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  چكيده

قابليت اجراي برنامه بيمه سيل در مديريت ريسك سيالب، كاهش خسارات و جبران خسارات وارده از در اين مقاله 
اجراي برنامه بيمه سيل، مختلف روشهاي ضمن بيان . رفته استسيالب در محدوده مناطق شهري مورد بررسي قرار گ

 سيل و  قابل انتظارخسارتمناسب از برآورد . راهكارهائي كه در كشور مي توان براي آن تدوين نمود ارائه شده است
را به صورت در اجراي برنامه بيمه سيل نقش به سزائي داشته و مي توانند اجراي اين برنامه   نرخ بيمه سيل صحيحتعيين

 . برنامه بيمه سيل ابزار مناسبي براي مديريت بحران در زمان سيالب مي باشد صحيحاجراي. موفقيت آميزي تضمين نمايد
 در محدوده مناطق شهري ايران در اين تحقيق با بررسي روشهاي تئوري تعيين نرخ بيمه سيل، روش مناسب براي محاسبات

براي الگوي خانه ) EAD(خسارت قابل انتظار ساليانه مقدار  نرخ بيمه سيل تعيينبراي  ،در روش ارائه شده.  شده استارائه
از ارتباط بين اطالعات ترازسيل، دبي پيك سيالبي، احتمال وقوع .  محاسبه شده استهاي مسكوني انتخاب شده در كشور

محاسبات هيدروليكي با استفاده . سيالب و مقدار خسارت در ترازهاي مختلف سيل در انجام محاسبات استفاده شده است
سيستم هاي  .صورت پذيرفته است  HEC-1 با استفاده از مدلEADمقدار  از مدل مايك و محاسبات هيدرولوژيكي و

به عنوان ابزاري براي ارتباط مدل سيل زدگي و مدل محاسبه خسارت و تفكيك مناطق هم ) .G.I.S(اطالعات جغرافيايي
نرم افزار  با انتخاب يك مطالعه موردي در حوزه طالقان ضمن استفاده از . استر رفتهبكا) هم ريسك(خسارت پذير 

Ilwis) نرم افزارGIS( ،مدل رقومي منطقه، كاربري اراضي، پهنه سيل و خسارت تهيه شده  و با  اليه هاي اطالعاتي
  و نرخ بيمه سيلEADني، مقادير ، شامل اطالعات تراز سيل، مشخصات خانه مسكوبانك اطالعاتيهمپوشاني اين اليه ها 

 .دست آمده استه براي هر منطقه مسكوني ب

سيستم هاي اطالعات ، ريسك سيالبمديريت برنامه بيمه سيل، مديريت بحران، خسارت سيالب، : كلمات كليدي
  ).G.I.S(جغرافيايي
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Abstract: 
In this paper ability of executing flood insurance program in flood risk management, 
flood reduction and retrieving were researched. The different methods for executing 
flood insurance program in Iran and suitable routes were presented. Determining 
accurate flood damage and flood insurance rates in executing flood insurance program 
have a powerful effect and satisfaction in results. Accomplishing flood insurance 
program in Iran are suitable tools in crisis management at flood condition. In this 
research to determine flood insurance rates in Iran a suitable method presented and was 
used. To determine flood insurance rates, value of Expected Annual Damage (EAD) 
for typical Iranian house was determined. Hydraulic calculation performed by Mike 
model. Hydrologic and EAD calculation performed by HEC-1 model. The 
Geographical Information System (GIS) was used as a tool for linking flood inundation 
model with flood damage calculation and dividing same area in flood risk and flood 
damage. With choosing Thaleghan river for case study, with using Ilwis program(GIS 
software) Dem model, landuse, flood plain and damage layers were produced and with 
crossing this layers a database include flood stage, identification of each home, EAD 
values and flood insurance rates for residential area was prepared.  
 
Key words: Flood Insurance Program, Crisis Management, Flood damage, Flood 
Risk Management, Geographical Information System (GIS) 

  
  مقدمه-1

اي  در بين بالياي طبيعي، سيل، زلزله و خشكسالي به لحاظ خسارت مالي و جاني ناشي از وقوع آنها، از اهميت ويژه
اي از نقاط دنيا به ويژه در آسيا و   خسارات ناشي از سيل در پاره،به استناد آمار و اطالعات موجود. برخوردار مي باشند

 تا كنون آمار و هرچند. داده استين خسارات حاصل از بالياي طبيعي به خود اختصاص اقيانوسيه، بيشترين ميزان را در ب
اطالعات مقايسه اي در خصوص خسارات ناشي از سيل و زلزله در كشور ما منتشر نشده است، ليكن چنين به نظر مي رسد 

ياد وقوع از يك سو و گسترش كه گذشته از اهميت خسارات جاني ناشي از زلزله، خسارات مالي سيل به لحاظ تناوب ز
  .گيرد وسيع آن از سوي ديگر در مرتبه باالتري قرار مي

به عبارت ديگر در صورت . هاي طبيعي تصادفي است در واقع بالياي طبيعي حاصل اندركنش فعاليتهاي انساني و پديده
توان گفت وقوع  وچك، حتي ميهاي طبيعي ك هاي طبيعي، نه تنها پديده نبود فعاليتهاي انساني در حوزه عمل پديده

اين نكته در مورد سيل، به دليل تمركز نسبي . هاي طبيعي بزرگ نيز، منجر به ظهور بالياي طبيعي نخواهد شد پديده
 بايد توجه كرد كه اندركنش بين رخداد سيل و استفاده ضمناً .ها حائز اهميت است فعاليتهاي اقتصادي بشر در سيالبدشت

تواند به عنوان يك عامل معلوم در نظر گرفته  در حالي كه واقعه سيل مي. داراي ماهيت پويايي استانسان از سيالبدشت 
 با زمان تغيير مي توان گفت كه خسارت سيل دائماً لذا، مي. شود، كاربرد سيالبدشت به صورت پويا در حال تغيير است

ز خطرات آن، موجبات تسريع در تغييرات سيالبدشت را در پاره اي از موارد، انجام اقدامات مهار سيالب و حفاظت ا. كند
آيد و به تبع آن به علت  علت اطمينان كاذبي كه در اذهان ساكنان سيالبدشت بوجود ميه به اين ترتيب كه ب. آورد فراهم مي

  .كند توسعه بيشتر سيالبدشت، خسارات سيالب نسبت به وضعيت قبلي فزوني پيدا مي
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   بيمه سيل-2
 ناشي از حوادث و بالياي طبيعي از جمله  خساراتمروزي، بيمه بعنوان يكي از وسايل تأمين و جبراندر جوامع ا

 از آنجا كه رابطه متقابل بيمه .گيري از اين وسيله در جوامع مختلف متفاوت است اما ميزان بهره. سيالب پذيرفته شده است
گيري ازبيمه  اري به اثبات رسيده است، بنابراين ميزان بهرهو رشد و توسعه اقتصادي كشورها بر اساس مطالعات علمي و آم

در جوامع مختلف، ارتباط نزديك با درجه رشد و توسعه اقتصادي و فرهنگي آنها دارد و در نتيجه نقش بيمه در جبران 
اد آن در اما در مورد خسارات سيل كه ابع. خسارت ناشي از حوادث طبيعي از جمله سيل نيز از اين امر مستثني نيست

مواردي بسيار وسيع و آثار آن فاجعه آميز است، بيمه به شكل كالسيك آن تنها قادر به جبران بخشي ناچيز از اين خسارات 
  .مگر آنكه مدلهاي ديگر جبران خسارت نيز در كنار انواع معمول بيمه به كار گرفته شود. مي باشد

اشي از سيل است كه مانند انواع ديگر بيمه در بيشتر روش بيمه سيالب يك روش غير سازه اي كنترل خسارات ن
اين روش از ابزارهاي  .كشورهاي پيشرفتة دنيا، توسط دولت مركزي تهيه شده و معمو الً به شركتهاي بيمه ابالغ مي گردد

يل را كاهش مناسبي است كه با ايجاد انگيزه براي سرمايه گذاري در طرحهاي توسعه، نگراني ضايعات و زيانهاي ناشي از س
پرداختهاي ساليانه به بيمه باعث مي شود كه توسعه ساختمان سازي غير اقتصادي در مناطق پهنه سيالب محدود . مي دهد

نرخ ) 2 دار يارانهنرخ ) 1: در كشورهاي مختلف با توجه به سياستگذاريهاي موجود دو نوع نرخ مرسوم مي باشد. شود
  )تئوري(واقعي 

ي كه توسط دولت ، به منظور تشويق افراد در خريد بيمه نامه يارانهست كه با توجه به درصد  دار نرخي ايارانهنرخ 
 پرداختي با توجه به خطر سيالب در هر منطقه كم و يارانهمقدار درصد . هاي سيل، پرداخت مي شود، مشخص شده است

  .زياد مي شود
اساس اين . ستفاده ازيك روش مناسب به دست مي آيدنرخ واقعي در هر ناحيه با كالس بندي و نمونه گيري از آن و ا

تر اين نرخ، مطالعات روش به دست آوردن هر چه دقيق. نرخ ميزان خسارت وارده و ميزان ريسك قابل قبول مي باشد
در كشورهاي مختلف با توجه به منطقه مورد نظر و مراحل اجراي برنامه بيمه سيل نرخهاي . جديدتر را ناشي شده است

گسترش استفاده از بيمه سيل منوط به تعيين نرخ عادالنه و اين مشروط به تجزيه و  .دار به اجرا درآمده استيارانه و يا واقعي
  .باشد تحليل دقيق ريسك بيمه سيل مي

در جبران خسارات ناشي از سيل غير معقول و گمراه كننده ) روش صنعت بيمه( استفاده از روشهاي بيمه كالسيك 
ديگر بي توجهي به نقش بيمه و بكار نگرفتن اين ابزار نيز كاري منطقي نيست زيرا در حادثه اي كه از سوي . است

ممكنست لطمه اي شديد و جبران ناپذير به زندگي و معيشت گروه بيشماري از مردم و اقتصاد عمومي كشور وارد آيد، 
ها را برطرف نمايد ضروري است، كم اينكه به دنبال استفاده از هر وسيله اي كه بتواند بخشي هر چند ناچيز از نابساماني

ي از كمكهاي كوچك و ناچيز كه توسط افراد جامعه و سازمانهاي مختلف كمك رساني حوادث فاجعه آميز، دولتها حت
  .داخلي و خارجي اهداء مي شود بي نياز نمي باشند

سب براي تعيين حق بيمه سيالب انجام در كشور ما تا كنون مطالعات محدودي در زمينه به دست آوردن روش منا
 را براي خانه هاي مسكوني همراه با  در هزار،2/0،شركتهاي بيمه نرخ تجربي ثابت از ارزش اموال بيمه شده. گرفته است

 اين نرخ كه همان روش كالسيك صنعت بيمه ]12 [.بيمه نامه آتش سوزي، در صورتي كه فرد مايل باشد، اعمال مي كنند
 خطرات و خسارات احتمالي و بالقوه  صورت ثابت براي تمام مناطق يك شهر اعمال شده و كم يا زياد بودنمي باشد به

با توجه به اين موارد هيچگونه عالقه اي نيز در خانوارهاي شهري براي استفاده از اين بيمه . سيل در نظر گرفته نمي شود
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قات در زمينه بيمه سيل و تهيه دستورالعملي براي تعيين نرخ بيمه با توجه به مطالب ذكر شده انجام تحقي. ايجاد نشده است
  .سيل در مناطق سيالبي و سيالبدشتها در مناطق شهري و كشاورزي با توجه به نقشه سيل گيري اراضي ضروري مي باشد

  

  1مديريت ريسك سيالبجايگاه روش بيمه سيل در  -3
 و مديريتي به منظور كاهش اثرات زيان آور سيالب بر روي مديريت سيالب شامل فعاليتهاي مختلف برنامه ريزي 

كليه فعاليتهائي كه در جهت پيشگيري، مديريت بحران در حين وقوع . انسانها، محيط و اقتصاد در يك منطقه مي باشد
يسك با در نظر گرفتن ر. سيالب و بعد از وقوع سيالب انجام مي گيرد، تحت عنوان مديريت سيالب نام گذاري مي شود

 سه مرحله براي فرآيند مديريت .سيالب در مجموعه عمليات مديريتي سيالب مي توان مديريت ريسك سيالب انجام داد
  :]26[ سيالب وجود داردريسك

براي اجرا، همراه با حداقل كردن ) سازه اي و غير سازه اي(شامل آناليز گزينه هاي مختلف  : برنامه ريزي-الف
 مطالعات در جهت كم كردن خسارات سيالب پيش از وقوع آن در اين قسمت ديده مي كليه.خسارات سيل مي باشد

حدأقل كردن عمق سيالب در مناطق پوشيده از سيل و حداكثر كردن اثر بخشي گزينه هاي مهار سيالب از جنبه هاي .شود
  . ديگر اين قسمت از مطالعات مي باشد

سيالبدشت در زمان وقوع سيالب و مديريت كوتاه مدت شامل ارزيابي منطقي از وضعيت  : مديريت بحران-ب
در اين فرآيند، پتانسيل حوادثي كه مي تواند سيالب را از حالت عادي . بهره برداري از تأسيسات كنترل سيالب مي باشد

ابله با ارزيابي شده و راه حل و ابزار مناسب براي مق) مانند شكستن دايك، طوفان سيل آسا، بارندگي شديد(خارج نمايد 
ارائه مي شود كه در عمل به معناي برنامه ريزي ) شامل سازه هاي اضطراري كنترل سيل، يا بهينه كردن شرايط موجود(آن 

  .براي مديريت بحران مي باشد
با اين ارزيابي، تصميم گيران نحوه عمل در اين شرايط را مي دانند و تصميم براي تخليه محل و اسكان مجدد را انجام 

حداقل كردن زمان كمك رساني در شرايط سيالبي از مواردي است كه در اين قسمت از مطالعات بايد به آن . دمي دهن
 .توجه شود

شامل تصميم گيري هاي مختلفي است كه وضعيت عادي را به منطقه سيل زده باز مي  :2 پوشش بعد از سيالب-ج
 خسارت سيل و تدارك كمك و همراهي به قربانيان سيالب در اين مرحله اصل مهم، برآورد و ارزيابي توانبخشي. گرداند
  .مي باشد

روش بيمه سيل در صورت اجرا به صورت مناسب در هر سه مرحله فوق مي تواند تأثير گذار بوده و يك روش 
 و جايگاه سيالب نحوه ارتباط مباحث موجود در مديريت ريسك )1(ر شكل  د.مناسب در مديريت ريسك سيالب باشد

 .يل مشخص شده استبيمه س
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Flood Risk Management 
2Post-flood recovery  
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   در بحث مديريت ريسك سيالبجايگاه بيمه سيل): 1(شكل 
 
   ارزيابي ريسك در بيمه سيل-3-1

در يك پروژه واقعي . شود ريسك در اينجا به معني درجة مورد انتظار خسارت در طي يك حادثة طبيعي تعريف مي
  .باشد ذيري و دورة بازگشت از پديده هاي خسارت بار طبيعي ميها، خسارت پ اين ريسك شامل حاصلضرب هزينه

در بعضي موارد اين ارزيابي با . باشد ارزيابي ريسك به معني مشخص كردن پتانسيل خسارات براي مقادير بيمه شده مي
 ارزيابي غلط .باشد تحليل ريسك اساس كار براي بيمه و بيمة مشترك مي. شود ارزيابي فراوانيها و احتمالها همراه مي

ريسك ممكن است منجر به تعيين غيرمناسب نرخها شود و در مورد حوادث مهم شركتهاي بيمه قادر به پرداخت خسارت 
  ].19[توانند باشند  مورد نظر نمي

توان  جمله مواردي است كه در صورت وقوع آن، خسارات زيادي در پي خواهد داشت و نميز خطر سيل نيز ا
در يك آتش سوزي يك يا . ا با خسارات خطرات معمولي نظير آتش سوزي و انفجار مقايسه كردآنر خسارات ناشي از

در حاليكه در اثر وقوع سيل ممكن است هزاران خانه آسيب . چند واحد تجاري و صنعتي ممكن است دچار خسارت شوند
 .كت بيمه را به خود اختصاص دهدديده و ويران شوند و ميزان خسارت به اندازه اي باشد كه حجم زيادي از درآمد شر

كند ولي ارزيابي كامل  ، ريسك سيالب را تا حدودي در خود وارد مي)EAD(روش محاسبة خسارت قابل انتظار ساالنه 
  . باشد ريسك براي آن مستلزم وارد كردن دقيق خصوصيات موارد بيمه شده و شرايط بيمه مي

توان ريسك  يري و تقسيم بندي اين دو و وزن كردن به هر كدام ميبا در نظر گرفتن دو فاكتور خطر سيل و آسيب پذ
همچنين در اين نقشه مناطقي كه . توان نقشة مناطق هم ريسك را بدست آورد براين اساس مي. حاصله را بدست آورد

 را براي اطالعاتينحوه تركيب اجزاء ) 2(شكل . شود داراي احتمال باالئي براي وقوع بالياي طبيعي هستند، مشخص مي
  .نشان مي دهد) مانند سيل و زلزله(ارزيابي ريسك خطرات بالياي طبيعي 

ارزيابي ريسك
 سيالب

 توزيع احتمال وقوع سيالب

  مديريت ريسك سيالب آسيب پذيري

 ريت بحرانمدي

 پوشش بعد از سيالب

مجموعه عمليات
 مديريت سيالب

گزينه هاي سازه اي 
 مهار سيالب

برنامه ريزي

گزينه هاي غير سازه اي
مهار سيالب

 انتقال به مكان امن

 بيمه سيل

مديريت كاربري 

 ضد سيالب كردن

سامانه هاي هشدار 

مديريت بهره برداري از مخازن 
 سدها

 ساماندهي رودخانه

  سدهاي تأخيري

 دايك يا سيلبند

 انحراف آب
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 را براي يك ريسك شخصي  سيالبدست آوردن منحني فراواني خسارته  ب بصورت شماتيك نحوة) 3(شكل در 
يلي كه براي از سر دبي در نزديك رودخانه، ت-براساس ارتباط بين مختصات جغرافيايي و ارتباط تراز . دهد نشان مي

براساس تراز آب در ساختمان، درجه هاي متفاوتي از خسارات . شود از اين الگوريتم تهيه شده است ساختمان پيش بيني مي
  .از ارتباط بين فراواني و خسارت بدست آمده است

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الگوريتم مناسب براي ارزيابي ريسك خطرات طبيعي): 2(شكل 
  

  
 

 اي شخصي بر اين اجزاءنحوه تركيب اجزاء بيمه سيل در ارزيابي ريسك و تأثير دادن ريسك ه):3(شكل

 ارزيابي علمي، تكنيكي و استاتيكي اطالعات استاندارد شده

 خطر آسيب پذيري توزيع مقادير بيمه شده شرايط بيمه

 
 خسارت

 فراواني
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   روشها و نحوه اجراي بيمه سيل-4
اجباري يا اختياري بودن بيمه سيل، . سياستگذاريهاي دولت و نهادهاي وابسته اساس اين روشها را تشكيل مي دهند

از مباحث مطرح در اين مورد مي ) از جمله سيل( پرداختي براي هر منطقه، تشكيل صندوق حوادث طبيعي يارانهدرصد 
اجراي روشها به صورت اجباري يا اختياري و سياستگذاري ارگانهاي مربوطه در اين زمينه نيز مي تواند نرخ بيمه را . باشد

با محاسبه مقدار خسارت مورد انتظار سيالب مطابق روشي كه در ادامه بيان مي شود در نهايت تبديل به نرخ بيمه . تغيير دهد
مين نرخها مي باشند، كه با توجه به نحوه اجراي هر روش و شرايط در نظر گرفته مبناي اجراي بيمه سيل ه. تئوري مي شود

  .شده مقادير آن تغيير مي كند
   بيمه سيل به صورت اجباري-4-1

براي اجراي اين .  ساله انجام مي شود100اجراي بيمه سيل به صورت اجباري براي مناطق مسكوني واقع در پهنه سيل 
اجراي اين . اقعي براي هر خانه مسكوني مشخص شده و نرخها به صورت كامالً عادالنه باشندروش بايد در ابتدا نرخ و

 درصد مقدار آن توسط دولت مركزي به 50معموالً .  دار باشديارانهروش براي خانه هاي مسكوني موجود بايد به صورت 
 100نه هائي كه جديداً در پهنه سيل در اين روش خا. شركت هاي بيمه پرداخت شده و بقيه توسط ساكنين پرداخت شود

دار يارانه را پرداخت كنند كه اين نرخ دو برابر نرخ ) يارانهبدون (ساله مي خواهند ساخته شوند بايد نرخ واقعي بيمه سيل 
  . ]27[مي باشد

يمه قادر به  ساله در صورت وقوع سيل با دوره بازگشت باالتر، شركتهاي ب100با توجه به محاسبه نرخها بر اساس سيل 
پرداخت خسارت وارده نخواهند شد، بر اين اساس شركتهاي بيمه بايد يك مقدار سقف قيمت براي باز پرداخت در نظر 

يعني شركت بيمه . اين مسئله با در نظر گرفتن درصدي از مقدار ارزش بيمه شده براي بازپرداخت حل مي شود. بگيرند
  .د كرددرصدي از خسارت وارده را بازپرداخت خواه

دولت مركزي مي تواند با توجه به سودهائي كه شركت بيمه ممكن است به دست آورند آنها را در طرحهاي كنترل سيالب 
  .مشاركت دهد

  
   بيمه اختياري سيل-4-2

نرخهاي بيمه براي هر منزل مسكوني واقع در . نرخ اين نوع بيمه نيز بر اساس نرخهاي تئوري محاسبه شده، به دست مي آيد
افراد در صورت تمايل اقدام به خريد اينگونه بيمه نامه .  ساله محاسبه شده و در اختيار خانوارها قرار مي گيرد100هنه سيل پ

 ساله مي تواند 100 پرداختي از طرف دولت براي منازل مسكوني واقع در پهنه سيل يارانهدر اين نوع بيمه . ها مي نمايند
 ساله بهتر است يك نرخ تجربي ارائه 100براي خانوارهاي خارج از پهنه سيل .  شوندمشوق اين افراد در عضويت در بيمه

شده و به صورت اختياري اعمال شود و براي بازپرداخت خسارات آن سقف قيمتي كمتري قائل شد، يعني درصد پرداخت 
ال برد، اجراي بيمه به صورت در صورتي كه بتوان با آموزش فرهنگ بيمه را در جامعه با. خسارت را كمتر در نظر گرفت

  .اختياري آن مي تواند بسيار مؤثرتر باشد
  
   نحوه اجراي بيمه سيل در كشور-4-3

  : اجراي برنامة بيمه سيل در محدوده مناطق شهري به صورت زير توصيه مي گرددفوقبا توجه به مباحث 
نه سازي مي كنند به صورت اجباري بوده و  ساله جديداً خا100 عضويت در بيمه سيل براي افرادي كه در پهنه سيل -

  . براي آنها اعمال شوديارانهنرخهاي بدون 
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 ساله رودخانه زندگي مي كنند به صورت اختياري بوده وليكن 100 خريد بيمه سيل براي خانوارهائي كه در پهنه سيل -
ي كه دولت براي يارانهمقدار . تشويق نمايد افراد را براي عضويت در خريد اين بيمه نامه ها يارانهدولت مركزي با پرداخت 

نرخ بيمه سيل براي . با توجه به مقدار و شدت سيل خيز بودن منطقه مي باشد. مناطق مختلف در مورد بيمه سيالب مي دهد
راي ب.  ساله مطابق با روشي كه در ادامه ارائه مي شود به صورت عادالنه بايد محاسبه شود100خانه هاي واقع در پهنه سيل 

 ساله نرخ بيمه به صورت تجربي ارائه شده و به صورت اختياري بيمه نامه هاي آن 100خانوارهاي خارج از پهنه سيل 
براي دشت سيالبي و مناطق اطراف آن، با ناحيه بندي دشت مي توان نرخ بيمه ها را براي آن مشخص . فروخته مي شود

  . ت را مشخص نمودكرده و مناطقي كه اين نرخ اجباري يا اختياري اس
اين .  در پرداخت خسارت وارده به هر يك از سه گروه باال بايد يك محدوديت پرداخت شركتهاي بيمه قائل شوند-

در اينجا با توجه به .  ساله و ميزان خسارت وارده ازاين تراز سيل باشد100محدوديت پرداخت مي تواند بر اساس تراز سيل 
 درصد از مقدار كل 35 شده مقدار سقف خسارت پرداختي توسط شركتهاي بيمه  خسارت ارائه–منحني هاي تراز 

  .محتويات و ساختمان بيمه شده پيشنهاد مي گردد
 در پروژه هاي كنترل سيل كه براي هر منطقه مسكوني انجام مي گيرد، با مشخص كردن پهنه سيل هاي مختلف و انجام -

 بيمه پرداختي براي هر خانه مسكوني را مشخص كرد و بدين ترتيب براي عمليات كه در ادامه تشريح مي شود، مقدار حق
  .كل كشور در مناطق مسكوني مقدار نرخ بيمه مشخص شده و مي توان آنرا به صورت يك بانك اطالعاتي تبديل نمود

را از ) از جمله سيل( با تعيين نرخهاي مناسب براي بيمه سيالب و اجباري كردن آن مي توان هزينه اقتصادي بالياي طبيعي -
  .در جامعه، بين خانوارها تقسيم و به آنها انتقال داد) سيل خيز(مناطق با استعداد خسارت 

 دولت با تعيين نرخ و قانونمند نمودن بيمه سيالب و ابالغ آن به شركتهاي بيمه مي تواند اين شركتها را در طرحهاي -
  . از آنها استفاده نمايدكنترل سيالب سهيم كرده و به عنوان ابزاري مؤثر

  
   روش هاي تعيين نرخ بيمه سيل-5

اگر چه بعضي از . باشند هر چه دقيق تر براي بيمه سيل مي) واقعي(اين روشها مبتني بر بدست آوردن نرخ هاي تئوري 
 بر اساس يكسري دهند، ولي در كل اين روشها روشها با توجه به نحوة اجراي بيمه سيل نرخ هاي متفاوتي در اختيار قرار مي

  .باشند روابط منطقي و استداللي مي
رشد و تكامل اين روشها با پيشرفت در مباحث هيدروليكي، هيدرولوژيكي و اقتصادي حاصل شده است، كه اين 

 با ابزاري كه. اند  بيمه سيل شده )واقعي(پيشرفتها منجر به تخمين دقيق خسارت سيل و تعيين هر چه دقيق تر نرخ هاي تئوري 
توان تخمين دقيقي از خسارت سيل انجام داده و نرخ هاي واقعي و مناسبي براي حق بيمه  باشد، مي هم اكنون در دسترس مي

  . دست آورده سيل براي هر خانة مسكوني در خطر سيل ب
را به پيشرفت اين روشها منوط به ارائة نرخ هايي است كه به صورت عادالنه براي افراد تعيين شود و خانواده ها 

عضويت در خريد بيمه سيل تشويق كند و از طرف ديگر بازپرداخت خسارت از طرف شركتهاي بيمه به نحوي باشد كه 
  .داشته باشندناين شركتها با توجه به نرخ دريافتي ضرر مالي 

تگاه از جمله اين روشها روش مخصوص ايس. اند روش هاي مختلفي در محاسبة نرخ بيمه ارائه گرديده و اجرا شده
اين .باشد  سيالب مي-، روش صنعت  بيمه و روش ناحيه اي ريسك )حوزه آبريز(اندازه گيري، روش حوزه رودخانه 

روشها از لحاظ تئوري و عملي داراي اشكاالتي است كه در بيمه اجباري باعث ايجاد بي عدالتي و در بيمه اختياري عدم 
بنابراين اين روشها چه بصورت اختياري و چه بصورت اجباري اجرا . دشو تشويق خانوارها را به عضويت در بيمه منجر مي

اين نشان . باشند  ايران، مناسب نمي شوند موفق نخواهند بود و براي اجرا در شرايط هيدرولوژيكي، اقتصادي و اجتماعي
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ب در ادامه بيان روش مناس.  روش ذكر شده باشد4دهد كه بايد از يك روش مركبي استفاده شود كه در برگيرندة  مي
  .شود مي
  
  وش مركب در محاسبة نرخ بيمه سيل ر-5-1

در اين روش اجزاء هيدرولوژيكي، براي محاسبة نرخها، براي هر ساختمان، در يك روش سيستماتيك، با توجيه 
   :اقتصادي طبق مراحل زير انجام خواهد شد

  . شود ين زده مي خسارت براي ساختمان و محتويات آن برآورد و تخم- منحني تراز-1
  .آيد تناوب سيالب در ايستگاه اندازه گيري مشخص و منحني دبي فراوان وقوع براي ناحية مورد مطالعه بدست مي-2
يعني مقدار ريسك سيالب در هر ناحيه مشخص و . شود وضعيت زمينها از نظر سيالب با پهنه بندي سيالب مشخص مي-3

  .شود منطقه از لحاظ ريسك خطر تقسيم بندي مي
روشهاي (نقشة توپوگرافي منطقه تهيه و ساختمانها از نظر وضعيت سيالب، ميزان حفاظت اعمال شده بر روي ساختمانها -4

نسبت به زمين يا نقطة مبدأ ) تراز كف طبقة اول ساختمان (و ارتفاع كف ساختمان ) غيرسازه اي اعمال شده در ساختمان
  .گردد بررسي مي

شود مقدار  توان در نهايت مطابق روشهائي كه در ادامه بيان مي هاي مربوطه مي تهيه منحني مرحله و 4با انجام اين
  .خسارت قابل انتظار ساليانه را براي هر خانة شخصي محاسبه و مقدار حق بيمة آنرا مشخص نمود

  
    خسارات سيل-6

وجود عدم قطعيتهاي . دتخمين خسارات سيل در بسياري از موارد مشكل و همراه با خطاي زيادي خواهد بو
در بعضي موارد شدت . كند هيدرولوژيكي، هيدروليكي، اقتصادي و اجتماعي خطاي اين تخمين ها را چندين برابر مي
با اين حال مطالعات اقتصادي . خسارات ناشي از جاري شدن سيل بسيار باالتر ازمقداري است كه قبالً تخمين زده شده است

از طرف ديگر . ترل سيل نياز به انتخاب شاخص هائي براي خسارت سيل و ارزيابي آنها داردسيل و مقايسة پروژه هاي كن
باشد و  تخمين كل خسارات سيل مشكل و غيرممكن مي. اجراي برنامة بيمة سيل نياز به تعيين مقدار دقيق خسارت سيل دارد

  . شود از هر قسمت از خسارت تخمين زده ميبنابراين با تقسيم بندي خسارات سيل به اجزاي تشكيل دهندة آن بر حسب ني
توان بهتر از بقية اجزاي خسارت تخمين زد و  شود را مي خسارات اصلي مستقيم كه به خانه هاي مسكوني وارد مي

توان الگوي مناسبي تشخيص داد و براساس الگو و شاخص  زيرا براي خانه هاي مسكوني مي. بصورت ريالي بيان نمود
 - در اينجا تراز سيل به عنوان شاخص خسارت سيل انتخاب و منحنيهاي تراز . قدار خسارت را بيان كردخسارت مورد نظر م

  .شود، تهيه شده است خسارت با روشي كه در زير بيان مي
  
   سارت براي ساختمانهاي شهري ايران خ-نحوة بدست آوردن منحني هاي تراز -6-1

خسارت -يات آنها از پارامترهاي مهم در بدست آوردن ارتباط تراز نوع كاربري زمين، نوع ساختمان و ارزش و محتو
  ]:17[ خسارت بكار رفته است -سه شيوة مختلف براي محاسبة رابطة تراز]. 16[باشد  براي يك منطقه مي

آيد، بصورت تابعي از تراز سيل،  در اين شيوه مقدار خسارتي كه از يك سيل در منطقه بوجود مي: فرمولهاي تجمعي)1
  .شود مساحت پوشيده شده توسط سيل و كل ارزش ساختمانها بيان مي

اين شيوه در مناطقي كاربرد دارد كه آمار خسارت سيل هاي تاريخي گذشته به دقت : منحني هاي خسارت تاريخي)2
  .محاسبه شده باشند
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مانند خانه هاي مسكوني، (ارزشي هاي مختلف سيل براي هر نوع زاردر اين شيوه به ازاي ت : خسارت تخميني-توابع تراز  )3
با بازديدهاي محلي و قضاوت مهندسي، مقدار خسارت را ) واحدهاي تجاري، صنعتي، محصوالت كشاورزي و غيره

  .شوند اين توابع در مناطق مختلف كاربرد داشته و بصورت عمومي تر استفاده مي. كنند محاسبه مي
در پروژه هاي كنترل سيل، در . شده استن خسارت ارائه -در ايران منحني ها يا الگوي قابل قبولي براي توابع تراز 

به علت نبودن آمار . شود شود از منحني هاي فرضي در اين زمينه استفاده مي هاي مختلف انجام مي مواردي كه مقايسة گزينه
ر قابل اطميناني براي برآورد اين منحني ها با توجه به آمار خسارت وجود كافي و محاسبه نكردن دقيق خسارات سيل، آما

مراجعه به شركتهاي بيمه نيز بيانگر اين مطلب است كه، اين شركتها تاكنون گزارشي از خسارات وارده به . ندارد
كر شد، به تخمين اين بنابراين بايد از روش سوم كه در باال ذ. اند ساختمانهاي شهري بر اثر سيالب جمع آوري نكرده

توان براي منطقة مورد مطالعه  شود، مي با روش و الگوئي كه در ادامه بيان مي. ها با ديد و قضاوت مهندسي پرداخت منحني
توان ادعا كرد كه منحني هاي بدست آمده بيان كنندة دقيق ارتباط بين تراز  با اينكه نمي. منحني هاي مناسبي بدست آورد

توان از آنها به عنوان روابط قابل قبولي در گزينه هاي  باشند، ولي مي ي ساختمانهاي مسكوني ايران ميسيل و خسارت برا
  .مختلف كنترل سيل و مطالعات خسارت و بيمة سيالب استفاده كرد

شود، با همديگر  ها مقداري خسارتي كه به ساختمان مسكوني و محتويات آن وارد مي براي بدست آوردن اين منحني
در بدست آوردن توابع مورد نظر، ارتفاع كف ساختمانها و . شود خسارات وارده معلوم مي) درصد(يق شده و ميزان تلف

 متر آب گرفتگي در داخل ساختمان، 2بدين منظور براي حداكثر . سطح طبيعي زمين يكسان در نظر گرفته شده است
  .خسارت محاسبه شده است

ترين ويژگيهاي كالبدي ساختمانهاي نوساز  تهاي ساختماني بخش خصوصي مهمبراساس نتايج طرح آمارگيري از فعالي
هاي شهري و آمار  ميزان محتويات خانه ها براساس الگوي خانه]. 8 و 7 و 6[در نقاط شهري كشور بدست آمده است 

،و ]9[رند، محاسبه شده ب منتشره توسط مركز آمار ايران در مورد درصدي از خانوارها كه از لوازم خانگي با ارزش بهره مي
  .قيمت محتويات و تجهيزات خانه بر اساس قيمت آخرين مدل ايراني آن وسيله در بازار در نظر گرفته شده است

مقدار درصد خسارت  بر اساس  خسارت در عمق هاي مختلف-با توجه به مطالب فوق و انجام محاسبات روابط تراز 
 با منحني  اين مطالعهشكل مقايسة نتايجاين در . نشان داده شده است 4كل ش در نسبت به كل ارزش محتويات و ساختمان

شوند كه روند تغييرات منحني بدست آمده با منحني آقاي جيمز و آقاي  مالحظه مي. دهد  را نمايش مي ديگرهاي پيشنهادي
  .باشد كوري و اداره فدرال بيمه آمريكا يكسان مي

  )EAD( خسارات قابل انتظار ساليانه -6-2
باشد و يا به عبارتي يك شاخص اندازه گيري خسارت با توجه به  اين مقدار يك انتظار آماري بر حسب ريال مي

اين اميد رياضي اثر ريسك در نتابج آينده را به صورت وزني . باشد احتمال وقوع سيل و خسارت قابل انتظار ناشي از آن مي
ل سيالب و مقايسة اين طرحها چه بصورت سازه اي و چه بصورت براي توجيه اقتصادي طرحهاي كنتر .دهد نشان مي

در تعيين حق بيمه سيل نيز محاسبة اين مقدار از اهميت خاصي برخوردار . باشد غيرسازه اي نياز به محاسبة اين مقدار مي
 هزينة را با مقدارEAD براي به دست آوردن سيالب طراحي در پروژه هاي كنترل سيل ميتوان مقدار كاهش . است

 با استفاده از چهار منحني دبي 5مطابق شكل  .اختصاص داده شده مقايسة اقتصادي كرده و سيالب طراحي را انتخاب كرد
را EAD توان مقدار مي) شود كه از سه منحني قبلي نتيجه مي(خسارت - فراواني و فراواني -خسارت، تراز  - تراز، تراز -

اگر فاكتور ارتفاع . شود مشخص مي) ساختمان مسكوني مورد نظر(منطقة مورد نظر در ابتدا تراز سيل براي  .بدست آورد
  . شود كف ساختمانها مورد توجه باشد آنرا در تراز سيل اعمال كرده و عمق مؤثر سيالب بر روي خانه محاسبه مي
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وقوع احتمال

 سيلتراز

دبي خسارت
d1 d2

h1

h2

p2

p1

q1q2

0 .0 0

5 .0 0

1 0 .0 0

1 5 .0 0

2 0 .0 0

2 5 .0 0

3 0 .0 0

3 5 .0 0

4 0 .0 0

4 5 .0 0

0 0 .2 0 .4 0 .6 0 .8 1 1 .2 1 .4 1 .6 1 .8 2

تراز سيل (متر)

رت
خسا

د 
رص

د

كوري
اين مطالعه
جيمز
فدرال

  
   خسارت ارائه شده در مطالعات مختلف-منحني هاي تراز): 4(شكل

ها، مقدار زاتر مختلف براي تراز سيل در داخل ساختمان و پيدا كردن احتمال وقوع اين در نظر گرفتن بازه هايبا 
توان منحني  مي. شوند  در مقدار احتمال آن ضرب شده و در نهايت با يكديگر جمع ميزارخسارت بوجود آمده در هر ت

تعداد و محل ) 5مطابق شكل (فت  احتمال وقوع را تشكيل داده و از مساحت زير اين منحني انتگرال عددي گر-خسارت 
 خسارت، شكل ارتباط آنها، روش انتگرال -فراواني و تراز -از رنقاط مجزاي مورد استفاده براي بدست آوردن ارتباطات ت

 -هاي تراز گيري عددي مورد استفاده براي وزن دادن مقادير خسارت بر حسب احتمال وقوع آنها، درجة شباهت بين منحني
در انجام محاسبات بايد .  خانواده از اينگونه منحني ها تأثير زيادي بر مقدار خسارت قابل انتظار ساليانه داردفراواني در يك

  .به اين فاكتورها توجه داشت
  

:h1تراز شروع خسارت   
   :خسارت قابل انتظار ساليانه

* * * *1 1 2 2 3 3d p d p d p d pi i∑+ + + =L EAD=E(D)= 

   :نمايش انتگرالي

( ) ( ) ( ) ( )D q f q dq D q dF qq qd d d d dc c
∞ ∞=∫ ∫ E(D)= 

qc:مقدار دبي كه به ازاي آن خسارت وارد مي شود .  

( )D qd: خسارت سيالب براي دبي هاي مختلف qd  

( )f qd : تابع دانسيته احتمال)PDF ( براي دبيqd  

( )F qd : تابع تجمعي دانسيته احتمال)CDF ( براي دبيqd  
ذوزنقه اي به حل اين انتگرال به صورت عددي انجام مي شود و با قاعده 

   :صورت زير حل مي شود

( ) ( 1)
( ) ( 1) ( )1

2

D q D qj jnE D F q F qj j j
+ +

∑= + −=

⎡ ⎤⎣ ⎦ ⎡ ⎤⎣ ⎦  

1 :براي   2q q q qc n= ≤ ≤ ≤ < ∞L  

  ]23 و 14[ نحوه محاسبه خسارت قابل انتظار ساليانه): 5(شكل 
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  ) GIS( سيستم هاي اطالعات جغرافيايي -7
اين سيستم ها به علت كارآيي باال، . سيستم هاي اطالعات جغرافيايي در مباحث منابع آب كاربرد زيادي پيدا كرده اند

محاسبات زياد در زمان كوتاه و دقت باال، به تصوير كشيدن و ايجاد ابزار تصميم گيري، نو نگه داشتن اطالعات، انجام 
  .باشند باشند، ابزار مناسب و مفيدي در مطالعات منابع آب مي نمايش دقيق اطالعات و قابليت هاي ديگري كه دارا مي

طر سيل را كند تا بتوان براي دشتهاي سيالبي پهنة خ وجود اين قابليتها در سيستم هاي اطالعات جغرافيايي كمك مي
دقيقاً مشخص كرده و پتانسيل و مقدار خسارت بوجود آمده در دشت را در صورت وقوع سيل با دوره بازگشتهاي مختلف 

توان يك بانك اطالعاتي تشكيل داد و براي هر خانه مسكوني اطالعات آنرا به بانك  براي هر منطقة شهري مي. تعيين نمود
 اليه هاي پهنة خطر سيل و توپوگرافي منطقه و ارتباط با مدل خسارت مقدار خسارت مربوطه داده و با تركيب اين اليه با

  . قابل انتظار و مشخصات ديگر را بدست آورد
اليه هاي اطالعاتي توپوگرافي و رقومي سطح زمين، الية كاربردي اراضي، اليه كالس بندي شدة مدل رقومي سطح 

ختلفي هستند كه در بررسي اثرات سيالب نقش دارند و در مديريت دشتهاي زمين و الية پهنة سيالب از جمله اليه هاي م
  ].21[و ] 4[شوند  سيالبي به كار مي

هاي وسيع بر اساس گزارش  كند تا بتوان در هنگام بروز سيل وجود اين اليه هاي اطالعاتي براي يك منطقه كمك مي
  .ن نموددريافت شده وضعيت و ميزان آسيب ديدگي مناطق مختلف را تعيي

چنين نقشه هايي به شركتهاي بيمه اين امكان . اين اليه ها در تعيين خطر نواحي مختلف از نظر سيل گيري كاربرد دارند
بعنوان مثال . كند، تعيين نمايند دند تا نرخ بيمه را متناسب با خطري كه هر يك از اراضي يا تأسيسات را تهديد مي را مي

آمريكا با همكاري سازمان بيمة فدرال، اطالعات موضوعي دشت هاي سيالبي را بر اساس ستاد مديريت حوادث غيرمترقبه 
با تهية نقشه هاي نرخ بيمة سيالب، نه تنها كارگزاران شركت . نقشه هاي توپوگرافي سازمان زمين شناسي توليد كرده اند

 در  CDاين فايلها بر روي. خود، آگاه شوندتوانند از وضعيت خطر و ميزان حق بيمة امالك  هاي بيمه، بلكه تمام مردم مي
اين سيستم ها اين قابليت را دارند كه با ]. 19[ قابل استفاده است  GISدسترس قرار گرفته كه توسط اغلب نرم افزارهاي

ن كل توا سريعاً مي) مانند ايجاد يك حفاظت سازه اي يا حفاظت غيرسازه اي(ايجاد اولين تغيير در محيط يا مورد بيمه شده 
 .تغييرات را در نرخ ها اعمال كرد و نرخ هاي جديد براي آن بدست آورد

جهت انجام عمليات مورد نياز استفاده  )سيستم منسجم اطالعات آب و زمين( الويس GISدر اين تحقيق از نرم افزار 
د نياز در مديريت و اين نرم افزار توسط مؤسسة آي تي سي هلند، جهت بهره گيري مطلوب از اطالعات مور. شده است

اين برنامه ضمن انجام و تحليل مكاني و پردازش تصاوير، جدولي از اطالعات پايه را . توسعة منابع آب ساخته شده است
فايل هاي وكتوري، رستري، داده هاي جدولي و داده هاي سنجش از . كند  فراهم مي GIS براي انجام هماهنگ عمليات

روشهاي همپوشاني خيلي سريع همراه با توليد . توان در اين برنامه وارد و يا خارج نمود دور را در قالب هاي مختلفي مي
  ].22[باشد جدولهاي اطالعاتي مربوط به هر پيكسل، يكي ديگر از ويژگي هاي اصلي اين نرم افزار مي

 
   مطالعة موردي -8

حوزه داراي شيب بااليي بوده و مناطق با وجود اينكه اين . حوزة آبريز طالقان در اين مطالعه انتخاب شده است
باشند، ولي نياز به اطالعات مناسب از منطقة مورد مطالعه براي بيان دقيق روش و  مسكوني در آن داراي وسعت كمي مي

  .باشد ، دليل انتخاب اين حوزه مي]3[انجام عمليات پهنه بندي سيل كه قبالً براي اين حوزه انجام شده است
رود در دامنة جنوبي رشته   كه يكي از زير حوزه هاي مهم حوزة آبخيز سفيد رود به شمار ميحوزة آبخيز طالقان

  . كيلومتري از شهر تهران واقع شده است90كوههاي البرز و در بخش شمال شرقي در فاصله 
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لومتر  كي36/14جهت تعيين مشخصات هندسي رودخانه و حريم آن، عمليات نقشه برداري از مسير مورد نظر به طول 
 مقطع از 28 متر از هم تعداد 700 الي 500براي انجام عمليات رونديابي در داخل رودخانه به فاصلة . انجام شده است

 به صورت رقومي 6نقشة توپوگرافي رودخانه و حريم آن تهيه گرديده و سپس مطابق شكل . رودخانه برداشت شده است
  .باشد ميمحل مقاطع بر روي اين نقشه مشخص . درآمده است

  
  روش انجام عمليات -8-1

  وSCS با دو روشHEC-1 براي اين حوزه با داشتن اطالعات بارندگي و فيزيوگرافي حوزه و با بكارگيري مدل 
در مرحلة بعد با بكارگيري . موج سينماتيك مقدار جريان سطحي مازاد ناشي از بارش هاي مورد نظر بدست آمده است

، 10، 5اي دوره بازگشتهاي  يابي سيل در داخل رودخانه، حداكثر رقوم سطح تراز جريان برمدل مايك و انجام عمل روند
با بهره گيري از قابليت نرم افزار الويس و با تلفيق اطالعات بدست آمده از مدل .  سال بدست آمده است100  و50، 25

 ساله 100 ساله و 10براي دوره بازگشتهاي مايك يازده و مدل ارتفاعي رقومي بستر و حريم رودخانه پهنه هاي خطر سيل 
نقشة كاربري اراضي منطقه با استفاده از اطالعات موجود بدست آمده، سپس با نقشة كالس بندي شدة  .بدست آمده است

براساس . از سيل در پهنة سيالب بدست آمده استر ساله تلفيق شده و نقشة ت100 و 10مدل رقومي و نقشه سيالبهاي 
 براي هر يك از خانه هاي مسكوني هم خسارت محاسبه شده و در نهايت نقشة EAD ود براي حوزه، مقدار اطالعات موج

EADبدست آمده ومقدار نرخ بيمه مورد نظر براي آن مشخص شده است.  
ه  تهيه شد8 و 7 ساله و الية كاربري اراضي منطقة مورد مطالعه مطابق شكلهاي 100 و 10اليه هاي اطالعاتي پهنة سيل 

 ساله نقشة خطر سيل محدوده و دوره بازگشت سيلي كه هر 100 و 10با همپوشاني اليه هاي اطالعاتي پهنه اي سيل . است
با همپوشاني اين نقشه با مدل ارتفاعي رقومي كالس بندي شده، نقشة مناطق هم رقوم . شود پوشاند مشخص مي منطقه را مي

 همپوشاني اين نقشه با نقشة كاربري اراضي مناطق شهري، الية اطالعاتي با. شود و هم خطر از نظر سيل گيري مشخص مي
نقشه هاي حاصل از همپوشاني اليه هاي اطالعاتي به صورت رستري بوده و . آيد  بدست مي9مناطق مسكوني مطابق شكل 

 الية مرزي مناطق ،9در نقشة . شوند باشند به صورت هم رنگ نشان داده مي پيكسل هايي كه داراي خصوصيات مشترك مي
با كليك كردن بر روي هر يك از . شهري نيز بر روي آن اضافه شده است، تا بتوان قسمتهاي مورد مطالعه را مشخص كرد

 سطر بوده و هر سطر بيانگر اطالعاتي از قسمت مورد نظر 12شود كه شامل   باز مي9مناطق هم مشخصه جدولي مطابق شكل 
  .است

  
  عيين حق بيمه سيل انتظار ساالنه براي خانه هاي هم خسارت پذير و ت محاسبة خسارت قابل-8-2

با داشتن اطالعات روند يابي در مقاطع مختلف رودخانه، به ازاي دوره بازگشتهاي مختلف در هر مقطع دلخواه نمودار 
 خسارت انتخاب شده، و -هاي منحني تراز  توان تشكيل داد و براي هر تراز از سيل در هر قسمت داده  فراواني را مي-دبي 

براي ترازهاي مختلف EAD دبي تعريف شده براي رودخانه مطابق روشي كه ذكر شده مقدار -با استفاده از منحني تراز 
در داده . شود  دبي به فايل ورودي به صورت درصد امكان تجاوز و دبي وارد مي-داده هاي فراواني . شود سيل محاسبه مي

تواند  دار خسارت صفر بزرگترين درصد امكان تجاوز را وارد كرد، ولي برنامه در اين حالت نميهاي ورودي بايد براي مق
شود، بنابراين در كارت ورودي يك درصد امكان تجاوز بزرگ همراه با  ميان يابي انجام دهد  و در جواب ايجاد خطا مي
  .شود يك دبي كوچك در فايل ورودي شبيه سازي مي

اين مقدار خسارت مورد . انة مسكوني بر اساس مقدار تراز سيل صد ساله محاسبه شده است براي هر خEAD مقادير
. آيد  براي كل منطقه به دست مي9بانك اطالعاتي مربوطه مطابق جدول شكل . باشد انتظار ناشي از سيل براي يك خانه مي
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راي كل خانه هاي مسكوني منطقه بEAD براي آنها و جمع كل مقادير مقدارEAD ها در مقدار با ضرب تعداد خانه
 كل را نيز براي منطقه EADتوان مقدار مي.  قابل محاسبه استEAD نرخ بيمة سيل بر اساس مقادير .آيد بدست مي

 ساله 100 ساله و 10 دو نمونه خانه در پهنة سيل 3در جدول . محاسبه كرده و سپس آنرا به نسبت بين خانوارها تقسيم كرد
آنها براي دو حالتي كه خانه داراي زيرزمين يا فاقد آن باشد محاسبه شده و تبديل به حقّ EAD و مقداردر نظر گرفته شده 

  .بيمه شده است
  

    نتيجه گيري-9
در اين تحقيق ضمن بررسي اثرات اجراي برنامه بيمه سيل در مديريت ريسك سيالب در كشور، راهكارهاي موجود در اين 

با بررسي روشهاي مختلف موجود در اين  همچنين. اي اين برنامه در كشور ارائه گرديدزمينه بررسي و شيوه مناسب اجر
تجزيه و تحليل حق بيمه ريسك سيل . زمينه نحوه محاسبه حق بيمه سيل براي مناطق مسكوني به شيوه مناسبي تشريح شد

 روش هايي كه در اين مقاله ارائه شده، اين مطالعات بر پايه اطالعات و. اي دارد براي كل كشور، نياز به مطالعات گسترده
در . گردد انجام اين مطالعات در هر منطقه به همراه مطالعات كنترل سيل براي آن توصيه مي. گيري است قابل انجام و نتيجه

ت گيرد تا بتوان در هر زمان اطالعا انجام اين مطالعات استفاده از سيستم هاي اطالعات جغرافيايي مورد تأكيد قرار مي
جديد و مناسبي در دسترس داشت و بانك اطالعاتي هر منطقه را در اختيار داشته و بتوان هر تغييري كه مورد نياز است در 

 براي مناطق مسكوني مطابق شيوه ارائه شده تهيه  خسارت-توابع تراز در انجام محاسبات حق بيمه سيل، .نمودآن اعمال 
   .گردد

يل براي يك خانة مسكوني و يا يك منطقة مسكوني مطابق محاسبات تشريح شده در و حقّ بيمه سEAD محاسبات مقدار 
در . ه استشد  ارائه 10 در شكل نحوة انجام محاسبات به صورت الگوريتمي، مرحله به مرحله. باشد باال قابل انجام شدن مي

 اين عدم قطعيتها و توزيع براي هر  منحني اساسي سيالب عدم قطعيتهاي مختلفي وجود دارد كه با در نظر گرفتن4بررسي 
  . را به ازاي ريسكهاي مختلف به صورت دقيق تر تعيين كردEAD توان مقدار  نمونه مي

  

  
 نقشه توپوگرافي و مقاطع عرضي براي ناحية موردمطالعه از رودخانه طالقان): 6(شكل

  1 مطالعه از منطقه شهري محاسبه مقادير حق بيمه سيل براي خانه هاي مسكوني منطقه مورد): 1(جدول 
 10عمق سيالب   مشخصات پهنه سيل  نوع خانه

  ساله
 100عمق سيالب 
  ساله

 محاسبه EADمقدار 
  )ريال(شده 

مقدار نرخ بيمه 
  )در هزار(تئوري 

خانه يك طبقه بدون   6/2  2500000  78/1  5/0   ساله10واقع در پهنه سيل 
  46/0  440000  58/0  0   ساله100واقع در پهنه سيل   زير زمين

خانه يك طبقه با زير   6/5  53330000  58/2  6/0   ساله10واقع در پهنه سيل 
  56/0  530000  /.18  0   ساله100واقع در پهنه سيل   زمين
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   ساله در ناحية موردمطالعه100 و 10نقشه پهنه سيالب ): 7(شكل

  

  
  نقشه اليه كاربري اراضي در ناحية موردمطالعه ):8(شكل

  

  
   براي آنهنقشه حاصل از همپوشاني اليه ها به همراه بانك اطالعاتي ساخته شد ):9(شكل
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بازديد از مناطق مسكوني 
وبررسي الگوي شهري منطقه 

 مورد نظر

 تراز رودخانه و يا به-تهيه آمار دبي
 تراز سيل با فرمولهاي دست آوردن

 تجربي

 نقشه برداري از منطقه شهري مورد نظر و
حريم رودخانه تهيه پروفيل طولي و 

 مقاطع عرضي از رودخانه

جمع آوري اطالعات هيدرومتري رودخانه و آمار 
سيالبهاي گذشته و دبي پيك هر سيالب و يا به دست 

آوردن هيتو گرافهاي بارش براي حوزه و انجام 
 سيالب با دوره بازگشت هاي هيدروگرافمحاسبات 
 مختلف

 ضد تراز
 سيل شده

نوع خانه 
هاي 
 مسكوني

محتويات 
خانه هاي 
 مسكوني

منحني 
-تراز
 دبي

انجام عمليات رونديابي و به دست 
آوردن هيدروگراف سيالب در هر مقطع 

 رودخانه

 در تهيه GISاستفاده از نرم افزارهاي 
  اليه هاي اطالعاتي مختلف

رقومي كردن نقشه
توپوگرافي منطقه 

  موردنظر 

اليه كاربري تهيه 
  اراضي منطقه موردنظر 

اليه پهنه بندي سيل در اطراف رودخانه و مشخص كردن نواحي كه با 
  .سيل هاي مختلف پوشيده مي شود

  اليه اطالعاتي تراز سيل و اطالعات مورد نظر براي هر خانه مسكوني

 يا نرم افزارهاي مشابه براي محاسبه HEC-FDAاستفاده از نرم افزار
  )EAD(خسارت قابل انتظار ساليانه ميزان 

  انجام آناليز تناوب سيل

  فراواني-تهيه منحني دبي

3 

 تهيه بانك اطالعاتي از خانه هاي مسكوني

  خسارت براي خانه هاي مسكوني منطقه–ارائه منحني تراز 

1 

2 

  شرايط بيمه   شرايط مورد بيمه شده

مشخص نمودن نحوه  خطر سيل آسيب پذيري
اي بيمه سيل اجر

اختياري يا اجباري 
  بودن

تعيين سقف تعهد شركتهاي بيمه در 
بازپرداخت خسارات با استفاده از 

 خسارت اعمال شده در -منحني تراز
  محاسبات

مشخص نمودن مقدار يارانه 
كه توسط دولت ) سوبسيدي(

براي بيمه سيل مشخص شده 
  است

تعيين مشاركت بيمه 
گذار و مقدار فرانشيز 

  لياعما

تعيين نرخ بيمه سيل براي هر 
  خانه مسكوني

تعيين حق بيمه سيل با توجه 
به قيمت ساختمان و 

  محتويات هر خانه مسكوني

1 2 3 

تراكم و
 زيربنا
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