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مترجمان :حسين دهقان شورکند و مرجان کالئی

چکيده
به منظور تحليل فجايع مصيبت بار میتوان از مدلهای اقتصاد کالن ،مانند مدل داده -ستانده ،مـاتري

حسـابداری اجتمـاوی و

مدل تعادل ومومی قابل محاسبه ،بهره برد .بهطور طبيعی ،استفاده از چنين مدلهايی برای بررسی وضعيت فاجعه ،که ممکن است
کامالً از تنظيمات اقتصادی معمولی متفاوت باشد ،با انتقاداتی همراه بوده است (برای مثال ،پژوهش البال -برتراند 1159 ،را مالحظه
کنيد) ،اما بهرغم وجود اين انتقادات ،داليل ارزشمندی برای استفاده از چنين مدلهايی وجود دارد .به طور خاص ،چنين مدلهايی
را میتوان برای برآورد تأثير گسترده سيستمی به منظور ارائه برنامه بهبود و تأمين مالی و يا ارزيابی اقدامات مقابله و پيشگيری از
بروز حوادث ،مورد استفاده قرار داد .اين مقاله نشان میدهد چگونه اين روشها در خصوص ويژگیهای خاص فاجعه تکامل يافته-
اند و دربارة اينکه تا چه حد نيازمند پيشرفت از مرحله کنونی هستند ،بحث میکند .اين مقالـه ،مقدمـهای اسـت در مـورد ايـن
موضوع خاص که البته چندين مقالهای را نيز که از دادهها و مدلهای کالن اقتصادی برای ارزيابی زيـانهـای اقتصـادی ناشـی از
فجايع استفاده کردهاند ،در بر میگيرد.

واژگان کليــدی :اثرات فجايع ،تجزيه و تحليل داده ـ ستانده.

______________________________________________________
 .1این متن ،ترجمهای است از:
Okuyama, Y and Santos, J. (2014). Disaster impact and Input-Output analysis. Economic Systems
Research. Vol 26, No 1.
hosseindehghan@gmail.com
 پژوهشگر اداره حسابهای اقتصادی

 پژوهشگر اداره حسابهای اقتصادی

m.kalaee@cbi.ir
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 .5مقدمه
در سالهای اخیر ضرورت تجزیه و تحلیل تأثیر فاجعه در سراسر جهان به طور قابلل تلوجه افلزای
یافته است .در سال  ،7002یک شماره ویژه از نشلریه تحقیقلات سیسلت هلای اقتصلادی( 7دوره ، 1
شماره  )7در خصوصِ مدل سازی اقتصادی برای تحلیل تأثیر فاجعه مشتمل بر پلج مقالله پژوهشل و
یک مقاله نظری مجتشر شد .با مطرح کردن این موضوع در آن شماره ،راههای جدیلد و نوآورانله بلرای
بررس موضوعاتِ مدل سازی و تجزیه و تحلیل تأثیر فاجعه همانجدِ سرعت رویداد ،مقیاس جغرافیای
و اقدامات برای مقابله در یک اقتصاد معرف شد که مقاالت آن به پیشلرفتِ چلارچو ملدل سلازی و
درک بهتر از شرایط فاجعه کمک م کججد .نیاز به پیشرفت بیشترِ ملدل سلازی بلرای تجزیله و تحلیلل
تأثیر فاجعه ،سبب شد انجمن مدل سازی فاجعه با مسائل و چال های جدیدی مواجله شلود کله ایلن
مه باعث نوسازی و افزای

قدرت جدید این استراتژی شد .برخ از وقایع اخیلر فاجعلهبلار از قبیلل:

توفان نارگیس در سال  7002در میانمار ،زلزله سیچوان چین در سال  ،7002زلزلله و سلونام شلر
ژاپن در سال

 ،70سیل تایلجد در سال

 ،70طوفلان هایلان در فیلیپلین در سلال

 70و وقلایع

دیگر ،سببِ پیدای ِ طیف جدیدی از مسائل همچون گسترش تأثیر انتشار سیاست زنجیره تلأمین در
سراسر جهان در تحلیل تأثیر ،شده است .به دلیل اینکه ماهیت رفتاری فعالیتهای اقتصادی از شرایط
سخت و شدید نه تجها در مجاطق آسیب دیده بلکه در مجاطق دیگر نیلز متلأثر مل شلود و تغییلرات در
بهرهوری نیروی کار یا الگوی مصرف به تأثیر اقتصادی قابل توجه به واسطه عدم تقلارن اطالعلات در
یک وضعیت فاجعه مججر م شود.

______________________________________________________
1. Disaster Impact Analysis
2. Economic Systems Research
3. Speed of Event
4. Geographic Scale
5. In-Built Countermeasures
6. Impact Propagation of Stretched Supply Chains
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البته ،تجزیه و تحلیل تأثیر فاجعه با استفاده از مدلهای کم به چلال

کشلیده شلده اسلت.

بسیاری از تحلیلهای کم در مورد بالیای طبیع  ،از جمله برخ از مقاالت ارائه شده در سال 7002
در خصوص موضوعات خاص ،به تازگ بر اساسِ سه روش زیر مورد نقد و بررس قرار گرفتهاند:
 .کیفیت دادههای پایه،
 .7محدودیتهای ذات هر روش کم ،
 .موضوع مه ِ تفسیر نتای .
با این وجود ،یک چارچو تحلیل جایگزین اما همچجان کَمل بلا چجلد مثلال (اللبال برترانلد،
 )70پیشجهاد شده است .در مدلهای کم کالن مانجد مدل ارائله شلده در ایلن پلژوه

و مسلائل

خاص مربوط به سال  7002که بیانگر نمونههای از یک یا چجد ججبة خاص از واقعیت هسلتجد ،نتلای
شبیهسازی تجها مربوط به برجسته کردن تأثیر چجین ابعادی فارغ از بررس چگونگ رفتارهای اقتصلاد
در وضعیت فجایع است .یک مسأله حیات برای تجزیه و تحلیل تأثیر فاجعه و همچجین چارچو هلای
تحلیل (یا حت تعاریفِ پارامترهای در حال پی بیجل ) کیفیلت دادههلای ورودی اسلت 7.از ایلن رو،
نتای از یک پژوه

به پژوه

دیگر متفاوت است ،که به نتیجهگیریهلای متضلاد در خصلوص یلک

رویداد واحد مججر م شود .در حال که تجزیه و تحلیل تأثیر فاجعه جلز عللوم غیردقیلق اسلت.

و

این کاست ها باید در تجزیه و تحلیل کم فجایع برای داشتن یک تحلیل معتبر و پاسخگو ،بلر طلرف
شوند .افزون بر این ،مجحصر به فرد بودن فجایع و رفتارهای خاص هر مجطقه ،چال های بسیاری را در
مدلسازی اقتصادی به مجظور تجزیه و تحلیل تأثیر فاجعه مطرح م سازد.

______________________________________________________
1. Albala-Bertrand .(2013). PP 5-29.
2. West and Lenz .(1994).
3. Hallegatte and Przyluski .(2010).
 .علوم را م توان به دو دسته علوم دقیق ( )Exact Scienceو علوم غیردقیق ( )Nonexact Scienceتقسی بجدی کرد .از

جمله علوم دقیق م توان به فیزیک و شیم اشاره کرد .در خصوص علوم غیردقیق نیلز مل تلوان از عللوم مانجلد تلاریخ،
جامعهشجاس و اقتصاد نام برد (م).
5. Hewings and Mahidhara .(1996).
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در این مقاله ،مطالعاتِ تجزیه و تحلیل تأثیر فاجعه صورت گرفته با استفاده از مدلهلای کمل
مرور م شوند .همچجین ،مسائل و چال های یادشده بررس شده و برخ رویکردها در راستای ملدل-
سازی مورد بحث قرار م گیرند .در بخ

بعدی ،ملدل سلازی اقتصلادی بلرای تجزیله و تحلیلل تلأثیر

فجایع که تا بدین تاریخ واقع شلدهانلد ،خالصله و بررسل مل شلود .در بخل
بلجدمدتِ تأثیر فاجعه ارائه شده و ضرورت آن بررس م شود .بخ

 ،تجزیله و تحلیلل

در این مورد بحث م کجلد کله

چگونه م توان تأثیر فاجعه را با اسلتفاده از تجزیله و تحلیلل داده -سلتانده انجلام داد ،بلهطلوری کله
اطالعات بهتری را برای جوامع مورد پژوه

فراه آورد .در بخ

پایان بله برخل مسلیرهای آیجلده

برای ارتقا و بهبود روششجاس که نتیجهگیری بحث است ،اشاره م شود.
 .2مدلهايي برای تجزيه و تحليل تأثير فاجعه
در ایججا نیز ابتدا همانجدِ موضوع خاص پیشین در سال  ،7002اصطالحات مربوط به تجزیله و تحلیلل
تأثیر فاجعه تعریف م شود .فاجعه عبارت است از پیامدهای ناشل از یلک خطلر طبیعل یلا مخلاطره
ایجادشده توسط انسان از جمله زلزله ،سیل ،طوفان شدید ،خشکسال  ،حملالت تروریسلت

و حلواد

صجعت  .آنچه در تحلیل تأثیر فاجعه بررس م شود ،عبارت است از وسعت و شلدت فاجعله ،خطلرات
طبیع و خطرات ایجادشده توسط بشر که باعث نابودی محلیط زیسلت و نیلز باعلث از دسلت دادن و
آسیب به زندگ انسانها م شود .این ویران ها به صلورت خسلارت وارده بله سلرمایههلای فیزیکل و
انسان تعریف م شود .در عین حال ،خسارت م تواند موجب بروز وقفه و تأخیر در کسب و کار شود و
به زیانهای به تولید یا مصرف مججر شود .ضرر و زیان تولید در شرکتهای آسیب دیده بهطور بلالقوه
م تواند به شرکتهای دیگر از طریق پیوندهای پسین و پیشین سرایت پیلدا کجلد و بله اثلر ملوج

7

اصل اولیه تبدیل شود .این نوع تأثیر گستره سیستم از زیان به عجوان اثر سطح باالتر تعریلف مل -
شود .زیان و اثر سطح باالتر متغیر جریان هستجد ،در نتیجه نم تواند به خسارت کله متغیلر انبلاره

______________________________________________________
1. Backward and Forward Linkages
2. Ripple Effect
3. The Higher Order Effect
4. Rose .(2004).
5. Flow Measures
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است ،افزوده شوند .زیان و اثر سطح باالتر م تواند برای تشکیل تأثیر (متغیر جریان) کللِ یلک فاجعله
خاص اضافه شود.
علت وجودی تجزیه و تحلیل تأثیر فاجعه ،به ویژه برآورد خسارات و اثر کل آن ،به طور تقریبل
م تواند شامل دو بخ

باشد . :برآورد پس از تأثیر فاجعه بهمجظور بازیاب و برناملههلای بازسلازی و

تأمین مال و  .7برآورد پیشگیری از بروز حادثه طبیع فرض به مجظور ارزیاب استراتژیهای آمادگ
و پیشگیری .برآورد پس از تأثیر فاجعه برای درکِ شدت و وسلعت فجلایع و ارزیلاب هزیجلة بازیلاب و
بازسازی خسارت ،صورت م گیرد .اگر برخ از مدلهای اقتصاد کالن برای مجطقه یا کشور آسیبدیده
به آسان در دسترس باشجد ،این ارزیاب "پس از فاجعه" م تواند نسبتاً به سرعت انجام شود .به عجوان
مثال کابیجه ژاپن ،پس از زلزله شر ژاپن در سال

 70و سونام که در

مارس رخ داد ،نخسلتین

ارزیاب را از برآورد خسارات وارده در تاریخ  7مارس مجتشر کرد (کابیجه ژاپن )70 a ،و پیلرو آن در
 7ژوئن همان سال ،برآورد دقیقتر خسارت را اعلالم کلرد (کابیجله ژاپلن .)70 b ،ایلن ارزیلاب بله
اصطالح "ارزیاب تقریب  "7از خسارات و اثر کل بود ،که برای برآورد بودجة طلرح بازسلازی ،اسلتفاده
شد .از سوی دیگر ،برآورد پی

از فاجعه ،در بیشتر موارد با مدلهای پیچیدهتر ،م تواند برای ارزیلاب

سیاستهای آمادگ و پیشگیری استفاده شده و صرفههای اقتصادی را به همراه داشته باشد .به عجلوان
مثال ،در مورد ایجکه چگونه پیشگیری از وقوع حادثه موجب صرفهجوی در هزیجله مل شلود ،هیلل و
مالهوترا ( )7001بر اساس دادههای تجرب ایاالت متحده آمریکا نشان دادند کله انجلام دالر هزیجله
برای پیشگیری ،ارزش برابر

دالر در شلرایطِ رخلداد فاجعله خواهلد داشلت .ایلن اطالعلات بلرای

تصمی گیری در مورد چگونگ تأثیر سیاست در برابر خطرات و فجایع طبیعل بسلیار مهل اسلت .بله
مجظور ارائه این نوع اطالعات برای فجایع آت  ،رویکردهای برآورد بایست دقیق و جامع باشجد تا ایجکله
سریع.

1. Stock Measure
2. Ballpark Estimate
3. Healy and Malhotra
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از چارچو های مدلسازی مختلف اقتصادی بهمجظور برآورد آثار سطح باالترِ یک فاجعه
استفاده م شود .در موضوع خاص پیشین ،اُکویوما ( )7002مدلهای به کار رفته در گذشته را مرور و
خالصه کرده است؛ از این رو در این مقاله تالشهای اخیرِ در زمیجه مدلسازی فاجعه مرور شده است.
بهطور گستردهای مدل داده -ستانده ( )IOبرای تجزیه و تحلیل تأثیر فاجعه مورد استفاده قرار
گرفتهاند (برای مثال ،وان در ون و الگت میجر 7،هالِگاته ،اُکویاما و رز و وی ) .مزایای استفاده از مدل
 IOبرای تجزیه و تحلیل تأثیر فاجعه در بیشتر موارد به دلیل توانای

این مدل برای بازتا

وابستگ های اقتصادی درون یک اقتصاد مجطقهای (یا مل ) که ناش از اثراتِ سطح باالتر و همچجین
تا حدودی سادگ این مدل است .از سوی دیگر ،این سادگ مدل  IOمجموعهای از نقاط ضعف از
جمله ساختار خط  ،ساختار انعطافناپذیر با توجه به جانشیج نهادهها و واردات ،نبود محدودیتهای
صریح و شفاف مجابع و نبود پاسخ به تغییراتِ قیمت را ایجاد م کجد .این نقاط ضعف مورد بحث
پژوهشگران واقع شده و تا حدودی از طریق بسط و گسترش چارچو

 ،IOرفع شدهاند ،از جمله

نمونههای اخیر م توان به مطالعات هالِگاته ( )7002و اودا )70 ( 2اشاره کرد 2.به عجوان یک روش
جایگزین قابل اشاره در راستای همسان نمودن ویژگ های فاجعه در چارچو  ،IOمدل داده -ستانده
غیرعملیات  )IIM( 1پیشجهاد و به کار گرفته شده است .تجزیه و تحلیل  IOسجت  ،اثرات سطح باالتر

______________________________________________________
1. Okuyama
2. Van der Veen and Logtmeijer .(2005).
3. Hallegatte .(2008).
4. Okuyama .(2010).
5. Rose and Wei .(2013).
6. Rose .(2004).
7. Uda

 .2هالگاته ( )7002به گسترش چارچو  ،IOمدل داده  -ستانده اقتباس  ،به عجلوان نملاد تجگجاهلای تولیلد ،تغییلرات در
ظرفیتهای تولیدی و تغییرات در قیمتها ،سودها و تقاضای نیروی کار به معرف راه تقریباً تلک بعلدی پرداختله اسلت.
اگرچه ،این موضوعات را م توان به راحت با مدلهای تعادل عموم قابل محاسبه ( )CGEرا که ممکن است بر اسلاس داده
 ستانده یا ماتریس حسابداری اجتماع باشجد ،بر مبجای پایههای نظری قویتر نسبت به راه تقریبلاً تلک بعلدی ارتبلاطداد .به مجظور حل مسائل مربوط به عدم انطبا در عرضه و تقاضا در چلارچو تعلادل داده -سلتاندهای ،یلودا (  )70بله
معرف فرآیجد تکرار برای تجظی ضرایب داده و مجطقهای پرداخته است.
9. Inoperability Input–Output Model
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در شرایطِ واحدهای پول یا فیزیک را پی بیج م کجد؛ که شاملِ یک عدد بدون بُعد در محدوده
بین صفر (حالت سیست ایده آل) و یک (حالت شکست کامل) است که به عجوان یک از بسطهای
چارچو

 IOبرای فاجعه است .هایمِس و جیانگ (  )700پایههای مفهوم و نظریِ  IIMرا بجا

نهادند ،از سوی دیگر ،سانتوس و هایمس )700 ( 7فرآیجدی را توسعه دادند که در آن دادههای

IO

م توانجد به مجظور مطالعه اثرات سطح باالترِ غیرعملیات در سراسر سیست های اقتصادی وابسته،
استفاده شوند .از آن زمان ،چجدین پژوهشگر از ایاالت متحده آمریکا ،ایتالیا ،چین و فیلیپین مقاالت
زیادی را بر اساس روششجاس های مختلف و کاربردهای غیرعملیات  ،IIMمجتشر کردهاند.
برای تجزیه و تحلیل تأثیر فاجعه از مدل تعادل عموم قابلل محاسلبه ( )CGEنیلز اسلتفاده
م شود که مورد پذیرش پژوهشگران واقع شده است .بر خالف مدلهای  ،IOملدلهلای  CGEدارای
تکجیک مشترک غیرخط هستجد که قادرند به تغییرات قیمت پاسخ داده و نیلز جانشلیج نهلادههلا و
واردات را اجرای

نمایجد ،همچجین ،به وضوح محدودیتهای عرضه را مرتفلع سلازند .ملدلهلای CGE

همانجدِ یک مدل شبیهسازی قادرند ویژگ هلای فاجعله خلاص را بله عجلوان یلک تلابع درونلزا مانجلد
انعطافپذیری ،یکپارچه سازند .با این حال ،ملدل  CGEتلا حلدودی بله دلیلل ایجکله "همله عللت و
معلولها در مدلهای  CGEیک سویه نیستجد ،به طور بالقوه ارزیاب

کمتری را نسبت به ملدلهلای IO

فراه م کجد ،به عجوان مثال روابط تابع  ،در بیشتر موارد اثرات یکدیگر را خجث م کججد".
ماتریس حسابداری اجتماع  )SAM( 2نیز برای بررس اثرات سطح باالتر در سراسر شبکه های
شبکه های مختلف عوامل اجتماع  -اقتصادی ،فعالیتها و عوامل تولید استفاده م شوند .بلرای مثلال،
مطالعات برجستهای توسط اُکویاما و ساهین )7001( 2و دیگران ،بلا اسلتفاده از  SAMبلرای تجزیله و
تحلیل تأثیر فاجعه انجام شده است .همانجد مدلهای  ،IOرویکرد  SAMنیز دارای مزایا و نقاط ضلعف

______________________________________________________
1. Haimes and Jiang
2. Santos and Haimes
3. Computable General Equilibrium
4. Tsuchiya, et al. (2007) and Rose, et al .(2011).
5. Rose and Liao. (2005).
6. Rose. (2004). P 27.
7. Social Accounting Matrix
8. Okuyama and Sahin
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مشابه است .مزیت دیگر  SAMبرای تجزیه و تحلیل تأثیر فاجعله ایلن اسلت کله چلارچو آن بلرای
شکلده به روششجاس کمیسیون آمریکای التین و کارائیب ( )ECLACبه مجظور ارزیاب خسلارت
و زیان استفاده شده است .بجابراین ،اگر خسارات و زیانها بر اساس روش ملذکور بررسل شلوند ،داده-
های تصحیح شده م توانجد بهطور مستقی برای ارزیاب اثرِ سطح باالتر به  SAMاضافه شوند.
بیشتر روشهای بررس شدة باال به عجوان مدلهای تأثیر جریان  7ارزیاب اثلرات سلطح بلاالترِ
یک فاجعه در نظر گرفته م شوند ،که بر متغیرهای جریلان در کوتلاهملدت اثرگذارنلد .دلیلل شلهرت
مدلهای تأثیر جریان در برآوردِ اثراتِ فاجعه بر اساس نظریله رُز (  ،)700آن اسلت کله "متغیرهلای
جریان در بسیاری از موارد از متغیرهای انباره برتری دارند ".نقاط قوت متغیرهای جریان را م تلوان
به صورت زیر خالصه کرد:
 .قادرند اثرات (وقفههای کسب و کار ) را بدون خسارت انباره اندازهگیری کجد،
 .7متغیرهای جریان برای سجج ِ عملکردند ،در حال که متغیرهای انباره شامل ارزیاب چرخه
حیات سرمایه با استهالک هستجد،
.

متغیرهای جریان با شاخصهای دیگر مرسوم اقتصاد کلالن مانجلد تولیلد ناخلالص داخلل
(مجطقهای) ( GDPیا  )GRPسازگارترند،

 .متغیرهای جریان تأثیر کوتاهمدتِ یک فاجعه را نشان م دهجد ،که بیشلتر بلرای بحلثهلای
سیاستگذاری در خصوص فجایع مجاسب هستجد.
 .9اثرِ فاجعه در بلندمدت
روششجاس های ارائه شده در باال ،در بیشتر موارد (مدلهای تأثیر جریان ) ،تجها پیاملدهای اقتصلادی
کوتاه مدت را نشان داده و به سخت قادرند اثرات همچون اثر بلجدمدت بر رشد اقتصادی ،اثرات روانل ،
بدتر شدن بهداشت عموم  ،تلفات شخص و اختالل در معیشت را به طور کامل پوش

دهجلد .علالوه

______________________________________________________
1. Economic Commission for Latin American and the Caribbean .(2003).
2. Flow
3. Rose. (2004). P 14.
4. Business Interruptions
5. Pelling, et al .(2003).
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بر آن ،اغلب مشاهده شده است که در مطالعات تجرب در یک افق کوتاهمدت ،مل تلوان تلأثیرات کللِ
یک فاجعه را پی بیج کرد .بهعجوان مثال ،مجموع اثرات مجف ناش از تلفات که یک حادثله بله بلار
آورده است و اثرات مثبت حاصل از فعالیتهای بهبود و بازسازی در سلالهلای پلس از حادثله ممکلن
است ناچیز یا حت مثبت باشد .این پرس

که آیا یک فاجعه مصلیبت بلار ،انحلراف اساسل در یلک

اقتصاد بهوجود م آورد و تمایل به آشکار ساختن چهرة کاملِ اثر فاجعه را دارد یا خیر ،مستلزمِ بررس
اثرات بلجدمدت چجین رویدادهای است.
به هرحال ،تجها تعداد محدودی از مطالعات تجرب (در مقایسه با تعلدادی از مطالعلات بلرآوردِ
اثرات کوتاه مدت) ،به واسطه زیانهای انباره برای بررس تأثیر فجایع بر رشد بلجدمدت اقتصادی انجلام
شده است .برای مثال ،بر اساس دادههای بین کشلوری ،اسلکیدمور و تویلا )7007( 7نشلان مل دهجلد
فجایع اقلیم با رشد بلجدمدت اقتصادی ،سرمایه گذاری در نیروی انسان و رشد بهرهوری کلل عواملل
رابطه مثبت دارند ،در حال که بالیای زمین شجاس با رشد اقتصلادی دارای ارتبلاط مجفل (یلا گلاه
اوقات بهلحاظ آماری ناچیز) هستجد .نتای آنها نشان م دهد که فجایع اقلیم با عاملِ رشلد بهلرهوری
کل مرتبط بوده و این ارتباط نشان م دهد که حواد اقلیم قادرند یک فرصلت بلرای بلهروز رسلان
موجودی سرمایه و انطبا با فنآوریهای جدید را فراه کججد .ایلن نکتله انگیلزهای بلرای کورسلما و
همکاران ( )7002ایجاد کرد که در مطالعهشان رابطه بلجدمدت بین انتقال فنآوری و تأثیر فاجعله در
کشورهای در حال توسعه را مورد بررس قرار دهجد .نتای آنها با یافتههای اسلکیدمور و تویلا ()7007
در تضاد بود ،آنها دریافتجد که فاجعه با انتقال فلنآوری همبسلتگ مجفل دارد و تجهلا کشلورهای بلا
سطح باالتری از توسعهیافتگ م توانجد از انتقال فنآوری پس از یلک فاجعله بهلرهمجلد شلوند .نتلای
مشابه با یافتههای کورسما و همکاران توسط راسموسلن (  )700بلا دادههلای از کشلورهای عضلوِ
اتحادیه پول کارائیب شرق بهدست آمد ،که نشان م دهد اثرات بلجدمدت فجایع بر رشد ،جزئ است.
این اختالف نظر در خصوصِ نتای در میان مطالعات پی

گفته ممکن است به دلیل این واقعیت باشلد

______________________________________________________
1. Albala-Bertrand, J.M. (1993a, 1993b); Tol and Leek. (1999) and Okuyama, et al. (1999).
2. Skidmore and Toya. (2002).
3. Cuaresma, et al.
4. Rasmussen

051

فصلنامه روند ،سال بيست و سوم ،شماره  ،57پاييز 5937

که "متغیرهای فاجعه تا حدودی معیارهای خام هستجد" 7،به خصوص ایجکه برای متغیر شدت فاجعه
(زیانهای فیزیک و اقتصادی) ،هیچ تعریف استانداردی و یلا روش ابلداع و بلهکلار رفتله واحلدی در
سراسرِ موارد وجود ندارد ،همانگونه که نخستین نکتة پژوه

البال -برتراند بر روی این موضوع تأکید

داشت.
از دالیل دیگر این موارد م توان از پژوه

های اندک در این حوزه نام برد :دسترس (و یا نبود

دسترس ) به اطالعات قابل اعتماد دربارة خسارت سرمایه ،بهویژه سلرمایه انسلان ؛ پیچیلدگ ارزیلاب
ارزش سرمایه در طول زمان؛ پیچیدگ تصمیمات سرمایهگذاری دربارة سرمایه آسیب دیده در شلرایطِ
یک فاجعه یا پس از آن( .اُکویاما .)700 ،اولویت سیاستگذار جهتده به مشکالت کجون بلوده تلا
مشکالت که در آیجدة دور ممکن است واقع شوند؛ همچجین ،برای کشورهای در حال توسعه نسبت بله
کشورهای توسعهیافته که اقتصاد کالنِ آنها تحتِ تأثیر عوامل دیگلر مانجلد ثبلات سیاسل و فشلارهای
بده قرار دارد ،جداسازی اثرات بلجدمدتِ فجایع از شاخصهای معمول اقتصاد کالن دشوارتلر بلهنظلر
م رسد.
کوفمان و نوی (  )70در مقابلِ پی بیج اثرِ کوتاهمدتِ یک واقعه بلا تحلیلل بلجدملدت بلا
دادههای مورد نیاز ،اثر اقتصادی بلجدمدت یلک طوفلان را بلر اسلاسِ دادههلای تجربل بلا ملدلهلای
اقتصادسجج مورد سجج

قرار دادند .با استفاده از روش کجترلِ ترکیب  ،آنها دریافتجد که با توجه به

جمعیت مجطقهای ،درآمد تجمع افراد و تعدادِ مشاغلِ بخ

خصوص  ،مجطقة آسیبدیلده ملدت 2

سال پس از طوفان بازسازی م شود .تا آنجا که یافته های پژوه های انجام شده نشان مل دهلد ،ایلن
تجها مطالعهای است که از نظر تجرب اثر بلجدمدت یک فاجعة خاص را مورد سجج

قرار م دهلد ،بله

استثجای چجد مطالعه از جمله اُکویاما برای زلزلة کوبه در سال  ، 11سیر این مطالعله ویلژه نله تجهلا
برای آشکار ساختن اثر واقع یک فاجعه ،بلکه همچجین ،برای تجظی دقیق برآوردهای اثر کوتلاهملدت

______________________________________________________
1. Crude Measures
2. Skidmore and Toya. (2002). P 682.

3. Okuyama. (2003).
4. Coffman and Noy
5. Synthetic Control Method
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به مجظور پی بیج های دقیقتر ،اهمیت دارد .همانطور که قابلیت دسترس به دادههلای خسلارات و
زیانها بهبود م یابد ،الزم است سجج ها و تحلیل اثر واقع ِ فجایع نیز بهعجوانِ وظیفلهای بلا اولویلت
باال در دستور کار قرار گیرد.
همچجین ،در زمیجة رشدِ بلجدمدت و فجایع ،مطالعات دربارة اثرِ خسارت سرمایه انسلان بسلیار
محدود است .در حال که تلفات انسان نظیر مرگ ،زخم شدن و مفقلودی ،معملوالً در فجلایع بسلیار
چش گیر بوده و این خسارات سرمایه انسان  ،در مدلهای اثر جریان در بیشلتر ملوارد سلببِ کلاه ِ
نیروی کار یا مصرفکججدهها م شوند .در برخ مطالعلات نظیلر اللبال -برترانلد (  ) 11از خسلارات
سرمایه انسان صرف نظر م شود ،زیرا اثرِ خسارات سرمایة انسان در بلجدمدت آشکار شده و نم تواند
به طور کامل در تحلیل کوتاهمدت واردشده و مورد بررس قرار گیرد .بله طلور کلل  ،بازسلازی و ایجلاد
مجدد سرمایه انسان بهخودی خود از سرمایه فیزیک بسلیار دشلوارتر اسلت ،زیلرا بازسلازی سلرمایه
انسان مستلزم اطالعاتِ فراوان از جمله تحصیالت و آموزش و سرمایهگلذاریهلای بخل

بهداشلت و

سالمت است .نوی و نوالسری )7002( 7بیان م کججد که زیلان و خسلارت بله سلرمایة انسلان سلببِ
کاه

نرخِ رشد م شود ،در حال که زیان به سرمایه فیزیک اثرات ناچیزی در رشدِ بلجدمدت دارد.

 .4وضعيت کنوني تجزيه و تحليلهای تأثيرِ فاجعه
درباره این موضوع خاص ،طیف از تحلیلهای تأثیر فاجعه از روشل بلرای دادههلای ورودی و راههلای
جدید برای مدلسازی استراتژی تا تجزیه و تحلیلِ اثرات بلجدمدت هر فاجعه در قالب سه دسلتهبجلدی
زیر ارائه م شوند.
 .5-4دادههای ورودی برای تحليل تأثير
همانطور که در بخ

 7بحث شد ،در دادههای گلردآوری شلده بلرای یلک فاجعله بیشلتر خسلارات

بهصورت متغیر انباره هستجد ،یعجل تعلداد سلاختار فیزیکل آسلیبدیلده و یلا تخریلبشلده ،تعلدادِ
شبکههای تأسیسات آسیبدیده و یا قطعشده و سایر ،که نم توان آنها را به طور مسلتقی درون ملدل

______________________________________________________
 .پژوه

اُکویاما و همکاران  ) 111(.را بررس کجید.
2. Noy and Nualsri
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جای داد .این دادههای آسیب فیزیک م بایست با یک ارزش پول به دادههای اقتصادی تبدیل شلوند.
این تبدیل بهنسبت دشوار و مشکلساز است ،از این رو ،تمام ساختارهای فیزیک از نوع جدید نبلوده و
ارزیاب ارزشِ ساختار یا تجهیزات استفادهشده نیازمجد فهرست موجودی برای ارزیاب دارای (سلرمایه)
است .به مجظور مدیریت فرآیجد ،هیتهول و رز )70 ( 7یک مدل رگرسیون شکل خالصهشده بلرای
برآورد خسارت اموال در زلزلههای آیجده ایاالت متحده ،بر اساس دادههای تجرب ارائه کردند .با اینکله
این مدل تجها م تواند برآورد تقریب از خسارات را بله دسلت دهلد ،املا مقلادیر بلرآوردی آن ،کلامالً
نشاندهجده بهبودی در برآورد خسارت سرشکن شده است که به نوع در برآورد تقریب اثر کوتاه مدت
به کار م روند .بر اساس طبیعت این نوع از مدلهای برآورد خسارات ،بایلد بلرای مجطقله یلا کشلوری
خاص و یا یک نوع فاجعه مشخص طراح شوند؛ اگرچه با بسط این مدلهلا ،آنهلا بله ابلزاری توانمجلد
برای برآورد اثر اقتصادی فجایع و یا دستک برای برآورد خسارات تبدیل م شوند.
کاجیتان و تاتانو (  )70در پژوه
زلزله بزرگ شر ژاپن و سونام در سال

خود با عجوان "ارزیاب نرخ زیان ظرفیت تولیلد پلس از
 ،"70یک روش جدیلد بلرای بلرآورد تغییلرات در میلزانِ

ظرفیت تولید پیشجهاد م کججد که بر اساس طرحِ حرکتِ زمین در یک زلزلله ،از طریلق مجحجل هلای
کاربردی و عوامل مقاومت پی بیج شده در مورد تجرب ِ زلزللة شلر و سلونام ژاپلن سلال

70

استوار است؛ در حال که روششجاس آنها بر اساسِ زلزله موردی ژاپن طراح شلده اسلت ،چلارچو
آن م تواند برای انواع دیگر فجایع طبیع و برای حاالت دیگر که در آنها دادههای مشابه در دسلترس
هستجد ،استفاده شود .یک از مزایای این روش ،هجگام است که حرکاتِ زمین برای یک زلزلة خلاص
مشخص باشد ،آنگاه م توان تغییرات پی بیج شده در میزانِ ظرفیت تولید در مجطقه آسیبدیلده را
محاسبه کرد .از طریق این روش ،نیازی به تبدیل دادههای آسیب فیزیک به ارزشهای پول و سلپس،
تبدیل این ارزشهای پول برآوردشده به دادههای زیان وجود نلدارد ،تلا از خطاهلا و اختالفلات بلالقوه

______________________________________________________
1. Rose. (2014).
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3. Reduced-Form Regression Model
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اجتجا ناپذیر ،جلوگیری شود .همچجین ،آنها ادعا م کججد که عالوه بر برآورد خسلارت و ضلرر و زیلان
همانجد پژوه

های هیتهول و رز (  ،)70تغییر در میزانِ ظرفیت تولید نیز بله عجلوان یلک شلاخص

مه برای تجزیه و تحلیل تأثیر فاجعه ،م تواند ارزیاب شود؛ زیرا ممکن است بلین وضلعیت آسلیب و
تخریب کامل بر اساس مهجدس اطالعات ارتباط برقرار سازد.
با این وجود ،مالحظه وِست و لجزِ ( ( ) 11هر چه مدلهای تأثیر پیچیدهتر شلوند ،دادههلای
عددی دقیقتری الزم دارند ،در حال که اندازهگیری ناقص خسارات و زیانهلای فاجعله وجلود خواهلد
داشت) همچجان متقاعدکججده است .این سیر پژوه

م تواند دسترس و قابلیلت اطمیجلان دادههلای

مورد نیاز برای برآورد اثر را بهبود بخشد.
 .2-4مدلسازی تصميمگيری
هر مدل کم بیانکججده برخ از ججبههای خلاص در جهلان واقعل اسلت و نله انعکلاس جلامع از
واقعیت .به این ترتیب ،نتای بهدستآمده "بسته به هدف و مقیاس خاص تصمی گیری ،درباره تجزیه و
تحلیل هزیجه" متفاوت خواهجد بود 7.تحلیل پی

از فاجعه در بیشتر موارد بله بررسل تلأثیر (فایلده)

اقدام متقابل ویژه یا سیاست تخریب مل پلردازد و اسلتراتژی ملدل سلازی معملوالً بلر اهلداف مانجلد
زیرساختها و شاهراهها تمرکز م یابد .در مقاله "مدل سازی تخریب زیرساختهای حیات بلا اسلتفاده
از یک مدل داده -ستانده غیرعملیات مقاوم" جونکِرِن و جیجانوپولُس (  )70چارچو  IIMرا برای
تجزیه و تحلیل تأثیر تخریب زیرساختهای حیات توسعه دادند .بسط مدل آنها از طریلق ملدلسلازی
پویای داده -ستانده غیرعملیات آغاز م شلود ،هلایمِس و همکلاران (  ،)700فرموالسلیون مقلاومت
جایگزیج را برای ایجاد مسیرهای انعطافپذیرتر بازسازی از ابزار فاجعه معرف م کججد .ملدل پویلا بلا
فرمولبجدی مجدد ،انواع دیگر متغیرهای محد و مقعر را تولید مل کجلد کله بله طلور نملای سلببِ

______________________________________________________
1. West and Lenze
2. Hallegatte and Przyluski. (2010). P 16.
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کاه ِ فرموالسیون بازسازی م

شوند .با یک مثال عددی از یک طوفان شدید زمسلتان در اروپلاIIM ،

مقاوم قادر به ارائه چجد استراتژی بهیجه مقاومت برای تحلیل زیرساختهای حیات است.
روند بهبودی و بازسازی پس از فاجعه نیازمجد تصمی گیری بلهموقلع و ملؤثر اسلت .در هملان
زمان ،بهعلتِ به پیوسلتگ بلین صلجایع ،فرآیجلد تصلمی گیلری در خصلوص یلک مسلیر بازسلازی
طرحریزیشده نیازمجد آن است که بهصورت پیوسته بین بخ ها مورد توجه قرار گیرد و حاللت هل -
زمان و لحظهای مدنظر نیست .سانتوز و همکاران (  ،)70در مقالة خود با عجوان "مدل متغیر زملان
بازسازی فاجعه برای سیست های اقتصادی وابسته با استفاده از ملدل داده -سلتانده و تحلیلل درختل
رویداد" 7یک مدل ترکیب بین  IIMو تحلیلل درختل رویلداد را توسلعه مل دهجلد کله قلادر اسلت
پارامترهای غیرعملیات را برای بازتا رویدادهای پ در پ تجظلی کجلد و نیلز مل توانلد مسلیرهای
پی بیج شدة بازسازی بخ

را کاه

یا افزای

دهد .این نوعِ اسلتراتژی ملدل سلازی مل توانلد در

مرحلة بهبود و بازسازی برای تصمی گیرندگان جذا شود ،چرا که این ملدل ترکیبل مل توانلد یلک
قابلیت توسعهیافته را برای استفاده از اطالعات جدیلد بله مجظلور بلهروز رسلان طلرحهلای بازسلازی
بخ های به ه وابسته ،نشان دهد.
سیاستگذاری و تصمی گیلری بلرای هلر دو ملورد بازسلازی پلس از حادثله و سیاسلتهلای
پیشگیرانه از حادثه معموالً یک مشکل چجد هدفه است .به طور خاص ،ارزیاب آسیبپذیری یک اقتصاد
نسبت به فجایع طبیع یک ارزیاب چجد بعدی از رویداد است .همچجین ،در این موضوعِ خاص ،مقاللة
یو و همکاران (  ،)70برای اولویت بجدی بخ

کلیدی پس از فاجعه ،یلک شلاخص آسلیبپلذیری

فاجعه چجد معیاره شامل سه جز (تأثیر اقتصادی ،طول انتشلار و انلدازه بخل ) پیشلجهاد دادهانلد .در
حال که مؤلفه اثر اقتصادی مبتج بر ضرایب تکاثر داده-ستانده اسلت و مؤلفله عملق انتشلار از روش
میانگین عمق انتشار بهره م برد ،شاخص پیشجهادی م تواند وضعیت توزیع بهبودهای رفلاه میلان

______________________________________________________
1. Santos, et al
2. Time-Varying Disaster Recovery Model for Interdependent Economic Systems Using Hybrid
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3. Yu, et al.
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بخ ها را پس از بروز فجایع نشان دهد .این شاخص پیشجهادشده ،توزیعِ بهبود رفاه در میان بخ هلا
پس از فجایع را بهدست م آورد .آنها استدالل م کججد که تخصیص وزنهای مختلف به چجین اجزای
به ایجاد استراتژیهای مختلف اولویتبجدی بخ

کلیدی برای تخصیص مجلابع پلس از فاجعله مججلر

م شود.
این سه مقاله ،متغیرهای جدید  IIMرا بهکار م گیرنلد ،کله نشلاندهجلدة افلزای
چارچو  IIMدر پژوه
بخ

محبوبیلتِ

های مرتبط با فاجعه و استفاده آن برای مواردِ تجرب است .همانطور کله در

پیشین بحث شد IIM ،یک نوع از مدل داده  -ستانده است؛ بجابراین IIM ،در جای کله جلدول

داده  -ستانده وجود دارد م تواند نسبتاً با سرعت بیشتری ساخته شلود .اسلتفاده از  IIMنله تجهلا بله
تجزیه و تحلیل تأثیر فاجعه محدود نم شود ،بلکه همچجین ،شامل مدیریت بحران ،برنامهریزی توسعه،
سیاست انرژی و تحلیل بخ

کلیدی م شود.

 .9-4تأثير بر ساختار اقتصادی
همانطور که در بخ

پیشین بحث شد ،یک فاجعه طبیعل  ،تلأثیرات کوتلاه ملدت و بلجدملدت قابلل

توجه را به همراه خواهد داشت .پژوه

ها در خصوص بررس اثر بلجدمدت از حساسیتهای بسیاری

برخوردارند .این تأثیرات ،ترکیب از تغییرات ناش از فاجعه و تغییرات ناشل از بهبلود و فعالیلتهلای
بازسازی هستجد .همچجین ،استخراج اثر فاجعه از شاخصهای اقتصاد کالن مانجد  GDPیا  ،GRPبسیار
پیچیده است .با توجه به اختالالت دیگر اقتصاد کالن (به عجوان مثال ،تغییلر در نلرخ ارز ،نلرخ بهلره و
سیاستهای توسعه مجطقهای و مل ) ممکن است بهسخت چجین شاخصهای کالن اقتصادی را تحلت
تأثیر قرار دهد؛ با این حال ،بررس اثرات بلجدمدت فجایع از اهمیت فراوان برخوردار اسلت ،بله دلیلل
اینکه فاجعه ممکن است تغییرات ساختاری عمدهای در اقتصاد بهوجود آورد و بهطلور بلالقوه بله یلک
تغییر در روند رشد بلجدمدت مججر شود .در واقع ،در باال درباره پلژوه

هلای کلافمن و نلوی ( )70

بحث و آشکار شد که برخ از شاخصهای اقتصاد کالنِ مجطقه آسلیبدیلده ،مانجلد جمعیلت ،درآملد
تجمع افراد و تعدادِ مشاغلِ بخ

خصوص  ،هجوز ه به تجاسب نسبت به گروه کجترل پایینتر بلود.

______________________________________________________
1. Control Group
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اُکویاما (  )70در مقاله "نوع فاجعه و تغییر ساختاری اقتصادی :مطالعله دربلارة زلزلله کوبله " 11
یک گام بیشتر به بررس تغییر ساختاری ناش از یک فاجعه م پردازد .وی با پرداختن به زلزلله کوبله
در سال  11به عجوان مطالعه موردی ،تجزیه و تحلیل کرد کله چگونله سلاختار اقتصلادی کوبله بلر
اساس سریهای زمان ِ جداول داده  -ستانده از طریق تحلیل تجزیه ساختاری تغییر کرده است .نتلای
آشکار م سازد که تغییرات ساختاری قابل توجه بین سالهلای  110و  7000ایجادشلده ،املا ایلن
تغییرات در بخ های مختلف ،متفاوت است .به مجظور استخراج تغییرات خاص مجطقه ،ناش از زمین
لرزه کوبه ،تغییرات سه با تحلیل تجزیه ساختاری بررس شد .این امر به نتلایج مججلر مل شلود از
جمله ایجکه تغییرات تقاضای نهای مجطقهای نسبت به تغییرات در ستانده بلرای بسلیاری از بخل هلا
پررنگتر هستجد ،در حال که تغییرات در ضرایب داده مجطقهای و در ضلرایب خریلد مجطقلهای دارای
برخ اثرات پراهمیتتری نسبت به تغییرات خاص مجطقه است.
این سیر پژوه

نه تجها برای درک اثرات بلجدمدت فجایع ،بلکه همچجین ،برای تصریح مجاسب

مدلها بهمجظور تحلیل اثرِ کوتاهمدت ،به طور خاص اهمیت دارد ،زیرا برآورد اثرات کوتاه مدت به نلدرت
مورد آزمون قرار گرفتهاند و با توجه به تأثیر واقع اندازهگیری شده از طریلق دادههلای تجربل تأییلد
شدهاند .افزای
مانجد افزای

قابلیت دسترس به اطالعات داده  -ستانده در بسیاری از کشلورهای در حلال توسلعه
عالیق به بررس اثر فاجعه بر روی اقتصاد ،فرصلتهلای بلرای بررسل اثلرات بلجدملدت

فجایع بر تغییرات ساختاری هستجد.
 .7نتيجهگيری
مدلهای کم بهخوب ثابت کردهاند در تحلیل اقتصادی و مسائل مدیریتِ ریسلک ،مفیلد هسلتجد .در
گزارش که توسط بانک جهان و سلازمان مللل ( )70 0مجتشلر شلد ،موضلوعِ تحلیلل فاجعله و نیلز
موضوعات در مورد تعیین کمیت عواقب ناش از فجایع ،مورد بحث قرار گرفت .گزارش نشان م دهلد
که نوع دیدگاه اقتصادی به کار رفته در تجزیه و تحلیل ممکن است موجب تحریفِ نتای شود؛ بلا ایلن
حال ،اگر بهدرست به کار گرفته و تفسیر شود ،نتیجه پی بیج م تواند سیاست های ملؤثری را بلرای
پیشگیری و کاه

فجایع بهوجود آورد.
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ما اهمیت موضوعاتِ مطرحشده توسلطِ اللبلال -برترانلد (  )70در خصلوص کیفیلت دادههلا،
محدویت های مدل و تفسیر نتای را م پذیری  .به هرحال ،این موضوعات تجها مختصِ مدلهای اقتصاد
کالن همانجدِ  SAM ،IOو  CGEنیستجد .در عین حال ،مشکالت ملرتبط بلا هماهجلگسلازی تعلاریفِ
سجاریو (بهعجوان مثال ،فرضیات مربوط بله بزرگل فاجعله ،وسلعتِ جغرافیلای و ملدت بازسلازی) در
راستای راه حلهای دادههای قابل دسترس و الزاماتِ مدل ،م تواند فلو العلاده چلال

برانگیلز باشلد.

پیچیدگ موضوعاتِ پی رو در خصوصِ برآورد تأثیرات مربوط به فجایع قابل پلذیرش اسلت؛ در علین
حال ،این موضوعات نباید مانع در مقابل توسعه و گسترش مدلهای کم برای تحلیلل تلأثیر فاجعله
باشجد ،در حال که ما تمام توان خود را برای بهبودِ ارائه دادههای بلا کیفیلت ،بیلان ملدل و مقتضلیات
سیاست عرضه م داری .
دستک دو موضوع دیگر برای بهبود بیشتر تحلیل اثر فاجعه ،ملورد نیلاز اسلت :نااطمیجلان و
جهان سازی ،بوم سازی .جهان مملو از نااطمیجان است و ابزاری همانجد "صلفحه نمایشلگر رادار" در
اختیار توسعهدهجدگان مدل ،تحلیلگران و سیاستگذاران وجود ندارد تا بتوانجد بهطور دقیلق آنچله را
در آیجده رخ خواهد داد ،پی بیج کججد .بهمجظور ارتقای قابلیت اطمیجانِ نتلای حاصلل از ملدلهلای
کم  ،شجاخت و تشخیصِ انواع و ردههای نااطمیجان اهمیت دارد .برای مثال ،اُهاگلان و اُکلل ( )700
دو گروه اصل نااطمیجان (حالت شانس

(اتفاق ) و حالت شجاخت  )7را با مجلابع مختللفِ نااطمیجلان

(بهعجوان مثال پارامتر ،مدل ،قابلیت تغییر و کُد) بیان کردند .چجدین روش بلرای درکِ بهتلرِ چگلونگ
تأثیر نااطمیجان بر نتای ِ خروج مدل ،همانجدِ تحلیلل حساسلیت ،شلبیهسلازی ،فواصلل اطمیجلان و
تحلیل "چه م شود– اگر" ،در دسترس اسلت .گِرکیجلگ (  ) 12بیلان کلرد کله یلک ملدل قطعل ،
نیازهای را که توسط تجزیه و تحلیل نااطمیجان مجت م شود ،پی بیج م کجد؛ زیرا "ادعلای ایجکله
این پی بیج با اطمیجان ،درست است ،یک اشتباه خوشبیجانه است" و این نم توانلد بلرای تجزیله و
تحلیل اثر فاجعه ،درست باشد.

______________________________________________________
1. Aleatory
2. Epistemic
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همانطور که نظریه البال -برتراند (جهان سازی و بوم سازی) نشان م دهد ،با وجود اینکه اثر
مجطقهای یک فاجعه از نظر اقتصادی در یک محل متمرکز است ،حتل در بلجدملدت نسلبت بله کلل
اقتصاد ناچیز خواهد بود ،البته در چجین حاالت زمیجهای برای بررس تأثیراتِ غیرمسلتقی فاجعله بلر
مجاطق دیگر و نیز آثار جلانب دیگلر ایجادشلده توسلط فاجعله وجلود خواهلد داشلت .مللک کِجلزی و
همکاران ( )70 7یک تجزیه و تحلیلل  IOچجلد مجطقلهای را بلرای تجزیله اخلتالل زنجیلره عرضله
کوتاهمدت حاصل از زلزلة سال  70 7شر ژاپلن بلرای بخل

خلودرو در کشلورهای مجتخلب ملورد

استفاده قرار دادند .از سوی دیگر ،بهلحاظ مجطقلهای تمرکلز بلر عجاصلرِ ویلژة ملدلهلای کمل بلرای
پی بیج دقیقتر اندازه اثراتِ سطح باالتر با اهمیت بوده و سلرانجام در برگیرنلده نکلات در خصلوص
اولویتبجدی مجابع محدود ،اقدامات بازسازی و رفع نگران هلای دیگلر سیاسلت عملوم مهل در بلروز
بحرانها است.

______________________________________________________
1. MacKenzie, et al.
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