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چکیده
هزینه سنگین و رو به رشد تلفات ،جرح و مصدومیت و از بین رفتن اشیاء ،هزینههای عمیق روحی روانی و فرهنگی و اجتماعی تصادفات ترافیکی موضوعی
مهم هم برای مسئوالن و مدیران و سیاستگذاران و هم برای پلیس راهور کشور میباشد .ضرورت محاسبه هزینه سوانح ترافیکی و یافتن راههای علمی و
منطقی و سامانمند برای حل این مشکل بیشازپیش احساس میشود .تعیین هزینه سوانح ترافیکی عالوه برنشان دادن بار سنگینی که بر جامعه تحمیل میکند،
سهم بخشهای درگیر در سانحه را روشن میسازد .بررسی هزینه سوانح ترافیکی بهعنوان معیاری برای مقایسه و تصمیمگیری و شاخصی در جهت تعیین
اثربخشی اقداماتی است که تاکنون برای کاهش سوانح بهکارگرفته شده است .لذا هدف از تحقیق حاضر ،براورد هزینه تصادفات جادهای اتفاق افتاده در ایران را
بر اساس آخرین آمار اعالمی از تصادفات که مربوط به سال  1371میباشد .بر این اساس هزینه تقریبی کل تصادفات جادهای اتفاق افتاده در سال  1371و
به تبع آن هزینه تحمیلی هر تصادف به تفکیک خسارتی ،فوتی و جرحی به دست آمد.

کلمات کلیدی
ایمنی ،هزینه اقتصادی ،تصادفات جادهای ،هزینههای غیر مستقیم تصادفات.
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ABSTRACT
Heavy cost and growing losses, injury and objects destruction, deep psychological, cultural and social
costs of traffic accidents are an important issue for officials, managers, politicians, as well as for the traffic
police of the country. The needed to calculate the cost of traffic accidents and to find scientific, logistic and
systematic ways to solve this problem is felt more quickly. In addition, determining the cost of traffic
accidents highlights the imposing heavy burdens on the community, contribution of the sectors involved in
the accidents. Assessing the cost of traffic accidents as a benchmark for comparing and deciding and
determining the effectiveness of actions have been taken reduce disasters. Main idea in this research is
estimation cost of road accidents in Iran based on latest accident statistics of 1395. Accordingly, the
approximate cost of all road accidents occurred in 1395, and hence the cost of each accident in terms of
damages and morality was obtained.
Keywords:
Safety, Economic cost, Road accident, Indirect accident costs.
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 -7مقدمه
بسیار مشکل است تا مسئوالن و برنامهریزان و تصمیمگیرندگان جامعه در سطح کالن و حتی خود مردم را متوجه خطرات عظیم
و ضایعات سنگین تصادفات و سودآوری سرمایهگذاری در ارتقا ایمنی ترافیک نمود .معموالًبهترین راه و مؤثرترین روش این است که
ارزیابیهای اقتصادی مدون و مستدل ارائه نمود .ازاینرو هزینه سنگین و رو به رشد تلفات ،جرح و صدمات و از بین رفتن اشیاء و
باالتر از اینها هزینههای عمیق روحی و روانی و فرهنگی و اجتماعی تصادفات ترافیکی بهصورت یک موضوع جداً نگرانکننده هم
برای مسئوالن ،مدیران و سیاستگذاران و هم برای کارشناسان و متخصصان در بخشهای برنامهریزی سامانههای حملونقل و ارزیابی
اقتصادی پروژههای ایمنی و ترابری تبدیلشده است .درنتیجه ،برنامهریزان بخش راه و ترابری هرچه میگذرد از خود عالقه و آگاهی
بیشتری برای ضرورت محاسبه هزینه تصادفات و یافتن راههای علمی و منطقی و سامانمند جهت چنین محاسبهای نشان میدهند.
شکل ( )1اهداف محاسبه هزینه تصادفات را بیان میکند.

شکل  :7اهداف محاسبه هزینه تصادفات

بهطورکلی ،پرداختن به موضوع هزینه تصادفات بهصورت سامانمند ،دارای دو منشأ مهم در مدیریت بخش راه و ترابری است [:]1
الف -ارزیابی آثار پروژهها و طراحیهای مهندسی بر نرخ وقوع تصادفات (مثالً ارزیابی تغییر در نرخ فوت ،جرح و دیگر صدمات،
ناشی از تأمین روشنایی و )...
ب -یک معیار تصمیمگیری یا روشی که اجازه دهد آثار فوقالذکر در یکشکل قابلمقایسه یعنی بر اساس واحد اندازهگیری
یکسان با آثار پروژههای بالقوه دیگر مقایسه شود تا بتوان تصمیمگیری کرد که کدام پروژه یا کدام مجموعه از پروژهها در چه
محلی(مقطعی) به اجرا درآید .به تعبیر دیگر وقتی آثار روشهای مختلف در کاهش تصادفات مشخص شد ،باید بتوان «ارزش» این
کاهش را مشخص نمود.
تصادفات برونشهری به علت سرعت زیاد وسایل نقلیه و شدت ب االی برخوردها گرچه ازنظر تعداد تصادفات کمتر از تصادفات
درونشهری است؛ اما از جهت خسارتها و ضایعات مادی بهمراتب سنگینتر است .بهطوریکه این خسارتها بر دستگاه اقتصادی
کشور به طور اعم و بر مصدومان و افرادی که به نحوی با تصادف در ارتباط بودهاند بهطور اخص وارد میشود .بعضی از این هزینهها،
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نظیر روزها و ساعتهای کاری مفید ازدسترفته یا درآمدهای بالقوه ازدسترفته بهروشنی قابلرؤیت و بر همگان ملموس است و
بهراحتی میتوان آن را به مقادیر پولی تبدیل کرد؛ اما برای قسمت عمدهای از هزینههای به وجود آمده ،نتایج اقتصادی مخفی بوده
یا حتی در صورت درک وجود آن قابلتبدیل به معادلهای پولی نیست .برای اشخاص و افراد معین نتیجه یک تصادف ترافیکی ممکن
است آنقدر ویرانکننده و وحشتناک باشد که از دیدگاه آن نتوان رقم معینی را به آن تخصیص داد .تصادف از بعد سالمت و بهداشت
یک پدیده خطرناک ضد سالمت و ازنظر اجتماعی یک پدیده خطرناک ویرانکننده خانوادهها و از بعد فرهنگی یک پدیده خطرناک
نابودکننده مربیان فرهنگی و سرپرستان هدایتگر خانوادهها و ازلحاظ سیاسی یک پدیده خطرناک نابودکننده اعتبار سیاسی کشورهای
بحرانزده و از بعد اقتصادی یک پدیده خطرناک نابودکننده منابع اقتصادی بسیار کمیاب جوامع انسانی است که تأمین چنین منابعی
معموالً از عهده کشورهای درحالتوسعهای چون کشور ما خارج است و برای درک گسترده این ضایعات و تخصیص منابع کافی برای
کنترل این موضوع ،میباید مقدار و کمیت ضایعات را بهدرستی شناخت .بدینجهت محاسبه هزینه تصادفات جادهای برونشهری از
اهمیت و اولویت برخوردار است.
در محاسبه هزینه تصادفات جادهای ،مشکل عمده و بحثهای بین دانشمندان علوم مهندسی و اقتصاد و علوم وابسته به آنها،
مربوط به هزینههای غیرمستقیم تصادفات است .این هزینهها شامل از دست رفتن جان انسانها یا از دست رفتن توانایی کار و تولید
در جامعه و هزینه جراحات روانی و غم و غصه و آثار اقتصادی مربوط به تبعات فرهنگی و اجتماعی تصادفات مثل ازهمپاشیدگی
خانوادهها و بروز ناهنجاریهای تربیتی در فرزندان و همچنین هزینه اتالف وقتهای مختلف مربوط به آنها است .شکل ( )2بخشهای
مختلف جامعه که براثر وقوع سانحه ترافیکی دچار تحمل هزینه اضافی میشوند را نشان میدهد [.]1

شکل  :3بخشهای مختلف جامعه متأثر از سوانح ترافیکی
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ممکن است اینطور استدالل که تعیین قیمت برای جان انسانها شاید نوعی بیحرمتی به شرافت گوهر تابناک انسانیت بوده و
باید از آن احتراز شود؛ اما ثابتشده است که اگر قرار است شخص مصدوم یا خانواده او بهنوعی خسارت آنها جبران شود و همینطور
آثار اقتصادی تصادفات در ارزیابی اقتصادی پروژههای مهندسی و راهسازی و راهداری مدنظر قرار گیرد ،تنها وسیله این کار تعیین
مبلغی برای آنهاست و اگر چنین نکنیم به معنای صرفنظر کردن از آثار اقتصادی مهم این پدیدهها است .پس چون نمیتوانیم
دقیق حساب کنیم نباید بهکلی از محاسبه آنها و آثار اقتصادی آنها صرفنظر کنیم.
با توجه به استدالل فوقالذکر ،هماکنون سالهاست که در کشورهای توسعهیافته صنعتی دنیا برای آثار غیرمستقیم تصادفات،
هزینههایی را به روشهای گوناگون تعیین نموده و در محاسبات اقتصادی مهندسی پروژههای راهسازی و راهداری و سایر طرحهای
حملونقلی و تصمیمگیری در تخصیص میزان و طرز تخصیص بودجههای راهسازی و راهداری از آنها استفاده میکنند .ازلحاظ تعداد
حوادث جادهای ایران در ردههای باالی کشورهای جهان قرار دارد لذا تخمین میزان واقعی هزینههای اقتصادی ناشی از تصادفات
جادهای همواره موردتوجه سیاستگذاران و کارشناسان بخش حملونقل بوده است .بررسیها نشان میدهد که محاسبه کل هزینههای
واقعی تصادفات جادهای در عمل تخمین ناپذیر است؛ اما میتوان هزینههای خارجی و داخلی این تصادفات را بر اساس روشهای
مختلفی نظیر روش تمایل به پرداخت ،روش هزینههای جامع و هزینههای مستقیم سالها و تولید ازدسترفته برآورد نمود.

 -3مرور مطالعات گذشته
با عنایت به موارد ذکرشده به تعدادی از مطالعاتی که درزمینهی محاسبه هزینه تصادفات در کشور صورت گرفته اشاره میگردد:
صفارزاده و همکاران ( )1373مدلی برای پیشبینی هزینههای تصادفات منجر به فوت با استفاده از شیوههای دیات دادگاه و تولید
ازدسترفته ارائه نمودند که در آن هزینه هر فوت تعیینشده و با استفاده از الگوی سری زمانی ()،)ARIMA(3,0,0)×(1,0,0
تعداد فوتیها پیشبینی میشود که با ادغام سری زمانی و روشهای برآورد هزینه میتوان میزان اتالف تولید ناخالص ملی را محاسبه
کرد و درنهایت ،مقایسه میان دو روش پیشبینی – برآورد را تحقق بخشید .بهبیاندیگر ،روش مورداستفاده در تحقیق روش آماری
 اقتصادی است که ارائه روش پیشبینی برآورد هزینه و مقایسه دقت برآورد میان مدلها از نوآوریهای تحقیق محسوب میشود.طبق نتایج بهدستآمده از روش دیات دادگاه در سالهای  1383الی  ،1371ابتدا روند نزولی ،سپس صعودی از تولید ناخالص ملی،
صرف هزینههای فوتی تصادفات شده است و در ادامه ،بر اساس روش تولید ازدسترفته ،روندی نزولی مشاهده شد؛ و درنهایت با
مقایسه میان دو روش بکار رفته و نتیجهگیریها میتوان استدال ل نمود که روش دیات به دلیل ثابت بودن مقدار هزینه ،روند
غیریکنواخت داشته که این حالت از دقت برآورد روش میکاهد ،درحالیکه روش تولید ازدسترفته ،کاهش منطقی میزان اتالف را
متناسب با کاهش تعداد فوتیها نشان میدهد [ .]2زاهد و رضایی ارجرودی ( )1381با توجه به آمار موجود کشتهها در تصادفات
جادهای کشور (ایران) در طی سالهای  1398-97بخشی از هزینههای خارجی آنها شامل فوت و معلولیت را برآورد کردند .برای
کمّی سازی اثرات تصادفات بر سالمتی انسان و مرگومیر ،از شاخص  DALY1استفاده نمودند که شاخصی برای سنجش وضعیت
سالمتی انسانهاست (با دیدگاه اقتصادی هزینه -فایده) و تنها شاخص کمی برای سنجش هزینه خارجی فوت ،بیماری یا معلولیت
است و نماینده سالهای ازدسترفته عمر ناشی از مرگ نابهنگام تا معلولیت نسبی است .سپس ارزش ریالی هر ( DALYسالهای
ازدسترفته عمر) به چند روش تعیینشده و با ادغام این دو مطلب هزینه تصادفات جادهای و سهم آن از تولید ناخالص داخلی کشور

Disability Adjusted Life Year
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محاسبه نمودند [ .]9آیتی ( )1389بابیان اینکه هزینه جامع هزینههای درونشهری ایران تقریباً معادل  2212میلیارد دالر آمریکا در
سال  1382برآورد شده در مقاله خود ،هزینهها را بر اساس تقسیمبندی مجروحان به هجده گروه محاسبه کرده است .همچنین
ظرفیت عملکردی ازدسترفته و احتمال معلولیت دائم در میان مجروحانی که زنده میمانند در نظر گرفتهشده است .در این مطالعه،
تئوریهای مربوط به محاسبه هزینه تصادفات بررسیشده و راهحلهای گوناگون و ارتباط هریک با جامعه مربوطه ارائهشده است.
سپس عناصر هزینه تصادفات معرفیشده و مقادیر آنها برای کشور ایران بهعنوان جوامع درحالتوسعه محاسبهشده است [.]3

 -3محاسبه هزینههای تصادفات جادهای ایران در سال 7331
هزینه تصادفات سال  1371با استفاده از محاسبات انجامشده در کتاب "هزینههای تصادفات ترافیکی ایران" تألیف اسماعیل آیتی که هزینه
تصادفات اتفاق افتاده در سال  1391در آن محاسبهشده ،بهعنوان سال پایه استفاده میشود و هزینههای بهدستآمده در کتاب با توجه به نرخهای
تورم سالهای  1391الی  1371بهروز میشود .تصادفات اتفاق افتاده در سال  1391کشور در جدول ( )1درجشده است.

جدول  :7آمار تصادفات سال  7311کشور
تعداد تصادفات برونشهری

تعداد مجروحین تصادفات برونشهری

تعداد متوفیان تصادفات برونشهری

71281

11131

7837

بر اساس آمار اعالمی توسط سازمان راهداری و حملونقل جادهای کشور و سازمان پزشکی قانونی کشور تصادفات اتفاق افتاده در
سال  1371کشور در جدول ( )2درجشده است [7و .]13از آمار ذکرشده بهمنظور محاسبه هزینه تصادفات جادهای اتفاق افتاده در
سال  1371استفاده میشود .تعداد متوفیات ناشی از تصادفات برونشهری در ماههای مختلف سال  1371نیز در شکل ( )3مشاهده
میشود[.]7
جدول  :3آمار تصادفات سال  7331کشور

تعداد تصادفات برونشهری

تعداد مجروحین تصادفات برونشهری

تعداد متوفیان تصادفات برونشهری

131972

333311

13129
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شکل  :3تعداد متوفیات ناشی از تصادفات برونشهری در ماههای مختلف سال 7331

در این تحقیق به کتاب هزینههای تصادفات ترافیکی ایران تألیف اسماعیل آیتی که برای سال  91تعیین گشته بهعنوان سال پایه
استناد میگردد .هزینه اقتصادی تصادفات ترافیکی بهصورت جدول ( )3برای سال  91محاسبهشده است [1،1و.]1

جدول  :3اجزای اصلی تصادفات ترافیکی و هزینه تحمیلی آنها به جامعه در سال 11
هزینه (میلیارد ریال)

عناصر هزینهای
 )1هزینه درمان مجروحان

197/2

 )2وقت تلفشده افراد

13/1

)3کشتهشدگان ،معلولیتها ،غم و غصه

3131/9

 )1هزینههای اداری

131/1

 )1هزینه تجهیزات از بین رفته

1911/9

بهمنظور تعیین هزینه تصادفات ترافیکی ایران در سال  ،71در بررسی عناصر پنجگانه فوق (جدول  )3میتوان تغییرات عناصر 1
و  2را متناسب با تغییر تعداد مجروحان ،تغییر عنصر  3را میتوان متناسب با تغییر کشتهشدگان و تغییر عنصر  1و  1را متناسب با
تغییرات تعداد تصادفات در نظر گرفت .با مشخص بودن هزینه تصادفات در سال  91و اطالعات تصادفات در سالهای  91و  71عناصر
هزینه سال  71به ریال ثابت سال  91بهصورت ذیل به دست میآیند:
میلیارد ریال  = 971/2 ) 000333 / 63503 ( = 9222/53هزینه درمان مجروحان
میلیارد ریال  = 63/5 ) 000333 / 63503 ( = 221/23هزینه وقت تلفشده افراد
میلیارد ریال  = 0336/7 ) 93627 / 1231 ( = 0209/23هزینه کشتهشدگان ،معلولیتها ،غم و غصه
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میلیارد ریال  = 339/5 ) 939712 / 15223 ( = 362/57هزینههای اداری
میلیاردریال = 9766/7 ) 939712 / 15223 ( = 9230/22هزینه تجهیزات از بین رفته

درنتیجه هزینه کل تصادفات جادهای بر اساس ریال سال  91برابر 9713/11 ،میلیارد ریال است .بنابراین با در نظر گرفتن شاخص
تورم از سال  91الی ( 71جدول( )1تهیهشده توسط بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران) [ ]8هزینه تصادفات بهصورت ذیل محاسبه
میگردد:
جدول  :4نرخ تورم ایران در سالهای  7311الی 7331
سال

تورم

تورم

سال

91

1923

81

1821

99

1821

89

2121

98

2321

88

1328

97

1221

87

1221

83

1121

73

2121

81

1128

71

3321

82

1121

72

3121

83

1122

73

1121

81

1321

71

1127

81

1127

71

723

× (9/970 × 9/929 × 9/239 × 9/923 × 9/996 × 9/952 × 9/953 × 9/952 ×9/936 × 9/991 × 9/926 × 9/256 × 9/932 × 9/926 × 9/295
میلیاردريال 9/035 × 9/065 × 9/955 × 9/991 × 9/31( ×7133/39=147471/17

برای به دست آوردن رقم تصادفات فوتی ،جرحی و خسارتی ،بهتصادف خسارتی وزن  ،1تصادف جرحی وزن  1/81و بهتصادف
فوتی وزن  111داده میشود [1 ،1و  .]1بر اساس اطالعات جادهای ایران با فرض اینکه  %12تصادفات جادهای از نوع فوتی%11 ،
تصادفات جرحی و  %29تصادفات خسارتی باشند [1 ،1و  .]1هزینه هریک از این تصادفات بهصورت زیر تعیین میگردد:
5/26C=B, 999C=A
ریال 27620/26 (9C( +32310/92)5/26C) + 92295/36(999C) =976729/96×931
ریال 9765177/939C =976729/96×931
ریال C=933373316
B=842215485 ,
ریال  11133333333یا ریال A =1/11×1313
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درنهایت:
ریال (C)=933373333هزینه متوسط تقریبی یک فقره تصادف خسارتی
ریال  (B)=526693333هزینه متوسط تقریبی یک فقره تصادف جرحی
ریال  (A)=99933333333هزینه متوسط تقریبی یک فقره تصادف فوتی

 -4جمع بندی و نتیجه گیری
این تحقیق نشان داد با توجه به محاسبات هزینه متوسط تقریبی یک فقره تصادف منجر به فوت حدود یک میلیارد و صد میلیون
تومان ،هزینه متوسط تقریبی یک فقره تصادف جرحی حدود پنجاهوهشت میلیون تومان و همچنین هزینه متوسط تقریبی یک فقره
تصادف خسارتی حدود ده میلیون تومان برای کشور ایران در سال  1371تخمین زده میشود.
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