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، آزادسازي قيمت و سهميه بندي سهميه بندي :بررسي هزينه بنزين خانوار

 مجدد

 1شكوفه قصوري

 
 

 

 مقدمه: .1

است. از اين رو )به ويژه بنزين( در كشور باال  كه مصرف سوختبر اساس آمارهاي رسمي موجود، اعتقاد بر اين است 

ت و اختصاص سهميه ماهانه ها وزارت نفت اقدام به ايجاد كارت سوخكنترل ميزان سوخت مصرفي اتومبيل جهت

تومان  ۴۰۰تومان و بنزين آزاد  ۱۰۰اي با نرخ هر ليتر بنزين سهميه ۱۳۸۶از تيرماه داران نمود. اتومبيل بنزين براي

 هر و خورد كليد ايران در هايارانه هدفمندسازي با اجراي ۱۳۸۹آذر  ۲۸در  عرضه شد. مرحله بعدي افزايش قيمت بنزين

با  ۱۳۹۳ايش بعدي قيمت بنزين در سال افز. يافت افزايش تومان ۷۰۰ آزاد بنزين و تومان ۴۰۰ به ايسهميه بنزين ليتر

 ۱۰۰۰تومان و بنزين آزاد  ۷۰۰به  ايسهميه بنزين ليتر هر آن زمان دررخ داد.  هايارانه هدفمندسازي اجراي مرحله دوم

اي بسته پرونده بنزين سهميه ،تومان ۱۰۰۰به قيمت  ۱۳۹۴؛ كه با تک نرخي شدن بنزين در سال افزايش يافتتومان 

-ميتومان به فروش  ۱۰۰۰به صورت آزاد و با نرخ مصوب هر ليتر ، بنزين كمي بعد از آغاز به كار دولت يازدهم  .شد

 قرار نرخ تغيير و بنديسهميه ريل در دوباره زنيگمانه و بحث هامدت از پس و ۱۳۹۸در ارديبهشت سال  ولي رسيد

نيز  ۱۳۹۹يافت و اين قيمت در سال  افزايشتومان هر ليتر  ۱5۰۰به  ۹۸ آبان باالخرهاي سهميه بنزين قيمت .گرفت

 ثابت ماند.

كشور است كه امكان بررسي الگوي مصرفي نظام آماري طرح موجود درتنها مركز آمار ايران طرح هزينه و درامد خانوار 

در و تغييرات آن در سبد مصرفي خانوار در اين گزارش وضعيت سوخت كند. فراهم مي هاي مختلفبخشخانوارها را در 
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دن تک نرخي ش) ۱۳۹۴)مرحله دوم افزايش قيمت بنزين( ، سال  ۱۳۸۹)قبل از سهميه بندي(، سال  ۱۳۸۶هاي سال

)بررسي تاثير سهميه بندي در سال پس از اجرا(  ۱۳۹۹و سال )سهميه بندي مجدد بنزين(  ۱۳۹۸( و سال قيمت بنزين

 مورد بررسي قرار گرفته است.

 

 هزينه بنزين در سبد مصرفي خانواربراورد  .2

در عليرغم نداشتن مزيت نسبي به حدي است كه  هاي ايرانيدر زندگي خانوار خودرو شخصينقش پررنگ 

مصرفي روندي صعودي در سبد هاي مرتبط با آن و هزينه شخصي خودروداشتن ، در كشور توليد خودرو

 دهد.نشان ميخانوارهاي شهري و روستايي 

درصد خانوارهاي استفاده كننده از خودروي شخصي در مناطق شهري و روستايي نشان داده  1در جدول 

 شود.ها از خودرو شخصي است و شامل مصارف شغلي نمياين آمار شامل مصارف شخصي خانوار شده است.

  در مناطق شهري و روستايي شخصي كننده از اتومبيلخانوارهاي استفاده -1جدول 

 )درصد(منتخب     هاي در سال

 روستايي شهري سال

1386 31.3 12.8 

1389 37.3 17.5 

1394 46.6 25.2 
21398 53.1 32.7 

1399 53.1 34.1 
 99و  98 ،94، 89، 86هاي مركز آمار ايران، طرح آمارگيري هزينه و درامد خانوارهاي شهري و روستايي سالماخذ:  

. برخي خانوارها از اتومبيل شخصي پالك از اتومبيل شخصي است كننده استفادهخانوارهاي آمار فوق شامل 

بيش از شخصي باشد در اين آمار موجود نيست.  ،سفيد براي كار استفاده كرده كه اگر درصد استفاده كاري

باز هم اگر كه  كننداستفاده مينيز همچنين برخي خانوارها از اتومبيل پالك قرمز براي مصارف شخصي 

 درصد استفاده كاري، بيش از شخصي باشد در اين آمار موجود نيست.

                                                           
 823،555 تعداد ،اسالمي ايراننيروي انتظامي جمهوري اداره آمار معاونت طرح و برنامه و بودجه بر اساس آمار منتشر شده توسط  2

 گذاري شده است.شماره 1398موتورسيكلت در سال  453،249  خودرو سواري و
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 99و  98، 94، 89، 86هاي خانوارهاي شهري و روستايي سالماخذ: مركز آمار ايران، طرح آمارگيري هزينه و درامد  

 

كه سوخت آن در طول زمان همراه بوده است. براي آن افزايش استفاده از اتومبيل شخصي با افزايش هزينه

ها به تفكيك هزينهبراورد  2تصوير بهتري از هزينه بنزين در سبد مصرفي خانوار داشته باشيم در جدول 

 گيرد.ي مورد بررسي قرار ميشهري و روستاي

باشند كه به البته برخي خودروها به دليل دوگانه سوز بودن، داراي قابليت استفاده از گاز مصرفي نيز مي

 صرفنظر شد. 2دليل پايين بودن مصرف گاز براي خودروهاي شخصي، از ارايه آمار آن در جدول 

    منتخب هاي در مناطق شهري و روستايي در سال متوسط هزينه بنزين ساالنه يك خانواربراورد  -2جدول 

 )ريال(                                                                                                                                             

 شرح
 )ريال( بنزينساالنه  هزينه )ريال( خانوارساالنه  هزينه

 سبد در بنزين هزينه سهم

 )درصد( خانوار مصرفي

 روستايي شهري روستايي شهري روستايي شهري

1386 81,289,139 48,846,045 676,521 448,744 0.8 0.9 

1389 113,677,504 68,477,229 1,288,155 795,064 1.1 1.2 

1394 262,397,475 146,982,584 4,818,072 3,001,495 1.8 2.0 

1398 474,378,927 261,005,630 8,330,806 5,625,098 1.8 2.2 

1399 621,391,908 340,678,777 11,746,667 7,871,932 1.9 2.3 
 99و  98 ،94، 89، 86هاي ماخذ: مركز آمار ايران، طرح آمارگيري هزينه و درامد خانوارهاي شهري و روستايي سال 
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در مناطق شهري  جاري، در دوره مورد بررسي سهم بنزين در سبد مصرفي خانوار به قيمت 2مطابق جدول 

توانسته رخ دهد؛ ناشي از افزايش مقدار مصرف يا و روستايي افزايش يافته است. اين افزايش در دو حالت مي

 ناشي از افزايش قيمت. 

  شود.مشاهده مي 3در جدول هاي مورد بررسي روند تغييرات قيمت بنزين در سال

 هاي منتخبهزينه و مقدار مصرف بنزين ساالنه يك خانوار شهري و روستايي در سال -3جدول 

 شرح

 ساالنه  سهميه

خودرو 

 )ليتر( شخصي

 ليتر()ساالنه  مصرف مقدار )ريال( بنزين ساالنه  هزينه )ريال( بنزين ليتر هر قيمت

 روستايي شهري روستايي شهري آزاد اي سهميه

1386 1200 1000 4000 676,521 448,744 677 449 

1389 720 4000 7000 1,288,155 795,064 322 199 

1394 720 _ 10000 4,818,072 3,001,495 482 300 

1398 720 15000 30000 8,330,806 5,625,098 555 375 

1399 720 15000 30000  1,746,667  7,871,932  752 525 
 نويسنده محاسبات گزارشات موجود و ماخذ: 

اي، در نتيجه محاسبه مقدار استفاده خانوار از سهميه بنزين سهميه الويت با توجه به رفتار عقاليي خانوار و

اي انجام شد. مطابق محاسبات فوق، متوسط مصرف بنزين ساالنه يك مصرف خانوار بر حسب قيمت سهميه

در آن سال كمتر بوده است در نتيجه مقداري براي محاسبه از ميزان سهميه تعيين شده  98تا سال خانوار 

ليتر در  720در مناطق شهري خانوارها به طور متوسط بيش از  1399ولي در سال  با قيمت آزاد باقي نماند.

 سال استفاده نموده اند.

ليتر  60به بعد به  89ليتر بوده است ولي در سال  100بنزين ماهانه خانوار سهميه مصرف  1386در سال 

موجب  86نسبت به سال  89هاي شخصي در سال است. كاهش سهميه مصرف بنزين اتومبيل كاهش يافته

كاهش مصرف بنزين در خانوار هم شده است. به عبارتي با كاهش سهميه بنزين اختصاص يافته به خانوار، 

بنزين توسط خانوار مديريت شده و كاهش مصرف را در خانوارهاي شهري و روستايي شاهد هستيم. مصرف 

در  هم شاهد افزايش مصرف بنزين در خانوار هستيم ولي باز 99و  98 ،94 بعد هايهر چند كه در سال

در  دارد. فاصله قابل توجهي ،ليتر در سال 720مقدار سهميه رعايت شده و با مصرف   98و  94هاي سال

شود ولي در مناطق شهري مصرف بنزين از در مناطق روستايي هم همين وضعيت مشاهده مي 99سال 

 32هزار ريال است به طور متوسط  30كه قيمت آزاد آن مقدار سهميه بندي بيشتر شده و با توجه به اين

 ليتر بنزين به قيمت آزاد خريداري شده است.
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 نويسنده گزارشمحاسبات ماخذ:   

 

تر به موضوع، بر درامد بنزين يك خانوار محاسبه شده است. براي نگاه دقيق براي متوسط هزينه وموارد فوق 

توان بررسي ميرا  ايهزينههاي خانوار در دهكمصرفي يك بنزين و مقدار هزينه  7الي  4ول ااساس جد

 . دنمو

زمان سهميه اين فرض همواره وجود داشته كه خانوارها با درامد باالتر، بنزين بيشتري مصرف مي كنند و در 

-توانند هزينه باالتري براي نياز خود بپردازند. نتايج هزينه و درامد نيز اين فرض را تاييد ميبندي نيز مي

 كنند.

 :دهدهاي هزينه را نشان ميمقدار متوسط مصرف بنزين يك خانوار شهري در انواع دهك 5جدول 

 100سهميه اختصاص يافته به هر خودرو، ، مقدار كه اولين سال سهميه بندي بنزين است 1386در سال  

 مكه سهميه بااليي به خودروها اختصاص يافته، ولي دو دهك نه. با آنبودليتر در سال  1200ليتر در ماه و 

اختصاص  بيش از سهميهو سهميه بندي، با در نظر گرفتن قيمت بنزين آزاد  )داراي باالترين درامد(و دهم 

 اند. استفاده نمودهيافته به هر خودرو، بنزين 

مقدار سهميه نه دهك اول كمتر از ليتر كاهش يافته است،  60سهميه ماهانه هر خودرو به  1389در سال 

بيش  )پردرامدترين خانوارها( مصرف بنزين يك خانوار در دهك دهم ولي. اندنمودهمصرف اختصاص يافته، 
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و قبل از  86نسبت به سال  86هاي بعد از سال بخشي از كاهش مصرف در سال از سهميه ساالنه بوده است.

 تر شدن خودروهاي جديد ذكر كرد. توان به دليل تعويض خودروهاي فرسوده و كم مصرفآن را مي

داراي مصرف بنزين  )پردرامدترين خانوارها(دو دهك اخر ،با تك نرخي شدن قيمت بنزين 1394در سال 

 رعايت شده است. 89ها الگوي سال بقيه دهكاند و در ليتر بوده 60باالتر از ماهانه 

باالتر از  ، مصرف متوسط يك خانوار)پردرامدترين خانوارها( دهمالي  هشتمدر سه دهك  1398در سال 

گونه وده است كه قطعا بخشي از آن به دليل وجود بيش از يك خودرو در اينبسهميه اختصاص يافته 

  خانوارها است.

 5دمي كرونا و رو آوردن افراد به استفاده از وسيله حملل و نقلل شخصلي، فقلط     با وجود پان 1399در سال 

خانوارهلاي  ي مصلرف متوسلط ماهانله   الگوي مصرف را رعايت نملوده و   خانوارها( كم درامدترين) اول دهك

گونله  در ايلن علا  دارا بلودن بليش از يلك انومبيلل      . قطبوده استدهك ششم تا دهم بيش از سهميه ماهانه 

 دهلك بلاال   5بلاالتر بلودن مصلرف در ايلن سلال و در       تلايير داشلته اسلت.    مصلرف بلاالتر  ها نيز در خانوار

 باعث باال رفتن متوسط مصرف ساالنه كل كشور نيز شده است. )پردرامدترين خانوارها(

 دهد:هاي هزينه را نشان ميمقدار متوسط مصرف بنزين يك خانوار روستايي در انواع دهك 7جدول 

دهك اول كمتر از  9متوسط مقدار مصرف خودرو)ها(ي يك خانوار در  1398و  1394، 1386 هايدر سال

( متوسط مصرف بيش از سهميه بندي بوده خانوارها . در دهك دهم )پردرامدترينسهميه بندي است ميزان

 و مقدار بنزين اضافه بر سهميه به صورت آزاد خريداري شده است.

 است.خودرو ها كمتر از ميزان سهميه اختصاص يافته به هر تمامي دهك متوسط مصرف در 1389در سال 

به دليل پاندمي كرونا و باالتر رفتن استفاده از وسيله نقليه شخصي متوسط مصرف بنزين يك  1399در سال 

( بيش از سهميه اختصاص يافته به هر خودرو در اين سال خانوارها خانوار در سه دهك آخر)پردرامدترين

  .است
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 )ريال(                                                                                                           منتخب هايسال در خالص هزينه دهك در شهري خانوار يك بنزين ساالنه هزينهبراورد  -4 جدول

 دهم دهك نهم دهك هشتم دهك هفتم دهك ششم دهك پنجم دهك چهارم دهك سوم دهك دوم دهك اول دهك كل متوسط شرح

1386 676,521 85,420 180,057 234,148 339,642 385,085 513,320 587,702 885,625 1,216,195 1,770,108 

1389 1,288,155 128,147 287,196 545,657 631,945 880,543 1,085,302 1,430,717 1,702,634 2,398,941 3,792,144 

1394 4,818,072 619,316 1,535,034 1,994,940 2,958,279 3,795,135 4,342,957 5,980,712 6,994,522 7,912,090 12,053,926 

1398 8,330,806 1,629,191 3,221,401 4,576,085 5,934,644 7,317,757 8,473,206 9,550,127 11,643,090 13,489,135 17,479,788 

1399 11,746,667 1,990,421 4,137,567 6,862,838 8,242,148 9,908,124 11,466,069 14,092,639 16,616,948 19,037,278 25,127,402 

 99و  98 ،94، 89، 86هاي آمارگيري هزينه و درامد خانوارهاي شهري و روستايي سالماخذ: مركز آمار ايران، طرح  

 

 )ليتر(                                                                                             منتخب هايسال در خالص هزينه دهك در شهري خانوار يك بنزين ساالنه مصرف مقداربراورد  -5 جدول

 دهم دهك نهم دهك هشتم دهك هفتم دهك ششم دهك پنجم دهك چهارم دهك سوم دهك دوم دهك اول دهك كل متوسط شرح

1386 677 85 180 234 340 385 513 588 886 1,204 1,343 

1389 322 32 72 136 158 220 271 358 426 600 850 

1394 482 62 154 199 296 380 434 598 699 791 1,205 

1398 555 109 215 305 396 488 565 637 748 810 943 

1399 752 133 276 458 549 661 764 940 1,108 1,269 1,675 
 نويسنده محاسبات گزارشات موجود و ماخذ: 
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                        )ريال(                                                                                                       منتخب هايسال در خالص هزينه دهك در روستايي خانوار يك بنزين ساالنه هزينهبراورد  -6 جدول

 دهم دهك نهم دهك هشتم دهك هفتم دهك ششم دهك پنجم دهك چهارم دهك سوم دهك دوم دهك اول دهك كل متوسط شرح

1386 448,744 54,859 121,865 177,359 204,079 279,078 380,012 425,272 533,089 732,821 1,372,471 

1389 795,064 58,432 188,850 276,986 370,524 480,398 645,296 801,200 1,058,182 1,458,128 2,613,575 

1394 3,001,495 269,366 812,879 1,107,951 1,657,873 2,116,655 2,484,361 3,375,652 4,468,447 5,809,336 7,915,318 

1398 5,625,098 280,371 1,292,723 2,896,014 3,295,988 4,417,206 5,583,914 6,777,231 8,400,777 9,612,297 13,700,119 

1399 7,871,932 550,739 1,446,605 3,851,196 4,747,236 6,651,462 7,609,700 9,921,805 11,335,742 14,924,150 17,688,185 

 99و  98 ،94، 89، 86هاي ماخذ: مركز آمار ايران، طرح آمارگيري هزينه و درامد خانوارهاي شهري و روستايي سال

 

 )ليتر(                                                                                          منتخب هايسال در خالص هزينه دهك در روستايي خانوار يك بنزين ساالنه مصرف مقداربراورد  -7 جدول

 دهم دهك نهم دهك هشتم دهك هفتم دهك ششم دهك پنجم دهك چهارم دهك سوم دهك دوم دهك اول دهك كل متوسط شرح

1386 449 55 122 177 204 279 380 425 533 733 1,243 

1389 199 15 47 69 93 120 161 200 265 365 653 

1394 300 27 81 111 166 212 248 338 447 581 792 

1398 375 19 86 193 220 294 372 452 560 641 817 

1399 525 37 96 257 316 443 507 661 738 857 950 

 نويسنده محاسبات گزارشات موجود و ماخذ: 
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نيز خانوار حمل و نقل افزايش هزينه بنزين و اجراي سهميه بندي مصرف آن موجب تغيير در الگوي مصرف 

يابد، خانوار براي رفت و آمد خود از كاهش مي يابت مانده يا شده است. وقتي استفاده از اتومبيل شخصي

هاي حمل و نقل خانوار را ، هزينهاين موضوعكند. براي بررسي استفاده بايد نقل عمومي  ساير وسايل حمل و

 يم.هدمورد بررسي قرار مي ،آيدكه از طرح هزينه و درامد خانوار بدست مي

كند كه با الگوي مصرف خانوار در استفاده از انواع وسايل حمل و نقل عمومي در طول زمان تغيير مي

 توان آن را مشاهده نمود.و درامد خانوار مي هاي موجود در طرح هزينهاستفاده از داده

درون و برون شهري به تفكيك انواع حمل ونقل شامل؛ هاي خانوار در حمل و نقل انواع هزينه 8جدول در 

 شود.ريلي، زميني و هوايي مشاهده مي

روستايي نكته قابل مالحظه آن است كه منظور از درون و برون شهري شامل هم مناطق شهري و هم مناطق 

 ياشود. به عبارت ديگر درون شهري به معني درون شهر يا روستا و برون شهري به معني بيرون شهر مي

 روستاست.
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هاي روستايي در سال در مناطق شهري وحمل و نقل عمومي  لانواع وسايبه تفكيك يك خانوار  درون و برون شهري و روستاييحمل و نقل ساالنه متوسط هزينه  -8جدول 

 )ريال(                                                                                                                                                                                                                                             منتخب

 شرح
1386 1389 1394 1398 1399 

 روستايي شهري روستايي شهري روستايي شهري روستايي شهري روستايي شهري

 12,936 25,160 44,180 84,631 22,385 71,763 12,003 53,505 25,121 41,072 قطار بليط

 17,929 255,924 15,082 361,987 3,533 139,579 565 33,441 1,228 22,858 الكترونيكي كارت شارژ و خريد هزينه و مترو بليط

 148,712 124,316 287,939 286,045 219,633 254,867 154,799 226,352 136,439 156,145 شهري بين اتوبوس كرايه

 كارت شارژ و )نقدي شهري داخل اتوبوس كرايه

 الكترونيكي(
76,479 18,870 136,054 33,466 522,032 80,465 691,982 114,658 415,389 94,285 

 96,722 18,189 123,769 32,883 189,051 49,595 174,342 45,443 162,910 36,194 شهري بين بوسميني كرايه

 39,338 16,406 30,765 25,309 31,519 18,521 14,428 5,550 15,729 8,727 شهري داخل بوسميني كرايه

 2,718,099 611,331 2,537,433 614,888 1,682,023 392,847 910,461 241,937 555,145 144,482 شهري بين سواري كرايه

 1,130,068 2,355,405 848,213 2,235,284 524,481 1,382,751 217,402 594,705 121,535 308,737 شهري داخل تاكسي كرايه

 844,125 2,142,824 703,925 1,794,381 344,474 731,265 192,036 424,192 157,287 303,523 آژانس و اينترنتي تلفني، تاكسي كرايه

 1,445 1,396 4,629 2,887 2,125 1,762 3,329 2,352 3,753 1,526 سيكلت موتور توسط مسافر حمل كرايه

 101,662 207,651 434,661 816,443 225,875 468,511 97,061 251,582 60,223 156,396 تحصيل محل يا كار محل به ذهاب و اياب هزينه

 259,467 158,070 229,271 180,289 118,889 110,870 42,166 182,339 83,496 257,628 شخصي( )مسافركش شهري داخل سواري كرايه

 38,035 17,653 78,852 20,529 43,653 15,668 21,405 19,047 20,577 18,667 شهري بين تاكسي كرايه

 27,362 258,834 47,282 340,123 73,885 195,967 18,130 158,142 43,699 92,401 بالگرد و هواپيما توسط مسافر حمل كرايه
 99و  98 ،94، 89، 86هاي ماخذ: مركز آمار ايران، طرح آمارگيري هزينه و درامد خانوارهاي شهري و روستايي سال



11 
 

نقل در  هاي حمل وكه تصوير بهتري از تغييرات هزينه حمل و نقل يك خانوار داشته باشيم هزينهبراي آن

توانست گيرد. چون بعضي از عناوين هزينه ميمورد بررسي قرار مي و روستايي دو گروه درون و برون شهري

 در هر دو نوع حمل و نقل كاربرد داشته باشد لذا در چنين مواردي ، نسبتي از هر نوع در نظر گرفته شد.

يك خانوار در مناطق شهري و  و روستايي شهري درون و برونحمل و نقل ساالنه متوسط هزينه  -9جدول 

 )ريال(                                                                                                منتخب                   هاي روستايي در سال

 شهري و روستايي برون نقل و حمل درون شهري و روستايي نقل و حمل شرح

1386 
 526,171 1,098,664 شهري

 959,988 446,024 روستايي

1389 
 796,878 1,577,764 شهري

 1,310,513 581,080 روستايي

1394 
 1,095,707 3,260,291 شهري

 2,266,137 1,295,854 روستايي

1398 
 1,667,133 5,820,528 شهري

 3,194,372 2,306,287 روستايي

1399 
 1,346,543 5,262,005 شهري

 3,131,657 2,398,528 روستايي

 

يك خانوار در  و روستايي نمايي كلي از متوسط هزينه ساالنه حمل و نقل درون و برون شهري 9جدول 

 دهد.را نشان ميمناطق شهري و روستايي 
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بوده، باز افزايش قيمت كنترل شده كه  سي، هر چندرهاي مورد بربا توجه به تغييرات قيمتي در طول سال

شود، ناشي از افزايش تعداد توان گفت كه تمامي روند افزايش هزينه كه در نمودار مشاهده ميهم نمي

 سفرهاست و بخشي از اين روند صعودي ناشي از تورم موجود در اين بخش است.

 دازيم.پرسفرهاي درون و برون شهري و روستايي ميهاي تفكيك شده هزينهتغييرات به  11و  10در جدول 

به يك خانوار در مناطق شهري و روستايي  و روستايي شهريدرون حمل و نقل ساالنه متوسط هزينه  -10جدول 

 )ريال( منتخب                                                                                                هاي در سالتفكيك انواع هزينه 

 شرح

 و مترو بليط

 هزينه

 و خريد

 كارت شارژ

 الكترونيكي

 اتوبوس كرايه

 شهري داخل

 شارژ و نقدي(

 كارت

 (الكترونيكي

 كرايه

ميني

 بوس

 داخل

 شهري

 تاكسي كرايه

 شهري داخل

 تاكسي كرايه

 تلفني،

 و اينترنتي

 آژانس

 حمل كرايه

 مسافر

 توسط

 موتور

 سيكلت

 اياب هزينه

 به ذهاب و

 يا كار محل

 محل

 تحصيل

 كرايه

 سواري

 داخل

 شهري

 مسافركش)

 (شخصي

1386 
 257,628 156,396 1,526 303,523 308,737 8,727 76,479 22,858 شهري

 83,496 60,223 3,753 157,287 121,535 15,729 18,870 1,228 روستايي

1389 
 182,339 251,582 2,352 424,192 594,705 5,550 136,054 33,441 شهري

 42,166 97,061 3,329 192,036 217,402 14,428 33,466 565 روستايي

1394 
 110,870 468,511 1,762 731,265 1,382,751 18,521 522,032 139,579 شهري

 118,889 225,875 2,125 344,474 524,481 31,519 80,465 3,533 روستايي

1398 
 180,289 816,443 2,887 1,794,381 2,235,284 25,309 691,982 361,987 شهري

 229,271 434,661 4,629 703,925 848,213 30,765 114,658 15,082 روستايي

1399 
 158,070 207,651 1,396 2,142,824 2,355,405 16,406 415,389 255,924 شهري

 259,467 101,662 1,445 844,125 1,130,068 39,338 94,285 17,929 روستايي

 

حال از افزايش هزينه حمل و نقل در طول زمان به دليل تورم است، با اينطور كه گفته شد بخشي از همان

 توان روند تغييرات را بررسي نمود.هاي جاري نيز ميروي هزينه

اقبال عمومي در مناطق شهري به سمت تاكسي تلفني و تاكسي خطي بوده است.  99و  89 هايبين سال

 98استفاده از سرويس براي رفت و آمد به محل كار يا تحصيل، استفاده از خطوط اتوبوسراني و مترو تا سال 

-ش نشان ميها كاهبه دليل وجود پاندمي كرونا هزينه خانوار در اين بخش 99افزايش داشته ولي در سال 

  دهد. 
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هاي مورد بررسي يابت مانده كه بوس داخل شهري، در سالهزينه جاري حمل مسافر با موتورسيكلت و ميني

ش يافته است. توان ادعا نمود كه تعداد آن كاهميبا توجه به تغييرات شاخص قيمت مصرف كننده، 

 كش شخصي داراي نوسان است.همچنين هزينه مسافر

 

 

بوس داخل شهري و بليط مترو بسيار ايي هزينه جاري حمل مسافر با موتورسيكلت، مينيدر مناطق روست

ناچيز است.هزينه جاري كرايه تاكسي، سواري و تاكسي تلفني در طول دوره مورد بررسي روند صعودي 

خطوط وسايل استفاده از  استفاده از سرويس براي رفت و آمد به محل كار يا تحصيل و داشته است.

به دليل وجود پاندمي كرونا هزينه خانوار در اين  99افزايش داشته ولي در سال  98اتوبوسراني تا سال 

 دهد.ها كاهش نشان ميبخش
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 شود. مشاهده ميبه تفكيك انواع هزينه هزينه حمل و نقل برون شهري و روستايي  11در جدول 

روندي صعودي داشته است ولي در سال  98 در مناطق شهري انواع هزينه حمل و نقل برون شهري تا سال

 دهد.ها نسبت به هزينه مشابه خود در سال قبل كاهش نشان ميهزينه 99

اند و متوسط اين هزينه براي خانوارهاي شهري از تاكسي براي جابه جايي بين شهري استفاده كمي داشته

 هاي مورد بررسي اندك است.يك خانوار در تمامي سال

اند و باالترين كردهشهري براي حمل و نقل برون شهري بيشتر از تاكسي بين شهري استفادهخانوارهاي 

 هزينه حمل و نقل برون شهري به كرايه آن اختصاص داشته است. 

 99حال هزينه آن در مناطق شهري در سال ، با اين99عليرغم افزايش قيمت واحد بليط هواپيما در سال 

 .كاهش يافته است 98نسبت به 

به يك خانوار در مناطق شهري و روستايي  و روستايي شهريبرون حمل و نقل ساالنه متوسط هزينه  -11جدول 

 )ريال( منتخب                                                                                                هاي در سالتفكيك انواع هزينه 

 قطار بليط شرح

 كرايه

 بين اتوبوس

 شهري

ميني كرايه

 بين بوس

 شهري

 سواري كرايه

 شهري بين

 تاكسي كرايه

 شهري بين

 مسافر حمل كرايه

 و هواپيما توسط

 بالگرد

1386 
 92,401 18,667 144,482 36,194 156,145 41,072 شهري

 43,699 20,577 555,145 162,910 136,439 25,121 روستايي

1389 
 158,142 19,047 241,937 45,443 226,352 53,505 شهري

 18,130 21,405 910,461 174,342 154,799 12,003 روستايي

1394 
 195,967 15,668 392,847 49,595 254,867 71,763 شهري

 73,885 43,653 1,682,023 189,051 219,633 22,385 روستايي

1398 
 340,123 20,529 614,888 32,883 286,045 84,631 شهري

 47,282 78,852 2,537,433 123,769 287,939 44,180 روستايي

1399 
 258,834 17,653 611,331 18,189 124,316 25,160 شهري

 27,362 38,035 2,718,099 96,722 148,712 12,936 روستايي

 

بوس داخل شهري و بليط مترو بسيار در مناطق شهري هزينه جاري حمل مسافر با موتورسيكلت، ميني

  ناچيز است.
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 هزينه جاري كرايه تاكسي، سواري و تاكسي تلفني در طول دوره مورد بررسي روند صعودي داشته است.

استفاده از خطوط اتوبوسراني تا سال  استفاده از سرويس براي رفت و آمد به محل كار يا تحصيل وهمچنين 

ها كاهش نشان ه خانوار در اين بخشبه دليل وجود پاندمي كرونا هزين 99افزايش داشته ولي در سال  98

 دهد.مي

 

 

هزينه حمل و نقل برون روستايي يك خانوار روستايي در انواع هزينه حمل و نقل به جز كرايه سواري بين 

ي در سطح پاييني از هزينه است و تغييرات جنداني در قبل و بعد از تغيير قيمت بنزين نشان نمي شهر

 دهد.

سواري بين شهري )و روستايي( يك خانوار روستايي روندي صعودي داشته و باالترين متوسط هزينه كرايه 

 رقم ريالي در بين انواع هزينه حمل و نقل برون روستايي به اين نوع تعلق دارد.
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 كالم آخر: 

حنال سنهميه   با اينن  ،بررسي نتايج سهميه بندي بنزين و صدور كارت سوخت خيلي زود باشدهنوز براي شايد  -

رسد كه موجب منديريت  هاي حمل و نقل را به دنبال داشته ولي به نظر ميهرچند افزايش هزينه ،بندي بنزين

هناي  شركت ملي پخش فنراورده . اين موضوع در گزارشات ه استدر مصرف بنزين توسط دارندگان خودرو شد

  شور  است.در سطح كل ك سوخت خودروهش مصرف دهد و حاكي از كانيز خود را نشان مي ۳نفتي

توان به تعويض خودروهاي فرسوده و جايگزيني با خودروهاي بخشي از كاهش مصرف بنزين يک خودرو را مي -

 همچنين دوگانه سوز بودن برخي از خودروها موجب تغيير مصنرف از بننزين بنه    نو در دو دهه اخير نسبت داد.

 كه البته تاثير آن بر روي خودروهاي شخصي بسيار ناچيز است. شده است "گاز مصرفي اتومبيل"

برابر  ۱.۷، حدود ۸۶نسبت به  ۹۹تعداد خانوارهاي استفاده كننده از اتومبيل شخصي در مناطق شهري در سال  -

كه در طرح هزينه و درامد خانوار تعداد برابر شده است. به دليل اين ۲.۷و اين نسبت در مناطق روستايي حدود 

كه بعضي از خانوارهنا بنيش از   اين نسبت با توجه به اينشود، لذا هاي مورد استفاده خانوار پرسيده نميتومبيلا

  يک اتومبيل دارند، حتما بيشتر خواهد بود.

و مقدار متوسط مصرف ، روند مصرف كاهشي بوده ۱۳۹۹هايي كه بنزين سهميه بندي بوده به جز سال در سال -

بنه    ۹۹ترين علت افزايش مصرف در سال رسد عمدهاست. به نظر مياده شده نيز كمتر يک خانوار از سهميه د

هاي بهداشتي توسط مردم بنوده اسنت كنه در نتيجنه مصنرف      دليل وجود پاندمي كرونا و لزوم رعايت پروتكل

  بيشتر شده است. ،خودرواختصاص يافته به هر سهميه  در مناطق شهري از مقداربنزين 

آخر )پردرامدترين سه دهك مصرف متوسط بنزين يك خانوار در  ،مناطق شهريدر  1398در سال  -

باالتر از سهميه اختصاص يافته بوده است كه قطعا بخشي از آن به دليل وجود بيش از يك خانوارها( 

 گونه خانوارها است.خودرو در اين

در مناطق افراد به استفاده از وسيله حمل و نقل شخصي،  تمايلبا وجود پاندمي كرونا و  99در سال  -

و  اندكمتر از سهميه بنزين داده شده مصرف نموده خانوارها( كم درامدتريناول ) دهك 5 فقط شهري

-مصرف بيش از سهميه ماهانه داشتهمتوسط  ،)پردرامدترين خانوارها( خانوارهاي دهك ششم تا دهم

 گونه خانوارها نيز در اين مورد تايير داشته است. ك انومبيل در ايناند. قطعا  دارا بودن بيش از ي

( خانوارها در دهك دهم )پردرامدترينفقط  1398و  1394، 1386 هايدر سالدر مناطق روستايي  -

بيش از سهميه بندي بوده و مقدار بنزين اضافه بر سهميه به صورت آزاد بنزين خانوار متوسط مصرف 

سهميه  يك خانوار كمتر از ميزان بنزينمتوسط مقدار مصرف در بقيه دهك ها  خريداري شده است.

 بندي است .

                                                           
 1397 -هاي نفتي انرژي زا هاي نفتي ايران، آمارنامه مصرف فراوردهشركت ملي پخش فراورده 3
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به دليل پاندمي كرونا رفتار استفاده از وسايل حمل ونقل درون شهري و روستايي تغييلر   99در سال  -

تاكسي يافته و به سمت وسايل نقليه با سرنشين كمتر رفته است. بيشترين وسيله مورد استفاده انواع 

 و تاكسي تلفني بوده است.

به دليل وجود قوانيني درخصوص لغو قرارداد اياب و ذهاب كاركنان توسط ادارات، هزينه اياب و ذهاب كاركنان  -

كاهش يافته است. در كنار آن به دليل وجود كرونا و عدم حضور دانش آموزان در مندارس و عندم    ۹۹در سال 

 محنل  ينا  كنار  محنل  بنه  ذهناب  و اياباي خانوار، در مجموع هزينه هوجود هزينه سرويس مدارس در هزينه

 دهد.در مناطق شهري و روستايي كاهش نشان مي تحصيل

 ۹۹هاي حمل و نقل برون و درون شهري و روسنتايي را در سنال   رفته كه وجود پاندمي كرونا هزينهانتظار مي -

نقل به جنز كراينه سنواري بنين شنهري در      هاي قبل كاهش دهد. اين كاهش در انواع حمل و نسبت به سال

 .تقريبا ثابت مانده است ۹۹و  ۹۸مناطق روستايي اتفاق افتاده است. اين هزينه در مناطق شهري سال 
 

 

 


