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  چکیده

روند افزایشی خسارات ناشی از سـوانح طبیعـی در سـالهاي           
اي بـشر و پراکنـدگی      طـور مـستقیم متـأثر از فعالیتهـ        ه  اخیر ب 
پذیر در مجـاورت منـابع خطرهـاي طبیعـی            هاي آسیب   سرمایه

اینکه سبب تلفـات جـانی و سـایر          این سوانح عالوه بر   . باشد  می
ی از تــوجهشــوند، بخــش قابــل معــضالت اجتمــاعی دیگــر مــی

 در کـشورهاي در حـال توسـعه از     جمعیت جهـان را مخـصوصاً     
نی بـسیار وسـیع و   عواقـب انـسا  . کنـد   نظر اقتصادي تهدید مـی    

ناگوار سوانحی همچون سونامی سوماترا، زلزله بم و زلزلـه اخیـر          
اند تا حدودي لزوم وجود ابزار و تمهیـدات           توهوکو ژاپن توانسته  

ـ   . الزم براي نجات جان انسانها را برجسته نمایند   ه با ایـن همـه ب
هـاي   هاي مبتنی بر مدیریت ریسک در الیهدلیل فقدان سیستم  

سیاستگذاري کـشورها، اهمیـت بـار مـالی ناشـی از          مدیریتی و   
هـاي بـاز پرداخـت خـسارات احتمـالی      سوانح طبیعی و سیستم  

 نقش مدلـسازي خـسارات      ،در این مقاله  . شوند  نادیده گرفته می  
مدیریت ریـسک و مـدیریت بحـران         و تلفات ناشی از سوانح در     

هــاي مشخــصات مــدل. ســوانح طبیعــی بررســی شــده اســت 
هـاي    ن خـسارت و کاربردهـاي آنهـا در شـاخه          افزاري تخمی   نرم

ـ     . مختلف مورد بحث و بررسی قرار گرفته است        ه در این مقالـه ب
طور اخص دو کـاربرد مهـم ایـن ابـزار در مـدیریت ریـسک در             

هاي تخمـین سـریع خـسارت و          صنعت بیمه و همچنین سامانه    
تلفات و کاربرد آن در هدایت پاسـخ سـریع و مـدیریت بحـران               

در انتهاي این مقالـه دو مـورد از         . ار گرفته است  مورد بررسی قر  
هاي طراحی و توسعه داده شده براي شـهر تهـران ارائـه               سامانه

  .شده است
هاي تخمین خسارت، مـدیریت ریـسک        سامانه :هاکلیدواژه

   مدیریت بحران  ، بیمه سوانح،سوانح طبیعی
  
  مقدمه -1

بودن دلیل ناگهانی و غیرمترقبه ه بالیاي طبیعی همواره ب

آنها سبب تلفات جانی و خطر ناشی از و از طرفی وسعت تأثیر 
ــب کــشورها، مخــصوصاً  ــی در اغل ــالی فراوان  در خــسارات م

این حوادث عالوه بر اینکه . شوند کشورهاي در حال توسعه می
هـا    سبب تلفات جانی و معضالت اجتماعی در روزها و هفتـه          

اهنجاریهاي شوند، مسبب خسارتهاي مالی و ن پس از واقعه می
 بازمانـدگان ایـن چنـین       اي بوده که معموالً     اقتصادي عدیده 

. سوانح در ماهها و سالها بعد از واقعه با آن گریبانگیر هستند           
همراه پوشش خبري همزمان       به   بروز چنین سوانحی معموالً   

 مـردان تـا مـردم      تأثر شدن همه اقشار مـردم از دولت       باعث م 
 افزایش مقطعـی آگـاهی و       همین دلیل با  ه  ب. شوند  عادي می 

هـاي    العمل مردم نـسبت بـه سـوانح طبیعـی، انگیـزه           عکس
دیدگان و توجه به ابزار کاهش مقدماتی جهت کمک به آسیب

متأسفانه جرقه چنین توجهـات  . شود  پذیري فراهم می    آسیب
زودگذر با گذشت زمان و سـپري شـدن احـساسات عـاطفی          

  . شود ی به فراموشی سپرده مفروکش کرده و نهایتاً
مروري بر آمار خسارات ناشی از سوانح طبیعی طی یکـی   
دو دهه اخیر در نقاط مختلف دنیا حـاکی از رونـد افزایـشی            

طـوري کـه   ه باشد، ب  این خسارات و عواقب اقتصادي آنها می      
 20متوسط ساالنه خسارات بشر از سوانح طبیعـی از حـدود            

دالر در  میلیـارد   70 به بـیش از      1990میلیارد دالر در سال     
 2005 ایــن رقــم در ســال ].1 [ رســیده اســت2004ســال 

میالدي با وقوع حوادثی همچون طوفانهاي کاترینا و ریتا در          
 250 و آسـیا از مـرز      ایاالت متحـده و چنـد سـیل در اروپـا          

سفانه ادامه چنین رونـد     أمت]. 2 [میلیارد دالر هم فراتر رفت    
هوکو ژاپن  تو2011 مارس 11افزایشی بار دیگر توسط زلزله    

مـستقیم  ي که خسارات مستقیم و غیرنشان داده شد به نحو  
 میلیارد دالر 350این سانحه تا زمان نگارش این متن از مرز        

این زلزله عالوه بر خسارات متعارف سـوانح  . نیز گذشته است 
هاي محیط زیـستی ناشـی از         گذشته، مسبب وقایع و نگرانی    
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ب نیروگاه فوکوشیما   هاي رادیو اکتیو مربوط به تخری       آلودگی
سزایی در روند گـسترش    ثیر ب أنیز گشته است به نحوي که ت      

با . اي جدید در دنیا داشته است سیس نیروگاههاي هستهأو ت 
 اقیـانوس  1احتـساب خـسارات ناشـی از طوفانهـاي اسـتوایی     

در آمریکاي شمالی، خسارات اقتصادي ناشی از سوانح         اطلس
 خـسارات ناشـی از    رکورد جدیدي در2011طبیعی در سال  
  . جا خواهد گذاشته سوانح طبیعی ب
رویه شهرها بر اثر رشد جمعیت و مهاجرتها،          گسترش بی 

تراکم بیشتر سرمایه، بهبود وضع اقتصادي مـردم، وابـستگی      
بشر به تکنولوژي، توسعه شهرها و مراکز جمعیت در مناطق          
پرخطر، ازدیاد جمعیت و افزایش تقاضـا بـراي سـاختمانهاي     

توان از علل چنین سـیر افزایـشی        ر و موارد دیگر را می     بیشت
روند افزایشی خسارات ناشی از سـوانح       . خسارات عنوان نمود  

طور مستقیم متأثر از فعالیتهـاي      ه  طبیعی در سالهاي اخیر ب    
پذیر در مجـاورت منـابع   هاي آسیب   بشر و پراکندگی سرمایه   

 خطرات ناشـی از سـوانح طبیعـی   . باشد  خطرهاي طبیعی می  
ــ    ــاعی، ت ــب اجتم ــر عواق ــالوه ب ــزرگ ع ــصادي أب         ثیرات اقت

 در کشورهاي ی بر اقتصاد دولتها و مردم، مخصوصاً    توجهقابل
 همچون زلزله   يسوانح ناگوار . نماید  در حال توسعه ایجاد می    

اند تـا     بم، سونامی سوماترا و زلزله و سونامی توهوکو توانسته        
زم بـراي نجـات جـان    حدودي لزوم وجود ابزار و تمهیدات ال 

انسانها را برجسته نمایند اگرچه کماکـان وقـوع ایـن سـوانح      
 درکشورهاي در حال توسعه همراه با تلفات انسانی         اًمخصوص

با این حال عواقب ناگوار ناشـی از بـار مـالی          . باشد  وان می افر
پرداخت هاي پایدار باز و عدم وجود سیستم   این چنین سوانح    

هـاي    ان ناشـی از فقـدان سیـستم       تو  خسارات احتمالی را می   
ــه   ــسک در الی ــدیریت ری ــر م ــی ب ــدیریتی و   مبتن ــاي م ه

تـرین  ترین و محسوس  اصلی. سیساستگذاري کشورها دانست  
صورت خسارات مـستقیم بـه   ه  تأثیرات مالی سوانح طبیعی ب    

هاي دست بـشر، صـاحبان و سـاکنین چنـین          ساخته ابنیه و 
 از طرفــی .کنــد سـاختمانهایی را دچــار خــسارات مــالی مــی 

آســیبهاي وارد شــده بــه مجموعــه ســاختمانها و همچنــین 
      ناهنجاریهــاي اقتــصادي و اجتمــاعی ناشــی از ســوانح خــود 

مستقیم سبب زیانهاي اقتـصادي دیگـري گـشته     طور غیر ه  ب
توان بـه اخـتالل در فعالیـت اقتـصادي و      که از آن جمله می    

 کـه   مشاغل، رکود در فعالیت اجتماعی مردم و کاهش تولید        
همگی منجر به از دسـت رفـتن سـود و خـسارتهاي ثـانوي               

در یک مقیاس بزرگتر و در سطح ملـی        .  اشاره نمود  ،شود  می
چنین خساراتی به نوبه خود مسبب آسیبهاي کالن اقتصادي  

چنــین تـأثیراتی در پــی آســیبهاي وارده بــه  . خواهنـد شــد 
سیسات و صـنایع    أسیسات زیرساختی، شریانهاي حیاتی، ت    أت

. باشـند   ي و از دست رفتن نیروي انسانی مورد نیاز مـی          بنیاد
عوامل کالن اقتصادي همچون ضریب رشد اقتصادي، تولیـد         

درآمـدهاي   ناخالص ملی، درصد بیکاري، تورم، بهـره پـول و        
  . ثر از سوانح طبیعی باشندأتوانند همگی مت دولت می

  
  مدیریت ریسک سوانح طبیعی -2

ـ    سوانح طبیعی بـسته بـه شـرایط وقـوع          ثیر و  أ، شـعاع ت
گذارنـده تلفـات    جاه توانند ب  پذیري محیط می    شرایط آسیب 

جانی، خـسارات بـه ابنیـه، اخـتالل در فعالیـت اقتـصادي و             
چنـین  . اجتماعی و سایر عواقـب کوتـاه و درازمـدت باشـند           

 آنها را در گفتمـان مـدیریت        وءثیرات س أوابستگی سوانح و ت   
  :ندده صورت رابطه کلی زیر نشان میه ریسک ب

  
  1ریسک= )                                                          1(

  2 خطر×3پذیري آسیب×ارزش) 4اجزاي در معرض خطر    (
  

این رابطه در اصل با ایجاد احتمال شـرطی بـین عوامـل          
 وقوع خسارت ها، احتمال پذیري و ارزش سرمایه  خطر، آسیب 

ریسک . دهد دست میه سرمایه که همان ریسک است را ب در
ثر از شـدت و احتمـال وقـوع سـانحه           أصورت مستقیم مت  ه  ب

ها و ارزش یـا اهمیـت       پذیري سرمایه   طبیعی، احتمال آسیب  
تواند  این تعریف همچنین می. باشد ثیر میأهاي تحت ت سرمایه

 نـشان داده    هاي جغرافیـایی    به صورت الیه  ) 1(توسط شکل   
با این تعریف مدیریت ریـسک بـه مجموعـه اقـداماتی            . شود

، )احتمال خسارت(شود که سعی در کاهش ریسک  اطالق می
از طریق مدیریت صحیح هر یک از عوامل آن یعنی کـاهش            

پذیري، و مدیریت در پراکندگی     خطر، کاهش احتمال آسیب   
اظ ه با خطـر سـوانح طبیعـی بـه لحـ     در رابط . ها دارد سرمایه

بودن زمان و مکان وقوع آنها و از طرفی حجم انرژیهاي  معیننا
آزاد شده توسط طبیعت، بشر نـاتوان از هرگونـه کـاهش یـا            
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 لحـاظ   به این وقوع آن بوده و     دخالت در بزرگی و یا احتمال       
. مدیریت خطر سوانح طبیعی معنـی عملـی نخواهـد داشـت         

ی ریسک مدیریت عمل  براي کاهش و  بنابراین ابزار در دسترس   
  :شوندخالصه میدر موارد زیر سوانح طبیعی 

 پذیر هاي آسیب شناسایی سرمایه - 1
  ؛5

6پذیريکاهش آسیب - 2
  ؛ 

 پذیر هاي آسیب حذف سرمایه - 3
 ؛7

 ؛8 ها متناسب با خطرپذیري و هدایت سرمایهپخش - 4
  ؛9منابع مالی جهت بازپرداخت خساراتهاي احتمالی مینأت -5
حمـل بـه عوامـل     تانتقال بخشی از ریسکهاي غیرقابـل      -6

 .10دیگر
  

  
  ].3 [ار بر ریسک سوانح طبیعیذ نماي جغرافیاي عوامل تأثیرگ):1(شکل 

  
در چرخه مدیریت ریسک سعی بر این اسـت تـا بـا اعمـال               
 یکی یا چند عدد از ابزارهاي ارائه شده در این فرآینـد، از وقـوع           

بـر ایـن    . را کنتـرل نمـود     خسارات جلوگیري و یا محـدوده آن      
اساس کلیه تمهیدات در نظر گرفته شده در این چرخه مربـوط            

از طرفـی  . باشـد  وقوع پیوستن خسارت میه به قبل از حادثه و ب    
در میدان مدیریت بحران، با فرض وقوع حادثه، منظور مجموعه          

نمـودن شـرایط و   تمهیدات و کنترلهاي قابل انجـام در محـدود     
عواقب ناگوار و برگشت شرایط به حالت عادي از طریق مدیریت         

بر این اساس دو محـور ارزیـابی   . باشد صحیح منابع در دست می 
ریسک و کاهش ریسک نه تنها در جهت مدیریت ریسک بلکـه            
در جهت مـدیریت بحـران قابـل اسـتفاده بـوده و از ایـن نظـر                  

   ).2(ل ، شکباشند مشترکات این دو چرخه می

  

  
مراحل عملـی مـدیریت ریـسک و مـدیریت بحـران سـوانح          ):2(شکل  

    .طبیعی
 
  پذیري کاهش آسیب -2-1

 از خطـرات اولیـه و      یسوانح طبیعی با ایجـاد دامنـه وسـیع        
 حجـم  .گـردد  یپـذیر مـ    آسیبيثانویه سبب خسارت به ارزشها  

ناشی از سوانح در ایران و سایر کشورهاي         جانی تلفات و خسارات
در حال توسعه عالوه بـر پراکنـدگی جغرافیـایی منـابع خطـر و       

پذیري باالي ابنیه     نزدیکی آنها به مراکز جمعیت، ناشی از آسیب       
تحقیقـات و پیـشرفتهاي     . باشـند   هاي دست بـشر مـی       و ساخته 

اجراي سـاختمانها متناسـب   صورت گرفته در رابطه با طراحی و       
هـاي    گیـري آنهـا در پـروژه        بکار اي و ضرورت    هاي لرزه   هیصبا تو 

مهم و جدید توانسته است تا حدودي احتمال خسارتهاي آینده          
همچنـین بکـارگیري    . گونه ساختمانها کاهش دهـد     را براي این  

سیـسات  أخصوص بـراي سـاختمانها و ت  ه  سازي ب   روشهاي مقاوم 
هاي موجـود را       کارایی و عملکرد نسبی سازه     تواند  حیاتی نیز می  

 اکثــر همـه  ایــن بـا  .بخـشد  بهبــود احتمـالی  هــاي زلزلـه  برابـر  در

سـفانه از   أ و صـنعتی موجـود مت      يساختمانهاي مسکونی، تجـار   
نظر به کثرت چنین    . ی برخوردار هستند  توجهپذیري قابل   آسیب

 نسـازي ایـ   هاي الزم براي مقاوم  ساختمانهایی و از طرفی هزینه    
 از طریق گونه ساختمانها، مدیریت ریسک در این مرحله و صرفاً        

توانـد   حل فراگیـري نمـی    پذیري راه   سازي و کاهش آسیب     مقاوم
باشد و باالجبار بخش زیادي از ابنیه موجود کماکان از احتمـال            

همچنـین الزم بـه     . پذیري باالیی برخوردار خواهنـد بـود        آسیب
سـی زلزلـه در طراحـی و        هاي مهند   ذکر است که رعایت توصیه    
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توانـد عملکـرد    ترین حاالت مـی اجراي ساختمانها در خوشبینانه 
 نزدیـک  ،واقعی سازه را به آنچه در طراحی مد نطـر بـوده اسـت    

 در بخش مسکن، بیـشتر بـا   ، مخصوصاً  هاي زلزله   نامه  نییآ. سازد
11هدف نجات جـان انـسانها    

انـد و نـه حمایـت از     شـده طراحـی   
 ساختمان مسکونی بتواند جنبـشهاي زمـین        اگر یک . ها  سرمایه
آنچه در طراحی مد نظر بوده است را تحمل کرده و جان            برابر با 

نامـه تـأمین شـده اسـت؛         نییـ  اهـداف آ   ،ساکنین را نجات دهد   
دچار خـسارتهاي مـالی      صرفنظر از اینکه ممکن است ساختمان     

  . فراوان و یا حتی کلی شده باشد
  
 انتقال ریسک  -2-2

قوع سوانح بزرگ در کشورهاي در حال توسعه        در زمان و  
هـاي کارآمـد مـدیریت ریـسک،       دلیل عدم وجود سیستم   ه  ب

عالوه بر تأمین منابع مالی و بازسازي بر عهده دولتها بوده که 
منتظره بر ساختار اقتصادي دولـت،      ایجاد فشار اقتصادي غیر   

ی از خسارات غیر قابل جبران بوده که خـود     توجهبخش قابل 
از طرفی در کشورهاي . شود ظالت اجتماعی دیگر میسبب مع

ساختن منابع  به تجهیز و فراهم در حال توسعه نه دولتها قادر
مالی الزم بوده و نه فرهنگ و مکانیزم فراگیري براي فعالیت و 

پذیري شرکتهاي بیمه بـراي بـاز پرداخـت چنـین             مسئولیت
ر در نبود چنـین منـابع محلـی، بیـشت         . خساراتی وجود دارد  

پذیر درمواقع سوانح بزرگ مجبور به قبـول        کشورهاي آسیب 
تغییرات اساسی در برنامه توسعه کشور جهـت ایجـاد منـابع        

یا درخواست کمک از منابع مـالی       مالی الزم براي بازسازي و    
بدیهی است که   . المللی و کشورهاي خارجی خواهند شد       بین

ت به  منابع مالی نقدي کشور خود آسیبهاي دراز مد        قرض از 
 لحاظ اقدام به اینرشد اقتصادي کشور وارد خواهد ساخت و 

حجم و شدت   . باشد  هاي دیگر الزامی می     به جایگزینی گزینه  
خسارات اقتصادي ناشی از سوانح طبیعی و چگونگی تـأمین          

االت زیـادي را  ؤ سـ منابع الزم براي بازپرداخت آنهـا معمـوالً       
فتـه بیمـه بـه      یادر بیشتر کشورهاي توسـعه    . آوردبوجود می 

کی از ابزارهاي اصلی و یعنوان مکانیزمی براي انتقال ریسک، 
بیمه امکان . باشد کارآمد در مدیریت ریسک سوانح طبیعی می

هـاي    با پرداخت حق بیمه    اینکه خسارتهاي بزرگ محتمل را    
در بعـضی از ایـن      . سـازد  فراهم می  ،قبول جبران ساخت  قابل

-بعضی دیگر بانکها و ارائـه     کشورها بیمه ابنیه اجباري بوده،      
کنندگان وامهاي مسکن چنین شـرایط اجبـاري را تحمیـل           

سوزي بوده  براي آتشهاي اجباري معموالً  بیمهبعضاً. کنند می
ـ           و صـورت اختیـاري    ه  زلزله و سایر سـوانح طبیعـی هنـوز ب

 حق بیمه اخذ شده توسط شرکتهاي بیمه معمـوالً    . باشند  می
آن ) ریسک(پذیري مال خسارتثر از قیمت سرمایه و احت   أمت
اگـر یـک سـاختمان بـه یـک نـوع خطـر خـاص                . باشـد   می

پذیري بیشتري نشان دهد، طبیعی است که حق بیمه         آسیب
. بیشتري براي ارائه پوشش در مقابل آن خطر خاص نیاز باشد

  خـسارات سـوانح طبیعـی      ورود بیمه در ارائه پوشش فراگیر     
پذیري کاهش آسیب مردم در    تواند سبب مشارکت بیشتر   می

گـردد و خـسارات     ) ابزار مدیریت ریسک  (و یا انتقال ریسک     
طـور متعـادل بـین سـهامداران        ه  ناشی از سوانح طبیعی را ب     

ریسک، از صاحبان سرمایه تا شرکتهاي بیمه و بیمه اتکـایی           
این امر نه تنها باعث کاهش بار مـالی دولـت از            . تقسیم کند 

 ء بلکـه سـبب ارتقـا   ،ودشخسارات ناشی از سوانح طبیعی می   
دانش عمومی براي مقابله با سوانح طبیعی و کاهش تدریجی   

  .پذیري ساختمانها خواهد شدآسیب
  
  تخمین و ارزیابی ریسک  -2-3

اولین قدم در مدیریت هوشمندانه ریسک سوانح، برآورد         
ــا مــی  ــوع آنه ــین . باشــد خــسارات و احتمــال وق ــایج چن    نت

ایی از خـسارات احتمـالی،      هـ  ضمن ارائه تخمـین    یتحلیلهای
تر بر ابزار مدیریت ریـسک        امکان تمرکز بیشتر و هوشمندانه    

هایی ممکن است از طریـق      چنین تخمین . سازد  را فراهم می  
مراجعه به اطالعات مربوط به وقایع گذشـته و یـا از طریـق              

در رابطه با سـوانح طبیعـی،       . دست آید ه  هاي خسارت ب  مدل
دث، در دسـترس نبـودن آمـار    بـودن حـوا   تناوب دلیل کم ه  ب

هـاي در معـرض       خسارات گذشته و متغیر بودن آمار سرمایه      
ــاري را  ــهاي آم ــتفاده از روش ــر، اس ــاً خط ــرممکن تقریب  غی

هـاي  در اینجا است کـه اهمیـت اسـتفاده از مـدل           . سازد  می
 خسارت که در آنها خسارات احتمالی سـوانح بـا اسـتفاده از             

شـود،    بینی مـی    یش پ علوم زمین ودانش مهندسی ساختمان    
اي از مـردم و   طیف گـسترده . شود بیش از پیش مشخص می 

متولیان از صاحبان سرمایه تا شرکتهاي بیمه، بیمه اتکـایی،          
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اي   گونـه  بازار سرمایه، ارگانهاي نظارتی و دولتها هر کدام بـه         
گیـري و مـدیریت    توانند از ابزار تحلیل ریسک در تصمیم    می

  .کنند ریسک خود استفاده 
  

  هاي تخمین ریسک سوانح طبیعی مدل -3
هاي تخمین خـسارت بالیـاي طبیعـی ریـشه در یـک         مدل

ایـن ابـزار محـصول مطالعـات و         . تخصص یا رشته خاص ندارند    
ی یسـزا هب آوري کامپیوتر نقش    اي بوده و فن     تجربیات چندشاخه 

دانـش مـرتبط بـا    . در پیشرفت آن در دو دهه اخیر داشته است     
چشمه گرفته از تجـارب     هایی سر  چنین مدل  ایجاد و استفاده از   

بشر در رابطه با خسارات و تلفات سوانح طبیعی، دانـش و علـوم       
 مربوط به سـوانح طبیعـی و رفتـار سـاختمانها در برابـر سـوانح               

سازي شـاید     کار مدیریت ریسک از طریق مدل     . باشد  طبیعی می 
نحوي کـه بـا گـسترش صـنعت بیمـه         هب مفهوم جدیدي نباشد  

ا در قرن نوزدهم، شرکتهاي بیمـه ریـسک خـود را از             ساختمانه
هاي دیواري بزرگ مـدیریت   طریق مشاهدات خود بر روي نقشه 

شـناس یـا هواشـناس،     از طرفی دیگر از نظر یک لرزه     . کردند  می
انـد بـه      آنجایی شروع شده است که آنهـا توانـسته         سازي از   مدل

ات و  کمک پیشرفت علوم و گسترش در تکنولوژي کامپیوتر، اثر        
است شـناخت بهتـر       بدیهی. عواقب سوانح طبیعی را مدل کنند     

آورنـده سـوانح طبیعـی از جملـه          وجوده  عوامل ب  از چگونگی و  
ســازي و مطالعــه  زلزلــه و طوفــان از مقــدمات هــر گونــه مــدل
دسترسی بـه  . باشد کالسیک خسارت ناشی از بالیاي طبیعی می     

ز و بزرگـی    شـبیه مرکـ   (یاتی راجع به سوانح طبیعی      ئچنین جز 
بـا  . اولین بار در اواخر قرن نـوزدهم مـیالدي شـروع شـد      ) زلزله

ــر و      ــناخت بهت ــشر در ش ــشرفت ب ــستم و پی ــرن بی ــروع ق ش
گیري مستمر این نوع وقایع و اثرات آنهـا، امکـان مطالعـه               اندازه

عـی  ی از سـوانح طب    یبرآورد خسارات ناش  . بهتر آنها میسر گردید   
. سک و بحران سـوانح دارد     یرریتهاي  یادي در مد  ی ز يها  استفاده

هــم آوردن  هــایی، گــردستمیــن مطالعــات و سیهــدف از چنــ
ــاخه  ــا تخصــصها و دانــش ش ــ يه ــوم، مهندس ــف عل  و ی مختل

 کمـک بـه     يستم واحـد بـرا    یک س یجاد  ی به منظور ا   يتکنولوژ
سک یـ اسـتگذاران در بحـث کـاهش و مـدیریت ر          یران و س  یمد

ت و تلفـات  ن خـسارا  ی اسـتفاده از ابـزار تخمـ       .دباشـ   یسوانح مـ  
سک و انجـام  یـ ریت ریتواند در قبـل از سـانحه بـا نگـاه مـد             یم

سک سـانحه  یـ شگیرانه، سـبب کـاهش ر  یتهاي پیات و فعال یعمل
عالوه . تبعات آن شود   ده، موجب کاهش خسارات، تلفات و     یگرد

ران و  یم به کمک مد   یطور مستق ه  تواند ب   ی م ين ابزار یبر آن چن  
ـ   ی مد ویرسانان امداد در امر کمک  یمتول ه ریت بحـران آمـده و ب

ن و  یتی آنهـا را در اتخـاذ مناسـبتر        یستم حمـا  یـ ک س یـ عنوان  
ـ  یم جهت بهبود هرچـه سـر   یعترین تصم یسر  یعتر اوضـاع بحران

نتـایج حاصـل از   . دیـ  کمـک نما يط عـاد یپس از سانحه به شرا   
. تواننـد بـه روشـهاي مختلـف ارائـه شـوند        هاي ریسک می  مدل
پراکنـدگی جغرافیـایی      و بندي ریسک گسترش    هاي پهنه   نقشه

-هاي خسارت از طرفـی بیـان   منحنی. دهد خسارات را نشان می   
کننــده پراکنــدگی خــسارات از نظــر بزرگــی و زمــان بازگــشت 

آوري در صنعت بیمـه    در ادامه دو کاربرد مهم این فن      . باشند  می
  .شوند هاي تخمین سریع خسارت توضیح داده می و در سامانه

  
  سارت سوانح در صنعت بیمه هاي خکاربرد مدل -3-1

کی از بیشترین موارد توسعه و استفاده از چنین ابـزاري در     ی
مدیریت ریسک سوانح و باالخص کاربرد آنهـا در صـنعت بیمـه             

تـرین    شـرکتهاي بیمـه و بیمـه اتکـایی اصـلی     معمـوالً  بـوده و 
-بـراي بررسـی بیمـه     . باشند  ها می کنندگان از این مدل   استفاده

گـر بتوانـد تخمینـی از         تدا الزم است بیمه   پذیري یک ریسک اب   
بـراي ارضـاء   . خسارتهاي احتمالی ریسک بیمه شده داشته باشد    

این شرط، طبیعی است تخمینـی از تنـاوب و بزرگـی وقـایع و                
با بررسی خـسارات ناشـی      . باشد  خسارتهاي ناشی از آنها نیاز می     

توان مالحظـه کـرد کـه     از بالیاي طبیعی در چند دهه اخیر می    
 باشـند   مـی  ر چه میانگین ساالنه این خسارات در حد پـایینی         اگ

ـ . بزرگی هستند  بسیار مقادیر خسارات این حداکثر ولی عبـارت  ه ب
 فاصـله  که اتومبیل  شبیه ییا  دیگر بر خالف سایر ریسکهاي بیمه     

باشـد،    حداکثر خـسارات خیلـی زیـاد نمـی         و ساالنه متوسط بین
د بـوده و بنـابراین      زیـا  براي سوانح طبیعـی ایـن فاصـله بـسیار         

 آمـاري  روشـهاي  و استفاده از اطالعات مربوط به سوانح گذشـته       

در . باشـد   کارآمـد نمـی  یـی ا  بیمـه  ریسک نرخ تعیین براي مرسوم
هـاي   براي اولین بار مـدل     1990 و اوائل دهه     1980اواخر دهه   

کامپیوتري تحلیل ریـسک سـوانح طبیعـی کـه در آنهـا نتـایج               
ــات   ــی و اطالع ــات علم ــرد  تحقیق ــداد و عملک ــه تع ــوط ب مرب

ایـن  . شـدند  کار گرفتـه  ه توسعه و ب،ساختمانها مدل شده بودند 
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 ترکیب خطر احتمـالی ناشـی از سـوانح        ها قادر بودند که با    مدل
ــه، خــسارت  طبیعــی و ــدگی ســاختمانها و ابنی ــع و پراکن  توزی

همـین سـالها چنـد       در. تحلیـل نماینـد    مدل و  احتمالی آنها را  
 کـامپیوتري  هـاي مـدل  ارائه با سیس و أي ت سازشرکت بزرگ مدل  

ــل ــدها    تحلی ــایی و بع ــه اتک ــرکتهاي بیم ــدا ش ــسک، در ابت ری
شـرکت  . رسـاندند  در مدیریت ریـسک یـاري      شرکتهاي بیمه را  

)AIR (Applied Insurance Researchشرکت ،1987 سال  در 
)RMS (Risk Management Solutionsــال  در  و 1988 سـ

سه شرکت اصلی هستند که      1994سال    در EQECAT شرکت
عهـده  ه  سازي سوانح طبیعی را ب      هم اکنون نیز سهم عمده مدل     

خیلـی   ابتـداي امـر    هـا در  اسـتفاده و کـاربرد ایـن مـدل        . دارند
گــسترده نبــوده و تنهــا چنــد شــرکت بیمــه اتکــایی از چنــین 

 جملـه  وقوع چند حادثه سهمگین از. کردند خدماتی استفاده می 
در همـان سـال    اپریتـ لومـا   و زلزله1989در سال  وطوفان هوگ

ریـسک را بـه شـرکتهاي بیمـه          هشدار الزم جهت تخمین بهتر    
 و تخمـین    1992سـال     در  با وقوع طوفـان انـدرو     . وارد ساخت 

 میلیارد دالري این واقعه توسـط شـرکت         15بالفاصله خسارات   
AIR     انجـام شـده بـود،    12سـازي همزمـان     که با استفاده از مدل 

. هـا بیـشتر مـورد توجـه قـرار گرفـت       این مدل  نقش استفاده از  
ـه بینی شده این واقعـه    خسارات غیرپیش   شـرکت بیمـه را بـه    نُِ

در اینجا بود که شـرکتهاي بیمـه دریافتنـد       . ورشکستگی کشاند 
تداوم حرفه خود نیاز به  تخمین و مـدیریت        که براي پایداري و   

همـین امـر نقـش     . سـوانح طبیعـی دارنـد      بهتر ریسک ناشی از   
هاي کامپیوتري را بیش از پیش مـورد        سعه و استفاده از مدل    تو

شرکتهاي بیمـه زیـادي روي بـه       . داد توجه شرکتهاي بیمه قرار   
هـا آورده و بـه همـین دلیـل شـرکتهاي            استفاده از ایـن مـدل     

یعنـی  سه شـرکت یـاد شـده        . سازي توسعه فراوانی یافتند     مدل
AIR ،RMS و EQECAT تــرین تهیــه  هـم اکنــون نیــز اصــلی-

بنا به درآمد متوسط ساالنه ایـن  . باشند  ها می کنندگان این مدل  
 میلیون دالر بابـت   300، صنعت بیمه ساالنه بیش از       سه شرکت 

نمایـد   هاي تخمین خسارت هزینه مـی     توسعه و استفاده از مدل    
 متوسط ساالنه خـسارات پرداخـت        درصد یک که معادل حدود  

 .باشـد  یعـی مـی   شده توسط صنعت بیمه در رابطه با سـوانح طب         
ترین منبع اطالعات براي صـنعت      هاي تحلیل ریسک اصلی   مدل

هایی براي مدیریت ی بوده و آنها از چنین مدل    یبیمه و بیمه اتکا   

ریسک خود و به حداکثر رساندن سود در عـین تـأمین امنیـت            
 دلیل  به این . کنند  خود استفاده می  ) عدم ورشکستگی (اي    حرفه

اي بـراي تعیـین بزرگـی و احتمـال            هاي رایانـه  استفاده از مدل  
خسارات سوانح براي صنعت بیمه الزامی بوده و کاربرد این ابـزار        

 ی سـوانح طبیعـی امـروزه کـامالً        یدر صنعت بیمه و بیمـه اتکـا       
هـاي  نتایج حاصل از مدل   . فراگیر و غیر قابل اجتناب شده است      

اي ی بـر  تـوجه تخمین خسارت در مجموع از درجه اهمیت قابل       
مـوارد اسـتفاده از چنـین    . باشـند  اي برخوردار مـی   مصارف بیمه 
ـ   ی مـی  یاتکامهی حرفه بیمه و ب    نتایجی را در      شـرح زیـر   ه تـوان ب

  :نام برد
توجـه شـرایط    بـه   تعیین نرخ حق بیمه مناسـب بـا          - 1

   ؛ساختمانهاي و سطح خطر سوانح
  ؛بینی بار مالی ناشی از خسارات احتمالیپیش - 2
  ؛نهایی شرکتهاي بیمهمالی  تعیین مجموع ظرفیت - 3
بندي نـواحی    از طریق پهنه   ییا  مدیریت ریسک بیمه   - 4

  ؛تحت پوشش بیمه
  ؛ییتخمین نیاز بیمه اتکا - 5
صـندوق  ( ملی ییا طراحی و توسعه ساختارهاي بیمه     -6

    .)بیمه سوانح
  

هاي تخمـین     هاي خسارت در سامانه   کاربرد مدل  -3-2
  سریع خسارت و تلفات سوانح

ک ســوانح همچنــین قابــل اســتفاده در ســازي ریــسمــدل
مدیریت هوشمندانه بحرانهاي ناشی از سوانح طبیعی و هـدایت          

هاي تخمین سـریع خـسارت        فعالیتهاي امدادي در قالب سامانه    
هاي تخمین سریع خسارت و تلفـات بـا قابلیـت       سامانه. باشد  می

ارائه اولین تخمینها راجع به شدت و وسعت سـوانح در سـالهاي           
تـرین  اصـلی . انـد   اي استفاده شده    ابعاد شهري و منطقه   اخیر در   

یـک سیـستم   وظیفه این ابزار کمک به مدیران بحران به عنوان       
هاي مربوط به شـرایط نابـسامان بعـد از     گیری  حمایتی در تصمیم  

. باشـد   سوانح و در جهت پاسخ سریع و کاهش تلفات ثانویه مـی           
اي  هشــاخ طراحــی و توســعه ایــن ابــزار حاصــل مطالعــات بــین

ثر ؤتخصصهاي علوم زمین، مهندسی و کامپیوتر بوده و ابزاري م         
هـاي  مـدل . باشـند  در مدیریت هوشمندانه بحرانهاي طبیعی می  

افـزاري و     هـاي سـخت     لفـه ؤتخمین خسارت به کمـک سـایر م       
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 هـاي تخمـین سـریع خـسارت و تلفـات قـادر        سامانهافزاري    نرم
 خسارات ایجاد اي از حجم و وسعت هاي اولیهخواهند بود تخمین

بـدیهی  . شده توسط سانحه را در اختیار مدیران بحران قرار دهد   
صورت سریع، بـا قابلیـت اعتمـاد        ه  است این اطالعات چنانچه ب    

 ،مناسب، با فرمت درست و در دسـت افـراد متـولی قـرار گیـرد         
نتایج آنی . تواند در امر مدیریت بحران مورد استفاده قرار گیرد می

ین ابزار قابل استفاده براي ارگانهـاي امـدادي،       ارائه شده توسط ا   
   .باشند ولین مدیریت بحران و همچنین عموم مردم میؤمس

هـاي تخمـین سـریع خـسارت         از دیگر کاربردهـاي سـامانه     
ارزیابی ریسک در قالب طراحی و اجراي سناریوهاي واقع بینانـه     

سناریوهاي مـصنوعی   . باشد  ی ارگانهاي متولی می   یو ارزیابی کارا  
ایجاد شده از سوانح از جمله زلزله در فهم بهتر عواقب احتمـالی          
سوانح و در جهـت آزمـون قابلیتهـاي جامعـه و آمـادگی نقـش           

یک سناریو با طراحی مناسب قـادر اسـت         . اندی پیدا کرده  یسزاب
 بـه نحـوي کـه بـراي طیـف      ،عواقب سانحه را به تـصویر کـشد     

 تـا عمـوم مـردم      اي از کاربران از مدیران بحران گرفتـه         گسترده
هایی همچنین قادر است مدیران و        چنین سناریو . فهم باشد قابل

متولیان بحران را در مطالعات نـسبت بـه آمـادگی در خـصوص             
 خطـرات   ، انتـشار مـواد خطرنـاك      ،سـوزي آتش(خطرات ثانوي   
و افزایش آگـاهی عمـومی و آمـوزش همگـانی           ) محیط زیستی 

ایـن سـناریوها    نتـایج حاصـل از اجـراي صـحیح          . یاري رسـاند  
پـذیري، ارتقـاء      تواند در رابطه با مـدیریت و کـاهش آسـیب            می

ریزیهــاي ســاخت و ســاز، کــاهش خــسارات احتمــالی، برنامــه 
از زمـــین و  اي شــهري در جهــت بهینــه اســتفاده     توســعه 
و حاشـیه    گیري در رابطه بـا بافتهـاي فرسـوده شـهري            تصمیم

رت بـسته  سریع خـسا  هاي تخمین سامانه. نشینی استفاده گردد  
به نوع کاربرد و وسعت منطقه تحت پوشش ممکن است از نـوع          

تغییرات در دقـت و     ) 3(شکل  . ا ملی باشد  یاي و     شهري، منطقه 
وسعت نتایج حاصل از این ابزار را با توجـه بـه مقیـاس مطالعـه           

هــاي ورودي و نتــایج  کیفیــت و کمیــت داده. دهــد نــشان مــی
  .رده شده داردکار به خروجی بستگی مستقیم به مقیاس ب

  
  هاي تخمین خسارتاجزاي اصلی مدل -4

مدل ریسک اعـم از اینکـه بـراي مـصارف مـدیریت               هر
ــشکل از    ــود مت ــران طراحــی ش ــدیریت بح ــا م ــسک و ی ری

) 4(باشد که ارتبـاط آنهـا در شـکل     زیر می هاي اصلی لفهؤم
و جزئیات آنها در بخشهاي بعـدي شـرح       نیز نشان داده شده   

   ]:5[ شودمیداده 
   ؛خطر بنديمدل و موتور پهنه - 1
  ؛مدل و بانک اطالعاتی محیط مصنوع - 2
  ؛پذیريمدل و توابع آسیب - 3
  ؛موتور تخمین خسارت و تلفات - 4
هاي تهیـه نتـایج خروجـی و تحلیلهـاي          ابزار و مدل   - 5

   ؛آماري و اقتصادي

  
  .باشد کار رفته میه هاي ب  معرف ریزنمایی نقشهR در این شکل ].4 [هاي تخمین سریع خسارتیی و مقیاس سامانهریزنما ):3( شکل
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  .هاي تخمین خسارت سوانح طبیعیاجزاي اصلی مدل ):4( شکل

  مدل تخمین خطر  -4-1
خطــر عبــارت از تعیــین بزرگــی، نقــش مــدل تخمــین 

ایجـاد شـده توسـط     بندي و در مـواردي تنـاوب خطـر    پهنه
ـ . باشـد   انح طبیعی در نقاط مختلف می     سو  ،ه عنـوان مثـال    ب

) شتاب، شـدت ( بیانگر حرکات شدید زمینمدل خطر زلزله 
ــف     ــشتهاي مختل ــان بازگ ــراي زم ــف و ب ــاطق مختل در من

 در  ایـی   هـاي ریـسک بیمـه     لفه بـراي مـدل    ؤاین م . باشد  می
ــ  ــات زمین ــده مطالع ــرزهبرگیرن ــه   ساختی و ل ــزي منطق خی

اي   بندي احتمـالی خطـر لـرزه        هاي پهنه   منظور تهیه نقشه    به
اي از مطالعات علـوم زمـین و    بوده و شامل مجموعه گسترده    

هـاي تخمـین سـریع    در رابطـه بـا مـدل   . شـود   مهندسی می 
افزارهــا و یــا   گیرنــده نــرم در بر لفــهؤخــسارت، ایــن م 

بنـدي خطـر ناشـی از یـک         کننده پهنـه  زارهاي ارائه اف  سخت
لفـه  ؤایـن م . باشـد   سـازي شـده مـی       سانحه واقعی و یا شبیه    

هاي تخمین سریع خـسارت در مقیـاس شـهري      براي سامانه 
 متراکم تـشکیل شـده اسـت        از یک شبکه شتابنگاري نسبتاً    

ولیت ثبـت و گـزارش جنبـشهاي زمـین در نقـاط             ؤکه مـس  
ـ     شـکل . ه سـامانه مرکـزي را دارد  مختلف شهر و ارسال آن ب

شــبکه شــتابنگاري مربــوط بــه ســامانه تخمــین ســریع ) 5(
اي را بـراي اسـتان    خسارت شهر تهران و مشابه چنین شبکه    

هـاي   هـا داده  ن شـبکه یـ ا. دهنـد  استانبول ترکیه نـشان مـی    
ـ          صـورت همزمـان و از      ه  شتاب دریافتی در زمـان زلزلـه را ب
  .کنند ل ارسال میطریق خطوط ارتباطی به مرکز کنتر

گسترش چنین شبکه شتابنگاري متـراکم بـا توجـه بـه             
ها و مراقبتهاي مربوطه در سطح کـشوري و یـا حتـی            هزینه
هزینـه و شـاید در کـشورهاي در حـال توسـعه          اي پر   منطقه

اي در حال حاضر اسـتفاده از         در بعد منطقه  . غیرممکن باشد 

دنیـا  هزینـه و در کمتـر جـاي          شبکه شـتابنگاري امـري پـر      
در عـوض بـراي تخمـین خـسارت در بعـد      . شود  استفاده می 

اساس مشخصات     اي تخمین جنبشهاي قوي زمین بر       منطقه
 کـه  گیردمیاي انجام  منبع زلزله و مطالعات زمینساخت لرزه  

سازي جنبشهاي زمین را بر مبنـاي مشخـصات منبـع             شبیه
 نتـایج   ).سـازي شـده   هـاي شـبیه    داده(زلزله به عهده دارنـد      

هـاي احتمـالی   ها و منحنی اصل از این مدل در قالب نقشه    ح
طور مستقیم در مدل تخمین خـسارت مـورد         ه  خطر زلزله ب  

  . گیرند استفاده قرار می
  

 

شبکه شتابنگاري متصل به سامانه تخمین سـریع خـسارت           ):5 (شکل
  ].6 [ن و استان استانبول ترکیهبراي شهر تهرا
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  مدل محیط مصنوع -4-2
 بایـد قـادر باشـد پراکنـدگی         مدل محیط مـصنوع طبیعتـاً     

در . قبول ارائه نمایـد   ساختمانها را از نظر جغرافیایی با دقت قابل       
ــاطق جمــع ــاري  آوري و دســته بعــضی من ــات آم ــدي اطالع بن

ایـن   جهـت  به همـین جزئیات ریز ممکن نبوده و   ساختمانها در 
مـدل بایـد   . باشند قابل دسترسی می صورت تجمعیه  اطالعات ب 

مناسب به ایـن اطالعـات پراکنـدگی الزم را           بتواند با کدگذاري  
پراکندگی جغرافیایی ساختمانها بر مبناي سن، نـوع        . ارائه نماید 

فته شده، نوع اسـتفاده    کار گر ه  سازه، روش ساخت و ساز، مواد ب      
 مشخـصات معمـاري و مهندسـی    بري، سطح زیربنا و سایر و کار 

بـه  . باشـند   پذیري ساختمانها مـی     هاي آسیب   همگی از مشخصه  
 موجـود و بـه همـراه روابـط          ي ساختمانها یکمک بانک اطالعات  

 وارده بـه    ین خسارات احتمال  ی امکان تخم  يا  ري سازه یپذ  بیآس
 . شود یو فراهم می سناريها  زلزلهیساختمانها ط

  
  ريروابط و توابع آسیب پذی -4-3

کننـده  پـذیري در اصـل تعیـین      هاي آسیب روابط و مدل  
مقدار خسارات وارده به ابنیه ناشی از سطوح مختلـف خطـر            

ایـن توابـع درصـد خـسارات وارده و یـا احتمـال              . باشند  می
قرارگیري ساختمانها در سطوح مختلف خسارت را به عنـوان    

. کننـد  ارائـه مـی  ...) شـتاب، شـدت   (اي  تابعی از خطـر لـرزه    
اي از چنین توابعی براي ساختمانهاي شـهر تهـران در             نهنمو

  توابع در نظر گرفته شده ]. 7 [نشان داده شده است) 6(شکل 
   

 
پذیري استفاده شده براي شهر تهران اي از توابع آسیب نمونه):6 (شکل

 ].JICA   ]7توسط مطالعات

بندیهاي زیر طور کلی شامل تقسیم  ه  بهایی  براي چنین مدل  
  :باشند بر مبناي خصوصیات ابنیه و نوع پوشش ارائه شده می

  ؛بر مبناي کاربري مسکونی تجاري صنعتی - 
 ؛) بتنی ومصالح بنایی، فلزي(بر مبناي نوع سازه  - 
  ؛بر مبناي تعداد طبقات - 
 ؛بر مبناي سن یا کیفیت ساخت - 

  
   تخمین خسارت و تلفاتموتور -4-4

افزارهاي الزم براي  اي از نرم لفه متشکل از مجموعهؤاین م
انجام کلیه محاسبات عددي براي تخمین خـسارت و تلفـات       

هاي ارزیابی ریسک مورد مصرف در صنعت       در مدل . باشد  می
 خسارات احتمالی ناشی از سوانح را با اجراي مؤلفهبیمه، این  

هاي تخمـین سـریع       در سامانه . دهد هزاران سناریو انجام می   
ولیت دریافت اطالعات شتابنگاري از  ؤ مس مؤلفهخسارت، این   

بنـدي شـتاب و پیـرو آن تخمـین            شبکه شتابنگاري و پهنـه    
   .خسارت براي هر واحد یا گروهی از ساختمانها را به عهده دارد

 
هاي تخمین خسارت توسعه داده شده      نمونه مدل  -5

 براي شهر تهران
هـاي جنـوبی رشـته        پایتخت کشور، واقع در کوهپایه    تهران  

 ،ء البرز، توسط تعدادي گسل فعـال نظیـر گـسل مـشا            يکوهها
شـود کـه    شمال تهران، طالقان، پارچین و گسلهاي ري تهدید مـی         

، باشـند  هاي تاریخی در این منطقه گواه چنـین واقعیتـی مـی          زلزله
ــالهاي ).7 (شــکل ــن شــهر در س ــایی ای ــعه جغرافی ــر توس    اخی

  

  
اي هاي تاریخی حوزه زمینساخت لرزه گسلهاي فعال و زلزله):7 (شکل

 ].8 [البرز مرکزي
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ی از تـوجه پـذیر، بخـش قابـل     آسـیب  با ساخت و سـازهاي عمـدتاً      
 میلیون نفر این ابر شهر را در معـرض مخـاطرات     8جمعیت بالغ بر    

گونـه   هـیچ این شهر تقریبـاً . اي اطراف آن قرار داده است  بع لرزه منا
 ولی از طرفی ،اي را در عصر مدرن متحمل نشده است خسارات لرزه

ولین در ؤرغبتی مردم و حتی مساین امر خود باعث کم آگاهی و بی 
هـاي مقـاوم در   رعایت نکات فنی مربوط به طراحی و ساخت سـازه  

اي بزرگ در کنار شهري همچـون        ع زلزله وقو. برابر زلزله شده است   
تهران، با در نظر گرفتن شرایط اقتصادي، اجتماعی و سیاسی کشور    

از . )8(، شکل همراه داشته باشده تواند عواقب بسیار ناگواري را ب   می
توان به نـاتوانی دولـت در    جمله عواقب اقتصادي چنین حوادثی می 

دث براي اقشار مختلف بازسازي و پرداخت خسارات ناشی از این حوا
  . مردم و صنایع بزرگ و زیربنایی اشاره کرد

  
  منطقه سه تهران  رايتخمین نرخ بیمه ب  موردي  مطالعه  -5-1

سـازي  اي از کـاربرد مـدل        نگارنده بـه نمونـه     ،در این نوشته  
ایــی  خــسارات اقتــصادي زلزلــه کــه بــراي تخمــین نــرخ بیمــه

ه تهران انجام شده  گان22ساختمانهاي موجود در یکی از مناطق 
در این مطالعه کـه جزئیـات بیـشتر آن در      . نماید  است اشاره می  

 متناسب با سطح خطر و      ییا  شود، نرخ بیمه    افت می ی ]9 [مرجع
هاي مختلف سـاختمانی در ایـن منطقـه و از       پذیري گونه   آسیب

. سازي خسارات اقتـصادي تخمـین زده شـده اسـت          طریق مدل 
تواند در حد گزارشـات و یـا          ی می نتایج حاصل از چنین مطالعات    

گذاري خالصـه شـده یـا اینکـه بـه صـورت خیلـی               جداول نرخ 
پایه براي انجام انواع  -افزارهاي دانش تر منجر به تهیه نرم گسترده

ی یاتکـا   یـا بیمـه  ییا  بر روي پرتفولیوهاي بیمهییا  مطالعات بیمه 
پراکنــدگی خــسارات بــر مبنــاي احتمــال نیــز توســط  . گــردد
اي خـسارت کـه معـرف مقـادیر مختلـف خـسارات و              ه  منحنی

هایی   منحنی چنین .شوند  می  ارائه ،باشد  آنها می  متناظر احتماالت
کننده مقـادیر حـداکثر خـسارات احتمـالی جهـت          در اصل ارائه  

تعیین ظرفیتهاي شرکتهاي بیمه و تعامالت مربوط به پوششهاي 
سـط  جداول خـسارت و مقـادیر متو      ). 9(شکل  ،  باشد  ی می یاتکا

طور خـاص  ه بیمه بوده و ب ساالنه نیز شاخصی جهت تعیین نرخ    
 ستون سوم در ،به عنوان مثال. شد  خواهند گذاري استفاده در نرخ
مقـادیر ضـریب متوسـط سـاالنه خـسارات را بـراي         ) 1(جدول  

  .دهد شهر تهران نشان می3ساختمانهاي مصالح بنایی منطقه 

  

  
 تهـران بـر   3نها در منطقـه   ااي از پراکنـدگی سـاختم        نمونه ):8 (شکل

   ].9 [مبناي نوع سازه، کاربري و تعداد طبقات

  

  
براي اي محتمل   کننده درصد خسارات لرزه   هاي ارائه منحنی ):9 (شکل

  ].9[ن  تهرا3هاي مختلف ساختمانها در منطقه گونه
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  ].9 [يا هاي مختلف فرانشیز و پوشش بیمهصداي ساختمانهاي مصالح بنایی با در برط ساالنه و حداکثر خسارات محتمل مقادیر ضرایب متوس):1(جدول 
 اي محتملنرخ خسارات لرزه اينامهشرایط بیمه

  سال1000  سال500  سال250  سال100  سال50 توسط ساالنه خسارتم حداکثر پوشش گزارسهم بیمه
0/0 100 23/0% 11/2% 19/5% 05/13% 02/22% 76/34% 

5/2 100 20/0% 68/1% 39/4% 65/11% 31/20% 59/32% 

0/5 100  18/0% 37/1% 68/3% 28/10% 49/18% 66/30% 

0/10  100 14/0% 97/0% 65/2% 93/7% 24/15% 60/26% 

0/0 50 19/0% 86/1% 70/4% 47/11% 39/18% 00/27% 

0/0 80 21/0% 97/1% 97/4% 33/12% 50/20% 30/31% 

0/5 50  14/0% 17/1% 25/3% 97/8% 48/15% 95/23% 

0/5 80 16/0% 26/1% 46/3% 71/9% 21/17% 61/27% 

                

-در این جدول همچنین ضرایب حداکثر خسارات براي دوره
.  سال نیز نشان داده شده است1000  تا50هاي بازگشت 

اي و فرانشیز مختلف این ضرایب براي مقادیر با پوشش بیمه
  .اند نشان داده شده

  
  سامانه تخمین سریع خسارت و تلفات شهر تهران  -5-2

سازمان پیشگیري و مدیریت بحران شهر تهران در همکاري         
 یـراً اخ) JICA(المللی ژاپـن  سسه همکاریهاي بین  ؤمشترکی با م  

یریت بحـران شـهر تهـران       اندازي اتاق مد    سیس و راه  أاقدام به ت  
یکی از مهمترین ابزارهاي این مجموعه ). 10(شکل ، نموده است

سامانه تخمین سریع خسارات و تلفـات شـهر تهـران بـوده کـه          
نگارنده این متن به همراه تـیم اجـراي آن در دانـشگاه خواجـه            

سـازي  افزار مـدل  ه نرم نصیرالدین طوسی متولی طراحی و توسع     
مک یـک   به کTEDESافزار با نام   این نرم . این سامانه بوده است   

ولیت رصد و تخمین    ؤنگاري مس شبکه بر خط دستگاههاي شتاب    
بندي شتاب، تخمین خسارات وارده به ابنیه و تلفات ناشـی        پهنه

طراحـی و  . هاي محتمل شـهر تهـران را بـه عهـده دارد             از زلزله 
 حدود دو سال به طول انجامیـد و محـصول آن            توسعه این ابزار  
نیم سال است کـه در آن سـازمان انجـام وظیفـه      بیش از یک و  

افزار در صورت وقوع زلزله و تحریک سیـستم،         این نرم . نماید  می
در عرض کمتر از یک دقیقه خسارات و تلفـات وارده بـه نقـاط               
مختلف شهر را تخمین و از طریق انواع خطـوط ارتبـاطی نظیـر     

یامک، نمابر، ایمیل و سایر ابزار سمعی و بـصري درون و بـرون      پ
هـاي    سازمانی اقدام به توزیع اطالعات تولید شده در قالب نقشه         

از زمان  . نماید   و گزارشهاي خبري می    نمودارهاخسارت، جداول،   

تحویل تاکنون، کارشناسان سازمان مدیریت بحران شهر تهـران         
هاي فرضی بـر مبنـاي        ي سناریو  از این ابزار براي اجرا     دفعاتبه  

هاي محتمل شهر تهران و بـه منظـور کـسب آمادگیهـاي               زلزله
اي از سناریوهاي  نمونه) 11(شکل . اند امدادي الزم استفاده کرده

جزئیات بیـشتر در  . دهد اجرا شده توسط این سامانه را نشان می   
  .   شود افت میی ]4 [رابطه با این سامانه در مرجع

  

  
 نمایی از اتاق کنترل و مـدیریت بحـران و سـامانه تخمـین        ):10 (شکل

  ].6 [سریع خسارت و تلفات شهر تهران
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   ].6 [خسارات وارده به ابنیه حاصل از اجراي زلزله سناریو در گسل مشاء توسط سامانهبندي شتاب و درصد  اي از پهنه نمونه ):11 (شکل

  گیرينتیجه -6
اولین قدم در مدیریت هوشمندانه ریسک سوانح، برآورد         

هـایی  ارائـه تخمـین  . باشـد  خسارات و احتمال وقوع آنها مـی   
بینانه از خسارات احتمالی سوانح، امکان تمرکز بیـشتر و   واقع

تر بر ابزار مدیریت ریـسک را بـراي ایـن چنـین               ندانههوشم
  . سازد ریسکها فراهم می

هــایی ممکـن اســت مبتنــی بــر  بـرآورد چنــین تخمــین 
اطالعات آماري ناشی از سوانح گذشته بوده یا اینکه حاصـل           

هـاي مبتنـی بـر اطالعـات        تخمین. هاي خسارت باشند  مدل
ـ       بـودن  دلیـل کـم تنـاوب       ه  آماري مربوط به وقایع گذشته ب

حوادث و یا در دسترس نبودن آمار خسارات گذشته چندان          
معتبر نبوده و مدیریت منطقـی ریـسکهاي سـوانح نیازمنـد            

هـاي تخمـین    مـدل . باشـند   روشهاي قابـل اعتمـادتري مـی      
اي و    خسارت که محصول مطالعات و تجربیـات چنـد شـاخه          

باشـند جـایگزین مناسـبی        آوري کامپیوتر مـی     قابلیتهاي فن 
ــوده و قابــل اســتفاده در تخمــین  بــراي روشــ هاي آمــاري ب

ریسکهاي محتمل توسط مدیران ریـسک سـوانح، صـاحبان           
سرمایه، شرکتهاي بیمه، بیمه اتکایی، بازار سرمایه، ارگانهاي        

هاي تعیین خـسارت بالیـاي     مدل. باشند  نظارتی و دولتها می   
دانـش  . طبیعی ریشه در یک تخصص یا رشته خـاص نـدارد          

هـایی سـر چـشمه        و استفاده از چنین مـدل     مرتبط با ایجاد    
گرفته از تجارب بشر در رابطه بـا دانـش وعلـوم مربـوط بـه                

ها در برابــر ایــن ســوانح  و  رفتــار ســاختمانســوانح طبیعــی،
 بـه کـاربرد   ،در ایـن مقالـه  . باشـد   تجربیات صنعت بیمه مـی    

عـات    ترین منبع اطال    ریسک به عنوان اصلی     هاي تحلیل   مدل
کهاي ناشــی از وقــوع ســوانح طبیعــی بــراي مــدیریت ریــس

آوري در صـنعت  دو کاربرد مهم این فـن   . پرداخته شده است  
 .سـت بیمه و مدیریت بحران سوانح مورد بررسی قرار گرفته ا     

توجـه در  دلیل گستردگی و نفوذ قابله صنعت بیمه در دنیا ب  
بران ایـن  رثرترین کاؤئه پوشش در برابر سوانح طبیعی از م   اار

 ءاتکـایی جـز    شـرکتهاي بیمـه و بیمـه        معمـوالً  ابزار بـوده و   
از دیگر  . باشند  ها می کنندگان از این مدل   ترین استفاده   اصلی

هـاي تخمـین خـسارت در       موارد توسعه و اسـتفاده از مـدل       
ثر بحرانهاي ناشـی از سـوانح طبیعـی و هـدایت            ؤمدیریت م 

هـاي تخمـین    باشد که در قالب سامانه      فعالیتهاي امدادي می  
ایـن ابـزار بـه      . گیرنـد   رت مورد استفاده قرار مـی     سریع خسا 

هـاي مربـوط بـه      گیری  ن یک سیستم حمایتی در تصمیم     عنوا
شرایط نابسامان بعـد از سـوانح و در جهـت پاسـخ سـریع و                

هاي راجع بـه  کاهش تلفات ثانویه، قابلیت ارائه اولین تخمین  
. اي دارد شدت و وسعت سوانح را در ابعـاد شـهري و منطقـه        

هـا و   دهنده ایـن مـدل    ه همچنین به اجزاي تشکیل    این مقال 
اي و ملــی چگــونگی توســعه آنهــا در بعــد شــهري، منطقــه 

هاي عملی این ابزار براي شهر تهران نیز نمونه. پرداخته است
  . اندطور مختصر شرح داده شدهه ب
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   پانوشت-8

-1  Risk 
-2  Hurricane 
-3  Vulnerability 
-4  Hazard 
 -5  Identification of Element at Risk via Risk 

Assessment 
-6  Vulnerability Reduction 
-7  Risk Elimination 
-8  Geographic Diversity 
-9  Risk Retention 
-10  Risk Transfer 
-11  Life Saving Performance 
-12  Real Time Loss Modelling 

 

  
  

  
  

  
  

  

  
 

  
 
  
  

  
  
  
 


