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 مالی و جانی بالیای طبیعی در ایران  های ترهای کالن اقتصادی بر میزان خسارمتغی ثیرأت

 3، سید حمیدرضا مرتضوی2، عبدالرسول قاسمی1سمانه عابدی

 ، تهرانیئطباطبااقتصاد، دانشگاه عالمه  ۀدانشکد . استادیار1

 ، تهرانیئطباطبااقتصاد، دانشگاه عالمه  ۀدانشکد دانشیار. 2

 ، تهرانیئطباطبااقتصاد، دانشگاه عالمه  ۀدانشکد. کارشناس ارشد، 3

 (16/6/1399؛ تاریخ تصویب 22/2/1399)تاریخ دریافت

 چکیده

جاانی و  هاای   خسارت آمار نبیشتری زلزله و سیل ،میان این در. هستند اه انسان ومیر مرگمهم  های تعل از یکی طبیعی بالیای

 آثاار حاضر به ارزیابی  ۀمطالع ،است دنیا خیز حادثه اول کشور ده ءجز ایران اینکه به توجه با .اند داده اختصاص خود به را مالی

 در 1398 - 1339 زمانی ۀباز طی WLS به روش زلزله و سیل از ناشی جانی و مالی های خسارت بر اقتصادی کالن متغیرهای

ه، امیاد باه   ی در متغیرهای تولیاد ناخاالد داخلای ساران    درصد کنشان داد افزایش ی ۀ حاضرمطالع نتایج .است پرداخته ایران

 ناشی از سایل و زلزلاه  جانی  های خسارت ی دردرصد 55/10و  26/5، 52/1ترتیب  بهباسوادی موجب کاهش  میزانزندگی و 

 بااز و  هاا  رسااخت یزبیکاری، مخارج دولات در   میزانی در متغیرهای تراکم جمعیت، درصد کافزایش ی ،است. همچنین شده

. را به همراه داردناشی از سیل و زلزله  جانی های خسارتدرصدی  86/4و  22/4، 47/7، 64/20 افزایش ترتیب بهاقتصاد  بودن

 هاا  رساختیزتولید ناخالد داخلی سرانه، تراکم جمعیت، مخارج دولت در  متغیرهایی در درصد کافزایش ی ،از طرف دیگر

ناشی از سایل و زلزلاه   مالی  های درصدی در خسارت 52/24و 81/12، 01/13، 86/1ترتیب  بهباسوادی سبب افزایش  میزانو 

کااهش   سابب  نیاز  فیزیکای  ۀسرمایی در گذار هیسرماامید به زندگی و  در متغیرهایی درصد کافزایش ی ،همچنینشده است. 

 آنجاا  از حاضر، پژوهش با توجه به نتایجناشی از سیل و زلزله شده است. مالی  های درصد در خسارت 9/9و  22/33ترتیب  به

 بناابراین  ،اسات  درخاور توجاه  در ایران  ناشی از سیل و زلزله مالی و جانی های خسارتمیزان ر بمتغیرهای اقتصادی  تأثیرکه 

 .شود میمنفی این حوادث امری ضروری تلقی  آثارکاهش  برایصادی اقت گذاری سیاست

 میزان باسوادی.، شاخد امید به زندگی، ، سیلبالیای طبیعیآزادی تجاری،  :واژگانکلید 
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 مقدمه

هررک ورررورز یشررجییت لیررن خولصررد نی رریل  دی  رر  ی    در

. یقتصرریدز یسررت زهرری زگررریر یسررتصسیصرر    زهرری تیرریولو

، مبریر   اری   آمرو   سطح  ،زگریر هیسکمییشجییت  ،همچنصن

وررورهی  خوسرۀ   یص    زهی اکنیمهی   خویند  م اصکیرز و شسید

 خویننرد   مر االیریز ببصۀر     دهرد   مر قیت نرین ایشد. خحقص

پییردیر وررورهی   خوسرۀ   اکیارک   مینع اسصیر اجرگ  در عنوین اه

 زهری  اکنیمره ، آنهری یشرجییت شردت    مروی یت  اهو  دنشو ق مدید

در قرکن   .]1[ وننرد مویجه  زخک زجدای احکین ری  م  خوسۀ  

 نری ممنطق  ببصۀ  در  زهی شیجۀهدرصد  80گرشته اصت ی  

درصرد وقرو ،    63سصل و رینت  مصن اری   .]2[ یست دید   رخ

مصررجین  دیشررته یسررت. 2015اصرررتکین مصررجین ری در سرریل 

درصد  32 ،درصد و رینت  مصن 11نیش  ی  سصل،  کصوم مکگ

 ،همچنرصن  .یسرت  یشتره ی  تییشرجی در مقییسه ای قکن گرشرته  

درصرد ی    19و دمریز شردید،   خوشین االییز هویشنیس  مثل 

یر  قرکن   وه یین روند در مقییسه ای  یست د او هی شیجۀهول 

 مریز د در ییرن دور   .یسرت  یشتهی  تییشجیدرصد  12 ،گرشته

درصرد ی  ورل قکاینصرین،     72و  57خکخصب ای  خوشین اهشدید و 

اصرررتکین مصررجین صرردمیت در مصررین سررییک االیرریز ببصۀرر  

دیردگین   آسرصب و  کصر وم مرکگ خۀردید   ، و ر  بور اه. یند دیشته

االییز ببصۀ  در مقییسه ای قکن گرشرته رونرد رو اره رشرد     

 هی لک   نص مو   سیل  ر شکیوین   ،یین عالو  اک دیشته یست.

 ].3[ یستخغصصک محسوس  نککد   مین  ب 

گجیر  این  جهین  و سی مین م ل متحرد   ،در یین مصین

 وسری   سری ت  زهری  رو یست وره   آن اصینگک 2010در سیل 

ورن   زگریر هیسکمیاهدیشت  ضۀصف،  زهی کسی تی نیدرست، 

آثریر  شرهکز موجرب ارکو     خوسرۀ   آمو ش  و  زهی اکنیمهدر 

هنگیم وقو  لروید  ببصۀر     یجتمیع ، یقتصیدز و محصط 

شردن   خرک  ارجرگ  ،آن خبرع  اره یشجییت جمۀصرت و   یست. شد 

کیت احرکین در مویقرع   ویهت سرطو  مردی  ی  عویمل شهکهی 

 زهری  تصشۀیلاالییز ببصۀ  اک  کصخأث. ]3[ یضطکیرز اود  یست

شوک منف   عنوین اهچون خولصد نی یل  دی    همیقتصیدز 

 ،همچنررصن ].4[نصسررت   پوشرر چرررن  قیاررل وررل،  عکضرر

 کخکنرد یپر بصآسببصۀ   زهی شیجۀهورورهیز شقصک نسبت اه 

نسرربت ارره  خوسررۀه  لرریل درورررورهیز  ورره  آنیرری ی  .]5[

 ینرد  وکد عمل  خک فصضۀنیش  ی  االییز ببصۀ   هیز  سیرت

در  کیپرر  بصآسر وررورهیز   ءوه ییکین جج رود  مینتظیر  ،]6[

اررک  کگررریرصخأثیکرر  دیگررک ی  عویمررل   ییررن  مصنرره ایشررد. 

وره   شسید اخت عمروم  یسرت   ،االییز ببصۀ  هیز  سیرت

مکخبط در  صوص دشع  زهی سی مینضۀف مدیکیت منیک اه 

 ی نیشر    هریز   سریرت آن،   یصنت درشد  و االییز ببصۀ  

 مرکدم  خ خ خیکاصیت .]7[ ییشته یستلوید  یشجییت  گونه نیی

 گویریز   لجلره  و سرصل  چرون هم لرویدث   ارکو   هنگیم ییکین

. یست ببصۀ  االییز مقیال در ییکین  یید اسصیر زکیپر بصآس

 20 لدود شدن ورته و 1341 سیل در  هکی نیصاو ۀلک  نص م

 سصل ورته، 19600 ای 1357 سیل در ببس   لجل نفک، هجیر

 و وررته  300 لدود ای 1366 سیل در خهکین خیکیت منطق 

 لردیقل  اری  1369 سیل در منیصل و رودایر ۀلک  نص م مفقود،

 لدود ای 1380 سیل در گ ستین یستین سصل رته،هجیر و 40

هرجیر   30 لردیقل  اری  1382 سریل  در ارن   لجل  ورته، 500

 اصت و ورته نفک 77 لدود ای 1398 سیل زهی لصس و ورته

 ی  نیشر   خ رخ  خیکاصریت  ی  زی گوشهشقط   م ی  هجیر   ی 

 رسرد   مر اره نظرک   انیاکیین،  .]8 [یست ییکین در  لجله و سصل

اکیز مقیا ره اری دشرع  طرکیت یلتمریل  االیریز        زجیر اکنیمه

نتریی    ،ایشرد. ارک ییرن یسری       ییدز دیشرته یهمصت  ببصۀ 

( گوییز آن یست وه یشجییت جمۀصت 1998) پژوهت عیادز

منریب  شرهکز،   خوسۀ  یشجییت نصی هیز غریی ،  ،آن خبع اهو 

اهدیشرت  و خسرهصالت   ، یمکینریت آمو شر   یشجییت نصری  اره   

یسرت  شرد   غصکیصول  ی  منیاع ببصۀ  یستفیدۀ  سبب رشیه 

یییید مررکالخ  در مردیکیت شرهکز    موجب  یین موضو  وه

 پررور یمرریمق  صرریدق  و  ،. همچنررصن]1[ورررور  ویهررد شررد 

االییز ببصۀ  اک خولصرد نی ریل     کصخأث( در پژوهر  2008)

در ییکین ری اکرس  وکدنرد. نتریی  خحقصقریت      کنفتصغدی    

شکل مصین شردت  سریرت و خولصرد     U  ریاط نرین دید آنهی

 . راصۀر  و همکریرین  ]4[اکقکیر یست   کنفتصغنی یل  دی    

ورریروکد همرریهنگ  ارره یر یرریا   یز مطیلۀرره( نصررج در 2013)

 ینرد  پکدی تره  در مدیکیت االییز ببصۀ  مسئول هیز سی مین

 مردیکیت  نبرود آن یسرت وره   اصرینگک   پژوهت آنهی. نتیی  ]9[

خیهصجیت و ومبرود   رسین رو  اه و یمکینیت در ضۀف یکپیرچه،

ع رل مرؤثک در همریهنگ   خکین مهنی   ،ویرآمد ینسین  نصکوز

 یۀقوا  و شرکصبیی   اود  یست.مدیکیت االیی اکیز نریمط وب 

 و  سیل  ر االییز ببصۀ  )سصل،  لجله،  کصخأثنصج ( 2014)
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 وکدنرد   اکرسری  وشین( اک رشد یقتصیدز ورورهیز منتخبخ

مۀکرو  ارصن االیریز    ریاطر   ارک   آنهری  پرژوهت  . نتیی ]10[

 ونرد   ماصین  ،ببصۀ  و رشد یقتصیدز داللت دیرد. همچنصن

د االیی، رشد یقتصریدز وررورهی رونرد    یوه ای اصرتک شدن خۀد

 د گکشت. ود  ویهنجول  اه 

 اکرسر   هرد   اری ( 2016) و همکریرین  1خحقصقیت اکونک

اصمه و  نفوذ تیمحورای  در اکیاک االییز ببصۀ  زکیپر ینۀطی 

اصینگک یین نتریی  یسرت وره    ، هی شیجۀهمکاوط اه هیز  همؤسس

آثریر  منیرک اره وریهت     ،یشجییت نفروذ اصمره در ارصن مرکدم    

عالو  اک آن،  .]11[یقتصیدز منف  شیییع ببصۀ   ویهد شد 

 کصخرأث ه اکرسر   ار در پژوهرر    (2017) و همکیرین 2پالمپک

سرونیم   لیدث  نیش  ی   کصوم مکگآمو   در لب  شمرصک دو 

 یریدگصکز  ،  ییدشد مطیلۀ اک یسی  ].12[ ندپکدی ت خوهووو

 اری  مقیا ره  اکیز سودمند عیمل ی  عنوین اه ببصۀ  االییز ی 

شرصوۀ  اه دو  خویند  م هکچند .شود  م شنی ته نیگویر لوید 

)ییدگصکز منف ( نصج اه همکی  دیشرته   ایر ینی مخت ف عویقب 

لفیظت   زهی کسی تی در  زگریر هیسکمیآنکه  نخستایشد؛ 

سبب خصور دروغصن یشکید ی  یمنصت در اکیارک االیریز ببصۀر     

 ظریهک  اره عدم شکیر یشکید ی  منیب  سبب شد  وه یین موضو  

. دوم آنکره یگرک لروید     شرود   مر هنگیم وقرو  لیدثره    یمن

و محرصط ندیشرته ایشرند،     هری  ینسیناک  ایر شیجۀهآثیر ببصۀ ، 

و نسربت اره مسریال ییمنر       کندصگ  نمقکیر  کصخأثیشکید خحت 

مترروک  ییدشرد   پژوهت  نرین  ویهند دید. نتیی   خوجه  ا

وه ییدگصکز ی  االییز ببصۀ ، ی  شمررصک دو لبره    شود  م

می ری ی  شیییع نییت دهد و یی اه ویم مرکگ   خویند  میست وه 

 کصخرأث  یر یریا   اره  (2018) 3و پکوشسرور هرویج  ونگ  اکریند.

، وررورهی  وپرکور   آمرو    زدسرتیوردهی االییز ببصۀ  ارک  

آثریر  آن یسرت وره      آنهی اصرینگک مطیلۀ . نتیی ]13[ پکدی تند

یثک لوید  ببصۀ  منیرک  اک  کصوم مکگنیش  ی    شنی ت روین

ییرن   ،همچنرصن  .شرود   مر ینسرین   سرکمیی   اه ی  اصن رشرتن  

آمو ین مقطرع   دینتاصرتکز اک رشتیر و روین  کصخأث کصوم مکگ

 و همکیرین 4پیدل  آمو ین دیرد. متوسطه نسبت اه سییک دینت

هیز  ت  سیرینسین  اک خوسۀ   کصخأث( در پژوهت  ود 2018)

. ]6[ اکرسر  وکدنرد   ری االییز ببصۀر  نیش  ی  میل  و جین  
                                                            
1  . Breckner 
2  . Plümper 
3  . Professor Wong & Professor Hughes 
4  . Padli 

 وریروکد  یریدز  ینسرین   خوسۀ  سطح ایالز  شویهد نرین دید

، سررصل،  سرریل  ررر در ورریهت االیرریز ببصۀرر  میننررد  

و  هری  لغرج   نص م، شرین آخت، خوشینشدید،  میز، دلک   نص م

 و همکریرین  5گریوی یینتریی  پرژوهت    دیشته یست. زسو  آخت

هک چه شری   یمصرد اره  نردگ  در      نرین دید نصج( 2019)

اره دنبریل آن شری       ،ژیپن یشرجییت ییارد   جص  لیدثهورور 

وره خوینریی     یمۀنر  ییرن اره   . طک شیجۀه ویهت  ویهد ییشت

 زهری  سریل بر    مقیا ه ای االییز ببصۀ  در مکدم ورور ژیپن

 .]14[ی صک روند صۀودز اه  ود گکشته یست 

 اری لیضرک    مطیلۀر  ،ای خوجه اه یهمصت موضو  ،انیاکیین

 هریز   سیرتاک والن یقتصیدز  زکهیصمتغ یثکر ییا  ی هد 

نیش  ی  سرصل و  لجلره در وررور ییرکین بر        جین  و میل 

 ،مصنره  یست. در ییرن   شد   ینییم 1398خی  1339 زهی سیل

ای خوجه اره یشرجییت ارکو  شیرییع      وه یست در ور ییدآورز

ی صک میننرد وقرو  سرصل گسرتکد  در      زهی سیلببصۀ  در 

و 1396 زهری  سریل یستین وکمینرری  در     لجلو 1398سیل 

اررالز ببصۀرر  نررو  دو ییررن روز  لیضررک  مطیلۀرر، 1397

 یست. شد  متمکوج

 ینظر یمبان

 سربب خویننرد   هریی  هسرتند وره مر      االییز ببصۀ  شوک

هیز ینسین ، یجتمیع  و شصجیک  و  ویهت موجودز سکمییه

گرریرز و یشرتغیل شروند.     رشد خولصرد، سرکمییه  نصج ویهت 

 و مسررتقصن آثرریرو رر  موجررب  بررور االیرریز ببصۀرر  ارره 

 .]15[شود   یک م غصکمستقصن و پصیمدهیز یقتصیدز والن 

  سرکمیی روز  مسرتقصن اره برور   مستقصن وه  آثیریلف( 

 هریز  گریرنرد. ی جم ره  سریرت    شصجیک  و ینسین  خأثصک م 

هردیم منری ل مسرکون ،    خروین اره خخکیرب و ین    مستقصن م 

آالت، وسییل خولصد، ینبیرهی،  هی و خأسصسیت، میشصن سی تمین

 ۀآمرید  ریع ، سردهی، ی  ارصن رشرتن محصروالت      هیز  مصن

 .دوکاکدیشت و غصک  یشیر  

ورره در  شررود آثرریرز مرر غصکمسررتقصن شرریمل آثرریر ب( 

نمییرین  ی  آن،  مترأثک و هیز اۀد ی  وقو  ر دید ببصۀر    دور 

شوند مثل ویهت خولصد ویال و  دمیت اره ع رت خخکیرب     م 

 دلصرل عویمل خولصد، ویهت اکدیشرت محصروالت  ریعر  اره     

دلصرل  ونقل اره   هیز لمل هی، یشجییت هجینه گکشتگ   مصن آب
                                                            
5  . Egawa 
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ینترریر   و ونقرل  هیز یرخبیب  یی  یکانیهریز لمرل   خخکیب ری 

االیریز ببصۀر     ،. همچنرصن ]15[ هی یی گی هیز مضک اصمیرز

شروند.   دیرد   آسرصب مهیجکت یشکید ی  منیب   سبب خوینند م 

 خرأثصکیت  چکیوره دیام  یست  صورت اه هی مهیجکتیین  گیه 

قب ر     لیدثر روین  ی  لیدثه و خک  یشکید ی  وقرو  میردد   

 ،ایشرد. ی  سروز دیگرک    هری  آندلصل مهیجکت دیام   خویند م 

رولر  مثرل    هریز  آسرصب  موجرب  خویننرد  م االییز ببصۀ  

. ایید در نظرک دیشرت وره    روین  شوند هیز شوکیی  یشسکدگ 

جین  و میل  االیریز ببصۀر  ارک شرکییط رولر        هیز آسصب

 هری  آسرصب ییرن  رولر   . عالارن  گریرنرد  مر  منف   خأثصکیشکید 

 هری  سیلد و خی ناۀد ی  وقو  االییز ببصۀ  ظیهک شو خوینند م 

 .[17و  16] ود قکیر دهند  خأثصک ندگ  ای میندگین ری خحت 

مسرتقصن و   آثریر   درنتصیر یقتصیدز ورالن وره    آثیرج( 

غصکمستقصن نیش  ی  االییز ببصۀر  ارک متغصکهریز ورالن     

خوینرد ارک    ببصۀر  مر     لیدثر شوند. ی   یقتصیدز ویرد م 

هرری، خررأمصن مرریل   گررریرز نی رریل ، خررکی  پکدی ررت سرکمییه 

 .ایشدخأثصکگریر عموم ، خورم و اصکیرز 

ببصۀ  ی  میمرو  آثریر   ول االییز   هجیناکیز خخمصن 

 برور  اره  .]4 [وننرد  مسرتقصن و غصکمسرتقصن یسرتفید  مر     

منف  نیش  ی  االییز ببصۀر  ی    آثیراکیز خخمصن  ،مۀمول

 هریز  مستقصن مثرل  سریرت   آثیرو  هی میکو آمیر ورته و 

 نصکمستقصغ کیتصخأث. ونند  میستفید   هی ی دیری  اک شدویرد

مرریهد    قیارل  به واالییز ببصۀ  اه دلصل دشویرز محیسر 

 . [15] ندشو  م  اکرس ومتکبودن ن

خویند عیمل مهم  در مصرجین   شکییط یقتصیدز ورورهی م 

جین  و میل  نیش  ی  االییز ببصۀ  سصل و  لجله  هیز  سیرت

در یداصریت موضرو  ی جم ره متغصکهریز      ،یین یسری   ایشد. اک

شیمل خولصد نی ریل  دی  ر     هی یثکگریر اک مصجین یین  سیرت

اصکیرز، مصجین سکینه، شی   یمصد اه  ندگ ، خکیون جمۀصت، 

هری، آ یدز   گریرز، مخیرج دولرت در  یکسری ت   سکمییهمصجین 

، شری   شسرید، شری   ریسر      مصجین ایسرویدز یقتصیدز، 

کگرریرز  صثخأوه در یدیمه اه شرک    یستو غصک  االییز ببصۀ  

شود. اکیسی  مبین  نظرکز خولصرد    هی پکدی ته م  اک   ی  آن

االیریز  جرین  و مریل     هریز   سیرتای نی یل  دی    سکینه 

اهبرود  سربب  رشد یقتصیدز  چکیوه. عکس دیردریاط  ببصۀ  

ایوصفصرت،   سریت صخأس ،یره صدرنت شرود و  م شنیورز در ورور 

هرک   ،ی  بک  دیگرک . ]18[ شود هیز شکسود  م  جینرصن ایشت

چه شی   یمصد اه  ندگ  یشجییت ییاد، خوینریی  مرکدم ارکیز    

جرین  االیریز ببصۀر  یشرجییت      میل  و هیز مقیا ه ای  سیرت

االیریز  مریل  و جرین    هریز   ت  سریر وه یین موضو  ییاد  م 

 کگریرصخأث. یک  دیگک ی  عویمل ]14[دهد  ببصۀ  ری ویهت م 

یون جمۀصرت  االییز ببصۀ ، خرک  میل  و جین  هیز  سیرتاک 

در منریب   میل  و جرین  االیریز ببصۀر      هیز  سیرت .یست

  گرشتخیکا  یست وه  ییدآورز ینیشی یست.اصرتک پکجمۀصت 

ی  آن منطقره   هی آن، سبب مهیجکت ج ص لیدثهیشکید ی  منیب  

مسرتقصم  ارک    خرأثصک اصکریرز  مصرجین  متغصک . ]19[ شد  یست

میل  و جین  االییز ببصۀ  دیرد؛ اه یین صرورت   هیز  سیرت

ییرن   .ییارد  اصکیرز، درآمد یشکید ویهت م مصجین وه ای یشجییت 

موضو  سبب محکوم میندن یشکید ی   کید خیهصجیت دشیع  در 

 ،آن دنبریل و اره   شرود  مر  منفر  االیریز ببصۀر     آثریر  اکیاک 

. ]6 [ییارد  م میل  و جین  االییز ببصۀ  یشجییت  هیز  سیرت

ز در گرریر  هیسرکمی هرک چره    ،گرریرز  سرکمییه در مورد متغصک 

و   رویهصن دیشرت   زخرک  مقیوم سیتصخأس، اصرتک شودورورهی 

. آشریمک  ]20 [ومترک  ویهرد شرد   مریل  و جرین     هیز ت  سیر

مخریرج و   ینرد  دید ( نرین 2019همکیرین )و  ( و اتجون2018)

ک وریهت  ار ز  یرید  کصخرأث  هی کسی تی ز دولت در هی یستصس

میل  و جرین  نیشر  ی  االیریز ببصۀر  دیرد. در      هیز  سیرت

اسرصیرز ی   گفرت وره    خروین  مر  مورد متغصک آ یدز یقتصیدز 

اخرر  ی  شکهنرگ سصیسر   رود      عنوین اهورورهی، آ یدز ری 

آ یدز ومتکز  ورورهیی  وه ،انیاکیین .[22و  21] یند کشتهیپر

، یند وکد   و چه در سطح م   خیکاه یلم   نصاری چه در سطح 

 ینرد  دیشرته ه اری االیریز ببصۀر     هاصرتکز در مویج ومصک مکگ

 ،اکدیشرت ورکد وره آ یدز سصیسر      گونره  نیر ی خوین  م .[23]

عیم   یست وه اقیز جمۀر  ری یشرجییت    و یقتصیدز یجتمیع 

اصررتکز  ، ظکشصرت  خرک  ارجرگ ز هی دولتهمچنصن  .ید ویهد د

 ینرد  دیشرته منف  نیشر  ی  االیریز ببصۀر     آثیر اکیز مقیا ه ای 

 یز ، یثرک دوگینره  مصرجین ایسرویدز  مبرین  نظرکز     . مطیا]24[

 ی جین  و مریل  نیشر     هیز  سیرت مصجین اک)منف  و مثبت( 

در  مۀمرروالً. یثررک یرریدگصکز منفرر  ]12[ ببصۀرر  دیرد االیرریز

. در مرورد وررورهیز   یشترد   مر یخفری    یشتهی خوسۀهورورهیز 

عم کررکد نهیدهرریز آمو شرر  ری وررن ، ارری ده  خوسررۀه درلرریل

  و  مثبت اصن مخیرج دولت در یمک آمرو   ریاطع ت  خوین  م

 وجرود  ایدر یین ورورهی  .]25[دینست  هی و جکیلت کصوم مکگ

ز ال م ری وسرب  هی مهیرتز در یمک آمو  ، یشکید گریر هیسکمی

یسرتفید  وننرد.    هری  آنخی اتوینند در مویقع احکین ی   ونند  نم

 هری  احرکین در  کصر وم مرکگ  یرید  همچنین شیهد آمیر  ،یهصدرنت
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ایشرد،  اصررتک  هک چه شی   درک شسرید   ،هستند. همچنصن

 ،خکخصرب اره ییرن   ز قرکیر دیرد.  خرک  مط روب ورور در وضرۀصت  

نتصیه گکشت وه یشجییت شسید سی تیرز یی اه خۀبصکز  خوین  م

سجیی  در یشرجییت خ فریت    اه کصخأثویهت شی   درک شسید 

یست هرک چره    در ور ییدآورز .[26و  6] لوید  ببصۀ  دیرد

شی   ریس  االییز ببصۀ  مکاوط اه ورورز یشجییت ییاد، 

میل  و جرین  و یجتمریع  االیریز ببصۀر  نصرج       هیز  سیرت

 .]27[ ییاد م یشجییت 

 روش تحقیق

( 2018پریدل  و همکریرین )    مطیلۀبب   لیضک  مطیلۀدر 

. دشرو  م  یستفید  دستصیا  اه یهدی  خحقص  اکیز 1  ریاط

لیضک متغصرک شری       مطیلۀیست وه در  در ور ییدآورز

نصرج اره    و سییک متغصکهیز یلتمیل  یثکگرریر  یمصد اه  ندگ 

، log-logدر ییرن مطیلۀره ی  مردل    . شرد  یسرت    یلگو یضیشه

 زهرری دید خخمررصن  اررکیز Eviews یشررجیر و نررکم WLSرو  

دلصررل یسررتفید  ی  مرردل  .شررود  مررسررکز  مررین  یسررتفید  

 هرریز نوسررین، ورریهت WLSو رو   لگرریریتم  دوبکشرره

 زکصگ یندی  لد وی زسی  همسینپکت در خخمصن و  زهی دید 

 .یست کهیصمتغ

(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 

t (سیل)  مین اصینگک ،ND   زکصر گ ینردی   پکووس  ارکیز 

ورل   TDمکاوط اه سصل و  لجله یست وه شریمل   زهی ینی 

)نفک(  جین  هیز ت  سیریی همین  اه نفک هو صدم کصوم مکگ

 ی  سرصل و  لجلره   نیشر   مریل   هریز  مصجین  سیرت TEL و

شی    LEسکینه،  دی    خولصد نی یل  RGDPC، (رییل)

 اررک نفررک) خررکیون جمۀصررت POPDEN، یمصررد ارره  نرردگ  

 زگریر هیسکمی RINVاصکیرز،  مصجین UNEMP، (متکمکاع

در  دولرت  مخریرج  RGCON، (درصرد ) شصجیک   سکمییدر 

 OPEN، (درصدز ی  خولصرد نی ریل  دی  ر    ) هی کسی تی 

 COR، مصررجین ایسررویدز  EDU، آ یدز یقتصرریدزمصررجین 

شریمل سرییک متغصکهریز یلتمریل      Z  شی   درک شسید و

شی   ریس  االییز ببصۀ  و غصک (  WRIیثکگریر )مینند 

وه اک یسی  در دستک  ارودن   یستججء  طیز مدل  εو 

 .شود  میستفید   آنهیآمیر و یبالعیت، ی  

متغصکهریز ورالن   یثک نخست   مکل در  در یین پژوهت

 االیرریز ببصۀرر  (TD)جررین   هرریز یقتصرریدز اررک  سرریرت

یثرک متغصکهریز ورالن یقتصریدز ارک       ،و سپسشد   یر ییا 

دو  ،یره صدرنتیسرت.    شد  اکرس (TEL) میل  هیز  سیرت

متغصرک  یسرت.   شد  ورد آاکیلگو ای متغصکهیز ویاسته مخت ف 

ی  جمرررع خۀررردید  (TD) جرررین  هررریز  سررریرت  ویاسرررت

و مصدومین سصل و  لجله در ورور اره دسرت    شدگین ورته

( TEL) مریل   هریز   سیرت  ویاستمتغصک  ،. همچنصندیآ  م

نیش  ی  سصل و  لجلره اره    شدۀویرد هیز  سیرت  محیسبی  

 خیریرز،  مسرکون ،  ی  یعرن  د یر د بصآسر  رییل اک ویلدهیز

 .دیآ  مآمو ش  در ورور اه دست  و یدیرز

اکرس  مرکالت  ودهمبستگ  ی  آ مون دوراصن  اکیز

اکیز اکرس  ویریینس  ،یست. همچنصن شد   یستفید ویخسون 

ورره در  شررد   یسررتفید  ی  آ مررون وییرت  هرری دید نیهمسرین   

یسررت. در مررورد   شررد   خح صررل قسررمت نترریی  و ییشترره 

اه نیق  ارودن آمریر و    خوین  میین پژوهت  زهی تیمحدود

سکز  مین  مکاوط اه شری   شسرید و شری       زهی دید 

 آنهری ی  خخمرصن   انیاکیین،ریس  االییز ببصۀ  یشیر  وکد. 

یکرر  دیگررک ی    ،شررد  یسررت. همچنررصن    پوشرر چرررن

مکاروط اره    زهری  دید یین پژوهت، ویریینس  زهی تیمحدود

 اود  یست. ویاسته مدلصک متغ

 ،RGDPC، LE، RGCON زکهری صمتغ وره  رود  م ینتظیر

OPEN،RINV , EDU و COR ارری مۀکررو  زی ریاطرره ND 

 مخریرج  دی  ر ،  نی ریل   خولصرد  چره  هک  یکی ،ایشند دیشته

 شصجیکر   سرکمیی   در زگرریر  هیسرکمی  و خییرز آ یدز دولت،

 خحقص  اه مکاوط زهی تصشۀیل یقتصیدز، خوین ،یادی  م یشجییت

 شکیینرررد در مهندسررر  یصرررول ی  یسرررتفید  خوسرررۀه، و

 دنبریل  اره  و یشتره ی  گستک  زشنیور سطح و زسی  سی تمین

. شرد   ویهرد  ببصۀ  االییز مقیال در خک مقیوم زی جیمۀه ،آن

  طرک  ییارد،  یشرجییت   ندگ  اه یمصد سطح چه هک ،همچنصن

 یشرجییت  اری  ،بکشر   ی . یادی  م ویهت ببصۀ  االییز ریس 

 لروید   اری  اک رورد  در یشرکید  آگریه   مصجین ،مصجین ایسویدز

 جرین  و مریل    هریز   سیرت ،یهصدرنت .یادی  م اهبود ببصۀ 

هرک   ،همچنصن .ومتک  ویهد شد ببصۀ  االییز ای مویجهه در

شسرید اخرت    ،چه شی   شسید اه لحیظ وم  یشجییت ییارد 

مریل  و جرین  سرصل و    هریز   ت  سیرو  یشتهی  ویهتعموم  

 POPDEN زکهری صمتغ  صروص  در .یارد ی  مر  لجله وریهت  

 ND اری  مسرتقصن  زی ریاطره  وره  رسرد   م نظک اه UNEMPو
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 ای منیب  در ببصۀ  االییز وه صورت یین اه ،دیشت  ویهند

 عالو . دیرند اصرتکزجین   هیز  سیرت  یید جمۀصت  خکیون

 یقتصریدز  رشرد  ،ورن  اصکریرز  مصرجین  اری  ی ورورهی یین، اک

 اره  و زیورنر ش پصرکشت موجب وه ونند  م خیکاه ری اصرتکز

   .شود  م لوید  گونه نیی هیز  سیرت ویهت ،آن دنبیل

 .یند شد   فیخۀکمتغصکهیز ویاسته و مستقل  ،در یدیمه

عبریرت یسرت ی    (: TD)جاانی   هاای  میزان خسارت

  لجله )نفک( و سصل ی  نیش  هیز جکیلت و خ فیت میمو 

 محیسبه 2  ریاطی   :(TEL) مالی هایخسارت زانیم

 یست. شد  

(2) TEL=100NP/CPI 

N  خییرز ،مسکون دید  یعن ی   آسصبخۀدید ویلدهیز ،

، (هکسرریلدر ریرریل )قصمررت  مررصن   P، یدیرز و آمو شرر 

 CPIمسرریلت متوسررط هررک ویلررد و  عنرروین ارره 100عرردد

 یست.  ونند  مصک شی   قصمت 

عبریرت ی   : (RGDPC)تولید ناخالص داخلی سارانه  

. خولصرد نی ریل    یسرت  سهن هک نفک ی  خولصد نی ریل  دی  ر   

سطح رشی  و درآمد  زکصگ یندی    اکیز دی    سکینه مۀصیر  وا

یجتمریع  و   نصخأمی   دمیت  زاک وردیرجیمۀه، سطح   سکین

  یست. آمد   دست  اه 3  ریاطویریی  یقتصیدز یست وه ی  

(3) RGDPC=RGDP/N 

RGDP    خولصررد نی رریل  دی  رر  ویقۀرر  سرریالنه وN 

 یست. ورورز  سیالن جمۀصت

متوسط بول عمک شکد :  (LE)شاخص امید به زندگی

چرون  هم. عویمل مخت فر   ]28[ دهد  مدر جیمۀه ری نرین 

جنسصت، سطح درآمد، اهدیشت، شکهنگ، االیریز ببصۀر    

 .]29[ایشد کگریر صثخأاک یین شی    خویند  م.. .و

نصج ی  خقسرصن جمۀصرت   : (POPDEN) تراکم جمعیت

. یین شری   یکر    دیآ  ماک مسیلت ی  منطقه اه دست 

 مریل  و جرین    هریز   سیرتی  عویمل اسصیر مهن در مصجین 

 االییز ببصۀ  یست. 

 مکورج  خۀکیرف  یسری   اک: (UNEMP) بیکاری میزان

. شۀیل جمۀصت اه اصکیر جمۀصت نسبت :ی  یست عبیرت آمیر،

 در ری سیل 10 ی  خک اجرگ یشکید خمیم یقتصیدز شۀیل جمۀصت

 و وریال  خولصرد  در آمیرگصکز ی  قبل  هفت در وه کدصگ  م اک

 قیا صرت  وجرود  اری  یری  و( شریغل ) دیشرته  مریروت  دمیت

 .]30[ (اصکیر) یند ندیشته مریروت مریروت،

: (RINV) فیزیکاای ۀساارمایدر  یگاارار هیساارما

شصجیک  در یقتصید ی  دیریی  ثیات یست وه شیمل   سکمیی

. در دشررو  مرر ویمپصوخکهرری و هرری سرری تمین، آالت نصمیشرر

شصجیکر  یکر  ی  سره عیمرل       سرکمیی یقتصیدز،  زهی هینظک

 زگرریر  هیسکمی ،یهصدرنت. شود  مخولصد در نظک گکشته   یولص

، آالت نصمیشدر  زگریر هیسکمیشصجیک  اه مۀنیز   سکمییدر 

  ].31[یست  وخکهیصویمپو  هی سی تمین

 شریمل : (RGCON) هاا  رسااخت یزمخارج دولت در 

 و هرری کسرری تی در  زگررریر هیسررکمی دولترر ، مصرریر  خمرریم

 خم ر   م ر   درآمرد  لسیادیرز یست. در ینتقیل  هیز پکدی ت

 شۀ ر   مصریر   ارکیز  دولت خوسط  دمیت و ویالهی( لصول)

عنروین   خحرت  جیمۀه جمۀ  یی شکدز زی هیصن نصخأم منظور اه

 و ویالهی . خم  شود  ماکرس   «دولت نهیی  مصکش  مخیرج»

 در زگرریر  هیسرکمی  نظصک آیند  منیشع اکیز شد  یشیر   دمیت

 زگرریر  هیسکمی» عنوین خحت خحقصق  مصیر  یی هی کسی تی 

 .(دولت  نی یل   سکمیی خرکصل) شود  م زاند ببقه «دولت 

 نهیی  مصیر  در دولت خوسط پکدی ت  و مصیر  نو  دو یین

 خولصد اجرگ یججیز ی  یک  مین  هن نی یل ،  سکمیی خرکصل و

 .[32] دهند  م خرکصل ری دی    نی یل 

: (OPEN) اقتصاااد باااز بااودنیااا  آزادی تجاااری

مصجین آ یدز خییرز یست وه ی  میمو  صیدریت ۀ ونند ینصا

 دیر آ  مر خولصد نی یل  دی    اه دست  اک  نصخقسو ویردیت 

. شی   آ یدز خییرز مۀصیرز اکیز سنیت ورود یری  ]33[

 . یرج  اه ورورهیست زگریر هیسکمی کوج 

درصدز ی  جمۀصت ول وره  : (EDU) میزان باسوادی 

 مصجین ایسرویدز  عنوین اه ،دیرند ریخوینیی   ویندن و نوشتن 

ببر  خۀکیرف مکورج آمریر      مصجین ایسویدز. شود  ممۀکش  

 .]34[ سیل یست 6 صت ی اییکین مکاوط اه یشکید 

خولصرد نی ریل  دی  ر      یست یبالعیت در ور ییدآورز

اصکریرز،   مصرجین صرت،  ، جمۀ، شی   یمصد اه  ندگ سکینه

این  سییت ی   ، آ یدز خییرزهی کسی تی مخیرج دولت در 

در  زگرریر  هیسرکمی  زهری  دید  یسرت.  شد   زگکدآورجهین  

مکاروط   زهی دید و  شصجیک  ی  سییت یقتصید جهین   سکمیی

سصل و  لجله ی  سییت سی مین میل  و جین   هیز اه  سیرت

 یلمرک  هاللجمۀصت  زهی دید آمکیکی و آمیر و   شنیس نص م
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اکیز  1398خی  1339 زهی سیلجمهورز یسالم  ییکین ب  

مکاوبره در   زهی دید ک صثخأ یست. شد   یستخکیجورور ییکین 

و دیگرکز ارک    جرین   هریز   سیرتدو یلگوز میجی، یک  اک 

 یست. شد   لصخح میل  نیش  ی  سصل و  لجله  هیز  سیرت

 ها افتهینتایج و 

ز یلگرو در دو لیضرک   پرژوهت  زهری  یشتهینتیی  و  ،یدیمهدر 

 هریز   سیرت اک یقتصیدز والن متغصکهیز کصثخأیۀن   میجی

 متغصکهریز  و یثرک  (یول یلگروز )  لجله و سصل ی  نیش  جین 

  لجلره  و سصل ی  نیش  میل  هیز  سیرت اک یقتصیدز والن

 .شد ویهد   اکرس  (دوم یلگوز)

جاانی   هاای  خسارتبر  اقتصادی کالن یرهایمتغ ریثتأ .1

 )الگوی اول( ناشی از سیل و زلزله

مدل ای خوجه اه سکز  مین   زکهیصمتغقبل ی  خح صل رویاط اصن 

خوسرط   وره  کهری صمتغ خر   خ اکرس  روند مینیی   اه ،آنهیاودن 

 یست. شد   پکدی ته، یشتهی  نصخۀم ولکشآ مون مینیی  دیک  

 1جرردول  در یشتررهی نصخۀمرر شررولک دیکرر  آ مررون نترریی 

ز اک دیصخأیین موضو   .یستکهصمتغ خمیم  مینیی دهندۀ  نرین

ز مدل یست. اه ییرن  کهیصمتغویذب در اکآورد  ونصرگکسنبود 

و ارصن   ینرد  شرد    ینتخریب   درسرت  اره مۀنی وه خمیم  متغصکهی 

متغصکهیز مسرتقل و ویاسرته یرخبریط منطقر  اکقرکیر یسرت.       

 یلتمیل وجود رگکسصون ویذب رد  ویهد شد. یهصدرنت

 ی  نیشر   جرین   هریز   سریرت  اکمؤثک  عویمل یر ییا  نتیی 

 اررکمررؤثک  عویمررل یر یرریا  نترریی  و یول( )یلگرروز  لجلرره و سرصل 

 )یلگوز دوم( در جردول   لجله و سصل ی  نیش  میل  هیز  سیرت

ز مۀنریدیر و منفر  ارصن خولصرد     ی ریاطره گوییز آن یست وره   2

 یسویدزمصجین انی یل  دی    سکینه، شی   یمصد اه  ندگ  و 

جین  نیش  ی  سرصل و  لجلره وجرود دیرد.     هیز ای مصجین  سیرت

 مصرجین ز مۀنیدیر و مثبت اصن خکیون جمۀصرت،  ی ریاطه ،همچنصن

و آ یدز خییرز ای مصرجین   هی کسی تی اصکیرز، مخیرج دولت در 

ز هری  یشتره جین  نیش  ی  سصل و  لجله وجود دیرد. ی هیز  سیرت

( نصج ای نتیی  لیضک سری گیرز دیرد. اری   2018)   و همکیرینپیدل

ت وره اری یشرجییت    گف خوین  م 1  ریاطخوجه اه لگیریتم  اودن 

ز در خولصد نی یل  دی    سکینه، یمصد اره  نردگ  و   درصد  ی

جرین  نیشر  ی  سرصل و  لجلره      هریز  ،  سریرت مصجین ایسویدز

درصرد وریهت دیشرته یسرت.      55/10و  26/5، 52/1خکخصب  اه

 مصرجین ز در خرکیون جمۀصرت،   درصرد   ای یشجییت یر  ،همچنصن

و آ یدز خیرریرز،  هرری کسرری تی اصکرریرز، مخرریرج دولررت در  

، 64/20خکخصرب   جین  نیشر  ی  سرصل و  لجلره اره     هیز  سیرت

 درصد یشجییت ری خیکاه وکد  یست. 86/4و 22/4، 47/7

اول ۀمرتبگیری  تفاضلبا  افتهی میتعمنتایج آزمون دیکی فولر . 1 جدول

  ی عدم مینی **:و  ی مینی *: 

 های خسارت بر مؤثر عوامل ارزیابی )الگوی اول( و نتایج زلزله و سیل از ناشی جانی های خسارتارزیابی عوامل مؤثر بر نتایج . 2جدول 

 زلزله )الگوی دوم( و سیل از ناشیمالی 

 الگوی دوم الگوی اول
 سطح احتمال tۀ آمار ضریب نام متغیر سطح احتمال t آمارۀ  ضریب نام متغیر

 0.01 -2.97 * -8.37 مبدأعکض ی   0.00 -3.84 * -11.21 مبدأعکض ی  
RGDPC 1.52-* 4.44- 0.00 RGDPC 1.86* 4.13 0.00 

LE 5.26- ** 2.29- 0.02 LE 33.22- * 3.12- 0.00 
POPDEN 20.64* 3.96 0.00 POPDEN 13.01* 2.06 0.00 
UNEMP 7.47* 5.47 0.00 UNEMP 3.74 1.25 0.21 

RINV 0.48- 0.29- 0.77 RINV 9.90- * 3.01- 0.00 
RGCON 4.22* 3.30 0.00 RGCON 12.81* 7.19 0.00 
OPEN 4.86** 2.16 0.03 OPEN 0.64 0.35 0.72 
EDU 10.55- * 4.06- 0.00 EDU 24.52*** 1.83 0.07 

 %10مۀنیدیرز در سطح  ***:و  %5مۀنیدیرز در سطح **: و %1مۀنیدیرز در سطح *:  

 ز خحقص هی یشتهمنبع: ی

 *RGDPC* LE* POPDEN* UNEMP* RINV* RGCON* OPEN* EDU ریمتغ
 -3.99 -7.25 -5.33 -7.54 -7.09 -7.56 -3.4 -4.64 شولکدیک   t ۀآمیر

 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 سطح یلتمیل
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 ارک  مرؤثک  عویمرل  یر یریا   یۀنر  شرد    ارکآورد یول یلگوز 

درصررد  90  لجلرره و سررصل ی  نیشرر  جررین  هرریز  سرریرت

  ب مدل آویاصشی   ینتخی ،. همچنصندیرد دهندگ  خوضصح

نتریی  آ مرون     وا  یسرت.  نسبتیًعدد وه  ری نرین دید 01/2

ود نبرررۀ وننرررددأیصخ 98/1دورارررصن ویخسرررون اررری مصرررجین  

در پسمیندهیز مردل یسرت. ارکیز     یولمکخب    ودهمبستگ 

نیهمسرین  ویریرینس ی     دیشتن یری ندیشرتن  وجود یبمصنین ی  

ای خوجه اه سطح  3 . در جدولیست شد   یستفید  آ مون وییت

Prob ،شکض H0  وکد  ری رد  ود نیهمسین  ویریینسنبمبتن  اک

 شرد    یسرتفید  دهر    و ن. اکیز لل یین مرکل ی  رو  یست

 خی ویریینس پسمیندهی اه لدیقل ممکن اکسد. یست

 اولالگوی برای  نتایج آزمون وایت. 3جدول 

 F 13.10341آمارۀ 

 F 0.0(28،20) سطح یلتمیل

 

خولصد نی ریل  دی  ر  سرکینه یرخبریب       2جدول  مطیا 

نیش  ی  سصل و  لجله ری نررین  جین   هیز  سیرتمۀکو  ای 

رشرد یقتصریدز   خح صل وکد وره   گونه نیی خوین  م .دید  یست

. یین موضو  ای ده  شد  یستاهبود شنیورز در ورور سبب 

 سرریتصخأس یررهصدرنتدهررد و  یشررجییت مرر ورریرگکین ری نصررج 

نکتر   . ]18[ شرود  مر  هیز شکسرود    ایوصفصت، جینرصن ایشت

اررصن  هرری دولررتورره  مهررن در یینیرری احررا ینتخرریب یسررت 

سکمیی  در  زگریر هیسکمیدر سکمییه شصجیک  و  زگریر هیسکمی

ی  ییرن  هکیر    .]35[ ؟ینرد  ورکد  ری ینتخریب    ی ودیمینسین  

شرد   منیک اه یشجییت خولصد نی یل  دی     هی زگریر هیسکمی

ارک سرکمیی     زگرریر  هیسرکمی  کصخرأث مطیلۀ  پس ایید اه  .یست

روز خولصررد  ینسررین سررکمیی  در  زگررریر هیسررکمیشصجیکرر  و 

االیریز   هریز  نی یل  دی    و یرخبیط آن ای ویهت  سریرت 

در  زگریر هیسکمیایید خوجه دیشت وه  یلبته ببصۀ  پکدی ت.

رشررد  تیرردرنهیشصجیکرر  سرربب اهبررود شنرریورز و سررکمیی  

، ینسرین  سرکمیی   در  زگرریر  هیسرکمی  ویقتصیدز  ویهد شرد  

یشجییت ای ده  ویرگکین، یشجییت یمصد اصکیرز، مصجین ویهت 

رشرد و   ،آن مروی یت   اره و  مصجین ایسویدزاه  ندگ ، یشجییت 

اری ییرن    .]36[ یقتصیدز ری اره همرکی   ویهرد دیشرت    خوسۀ  

اصکریرز و  مصرجین  مسرتقصن ارصن     ریاطر  خروین   مر یستدالل 

. ورکد نیش  ی  سصل و  لجله ری نصج خوجصره  جین   هیز  سیرت

مصرجین  ضرو  یسرت وره اری یشرجییت      اکآوردهی گوییز ییرن مو 

. روند ویهر  اره  رود گکشتره یسرت    شد یقتصیدز اصکیرز، ر

 تییشجینیش  ی  لوید  ببصۀ  جین   هیز  سیرت ،یهصدرنت

 مۀمروالً پرس ی  شیجۀره    زهری  زای سی  ،عالو  اک یین .یند یشتهی 

 ،یره صدرنت .]37[ شرد  یسرت  اصکریرز  مصرجین  وریهت  سبب 

اۀرد ی  لروید     زهری  زگریر یستصسمدیکیت احکین دولت و 

 دیرد.نقت و صدز در اهبود یوضی  یقتصیدز  ببصۀ 

مۀصریرز ارکیز    عنوین اهضکیب شی   یمصد اه  ندگ  

منف  نرین  صورت اه 2 ز سطح  ندگ  در جدولکصگ یندی  

اصرین   گونه نیی خوین  میست. دلصل یین موضو  ری  شد   دید 

یشکید در مقیال االییز ببصۀ  متفیوت  زکیپر بصآسوه  وکد

یجتمیع ، هک چه یشکید ی  سطح  ندگ   ،درویقع .]38[ یست

 زی جیمۀره  ،ینرد  ارود  ایالخکز اک روردیر  یقتصیدز و سصیس  

و  ینرد  دیشرته  ای شی   یمصد اره  نردگ  اریالخک    خک رکشتهصپ

 .ینرد  دید نررین   ت اصرتکزلوید  مقیوم گونه نیینسبت اه 

همرصن   زییر گو جصر ن( 2017) 1مریری و و خرین    مطیلۀر نتیی  

 .]39[ موضو  اود  یست

جرین    هریز   سریرت ارک   کگرریر صخأثیک  دیگک ی  عویمل 

 2 یسرت. در جردول  نیش  ی  االییز ببصۀ ، خکیون جمۀصرت  

وره در   وکد  یسرت   یبکنریناه می  کصمتغضکیب مثبت یین 

 هیز یشجییت  سیرتخکیون جمۀصت اصرتک، یلتمیل ای منیب  

یریدآورز    ینیشری  نیش  ی  لوید  ببصۀ  اریالخک یسرت.   جین 

 کصخرأث یست وه خیکاصیت گرشته در مقیا ه اری لروید  یمرکو     

. اری همرصن   یسرت دیشرته   هری  لصر خح در   پوشر  چرن کقیالصغ

، سربب  ج صر  لیدثره یشرکید ی  منریب    خیکا  گرشت  یستدالل 

 ،. ی  بکشرر ]19[ شررد  یسررتی  آن منطقرره  هرری آنمهرریجکت 

سربب   د یر د لیدثره و اهبود شکییط منریب    سیتصخأسخۀمصک 

خحقصقریت   .]40[د و ینقبیض جمۀصت  ویهرد شرد   جرب یشکی

اری   ،در مۀرکض  طرکیت ببصۀر     نگکشتقکیر  دیددیگک نرین 

 شرویهد نررین دید  . ]41[ ویهت رشد جمۀصت همرکی  یسرت  

دوسرویه ارک خرکیون جمۀصرت  ویهنرد       کصخرأث االییز ببصۀ  

پدیردۀ   گرک  نظریر  دیشت. یینکه اۀد ی  وقو  چنرصن لرویدث    

درجر   اسرتگ  اره    ،نیر ی ارود  ینقبیض یری ینبسریط جمۀصتر     

یمری در   دولرت دیرد.  زهری  زگرریر  یستصساودن  جصآم تصموشق

 هریز   سریرت  تیاکیشجیمثبت خکیون جمۀصت  کصخأثیرخبیط ای 

ارصت ی   سطح مۀنریدیرز  در  خوین  ملوید ،  گونه نییجین  
                                                            
1  . Murillo & Tan 
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یست وره مطیلۀریت    در ور ییدآورز .کددرصد یستدالل و 95

و  3( و لوگررین2014) 2(، یلصرروت2016) و همکرریرین 1شررو ل

 .یند اود یین موضو  ۀ وننددأیصخنصج ( 2016)همکیرین 

 سربب  اره دو صرورت   هری  کسری ت ی مخیرج دولرت در  

 .شرد  یسرت  نیش  ی  االییز ببصۀر    هیز گستک   سیرت

قردیم  اره دلصرل مسرته        زهری  کسی تی  نخست یینکه

ی   رود   ببصۀر   لروید   در مقیال شدن، مقیومت ومتکز

ر د زگررریر هیسررکمیهررک چرره  دوم یینکرره. ینررد دید نرررین 

ی   ینقبریض جمۀصرت   ۀپدید سبب ،یشجییت ییاد هی کسی تی 

 سرت ی   طصمحر شرریر خقیضری ارک    یشجییت بکی  مهیجکت و 

ینسرین  نیشر  االیریز     هریز   سیرت ،یهصدرنت.  ویهد شد

. ]20[ ببصۀ  نصج رونرد صرۀودز در پرصت  ویهرد گکشرت     

مثبررت مصررین  زی ریاطررهنصررج گویریز   لیضررک  مطیلۀررنتریی   

جرین    زهری   سیرتو  هی کسی تی دولت در  زگریر هیسکمی

ت وه یشجییت یری  گف خوین  م ، و  بور اه .یستیین لوید  

یثررک یشجییررر  اررک  هرری کسرری تی ورریهت مخرریرج دولررت در 

خحقصقیت  ببصۀ   ویهد دیشت. لوید جین   هیز  سیرت

 ( نصج اک یین یمک داللت دیرد.2001) 4اکیچ

اخرر    عنروین  اهاسصیرز ی  ورورهیز جهین، آ یدز ری 

 5ویسرینو . خحقصقریت  ینرد  کشتره یپری  شکهنگ سصیسر   رود   

 کصوم مکگ مصجیننرین دید  یست وه ورورهیی  ای ( 2018)

، آ یدز ومترکز ری چره در   تکصرر انیش  ی  لوید  ببصۀر   

. ینرد  ورکد  و چره در سرطح م ر  خیکاره       یلم  ر  نصاسطح 

یجتمیع   ر سصیس  اکدیشت وکد وه آ یدز گونه نیی خوین  م

 .]23[ دید  یسرت یست وه اقیز جمۀر  ری یشرجییت   عیم   

 زهری  دولرت ، تکصرر ا  سرکین ورورهیی  ای درآمرد   ،همچنصن

ارکیز  تکز صراو ای ده  اصرتک در خییرت، ظکشصت  خک اجرگ

نیش  ی  لوید  ببصۀ  و ج روگصکز ی    زهی شوکمقیا ه ای 

. ی  بکشرر ، ینررد دیشررتهورود ییررن شرروک در یقتصررید وررالن 

یقتصیدهیی  ای ذ ییک یر ز گستکد  و یعتبریر دی  ر  قروز،    

شردن رشرد یقتصریدز     ون ایقیدر اه خحمل االییز ببصۀ  

جرین  و مریل     هیز  سیرت ،ی  اودن یقتصیدا. ]24[ یند اود 

چگرونگ    ].6[ دید  یستنیش  ی  لوید  ببصۀ  ری ویهت 
                                                            
1  . Fusseel 
2  . Elliott 
3  . Logan 
4  . Brauch 
5  . Kusano 

 اری  ارودن  خح صرل ورکد وره     گونه نیی خوین  مری یند یشکیین 

ز یورنشپصرکشت  ،آنبع خخییرز سبب ینتقیل یبالعیت و اه 

ک شجییند  اک ای ده  خییرز صثخأای  ،. ی  سوز دیگکشد  یست

وررور ری در مقیارل    زکیپرر  بصآسر و رشد یقتصیدز، عردم  

در ییررن  صرروص . وررکد  یسررتلرروید  ببصۀرر  خضررمصن 

( 2018) پریدل  ( و 2009) 6(، نوز2018) مطیلۀیت ویسینو

مستقصن اصن  زی ریاطه 2 در جدولشیهدز اک یین یدعیست. 

نیش  ی  سصل و جین   هیز  سیرتو یقتصیدز آ یدز  کصمتغ

وه شکییط  رسد  ماکآورد شد  یست. اه نظک  لجله در ییکین 

، عیمرل   یلم  ر  نصار  زهری  نیخحک یص یقتصیدز ییکین مثل 

 یص   یین خنیقض ایشد.

ینسرین در   زهری  زوریر  دسرت ی صک اه دلصرل   سیل صددر 

جرین و     مین هکببصۀت،  طک اکو  لوید  ببصۀ  اصرتک ی  

. آمرو   یشرکید ی    ]42[ ورکد  یسرت  ری خهدیرد   هری  ینسینمیل 

ویهت یین  طرکیت یسرت.    زهی  شصومخت ف یک  ی  هیز  ری 

در صرورخ  اره    وپرکور   آمرو   ایید خوجه دیشت وره   ،یلبته

یت  و وره در سرطو  مخت رف مردیک     رسد  مثمکده  مکل   

ورکد   . مطیلۀیت مخت ف اه می گوشجد ]43[یجکیی  یدغیم شود 

قردم ارکیز    نیخرک  مهرن وه شنی ت نصی هیز آمو ش ، یولصن و 

ی  نیشر   جرین   هریز   ت  سریر وریهت  اه منظور  زجیر اکنیمه

ضکیب منف  در یین  صوص [. 47ر 44]ت بصۀ  یساالییز ب

یشریر  اره همرصن موضرو       2 در جدول مصجین ایسویدز کصمتغ

درصرد   95ت ی  صار در سرطح مۀنریدیرز    وره   زبرور  اه دیرد.

جرین    هریز   سریرت منیک اه ویهت  مصجین ایسویدزیشجییت 

خوجره دیشرت    یدای در ورور شد  یست. نیش  ی  سصل و  لجله

و  7آپکونترر  ی جم ررهمطیلۀرریت  یرریدز در ورره ییررن موضررو  

و  8(، مصسررتک 2013) نظرریم (، آقرریی  و 2015) همکرریرین

 (، لوپج و همکریرین 2016) و همکیرین 9(، لوپج2009)همکیرین 

 .شد  یست( خصدی  1985) و همکیرین 10و میرخصن (2011)

 ماالی  هاای  خسارت بر اقتصادی کالن متغیرهای ریثتأ. 2

 )الگوی دوم( ناشی از سیل و زلزله

نیش  ی  سصل و  لجلره  میل   هیز   اه  سیرتدستکس اکیز

یثک سصل و  لجله، قصمت ک ا د ید بصآس زهی سی تمینی  آمیر 
                                                            
6  . Noy 
7  . Apronti 
8  . Meesters 
9  . Lopez 
10  . Martin 
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مخت رف و همچنرصن    زهری  سریل و شی   قصمت  مصن در 

 شرد    یستفید   یمکیکی شنیس نص می  مکوج  منترکشد آمیر 

 یست.

مۀنریدیرز خمریم     2 در جردول یضک لمطیلۀه نتیی  در 

آ یدز  و مصرجین ایسرویدز  رز، اصکری  مصجین ی  کصغ اه کهیصمتغ

 زی ریاطره ، یلگوز یول  ال ه ا. یست  ورد  چرنز اه خییر

 هریز   سریرت و  مثبت مصین خولصد نی یل  دی  ر  سرکینه  

مطیلۀریت  نتریی    نیش  ی  لوید  ببصۀ  اکقکیر یست.میل  

. اری  اک ییرن یدعیسرت   زدیصخأ( نصج 2018و همکیرین )  پیدل

در خولصد نی یل  دی    سکینه، خرکیون   زدرصد  ییشجییت 

 مصرجین ایسرویدز  و  هری  کسی تی جمۀصت، مخیرج دولت در 

، 86/1خکخصرب   اره نیش  ی  سرصل و  لجلره   میل   هیز  سیرت

ارری  ،درصررد یشررجییت و همچنررصن  52/24و 81/12، 01/13

در  زگرریر  هیسکمیدر یمصد اه  ندگ  و  زدرصد  ییشجییت 

 9/9و  22/33خکخصرب   اهمیل   هیز  سیرت، شصجیک   سکمیی

 درصد ویهت دیشته یست.

 درصد 95 دهندگ  خوضصح ی  یلگوز دوم 2بب  جدول 

 منیسرب  رقرن   صآویا مدل ینتخیب شی  . یست اک وردیر

 ویخسون دوراصن آ مون ،همچنصن. دید نرین ی   ود ری 56/1

. یست یول  مکخب  ودهمبستگ  عدم گوییز 07/2 سطح ای

 دیشرتن یری ندیشرتن    وجود اکرس  اکیز قبل لیلت همینند

در  .یسررت شررد   یسررتفید  وییررت آ مررون ی   ودهمبسررتگ 

وره   H0و شکض  021/0 ای خوجه اه سطح یلتمیل 4 جدول

گکشت نتصیه  خوین  مویریینس یست.   ود نیهمسیننبگوییز 

. دیردنیهمسرین  ویریرینس    همیننرد گرشرته   ییرن مردل  وه 

 .یست شد   یستفید ده   و نی  رو   دوایر  ،درنتصیه

 دومالگوی  برای وایت آزمون نتایج. 4 جدول

 F 2.449046آماره 

 F 0.0218(28،20سطح یلتمیل، )

 

ای یشجییت خولصد نی ریل  دی  ر ،    2 بب  نتیی  جدول

وه یین موضو   یست یشتهی  گستک سی تمین   زهی تصشۀیل

هنگریم وقرو  لروید      مریل   هریز  یشرجییت  سریرت  عیمل 

اه ع رت   یشتهی خوسۀهیلبته در ورورهیز  .اود  یستببصۀ  

 زهری  سی تمیناک روند خولصد  رو  رو اه، زشنیورسطح ایالز 

 ،یره صدرنت. یسرت  شد   یشجود مقیوم در اکیاک االییز ببصۀ  

یرخبیط منف  ارصن خولصرد نی ریل      گک نظیر در یین ورورهی 

 نیر ی اود ییز ببصۀ  اال نیش  ی میل   هیز دی    و  سیرت

( گویه  اک ییرن  1996) 1خحقصقیت پسکین و یونگچل .]48[

 یدعیست.

 لیلرت یول   رال  ه ار شصجیکر   سکمیی  در  زگریر هیسکمی

االییز ببصۀ  میل   هیز مۀنیدیر و مۀکو  ای  سیرت زی ریاطه

شصجیکر   سرکمیی   در  زگرریر  هیسکمیهک چه  ، و  بور اه. دیرد

ومترکز ری  میل   هیز و  سیرت خک مقیوم سیتصخأسشجون  ییاد، 

اکعکس یین ریاطه نصج اه ییرن صرورت صرید       ویهصن دیشت.

منفر  در یقتصرید    زهی شوکاالییز ببصۀ  ای یییید  یست وه

وریهت رشرد    ،شصجیک  و همچنصنسکمیی  سبب ی  اصن رشتن 

 ،لیضرک   مطیلۀر همیننرد   .]49[ یقتصیدز ورورهی  ویهد شرد 

همرصن موضرو    ( نصج گوییز 2004) 2انسون و والز پژوهت

 کهری صمتغدر مرورد سرییک   یسرت  در رور یریدآورز    اود  یست.

 صید  یست. یلگوز یول لیلت ایخح ص   مریاه 

 یریگ جهینت

والن یقتصریدز   زکهیصمتغ کصخأثاکرس  ، لیضک پژوهت هد 

نیشر  ی  سرصل و  لجلره ارود.      جرین  و مریل    هریز  اک  سیرت

خولصد نی ریل  دی  ر  سرکینه، شری   یمصرد اره        زکهیصمتغ

اصکریرز، مخریرج دولرت در     مصرجین  ندگ ، خرکیون جمۀصرت،   

 هریز   سریرت اصکیرز اک  مصجین، آ یدز خییرز و هی کسی تی 

 زکهیصمتغند. شد  اکرس کگریرصثخأنیش  ی  سصل و  لجله  جین 

 خرکیون   نردگ ،  اره  یمصد شی   سکینه، دی    نی یل  خولصد

 در دولت مخیرجشصجیک  و   سکمییدر  زگریر هیسکمی ،جمۀصت

نیشر  ی   مریل    هریز  مۀنیدیر ای  سریرت  زی ریاطه هی کسی تی 

نررین   لیضک  مطیلۀنتیی  سصل و  لجله ری ی   ود نرین دیدند. 

و  جرین   هریز   سریرت رشد یقتصیدز سبب وریهت   دهد  م

سرصل و  لجلره  ویهرد شرد.      یثرک  اکمیل   هیز  سیرتیشجییت 

و  و شصجیک  ینسین  زهی هیسکمیدر  زگریر هیسکمی ،عالو  اک یین

 زگرریر  هیسرکمی یقتصریدز و ورود   زهری  کسری ت ی  ،همچنصن

سرصل و  لجلره ری اره مقردیر      نیش  جین  هیز  سیرت یرج  

میل   هیز یمی در مورد  سیرت ،دهد  مویهت   خوجه در ور 

 مطیلۀیت نرین دیدیین  ،در یدیمه .شود  م آنهیمنیک اه یشجییت 

ک  ییدز ا کصخأث مصجین ایسویدزاصکیرز و یشجییت  مصجینویهت 

لسیسرصت   ، و ر  برور  اره  دیرد. جرین   هریز   سریرت ویهت 
                                                            
1  . Yongcheol 
2  . Benson & Clay 
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  اهکگریر متغصکهی در یلگوز دوم اصرتک ی  یلگوز یول یست. صثخأ

ز خولصد نی یل  دی  ر  سرکینه، شری      کهیصمتغ ،مثیل بور

 هری  کسی تی یمصد اه  ندگ ، خکیون جمۀصت، مخیرج دولت در 

یول اره   زیلگرو  اری  سهیمقی دردوم  زیلگو در مصجین ایسویدزو 

 زتکصرررا تصلسیسرر -32/2 ،03/3 ،6/0 ،3/6 ،-2/1 نسرربت

 .یند هدیشت

و شری   ریسر     وره شری   شسرید    رسد  ماه نظک 

 هریز   سریرت ارک   کگریرصخأثی  عویمل مهن و  االییز ببصۀ 

یکرر  ی   نیشرر  ی  االیرریز ببصۀرر  ایشررد.  جررین  و مرریل 

در ییرکین اره    یین یسرت وره   لیضک پژوهت زهی تیمحدود

شی   ریس  االیریز    مین  زهی زسکدلصل ویمل نبودن 

عدم شرفیشصت اری یر، ی     ،شی   شسید و همچنصن ببصۀ  و

 جرین  و مریل    هریز  یرت سر ارک   هیکصمتغیین ک صثخأاکرس  

ی  دیگررک  .شررد  یسررت  پوشرر چرررنلرروید   گونرره نیرری

اره ویریرینس اسرصیر     خوین  ملیضک پژوهت  زهی تیمحدود

 ،یشیر  وکد لک   نص مشدید در آمیر خ فیت و   م  شدگین 

 ی هری   لجلره در  کصر وم مرکگ   یرید آمریر اسرصیر    وه  زبور اه

، ببس، روداریر و منیصرل و ارن سربب      هکی نیصاوچون هم

 شد  یست.ورور  زهی لک   نص منمودیرز  روند دری تالل 

در وریهت   مصرجین ایسرویدز  ای خوجه اه یثک مثبرت  انیاکیین، 

پصررنهید   ،نیشر  ی  سرصل و  لجلره   جرین  و مریل     هیز  سیرت

سی ز مکدم ی  بکی  آمو   و خب صغریت سربب    شود وه آگی  م 

نیشر  ی  شقرک یبالعریخ     مریل  و جرین     هریز  ویهت  سریرت 

آمو شر  ارکیز    زهری  اکنیمره . در یین  صوص سری ت  شود م 

 ننرد  صپکا زهری  رسرینه یشجییت آمیدگ  مکدم و ینتریر آن خوسط 

 ،همچنرصن  مفصد ویقرع شرود.   خویند  ممیع  تیج زهی شبکهمثل 

خوینرد   دیرد  و ویرآمرد مر     یستفید  ی  مدیکین و نصکوهیز آمو  

خوجره  انریاکیین،   .ری اه لدیقل اکسیندجین  و میل   هیز  سیرت

مرردیکیت احررکین   نررص م دراصرررتک ارره متخصصررین و نخبگررین 

 یکی ضۀف مردیکیت و نبرود یمکینریت     ایشد. مؤثکاسصیر  خویند  م

جین  و میل  اۀد ی  وقرو  االیریز    هیز سبب اسصیرز ی   سیرت

ای خوجه اه نقت پکرنگ خولصرد  یین، عالو  اک ببصۀ  شد  یست. 

 هریز   سریرت اصکیرز در ویهت مصجین نی یل  دی    سکینه و 

هرد    هری اری   گرریرز  رسد وه سصیسرت  اه نظک م جین  و میل  

اصکیرز ایید در یولویت قکیر مصجین یشجییت درآمد مکدم و ویهت 

هری در ا ندمردت منیرک اره وریهت       چکیوه یین سصیست ،گصکند

و  هی زشهکدیر .شوند م  یل  سصل و  لجلهجین  و م هیز  سیرت

اهبرود   .نرد دیر وریروکد  یریدز   در یین  صروص  شوریهیز شهک

رویاط خییرز ورورهی و یستفید  ی  دینت و شنیورز رو  دنصی نصرج  

ک اری   صثخأچکیوه  ،گونه لوید  مفصد  ویهد اود اکیز مقیا ه ای یین

سرصل و  لجلره   جرین    هریز   سریرت ک وریهت  ار اودن یقتصرید  

اری   شود  مپصرنهید انیاکیین،  شد  یست.  صورت مثبت یر ییا  اه

لضور ییکین در  مصن  و قصمت منیسب،  تصفصایوخولصد ویالهیز 

 ای یرهیلضور ییکین در یین  چکیوهشکیهن آید.   یلم   نصاای یرهیز 

سبب ج ب یعتمید مرتکیین  ریرج ، اهبرود رویارط خیریرز و     

ینتقیل دینت و شنیورز رو  دنصی اه ورور  ویهد شرد.   ،آن خبع اه

وریهت   درگرریرز   ای خوجه اه نقرت مثبرت سرکمییه    ،همچنصن

شررود ورره  سررصل و  لجلرره پصرررنهید مرر  مرریل  هرریز  سرریرت

هیز سی تیرز  گریرز اهبود ای ده  سکمییه اکیزسی ز   صوص 

و یجرکیز درسرت    ،ینییم شود. ی  بکشر  اصرتکز وصفصت  ایید ای

هرد  دسرتصیا  اره     وررور اری  خوسۀ  هیز  اکنیمهاصرتک  نظیرت

 ،خویند مؤثک ویقع شود م اهتک خک و یمصد اه  ندگ   یز روشن آیند 

 یکی نقت مهرن متغصرک شری   یمصرد اره  نردگ  در وریهت        

در یین  یست. نیپریکینکیر  جین  و میل  سصل و  لجله  هیز  سیرت

نظرک اصررتکز اره    ایید ای دقرت  مورد نهیدهیز نظیرخ  و یجکیی  

 ینییم وظییف  ود اپکدی ند.

 منابع
[1]. Abedi Gh. Investigation of natural disasters and 

its role in sustainability development with 

emphasis on Iran. Geographical information 

Journal of Sepehr. 1998; 7(28): 52-64. [Persian] 

[2]. Ghomian Z, Yousefian Sh. Natural Disasters in 

the Middle-East and North Africa With a Focus 

on Iran 1900 ti 2015. Health in Emergencies and 

Disasters Quarterly. 2017;2(2):53-62. [Persian] 

[3]. ghonavati E, ghalami Sh, Abdoli A. 

Empowerment of Urban Crisis Management in 

Reducing Natural Waters (earthquake) Case 

Study-Khorramabad City. Natural Geography. 

2009;1(4):15-24. [Persian] 

[4]. Emamgholipour S, sadeghi H. Study of the 

Impact of Natural Disasters on Non-oil Gross 

Domestic Product in Iran. Economic research. 

2008;43(83):115-136. [Persian] 

[5]. Sawada Y,Takasaki Y. Natural Disaster, 

Poverty and Development-An Introduction. 

World Development. 2017; 94:2-15. 

[6]. Padli J, Habibullah M, Baharom A. The impact 

of human development on natural disaster 

fatalities and damage- panel data evidence. 

Economic Research-Ekonomska Istraživanja. 

2018; 31(1):1557-1573. 



 1399ن ، زمستا4، شمارۀ 7اکوهیدرولوژی، دورۀ  932

 

[7]. Escaleras M, Register Ch. Public Sector 

Corruption and Natural Hazards. 

2016;44(6):746-768. 

[8]. USGS Earthquake Hazards Program. [cited 

2020Aug23]. Available from: 

https://earthquake.usgs.gov/ 

[9]. Rabie A, Ardalan A, Pourhosseini S. Evaluation 

of the coordination of the organizations 

responsible for the management of natural 

disasters. Wise. 2013;16(2):107-117. 

[10]. Yaghobi R, Shakibaee A. Effects of Natural 

Disasters (Flood, Earthquake, Drought, Storm) 

on Economic Growth in Selected Countries. 

First National Conference on Geography. 

Tourism, Natural Resources and Sustainable 

Development. Tehran. Iranian Institute of 

Science. Planning and Development Sustainable 

Tourism University of Tehran; 2014. 

[11]. Breckner M, Englmaier F, Stowasser T, Sunde 

U. Resilience to natural disasters-Insurance 

penetration, institutions, and disaster types. 

Economics Letters. 2016; 148:106-110. 

[12]. Plümper T, Flores A, Neumayer E. The 

double-edged sword of learning from disasters: 

Mortality in the Tohoku tsunami. Glabal 

Environmental Change. 2017; 44:49-56. 

[13]. Wong S, Hughes J. The Impacts of Natural 

Disasters on Educational Attainment: Cross-

Country Evidence from Macro Data. Master of 

Science in International and Development 

Economics (MSIDEC). 2018. 

[14]. Egawa Sh, Nakamura Y, Suda T, Sasaki H. 

Life Expectancy Negatively Correlates with 

Disaster Risk Index. Prehospital and Disaster 

Medicine. Cambridge University Press. 

2019;34(1):70-79. 

[15]. McKenzie E, Prasad B C, Kaloumaira A. 

Economic impact of natural disasters on 

development in the Pacific. Canberra; 2005. 

[16]. Peterson S. Earthquake Resources [Internet]. 

2018[cited 2020Aug24]. Available from: 

https://www.nctsn.org/what-is-child-trauma/ 

trauma-types/disasters/earthquake-resources/ 

[17]. Mbaye L. Climate change, natural disasters 

and migration. IZA World of Labor. 2017. 

[18]. Li H. An empirical study on relationship 

between natural disasters and economic 

growth—based on the 14 countries panel data in 

1970–2008. Prices Mon. 2011; 1:47–51. 

[19]. Fusseel E, Curran S, Dunbar M, Babb M, 

Thomson L, Irons J. Weather-Related Hazards 

and Population Change: A Study of Hurricanes 

and Tropical Storms in the United States 1980–

2012. Author manuscript. 2016;669(1):146-167. 

[20]. Brauch H. G. The Mediterranean space and 

boundaries. In A Geography, politics, 

economics and environment. 2001; 1:25-58. 

[21]. Auffhammer M. Quantifying Economic 

Damages from Climate Change. Journal of 

Economic Perspectives. 2018;32(4):33–52.  

[22]. Botzen WJW, Deschenes O, Sanders M. The 

Economic Impacts of Natural Disasters-A 

Review of Models and Empirical Studies. 

Review of Environmental Economics and 

Policy. 2019;13(2):167–88.  

[23]. Kusano K and Kemmelmeier M. Ecology of 

Freedom-Competitive Tests of the Role of 

Pathogens, Climate and Natural Disasters in the 

Development of Socio-Political Freedom. Front. 

Psychol. 2018; 9:954. 

[24]. Noy I. The Macroeconomic Consequences of 

Disasters. Journal of Development Economics. 

2009; 88:221-231. 

[25]. Aleed Y. Effects of Education in Developing 

Countries. Journal of Construction in 

Developing Countries. 2016. 

[26]. Marzi S, Mysiak J, Essenfelder AH, Amadio 

M, Giove S, Fekete A. Constructing a 

comprehensive disaster resilience index: The 

case of Italy. Plos One. 2019;14(9). 

[27]. Welle T, Birkmann J. The World Risk Index – 

An Approach to Assess Risk and Vulnerability 

on a Global Scale. Journal of Extreme Events. 

2015;02(01).  

[28]. Shryok S, Siegel J. The Methods and 

Materials of Demography. Washington, DC, US 

Bureau of the Census; 1973. 

[29]. Laden G. "Falsehood: "If this was the Stone 

Age, I'd be dead by now"". ScienceBlogs; 2011. 

[30]. Statistical Center of Iran, 2020, Access site: 

https://www.amar.org.ir/Portals/0/News/2018/ne

roos-97.pdf. [Persian] 

[31]. Samuelson P, Nordhaus W. Glossary of 

Terms"Factors of production, Capital, Human 

capital and Land. Economics. 18th ed; 2004. 

[32]. Barro R, Grilli V. The Approach to 

Macroeconomics. European Macroeconomics. 

Macmillan; 1994. 

[33]. Birdsall N, Hamoudi A. Commodity 

Dependence, Trade, and Growth-When 

Openness is Not Enough. SSRN Electronic 

Journal. 2002. 

https://earthquake.usgs.gov/
https://www.nctsn.org/what-is-child-trauma/%20trauma-types/disasters/earthquake-resources/
https://www.nctsn.org/what-is-child-trauma/%20trauma-types/disasters/earthquake-resources/
https://www.amar.org.ir/Portals/0/News/2018/neroos-97.pdf
https://www.amar.org.ir/Portals/0/News/2018/neroos-97.pdf


 933  های مالی و جانی بالیای طبیعی در ایران اقتصادی بر میزان خسارت تأثیر متغیرهای کالن: عابدی و همکاران

 

[34]. Statistical Center of Iran, 2020, Access site: 

https://www.amar.org.ir [Persian] 

[35]. Skidmore M, Toya H. Do natural disasters 

promote long-run growth? Econ. Inquiry. 2002; 

40:664–687. 

 [36]. Maitra B. ‘Investment in Physical, Human 

Capital, Economic Growth and Life Expectancy 

in Bangladesh: An Empirical Investigation’. 

South Asia Economic Journal. 2018;19(2): 251–

269. 

[37]. Ewing BT, Kruse JB, Thompson MA. Twister, 

Employment responses to the 3 May 1999 

Oklahoma City tornado. Applied Economics. 

2009;41(6):691–702. 

[38]. Neumayer E, Plümper T. The gendered nature 

of natural disasters-the impact of catastrophic 

events on the gender gap in life expectancy 

1981–2002. Annals of the Association of 

American Geographers. 2007;97(3):551-566. 

[39]. Murillo M, Tan Sh. Discovering the 

differential and gendered consequences of 

natural disasters on the gender gap in life 

expectancy in Southeast Asia. Hazards Earth 

Syst. 2017. 

[40]. Elliott R. Natural hazards and residential 

mobility-General patterns and racially unequal 

outcomes in the United States. Social Forces. 

2014; 93(4):1723–1738. 

[41]. Logan J, Issar, Sukriti, Xu, Zengwang. 

Trapped in place? Segmented resilience to 

hurricanes in the Gulf South. Demography. 

2016; 53:1511–1534. 

[42]. Apronti PT, Osamu S, Otsuki K, Kranjac-

Berisavljevic G. Education for disaster risk 

reduction (DRR)-Linking theory with Practice 

in Ghana's basic schools. Sustainability. 2015; 

7:9160–86.  

[43]. Aghaei N, Nesami MB. Bioterrorism 

education effect on knowledge and attitudes of 

nurses. J Emerg Trauma Shock. 2013; 6:78–82. 

[44]. Meesters JJ, Vliet Vlieland TP, Hill J, Ndosi 

ME. Measuring educational needs among 

patients with rheumatoid arthritis using the 

Dutch version of the educational needs 

assessment tool (DENAT) Clin 

Rheumatol. 2009; 28:1073–1091. 

[45]. Lopez LM, Grey TW, Tolley EE, Chen M. 

Brief educational strategies for improving 

contraception use in young people. Cochrane 

Database Syst Rev. 2016;3:CD012025.  

[46]. Lopez LM, Tolley EE, Grimes DA, Chen-Mok 

M. Theory-based interventions for 

contraception. Cochrane Database Syst 

Rev. 2011;3:CD007249.  

[47]. Martin BG, Rolen HB, Goodman DC. 

Educational Strategies for Prospective Payment. 

Laboratory Medicine. 1984;15(8):551–3. 

[48]. Pesaran M.H, Yongcheol S. Co-integration 

and speed of convergence to equilibrium. J. 

Econ. 1996; 71:117-143. 

[49]. Benson C, Clay J. Understanding the 

Economic and Financial Impacts of Natural 

Disasters. Disaster Risk Management Series. No 

4. The World BankWashington DC; 2004.  

https://www.amar.org.ir/%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%88%D8%B6%D9%88%D8%B9%DB%8C/%D8%B3%D9%88%D8%A7%D8%AF#5549660--

