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 1پيشگفتار

باشد )جاده، ریل و وسایل نقليه( آن کشور مي نقلوحملسيستم  بر هر کشورهای سرمایهیكي از بخش

برای ایجاد  اینياز سرمایه برعالوهرود. این بخش کار ميهکه برای جابجایي کاال و مسافر ب

های انرژی )بنزین، عمده حامل کنندگانمصرف، یكي از نقلوحملهای مورد نياز و تجهيزات زیرساخت

دهد که از برق( است که مقایسه ایران در این بعد با سایر کشورها نشان مي و نفت گاز، گاز فشرده

های مرکز پژوهش 14311گزارش با شماره مسلسل به شدت انرژی غيرقابل قبولي برخوردار است. )

 .يد(یابهام در آمارهای شدت انرژی و مقایسه ایران با کشورهای جهان مراجعه فرما عنوانا بمجلس، 

کشور )حمل کاال، مسافر، تعداد وسایل نقليه عمومي  نقلوحملآمارهای موجود در بخش  متأسفانه

های شاغل در این بخش، مقدار واقعي و هدفمند مصرف سوخت و...( امكان تحليل دقيق چالش

که وجود آمار دقيق برای ساماندهي این بخش و کشور را با مشكل روبرو کرده است در حالي نقلوحمل

مسافر و مصرف متناسب سوخت در آن ضرورتي جابجایي مدیریت بر حمل بار و  خصوصهب

کنيم که این گزارش کامل نبوده و نيازهای بسيار بيشتری برای تكميل ناپذیر است. اذعان مياجتناب

یاری نمایند تا در گزارش های بعدی به  ها را، مرکز پژوهشدارد و انتظار دارد صاحبنظران این بخش

به سمت منطقي شدن  کرده وبه این بخش پرهزینه و مهم کمک  دبتوان تا پرداختهن تكميل آ

 .... اءشاان؛ های مختلف حرکت نمایدهزینه

 

 چكيده

در مقایسه با  نقلوحملدر بخش  نشان داده است این شاخصدر کشور مطالعات تطبيقي شدت انرژی 

درصد انرژی  94 ،1392در سال  .استلوب بسيار نامطانرژی در کشور  کنندهمصرف یهادیگر بخش

لزوم  ،ایای مصرف شده است. این سهم باال در مصرف جادهدر زیربخش جاده نقلوحملمصرفي بخش 

ای از وضعيت گزارش حاضر خالصهد. کنزميني کشور را روشن مي نقلوحملبررسي در  و مطالعه

ونقل در ارتباط با مصرف سوخت را بررسي های عمده بخش حملای و ریلي و چالشنقل جادهوحمل

                                                 
 . محمدرضا محمدخاني )مديرمطالعه(.1



  اه مجلس شوراي اسالمي مركز ژپوهش

 1392در سال  است. بخش های اینونقل، زیرساختحمل در تأثيرگذار هایمؤلفه از یكياست.  کرده

کيلومتر بوده  11.111و ميزان خطوط ریلي در حدود  کيلومتر 214.111های کشور طول کل راه

های از کل زیرساختفرعي و راه روستایي  اصلي، راهاه ر از جمله آزادراه، بزرگراه، هاانواع راه سهم است.

 است. درصد 61 ، و22، 11، 7، 1ترتيب برابر با به ایجادهنقل وحمل

تعداد  ،گذاری نيروی انتظاميطبق آمار شماره .نقل استو، ناوگان حملمؤثر یهااز دیگر مؤلفه

دستگاه بوده که متوسط طول عمر  15،311،111در حدود  1392سال  تاکشور  کل وسایل نقليه

شهری اعم از مسافری برون سال و متوسط طول عمر وسایل نقليه 5/17شهری باری برون وسایل نقليه

. بررسي روند نوسازی استسال  5/2و  6/25، 13 برابر با ترتيببوس و سواری کرایه بهاتوبوس، ميني

متوسط طول عمر وسایل  1392تا  1325های لدهد طي ساشهری نشان ميعمومي برون وسایل نقليه

مسافری  ولي درخصوص وسایل نقليه ،سال کاهش یافته است 4/17سال به  4/19از  باری نقليه

متوسط طول عمر اتوبوس در حدود  در بازه زماني مذکورای که گونهحاصل نشده به موفقيت چنداني

سال و متوسط طول عمر  6/25سال به  7/22بوس از مانده و متوسط طول عمر مينيسال باقي 13

 سال رسيده است.  5/2سال به  9/6سواری کرایه از 

دهد در صورت نوسازی ناوگان با طول عمر نشان مي 1392بررسي طول عمر ناوگان در سال 

کاهش در حدود یک ميليارد و چهارصد ميليون ليتر  گازمصرف ساليانه نفتسال، ميزان  21باالی 

در  ،(1392تومان )در سال  351 نفت گاز راساس قيمت اعالم شده توسط دولت برای هر ليترب یابد.مي

حدوداً معادل پانصد ميليارد برای مصرف ناوگان باری  حاصل شده فقطجویي صورت نوسازی صرفه

کشور، بررسي حمل بار و جابجایي مسافر  نقلوحملدیگر در بررسي  مؤثر مؤلفه خواهد بود.تومان 

 بار کيلومتر تن و تناژ سهمدهد آمارها نشان ميخدمات توليد شده در این بخش است.  نوانعبه

 ترتيببه ریلي زیربخش در و درصد 91 و 92 با برابر ترتيببهزميني  نقلوحملدر  شده حمل ایجاده

 رد ل نقليه عمومي(ی)با وسا شده جابجا مسافر سهم بوده است. همچنين درصد 11 و 2 با برابر

 است.  بوده زميني نقلوحمل درصد 11 و 29 با برابر ترتيببه ریلي و ایجاده هایزیربخش

زیربخش های انرژی در وضعيت مصرف حامل، نقلوحملدر  مؤثرهای مؤلفهپس از بررسي 

نفت گاز و گاز طبيعي، روند مصرف ساليانه و تفكيک و توزیع نقل زميني شامل مصرف بنزین، وحمل

 است. ای ارائه شده بار و مسافر جاده بين وسایل نقليه مختلف حمل مصارف

کارگيری کارت سوخت در های انرژی نشانگر آن است که سياست بهمطالعات روند مصرف حامل

از  گيریبهرهبا  بایدبوده که این مهم  مؤثرکنترل مصرف و جلوگيری از قاچاق سوخت بسيار 

 ادامه یابد. کنندهمصرفن مصرف و هویت های نوین در تعيين ميزافناوری

توسط وسایل نقليه مسافری  درصد 74بنزین با سهم تقریبي  1392دهد در سال آمارها نشان مي



 

 

توسط درصد  23نفت گاز به ميزان  گردیده در حالي کهمصرف ل نقليه باری یدرصد توسط وسا 26و 

 ده است. درصد توسط خودروهای مسافری مصرف ش 17خودروهای باری و 

سهم مسافر  جابجایي و بار حملدر  ریلي زیربخش به نسبت ایجاده زیربخشدهد مينتایج نشان 

درصد آن قابل  67ای، حدود با توجه به نوع بار حمل شده در بخش جاده بسيار بيشتری داشته که

جابجا ار رژی به نسبت بميزان مصرف ان ضرورت این موضوع در مقایسه. انتقال به شبكه ریلي است

 شود.ای و ریلي بيشتر نمایان ميهای جادهزیربخش شده در

انرژی در مقایسه با  یهادهد که قيمت این حاملبررسي قيمت بنزین و نفت گاز نشان مي

 کنندهمصرفرا از  الملليبينتوان پرداخت بهای اما تنها زماني مي، ای واقعي نيستهای منطقهقيمت

، از جمله کيفيت سوخت، ميزان مصرف و کيفيت خودروهای نقلوحملایط انتظار داشت که همه شر

عمومي پر حجم و... مطابق شرایط استاندارد  نقلوحملدسترسي ها و توليدی و قيمت آنها، وضعيت راه

 باشد. الملليبين

 

 مقدمه

 و آیدمي شمارهـب ایهـجامع رـه ادـاقتص ایـهبخش ترینزیربنایي از یكي عنوانبه نقلوحمل صنعت

کشورها به  تنها عامل توسعه ،قرار دارد. اگرچه این صنعت اقتصاد هایبخش سایر باتعامل  در پيوسته

 ی هر کشور،اقتصاد عهدر توس يدیاز عناصر کل یكياز خاطر دور داشت که  یداما نبا ،یدآيحساب نم

بر آن است  يشود و همواره سعای ميژهنقل توجه ویوامروز، به بخش حمل اقتصاد در .استنقل وحمل

استفاده شود و همواره راحتي و ایمني  سفر، زمان ،هزینه ،روش از لحاظ مصرف انرژی ینترتا از مناسب

 یبرا يشترب یوربهره یبرا يمناسب یهايتکه قابل شوندينقل کاالها انتخاب موحمل یبرا يرهایيمس

 را داشته باشند.  یتتجارت و ترانز

خصوص در به ؛مورد توجه قرار گرفت یگریاز هر زمان د يشترونقل کشور در دهه گذشته بلحم

رود. با توجه به شمار ميهنقل بواصلي هزینه حمل عواملعنوان یكي از زمينه مصرف انرژی که به

به  هیژنقل و افزایش مصرف انرژی در این بخش، دولت و مجلس اهتمام ووتوسعه روزافزون شبكه حمل

بخش داشتند و مصرف انرژی  یندر ا یارانهو حذف پرداخت  یتياز سبد حما یانرژ یهاخروج حامل

دهه  یيابتدا یهانقل خود را نمایان ساخت. در سالوهای اساسي در بخش حملعنوان یكي از چالشهب

مجلس  لفتبا مخا کهدهد  یشرا افزا ینبنز يمتق یجيتدر يبقصد دولت بر این بود تا با ش 1321

دولت مكلف شد تا  ،يبودجه سنوات «13»الب تبصره قدر  1326و  1325 یهادر سالروبرو شد، اما 

 ،یتيحما یهاراه یرو سا يونقل عمومحمل یترا کاهش دهد و با تقو ینبنز يختهمصرف لجام گس

کردن طرح  یيادولت با اجر 1326 الس یرا فراهم آورد. در ابتدا ینبنز یارانهحذف  ينهزم یجتدربه
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فرآورده  ینمصرف ا یشيموفق شد روند افزا ینبنز بندیيهو پس از آن با سهم سوختکارت هوشمند 

شدن مفاد  یيصورت گرفته در اجرا یهاتالش 1326سال  یيزرا کنترل نموده و کاهش دهد. در پا

توسعه  یمع براجا اییحهدولت ال تاباعث شد  ،موجود يقانون یبودجه و خألها یحهال «13»تبصره 

ونقل بخش حمل يسامانده ،یحهال این ارائه دهد. هدف از یشهرو برون یشهردرون يونقل عمومحمل

مختلف محقق  یلبود که به دال 1391سال  یدولت از ابتدا یتياز سبد حما گازنفتو  ینو خروج بنز

 نشد. 

دوم را  اقدام 1329در سال كه دولت یننداشت، تا ا یشيافزا ینبنز يمتق 1329تا  1326سال  از

 يمتق يير. تغصورت داد هایارانه کردن قانون هدفمنداجرای ونقل با بخش حمل هاییارانهحذف  یبرا

ساخت، اگرچه  یکنزد يالمللينب يمترا به ق ینبنز ایيریارانهغ يمتعمالً ق 1329در زمستان  ینبنز

 يلدلبعد به یها. در سالکرديم ينتأم ارانهیصورت را به يمصرف ینبنز ینهاز هز يدولت هنوز بخش

 ینبنز يمتق یسازو آزاد هایارانه کردن هدفمندقانون  یمراحل بعد یامكان اجرا کشور، عمالً یطشرا

 شرایط، ین. ایدکمتر گرد سوخت در کشور کمتر و يواقع يمتق ،یالنشد و با کاهش ارزش ر يسرم

 سازد.مي روشن يشاز پ يشب ،ونقلحمل یهابخشزیردر  را سوخت و مصرف آن يتوضع لعهمطالزوم 

نقل وکشور در حوزه حمل یکل انرژ از درصد 25 حدود حاکي از آن است که همه ساله آمارها

 در این بخش کماکان مصرف يزانم یروند صعودو  شده ای، ریلي، هوایي و دریایي مصرفاعم از جاده

ابهام در آمارهای شدت انرژی و مقایسه ایران با کشورهای »ش ها در گزارتحليل .کرده است يداادامه پ

در  نقلوحملهای مجلس شورای اسالمي نشان داده است شدت انرژی بخش مرکز پژوهش «جهان

ایران نسبت به سایر کشورهای قابل مقایسه با ایران در این زمينه نامطلوب بوده و جای اصالح دارد و 

این مصرف ناشي از برخي عوامل فني، اجتماعي و مدیریتي  سایي شود.باید نقاط پرمصرف با دقت شنا

 94گردد. از این مقدار انرژی تقریباً نقل یاد ميوهای حملعنوان چالشهاست که در گزارش از آنها ب

های درصد در زیربخش ریلي و مابقي در زیربخش 1، حدود اینقل جادهوبخش حملزیر درصد در

 .گرددتفاده مياس هوایي و دریایي

و پرداخته نقل زميني و مصرف انرژی در آن وهای حملچالش يحاضر به بررس مطالعه

ونقل در بخش حمل وریمصرف سوخت و بهره یریتمد يتتوسعه و بهبود وضع یبرا يشنهادهایيپ

ابع ختلف و از منم یهاداده از بخش یآوربه جمعنسبت  يابتدا گروه مطالعات دراست. ارائه داده 

عنوان ونقل بهمرتبط با حمل یهادستگاه یآمار هایسالنامه ی،انرژ هایترازنامه از جمله گوناگون

 هایپخش فرآورده يعالوه اطالعات خام از شرکت ملهب است. کردهاقدام اطالعات  یآوربع جمعامن

تجارت و... اخذ گمرک و وزارت صنعت معدن و  ي،انتظام يرویخودرو در ن یگذارمرکز شماره ي،نفت

نسبتاً  یریتصو له ارائهئمس ینگزارش مهمتر ینمورد استفاده قرار گرفته است. در ا هايلشده و در تحل



 

 

 کشور بوده است.  ينيونقل زمبخش حمل يفعل يتاز وضع يو کم قابل قبول

و نقل زميني وشده است که فصل اول به مرور زیرساخت حمل ینگزارش در هفت فصل تدو این

ای مقایسهو ها و خطوط ریلي را بيان نموده انواع راهآمار مربوط به طول پرداخته و در آن  مؤثروامل ع

ای و ناوگان ریلي نيز با برخي از کشورها صورت پذیرفته است. در فصل دوم آمار ناوگان زیربخش جاده

براساس اطالعات  و شهریشهری و بروندرونبندی ای براساس تقسيمارائه شده که ناوگان جاده

 سامانه کارت هوشمند سوختو  نيروی انتظامي گذاریشمارهمختلف ازجمله  دست آمده از مراجعهب

اشاره شده و لوکوموتيو باری و مسافری تعداد واگن به استخراج شده است. همچنين در ناوگان ریلي 

آمار تناژ و تن کيلومتر بار  بار و مسافر پرداخته است. سوم به خدمات توليد شده در حوزه لاست. فص

حمل شده و نيز مسافر جابجا شده در ایران و مقایسه با دیگر کشورها در این فصل ارائه و بررسي شده 

قرار  يای و ریلي مورد بررسنقل جادهوانرژی در بخش حملهای حاملدر فصل چهارم مصرف است. 

و ميزان مصرف انواع وسایل نقليه از هر ژی های انردر این فصل ترکيب سبد مصرفي حامل .گرفته است

برای  باید وبوده  ينهزم ینها در انشانگر وجود برخي از چالشسوخت بررسي شده است. این آمارها 

 یهاحامل يمتقو  یاقتصاد يتوضع ي. در فصل پنجم به بررسپيشنهاد شود هكارهایيمدیریت آن را

قرار  یابيمورد ارز ينينقل زمودر حمل یمنيع اموضو يزپرداخته شده است. در فصل ششم ن یانرژ

شده است.  داختهبندی کليه فصول و ارائه پيشنهادات پرگرفته است و در انتها فصل پایاني به جمع

 يعالوه در بازه زمانهب ؛بوده است 1392سال مبنا سال  ی،آمار هایيبررس یذکر است براهب الزم

دليل فقدان داده، هاند و در برخي از مباحث بقرار گرفته يبررس ها موردداده 1392تا  1325 یهاسال

 .ه شده استداستفا 1391های سال و از دادههای اخير ميسر نبوده امكان ارائه اطالعات در سال

 

 نقل زمينيوفصل اول ـ وضعيت زيرساخت حمل

 مقدمه

کاال و خدمات  یعو توز يدباط، تولبرقراری ارت یبرا هایرساختبه وجود ز یاهر جامعه يشرفترشد و پ

و  یتجار هایيتها بر تداوم فعالساختیرز ینا یيآوکار يفيتدارد و ک يها بستگمردم و بنگاه ينب

مجموعه امكاناتي است که امكان  یساخت هر کشورزیر ثر است.ؤم يزندگ يفيتجامعه و ک یاقتصاد

اشاره آهن و راه به ساخت راه توانيامكانات م نیا . ازجملهکنديرا مهيا م يزندگ یخدمات ضرور يهاول

انتقال و صورت که  ینبه ا باشند اثر مثبت داشته يد،و تول یدر رشد اقتصاد تواننديها مساختیرکرد. ز

 يدتولکننده به کمکعامل  یکعنوان بهبتوانند  را ممكن کرده و شده يدتول دماتمحصوالت و ختوزیع 

توان با ثر بوده و ميؤها نقش مدیریت و نظارت قوی بسيار مسعه زیرساختتو در. کنند عملخدمات  یا

را  هاینهدر زمان و کاهش در هز یيجوصرفه یي،آکار یشافزا ،نقلوهای حملای به زیرساختنگاه شبكه
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ای و ریلي(، توليد )زیربخش جاده زمينينقل وهای حملفصل مروری بر زیرساخت ایندست آورد. هب

ای و ریلي و های جادهنيروی اشتغال دارد. همچنين ميزان خطوط زیرساخت و هااستان داخلي ناخالص

 .شورها در این فصل صورت گرفته استای با برخي کنيز مقایسه

 

 زمينينقل وهاي حملزير ساختاهميت . 1-1

گاتنگ داشته و تن يارتباط يو عدالت اجتماع يتهمچون اقتصاد، امن یيهالفهؤنقل با موشبكه حمل

کشور  یک تصادیمختلف اق یهادر توسعه متوازن بخش یيونقل نقش بسزاحمل يستمکارآمد بودن س

لذا بهبود  شوديتر کاال و انسان میعسر یيو جابجا ينقل باعث کوتاه شدن فاصله زمانودارد. حمل

ال و خدمات توسعه دهد که کنندگان کاعرضه یمحدوده بازار را برا تواندينقل موحمل یهاساختیرز

و  شوديحاصل م يرهو غ يشغل ایحمل کاال، سفره یمختلف برا هایینهگز یجادا یقامكان از طر ینا

. استو ریلي(  یانقل زميني )جادهوحمل یتمرکز بر رو يشترین( بیراندرحال حاضر در کشور ما )ا

بهبود  برایآنها  ياتبخش و تجرب ینا خود در یگاهبردن به جا يکشورها، با هدف پ یگربا د مقایسه

 باشد.مينقل زميني مورد نظر وحمل يتوضع يشترهرچه ب

 

 نقل وساخت حملهاي مهم در توسعه زير. شاخص2-1

قابل انكار است.  يرغ یگذاریهسرما یشها جهت افزامشوق یجادو ا ینقل در توسعه اقتصادونقش حمل

که  یطورکشور وجود دارد به یکدر  یاقتصاد يتسطح فعال نقل ووحجم حمل ينب یكيرابطه نزد

 اینمختلف،  یدر کشورها یدر مراحل مختلف توسعه اقتصاد ينقلوامكانات و خدمات حمل یسهمقا

 یهاساختیردر ز یگذاریهکه از سرما يمثبت آثارو  هایژگيو ین. اما با همه اکنديم یيدأرابطه را ت

نبود یک نگاه جامع و  ،یراندرحال توسعه همانند ا یدر کشورها د،شوينقل کشور حاصل موحمل

ها سرمایهرفتن  يناز ب یتو در نها ژهپرو ینگهدار ينسنگ هایینههز یجادونقل باعث اای به حملشبكه

 و گذردياز شروع آن م یادیز یهاشمال که سال ـپروژه آزادراه تهران توان بهمثال مي برایگردد. مي

 یگر. از داشاره نمود است يدهمختلف هنوز به اتمام نرس يمانكارانفراوان و پ هایینهصرف هز با وجود

 يناست که ب ینا کرد توجهنقل به آن وحمل یرساختدر ز گذارییهدر سرما یدکه با ينكات

سب با توجه به منابع محدود کشورمان تعادل منا هاگذارییهسرما یرنقل و ساودر حمل گذارییهسرما

 شوديباعث م يزنقل نومختلف حمل یهانامتعادل در بخش گذارییهسرما ينوجود داشته باشد. هچن

در توسعه  بنابرایننباشد  خوردارالزم بر يو اثربخش یيآبخش از کار یندر ا گذارییهسرما

 نظر را مد يگوناگون یهاتوجه کرد و شاخص یادیبه نكات ز یدنقل باوبخش حمل یهاساختیرز

 نیا از جمله .ونقل انجام دادمناسب و سودآور در بخش حمل گذارییهسرما یکداشت تا بتوان 



 

 

و سهم  يناخالص داخل ديتول سرانه ،يناخالص داخل دياستان، تول کی تيتوان به جمعيها مشاخص

 کيتفكبه  1391در سال ها شاخص نیاعداد مربوط به ا .در آن استان اشاره کرد يناخالص داخل ديتول

 شده است. ارائه 1-1در جدول  هااستان

 1931هاي مهم در توسعه به تفكيک استان در سال . شاخص1-1 جدول

 نام استان

 ناخالص توليد

 نفت با داخلي

 (ميليون ريال)

 ناخالص توليد

 بدون داخلي

 نفت

 (ريال ميليون)

 توليد سرانه

 ناخالص

 نفت با داخلي

 (ريال ميليون)

 توليد سرانه

 لصناخا

 بدون داخلي

 (ريال ميليون) نفت

 توليد در سهم

 داخلي ناخالص

 (با نفت)

 )درصد(

 توليد در سهم

 ناخالص داخلي

 (بدون نفت)

 )درصد(

      آذربایجان شرقي

       غربي آذربایجان

       اردبيل

       اصفهان

       البرز

       ایالم

       بوشهر

       تهران

       بختياری و چهارمحال

       جنوبي خراسان

       رضوی خراسان

       شمالي خراسان

       خوزستان

       زنجان

       سمنان

       بلوچستان و سيستان

       فارس

       قزوین

       قم

       کردستان

       کرمان

       کرمانشاه

       بویراحمد و کهگيلویه

       گلستان

       گيالن

       لرستان

       مازندران

       مرکزی

       هرمزگان

       همدان

       یزد

 مرکز آمار ایران. مأخذ:
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 1391ها را در سال مقایسه توليد ناخالص داخلي با و بدون نفت استان 1-2و 1-1نمودارهای 

بين این دو شاخص تفاوت چشمگيری  هاطور که مشخص است در برخي از استاندهند. هماننشان مي

وجود دارد به نحوی که استان خوزستان بدون در نظر گرفتن سهم نفت در توليد ناخالص داخلي از 

 31به  24و ایالم از  2به  7، بوشهر ازرتبه 31به  12، کهگلویه و بویر احمد از رتبه 4به رتبه  2رتبه 

نفت از توليد ناخالص داخلي در این  افزودهارزشاالی یابند که این امر نشان از سهم بکاهش رتبه مي

لویه و بویراحمد که بيشترین کاهش رتبه يبرای استان کهگ افزودهارزشها را دارد. برای مثال این استان

 باشد. درصد( مي 65معادل )درصد( و برای استان خوزستان  21معادل )را داشته 

 1931در سال  ها بدون احتساب نفتاستان يناخالص داخل يدتول .1-1 نمودار

 .مرکز آمار ایران: مأخذ

 

  1931 در سال احتساب نفت باها استان يناخالص داخل يدتول .1-2 نمودار

 
 همان. :مأخذ

 

 



 

 

ک استان مد نظر قرار داد تا بنابراین باید مقدار سهم نفت را در محاسبه توليد ناخالص داخلي ی 

بتوان به تحليل درستي درباره آن استان دست پيدا کرد. البته به این نكته نيز باید توجه داشت که باال 

ریزی برای توسعه یک استان تواند شاخص برنامهبودن سهم توليد ناخالص داخلي در یک استان نمي

توان به ترین آنها ميقرار گيرند که از کليدی های دیگری نيز باید مد نظرشاخص شود، زیرامحسوب 

ای اشاره نمود. در توسعه متوازن و پایدار یک استان باید همه موقعيت آن استان در اقليم منطقه

آمایش سرزميني  براساسجوانب سياسي و اقتصادی و اجتماعي آن استان مورد بررسي قرار گرفته و 

تواند عادالنه و پایدار باشد.م شود؛ در غير این صورت توسعه نميها انجابرای توسعه استان ریزیبرنامه

با و بدون احتساب نفت به  هاکه در آن سهم توليد ناخالص داخلي استان 3-1نمودار  با توجه به 

تهران با توليد ناخالص داخلي بدون نفت در استان که  شودمشاهده ميتفكيک نشان داده شده است، 

درصد(،  4/13زستان )های خوترتيب استانن سهم را داشته و پس از آن بهدرصد( باالتری 1/23)

های بعدی جای درصد( در رده 2/4) درصد( و فارس 3/5درصد(، خراسان رضوی ) 7/6اصفهان )

شوند بيش از نيمي از توليد درصد( از جمعيت کشور را شامل مي 2/42اند. این پنج استان که )گرفته

 اند. درصد( را توليد کرده 7/52) ناخالص داخلي کشور

 

 1931ها در سال ناخالص داخلي استان توليددر سهم  .1-9 نمودار

 همان. :مأخذ
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ترتيب به استان خراسان شمالي درصد( به 5/1و  6/1ترین سهم از توليد ناخالص داخلي با )پایين 

اردبيل، سمنان، زنجان، چهارمحال بختياری، خراسان شمالي و استان  6و خراسان جنوبي تعلق دارد. 

خراسان جنوبي هریک کمتر از یک درصد از توليد ناخالص داخلي کشور را داشته، درحالي که 

استان کشور است. با  19 افزودهایجاد شده توسط استان تهران به تنهایي بيش از ارزش افزودهارزش

ها از دهد که سهم اکثر استانهای قبل از آن نشان ميبا سال 1391ل آمارهای سا ، مقایسهاین وجود

توان چنين استنباط کرد که همگرایي است به نحوی که ميتوليد ناخالص داخلي با رشد همراه بوده 

 گيری است.طور ضعيف در کشور درحال شكلرشد اقتصادی به

توليد ناخالص داخلي با سرانه کشور باالترین های ميان استان در مشخص است 1-4نمودار طور که همان 

 215 با استان بوشهر و بعد از آن،لویه و بویراحمد تعلق دارد يميليون ریال به استان کهگ 217نفت به ارزش 

ميليون ریال از نظر  112 با ميليون ریال و تهران 121 با ميليون ریال، ایالم 124 با ميليون ریال، خوزستان

اند اند. پنج استاني که باالترین سرانه را داشتههای بعدی قرار گرفتهبندیالص داخلي در رتبهتوليد ناخسرانه 

تشكيل داده  ها راافزوده آنبخش قابل توجهي از ارزش ،هایي هستند که توليد نفت خام و گاز طبيعياستان

به استان سيستان و بلوچستان  وطمربميليون ریال  22توليد ناخالص داخلي با نفت با سرانه ترین است و پایين

ها دارای دامنه تغييرات چشمگيری است که نسبت باالترین به است. این توليد ناخالص داخلي سرانه استان

 دهد.دست ميبرابر را به 3/7توليد ناخالص داخلي عدد سرانه ترین پایين
 

 1931سال  سرانه توليد ناخالص داخلي استان ها با و بدون نفت در .1-4نمودار 
 )ميليون ریال(

 
 : همان.مأخذ



 

 

بندی دیگری از موقعيت استان را آشكار ها رتبهسرانه توليد ناخالص داخلي بدون نفت استان 

ای که استان خوزستان از گونهیافته به های دارای نفت تغييربندی جایگاه استانکند. در این رتبهمي

تغيير رتبه  22به رتبه  5و ایالم از رتبه  29و کهگيلویه و بویراحمد از رتبه اول به رتبه  11 رتبه دوم به

اند. چنانچه تغيير رتبه از سرانه توليد ناخالص داخلي با نفت به سرانه توليد داخلي بدون نفت مورد داده

و به بهبود دارند که نشانگر های یزد، تهران، سمنان، اصفهان و بوشهر وضعيت رارزیابي قرار گيرد استان

در  نكته اشاره کرد که اوالً نیبه ا دیدر آخر باها به درآمد نفتي است. اتكای کمتر اقتصادی این استان

ناخالص  ديرا در نظر گرفت و تنها به تول يگوناگون یهاشاخص دیاستان با کی هایزیرساخت توسعه

 يعوامل ريثأتحت ت توانديشاخص م نین داد که انشا هايبررس زیرا ،آن استان اکتفا نكرد يداخل

در کشور وجود  ياست استان كنمم ثانياًداشته باشد.  یريچشمگ راتييتغ ينفتدرآمدهای همچون 

ي ول ،رديها قرارگاستان گرید انيرتبه در م نیترنیيدر پا يناخالص داخل دياز لحاظ تول که داشته باشد

تنها  ،و اگر مالک توسعه کشور باشد ياسيمرز س نیترتيپراهم یدارا ياسياز لحاظ مرز س مثال برای

به توسعه عادالنه نخواهد  گاهچيه مذکور استان گرفته شوددر نظر  يناخالص داخل ديباال بودن تول

توان به سواحل مي برای مثال. به کشور وارد شود یریجبران ناپذ یهابيو ممكن است آس رسيد

چنداني در توليد ناخالص داخلي نداشته اما توسعه آن از منظر پدافند که سهم  کرداشاره  مكران

عدالت و با  براساسو  یزیربا برنامه دیدر کشور با رساختیتوسعه زثالثاً عامل حائز اهميت است. غير

 .ردیآن استان صورت پذ سرزمين شیآما هتوجه ب

 .ستشده ا پرداختهزميني  نقلوحملدر ادامه به بررسي زیرساخت  
 

 اي  تعريف انواع راه در زيربخش جاده. 9-1

 آزادراه. 1-9-1

 تـبرگش و تـفر معبر که ریموتو نقليه سایلو سریع رعبو ایبر بتن یا سفالتآ زیسارو با ستا هيرا

 طنقا در اًمنحصر آن از وجخر و آن به ورود ده،بو همسطح یهاتقاطع فاقد و امجز یكدیگر از کامالً آن

 ورود از یوگيرـجل ایرـب يـبتن اـی ریوـت یهااریود دارای آن طرفين و باشد ميسر ودیمحد و معين

 . ستا انحيو و ننساا

 اهگربزر. 2-9-1

 برگشت و تـفر ابرـمع دارای هـک ریوـموت نقليه سایلو سریع رعبو ایبر بتن یا سفالتآ زیسارو با ستا هيرا

 مهم یهاتقاطع و تـسا رعبو خط دو قلاحد شامل ،برگشت و فتر یجهتها از هریک ،ميباشند هم از اجد

 .دميگير منجاا بيـنس یتوددـمح اـب آن از وجرـخ و آن به ورود ،ستا سطحمغيره عنو از معموالً آن
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 شرياني هايهرا. 9-9-1

وسـيله   1211از  يشــ ب ددرـتبا  ستانيا کزامر هکنندصلو که یيهاهرا سایرو  هاهاگرربز ،هاهآزادرا همه

 .دميشو شاملرا  باشد در روز اریسو دلاـمعه نقلي

 هاي ترانزيتيراه. 4-9-1

 ویرــ ني ریاــ همك اـب ایدهاـج لـنقولـحم و اریهدرا نمازسا توسط که دشومي قطالا هایيدهجا به

 الميــ سا ریوـجمه وقلمر در جيرخا نقليه سایلو ددتر ایبر( T.I.R) تير یهادهجا انعنوبه نتظاميا

 .دميشو قيد ددتر نهواپر در و تعيين انیرا

 عريض صليراه ا. 5-9-1

 رــ مت 65/3 ضرـع هـب رو ارهسو با رعبو خط دو قلاحد با طرفهدو متر 31/13 کلي ضعر با ستا هيرا

 .ستا متر 3×2 آن سفالتيآ یا شني یشانهها ضعر و رعبو خط هر ایبر

 راه اصلي معمولي. 6-9-1

 ضعر. باشد هشد منجاا صليا راه تمشخصا و نقشه طبق نآ نساختما که متر 11 کلي ضعر با هيرا

 .ستا 2×2 یا متر 25/1 شانه ضعر و متر 31/7 سفالتآ

 راه فرعي عريض. 7-9-1

 خلدا توليد و جمعيت کزامر طتباار که 1×2 شانه ضعر و متر 7 روارهسو سفالتآ ضعر با ستا هيرا

 هــ طرف دو هــ خط دو رتوـصبه معموالً و ستا آن خليدا شبكه از جزئي و کندمي اربرقر را منطقه یک

 .  ميکند عمل

 راه فرعي درجه يک. 8-9-1

 اــ ب روــ عب طــ خ دو قلادـح با 2 × 75/1 انهـش ضعر و متر 5/6 رو ارهسو سفالتآ ضعر با ستا هيرا

ــکل ضعر که طرفين یشانهها ضافها به خط هر ایبر متر 25/3 ضعر به هشد زیسارو رویارهسو  2 يـ

 .  دميشو ساخته سفالتهآ یا شني رتصوبه و متر
 

 راه فرعي درجه دو. 3-9-1

 نيــ ش انهـش ضرـع و رـمت 5/5 رویارهوـس هـک سفالتهآ یا شني رویارهسو رعبو خط دو با ستا هيرا

 است. 2 ×/. 75
 

 راه روستايي. 11-9-1

ــاهرا به نهاآ لتصاا و یكدیگر به را ستایيرو توليد کزامر طتباار که ددگرمي قطالا هيرا به  و فرعي یهـ

 .  نماید اربرقر را رکشو صليا



 

 

هـا در کشـور خـواهيم    حال با توجه به تعاریف ارائه شده، در ادامـه بـه وضـعيت موجـود انـواع راه      

هـای اخيـر چـه ميـزان     نقل در طـول سـال  وپرداخت تا با بررسي آن بدانيم ایران در این بخش از حمل

 ت.توسعه و پيشرفت داشته اس

 ها در كشور طول انواع راه .4-1

ثير أای در جابجایي کاال و مسافر تدر قسمت قبل به تعریف راه و انواع آن پرداخته شد. زیرساخت جاده

آزادراه هر کدام سهمي را در این جابجایي  و ها ازجمله راه اصلي، بزرگراهبسزایي دارد، که انواع راه

ید این است که نوع طراحي راه براساس ميزان تقاضای آنظر ميباشند. آنچه مهم بهدار ميعهده

نقل، احداث آزادراه و وشود. در صورت وجود تقاضای حملنقل بار و مسافر طراحي و ساخته ميوحمل

بزرگراه در افزایش سرعت جابجایي و کاهش مصرف سوخت و در نتيجه افزایش رشد اقتصادی 

 .استثيرگذار أت

نقل است وهای رشد اقتصادی گسترش زیرساخت حملته شد یكي از راهنيز گف طور که قبالًهمان

رود که توسعه گيرد لذا انتظار مينقل از طریق جاده صورت ميوو از آنجایي که در ایران بيشتر حمل

با توجه به  هادر دیگر بخش زیرا ،بار و مسافر باشد نقلومتوازن و همگام با تقاضای حمل ،در این بخش

هایي که عليه کشور صورت گرفته پيشرفت قابل توجهي صورت نپذیرفته و تنها بخشي که تحریم

 ای است.توان گفت تقریباً تمامي تكنولوژی ساخت آن در کشور وجود دارد بخش جادهمي

تا  1325های ها طي سالانواع راه طول 1-2 و 1-7 ،1-6، 1-5 هاینمودار و 1-2جدول  در

ها مرتبط با ساز راهوطور که مشخص است بيشترین رشد در ساختمانآورده شده است. ه 1392

های اخير رشد زیادی داشته است. آنچه که در اینجا مورد توجه باشد که در سالهای روستایي ميراه

های روستایي در ساليان اخير، مبحث که با توجه به توسعه شبكه راه استگيرد این مطلب قرار مي

های اجرایي بسيار کمرنگ دیده شده و برداری از این ميزان راه، در برنامهو بهرهمدیریت نگهداری 

ها قدمت چند اینكه که برخي از این راهبه ها نيز با توجه توجهي به آن نشده است و در دیگر راه

که باید  باشدای عملياتي ميبرنامه بوده و نيازمند برنامهای داشته امر نگهداری و بهسازی بسيار بيدهه

 مورد توجه وزارت راه وشهرسازی قرار گيرد. 
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 1932تا  1985هاي ها طي سالطول انواع راه .1-2 جدول

 عناوين
واحد 

 ارقام

سال 

1985 

سال 

1986 

سال 

1987 

سال 

1988 

سال 

1983 

سال 

1931 

سال 

1931 

سال 

1932 

درصد از 

 كل

 13/1 2.213 2.125 2.153 1.957 1.771 1.629 1.616 1.429 کيلومتر هاراهآزاد

 61/6 14.155 12.969 11.352 11.669 9.161 7.516 6.121 5.462 کيلومتر هابزرگراه

 11/11 21.622 21.234 22.152 21.276 21.794 21.412 21.579 21.722 کيلومتر های اصليراه

 72/21 46.425 44.454 43.252 43.264 42.216 43.174 43.429 41.129 کيلومتر های فرعيراه

 53/61 129.534 129.174 126.263 121.912 117.645 116.632 - - کيلومتر های روستایيراه

 11/111 214.115 219.916 214.972 192.162 192.126 121.359 72.254 69.214 کيلومتر جمع کل

 .1392ای، نقل جادهوسالنامه آماری سازمان راهداری و حمل :مأخذ

 

 1932-1985هاي هاي برون شهري طي سالجموع راهم .1-5 نمودار
 )کيلومتر(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 .1392ای، نقل جادهوسالنامه آماری سازمان راهداری و حمل :مأخذ

 



 

 

 1932هاي كشور در سال سهم انواع راه .1-6 نمودار

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 همان. :مأخذ

 

 1932تا  1985هاي هاي كشور طي سالطول آزادراه .1-7 نمودار
 )کيلومتر(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 همان. :مأخذ
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 1932تا  1985هاي هاي كشور طي سالطول بزرگراه .1-8 نمودار
 )کيلومتر(

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 همان. :مأخذ

 

 هاي كشور به تفكيک استان طول راه. 5-1

د شده برای شود تقاضای ایجانقل، آنچه موجب توسعه آن ميوهای حملدر بخش زیربناها و زیرساخت

گردد. ازجمله نكات نقل طراحي ميوو با تكيه بر این موضوع شبكه حمل استحمل بار و مسافر 

ای ميزان و حجم ترافيک و عرضه و تقاضاهای آتي در آن مسير است که اساسي در توسعه شبكه جاده

ود را به دليل ورود مناسبات سياسي در تمامي امور کشور جای خدرحال حاضر در کشور ما به

داده است. ، شودازسوی نمایندگان آن منطقه ارائه مي ای که بعضاًهای محلي یا منطقهدرخواست

انرژی داشته که نهایتاً منجر به صرفه  هایي در وقت وجویيای کشور صرفهاصالح الگوی شبكه جاده

 گردد. اقتصادی مي

ه سمت شمال کشور وجود دارد، مثال درحال حاضر با وجود چند مسيری که از تهران ب برای

های موجود پاسخگوی نياز مردم نبوده و ضرورت دارد این دليل تقاضای باال در این مسيرها، راهبه

ها ليتر سوخت در جاده و ترافيک شدید آن محورها بهسازی، توسعه و گسترش یابد تا از اتالف ميليون

های به توسعه راه ها عمدتاًهنگا متأسفانهآید. اما در ایام تعطيل و وقت و انرژی مردم جلوگيری به عمل 

باشد غافل از اینكه هایي با تقاضای سياسي و محلي و با حجم ترافيک بسيارکمتر ميروستایي و یا راه

که این خود در آینده ضرر قابل توجهي را  اندهای احداث شده غافل ماندهدر این ميان از نگهداری راه

ها تدوین ای برای نگهداری انواع راهشایسته است وزارت راه و شهرسازی برنامه ود کنمتوجه دولت مي

 های ملي صورت پذیرد.تا اقدامات پيشگيرانه برای جلوگيری از ضایع شدن این سرمایه کند



 

 

های کشور را نشان ها در بين استانتوزیع انواع راه 1-3جدول  طور که مشخص است،همان

نقل بار و مسافر آن استان باشد که وها باید براساس تقاضای حملها در استانراهدهد. احداث انواع مي

 ای لحاظ گردد. باید در این ميان رویكرد نگرش شبكه

های کشور، بخش قابل در استان سيستان و بلوچستان با توجه به داشتن بيشترین سهم از راه

ود پتانسيل دهنده نبصاص داده که این نشاناختهای فرعي به خود توجهي از این سهم باال را راه

نقل وهای حملکه با توسعه این امور خواه ناخواه زیرساخت استگذاری و مراکز اقتصادی سرمایه

 یابد.گسترش مي

 

  1932ها در سال به تفكيک استان هاي روستاييبدون راه هاطول انواع راه .1-9 جدول
 )کيلومتر(

 جمع  شهري راه درون راه فرعي  راه اصلي  راه آزاد بزرگراه  نام استان
سهم استان 

 )درصد(

 9/3 3321 32 1754 996 1 225 آذربایجان غربي

 4/3 2299 1 1922 626 234 315 آذربایجان شرقي

 2 1697 56 212 712 1 125 اردبيل

 2/6 5339 1 1223 2123 399 1634 اصفهان

 5/1 417 9 79 161 76 23 البرز

 2/1 1542 22 243 636 1 41 ایالم

 5/2 2121 49 922 426 1 664 بوشهر

 3/1 1116 43 133 252 149 529 تهران

چهارمحال و 

 بختياری
155 1 243 494 74 1566 2/1 

 2/6 5296 1 4195 233 1 362 خراسان جنوبي

 4/7 6372 22 4114 1179 111 992 خراسان رضوی

 5/1 1243 7 675 434 1 127 خراسان شمالي

 6 5157 99 2393 1612 137 926 خوزستان

 9/1 1613 1 922 332 211 22  زنجان

 9/1 1597 1 546 229 1 762 سمنان

سيستان و 

 بلوچستان
215 1 1715 5922 39 7277 2/9 

 6/7 6521 1 4152 1417 1 1145 فارس

 1/2 1793 46 965 221 217 224 قزوین

 9/1 757 39 159 267 136 156 قم

 1/2 1212 6 1363 267 1 172 کردستان

 1/6 5219 42 2263 1415 32 1477 کرمان

 3/3 2796 46 1932 525 1 293 کرمانشاه

کهكيلویه و 

 بویراحمد
65 1 514 991 11 1569 2/1 

 5/1 1312 1 344 724 1 244 گلستان

 2/2 1911 63 1119 293 55 391 گيالن

 1/2 1779 52 579 773 114 271 لرستان

 6/2 2256 91 1219 222 36 629 مازندران
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 جمع  شهري راه درون راه فرعي  راه اصلي  راه آزاد بزرگراه  نام استان
سهم استان 

 )درصد(

 4/2 2159 49 949 544 199 312 مرکزی

 9/2 2443 95 1565 314 34 445 هرمزگان

 3/2 1951 95 997 341 25 433 همدان

 7/2 2227 1 1111 632 1 645 یزد

 1/111 85629 1151 46485 21628 2219 14155 جمع

 همان. :مأخذ

 

دهـد کـه سـهم هـر     نشان مي 1392شریاني و ترانزیتي کشور را تا سال  هایطول راه 1-4جدول 

هـای  هـای مـرزی دارای سـهم بيشـتری از راه    دهـد کـه اسـتان   استان در آن مشخص بوده و نشان مي

امنيتـي کشـور از ایـن مبـادی      مسـائل باشند که این بر واردات و صادرات کاال و همچنـين  ترانزیتي مي

 حكایت دارد.

 

 1932ها در سال هاي شرياني و ترانزيتي به تفكيک استانول راهط .1-4 جدول

 نام استان راه شرياني )كيلومتر( سهم استان )درصد( راه ترانزيتي )كيلومتر( سهم استان )درصد(

 آذربایجان غربي 1131 722

 آذربایجان شرقي 1321 1122

 اردبيل 765 621

 اصفهان 2115 1456

 البرز 242 114

 ایالم 655 516

 بوشهر 1142 611

 تهران 615 494

 بختياری و چهار محال 571 312

 خراسان جنوبي 1294 922

 خراسان رضوی 2312 2127

 خراسان شمالي 637 372

 ستانخوز 1662 1624

 زنجان 591 314

 سمنان 1165 523

 سيستان و بلوچستان 2553 1221

 فارس 2612 1414

 قزوین 622 613

 قم 544 273

 کردستان 249 652

 کرمان 2465 1453

 کرمانشاه 721 457

 ر احمدبوی يلویه وگکه 521 126

 گلستان 515 557



 

 

 نام استان راه شرياني )كيلومتر( سهم استان )درصد( راه ترانزيتي )كيلومتر( سهم استان )درصد(

 گيالن 215 616

 لرستان 924 617

 مازندران 1174 479

 مرکزی 711 521

 هرمزگان 1414 1172

 همدان 527 463

 یزد 1166 924

 جمع 94699 24199

 همان. :مأخذ

 

 اي در كشورهاي مختلفل جادهنقوساخت حمل. زير6-1

آن  در موفق یهاکشور گریبا د سهیبدان توجه شود مقا دیکه با ياز مسائل يكیدر توسعه هر حوزه 

صورت  دیبا رانیدر ا یيهاکه چه راهكارها و برنامه دهدينشان م سهیو مقا يبررس نیا زیراحوزه است، 

 تيوضع خشب نیاساس در ا ني. بر همداشته شودبررو به جلو  يگام شرفتيتا در راه توسعه و پ رديگ

 رساختیگزارش از لحاظ ز نیمورد مطالعه در ا یبا کشورها یاجاده ربخشیکشور در ز نقلوحمل

جدول  .افتیدست  1414 اندازچشمدر منطقه و با توجه به  يمناسب گاهیشده تا بتوان به جا سهیمقا

طور که مشخص است کشور ما دهد. هماننشان مي ها در کشورهای مورد مطالعه راطول جاده 1-5

را در ميان کشورهای مورد مطالعه  ایترین شبكه خطوط جادهپس از کره جنوبي، مصر و مالزی کوتاه

 .ستدارا

 

 2111طول جاده در كشورهاي مورد مطالعه تا سال  .1-5 جدول

 نام كشور طول جاده )كيلومتر( نام كشور طول جاده )كيلومتر(

 ایران 192،266 ایتاليا 427،711

 مریكاآ 6،545،326 اسپانيا 666،241

 کانادا 1،419،111 کره جنوبي 115،565

 چين 4،112،229 ترکيه 367،263

 هند 4،522،439 برزیل 1،521،964

 روسيه 1،114،111 عربستان 221،372

 ژاپن 336،572 مالزی 144،413

 آلمان 643،722 مصر 137،431

 فرانسه 1،149،446 یقای جنوبيافر 364،131

  
 انگلستان 419،622

Source: world bank, 2012. 

 

برای اینكه بتوان به تحليل درستي از این ميزان راه ساخته شده در کشورهای مورد مطالعه دست 

ساخته شده چند درصد از مساحت خشكي کشورهای  هایپيدا کرد نياز است که بدانيم این ميزان راه
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ای براساس چگالي جاده 1-7جدول  و 1-6جدول  د به همين خاطر درندهالعه را تشكيل ميمورد مط

 کيلومتر مربع از مساحت خشكي نشان داده شده است. 111تراکم جاده در هر 
 

 كيلومتر مربع از خشكي 111اي براساس تراكم در هر چگالي جاده .1-6 جدول

 نام كشور تراكم جاده نام كشور تراكم جاده

 ایران 11 کره جنوبي 115

 مریكاآ 67 هلند 331

 کانادا 11 سوئد 122

 چين 42 اتریش 131

 هند 125 يسئسو 173

 روسيه 6 ترکيه 47

 ژاپن 29 برزیل 19

 آلمان 121 عربستان 11

 فرانسه 127 مالزی 44

 انگلستان 67 مصر 14

 ایتاليا 162 فریقای جنوبيآ 31

 اسپانيا 132  

Source: world bank, index Mund. 

 

 كيلومتر مربع از خشكي 111اي براساس تراكم در هر چگالي جاده .1-3 نمودار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source: world bank, index Mundi. 

 

. این شاخص هستندمربوط به چگالي جاده در کشورهای مورد مطالعه  1-6جدول  و 1-9نمودار 

آید. چگالي جاده ایران از دست ميهي هر کشور باز تقسيم طول خطوط جاده به کل مساحت خشك

ای دليل پهناور بودن، از شاخص چگالي جادههاغلب کشورها کمتر بوده بجز کانادا و روسيه که ب

. درواقع در تحليل این شاخص باید به این نكته نيز توجه داشت که هستندتری برخوردار پایين



 

 

مثال در کشورهایي نظير روسيه و کانادا بخش  برای ای دارد.کنندهپراکندگي جمعيت نقش تعيين

وسيعي از مساحت کشور قابل سكونت نيست و احتساب این بخش از مساحت کشور در محاسبه 

 ها نشان دهد. تواند انحرافاتي را در تحليلچگالي جاده مي

زد. پردادر کشورهای مورد مطالعه مي ایمشخصاً به روند توسعه خطوط جاده 1-11نمودار 

علت مساحت یافته مانند فرانسه، انگلستان و آلمان بهشود که در کشورهای اروپایي توسعهمالحظه مي

ای بيشتر از سایر کشورهاست. درواقع در این کشورها نسبت به مساحت کم کشورها، چگالي جاده

هند، چين،  نقل در اختيار مردم قرار گرفته است. کشورهایوخشكي موجود، جاده بيشتری جهت حمل

 انگلستان و کره جنوبي از رشد نسبي بهتری نسبت به سایر کشورها در این حوزه برخوردارند. 

طور ههای گذشته تجربه کرده اما بچگالي جاده در ایران گرچه روند نسبتاً روبه رشدی را در سال

نكته قابل ذکر آنكه  تری برخوردارند.ای پایينکلي در سطح کشورهایي قرار گرفته که از چگالي جاده

ل ممكن است مثا برایباشد دليل اصالح آمار ارائه شده ميکاهش چگالي جاده در برخي کشورها به

 سوی یک کشور با تعاریف مراجع جهاني مطابقت نداشته و نياز به اصالح و در آمارهای ارائه شده از

 خي کشورها شده است.که منجر به کاهش چگالي جاده در بر باشدواقع حذف برخي از آمار 

 

 روند چگالي جاده )كيلومتر جاده در هر صد كيلومتر مربع از مساحت خشكي( .1-11 نمودار

 
Source: world bank. 

 

یكي دیگر از مواردی که در توسعه یک حوزه باید بدان توجه شود سرانه خدمات ارائه شده در آن 

ا که خدمات توليد شده و ارائه شده متناسب با جمعيت یک کشور صورت پذیرد حوزه است. به این معن

شود. ناپذیر به کشور ميو اگر در توسعه به این قضيه توجه نشود باعث وارد آمدن ضرر و زیان جبران
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خصوص جمعيت وسایلي که در بدین شكل که اگر در حوزه ساخت راه به جمعيت یک کشور و به

کنند توجه نشود باعث بروز ترافيک و تصادف و اتالف وقت و ور تردد ميهای مختلف کشجاده

ای کشورهای مورد سرانه جاده 1-11نمودار  و 1-7 جدول شود. لذا درمشكالتي از این دست مي

 بر حسب متر به ازای هر نفر آورده شده است. 2111مطالعه در سال 

 

 )متر به ازای هر نفر(   2111ر سال اي كشورهاي مورد مطالعه دسرانه جاده .1-7 جدول

 سرانه جاده نام كشور سرانه جاده نام كشور

 16/2 ایتاليا 67/2 ایران

 32/14 اسپانيا 16/21 آمریكا

 14/2 کره جنوبي 43/41 کانادا

 19/5 ترکيه 3 چين

 1/2 برزیل 2/3 هند

 12/2 عربستان 15/7 روسيه

 11/5 مالزی 64/2 ژاپن

 76/1 مصر 27/7 آلمان

 15/7 ای جنوبيقآفری 14/16 فرانسه

   69/6 انگلستان
Source: world bank, 2010. 

 

را در اختيار دارد  ایشود، در این ميان کشور کانادا بيشترین سرانه جادهطور که مشاهده ميهمان

م آوردن ریزی دولت در راستای پيشرفت و توسعه و فراهنقل و برنامهوتقاضای حمل دهندهکه نشان

بستر مناسب با توجه به جمعيت کشور کاناداست. کشور ما از این نظر در مقایسه با سایر کشورهای 

متناسب با مورد مطالعه تنها از کره جنوبي و مصر وضعيت بهتری دارد و این نيازمند ایجاد زیربناهای 

ل باید براساس تقاضای تقوهای حملتوسعه زیرساخت است، زیرانقل باری و مسافری وتقاضای حمل

نظر  ای باید مدنقل جادهوآن صورت پذیرد. در این بخش نكته دیگری که در ارتباط با زیرساخت حمل

برای کشورهای مورد مطالعه آورده  12-1نمودار  قرار گيرد مجموع چگالي ریل و جاده است که در

 شده است.

 



 

 

  2111در سال اي كشورهاي مورد مطالعه سرانه جاده .1-11 نمودار
 )متر به ازای هر نفر(

 
Source: Ibid. 

 

نقل زميني یعني ریل و جاده نشان داده شده است. الزم وروند توسعه زیرساخت حمل 1-12در نمودار  

آوری شده قابل مقایسه باشند از شاخص چگالي طول خطوط جاده منظور آنكه اطالعات جمعذکر است بهبه

های است. در این بين کشورهای هند و چين بيشترین رشد را در توسعه زیرساختآهن استفاده شده و راه

های پایين قرار گرفته که نشان از این دارد . کشور ما در مقایسه با سایر کشورها در ردهدارندای ریلي و جاده

ر، طول نقل زميني در ایران رشد مناسبي نداشته و نسبت به مساحت کشووهای حملکه توسعه زیرساخت

 . نيستای دارای مقدار مطلوبي خطوط ریلي و جاده
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 روند مجموع چگالي جاده و ريل در كشورهاي مورد مطالعه  .1-12 نمودار

 )كيلومتر جاده در هر صد كيلومتر مربع از مساحت(

 
Source: Ibid. 

 

 آورده شده 2114تا  1922های طي سال های ساخته شده در چينطول آزادراه 1-13نمودار  در

، صفر بوده است حال آنكه پس از 1922های این کشور در سال راهشود طول آزاداست که مشاهده مي

برابر مقدار آن  11 هزار کيلومتر رسيده که تقریباً 114به حدود  2114در سال سال  25حدود گذشت 

 برای ایران است.
 

 2114تا  1388هاي اي كشور چين طي سالهطول آزادراه. 1-19 نمودار

 )هزار کيلومتر(

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Source: www. en.wikipedia.org 



 

 

طور بيان کرد که کشور چين با توجه به جمعيت باال و حجم سنگين ترافيک توان ایندرواقع مي

ته طول ریزی دقيق و مدون توانسنقل بوده، در یک برنامهوکه درواقع همان تقاضای باالی حمل

های ذکر شده در برساند که این مطلب گفته 2114های خود را از صفر به سطح کنوني در سال راهآزاد

کند و دیگر اینكه نگری در هر کاری را تأیيد ميریزی درست و آیندهبر برنامههای قبل مبنيقسمت

های و، توسعه زیرساختتوان دریافت در ایران با توجه به رشد جمعيت و افزایش روزافزون خودرمي

نقل در برخي مناطق به تناسب و همگام پيش نرفته و جا دارد که دولت در این زمينه اقدامات وحمل

 کاره انجام دهد.های نيمههای پر تقاضا و همچنين تكميل پروژهاحداث پروژه برایزیربنایي 

عمراني از اهميت خاصي  هایخصوص پروژهیكي از مهمترین مواردی که در انجام یک پروژه به

های انجام شده است. در ایران به همين دليل، ریزیمين اعتبار آن براساس برنامهأبرخوردار است ت

های شود انجام آن پروژه سالعمراني است که باعث مي هایصحيح بودجه پروژهبيني نایعني پيش

صاص دهد، اما در کشوری مثل چين های چند برابری را به خود اختزیادی به طول بيانجامد و هزینه

 شود.های مختلفي انجام ميمهندسي شده و از راه طور کامالًمين اعتبار بهأاین روند یعني ت

های محلي مين اعتبار مالي ساخت بزرگراها در چين از طریق مالياتي که از وسایل نقليه و دولتأت

گذاری داخلي و اگذاری اوراق و سرمایهطریق وپذیرد. همچنين دولت از انجام ميشود، گرفته مي

ها نيز بودجه مورد نياز پروژه را به وسيله شرکتکند که این ن اعتبار استفاده ميميأخارجي جهت ت

های این نكته دیگر اینكه در تمامي آزادراه آورند.دست ميهکنند بهایي که از بانک دریافت ميوام

گيرد نوع آزادراه و امكاناتي که در اختيار راننده قرار مي شود که به تناسبکشور عوارض دریافت مي

 مبلغ آن متفاوت است. 

ال باقي است که چرا در کشور ایران با توجه به ؤحال با این نكاتي که مطرح شد جای این س

بر دریافت همين مبالغ و گرفتن وام از دولت و همچنين واگذاری اوراق مشارکت در بين مردم و عالوه

کشد و به همين خاطر بعد از های عمراني به درازا ميارکت مستقيم دولت، زمان انجام پروژهآن مش

پروژه متوقف شده، ولي  زیرا ،یابدعلت طوالني شدن بيش از حد آن اثر بخشي کاهش مياتمام پروژه به

 دار و رو به جلو است.افزایش جمعيت و رشد وسایل نقليه ادامه

 

 زيربخش ريلي. 7-1

ترین تواند اقتصادیدر اقتصاد هر کشوری است که مي نقلوحمل لیامهمترین وسیكي از آهن راه

این ویژگي در قرن نوزدهم  نتيجه را با توجه به سرعت توان حمل باال و مصرف اندک انرژی به بار آورد.

امروز نيز به شد و این کارکرد تا منجر در سراسر جهان  آهنراه آسایبه توسعه و گسترش سریع و برق

 ميزان بار را برای مسيرهای طوالنيبا مصرف اندک انرژی بيشترین  آهنراه ادامه دارد و امروزه نيز

های امروز در مورد آلودگي محيط زیست در حالي که با توجه به حساسيتتواند جابجا نماید مي
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ر تحول مهمي در همه ابعاد و قطا آهنراه طور کليبه کند.کمترین خسارت را به محيط زیست وارد مي

رشد و  .ه استاقتصادی بود هایتجارت و فعاليت موجب رونقزندگي بشر ایجاد کرده و در قرن نوزدهم 

و کشتي به  آهنراه های اسبي باپس از ارابه نقلوحمل توسعه اقتصاد کشورها در جهان در بخش

 .فته استها جایگاه خود را یاحرکت درآمده و پس از آن در دیگر بخش

ترکيبي از  یكدیگردر تعادل با  نقلوحمل های گوناگونبخشزیر یقتصادهر ایند رشد آدر فر

و بسياری از کشورهای جهان که امروزه در  ایران این روند در .سازندرا مي نقلوحمل وسایل متفاوت

باشد. مينای شبكه و برمبنای نگرشبا نيازهای اقتصادی جامعه  متناسب ،شوندحال توسعه خوانده مي

نقل با وهای حملترکيب زیربخشکشور شرایطي است که در آن  نقلوحمل شرایط امروز شبكه

های ما برای جابجایي بار و و اسكله و حتي فرودگاههای قطار ایستگاهميان و  یكدیگر دیده نشده است

آهن را در ند ساخت خطوط اصلي راهزیر ميزان و رو 1-14نمودار  و 1-2جدول مسافر ارتباط وجود ندارد. 

 دهد. ایران نشان مي

 

 1932تا  1985هاي . توسعه خطوط ريلي طي سال1-8 جدول

 سال
واحد 

 ارقام

سال 

1985 

سال 

1986 

سال 

1987 

سال 

1988 

سال 

1983 

سال 

1931 

سال 

1931 

سال 

1932 

طول خطوط 

 اصلي
 11,417 11,223 9,992 9,795 9,422 9,179 2,745 2,595 کيلومتر

 .1392آهن جمهوری اسالمي ایران، سالنامه آماری راه :مأخذ

 

 1932ميزان خطوط ريلي كشور در سال  .1-14 نمودار

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 .1392آهن جمهوری اسالمي ایران، سالنامه آماری راه :مأخذ

 



 

 

های مهم گسترش شبكه ریلي برای حمل بار و مسافر طول خطوط است. البته یكي از مشخصه

ریزی و مدیریت برداری درست از ظرفيت خطوط موجود هم قطعاً حائز اهميت است و با انجام برنامههرهب

طور که در صورت محسوسي افزایش داد. همانتوان با همين خطوط موجود ظرفيت ناوگان را بهصحيح مي

زایش بوده است که های گذشته در حال افشود این پارامتر در طول سالجدول و نمودار ذیل مالحظه مي

تر شده است. چگالي ریلي نيز یک شاخص مهم در مقایسه به بعد رشد نمودار سریع 1326البته از سال 

 د.شوارائه مي 1-15و نمودار  1-9که در جدول  ستتوسعه خطوط ریلي در بين کشورها

 
 2111در ديگر كشورها در سال به ازاي هركيلومتر مربع مقايسه چگالي ريلي  .1-3 جدول

 چگالي ريلي نام كشور چگالي ريلي نام كشور

 169/1 ایتاليا 115/1 ایران

 131/1 اسپانيا 125/1 آمریكا

 135/1 کره جنوبي 115/1 کانادا

 129/1 ترکيه 119/1 چين

 122/1 برزیل 122/1 هند

 172/1 عربستان 115/1 روسيه

 122/1 مالزی 175/1 ژاپن

 116/1 مصر 121/1 آلمان

 113/1 آفریقای جنوبي 154/1 هفرانس

   162/1 انگلستان
Source: Indexmundi, worldbank. 

 
 2111نمودار چگالي ريلي كشورهاي مختلف در سال  .1-15 نمودار

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Source: Indexmundi, worldbank, 2011. 
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ایي نظير آلمان، د برخورداری از طول ریل مناسب کشورهای اروپشوطور که مالحظه ميهمان 

ها انگلستان، فرانسه، ایتاليا و همچنين کشور ژاپن باتوجه به مساحت کمي که در مقایسه با سایر کشور

دارند سبب شده تا شاخص چگالي ریلي در این کشورها اختالف زیادی با بقيه کشورها داشته باشد. 

ر این حوزه برخوردارند. کشور ما از نظر آمریكا، فرانسه و اسپانيا از رشد بهتری نسبت به سایر کشورها د

ها تجربه شود و رشد چشمگيری را نيز در این سالفقيرترین کشورها محسوب مي ءاین شاخص جز

های کلي نظام در بخش نقل ریلي از مفاد سياستونكرده است. عليرغم اینكه توسعه بخش حمل

های گذشته ، در سالاستف سوخت نقل عمومي و مصرونقل و همچنين قانون توسعه حملوحمل

 بایدفزاید. برای توسعه خطوط ریلي اطور که باید به طول خطوط ریلي خود بيکشور ما نتوانسته آن

عوامل  بایدپذیر وجود داشته باشد تا ساخت آن از منظر اقتصادی به صرفه باشد لذا دالیلي توجيه

 ود، توسعه صورت پذیرد.های موجتوليدی و اقتصادی شناسایي و براساس پتانسيل

 

 بنديجمع

، رديمد نظر قرار گ دیساخت با ریکه در توسعه ز یيهاو شاخص ارهايمعابتدا به برخي فصل  نیدر ا

و  یااعم از جاده ينيزم نقلوحمل یهارساختیز تيدر خصوص وضع ياطالعات نيهمچند. شاشاره 

ها در چند سال رساختیز نیتوسعه نامتوازن ارشد و  دهندهنشانآمارها  ه کهارائه شددر کشور  يلیر

 يعرف یهاو راه یيروستا یهادرصد( به راه 53/61) يسهم قابل توجه یادر بخش جاده .است رياخ

ها، نگهداری و استانداردسازی و تجهيز که با توجه به پراکندگي و گستردگي این راه افتهیاختصاص 

ها مد ریزی برای رشد و توسعه این راهباید در برنامه وشت های زیادی خواهد داآنها مشكالت و هزینه

 یهااز راه يسطح برخ یو ارتقا برداریبهرهدر ساخت و  حيصح تیریبا مد توانيم نظر قرار گيرد.

در انتهای فصل  گردد. یاتا سبب بهبود عملكرد در بخش جاده داد شیآن را افزا یورموجود روند بهره

توان به که مي آورده شده است دیگرخصوص ایران و چند کشور المللي دربين خذهایأاطالعاتي از م

های مورد ای کشورکيلومتر مربع از خشكي، سرانه جاده 111اساس تراکم در هر ای برچگالي جاده

آمارها اشاره نمود.  2111شورهای مورد مطالعه در سال و طول جاده در ک 2111مطالعه در سال 

نسبت به مساحت خشكي در ردیف کشورهایي  جادهو چگالي از نظر طول  رانیا نشانگر آن است که

کيلومتر در هر صد کيلومتر مربع  11 رانیدر ا یاجاده يچگال .مانند عربستان و مصر قرار گرفته است

باشد اگرچه این نسبت به مي 67و برای آمریكا  47باشد. این عدد برای ترکيه مساحت خشكي مي

توان چنين نتيجه کلي مي طوربهوابسته است. اما  قليم و مسائل اقتصادی و اجتماعيعواملي چون ا

توجه نمود که البته باید ای در وضعيت مناسبي نيست. گرفت که ایران از نظر توسعه زیرساخت جاده

مبنای تقاضای حمل کاال و مسافر انجام شود. همچنين با توجه به محدویت منابع توسعه شبكه باید بر



 

 

از مندی از تجربيات موفق دیگر کشورها مانند چين باید ها با بهرهزیرساختبرای توسعه مالي دولت، 

 . کردگذاری خارجي استفاده خصوصي و سرمایهسرمایه بخش 

 مطلوبي يتاز وضعای جاده بخشریهمانند ز زينکشور  يلیبخش رهای زیرساختریزتوسعه  

به ازای هر کيلومتر  115/1 ریلي يچگال دهدنشان ميود موج یهاآماربررسي نيست. برخوردار 

و  129/1ترتيب کيلومتر و برای ترکيه و عربستان به 25/1کيلومتر مربع است و این عدد برای آمریكا 

توسعه  زیرا .بخش داشت نیاهای توسعه زیرساختبه  یاژهینگاه و باید نیبنابرا. استکيلومتر  172/1

دارد  يها اثر قابل توجهبخش گریمربوط به بخش سوخت و د یهانهیکاهش هز در يلیخطوط ر

قرار  مورد توجهها ریزیدر برنامه يلیر ای بهجاده ربخشیانتقال بار از ز رياخ یهاهمچنان که در سال

داری از ریزی و مدیریت نگهداری و بهرهدر پایان ذکر این نكته ضروری است که برنامه گرفته است.

 موجود نسبت به توسعه آنها از اولویت باالتری برخوردار است. هایزیرساخت

 

 نقل كشورودر حمل يهنقل يلوسافصل دوم ـ 

 مقدمه

نقل وای و حملنقل جادهونقل زميني اعم از حملوحمل وضعيت وسایل نقليه در حوزه فصلدر این 

های های مربوط به حوزهتحليلای آمارها و نقل جادهوشود. ابتدا در بخش حملریلي بررسي مي

سازمان راهداری و  ،نقل برون شهریوشود. نهاد متولي حوزه حملشهری ارائه ميشهری و درونبرون

ها نقل درون شهری شهرداریوای وزارت راه و شهرسازی و نهاد متولي حوزه حملنقل جادهوحمل

 کنند. که تحت نظارت وزارت کشور فعاليت مي هستند

 آنجا که آمار و اطالعات ارائه شده ازسوی این نهادهای دولتي تنها معطوف به وسایل نقليهاز  

مراجعه  ،کشور اعم از عمومي و خصوصي لذا برای دستيابي به اطالعات کل وسایل نقليه است،عمومي 

انتظامي گذاری نيروی کارت سوخت و اطالعات شماره به منابع اطالعاتي دیگری نظير اطالعات سامانه

 ناپذیر بود.اجتناب

توان وسایل نقليه را به دو بخش باری و مسافری تقسيم کرد. وسایل باتوجه به نوع کاربری، مي 

شود که تحت عنوان کلي کاميون مورد شهری شامل انواع بارگير ثابت و غيرثابت مينقليه باری برون

بوس و ی نيز شامل انواع اتوبوس، مينيشهرمسافری برون بررسي قرار خواهند گرفت. وسایل نقليه

 شوند. سواری کرایه مي

ای کشور اعم نقل عمومي جادهودر بخش اول از فصل حاضر تصویری کلي از وضعيت وسایل حمل 

های بعدی شود. در بخششهری، خصوصي و عمومي و باری و مسافری ارائه ميشهری و دروناز برون

صورت مجزا مورد بررسي قرار هشهری بشهری و درونهای برونوزهعمومي در ح وضعيت وسایل نقليه
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نقل وخواهند گرفت. در انتهای این فصل نيز اطالعات مربوط به وضعيت وسایل نقليه در بخش حمل

 ریلي ارائه شده است.

 

 شهريشهري و بروندرون آمار كل وسايل نقليه. 1-2

گذاری ی به دو منبع سامانه کارت هوشمند سوخت و شمارهاجاده برای اطالع از آمار کل وسایل نقليه

مزایا و معایب خاص خود را دارند  ،نيروی انتظامي مراجعه شده است. بدیهي است هریک از این منابع

آمار دقيقي از  متأسفانهدر مجموع الزم به ذکر است که  نظر قرار گرفته شوند. ها مدکه باید در تحليل

و در نتيجه در این گزارش به ناچار از آمارهای در دسترس استفاده  نداشتهود کشور وج وسایل نقليه

 .هستندهای قابل توجهي شده است که دارای کاستي

 برآورد تعداد وسايل نقليه باتوجه به تعداد كارت سوخت فعال. 1-1-2

سامانه کارت  ،فعال در کشور برای اطالع از تعداد وسایل نقليهانتخابي در این گزارش اولين منبع 

با داخلي توليد )بجز خودروهای  نقليه ازای هر سند مالكيت وسيله. از آنجا که بهاستهوشمند سوخت 

یک  سي سي( 1311باالی  با حجم موتور وارداتيسي سي و خودروهای  2111باالی حجم موتور 

زماني  که در بازهتوان تعداد کارت سوخت فعال )کارتي گردد لذا ميکارت هوشمند سوخت صادر مي

فعال کشور در  مورد استفاده قرار گرفته باشد( را برآوردی از تعداد وسایل نقليه یكساله حداقل یک بار

نقليه  حاکي از فعال بودن وسيله نظر گرفت. البته باید توجه داشت فعال بودن کارت سوخت لزوماً

گيری از کارت سوخت آن برای سوخت ،يهنقل زیرا ممكن است با وجود عدم استفاده از وسيله ،نيست

مالحظه  2-1جدول  شهری را درشهری و درونبرون آمار مربوط به تعداد وسایل نقليه استفاده شود.

مسافری و انواع خودرو و برمبنای تعداد کارت فعال  ـ خصوصي، باری ـ کنيد که به تفكيک عموميمي

هایي کاميون بارها وها، وانتشامل تاکسي يعموم یاالزم به ذکر است خودروهسوخت ارائه شده است. 

گيرند. برداری قرار ميخدمات عمومي مورد بهره جي بوده و به منظور ارائهنکه دارای پالک نار هستند

فعال  ،مرکز داده يوجود دارد که در بانک اطالعات ینکارت موقت بنز 1،164،157 تعداد همچنين

لحاظ  2-1اطالعات جدول در  1391 ماهاز خرداد يریسوختگ عدم يلدلشوند که بهيمحسوب م

 اند.نشده

دهد. مسافری و باری کشور را برحسب نوع مالكيت نشان مي ترکيب وسایل نقليه 2-1نمودار  

کشور را  درصد از کل تعداد وسایل نقليه 11عمومي در مجموع،  شود که وسایل نقليهمالحظه مي

کشور  عنوان برآوردی از تعداد وسایل نقليهرائه آمار کارت سوخت فعال بهشوند. علت اصلي اشامل مي

باشد؛ لذا برای نقل کشور ميواین است که هدف اصلي این گزارش، تحليل مصرف سوخت بخش حمل

سوخت، رجوع به آمار  کنندهمصرف ایجاد ارتباط بين آمارهای مصرف سوخت و تعداد وسایل نقليه



 

 

 ها در پي داشته باشد. تواند خطای کمتری را در تحليلفعال ميتعداد کارت سوخت 

 

 1932ماه دي ـ شهريشهري و برونتعداد كارت سوخت فعال وسايل نقليه درون. 2-1 جدول

 تعداد كارت فعال نوع وسيله نقليه تعداد كارت فعال نوع وسيله نقليه تعداد كارت فعال نوع وسيله نقليه

 1،646،155 خودروهای عمومي

 715،435 باری
 564،125 کاميون

 141،351 وانت

 941،721 مسافری

 226،669 سواری

 73،551 بوسميني

 41،465 اتوبوس

 36 آمبوالنس

 13،666،943 خودروهای شخصي

 2،171،717 باری
 435،126 کاميون

 1،636،691 وانت

 11،595،226 مسافری

 11،575،922 سواری

 4،435 اتوبوس

 9،574 ميني بوس

 5،235 سایر )آمبوالنس و اتوکمپينگ(

         15،313،192 جمع خودرو

         2،192،119 موتور شخصي

         11،579 موتور عمومي

         23،516،726 جمع خودرو و موتورسيكلت

 .1392ماه دی ـ : اطالعات سامانه کارت هوشمند سوختمأخذ

 

 1932ماه ديـ  باري و مسافري كشور برحسب نوع مالكيت تركيب وسايل نقليه .2-1 نمودار

 

 

 

 

 

 

 

 
 .1392ماه دی ـ : اطالعات سامانه کارت هوشمند سوختمأخذ

 

 (فک نشدهجديد ) يهاباتوجه به تعداد پالک يهنقل يلبرآورد تعداد وسا. 2-1-2

گذاری نيروی شهری، مراکز شمارهشهری و بروندرون سایل نقليهاطالع از تعداد کل و دومين مرجع برای

آمار  2-2جدول  .استهای جدید )فک نشده( در کشور که بيانگر تعداد خودرو با پالک استانتظامي 

نقليه ارائه  دهد که به تفكيک نوع وسيلهگذاری شده را نشان ميشماره مربوط به تعداد وسایل نقليه
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شهری کشور را مطابق با آمار مراکز شهری و بروندورن ترکيب وسایل نقليه 2-2 نمودارشده است. 

 دهد.گذاری نشان ميشماره

 

 1932سال  گذاري شدهشهري شمارهشهري و بروندرون تعداد وسايل نقليه .2-2 جدول

 هاي جديد )فک نشده(پالک نوع وسيله نقليه

 11،196،415 سواری

 2،351،125 تاکسي

 52،347 وساتوب

 29،222 بوسميني

 1،924،112 وانت

 929،675 کاميون

 12،694،765 جمع وسایل نقليه مسافری

 2،253،677 جمع وسایل نقليه باری

 1555485442 جمع كل

 .1392سال  ،گذاری نيروی انتظامي: شمارهمأخذ

 
 1932سال شهري كشورشهري و برونتركيب وسايل نقليه درون .2-2 نمودار

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .1392سال  ،گذاری نيروی انتظامي: شمارهمأخذ

 

و با احتساب حدود یک ميليون کارت سوختي که  2-2نمودار  و 2-1جدول  با نگاهي به ارقام 

هزار  751توان دریافت که حدود اند ميزماني یكساله مورد استفاده قرار نگرفته صادر شده اما در بازه

عامل دیگر اختالف بين آمار کارت ها پالک فعالي وجود ندارد. ه در ازای آنارت سوخت صادر شده کک

و اختالف  گذاری، عدم صدور کارت سوخت برای برخي از خودروهای داخلي و وارداتيسوخت و شماره

گذاری ( و شماره1392ماه زماني دوماهه در ارائه آمارهای کارت سوخت )دی آماری مرتبط با تفاوت



 

 

اما به  ،همچنين این امكان وجود دارد که برخي از خودروها اسقاط شده باشندباشد. مي (1392)پایان 

مربوط به  ها هنوز فعال باقي مانده باشد. برای آگاهي از تعداد وسایل نقليهرت سوخت آنهر دليلي کا

دول ج در ،های استاني مصرف سوختهای کشور و استفاده از این اطالعات در تحليلهریک از استان

به تفكيک نوع وسيله نقليه و  1392گذاری شده در سال آمار مربوط به تعداد خودروهای شماره 3-2

 گذاری ارائه شده است.استان محل شماره
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 1932سال  ـ گذارياستان محل شماره نقليه ووسيله كشور به تفكيک نوع  تعداد خودروهاي .2-9 جدول

 استان

 نوع وسيله     
 اصفهان ن رضويخراسا تهران

سيستان و 

 بلوچستان
 يزد سمنان كرمان

آذربايجان 

 غربي

آذربايجان 

 شرقي
 چهارمحال هرمزگان بوشهر خوزستان ايالم كرمانشاه

 74،671 73،153 52،721 245،437 22،992 126،117 415،196 319،127 154،713 62،712 262،113 95،441 662،232 279،461 6،639،776 سواری

 1،141 1،256 722 5،529 1،731 5،322 11،992 2،331 1،275 1،712 4،571 3،352 9،711 17،922 191،699 تاکسي

 639 522 256 1،323 124 312 1،732 1،176 725 2،635 1،144 912 5،111 4،192 29،925 اتوبوس

 1،971 2،243 1،162 4،712 513 2،462 3،577 3،421 1،975 223 2،375 1،796 6،522 6،797 26،199 ميني بوس 

 9،913 29،115 2،122 22،224 3،112 17،119 53،123 41،626 16،721 5،413 12،412 7،546 55،223 55،645 367،264 کاميون

 12،641 19،152 11،416 49،239 4،451 22،723 67،617 52،261 31،931 11،225 79،149 49،662 119،119 162،952 222،172 وانت

 1165364 1265959 795997 9945591 925829 2935311 5425187 4215311 2175983 315161 9675543 1585714 8695822 151275141 851775635 جمع

 

 استان

 نوع وسيله
 كشور مجموع خودرو در خراسان جنوبي مازندران فارس گلستان قم گيالن قزوين اردبيل زنجان همدان مركزي لرستان كردستان كهگيلويه

 11،196،415 1 7،392 11،957 3،595 3،241 7،952 3،615 3،125 2،225 4،147 2،324 4،129 3،242 1،661 سواری

 2،351،125 747 311،745 422،226 112،259 111،699 246،313 117،142 115،114 97،272 143،431 136،124 112،121 139،576 29،372 تاکسي

 52،347 1 1،122 2،229 269 525 292 573 623 312 419 695 331 232 131 اتوبوس

 29،222 1 2،227 4،157 1،612 291 1،625 1،551 254 1،125 1،925 2،175 2،129 2،192 345 ميني بوس 

 929،675 5 26،123 56،172 9،921 7،412 15،722 19،541 12،957 9،599 12،635 12،149 13،161 2،527 2،956 کاميون

 1،924،112 316 61،565 75،723 26،637 16،223 36،773 19،321 24،229 15،162 34،613 27،349 16،229 31،726 5،531 وانت

 1555485442 15158 4185261 5715331 1545343 1935583 9185799 1615748 1465812 1255619 2195211 1815516 1485433 1865115 935334 جمع

 همان.: مأخذ

 

 

 



 

 

 هاي كارت سوختگذاري با دادههاي مراكز شمارهمقايسه داده. 9-1-2

های های مربوط به کارتگذاری و دادههای مراکز شمارهطور که قبالً نيز اشاره شد بين دادههمان

به تفكيک نوع وسایل نقليه  2-4جدول  شود که جزئيات آن درسوخت فعال اختالفاتي مشاهده مي

همچنين اختالف آمارها در وانت،  ست.هابه تعداد اتوبوس ترین اختالف مربوط. بزرگشودميمالحظه 

 ای است. بوس نيز رقم قابل مالحظهکاميون و ميني

 

 1932سال  ـ كارت سوخت يهابا داده يگذارمراكز شماره يهاداده يسهمقا .2-4 جدول

 د اختالف درص اختالف آماري تعداد كارت سوخت فعال هاي جديد )فک نشده(پالک نوع وسيله  نقليه

 +1 +143،939 12،412،651 12،546،591 سواری و تاکسي

 +23 +13،447 44،911 52،347 اتوبوس

 +7 +6،714 23،124 29،222 بوسميني

 +2 +145،961 1،772،141 1،924،112 وانت

 -7 -69،436 999،111 929،675 کاميون

     1559195138 1555485442 جمع كل

 .1392ماه دی ،سامانه کارت هوشمند سوختاطالعات  و همان :خذآم

 

 هاي شخص ثالث صادر شده در كشوروضعيت بيمه. 4-1-2

توان را مي 1392گذار در سال های بيمهشرکت های شخص ثالث صادر شده توسط کليهنامهتعداد بيمه

 واضح است 2-2جدول  و 2-1آن با جدول  مالحظه نمود. با توجه به این آمار و مقایسه 2-5جدول  در

توان گفت نامه شخص ثالث رقم قابل توجهي است. درواقع ميتعداد وسایل نقليه موتوری فاقد بيمهکه 

که این  هستندنامه شخص ثالث درصد از خودروهای موجود در کشور فاقد بيمه 11 حدود حداقل

ورسيكلت فاقد رسد که تردد این تعداد موتدرصد مي 21ميزان در مورد موتورسيكلت به بيش از 

 دهد. ای را نشان ميکنندهنامه شخص ثالث وضعيت نگرانبيمه

 
 1932شخص ثالث در سال يمه نامه تعداد ب. 2-5 جدول

 تعداد بيمه نامه صادره )هزار فقره( انواع وسايل نقليه

 11،222 هاسواری

 137 اتوبوس، ميني بوس، ميدی بوس و ون

 1،522 لر(ها )کاميون، کاميونت و تریبارکش

 253 وانت بارها

 14،461 جمع خودرو 

 1،414 هاموتورسيكلت

 155864 جمع كل

 .1392 سال ،: سامانه مرکزی بيمه مأخذ
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فعال بودن آن خودرو در  نامه برای یک خودرو نشانهالزم به ذکر است از آنجا که صدور بيمه 

های صادره برای خودروهای کشور نيز مه، لذا از آمار تعداد بيمه نااستنقل کشور وسيستم حمل

 ،توان تعداد خودروهای فعال در کشور را برآورد کرد. البته اتكا به این آمار نيز عاری از خطا نيستمي

 ند. يستنامه نزیرا لزوماً تمامي خوردوهای فعال در کشور دارای بيمه

 ،های فک نشدههمچنين تعداد پالکتا این قسمت از گزارش با استفاده از تعداد کارت سوخت فعال و  

تنها  ،ذکر است کارت سوخت و پالکموجود در کشور ارائه شد. الزم به برآوردی از تعداد کل وسایل نقليه

 تواند حاکي از فعاليت وسيلهد و آمار ارائه شده از این طریق نمينگردازای سند مالكيت خودرو صادر ميبه

تنها برای آگاهي از تعداد کل  ،د. بنابراین آمارهای ارائه شده در این بخشمربوطه در سطح کشور باش نقليه

فعال در کشور ضروریست  منظور اطالع از تعداد وسایل نقليهموجود در کشور کاربرد دارند و به وسایل نقليه

 نقلوحملشهری )سازمان راهداری و نقل در سطح برونوبه آمارهای ارائه شده ازسوی نهادهای متولي حمل

ها( مراجعه کرد که البته آمارهای ارائه شهری )شهرداریدروندر سطح ( و ای وزارت راه و شهرسازیجاده

 شود. عمومي را شامل مي شده ازسوی این نهادها نيز تنها وسایل نقليه

 

 شهريآمار وسايل نقليه عمومي برون. 2-2

سازمان راهداری و  ،شهریعمومي باری و مسافری برون از آنجا که دستگاه ناظر بر عملكرد وسایل نقليه

 عنوان مرجع اصلي آمارهای ارائه شده در این بخش درباشد لذا این سازمان بهای کشور مينقل جادهوحمل

مورد بررسي قرار  ،عمومي آمار و اطالعات وسایل نقليه ،ذکر است در این بخشنظر گرفته شده است. الزم به

 نظر نيستند. باشند مدکه دارای مالكيت خصوصي مي ن دسته از وسایل نقليهگيرد لذا آمي

 شهريوسايل نقليه عمومي باري برون. 1-2-2

شهری ازجمله تعداد وسایل عمومي باری برون در این بخش آمار و اطالعات مربوط به وسایل نقليه

 گيرد. شده مورد بررسي قرار مينقليه، طول عمر، روند افزایش وسایل نقليه و متوسط کيلومتر طي 

 شهريتعداد و طول عمر وسايل نقليه عمومي باري برون. 1-1-2-2

شود که شهری ارائه شده است. مالحظه ميعمومي باری بين متوسط عمر وسایل نقليه 2-6جدول  در

عمومي باری  سال است که بيانگر فرسودگي وسایل نقليه 4/17 متوسط عمر این وسایل نقليه

شهری کشور عمومي باری بين درصد از وسایل نقليه 41باشد. درواقع بيش از شهری کشور ميبين

های مصرف سوخت و ایمني جاده برای تأثير قابل مالحظه ،سال عمر دارند که این موضوع 15باالی 

نقل کشور که وعمومي حمل کشور دارد. بدیهي است اجرای صحيح سياست نوسازی وسایل نقليه

های نقل عمومي و مدیریت مصرف سوخت و سایر قوانين و برنامهوحملتوسعه صراحت در قانون به

باری کشور را به ميزان قابل توجهي کاهش  تواند متوسط طول عمر وسایل نقليهمربوطه ذکر شده، مي



 

 

عمر دارند سال  41تا  31ای که بين وسایل نقليه شودمالحظه مي 2-3نمودار  طور که درهماندهد. 

 .استباری کشور  که بيانگر فرسودگي وسایل نقليه بوده قابل توجهيتعداد 

 

 1932سال  عمري براساس طول شهرينب ي عموميبارتركيب تعداد وسايل نقليه  .6-2 جدول

 بارگير غيرثابت بارگير ثابت عمر وسيله
 جمع

 درصد تعداد

 92 72 14 تا یک سال

 92،226 35،122 57،252 سال 5تا  1

 115،457 49،149 66،312 سال 11تا  6

 23،147 9،474 13،573 سال 15تا  11

 12،169 4،556 7،513 سال 21تا  16

 23،942 11،529 12،353 سال 25تا  21

 23،211 6،679 16،521 سال 31تا  26

 32،256 7،117 25،749 سال 35تا  31

 52،147 13،464 32،623 سال 41تا  36

 13،115 2،325 11،621 سال 45تا  41

 4،611 421 4،129 سال 51تا  46

 1،961 656 1،314 سال 51باالی 

 9355271 1415646 2545625 جمع

  17841 14871 1883 متوسط عمر

 .1392 ،ای کشورنقل جادهوان راهداری و حمل: سالنامه آماری سازم مأخذ

 

 1932شهري برحسب طول عمر سال عمومي باري برون تركيب تعداد وسايل نقليه .2-9 نمودار

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 .1392 ،ای کشورنقل جادهو: سالنامه آماری سازمان راهداری و حملمأخذ
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 شهري و متوسط طول عمربرونعمومي باري  . روند افزايش تعداد وسايل نقليه2-1-2-2

شهری کشور و متوسط طول عمر این وسایل عمومي باری برون روند افزایش تعداد وسایل نقليه 2-7جدول 

گذاری افزایش منظور بررسي ميزان تأثيردهد. بهرا نشان مي 1392تا  1325های نقليه در هر سال طي سال

نمودار  و 2-4نمودار  مربوط به این روندها را که به ترتيب در توان نمودارمي ،وسایل نقليه در روند نوسازی

نقل وجدید به ناوگان حمل هم مقایسه کرد. واضح است که با ورود وسایل نقليه با نمایش داده شده 5-2

 شهری، متوسط عمر این وسایل نقليه روندی کاهشي را تجربه کرده است.عمومي باری برون

 رایب زیرا ؛خوردهایي نيز به چشم ميه ازسوی سازمان راهداری، ناهمخوانيالبته در آمار ارائه شد 

سال عنوان شده است. بنابراین  16حدود  1391متوسط عمر وسایل نقليه عمومي باری در سال  ،مثال

جدید نيز متوسط عمر وسایل  حتي با فرض اضافه نشدن وسایل نقليه 1392انتظار داریم در سال 

که عليرغم افزایش تعداد وسایل  شودميسال باشد. اما مالحظه  17حداکثر  ،ری موجودعمومي با نقليه

که باید تأثير کاهشي در متوسط طول عمر وسایل نقليه عمومي  1392نقليه عمومي باری در سال 

 افزایش پيدا کرده است.  4/17باری داشته باشد، متوسط طول عمر به 
 

  عمومي باري ل نقليهوسايتعداد افزايش  روند .2-7 جدول

 1985-1932 هايسال ـ ي و متوسط طول عمرشهربرون

 متوسط طول عمر تعداد كاميون سال

1325 199،526 

1326 234،713 

1327 246،442 

1322 253،342 

1329 316،159 

1391 347،966 

1391 372،496 

1392 395،271 

 .مانه :مأخذ
 

 1932-1985سال  ـ يشهربرون يبار يهنقل يلتعداد وسا يشروند افزا .2-4 نمودار

 

 

 

 

 

 
 

 همان. :مأخذ



 

 

 1932-1985سال  يبرون شهر يبار يهنقل يلمتوسط طول عمر وساروند  .2-5 نمودار
 )سال(

 

 

 

 

 

 
 
 

 همان. :مأخذ

 

 شهري ي باري بينعموم متر طي شده توسط هر وسيله نقليهمتوسط كيلو. 9-1-2-2

توان با استفاده از اطالعات ارائه شده در سالنامه آماری سازمان راهداری و استفاده از فرمول زیر مي

نقليه را برآورد کرد. الزم به ذکر است آمار ارائه شده  ط هر وسيلهتوس شده يط يلومترمتوسط ک

 اند.رای بارنامه بودههایي است که داازسوی سازمان راهداری تنها مربوط به کاميون

 شده يط يلومترمتوسط ك=)تعداد ناوگان باري/ سفركاميون در سال(  ×متوسط كيلومتر طي شده در هر سفر 

 

 داراي بارنامه شهريي برونبار يهنقل يلهشده توسط هر وس يط يلومترمتوسط ك .2-8 جدول

 1932-1931هاي سال

  1931 1931 1932 

 26،272،111 26،222،111 26،161،111 سفرکاميون

 395،271 372،496 347،966 تعداد ناوگان باری

 492 497 511 متوسط کيلومتر طي شده در هر سفر

 33،455 35،219 37،521 در سال متوسط کيلومتر طي شده توسط هر وسيله نقليه باری

 : همان.مأخذ

 

تا  1391های ي سالعمومي باری ط که تعداد وسایل نقليه شودميمالحظه  2-2جدول  در 

درحال  ،نقليه در سال ولي متوسط کيلومتر طي شده توسط هر وسيله ،روندی افزایشي داشته 1392

نقل باری وحمل کاهش بوده است. درواقع با افزایش تعداد وسایل نقليه عمومي باری در شبكه

ه که با توجه به افزایش تر شدباری کوتاه متوسط مسافت پيموده شده توسط وسایل نقليه ،شهریبين

توان گفت افزایش تعداد وسایل نقليه عمومي باری بيش از تقاضای حمل بار در کشور، مي ساليانه

البته با درنظر گرفتن آن بخش از حمل بار که بدون بارنامه  تقاضای حمل بار در کشور بوده است.

اوگان باری کشور در بخش حمل بار های اخير نگيرد این امكان نيز وجود دارد که در سالصورت مي



 اه مجلس شوراي اسالمي مركز ژپوهش

 

 

 و به همين دليل متوسط مسافت پيموده شده توسط وسایل نقليه ، فعاليت بيشتری داشتهبدون بارنامه

متوسط مسافت طي شده در هر سفر برای  همچنين تر شده باشد.باری با بارنامه درسال کوتاه

ومتر بوده که این مسافت برای حمل کيل 511حدود  1392تا  1391های های کشور طي سالکاميون

 صرفه اقتصادی ندارد.  ،های سنگينسوخت و استهالک ماشين و با توجه به هزینه زیاد بودهبار در جاده 

 شهريعمومي مسافري برون . وسايل نقليه2-2-2

ایل شهری ازجمله تعداد وسعمومي مسافری برون در این بخش آمار و اطالعات مربوط به وسایل نقليه

ذکر است در این بخش گيرد. الزم بهنقليه، طول عمر و روند افزایش وسایل نقليه مورد بررسي قرار مي

مورد استناد قرار گرفته  1392در سال  ایجاده نقلوحملو  نيز آمار ارائه شده ازسوی سازمان راهداری

 است.

 يرشهبرون يمسافر يعموم يهنقل يلتعداد و عمر انواع وسا. 1-2-2-2

تا نقليه  يلهبرحسب نوع و عمر وس یمسافر يعموم يهنقل یلتعداد وساآمار مربوط به  2-9 جدول در

 ،عمومي مسافری کشور درصد از وسایل نقليه 2/14 ارائه شده است. در مجموع تنها 1392سال  یانپا

 بوس بامينيسال کمترین متوسط عمر و  5/2 با کرایه سال دارند. در این ميان سواری 5عمری زیر 

باشند. ای کشور دارا مينقل عمومي مسافری جادهوبيشترین عمر را در ناوگان حمل ،سال 6/25

 باشد. سال مي 13شهری کشور نيز های برونمتوسط عمر اتوبوس
 

 1932سال  يانتا پاشهري ي برونمسافر يعموم يهنقل يلوساو عمر انواع تعداد  .2-3 جدول

 سواري كرايه ني بوسمي اتوبوس عمر وسيله
 جمع

 درصد تعداد

 633 391 13 229 تا یک سال

 12،975 6،243 2،592 4،134 سال 5تا  1

 32،422 23،394 3،612 5،411 سال 11تا  6

 7،945 2،562 1،932 3،445 سال 15تا  11

 5،572 2،571 1،345 1،657 سال 21تا  16

 9،129 634 5،623 2،232 لسا 25تا  21

 2،662 52 7،134 1،522 سال 31تا  26

 6،515 74 5،913 522 سال 35تا  31

 5،972 2 5،971 1 سال 41تا  36

 2،179 5 2،174 1 سال 45تا  41

 12 1 12 1 سال 51تا  46

 26 1 26 1 سال 51باالی 

 315838 955327 965154 135817 جمع

    885 2586 19 متوسط عمر

 همان. :مأخذ

 



 

 

گيرد ای مسافر در کشور توسط اتوبوس صورت ميای از جابجایي جادهاز آنجا که بخش عمده 

ها در اولویت قرار گيرند نقل عمومي مسافری کشور، اتوبوسوحمل ضروریست در نوسازی وسایل نقليه

شهری نيز در نمودار عمومي مسافری برون ش پيدا کند. سهم انواع وسایل نقليهتا ميانگين عمر آنها کاه

 نمایش داده شده است. 6-2
 

 1932سال  شهريتفكيک وسايل نقليه عمومي مسافري برون. 2-6 نمودار

 

 

 

 

 

 

 

 
 همان. :مأخذ

 

 عمرشهري و متوسط طول عمومي مسافري برون روند افزايش تعداد وسايل نقليه. 2-2-2-2

شهری کشور و متوسط طول عمر این عمومي مسافری برون روند افزایش تعداد وسایل نقليه 2-11جدول 

 دهد. نشان مي 1392تا  1325های سال طيوسایل نقليه در هر سال را 

 

 وسايل نقليه عمومي مسافريتعداد افزايش روند  .2-11 جدول

 1932-1985هاي ي و متوسط طول عمر سالشهربرون

 الس
 سواري كرايه بوسميني اتوبوس

 متوسط طول عمر تعداد  متوسط طول عمر تعداد  متوسط طول عمر تعداد 

1985 11،924 15،273 11،253 

1986 12،555 17،394 22،115 

1987 13،164 21،252 24،227 

1988 11،161 14،961 24،222 

1983 16،544 31،333 32،222 

1931 17،211 33،141 33،225 

1931 19،129 34،591 34،923 

1932 19،217 36،154 35،927 

 همان. :مأخذ

 



 اه مجلس شوراي اسالمي مركز ژپوهش

 

 

دار مربوط به این توان نمومنظور بررسي ميزان تأثيرگذاری افزایش وسایل نقليه در روند نوسازی، ميبه  

نمایش داده شده، با هم مقایسه کرد. در این خصوص باید  2-2و نمودار  2-7روندها را که به ترتيب در نمودار 

بوس و اتوبوس سرعت نسبت به ميني 1392تا  1325های گفت روند افزایش تعداد سواری کرایه طي سال

ر به کاهش متوسط طول عمر سواری کرایه در منج 1391بيشتری داشته است. اگرچه این افزایش تا سال 

ایم که های کرایه مواجه بودهبا افزایش متوسط طول عمر سواری 1392و  1391های ولي در سال ،کشور شده

 های کرایه فرسوده اهتمام بيشتری داشت.این موضوع بيانگر آن است که باید نسبت به روند اسقاط سواری
 

 1932-1985 هايسال يشهربرون يمسافرعمومي  يهنقل يلاد وساتعد يشروند افزا .2-7 نمودار

 
 همان. :مأخذ

 

 1932-1985 هايسال يشهربرون يمسافرعمومي  يهنقل يلروند متوسط طول عمر وسا .2-8 نمودار
 )سال(

 
 مأخذ: همان.



 

 

 تا 1325های بوس طي سالها نيز باید گفت ميزان افزایش تعداد مينيبوسدرخصوص ميني 

های کشور را متوقف کند. متوسط طول عمر بوسنتوانسته روند افزایش متوسط طول عمر ميني 1392

سال و  4/11کاهش چشمگيری را شاهد نبوده و بين  1392تا  1325های ها نيز طي سالاتوبوس

دستگاه در  11،924شهری از های عمومي بينسال در نوسان بوده است. اگرچه تعداد اتوبوس 2/13

 افزایش یافته است.  1392دستگاه در سال  19،217به  1325ال س
 

 شهريدرون مسافري عمومي . آمار وسايل نقليه9-2
 

 كشور يهاستاني ادرون شهر يعموم يهنقل يلآمار وسا .2-11 جدول

 1932سال  (مراكز استان)بجز 

اتوبوستاكسياستان

آذربایجان شرقي

آذربایجان غربي

اردبيل

اصفهان

البرز

ایالم

بوشهر

تهران

چهار محال و بختياری

خراسان جنوبي

خراسان رضوی

خراسان شمالي

خوزستان

زنجان

سمنان

سيستان و بلوچستان

فارس

قزوین

قم

يلویه و بویراحمدگکه

کردستان

کرمان

کرمانشاه

گلستان

گيالن

لرستان

ندرانماز

مرکزی

هرمزگان

همدان

یزد

جمع

 .1392 ،نقل همگاني کشوروهای حمل: اتحادیه سازمانمأخذ
 



 اه مجلس شوراي اسالمي مركز ژپوهش

 

 

 صورت ساليانه در سالنامهشهری که آمار و اطالعات آن بهنقل عمومي برونوبرخالف حوزه حمل 

نقل عمومي وحمل شود در حوزهارائه مي کشور یانقل جادهوو حمل یسازمان راهدارآماری 

 اطالعات جامعي درخصوص وضعيت وسایل نقليه ستهاشهرداری شهری که مدیریت آن برعهدهدرون

شود. لذا در این گزارش برای بررسي وضعيت وسایل صورت رسمي منتشر نميشهری بهعمومي درون

نقل همگاني کشور و وهای حملسازمان شهری به آمار استعالم شده از اتحادیهعمومي درون يهنقل

 نقل و سوخت کشور استناد شده است. وهمچنين آمار برآوردی ارائه شده ازسوی ستاد مدیریت حمل

ان نقل همگاني کشور را نشوهای حملسازمان آمارهای ارائه شده ازسوی اتحادیه 2-11جدول  

شود لذا برای دهد. الزم به توضيح است که آمار ارائه شده در این جدول شامل مراکز استان نميمي

شهری کشور به آمار برآوردی ارائه شده ازسوی ستاد عمومي درون اطالع از تعداد کل وسایل نقليه

تعداد وسایل این آمار را که مربوط به  2-12جدول نقل و سوخت کشور مراجعه شد. ومدیریت حمل

. سهم انواع وسایل نقليه نمایدارائه ميباشد، مي 1392عمومي شهری و روستایي کشور در سال  نقليه

 نمایش داده شده است.  2-9شهری در نمودار عمومي مسافری درون در ترکيب وسایل نقليه
 

 1932سال  در كشور ييو روستا يشهر يعموم يهنقل يلمار وسا آ .2-12 جدول

 جمع اتوبوس بوسميني ون آژانس تاكسي اد شمولتعد

 265،793 19،127 12،111 11،251 62،412 149،942 کالنشهر 9

 131،233 5،621 7،672 1،624 53،191 62،226 شهر مرکز 26

 116،941 4،961 6،112 3،269 32،321 54،213 شهر بزرگ 62

 91،174 915 3،126 1،521 41،721 42،773 شهر متوسط 166

 94،751 322 2،563 223 63،627 27،296 شهر کوچک 931

 11،111 1 111 11 11،111 1،111 دهستان 2426

 6385312 915365 975581 175117 2755231 9985151 جمع

 .1392،نقل و سوخت کشورو: ستاد مدیریت حملمأخذ
 

 1932سال  شهري كشورعمومي مسافري درون تفكيک وسايل نقليه .2-3 نمودار

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 .1392، نقل و سوخت کشورو: ستاد مدیریت حملمأخذ



 

 

 وضعيت وسايل نقليه عمومي مسافري در شهر تهران. 1-9-2

 ،نقل و ترافيک شهرداری تهرانودر این بخش با استناد به آمارهای ارائه شده ازسوی معاونت حمل

ترین شهر کشور مورد بررسي قرار عنوان بزرگوضعيت وسایل نقليه عمومي مسافری در شهر تهران به

تر از گيرد. از آنجا که قطعاً متوسط طول عمر وسایل نقليه عمومي در شهرهای دیگر کشور نامطلوبمي

شهری در سایر عمومي درون تهران است لذا با توجه به نامشخص بودن وضعيت فرسودگي وسایل نقليه

برآوردی خوشبينانه از متوسط  عنوانبههران را شهر ت توان متوسط طول عمر وسایل نقليهشهرها مي

 عمومي مسافری کل کشور در نظر گرفت. طول عمر وسایل نقليه

 سامانه تاكسيراني. 1-1-9-2

کنند. شهری نقش مهمي را ایفا ميها در جابجایي مسافران خصوصاً در مسيرهای کوتاه درونتاکسي

طور دهد. هماننشان مي 1392تا  1322های سالهای شهر تهران را بين تعداد تاکسي 2-13جدول 

اما از سال  ،روندی افزایشي داشته 1322های شهر تهران تا سال تعداد تاکسي شودميکه مالحظه 

کيفيت و های بيهای فرسوده و خروج تاکسيبه بعد با توجه به اجرای طرح نوسازی تاکسي 1322

 ،های جدیدن وجود مشكالت قانوني در پالک شدن تاکسيتاکسيراني و همچني غيراستاندارد از سامانه

 ها کاهش یافته است. تعداد تاکسي

 

 1932-1982 هايسال هاي شهر تهرانتعداد تاكسي. 2-19 جدول

 

سال 

1982 
 1989سال 

سال 

1984 

سال 

1985 

سال 

1986 

سال 

1987 

سال 

1988 

سال 

1983 

سال 

1931 

سال 

1931 

سال 

1932 

 77،949 77،949 72،257 21،535 27،272 95،697 92،155 45،331 42،422 39،734 36،464 تعداد تاکسي

 .نقل و ترافيک شهرداری تهرانو: معاونت حملمأخذ

 

های فعال در شهر تهران به تفكيک نوع تاکسي و سن خودرو نيز تعداد تاکسي 2-14جدول  در 

سال دارند که  5ران عمری کمتر از های شهر تهدرصد از تاکسي 32مشخص شده است. طبق این آمار 

 تاکسيراني این درصد افزایش یابد.  های جدید به سامانهرود با ورود تاکسيانتظار مي

 

 1932سال  و سن خودرو ينوع تاكس يکتهران به تفك يهايتعداد تاكس .2-14 جدول

 نوع تاكسي
 تعداد تاكسي به تفكيک عمر

 جمع كل
 سال به باال 15 سال 15تا  11ز ا سال 11تا  5از  سال 5زير 

 71،914 1،229 2،246 35،114 25،165 سواری

 7،135 1 1 6،925 51 ون 

 775343 15883 85846 425133 255115 جمع كل

 درصد از كل

 مأخذ: همان.



 اه مجلس شوراي اسالمي مركز ژپوهش

 

 

 سامانه اتوبوسراني. 2-1-9-2

اتوبوسراني صورت  ن توسط سامانهنقل عمومي شهر تهراوهای حملدرصد از جابجایي 21حدود 

باشد. تا ( و سامانه اتوبوسراني ميBRTپذیرد که این سامانه متشكل از سامانه اتوبوسراني تندرو )مي

برداری قرار گرفته است که اتوبوسراني تندرو مورد بهره خط از سامانه 11درمجموع  1392پایان سال 

کيلومتر رسيده است. تعداد  152ندروی شهر تهران به مجموع طول خطوط اتوبوسراني ت ،براین اساس

مشخص شده است. مالحظه  2-15جدول  اتوبوسراني شهر تهران نيز در های فعال در سامانهاتوبوس

نقل عمومي شهر تهران به بخش خصوصي واگذار وهای فعال در حملدرصد از اتوبوس 62که  شودمي

 شده است. 

جدول  نقل عمومي شهر تهران براساس طول عمر دروال در حملهای فعتفكيک تعداد اتوبوس 

های شهر تهران عمری کمتر از درصد از اتوبوس 67حدود  1392. تا پایان سال شودميمالحظه  16-2

 اند. سال داشته 7

نشان داده شده است. این نمودار تعداد  2-11نمودار  های شهر تهران درروند نوسازی اتوبوس 

شود دهد. مالحظه مياند را نشان ميسال بوده 11نوسازی شده در هرسال که دارای عمر باالی  هایاتوبوس

که طوریهای داشته بسال روند کاهشي قابل مالحظه 11های با عمر باالی که روند نوسازی تعداد اتوبوس

 ست. دستگاه کاهش یافته ا 53دستگاه به  1171این تعداد از  1392تا  1325های بين سال

 

 1932 سال تهران يسامانه اتوبوسران يهاتعداد اتوبوس .2-15 جدول

 درصد تعداد اتوبوس نوع يا محل خدمت اتوبوس

 2،213 بخش عمومي )بليطي(

 4،163 بخش خصوصي

 354 خدماتي 

   65691 مجموع

 مأخذ: همان.

 

 1932سال  تهراناتوبوسراني شهر  هاي سامانهطول عمر اتوبوس .2-16 جدول

 درصد تعداد اتوبوس طول عمر

 221 کمتر از یک سال

 4،165 سال 7تا  1

 2،131 سال 11تا  2

 25 سال 15تا  11

 22 سال 15باالتر از 

   65691 مجموع

 مأخذ: همان.

 



 

 

 سال( 11عمر باالي  هاي با)تعداد اتوبوس اتوبوسراني روند نوسازي سامانه .2-11 نمودار

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 مأخذ: همان.

 

 بوسرانيسامانه ميني. 9-1-9-2

که در طوریهبوسراني عمومي شهر تهران بسيار فرسوده هستند بميني های فعال در سامانهبوسميني

اند. البته در سال سال بوده 11درصد از این خودروها دارای عمر بيش از  92بيش از  1391سال 

درصد تنزل پيدا  27این رقم به حدود  ،های فرسودهبوسهای نوسازی مينياعمال سياستبا  1392

 کرده است. 

 1392نقل و ترافيک شهرداری تهران در سال وطبق گزارش منتشر شده ازسوی معاونت حمل 

بوسراني خط ميني 34است که در  دستگاه بوده 1144های فعال در شهر تهران بوستعداد ميني

 اند. سال بوده 11دستگاه از این تعداد دارای عمر بيش از  1111يت داشته و حدود فعال

 

 نقل ريلي كشورودر حمل وسايل نقليه. 4-2

نقل ریلي کشور از منظر تعداد لوکوموتيو و واگن مورد ودر این بخش وضعيت وسایل نقليه در حمل

 گيرد.بررسي قرار مي

تعداد کل  1392نقل ریلي کشور در سال وآماری حملطبق آمار ارائه شده در سالنامه  

دستگاه عنوان  519کوموتيوهای درگردش ول دستگاه بوده که ميانگين روزانه 221کوموتيوهای کشور ول

شامل وسایل نقليه ریلي درسرویس، منتظر  «درگردش»ذکر است که اصطالح شده است. الزم به

نيز آن دسته از وسایل  «سرویس در»نظور از اصطالح شود و ممدت ميسرویس و تحت تعمير کوتاه

کوموتيوهای وروند ميانگين روزانه تعداد ل 2-11نمودار . هستندریلي است که عمالً درحال کار  نقليه

 دهد.نشان مي 1392درگردش را به تفكيک نوع سرویس و ماه در سال 
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 1932 سال ـ يوهاروزانه تعداد لكوموت يانگينروند م .2-11 نمودار

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 .1392 ـ نقل ریلي کشوروسالنامه آماری حمل: مأخذ

 

به تفكيک نوع مالكيت  1392های باری کشور در پایان سال نيز تعداد واگن 2-17جدول  در 

های باری کشور در اختيار درصد از واگن 95 که مالكيت تقریباً شودميمشخص شده است. مالحظه 

 . است غير دولتيبخش 

 

 يتنوع مالك يکبه تفك 1932 سال يانكشور در پا يبار يهاتعداد واگن .2-17 لجدو

 درصد ماكيت تعداد واگن مالكيت

3/5 1،192 آهنيراه

7/49 21،371 غيردولتي

  225562 مجموع

 .1392 ـ نقل ریلي کشوروسالنامه آماری حمل: مأخذ

 

نشان داده  1392تا  1322های بين سال های باری کشورروند تعداد کل واگن 2-12نمودار  در 

افزایش قابل  1325تا  1322های های باری کشور بين سالکه تعداد واگنشود ميشده است. مالحظه 

های باری کشور شيب بسيار به بعد روند افزایش تعداد واگن 1325ولي از سال  ،توجهي داشته است

های مسافری در سرویس و ذخيره با روند عداد واگنروند ت 2-13در نمودار مالیمي را ثبت کرده است. 

شود ميمقایسه شده است. مالحظه  1392تا  1322های های مسافری کشور بين سالتعداد کل واگن

رخ داده، تقریباً  1326تا  1324های های مسافری کشور بجز افت مقطعي که بين سالکه تعداد واگن

 با شيب ثابتي درحال افزایش است.

 



 

 

 1932تا  1982 يهاسال ينكشور بآهن در راه يبار يهاروند تعداد كل واگن .2-12 ارنمود

 

 

 

 

 

 

 

 
 مأخذ: همان.

 

 1932تا  1982 يهاسال ينبآهن كشور ي راهمسافر يهاروند تعداد واگن .2-19 نمودار

 
 مأخذ: همان.

 

 1932 يال 1982 يهاسال ينبيوها كوموتوروند تعداد ل .2-14 نمودار

 
 مأخذ: همان.
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کشور لوکوموتيوهای  در سرویس با روند تعداد کللوکوموتيوهای  نيز روند تعداد 2-14در نمودار  

شود طور که در این نمودار مالحظه ميمقایسه شده است. همان 1392الي  1322های بين سال

یش است که بيانگر درحال افزا ،کوموتيوهاوکوموتيوهای در سرویس و تعداد کل لواختالف بين تعداد ل

 باشد.موجود در کشور ميلوکوموتيوهای  وری در استفاده ازکاهش بهره

 

 بنديجمع

ولي با توجه به  ،ریلي کشور از وضعيت مطلوبي برخوردار است درخصوص وسایل نقليهآمار موجود 

در بخش  عمومي فعال اطالع از آمار دقيق وسایل نقليهنقل کشور، وفقدان مدیریت جامع بر حمل

ها و نهادهای مختلفي مراجعه کرد ای کشور امكانپذیر نبوده و به ناچار باید به سازماننقل جادهوحمل

 دار هستند.ای کشور را عهدهنقل عمومي جادهوکه هریک تنها مدیریت بخشي از حمل

وزه فعاليت آن های مربوط به حها برای انجام تحليلسوی این سازماناگرچه آمارهای ارائه شده از 

اما برای دستيابي به تصویری کلي از وضعيت وسایل  ،مفيد و قابل استناد هستند تا حدودی سازمان

شهری( اتكا به این شهری و برونای کشور )اعم از دروننقل عمومي جادهوفعال در بخش حمل نقليه

خش از گزارش، برای اطالع از . به همين دليل در این بکردرا ایجاد خواهد آمارها خطاهای چشمگيری 

هایي نظير شرکت ملي پاالیش و پخش عمومي کشور به آمارهای سازمان وضعيت کل وسایل نقليه

صورت غيرمستقيم با بخش هاستناد شده که بری نيروی انتظامي گذاهای نفتي، مرکز شمارهفرآورده

کشور در اختيار قرار  ایل نقليهعاتي را درخصوص کل وساما اطال ،نقل کشور ارتباط دارندوحمل

هایي را نيز در پي خواهد دهند. بدیهي است مراجعه به منابع مختلف آماری خطاها و ناهمخوانيمي

دستگاه  41.465های عمومي گزارش شده توسط ستاد کارت سوخت مثال تعداد اتوبوس برایداشت. 

شهری نيز به شهری و برونای عمومي درونهمجموع آمار ارائه شده از اتوبوس رودميکه انتظار  است

شهری به استناد گزارش ستاد مدیریت های عمومي دروناین عدد نزدیک باشد. اما تعداد اتوبوس

شهری به استناد گزارش های عمومي بروندستگاه و تعداد اتوبوس 31.965نقل و سوخت کشور وحمل

دهد که . مجموع این آمارها نشان مياستاه دستگ 19.217 ایجاده نقلوحملو  سازمان راهداری

 ،سوخت هوشمند کارت سامانهکه دستگاه باشد درحالي 51.722های عمومي کشور باید تعداد اتوبوس

شود پيشنهاد مي ،های آماریدستگاه اعالم کرده است. با توجه به این ناهمخواني 41.465این تعداد را 

نقل و سوخت کشور، برای تحليل وشهری از آمار ستاد حملعمومي درون برای تحليل وسایل نقليه

و برای اطالع از وضعيت  ایجاده نقلوحملو  شهری از آمار سازمان راهداریعمومي برون وسایل نقليه

از آمار مرکز  شهری و عمومي و خصوصي(شهری و برونکشور )اعم از درون کل وسایل نقليه

 فاده شود. گذاری نيروی انتظامي استشماره



 

 

 نقل زمينيوفصل سوم ـ عملكرد جابجايي بار و مسافر در حمل

 مقدمه

از حيث عملكردی در حمل بار و جابجایي مسافر و جریان حمل و نحوه  نقلوحملدر این بخش وضعيت 

های شود. در دو فصل گذشته اطالعاتي مربوط به زیرساختصورت تحليلي ارائه ميحمل بار و مسافر به

عمومي کشور ارائه گردید. هدف از ارائه این فصل، درک  نقلوحملدر کشور و همچنين ناوگان  نقلوحمل

بندی مشخصي را در راستای عملكرد این ناوگان در بستر زیرساختي مذکور است تا ضمن آن بتوان اولویت

ای و ریلي در ههای مختلف ارائه داد. مواردی از قبيل سهم بخش جادمدیریت مصرف سوخت برای بخش

و در حال  حمل بار و جابجایي مسافر و نيز مقایسه این سهم با مقادیر متناظر برای کشورهای توسعه یافته

ازای ازای هر نفر و نيز بهکيلومتر بار حمل شده در ریل و جاده، سرانه بار جابجا شده بهـ  ، تناژ و تنتوسعه

عمومي باری در مقایسه با ناوگان عمومي باری کشورهای  تعداد ناوگان عمومي باری کشور، بازده ناوگان

دیگر، سهم حمل بار در درون استان و برون استان و ترکيب بار جابجا شده در بخش بار مورد توجه بوده 

ای است. در بخش جابجایي مسافر نيز تعداد نفر سفر و نيز نفر کيلومتر جابجا شده در کشور در بخش جاده

ا دیگر کشورها، سرانه مسافر جابجا شده و سهم وسایل نقليه مختلف در جابجایي مسافر و ریلي و مقایسه ب

ازجمله موارد مورد بررسي بوده است. در تمامي موارد سعي بر این بوده که آمار دیگر کشورها نيز در مقام 

ال اخير ارائه شده بوده و در موارد الزم آمار چند س 1392مقایسه ارائه شود. آمار داخلي نيز برمبنای سال 

زميني، تصویری از ميزان بار و مسافر  نقلوحملاست. قبل از ورود به عملكرد حمل بار و جابجایي مسافر در 

 ،3-1جدول  ترتيب دربه 1392الي  1325های ای و ریلي در سالهای جادهجابجا شده کشور در زیربخش

سافت طي شده در هر سفر، عيناً از سالنامه ستون متوسط م گذرد.از نظر مي 3-3جدول و  3-2جدول 

، اختالف 3-1ای کشور نقل شده است و با مقدار محاسباتي از مقادیر دیگر جدول جاده نقلوحملآماری 

 جزئي دارد.

 

 1932الي  1986هاي اي در كشور طي سالهاي مرتبط با عملكرد حمل بار جادهروند تغييرات شاخص. 9-1 جدول
تر متوسط تن كيلوم

كاالي حمل شده در 

هر سفر )تن كيلومتر(

متوسط مسافت 

طي شده در هر 

سفر )كيلومتر(

متوسط وزن 

 با بارنامه محموله

در هر سفر )تن(

تعداد سفر 

 كاميون

)هزار سفر(

تن كيلومتر كاالي 

حمل شده )ميليون 

تن كيلومتر(

وزن كل بار 

حمل شده 

)ميليون تن(

وزن بار حمل 

 شده با بارنامه

ليون تن()مي

سال

 .1392-1326ای کشور، جاده نقلوحملسالنامه آماری مأخذ: 



 اه مجلس شوراي اسالمي مركز ژپوهش

 

 

 1932الي  1986هاي اي در كشور طي سالهاي مرتبط با عملكرد جابجايي مسافر جادهروند تغييرات شاخص. 9-2 جدول

متوسط تعداد 

مسافر در هر 

سفر مسافري

ط مسافت متوس

طي شده در هر 

سفر مسافري 

)كيلومتر(

نفر كيلومتر مسافر 

جابجا شده در 

سطح كشور 

)ميليون نفر 

كيلومتر(

تعداد سفر 

مسافري )ثبتي( 

در سطح كشور 

)هزار سفر(

تعداد مسافر 

جابجا شده در 

سطح كشور 

)ثبتي( )ميليون 

نفر(

تعداد مسافر جابجا 

شده در سطح 

كشور )سفرهاي 

ليون عمومي( )مي

نفر(

تعداد كل مسافر 

جابجا شده در 

سطح كشور 

)ميليون نفر(

سال

 همان. مأخذ:

 

 هاي مرتبط با عملكرد حمل بار و جابجايي مسافر ريلي در كشور روند تغييرات شاخص. 9-9 جدول

 1932الي  1986هاي طي سال
جابجايي مسافر حمل بار

ر نفر كيلومتر مسافسال

)ميليون نفر كيلومتر(

تعداد مسافر 

)هزار نفر(

هاي بارگيري تعداد واگن

شده )دستگاه(

تن كيلومتر كاالي حمل شده 

)ميليون تن كيلومتر(

 تناژ بارگيري شده

)هزار تن(

 همان. مأخذ:

 

 باري در كشور نقلوحملبررسي عملكرد . 1-9

 زميني در كشور نقلوحملسهم و سرانه تناژ بارحمل شده در . 1-1-9

کشور پاسخ به این پرسش کليدی  نقلوحملیكي از موضوعات با اهميت در ارزیابي دقيق از وضعيت 

است که بار کلي جابجا شده در کشور چگونه و با چه ترکيبي از وسایل و بين چه مناطقي جابجا 

این است که با توجه به مصرف انرژی، چه ترکيبي از وسایل یا چه سبدی  شود. پرسش کليدی دیگرمي

برای حمل بار مناسب است. کل بار حمل شده بدون در نظر گرفتن فاصله  نقلوحملاز وسایل مختلف 

آمده است، از آنجا که معموالً این فاصله در حمل  3-4جدول  در 1392الي  1327های حمل طي سال

ل محاسبه نيست برای مقایسه در این جدول کل بار حمل شده برحسب تناژ آورده دریایي چندان قاب

ذکر است که وزن مرسوالت پستي هوایي در وزن بار حمل شده در بخش هوایي و شده است. الزم به

 دریایي لحاظ شده است. نقلوحملهمچنين کابوتاژ )حمل بار بين بنادر داخلي( در 



 

 

کيدات فراوان مسئولين و أسهم بخش ریلي در حمل بار عليرغم ت دهد کهنشان مي 3-1نمودار  

 روندی نزولي داشته و این مسئله نشان از لزوم توجه جدی به عملكرد بخش ریلي دارد. ،کارشناسان

 

  1932الي  1987هاي طي سال تركيب كلي تناژ حمل بار در كشور .9-4 جدول

:وزن بار حمل شده )هزار تن( در
سهم مقدار سهم مقدار سهم مقدار

ای )با بارنامه(نقل جادهوحمل

نقل ریليوحمل

نقل هوایي )با درنظر گرفتن مرسوالت پستي هوایي(وحمل

دریایي )کابوتاژ( نقلوحمل

جمع
 

وزن بار حمل شده )هزار تن( در:
سهم مقدار سهم مقدار سهم مقدار

ای )با بارنامه(نقل جادهوحمل

نقل ریليوحمل

نقل هوایي )با درنظر گرفتن مرسوالت پستي هوایي(وحمل

نقل دریایي )کابوتاژ(وحمل

جمع

 و 1392-1327هـوایي کشـور    نقلوحمل، سالنامه آماری 1392-1327ریلي کشور  نقلوحمللنامه آماری سا 5همان :خذآم

 .1392-1327 سازمان بنادر و دریانوردی سالنامه آمار عمليات

 
 1932الي  11987هاي روند تغييرات سهم بخش ريلي در ميزان بار حمل شده در كشور طي سال. 9-1 نمودار

 

 

 

 

 

 

 

 
 .1392-1327ریلي کشور  نقلوحملالنامه آماری : سمأخذ

 

)بدون توجه به مسافت  1392درصد از حمل بار کشور در سال  25دهد که مي نشان 3-2نمودار  

( 1391درصد )ترازنامه انرژی سال  94حاليست که  ای بوده و این درحمل( مربوط به بخش جاده

درصد  7که با حمل حاليشود. درای مصرف ميکشور در بخش جاده نقلوحملمصرف شده در انرژی 
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کشور در بخش  نقلوحملدرصد انرژی مصرفي در بخش  2از تناژ کل بار توسط بخش ریلي، کمتر از 

درصد وزني از کل بار  2ریلي مصرف شده است. همچنين سهم وزن بار هوایي ناچيز بوده و حدود 

 شود.صورت دریایي جابجا ميبه
 

 1932م وسايل نقليه از تناژ بار حمل شده در سال سه .9-2 نمودار
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .1392ای، جاده نقلوحملسالنامه آماری سازمان راهداری و : مأخذ

 

 مقايسه سهم و سرانه تناژ بار حمل شده دربخش زميني با ديگر كشورها. 2-1-9

کشورها ارائه شده که براساس  برخي نقلوحملتناژ و سرانه بار حمل شده در کل ناوگان  3-5جدول  در

های ذکر است آمار سالاند. الزم بهترتيب آمریكا، ژاپن، انگلستان و ایران بار بيشتری را حمل کردهآن، به

صورت گرفته توسط ناوگان باری این کشور در دسترس  نقلوحملبه بعد کشور آمریكا خصوصاً در  2117

توان استنباط این کشور مي نقلوحملهای ئه شده در سایر ناوگاننيست. اما با توجه به آمارهای جزئي ارا

داشته  2117در این کشور رقم باالتری را نسبت به سال  2119کرد که ميزان تناژ حمل شده در سال 

بيشتر از مقداری که در  2119ها در ميزان تناژ حمل شده در سال است. لذا اختالف آمریكا با سایر کشور

ازای یک ناوگان ی بهاجاده نقلوحملتناژ حمل شده در  سرانهص شده نيز خواهد بود. مشخ 3-5جدول 

 ارائه شده است. 3-6جدول در نيز در مقایسه با کشورهای آمریكا و انگليس  1392در سال باری 
 

 تناژ و سرانه تناژ بار حمل شده در ديگر كشورها .9-5 جدول

 سرانه تناژ بار حمل شده يت )نفر(جمع تناژ بار حمل شده )هزار تن( كشور

 76،424،443 451،145 (1392ایران )

 311،231،217 12،543،111 (2117آمریكا )

 62،232،723 1،911،111 (2119انگلستان )

 127،557،952 4،716،111 (2119ژاپن )

Sources: U.K. Department for Energy and Climate Change (DECC) 
Japan.  Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism 
U.S. National Transportation Statistics. 



 

 

 در مقايسه با ديگر كشورها 1932سال  ياجاده نقلوحملتناژ حمل شده در  سرانه .9-6 جدول

 كشور
تعداد ناوگان باري 

 ايجاده

اي بار حمل شده در بخش جاده

 هزارتن()

 ي بار حمل شده سرانه

 )تن به ازاي هر وسيله باري(

 964 321،934 395،271 (1392ایران )

 926 11،159،231 11،973،215 (2117آمریكا )

 4،175 1،691،111 415،111 (2119انگلستان )

 .1392ای، جاده نقلوحملسالنامه آماری سازمان راهداری و  :خذآم

U.K. Department for Energy and Climate Change (DECC)  - U.S. National Transportation Statistics 

 
 يكاو آمريران ا يبرا نقلوحملمختلف  يهاشيوهسهم )تناژ( بار حمل شده در  .9-9 نمودار

 

 

 

 

 

 
Source: www.eia.doe.gov 

 انگلستانژاپن و  يبرا نقلوحملمختلف  يهاشيوهمل شده در سهم )تناژ( بار ح .9-4 نمودار

 

 

 

 

 

 

 

 
Source: U.K. Department for Energy and Climate Change (DECC) 

Japan.  Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism. 

 

دهند. در را نشان مي لنقوحملهای مختلف يوهشتناژ حمل شده در  3-4نمودار  و 3-3نمودار  

از مجموع وزن کاال در ژاپن از طریق جاده حمل شده که در مقایسه با  درصد 92این رابطه باید گفت 

تر، بررسي فاصله حمل در هر جهت تحليل دقيق دهد.ایران، آمریكا و بریتانيا سهم بيشتری را نشان مي

 گيرد.بخش در ادامه مورد بحث قرار مي

http://www.eia.doe.gov/
http://www.eia.doe.gov/
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 ونقل زمينيانه تن كيلومتر بار حمل شده در حملسهم و سر. 9-1-9

تر شدن موضوع مقایسه، بار حمل شده برای کل بار زميني )مجموع در این قسمت برای روشن

صورت تن کيلومتر مورد بررسي قرار ای و ریلي( با در نظر گرفتن مسافت حمل بهجاده نقلوحمل

ای آن برای سال و نيز نمودار دایره 1392الي  1326های گرفته که نمودار روند تغييرات آن طي سال

سهم  3-6نمودار  و 3-7جدول  مشاهده نمود. 3-6 و 3-5 هاینمودار ترتيب درتوان بهرا مي 1392

های دهد، در بخشریلي از کل حمل بار )تن کيلومتر( زميني کشور را نشان مي نقلوحملدرصدی  11

یسه با برخي ازکشورهای صنعتي بسيار ناچيز است. البته این بعدی خواهيم دید که این سهم در مقا

 GRPو  GDPهای مقایسه باید با توجه به شرایط دیگر ازجمله شرایط جمعيتي و اجتماعي، شاخص

 و موقعيت جغرافيایي هر کشور صورت گيرد.

 

 1932الي  1985هاي سالكيلومتر بار حمل شده در زير بخش زميني در كشور طي ـ  روند تغييرات تن .9-5 نمودار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 .1392الي  1326ای، جاده نقلوحملسالنامه آماری سازمان راهداری و : مأخذ

 

 1932حمل بار زميني در كشور در سال  .9-7جدول 
(32ميليون تن كيلومتر )سال نحوه حمل بار 

ای جاده

22،411ریلي )خالص(

 .1392ای، ونقل جادهراهداری و حملسالنامه آماری سازمان  مأخذ:

 

 
 

 



 

 

 1932كيلومتر بار حمل شده زميني در سال ـ  اي و ريلي از تنسهم بخش جاده .9-6نمودار 

 
 .1392ای، جاده نقلوحمل: سالنامه آماری سازمان راهداری و مأخذ

 

ه در هر سهم ميزان کاالی حمل شده، ميزان مصرف بارنامه، متوسط مسافت طي شد 3-2جدول  

 کند.استاني ارائه مياستاني و برونسفر و تن کيلومتر بار حمل شده در کشور را به تفكيک درون

 

 1932در سال  ياستانهاي درون و برونهاي حمل ونقل كاال در بخششاخص .9-8 جدول

كل كشور برون استاني درون استاني عنوان

سهم ميزان کاالی حمل شده )%(

29 سهم ميزان مصرف بارنامه )%(

متوسط مسافت طي شده در هر سفر )کيلومتر(

134 کيلومتر کاالی حمل شده )با بارنامه(-ميليون تن

 همان. :مأخذ

 

 اونقل زميني با ديگر كشورهسرانه تن كيلومتر بار حمل شده در حمل مقايسه سهم و. 4-1-9

مورد  دهند. دردر جابجایي کاال را نشان مي نقلوحملهای مختلف سهم ناوگان 3-2 و 3-7 هاینمودار

ست که بخش عمده جابجایي کاال در این کشور بر بستر ریل صورت ا کشور آمریكا نكته مهم این

نيا و ژاپن که که در مقایسه با کشور ایران، حوزه بریتا بوده درصد 54پذیرد و سهم این بخش حدود مي

البته سيستم ریلي در دهد. اختالف فاحشي را نشان مي است درصد 4و  9، 11ترتيب این سهم به

اما این سيستم در کشور  ،ده استشگذاری مریكا و ایران بيشتر به منظور حمل کاال پایهآکشورهای 

موضوع نيز توجه داشت همچنين باید به این ژاپن بيشتر با هدف جابجایي مسافر توسعه یافته است. 

صورت هب انگلستاناز کل جابجایي کاال در  درصد 23از کل جابجایي کاال در ژاپن و  درصد 32که 

گيرد که این موضوع بيانگر استفاده مفيد کشورهای مذکور از شرایط آبي صورت مي نقلوحمل
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علت نقص آماری، مقایسه ميان مریكا بهآباشد. در مقایسه ایران و آبي مي نقلوحملجغرافيایي خود و 

ای، ریلي و هوایي صورت گرفته است. سهم تن کيلومتر بار حمل شده ریلي برای کشور سه بخش جاده

باشد درحالي که سهم تناژ بار حمل شده روی ای آن بيشتر ميمریكا نسبت به سهم تن کيلومتر جادهآ

دهد مریكا را نشان ميآاز ظرفيت ریلي در  ریل نسبت به جاده ناچيز بود. این مسئله استفاده بهينه

های کوتاه از بخش بدین ترتيب که بارهای با فاصله حمل طوالني بيشتر با ریل حمل شده و در مسافت

وری ظرفيت ای از سياستگذاری برای باال بردن بهرهتواند نمونهجاده استفاده شده است. این نكته مي

 موجود ریلي کشور در نظر گرفته شود.

 

 (ييو هوا ياجاده يلي5)ر يكاو آمر يرانا نقلوحملمختلف  هايشيوهبار حمل شده در  يلومترتن ك .9-7 نمودار

 

 

 

 

 

 

 

 
Source: worldbank 

 
 (ياييو در ييو هوا ياجاده يلي5و ژاپن )ر انگلستان نقلوحملمختلف  هايشيوهبار حمل شده در  يلومترتن ك .9-8نمودار 

 

 

 

 

 

 

 
Sources: U.K. Department for Energy and Climate Change (DECC) 

Japan.  Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism. 

 

 



 

 

 انه تن كيلومتر بار حمل شدهيمقايسه ميانگين سال .9-3 نمودار

 اي و ريلي براي كشورهاي مختلفهاي جادهدر زيربخش

 
Source: World bank -2011. 

 

 هاي انه تن كيلومتر بار حمل شده در زيربخشيمقايسه ميانگين سال .9-3جدول 

 اي و ريلي براي كشورهاي مختلفجاده

كيلومتر بار حمل شده در مسير -ميانگين ساالنه تن

ريلي )ميليون تن كيلومتر(

كيلومتر بار حمل شده در مسير -ميانگين ساالنه تن

اي )ميليون تن كيلومتر(جاده
ام كشورن

ایران

مریكاآ

کانادا

چين

روسيه

ژاپن

آلمان

انگلستان

ایتاليا

اسپانيا

کره جنوبي

اتریش

يسئسو

ترکيه

 مأخذ: همان.
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ای و های جادهانه تن کيلومتر بار حمل شده در زیربخشيميانگين سال 3-9جدول  و 3-9نمودار  

مریكا، آمچون چين، کند. کشورهایي همقایسه ارائه ميدر مقام ریلي را برای ایران و دیگر کشورها 

کنند. همچنين کم بودن سهم روسيه و کانادا بخش قابل توجهي از بار خود را بر روی ریل حمل مي

علت وجود مسيرهای آبي جهت حمل بار بوده بخش ریلي در حمل بار کشورهایي همچون انگلستان به

ميزان سرانه بار جابجا  3-11نمودار  وجدول  تر است.که با توجه به شرایط جغرافيایي آنها به صرفه

دهند. ایران از این منظر وضعيت مطلوبي را در ميان ای و ریلي را نشان ميجاده نقلوحملشده در 

ها ندارد و تنها نسبت به کشورهایي همچون هند و ژاپن سرانه بار بيشتری را جابجا کرده سایر کشور

بسيار زیاد تاحدی کم شده باشد و در کشور ژاپن  دليل جمعيترسد رقم مربوط به هند بهنظر ميکه به

 کند. ای در جابجایي کاال ایفا ميدریایي نقش عمده نقلوحملنيز 
 

  2112 الي 2113زميني كشورهاي مختلف در سال  نقلوحملسرانه بار جابجا شده در  .9-11جدول 
 کيلومتر(-)سرانه تن

نسبت تن كيلومتر كاالي حمل شده 

نقل زمينيوبه كل حمل ريليدر بخش 

نسبت تن كيلومتر كاالي حمل شده در 

نقل زمينيوبه كل حمل ايجادهبخش 

نقل وسرانه بار جابجا شده در حمل

كيلومتر به ازاي هر نفر(-زميني )تن
كشور

(2112ایران )

(2119مریكا )آ

(2111کانادا )

(2111چين )

(2111هند )

(2111روسيه )

(2111ژاپن )

(2111آلمان )

(2111فرانسه )

(2111انگلستان )

(2111ایتاليا )

(2111اسپانيا )

(2111ترکيه )

Source: World bank, 2011-2012. 
 

  2111در سال  يني كشورهاي مختلفنقل زموسرانه بار جابجا شده در حمل. 9-11نمودار 
 يلومتر(ک-تنسرانه )

 

 

 

 

 

 

 
 

Source: World bank. 



 

 

ای و ریلي ارائه شده است. جاده نقلوملحای از مجموع جاده نقلوحملنسبت  3-11نمودار  در 

نمودار این زميني در جاده صورت گرفته است.  نقلوحملدرواقع هدف آنست که بدانيم چه بخشي از 

زميني در  نقلوحمل درصد 61دهد که در اغلب کشورها بجز روسيه، کانادا و آمریكا بيش از نشان مي

ریلي در اغلب کشورها کاراترین روش حمل بار  نقلولحمبستر جاده انجام شده است. از آنجا که 

کشور به سمت افزایش سهم  عمومي نقلوحملست که در عمل، ا شود انتظار اینمحسوب مي

وری از عمومي زميني پيش رود. این مسئله ابتدا با باال بردن بهره نقلوحملریلي از  نقلوحمل

تواند مورد توجه کشور مي نقلوحملظرفيت ریلي در  زیرساخت ریلي موجود و پس از آن با افزایش

 قرار گيرد.

 

 زميني كشورهاي مختلف حمل بار به كل ي و ريلياحمل شده در بخش جاده يكاال يلومترنسبت تن ك .9-11نمودار 

 
Source: Ibid. 

 

سهم ای و ریلي و نيز های جادهتناژ بار حمل شده در زیربخش 3-14و نمودار  3-12نمودار  

نقل پيشنهادی وزارت راه و شهرسازی وقت به مجلس وهریک از آنها را براساس برنامه توسعه حمل

 3-15نمودار  و 3-13نمودار دهند. همچنين نشان مي 1392تا سال  1394شورای اسالمي در بهار 

ارائه جهت مقایسه با نمودارهای قبلي بيني روند افزایش سهم حمل بار در زیربخش ریلي را پيش

 31درصد موجود به بيش از  11کنند. براساس این برنامه سهم بخش ریلي در حمل بار از حدود مي

 خواهد رسيد.  1411درصد در سال 
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 1932اي و ريلي تا سال هاي جادهميزان تناژ بار حمل شده در زيربخش .9-12نمودار 

 
 .1392 ،: سالنامه آماری سازمان راهداریمأخذ

 

  1411اي و ريلي تا سال هاي جادهبيني ميزان تن كيلومتر بار حمل شده در زيربخشپيش .9-19نمودار 

 
ریـزی و اقتصـاد   ، معاونـت برنامـه  کميسيون عمـران مجلـس شـورای اسـالمي    ریلي برای ارائه در جلسه  نقلوحمل: گزارش برنامه توسعه مأخذ

 .1394بهار  ،آهن جمهوری اسالمي ایرانشرکت راه نقلوحمل

 

 

 

 

 



 

 

 1932اي و ريلي تا سال هاي جادهسهم از تناژ بار حمل شده در زيربخش .9-14نمودار 

 
 .1392 ،: سالنامه آماری سازمان راهداریمأخذ

 

 1411اي و ريلي تا سال هاي جادهبيني سهم از تن كيلومتر بار حمل شده در زيربخشپيش .9-15نمودار 

 
 نقـل وحمـل ریزی و اقتصاد ، معاونت برنامهمران مجلس شورای اسالميریلي برای ارائه در جلسه کميسيون ع نقلوحمل: گزارش برنامه توسعه مأخذ

 .1394بهار  ،آهن جمهوری اسالمي ایرانشرکت راه
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 اي و ريليهاي جادهزيربخشبار حمل شده در سرانه ارتباط . 5-1-9

ای و ریلي را به ازای هـر نفـر   های جادهیربخشميزان بار جابجا شده در ز 3-16نمودار  و 3-11جدول 

 دهند.  نشان مي

 

 در كشورهاي مختلف ي و ريليابار حمل شده جادهسرانه تن كيلومتر ارتباط  .9-16نمودار 

 
Source: World Bank, 2011-2012. 

 

 اي و ريلي جاده نقلوحملسرانه بار جابجا شده در . 9-11 جدول

 (2112-2113تعدادي از كشورها )

سرانه حمل بار ريلي ايسرانه حمل بار جاده كشور

279 (2112) ایران

2،112 (2119) مریكاآ

7،392 کانادا

1،917 چين

14،221 روسيه

152 (2111) ژاپن

1،369 آلمان

356 فرانسه

314 انگلستان

191 ایتاليا

172 اسپانيا

211 کره جنوبي

147 ترکيه
Source: Ibid. 

 

ای دارای در این بين کشور ایران تنها نسبت به روسيه و کره جنوبي در ميزان سرانه بار جاده 

انجام آهن مقدار بيشتری است که باید توجه داشت روسيه بخش عمده حمل بار خود را از طریق راه

نقل دریایي استفاده بيشتری دارد. وهای جغرافيایي از حملخاطر ویژگيدهد و کره جنوبي نيز بهمي

طور باشد و همانتر بيانگر وضعيت تجارت و اقتصاد کشورها نيز ميدرواقع این شاخص از منظری جامع



 

 

تری نسبت به سایر ازای هر فرد آمریكایي در این کشور کاالی بيشکه در نمودار مشخص است به

 شود و این موضوع نشانگر ظرفيت اقتصادی این کشور است.ای جابجا ميکشورها در بخش جاده

 مقايسه عملكرد ناوگان باري داخلي با ديگر كشورها. 6-1-9

ای جاده نقلوحملکه به استناد آمار درج شده در سالنامه آماری  3-12جدول  با استفاده از اطالعات

توان به این نتيجه رسيد که متوسط بار حمل شده ازمان راهداری آورده شده، ميمربوط به س

 های خارجي کمتر است.های ایراني در مقایسه با کاميونکاميون
 

 1932ايراني در سال هاي ايراني و غيرده توسط كاميونمتوسط كاالي وارداتي5 صادراتي و ترانزيتي حمل ش .9-12جدول 

 كل وسايل انيغيراير ايراني عنوان

 21 23 19 متوسط کاالی وارداتي توسط هر کاميون )تن(

 23 24 22 متوسط کاالی صادراتي توسط هر کاميون )تن(

 22 24 21 متوسط کاالی ترانزیت شده توسط هر کاميون )تن(

 .1392ای، جاده نقلوحملسالنامه آماری سازمان راهداری و مأخذ: 
 

 ونقل كاالحملي در و خصوص يتعاون ي5ي دولتهابخش سهم هريک از. 7-1-9

های دولتي، تعاوني و خصوصي را در حمل کاالی سهم ناوگان بخش 3-17نمودار  و 3-13جدول 

 دهند.ای نشان ميجاده
 

 1932در سال  هاي كشوركاال در جاده نقلوحملي در و خصوص يتعاون ي5هاي دولتبخشسهم  .9-19جدول 

كل كشور خصوصي يتعاون دولتي عنوان

(درصدسهم ميزان کاالی حمل شده )

(درصدسهم ميزان مصرف بارنامه )

متوسط مسافت طي شده در هر سفر )کيلومتر(

کيلومتر کاالی حمل شده-ميليون تن

 همان. :مأخذ
 

 ي از تن كيلومتر كاالي حمل شده و خصوص يتعاون ي5هاي دولتبخش. سهم 9-17نمودار 

 1932در سال  هاي كشوردر جاده

 
 .1392ای، نقل جادهو: سالنامه آماری سازمان راهداری و حملمأخذ
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 اي  ونقل جادهتركيب انواع بار در حمل. 8-1-9

باری، دانستن ترکيب بار در  های بخشهای با اهميت در تنظيم سياستیكي دیگر از شاخص

تا بتوان تخمين زد که چه ميزان از بار، قابل  منظور سياستگذاری این حوزه استای بهنقل جادهوحمل

در بخش  1392ترکيب بار حمل شده در سال  3-14جدول  در .ریلي است نقلوحملانتقال به 

رصد این بارها مواد معدني و د 42دهد که ای نشان داده شده است. این جدول نشان ميجاده

هستند که بخش قابل توجهي از  درصد کاالهای شيميایي 14و  کاالهای فلزی درصد 11 ،ساختماني

های مدیریتي توسط ناوگان ریلي کشور حمل تواند با اتخاذ روشدرصدی مي 67مجموع این حجم 

 نشان داده شده است. 3-12نمودار  ای این جدول درشود. نمودار دایره

 

 1932تركيب بار داخلي حمل شده در جاده در سال  .9-14جدول 

 كل كشور
كشاورزي و 

 دامي
 فلزي

معدني و 

 ساختماني

صنايع 

 سبک
 شيميايي آالتماشين

كاغذ و 

 چوب

چرم و 

 پوشاک

متفرقه و 

 خرده بار
 جمع

 321،934 9،123 3،196 9،146 53،251 11،779 17،671 157،216 42،941 76،221 بار )هزار تن(

 همان. :مأخذ

 

 1932 ها در سالبار حمل شده در جاده يبنمودار ترك  .9-18نمودار 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 : همان.خذآم



 

 

 ونقل مسافري در كشوربررسي عملكرد حمل. 2-9

 از حمل مسافر نقلوحملهاي سهم زيربخش. 1-2-9

ای، ریلي، هوایي و دریایي( مورد بحث ها )جادهربخشبندی چهارگانه زیمسافری تقسيم نقلوحملدر 

 نقلوحملدر مقام مقایسه بهتر است ابتدا مسافر جابجا شده در  .در بخش قبل، حائز اهميت است

ها از یک از شيوهی هربرمنظور شده است و سهم1392عمومي ارائه گردد. برای مقایسه سال مبنا، سال 

 (. 3-19نمودار و  3-15جدول وجه قرار گرفته است )کل مسافر جابجا شده نيز مورد ت
 

 1932الي  1987هاي از جابجايي مسافر طي سال نقلوحملهاي مختلف سهم شيوه. 9-15جدول 

مود سفر
سفر  -نفر

سهم از كل 

 سفر

)درصد(

سفر  -نفر

سهم از كل 

 سفر

)درصد(

سفر  -نفر

سهم از كل 

 سفر

 )درصد(

جاده

توبوسا

بوسميني

سواری کرایه

ریلي
مالكيت رجا

بخش خصوصي

هوایي

های شرکت

هواپيمایي 

ایراني 

دریایي

عملكرد بنادر 

ورودی و 

خروجي

جمع
 

مود سفر
سفر  -نفر

سهم از كل 

سفر 

)درصد(

 سفر  -نفر

سهم از كل 

سفر 

)درصد(

سفر  -نفر

سهم از كل 

 سفر

 )درصد(

جاده

اتوبوس

بوسميني

تاکسي کرایه

ریلي
مالكيت رجا

بخش خصوصي

هوایي

های شرکت

هواپيمایي 

ایراني 

دریایي

عملكرد بنادر 

ورودی و 

 خروجي

جمع

سالنامه آمار  و هوایي کشور نقلوحملریلي کشور، سالنامه آماری  نقلوحملای، سالنامه آماری جاده نقلوحمللنامه آماری سازمان راهداری و سا: خذآم

 .1392-1327 ،سازمان بنادر و دریانوردی عمليات
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ونقل ملها در کشور از طریق وسایل حدرصد کل مسافرت 21دهد که بيشتر از نشان مي 3-15جدول  

 7/5درصد سهم قطار است و باالخره هواپيما سهم حدود  11شود. پس از آن نزدیک ای انجام ميعمومي جاده

 درصد دارد که در مقایسه با آمار و اطالعات کشورهای صنعتي که در فصول بعد بررسي شده بسيار کمتر است.

 

 ل مسافراز حم نقلوحمل مختلف هايزيربخشنمودار سهم . 9-13نمودار 

 1932سال  سفر كل( -)درصد از نفر  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

نقـل ریلـي کشـور، سـالنامه     وای، سالنامه آماری حمـل نقل جادهوسالنامه آماری سازمان راهداری و حمل: خذآم

 .1392، سازمان بنادر و دریانوردی سالنامه آمار عمليات و نقل هوایي کشوروآماری حمل

 

 ت سهم بخش ريلي در ميزان مسافر جابجا شده در كشور روند تغييرا .9-21نمودار 

 1932الي  1987هاي طي سال

 
 .1392-1327 ،ریلي کشور نقلوحمل: سالنامه آماری مأخذ

 



 

 

 یهاسال يشده در کشور ط مسافر جابجا يزاندر م یليسهم بخش ر ييراتروند تغ 3-21نمودار  

روند کاهشي سهم ریلي در جابجایي مسافر را در  دهد. این نمودار نيزرا نشان مي 1392 يال 1327

طور که در بخش حمل بار نيز اشاره گردید نيازمند توجه جدی به های اخير نشان داده و همانسال

 .استاین مسئله 
 

 1932سال  ـ ايونقل ريلي و جادهتركيب نفر كيلومتر حمل .9-16جدول 

ميليون نفر كيلومتر  عنوان

ریلي

ایجاده

 .1392،ریلي کشور نقلوحملسالنامه آماری  و ایجاده نقلوحملسالنامه آماری سازمان راهداری و : خذآم

 

ای و ریلي با اتكا به فاصله یعني با استفاده از همچنين بررسي ترکيب مسافرت زميني یعني جاده 

نقل به مسافران وومي حملتر شدن وضعيت ترکيب خدمات بخش عمشاخص مسافر کيلومتر به روشن

 (.3-16کند )جدول کمک مي

زميني این است که اضافه کردن عامل فاصله سفر در  نقلوحملهای نكته جالب توجه دیگر در مقایسه 

 نقلوحملدهد. بدون در نظر گرفتن مسافت سهم ریلي را بيشتر نشان مي نقلوحملسهم  ،حمل مسافر

بر ریلي زیربخش درصد سهم  5/9درصد ) 11حدود  ای و ریلي(جموع جادهزميني )مریلي از حمل مسافر 

( ولي با در نظر گرفتن مسافت 3-19نمودار  براساسای و ریلي جادههای زیربخشدرصد مجموع سهم  22

دهد که (. این امر نشان مي3-21نمودار درصد است ) 24طي شده برای مسافرین بخش ریلي، آن سهم 

 د.کنهای نسبتاً طوالني حمل ميران مسافران را در مسافتونقل ریلي ایحمل

 

 1932سال  سفر كيلومتر مسافر جابجا شده دراز  اي و ريليهاي جادهزيربخشنمودار سهم  .9-21نمودار 

 
 .1392ای، جاده نقلوحمل: سالنامه آماری سازمان راهداری و مأخذ
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 استانياستاني و بروناي براساس درونعمومي جاده نقلوحملسهم حمل مسافر در . 2-2-9

سهم مسافر جابجا شده، سهم ميزان مصرف صورت وضعيت، متوسط مسافت طي شده  3-17جدول 

استان ای را برای درونعمومي جاده نقلوحملدر هر سفر و ميليون نفر کيلومتر مسافر جابجا شده در 

 دهد. نشان مي 1392استان در سال و برون

 

 1932استاني در سال برون هاي درون واي در بخشعمومي جاده نقلوحملمسافر در  نقلوحمل .9-17جدول 

 عنوان درون استاني برون استاني كل كشور

 (درصدسهم مسافر جابجا شده )

 (درصدسهم ميزان مصرف صورت وضعيت )

 (متوسط مسافت طي شده در هر سفر )کيلومتر

 کيلومتر مسافر جابجا شده-ميليون نفر

 .1392ای، جاده نقلوحمل: سالنامه آماری سازمان راهداری و مأخذ

 

 هاي حمل مسافر با ديگر كشورهامقايسه شاخص. 9-2-9

 ای، ریلي و هوایي برای دو کشورعمومي مسافر به تفكيک جاده نقلوحملدرصد  3-22نمودار  در

دو کشور  های انرژی در هرایران و آمریكا نمایش داده شده است. با توجه به ارزان بودن نسبي حامل

گردد( های آینده تشریح ميبر قيمت بنزین که در بخش PPPسرانه برمبنای  GDP)شاخص نسبت 

ه پذیرد. در کشورهایي کای صورت ميحمل مسافر توسط بخش جاده شود که سهم عمدهمالحظه مي

ای الذکر در آنها باالست خصوصاً کشورهای پرجمعيت مانند هند و چين، سهم بخش جادهشاخص فوق

 شود. کمتر و عمدتاً به بخش ریلي با توجه به اقتصادی بودن آن منتقل مي

درصد بوده است. بدیهي است برای  19شود سهم بخش ریلي در ایران در این نمودار مالحظه مي 

 ،ای به بخش ریلي منتقل گرددانرژی باید حمل مسافر تا حد امكان از بخش جادهسازی مصرف بهينه

)حمل مسافر در دریا باتوجه به  نيستزیرا این انتقال به دو بخش دیگر یعني دریایي و هوایي امكانپذیر 

 ای بوده و صرفهتر از بخش جادهشرایط جغرافيایي عملي نيست و حمل هوایي مسافر نيز گران

ای مدون جهت افزایش بازده شبكه ریلي موجود و انجام چنين سياستي، برنامه برای(. ندارددی اقتصا

 البته این سياست در داخل و حومههای ریلي ضروریست که ها و شبكههمچنين گسترش زیرساخت

است.  مترو خصوصاً تهران البته کندتر از حد انتظار و لزوم، در دست انجام شهرها از طریق شبكهکالن

آمریكا عمدتاً باقي این وری از ظرفيت شبكه ریلي موجود است. در اما اولویت مورد نظر باال بردن بهره

ای در حمل مالحظهدرصد است. بخش ریلي سهم قابل  12بخش هوایي به ميزان  ظرفيت برعهده

 مسافر در آن کشور ندارد. 

ای، ریلي و های جادهليس توسط ناوگانآمار حمل مسافر کشورهای ژاپن و انگ 3-23نمودار  در 



 

 

مهم و قابل توجه در این نمودار گرایش نسبتاً زیاد حمل مسافر در  هوایي نمایش داده شده است. نكته

ص داده خود اختصاکل حمل مسافر را به درصد 21طوری که کشور ژاپن از طریق ناوگان ریلي است به

اقتصادی، شرایط خاص جغرافيایي آن کشور  صرفه از به بخش ریلي جدااست. علت گرایش خاص ژاپن 

ای دارد. مقادیر ثير قابل مالحظهأریلي نيز در این امر ت نقلوحملاست. سرعت و کيفيت باالی امكانات 

 3-19جدول  و 3-24نمودار  نشان داده شده است. در 3-12جدول  مسافر کيلومتر دو نمودار قبل در

ای و ریلي برای تعدادی از کشورهای مورد مقایسه نمایش داده ق جادهاز طریمسافر  یيسرانه جابجا

 توان اشاره کرد:شده است. در این ارتباط به نكات زیر مي

 

 شيوه جابجايي  کيتفك بهكيلومتر( -)درصد از مسافر مسافرجابجايي  .9-22نمودار 

 اي5 ريلي و هوايي()جاده كايآمر و رانيا در

 
( 1392هـوایي کشـور    نقلوحملریلي کشور، سالنامه آماری  نقلوحملای، سالنامه آماری جاده نقلوحملسازمان راهداری و سالنامه آماری  :خذآم

U.S. Department of Transportation World bank-2011 (US DOT) 
 

كيلومتر( در -و ژاپن )درصد از مسافر انگليس در شيوه جابجايي کيتفك به مسافرجابجايي  .9-29نمودار 

 اي5 ريلي و هوايي()جاده 2113سال 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Sources: U.K. Department for Energy and Climate Change (DECC) - Japan. Ministry of Land, Infrastructure 

Transport and Tourism,World Bank, 2009. 
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ای در آمریكا بيش از سایر کشورهاست. پس از آن کشورهای صنعتي دهسرانه سفر در بخش جا 

یافتگي کشورها با ميزان سفر مردم آنها توان چنين نتيجه گرفت که توسعهاروپا قرار دارند. مي اتحادیه

بخش  سفرهای زميني برعهده در اکثر کشورهای مورد مقایسه عمده سرانه مستقيم دارد. رابطه

کند. در مورد ژاپن این مقدار درصد تجاوز نمي 11در بيشتر موارد سهم ریلي از حدود ای است وجاده

سفر در بخش ریلي  ای بيشتر و در کشورهای پرجمعيت چين و روسيه سرانهطور قابل مالحظهبه

 درصد کل سفرهای زميني است. 31حدود 

 

 مسافر جابجا شده به تفكيک شيوه جابجايي در كشورهاي .9-18جدول 

 ايران5 امريكا5 ژاپن و بريتانيا )ميليون مسافر كيلومتر(

هوايي ريلي ايجاده

1392ایران 

 2111مریكا آ

2119ژاپن 

2119 انگلستان

 .همان: مأخذ

 

 در كشورهاي مختلف  2111اي و ريلي در سال در مسيرهاي جادهسافر م ييسرانه جابجا .9-13جدول 

 سرانه جابجايي مسافر در مسير ريلي 

)كيلومتر طي شده به ازاي هر نفر(

 اي سرانه جابجايي مسافر در مسير جاده

)كيلومتر طي شده به ازاي هر نفر(
كشور

ایران

مریكاآ

اناداک

چين

روسيه

آلمان

فرانسه

انگلستان

ایتاليا

اسپانيا

کره جنوبي

ترکيه
Source: World bank, 2011. 

 

 

 

 

 



 

 

  ي و ريلي در كشورهاي مختلفاجاده ريمس در شده بجاجا مسافر سرانه .9-24نمودار 
 (به ازای هر نفر لومتريک) 

 
Source: Ibid. 

 

  يل براي كشورهاي مختلفر از طريق روند سرانه مسافر جابجا شده .9-25نمودار 
 (کيلومتر به ازای هر نفر)

 
Source: Ibid. 
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 هابيني تعداد مسافر قابل جابجايي در بخش ريلي با مسافر قابل جابجايي در ساير بخشپيش مقايسه و .9-26نمودار 

 
 نقـل وحمـل ریزی و اقتصاد ، معاونت برنامهکميسيون عمران مجلس شورای اسالميریلي برای ارائه در جلسه  نقلوحمل: گزارش برنامه توسعه مأخذ

 .1394بهار  ،آهن جمهوری اسالمي ایرانشرکت راه

 

مختلف  یکشورها یبرا یلي رار در زیربخشروند سرانه مسافر جابجا شده نيز  3-25نمودار  

ميزان و سهم مسافر ریلي  3-27و نمودار  3-26دهد. نمودار نشان مي هر نفر یبه ازا يلومترکبرحسب 

ن مجلس براساس گزارش وزارت راه و شهرسازی در جلسه کميسيون عمرا 1411جابجا شده را تا سال 

 کنند.شورای اسالمي ارائه مي

 

 1411ها تا سال بيني سهم مسافر قابل جابجايي در بخش ريلي در مقايسه با ساير بخشمقايسه و پيش .9-27نمودار 

 
 همان. :مأخذ

 

 

 



 

 

 شهري در كشوراي در حمل مسافر بينسهم ناوگان مختلف جاده. 4-2-9

شود که سهم اتوبوس در نفرکيلومتر طي شده هده ميمشا 3-22نمودار  و 3-21جدول  با توجه به

 .استبوس بيشتر درصد نسبت به سواری کرایه و ميني 22شهری با جهت حمل مسافر بين

 
 يلشده توسط وسا يط يلومتركـ  نفرميليون  .9-21جدول 

 1932اي در سال مسافري جاده يهنقل 

ميليون نفر كيلومتر وسيله

اتوبوس

بوسميني

سواری کرایه

 .1392ای، جاده نقلوحمل: سالنامه آماری سازمان راهداری و مأخذ

 

 1932اي درسال مسافري جاده يهنقل يلشده توسط وسا يط يلومترك ـ نفر يليونم .9-28نمودار 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 .1392ای، جاده نقلوحمل: سالنامه آماری سازمان راهداری و مأخذ

 

 ايهاي مختلف )دولتي5 تعاوني و خصوصي( در حمل مسافر جادهخشسهم ب. 5-2-9
 

 1932در سال  يو خصوص يتعاون ي5هاي دولتونقل مسافر در بخشهاي حملشاخص. 21-9جدول 

كل كشور خصوصي تعاوني دولتي عنوان

ناچيز سهم مسافر جابجا شده )%(

ناچيز وضعيت )%(سهم ميزان مصرف صورت 

متوسط مسافت طي شده در هر سفر )کيلومتر(

کيلومتر مسافر جابجا شده-ميليون نفر

 همان. :مأخذ
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 بنديجمع

در این فصل عملكرد حمل بار و جابجایي مسافر در کشور مورد بررسي قرار گرفت و در برخي موارد با 

 . شددیگر کشورهای جهان مقایسه عملكرد 

ای حمل شده و درصد از کل تناژ بار حمل شده در کشور در بخش جاده 24، 1392در سال  

 9/5ب برابر با ترتيسرانه تناژ بار حمل شده به ازای هر نفر و همچنين به ازای هر وسيله نقليه باری به

درصد بوده است. سرانه  7زیربخش ریلي  درحالي که تناژ بار حمل شده دربوده است. تن  964و  تن

ازای هر نفر در جاده بسيار کمتر از سرانه در دیگر کشورها بوده و البته سرانه بار حمل بار حمل شده به

اما وضعيت نسبتاً بهتری را  ،ازای هر وسيله نيز اگرچه نسبت به دیگر کشورها کمتر بودهشده به

  ست.دارا

 درصد از کل تناژ بار حمل شده در 92حدود ای ده جادههمچنين سهم تناژ بار حمل ش 

باشد. روند کاهش سهم بار حمل شده توسط بخش ریلي در ای و ریلي( ميزميني )جاده نقلوحمل

. همچنين استگزارش مورد توجه قرار گرفته که این مسئله هشداری جهت مدیریت بحث حمل بار 

 11ای صورت گرفته و سهم ریلي کشور در بخش جاده درصد تن کيلومتر بار زميني حمل شده در 91

زیرا بار  ،ای در کشورهای توسعه یافته بسيار کمتر بودهدرصد بوده است که مقدار سهم حمل بار جاده

ای به های طوالني بيشتر توسط بخش ریلي حمل شده است. البته سهم بار حمل شده جادهدر مسافت

ه مسيرهای دریایي برای حمل بار با توجه به موقعيت جغرافيایي ای کریلي در کشورهای توسعه یافته

 تر است نيز بيشتر بوده که در این صورت برای مقایسه باید این نكته را در نظر گرفت.به صرفه

ای بوده و سهم درصد سفرها در بخش جاده 21حدود  در کل کشور، در بخش جابجایي مسافر 

بخش حمل بار، در چند سال اخير، سهم سفر در بخش ریلي  درصد بوده است. همانند 9بخش ریلي 

ای درحال کاهش بوده است. اضافه کردن عامل فاصله سفر در حمل مسافر سهم نسبت به جاده

 سهم حمل ریلي از حمل مسافر  ،دهد. بدون در نظر گرفتن مسافتریلي را بيشتر نشان مي نقلوحمل

درصد  22درصد سهم زیربخش ریلي بر  5/9)درصد  11حدود  ای و ریلي(زميني )مجموع جاده

ولي با در نظر گرفتن مسافت طي  (3-19ای و ریلي براساس نمودار های جادهمجموع سهم زیربخش

دهد این امر نشان مي .(3-21نمودار است ) بوده درصد 24 ریل شده برای مسافرین بخش ریلي، سهم

  کند.ميهای نسبتاً طوالني حمل تونقل ریلي ایران مسافران را در مسافکه حمل

 

 



 

 

 

 ونقل زمينيـ مصرف انرژي در حمل مفصل چهار

 مقدمه

شهری و ونقل دروندر فصل دوم گزارش به تعداد و ترکيب وسایل نقليه مختلف فعال در حمل

نقل وشهری و تا حدودی ناوگان ریلي اشاره شد، در این فصل انرژی مصرف شده در بخش حملبرون

مورد بحث قرار خواهد گرفت. ترکيبي از انواع سوخت که در بخش  توسط وسایل نقليه مختلفي زمين

های انرژی نشان ای را به انواع حاملونقل جادهتواند اتكای حملشود، ميونقل زميني مصرف ميحمل

ر دهد. همچنين قيمت سوخت در قيمت تمام شده کاالها و خدمات مؤثر است. اینكه چه سهمي از ه

های مرتبط با ریزی برای سياستگذاریرود، راه برنامهکار مينوع سوخت در حمل بار یا مسافر به

شود مستقيماً در . قيمت سوختي که در حمل بار مصرف ميکردتر خواهد های انرژی را روشنحامل

مت هزینه تمام شده کاال در مقصد مشارکت دارد و تغيير قيمت سوخت نقش جانبي در تغيير قي

رود قيمت کار ميطور هزینه سوختي که برای حمل مسافر بههای حمل شده خواهد داشت. همينکاال

های مرتبط را تحت تأثير قرار خواهد داد، بنابراین توزیع انواع سوخت در نقل و قيمتوخدمات حمل

 کاربرد باری و مسافری نيز در این بخش از مطالعات مورد توجه قرار گرفته است. 

شهری و که در این بخش تفكيک محل مصرف سوخت از نظر حوزه برون کردهمچنين باید توجه  

شهری ساماندهي شده شهری به آساني ميسر نيست. اگرچه اطالعاتي از مصرف خودروهای بروندرون

توان به آساني گفت که بقيه مصرف شهری است و نمياما این تنها بخشي از مصرف برون ،موجود است

صورت کلي و تنها براساس نوع وسيله، شهری بوده است. بنابراین این مطالعه بهونقل درونملدر ح

 د. کنمصرف سوخت را تفكيک مي

عالوه با توجه به اینكه ميزان مصرف سوخت خودروها به تفكيک نوع خودروها، مورد نظر بوده به 

تي که براساس مصرف سوخت از های نفهای شرکت پخش و پاالیش فرآوردهاست این بخش به داده

ها برای تفكيک ميزان دست آمده، استناد داشته و از این دادهههای هوشمند سوخت بطریق کارت

 مصرف انواع وسيله نقليه استفاده شده است. 

 

 نقل از كل انرژي مصرفي كشوروسهم حمل. 1-4

چه  نقلوحملست که بخش کشور این ا نقلوحملکليدی در مطالعه های یكي از مهمترین چالش

این سهم و ميزان مصرف انرژی با توجه به  ضمن اینكهاز کل مصرف انرژی در کشور دارد.  را سهمي

بنابراین روند تغييرات مصرف نيز  وهای مختلف تغيير یافته ر سالاقتصادی د رخدادهایها و سياست

 ميليون بشكه معادل نفت حسب براساس تبدیل مصرف انرژی بر 4-1جدول اعداد  قابل توجه است.

معادل نفت خام  بشكه ميليون 311حدود  مقداری در نقلوحملمصرف  .سازی شده استخام یكسان



 اه مجلس شوراي اسالمي مركز ژپوهش

 

 

 .بوده است 1391ميليون بشكه معادل نفت خام در سال  296و  1391در سال  نقلوحملدر بخش 

مدیریت  عمومي و نقلوحمل توسعه هایي از قانونبندی سوخت، اجرای بخشهای سهميهالبته سياست

نسبت به را  نقلوحملها سهم بخش یارانه کردن هدفمنداجرای قانون مصرف سوخت و همچنين 

 است.  رساندهکشور مصرفي کل انرژی  درصد 25حدود  بهکاهش داده و ، 1325و  1324های سال

 

  1931-1984 يهاونقل و كل انرژي مصرفي كشور در سالحمل مصرف انرژي در .4-1جدول 
 (نفت خامبشكه معادل  ميليون) 

درصدونقلمصرف حملكل مصرف انرژِيسال

1324 سال

1325 سال

1326 سال

1327 سال

1322 سال

1329 سال

1391 سال

1391 سال

وزارت نيرو. 1391: ترازنامه انرژی سال مأخذ

 

  1931-1984 هايدر سال از كل مصرف انرژي نقلوحملسهم بخش  .4-1نمودار 

 
 وزارت نيرو. 1391: ترازنامه انرژی سال مأخذ

 

دليل به 1326در سال  4-1جدول  دهد که یک پله کاهشيبه خوبي نشان مي 4-1نمودار  

و  کل کشور 1326سال  قانون بودجه «13»های مرتبط با تبصره ندی بنزین و سایر سياستبسهميه

اجرای و  1329دیگر در سال کاهشي و پله مدیریت مصرف سوخت  عمومي و نقلوحملتوسعه  قانون



 

 

 نقلوحملسهم انرژی مصرفي در  4-2نمودار در ادامه در بوده است.  هایارانه کردن هدفمندقانون 

 .داده شده استنمایش  انگلستانهای آمریكا و کشور

 

 انگلستاندر آمريكا و از كل مصرف انرژي  نقلوحملسهم  .4-2نمودار 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Source: U.K. Department for Energy and Climate Change (DECC). 

 

و در  درصد 22آمریكا ر د، درصد 25 حدود شود این نسبت در ایرانگونه که مالحظه ميهمان 

این نسبت در سطح  اساس اطالعات منتشر شده در سایت بانک جهانيبر .است درصد 39انگليس 

پنجم( است. نسبت مذکور در هر سه کشور یاد شده باالتر از )یک درصد 21جهاني حدود متوسط 

مصرف سوخت در  سازیدر مورد انگليس عواملي مانند بهينهشایان ذکر است ميانگين جهاني است. 

( موجب کاهش فسيلي ونقل و نيز استفاده از سایر منابع انرژی )غير از سوختغير از حمل هایبخش
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البته باید توجه داشت که نسبت سوخت . است بوده نقلوحملغير از  هایيمصرف سوخت در بخش

شورها کننده وضعيت مدیریت مصرف سوخت در کبه تنهایي مشخص نقلوحملمصرفي در بخش 

های یكي از شاخص عنوانبهنبوده و باید به شاخص کاال و مسافر حمل شده در ازای مصرف سوخت، 

 .کردنيز توجه  نقلوحملمهم در شدت انرژی بخش 

 

 نقلوحملاي به كل مصرف انرژي جاده نقلوحملانرژي سهم . 2-4

. یكي کردتوان تقسيم هوایي و دریایي مي ای، ریلي،بخش جادهزیرکشور را به چهار  نقلوحملطور کلي به

ها چه سهمي از مصرف سوخت و چه سهمي از بخش زیر که هریک از این مهم این است هایتحليلاز 

و  4-2جدول در سهم مصرف آنها از کل مصرف انرژی  این رابطهاند. در خدمات حمل کاال و مسافر داشته

ای از مصرف انرژی جاده نقلوحملدرصدی  94 حدودسهم خوبي هب 4-3نمودار . استآمده  4-3نمودار 

های بخشدیگر زیردهد، البته نكته جالب توجه مقایسه این سهم از مصرف با عملكرد نشان ميرا  نقلوحمل

ازای هر ليتر یا مترمكعب مصرف سوخت چه مقدار کاال یا مسافر را هبه این معني که ب نقل استوحمل

گزارش با مقایسه عملكرد حمل بار و فصل سوم این در . ا، دریا و جاده و ریل جابجا کردتوان از طریق هومي

صاحبان کاال و متقاضيان  دالیل گرایش باالیدرباره  ایجاده زیربخش دردر شرایط فعلي مسافر جابجایي 

 کشور سخن گفته شده است.  در ایجاده نقلوحملبه  خدمات

 

 1931سال در انرژي مصرف از  نقلوحملهاي بخشزيرسهم  .4-9نمودار 

 
 .1391ي سال و سالنامه آماری سازمان بنادر و کشتيران 1391: ترازنامه انرژی سال خذآم

 

 



 

 

  1931سال  در نقلوهاي مختلف حملبخشزير انرژي مصرف ميزان .4-2جدول 

 (ميليون بشكه معادل نفت خام)
عادل نفت خام ميليون بشكه م براساسسوخت نقل ونوع حمل

ای جاده

ریلي 

هوایي 

دریایي 

مجموع 

 .1391و سالنامه آماری سازمان بنادر و کشتيراني سال  1391ترازنامه انرژی سال  خذ:آم
 

 نقلوحملسبد سوخت در . 9-4

چقدر بوده  نقلوحملها در بخش موضوع بعدی دارای اهميت این است که مصرف هریک از سوخت

ارزش  ،به معادل ميليون بشكه نفت خامهای مصرفي سوختعالوه با تبدیل واحد تمام هب ؛است

 دهد کهنشان ميخوبي به 4-3جدول  .شودميهای مختلف و سهم آنها از کل انرژی مشخص سوخت

تا  1324های در طول سال نقلوحملهای نفتي بيشترین سهم را در تأمين سوخت مصرفي فرآورده

 61به  1391های نفتي در سال ونقل از کل مصرف فرآوردهطوری که سهم حملاند، بهداشته 1391

در بخش  1391در سال  نفت گاز درصد 56بنزین و درصد  92بيشتر از همچنين  رسيده است. درصد

 اهشک گاز مایع و مصرفروند ثابت  ،از نكات جالب توجه این اطالعاتشده است.  مصرف نقلوحمل

  است. 1391 از سبد سوخت در سال سهم آن
 

 (ميليون بشكه معادل نفت خام)  1931-1984 هايدر سال نقلوحملهاي مختلف در بخش مصرف سوخت .4-9جدول 

نوع سوخت و مصرف

گاز مایع
کل مصرف

نقلوحمل

بنزین موتور
کل مصرف

نقلوحمل

نفت سفيد
کل مصرف

نقلوحمل

نفت گاز
کل مصرف

نقلوحمل

نفت کوره

کل مصرف

نقل وحمل

)کشتيراني(

طبيعيگاز 
کل مصرف

نقلوحمل

های هوایيسوخت

کل مصرف

جت سنگين 

)مسافربری(

برق
کل مصرف

نقلوحمل

 .1391وزارت نفت  يدروکربوری: ترازنامه همأخذ



 اه مجلس شوراي اسالمي مركز ژپوهش

 

 

بندی مصرف انواع سوخت در بخش نقل به معني سهموعالوه روند سبد مصرف انرژی در حملهب 

در این خصوص نيز قابل توجه و های عمومي نقل برای بررسي روند تغييرات و تنظيم سياستوحمل

ي( در بخش ئميزان جز، نفت کوره و برق )بهطبيعي ، گازگازنفتبنزین، ي طور کلمورد نياز است. به

 شوند. مصرف ميزميني و دریایي نقل وحمل

درصد در  13به  1324در سال یک درصد  حدودافزایش سهم گاز طبيعي از  4-4نمودار  براساس 

شهری در درون و برون نقلوحملهای مدیریت سوخت در هنده تغييرات سياستدنشان 1391سال 

عمومي  نقلوحملتوسعه بندی و اجرای بخشي از قانون سهميهتوان به ميازجمله  این بازه بوده است.

 مثل قانون ي دیگرهای کنترلسوز و سياستسوخت، افزایش خودروهای دوگانهو مدیریت مصرف 

روند نزدیک  شدن تردليل کندبه 1391همچنين در سال  .کرداشاره ها یارانه دناجرای هدفمند کر

، مصرف این سوخت حتي بنزینروند تغييرات قيمت نسبت به  ،کردن قيمت نفت گاز به قيمت واقعي

توان گفت که این مصرف واقعاً در بخش البته قاعدتاً نمي از مصرف بنزین نيز بيشتر شده است.

صورت قاچاق به کشورهای همسایه گاز احتماالً بهاست، بلكه بخشي از سوخت نفت بوده نقلوحمل

 ولي در آمارهای مصرف کلي ظاهر شده است.  ،منتقل گشته

 

 1931تا  1984هاي در سال نقلوحملي مصرفي در هابندي سوختسهم روند نمودار ستوني .4-4نمودار 

 
 .1391سال  ،: ترازنامه انرژیمأخذ

 

 

 

 



 

 

 1931و  1984هاي سالدر  نقلوحملمصرفي انرژي هاي انرژي از كل حامل نمودار سهم. 4-5مودار ن

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 .1391سال  ،: ترازنامه انرژیمأخذ

 

و  هادهنده سياستطور مجزا بررسي شده و نشانبه 4-6نمودار  درنيز بنزین  روند مصرف 

با ارائه شده و  با واحد ليتردر اینجا مصرف بنزین است.  ینبنزخدادهای مختلف در زمينه مصرف ر

انه بنزین يتمام مصرف سال تقریباً گفته شدطور همانبشكه معادل نفت خام آورده نشده است.  واحد

ي دو پله کاهش مصرف بنزین، عالوه در روند تغييراتهب بوده است؛ نقلوحملبخش  مربوط بهکشور 

بندی و کارت سوخت و دليل اعمال سياست سهميهبه 1326در سال  اولهش کا قابل توجه وجود دارد.

در این سال و باالخره سال  کاهش سهميه بنزین خودروهای سواریدليل به 1322در سال  دومکاهش 

قابل های انرژی حاملها و افزایش قيمت یارانه کردن هدفمند قانون هایدليل اعمال سياستبه 1329

 م وتور دالیل مختلف ازجملهبهدهد که در این سال نشان مي 1391ف در سال . مصرمشاهده است

روند افزایش مصرف با ، از طرف دیگر ثابت ماندن قيمت سوخت و یک طرفکاهش ارزش پول ملي از 
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های قيمتي تنها عامل کنترل و مدیریت مصرف بنزین البته سياست .آغاز شده است سرعت بيشتری

عمومي پر حجم مانند مترو، تحول  نقلوحملهای دیگری همچون توسعه سياستبلكه باید به  ،نيست

و وارداتي به سمت خودروهای کم مصرف، توليد و توزیع  های توليد خودروهای توليد داخليتكنولوژی

های کمتر(، کاهش کنندهبنزین استاندارد )عدد اکتان باال و بنزن، آروماتيک، گوگرد و سایر آلوده

های ی خرید خودرو همراه با افزایش کيفيت و کاهش استهالک آن و اصالح وضعيت جادههاهزینه

 .کشور در جهت کاهش تراکم ترافيكي نيز توجه نمود

 

 1931تا  1984هايدر سال نمودار روند مصرف بنزين در كشور .4-6 نمودار

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 .1392سال  ،: ترازنامه انرژیمأخذ

 

 1931-1984 هايدر سال ( در كشورگازنفت) مصرف نفت گازنمودار روند  .4-7 نمودار

 
 : همان.مأخذ

 

 

 



 

 

جمله از گازنفتهای مدیریت مصرف ستسيا بيشتر دولت در اعمال احتياططور کلي با توجه به به 

یشي روند افزا ،هااجرای قانون هدفمند کردن یارانه و 1329تغيير قيمت تا سال عدم بندی و عدم سهميه

گاز تابعي از رشد این است که تغيير مصرف نفتاست. این احتياط به دليل  ن در کشور ادامه داشتهمصرف آ

ای است و تغيير قيمت آن، با شدت حرفه نقلوحملهای صنعتي و اقتصادی و افزایش مصرف بخش

 ثيرگذار خواهد بود.أبيشتری بر اقتصاد کل کشور ت

احتمال قاچاق  ن فرآورده در ایران و کشورهای همسایه،ای با توجه به تفاوت قيمت فاحش همچنين 

طور که در بنزین بيشتر است. همان نسبت به وجود دارد که این سوخت به خارج از کشورمقدار قابل توجه 

بندی دليل اعمال سياست کارت هوشمند سوخت و سهميهبه 1326مشخص است در سال  4-6نمودار 

دليل اجرای بخشي از به 1329طور در سال ن کاهش یافته است. همينبنزین مصرفي خودروها، مصرف بنزی

دليل به خصوص روند مصرف نفت گاز اگرچهها مصرف کاهش داشته است اما دریارانه قانون هدفمند کردن

اما روند  ،اندکي شيب مصرف کاهش یافته 1329و  1322کارت سوخت در سال  سياست ارائه اعمال

مصرفي کشور در  گازنفتاز کل  نقلوحملبخش  گازنفتو سهم مصرف  ه استحفظ شدهمچنان افزایشي 

 . (4-7نمودار ) درصد است 56ها رقمي حدود اکثر سال
 

 1931-1984 هايدر سال نمودار روند مصرف گاز طبيعي در كشور .4-8 نمودار

 
 .1391سال  ،: ترازنامه انرژیمأخذ

 

خصوص در هدهنده رویكرد دولت به افزایش مصرف این سوخت بمصرف گاز طبيعي نشانتغييرات  

 1از حدود  نقلوحملمصرفي کل انرژی  طبيعي ازسهم گاز  4-2نمودار  طبق .است نقلوحملبخش 

گازسوز  بااغلب  طبيعي رسيده است. این ميزان گاز درصد 13به  1391در سال  1324در سال  درصد

ای تنوع سوخت در بخش جاده و عمومي شهری مصرف شده است. شخصي سواری یاکردن خودروه

 43ترتيب به ميزان ، گاز طبيعي و گاز مایع بهگازنفتبنزین،  .بيشتر است نقلوحملمصرفي از سایر انواع 
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 . (4-9نمودار ) برای گاز مایع بوده است درصد و چيزی نزدیک به صفر درصد 14، درصد 43، درصد
 

  1931اي سال جاده نقلوحمل درها سهم سوخت .4-3 ارنمود
 )برحسب ارزش معادل نفت خام(

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 .1391سال  ،: ترازنامه انرژیمأخذ

 

عالوه هشود، بو کمي هم از برق استفاده مي گازنفتریلي اغلب از  نقلوحملهمچنين در بخش  

بر مصرف برق بيشتر مبتنيو مشهد فعال است،  دو شهر تهران شهری که تنها درریلي درون نقلوحمل

گاز درصد آن نفت 91از کل مصرف در بخش ریلي  1391بينيد که در سال مي است. در 

 است. درصد دیگر آن برق بوده  9و 
 

 1931ريلي سال  نقلوحملهاي انرژي در سهم حامل .4-11 نمودار
 حسب ارزش معادل نفت خام()بر 

 
 .1391 ،ریلي کشور نقلوحمل: سالنامه مأخذ

 



 

 

ونقل از هر حمل هایصشاخیک از سهم هر برآورد گرفتهمطالعه انجام این در بررسي دیگری که  

 نقلوحملبنزین اغلب در  طور که اشاره شدهمانهای مصرفي در این بخش است. یک از سوخت

 و ایجاده نقلوحملهای مشخصي در اربرد دارد، اما نفت گاز با سهمک شهریدرون و برون ایجاده

از مصرف نفت  هابخشبری این سهم 4-11 شود. نمودارمصرف مي دریایي نقلوحمل چنينریلي و هم

 دهد.را نشان مي نقلوحملبخش  گاز

 

 1931سال  نفت و گاز مصرفي در از  نقلوحمل هايصشاخبري سهم .4-11 نمودار

 
 .1391سال  ،: ترازنامه انرژیمنبع

 

درصد کل  56) نقلوحملبخش  مصرفي کل نفت گاز درصد 9/94طور که مشخص است حدود همان 

دریایي و ریلي ناچيز و  نقلوحملو سهم  شودای مصرف ميونقل جادهنفت گاز مصرفي کشور( در حمل

دو در حمل  آهن و سهم آنای و راهمقایسه سهم مصرف بخش جادهاست.  بوده ددرص 7/1و  4/3ترتيب به

 آهن از نظر کمتر بودن مصرف سوخت است. دهنده بهينه بودن حمل بار با راهبار و مسافر نشان

. شودکشورهای مختلف بررسي مي نقلوحملیک از انواع سوخت در بخش سهم هر ادامهدر  

 نواع سوخت در این حوزه برای کشورهای ایران، آمریكا و انگليس درجزئيات آماری هر یک از ا

بخش اعظم مصرف در این  ،دشوگونه که مالحظه ميارائه شده است. همان 4-13 و 4-12 هاینمودار

كه سوخت هوایي و جت نيز نوعي با توجه به این است. گازنفتمربوط به دو نوع سوخت بنزین و  حوزه

و  درصد 93، درصد 26ترتيب ذا مصرف این دو نوع سوخت در این سه کشور بهل ،شودتلقي ميبنزین 

ذکر نكات زیر در  ضمناً دهد.خود اختصاص ميرا به نقلوحملکل مصرف سوخت در بخش  درصد 97

 14حدود  4-9نمودار  اساسبر در مورد آمار ارائه شده مربوط به ایران. اهميت است این رابطه حائز

دليل به گاز طبيعي اختصاص دارد که این به شهری(ای )درون و برونجاده نقلوملح از مصرف درصد

در های اخير است. استفاده از این نوع سوخت ها در سالوای از خودرشدن تعداد قابل مالحظه گازسوز

 :مورد اقبال قرار گرفتدالیل زیر بهدهه گذشته 
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 ،گازنفتتر بودن آن نسبت به بنزین و نفراواني گاز طبيعي در کشور و در نتيجه ارزاـ  

 ،خصوصاً با توجه به شرایط تحریم از کشور وابستگي کمتر به خارجـ  

 ،گازنفتایجاد آلودگي کمتر در مقایسه با بنزین و ـ  

عنوان سوخت در مقایسه با پاالیشي و پردازشي جهت قابل استفاده شدن به یندآکمتر بودن فرـ  

بنزین.

نقليه ط یتعداد کل وسا توسط بانک جهاني 2113 ر است طبق آمار ارائه شده در سالالزم به ذک 

ميليون دستگاه )نزدیک  5/3د ميليون دستگاه بوده که از این تعدا 12 با سوخت گاز طبيعي در جهان

  پنجم( متعلق به ایران بوده است.به یک

ای ونقل جادهعي در حملشایان ذکر است که این رویكرد سریع به استفاده از گاز طبي 

دليل فراهم نبودن اما در عمل به ،ها شدهشهری باعث کاهش مصرف سایر سوختشهری و بروندرون

وجود های تحویل سوخت گازطبيعي مشكالتي نيز بهجمله ناکافي بودن جایگاههای الزم اززیرساخت

خودروهای سواری که در ایران زیهای آن را افزایش داده است، بنابراین شاید نوساآورده که هزینه

 حل مؤثرتری باشد. راهبرای کاهش مصرف سوخت، سوز هستند، غالباً بنزین

شود که سوخت حاصل از برق سهم نسبتاً قابل در نمودار مربوط به آمریكا و انگليس مالحظه مي 

است در صورت  خود اختصاص داده است. بدیهيرا به نقلوحملای از انواع سوخت در بخش مالحظه

این نوع سوخت  شهرهاتوان در کالنمي ،گونه منابعتر بودن اینژیكي با توجه به پاکرفع موانع تكنولو

در سایر  نقلوحملها در بخش برداری از این نوع سوختنمود. بهره گازنفترا جایگزین بنزین و 

 .استکشورهای پيشرفته نيز روبه گسترش 

 

 مريكاآايران و  نقلوحملسوخت در سهم انواع .4-12 نمودار



 

 

 

 

 

 

 

 
Source: World Bank. 



 

 

 انگلستان نقلوحملسهم انواع سوخت در .4-19 نمودار


Source: U.K. Department for Energy and Climate Change (DECC). 

 

 انگلستانايران5 آمريكا و  نقلوحمل هاي مختلفبخشزيردر  نفت گاز مصرف  .4-4 جدول
(معادل ميليون بشكه نفت خام)

2111 انگلستاننفت گاز  2111مريكا آنفت گاز  1931نفت گاز ايران   زيربخش 

ایجاده

ریلي 

هوایي

دریایي

جمع

Source: U.K. Department for Energy and Climate Change (DECC) و  
www.eia.doe.gov 

 

ایي نيز مورد یهای ریلي و درای نبوده و در بخشبخش جادهزیر نقل فقط در وگاز در حملمصرف نفت 

ارائه شده  گاز نفتنقل از مصرف وهای حملبخشزیر سهم هر یک از 4-14نمودار  گيرد. دراستفاده قرار مي

گاز در بخش ریلي و دریایي درصد سهم مصرف نفتزیردر هر دو  ،شودطور که مالحظه مياست. همان

بخش ریلي زیرگاز به مصرف نفت درصد 2آمریكا  نقلوحملدر  مثالًآمریكا و انگليس بيشتر از ایران است. 

یطي است که بخش است. این در شرا درصد 2در ایران تنها  سهم مصرفدرحالي که این  ،اختصاص دارد

با گسترش و  ،باشد. بدیهي استبخش ریلي آن دو کشور برقي ميزیر مهمي از انرژی مصرفي در 

های ریلي در کشور با توجه به با صرفه بودن آن، این درصد افزایش یافته و کارگيری هر چه بيشتر شبكهبه

بخش ریلي و زیرشرایط، گسترش  واضح است بهترین .تر خواهد شدبه استاندارد کشورهای صنعتي نزدیک

بخش دریایي نيز وضعيت مشابهي وجود زیردر  جایگزین نمودن سوخت با انرژی برق در آن بخش است.

 درصد 4و  درصد 6ترتيب نقل دریایي در آمریكا و انگليس بهوگاز در حملدارد. در حالي که مصرف نفت

 دریایي اختصاص دارد.  بخش زیرگاز به مصرف نفت درصد 3است در ایران تنها 

http://www.eia.doe.gov/
http://www.eia.doe.gov/
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 انگلستانايران5 آمريكا و  نقلوحملمختلف هاي زيربخشدر  گازمصرف نفت سهم  .4-14 نمودار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Source: U.K. Department for Energy and Climate Change (DECC) و   www.eia.doe.gov 

 

نمودار  ( و درگازنفتطور کلي )مجموع مصرف بنزین و انرژی به مصرف سرانه 4-15نمودار  در 

 2111تا  2111های طي سال ،ای کشورهای مورد بررسيبخش جادهزیرمصرف سرانه بنزین در  16-4

گونه نارائه و تحليل خواهد شد(. هما ،نيز متعاقباً پس از این دو گازنفتارائه شده است )نمودار مصرف 

 .هستندشود این دو نمودار از جهات مختلف مشابه یكدیگر که مالحظه مي

 

http://www.eia.doe.gov/
http://www.eia.doe.gov/


 

 

 ايبخش جادهزير روند سرانه مصرف انرژي در .4-15 نمودار
  )کيلوگرم معادل نفت خام( 

 
 Source: World Bank.

 

 اي بخش جادهزيرروند سرانه مصرف بنزين در  .4-16 نمودار
  )کيلوگرم معادل نفت خام(

 
Source: Ibid 
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های مـورد مطالعـه   عامل چند در شدت مصرف در این بخش و نيز تغييرات آن در طول سالچند  

 شرح زیر است:نقش دارند که اهم آنها به

شـورهای دارای  یافتـه و ک ای در کشـورهای صـنعتي و توسـعه   جـاده ونقل در حملمصرف انرژی ـ  

ضریب نفوذ اتومبيـل بـيش از کشـورهای     وسعت زیاد باالتر از دیگر کشورهاست. در این کشورها عمدتاً

 دیگر است و لذا مصرف سوخت خصوصاً بنزین در سطح باالتری قرار دارد.

بـر قيمـت بنـزین دارد )ایـن      )بر پایه قـدرت خریـد(   GDP سرانهمستقيم با  این مصرف رابطهـ  

ایـن دو نمـودار نيـز در     شـد(. مقایسـه  خواهد توضيح داده  5فصل همراه نمودار مربوطه در  شاخص به

 .استبيشتر کشورها مبين این موضوع 

های مورد مقایسه قابل توجه اسـت. در  در مواردی تغيير مصرف انرژی در این بخش درطول سالـ  

ت. ایـن حالـت خصوصـاً در مـورد     دليل رشد باالی اقتصادی اساین خصوص تغييرات در جهت مثبت به

بـارز ایـن حالـت نيـز      . در برخي از کشورها این روند معكوس است کـه نمونـه  استکشور چين مشهود 

طـور نسـبي کـاهش یافتـه کـه علـت آن اعمـال        سال آخر این مصرف به 3آمریكاست. در ایران نيز در 

 است.بوده خصوصاً بنزین  های انرژیها و افزایش قيمت حاملسازی یارانههای هدفمندسياست

شود مصرف انـرژی خصوصـاً بنـزین در کشـورهای آمریكـا،      مالحظه ميرابطه مذکور با توجه به ـ  

 کانادا و عربستان بسيار باالتر از دیگر کشورهاست.

کشـور آمریكـا،    3که صرفنظر از  توان دریافتمي 4-15دقت در این دو نمودار خصوصاً نمودار  باـ  

 سرانه بر قيمت بنزین )عمـدتاً  ستان که مصرف باالیي دارند و نيزکشورهایي با شاخص پایينکانادا و عرب

خصوص سایر کشورها خصوصاً کشورهای صنعتي اروپایي بـه  جمعيت باال مانند هند و چين( در دليلبه

در شود. این همگرایي بـا رونـد زمـان    مصرف دیده مي مشابهت در روندهمراه ایران و کره جنوبي نوعي 

 های بعدی بيشتر هم شده است.سال

نكته قابل ذکر دیگر اینكه کشورهای صنعتي و توسعه یافتـه نظيـر آمریكـا، انگلسـتان، آلمـان و      ـ  

و در این بين آمریكا با سرعت بيشتری سرانه مصـرف   دهندنشان مي را فرانسه روندی نزولي در مصرف

. امـا بيشـتر کشـورهای مـورد مقایسـه،      داده استخود را کاهش  نقلوحملای بخش جادهزیرانرژی در 

ای هستند و کشور ما نيز از این قاعده مستثنا نيسـت.  بخش جادهزیرشاهد رشد سرانه مصرف انرژی در 

هم افزایش  های اخير بازولي در سال ،بندی بنزین از رشد این شاخص کاسته شدالبته با اجرای سهميه

.رخ داده استای بخش جادهزیر روند مصرف سوخت در

ارائه شده است. با توجه  کشورها ایبخش جادهزیردر  گازنفتمصرف  روند سرانه 4-17نمودار  در 

های مسافری است لذا روند در جاده عمدتاً برای حمل بار و یا اتوبوس گازنفتكه مصرف سوخت به این

 عتي دارای مصرف سرانهکند. در اینجا کشورهای صنسرانه مصرف از دو نمودار قبلي تبعيت نمي



 

 

هم بوده است.  افزایشباالتری بوده و با گذشت زمان در برخي از این کشورها این مقدار مصرف رو به 

الذکر روند مصرف در آن که برخالف کشورهای فوقاست نكته قابل توجه در این نمودار کشور ژاپن 

مانند ریلي  نقلوحملهای ایر حوزهکشور روبه کاهش بوده است. گسترش و استفاده هرچه بيشتر از س

 .استو دریایي با توجه به موقعيت خاص جغرافيایي آن کشور از دالیل این روند کاهشي 

 

 ايبخش جادهزيردر  گازنفتروند سرانه مصرف  .4-17 نمودار
 ()کيلوگرم معادل نفت خام 

 
Source: Ibid 

  

 )نمودارهای ایدر بخش جاده گازنفتین و مل در رابطه با مصرف بنزأه و تنكات دیگر قابل توج

 شرح زیر است: به  (4-19و  12-4، 17-4

، گازنفتولي در سرانه  ،خود اختصاص دادهکشور آمریكا در مصرف سرانه بنزین جایگاه اول را به - 

های در مقطع زماني بين سالاند. عربستان عربستان و فرانسه به مرور زمان مصرف بيشتری داشته

های بعد ولي در سال ،خود را افزایش داده گازنفتبا سرعت بسيار زیادی مصرف سرانه  2112تا  2115

و بنزین جایگاه مياني را در  گازنفتتقریباً این مصرف را حفظ کرده است. کشور ما در سرانه مصرف 

قابل توجه در مورد ایران این است که در  بين کشورهای مورد مطالعه از آن خود کرده است. نكته

مصرف سرانه بنزین  2116شود که بعد از سال نمودار مربوط به مصرف سرانه بنزین مشاهده مي

 افزایش قيمت داخليبندی و کاهش عرضه بنزین از طریق سهميه ،روندی کاهشي داشته که علت آن

در این بخش  گازنفتزیرا مصرف  ندارد وجود گازنفت. البته چنين روند کاهشي در مصرف است آن
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سازی و عمومي است و لذا ظرفيت و در نتيجه گرایش چنداني برای بهينه نقلوحمل عمدتاً در حوزه

 نداشته است.کاهش مصرف آن وجود 



  مصرف سوخت ساليانه در جاده .4-18 نمودار
 (خام )معادل ميليون کيلوگرم نفت

 
Source: Ibid.

 

  سرانه مصرف سوخت ساليانه در جاده .4-13 نمودار
  (خام )معادل ميليون کيلوگرم نفت

 
Source: Ibid.

 

گاز در برخي کشورها نظير روند کاهشي مصرف سرانه بنزین و روند افزایشي مصرف سرانه نفت - 

نقل وه حملدليل توسعهای اخير بهها در سالتوان توجيه کرد که در این کشورگونه ميانگلستان را این



 

 

عمومي و همچنين فاصله کم شهرها از یكدیگر سفرهای بين شهری بيشتر به سمت استفاده از وسایل 

گاز و کاهش نقل عمومي نظير اتوبوس و بخش ریلي متمایل شده که نهایتاً رشد مصرف نفتوحمل

 مصرف بنزین را درپي داشته است.

 ز دیگر کشورهای مورد مطالعه است.مصرف بنزین در آمریكا بسيار بيشتر اـ سرانه  

گاز مصرف نفتسرانه از  آن، مصرف بنزین باال هستند مقدارسرانه عمدتاً کشورهایي که دارای ـ  

ن نيز همان گونه که قبالً توضيح داده شد با پآنها بيشتر است. مانند آمریكا، کانادا و عربستان. در ژا

کمتر از مصرف بنزین شده است. در اکثر  آن ر مقدارهای اخيگاز در سالتوجه به کاهش مصرف نفت

یكي از دالیل  گاز بيشتر از مصرف بنزین است.کشورهای دیگر خصوصاً کشورهای صنعتي، مصرف نفت

گاز در سوخت خودروهای سواری است که در ایران کمتر مورد توجه قرار گرفته آن استفاده از نفت

 است.

 

 كيک مسافري و باريهاي مختلف به تفمصرف سوخت. 4-4

. برای آنهاستيات نحوه مصرف ئجز ،گازهای مهم در بررسي نحوه مصرف بنزین و نفتالؤیكي از س

بندی شده است. کننده، طبقهميزان مصرف هر سوخت بسته به انواع وسایل نقليه مصرف ،این منظور

عات شرکت ملي پاالیش و گاز با اتكا به اطالبندی برای مصرف بنزین و سپس نفتابتدا این طبقه

 های نفتي با استفاده از کارت هوشمند سوخت صورت پذیرفته است. پخش فرآورده

این وخت نامشخص است. درصد مصرف بنزین با توجه به نوع کارت س17دهد اطالعات نشان مي 

های دولتي و های دستگاهی و کارترهای نامشخص شامل کارت خرده فروشي، کارت اضطراکارت

و مصرف سوخت کشور خودروهای خارجي با  نقلوحملکه ستاد مدیریت  کردباید توجه  مومي است.ع

سي سي را از  2111سي سي و خودروهای داخلي با حجم موتور باالتر از  1311حجم موتور باالی 

بنابراین اطالعات این بخش، شامل مصرف برخي از خودروها  است. کرده محرومداشتن کارت سوخت 

با توجه به مصرف و اساس اطالعات کارت هوشمند سوخت بررح فوق نبوده و با تقریب همراه است. شبه

بندی شده است. طبقه 4-21نمودار  و 4-5جدول  آنها مطابقمقدار مصرف بنزین  ،ع وسایل نقليهانوا

ز هریک از منظور ا و اندبندی شدهنقليه باری و مسافری طبقه در دو گروه وسایلانواع وسایل نقليه 

درصد( 17است. با توجه به ميزان سهم باالی کاربری نامشخص )ها در ادامه توضيح داده شده کاربری

ها مؤثر است و با توجه به اینكه بيشتر ریزیدر مصرف بنزین، از آنجا که ماهيت این مصرف در برنامه

مصرف بين دو نوع دیگر مصرف واقع باید کل این داران است، درهای جایگاهاین مصرف متعلق به کارت

تقسيم شود، اما در اینجا فرض شده است که این مصرف برای انواع خودروهای ( ی)باری و مسافر

های بعدی کنار های نامشخص از تحليلبنابراین کارت صورت متوازن استفاده شود؛بهباری مسافری و 

)وسایل نقليه(  ری مشخصهای سوخت دارای کاربهای مصرف برای کارتگذاشته شده و نسبت
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جدول  اساسای واقعي مصرف ارائه شده است. برهاعداد و سهم ،هاو در جداول و نمودارمحاسبه شده 

 74و ها بارها و کاميونتتوسط وسایل نقليه با کاربری باری شامل وانتدرصد مصرف بنزین  26، 5-4

 ،و موتورسيكلت نقليه شخصي توسط وسایل نقليه با کاربری مسافری شامل وسایل ،درصد مصرف

  شود.ميسوز( و... مصرف سایر وسایل عمومي مسافری بنزین)شامل تاکسي، مسافربر و  عمومي

 

 )ليتر(      1932ماه ديدر بنزين  مصرف .4-5 جدول      

ميانگين روزانه هر 

كارت كاربري

تعداد كارت 

فعال

 ميانگين روزانه

)ليتر(

درصد مصرف بنزين از مصرف 

هاي مشخصكارت

درصد از 

كل 
كل مصرف كاربري

باری

مسافری

نامشخص

مجموع

 .1392ماه دی ـ سامانه کارت هوشمند سوخت ـ های نفتيت پخش و پاالیش فرآورده: شرکمأخذ

 

 1932ماه ديدر بنزين  مصرف .4-21 نمودار

 

 

 

 

 

 

 
 

 .1392ماه دی ،سامانه کارت هوشمند سوخت ،های نفتي: شرکت پخش و پاالیش فرآوردهمأخذ

 
دهند. فكيک ناوگان را نشان ميمصرف بنزین به ت 4-21و همچنين نمودار  4-7 و 4-6ول اجد 

ميزان این  وليتر در روز  3/2 شخصيسواری  سوختميزان مصرف هر کارت  4-6جدول  اساسبر

با توجه  ی هر وسيله نقليه سواری بوده است.ليتر در ماه برا 69های سي روزه معادل مصرف برای ماه

رسد نظر ميهب (1393پایان سال  )تا ليتر در ماه برای مصرف خودروهای شخصي 61به تعيين سهميه 

که این ميزان  کرد. البته باید توجه استماه ميزان مصرف واقعي در دی نزدیککه این رقم تقریباً 

های پرسفر سال قطعاً ميزان بيشتری است و در ماه سفرسهميه، معادل مصرف متوسط در یک ماه کم 

 است.  شدهمصرف  انه،يسوخت ماه از سهميه

 



 

 

 )ليتر(     1932مصرف بنزين به تفكيگ ناوگان مسافري در دي  .4-6 جدول   

ميانگين روزانه هر كارت 

كاربري

تعداد كارت 

فعال

ميانگين 

روزانه
كل مصرف

سهم از مصرف مسافري 

)درصد( 
كاربري

نوع 

خودرو 

آمبوالنس امدادی 

های رانندگيآموزشگاه آموزشي 

سواری شخصي 

شخصي
اتوکمپينگ

* سواری مدل باال 

سواری مناطق آزاد

سواری خطي بين شهری

عمومي

تاکسي 

سواری عمومي 

مسافربر شخصي

سواری آژانس 

اتوبوس

بوسميني

موتور سيكلت موتور 

مجموع

 : همان.مأخذ

 باشد.* این مصرف شامل برخي از خودروهای مدل باال که فاقد کارت سوخت هستند نمي

 

کيلومتر  111ليتر در هر  6سواری در چرخه حرکت و توقف را  یهر خودرو بهينه فاگر متوسط مصر 

 32دهد که با فرض مصرف بهينه، هر خودرو باید دستكم مسافت فرض کنيم، این ميزان مصرف نشان مي

 مورد انتظار که این ميزان بسيار بيشتر از ميزان متوسط مسافت پيمایش  کيلومتر در روز را طي کرده باشد

دهد که ميزان مصرف است. این محاسبه تقریبي نشان ميدر دی ماه خودروی سواری شخصي برای 

 6مصرف  ازمسافت پيموده شده،  به ازایخودروهای سواری شخصي در کشور از لحاظ بهينه بودن مصرف 

 ليتر در هر صد کيلومتر، بسيار بيشتر است. 

 

 1932به تفكيگ نوع استفاده ناوگان در دي   نسهم خودروي مسافري از كل مصرف بنزي .4-7 جدول

 *درصد از كل مصرف درصد از خودروهاي سواري مسافري  نوع خودرو

 امدادی

 آموزشي

 شخصي

 عمومي

 سيكلت موتور

 جمع

 : همان.مأخذ

 .های نامشخصحذف اطالعات کارتبا  *
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 1932. سهم مصرف خودروهاي سواري مسافري )بر حسب نوع استفاده( از كل بنزين مسافري در دي ماه 4-21 دارنمو



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 : همان.مأخذ

 

، تمام مصرف بنزین از کل ل نقليهیانواع وسا طور که بيان شد برای محاسبه نسبت مصرفهمان 

مصرف مسافری و باری تقسيم شده  به نسبت مصرف واقعي بين ،صورت فرضيمصرف نامشخص به

درصد آن برای مصرف انواع  51تنها حدود  ،دهد که از کل مصرف بنزیناست. نسبت کل نشان مي

 درصد 67رود و این در حالي است که خودروهای سواری شخصي کار ميهخودروهای سواری شخصي ب

 4-21نمودار  و همچنين 4-7 و 4-6ول اجد دهند.سوز را تشكيل ميکل خودروهای مسافری بنزین

ها کل مصرف بنزین برای مصرف موتورسيكلت درصد 11مصرف مسافری و  درصد 15نشان داد که 

شود. درصدهای مصرف مختلف برای اتخاذ تصميمات استراتژیک قيمتي یا توزیعي مثل استفاده مي

 قيمت بنزین اطالعاتمثال در صورت اتخاذ سياست آزادسازی  رایبندی بسيار کارساز است. بسهميه

کل مصرف  درصد 6/12بنزین مصرفي خودروهای مسافری و  درصد 17دهد که نشان مي 4-7جدول 

ونقل عمومي مسافر است و افزایش قيمت، باعث افزایش قيمت خدمات بنزین مربوط به مصرف حمل

 خواهد شد. 

ته شده و تنها مصارف از تحليل کنار گذاشهای نامشخص نيز اگر کارتطور که بيان شد همان 

کل مصرف بنزین در خودروهای باری که  درصد 26های مشخص در نظر گرفته شود، حداکثر کارت

 برآورد مصرف از کل 4-2جدول  هاست، استفاده شده است. براساسبارمهمترین بخش آن انواع وانت



 

 

مابقي، مصرف  درصد 6و حدود  کل مصرف بنزین مصرف وانت بارها درصد 21حدود دهد نشان مي

تواند، قيمت کاالها دهد هر نوع سياست افزایش قيمت بنزین مياین ارزیابي نشان ميهاست. کاميونت

مصرف بنزین به تفكيک نوع  4-22نمودار  و 4-2جدول  و خدمات را مستقيماً تحت تأثير قرار دهد.

جه دیگر ميزان مصرف متوسط دهند. عدد قابل تونشان مي 1392ماه سوز را در دیناوگان باری بنزین

ليتر و چيزی حدود سه برابر متوسط مصرف  6ازای هر کارت بنزین خودروی باری است که روزانه به

 سوز مسافری است. روزانه یک خودروی بنزین

 

 )ليتر(     1932مصرف بنزين به تفكيگ انواع ناوگان باري در دي  .4-8 جدول   

ميانگين روزانه هر كارت 

كاربري

تعداد كارت 

فعال

سهم از كل 

مصرف)برآوردي(

سهم از 

باري

ميانگين 

روزانه
كل مصرف كاربري

وانت

کاميون

کاميونت

مجموع

همان.: مأخذ



 1932سوز به تفكيگ انواع ناوگان باري دي درصد از كل مصرف روزانه بنزين در ناوگان باري بنزين .4-22 نمودار

 

 

 

 

 

 

 
 

 
مأخذ: همان.

 

ل یانواع وسا د درخصوص تفكيک مصرفشيات مصرف بنزین ارائه هایي که در جزئمشابه بررسي 

بررسي شده است. اولين گام  4-23نمودار  و 4-9ول دج يات درزئنفت گاز نيز ج کنندهمصرفنقليه 

ست که چه مقدار از نفت گاز توسط خودروهای باری و چه مقدار توسط خودروهای مسافری ا این

شود. شكي نيست که بخشي از نفت گاز مصرف شده در این حوزه به مصرف خودروهای مصرف مي

ای ونقل جادهغير از حمل يایهجمله قاچاق سوخت در حوزهق مختلف ازو از طر نرسيدهداخل کشور 

اطالعات دریافت شده از شرکت از  ،همچنين مشابه بخش مصرف بنزین شود.داخل کشور مصرف مي
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کل  درصد 5 دهدنشان مي . این اطالعاتاستشده  ستفادههای نفتي املي پخش و پاالیش فرآورده

های مصرف شده است. مشابه کارت یا مسافریا هویت نامشخص باری های ببا کارت نفت گاز مصرف

فروشي و اضطراری و کارت خودروهای مصرف نامشخص در اینجا نيز شامل کارت خرده ،سوخت بنزین

 دولتي است. 

 

 )ليتر(      1932ماه ديدر  نفت گاز مصرف. 4-3 جدول     

ميانگين روزانه هر 

كارت كاربري

تعداد كارت 

فعال

سهم از مصرف 

 مشخص يهاكارت
سهم مصرف ميانگين روزانه كل مصرف كاربري

6/22 باری

4/17 مسافری

نامشخص

مجموع

 همان.: مأخذ

 

 هاي مشخصاز كارت 1932ماه ديدر  نفت گاز مصرف .4-29 نمودار

 )ليتر(

 
 مأخذ: همان.

 

 درصد 4/17 ونقل بار و تنهادر حمل درصد 6/22گاز مصرفي دهد که نفتنشان مي 4-23نمودار  

 ای یمتگذاريق یهااستيس رييکه با تغ دهديان منسبت نش نیا شود.ونقل مسافر مصرف ميدر حمل

گاز نفت متيق راتييو تغ ردگييقرار م ريونقل کاال در کشور تحت تأثنفت گاز، تا چه اندازه حمل عیتوز

 دارد. یکمتر آثار یبر بخش مسافر



 

 

بررسي شده است.  ات مصرف نفت و گاز در بخش مسافری،يجزئ 4-24و نمودار  4-11جدول  در 

با توجه به اینكه شود. بندی اطالعات کارت سوخت هوشمند، استفاده مياین بررسي از طبقه برای

بندی اطالعات مشخصات وسایل نقليه در کارت سوخت تنها براساس ظرفيت حمل بار یا مسافر طبقه

 شهری از این اطالعات قابل دسترس نيست.شهری و درونشده، اطالعات مصرف به تفكيک حوزه برون

 

 )ليتر(    1932ماه مصرف نفت گاز به تفكيگ ناوگان مسافري در دي .4-11 جدول   

ميانگين روزانه هر كارت 

كاربري ليتر

تعداد كارت 

فعال

ه سهم از كل مصرف مسافري ب

تفكيک ظرفيت درصد

ميانگين 

روزانه
كل مصرف كاربري

نفر 21کمتر از 

 41تا  21بين 

نفر

نفر 41بيشتر از 

مجموع

 مأخذ: همان.

 

 1932درصد از كل مصرف روزانه نفت گاز به تفكيگ ناوگان مسافري دي  .4-24 نمودار

 
 مأخذ: همان.

 

ماه يت را برای دیتناژ ظرف يکتفك ی بهسهم مصرف از مصرف بار و  4-25نمودار  

ميانگين روزانه مصرف هر  4-11نكته جالب اینكه با توجه به ستون آخر جدول  دهند.نشان مي 1392

طي با افزایش ظرفيت صورت خکاربری مشخص است که مصرف ميانگين روزانه هر کارت کاربری به

دنبال دارد. این اعداد نشان تر را بههای حمل، مصرف بهينهیابد و استفاده از برخي ظرفيتافزایش نمي
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تن به طور تقریبي از حيث مصرف  51تن و بيشتر از  31تا  21دهد که مصرف باربرهای با ظرفيت مي

اما نحوه  ،توان در این زمينه نظر قطعي داديتر بوده است. البته با این بررسي تقریبي نمانرژی بهينه

 د. کنریزی برای ترکيب ناوگان باری را آشكار ميلزوم برنامه ،تغييرات مصرف
 

 )ليتر(    1932مصرف نفت گاز به تفكيگ ناوگان باري در دي  .4-11جدول      

ميانگين روزانه هر 

كارت كاربري

تعداد كارت 

فعال

به سهم مصرف از  مصرف باري 

تفكيک تناژ ظرفيت 

ميانگين 

روزانه
كل مصرف کاربری

تن 11کمتر از

تن 21تن تا  11از 

تن 31تن تا  21از 

تن 41تن تا  31از 

تن 51تن تا  41از 

تن 51بيشتر از 

مجموع

 مأخذ: همان.

 

 1932وگان باري دي ناتناژ ظرفيت درصد از كل مصرف روزانه نفت گاز به تفكيگ  .4-25 نمودار



 

 

 

 

 

 
 مأخذ: همان.

 

  نقلوحملدر بخش  هاي مختلفسوختمصرف استاني . 5-4

بری ریزی برای مدیریت مصرف سوخت توجه به سهمهای حائز اهميت در برنامهیكي از شاخص

است. برای بررسي مصرف  گازنفتخصوص بنزین و هنقل بو های مختلف بخش حملها از سوختاستان

های مختلف قابل صورت سرانه محاسبه شده تا در استانمصرف به 1391نزین براساس جمعيت سال ب

معابر شهری و نيز  خصوصياترسد که عوامل اقليمي و همچنين نظر ميبررسي باشد. اگرچه به

جه اما از این عوامل با تو ،مساحت شهرها و باالخره مسافرپذیر بودن آنها در ميزان مصرف مؤثر باشند

مطابق  طور کليمصرف بنزین به ميزان به پيچيدگي محاسبه در مقایسه صرفنظر شده است. بيشترین

 ها در استان تهراندرصد سواری 65گذاری دليل عواملي همچون شمارهبه) انتظار در استان تهران



 

 

آن در و پس از  (ها و...، مرکز مراجعات و حجم باالی ورودی از سایر استان2-3جدول  براساس

کمتر از نيمي از بنزین مصرفي )شهرهای بزرگ مثل اصفهان و خراسان رضوی های دارای کالناستان

درصدی استان  21قابل مشاهده است. همچنين سهم قابل توجه  برای دو استان مذکور( در تهران

از انتظار  دليل تجمع و تمرکز جمعيتي در پایتخت چندان دورتهران از کل بنزین مصرفي کشور نيز به

های تهران، خراسان رضوی، اصفهان، فارس، مازندران و خوزستان نيمي از بنزین کل نيست. استان

   کنند. کشور را مصرف مي
 

 1931سال  در مصرف بنزينكل ها از سهم استان .4-12 جدول

 نام استان
 كل مصرف استان

)ميليون بشكه معادل نفت خام( 

 سهم از كل كشور

)درصد(
سرانه متوسط )بشكه در سال بر نفر(استان نفر  جمعيت

آذربایجان شرقي

آذربایجان غربي

اردبيل

اصفهان

البرز

ایالم

بوشهر

تهران

چهارمحال و بختياری

خراسان رضوی

خراسان شمالي

خراسان جنوبي

خوزستان

زنجان

سمنان

سيستان و بلوچستان

فارس

قزوین

قم

کردستان

کرمان

کرمانشاه

کهگيلویه و بویراحمد

نگلستا

گيالن

لرستان

مازندران

مرکزی

هرمزگان

همدان

یزد

جمع

 .1391: ترازنامه انرژی سال أخذم
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که در مسيرهای  است هایيدهنده مصرف سرانه باالی بنزین در استاننشان 4-12جدول  

های دارای شهرهای ترانزیتي کشور هستند، مثل سمنان و یزد و همچنين مراکز جمعيتي و استان

برانگيز توجه و شاید هم تأملمسافرپذیر ازجمله تهران، مازندران، گيالن و اصفهان. اما نكته جالب 

که باید مورد  های دور از انتظار هرمزگان و بوشهر استباالتر بودن نسبي مصرف سرانه در استان

 قرار گيرد. بنزینهای مرتبط با قاچاق بررسي و مداقه مجموعه
 

 1931سال در هاي كشور مصرف نفت گاز در استان .4-19 جدول

نام استان

كل مصرف استان 

يون بشكه )ميل

معادل نفت خام(

كشتيراني

ساير 

هاي بخش

نقلوحمل

كل 

نقل وحمل

در استان

نقل از وسهم حمل

كل مصرف 

 نقل كشوروحمل

)درصد(

سهم توليد 

ناخالص داخلي 

 استان از كشور

)درصد(

نسبت سهم از  

مصرف به توليد 

)درصد(درآمد 

آذربایجان شرقي

آذربایجان غربي

اردبيل

اصفهان

البرز

ایالم

بوشهر

تهران

چهارمحال و بختياری

خراسان رضوی

خراسان شمالي

خراسان جنوبي

خوزستان

زنجان

سمنان

سيستان و بلوچستان

فارس

قزوین

قم

کردستان

نکرما

کرمانشاه

کهگيلویه و بویراحمد

گلستان

گيالن

لرستان

مازندران

مرکزی

هرمزگان

همدان

یزد

جمع

 همان.: مأخذ



 

 

عالوه هشود، بمصرف مي نقلوحملمصرفي در بخش  زگانفت درصد 56نها در گذشته گفتيم که ت 

شود و سواری دیزلي اغلب برای وسایل نقليه سنگين باری و مسافری استفاده مي گازنفتدر ایران 

نسبت به سهم از توليد  نقلوحملدر بخش  گازنفتتند. شاید باالتر بودن مصرف بسيار اندک هس

دليل تراکم باالی های ترانزیتي سمنان و یزد بهر استان( د4-13جدول )ستون آخر  داخلي ناخالص

سيستان و بلوچستان  های هرمزگان واستان اما قطعاً مصرف باال درپذیر باشد. سفر عبوری توجيه

 .ستو احتمال قاچاق آن به خارج از مرزهاگاز بيشتر از نياز استان دهنده فروش نفتنشان

 

  نقلولحممصرف ماهيانه سوخت در بخش . 6-4

دیگری که در بررسي مصرف سوخت مورد توجه است، نمودار مصرف ماهيانه در بخش  اتاطالع

های شهریور و فرورردین و افزایش است، با توجه به حجم باالی سفر و تردد در ماه نقلوحمل

 باشد.  ها بيشترهای نوروزی و تابستاني انتظار آن است که مصرف ماهيانه بنزین در این ماهمسافرت

 

 1931در حمل ونقل در كشور در سال  مصرف ماهيانه بنزين .4-14 جدول
  )ميليون بشكه معادل نفت خام(

سهم از كل  مصرف  ماه سال

فروردین

اردیبهشت

خرداد

تير

 مرداد

شهریور

مهر

آبان

آذر

دی

بهمن

اسفند

جمع

 همان.: مأخذ

 

های مختلف اختالفات کمي دارد و البته در دهد که مصرف بنزین در ماهنشان مي 4-14جدول  

 های شهریور و تير و فروردین از همه بيشتر بوده است.ماه
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 بندي جمع

 دیگر بررسي گردید. نتایج ونقل ایران و کشورهایانرژی مصرف شده در حمل در این فصل ابتدا ميزان سهم

درصدی در  21ميانگين سهم درصدی حمل ونقل ایران از مصرف انرژی کل، از  25نشان داد سهم 

اما در اثر  ،درصد بوده 22ونقل اگرچه در گذشته سهم انرژی حمل .کشورهای دیگر بيشتر است

 1329ها در سال و اجرای قانون هدفمند کردن یارانه 1326دی بنزین در سال بنهایي چون سهميهسياست

 94نقل حدود واین سهم کاهش یافته است. از مجموع انرژی مصرف شده در حمل 1321در طول دهه 

های معطوف به مصرف انرژی در این شود، بنابراین سياستگذاریای مصرف ميونقل جادهدرصد آن در حمل

نقل مؤثر وسازی مصرف سوخت در کل بخش حملنوسازی یا بهسازی ناوگان برای بهينه بخش ازجمله

ها در خواهد بود. بررسي سبد سوخت مصرفي بخش حمل ونقل نشان داد که سياست گازسوز کردن خودرو

درصد افزایش داده است و  13درصد به  1سهم مصرف گاز طبيعي را از کمتر از  1391تا  1324های سال

دليل درصد کاسته شده است. اگرچه اعمال این سياست به 12نسبت از سهم بنزین حدود همان  به 

های سوخت با سرعت قبلي ادامه نيافته است. مشكالت تكنيكي گازسوز کردن و همچنين کمبود جایگاه

بررسي روند تغييرات مصرف بنزین ساليانه نشان داد که اعمال سياست کارت هوشمند سوخت و 

طوری که مجموع مصرف بنزین در سال بر کنترل مصرف مؤثر بوده است به 1326بندی در سال سهميه

ها بوده است. همچنين بررسي این روند یعني سال پيش از اعمال این سياست 1325کمتر از سال  1391

زین بندی بندو پله کاهشي مصرف، اولي ناشي از سياست سهميه 1329و  1326های نشان داد که در سال

رخ داده است. البته باید توجه  1329و دومي ناشي از حذف بخشي از یارانه بنزین در سال  1326در سال 

صورت باید به ولي ،های کنترلي و قيمتي در کاهش مصرف بنزین مؤثر استداشت که اگرچه سياست

ند مترو، عمومي پرحجم مان نقلوحملهای مهم و مؤثر دیگری همچون توسعه همزمان به سياست

های توليد خودروهای داخلي و وارداتي به سمت خودروهای کم مصرف، توليد و توزیع تحول تكنولوژی

های خرید خودرو همراه با افزایش کيفيت و کاهش استهالک آن و بنزین استاندارد، کاهش هزینه

یت مصرف های کشور در جهت کاهش تراکم ترافيكي نيز، برای کنترل و مدیراصالح وضعيت جاده

 .کردبنزین توجه 

های کنترلي ازجمله اجرای قانون هدفمند گاز نشان داد که سياستنمودار مصرف ساليانه نفت 

و  1329 هایتأثير کاهشي بر مصرف نفت گاز نداشته و فقط در سال 1329ها در سال کردن یارانه

 اندکي روند افزایش مصرف کند شده است.  1391

 74بنزین با سهم تقریبي  1392دهد در سال گاز نشان ميین و نفتمحل مصرف بنز بررسي

ل نقليه باری مصرف گردیده در حالي که یدرصد توسط وسا 26درصد توسط وسایل نقليه مسافری و 

درصد توسط خودروهای  17درصد توسط خودروهای باری و  23به ميزان  نقلوحملبخش  نفت گاز



 

 

 مسافری مصرف شده است. 

دهنده تأثير تغيير قيمت بنزین بر قيمت تمام شده حمل کاال و نشان الذکرصرف بنزین فوقم نسبت  

 23مصرف نفت گاز به ميزان  در حالي کهمستقيم افزایش قيمت بنزین بر تورم است. تأثيرات مستقيم و غير

م شده کاالها طور مستقيم بر قيمت تماشود و تغيير قيمت آن بهدرصد برای حمل بار در کشور مصرف مي

 گذار است. در محل مصرف اثر

اطالعات کارت هوشمند سوخت نشان داد که  براساسکنندگان بنزین بررسي کاربری کلي مصرف 

 6/12سواری شخصي است. دستگاه  11،511،167درصد از کل مصرف بنزین مربوط به تعداد  9/49

درصد از کل مصرف  1/11 خودروی مسافری عمومي ودستگاه  613،425درصد کل مصرف توسط 

نقليه  دستگاه وسيله 2،139،231شود. سهم موتور سيكلت مصرف ميدستگاه  2،213،622توسط 

بنزین توسط درصد  6/1درصد بوده است و  26سوز از کل مصرف بنزین حداکثر حدود باری بنزین

 شود. خودروهای امدادی و آموزشي مصرف مي

، 1392 ماهر کارت کاربری سواری شخصي در ماه نمونه دیاین گزارش نشان داد ميزان مصرف ه 

ليتر در ماه برای هر  69های سي روزه معادل این ميزان مصرف برای ماه است. ليتر در روز بوده 3/2

ليتر در ماه برای مصرف خودروهای شخصي  61وسيله نقليه سواری است که با توجه به تعيين سهميه 

ماه نزدیک بوده است. البته باید توجه قریباً به ميزان مصرف واقعي در دیرسد که این رقم تنظر ميبه

های پرسفر بوده است و در ماه سفرمتوسط در یک ماه کم  ،که این ميزان سهميه معادل مصرف کرد

 سال قطعاً ميزان بيشتری از سهميه مصرف خواهد شد. 

خودرو در چرخه حرکت و توقف، هر بهينه مصرف  ،استانداردخودروهای  برخيمطابق مشخصات  

دهد که با فرض این ميزان مصرف نشان مي .کيلومتر گزارش شده است 111ليتر در هر  6کمتر از 

کيلومتر در روز را طي کرده باشد و این ميزان بيشتر از ميزان  32مصرف بهينه، هر خودرو باید دستكم 

است. این محاسبه تقریبي  ماهدر دی خصيمتوسط مسافت پيمایش مورد انتظار  برای خودروی سواری ش

دهد که ميزان مصرف خودروهای سواری شخصي در کشور از لحاظ بهينه بودن مصرف به ازای نشان مي

 ليتر در هر صد کيلومتر، بسيار بيشتر است.  6مسافت پيموده شده، از مصرف بهينه 

 

 نقل  وهاي انرژي در بخش حملفصل پنجم ـ وضعيت قيمت حامل

 قدمهم

به شرط ایجاد  ایجاده نقلوحملدر بخش  انرژی و شدت ثيرگذار بر مصرفأهای تیكي از شاخص

های انرژی به . تغييرات قيمت حاملاستهای انرژی ، قيمت حاملعمومي استاندارد نقلوحملساختارهای 

اثرگذار است. در این و در نتيجه نرخ تورم  طور مستقيم و غيرمستقيم بر افزایش قيمت تمام شده کاالها
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 23های انرژی، به بررسي قيمت بنزین و نفت گاز که حدود های قيمتگذاری حاملفصل ضمن بيان سياست

 شوند پرداخته شده است.کشور را شامل مي نقلوحملدرصد از کل انرژی مصرفي در 

 در ايران و جهان گازنفتروند قيمت بنزين و . 1-5

 درصد 25آمار مصرف بيان شد بنزین و نفت گاز روی هم رفته بيشتر از  طور که در فصل بررسيهمان

اند. تغييرات قيمت دو سوخت خود اختصاص دادهای را بهونقل جادهکل انرژی مصرفي بخش حمل

المللي عنوان یک شاخص بيندر ایران و مقایسه آن با قيمت فوب خليج فارس به گازنفتبنزین و 

و بنزین از سال  گازنفتررسي شده است. برای این کار قيمت داخلي هر ليتر شناخته شده در منطقه ب

این اقالم  1391و  1329های از ترازنامه انرژی استخراج شده است. البته در سال 1392تا  1324

علت اجرای فاز اول قانون هدفمند به 1329خصوصاً در سال  ای و آزاد بودند؛ای دو نرخ سهميهدار

ار این پژوهش قيمت بعد از اجرای قانون تغيير مجددی نيز داشته است که معي هاقيمت ها،یارانه کردن

و همچنين قيمت آزاد آن است. در مورد بنزین چون قيمت فوب خليج فارس  هاهدفمند کردن یارانه

رود. همچنين برای برای بنزین اکتان باال موجود است قيمت بنزین سوپر برای مقایسه به کار مي

محاسبه  (1391مرجع سال دالر های دالری را با یک دالر مبنا )بدیالت قيمت، یک بار تمام قيمتت

 نموده و بار دیگر قيمت سوخت هر سال به دالر آزاد همان سال تبدیل شده است.

 

 1932الي  1984هاي محاسبه روند قيمت نفت گاز ايران و جهان در سال .5-1 جدول

 سال
ريال  –ايران 

 بر ليتر

فوب خليج 

فارس )دالر 

 بر بشكه(

فوب خليج فارس 

)ريال ليتر( با دالر 

 مرجع 

دالر آزاد 

 سال به ريال

فوب خليج فارس 

)ريال بر ليتر( با 

 دالر آزاد سال

فوب خليج فارس 

 )سنت بر ليتر(

1324 165 5/22 5.629 9.141 4.691 9/51 

1325 165 6/92 6.324 9.221 5.371 2/52 

1326 165 9/92 6.216 9.351 5.214 2/62 

1327 165 5/131 9.169 9.661 7.992 7/22 

1322 165 2/24 5.243 11.111 5.331 3/53 

1329 3511-1511 9/112 7.194 11.111 7.119 7/64 

1391 3511-1511 2/132 9.115 19.111 15.792 1/23 

1391 3511-1511 7/135 9.359 26.111 22.197 3/25 

1392 3511-1511 3/134 9.261 32.111 27.131 5/24 

 الملل وزارت نفت.: معاونت امور بينمأخذ

دالر در بشـكه   29/112، 1391ریال و قيمت هر بشكه نفـت بـرای سـال     11962برمبنای دالر با قيمت متوسط  1391ریال بر ليتر برای سال  توضيح:

 ليتری محاسبه شده است. 159

 

 

 



 

 

المللي قابل مقایسه  در های داخلي و بينگاز است. قيمتمت نفت يمربوط به ق 5-1جدول  

با هم نمایش داده شده است. نكته قابل توجه برای نفت گاز وجود اختالف بسيار زیاد  5-1نمودار 

هاست که البته با افت شدید ارزش قيمت حتي بعد از اجرای مرحله اول قانون هدفمند کردن یارانه

طور که این اختالف چشمگيرتر نيز شده است. همان 1391و سال  1329پول ملي از انتهای سال 

 1392تا  1324فارس در دوره  شود تغيير قيمت نفت گاز به ارز خارجي در بازار خليجمالحظه مي

دهد درصد بوده است که نشان مي 2/476 که به ریال ایراندرصد بوده است در حالي 4/64حداکثر 

گاز باشد، تابع افت ارزش های جهاني نفتز اینكه ناشي از تغيير قيمتقيمت نفت گاز در ایران بيش ا

 پول ملي است. 

 

 منحني روند قيمت نفت گاز ايران و جهان .5-1 نمودار

 
 .الملل وزارت نفت: معاونت امور بينمأخذ

 

پول در اثر افت ارزش  5-1دار نمو تغييرات قيمت نفت گاز فوب خليج فارس با دالر آزاد مطابق 

به بعد اختالف شدیدی با  1391های دالری نسبت به ریالي از سال و در نتيجه افزایش قيمتملي 

پيدا کرده است. این نشان  1391آزاد نفت گاز با دالر مرجع سال قيمت قيمت داخلي و  هاینمودار

کار دولت در حفظ ارزش همزمان پول دهد برای آزاد شدن کامل یارانه سوخت در قسمت حمل بار، مي

 ها اعمال شوند. ملي بسيار دشوار بوده و باید با تدابير کافي اقتصادی تغييرات و سياست

بار این است که در سفأدهد. نكته تهمين روند و محاسبات را برای بنزین نشان مي 5-2جدول  

داخلي حتي در مقطعي از قيمت  و قبل از بحران افت ارزش پول ملي قيمت بنزین سوپر 1329سال 

المللي پول ملي مجدداً قيمت بنزین با بهای بين شاما با افت ارز ،فوب خليج فارس باالتر نيز رفته است
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 عنوان یارانه سوخت شده است.التفاوت آن بهبور به پرداخت رقم باالی مابهجفاصله گرفته و دولت م

بنزین به قيمت واقعي یا قيمت تمام شده )البته های دولت برای نزدیک کردن قيمت روند تالش 

دليل شوک ارزی سال های گذشته و ناکام ماندن آن بهبا ارزش ریال و نه ارزش دالری آن( در سال

نشان داد که هر تالشي در این زمينه بدون در نظر گرفتن  1392و تداوم آن در ابتدای سال  1391

تورم ساليانه یا عوامل دیگر قطعاً به نتيجه مطلوب نخواهد ارزش ریال و احتمال کاهش آن تحت تأثير 

شود که تغيير قيمت بنزین سوپر به فوب خليج فارس از سال نيز مشاهده مي 5-2در جدول  انجاميد.

 4/434که با ارزش پول ملي درصد بوده است در حالي 7/55به ارز خارجي حداکثر  1392تا  1324

 درصد تغيير کرده است. 

 

 1932الي  1984هاي در سال محاسبه روند قيمت بنزين ايران و جهان .5-2 جدول

 سال

ايران 

 –)معمولي( 

 ريالي بر ليتر

ايران )سوپر( 

 ريال بر ليتر –

فوب خليج 

فارس )اكتان 

دالر بر  –( 35

 بشكه

فوب خليج فارس 

ريال  –( 35)اكتان 

 بر ليتر 1931سال 

دالر آزاد 

سال به 

 ريال

فوب خليج فارس 

)ريال بر  –( 35كتان )ا

بشكه( با دالر آزاد 

 سال

فوب خليج 

فارس )سنت 

 بر ليتر(

1324 211 1111 3/72 5.396 9.141 4.451 2/49 

1325 211 1111 4/22 6.194 9.221 5.126 6/55 

1326 1111 1411 2/95 6.561 9.351 5.596 9/59 

1327 1111 1511 7/111 7.692 9.661 6.723 3/71 

1322 1111 1511 9/79 5.515 11.111 5.122 3/51 

1329 7111-4111 2111-5111 6/94 6.524 11.111 6.547 5/59 

1391 7111-4111 2111-5111 9/119 2.265 19.111 14.325 4/75 

1391 7111-4111 2111-5111 2/121 2.411 26.111 19.924 6/76 

1392 7111-4111 2111-5111 2/112 2.147 32.111 23.721 4/74 

 همان.: مأخذ
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 منحني روند قيمت بنزين ايران و جهان .5-2 نمودار

 
 ان.هم: مأخذ

 

 روند تغييرات قيمت سوخت در ديگر كشورها و مقايسه تغييرات مربوط با درآمد سرانه . 2-5

طورکـه مالحظـه   . همـان اسـت  2112تا سـال   2111های سال طينمایشگر قيمت بنزین  5-2نمودار 

البتـه  و هـا  هدفمند کردن یارانههای های پایاني نمودار که مصادف با اعمال سياستشود غير از سالمي

ترین قيمت، مربوط به ایـران  تغيير قيمت با سقوط ارزش پول ملي است، ارزان آثارپيش از خنثي شدن 

هم قيمت بنزین در ایران تنها از عربستان در بين کشـورهای مقایسـه شـده     2112است. البته در سال 

امر، غيرواقعي بودن  های پيشين نيز به آن اشاره شد علت اینگونه که در بخشبيشتر بوده است. همان

دليل وجود یارانه در قيمت بنزین عرضه شده داخلي و همچنـين عرضـه آن بـا قيمـت ریـالي      قيمت به

و افـزایش قيمـت بنـزین، کشـور     هـا  هدفمند کردن یارانههای های اخير با اعمال سياستاست. در سال

 ه است.قيمت بنزین شد ترین کشور درعنوان ارزانعربستان جایگزین ایران به

قيمت نسبتاً باالی بنزین در کشورهای چين و هند عليرغم پـایين بـودن    دهندهنشان 5-3نمودار  

قيمـت بنـزین در ایـن کشـورها حتـي از      اسـت.   (PPPبرمبنـای   GDP) برابـری قـدرت خریـد    سرانه

 هـا کشورهایي نظير آمریكا و روسيه نيز بيشتر بوده است. بيشترین رشد قيمت بنـزین طـي ایـن سـال    

. این روند گواهي بر وابستگي شدید این کشور به سـوخت و منـابع نفتـي و    استمربوط به کشور ترکيه 

اهميـت   ها در آن کشور بوده که با توجه به همسـایگي بـا ایـران حـائز    گازی و قيمت باالی این فرآورده

 است.
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 سال 12 يط نيبنز متيق راتييتغ روند .5-9 نمودار

 (تريل کی یازا به دالر)

 
Source: World Bank. 

 

ای از قيمـت بنـزین را   کشور عربستان نيز وضعيتي مشـابه کشـور مـا دارد و دولـت بخـش عمـده       

کند. در واقع در تمامي کشورهای مورد مطالعـه بـا افـزایش قيمـت جهـاني      صورت یارانه پرداخت ميبه

جز کشور عربستان که حتي روند کاهش قيمت عرضه بنـزین  نفت، قيمت بنزین نيز افزایش پيدا کرده ب

توانـد تنهـا مبنـای مقایسـه سياسـت قيمتگـذاری       البته قيمت بنزین برپایه دالر نمـي کند. را دنبال مي

تـر بـرای   سوخت باشد، زیرا درآمد متوسط در کشورهای مختلف متفاوت است. بنابراین شـاخص دقيـق  

قدرت خرید بنـزین در   4-5نمودار درآمد متوسط سرانه است. در  مقایسه، مقایسه قدرت خرید بنزین با

بـر   PPPسـرانه برمبنـای    GDPنسبت شاخص  در این نمودارکشورهای مورد نظر، مقایسه شده است. 

چه صورت کسر بيشتر و یـا مخـرج کسـر کمتـر     ست هرده است. واضح اش ارائهقيمت بنزین محاسبه و 

بيشتر و با کاهش آن،  بنزین قع با افزایش این نسبت، قدرت خریدشود. درواباشد، این نسبت بيشتر مي

سـت.  گردد این نسبت در عربستان بسيار باالتر از دیگر کشورهاطور که مالحظه ميشود. همانکمتر مي

سرانه )صورت کسر( و هم قيمت ارزان بنزین )کوچک بودن مخرج کسـر(   GDPعلت آن هم باال بودن 

آمریكـا  های بعدی آمریكا و ایران قرار دارند. دليل باال بـودن ایـن نسـبت در    در آن کشور است. در رده

GDP  دهـد شـهروندان در ایـران    این موضوع نشان مـي . استبنزین  یارانهسرانه بسيار زیاد و در ایران

 دارند.   را سومين کشور در قدرت خرید بنزین در بين کشورهای مورد مقایسه

 



 

 

 2111در سال  نيبنز متيق بر ميتقس PPP5يبرمبنا هسران  GDP شاخص .5-4 نمودار

 
Source: Ibid. 

 

طور که در فصل چهارم بيان شد این موضوع نباید باعث تمرکز بـر سياسـت افـزایش قيمـت     البته همان 

هـا  ایـن سياسـت   از جملـه  شود. آنهای کنترلي مصرف بنزین بدون در نظر گرفتن سایر ملزومات و سياست

هـای توليـد خودروهـای    عمومي پر حجم مانند مترو، تحول تكنولوژی نقلوحملتوسعه  توان به لزوممي

هـای  داخلي و وارداتي به سمت خودروهای کم مصرف، توليد و توزیع بنزین اسـتاندارد، کـاهش هزینـه   

کشور در جهت  هایخرید خودرو همراه با افزایش کيفيت و کاهش استهالک آن و اصالح وضعيت جاده

 .  کرداشاره  کم ترافيكيکاهش ترا

 

  زميني نقلوحمل درايمني و محيط زيست فصل ششم ـ 

 مقدمه

کاهش ایمني مسافران و همچنين حفظ  زميني نقلوحملهای مهم در بررسي وضعيت از چالش

دست آمده از مراجع قابل استناد هاطالعات ب براساستأثيرات منفي زیست محيطي است. در این فصل 

ای و مقایسه ای، تحليلي از تغييرات وضعيت ایمني جادهها و مصدومان حوادث جادهکشته برای تعداد

ونقل ها در بخش حملدليل ناچيز بودن مصدومان و کشته شدههبا دیگر کشورها ارائه شده است. ب

رائه ای، در این فصل از ایمني زیربخش ریلي اطالعاتي اریلي و ایمني باالتر در مقایسه با بخش جاده

ای توليد شده در بخش نشده است. همچنين در انتهای فصل اطالعاتي از ميزان گازهای آالینده گلخانه

 حمل ونقل زميني ارائه شده است. 



 اه مجلس شوراي اسالمي مركز ژپوهش

 

 

و مقايسـه بـا    ايزيربخش جاده شدگان و مصدومينروند تغييرات ساليانه كشته. 1-6

 ديگر كشورها 

م به جمعيت در برخـي بنـدهای قـانون توسـعه     و مصدوکشته به جمعيت  هایبا توجه به اینكه پارامتر

در اینجـا بـا اسـتفاده از آمـار      .مـورد توجـه بـوده اسـت     عمومي و مدیریت مصرف سـوخت  نقلوحمل

آمـار ایـران و   مرکـز  پزشكي قانوني و جمعيـت از  سازمان شدگان و مصدومين تصادفات از مرجع کشته

 1393الـي   1324هـای  بـرای سـال   6-1 ار سـتوني ها و مصدومين به جمعيت، نمودتقسيم آمار کشته

شـود، نسـبت   طور که مشاهده مـي نشان داده شده است. همان 6-1جدول  ترسيم شده و مقادیر آن در

دومين رونـد تغييـرات لزومـاً    ولي برای مصـ  ،شدگان به صد هزار نفر جمعيت درحال کاهش بودهکشته

 معناداری را دنبال نكرده است. روند 

 

 1939الي  1984هاي روند نسبت كشته و مصدوم به صدهزار نفر جمعيت در سال .6-1 نمودار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 .پزشكي قانوني و مرکز آمار ایرانسازمان : خذآم

 



 

 

 1939الي  1984هاي . روند نسبت كشته و مصدوم به صدهزار نفر جمعيت در سال6-1 جدول

 كشته )نفر( مصدوم )نفر( سال
 جمعيت 

 نفر()صدهزار 

تعداد مصدوم به صدهزار 

 نفر جمعيت

تعداد كشته به صد هزار 

 نفر جمعيت

1324 274.257 27.755 5/693 395 41 

1325 276.762 27.567 1/715 393 39 

1326 245.412 22.912 3/711 345 32 

1327 272.277 23.362 9/719 379 32 

1322 295.179 22.974 7/722 415 32 

1329 275.193 21.573 6/741 371 22 

1391 297.257 21.162 5/751 396 27 

1391 312.212 19.129 4/761 419 25 

1392 315.719 17.994 4/769 411 23 

1393 314.425 16.272 6/772 391 22 

 اطالعات پزشكي قانوني و مرکز آمار ایران.: خذآم

 

 اي ثبت شده توسط پليستعداد تصادفات جاده. 1-1-6

هـا بـرای یـک دوره    کند و تجميـع آن تصادف تنطيم ميمحل که پليس در  ایبه صورتجلسات روزانهبا رجوع 

 شود.های مختلف، جمع و ميانگين روزانه آن حاصل ميماهه، تعداد تصادفات در ماه 17حدود 

و یـازده ماهـه    1391ماهـه دوم سـال    6تصادفات و ميانگين روزانه آن را در  تعداد کل 6-2جدول  

تعداد دقيق تصادف برای هر  6-3 و 6-2 هاینمودار دهد. همچنين دو منحني درنشان مي 1392سال 

بـاالترین   1391ماهه دوم سال  6 شود درطور که مالحظه ميماه در این دوره را نشان داده است. همان

ل مـاه دوم مهـر و در کـل سـا     6هـم در   1392ثبت شده است. در سـال   ماهآمار تعداد تصادف در مهر

 دهد.  شهریور باالترین رقم را نشان مي

های بين شـهری افـزایش   که مسافرت است تعطيالت تابستاني ماهشهریورتصادف در  افزایشدليل  

دليـل پـایين بـودن ایـن آمـار در       ضـمن در شـود.  ای نيز بيشتر ميیابد و بنابراین تعداد تردد جادهمي

 .استای سفرهای جاده های اردیبهشت، آذر، دی و بهمن، کاهش نسبيماه
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 1931ماه دوم سال  6طي هر ماه  يتصادف برا يقتعداد دق .6-2 نمودار

 

 

 

 

 

 

 
 .: براساس صورتجلسات پليسمأخذ

 

  1932طي يازده ماه ابتدايي هر ماه  يتصادف برا يقتعداد دق .6-9نمودار

 

 

 

 

 

 

 
 

 همان. :مأخذ

 

 ايتعداد و متوسط تصادفات جاده .6-2جدول 

 متوسط تصادفات روزانه در دوره در دوره كل تعداد تصادفات هدور

 305 54670 31شش ماه دوم 

 309 103715 32يازده ماهه 

 .: براساس صورتجلسات پليسمأخذ

 

 اي  شدگان جادهمقايسه سرانه و آمار كشته. 2-1-6

شـدگان  هآمار گزارش شده و همچنين تخمينـي کشـت   WHOبراساس گزارش سازمان بهداشت جهاني 

 .باشدمي 6-3جدول شدگان بر طبق ای و سرانه این کشتهتصادفات جاده

 



 

 

 اي ثبت شده توسط پليس تعداد و متوسط تصادفات جاده .6-9 جدول

 كشور
 111شدگان جاده در كشته

 هزار نفر جمعيت )تخميني(

شدگان كشته

 اي )تخميني(جاده

هزار  111شدگان جاده در كشته

 ش شده(نفر جمعيت )گزار

اي شدگان جادهكشته

 )گزارش شده(

درآمد سرانه ملي 

 (2117سال  –)دالر 

 6151 5221 4/13 5427 7/13 آرژانتين

 2641 371 4/12 417 9/13 ارمنستان

 35961 1616 2/7 1616 2/7 استراليا

 42711 691 3/2 691 3/2 ریشتا

 2551 1195 1/14 1199 13 آذربایجان

 21611 91 1/12 91 112 بحرین

 41711 1167 2/11 1167 2/11 بلژیک

 5911 35155 3/12 35155 3/12 برزیل

 39421 2229 2/2 2229 2/2 کانادا

 2361 96611 2/7 221723 5/16 چين

 1521 15923 2/21 31439 6/41 مصر

 32511 4621 5/7 4621 5/7 فرانسه

 32261 4949 6 4949 6 آلمان

 951 115725 9 196445 2/16 هند

 1651 16542 1/7 37432 2/16 اندونزی

 3471 22912 2/32 25491 2/35 ایران

 1646 1932 7/6 11159 1/32 عراق

 33541 5669 6/9 5669 6/9 ایتاليا

 37671 6639 2/5 6639 5 ژاپن

 2251 992 7/16 2127 2/34 اردن

 5161 4714 6/31 4714 6/31 قزاقستان

 41114 422 9/16 422 9/16 کویت

 5771 536 1/13 1171 5/22 لبنان

 9111 2132 7/34 2497 5/41 ليبي

 6541 6222 6/23 6222 6/23 مالزی

 45221 791 2/4 791 2/4 هلند

 931 4532 1/3 47265 3/32 نيجریه

 76451 233 5 233 5 نروژ

 11275 792 7/31 553 3/21 عمان

 .2114اکتبر سال  ،: گزارش خبرگزاری گاردینمأخذ

 

 برخي نكات قابل توجه در این جدول عبارتند از: 

شدگان را به خـود اختصـاص داده اسـت.    نفر، باالترین آمار گزارش شده کشته 115725. هند با 1 

نفـر و   35972نفـر، روسـيه بـا     42642نفـر، آمریكـا بـا     96611ترتيب کشورهای چين با بعد از آن به

 اند.د را به خود اختصاص دادههای بعنفر، جایگاه 3292انگلستان با 

هزار نفر جمعيت ارائه شـده کـه ایـران بـا      111شدگان به شاخص نسبت کشته 6-3. در جدول 2 

نفـر،   45نفر، جایگاه چهارم را به خود اختصاص داده است. جایگاه اول تا سوم را جزایر کـوک بـا    2/32

تصـاص دادنـد. ایـن آمـار براسـاس گـزارش       نفر به خود اخ 2/33نفر و آفریقای جنوبي با  7/34ليبي با 

شـدگان  جایگاه اول در شاخص نسبي کشته WHOرسمي کشورهاست. اما براساس آمار تخميني خود 
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 به جمعيت مربوط به اریتره است و بعد از آن جزایر کوک، مصر و ليبي هستند.  
 

 نسبت تعداد كشته به كل تصادفات . 2-6

دسـت  هپزشكي قانوني بـ سازمان ای برون شهری و روستایي که از شدگان تصادفات جادهاگر آمار کشته

ای ثبت شده توسط پليس تقسـيم شـود، نسـبت    دست آمده از تعداد تصادفات جادههآمده بر اطالعات ب

شـود.  مالحظـه مـي   6-4نمـودار  شود که همان شاخص کشته به تصادف است که در مهمي حاصل مي

را نشـان   1392یـازده ماهـه سـال    متوسـط   ،و انتهـای آن  1391کل سال متوسط  ،ابتدای این منحني

ي داشـته  ئدهنده آن است که آمار کشته به تصادف تغيير جزو نشان بوده 12/1دهد که هر دو عدد مي

دست آورده است که در ایـن مـاه بـاالترین    ههای سال هم، شهریور باالترین نسبت را بهاست. در بين ما

هـای بـين شـهری    علت افرایش مسـافرت به که احتماالً گزارش شده 6-3ر نموداتعداد تصادف براساس 

 ای رخ داده است. جاده

 

 شهرينسبت كشته به تصادف برون .6-4 نمودار

 

 

 

 

 

 

 

 
 .اطالعات پزشكي قانوني و مرکز آمار ایران ،: براساس صورتجلسات پليسخذآم

 

ای پـس از وقـوع   تصـادفات جـاده  دهد که برمبنای شـاخص کـاهش تلفـات    نشان مي 6-4نمودار  

دهـد کـه   نمودار نشان مـي این  .کردادثه قضاوت توان درباره وضعيت مدیریت امداد بعد از حتصادف مي

هـای اجرایـي بـا توجـه بـه      نداشته است و عمـالً سياسـت   1392تغيير چنداني در طول سال  ،وضعيت

های بخش امداد اما سياست ؛اندشدهمنجر به کاهش تصادفات در این سال  1392افزایش تردد در سال 

های های کاهش شدت تصادفات واقع شده چندان مؤثر نبوده است. بنابراین سياستای یا سياستجاده

بر کاهش تصادفات برای بهبود امداد پس از تصـادف و  ای باید عالوهنقل جادهواجرا شده در ایمني حمل

 همچنين کاهش شدت تصادفات طراحي شوند.

 



 

 

 شهرها اي و ريلي در درون و بيرونونقل جادهآاليندگي حمل .9-6

محيطـي اسـت. هریـک از    زیسـت  آثـار ای یكي از مهمتـرین  توليد گازهای گلخانه ،نقلودر حوزه حمل

ميـزان   6-4جـدول  . کننـد را توليد ميمواد آالینده مقادیری از ای نقلي خصوصاً جادهوهای حملبخش

ای در نقـل جـاده  ودهد. حملنقل زميني را نشان ميوهای حملتوسط سيستم انواع آلودگي ایجاد شده

خـود  بـه  ریلـي  نقـل وحمـل ای را نسبت بـه  این بخش سهم بيشتری از انتشار گازهای آالینده و گلخانه

درصـد   93و  COدرصـد از   2SO ،99درصد  NOx ،25درصد از  92اختصاص داده است به نحوی که 

 های این زیربخش بوده است.نقل ناشي از فعاليتوه از بخش حملانتشار یافت 2COاز 

12.25 

 1931الي  1986هاي نقل زميني در سالوميزان انواع آلودگي در حمل .6-4جدول 
N2O CH4 CO2 SPM CO SO3 SO2 NOx سال/ گاز 

ایزیربخش جاده

 

N2O CH4 CO2 SPM CO SO3 SO2 NOx سال/ گاز 

زیربخش ریلي

 

 .1391 ، سالپيوست ترازنامه انرژی :خذأم

 

 هابندي و پيشنهادمعفصل هفتم ـ ج

پـردازد. عوامـل   نقل ميوي درخصوص بهينه نمودن مصرف انرژی در حملهایاین فصل به ارائه پيشنهاد

هـای انجـام شـده در    بسياری در کاهش مصرف سوخت نقش داشته که با توجه به مطالعـات و بررسـي  

گردد کـه برخـي از   ئه ميي اراهاینقل پيشنهادوفصول گذشته در راستای کاهش مصرف انرژی در حمل

از درون  هاآنها ماهيت ساختاری و مدیریتي و برخي ماهيت فني دارد. شایان ذکر اسـت ایـن پيشـنهاد   

که نياز به  یعنوان پيشنهادهصورت مستقيم و غيرمستقيم استخراج گردیده و بهاین گزارش مطالعاتي ب

 د.شوانجام مطالعات تكميلي دارد، مطرح مي

 

 نقل كشور و ايجاد وزارتخانه واحدوختار حملتغيير سا. 1-7

امـا   ،آیـد حسـاب مـي  ای از بخش خدمات بـه عنوان شاخهها بهبندینقل اگر چه در برخي تقسيموحمل
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مانـدگي  بـه آن موجـب عقـب    نكردنشود که توجه زیربنایي تلقي مي ي، فعاليتشدليل اهميت بنيادیهب

 خطـوط ریلـي،   در وضعيت ،های سطح توسعه کشورهاین نشانهتراولين و بدیهي .دشوها ميسایر بخش

به همـين دليـل کشـورهای    . شودمينقل آن کشور نمایان وحملمدیریت  ها و سيستمها، جادهفرودگاه

 ریلـي،  نقـل وهـا، حمـل  شـبكه راه و مـدیریت یكپارچـه،   های قابل توجه گذاریپيشرفته با انجام سرمایه

خدمات خـود را بـا کيفيـت     ،کارگيری ناوگان مدرن و کارآمدهده و با بکرل دریایي و هوایي خود را کام

درصد از مصـرف انـرژی    25طور متوسط ههمچنين قابل ذکر است که ب کنند.به مردم ارائه مي مناسب

شورای اسـالمي نشـان    های مجلسمرکز پژوهشو مطالعات  شودمينقل مصرف وحمل بخشکشور در 

در ایران نسبت به سایر کشورهای قابل مقایسـه بـا ایـران در     نقلوحملبخش  دهد که شدت انرژیمي

این زمينه، نامطلوب بوده و جای اصالح دارد که باید نقاط پر مصرف با دقـت شناسـایي شـوند. در ایـن     

های مهمي هستند که در صورت مؤلفههای اصالحي از ها، برنامه راهبردی و روشارتباط، اتخاذ سياست

  کنند که متناسب با خدمات آنها نخواهد بود.هایي را به کشور تحميل مي، هزینههيتوجبي

ـ ویكي از ایرادهای اساسي وارد بر بخش حمل  صـورت مسـتقيم و   هنقل که بر ميزان مصرف انرژی ب

طـور کـه در   . همـان اسـت نقـل کشـور   وثير بسزایي دارد، مبحث مدیریت و ساختار حملأغيرمستقيم ت

نقل موجود نبوده و هر نهادی وو منسجم درخصوص حملگردید آمارهای دقيق  ش مشاهدهفصول گزار

بين آمـار مراجـع مختلـف اختالفـات اساسـي       . همچنيندهدبرمبنای فعاليت خود آمارهایي را ارائه مي

 .استنقل وکه این امر نيازمند یكپارچه نمودن مدیریت اطالعات حمل شودميمشاهده 

صورت بخشي مجزا و واحد بـوده  هنقل بوای انجام شده در کشورهای دیگر، حملهبراساس بررسي 

کشـورهای   تنهـا در  نقـل وجـود دارد و  وای تحت عنوان وزارت حمـل وزارتخانهعموماً در این کشورها و 

 در برخي کشورها مانند هند شده درحالي کهنقل و مسكن با یكدیگر ادغام وشماری بخش حملانگشت

تشكيل شـده  نيز  آهنراه نقل ریلي، وزارتوخصوص حملهنقل بوتوجه به اهميت بخش حمل با چين و

 است. 

راه »از ادغـام دو وزارت   1391در سـال   «راه و شهرسازی»ای تحت عنوان در کشور ما وزارتخانه ـ 

سـابق   صورت پذیرفته است که براساس قانون، وزارت راه و ترابـری  «مسكن و شهرسازی»و  «و ترابری

دهـد. ادغـام ایـن دو    نقـل اتفـاق دیگـری رخ مـي    وولـي در عمـل در حمـل    ،نقل بودهومتولي امر حمل

نقـل و اهميـت آن در توسـعه    وبا توجـه بـه گسـتردگي حمـل     بایدادغامي نامتجانس بوده و  ،وزارتخانه

شـهری  بـرون شـهری و  نقـل درون وو مقوله حمل شودای به این بخش های کشور، توجه ویژهزیرساخت

شـهری و  نقـل بـه دو قسـمت درون   و. در کشـور مـا حمـل   دیده شودصورت یک شبكه به هم متصل هب

نقـل  وشـهری براسـاس قـانون توسـعه حمـل     نقل درونوحملمدیریت گردد که شهری تقسيم ميبرون

سـازمان  در ارتبـاط بـا   نيـز   هـا که شـهرداری  استعمومي و مدیریت مصرف سوخت برعهده شهرداری 



 

 

شـهری براسـاس قـانون    نقـل بـرون  وحمـل مـدیریت  د. نباشهای وزارت کشور ميها و دهياریشهرداری

نظـر ایـن وزارتخانـه    تحت برون شهری نقلوهای حملبرعهده وزارت راه و شهرسازی بوده و کليه شيوه

رت بـر  ي و راننـدگي نيـروی انتظـامي در مبحـث نظـا     بر ایـن نهادهـا، راهنمـای    د. عالوهشومدیریت مي

صـنعت، معـدن و تجـارت(،    )زیرمجموعـه وزارت   شرکت کشتيراني جمهـوری اسـالمي ایـران   تخلفات، 

گمرک جمهوری اسالمي )زیرمجموعه وزارت اقتصاد و دارایي(، ستاد مدیریت سوخت، سازمان مدیریت 

 ریزی کشور در این بخش دخالت دارند.و برنامه

نقـل بـار و   ونقل عمومي و مدیریت مصرف سوخت، مدیریت حملوقانون توسعه حمل (9)در ماده  

نقـل عمـومي مسـافر    وعهده شهرداری گذارده شده است که حملحومه آن بهمسافر در محدوده شهر و 

ولـي   ،پـذیرد باشد، انجـام مـي  های اتوبوسراني و تاکسيراني که زیرمجموعه شهرداری ميتوسط سازمان

و معـدن و   صـنعت های مسافری درون شهری زیرمجموعه اتاق اصناف بوده و تحـت نظـر وزارت   آژانس

نقل بـار، شـرکت پيـک بادپـا زیرنظـر شـهرداری       و. همچنين درخصوص حملدنشوتجارت مدیریت مي

ند. ایـن  شـو هـا زیرنظـر اتحادیـه و صـنف خـود مـدیریت مـي       ولي برخي از کاميونت ،شودمدیریت مي

وری بهينـه در  نقل و عدم بهـره وگسيختگي وظایف و عدم اجرای کامل قانون موجب کندی بخش حمل

 آن شده است. 

غام بخش راه و مسكن و در دستور کـار قرارگـرفتن مسـكن مهـر و عـدم تـوازن در       در کشور ما اد 

نقـل و عـدم توسـعه ایـن     وهای وزارتخانه ادغامي، موجب کندی کار در بخش حملها و برنامهموریتأم

نقل ریلي در توسعه اقتصادی کشور این مهم نيـز  وخصوص با توجه به اهميت حملبهبخش شده است. 

 نقلوحملریزی و مدیریت جامع در بخش است که تمامي این شواهد حاکي از عدم برنامهمغفول مانده 

هـا و اهـداف،   موریـت أنقـل و تعيـين م  وهمين منظور ایجاد یک نهاد واحد برای بخـش حمـل  ه . باست

 رسد.نظر ميضروری به

هـای  هـا و شـرکت  د کـه شـامل معاونـت   کـر تـوان سـاختاری تهيـه    نقـل مـي  وبرای وزارت حمـل  

 های مستقل زیر باشد.   مادرتخصصي یا سازمان

 ،های ستادیمعاونت. 1 

 ،شهرینقل درونومعاونت حمل. 2 

 ،شهریشهری و دروننقل برونومعاونت امور هماهنگي حمل. 3 

 ،آهنمعاونت راه. 4 

 ،معاونت راه. 5 

 ،معاونت بنادر. 6 

 .هامعاونت فرودگاه. 7

ها باید از وزارت کشور منتـزع و بـه وزارت   ها و دهياریسازمان شهرداریزیر نظر  نقلوحملبخش  

http://www.mimt.gov.ir/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=user/content_view.php&sisOp=view&cnt_id=176749&ctp_id=26&id=686&template=redirect
http://www.mimt.gov.ir/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=user/content_view.php&sisOp=view&cnt_id=176749&ctp_id=26&id=686&template=redirect
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نقـل  وهمچنين شـورای عـالي حمـل   شهری( متصل گردد. نقل درونونقل )با عنوان معاونت حملوحمل

 نقل باشد.وبرای هماهنگي ميان ستادهای مختلف تشكيل گردد و ریاست آن برعهده وزیر حمل

 

 نقلوملتهيه طرح جامع ح. 2-7

هـای مختلـف   و همـاهنگي بخـش   جابجایي اقتصادی و ایمن کـاال و مسـافر   منظور مدیریت یكپارچهبه

هـای توسـعه   سياسـت مطـابق بـا    نقل کشـور وطرح جامع حمل تدوین، نقلوحملحاکميتي دخيل در 

چنـين طرحـي بایـد ضـمن      رسـد. نظـر مـي  ، ضـروری بـه  اجتماعي جمهوری اسـالمي ایـران   اقتصادی

هـای  سـندی باالدسـتي بـرای اسـتخراج اولویـت      عنـوان بـه  نگـاه سيسـتمي و یكپارچـه   ورداری از برخ

های مختلف طرح مذکور باید زمينه توسعه متوازن و هماهنگي کالن بين بخش ي عمل نماید.نقلوحمل

مشـي کلـي هـدایت سيسـتم     را فراهم آورد. این طرح باید مشتمل بر مطالعاتي باشد که خط نقلوحمل

 براساسمدت، تعيين نماید. به عالوه باید در این طرح، نحوه تخصيص منابع کشور را در بلند نقلوملح

هـای  بنـابراین اولویـت  مشـخص شـود.    نقـل وحمـل ها به منظور دسـتيابي بـه سيسـتم بهينـه     ضرورت

واهد طرح جامع تعيين خ براساسبرای بخش دولتي و خصوصي  نقلوحملگذاری در زیربناهای سرمایه

جلـوگيری و توسـعه آنهـا را بـا      نقـل وحمـل های مختلف این طرح از توسعه مجزا و نامتوازن شيوهشد. 

. با توجـه بـه اهميـت موضـوع الزم اسـت وزارت راه و شهرسـازی )وزارت       کردیكدیگر هماهنگ خواهد 

ذکور اقـدام  ریزی کشور برای تهيـه طـرح مـ   ( و سازمان مدیریت و برنامه7-1پيشنهادی بند  نقلوحمل

 کشور مشخص شود.  نقلوحملنمایند تا برنامه 
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 جهـان  در بلكـه  ،ایران در تنها نه را مصرف انرژی ميزان از ایعمده بخش که است صنعتي نقل،وحمل

 شـود، مـي  مصـرف  نقلوحمل بخش در کشور یانرژ کل درصد 25 حدود. است اختصاص داده خودبه

 بـا  .داشـت  خواهد کشور انرژی کل مصرف در بسزایي ثيرأت بخش این در جویيصرفه هرگونه بنابراین

 سـازی بهينـه  در روش بهتـرین  نقل،وهای حملشيوه از هریک عملكرد و انرژی مصرف ميزان به توجه

بـا   .اسـت  کمتـر  مصرف انـرژی  واحد با هایيشيوه به ترافيک انتقال نقل،وحمل در بخش انرژی مصرف

داخـل  نقل ریلـي در  ونقل دریایي برای مبادالت خارجي و حملوعمل آمده حملههای بتوجه به بررسي

نيـز  هـای توسـعه کشـور    کشور از اهميت باالیي برخوردار بوده و این مهم در اسناد باالدسـتي و برنامـه  

 گنجانده شده است. 

مربوط بـه زیـربخش    کشور شده درحمل کل تناژ بار درصد از  25در فصل سوم ارائه شد طور که همان 

شـود.  ای مصرف مـي نقل کشور در زیربخش جادهودرصد انرژی حمل 94ای بوده و این در حاليست که جاده



 

 

ش درصد انرژی مصرفي در بخـ  2درصد از کل بار وزني توسط زیربخش ریلي، کمتر از  7که با حمل  درحالي

 نقل کشور در زیربخش ریلي مصرف شده است.  وحمل

هـای بخـش بـاری، دانسـتن ترکيـب بـار در       های بـا اهميـت در تنظـيم سياسـت    یكي از شاخص 

منظور سياستگذاری این حوزه است تا بتوان تخمين زد که چه ميزان از بار، قابـل  ای بهنقل جادهوحمل

بارها مواد معـدني  درصد این  42دهد که تقریباً شان مين 3-14 جدولنقل ریلي است. وانتقال به حمل

هستند که بخش قابل تـوجهي از   درصد کاالهای شيميایي 14و  درصد کاالهای فلزی 11و ساختماني، 

برداری توسـط  گيری از مدیریت بهرهریزی و بهرهتواند با اتخاذ برنامهدرصدی مي 67مجموع این حجم 

 ناوگان ریلي کشور حمل شود.

 باشد:  استفاده از ناوگان ریلي برای حمل بار به دو بخش قابل تقسيم ميهای افزایش سياست 

ريزي صحيح براي افزايش رانـدمان  از وضع موجود و برنامه بهينه استفادههاي سياستالف( 

 در بخش ريلي

يـت افـزایش   آمار و اطالعات نشانگر آن است که شبكه ریلـي کشـور دارای رانـدمان مطلـوب نبـوده و قابل     

ای جابجـا شـده از   بـار جـاده   مثـال ميـزان   برای. ستریزی و مدیریت صحيح را داراراندمان با انجام برنامه

هزار تـن، از اصـفهان    1251هزار تن، از تهران به هرمزگان  3925خراسان رضوی به هرمزگان های استان

هـزار تـن    1717مدان به هرمزگـان  هزار تن و ه 1915هزار تن، از فارس به هرمزگان  2169به هرمزگان 

ای بـه اسـتان هرمزگـان    که در مجموع از این پنج استان حدود یازده ميليون تن بار با شـبكه جـاده   است

ها مقداری از این بار قابل انتقـال بـه شـبكه    با توجه به خطوط ریلي موجود بين این استان .شودجابجا مي

جویي قابـل  توان صرفهمي در شبكه ریلي تسریع در انتقال بار ای برایو با اعمال تمهيدات ویژه استریلي 

شناسـي عـدم   ای درخصـوص آسـيب  که برای این موضوع مطالعه کردای در مصرف سوخت ایجاد مالحظه

   گردد.تمایل به انتقال بار به روی ریل پيشنهاد مي

ارات موجـود  هاي ريلي با اولويت حمل بار و اعتبساخت و توسعه زيرساختهاي سياستب( 

 نقلوهاي حملاي و هماهنگ با ديگر شيوهبا نگرش شبكه

از نظـر ميـزان   ایـران  کـه   دهـد مـي  نشان 1-9جدول چگالي ریلي ایران در مقایسه با دیگر کشورها در 

شـبكه   و نيستخطوط ریلي در جایگاه خوبي قرار نداشته و همچنين برخي از مناطق دارای خط ریلي 

 آهن رشـت انزلي و راه ـ رشت ـ آهن قزوینطور مثال راههورهای شمال به جنوب )ببا تكميل کرید ریلي

گردد( و شـرق بـه غـرب کشـور     آستارا که موجب اتصال شبكه آبي شمال به دریاهای آزاد جنوب مي ـ

منـدی از  قابل ذکر است که اهميت بهرهباشد. قابليت افزایش جابجایي بار توسط ناوگان ریلي را دارا مي

اشاره شده است کـه از   نيز نقل ریلي و توسعه آن در اسناد باالدستي و قوانين برنامه پنجم توسعهولحم

 د.کرقانون مذکور اشاره  (164)توان به ماده آن مورد مي
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 (164) ماده

نقل ریلي و افزایش سهم وای در شبكه حملمنظور ایجاد رویكرد توسعهشود بهبه دولت اجازه داده مي»

های خصوصي و تعاوني و با هدف تفكيک وظایف حاکميتي و تصدیگری در مسافر توسط بخش بار و

 آهن جمهوری اسالمي ایران و واگذارینقل نسبت به اصالح ساختار و تغيير اساسنامه راهوحمل

های جدید توسط های خصوصي و تعاوني و ایجاد ظرفيتهای غيرحاکميتي آن به بخشبخش

معمول و زمينه استفاده از منابع داخلي و خارجي را برای  قانونياقدام  ،عاونيهای خصوصي و تبخش

جابجایي منظور تقویت حمل بار و تواند بهدولت مي .نماید فراهم ریليهای رشد و توسعه فعاليت

های تجهيز، بهبود و افزایش ظرفيت زیرساخت ازجمله دو ریلي، بخشي از پروژهدر زیربخش مسافر 

هایي نظير مشارکت، ساخت، ها را در قالب روشبندی و تطویل ایستگاهبرقي نمودن، تراک خطه کردن،

با واگذاری امتيازاتي نظير استفاده   (EPCF)و طراحي، تدارک و تأمين (BOT) برداری و انتقالبهره

توافق به نقل ریلي و انتقال حق دسترسي آن تا استهالک کامل سرمایه و سود مورد واز زیربناهای حمل

 «.بخش خصوصي و تعاوني واگذار نماید

 به عالوه در راستای موارد اشاره شده فوق در جهت استفاده بيشتر از ناوگان ریلي برای حمل بار 

شرح زیر به بههای برنامه ششم توسعه ابالغي مقام معظم رهبری سياست «25»و  «24»های ددر بن

 شده است: پرداختهمل بار از شبكه ریلي برای ح برداریبهرهتوسعه 

 آن. یبرا يرقابت تیمز جادیونقل و احمل در توسعه يلیر بخش تیاولو -«24»بند  

و اتصال شبكه  یبار هایانهیشبكه و پا تجهيز تیبا اولو یبار يلیونقل رحمل توسعه -«25»بند  

 يلیر هایشبكه و مهم کشور يو خروج یورود یو مباد يصنعت و یتجار ،یبه مراکز بزرگ اقتصاد

 بار. تیصادرات و ترانز توسعههدف  با جنوب ـ شمال دوریکر ژهیوبه جهانيو  یامنطقه
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خصوص در بهدر کاهش مصرف سوخت و کاهش ميزان آالیندگي هوا  مؤثرازجمله اقدامات 

. کشور ما با داشتن تعداد زیادی خودروی استخودروهای فرسوده شهرها، برنامه اسقاط کردن کالن

های مناسب و اسقاط خودروی کار بستن و اجرا برنامههتواند با بنقل ميوفرسوده در ناوگان حمل

. دالیلي نظير شبكه نامناسب کندجویي صرفهدر مصرف سوخت فرسوده، به ميزان قابل توجهي 

زون خودرو و عدم خروج آنها از چرخه، پرداخت یارانه به بنزین و نقل عمومي، توليد روزافوحمل

، عدم وجود برنامه مالياتي متناسب با عمر خودرو، نبود محدودیت در اعتبار پالک خودروها، گازنفت

شود تا برنامه نوسازی عدم استفاده از بنزین با کيفيت، عدم توليد خودروی استاندارد و... باعث مي

 نقل مورد بحث و بررسي قرار گيرد.وهای مطرح در بخش حملان یكي از چالشعنوناوگان به



 

 

ای کشور اطالعات مشخص و دقيقي در دسترس نبوده و نقل جادهودرخصوص آمار ناوگان حمل 

توان به شرکت پخش و پاالیش، بيمه مرکزی، وزارت صنایع، نمایند که ميمنابع مختلفي آمار ارائه مي

 .کردذاری نيروی انتظامي اشاره گگمرک و شماره

گذاری توان به شمارهگردد که معتبرترین آمار را ميهای ارائه شده اختالفاتي مشاهده ميبين داده 

های های مربوط به کارتگذاری و دادههای مراکز شمارهولي در داده ،و پخش و پاالیش نسبت داد

به تفكيک نوع وسایل نقليه  2-4ات آن در جدول شود که جزئيسوخت فعال نيز اختالفاتي مشاهده مي

. همچنين اختالف آمارها در وانت، ستهاترین اختالف مربوط به تعداد اتوبوسارائه شده است. فاحش

 ای است. بوس نيز رقم قابل مالحظهکاميون و ميني

 ساسبراعنوان مرجع انتخاب شده است؛ اگرچه در این گزارش آمار شرکت پخش و پاالیش به 

سي سي و خودروهای سواری  1311تصميم گذشته، خودروهای سواری وارداتي با حجم موتور باالی 

گيری از سي سي فاقد کارت هوشمند بوده و برای سوخت 2111ساخت داخل با حجم موتور بيش از 

وردی از عنوان برآکنند. علت اصلي ارائه آمار کارت سوخت فعال بهداران استفاده ميهای جایگاهکارت

نقل وکشور این است که هدف اصلي این گزارش تحليل مصرف سوخت بخش حمل تعداد وسایل نقليه

 کنندهمصرف لذا برای ایجاد ارتباط بين آمارهای مصرف سوخت و تعداد وسایل نقليه است،کشور 

پي داشته  ها درتواند خطای کمتری را در تحليلسوخت، رجوع به آمار تعداد کارت سوخت فعال مي

 باشد.

د و تقریباً یک ميليون و چهارصدهزار خودرو از شاجرا  در کشور اسقاط خودروها 1326در سال  

 1491111درصد از خودروهای سواری )در حدود  11بنابر اطالعات موجود تقریباً . شدرده خارج 

ها وس و اتوبوسبدرصد ميني 63، (522111های سواری )در حدود انتدرصد و 25خودرو( و همچنين 

خودرو( دارای عمری باالتر از بيست  127111ها )در حدود درصد کاميون 37( و 127111)در حدود 

 .پذیردای از مصرف انرژی توسط این ناوگان فرسوده انجام ميباشد که بخش عمدهسال مي

 لذا گيردمي جامکاميون ان توسط و جاده طریق از ایران در درصد بار 25دهد حدود آمارها نشان مي 

موجب کاهش شدید مصرف  نقل کشوروحمل چرخه از فرسوده هایکاميون خروج و ناوگان نوسازی طرح

 111در  متوسط طوربه فرسوده کاميون هر سوخت های انجام شده مصرفگردد. براساس بررسيانرژی مي

 روز دنيا تكنولوژی با جدید نسل هایکاميون سوخت مصرف در حالي که ليتر 71 تا 65 پيمایش کيلومتر

  .استليتر  33 تا 31

ای درخصوص عمر ناوگان نقل جادهوبا توجه به آمار ارائه شده توسط سازمان راهداری و حمل 

سال است که بيانگر  41/17شود که متوسط عمر این وسایل نقليهشهری مالحظه ميباری برون

باری  درصد از وسایل نقليه 36درواقع بيش از  .استشهری کشور باری بين فرسودگي وسایل نقليه

سال دارند که این موضوع  21هزار دستگاه کاميون عمری باالی  142شهری کشور یعني تعداد بين
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های کشور دارد. بدیهي است اجرای صحيح ای روی مصرف سوخت و ایمني جادهتأثير قابل مالحظه

نقل عمومي و وصراحت در قانون توسعه حملبه نقل کشور کهوحمل سياست نوسازی وسایل نقليه

تواند متوسط عمر وسایل های مربوطه ذکر شده، ميمدیریت مصرف سوخت و سایر قوانين و برنامه

 باری کشور را به ميزان قابل توجهي کاهش دهد.  نقليه

ل عمر سال طو 41تا  31ای که بين نمایش داده شده وسایل نقليه 2-6طور که در جدول همان 

 باری کشور است. ای هستند که بيانگر فرسودگي بخشي از وسایل نقليهدارند تعداد قابل مالحظه

باشد که با هزار دستگاه مي 142سال عمر، تقریباً  21تعداد کاميون باالی  1392بنابر آمار سال  

ر( با متوسط کيلومت 33455متوسط کيلومتر طي شده در سال برای هر کاميون ) 2-2توجه به جدول 

گاز در سال گاز، مصرف ساليانه آن تقریباً بيست هزار ليتر نفتليتر نفت 61هر یكصد کيلومتر 

جویي شده برای تبدیل گاز صرفهسال ميزان نفت 21باشد. با توجه به تعداد کل ناوگان باری باالی مي

باشند، ميزان ميليتر در یكصد کيلومتر  31های فرسوده به جدید که دارای مصرف کاميون

گاز در سال در صورت نوسازی ناوگان حدود یک ميليارد و چهارصدوبيست ميليون جویي نفتصرفه

تومان این  351، 1392و براساس قيمت اعالم شده توسط دولت برای هر ليتر در سال  استليتر 

انه يليج فارس، سالقيمت فوب خ براساسانه برابر با پانصد ميليارد تومان )و يجویي سالمقدار صرفه

 شود( خواهد بود.ميليون دالر مي 511حدود 

نقل وجویي فقط برای ناوگان باری اعالمي ازسوی سازمان راهداری و حملاین ميزان صرفه 

شود که ای است لذا در صورت تسری این موضوع به دیگر وسایل نقليه فرسوده مشاهده ميجاده

 . استجویي آن بسيار زیاد صرفه

توان به کاهش مصرف سوخت، نماید که ازجمله ميمين ميأاهداف مهمي را ت سازی ناوگاننو 

نقل کشور، وجویي ارزی، کاهش آلودگي هوا، کاهش کندی تردد، زیباسازی چهره ناوگان حملصرفه

های نگهداری، تعمير و تعویض گسترش و رونق بخشيدن به صنعت خودرو در کشور و کاهش هزینه

توان با های متفاوتي برای از رده خارج کردن خودرو وجود دارد که ميروش. کرداشاره  لوازم یدکي

قرار  ترکيب یكدیگر سناریو بهينه را انتخاب نمود. هرکدام از این سناریوها باید مورد تحليل اقتصادی

يشنهاد عنوان یک مطالعه جامع پهو مزایا و معایب آن مورد بررسي قرار گيرد که این خود ب گرفته

 :هستندشرح ذیل ها بهد که برخي از این روششومي

 ،ممنوعيت تردد خودروهای فرسوده، عدم امكان بيمه، عدم خرید و فروش و اسقاط آنهاـ  

 ،پرداخت پاداش نقدی و غيرنقدی بدون جایگزینياسقاط آنها ضمن ممنوعيت تردد خودروهای فرسوده و ـ  

گازسوز،  یا خودروهای وارداتي زیني از توليدات داخلخرید خودروهای فرسوده با جایگـ  

 ،سوزگازنفتهيبریدی، برقي و 



 

 

که باید  استثيرگذار در مصرف سوخت، نوسازی ناوگان أیكي از مهمترین عوامل ت بنابراین 

د که با انجام آن، منابع مالي آن از محل شوصورت یک طرح جامع و با حمایت مالي دولت انجام به

 باشد.مين ميأانرژی قابل ت جویيصرفه

 

 نقل عمومي و ترغيب براي استفاده از آنوتوسعه حمل. 5-7

استفاده از خودروهای شخصي برای افزایش نقل ویكي از عوامل مهم افزایش مصرف انرژی در حمل

صورت تک سرنشين انجام هکه اغلب ب استترددهای روزانه به محيط کار و انجام امور شخصي 

شهری منسجم و ترکيبي، نقل درونونقل عمومي و ایجاد شبكه حملو. این امر با توسعه حملپذیردمي

 هایسواریدرصد سوخت بنزین روزانه در  51حدود  ،گزارش 4-7جدول  . مطابقاستقابل اصالح 

توسط تعداد یازده  تمام آنکه  استميليون ليتر  26د که این ميزان در حدود شوشخصي استفاده مي

گردد. حال اگر بتوان با استفاده از ليتر مصرف مي 3/2طور ميانگين هشخصي و روزانه ب سواریليون مي

از تردد  درصد 21بينانه تنها کارگيری تمهيداتي جامع با تقریبي واقعهریزی مناسب و ببرنامه

نزین به قيمت ازای هر ليتر ببه ،نقل عمومي سوق دادوخودروهای شخصي را به سوی استفاده از حمل

جویي انه رقمي بالغ بر هزار و نهصد ميليارد تومان صرفهيميليارد تومان و سال 5تومان، روزانه  1111

 ،جویي کالنمندی از این صرفهگذاری مناسب و بهرهتوان با استفاده از سرمایهکه مي حاصل خواهد شد

مصرف  4-7جدول  طور با نگاهي بهشهری را توسعه داد. همينشهری و بروننقل درونوشبكه حمل

گيرند که برميرا در بنزیندرصد مصرف  11ها بارز بوده که در حدود قابل توجه بنزین در موتورسيكلت

 موضوع نيز قابل تحقيق و بررسي بيشتر جهت کاهش مصرف انرژی است.این 

 

 سوخت كنندهمصرفهويت  كردنهاي جديد براي مشخص استفاده از تكنولوژي. 6-7

سوخت است.  کنندهمصرفدر کنترل مصرف سوخت، شناسایي دقيق هویت  مؤثرهای یكي از روش

موجب کاهش و  1326د ارائه بنزین با کارت سوخت در سال شبيان  چهارمطور که در فصل همان

تا حدودی الزام  1394نرخي شدن قيمت بنزین در سال کنترل مصرف سوخت شده است. اگرچه تک

ثير سوئي بر أمدت تبلندسوختگيری با کارت خود را از بين برده است و این امر در خودروها برای 

ای گاز در ایران یارانهکنترل مصرف سوخت خواهد داشت. به عالوه با توجه به اینكه قيمت بنزین و نفت

گيرنده بوده و در مقایسه با برخي کشورهای همسایه بسيار کمتر است، مشخص نبودن خودروی تحویل

توان از تواند احتمال قاچاق آن را افزایش دهد. بنابراین برای حل این معضالت ميسوخت مي

نصب برچسب شناسایي الكترونيكي بر روی ورودی باک خودرو و  همچونهای جدیدی تكنولوژی

گاز برای شناسایي دقيق وسيله نقليه نازل پمپ بنزین یا نفت خوان بر روینصب برچسب همچنين

های گذشته نشان داد تجربه اجرای تحویل کارت سوخت به خودروها در سالنده سود برد. گيرسوخت
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 حتي هایي کهجویيههای آن در مقابل صرفهای مفيدی قابل اجراست. به عالوه هزینهکه چنين طرح

 کند ناچيز است.مدت در مصرف سوخت ایجاد ميکوتاهدر 

های به جای افزایش قيمت حامل توانها آن است که مياز دیگر مزایای استفاده از این تكنولوژی 

های انتشار بيشتر آالیندهبه ازای  گذارند،ثير زیادی بر افزایش قيمت کاالها و خدمات ميأانرژی که ت

ای شهری و بين شهری، از مشتریان پر مصرف سوخت های جادهاستفاده از زیرساختو محيط زیست 

تواند عني دریافت بهای بيشتر از سوخت گيرنده پر مصرف، مي. این طرح یکرددریافت  عوارض

 های معطوف به افزایش قيمت سوخت باشد.جایگزین مناسبي بر سياست

 

ونقل عمومي و نقل و تنقيح قانون توسعه حملويكپارچگي قوانين مرتبط با حمل. 7-7

 مديريت مصرف سوخت

بيني شده و نظام حقوقي کم و رات متعددی پيشدر قوانين و مقرنقل و مصرف سوخت وساماندهي حمل

 نقل به شرح ذیل هستند:وبرخي از قوانين جاری مرتبط با حمل ای را تشكيل داده است.بيش استقراریافته

 ،ساله بيستانداز سند چشمـ  

 ،ونقلهای کلي نظام درخصوص حملسياستـ  

 مقام معظم رهبری،های کلي برنامه ششم توسعه ابالغي ـ سياست 

  ،فرهنگي جمهوری اسالمي ایران قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعي وـ  

 ،فرهنگي جمهوری اسالمي ایران قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعي وـ  

 ،نقل عمومي و مدیریت سوختوقانون توسعه حملـ  

نقل ریلي و عمومي شهرهاوقانون استفاده از تسهيالت حساب ذخيره ارزی برای حملـ  

 ،نقل ریلي شهری و حومهوهای حملقانون حمایت از سامانه

 ،نگي ترافيک شهرهای کشورقانون تأسيس شورای عالي هماهـ  

 ،ریلي نقلوقانون دسترسي آزاد به شبكه حملـ  

 ،شهرینقل بار و مسافر بينوحمل قانون بيمه اجتماعي رانندگانـ  

 ،1324نقل بودجه وحمل «5»تبصره ـ  

 ،1325قانون بودجه سال  «13»تبصره ـ  

 .1326قانون بودجه سال  «13»تبصره ـ  

ولي آنچه که  ،و ابالغ گردیدههای اجرایي بسياری برای اجرای قوانين باال تهيه نامههمچنين آیين 

بيني شده برای های پيشموریتأها منامهدهد آن است که این قوانين و آیينوضعيت موجود نشان مي

اند که نياز است بر روی آنها بررسي جامعي خوبي به سرانجام نرسانده و دارای نواقصي بودههخود را ب
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 .دشوصورت یكپارچه ارائه هصورت گرفته و نتيجه ب

سازی نقل عمومي و مدیریت مصرف سوخت در راستای بهينهواقدامات اساسي در حوزه حمل 

کل کشور آغاز و در ادامه قانون  1326و  1325های قانون بودجه سال «13»انرژی با ارائه تبصره 

ت وزیران به مجلس محترم ئونقل عمومي و مدیریت مصرف سوخت پس از تصویب در هيتوسعه حمل

به تصویب مجلس و پس از تأیيد شورای  1326آذرماه  12اسالمي تقدیم شد و در تاریخ شورای 

های اجرایي ابالغ شد. توسط ریاست محترم جمهور به دستگاه 23/11/1326محترم نگهبان در تاریخ 

نقل ونقل و مدیریت مصرف انرژی در حملوعنوان مهمترین قانون جاری در حوزه حملهاین قانون ب

قانون برنامه پنجم توسعه تا پایان دوره برنامه یعني  (162)ماده بوده که در ماده  13که شامل  است

نقل عمومي ونامه اجرایي قانون توسعه حملينیآ، شده است. پس از ابالغ این قانون تمدید 1394سال 

ه مواد مندرج در این موارد با توجه ب برعالوهدر هيئت وزیران تصویب گردید. و مدیریت مصرف سوخت 

نامه جهت تسریع و اجرای بهتر این قانون بوده است که نامه اجرایي نياز به تدوین تعدادی آیينآیين

برخي از آنان تهيه و تصویب و درخصوص موارد دیگر اقدامي صورت نگرفته است. در بخش ذیل 

صورت هب ت مصرف سوختنقل عمومي و مدیریوتوسعه حملاقدامات صورت گرفته بر روی مواد قانون 

 گردد. اجمالي بيان مي

که در آن به موارد اساسي و زیرساختي مدیریت مصرف  است (1)مهمترین بخش این قانون ماده  

باشد که بتوان های اجرایي مينامهانرژی پرداخته شده است که برای انجام آن نيازمند تهيه و تدوین آیين

شد را سنجيد که این مهم در این قانون بسيار کمرنگ دیده شده است. با استفاده از آن مقدار پيشرفت و ر

رفت با وجود این در راستای اجرای این قانون، ستاد مدیریت مصرف سوخت تشكيل گردید که انتظار مي

ولي این امر  ،ثری برداشته شودؤگيری اقدمات انجام شده برای قانون گام مستاد بتوان نسبت به اندازه

 باشد.دهنده ميزان تحقق مقادیر شاخص در جداول این قانون مينشان 7-1فت. جدول صورت نپذیر

شناسـي ایـن قـانون و    شود، بررسـي و آسـيب  آنچه برای اجرای بهتر قوانين در آینده پيشنهاد مي 

شناسي منجر به تنقـيح قـانون مـذکور گـردد،     فلسفه وجود ستاد سوخت بوده و در انتها باید این آسيب

 ت اعتبار این قانون در پایان سال جاری به اتمام خواهد رسيد.زیرا مد
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 نقل و مديريت مصرف سوخت و عملكرد محقق شدهوتناظر جداول قانون توسعه حمل .7-1 جدول
مرجع واحد عنوان رديف

 1391آهن سالنامه راه

21ص 

ميليون تن 

کيلومتر
تن کيلومتر بار ریلي

 1391سالنامه راهداری 

19ص 

ميليون تن 

کيلومتر
ایبار جاده

درصد ______________ ونقل ریلي در حمل کاالدرصد حمل

قانون رصدد قانون

 1391آهن سالنامه راه

21ص 
هزار نفر مسافر ریلي

 1391سالنامه راهداری 

19ص 
هزار نفر

ای تعداد کل مسافر مسافر جاده

جابجا شده

درصد ______________ ونقل ریلي در حمل مسافردرصد حمل

 1391سالنامه راهداری 

19ص 
هزار نفر ای عموميمسافر جاده

درصد ______________
ونقل ریلي در حمل درصد حمل

مسافر عمومي

قانون درصد قانون

 1391آهن سالنامه راه

21ص 
هزار نفر

تعداد کل مسافر جابجا شده در 

سطح کشور

 1391سالنامه راهداری 

19ص 
هزار نفر

تعداد مسافر جابجا شده در سطح 

ومي()عم کشور

درصد ______________
نقل وسهم جابجایي مسافر با حمل

همگاني

قانون درصد قانون

گزارش عملكرد ستاد 

32سوخت ص 
نفر شهریای برونتعداد کشته جاده

و فایل  1391سرشماری 

خارج
نفر 111111 جمعيت

گزارش عملكرد ستاد 

19سوخت ص 
-

11111 

وسيله
وسایل نقليه

نسبت ______________
نفر  111111نسبت کشته به 

جمعيت در تصادفات

قانون نسبت نقانو

______________ - نسبت
وسيله نقليه در  11111کشته به 

تصادفات

قانون نسبت قانون

پاالیش و پخش ميليون ليتر مصرف روزانه بنزین

و فایل خارج 1391سرشماری  فرميليون ن جمعيت

-
ليتر در روز بر 

نفر

مصرف سرانه روزانه بنزین حاصل 

از نفت

قانون
ليتر در روز بر 

نفر
قانون

 

 



 

 

 هاي نوين الكترونيكي در ساخت خودروكارگيري فناوريهب. 8-7

بـر  یگری است که در صنعت خودروسازی عالوهها جهش داستفاده از ابزارهای الكترونيكي و ریزپردازنده

ده است. استانداردهای مصرف سـوخت  شها افزایش راندمان باعث کاهش مصرف انرژی و انتشار آالینده

عنوان یكـي از عوامـل مهـم سـاختاری     ط نقليه بهیگيری سطح تكنولوژی وساهای اندازهازجمله شاخص

یابي درون خودرویي جهت تجهيزات مسيرتوان به نصب مثال مي برای. استگذار در مصرف انرژی أثيرت

هـای  کننده موتور هنگام توقفانتخاب مسير بهينه و کاهش مصرف سوخت و نصب سنسورهای خاموش

كـن نيازمنـد   وع در محدوده این مطالعه نبـوده ل پرداختن بيشتر به این موض. کردناشي از ترافيک اشاره 

ـ  مندی از این تكنولوژیای را در افزایش کيفيت و بهرهاین است که خودروسازان اهتمام ویژه کـار  ههـا ب

 گيرند.

 

 نقلوحملهاي انرژي در بخش هاي تغيير قيمت حاملسياست. 3-7

صـورت  هـای انـرژی بـه   طور که در فصول پيش بيان شد با توجه به اینكه افـزایش قيمـت حامـل   همان

های تغيير قيمت بایـد  گذار است، سياستاثر دممر مستقيم و غيرمستقيم بر تورم و کاهش قدرت خرید

و با احتيـاط   این بخش ملزوماتو سایر  نقلوحملقيمت تمام شده خدمات استاندارد با در نظر گرفتن 

عمـومي و مـدیریت مصـرف سـوخت،      نقـل وحملبه اینكه در قانون توسعه  عنایتبا  کار گرفته شود.به

شـده و قـانون    1391از سبد حمایتي تا سـال   نقلوحملش های انرژی بخدولت مكلف به خروج حامل

تمدید شـده اسـت، بایـد توجـه     نيز  1394قانون برنامه پنجم تا پایان سال ( 162ماده )مذکور در قالب 

بـرای حـذف    نقلوحملها و خدمات بخش زیرساختتوسعه ها و شرایط الزم نمود که بسياری از زمينه

 توان به موارد زیر اشاره نمود:. از جمله این شرایط ميی سوخت باید فراهم شودیارانه

 ،افزایش کيفيت و کاهش استهالک آن های خرید خودرو همراه باکاهش هزینه .1 

بـه سـمت    آنسياسـتگذاری واردات  های توليد خودروهای داخلـي و  تكنولوژی در تحولایجاد  .2 

 ،خودروهای کم مصرف

 ،استاندارد توليد و توزیع سوخت .3 

هـای  روشو  ، نفـت گـاز )سـواری دیزلـي(    های جایگزین ازجمله گاز طبيعياستفاده از سوخت .4 

 ،سوز و...(مين انرژی )هيبریدی، پيل سوختي، برقي، خودروهای برونأجایگزین ت

 ،ایشهری حومهو قطارهای بين عمومي پر حجم مانند مترو نقلوحملتوسعه  .5 

 ،کشور در جهت کاهش تراکم ترافيک هایجادهيت و افزایش ظرفاصالح وضعيت  .6 

 . و... .7 

برای مـردم شـامل هزینـه حمـل      نقلوحملبا در نظر گرفتن تحقق شرایط فوق، قيمت تمام شده  

تـوان  مـي که در این صورت شود شهری هر فرد به نحوی تعدیل ميشهری و برونکاال و جابجایي درون
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های گذشـته  اثر شدن تالشبا توجه به بي ت.را در پيش گرف رژیحامل ان سازی قيمتهای آزادسياست

دليل افزایش تورم و کـاهش ارزش  از سبد حمایتي به نقلوحملهای انرژی بخش دولت در خروج حامل

، تنهـا در صـورت   هاآن منظور حذف یارانهگاز بههای تغيير قيمت بنزین و نفتسياستاجرای پول ملي، 

 پول ملي ميسر خواهد بود.  شرزکنترل تورم و حفظ ا
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تواند مصرف سـرانه اسـتفاده از وسـيله نقليـه، مصـرف انـرژی و توليـد        های کاربری زمين مياستراتژی

هـد. چگـالي و   نقـل کـاهش د  وها را با افزایش دسترسي و افزایش حق انتخـاب در شـيوه حمـل   آالینده

ثيرگـذاری بـر   أهای اقتصادی ازجمله عوامل کاربری زمين هستند که از طریق تفعاليت یابي مراکزمكان

گذارند کـه ایـن   ثير ميأبر مصرف سوخت ت ،ل نقليه با بازده بيشتریطول سفر و پتانسيل استفاده از وسا

، وزارت ، وزارت صـنعت، معـدن و تجـارت   هـا شـهرداری  همچونها با هماهنگي برخي سازمان بایدمهم 

  .استو... انجام گيرد و نيازمند انجام یک مطالعه طرح جامع در این خصوص  اد کشاورزیجه
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