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 بررسي عملكرد وزارت راه و شهرسازي در 

 دولت يازدهم

ونقل بخش حمل( الف

 

 

 

 برنامه قانون (51) تا (51) مواد خاص طور به .دارد يا ژهيو گاهيجا كشور يباالدست اسناد در ونقل حمل

 بخش به يليتفص صورت هب ايران اسالمي جمهوري فرهنگي و اجتماعي اقتصادي، توسعه ششم ساله پنج

 به توجه با البته است شده ديكأت يلير ونقل حمل ژهيو هب آن، توسعه بر و يافته اختصاص ونقل حمل

ي ها رساختيز و ونقل حمل توسعه به كشور اقتصاد روزافزوني ازهاين زين و رانياي ايجغرافي ها تيمز

 رانيا در بخش نيا سهم كه است درحالي اين .باشد داشتهي تر عيسر رشد تواند يم بخش نيا مدرن،

 ازي اريبس زين و افتهي توسعهي اقتصادها اكثر با سهيمقا در كه است بوده نوسان در درصد 6 تا 5 نيب

 رشدي برايي باال ليپتانس بخش نيا اينكه حال .است نييپاي نسب طور به توسعه درحالي اقتصادها

  .داردي مل اقتصاد به نسبت تر عيسر

 كشور ونقل حمل جامع طرح هرچند ونقل حمل حوزه در شهرسازي و راه وزارت عملكرد بررسي در

 است هايي ابهام داراي عملي و عيني صورت به، لكن يافته انتشار رسماً 1315 سال در 1311 مصوب

 صورت المللي بين ونقل حمل و پترانشي ترانزيت، توسعه حوزه در كافي اقدام خارجي عدبُ از ويژه به

 ونقل حمل توسعه بر يمتك عمدتاً رانيا در ونقل حمل توسعه يلگوا نيز داخلي عدبُ از و است نپذيرفته

 .شد خواهد روبرو چالش با کينزد ندهيآ در يفعل رويكرد ادامه صورت در كه است بوده يا جاده

 تصادفات و تلفات و يا جاده يها کيتراف ست،يز طيمح يآلودگ سوخت، مصرف افزايش ترديد بي

 ونقل حمل تركيبي مدهاي از استفاده ويژه به ونقل حمل رقابتي يها تيمز بهي توجه بي و يا جاده

 بخش در كار يروين يور بهره رشد آمار موضوع اين مصداق است نگرفته صورت الزم استفاده

 هيسرما يور بهره مقابل در و دارد رانيا اقتصاد كل برابر دو از شيب ميزان از حكايت كه است ونقل حمل

 از يراقتصاديغ استفادهازجمله  يمهم معضالت بازتاب نيا .است داشته ينزول يروند بخش نيا در

 ونقل حمل يها طرح از يبرخ ياجرا ها،رساختيز يبازساز عدم و يفرسودگ ،ونقل حمل يها رساختيز

 .ستا ونقل حمل حوزه در نهيربهيغ تيريمد و يراقتصاديغ  قيمتگذاري ،ياقتصاد هيتوج به توجه بدون

 با ونقل حمل حوزه گفت توان مي كلي طور به يازدهم دولت در بخش اين عملكرد گرفتن نظر در با

 در ونقل حمل بخش نامتوازن توسعه :از عبارتند آن مهمترين كه ستا برورو متعددي مشكالت

 ويي هوا ريلي، بخش در ژه  وي هب ناوگان عمر شيافزا ه،يسرماي ور بهره رشد عدم كشور،



 

 اه مجلس شوراي اسالمي  مركز ژپوهش 

 مشكل ،ها بخش ساير به سرايت وي انرژقيمتگذاري  از ونقل حمل بخش ثيرپذيريأت دريايي،

 و ونقل حمل ناوگاني فرسودگ ،ونقل حمل حوزه راهبردي هاي پروژه و ها طرح مالي مينأت

 .اثربخش يقيمتگذار مشكل فناورانه،ي افتادگ عقب

 مشكالت اين حل جهت در دوازدهم دولت در رو پيش هاي سال در رود مي انتظار توصيف اين با 

 .آيد عمل به الزم اقدام

 

 مقدمه

 هاي حوزه در مدوني هاي برنامه پيشرفت، به نيل و اي توسعه اهداف تحقق راستاي در امروز جوامع

 هدفي با ساله بيستانداز  چشم سند نيز ايران در .گذارند مي اجرا به را فرهنگي و اجتماعي اقتصادي،

 ايران ،ش.هـ 1444 به منتهي ساله پنج برنامه دوره چهار از پس منظر، اين از .است شده تدوين متعالي

 غربي جنوب آسياي منطقه سطح در فناوري و علمي اقتصادي، اول جايگاه بايافته  توسعه كشوري

 در كارآمد و ياساس نقش داراي توسعه، ربناييز و ازين شيپعنوان  به ونقل حمل بخش .بود خواهد

 يناگسستن ونديپ مسافر، و بار ييجابجا قيطر از كه است جوامع بالقوه استعدادهاي و امكانات باروري

 و تر عيسر هرچه برقراري در ليتسه موجب و آورد يم فراهم را توسعه و رشد مختلف عوامل نيب

 ،ونقل حمل بيترت نيا به .شود يم كشورها يفرهنگ و ياجتماع اقتصادي، مختلف هاي بخش تر گسترده

 به توجه و سازد يم انينما توسعه و رشد هاي شاخص نيمؤثرتر از يكعنوان ي به را خود تياهم و نقش

 تياهم از آن ييكارآ شيافزا جهت در ييها استيس نييتع و بخش نيا هاي تيظرف از نهيبه استفاده

 –ديتول چرخه مهم اجزاي از يكي ويي ربنايز امور از ونقل حمل نيهمچن .است برخوردار ادييز اريبس

 آنكه ضمن دارد، رگذارييتأث و مهم اريبس نقش اقتصادي، رشد نديفرآ در كه شود يم محسوب مصرف

 و ييفضا ساختار بر ونقل حمل كه رييتأث .است ريرپذيتأث اقتصادي توسعه و رشد نديفرآ از زين خود

 در و كشور مختلف مناطق در اقتصادي هاي تيفعال تمركز عدم اي تمركز باعث گذارد يم كشور كالبدي

 .شود يم دسترس از دور مناطق ركود اي دسترس در مناطق رشد جهينت

 هاي بخش متوازن توسعه در کياستراتژ ينقش نقل و حمل ستميس بودن كارآمد ديگر،ازسوي 

 و توسعه براي شترييب هاي فرصت ترابري، هاي شبكه در سرعت و قدرت آنكه ازجمله .دارد مختلف

 .آورد يم وجود به اي منطقه گذاري هيسرما شيافزا

 مشكل با اقتصاد در يارتباط عملكرد تحقق هستند فيضع اي و ندارند وجود ها رساختيز كه يوقت

 هاي نهيهز شوند، مختل اي شده مواجه ريتأخ با ضروري معامالت كه يهنگام .شد خواهد روبرو

 به تر سختبايد  ها بنگاه و دهند يم دست از را زمان آمد و رفت در افراد ابند،ي يم شيافزا ونقل حمل

 اي و شوند ساختهبايد  ديجد هاي رساختيز ،يارتباط هاي شبكه بازسازي براي نيبنابرا .بپردازند رقابت



 

 

 

 

 آهن، خطوط ها، بزرگراه ساخت براي ميعظ هاي گذاري هيسرما .ابندي بهبود موجود هاي رساختيز

 .شوند زيير برنامه يخوب بهبايد  بنادر و ها فرودگاه

 قابل تري يطوالن زمان ونقل حمل ستميس شوند ريتعم و نگهداري منظم طور به ها رساختيز اگر

 نيب از سال چند يط توانند يم ارزشمند هاي ييدارا نيا نگهداري، و ريتعم بدون .بود خواهد استفاده

 دوباره شدند، يم نگهداري موقع به اگر آنكه از شتريب ييها نهيهز با موجود هاي جاده اوقات شتريب .بروند

 .آورد يم بار به را ينيسنگ هاي نهيهز قيطر نيا از و شوند يم بازسازي

 ونقل حمل حوزه در بزرگ هاي پروژه مالي تأمين و مالي منابع سازي متنوع منظور به همچنين

درحال توسعه  كشورهاي گذاري سرمايه امر در خصوصي ـ عمومي بخش مشاركت شيوه از استفاده

 .است الملل بين بانكي و مالي نهادهاي توصيه مورد

 وضعيت روند بررسي، مورد هاي هلفؤم و ها شاخص تحوالت از استفاده با ابتدا راستا، همين در

 گرفته قرار مطالعه مورد انداز چشم سند با تطبيق در 1316-1312 دوره طي را ايران ونقل حمل بخش

 اهم به ادامه در و گرديده هئارا رهبري معظم مقام ابالغي ؛ونقل حمل بخش كلي هاي سياست سپس

 و گيري نتيجه پايان در و شده اشاره آن هاي زيربخش و مذكور بخش با مرتبط هاي شاخص و ها مؤلفه

 .است شده هئارا سياستي پيشنهادهاي

 

 ونقل حمل بخش در توسعه ششم و پنجم برنامه قانون ،باالدستي اسناد

 توان مي ونقل حمل بخش در اجرايي و مفهومي حيث از كشور در موجود باالدستي اسناد ميان در

 با اي ژه  وي قرابت 1371 سال در رهبري معظم مقام ابالغي ونقل حمل بخش كلي هاي سياست گفت،

 .است آمده ذيل در كه دارد حوزه اين

 به دادن تياولو با آن يها بخش ريز از کيهر سهم ميتنظ و ونقل حمل جامع نظام جاديا .1

 :ريز جهات به توجه با و يلير ونقل حمل

 ،يتيامن و يدفاع ،ياقتصاد مالحظات -

 ،يانرژ مصرف شدت كاهش -

 ،يطيمح ستيز يآلودگ كاهش -

 ،يمنيا شيافزا -

 .تقاضا و يناوبر زاتيتجه ناوگان، ها، رساختيز نيب تناسب و تعادل يبرقرار -

 و ونقل حمل يها روش بهبود و شرفتيپ قيطر از يعال سطح به دنيرس تا يور بهره شيافزا .2

 اطالعات و يانسان منابع و تيريمد

 :ريز نكات به توجه با ونقل حمل هشبك اصالح و توسعه .3



 

 اه مجلس شوراي اسالمي  مركز ژپوهش 

 محورها توسعه به يا شبكه نگرش -

 نيسرزم شيآما -

 يتيامن ـ يدفاع مالحظات -

 يمل يسودآور -

 كشور يتيترانز تيموقع -

 تقاضا -

 گسترش و مردم مشاركت جلب و يخارج و يداخل يها هيسرما جذب نهيزم كردن فراهم .4

 بخش نيا يها تيفعال همه در مهيب پوشش

 يالملل نيب ونقل حمل بازار از شتريب سهم به يابيدست .5

 اقتصادي، اول جايگاه بايافته  توسعه كشوري ايران ،ساله بيستانداز  چشم سند متن در همچنين

 تعامل با و اسالم جهان در بخش الهام انقالبي، و اسالمي هويت با منطقه، سطح در فناوري و علمي

ي فناور وي علم ،ياقتصاد اول گاهيجا به افتني دست كه بود خواهد الملل بين روابط در مؤثر و سازنده

 ديتأك (هيهمساي كشورها و انهيخاورم قفقاز، انه،يمي ايآس شامل)ي غرب جنوبي ايآس منطقه سطح در

 و سرانه درآمد سطحي نسب يارتقا ،ياقتصاد مستمر و پرشتاب رشد علم، ديتول و يافزار نرم جنبش بر

 .ندك يمي ضرور را ونقل حمل بخش توسعه و كامل اشتغال به دنيرس

 كرده نقل و حمل بخش متوجه را تكاليفي (166) تا (161) مواد در توسعه، پنجم برنامه قانون

 اسالمي جمهوري فرهنگي و اجتماعي اقتصادي، توسعه ششم ساله پنج برنامه قانون در همچنين است،

 تا (51) مواد در .است شده پرداخته ونقل حمل بخش بهي ليتفصصورت  به سند نيا 11 بخش در ايران

 نياز مورد هاي زيرساخت گسترش .است شده ديكأت ونقل حمل بخش بر خاص طور به قانون نيا (51)

 اقتصاد تقويت و ونقل حمل مشكالت حل ،(ترانزيت) عبور افزايش خارجي، تجاري خدمات براي

 ها طرح اجراي تسهيل و تسريع نقل، و حمل بخش در غيردولتي بخش گذاري سرمايه ترغيب ونقل، حمل

 كه استي اقدامات نيمهمتر از ،ونقل حمل شده ارائه خدمات از عمومي اقبال و مندي رضايت افزايش و

  .رديگ صورت ديبا رانيا در ونقل حمل بخش توسعهي برا

 هايي شركت تشكيل براي ،(خارجي و داخلي) المللي بين معتبر هاي شركت با مشاركت نيهمچن

 حق واگذاري فرودگاهي، و المللي بين كاركرد با اصلي بنادر از برداري بهره و گذاري سرمايه جهت

 اشخاص به جديد كوچک بنادر احداث مجوز اعطاي محلي، و كوچک بنادر مديريت و برداري بهره

 رقابتي، اصول و المللي بين و داخلي مقررات و قوانين رعايت با غيردولتي معتبر و اي حرفه حقوقي

 و شهري درون ريلي ونقل حمل از برداري بهره و احداث در غيردولتي بخش گذاري سرمايه نيهمچن

 خاص، طور به .است ونقل حمل نهيزم در توسعه ششم هبرنام در ديكأت مورد موارد ريسا از شهري برون



 

 

 

 وي گذار هيسرما اشتغال، ،افزوده ارزشي ازجمله اقتصادي رهايمتغ رشد به توسعه ششم برنامه متن در

 اشارهي انباردار و ونقل حمل بخشازجمله  ،ياقتصاد مختلفي ها بخش در ديتول عوامل كلي ور بهره

  .است كشيده تصوير به را آن يكمّ اهداف 1 جدول كه است شده
 

 (درصد)     ششم برنامه دوره دري انباردار و ونقل حمل بخشي اقتصادي رهايمتغ ريتصو .1 جدول

ساليانه  رشد متوسط

 افزوده ارزش

ساليانه  رشد متوسط

 اشتغال

ساليانه  رشد متوسط

 يگذار هيسرما

ساليانه  رشد متوسط

 ديتول عوامل كلي ور بهره
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 .ايران اسالمي جمهوري فرهنگي و اجتماعي اقتصادي، توسعه ششم ساله پنج برنامه قانون :مأخذ

 

 ونقل حمل يها زيربخش در عملكردي هاي شاخص و ها مؤلفه بررسي

ي همگ ونقل حملي ها روش انواع همهي ها رساختيز هرچند (1316-1312) بررسي مورد دوره طي

 براي .است بودهي ا جاده ونقل حمل سود به و نامتوازنصورت  به شيافزا نيا اما است، افتهي شيافزا

 افتهي شيافزا درصد 1 مجموع دري شهرساز و راه وزارتي استحفاظ حوزه تحتي ها آزادراه طول مثال،

 شيافزا درصد 2/14 حدود بنادر اسمي ظرفيت و صددر 6/4 تنها آهن راهي اصل خطوط هرچند است

 كشوريي هوا ناوگان تيوضع همچنين يابد بهبود روند اين آتي هاي سال طي رود مي اميد و است افتهي

 ضرورتمسئله  نيا .است سال 23 حدوداً كشوريي هوا ناوگان عمر كه يطور به است نامناسب زين

  .كند يم گوشزد را كشوريي هوا ناوگاني بازساز

  :است شده هئارا ونقل حمل مختلف يها بخش يها شاخص تفصيلي عملكرد ذيل در بيشتر اطالع براي

 

 ونقل حمل بخش راهبردي هاي برنامه نبود .1

 جهت در مشخص راهبردي برنامه داشتن كشور، اقتصاد از بخش هر توسعه در اساسي نكات از يكي

و  راه  وزارت ونقل حمل بخش عملكرد در شده انجام هاي بررسي .است شده تعيين اهداف به نيل

 ضعف، و قوت نقاط بتواند كه مشخصي و مدون راهبردي برنامه هنوز كه است آن از حاكي شهرسازي

 ،باشد كرده ارائه پيگيري قابل مشخص راهكارهاي و نموده شناسايي درستي به تهديدها و ها فرصت

 ونقل حمل هاي زيرساخت هدفمند و متوازن توسعه براي راه، نقشه تهيه منظور به هرچند .ندارد وجود

 اصلي تفوقلكن  ،است پذيرفته صورت ،1311 مصوب «كشور ونقل حمل جامع طرح» مطالعات كشور،

 مبناي زيرا .شود مي احساس آن در روزسازي به جدي نياز البته كه است اي پروژه نگاه مذكور طرح در

 .است ضروري آن سازي بهنگام كنوني شرايط به توجه با و است شده تدوين 1312 سال در طرح اين

 



 

 اه مجلس شوراي اسالمي  مركز ژپوهش 

 (PPP) دولتي ـ خصوصي بخش مشاركت شيوه از استفاده و مالي تأمين .2

 از استفاده و است بوده سنواتي بودجه محل از ونقل حمل هاي پروژه مالي تأمين اصلي منبع تاكنون ايران در

 بخش فعاليت جهت نياز مورد ساختارهاي و بسترها نبود دليل به خصوصي ـ عمومي مشاركت قراردادهاي

 به و بندر حوزه يک در فقط 2416 تا 1114 دوره طي و ناچيز بسيار خارجي گذاري سرمايه و خصوصي

 اجراي براي مناسب قانوني و حقوقي ساختار وجود ضرورت هرچند .است شده دالر  ميليون 235 ميزان

 براي اغلب موجود ساختار چراكه شود مي احساس كامالً ونقل حمل حوزه در دست اين از هايي پروژه

 خصوصي، ـ عمومي بخش مشاركت شيوه يک دربراي مثال  ،دارد كارآيي مرسوم و سنتي هاي رويه

 مثال .بپردازد جداگانه ماليات ميزبان كشور به هم و خود كشور به همبايد  ايران در خارجي گذار سرمايه

 هاي زيرساخت حاشيه در گذاران سرمايه به دولتي اراضي از برداري بهره امتياز اعطايهرچند  اينكه ديگر

 دنكر مشخص نيز و اعطا اين حقوقي تقويت براي اي نامه آيين يا قانون اما ،پذيرد مي صورت ونقل حمل

 جلب اصلي متولي اينكه همه ازمهمتر  و است نشده تصويب و تدوين امتيازها اين حدود و سقف

 1.نيست مشخص وزارتخانه در ونقل حمل شقوق از هريک براي خصوصي بخش گذاري سرمايه

 

 ونقل حمل يها رساختيز توسعه روند .3

 زين دولتي عمراني ها نهيهز ازي مهم بخش .استي رساختيز مهمي ها بخش ازي كي ونقل حمل بخش

ي ها تالش گذشتهي ها سالي ط .شود يم ونقل حمل بخش دري رساختيزي ها طرح صرف ساله همه

  .است شده بخش نيا مختلفي ها رساختيز توسعه صرفي اديز
 

 1395-1392ي ها سالي طيي ايدر وي لير ،يا جاده ونقل حملي ها رساختيز توسعه روند .2 جدول
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 .رانياي اسالمي جمهور آهن راه شركت و رانياي اسالمي جمهوري رانيكشت ،يشهرساز و راه وزارتي آمارها از برگرفته ران،يا آمار مركز :مآخذ

  

                                                 
ولي فصل مشترك فعاليت  ،آهن دفتر جذب صنايع مستقر است و شركت راهونقل  حملهاي نهادي اين وزارتخانه نظير شركت ساخت و توسعه زيربناي  در برخي زيربخش. 1

 .اي تمركز يافته است جادهونقل  حملدر حوزه  گذاري جذب سرمايه هاي دفتر جذب سرمايه وزارتخانه بر آنها با ستاد وزارتخانه مشخص نيست و عمده فعاليت



 

 

 

 

 اي جاده ونقل حمل .1

 اي ويژه اهميت داراي جهت اين از و دارد دوش به را كشور ونقل حمل عمده سهم اي جاده ونقل حمل

 و ناوگان زيرساخت، هاي حوزه در مهم شاخص چند انتخاب با بخش، اين عملكرد ارزيابي جهت .است

 .است گرفته قرار ارزيابي و بررسي مورد برداري، بهره
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 .اي جاده ونقل حمل و راهداري سازمان :أخذم

 

 زيرساخت .1-1

 رو ازاين رود يم شمار به يعموم رفاه شيافزا و ياقتصاد رشد مهم الزامات از ها رساختيز توسعه

 يها تيفعال افزايش و يديتول امكانات شدن فراهم باعث ها رساختيز يرو ميمستق يگذار هيسرما

 رشد و توسعه به تينها در و شوند يمي ريپذ رقابت بهبود باعث و تجارت يها نهيهز كاهش و ياقتصاد

 ،ها آزادراه از عبارتند اي جاده ونقل حمل در مهم يها زيرساخت و امكانات .ندكن يم كمک ياقتصاد

 باربري، هاي پايانه شوسه، روستايي راه آسفالت، روستايي راه فرعي، هاي راه اصلي، هاي راه ،ها بزرگراه

 ها تيرپارك و رفاهي خدماتي، هاي مجتمع و (مسافري و باري ) مرزي يها پايانه مسافربري، يها پايانه

  .است شده اكتفا شاخص دو بررسي به ذيل در كه

 



 

 اه مجلس شوراي اسالمي  مركز ژپوهش 

 

 ها آزادراه طول. 1-1-1

 پاياني سال يعني 1311 سال در كشور هاي آزادراه طول شود مي مالحظه 3جدول در كه طوري به

 2441 به 1313 سال در و كيلومتر 2243 به 1312 سال در كه بوده كيلومتر 2115 دهم، دولت

 طول در ترتيب بدين .است نداشته افزايشي 1315 و 1314 هاي سال در اما ،يافته افزايش كيلومتر

 رشد و كرده پيدا افزايش كيلومتر 216 حدود كشور هاي آزادراه طول يازدهم دولت چهارساله دوره

 .است داشته درصد 3/2 معادل اي انهيسال متوسط

 ها بزرگراه طول. 2-1-1

 1315 تا 1312 هاي سال در كه بوده كيلومتر 12161 (1311) پايه سال در كشور هاي بزرگراه طول

 طول بينيم مي كه طوري به .است رسيده كيلومتر 16627 و 15462 ،14411 ،14155 به ترتيب به

 معادل اي انهيسال متوسط رشد كيلومتر، 3651 افزايش مجموع با چهارساله، دوره در كشور هاي بزرگراه

 .است داده اختصاص خود به را درصد 4/6

 

 ناوگان .2-1

 و مسافري ناوگان تعداد باري، ناوگان تعداد شاخص چهار اي، جاده ونقل حمل ناوگان يها شاخص از

 اتوبوس، از اعم عمومي نقليه وسايل مجموعه ناوگان، از منظور .است شده آورده آنها عمر متوسط

 هاي جاده در كاال و مسافر ونقل حمل براي كه است عمومي هاي كاميون انواع و سواري بوس، ميني

 .گيرند مي قرار استفاده مورد كشور

 اي جاده باري ناوگان. 1-2-1

 ،1312 سال پايان در كه است بوده دستگاه هزار 371 ،1311 سال در كاال، حمل اي جاده ناوگان تعداد

 به دستگاه هزار 21 ،1313 سال در .است رسيده دستگاه هزار 315 به افزايش دستگاه هزار 17 با

 معادل كاهشي ،1314 سال در اما است، رسيده دستگاه هزار 423 تعداد به و شده افزوده باري ناوگان

 هزار 364 تعداد به 1315 سال در دستگاه هزار 7 افزايش با سپس .هستيم شاهد را دستگاه هزار 74

 ،1315 انتهاي تا 1312 ابتداي از يعني چهارساله دوره طول در ترتيب بدين .است رسيده دستگاه

 بوده مواجه دستگاه هزار 11 كاهش با مجموع در بلكه ،است نداشته افزايش تنها نه كشور باري ناوگان

 دوره طي كشور باري ناوگان تعدادساليانه  متوسط رشد نرخ ديگر عبارت به .است داشته منفي رشد و

ساليانه  متوسط طور به باري ناوگان تعداد يعني .است بوده درصد -2/1 (1315 تا 1312) چهارساله

 .است كرده پيدا كاهش درصد 2/1

 



 

 

 

 اي جاده مسافري ناوگان. 2-2-1

 هاي بوس ميني عمومي، هاي اتوبوس مجموع شامل كه كشور در اي جاده مسافربري ناوگان تعداد

 سال در دستگاه هزار 11 از شود، مي كشور ايراني پالك داراي اي جاده كرايه هاي سواري و عمومي

 كرده پيدا افزايش دستگاه هزار 11 و دستگاه هزار 12 بهترتيب  به 1313 و 1312 هاي سال در ،1311

 نهايت در و رسيده دستگاه هزار 12 تعداد به و يافته كاهش دستگاه هزار 16 ،1314 سال در اما .است

 تغييرات دشو مي مالحظه كه طور همان .است يافته افزايش دستگاه هزار 13 به 1315 سال پايان در

 هزار 13 به هزار 11 از و بوده كاهشي مجموع در چهارساله دوره طول در مسافري ناوگان تعداد

 .است بوده درصد -7/1ساليانه  متوسط رشد داراي بنابراين .است رسيده دستگاه

  باري ناوگان عمر متوسط. 3-2-1

 .شود مي توجه آن به عملكرد ارزيابي در كه است هايي شاخص ديگر از كشور باري ناوگان عمر متوسط

 كاهش، جاي به بررسي مورد دوره طي شهرسازي، و راه وزارت هاي بيني پيش برخالف شاخص، اين

 ونقل حمل و راهداري سازمان رسمي آمار طبق باري ناوگان عمر طمتوسطوري كه  به است داشته افزايش

 بهترتيب  به 1315 الي 1312 هاي سال پايان در كه است بوده سال1/15 ،1311 سال در كشور اي جاده

 نوسان دچار روند اين شود مي مشاهدهطوري كه  به .است يافته تغيير ال،س 4/16و 1/16 ،3/17 ،1/17

ساليانه  متوسط رشد و يافته افزايش سال 4/16 به سال 1/15 از چهارساله دوره طي مجموع در و بوده

 و نوسازي بر مبني شهرسازي و راه وزارت هاي سياست به توجه با .است داشته همراه به را درصد 1/4

 عمر متوسط يعني باشد داشته منفي رشد شاخص اين كه رود مي انتظار ،ونقل حمل ناوگان سن كاهش

 .است نشده محقق هدف اين اما كند پيدا كاهش عمومي باري نقليه وسايل

 مسافري ناوگان عمر متوسط. 1-2-1

 پايان در سال 2/14 به سال6/14 از 1315 الي1312 چهارساله دوره طي مسافري ناوگان عمر متوسط

 سن كاهش مقدار اين .است بوده دارا را درصد -6/4 رشد متوسط ساليانه طور به يعني رسيده دوره

 .است انتظار مورد رقم از كمتر ناوگان

 از شاخص اين مسافران، جاني امنيت با مسافري ناوگان سن مستقيم ارتباط به عنايت با :نكته

 با اي، جاده ونقل حمل ناوگان نوسازي بر مبني دولت برنامه رود مي انتظار و بوده برخوردار زيادي اهميت

 .دشو دنبال بيشتري جديت

 

 برداري بهره .3-1

 تعداد بار، ييجابجا كل ميزان يعني مهم شاخص سه برداري، بهره جنبه از ارزيابي هاي شاخص بين در

 .است گرفته قرار مقايسه و ارزيابي مورد كاال ترانزيت كل ميزان و مسافر ييجابجا كل



 

 اه مجلس شوراي اسالمي  مركز ژپوهش 

 شده جابجا كاالي. 1-3-1

 در تن ميليون 611 از بررسي مورد دوره طول در موجود، آمار طبق شده، جابجا كاالي كل ميزان

 تن ميليون 64 كاهش با عبارتي به است يافته كاهش دوره، انتهاي در تن ميليون 547 به دوره، ابتداي

 .است بوده درصد -7/2 ساليانه متوسط رشد داراي دوره، طي

 شده جابجا مسافر. 2-3-1

 روند همواره بررسي مورد دوره طي نيز (عمومي سفرهاي) كشور سطح در شده جابجا مسافر كل تعداد

 كرده پيدا كاهش نفر ميليون 271 به دوره ابتداي در نفر ميليون 416 از كه طوري به داشته، كاهشي

 ناوگان با كه مسافراني تعداد از نفر ميليون 145 يازدهم، دولت چهارساله دوره طي ديگر عبارت به است

 -1/14 ساليانه متوسط نرخ با تعداد اين كاهشي روند كه است شده كاسته اند، كرده مسافرت عمومي

 .است افتاده اتفاق درصد

 شهرسازي و راه وزارت هاي برنامه و ها سياست با اما ،دارد مختلفي داليل گرچه كاهشي روند اين

 تناقض ،ونقل حمل حوزه در انرژي مصرف شدت كاهش راستاي در عمومي ونقل حمل گسترش بر مبني

 .هاست برنامه آن اجراي و دقيق هاي برنامه و تدابير اتخاذ مستلزم جاري رويه اصالح كه است بديهي .دارد

  كاال ترانزيت  .3-3-1

 در كه است  جاده طريق از كاال ترانزيت كل ميزان ،برداري بهره حيطه در بررسي مورد شاخص سومين

 درطوري كه  به است كرده طي را نزولي روند پاياني سال دو در و صعودي روند دوره ابتدايي سال دو

 ساليانه متوسط رشد نرخ با اي جاده كاالي ترانزيت كل ،1315 الي 1312 چهارساله دوره طي مجموع،

 ،1315 سال پايان در تن ميليون 1/7 به 1312 سال ابتداي در تن ميليون 7/14 از درصد، -5/7

  .است كرده پيدا كاهش

 ارتباط ايجاد براي كشور مناسب بسيار جغرافيايي موقعيت و ايران ترانزيتي اهميت به توجه با

 كشور، ونقل حمل بخش متوليان است مقتضي ايران، غرب و شرق جنوب، شمال، هاي كشور بين تجاري

 .دهند قرار توجه مورد بيشتر را ها فرصت و ها مزيت اين از برداري بهره نحوه

 

 1395 تا 1391 هاي سال طي كاال اي جاده ترانزيت ميزان .1 نمودار
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 يلير ونقل حمل .5

 طيشرا و ها تيقابل به توجه با و است كشور در ونقل حمل توسعهي ها تياولو ازي لير ونقل حمل توسعه

 .باشدي ا ژهيو تياهمي دارا مختلف جهات از تواند يم كشور ژهيو

 :ميده يم قراري بررس موردي بردار بهره و ناوگان رساخت،يز منظر سه از راي لير ونقل حمل عملكرد ليذ در 

 

 رساختيز .1-5

 .كرد اشاره ها پل و ها تونل ها، ايستگاه فرعي، و اصلي خطوط به توان مي ريلي بخش هاي زيرساخت از

 يليري اصل خطوط طول. 1-1-5

 14447 به 1312 سال در كه است بوده لومتريك 14233 ،1311 سال دري ليري اصل خطوط طول

 به 1315 سال در و لومتريك 14451 به 1314 سال در لومتر،يك 14376 به 1313 سال در لومتر،يك

 دولت اول سال يعني 1312 سال انيپا در شود يم مشاهده كهي طور به .است دهيرس لومتريك 14475

 شيافزا تنها نه 1313 سال در اما ،داشته شيافزا لومتريك 114 آهن، راهي اصل خطوط طول ازدهم،ي

 سال در و لومتريك 13 حدود 1314 سال در و است شده مواجه لومتريك 31 كاهش با بلكه ،نداشته

 بيترت نيا به .شود مي مشاهدهي لير بخش عملكرد دري اصل خطوط شيافزا لومتريك 16 حدود 1315

 .است افتهي شيافزا كشور دري ليري اصل خطوط لومتريك 252 ،(1312-1315) چهارساله دورهي ط

 .است داشته رشد درصد 6/4 حدود متوسط طور بهساليانه  ،يليري اصل خطوط توسعه گريد عبارت به

 .دارد زيادي فاصله شده تعيين اهداف با و بوده ناچيز بسيار مقدار اين

 خطوطي بهساز طول. 2-1-5

 حدود 1313 سال در لومتر،يك 122 زانيم به ،1312 سال در زين خطوط در شده انجامي بهساز طول

 صورت لومتريك 224 طول به 1315 سال در و لومتريك 225 معادل 1314 سال در ،كيلومتر 231

 است شدهي بهسازي لير خطوط از لومتريك 134  حدود مجموع در چهارساله، دورهي ط .است گرفته

 و گرفته صورت خطوطي بهساز عمليات كيلومتر 234 حدودساليانه  متوسط، طور به گفت توان مي كه

  .است رفته پيش  مذكور دورهي ط درصد 1/13ساليانه  متوسط رشد با عمليات

 وجودي لير رساختيز حوزه در عملكردي ابيارزي براي گريدي ها شاخص فوق، شاخص دو بر عالوه

 رساختيز حوزه در دولت اقدامات برخي بهي كل طور به و كرده صرفنظر آنها به پرداختن از كه دارد

ي لير شبكه به مسافر و بار انبوه مراكز اتصال جهتي فرع خطوط احداث ازجمله .ميكن يم اشاره ،يلير

 احداث پروژه و دهيرس انيپا به محور 7 در احداث اتيعمل كه محور، 13 در «دوم خطوط» احداث  و

 .است داشتهي كيزيف شرفتيپ درصد 65 حدود مجموع در گريد محور 6 در

 



 

 اه مجلس شوراي اسالمي  مركز ژپوهش 

 (1395 الي 1392) چهارساله دوره طي ريلي ونقل حمل عملكرد .1 جدول

 واحد شاخص فيرد
 پايه سال

1391 
1392 1393 1391 1395 

 متوسط رشد

ساليانه 

 (درصد)

1 

يز
ت

اخ
رس

 

 خطوط طول

 ياصل
 6/4 14475 14451 14376 14447 14223 لومتريك

2 

ي بهساز طول

 شده انجام

 خطوط

 1/13 224 225 231 122 131 لومتريك

3 

ان
وگ

نا
 

 1/4 115 141 161 121 771 دستگاه ويلكوموت تعداد

4 
ي ها واگن تعداد

 يبار
 2 24411 22143 22715 22562 22234 دستگاه

5 
ي ها سالن تعداد

 يمسافر
 6/1سال 3 طي * 2214 2245 2164 2145 دستگاه

6 

ره
به

 
دار

بر
 ي

 مسافر تعداد

 شده جابجا

 ونيليم

 نفر
27 5/25 1/24 5/24 5/22 4/4- 

7 
 بار كل ميزان

 شده جابجا

 ونيليم

 تن
3/34 7/32 1/34 6/35 3/44 1/4 

1 
 تيترانز زانيم

 كاال
 5 1144 1435 717 534 146 تن هزار

 .ايران اسالمي جمهوري آهن راه شركت :خذأم

 

 ناوگان .2-5

 .استي مسافري ها واگن وي باري ها واگن ها،    ويلكوموت از متشكل آهن، راه ناوگان

   ويلكوموت. 1-2-5

 1315 تا 1312ي ها سال در كه است بوده دستگاه 771 برابر 1311 سال در ها  ويلكوموت كل تعداد

 دوره طي ديگر عبارت به .است كرده پيدا شيافزا دستگاه 115 و 141 ،161 ،121 بهترتيب  به

ساليانه  متوسط رشد ترتيب بدين .است شده افزوده دستگاه 137 لكوموتيوها كل تعداد به چهارساله

 .است بوده درصد 1/4 لكوموتيوها كل تعداد

 يباري ها واگن. 2-2-5

 به تعداد اين 1312 سال در كه است بوده دستگاه 22234 برابر 1311 سال دري باري ها واگن تعداد

 سال در و دستگاه 22143 به 1314 سال در دستگاه، 22715 به 1313 سال در دستگاه، 22562

 دستگاه 1151 تعداد چهارساله دوره طي واقع در .است كرده دايپ شيافزا دستگاه 24411 به 1315

 .باشد يمي درصد 2ساليانه  متوسط رشد ازي حاك كه شده اضافه كشور ريلي ناوگان به باري واگن

 



 

 

 

 يمسافري ها سالن. 3-2-5

ي ها نسال تعدادي آماري بررس .است خدماتي يها واگن و مسافري يها واگن شامل مسافري يها سالن

 2164 به دستگاه 2145 از ها نسال نيا تعداد ،1312 سال پايان در كه دهد يم نشان همي مسافر

 دقيقي آمار .است دهيرس دستگاه 2214 به 1314سال  در و دستگاه 2245 به 1313سال  در ستگاه،د

 55 ،1312 سال طي حال هر به .است نشده ارائه هنوز 1315 سال در مسافري يها سالن تعداد از

 افزوده كشوري مسافري ها واگن به دستگاه 5 ،1314 سال در و دستگاه 45 ،1313 سال در دستگاه،

 سالي متوسط طور به عبارتي به و دستگاه 145 ،(1314 تا 1312) ساله سه دوره طيي عني .است شده

 متوسط رشد ساله، سه دوره براي اگر .است شده افزودهي لير ناوگان بهي مسافربر واگن دستگاه 35

 .دهد يم نشان را درصد 6/1 حدود بگيريم درنظرساليانه 

 

 يبردار بهره .3-5

 ها زيرساخت توسعه در گرفته صورت هاي هزينه و اقدامات ها، تالش همه ثمره از استفاده و برداري بهره

 .شود مي حاصل بار و مسافر ييجابجا طريق از ناوگان و

 شده جابجا مسافر تعداد. 1-3-5

 نفر ونيليم 27 حدود 1311 سال در شده جابجا مسافر تعداد كه دهد يم نشان موجود آماري بررس

 .ميا بوده مواجهي لير بخش مسافر تعداد كاهش با همواره 1315 تا 1312ي ها سالي ط كه بوده

 انيپا دري لير مسافر نفر ونيليم 5/22 به دوره،ي ابتدا دري لير مسافر نفر ونيليم 27 از كهي طور به

 دست از را خود مسافر نفر ونيليم 5/4 گذشته، سال چهاري طي لير ونقل حملي عني .ميا دهيرس دوره

 ،يمنف رشد نيا .است داشته كاهش درصد 4/4ساليانه طور متوسط  به چهارساله، دوره طي و است داده

 ونقل حمل بخش در نظامي كلي ها استيس خصوص بهي باالدست اسناد وي ا توسعهي ها برنامه اهداف با

 .است تضاد در ،(1371 سال دري رهبر معظم مقامي ابالغ )

  شده حمل كاالي ميزان. 2-3-5

 هاي سال در مقدار اين .است شده ثبت تن ميليون 3/34 ،1311 سال در شده جابجا كاالي كل مقدار

 مشاهده كه طور همان است رسيده تن ميليون 3/44 و 6/35 ،1/34 ،7/32 بهترتيب  به 1315 تا 1312

 متوسط رشد نرخ است داشته افزايش متوالي سال سه سپس و كاهش دوره اول سال در شود مي

 .دشو مي محاسبه چهارساله دوره اين براي درصد 1/4ساليانه 

 

  



 

 اه مجلس شوراي اسالمي  مركز ژپوهش 

 ريلي ونقل حمل در مسافر و بار بجايي جا سير مقايسه .2 نمودار

 
 

 ترانزيت. 3-3-5

 .است شده ذكر تن هزار 146 ،1311 سال در ريل طريق از شده ترانزيت كاالي ميزان ه،منتشر آمار در

 با رقم اين .است رسيده تن هزار 534 به قبلي، سال به نسبت درصدي 41 كاهش با 1312 سال در كه

 14 رشد با 1314 سال در و گرديده بالغ هزارتن 717 رقم به 1313 سال در افزايش درصد 54

 نسبت درصدي 23 كاهش با 1315 سال در نهايت در و كرده پيدا افزايش تن هزار 1435 به يدرصد

 رقم چهارساله، دوره طيساليانه  متوسط رشد محاسبه با .است رسيده تن هزار 1144 به قبل سال به

 .گيرد مي تعلق ريل طريق از بار ترانزيت بهساليانه  رشد درصد 5

 (مسافر و بار ) زميني ونقل حمل كل از ريلي ونقل حمل سهم. 1-3-5

 افزايش محترم دولت هاي برنامه از ديگر يكي ونقل حمل بخش در نظام يها سياست اجراي راستاي در

 .دارد اهتمام آن به شهرسازي و راه وزارت كه است كشور يونقل حمل شبكه در ريلي ونقل حمل سهم

 

 زميني مسافري ونقل حمل كل از اي جاده و ريلي مسافري ونقل حمل سهم .5 جدول

 سال
 شده جابجا مسافر كل ميزان

 (نفر ميليون) زميني

 شده جابجا مسافر نسبت

 (درصد) اي جاده

 ريلي شده جابجا مسافر نسبت

 (درصد)

 1/6 1/13 433 (پايه) 1311

1312 5/413 1/13 2/6 

1313 1/332 5/12 5/7 

1314 5/314 2/12 1/7 

1315 5/213 3/12 7/7 

 .شهرسازي و راه وزارت :أخذم

 

91 92 93 94 95 

ر
نف
ن 

يو
ميل

 /
ن
ت

 

 سال
 تناژ بار تعدادكل مسافر



 

 

 

 زميني ونقل حمل كل به نسبت ريلي ونقل حمل سهم شود مي مشاهده 5 جدول در كه طور همان

 رسيده 1315 سال در درصد 7/7 به 1311 سال در درصد 1/6 از و است افزايش درحال تدريج به

 .است
 

 زميني باري ونقل حمل كل از اي جاده و ريلي باري ونقل حمل سهم .6 جدول

 سال
 شده جابجا بار كل ميزان

 (تن ميليون) زميني

 اي جاده شده جابجا بار نسبت

 (درصد)

 ريلي شده جابجا بار نسبت

 (درصد)

 3/5 7/14 3/645 (پايه) 1311

1312 7/653 15 5 

1313 1/577 14 6 

1314 6/543 5/13 5/6 

1315 3/517 1/13 1/6 

 .همان :أخذم

 

 ونقل حمل ميزان در كاال بجايي جا در ريلي ونقل حمل سهم كه دهد مي نشان 6 جدول همچنين

 .است رسيده درصد 1/6 به درصد 3/5 از چهارساله دوره طي و است افزايش درحال ،زميني

 

 ييايدر ونقل حمل .6

 آماري بررسي مورد برداري بهره و ساخت زير جنبه دو از ذيل در دريايي ونقل حمل مهم يها شاخص

 :اند گرفته قرار

 

 زيرساخت و امكانات .1-6

 بنادر اسمي ظرفيت. 1-1-6

 رقم ،1311 سال در شاخص اين است بازرگاني بنادر اسمي ظرفيت بنادر، عملكرد هاي شاخص از يكي

 رو همواره بنادر اسمي ظرفيت گذشته سال چهار طي است داده اختصاص خود به را تن ميليون 114

 رسيده تن ميليون 217 به 1315 سال در كه طوري به است كرده طي را يافزايش روند و بوده رشد به

 7/4ساليانه  رشد متوسط و كرده پيدا افزايش بازرگاني بنادر اسمي ظرفيت هرساله دوره، طي .است

 .(7 جدول) است زده رقم را درصد

 بنادر كانتينري ظرفيت. 2-1-6

 به 1312 سال در كه بوده TEU ميليون 6/4 برابر 1311 سال در بازرگاني بنادر كانتينري ظرفيت

 افزايش 1314 سال در است رسيده TEU ميليون 1/4 به 1313 سال در و TEU ميليون 1/4

 ميليون 2/5 به 1315 سال در و است شده ثبت TEU ميليون 1/4 همان و بوده صفر حد در كانتينري



 

 اه مجلس شوراي اسالمي  مركز ژپوهش 

TEU ميليون 6/4 كشور بنادر كانتينري ظرفيت چهارساله، دوره طي بنابراين .است كرده پيدا افزايش 

TEU هزار 644 يا TEU ظرفيت افزايش درساليانه  متوسط عملكرد گفت توان مي كه داشته افزايش 

 هاي سال طي آنساليانه  متوسط رشد نرخ و است بوده سال در TEU هزار 154 حدود كانتينري

  .است درصد 1/3 حدود 1315 تا 1312

 بنادر مسافري ظرفيت. 3-1-6

 پايان در كشور بنادر دريايي مسافربري هاي پايانه ظرفيت هك دهد مي نشان موجود آمار و اطالعات

 ميليون 16 بهترتيب  به 1315 تا 1312 هاي سال طي كه است بوده نفر ميليون 14 معادل 1311سال

 مسافري ظرفيت عبارتي به .است رسيده نفر ميليون 1/22 و نفر ميليون 2/11 نفر، ميليون 5/17 نفر،

 پيدا افزايش درصد 13 حدودطور متوسط  بهساليانه  ،1315 تا 1312 چهارساله دوره طي كشور بنادر

 .است كرده

 

 1395 - 1392 هاي سال طي دريايي ونقل حمل هاي شاخص اهم .7جدول

ف
دي

ر
 

 واحد شاخص

 سال

 پايه

1391 

1392 1393 1391 1395 

 متوسط رشد

ساليانه 

 (درصد)

1 

ت
انا

مك
ا

 و 
ت

اخ
رس

زي
 

 7/4 217 241 244 114 114 تن ميليون بنادر اسمي ظرفيت

2 
 بنادر كانتينري ظرفيت

 تجاري
 TEU 6/4 1/4 1/4 1/4 2/5 1/3 ميليون

 13 1/22 2/11 5/17 16 14 نفر ميليون بنادر مسافري ظرفيت 3

4 
ره

به
 

ي
دار

بر
 

 بارگيري و تخليه ميزان

 (غيرنفتي و نفتي) بنادر
 2/1 4/145 132 6/146 1/131 6/131 تن ميليون

5 
 بارگيري و تخليه ميزان

 كانتينري

 ميليون

TEU* 
 صفر 6/2 1/2 5/2 3/2 6/2

 3/13 1/11 3/11 1/17 6/15 4/11 نفر ميليون بنادر در شده جابجا مسافر 6

7 
 كاالهاي ترانزيت ميزان

 غيرنفتي و نفتي
 7/3 5/6 1/1 1/14 7/7 6/5 تن هزار

 .همان :أخذم

 *TEU، يک معادل فوت 24 كانتينر هر است كانتينر دستگاه تعداد شمارش واحد TEU دو معادل فوت 44 كانتينر هر و TEU. 

 

 برداري بهره .2-6

 (غيرنفتي و نفتي) بنادر بارگيري و تخليه ميزان. 1-2-6

 مجموع در ،1311 سال پايان در كشور بنادر غيرنفتي و نفتي كاالهاي بارگيري و تخليه عمليات ميزان

 درصد 2/1ساليانه  متوسط رشد نرخ با 1315 تا 1312 هاي سال طي كه است بوده تن ميليون 6/131

 .است كرده پيدا افزايش 1315 سال پايان در تن ميليون 4/145 ميزان به



 

 

 

 كانتينري بارگيري و تخليه ميزان. 2-2-6

 سال در كه طوري به داشته نوسان 1315-1312 چهارساله دوره طي كانتينر بارگيري و تخليه ميزان

 سال مربوط رقم با است برابر رقم اين و گرفته صورت بارگيري و تخليه TEU ميليون 6/2 ،1315

 .است صفر برابر دوره اين طيساليانه  متوسط رشد بنابراين .1311

 شده جابجا مسافر. 3-2-6

 1312 سال در تعداد اين .اند كرده سفر كشور بنادر طريق از نفر ميليون 4/11 حدود ،1311 سال طي

 نفر، ميليون 1/17 به 1313 سال در .است رسيده نفر ميليون 6/15 تعداد به درصد 37 حدود رشد با

 است كرده پيدا افزايش نفر ميليون 1/11 به 1315 سال در و نفر ميليون 3/11 به 1314 سال در

 مورد دوره طي كشور بنادر در خروجي و ورودي مسافران تعدادساليانه  متوسط رشد كه طوري به

 .(3نمودار) باشد مي درصد 3/13 بررسي

 

 1395-1392 سال طي شده جابجا دريايي مسافر تعداد . 3 نمودار

 .شهرسازي و راه وزارت :أخذم 

 

 غيرنفتي و نفتي كاالهاي ترانزيت. 1-2-6

 ميليون 6/5 حدود ،1311 سال پايان در كشور بنادر از شده ترانزيت غيرنفتي و نفتي كاالهاي ميزان

 ميليون 1/14 به 1313 سال در تن، ميليون 7/7 به 1312سال در رقم اين .است رسيده ثبت هب تن

طوري كه  به .است رسيده تن ميليون 5/6 به 1315 سال در و تن ميليون 1/1 به 1314 سال در تن،

 1315 و 1314 هاي سال در و افزايش 1313 و 1312 هاي سال در شاخص اين شود مي مشاهده

 را افزايش و رشد درصد 7/3 حدودساليانه طور متوسط  به چهارساله دوره طي و است يافته كاهش

 .دهد مي نشان

 

91 92 93 94 95 

ر
نف
ن 

يو
ميل

 

 سال



 

 اه مجلس شوراي اسالمي  مركز ژپوهش 

 ييهوا ونقل حمل .7

 هاي تيمز داراي كهيي هوا حامل توسط مسافر و كاال حمل و انتقال از است عبارت ييهوا ونقل حمل

 ونقل حمل کيتراف 2424 - 2414 نگيبوئ يجهان ييهوا ونقل حمل ينيب شيپ براساس .باشد مي زيادي

 متوليان كه دارد جا .داشت خواهد رشد درصد 1/5 انهيسال نيانگيم زانيم تا ندهيآ دهه دو يبرا ييهوا

 همت هوايي ونقل حمل سهم افزايش و ارتقا به جهاني رشد با همگام حداقل كشور هوايي ونقل حمل

 .گمارند

 به ذيل در داردكه وجود هوايي ونقل حمل حوزه عملكرد سنجش براي متعددي يها شاخص

 .است شده پرداخته شاخص چند بررسي

 

 هوايي ناوگان كل تعداد. 1-7

 برابر 1311 سال در دارد قرار دولتي و خصوصي هاي شركت اختيار در كه كشور هوايي ناوگان تعداد

 1315–1312 هاي سال طي عبارتي به .است رسيده فروند 277 به 1315 سال در كه بوده فروند 223

 نشان را درصد 6/5ساليانه  متوسط رشد اين و است يافته افزايش فروند 54 كشور ناوگان تعداد

 .دهد مي

 

 1395 -1392 هاي سال طي هوايي ونقل حمل عملكردي هاي شاخص اهم .8جدول

ف
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ر
 

 واحد شاخص
 پايه سال

1391 
1392 1393 1391 1395 

 متوسط رشد

 (درصد)ساليانه 

1 
 ناوگان كل تعداد

 هوايي
 6/5 277 261 241 254 223 فروند

2 
 هوايي ناوگان تعداد

 فعال
 1 114 166 141 147 132 فروند

 1/4 44264 44111 44111 44666 36571 تعداد ناوگان صندلي تعداد 3

 6/4 * 17 17 13 76 نفر ميليون فرودگاهي ظرفيت 4

5 
 مسافر كل تعداد

 شده جابجا
 1/7 1/32 1/21 2/21 7/25 1/24 نفر ونيليم

6 
 پست و بار كل ميزان

 شده جابجا
 5/1 * 14 76 67 16 تن هزار

 3/23 312 315 273 171 165 پرواز هزار عبوري پرواز تعداد 7

 .كشوري هواپيمايي سازمان و شهرسازي و راه وزارت :خذأم

 .نيست اختيار در دقيقي رقم حاضر حالدر*

 

  فعال هوايي ناوگان تعداد. 2-7

 چهارساله دوره طي كه بوده فعال فروند 132 تعداد 1311 سال در كشور هوايي ناوگان تعداد كل از



 

 

 

 افزوده فعال هوايي ناوگان تعداد به فروند 41 يعني است رسيده فروند 114 به تعداد اين 1312-1315

 تعداد با هوايي ناوگان كل تعداد مقايسه .دهد مي نشان را درصد 1 حدودساليانه  طسمتو رشد كه شده

 موجود آمار .است غيرفعال كشور هوايي ناوگان از زيادي تعداد كه دهد مي انشن فعال هوايي ناوگان

 پايان در نسبت اين كه است بوده فعال هوايي ناوگان درصد 51 حدود 1311 سال در كه دهد مي نشان

  .است كرده پيدا افزايش درصد 65 به 1315 سال

 

 فعال هوايي ناوگان تعداد و هوايي ناوگان كل تعداد مقايسه .1نمودار

 .همان :أخذم

 

 ناوگان صندلي تعداد. 3-7

 رشد درصد 21 حدود مجموعاً ،1315-1312 هاي سال طي كشور هوايي ناوگان صندلي كل تعداد

 ازطوري كه  به است بوده دارا را درصد 1/4 معادل اي انهيسال متوسط رشد ديگر عبارت به داشته،

 هوايي ناوگان در فعال يها صندلي تعداد البته .است يافته افزايش صندلي 44264 به صندلي 36571

  .است صندلي كل تعداد درصد 51 حدود كه است صندلي 25515 برابر كشور

 

 ناوگان عمر متوسط. 1-7

 ناوگان عمر متوسط بودن باال كشور، هوايي ناوگان از زيادي نسبتاً تعداد بودن غيرفعال عمده دليل

 عمر متوسط و سال 24 حدود كشور هوايي ناوگان كل عمر متوسط موجود، اطالعات طبق .است

 .است سال 23 حدود كشور فعال هوايي ناوگان
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 تعداد ناوگان فعال تعداد كل ناوگان



 

 اه مجلس شوراي اسالمي  مركز ژپوهش 

 فرودگاهي ظرفيت. 5-7

 13 به 1312 سال در كه شده ذكر نفر ميليون 76 حدود 1311 سال در كشور فرودگاهي ظرفيت

 ايم نداشته ظرفيت افزايش 1314 سال در .است رسيده نفر ميليون 17 به 1313 سال در نفر، ميليون

 درصد 6/4طور متوسط  بهساليانه  كشور فرودگاهي ظرفيت (1314 -1312) سال سه طي بنابراين

 .است كرده پيدا افزايش
 

 شده جابجا مسافر كل تعداد. 6-7

 افزايش با كه است بوده نفر ميليون 1/24 حدود 1312 سال ابتداي در شده جابجا مسافران كل تعداد

 ميليون 1/32 حدود 1315 سال درطوري كه  به شده مواجه 1315 – 1312 هاي سال در توجهي قابل

طور  به چهارساله دوره طي هوايي ناوگان كه گفت توان مي .اند بوده هوايي ناوگان مسافر مردم از نفر

 .است داشته مسافر تعداد افزايش درصد 1/7ساليانه متوسط 
 

 شده جابجا پست و بار كل ميزان. 7-7

 تن هزار 14 حدود به تن هزار 16 حدود از ،1314 تا 1312هاي سال طي شده جابجا پست و بار ميزان

 متوسط رشد ديگر بيان به .است داشته افزايش درصد 6/4 حدود سال سه طول در و است رسيده

 .است داشته درصد 5/1ساليانه 
 

 عبوري پرواز تعداد. 8-7

 رشد اخير چهارساله دوره طي كه بوده پرواز هزار 165 حدود 1311 سال در عبوري پروازهاي تعداد

 ثبت عبوري پرواز هزار 312 حدود 1315 سال درطوري كه  به داشته درصد 134 حدود توجهي قابل

 3/23 معادل 1315 الي 1312 هاي سال طي عبوري پروازهاي تعدادساليانه  متوسط رشد .است شده

 .دشو مي ارزيابي درصد
 

 1395-1391 هاي سال طي كشور از عبوري پروازهاي تعداد .5نمودار

 
  .همان :أخذم
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 گيري نتيجه و بندي جمع

 بيان در معموالً كه ونقل حمل حوزه هاي شاخص و ها مؤلفه از برخي مقايسه و بررسي به گزارش اين در

 نظر مد ها شاخص رشد و عملكرد به آماري نگاه درواقع و شده پرداخته شود، مي اشاره آنها به عملكرد

 در هم ديگري اقدمات و ها فعاليت ونقل حمل بخش مختلف ياجزا متوليان كه است بديهي .است بوده

 .است نگرفته قرار بررسي مورد گزارش اين در كه اند داده انجام خود اي پايه هاي برنامه تحقق راستاي

 وري بهره رشد عدم :از عبارتند آن مهمترين كه استروبرو  متعددي مشكالت با ونقل حمل حوزه 

 از ونقل حمل بخش پذيري تأثير دريايي، و هوايي ريلي، بخش در ويژه به ناوگان حقوق افزايش سرمايه،

 حوزه راهبردي هاي پروژه و ها طرح مالي تأمين مشكل ها، بخش ساير به سرايت و انرژي قيمتگذاري

 .كشور در ونقل حمل بخش نامتوازن توسعه و ونقل حمل

 طي اي جاده نقل و حمل در كه آيد برمي چنين گزارش اين در اشاره مورد هاي شاخص بررسي از

 نظر از چه و تعداد نظر از چه ناوگان اما ،كرده پيدا بهبود ها زيرساخت گرچه گذشته چهارساله دوره

 سن كاهش برنامه اجراي در و يافته كاهش ناوگان تعدادطوري كه  به .ندارد مناسبي اوضاع عمر طول

 نظر از هم نيز، اي جاده ونقل حمل شبكه از برداري بهره طرفي از .است نشده حاصل توفيقي ،هم ناوگان

 چشمگيري كاهش نيز اي جاده ترانزيت اينكه ضمن .است يافته كاهش بار حمل نظر از هم و مسافر

 چه نقلو حمل بخش نامتوازن توسعه اثر در كه اي جاده ونقل حمل كلي طور به .است داشته (درصد 27)

 كشور نقل و حمل ياتكا نقطه ،ها رساختيز توسعه منظر از چه و بخشي اقتصادي ها تيفعال منظر از

 .است برخوردار پاييني وري بهره از اكنون بوده،

 هاي زيربخش ساير اي، جاده ناوگان بر عالوه كه است مشكلي ناوگان، باالي سن يا عمر طول البته

  .شود مي شامل نيز را هوايي و دريايي ريلي، يعني ونقل حمل

 آن اهميت بر و شده شمرده اولويت داراي نظام كلي هاي سياست براساس كه ريلي ونقل حمل

 برابر دو تا وري بهره دادن افزايش» بر مبني شهرسازي و راه محترم وزير وعده برخالف است، شده دكيأت

 مسافر جذب در اينكه ويژه به است نداشته انتظاري حد در توسعه گذشته چهارسال طي «موجود وضع

 در اما ،است بودهروبرو  مسافر كاهش با مذكور دوره طي درصد17 حدود و داشته ضعيفي عملكرد

  .شود مي مشاهده خوبي نسبتاً عملكرد موجود خطوط بهسازي

 است آني مسافر عدبُ به مربوط شود يم مشاهده كهي قوت نقطه ،ييايدر ونقل حمل حوزه در

 درصد 65 حدود شده جابجا مسافر تعداد و درصد 63ي مسافر تيظرف چهارساله دورهي ط كهي طور به

 نظر از اما ،دهد يم نشان راي خوب نسبتاً شيافزا هم بنادري نريكانت وي اسم تيظرف .است داشته رشد

  .است امدهين عمل به نهيبه استفاده موجودي ها تيظرف از و بوده فيضع عملكرد كاال، حمل



 

 اه مجلس شوراي اسالمي  مركز ژپوهش 

 كه كرده دايپ شيافزاي فرودگاه تيظرف و مسافران تعداد ،ييايدر مانند زينيي هوا ونقل حمل در

 نييتع  نحوه درخصوص ژهيو به وي كشوريي مايهواپي عال يشورا توسط شده اتخاذي ها استيس ازي ناش

ي ها شاخص ريسا و دهد يم نشان راي ا مالحظه قابل شيافزاي عبوري هازپروا تعداد .است بوده ها نرخ

 كه توسعه پنجم برنامه در شدهي نيب شيپ اهداف لكن ،اند بوده برخورداري نسب رشد ازي بررس مورد

 شدهي نيب شيپ اهداف تحقق كه استي هيبد .است نشده محقق كامل طور به نبوده، هم آور الزام البته

 وي الملل نيب تعامالت نيهمچن و دولت منابع و اعتبارات بهي ايزي بستگ ها شاخصي برخ در

 به جامع نگاه عدبُ از شده فراهم خوب هاي زيرساخت با ديگرازسوي  .داردي الملل نيبي ها ميتحر

 تا رود مي آن اميد كشور لجستيک و كشور ترانزيت سهم ارتقاي براي شده فراهم تمهيدات و ونقل حمل

  .درآيد بالفعل حالت به عينيصورت  به ونقل حمل بخش بالقوه هاي پتانسيل

 

 

 .شهرسازي و راه وزارت .1

 .اي جاده ونقل حمل و راهداري سازمان .2

 .ايران اسالمي جمهوري آهن راه شركت .3

 .دريانوردي و بنادر سازمان .4

 .ايران اسالمي جمهوري هواپيمايي سازمان .5



 15513 :مسلسل شماره  گزارش شناسنامه

  ونقل حمل بخش (الف يازدهم دولت در شهرسازي و راه وزارت عملكرد بررسي :گزارش عنوان

 

 

 (ونقل حمل گروه) زيربنايي مطالعات :دفتر نام

  خسروي خسرو حيدرپور، افشين :كنندگان تدوين و تهيه

 حيدرپور افشين :مطالعه مدير

 صمدي محسن افشين، حسين :علمي انناظر

 زيربنايي و امور توليدي يها پژوهش معاونت :متقاضي

 ــــــ :تخصصي ويراستار

 ــــــ :ادبي ويراستار

 

 

  :كليدي هاي واژه

 عملكرد .1

  توسعه برنامه .2

  انداز چشم سند .3

  شهرسازي و  راه وزارت .4

 ونقل حمل .5

 

 

  11/66/1396 :انتشار تاريخ
 


