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  چکیده
شدت آن  شود و در آینده نیز ادامه داشته و برهاي کشور افزوده میسالیانه بر تعداد وسایل نقلیه در شهرها و جاده

افزایش وسایل نقلیه در شهرها بستگی به عوامل متعددي نظیر ماهیت و شدت  فعالیت هاي . افزوده خواهد شد
یارانه به عنوان در این ارتباط، . عمرانی، رشد جمعیت، اوضاع اجتماعی، اقتصادي و تحوالت فرهنگی کشور دارد

طرح . آیدتوزیع بعد از تولید به شمار می ادي و بازهاي اقتصابزاري براي حمایت از اقشار جامعه و یا فعالیت
هاي تحوالت اقتصادي کشور است که بیشتر بخش انرژي و حمل و هدفمندي یارانه یکی از چالش برانگیزترین طرح

هدف اصلی تحقیق حاضر، تحلیل اولویت استفاده شهروندان از سیستم حمل و نقل . نقل را تحت تاثیر قرار داده است
بنظر می رسد میزان اقبال : فرضیه این چنین صورت بندي شده استبا توجه به هدف تحقیق، . ی باشدموجود م

روش شناسی پژوهش . شهروندان شیراز از سیستم حمل و نقل عمومی بعد از هدفمندي یارانه انرژي بیشتر است
. ستفاده و تحلیل قرار گرفته اندتوصیفی و تحلیلی است که با توجه به مشاهدات میدانی، داده هاي اسنادي، مورد ا

نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهد که اولویت اول در حمل و نقل کالنشهر شیراز با ناوگان اتوبوسرانی، اولویت 
 .دوم، با ناوگان تاکسیرانی و اولویت سوم با خودروهاي شخصی است

ریزي شهري، کالنشهر شیرازنقل عمومی، یارانه انرژي، برنامهسیستم حمل و : کلیديواژگان 

 20/9/1392:پذیرشتاریخ  9/5/1392:تاریخ دریافت
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  مقدمه
ها به عنوان مکمل نهاد بازار جهت دستیابی به اهداف مشخص، امروزه در اغلب اقتصادهاي جهان، دولت

درجه دخالت دولت در اقتصاد با توجه به نظام اقتصادي و سیاسی . ناگریز به دخالت در اقتصاد می باشند
، یکی از ابزارهاي مداخله در بازار با اهدافی همچون 1در این میان یارانه. هر کشور متفاوت استحاکم بر 

، هر نوع کمک بالعوض دولتی را 2صندوق بین الملل پول .و غیره صورت می گیرد "بهبود توزیع درآمد"
سابقه ). 1، ص1388صارمی، (به تولیدکنندگان بخش غیردولتی به شکل پولی یا غیرپولی یارانه می نامند

پس از جنگ جهانی می رسد، چرا که به دلیل رکود ها و اختصاص یارانه در جهان، به زمان مرکانتیلیست
، در اقتصاد دخالت کردند که نظریه 3یک و نظریه کینزاقتصادي وتورم، دولت ها برخالف دو نظریه کالس

هاي دولتی در ایران از حمایت ). 528، ص 1384قادري و همکاران ، (کینز طرفداران بیشتر پیدا کرد 
هاي توسعه زراعت در دوران قاجار را که در آن  سیستم هایی مالیاتی وتخفیف دوران صفویه به صورت

در همین راستا کشورهاي جهان سوم سعی . جر پیش بینی شده بود، آغاز شددادن بذر و مساعده به مستأ
در ایران نیز طی چند سال اخیر همگام با حرکت دولت به . کرده اند تا هزینه هاي یارانه ها را کاهش دهند

ها و هدفمندسازي آنها مورد توجه قرار سمت خصوصی سازي و کاهش سهم خود از اقتصاد، بحث یارانه
با نگاهی به مخارج یارانه در کشورها با درجه توسعه یافتگی متفاوت، می توان به این نتیجه . استگرفته 

اي نیز از سطح باالتري برخوردار هاي یارانهرسید که هرچه سطح توسعه یافتگی کشورها باالتر باشد، هزینه
درصد، در  5,5 "درآمد پایین، کشورهاي با"اي از تولید ناخالص داخلی در خواهند بود، سهم مخارج یارانه

درصد، در  10,1، "کشورهاي با درآمد باالتر از متوسط"درصد، در  6,9، "کشورهاي با درآمد زیر متوسط"
  ).129، ص1383نجفی و همکاران، (  درصد است OECD" ،22.5 4کشورهاي با درآمد باالي عضو"

بخش حمل و نقل، تحقیقات زیادي انجام با عنایت به اهمیت موضوع هدفمند سازي یارانه انرژي در 
  :پذیرفته است که به برخی از آنها در ذیل اشاره می شود

                                                             
1 -Subsidies 

2  -  International Monetary Fund (IMF) 

3  -  Ckinzz 

4 - Organization for Economic Co-operation and Development 
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اي کاالهاي اساسی بر هاي سیاستی آثار حذف یارانهتحلیل"، در پژوهشی با عنوان 1387بانویی و پروین،  
به بررسی  "يشاخص هاي هزینه زندگی خانوارهاي شهري و روستایی در چارجوب تحلیل مسیر ساختار

هفت گروه کاالي اساسی بر افزایش  کمی تحلیل هاي سیاستی آثار سیاست هاي مالی ناشی از حذف یارانه
و در قالب ) قیمت(هاي شهري و روستایی در چارجوب رویکرد هزینه هاي هزینه زندگی دهکشاخص

الگوي اول، الگوي : املنتایج این تحقیق مبتنی بر دو الگو، ش. دو الگوي مشخص شده انجام شده است
و بر انتقال هزینه از یک حساب به حساب دیگر بوده ) SAM(ماتریس حسابداري اجتماعی ) قیمت(هزینه 
هاي تحلیل مسیر ساختاري از یک حساب به الگوي دوم، شکل تجزیه شده آن در قالب الگوي هزینه. است

مسیرهاي مستقیم و غیرمستقیم بوده  عنوان نقطه مبدأ به حساب دیگر به عنوان قطب مقصد و برحسب
لزوم و چگونگی اصالح الگوي مصرف یارانه "، در پژوهشی با عنوان 1388اسدي مهماندوستی، . است

کشور ایران داراي منابع فراوان : چنین بیان نموده است "هاي فرآورده هاي نفتی و سنجش آثار تورمی آن
ل توسعه قرار می گیرد که دلیل عمده آن عدم استفاده انرژي است، با این وجود در زمره کشورهاي درحا

از سوي دیگر بخش زیادي از مصرف نهایی کل حامل هاي انرژي کشور مربوط به . بهینه از این منابع است
هاي اضطراري فرآورده هاي نفتی است، که بیشتر آن در بخش مصرفی کشور استفاده می شود، لذا سیاست

اما با توجه به این . بایست اجرا شودا به سمت بهینه در داخل کشور میهدر جهت سوق مصارف فرآوده
ها عامل اصلی روند شتابان مصرف غیر بهینه آنان در کشور می باشد، اجراي واقعی کردن که نبودن قیمت

،  در پژوهشی استدالل هاي موجود 1388هادي زنور، .  ها می تواند بهترین سیاست محسوب شودقیمت
وجیه پرداخت یارانه به بخش حمل و نقل عمومی را در دو دسته کارایی اقتصادي و توجیه در خصوص ت

هاي جایگزین اجتماعی طبقه بندي می نماید، با پرداخت یارانه به بخش حمل و نقل عمومی میان شیوه
  .حمل ونقل رقابت ایجاد می شود و این امر به بهبود روش هاي تخصیصی منابع خواهد انجامید

هاي محاسبه شاخص عرضه، تقاضا و تعادل سازي آنی ، به بررسی روش1388ي فینی و همکاران، احمد
هاي عرضه و در سیستم هاي حمل و نقل همگانی پرداختند، در این تحقیق پس از بیان کلیاتی از شاخص

-شاخص بررسی وضعیت اتوبوس برقی تهران و به منظور ایجاد تعادل در: تقاضا در قالب مطالعه موردي 

  . هاي عرضه و تقاضا، سیستم حمل و نقل کمکی را پیشنهاد کرده اند
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، با هدف بهینه سازي شبکه حمل و نقل شرکت اتوبوسرانی شهري، مطالعه 1388انوري رستمی و ستاري، 
اردبیل، ابتدا براساس معیارهاي مهم زمان، هزینه، کیفیت حمل ونقل و جابجایی مسافر را تبیین : موردي
و سپس به دلیل تعدد و تضاد میان اهداف مسأله، مدل برنامه ریزي آرمانی جهت تبلیغ حمل و نقل نموده 

  . عمومی را ارائه کردند
ارزیابی آثار رفاهی کاهش یارانه کود شیمیایی در بازار "، در پژوهشی با عنوان 1389نجفی و فرج اهللا زاده، 

ارانه نهاده ها موجب شده است تا حذف یارانه به که در آن پیامدهاي نامطلوب توزیع ی "گندم و برنج
در بخش کشاورزي ایران . منظور تسریع رشد اقتصادي کشورهاي در حال توسعه مورد تأکید قرار گیرد

هاي دریافت کننده یارانه است که حذف یارانه آن با توجه هاي کود شیمیایی از جمله مهمترین نهادهنهاده
  .تواند پیامدهاي رفاهی جدي به همراه داشته باشد به استفاده گسترده از آن می

تعیین ذي نفعان برنامه پرداخت نقدي پس از هدفمندي یارانه ها "، در پژوهشی با عنوان 1390بخشوده،  
پرداخت کمک هاي نقدي به همه خانوارها اعم از فقیر و غیر فقیر : نتیجه می گیرد "در مناطق شهري ایران

ها که ی برنامه هدفمندي یارانهنه تنها بار مالی سنگینی را بر دوش دولت تحمیل می کند، بلکه با هدف غای
در این مطالعه به منظور تعیین . اجراي صحیح آن مستلزم تعیین افراد جامعه است، نیز سازگاري ندارد

که به ) درآمد(ها، روش جایگزین هاي نقدي دولت پس از حذف یارانهخانوارهاي شهري مشمول کمک
هاي مشابه بکار رفته است و اي هدف برنامهاي در کشورهاي مختلف براي تعیین گروههصورت گسترده

،مورد 1387یکی از دقیق ترین ابزارها در این رابطه است، با بکارگیري داده هاي درآمد و هزینه خانوار 
هاي کردن یارانهاثرات رفاهی نقدینه"، در پژوهشی با عنوان 1391اندارگلی و همکاران، .آزمون قرار گرفت

به بررسی کاهش یارانه هاي انرژي، خواه ناخواه داراي آثار رفاهی بر  "ایران انرژي الکتریکی بر اقتصاد
تواند سیاستگذاران و برنامه ریزان را در اتخاذ تصمیم هاي صحیح راهنمایی اقتصاد بوده که برآورد آن می

مدل  بر این اساس، در این مطالعه تالش شده است تا با استفاده از ماتریس حسابداري اجتماعی و. کند
تعادل عمومی قابل محاسبه، آثار رفاهی ناشی از نقدي کردن یارانه حاصل از انرژي الکتریکی بر اقتصاد 

به منظور بررسی اثرات رفاهی این سیاست از معیار تولید ناخالص داخلی استفاده شده . ایران بررسی شود
به حمل ونقل عمومی شهري  ، به بررسی و توسعه یک مدل پرداخت یارانه2010یانگ و همکاران، .است

نتایج نشان داده که شکاف حجم مسافر در هر شیوه از حمل و نقل، . در شهر بیجینگ چین پرداخته است
سهم کمی از یارانه پرداختی به حمل و نقل عمومی از کل درآمد حکومت را فراهم می نماید و بایستی 
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مومی را با محوریت سیاست پایین نگه حکومت محلی این شهر سطح حمایت هاي مالی از حمل و نقل ع
  . داشتن هزینه حمل مسافر، افزایش دهد

  مبانی نظري 
توزیع بعد از تولید  هاي اقتصادي و بازیارانه به عنوان ابزاري براي حمایت از اقشار اجتماعی و یا فعالیت

تماعی و یا توان تولید به شمار می آید، و دولت ها با اعطاي یارانه تالش می کنند، قدرت خرید طبقات اج
هاي حمایتی دولت از بخش پرداخت یارانه یکی از سیاست .هاي اقتصادي را تقویت کنندو رقابت، فعالیت

یکی از اهداف اجتماعی برقراري یارانه ها، حمایت از اقشار محروم، . هاي اجتماعی و اقتصادي می باشد
در ایران ). 2، ص1389و همکاران،  اسالمی(کاهش فاصله طبقاتی و افزایش رفاه عمومی است

ادراك و مقایسه . ها از جمله قوانینی بود که همه مسئولین بر اجراي آن تأکید داشتندهدفمندسازي یارانه
مسئولین قبل از اجراي طرح و بعد از اجراي آن بدین گونه بود که کارشناسان معتقدند که ساالنه بیش از 

یارانه حامل هاي انرژي در چرخه اقتصاد کشور جاري است، یعنی  یکصد هزار میلیارد تومان به عنوان
با توجه به رویکرد مسئوالن . شودساالنه بیش از صدهزار میلیارد تومان اعتبار که به بدنه اقتصاد تزریق می

ز ها استفاده کنند، اها به دست مردم برسد تا بتوانند به طور مستقیم از سرمایهمی خواستند که این سرمایه
سوي دیگر دیدگاه مردم بدین گونه است که احساس می کنند، بابت کاالي خریداري شده پول پرداخت 

مسئولین پرداخت یارانه ها اعتقاد دارند، کاالهاي مشمول . می کنند، اما خدمات کامل دریافت نمی کنند
می شود و مصرف پرداخت یارانه به عنوان اقالم اساسی و مورد نیاز در سبد مصرفی خانوار محسوب 

  . بسیاري از این کاالها در خانوارهاي کم درآمد کمتر از مقادیر استاندارد است
  :به طور کلی دولت ها با سه هدف عمده مبادرت به پرداخت یارانه می کنند

  به کارگیري صحیح و به جاي منابع و امکانات محدود کشور،  -1
  ثابت نگه داشتن یا جلوگیري از نوسان زیاد قیمت ها،  -2
  توزیع مناسب و عادالنه درآمدها، -3

هاي دولتی، کمک به اقشار مستضعف جامعه است، به این امید که اما در نهایت هدف اصلی از توزیع یارانه
و عرف ذکر شده همه انسانها تحت حاکمیت دولت به حداقل نیازهاي زندگی که در قانون اساسی، شرع 

  .است؛ دست یابند
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در دهه هاي گذشته نظام توزیع داراي مشکالتی بود، به همین علت دهک هاي پایین درآمدي از این 
توزیع سهم کمتري داشتند؛ بنابراین یکی از مهم ترین اهداف قانون هدفمند کردن یارانه ها اجراي عدالت 

  . و رفع تبعیض در میان افراد جامعه است
این هدف از پرداخت یارانه انرژي، کمک به اقشار کم درآمد جامعه براي استفاده از حداقل امکانات بنابر 

رفاهی می باشد؛ به همین دلیل دولت درصد باالیی از درآمد کشور را به یارانه انرژي اختصاص داده که 
دري و قا(هاي مختلف کشور شده است این منجر به کاهش قدرت سرمایه گذاري دولت در بخش

  ).529ص ، 1384همکاران، 
طرح هدفمند کردن یارانه ها، مهمترین و چالش برانگیزترین بخش از طرح تحوالت اقتصادي است که 

هر چند . ها مورد توجه محافل کارشناسی و سیاست گذاري دولت قرار گرفته استبیش از سایر حوزه
ارانه اي دولت اخیر نهایتاً موجبات اصالح سیاست یارانه ها نیاز حتمی کشور است، اما سیاست ی

سردرگمی بیشتر بخش کسب و کار، افزایش قیمت کاالهاي اساسی ومجموعه اي از پیامدهاي منفی 
  ).238، ص 1391دادگر و همکاران، (اجتماعی، اقتصادي را فراهم کرده است 

ل هاي انرژي به یکی از همچنین در میان موارد مربوط به طرح هدفمند کردن یارانه ها، افزایش قیمت حام
، ص 1388رازینی و همکاران، (مهمترین و پرچالش ترین بحث هاي اقتصادي در کشور تبدیل شده است 

در راستاي حل برنامه ریزي اقتصادي در سال هاي اخیر با هدف در طراحی نظام هاي پرداخت ). 124
 ).  62ص، 1389پیرایی، (هدفمند خصوصاً در بخش یارانه ها صورت گرفته است

هاي گذشته، قیمت گذاري حامل هاي انرژي در سطحی پایین تر از قیمت جهانی آثار نامطلوبی بر در سال
رشد سریع، مصرف انرژي، کاهش کارایی، آلودگی محیط زیست، . جامعه و اقتصاد برجاي گذاشته است

مدهاي نامطلوب این سیاست بار هزینه یارانه انرژي بر بودجه دولت، قاچاق و فاصله درآمدي از جمله پیا
- این پیامد دولت را بر آن داشته است که به صورت جدي سیاست افزایش قیمت حامل. قلمداد می شوند

حمل و نقل عمومی در شهرها یکی از مهم ترین ). 6، ص1390شاهمرادي، (هاي انرژي را پیگیري نماید
مومی نظیر حمل ونقل اتوبوسرانی، سیستم هاي حمل ونقل ع. بخش هاي خدمات رسانی به شمار می آید

به دلیل انعطاف پذیري مطلوب در عمل، توان قابل مالحظه در جابجایی ساکنان شهرها و ... تاکسیرانی و 
لذا مسئله هدف گیري یارانه ها و اصالح قیمت حامل هاي انرژي از . حل مشکالت شهرهاي بزرگ دارند

قیم بخش حمل و نقل درون و برون شهري را تحت هاي نفتی که به طور مستجمله سوخت و فرآورده
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با توجه به اهمیت موضوع مورد مطالعه، هدفمند کردن یارانه ها بر ارائه . تأثیر قرار می دهد، ضروري است
خدمات شهري از جمله حمل ونقل عمومی و نیز ضرورت بازنگري روش هاي برنامه ریزي حمل ونقل 

ز جمله سیستم حمل و نقل عمومی شیراز، مورد تحلیل و عمومی شهري در کالن شهرهاي کشور   ا
  ).2، ص1388زنوز، (بررسی قرار می گیرد 

، قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، 46-47موضوع پرداخت یارانه ها و چگونگی تخصیصی آنها در مواد 
بودجه کل  اجتماعی و فرهنگی کشور مطرح شده است، نوسانات قیمت جهانی نفت و تأثیر مستقیم آن بر

هاي انرژي به یکی از جنجال کشور سبب شده است تا طی سالیان اخیر پرداخت و یا عدم پرداخت یارانه
درحقیقت ). 92، ص 1381شریفی و همکاران ، (سیاسی تبدیل شود -برانگیزترین موضوعات اقتصادي
در این ماده، به  .قانون برنامه چهارم توسعه تنظیم شده است) 3(بحث یارانه به پشتوانه ماده 

منظورحداکثرسازي بهره وري منابع تجدید ناپذیر انرژي، شکل دهی مازاد اقتصادي، انجام اصالحات 
اقتصادي، بهینه سازي و ارتقاي فناوري درتولید، مصرف، و نیز تجهیزات، تأسیسات مصرف کننده انرژي و 

دماتی از جمله گسترش حمل برقراري عدالت اجتماعی، دولت مکلف گردید، ضمن فراهم ساختن مق
ونقل عمومی و عملیاتی کردن سیاست هاي مستقیم جبرانی، نسبت به قیمت گذاري نفت کوره، نفت گاز 

، 1388خشنود و همکاران، (هاي عمده فروشی خلیج فارس اقدام نموده است و بنزین بر مبناي قیمت
  ).11ص

به . به تولید داخلی از دیرباز رایج بوده است اعطاي یارانه به انرژي در اقتصاد ایران با هدف مساعدت
میزان مصرف . اي فراتر از رشد اقتصادي و بدون توجه بهره وري در تولید رو به افزایش بوده استگونه

میلیون تن معادل نفت خام  1/157میلیون تن معادل نفت خام به  11/7، از 1346-1389انرژي در دوره 
این در حالی است که در این مدت تولید . درصد است 4/7ه آن بیش از افزایش یافته است که رشد ساالن

دو هدف عمده یارانه هاعبارتند . درصد رشد یافته است 22/4ناخالص داخلی ایران به طور متوسط ساالنه 
تقویت تولید در بخش هایی که به هرحال به نوعی انگیزه بیرونی احتیاج دارند و ادامه فعالیت آنها براي : از
هایی در توزیع درآمد در فرآیند زندگی اقتصادي سرمایه دوم جبران عدم تعادل. امعه و اقتصاد مفید استج

 ). 296، ص 1391موسوي، (داري پدید آمده است 
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یک . توسعه شهري دو جنبه دارد. یکی از مسائلی که به دنبال توسعه اقتصادي رخ داد، توسعه شهري بود
جنبه آن ،خود توسعه شهر و شهري شدن است که در ارتباط با رشد تعداد و اندازه شهرها در سیستم 

در سند  .جنبه دیگر توسعه شهري در رابطه با شکل شهري شدن و یا تمرکز شهري است. شهري است
چشم انداز بیست ساله جهت رسیدن به توسعه پایدار و ارتقاء در همه زمینه هاي منطقه اي وجامعه بین 
المللی، اصالح فرایندهاي اقتصادي، فرهنگی و اجتماعی مورد تأکید واقع شده و در این میان ساماندهی 

حسینی و (برخوردار است  بازار انرژي کشور و اصالح قیمت حامل هاي انرژي نیز از اهمیت زیادي
از جمله سیاست هاي تأثیر گذار بر تمرکز شهري، سیاست هاي دولت در  ).126، ص1391همکاران، 

حمل ونقل وتوسعه شبکه حمل و نقل که از پیش از شرط هاي توسعه اقتصادي و . بخش حمل ونقل است
بخش حمل و نقل بخش در خور در ایران پرداخت یارانه ها به خصوص یارانه بنزین در . اجتماعی است

انتخاب سیستم  ).3، ص1388اکبري و همکاران، (توجهی از بودجه دولت را به خود اختصاص می دهند
. مطلوب حمل و نقل شهري به اندازه شهر و چگونگی ساختار شهري منطقه مورد مطالعه بستگی دارد

مسئولیت . هري استترکیب بخش خصوصی و عمومی از مهمترین مشخصات سیستم حمل و نقل ش
عرضه خدمات حمل و نقل شهري به خصوص حمل و نقل عمومی از قبیل اتوبوس و تاکسی بر عهده 
بخش عمومی است، در حالی که درباره استفاده از وسایل نقلیه شخصی در بخش خصوصی تصمیم گرفته 

تحلیل مسائل  هایی وجود دارد که باید درسري تفاوتمی شود، لذا بین بخش خصوصی و عمومی یک 
براي استفاده از خودروي شخصی  دارندگان وسایل نقلیه شخصی. حمل و نقل شهري مد نظر قرار گیرند

خود فقط هزینه هاي جاري را در نظر می گیرند، در حالی که استفاده از وسایل نقلیه خصوصی براي 
لودگی ، اشغال فضا و استفاده از و سایر افراد جامعه آ... ) عمومی، آتش نشانی، اورژانس و (وسایل نقلیه 

خدمات، ترافیک، و سایر مشکالت شهري را ایجاد می نماید که در قبال آن تمامی افراد جامعه ناگزیر باید 
  .بهاي آنرا بپردازند

  :صه هاي زیر باشندمی گیرد که داراي مشخ بر حمل و نقل عمومی، تمامی سیستم هاي حمل و نقلی را در
ــافرا- ــد ماشــــــــــین  درن مســــــــ ــالکیتی خودشــــــــــان ســــــــــفر نکننــــــــ   .مــــــــ
به همین علت است که در بسیاري از کشـورها، تاکسـی   . سفر به صورت جمعی انجام شود نه انحصاري -

این اتفـاق در حـال شـکل گیـري      تدریجه در ایران نیز ب. حمل و نقل عمومی محسوب نمی نمایند ءرا جز
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البتـه در یـک تعریـف    . اطالق می گـردد  حمل و نقل عمومی معموال به سیستم هاي ریلی و اتوبوسی.است
  .حمل و نقل عمومی محسوب می گردد ءي نیز جزبري و کشتی مسافربرفراگیرتر، هواپیماي مسافر

به همین جهت بهره وري انرژي بسیار پایین . گذاري شده استتولید در ایران بر پایه انرژي ارزان بنیان 
مصباحی مقدم و (ششم بهره وري انرژي در اروپا است تقریباً یک سوم بهره وري انرژي در جهان و یک(

 ).162، ص1388همکاران، 

  آثار یارانه هاي انرژي
  آثار اقتصادي پرداخت یارانه -الف

یارانه هاي انرژي با تاثیر بر هزینه و قیمت کاال و خدمات، مجموعه تغییرات پیچیده اي را در اقتصاد از 
طریق تخصیص منابع به وجود می آورند به طوري که داراي آثار اقتصادي، اجتماعی و زیست محیطی 

آژانس بین المللی  .گسترده اي هستند که کمی کردن این آثار، بر حسب منافع و مضار بسیار مشکل است
چین، روسیه، (کشور بزرگ 8انرژي ارزش حال رشد اقتصادي از دست رفته در اثر یارانه هاي انرژي در 

 257( |را غیر از کشورهاي سازمان اقتصادي ) هند، اندونزي، ایران، آفریقاي جنوبی، ونزوئال و قزاقستان
هر حال بر اساس نوع یارانه پرداختی، زیان به . برآورد کرده است GDPدرصد  7) میلیارد دالر در سال

  :هاي اقتصادي در کشور نمایان می شود
پرداخت یارانه به مصرف و تولید کننده از طریق قیمت هاي پایین تر، افزایش مصرف و کاهش کارایی  -1

بعالوه پرداخت یارانه به تولید کنندگان سبب کاهش رقابت پذیري و عدم انگیزه . آن را در پی دارد
 .اي کاهش هزینه هاي تولید خواهد شدبر

کاهش قیمت دریافتی تولید کنندگان حامل هاي انرژي ، موجب کاهش بازده سرمایه گذاري و در  -2
این امر ممکن است به استفاده از فناوري فرسوده . نتیجه کاهش انگیزه سرمایه گذاري جدید می شود

 .منجر شود

ي مالیاتی منجر به کاهش فشار مالی دولت می شوند، یارانه هاي مستقیم به شکل کمک و معافیت ها -3
در دراز مدت . اي دولت خواهند شداما در زمان افزایش قیمت ها این یارانه ها منجر به فشار بودجه

 .نیز پرداخت یارانه هاي غیر مستقیم کاهش رشد اقتصادي و درآمدهاي مالیاتی را به همراه دارند

 .تر از قیمت بازار سبب کمبود و سهمیه بندي می شونداعمال قیمت هاي سقف و کف پایین  -4
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پرداخت یارنه هاي مصرفی موجب مصرف بیشتر انرژي و در نتیجه افزایش تقاضاي واردات یا کاهش  -5
 .صادرات است

آثار اجتماعی یارانه هاي انرژي -ب  

ت یارانه به سوخت آثار اجتماعی یارانه هاي انرژي بر اساس نوع یارانه متفاوت است، براي مثال، پرداخ
هاي جدید و گرمایی نظیر نفت سفید، گاز مایع، گاز طبیعی و برق که در کشورهاي در حال توسعه مرسوم 

در دنیاي . شودهاي فقیر موجب افزایش سطح زندگی آنها میاست، از طریق ارتقاي دسترسی خانواده
ت فقرا از این یارانه ها منتفع نمی واقعی یارانه ها به نفع خانوارهاي شهري هستند و حتی گاهی اوقا

. شوند  

آثار زیست محیطی یارانه هاي انرژي -ج  

آثار زیست محیطی یارانه هاي انرژي بسیار پیچیده بوده و با توجه به نوع انرژي و طبیعت یارانه ها داراي 
براي محیط یارانه هایی که مصرف سوخت هاي فسیلی را تشویق می کنند، . اثرهاي مثبت و منفی هستند
براي مثال، مطالعه سازمان  همکاري اقتصادي نشان می دهد در صورت حذف . زیست بسیار زیانبار هستند

درصد افزایش  1درصد کاهش و درآمد  6دي اکسید کربن به میزان  2010یارانه سوخت هاي فسیلی تا 
).11-12، صص 1388صارمی، (خواهد یافت  

  
  روش تحقیق 

استفاده از برداشت هاي مطالعات کتابخانه اي، میدانی، ابتدا تعریفی کلی از شهر و در این پژوهش با 
سیستم حمل و نقل اعم از خصوصی و عمومی ارایه گردیده و سپس به مقایسه میان استفاده از وسیله نقلیه 

( مومی و استفاده از وسیله نقلیه ع) در این تحقیق پایانه احمدي واقع در شاهچراغ مد نظر است(شخصی
مدت زمان رسیدن به مقصد از مبدا، هزینه ، برآورد این مدت زمان تا رسیدن به : مانند ) تاکسی و اتوبوس 

، هزینه هاي جانبی مانند بیمه، )از زمان سوار شدن تا رسیدن به پارکینگ و رفتن به محل کار ( محل کار 
ت موردي و با استفاده از بررسی هاي عوارض سالیانه ، استهالك، میزان مصرف سوخت وغیره را به صور

هاي مربوطه بدست آورده و تفاوت هزینه ها و نقش موثر میدانی، اخذ آمار و اطالعات الزم از سازمان
هاي تمام شده را بررسی کرده و میزان استفاده سیستم حمل و نقل عمومی در شهرها از نظر کاهش هزینه
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راي هدفمندي یارانه ها و قبل از اجراي آن را به طور جامع شهروندان از حمل و نقل عمومی در زمان اج
  .ارزیابی کرد

  
 ناحیه مورد مطالعه

منطقه  15کیلومتر مربع می باشد و در شهر شیراز تعداد مناطق ترافیکی  225مساحت محدوده شهر شیراز 
شماري سال جمعیت شهر شیراز در سر. ناحیه ترافیکی تقسیم می شود 156می باشد که این مناطق به 

  .نفر بوده است 1549453، 1390

 
 نقشه موقعیت جغرافیایی شیراز: 1شماره شکل 

شهرداري شیراز و سازمانهاي تابعه محدوده مورد مطالعه در این مقاله پایانه احمدي می باشد و مسیرهایی 
انتظار براي وسیله اند که طبق مسیرهاي شرکت اتوبوسرانی بوده و در این مسیرها میزان زمان انتخاب شده

نقلیه، زمان رسیدن به محل کار، زمان بازگشت محاسبه شده و بر اساس آن می توان نتیجه گیري کرد که 
ها بر این اساس تعداد تاکسی. استفاده از خودرو شخصی سودمندتر است یا استفاده از حمل و نقل عمومی

  :و نوع آن به قرار زیر است
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  وسایل نقلیه مورد استفاده در حمل و نقل عمومی شیرازانواع : 1شماره  جدول
 تعداد دستگاه نوع کاربري ردیف

 8768 تاکسی گردشی 1

 124 تاکسی فرودگاه 2

 192 تاکسی بی سیم 3

 89 تاکسی ترمینال 4

 1423 تاکسی خطی 5

 116 تاکسیهاي در اختیار شرکتهاي حمل و نقل عمومی مسافر درون شهري 6

 دستگاه 10712 مجموع

  سایت تاکسیرانی شهرداري شیراز: منبع
  

  خودروهاي فعال در سیستم حمل و نقل عمومی شیراز: 2شماره  جدول
 دستگاه  تعداد نوع خودرو

 2563 پراید

 4578 پیکان

 571 405پژو

 1195 سمند

 1477 روا

 172 ون

 16 تویوتا کروال

 RD 72پژو

 68 پیکان پژو

 دستگاه10712 جمع کل

  سایت تاکسیرانی شهرداري شیراز: منبع

، خودرو در شیراز در حال فعالیت 10712در کل طبق آمارهاي ارایه شده از طرف سازمان تاکسیرانی تعداد 
تعداد تاکسی ها نیز بر . اندمی باشد و تمامی تاکسی ها نیز از حالت خطی بیرون آمده و گردشی شده

  :اشد اساس نوع سوخت مصرفی به قرار زیر می ب
  سیستم سوخت حمل و نقل عمومی شیراز: 3شماره  جدول

  
  
  

           
  سایت تاکسیرانی شهرداري شیراز: منبع

  

شرح طبق آمار سازمان ترافیک شیراز متوسط مسافر حمل شده توسط ناوگان تاکسیرانی در یک روز به 
  :جدول زیر می باشد 

  

  تعداد تاکسی  نوع تاکسی  ردیف
  :9666CNG  گازي  1

547LPG:  
  499  بنزینی  2
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  ، میانگین جابه جایی مسافر توسط ناوگان تاکسیرانی4جدول

  )نفر(متوسط مسافر روزانه  نوع تاکسی  ردیف
  5000  بی سیم  1
  1560  فرودگاه  2
  1300  ترمینال  3
  17200  خطوط مبدا و مقصد  4
  1027569  گردشی  5

  1052629  جمع کل  6

  شیرازسایت تاکسیرانی شهرداري : منبع

ساعت صبح که زمان  2در جدول زیر توزیع سفر به تفکیک اهداف سفر در شهر شیراز بر اساس میانگین 
  .مشخص شده است)  45/6الی  45/8از ساعت ( اوج ترافیک است 

  
  توزیع اهداف سفر شیراز :5شماره  جدول

سال   هدف
1385  

  1400سال 

  128287  95532  کار
  74926  51623  تحصیل

  18755  13569  خرید
  11078  9058  تفریح

  22508  15456  کار شخصی
  6224  3958  سایر

  5891  6523  بازگشت به خانه
  267689  195719  جمع کل

  سایت تاکسیرانی شهرداري شیراز: منبع                                         
  

و نرخنامه مصوب شوراي اسالمی شهر شیراز در خصوص کرایه تاکسی ها بعد از هدفمندي یارانه ها به شرح زیر  
  :می باشد 

  )سایت تاکسیرانی شهرداري شیراز (هزینه هر کورس به ریال قبل از هدفمندي یارانه ها  :6 شماره جدول                   
  
  
  
  
  

  )سایت تاکسیرانی شهرداري شیراز (هزینه هر کورس به ریال بعد از هدفمندي یارانه ها: 7شماره  جدول
  

  
  

 ریال 1400 یک کورس

 ریال 2500 دو کورس

 ریال 3500 سه کورس

 ریال 4000 چهار کورس
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  )سایت تاکسیرانی شهرداري شیراز (هاي ناوگان تاکسیرانی شیرازدرصد افزایش نرخ کرایه انواع تاکسی :8 شماره جدول
    

  
  

  
بر اساس اطالعات بدست آمده و برداشت شده، مسیرهایی را که در این پژوهش برداشت شده منطبق بر    

بزرگترین مکان زیارتی شهر بوده و مسیرهاي اتوبوسرانی می باشد و این مسیرها همگی به شاهچراغ که 
در کنار آن اماکن تجاري بزرگ و بازار وکیل شیراز و بانک ها قرار دارند، ختم می شوند و این مسیرها از 

  :محالت گوناگون شهر به این مکان ختم می شوند که شامل 
وشک میدان، شمال شهر، محله ابیوردي، شمال غربی قصرالدشت، شرق سرداران، قدوسی غربی، جنوب ک

کوزه گري، پانصد دستگاه و چهارراه لشکري، جنوب غرب شهرك سراج و شهرك ترافیکی میانرود، در 
 .جنوب شرق نیز ده پیاله، حجت آباد قرار دارند

هاي هاي میدانی از محالت یاد شده و پر کردن پرسشنامه و جمع آوري اطالعات در ساعتطبق برداشت
و در هنگام بازگشت به خانه در )  45/11الی  13(و در ساعات ظهر )  45/6الی  45/8بین ( اولیه صبح 

درصد  22درصد براي کار،  21، توزیع سفر به این قرار است که حدود ) 20الی  30/18( حدود ساعات 
درصد براي انجام فرایض دینی و زیارت به سمت میدان  11درصد براي خرید روزانه و  48براي تحصیل، 
ت و آمد می باشند و البته الزم به ذکر است که این آمار در برخی از روزها تغییر پیدا می احمدي در رف

کند و مثال در روزهاي پنچ شنبه این آمار به جمعیت زائرین اضافه شده و از جمعیت محصلین کاسته می 
جامعه می و از آنجایی که افراد ساکن در این محالت تقریبا از قشر متوسط و تا حدودي ضعیف . شود

باشند و اغلب کارگر می باشند، لذا حجم استفاده از وسایل عمومی از جمله اتوبوس بسیار زیاد می باشد، 
ولی در عین حال برابر اطالعات جمع آوري شده هزینه کرایه تاکسی از محالت یاد شده تا میدان احمدي 

ارانه ها می باشد و این مبلغ کرایه در تومان بعد از هدفمندي ی 800در تمامی ساعات روز به طور میانگین 
تا  1000اتومبیل هاي شخصی که اقدام به کرایه کشی می کنند و هیچ گونه نظارتی بر آنها نمی باشد بین 

تومان بود و  75تومان در نوسان می باشد و در قبل از هدفمندي یارانه ها نرخ تاکسی ها کورسی  1200
تومان  500و این کرایه تا مسیر مورد تحقیق قبل از هدفمندي یارانه ها تومان افزایش پیدا کرد  100بعد به 

تومان به نرخ تاکسی ها افزوده شده است و طبق جدول زیر میزان سوخت  300بوده است که حدود 

سرویس  شرکتهاي حمل و نقل ترمینال بی سیم فرودگاه گردشی کاربري نوع
 مدارس

 15 15 10 15 10 12 درصد افزایش
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 کیلومتر و میزان استهالك و هزینه هاي سالیانه آنها نیز در جدول آمده است و به 100وسایل نقلیه در 

 12دروهاي شخصی پرداخته شده است و این مسیر در تمامی جهات به طور تقریبی حدود مقایسه با خو
دقیقه و یک  24کیلومتر می باشد و مدت زمان رسیدن یک سواري شخصی در زمانهاي اوج ترافیک 

  . دقیقه می باشد 31تاکسی به لحاظ توقف و حرکت و جابجایی مسافرین 
 مقایسه سودمندي استفاده از خودرو شخصی یا خودرو عمومی در یک روز در مسیر هاي یاد شده تا میدان احمدي :9شماره  جدول     

نوع   ردیف
  خودرو

وضعیت 
  خودرو

وضعیت 
سهمیه 
سوخت 

  بنزین

مصرف 
سوخت 

 100KMدر

 1هزینه پارکینگ در
  )تومان(ساعت 

نرخ بیمه 
روزانه  

  )تومان(

میزان 
co2gr/km  

استهالك 
روزانه 

  )انتوم(

عوارض 
سالیانه  

  )تومان(

  11000  3000  185  846  -  8,8  300  تاکسی  پراید  1
  11000  2500  185  684  200  8,8  60  شخصی

  19000  4500  206  960  -  12,8  300  تاکسی  پژو  2
  19000  3000  206  800  200  12,8  60  شخصی

  20000  5000  204  960  -  12,07  300  تاکسی  سمند  3
  20000  3500  204  800  200  12,07  60  شخصی

  سایت تاکسیرانی شهرداري شیراز: منبع                  
  میزان فضاي اشغال شده در سطح شهر به نسبت خودروها : 10شماره جدول

میزان فضاي مورد   ارتفاع  عرض  طول  نوع خودرو  ردیف
  نیاز در سطح شهر

میزان  تامین 
  پارکینگ

  14  6  1455  1605  3935  تاکسی  پراید  1
  14  8  1455  1605  3935  شخصی

  14  7  1410  1694  4408  تاکسی  پژو  2
  14  9  1410  1694  4408  شخصی

  14  7  1460  1720  4502  تاکسی  سمند  3
  14  9  1460  1720  4502  شخصی

  سایت تاکسیرانی شهرداري شیراز: منبع                  

میزان هزینه اي که یک سواري شخصی و یک در این بررسی به طور تقریبی نشان داده شده است که 
تاکسی براي رفتن به مقصد مورد نظر پرداخت می کنند، تقریبا برابر است، اما چندین تفاوت بسیار حائز 

  :اهمیت می باشد
نفر سرنشین را جابجا کند ، اما بسیاري از  4به لحاظ تعداد سرنشین یک تاکسی قادر است تا  -1

 .باشند خودروهاي شخصی تک سرنشین می

دقیقه زودتر به مقصد می رسد، ولی براي تهیه مکان  7از لحاظ زمانی اگر چه خودرو شخصی  -2
سرنشین یک تاکسی در ترافیک سپري کرده است،  4پارکینگ و مدت زمانی را که یک فرد در مقابل 

 .اگر مدنظر قرار دهیم تاکسی مقرون به صرفه تر است
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گی به دلیل نظارت سازمان ترافیک خودروهاي عمومی به از لحاظ مشکالت زیست محیطی و آالیند -3
ماه یک بار معاینه فنی با حداقل هزینه می شوند، اما در خصوص وضعیت  6طور متوسط هر 

 .خودروهاي شخصی این نظارت چندان سخت گیرانه نیست

ر حالی مسئله تامین پارکینگ براي وسایل نقلیه شخصی در مناطق مرکزي شهرها بسیار دشوار است، د -4
 .که تاکسی ها توقف چندانی ندارند

لیتر )  300( از لحاظ میزان مصرف سوخت تنها مزایاي تاکسی ها دادن میزان سوخت ماهیانه بیش از  -5
می باشد و در بسیاري از موارد در انتهاي ماه شاهد کم حجم بودن بار ترافیکی در سطح شهر به دلیل 

 .می باشیم اتمام ذخیره سهمیه بنزین خودروهاي شخصی

امنیت باالي استفاده از خودروهاي عمومی به دلیل نظارت مستمر بر عملکرد آنها و متمایزبودن رنگ  -6
 .آنها از سایر خودروها

تومان، بیشتر  100طبق نظر رانندگان تاکسی ها قبل از هدفمندي یارانه ها، تعداد مسافرین با کرایه کمتر از 
ماشین ها به دلیل ارزانی قطعات کمتر بوده است، اما از زمان اجراي بوده و هزینه تمام شده و استهالك 

لیتري به تاکسی ها کرده و آنها را نیز  300ها تنها دولت اقدام به ارائه سهمیه سوخت طرح هدفمندي یارانه
تحت پوشش بیمه قرار داده است، ولی این کافی نیست و هم اکنون تاکسی ها براي اینکه به توانند به 

ساعت در روز کار کنند و این باعث ایجاد استهالك  8دل درآمدي با نرخ روز شوند، مجبورند بیشتر از تعا
و ایجاد بازار ) گاز(بیشتر، ازدحام ترافیک، نابسامانی در سیستم خدمات رسانی، افزایش مصرف سوخت

ر با نرخ دلخواه سیاه فروش سهمیه اي بنزین می شود، زیرا سواري هاي شخصی نیز اقدام به حمل مساف
کرده و باعث سردي دارندگان وسائط نقلیه می شوند و لذا جا دارد دولت جهت اجراي صحیح هدفمندي 
یارانه ها به تواند اقدام به حمایت از دارندگان وسایل نقلیه عمومی از طریق ارایه تسهیالت بیشتر در قالب 

سازمانی، الستیک و نوسازي ناوگان در اسرع زمان  تهیه لوازم یدکی تعاونی، دادن امتیازاتی از قبیل منازل
 .کند

  .در مرحله بعدي به مقایسه استفاده از اتوبوس درون شهري و خودروهاي شخصی پرداختیم 
سفر درون شهري در شهر ) دو میلیون و سیصد و پنجاه هزار و هفتصدو هشتادو سه (  2350783روزانه

  .شیراز  انجام می شود
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خط می باشد و تعداد  61منطقه اتوبوسرانی مستقر می باشد، تعداد خطوط شهري  4د در شهر شیراز تعدا
  .خط می باشد 70خط می باشد و تعداد خطوط فعال بخش خصوصی نیز  9خطوط حومه 

دستگاه می باشد، متوسط روزانه جابجایی سیستم اتوبوسرانی  645تعداد ناوگان فعال بخش خصوصی 
  .نفر می باشد 650000

ها در ریال می باشد و سرعت متوسط اتوبوس 696ن کرایه بعد از هدفمندي یارانه ها در سطح شهر میانگی
تا  7هاي اتوبوسرانی بین کیلومتر بر ساعت می باشد، متوسط زمان انتظار مسافر در ایستگاه 16سطح شهر 

صرف روزانه متوسط م. کیلومتر می باشد 11دقیقه می باشد و میانگین طول خطوط اتوبوسرانی  10
  .لیتر می باشد 000/100گازوئیل سازمان اتوبوسرانی شیراز 

  عملکرد خطوط اتوبوسرانی در میانگین دو  ساعت اوج صبح:   11شماره جدول
  )کیلومتر بر ساعت (متوسط سرعت وسیله نقلیه   )ساعت(زمان صرف شده   )کیلومتر (مسافت طی شده   منطقه اتوبوسرانی

1  2589  155  17,15  
2  2882  171  16,8  
3  3055  161  18,9  
4  2968  183  17,1  

  17,4  670  11494  جمع کل
  سایت اتوبوسرانی شهرداري شیراز: منبع                  

  حجم سفرهاي مبدا و مقصد شهر شیراز در یک ساعت اوج صبح بر اساس مطالعات جامع حمل و نقل :12شماره  جدول
  )نفر ( مسافر   نوع سفر

  واحد شهري  تاکسی  سواري
  55384  49800  55789  ساکنین داخل
  4660  2289  2980  ساکنین اطراف

  1663  940  150  ساکنین مکانهاي ویژه
 سایت اتوبوسرانی شهرداري شیراز: منبع

  خالصه اطالعات سفرهاي درون شهري شیراز در یک ساعت اوج صبح بر اساس مطالعات جامع حمل و نقل: 13شماره جدول 
  )کیلومتر ( متوسط سرعت   )ساعت ( زمان سفر   )کیلومتر ( مسافت طی شده   وسیله نقلیهنوع 

  31,4  8845  295745  سواري شخصی
  19  9985  198527  تاکسی

  17,1  744  13423  اتوبوس واحد
  سایت شهرداري شیراز: منبع             

شیراز،  متوسط حرکت اتوبوس هاي طبق بررسی هاي صورت گرفته توسط سازمان حمل و نقل و ترافیک 
کیلومتر بر ساعت بوده و تعداد مسافرین جابجا شده در یک ساعت صبح زمان اوج  17,1درون شهري 

در صورتی . کیلومتر طی مسیر شده است 11494نفر می باشد و در این یک ساعت جمعا  61707ترافیک 
کیلومتر بر ساعت بوده و تعداد مسافرین جابجا شده در یک  31,4هاي شخصی که متوسط حرکت اتومبیل
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کیلومتر طی  295745نفر بوده است و در این یک ساعت جمعا  58919ساعت صبح ، زمان اوج ترافیک 
  .مسیر شده است

این جداول نشان می دهد که علی رغم سرعت باالتر خودروهاي شخصی، متاسفانه حجم انتقال مسافرین 
سیار کمتر از اتوبوس بوده و مسافت پیموده شده نیز بسیار بیشتر از اتوبوس بوده و این نشانگر مقدار ب

حجم سوخت بیشتر، استهالك بیشتر، ایمنی کمتر، ترافیک بیشتر، و آالیندگی محیط زیست در استفاده از 
  .خودروهاي شخصی می باشد
  :پایانه احمدي می باشد نمایانگر برداشت میدانی محققین از: 14شماره جدول 

  
شماره 
  خطوط

تعداد 
  دستگاه

تعداد 
  ایستگاه

میزان درآمد   کرایه
هزار (روزانه

  )تومان

مدت زمان رفت و   تجهیزات
- کارت  )دقیقه(برگشت 

  خوان
سطل   کولر

  زباله
  بخاري  پرده

1  8  10  60  60000           70  
3  6  16  60  45000           60  
4  4  12  60  35000           60  
5  10  18  60  75000           70  

26  11  16  60  75000           80  
31  6  11  60  40000           60  
33  7  16  60  40000           70  
35  7  14  60  40000           80  
45  9  18  60  50000           90  
75  4  15  60  60000           70  
92  12  21  60  50000           100  
96  18  13  60  80000           100  
97  12  14  60  45000           80  

135  8  17  60  50000           80  
155  10  19  60  50000           90  

  

بر اساس جدول باال و با توجه به بررسی هاي میدانی، میانگین کرایه جابجایی در تمامی خطوط ذکر شده 
دقیقه  78تومان می باشد و میانگین زمان براي رفت و برگشت مسیرهاي تعیین شده براي اتوبوس ها  60

کیلومتر بر آورد  12کس می باشد و میانگین مسافت طی شده براي این اتوبوس ها تا پایانه احمدي و بالع
البته الزم به ذکر است . تومان می باشد 53000میانگین درآمد روزانه هر اتوبوس تقریبا معادل . شده است

هزار تومان دریافت می  300الی  200که برخی از این اتوبوس ها در پایان هر ماه مقداري سوبسید بین 
سهمیه و در قالب هدفمندي یارانه ها به دارندگان  کنند و این عالوه بر مقدار سوختی است که به صورت

  .اتوبوس ها پرداخت می شود
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  میزان یارانه واگذار شده به اتوبوس هاي درون شهري بعد از هدفمندي یارانه ها: 15شماره جدول 

سوخت سهمیه   سهمیه سوخت دیزل بر حسب لیتر  تعداد ایستگاهها  تعداد خطوط  نام پایانه  ردیف
CNG/KG 

  یارانه
  )هزار تومان (

  300الی  200بین   115  166  230  15  احمدي  1
  هاي تحقیقیافته: منبع

تومان و هر  15لیتر گازوئیل به نرخ  166الزم به ذکر است که دولت در راستاي هدفمندي یارانه ها میزان 
کند و طبق تومان را به دارندگان اتوبوس شهري عرضه می  22میزان گاز مصرفی مورد نیاز است به مبلغ 

تومان در نوسان بوده و میزان  40الی  25بررسی میدانی قبل از هدفمندي یارانه ها مبلغ کرایه حدود 
  :استقبالی از اتوبوس ها صورت نمی گرفته است و دالیل آن شامل موارد زیر است 

 .نامنظم بودن خطوط اتوبوسرانی -1

 .عدم نظارت دقیق بر ساعات رفت و برگشت -2

 .اتوبوس ها و قدیمی بوده و تمیز نبودن آنهابی کیفیتی  -3

 .سرعت پایین -4

 .به دلیل درآمد کم، میل و رغبتی براي کار کردن در بین رانندگان دیده نمی شد -5

 .دولتی بودن خطوط و عدم توجه کافی به تجهیزات اتوبوس و ظاهر آنها -6

 .پولی بودن سیستم کرایه و نارضایتی مسافرین از تهیه پول خرد -7

 .یش از حد مسافرین و سوار کردن مسافر بیش از گنجایش اتوبوساردحام ب -8

ها و تشویق دولت به حمایت از بخش در وضعیت بعد از هدفمندي یارانه 
بین ناوگان اتوبوسرانی شهري شهر خصوصی  می توان این اثرات مثبت را در  

:شیراز مشاهده کرد  

 . دادن نظم خاصی به سرویس ها -1

 . و برگشت به دلیل رقابتی بودن نظارت دقیق به ساعات رفت -2

و دادن وام و اعتبارات دولتی به  ارتقاء کیفیت ناوگان و از رده خارج کردن اتوبوس هاي فرسوده -3
 .ناوگان فرسوده و جایگزینی اتوبوس هاي اسکانیا
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( سرعت باالي تردد در بین مسیرهاي تعیین شده خطوط به دلیل افزایش تعداد اتوبوس هاي در مسیر  -4
دقیقه کاهش پیدا نموده  2گاها مشاهده گردیده است که زمان توقف در برخی از ایستگاهها به حتی 
 ).است 

به دلیل درآمد رو به رشد و استقبال مردم از حمل و نقل ناوگان شهري، سرویس ها مرتب و منظم تر  -5
تصادف کند  به دلیل اینکه هر اتوبوس که( شده و حتی آمار تصادفات نیز بسیار پایین آمده است 

 ).درآمد روزانه خود را از دست خواهد داد 

 . خصوصی شدن ناوگان و توجه و رسیدگی کافی صاحبان اتوبوس ها به ظاهر و تجهیزات -6

مجهز بودن صد درصدي ناوگان اتوبوسرانی شیراز به کارت اعتباري (دیجیتالی شدن سیستم کرایه  -7
انتقال بیماري ها، و نارضایتی مسافران و رانندگان و حل شدن دردسرهاي حمل پول خرد، ) شهروندي

 .از تهیه پول خرد، جلوگیري از هدر رفت سرمایه ملی و استهالك پولی

به دلیل رقابتی بودن و خصوصی بودن اکثریت ناوگان، خدمات رسانی بسیار مطلوب گردیده و با  -8
عیت و سوار نمودن بیش از افزایش تعداد ناوگان در بین خطوط در بسیاري از مسیرها ازدحام جم

  .                            اما هنوز این معضل به پایان نرسیده است. گنجایش تا حدودي کمتر گردیده است
ها در حد نو و یا زیر پنچ سال کارکرد می باشند و تمامی آنها البته الزم به ذکر است که تمامی این اتوبوس

متاسفانه به دلیل عدم فرهنگ سازي مناسب، عدم رعایت حقوق  داراي تجهیزات کافی می باشند، اما
شهروندي، بی تفاوتی برخی رانندگان، بی مسئولیتی برخی نسبت به اموال دولتی، بعضی از اتوبوس ها 
دولتی بوده و رانندگان به صورت قراردادي کار می کنند، ایجاد استهالك، جلوگیري از هزینه اضافی، عدم 

عضی موارد یا عمدا شاهد هستیم که رانندگان کولر را خاموش کرده، یا سطل زباله نظارت کافی، در ب
کیلومتر و با عنایت به اینکه کرایه بسیار ناچیز بوده  12اما در عین حال با توجه به مسافت میانگین .ندارند

براي زمان  دقیقه 38دقیقه براي زمان رفت و  38تومان می باشد و مدت زمان طی شده معادل  60و مبلغ 
این زمان در بین رانندگان بسیار مهم بوده ( بازگشت چه در ساعات اوج ترافیک و چه در ساعات معمولی 

دقیقه نیز دیر یا زود گردد منجر به دلخوري بین رانندگان شده و سرپرست خط نیز با خاطی  2و اگر حتی 
وبوس داده می شود، زیرا اتوبوس ها در لذا اولویت اول در این پژوهش، به ات. می باشد) برخورد می کند

دقیقه با خودرو شخصی  14(مقابل سواري شخصی و تاکسی ها تعداد بیشتري مسافر را در اختالف زمانی 
مسافر را همزمان جابجا می کنند و این تعداد مسافر  30به طور میانگین چیزي حدود ) دقیقه با تاکسی 7و 
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س ها قابل چشم پوشی می باشد و از آنجایی که اتوبوس ها در در مقابل زمان و استهالك کمتر اتوبو
تمامی نقاط شهر داراي ایستگاه بوده و ایستگاه هاي آنها به صورت کناره در مجاورت خیابان ها طراحی 

  .شده است، از این لحاظ مشکل ترافیکی ایجاد نمی نمایند
  مقایسه سه نوع خودرو مطالعه شده:16شماره جدول 

وسیله نوع   ردیف
  نقلیه

یانگین مسافت 
طی شده تا 

میدان احمدي 
  )کیلومتر(

میانگین مدت 
زمان مسافت 

  طی شده

میزان 
  کرایه

میانگین 
  سرنشین

وضعیت سهمیه   استهالك
سوخت بر حسب 

  لیتر

میانگین مصرف سوخت بر 
  کیلومتر 100حسب 

-100  24  12  سواري  1
1200  

2  3000  60  11,22  

  11,22  300  4166  4  800  31  12  تاکسی  2
  30  166  10000  30  60  38  12  اتوبوس  3

  سایت شهرداري شیراز: منبع             

  
  گیرينتیجه

بر اساس آمار و اطالعات اخذ شده از شهرداري شیراز، سازمان تاکسیرانی شیراز، سازمان اتوبوسرانی 
نتایج زیر از این تحقیق شیراز، سازمان حمل و نقل و ترافیک شهري شیراز، بررسی و مشاهده میدانی، 

  :بدست آمد
 .در بررسی میزان مسافت طی شده به طور میانگین هر سه نوع وسیله نقلیه یک مسیر را طی می کنند -1

دقیقه تا پایانه احمدي  38دقیقه و اتوبوس  31دقیقه، تاکسی  24در بررسی مدت زمان طی شده سواري  -2
 :اما در این بین چند نکته مهم استزمان الزم است تا مسافرین را به مقصد برسانند 

نفر می باشد و این تعداد تفاوت در  30نفر و اتوبوس  4نفر ، تاکسی  2تعداد سرنشین سواري  –الف 
.تعداد سرنشین بسیار باالست و نشان از اولویت اتوبوس، تاکسی و سواري را دارد  

ها که از طریق طرح هدفمندي یارانه ها میزان آالیندگی سواري ها در مقایسه با تاکسی ها و اتوبوس  _ب 
و از طریق کمک هاي دولتی تقریبا همگی گاز سوز شده اند، بسیار باالست و تقریبا نیمی از سواري ها 

میلی گرم بر  4تا  2هنوز تک سوز بوده ومطالعات نشان می دهد که میزان سرب در هواي شهرها تقریبا 
زان سرب تولیدي در شهرها از طریق خودروهاي شخصی می متر مکعب است و بیش از نیمی از  این می

 باشد
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درصد از  20با فزایش تراکم خودروها در مرکز شهر بر میزان تصادفات افزوده می شود و اگر تنها  –ج 
چه بسا پس از ساماندهی . مقدار خودروهاي شخصی کاسته شود، آمار تصادفات بسیار کاهش می یابد

.تصادفات اتوبوسرانی کاهش پیدا نموده است ناوگان و خصوصی سازي آمار  

با استفاده از وسایل نقلیه عمومی میزان امنیت به دلیل نظارت مستمر و قابل پیگیري باال رفته و به تبع  -د
 آن از آسیب هاي اجتماعی در جامعه کاسته خواهد شد

بسیاري پیدا نموده و این با استفاده از وسائط حمل و نقل عمومی میزان استهالك خودرو ها کاهش  –ه 
کاهش مصرف سوخت، کاهش میزان آلودگی هوا،  کاهش میزان استهالك، :صرفه جوییها بیشتر شامل 

هاي بسیاري صورت داد و این صرفه جوییها کاهش آمار تصادفات، و از این طریق می توان صرفه جویی
.را در جهت نوسازي ، بازسازي ، تجهیز ناوگان بکار برد  

حمل و نقل با ناوگان  اتوبوسرانی ی میزان کرایه می توان به این نتیجه رسید که اولویت اول در با بررس -3
 20000بوده و دلیل آن نیز این است که در قبل از هدفمندي یارانه ها میزان درآمد رانندگان به حدود 

وبوس نداشتند، اما در تومان می رسد و مردم نیز به دلیل موارد ذکر شده تمایلی به استفاده زیاد از ات
وضعیت فعلی و با افزایش هزینه هاي سوخت ، لوازم یدکی و مشتقات اتومبیل میزان استقبال از 

اتوبوس بسیار بیشتر از تاکسی و خودرو شخصی می باشد و این امر باعث سرویس دهی بهتر توسط 
و سواري ) تومان  800(ه تاکسی ناوگان اتوبوسرانی شده است و میزان کرایه نیز بسیار پایین تر از کرای

می باشد و اولویت دوم نیز با تاکسی می باشد، زیرا تعداد تاکسی االن در شیراز )  1200- 1000( 
مطلوب می باشد و فقط در هنگام ارایه سرویس به مدارس کمبودهایی احساس می شود و از آنجایی 

انی دوباره ایستگاه هایی را براي که تاکسی ها در شیراز گردشی شده اند، الزم است تا تاکسیر
مسیرهاي مبدا و مقصد پیش بینی کند و نظارت بیشتري را بر تاکسی ها داشته باشد و با سواري هایی 

که اقدام به مسافر کشی غیر قانونی می کنند، برخورد جدي کنند و از طرفی با حمایت بیشتر از 
و رغبت را در بین رانندگان جهت ارایه خدمات دارندگان تاکسی ها و ارایه تسهیالت بیشتر این میل 

اولویت سوم با خودروهاي شخصی است و بهتر است براي ممانعت . مطلوبتر به شهروندان فراهم کنند
از ورود خودروهاي شخصی به مراکز شهري و تشویق شهروندان به استفاده از وسایل حمل و نقل 

یی از جمله اجراي خط ویژه ، تسریع در اتمام عمومی و جلوگیري از تضییع حقوق سایرین، طرح ها
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خطوط مترو ،ایجاد محدوده ترافیکی، زوج و فرد کردن ترددها ، اخذ عوارض را متولیان امور شهري 
 .در اولویت قرار دهند

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

www.sid.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

 1392،زمستان18فصل نامه جغرافیا و برنامه ریزي شهري چشم انداز زاگرس،سال پنجم،شماره/ 52

 

  منابع
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