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چکیده
ریسکهای بخش انرژی معموالً فراوانی بسیار کم ولی شدت بسیار باالیی
دارند ،این امر باعث شده است که بخش انرژی هر کشور جزء بخشهای پر
ریسک دستهبندی شود .بنابر این برای پوشش ریسکهای آن باید
بیمهنامههای مناسب طراحی و پیادهسازی شوند .طراحی چنین بیمهنامههایی
مستلزم شناسایی دقیق تمامی ریسکها ،تعیین ضوابط پذیرش آنها و سرانجام
انجام محاسبات بیمسنجی محصول طراحی شده است .این مقاله تنها بر بیمه
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معادالت ساختاری بیزی.

پاالیشگاههای نفت و گاز در حال بهرهبرداری ،متمرکز میشود .ابتدا بر اساس
مرور ادبیات ریسکهای این حوزه شناسایی و سپس بر اساس نظرخبرگان حوزه
بهداشت و ایمنی و ارزیابان ریسککه در حوزه انرژی فعالیت میکنند ،الگوی
ارزیابی این ریسکها در قالب یک ماتریس ارزیابی ریسک ،احصاء میشود.
برای مطالعه نحوه و نوع تاثیرگذاری متغیرهای ارائه شده از روش تحلیل
معادلهیابی معادالت ساختاری بیزی به کمک نرمافزار آموس استفاده شده است.
سپس با مراجعه به اطالعات موجود در صنعت بیمه ،قیمتگذاری این محصول
بیمهای با استفاده از رویکرد مبتنی بر نرخ و سرمایه بیمهنامه ارائه میشود.
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 1مقدمه
به کلیه صنایع ،سازمانها و شرکتهای درگیر در اکتشاف ،استخراج (یا تولید) ،بازاریابی ،انتقال و توزیع
حاملهای انرژی ،صنعت انرژی گویند .واژه انرژی یک واژه بسیار کلی است که از انرژی برق ،انرژیهای
تجدیدپذیر و انرژی هستهای را شامل میشود .در صنعت بیمه منظور از انرژی :نفت ،گاز و پتروشیمیها
است ،که نشت ،آتشسوزی و انفجار سه ریسک عمده آنها میباشد .این ریسکها به همراه سایر
ریسکهای این صنعت ،معموالً به دلیل خرابی سیستمها ،خطاهای انسانی و بالیای طبیعی (مانند زلزله،
سیل و طوفان) رخ میدهند .این وقایع معموالً موجب بروز خسارتهای بسیار بزرگی میشوند ،بنابراین
انتقال این ریسکها به بیمهگران موجب حمایت از صنعت انرژی خواهد شد.
با توجه به اینکه صادرات محصوالت مرتبط با صنعت انرژی یکی از مهمترین صادرات و منبع کسب
درآمد ایران است ،بنابراین بیمههای انرژی از اهمیت بسیار باالیی برخوردار هستند .از طرف دیگر چون خسارت-
ال بسیار بزرگ است که موجب وارد کردن خسارتهای هنگفت به بیمهگران
های مرتبط با صنعت انرژی ،معمو ً
میشود .بنابراین محصوالت بیمهای مرتبط با حوزه انرژی باید به دقت طراحی و پیادهسازی شوند .طراحی
چنین بیمهنامههای مستلزم شناسایی دقیق تمامی ریسکها ،تعیین ضوابط پذیرش ریسکهای یک بیمهگذار
و سرانجام انجام دقیق محاسبات بیمسنجی محصول طراحی شده است.
این مقاله تنها بر بیمه پاالیشگاههای نفت و گاز در حال بهرهبرداری ،متمرکز میشود .ابتدا بر اساس
( )HSEو ارزیابان ریسک که در حوزه انرژی فعالیت میکنند ،الگوی ارزیابی این ریسکها در قالب یک
ماتریس ارزیابی ریسک احصاء می شود .سپس با مراجعه به اطالعات موجود در صنعت بیمه ،محاسبات
بیمسنجی این محصول بیمهای ارائه خواهد شد.
صنعت نفت و گاز دارای هشت مرحلهی )1( :اکتشاف میدان )2( ،ارزیابی میدان کشف شده)3( ،
توسعه زیر ساختهای الزم برای استخراج )4( ،تولید و استخراج از میدان )5( ،پردازش گازطبیعی استخراج
شده (برای میدانهای نفتی این مرحله وجود ندارد) )6( ،انتقال )7( ،پاالیش و ( )8بازاریابی است .در
ادبیات این صنعت این هشت مرحله را به سه بخش کلی :باالدستی (شامل دو زیر بخش اکتشاف و
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استخراج هیدروکربن خام از میدان شناسایی شده) ،میاندستی (شامل حملونقل و ذخیرهسازی ،محصول
هیدروکربن خام استخراجشده)و پاییندستی (شامل :پاالیش ،فرآوری و توزیع محصول فرآوریشده)
دستهبندی میکنند .همچنین بسته به محل قرار گرفتن صنایع مرتبط به حوزه انرژی ،آنها را به دو حوزه
ساحلی و فراساحلی دستهبندی میکنند .فعالیت در حوزه فراساحلی ،با ریسکها و خطرات منحصر بهفرد
بسیار زیادی روبرو است .از طرف دیگر چون تکنولوژی بهکارگرفته در این حوزه ،بسیار پیشرفته و
گرانقیمت ،همچنین کار با دستگاههای پیشرفته و پیچیده این حوزه ،نیازمند تخصص بسیار باال است،
ریسکهای بخش اکتشاف فراساحلی بسیار بیشتر و متنوعتر است .کارفرمایان و پیمانکاران فعال در این
حوزه فراساحلی ،نیاز وجود بیمهنامههای که ریسکهای آنها را پوشش دهد ،را به خوبی احساس کردهاند.
متاسفانه صنعت بیمه ایران به صورت جدی هنوز به این بخش ورود نکرده است (درخشان.)1390 ،
در مورد ریسکهای بخشهای باالدستی و میاندستی حوزه انرژی تاکنون تحقیقات زیادی انجام شده
است .به دلیل عدم مرتبط بودن آنها به این مقاله ،از آوردن آنها در اینجا خودداری کرده و خواننده عالقمند
را به پاینده و عطاطلب ( )1399ارجاع میدهیم.
کنوی ( )1993ریسکهای عمده پاالیشگاههای گاز و مواد شیمیایی را به صورت :آتش ،انفجار،
خرابی ماشینآالت و عوامل خارجی (نظیر :عدم وجود مواد اولیه ،عدم رعایت استانداردها) گزارش نمود.
او به کمک دادههای مربوط به خسارتهای این پاالیشگاهها در بازه زمانی  1989الی ( 1992که مجموع
خسارتهای آنها بیش از  3میلیون دالر آمریکا است) ،حداکثر زیان را برآورد نمود .به عبارت دقیقتر :او
ابتدا ریسکهای عمده پاالیشگاههای گاز و مواد شیمیایی را در سه دسته  )1( :آتش سوزی و انفجار)2( ،
بتوان حداکثر خسارت را برآورد نمود .پتکرنل ( )1985با استفاده از یک رویکرد مارکفی ،تغییر فاز آتش
ایجاد شده در یک پاالیشگاه نفت را مدلبندی کرد .او نشان داد با استفاده از ابزارهای مانیتورینگ ،به
سادگی میتوان احتمال تغییر فاز آتشهای ایجاد شده کوچک را به آتشهای بزرگ ،کاهش داد .یوث و
ویس ( )2004حوادث (واقعشده و درشرف وقوع) مربوط به حوزه انرژی بین سالهای  1980تا  2002را
در کشور آلمان مورد بررسی قرار دادند .آنها نشان دادند که در میان حوادث واقعشده ،نشت هیدروکربنها
سهمی  50درصدی ،آتشسوزی سهمی  18درصدی ،انفجار سهمی  9درصدی ،آتشسوزی به همراه
انفجار سهمی  14درصدی و آتشسوزی ،انفجار و نشت همزمان سهمی  9درصدی داشتهاند .همچنین
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در میان تمامی حوادث واقعشده و در شرف وقوع :خرابی ماشینآالت سهمی حدود  37درصد و خطای
انسانی  25درصد سهم دارند .عباسی و همکاران ( )2015ریسکهای واحد مروکس یک پاالیشگاه نفت
ایران را مورد مطالعه قرار دادند .آنها بر اساس اطالعات ثبت شده در آن پاالیشگاه ،نشان دادند )1( :سهم
خرابی تجهیزات ،خرابی سیستمهای کنترلی ،خطای انسانی ،شرایط آب و هوایی و حوادث طبیعی در
ایجاد حوادث در واحد مروکس این پاالیشگاهی به ترتیب  7.95 ،40.47 ،46.03و  5.55درصد است؛ ()2
ده دلیل عمده به وجود آمدن حوادث ،به ترتیب سهم آنها ،عبارتند از :باز گذاشتن مسیرهای میانبر ،تمیز
نبودن فیلتر پمپها ،فرسودگی لولههای انتقال ،فرسودگی واشرها ،قطعی برق ،خرابی سیستمهای
هشداردهنده ،بسته بودن دریچههای کنترلی ،خرابی سوپاپها ،افزایش بیش از فشار و شکستگی اتصاالت
جوشداده شده.
چتوه و همکاران ( )2016دلیل  44حادثه که بر اثر آتشسوزی ،انفجار و نشت گازهای سمی در
پاالیشگاه نفت و گاز سکیکدا الجزایر ،طی سالهای  2010الی  2013مورد مطالعه قرار دادند .آنها نشان
دادند :سهم خرابی ماشینآالت حدود  36درصد ،سهم نشت مواد هیدروکربنی حدود  18درصد ،جرقه
زدن سهمی حدود  15درصد ،سهم خطای انسانی حدود  2درصد ،سهم عوامل محیطی حدود  4درصد و
سهم عوامل ناشناخته حدود  16درصد است .رضایی و همکاران در سال  2016با استفاده از رویکرد
خطر-عملکرد ،ریسکهای مربوط به بخش نمکزادیی یکی از پاالیشگاههای گاز پارسجنوبی را مورد
تحلیل قرار دادند .توفیلوس و همکاران ( )2017دلیل به وجود آمدن ریسکهای حوزه نفت و گاز را به
پنج سطح عمل غیرایمن ،شرایط ایجاد اعمال غیرایمن ،نظارت نادقیق ،تأثیرات سازمانی و تأثیر قوانین
 1998تا  2012را مورد بررسی قرار دادند .آنها متوجه شدند ،بیش از  90درصد این حوادث به دلیل تأثیرات
سازمانی است .همچنین آنها با استفاده از دو روش آزمون دقیق فیشر و آزمون خیدوی تقریبی ،میزان
همبستگی بین عوامل تشکیل دهنده پنج سطح را مورد بررسی قرار دادند.
جارویس و گوددارد در سال  ،2017در خصوص  100حادثه عمدهای که صنعت نفت ،گاز و پتروشیمی
را طی سالهای  1996تا  2015تهدید کردهاند ،مطالعه نمودند .آنها نشان دادند که  51درصد این حوادث
در حوزه پاالیشگاهها 28 ،درصد در حوزه پتروشیمی 10،درصد در میادین گازی و  5درصد در میادین
نفتی اتفاق افتادهاند؛ ازکارافتادگی ماشینآالت ،در حوزه پاالیشگاهی ،سهم قابل توجهی در وقوع این
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حوادث ایفاء کرده است؛ بیش از  70درصد ازکارافتادگیهای ماشینها به دلیل خوردگی است؛ کمتر از
 10درصد حوادث به دلیل حادثه در مخازن ایستاء است؛ بیش از  70درصد خرابیهای ماشینآالت در
هنگام فعالیت نرمال آنها رخ میدهد؛ آتشسوزی در پاالیشگاهها به دلیل عدم بازرسی دقیق سیستمهای
لوله کشی بود که قبالً بخشی از آنها به دلیل فرسودگی تعویض شده بودند؛ آتشسوزی به اثر تشکیل
ابربخار ،به دلیل :پوسیدگی لولهها ،عدم کارکردن پمپ پروپیلن و تخلیه به موقع ،عدم فعالیت سیستم
سرمایش و یا استفاده از دریچه تخلیه با آلیاژ نامناسب اتفاق افتادهاند؛ بسیاری از حوادث در هنگام راه
اندازی مجدد سیستمها به دلیل خطای انسانی رخ دادهاند؛ به دلیل در کنار هم قرار گرفتن دریچههای
تخلیه یک آتشسوزی جزیی باعث ایجاد استخر آتش گردید؛ بیش از حد پرکردن مخازن ذخیره ،باعث
انفجار شده است.
لی و همکاران ( )2017ریسکهای مربوط به سرمایهگذاری در پاالیشگاههای نفت کشور چین که
در خارج از سرزمین چین وجود دارند را بررسی کردند .سپس با استفاده از روش فازی به تحلیل ارتباط
بین این ریسکها پرداختند .کالنترنیا و همکاران ( )2010با استفاده از یک رویکرد پویا به ارزیابی ریسک-
های مربوط به حادثه پاالیشگاه  BPدر تگزاس پرداختند .آنها نشان دادند ،دلیل عمده حوادث مربوط به
پاالیشگاهها ،ضعف بازرسی و فقدان سیستمهای هشدار سریع است .این سیستمها معموالً به کمک
مدلهای پیشگو که با استفاده از دادههای خسارتی گذشته یا اطالعات مربوط به حوادث در شرفوقوع
توسعه پیدا میکنند ،ایجاد میشود .نیولیانیتو و همکاران ( )2006حوادث مربوط به حوزه نفت ،گاز و
پتروشیمی را در کشور آمریکا در بازه سالهای  1985تا  2002بررسی کردند .آنها این حوادث را در پنج
خرابی ماشینآالت و ( )5خرابی ماشینآالت به همراه عوامل محیطی ،دستهبندی نمودند .بر اساس
مطالعه انجام شده ،آنها نشان دادند ،عوامل ( )3و ( )4نقش بیشتری را در بروز حوادث ایفاء میکنند.
ازیز و همکاران ( )2017عوامل شکلدهی خطای انسانی در یک حادثه پاالیشگاهی را به چهار دسته
عمده )1( :دستورالعمل )2( ،سابقهکار )3( ،سطح استرس و ( )4نوع ارزیابی ،تقسیمبندی نمودند .سپس
دستورالعملی برای مدیریت این عوامل ارائه نمودند .سرملیا و همکاران ( )2018با مطالعه حوادثی که در
حوزه پاالیشگاههای نفت در دنیا به وقوع پیوسته و گاز هیدروژن در ایجاد آن نقش اساسی داشته است،
توصیههایی برای طراحی این پاالیشگاهها ارائه نمودند .آنها با مراجعه به دادههای که در این زمینه
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جمعآوری شده است ،نشان دادند 45 )1( :درصد از این حوادث با یک انفجار 40.8 ،درصد با آتش و 14.2
درصد با نشت ،آغاز شدهاند؛ ( )2سهم حوادث طبیعی حدود  1.6درصد ،سهم مدیریت یا برنامهریزی
نامناسب حدود  9.4درصد ،سهم فقدان ،ناکافی و یا نادقیق بودن فرآیندها  3.1درصد ،سهم فقدان و یا
ناکافی بودن آموزشهای الزم به کارکنان حدود  1.6درصد ،سهم نامناسب بودن تجهیزات بهکارگرفته
شده در پاالیشگاه حدود  1.6درصد ،سهم تعمیر و نگهداری نامناسب حدود  1.6درصد ،سهم بازرسی
نادقیق و ناکافی حدود  1.6درصد ،سهم خطای انسانی  10.9درصد ،سهم عدم رعایت قوانین و پروتکلها
حدود  3.1درصد ،سهم حوادث خارج از مجموعه حدود  3.1درصد ،سهم خرابی راکتورها ،مخازن و
تجهیزات حدود  6.3درصد ،سهم خرابی قطعات حدود  14.1درصد ،سهم خارج از کنترل شدن حدود 3.1
درصد ،سهم فرسودگی ،خستگی و سایش حدود  6.3درصد ،سهم خرابی تجهیزات مربوط به سیستمهای
کنترلی حدود  1.6درصد ،سهم خرابی در لولههای اتصالی حدود  21.9درصد ،سهم واکنش غیرمنتظره
حدود  4.7درصد ،سهم انسداد مسیرها حدود  1.6درصد ،سهم تخلیه انرژی بر اثر شارژ الکترواستاتیک
حدود  1.6درصد و سهم عملیات بارگیری و تخلیه تانکر یا بارج حدود  1.6درصد است.
بویاکا و سیراپیکار ( )2018با استفاده از روشی موسوم به مدیریت ریسک عوامل انسانی تأثیر
ریسکهای مربوط به عامل انسانی را در پاالیشگاه ها نفت و گاز مورد مطالعه قرار داد .آنها ابتدا عوامل
انسانی که منجر به یک حادثه میشوند را به دو بخش ( )1عوامل شکلدهی و ( )2خطای انسانی
دستهبندی نمودند .از نقطه نظر آنها در هر عامل انسانی که منجر به یک حادثه در پاالیشگاهها میشود،
ابتدا از یک عامل شکلدهی آغاز و به دلیل یک خطای انسانی منجر به حادثه میشود .بر اساس یافتههای
• عوامل شکلدهی :سطح آموزش ،زمان موجود برای اجرای وظایف ،توجه به تامین کنندگان  /ذینفعان،
رابطه انسان و ماشین ،کیفیت اطالعات (عدم ارتباط) ،فرهنگ ایمنی شرکت ،سطح تجربه ،عدم نظارت.
• عوامل خطای انسانی :انجام فعالیت بدون مجوز ،انجام ندادن یک عمل ضروری ،انتخاب نامناسب
مواد خام ،عدم دقت و سرعت مناسب ،عدم هشدار مناسب و کافی به فرد مرتبط ،نقص در تجهیزات
حفاظتی شخصی ،آگاهی ناکافی از مقررات و رویهها ،غیرفعال بودن یک سیستم کنترلی مناسب،
بارگذاری /جابهجایی /تخلیه نامناسب تجهیزات ،استفاده نادرست و نامناسب از تجهیزات ،موقعیت
نادرست فرد در طول فعالیت ،تعمیر و نگهداری نادرست تجهیزات ،عادتهای بد و از دست دادن
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تمرکز و انجام رفتارهای خطرناک هستند .همچنین آنها نشان دادند ،در صورت مدیریت صحیح عوامل
انسانی و استفاده از ابزار مدیریت ریسک عوامل انسانی میزان حوادث مرتبط با این ریسکها به میزان
تقریبی  30درصد کاهش خواهد یافت.
چن و همکاران در سال  ،2019به بررسی  212آتشسوزی و انفجار که در صنایع پتروشیمی چین
بین سالهای  1960تا  2018رخ داده است ،پرداختند .آنها نشان دادند در میان عوامل انسانی مؤثر بر این
حوادث ،عوامل تخطی از استانداردها ،محدودیتهای غیرحرفهای و بازرسی ناکافی بیشترین تأثیر را بر
وقوع و گسترش این حوادث داشتهاند.
ساختار این مقاله در ادامه بدین صورت است .در بخش دوم ،عوامل مؤثر بر وقوع یک حادثه با
استفاده از نظر خبرگان حوزه بهداشت و ایمنی ( )HSEو ارزیابان ریسک که در حوزه انرژی فعالیت
میکنند ،مورد بررسی قرار خواهد گرفت .بخش سوم به پیشنهاد یک الگو برای ارزیابی ریسکهای موجود
در بخشهای مختلف یک پاالیشگاه خواهد پرداخت .تحلیل کمی اطالعات موجود در بخش چهارم ارائه
شده است .بخش پنجم به قیمتگذاری محصول بیمهای با استفاده از رویکرد مبتنی بر نرخ و سرمایه
بیمهنامه خواهد پرداخت .و سرانجام در بخش ششم نتیجهگیری و پیشنهاد ارائه میشود.

 .2بررسی عوامل مؤثر بر وقوع یک حادثه
در این بخش با استفاده از نظرات خبرگان عوامل مؤثر بر وقوع یک حادثه مربوط به سیستمهای مهندسی
با دو نگرش احتمال وقوع و شدت وقوع مورد بررسی قرار میگیرد .بدین منظور ،بر اساس مرور ادبیات
که در بخش قبل و در گزارش پاینده و عطاطلب ( )1399ارائه شد ،یک پرسشنامه  62سوالی طراحی
توجه قرار می گیرد ،به همین دلیل تأثیر هر گویه از دو نقطه نظر میزان تأثیرگذاری آن گویه بر احتمال
وقوع حادثه و شدت وقوع حادثه با استفاده از یک طیف لیکرت  5نقطهای ،مورد سنجش قرار گرفت62 .
گویه پرسشنامه به سه عامل اصلی «عامل خطای انسانی»« ،عامل ساختاری» و «عامل تکنولوژی» و
چند عامل فرعی دستهبندی شدند .شکل  1چگونگی ارتباط میان عوامل فرعی و اصلی و همچنین
چگونگی استفاده از این عوامل اصلی سهگانه بر اندازهگیری احتمال وقوع و شدت وقوع یک حادثه را
نشان میدهد.
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شکل  .1ساختار نظری تحقیق و چگونگی استفاده از آن برای اندازهگیری احتمال وقوع
یا شدت وقوع یک حادثه ،از دیدگاه خبرگان
جدول .1گویههای پرسشنامه

اجرا )1( :عمل در یک زمان اشتباه؛ ( )2انجام

تجهیزات )1( :خرابی راکتورها ،مخازن و تجهیزات؛ ()2

یک عمل اشتباه؛ ( )3تشخیص اشتباه محل و

خرابی قطعات؛ ( )3خرابی تجهیزات مربوط به سیستمهای

( )4تشخیص نادرست نوع واکنش :به دلیل

کنترلی؛ ( )4فرسودگی ،خستگی و سایش؛ ( )5انسداد؛ ()6

فاصله ،سرعت ،جهت

تخلیه انرژی بر اثر شارژ الکترواستاتیک؛ ( )7عملیات
بارگیری و تخلیه تانکر یا بارج و ( )8خطای نرمافزاری

برنامهریزی )1( :برنامه ریزی نادقیق و ()2

روندها )1( :فقدان یا ناکافی بودن روندها ،دستورالعملها یا

اولویت بندی اشتباه

پروتکلها

تفسیر )1( :تفسیر و تشخیص اشتباه؛ استدالل

مشکالت موقت )1( :دسترسی محدود؛ ( )2اطالعات مبهم

اشتباه؛ ( )2تصمیم اشتباه؛ ( )3تفسیر همراه با

و( )3اطالعات ناکامل

تاخیر و ( )4پیشگویی نادرست
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زیرعامل:گویهها

زیرعامل:گویهها

شواهد )1( :شواهد گمشده؛ ( )2شواهد گمراه

مشکالت دائم )1( :مشکل دسترسی و ( )2برچسبگذاری

کننده و ( )3تشخیص اشتباه

نادرست

عمل مربوط به شخص موقت )1( :خطای

ارتباطات )1( :خرابی مسیر ارتباطی و ( )2اطالعات گمشده

حافظه؛ ( )2ترس؛ ( )3حواس پرتی؛ ()4
خستگی؛ ( )5عملکرد متغیر؛ ( )6بیتوجهی؛
( )7استرس فیزیکی و ( )8استرس روان-
شناختی
عمل مربوط به شخص دائم )1( :اختالل در

سازمانی )1( :فقدان یا ناکافی بودن سیستم نگهداری و

عملکرد؛ ( )2سبک شناختی و ( )3تعصب

تعمیرات؛ ( )2فقدان یا ناکافی بودن سیستم کنترل

شناختی

کیفیت؛ ( )3مشکل مدیریتی؛ ( )4تخصیص وظیفه
نامناسب و ( )5فشارهای اجتماعی

آموزش )1( :آموزش ناکافی و ( )2دانش

شرایط فیزیکی محیط کار )1( :درجه حرارت؛ ( )2صدا؛

ناکافی

( )3رطوبت؛ ( )4نور زیاد یا ناکافی و ( )5سایر شرایط
نامناسب محیطی

شرایط کاری )1( :شرایط کاری؛ ( )2تقاضای

شرایط محیطی )1(:طراحی نامناسب پاالیشگاه یا اجزاء آن؛

بیش از حد؛ ( )3اندازه نامناسب محل کار؛ ()4

( )2نامناسب بودن تجهیزات بهکارگرفته شده در

فقدان یا ناکافی بودن تیم پشتیبانی و ()5

پاالیشگاه؛ ( )3نامناسب بودن سازهها؛ ( )4نصب نامناسب

ساعات کاری نامنظم

تجهیزات و ( )5عایقکاری نامناسب تجهیزات

گویههای ارائه شده در جدول  )1و توزیع آن بین 100نفر از خبرگان حوزه بهداشت و ایمنی ( )HSEو
ارزیابان ریسککه در حوزه انرژی فعالیت میکنند ،تنها  22پرسشنامه ،که قابل استفاده برای تحلیل بود،
حاصل گردید.
برای مطالعه نحوه و نوع تأثیرگذاری متغیرهای شناسایی شده از روش معادلهیابی معادالت ساختاری
استفاده خواهیم کرد.
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به زبان ساده میتوان «معادلهیابی معادالت ساختاری» را یک روش آماری دانست که به کمک
ابزارهای ریاضی و آماری میزان نوع تأثیرگذاری عوامل (و متغیرهای تشکیل دهنده آنها) را بر یکدیگر
مطالعه کرده و بر اساس نتایج حاصله یک مدل میدانی برای تبیین نوع و نحوه تأثیرگذاری این عوامل بر
یکدیگر ارائه نمود (پاینده و امیدی .)1392 ،روشهای مختلفی برای انجام یک معادلهیابی معادالت
ساختاری وجود دارد .در این تحقیق به علت کوچک بودن حجم نمونه از روش تحلیل بیزی استفاده
میکنیم (پاینده و امیدی .)1392 ،تحلیل بیزی را میتوان نوعی روش تحقیق ترکیبی دانست که آماردان
با استفاده از اطالعات حاصل از نمونه تصادفی و اطالعات اولیه (که از کارشناسان و افراد خبره به دست
میآید) تحلیل خود را انجام میدهد.
جهت انجام روش تحلیل بیزی از نرم افزار آموس استفاده خواهیم کرد .برای این منظور ابتدا مدل
نظری ارائه شده در شکل  1برای دو مدل مربوط به شدت خسارت و احتمال وقوع خسارت به نرمافزار
آموس معرفی می شوند .با استفاده از روش بیزی ،ساختار نظری ارائه شده در شکل  ،1برای هر دو مدل
نظری ،مورد تایید قرار گرفت .جدول  ،2ضرایب مسیر تحلیل ساختاری بیزی به همراه بازه اطمینان95%
را برای دو مدل نظری (یکی مربوط به عوامل مؤثر بر احتمال وقوع حادثه و دیگر مربوط به عوامل
تأثیرگذاری بر شدت وقوع حادثه) نشان میدهد .نتایج جدول  ،2حاکی از آن است که در سطح اطمینان
 %95تمامی مسیرهای هر دو مدل معنیدار هستند.
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جدول  .2ضرایب مسیرهای استانداردشده برای دو مدل نظری تأیید شده
ضریب مسیر استاندارد

شده مربوط به زیرعامل به
عامل→زیر عامل )اول و دوم)

گویهها

گویه در مدل
احتمال وقوع

شدت وقوع

عمل در یک زمان اشتباه

0.253

0.255

انجام یک عمل اشتباه

0.269

0.267

تشخیص اشتباه محل

0.258

0.251

تشخیص نادرست نوع واکنش :به دلیل

0.221

0.227

عامل انسانی→اجرا

فاصله ،سرعت ،جهت
شناختی→برنامهریزی

اولویتبندی اشتباه

0.441

0.438

تشخیص اشتباه

0.214

0.213

استدالل اشتباه

0.206

0.212

تصمیم اشتباه

0.202

0.206

تفسیر همراه با تاخیر

0.198

0.197

پیشگویی نادرست

0.181

0.171

شواهد گمشده

0.357

0.359

شواهد گمراه کننده

0.329

0.324

تشخیص اشتباه

0.314

0.317

خطای حافظه

0.129

0.136

ترس

0.129

0.118

حواس پرتی

0.122

0.123

خستگی

0.132

0.132

عملکرد متغیر

0.128

0.128

بیتوجهی

0.126

0.125

استرس فیزیکی

0.118

0.115

استرس روانشناختی

0.115

0.124

عامل انسانی→عملکرد
شناختی→تفسیر

عامل انسانی→عملکرد
شناختی→شواهد

عامل انسانی→عمل مربوط به
شخص موقت
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ضریب مسیر استاندارد
شده مربوط به زیرعامل به
عامل→زیر عامل )اول و دوم)

گویه در مدل

گویهها

احتمال وقوع

شدت وقوع

اختالل در عملکرد

0.376

0.384

عامل انسانی→عمل مربوط به

سبک شناختی

0.319

0.305

شخص دائم

تعصب شناختی

0.305

0.311

خرابی راکتورها ،مخازن و تجهیزات

0.125

0.125

خرابی قطعات

0.124

0.123

خرابی تجهیزات مربوط به سیستمهای

0.124

0.124

عامل تکنولوژی→تجهیزات

عامل تکنولوژی→روندها

کنترلی
فرسودگی ،خستگی و سایش

0.127

0.123

انسداد

0.127

0.13

تخلیه انرژی بر اثر شارژ الکترواستاتیک

0.122

0.126

عملیات بارگیری و تخلیه تانکر یا بارج

0.128

0.129

خطای نرمافزاری

0.124

0.121

1

1

فقدان یا ناکافی بودن روندها،
دستورالعملها یا پروتکلها

عامل تکنولوژی→مشکالت

اطالعات مبهم

0.318

0.318

موقت

اطالعات ناکامل

0.307

0.307

مشکل دسترسی

0.502

0.504

برچسبگذاری نادرست

0.498

0.496

عامل تکنولوژی→مشکالت
دائم
عامل ساختاری→ارتباطات

خرابی مسیر ارتباطی

0.495

0.503

اطالعات گمشده

0.505

0.497
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ضریب مسیر استاندارد

شده مربوط به زیرعامل به
عامل→زیر عامل )اول و دوم)

گویهها

گویه در مدل
احتمال وقوع

شدت وقوع

فقدان یا ناکافی بودن سیستم نگهداری

0.203

0.205

فقدان یا ناکافی بودن سیستم کنترل

0.194

0.199

کیفیت
عامل ساختاری→سازمانی

عامل ساختاری→آموزش

عامل ساختاری→شرایط
محیطی

عامل ساختاری→شرایط کاری

فیزیکی محیط کار

تخصیص وظیفه نامناسب

0.199

0.196

فشارهای اجتماعی

0.199

0.196

آموزش ناکافی

0.508

0.508

دانش ناکافی

0.492

0.492

درجه حرارت

0.21

0.21

صدا

0.21

0.21

رطوبت

0.21

0.21

نور زیاد یا ناکافی

0.158

0.16

سایر شرایط نامناسب محیطی

0.21

0.21

تقاضای بیش از حد

0.294

0.285

اندازه نامناسب محل کار

0.288

0.287

فقدان یا ناکافی بودن تیم پشتیبانی

0.26

0.269

ساعات کاری نامنظم

0.158

0.158

درجه حرارت

0.192

0.193

صدا

0.206

0.205

رطوبت

0.205

0.205

نور زیاد یا ناکافی

0.202

0.205

سایر شرایط نامناسب محیطی

0.195

0.192

شکل  2به ترتیب ضرایب استانداردشده برای مدل نظری مبتنی بر تأثیرگذاری بر احتمال وقوع حادثه و
تأثیرگذاری بر شدت وقوع حادثه را نشان میدهند.
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مشکل مدیریتی

0.205

0.204
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الف) عوامل موثر بر احتمال وقوع حادثه

شکل :2مدل های تاییدشده در مورد عوامل موثر بر احتمال وقوع حادثه و شدت وقوع حادثه
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با توجه به شکل  2میتوان گفت )1( :عامل ساختاری و عامل تکنولوژی به ترتیب بیشترین تأثیر را
بر احتمال وقوع یک حادثه میگذارند؛ ( )2در میان زیرعاملهای تشکیل دهنده «عامل تکنولوژی»
زیرعاملهای «تجهیزات» و «روندها» به ترتیب بیشترین تأثیر را بر احتمال وقوع یک حادثه میگذارند؛
( )3در میان زیرعاملهای تشکیل دهنده «عامل خطای انسانی» زیرعامل «عمل مربوط به شخص دائم»
بیشترین تأثیر را بر احتمال وقوع یک حادثه میگذارد؛ ( )4در میان زیرعاملهای تشکیل دهنده «عامل
ساختاری» زیرعامل «شرایط محیطی» بیشترین تأثیر را بر احتمال وقوع یک حادثه میگذارد؛ ( )5عامل
تکنولوژی و عامل ساختاری به ترتیب بیشترین تأثیر را بر شدت وقوع یک حادثه میگذارند؛ ( )6در میان
زیرعاملهای تشکیل دهنده «عامل تکنولوژی» زیرعاملهای «تجهیزات» و «روندها» به ترتیب
بیشترین تأثیر را بر شدت وقوع یک حادثه میگذارند؛ ( )7در میان زیرعاملهای تشکیل دهنده «عامل
خطای انسانی» زیرعامل «عمل مربوط به شخص دائم» بیشترین تأثیر را بر شدت وقوع یک حادثه
میگذارد و ( )8در میان زیرعاملهای تشکیل دهنده «عامل ساختاری» زیرعامل «شرایط محیطی»
بیشترین تأثیر را بر شدت وقوع یک حادثه میگذارد.
اکنون با استفاده از ضرایب مسیر استاندارد شده (ارائه شده در جدول  2و شکل  )2میتوان اثرکل
هر گویه را بر احتمال وقوع یا شدت وقوع یک حادثه محاسبه نمود .جدول  3این اثر کل را به صورت
درصدی ارائه میکند.
جدول  :3درصد اثر کل گویه بر احتمال وقوع و شدت وقوع حادثه
درصد اثرکل گویه در مدل

عامل انسانی→اجرا

گویهها

حادثه

حادثه

عمل در یک زمان اشتباه

1.9

2

انجام یک عمل اشتباه

2

2.1

تشخیص اشتباه محل

1.9

1.9

تشخیص نادرست نوع واکنش :به دلیل

1.7

1.8

فاصله ،سرعت ،جهت
برنامهریزی نادقیق

1.3

1.4
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شدت وقوع
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درصد اثرکل گویه در مدل
احتمال وقوع

شدت وقوع

عامل اصلی→زیر عامل )اول و دوم)

گویهها

حادثه

حادثه

عامل انسانی→عملکرد

اولویتبندی اشتباه

1

1.1

شناختی→برنامهریزی
استدالل اشتباه

0.5

0.4

عامل انسانی→عملکرد

تصمیم اشتباه

0.5

0.4

شناختی→تفسیر

تفسیر همراه با تاخیر

0.5

0.4

پیشگویی نادرست

0.4

0.4

شواهد گمشده

1

0.9

عامل انسانی→عملکرد

شواهد گمراه کننده

0.9

0.8

شناختی→شواهد

تشخیص اشتباه

0.8

0.8

خطای حافظه

0.8

0.7

ترس

0.8

0.6

حواس پرتی

0.7

0.6

خستگی

0.8

0.7

عامل انسانی→عمل مربوط به شخص

عملکرد متغیر

0.8

0.6

موقت

بیتوجهی

0.8

0.6

استرس فیزیکی

0.7

0.6

استرس روانشناختی

0.7

0.6

اختالل در عملکرد

3.4

4.3

عامل انسانی→عمل مربوط به شخص

سبک شناختی

2.9

3.4

دائم

تعصب شناختی

2.7

3.5

خرابی راکتورها ،مخازن و تجهیزات

1.7

1.8

خرابی قطعات

1.7

1.7

خرابی تجهیزات مربوط به سیستمهای

1.7

1.7

عامل تکنولوژی→تجهیزات

کنترلی
فرسودگی ،خستگی و سایش

1.8

1.7
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درصد اثرکل گویه در مدل
عامل اصلی→زیر عامل )اول و دوم)

عامل تکنولوژی→روندها

احتمال وقوع

شدت وقوع

گویهها

حادثه

حادثه

انسداد

1.8

1.8

تخلیه انرژی بر اثر شارژ الکترواستاتیک

1.7

1.8

عملیات بارگیری و تخلیه تانکر یا بارج

1.8

1.8

خطای نرمافزاری

1.7

1.7

فقدان یا ناکافی بودن روندها،

9.2

10.5

دستورالعملها یا پروتکلها
عامل تکنولوژی→مشکالت موقت

عامل تکنولوژی→مشکالت دائم
عامل ساختاری→ارتباطات

دسترسی محدود

2

2

اطالعات مبهم

1.7

1.7

اطالعات ناکامل

1.7

1.6

مشکل دسترسی

2.7

2.6

برچسبگذاری نادرست

2.7

2.6

خرابی مسیر ارتباطی

2.9

3.2

اطالعات گمشده

2.9

3.2

فقدان یا ناکافی بودن سیستم نگهداری

1.3

1.3

فقدان یا ناکافی بودن سیستم کنترل

1.3

1.2

کیفیت
عامل ساختاری→سازمانی

عامل ساختاری→شرایط محیطی

تخصیص وظیفه نامناسب

1.3

1.2

فشارهای اجتماعی

1.3

1.2

آموزش ناکافی

3.3

3.1

دانش ناکافی

3.2

3

درجه حرارت

1.4

1.4

صدا

1.4

1.4

رطوبت

1.4

1.4

نور زیاد یا ناکافی

1.1

1.1

سایر شرایط نامناسب محیطی

1.4

1.4
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24

دوره  ،23شماره  ،4زمستان  / 1399نشریه علمی (فصلنامه) انرژی ایران
درصد اثرکل گویه در مدل
احتمال وقوع

شدت وقوع

گویهها

حادثه

حادثه

تقاضای بیش از حد

1.6

1

اندازه نامناسب محل کار

1.6

1

فقدان یا ناکافی بودن تیم پشتیبانی

1.4

0.9

ساعات کاری نامنظم

0.9

0.5

درجه حرارت

1

1

صدا

1

1

عامل ساختاری→شرایط فیزیکی

رطوبت

1

1

محیط کار

نور زیاد یا ناکافی

1

1

سایر شرایط نامناسب محیطی

1

1

عامل اصلی→زیر عامل )اول و دوم)
عامل ساختاری→شرایط کاری

با استفاده از اثرکل ارائه شده در جدول  3میتوان نتیجه گرفت )1( :فقدان یا ناکافی بودن روندها-

دستورالعملها یا پروتکل ها ،اختالل در عملکرد شخص دائم ،آموزش ناکافی و دانش ناکافی کارکنان به
ترتیب بیشترین تأثیر را بر احتمال وقوع یک حادثه میگذارد و ( )2فقدان یا ناکافی بودن روندها،
دستورالعملها یا پروتکلها ،اختالل در عملکردشخص دائم وتعصب شناختی شخص دائم به ترتیب
بیشترین تأثیر را بر شدت وقوع یک حادثه میگذارد

یک پاالیشگاه
این بخش با استفاده از نتایج تحقیق انجام شده در بخش قبل ،یک الگوی جدید برای ارزیابی ریسکهای
یک پاالیشگاه ارائه میکند .بر اساس مطالعه میدانی انجام شده در این تحقیق ،محقق به این نتیجه رسید
که متأسفانه در حال حاضر یک رویکرد دقیق و علمی برای ارزیابی ریسکهای یک پاالیشگاه نفت یا
گاز وجود ندارد .در رویکرد فعلی ارزیاب بعد از مراجعه حضوری به پاالیشگاه و مشاهده بخشهای مختلف
آن ،اقدام به تهیه یک گزارش میکند .در این گزارش ارزیاب بعد از معرفی کلی پاالیشگاه به معرفی
اجزاء پاالیشگاه میپردازد .در هنگام معرفی هر جزء نظر خود را در مورد ریسکهای آن ارائه و در انتهای
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آن بخش توصیههایی در سه سطح ارائه میکند .متأسفانه به دلیل فقدان یک دستورالعمل مدون و واحد
ممکن است نحوهی ارزیابی و ارائه توصیههای ارزیابی بسیار ذهنی باشد .به عبارت دیگر با تغییر ارزیاب
ممکن است توصیه ارزیابی تغییر پیدا کند .لذا در این بخش سعی شده است ،یک دستورالعمل پیشنهادی
برای این ارزیابی ارائه شود.
 .3-1چگونگی ارزیابی ریسکهای یک سیستم
ارزیابی ریسک یک روند رسمی و منظم برای شناسایی و اندازهگیری احتمال وقوع و شدت وقوع
خسارتهای مرتبط با آن ریسک است (مدرس.)2016 ،
واضح است بدون ارزیابی ریسکهای یک سیستم نمیتوان در مورد مدیریت ریسکهای آن سیستم
یک بحث علمی انجام داد .کاپلن و گریک ( )1981برای ارزیابی ریسکهای یک سیستم سه گام اساسی
زیر را توصیه کردند:
 .1شناسایی ریسک های سیستم :در این گام با استفاده از مرور ادبیات و تحقیقات مشابه ریسکهای
سیستم احصاء میشوند.
 .2ارزیابی احتمال وقوع خسارت مرتبط با ریسکها :در این گام با استفاده از یک رویکرد کمی احتمال
وقوع هر یک از ریسکها اندازهگیری می شوند .معموالً احتمال وقوع هر ریسک در قالب یک متغیر
ترتیبی با طیف لیکرت گزارش میشود.
 .3ارزیابی شدت خسارتهای هر ریسک در صورت وقوع آن :در این گام شدت خسارت مرتبط با هر
ریسکی که اتفاق میافتند ،مشخص میشود .همانند احتمال وقوع ،شدت خسارتهای مرتبط با هر
بعد از طی کردن سه گام باال ،اطالعات احصاء شده را باید با همدیگر ترکیب کرده و نمره ارزیابی
ریسکهای آن سیستم محاسبه شود .بنابراین میتوان نمره ارزیابی ریسکهای یک سیستم را تابعی از
احتمال وقوع و شدت وقوع خسارتهای مرتبط با ریسکهای آن سیستم دانست .برای مثال اگر برای
یک سیستم تعداد 𝐾 ریسک احصاء شده باشد ،همچنین اگر 𝑖𝑝 و 𝑖𝑐 به ترتیب احتمال وقوع و شدت
وقوع خسارتهای مرتبط با ریسک 𝑖ام باشد ،نمره ارزیابی ریسکهای این سیستم تابعی به فرم
)}) 𝐾𝑐  𝑓({(𝑝1 , 𝑐1 ), ⋯ , (𝑝𝐾 ,خواهد بود.

] [ Downloaded from necjournals.ir on 2023-01-09

ریسک نیز معموالً در قالب یک متغیر ترتیبی گزارش میشود.

26

دوره  ،23شماره  ،4زمستان  / 1399نشریه علمی (فصلنامه) انرژی ایران

واضح است برای مشخص کردن نمره ارزیابی ریسکهای یک سیستم فرم ریاضی تابع 𝑓 باید دقیقاً
معلوم باشد .روشهای بسیار متعددی برای تعیین تابع 𝑓 وجود دارد ،شاید بتوان گفت سادهترین فرم این
تابع به صورت
𝐾
𝐾∑ = )}) 𝐾𝑐 𝑓({(𝑝1 , 𝑐1 ), ⋯ , (𝑝𝐾 ,
𝑖𝑐 𝑖𝑎 𝑖=1 𝜔𝑖 𝑝𝑖 ∗ ∑𝑖=1

()1

است .که در آن ضرایب 𝑖𝜔 و 𝑖𝑎 اعداد نامنفی هستند که در دو شرط  ∑𝐾𝑖=1 𝜔𝑖 = 1و
 ∑𝐾𝑖=1 𝑎𝑖 = 1صدق میکنند.
بعد از تعیین مقدار نمره ارزیابی باید مقدار بهدست آمده را در قالب یک دستورالعمل اجرایی خالصه
کنیم .این دستورالعمل اجرایی میتواند مبنای مدیریت ریسکهای ارزیابی شده آن سیستم باشد .یکی از
ساده ترین رویکردها برای احصاء این دستورالعمل اجرایی ،استفاده از ماتریس تصمیمگیری یا ماتریس
ارزیابی ریسک است (روساند .)2013 ،روند ارزیابی ریسکهای یک سیستم را میتوان به صورت گامهای
زیر بیان نمود:
 .1احصاء و تعیین ریسکهای مرتبط با آن سیستم
 .2اندازهگیری احتمال وقوع خسارت مرتبط با هر ریسک
 .3اندازهگیری شدت وقوع خسارت مرتبط با هر ریسک
 .4ارائه دستورالعمل نمرهدهی ریسکهای آن سیستم
 .5ارائه دستورالعمل خالصهسازی نتیجه بدست آمده از گام چهارم و ارائه راهکار مدیریت ریسکهای آن
سیستم.

ارائه میشوند.
.3-2دستورالعمل ارزیابی ریسکهای مرتبط با بخشهای پاالیشگاههای نفت و گاز
در حال بهرهبرداری
همانگونه که در بخش قبلی گفته شد ،پیش از ارزیابی ریسکهای یک سیستم ،احتمال وقوع و شدت
وقوع ریسکهای آن سیستم (که در گام  1احصاء شدهاند) باید اندازهگیری شوند .روشهای بسیار زیادی
برای اندازهگیری این دو کمیت وجود دارد .در حوزه ریسکهای مرتبط با نفت و گاز روشهای نظیر
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شبکههای بیزی توسط محققان توصیه شده است (ویننم .)2014 ،متأسفانه برای استفاده از این ابزار
آماری نیازمند اطالعات بسیار دقیق به همراه جزییات هستیم .به دلیل ناکافی بودن اطالعات کمّی ،در
این تحقیق ،یک رویکرد کیفی که با استفاده از نظر خبرگان بهدست آمده است ،دنبال میشود .در این
رویکرد کیفی ،ابتدا با استفاده از نظر خبرگان صنعت ،ریسکهای احصاء شده با دو رویکرد احتمال وقوع
و شدت وقوع نمرهدهی میشوند .سپس با استفاده از روش معادلهیابی معادالت ساختاری ،وزنهای دو
تابع خالصهسازی معادله ( )1بهدست میآیند .در ادبیات مدیریت ریسک این رویکرد را رویکرد چکلیست
میگویند .اداره حمل و نقل آمریکا این رویکرد را برای اندازهگیری احتمال و شدت خسارتهای مرتبط با
ریسکهای حوزه نفت و گاز توصیه کرده است (.)2000 ،ABS
وزنهای رویکرد چکلیست به شرح جدول  4محاسبه و ارائه شدهاند.
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جدول  .4ضرایب مربوط به احتمال و شدت وقوع حادثه در صورت وقوع هر عامل

وقوع حادثه در صورت

شدت وقوع حادثه در

وقوع هر عامل

صورت وقوع هر عامل
0.0775
0.0713

عامل

ارزیابی با استفاده از گویههای:

اجرای فرد مسئول

خطای فرد مسئول به دلیل انجام اجرای اشتباه نظیر :تشخیص اشتباه ،تشخیص
نادرست زمان انجام عمل ،تشخیص نادرست نوع واکنش

0.0750

عملکرد شناختی

خطای فرد مسئول به دلیل عملکرد شناختی نادقیق نظیر :برنامهریزی نادقیق،
اولویت بندی اشتباه ،استدالل اشتباه ،تصمیم اشتباه ،تفسیر همراه با تاخیر،
پیشگویی نادرست ،وجود شواهد ناکافی یا گمراه کننده

0.0750

فرد مسئول

عمل مربوط به

خطای فرد موقت به دلیل :خطای حافظه ،ترس ،حواس پرتی ،خستگی ،عملکرد
متغیر ،بیتوجهی ،استرس

عمل مربوط به

خطای فرد موقت به دلیل :اختالل در عملکرد ،سبک شناختی،
تعصب شناختی

شخص موقت

شخص دائم

0.0600

0.0900

0.0496

0.1116
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ضرایب مربوط به احتمال

ضرایب مربوط به

وقوع حادثه در صورت

شدت وقوع حادثه در

وقوع هر عامل

صورت وقوع هر عامل

0.1394

0.1400

0.0918

0.1050

مشکالت موقت

خطا به دلیل وجود مشکالت موقت نظیر :دسترسی محدود ،اطالعات مبهم و
ناکامل

0.0544

0.0525

مشکالت دائم

خطا به دلیل وجود مشکالت دائم نظیر :مشکل دسترسی ،برچسبگذاری نادرست

0.0544

0.0525

ارتباطات

عدم وجود ارتباط مناسب به دلیل :خرابی یا عدم وجود مسیر ارتباطی ،اطالعات
گمشده

0.0576

0.0646

سازمانی

وجود مشکالت سازمانی نظیر :فقدان یا ناکافی بودن سیستم نگهداری ،سیستم
کنترل کیفیت ،مشکل مدیریتی ،تخصیص نامناسب وظایف ،وجود فشارها و
استرس بر کارکنان

0.0648

0.0612

آموزش

مشکالت آموزشی نظیر :آموزش ناکافی کارکنان (قبل و بعد از استخدام) ،دانش
ناکافی کارکنان

0.0648

0.0612

عامل

ارزیابی با استفاده از گویههای:

تجهیزات

خطای تجهیزات نظیر :خرابی راکتورها ،مخازن و تجهیزات،
خرابی قطعات ،خرابی تجهیزات مربوط به سیستمهای کنترلی و پشتیبانی ،وجود
فرسودگی ،خستگی و سایش ،وجود انسداد ،تخلیه انرژی بر اثر شارژ
الکترواستاتیک ،خطا در عملیات بارگیری و تخلیه تانکر یا بارج ،خطای نرمافزاری
خطا به دلیل فقدان یا ناکافی بودن روندها ،دستورالعملها یا پروتکلها

روندها
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ضرایب مربوط به احتمال

ضرایب مربوط به

ضرایب مربوط به احتمال

ضرایب مربوط به

وقوع حادثه در صورت

شدت وقوع حادثه در

وقوع هر عامل

صورت وقوع هر عامل

وجود شرایط نامناسب محیطی کارخانه یا پاالیشگاه نظیر :درجه حرارت ،صدا،
رطوبت ،نور زیاد یا ناکافی ،سایر شرایط نامناسب محیطی

0.0684

0.0680

شرایط کاری

وجود شرایط نامناسب کاری برای کارکنان نظیر :تقاضای بیش از حد،
نامناسب بودن فضا و اندازه محل کار ،فقدان یا ناکافی بودن تیم پشتیبانی ،وجود
ساعات کاری نامنظم

0.0540

0.0340

شرایط فیزیکی

وجود شرایط نامناسب فیزیکی در محیط کار کارکنان نظیر :درجه حرارت ،صدا،
رطوبت ،نور زیاد یا ناکافی ،سایر شرایط نامناسب محیطی

0.0504

0.0510

عامل

شرایط محیطی

الزم به ذکر است :ارزیابان ریسک میتوانند در کنار استفاده از گویههای ذکر شده در جدول  4از ابزارهای جانبی دیگری نیز استفاده کنند.
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 .3-3دستورالعمل خالصهسازی و ارائه توصیه در مورد پذیرش ریسکهای مرتبط
با بخشهای پاالیشگاههای نفت و گاز در حال بهرهبرداری
بعد از ارائه یک روش کمی برای اندازهگیری احتمال و شدت وقوع ریسکهای یک سیستم ،با استفاده از
معادله ( )1نمره ارزیابی ریسکهای آن سیستم محاسبه میشود .سرانجام با استفاده از روش ماتریس
ارزیابی دستورالعمل مدیریت ریسکهای آن سیستم پیشنهاد میشود .جدول  5ماتریس ارزیابی که توسط
محقق پیشنهاد شده است ،را ارائه میکند.
جدول  .5ماتریس ارزیابی ریسک ،پیشنهادی محقق
=Bاحتمال وقوع حادثه (محاسبه بر اساس جدول)4
ماتریس ارزیابی ریسک

بسیار

زیاد

متوسط

کم

بسیار کم

زیاد()𝑩 ≤ 𝟏( )𝐵 ∈ (1,2]( )𝐵 ∈ (2,3]( )𝐵 ∈ (3,4]( )𝐵 > 4

شده بر اساس جدول )4

=Aشدت وقوع حادثه (محاسبه

فاجعهآمیز ()𝐴 > 4

𝑅1

𝑅1

𝑅1

𝑅2

𝟐𝑹

بزرگ (])𝐴 ∈ (3,4

𝑅1

𝑅1

𝑅2

𝑅2

𝟑𝑹

متوسط (∈ 𝐴

𝑅1

𝑅2

𝑅2

𝑅3

𝟑𝑹

])(2,3
کم (])𝐴 ∈ (1,2

𝑅2

𝑅2

𝑅3

𝑅3

𝟑𝑹

بسیار کم ()𝐴 ≤ 1

𝑅2

𝑅3

𝑅3

𝑅3

𝟑𝑹

دستهبندی میکند .این دستهبندی از دیدگاه یک ارزیاب بیمه ،که میخواهد در مورد پذیرش یا عدم
پذیرش یک درخواست خرید بیمه تصمیمگیری کند ،میتواند به صورت پذیرش ریسک (توصیه ،)𝑅3
پذیرش ریسک با افزایش حقبیمه (توصیه  )𝑅2و عدم پذیرش ریسک (توصیه  )𝑅1به بیمهگر باشد.

 .4تحلیل کمی اطالعات موجود
دادههای مورد استفاده در این مقاله ،اطالعات مربوط به صدور و خسارت بیمهنامههای صادره بین سال-
های  1385الی  1397شرکت بیمه ایران و بیمه مرکزی میباشد .بعد از ارائه توصیف اجمالی از دادهها،
توزیع شدت خسارتها و توزیع سرمایه بیمهنامهها را محاسبه میکنیم .سپس با نرخهای رسمی تورم،
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اعالم شده توسط بانک مرکزی ،مدل زمانی تورم را مشخص و به کمک آن متوسط شدت خسارتها و
متوسط سرمایه بیمهنامهها برای سالهای  1398و  1399پیشگویی میشوند.
 .4-1توصیف دادهها
متأسفانه در اطالعات ثبت شده در پایگاه دادهها در کنار شدت هر خسارت ،تنها اطالعاتی اندکی ثبت
شده است .در این بخش با استفاده از ابزارهای آماری به مقایسه شدت خسارتها برای هر دسته
می پردازیم .الزم به ذکر است در صورت در دسترس بودن اطالعات کمکی کاملتر ،این تحقیق
میتوانست به خوبی عوامل مؤثر را احصاء و در قیمتگذاری از آنها استفاده کند.
با توجه به این که برخی از مقادیر خسارتهابسیار بزرگ هستند ،بنابراین ابتدا از دادهها لگاریتم
گرفته و با لگاریتم آنها کار میکنیم.
شکل  3سهم هریک از بیمهگذاران را از تعداد و (لگاریتم) شدت خسارتهای تولید شده نشان میدهد.
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شکل  :3سهم هریک از بیمهگذاران در تعداد و (لگاریتم) شدت خسارتهای تولید شده

دادههای اخذ شده مربوط به بیمهنامههای مربوط به بهرهبرداری هستند .این قراردادها به سه صورت
ساحلی ،فراساحلی و تمام خطر امول در پایگاه دادهها ثبت شدهاند .شکل  4سهم هریک از قراردادها را از
تعداد و (لگاریتم) شدت خسارتهای تولید شده نشان میدهد.
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شکل  .4سهم هریک از قراردادها در تعداد و (لگاریتم) شدت خسارتهای تولید شده

در پایگاه دادهها عالوه بر شدت خسارتها دلیل وقوع حادثه نیز ثبت میشود .شکل  5دالیل ثبت شده
برای وقوع خسارت به همراه (لگاریتم) شدت خسارت را نشان میدهد.
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شکل  .5دالیل ثبت شده برای وقوع خسارت به همراه (لگاریتم) شدت خسارت

علی رغم تالش زیاد محققان ،با توجه به ناکافی بودن حجم اطالعات ،رویکردهای مبتنی بر روش-
های رگرسیونی از نیکویی برازش قابل قبول برخودار نشدهاند .بنابراین برای ادامه کار ،با استفاده از
نرخهای تورم رسمی اعالم شده ،ابتدا ارزش زمانی خسارتها و سرمایه بیمهنامهها را برای ابتدای سال
 1398محاسبه میکنیم .سپس برای لگاریتم ارزش زمانی خسارتها و سرمایه بیمهنامهها دو توزیع آماری

 .4-2برازش توزیع به ارزش زمانی شدت خسارتها
شکل  6نمودارهای هیستوگرام و تابع چگالی تجربی برازش شده به لگاریتم ارزش زمانی شدت خسارتها
را نشان میدهد.
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با توجه به نمودارهای هیستوگرام و تابع چگالی تجربی برازش شده ،به نظر نمیرسد بتوان یک تک
توزیع مناسب را برای کل تکیهگاه دادهها پیدا نمود .برای پیدا کردن توزیع مناسب برای دادهها با مراجعه
به نمودار تابع چگالی تجربی برازش شده ،تکیهگاه را به نقاط زیر برش داده و توزیع هر بخش را پیدا
میکنیم .نقطههای برش و معیارهای نیکویی برازش توزیعهای کاندید شده برای دادهها به شرح جدول
 6میباشد.
جدول  .6معیارهای نیکویی برازش توزیع های کاندید شده برای لگاریتم ارزش زمانی شدت خسارتها
معیارهای

نام توزیع

نیکویی برازش

معیار نیکویی برازش
کلموگروفاسمیرنف

وننیومن

اندرسوندارلینگ

AIC

BIC

برای
از 18

لوژستیک

0.1315492

0.1686455

1.2690944

119.9047

123.3801

لگنرمال

0.2067305

0.3481549

1.8531086

123.7467

127.2221

نرمال

0.1928571

0.2989034

1.6141578

121.1906

124.6660

گاما

0.2021547

0.3313816

1.7712090

122.8506

126.3259

دادههای بین

وایبل

0.1604438

0.1997401

1.2772749

83.16341

86.73179

 18و 20

لوژستیک

0.08822888

0.06783068

0.61731291

77.42434

80.99272

لگنرمال

0.10178705

0.08078857

0.63536688

74.46813

78.03651

نرمال

0.10765665

0.08868455

0.67690528

74.96971

78.53809

دادههای بین

وایبل

0.1573822

0.1003511

0.5336694

94.15856

97.68096

 20و 23

لوژستیک

0.1233278

0.1042219

0.5616228

94.09512

97.61752

لگنرمال

0.1453762

0.1247572

0.6274247

93.48519

97.00759

نرمال

0.1389913

0.1156763

0.5772749

93.03824

96.56064

گاما

0.1432236

0.1215448

0.6096960

93.32365

96.84605

دادههای بین

وایبل

0.1053094

0.1196614

1.0233554

6.65061

10.77150

 23و 24

لوژستیک

0.1429529

0.1681150

1.3655229

14.21077

18.33165

لگنرمال

0.1659778

0.2268084

1.5751513

11.55042

15.67131

نرمال

0.1644748

0.2206997

1.5401570

11.24300

15.36388

گاما

0.1654774

0.2247498

1.5633102

11.44640

15.56728
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دادههای کمتر

وایبل

0.1282350

0.1347933

0.8723591

113.5860

117.0613
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معیارهای

نام توزیع

نیکویی برازش

معیار نیکویی برازش
کلموگروفاسمیرنف

وننیومن

اندرسوندارلینگ

AIC

BIC

برای
 24و 25

لوژستیک

0.1380735

0.1795646

1.1606510

31.48919

35.64426

لگنرمال

0.1345455

0.1762974

1.1091587

26.23269

30.38777

نرمال

0.1340901

0.1786915

1.1190764

26.29070

30.44578

گاما

0.1343911

0.1771228

1.1125547

26.25033

30.40540

وایبل

0.1888385

0.4194908

2.4332158

34.89001

39.32902

بین  25و  26لوژستیک

0.1834909

0.3458320

2.1754483

36.84896

41.28798

لگنرمال

0.1860273

0.3551838

2.1766374

29.83514

34.27415

نرمال

0.1859911

0.3582436

2.1877799

29.90010

34.33912

گاما

0.1860045

0.3562018

2.1802546

29.85513

34.29415

دادههای بین

وایبل

0.2086847

0.4588841

2.7905400

25.60581

28.71651

 26و 27

لوژستیک

0.1869181

0.2497353

1.8015847

13.33185

16.44254

لگنرمال

0.2208007

0.3315401

2.0716681

12.84555

15.95625

نرمال

0.2210889

0.3357242

2.0990529

13.21139

16.32209

گاما

0.2208766

0.3328644

2.0805254

12.96671

16.07740

دادههای بین

وایبل

0.3354509

0.9196865

4.9361589

42.56484

45.89196

 27و 29

لوژستیک

0.2803984

0.5816998

3.9435635

26.92645

30.25357

لگنرمال

0.3413472

0.7968752

4.4160070

27.36617

30.69329

نرمال

0.3422214

0.8046241

4.4587853

27.92128

31.24840

گاما

0.3416365

0.7994367

4.4302519

27.55031

30.87743

دادههای کمتر

با توجه مناسبترین توزیع برازش شده (ارائه شده در جدول  )6و بر اساس تعداد دادههای هر بازه،
وزن توزیع آن بازه را پیدا میکنیم .نتایج به دست آمده در جدول  7ارائه شده است.

] [ Downloaded from necjournals.ir on 2023-01-09

دادههای بین

وایبل

0.1607224

0.2477708

1.4854405

31.29724

35.45231
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جدول  .7خالصهای از توزیعهای برازش شده برای هر بازه به همراه وزن آن بازه
بازه

نام توزیع برازش شده

پارامترهای توزیع برازش شده

وزن توزیع

[)18،0

وایبل

17.00827؛22.23542

0.1060606

[)20،18

لگنرمال

0.02871584; 2.93214217

0.1111111

[)23،20

نرمال

0.681397 ; 21.533680

0.1085859

[)24،23

وایبل

23.63608; 111.36949

0.1464646

[)25،24

لگنرمال

0.01193399; 3.19783850

0.1489899

[)26،25

لگنرمال

0.01149549; 3.23682624

0.1717172

[)27،26

لگنرمال

0.0104061 ; 3.2727898

0.08838384

[)29،27

لوژستیک

0.1768056 ;27.3673399

0.09848485

[)30،29

یکنواخت

30؛29

0.01262626

[)36،30

یکنواخت

37؛30

0.007575758

شکل  7نمودار توزیع آمیخته برازش شده را نشان میدهد.

مناسب بودن توزیع آمیخته برازششده با استفاده از ازمون کلموگروفاسمیرنف ()p-value=0.093
مورد تایید قرار گرفت.

] [ Downloaded from necjournals.ir on 2023-01-09

شکل  .7نمودار توزیع آمیخته برازش شده به لگاریتم ارزش زمانی خسارتها
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در جدول  8برخی از شاخصهای توصیفی توزیع برازش شده بر حسب میلیون ریال گزارش شده است.
جدول  .8برخی از شاخصهای توصیفی برای توزیع برازش شده به ارزش زمانی خسارتها
میانگین (میلیون ریال)

10933432

چندکهای (میلیون ریال)

انحراف معیار
(میلیون ریال)

99.5%

99.95%

226579305

108775059

6146327541

 .4-3برازش توزیع به ارزش زمانی سرمایه بیمهنامه
شکل  8نمودارهای هیستوگرام و تابع چگالی تجربی برازش شده به لگاریتم ارزش زمانی سرمایه بیمهنامه
را نشان میدهد.

] [ Downloaded from necjournals.ir on 2023-01-09
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شکل  .8نمودارهای هیستوگرام و تابع چگالی تجربی برازش شده به لگاریتم ارزش زمانی سرمایه بیمهنامه

با توجه به نمودارهای هیستوگرام و تابع چگالی تجربی برازش شده ،به نظر نمیرسد بتوان یک تک توزیع
مناسب را برای کل تکیهگاه دادهها پیدا نمود .برای پیدا کردن توزیع مناسب برای دادهها با مراجعه به نمودار
تابع چگالی تجربی برازش شده ،تکیهگاه را به نقاط زیر برش داده و توزیع هر بخش را پیدا میکنیم .نقطههای
برش و معیارهای نیکویی برازش توزیعهای کاندید شده برای دادهها به شرح جدول 9میباشد.

معیارهای
نیکویی

معیار نیکویی برازش
نام توزیع

کلموگروفاسمیرنف

وننیومن

اندرسوندارلینگ

AIC

BIC

برازش برای
0.2498578

1.8338047

10.5129616

583.8380

589.3452

دادههای

وایبل

کمتر از  30لوژستیک

0.2242158

1.6469787

9.6618383

613.9484

619.4556

لگنرمال

0.2737148

1.9653168

10.6667347

610.4416

615.9487

نرمال

0.2611837

1.8971855

10.3531396

602.2167

607.7238

گاما

0.2696558

1.9425715

10.5604853

607.4476

612.9548
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معیار نیکویی برازش

معیارهای
نام توزیع

نیکویی

کلموگروفاسمیرنف

وننیومن

اندرسوندارلینگ

BIC

AIC

برازش برای
دادههای بین

وایبل

0.1977905

0.9603067

5.1871970

352.2613

358.2422

 30و 33

لوژستیک

0.1597679

0.5974867

3.1667139

326.9821

332.9629

لگنرمال

0.1502097

0.6159283

3.1625799

322.4526

328.4335

نرمال

0.1455985

0.6192967

3.2038046

323.3653

329.3462

گاما

0.1486760

0.6166999

3.1745832

322.7347

328.7156

وایبل

0.2863254

1.8773880

9.6310666

152.8521

157.7840

بزرگتر از  33لوژستیک

0.2439714

1.1911565

8.0224943

120.7209

125.6527

لگنرمال

0.2962678

1.6378748

8.8451917

119.9436

124.8754

نرمال

0.296782

1.657585

8.934195

121.3286

126.2604

گاما

0.2964262

1.6443038

8.8742789

120.4025

125.3343

دادههای

با توجه مناسبترین توزیع برازش شده (ارائه شده در جدول  )9و بر اساس تعداد دادههای هر بازه،
وزن توزیع آن بازه را پیدا میکنیم .نتایج به دست آمده در جدول  10ارائه شده است.
جدول  .10توزیع برازش شده به همراه وزن آن توزیع برای هر بازه
بازه

نام توزیع برازش شده

پارامترهای توزیع برازش شده

وزن توزیع

()30،0

وایبل

11.28788

0.3314286

()33،30

لگنرمال

(∞)33،

لگنرمال

28.05247
0.02290123
3.51924925
0.01395601

شکل  9نمودار توزیع آمیخته برازش شده را نشان میدهد.

0.2485714
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شکل  .9نمودار توزیع برازش شده به لگاریتم ارزش زمانی سرمایه بیمهنامهها

مناسب بودن توزیع آمیخته برازششده با استفاده از ازمون کلموگروفاسمیرنف ()p-value=0.687
مورد تایید قرار گرفت.
 .4-4مدلبندی نرخ تورم
اکنون با استفاده از نرخ تورم رسمی ،اعالم شده توسط بانک مرکزی ،برای  50سال گذشته ،یک مدل
زمانی به نرخ تورم ایران برازش میدهیم .سپس با استفاده از مدل برازش شده ،نرخ تورم آتی را پیشگویی
میکنیم.
چون نرخ تورم یک پدیده تصادفی است که در طول زمان رفتاری متفاوت از خود ارائه میکند،
را در آینده پیشبینی کنیم .یکی از سادهترین روشهای مدلبندی این پدیدهها استفاده از ابزار سریهای
زمانی است .از میان روشهای مورد استفاده در سریهای زمانی ،مدلهای  ARMIAپراستفادهترین
مدلها است .برای برازش یک مدل  ARIMAبه دادههای زمانی به ترتیب زیر عمل میکنیم:
 .1ابتدا با استفاده از تبدیلهای ریاضی (نظیر تفاضلگیری) دادههای زمانی را ایستا میکنیم .البته ایستایی
دادهها باید به کمک آزمونهای آماری نظیر دیکی فولر مورد تایید قرار گیرد.
 .2در گام بعد با استفاده از نمودارهای خودهمبستگی و خودهمبستگیجزیی مرتبه مدل  ARIMAرا
تعیین میکنیم.
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 .3اکنون مدل ARIMAی تعیین شده را به دادههای زمانی برازش داده ،مناسب بودن مدل را به کمک
ابزارهای آماری نظیر معیارهای  AICو  BICبررسی میکنیم .همچنین ماندههای مدل را محاسبه
میکنیم.
 .4در این مرحله به کمک ابزار گرافیکی و آزمونهای آماری نظیر  ،Ljung-Boxفرض اغتشاش خالص
بودن ماندهها را راستآزمایی میکنیم.
 .5در صورت تایید مناسب بودن مدل برازش شده و تایید فرضیه مرحلهی چهارم ،با استفاده از مدل
برازش شده ،روند آتی پدیده تصادفی را پیشگویی میکنیم .معموالً برای پیشگویی ارائه شده ،حدود
اطمینان گزارش میشود.

شکل 10نمودار زمانی نرخ تورم به همراه سه مرتبه لگاریتم از دادهها را نشان میدهد .این نمودار
عدم ایستایی نرخ تورم را نشان میدهد .برای کاهش مقدار عددی دادهها سه مرتبه از دادهها لگاریتم
گرفته و نمودار زمانی آنها را در قسمت دوم شکل  10ترسیم شده است.

با توجه به شکل10به نظر میرسد بعد از سهمرتبه لگاریتمگیری از دادههای نرخ تورم ،فرآیند حاصل،
یک فرآیند ایستاء است .این حدس توسط آزمون دیکی فولر نیز مورد تایید قرار میگیرد ،زیرا فرض عدم
ایستایی به نفع فرض ایستایی رد میشود ( .)p-value=0.03617شکل  11نمودارهای خودهمبستگی و
خودهمبستگی جزیی سری ایستاء شده را نشان میدهد.
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شکل  .11نمودارهای خودهمبستگی و خودهمبستگی جزیی برای نرخ تورم ایستا شده

با توجه نمودارهای خودهمبستگی و خودهمبستگی جزیی (شکل  )11به نظر میرسد مناسبترین
مدل برای نرخ تورم ایستا شده یک سری ) ARIMA(0,0,1خواهد بود .جدول  11معیارهای نیکویی
برازش و پارامترهای سری برازش شده را نشان میدهد.
جدول  .11سری زمانی برازش شده به نرخ تورم ایستا شده
سری زمانی برازش
شده
)ARIMA(0,0,0

پارامترهای برآورد شده
)ma1= 0.7010 (s.e. 0.1208
𝜎 2 =0.02554

معیارهای نیکویی برازش
;Log-likelihood=20.08
;AIC=-36.15; AICc=-35.88
BIC=-32.41

اکنون با استفاده از مدل برازش شده به پیشگویی سری زمانی میپردازیم .شکل  12نمودار زمانی
نرخ تورم ایستاشده به همراه مقادیر پیشگویی شده (و بازه اطمینان پیشگویی) را نشان میدهد .جدول
 12مقدار عددی این پیشگوییها را نشان میدهد
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بررسی ماندههای مدل برازش شده ،مناسب بودن آنرا ،از دیدگاه ماندهها ،تایید میکند.
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شکل  .12نمودار زمانی نرخ تورم ایستاشده به همراه مقادیر پیشگویی شده

جدول  .12پیشگویی دو سال آتی برای نرخ تورم (بر حسب درصد)
سال

مقدار پیشگویی

بازه اطمینان  95درصد
کران پایین

کران باال

1398

24.56338

10.39291

135.8325

1399

15.5426

7.228739

76.09328

1400

14.45230

5.453421

180.0942

در بیمههای مهندسی ،سرمایه بیمهنامه یا حداکثر تعهد بیمهگر ،نقش اساسی در محاسبه حقبیمه ایفا
میکند .در این نوع بیمهنامهها ابتدا سرمایه بیمهنامه در چند طبقهی همگن دستهبندی میشوند .در گام
بعدی ،برای هر طبقه نرخ وقوع خسارت و متوسط شدت هر خسارت محاسبه و بر اساس آن حقبیمهی
مبتنی بر نرخ محاسبه میشود .سرانجام حقبیمهی نهایی به صورت پلهای محاسبه میشود .مثالً
حقبیمهی طبقه دوم از جمع حقبیمهی طبقه اول و طبقه دوم به دست میآید .بنابراین ابتدا باید نرخ
وقوع خسارت را محاسبه کنیم.
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 .5-1برآورد نرخ وقوع خسارت
متأسفانه به دلیل ناکافی بودن حجم دادهها ،محقق قادر به ارائه برآوردی مطمئن برای نرخ وقوع خسارت
نمیباشیم .به همین دلیل از نرخهای مورد استفاده در صنعت استفاده میکنیم .شکل  13نمودار هیستوگرام
و تابع چگالی تجربی برازش شده به نرخهای (درهزار) مورد استفاده در صنعت را نشان میدهد.

شکل  .13نمودار هیستوگرام و تابع چگالی تجربی برازش شده به نرخهای (درهزار) مورد استفاده در صنعت

میانگین و انحراف معیار نرخهای مورد استفاده ،به ترتیب( 1.211627 ،در هزار) و 0.9483126
(درهزار) میباشد.
اکنون با استفاده از سرمایه بیمهنامه ،متوسط نرخهای مورد استفاده را در سه طبقه تقریباً همگن به
همراه انحراف معیار نرخهای هر طبقه به صورت جدول  13ارائه میکنیم.
جدول  .13متوسط و انحرافمعیار نرخهای (در هزار) مورد استفاده برای سه طبقه تقریباً همگن پیشنهادی

میانگین نرخ انحراف معیار نرخ
1.355659

1.432013

میانگین نرخ

انحراف معیار نرخ

میانگین نرخ

انحراف معیار نرخ

1.15249

0.5477387

1.023771

0.1943172

 .5-2محاسبهی حقبیمه بر اساس رویکرد مبتنی بر نرخ و سرمایه بیمهنامه
اکنون با استفاده از نتایج بهدست آمده در جدول  ،13روش محاسبه حقبیمه ارائه میشود .این روش بر
اساس نرخ و سرمایه بیمهنامه به صورت پلهای عمل میکند .جدول  14با توجه به نرخ تعدیل 𝑗 روش
محاسبه حقبیمه را ارائه میکند.
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جدول .14دستورالعمل محاسبه حقبیمه
نرخ وقوع خسارت طبقه

طبقه

متوسط سرمایه طبقه

حدود سرمایه طبقه

حق بیمه
طبقه

1
2
3

] (0, 𝑗 ∗ 𝑒 30
𝑟1 = 1.355659 ∗ 10−3
30
33
(𝑗 ∗ 𝑒 , 𝑗 ∗ 𝑒 ] 𝑟2 = 1.15249 ∗ 10−3
)∞ (𝑗 ∗ 𝑒 33 ,
𝑟3 = 1.023771 ∗ 10−3

𝑦
} ̅̅̅1 = min{𝐿; 𝑗 ∗ 𝑒 30
33
𝑦 𝑦2 = max {min{𝐿 −
̅̅̅
;̅̅̅
}1 𝑗 ∗ 𝑒 } ; 0
𝑦 𝑦3 = max {𝐿 −
̅̅̅
;̅̅̅ ̅̅̅1 −
}𝑦2 0

𝑦 ∗ 𝑟1
̅̅̅1
̅̅̅ ∗ 𝑟2
𝑦2
̅̅̅ ∗ 𝑟3
𝑦3

حق بیمهی قرارداد= مجموع

الزم به ذکر است نرخ تعدیل 𝑗 بر اساس نرخ تورم پیشگویی شده محاسبه میشود .جدول  15این
نرخ را برای سالهای  1399 ،1398و  1400ارائه میکند.
جدول  .15نرخ تورم و نرخ تعدیل پیشگویی شده برای سالهای  1399 ،1398و 1400
سال

درصد تورم

مقدار تصحیح پیشگویی شده

پیشگویی شده
1398

24.56338

𝑗=)0.2456338+1(=1.2456338

1399

15.15426

𝑗=)0.2456338+1(*)0.1515426+1(=1.4344

1400

14.45230

𝑗=)0.2456338+1(*)0.1515426+1)*(1+0.1445230)=1.64167

 .5-3پیشگویی حقبیمه برای سالهای  1399 ،1398و 1400
 1399 ،1398و  1400متوسط شدت خسارتها را پیشگویی میکنیم.
اگر نرخ تورم سه سال آتی به ترتیب ،با  𝑖2 ،𝑖1و  𝑖3همچنین متوسط شدت خسارتها را با

̅𝑥

نمایش دهیم ،متوسط شدت خسارتهای این سه سال ،به ترتیب )  𝑥̅(1 + 𝑖1 )(1 + 𝑖2 ) ،𝑥̅ (1 + 𝑖1و
)  𝑥̅(1 + 𝑖1 )(1 + 𝑖2 ))(1 + 𝑖3خواهند بود .با توجه به اینکه میانگین توزیع برازش شده برابر
 10933432میلیون ریال است ،بنابراین با استفاده از روابطه باال میتوان متوسط شدت خسارتها سال-
های  1399 ،1398و  1400را مطابق جدول  16پیشگویی نمود.
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جدول  .16پیشگویی سه سال آتی برای متوسط اندازه خسارتها (بر حسب میلیون ریال)
سال

مقدار پیشگویی

بازه اطمینان  95درصد
کران پایین

کران باال

1398

13619052

12069734

25784586

1399

15682919

12942223

45404923

1400

17949096

14883556

56756154

خوشبختانه در زمان انجام تحلیل اطالعات  15بیمهنامه عقد شده در سال  1398موجود بود ،بنابراین
ما با استفاده از نتایج ارائه شده در باال اقدام به مقایسه حقبیمه محاسبه شده توسط محقق و توسط
بیمهگر برای سال  1398و پیشگویی حقبیمه برای سال  1399کردیم .جدول  17سرمایه این  15بیمهنامه
را به همراه حقبیمه اخذ شده و پیشگویی شده برای سال  1398به همراه حقبیمه پیشگویی شده برای
سالهای  1399و  1400نشان میدهد.
جدول  .17نمونهای از حقبیمههای (میلیارد تومان) اخذ شده در سال 1398
به همراه پیشگویی آنها در سالهای  1399 ،1398و 1400
سال 1398

سال 1399

سال 1400

ردیف
سرمایه

حقبیمه محاسبه شده توسط

حقبیمه پیشگویی

حقبیمه

بیمهنامه

محقق

بیمهگر

شده توسط محقق

پیشگویی شده

1

1799.56

2.34441842

1.979513

2.38540259

2.430407786

2

5218.72

6.284963984

5.740587

6.325948153

6.370955495

3

1799.56

2.344418421

1.979513

2.38540259

2.430407786

4

1739.57

2.275286043

1.913529

2.316270212

2.358263727

5

1799.56

2.344418421

1.979513

2.38540259

2.430407786

6

419.508

0.56871004

0.243315

0.56871004

0.568709796

7

233.06

0.315950022

1.880329

0.315950022

0.315949887

8

1757.06

2.295437214

1.932762

2.336421383

2.381426961

توسط محقق
] [ Downloaded from necjournals.ir on 2023-01-09
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سال 1398

سال 1399

سال 1400

ردیف
سرمایه

حقبیمه محاسبه شده توسط

حقبیمه پیشگویی

حقبیمه

بیمهنامه

محقق

بیمهگر

شده توسط محقق

پیشگویی شده

9

192.041

0.260341502

0.057611

0.26341502

0.26034211

10

2520.77

3.175606385

2.873675

3.216590554

3.261595099

11

2221.85

2.831110734

2.777317

2.872094903

2.917092788

12

1642.4

2.1632924242

2.052995

2.204276593

2.226534342

13

885.71

1.200260593

1.107613

1.200260593

1.200720733

14

1319.23

1.788419356

1.649031

1.788419356

1.788426023

15

2319.78

2.943973076

4.975191

2.984957245

3.029956134

متوسط

2.2091071091

2.2094996

2.2364298884

2.264746

انحراف

1.4592044986

1.49670278

1.4731414673

1.438122

توسط محقق

معیار

نتایج جدول  17نشان میدهد به صورت کلی حقبیمه پیشگویی شده تفاوت معنیداری با روش
مورد استفاده در صنعت ندارد .البته این نتیجه دور از ذهن نیست ،زیرا در این تحقیق تنها نرخهای مورد
استفاده در صنعت را در سه طبقه ساماندهی نموده است.
نتیجه این که متوسط خسارت پیشگویی شده برای سالهای  1398و  1399به ترتیب برابر
به نظر میرسد حقبیمههای مورد استفاده در صنعت قادر به پاسخگویی خسارتهای احتمالی خواهند بود

 .6نتیجهگیری و پیشنهاد برای پژوهشهای آتی
در این تحقیق بعد از معرفی بیمههای حوزه پاالیشگاههای نفت و گاز ،با استفاده از نظر خبرگان یک
الگوی مبتنی بر احتمال و شدت برای ارزیابی ریسکهای بخشهای مختلف این پاالیشگاهها ارائه شده
است .سپس با استفاده از اطالعات مربوط به خسارتها ،سرمایه بیمهنامهها و نرخهای مورد استفاده در
صنعت ،حقبیمه این بیمهنامهها ،با استفاده از رویکر مبتنی بر نرخ و سرمایه بیمهنامه ،ارائه شد .رویکرد
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ارائه شده به صورت پلهای بوده و در سه سطح پیشنهاد شده است .روش پیشنهادی برای  15بیمهنامه
جدید که در سال  1398منعقد شدهاند ،مورد ارزیابی قرار گرفت .متوسط حقبیمه محاسبه شده با استفاده
از روش پیشنهادی تفاوت معنیداری با رویکرد مورد استفاده در صنعت ندارد .از طرف دیگر با استفاده از
توزیع برازش شده برای شدت خسارتها ،به نظر میرسد ،حقبیمه محاسبه شده از نظر فنی مناسب است.
برای تحقیقهای آتی توصیه میشود:
• در صورت تمایل به استفاده از رویکرد مبتنی بر نظر خبرگان (همانند این تحقیق) مدل ارزیابی ریسک
از روش «حاالت خطا و تحلیل اثرات آن» احصاء شود .در این روش محقق عالوه بر در نظر گرفتن
معیارهای «احتمال وقوع» و «شدت وقوع» از معیار دیگر با عنوان «عدد الویت ریسک» نیز استفاده
میکند .این عدد را میتوان بر اساس رویکردهای مختلف ،نظیر « میزان آسیبپذیری»« ،احتمال
کشف خطر» و غیره محاسبه نمود.
• به جای رویکرد مبتنی بر نظر خبرگان ،از اطالعات کمی و خرد استفاده و به کمک روش شبکه عصبی
با دقت بیشتری الگوی ارزیابی ریسک استخراج و ارائه شود.
• با استفاده از دادهها و تجربه کشورهای دیگر نرخهای محاسبه و قبل از پیادهسازی در صنعت تا
حدودی تعدیل شوند.
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