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چکیده
بالیای طبیعی یکی از علتهای مهم مرگومیر انسانها هستند .در این میان ،سیل و زلزله بیشترین آمار خسارتهاای جاانی و
مالی را به خود اختصاص دادهاند .با توجه به اینکه ایران جزء ده کشور اول حادثهخیز دنیا است ،مطالعۀ حاضر به ارزیابی آثاار
متغیرهای کالن اقتصادی بر خسارتهای جانی و مالی ناشی از سیل و زلزله به روش  WLSطی بازۀ زمانی  1398 - 1339در
ایران پرداخته است .نتایج مطالعۀ حاضر نشان داد افزایش یکدرصدی در متغیرهای تولیاد ناخاالد داخلای سارانه ،امیاد باه
زندگی و میزان باسوادی موجب کاهش بهترتیب  5/26 ،1/52و  10/55درصدی در خسارتهای جانی ناشی از سایل و زلزلاه
شده است .همچنین ،افزایش یکدرصدی در متغیرهای تراکم جمعیت ،میزان بیکاری ،مخارج دولات در زیرسااختهاا و بااز
بودن اقتصاد بهترتیب افزایش  4/22 ،7/47 ،20/64و  4/86درصدی خسارتهای جانی ناشی از سیل و زلزله را به همراه دارد.
از طرف دیگر ،افزایش یکدرصدی در متغیرهای تولید ناخالد داخلی سرانه ،تراکم جمعیت ،مخارج دولت در زیرساختهاا
و میزان باسوادی سبب افزایش بهترتیب 12/81 ،13/01 ،1/86و  24/52درصدی در خسارتهای مالی ناشی از سایل و زلزلاه
شده است .همچنین ،افزایش یکدرصدی در متغیرهای امید به زندگی و سرمایهگذاری در سرمایۀ فیزیکای نیاز سابب کااهش
بهترتیب  33/22و  9/9درصد در خسارتهای مالی ناشی از سیل و زلزله شده است .با توجه به نتایج پژوهش حاضر ،از آنجاا
که تأثیر متغیرهای اقتصادی بر میزان خسارتهای مالی و جانی ناشی از سیل و زلزله در ایران درخاور توجاه اسات ،بناابراین
سیاستگذاری اقتصادی برای کاهش آثار منفی این حوادث امری ضروری تلقی میشود.
کلیدواژگان :آزادی تجاری ،بالیای طبیعی ،سیل ،شاخد امید به زندگی ،میزان باسوادی.

 نویسندۀ مسئول

Email: s.abedi@atu.ac.ir
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مقدمه
در هررک ورررورز یشررجییت لیررن خولصررد نی رریل دی ر ی
یولویرتهرریز یصر سصیسررتگررریرزهرریز یقتصرریدز یسررت.
همچنصن ،یشجییت سکمییهگریرز ،سطح آمرو  ،مبریر اری
اصکیرز و شسید م خویند ی اکنیمههیز یص خوسرۀ وررورهی
ایشد .خحقصقیت نرین مر دهرد االیریز ببصۀر مر خویننرد
اهعنوین مینع اسصیر اجرگ در اکیارک خوسرۀ پییردیر وررورهی
ق مدید شوند و اهمروی یت یشرجییت شردت آنهری ،اکنیمرههریز
خوسۀ م ری ای احکین جدزخکز مویجه وننرد ] .[1در قرکن
گرشته اصت ی  80درصد شیجۀههیز ببصۀ در منطق منری
رخ دید یست ] .[2سصل و رینت مصن اری  63درصرد وقرو ،
اصرررتکین مصررجین ری در سرریل  2015دیشررته یسررت .مصررجین
مکگومصک نیش ی سصل 11 ،درصد و رینت مصن 32 ،درصد
در مقییسه ای قکن گرشرته یشرجییت ییشتره یسرت .همچنرصن،
االییز هویشنیس مثل خوشین و دمریز شردید 19 ،درصرد ی
ول شیجۀههی اود یست وه یین روند در مقییسه ای یر قرکن
گرشته 12 ،درصد یشجییت ییشته یسرت .در ییرن دور دمریز
شدید و خوشین اهخکخصب ای  57و  72درصرد ی ورل قکاینصرین،
اصرررتکین مصررجین صرردمیت در مصررین سررییک االیرریز ببصۀ ر
دیشتهیند .اهبور و ر  ،خۀردید مرکگومصرک و آسرصبدیردگین
االییز ببصۀ در مقییسه ای قکن گرشرته رونرد رو اره رشرد
دیشته یست .عالو اک یین ،شکیوین ر سیل و مصنلک هی
ب مین خغصصک محسوس نککد یست ].[3
در یین مصین ،گجیر این جهین و سی مین م ل متحرد
در سیل  2010اصینگک آن یست وره رو هریز سری توسری
نیدرست ،یکسی تهیز اهدیشت ضۀصف ،سکمییهگریرز ورن
در اکنیمههیز آمو ش و خوسرۀ شرهکز موجرب ارکو آثریر
یجتمیع  ،یقتصیدز و محصط هنگیم وقو لروید ببصۀر
شد یست .یشجییت جمۀصرت و ارهخبرع آن ،ارجرگخرک شردن
شهکهی ی عویمل ویهت سرطو مردیکیت احرکین در مویقرع
یضطکیرز اود یست ] .[3خأثصک االییز ببصۀ اک شۀیلصتهریز
اهعنوین شوک منف
یقتصیدز همچون خولصد نی یل دی
عکضرر وررل ،قیاررل چرررنپوشرر نصسررت ] .[4همچنررصن،
ورورهیز شقصک نسبت اه شیجۀههیز ببصۀ آسصبپریکخکنرد
] .[5ی آنیرری ورره ورررورهیز در لرریل خوسررۀه نسرربت ارره
سیرتهیز نیش ی االییز ببصۀ ضۀصفخک عمل وکد ینرد
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] ،[6ینتظیر م رود وه ییکین ججء وررورهیز آسرصبپرریک در
ییررن مصنرره ایشررد .یکرر دیگررک ی عویمررل خأثصکگررریر اررک
سیرتهیز االییز ببصۀ  ،شسید اخت عمروم یسرت وره
منیک اه ضۀف مدیکیت سی مینهیز مکخبط در صوص دشع
االییز ببصۀ شد و در نتصی آن ،سریرتهریز نیشر ی
یینگونه لوید یشجییت ییشته یست ] .[7خیکاصیت خ خ مرکدم
ییکین هنگیم ارکو لرویدث همچرون سرصل و لجلره گویریز
آسصبپریکز اسصیر یید ییکین در مقیال االییز ببصۀ یست.
مصنلک ۀ اویصن هکی در سیل  1341و ورته شدن لدود 20
هجیر نفک ،لجل ببس در سیل  1357ای  19600ورته ،سصل
منطق خیکیت خهکین در سیل  1366ای لدود  300وررته و
مفقود ،مصنلک ۀ رودایر و منیصل در سیل  1369اری لردیقل
 40هجیر ورته ،سصل یستین گ ستین در سیل  1380ای لدود
 500ورته ،لجل ارن در سریل  1382اری لردیقل  30هرجیر
ورته و سصلهیز سیل  1398ای لدود  77نفک ورته و اصت
ی ی هجیر م شقط گوشهیز ی خیکاصریت خ رخ نیشر ی
سصل و لجله در ییکین یست ] .[8انیاکیین ،اره نظرک مر رسرد
اکنیمهریجز اکیز مقیا ره اری دشرع طرکیت یلتمریل االیریز
ببصۀ یهمصت ییدز دیشرته ایشرد .ارک ییرن یسری  ،نتریی
پژوهت عیادز ( )1998گوییز آن یست وه یشجییت جمۀصت
و اهخبع آن ،یشجییت نصی هیز غریی  ،خوسۀ منریب شرهکز،
یشجییت نصری اره یمکینریت آمو شر  ،اهدیشرت و خسرهصالت
رشیه سبب یستفیدۀ غصکیصول ی منیاع ببصۀ شرد یسرت
وه یین موضو موجب یییید مررکالخ در مردیکیت شرهکز
ورررور ویهررد شررد ] .[1همچنررصن ،صرریدق و یمرریمق پررور
( )2008در پژوهر خأثصک االییز ببصۀ اک خولصرد نی ریل
غصکنفت در ییکین ری اکرس وکدنرد .نتریی خحقصقریت
دی
آنهی نرین دید ریاط  Uشکل مصین شردت سریرت و خولصرد
غصکنفت اکقکیر یست ] .[4راصۀر و همکریرین
نی یل دی
( )2013نصررج در مطیلۀررهیز ارره یر یرریا ورریروکد همرریهنگ
سی مینهیز مسئول در مدیکیت االییز ببصۀ پکدی ترهینرد
] .[9نتیی پژوهت آنهی اصرینگک آن یسرت وره نبرود مردیکیت
یکپیرچه ،ضۀف در یمکینیت و اهرو رسین خیهصجیت و ومبرود
نصکوز ینسین ویرآمد ،ی مهنخکین ع رل مرؤثک در همریهنگ
نریمط وب اکیز مدیکیت االیی اود یست .یۀقوا و شرکصبیی
( )2014نصج خأثصک االییز ببصۀ (سصل ،لجله ،ر سیل و
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خوشین) اک رشد یقتصیدز ورورهیز منتخب ری اکرس وکدنرد
] .[10نتیی پرژوهت آنهری ارک ریاطر مۀکرو ارصن االیریز
ببصۀ و رشد یقتصیدز داللت دیرد .همچنصن ،اصین م ونرد
وه ای اصرتک شدن خۀدید االیی ،رشد یقتصریدز وررورهی رونرد
نجول اه ود ویهد گکشت.
خحقصقیت اکونک 1و همکریرین ( )2016اری هرد اکرسر
ینۀطی پریکز در اکیاک االییز ببصۀ ای محوریت نفوذ اصمه و
مؤسسههیز مکاوط اه شیجۀههی ،اصینگک یین نتریی یسرت وره
یشجییت نفروذ اصمره در ارصن مرکدم ،منیرک اره وریهت آثریر
یقتصیدز منف شیییع ببصۀ ویهد شد ] .[11عالو اک آن،
پالمپک 2و همکیرین ( )2017در پژوهرر اره اکرسر خرأثصک
شمرصک دو لب آمو در مکگومصک نیش ی لیدث سرونیم
خوهووو پکدی تند ] .[12اک یسی مطیلۀ ییدشد  ،یریدگصکز
ی االییز ببصۀ اهعنوین ی عیمل سودمند اکیز مقیا ره اری
لوید نیگویر شنی ته م شود .هکچند م خویند اه دو شرصوۀ
مخت ف عویقب یینایر (ییدگصکز منف ) نصج اه همکی دیشرته
ایشد؛ نخست آنکه سکمییهگریرز در یکسی تهیز لفیظت
سبب خصور دروغصن یشکید ی یمنصت در اکیارک االیریز ببصۀر
شد وه یین موضو سبب عدم شکیر یشکید ی منیب ارهظریهک
یمن هنگیم وقرو لیدثره مر شرود .دوم آنکره یگرک لروید
ببصۀ  ،آثیر شیجۀهایر اک ینسینهری و محرصط ندیشرته ایشرند،
یشکید خحت خأثصک قکیر نم گصکند و نسربت اره مسریال ییمنر
ا خوجه نرین ویهند دید .نتیی پژوهت ییدشرد مترروک
م شود وه ییدگصکز ی االییز ببصۀ  ،ی شمررصک دو لبره
یست وه م خویند می ری ی شیییع نییت دهد و یی اه ویم مرکگ
اکریند .ونگ و پکوشسرور هرویج )2018( 3اره یر یریا خرأثصک
االییز ببصۀ ارک دسرتیوردهیز آمرو وپرکور وررورهی،
پکدی تند ] .[13نتیی مطیلۀ آنهی اصرینگک آن یسرت وره آثریر
روینشنی ت نیش ی مکگومصک اک یثک لوید ببصۀ منیرک
اه ی اصن رشرتن سرکمیی ینسرین مر شرود .همچنرصن ،ییرن
مکگومصک خأثصک اصرتکز اک رشتیر و روین دینتآمو ین مقطرع
متوسطه نسبت اه سییک دینتآمو ین دیرد .پیدل  4و همکیرین
( )2018در پژوهت ود خأثصک خوسۀ ینسین اک سیرتهیز
میل و جین نیش ی االییز ببصۀر ری اکرسر وکدنرد ].[6
1. Breckner
2. Plümper
3. Professor Wong & Professor Hughes
4. Padli
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شویهد نرین دید سطح ایالز خوسۀ ینسرین وریروکد یریدز
در ورریهت االیرریز ببصۀرر میننررد ررر سرریل  ،سررصل،
مصنلک  ،دمیز شدید ،خوشین ،آختشرین ،مصنلغرج هری و
آختسو ز دیشته یست .نتریی پرژوهت ییگریوی 5و همکریرین
یمصرد اره نردگ در
( )2019نصج نرین دید هک چه شری
ورور لیدثه صج ژیپن یشرجییت ییارد ،اره دنبریل آن شری
طک شیجۀه ویهت ویهد ییشت .اره ییرن مۀنری وره خوینریی
مقیا ه ای االییز ببصۀ در مکدم ورور ژیپن بر سریلهریز
ی صک روند صۀودز اه ود گکشته یست ].[14
انیاکیین ،ای خوجه اه یهمصت موضو  ،مطیلۀر لیضرک اری
هد یر ییا یثک متغصکهیز والن یقتصیدز اک سیرتهریز
جین و میل نیش ی سرصل و لجلره در وررور ییرکین بر
سیلهیز  1339خی  1398ینییم شد یست .در ییرن مصنره،
در ور ییدآورز یست وه ای خوجه اره یشرجییت ارکو شیرییع
ببصۀ در سیلهیز ی صک میننرد وقرو سرصل گسرتکد در
سیل 1398و لجل یستین وکمینرری در سریلهریز 1396و
 ،1397مطیلۀ ر لیضررک روز ییررن دو نررو اررالز ببصۀ ر
متمکوج شد یست.
مبانی نظری
االییز ببصۀ شوکهریی هسرتند وره مر خویننرد سربب
ویهت موجودز سکمییههیز ینسین  ،یجتمیع و شصجیک و
نصج ویهت رشد خولصرد ،سرکمییهگرریرز و یشرتغیل شروند.
االیرریز ببصۀرر اررهبررور و رر موجررب آثرریر مسررتقصن و
غصکمستقصن و پصیمدهیز یقتصیدز والن یک م شود ].[15
یلف) آثیر مستقصن وه اره برور مسرتقصن روز سرکمیی
شصجیک و ینسین خأثصک م گریرنرد .ی جم ره سریرتهریز
مستقصن م خروین اره خخکیرب و ینهردیم منری ل مسرکون ،
سی تمینهی و خأسصسیت ،میشصنآالت ،وسییل خولصد ،ینبیرهی،
مصنهیز ریع  ،سردهی ،ی ارصن رشرتن محصروالت آمریدۀ
اکدیشت و غصک یشیر وکد.
ب) آثرریر غصکمسررتقصن شرریمل آثرریرز م ر شررود ورره در
دور هیز اۀد ی وقو ر دید ببصۀر و مترأثک ی آن ،نمییرین
م شوند مثل ویهت خولصد ویال و دمیت اره ع رت خخکیرب
عویمل خولصد ،ویهت اکدیشرت محصروالت ریعر اره دلصرل
آبگکشتگ مصنهی ،یشجییت هجینههیز لملونقل اره دلصرل
5. Egawa
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خخکیب ری هیز یرخبیب یی یکانیهریز لمرلونقرل و ینترریر
اصمیرزهی یی گی هیز مضک ] .[15همچنرصن ،االیریز ببصۀر
م خوینند سبب مهیجکت یشکید ی منیب آسرصبدیرد شروند.
گیه یین مهیجکتهی اهصورت دیام یست چکیوره خرأثصکیت
روین ی لیدثه و خک یشکید ی وقرو میردد لیدثر قب ر
م خویند دلصل مهیجکت دیام آنهری ایشرد .ی سروز دیگرک،
االییز ببصۀ م خویننرد موجرب آسرصبهریز رولر مثرل
یشسکدگ یی شوکهیز روین شوند .ایید در نظرک دیشرت وره
آسصبهیز جین و میل االیریز ببصۀر ارک شرکییط رولر
یشکید خأثصک منف مر گریرنرد .عالارن رولر ییرن آسرصبهری
م خوینند اۀد ی وقو االییز ببصۀ ظیهک شوند و خی سیلهری
ندگ ای میندگین ری خحت خأثصک ود قکیر دهند [ 16و .]17
ج) آثیر یقتصیدز ورالن وره درنتصیر آثریر مسرتقصن و
غصکمستقصن نیش ی االییز ببصۀر ارک متغصکهریز ورالن
یقتصیدز ویرد م شوند .ی لیدثر ببصۀر مر خوینرد ارک
سرکمییهگررریرز نی رریل  ،خررکی پکدی ررتهرری ،خررأمصن مرریل
عموم  ،خورم و اصکیرز خأثصکگریر ایشد.
اکیز خخمصن هجین ول االییز ببصۀ ی میمرو آثریر
مسرتقصن و غصکمسرتقصن یسرتفید مر وننرد ] .[4ارهبرور
مۀمول ،اکیز خخمصن آثیر منف نیش ی االییز ببصۀر ی
آمیر ورته و میکو هی و آثیر مستقصن مثرل سریرتهریز
ویردشد اک دیریی هی یستفید م ونند .خأثصکیت غصکمستقصن
االییز ببصۀ اه دلصل دشویرز محیسربه و قیارل مرریهد
نبودن ومتک اکرس م شوند [.]15
شکییط یقتصیدز ورورهی م خویند عیمل مهم در مصرجین
سیرتهیز جین و میل نیش ی االییز ببصۀ سصل و لجله
ایشد .اک یین یسری  ،در یداصریت موضرو ی جم ره متغصکهریز
یثکگریر اک مصجین یین سیرتهی شیمل خولصد نی ریل دی ر
یمصد اه ندگ  ،خکیون جمۀصت ،مصجین اصکیرز،
سکینه ،شی
مصجین سکمییهگریرز ،مخیرج دولرت در یکسری تهری ،آ یدز
ریسر
شسرید ،شری
یقتصیدز ،مصجین ایسرویدز ،شری
االییز ببصۀ و غصک یست وه در یدیمه اه شرک خأثصکگرریرز
اک ی آنهی پکدی ته م شود .اکیسی مبین نظرکز خولصرد
سکینه ای سیرتهریز جرین و مریل االیریز
نی یل دی
ببصۀ ریاط عکس دیرد .چکیوه رشد یقتصیدز سربب اهبرود
شنیورز در ورور م شرود و درنتصیره ،خأسصسریت ایوصفصرت،
جینرصن ایشتهیز شکسود م شود ] .[18ی بک دیگرک ،هرک
یمصد اه ندگ یشجییت ییاد ،خوینریی مرکدم ارکیز
چه شی
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مقیا ه ای سیرتهیز میل و جرین االیریز ببصۀر یشرجییت
م ییاد وه یین موضو سریرتهریز مریل و جرین االیریز
ببصۀ ری ویهت م دهد ] .[14یک دیگک ی عویمل خأثصکگریر
اک سیرتهیز میل و جین االییز ببصۀ  ،خرکیون جمۀصرت
یست .سیرتهیز میل و جرین االیریز ببصۀر در منریب
پکجمۀصت اصرتک یست .شییین ییدآورز یست وه خیکا گرشت
یشکید ی منیب لیدثه صج ،سبب مهیجکت آنهی ی آن منطقره
شد یست ] .[19متغصک مصرجین اصکریرز خرأثصک مسرتقصم ارک
سیرتهیز میل و جین االییز ببصۀ دیرد؛ اه یین صرورت
وه ای یشجییت مصجین اصکیرز ،درآمد یشکید ویهت م ییارد .ییرن
موضو سبب محکوم میندن یشکید ی کید خیهصجیت دشیع در
اکیاک آثریر منفر االیریز ببصۀر مر شرود و اره دنبریل آن،
سیرتهیز میل و جین االییز ببصۀ یشجییت م ییارد ].[6
در مورد متغصک سرکمییهگرریرز ،هرک چره سرکمییهگرریرز در
ورورهی اصرتک شود ،خأسصسیت مقیومخرکز رویهصن دیشرت و
سیرتهیز مریل و جرین ومترک ویهرد شرد ] .[20آشریمک
( )2018و اتجون و همکیرین ( )2019نرین دید ینرد مخریرج و
سصیستهیز دولت در یکسی تهی خرأثصک یریدز ارک وریهت
سیرتهیز میل و جرین نیشر ی االیریز ببصۀر دیرد .در
مورد متغصک آ یدز یقتصیدز مر خروین گفرت وره اسرصیرز ی
ورورهی ،آ یدز ری اهعنوین اخرر ی شکهنرگ سصیسر رود
پریکشتهیند [ 21و  .]22انیاکیین ،ورورهیی وه آ یدز ومتکز
ری چه در سطح اصنیلم و چه در سطح م خیکاه وکد یند،
مکگومصک اصرتکز در مویجهه اری االیریز ببصۀر دیشرتهینرد
[ .]23م خوین ییرنگونره اکدیشرت ورکد وره آ یدز سصیسر ،
یجتمیع و یقتصیدز عیم یست وه اقیز جمۀر ری یشرجییت
ویهد دید .همچنصن دولتهیز ارجرگخرک ،ظکشصرت اصررتکز
اکیز مقیا ه ای آثیر منف نیشر ی االیریز ببصۀر دیشرتهینرد
] .[24مطیا مبرین نظرکز مصرجین ایسرویدز ،یثرک دوگینرهیز
(منف و مثبت) اک مصجین سیرتهیز جین و مریل نیشر ی
االیرریز ببصۀر دیرد ] .[12یثررک یرریدگصکز منفر مۀمرروالً در
ورورهیز خوسۀهییشته یخفری مر یشترد .در مرورد وررورهیز
درلرریلخوسررۀه ،ارری ده وررن عم کررکد نهیدهرریز آمو شر ری
م خوین ع ت ریاط مثبت اصن مخیرج دولت در یمک آمرو و
مکگومصک و جکیلتهی دینست ] .[25در یین ورورهی ای وجرود
سکمییهگریرز در یمک آمو  ،یشکید مهیرتهیز ال م ری وسرب
نم ونند خی اتوینند در مویقع احکین ی آنهری یسرتفید وننرد.
درنتصیه ،همچنین شیهد آمیر یرید مرکگومصرک در احرکینهری
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درک شسرید اصررتک ایشرد،
هستند .همچنصن ،هک چه شی
ورور در وضرۀصت مط روبخرکز قرکیر دیرد .اره ییرن خکخصرب،
م خوین نتصیه گکشت وه یشجییت شسید سی تیرز یی اه خۀبصکز
درک شسید خأثصک اهسجیی در یشرجییت خ فریت
ویهت شی
لوید ببصۀ دیرد [ 6و  .]26در ور ییدآورز یست هرک چره
ریس االییز ببصۀ مکاوط اه ورورز یشجییت ییاد،
شی
سیرتهیز میل و جرین و یجتمریع االیریز ببصۀر نصرج
یشجییت م ییاد ].[27
روش تحقیق
در مطیلۀ لیضک بب مطیلۀ پریدل و همکریرین ()2018
ریاط  1اکیز دستصیا اه یهدی خحقص یستفید م شرود.
در ور ییدآورز یست وه در مطیلۀ لیضک متغصرک شری
یمصد اه ندگ و سییک متغصکهیز یلتمیل یثکگرریر نصرج اره
یلگو یضیشه شرد یسرت .در ییرن مطیلۀره ی مردل ،log-log
رو  WLSو نررکمیشررجیر  Eviewsاررکیز خخمررصن دید هرریز
سررکز مررین یسررتفید مر شررود .دلصررل یسررتفید ی مرردل
لگرریریتم دوبکشرره و رو  ،WLSورریهت نوسررینهرریز
دید هیز پکت در خخمصن و همسینسی ز ویلد یندی گصکز
متغصکهی یست.
()1

ln NDt = β0 + β1 ln RGDPCt + β2 ln LEt +
β3 ln POPDENt + β4 ln UNEMPt +β5 ln
RINVt + β6 ln RGCONt + β7 ln OPENt + β8
ln EDUt + β9 ln CORit + β10 ln Zit + εit

 tاصینگک مین (سیل) ND ،پکووس ارکیز ینردی گصرکز
یینهیز مکاوط اه سصل و لجله یست وه شریمل  TDورل
مکگومصک و صدمه اه نفک یی همین سیرتهیز جین (نفک)
و  TELمصجین سیرتهریز مریل نیشر ی سرصل و لجلره
سکینه LE ،شی
(رییل) RGDPC ،خولصد نی یل دی
یمصررد ارره نرردگ  POPDEN ،خررکیون جمۀصررت (نفررک اررک
متکمکاع) UNEMP ،مصجین اصکیرز RINV ،سکمییهگریرز
در سکمیی شصجیک (درصرد) RGCON ،مخریرج دولرت در
یکسی تهی (درصدز ی خولصرد نی ریل دی ر )OPEN ،
مصررجین آ یدز یقتصرریدز EDU ،مصررجین ایسررویدزCOR ،
درک شسید و  Zشریمل سرییک متغصکهریز یلتمریل
شی
ریس االییز ببصۀ و غصک )
یثکگریر (مینند  WRIشی
و  εججء طیز مدل یست وه اک یسی در دستک ارودن
آمیر و یبالعیت ،ی آنهی یستفید م شود.
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در یین پژوهت در مکل نخست یثک متغصکهریز ورالن
یقتصرریدز اررک سرریرتهرریز جررین ( )TDاالیرریز ببصۀر
یر ییا شد و سپس ،یثرک متغصکهریز ورالن یقتصریدز ارک
سیرتهیز میل ( )TELاکرس شد یسرت .درنتصیره ،دو
یلگو ای متغصکهیز ویاسته مخت ف اکآورد شد یسرت .متغصرک
ویاسرررت سررریرتهررریز جرررین ( )TDی جمرررع خۀررردید
ورتهشدگین و مصدومین سصل و لجله در ورور اره دسرت
م آید .همچنصن ،متغصک ویاست سیرتهریز مریل ()TEL
ی محیسب سیرتهیز ویردشدۀ نیش ی سصل و لجلره اره
رییل اک ویلدهیز آسرصبدیرد یعرن ی مسرکون  ،خیریرز،
یدیرز و آمو ش در ورور اه دست م آید.
اکیز اکرس مرکالت ودهمبستگ ی آ مون دوراصن
ویخسون یستفید شد یست .همچنصن ،اکیز اکرس ویریینس
نیهمسرین دید هرری ی آ مررون وییرت یسررتفید شررد ورره در
قسررمت نترریی و ییشترره خح صررل شررد یسررت .در مررورد
محدودیتهیز یین پژوهت م خوین اه نیق ارودن آمریر و
شسرید و شری
دید هیز سکز مین مکاوط اه شری
ریس االییز ببصۀ یشیر وکد .انیاکیین ،ی خخمرصن آنهری
چرررنپوشرر شررد یسررت .همچنررصن ،یکرر دیگررک ی
محدودیتهیز یین پژوهت ،ویریینس دید هریز مکاروط اره
متغصک ویاسته مدل اود یست.
ینتظیر م رود وره متغصکهریز ،RGCON ،LE ،RGDPC
 EDU RINV ,،OPENو  CORریاطررهیز مۀکررو ارری ND
دیشته ایشند ،یکی هک چره خولصرد نی ریل دی ر  ،مخریرج
دولت ،آ یدز خییرز و سرکمییهگرریرز در سرکمیی شصجیکر
یشجییت م ییاد ،خوین یقتصیدز ،شۀیلصتهیز مکاوط اه خحقص
و خوسرررۀه ،یسرررتفید ی یصرررول مهندسررر در شکیینرررد
سی تمینسی ز و سطح شنیورز گستک ییشتره و اره دنبریل
آن ،جیمۀهیز مقیومخک در مقیال االییز ببصۀ ویهرد شرد.
همچنصن ،هک چه سطح یمصد اه ندگ یشرجییت ییارد ،طرک
ریس االییز ببصۀ ویهت م ییاد .ی بکشر  ،اری یشرجییت
مصجین ایسویدز ،مصجین آگریه یشرکید در اک رورد اری لروید
ببصۀ اهبود م ییاد .درنتصیه ،سیرتهریز جرین و مریل
در مویجهه ای االییز ببصۀ ومتک ویهد شد .همچنصن ،هرک
شسید اه لحیظ وم یشجییت ییارد ،شسرید اخرت
چه شی
عموم ویهت ییشته و سیرتهریز مریل و جرین سرصل و
لجله وریهت مر ییارد .در صروص متغصکهریز POPDEN
و UNEMPاه نظک م رسرد وره ریاطرهیز مسرتقصن اری ND
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ویهند دیشت ،اه یین صورت وه االییز ببصۀ در منیب ای
خکیون جمۀصت یید سیرتهیز جین اصرتکز دیرند .عالو
اک یین ،ورورهیی اری مصرجین اصکریرز ورن ،رشرد یقتصریدز
اصرتکز ری خیکاه م ونند وه موجب پصرکشت شنریورز و اره
دنبیل آن ،ویهت سیرتهیز یینگونه لوید م شود.
در یدیمه ،متغصکهیز ویاسته و مستقل خۀکیف شد یند.
میزان خسارتهاای جاانی ( :)TDعبریرت یسرت ی
میمو خ فیت و جکیلتهیز نیش ی سصل و لجله (نفک)
خسارتهای مالی ) :(TELی ریاط  2محیسبه

میزان
TEL=100NP/CPI

 Nخۀدید ویلدهیز آسصبدید یعن ی مسکون  ،خییرز،
یدیرز و آمو شرر  P ،قصمررت مررصن (ریرریل در هکسرریل)،
عرردد 100اررهعنرروین مسرریلت متوسررط هررک ویلررد و CPI
قصمت مصک ونند یست.
شی
تولید ناخالص داخلی سارانه ) :(RGDPCعبریرت ی
سهن هک نفک ی خولصد نی ریل دی ر یسرت .خولصرد نی ریل
سکینه مۀصیر وا اکیز یندی گصکز سطح رشی و درآمد
دی
سکین جیمۀه ،سطح اک وردیرز ی دمیت خأمصن یجتمریع و
ویریی یقتصیدز یست وه ی ریاط  3اه دست آمد یست.
()3

RGDPC=RGDP/N

 RGDPخولصررد نی رریل
جمۀصت سیالن ورورز یست.

ساارمایهگااراری در ساارمایۀ فیزیکاای ):(RINV
سکمیی شصجیک در یقتصید ی دیریی ثیات یست وه شیمل
میشررصنآالت ،سرری تمینهرری و ویمپصوخکهرری مرر شررود .در
نظکیههیز یقتصیدز ،سرکمیی شصجیکر یکر ی سره عیمرل
یولص خولصد در نظک گکشته م شود .درنتصیه ،سکمییهگرریرز
در سکمیی شصجیک اه مۀنیز سکمییهگریرز در میشصنآالت،
سی تمینهی و ویمپصوخکهی یست ].[31
مخارج دولت در زیرسااختهاا ) :(RGCONشریمل

شد یست.
()2

دمیت مریروت دیشرته (شریغل) و یری اری وجرود قیا صرت
مریروت ،مریروت ندیشتهیند (اصکیر) ].[30

دی رر ویقۀرر

سرریالنه و N

شاخص امید به زندگی) : (LEمتوسط بول عمک شکد
در جیمۀه ری نرین م دهد ] .[28عویمل مخت فر همچرون
جنسصت ،سطح درآمد ،اهدیشت ،شکهنگ ،االیریز ببصۀر
خأثصکگریر ایشد ].[29
و ...م خویند اک یین شی
تراکم جمعیت ) :(POPDENنصج ی خقسرصن جمۀصرت
یکر
اک مسیلت ی منطقه اه دست م آید .یین شری
ی عویمل اسصیر مهن در مصجین سیرتهریز مریل و جرین
االییز ببصۀ یست.
میزان بیکاری ) :(UNEMPاک یسری

خۀکیرف مکورج

آمیر ،عبیرت یست ی  :نسبت جمۀصت اصکیر اه جمۀصت شۀیل.
جمۀصت شۀیل یقتصیدز خمیم یشکید اجرگخک ی  10سیل ری در
اک م گصکد وه در هفت قبل ی آمیرگصکز در خولصرد وریال و

خمرریم مصرریر دولت ر  ،سررکمییهگررریرز در یکسرری تهرری و
پکدی تهیز ینتقیل یست .در لسیادیرز درآمرد م ر خم ر
(لصول) ویالهی و دمیت خوسط دولت ارکیز مصریر شۀ ر
اهمنظور خأمصن نصی هیز شکدز یی جمۀ جیمۀه خحرت عنروین
«مخیرج مصکش نهیی دولت» اکرس م شود .خم ویالهی و
دمیت یشیر شد اکیز منیشع آیند نظصک سرکمییهگرریرز در
یکسی تهی یی مصیر خحقصق خحت عنوین «سکمییهگرریرز
دولت » ببقهاندز م شود (خرکصل سکمیی نی یل دولت ).
یین دو نو مصیر و پکدی ت خوسط دولت در مصیر نهیی
و خرکصل سکمیی نی یل  ،هن مین یک ی یججیز اجرگ خولصد
ری خرکصل م دهند [.]32
نی یل دی
آزادی تجاااری یااا باااز بااودن اقتصاااد ):(OPEN
اصینونندۀ مصجین آ یدز خییرز یست وه ی میمو صیدریت
اه دست مر آیرد
و ویردیت خقسصن اک خولصد نی یل دی
آ یدز خییرز مۀصیرز اکیز سنیت ورود یری
] .[33شی
کوج سکمییهگریرز یرج اه ورورهیست.
میزان باسوادی ) :(EDUدرصدز ی جمۀصت ول وره
خوینیی ویندن و نوشتن ری دیرند ،اهعنوین مصجین ایسرویدز
مۀکش م شود .مصجین ایسویدز ببر خۀکیرف مکورج آمریر
ییکین مکاوط اه یشکید اصت ی  6سیل یست ].[34
در ور ییدآورز یست یبالعیت خولصرد نی ریل دی ر
یمصد اه ندگ  ،جمۀصرت ،مصرجین اصکریرز،
سکینه ،شی
مخیرج دولت در یکسی تهی ،آ یدز خییرز ی سییت این
جهین گکدآورز شد یسرت .دید هریز سرکمییهگرریرز در
سکمیی شصجیک ی سییت یقتصید جهین و دید هیز مکاروط
اه سیرتهیز میل و جین سصل و لجله ی سییت سی مین
مصنشنیس آمکیکی و آمیر و دید هیز جمۀصت هاللیلمرک
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جمهورز یسالم ییکین ب سیلهیز  1339خی  1398اکیز
ورور ییکین یستخکیج شد یست .خأثصک دید هیز مکاوبره در
دو یلگوز میجی ،یک اک سیرتهریز جرین و دیگرکز ارک
سیرتهیز میل نیش ی سصل و لجله خح صل شد یست.
نتایج و یافتهها
در یدیمه ،نتیی و ییشتههریز پرژوهت لیضرک در دو یلگروز
میجی یۀن خأثصک متغصکهیز والن یقتصیدز اک سیرتهریز
جین نیش ی سصل و لجله (یلگروز یول) و یثرک متغصکهریز
والن یقتصیدز اک سیرتهیز میل نیش ی سصل و لجلره
(یلگوز دوم) اکرس ویهد شد.
 .1تأثیر متغیرهای کالن اقتصادی بر خسارتهاای جاانی
ناشی از سیل و زلزله (الگوی اول)

قبل ی خح صل رویاط اصن متغصکهیز مدل ای خوجه اه سکز مین
اودن آنهی ،اه اکرس روند مینیی خ خر متغصکهری وره خوسرط
آ مون مینیی دیک شولک خۀمصنییشته ،پکدی ته شد یست.
نترریی آ مررون دیکرر شررولک خۀمررصنییشترره در جرردول 1
نریندهندۀ مینیی خمیم متغصکهیست .یین موضو خأیصدز اک
نبود رگکسصون ویذب در اکآورد متغصکهیز مدل یست .اه ییرن
مۀنی وه خمیم متغصکهی ارهدرسرت ینتخریب شرد ینرد و ارصن
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متغصکهیز مسرتقل و ویاسرته یرخبریط منطقر اکقرکیر یسرت.
درنتصیه یلتمیل وجود رگکسصون ویذب رد ویهد شد.
نتیی یر ییا عویمل مؤثک اک سریرتهریز جرین نیشر ی
سرصل و لجلرره (یلگرروز یول) و نترریی یر یرریا عویمررل مررؤثک اررک
سیرتهیز میل نیش ی سصل و لجله (یلگوز دوم) در جردول
 2گوییز آن یست وره ریاطرهیز مۀنریدیر و منفر ارصن خولصرد
یمصد اه ندگ و مصجین ایسویدز
سکینه ،شی
نی یل دی
ای مصجین سیرتهیز جین نیش ی سرصل و لجلره وجرود دیرد.
همچنصن ،ریاطهیز مۀنیدیر و مثبت اصن خکیون جمۀصرت ،مصرجین
اصکیرز ،مخیرج دولت در یکسی تهی و آ یدز خییرز ای مصرجین
سیرتهیز جین نیش ی سصل و لجله وجود دیرد .ییشترههریز
پیدل و همکیرین ( )2018نصج ای نتیی لیضک سری گیرز دیرد .اری
خوجه اه لگیریتم اودن ریاط  1م خوین گفت وره اری یشرجییت
سکینه ،یمصد اره نردگ و
ی درصدز در خولصد نی یل دی
مصجین ایسویدز ،سریرتهریز جرین نیشر ی سرصل و لجلره
اهخکخصب  5/26 ،1/52و  10/55درصرد وریهت دیشرته یسرت.
همچنصن ،ای یشجییت یر درصردز در خرکیون جمۀصرت ،مصرجین
اصکرریرز ،مخرریرج دولررت در یکسرری تهرری و آ یدز خیرریرز،
سیرتهیز جین نیشر ی سرصل و لجلره ارهخکخصرب ،20/64
4/22 ،7/47و  4/86درصد یشجییت ری خیکاه وکد یست.

جدول  .1نتایج آزمون دیکی فولر تعمیمیافته با تفاضلگیری مرتبۀ اول
متغیر
آمیرۀ  tدیک شولک
سطح یلتمیل

*RGDPC
-4.64
0.00

*LE
-3.4
0.01

*POPDEN
-7.56
0.00

*UNEMP
-7.09
0.00

*RINV
-7.54
0.00

*RGCON
-5.33
0.00

*OPEN
-7.25
0.00

*EDU
-3.99
0.02

* :مینیی و ** :عدم مینیی
جدول  .2نتایج ارزیابی عوامل مؤثر بر خسارتهای جانی ناشی از سیل و زلزله (الگوی اول) و نتایج ارزیابی عوامل مؤثر بر خسارتهای
مالی ناشی از سیل و زلزله (الگوی دوم)
نام متغیر
عکض ی مبدأ

الگوی اول
آمارۀ t
ضریب

* -11.21
*-1.52
** -5.26
*20.64
*7.47
-0.48
*4.22
**4.86
* -10.55

-3.84
-4.44
-2.29
3.96
5.47
-0.29
3.30
2.16
-4.06

سطح احتمال

نام متغیر

0.00

عکض ی مبدأ

0.00
0.02
0.00
0.00
0.77
0.00
0.03
0.00

RGDPC
RGDPC
LE
LE
POPDEN
POPDEN
UNEMP
UNEMP
RINV
RINV
RGCON
RGCON
OPEN
OPEN
EDU
EDU
* :مۀنیدیرز در سطح  %1و** :مۀنیدیرز در سطح  %5و *** :مۀنیدیرز در سطح %10
منبع :ییشتههیز خحقص

الگوی دوم
آمارۀ t
ضریب

سطح احتمال

* -8.37

-2.97

0.01

*1.86
* -33.22
*13.01
3.74
* -9.90
*12.81
0.64
***24.52

4.13
-3.12
2.06
1.25
-3.01
7.19
0.35
1.83

0.00
0.00
0.00
0.21
0.00
0.00
0.72
0.07
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یلگوز یول ارکآوردشرد یۀنر یر یریا عویمرل مرؤثک ارک
سرریرتهرریز جررین نیشرر ی سررصل و لجلرره  90درصررد
ینتخیب مدل آویاص
خوضصحدهندگ دیرد .همچنصن ،شی
 2/01ری نرین دید وه عدد نسبتیً وا یسرت .نتریی آ مرون
دورارررصن ویخسرررون اررری مصرررجین  1/98خأیصدوننررردۀ نبر رود
ودهمبستگ مکخب یول در پسمیندهیز مردل یسرت .ارکیز
یبمصنین ی وجود دیشتن یری ندیشرتن نیهمسرین ویریرینس ی
آ مون وییت یستفید شد یست .در جدول  3ای خوجه اه سطح
 ،Probشکض  H0مبتن اک نبود نیهمسین ویریینس ری رد وکد
یست .اکیز لل یین مرکل ی رو و ندهر یسرتفید شرد
یست خی ویریینس پسمیندهی اه لدیقل ممکن اکسد.
جدول  .3نتایج آزمون وایت برای الگوی اول
آمارۀ F

13.10341

سطح یلتمیل (F)20،28

0.0

مطیا جدول  2خولصد نی ریل دی ر سرکینه یرخبریب
مۀکو ای سیرتهیز جین نیش ی سصل و لجله ری نررین
دید یست .م خوین یینگونه خح صل وکد وره رشرد یقتصریدز
سبب اهبود شنیورز در ورور شد یست .یین موضو ای ده
ورریرگکین ری نصررج یشررجییت م ر دهررد و درنتصیرره خأسصسرریت
ایوصفصت ،جینرصن ایشتهیز شکسرود مر شرود ] .[18نکتر
مهررن در یینیرری احررا ینتخرریب یسررت ورره دولررتهرری اررصن
سکمییهگریرز در سکمییه شصجیک و سکمییهگریرز در سکمیی
ینسین ودیمی ری ینتخریب ورکد ینرد؟ ] .[35هکیر ی ییرن
شرد
سکمییهگریرزهی منیک اه یشجییت خولصد نی یل دی
یست .پس ایید اه مطیلۀ خرأثصک سرکمییهگرریرز ارک سرکمیی
شصجیک ر و سررکمییهگررریرز در سررکمیی ینسررین روز خولصررد
و یرخبیط آن ای ویهت سریرتهریز االیریز
نی یل دی
ببصۀ پکدی ت .یلبته ایید خوجه دیشت وه سکمییهگریرز در
سررکمیی شصجیک ر سرربب اهبررود شنرریورز و درنهیی رت رشررد
یقتصیدز ویهد شرد و سرکمییهگرریرز در سرکمیی ینسرین ،
ویهت مصجین اصکیرز ،یشجییت ای ده ویرگکین ،یشجییت یمصد
اه ندگ  ،یشجییت مصجین ایسویدز و اره مروی یت آن ،رشرد و
خوسۀ یقتصیدز ری اره همرکی ویهرد دیشرت ] .[36اری ییرن
یستدالل مر خروین ریاطر مسرتقصن ارصن مصرجین اصکریرز و
سیرتهیز جین نیش ی سصل و لجله ری نصج خوجصره ورکد.
اکآوردهی گوییز ییرن موضرو یسرت وره اری یشرجییت مصرجین

اصکیرز ،رشد یقتصیدز روند ویهر اره رود گکشتره یسرت.
درنتصیه ،سیرتهیز جین نیش ی لوید ببصۀ یشجییت
ییشتهیند .عالو اک یین ،ای سی زهریز پرس ی شیجۀره مۀمروالً
سبب وریهت مصرجین اصکریرز شرد یسرت ] .[37درنتصیره،
مدیکیت احکین دولت و سصیستگریرزهریز اۀرد ی لروید
ببصۀ نقت و صدز در اهبود یوضی یقتصیدز دیرد.
یمصد اه ندگ اهعنوین مۀصریرز ارکیز
ضکیب شی
یندی گصکز سطح ندگ در جدول  2اهصورت منف نرین
دید شد یست .دلصل یین موضو ری م خوین یینگونه اصرین
وکد وه آسصبپریکز یشکید در مقیال االییز ببصۀ متفیوت
یست ] .[38درویقع ،هک چه یشکید ی سطح ندگ یجتمیع ،
یقتصیدز و سصیس ایالخکز اک روردیر ارود ینرد ،جیمۀرهیز
یمصد اره نردگ اریالخک دیشرتهینرد و
پصرکشتهخک ای شی
نسبت اه یینگونه لوید مقیومت اصرتکز نررین دید ینرد.
نتیی مطیلۀر مریری و و خرین )2017( 1نصرج گویریز همرصن
موضو اود یست ].[39
یک دیگک ی عویمل خأثصکگرریر ارک سریرتهریز جرین
نیش ی االییز ببصۀ  ،خکیون جمۀصرت یسرت .در جردول 2
ضکیب مثبت یین متغصک اه می یبکنرین وکد یسرت وره در
منیب ای خکیون جمۀصت اصرتک ،یلتمیل یشجییت سیرتهیز
جین نیش ی لوید ببصۀ اریالخک یسرت .شرییین یریدآورز
یست وه خیکاصیت گرشته در مقیا ه اری لروید یمرکو خرأثصک
غصکقیالچرنپوشر در خح صرلهری دیشرته یسرت .اری همرصن
یستدالل خیکا گرشت یشرکید ی منریب لیدثره صرج ،سربب
مهرریجکت آنهرری ی آن منطقرره شررد یسررت ] .[19ی بکشر ،
خۀمصک خأسصسیت و اهبود شکییط منریب لیدثرهدیرد سربب
جرب یشکید و ینقبیض جمۀصت ویهرد شرد ] .[40خحقصقریت
دیگک نرین دید قکیر گکشتن در مۀرکض طرکیت ببصۀر  ،اری
ویهت رشد جمۀصت همرکی یسرت ] .[41شرویهد نررین دید
االییز ببصۀ خرأثصک دوسرویه ارک خرکیون جمۀصرت ویهنرد
دیشت .یینکه اۀد ی وقو چنرصن لرویدث نظریر گرک پدیردۀ
ینقبیض یری ینبسریط جمۀصتر ارود ییرن ،اسرتگ اره درجر
موشقصتآمصج اودن سصیستگرریرزهریز دولرت دیرد .یمری در
یرخبیط ای خأثصک مثبت خکیون جمۀصت اکیشجییت سریرتهریز
جین یینگونه لوید  ،م خوین در سطح مۀنریدیرز ارصت ی
1. Murillo & Tan
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 95درصد یستدالل وکد .در ور ییدآورز یست وره مطیلۀریت
شررو ل 1و همکرریرین ( ،)2016یلصرروت )2014( 2و لوگررین 3و
همکیرین ( )2016نصج خأیصدونندۀ یین موضو اود یند.
مخیرج دولرت در یکسری تهری اره دو صرورت سربب
سیرتهیز نیش ی االییز ببصۀر شرد یسرت.
گستک
نخست یینکه یکسی تهریز قردیم اره دلصرل مسرته
شدن ،مقیومت ومتکز در مقیال لروید ببصۀر ی رود
نرررین دید ینررد .دوم یینکرره هررک چرره سررکمییهگررریرز در
یکسی تهی یشجییت ییاد ،سبب پدیدۀ ینقبریض جمۀصرت ی
بکی مهیجکت و یشجییت شرریر خقیضری ارک محرصط یسرت
ویهد شد .درنتصیه ،سیرتهریز ینسرین نیشر االیریز
ببصۀ نصج رونرد صرۀودز در پرصت ویهرد گکشرت ].[20
نتریی مطیلۀر لیضررک نصررج گویریز ریاطررهیز مثبررت مصررین
سکمییهگریرز دولت در یکسی تهی و سیرتهریز جرین
یین لوید یست .اهبور و  ،م خوین گفت وه یشجییت یری
ورریهت مخرریرج دولررت در یکسرری تهرری یثررک یشجییرر اررک
سیرتهیز جین لوید ببصۀ ویهد دیشت .خحقصقیت
اکیچ )2001( 4نصج اک یین یمک داللت دیرد.
اسصیرز ی ورورهیز جهین ،آ یدز ری اهعنروین اخرر
5
ی شکهنگ سصیسر رود پریکشترهینرد .خحقصقریت ویسرینو
( )2018نرین دید یست وه ورورهیی ای مصجین مکگومصک
نیش ی لوید ببصۀر اصررتک ،آ یدز ومترکز ری چره در
سطح اصنیلم ر و چره در سرطح م ر خیکاره ورکد ینرد.
م خوین یینگونه اکدیشت وکد وه آ یدز سصیس ر یجتمیع
عیم یست وه اقیز جمۀر ری یشرجییت دید یسرت ].[23
همچنصن ،ورورهیی ای درآمرد سرکین اصررتک ،دولرتهریز
اجرگخک و ای ده اصرتک در خییرت ،ظکشصت اصرتکز ارکیز
مقیا ه ای شوکهیز نیش ی لوید ببصۀ و ج روگصکز ی
ورود ییررن شرروک در یقتصررید وررالن دیشررتهینررد .ی بکش ر ،
یقتصیدهیی ای ذ ییک یر ز گستکد و یعتبریر دی ر قروز،
قیدر اه خحمل االییز ببصۀ ای ون شردن رشرد یقتصریدز
اود یند ] .[24ای اودن یقتصید ،سیرتهیز جرین و مریل
نیش ی لوید ببصۀ ری ویهت دید یست ] .[6چگرونگ
1. Fusseel
2. Elliott
3. Logan
4. Brauch
5. Kusano
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یین شکییند ری م خوین یینگونه خح صرل ورکد وره اری ارودن
خییرز سبب ینتقیل یبالعیت و اه خبع آن ،پصرکشت شنیورز
شد یست .ی سوز دیگک ،ای خأثصک شجییند اک ای ده خییرز
و رشد یقتصیدز ،عردم آسرصبپرریکز وررور ری در مقیارل
لرروید ببصۀ ر خضررمصن وررکد یسررت .در ییررن صرروص
مطیلۀیت ویسینو ( ،)2018نوز )2009( 6و پریدل ()2018
شیهدز اک یین یدعیست .در جدول  2ریاطهیز مستقصن اصن
متغصک آ یدز یقتصیدز و سیرتهیز جین نیش ی سصل و
لجله در ییکین اکآورد شد یست .اه نظک م رسد وه شکییط
یص یقتصیدز ییکین مثل خحکینهریز ارصنیلم ر  ،عیمرل
یص یین خنیقض ایشد.
در صد سیل ی صک اه دلصرل دسرتوریرزهریز ینسرین در
ببصۀت ،طک اکو لوید ببصۀ اصرتک ی هک مین جرین و
میل ینسینهری ری خهدیرد ورکد یسرت ] .[42آمرو یشرکید ی
ری هیز مخت ف یک ی شصو هیز ویهت یین طرکیت یسرت.
یلبته ،ایید خوجه دیشت وره آمرو وپرکور در صرورخ اره
مکل ثمکده م رسد وره در سرطو مخت رف مردیکیت و
یجکیی یدغیم شود ] .[43مطیلۀیت مخت ف اه می گوشجد ورکد
وه شنی ت نصی هیز آمو ش  ،یولصن و مهرنخرکین قردم ارکیز
اکنیمهریجز اه منظور وریهت سریرتهریز جرین نیشر ی
االییز ببصۀ یست [44ر  .]47در یین صوص ضکیب منف
متغصک مصجین ایسویدز در جدول  2یشریر اره همرصن موضرو
دیرد .اهبرورز وره در سرطح مۀنریدیرز ارصت ی  95درصرد
یشجییت مصجین ایسویدز منیک اه ویهت سریرتهریز جرین
نیش ی سصل و لجله در ورور شد یست .ایید خوجره دیشرت
ورره ییررن موضررو در مطیلۀرریت یرریدز ی جم رره آپکونت ر  7و
همکرریرین ( ،)2015آقرریی و نظرریم ( ،)2013مصسررتک  8و
همکیرین ( ،)2009لوپج 9و همکیرین ( ،)2016لوپج و همکریرین
( )2011و میرخصن 10و همکیرین ( )1985خصدی شد یست.
 .2تأثیر متغیرهای کالن اقتصادی بر خسارتهاای ماالی
ناشی از سیل و زلزله (الگوی دوم)

اکیز دستکس اه سیرتهیز میل نیش ی سصل و لجلره
ی آمیر سی تمینهیز آسصبدید اک یثک سصل و لجله ،قصمت
6. Noy

7. Apronti
8. Meesters
9. Lopez
10. Martin
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قصمت مصن در سریلهریز مخت رف و همچنرصن
و شی
آمیر منترکشد ی مکوج مصنشنیس یمکیکی یستفید شرد
یست.
در نتیی مطیلۀه لیضک در جردول  2مۀنریدیرز خمریم
متغصکهی اهغصک ی مصجین اصکریرز ،مصرجین ایسرویدز و آ یدز
خییرز اه چرن ورد یست .اه ال یلگوز یول ،ریاطرهیز
مثبت مصین خولصد نی یل دی ر سرکینه و سریرتهریز
میل نیش ی لوید ببصۀ اکقکیر یست .نتریی مطیلۀریت
پیدل و همکیرین ( )2018نصج خأیصدز اک ییرن یدعیسرت .اری
سکینه ،خرکیون
یشجییت ی درصدز در خولصد نی یل دی
جمۀصت ،مخیرج دولت در یکسی تهری و مصرجین ایسرویدز
سیرتهیز میل نیش ی سرصل و لجلره ارهخکخصرب ،1/86
12/81 ،13/01و  24/52درصررد یشررجییت و همچنررصن ،ارری
یشجییت ی درصدز در یمصد اه ندگ و سکمییهگرریرز در
سکمیی شصجیک  ،سیرتهیز میل اهخکخصرب  33/22و 9/9
درصد ویهت دیشته یست.
بب جدول  2یلگوز دوم ی خوضصحدهندگ  95درصد
ینتخیب مدل آویاص رقرن منیسرب
اک وردیر یست .شی
 1/56ری ی ود نرین دید .همچنصن ،آ مون دوراصن ویخسون
ای سطح  2/07گوییز عدم ودهمبستگ مکخب یول یست.
همینند لیلت قبل اکیز اکرس وجود دیشرتن یری ندیشرتن
ودهمبسررتگ ی آ مررون وییررت یسررتفید شررد یسررت .در
جدول  4ای خوجه اه سطح یلتمیل  0/021و شکض  H0وره
گوییز نبود نیهمسین ویریینس یست .م خوین نتصیه گکشت
وه ییرن مردل همیننرد گرشرته نیهمسرین ویریرینس دیرد.
درنتصیه ،دوایر ی رو و نده یستفید شد یست.
جدول  .4نتایج آزمون وایت برای الگوی دوم
آماره F

2.449046

سطح یلتمیلF)20،28( ،

0.0218

بب نتیی جدول  2ای یشجییت خولصد نی ریل دی ر ،
شۀیلصتهیز سی تمین گستک ییشته یست وه یین موضو
عیمل یشرجییت سریرتهریز مریل هنگریم وقرو لروید
ببصۀ اود یست .یلبته در ورورهیز خوسۀهییشته اه ع رت
سطح ایالز شنیورز ،رو اهرو اک روند خولصد سی تمینهریز
مقیوم در اکیاک االییز ببصۀ یشجود شد یسرت .درنتصیره،
در یین ورورهی نظیر گک یرخبیط منف ارصن خولصرد نی ریل

و سیرتهیز میل نیش ی االییز ببصۀ اود ییرن
دی
1
] .[48خحقصقیت پسکین و یونگچل ( )1996گویه اک ییرن
یدعیست.
سکمییهگریرز در سکمیی شصجیکر اره رال لیلرت یول
ریاطهیز مۀنیدیر و مۀکو ای سیرتهیز میل االییز ببصۀ
دیرد .اهبور و  ،هک چه سکمییهگرریرز در سرکمیی شصجیکر
شجون ییاد ،خأسصسیت مقیومخک و سیرتهیز میل ومترکز ری
ویهصن دیشت .اکعکس یین ریاطه نصج اه ییرن صرورت صرید
یست وه االییز ببصۀ ای یییید شوکهیز منفر در یقتصرید
سبب ی اصن رشتن سکمیی شصجیک و همچنصن ،وریهت رشرد
یقتصیدز ورورهی ویهد شرد ] .[49همیننرد مطیلۀر لیضرک،
پژوهت انسون و والز )2004( 2نصج گوییز همرصن موضرو
اود یست .در رور یریدآورز یسرت در مرورد سرییک متغصکهری
خح ص مریاه ای لیلت یلگوز یول صید یست.
نتیجهگیری
هد پژوهت لیضک ،اکرس خأثصک متغصکهیز والن یقتصریدز
اک سیرتهریز جرین و مریل نیشر ی سرصل و لجلره ارود.
یمصرد اره
متغصکهیز خولصد نی ریل دی ر سرکینه ،شری
ندگ  ،خرکیون جمۀصرت ،مصرجین اصکریرز ،مخریرج دولرت در
یکسی تهی ،آ یدز خییرز و مصجین اصکیرز اک سریرتهریز
جین نیش ی سصل و لجله خأثصکگریر اکرس شدند .متغصکهیز
یمصد اره نردگ  ،خرکیون
سکینه ،شی
خولصد نی یل دی
جمۀصت ،سکمییهگریرز در سکمیی شصجیک و مخیرج دولت در
یکسی تهی ریاطهیز مۀنیدیر ای سریرتهریز مریل نیشر ی
سصل و لجله ری ی ود نرین دیدند .نتیی مطیلۀ لیضک نررین
م دهد رشد یقتصیدز سبب وریهت سریرتهریز جرین و
یشجییت سیرتهیز میل اک یثرک سرصل و لجلره ویهرد شرد.
عالو اک یین ،سکمییهگریرز در سکمییههیز ینسین و شصجیک و
همچنصن ،یکسری تهریز یقتصریدز و ورود سرکمییهگرریرز
یرج سیرتهیز جین نیش سرصل و لجلره ری اره مقردیر
در ور خوجه ویهت م دهد ،یمی در مورد سیرتهیز میل
منیک اه یشجییت آنهی م شود .در یدیمه ،یین مطیلۀیت نرین دید
ویهت مصجین اصکیرز و یشجییت مصجین ایسویدز خأثصک ییدز اک
ویهت سریرتهریز جرین دیرد .ارهبرور و ر  ،لسیسرصت
1. Yongcheol
2. Benson & Clay
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خأثصکگریر متغصکهی در یلگوز دوم اصرتک ی یلگوز یول یست .اه
بور مثیل ،متغصکهیز خولصد نی یل دی ر سرکینه ،شری
یمصد اه ندگ  ،خکیون جمۀصت ،مخیرج دولت در یکسی تهری
و مصجین ایسویدز در یلگوز دوم در مقییسه اری یلگروز یول اره
نسرربت  -2/32 ،3/03 ،0/6 ،6/3 ،-1/2لسیسررصت اصرررتکز
دیشتهیند.
ریسر
شسرید و شری
اه نظک م رسد وره شری
االییز ببصۀ ی عویمل مهن و خأثصکگریر ارک سریرتهریز
جررین و مرریل نیشرر ی االیرریز ببصۀرر ایشررد .یکرر ی
محدودیتهیز پژوهت لیضک یین یسرت وره در ییرکین اره
ریس االیریز
دلصل ویمل نبودن سکزهیز مین شی
شسید و همچنصن ،عدم شرفیشصت اری یر ،ی
ببصۀ و شی
اکرس خأثصک یین متغصکهی ارک سریرتهریز جرین و مریل
ییررنگونرره لرروید چرررنپوشرر شررد یسررت .ی دیگررک
محدودیتهیز پژوهت لیضک م خوین اره ویریرینس اسرصیر
شدید در آمیر خ فیت و م شدگین مصنلک یشیر وکد،
اهبورز وه آمریر اسرصیر یرید مرکگومصرک در لجلرههریی
همچون اویصن هکی ،ببس ،روداریر و منیصرل و ارن سربب
ی تالل در روند نمودیرز مصنلک هیز ورور شد یست.
انیاکیین ،ای خوجه اه یثک مثبرت مصرجین ایسرویدز در وریهت
سیرتهیز جرین و مریل نیشر ی سرصل و لجلره ،پصررنهید
م شود وه آگی سی ز مکدم ی بکی آمو و خب صغریت سربب
ویهت سریرتهریز مریل و جرین نیشر ی شقرک یبالعریخ
م شود .در یین صوص سری ت اکنیمرههریز آمو شر ارکیز
یشجییت آمیدگ مکدم و ینتریر آن خوسط رسرینههریز پکاصننرد
مثل شبکههیز یجتمیع م خویند مفصد ویقرع شرود .همچنرصن،
یستفید ی مدیکین و نصکوهیز آمو دیرد و ویرآمرد مر خوینرد
سیرتهیز جین و میل ری اه لدیقل اکسیند .انریاکیین ،خوجره
اصرررتک ارره متخصصررین و نخبگررین در مصنر مرردیکیت احررکین
م خویند اسصیر مؤثک ایشد .یکی ضۀف مردیکیت و نبرود یمکینریت
سبب اسصیرز ی سیرتهیز جین و میل اۀد ی وقرو االیریز
ببصۀ شد یست .عالو اک یین ،ای خوجه اه نقت پکرنگ خولصرد
نی یل دی سکینه و مصجین اصکیرز در ویهت سریرتهریز
جین و میل اه نظک م رسد وه سصیسرتگرریرزهری اری هرد
یشجییت درآمد مکدم و ویهت مصجین اصکیرز ایید در یولویت قکیر
گصکند ،چکیوه یین سصیستهری در ا ندمردت منیرک اره وریهت
سیرتهیز جین و میل سصل و لجله م شوند .شهکدیرزهی و
شوریهیز شهک در یین صروص وریروکد یریدز دیرنرد .اهبرود
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رویاط خییرز ورورهی و یستفید ی دینت و شنیورز رو دنصی نصرج
اکیز مقیا ه ای یینگونه لوید مفصد ویهد اود ،چکیوه خأثصک اری
اودن یقتصرید ارک وریهت سریرتهریز جرین سرصل و لجلره
اهصورت مثبت یر ییا شد یست .انیاکیین ،پصرنهید م شود اری
خولصد ویالهیز ایوصفصت و قصمت منیسب ،مصن لضور ییکین در
ای یرهیز اصنیلم شکیهن آید .چکیوه لضور ییکین در یین ای یرهی
سبب ج ب یعتمید مرتکیین ریرج  ،اهبرود رویارط خیریرز و
اهخبع آن ،ینتقیل دینت و شنیورز رو دنصی اه ورور ویهد شرد.
همچنصن ،ای خوجه اه نقرت مثبرت سرکمییهگرریرز در وریهت
سرریرتهرریز مرریل سررصل و لجلرره پصرررنهید م ر شررود ورره
صوص سی ز اکیز اهبود ای ده سکمییهگریرزهیز سی تیرز
ایید ای وصفصت اصرتکز ینییم شود .ی بکشر  ،یجرکیز درسرت و
نظیرت اصرتک اکنیمههیز خوسۀ وررور اری هرد دسرتصیا اره
آیند یز روشنخک و یمصد اه ندگ اهتک م خویند مؤثک ویقع شود،
یمصرد اره نردگ در وریهت
یکی نقت مهرن متغصرک شری
سیرتهیز جین و میل سصل و لجله ینکیرنیپریک یست .در یین
مورد نهیدهیز نظیرخ و یجکیی ایید ای دقرت نظرک اصررتکز اره
ینییم وظییف ود اپکدی ند.
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