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  مروري بر توسعه بيمه زلزله در ژاپن براي بخش ساختمان و مسكن

  
  المللي زلزله شناسي و مهندسي زلزله و پژوهشگاه بين دانشگاه كردستان،استاديار ،مرتضي بسطامي

  
  چكيده

 در زلزلـه  بيمـه  توسـعه   تجربيات و الگـوي    ،در اين مقاله  
در . مـسكن بيـان خواهـد شـد        و ساختمان بخش براي ژاپن

هاي ژاپن پرداختـه خواهـد شـد و         بتدا به ويژگي كلي زلزله    ا
له أژاپن با مرور تاريخي مس     در زلزله بيمه توسعه سپس روند 

هـاي  و سير تكاملي قانون بيمه زلزله اين كـشور و اصـالحيه           
هفتگانه آن با بيان تغييرات عمده آنها تشريح و تعريف انـواع          

در . شـود بيمه پوشش خـسارات زلزلـه سـاختمان آورده مـي     
ژاپـن و شـركت بيمـه        در زلزلـه  اتكـايي  ادامه ساختار بيمـه   

در همين بخش نقش دولـت و       . گردداتكايي ژاپن معرفي مي   
هاي دولـت از ايـن نـوع بيمـه و سـهم شـركت             نحوه حمايـت    

خصوصي بيمه اموال، سهم دولت و شركت بيمه اتكايي ژاپن          
جـه  تعهدات اين نوع بيمه با تو      بحث ذخيره . بيان شده است  

ها و خسارات ناشي از     به الزام قانوني آن و شرايط خاص زلزله       
 بينـي  نحـوه پـيش    ،در ادامـه  . گيـرد آنها مورد بحث قرار مـي     

ثر در بـرآورد    ؤزلزلـه و پارامترهـاي مـ       در ساختمان خسارات
خسارات ساختمان و لوازم زنـدگي داخـل آن آورده شـده و             

 زلزلـه  نامـه محاسبات نرخ حق بيمه خالص بـراي بيمـه    مدل
به عنـوان  . ساختمان و مسكن در ژاپن نشان داده خواهد شد     

 زلزلـه  بيمـه  بـراي  مورد نظـر   توسعه ارزيابي موفقيت الگوي  
 در بيمـه  نـوع  رشـد ايـن    مسكن، وضعيت  و ساختمان بخش

ژاپن در بيش از دو دهه اخير مورد ارزيابي قرار گرفته اسـت             
  .آميز اين نوع بيمه استكه بيانگر رشد موفقيت

بيمه، زلزله، ساختمان، وسـايل زنـدگي داخـل         : هاواژهكليد
  ساختمان، ژاپن

  

  مقدمه -1
هاي معمـولي   اي سـاختمان  با توجه به فلسفه طراحي لرزه     

هاي موجود، پذيرفتن سطحي از خـسارات در        نامهطبق آيين 
اين موضـوع بـا توجـه بـه         . هاي شديد گريزناپذير است   زلزله

ـ   نـوع از زلزلـه    از اين    گستردگي خسارات بعد   ويـژه در   ه  هـا ب
هـا و   مناطق شهري از يك سو و محدوديت منابع مـالي دولت          

هاي مردم و مديران بحران     يگر، يكي از نگراني   مردم از سوي د   
مين بيمه به عنوان    أهاي اخير، ت  در دهه . در اين حوادث است   

مترقبـه  شتيباني مالي در برابـر حـوادث غير       ثر در پ  ؤابزاري م 
ويژه كـشورهاي پيـشرو قـرار گرفتـه         ه  ا ب همورد توجه كشور  

جهـت  قبـل از وقـوع حـوادث در          بيمه    ابزار استفاده از . است
سازي ساختمانهاي بـا مقاومـت كمتـر بـا           روند مقاوم  تسريع
 ،سـازي  بر اساس معيارهـاي مقـاوم      ايي بيمه ها تخفيف اعمال

هاي استفاده از بيمه در جهت كاهش خسارات        يكي از موفقيت  
  .  است

پن در يكي از مناطق بسيار فعال تكتونيكي قـرار  كشور ژا 
كـت  كـل كـشور را بـا خطـرات ناشـي از حر            و    اسـت  گرفته
 كه وقوع دههـا زلزلـه شـديد در          نمودههاي فعال مواجه    گسل
تجربه يـك صـد سـاله       . له است أيد اين مس  ؤهاي اخير م  دهه

خطر طبيعي نه تنها براي     اين  خورد علمي با    اين كشور در بر   
ه براي كل كشورهاي درگير با اين خطر بسيار         اين كشور بلك  

كننده هخوشبختانه رشد اقتصادي خير   . آموزنده بوده و هست   
و درآمد ناخالص ملي باالي ژاپن در نيمـه دوم قـرن بيـستم              
توان الزم را به اين كشور داد تا بتواند با قدرت ايـن خطـر را     

يكي از راهكارهاي مديريت اين خطر طبيعي       . نمايدمديريت  
  .      توسعه صنعت بيمه بود

صد سـال   يكـ ايده اوليه بيمه زلزله در ژاپن بـه حـدود           
عمليـاتي شـدن    اولين بار بحـث     گردد تا اينكه    پيش برمي 

طور رسمي  ه  ب) شمسي 1331 (1952بيمه زلزله در سال     
ــشور  در ــن ك ــد اي ــرح گردي ــين]. 1[  مط ــهاول ــه بيم  ،نام

بـه  د و   داها و ساكنين را تحت پوشـش قـرار مـي          ساختمان
ـ سوزي ارا به پيوست بيمه آتش   صورت اختياري    . ه گرديـد  ئ

در )  بيمه اتكايي  صورته  ب(به علت سهمي كه براي دولت       
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نظر گرفته شده بود دولت نتوانست اين برنامه را عمليـاتي           
اي شركتهاي بيمه با تشكيل كميتـه     ،  1964در سال    .كند

مه ناتخصصي از متخصصين زلزله و بيمه دو پيشنهاد بيمه        
ــاري و  ــد اجب ــشنهاد دادن ــاري را پي ــس. اختي ــاز ارا پ ه ئ

 يريـشتر  5/7پيشنهادها در همـين سـال زلزلـه معـروف           
رخ داد كه همين باعث پيـشرفت بـسيار زيـادي در             نيگاتا

 در سـال   .تحقيقات و عملياتي شـدن بيمـه زلزلـه گرديـد          
 و شـد له توسط وزير وقت اقتصاد پيگيـري      أ اين مس  1965
نامه سيـستم   آيين  شوراي بيمه ژاپن   1966 در سال    اًنهايت

صــورت قــانون بــه ه بيمــه زلزلــه را بنيانگــذاري كــرد و بــ
قـانون ريـسكهاي زلزلـه،       ايـن    . رسيد  وقت تصويب كابينه 

   .سونامي و آتشفشان را تحت پوشش قرار داد
 نـسبت   ، سـال اخيـر    50هاي ژاپن در    ويژگي عمده زلزله  

ات مالي بـوده    كم تلفات انساني و برعكس حجم باالي خسار       
 كـه   1995 در سـال      تجربه زلزله كوبه   ، به عنوان مثال   .است

ترين زلزله دنيـا را در كتـاب ركوردهـاي گيـنس            عنوان گران 
 4/1اي كـه در شـهر   زلزلـه  . بسيار آموزنده اسـت ،كسب كرد 

ميليون نفري كوبه به عنوان يكي از مهمترين بنادر بازرگاني          
شهر كوبـه كـه در زلزلـه    مناطقي از  )1( تصوير. ژاپن رخ داد 

 .دهـد  ويران شده يا در آتش سوخته بود را نشان مـي           1995
 1995نيز حجم خسارات مستقيم ناشي از زلزلـه      ) 1(جدول  

مقايسه حجم خـسارات را نـشان        وكوبه به بخشهاي مختلف     
با توجه به اينكه بخـش سـاختمان كـه بـه تنهـايي              . دهدمي
توان بـه  دهد، مي كل خسارات مستقيم را تشكيل مي     % 5/58

جالـب  . زلزله ساختمان و مسكن پي بـرد      بيمه  اهميت بحث   
 از ساختمانهاي مناطق شـديد      %7/3اينكه در اين زلزله فقط      

، اوزاكـا و    )به مركزيت كوبـه   ( هاي هيوگو ديده در استان  آسيب
كيوتو در مقابل خسارات ناشي از زلزلـه بيمـه شـده بودنـد،              

 و بـراي منطقـه      %2/7گرچه اين نسبت براي متوسط كـشور        
  . بود%5/12كانتو به مركزيت توكيو 

  
   روند توسعه بيمه زلزله در ژاپن -2

 شـوراي   1966در سـال    همان طور كه در باال اشاره شد،        
صورت ه  بيمه ژاپن سيستم بيمه زلزله را بنيانگذاري كرد و ب         

ريسكهاي زلزلـه، سـونامي و       و   قانون به تصويب كابينه رسيد    
  بعــضي از ويژگيهــاي .پوشــش قــرار دادآتشفــشان را تحــت 

  و  ]1[ اسـت ) 2(شـماره    اين قانون به صـورت جـدول       عمده
]3-6[ .

  
  .]2[ ويران شده يا در آتش سوختند 1995مناطقي از شهر كوبه كه در زلزله ): 1 (تصوير
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 كوبـه بـه     1995 ناشـي از زلزلـه       مـستقيم حجم خـسارات     ):1(جدول  
  .]7[هاي مختلف و مقايسه آن بخش

 گزينه )ميليارد ين(ميزان خسارت 

 ساختمان 00/5800

  آهنراه 90/343
 بزرگراهها 00/550

 سيسات عموميأت 30/283

 بنادر و سواحل 00/1000

 خدمات آموزشي 40/6

 كشاورزي و شيالت 20/335

 و بهداشتسيسات درمان أت 10/118

 خانه فاضالبسيسات تصفيهأت 30/173

 سيسات آبرسانيأت 40/4

 سيسات گاز و برقأت 10/54

 سيسات مخابراتأت 20/120

 صنعت و بازرگاني 00/630

 ساير ساختمانهاي عمومي 10/75

  جمع ) ميليارد دالر105 (00/9914
  

  .هاي اولين قانون بيمه زلزله ژاپنويژگي): 2(جدول 
 1966قانون سال  يويژگيها

  مهندسي
 چوبي

  هاي ساختمانبندتيپ

خيزيبندي كشور از لحاظ لرزهتقسيم 3 و 2، 1 سه منطقه
لوازم زندگي داخل ساختمان و 

 )اموال تحت پوشش(موارد بيمه شده   ساختمان

تخريب يك بخش (تخريب كلي 
ي را ئكوچك يا خسارتهاي جز
  )دادتحت پوشش قرار نمي

  نوع پوشش

 درصد ارزش ساختمان و 30
  سقف ارزش بيمه شده  لوازم بيمه شده

   ميليون ين9/0: ساختمان
 : لوازم زندگي داخل ساختمان

   ميليون ين6/0
  سقف تعهدات

  
سقف كل خسارات پرداختي براي يـك زلزلـه          ،در اين قانون  

 5  تا 6/0از   )2(با توجه به جدول     حق بيمه    و   محدود گرديد 
. كـرد خيزي و نوع ساختمان تغيير مـي لزلهدر هزار بسته به ز  

 پس از وقوع چند زلزله بزرگ و درسهايي كه در ارتبـاط             بعداً
 و هاوســايل زنــدگي داخــل ســاختمان، بــا بيمــه ســاختمانها

ها چنـد   نامه بيمه  به تبع آن   وقانون  ساكنين گرفته شد، اين     

  .گيرند، كه در ادامه مورد بحث قرار ميدفعه اصالح شدند
صـورت سـاليانه و بـه       ه   قانون نسبت بيمه زلزله ب     در اين 

نسبت در هزار ارزش بيمه شده تعيين گرديد كه در جـدول            
 ايـن   ،طـور كـه مـشخص اسـت       همـان .  آورده شده است   )3(

خيزي و نـوع سـاختمان كـه آيـا     ها بر حسب سطح لرزه نسبت
  .چوبي يا مهندسي ساز است، متغير بود

  
  .)انه در هزارسالي(نسبت بيمه زلزله  ):3(جدول 

هاي چوبيساختمان هاي مهندسيساختمان خيزيلرزه سطح
 1منطقه  60/0 10/2

 2منطقه  35/1 60/3

 3منطقه  30/2 00/5

 

  1980اصالحيه  -2-1
       1978ريـــشتري  4/7از زلزلـــه  بعـــدايـــن اصـــالحيه 

در اين اصالحيه تغييرات    . ه و تصويب شد   ئ ارا اوكيكنمياگي
  :زير اعمال گرديد

  .حق بيمه ساختمانها و اشياي داخل آنها تفكيك شد -1
 گرديد معرفي خسارت درصدي 50 پوشش و نامهبيمه -2

  .)تخريب بخشي از ساختمان(
 درصــدي 50بـا توجـه بــه در نظـر گــرفتن پوشـش      -3

 .ها تغيير كردخسارات، حق بيمه

 درصـد ارزش    50 بـه    30سقف ارزش بيمـه شـده از         -4
 . يافتساختمان و لوازم بيمه شده افزايش

    و   ميليون يـن بـراي سـاختمان       10  به سقف تعهدات  -5
  ميليون ين براي لـوازم زنـدگي داخـل سـاختمان           5

  .افزايش پيدا كرد
 

  1991 اصالحيه  -2-2
- چيباكن 1987ريشتري   7/6از زلزله    بعداين اصالحيه   

ـ  ارا توهو اوكي  پوشـش  در ايـن اصـالحيه      . ه و تـصويب شـد     ئ
       ش بيمـه شـده برابـر       كـه ارز  ي معرفـي گرديـد      ئخسارت جز 

 . زنـدگي داخـل آن بـود        لوازم  يا  درصد ارزش ساختمان و    5
هـا گرچـه تعـداد      دليل اين پوشـش ايـن بـود كـه در زلزلـه            

 ولـي تعـداد     ،هاي با تخريب كلي خيلـي زيـاد نبـود         ساختمان
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. ي بـسيار زيـاد بـود      ئهاي با خسارات بخشي و يا جز      ساختمان
توهـو   - چيبـاكن  1987ريـشتري    7/6 در همين زلزلـه      مثالً
كـه    ساختمان تخريب كامل شـدند در حـالي        ده، فقط   اوكي

ـ تخريـب و يـا خـسارتهاي جز       دچـار   سـاختمان    هزار   60 ي ئ
ي، حق ئبا توجه به در نظر گرفتن پوشش خسارات جز     .شدند
 8/1هاي پرداختـي     سـقف كـل خـسارت       و ها تغيير كـرد   بيمه

 .تريليون ين تصويب شد

 

  1996اصالحيه  -2-3
يـا   ( كوبـه 1995 ريـشتري  3/7بعداز زلزله الحيه  اين اص 

در ايـن زلزلـه معـروف       . ه و تصويب شد   ئارا) آواجي -هانشين
ها براي متخصصين امر در اين كشور به سـختي      حجم خسارت 

.  آورده شد)1(ها در جدول كه ليستي از خسارت   قابل باور بود    
در اين زلزله كه در يك ناحيه شهري مدرن به وقوع پيوسته            

زخمـي   هزار نفر    40  نفر كشته و بيش از     435  هزار و  6 ،بود
ـ طور كلي يـا جز    ه  ساختمان ب  هزار   240 همچنين. شدند ي ئ

ـ طـور كامـل يـا جز      ه  ساختمان ب   هزار 6  و آسيب ديد  ي در  ئ
 يكي از تجربياتي كه براي صنعت بيمـه پـيش           .آتش سوخت 

  بـود كـه     بيمـه لـوازم داخـل منـازل         در عدم شـفافيت  آمد،  
  .وجود آمده  در پرداخت خسارات بمشكالت زيادي

 تجارب ناشي از عملكـرد سيـستم بيمـه در جريـان زلزلـه           
ها و به تبـع آن      بسيار ارزشمند بود و منجر به بحث       كوبه   1995

هـاي زلزلـه بخـش      نامـه اي در قوانين و بيمه    تغييرات گسترده 
 بيـان شـد، در      طور كه قـبالً    همان. ساختمان و مسكن گرديد   

ديـده در   از ساختمانهاي منـاطق آسـيب      %7/3اين زلزله فقط    
، اوزاكا و كيوتـو در مقابـل        )به مركزيت كوبه  (  هيوگو استانهاي

 خسارات ناشي از زلزله بيمه شده بودند كه در مجمـوع شـامل      
 ميليارد ين خـسارت     76 مبلغ   ه جمعاً  بيمه نامه بود ك     هزار 64

 بيمه  ديدههاي آسيب نوع ساختمان ) 4(جدول  . پرداخت گرديد 
مبلغ خـسارت پرداخـت شـده       ده به همراه سطح خسارت و       ش

بر اساس اين مبـالغ     . نمايدبراي هر مورد را به تفكيك بيان مي       
 بـراي  پرداختـي  خسارت متوسطها،  نامهبيمه خسارات و تعداد  

ايـن عملكـرد    . نامه در ستون آخر محاسبه شده اسـت       بيمه هر
هـاي  بحثكوبه،   1995 زلزله در مسكن و ساختمان زلزله بيمه

  : از جمله. فراواني را ايجاد نمود

   ؛گران بودن نرخ اين بيمه -1
 ميليون  10 با سقف    ، عمالً سقف تعهدات پايين بودن    -2

ديـده كلـي را    تـوان يـك سـاختمان آسـيب       ين نمـي  
 17زله حداقل   در همان زمان بعد از زل     . سازي كرد باز

ديـده  سازي يك ساختمان آسيب   ميليون ين براي باز   
  ؛كلي الزم بود

ضريب پايين نفوذ بيمه زلزله ساختمان و مسكن در  -3
 .موقع رخداد اين زلزله

  
  در زلزلـه    و لـوازم زنـدگي     عملكرد بيمـه زلزلـه سـاختمان      ): 4(جدول  

  ].7[ كوبه 1995
متوسط 
خسارت 

پرداختي براي 
نامه هر بيمه

 )هزار ين(

مبلغ 
خسارت 
پرداخت 

شده 
)ين ميليارد(

  تعداد 
نامهبيمه

سطح 
خسارت

 نوع
ساختمان  

 چوبي كلي 4750 8/18 3950

 چوبي بخشي 7569 6/16 2191

235 4/3 14443  چوبي جزيي

مهندسي كلي 1333 85 6368
مهندسي بخشي 2457 1/9 3688
356 8/3 10380 مهندسي جزيي

ساختمان

 چوبي كلي 3389 2/7 2133

 چوبي بخشي 7713 8/1 239

129 6/1 12723  چوبي يئجز

مهندسي كلي 1082 1/3 2870
مهندسي بخشي 2912 9/0 309
157 8/1 11526 مهندسي يئجز

  لوازم
 زندگي

  
ها و ايرادات منجر به تصويب قانون جديد بيمه  بحثاين

 گرديد كه بعضي از تغييرات 1996زلزله ساختمان در سال 
  : استذيلصورت ه آن ب

.  كـرد  نحوه ارزيابي خسارات لوازم داخل منازل تغيير       -1
ـ از حالت پوشش خسارت جز      درصـدي بـه     50ي يـا    ئ

 .صورت نسبت خسارت تغيير كرد

ــراي حالــت نحــوه پرداخــت خــسارات ســاختمان  -2 ها ب
 درصد ارزش بيمـه   50 به   10 درصدي، از    50پوشش  

 .شده تغيير كرد
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 و   ميليون يـن بـراي سـاختمان       50 به   سقف تعهدات  -3
  ميليون ين براي لوازم زنـدگي داخـل سـاختمان          10
 .ايش پيدا كردافز

 

  2001 اصالحيه -2-4
 اين اصالحيه نيز پيرو درسـهاي گرفتـه شـده از بيمـه             

از . كوبه، انجام شـد    1995 زلزله در مسكن و ساختمان زلزله
توان بـه تخفيـف در حـق بيمـه       جمله مهمترين تغييرات مي   

تخفيـف در حـق بيمـه بـراي         زلزله اشاره نمـود كـه شـامل         
ر بـر اسـاس مـدارك فنـي         تـر و جديـدت    ساختمانهاي مقـاوم  

ها عالوه بر خـود سـاختمان       البته اين تخفيف  .  است ساختمان
براي حق بيمه وسايل زندگي نيز قابل اعمال اسـت، كـه بـر              

صـورت زيـر    ه  اساس دو پارامتر عمر و مقاومت ساختمان و ب        
  :اعمال گرديد

  ؛ درصد10براي پارامتر عمر تا  -1
اس  درصد بر اس30براي پارامتر مقاوم بودن تا  -2

 : زيربنديدرجه

هاي ساختمان كنترل محاسبات در( صدرد 10 :1سطح  -
الزم جهت جلوگيري از تخريب يا ويراني ساختمان 

  .)صورت گرفته باشد
 درصد بزرگتر 25براي نيرويي (صد ر د20 :2سطح  -

 .)نامه طراحي گردداز نيروي آيين

 درصد بزرگتر 50براي نيرويي (صد ر د30 :3سطح  -
  .)نامه طراحي گردداز نيروي آيين

ــسبت  ــين ن ــن اصــالحيه همچن ــه در اي ــه زلزل هاي بيم
 نـشان داده    )5 (ساختمان هم تغييـر كـرد كـه در جـدول          

  .شده است
  

  .)ساليانه در هزار(نسبت بيمه زلزله  ):5(جدول 
هاي ساختمان
 چوبي

هاي ساختمان
 مهندسي

 خيزيلرزه سطح

 )پذيري كمخطر( 1منطقه  50/0 20/1

 )پذيري متوسطخطر (2ه منطق 70/0 65/1

 )خطرپذيري زياد (3منطقه  35/1 35/2

 )پذيري بسيار زيادخطر( 4منطقه  75/1 55/3

  2005 اصالحيه -2-5
- نيگاتا 2004 ريشتري 8/6از زلزله  بعداين اصالحيه 

نرخ بيمه براي در اين اصالحيه . ه و تصويب شدئچوئتسو ارا
 ه با يك ضريبهاي بيش از يك سال پيشنهاد گرديد كدوره

 كه در جدول گردد به نرخ بيمه يك ساله اعمال مياصالحي
نرخ بيمه براي  در اين اصالحيه . نشان داده شده است)6(

  . تغيير نكردهدوره يك سال
  

  .)بيش از يك سال(ضريب اصالحي نسبت بيمه زلزله  ):6(جدول 
 دوره پوشش بيمه اصالحي دوره ضريب

  سال2 90/1

  سال3 75/2

  سال4 60/3

  سال5 45/4

  
  2007 اصالحيه -2-6

تفكـر بيمـه زلزلـه       در اساسـي  در اين اصالحيه تغييرات   
ساختمان و مسكن ايجاد شد و پيشرفتهاي جديـد علمـي و            

پذيري هندسي زلزله و روشهاي برآورد خطر     تكنولوژيكي در م  
بعـضي از   . هـا وارد شـد    نامـه اي و بيمـه   زلزله در قوانين بيمه   

  :صورت زير استه  بتغييرات آن
هاي توزيع خطر زلزله براي كل كـشور بـر      تهيه نقشه  -1

اساس شدت زلزله و احتمـال وقـوع در هـر نقطـه از              
  در حـالي ،جداول قبلي بر اساس نظريات بـود       .كشور

هـاي  هاي دقيق زلزله  كه مبناي جديد بر اساس داده     
 ؛گذشته و تحقيقات جديد به روز شده بود

سـازي  فـزايش رونـد مقـاوم   استفاده از بيمـه جهـت ا    -2
هـا بـر    ي با مقاومت كمتر با اصـالح تخفيف       ساختمانها

سـازي و حتـي وارد شـدن    اسـاس معيارهـاي مقـاوم   
  ؛سازيمقاومهاي جديد ولوژيمقوله تكن

ــه -3 ــتفاده از بيمـ ــتفاده از  اسـ ــزايش اسـ ــت افـ  جهـ
 مثالً .در ساختمانهاي تازه ساخت   هاي جديد   تكنولوژي

 .)2( تصوير، يااستفاده از جداگرهاي لرزه

ثر از أصــورت بــومي و متــه ا بــهــبيمــهحــق نــسبت  -4
 .هاي فني تغيير يافتندارزيابي
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ــسترده -5 ــرات گ ــا تخفيف درتغيي ــن اصــالحيه:ه   در اي
 30اي شامل تخفيـف تـا       ساختمانهاي با جداگر لرزه   

سازي شده شامل تخفيف   ساختمانهاي مقاوم و  درصد  
  .  درصد شدند10تا 

  

  
  .]2[اي در شهر كوبه يك ساختمان با سيستم جداگر لرزه ):2( تصوير

  
  2009 اصالحيه -2-7

حالتي كه مورد بيمـه شـده در يـك زمـان            در اين اصالحيه    
قرار بگيـرد را در     ...) سوزي و   زلزله، آتش (تحت چند ريسك    

 70 بـه  50ه شـده از  سقف ارزش بيمـ  كه در آن،     نظر گرفت 
 همكف احتمال   هدرصد ارزش ساختمان براي حالتي كه طبق      

  .افزايش يافت، سوزي داشته باشدخطر آتش
  
   انواع بيمه زلزله ساختمان-3

 انواع بيمه پوشش خسارات زلزله ساختمان شـامل بيمـه         
 از بخـشي  تخريـب  (خسارت درصد 50 كامل، بيمه  خسارت

ـ جز خسارت  و بيمه  )ساختمان  )7(ت كـه در جـدول       ي اسـ  ئ
  .اندتعريف شده

  
  .]7-4[بيمه پوشش خسارات زلزله ساختمان تعريف انواع  ):7(جدول 

 تعريف  نوع بيمه

ديـده بـيش از     ارزش اجزاي اصلي آسـيب    
 . درصد ارزش فعلي ساختمان باشد50  بيمه خسارت كامل

 50 تـا    20ديده بـين    ارزش اجزاي آسيب  
 .درصد ارزش فعلي ساختمان باشد

   درصد خسارت 50مه بي
 )تخريب بخشي از ساختمان(

 20 تـا  3ديـده بـين   ارزش اجزاي آسـيب   
 .درصد ارزش فعلي ساختمان باشد  يئبيمه خسارت جز

   بيمه اتكايي زلزله در ژاپن-4
 كه اولين   1966در سال    1ژاپن زلزله اتكايي بيمه شركت

ايـن  . قانون بيمه زلزله در ژاپن تصويب شد، تـشكيل گرديـد          
نقـش سـازماندهي ائـتالف بيمـه بـراي          ت از يـك سـو       شرك

 انجـام  وشركتهاي بيمه خصوصي اموال در مورد بيمه زلزلـه          
 عملكرد كليدي براي كل سيستم، تبديل شدن بـه يـك            يك

ال خـصوصي، دولـت و      ونقطه تماس بين شركتهاي بيمه امـ      
 .دارد سـويي ديگـر را بـر عهـده         از ،2توآ شركت بيمه اتكايي  

آورده شـده    )1(صـورت شـكل     ه  ايي زلزله ب  ساختار بيمه اتك  
 در اين ساختار سه نـوع موافقـت نامـه بـراي ايـن بيمـه                 كه

  :]8 [عبارتند از اتكايي وجود دارد، كه
ت بيمــه اتكــايي زلزلــه ژاپــن و نامــه بــين شــركتموافق -1

  .هاي بيمه خصوصيشركت
  .موافقتنامه بين شركت بيمه اتكايي زلزله ژاپن و دولت -2
كت بيمه اتكايي زلزله ژاپن و شركت       نامه بين شر  موافقت -3

. )اتكايي توآ  بيمه شركت( بيمه اتكايي خصوصي مذكور   
دات بيمـه   نامه اين شركت مـابقي تعهـ      طبق اين موافقت  

هاي خصوصي را كه مازاد بـر بيمـه اتكـايي           زلزله شركت 
  .پذيردتعهد شده توسط دولت است، را مي

  

  
  ].8[ساختار بيمه اتكايي زلزله در ژاپن ): 1( شكل

  

 و خــصوصي شــركتهاي ســهم و وليتؤ مــس)2(شــكل 
زلزله را بر اسـاس آخـرين        يك خسارات پرداخت در دولت

 محـور افقـي بيـانگر       ، در اين شكل   .دهدمصوبات نشان مي  
. ميزان رقم تعهد و محور قائم بيـانگر درصـد تعهـد اسـت             

 5/4هاي بيمـه    تعهـدات دولـت و شـركت      مـوع   حداكثر مج 
  .تريليون ين تعيين شد
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مسؤوليت و سهم شركتهاي خصوصي و دولت در پرداخت ): 2(شكل 

 .]8[) اعداد به ميليارد ين(خسارات يك زلزله 

  
   ذخيره تعهدات-5

از يـك طـرف و حجـم        با توجـه بـه وقـوع كـم زلزلـه            
 بينـي خـسارات كـار      خسارات بـاال از طـرف ديگـر، پـيش         

قانون بيمه زلزله در ژاپن، شركتهاي بيمـه        . اي نيست ساده
را مجبور به ذخيره تعهدات به منظور ايجاد پشتوانه بـراي           

ايـن  . هاي آينده كرده اسـت    جبران خسارات ناشي از زلزله    
د ناشــي از قــانون نــه تنهــا ذخيــره تعهــدات را بلكــه ســو

گذاري اين ذخيره را هم مشمول اين قانون كرده و          سرمايه
ــود     ــره ش ــم ذخي ــي از آن ه ــافع ناش ــستي من ــن . باي    اي

ــرمايه ــذاريس ــدودگ ــرايط مح ــدهها ش ــكنن     داي دارد و باي
شـركت بيمـه    . قابليت سريع تبديل به نقد را داشته باشند       

بر عهـده   ها را   گذاريله ژاپن مديريت اين سرمايه    اتكايي زلز 
 بتوانـد بالفاصـله     ،دهـد  كه يك زلزله رخ مي     زمانيدارد تا   

  . اقدام كند
  

  در زلزله بيني خسارات ساختمان پيش-6
مقاومت  اساس بر مهندسي ساختمان يك تخريب ارزيابي

مقاومت  شاخص اسم به شاخص يك تعريف با ،آن سازه نهايي
 نيروهاي  با مقايسه اين شاخص و    . گيردمي انجام سازه ايلرزه
شود، درجه  مي اعمال سازه بر برداريبهره حالت در كه ايلرزه

ثر در  ؤپارامترهاي م . گيردتخريب سازه مورد قضاوت قرار مي     
برآورد خسارات ناشي از زلزله براي يك سـاختمان در ژاپـن            

  : شامل موارد زير است
  ؛بزرگي زلزله -1
 ؛محل وقوع -2

 ؛)خاك سخت، خاك متوسط و خاك سست(نوع خاك  -3

هاي زمين نظير روانگرايي، نشـست و رانـش         ناپايداري -4
 ؛زمين

 ؛واقع شدن در مجاورت يا تقاطع با گسل -5

 ؛سازه ساختمان -6

 ؛عمر ساختمان -7

اي ساختمان بر اساس    رزهـي ل ـاي كه طراح  نامهآيين -8
 ؛آن صورت گرفته

 ؛ساختمانكاربري  -9

 كه نظر مورد اختمانـس لـمح در هااختمانـس مـتراك -10

هاي بعد از زلزله سوزير سرايت آتشمي دـامل مهـع
 ؛دارد

 ؛فصل وقوع زلزله -11

  .)چه ساعتي(زمان وقوع زلزله در شبانه روز  -12
 

   بيمه زلزله در ژاپنمدل -7
محاسبات نرخ حق بيمه خـالص بـراي          مدل روندنماي

 )3(نامه زلزله ساختمان و مسكن در ژاپـن در شـكل            بيمه
 نـدنما روطـور كـه در ايـن         همـان . نشان داده شده اسـت    

 اساس مدل مبتني بـر اطالعـات خـسارات          ،مشخص است 
 ســال گذشــته اســت كــه بــر 500هــاي رخ داده در زلزلــه

مبناي همـين اطالعـات و محاسـبات مربـوط بـه تحليـل              
ــه    ــشور ب ــل ك ــه، ك ــسك زلزل ــزار و 3ري ــه 400 ه      ناحي

در اين مدل سه خسارت ناشـي از        . بندي شده است  تقسيم
 ناشي از زلزلـه و سـونامي بـه          سوزيآتش ارتعاشات زلزله، 

از نكـات جالـب توجـه       . تفكيك در نظر گرفته شده اسـت      
پذيري شـبكه  ديگر اين مدل، در نظر گرفتن شرايط آسيب      

ــش ــشاني در آب و آت ــه    ن ــق بيم ــسارت و ح ــابي خ ارزي
  . ها استساختمان

  
   وضعيت رشد صنعت بيمه زلزله در ژاپن-8

 1995 زلـه  بيـان شـد، در جريـان زل     طور كه قـبالً    همان
، اوزاكـا و كيوتـو      )به مركزيت كوبه  ( هاي هيوگو كوبه در استان  

     هــزار64 كــه در معــرض زلزلــه قــرار گرفتنــد، در مجمــوع 
   ،وسايل زنـدگي صـادر شـده بـود    نامه زلزله ساختمان و    بيمه
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  ].5-4[حاسبات نرخ حق بيمه خالص براي بيمه نامه زلزله ساختمان و مسكن در ژاپن م  مدلروندنماي ):3(شكل 

  
   در هميـن سه اسـتان بـيش        2009در حـالي كـه در سـال      

      نامـــه زلزلـــه ســـاختمان و وســـايل  ميليـــون بيمـــه6/1 از
از طرف شركتهاي بيمه اموال فروخته شد، كه بيانگر           زندگي

ــزايش  ــري آن در 25اف ــول  براب ـــي14ط ـــال م ـــاشد  س         ب
  هــا و نامــه رشــد تعــداد بيمــه)8(همچنــين جــدول . ]7، 1[

     نـشان   2009 تا 1988 سالهاي فاصله بيمه شده را در    مبالغ
   ها در  مقايــسه رشــد ايــن شاخــص،يــنا عــالوه بــر. دهــدمــي

ــالهاي  ــب ، 2009 و 2005سـ ــه ترتيـ ــزايش بـ        و 8/19 افـ
   را هـا و مبـالغ بيمـه شـده          نامـه ه درصدي تعـداد بيمـ     1/28

  .دهدنشان مي
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ها و مبـالغ بيمـه شـده در فاصـله سـالهاي             نامهتعداد بيمه  ):8(جدول  
  .]6، 1[ 2009 تا 1988

مبلغ بيمه شده 
 *)تريليارد ين(

تعداد بيمه نامه 
 سال *)ميليون(

0/12 3/3 1988  
5/12 0/3 1990  
0/14 0/3 1993  
0/20 8/3 1994  
0/30 1/5 1995  
0/38 8/5 1996  
0/41 4/6 1997  
0/44 0/7 1998  
0/47 3/7 1999  
0/51 6/7 2000  
5/57 0/8 2002  
2/80 2/10 2005 

7/102 3/12 2009 

  .اند اعداد گرد شده*
 

  گيري نتيجه-9
طور كه در اين مقاله بيان شد، در بيش از نيم قرن             همان

  عنـوان يكــي از  تجربـه بيمـه زلزلـه سـاختمان در ژاپـن بـه       
خيزترين كشورهاي دنيـا درسـها و راهكارهـاي زيـادي           زلزله

يافته دارد كه شايد با اطمينـان       براي كشورهاي كمتر توسعه   
اي  تجربه .نظير در اين خصوص است    اي كم گفت تجربه  بتوان
كـشور ايـران    .  عالوه بر آموخته شدن، بومي نيز شود       دكه باي 

ا و يكـي از كـشورهاي بـا         خيـز دنيـ    ده كشور حادثه   ءنيز جز 
سفانه ركورد نسبت تلفات انـساني      أخيزي باالست كه مت   لرزه
 بـم در  1382هاي چند دهه اخير دنيا به نام زلزله سال   زلزله

ايران ثبت شـده اسـت كـه بـه علـت درصـد بـاالي خرابـي                  
سـازي در   هاي مقـاوم  ساختمانها و عدم اجراي عمومي برنامه     

هـا،  هاي تشويقي اين برنامـه  يكي از راهكار  . سطح كالن است  
يي زلزلـه   هـاي دولـت در قالـب كمـك بـه بيمـه اتكـا              يارانه

طـور كـه در       موضوعي كه صـحت آن همـان       ،هاستساختمان
. قسمت آخر اين مقاله آورده شد، در ژاپن بـه اثبـات رسـيد             

موضوع ديگري كه براي صنعت سـاختمان و بيمـه در ايـران             
لـه سـاختمان و     آموزنده است، گسترش تحقيقـات بيمـه زلز       

هاي مكرر و تكميل قـانون      مسكن است كه منجر به اصالحيه     
بيمه زلزله ساختمان در ژاپن شد؛ بـه نحـوي كـه در فاصـله               

. اين قانون سه بار اصالح گرديد) 2009 تا 2005(چهار سال 
 توان آموخت، تخصصي شدن ايـن نـوع       درس ديگري كه مي   

تكنولـوژيكي  هاي علمـي و     بيمه و رشد آن به موازات پيشرفت      
ها بـه   البته اين پيـشرفت   . دسي زلزله است  شناسي و مهن  زلزله

معناي عدم نقص ايـن نـوع بيمـه در حـال حاضـر در ژاپـن                 
 عدم پوشش خسارتهاي ثانويه يكي از       ،به عنوان مثال  . نيست

سـفانه در   أمت.  كه بايستي برطـرف گـردد      باشد مي هااين نقص 
 بـراي سـاختمان     نامه مستقل زلزله  حال حاضر در ايران بيمه    

سوزي  و بيمه زلزله تحت پوشش بيمه آتش       باشدموجود نمي 
  سـازي،  است كه بايـستي بـا گـسترش تحقيقـات و فرهنـگ            

هاي مستقل زلزله ساختمانها و حتـي زيرسـاختهاي       نامهبيمه
  .داده شوند هئهاي حياتي در كشور توسعه و اراشهري و شريان

  
  تشكر و قدرداني -10

خــويش را از پروفــسور آتــسوشي لــف نهايــت ســپاس ؤم
تاكائو استاد بيمه دانشكده اقتصاد دانـشگاه كوبـه بـه خـاطر             

هـاي  راهنماييها، صرف وقت و در اختيار دادن بعـضي از داده  
  .دارداپن ابراز ميژبيمه زلزله در 
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