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تأثیر مسیر حمل و نقل مناسب بر کاهش تصادفات
و هزینههای آن (مطالعه موردی محور کرمان جیرفت)
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محمدرضا علومی ، 1یوسف نجفی

2

تاریخ دریافت1395/10/15 :

تاریخ پذیرش1395/11/23 :

چکیده

تصادفات ترافيكي از عوامل بسيار مهم مرگومیر و صدمات شديد جاني و مالي بوده و

آثار سنگين اجتماعي ،فرهنگي و اقتصادي آن ،جوامع بشري را بهشدت مورد تهديد قرار

داده است .ازاینرو ،در پژوهش حاضر به بررسی تأثیر مسیر حملونقل مناسب بر کاهش

تصادفات و هزینههای محور کرمان جیرفت پرداختهشده است .براي کميسازي اثرات

تصادفات بر سالمتي انسان و مرگومیر ،از شاخص  DALYاستفاده ميشود .سپس ارزش
ریالی هر ( DALYسالهای ازدسترفته عمر) به چند روش تعیین میشود که با ادغام این

دو مطلب ،هزینه تصادفات جادهای محاسبه میشود و بهمنظور محاسبه هزینه آسیب به

وسایل نقلیه از محاسبه تعداد ،نوع و میزان آسیب وسایل نقلیه و سپس تعیین قیمت وسایل
نقلیه با توجه به شاخص سال  ،1394میانگینی از آسیب وسایل نقلیه به دست میآید و با

جمعکردن این هزینهها ،هزینه کلی تصادفات به دست آورده شده است نتایج این تحقیق

نشان میدهد که با نیمی کمتر از این هزینهها در  10سال میتوان مسیر حملونقل مناسبی
ازجمله ریلی کردن و دوطرفه کردن و کمک به زیرساختهای جادهای در این محور انجام

داد و از اتالف هزینهها و تلفات جادهای در سالهای آتی جلوگیری کرد.

واژگان کلیدی :تصادفات جادهای ،هزینهها جادهای ،مسیر حملونقل مناسب،

.DALY

-۱ارشد علوم اقتصادیmohamadrezaoloomi@yahoo.com -09132957203 ،

 -۲ارشد علوم اجتماعی najafiyousef43@yahoo.com 09131404707 ،

مقدمه

از آغاز پیدایش اتومبیل تاکنون ،بشر با بحرانی به نام تصادفجادهاي مواجه شده

است که تأثیر و شدت روزافزون این بحران در طی زمان توجه بیشتر جوامع بشري
را به خود معطوف کرده است ،بهگونهای که طبق گزارش سازمان بهداشت جهانی در

سالهاي اخیر تصادفات رانندگی بهعنوان نهمین عامل مرگومیر در جهان شناختهشده

است ،که هزینه قابلتوجهی را نیز بر اقتصاد کشورها تحمیل مینماید .در کشورهاي کمتر

مسئله وضعیت اسفناكتري پیدا میکند ،زیرا نامناسب بودن کیفیت جادهها ،فقدان نظارت

کافی و موثر ،کمی درآمد و استفاده از ماشینهاي فرسوده در امر حملونقل ،و نبود

حملونقلهای جایگزین ازجمله حملونقل ریلی ،در کنار سایر عوامل ،باعث تشدید

بروز حوادثجادهاي در این کشورها شده است .بر اساس ارزیابیهاي بهعملآمده ،بیش
از  75درصد از تصادفاتجادهاي در کشورهاي درحالتوسعه و کشورهاي درحال گذار

رخ میدهد ،درحالیکه اینگونه کشورها تنها  32درصد از وسایل نقلیه موتوري را در
اختیاردارند (اسماعیل آیتی.)1387 ،

متأسفانه ایران نیز یکی از کشورهایی است که بیشترین موارد مرگ و میر و جراحت

ناشی از تصادفات را دارد .مطالعات در کشور ما نشان میدهد که در حال حاضر ،ساالنه

بیش از  25000نفر در اثر تصادفات ناشی از وسایل نقلیه کشته و بیش از صد هزار نفر
در سال مجروح میشوند؛ از این گذشته خسارتهاي مالی تصادفاتجادهاي در ایران
ساالنه بالغ بر  4میلیارد دالر است ،که این آمارها در مقایسه با بسیاري از کشورها ،ایران را

در موقعیت بسیار نگران کنندهاي قرار داده است (پیوندی و همکاران .)1384 ،باید توجه

کرد که کشور ما در سالهاي اخیر بهصورت یکی از کانونهاي بحران درآمده ،مطالعات
وبررسیهاي اخیر بانک جهانی ،رسم ًا وضعیت ایمنی ترافیک در ایران را بحرانی دانسته
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توسعهیافته ،به دلیل کمی نظارت توسط سازمانهاي مرتبط با امر تصادفاتجادهاي این

است .با وجود این وضعیت ،به مطالعات مربوط به ابعاد اقتصادي ایمنی ترافیک در کشور

توجه کمی شده است.

فقدان یک شبکۀ کافی و مدرن راهآهن در ایران ،بهعنوان کشوري وسیع و پرجمعیت،

باعث فشار سنگینی از جهت ترابري بار و مسافر (بیش از  90درصد) بر روي شبکۀ

جادهاي غیر ریلی گردیده است .شبکه راههاي برونشهری و درون شهري ما ،چه از نظر

کمیت و چه کیفیت و نگهداري ،از ضعف شدیدي برخوردار بوده و این وضعیت در

ترکیب با ناآگاهی و فقدان آموزش عمومی ،ناوگان فرسوده ،بینظمی شدید در ترافیک و
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عدم رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی ،ضعف خدمات اورژانس و عدم مشاهدهي یک
عزم ملی در برخورد با این پدیدة خطرناك ،وضعیتی را به وجود آورده است که در حال
حاضر هرکسی قدم در جادهها و خیابانهاي کشورمان بگذارد ،عم ً
ال خود را در معرض

یک ریسک باالي کشته شدن یا زخمی شدن قرار داده است.
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ایران  180هزار کیلومتر از انواع راهها را دارد که  73هزار کیلومتر آن آزادراه و 5600

کیلومتر این مقدار ،بزرگراه است .حدود  20هزار کیلومتر راههای ترانزیتی در کشور
وجود دارد که عمدت ًا بر مبنای شبکه بزرگراههای آسیایی کمیسیون اسکاپ سازمان ملل

متحد قرار دارد؛ همچنین کل کاالهای حمل شده در کشور  437میلیون تن و میزان کل

مسافر حمل شده در کشور  786میلیون نفر در سال گذشته بوده است.

به گزارش تین نیوز ،مدیرکل راه و شهرسازی استان کرمان گفت"استان کرمان با

افزایش  10درصدی فوتیها در سال  ،1394از نظر تعداد تلفات جادهای در کشور

رتبه سوم را دارد" ،محور کرمان  -جیرفت یکی از حادثهخیرترین محورها در سهماهه

سال  1395بوده است .محور کرمان -جیرفت با مسافت  229کیلومتر و دارا بودن تردد

بسیار کامیونها ،به علت وجود محصوالت جالیزی در جیرفت ،یکی از محورهای
پرتردد استانمیباشد .جاده جیرفت که به لحاظ ترانزیتی بودن و تردد باالی کامیونها و

خودروهای سنگین دارای شرایط بسیار متفاوتی ازجمله جادهی کمعرض و پیچدرپیچ و
کوهستانی تصادفات را فراوان کرده است.

با توجه به موارد ذکر شده باال در ارتباط با هزینههای جبرانناپذیر تصادفات جادهای

در کشور و همچنین مزیت حملونقل مناسب ،پژوهش حاضر به دنبال بررسی تأثیر
احداث مسیر حملونقل مناسب بر کاهش تصادفات و هزینهها در محور کرمان جیرفت
و همچنین پاسخ به سواالت زیرمیباشد:

 .1آیا احداث مسیر حملونقل مناسب باعث کاهش تصادفات و هزینههای اقتصادی

در محور کرمان جیرفت میشود؟

 .2آیا احداث مسیر مناسب مزیت هزینهای در مقایسه با مسیر جادهای دارد؟

نظریات اقتصادی و ایمنی جاده

ازآنجاییکه ایمنی از جنبه اقتصادي یک کاالي خوب محسوب میشود ،بنابراین همراه

با درآمد بیشتر ،ایمنی بیشتري مدنظر است .اینکه در کشورهاي کمدرآمد ،درآمد بیشتر
منجر به ایمنی ترافیکی کمتر و تلفات ترافیکی بیشتر میشود ،هنوز یک مبحث گیجکننده

است .اما در مقابل در کشورهاي با درآمد باال ،اینکه درآمد بیشتر منجر به مرگومیر
ترافیکی کمتر میشود کام ً
ال قابلدرک است .سؤالی که در اینجا مطرح میشود این است

که آیا میتوان این تفاوت موجود را تحلیل نمود؟ در پاسخ به این سؤال چندین توجیه

ممکن وجود دارد:

 -1مقوله اثرات خارجی :که در آن ،در مراحل پیشرفتهتر از توسعه اقتصادي عامل

موفقیت براي ظرفیتهاي نهادي در تعیین مسئولیت و تنظیم اثرات خارجیمیباشد.

 -2مقوله ریسک رقابتی :که در این مورد یک راه حل منطقی کاربران جاده این است

قرار گرفتن است.

 -3ترکیب وسایل نقلیه :که در این مبحث همراه با رشد اقتصادي ،نرخ تلفات ترافیکی

کمتر ،به خوديخود رخ خواهد داد ،زیرا در این صورت ،کاربرانجادهاي خودروهاي

ایمنیتري در اختیاردارند و به جاي استفاده از روشهاي پرخطر حملونقلجادهاي مانند
دوچرخههاي موتوري و اتوبوسهاي دو طبقه ،ازروشهاي ایمنتري بهرهمند میشوند.

 -4مقوله تکنولوژی پزشکی :که در آن احیاي قربانیان و حادثهدیدگان بخش حملونقل

و جادهها نیازمند یک سیستم بسیارقوي و توسعهیافته پزشکیمیباشد (بیشا و همکاران

.)2006

بررسی سیستمی مسئله تصادفات جادهای

یکی از زیرساختهاي مهم در توسعه اقتصادي شهرها و کشورها ،سیستم جادهاي

ل و نقل مؤثر آنمیباشد .بر همین اصل ،ایمنی حمل و نقل از جایگاه ویژهای
و حم 
برخوردار است .معیار سنجش ایمنی راه ،تعداد تصادفهاي جادهاي است که این
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که سرمایهگذاري کمتر در ایمنی جادهها به منزلهي بیشتر در معرض خطرات ترافیکی

تصادفها برآیندي از رفتار و نقش رانندگان ،خودروها ،جاده و محیط است .با توجه به
افزایش روزافزون تصادفها ،تجزیهوتحلیل باید بهگونهای انجام شود که عوامل مؤثر در

بروز آنها شناسایی شوند .بهطورکلی ،ایمنی راه در سیستم «انسان – وسایل نقلیه – راه
و محیط» بررسی میشود.

سی سال پیش در آمریکا ،ویلیام هادن سیستم حملونقل و ترافیک را بهعنوان یک

سیستم مدون معرفی نمود و اعالم کرد که این سیستم نیاز به درك و فهم «انسان ماشین»

طراحی و برنامه رفتاري سیستماتیک و نظاممند دارد .او ماتریسی را معرفی نمود که در

حال حاضر بهعنوان ماتریس هادن معروف است که در تعامل سه مؤلفه انسان ،وسایل
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نقلیه و محیط (راه) نشان داده شده است .جدول ( )1همچنین سه مرحله را برای تصادف

مطرح نموده است که عبارتاند از:
.1مرحله قبل از تصادف
.2مرحله هنگام تصادف
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.3مرحله پس از تصادف

در تعامل  3به  3موارد فوق ،ماتریسی با  9خانه به وجود میآید .مدل سیستم دینامیکی

هادن این فرصت را ایجاد میکند که چه مداخالتی میتواند عوامل رفتاري ،عوامل

مربوط به راه ،و عوامل مربوط به وسایل نقلیه که بر تعداد و شدت تصادفات مؤثر هستند،
را بررسی نمود.

جدول  -1ماتریس هادن

با استفاده از دیدگاه و روش هادن که روشی سیستمی است ،میتوان منابع مهم و عمده

خطاها یا ضعفهاي طراحی را شناسایی نمود که منجر به بروز تصادف ،مرگومیر و

صدمات جدي میشوند و جهت تعدیل و کاهش آنها و پیامدهاي ناشی از آنها باید از
طرق زیر اقدام نمود:

کاهش قرارگیری در معرض خطر-پیشگیری از تصادفات جادهای

-کاهش شدت صدمات در صورت وقوع تصادف

-کاهش پیامدها و تبعات نامطلوب صدمات از طریق بهبود مراقبتهای بعد از وقوع

تصادف

شواهد نشانگر این است که در کشورهای مختلف ،توجه به اینروشهای هماهنگ

و منسجم برای ایمنی راه تأثیر چشمگیری در کاهش تعداد تلفات و صدمات ناشی از
تصادفات داشته است (ترینکا.)1998 ،

عوامل مختلف مؤثر بر تصادفات جادهای

همراه با خسارات مالی و جانی جبرانناپذیری پدید آید.

تحلیل دقیق آمار تصادفات در سطح جهان که توسط آزمایشگاه تحقیقات جاده و

حملونقل بریتانیا انجام گرفته ،حاکی از آن است که میزان مرگومیر به ازاي هر خودرو

در کشورهاي درحالتوسعه ،در مقایسه با کشورهاي صنعتی ،بیشترمیباشد و از سوي

دیگر به رغمی در کشورهاي صنعتی ،نرخ تصادفات و تلفات انسانی رو به کاهش است،
اما در کشورهاي درحالتوسعه ،آمارها بیانگر آن است که در سالیان اخیر نرخ تصادفات و

تلفات رو به افزایش است .همانطور که گفته شد در بروز یک تصادف عوامل گوناگونی
میتوانند دخیل باشند ابتدا با اشاره به بخشهاي قبل که بیان شد یک تصادف را بهطور

کلی میتوان تحت سه عامل اصلی مورد بررسی قرار داد (عامل انسانی ،عامل خودرو،

عامل راه و محیط) ،که مهمترین آنها هم عامل انسانی است که مورد بحث قرار گرفت؛

الزم به ذکر است که این مسئله را میتوان بهصورت دقیقتر مورد تحلیل قرار داد ،به

گونهاي که پرفسور آگدن معتقد است که به جاي نسبت دادن تصادف به آخرین علت
(آخرین حلقۀ زنجیر) ،تصادف را در مجموع علتهاي آن از زمانهاي خیلی قبل از

تأثیر مسیر حمل و نقل مناسب بر کاهش تصادفات و هزینههای آن

توسعه فنّاوری و افزایش روزافزون وسایل نقلیه در زندگی بشر و همچنین رشد
جمعیت موجب شده است تا اثرات نامطلوبی از نظر تصادفات و سوانح حملونقل،

لحظۀ تصادف علتیابی کنیم .یعنی بهجای آنکه فقط راننده را مقصر جلوه دهیم ،به

تقصیرهاي فرآوان برنامهریزان ،مسئوالن ،طراحان و سازندگان راه و اتومبیل و تجهیزات
کنترلی ،قانونگذاران ،مجریان و پلیس ،مسئوالن امدادرسانی ،مسئوالن آموزش وسایل

ارتباط جمعی و دهها و صدها شخصیت حقیقی و حقوقی که نگرش آنها به موضوع

و چگونگی تصمیمات آنها در خلق تصادف بهعنوان حلقههاي مکمل زنجیرهی علل و
معلول مؤثر بوده است ،نیز باید توجه کنیم.

بنابراین عالوه بر عامل انسانی و با توجه به تحقیقات به عمل آمده ،مهمترین علل

رشد تصادفات و افزایش تلفات و خسارات ،که مورد بررسی مطالعات مختلف واقع شده
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است ،به موارد زیر میتوان اشاره کرد:
-درآمد ملی

-نواقص و کاستیها در تأسیسات زیر بنایی راهها

ویژگی ناوگان وسایل نقلیهفصلنامه دانش انتظامی کرمان /سال هفتم/شماره هجدهم /زمستان 1395
56

-فنّاوری پزشکی

ميزان تلفات جادهای در ايران بنا بر آمارهای داخلی کشور

عليرغم اينکه جمعيت کشور ما کمتر از يک درصد کل جمعيت جهان است ،ولی

درصد تلفات جادهای کشور حدود  2درصد تلفات جهانی و حدود يک و نيم برابر

متوسط جهانی است .طبق برآوردهای سازمان ملل متحد ،تا سال  2020آمار تلفات
جادهای کشورهای درحالتوسعه بين  %65تا  %80افزايش میيابد .در صورت عدم

برنامهريزی شفاف بر مبنای «روشهای علمی تجربه شده» ،تلفات جادهای ايران در سال
 ،1399بر اين اساس حدود چهل هزار نفر و مجروحین حدود  520000نفر خواهد

بود.

کليه آمارهايی که در داخل کشور ارائه میشوند نشان از کاهش قابلتوجه تلفات

جادهای دارد.

جدول -2آمار تلفات جادهای از سال  1384الی  1394در ایران

کاهش تلفات جادهای ،همزمان با افزايش جمعيت و افزايش قابلتوجه تعداد وسايل

نقليه خبر بسيار خوبی است ،هر از چند یکبار ،يکی از مسئولين ايمنی جادهها کشور در
اخبار آ ن را منعکس و ابراز خرسندی مینمايد ،ولی اگر اين آمار در کنار آمار ارائهشده
در سراسر جهان بررسی شود متأسفانه وضعيت نامناسب کشورمان را نشان ميدهد.

الو و همکاران ( )2010به بررسی رابطه کوزنتس در ارتباط با تلفات جادهای و رشد

اقتصادی پرداختهاند.دادههای مورد استفاده در این تحلیل شامل نمونهای از  60کشور

در سطوح مختلف رشد اقتصادی در طی دوره  1972تا 2004میباشد؛ و نمونه به دلیل

در تجزیه و تحلیل آماری ،نمونهها به دو گروه تقسیم شدهاند ،این دو گروه اشاره به

کشورهای به شدت توسعهیافته (با شاخص توسعه انسانی باالتر از  %86در سال )2007

و کشورهای کمتر توسعهیافته دارد .نتایج این تحقیق نشاندهنده وجود رابطه کوزنتس
با سطح اطمینان باالیی برای دو گروه کشورهای شدیدا ً توسعهیافته و کمتر توسعهیافته

بوده و همچنین ضریب بهدستآمده برای سرانه پزشک در هر ده هزار نفر ،در مدل منفی
و معنیدار است ،که بیان میکند افزایش در سرانه پزشک ،با کاهش در تلفات جادهای

مرتبط است .همچنین نتایج بر آورد نشان میدهد که مصرف الکل و وسایل نقلیه سرانه
بیشتر ،تلفات جادهای را افزایش میدهند.

تراینور ( )2008به بررسی رابطه بین درآمد ملی سرانه و تلفات ترافیکی وسایل نقلیه

را در هر مایل سفر مورد بررسی قرار داد .برای این کاردادههای دوره  1999تا 2003

ل قرار داد .در این مطالعه میانگین چند
را برای  88شهرستان اوهایو مورد تجزیه و تحلی 
سال ازدادهها براي بهکارگیری تجزیه و تحلیل مقطعی بهجای روش پانل ،مورد استفاده

واقع شده است؛ زیرا تغییرات تصادفی سال به سال مرگومیر در هر شهرستان ،بسیار باال

تأثیر مسیر حمل و نقل مناسب بر کاهش تصادفات و هزینههای آن

در دسترس نبودن برخیدادهها یک پنل نامتوازن از  1411مشاهده ساالنه را تشکیل داد.

بود و مانع از برآورد یک مدل آماري معنادار میشد .نتایج حاکی از آن است که درآمد

سرانه و تراکم جمعیت اثر قابلتوجهی بر روي تلفات ناشی از وسایل نقلیه موتوري

دارند و همچنین نشاندهنده ارتباط غیرخطی بین درآمد سرانه و نرخ مرگومیر ناشی از

تصادفات است .همچنین نتایج برآورد حداقل مربعات معمولی ،معناداري کل ضرایب

متغیرها را با عالمتهاي مورد انتظار بیان شده در فرضیات با سطح احتمال  90درصد
نشان میدهد.

پائولوزی و همکاران ( )2007به بررسی تأثیر رشد اقتصادي را بر نرخمرگ و میر

و صدمات ترافیکی در میان انواع کاربران مختلف جاده (پیادهها ،دوچرخه سواران،
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موتورسیکلت سواران ،مسافرین خودروها و سایر وسایل نقلیه) را مورد بررسی قرار

دادند .این مطالعه با استفاده از تجزیه و تحلیل رگرسیون خطی به بررسیدادههاي مقطعی

مرگومیر ناشی از تصادفات  44کشور براي سال  2005میپردازد .نتایجبررسیها براي

دو مرحله از توسعه اقتصادي نشان میدهد که در مرحله اول توسعه با افزایش نرخ
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مرگومیر تصادفات روبهرو هستیم تا اینکه به یک نقطه بحرانی برسیم و از آن به بعد
شاهد کاهش این نرخ خواهیم بود .آنها افزایش اولیه و سپس کاهش نرخمرگومیر را

به تغییر در نرخ کاربرانجادهاي غیرموتوري (پیادهها و سایر کاربرانآسیبپذیرجادهاي)
نسبت دادند .با این حال تغییر در نرخ مرگومیر در سطوح باالتر درآمدي نامشخص بود.

رحمانی و همکاران ( )1385به بررسی عوامل مؤثر بر تصادفات جادهاي از دیدگاه

جامعهشناختی پرداختند .روش تحقیق این بررسی پیمایشی و ابزار گردآوري اطالعات
پرسشنامه بوده است ،که نمونهاي با حجم  389نفر از رانندگان عمومی شهرستان بابل را

مورد تجزیهوتحلیل قرار داده است .نتایج این تحقیق نشان داده است که سطح تحصیالت

و تصادفات رابطه معنیدار و معکوس وجود ،یعنی کسانی که داراي سطح تحصیالت
پایینتري هستند ،احتماالً بیشتر در معرض خطر تصادفات میباشند .همچنین بیان میکند

که بین مدل خودرو و تصادف همبستگی معناداري وجود دارد و جهت این همبستگی

نیز معکوسمیباشد؛ بدین معنی که هرچه مدل خودرو پایینتر ،میزان تصادف آن نیز

بیشتر است.

آیتی و همکاران ( ،)1387مطالعهاي تحت عنوان محاسبه هزینههاي آسیب به وسایل

نقلیه در تصادفات جادهاي ایران در سال  ،1383را به انجام رساندند؛ که بر اساس این

تحلیلها ،سهم هریک از وسایل نقلیه در تصادفات و نیز شدت آسیب به وسایل نقلیه در
تصادفات جادهاي تعیین شد .سپس با بررسی و تعیین نرخهاي خرید و فروش وسایل

نقلیه در ایران و نیز آمار تصادفات راهنمایی و رانندگی هزینه خسارت به وسایل نقلیه

بر اساس شاخصهاي سال  1383مورد محاسبه قرار گرفت .این محاسبه دقیقترین

محاسبهاي است که تاکنون در مورد هزینه آسیب به وسایل نقلیه در تصادفات ایران انجام
گرفته است .نتیجه این بررسی نشان داد که در سال  1383بیش از شش هزار میلیارد ریال

از این طریق به اقتصاد کشور زیان وارد شده است .این صدمه اقتصادي بیش از  .50در

صد تولید ناخالص ملی و بیش از کل بودجه راهسازی و راهداري کشور در سال مزبور
بوده است .همچنین ،عینی و همکاران ( )1392به بررسی برآورد هزینه سوانح ترافیکی در

ایران با استفاده از روش تمایل به پرداخت ،پرداختند .نتایج حاصل از این پژوهش نشان

داد که هزینه سوانح ترافیکی در ایران سهم قابل توجهی از درآمد ناخالص ملی را شامل

میشود .اگر سیاستگذاریها و اختصاص منابع بر اساس شواهد علمی بنا شود میتوان
با کاهش میزان مرگومیر و مصدومیت ،مبلغ هنگفتی از سرمایه کشور را ذخیره کرد.

کاظمی و همکاران ( )1392در پژوهشی با عنوان روش پیشبینی هزینههای متوفیات

تصادفات ترافیکی در ایران پرداختند .روش مورداستفاده در این تحقیق روش آماری-
اقتصادی بوده که ارائه روش پیشبینی برآورد هزینه و مقایسه دقت برآورد میان مدلها از

نوآوریهای تحقیق محسوب میشود .نتایج بهدستآمده نشاندهنده روند نزولی و سپس

روش تحقیق

انواع هزینه در تصادفات جادهای
در کشور ایران معموالً در بررسی هزینه تصادفات ،شش عنصر زیر بهعنوان عناصر

اصلی تشکیلدهنده تصادفات جادهای در نظر گرفته میشود:
 -هزینه اشیاء منهدم شده یا خسارتدیده؛

 -هزینه جراحات جسمانی (غیر از معلولیتهای دائمی)؛

 هزینه اوقات تلفشده و از بین رفته در تصادفات جادهای؛ -هزینه درد ،غم ،جراحات روانی و صدمات روحی؛

 هزینه جان افراد فوت شده و هزینه معلولیتهای دائمی؛ -هزینههای اداری؛

هر یک از اقالم باال ،ممکن است به شکل مستقیم یا غیرمستقیم بوده و خود دارای

اجزاء فرعی دیگری باشند .با توجه به اینکه محاسبه همه انواع هزینههای فوق در این

تأثیر مسیر حمل و نقل مناسب بر کاهش تصادفات و هزینههای آن

صعودی از تولید ناخالص ملی صرف هزینههای تصادفات فوتی شده است.

تحقیق امری غیرممکن است ،ازاینرو ،در این مطالعه به محاسبه هزینه جان افراد فوت

شده و هزینه معلولیتهای دائمی تصادفات در جادههای کشور و هزینه خسارات وارده

به وسایل نقلیه طی سالهای  1394و  6ماهه اول سال  1395در محور کرمان -جیرفت،

پرداخته خواهد شد.

معرفی شاخص DALY

برای مقایسه بین اثرات مختلف تصادفات بر سالمتی انسانی اعم از فوت ،معلولیت

موقت یا معلولیت دائم ،از شاخص ( DALYسالهای ازدسترفته عمر) استفاده میشود.

 DALYتنها شاخص کمی برای انعکاس مقدار کل سالمت ازدسترفته ناشی از همه
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موارد مربوط به سالمت اعم از بیماری ،مرگ زودرس و یا درجهای از معلولیت (فیزیکی

یا روانی) در طول دوره زمانی مشخص است .در سال  1993بانک جهانی در گزارش

«بررسی سالمت» از شاخص سالهای ازدسترفته عمر ( )DALYبرای اندازهگیری

وضعیت سالمت یک جامعه آماری استفاده نمود[ .]7شاخص  DALYدر موارد ذیل

فصلنامه دانش انتظامی کرمان /سال هفتم/شماره هجدهم /زمستان 1395
60

کاربرد دارد:

بر اساس آمار بانک جهانی شاخص امید به زندگی در زمان تولد برای مردان  72سال

و برای زنان  75سال در سال  2013برآورد شده است که بهطور متوسط برای کشور
ایران  .573سال است .با جایگذاری ثابتهای فوق در فرمول  DALYو در نظر گرفتن

نرخ بهره  .180برای ایران ،فرمول برای موارد فوتی  D=1به شکل زیر ساده میشود:

0/166243 = C
 1 = Dالی 0

 = rنرخ بهره

( =βثابت تجربی بر اساس مطالعات بانک جهانی ).040

 = aسن متوفی در هنگام فوت سالهای باقیمانده بالقوه زندگی

 = Lمنهای سن متوفی در هنگام فوت
71 ،2 = e

ارزشگذاری ريالی سالهای ازدسترفته عمر

در خصوص محاسبه هزینههای خارجی مربوط به سالمت انسان یا به عبارتی

ارزشگذاری ريالی  DALYدر این تحقیق ازروشهای زیر استفاده شده است:

روش درآمد :محاسبه ارزش عمر افراد بر اساس تولید اقتصادی آنها قطع ًا دیدگاه

ارزش معنوی مرتب بر حیات را پوشش نمیدهد اما بهعنوان یکی از شیوههای رایج

مورد استفاده قرار میگیرد .ازآنجاکه افراد از قابلیتهای فردی متفاوتی برخوردارند ،لذا

درآمدهای انتظاری آنها در طول زندگی متفاوت خواهد بود .بنابراین برای محاسبه هزینه

سالهای ازدسترفته عمر باید ارزش حال درآمدهای آتی افراد لحاظ شود .در روش

درآمد یا به عبارتی روش سرمایه انسانی ،ارزش تقریبی یک  DALYتوسط سهم هر فرد
در اقتصاد مشخص میشود که بهطور تقریبی معادل نسبت تولید ناخالص داخلی کشور
به جمعیت آن است (تقریب ًا  21میلیون ريال برای ایران است).

روش  :V.S.Lاین روش با عنوان روش ارزش جان آماری ( )V.S.Lاست .این ارزش

عبارت است از :میزان تمایل به پرداخت افراد جامعه برای کاهش یک مورد ،مرگ از بین

زندگی انسان بهطورکلی بین  100/000دالر آمریکا تا  24میلیون دالر امریکا در سال
 2002میالدی برآورد شده است که این دامنه وسیع با توجه بهروشهای مختلف برآورد

 ،V.S.Lامری طبیعی است .شکی نیست که این برآوردها ،با توجه به تفاوتهای فرهنگی
و سطح درآمد هر کشوری ،متفاوت است.

در این نوشتار ما از مفهوم  V.S.Lاستفاده میکنیم که در سراسر دنیا نیز برای

سیاستگذاری و تصمیمگیریهای حکومتی و اجتماعی از آن استفاده میشود .در ایران،

در یک مطالعه تحقیقاتی ،ارزش آماری زندگی بهروشهای مختلف محاسبه شده است.

در این مطالعه ،با توجه به مالحظات بینالمللی و شرایط اقتصادی و اجتماعی ایران

و همچنین با توجه به رایجترین روش جهانی (روش کشش درآمد یک) در ارزیابی

اقتصادی نهایی برای  ,V.S.Lعددی معادل  6188میلیون ريال در سال  1394در نظر

گرفته شده است .سپس  V.S.Lبر عدد  25تقسیم میشود (این عدد نمایشگر ارزش

فعلی سالهای زندگی است که بهطور متوسط با مرگ یک بزرگسال از دست میرود) ،تا

تأثیر مسیر حمل و نقل مناسب بر کاهش تصادفات و هزینههای آن

افرادی که فوت میکنند .مفهوم  V.S.Lبا ارزش زندگی انسان که ارزش حیات یک فرد
خاص را برآورد میکند ،کام ً
ال متفاوت است .بر اساس مطالعات موجود ،ارزش آماری

یک تخمین ،ارزش ريالی  DALYبهدست بیاید که این تخمین معادل  247میلیون ريال
برای ایران است.

با در دست داشتن تعداد متوفیات ناشی از تصادفات جادهای در سال  1394و  6ماهه

اول سال  1395برای ردههای سنی مختلف و با در نظر گرفتن شاخص امید به زندگی

 73/5سال و متوسط نرخ بره  18درصد برای ایران ،برآورد میزان  DALYناشی از
تصادفات فوتی در سالهای  1394و  6ماهه اول سال  1395از فرمول شماره1محاسبه

گردیده و برای به دست آوردن تخمینی از حد باال و پایین هزینه ،از دو روش درآمد و

 V.S.Lهزینه خارجی تصادفات محاسبه میشود .همچنین با توجه به اینکه تولید ناخالص
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داخلی کشور در سال  1394حدود  16371872میلیارد ريال بوده نسبت هزینهها خارجی
تصادفات فوتی ،به تولید ناخالص داخلی کشور به دست میآید .ازآنجاییکه آماری از

تعداد معلولین تصادفات جاده در دسترس نیست ،ازاینرو ،برای به دست آوردن تخمینی
از هزینه آن ،با فرض اینکه ده درصد از مجروحیتها به معلولیت دائمی میانجامد و با
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در نظر گرفتن میانگین سنی  25سال برای ایشان ،حداقل و حداکثر هزینه با استفاده از

روش درآمد  V.S.Lبه دست میآید ،و در نهایت با میانگیری از حد باال و پایین مقدار
عددی هزینه متوفات و مصدومین به دست میآید.

محاسبه هزینه هاي آسیب به وسایل نقلیه

هزینههاي اقتصادي تصادفات میتوانند شامل تمام هزینههایی که از تصادفات ناشی

میشوند و یا درنتیجه تصادفات به-وجود میآیند ،باشند .هزینههاي تصادفات اولین

بار در سال  1955در انگلستان و سپس ایاالتمتحده مورد محاسبه قرار گرفتند .هزینه
تصادفات ایران بهطورکلی براي اولین بار در سال  2001میالدي معادل  6170/6میلیارد
ریال مورد ارزیابی قرار گرفت .دراینمطالعه میزان هزینه تجهیزات ،ماشینآالت و صدمه

به اشیاء در سال  76معادل  1744میلیارد ریال است .بر اساس مطالعات  TRLدرگذشته
تنها از اطالعات شرکت بیمه استفاده میشد ،اما این اطالعات نماینده کامل و کل
تصادفات نیست.

بر اساس رهنمودها ،گرچه اطالعات شرکت بیمه احتماالً  TRLبه عنوان منبعی مهم

از اطالعات مربوط به هزینههاي خسارت به وسایل نقلیه باقیمانده است ،اما این امکان

وجود دارد که این اطالعات را با استفاده از منابع دیگر مانند تعمیرگاههاي اتومبیل ،مالکان
ناوگانهاي وسیله نقلیه یا صاحبان اتومبیلهاي شخصی ،کاملتر کرد.
مراحل محاسبه

ـ تعیین تعداد وسایل نقلیه خسارتدیده در تصادفات.
ـ تعیین قیمت وسایل نقلیه درگیر در تصادفات.
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ـ تعیین میزان خسارت به وسایل نقلیه.

ـ تجزیهوتحلیل نتایج سه مرحله قبل و تعیین هزینه آسیب به وسایل نقلیه در تصادفات

تجزیه و تجلیلدادههای تحقیق

هزینه خارجی تصادفات فوتی و منجر به معلولیت:

جدول  -3هزینههای تصادفات

با توجه به مباحث گفتهشده در فصول قبل و با استفاده از فرمول یک با توجه به

محاسبه آسیب به وسایل نقلیه

ابتدا تعداد خودروهای درگیر در تصادفات را به تفکیک نوع خودرو از آمارهای

بهدستآمده استخراج کردهایم در ادامه برای محاسبه قیمت وسایل نقلیه و متوسط میزان

آسیب به وسایل نقلیه با توجه به قیمت خودرو در سال  1394و مدل خودروها و کاهش

قیمت خودروهای خسارتی ،میانگین قیمت وزنی خودروهای خساراتی با توجه به
فراوانی و مدل خودرو و قیمت در سال تولید به شاخص سال  1394به دست میآوریم

و برای تعیین میزان خسارات وارده به هر یک از خودروهای با استفاده از میانگین درصد
خسارات وارده با توجه به میزان فراوانی خودروها و میانگین درصدی خسارات وارده

تخمینی از خسارات وارده به هر دسته از خودروها را محاسبه کرده که به شرح جدول

4میباشد.

جدول -4برآورد هزینه خسارات وارده به خودروها در تصادفات

تأثیر مسیر حمل و نقل مناسب بر کاهش تصادفات و هزینههای آن

دادههای در اختیار هزینههای مربوط به متوفیات و مصدومین بهصورت ذیل میباشند:
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حال با جمعکردن هزینههای مربوط به فوت یا مصدومیت و خسارات وارده به وسایل

نقلیه درگیر در تصادفات محور مذکور ،طی سالهای  1394و شش ماه اول سال ،1395
هزینه کل آسیبهای جادهای به دست میآید که به شرح ذیل است:

405275000000+22590000000 =427865000000
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پیشبینی روند افزایش هزینهها تا افق زمانی 1404

در این قسمت بهمنظور پیشبینی روند تغییرات هزینهها در سالهای آینده اقدام به

سناریوسازیمیکنیم.

سناريوها تصوير روشني از آیندهاند كه برنامهريزان و سیاستگذاران به كمك آنها

ميتوانند مسائل ،چالشها و فرصتهاي محيط را بهروشنی ببيند و بشناسد .بدیهی است

به سبب گوناگوني عوامل و نيروهاي سازنده آينده و پيچيدگي و تعامل ميان آنها ،هرگز

نميتوان آينده را بهطور دقيق پیشبینی كرد .ازاینرو ،متخصصان آيندهنگري ،انتخاب

محتملترین تصوير آينده را چندان درست نميدانند .درنتیجه ،بايد سناريوهاي مختلفي
را برايبرنامهريزي به کاربرد .بنابراين ،اگر سناريو شامل همه تصاوير ممكن آينده باشد،

ميتواند ابزار قدرتمندي برايبرنامهريزي به شمار آيد .ازاینرو ،در اين مطالعه بهمنظور

پیشبینی وضعیت هزینههای تصادفات تا افق  1404سه سناریو خوشبینانه و بدبینانه و

بینابین در نظر گرفته شده است .سناريوهاي موردنظر در جدول شماره  3-4ارائه شده

است:

جدول  -5سناریوهای طراحیشده برای پیشبینی

جدول -6نتایج برآورد هزینهها در سناریوها

تأثیر مسیر حمل و نقل مناسب بر کاهش تصادفات و هزینههای آن

شکل -1نتایج برآورد هزینههای در سناریوها
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جدول -7هزینهی هر کیلومتر ریل و جاده
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منبع :سایت سازمان راهداری کشور1394.
جدول  -8روند مقایسهای هزینه و احداث مسیر احداث جاده (باند دوم) در سه سناریو

جدول  -9روند مقایسهای هزینه و احداث مسیر احداث راهآهن در سه سناریو

نتیجه گیری

این بررسی آماری نشان میدهد که در یک بازه زمانی بسیار کوتاهتقریب ًا  18ماه چیزی

حدود  427میلیارد ریال هزینه تصادفات یکی از محورهای (کرمان  -جیرفت) استان

کرمان بوده است .که این هزینه از کل بودجه پیشنهادی استانداری سال  1394استان

کرمان بیشتر است .با نگاهی به محورهای فراران و پرخطری که در استان وجود دارد

درمییابیم که هر ساله میلیاردها پول صرف هزینههای فوت ،درمان ،آسیب به وسایل

میتوان حساب کرد .بخش دیگری از هزینهها شامل بیخانمان شدن ،فوت عزیزان،

آسیبهایی روانی ،ناتوانیهای جسمی و حرکتی ،آسیبهایی اجتماعی و ...که محاسباتی
نیستند صدمات و خسارات جبرانناپذیری تا سالها از خود بهجای میگذارد.

همانطور که مشاهده میشود با توجه به نتایج بهدستآمده از جدول ،سه سناریو برای

پیشبینی روند تغییرات هزینهها در افق زمانی  1404در قالب سه سناریو خوشبینانه،

بدبینانه و بینابین ،چیزی در حدود  .50, .20و  .30درصد از تولید ناخالص داخلی به

هدر رفته و خرج هزینههای تصادفات شده است که با توجه به آمارهای ارائه شده در

جدولها ،در خصوص هزینههای احداث مسیرهای مناسب و با توجه سه سناریوی

پیش رو خوشبینانه ،بینابین و بدبینانه احداث تمامی مسیرها در همه سناریوها مزیت

هزینهای دارد .چهبسا که با توجه به راهاندازی مسیرهای ذکر شده تصادفات نیز بهطور
قبل چشمگیری کاهش پیداکرده و باعث جلوگیری از سهم بسزایی از تولید داخلی و

همچنین کاهش هزینهها و تلفات میشود .این نکته در اینجا حائز اهمیت است که اشاره

شود در این تحقیق فقط یکی از محورهای کشور مورد بحث و بررسی قرار گرفته است

و با توجه به آمارهای و اطالعاتی که از محورهای پرتردد و حادثهخیزتر استان و کشور

تأثیر مسیر حمل و نقل مناسب بر کاهش تصادفات و هزینههای آن

نقلیه و ....میشود .که این بخشی کوچکی از هزینههایی است که بهصورت حسابداری

موجودمیباشد جای بحث ،نگرش و اما واگرهای فراوانی است که ساالنه چند هزار

میلیارد پول باید فقط صرف تلفات و هزینههای جادهای شود و بر اساس آمار سال 1394
پژوهشكده بيمه مركزي ايران ،کشور ما از نظر تصادفات رانندگي در بين  ۱۹۰كشور

جهان ،رتبه  ۱۸۹را ب ه خود اختصاص داده و از اين جهت ،تنها كشور سيرالئون در غرب

قاره آفريقا است كه وضعيت نامناسبتري نسبت به ايران دارد و در مقایسه با برخی از

کشورهای آسیایی میتوان گفت ميزان تلفات تصادفات رانندگی در ايران  ۲۵برابر ژاپن
و  ۲برابر ترکيه است.
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