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زلزله مهندس و زلزله شناس بین الملل اه پژوهش

سوانح حوادث بیمه ، طبیع سوانح از ناش مال خسارات با مواجهه برای امروز بشر ابزار های کاربردی ترین از ی یده: چ

سبدبندی جهت مصنوع هوش تکنی های بر مبتن مدل ارائه با تا شده تالش حاضر پژوهش در راستا این در است. طبیع

از ی شود. ارائه ایران کشور برای ژنتی وریتم ال کم به متلب و کویی اپن نرم افزار کم به زلزله سوانح ریس

در است. طبیع سوانح حوادث بیمه ، طبیع سوانح از ناش مال خسارات با مواجهه برای امروز بشر ابزار های کاربردی ترین

سوانح ریس سبدبندی جهت مصنوع هوش تکنی های بر مبتن مدل ارائه با تا شده تالش حاضر پژوهش در راستا این

شود. ارائه ایران کشور برای ژنتی وریتم ال کم به متلب و کویی اپن نرم افزار کم به زلزله

کارا جبهه  ، ژنتی وریتم ال سبدبندی، ، ریس تحلیل خطر، تحلیل ، طبیع سوانح بیمه، کلیدی: واژه های

.97M30 ،62P30 ،62M30 :(٢٠١٠) ریاض موضوع بندی كد

مقدمه ١

مخاطرات خطرات این از ی است. دیده غیرمترقبه حوادث وقوع خطر معرض در را خود مال و جان همواره دیرباز از انسان

مدیریت برای بشر ابزار کاربردی ترین از ی است. طبیع مخاطرات زلزله وقوع خطر ، است کرده تهدید را وی همواره که

حوادث بیمه به خصوص بالخص حوادث بیمه است. بوده طبیع حوادث بیمه صنعت توسعه زمینه این در طبیع مخاطرات

اقتصاد، در اختالل شدن فلج از جلوگیری و حادثه وقوع از پس مال خسارات جبران تامین راستای در کارایی بر عالوه زلزله

، بیمه نویس جهت پیشرفته و تحلیل روش های کم با توسعه یافته کشورهای در حادثه وقوع از پس درآمد منبع ی به عنوان

قرار نظر مد استفاده مورد نیز بیمه گر پیشرفته اقتصادهای در بیمه گران برای سرمایه گذاری روش ی به عنوان بیمه پوشش

دستور در حوادث بیمه ان هم صندوق تاسیس بیمه، ان هم پوشش کارگروه مصوبه ط اخیر سال های در است. گرفته

پوشش میزان و کشور طبیع حوادث ان هم بیمه صندوق این بودن تاسیس تازه به توجه با گرفت. قرار مرکزی بیمه کار
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اف ش تامین منظور به خصوص بیمه شرکت های مشارکت م دهد، ارائه کشور ون مس ساختمان های برای صندوق این که

صنعت توسعه برای را فرصت کشور، در سوانح مال اثرات کاهش بر عالوه حوادث بیمه پوشش و اقتصادی خسارات بین

صندوق، این حداقل پوشش همچنین و ، مال ذخایر افزایش تا بهینه کارایی عدم است. کرده ایجاد آن فن توان ارتقاء و بیمه

چالش های ر دی از بود. نخواهد طبیع سوانح وقوع صورت در محتمل خسارات جبران جهت الزم نقدینگ وی جواب

حق تعیین آن تبع به و خسارت تخمین جهت محاسبات غیر و غیرتحلیل روش های از استفاده کشور، بیمه صنعت پیش روی

میزان زلزله، برابر در کشور ون مس ساختمان های ریس احتماالت ارزیابی اساس بر ابتدا شده، انجام تحقیق است.در بیمه

محاسبه سرمایه تمرکز و لرزه زمین ساخت جغرافیایی، تنوع با کشور شهرستان چند از سبدی برای ساالنه خسارات میانگین

بهینه سازی روش های اساس بر زلزله پوشش ارائه دهنده بیمه شرکت های سود بیشینه سازی برای مدل سپس است. شده

است. گردیده ارائه مهندس

فن ادبیات بر مروری ٢

مارکوویتز، تئوری دو، اروپاسالونس بیمه مال توانگری رژیم در شده ارائه روش شناس شده ارائه معادالت از پژوهش این در

سود میزان که است شده ارائه مارکویتز، تئوری اساس بر در است. شده استفاده سویمون مدل همچنین و کاهانه تئوری

فاکتور دو این تقابل و داشته دارد مستقیم ارتباط سرمایه گذاری آن در پذیرش مورد ریس با سرمایه گذاری ی از حاصل

١ ل ش م شود. داده م گیردنمایش قرار خود مقدار بهینه ترین در کارا جبهه نام به خط محدوده ای ل ش به روی عامل

نمود. ارزیابی م توان بنیادین و ال تکنی دیدگاه دو از را سرمایه بازار م دهد:همچنین نشان را ماکوویتس کارای جبهه

چهارم مدل برتر کروموزوم :١ ل ش

(٢٠٠٠) س فلی و دانگ توسط مطالعات این م کند. معرف را کارا جبهه برای ردی عمل بهینه نقطه (١٩٧٩) کاهانه تئوری در

تاثیر مختلف، حساسیت با داده هایی به کارگیری با (٢٠٠۴) قانم و های است. شده تکمیل زیان ها میان همبستگ بیان با

سویمون بیمه، سرمایه گذاری مدل ارائه جهت مناسب بستر ل گیری ش با داد. قرار سنجش مورد را نتایج در داده ها دقت

است. نموده ارائه سرمایه گذاری بهینه سبدبندی جهت مصنوع هوش تکنی بر مبتن مدل (٢٠١٣)
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تحقیق روش ٣

بررس به ابتدا ایران، کشور بیمه نویس برای تحلیل روش معرف هدف با توسعه ابتدا حاضر، پژوهش در راستا این در

دارایی های ان م مدل اطالعات جامع کاتالوگ تهیه از پس و شد پرداخته زلزله حوادث بیمه بهینه سبد بندی روش های

قرار نظر مد شهرستان ریزنمایی با زلزله حوادث بیمه بهینه سبد بندی طراح برای ان م موقعیت به توجه با ساختمان

نظر در با کشور شهر/شهرستان ١١ تعداد در واقع ون مس ساختمان های سازه ای و ان م اطالعات اساس این بر و گرفته

تحلیل  جهت ساختمان دسته سه و بیست و است. شده سازمان ده و جمع آوری لرزه زمین ساخت و جغرافیایی تنوع گرفتن

شدند. انتخاب کشور سطح در بیشینه پراکندگ و ایران لرزه ای فعال نواح در جانمایی اساس بر ریس تحلیل و خطر

کالسی خاک، سطح روی کالسی روش دو سه به خطر تحلیل OpenQuake ، کوئی اوپن نرم افزار کم به سپس

منطقه به متناسب کاهندگ روابط از استفاده با خاک سطح و بستر سنگ روی بر رخداد‐پایه رویدادپایه و بستر سنگ روی

خطر تحلیل نتایج راست آزمایی از پس است. شده انجام ارائه شده نندگ ش نمودارهای کم به خاک سطح روی لرزه ای

ریس تحلیل فرآیند در خطر تحلیل نتایج متداول، روش با رخداد‐پایه تحلیل نتایج تطابق همچنین و قبل مطالعات با

به شد. صحت سنج EMME2014 گزارش با حاصل نتایج و شد انجام (٢٠١٣) منصوری مدل در است. شده وارد

با نتایج و شده استفاده زلزله رخداد‐پایه خسارات تخمین برای (٢٠١٣) منصوری آسیب پذیری منحن های از منظور، این

در با ادامه در است. گردیده صحت سنج (٢٠٢٠ ، آشتیان غفوری و معتمد ٢٠١۴؛ ، اران هم و (معتمد قبل مطالعات

شرکت های مخارج سایر گرفتن نظر در همچنین و ریس تحلیل نتایج و ساختمان انواع برای زلزله بیمه رایج نرخ  گرفتن نظر

تحلیل حاصل پارامتر های از سپس فراابتکاری بهینه سازی روش  از استفاده با آن گاه است. شده تعیین بیمه نویس سود بیمه،

حاصل وارده خسارت های سرمایه، بازار نرخ از بیمه نویس از حاصل سود نرخ حصول از پس گرفت. صورت مناطق ریس

بررس مورد مناطق دارایی های بیمه نویس در محتمل زیان های تعیین جهت که مناطق ساختمان دسته های ریس تحلیل از

چهار متلب محیط در برنامه نویس و MATLAB نرم افزار ابزار با ژنتی وریتم ال روش مصنوع هوش کم به است،

است. یافته توسعه خصوص شرکت های برای زلزله پوشش بیمه نویس بهینه سبد تعیین برای مختلف فن پیچیدگ با مدل

فرض با اول سطح در شده ارائه مدل شد. انجام سطح چهار در شهرستان  ریزنمایی با زلزله حوادث بیمه بهینه سبد بندی

که شهرستان هر از درصدی پوشش فرض با دوم سطح در ، ساختمان دسته از فارغ شهرستان ی تمام برای پوشش تامین

کامل صورت به شهرستان هر ساختمان دسته های بین انتخاب سوم سطح در م شود، مشخص مدل توسط منتخب درصد

منظور به همچنین گرفت. قرار بررس مورد و ارائه شهرستان هر در ساختمان دسته هر از بخش انتخاب چهارم سطح در و

تغییر به مدل های واکنش نحوه تعیین برای حساسیت تحلیل های نتایج، درست از اطمینان و مدل های رفتار نحوه بررس

است. شده استفاده ورودی داده های و پاراترها

جمع بندی و عددی نتایج ۴

م گردد، شرکت برای سود بیشترین به منجر که زلزله ریس بهینه سبد تعیین در م  شود مشاهده زیر جدول در که همان گونه

موجود بیمه حق نرخ بودن باال آن دلیل که م باشند فراوان بیشترین ارای خشت و نامشخص چوبی، ساختمان دسته های

در فوالدی و بتن ساختمان های فراوان در است. زلزله برابر در آنها واقع ریس به نسبت ساختمان دسته های این برای

دسته های این ریس با مقایسه در پوشش ها نوع این موجود نرخ بودن غیراقتصادی دلیل به که است کم بسیار بهینه سبد

م دهد: ارائه را چهارم مدل در منتخب ژنتی رشته از نمونه ی ٢ ل ش است. ساختمان
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چهارم مدل برتر کروموزوم :٢ ل ش

حوادث بیمه بالخص حوادث بیمه سبدبندی ارائه فروش روند ادامه پژوهش، این در آمده عمل به بررس های به توجه با

بیمه نویس ریس افزایش موجب محصول قیمت گذاری در غیرفن روش های از استفاده دلیل به مشخصا ، فعل روند با زلزله،

شرکت ها این توانگری بیمه، شرکت های سودده میزان بر منف تاثیر از غیر مساله این شد. خواهد خصوص شرکت های در

قیمت گذاری بودن ناعادالنه علت به موجود رویه همچنین، نمود. خواهد مواجه خطر با را شهری زلزله های رخداد هنگام در را

سازوکار از استفاده به عموم اقبال مهندس ساز) ساختمان های برای باال نرخ و آسیب پذیر ساختمان های برای کم (نرخ

را کشور در سوانح ریس مدیریت موجود چالش های و نموده مخدوش را طبیع سوانح ریس انتقال منظور به بیمه

بیمه گر، شرکت سود کارایی عدم و سود قرار دادن تاثیر تحت بر عالوه تحلیل غیر روش های از استفاده م نماید. پیچیده تر

تحلیل غیر و استباه برآورد دلیل به حوادث از ناش خسارات تامین در حادثه، وقوع صورت در نیز بیمه گذار سرمایه حفظ در

شد. خواهد ل مش دچار سنت روش پایه بر
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