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روش های با ایران در گذشته دهه ی در ون مس واحدهای به بیمه شرکت  ١٩ پرداخت های میزان مطالعه، این در یده: چ

پرداخت را زیادی هزینه نامتعادل، نفوذ به دلیل مشخص زلزله ی در بیمه شرکت های از تعدادی شد. بررس فضایی آمار

زلزله در بیمه شرکت ی برای رد عمل نسبت موران ضریب این عالوه بر شود. ل ساز مش آن ها برای م توانست که کردند

رد عمل نسبت است. کرمانشاه استان در داده ها خوشه ای توزیع و فضایی خودهمبستگ از حاک سرپل ذهاب ١٣٩۶ سال

واحدهای واقع در م شود. کمتر آسیب، نسبت کاهش با زیاد و متوسط آسیب شدت با استان غربی مناطق در بیمه شرکت 

است. بیشتر رد عمل نسبت کم، آسیب شدت با شرق مناطق در دارند. آسیب نسبت به کمتری پرداخت تعداد کم آسیب با

کاهش با که آنجا از کرد. برآورد را ون مس واحدهای به بیمه شرکت  پرداخت احتمال لوژستی رگرسیون مدل همچنین

فضایی آمار از استفاده است، فضایی همبستگ دارای مدل مانده های مقدار و م شود کمتر پرداخت احتمال آسیب، نسبت

م دهد. افزایش را مدل ها دقت

لوژستی رگرسیون موران، ضریب فضایی، همبستگ  ، ون مس واحد زلزله، بیمه کلیدی: واژه های
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مقدمه ١

بسیاری و غیرمهندس ساختمان های منطقه، زمین شناس شرایط باال، لرزه خیزی با مناطق در روستاها و شهرها گسترش

برای الزم بودجه تأمین ن، مس ساخت زیاد هزینه به دلیل م شود. ون مس ساختمان های آسیب موجب ر، دی عوامل از
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زلزله۴٢ در بیمه شرکت های رد عمل

.(٢٠١١ (میر، است دشوار بسیار پایین درآمد با خانوارهای توسط به خصوص ون مس واحدهای این بازسازی و تعمیر

هزینه ها از بخش حادثه زمان در ویژه تسهیالت و بهره کم وام های بالعوض، کم های دادن قرار اختیار در با دولت ها

قرار تأثیر تحت را وسیع منطقه که است سیستماتی خطر ی زلزله .(٢٠١۴ اران، هم و (کینگ م کنند جبران را

اران، هم و (پاکدل دهد قرار زیادی مال بار تحت نیز را بیمه شرکت های م توانند باال تخریب شدت با زلزله های م دهد.

با مناطق در نفوذ گسترش لرزه ای، ریس براساس بیمه تعرفه تعیین پرداخت، سقف تعیین تعرفه بیمه، افزایش .(٢٠١۵
اقدامات جمله از سرمایه بازارهای و دولت ها اتکایی، بیمه گران به بیمه شرکت سهام سبد از خطرات انتقال و پایین ریس

اختیاری به دلیل .(٢٠١٣ اران، هم و کاجیتان ٢٠٠٣؛ اران، هم و (گریس است زلزله رخداد با مقابله برای شرکت ها

و نفوذ نرخ افزایش نتیجه در ندارند. بیمه زلزله به چندان توجه دولت ها حت و مردم زلزله، پایین وقوع نرخ بیمه زلزله، بودن

اران، هم و گودا ٢٠١٩؛ اران، هم و پاتن ٢٠٠۴؛ ، پائول و (کانریتر بود نخواهد بیمه شرکت های برای آسان کار حق بیمه

بیمه شرکت های سیاست تعیین برای مناسب راه حل ی آماری روش های با گذشته زلزله های داده های بررس .(٢٠٢٠
آسیب واحدهای تعداد همچنین و بیمه شرکت ١٩ خسارت پرونده های تعداد و پرداخت میزان مطالعه، این در است.

خسارات با رخدادهای فضایی توزیع م توانند داده ها این است. شده جمع آوری زلزله اثر در گذشته دهه ی در دیده

سال زلزله در بیمه شرکت ی رد عمل دهد. نمایش را مناطق آن در بیمه صنعت نفوذ گستره و رد عمل و باال اقتصادی

از بخش بیمه شرکت و شد ساختمان ها به آسیب موجب زمین لرزه این شدت شد. بررس کرمانشاه سرپل ذهاب ١٣٩۶
همبستگ دارای زمین لرزه شدت شده، انجام مطالعات براساس کرد. جبران را بیمه شده ساختمان های بر وارد خسارات

.(٢٠٠٧ اران، هم و (پارک کرد محاسبه را منطقه ساختمان های بر وارد خسارات میزان آن براساس باید و است فضایی

تحلیل نتایج بر قابل توجه تأثیر که است ناهمسانگرد میدان دارای زمین لرزه شدت فضایی همبستگ  زلزله ها، برخ در

آمار روش های از استفاده بنابراین .(٢٠١٩ اران، هم و عباسنژادفرد ٢٠١٩؛ ، بسطام و نژاد (گرکان دارد لرزه ای ریس

تعیین برای است. ضروری م گیرند، نظر در تحلیل ها در را زلزله به مربوط مشاهدات میان فضایی همبستگ که فضایی

کرد. استفاده مناسب روش های از باید خود نفوذ گسترده در زلزله خسارات پرداخت با ارتباط در بیمه شرکت های رد عمل

است موران فضایی خودهمبستگ ضریب از استفاده بیمه، پارامترهای بودن خوشه ای و پراکندگ تعیین روش های از ی

م توان آن از پس م  شود. تعیین متغیرها مقادیر و فضایی موقعیت به توجه با ضریب این .(٢٠١٨ اران، هم و (ژیائو

را بیمه شرکت های توسط خسارات پرداخت احتمال برازش ، لوژستی رگرسیون از استفاده با آمده بدست نتایج براساس

داد. قرار ارزیابی مورد

ایران در بیمه شرکت های پرداخت های درصد ٢

بیشتری خسارات آن ها از برخ است. داده رخ داغ کپه و زاگرس البرز، کمربند در زلزله زیادی تعداد ١٣٩٨ تا ١٣٩٠ سال از

سرپل ذهاب ١٣٩۶ سال زلزله و آذربایجان شرق استان در اهر‐ورزقان ١٣٩١ سال زلزله های برای داشته اند. همراه به

توسط پرداخت ها توزیع ،١ ل ش به نگاه با است. گرفته صورت بیمه شرکت های طرف از پرداخت ها بیشترین کرمانشاه،

پرداخت های درصد ١۶ حدود کرمانشاه استان در ٣ شماره شرکت نمونه برای م شود. دیده مهم مسئله بیمه، شرکت ١٩
پرداخت استان ها سایر در و است پرداخته را ١٣٩٨ تا ١٣٩٠ سال های ط در زلزله زده استان های کل در بیمه شرکت های کل

پرداخت ها درصد ١٠ حدود نیز ٢ شماره شرکت است. کرمانشاه استان در تنها شرکت این نفوذ یعن ندارد. توجه قابل

شد. خواهد بیمه شرکت های ستگ ورش و زیان انباشتگ موجب موارد این به بی توجه دارد. آذربایجان غربی استان در را

در نفوذ گسترش پرداخت، تعهد سقف محدودیت لرزه خیز، نقاط برای بیمه واقع نرخ های طریق از م توانند شرکت ها این

دهند. کاهش را خود ریس سیاست ها سایر و کشور سطح



اران هم و ۴٣رحمان

١٣٩٨ تا ١٣٩٠ سال زلزله های برای بیمه شرکت ١٩ پرداخت درصد توزیع :١ ل ش

کرمانشاه سرپل ذهاب زمین لرزه ٣

مقیاس زلزله این است. ایران در گذشته دهه ی زلزله های مخرب ترین از ی ٧٫٣ بزرگای با ١٣٩۶ سال آبان ماه زلزله

استان شهرستان های در ون مس واحد زیادی تعداد زلزله این در است. بیمه شرکت های رد عمل بررس برای مناسبی

را نامعلوم و سایر ، بتن فلزی، لت اس دارای ساختمان های تفکی به ١ جدول گرفتند. قرار زلزله تأثیر تحت کرمانشاه

داده های براساس تعمیری و احداث ون مس واحدهای تعداد همچنین و ١٣٩۵ سال در ایران آمار مرکز داده های براساس

شده ارائه داده های نسبت زلزله، ابعاد از اولیه بررس های و بهتر درک برای است. کرده ارائه اسالم انقالب ن مس بنیاد

واحدهای کل تعداد به آسیب دیده ون مس واحدهای تعداد نسبت الف، ٢ ل ش است. شده  کشیده به تصویر مقاله این در

ایران مرز در و کرمانشاه استان شمال غربی در زمین لرزه کانون م دهد. نشان را شهرستان سطح در آسیب) (نسبت ون مس

و قصرشیرین سرپل ذهاب،  ، ثالث باباجان شهرستان های در کرمانشاه استان غربی نیمه در آسیب نسبت این است. عراق و

مطالعه مطابق هستند. آبرفت خاک دارای یا زمین لرزه کانون نزدی مناطق این واقع در دارد. را مقدار بیشترین گیالنغرب

متری ٣٠ متوسط عمق در برش موج سرعت و زمین لرزه شدت زمین لرزه ها، برخ در (٢٠٢٠) اران هم و عباسنژادفرد

است. ر دی ی مطابق آن ها ناهمسانگردی راستای و نسبت و هستند فضایی همبستگ  دارای است، خاک نوع بیانگر که زمین

غرب و زلزله کانون جنوبی مناطق در ساختمان ها به آسیب موجب و تشدید ، آبرفت خاک های با مناطق در زمین لرزه شدت

پرداخت) (نسبت بیمه شده واحدهای تعداد به ون مس واحدهای خسارت پرونده های تعداد نسبت م شود. کرمانشاه استان

واقع در دارند. نیز بیشتری پرداخت نسبت باال، آسیب نسبت با مناطق که م دهد نشان ب ٢ ل ش در بیمه شرکت ی توسط

پرداخت نسبت بیمه شرکت این رد عمل دقیق تر بررس برای داشته اند. پرداخت آسیب، نسبت وی ال مطابق بیمه شرکت های

شهرستان های در رد عمل نسبت برای موران ضریب مقدار و گرفته درنظر رد عمل نسبت به عنوان آسیب نسبت بر تقسیم



زلزله۴۴ در بیمه شرکت های رد عمل

کرمانشاه استان شهرستان های دیده آسیب و ون مس واحدهای کل تعداد :١ جدول
تعمیری واحدهای احداث واحدهای نامعلوم لت اس سایر لت اس بتن لت اس فوالدی لت اس شهرستان

١١٠٧٨ ٣٧١۶ ١۵ ٢٢٢٣٩ ۴٧٠٣ ٩٩٠۴ آبادغرب اسالم
١١٣۵٣ ٩۵٩ ٨ ١١٧١١ ٢٧۴۵ ٣۵٠١ پاوه
١١٣٩۵ ٣٣٠۴ ۴ ۶۴٨٠ ١۵٧ ٢١۶٨ باباجان ثالث
٣٧۴٩ ١٢۶٢ ۴۵ ٩۴٠۶ ۴۶۶ ٩٧۴٩ جوانرود
٢۵۵٩ ٣۴٩۶ ٢ ۶۴٨١ ٨۴٨ ١٩۵٧ داالهو

‐ ‐ ١٣ ٧٢٩۴ ٨۴٧ ۴۵۵۵ روانسر
١۴٢٩۵ ١٠٧٩٣ ٢٠ ١٢١٨١ ۴١١۶ ۵۶۶١ ذهاب سرپل

٠ ۵٣٧ ٢۴ ١٢۶٣٧ ۵۵١٧ ۵۴٢۴ سنقر
٠ ٢٠۶ ۵٠ ١١٩٩۶ ۴١٣٠ ٣۶٨۵ صحنه

۵١٢٢ ٧٠١ ۶ ٣۴٧١ ١۵٠٧ ١٢۵۵ قصرشیرین
٣۶١٨ ۴٧۶١ ۴٢١ ١۶۴٧۵٣ ۵٣۵٨٧ ٨۶٧۴١ کرمانشاه

٠ ١١ ۵ ١۵٠٣٩ ١۴٢۵ ۵٣٩٣ کنگاور
١٠۶٨۴ ٣۵٨٩ ١١ ٨٨۵٠ ٢۴٩٨ ٣٠٧۵ گیالنغرب

١٣۴ ٣٨١ ٢۵ ١۴٣٩۵ ١۶۶٨ ۴٢۶١ هرسین

شد. محاسبه کرمانشاه استان

شده بیمه تعداد به پرداخت تعداد نسبت ب‐ واحدها، کل به دیده آسیب واحدهای تعداد نسبت الف‐ :٢ ل ش

وی ال م پردازد. داده ها بر حاکم فضایی توزیع وی ال و داده ها فضایی خودهمبستگ بررس به موران جهان ضریب

خوشه ای، توزیع نشان دهنده ترتیب به ٠ و ‐١ ،+١ به نزدی مقادیر دارد. اشاره مناطق بین تفاوت  های به توزیع فضایی

رابطه از موران جهان ضریب هستند. مشاهدات تصادف و پراکنده

I =
N∑

i

∑
j wij

∑
i

∑
j wij(xi − x̄)(xj − x̄)∑

i(xi − x̄)
(٣. ١)

شهرستان، سطح در متغیر مقدار x ،(i, j) موقعیت در دوبعدی فضایی در مشاهدات تعداد N آن در که م شود، محاسبه

نسبت برای ضریب این مطالعه این در است. متناظر وزن ماتریس w و (i, j) موقعیت در متغیر مقدار بین فضایی وزن wij

با ضریب این .(٢ (جدول است متغیر بودن خوشه ای و فضایی خودهمبستگ بیانگر ٠٫۴٩ مقدار شد. محاسبه رد عمل

شرق مناطق الف، ٣ ل ش مطابق .(١٩٩۵ (آنسلین، شد محاسبه R افزار نرم در SPDEP نرم افزاری بسته از استفاده

رد عمل نسبت مقادیر یعن هستند. متوسط خودهمبستگ دارای غربی مناطق و قوی خودهمبستگ دارای کرمانشاه استان

با دوخوشه دارای کرمانشاه سرپل ذهاب زلزله در بیمه شرکت رد عمل واقع در هستند. همسایه خوشه هر در مشابه مقادیر با
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بیمه شرکت رد عمل نسبت موران ضریب :٢ جدول
p-value z-value واریانس انتظار مورد موران ضریب متغیر

٠٫٠٠ ۴٫٢٨ ٠٫٠٢ −٠٫٠٩ ٠٫۴٩ رد عمل نسبت

خوشه در هستند. رد عمل این خوشه دو کم، آسیب با مناطق و شدید، و متوسط آسیب با مناطق است. فضایی همبستگ

رد عمل نسبت زمین لرزه، شدت کاهش و کانون از فاصله افزایش با قصرشیرین تا ثالث باباجان متوسط و شدید آسیب با

پرداخت دیده اند، متوسط آسیب با مناطق در کمتری آسیب که ون مس واحدهای به گفت م توان واقع در م یابد. کاهش

در است. شده باورتر غیرقابل زلزله از ناش آسیب عنوان به ساختمان سطح ترک های تشخیص مثال است. شده کمتری

در که دریافت م توان ب، ٣ ل ش به مراجعه با واقع در است. بوده باال پرداخت نسبت ، شرق مناطق در کم آسیب خوشه

آسیب با واحدهای به شدید آسیب  با واحدهای تعداد نسبت مناطق این در شده اند. بیمه شدید آسیب با واحدهای مناطق این

است. باال  کم

تعمیری به احداث واحدهای تعداد نسبت ب‐ بیمه، شرکت رد عمل نسبت الف‐ :٣ ل ش

لوژستی رگرسیون ٣. ١

تبدیل از آن در که است پاسخ متغیر برای دوجمله ای توزیع با تعمیم یافته خط مدل های از ی لوژستی رگرسیون مدل

تابع لوجیت اما است، دوجمله ای لوژستی رگرسیون در وابسته متغیر اگرچه م شود. استفاده پیوند تابع به عنوان لوجیت

صورت به رگرسیون مدل آن براساس که است پیوسته ای

logit(p̄i) = log(
p̄i

١− p̄i
) = β٠ + β١rdi (٣. ٢)

متغیر rdi ،i موقعیت در بیمه شرکت توسط ون مس واحدهای به خسارت پرداخت احتمال برآورد p̄i رابطه این در است.

مدل ۴ ل ش م شوند. برآورد مشاهدات براساس که هستند مدل رگرسیون ضرایب β١ و β٠ و ،i موقعیت در آسیب نسبت

لوژستی رگرسیون ضرایب برآورد :٣ جدول
احتمال مقدار برآورد ضریب

٠٫٠٠ −٢٫٧۶ β٠

٠٫٠٠ ٢٫۵٧ β١



زلزله۴۶ در بیمه شرکت های رد عمل

نسبت کاهش با م دهد. نشان را آسیب نسبت براساس بیمه شرکت توسط ون مس واحد ی به خسارات پرداخت احتمال

فراگیر منطقه آن کل در آسیب میزان که مناطق در گرفت نتیجه م توان واقع در م یابد. کاهش پرداخت احتمال آسیب،

م شود. کمتر بیمه شرکت های توسط پرداخت احتمال نیست،

لوژستی رگرسیون مدل براساس ون مس واحد ی به خسارت پرداخت احتمال :۴ ل ش

باقیمانده ها فضایی همبستگ  ٣. ٢

را فضایی همبستگ که مدل هایی از استفاده با م توان مشاهدات میان فضایی همبستگ وجود و بودن فضایی به توجه با

فضایی همبستگ  نیم تغییرنگار از استفاده با م توان بنابراین کرد. برآورد باالتر دقت با را پرداخت احتمال م کنند، لحاظ

استان در پرداخت احتمال باقیمانده های تغییرنگار نیم ،۵ ل ش مطابق نمود. استفاده مدل ها در و بررس را باقیمانده ها

همبستگ .(٢٠٠۴ (پبسما، است شده رسم R نرم افزار در GSTAT نرم افزاری بسته از استفاده با جهت چهار در کرمانشاه

میزان و دارد جهت ها سایر به نسبت بزرگتری دامنه شمال، به نسبت درجه ١٣۵ و صفر راستای در باقیمانده ها فضایی

احتمال مدل های توسعه برای ناهمسانگردی، نسبت و دامنه تعیین از پس م توان بنابراین است. بیشتر فضایی همبستگ

کرد. اقدام ناهمسانگردی و فضایی همبستگ مبنای بر پرداخت

زلزله در ون مس واحد ی برای پرداخت احتمال باقیمانده های نیم تغییرنگار :۵ ل ش



اران هم و ۴٧رحمان

نتیجه گیری و بحث

دقت م تواند فضایی آمار روش های از استفاده پرداخت ها، و زلزله آسیب های میان فضایی همبستگ  وجود به توجه با

داد نشان زلزله در گذشته دهه ی ط در بیمه شرکت های پرداخت های درصد فضایی توزیع دهد. افزایش را بررس

قرار فشار تحت به شدت شدید، زمین لرزه های وقوع اثر در و ندارند کشور در مناسبی گسترش بیمه شرکت های برخ که

نشان کرمانشاه سرپل ذهاب زلزله در بیمه شرکت ی پرداخت های تعداد بررس م کنند. پرداخت زیادی مبالغ و م گیرند

بخش های در آسیب پذیر ساختمان های شرکت این است. خوشه ای و فضایی همبستگ دارای شرکت این رد عمل که داد

غربی بخش های برای رد عمل نسبت است. باالتر مناطق این برای رد عمل نسبت و کرده بیمه را کرمانشاه استان شرق

جزیی آسیب سطح با واحدهای واقع در م شود. کمتر آسیب، نسبت کاهش و فاصله افزایش با زیاد و متوسط آسیب با

خسارت پرداخت احتمال بررس این، عالوه بر کردند. دریافت بیمه شرکت  از کمتری پرداخت تعداد ترک خوردگ حد در

استفاده و م یابد کاهش ون مس واحدهای به پرداخت احتمال آسیب، نسبت کاهش با که م دهد نشان بیمه شرکت توسط

احتمال مدل و نتایج از استفاده با م توان نهایت در دهد. افزایش را مدل ها دقت م تواند فضایی همبستگ  با مدل های از

پرداخت. منطقه ریس تحلیل کنار در تعرفه تعیین مدل های توسعه به نسبت پرداخت،
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