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  چكيده
هدف اين مطالعه بررسي توسعه ي انساني و برخي عوامل اقتصادي تاثيرگذار بر قيمت سايه اي تصادفات جاده اي در اقتصاد 

) 1371-1395طي دوره ( ARDLايران است. لذا اين مطالعه به تجزيه و تحليل ارتباط مذكور در قالب روش اقتصاد سنجي 

بهبود سطح توسعه ي انساني منجر به  ، يك درصدپژوهش گوياي اين مطلب است كه. نتايج به دست آمده از اين پرداخته است

قيمت سايه اي تصادفات جاده اي مي شود. همچنين مي توان  درصدي 2,1 كاهش تلفات ناشي از تصادفات و به تبع آن كاهش

ط بوده و اين ارتباط به گونه اي است داخلي و قيمت سايه اي تصادفات و تلفات جاده اي با هم در ارتبا مدعي شد توليد ناخالص

كه همراه با رشد اقتصادي، قيمت سايه اي تلفات جاده اي افزايش يافته و پس از رسيدن به يك نقطه عطف، شاهد كاهش ميزان 

 وارون منحني كوزنتس است كه در ارتباط با Uقيمت سايه اي تلفات جاده اي خواهيم بود. به عبارت ديگر اين همان رابطه ي 

قيمت سايه اي تلفات جاده اي و توليد ناخالص داخلي براي ايران مصداق پيدا كرده است. از ديگر نتايج به دست آمده در اين 

و ارتباط  تحقيق رابطه ي منفي ميان متغير سرمايه گذاري در زير ساخت هاي بخش حمل و نقل با قيمت سايه اي تلفات جاده اي

بنابراين مي توان نتيجه گرفت:  ارتقاء سطح مي باشد.  توري با قيمت سايه اي تلفات جاده ايمثبت ميان تعداد وسايل نقليه مو

          آگاهي و آموزش نيروي انساني مي تواند سبب كاهش قيمت سايه اي تصادفات جاده اي شود. 

  

  اي، منحني كوزنتستصادفات جاده ايقيمت سايهداخلي،  ناخالص توليدتوسعه ي انساني،  اي،جاده تصادفات كليدي: هايهواژ

   JEL :H55 ،Q52 طبقه بندي
 

  مقدمهـ 1
هاي انساني و افزايش آزاديهدف اساسي از توسعه، گسترش 

هاي افراد براي انتخاب ابزار زندگي است. در هزاره توانمندي
با ارزش ترين ي انساني باالترين و سرمايهي سوم از يك سو 

سرمايه ي هر كشور محسوب مي شود بدين معنا كه توسعه 
ي انساني به عنوان هدف غايي فعاليت هاي بشري است 

 و جاده اي تصادفات ). از سوي ديگر موضوع1390(رضايي، 
 آن از ناشي اجتماعي و هاي باالي اقتصاديهزينه و تلفات

 امور متوليان و متخصصين كه است ترين مشكلي اساسي

 امر است. اين كشانده چالش به را ترافيك و و نقل حمل

است،  اهميت بيشتري داراي توسعه حال در براي كشورهاي

توسعه  حال در كشورهاي در اي جاده تصادفات زيرا تعداد
 نيز مستقيم آن غير و مستقيم هاي و هزينه بوده افزايش به رو

است (زاهد و  بيشتر يافته توسعه با كشورهاي در مقايسه
 بهداشت سازمان گزارش براساس .)1385رضايي ارجرودي، 

 در هزار نفر دويست و ميليون يك از بيش ساله، جهاني  همه

 نفر دچار ميليون پنجاه از بيش و كشته، اي جاده سوانح

ي ادامه كه با شود مي پيش بيني شوند،مي جدي هايآسيب
 توسعه، حال كشورهاي در در تنها آينده سال 10 در روند اين

 .شد خواهند نفر زخمي ميليون 60 و ميليون نفر كشته 6
 در ترافيك روز افزون افزايش و زندگي ماشيني گسترش
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 اقتصادي فوايد مقابل در اخير، قرن نيم در هاجاده و شهرها

 و كاال جابجايي و سرعت گسترش ارتباطات رفاهي و

 ترافيكي تصادفات شدت و بر تعداد سرعت به مسافر،

مالي و  و ضايعات تصادفات بحث اينرو از افزوده است.
 مبدل جوامع بشري هايچالش از يكي به آن از ناشي جاني

) واقعيت اين است كه 1387عراقي،  است. (نمكي گرديده
ي مربوط سادهصدمات ناشي از تصادفات فقط يك موضوع 

ي اصلي بسياري از نهادها دغدغهبه حمل و نقل نيست، بلكه 
 هاي مسئول تأمين سالمت جامعه سازمانو يا 

) كه با ابعاد اقتصادي، اجتماعي، 1390باشد (محمدي، مي
عقيده بر اين است سياسي و فرهنگي جامعه در ارتباط است. 

ادفي باشد، غير قابل پيش كه اگر رخدادي كامالٌ اتفاقي و تص
توان آن را مديريت نميشود و ميقابل اجتناب غيربيني و لذا 

 قابل اصالح نمود، در حالي كه تصادفات جاده اي اتفاقاتي
كه مي توان آن ها را مورد تجزيه و تحليل منطقي قرار  هستند

  )1390(محمدي، داد. 
  
  
  

   پيشينه تحقيقـ 2
  ي انساني موضوع جديدي در بررسي فرآيند توسعه  

ي كشورهاي مختلف جهان است. ارائه ي تعريفي توسعه
 1980نسبتا جامع از مفهوم توسعه ي انساني به اواخر دهه ي 

گردد. مفهوم توسعه ي انساني در بر مي 1990و اوايل دهه ي 
واقع اعتراضي به كل مفهوم و فرآيند عملي توسعه است. 

ها و نماگرهاي مطرح در بين شاخص). 1384ايي، (بابچ
توسعه، شاخص توسعه ي انساني از مقبوليت بيشتري بين 
انديشمندان برخوردار است خصوصا كه اصالحاتي در جهت 
بهبود اين شاخص صورت گرفته و مي گيرد. اين شاخص 

المللي به شكل ساالنه براي كشورهاي هاي بينتوسط سازمان
گردد. همچنين اين شاخص از اعالم ميمختلف جهان 

 جامعيت نسبي در بين ساير شاخص ها برخوردار است.
توسعه ي انساني داراي دو جنبه است: يكي شكل گيري 
توانمندي هاي انساني مانند افزايش سطح سالمت، دانش و 
مهارت كه از راه سرمايه گذاري در نيروي انساني امكان پذير 

راه اين قابليت هاي اكتسابي در  است و ديگري به كارگيري

با فعاليت در امور  ،مقاصد سازنده ي كسب آسايش و آرامش
فرهنگي، اجتماعي و سياسي كه از راه ايجاد چارچوبي براي 

تواند تحقق يابد ميمشاركت در رشد درآمد و اشتغال 
). سرمايه ي انساني با سطح 1375(گريفين و مك كلني، 

وال يك متغير كليدي در تقويت آموزش و پرورش كه معم
  ). 2011رشد اقتصادي است اندازه گيري مي شود (بوسي، 

ها و شهريكي از زير ساخت هاي مهم در توسعه ي اقتصادي 
باشد. بر ميكشورها، سيستم جاده اي و حمل و نقل آن 

همين اصل ايمني حمل و نقل از جايگاه ويژه اي برخوردار 
اي است جادهاست. معيار سنجش ايمني راه، تعداد تصادفات 

كه اين تصادفات برآيندي از رفتار و نقش رانندگان، 
خودروها، جاده و محيط است. با توجه به افزايش روزافزون 

اي انجام شود كه تصادفات، تجزيه و تحليل بايد به گونه 
عوامل مؤثر در بروز آنها شناسايي شوند. (سليماني و جهاني، 

 - وسيله نقليه -انسان") بطور كلي ايمني راه در سيستم 1388
بررسي مي شود. شناخت تعامل اين سه جزء،  "راه و محيط

پايه اي است براي تشريح علت و اثر عواملي كه منجر به 
  )1388محسني،  گردند. (خاكي وميتصادفات 

سال پيش در كشور امريكا ويليام هادن سيستم  26حدود   
حمل و نقل و ترافيك را به عنوان يك سيستم بدون طراحي 

معرفي نمود و اعالم كرد كه  "ماشين -انسان"و بدون برنامه 
اين سيستم نياز به درك و فهم رفتاري سيستماتيك و نظام 

را معرفي نمود كه در  او ماتريسي .)1986مند دارد (هادن، 
حال حاضر به عنوان ماتريس هادن معروف است كه در آن 
تعامل سه مؤلفه ي انسان، وسيله ي نقليه و محيط (راه) نشان 

، همچنين سه مرحله را براي تصادف 1داده شده است. جدول
  مطرح نموده است:

مرحله قبل از تصادف، مرحله هنگام تصادف و مرحله بعد از 
  تصادف

 مي وجود به خانه 9 با ماتريسي فوق، موارد 3 به 3 عاملت در
 كند مي ايجاد را فرصت اين هادن ديناميكي سيستم مدل. آيد
 و راه به مربوط عوامل رفتاري، عوامل بين مداخالت كه،

 شدت و تعداد بر كه نقليه ي وسيله به مربوط عوامل
  .گيرند قرار بررسي مورد هستند، مؤثر تصادفات
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  هاي توسعه ي انساني و عوامل موثر بر آنهاترين جنبهمهم .1مودار ن

                   

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

  ماتريس هادن .1جدول

  

  مراحل

  عوامل

  محيط و راه  نقليه وسايل و تجهيزات  انسان

  تصادف از قبل

  

 وقوع از گيريپيش

  تصادف

 فرهنگ و آموزش

 قوانين اعمال سازي،

  مقررات و

   سرعت، مديريت

 كاركرد ترمز، ها،چراغ

  فني معاينه خوب،

  راه، طراحي

  سرعت، محدوديتهاي

  براي تسهيالت

  پياده عابران

  تصادف هنگام

  

 صدمات از پيشگيري

  تصادف هنگام

 و صدمات كنترل

  جراحات

 سرنشينان، از محافظت

 ايمني، تجهيزات ساير

 از پيشگيرانه طراحي

  تصادف

   كنار تجهيزات

 در محافظ اي جاده

  تصادفات آسيب برابر

  حيات ادامه  تصادف از بعد

 هايكمك مهارت

 به دسترسي و اوليه

  درماني مراكز

  آتش مهار در سهولت

 نجات و امداد تسهيالت

   راه

  )اي جاده رساني امداد(

  منبع: مطالعات هادن

  

  

آموزش، توسعه  آموزش

 سياسي و برابرسازي

بهره مندي از 

 كاالهاي اساسي

 آموزش
بهداشت و 

 درمان

 پرورش و ظهور

 هاي قابيلت

 انسان

آزادي حق 

 انتخاب

سطح 

 فرهنگ

ارتقاء سطح  فقرزدايي

 سالمت

 مهمترين جنبه هاي توسعه ي انساني
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استفاده از اين ديدگاه و روش هادن كه روشي سيستمي با

توان منابع مهم و عمده خطاها يا ضعف هاي طراحي مياست، 

را شناسايي نمود كه منجر به بروز تصادف، مرگ و مير و 

صدمات جدي مي شوند و جهت تعديل و كاهش آنها و 

  از آنها بايد از طرق زير اقدام نمود:پيامدهاي ناشي 

 كاهش قرار گيري در معرض خطر- 

 پيشگيري از تصادفات جاده اي- 

 كاهش شدت صدمات در صورت وقوع تصادف- 

  كاهش پيامدها و تبعات نامطلوب از طريق بهبود - 
  .مراقبت هاي بعد از تصادف

شواهد نشانگر آن است كه در كشورهاي پيشرفته توجه به اين 
روش هاي هماهنگ و منسجم براي ايمني راه تأثير 

چشمگيري در كاهش تعداد تلفات و صدمات ناشي از 
-توسعه ).2002، و لونرو 1988، تصادفات داشته است (ترينكا

تكنولوژي و افزايش روزافزون وسايل نقليه در زندگي بشر ي 
و همچنين رشد جمعيت موجب شده است اثرات نامطلوبي از 
نظر تصادفات و سوانح حمل و نقل همراه با خسارات مالي و 
جاني جبران ناپذيري پديد آيد. تحليل دقيق آمار تصادفات در 

و  سطح جهان كه توسط آزمايشگاه تحقيقات جاده و حمل
نقل بريتانيا انجام گرفته حاكي از آن است كه ميزان مرگ و مير 
به ازاي هر خودرو در كشورهاي در حال توسعه، در مقايسه 

 در ديگر طرفو از  باشدميبا كشورهاي صنعتي بيشتر 
 انساني تلفات و تصادفات نرخ ،اياندازهتا  صنعتي كشورهاي

  است، كاهش به رو

در كشورهاي درحال توسعه، آمارها بيانگر آن است كه در  اما
 كه همانطور.  بودهساليان اخير نرخ تصادفات رو به افزايش 

 توانند مي گوناگوني عوامل تصادف يك بروز در شد گفته
 به توان مي را مسأله اين كه است ذكر به الزم باشند دخيل

 پروفسور كه اي گونه به داد قرار تحليل مورد تر دقيق صورت
به جاي نسبت دادن تصادف به آخرين  ،است معتقد آگدن

علت (آخرين حلقه زنجير)، تصادفات را در مجموعه علت 
هاي آن از زمان هاي خيلي قبل تر از لحظه تصادف علت يابي 
كنيم. يعني به جاي آنكه فقط راننده را مقصر جلوه دهيم، به 
تقصيرهاي فراوان برنامه ريزان، مسئوالن، طراحان و سازندگان 

 و مجريان گذاران، تومبيل و تجهيزات كنترلي، قانونراه و ا
 ارتباط وسايل آموزش مسئوالن رساني، امداد مسئوالن پليس،
 نگرش كه حقوقي و حقيقي شخصيت صدها و ها ده و جمعي

 خلق در ها آن تصميمات چگونگي و  موضوع، به ها آن
 معلول و علل ي زنجيره مكمل هاي حلقه عنوان به تصادف

 عامل بر عالوه بنابراين .ردك توجه بايد نيز است بوده مؤثر
با توجه به تحقيقات به عمل آمده مهم ترين علل رشد  ،انساني

مطالعات مختلف  درتصادفات و افزايش تلفات و خسارات كه 
 طبقه زير بصورت توان مي راشده است  واقع يبررس مورد
  )1988 ينكا،(تر :نمود بندي

  توليد ناخالص داخلي  _
) به عنوان يك شاخص RGDPناخالص داخلي سرانه ( توليد

. محققان  بر اين باور گيردميبراي درآمد مورد استفاده قرار 
 بر منفي يا مثبت اثر تواندميبودند كه درآمد قابل تصرف 

ممكن است  RGDP ). 1974 ،(فوچز باشد داشته جاده ايمني
هم بر در معرض خطر قرار گرفتن يك تصادف و هم خطر 

دولت  كه ييهاهزينهمرگبار بودن يك تصادف مؤثر واقع شود. 
به عنوان مثال  يعنيدهد،  يم انجامها  جاده توسعهدر بخش 

و تعدا خطوط يا الين  هابزرگراهجاده ها (طول  مقدار يشافزا
كرده و  ترراحتجاده)، مسافرت در مسافت هاي طوالني را 

لذا از اين رو در معرض  دهد، مي افزايشتعداد سفر ها را 
خطر قرار گرفتن يك تصادف را افزايش مي دهد. با اين حال 

دولت ممكن است كيفيت  هايهزينهو  RGDPافزايش 
امنيت از قبيل  هايويژگي يرا از طريق عرضه  هاجاده

حمل و نقل و اجراي قوانين  هايسيستم ها،خيابانروشنايي 
 پتانسيل است ممكن مواردترافيكي افزايش دهد. كه اين 

 ،مطالعه يك در اما. دهد كاهش را تصادف بودن مرگبار
رانندگان ممكن  كه، است داده نشان) 1986( بالمكويست

باالتر راه  يفيتك يلبه دل رانندگي سريع تر ياست به وسيله 
ايمني (مانند نبستن كمربند)،  هب كمتر تمركز يا توجهها و 

كاهش ريسك مرگبار بودن تصادف را جبران كنند. بنابراين اثر 
 مبهم است و براي پيدا كردن تأثير واقعي آن RGDPافزايش 

  ). 2002 ،(اسكافهام. ستا يشتريب هايبررسيبه  يازن
  ناوگان وسايل نقليه  _

سن و تركيب ناوگان وسايل نقليه عامل مهمي در بروز  اندازه،
. تعداد وسايل نقليه شاخص نسبتاٌ است ايجادهتصادفات 

مناسبي براي در معرض خطر قرار گرفتن تصادفات است و 
 هايمقايسهبراي استاندارد مرگ و مير در  ايگستردهبه طور 
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 Land،1996( .گيردميمورد استفاده قرار  الملليبين

transport safety authority( .ممكن  عامل اين بنابراين
باشد زيرا با افزايش  داشته مستقيمارتباط غير  ياست از طرف

حجم ترافيك، متوسط سرعت و فركانس و شدت تصادفات را 
سن وسايل نقليه در  متوسط يگرطرف د ازكاهش مي دهد. 

خودرويي ممكن است اثر مستقيمي در تصادفات ميان ناوگان 
ي جديدتر امكانات ايمني نقليهجاده اي داشته باشد. در وسايل 

ده است از قبيل كيسه هوا، ترمز ضد بيشتري در نظر گرفته ش
قفل و ضربه گير و... كه به عنوان استاندارد هاي ايمني خودرو 

  مد نظر است.
  پزشكي  تكنولوژي_

اغلب  ايجادهدر تصادفات  دهدميهاي پزشكي نشان  بررسي
. به طوري افتدميپزشكي اتفاق  هايمراقبتدر غياب  هامرگ

كه در طول زمان يك حادثه، قرباني حادثه انتظار دارد كه 
پزشكي  هايمراقبتوسايل نجات وي فراهم شود و در ادامه، 

بعدي نيز به كمك آيد تا او شانس بيشتري براي زندگي داشته 
ناشي از تصادفات براي او  هايديدگيباشد و ميزان آسيب 

به دليل جراحات اوليه  هامرگكمتر شود. البته بعضي از اين 
غير قابل جبران هستند اما تعداد قابل توجهي از جراحات مي 
تواند به مرگ منجر نشود كه اين ضرورت بحث تكنولوژي 

  .آوردميپزشكي را فراهم 
   هاراهتأسيسات زيربنايي   _
زير ساخت هاي جاده اي به طور معمول به عنوان يك  ارتقاء  

تكنيك براي كاهش صدمات ناشي از تصادفات در نظر گرفته 
تمايل به حمايت از اين نظريه  ،تاريخي هايروند. شودمي

سال اخير، مرگ و  30- 40تاريخي دارند. به گونه اي كه در 
مير سرانه در هر مايل سفر در اياالت متحده كاهش قابل 

را در اثر اين عمل شاهد بوده است. ارتقاء زير  ايمالحظه
بزرگراه ها،  سيستم ايجاد و ساز و ساخت معني به هاساخت

ايجاد استانداردهاي مهندسي در شبكه ي راه ها و به طور كلي 
ها، ايجاد خطوط گسترده راه و ازدياد راهانحناي كمتر در 

كلي فرضيه طوربه  ها مي باشد.مسافرتخطوط بيشتر جهت 
هاي زيرساختها، اين است كه بهبود در زيرساختمهندسي 

دهد و با اين ميجاده هم تلفات و هم جراحات را كاهش 
تواند نميحال تحليل فوق بدان معنا نيست كه اين فرضيه 

   ).1960(كوز،  .استمنطقي مورد حمايت واقع شود و غير 

ي اقتصادي توسعهرشد وسايل نقليه ي موتوري همراه با 

معموالٌ افزايش در تصادفات جاده اي را به همراه دارد. بررسي 

روند رشد اقتصادي و تلفات ترافيكي كشورهاي مختلف مؤيد 

وجود ارتباط بين اين دو متغيير است. اين واقعيت به وجود 

ي دو پرسش اصلي است: اول چگونگي بررسي آورنده

توسعه ي كشورها و به طور تغييرات تلفات ترافيكي همراه با 

خاص دومين سوال اينكه، تشخيص الگويي براي بيان اينكه 

ارتباطي وجود  هچبين رشد در درآمد سرانه و تلفات جاده اي 

نتايج به دست آمده از مطالعات تجربي  .)2004، دارد (كوپيتز

نشان داده است كه تصادفات جاده اي در كشور هاي در حال 

توسعه تا زماني كه به يك سطح آستانه اي خاص برسند، 

كند. ميافزايش مي يابد و از آن به بعد اين نرخ كاهش پيدا 

كند بين مياين ارتباط مشابه است با منحني كوزنتس كه بيان 

غير يكنواختي درآمد و درآمد سرانه ارتباط وجود دارد. 

ي كوزنتس در ارتباط با فرضيهمحققان جهت بررسي 

اي، معموالٌ در ادبيات تحقيق خود تصادفات جادهتصادفات 

  جاده اي را در زمره ي آلودگي هاي زيست محيطي قرار 

ي كوزنتس را با فرضيهط دهند. تحليلي كه بر مبناي آن ارتبامي

كنند اين است كه جوامع در سطوح مياي بيان جادهتصادفات 

پايين درآمد، كمتر قادر به تخصيص منابع الزم براي ايجاد 

هاي ايمني هستند سياستنهادهاي مرتبط و تدوين و اجراي 

كه اين منجر به تصادفات و تلفات بيشتر مي شود و همچنين 

در اين سطح از درآمد ميزان تقاضا براي امنيت بيشتر جاده در 

سطح پاييني قرار دارد. با اين حال در سطوح باالي درآمد، 

جوامع توجه ي بيشتري را روي امنيت جاده اي متمركز مي 

گذاري در بخش ايمني سرمايهاي كنند زيرا منابع بيشتري بر

جاده اي و نهادهاي نظارتي مؤثرتر، در دسترس است و مردم 

اي برخوردار جادهنيز از سطح تقاضاي باالتري براي امنيت 

  ).              2010، هستند (الو و ديگران

در مطالعات تجربي سه تبيين نظري در حمايت از فرضيه 

EKC  در رابطه با تلفات جاده اي شناخته شده است كه

تغيير در  -2مقياس فعاليت هاي اقتصادي  -1عبارت اند از: 
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افزايش تقاضا براي محيط  - 3تركيب فعاليت هاي اقتصادي 

-زيست با كيفيت (راه ايمن) همراه با رشد درآمد (آنساتگي

اس رشد درآمد يك اثر مقي). 2001، ) و (هرينك2002، اسكاپا

تلفات جاده اي ارائه مي كند. -را در ارتباط با، رشد اقتصادي

اين مسأله به اين دليل رخ مي دهد كه رشد اقتصادي به طور 

معمول با افزايش در نقل و انتقاالت و تقاضاي بيشتر براي 

  ). 1999، گاتلي -خدمات حمل و نقل همراه است (داراگي

از عوامل اصلي كمك  يكي ،استمطالعات قبلي نشان داده 

كننده به افزايش تصادفات و صدمات جاده اي، رشد فزاينده 

 ) و2006ي وسايل نقليه ي سرانه است (بيشاي و ديگران، 

از اين رو در ارتباط با اثر مقياس انتظار مي  .)1997، (جونستن

رود كه تلفات جاده اي يك تابع يكنواخت خطي فزاينده از 

اثر دوم اثر تركيب است كه اثر جانشيني نيز  درآمد سرانه باشد.

ناميده مي شود. اين اثر به تغيير در تركيب وسايل نقليه از 

هاي موتوري و دوچرخهي عابرين (كنندهتهديدپرخطر و كمتر 

ي كنندههاي دوطبقه) به وسايل كم خطر و تهديد اتوبوس

، واري و ...) اشاره دارد (بهال و ديگرانعابرين (اتومبيل هاي س

ي توسعه، خطر مرگ و مير در ابتدا اوليهدر مراحل ). 2007

ي نقليهزيرا افزايش در تعداد وسايل  .افزايش خواهد يافت

موتوري مي تواند افزايش در تهديدات جمعيت عابر پياده را 

به همراه داشته باشد. با اين حال در سطوح باالتر درآمد، 

زماني كه بيش از نيمي از جمعيت در رفت و آمد، كاربران 

ي وسيلهوسايل نقليه ي موتوري هستند، افزايش در تعداد 

مرگ و مير مي شود. از  ي موتوري منجر به كاهش كلنقليه

اين رو در ارتباط با اثر تركيب انتظار مي رود، تلفات ترافيكي 

  معكوس) از درآمد سرانه باشد. Uيك تابع غير يكنواخت (

ها ممكن است يكي از جادهتالش براي ايمن سازي 

نيروهاي محركي باشد كه باعث كاهش نرخ تلفات جاده اي 

شود. در طرف تقاضا، در سطوح پايين درآمد مردم كمتر مي

قادر به سرمايه گذاري در ايمني جاده هستند، حتي اگر نياز 

حتمي براي بهبود سطح ايمني جاده ها وجود داشته باشد، 

بيشتر سرمايه گذاري ها در ارتباط با خطرات بهداشت عمومي 

درآمد، و نيازهاي مادي است. با اين حال همراه با افزايش 

تقاضا براي بهبود ايمني جاده افزايش مي يابد. همچنين امكان 

جايگزيني متدهاي امن تر حمل و نقل (جايگزيني خودروهاي 

سيكلت) را براي كاربران جاده اي فراهم موتورسواري به جاي 

مي آورد. در سمت عرضه، در سطوح پايين درآمد، جوامع 

براي ايجاد نهادهاي  كمتر قادر به تخصيص منابع الزم

هاي ايمني جاده سياستاجتماعي ضروري جهت تنظيم 

هستند. با اين وجود هنگامي كه اقتصاد به اندازه ي كافي رشد 

كرد، سطوح باالتر درآمد مي تواند تقاضاي عمومي را افزايش 

دهد، كه سياست ايمني جاده (اجبار در استفاده از كاله ايمني 

سواران و بستن كمربند ايمني براي براي موتورسيكلت 

اي و جادهسرنشينان خودرو) به منظور كاهش تصادفات 

). با 2009افزايش امنيت را قابل اجرا مي سازد (الو و ديگران، 

ي ارتباط توسعه ي انساني زمينهتوجه به مطالب ارائه شده، در 

  كه: اي مي توان اينگونه بيان نمودجادهو تصادفات 

ها و دستاوردهاي حاصل از جنبهاز آنجايي كه يكي از «

ي انساني، گسترش سطح فرهنگ و در نتيجه ارتقاء توسعه

ي انساني منجر توسعهسالمت و كاهش مرگ و مير است؛ لذا 

اي و تلفات ناشي از آن و همچنين جادهبه كاهش تصادفات 

  »   گردد.ميقيمت سايه اي تصادفات جاده اي 

با استفاده  يجريهكشور ن يبرا ي) در مطالعه ا2015مولكات( ـ

مورد  يجريهرا بر اقتصاد ن يتصادفات جاده ا يرمدل، تاث 2از 

كاپ  يدتابع تول يكدر مدل اول  يقرار داده است. و يبررس

 يبر رشد اقتصاد ايجادهتصادفات  يرتاث يداگالس را برا

GDPPCدر نظر گرفت:   نيجريه = ALα�Kα
RTAα  

تصادفات جاده  RTAو  يهسرما Kكار،  يروين Lمدل  يندر ا

 يتميتابع لگار يكاستفاده از  با يزاست. در مدل دوم ن يا

 بر را ايجادهتصادفات  يو اجتماع يعوامل اقتصاد ي،خط

 مدل مطابق 1999- 2013 هاي سال طي نيجريه اقتصادي رشد

  :نمود بررسي زير

 LnRTA = Lnβ +β�LnPOPL +
β�LnTRN +β�LnGDPPC +β�LnGDP +
β�LnGTEXP + U   



 1398، بهار 58پژوهشنامه حمل و نقل، شماره

 

 

327 

 

كل شبكه  يت،عبارتند از: جمع يببه ترت يرهارابطه فوق متغ در

 و داخلي ناخالص توليد سرانه، داخلي ناخالص توليد اي،جاده

  . دولت هاي هزينه

 ياز آن دارد كه؛ تصادفات جاده ا يتبدست آمده حكا نتايج

 يرابطه منف ينداشته و همچن يرابطه معكوس با رشد اقتصاد

 و ايجادهسرانه، كل شبكه  يناخالص داخل يدتول ينبب

  .دارد وجود نيجريه در اي جاده تصادفات

و  يا جادهتصادفات "با عنوان  يدر پژوهش (2014) انو ـ
با استفاده از روش حداقل "در غنا  كالن اقتصاد طيشرا

بر رشد  يا جاده تصادفات ريتاث يبه بررس يمربعات معمول
 ياقتصاد كالن يرهايمتغ ريتاث يبررس به نيو همچن ياقتصاد

  سال يزمان ي در غنا در فاصله يا جاده تصادفات بر
از آن است  يپژوهش حاك جينتا .استپرداخته 1991-2011

 و داشته ياقتصاد رشد بر يمنف ريتاث ياجادهكه تصادفات 
از آن داشته است  تيمطالعه حكا نيا گريد يها افتهي نيهمچن

، )يداخل ناخالص ديتول( اقتصاد غنا ي اندازه يرهايكه متغ
 )سرانه يداخل ناخالص ديتول( شهروندان غنا ياستاندارد زندگ

 بر كه باشنديم ياقتصاد كالن يرهايو مخارج دولت از متغ
  .باشنديم رگذاريدر غنا تاث يا جاده تصادفات

  با عنوان  ايمطالعه) در 2010و همكاران ( الو ـ

 "اقتصاديو رشد  ايجادهتلفات  ينكوزنتس ب يرابطهمنشأ  "

و رشد  ايجادهكوزنتس در ارتباط با تلفات  يرابطه يبه بررس

 يلتحل ينمورد استفاده در ا هايدادهپرداخته اند.  ياقتصاد

 يكشور در سطوح مختلف رشد اقتصاد 60از  يشامل نمونه ا

 يلو تحل يهباشد. در تجز يم 2004تا  1972 يدوره  يدر ط

دو گروه اشاره  ينشده است، ا يمنمونه به دو گروه تقس يآمار

 انساني توسعه شاخص(با  يافته توسعه شدت به كشورهاي به

 توسعه كمتر كشورهاي و) 2007 سال در درصد 86 باالي

مطالعه به صورت  ينبه كار رفته در ا يتجرب مدل .دارد يافته

  : يرز

lnג���� =∝�+ ln pop��# +β�time
+β�ln GDP#

+β��ln GDP��#�
�
+β�I��

+β�M�� +ε�� 

ي كوزنتس با سطح اطمينان رابطهنتايج نشان داده كه 

بااليي براي دو گروه كشورهاي شديداً توسعه يافته و كمتر 

  توسعه يافته برقرار است و در واقع بيان مي كند كه يك 

شكل بين تلفات جاده اي و درآمد سرانه وجود  Uي رابطه

دارد. با لحاظ كردن متغيرهاي پزشكي و نهادهاي سياسي در 

شكل در هر دو گروه  Uي رابطهمدل، نتايج نشان داد كه 

كشورها ناپديد گرديد. به طور كلي اين براي كشورهاي كمتر 

  فات توسعه يافته به اين معناست كه درآمد اثر مثبتي بر تل

ي پزشك در هر سرانهجاده اي دارد. ضريب بدست آمده براي 

 كندهزار نفر، در مدل منفي و معني دار است كه بيان مي 

ي پزشك، با كاهش در تلفات جاده اي مرتبط سرانهدر  افزايش

الكل و  مصرف ،استاست. همچنين نتايج برآورد نشان داده 

وسايل نقليه ي سرانه ي بيشتر، تلفات جاده اي را افزايش داده 

  است.

ارتباط بين ") در مقاله اي با عنوان 2009الو و همكاران (ـ 

 يرابطه"مرگ و مير موتورسيكلت سواران و رشد اقتصادي 

U  1999-1970( دوره طي رامعكوس كوزنتس(   

 تحليل و تجزيه از استفاده با كشور، 25 از اينمونه در

نتايج اين مطالعه وجود  .قرار دادند يمورد بررس رگرسيون

رابطه ي كوزنتس را در ارتباط با تلفات موتورسيكلت سواران 

اي كه گونهدهد، به ميو رشد اقتصادي مورد تأييد قرار 

ضرايب بدست آمده از برآورد مدل براي توليد ناخالص 

داخلي سرانه و مجذور آن به ترتيب به صورت مثبت و منفي 

همچنين يافته ها به روشني بازگو كننده ي  .است گرديدهظاهر 

آن است كه اجراي مقررات ايمني جاده ها، بهبود در كيفيت 

هاي پزشكي به نهاد هاي سياسي، تحوالت فناوري و مراقبت 

  كاهش مرگ و مير موتور سيكلت سواران كمك كرده است.

شرايط اقتصادي ") در مطالعه اي با عنوان 2008( تراينورـ 

 "منطقه و نرخ مرگ و مير تصادفات (تجزيه و تحليل مقطعي)

رابطه بين درآمد ملي سرانه و تلفات ترافيكي وسايل نقليه را 

 يلو تحل تجزيهدر هر مايل سفر مورد بررسي قرار داده است. 

- داده يقمطالعه بر خالف مطالعات گذشته از طر ينا هايداده
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 مير و مرگ و سرانه درآمد بين ارتباطبوده و  مقطعي هاي

 بررسي مورد را) VMT( نقليه وسايل سفر مايل هر در سرانه

 2003تا  1999اين بررسي، داده هاي دوره ي  است.  دادهقرار

شهرستان اوهايو در تجزيه و تحليل لحاظ كرده  88را براي 

نتايج حاكي از آن است كه درآمد سرانه و تراكم  است.

جمعيت اثر قابل توجهي بر روي تلفات ناشي از وسايل نقليه 

موتوري داشته اند و همچنين نشان دهنده ارتباط غير خطي 

بين درآمد سرانه و نرخ مرگ و مير ناشي از تصادفات بوده 

است است. همچنين نتايج برآورد حداقل مربعات معمولي، 

انتظار معناداري كل ضرايب متغيرها را با عالمت هاي مورد 

درصد نشان داده  90بيان شده در فرضيات با سطح احتمال 

  است.

) طي مقاله اي تحت عنوان 2007و همكاران ( پائولوزيـ 

ي  اقتصادي بر مرگ و مير مرتبط با حمل و نقل توسعهتأثير  "

اي در ميان انواع مختلف كاربران جاده (مطالعه مقطعي جاده

تأثير رشد اقتصادي را بر نرخ مرگ و مير و  "المللي)بين

صدمات ترافيكي در ميان انواع كاربران جاده (پياده، دوچرخه، 

) موتورسيكلت ران، مسافرين خودروها و ساير وسايل نقليه

اين مطالعه با استفاده از تجزيه و  .اند داده قرار بررسي مورد

مير تحليل رگرسيون خطي به بررسي داده هاي مقطعي مرگ و 

پرداخته است.  2005كشور براي سال  44ناشي از تصادفات 

ي اقتصادي نشان داده توسعهها براي دو مرحله از بررسينتايج 

ي اول توسعه با افزايش نرخ مرگ و مير مرحلهاست كه در 

تصادفات روبرو هستيم تا اينكه به يك نقطه بحراني برسيم و 

كاهش اين نرخ خواهيم بود. آنها افزايش از آن به بعد شاهد 

اوليه و سپس كاهش مرگ و مير را به تغيير در نرخ كاربران 

جاده اي غير موتوري نسبت داده اند. با اين حال تغيير در نرخ 

 مرگ و مير در سطوح باالتر درآمدي نامشخص بود.

 تأثير بررسي به اي مطالعه در) 1395( همكاران و علومي ـ
 هاي هزينه و تصادفات كاهش بر مناسب ونقل  حمل مسير
 پرداخته DALY شاخص از استفاده با جيرفت كرمان محور

 تنها) عمر رفته ازدست لهايسا(  DALY شاخص. اند
 رفته ازدست سالمت كل مقدار انعكاس براي كمي شاخص

 مرگ بيماري، از اعم سالمت به مربوط موارد ههم از ناشي
 بانك توسط كه است مشخص زماني دوره طول در زودرس
 اين از استفاده با همكاران و علومي .شود مي ارايه جهاني

 و آورده درست به را نقليه وسايل آسيب از ميانگيني شاخص
 بدست را تصادفات كلي هزينه ها، هزينه اين كردن جمع با

 ها هزينه اين از كمتر نيمي با دهد، مي نشان نتايج. اند آورده
 ريلي اجملهاز مناسبي نقل و حمل مسير توانمي سال 10 در

 در هاي جاد زيرساختهاي به كمك و كردن دوطرفه و كردن
   .داد انجام محور اين

با عنوان  ي) مطالعه ا1394گهرپور و همكاران ( ـ

موثر در تصادفات جاده  يعوامل انسان يبند يتو الو ييشناسا

 4مطالعه  ينانجام داده اند. در ا AHPبا استفاده از روش  يا

 و جسمي هاي آسيب ناكافي، تجربه رانندگي، شيوه دسته،

 تحليل مورد رانندگي حين در جانبي كارهاي انجام و روحي

شاخص در نظر  16دسته عنوان شده،  4قرار گرفتند. در 

 ي. با توجه به اهداف مطرح شده، پرسش نامه ااندشدهگرفته 

جهت  يبرا AHP يسلسله مراتب يلشده و از روش تحل يهته

حاصل  يجاستفاده شده است. نتا يعوامل انسان يبند يتاولو

 يننشان داد كه شاخص صحبت با تلفن همراه در ح يقاز تحق

عامل  موثر در  يندرصد، مهم تر 9/16با سهم  يرانندگ

پژوهش شناخته شده است.  ينرانندگان ا يدتصادفات از د

  عبارتند از:  يتاولو يبعوامل به ترت يرسا

 الكل مصرف درصد، 6/16 آلودگي خواب و خستگي

 و خوردن درصد، 8/6مخدر مواد مصرف درصد، 9/14

  يانسان يعامل ها ينمهم تر يبدرصدو ... به ترت 9/5 يدنآشام

  گذار در تصادفات بوده اند. يرتاث

ي  ) در پايان نامه1393راستگو چادرنشين قهرمانلو (ـ 

موثر بر  يعوامل اقتصاد يبه بررس كارشناسي ارشد خود

 يو .است هپرداخت ايران در ايجادهتصادفات  يا يهسا يمتق

دوره  يط ARDL يمنظور از روش اقتصاد سنج اين رايب

كه  داد نشان شپژوه نتايج. است ه) استفاده نمود90-1370(

توليد ناخالص داخلي و قيمت سايه اي تصادفات و تلفات 

است  صورتيارتباط به  ينا وجاده اي با هم در ارتباط بوده 
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اي جادهكه همراه با رشد اقتصادي، قيمت سايه اي تلفات 

افزايش يافته و پس از رسيدن به يك نقطه عطف، شاهد 

اي خواهيم بود. به جادهاي تلفات سايهكاهش ميزان قيمت 

وارون منحني كوزنتس  Uي رابطهعبارت ديگر اين همان 

است كه در ارتباط با قيمت سايه اي تلفات جاده اي و توليد 

 ناخالص داخلي براي ايران مصداق پيدا كرده است.         

  ) در مقاله اي تحت عنوان 1390مهرگان و همكاران (ـ 

به  "اقتصاديتلفات ترافيكي ايران در چارچوب يك بررسي "

بررسي برخي عوامل اقتصادي تأثيرگذار بر تصادفات جاده اي 

، با استفاده (EKC)در قالب فرضيه زيست محيطي كوزنتس 

طي  (OLS)از روش اقتصاد سنجي حداقل مربعات معمولي 

 از آمده تدس به ) پرداختند. نتايج1350- 88دوره ي زماني (

 مدعي توان مي كه مطلب بوده است اين گوياي پژوهش اين

 و بوده ارتباط در هم با ترافيكي تلفات و اقتصادي رشد شد،

 تلفات اقتصادي رشد با همراه است كه اي گونه به رابطه اين

 ي عطف، نقطه يك به رسيدن از پس و يافته افزايش ترافيكي

 عبارت به .بود خواهيم ترافيكي تلفات كاهش ميزان شاهد

 ارتباط در كه است كوزنتس وارون U يرابطههمان  اين ديگر

 ايران براي سرانه داخلي ناخالص توليد و ترافيكي با تلفات

   .است پيدا كرده نمود

  ) مطالعه اي تحت عنوان 1387آيتي و همكاران (ـ 

هاي آسيب به وسايل نقليه در تصادفات جاده اي ايران هزينه

را به انجام رساندند، كه بر اساس اين تحليل ها  1383در سال 

سهم هر يك از وسايل نقليه در تصادفات و نيز شدت آسيب 

اي تعيين شده است. سپس با جادهبه وسايل نقليه در تصادفات 

نقليه در ايران و بررسي تعيين نرخ هاي خريد و فروش وسيله 

نيز آمار تصادفات راهنمايي و رانندگي، هزينه خسارت به 

مورد محاسبه  1383وسيله نقليه براساس شاخص هاي سال 

 1383قرار گرفت. نتيجه ي اين بررسي نشان داد كه در سال 

(شش هزار ميليارد) ريال از اين  000/000/000/000/6بيش از/

شده است. اين صدمه  طريق به اقتصاد ايران زيان وارد

درصد توليد ناخالص ملي و بيش از كل  5/0اقتصادي بيش از 

  ي راه سازي و راهداري ايران در سال مزبور بوده است.بودجه

  

   يرهاالگو و متغ يـ معرف 4

در تحقيق حاضر تالش شده است با استفاده از روش 

ARDL  به بررسي اثر توسعه انساني بر قيمت سايه اي

اين  ARDLاستفاده از مدل  تصادفات جاده اي پرداخته شود.

در يك  I(1)و  I(0)  امكان را فراهم مي سازد تا از متغيرهاي

مدل اقتصاد سنجي استفاده شود. بنابراين، آزمون ريشه واحد 

تحت چنين روشي از آن جهت حائز اهميت است كه 

شناسايي و از مدل حذف  I(1)و  I(0)  ايي غير ازمتغيره

هاي مورد استفاده در اين تحقيق سري زماني قيمت داده شوند.

اي، شاخص توسعه ي انساني، توليد جادهسايه اي تصادفات 

، سرمايه 1390ناخالص داخلي واقعي به قيمت ثابت سال 

گذاري در زير ساخت هاي بخش حمل و نقل به قيمت ثابت 

و تعداد وسايل نقليه موتوري طي دوره ي زماني  1390سال 

) مي باشند كه از طريق درگاه اطالعاتي بانك 1371- 1395(

، مركز آمار، ناجا، ستاد ديه ي ايران و سازمان CBIمركزي 

به منظور بررسي اثر عوامل ند. ملل متحد جمع آوري شده ا

اقتصادي موثر بر قيمت سايه اي تصادفات از مدل زير استفاده 

  ):1(معادلهشده است: 

	LnP� = β�HDI� + β�LnGDP� +
β�	 LnGDP�#� + β�LnV� + β�	LnI� + .�        

 كه در اين مدل:

: LnP�  tاي در سال جادهقيمت سايه اي تصادفات  

: HDI�  tشاخص توسعه ي انساني در سال  

: LnGDP� Ln  توليد ناخالص داخلي در سالt   

:  LnGDP�  tتوليد ناخالص داخلي در سال  Lnمجذور  �#

: LnV� Ln  تعداد وسايل نقليه موتوري در سالt  

: LnI� Ln  سرمايه گذاري در زير ساخت هاي بخش حمل و

   tنقل در سال 

 بانك توسط)  HDI(انساني توسعه شاخص فوق معادله در
 در كشورها ،شود مي گيري اندازه متحد ملل سازمان و جهاني
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 بهداشتي، آموزشي، هاي شاخص مانند مختلفي هاي شاخص
 مقايسه مورد …و سياسي زيستي، محيط اجتماعي، اقتصادي،

 صفر بين انساني توسعه شاخص عدديِ ارزش. گيرند مي قرار
 توسعه شاخص عددي ارزش محاسبه براي. است يك تا

 عبارتند و است مولفه يا جزء سه داراي كه كشور هر انساني
 توان سالمت، با توام و طوالني عمري از برخورداري توان: از

 و منابع به دسترسي توان و علم كسب و اندوزي معرفت
 مناسب، زندگي سطح يك از برخورداري براي الزم امكانات

 زندگي به اميد شاخص از. شود مي استفاده ويژه فرمول يك از
 در شدگان نام ثبت درصد و سواد هاينرخ از اول، مولفه براي

 سرانه درآمد از و دوم مولفه براي تحصيلي مختلف مراحل
 استفاده سوم مولفه براي خريد قدرت برابري به شده تبديل

 يضرور نكته نيا ذكر. )1392محمود، روزبهان،( .شودمي
 مطالعه در شده گرفته كار به مدل از يبيتقر فوق مدل كه است

 با مهرگان ي مطالعه در رايز باشد،يم) 1390( مهرگان ي
 بر اثرگذار مختلف يرهايمتغ رانيا اقتصاد طيشرا به توجه

  . است شده لحاظ يا جاده تلفات و تصادفات
  :باشد مي زير شرح به فوق هاي متغير عملياتي تعاريف

  (P) اي جاده تلفات و تصادفات اي سايه قيمت ـ
 اثر بر شده فوت افراد تعداد ضرب حاصل از اي سايه قيمت

 مربوط آمار( .آيد مي بدست پرداختي ديه نرخ در تصادفات
   پزشكي سازمان و آماري سالنامه ها،فوتي تعداد به

  )مركزي بيمه و ديه ستاد از ديه نرخ به مربوط آمار ـ قانوني
  )HDI( انساني ي توسعه شاخص - 

ها و دستاوردهاي حاصل از توسعه جنبهاز آنجايي كه يكي از 
ي انساني، گسترش سطح فرهنگ و در نتيجه ارتقاء سالمت و 

ي انساني منجر به كاهش توسعهكاهش مرگ و مير است؛ لذا 
اي و تلفات ناشي از آن و همچنين قيمت سايه جادهتصادفات 

 و جهاني بانك از آمار( جاده اي مي گردد.اي تصادفات 
  سازمان ملل متحد) انساني توسعه گزارش

  (GDP) واقعي داخلي ناخالص توليد - 
GDP يك گرفتن قرار خطر معرض در بر هم است ممكن 

. شود واقع مؤثر تصادف يك بودن مرگبار خطر هم و تصادف
 ها جاده كيفيت است ممكن دولت هايهزينه و GDP افزايش

 روشنايي قبيل از امنيت هايويژگي يعرضه طريق از را

 ترافيكي قوانين اجراي و نقل و حمل هاي سيستم ها، خيابان
 تصادف بودن مرگبار پتانسيل است ممكن اين كه دهد، افزايش

 براي و است مبهم GDP افزايش اثر بنابراين. دهد كاهش را
 انجام بيشتري هايبررسي است الزم آن واقعي تأثير ردنك پيدا

  .)ا.ا.ج مركزي بانك آماري سالنامه(. گيرد
  (I) نقل و حمل بخش هاي ساخت زير در گذاري سرمايه - 

 يهسرما يشافزا يقاز طر يجاده ا يها يرساختز ارتقاء
بخش به طور معمول به عنوان يك تكنيك  يندر ا يگذار

از تصادفات در نظر گرفته مي  يبراي كاهش صدمات ناش
 يجادساخت و ساز و ا يها به معنيرساختزشود. ارتقاء 

 يشبكهدر  يمهندس ياستانداردها يجادا ها،بزرگراه يستمس
خطوط  يجادا ها،راهكمتر در  يو به طور كلي انحنا هاراه

   هامسافرتجهت  يشترخطوط ب يادگسترده راه و ازد
  )آمار مركز سالنامه از(آمار  .باشدمي
  (V) موتوري نقليه وسايل تعداد - 

 يم يدر بروز تصادفات جاده ا يعامل مهم يهنقل يلوسا تعداد
براي در معرض خطر  يشاخص نسبتا مناسب يرمتغ ينباشد، ا

 براي ايگستردهتصادفات قرار گرفتن است و به طور 
 استفاده مورد المللي بين هاي مقايسه در مير و مرگ استاندارد

و تعداد  يتصادفات جاده ا يان. واضح است كه مگيرد مي قرار
 افزايش با و دارد وجود يميرابطه مثبت و مستق يهنقل سايلو

 خواهد افزايش نيز تصادفات ميزان نقليه وسايل تعداد
  )ناجا(آمار .يافت
  آن  يلو تحل يتجرب نتايج

 در استفاده مورد متغيرهاي بايد ابتدا گام نخستين عنوان به

همانطور كه نتايج آزمون  .شوند آزمون پايايي نظر از مدل،

دهد تمامي متغيرهاي مورد ) نشان مي2ريشه واحد در جدول (

بوده و اين بدان معناست I(1) و  I(0)بررسي در اين پژوهش 

براي تحليل رفتار كوتاه مدت و بلند مدت  ARDLكه روش 

نتايج تخمين  متغيرهاي تحقيق حاضر، روش مناسبي است.

كوتاه مدت الگوي خود توضيح برداري با وقفه هاي گسترده 

(ARDL) ) ه شده استي) ارا3در جدول.  
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  )روندبا عرض از مبدأ و بدون (لر تعميم يافته براي متغيرهاي مدل فو-نتايج آزمون ديكي .2ل جدو

 ديكي آماره  متغير نام

 تعميم فولر

  يافته

    كينون مك بحراني مقادير

  %10  %5  %1  وقفه

LnP  -8/5719  752946/3-  004861/-3  642242/2-  1  

HDI  628475/3-  737853/3-  991878/2-  635542/2-  0  

LnGDP 224954/3-  752946/3-  998064/2-  638752/2-  1  

(LnGDP)2 777422/3-  752946/3-  998064/2-  638752/2-  1  

LnV 331880/-4  769597/3-  004861/-3  642242/2-  1  

LnI 142208/4-  752946/3-  998064/2-  638752/2-  1  

  هاي محققيافتهمأخذ: 

  

  

   برداري با وقفه گستردهنتايج برآورد الگوي خود توضيح  .3جدول 

Dependent Variable: Ln P 

T-Ratio Standard error Coefficient Regressor 

9222/4 -  14026/0  69039/0-  Ln p(-1) 

-4/3982  0/13551  -0/59600  Ln P(-2) 

-1.9514  2/5254  -4/9282  HDI 

2/2878  5/6398  12/9027  Ln GDP 

7282/2 -  73125/1  7232/-4  (Ln GDP)
2

 

9139/3  26894/0  0526/1  Ln V 

3943/5 -  57585/0  1063/3 -  Ln I 

R-Bar- Squared: 0.95 

R-Squared: 0.97  
Durbin's h -Statistic: 1.71 

  مأخذ: يافته هاي محقق

به دست آمده است كه حاكي از  /.97ضريب تعيين مدل 

  باشد و بيان ميدهندگي باالي الگو توضيحقدرت 

درصد تغييرات متغير وابسته از طريق  97/0كند كه مي

به منظور متغيرهاي مستقل مدل قابل توضيح است. 

هاي تشخيصي مربوطه آزمونبررسي فروض كالسيك از 

هاي تشخيصي در جدول آزموناستفاده شده است. نتايج 

  .استذيل ارائه شده 
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  نتايج آزمون تشخيصي مدل .4جدول 

  آزمون  آماره

F LM   

38894/0  

)543/0(  

62171/0  

)430/0(  

 

Serial Correlation 

 

 

Not application  

53293/0  

)766/0(  

 

Normality  
 

1222/2  

)301/0(  

1667/2  

)280/0(  

 

Heteroscedasticity  
 

  مأخذ: يافته هاي محقق

نتايج به دست آمده نشان مي دهد كه مدل هيچ 
گونه مشكلي از لحاظ فروض كالسيك ندارد. يعني خود 
همبستگي و ناهمساني واريانس وجود ندارد و توزيع 

حال به منظور بررسي باشد. مياجزاي اخالل نرمال 
مورد نياز مطابق با  tوجود رابطه ي بلند مدت آماره 

 شود:ميمحاسبه  زيررابطه 

/ =
−1.28639 − 1

0.27577
= −8.2909 

ارائه شده  tمحاسباتي از آماره ي  tي آمارهاز آنجا كه 
) در سطح اطمينان 1992توسط بنرجي، دوالدو و مستر (

مي باشد به لحاظ قدر مطلق بيشتر  - 53/5% كه برابر 99
است، فرض صفر مبني بر عدم وجود رابطه ي بلند مدت 
رد مي شود، بنابراين نتيجه مي گيريم كه يك رابطه ي 

  تعادلي بلند مدت بين متغيرهاي الگو وجود دارد. 
 ) ارائه شده است:5رابطه ي بلند مدت در جدول ( نتايج

همانطور كه مالحظه مي شود ضريب شاخص توسعه ي 
انساني منفي و معنادار است، بدين معنا كه بهبود سطح 

ي انساني منجر به كاهش تلفات ناشي از تصادفات توسعه
كاهش قيمت سايه اي تصادفات منجر به و به تبع آن 

 بهبود و شيافزا درصد 10 يعبارت به جاده اي مي شود.
 از يناش تلفات يدرصد21 كاهش موجب آموزش

 ديتول بيضر بودن مثبت. شود يم يا جاده تصادفات
 شيافزا از نشان فوق جدول در يداخل ناخالص

 10 يازا به يا جاده تلفات يا هيسا متيق يدرصد56
ناخالص داخلي دارد، كه  ديتول Ln در شيافزا درصد

حاكي از اين است كه اصوال رشد اقتصادي با تلفات 

جاده اي و در نتيجه قيمت سايه اي بيشتر در بخش جاده 
توليد  Lnاي همراه بوده است. البته ضريب متغير مجذور 

   .ناخالص داخلي منفي مي باشد
  
  
  
  
  

اين ضريب حكايت از آن دارد كه در مراحل بعدي رشد 
ها و ساختي به علت سرمايه گذاري در زير اقتصاد

اي كاهش مي جادهافزايش خدمات عمومي ميزان تلفات 
يابد در نتيجه قيمت سايه اي ناشي از تلفات نيز كاهش 

 خواهد يافت. 

 Uدر نتيجه فرضيه ي كوزنتس مبني بر وجود رابطه ي 
معكوس بين تلفات جاده اي و درآمد، براي ايران تاييد 

ي رشد  اوليه شود. از آنجا كه ايران در مراحلمي
 با در آينده رود مي انتظار جهت بدين است اقتصادي

 اي و در نتيجه  رشد اقتصادي تلفات جاده افزايش

 نگراني يجاي بس كه يابد افزايش هزينه هاي ناشي از آن

 يفرضيهنيز مؤيد  قبلي از مطالعات نتايج حاصل است.
كمتر  و يافته توسعه كشورهاي گروه دو براي كوزنتس

 بين شكل Uبيانگر يك رابطه ي  و يافته مي باشد توسعه

 ايران به اينكه توجه با كه جاده اي است تلفات و درآمد

 مي گيرد، قرار يافته كشورهاي كمتر توسعه در رده ي

 اين مطالعه از بدست آمده نتايج پيشين صحت مطالعات
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تاييد قرار مي دهد. نتايج رابطه ي بلند مدت  مورد را
تعداد وسايل نقليه و  Lnنشان مي دهد كه بين متغير 

قيمت سايه اي تلفات جاده اي رابطه مثبت و معناداري 
درصد افزايش تعداد وسايل  10وجود دارد يعني همراه با 

نقليه ميزان تلفات جاده اي و در نتيجه قيمت سايه اي 
د افزايش خواهد يافت. دليل اين امر را رصد 6/4تلفات 

سالهاي اخير  در نرخ موتوريزاسيون رفتن مي توان در باال
و  متعارف روند يك با همراه تنها نه جستجو كرد كه

 به صورت جهشي بلكه نبوده، رشد اقتصادي با همسو

 با شدن همراه موتوريزه روند چنانچه است. بنابراين بوده

 خطرآفرين آن نباشد مي تواند با همگام و رشد اقتصادي

 ادتعد نيا يبرا  يمنيا بستر كه يصورت در زيرا باشد

 فاجعه هاي شاهد بايد مسلماً نقليه فراهم نباشد وسايل

 كه است درك قابل واقعيت اين جامع بطوربود.  جاده اي

يك  جاده هاي سطح در نقليه وسايل شمار رفتن باال
 البته داد؛ خواهد افزايش را ترافيكي حوادث ميزان كشور،

 نيز نقليه تركيب وسايل از نبايد تئوريكي مباني به توجه با

 همچنين و خودروها ايمني سطح زيرا شد غافل

 كه مي شود نيز شامل را پيشين فرسوده ي خودروهاي

   و كرد خواهد تر وخيم را اوضاع خود خودي به اين
 نمودن جلوه بر با اهميت مبني ديگري دليل تواندمي

 ايران در نمونه عنوان به باشد. مدل در نقليه وسايل متغير

 كه . . . و جمس وايت، نظير ماك، خودروهاي سنگيني

ناوگان  در هنوز هستند، 30 دهه ي واردات نتايج اكثراً
 هستند. از فعاليت به مشغول كشور جاده اي حمل و نقل

ميان  در چنين خودروهايي ماندن باقي و نشدن خارج رده
 سطح در را خودروها شمار تنها نه جاده اي، ناوگان

 به وجود آمدن يك باعث بلكه داده است افزايش هاجاده

 ازدياد عامل خود كه شده ايمن غير و فرسوده ناوگان

  مي شود. آن به تلفات مربوط و ترافيك
 زير در سرمايه گذاري Lnمنفي  ضريب به توجه با 

 اين كه مي توان دريافت نقلحمل و  بخش ساخت هاي

دارد.  معكوس رابطه ي جاده اي تلفات ميزان با متغير
 داده است نشان نيز تصادفات كشور آمار تحليل و تجزيه

 را راه ها در تصادفات از درصد 22 حدود اصلي عامل كه

همچنين  ) و1393دهد (راستگو، ميتشكيل  راه نقص
 عرض كم از ناشي مرگ، به منجر تصادفات درصد 8/37

مي باشد (كاشاني، عسكري و داداش زاده،  هاجادهبودن 
1384.(  

 باال، تلفات با و تصادف پر جاده هاي اغلب حقيقت، در

 سرمايه گذاري اغلب كه مي شوند جاده هايي شامل

 هايويژگي مهمترين است. گرفته صورت آنها در كمتري

 پيچ هاي بودن، وجودباريك  تصادف، پر جاده هاي اين

 طرفه دو مناسب، كشي خط و عالئم نبود غيراستاندارد،

 پر جاده هاي ايران در به عنوان مثال و ... مي باشد؛ بودن

 - ساوه چون محورهايي يا شمال جاده هاي نظير ترافيك
 به كه عباس بندر -جيرفت و شاهرود - همدان، سمنان

تعداد  بيشترين شود،مي ياد آنها از مرگ يجاده عنوان
 و دهند؛مي اختصاص خود به كشور در را و مير مرگ

جاده  ساخت اين قدمت كه است اين توجه قابل نكته ي
 ساخت مورد كنون تا و مي رسد دهه چهار از بيش ها به

 با قرار نگرفته اند. بنابراين مجدد گذاري سرمايه و ساز و

موجبات  توانمي مناسب هايگذاريسرمايه  تخصيص
ساخت. (محمدي،  را فراهم جاده اي تلفات كاهش
1390( 

  
  

  ايجادهاي تصادفات سايهمتغير وابسته قيمت  : نتايج برآورد بلند مدت5جدول 

Dependent Variable: LnP 

T-Ratio Standard error Coefficient Regressor 

9514/1-  1046/1  1555/2-  HDI 

2820/2  4729/2  6433/5  LnGDP 

7185/2-  7599/0  0658/2-  LnGDP)2(  

8591/3  11929/0  46037/0  LnV 
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5744/5-  24372/0  3586/1-  LnI 

  مأخذ: يافته هاي محقق

هاي كوتاه تعادلبه منظور بررسي اينكه تعديل عدم 
مدت در قيمت سايه اي تلفات جاده اي به سمت تعادل 
بلند مدت به چه صورتي انجام مي گردد، از يك مدل 

ECM  استفاده شده است. آنچه كه در مدلECM  مهم
است. اين ضريب نشان  ECM(-1)است ضريب متغير 

مي دهد كه در هر دوره، چند درصد از عدم تعادل كوتاه 
يه اي تلفات جاده اي براي رسيدن به مدت قيمت سا

تعادل بلند مدت تعديل مي شود. همان طور كه از برآورد 
شود، ضريب جزء تصحيح ميمدل تصحيح خطا مشاهده 

به دست آمده كه به اين معناست كه در هر  - 28/0خطا 
اي تلفات سايهدرصد از عدم تعادل در قيمت  28دوره
اي تعديل شده و به سمت روند بلند مدت خود جاده

  شود.    مينزديك 

 

  ايجادهاي تصادفات سايهمتغير وابسته قيمت  نتايج برآورد الگوي تصحيح خطا .6جدول 

Dependent Variable: dLnP 

T-Ratio Standard error Coefficient Regressor 

-4/3982  0/13551  -0/59600  dLnP1 

-1.9514  2/5254  -4/9282  dHDI 

2/2878  5/6398  12/9027  dLnGDP 

7282/2-  73125/1  7232/-4  (dLnGDP)
2

 

9139/3  26894/0  0526/1  dLnV 

3943/5-  57585/0  1063/3-  dLnI 

-8/1454  0/0351  -0/2864  ECM (-1) 

ecm =LnP + 17.2074*HDI – 45.0513*LnGDP + 16.4916*(LnGDP)2 – 

3.6752*LnV + 10.846*LnI  
  هاي محققيافتهمأخذ: 

   گيرينتيجهـ  6
 مطلب نيا گوياي پژوهش نيا از آمده بدست جينتا

بهبود سطح توسعه ي انساني از طريق ارتقاي  كه است
سطح فرهنگ و بهداشت منجر به كاهش تصادفات و در 

شود. مينتيجه قيمت سايه اي تلفات ناشي از تصادفات 
قيمت  و اقتصادي رشد شد، يمدع تواني مهمچنين 
 نيا و ،بوده ارتباط در هم با يكيتراف تلفاتسايه اي 

قيمت  اقتصادي رشد با همراه كه است اي گونه به رابطه
 نقطه كي به دنيرس از پس و افتهي شيافزاسايه اي نيز 

 تلفاتقيمت سايه اي  زانيم كاهش شاهد عطف،ي 
ي رابطه همان نيا گريد عبارت به .بود ميخواه يكيتراف
U ي، كيتراف تلفات با ارتباط در كه است كوزنتس وارون

 رانيا براي ي واقعيداخل ناخالص ديتول و قيمت سايه اي
 در آمده دست به جينتا گريد از. است كرده دايپ مصداق

 در گذاريهيسرما ريمتغ يمنف ارتباط قيتحق نيا
قيمت سايه اي  با نقل، و حمل بخش هاي رساختيز

 هينقل ليوسا تعداد ميان ميمستق ارتباطو  يكيتراف تلفات
  باشند.مياي سايهقيمت  با

 اثر منفي و معنادار "ي تحقيق مبني بر فرضيهلذا 

اي تصادفات جاده اي در سايهتوسعه ي انساني بر قيمت 
 توان رد كرد.نميرا  "اقتصاد ايران 

  گردد:ميارائه بر اساس نتايج به دست آمده پيشنهادات 
  ارتقاي سطح بهداشت، آموزش و رشد اقتصادي  •

 ي انساني. توسعهبه منظور بهبود سطح 

 بر ماليات وضع با كشور شدن موتوريزه نرخ كنترل •
  .شخصي يها اتومبيل
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 با مطابق خودروها توليد بر نظارت و كنترل •
 واردات در محدوديت اعمال و ايمني استانداردهاي

  .ايمني استانداردهاي فاقد نقليه وسايل
  .مسافربري و باربري جمله از فرسوده ناوگان نوسازي •
 و بهبود: با يقتحق يجبرگرفته از نتا ياستيس توصيه •

 هايآموزش خصوصا آموزش سطح سازياستاندارد
و  يصنعت يمطابق با تجربه كشورها يرانندگ و يكيتراف

از  يناش هايهزينهانتظار داشت  توانمي يشرفتهپ
  .كند پيدا چشمگيري كاهش كشور در ايجادهتصادفات 

 هايچالشاز  يكياز آن  يو تلفات ناش ايجاده حوادث
 زيادي اقتصادي هايهزينه كه است بشري جوامع كنوني

 به توجه با. است نموده تحميل كشورها اقتصاد بر را
 قيمت بر نيز ديگري گذار تاثير متغيرهاي موضوع اهميت

 دليل به كه هستند موثر اي جاده تصادفات اي سايه
 .است نشده لحاظ مدل در اطالعات و آمار كمبود

  مراجع -7

 به بيآس هاينهيهز محاسبه" ،)1387( ،لف.ا ،يتيآ- 
 ."1383 سال در رانيا ايجاده تصادفات در هينقل ليوسا

  .14- 1.ص بهار، اول، شماره نقل، و حمل نامهپژوهش
 

امنيت انساني (مفهوم و " ،)1384، (.كبابچايي، - 
ترجمه صابر شيباني، تهران: سازمان مديريت  ،")سنجش

  برنامه ريزي كشور.و 
  

 تر پررنگ نقش" ،)1388( ،.ح ،يمحسن و ع. م. ،يخاك- 
 ."كشور ايجاده تصادفات در راه به نسبت يانسان عامل

 يلير و اي جاده سوانح و تصادفات يمل كنفرانس نياول
  .زنجان ران،يا

بررسي " ،)1393، (.رراستگو چادرنشين قهرمانلو، - 
اي جادهاي تصادفات سايهعوامل اقتصادي موثر بر قيمت 

ي كارشناسي ارشد، دانشگاه آزاد نامهپايان. "در ايران
  فيروزكوه.

 تهران، ،"اقتصادي توسعه مباني"، )1392( ،.م روزبهان،- 
  .تابان انتشارات پنجم، ويرايش

برآورد " ،)1385، (.ر.عو رضايي ارجرودي،  .فزاهد، - 
اي كشور بر محيط زيست جادههزينه خارجي بخش 

مجله علوم و  ،")اجتماعي (با تأكيد بر تصادفات جاده اي
، پاييز 3تكنولوژي محيط زيست، دوره هشتم، شماره 

  .35- 42 .، ص1385
  
 براى الزامي ابزاري ملي هايدستورالعمل")،1391(- 

  ،18نهم، شماره سال. فصلنامه راهور، "هاكاستى

  .67- 84 .ص
 حمل مسير تاثير"، )1395( ،.ي نجفي، و . ر.م علومي،- 
 آن هايهزينه و تصادفات كاهش بر مناسب نقل و

 علمي نامهفصل). جيرفت ـ كرمان محور موردي مطالعه(
، زمستان ،18 شماره ،7 سال ي،انتظام انشد تخصصي - 

  .46- 49 .ص
  
، .زاده، مداداشو  س. م.عسگري،  س.كاشاني، - 
طراحي مدل منطقي شناسايي و تحليل عوامل " ،)1384(

. اولين كنفرانس بين المللي "اي در ايرانجادهتصادف 
  اي.جادهحوادث رانندگي و 

  
تحقق " ،)1375، (.تكلني، مكو  .كگريفين، - 

، "پورخواجهاستراتژي توسعه انساني. ترجمه غالمرضا 
  تهران: موسسه عالي پژوهش تامين اجتماعي.

  
توسعه انساني "، )1377، (.تو مك كلني،  .كگريفين، - 

  پور، خواجهترجمه غالمرضا  ،")(ديدگاه و راهبرد
  ناشر: وداد.

  
 شناسايي" ،)1394( ،.ج طاعت، ظل ،ع. الف. گهرپور،- 
   تصادفات در موثر انساني عوامل بندياولويت و

 ،23دوره جاده،مجله ،AHPروش از استفادهبا ايجاده
  .273-286 .ص ،94زمستان ،85شماره
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