و اا هایی EL   دریگیردر رزحزی ا  ما   راگذشت را در بر .

زاسب با ر توااد گر اتکایی ری د اهایی خسارت قابو تحمو بیمه

بیشلل رین خسللارت رح مو باشللد. پرداخت خسللارات بسلل گی به  

( که AL-EL( و بیش رین ریزان پرداخت خسارات  yریزان آسیب  

  C(y)[. بزابراین پرداخت شرکت بیمه26شوده دارد ]ااریده ری ∆

 ابارت است از:

 0   )                       C(y) = {

      0            if                y ≤ A 

y − A         if        A < y < E

E − A         if                 y ≥ E
 

(  دود اب دایی و اا هایی پوشللش بیمه را بر رزحزی 2شللکو  

 دهد.ا  ما   راگذشت اشان ری

 

 

حادود ابتادایو و انتهاایو پوشااش بیماه بر منحنو احتماال       (:2) شکل

 [.22فراگذشت ]

 

بین دو اقطه اب دایی و اا هاییه ها رزظور رحاسلللبه  ق بیمهبله 

سازی ایاز به تاب  توزی  خسلارت است. این تاب  با اس فاده از رد  

[ رحاسللبه شللده است. 21دی ا  ماالتی ]رریسلک رزطقه با رویک 

بزلابراین  ق بیمله خلالب با ت ریف دو اقطه اب دایی و اا هایی بر    

 رزحزی ا  ما   راگذشللت و رحاسللبه ریااگین خسللارت سللاالاه  

های ارا ه ای ر موالً رریبهای بیمهشلود. شلرکت  رحاسلبه ری 

های  راواای های اداری و ادم قط یتای را بله دلیو هزیزه هزیزله 

های ریسلللک ودود دارده به  ق بیمهسلللازی کله در رواد رد  

های ارا ه هزیزه همیشه این رلریب  .[22کززد ]خالب ارلا ه ری 

های باالتر ریسک  ی زی با بوده و در الیه 0تر یا رساوی با بزرگ

ا زایش ریزان خسلللارات و کاهش ا  ما   راگذشلللت( ا زایش  

 h(p) یلابزلد. برای رحلاسلللبله این هزیزله اهایی  ق بیمهه تاب      ری

 برابر p≤1  p≥0 و h(p)≥1 های ارا ه هزیزه( که در آنرلریب  

و  شوداسلت در اظر گر  ه ری «( 0-ا  ما   راگذشلت  »اسلت با  

ارات با ا زایش خسصورت پیوس ه های ارا ه هزیزه که بهرریب

( اشلللان داده شلللده اسلللت.  2[ در ددو   26یلابزلد ]  ا زایش ری

ای در ایران ودود ادارد از ارا ه هزیزه ت ریف شدهکه ازآا ایی

های اساس ریسکه در الیهاین ررایب در رحاسبات  ق بیمه بر 

 رخ لف اس فاده شده است.
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های مختلف خساا  بر های اضاافه هلینه برای ییه ضاریب  (:2)جدول 

 [. ۳3[ و میچلر ]22[، پوزنر ]22اساس تحقیقا  هوچراینر ]

 ضریب اضافه هلینه بیمه ییه خساا 

]1   80/1[ 03/0 

]943/1   80/1 [ 03/0 

]960/1   943/1[ 89/0 

]930/1   960/1[ 32/2 

]980/1   930/1[ 23/3 

]988/1   980/1[ 0/3 

]992/1   988/1[ 88/4 

]993/1   992/1[ 43/0 

]996/1   993/1[ 30/8 

]998/1   996/1[ 03 

]0   998/1[ 21 

 

شواد داده ریاشان  ƒ(y) و F(y) با تاب  خسارت و نگالی آن

ارین الیه تاب  توزی  خسارت pایز در واق  خسارت رربوط به  yو 

 ق بیمه اهایی بر اساس ریسک با اس فاده از رابطه استه بزابراین 

 با تاب  h(F(y)).f(y)شوده الزم به رکر است که زیر رحاسلبه ری 

g(y) ت ریف شده است: 

 2                         )πh(C, F) = ∫ C(y)h(F(y))f(y)dy =
∞

0
 

∫ C(y)g(y)dy =

∞

0

∫ C(F−1(p))h(p)dp

1

0

                       

توان بلا ت ریف ااواز اقللاط اب لدایی و اا هللایی   هلا را ری  ق بیمله 

 اقطه اا هایی پوشلش بیمه در ایز ا  دود پوشلش بیمه رحاسلبه امود.   

یو رزظور اا ام تحلها اا خاب شده و بهبر اسلاس دوره بازگشت زلزله 

ه 01 ها نزدین  الت سللاسللیت و بررسللی تغییرات آن بر  ق بیمه  

ی هااارهنییآااد. هدح اولیه سا  در اظر گر  ه شده 430و  201ه 011

ای ایران لرزه الاره نییآ. در هلاسلللت ااسلللانسلللاخ ملاای  فن دلان   

[ ایز ارا ی سلللاخ مان برای رقاورت در برابر 8( ]2811 اسللل اادارد 

 هاااسلللانسلللا  با هدح  فن دان  430ای با دوره بازگشلللت زلزله

زیرا در این سلطح ارا ی خسارات ای اد شده در  گیرد. صلورت ری 

 [.30سازه رورد اظر دارای خسارات داای  راوان اخواهد بود ]

های شللهر شللیرازه دو اوز بر اسللاس ریسللک رودود سللاخ مان

سلیسل   بیمه زلزله پیشزهاد داده شده است. سیس   او  بیااگر اوای   

 ختهمکاری دول ی و خصوصی است که دارای دو بخش در پردا

های دول ی راازد ااطای باشده بخش او  شارو کمکخسارات ری

های ییررس قی  های بعاو ه کمکوام با کاررزد ااد،ه کمک

[ اسللت و بخش دوم پرداخت خسللارات از اریق سللیسلل    32-33]

بیمه اتکایی رازاد بر خسلللارت با ت ریف دو اقطه اب دایی و اا هایی 

ت تورلیح داده شللده است.  با دزلیا 0-0-3باشلد که در بخش  ری

سیس   دوم پیشزهاد داده شده دربرگیراده یک سیس   دداگااه بیمه 

رازاد بر خسلارت زلزله است که اقاط اب دایی و اا هایی  د پوشش  

 شود.بیمه بر اساس  رااشیز و دوره بازگشت بحراای زلزله ت یین ری

 

 اوزین سیستم بیمه پیشنهاد داده شده -۳-1-1

کلله قبعً رکر شلللده دو اقطلله ره  در رزحزی ا  مللا   اورهمللان

 راگذشت ودود داراد که در ت ریف بیمه رازاد بر خسارت باید ت ریف 

در  های خسارات دول ی کهشواد. در اولین سیس   بیمهه تماری پرداخت

پذیراد در اظر گر  ه شلللده ها اا ام ری ا   ارلللر پا از وقوز زلزله

ها برای دبران خسارات واق ی وارد به داختکه این پراسلت. ازآا ایی 

 31-61هایی در  دود رالکین کا ی ابوده و تزها برای سللاخت رسللکن 

رزظور بازگشلللت به [ه به31ر رررب  و بلا ارکلااات ااد، کا ی اسلللت ]  

شلرای  قبو از زلزله و دبران تماری خسلارات رالیه ایاز به یک سیس     

خسللارت واق ی از پرداخت  بیمه زلزله اسللت.  د خسللارتی که در آن

یس   شود. در این سشوده شکاح اق صادی ااریده ریخسارات بیش ر ری

 ای بر اساس خسارت رربوط بههای بیمهبیمه زلزله اقطه شروز پرداخت

هد دشکاح اق صادی برای هر گروه ساخ ماای رخ ری در آن دی که 

اسللاس خسارت [. اقطه یا  د اهایی پوشلش بیمه بر  23گردد ]ت یین ری

شللود  رحاسللبه اشیرالای که باید رزاب  رربوط به دوره بازگشللت زلزله

و  201ه 011ه 01در ایز ا نزدین دوره بازگشت زلزله  که شودیرت یین 

ااد. رزظور بررسی اثرات آاها بر  ق بیمه در اظر گر  ه شدهسلا  به  430

ویداد را توااد تماری خسلللارات واق ی ردر این اوز پوشلللشه بیمله ری 

 تواازد به ور یت رالی قبو از رویداد بازگرداد.دبران اموده و رالکین ری

 وصی های دول ی و خصتوااد بیااگر اوای همکاری بخشاین سیس   ری
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زی که ر های بیمه اراله شود؛ بدینباشد که از ارح  کورت یا شرکت

های دولت دبران شلللده و بخش ب دی بخش او  خسلللارات با کمک

خسلارات از اریق بیمه پرداخت خواهد شلد. از رزایای این اوز سیس     

ها اشاره امود ولی باید توده داشت که توان به کاهش  ق بیمهبیمه ری

الیو های دولت به دگیریرالکین ریسللک تغییرات رح مو در تصللمی 

 سیاسی و سایر اوارو را باید در اظر بگیراد.

ر  ق ب ارا ه هزیزه بیمه برزظور بررسلی اهمیت تأثیر رری به

های زلزله در این سلللیسللل   بیمه زلزله با و بدون هاه  ق بیمهبیمه

ااد سا  رحاسبه شده 430رلریب ارلا ه هزیزه بیمه برای رویداد   

( و ررایب 2ها با اس فاده از رابطه  (. این  ق بیمه 3و  3 دداو  

له شللده ( ارا2ااد که در ددو   ارللا ه هزیزه بیمه رحاسللبه شللده 

ها بر اسللاس سللطح زیر  ایه  ق بیمهاسللت. در این سللیسلل   بیمه 

رزحزی ریسلک و در اا یه رربوط به بیمه رازاد بر خسارات اشان  

ها بر اسللاس ااد.  ق بیمه( رحاسللبه شللده3داده شللده در شللکو  

 ااد.هزارم ارزش کو سازه بیان شدهیک

( 3  شکوای پیشلزهاد داده شلده در   سلاخ ار کلی سلیسل   بیمه   

های بر پایه ریسللک بر اسلللاس  اشللان داده شللده اسلللته  ق بیمه  

های ا  ما   راگشللت ا  ماالتی برای هر گروه سللاخ ماای  رزحزی

های ا  ما   راگذشت ای از این رزحزی[. امواه21ااد ]رحاسبه شده

 ابقه  لزی اشان داده شده است. 3تا  4( برای یک سازه 4در شکو  
 

 

 

 ا کلو اوزین سیستم بیمه پیشنهاد داده شده.(: ساختا۳شکل )

 

 

 [.23طبقه فللی ] 7-4(: منحنو احتمال فراگذشت برای یک ساله 4شکل )

 

 هلاام االش کل ساله(.های نهایو دا اوزین سیستم پرداخت خسااا  )بر اساس یکحق بیمه (:۳)جدول 

 تعداد طبقا  نوع ساله

 های نهایوبیمهحق 

 0384های پا از سازه 0331و ب د از  0384های قبو از سازه 0331های قبو از سازه

01 011 201 430 01 011 201 430 01 011 201 430 

  لزی

0-3 40 08 66 33 1 1 4 9 1 1 1 1 

4-3 34 40 03 61 1 1 3 3 1 1 1 1 

> 8 30 42 49 06 1 0 8 02 1 1 0 3 

 رسلحب ن 

0-3 48 60 69 36 1 1 4 9 1 1 1 1 

4-3 38 00 08 60 1 1 3 3 1 1 1 1 

> 8 - - - - - - - - 1 1 1 2 

 رصالح بزایی
0-2 21 33 40 49 1 1 1 4 1 1 1 1 

>3 40 08 60 32 1 1 1 4 1 1 1 1 
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هللا برای کلله اکثر  ق بیمللهدهللد ا للای  دللدو  اشللللان ری

صللفر بوده   د  0384های سللاخ ه شللده پا از سللا   سللاخ مان

اب دایی پوشش بیمه بیش ر از خسارت رربوط به  د اهایی پوشش 

ها ایازی به خریداری پوشش بیمه بیمه شده است( و این ساخ مان

هلا با دریا ت  الدارالده زیرا خسلللارات واق ی در این سلللاخ ملان    

هللا اخواهللد شللللد. در یشللل ر از پرداخللتهللای دولللت بکمللک

ایز  0384تا  0331های سلاخ ه شده در دوره زراای بین  سلاخ مان 

سلللا  ورللل یت   011و  01در رورد رویلدادهلای ر زلاوب راازد    

های ی با دوره بازگشتدادهایروشلود ولی در  رشلابهی دیده ری 

سللا ( ایاز به پوشللش بیمه برای دبران تماری  430و  201بیشلل ر  

قبو از سا  های سلاخ ه شده  ت داراد. در رورد سلاخ مان خسلارا 

صللورت ااگهاای ا زایش ها بهکه قدیمی هسلل زده  ق بیمه 0331

یللابللد کلله بیللااگر خسللللارات زیللاد و املکرد رللل یف این  ری

 هاست.ساخ مان

 

 ای پیشنهاد داده شده دومین سیستم بیمه -۳-1-2

یک  رادهیدربرگای پیشزهاد داده شده دورین ساخ ار بیمه

سازی ها بر اساس رد سیس   بیمه دداگااه است که  ق بیمه

ااد. در این اوز پوششه ا  ماالتی ریسک رزطقه رحاسبه شده

درصد ارزش  01و  0ه 2اقطه شروز پوشش بیمه نزدین رقدار 

شود. سلاخ مان در اظر گر  ه شده است که  رااشیز ااریده ری 

ساس ای بر اسلیس   بیمه  د اهایی پوشلش بیمه هماازد اولین  

بیشل رین خسلارات زلزله رورد اظر ت ریف شده است. در این   

گر تماری خسللارات بین  رااشیز و  د اوز پوشلش بیمهه بیمه 

 پردازد و همیزین این سیس   ر کی براهایی پوشش بیمه را ری

های وابسللل ه به آن ایسلللت.  های دول ی و ادم قط یتکمک

( اشان داده 0ه زلزله در شلکو   سلاخ ار کلی این سلیسل   بیم   

 شده است.

هللای اهللایی را در دورین سلللاخ للار  (  ق بیملله4دلدو    

اقاط شروز پوشش پرداخت خسارات پیشزهاد داده شده برای 

درصلد ارزش ساخ مان و نهار   01و  0ه 2بیمه که ابارتزد از 

ازوان  د سا  به 430و  201ه 011ه 01دوره بازگشلت زلزله  

اده ها با اس فاین  ق بیمهدهد. اشان ریه را اهایی پوشلش بیم 

( و بر اسللاس سللطح زیر رزحزی ریسللک رربوط به 2از رابطه  

( 0اا یه بیمه رازاد بر خسللارات اشللان داده شللده در شللکو    

 ااد.رحاسبه شده

 

 

 ساختاا کلو دومین سیستم بیمه پیشنهاد داده شده. (:۵)شکل 

 

ساخ مان ساخ ه شده پا از ها برای (ه  ق بیمه4در ددو   

کم رین و برای سللاخ مان سللاخ ه شللده قبو از سللا    0384سللا  

این  ای ر یفباشزد که از املکرد لرزهبیش رین رقدار ری 0331

ز  ق ها بیش ر اشلود. تقریباً تماری  ق بیمه ها ااشلی ری سلاخ مان 

 (3ای  ددو  ها در اولین سللیسلل   پرداخت خسللارات بیمه   بیمه

به دلیو پرداخت تماری خسللارات تزها از ارح رالکین اسللت که 

های سلاخ ه شده  های دول ی ودود ادارد. در سلازه بوده و کمک

 همیزین ساخ مان ساخ ه شده در دوره زراای  0384پا از سا  

 011و  01در رورد رویدادهای با دوره بازگشلللت  0384تا  0331

بیشلل ر از   د اب دایی پوشللش بیمهدرصللد(  01سللاله و  رااشللیز  

خسلارت رربوط به  د اهایی پوشللش بیمه شللده اسللت و بزابراین  

ها ایازی به خریداری  ق بیمه صللفر شللده اسللت و این سللاخ مان

های ساخ ه شده پا از سا  سلاخ مان ی اداراد. در امهیبپوشلش  

ها  ق بیمهبسیاری روارد درصد در  01تا  0 رااشلیزهای  با  0384

درصلللد  01تا  0سلللت که اگر رالکین ر زاصلللفر بوده و این بدان

خسللارات را خودشللان بپردازاد ایازی به خریداری پوشللش بیمه  

 زلزله اخواهزد داشت.
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 هلاام االش کل ساله(.های نهایو دا دومین سیستم پرداخت خسااا  )بر اساس یکحق بیمه (:4)جدول 

 سالهسال ساخت  تعداد طبقا  نوع ساله

 های لزلزه )%(های نهایو برای انواع فرانشیلها و دواه بالگشتحق بیمه

 سال 47۵ سال 2۵3 سال 133 سال ۵3

2 0 01 2 0 01 2 0 01 2 0 01 

  لزی

0-3 

 0331های قبو از سازه

81 63 44 93 36 03 010 84 60 018 90 32 

4-3 06 40 26 68 02 38 30 09 40 82 63 02 

> 8 02 33 23 63 48 34 31 00 40 33 62 48 

0-3 
و ب د از  0384های قبو از  سازه

0331 

00 4 1 06 01 3 21 04 3 20 08 00 

4-3 00 4 1 00 8 0 08 00 4 22 00 8 

> 8 00 3 1 09 00 3 23 00 3 26 08 01 

0-3 

 0384های پا از سازه

0 1 1 3 1 1 4 0 1 3 3 1 

4-3 0 1 1 3 2 1 9 4 1 00 6 0 

> 8 8 2 1 00 0 1 03 3 0 06 9 3 

 ب ن رسلح

0-3 
 0331های قبو از سازه

88 31 01 012 84 64 001 90 30 003 99 39 

4-7 66 01 34 38 62 46 86 69 03 93 33 60 

و ب د از  0384های قبو از  سازه 0-3

0331 

04 3 1 21 03 0 24 03 9 29 22 04 

4-3 00 4 1 06 9 2 09 03 0 23 03 9 

0-3 

 0384های پا از سازه

0 1 1 3 1 1 0 0 1 3 4 1 

4-3 3 1 1 0 0 1 3 3 1 9 0 1 

> 8 6 1 1 9 3 1 00 0 1 03 8 2 

  لزی

0-2 
 0331های قبو از ازهس

60 46 32 34 61 40 82 63 03 89 30 60 

3 83 68 48 011 80 64 013 89 68 004 96 39 

و ب د از  0384های قبو از  سازه 0-2

0331 

3 2 1 02 3 1 06 01 4 20 00 8 

3 8 2 1 03 3 1 06 01 4 21 04 3 

0-2 
 0384های پا از سازه

1 1 1 0 1 1 2 1 1 4 0 1 

3 0 1 1 3 1 1 0 0 1 3 3 1 

 
 

 ها ال طرف مازکینبراسو قابلیت پرداخت حق بیمه -۳-1-۳

یسک های بر پایه ررزظور بررسی قابلیت پرداخت  ق بیمهبه

رحلاسلللبه شلللده در این تحقیقه ریااگین درآرد سلللاالاه رالکین   

ها اا خاب شللده اسللت.  برای رقایسلله با  ق بیمهازوان ر یاری به

ای در سللیسلل   بیمه زلزله رودود در  های بیمهبیشلل رین پرداخت

درصد  40/1سوزی است در  دود کشور که بخشی از بیمه آتش

که این [. ازآا ایی3ریااگین درآرد سلاالاه رالکین شلیراز است ]  

خ مان با درصد خسارات وارد به یک سا 01ها در  دود  ق بیمه

توان صورت رمزی ریکززد بهر رررب  را دبران ری 011زیربزای 

شت ای با دوره بازگگفت که بیشل رین خسلارات رربوط به زلزله  

ها بر اسللاس کززد  زیرا ارا ی سللاخ مانسللا  را دبران ری 201

رزظور  فن ارزیت داای بر اسلللاس [ به8ای ایران ]لرزه الاره نییآ

براین با هدح بزاسلللا  اسلللت(.   430ازگشلللت ای با دوره بزلزله

درصللد از ریااگین درآرد  0دبران تماری خسللارات زلزلهه ر یار 

ها سلاالاه رالکین شلیراز برای رقایسه اا خاب شده است.  ق بیمه  

در اولین سلللاخ ار ااد ( رحاسلللبه شلللده2با اسللل فاده از رابطه  که 

صللدی از ( بر اسللاس در0ای پیشللزهاد داده شللده در ددو   بیمه

 ااد.ریااگین درآرد ساالاه رالکین اراله شده
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 ها بر اساس داصدی ال میانگین داآمد ساینه مازکین شیرال دا اوزین ساختاا بیمه لزلزه.حق بیمه (:۵)جدول 

 تعداد طبقا  نوع ساله

 حق بیمه برای انواع دواه بالگشت لزلزه

 0384های پا از سازه 0331و ب د از  0384های قبو از  سازه 0331از های قبو سازه

01 011 201 430 01 011 201 430 01 011 201 430 

  لزی

0-3 3/06 0/20 9/23 6/26 1 1 0/0 2/3 1 1 1 1 

4-3 3/03 4/08 3/20 3/24 1 1 3/0 8/2 1 1 1 1 

> 8 6/04 6/09 8/22 0/26 1 2/2 3/3 0/0 1 1 2/1 4/0 

 ب ن رسلح

0-3 3/06 20 3/23 2/26 1 1 0/0 2/3 1 1 1 1 

4-3 3/04 4/09 3/22 0/20 1 1 3/0 9/2 1 1 1 1 

> 8 - - - - - - - - 1 1 1 0/0 

 رصالح بزایی

0-2 2/6 4/01 9/02 3/00 1 1 1 4/0 1 1 1 1 

>3 3/04 09 4/20 3/23 1 1 1 3/0 1 1 1 1 

 شده رودود ایست.( ساخ ماای با شرای  رکر - 

 

های ساخ ه شده پا از (ه ااداد برای سلاخ مان 0در ددو   

 0331و همیزین ساخ مان ساخ ه شده در دوره زراای  0384سا  

ساله(  011و  01 در رورد رویدادهای با دوره بازگشلت   0384تا 

که قبعً رکر شد ایازی به بیمه زلزله اداراد.  اورهمانصفر بوده و 

 0384تا  0331ه شده در دوره زراای للللسلاخ مان سلاخ   در رورد 

ااداد سللاله(  430و  201 در رورد رویدادهای با دوره بازگشللت 

 0331های سللاخ ه شللده قبو از سللا  برای سللاخ مانو  6تا  0بین 

توان بوده که ریدرصد ریااگین درآرد ساالاه رالکین  01بیش ر از 

ها گران و خارج از  د توااایی پرداخت ا ی ه گر ت که  ق بیمه

 های ساخ ه شدهباشزد. رحدوده ااداد برای ساخ مانسلاکزین ری 

بسلللیللار کم ر از رقللادیر برای   0384تللا  0331در دوره زرللاای 

رثا  ازواناست. به 0331های سلاخ ه شلده قبو از سا    سلاخ مان 

ابقه سلاخ ه شلده قبو از سا     3تا  0های  لزی  ق بیمه در سلازه 

ساخ مان ریااگین درآرد ساالاه و برای همان  درصد 6/26ه 0331

درصد  2/3سلاخ ه شلده استه    0384تا  0331که در دوره زراای 

برابر تغییرات اسللت.  4/8ریااگین درآرد سللاالاه اسللت که بیااگر 

 اارهنییآااگر دهد که سلا  ساخت سازه که بی این ا ای  اشلان ری 

ات پارار ر در تغییر خسار نیترره سلاخ ماای رورد اس فاده است  

 هاست.و  ق بیمه

ای پیشللزهاد داده شللده بر  ها در دورین سللاخ ار بیمه ق بیمه

که با ( 6اسللاس درصللدی از ریااگین درآرد سللاالاه در ددو     

 ریااگینبر اساس درصدی از ااد ( رحاسبه شده2اس فاده از رابطه  

 ااد.درآرد ساالاه رالکین اراله شده

(ه تقریباً تماری ااداد بیشلل ر از ااداد سیس   6در ددو   

ا زایش دوره بازگشللت  ( اسللت و با0بیمه زلزله او   ددو  

 یابزد.صورت ییرخطی ا زایش ریزلزله در اظرگر  ه شلده به 

ها با ا زایش کاهش شلللدید  ق بیمهرسلللملله دلاللب دیگره    

باشزد که در برخی روارد سبب ریدرصد  01تا  2از  زهای رااش

درصلللد ریااگین درآرد سلللاالاه   0کلاهش االداد تا کم ر از   

 رالکین شده است.
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 ها بر اساس داصدی ال میانگین داآمد ساینه مازکین شیرال دا دومین ساختاا بیمه لزلزه.حق بیمه (:2)جدول 

 سالهنوع 
تعداد 

 طبقا 

سال ساخت 

 ساله

 های لزلزه )%(های نهایو برای انواع فرانشیلها و دواه بالگشتحق بیمه

 سا  430 سا  201 سا  011 سا  01

2 0 01 2 2 0 01 2 2 0 01 2 

  لزی

3-0 

های قبو از سازه

0331 

2/29 8/22 06 34 3/23 9/21 8/36 0/31 3/23 4/39 0/33 3/26 

3-4 3/22 0/06 3/01 3/23 2/20 3/00 2/31 0/24 2/08 2/33 23 2/20 

8 > 4/24 3/03 3/01 4/29 3/22 8/00 6/32 0/20 09 9/30 8/28 3/22 

های قبو از سازه 3-0

و ب د از  0384

0331 

9/3 0/0 1 9/0 0/3 0 4/3 0 4/2 0/9 3/6 0/4 

3-4 3/4 0/0 1 0/6 3/3 0/1 4/3 6/4 8/0 9/8 0/6 3/3 

8 > 8/6 3 1 9 2/0 0/0 0/01 3/6 0/3 3/02 0/8 8/4 

3-0 

های پا از سازه

0384 

2/1 1 1 0 1 1 6/0 3/1 1 4/2 0/0 1 

3-4 9/0 1 1 3 8/1 1 3/3 6/0 1 6/4 0/2 0/1 

8 > 9/3 9/1 1 3/0 2/2 1 3/6 2/3 4/1 4/3 3/4 0/0 

 ب ن رسلح

های قبو از سازه 3-0

0331 

4/31 0/24 2/03 30 8/28 8/20 3/33 4/30 0/24 2/41 9/33 23 

3-4 4/20 0/09 9/02 0/31 8/23 6/03 9/32 6/26 0/21 3/30 4/29 3/23 

های قبو از سازه 3-0

و ب د از  0384

0331 

3/4 2/2 1 8/6 4/4 3/0 3/8 8/0 2/3 01 6/3 9/4 

3-4 3/4 3/0 1 2/6 0/3 3/1 0/3 8/4 0/2 9 4/6 6/3 

3-0 

های پا از سازه

0384 

4/1 1 1 2/0 1 1 8/0 0/1 1 6/2 3/0 1 

3-4 2/0 1 1 0/2 3/1 1 3/2 0 1 0/3 3/0 0/1 

8 > 3/2 2/1 1 4 4/0 1 9/4 3/2 1 6 4/3 0 

 رصالح بزایی

های قبو از سازه 2-0

0331 

0/09 6/04 0/01 3/23 8/08 3/04 8/20 3/20 8/06 2/28 3/23 3/09 

3 0/28 3/22 6/00 3/32 6/26 20 0/30 29 3/22 4/33 3/30 8/20 

های قبو از سازه 2-0

و ب د از  0384

0331 

3/2 0/1 1 9/3 0/2 0/1 0/0 3/3 3/0 0/6 3/4 3/2 

3 8/2 8/1 1 3/4 3/2 0/1 3/0 3/3 2/0 6/6 6/4 0/2 

های پا از سازه 2-0

0384 

1 1 1 3/1 1 1 3/1 1 1 2/0 3/1 1 

3 4/1 1 1 0 1 1 0/0 3/1 1 2/2 9/1 1 

 

 یریگجهینت -4

سلیس   بیمه زلزله رودود در کشور برای دبران تماری خسارات  

وااد سللبب تزلزله کا ی ایسللت و بزابراین وقوز یک زلزله بزرگ ری

خسارات واق ی رالکان را دبران  تزهااهرشلکعت  راواای گردده زیرا  

ای  راوانه ا  ما  کزلد بلکله در صلللورت ودود ادالاهای بیمه   امی

ی صلللز ت بیمه را ا زایش خواهد داد. بزابراین در این ورشلللکسللل گ

التی سللازی ا  ماهای بر پایه ریسللک با کمک رد تحقیقه  ق بیمه

پللذیری ای و آسلللیللبریسلللک رزطقلله و در اظر گر  ن خطر لرزه 

ها در قالب دو ساخ ار بیمه زلزله پیشزهاد داده شده با هدح مانسلاخ  

پرداخلت تماری خسلللارات زلزله و بازگشلللت اق صلللادی رالکان به   

ااد. روش ا  ماالتی رورد اس فاده شلرای  قبو از زلزله رحاسلبه شلده   

های های رودود و  ق بیمهدر ایز لا تفلاوت  راواای را بین  ق بیمه  
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 سازی ریسک رادهد که اهمیت رد اشلان ری بر پایه ریسلک رزطقه  

 دهد.های اق صادی اشان ریگیریدر  رآیزد تصمی 

در اولین سلاخ ار بیمه زلزله پیشلزهاد داده شده که  د شروز   

پوشش بیمه بع اصله پا از ای اد شکاح اق صادی رالکان استه 

های سللاخ ه شللده پا از سللاخ مانها برای تقریباً تماری  ق بیمه

 0331و همیزین ساخ مان ساخ ه شده در دوره زراای  0384سا  

سللاله   011و  01در رورد رویدادهای با دوره بازگشللت   0384تا 

کم ر از یک درصلد ریااگین درآرد سلاالاه رردم شیراز بوده که   

بیااگر این اسلت که ر زاسب با قابلیت پرداخت رالکان است.  ق  

 0384تا  0331های ساخ ه شده در دوره زراای ساخ مانهای بیمه

سلاله و تماری   430و  201در رورد رویدادهای با دوره بازگشلت  

بسیار بیش ر از یک  0331های سلاخ ه شلده قبو از سا    سلاخ مان 

هسللل زد و بزابراین خارج از  د توااایی پرداخت رالکان اسلللته  

 هایی برایروش بزلابراین رر لله ب دی تحقیق  ارلللر بررسلللی   

 باشد.ها ریکاهش خسارات این ساخ مان

در دورین ساخ ار بیمه زلزله پیشزهاد داده شدهه تقریباً تماری  

ها با های است الب ه  ق بیمااداد بیش ر از ااداد اولین ساخ ار بیمه

د. یابزی کاهش ریارع ظهبله شلللکو قابو   زهلا ی رااشلللا زایش 

مکاری بخش دول ی برای پرداخت توان گفلت که ه بزلابراین ری 

خسارات زلزله برای ا زایش پایداری اق صادی رالکین بسیار ره  

 ا هپوشش ارای اهمیت ودود های بیمهاست. بررسی این سیس  

پوشلللش ییه ...( را برای اتکللا یهللابیملله هللای دول یه کمللک

 دهد.اشان ریهای بزرگ ریسک

با ریااگین درآرد  ها در ایز اباید توده داشلللت که  ق بیمه

ساالاه خااوارهای با درآرد ر وس  رقایسه شده است که در رورد 

 تریمیقدهای ی با درآرد پایین که بیشللل ر در سلللاخ مان هاگروه

ی های دول شده و ایاز به کمک ترسختسلکوات داراده شرای   

 رروری خواهد شد.
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