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مقدمه

یافته ها

یکــی از بزرگتریــن مشــکالتی کــه کشــور ایــران امــروز بــا آن مواجــه اســت تصادفــات جــاده ای مــی باشــد، ایــن موضــوع  پدیــده ای تاســف بــار اســت 
کــه تبعــات ناشــی از آن بــر اقتصــاد کل کشــور تحمیــل می گــردد. تصادفــات جــاده ای از عوامــل بســیار مهــم مــرگ و میــر و صدمــات شــدید جانبــی 
و مالــی اســت کــه شــدت ایــن صدمــات در کشــور هــای در حــال توســعه هماننــد کشــور ایــران چندیــن مرتبــه از کشــورهای توســعه یافتــه باالتــر 
مــی باشــد. از مهمتریــن اقدامــات بــرای شناســایی و کنتــرل ایــن پدیــده شــوم محاســبه هزینه هــای ناشــی از تصادفــات جــاده ای اســت. نشــان 
دادن میــزان بــرآورد اقتصــادی ناشــی از زیــان هــای ایــن نــوع تصادفــات می توانــد بــه تصمیم گیــری سیاســتگذاران حــوزه ســالمت کشــور و نیــز 
ســایر حوزه هــای بخــش عمومــی کشــور کمــک نمایــد تــا بتــوان از هــدر رفــت چنیــن منابــع عظیمــی کــه در برخــی از مطالعــات انجــام شــده در 

کشــور بیــن 2/18 تــا 2/19 از کل تولیــد ناخالــص داخلــی کشــور را شــامل مــی گــردد جلوگیــری نمــود. 
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در بررسی هزینه ی تصادفات اغلب شش عنصر را در نظر می گیرند: 1- هزینه اشیای منهدم شده یا خسارت دیده، 2- هزینه جراحت های 
جسمانی )غير از معلولیت های دایمی)، 3- هزینه ی اوقات تلف شده و از بین رفته در تصادفات جاده ای، 4- هزینه ی درد، غم، صدمات 

روحی و جسمی، 5- هزینه جان افراد فوت شده و معلولیت های دایمی، 6-هزینه های اداری )7).
در محاسبه هزینه تصادفات جاده ای، مشکل عمده و بحث های بین دانشمندان علوم مهندسی و اقتصاد و علوم وابسته به آنها، مربوط به 
هزینه های غیرمستقیم تصادفات است. این هزینه ها 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 ازهم پاشیدگی خانواده ها و بروز 

ناهنجاری های تربیتی در فرزندان و همچنین هزینه اتالف وقت های مختلف مربوط به آن ها است )8).
در بحث رخدادهای مرتبط با تصادفات جاده ای،  هزینه ها عمدتا  به سه دسته تقسیم می گردند:  هزینه های مستقیم )پیش بیمارستانی، 
اداری و هزینه ی مراسم تدفین)،  اموال، هزینه های  هزینه های بیمارستانی، هزینه های فیزیوتراپی و نوتوانی، هزینه های صدمه به 
هزینه های غیر مستقیم )هزینه های از دست دادن در آمد )یا تولید بالقوه ی از دست رفته) و هزینه های ناملموس )درد،ناراحتی و رنج 

ناشی از تصادف))9).
در مطالعه ای که رضایی و همکاران در استان تهران در سال 1388 انجام دادند و هزینه  های مرتبط با تصادفات جاده ای را برآورد نمودند : 

هزینه های مستقیم پیش بیمارستانی: هزینه پیش بیمارستانی مصدومینی که توسط اورژانس به مراکز درمانی انتقال یابند 3655 میلیون 
ریال و  هزینه  پیش بیمارستانی  خود به بیمارستان برود برابر با 4427 میلیون ریال است. که کل هزینه پیش بیمارستانی  برابر با 40982 

میلیون ریال برآورد شده است. 
هزینه های مستقیم  بیمارستانی: هزینه کل مصدومان سرپایی 40616 میلیون ریال و هزینه کل مصدومان بستری 252784 میلیون ریال 

است که کل هزینه های بیمارستانی برابر با 293400 میلیون ریال است. 
هزینه های مستقیم فیزیوتراپی و نوتوانی: هزینه کل فیزیوتراپی و توان بخشی مصدومان 2031 میلیون ریال برآورد گردید. 

هزینه های مستقیم صدمه به اموال: هزینه کل صدمه به اموال 6180974 میلیون ریال می باشد.
هزینه های غیر مستقیم تولید بالقوه ی از دست رفته بعلت مرگ: هزینه تولید بالقوه ی از دست رفته برای کل متوفیان برابر با 2530703 

میلیون ریال است .
هزینه های غیر مستقیم تولید بالقوه ی از دست رفته  برای مصدومان بستری: برابر با 64783 میلیون ریال است.

هزینه های غیر مستقیم تولید بالقوه ی از دست رفته  برای مصدومان سرپایی: برابر با 1185313 میلیون ریال است )9).
ضمنـا در مطالعـه ی کاووسـی و همـکاران در سـال 1393در شـهر شـیراز، هزینـه هـای مطابـق ذیـل محاسـبه گردیـد :  مـرگ و میـر ناشـی از 
تصادفات رانندگی در شـیراز 6/2 میلیارد ریال )511000 دالر) هزینه بیمارسـتانی، 6.390 سـال بالقوه از دسـت رفتن عمر و 506 میلیارد ریال 
)20 میلیـون دالر) کاهـش بهـره وری را بـه همـراه داشـت. میانگیـن سـنی افـراد فـوت شـده 19/41 ± 38/4 سـال و سـرانه بهـره وری از دسـت 
رفتـه، 1/8 میلیـارد ریـال )73000 دالر) بـود. بـار اقتصـادی  ناشـی از آسـیب هـای تروماتیـک مغـزی در تصادفـات فوتی در اسـتان فارس باال بوده 
بـه طـوری کـه معـادل 0.00011 درصـد تولیـد ناخالـص داخلـی ایـران در سـال 1392 بـوده اسـت. بـار اقتصـادی ناشـی از تصادفـات ترافیکی جاده ای 

در شـیراز 589448 دالر بـود کـه بـه خـود اختصـاص داد. 10/4 درصـد از کل هزینـه هـای بیمارسـتانی را شـامل مـی گردیـد )10).
مطالعه سوری و همکاران در سال 2009 بیان داشت در مجموع 806922 آسیب ترافیکی جاده ای و 22974 مرگ ناشی از تصادفات ترافیکی 
جاده ای در ایران رخ می دهد . هزینه کل این تصادفات حدود 72465 میلیارد ریال )7/2 میلیارد دالر آمریکا) بوده که 2/19 درصد تولید 

ناخالص داخلی )GDP) ایران را تشکیل می دهند )11).
 مطالعه رضایی و همکاران نشان داد که بار اقتصادی تصادفات ترافیکی جاده ای در سال 2011 بیش از 111000 میلیارد ریال )4/44 میلیارد 
دالر آمریکا) برآورد شد. هزینه برآوردی تصادفات ترافیکی جاده ای برای بخش سالمت حدود 2/18 درصد از کل تولید ناخالص داخلی ایران 

در سال 2011 را شامل می گردید )12).

نتیجه گیری
نتایـج مطالعـات فـوق نشـان داد کـه هزینـه تصادفـات جـاده ای در ایـران بسـیار بـاال بـوده و شـامل بـر بیـش از 2 درصـد از تولیـد 
ناخالـص داخلـی کشـور )2/18 تـا 2/19 درصـد( مـی گـردد ایـن میـزان بـرای اسـتان فـارس حـدود 0.00011 درصـد کل تولیـد ناخالـص 
داخلـی ایـران بـرآورد گردیـده اسـت. از لحـاظ هزینـه کل تصادفـات در کشـور نیـز ایـن میـزان بیـن 4/44 تـا 7/2 میلیـارد دالر آمریـکا 

تخمیـن زده مـی شـود. 

روش پژوهش 
این پژوهش از نوع مطالعه مروری می باشد. نخست مطالعه ای پیرامون بار اقتصادی تصادفات در کشورهای مختلف صورت پذیرفت، 
سپس در پایگاه های اطالعاتی قابل دسترس در کشور نظیر Google scholar ، SID و Medline ،مقاالت مرتبط با موضوع پژوهش جستجو 

گردید. در نهایت مقاالت به  دست آمده براساس ارتباط موضوعی غربال و مورد تحلیل و بررسی قرار گرفتند.
در مجموع مطالعاتی که محاسبه و برآورد هزینه های تصادفات ترافیکی در ایران پرداخته اند معدود بوده و از بین این مطالعات شش 
مطالعه که معیارهای ورود تعیین شده را داشتند یعنی به بررسی ارقام مرتبط با بار اقتصادی تصادفات پرداخته بودند در این گزاره برگ  

مورد بررسی قرار گرفته است.

مؤسسه ملی تحقیقات سالمت جمهوری اسالمی ایران 

تصادفــات جــاده ای یکــی از مهمتریــن عوامــل مــرگ و میــر ، ناتوانــی و صدمــه بــه وســایل در جهــان مــی باشــد کــه بــه طــور نگــران کننــده ای 
در حــال افزایــش اســت )2و1).

از آن اساســی ترين مشــکلی است كه،  ناشــی  اقتصادی و اجتماعــی  ترافیکــی و تلفات و هزينه هاي باالی  امروزه موضوع تصادفات 
متخصصين و متوليان امور حمل و نقل و ترافيك را به چالش کشانده است .اين امر، برای كشورهای در حال توسعه دارای اهميت 
بيشتری است، زيرا، تعداد تصادفات جاده ای در كشورهای در حال توسعه رو به افزايش بوده و هزينه های مستقيم و غير مستقيم آن 

نيز درمقايسه باكشورهای توسعه يافته بيشتر است )3).
در ایران تصادفات جاده ای بسیار معمول و دومین علت منجر به مرگ در گروه سنی زیر 40 سال بعد از بیماری های قلبی و عروقی است )4).

مطالعات در  ايران نشان مــی دهد كه در حال حاضر، ساالنه بيش از  ٢٥٠٠٠ نفــر در اثــر تصادفات ناشــی از وسايل نقليه، كشته و بيش 
از صدهزار نفر در سال مجروح مــی شوند. ميزان خسارتهای ناشــی از تصادفات ترافیکــی، به ميلياردها ريال بالغ مــیشود كه در مقايسه 
با بسياری از كشورها، ميانگين نرخ تلفات و مجروحين ناشــی از تصادفات وسايل نقليه در كشور ما بسيار نگران کننده است. طبق 
مطالعات بانك جهانــی، هر ساله در كشورهای در حال توسعه، خسارات ناشــی از تصادفات ترافیکــی بين1/4 تــا  2 میلیــارد دالر بــرآورد 

مــی شــود کــه معــادل 1 تــا 2 درصــد از توليد ناخالص داخلي )GDP) اين كشورها است )5). 
تصــادف از بعــد ســالمت یــک پدیــده خطرنــاک ضــد ســالمت و بعــد اقتصــادی یــک پدیــده خطرنــاک نابودکننــده منابــع اقتصــادی بســیار 
کمیــاب می باشــد کــه تأمیــن چنیــن منابعــی معمــوالً از عهــده کشــورهای درحــال توســعه ای چــون کشــور مــا خــارج اســت و بــرای درک گســترده 
ایــن ضایعــات و تخصیــص منابــع کافــی بــرای کنتــرل ایــن موضــوع، مــی بایــد مقــدار و کمیــت ضایعــات را بــه درســتی شــناخت. بدیــن جهــت 

محاســبه هزینــه تصادفــات جــاده ا ی بــرون شــهری از اهمیــت و اولویــت برخــوردار اســت )6).

لیست مطالعات وارد شده 


