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مقاله اصلی
Original Article

نقش سوانح جاده ای برون شهری بر رشد ارزش افزوده بخش حمل ونقل

پریسا بازدار اردبيلی*1، پيمان پژمان زاد1

1. مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، تهران، ایران

چکيده
سابقه و هدف: سوانح جاده ای عالوه بر نقش زیاد در بار بیماری ها، هزینه های مستقیم و غیر مستقیم زیادی به جوامع تحمیل می کند. وسعت 
مشکل در کشورهای در حال توسعه بیشتر است به گونه ای که در این کشورها تصادفات جاده ای به عنوان یکی از علل اصلی مرگ ومیر شناخته شده 

است. هدف این مقاله بررسی نقش سوانح جاده ای برون شهری بر رشد ارزش افزوده بخش حمل ونقل کشور طی سال های 93-1369 بود. 
روش بررسی: برای مدل سازی تعیین نقش سوانح جاده ای بر ارزش افزوده بخش حمل و نقل از الگوی خود رگرسیون برداری و نرم افزارهای 
میکروفیت و ای ویوز استفاده شد. جهت بررسي پایایي و هم انباشتگي متغیرها، مرتبه جمعي بودن متغیرهاي الگو تعیین گردیده و سپس تعداد 
وقفه های بهینه مدل، مشخص شدند. در گام بعدي تعداد بردارهاي هم انباشتگي الگو، تعیین شده و سپس الگوي مطلوب مشخص گردید. جهت 
بررسی میزان توضیح دهندگي تغییرات متغیر تعداد تصادفات برون شهری بر ارزش افزوده بخش حمل ونقل کشور، روش تجزیه واریانس خطاي 

پیش بینی استفاده شد.
یافته ها: نتایج حاصل از تخمین مدل نشان  داد که به ازای یك درصد افزایش در تصادفات بخش حمل ونقل جاده اي، رشد ارزش افزوده بخش 
حمل ونقل کشور به میزان 0/054 درصد کاهش یافت. همچنین در بلندمدت پس از لگاریتم نیروي کار در بخش حمل ونقل، لگاریتم سوانح 

بخش حمل ونقل جاده اي قدرت باالیي در توضیح دهندگي رشد ارزش افزوده بخش حمل ونقل کشور داشت.
نتيجه گيری: در بلندمدت سوانح جاده ای اثر منفی بر رشد ارزش افزوده بخش حمل ونقل دارد. 

واژگان کليدی: تصادفات جاده ای، رشد اقتصادی، الگوی خود رگرسیون برداری، تجزیه واریانس 
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1مقدمه

حوادث رانندگی یکی از معضالت اجتماعی است که سالمت انسان ها 
گسترده  چنان  حوادث  این  از  ناشی  صدمات  می اندازد.  خطر  به  را 
است که از آن به عنوان جنگ در جاده ها یاد می شود)1(. حوادث و 
ناتوانی  و  از علل عمده مرگ ومیر  یکی  ترافیك  از  ناشی  آسیب های 
نهم  رده  در  رانندگی  حوادث  است.  درحال توسعه  کشورهای  در 
سال 2020  تا  می رود  انتظار  و  دارد  قرار  جهان  در  مرگ ومیر  علل 
به رده سوم نیز صعود کند)1(. تلفات انسانی بدترین پیامد حوادث 
و  رانندگی  حوادث  میزان  است)1(.  رانندگی  تصادفات  به خصوص 
اغلب  اخیر در  ناخواسته آن در چند سال  و  پیامدهای سوء  بالطبع 
آشکار  نزولی  یك روند  از  درحال توسعه  و  توسعه یافته  کشورهای 
ایران این روند یا ثابت بوده و با شیب  برخوردار بوده است ولی در 

parisabazdar@yahoo.com  :آدرس نویسنده مسئول مکاتبات *

نفر  کمتری در حال کاهش است)2(. ساالنه بیش از27 /1 میلیون 
در اثر تصادفات جاده ای جان خود را از دست می دهند و 50 میلیون 
نفر دیگر دچار مصدومیت می شوند. بر اساس پیش بینی های سازمان 
جهانی بهداشت، درصورتی که تا سال 2020 اقدام جدی جهت کاهش 
افزایش  از آن تا %67  انجام نگیرد، مرگ های ناشی  سوانح ترافیکی 
خواهد یافت)3(. از سویی دیگر خسارات جاده ای پیامدهاي اقتصادي 
درآمد خانوار از جنبه ي  ملی دارد.  بر روي درآمد خانوار و اقتصاد 
هزینه هاي مراقبت پزشکی طوالنی یا هزینه ي کفن ودفن و مهم تر از 
آن، از دست دادن درآمد به علت معلولیت یا مرگ نان آور خانواده 
اقتصاد ملی از جنبه ی هزینه های مستقیم مربوط به تصادفات  و 

جاده ای تحت تأثیر قرار می گیرد)4(.
به طورکلی، عوامل اصلي مؤثر بر تصادفات را مي توان به چهار گروه 
ترافیك(،  جریان  خصوصیات  راه،  هندسي  )ویژگي  جاده  شامل 
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وسایل نقلیه)توانایي وسیله نقلیه، نقص فني قطعات(، عوامل انساني 
روحي  و  فیزیولوژیکي  توانایي  و  راننده  رفتار  راننده،  )خصوصیات 
عوامل  این  که  کرد  تقسیم بندی  جوي(  )شرایط  محیط  و  راننده( 
به صورت زنجیره وار به یکدیگر متصل می باشند. عوامل جاده، وسایل 
نقلیه، عوامل انساني و محیط با تأثیرات متقابل بر یکدیگر در وقوع 
حوادث ترافیکي مؤثر بوده و اگر یکي از این عوامل دچار ناپایداري 
شود، این چرخه دچار تزلزل شده و تشدید این ناپایداري باعث وقوع 

تصادف می شود)5(.
رشد  روی  جاده  تصادفات  زیاد  اثرات  به  ایران  در  بررسی  یك  در 
اقتصادی اشاره شده است و در همین مطالعه اثر توزیع نابرابر درآمدها 
را روی تصادفات جاده ای نشان داده اند)4(. همچنین در مطالعه ای 
بررسی  ایران  در  جاده اي  تصادفات  بر  مؤثر  اقتصادي  عوامل  دیگر 
با  این مطلب است که همراه  این مطالعه گویاي  نتایج   شده است. 
رشد اقتصادي تلفات ترافیکي افزایش یافته و پس از رسیدن به یك 
نقطه عطف، شاهد کاهش میزان تلفات ترافیکي خواهیم بود. از دیگر 
نتایج به دست آمده در این تحقیق ارتباط منفی متغیر سرمایه گذاری 
و  پزشکي  مراقبت های  بهبود  حمل ونقل،  بخش  زیرساخت های  در 
نقلیه  تعداد وسایل  اما  ترافیکي می باشد.  تلفات  با  شاخص فرهنگي 
سرانه داراي یك ارتباط مستقیم با میزان تلفات جاده ای می باشد )6(.

جاده ای  سوانح  نقش  موضوع،  اهمیت  به  توجه  با  مطالعه  این  در 
برون شهری بر رشد ارزش افزوده بخش حمل ونقل کشور طی سال های 

93-1369 بررسی  گردیده است.
تصادفات  تعداد  مي گردد)7(  مشاهده   1 نمودار  از  که  همان طوری 
 1385 سال  تا  جاده اي  بخش  حمل ونقل  در  برون شهری  رانندگي 
افزایش یافته و سپس کاهش یافته و تا سال 1390 روند سینوسی 

داشته و از سال1390 به بعد روند نزولي را طي کرده است. 

نمودار1. آمار تعداد تصادفات جاده ای برون شهری کشور طی سال های 

1369-93

مواد و روش ها
برآورد و داده های مورداستفاده در  بوده  نوع مقطعی  از   این مطالعه 
 مدل از نوع سري زماني بوده و مربوط به دوره زماني 1369-1393

می باشد.
در این مطالعه براي تخمین و محاسبه مدل رابطه سوانح حمل ونقل 
تولید  تابع  از  کشور  حمل ونقل  بخش  ارزش افزوده  رشد  و  جاده ای 
کاب- داگالس استفاده گردیده است. تابع کاب- داگالس به صورت 

زیر در نظر گرفته شده است:

)1(                                       

در رابطه باال ،Y محصول یا بازده، A مبین عامل مؤثر در تکنولوژي 
   K , L.است گرفته شده  نظر  در  نهاده   A مدل  این  در  ولي  است 
ثابت مقدار  نیز یك   α و  و موجودي سرمایه  کار  نیروي  نهاده  دو 

است. اولین موردي که می خواهیم نشان دهیم این است  )1( α
که تابع همگن درجه یك، یعني خطي و همگن است، یا به عبارت دیگر، 
 Y=F)K,L( تابعي مانند را دارد.  به مقیاس  ثابت  بازگشت  ویژگي 
خطي همگن تعریف می شود )یعني اگر نهاده ها در یك تابع تولید به 
λافزایش یابند، در تابع همگن خطي ستانده یا محصول  نسبت برابر
λ افزایش می یابد، یعني بازگشت به مقیاس ثابت  نیز با همان نسبت

است.()8(.
با استفاده از تابع تولید کاب- داگالس مدل رشد  به صورت ذیل در 

نظر گرفته شده است:

)2( 

 2A و حمل ونقل  بخش  در  ارتباطات  سرمایه گذاری  1A آن  در  که 
کار  نیروي   L ،است شده  درنظرگرفته  جاده ای  حمل ونقل  سوانح 
است.  حمل ونقل  بخش  سرمایه  موجودی   K و  حمل ونقل  بخش 
سرمایه گذاری  بخش  ضریب  و  بازده  ترتیب  به   1234 ,,, αααα
جاده ای،  حمل ونقل  بخش  سوانح   حمل ونقل،  بخش  در  ارتباطات 
حمل ونقل  بخش  کار  نیروي  و  حمل ونقل  بخش  سرمایه  موجودی 

است. از معادله دوم لگاریتم گرفته شده است:

          )3(                                      

سپس از معادله باال دیفرانسیل گرفته شده است:

)4(    

αα −= 1LAKY

321321 1
21 )()( αααααα −−−= LKAAY NICTMICT

KLAAY logloglogloglog 432211 αααα +++=

3214 1 αααα −−−=

KKLLAAAAYY NICTMICT //)/()/(/ 43222111 ∆+∆+∆+∆=∆ αααα
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معادله زیر معادله رشد است:

)5(    

رشد سرمایه گذاری 
•

1A  رشد اقتصادي بخش حمل ونقل، 
•

Y که در آن 
 رشد سوانح حمل ونقل جاده ای 

•

2A ارتباطات بخش حمل ونقل، در 
موجودی  رشد   

•

K و  حمل ونقل  بخش  کار  نیروي  رشد 
•

L کشور، 
بخش های  داخلي  بازده   2α و  1α است.  حمل ونقل  بخش  سرمایه 
حمل ونقل  سوانح  و  حمل ونقل  بخش  ارتباطات  در  سرمایه گذاری 
ارزش افزوده بخش حمل ونقل  رشد  از  آن ها  به صورت سهم  جاده ای 
است. با توجه به مدل به دست آمده به بررسي تأثیر سوانح حمل ونقل 
پرداخته شده  ارزش افزوده بخش حمل ونقل کشور  بر رشد  جاده ای 

است.
برداري1   خودرگرسیون  الگوی  از  تحقیق  این  فرضیات  آزمون  براي 
متغیرها  ابتدا  هم زمان،  سنتي  روش های  در  است.  استفاده شده 
ضرایب  تخمین  براي  و  تفکیك شده  برون زا  و  درون زا  دودسته  به 
معادله  ضرایب  بر  محدودیت ها  از  سري  یك  ساختاري  معادالت 
ساختاري به صورت پیش فرض مدنظر قرار می گیرد. اما در مدل های 
خودهمبستگی برداري، متغیرهاي موردنظر به صورت تابعي از مقادیر 
تعریف  تصادفي  اجزاي  همچنین  و  متغیرها  سایر  و  خود  وقفه  با 
می شوند. هیچ کدام از اجزاي ماتریس های ضرایب را از پیش مساوي 
با صفر در نظر نگرفته و به عبارت دیگر، محدودیت های صفري بر روي 

ضرایب مدل وضع نمی شود.
برون زای  متغیرهاي  می توان  برداری  خودرگرسیون  مدل  در  اگرچه 
خالص را نیز وارد کرد، لیکن زمینه ای براي تفکیك اختیاري متغیرها 
به درون زا و برون زا، نظیر آنچه در روش های سنتي هم زمان معمول 
را  مدل  پویاي  که خصوصیات   )m( وقفه  درجه  ندارد.  وجود  است، 
تعیین می کند، با توجه به سازگاري نتایج با داده های آماري و بر اساس 
بدین  می شوند.  مشخص  وشوارتز2  آکائیك  معیار  مثل  مالک هایی 
اجتناب پذیر  مانعي  )که  مشاهدات  تعداد  محدودیت  به غیراز  ترتیب 
در تعیین درجات باالي وقفه است(، مالحظات دیگري از قبیل آنچه 
درزمینٔه شناسایي ضرایب ساختاري درروش معادالت هم زمان با آن 
پایه های  ازاین رو در مواردي که  مواجه می شویم، مطرح نمی باشند. 
نظري موضوع موردبررسی از انسجام کافي برخوردار نیستند، زمینه 
وجود  به  برداری  خودرگرسیون  مدل های  براي  را  بیشتري  کاربرد 
خودرگرسیون  ساده  مدل های  که  شود  تصور  نباید  البته،  می آورد. 
اقتصادي  مشخص  نظریه های  از  بی نیاز  و  بی ارتباط  کاماًل  برداری 
نظریه های  به  توجه  با  مدل  درون  متغیرهاي  تعیین  زیرا  هستند. 

اقتصادي تعیین می شود)9(.

1.Vector Auto Regressive
2. Akaike & Schwarz 

مدل مورداستفاده در این مقاله به شکل زیر می باشد: 

)6(  

که در آن:
 : رشد اقتصادي بخش حمل ونقل کشور

•

Y  
: رشد سرمایه گذاری در ارتباطات در بخش حمل ونقل کشور

•

1A  
: رشد سوانح حمل ونقل جاده ای کشور

•

2A
: رشد نیروي کار در بخش حمل ونقل کشور

•

L  
: موجودی سرمایه بخش حمل ونقل کشور، می باشد.

•

K  

داده های مورداستفاده در برآورد مدل از نوع سري زماني بوده و مربوط 
به  مربوط  آماري  داده هاي  می باشد.   1369-1393 زماني  دوره  به 
ارزش افزوده بخش حمل ونقل جاده اي از سایت بانك مرکزي جمهوري 
اسالمي ایران )10( و آمارهای مربوط به سرمایه گذاری در ارتباطات 
در بخش حمل ونقل کشور از پروژه«ارزیابی نقش فناوری اطالعات و 
ارتباطات بر رشد اقتصادی بخش حمل ونقل کشور » )11(، که تا سال 
1388 استخراج شد و داده های مربوط به سال های 1388 تا 1393، 
با استفاده از مدل بکار گرفته شده در پروژه مذکور، تولیدشده است. 
آمارهای مربوط به سوانح حمل ونقل جاده ای برون شهری کشور نیز 
از سالنامه آماری سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای کشور )7(، 
به دست آمده  می باشد،  موجود   1393 سال  تا  مربوطه  آمارهای  که 
گزارش  از  سرمایه  موجودي  به  مربوط  آمارهای  همچنین  است. 
»موجودی سرمایه در اقتصاد ایران« )12( که تا سال 1391 بوده و 
در سایت بانك مرکزی جمهوری اسالمی ایران قابل دسترس می باشد، 
طریق  از  و 1393،  سال های 1392  آمارهای  و  است  استخراج شده 
متوسط گیری رشد به دست آمده است. آمارهای مربوط به نیروی کار 
در بخش حمل ونقل از مقاله »بازنگری برآورد سری زمانی جمعیت 
شاغل به تفکیك بخش های اقتصادی ایران« )13(، که تا سال 1385 
موجود می باشد و دیتاهای  مربوط به سال های 1385 تا 1393، با 

استفاده از مدل بکار گرفته شده در مقاله مذکور، تولیدشده است.
جهت انجام آزمون ریشه واحد از تست ریشه واحد تعمیم یافته دیکي 
– فولر3  استفاده شد. روش آزمون در مورد سري دلخواه yt به شکل 
زیر است، اگر آزمون ریشه واحد در سطح داده ها صورت گیرد، باید 

تخمین زیر را انجام دهیم:

   )7( 

1β مقدار ثابت و t روند  ∆ عملکرد تفاضل مرتبه اول است، در اینجا 
tε عبارت خطا می باشد . اگر این آزمون براي تفاضل مرتبه  زماني و 

3. Augmented Dickey-Fuller

•••••

+++= KLAAY NICTMICT 432211 )()( αααα
•••••

+++= KLAAY NICTMICT 43211 )()( ααα

∑
=

−− +∆+++=∆
m

i
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اول متغیرها انجام شود، تخمین زیر باید صورت گیرد: 

)8(    

 yt زماني  است که سري  این  بیانگر  فرضیه صفر  فوق  در دو حالت 
داراي ریشه واحد می باشد یا اینکه غیر ساکن است یعني باگذشت 
زمان، واریانس و کوواریانس آن افزایش می یابد و همچنین میانگین 
آن وابسته به زمان است و مقدار ثابتي نیست)14(.  جدول شماره1، 
نتیجه آزمون دیکی- فولر تعمیم یافته براي متغیرهاي مورداستفاده 

در مدل خودرگرسیون برداری را نشان می دهد.

جدول1. نتایج آزمون مانایي و تعيين مرتبه جمعي متغيرهاي مورداستفاده 

در الگو

آماره دیکي متغیر
فولر

آماره مك کینون2 در 
مرتبه جمع بودنسطح 95 درصد

LY-3/04-2/96I(1)

•

1AL-3/522/96I(1)

•

2AL-4/562/96I(1)

LL-3/36-2/96I(1)

LK-3/64-2/96I(1)

LE-3/98-2/96I(1)

بر اساس نتایج جدول1، تمامي متغیرها هم جمع از درجه یك بوده و 
به کارگیری روش یوهانسن1 تأیید مي شود.

یکي از مسائل مهم در برآورد الگوي تصحیح خطاي برداري، تعیین 
تعداد وقفه های مناسب در این الگوست تا تضمین کند که جمالت 
خطاي مربوط به الگو، اغتشاش سفید و درنتیجه، پایا )I)0 هستند. 
الگوي  در  مناسب  وقفه های  تعداد  تعیین  جهت  حاضر،  مقاله  در 
از معیارهاي مرتبه خود توضیح برداري یعني  خود توضیح برداري، 
وقفه  طول  که  است)15(  استفاده شده  شوارتز-بیزین3،  و  آکائیك2 

بهینه یك انتخاب گردید.
براي انجام آزمون هم انباشتگي در بخش حمل ونقل از روش یوهانسون 
و به کمك داده های سري زماني سال های 93-1369 از نامقیدترین 
با  که  استفاده شده  متغیرها  روند  و  مبدأ  از  عرض  مورد  در  حالت 
استفاده از نتایج به دست آمده براي آزمون اثر و حداکثر مقدار ویژه در 
مورد وجود و تعداد بردارهاي همگرایي، بررسي و تصمیم گیری شده 

است )15( که نتایج به دست آمده در جدول شماره 2 آمده است. 
1. Johansen
2. Akaike Information Criterion
3. Schwarz Bayesian Criterion

جدول2. نتایج تعيين تعداد بردار هم انباشته با استفاده از آماره اثر

) maxλ (  و آماره حداکثر مقدار ویژه ) traceλ (

IV الگويIII الگويII الگوي
فرضیه 

1H
فرضیه 

0H

73/78
)69/61(

59/25
)53/66(

64/18
)60/25(*r > =1 r  = 0

54/45
)56/47(

38/91
)42/25(

45/13
)49/98(r > = 2r < = 1

27/32
)31/73(

21/38
)23/75(

23/12
)27/73(r > = 3r < = 2

)( maxλ

49/96
)45/56(

44/02
)41/44(

54/98
)50/02(*r  = 1r  = 0

29/56
)34/81(

36/37
)39/81(

40/26
)48/78(r  = 2r < = 1

19/43
)25/19(

24/64
)26/19(

18/54
)23/17(r  = 3r < = 2

حداکثر  و  اثر  آزمون  آماره های  بحراني  مقادیر  پرانتز  داخل  اعداد   *

مقدار ویژه در سطح اطمینان 95 درصد می باشند.
روابط  نشان دهنده   )2( شماره  جدول  در  منعکس شده  بردارهاي 
تعادلي بلندمدتي هستند که بین متغیرهاي الگو برقرار است که در 

آن، حالت دوم با یك بردار انباشته انتخاب می گردد. 

یافته ها
نتایج حاصل از برآورد مدل به صورت ذیل بود:

)9(                                        
LY= +0/128  LA-1 0/054 LA2 + 0/16 LL +0/19 LK      

که در آن:
LY: لگاریتم ارزش افزوده بخش حمل ونقل به قیمت ثابت سال 1383             
LA1 : لگاریتم سرمایه گذاری در ارتباطات در بخش حمل ونقل               

LA2 : لگاریتم سوانح حمل ونقل جاده ای              
 LL : لگاریتم نیروي کار در بخش حمل ونقل 

 LK : لگاریتم موجودی سرمایه در بخش حمل ونقل می باشد.

همان طوری که از رابطه شماره )9( مالحظه می گردد، در بلندمدت 
لگاریتم  و  بخش حمل ونقل  ارزش افزوده  لگاریتم  میان  منفی  رابطه 
سوانح حمل ونقل جاده ای وجود دارد و همچنین رابطه مثبتی میان 
سرمایه گذاری  لگاریتم  و  حمل ونقل  بخش  ارزش افزوده  لگاریتم 

∑
=

−− +∆∆+∆++=∆∆
m

i
ttitt yyty

1
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ارتباطات در بخش حمل ونقل، لگاریتم نیروي کار بخش حمل ونقل 
وجود  بلندمدت  در  حمل ونقل  بخش  سرمایه  موجودی  لگاریتم  و 
یك  درازای  که  مي دهد  نشان  مدل  تخمین  از  حاصل  نتایج  دارد. 
درصد افزایش در سوانح حمل ونقل جاده ای، رشد ارزش افزوده بخش 

حمل ونقل کشور به میزان 0/054 درصد کاهش خواهد یافت.
 

1- تجزیه واریانس خطاي پيش بينی
همان طور که در جدول 3 مالحظه می گردد، تجزیه واریانس )14( 
نشان می دهد که در دوره اول بیشترین درصد تغییرات قابل انتساب 

به رشد ارزش افزوده بخش حمل ونقل است. اما سهم رشد ارزش افزوده 
بخش حمل ونقل مدام در حال کاهش است و سهم لگاریتم سوانح 
و  حمل ونقل  بخش  کار  نیروي  لگاریتم  جاده ای،  حمل ونقل  بخش 
نشان  است که  افزایش  موجودی سرمایه بخش حمل ونقل در حال 
می دهد در دوره های آینده )در بلندمدت( پس از لگاریتم نیروي کار 
در بخش حمل ونقل، لگاریتم سوانح بخش حمل ونقل جاده ای قدرت 
باالیي در توضیح دهندگي رشد ارزش افزوده بخش حمل ونقل کشور 

دارد.

جدول 3. تجزیه واریانس رشد ارزش افزوده بخش حمل ونقل جاده ای

LKLLLA2LA1LYS.E.Period
00001000/0758921

0/4712561/4125760/0498130/56781297/521480/1345282

0/7513683/5241385/0825520/50217894/415270/1684253

0/9365426/5248795/3857140/43512787/654280/2354124

1/36249712/8741235/8940680/34781289/758120/3214575

1/95847213/1235486/2453740/21478688/457820/3457126

2/03215816/1521487/891620/19781275/758420/3784417

2/42518919/3654978/7981810/17851271/657810/4098578

2/84958720/1254819/2004340/14921570/524870/4217859

3/23518722/62541311/9106490/10245865/361480/48716310

بحث
در مدل برآورد شده، پنج متغیر در نظر گرفته شده است: 1- لگاریتم 
ارتباطات  سرمایه گذاری  لگاریتم   -2 حمل ونقل،  بخش  ارزش افزوده 
 -4 جاده ای  حمل ونقل  سوانح  لگاریتم   -3 حمل ونقل  بخش  در 
سرمایه  موجودی  لگاریتم   -5 حمل ونقل  بخش  کار  نیروي  لگاریتم 
بخش حمل ونقل کشور است. در این مدل، یك بردار هم انباشتگي 
وجود دارد که نشان دهنده رابطه منفي و بلندمدت بین سوانح بخش 
است.   کشور  حمل ونقل  بخش  اقتصادي  رشد  و  جاده ای  حمل ونقل 
همچنین رابطه مثبتی میان لگاریتم ارزش افزوده بخش حمل ونقل و 
لگاریتم سرمایه گذاری ارتباطات در بخش حمل ونقل، لگاریتم نیروي 
بخش حمل ونقل  موجودی سرمایه  لگاریتم  و  بخش حمل ونقل  کار 
نشان مي دهد که  از تخمین  نتایج حاصل  دارد.  بلندمدت وجود  در 
جاده اي،  حمل ونقل  بخش  تصادفات  در  افزایش  درصد  یك  درازای 
درصد   0/054 میزان  به  کشور  حمل ونقل  بخش  ارزش افزوده  رشد 
کاهش خواهد یافت. همچنین تجزیه واریانس نشان می دهد که در 

دوره اول بیشترین درصد تغییرات قابل انتساب به رشد ارزش افزوده 
بخش حمل ونقل است. اما سهم رشد ارزش افزوده بخش حمل ونقل 
مدام در حال کاهش است و سهم لگاریتم سوانح بخش حمل ونقل 
حمل ونقل  بخش  سرمایه  موجودی  و  کار  نیروي  لگاریتم  جاده اي، 
)در  آینده  دوره های  در  می دهد  نشان  که  است  افزایش  حال   در 
لگاریتم  نیروي کار در بخش حمل ونقل،  لگاریتم  از  بلندمدت( پس 
دهندگي  توضیح  در  باالیي  قدرت  جاده اي  بخش حمل ونقل  سوانح 
رشد ارزش افزوده بخش حمل ونقل کشور دارد. نتایج این مطالعه با 
نتایج تحقیقات بررسی شده در پیشینه تحقیق که ارتباط معنی داری 

بین رشد اقتصادی و تلفات ترافیکی وجود دارد، هم راستا است. 
از نقاط قوت این تحقیق داشتن موضوعی نو و کاربردی است، زیرا 
تاکنون مطالعه خاصی در این زمینه با این روش انجام نشده است و 
کمبود مطالعات در این زمینه، در بعد نظری و تجربی بسیار مشهود 

است. 
این تحقیق با محدودیت هایی نیز مواجه بوده است. آمار و اطالعات 
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مربوط به این مقاله همان طوری که در متن مقاله نیز به آن اشاره شده 
است  بوده  مقاله  یا  و  پروژه  از  استخراج شده  آمار  به  مربوط  است، 
که  کرد  تولید  را  بعد  سال های  دیتاهای  بایستی  برآورد  برای  که 
ازاین جهت مطالعه مذکور دچار محدودیت هایی بوده است. بنابراین 
پیشنهاد می گردد که آمارهای مربوطه در مراجع رسمی کشور مثل 
بانك مرکزی جمهوری اسالمی ایران و یا مرکز آمار ایران منتشر و 

سال به سال به روزرسانی گردد.
بلندمدت سوانح  از تخمین مدل نشان می دهد که در  نتایج حاصل 

حمل ونقل جاده ای اثر منفی بر رشد ارزش افزوده بخش حمل ونقل دارد 
به عبارتی درازای یك درصد افزایش در تصادفات بخش حمل ونقل 
جاده اي، رشد ارزش افزوده بخش حمل ونقل کشور به میزان 0/054 
لگاریتم  از  پس  بلندمدت  در  همچنین  یافت.  خواهد  کاهش  درصد 
حمل ونقل  بخش  سوانح  لگاریتم  حمل ونقل،  بخش  در  کار  نیروي 
بخش  ارزش افزوده  رشد  دهندگي  توضیح  در  باالیي  قدرت  جاده اي 

حمل ونقل کشور دارد.
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The Role of Road Crashes on the Growth of Value Added in Transport Sector

Bazdar Ardebili P1*, Pejmanzad P1

Background and Objectives: Crashes, in addition to playing a major role in health effect, impose many direct and 
indirect costs to the society. The problem is more prevalent in developing countries, such that crashes account for a 
primary cause of death. This papers aims to study the impact of road crashes on the increase of the value added of 
the transport sector between 1393-1369.

Materials and Methods: The impact of road crashes on the increase of the value added of the transport sector is 
modeled using a vector autoregressive (VAR) model though Microfit and Eviews softwares. To study stationarity 
and co-integrity of variables, the order of cointegration of variables, and then the optimal lags, is determined. In 
the next step, the number of co-integration vectors of the model is determined; consequently the optimal model is 
deduced. Variance decomposition of the forecast error method is used to study explanatory power of the variations 
of the number of road crashes on the value added of transportation.  

Results: The results of estimating the model indicates that one percent increase in the number of accidents, decreases 
the growth rate of value added of the transport sector by 0.054 percentage point. Furthermore, in the long term, first 
the logarithm of the labor and then the logarithm of crashes of the road transport sector have the most ability to 
explain the growth of value added of the transport sector of the state. 

Conclusion: The results of this paper indicates that in the long run crashes negatively impact on the growth of value 
added of the transport sector.

Keywords: Road Crashes, Economy Growth, Vector Auto Regression Method, Variance Decomposition
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