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ريليتاثير  افزايش قيمت سوخت بر عملكرد سيستم هاي حمل و نقل 

2محمد ساطعي، *1نريمان نيكو

4كوچه اسالمي ، پالك پايين تر از خيابان مطهري ،تهران ، خيابان سهروردي جنوبي ،- شركت حمل و نقل ريلي نيرو
)nikoo@niroorail.com* (

چكيده

چند گام ديگر تا تصويب نهايي طرح هدفمند كردن اما كنداست كه براي سوخت يارانه پرداخت ميايران جزو معدود كشورهايي
نگراني .مهمترين تأثيرات واقعي شدن قيمت سوخت در حمل و نقل عمومي خواهد بودو از آنجا كه  ها باقي نمانده استيارانه

. در برداشته است شركت هاي هر چهار شيوه حمل و نقل مخصوصا شركت هاي خصوصي را 
و با . راه آهن باري و مسافري را در قبال افزايش قيمت سوخت را بررسي  مي نمايدبا تاكيد بر اين مقاله ، عملكرد چهار شيوه حمل و نقل 

آهن  افزايش قيمت سوخت، حجم تقاضاي بخش ريلي افزايش يافته و همچنين تعرفه هاي حمل ونقل ريلي و هزينه دسترسي به شبكه راه 
افزايش مي يابد اما با اين حال بدليل پرداخت هزينه سوخت باالتر ممكن است شركت هاي راه آهن به سود دهي نرسيده باشند كه مي 

شركت هاي حمل و نقل ريلي در صورت افزايش .توان با افزايش يارانه هاي دولتي به توسعه سيستم هاي حمل ونقل ريلي كمك نمود 
افزايش كمك هاي دولتي به خصوص در بخش مسافري حذف سرويس، كاهش نرخ توسعه، باال بردن نرخ تعرفه،قيمت سوخت، ناچار به

.خواهد داشت... سوخت، كاهش آلودگي هوا وخواهند بود و در ضمن افزايش قيمت سوخت مزايايي مانند كاهش مصرف 

اي، جادهافزايش قيمت سوخت، سيستم حمل و نقل ريلي: هاي كليديواژه

مقدمه-1
در ادبيات اقتصادي توسعه سيستم هاي حمل و . حمل ونقل يكي از شاخص هاي اصلي توسعه اقتصادي و اجتماعي است

همچون گردش خون در كالبد اقتصادي هر كشور است و با تسريع در اين گردش نياز هاي حياتي  و اوليه اقتصادي در ، نقل 
]5[.جامعه سريعتر بر آورده ميشود

از توان خود را صرف قدريحمل و نقل مسافر و محموالت همراه آنها را پوشش مي دهد و "مل و نقل هوائي عمدتاح
حمل و نقل كاالهاي تجاري كم حجم و پر ارزش مي نمايد، در مقابل حمل و نقل دريائي عمده ترين واسطه حمل و نقل بين 

در شرايط كنوني انواع مل و نقلها توسط كشتي انجام مي شودكشورهاي جهان مي باشد و سنگين ترين و پر حجم ترين ح
كشتيهاي باري وجود دارند كه مي توانند محصوالت فله، مايع، گاز و كاالهاي سنگين و حجيم را به اقصي نقاط جهان حمل 

بسيار گسترده اي نمايند، حمل و نقل زميني شايد اولين تجربه حمل كاال توسط بشر مي باشد، و در شرايط كنوني از تحول 
حمل و نقل جاده اي شامل حمل كاال و مسافر كه در بخش . برخوردار گرديده كه شامل حمل و نقل جاده ايي و ريلي مي باشد

شركت حمل و نقل دانشكده مهندسي راه آهن ،دانشجوي كارشناسي ارشد مهندسي حمل و نقل ريلي ، مهندس حمل و نقل ريلي-1
ريلي نيرو

نقل ريلي نيروشركت حمل و ، مديرعامل -2
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نيز استفاده مي شود، حمل و نقل جاده اي در بسياري از كشورها شخصي مسافر عالوه بر اتوبوس و ميني بوس از اتومبيل هاي
اين با ديگر شبكه هاي جاده اي در كشورهاي همسايه خود نيز ارتباط ه اي برخوردار است و عالوه بر از گستردگي فوق العاد

حمل ونقل جاده اي انواع مختلف حمل ونقل از جمله حمل ونقل فرعي و حمل ونقل گسترده را در گستره يك كشور . دارد 
يه و بارگيري و درب به درب بودن حمل و نقل شان از كاميونها از لحاظ سرعت در حمل و سرعت در تخل. برعهده ميگيرد 

ريلي دومين حمل و نقل زميني حمل و نقل . رقباي خود برتري داشته وازاين امتيازات بنحو شايسته اي استفاده مي نمايد
بخار حمل و نقل در معادن مورد استفاده قرار گرفته است و سپس با اختراع لكوموتيوحمل ونقل ريليمي باشد، براي اولين بار 

راه آهن نيز مانند جاده در دو بخش مسافر و كاال فعاليت دارد و امروزه انواع نيروهاي كشش در . بر روي ريل چدني انجام شد 
حمل و نقل كاال توسط راه آهن از تنوع و گستردگي زيادي . خدمت راه آهن مي باشد، مانند لكوموتيوهاي ديزلي، برقي

در بعضي . جه به سياستهاي حمل و نقلي در كشورهاي مختلف با سيستمهاي خاصي اداره مي شودبرخوردار است و با تو
ازكشورها مانند كشورهاي اروپائي حمل و نقل كاال بر پايه قطارهاي سبك و سرعتي و با طول كم و در بعضي از كشورها بر پايه 

نهاي باري در انواع مختلف و با كاربردهاي گوناگون قطارهاي سنگين و طويل و با سرعت كمتر برنامه ريزي شده اند، واگ
حمل ونقل ]17[.طراحي و مورد استفاده قرار گرفته اند،و مي توان گفت كليه محموالت امكان حمل از طريق راه آهن را دارند

ذكر است كه اين نيز براي حمل ونقل مسافر از انرژي الكتريكي استفاده ميكنند قابل... ريلي درون شهري مانند متروها و 
. انرژي الكتريكي در نيروگاها با استفاده از سوختهاي فسيلي توليد ميشود 

شيوه هاي گوناگون حمل و نقل ضمن ايفاي نقش يكسان به لحاظ جابه جايي كاال و اشخاص از مكاني به مكان ديگر ، ويژگي 
ر يك از آنها براي جايه جايي هاي خاصي توجيه هاي خاصي نسبت به يكديگر دارند و اين ويژگي ها سبب شده است كه ه

.اقتصادي داشته باشند و در مجموع مكمل يكديگر باشند
مكمل راه آهن بوده و برخي از جاده هاراه آهن ارائه مي دهند و رقيب يكديگر مي باشند بابعضي جاده ها ، خدمات موازي

حمل و نقل ريلي بدون در نظر گرفتن عملكرد سيستم رقيب و بررسي عملكرد سيستم. خدمات راه آهن را تكميل مي نمايند
تاثيرات متقابل بر يكديگر ممكن نخواهد بود بنابراين در اين تجزيه و تحليل با توجه به اينكه در ايران حمل و نقل ريلي و جاده 

.]1[رده استاي رقيب يكديگر مي باشند ، مطالعات خود را به رفتار اين شيوه از حمل و نقل نيز تمركز ك
براي بررسي رفتار سيستم در آينده ، بايد مطالعات دقيقي از وضعيت سيستم حمل و نقل ريلي و تاثير قيمت بر عملكرد آن 

.تا بتوان سيستم را شبيه سازي نمود . صورت گرفته باشد

سهم شيوه هاي حمل و نقل- 2
سهم شيوه هاي حمل جدول هاي زيردر . لي و جاده اي ميپردازيم با توجه به مطالب باالبه ارايه مطالبي در مورد حمل ونقل ري

[استشده آورده 1385تا سال 1376و نقل از حمل بار و مسافر از سال  .21[
[10]ميزان مسافر جا به جا شده بوسيله شيوه هاي حمل و نقل طي ده سال گذشته-1جدول 
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[10]مل و نقل طي ده سال گذشتهبوسيله شيوه هاي حبار حمل شدهميزان -2جدول 

يارانه هاي سوخت- 3
در ينقش عمده ايو مصرف انرژديتوليزيعوامل به حركت درآوردن اقتصاد است و برنامه رنياز عمده تريكييانرژ
يهيبد. آن استمتيق، قل در حمل و نيمصرف انرژيمانع بزرگ بر سر راه اصالح الگوكي.و توسعه داردشرفت اقتصاديپ

است، بر يليدر توسعه حمل و نقل رديمفيهايگذارهيسرمايهيتوجيموثرتر از ارائه طرحهااريمتها بسيقلياست نقش تعد
ايران جزو معدود كشورهايي است ]10[..بخش استريزنياازيننيمهمتريليحمل و نقل رتوسعهمانع از سر راهنيداشتن ا

ها كه از آن به عنوان جراحي بزرگ اقتصاد ايران ياد اليحه هدفمند كردن يارانه.كندخت يارانه پرداخت ميكه براي سو
خصوص بندهاي اين اليحه، در حال حاضر با نزديك شدن نظرات دولت و مجلس در. كنند، فاصله زيادي با قانون شدن نداردمي

ها باقي نمانده است، اما يكي از موضوعات مهمي كه از ابتداي تدوين انهچند گام ديگر تا تصويب نهايي طرح هدفمند كردن يار
هاي انرژي است كه براساس نظر دولت، پنج حامل اين طرح مورد توجه صاحبنظران اقتصادي بوده، واقعي شدن قيمت حامل
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ي شدن قيمت سوخت در مهمترين تأثيرات واقع. كننده برسداصلي انرژي بايستي به قيمت فوب خليج فارس به دست مصرف
]24[حمل و نقل عمومي خواهد بود
ريزي كالن برق و انرژي معاونت امور برق و انرژي وزارت نيرو تهيه و كه توسط دفتر برنامه1385براساس ترازنامه انرژي سال 
جدول زير بوده به شرح 1385هاي مختلف كشور در سال هاي انرژي در بخشمندي از يارانهمنتشر شده است تركيب بهره

]18[.است

)درصد( هاي مذكور به تفكيك حامل1385هاي انرژي در سال تركيب يارانه حامل-3جدول 

)درصد(ف كشورهاي مختلهاي انرژي در بخشمندي از يارانهتركيب بهره-1شكل

)درصد(1385كننده و نوع حامل در سالهاي مختلف مصرفهاي انرژي به تفكيك بخشحاملدرصد تركيب يارانه-4جدول 
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1385ترازنامه انرژي در سال: مأخذ-5جدول 

يارانه سوخت براي هر واحد حمل5-جدول 

)ريال(يارانه سوخت براي هر واحد حمل 

234جاده اي 

36ريلي

.)4جدول(برابر ريلي مي باشد6.5ارانه سوخت پرداختي براي جاده ي [21]

ميزان مصرف سوخت در بخش حمل و نقل-4
است كه يدر حالنيا. مواجه بوده استيدرصد7/8با رشد رانيدر ايليفسيهاسال گذشته روند مصرف سوخت16يط
ديمحقق شده كه متوسط رشد توليتيموضوع در وضعنيا. درصد بوده است7/4رشد حدود زانيمنيا73تا 63يهاساليط

مكعب بوده مترونيليم3/58حدود 77در سال يفرآورده نفتپنجييدرصد بوده و كل مصرف نها2/1ناخالص سرانه كشور 
اندمصارف كشور به شمار رفتهنيتريوان اصلبه عننيو بنزلييمصرف گازو،يليفسيسوختيهابخش مصرف فرآوردهدر.است
[25] .

سهم مصرف سوخت را به خود اختصاص نيدرصد، باالتر6/61در مجموع با ينينقل زمومشخص شده كه حملهايدر بررس
ال هر سينقل مصرف شده و طوكشور در بخش حمليديتوليدرصد كل انرژ25نكته است كه نياديموهاآمار.داده است
.كشور استيلينقل روبرابر كل بودجه بخش حمل10يحجم اعتبارنيداده است كه انيبنزارانهيدالر ارديليدولت سه م

و تريل7/6تن بار هزاركيحمل يآهن برامصرف سوخت در راهزانيكه مدهدينشان مزينيرابطه آمار بانك جهاننيهمدر
هر ييجاجابهيبرايلينقل روكه در بخش حملافتيدرتوانياحتساب آمار ذكر شده مبااستتريل33يانقل جادهودر حمل

بار در كشور كه ييجاجابهيخواهد شد كه با توجه به حجم كنونييجوسوخت صرفهتريل30حدودا بار،لومتريك-تنهزاركي
.خواهد شدييجوصرفهسوخت در كشورتريلونيليم480هر سال يتن است، طارديليم16حدود 
گريدشيوه هايبايليمصرف سوخت در بخش رسهيمقا).ليتر12.4(مي باشداز قطارشتريدرصد ب85مايسوخت هواپمصرف
75بوس،ينيدرصد كمتر از م30درصد كمتر از اتوبوس، 10برابر يطيدر شرايلينقل روكه حملدهديونقل نشان محمل

مسافر و بار ييجاجابهزانياست كه ميدر حالنيو اكنديسوخت مصرف ممايدرصد كمتر از هواپ85و يدرصد كمتر از سوار
جا خواهد مسافر را جابه600مطلوب حدود طيهر قطار در شراراينقل خواهد بود زوفراتر از انواع حملاريدر هر تردد قطار بس

جا نفر را جابه20بوسينيو منفر4يسوارنفر، 60د توبوس حدو، انفر300حدود تيظرفنيشتريدر بمايكرد اما هواپ
.خواهند كرد
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هينقلليمصرف سوخت وساشكيكه بدهدينشان ميو عموميخصوصهينقلليشده توسط وسايط"لومتريك-نفر"زانيم
كشور خواهد ديرا عايشتريبيوردر آنها بهرهيگذارهيخواهد بود و سرمايمسافر اقتصادشتريحمل تعداد بليبه دليعموم
.كرد
ييجاهر نفر جابهيليكه در بخش ردهدينشان مزينتريلاسيدر مقييجاجابهلومتريككييمصرف سوخت به ازايبررس
نسبت تريليليم7/41و ينسبت به سوارتريليليم7/21بوس،ينينسبت به متريليلينسبت به اتوبوس، سه متريليليم5/0

در 85سال يطميشتر خواهد شد كه بدانيجهت بنيموضوع از انياتياهم. سوخت داردييجوصرفهمايبه هواپ
.مياداشتهييجاجابهلومتريك- نفرونيليم550هزار و 68يليو رياجادهينقل عموموحملبخش

:باشد به صورت زير مي1385سهم نفت گاز مصرقي شيوه هاي مختلف حمل و نقل در سال 
�)  �'& %�ز �$�#")
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سهم نفت گاز مصرفي-2شكل 

قيمت گازوئيل در سالهاي مختلف همراه با مصرف گازوئيل راه آهن و سهم گاز مصرفي هر يك از شيوه هاي در جدول هاي زير
.  حمل ونقل آورده شده است 
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تغييرات قيمت گازوييل-1نمودار 



سومين كنفرانس سوخت و احتراق ايران
1388اسفند ماه -صنعتي اميركبير دانشگاه -تهران 

 �������� �	
�� ������

������ ������ ������FCCI2010-5137

7

مصرف گازوئيل در راه آهن-2نمودار 

قيمت سوخت بر سيستم هاي حمل و نقلاثر افزايش-5

27در 1كه  انجمن حمل و نقل عمومي آمريكا"اثر افزايش قيمت سوخت بر سيستم هاي حمل و نقل"در گزارشي با عنوان 
: [12]منتشر كرده است ، آمده است2008ماه مي 

كيلووات ساعت برق 5.8و بيش از 2ميليون بشكه سوخت760سرويس دهندگان سيستم حمل و نقل عمومي ساالنه بيش از 
ميليون دالر 7.6و به ازاي هر پني افزايش قيمت سوخت ، شركت هاي حمل و نقل عمومي با بيش از . مصرف مي نمايند 

.افزايش هزينه روبرو مي شوند
:در اين نمونه گيري اين شركت هاي مرتبط با حمل و نقل عمومي با شيوه هاي زير شركت داشته اند

سهم نمونه گيري شركت هاي حمل و نقل–3شكل 

شركت ها براي خريد سوخت از دو شيوه قراردادهاي كوتاه و بلند مدت استفاده مي نمايند در حالي كه قيمت سوخت در عرض 
.رشد داشته است% 20سال ، سه برابر شده است قيمت برق 4

1 APTA
2 diesel and gasoline
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ليسهم سوخت در بودجه شركت هاي حمل ونق–4شكل 

.را نشان مي دهد2008تا2004شكل باال افزايش سهم سوخت در بودجه شركت هاي حمل ونقلي را از سال 
هاي بخش را تشكيل شود، تنها دو درصد از كل هزينهاي عمدتاً گازوئيل تعريف ميسوخت كه در حمل و نقل جادهدر ايران 

دهد، درحالي كه هاي جاري را سوخت تشكيل ميدرصد هزينه30اساس استانداردهاي جهاني در شناورهاي بزرگ بر. دهدمي
هاي هاي مستقيم شركتدرصد در هزينه25اين سهم در شناورهاي داخلي بسيار كمتر است در حال حاضر سوخت در حدود 

.هواپيمايي نقش دارد
حمل و نقل جاده اي

متوسط نرخ رشد عرضه حمل و نقل با رجاده اي بوده است% 12متوسط نرخ رشد تقاضاي حمل و نقل بارجاده اي معادل 
كه نشان دهنده پيشي گرفتن ميزان عرضه نسبت به تقاضا در حمل بار برون استاني جاده اي در دوره . بوده است% 14.3معادل 

درصد مي باشد كه 75/5ساله معادل 5متوسط نرخ رشد تقاضاي حمل بار در طول دوره . مي باشد82- 78ساله 5
. معادل با نرخ رشد عرضه حمل بار در سيستم حمل و نقل ريلي مي باشدتقريبا

جايي كاال و مسافر از طريق جاده انجام درصد جابه90دهد كه هاي مختلف از كل حمل و نقل نشان ميحاضر سهم بخش
.گذاردا تأثير ميهدرصد درافزايش هزينه و قيمت20تا 15درصدي پس از واقعي شدن قيمت سوخت حدود 2سهم .شودمي

حمل و نقل دريايي
در بخش شناورهاي داخلي كه در .شودهاي بزرگي انجام ميوسيله كشتيدرصد حمل و نقل دريايي كشور به90حدود 

بنابراين . خورد اثرات واقعي شدن قيمت سوخت بيشتر به چشم ميجايي كمتري دارند،هاي بزرگ ميزان جابهمقايسه با كشتي
.كنند، تحت تأثير اجراي اين طرح قرار خواهند گرفتاي استفاده مييي كه از سوخت يارانهشناورها

حمل و نقل دريايي مسافري 
آزادسازي نرخ تاثير رواز اين. گذاري نرخ بليت توسط دولت بازدهي چنداني ندارددر حال حاضر نيز اين بخش به دليل قيمت

وسيله آنها خدمات ارائه حال حاضر بخشي از تجهيزات بندري كشور كه به.ودبخش مسافري نيز زياد خواهد بسوخت در
ها روي اين هاي انرژي و هدفمند شدن يارانهكنند كه واقعي شد قيمت حاملشود، با برق و بخشي ديگر با گازوئيل كار ميمي

رخ سوخت در كشور واقعي شود، هزينه اساس محاسبات و برآوردهاي اوليه در صورتي كه نبر. تري داردبخش تأثير مستقيم
.يابددرصد افزايش مي20خدمات بندري كشور در حدود 

هواييحمل و نقل 
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، اما هنگامي كه را  تعيين مي نمايد نرخ بليت ،هاي هواپيمايي اي به شركتدر حال حاضر دولت در ازاي ارائه سوخت يارانه
سهمي كه .تعيين شودبايد هاابق با ساير هزينههزينه بليت نيز مط. واهد كردها واقعي شود، تمام اين معادالت تغيير خقيمت

. هاي بخش را تحت تأثير خود قرار دهدها و هزينهدرصد قيمت50تا 40ممكن است پس از واقعي شدن قيمت سوخت بين 
اين . كنندتن سوخت مصرف مي9تا 5/7كنند، به ازاي هر ساعت پرواز هواپيماهاي پرمصرف فعلي كه در بازار ايران پرواز مي

[19]. كنندليتر سوخت مصرف مي300تن و 2تر به ازاي هر ساعت مصرفدر حالي است كه هواپيماهاي كم
حمل و نقل ريلي

بوده است ميانگين نرخ رشد عرضه حمل مسافر و تعداد صندلي % 3متوسط نرخ رشد تقاضاي حمل و نقل بار ريلي معادل 
درصد بوده است و اين در حالي است كه 9.2معادل 82-1378ر سيستم حمل و نقل ريلي در طول سال هاي ايجاد شده د

دزصد بوده است10.8ميزان تقاضاي حمل مسافر نيز در اين مدت به طور متوسط معادل 
كه واقعي شدن قيمت كند، در مجموع بيشترين تأثيري هاي خود پيدا ميماندگيفرصتي براي جبران عقبحمل و نقل ريلي

ها سوخت در بخش ريلي به همراه دارد، در بخش مسافري است اين تأثير در بخش باري در حد همان افزايش ساالنه قيمت
افزايش در تناژ باال و در مسيرهاي طوالنيشده جا به جاجايي بارافزايش جابهدر اين صورت .درصد خواهد بود15تا 10يعني 

تا 10يمت بليت و ساير خدمات اين بخش متأثر از واقعي شدن قيمت سوخت نيز در قطارهاي خصوصي بين افزايش ق.مي يابد
درصد افزايش 30تا 25كنند، در حدود هاي دولت استفاده ميدرصد است، ولي در قطارهاي عادي و دولتي كه از يارانه15
البته اين افزايش تقاضا در بخش بار چشمگيرتر . افزايش يابدتمايل استفاده از قطار چه در بخش باري و چه مسافري. يابدمي

خواهد بود
ها در مسيرهاي طوالني از طريق جاده حمل شاهد آن خواهيم بود كه بارهاي حجيمي كه تا پيش از اين به دليل پرداخت يارانه

اي خواهد شد با توجه صورت منطقهبهكند استفاده از كاميون منحصر به مسيرهاي كوتاه و شد، به سمت ريل سوق پيدا ميمي
آهن بويژه بخش مسافري، افزايش يكباره تقاضا در پي اجراي طرح هدفمند كردن به كم بودن عرضه نسبت به تقاضا در راه

.در كوتاه مدت قادر به پاسخ گويي به افزايش تقاضا نخواهد بودها يارانه

رابطه بين قيمت سوخت و مصرف سوخت-6
سوخت ساليانهمحاسبه هزينه

: به صورت فرمول زير مي باشد 

Annual Fuel Cost = Fuel Price * Fuel Economy * Annual Mileage )1                                                (

متغيرهاي هزينه سوخت ساليانه-6جدول 
Annual Fuel Cost هزينه ساليانه سوخت

Fuel Price )هزينه بازاي هر بشكه(قيمت سوخت
Fuel Economy )مايل بازاي هر بشكه ياكيلومتر بازاي هر ليتر(اقتصاد سوخت

Annual Mileage )مسافت طي شده بر حسب  مايل يا كيلومتر(مسافت ساالنه 
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آمريكا و كانادا كمترين قيمت سوخت را در كشور نشان داده است 13در شكل زير قيمت سوخت بخش حمل و نقل را براي 
قيمت سوخت در كشورهاي نروژ و انگلستان كه از بزرگترين توليد كنندگان بنزين مي باشند .بين كشورهاي توسعه يافته دارند

.بيشترين مقدار را داراست كه استراتژي اين كشورها  را براي بهينه سازي مصرف سوخت  نشان مي دهد

قيمت سوخت بخش حمل و نقل–5شكل 

.مطالعات گونا گوني كشش قيمت سوخت نشان دهنده چگونگي اثر قيمت سوخت بر ميزان مصرف آن مي باشد 
قيمت سوخت بيشتر .شكل زير قيمت سوخت و ميزان مصرف آن را در بخش حمل و نقل چندين كشور را مقايسه نموده است 

بنابراين در  كشور هاي آمريكا ، استراليا و نيوزلند كه هزينه سوخت در آنها كم مي متناسب با ميزان مصرف كمتر مي باشد و
.باشد ، بيشترين ميزان مصرف سوخت را در بخش حمل و نقل دارند

قيمت سوخت و ميزان مصرف آن–6شكل 

شكل زير . قل كارآمد ، ميل مي نمايندماشين سوارها در كشورهاي با قيمت گران تر به سمت استفاده از شيوه هاي حمل و ن
.رابطه معكوس بين قيمت سوخت و مسافت طي شده بوسيله ماشين سوار ها را نشان مي دهد
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رابطه معكوس بين قيمت سوخت و مسافت طي شده بوسيله ماشين سوار ها–7شكل 

هزار 10سوخت ورشد تقاضا حمل ونقل ريلي  ، در پاسخ به افزايش قيمت 1BNSFشركت2006تا 2002در بين سال هاي 
.ميليون دالر براي نگهداري از زيرسازي و افزايش ظرفيت بدون احتساب واگن هاي باري سرمايه گذاري كرده است

:رابطه تعداد مسافرجا به جا شده و مصرف گازوييل برابر مي باشد با 
)2(y = 1E+06x + 7E+06

R2 = 0.9751
كه بدين معنا است كه مصرف گازوئيل 1.613ازوئيل محاسبه شده بر اساس ميانگين هندسي برابر است با نرخ رشد مصرف گ

.ا فزايش داشته است%61برابر شده ويا در هر سال به طور متوسط 1.613در هر سال 
:رابطه بين بار جابه جاشده و مصرف گازوييل  برابر مي باشد با 

)3(
y = 8E+08x + 1E+10
R2 = 0.836

:رابطه بين قيمت سوخت و تعداد مسافر  برابر مي باشد با 
)4(y = 1E+06x + 7E+06

R2 = 0.9751
:رابطه بين بار جا به جا شده و قيمت سوخت

)5(y = 1E+07x + 2E+08
R2 = 0.8225

پاسخ شركت هاي حمل و نقل به افزايش قيمت سوخت-7

:يش قيمت سوخت مي دهند عبارتند از اما عكس العمل هايي كه شركت ها به افزا
افزايش تعرفه•
كم كردن ميزان سرويس دهي•
توسعه سيستم را به تاخير بياندازند •
سرويس دهي در مسير خاص  قطع گردد•
دريافت كمك هاي محلي يا دولتي•
در يافت وام از نهادها•
تغيير استراتژي خريد سوخت•
)ش سرويس هاي موجود ايجاد سرويس هاي جديد يا افزاي(افزايش عرضه •

1 Burlington Northern Santa Fe Railway Co (BNSF)
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ميليون سفر به سرويس هاي خود بيافزايند يعني 6شركت ها بايد براي جبران افزايش يك پني در هزينه سوخت ، در حدود 
.و تجربه نشان داده است كه شركت ها نمي تواند هزينه اضافي را با درآمد بيشتر جبران نمايند. عرضه خود را افزايش دهند

در سيستم هاي بر عوامل زيرقيمت سوخت وجه به اطالعات بدست آمده نمودار علي و معلولي رسم گرديد در اين مرحله با ت
[11]تاثير گذار مي باشدحمل و نقل ريلي زير

گيرينتيجه-8
باال بردن شركت هاي حمل و نقل ريلي در صورت افزايش قيمت سوخت ، ناچار به حذف سرويس ، كاهش توسعه يا حذف آن ،

نرخ تعرفه ، دريافت كمك هاي دولتي بيشتر به خصوص در بخش مسافري خواهند بود و در ضمن افزايش قيمت سوخت داراي 
با افزايش قيمت .خواهد داشت ... مزاياي مثل كاهش مصرف سوخت به دليل افزايش تقاضاي قطار ، آلودگي هواي كمتر و

.حمل ونقل ريلي و هزينه دسترسي به شبكه راه آهن  افزايش مي يابندسوخت ، تقاضاي راه آهن و همچنين تعرفه 
اما با اين حال ممكن است كه درآمد شركت ها بيشتر از  هزينه شان نباشدكه  بدليل پرداخت هزينه سوخت باالتر مي باشدو

.مي توان  با افزايش يارانه هاي دولتي به توسعه سيستم هاي حمل ونقل ريلي كمك نمود 
آزاد سازي قيمت سوخت ، قطعا موجب  رشد و توسعه هرچه بيشتر كشور فزايش قيمت وكاهش مصرف سوخت ،باتوجه به ابا

افزايش رغبت بخش خصوصي براي ورود به حمل و نقل ريلي و .عزيزمان ايران و صنعت حمل و نقل ريلي  مي گردد
.از ديگر مزاياي آزاد سازي قيمت مي باشد گذاري در آن سرمايه

تشكر و قدرداني- 9
با راهنمايي ها و كه يبويژه آقايان مهندس ترك و مهندس يحيي ينيرو قيق و توسعه شركت حمل و نقل ريلياز واحد تح

.ياري دادند،  تشكر و قدرداني مي نمايمرا ا نظرات خود م

مراجع

1382/تانتشارات سم/ دكتر سيد ابراهيم بيضايي/ صول كاربردي اقتصاد حمل و نقلا��
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انتشارات دانشگاه تربيت مدرس/ ترجمه دكتر صفار زاده / برنامه ريزي حمل ونقل / مهندسي ترابري��
1386تا سال /پايگاه اينترنتي راه آهن جمهوري اسالمي ايران–مي ايرانمارفعاليت هاي راه آهن جمهوري اسالآ��
پايگاه اينترنتي سازمان بهينه سازي مصرف سوخت/ سازمان بهينه سازي مصرف سوخت/ مقدمه اي بر مصرف انرژي در حمل و نقل��
1387مهر 15/ ايران اقتصادي/روزنامه ايران��
پايگاه اينترنتي/درگاه ملي آمار��
مريم مهدي /حسن محسني / مل ونقل ريلي گزينه اي مطمئن در برنامه استراتژيك سبد بهينه انرژي حمل و نقل كشورتوسعه  ح�	

سازمان بهينه سازي مصرف سوخت كشور/نسيم نژاد محمد / نژاد

انرژيجوييصرفهريلي،نقلوحمل/ دادمانرحمان�
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