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 چكيده

افزايش نسبي درآمد خانوارها، توليد فزاينده خودرو با قيمت مناسب و نياز اساسي افراد جامعه به خدمات حمل ونقل 
 سرمايه از طرفي با توجه به ناكافي بودن تسهيالت حمل ونقل، باالبودن هزينه هاي. باعث افزايش مسافرتها شده است

گذاري در بخش حمل ونقل و افزايش قيمت جهاني سوخت باعث بروز مشكالت عمده اي در بخش حمل ونقل در 
در اين مقاله ابتدا . اشاره نمود... ايران شده است كه از آن جمله مي توان افزايش يارانه سوخت، افزايش تصادفات و 

با د و گزينه هاي مختلف استراتژيك بخش حمل ونقل به بحران انرژي در بخش حمل ونقل كشور پرداخته مي شو
 توسعه حمل ونقل ريلي خود . و نقل بررسي مي شودي مدلسازي به هم پيوسته انرژي و حملتكيه بر روشهاي علم
محدوديت هاي موجود در توسعه حمل و نقل ريلي به عنوان . در مدل فوق بررسي مي شودبه عنوان گزينه اي 

اساس مدل برنامه ريزي استراتژيك كاهش هزينه هاي سيستم با . مدل در نظر گرفته مي شودمتغييرهاي برون زاي 
 توسعه حمل ونقل ريلي از لحاظ تجربي نيز مورد بحث قرار . توجه به محدوديت هاي فيزيكي و اقتصادي مي باشد

طمئن در برنامه استراتژيك كشور  ودر نهايت به عنوان گزينه اي م  و معايب اين شيوه ارايه مي گرددمي گيرد و مزايا
 .معرفي مي گردد

 
مدلسازي انرژي  - شيوه هاي حمل ونقل – برنامه استراتژيك انرژي -حمل ونقل ريلي :هاي كليدي واژه

                                                            
  كارشناس بخش حمل ونقل -گاه شريفكارشناس ارشد مهندسي سيستم هاي انرژي از دانش 1
  رئيس گروه بهبود روشهاي حمل ونقل -جه نصيركارشناس ارشد مهندسي خودرو از دانشگاه خوا 2
 ک از دانشگاه سجاد مشهديکارشناس الکترون 3

 
 مقدمه 

 هرچند كه ايران از كشورهاي عمده توليد كننده نفت در جهان مي .عمده بحران انرژي كشور در بخش حمل ونقل مي باشد
 مشاهده مي نماييد، بخش حمل ونقل بيش ۱ند، همانطور كه در شكل كمبود بنزين دست وپنجه نرم مي كاما با  مشكل باشد 

 .فرآورده هاي نفتي كشور را مصرف مي كند% ۵۵از 
 
 
 
 
 

 ]۱[سهم هريك از بخش ها در مصرف فرآورده هاي نفتي -۱شكل                                                                                      

21%

13%

55%

5% 6% خانگي وتجاري
صنعت
حمل و نقل
كشاورزي
غير انرژي



 

ي و بين شهري تقسيم مي  اين بخش ها به زير بخش هاي شهرحمل و نقل شامل دو بخش عمده باري و مسافري و هريك از 
  )۱جدول (.شود

ها به طور مجزا در هريك از زيربخش )كيلومتر جابجا شده-كيلومتر يا تن-ميزان انرژي مصرف شده در هر مسافر( شدت انرژي
 .تعريف مي شود

  حمل ونقلزير بخشي تفكيك -۱جدول 
 شهري–باري 

 باري
 بين شهري -باري

  شهري-مسافري

حمل و نقل
 

 مسافري
 مسافري بين شهري

 مي گيرد كه هريك داراي خصوصيات خاصي در هريك از زير بخش هاي حمل ونقل، شيوه هاي مختلفي مورد استفاده قرار 
خاصيت د از جمله اين خصوصيات مصرف انرژي آن شيوه مي باشد كه در اين مقاله تمركز اصلي نويسنده بر روي اين نمي باش
به عنوان مثال حمل ونقل ريلي داراي شدت انرژي بسيار كمتري نسبت به حمل ونقل شخصي است هرچند كه ممكن . است

 .است ايمني و راحتي ان نيز بيشتر باشد
 ]۲[۸۲ مقايسه شيوه هاي مختلف حمل ونقل از لحاظ مقدار و شدت انرژي در سال -۲جدول 

  حمل و نقل باري-شيوه
ميليون 

و کيل-تن
 متر

- بر تنBTU(شدت انرژي
 )کيلومتر

 کيلومتر-بار/ BTU 1423.8 - موتورسيکلت

 کيلومتر-بار/ BTU 7830.9 - وانت

 کيلومتر-بار/BTU 9610.6 - کاميونت

 شهري
 تهران
 

 کيلومتر-بار/ BTU 5695.2 - خودرو شخصي

 2152.5 179900 کاميون
 جاده اي - - کاميونت
 - - وانت

 391.65 18048 قطار ريلي

بين 
 شهري
 

 120 21024 لوله اي لوله اي

 شيوه حمل ونقل مسافري
ميليون 

کيلو -نفر
 متر

 بر BTU(شدت انرژي 
 )کيلومتر-نفر

 واحد 1231.65 5730 اتوبوس
 916.65 1080 ميني بوس
 791.7 1340 اتوبوس

 سرويس
 916.65 1880 ميني بوس

 126 1340 ومتر

همگاني
 

 3772.65 5370 تاکسي و مسافر بر
 3622.5 8060 خودرو شخصي

 5151.3 810 وانت

 شهري
 تهران

 1134 1610 موتورسيکلت
 601.65 185000 )جاده اي(اتوبوس
 1673 - )جاده اي(سواري
 266.7 9314 )ريلي(قطار

همگاني
 

 5134.5 7127 )هوايي(هواپيما

بين 
 شهري
 

 1673 220500 )ايجاده (خودرو شخصي
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همانطور كه در جدول فوق مشاهده مي نماييد حمل ونقل ريلي در بين شيوه هاي متفاوت كمترين شدت انرژي را داراست كه 
دليل آن جابجايي انبوه مسافر وبار با انرژي كم مي باشد به عنوان مثال در حمل و نقل باري بين شهري شدت انرژي كاميون 

2152.5 BTU391.65ا شده و شدت انرژي حمل ونقل ريلي متر جابجکيلو- بر تن BTUا شده بوده استکيلومتر جابج- بر تن . 
كه مي آيد سياست گسترش حمل ونقل ريلي در زمره استراتژي منطقي كردن  سهم شيوه هاي حمل ونقل به شمار       

ديريت و برنامه ريزي كشور در راستاي توسط كارگروهي مشترك با راه آهن و سازمان م سازمان بهينه سازي مصرف سوخت
 .در راستاي تشويق بخش غير دولتي به سرمايه گذاري در حمل ونقل ريلي فعاليت مي نمايد قانون بودجه كشور ۱۱تبصره 

 

 بحران انرژي در حمل و نقل كشور
اي در سالهاي اخير داشته است، اين  مشاهده مي نماييد مصرف انرژي در بخش حمل ونقل مسافري رشد فزاينده ۲همانطور كه در شكل 

در حالي است كه ايران هنوز از لحاظ تعداد مسافرتهاي داخلي و مالكيت خودرو در سطح بسيار پايين تري نسبت به ساير كشورها مي 
 ]۳[.ه است بود۸/۰ مي باشد و در كشور آلمان در همان سال ۱/۰، ۱۳۸۵باشد به عنوان مثال سرانه مالكيت خودرو در كشور در سال 

 و آنرا نمودار مبنا مي به دست آمده است) مدلهاي رگرسيون( نمودار مصرف انرژي در بخش مسافري بر اساس مدلهاي پيش بيني تقاضا
سهم حمل ونقل ريلي مسافري به . شور با همين وضعيت كنوني پيش رودمنظور از نمودار مبنا اين است كه وضعيت حمل و نقل ك. ناميم

 .ست كه قابل رويت نمي باشدناچيز اقدري 
 
 
 
 
 

 سال
 ]۳[)ميليون بشكه معادل نفت خام( سهم هريك از شيوه ها در مصرف انرژي در بخش حمل نقل مسافرينمودار مبناي  -۲شكل

 

 .در بخش حمل ونقل ريلي باري كاميون سهم بااليي از مصرف انرژي را دارد
زايش توليد ناخالص داخلي كشور و افزايش جمعيت، نياز جامعه به كاال و با افزايش درآمد افراد جامعه يا در نگاهي مشابه اف

افزايش . خدمات نيز افزايش مي يابد، نياز به كاال و خدمات در جامعه خود حمل ونقلي متناسب با نياز جامعه را      مي طلبد
يش داده و از طرفي با توجه به باال بودن نياز به جابجايي بار در صورت عدم گسترش حمل ونقل ريلي، ترافيك جاده ها را افزا

نسبي شدت انرژي كاميون نسبت به ريل باعث افزايش انرژي در بخش حمل ونقل باري مي شود اين امر به طور كامل در شكل 
 . مشخص است۳

 
 
 
 
 
 

 ]۳)[ل نفت خامميليون بشكه معاد( باري نمودار مبناي سهم هريك از شيوه ها در مصرف انرژي در بخش حمل نقل -۳شكل 
 حمل ونقل ريلي

سياست گسترش حمل و نقل ريلي در كشور . حمل و نقل ريلي از جمله شيوه هاي با ايمني باال و مصرف انرژي پايين مي باشد
 .ي به آن توجه بيشتري شودست هايي است كه بايستاز جمله سيا
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زين در حمل ونقل بين شهري اعم از باري و ومسافري در اين مقاله بر روي گسترش حمل و نقل ريلي به عنوان گزينه اي جايگ
در حمل و نقل مسافري قطار به عنوان جايگزين اتوبوس، ميني بوس، سواري جاده اي و هواپيما معرفي مي . تاكيد مي شود

 .شود
توسعه حمل ونقل ريلي نيازمند بسترسازي مناسب مشاركت بخش خصوصي است و بايستي جهت جذب سرمايه هاي غير 

 .ولتي اقدامات الزم صورت گيردد
 .از جمله هزينه هايي كه در گسترش حمل ونقل ريلي نياز است مي توان به تفكيك زير اشاره كرد

 هزينه مطالعات و بررسي اقتصادي و فني و معرفي خطوط و مسيرهاي مناسب گسترش حمل ونقل ريلي -۱
 ريل گذاري و هزينه هاي مخابراتي و خريد واگن و هزينه هاي سرمايه گذاري اوليه شامل هزينه روسازي، زيرسازي، -۲

 .ايجاد ايستگاهها اشاره نمود
هزينه هاي عملياتي و بهره برداري شامل هزينه نيروهاي انساني، هزينه تعمير ونگهداري تجهيزات و هزينه سوخت  -۳

 .اشاره نمود
 .متر جابجا شده نشان داده شده استوليک- تنلومتر جابجا شده وي، مسافر ک)رانيراه اهن اخطوط (ر ي طول کل مس۳در جدول 

  ]۴ [۸۲ راه آهن در سال ي مشخصات کل-۳جدول 
 ۷۲۶۶ )لومتريک(طول شبکه 

 ونيلي م۱۸۰۴۸ لومتر جابجاشده يک-تن
 ونيلي م۹۳۱۴ لومتر جابجا شدهيک-نفر

  واگن۸۳۶ ي مسافريتعداد واگن ها 
  واگن۱۶۵۴۹ ي باريتعداد واگن ها
 اليون ريلي م۴۳۶۸۳۴ قل مسافردرآمد حمل و ن

 اليون ريلي م۵۲۹۱۱ درآمد حمل بار
هر ) لومتريون مسافر بر کيليم(۰,۰۰۲  يد شده در جدول فوق و با فرض ثابت ماندن شاخص بهره برداريبا توجه به اعداد ق

هر  .متر را جابجا کرده استلويون نفر کيلي م۲۸/۱لومتر و يک- تن۴۸/۲ ، ۸۲لومتر شبکه راه اهن به  طور متوسط در سال يک
 ]۴ [.لومتر را جابجا کرده استيک-ون تنيلي م۱/۱ باريلومتر و هر واگن يک-ون نفريلي م۲/۱۱يواگن مسافر

 ]۴[.ال بوده استي ر۲۴لومتر يک- هر نفرنهيال و هزي ر۳، ۸۲لومتر در سال يک- تننه هريهز
 . شودينظر گرفته منه ها در ي کل هز۵/۲ %يلي حمل ونقل ري مطالعاتينه هايهز

 

 ]۵ [۸۰ در سال يلينه ها در حمل ونقل ري هز-۴جدول 
 لومتر راه آهنيک کي ساخت يه گذاري سرماينه هاي هز– ۴-۱

 نه کليهز
 نه هايعنوان هز

 هزار دالر اليون ريليم
  ۶۲۳ يرسازيز
 ۱۷۰ ۴۱۱ ه ي و ابنيروساز

  ۱۲۱ ستم مخابراتيس
  ۲۱۷۰ خريد واگن

 .با فرض ضريب بهره برداري كنوني محاسبه شده است خريد واگن *
 ]۵[لومتر راه آهنيک کي ياتي عملينه هاي هز– ۴-۲

 نه کليهز
 نه هايعنوان هز

 هزار دالر اليون ريليم
  ۷۷ ي انسانيروين

  ۵۸ ه ي خط وابنينگهدار
  ۱۸/۰  مخابراتينگهدار
 ۱/۹   واگنهاينگهدار



 ٥

 .ستم آورده شده استي سيه گذاري و سرماياتيعمل ينه هاي هز۴در جدول  
 
 يحمل و نقل جاده ا 

 حمل يوه هاير شيسا.  خواهد بودين حمل ونقل جاده ايگزي جاي،ن شهريران در بخش حمل ونقل بي در ايلي حمل و نقل ر
ما پيد هواي در خرت کشوري، محدوديه گذاري سرماينه هايش از حد هزي با توجه به باال بودن بييونقل از جمله حمل ونقل هوا

 .در نظر گرفته شده است) ۲شکل ( نمودار مبنا ينيش بپي قرار نگرفته و مطالعه آن بر اساس ي مورد بررس،نيياپ يمنيو ا
، ياتوبوس جاده ا(يه همگانيل نقلي شامل وساي نشان داده شد در بخش مسافر۲ همانطور که در جدول يحمل ونقل جاده ا

 .ون استي شامل کامي  و در بخش باريه شخصيل نقليو وسا) ي همگانيسوار
ر ساخت مناسب از جمله توسعه راهها و ياز کاال و خدمات مرهون گسترش زي به نيياسخگوپ جهت يحمل ونقل جاده اتوسعه 

 .انه ها استياپ
ون يوسط کام حمل شده تلومتريک-ال و هر تني ر۳۴، ۸۲ در سال يا لومتر جابجا شده در حمل ونقل جادهيک-نه هر نفريهز
 .ال بوده استي ر۱۷

 مشخصات كلي ۵ آمده است كه در جدول ۲ در جدول ۸۲عملكرد حمل و نقل جاده اي به همراه شدت انرژي آن در سال 
 .حمل و نقل جاده اي آمده است

  ]۶ [۸۲در سال  ي جاده اي مشخصات کل-۵جدول  
 ي راههاي منهاطول شبکه
 )لومتريک(ييروستا

۶۸۶۸۵ 

 ونيليم۴۰۵۵۰۰  بين شهرير جابجا شدهلومتيک-نفر
 ونيلي م۱۷۹۹۰۰   بين شهريلومتر جابجاشدهيک-تن

 مطالعات، هزينه سرمايه گذاري ساخت راهها و پايانه ها و هزينه عملياتي  هزينهحمل ونقل جاده اي شامل توسعه هزينه هاي  
 . آورده شده است۶ و راهداري مي باشد كه در جدول نگهداري راه

 ]۷ [۸۵توسعه حمل ونقل جاده اي در هر كيلومتر در سال متوسط  هزينه هاي -۶جدول 
 ميليون ريال نوع هزينه

 ۵۰ )هزينه اوليه(مطالعات 
 ۲۰۰۰ )هزينه اوليه(سرمايه گذاري
 ۴۰ )هزينه ساالنه(عملياتي

 
   حمل ونقل در بخشبرنامه ريزي استراتژيك انرژي

در هر .  استراتژي تهيه و تدوين شده است۹بخش حمل و نقل سازمان بهينه سازي در برنامه استراتژيك انرژي تدوين شده 
استراتژي سياست ها تعريف مي شوند و در هر سياست، سياستهاي اجرايي مرتبط با آن سياست و در نهايت پروژه هايي كه به 

ه هاي منطقي كردن سهم هريك از شيو ۷به عنوان مثال در استراتژي . اين سياستهاي اجرايي مرتبط است تعريف مي گردد
حمل ونقل، سياست اجرايي گسترش سهم شيوه هاي اقتصادي تر حمل و نقل سياست اجرايي تشويق بخش خصوصي به 

 آورده شده ۴ نمودار درختي برنامه استراتژيك در شكل .مشاركت در سرمايه گذاري از طريق حمايت مالي تعريف شده است
 .است

  بخش حمل ونقلرمدلسازي انرژي د
ا لحاظ کردن هزينه ها در تابع هدف و با شرط کمينه کردن هزينه ها با توجه به  انرژي و حمل و نقل مدلي است که ب مدل

تامين تقاضاي مفيد در بخش حمل محدوديت هاي موجود در مدل عبارتند از محدوديت هاي . نظريه اقتصاد خرد استوار است
تابع هدف . و ساير معادالت و محدوديت هاي حاکم بر فيزيک مساله كيلومتر - کيلومتر و يا تن- بر حسب نفر بين شهريو نقل



 

 هزينه هاي  حمل و نقل جاده اي و ريلي ومدل هزينه هاي حمل ونقل است که شامل هزينه هاي اوليه الزم براي توسعه شبکه
 .مصرف سوخت مي باشدنگهداري سيستم ها و  عملياتي

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 ]۸[ودار درختي برنامه استراتژيك حمل ونقل نم-۴شكل 

 
 :شکل کلي مدل توليد به شکل زير مي باشد
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 رهاي مدلمتغي
 :      مي کنيم      را به صورت زير تعريف mبا استفاده از وسيله نقليه ) باري يا مسافري( j از نوع    i در سالTفرض کنيد سفر

ijmT 
به ارزش كنوني آنها  تنزيل در نظر مي گيريم و در تابع هدف مدل هزينه ها را با استفاده از نرخ  r ساالنه را تنزيلنرخ 

)NPV1( در نظر مي گيرد . 
 تابع هدف مدل

 .زينه هاي سرمايه گذاري توسعه ريلي و جاده اي مي باشدتابع هدف مدل مجموع هزينه هاي عملياتي و ه
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 :که درآن
kF :هر واحد استراتژي اعمال  اوليهزينهه K)هزينه توسعه يك نفر كيلومتر ريلي: مثال ( 
Ka :سهم استراتژي K 
P :  قيمت واحد سوخت 
ijmE : انرژي مصرفي در سالi از نوع j با وسيله نقليه  m  

ijmM : هزينه نگهداري در سالi از نوع j با وسيله نقليه  m 
 
 
 

                                                            
1Net Present Value 
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   مدلمعادالتمحدوديت ها و 
 .هزينه کردن در استراتژيهاي متفاوت در معادله  زير آورده شده استمحدوديت بودجه در
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 اعم از سرمايه گذاري در بخش ريلي و ه حمل ونقل بين شهريمورد نظر جهت گسترش و توسعکل بودجه ، Budgetميزان 
 .در هر سال است) باري و مسافري( جاده اي
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 .ل داده مي شود  است که به صورت برون زا به مد i  درسال  j همان تقاضاي سفر از نوع ijTکه 

 معادله مصرف انرژي
ijmijmijm TEIE ×= 

 . شدت انرژي در آن بخش را نشان مي دهد١EI معادله روبرو ميزان انرژي مصرفي را در هر بخش نشان مي دهد که در آن 
 محدوديت سقف اعمال استراتژي

 . محدود به شرايط محيطي  استاستراتژي مال اعل اعمال هر استراتژي داراي محدوديت مي باشد به اين معني که پتانسي
kka α≤  

 كاربرد مدل
 .جهت كاربرد مدل فوق در حمل و نقل كشور ابتدا به پيش بيني تقاضاي حمل و نقل بين شهري مي پردازيم

 
 
 
 
 

 ]۳[۱۴۰۰ پيش بيني تقاضاي حمل و نقل بين شهري تا سال -۵شكل 
 آورده شده است، اين پيش بيني بر اساس مدل رگرسيون آماري بر ۵ل و نقل به صورت شكل پيش بيني تقاضا در بخش حم

 محدوديت هاي گسترش حمل و نقل ريلي را محدوديت فيزيكي مساله .اساس پارامترهاي اجتماعي و اقتصادي انجام شده است
 .)ل استراتژي در نظر گرفته شده استاين محدوديت در سقف اعما. ( كيلومتر درنظر مي گيريم۲۰۰۰يعني سالي در حدود 

 .هزينه هاي واحد قيد شده در بخش حمل و نقل ريلي با در نظرگرفتن گرفتن نرخ تورم متوسط بروز مي نماييم
 . ريال در نظر گرفته شده است۹۲۰۰ سنت و دالر ۴۰قيمت سوخت از قراري ليتري 

 
 نتيجه گيري و پيشنهادات

 .محدوديت ها نتايج را بررسي مي كنيمپس از اجراي مدل و وارد كردن 
) نمودار سبد بهينه انرژي(۴نمودار مبناا مصرف انرژي در بخش حمل ونقل مسافري با شكل ( ۲با بررسي و مقايسه شكل 

 با گسترش حمل و نقل ريلي به دليل گزينه اي اقتصادي تر مصرف مشاهده مي شود كه در سبد بهينه انرژي حمل و نقل
   . يابدانرژي كاهش مي

 ۶و شكل ) مصرف انرژي در حمل و نقل باري در حالت مبنا(۳كاهش مصرف انرژي در حمل و نقل باري با مقايسه شكل 
 .با گسترش حمل ونقل باري ريلي مشهود است) مصرف انرژي در سبد بهينه انرژي حمل ونقل باري(

                                                            
1 Energy Intensity(BTU /ton.km -BTU/passenger.km) 
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 .كاهش مصرف سوخت دست خواهيم يافتهدف در صورت توسعه مناسب حمل ونقل ريلي باري متناسب با زمان به 
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  مبتني بر گسترش حمل و نقل ريلي  مسافريسبد بهينه انرژي حمل و نقل -۶شكل 
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 مبتني بر گسترش حمل و نقل ريلي باري سبد بهينه انرژي حمل و نقل  -۷شكل

 
گذاري و - مناسب سرمايه سياست گذاري در بخش حمل ونقل ريلي نيازمند مطالعات گسترده و فراهم آوردن زير ساختهاي

 .مشاركت بخش خصوصي كشور و بر طرف كردن موانع موجود مي باشد
اين مقاله بيشتر بر نقش حمل و نقل ريلي در كاهش مصرف سوخت و گزينه مناسب كاهش انرژي تاكيد دارد، هرچند كه 

 .مردم گزينه اي مورد قبول است كشور، امنيت اجتماعي و رضايت گسترش حمل ونقل ريلي به لحاظ شكوفا كردن اقتصاد
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