
  

  

  
  

  

  

  

 

 

  

 



  مقدمه

اي توسـعه یـافتگی بـه ههاي اطالعاتی آنها یکی از مهمترین شـاخصنظام آماري کشورها و حجم و کیفیت بانکبا توجه به اینکه 

تواند نقش مهمـی در هاي مختلف میاي با توجه به گستردگی حوزه فعالیت در زمینهونقل جادهسازمان راهداري و حمل،  رودشمار می

دفتر فناوري اطالعات و ارتباطات ایـن سـازمان هـر به همین منظور ، هاي توسعه کشور داشته باشد. جهت تامین نیازهاي آماري برنامه

اي کشور ارائه کرده است؛ لـیکن بـه ونقل جادههاي آماري، تصویري روشن و شفاف از وضعیت حملبا چاپ سالنامه 1375ساله از سال 

مجموعه حاضر با عنوان  برداري نمود،، بررسی و در نهایت بهرهاخیرهاي زمانی ونقلی کشور را در سريمنظور اینکه بتوان تحوالت حمل

یکی از معتبرترین منابع و مأخذهاي آماري کـه  بـا ارائـه تصـویري از آمـار و ) 1391-1395اي  (ونقل جادهپنج سالنامه آماري حمل"

ریزان و پژوهشـگران ونقل توانسته است بسیاري از نیازهاي آماري مدیران، برنامههاي مختلف راهداري و حملاطالعات اساسی در بخش

ونقـل مسـافر، ونقـل کـاال، حمل، حملشبکه راهها و تأسیسـات آن هاي فصل در زمینه 9این مجموعه در تهیه گردید .  را تأمین نماید

 هاجاده راهداري و ایمنیونقل، ها و موسسات حملونقل، شرکتونقل، ناوگان عمومی حملالمللی، شاغلین مستقیم حملونقل بینحمل

  اي کشور تنظیم گردیده است.ونقل هوشمند جادههاي حملو سیستم
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    .......................................................................................................................و عمر وسیله بارگیر نوع حسب تعداد وسایل نقلیه عمومی باري بر - 6-1-2

    .............................................................................................................................................. حسب مالکیت وسیلهتعداد وسایل نقلیه عمومی باري بر - 6-1-3

    ..................................................................................................................................................... تعداد وسایل نقلیه عمومی باري بر حسب عمر وسیله - 6-1-4

    .......................................................................................................................... تعداد وسایل نقلیه عمومی باري بر حسب محل شناسایی وسیله - 6-1-5

    ترکیب ناوگان مسافريـ  دومبخش 

    ..............................................................................................................................و عمر وسیله تعداد وسایل نقلیه عمومی مسافري بر حسب نوع  - 6-2-1

    ...................................................................................................................................... حسب مالکیت وسیلهتعداد وسایل نقلیه عمومی مسافري بر - 6-2-2

    ............................................................................................................................................. تعداد وسایل نقلیه عمومی مسافري بر حسب عمر وسیله - 6-2-3

    .................................................................................................................. تعداد وسایل نقلیه عمومی مسافري بر حسب محل شناسایی وسیله - 6-2-4

  ونقلها و موسسات حملشرکتفصل هفتم: 

    ونقل داخلی کاالهاي حملشرکتبخش اول ـ 

    ................................................................................................................................... ها و موسسات فعال باري برحسب نحوه مالکیتتعداد شرکت -1- 7-1

    .......................................................................................................................بر حسب محل فعالیت  ها و موسسات فعال باريشرکتکل تعداد  -2- 7-1

    ........................................................................................................بر حسب محل فعالیت  ها و موسسات فعال باري خصوصیتعداد شرکت -3- 7-1

  

  

  



  

  صفحه  عنوان

     مسافرونقل داخلی هاي حملشرکتـ  دومبخش 

    .......................................................................................................................... ها و موسسات فعال مسافري برحسب نحوه مالکیتتعداد شرکت -1- 7-2

    ..............................................................................................................بر حسب محل فعالیت ها و موسسات فعال مسافري شرکتکل تعداد  -2- 7-2

    ...............................................................................................بر حسب محل فعالیت  ها و موسسات فعال مسافري خصوصیتعداد شرکت -3- 7-2

    المللیونقل بینهاي حملشرکتـ  سومبخش 

    ..........................................................................................................................موجود بر حسب محل فعالیت المللی بینباري هاي تعداد شرکت -1- 7-3

    .................................................................................................................موجود بر حسب محل فعالیت المللی بین مسافريهاي تعداد شرکت -2- 7-3

  ايراهداري و ایمنی جادهفصل هشتم: 

  ايجاده تاسیسات و تجهیزاتبخش اول ـ 

    .............................................................................................................................................................. کشورهاي جادههاي موجود در تعداد راهدارخانه -1- 8-1

    ..............................................................................................................................تعداد ماشین آالت و تجهیزات راهداري فعال در سطح کشور  -2- 8-1

    .......................................................................................................................................................... راه موجود در سطح کشورهاي پلیستعداد پاسگاه -3- 8-1

    .............................................................................................................. تعداد مراکز معاینه فنی مکانیزه خودروهاي سنگین در سطح کشور -4- 8-1

    شهريسازي راههاي برونایمنـ  دومبخش 

    ........................................................................................................................................................... هاي کشورتعداد نقاط پرحادثه رفع شده در جاده -1- 8-2

    ............................................................................................. سازي مدارس حاشیه راههاآموزان آموزش دیده در طرح ایمنتعداد دانش -2- 8-2

    ............................................................................................................................................................. روشنایی در سطح کشورطول کل راههاي داراي  -3- 8-2

    ................................................................................................................................................ شورککشی راهها در محورهاي شریانی در اجراي خط -4- 8-2

    .................................................................................................. شورکدر محورهاي شریانی  گاردریل، نیوجرسی و..و ترمیم  نصب حفاظ -5- 8-2

    .......................................................................................................................................بهسازي و روکش آسفالت راههاي اصلی و شریانی کشور  - 6- 8-2

    ايجادهتصادفات و تخلفات ـ  سومبخش 

    .................................................................................................................................................... شهري در سطح کشورتعداد تصادفات رانندگی برون -1- 8-3

    ...................................................................................................به تفکیک استان شهري تعداد متوفیات ناشی از تصادفات رانندگی برون -2- 8-3

    ...........................................................................................................به تفکیک ماه شهري ناشی از تصادفات رانندگی برون متوفیاتتعداد  -3- 8-3

    ..........................................................................................................تعداد متوفیات ناشی از تصادفات رانندگی روستایی به تفکیک استان  -4- 8-3

    ................................................................................................................................................ کشور هايجادهتخلفات اضافه بار طی شده در  میزان -5- 8-3

  ايهوشمند جادهونقل هاي حملامانهسفصل نهم: 

    ونقل هوشمند  حملهاي سامانهبخش اول ـ 

    ........................................................................................................................................... شورهاي کجادهترددشمار برخط در  دستگاههايتعداد  -1- 9-1

    ..................................................................................................................................... شورهاي کت در جادهتوزین حین حرکهاي تعداد سیستم -2- 9-1

    .............................................................................................................................................. کشورهاي جادههاي نظارت تصویري در تعداد دوربین -3- 9-1

    .................................................................................................................................... کشورهاي جادههاي کنترل سرعت ثابت در تعداد دوربین -4- 9-1

    ........................................................................................................................................................ شورهاي کدر جاده نماي متغیرداد تابلوهاي پیامتع -5- 9-1
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  بکه راهها و تاسیسات آنشفصل اول:  

  

 95الی  91 هايسالطی  نگاه اجمالی 

 ها  شبکه راه 

 رفاهی -تعداد پایانه ها و مجتمع هاي خدماتی 

  

  کشورآن در  شبکه راهها و تاسیسات وضعیت نگاهی اجمالی به

با و کیفی از نظر کمی  95الی  91ونقل مسافر و بار، در طول دوره ساخت حملجاده به عنوان مهمترین زیر

و میزان ، شهرسازيو  راههاي تحت حوزه استحفاظی وزارت . جدول زیر میزان طول جادهتغییراتی مواجه بوده است

  دهد. نشان می هااین سالرا در طول  آن توسعه

  (بدون روستایی)حوزه استحفاظی وزارت راه و شهرسازيهاي تحت طول راهوضعیت 

  درصد رشد  95سال پایان   91سال پایان   نوع راه
 میزان توسعه

  (کیلومتر)

  216  10  2401  2185  طول آزادراه (کیلومتر)

  3658  28  16627  12969  طول بزرگراه (کیلومتر)

  4304  20  25538  21234  طول راه اصلی (کیلومتر)

  5505  7  87166  81661 *جمع (کیلومتر) 

  در جدول نیامده است.باشد که ها میجمع با در نظر گرفتن سایر راه *

تر بوده است کیلوم 5500در حدود  مذکور، طی دوره توسعه راههاشود طورکه در جدول باال مشاهده میهمان 

در را توسعه راهها بیشترین کیلومتر افزایش را نشان میدهد. همچنین آمارها  1380که بطور متوسط ساالنه 

الزم به ذکر است توسعه راهها شامل ساخت راه و تغییر دهد. کرمان نشان می و استانهاي فارس، خراسان جنوبی

  وضعیت راه در راستاي ارتقاء راه می باشد. بطور مثال تبدیل راههاي اصلی به آزادراه یا بزرگراه و ...
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کیلومتر توسعه داشته است که بیشترین توسعه در استانهاي قم، تهران،  55آزادراهها بطور متوسط ساالنه 

  خوزستان، سمنان و کرمان بوده است.

کیلومتر توسعه داشته است که بیشترین توسعه در استانهاي فارس  915بزرگراهها نیز بطور متوسط ساالنه حدود 

   بوده است. و کرمان و پس از آنها استانهاي هرمزگان و خراسان رضوي و مرکزي

  هزارکیلومتر راه روستایی شوسه و آسفالته وجود دارد. 4/128همچنین در سطح کشور در حدود 

کیلومتر راه برون شهري (بدون روستایی)  100نمودار زیر شاخص طول آزادراهها و بزرگراههاي موجود در هر 

داراي روند  95الی  91 هايسال شاخص مذکور طی دوره ،دهد. طبق نمودارموجود در سطح کشور را نشان می

ان از ارتقاء نسبی کیفیت راهها در کل کشور است که می بایست در مناطق استانی نیز به نش افزایشی بوده است، و

  تفکیک بررسی شود.

  

  

تونل  489به  91تونل در سال  286از  ، هاي کشور طی دوره مذکورهاي موجود در جادهطبق آمار، تعداد تونل

کیلومتر رسیده است. استان  157کیلومتر به  133ها از رشد داشته است که مجموع طول تونل 95در سال 

   ها در دوره یاد شده بوده است و پس از آن استان تهران قرار دارد.طول تونلمازندران داراي باالترین رشد 
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کیلومتر راه برون شهري  100شاخص طول آزادراه و بزرگراه موجود در هر 
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  دهد:وجود در سطح کشور را نشان میم تونلر هجدول زیر نیز رشد متوسط طول 

  درصد رشد  95پایان سال   91پایان سال   نوع شاخص

هاي موجود در متوسط طول تونل

  (متر)شهريهاي برونراه
465  489  5  

  

دستگاه  6572باشد که از این تعداد،  هزار دستگاه می 356هاي کشور حدود هاي موجود در جادهتعداد کل پل

استانهاي گیالن، مازندران و لرستان داراي  ها.پل درصد از کل 2متر است، یعنی حدود 10دهانه باالي  آن داراي

متر در کل کشور هستند و استان البرز داراي باالترین درصد پل با دهانه باالي 10بیشترین تعداد پل با دهانه باالي 

  متر است.10هاي استان البرز باالي درصد پل 5د هاي موجود در همان استان است، بطوریکه حدومتر از کل پل10

  

وان به خالصه آمار زیر اشاره تمی "رفاهی- هاي خدماتیها و مجتمعپایانه"ر بخش دوم این فصل تحت عنوان د

  کرد:

رسیده است، که با رشدي پایانه  73پایانه به  61از  فعال هاي باريتعداد پایانه 95الی  91هاي سال در طول دوره

و بیشترین  ،فعال در کشور است استان فارس داراي بیشترین تعداد پایانه باري درصد مواجه بوده است. 20معادل 

  است.را در طی دوره یاد شده داشته برداري پایانه باري بهرهرشد 

باشد که در طی دوره مذکور تغییري نداشته است. پایانه می 23 ،درکشور فعال بار و مسافرهاي مرزي تعداد پایانه

تجهیزات و امکانات موجود از قبیل  هاي مرزي موجود در حال توسعه فیزیکی،الزم بذکر است، همه ساله پایانهلکن 

  باشند.میو ارتقاء کیفی هاي تجاري و ... سالن

ها و بخش عمومی با مالکیت شهرداري يهادر سطح کشور نیز تعداد پایانه فعال هاي مسافريدر خصوص پایانه

  درصد). 2(رشدي معادل است داشتهافزایش  پایانه 293به  پایانه 287از طی دوره یاد شده  خصوصی

ها طی هاي خدماتی ـ رفاهی و تیرپاركبرداري مجتمع، احداث و بهره1395الی  1391هاي با عنایت به آمار سال

 استان درصد روبرو بوده است.  43ي معادل مجتمع رسیده است که با رشد 651مجتمع به  457دوره یاد شده از 
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دوره یاد  طی ،هاتیرپاركو  رفاهی-مجتمع هاي خدماتی توسعهي بیشترین ادارمجتمع  22برداري از کرمان با بهره

در دوره رفاهی -مجتمع خدماتی 49برداري از طبق آمار بطور متوسط ساالنه بهرهاست.  شده در سطح کشور بوده

موجود در حال  هايمجتمعهاي جدید، عالوه بر احداث مجتمعالزم بذکر است، همه ساله مذکور اتفاق افتاده است. 

  باشند.میتجهیزات و امکانات موجود و ارتقاء کیفی ي توسعه

کیلومتر راه برون شهري (بدون روستایی)  100موجود در هر  و تیر پارکهاي نمودار زیر نیز شاخص تعداد مجتمع

داراي روند افزایشی بوده  95الی  91 هايدهد. طبق نمودار، شاخص مذکور طی دوره سالدر سطح کشور را نشان می

نی بایست در مناطق استاهاي کشور است و البته میاست، و نشان از ارتقاء نسبی ارایه خدمات به متقاضیان در جاده

  نیز به تفکیک بررسی شود.

  

  

  

  

  

  

  

  

در سطح کشـوري   و تاسیسات و ابنیه آن هاي جادهختساوضعیت زیر جداول آماري،با استفاده از فصل در ادامه 

 به تفصیل نشان داده شده است. و استانی 
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کیلومتر راه برون شهري  100شاخص تعداد مجتمع و تیر پارك موجود در هر 



بخش اول: شبکه راه ها

واحد: کیلومتر1-1-1- طول کل راه هاي تحت حوزه استحفاظی وزارت را ه  وشهرسازي( بدون روستایی)                                                            

متوسط9192939495استان /سال
متوسط رشد 

ساالنه

رشد در طی 

دوره

318133213359346434803360/82/39/4آذربایجان شرقی

289928992789294829742901/90/62/6آذربایجان غربی

147516971000159915551465/21/35/4اردبیل

489253395511541454455320/22/711/3اصفهان

407407375393410398/50/20/8البرز

1/2-0/3-152215481515148215041514/3ایالم

201321211927212120952055/41/04/0بوشهر

15/0-4/0-1106110610039839401027/6تهران

16/4-4/4-155715661309129613021406/0چهارمحال وبختیاري

413752965557445553714963/26/729/8خراسان جنوبی

616063786413641264856369/61/35/3خراسان رضوي

122912432042135913811450/83/012/4خراسان شمالی

1/8-0/4-515051576323527650595393/1خوزستان

146816131452165816291564/12/611/0زنجان

154715971593160016271592/91/35/2سمنان

570478775991801062396764/12/39/4سیستان وبلوچستان

652065206795743089447241/78/237/2فارس

23/4-6/4-179117932106134113721680/6قزوین

695757715678747718/51/87/5قم

9/7-2/5-180218081577181916271726/5کردستان

526352195705569264055656/85/021/7کرمان

244127962534284128112684/73/615/2کرمانشاه

35/2-10/3-249215691265151216151690/5کهگیلویه وبویراحمد

117713121235123111981230/50/41/8گلستان

172319101873189018671852/62/08/4گیالن

177917791807185618761819/31/35/5لرستان 

206322562523233223652308/03/514/6مازندران

9/5-2/5-202220592024184518301956/0مرکزي

244324433212289730352806/15/624/2هرمزگان

10/1-2/6-183719502009203616511896/5همدان

26/5-7/4-316622872354229523282485/9یزد

816618562385893861658716685301/71/66/7کل کشور

4/90/30/31/21/7رشد نسبت به سال قبل

4/95/25/56/75/6رشد نسبت به 91

داده  معنی ندارد

ماخذ: معاونت راهداري سازمان راهداري و حمل ونقل جاده اي 

داده وجود ندارد

توضیح :  کاهش طول راهها در بعضی مناطق به علت تحویل بعضی از مقاطع محورها به شهرداري ها می باشد. یا در وضعیت ارتقاء محورها، مسیرهایی که رفت و یرگشت مجزا داشتند، یک مسیر 

محاسبه شده اند.



1-1-2- طول آزادراه هاي تحت حوزه استحفاظی وزارت را ه وشهرسازي                                    واحد:کیلومتر                                            

متوسط9192939495استان /سال

234234234234234233/9آذربایجان شرقی

000030/6آذربایجان غربی

000000/0اردبیل

398399399399399398/8اصفهان

767666666870/2البرز

000000/0ایالم

000000/0بوشهر

149149197197197178/0تهران

000000/0چهارمحال وبختیاري

000000/0خراسان جنوبی

111111111111111111/1خراسان رضوي

000000/0خراسان شمالی

90137160160135136/3خوزستان

200200200200200200/0زنجان

0030303018/0سمنان

000000/0سیستان وبلوچستان

000000/0فارس

216217217217217216/9قزوین

167136209209229189/8قم

000000/0کردستان

323256565646/4کرمان

000000/0کرمانشاه

000000/0کهگیلویه وبویراحمد

000000/0گلستان

545556565655/5گیالن

104104104104104104/0لرستان 

363636363636/0مازندران

199199207207207204/0مرکزي

343434343434/0هرمزگان

858585858585/0همدان

000000/0یزد

218522032401240124012318/4کل کشور

0/89/00/00/02/4رشد نسبت به سال قبل

0/89/99/99/97/6رشد نسبت به 91

داده  معنی ندارد

ماخذ: معاونت راهداري سازمان راهداري و حمل ونقل جاده اي 

توضیح : سه کیلومتر آزادراه مندرج در استان آذربایجان غربی مربوط به پل دریاچه ارومیه می باشد.

داده وجود ندارد

توضیح :  کاهش طول راهها در بعضی مناطق به علت تحویل بعضی از مقاطع محورها به شهرداري ها می باشد.



1-1-3- طول بزرگراه هاي تحت حوزه استحفاظی وزارت را ه وشهرسازي                                                                            واحد: کیلومتر                                                                            

متوسط9192939495استان /سال
متوسط رشد 

ساالنه

رشد در طی 

دوره

216305312332353303/513/063/2آذربایجان شرقی

285285285292299289/21/24/9آذربایجان غربی

102125125137137125/27/734/3اردبیل

152016341646169516951638/02/811/5اصفهان

8383959510892/66/830/1البرز

414142718756/420/7112/2ایالم

604664628638639634/51/45/7بوشهر

14/4-3/8-529529453453453483/4تهران

142155195215226186/612/359/2چهارمحال وبختیاري

277368368404404364/29/945/8خراسان جنوبی

923992995101511501015/05/724/6خراسان رضوي

108127121132169131/311/856/5خراسان شمالی

885926101510361053982/94/419/0خوزستان

80889311011396/79/242/0زنجان

9/8-2/6-762762660660687706/2سمنان

177205204228243211/58/237/3سیستان وبلوچستان

104510451046115315901175/611/152/2فارس

284284284313361304/96/227/3قزوین

156156166191191172/15/222/7قم

126172174178226175/315/778/9کردستان

118914771477167917281510/09/845/3کرمان

282293333347379326/97/734/4کرمانشاه

6165659711079/615/980/3کهگیلویه وبویراحمد

204244245274247243/04/921/1گلستان

319390363363419370/77/131/3گیالن

271271349364385328/09/242/1لرستان 

600629667750782685/76/930/4مازندران

318318341386538380/214/069/2مرکزي

433445629671671569/711/655/1هرمزگان

392433460498498455/96/227/2همدان

556645653686686645/25/423/3یزد

129691415514488154621662714740/16/428/2کل کشور

9/22/36/77/56/4رشد نسبت به سال قبل

9/211/719/228/217/1رشد نسبت به 91

داده  معنی ندارد

ماخذ: معاونت راهداري سازمان راهداري و حمل ونقل جاده اي 

داده وجود ندارد

توضیح :  کاهش طول راهها در بعضی مناطق به علت تحویل بعضی از مقاطع محورها به شهرداري ها می باشد. یا در وضعیت ارتقاء محورها، مسیرهایی که رفت و یرگشت مجزا داشتند، یک مسیر 

محاسبه شده اند.



1-1-4- طول راه هاي اصلی تحت حوزه استحفاظی وزارت را ه وشهرسازي                                                                          واحد: کیلومتر 

متوسط9192939495استان /سال
متوسط رشد 

ساالنه

رشد در طی 

دوره

8759961016973993970/53/213/5آذربایجان شرقی

626626671664664650/21/56/1آذربایجان غربی

2/1-0/5-731708678704716707/4اردبیل

7/6-1/9-227220832198210021002150/6اصفهان

141161164152157155/12/711/3البرز

14/7-3/9-661636597547564600/9ایالم

456486526598608534/87/533/3بوشهر

21/4-5/9-252252198198198219/6تهران

23/5-6/5-1026843806772785846/4چهارمحال وبختیاري

739833103310031049931/49/241/9خراسان جنوبی

100310791210124412641159/96/026/0خراسان رضوي

4424341239489467614/11/45/8خراسان شمالی

156216022762280726732281/214/471/1خوزستان

5/5-1/4-362338338326342341/1زنجان

259289330346346313/97/533/6سمنان

161617051860192223441889/59/745/0سیستان وبلوچستان

141714171716208921591759/611/152/4فارس

18/0-4/8-281281292201230256/8قزوین

34/5-10/0-269267182123176203/3قم

300267268281308284/70/72/8کردستان

109414051405126219331419/815/376/7کرمان

483525525511516512/01/76/8کرمانشاه

504504504429580504/23/615/1کهگیلویه وبویراحمد

683724678701701697/40/72/6گلستان

279293256300322290/03/615/4گیالن

4/0-1/0-773773759709742751/2لرستان 

213282542555555429/427/0160/3مازندران

16/2-4/3-505544548437423491/3مرکزي

317304564511649469/019/7105/1هرمزگان

293340359302317322/02/08/4همدان

18/2-4/9-803632663624657675/7یزد

212342162824886238792553823432/94/720/3کل کشور

4/06/95/0-1/915/1رشد نسبت به سال قبل

1/917/212/520/312/9رشد نسبت به 91

داده  معنی ندارد

ماخذ: معاونت راهداري سازمان راهداري و حمل ونقل جاده اي 

داده وجود ندارد

توضیح :  کاهش طول راهها در بعضی مناطق به علت تحویل بعضی از مقاطع محورها به شهرداري ها می باشد. یا در وضعیت ارتقاء محورها به بزرگراه واقع شدند.



1-1-5- طول کل راه هاي روستایی ( شوسه و آسفالته)  تحت حوزه استحفاظی وزارت را ه  و شهرسازي                       واحد:کیلومتر

متوسط9192939495استان /سال
متوسط رشد 

ساالنه

رشد در طی 

دوره

0/1-620062006521620361946263/60/0آذربایجان شرقی

0/3-0/1-516751855056510751495132/8آذربایجان غربی

1/3-0/3-376237623779371137123745/3اردبیل

448044814590451745204517/50/20/9اصفهان

11/1-2/9-10241023/81010/0906/6911975/0البرز

0/2-0/1-147914791501142514761472/0ایالم

2/6-0/7-187818781918189418281879/3بوشهر

21/7-5/9-203020301591158915891765/6تهران

27/0-7/6-228922891874166716711957/9چهارمحال وبختیاري

610766606705668666866568/92/39/5خراسان جنوبی

5/5-1/4-745574558296704470467459/0خراسان رضوي

183718572184232223472109/46/327/8خراسان شمالی

845684858380847785678472/90/31/3خوزستان

328532903320359033813373/30/72/9زنجان

143414341412143414841439/70/93/5سمنان

676867816928740173807051/42/29/0سیستان وبلوچستان

782679498468852285068254/02/18/7فارس

1/1-0/3-327632763419323932393289/6قزوین

700708708703703704/40/10/4قم

9/5-2/5-416441654238421837674110/4کردستان

637764666690649467866562/61/66/4کرمان

431643286506436443614775/00/31/1کرمانشاه

4/2-1/1-288528852977286827642875/8کهگیلویه وبویراحمد

311431293199310331333135/50/10/6گلستان

613961816352644564906321/51/45/7گیالن

508251085187517751945149/70/52/2لرستان 

30/0-8/5-681568154740476947725582/2مازندران

349435123596360835713556/00/52/2مرکزي

506150885196534153565208/41/45/8هرمزگان

3/4-0/9-308630853138299129823056/4همدان

16/6-4/4-308825522529258025752664/9یزد

0/7-0/2-129074129534132008128395128139129430/0کل کشور

0/2-0/2-2/7-0/41/9رشد نسبت به سال قبل

0/70/3-0/5-0/42/3رشد نسبت به 91

داده  معنی ندارد

ماخذ: دفتر نگهداري راه روستایی سازمان راهداري و حمل ونقل جاده اي

داده وجود ندارد

توضیح :  کاهش طول راهها در بعضی مناطق به علت تحویل بعضی از مقاطع محورها به شهرداري ها می باشد، یا در وضعیت ارتقاء محورها بوده اند.



واحد : کیلومتر1-1-6- طول راه هاي شریانی تحت حوزه استحفاظی وزارت را ه  وشهرسازي                                                     

متوسط9192939495استان /سال

143313801380138013801390/5آذربایجان شرقی

8431030103010301030992/5آذربایجان غربی

655765765765765743/0اردبیل

281220152015201520152174/4اصفهان

292248248248248256/5البرز

429655655655655609/4ایالم

8081042104210421042995/2بوشهر

898605605605605663/6تهران

501570570570570556/2چهارمحال وبختیاري

117618941894189418941750/4خراسان جنوبی

254523122312231223122358/6خراسان رضوي

427637637637637595/0خراسان شمالی

159516681668166816681653/4خوزستان

525590590590590577/0زنجان

115410651065106510651082/8سمنان

193625532553255325532429/6سیستان وبلوچستان

250526182618261826182594/9فارس

810682682682682707/3قزوین

496544544544544534/7قم

753849849849849829/8کردستان

222224652465246524652416/3کرمان

600780780780780744/0کرمانشاه

346520520520520485/2کهگیلویه وبویراحمد

537505505505505511/4گلستان

583805805805805760/6گیالن

935924924924924926/3لرستان 

115910471047104710471069/4مازندران

858710710710710739/5مرکزي

154014041404140414041431/2هرمزگان

614587587587587592/1همدان

161511661166116611661255/8یزد

336013463334633346333463334426/7کل کشور

3/10/00/00/00/8رشد نسبت به سال قبل

3/13/13/13/13/1رشد نسبت به 91

داده وجود نداردداده  معنی ندارد

ماخذ: دفتر برنامه و بودجه سازمان راهداري و حمل ونقل جاده اي 

توضیح : در سال 92  یکی از شاخصهاي تعیین راه شریانی که تردد 1000 معادل سواري وسیله نقلیه در سی امین ساعت اوج بوده است به 1200 معادل 

سواري تغییر یافت.



1-1-7- تعداد تونل هاي در حال بهره برداري در جاده هاي کشور                                                                                                                    

متوسط9192939495استان /سال
متوسط رشد 

ساالنه

رشد در طی 

دوره

121212121212/00/00/0آذربایجان شرقی

000000/00/00/0آذربایجان غربی

111414141413/46/227/3اردبیل

012221/426/0100/0اصفهان

131313131313/00/00/0البرز

101010101010/00/00/0ایالم

121212121212/00/00/0بوشهر

191919202019/41/35/3تهران

151515151515/00/00/0چهارمحال وبختیاري

000000/00/00/0خراسان جنوبی

555555/00/00/0خراسان رضوي

333333/00/00/0خراسان شمالی

551111118/621/8120/0خوزستان

000000/00/00/0زنجان

000000/00/00/0سمنان

575555/40/00/0سیستان وبلوچستان

262727272726/80/93/8فارس

121212121212/00/00/0قزوین

000000/00/00/0قم

101010101010/00/00/0کردستان

181919202019/22/711/1کرمان

66610107/613/666/7کرمانشاه

212121212121/00/00/0کهگیلویه وبویراحمد

111111/00/00/0گلستان

111111111111/00/00/0گیالن

353535353535/00/00/0لرستان 

262929384232/812/761/5مازندران

000000/00/00/0مرکزي

999999/00/00/0هرمزگان

111111/00/00/0همدان

000000/00/00/0یزد

286297302317321304/62/912/2کل کشور

3/81/75/01/32/9رشد نسبت به سال قبل

3/85/610/812/28/1رشد نسبت به 91

داده  معنی ندارد

ماخذ:  دفتر نگهداري راه و ابنیه فنی سازمان راهداري و حمل ونقل جاده اي 

داده وجود ندارد



متوسط9192939495استان /سال
متوسط رشد 

ساالنه

رشد در طی 

دوره

814281428142829982998204/80/51/9آذربایجان شرقی

000000/00/00/0آذربایجان غربی

471853725452545254525289/23/715/6اردبیل

0300640640640444/028/7113/3اصفهان

695669566956695669566956/00/00/0البرز

408640864086408640864086/00/00/0ایالم

613261326132613261326132/00/00/0بوشهر

912991299129151161511611523/813/465/6تهران

823093009300930093009086/03/113/0چهارمحال وبختیاري

000000/00/00/0خراسان جنوبی

295629562956295629562956/00/00/0خراسان رضوي

738738738738738738/00/00/0خراسان شمالی

179617962741312131212515/014/873/8خوزستان

000000/00/00/0زنجان

000000/00/00/0سمنان

113619261136113611361294/00/00/0سیستان وبلوچستان

137741454314782147821478214532/61/87/3فارس

539453945394592059205604/42/49/8قزوین

000000/00/00/0قم

240024002400240024002400/00/00/0کردستان

596465255964596459646076/20/00/0کرمان

144114411441210121011705/09/945/8کرمانشاه

853688368751875187518725/00/62/5کهگیلویه وبویراحمد

105105105105105105/00/00/0گلستان

271227122712271227122712/00/00/0گیالن

258622586225862258622586225862/00/00/0لرستان 

87131288312883173242040414441/423/7134/2مازندران

000000/00/00/0مرکزي

325432543254325432543254/00/00/0هرمزگان

777777777777777777/00/00/0همدان

000000/00/00/0یزد

132951141565141733153884156964145419/44/218/1کل کشور

6/50/18/62/04/3رشد نسبت به سال قبل

6/56/615/718/111/7رشد نسبت به 91

داده  معنی ندارد

ماخذ: دفتر نگهداري راه و ابنیه فنی سازمان راهداري و حمل ونقل جاده اي

داده وجود ندارد

1-1-8- طول تونل هاي در حال بهره برداري در جاده هاي کشور                                                                                                  واحد: متر



1-1-9- تعداد کل پل هاي موجود در جاده هاي کشور                                                                                                                                       

دهانه تا 6 مترشرح
دهانه 6  تا 10 

متر

دهانه 10 تا 20 

متر

دهانه 20 تا 30 

متر

دهانه 30 متر به 

باال
جمع

3323481112743361039847349697سال 1394

3377641161045771106889355946سال 1395

1/64/35/66/45/01/8رشد نسبت به سال قبل

17029793274451218153آذربایجان شرقی

10244579305241211164آذربایجان غربی

5087357871955555اردبیل

1501753173578515763اصفهان

1044784212111187البرز

64332659814326842ایالم

86895397920169343بوشهر

19853046517192390تهران

6300415937516488چهارمحال وبختیاري

9982231801010294خراسان جنوبی

22235837164561023302خراسان رضوي

598628568766352خراسان شمالی

603621114172596519خوزستان

65593122276127161زنجان

885820051729118سمنان

13972792251814915145سیستان وبلوچستان

33623969215513034888فارس

709258313019107834قزوین

16159237911754قم

77001498526327992کردستان

1548991434542916799کرمان

12695330198182213263کرمانشاه

53502368146465759کهگیلویه وبویراحمد

57712207916356121گلستان

158243703751315016750گیالن

14070191347384814694لرستان 

262581302048817626856مازندران

14135354113333014665مرکزي

14921331175472615500هرمزگان

11466212716311758همدان

629917458606537یزد

داده وجود نداردداده  معنی ندارد

ماخذ: دفتر نگهداري راه و ابنیه فنی سازمان راهداري و حمل ونقل جاده اي

توضیح : در سال 93 اطالعات برداشت پلها براساس سیستم مکانیزه مدیریت پلها انجام شده است.



بخش دوم: پایانه ها و مجتمع هاي خدماتی ـ رفاهی

 1-2-1-تعداد پایانه هاي عمومی کاال در حال بهره برداري در سطح کشور      

متوسط9192939495استان /سال

111111/0آذربایجان شرقی

222222/0آذربایجان غربی

222222/0اردبیل

666666/0اصفهان

000000/0البرز

111221/4ایالم

233332/8بوشهر

111111/0تهران

111111/0چهارمحال وبختیاري

333333/0خراسان جنوبی

445554/6خراسان رضوي

000000/0خراسان شمالی

333333/0خوزستان

111111/0زنجان

111111/0سمنان

333343/2سیستان وبلوچستان

456685/8فارس

111111/0قزوین

000000/0قم

222222/0کردستان

444444/0کرمان

111111/0کرمانشاه

111111/0کهگیلویه وبویراحمد

000000/0گلستان

444444/0گیالن

333333/0لرستان 

222222/0مازندران

113332/2مرکزي

333443/4هرمزگان

222222/0همدان

222332/4یزد

616367707366/8کل کشور

3/36/34/54/34/6رشد نسبت به سال قبل

3/39/814/819/711/9رشد نسبت به 91

داده  معنی ندارد

مأخذ: ادارات کل سازمان راهداري و حمل ونقل جاده اي

داده وجود ندارد



1-2-2-تعداد پایانه هاي مرزي کاال و مسافر فعال در سطح کشور                                                                                  

متوسط9192939495استان /سال

222222/0آذربایجان شرقی

555555/0آذربایجان غربی

111111/0اردبیل

000000/0اصفهان

000000/0البرز

111111/0ایالم

000000/0بوشهر

000000/0تهران

000000/0چهارمحال وبختیاري

111111/0خراسان جنوبی

444444/0خراسان رضوي

000000/0خراسان شمالی

222222/0خوزستان

000000/0زنجان

000000/0سمنان

222222/0سیستان وبلوچستان

000000/0فارس

000000/0قزوین

000000/0قم

111111/0کردستان

000000/0کرمان

222222/0کرمانشاه

000000/0کهگیلویه وبویراحمد

111111/0گلستان

111111/0گیالن

000000/0لرستان 

000000/0مازندران

000000/0مرکزي

000000/0هرمزگان

000000/0همدان

000000/0یزد

232323232323/0کل کشور

0/00/00/00/0رشد نسبت به سال قبل

0/00/00/00/0رشد نسبت به 91

داده  معنی ندارد

ماخذ: دفتر ترانزیت و حمل ونقل بین المللی سازمان راهداري و حمل ونقل جاده اي

داده وجود ندارد



1-2-3- تعداد پایانه هاي مسافري عمومی فعال( با مالکیت شهرداري وبخش خصوصی)  درسطح کشور

متوسط9192939495استان /سال

131313131313/0آذربایجان شرقی

151515161615/4آذربایجان غربی

777777/0اردبیل

252525252625/2اصفهان

333333/0البرز

833334/0ایالم

665665/8بوشهر

888888/0تهران

555555/0چهارمحال وبختیاري

355665/0خراسان جنوبی

222223171720/2خراسان رضوي

555555/0خراسان شمالی

232323232323/0خوزستان

464554/8زنجان

444444/0سمنان

333443/4سیستان وبلوچستان

192021212220/6فارس

677776/8قزوین

666776/4قم

111515151514/2کردستان

999978/6کرمان

161616161616/0کرمانشاه

556665/6کهگیلویه وبویراحمد

555555/0گلستان

999999/0گیالن

12910101010/2لرستان 

101111111211/0مازندران

888888/0مرکزي

333333/0هرمزگان

121314131212/8همدان

233332/8یزد

287292294293293291/8کل کشور

0/30/00/5-1/70/7رشد نسبت به سال قبل

1/72/42/12/12/1رشد نسبت به 91 

داده  معنی ندارد

مأخذ: دفتر حمل و نقل مسافر سازمان راهداري و حمل ونقل جاده اي

داده وجود ندارد



1-2-4-تعداد مجتمع هاي خدماتی ـ رفاهی بین راهی و تیرپارك هاي فعال ( با مالکیت بخش دولتی و خصوصی)  در سطح کشور 

متوسط9192939495استان /سال
متوسط رشد 

ساالنه

رشد در طی 

دوره

182021252521/88/638/9آذربایجان شرقی

131416171715/46/930/8آذربایجان غربی

6899118/616/483/3اردبیل

323336384336/47/734/4اصفهان

768887/43/414/3البرز

761010108/69/342/9ایالم

7811121210/014/471/4بوشهر

303133353532/83/916/7تهران

334654/213/666/7چهارمحال وبختیاري

171921212320/27/835/3خراسان جنوبی

212326313226/611/152/4خراسان رضوي

788998/26/528/6خراسان شمالی

252731343430/28/036/0خوزستان

141418191916/87/935/7زنجان

232322222723/44/117/4سمنان

121116182416/218/9100/0سیستان وبلوچستان

222324303526/812/359/1فارس

252524293026/64/720/0قزوین

171718222519/810/147/1قم

8999129/410/750/0کردستان

121420293421/829/7183/3کرمان

222226272724/85/322/7کرمانشاه

667776/63/916/7کهگیلویه وبویراحمد

8911121410/815/075/0گلستان

81010111210/210/750/0گیالن

101010121311/06/830/0لرستان 

262931323530/67/734/6مازندران

111314171814/613/163/6مرکزي

151926283023/618/9100/0هرمزگان

202020202120/21/25/0همدان

20/0-5/4-523443/6یزد

457482543603651547/29/242/5کل کشور

5/512/711/08/09/3رشد نسبت به سال قبل

5/518/831/942/524/7رشد نسبت به 91

داده  معنی ندارد

ماخذ: دفتر سرمایه گذاري و نظارت بر بهره برداري سازمان راهداري و حمل ونقل جاده اي

داده وجود ندارد
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  ونقل کاال در داخل کشور  فصل دوم: حمل

  

  95الی  91 هايسالنگاه اجمالی طی 

 جابجایی کاال 

 هاي حامل کاال سفر کامیون 

 ونقل کاالهاي عملکردي حملشاخص  

  

  ونقل کاال در داخل کشورحمل به الینگاهی اجم

  

بر اساس باري عمومی توسط ناوگان کشور  هايادهجشده در  میزان کل کاالي جابجا 95الی  91هاي سالطی 

در خصوص سفرهاي با لکن میلیون تن بوده است.  500اي انجام شده، ساالنه بیش از مقصد جاده -آمارگیري مبدا

که با است رسیده  95تن در سال  میلیون 388به  91در سال  تن میلیون 375از  میزان جابجایی کاال ،بارنامه

هزار سفر کامیون انجام  27کاال، ساالنه بطور متوسط،  توسط  این میزاندرصد مواجه بوده است.  5/3معادل  يرشد

  شده است.

در این میان حمل کاال توسط انواع مختلف بارگیر و از مبادي مختلف صورت پذیرفته است که در حقیقت سهم 

 5در طول توان با بررسی آمار و اطالعات هر یک از این وسائل و همچنین مبادي مختلف انتقال کاال در کشور را می

  سال گذشته مشاهده نمود. 

درصد کاالي حمل شده در سطح کشور توسط بارگیرهاي  68، حدود  95الی  91براساس آمار طی سالهاي 

  و اطاقدار بوده است. کفی کمپرسی،

 ،گروه کاالهاي معدنی و ساختمانیدرصد از کاالهاي حمل شده ،  85همچنین در این بازه زمانی، در حدود 

   و غذایی، مواد شیمایی و مواد فلزي بوده است. دامی ،کشاورزي

  ذیل مشاهده نمود. هايدر نموداررا یاده شده  سهم هايتوان می
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95الی  91سهم بار حمل شده توسط انواع بارگیر طی سالهاي 
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95الی  91سهم گروه کاالهاي حمل شده طی سالهاي 

کشاورزي، دامی و غذایی

فلزي

ساختمانی و معدنی

صنایع سبک

ماشین آالت و قطعات یدکی

مواد شیمیایی

کاغذ و چوب

منسوجات چرم و پوشاك

متفرقه و خرده بار
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درصد کاالهاي حمل شده در سطح کشور، به ترتیب از مبادي استانهاي  70در حدود  95الی  91در طی سالهاي 

شرقی و مازندران بوده فارس، یزد، هرمزگان، کرمان، مرکزي، آذربایجانرضوي، خوزستان، تهران، خراسان اصفهان،

هاي اند که به ترتیب داراي سهماست. و بیشترین کاالها به استانهاي تهران، هرمزگان، اصفهان و خوزستان وارد شده

  اند.درصد بوده 8و  9،  10،  15

رشد میزان کاالي حمل شده "ایی کاال، نمودار در تکمیل اطالعات ارائه شده در رابطه با سنجش وضعیت جابج

درصد داراي  45و  51جنوبی و کرمان با نشان داده شده است. استانهاي خراساندر ادامه   "در سطح کشور

  اند.طی دوره مذکور بودهبیشترین رشد این شاخص 

 
 
 

  

  

ذکر این نکته ضروري است که هر یک از استانهاي کشور با توجه به شرایط جغرافیایی و اقتصادي خود در نوع 

خاصی از کاالها به عنوان استان مبدا و یا استان مقصد بیشتر از استانهاي دیگر در حمل کاال توسط انواع بارگیرها 

  قابل مشاهده است. يآمار به تفصیل در جداولفصل، اند که در ادامه نقش داشته
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                     95الی  91رشد میزان کاالي حمل شده بر حسب استان مبداء طی سالهاي 
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ساالنه بطور هاي کشور، کیلومتر کاالي حمل شده در جاده-شاخص تن،  95الی  91براساس آمار طی سالهاي 

درصد این شاخص از مبدا استانهاي خوزستان،  50میلیارد بوده است. الزم به ذکر است در حدود  195متوسط، 

نمودار ذیل نیز رشد این شاخص را بر حسب استانهاي مبداء  رضوي و تهران بوده است.اصفهان، هرمزگان، خراسان

جنوبی و البرز به استانهاي ایالم، کرمان، خراسان شوددهد. همانطور که مشاهده میطی دوره یاد شده نمایش می

  اند.کیلومتر کاالي حمل شده بوده-داراي باالترین رشد تن ،درصد 50و  51،  55،  106ترتیب با 

  

  

  

  

در طی شده متوسط مسافت  تن و 14طی دوره مذکور متوسط وزن کاالي حمل شده در هر سفر باري همچنین 

  کیلومتر بوده است، که این شاخصها طی این سالها تغییرات چندانی نداشته است.  500 حامل کاال هر سفر

 ،در ادامه فصل .شد سال گذشته نمایش داده 5در طول  نمایی کلی از روند تغییرات جابجایی کاالدر این بخش 

  شده است. ارایههر یک از موضوعات سال براي اطالعات موجود به تفکیک 
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95الی  91تن ـ کیلومتر کاالي حمل شده بر حسب استان مبداء طی سالهاي رشد



بخش اول: میزان حمل کاال

متوسط9192939495استان /سال
متوسط رشد 

ساالنه

رشد در طی 

دوره

3/9-1/0-165721543815198146461592515555/8آذربایجان شرقی

1/8-0/4-1012010473104529219994110041/0آذربایجان غربی

6/3-1/6-378736773272350935483558/6اردبیل

439004321842524412464404242986/00/10/3اصفهان

656768086426615771076613/02/08/2البرز

258127752841273326102708/00/31/1ایالم

14/7-3/9-661366537173634456386484/2بوشهر

273872811129563283993046228784/42/711/2تهران

288828493082310234923082/64/920/9چهارمحال وبختیاري

269435333778374040723563/410/951/2خراسان جنوبی

268742829728313245472706827019/80/20/7خراسان رضوي

11/9-3/1-364938113536330332153502/8خراسان شمالی

354573340039509365013760636494/61/56/1خوزستان

564052175477528263075584/62/811/8زنجان

5/3-1/3-933794088947873288449053/6سمنان

8/3-2/1-550649136647597550505618/2سیستان وبلوچستان

225702371323952239852470023784/02/39/4فارس

6/2-1/6-818178257843717276737738/8قزوین

389648354637465247914562/25/323/0قم

14/0-3/7-617956675855505453165614/2کردستان

159161982018596171182305618901/29/744/9کرمان

6/0-1/5-798677747781749675057708/4کرمانشاه

14/8-3/9-643641596499548585/4کهگیلویه وبویراحمد

473552695026535054685169/63/715/5گلستان

863874797839789489998169/81/04/2گیالن

482247264965473050314854/81/14/3لرستان 

13/4-3/5-142601379013905130141235513464/8مازندران

4/2-1/1-174541711016040156831671916601/2مرکزي

0/9-0/2-200721967721774180601989519895/6هرمزگان

8810885591289166100019192/03/213/5همدان

1/1-0/3-207672517420398166462053120703/2یزد

374502380934385069359955387514377594/80/93/5کل کشور

6/57/71/0-1/71/1رشد نسبت به سال قبل

3/93/51/0-1/72/8رشد نسبت به 91

داده  معنی ندارد

ماخذ: دفتر فناوري اطالعات و ارتباطات سازمان راهداري و حمل ونقل جاده اي ـ بارنامه هاي صادر شده 

داده وجود ندارد

2-1-1- میزان کاالي حمل شده در جاده هاي کشور بر حسب استان مبداء                                                                        واحد: هزارتن



2-1-2- میزان کاالي حمل شده درون استانی                                                                                                                     واحد: هزارتن

متوسط9192939495استان /سال
متوسط رشد 

ساالنه

رشد در طی 

دوره

15/5-4/1-613056765614523851825568/0آذربایجان شرقی

9/1-2/4-504253475261436045814918/2آذربایجان غربی

16/6-4/4-145315161291121512121337/4اردبیل

3/2-0/8-124381252611782113691204312031/6اصفهان

14/9-3/9-231325552170178419692158/2البرز

51/4-16/5-18181627141611488831378/4ایالم

44/2-13/6-242120131859160413521849/8بوشهر

459362926461561851665626/03/012/5تهران

446435478639882576/018/697/8چهارمحال وبختیاري

85010721149109012491082/010/146/9خراسان جنوبی

7/9-2/0-114391191511707104291054111206/2خراسان رضوي

14/5-3/8-1016942942772869908/2خراسان شمالی

8739851188418253103078930/24/217/9خوزستان

188616891614177722091835/04/017/1زنجان

129412581297117013571275/21/24/9سمنان

11/4-3/0-396236284955441635124094/6سیستان وبلوچستان

8/2-2/1-936795139713905485979248/8فارس

769710651665794717/80/83/3قزوین

49/3-15/6-521834694397264542/0قم

24/6-6/8-198216802035159414951757/2کردستان

371536004322359437533796/80/31/0کرمان

7/8-2/0-389040174185382135863899/8کرمانشاه

0/5-0/1-197179163157196178/4کهگیلویه وبویراحمد

1/8-0/5-131213171309136612881318/4گلستان

258525792648269328432669/62/410/0گیالن

127912641656144615261434/24/519/3لرستان 

26/8-7/5-764677867349613055976901/6مازندران

1/3-0/3-167417891701155716521674/6مرکزي

320435843968423955104101/014/572/0هرمزگان

163216531911193922421875/48/337/4همدان

47/7-15/0-422745812985155522113111/8یزد

4/5-1/2-109841112086112129101087104870108002/6کل کشور

1/0-9/83/7-2/00/0رشد نسبت به سال قبل

2/1-4/5-8/0-2/02/1رشد نسبت به 91

داده  معنی ندارد

ماخذ: دفتر فناوري اطالعات و ارتباطات سازمان راهداري و حمل ونقل جاده اي ـ بارنامه هاي صادر شده 

داده وجود ندارد



متوسط9192939495استان /سال
متوسط رشد 

ساالنه

رشد در طی 

دوره

10442976295849408107439987/80/72/9آذربایجان شرقی

507851265191485953605122/81/45/6آذربایجان غربی

233421611981229323362221/00/00/1اردبیل

314623069230741298773199930954/20/41/7اصفهان

425442534256437451374454/84/820/8البرز

76311481425158617281330/022/7126/5ایالم

419246405315474042864634/60/62/2بوشهر

227942181923102227812529623158/42/611/0تهران

244224142604246326102506/61/76/9چهارمحال وبختیاري

184424612629265128222481/411/253/0خراسان جنوبی

154351638216605141181652815813/61/77/1خراسان رضوي

10/9-2/8-263328692594253223462594/8خراسان شمالی

267182488930668282492729927564/60/52/2خوزستان

375435283862350540973749/22/29/1زنجان

6/9-1/8-804381507650756174877778/2سمنان

0/4-0/1-154412851692155915381523/6سیستان وبلوچستان

132031420014239149311610314535/25/122/0فارس

7/2-1/8-741271157192650768797021/0قزوین

337540013943425545274020/27/634/1قم

9/0-2/3-419739873820346038213857/0کردستان

122011622014274135241930315104/412/258/2کرمان

4/3-1/1-409637573595367539193808/4کرمانشاه

21/1-5/7-446462433342352407/0کهگیلویه وبویراحمد

342339523717398441803851/25/122/1گلستان

605349005191520161565500/20/41/7گیالن

1/1-0/3-354334623308328435053420/4لرستان 

661460046555688467586563/00/52/2مازندران

4/5-1/1-157801532114339141261506814926/8مرکزي

14/7-3/9-168681609317806138211438415794/4هرمزگان

717872027217722877597316/82/08/1همدان

165402059317413150921832017591/62/610/8یزد

264662268848272941258868282645269592/81/76/8کل کشور

5/29/21/8-1/61/5رشد نسبت به سال قبل

2/26/82/3-1/63/1رشد نسبت به 91

داده  معنی ندارد

ماخذ: دفتر فناوري اطالعات و ارتباطات سازمان راهداري و حمل ونقل جاده ایـ بارنامه هاي صادر شده 

داده وجود ندارد

2-1-3- میزان کاالي خارج شده از استان                                                                                                                           واحد: هزارتن



2-1-4- میزان کاالي وارد شده به استان                                                                                                                             واحد: هزارتن

متوسط9192939495استان /سال
متوسط رشد 

ساالنه

رشد در طی 

دوره

10370100731048496731073010266/00/93/5آذربایجان شرقی

4/5-1/1-586553845719527256015568/2آذربایجان غربی

9/2-2/4-273822852195212924852366/4اردبیل

1/3-0/3-230902333626059208462279023224/2اصفهان

830878258536781883058158/40/00/0البرز

285726862902313030912933/22/08/2ایالم

452842474230477262584807/08/438/2بوشهر

404384033640766378654192840266/60/93/7تهران

8/5-2/2-246422362157206622552235/6چهارمحال وبختیاري

262830593359342436833230/68/840/1خراسان جنوبی

140251339113899125751452713683/40/93/6خراسان رضوي

195719172112188220671987/01/45/6خراسان شمالی

197962072422731228742383221991/44/720/4خوزستان

8/4-2/2-372132553256301134083330/2زنجان

290627422874314331562964/22/18/6سمنان

568550796038588863905816/03/012/4سیستان وبلوچستان

102651103712094116231196011395/83/916/5فارس

12/6-3/3-841581698100729973557867/6قزوین

511255925175511853835276/01/35/3قم

26/5-7/4-481941653832365935444003/8کردستان

679565097799766676937292/43/213/2کرمان

8/4-2/2-878389758410902980428647/8کرمانشاه

7/1-1/8-149912361335141513931375/6کهگیلویه وبویراحمد

410340624328435343634241/81/56/3گلستان

674866916798646770166744/01/04/0گیالن

13/0-3/4-319326562700277827792821/2لرستان 

104991142711116111971117411082/61/66/4مازندران

622466936799696575616848/45/021/5مرکزي

233713033424110223123079826185/07/131/8هرمزگان

15/2-4/0-506245614847444242914640/6همدان

839681678180817887898342/01/24/7یزد

264662268848272941258868282645269592/81/76/8کل کشور

5/29/21/8-1/61/5رشد نسبت به سال قبل

2/26/82/3-1/63/1رشد نسبت به 91

داده  معنی ندارد

ماخذ: دفتر فناوري اطالعات و ارتباطات سازمان راهداري و حمل ونقل جاده اي ـ بارنامه هاي صادر شده 

داده وجود ندارد



2-1-5- میزان حمل گروه کاالهاي کشاورزي، دامی و غذایی  بر حسب استان مبدا                                                        واحد: هزارتن

متوسط9192939495استان /سال
متوسط رشد 

ساالنه

رشد در طی 

دوره

253625032468254525362517/60/00/0آذربایجان شرقی

4/1-1/0-305827293173314129323006/6آذربایجان غربی

166015001505192517271663/41/04/0اردبیل

264432872939297829332956/22/610/9اصفهان

83613781183153317911344/221/0114/2البرز

235329279430525359/622/3123/4ایالم

147713901528169716541549/22/912/0بوشهر

423448874843499846374719/82/39/5تهران

674632673830706703/01/24/7چهارمحال وبختیاري

306364392442397380/26/729/7خراسان جنوبی

522861626953688261256270/04/017/2خراسان رضوي

564674646572623615/82/510/5خراسان شمالی

3/7-0/9-167881369018855154241616716184/8خوزستان

606662630635668640/22/510/2زنجان

5395155699601056727/818/395/9سمنان

15/7-4/2-147412431924155612431488/0سیستان وبلوچستان

619665096868749068086774/22/49/9فارس

130914441537157217161515/67/031/1قزوین

503572680931927722/616/584/3قم

111011841266140213931271/05/825/5کردستان

200329454185534326563426/47/332/6کرمان

139013551551184221411655/811/454/0کرمانشاه

13/6-3/6-214240253201185218/6کهگیلویه وبویراحمد

197322822209289828092434/29/242/4گلستان

110210511228148216941311/411/353/7گیالن

92510171169145713771189/010/548/9لرستان 

478146935375546354205146/43/213/4مازندران

120514001514180916591517/48/337/7مرکزي

40/9-12/3-537848014756344031814311/2هرمزگان

176114681977253425322054/49/543/8همدان

26/5-7/4-11943315470333918772696/0یزد

739027622187829878038109581370/02/39/7کل کشور

7/62/7-3/115/20/0رشد نسبت به سال قبل

3/118/818/89/712/6رشد نسبت به 91

داده  معنی ندارد

ماخذ: دفتر فناوري اطالعات و ارتباطات سازمان راهداري و حمل ونقل جاده اي ـ بارنامه هاي صادر شده 

داده وجود ندارد



2-1-6- میزان حمل گروه کاالهاي فلزي بر حسب استان مبدا                                                                                            واحد: هزارتن

متوسط9192939495استان /سال
متوسط رشد 

ساالنه

رشد در طی 

دوره

0/4-0/1-215123152107171621422086/2آذربایجان شرقی

47/7-15/0-262208193139137187/8آذربایجان غربی

1301046367166106/06/327/7اردبیل

11303113611041493881156910807/00/62/4اصفهان

533499631549663575/05/624/4البرز

20/6-5/6-343034282730/6ایالم

34/6-10/1-237122222224155192/0بوشهر

9/6-2/5-378232213113291134193289/2تهران

288400508471673468/023/6133/7چهارمحال وبختیاري

161613132316/29/543/8خراسان جنوبی

125414351418121613991344/42/811/6خراسان رضوي

243226272278271258/02/811/5خراسان شمالی

9/9-2/6-569553996139615751335704/6خوزستان

473459454456555479/44/117/3زنجان

15/7-4/2-485508396416409442/8سمنان

29/2-8/3-724188775165/8سیستان وبلوچستان

356461566690888592/225/7149/4فارس

35/6-10/4-15321450133010469871269/0قزوین

360473517496766522/420/8112/8قم

38/3-11/4-604559223744/6کردستان

123317921898224863122696/650/4411/9کرمان

117128140152177142/810/951/3کرمانشاه

22/2-6/1-453024243531/6کهگیلویه وبویراحمد

29/4-8/3-187166101138132144/8گلستان

4/4-1/1-337522992793269432262877/4گیالن

18/8-5/1-229281215175186217/2لرستان 

47/8-15/0-963626530508503626/0مازندران

103910261137145115851247/611/152/6مرکزي

15/9-4/2-264038724533289722203232/4هرمزگان

623678640684646654/20/93/7همدان

226532683106271538603042/814/370/4یزد

419864294143652400474835343395/83/615/2کل کشور

8/320/74/1-2/31/7رشد نسبت به سال قبل

4/615/24/2-2/34/0رشد نسبت به 91

داده  معنی ندارد

ماخذ: دفتر فناوري اطالعات و ارتباطات سازمان راهداري و حمل ونقل جاده اي  ـ بارنامه هاي صادر شده 

داده وجود ندارد



2-1-7- میزان حمل گروه کاالهاي ساختمانی و معدنی بر حسب استان مبدا                                                                   واحد: هزارتن

متوسط9192939495استان /سال
متوسط رشد 

ساالنه

رشد در طی 

دوره

29/1-8/2-709362015902506150275856/8آذربایجان شرقی

8/9-2/3-455452244553361841474419/2آذربایجان غربی

34/5-10/0-1406143811269299211164/0اردبیل

19/1-5/2-181371755816156146671467316238/2اصفهان

37/5-11/1-358532202926220722392835/4البرز

26/5-7/4-169918341810149912491618/2ایالم

39/3-11/7-15941127105812409681197/4بوشهر

2/0-0/5-543663506326544553255776/4تهران

121811391168119113411211/42/410/1چهارمحال وبختیاري

156121872459241226472253/214/169/6خراسان جنوبی

6/0-1/5-143411502713894107271348513494/8خراسان رضوي

25/6-7/1-207821621841166815461859/0خراسان شمالی

5/4-1/4-581461376037530955005759/4خوزستان

313628583163290033053072/41/35/4زنجان

21/3-5/8-688769226271558854176217/0سمنان

16/2-4/3-233621242758255119572345/2سیستان وبلوچستان

7/1-1/8-1051910847103269432977510179/8فارس

25/9-7/2-230320151911160217061907/4قزوین

0/2-0/1-150019761772175914971700/8قم

25/2-7/0-424737313812299431763592/0کردستان

91081151186746371110869350/05/021/7کرمان

34/0-9/9-451842713955347529813840/0کرمانشاه

188206183162207189/22/410/1کهگیلویه وبویراحمد

9/4-2/4-138215781462124612521384/0گلستان

131716321608141614531485/22/510/3گیالن

26/5-7/4-259223562335193819042225/0لرستان 

35/9-10/5-511751244521386532784381/0مازندران

27/8-7/8-773575916371540855886538/6مرکزي

220221972572355346253029/820/4110/0هرمزگان

484449684765418048584723/00/10/3همدان

8/2-2/1-14721162951030284721352012662/0یزد

10/8-2/8-153167157806142018122886136652142505/8کل کشور

2/3-13/511/2-10/0-3/0رشد نسبت به سال قبل

8/7-10/8-19/8-7/3-3/0رشد نسبت به 91

داده  معنی ندارد

ماخذ: دفتر فناوري اطالعات و ارتباطات سازمان راهداري و حمل ونقل جاده اي ـ بارنامه هاي صادر شده 

داده وجود ندارد



2-1-8- میزان حمل گروه کاالهاي صنایع سبک بر حسب استان مبدا                                                                           واحد: هزارتن

متوسط9192939495استان /سال
متوسط رشد 

ساالنه

رشد در طی 

دوره

992965101698210981010/62/610/7آذربایجان شرقی

614685743640775691/46/026/2آذربایجان غربی

706873807673/42/18/6اردبیل

114313241369142817011393/010/448/8اصفهان

252299347422528369/620/3109/5البرز

14/0-3/7-434974713754/8ایالم

318352536480382413/64/720/1بوشهر

264524232755280232262770/25/122/0تهران

154140200153169163/22/49/7چهارمحال وبختیاري

450575531497572525/06/227/1خراسان جنوبی

8/7-2/2-934844843707853836/2خراسان رضوي

575465757765/67/835/1خراسان شمالی

558745898766775748/48/638/9خوزستان

635595589620882664/28/638/9زنجان

233224293342387295/813/566/1سمنان

29/3-8/3-348207302240246268/6سیستان وبلوچستان

8639591173121211681075/07/935/3فارس

11/3-2/9-108310619819339611003/8قزوین

223235246278328262/010/147/1قم

140120134138182142/86/830/0کردستان

9/6-2/5-177150181165160166/6کرمان

294279342259328300/42/811/6کرمانشاه

11/5-3/0-262419162321/6کهگیلویه وبویراحمد

26/4-7/4-17899108112131125/6گلستان

200166186182206188/00/73/0گیالن

47/6-14/9-309328186159162228/8لرستان 

7/2-1/8-265220209212246230/4مازندران

19/8-5/4-215619771764142517301810/4مرکزي

158613511579156521601648/28/036/2هرمزگان

3/8-1/0-450441463430433443/4همدان

18/2-4/9-847711766650693733/4یزد

182411767118971180402069518723/63/213/5کل کشور

4/914/73/5-3/17/4-رشد نسبت به سال قبل

1/113/53/3-3/14/0-رشد نسبت به 91

داده  معنی ندارد

ماخذ: دفتر فناوري اطالعات و ارتباطات سازمان راهداري و حمل ونقل جاده اي ـ بارنامه هاي صادر شده 

داده وجود ندارد



2-1-9- میزان حمل گروه کاالهاي ماشین آالت و قطعات یدکی بر حسب استان مبدا                                                    واحد: هزارتن

متوسط9192939495استان /سال
متوسط رشد 

ساالنه

رشد در طی 

دوره

557486630583741599/47/433/0آذربایجان شرقی

247226223211252231/80/52/0آذربایجان غربی

756363668770/83/816/0اردبیل

138311621357125214681324/41/56/1اصفهان

283345441535706462/025/7149/5البرز

746653699471/26/227/0ایالم

29/5-8/4-576545678399406520/8بوشهر

278523603142352545503272/413/163/4تهران

55/6-18/4-286242265103127204/6چهارمحال وبختیاري

404754517954/218/597/5خراسان جنوبی

710650834750955779/87/734/5خراسان رضوي

11/3-2/9-806260647167/4خراسان شمالی

90610131238215023481531/026/9159/2خوزستان

107109125114131117/25/222/4زنجان

168188334259192228/23/414/3سمنان

6/9-1/8-102771181039599/0سیستان وبلوچستان

632628690615722657/43/414/2فارس

468421532486634508/27/935/5قزوین

201142167201250192/25/624/4قم

113103103109121109/81/77/1کردستان

194187272332391275/219/1101/5کرمان

18/6-5/0-204150152144166163/2کرمانشاه

48/7-15/4-1178279636080/2کهگیلویه وبویراحمد

12/3-3/2-12294727910794/8گلستان

184162197169240190/46/930/4گیالن

8/6-2/2-163173147123149151/0لرستان 

313305343306346322/62/510/5مازندران

309287315339443338/69/443/4مرکزي

146411331857125116701475/03/314/1هرمزگان

21/7-5/9-166131145138130142/0همدان

167140164161168160/00/10/6یزد

131971177914849147511789814494/87/935/6کل کشور

0/721/39/0-10/726/1-رشد نسبت به سال قبل

10/712/511/835/612/3-رشد نسبت به 91

داده  معنی ندارد

ماخذ: دفتر فناوري اطالعات و ارتباطات سازمان راهداري و حمل ونقل جاده اي  ـ بارنامه هاي صادر شده 

داده وجود ندارد



2-1-10- میزان حمل گروه کاالهاي مواد شیمیایی بر حسب استان مبدا                                                                            واحد: هزارتن

متوسط9192939495استان /سال
متوسط رشد 

ساالنه

رشد در طی 

دوره

229520582160285732512524/29/141/7آذربایجان شرقی

876831983869888889/40/31/4آذربایجان غربی

191231181178235203/25/323/0اردبیل

7679730689261006097668747/46/227/2اصفهان

482526509562725560/810/750/4البرز

442416548593616523/08/739/4ایالم

3/5-0/9-188023362478196318152094/4بوشهر

365542784788470649164468/67/734/5تهران

152175143222288196/017/389/5چهارمحال وبختیاري

242261247264287260/24/418/6خراسان جنوبی

10/6-2/8-316430273102300628283025/4خراسان رضوي

1/5-0/4-542531572578534551/4خراسان شمالی

490055245187546959485405/65/021/4خوزستان

10/2-2/6-443281263293398335/6زنجان

7798488499041100896/09/041/2سمنان

97410331255130312871170/47/232/1سیستان وبلوچستان

326735753602388045123767/28/438/1فارس

98710021130113012391097/65/825/5قزوین

16/8-4/5-80911561021708673873/4قم

41/5-12/5-335325317229196280/4کردستان

26/0-7/2-294829813148243021822737/8کرمان

127213951444143514981408/84/217/8کرمانشاه

152715201618/61/66/7کهگیلویه وبویراحمد

464624651494571560/85/323/1گلستان

23/3-6/4-983754545795754766/2گیالن

4534477887641077705/824/2137/7لرستان 

8/4-2/2-10321121108411899451074/2مازندران

449643144452475050384610/02/912/1مرکزي

13/2-3/5-441640864217315238343941/0هرمزگان

6718848528771044865/611/755/6همدان

743898801749744787/00/00/1یزد

515865325156258564285920855346/23/514/8کل کشور

3/25/60/34/93/5رشد نسبت به سال قبل

3/29/19/414/89/1رشد نسبت به 91

داده  معنی ندارد

ماخذ: دفتر فناوري اطالعات و ارتباطات سازمان راهداري و حمل ونقل جاده اي ـ بارنامه هاي صادر شده 

داده وجود ندارد



2-1-11- میزان حمل گروه کاالهاي کاغذ و چوب بر حسب استان مبدا                                                                              واحد: هزارتن

متوسط9192939495استان /سال
متوسط رشد 

ساالنه

رشد در طی 

دوره

457456477540692524/410/951/4آذربایجان شرقی

300355385433547404/016/282/3آذربایجان غربی

156175176188229184/810/146/8اردبیل

310313378391439366/29/141/6اصفهان

105127148172214153/219/5103/8البرز

7757127/614/471/4ایالم

51340295183106195/020/1107/8بوشهر

8919471031116112561057/29/041/0تهران

343833385740/013/867/6چهارمحال وبختیاري

79810108/89/342/9خراسان جنوبی

220292338358547351/025/6148/6خراسان رضوي

314033303133/00/00/0خراسان شمالی

1832473244661007445/453/2450/3خوزستان

8685107146209126/624/9143/0زنجان

9088107118124105/48/337/8سمنان

31/5-9/0-543942363741/6سیستان وبلوچستان

198228231239293237/810/348/0فارس

8/4-2/2-214198185190196196/6قزوین

104918610810799/20/72/9قم

616470839674/812/057/4کردستان

5964799512384/020/2108/5کرمان

7585105117121100/612/761/3کرمانشاه

40/0-12/0-552233/4کهگیلویه وبویراحمد

290316322294333311/03/514/8گلستان

11171147106497311971099/61/77/2گیالن

484340475747/04/418/8لرستان 

11/0-2/9-153914561602127013691447/2مازندران

154179179212279200/616/081/2مرکزي

4/0-1/0-153714711562157414761524/0هرمزگان

100109132184195144/018/295/0همدان

133132145167261167/618/496/2یزد

8616914696919830116239781/27/834/9کل کشور

6/26/01/418/27/9رشد نسبت به سال قبل

6/212/514/134/916/9رشد نسبت به 91

داده  معنی ندارد

ماخذ: دفتر فناوري اطالعات و ارتباطات سازمان راهداري و حمل ونقل جاده اي ـ بارنامه هاي صادر شده 

داده وجود ندارد



2-1-12- میزان حمل گروه کاالهاي منسوجات چرم و پوشاك بر حسب استان مبدا                                                        واحد: هزارتن

متوسط9192939495استان /سال
متوسط رشد 

ساالنه

رشد در طی 

دوره

647367717970/85/423/4آذربایجان شرقی

283128365134/816/282/1آذربایجان غربی

131210142514/817/892/3اردبیل

594504538542734582/45/423/6اصفهان

222527242925/47/231/8البرز

42/1-12/8-191915111115/0ایالم

254090662549/20/00/0بوشهر

1/4-0/3-216205199186213203/8تهران

606166627765/26/428/3چهارمحال وبختیاري

25/0-6/9-161715141214/8خراسان جنوبی

195217196173202196/60/93/6خراسان رضوي

33/3-9/6-12109789/2خراسان شمالی

10/6-2/8-283322492359253341/8خوزستان

16/9-4/5-898975607477/4زنجان

12/0-3/1-504640414444/2سمنان

69/8-25/8-431617141320/6سیستان وبلوچستان

958989749788/80/52/1فارس

15/0-4/0-147136134120125132/4قزوین

696666698370/64/720/3قم

7765127/414/471/4کردستان

232428273126/67/734/8کرمان

171312112114/85/423/5کرمانشاه

111111/00/00/0کهگیلویه وبویراحمد

191821192620/68/236/8گلستان

74/1-28/7-17011073504489/4گیالن

81011111911/824/1137/5لرستان 

11/7-3/1-947880648379/8مازندران

139149150148189155/08/036/0مرکزي

451463431446610480/27/835/3هرمزگان

464643405345/63/615/2همدان

176200215211274215/211/755/7یزد

319330963243297735163205/02/410/1کل کشور

8/218/12/9-3/04/7-رشد نسبت به سال قبل

6/810/10/5-3/01/6-رشد نسبت به 91

داده  معنی ندارد

ماخذ: دفتر فناوري اطالعات و ارتباطات سازمان راهداري و حمل ونقل جاده اي ـ بارنامه هاي صادر شده 

داده وجود ندارد



2-1-13- میزان حمل گروه کاالهاي متفرقه و خرده بار بر حسب استان مبدا                                                                  واحد: هزارتن

متوسط9192939495استان /سال
متوسط رشد 

ساالنه

رشد در طی 

دوره

15/9-4/2-428381371290360366/0آذربایجان شرقی

182183171131211175/63/815/9آذربایجان غربی

5/7-1/5-878776638279/0اردبیل

707402447540758570/81/87/2اصفهان

55/1-18/1-470388213154211287/2البرز

292522263928/27/734/5ایالم

71/7-27/1-45340328792128272/6بوشهر

21/9-6/0-374334403367266529223227/4تهران

232424325531/624/4139/1چهارمحال وبختیاري

16/7-4/5-545759374550/4خراسان جنوبی

18/6-5/0-828643735728674721/6خراسان رضوي

435239295443/45/925/6خراسان شمالی

329323340403473373/69/543/8خوزستان

647971588371/06/729/7زنجان

106698810411596/42/18/5سمنان

10313114194121118/04/117/5سیستان وبلوچستان

1/4-0/3-444417407354438412/0فارس

22/5-6/2-1389710494107108/0قزوین

12812583102162120/06/126/6قم

2/9-0/7-10588887310291/2کردستان

32/7-9/4-171166131107115138/0کرمان

27/3-7/7-999880607281/8کرمانشاه

48/5-15/3-332520101721/0کهگیلویه وبویراحمد

11/6-3/0-12193807010794/2گلستان

2/6-0/7-189156144133184161/2گیالن

957173579979/01/04/2لرستان 

156166161136165156/81/45/8مازندران

5/0-1/3-221186160141210183/6مرکزي

69/7-25/8-396304268181120253/8هرمزگان

27/3-7/7-15012810998109118/8همدان

74/2-28/8-520215197131134239/4یزد

20/2-5/5-1061590238558719384748772/6کل کشور

4/6-15/917/8-5/2-15/0-رشد نسبت به سال قبل

21/7-20/2-32/2-19/4-15/0-رشد نسبت به 91

داده  معنی ندارد

ماخذ: دفتر فناوري اطالعات و ارتباطات سازمان راهداري و حمل ونقل جاده اي ـ بارنامه هاي صادر شده 

داده وجود ندارد



2-1-14- میزان کاالي حمل شده برحسب انواع کاالهاي موجود در سطح کشور                                                                     واحد: هزارتن

متوسط9192939495نام کاال / سال
متوسط رشد 

ساالنه

رشد در طی 

دوره

470343536079579872215630/811/353/5 انواع قطعات یدکی وسایل نقلیه وماشین آالت

17/3-4/6-787273445219854065137097/6 انواع ماشین آالت سنگین

12/5-3/3-460344624148360840294170/0ابزار آالت

255324702611236326932538/01/35/5انواع پوشاك ومنسوجات آن

439144509947235476864866546519/82/610/8انواع ترکیبات نفتی وشیمیایی

979810597119103/25/222/7انواع چرم ومصنوعات آن

547856276152623276876235/28/840/3انواع چوب ولوازم چوبی

510554617664623593/65/122/2انواع دارو

304131873414352242283478/48/639/0انواع رنگ ومواد پاك کننده

401942534917444656794662/89/041/3انواع سموم وکودشیمیایی

14/6-3/9-638716593264140557845452560850/4انواع سیمان

296285291266321291/82/08/4انواع فرش وگلیم وموکت

245242236249383271/011/856/3انواع گونی وکیسه وچتایی

313635193538359639363545/05/825/5انواع مقواوکاغذ

155124123144219153/09/041/3دخانیات

177932137127050274571897922530/01/66/7کاالهاي دامی

12/3-3/2-454934253640567380973991541321/6کاالهاي ساختمانی

419704292343634400334832943377/83/615/2کاالهاي فلزي

3/1-0/8-407094652734312260543944437409/2کاالهاي معدنی

638566639714781667/65/222/4لوازم آموزشی وورزشی

113810761203133715841267/68/639/2لوازم بهداشتی وپزشکی

382035304175386742733933/02/811/9لوازم خانگی

134148211193237184/615/376/9لوازم یدکی دستگاههاي سبک

386438184185429753434301/48/438/3محصوالت پالستیکی وکائوچو 

388839464288387942304046/22/18/8محصوالت شیشه اي وچینی 

258942354628949272202958327038/43/414/2محصوالت کشاورزي

243237333732/611/454/2مصنوعات سفالی

11/4-3/0-306927782939271727182844/2مصنوعات سیمانی

296513044631164325343249831258/62/39/6موادغذایی

306526013541315941583304/87/935/7وسایل نقلیه باري ومسافري 

3/3-0/8-885775439352536885667937/2سایر

374502380934385069359955387514377594/80/93/5کل کشور

6/57/71/0-1/71/1رشد نسبت به سال قبل

3/93/51/0-1/72/8رشد نسبت به 91

داده  معنی ندارد

 

ماخذ: دفتر فناوري اطالعات و ارتباطات سازمان راهداري و حمل ونقل جاده اي ـ بارنامه هاي صادر شده 

داده وجود ندارد



   2-1-15- میزان کاالي حمل شده بر حسب انواع بارگیر                                                                                                   واحد: هزارتن

متوسط9192939495انواع بارگیر /سال
متوسط رشد 

ساالنه

رشد در طی 

دوره

12/9-3/4-837908113579585728047300078062/8اطاقدار

835369145896578895019874791964/04/318/2کمپرسی 

142715601857211025421899/215/578/1مسقف 

384342844980572161815001/812/660/8یخچالدار

215392247223009208532277422129/41/45/7بغلدارمعمولی

386494067241469422484166140939/81/97/8تانکرمخزندار

9/1-2/4-261242719425646227842374625098/8بونکر

546857216541649061956083/03/213/3جامبو

2/6-0/7-899738638183900765728759984885/0کفی

2/7-0/7-271323152432222326402464/6کمرشکن

142411413816271165551973516188/08/538/6بغلدارچادري

14/7-3/9-319936042803209427302886/0سایر

374502380934385069359955387514377594/80/93/5کل کشور

6/57/71/0-1/71/1رشد نسبت به سال قبل

3/93/51/0-1/72/8رشد نسبت به 91

داده  معنی ندارد

ماخذ: دفتر فناوري اطالعات و ارتباطات سازمان راهداري و حمل ونقل جاده اي ـ بارنامه هاي صادر شده 

داده وجود ندارد



2-1-16- میزان کاالي حمل شده با بارگیر اطاقدار  بر حسب استان مبدا                                                                            واحد: هزارتن

متوسط9192939495استان /سال
متوسط رشد 

ساالنه

رشد در طی 

دوره

22/7-6/2-381634813288291629503290/2آذربایجان شرقی

24/2-6/7-213419851998173716171894/2آذربایجان غربی

16/6-4/4-130412421154116010881189/6اردبیل

20/6-5/6-861279397439665468377496/2اصفهان

105511631111128813341190/26/026/4البرز

0/3-0/1-294297250283293283/4ایالم

819843951858999894/05/122/0بوشهر

7/5-1/9-100471044910382952892959940/2تهران

679645614725774687/43/314/0چهارمحال وبختیاري

5/2-1/3-8791014959835833904/0خراسان جنوبی

13/7-3/6-679866666527571558666314/4خراسان رضوي

28/4-8/0-10111062923790724902/0خراسان شمالی

13/3-3/5-719962686647618462426508/0خوزستان

25/3-7/0-786759679560587674/2زنجان

24/1-6/7-240821931916182218282033/4سمنان

30/1-8/6-9148341048832639853/4سیستان وبلوچستان

5/1-1/3-672967066733658963886629/0فارس

17/4-4/7-197419401920171316301835/4قزوین

1/6-0/4-107910961006105810621060/2قم

25/8-7/2-1239111112649799191102/4کردستان

7/1-1/8-215222472418196420002156/2کرمان

12/3-3/2-137613361180114012071247/8کرمانشاه

21/3-5/8-164178185122129155/6کهگیلویه وبویراحمد

0/4-0/1-202222452037197620132058/6گلستان

17/7-4/7-210019821882164117291866/8گیالن

6/3-1/6-134413171293132812601308/4لرستان 

20/8-5/7-494647134629400939174442/8مازندران

241724822415237624252423/00/10/3مرکزي

145313891448131215041421/20/93/5هرمزگان

188816391816181719801828/01/24/9همدان

29/4-8/3-415239133472289229303471/8یزد

12/9-3/4-837908113579585728047300078062/8کل کشور

3/3-8/50/3-1/9-3/2-رشد نسبت به سال قبل

8/5-12/9-13/1-5/0-3/2-رشد نسبت به 91

داده  معنی ندارد

ماخذ: دفتر فناوري اطالعات و ارتباطات سازمان راهداري و حمل ونقل جاده اي ـ بارنامه هاي صادر شده 

داده وجود ندارد



2-1-17- میزان کاالي حمل شده با بارگیر کمپرسی  بر حسب استان مبدا                                                                       واحد: هزارتن

متوسط9192939495استان /سال
متوسط رشد 

ساالنه

رشد در طی 

دوره

20/7-5/6-428238213672335133953704/2آذربایجان شرقی

12/0-3/2-343033503009260030173081/2آذربایجان غربی

5/1-1/3-551517495520523521/2اردبیل

638158046002616165856186/60/83/2اصفهان

26/9-7/5-189123001864123213821733/8البرز

2/3-0/6-10091159121110189861076/6ایالم

40/4-12/1-601399501655358502/8بوشهر

155719371951168816711760/81/87/3تهران

390418558695733558/817/187/9چهارمحال وبختیاري

4339871337136914191109/034/5227/7خراسان جنوبی

500660346510523758195721/23/816/2خراسان رضوي

8/1-2/1-815863746733749781/2خراسان شمالی

10324979814947134701407612523/08/136/3خوزستان

236222412237223527522365/43/916/5زنجان

196223412281234925502296/66/830/0سمنان

633597861979770768/05/021/6سیستان وبلوچستان

7/9-2/0-679773407137671462626850/0فارس

17/9-4/8-183616251506138515071571/8قزوین

467561575643590567/26/026/3قم

6/0-1/5-296627632969277427892852/2کردستان

6254933388178741133479298/420/9113/4کرمان

4/7-1/2-204618391992205319491975/8کرمانشاه

849270778982/41/56/0کهگیلویه وبویراحمد

70682871710711113887/012/157/6گلستان

31268581610661278831/442/3309/6گیالن

109711841319133313801262/65/925/8لرستان 

282929563214350433383168/24/218/0مازندران

9/8-2/5-335137033120289730243219/0مرکزي

274130844642395040423691/810/247/5هرمزگان

257925963129303239133049/811/051/7همدان

6/4-1/6-7843103058370596773417965/2یزد

835369145896578895019874791964/04/318/2کل کشور

7/310/34/5-9/55/6رشد نسبت به سال قبل

9/515/67/118/212/6رشد نسبت به 91

داده  معنی ندارد

ماخذ: دفتر فناوري اطالعات و ارتباطات سازمان راهداري و حمل ونقل جاده اي ـ بارنامه هاي صادر شده 

داده وجود ندارد



2-1-18- میزان کاالي حمل شده با بارگیر تانکر مخزندار بر حسب استان مبدا                                                             واحد: هزارتن

متوسط9192939495استان /سال
متوسط رشد 

ساالنه

رشد در طی 

دوره

168613651471217024851835/410/247/4آذربایجان شرقی

16/6-4/4-772763885775644767/8آذربایجان غربی

0/6-0/1-171190124127170156/4اردبیل

618465967321843275887224/25/222/7اصفهان

331362323312417349/05/926/0البرز

3/3-0/8-426381362430412402/2ایالم

33/0-9/5-12591634153010688441267/0بوشهر

161023242809277727402452/014/270/2تهران

128156117211275177/421/1114/8چهارمحال وبختیاري

167178162188196178/24/117/4خراسان جنوبی

12/5-3/3-295628982750279425872797/0خراسان رضوي

788375828981/43/414/1خراسان شمالی

320636243149355440403514/66/026/0خوزستان

6/4-1/6-375252234261351294/6زنجان

320366424585715482/022/3123/4سمنان

8059411159121712161067/610/951/1سیستان وبلوچستان

209824172382270225402427/84/921/1فارس

299289358465549392/016/483/6قزوین

24/4-6/8-504834725397381568/2قم

52/8-17/1-307299280181145242/4کردستان

29/2-8/3-277828312971222619682554/8کرمان

500466453530505490/80/21/0کرمانشاه

7179599/46/528/6کهگیلویه وبویراحمد

445605609478474522/21/66/5گلستان

29/5-8/4-875653431664617648/0گیالن

341332646550690511/819/3102/3لرستان 

23/7-6/5-12541207120311949571163/0مازندران

372135063502383840173716/81/98/0مرکزي

36/4-10/7-396836363678273625233308/2هرمزگان

607818756795949785/011/856/3همدان

470648576505569553/64/921/1یزد

386494067241469422484166140939/81/97/8کل کشور

1/41/9-5/22/01/9رشد نسبت به سال قبل

5/27/39/37/87/4رشد نسبت به 91

داده  معنی ندارد

ماخذ: دفتر فناوري اطالعات و ارتباطات سازمان راهداري و حمل ونقل جاده اي ـ بارنامه هاي صادر شده 

داده وجود ندارد



2-1-19- میزان کاالي حمل شده با بارگیر کفی بر حسب استان مبدا                                                                               واحد: هزارتن

متوسط9192939495استان /سال
متوسط رشد 

ساالنه

رشد در طی 

دوره

3/0-0/8-368036753436300935683473/6آذربایجان شرقی

6/2-1/6-153416021555124214391474/4آذربایجان غربی

24/3-6/7-853825698575646719/4اردبیل

133941258911268105631368812300/40/52/2اصفهان

139612011037103514041214/60/10/6البرز

354432669704534538/610/850/8ایالم

16/6-4/4-244923872763215420432359/2بوشهر

694060146256637976506647/82/510/2تهران

871970116099310391006/64/519/3چهارمحال وبختیاري

437518510485653520/610/649/4خراسان جنوبی

16/1-4/3-424738063450300535643614/4خراسان رضوي

2/6-0/7-103010711076107310031050/6خراسان شمالی

20/0-5/4-1050395799603869184009355/2خوزستان

9218659158841089934/84/318/2زنجان

26/4-7/4-279526322494228520572452/6سمنان

63/0-22/0-589507429252218399/0سیستان وبلوچستان

360136973716368549943938/68/538/7فارس

16/0-4/3-240423132129181220202135/6قزوین

90710841104107913101096/89/644/4قم

35/6-10/4-783786724524504664/2کردستان

216721791663151222361951/40/83/2کرمان

3/7-0/9-128613571533153412381389/6کرمانشاه

42/1-12/8-766447324452/6کهگیلویه وبویراحمد

17/6-4/7-669618629558551605/0گلستان

3/1-0/8-394228373283305838213388/2گیالن

26/4-7/4-147613381200102810861225/6لرستان 

27/1-7/6-165915121357120512091388/4مازندران

15/4-4/1-494544204181385441814316/2مرکزي

700369377864644371837086/00/62/6هرمزگان

25/4-7/1-213521952030213415922017/2همدان

492963705120478666355568/07/734/6یزد

2/6-0/7-899738638183900765728759984885/0کل کشور

0/3-8/714/4-2/9-4/0-رشد نسبت به سال قبل

7/1-2/6-14/9-6/7-4/0-رشد نسبت به 91

داده  معنی ندارد

ماخذ: دفتر فناوري اطالعات و ارتباطات سازمان راهداري و حمل ونقل جاده اي ـ بارنامه هاي صادر شده 

داده وجود ندارد



بخش دوم: سفر کامیون هاي حامل کاال

2-2-1- تعداد سفر کامیون انجام شده در سطح کشور                                                                                                    واحد: هزارسفر

متوسط9192939495استان /سال
متوسط رشد 

ساالنه

رشد در طی 

دوره

6/4-1/6-136312671254120412761272/8آذربایجان شرقی

2/7-0/7-780790801728759771/6آذربایجان غربی

9/4-2/4-297297271284269283/6اردبیل

2/9-0/7-278826872651255327082677/4اصفهان

572596576577642592/62/912/2البرز

2/9-0/7-170181180174165174/0ایالم

10/3-2/7-445458516426399448/8بوشهر

285228423031296631602970/22/610/8تهران

214218233255295243/08/437/9چهارمحال وبختیاري

204259273264279255/88/136/8خراسان جنوبی

0/5-0/1-200420582094186719942003/4خراسان رضوي

9/2-2/4-249269248230226244/4خراسان شمالی

199919072172203320892040/01/14/5خوزستان

408381388372425394/81/04/2زنجان

0/5-0/1-586581559567583575/2سمنان

16/1-4/3-379350464399318382/0سیستان وبلوچستان

194720002009201220322000/01/14/4فارس

9/2-2/4-655618616563595609/4قزوین

342393389419435395/66/227/2قم

13/6-3/6-413382412355357383/8کردستان

9101076104895512021038/27/232/1کرمان

6/9-1/8-539519529498502517/4کرمانشاه

16/1-4/3-565651424750/4کهگیلویه وبویراحمد

433470435456467452/21/97/9گلستان

605556580581625589/40/83/3گیالن

390381390377395386/60/31/3لرستان 

17/0-4/6-11651139111210219671080/8مازندران

112111221073106611301102/40/20/8مرکزي

4/7-1/2-11721112126598311171129/8هرمزگان

604594623616670621/42/610/9همدان

8/3-2/1-11621316109790710661109/6یزد

268222687827338257482719526796/20/31/4کل کشور

5/85/60/4-0/21/7رشد نسبت به سال قبل

0/1-4/01/4-0/21/9رشد نسبت به 91

داده  معنی ندارد

ماخذ: دفتر فناوري اطالعات و ارتباطات سازمان راهداري و حمل ونقل جاده اي ـ بارنامه هاي صادر شده 

داده وجود ندارد



2-2-2- تعداد سفر کامیون انجام شده درون استانی                                                                                                         واحد: هزارسفر

متوسط9192939495استان /سال
متوسط رشد 

ساالنه

رشد در طی 

دوره

13/5-3/6-467436431411404429/8آذربایجان شرقی

7/0-1/8-374395397338348370/4آذربایجان غربی

16/3-4/4-9810695908294/2اردبیل

1/1-0/3-701699670654693683/4اصفهان

6/7-1/7-164181159138153159/0البرز

41/2-12/4-11410793796792/0ایالم

42/0-12/7-1501391519287123/8بوشهر

306404433401391387/06/327/8تهران

404247679357/823/5132/5چهارمحال وبختیاري

70891009510692/010/951/4خراسان جنوبی

4/6-1/2-914939965866872911/2خراسان رضوي

8/8-2/3-808283707377/6خراسان شمالی

446464500481579494/06/729/8خوزستان

138128124133157136/03/313/8زنجان

9090959010493/83/715/6سمنان

19/8-5/4-268253338289215272/6سیستان وبلوچستان

5/8-1/5-798814823785752794/4فارس

605552546457/01/66/7قزوین

22/2-6/1-274340282131/8قم

17/5-4/7-137121152121113128/8کردستان

213207245206218217/80/62/3کرمان

7/4-1/9-258259278249239256/6کرمانشاه

151412141714/43/213/3کهگیلویه وبویراحمد

99104108115116108/44/017/2گلستان

147159170169175164/04/519/0گیالن

90891079710898/24/720/0لرستان 

26/5-7/4-547564536442402498/2مازندران

96102103101109102/23/213/5مرکزي

239246294204280252/64/017/2هرمزگان

121121141141157136/26/729/8همدان

46/6-14/5-20621014380110149/8یزد

2/3-0/6-747676637886710073067486/2کل کشور

0/4-10/02/9-2/52/9رشد نسبت به سال قبل

2/30/2-5/0-2/55/5رشد نسبت به 91

داده  معنی ندارد

ماخذ: دفتر فناوري اطالعات و ارتباطات سازمان راهداري و حمل ونقل جاده اي ـ بارنامه هاي صادر شده 

داده وجود ندارد



2-2-3- تعداد سفر کامیون خارج شده از استان                                                                                                               واحد: هزارسفر

متوسط9192939495استان /سال
متوسط رشد 

ساالنه

رشد در طی 

دوره

2/6-0/6-895831823793872842/8آذربایجان شرقی

405396404390411401/20/41/5آذربایجان غربی

6/5-1/7-199191176194186189/2اردبیل

3/4-0/9-208719881980189920151993/8اصفهان

408414417439489433/44/619/9البرز

567586959882/015/075/0ایالم

296319365334312325/21/35/4بوشهر

254624382598256527692583/22/18/8تهران

174175186188201184/83/715/5چهارمحال وبختیاري

134170174169173164/06/629/1خراسان جنوبی

108911191129100211221092/20/73/0خراسان رضوي

9/5-2/5-169188166160153167/2خراسان شمالی

2/7-0/7-155214431672155215101545/8خوزستان

0/7-0/2-270254264239268259/0زنجان

3/2-0/8-495491464477479481/2سمنان

8/0-2/1-11297125110103109/4سیستان وبلوچستان

114911861186122712801205/62/711/4فارس

10/6-2/8-595563564509532552/6قزوین

315350349391414363/87/131/4قم

10/9-2/8-275261260234245255/0کردستان

697869803749983820/29/041/0کرمان

6/4-1/6-281260251249263260/8کرمانشاه

26/8-7/5-414239293036/2کهگیلویه وبویراحمد

334367327341352344/21/35/4گلستان

1/7-0/4-458397410411450425/2گیالن

4/0-1/0-300292283280288288/6لرستان 

8/4-2/2-617575576579565582/4مازندران

0/5-0/1-1026102097096510211000/4مرکزي

10/2-2/7-932866971779837877/0هرمزگان

483473482474513485/01/56/2همدان

9561106954827957960/00/00/1یزد

193461921519452186481989019310/20/72/8کل کشور

4/16/70/8-0/71/2-رشد نسبت به سال قبل

0/2-3/62/8-0/70/5-رشد نسبت به 91

داده  معنی ندارد

ماخذ: دفتر فناوري اطالعات و ارتباطات سازمان راهداري و حمل ونقل جاده اي ـ بارنامه هاي صادر شده 

داده وجود ندارد



2-2-4- تعداد سفر کامیون وارد شده به استان                                                                                                                واحد: هزارسفر

متوسط9192939495استان /سال
متوسط رشد 

ساالنه

رشد در طی 

دوره

0/4-0/1-798769788726795775/2آذربایجان شرقی

8/0-2/1-499457466437459463/6آذربایجان غربی

12/3-3/2-236204195189207206/2اردبیل

3/3-0/8-162316121744146015691601/6اصفهان

3/3-0/8-633608637589612615/8البرز

199183206217210203/01/45/5ایالم

357338337401456377/86/327/7بوشهر

323231953247308133143213/80/62/5تهران

9/3-2/4-194174167164176175/0چهارمحال وبختیاري

188213224222233216/05/523/9خراسان جنوبی

10611024104895310641030/00/10/3خراسان رضوي

163158168155163161/40/00/0خراسان شمالی

124112561350135014111321/63/313/7خوزستان

13/9-3/7-288254251228248253/8زنجان

216207212216218213/80/20/9سمنان

358322373361380358/81/56/1سیستان وبلوچستان

834869921891921887/22/510/4فارس

10/5-2/7-554536531489496521/2قزوین

396411397387406399/40/62/5قم

20/0-5/4-370331317304296323/6کردستان

522504570553568543/42/18/8کرمان

6/0-1/5-596603587606560590/4کرمانشاه

5/6-1/4-124105112117117115/0کهگیلویه وبویراحمد

2/4-0/6-334330331324326329/0گلستان

1/8-0/4-563549549525553547/8گیالن

8/6-2/2-280244249249256255/6لرستان 

847885863874869867/60/62/6مازندران

446463470468496468/62/711/2مرکزي

121614911215122516031350/07/231/8هرمزگان

14/9-4/0-416378393364354381/0همدان

1/6-0/4-563542535523554543/4یزد

193461921519452186481989019310/20/72/8کل کشور

4/16/70/8-0/71/2-رشد نسبت به سال قبل

0/2-3/62/8-0/70/5-رشد نسبت به 91

داده  معنی ندارد

ماخذ: دفتر فناوري اطالعات و ارتباطات سازمان راهداري و حمل ونقل جاده اي ـ بارنامه هاي صادر شده 

داده وجود ندارد



2-2-5- تعداد سفر کامیون انجام شده به تفکیک نوع بارگیر                                                                                           واحد: هزارسفر

متوسط9192939495بارگیر /سال
متوسط رشد 

ساالنه

رشد در طی 

دوره

9/6-2/5-1094910608105479852989710370/6اطاقدار

477051295278485251525036/21/98/0کمپرسی 

501548656746914673/016/282/4مسقف 

557633723825917731/013/364/6یخچالدار

104310671119101110921066/41/24/7بغلدارمعمولی

187919511987202619841965/41/45/6تانکرمخزندار

12/1-3/2-117012091144100310281110/8بونکر

252265303293273277/22/08/3جامبو

1/9-0/5-445242214231381743684217/8کفی

5/5-1/4-11094988910499/0کمرشکن

9869841115112513271107/47/734/6بغلدارچادري

9/8-2/5-153169138108138141/2سایر

268222687827338257482719526796/20/31/4کل

5/85/60/4-0/21/7رشد نسبت به سال قبل

0/1-4/01/4-0/21/9رشد نسبت به 91

داده  معنی ندارد

ماخذ: دفتر فناوري اطالعات و ارتباطات سازمان راهداري و حمل ونقل جاده اي  ـ بارنامه هاي صادر شده 

داده وجود ندارد



2-2-6- تعداد سفر کامیون انجام شده با بارگیر اطاقدار  بر حسب استان مبدا                                                             واحد: هزارسفر

متوسط9192939495استان /سال
متوسط رشد 

ساالنه

رشد در طی 

دوره

17/7-4/7-532489473437438473/8آذربایجان شرقی

10/7-2/8-272261276259243262/2آذربایجان غربی

17/7-4/8-158157144145130146/8اردبیل

16/8-4/5-971890856784808861/8اصفهان

193205195216214204/62/610/9البرز

2/3-0/6-444137424341/4ایالم

128131146141157140/65/222/7بوشهر

6/3-1/6-169416841722159115871655/6تهران

939392113128103/88/337/6چهارمحال وبختیاري

98115111100102105/21/04/1خراسان جنوبی

12/8-3/4-880853853755767821/6خراسان رضوي

14/2-3/7-11312711310097110/0خراسان شمالی

10/9-2/9-713651659628635657/2خوزستان

19/4-5/3-10810296848795/4زنجان

15/8-4/2-228205189188192200/4سمنان

33/8-9/8-14513717413396137/0سیستان وبلوچستان

1/4-0/4-10051004101310029911003/0فارس

19/3-5/2-270259254226218245/4قزوین

180185177191194185/41/97/8قم

26/3-7/4-152139157122112136/4کردستان

9/2-2/4-271273293243246265/2کرمان

10/3-2/7-174169155149156160/6کرمانشاه

26/7-7/5-302928202225/8کهگیلویه وبویراحمد

2/3-0/6-258282250247252257/8گلستان

17/2-4/6-267246241221221239/2گیالن

8/4-2/2-202192187187185190/6لرستان 

19/9-5/4-542522493439434486/0مازندران

371382376373377375/80/41/6مرکزي

187174192174194184/20/93/7هرمزگان

243213236232252235/20/93/7همدان

25/4-7/0-426399360309318362/4یزد

9/6-2/5-1094910608105479852989710370/6کل کشور

2/5-6/60/5-0/6-3/1-رشد نسبت به سال قبل

6/6-9/6-10/0-3/7-3/1-رشد نسبت به 91

داده  معنی ندارد

ماخذ: دفتر فناوري اطالعات و ارتباطات سازمان راهداري و حمل ونقل جاده اي ـ بارنامه هاي صادر شده 

داده وجود ندارد



2-2-7- تعداد سفر کامیون انجام شده با بارگیر کمپرسی بر حسب استان مبدا                                                           واحد: هزارسفر

متوسط9192939495استان /سال
متوسط رشد 

ساالنه

رشد در طی 

دوره

25/6-7/1-328292277251244278/4آذربایجان شرقی

12/7-3/4-251249222191219226/4آذربایجان غربی

19/4-5/3-363533312932/8اردبیل

364333340345364349/20/00/0اصفهان

26/6-7/4-13915812993102124/2البرز

14/7-3/9-688078635869/4ایالم

30/8-8/8-261823341823/8بوشهر

102126128112108115/21/45/9تهران

252734394333/614/572/0چهارمحال وبختیاري

285573717360/027/1160/7خراسان جنوبی

303359382316331338/22/29/2خراسان رضوي

8/9-2/3-454742404143/0خراسان شمالی

445427628572587531/87/231/9خوزستان

161153151151174158/02/08/1زنجان

118143141142145137/85/322/9سمنان

434458594549/81/14/7سیستان وبلوچستان

17/3-4/6-427442418388353405/6فارس

21/9-6/0-12811510895100109/2قزوین

303738454138/28/136/7قم

2/5-0/6-160151164156156157/4کردستان

289422397378559409/017/993/4کرمان

17/6-4/7-136119135123112125/0کرمانشاه

675565/80/00/0کهگیلویه وبویراحمد

404437525445/47/835/0گلستان

184957687553/442/9316/7گیالن

646974737370/63/314/1لرستان 

196209215221197207/60/10/5مازندران

10/3-2/7-175190165151157167/6مرکزي

122132193174189162/011/654/9هرمزگان

147154174160194165/87/232/0همدان

12/4-3/2-348443359251305341/2یزد

477051295278485251525036/21/98/0کل کشور

8/16/22/1-7/52/9رشد نسبت به سال قبل

7/510/61/78/07/0رشد نسبت به 91

داده  معنی ندارد

ماخذ: دفتر فناوري اطالعات و ارتباطات سازمان راهداري و حمل ونقل جاده اي ـ بارنامه هاي صادر شده 

داده وجود ندارد



2-2-8- تعداد سفر کامیون انجام شده با بارگیر تانکر مخزندار بر حسب استان مبدا                                                    واحد: هزارسفر

متوسط9192939495استان /سال
متوسط رشد 

ساالنه

رشد در طی 

دوره

90757710811993/87/232/2آذربایجان شرقی

18/2-4/9-444349433643/0آذربایجان غربی

9/1-2/4-111288109/8اردبیل

313329357403366353/64/016/9اصفهان

181918182219/05/122/2البرز

191817202018/81/35/3ایالم

31/6-9/1-577369503957/6بوشهر

75103125128126111/413/868/0تهران

998131911/620/5111/1چهارمحال وبختیاري

101110111210/84/720/0خراسان جنوبی

10/7-2/8-149147140142133142/2خراسان رضوي

676666/20/00/0خراسان شمالی

146158139159177155/84/921/2خوزستان

5/3-1/3-191411131815/0زنجان

161921303624/422/5125/0سمنان

384453555549/09/744/7سیستان وبلوچستان

99112110125115112/23/816/2فارس

171518252920/814/370/6قزوین

25/0-6/9-243834191826/6قم

47/4-14/8-191918131015/8کردستان

29/5-8/4-1221241309986112/2کرمان

302929333130/40/83/3کرمانشاه

000000/00/00/0کهگیلویه وبویراحمد

223031252426/42/29/1گلستان

28/6-8/1-423222333031/8گیالن

191833283426/415/778/9لرستان 

25/4-7/1-676465625061/6مازندران

165157157173180166/42/29/1مرکزي

37/5-11/1-176161162120110145/8هرمزگان

314038404839/411/654/8همدان

233128242626/43/113/0یزد

187919511987202619841965/41/45/6کل کشور

2/11/4-3/81/82/0رشد نسبت به سال قبل

3/85/77/85/65/7رشد نسبت به 91

داده  معنی ندارد

ماخذ: دفتر فناوري اطالعات و ارتباطات سازمان راهداري و حمل ونقل جاده اي ـ بارنامه هاي صادر شده 

داده وجود ندارد



2-2-9- تعداد سفر کامیون انجام شده با بارگیر کفی بر حسب استان مبدا                                                                    واحد: هزارسفر

متوسط9192939495استان /سال
متوسط رشد 

ساالنه

رشد در طی 

دوره

3/9-1/0-179179169143172168/4آذربایجان شرقی

4/4-1/1-687169576566/0آذربایجان غربی

23/7-6/5-383630262931/8اردبیل

640598543506650587/40/41/6اصفهان

756457597666/20/31/3البرز

161929312323/69/543/8ایالم

34/5-10/1-165168204117108152/4بوشهر

435371407477574452/87/232/0تهران

384351444644/44/921/1چهارمحال وبختیاري

202423222823/48/840/0خراسان جنوبی

16/3-4/3-203177165146170172/2خراسان رضوي

434444444343/60/00/0خراسان شمالی

17/5-4/7-481445445404397434/4خوزستان

454243435345/24/217/8زنجان

25/8-7/2-1201121059889104/8سمنان

55/6-18/4-272322131219/4سیستان وبلوچستان

167169167167220178/07/131/7فارس

11/5-3/0-1131089990100102/0قزوین

495658597158/69/744/9قم

31/4-9/0-353432252430/0کردستان

1001028992127102/06/227/0کرمان

3/4-0/9-596067685762/2کرمانشاه

25/0-6/9-432232/8کهگیلویه وبویراحمد

16/1-4/3-312828272628/0گلستان

4/6-1/2-175124141135167148/4گیالن

27/5-7/7-696257485057/2لرستان 

24/1-6/6-797468606068/2مازندران

13/5-3/6-229206195184198202/4مرکزي

13/6-3/6-449420516337388422/0هرمزگان

24/5-6/8-949689937188/6همدان

208263214200272231/46/930/8یزد

1/9-0/5-445242214231381743684217/8کل کشور

0/1-9/814/4-5/20/2-رشد نسبت به سال قبل

6/6-1/9-14/3-5/0-5/2-رشد نسبت به 91

داده  معنی ندارد

ماخذ: دفتر فناوري اطالعات و ارتباطات سازمان راهداري و حمل ونقل جاده اي ـ بارنامه هاي صادر شده 

داده وجود ندارد



بخش سوم: شاخص هاي عملکردي حمل و نقل کاال

2-3-1- میزان تن ـ کیلومتر کاالي حمل شده در جاده هاي کشور بر حسب استان مبدا                                             واحد: میلیون                                                                  

متوسط9192939495استان /سال
متوسط رشد 

ساالنه

رشد در طی 

دوره

713366806807667481987098/43/514/9آذربایجان شرقی

392439374451420744494193/63/213/4آذربایجان غربی

139112541163138114051318/80/31/0اردبیل

196331917919913196842085219852/21/56/2اصفهان

129913671657156419491567/210/750/0البرز

5086028078901048771/019/8106/3ایالم

388443455014440043484398/22/911/9بوشهر

144121335414271140391628314471/83/113/0تهران

137713061363134713771354/00/00/0چهارمحال وبختیاري

149119452026198722451938/810/850/6خراسان جنوبی

181531968719176155561920918356/21/45/8خراسان رضوي

5/7-1/4-156915401495160314801537/4خراسان شمالی

247012305828775257602582825624/41/14/6خوزستان

16/6-4/4-257423842204179221462220/0زنجان

4/7-1/2-455345194264414243414363/8سمنان

288924193419304429072935/60/20/6سیستان وبلوچستان

96091027110342109701198710635/85/724/7فارس

6/3-1/6-288627722831253427042745/4قزوین

180621172157234924932184/48/438/0قم

15/2-4/0-263824662435206522362368/0کردستان

8323102861023488311286410107/611/554/6کرمان

239625252497249526232507/22/39/5کرمانشاه

22/6-6/2-212227214149164193/2کهگیلویه وبویراحمد

178220001993216222352034/45/825/4گلستان

305925542702264930972812/20/31/2گیالن

167916881682165618721715/42/811/5لرستان 

2/4-0/6-419439634214437940944168/8مازندران

634464636042615170506410/02/711/1مرکزي

10/8-2/8-193531894820753169891725918660/4هرمزگان

339832823610349639493547/03/816/2همدان

121431480412357107281311212628/81/98/0یزد

189312191944200867186411205805194867/82/18/7کل کشور

7/210/42/3-1/44/6رشد نسبت به سال قبل

1/58/73/7-1/46/1رشد نسبت به 91

داده  معنی ندارد

ماخذ: دفتر فناوري اطالعات و ارتباطات سازمان راهداري و حمل ونقل جاده اي ـ بارنامه هاي صادر شده 

داده وجود ندارد



2-3-2- متوسط وزن کاالي حمل شده در هر سفر باري بر حسب استان مبدأ                                                                    واحد: تن

متوسط9192939495شاخص /سال
متوسط رشد 

ساالنه

رشد در طی 

دوره

12/212/212/112/112/512/20/62/5آذربایجان شرقی

13/013/213/112/713/113/00/20/8آذربایجان غربی

12/812/412/112/413/212/60/83/1اردبیل

15/716/116/016/216/316/10/93/8اصفهان

3/5-0/9-11/511/411/210/711/111/2البرز

15/215/315/815/715/815/61/03/9ایالم

5/4-1/4-14/914/513/913/614/114/2بوشهر

9/69/99/89/89/69/70/00/0تهران

12/6-3/3-13/513/113/312/411/812/8چهارمحال وبختیاري

13/213/613/814/214/613/92/610/6خراسان جنوبی

13/413/713/513/213/613/50/41/5خراسان رضوي

2/7-0/7-14/614/114/214/314/214/3خراسان شمالی

17/717/518/218/018/017/90/41/7خوزستان

13/813/714/114/314/814/11/87/2زنجان

4/4-1/1-15/916/216/015/415/215/7سمنان

14/514/014/315/015/914/72/39/7سیستان وبلوچستان

11/611/911/911/912/211/91/35/2فارس

12/512/712/712/812/912/70/83/2قزوین

3/5-0/9-11/412/311/911/311/011/6قم

0/7-0/2-15/014/814/214/314/914/6کردستان

17/518/417/718/719/218/32/39/7کرمان

14/815/014/715/114/914/90/20/7کرمانشاه

11/511/411/711/911/711/60/41/7کهگیلویه وبویراحمد

10/911/211/611/911/711/51/87/3گلستان

14/313/413/513/614/413/80/20/7گیالن

12/412/412/712/512/712/50/62/4لرستان 

12/212/112/512/812/812/51/24/9مازندران

5/1-1/3-15/615/214/914/714/815/0مرکزي

17/117/717/216/817/817/31/04/1هرمزگان

14/614/914/615/014/914/80/52/1همدان

17/919/118/618/419/318/71/97/8یزد

14/014/214/114/014/214/10/41/4کل کشور

0/71/40/4-0/7-1/4رشد نسبت به سال قبل

1/40/70/01/40/9رشد نسبت به 91

داده  معنی ندارد

ماخذ: دفتر فناوري اطالعات و ارتباطات سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي ـ بارنامه هاي صادر شده 

داده وجود ندارد



2-3-3-  متوسط مسافت طی شده در هر سفر باري بر حسب استان مبدأ                                                                      واحد:کیلومتر

متوسط9192939495شاخص /سال
متوسط رشد 

ساالنه

رشد در طی 

دوره

440442455461496458/83/012/7آذربایجان شرقی

394378408441431410/42/39/4آذربایجان غربی

392375380410413394/01/35/4اردبیل

455452470476470464/60/83/3اصفهان

235238267291292264/65/624/3البرز

212220265311357273/013/968/4ایالم

668708743691729707/82/29/1بوشهر

542509511532551529/00/41/7تهران

20/6-5/6-433419406371344394/6چهارمحال وبختیاري

5/3-1/4-505499479474478487/0خراسان جنوبی

613623600576628608/00/62/4خراسان رضوي

373358362407391378/21/24/8خراسان شمالی

4/7-1/2-687673695678655677/6خوزستان

19/8-5/4-394397362320316357/8زنجان

445438431435450439/80/31/1سمنان

519491503514582521/82/912/1سیستان وبلوچستان

440445447464484456/02/410/0فارس

328332340349338337/40/83/0قزوین

471447462475495470/01/35/1قم

1/5-0/4-395399376379389387/6کردستان

587577615625608602/40/93/6کرمان

292308297309322305/62/510/3کرمانشاه

12/1-3/2-331348379309291331/6کهگیلویه وبویراحمد

393394398394396395/00/20/8گلستان

2/7-0/7-371357354353361359/2گیالن

365369360359366363/80/10/3لرستان 

326321324340356333/42/29/2مازندران

369376369391400381/02/08/4مرکزي

10/4-2/7-997993989934893961/2هرمزگان

379366380362381373/60/10/5همدان

581583596626621601/41/76/9یزد

497492503499510500/20/62/6کل کشور

0/82/20/7-1/02/2-رشد نسبت به سال قبل

1/01/20/42/60/8-رشد نسبت به 91

داده  معنی ندارد

ماخذ: دفتر فناوري اطالعات و ارتباطات سازمان راهداري و حمل ونقل جاده اي ـ بارنامه هاي صادر شده 

داده وجود ندارد



2-3-4- متوسط وزن محموله در هر سفر بر حسب نوع بارگیر                                                                                            واحد: تن           

متوسط9192939495نوع بارگیر
متوسط رشد 

ساالنه

رشد در طی 

دوره

3/9-1/0-7/77/67/57/47/47/5اطاقدار

17/517/818/318/419/218/22/39/7کمپرسی

2/82/82/82/82/82/80/00/0مسقف

2/9-0/7-6/96/86/96/96/76/8یخچالدار

20/721/120/620/620/920/80/21/0بغلدار معمولی

20/620/920/920/92120/90/51/9تانکر ـ مخزندار

22/322/522/422/723/122/60/93/6بونکر

21/721/621/622/122/721/91/14/6جامبو

0/5-0/1-20/220/519/820/120/120/1کفی

24/624/724/924/92524/80/41/6کمرشکن

14/414/414/614/714/914/60/93/5بغلدار چادري

5/3-1/3-20/921/320/319/419/820/3سایر

14/014/214/114/014/214/10/41/4کل وسایل

0/71/40/4-0/7-1/4رشد نسبت به سال قبل

1/40/70/01/40/9رشد نسبت به 91

داده  معنی ندارد

ماخذ: دفتر فناوري اطالعات و ارتباطات سازمان راهداري و حمل ونقل جاده اي ـ بارنامه هاي صادر شده 

داده وجود ندارد



2-3-5- متوسط مسافت طی شده در هر سفر باري بر حسب نوع بارگیر                                                                       واحد: کیلومتر           

متوسط9192939495نوع بارگیر
متوسط رشد 

ساالنه

رشد در طی 

دوره

549545542542549545/40/00/0اطاقدار

333338373357359352/01/97/8کمپرسی

371375383398407386/82/39/7مسقف

11/4-3/0-490468447441434456/0یخچالدار

2/5-0/6-750735748704731733/6بغلدار معمولی

316321337369407350/06/528/8تانکر ـ مخزندار

146148142158170152/83/916/4بونکر

352375435445474416/27/734/7جامبو

598605631627627617/61/24/8کفی

342339340342347342/00/41/5کمرشکن

4/4-1/1-769764752744735752/8بغلدار چادري

111010911108108411261103/80/41/4سایر

497492503499510500/20/62/6کل وسایل

0/82/20/7-1/02/2-رشد نسبت به سال قبل

1/01/20/42/60/8-رشد نسبت به 91

داده  معنی ندارد

ماخذ: دفتر فناوري اطالعات و ارتباطات سازمان راهداري و حمل ونقل جاده اي  ـ بارنامه هاي صادر شده 

داده وجود ندارد



2-3-6- متوسط تن ـ کیلومتر کاالي حمل شده در هر سفر بر حسب نوع بارگیر                                                                                          

متوسط9192939495نوع بارگیر
متوسط رشد 

ساالنه

رشد در طی 

دوره

2/6-0/7-446644184353428143494373/3اطاقدار

698172038218787581417683/53/916/6کمپرسی

109710831113115811771125/61/87/3مسقف

9/8-2/5-471344794475440842534465/6یخچالدار

1/1-0/3-163181626216290152531614116052/7بغلدار معمولی

696571717541831092597849/17/432/9تانکر ـ مخزندار

333734423302372740713575/95/122/0بونکر

7333786292669854106478992/59/845/2جامبو

115061186211811119401195211814/31/03/9کفی

861785568729872886408654/00/10/3کمرشکن

1/2-0/3-125261250012422123531237312434/8بغلدار چادري

232892342022856221492341423025/50/10/5سایر

705871417348724075687270/91/87/2کل وسایل

1/54/51/1-1/20/0رشد نسبت به سال قبل

1/24/12/67/23/8رشد نسبت به 91

داده  معنی ندارد

ماخذ: دفتر فناوري اطالعات و ارتباطات سازمان راهداري و حمل ونقل جاده اي ـ بارنامه هاي صادر شده 

داده وجود ندارد



2-3-7- شاخص هاي حمل ونقل کاال در بخش هاي درون و برون استانی در سال           

متوسط9192939495تفکیکشاخص
متوسط رشد 

ساالنه

رشد در طی 

دوره

6/9-1/8-292929282728درون استانی

7171717273720/72/8برون استانی

100100100100100کل کشور

3/6-0/9-282929282728درون استانی

7271717273720/31/4برون استانی

100100100100100کل کشور

1411381421411411410/00/0درون استانی

6346336496436526420/72/8برون استانی

4974925034995105000/62/6کل کشور

14/5-3/8-138061391013995129901180113300درون استانی

1755061780341868721734211940031815672/510/5برون استانی

1893121919442008671864112058051948682/18/7کل کشور

داده  معنی ندارد

ماخذ: دفتر فناوري اطالعات و ارتباطات سازمان راهداري و حمل ونقل جاده اي ـ بارنامه هاي صادر شده 

داده وجود ندارد

سهم میزان کاالي 

حمل شده ( درصد) 

سهم میزان مصرف 

بارنامه ( درصد) 

متوسط مسافت 

طی شده در هر 

سفر ( کیلومتر) 

میلیون 

تن_کیلومتر کاالي 

حمل شده



2-3-8- شاخص هاي حمل ونقل کاال در بخش هاي دولتی، تعاونی و خصوصی در سال           

متوسط9192939495تفکیکشاخص
متوسط رشد 

ساالنه

رشد در طی 

دوره

8887889292891/14/5خصوصی

8988880/00/0تعاونی

100-100-444002دولتی

100100100100100کل

8988899292900/83/4خصوصی

8988880/00/0تعاونی

100-100-333002دولتی

100100100100100کل

5045065175135225120/93/6خصوصی

3433363393483703471/97/9تعاونی

50-16-698507519331350481دولتی

4974925034995105000/62/6کل

1666601724921809591757871935241778843/816/1خصوصی

1067811426110181043512047111213/112/8تعاونی

98-63-11974802688901892345863دولتی

1893121919442008671864112058051948682/18/7کل

داده  معنی ندارد

ماخذ: دفتر فناوري اطالعات و ارتباطات سازمان راهداري و حمل ونقل جاده اي ـ بارنامه هاي صادر شده 

داده وجود ندارد

سهم میزان کاالي 

حمل شده ( درصد) 

سهم میزان مصرف 

بارنامه ( درصد) 

متوسط مسافت 

طی شده در هر 

سفر ( کیلومتر) 

میلیون تن-

کیلومتر کاالي 

حمل شده
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  ونقل مسافر در داخل کشور  : حملسومفصل 

  

 95الی  91سالهاي   نگاه اجمالی طی 

 جابجایی مسافر  

 سفر وسایل نقلیه حامل مسافر  

 ونقل مسافرهاي عملکردي حملشاخص 

  

  در داخل کشور مسافرونقل حمل به الینگاهی اجم

ناوگان وسایل نقلیه شخصی و توسط کشور هاي جادهشده در  جابجا مسافرمیزان کل  95الی  91هاي سالطی  

 میلیارد نفرتا یک و نیم در حدود یک اي انجام شده، ساالنه مقصد جاده -بر اساس آمارگیري مبدا مسافري عمومی

 نفر میلیون 226ز ا مسافر، میزان جابجایی صورت وضعیت با ناوگان عمومی در خصوص سفرهاي بوده است. لکن 

این درصد مواجه بوده است.  26معادل  کاهشیکه با است سیده ر 95در سال  میلیون نفر 167به  91در سال 

 45که در حدود  انجام شده است. نقلیه مسافري وسیلههزار سفر  17، ساالنه بطور متوسط،  توسط مسافرمیزان 

و ، ون بوسمینی ،یاستاندر سفرهاي درونی بوده است. استاندرصد، درون 55ی و استاندرصد سفرها برون

سهم هر کدام از وسایل نقلیه گیرد. مورد استفاده قرار میتر اتوبوس بیش ،یاستاندر سفرهاي برونکرایه و سواري

  آمده است.فصل مسافري از سفر و مسافر جابجا شده در کشور طی سالهاي یاد شده در ادامه 

توسط  کشور هايجادهمسافرین جابجا شده در درصد  60در حدود  95الی  91طی سالهاي  براساس آمار ثبتی 

، خوزستانفارس، اصفهان، ران، هرضوي، تخراسان ، به ترتیب از مبادي استانهايعمومی نقلیهوسایل

به استانهاي تهران، اصفهان و  مسافرهابوده است. و بیشترین غربی، همدان و کرمانشاه ، آذربایجانشرقیآذربایجان

  اند.درصد بوده 6و  8، 24هاي سهم اند که به ترتیب دارايوارد شدهرضوي خراسان

مسافر جابجا رشد میزان "، نمودار مسافردر تکمیل اطالعات ارائه شده در رابطه با سنجش وضعیت جابجایی 

درصد  13و  17جنوبی با خراسانمازندران و در ادامه نشان داده شده است. استانهاي   "کشور هايجادهشده در 

  اند.طی دوره مذکور بودهبیشترین رشد این شاخص داراي 



٢ 
 

  
  

  

  

هاي کشور، ساالنه بطور شده در جاده مسافر جابجاکیلومتر -، شاخص نفر 95الی  91براساس آمار طی سالهاي 

 تهران،درصد این شاخص از مبدا استانهاي  60بیش از میلیارد بوده است. الزم به ذکر است  52متوسط، 

بوده است. نمودار  غربیشرقی و آذربایجانوبلوچستان، خوزستان، آذربایجانسیستان، اصفهان، فارس، رضويخراسان

دهد. همانطور که مشاهده ذیل نیز رشد این شاخص را بر حسب استانهاي مبداء طی دوره یاد شده نمایش می

کیلومتر -فرترین رشد ندرصد، داراي باال 4و  28، 35به ترتیب با  مازندرانو  ، ایالمجنوبیشود استانهاي خراسانمی

  اند.شده بوده مسافر جابجا

هاي کشور به کیلومتر مسافر جابجا شده در جاده-سهم وسایل نقلیه عمومی از نفرمذکور  همچنین در طی دوره

  درصد. 9کرایه هر کدام بوس و سواريدرصد، مینی 82این شرح است، اتوبوس 
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95الی  91بر حسب استان مبداء طی سالهاي ) ثبتی(رشد مسافر جابجا شده 
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 11مسافري عمومی، در هر سفر  شده جابجا مسافرمتوسط  ، 95الی  91سالهاي طی دوره براساس آمار ثبتی 

مسافري عمومی  در هر سفرطی شده متوسط مسافت  ونفر)  4کرایه و سواري 15بوس ، مینی 22(اتوبوس  نفر

این ، که این شاخصها طی ) بوده است121کرایه و سواري 89بوس ، مینی421(اتوبوس کیلومتر  199حامل مسافر 

  سالها تغییرات چندانی نداشته است. 

در ادامه  .سال گذشته نمایش داده شد 5در طول  مسافرنمایی کلی از روند تغییرات جابجایی در این بخش 

  شده است. ارایههر یک از موضوعات سال براي اطالعات موجود به تفکیک  ،فصل
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95الی  91بر حسب استان مبدأ طی سالهاي ) ثبتی(کیلومتر مسافر جابجاشده-رشد نفر



بخش اول: جابجایی مسافر با وسایل نقلیه عمومی جاده اي

3-1-1- میزان مسافر جابجا شده ( ثبتی)  در جاده هاي کشور بر حسب استان مبداء                                                  واحد: هزارنفر

متوسط9192939495استان /سال
متوسط رشد 

ساالنه

رشد در طی 

دوره

33/8-9/8-1026396097971727467938382/0آذربایجان شرقی

40/0-12/0-1078892297837712464758290/6آذربایجان غربی

27/7-7/8-282826762290223520462415/0اردبیل

8/3-2/1-170071585417440168701560116554/4اصفهان

7/9-2/0-225925702504221420802325/4البرز

11/7-3/1-256024522287208022612328/0ایالم

2/2-0/5-357631562808318434983244/4بوشهر

15/9-4/2-245632364321586213842066422368/0تهران

28/3-8/0-726565036317586552126232/4چهارمحال وبختیاري

193723312381231921852230/63/112/8خراسان جنوبی

25/2-7/0-265332590320589195901985522494/0خراسان رضوي

22/9-6/3-344729663034300526573021/8خراسان شمالی

37/3-11/0-11809102539375853974049476/0خوزستان

40/3-12/1-271925362153187816242182/0زنجان

31/8-9/1-261423792027191217832143/0سمنان

55/4-18/3-825770926671495936836132/4سیستان وبلوچستان

16/8-4/5-143291460612150124151191813083/6فارس

32/5-9/4-419236823119299328283362/8قزوین

22/4-6/1-274927082411232221342464/8قم

44/7-13/8-717264765855466739645626/8کردستان

21/1-5/7-669766615964535552855992/4کرمان

55/2-18/2-1055285036500582647257221/2کرمانشاه

27/0-7/6-170116511541127012421481/0کهگیلویه وبویراحمد

27/6-7/8-641864176110498446455714/8گلستان

2/6-0/7-586060165813589357085858/0گیالن

36/3-10/7-630561645371477640165326/4لرستان 

406642153900479147654347/44/017/2مازندران

39/3-11/7-462040043332311428063575/2مرکزي

9/1-2/4-154916711463132214081482/6هرمزگان

30/7-8/7-900376937875745662437654/0همدان

22/4-6/2-191116631468133414821571/6یزد

26/0-7/2-225549211279190139178948166988194580/6کل کشور

7/2-6/7-5/9-10/0-6/3-رشد نسبت به سال قبل

17/2-26/0-20/7-15/7-6/3-رشد نسبت به 91

داده  معنی ندارد

ماخذ: دفترفناوري اطالعات و ارتباطات سازمان راهداري و حمل ونقل جاده اي - صورت وضعیت هاي صادر شده

داده وجود ندارد



3-1-2- میزان مسافر جابجا شده درون استانی( ثبتی)                                                                                                         واحد: هزارنفر

متوسط9192939495استان /سال
متوسط رشد 

ساالنه

رشد در طی 

دوره

35/9-10/5-648959355008462841625244/4آذربایجان شرقی

44/4-13/6-766464425253481442615686/8آذربایجان غربی

46/4-14/4-1610131011649998631189/2اردبیل

6/6-1/7-96898666103361005390459557/8اصفهان

011810199/620/072/7البرز

38/1-11/3-118010641002855731966/4ایالم

213618151531197422511941/41/35/4بوشهر

23/9-6/6-201318541554182415311755/2تهران

26/4-7/4-506245284470421837264400/8چهارمحال وبختیاري

99913841413134213531298/27/935/4خراسان جنوبی

20/9-5/7-189871860715622150561502316659/0خراسان رضوي

24/1-6/7-237920002056209318052066/6خراسان شمالی

42/6-12/9-919377797088638752817145/6خوزستان

44/8-13/8-12401061951859684959/0زنجان

42/4-12/9-958889667590552731/2سمنان

61/2-21/1-696358715467384327034969/4سیستان وبلوچستان

22/2-6/1-10666107028533867482989374/6فارس

1026102085199211501007/82/912/1قزوین

254241363308314296/05/423/6قم

48/0-15/1-484242943997308525203747/6کردستان

25/5-7/1-541453514778417740314750/2کرمان

61/2-21/1-756361064501385329334991/2کرمانشاه

15/8-4/2-811840876645683771/0کهگیلویه وبویراحمد

33/5-9/7-471644774417343531344035/8گلستان

314632423184348134603302/62/410/0گیالن

46/1-14/3-406639493258278221933249/6لرستان 

112414881525203520051635/415/678/4مازندران

53/8-17/6-19431511122510918971333/4مرکزي

5/4-1/4-539516496479510508/0هرمزگان

30/6-8/7-574344535052490239874827/4همدان

20/8-5/6-530391388385420422/8یزد

29/8-8/5-1289491177981070339986790525108834/4کل کشور

8/5-9/4-6/7-9/1-8/6-رشد نسبت به سال قبل

19/5-29/8-22/6-17/0-8/6-رشد نسبت به 91

داده  معنی ندارد

ماخذ: دفترفناوري اطالعات و ارتباطات سازمان راهداري و حمل ونقل جاده اي - صورت وضعیت هاي صادر شده

داده وجود ندارد



3-1-3- میزان مسافر خارج شده از استان( ثبتی)                                                                                                                واحد: هزارنفر

متوسط9192939495استان /سال
متوسط رشد 

ساالنه

رشد در طی 

دوره

30/3-8/6-377336742963264726313137/6آذربایجان شرقی

29/1-8/2-312427872584231022142603/8آذربایجان غربی

2/9-0/7-121813661125123611831225/6اردبیل

10/4-2/7-731771887104681765566996/4اصفهان

8/8-2/3-225925602496220520612316/2البرز

138013881285122515301361/62/610/9ایالم

13/4-3/5-144013411277121012471303/0بوشهر

15/2-4/0-225512178920032195591913220612/6تهران

32/5-9/4-220319751847164714861831/6چهارمحال وبختیاري

11/3-3/0-938946968978832932/4خراسان جنوبی

36/0-10/5-754672964967453448325835/0خراسان رضوي

20/2-5/5-1068967978912852955/4خراسان شمالی

18/8-5/1-261524742287215221232330/2خوزستان

36/4-10/7-14791474120210199401222/8زنجان

25/6-7/1-165514911360132312311412/0سمنان

24/3-6/7-12941221120411169791162/8سیستان وبلوچستان

1/2-0/3-366339033617374036203708/6فارس

47/0-14/7-316626622268200016772354/6قزوین

27/1-7/6-249524672048201418192168/6قم

38/1-11/3-233021821858158214431879/0کردستان

2/2-0/6-128213091187117812541242/0کرمان

40/0-12/0-298923981999197317922230/2کرمانشاه

37/3-11/0-891811665625559710/2کهگیلویه وبویراحمد

11/2-2/9-170219391692154915111678/6گلستان

17/2-4/6-271427742628241222482555/2گیالن

18/6-5/0-223922152113199418232076/8لرستان 

6/2-1/6-294227262376275627612712/2مازندران

28/7-8/1-267724932106202419092241/8مرکزي

11/1-2/9-10101154967843898974/4هرمزگان

30/7-8/8-325932402823255422572826/6همدان

23/1-6/4-13811272108094910621148/8یزد

20/8-5/7-966009348183105790817646385746/0کل کشور

5/6-3/3-4/8-11/1-3/2-رشد نسبت به سال قبل

14/0-20/8-18/1-14/0-3/2-رشد نسبت به 91

داده  معنی ندارد

ماخذ: دفترفناوري اطالعات و ارتباطات سازمان راهداري و حمل ونقل جاده اي - صورت وضعیت هاي صادر شده

داده وجود ندارد



3-1-4- میزان مسافر وارد شده به استان( ثبتی)                                                                                                                    واحد: هزارنفر

متوسط9192939495استان /سال
متوسط رشد 

ساالنه

رشد در طی 

دوره

14/8-3/9-310430822838268126462870/2آذربایجان شرقی

29/0-8/2-352332132777257425032918/0آذربایجان غربی

22/2-6/1-153415091297123611941354/0اردبیل

21/4-5/8-735669126343600657856480/4اصفهان

19/2-5/2-166514151280132013461405/2البرز

121014951568164816991524/08/940/4ایالم

144512831430155215011442/21/03/9بوشهر

26/0-7/2-231932283719478181501716920165/4تهران

13/1-3/4-210320492069194718281999/2چهارمحال وبختیاري

32/1-9/2-11511022808771782906/8خراسان جنوبی

9/0-2/3-567153414857489451615184/8خراسان رضوي

32/6-9/4-133414887987698991057/6خراسان شمالی

11/0-2/9-334832432998289029793091/6خوزستان

14/5-3/8-1127124511509969641096/4زنجان

26/0-7/3-136712301161104810111163/4سمنان

17/5-4/7-131713661157108510871202/4سیستان وبلوچستان

19/0-5/1-347134453108294628123156/4فارس

33/0-9/5-212022761918170714211888/4قزوین

23/9-6/6-360832932965293227443108/4قم

36/8-10/8-248422042086176415712021/8کردستان

15/2-4/0-125311791169108810631150/4کرمان

30/5-8/7-273923162069196919042199/4کرمانشاه

28/3-8/0-826786704666592714/8کهگیلویه وبویراحمد

26/6-7/4-258923871971193219012156/0گلستان

273027152535273127432690/80/10/5گیالن

27/9-7/9-246923562184197217802152/2لرستان 

19/7-5/3-414042153748357433253800/4مازندران

19/4-5/3-237222382057203419112122/4مرکزي

3/9-1/0-130516691304117412541341/2هرمزگان

34/0-9/9-281225392280204318572306/2همدان

16/5-4/4-1232113399898410291075/2یزد

20/8-5/7-966009348183105790817646385746/0کل کشور

5/6-3/3-4/8-11/1-3/2-رشد نسبت به سال قبل

14/0-20/8-18/1-14/0-3/2-رشد نسبت به 91

داده  معنی ندارد

ماخذ: دفترفناوري اطالعات و ارتباطات سازمان راهداري و حمل ونقل جاده اي  - صورت وضعیت هاي صادر شده

داده وجود ندارد



3-1-5- میزان مسافر جابجا شده با اتوبوس( ثبتی)  در سطح کشور بر حسب استان مبدا                                             واحد: هزارنفر

متوسط9192939495استان /سال
متوسط رشد 

ساالنه

رشد در طی 

دوره

40/7-12/2-710466325038446442165490/8آذربایجان شرقی

34/8-10/1-517347554903371633754384/4آذربایجان غربی

18/7-5/0-143015191198125411631312/8اردبیل

19/9-5/4-1019792558982838181698996/8اصفهان

9/1-2/4-215424472356208019572198/8البرز

100011461098106213641134/08/136/4ایالم

192717211627205525851983/07/634/1بوشهر

17/9-4/8-213992032618625181841757319221/4تهران

51/4-16/5-207117271601118310071517/8چهارمحال وبختیاري

113014891556160114941454/07/232/2خراسان جنوبی

32/9-9/5-200711941614357131671347316096/8خراسان رضوي

4/6-1/2-981907890959936934/6خراسان شمالی

46/1-14/3-596749254264361832184398/4خوزستان

37/9-11/2-1245126110228317731026/4زنجان

31/4-9/0-154313271143111610581237/4سمنان

22/1-6/1-334829303024283326072948/4سیستان وبلوچستان

13/5-3/6-859885737403763074347927/6فارس

45/1-13/9-247722071897161713591911/4قزوین

25/9-7/2-182317911504147113511588/0قم

18/0-4/8-108211519679238871002/0کردستان

12/0-3/2-334233462903285229403076/6کرمان

32/2-9/3-171013801157121811591324/8کرمانشاه

23/3-6/4-408485427422313411/0کهگیلویه وبویراحمد

3/5-0/9-96111841017894927996/6گلستان

15/6-4/2-194020221903172016371844/4گیالن

11/2-2/9-166517451680157714791629/2لرستان 

5/4-1/4-153714081194131914541382/4مازندران

22/1-6/1-194118841615157115121704/6مرکزي

13/0-3/4-9581077897773833907/6هرمزگان

38/9-11/6-385933282469259923572922/4همدان

21/6-5/9-180016161426128814121508/4یزد

23/8-6/6-1208391149821001469437792022104473/2کل کشور

6/5-2/5-5/8-12/9-4/8-رشد نسبت به سال قبل

16/9-23/8-21/9-17/1-4/8-رشد نسبت به 91

داده  معنی ندارد

ماخذ: دفتر فناوري اطالعات و ارتباطات سازمان راهداري و حمل ونقل جاده اي ـ صورت وضعیت هاي صادر شده 

داده وجود ندارد



3-1-6- میزان مسافر جابجا شده با مینی بوس( ثبتی)  در سطح کشور بر حسب استان مبدا                                         واحد: هزارنفر

متوسط9192939495استان /سال
متوسط رشد 

ساالنه

رشد در طی 

دوره

17/7-4/8-200117721641174516461761/0آذربایجان شرقی

61/3-21/1-465935522241210518042872/2آذربایجان غربی

61/8-21/4-461280187129176246/6اردبیل

526249826812700559946011/03/313/9اصفهان

101936252122/220/4110/0البرز

51/8-16/7-330224156136159201/0ایالم

43/5-13/3-12701084810764717929/0بوشهر

10/1-2/6-133513741082138012001274/2تهران

23/7-6/5-413834503675369331573622/6چهارمحال وبختیاري

294324360368370343/25/925/9خراسان جنوبی

483048894645509651744926/81/77/1خراسان رضوي

29/7-8/4-165812991328136611651363/2خراسان شمالی

48/8-15/4-284323892038190914562127/0خوزستان

54/8-18/0-628555437380284456/8زنجان

59/9-20/4-479416293237192323/4سمنان

82/1-35/0-38083324271214926812403/4سیستان وبلوچستان

15/0-4/0-320031122568275227202870/4فارس

826644488731888715/41/87/5قزوین

19/4-5/3-659596583596531593/0قم

58/2-19/6-456637903409254119073242/6کردستان

514567450426559503/22/18/8کرمان

63/0-22/0-764060173409327028254632/2کرمانشاه

49/0-15/5-1007146575165/0کهگیلویه وبویراحمد

38/1-11/3-483246744501348529894096/2گلستان

3/0-0/8-230222242011226622332207/2گیالن

50/4-16/1-358133582680231817752742/4لرستان 

82493855311271042896/86/026/5مازندران

58/1-19/5-2129159111138518921315/2مرکزي

1548678414271/275/4846/7هرمزگان

33/0-9/5-400932463652336526883392/0همدان

41/0-12/3-1053835416256/2یزد

34/4-10/0-693096084754016517414550056282/6کل کشور

9/9-12/1-4/2-11/2-12/2-رشد نسبت به سال قبل

23/5-34/4-25/3-22/1-12/2-رشد نسبت به 91

داده  معنی ندارد

ماخذ: دفتر فناوري اطالعات و ارتباطات سازمان راهداري و حمل ونقل جاده اي ـ صورت وضعیت هاي صادر شده 

داده وجود ندارد



3-1-7- میزان مسافر جابجا شده با سواري کرایه( ثبتی)  در سطح کشور بر حسب استان مبدا                                    واحد: هزارنفر

متوسط9192939495استان /سال
متوسط رشد 

ساالنه

رشد در طی 

دوره

19/6-5/3-11581205129110659311130/0آذربایجان شرقی

957922693130312951034/07/935/3آذربایجان غربی

24/4-6/8-937877904852708855/6اردبیل

7/1-1/8-154816171647148414381546/8اصفهان

95104112109102104/41/87/4البرز

40/0-12/0-123010821033883738993/2ایالم

48/3-15/2-379352371365196332/6بوشهر

182919431878182018901872/00/83/3تهران

0/9-0/2-10571326104098910481092/0چهارمحال وبختیاري

37/5-11/1-514517464350321433/2خراسان جنوبی

26/0-7/2-163215981587132712081470/4خراسان رضوي

31/1-8/9-808760816680557724/2خراسان شمالی

8/9-2/3-299829393073301227302950/4خوزستان

33/0-9/5-846720693667567698/6زنجان

10/0-2/6-592636590560533582/2سمنان

64/2-22/6-1100838935634394780/2سیستان وبلوچستان

30/3-8/6-253129212179203217632285/2فارس

34/6-10/1-889831733645581735/8قزوین

6/0-1/5-267321324255251283/6قم

23/3-6/4-152415341479120311691381/8کردستان

37/1-10/9-284027482611207717862412/4کرمان

38/4-11/4-12021106193413387401264/0کرمانشاه

26/5-7/4-1193109510697908771004/8کهگیلویه وبویراحمد

625558592606729622/03/916/6گلستان

161817701899190618381806/23/213/6گیالن

28/0-7/9-105910611011880762954/6لرستان 

170518692154234522702068/67/433/1مازندران

26/7-7/5-550528605692403555/6مرکزي

24/8-6/9-576545499465433503/6هرمزگان

113411191755149211991339/81/45/7همدان

796486/83/414/3یزد

16/8-4/5-354023545135976328302946633825/0کل کشور

4/3-10/2-8/7-0/11/5رشد نسبت به سال قبل

5/6-16/8-7/3-0/11/6رشد نسبت به 91

داده  معنی ندارد

ماخذ: دفتر فناوري اطالعات و ارتباطات سازمان راهداري و حمل ونقل جاده اي ـ صورت وضعیت هاي صادر شده 

داده وجود ندارد



بخش دوم: سفر وسایل نقلیه عمومی جاده اي حامل مسافر

3-2-1- تعداد سفر مسافري انجام شده ( ثبتی)  در جاده هاي کشور بر حسب استان مبداء                                    واحد: هزارسفر

متوسط9192939495استان /سال
متوسط رشد 

ساالنه

رشد در طی 

دوره

17/7-4/8-751733683641618685/2آذربایجان شرقی

26/9-7/5-956912750761699815/6آذربایجان غربی

24/1-6/7-357338320297271316/6اردبیل

0/4-0/1-113610811199118411311146/2اصفهان

116133133130129128/22/711/2البرز

34/4-10/0-363320300262238296/6ایالم

22/5-6/2-253238204200196218/2بوشهر

145714781345143314611434/80/10/3تهران

11/7-3/1-582532537519514536/8چهارمحال وبختیاري

14/5-3/9-220237221195188212/2خراسان جنوبی

6/4-1/6-129012991245120512081249/4خراسان رضوي

22/2-6/1-356319324305277316/2خراسان شمالی

17/2-4/6-11171050104610219251031/8خوزستان

25/2-7/0-302272257255226262/4زنجان

13/8-3/6-239241214212206222/4سمنان

59/7-20/3-883740760547356657/2سیستان وبلوچستان

18/7-5/0-11881256101910369661093/0فارس

31/3-9/0-335300258244230273/4قزوین

13/8-3/6-160163149148138151/6قم

30/8-8/8-728689641544504621/2کردستان

29/4-8/3-904885829694638790/0کرمان

48/6-15/3-803684567488413591/0کرمانشاه

20/6-5/6-325325304243258291/0کهگیلویه وبویراحمد

12/1-3/2-480496469419422457/2گلستان

690723709732721715/01/14/5گیالن

30/5-8/7-558541487442388483/2لرستان 

566610645746742661/87/031/1مازندران

31/8-9/1-343310271253234282/2مرکزي

15/5-4/1-206214176168174187/6هرمزگان

8/5-2/2-644589724651589639/4همدان

6/6-1/7-1069384839993/0یزد

17/7-4/7-184141779816871160581515916860/0کل کشور

4/7-5/6-4/8-5/2-3/3-رشد نسبت به سال قبل

10/5-17/7-12/8-8/4-3/3-رشد نسبت به 91

داده  معنی ندارد

ماخذ: دفتر فناوري اطالعات و ارتباطات سازمان راهداري و حمل ونقل جاده اي ـ صورت وضعیت هاي صادر شده

داده وجود ندارد



3-2-2- تعداد سفر مسافري انجام شده ( ثبتی)  درون استانی                                                                                         واحد: هزارسفر

متوسط9192939495استان /سال
متوسط رشد 

ساالنه

رشد در طی 

دوره

20/9-5/7-522503479438413471/0آذربایجان شرقی

30/6-8/7-735701569566510616/2آذربایجان غربی

30/3-8/6-244222213193170208/4اردبیل

0/4-0/1-724663788765721732/2اصفهان

000010/2البرز

40/4-12/1-260237220184155211/2ایالم

32/0-9/2-181169136130123147/8بوشهر

145138133142147141/00/31/4تهران

6/3-1/6-414387406390388397/0چهارمحال وبختیاري

18/5-5/0-168186166136137158/6خراسان جنوبی

4/0-1/0-10001023993957960986/6خراسان رضوي

24/5-6/8-269237250232203238/2خراسان شمالی

18/1-4/9-917860866842751847/2خوزستان

32/5-9/4-194163156154131159/6زنجان

17/9-4/8-11712110110096107/0سمنان

63/8-22/4-798664668468289577/4سیستان وبلوچستان

21/8-6/0-9901042825834774893/0فارس

10/6-2/8-141144128123126132/4قزوین

131420181816/68/538/5قم

32/5-9/3-530500472395358451/0کردستان

31/9-9/1-810792740609552700/6کرمان

55/1-18/1-590497401328265416/2کرمانشاه

7/0-1/8-186196205152173182/4کهگیلویه وبویراحمد

12/6-3/3-340336329285297317/4گلستان

417437448489489456/04/117/3گیالن

39/8-11/9-402393336291242332/8لرستان 

208268312367374305/815/879/8مازندران

44/2-13/6-16514012210692125/0مرکزي

22/0-6/0-132122110105103114/4هرمزگان

4/9-1/2-431371517463410438/4همدان

5/7-1/5-352322243327/4یزد

21/3-5/8-12077115491113310286950010909/0کل کشور

5/8-7/6-7/6-3/6-4/4-رشد نسبت به سال قبل

12/1-21/3-14/8-7/8-4/4-رشد نسبت به 91

داده  معنی ندارد

ماخذ: دفتر فناوري اطالعات و ارتباطات سازمان راهداري و حمل ونقل جاده اي ـ صورت وضعیت هاي صادر شده

داده وجود ندارد



3-2-3- تعداد سفر مسافري ( ثبتی)  خارج شده از استان                                                                                                 واحد: هزارسفر

متوسط9192939495استان /سال
متوسط رشد 

ساالنه

رشد در طی 

دوره

10/9-2/8-230230204203205214/4آذربایجان شرقی

14/5-3/8-221211181195189199/4آذربایجان غربی

9/7-2/5-113116106104102108/2اردبیل

0/2-0/1-411419411419410414/0اصفهان

116133133130128128/02/510/3البرز

19/4-5/3-1038480788385/6ایالم

726868707370/20/31/4بوشهر

131213401212129113141293/80/00/2تهران

25/0-6/9-168144131129126139/6چهارمحال وبختیاري

3/8-1/0-525154595053/2خراسان جنوبی

14/1-3/7-290276252248249263/0خراسان رضوي

14/9-4/0-878274737478/0خراسان شمالی

13/4-3/5-201189180179174184/6خوزستان

12/0-3/2-10810910110295103/0زنجان

9/8-2/6-122121113112110115/6سمنان

21/2-5/8-857792796780/0سیستان وبلوچستان

3/0-0/8-198214194202192200/0فارس

46/4-14/4-194156130121104141/0قزوین

18/4-4/9-147149129131120135/2قم

26/3-7/3-198189168149146170/0کردستان

7/5-1/9-939389858689/2کرمان

30/5-8/7-213186166160148174/6کرمانشاه

38/8-11/6-1391291009185108/8کهگیلویه وبویراحمد

10/0-2/6-140160140134126140/0گلستان

15/0-4/0-273286260243232258/8گیالن

6/4-1/6-156148151151146150/4لرستان 

358342334378368356/00/72/8مازندران

20/8-5/7-178170149147141157/0مرکزي

4/1-1/0-749166637173/0هرمزگان

16/0-4/3-213218207188179201/0همدان

7/0-1/8-717062596665/6یزد

10/7-2/8-633762495738577256595951/0کل کشور

2/7-2/0-8/20/6-1/4-رشد نسبت به سال قبل

7/6-10/7-8/9-9/5-1/4-رشد نسبت به 91

داده  معنی ندارد

ماخذ: دفتر فناوري اطالعات و ارتباطات سازمان راهداري و حمل ونقل جاده اي  ـ صورت وضعیت هاي صادر شده

داده وجود ندارد



3-2-4- تعداد سفر مسافري ( ثبتی)  وارد شده به استان                                                                                                   واحد: هزارسفر

متوسط9192939495استان /سال
متوسط رشد 

ساالنه

رشد در طی 

دوره

1/4-0/4-213221205214210212/6آذربایجان شرقی

12/0-3/2-241232212211212221/6آذربایجان غربی

7/9-2/0-114116108109105110/4اردبیل

14/0-3/7-436404367373375391/0اصفهان

807468858879/02/410/0البرز

909395959293/00/62/2ایالم

3/6-0/9-847073808177/6بوشهر

8/2-2/1-143214191289132113141355/0تهران

7/8-2/0-153148146148141147/2چهارمحال وبختیاري

454144444543/80/00/0خراسان جنوبی

259262236254274257/01/45/8خراسان رضوي

14/1-3/7-859175727379/2خراسان شمالی

10/0-2/6-220216197193198204/8خوزستان

16/8-4/5-1071121009489100/4زنجان

12/9-3/4-116106104104101106/2سمنان

9/3-2/4-758777736876/0سیستان وبلوچستان

13/9-3/7-209213186191180195/8فارس

26/2-7/3-13013411811196117/8قزوین

20/1-5/5-189175153159151165/4قم

25/9-7/2-193180172152143168/0کردستان

818394858285/00/31/2کرمان

32/0-9/2-225190161156153177/0کرمانشاه

28/7-8/1-1151131089982103/4کهگیلویه وبویراحمد

15/0-4/0-153146130136130139/0گلستان

1/7-0/4-232236221234228230/2گیالن

19/5-5/3-169159153144136152/2لرستان 

2/2-0/5-367396373377359374/4مازندران

9/1-2/4-165157147154150154/6مرکزي

1/2-0/3-8611991798592/0هرمزگان

24/2-6/7-207195177167157180/6همدان

7/6-2/0-666257596161/0یزد

10/7-2/8-633762495738577256595951/0کل کشور

2/7-2/0-8/20/6-1/4-رشد نسبت به سال قبل

7/6-10/7-8/9-9/5-1/4-رشد نسبت به 91

داده  معنی ندارد

ماخذ: دفتر فناوري اطالعات و ارتباطات سازمان راهداري و حمل ونقل جاده اي ـ صورت وضعیت هاي صادر شده

داده وجود ندارد



3-2-5- تعداد سفر اتوبوس ( ثبتی)  در سطح کشور  بر حسب استان مبدا                                                                    واحد: هزارسفر

متوسط9192939495استان /سال
متوسط رشد 

ساالنه

رشد در طی 

دوره

26/5-7/4-344317261259253286/8آذربایجان شرقی

18/1-4/9-277268339255227273/2آذربایجان غربی

22/9-6/3-969481777484/4اردبیل

6/6-1/7-411389380376384388/0اصفهان

91105102101101100/02/611/0البرز

283130303831/47/935/7ایالم

727266809577/07/231/9بوشهر

4/0-1/0-920893820878883878/8تهران

39/1-11/7-695955454254/0چهارمحال وبختیاري

556669717066/26/227/3خراسان جنوبی

5/2-1/3-595595569554564575/4خراسان رضوي

2/0-0/5-495144474847/8خراسان شمالی

28/6-8/1-199173154147142163/0خوزستان

545954555655/60/93/7زنجان

23/3-6/4-605446484650/8سمنان

25/3-7/0-217182217183162192/2سیستان وبلوچستان

4/7-1/2-360375315346343347/8فارس

49/3-15/6-675848413449/6قزوین

21/4-5/9-565445464449/0قم

555855596057/42/29/1کردستان

8/7-2/2-161159145141147150/6کرمان

17/4-4/7-695850565758/0کرمانشاه

11/1-2/9-184229331627/6کهگیلویه وبویراحمد

5/7-1/5-708667656670/8گلستان

14/5-3/8-131144122114112124/6گیالن

777777767877/00/31/3لرستان 

817769788578/01/24/9مازندران

11/8-3/1-858674777579/4مرکزي

9/4-2/4-536845424851/2هرمزگان

18/4-5/0-13612699113111117/0همدان

8/8-2/3-918678768382/8یزد

9/9-2/6-504549634605456945474745/8کل کشور

2/5-0/5-0/8-7/2-1/6-رشد نسبت به سال قبل

7/4-9/9-9/4-8/7-1/6-رشد نسبت به 91

داده  معنی ندارد

ماخذ: دفتر فناوري اطالعات و ارتباطات سازمان راهداري و حمل ونقل جاده اي ـ صورت وضعیت هاي صادر شده

داده وجود ندارد



3-2-6- تعداد سفر مینی بوس ( ثبتی)  در سطح کشور  بر حسب استان مبدا                                                                  واحد: هزارسفر

متوسط9192939495استان /سال
متوسط رشد 

ساالنه

رشد در طی 

دوره

109102105117119110/42/29/2آذربایجان شرقی

73/0-27/9-433406236187117275/8آذربایجان غربی

36/0-10/6-252013121617/2اردبیل

331294408430378368/23/414/2اصفهان

113221/818/9100/0البرز

40/9-12/3-221511101314/2ایالم

44/6-13/7-837655494661/8بوشهر

5/6-1/4-727959756870/6تهران

18/1-4/9-249210224227204222/8چهارمحال وبختیاري

283434343332/64/217/9خراسان جنوبی

286307296342349316/05/122/0خراسان رضوي

13/7-3/6-1028389948891/2خراسان شمالی

42/9-13/1-16313912711693127/6خوزستان

25/0-6/9-363230352732/0زنجان

40/0-12/0-302720211823/2سمنان

77/5-31/1-38233431520786264/8سیستان وبلوچستان

8/5-2/2-188181157175172174/6فارس

463627425040/22/18/7قزوین

13/5-3/6-373535373235/2قم

51/3-16/5-273227211168133202/4کردستان

303428283931/86/830/0کرمان

61/2-21/1-433346206192168269/0کرمانشاه

42/9-13/1-754545/0کهگیلویه وبویراحمد

32/0-9/2-253269253201172229/6گلستان

6/8-1/7-147138124139137137/0گیالن

46/0-14/3-213200162143115166/6لرستان 

515936706756/67/131/4مازندران

53/3-17/3-1209167525677/2مرکزي

2467136/459/7550/0هرمزگان

20/5-5/6-224185215203178201/0همدان

25/0-6/9-1244496/6یزد

31/6-9/0-438739723562342530023669/6کل کشور

9/0-12/4-3/8-10/3-9/5-رشد نسبت به سال قبل

20/4-31/6-21/9-18/8-9/5-رشد نسبت به 91

داده  معنی ندارد

ماخذ: دفتر فناوري اطالعات و ارتباطات سازمان راهداري و حمل ونقل جاده اي ـ صورت وضعیت هاي صادر شده

داده وجود ندارد



3-2-7- تعداد سفر سواري کرایه ( ثبتی)  در سطح کشور  بر حسب استان مبدا                                                             واحد: هزارسفر

متوسط9192939495استان /سال
متوسط رشد 

ساالنه

رشد در طی 

دوره

17/8-4/8-298314317266245288/0آذربایجان شرقی

246237175318356266/49/744/7آذربایجان غربی

22/9-6/3-236224225207182214/8اردبیل

6/3-1/6-394398412377369390/0اصفهان

242728282726/83/012/5البرز

39/7-11/9-312274259222188251/0ایالم

43/9-13/4-989082725579/4بوشهر

465506466480509485/22/39/5تهران

265263259248268260/60/31/1چهارمحال وبختیاري

38/0-11/2-1371371189085113/4خراسان جنوبی

27/4-7/7-409397380309297358/4خراسان رضوي

31/2-8/9-205185191164141177/2خراسان شمالی

8/9-2/3-755738765757688740/6خوزستان

32/9-9/5-213181173166143175/2زنجان

4/7-1/2-149161148144142148/8سمنان

61/8-21/4-283224227157108199/8سیستان وبلوچستان

29/5-8/4-640700547515451570/6فارس

35/1-10/3-222206183161144183/2قزوین

7/5-1/9-677368666267/2قم

22/5-6/2-400404374318310361/2کردستان

36/5-10/7-713692656524453607/6کرمان

37/2-11/0-301280311239189264/0کرمانشاه

20/9-5/7-301278271204238258/4کهگیلویه وبویراحمد

157141149153183156/63/916/6گلستان

412441463479472453/43/514/6گیالن

27/6-7/8-268263249222194239/2لرستان 

434475540597591527/48/036/2مازندران

25/4-7/1-138133131124103125/8مرکزي

25/7-7/1-152141125119113130/0هرمزگان

284277410335300321/21/45/6همدان

333363/618/9100/0یزد

15/3-4/1-898288638704806476108444/6کل کشور

4/0-5/6-7/4-1/8-1/3-رشد نسبت به سال قبل

7/5-15/3-10/2-3/1-1/3-رشد نسبت به 91

داده  معنی ندارد

ماخذ: دفتر فناوري اطالعات و ارتباطات سازمان راهداري و حمل ونقل جاده اي ـ صورت وضعیت هاي صادر شده

داده وجود ندارد



بخش سوم: شاخص هاي عملکردي حمل ونقل مسافر

3-3-1- میزان نفر ـ کیلومتر مسافر جابجا شده در جاده هاي کشور بر حسب استان مبدا                                           واحد: میلیون                                                                          

متوسط9192939495استان /سال
متوسط رشد 

ساالنه

رشد در طی 

دوره

21/7-5/9-210821621749160816501855/4آذربایجان شرقی

36/4-10/7-216517211545144413781650/6آذربایجان غربی

13/3-3/5-851920753792738810/8اردبیل

9/7-2/5-403439143915375436443852/2اصفهان

2/2-0/6-116612941150118411401186/8البرز

962101096095512311023/66/428/0ایالم

21/6-5/9-958871815781751835/2بوشهر

10/9-2/9-1019396669288918390789481/6تهران

29/2-8/3-739670640582523630/8چهارمحال وبختیاري

655869951992886870/67/835/3خراسان جنوبی

31/3-9/0-901487326461592761917265/0خراسان رضوي

25/4-7/1-693625565542517588/4خراسان شمالی

21/8-6/0-243222362068195419012118/2خوزستان

36/1-10/6-560548451382358459/8زنجان

19/4-5/2-500450407419403435/8سمنان

31/8-9/1-255424502167194617412171/6سیستان وبلوچستان

7/7-2/0-364038923410349133593558/4فارس

37/6-11/1-614541458423383483/8قزوین

26/4-7/4-962946753727708819/2قم

36/8-10/8-11211066920778709918/8کردستان

20/9-5/7-160015991451131912661447/0کرمان

41/8-12/7-172014341156112210011286/6کرمانشاه

22/5-6/2-289282242237224254/8کهگیلویه وبویراحمد

14/6-3/9-1053117810669428991027/6گلستان

13/5-3/6-124412861224113910761193/8گیالن

20/4-5/5-1117115010329658891030/6لرستان 

1032100085110341077998/81/14/4مازندران

21/4-5/8-768735610603604664/0مرکزي

16/8-4/5-912962796718759829/4هرمزگان

24/1-6/6-140113731183113710641231/6همدان

23/6-6/5-924844723634706766/2یزد

19/0-5/1-579835642649759477694698151783/6کل کشور

5/0-1/6-4/0-11/8-2/7-رشد نسبت به سال قبل

13/4-19/0-17/6-14/2-2/7-رشد نسبت به 91

داده  معنی ندارد

ماخذ: دفتر فناوري اطالعات و ارتباطات سازمان راهداري و حمل ونقل جاده اي  ـ صورت وضعیت هاي صادر شده

داده وجود ندارد



3-3-2- شاخص هاي حمل ونقل مسافر در بخش هاي دولتی، تعاونی و خصوصی              

متوسط9192939495تفکیکشاخص
متوسط رشد 

ساالنه

رشد در طی 

دوره

000ناچیزناچیزدولتی

212220232221/61/24/8تعاونی

787880777878/20/00/0خصوصی

000ناچیزناچیزدولتی

171817191918/02/811/8تعاونی

2/4-0/6-838283818182/0خصوصی

924662000دولتی

189183150183194179/80/76/0تعاونی

195201200204213202/62/26/0خصوصی

56049000دولتی

20/6-5/6-10702100726618883485018945/4تعاونی

17/6-4/7-467204630543141389353848042716/2خصوصی

داده  معنی ندارد

ماخذ: دفتر فناوري اطالعات و ارتباطات سازمان راهداري و حمل ونقل جاده اي ـ صورت وضعیت هاي صادر شده

داده وجود ندارد

سهم میزان مسافر 

جابجا شده ( درصد) 

سهم میزان مصرف 

صورت وضعیت  ( درصد) 

متوسط مسافت طی 

شده در هر سفر 

( کیلومتر) 

میلیون نفر-کیلومتر 

مسافر جابجا شده



3-3-3- شاخص هاي حمل ونقل مسافر برحسب انواع وسیله نقلیه مسافري 

متوسط9192939495تفکیکشاخص
متوسط رشد 

ساالنه

رشد در طی 

دوره

5454535355540/51/9اتوبوس

5/6-1/4-312928292929مینی بوس

1617191818183/012/5سواري کرایه

2728272930282/711/1اتوبوس

16/7-4/5-242221212022مینی بوس

4950525050500/52/0سواري کرایه

16/7-4/5-242322212022اتوبوس

6/3-1/6-161515151515مینی بوس

4444440/00/0سواري کرایه

4024134154314424212/410/0اتوبوس

3/3-0/8-919686868889مینی بوس

8/5-2/2-129124117118118121سواري کرایه

16/1-4/3-472304642541029396363962342789اتوبوس

24-6/6-453855884572433734564498مینی بوس

37/2-11/0-621544134158379639004496سواري کرایه

داده  معنی ندارد

ماخذ: دفتر فناوري اطالعات و ارتباطات سازمان راهداري و حمل ونقل جاده اي ـ صورت وضعیت هاي صادر شده

داده وجود ندارد

سهم میزان مسافر 

جابجا شده ( درصد) 

سهم میزان مصرف 

صورت وضعیت 

( درصد) 

متوسط مسافت 

طی شده در هر 

سفر ( کیلومتر) 

 میلیون  نفر-

کیلومتر مسافر 

جابجا شده

متوسط تعداد 

مسافر در هر سفر 

( نفر) 



3-3-4-  متوسط مسافت طی شده در هر سفر مسافري بر حسب استان مبدأ                                                                واحد:کیلومتر

متوسط9192939495استان /سال
متوسط رشد 

ساالنه

رشد در طی 

دوره

170179172179193178/63/213/5آذربایجان شرقی

161139141153161151/00/00/0آذربایجان غربی

212221215222228219/61/87/5اردبیل

1/6-0/4-192201180183189189/0اصفهان

389377388408420396/41/98/0البرز

176160167186223182/46/126/7ایالم

201200224233235218/64/016/9بوشهر

380394383392399389/61/25/0تهران

2/2-0/6-919289908990/2چهارمحال وبختیاري

217230254286275252/46/126/7خراسان جنوبی

8/4-2/2-286276264262262270/0خراسان رضوي

17/8-4/8-174148124129143143/6خراسان شمالی

162164164171182168/63/012/3خوزستان

144154151153161152/62/811/8زنجان

154151154158155154/40/20/6سمنان

224228234274351262/211/956/7سیستان وبلوچستان

168177184192197183/64/117/3فارس

12/6-3/3-11111110610297105/4قزوین

6/9-1/8-246240218221229230/8قم

132136131135144135/62/29/1کردستان

163165169177185171/83/213/5کرمان

138139143157170149/45/423/2کرمانشاه

1/7-0/4-116115107121114114/6کهگیلویه وبویراحمد

167181166175167171/20/00/0گلستان

14/0-3/7-179182169157154168/2گیالن

134135140149165144/65/323/1لرستان 

15/5-4/1-194179165164164173/2مازندران

135146142149157145/83/816/3مرکزي

5/8-1/5-365368316324344343/4هرمزگان

0/8-0/2-126140110116125123/4همدان

2/1-0/5-428462466443419443/6یزد

195198192200209198/81/77/2کل کشور

3/04/24/51/8-1/5رشد نسبت به سال قبل

1/52/67/22/4-1/5رشد نسبت به 91

داده  معنی ندارد

ماخذ: دفتر فناوري اطالعات و ارتباطات سازمان راهداري و حمل ونقل جاده اي ـ صورت وضعیت هاي صادر شده

داده وجود ندارد



3-3-5-  متوسط تعداد مسافر در هر سفر مسافري بر حسب استان مبدأ                                                                                واحد: نفر                

متوسط9192939495استان /سال
متوسط رشد 

ساالنه

رشد در طی 

دوره

19/7-5/3-141312111112/1آذربایجان شرقی

20/4-5/5-1110119910/0آذربایجان غربی

887887/80/31/3اردبیل

6/7-1/7-151515141414/4اصفهان

17/5-4/7-191919171618/1البرز

788897/96/126/8ایالم

141314161815/06/327/7بوشهر

17/2-4/6-171616151415/6تهران

20/0-5/4-131212111011/5چهارمحال وبختیاري

91011121210/78/136/4خراسان جنوبی

22/3-6/1-212017161617/8خراسان رضوي

109910109/70/83/1خراسان شمالی

24/5-6/8-11109889/1خوزستان

22/2-6/1-998778/1زنجان

17/4-4/7-111010999/7سمنان

91099109/41/66/4سیستان وبلوچستان

0/8-0/2-121212121211/9فارس

4/0-1/0-131212121212/2قزوین

12/8-3/4-171716161516/2قم

18/4-4/9-1099989/1کردستان

787887/62/08/1کرمان

16/0-4/3-131212121112/0کرمانشاه

3/8-1/0-555555/1کهگیلویه وبویراحمد

17/9-4/8-131313121112/5گلستان

5/9-1/5-988888/2گیالن

11/5-3/0-111111111010/9لرستان 

16/7-4/5-776666/4مازندران

11/1-2/9-141312121212/5مرکزي

888887/91/66/7هرمزگان

21/4-5/9-141311111112/0همدان

17/1-4/6-181817161516/9یزد

9/8-2/6-121211111111/5کل کشور

2/5-2/70/0-5/0-2/5-رشد نسبت به سال قبل

7/4-9/8-9/8-7/4-2/5-رشد نسبت به 91

داده  معنی ندارد

ماخذ: دفتر فناوري اطالعات و ارتباطات سازمان راهداري و حمل ونقل جاده اي ـ صورت وضعیت هاي صادر شده

داده وجود ندارد



١ 
 

  المللی کشور ونقل بین: حملچهارم فصل

  

  95الی  91سالهاي نگاه اجمالی طی 

 کاال از مرزهاي کشور و ترانزیت صادرات  ،واردات 

 اي  هاي حامل کاال از مرزهاي جادهتردد کامیون 

 اي  تردد وسایل نقلیه مسافري حامل مسافر از مرزهاي جاده 

 المللیونقل بینهاي عملکردي حملشاخص  

  

  کشور المللیبینونقل حمل نگاهی اجمالی به

اي کشور از میزان واردات کاال توسط کامیون از مرزهاي جاده ،95الی  91 طی سالهايبراساس آمارهاي ثبتی 

درصد مواجه بوده  30رسیده است که با رشدي معادل  95هزارتن در سال  1991به  91هزارتن در سال  1534

 97درصد و سهم واردات کاالهـاي غیرنفتـی    3 ، است. سهم واردات کاالهاي نفتی توسط کامیون طی این سالها

  تن بوده است. 20کاالي وارداتی توسط هر کامیون طی این سالها متوسط همچنین   درصد بوده است.

 کشورکاال از صادرات فزایش بوده است، میزان واردات کاال به کشور توسط کامیون داراي ادر حالی که میزان  

رسیده اسـت کـه داراي کاهشـی     95هزارتن در سال  6228به  91هزارتن در سال  6918توسط کامیون از رقم 

درصـد و سـهم    20 ، سهم صادرات کاالهاي نفتی توسط کـامیون طـی ایـن سـالها     درصد بوده است. 10معادل 

اتی توسط هـر کـامیون طـی ایـن     دراصکاالي متوسط همچنین  ه است.درصد بود 80صادرات کاالهاي غیرنفتی 

  تن بوده است. 23سالها 

توسط کامیون از طریق و صادراتی شایان ذکر است که در بازه زمانی مذکور، بیشترین میزان کاالي وارداتی 

درصدي در میان سایر مرزها و در صادرات سهم  60 به ترتیب در واردات سهم کهمرز بازرگان جابجا شده است 

 6و  11، 13اي هبعد از مرز بازرگان، مرزهاي آستارا، میرجاوه و جلفا با سهم بوده است.درصدي را دارا  20

و  14، 16هاي اند و مرزهاي دوغارون، میلک و آستارا با سهمداشتهدرصد بیشترین واردات کاال توسط کامیون را 

  اند.بیشترین صادرات کاال توسط کامیون را در دوره یاد شده به خود اختصاص داده 10



٢ 
 

ها بیشتر بوده، المللی کشور نسبت به سایر ملیتونقل بینهاي ایرانی در حملسهم کامیون الزم بذکر است که

 .بوده استمذکور سال  پنجبیشترین متوسط سفر کامیون و کاالهاي وارده و صادره طی  به طوري که داراي

  درصد واردات کشور ، توسط کامیونهاي ایرانی انجام شده است. 44درصد صادرات و  62بطوریکه در حدود 

  

هزارتن  10753توسط کامیون از  ترانزیت کاال از کشورطی دوره یاد شده ، براساس آمار ثبتی موجود، میزان 

درصد مواجه بـوده اسـت. سـهم     27رسیده است که با کاهشی معادل  95هزارتن در سال  7816به  91در سال 

کـاالي  متوسط همچنین  صد بوده است.در 59درصد و سهم کاالهاي غیرنفتی  41ترانزیت کاالهاي نفتی حدود 

   تن بوده است. 21توسط هر کامیون طی این سالها  رانزیتیت

در نمـودار نمـایش داده شـده    طی دوره مذکور در ادامه نیز سهم هر کدام از انواع عبور ترانزیت کاال از کشور 

  است.

  

  

  

  

  

  

   

 

 

 

  

  

  

  

ورود و خروج از 

مرزهاي جاده اي

25%

ورود از مرزهاي 

جاده اي، خروج 

از بنادر

40%

ورود از بنادر، 

خروج از 

مرزهاي جاده اي

32%

ورود و خروج از 

بنادر

3%

ورسهم ترانزیت کاال از کشور توسط کامیون بر حسب نوع عب



٣ 
 

نقلیه، ترانزیت با وسایل اي کشور تعداد کل مسافرین عبوري از مرزهاي جاده، در بخش جابجایی مسافر نیز

رسیده  95میلیون نفر در سال  15به  91میلیون نفر در سال  11از  ، در طی دوره مذکور شده، پیاده و متفرقه

 9و  11، 16درصد روبرو بوده است. مرزهاي مهران، شلمچه و بازرگان با سهم  35است که با رشدي معادل 

  د.اندرصد به ترتیب بیشترین مسافر عبوري را دارا بوده

 خارجمسافر متوسط نفر و  9مسافر وارد شده توسط هر وسیله نقلیه مسافري طی این سالها در حدود متوسط 

 با ملیتحامل مسافر نقلیه  سفر وسایلنفر بوده است.  سهم  10 در حدود شده توسط هر وسیله نقلیه مسافري

جی درصد و در سفرهاي خرو 43بطوریکه این رقم در سفرهاي ورودي  ،ها بیشتر بوده استاز مابقی ملیت ایرانی

  درصد بوده است. 53

  

بـه   95الـی   91 پنج سال المللی کشور طی دورهونقل بینجداول آماري، وضعیت حملدر ادامه با استفاده از 

  تفصیل بیان شده است.
  

  



بخش اول:  واردات، صادرات و ترانزیت کاال از مرزهاي کشور 

4-1-1- میزان واردات کاال توسط کامیون از مرزهاي جاده اي کشور برحسب نوع کاال                                                             واحد: تن

متوسط9192939495شرح
متوسط رشد 

ساالنه

رشد در طی 

دوره

17/9-4/8-567463845539767385834661644033/4نفتی

147695613414171395558149774119444131531217/07/131/7غیر نفتی

153370213798721435325153632419910291575250/46/729/8جمع

10/04/07/029/67/7-رشد  نسبت به سال قبل

6/40/229/83/4-10/0-رشد  نسبت به سال 91

داده  معنی ندارد

ماخذ: دفترفناوري اطالعات و ارتباطات سازمان راهداري و حمل ونقل جاده اي - سیستم کنترل تردد ثبتی از مرز 

داده وجود ندارد



4-1-2- میزان صادرات کاال توسط کامیون از مرزهاي جاده اي کشور برحسب نوع کاال                                                       واحد: تن

متوسط9192939495شرح
متوسط رشد 

ساالنه

رشد در طی 

دوره

139288410820331190080150565414180351317737/20/41/8نفتی

12/9-3/4-552461655317015438055511525448095035283825/8غیر نفتی

10/0-2/6-691750066137346628135662090862275386601563/0جمع

2/6-5/9-0/1-4/40/2-رشد  نسبت به سال قبل

5/7-10/0-4/3-4/2-4/4-رشد  نسبت به سال 91

داده  معنی ندارد

ماخذ: دفترفناوري اطالعات و ارتباطات سازمان راهداري و حمل ونقل جاده اي - سیستم کنترل تردد ثبتی از مرز 

داده وجود ندارد



4-1-3- میزان ترانزیت کاال از کشور برحسب نوع عبور و نوع کاال  توسط کامیون                                                                                   واحد: تن  

متوسط9192939495کاال/سالنوع عبور
متوسط رشد 

ساالنه

رشد در طی 

دوره

52/0-16/8-529169555947378849198798253878383328/2نفتی 

2/9-0/7-206991022877712556874222910420107072230873/2غیر نفتی 

12/9-3/4-259907928437182935723242790222645852614201/4جمع

60/7-20/8-375912742804554919677389159914769263665556/8نفتی 

7/2-1/9-396823795852780676743847368131617065/8غیر نفتی 

55/6-18/4-415595050763075700353463544618450574282622/6جمع

76/6-30/5-40741932903628467343132795164309523/8نفتی 

319344630812612996122296823234633493140482/02/08/5غیر نفتی 

1/2-0/3-360086534102973280795339955935585133450005/8جمع

38/3-11/4-263047732277550316233361/2نفتی 

63/0-22/0-394428255361421245450812146000333569/2غیر نفتی 

62/8-21/9-397058260134423522456315147623336930/4جمع

61/1-21/0-469834551702115585476452722718275914361770/0نفتی 

1/1-0/3-605460764202456754917639199559881876321990/2غیر نفتی 

27/3-7/7-10752952115904561234039310919222781577810683760/2جمع

7/86/5-11/5-28/4-6/4

7/814/81/5-27/3-0/8

داده  معنی ندارد

ماخذ: دفترفناوري اطالعات و ارتباطات سازمان راهداري و حمل ونقل جاده اي - سیستم کنترل تردد ثبتی از مرز 

داده وجود ندارد

ورود و خروج از 

مرزهاي جاده اي

ورود از مرزهاي 

جاده اي، خروج از بنادر

ورود از بنادر، خروج از 

مرزهاي جاده اي

ورود و خروج از بنادر

کل

رشد  نسبت به سال قبل

رشد  نسبت به سال 91



4-1-4- تعداد سفر و کاالي ترانزیت ورودي برحسب ملیت کامیون

متوسط9192939495شرح /سالملیت وسیله
متوسط رشد 

ساالنه

رشد در طی 

دوره

15/6-4/1-572483861194627385708667793848341956148428/2تناژ

13/3-3/5-298574301585353936318722258764306316/2تعداد سفر

1/8-0/5-10186061099757109314710281119999451047913/2تناژ

0/9-0/2-520805621555169526385159553539/4تعداد سفر

30/7-8/8-430841491840421267341900298702396910/0تناژ

35/4-10/4-185592271519372153701198417600/0تعداد سفر

34/9-10/2-231813239604401074293462151020263394/6تناژ

34/7-10/1-11717121271878614590765712975/4تعداد سفر

97/8-61/4-44696172849980318499715228/2تناژ

97/7-61/0-215285348515050738/0تعداد سفر

93/8-50/2-535661894594656404330018336/0تناژ

93/2-48/9-2556978521339174913/6تعداد سفر

42/4-12/9-450524783706284625933225/6تناژ

43/9-13/5-221117172146124156/0تعداد سفر

346174237753325464504534444422/67/031/0تناژ

156019242432208420582011/67/231/9تعداد سفر

75/5-29/6-1691731119111558528415314374/4تناژ

75/8-29/9-7821275521377189628/8تعداد سفر

41/4-12/5-674068691274986371993948861198/2تناژ

39/7-11/9-323441473548178019502931/8تعداد سفر

88/2-41/4-16065691364519189849/4تناژ

84/1-36/9-1074280361756/4تعداد سفر

782689509448300804/840/0284/6تناژ

414049392852/062/7600/0تعداد سفر

54/0-17/7-312346334374202874707247223314355522668675/0تناژ

57/8-19/4-1313981312281057019228655418103206/2تعداد سفر

27/3-7/7-10752952115904561234039310919222781577810683760/2تناژ

25/4-7/1-522944533346560772498557390008501125/4تعداد سفر

داده  معنی ندارد

ماخذ: دفترفناوري اطالعات و ارتباطات سازمان راهداري و حمل ونقل جاده اي - سیستم کنترل تردد ثبتی از مرز 

داده وجود ندارد

آلمان

آذربایجان

ترکمنستان

ازبکستان

ایران

ترکیه

جمع

ارمنستان

قزاقستان

تاجیکستان

پاکستان

قرقیزستان

سایر

بلغارستان



بخش دوم:  تردد کامیون هاي حامل کاال از مرزهاي جاده اي 

4-2-1- تردد کامیون هاي حامل کاالي وارداتی از مرزهاي جاده اي                                                                            

متوسط9192939495مرز/سال
متوسط رشد 

ساالنه

رشد در طی 

دوره

475072587885871497547672/219/7105/3آستارا

1/8-0/4-626230410863615548/8اینچه برون

97/3-59/3-1461285435/0باجگیران

505444307146178521257397553178/610/046/4بازرگان

56/1-18/6-16304181079836716935/8باشماق

30/8-8/8-906822467179627600/2بیله سوار

100/0-100/0-3042022500106/2پرویزخان

000000/0پلدشت

107522290246643361/656/6500/9تمرچین

381615624679442372774351/417/590/7جلفا

100/0-100/0-1000002/0خسروي

4744752073941080526/022/9127/8دوغارون

15/9-4/2-215518161599237618121951/6سرخس

31/6-9/1-1873274182471281731/4سرو

251123462208288266/43/514/7لطف آباد

99/4-72/1-3292221271/2مهران

715083926821581584367322/84/218/0میرجاوه

000000/0میل 78

000010/2میلک

82/7-35/5-362813704762906281278/4نوردوز

7869966569707707652210713979939/88/036/1مجموع

15/46/38/140/09/8-رشد نسبت به سال قبل

2/836/12/0-10/1-15/4-رشد نسبت به 91

داده  معنی ندارد

ماخذ: دفترفناوري اطالعات و ارتباطات سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي - سیستم کنترل تردد ثبتی از مرز 

داده وجود ندارد



4-2-2-میزان کاالي وارداتی توسط کامیون از مرزهاي جاده اي                                                                                               واحد:تن

متوسط9192939495مرز/سال
متوسط رشد 

ساالنه

رشد در طی 

دوره

129606210076239627248325210753207677/412/962/6آستارا

1106939147890186661271110850/03/514/8اینچه برون

99/4-71/6-278643613018587/6باجگیران

9096868074068305919390241264560950253/48/639/0بازرگان

50/7-16/2-371341002926199214571832122628/0باشماق

56/7-18/9-34443327631365048931491620133/0بیله سوار

100/0-100/0-66925451694002567/4پرویزخان

000000/0پلدشت

27731371969555538151228821/452/8445/3تمرچین

7761029365914019350514547487471/017/087/4جلفا

100/0-100/0-223000044/6خسروي

986110275477393472619912091/027/7165/7دوغارون

14/0-3/7-466453877634895510744011242300/4سرخس

29574343629458643145213654/21/66/4سرو

542825018130384454535071/20/10/5لطف آباد

99/5-73/3-63093262925321344/2مهران

162543196311159485135900198419170531/65/122/1میرجاوه

000000/0میل 78

000081/6میلک

87/8-40/9-613201548180003832747819222/2نوردوز

153370213798721435325153632419910281575250/26/729/8مجموع

10/04/07/029/67/7-رشد نسبت به سال قبل

6/40/229/83/4-10/0-رشد نسبت به 91

داده  معنی ندارد

ماخذ: دفترفناوري اطالعات و ارتباطات سازمان راهداري و حمل ونقل جاده اي- سیستم کنترل تردد ثبتی از مرز 

داده وجود ندارد



 4-2-3- تردد کامیون هاي حامل کاالي صادراتی از مرزهاي جاده اي                                                   

متوسط9192939495مرز/سال
متوسط رشد 

ساالنه

رشد در طی 

دوره

25/4-7/1-299932907328185204742238226021/4آستارا

45/7-14/2-206571482722641213111121618130/4اینچه برون

91/4-45/8-89602638239720537723364/0باجگیران

548687385759019622075908361806/81/97/7بازرگان

55/7-23/7-0230704133102233/8باشماق

2/0-0/5-734956836198525472036337/4بیله سوار

81574943150513941601/4263/317325/0پرویزخان

0172605/0پلدشت

7068965294698902108489187/811/353/5تمرچین

76/7-30/5-620055262703191714433557/8جلفا

100/0-100/0-9090120112602045/6خسروي

69/0-25/4-737605589838005292382286543953/2دوغارون

36/3-10/7-157762100316314143931004915507/0سرخس

1075212317775324808/831/9202/8سرو

11256930920499229892177217165/017/993/4لطف آباد

14051058277275216371425/83/916/5مهران

12892819814827181391873614558/49/845/3میرجاوه

11051103889673126011534611811/88/638/9میل 78

218513083935037482895332137867/425/0144/0میلک

10800999213235131981106011657/00/62/4نوردوز

11/1-2/9-303091288878286445287262269553287045/8مجموع

2/9-6/2-0/80/3-4/7-رشد نسبت به سال قبل

6/6-11/1-5/2-5/5-4/7-رشد نسبت به 91

داده  معنی ندارد

ماخذ: دفترفناوري اطالعات و ارتباطات سازمان راهداري و حمل ونقل جاده اي - سیستم کنترل تردد ثبتی از مرز 

داده وجود ندارد



4-2-4- میزان کاالي صادراتی توسط کامیون از مرزهاي جاده اي                                                                                              واحد:تن

متوسط9192939495مرز/سال
متوسط رشد 

ساالنه

رشد در طی 

دوره

32/3-9/3-745206762648774278483858504283654054/7آستارا

45/8-14/2-496790337900537982517748269099431903/7اینچه برون

97/4-59/7-172796197921909315626457446376/2باجگیران

116188916075381280000137534713073191346418/53/012/5بازرگان

40/7-16/0-0441015033202126154815/9باشماق

1/7-0/4-168076126134136263116132165211142363/3بیله سوار

1673931122901365493237539184/5273/119286/0پرویزخان

0383431010105/4پلدشت

159272223101217315200817252334210567/912/258/4تمرچین

51/2-16/4-422494168129403219622062631184/3جلفا

100/0-100/0-221533231030636050480/0خسروي

70/8-26/5-182117014163849450477049965321401083947/4دوغارون

36/5-10/7-322726427077329532295184204864315876/6سرخس

2117102514456114327641015533/331/9202/8سرو

257922210075459595531990509892393894/818/697/7لطف آباد

39/6-11/8-53820495468475753853251643948/4مهران

307877187980347355428088450418344343/610/046/3میرجاوه

266569254711238353312859380110290520/49/342/6میل 78

51347374318985902811842541323909924770/726/7157/8میلک

203848186772263878273028228843231273/82/912/3نوردوز

10/0-2/6-691750066137346628135662090862275396601563/1مجموع

2/6-5/9-0/1-4/40/2-رشد نسبت به سال قبل

5/7-10/0-4/3-4/2-4/4-رشد نسبت به 91

داده  معنی ندارد

ماخذ: دفترفناوري اطالعات و ارتباطات سازمان راهداري و حمل ونقل جاده اي - سیستم کنترل تردد ثبتی از مرز 

داده وجود ندارد



4-2-5- تردد کامیون هاي حامل کاالي وارداتی و صادراتی از مرزهاي جاده اي برحسب ملیت کامیون                                                        

متوسط9192939495شرح  / سالملیت
متوسط رشد 

ساالنه

رشد در طی 

دوره

4/5-1/1-450523686030843326604304737692/4تعدادسفرکامیون وارداتی

6/1-1/6-823920705602577863593232773696694862/6میزان کاالي وارداتی( تن) 

336472970939927438626409242247/417/590/5تعدادسفرکامیون وارداتی

7097826742708574629430921217332880387/614/471/5میزان کاالي وارداتی( تن) 

7869966569707707652210713979939/88/036/1تعدادسفرکامیون وارداتی

153370213798721435325153632419910281575250/26/729/8میزان کاالي وارداتی( تن) 

180972178066180694189839189506183815/41/24/7تعدادسفرکامیون صادراتی

393477639200104095636427496943082894106736/02/39/5میزان کاالي صادراتی( تن) 

34/5-10/0-1221191108121057519742380047103230/4تعدادسفرکامیون صادراتی

35/7-10/4-298272426937242532499234593919192502494827/2میزان کاالي صادراتی( تن) 

11/1-2/9-303091288878286445287262269553287045/8تعدادسفرکامیون صادراتی

10/0-2/6-691750066137346628135662090862275396601563/2میزان کاالي صادراتی( تن) 

داده  معنی ندارد

ماخذ: دفترفناوري اطالعات و ارتباطات سازمان راهداري و حمل ونقل جاده اي - سیستم کنترل تردد ثبتی از مرز 

داده وجود ندارد

ایرانی

غیر ایرانی

کل

ایرانی

غیر ایرانی

کل



بخش سوم: تردد وسایل نقلیه مسافري حامل مسافر از مرزهاي جاده اي

4-3-1-تعداد کل مسافرین عبوري از مرزهاي جاده اي ( با وسایل نقلیه، ترانزیت، پیاده و متفرقه)                                         واحد: نفر

متوسط9192939495مرز /سال
متوسط رشد 

ساالنه

رشد در طی 

دوره

665881764892782914750149835851759937/45/825/5آستارا

26/8-7/5-164357159938202527203641120259170144/4اینچه برون

61/9-21/4-12632712239016491014476348114121300/8باجگیران

107652012637481007006108920612074931128794/62/912/2بازرگان

36/9-10/9-8533741212511937216756193538469859552/6باشماق

16/2-4/3-9675731047657757116730112811231862737/8بیله سوار

7/0-1/8-203250530507423169328263188960334829/8پرویزخان

1224111194268030859390133903103087/62/39/4پلدشت

24/1-6/7-7046201326053920123644927534966826137/8تمرچین

42/1-12/8-1222992816120763233789957708131860086/6جلفا

3504974255556422308384751112354673822/233/5217/4چزابه

91/6-46/2-394545131802242773651833116124051/6خسروي

557263570361509382569538799802601269/29/543/5دوغارون

123596229174361246374060556461328907/445/7350/2رازي

39/0-11/6-14901917974320557515933290915156916/8سرخس

40/1-12/0-461263462325473440337895276446402273/8سرو

82759411923021280299161738522384241431200/828/2170/5شلمچه

9/5-2/5-162024187141246376177979146556184015/2لطف آباد

142401321069152361153307851438212912558377/228/0168/3مهران

10/2-2/7-291280251351245353276587261546265223/4میرجاوه

244514251030729384765296837826/821/3116/6میل 78

169605219611211235247462329146235411/818/094/1میلک

150210129299179607220395243979184698/012/962/4نوردوز

111926651349133112809424134692171509038113210603/67/834/8جمع

5/15/212/08/2-20/5رشد  نسبت به سال قبل

20/514/420/334/822/5رشد  نسبت به سال 91

داده  معنی ندارد

ماخذ: دفترفناوري اطالعات و ارتباطات سازمان راهداري و حمل ونقل جاده اي و اداره گذرنامه و اتباع بیگانه نیروي انتظامی

داده وجود ندارد



4-3-2- تعداد سفر وسایل نقلیه مسافري حامل مسافر از مرزهاي جاده اي( ورودي و خروجی)  

متوسط9192939495مرز /سال
متوسط رشد 

ساالنه

رشد در طی 

دوره

564357903879367667465146/84/619/5آستارا

5166217/843/2320/0اینچه برون

100/0-100/0-840303/0باجگیران

31/5-9/0-1418199737352828397149900/6بازرگان

0774586662648223222/2297/16162/3باشماق

57/7-19/4-16133112827228751268219795/2بیله سوار

100812827/4236/412700/0پرویزخان

1412128389112/228/9175/9پلدشت

261246185852918189426241/036/0242/3تمرچین

124724226934/854/9475/0جلفا

100/0-100/0-2600005/2خسروي

168632185620389300503951625734/823/7134/3دوغارون

57/1-19/1-731032/8سرخس

11/4-3/0-769339566242466368185874/4سرو

165126152585301431362600/217/489/9مهران

320379356334566391/015/376/9میرجاوه

12615272268488221/240/3287/3میلک

159315892428305638802509/224/9143/6نوردوز

0000173/4لطف آباد

00002191438/2رازي

670156234461001767309426772271/48/940/7جمع

2/225/822/99/9-7/0-رشد  نسبت به سال قبل

9/014/540/79/8-7/0-رشد  نسبت به سال 91

داده  معنی ندارد

توضیح:  شامل سفرهاي ترانزیتی نمی باشد.

ماخذ: دفترفناوري اطالعات و ارتباطات سازمان راهداري و حمل ونقل جاده اي - سیستم کنترل تردد ثبتی از مرز 

داده وجود ندارد



واحد: نفر4-3-3- تعداد مسافر وارد و خارج شده از مرزهاي جاده اي با وسایل نقلیه مسافري 

متوسط9192939495مرز /سال
متوسط رشد 

ساالنه

رشد در طی 

دوره

58/5-19/7-559735665438908205672321939064/2آستارا

1721492413/29/041/2اینچه برون

100/0-100/0-2813063020/8باجگیران

24/8-6/9-185354157925128859125148139295147316/2بازرگان

0111936984555755003828743/2254/94371/7باشماق

53/2-17/3-10366110301263821545544846574702/6بیله سوار

20060839180/2352/641850/0پرویزخان

117414323637021025/833/3215/3پلدشت

405447463880645895957521672127/616/785/5تمرچین

132305217241456270/236/3245/5جلفا

100/0-100/0-11870000237/4خسروي

10805112054085678115100164540118781/811/152/3دوغارون

60/9-20/9-2331097/2سرخس

78/8-32/1-631312037728063128641340927568/8سرو

465935859555640546157519158126/812/761/4مهران

9098102439806109422193812405/424/6141/1میرجاوه

2936417019967640139306134/447/6374/5میلک

426774058950845659587082554178/813/566/0نوردوز

0000469/2لطف آباد

0000240614812/2رازي

660581648199581480613167725203645726/02/49/8جمع

10/35/418/32/9-1/9-رشد  نسبت به سال قبل

2/8-7/29/8-12/0-1/9-رشد  نسبت به سال 91

داده  معنی ندارد

توضیح:  شامل سفرهاي ترانزیتی نمی باشد.

ماخذ: دفترفناوري اطالعات و ارتباطات سازمان راهداري و حمل ونقل جاده اي - سیستم کنترل تردد ثبتی از مرز 

داده وجود ندارد



4-3-4- تعداد سفر وسایل نقلیه حامل مسافر ترانزیت شده از مرزهاي جاده اي ( ورودي و خروجی) 

متوسط9192939495مرز /سال
متوسط رشد 

ساالنه

رشد در طی 

دوره

807746139403149/049/8403/8آستارا

120231/631/6200/0اینچه برون

77/3-31/0-216127368649102/8باجگیران

134511213825/630/8192/3بازرگان

2873565669365990117926649/442/3310/4بیله سوار

000214312/8تمرچین

24/5-6/8-761152014231178157454913/8جلفا

100/0-100/0-51000010/2خسروي

97/4-60/0-39123714120/6دوغارون

80/0-33/1-202467412/2سرخس

1133134/289/91200/0سرو

13008818/4206/38700/0لطف آباد

275463263358927457/235/5237/1مهران

2442992075821261518/650/8416/8میرجاوه

17/6-4/7-17431191418/8نوردوز

0000204/0رازي

11442119531177790232040112919/215/678/3جمع

23/4126/126/4-1/5-4/5رشد  نسبت به سال قبل

21/178/316/1-4/52/9رشد  نسبت به سال 91

داده  معنی ندارد

ماخذ: دفترفناوري اطالعات و ارتباطات سازمان راهداري و حمل ونقل جاده اي - سیستم کنترل تردد ثبتی از مرز 

داده وجود ندارد



4-3-5- تعداد مسافر ترانزیت شده با وسایل نقلیه از مرزهاي جاده اي ( ورودي و خروجی)                                                 واحد: نفر

متوسط9192939495مرز /سال
متوسط رشد 

ساالنه

رشد در طی 

دوره

1135111210104098124613963/282/0997/9آستارا

340332/60/00/0اینچه برون

73/8-28/4-808588173528212461/8باجگیران

5715102953181081652/2108/71796/5بازرگان

11/7-3/1-11656611308810130682729102933103324/4بیله سوار

0007316347/2تمرچین

37/1-11/0-13091511580895561701698231898954/2جلفا

100/0-100/0-15830000316/6خسروي

96/6-56/9-58378310238/0دوغارون

82/9-35/7-41601615727/8سرخس

471663513/672/0775/0سرو

190024551/0295/624400/0لطف آباد

103961778910551144304010618654/440/1285/8مهران

8264108727465231375221920391/458/5531/9میرجاوه

57/4-19/2-3332845230142198/8نوردوز

00005511/0رازي

270164261168216481195746291982247108/22/08/1جمع

9/649/24/8-17/1-3/3-رشد  نسبت به سال قبل

10/7-27/58/1-19/9-3/3-رشد  نسبت به سال 91

داده  معنی ندارد

ماخذ: دفترفناوري اطالعات و ارتباطات سازمان راهداري و حمل ونقل جاده اي - سیستم کنترل تردد ثبتی از مرز 

داده وجود ندارد



بخش چهارم:  شاخص هاي عملکردي حمل ونقل بین المللی

واحد: درصد4-4-1- سهم واردات کاال توسط کامیون از مرزهاي جاده اي 

متوسط9192939495مرز

8/515/216/716/210/613/4آستارا

0/70/30/51/20/60/7اینچه برون

0/20/00/00/00/00/0باجگیران

59/358/557/961/163/560/1بازرگان

2/40/71/81/40/91/4باشماق

2/22/41/00/30/71/3بیله سوار

0/40/40/00/00/00/2پرویزخان

0/00/00/00/00/00/0پلدشت

0/21/00/50/40/80/6تمرچین

5/12/16/46/17/35/4جلفا

0/00/00/00/00/00/0خسروي

0/60/70/30/61/30/7دوغارون

3/02/82/43/32/02/7سرخس

1/90/20/20/11/60/8سرو

0/40/20/60/30/30/4لطف آباد

0/40/00/00/00/00/1مهران

10/614/211/18/810/010/9میرجاوه

0/00/00/00/00/00/0میل 78

0/00/00/00/00/00/0میلک

4/01/10/60/20/41/3نوردوز

100100100100100جمع

داده  معنی ندارد

ماخذ: دفتر فناوري اطالعات و ارتباطات سازمان راهداري و حمل ونقل جاده اي ـ سیستم تردد ثبتی از مرزهاي جاده اي  

توضیح : شامل کاالهاي ترانزیت شده نمی باشد.

داده وجود ندارد



واحد: درصد4-4-2- سهم صادرات کاال  توسط کامیون از مرزهاي جاده اي

متوسط9192939495مرز

10/811/511/77/38/19/9آستارا

7/25/18/17/84/36/5اینچه برون

2/50/30/30/20/10/7باجگیران

16/824/319/320/82120/4بازرگان

0/00/10/20/000/1باشماق

2/41/92/11/82/72/2بیله سوار

0/00/11/90/60/50/6پرویزخان

0/00/00/00/000/0پلدشت

2/33/43/33/04/13/2تمرچین

0/60/60/40/30/30/4جلفا

3/20/00/00/50/00/7خسروي

26/321/414/310/68/516/2دوغارون

4/76/55/04/53/34/8سرخس

0/00/20/70/20/10/2سرو

3/73/26/98/08/26/0لطف آباد

0/80/70/11/10/50/6مهران

4/52/85/26/57/25/2میرجاوه

3/93/93/64/76/14/4میل 78

7/411/213/017/921/314/2میلک

2/92/84/04/13/73/5نوردوز

100100100100100جمع

داده  معنی ندارد

ماخذ: دفتر فناوري اطالعات و ارتباطات سازمان راهداري و حمل ونقل جاده اي ـ سیستم تردد ثبتی از مرزهاي جاده اي  

توضیح : شامل کاالهاي ترانزیت شده نمی باشد.

داده وجود ندارد



4-4-3- سهم تردد کامیون هاي ایرانی و غیر ایرانی و متوسط کاالي حمل شده از مرزهاي جاده اي 

متوسط9192939495تفکیکشاخص
متوسط رشد 

ساالنه

رشد در طی 

دوره

1819191818180/00/0ایرانی

9/5-2/5-212321221921غیرایرانی

1921202019200/00/0کل وسایل

2222232323231/14/5ایرانی

2424242424240/00/0غیرایرانی

2323232323230/00/0کل وسایل

29/8-8/5-575544434048ایرانی

4345565760528/739/5غیرایرانی

100100100100100کل وسایل

6062636670643/916/7ایرانی

25/0-6/9-403837343036غیرایرانی

100100100100100کل وسایل

داده  معنی ندارد

ماخذ: دفتر فناوري اطالعات و ارتباطات سازمان راهداري و حمل ونقل جاده اي ـ سیستم تردد ثبتی از مرزهاي جاده اي  

توضیح : شامل وسایل نقلیه ترانزیت شده نمی باشد.

داده وجود ندارد

سهم کامیونهاي 

صادراتی حامل کاال 

( درصد) 

متوسط کاالي 

وارداتی توسط هر 

کامیون ( تن) 

متوسط کاالي 

صادراتی توسط هر 

کامیون ( تن) 

سهم کامیونهاي 

وارداتی حامل کاال 

( درصد) 



4-4-4- شاخصهاي عملکردي بخش ترانزیت کاال از مرزهاي کشور توسط کامیون

شاخص
ملیت 

کامیون
متوسط9192939495

متوسط رشد 

ساالنه

رشد در طی 

دوره

26/5-7/4-8887999111069875365299046ایرانی

37/7-11/2-560768016466502434915478غیرایرانی

30/9-8/8-144951679217535137771002014524جمع

1920212119200/00/0ایرانی

2224242423231/14/5غیرایرانی

4/8-1/2-212222222021کل وسایل

5757636466613/715/8ایرانی

20/9-5/7-434337363439غیرایرانی

100100100100100جمع

20/4-5/6-168917271726160913441619ایرانی

1163121912501267120112200/83/3غیرایرانی

12/4-3/3-145315011539147012731447جمع

داده  معنی ندارد

ماخذ: دفتر فناوري اطالعات و ارتباطات سازمان راهداري و حمل ونقل جاده اي ـ سیستم تردد ثبتی از مرزهاي جاده اي  

داده وجود ندارد

میلیون تن.کیلومتر 

کاالي ترانزیت شده 

از کشور

متوسط کاالي 

ترانزیت شده توسط 

هر کامیون ( تن) 

متوسط کیلومترطی 

شده هر کامیون در 

هر سفر

سهم کامیونهاي 

ترانزیت شده حامل 

کاال ( درصد) 



4-4-5- سهم تردد وسایل نقلیه مسافري ایرانی و غیر ایرانی و متوسط مسافر جابه جا شده از مرزهاي جاده اي

متوسط9192939495تفکیکشاخص
متوسط رشد 

ساالنه

رشد در طی 

دوره

8/3-2/2-121411111111/8ایرانی

28/6-8/1-777656/4غیرایرانی

11/1-2/9-9109888/8کل وسایل

15/4-4/1-131512111112/4ایرانی

42/9-13/1-766545/6غیرایرانی

27/3-7/7-111110889/6کل وسایل

28/9-8/2-454152443242/8ایرانی

555948566857/25/423/6غیرایرانی

100100100100100جمع

14/8-3/9-545263514653/2ایرانی

464837495446/84/117/4غیرایرانی

100100100100100جمع

داده  معنی ندارد

توضیح 1: شامل وسایل نقلیه ترانزیت شده نمی باشد.

توضیح 2: وسایل نقلیه شامل اتوبوس، مینی بوس، ون و سواري کرایه می باشد.

ماخذ: دفتر فناوري اطالعات و ارتباطات سازمان راهداري و حمل ونقل جاده اي ـ سیستم تردد ثبتی از مرزهاي جاده اي  

متوسط مسافر وارد 

شده توسط هر وسیله 

( نفر) 

متوسط مسافر خارج 

شده توسط هر وسیله 

( نفر) 

سهم وسایل نقلیه 

وارد شده حامل 

مسافر ( درصد) 

سهم وسایل نقلیه 

خارج شده حامل 

مسافر ( درصد) 

داده وجود ندارد



١ 
 

  ونقل کشورشاغلین مستقیم حمل پنجم :فصل 

  

  95 یال 91سالهاي  نگاه اجمالی طی 

   مشخصات رانندگان باري 

 مشخصات رانندگان مسافري 

  

  ونقل کشورحملشاغلین مستقیم  گاهی اجمالی بهن

و مسـافر   جایی بـار اي وسایل نقلیه عمومی باري و مسافري به عنوان شاغلین مستقیم در امر جابهرانندگان جاده

بایست این گروه از افـراد را یکـی از ارکـان اصـلی حمـل ونقـل       نمایند که میمهمی را ایفا میکشور نقش  در سطح

 اي به شمار آورد.جاده

تـوان نادیـده گرفـت چـه در     هـا را نمـی  آنچه مسلم است ارتباط مستقیم این گروه از شاغلین با امرایمنی جـاده 

. باید نماینداي مسافرت میو چه ایمنی مسافرانی که با وسایل نقلیه عمومی جاده ي آنخصوص وسیله نقلیه و کاال

هـا بـه عنـوان    در راستاي ارتقاء ایمنی جادهمهم اي گامی توجه و رسیدگی به امور رانندگان جاده  ،به خاطر داشت

سالهاي اخیر اقدامات چشمگیري در این باشد که در اي میونقل جادهیکی از اهداف اصلی سازمان راهداري و حمل

توان به رسیدگی به  امور سالمت رانندگان از آن جمله می .ونقل انجام گرفته استاندرکاران حملزمینه توسط دست

 هاي مورد، اقدامات آموزشی و فرهنگی در راستاي ارتقاء سطح دانش آنان در زمینهو صدور کارت سالمت براي آنان

   نام برد.  …نیاز و 

ـ     ،  ونقـل حملبخش وري و بهرهدر راستاي ارتقاء سطح ایمنی به ذکر است الزم  ي زنگراطـی سـالهاي اخیـر بـا ب

 از جمله دارا بودن حداقل مدرك تحصیلی سیکل براي راننـدگان ، و وضع قوانین جدید مورد نیاز  وضعیت رانندگان

معتبـر، دارا  راننـدگی  دارا بودن گواهینامـه  معتبر از مراکز مورد تایید سازمان،  المتسبودن کارت  ، داراجدیدالورود

و ... بسـیاري از راننـدگان بخـش بـاري و      در سـال حمل بار یا جابجایی مسـافر  عملکرد داشتن تبر و بودن بیمه مع



٢ 
 

ونقـل  بخـش حمـل  فعـال  ز سامانه کارت هوشمند حذف گردیدند و این امر باعث کاهش آمـار راننـدگان   مسافري ا

   است. شدهطی سالهاي اخیر اي جاده

تا پایـان سـال   مسافر جابجایی راننده در بخش حمل بار و هزار  591از میان مجموع آمار ثبتی موجود، براساس 

مسـافر  جابجـایی  درصد از آنها در بخـش   20درصد از آنها در بخش حمل بار و حدود  80حدود  ،در کل کشور 95

ب بـر حسـ   اصفهان و خراسـان رضـوي   رانندگان استانهاي فارس، ،در بخش حمل باراند که مشغول به فعالیت بوده

اصـفهان،  و در بخـش مسـافر نیـز راننـدگان اسـتانهاي       به ترتیب سه استان اول داراي بیشترین سهم محل سکونت

  اند.شدهبیشترین فراوانی رانندگان را شامل بر حسب محل سکونت  رضويخراسانمازندران و 

مربـوط بـه بـازه     ،اکثریت قشر رانندگانبطوریکه  ،رانندگان نیز حائز اهمیت استهاي سنی گروهتوزیع همچنین 

  کشور باشد.اي بخش جادهتواند نشان از جوان بودن جمعیت رانندگان میامر هستند که این سال  39تا  30سنی 

 وتر داراي روندي کاهشی بوده رانندگان با مدرك تحصیلی دیپلم و پایین 95الی  91رغم اینکه طی سالهاي  لیع

اکثـر راننـدگان بخـش     لکـن همچنـان   ،رانندگان با مدرك تحصیلی کاردانی و باالتر داراي روند افزایشی بوده است

  سیکل هستند.اي داراي مدرك جاده

  درصد رانندگان نیز متاهل هستند. 85باالي ثبتی موجود، آمار براساس 

پرداختـه شـده    سـال رانندگان بـه تفکیـک   و پارامترهاي آماري به تفصیل وضعیت  در ادامه با استفاده از جداول

  است. 

  



بخش اول: مشخصات رانندگان باري 

5-1-1- تعداد رانندگان فعال وسایل نقلیه باري جاده اي برحسب استان محل سکونت                                                            واحد: نفر

متوسط9192939495محل سکونت / سال
متوسط رشد 

ساالنه

رشد در طی 

دوره

20/4-5/6-384363350429246294873058632251/8آذربایجان شرقی

16/5-4/4-289912583723691238022420825305/8آذربایجان غربی

22/9-6/3-143561293311778113681107312301/6اردبیل

16/9-4/5-578885305448649489354809351323/8اصفهان

4/2-1/1-931786608293882089278803/4البرز

21/4-5/8-549143574181436243174541/6ایالم

22/7-6/2-600749924171436946414836/0بوشهر

44/0-13/5-280822119616167161801573819472/6تهران

4/8-1/2-153911434114595146031465214716/4چهارمحال وبختیاري

748676798163825482547967/22/510/3خراسان جنوبی

23/1-6/3-515474682939416393213966343355/2خراسان رضوي

10/3-2/7-805376406946694472207360/6خراسان شمالی

17/7-4/8-227822058917196184011875119543/8خوزستان

15/8-4/2-814776366418663868617140/0زنجان

22/3-6/1-598353804644475846495082/8سمنان

22/6-6/2-1094998588076813984799100/2سیستان وبلوچستان

19/5-5/3-659325559753494540995309756443/8فارس

25/0-6/9-159331392711993120841194513176/4قزوین

29/1-8/2-691459004930509049055547/8قم

19/5-5/3-133661147010010104501076411212/0کردستان

13/7-3/6-195451767816015165281687217327/6کرمان

24/2-6/7-230431856817323173681745818752/0کرمانشاه

34/9-10/2-288021511893182918752125/6کهگیلویه وبویراحمد

14/2-3/7-132071238910968113611133511852/0گلستان

23/9-6/6-1076396018424828381939052/8گیالن

20/1-5/5-194501611914460153011553816173/6لرستان 

26/6-7/5-220671950016324163431618918084/6مازندران

20/1-5/4-138281226410789110441105311795/6مرکزي

6/0-1/5-453740233197381742633967/4هرمزگان

14/6-3/9-222501961919032192301900119826/4همدان

27/9-7/9-176021511413435133071269014429/6یزد

20/2-5/5-590223518405463917470515471290502870/0کل کشور

5/3-10/51/40/2-12/2-رشد نسبت به سال قبل

18/5-20/2-20/3-21/4-12/2-رشد نسبت به 91

داده  معنی ندارد

ماخذ: دفتر فناوري اطالعات و ارتباطات سازمان راهداري و حمل ونقل جاده اي  ـ سیستم کارت هوشمند رانند گان

داده وجود ندارد



5-1-2-  تعداد رانندگان فعال وسایل نقلیه باري جاده اي برحسب گروههاي سنی                                                                     واحد: نفر

متوسط9192939495سن / سال
متوسط رشد 

ساالنه

رشد در طی 

دوره

59/0-20/0-355034593493226114572844/0 تا 25 سال

49/0-15/5-25766076512557312493303904257483/2 تا 29

9/1-2/4-30222952213176194363198605202649206349/0 تا 39

12/0-3/2-40151810133544119859127033133555133160/2 تا 49

30/1-8/6-135304103101888909328694587103033/6 50 سال و باالتر 

20/2-5/5-590223518405463917470515471290502870/0کل کشور

5/3-10/51/40/2-12/2-رشد نسبت به سال قبل

18/5-20/2-20/3-21/4-12/2-رشد نسبت به 91

داده  معنی ندارد

ماخذ: دفتر فناوري اطالعات و ارتباطات سازمان راهداري و حمل ونقل جاده اي  ـ سیستم کارت هوشمند رانند گان

داده وجود ندارد



5-1-3-تعداد رانندگان فعال وسایل نقلیه باري جاده اي بر حسب میزان تحصیالت                                                                واحد: نفر

متوسط9192939495تحصیالت /سال
متوسط رشد 

ساالنه

رشد در طی 

دوره

89/2-42/7-943854482768190910204116/6بی سواد

57/6-19/3-373792630419557177941586123379/0خواندن و نوشتن

40/5-12/2-148990117019949789306688657108542/0پایان ابتدایی

6/7-1/7-258697244026229263236687241385242011/6سیکل

10/5-2/7-121614112208103852106416108841110586/2دیپلم

794175277288776781147727/40/52/2کاردانی

601857346048664671646322/04/519/0کارشناسی

125123146171192151/411/353/6کارشناسی ارشد وباالتر

211617595633/827/8166/7تحصیالت حوزه اي

20/2-5/5-590223518405463917470515471290502870/0کل کشور

5/3-10/51/40/2-12/2-رشد نسبت به سال قبل

18/5-20/2-20/3-21/4-12/2-رشد نسبت به 91

داده  معنی ندارد

ماخذ: دفتر فناوري اطالعات و ارتباطات سازمان راهداري و حمل ونقل جاده اي  ـ سیستم کارت هوشمند رانند گان

داده وجود ندارد



5-1-4-سهم رانندگان متاهل وسایل نقلیه باري جاده اي از کل رانندگان                                                                     واحد: درصد

متوسط9192939495محل سکونت / سال
متوسط رشد 

ساالنه

رشد در طی 

دوره

83/783/286/185/585/084/70/41/5آذربایجان شرقی

87/586/987/487/687/687/40/00/1آذربایجان غربی

0/2-0/1-83/582/382/683/083/382/9اردبیل

2/2-0/6-83/682/382/181/981/882/4اصفهان

1/4-0/4-86/685/785/785/685/385/8البرز

1/3-0/3-77/977/076/276/676/976/9ایالم

2/6-0/7-82/981/881/681/180/781/6بوشهر

2/6-0/7-86/886/084/884/884/685/4تهران

3/6-0/9-83/281/881/380/480/281/4چهارمحال وبختیاري

87/687/288/088/789/088/10/41/6خراسان جنوبی

90/790/490/790/891/190/80/10/5خراسان رضوي

88/287/386/986/488/587/40/10/3خراسان شمالی

0/9-0/2-88/587/587/087/187/787/6خوزستان

4/8-1/2-84/182/981/380/780/081/8زنجان

0/8-0/2-86/685/285/986/085/985/9سمنان

92/893/293/794/194/993/70/62/3سیستان وبلوچستان

4/0-1/0-84/983/782/782/181/583/0فارس

86/585/986/888/089/687/40/93/5قزوین

88/889/190/190/290/589/80/51/9قم

2/6-0/7-88/687/586/786/486/387/1کردستان

3/3-0/8-83/983/081/581/581/182/2کرمان

2/8-0/7-83/882/482/081/981/482/3کرمانشاه

6/4-1/6-86/583/682/782/181/083/2کهگیلویه وبویراحمد

89/889/590/290/690/590/10/20/7گلستان

87/286/587/787/587/987/40/20/8گیالن

0/3-0/1-85/684/484/985/085/385/0لرستان 

90/090/291/492/191/991/10/52/1مازندران

2/1-0/5-87/386/586/185/785/486/2مرکزي

1/0-0/3-90/389/788/689/189/489/4هرمزگان

86/386/187/888/189/287/50/83/4همدان

2/2-0/5-84/583/583/383/382/683/4یزد

0/9-0/2-86/385/585/585/485/585/6کل کشور

0/2-0/10/0-0/90/0-رشد نسبت به سال قبل

0/9-0/9-1/0-0/9-0/9-رشد نسبت به 91

داده  معنی ندارد

ماخذ: دفتر فناوري اطالعات و ارتباطات سازمان راهداري و حمل ونقل جاده اي  ـ سیستم کارت هوشمند رانند گان

داده وجود ندارد



بخش دوم :  مشخصات رانندگان مسافري 

5-2-1- تعداد رانندگان فعال وسایل نقلیه مسافري جاده اي برحسب استان محل سکونت                                                     واحد: نفر

متوسط9192939495محل سکونت / سال
متوسط رشد 

ساالنه

رشد در طی 

دوره

27/9-7/9-829265935542576059776432/8آذربایجان شرقی

53/2-17/3-962673085396473445066314/0آذربایجان غربی

41/6-12/6-454634802798270626563237/2اردبیل

25/7-7/1-127291060688159200946110162/2اصفهان

33/3-9/6-387529442098222125842744/4البرز

49/1-15/5-400326302340210920392624/2ایالم

49/0-15/5-334126431689163917042203/2بوشهر

53/7-17/5-1355697947223649062768667/8تهران

28/1-7/9-720659255520531451845829/8چهارمحال وبختیاري

23/1-6/4-219518801671171516881829/8خراسان جنوبی

45/2-14/0-155501161584398541851410531/8خراسان رضوي

47/6-14/9-314822811716165916512091/0خراسان شمالی

37/3-11/0-1060484946559651966467764/4خوزستان

35/8-10/5-317726832074201020402396/8زنجان

29/4-8/3-196316201345133913861530/6سمنان

48/8-15/4-595545113432319830514029/4سیستان وبلوچستان

41/0-12/3-1145090327195697667598282/4فارس

38/5-11/5-421035142802267925883158/6قزوین

49/4-15/6-355924461990185718022330/8قم

33/7-9/8-629552174298441641734879/8کردستان

36/1-10/6-844270425321519853966279/8کرمان

44/6-13/7-643748834030371135644525/0کرمانشاه

45/3-14/0-311221531849173217012109/4کهگیلویه وبویراحمد

36/3-10/7-519442293382330233083883/0گلستان

40/6-12/2-679452814502415840384954/6گیالن

39/3-11/7-530242183193325232193836/8لرستان 

37/0-10/9-139721164292619137880510563/4مازندران

32/9-9/5-388832762614258926082995/0مرکزي

54/7-17/9-399526351438162418112300/6هرمزگان

43/8-13/4-540840813223313930373777/6همدان

46/7-14/6-272421771538161714511901/4یزد

40/4-12/1-200548156833123293120541119623144167/6کل کشور

11/5-0/8-2/2-21/4-21/8-رشد نسبت به سال قبل

35/1-40/4-39/9-38/5-21/8-رشد نسبت به 91

داده  معنی ندارد

ماخذ: دفتر فناوري اطالعات و ارتباطات سازمان راهداري و حمل ونقل جاده اي ـ سیستم کارت هوشمند رانند گان

داده وجود ندارد



5-2-2-  تعداد رانندگان فعال وسایل نقلیه مسافري جاده اي برحسب گروههاي سنی                                                              واحد: نفر

متوسط9192939495سن / سال
متوسط رشد 

ساالنه

رشد در طی 

دوره

68/2-24/9-14621202958645465946/4 تا 25 سال

63/0-22/0-2524084174251184210376890514526/4 تا 29

37/7-11/2-30724195942946270451244510653669/6 تا 39

33/8-9/8-40539354282934967350073572740493/0 تا 49

39/5-11/8-486483594829256293892942034532/2 50 سال و باالتر 

40/4-12/1-200548156833123293120541119623144167/6کل کشور

11/5-0/8-2/2-21/4-21/8-رشد نسبت به سال قبل

35/1-40/4-39/9-38/5-21/8-رشد نسبت به 91

داده  معنی ندارد

ماخذ: دفتر فناوري اطالعات و ارتباطات سازمان راهداري و حمل ونقل جاده اي ـ سیستم کارت هوشمند رانند گان

داده وجود ندارد



5-2-3-تعداد رانندگان فعال وسایل نقلیه مسافري جاده اي بر حسب میزان تحصیالت                                                         واحد: نفر

متوسط9192939495تحصیالت /سال
متوسط رشد 

ساالنه

رشد در طی 

دوره

91/5-46/1-287017538055452431243/2بی سواد

61/6-21/3-1056370965111454340576274/0خواندن و نوشتن

54/1-17/7-485683502325877240832228431167/0پایان ابتدایی

31/4-9/0-844196994857136571375790965309/8سیکل

35/9-10/5-480023827030480301973075135540/0دیپلم

31/6-9/1-338126482126213223132520/0کاردانی

24/9-6/9-267020461710184520062055/4کارشناسی

18/3-4/9-603837474946/2کارشناسی ارشد وباالتر

26/7-7/5-151111121112/0تحصیالت حوزه اي

40/4-12/1-200548156833123293120541119623144167/6کل کشور

11/5-0/8-2/2-21/4-21/8-رشد نسبت به سال قبل

35/1-40/4-39/9-38/5-21/8-رشد نسبت به 91

داده  معنی ندارد

ماخذ: دفتر فناوري اطالعات و ارتباطات سازمان راهداري و حمل ونقل جاده اي ـ سیستم کارت هوشمند رانند گان

داده وجود ندارد



5-2-4-سهم رانندگان متاهل وسایل نقلیه مسافري جاده اي از کل رانندگان                                                                 واحد: درصد

متوسط9192939495محل سکونت / سال
متوسط رشد 

ساالنه

رشد در طی 

دوره

88/388/789/790/189/789/30/41/6آذربایجان شرقی

90/790/991/391/591/091/10/10/4آذربایجان غربی

85/584/785/185/687/585/70/62/4اردبیل

4/2-1/1-85/884/483/682/882/283/8اصفهان

3/1-0/8-91/491/789/988/888/590/1البرز

78/577/578/878/379/778/50/41/5ایالم

2/8-0/7-87/487/287/485/985/086/6بوشهر

2/2-0/5-88/687/987/787/186/687/6تهران

2/6-0/7-85/784/584/784/483/584/6چهارمحال وبختیاري

88/388/589/488/588/488/60/00/2خراسان جنوبی

0/2-0/1-92/192/092/492/391/992/1خراسان رضوي

88/888/789/088/589/588/90/20/8خراسان شمالی

1/0-0/2-87/386/486/686/286/486/6خوزستان

3/4-0/9-87/586/785/985/084/685/9زنجان

1/0-0/2-90/989/990/690/090/090/3سمنان

94/393/994/595/696/294/90/52/0سیستان وبلوچستان

2/6-0/7-87/887/387/286/985/586/9فارس

88/187/388/089/288/188/10/00/0قزوین

1/3-0/3-92/092/092/091/790/891/7قم

2/3-0/6-90/089/588/688/287/988/8کردستان

1/3-0/3-84/784/384/083/683/584/0کرمان

86/886/687/787/487/487/20/20/7کرمانشاه

0/9-0/2-81/481/081/080/080/780/8کهگیلویه وبویراحمد

0/9-0/2-93/293/493/893/292/493/2گلستان

1/9-0/5-89/288/488/288/187/588/3گیالن

88/087/688/087/789/788/20/52/0لرستان 

91/091/592/593/193/092/20/62/2مازندران

2/4-0/6-89/989/489/488/387/788/9مرکزي

87/486/888/189/489/588/20/62/3هرمزگان

0/9-0/2-89/389/489/889/188/589/2همدان

5/6-1/4-91/390/589/088/186/289/0یزد

0/9-0/2-88/688/288/388/187/888/2کل کشور

0/2-0/3-0/3-0/40/1-رشد نسبت به سال قبل

0/6-0/9-0/6-0/3-0/4-رشد نسبت به 91

داده  معنی ندارد

ماخذ: دفتر فناوري اطالعات و ارتباطات سازمان راهداري و حمل ونقل جاده اي ـ سیستم کارت هوشمند رانند گان

داده وجود ندارد



١ 
 

  ونقل کشور  : ناوگان عمومی حملششم فصل

  

  95الی  91سالهاي نگاه اجمالی طی 

   ترکیب ناوگان باري 

 ترکیب ناوگان مسافري  

  

  ونقل کشورحملناوگان عمومی  نگاهی اجمالی به

  

هاي کشور خود گواه بر این است که در این طریقه از طریق جادهدرصد کاال و مسافر  90جابجایی باالي 

، اي کشور اعم از کامیونناوگان عمومی جادهتواند نقش بسزایی داشته باشد. ونقلی میسفر، ناوگان حمل

   .باشدکشور میهاي جادهونقل مسافر و بار در سطح کرایه از ارکان اصلی حملبوس و سواري، مینیاتوبوس

هزار دستگاه بوده است  443 اري و مسافري در کل کشور بالغ برمجموع وسائل نقلیه ب 95ایان سال تا پ

جایی هزار دستگاه در بخش جابه 83بار و  حملهزار دستگاه آن در بخش  360که از این میان در حدود 

   مسافر فعال بوده است.

 5چرخ و کمپرسی 6کمپرسی ،فلزي، باريبیوچ، باريکشندهکامیون هايناوگانتعداد  ،يباربخش در 

درصد از  5و  8،  13، 13، 38هاي سهم دارايب به ترتیکه اند هبیشترین سهم را به خود اختصاص داد ،چرخ

درصد،  19، سهم تعداد ناوگان اتوبوسی نیز،  مسافريبخش در  اند.بوده کل ناوگان موجود در کشور

  درصد است. 47کرایه، درصد و سواري 33، بوسینیم

سال و  23بوس سال، مینی 10سال، اتوبوس  16 کشور عمر ناوگان باريمتوسط ، 95پایان سال تا 

  سال بوده است. 6/9کرایه نیز سواري

باشد. نمودار راننده میسهم عمده مالکیت ناوگان با مالکیت  و مسافر) بار(اي ونقل جادهدر بخش حمل

  نمایش میدهد.را  یتذیل سهم هر یک از انواع مالک



٢ 
 

  

  

  

  

رایه ااطالعات دقیقتري از ناوگان باري و مسافري کشور  ،جداول و پارامترهاي آماريدر ادامه با استفاده از 

  شده است.

 

ملکی 

موسسه/شرکت

4%

ملکی راننده

82%

ملکی شراکتی

6%

ملکی شخص دیگر

8%

95سهم وسایل باري عمومی بر حسب نحوه مالکیت تا پایان سال 

ملکی 

موسسه/شرکت

4%

ملکی راننده

87%

ملکی شراکتی

2%

ملکی شخص دیگر

7%

95سهم وسایل مسافري عمومی بر حسب نحوه مالکیت تا پایان سال 



بخش اول: ترکیب ناوگان باري

6-1-1- تعداد وسایل نقلیه عمومی باري برحسب انواع بارگیر                                                                                           واحد: دستگاه

متوسط9192939495نوع بارگیر /سال
متوسط رشد 

ساالنه

رشد در طی 

دوره

48/9-15/5-368365354220188299/0اتاقدار 4 چرخ

32/9-9/5-108991045510020803573099343/6اطاقدار 10 چرخ

44/5-13/7-281022716925933176031560122881/6اطاقدار 6 چرخ

385514197646972425874473942965/03/816/1باري فلزي

11/1-2/9-504425169353268443944482948925/2باري چوبی

8/3-2/1-1022906887829937916/2بغلدار چادري ( ترانزیت) 

17/4-4/7-617265267114540351006063/0بغلدار معمولی ( لبه دار) 

24/3-6/7-736731728595557669/4بونکر 10 چرخ

27/3-7/7-665961534857/4بونکر 18چرخ

45/9-14/2-11471043974663621889/6تانکر ( مخزندار) 

8/8-2/3-202620112056174418471936/8تانکر 10 چرخ

96710341243105810571071/82/29/3تانکر 6 چرخ

18/5-5/0-13301379160396910841273/0جرثقیل دار

126582132254144304132881137252134654/62/08/4کامیون کشنده

154411753818909154561583216635/20/62/5کامیونت

11/5-3/0-9049381019812800894/6کانتینر دار

41/0-12/3-770071586939502745466274/0کفی

19/5-5/3-225932422826449184041819821974/4کمپرسی 10 چرخ

30/0-8/5-409794303045628295202868037567/4کمپرسی 6 چرخ

40/4-12/2-225190180149134175/6کمپرسی بغلدار

42/4-12/9-490439402312282385/0کمرشکن 

124961354415000133991435413758/63/514/9مسقف

156176209217253202/212/862/2یخچالدار 10 چرخ

62/1-21/5-292922151121/2یخچالدار 12 چرخ

42/9-13/1-21201991216/2یخچالدار 18چرخ

8372956810872103391110110050/47/332/6یخچالدار 6 چرخ

6808121703272443292049/658/8536/6سایر

5/0-1/3-378496395271422868353417359701381950/6کل کشور

0/8-16/41/8-4/47/0رشد نسبت به سال قبل

5/01/1-6/6-4/411/7رشد نسبت به 91

داده  معنی ندارد

ماخذ: دفتر فناوري اطالعات و ارتباطات سازمان راهداري و حمل ونقل جاده اي ـ سیستم کارت هوشمند ناوگان

توضیح: درسال 94 کلیه ناوگانهایی که فاقد کارت معاینه فنی معتبر بودند،  در سیستم کارت هوشمند، غیرفعال شده و از آمار ناوگان حذف شدند.

داده وجود ندارد



6-1-2- تعداد وسایل نقلیه عمومی باري برحسب نوع بارگیر و عمر وسایل                                                        

متوسط9192939495نوع بارگیرشرح
متوسط رشد 

ساالنه

رشد در طی 

دوره

10/2-2/7-242506254625271028215107217665240186/2ثابت

135990140646151840138310142036141764/41/14/4غیرثابت

5/0-1/3-378496395271422868353417359701381950/6کل

4/47/0-16/41/8-0/8

4/411/7-6/6-5/01/1

17/518/918/817/61818/20/72/9ثابت

13/114/714/513/714/114/01/97/6غیرثابت

15/917/417/316/116/416/60/83/1کل

9/4-0/6-6/91/90/9

9/48/81/33/15/7

داده  معنی ندارد

ماخذ: دفتر فناوري اطالعات و ارتباطات سازمان راهداري و حمل ونقل جاده اي ـ سیستم کارت هوشمند ناوگان

توضیح: درسال 94 کلیه ناوگانهایی که فاقد کارت معاینه فنی معتبر بودند،  در سیستم کارت هوشمند، غیرفعال شده و از آمار ناوگان حذف شدند.

تعداد دستگاه

متوسط 

عمر( سال) 

رشد نسبت به 91

رشد نسبت به سال قبل

داده وجود ندارد

رشد نسبت به سال قبل

رشد نسبت به 91



6-1-3-تعداد وسایل نقلیه عمومی باري برحسب نحوه مالکیت وسیله                                                                            واحد: دستگاه

متوسط9192939495نوع مالکیت /سال
متوسط رشد 

ساالنه

رشد در طی 

دوره

118761331915506148871599314316/27/734/7ملکی شرکت/موسسه

6/2-1/6-313473326677349411290454294035314810/0ملکی راننده

212102263224469212332230522369/81/35/2ملکی شراکتی

14/3-3/8-319373264333482268432736830454/6ملکی شخص دیگر

5/0-1/3-378496395271422868353417359701381950/6مجموع

0/8-16/41/8-4/47/0رشد نسبت به سال قبل

5/01/1-6/6-4/411/7رشد نسبت به 91

داده  معنی ندارد

ماخذ: دفتر فناوري اطالعات و ارتباطات سازمان راهداري و حمل ونقل جاده اي ـ سیستم کارت هوشمند ناوگان

توضیح: درسال 94 کلیه ناوگانهایی که فاقد کارت معاینه فنی معتبر بودند،  در سیستم کارت هوشمند، غیرفعال شده و از آمار ناوگان حذف شدند.

داده وجود ندارد



6-1-4- تعداد وسایل نقلیه عمومی باري برحسب عمر وسیله                                                                                         واحد: دستگاه

متوسط9192939495عمر /سال
متوسط رشد 

ساالنه

رشد در طی 

دوره

694892738405075803881/62/29/1تا یک سال

40/3-12/1-11250679288688294912987471094451/0 تا 5 سال

6770281154571205839467096663100880/25/825/5 تا 10 سال

11137282304742430372955604334508/642/1308/2 تا 15 سال

25/7-7/1-16162931206914547119251211213389/2 تا 20 سال

21163582394226581194861702520678/41/04/1 تا 25 سال

68/6-25/1-26387132320015296141001216720695/2 تا 30 سال

31277143285639498269542854431113/20/73/0 تا 35 سال

48/1-15/1-36432725214747531260832245138296/8 تا 40 سال

4195651300518628217462559517707/827/9167/6 تا 45 سال

46200446106496432552594538/827/3162/4 تا 50 سال 

14/1-3/7-180619602246148515521809/8باالي 50 سال 

5/0-1/3-378496395271422868353417359701381950/6کل کشور

0/8-16/41/8-4/47/0رشد نسبت به سال قبل

5/01/1-6/6-4/411/7رشد نسبت به 91

داده  معنی ندارد

ماخذ: دفتر فناوري اطالعات و ارتباطات سازمان راهداري و حمل ونقل جاده اي ـ سیستم کارت هوشمند ناوگان

توضیح: درسال 94 کلیه ناوگانهایی که فاقد کارت معاینه فنی معتبر بودند،  در سیستم کارت هوشمند، غیرفعال شده و از آمار ناوگان حذف شدند.

داده وجود ندارد



6-1-5- تعداد وسایل نقلیه عمومی باري برحسب محل شناسایی وسیله                                                                         واحد: دستگاه

متوسط9192939495استان /سال
متوسط رشد 

ساالنه

رشد در طی 

دوره

9/0-2/3-270302800129490245632460826738/4آذربایجان شرقی

8/2-2/1-167871780718645154621541716823/6آذربایجان غربی

7/7-2/0-813786149069756075138178/6اردبیل

3/5-0/9-380563864041157362663673038169/8اصفهان

132891429315794134901404214181/61/45/7البرز

10/1-2/6-271527873083253424422712/2ایالم

8/8-2/3-355535773804299432433434/6بوشهر

13/6-3/6-366133813339658318743164135583/8تهران

2/7-0/7-802183109054755178048148/0چهارمحال وبختیاري

198225113345331636572962/216/584/5خراسان جنوبی

11/4-3/0-335683446035730288822973132474/2خراسان رضوي

186424883191328936362893/618/295/1خراسان شمالی

133051408115583131381394514010/41/24/8خوزستان

497453015671498351465215/00/93/5زنجان

8/6-2/2-348135733794312631833431/4سمنان

22/9-6/3-640066507093490149365996/0سیستان وبلوچستان

4/5-1/1-382284004343111366143652638904/4فارس

2/1-0/5-9569990310600926993729742/6قزوین

17/1-4/6-430943664545358935714076/0قم

0/4-0/1-577061046528540757455910/8کردستان

0/2-0/1-135291428715595128211350113946/6کرمان

8/3-2/1-140991452315463129481293113992/8کرمانشاه

23/5-6/5-1261127413699549651164/6کهگیلویه وبویراحمد

781583259211757478128147/40/00/0گلستان

492953215839483451495214/41/14/5گیالن

1/9-0/5-9662996910800937194749855/2لرستان 

13/5-3/6-132891388914776114201149512973/8مازندران

854689299614844086038826/40/20/7مرکزي

336137574623425047854155/29/242/4هرمزگان

0/5-0/1-134631406015070132401339013844/6همدان

20/0-5/4-1088911295115638757870810242/4یزد

5/0-1/3-378496395271422868353417359701381950/6کل کشور

0/8-16/41/8-4/47/0رشد نسبت به سال قبل

5/01/1-6/6-4/411/7رشد نسبت به 91

داده  معنی ندارد

ماخذ: دفتر فناوري اطالعات و ارتباطات سازمان راهداري و حمل ونقل جاده اي ـ سیستم کارت هوشمند ناوگان

توضیح: درسال 94 کلیه ناوگانهایی که فاقد کارت معاینه فنی معتبر بودند،  در سیستم کارت هوشمند، غیرفعال شده و از آمار ناوگان حذف شدند.

داده وجود ندارد



بخش دوم: ترکیب ناوگان مسافري

6-2-1- تعداد وسایل نقلیه عمومی مسافري برحسب نوع و عمر وسیله                                                    

متوسط9192939495نوع بارگیرشرح
متوسط رشد 

ساالنه

رشد در طی 

دوره

16/5-4/4-191891981720550155621602818229/2اتوبوس

19/9-5/4-345903615439105283552770733182/2مینی بوس

349833592738175385333939737403/03/012/6سواري کرایه

6/3-1/6-887629189897830824508313288814/4کل

3/56/5-15/70/8-1/2

3/510/2-7/1-6/30/1

10/5-2/7-11/4012.9812.7110/1310/2010/58اتوبوس

4/7-1/2-24/3025/6024.5522/8623/1523/98مینی بوس

6/808/508.218/929/588/458/940/9سواري کرایه

داده  معنی ندارد

ماخذ: دفتر فناوري اطالعات و ارتباطات سازمان راهداري و حمل ونقل جاده اي ـ سیستم کارت هوشمند ناوگان 

توضیح: درسال 94 کلیه ناوگانهایی که فاقد کارت معاینه فنی معتبر بودند،  در سیستم کارت هوشمند، غیرفعال شده و از آمار ناوگان حذف شدند.

تعداد دستگاه

متوسط 

عمر( سال) 

داده وجود ندارد

رشد نسبت به سال قبل

رشد نسبت به 91



6-2-2-تعداد وسایل نقلیه عمومی مسافري برحسب نحوه مالکیت وسیله                                                               واحد: دستگاه

متوسط9192939495نوع مالکیت /سال
متوسط رشد 

ساالنه

رشد در طی 

دوره

185024763066322133042783/415/678/6ملکی شرکت/موسسه

11/7-3/1-815918375386816718197202879201/4ملکی راننده

11/0-2/9-178818772006164915921782/4ملکی شراکتی

353337925942576162085047/215/175/7ملکی شخص دیگر

6/3-1/6-887629189897830824508313288814/4مجموع

1/2-15/70/8-3/56/5رشد نسبت به سال قبل

6/30/1-7/1-3/510/2رشد نسبت به 91

داده  معنی ندارد

ماخذ: دفتر فناوري اطالعات و ارتباطات سازمان راهداري و حمل ونقل جاده اي ـ سیستم کارت هوشمند ناوگان

توضیح: درسال 94 کلیه ناوگانهایی که فاقد کارت معاینه فنی معتبر بودند،  در سیستم کارت هوشمند، غیرفعال شده و از آمار ناوگان حذف شدند.

داده وجود ندارد



6-2-3- تعداد وسایل نقلیه عمومی مسافري برحسب عمر وسیله                                                                                 واحد: دستگاه

متوسط9192939495عمر /سال
متوسط رشد 

ساالنه

رشد در طی 

دوره

9856331410051889905/217/791/8تا یک سال

62/0-21/5-1263951297511846128961003714829/8 تا 5 سال

6196713242232113304483040229011/211/554/6 تا 10 سال

115515794514596129841581111370/230/1186/7 تا 15 سال

46/8-14/6-16849555724676348845235350/8 تا 20 سال

215825908910063748370847908/85/021/6 تا 25 سال

74/8-29/1-261096286686307392327676525/4 تا 30 سال

31547565059378615866606835/25/021/6 تا 35 سال

33/0-9/5-36439259725947317829424486/2 تا 40 سال

14/5-3/8-411016207926308178691482/2 تا 45 سال

461122355613788/2242/113600/0 تا 50 سال 

63/3-22/2-302625141121/2باالي 50 سال 

6/3-1/6-887629189897830824508313288814/4کل کشور

1/2-15/70/8-3/56/5رشد نسبت به سال قبل

6/30/1-7/1-3/510/2رشد نسبت به 91

داده  معنی ندارد

ماخذ: دفتر فناوري اطالعات و ارتباطات سازمان راهداري و حمل ونقل جاده اي ـ سیستم کارت هوشمند ناوگان 

توضیح: درسال 94 کلیه ناوگانهایی که فاقد کارت معاینه فنی معتبر بودند،  در سیستم کارت هوشمند، غیرفعال شده و از آمار ناوگان حذف شدند.

داده وجود ندارد



6-2-4- تعداد وسایل نقلیه عمومی مسافري برحسب محل شناسایی وسیله                                                             واحد: دستگاه

متوسط9192939495استان /سال
متوسط رشد 

ساالنه

رشد در طی 

دوره

266933423683306530943170/63/815/9آذربایجان شرقی

15/8-4/2-415242144578353034983994/4آذربایجان غربی

3/2-0/8-139315321552132113491429/4اردبیل

494151165798536755145347/22/811/6اصفهان

8/0-2/1-253225823105229123302568/0البرز

11/1-2/9-160216281628144014241544/4ایالم

3/4-0/9-124612831312108612041226/2بوشهر

583260486988657469946487/24/619/9تهران

13/3-3/5-257826492806224422342502/2چهارمحال وبختیاري

387490556583636530/413/264/3خراسان جنوبی

16/1-4/3-757678108190641963607271/0خراسان رضوي

412555656644688591/013/767/0خراسان شمالی

13/2-3/5-504752445432431343834883/8خوزستان

8/0-2/1-122812431305112311301205/8زنجان

5/1-1/3-109411861259103710381122/8سمنان

29/4-8/3-340734393491243524043035/2سیستان وبلوچستان

7/5-1/9-461147674606412442674475/0فارس

5/5-1/4-197720362158195818681999/4قزوین

28/4-8/0-140014071410102910031249/8قم

9/6-2/5-277328043029254125072730/8کردستان

447746195018463947084692/21/35/2کرمان

21/7-5/9-342734363541282526853182/8کرمانشاه

7/0-1/8-155315721568144114451515/8کهگیلویه وبویراحمد

16/9-4/5-209421502267174317401998/8گلستان

303231123348304331043127/80/62/4گیالن

25/0-7/0-253925532579200519032315/8لرستان 

2/0-0/5-788981908637763677298016/2مازندران

21/6-5/9-192319112088160815071807/4مرکزي

115011621275123912881222/82/912/0هرمزگان

25/6-7/1-288628482944221421472607/8همدان

9359701023933951962/40/41/7یزد

6/3-1/6-887629189897830824508313288814/4کل کشور

1/2-15/70/8-3/56/5رشد نسبت به سال قبل

6/30/1-7/1-3/510/2رشد نسبت به 91

داده  معنی ندارد

ماخذ: دفتر فناوري اطالعات و ارتباطات سازمان راهداري و حمل ونقل جاده اي ـ  سیستم کارت هوشمند ناوگان

توضیح: درسال 94 کلیه ناوگانهایی که فاقد کارت معاینه فنی معتبر بودند،  در سیستم کارت هوشمند، غیرفعال شده و از آمار ناوگان حذف شدند.

داده وجود ندارد



١ 
 

  ونقل کشور : شرکتها و موسسات حملهفتم فصل

  

  95الی  91سالهاي دوره نگاه اجمالی طی 

 ونقل داخلی کاال هاي حملشرکت 

 ونقل داخلی مسافرهاي حملشرکت 

 المللیونقل بینهاي حملشرکت  

  

  ونقل کشورحملشرکتها و موسسات  نگاهی اجمالی به

افر ایفـا  نقش اساسی را در چرخه جابجایی کـاال و مسـ  ونقلی در بخش باري و مسافري شرکتها و موسسات حمل

اینگونـه  ونقلی کشوري هسـتند.  هاي حملهاي اصلی مابین افراد خواهان استفاده از سیستمکنند و در واقع رابطمی

جایی مسافر شوند که البته حجم باالیی از جابهمی، تعاونی و دولتی تقسیم شرکتها و موسسات به سه گروه خصوصی

 .گیردهاي خصوصی انجام میوکاال در سطح کشور توسط شرکت

بـه   91شرکت در سال  4178از کل کشور  براساس آمار طی پنج سال اخیر تعداد شرکتها و موسسات داخلی بار

بیشترین رشد شرکتها و موسسـات طـی دوره   رسیده است.  درصد، 3با رشدي در حدود  95شرکت در سال  4293

  مذکور در استانهاي یزد، هرمزگان و بوشهر اتفاق افتاده است. 

شـرکت در   2151بـه   91شرکت در سال  2440از کشور  لکرکتها و موسسات داخلی مسافر همچنین تعداد ش

در بعضی مناطق رشد مشاهده شده  لکن در سطح استانی است. مواجه بوده درصد، 12در حدود  اهشیکبا  95سال 

  اند.ها بودهاستانهاي قم، کهگیلویه و بویراحمد و ایالم داراي بیشترین رشد ،است که بر اساس آمار

شرکت در سال  707به  91شرکت در سال  745از  المللی نیزداد شرکتهاي باري بینتع 95الی  91سالهاي طی 

شرکت  7از  نیز،  المللیدر بخش مسافري بین دارند.  درصد این شرکتها در تهران قرار 50بیش از  ،رسیده است 95

  راردارد.قغربی آن در استان آذربایجانت شرک 12که ، رسیده است 95شرکت در سال  35به  91در سال 

  .دهدشان مینسطح کشور  درب نحوه مالکیت آنها هم شرکتها و موسسات را بر حسسذیل  هاينمودار

  اطالعات مربوط به شرکتهاي باري و مسافري به تفصیل بیان شده است. فصل نیز در ادامه 

  

  



٢ 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
 

خصوصی

94%

تعاونی

5%

دولتی

1%

یتسهم شرکتها و موسسات فعال باري بر حسب نحوه مالک

خصوصی

92%

تعاونی

8%

یتسهم شرکتها و موسسات فعال مسافري بر حسب نحوه مالک



بخش اول: شرکت هاي حمل ونقل داخلی کاال

7-1-1- تعداد شرکت ها و موسسات فعال باري بر حسب نحوه مالکیت

متوسط9192939495مالکیت /سال
متوسط رشد 

ساالنه

رشد در طی 

دوره

386338683994391640663941/41/35/3خصوصی

0/5-0/1-213218215206212212/8تعاونی

85/3-38/1-102909061560/6دولتی

4178417642994128429342150/72/8جمع

4/04/00/7-0/02/9رشد نسبت به سال قبل

1/22/81/1-0/02/9رشد نسبت به 91

داده  معنی ندارد

مأخذ: دفتر فناوري اطالعات و ارتباطات سازمان راهداري و حمل ونقل جاده اي - سیستم مدیریت اطالعات شرکتها

داده وجود ندارد



7-1-2- تعداد کل شرکت ها و موسسات فعال باري برحسب محل فعالیت

متوسط9192939495استان /سال
متوسط رشد 

ساالنه

رشد در طی 

دوره

6/8-1/8-278278280265259272/0آذربایجان شرقی

9/7-2/5-155148154135140146/4آذربایجان غربی

10/3-2/7-878787777883/2اردبیل

452450458449459453/60/41/5اصفهان

2/6-0/7-767477687473/8البرز

354042433739/41/45/7ایالم

110115118120129118/44/117/3بوشهر

385385397369387384/60/10/5تهران

464648475147/62/610/9چهارمحال وبختیاري

545456556256/23/514/8خراسان جنوبی

256259267269264263/00/83/1خراسان رضوي

252424242624/61/04/0خراسان شمالی

264281291289302285/43/414/4خوزستان

686566666966/80/41/5زنجان

707173717672/22/18/6سمنان

98109118115109109/82/711/2سیستان وبلوچستان

215215220218230219/61/77/0فارس

2/5-0/6-818080767979/2قزوین

2/5-0/6-403939393939/2قم

686969676868/20/00/0کردستان

4/4-1/1-273263273250261264/0کرمان

1/5-0/4-686667656766/6کرمانشاه

171618161716/80/00/0کهگیلویه وبویراحمد

626065676864/42/39/7گلستان

10/4-2/7-163157162136146152/8گیالن

878484868785/60/00/0لرستان 

6/9-1/8-130127130116121124/8مازندران

122121122121128122/81/24/9مرکزي

140138147154166149/04/418/6هرمزگان

919494919392/60/52/2همدان

162161173164201172/25/524/1یزد

417841764299412842934214/80/72/8کل کشور

4/04/00/7-0/02/9رشد نسبت به سال قبل

1/22/81/1-0/02/9رشد نسبت به 91

داده  معنی ندارد

مأخذ: دفتر فناوري اطالعات و ارتباطات سازمان راهداري و حمل ونقل جاده اي - سیستم مدیریت اطالعات شرکتها

داده وجود ندارد



7-1-3- تعداد شرکت ها و موسسات فعال باري خصوصی بر حسب محل فعالیت

متوسط9192939495استان /سال
متوسط رشد 

ساالنه

رشد در طی 

دوره

5/9-1/5-271269271260255265/2آذربایجان شرقی

9/7-2/5-145138144127131137/0آذربایجان غربی

6/2-1/6-818181757678/8اردبیل

420418426423430423/40/62/4اصفهان

696871636968/00/00/0البرز

323840433738/03/715/6ایالم

105110113118128114/85/121/9بوشهر

368368380358375369/80/51/9تهران

424143434442/61/24/8چهارمحال وبختیاري

505052535752/43/314/0خراسان جنوبی

238243251257254248/61/66/7خراسان رضوي

202020212421/04/720/0خراسان شمالی

250267277286298275/64/519/2خوزستان

656263636764/00/83/1زنجان

555658606558/84/318/2سمنان

92102111115109105/84/318/5سیستان وبلوچستان

195198203202214202/42/49/7فارس

717171707371/20/72/8قزوین

2/6-0/7-383636373736/8قم

616262626362/00/83/3کردستان

1/9-0/5-259249259245254253/2کرمان

625963646562/61/24/8کرمانشاه

141315131413/80/00/0کهگیلویه وبویراحمد

464549495148/02/610/9گلستان

8/0-2/1-150144149129138142/0گیالن

787777808078/40/62/6لرستان 

8/3-2/2-1081041079799103/0مازندران

110109110112117111/61/66/4مرکزي

131133142151164144/25/825/2هرمزگان

858787858786/20/62/4همدان

152150163155191162/25/925/7یزد

386338683994391640663941/41/35/3کل کشور

2/03/81/3-0/13/3رشد نسبت به سال قبل

0/13/41/45/32/5رشد نسبت به 91

داده  معنی ندارد

مأخذ: دفتر فناوري اطالعات و ارتباطات سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي - سیستم مدیریت اطالعات شرکتها

داده وجود ندارد



بخش دوم: شرکت هاي حمل ونقل داخلی مسافر

7-2-1- تعداد شرکت ها و موسسات فعال مسافري بر حسب نحوه مالکیت

متوسط9192939495مالکیت /سال
متوسط رشد 

ساالنه

رشد در طی 

دوره

11/7-3/1-224420242067191119812045/4خصوصی

6/1-1/6-181187187160170177/0تعاونی

100/0-100/0-1500003/0دولتی

11/8-3/1-244022112254207121512225جمع

2/9-8/13/9-9/41/9-رشد نسبت به سال قبل

11/0-11/8-15/1-7/6-9/4-رشد نسبت به 91

داده  معنی ندارد

مأخذ: دفتر فناوري اطالعات و ارتباطات سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي - سیستم مدیریت اطالعات شرکتها

داده وجود ندارد



7-2-2- تعداد کل شرکت ها و موسسات فعال مسافري برحسب محل فعالیت

متوسط9192939495استان /سال
متوسط رشد 

ساالنه

رشد در طی 

دوره

25/7-7/1-148114117110110119/8آذربایجان شرقی

17/6-4/7-1191131129898108/0آذربایجان غربی

454546444545/00/00/0اردبیل

5/8-1/5-137135137128129133/2اصفهان

252627272726/41/98/0البرز

565152576556/23/816/1ایالم

23/1-6/3-393333273032/4بوشهر

12/1-3/2-998689808788/2تهران

4/5-1/2-444343424242/8چهارمحال وبختیاري

333434303332/80/00/0خراسان جنوبی

14/0-3/7-143131135123123131/0خراسان رضوي

293031293230/22/510/3خراسان شمالی

11/5-3/0-165149153144146151/4خوزستان

31/9-9/2-473737343237/4زنجان

24/4-6/8-413434313134/2سمنان

12/2-3/2-988887868689/0سیستان وبلوچستان

8/1-2/1-123118118116113117/6فارس

8/5-2/2-474143434343/4قزوین

302827263729/65/423/3قم

646265616463/20/00/0کردستان

18/5-5/0-130107111103106111/4کرمان

595961596360/21/76/8کرمانشاه

282829293329/44/217/9کهگیلویه وبویراحمد

2/7-0/7-736970677170/0گلستان

13/1-3/5-12211211587106108/4گیالن

13/1-3/4-847474757376/0لرستان 

28/3-8/0-205174186140147170/4مازندران

12/3-3/2-575249485051/2مرکزي

2/2-0/5-464546434545/0هرمزگان

13/1-3/5-615656525355/6همدان

27/9-7/9-433737323136/0یزد

11/8-3/1-244022112254207121512225/4کل کشور

2/9-8/13/9-9/41/9-رشد نسبت به سال قبل

11/0-11/8-15/1-7/6-9/4-رشد نسبت به 91

داده  معنی ندارد

مأخذ: دفتر فناوري اطالعات و ارتباطات سازمان راهداري و حمل ونقل جاده اي - سیستم مدیریت اطالعات شرکتها

داده وجود ندارد



7-2-3- تعداد شرکت ها و موسسات فعال مسافري خصوصی بر حسب محل فعالیت

متوسط9192939495استان /سال
متوسط رشد 

ساالنه

رشد در طی 

دوره

24/8-6/9-137106109106103112/2آذربایجان شرقی

17/6-4/7-1191131129798107/8آذربایجان غربی

444445434444/00/00/0اردبیل

5/2-1/3-115113115122109114/8اصفهان

232324262524/22/18/7البرز

555051576455/43/916/4ایالم

25/0-6/9-363131252730/0بوشهر

17/6-4/7-685558535658/0تهران

10/3-2/7-393636353536/2چهارمحال وبختیاري

333333303332/40/00/0خراسان جنوبی

13/1-3/5-137127131111119125/0خراسان رضوي

272829273028/22/711/1خراسان شمالی

11/0-2/9-163148152143145150/2خوزستان

32/6-9/4-433333302933/6زنجان

21/1-5/7-383333303032/8سمنان

11/3-3/0-978887868688/8سیستان وبلوچستان

6/9-1/8-116113113111108112/2فارس

17/1-4/6-413434353435/6قزوین

282626243527/85/725/0قم

595760576058/60/41/7کردستان

20/3-5/5-12810410895102107/4کرمان

495153595553/42/912/2کرمانشاه

282829273329/04/217/9کهگیلویه وبویراحمد

1/5-0/4-666364616563/8گلستان

14/9-3/9-1019295688688/4گیالن

10/0-2/6-807373747274/4لرستان 

29/2-8/3-185147161129131150/6مازندران

11/5-3/0-524845424646/6مرکزي

2/3-0/6-444343414342/8هرمزگان

11/3-3/0-535050424748/4همدان

22/5-6/2-403434253132/8یزد

11/7-3/1-224420242067191119812045/4کل کشور

2/9-7/53/7-9/82/1-رشد نسبت به سال قبل

11/1-11/7-14/8-7/9-9/8-رشد نسبت به 91

داده  معنی ندارد

مأخذ: دفتر فناوري اطالعات و ارتباطات سازمان راهداري و حمل ونقل جاده اي- سیستم مدیریت اطالعات شرکتها

داده وجود ندارد



بخش سوم: شرکت هاي حمل ونقل بین المللی

7-3-1- تعداد شرکت هاي باري بین المللی موجود برحسب محل فعالیت

متوسط9192939495استان /سال
متوسط رشد 

ساالنه

رشد در طی 

دوره

232935363431/410/347/8آذربایجان شرقی

232525272424/81/14/3آذربایجان غربی

366775/823/6133/3اردبیل

57/1-19/1-744434/4اصفهان

022211/4البرز

000000/00/00/0ایالم

000000/00/00/0بوشهر

26/7-7/5-513560556611376523/2تهران

010000/2چهارمحال وبختیاري

000100/2خراسان جنوبی

119161163180189162/412/358/8خراسان رضوي

010010/4خراسان شمالی

000000/00/00/0خوزستان

122211/60/00/0زنجان

50/0-15/9-233312/4سمنان

162323242722/614/068/8سیستان وبلوچستان

222222/00/00/0فارس

222322/20/00/0قزوین

111111/00/00/0قم

112342/241/4300/0کردستان

100/0-100/0-111100/8کرمان

000000/00/00/0کرمانشاه

000000/00/00/0کهگیلویه وبویراحمد

151816161716/43/213/3گلستان

33/3-9/6-333322/8گیالن

111111/00/00/0لرستان 

444444/00/00/0مازندران

000010/2100/0100/0مرکزي

577876/88/840/0هرمزگان

111111/00/00/0همدان

50/0-15/9-233312/4یزد

5/1-1/3-745861862943707823/6کل کشور

25/00/0-15/60/19/4رشد نسبت به سال قبل

5/113/2-15/615/726/6رشد نسبت به 91

داده  معنی ندارد

مأخذ: دفتر فناوري اطالعات و ارتباطات سازمان راهداري و حمل ونقل جاده اي - سیستم مدیریت اطالعات شرکتها

توضیح: در سال 95 کلیه شرکتهاي فاقد عملکرد و پروانه فعالیت معتبر از سازمان،  در سامانه برخط مربوطه غیر فعال گردیدند و از آمار حذف شدند.

داده وجود ندارد



7-3-2- تعداد شرکت هاي مسافري بین المللی فعال برحسب محل فعالیت

متوسط9192939495استان /سال

066664/8آذربایجان شرقی

21515151211/8آذربایجان غربی

022221/6اردبیل

000000/0اصفهان

011100/6البرز

000000/0ایالم

000000/0بوشهر

066664/8تهران

000000/0چهارمحال وبختیاري

000000/0خراسان جنوبی

433333/2خراسان رضوي

000000/0خراسان شمالی

000000/0خوزستان

000000/0زنجان

000000/0سمنان

000000/0سیستان وبلوچستان

000000/0فارس

000000/0قزوین

011110/8قم

033322/2کردستان

000000/0کرمان

000000/0کرمانشاه

000000/0کهگیلویه وبویراحمد

011100/6گلستان

111111/0گیالن

000000/0لرستان 

022221/6مازندران

000000/0مرکزي

000000/0هرمزگان

000000/0همدان

000000/0یزد

74141413533/0کل کشور

14/6117/8-485/70/00/0رشد نسبت به سال قبل

485/7485/7485/7400/0464/3رشد نسبت به 91

داده وجود نداردداده  معنی ندارد

مأخذ: دفتر فناوري اطالعات و ارتباطات سازمان راهداري و حمل ونقل جاده اي - سیستم مدیریت اطالعات شرکتها
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  کشور   ايادهجایمنی راهداري و : هشتم فصل

  

  95الی  91سالهاي نگاه اجمالی طی 

 ايتاسیسات و تجهیزات جاده 

 شهريسازي راههاي برونایمن 

 تصادفات و تخلفات 

  

  کشور ايجادهایمنی  راهداري و  وضعیت هنگاهی اجمالی ب

  

هاي اقتصادي هاي کنونی جوامع بشري است که هزینهاي و تلفات ناشی از آن یکی از چالشحوادث جاده

اي همـواره  ونقـل جـاده  هاي حمـل برقراري ایمنی در شبکهزیادي را بر اقتصاد کشورها تحمیل نموده است. 

همواره وجود ابل ایمنی) اي (نقطه مقمورد توجه مسئولین ترافیک کشور بوده است. از طرفی تصادفات جاده

و براي اینکه به ایمنی مطلوب برسیم باید عوامل تاثیرگذار بر ایجاد تصـادفات را شناسـایی و در جهـت    دارد 

   افزایش ایمنی حرکت نمائیم.

شـهري  بـرون هـاي  جـاده  تصـادف در  هزارفقره 534شاهد نزدیک به ، 95الی  91پنج سال در طول دوره 

هزار تصـادف در سـال    4/116از مقدار رصدي در طی دوره د 13 کاهشاین میزان تصادف با  .ایمکشور بوده

ضـروري اسـت کـه تعـداد     نیـز  ایـن نکتـه   ذکـر   رسیده است. 95هزار تصادف در سال  8/101به میزان  91

کـاهش   95نفر در سـال   10427به رقم  91نفر در سال  11811شهري از رقم شدگان تصادفات برونکشته

هـاي  دهد کـه وضـعیت ایمنـی جـاده    . این آمار و ارقام نشان از این واقعیت میدرصد 12، معادل است یافته

شـدگان در ماههـاي   طی دوره مذکور بیشترین کشـته  کشور در طی پنج سال مذکور رو به بهبود بوده است.

همچنین بطور متوسـط    شهریور، مرداد و مهر اتفاق افتاده است و کمترین آنها در ماههاي دي، بهمن و آذر.

وبلوچستان بوده است. اصفهان، کرمان و سیستانرضوي، شدگان در استانهاي فارس، خراسانبیشترین کشته

شهري طی دوره یـاد شـده در   شدگان تصادفات رانندگی برونالزم به ذکر است با توجه به اینکه تعداد کشته

آمار، در بعضی مناطق از کشور روند افزایشی در تعداد کل کشور داراي روند کاهشی بوده است، لکن براساس 

کرمان و اصـفهان مـی   وبویراحمد، کردستان، فارس،شود که شامل استانهاي کهگیلویهشدگان دیده میکشته

  باشد.
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نمودار زیر این رقـم را   ،شهري در سطح کشورشدگان تصادفات برونتر وضعیت کشتهجهت بررسی دقیق

تري قـرار  استانهاي البرز و تهران در وضعیت وخیم .دهدکیلومتر راه موجود در مناطق نشان می 100در هر 

  نفر بوده است. 13این شاخص در کل کشور طی دوره مذکور ،  دارند.

  

  

  

بـه همـین   و کارآمد اسـت.  بسیار موثر  راهداري، نقش پلیس و طی دوره مذکور هادر افزایش ایمنی جاده

  ها حائز اهمیت است. آفرینی این ارگانهاي الزم به منظور نقشدلیل ایجاد زیرساخت

 649هاي کشـور از  هاي فعال موجود در جادهتعداد کل راهدارخانه 95الی  91براساس آمار طی سالهاي 

درصـد بـوده    7اي رشدي معادل رسیده است که دار 95راهدارخانه در سال  697به  91راهدارخانه در سال 

شهري موجود در سطح کشـور در حـدود یـک راهدارخانـه     کیلومتر راه برون 100است. بطور متوسط در هر 

این شاخص در استانهاي البرز و تهران بهترین وضعیت و در استان خوزستان کمترین مقـدار را  موجود است 

   ناچیز خواهد بود.در کل کشور ، این شاخص داراست.  الزم به ذکر است با احتساب راههاي روستایی

  ها را طی دوره یاد شده نمایش میدهد:نمودار زیر رشد راهدارخانه
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کیلومتر راه برون شهري موجود در هر  100شاخص متوسط تعداد کشته تصادفات رانندگی در هر 

  95الی  91استان طی دوره 
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از  ، بطوریکهتغییر چندانی نداشته 95الی  91هاي کشور طی سالهاي تعداد پاسگاههاي پلیس راه در جاده

کیلومتر در  1000در هر  هاي کشور،جادهپاسگاه رسیده است. توزیع پاسگاههاي پلیس راه در  236به  230

جنـوبی در کمتـرین   ، استانهاي البرز و تهران در باالترین مقدار و اسـتان خراسـان  بوده استاسگاه پ 3حدود 

مقدار این شاخص قرار دارد. الزم به ذکر است، با احتساب راههاي روسـتایی، ایـن شـاخص بـه حـدود یـک       

  رسد.کیلومتر می 1000پاسگاه در هر 

همچنین تعداد مراکز معاینه فنی مکانیزه فعال خودروهاي سنگین درسـطح کشـور طـی دوره یـاد شـده      

  رسیده است. 95مرکز در سال  141به  91مرکز در سال  119درصد بوده است. از  19داراي رشدي معادل 

پرحادثـه در  نقطه، مقطع یا تقـاطع   533در هر سال  بطور متوسط 95الی  91براساس آمار طی سالهاي 

وبختیـاري  سازي شده اسـت. کـه در اسـتانهاي فـارس، یـزد و چهارمحـال      هاي کشور شناسایی و ایمنجاده

  سازي اتفاق افتاده است.بیشترین ایمن

  در ادامه فصل براساس جداول و پارامترهاي مختلف وضعیت ایمنی و ترافیک به تفصیل ارایه شده است.
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95الی  91طی دوره سالهاي رشد تعداد راهدارخانه هاي فعال موجود در جاده هاي کشور 



بخش اول: تاسیسات و تجهیزات جاده اي

8-1-1- تعداد راهدارخانه هاي فعال موجود در جاده هاي کشور

متوسط9192939495استان /سال
متوسط رشد 

ساالنه

رشد در طی 

دوره

343435353534/60/72/9آذربایجان شرقی

292930303029/60/93/4آذربایجان غربی

131415151314/00/00/0اردبیل

272829293229/04/318/5اصفهان

111213131312/44/318/2البرز

891010109/45/725/0ایالم

181820202019/22/711/1بوشهر

242526262625/42/08/3تهران

232325252524/22/18/7چهارمحال وبختیاري

131416161615/05/323/1خراسان جنوبی

323233333332/60/83/1خراسان رضوي

192021212120/42/510/5خراسان شمالی

889998/63/012/5خوزستان

272829292928/41/87/4زنجان

131415151514/43/615/4سمنان

282929292928/80/93/6سیستان وبلوچستان

535356565654/81/45/7فارس

202123232322/03/615/0قزوین

899998/83/012/5قم

313131313131/00/00/0کردستان

262627272726/60/93/8کرمان

242526262625/42/08/3کرمانشاه

181920202019/42/711/1کهگیلویه وبویراحمد

161617171716/61/56/3گلستان

151516161615/61/66/7گیالن

272828282827/80/93/7لرستان 

151515151515/00/00/0مازندران

252525252525/00/00/0مرکزي

889998/63/012/5هرمزگان

242425252524/61/04/2همدان

121314141413/43/916/7یزد

649665696696697680/61/87/4کل کشور

2/54/70/00/11/8رشد نسبت به سال قبل

2/57/27/27/46/1رشد نسبت به 91

داده  معنی ندارد

ماخذ: دفتر تجهیز ماشین آالت و راهدارخانه هاي سازمان راهداري و حمل ونقل جاده اي

داده وجود ندارد



8-1-2- تعداد ماشین آالت و تجهیزات راهداري فعال در سطح کشور

متوسط9192939495استان /سال
متوسط رشد 

ساالنه

رشد در طی 

دوره

1/0-0/3-873858858860864862/6آذربایجان شرقی

16/1-4/3-758758754758636732/8آذربایجان غربی

2/2-0/6-271287299308265286/0اردبیل

1/1-0/3-804957912935795880/6اصفهان

17/9-4/8-145151149149119142/6البرز

8/1-2/1-335336335335308329/8ایالم

3/3-0/8-275274265265266269/0بوشهر

275315293295369309/47/634/2تهران

7/1-1/8-339324334338315330/0چهارمحال وبختیاري

405452455455505454/45/724/7خراسان جنوبی

957980985966995976/61/04/0خراسان رضوي

280267272273350288/45/725/0خراسان شمالی

13/2-3/5-523491486486454488/0خوزستان

1/4-0/3-370373364370365368/4زنجان

343323324324358334/41/14/4سمنان

10/1-2/6-731761463800657682/4سیستان وبلوچستان

1/7-0/4-825776639812811772/6فارس

24/5-6/8-421466415415318407/0قزوین

20/6-5/6-199183186193158183/8قم

25/0-6/9-460495379383345412/4کردستان

544679395539560543/40/72/9کرمان

674564677677715661/41/56/1کرمانشاه

10/1-2/6-277268268268249266/0کهگیلویه وبویراحمد

4/0-1/0-297335306302285305/0گلستان

4/6-1/2-499499500500476494/8گیالن

0/5-0/1-430430437451428435/2لرستان 

10/8-2/8-500506480491446484/6مازندران

328489345347529407/612/761/3مرکزي

249330329328318310/86/327/7هرمزگان

5/0-1/3-459560557565436515/4همدان

380324332339380351/00/00/0یزد

1/1-0/3-142261481113793145271407514286/4کل کشور

0/1-3/1-6/95/3-4/1رشد نسبت به سال قبل

1/10/5-3/02/1-4/1رشد نسبت به 91

داده  معنی ندارد

ماخذ: دفتر تجهیز ماشین آالت و راهدارخانه هاي سازمان راهداري و حمل ونقل جاده اي 

داده وجود ندارد

توضیح : در سال 93 با راه اندازي سامانه ماشین آالت و تجهیزات راهداري، دستگاههاي غیر فعال از آمار حذف شدند و در سال 95 نیز بدلیل تفکیک ادارات راهداري استانی از اداره 

کل راه وشهرسازي استانها، تفکیک در تجهیزات نیز صورت گرفت.



8-1-3- تعداد پاسگاه هاي پلیس راه موجود در سطح کشور 

متوسط9192939495استان /سال
متوسط رشد 

ساالنه

رشد در طی 

دوره

121212121212/00/00/0آذربایجان شرقی

777777/00/00/0آذربایجان غربی

555555/00/00/0اردبیل

131313131313/00/00/0اصفهان

444444/00/00/0البرز

555555/00/00/0ایالم

555555/00/00/0بوشهر

101010101010/00/00/0تهران

555555/00/00/0چهارمحال وبختیاري

455554/85/725/0خراسان جنوبی

161616161616/00/00/0خراسان رضوي

444444/00/00/0خراسان شمالی

101010101010/00/00/0خوزستان

668887/27/533/3زنجان

888888/00/00/0سمنان

111111111111/00/00/0سیستان وبلوچستان

151516161615/61/66/7فارس

666666/00/00/0قزوین

444444/00/00/0قم

444444/00/00/0کردستان

999999/00/00/0کرمان

999999/00/00/0کرمانشاه

334443/67/533/3کهگیلویه وبویراحمد

444444/00/00/0گلستان

888888/00/00/0گیالن

889998/63/012/5لرستان 

101010101010/00/00/0مازندران

888888/00/00/0مرکزي

555555/00/00/0هرمزگان

666666/00/00/0همدان

666666/00/00/0یزد

230231236236236233/80/62/6کل کشور

0/42/20/00/00/6رشد نسبت به سال قبل

0/42/62/62/62/1رشد نسبت به 91

داده  معنی ندارد

ماخذ: دفتر ایمنی و ترافیک سازمان راهداري و حمل ونقل جاده اي 

داده وجود ندارد



8-1-4- تعداد مراکز معاینه فنی مکانیزه خودروهاي سنگین فعال در سطح کشور

متوسط9192939495استان /سال
متوسط رشد 

ساالنه

رشد در طی 

دوره

555555/00/00/0آذربایجان شرقی

777777/00/00/0آذربایجان غربی

333333/00/00/0اردبیل

788887/83/414/3اصفهان

333333/00/00/0البرز

111111/00/00/0ایالم

222222/00/00/0بوشهر

1091010109/80/00/0تهران

222222/00/00/0چهارمحال وبختیاري

233332/810/750/0خراسان جنوبی

991010109/62/711/1خراسان رضوي

222222/00/00/0خراسان شمالی

666666/00/00/0خوزستان

222222/00/00/0زنجان

222332/410/750/0سمنان

444444/00/00/0سیستان وبلوچستان

101314141413/08/840/0فارس

133332/631/6200/0قزوین

233332/810/750/0قم

555555/00/00/0کردستان

345554/413/666/7کرمان

565555/20/00/0کرمانشاه

001110/6کهگیلویه وبویراحمد

222222/00/00/0گلستان

222222/00/00/0گیالن

334443/67/533/3لرستان 

555555/00/00/0مازندران

456665/410/750/0مرکزي

223332/610/750/0هرمزگان

466665/610/750/0همدان

446665/210/750/0یزد

119131140141141134/44/318/5کل کشور

10/16/90/70/04/4رشد نسبت به سال قبل

10/117/618/518/516/2رشد نسبت به 91

داده  معنی ندارد

ماخذ: دفتر ایمنی و ترافیک سازمان راهداري و حمل ونقل جاده اي

داده وجود ندارد



بخش دوم:  ایمن سازي راههاي برون شهري

8-2-1- تعداد نقاط پرحادثه رفع شده در جاده هاي کشور                                                                  واحد: نقطه، مقطع، تقاطع 

متوسط9192939495استان /سال
متوسط رشد 

ساالنه

رشد در طی 

دوره

72/2-27/4-188417510/4آذربایجان شرقی

45/5-14/1-1171823613/0آذربایجان غربی

73/3-28/1-1581112410/0اردبیل

80/0-33/1-303507619/2اصفهان

70/6-26/4-17157159/0البرز

69/0-25/4-29222047925/4ایالم

66/7-24/0-9221114311/8بوشهر

100/0-100/0-1362227020/8تهران

85/7-38/5-14144185231/2چهارمحال وبختیاري

5169181813/237/7260/0خراسان جنوبی

100/0-100/0-26431817020/8خراسان رضوي

69/2-25/5-1325139412/8خراسان شمالی

25/0-6/9-12182040919/8خوزستان

1010711109/60/00/0زنجان

77/8-31/3-1812126410/4سمنان

52/9-17/2-17174020820/4سیستان وبلوچستان

78/9-32/3-764658481648/8فارس

8738117/48/337/5قزوین

83/3-36/1-646314/0قم

84/2-37/0-1945336/8کردستان

20/0-5/4-155140211227/8کرمان

20/0-5/4-15513581220/6کرمانشاه

90/0-43/8-30111611314/2کهگیلویه وبویراحمد

7/1-1/8-14676139/2گلستان

81/8-34/7-11176428/0گیالن

66/7-24/0-1294546/8لرستان 

38/5-11/4-263126261625/0مازندران

73/1-28/0-26212246724/4مرکزي

36/4-10/7-11151421713/6هرمزگان

87/0-39/9-236283319/8همدان

82/9-35/7-41573651738/4یزد

64/4-22/8-590648567648210532/6کل کشور

14/0-67/6-12/514/3-9/8رشد نسبت به سال قبل

12/2-64/4-3/99/8-9/8رشد نسبت به 91

داده  معنی ندارد

ماخذ: دفتر نگهداري راه و ابنیه فنی سازمان راهداري و حمل ونقل جاده اي

داده وجود ندارد



8-2-2- تعداد دانش آموزان آموزش دیده در طرح ایمن سازي مدارس در حاشیه راه ها در سطح کشور

متوسط9192939495استان /سال
متوسط رشد 

ساالنه

رشد در طی 

دوره

725473987843745974597482/60/72/8آذربایجان شرقی

701571167318712571257139/80/41/6آذربایجان غربی

11/2-2/9-742170057101658765876940/2اردبیل

40/6-12/2-239842105415420142391423917787/2اصفهان

13/4-3/5-632952005897547954795676/8البرز

4/5-1/1-521352085418498049805159/8ایالم

29/1-8/2-566053144125401240124624/6بوشهر

487942898140735873586404/810/850/8تهران

10/2-2/7-668961496149600760076200/2چهارمحال وبختیاري

5/3-1/4-632560786100598759876095/4خراسان جنوبی

8/0-2/1-243212103623590223842238422743/0خراسان رضوي

9/0-2/3-645960086127587958796070/4خراسان شمالی

29/5-8/4-215851987616455152101521017667/2خوزستان

17/1-4/6-842175237250698369837432/0زنجان

8/7-2/3-294028742986268426842833/6سمنان

8/0-2/1-975172358457897489748678/2سیستان وبلوچستان

11/3-3/0-279842598125487248202482025818/4فارس

43/7-13/4-1021483005982574657467197/6قزوین

28/6-8/1-421531903258300830083335/8قم

21/1-5/8-598448794870472147215035/0کردستان

10/7-2/8-169871489714890151611516115419/2کرمان

16/1-4/3-1102495499549925492549726/0کرمانشاه

28/7-8/1-721553015301514251425620/2کهگیلویه وبویراحمد

10487930411074105871058710407/80/21/0گلستان

23/1-6/4-1283710045100459871987110533/8گیالن

5/5-1/4-756269838253714371437416/8لرستان 

10994911313789124971249711778/03/313/7مازندران

22/5-6/2-810264936589628362836750/0مرکزي

5/4-1/4-569853315468539153915455/8هرمزگان

17/2-4/6-790862136871654765476817/2همدان

24/1-6/7-689551495735523452345649/4یزد

14/8-3/9-308352270091275537262752262752275896/8کل کشور

3/8-4/60/0-12/42/0-رشد نسبت به سال قبل

13/2-14/8-14/8-10/6-12/4-رشد نسبت به 91

داده  معنی ندارد

ماخذ: دفتر ایمنی و ترافیک سازمان راهداري و حمل ونقل جاده اي

داده وجود ندارد



8-2-3- طول کل راه هاي داراي روشنایی در سطح کشور                                                                                              واحد: کیلومتر

متوسط9192939495استان /سال
متوسط رشد 

ساالنه

رشد در طی 

دوره

0/2-0/1-130130151151129138/2آذربایجان شرقی

103115115130144121/38/840/4آذربایجان غربی

139141146150153145/62/510/4اردبیل

140140140140169145/74/921/1اصفهان

91919310010094/92/510/3البرز

121214142515/220/5110/9ایالم

85929310211497/27/734/8بوشهر

275295299299300293/72/29/2تهران

536062626259/74/217/8چهارمحال وبختیاري

535880849974/717/288/4خراسان جنوبی

171171171190190178/72/611/0خراسان رضوي

587070707468/46/327/5خراسان شمالی

155208249249249222/012/660/8خوزستان

8485858510488/45/423/2زنجان

113116131134142127/25/925/9سمنان

696979797975/03/514/7سیستان وبلوچستان

134143196235243190/116/181/6فارس

178193194194227197/36/227/1قزوین

168168189189189180/43/112/8قم

505051515150/60/62/3کردستان

119119133144144131/65/021/4کرمان

145146146146146146/10/10/4کرمانشاه

181939395834/534/6227/8کهگیلویه وبویراحمد

135137155170170153/56/026/0گلستان

176177195198208190/74/218/0گیالن

124123140140140133/53/012/5لرستان 

308308312368374333/95/021/6مازندران

163181181279249210/211/252/9مرکزي

454546465246/83/816/3هرمزگان

709510310911698/613/666/6همدان

999999128128110/86/528/8یزد

365938544157447546284154/46/126/5کل کشور

5/47/97/63/46/1رشد نسبت به سال قبل

5/413/622/326/516/9رشد نسبت به 91

داده  معنی ندارد

ماخذ: دفتر ایمنی راه و حریم سازمان راهداري و حمل ونقل جاده اي

داده وجود ندارد



8-2-4- اجراي خط کشی راه ها در محورهاي شریانی کشور                                                                                           واحد: کیلومتر

متوسط9192939495استان /سال
متوسط رشد 

ساالنه

رشد در طی 

دوره

29033335570235530952928/680/7967/2آذربایجان شرقی

10/7-2/8-257538780234523002219/5آذربایجان غربی

56814331062155815401232/328/3171/0اردبیل

8043891524182565452872/7200/78081/3اصفهان

26830272210001600778/456/3497/0البرز

619885210014307801162/76/026/0ایالم

1419661368200021001314/996/61393/2بوشهر

57428151817228017021837/531/2196/5تهران

22/0-7/9-010979501430856866/7چهارمحال وبختیاري

17/5-4/7-280032232870210023102660/7خراسان جنوبی

280087516250529340005418/99/342/9خراسان رضوي

100819201500200017001625/714/068/7خراسان شمالی

64/7-22/9-850054183000600030005183/6خوزستان

60021953000360018222243/332/0203/7زنجان

127745681428332526702653/620/2109/1سمنان

75041154661418242003581/653/8460/0سیستان وبلوچستان

125261267000752385006080/261/4578/9فارس

140025382030139018801847/57/634/3قزوین

13/3-3/5-6401785501390555662/7قم

11420581730215532001851/3130/32713/2کردستان

307528676905750047655022/411/655/0کرمان

22/6-6/2-136015092810272210521890/6کرمانشاه

7737961575145917631273/122/9128/1کهگیلویه وبویراحمد

109313211918120017001446/411/755/5گلستان

9024141180240015001516/8102/11566/7گیالن

79034292059473046503131/755/8488/6لرستان 

198936494000270020002867/50/10/6مازندران

135016732450294817102026/36/126/7مرکزي

170036353100312022002751/06/729/4هرمزگان

103821421509324011061807/01/66/6همدان

43513972295349211641756/627/9167/6یزد

399488502178933906927796574511/818/295/2کل کشور

14/026/6-7/214/9-112/8رشد نسبت به سال قبل

112/897/6127/095/2108/2رشد نسبت به 91

داده  معنی ندارد

ماخذ: دفتر ایمنی راهها و حریم سازمان راهداري و حمل ونقل جاده اي

داده وجود ندارد



8-2-5-  نصب حفاظ و ترمیم گاردریل، نیوجرسی و.. در محورهاي شریانی کشور                                                       واحد: کیلومتر

متوسط9192939495استان /سال
متوسط رشد 

ساالنه

رشد در طی 

دوره

22446333026/9111/51900/0آذربایجان شرقی

71/5-26/9-392722141122/6آذربایجان غربی

70/2-33/2-017161059/6اردبیل

112646386136/552/1435/1اصفهان

3119459031/6134/02900/0البرز

0274165/8112/0852/4ایالم

9/5-3/3-01413191311/9بوشهر

41987463838/872/4783/7تهران

48/7-20/0-01412577/5چهارمحال وبختیاري

31362142122/561/3577/4خراسان جنوبی

3152886824/4116/42093/5خراسان رضوي

1319191611/691/11233/3خراسان شمالی

204264406045/231/6200/0خوزستان

36/4-10/7-556277503555/9زنجان

21/6-5/9-152022251218/9سمنان

11630121715/2108/51788/9سیستان وبلوچستان

145240755046/336/5247/2فارس

122218486633/154/8473/9قزوین

83526612831/536/8250/0قم

1213221610/7118/72185/7کردستان

141042145126/139/2275/0کرمان

5413153714/868/4704/3کرمانشاه

1917357/077/8900/0کهگیلویه وبویراحمد

30116238/666/4666/7گلستان

0814151710/926/5102/4گیالن

12339193922/235/4236/2لرستان 

51823468134/5100/61520/0مازندران

202553124430/821/8120/0مرکزي

4/8-1/6-01140251017/2هرمزگان

24317404225/115/678/7همدان

5758736141/083/31029/6یزد

2805549648561070744/739/9282/6کل کشور

11/225/046/5-98/174/0رشد نسبت به سال قبل

98/1244/7206/0282/6207/8رشد نسبت به 91

داده  معنی ندارد

ماخذ: دفتر ایمنی راهها و حریم سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي

داده وجود ندارد



8-2-6- بهسازي و روکش آسفالت راههاي اصلی و شریانی کشور                                                                                 واحد: کیلومتر

متوسط9192939495استان /سال
متوسط رشد 

ساالنه

رشد در طی 

دوره

47/2-14/8-14221218612775148/4آذربایجان شرقی

62/4-21/7-30655142172115158/0آذربایجان غربی

48/4-15/3-285262144142147196/0اردبیل

274113307336415289/010/951/5اصفهان

18/3-4/9-82104301376784/0البرز

7/0-1/8-7111416113966110/2ایالم

30/3-8/6-1223812315685104/8بوشهر

64/2-22/7-355225225204127227/2تهران

35/1-10/2-977924410663117/8چهارمحال وبختیاري

8382147205203144/025/1144/6خراسان جنوبی

75274161106107144/69/342/7خراسان رضوي

2529942434791/217/188/0خراسان شمالی

17/4-4/7-13898169274114158/6خوزستان

27/2-7/6-1251778516591128/6زنجان

65/2-23/2-1643271758757162/0سمنان

44/9-13/9-296187103116163173/0سیستان وبلوچستان

26/0-7/2-354330411275262326/4فارس

361573511411591/433/7219/4قزوین

31/8-9/1-856861795870/2قم

85/0-37/8-3672019517255178/0کردستان

140244279298247241/615/376/4کرمان

57/9-19/4-401106106100169176/4کرمانشاه

52/5-17/0-1606784757692/4کهگیلویه وبویراحمد

50/0-15/9-301961011221592/8گلستان

57/8-19/4-1099117412146108/2گیالن

82173282180149173/216/181/7لرستان 

37/7-11/1-231309144169144199/4مازندران

14/3-3/8-917293687880/4مرکزي

99260267349179230/816/080/8هرمزگان

60/8-20/9-1484513816158110/0همدان

61/3-21/1-1917715215074128/8یزد

100/0-100/0-8051461451050240/2ستاد مرکزي( مجریان) 

38/6-11/5-596951885011505336674977/6کل کشور

10/8-27/4-3/40/8-13/1-رشد نسبت به سال قبل

20/8-38/6-15/3-16/0-13/1-رشد نسبت به 91

داده  معنی ندارد

ماخذ: دفتر نگهداري راه و ابنیه فنی سازمان راهداري و حمل ونقل جاده اي

داده وجود ندارد



بخش سوم:  تصادفات و تخلفات

8-3-1- تعداد تصادفات رانندگی برون شهري در سطح کشور                                                                                                واحد: فقره 

متوسط9192939495شرح /سال
متوسط رشد 

ساالنه

رشد در طی 

دوره

تعداد تصادفات برون 

شهري
116403112114102275101161101792106749/0-3/3-12/6

3/2-1/10/6-8/8-3/7-رشد نسبت به سال قبل

10/4-12/6-13/1-12/1-3/7-رشد نسبت به 91

داده  معنی ندارد

ماخذ: دفتر ایمنی و ترافیک سازمان راهداري و حمل ونقل جاده اي

داده وجود ندارد



8-3-2- تعداد متوفیات ناشی از تصادفات رانندگی برون شهري به تفکیک استان                                                                  واحد: نفر

متوسط9192939495استان /سال
متوسط رشد 

ساالنه

رشد در طی 

دوره

12/9-3/4-490502473497427477/8آذربایجان شرقی

12/7-3/3-464422380358405405/8آذربایجان غربی

18/7-5/0-155137166138126144/4اردبیل

599618643638619623/40/83/3اصفهان

11/8-3/1-204235191183180198/6البرز

5/4-1/4-111100144149105121/8ایالم

223209203218223215/20/00/0بوشهر

24/4-6/8-401345328308303337/0تهران

17/5-4/7-200184170166165177/0چهارمحال وبختیاري

0/7-0/2-153227183160152175/0خراسان جنوبی

8/4-2/2-679740696760622699/4خراسان رضوي

31/2-8/9-205190173163141174/4خراسان شمالی

16/0-4/3-676600561521568585/2خوزستان

16/5-4/4-237238234202198221/8زنجان

17/0-4/5-271287239253225255/0سمنان

15/9-4/2-686600620564577609/4سیستان وبلوچستان

9501023970890991964/81/14/3فارس

14/3-3/8-307247253267263267/4قزوین

1/8-0/5-222227196195218211/6قم

258304290335294296/23/314/0کردستان

569640619671593618/41/04/2کرمان

2/2-0/5-321356325307314324/6کرمانشاه

106114144133128125/04/820/8کهگیلویه وبویراحمد

31/1-8/9-309242227241213246/4گلستان

19/6-5/3-621500486514499524/0گیالن

19/2-5/2-433395372343350378/6لرستان 

27/2-7/6-585591497520426523/8مازندران

16/3-4/4-502511387375420439/0مرکزي

18/7-5/1-267291248283217261/2هرمزگان

20/5-5/6-424349392378337376/0همدان

30/1-8/5-183144141130128145/2یزد

11/7-3/1-118111156810951108601042711123/4کل کشور

3/1-4/0-0/8-5/3-2/1-رشد نسبت به سال قبل

7/3-11/7-8/1-7/3-2/1-رشد نسبت به 91

داده  معنی ندارد

ماخذ: دفتر ایمنی و ترافیک سازمان راهداري و حمل ونقل جاده اي 

داده وجود ندارد



8-3-3- تعداد متوفیات ناشی از تصادفات رانندگی برون شهري در سطح کشور به تفکیک ماه                                     واحد: نفر

متوسط9192939495ماه /سال
متوسط رشد 

ساالنه

رشد در طی 

دوره

7/3-1/9-97710741020916906978/6فروردین

10/1-2/6-861882807852774835/2اردیبهشت

20/1-5/5-105095010141002839971/0خرداد

20/1-5/5-11981015889897957991/2تیر

10909791104108711301078/00/93/7مرداد

15/7-4/2-132914981194115311201258/8شهریور

20/2-5/5-1196107510569919541054/4مهر

15/1-4/0-1017955853872863912/0آبان

0/8-0/2-767808815832761796/6آذر

5/0-1/3-718754730691682715/0دي

17/6-4/7-807769672735665729/6بهمن 

3/1-0/8-801809797832776803/0اسفند

11/7-3/1-118111156810951108601042711123/4جمع

3/1-4/0-0/8-5/3-2/1-رشد نسبت به سال قبل

7/3-11/7-8/1-7/3-2/1-رشد نسبت به 91

داده  معنی ندارد

ماخذ: دفتر ایمنی و ترافیک سازمان راهداري و حمل ونقل جاده اي

داده وجود ندارد



8-3-4- تعداد متوفیات ناشی از تصادفات رانندگی روستایی به تفکیک استان                                                                واحد: نفر

متوسط9192939495استان /سال
متوسط رشد 

ساالنه

رشد در طی 

دوره

55/2-18/2-968156694369/0آذربایجان شرقی

51/3-16/4-807664563963/0آذربایجان غربی

45/7-14/2-353622211926/6اردبیل

77/5-31/1-896545292049/6اصفهان

92/3-47/3-2668629/6البرز

37/5-11/1-874956/6ایالم

55/0-18/1-402831311829/6بوشهر

12819131212/80/00/0تهران

20/6-5/6-341928152724/6چهارمحال وبختیاري

14/8-3/9-272416252323/0خراسان جنوبی

26/8-7/5-14911295117109116/4خراسان رضوي

33/8-9/8-773448575153/4خراسان شمالی

324642385943/416/584/4خوزستان

7/7-2/0-261932362427/4زنجان

27/8-7/8-181014111313/2سمنان

9/4-2/4-128121156117116127/6سیستان وبلوچستان

31/5-9/0-1248987918595/2فارس

20/0-5/4-554144514447/0قزوین

100/0-100/0-778104/6قم

34/8-10/1-463226303032/8کردستان

59/5-20/2-2574887108104120/8کرمان

17/4-4/7-233729221926/0کرمانشاه

11/1-2/9-181110121613/4کهگیلویه وبویراحمد

68/0-24/8-756538352447/4گلستان

93225171018/62/711/1گیالن

7/0-1/8-434236284037/8لرستان 

36/4-10/7-555643383545/4مازندران

71/4-26/9-492423221426/4مرکزي

3/9-1/0-768282597374/4هرمزگان

46/3-14/4-412020132223/2همدان

33/3-9/6-9181411611/6یزد

37/5-11/1-176412961252118811021320/4کل کشور

10/6-7/2-5/1-3/4-26/5-رشد نسبت به سال قبل

31/4-37/5-32/7-29/0-26/5-رشد نسبت به 91

داده  معنی ندارد

ماخذ: دفتر ایمنی و ترافیک سازمان راهداري و حمل ونقل جاده اي 

داده وجود ندارد



متوسط9192939495استان /سال
متوسط رشد 

ساالنه

رشد در طی 

دوره

23/0-6/3-478244563094276936813756/3آذربایجان شرقی

66/4-23/9-10536157684867447735397837/5آذربایجان غربی

111913581243211541301993/038/6269/0اردبیل

30/4-8/7-108962658042146700758111194/1اصفهان

66018302652249530712141/746/9365/3البرز

105127112208174145/113/465/5ایالم

66/9-30/8-66542181249922033384/3بوشهر

110281565530259477284355029644/041/0294/9تهران

89/2-42/7-173738972243187525/7چهارمحال وبختیاري

99210215358192214/918/093/7خراسان جنوبی

56/4-18/7-13568123027469586859189025/0خراسان رضوي

67/7-24/6-656537355148212381/7خراسان شمالی

53/1-17/2-255781606466879091200712445/4خوزستان

75/4-29/6-6444103951714186415874400/8زنجان

20/8-5/7-340125631781243026932573/7سمنان

404158756326246278615313/018/194/5سیستان وبلوچستان

67/2-24/3-411571652070144713503229/4فارس

14947211285180919231446/36/528/7قزوین

134222013540375727762723/219/9106/9قم

69/4-25/6-4284440571673513112290/1کردستان

174430413084294822562614/66/629/3کرمان

66/7-24/0-60965955117697320323246/3کرمانشاه

94/4-51/3-275422212413581551145/6کهگیلویه وبویراحمد

41/4-12/5-835452284316462548965483/9گلستان

25/2-7/0-17115140799864100571279512782/0گیالن

91/5-45/9-639041918655885462516/0لرستان 

6827692689939784115478815/314/069/1مازندران

40/7-12/2-405052711624190824033051/1مرکزي

100414531299131319761409/118/496/8هرمزگان

70/3-26/2-780078642988265123164723/8همدان

381844154545446043304313/63/213/4یزد

15/3-4/1-178491189245113827137688151197154089/4کل کشور

0/8-39/921/09/8-6/0رشد نسبت به سال قبل

17/1-15/3-22/9-36/2-6/0رشد نسبت به 91

داده  معنی ندارد

ماخذ: دفتر ایمنی و ترافیک سازمان راهداري و حمل ونقل جاده اي

داده وجود ندارد

8-3-5- میزان تخلفات اضافه بار طی شده درجاده هاي کشور                                                                                                    واحد: تن



  ايونقل هوشمند جادههاي حملامانهس: نهمفصل 

  

  95الی  91سالهاي دوره نگاه اجمالی طی 

 ونقل هوشمند   سامانه حمل 

  

  کشور ايونقل هوشمند جادههاي حملامانهس نگاهی اجمالی به

ونقل است که در ت در حملیکی از دستاوردهاي فناوري اطالعات و ارتباطاهوشمند ونقل حملهاي امانهس

هاي فرهنگی، سیاسی و اقتصادي کشور تأثیر بسزایی دارد. استفاده از این سیستم در صنعت تمام امور و زمینه

که در هاي نو و هوشمند ونقل با استفاده از روشونقل امري بدیهی است، زیرا تقویت و بازسازي بخش حملحمل

تم دستیابی به سیساز اهداف اجراي این سامانه ها می توان به  رورت دارد.ض جهان، پیشرفت روزافزون داشته است،

وري افزایش بهره، ونقل مسافر و کاالایجاد بستري ایمن و مطمئن براي حمل، ونقل کارا و قابل اطمینانحمل

تسهیل در جابجایی و عبور و مرور در ، ها و ارتقاي کیفیت خدماتق کاهش هزینهونقل از طریاقتصادي حمل

ونقل ایجاد کریدورهاي حمل ، کننده سرعتها و مدیریت نقاط گلوگاهی محدوداي با کاهش تراکمونقل جادهحمل

 . اشاره کرد..و . هم مرتبطاي یکپارچه و بهجاده

توجهی داشته است  قابلرشد ، 95الی  91سال  5در طی دوره  (ITS)ونقل هوشمند هاي حملایجاد سامانه

  د. دهنخبر می هاهاي نمایانگر وضعیت، از ارتقاي این سامانهآماربه طوریکه 

رسیده است که  95دستگاه در سال  1993به  91دستگاه در سال  952تعداد دستگاههاي ترددشمار برخط از 

هاي کشور نصب گاه توزین حین حرکت در جادهدست 28، 95درصد داشته است. تا پایان سال  109رشدي معادل 

 91دستگاه در سال  437ارت تصویري از ظهاي ندستگاه بوده است. دوربین 16این رقم  91شده است که در سال 

هاي کنترل سرعت درصد رشد بوده است. و تعداد دوربین 51شت که معادل اافزایش د 95دستگاه در سال  660به 

درصد  336ارتقاء یافت که داراي رشدي معادل  95دستگاه در سال  982به  91در سال دستگاه  225ثابت فعال از 

  بوده است.

، پیام نما ، تابلوهاي هاي برخطونقل هوشمند از جمله، تردد شمارهاي حملوضعیت سامانهفصل در ادامه 

کنترل سرعت ثابت و نظارت تصویري و همچنین سیستم توزین حین حرکت در طی دوره پنج سال  هايدوربین

  مذکور نشان داده شده است.



بخش اول: سامانه حمل ونقل هوشمند 

9-1-1- تعداد دستگاههاي تردد شمار برخط در جاده هاي کشور                                                                                     واحد: دستگاه                                             

متوسط9192939495استان /سال
متوسط رشد 

ساالنه

رشد در طی 

دوره

526878828272/412/157/7آذربایجان شرقی

283044646646/423/9135/7آذربایجان غربی

223642525441/225/2145/5اردبیل

39528210010074/626/5156/4اصفهان

203340424235/420/4110/0البرز

202222263825/617/490/0ایالم

284246445442/817/892/9بوشهر

302661859058/431/6200/0تهران

343442505643/213/364/7چهارمحال وبختیاري

262652525241/618/9100/0خراسان جنوبی

5470849611283/220/0107/4خراسان رضوي

283832383834/87/935/7خراسان شمالی

282832567844/429/2178/6خوزستان

224650545846/027/4163/6زنجان

161734405432/235/5237/5سمنان

384650546250/013/063/2سیستان وبلوچستان

264866667856/831/6200/0فارس

303642424639/211/353/3قزوین

404466727459/216/685/0قم

343640444840/49/041/2کردستان

303042747450/025/3146/7کرمان

344046686851/218/9100/0کرمانشاه

182418202420/87/533/3کهگیلویه وبویراحمد

242428383830/412/258/3گلستان

425050747458/015/276/2گیالن

265146526047/023/3130/8لرستان 

4665707010270/622/0121/7مازندران

162038546238/040/3287/5مرکزي

223446586645/231/6200/0هرمزگان

293157576648/022/8127/6همدان

505064627760/611/454/0یزد

95211971510178619931487/620/3109/3کل کشور

25/726/118/311/620/4رشد نسبت به سال قبل

25/758/687/6109/370/3رشد نسبت به 91

داده  معنی ندارد

ماخذ: مرکز مدیریت راههاي سازمان راهداري و حمل ونقل جاده اي

داده وجود ندارد



9-1-2- تعداد سیستم هاي توزین حین حرکت ( WIM)  در جاده هاي کشور                   واحد: دستگاه

متوسط9192939495استان /سال

000010/2آذربایجان شرقی

111111/0آذربایجان غربی

000010/2اردبیل

333443/4اصفهان

000000/0البرز

000000/0ایالم

122232/0بوشهر

221001/0تهران

000000/0چهارمحال وبختیاري

000000/0خراسان جنوبی

001110/6خراسان رضوي

000000/0خراسان شمالی

222222/0خوزستان

000000/0زنجان

000000/0سمنان

000000/0سیستان وبلوچستان

000020/4فارس

000000/0قزوین

222222/0قم

000000/0کردستان

222332/4کرمان

000000/0کرمانشاه

000010/2کهگیلویه وبویراحمد

000010/2گلستان

000000/0گیالن

000000/0لرستان 

000000/0مازندران

111121/2مرکزي

121111/2هرمزگان

111121/2همدان

000110/4یزد

161817192819/6کل کشور

5/611/847/416/5-12/5رشد نسبت به سال قبل

12/56/318/875/028/1رشد نسبت به 91

داده وجود نداردداده  معنی ندارد

ماخذ: مرکز مدیریت راههاي سازمان راهداري و حمل ونقل جاده اي



9-1-3- تعداد دوربین هاي نظارت تصویري فعال در جاده هاي کشور                                                                                 واحد: دستگاه

متوسط9192939495استان /سال
متوسط رشد 

ساالنه

رشد در طی 

دوره

202424242122/61/25/0آذربایجان شرقی

193129314030/020/5110/5آذربایجان غربی

323839383837/04/418/8اردبیل

182625333627/618/9100/0اصفهان

82121222218/828/8175/0البرز

5889108/018/9100/0ایالم

101316161514/010/750/0بوشهر

121515171514/85/725/0تهران

109891610/412/560/0چهارمحال وبختیاري

101414131413/08/840/0خراسان جنوبی

20/0-5/4-304749492439/8خراسان رضوي

111721202118/017/590/9خراسان شمالی

101014101111/02/410/0خوزستان

242431313629/210/750/0زنجان

51023222216/444/8340/0سمنان

141521202018/09/342/9سیستان وبلوچستان

81112111110/68/337/5فارس

192121212120/62/510/5قزوین

141619181917/27/935/7قم

101918181916/817/490/0کردستان

91726272821/432/8211/1کرمان

192231282925/811/252/6کرمانشاه

101010101010/00/00/0کهگیلویه وبویراحمد

111616161615/09/845/5گلستان

152025222120/68/840/0گیالن

121819191917/412/258/3لرستان 

314144444541/09/845/2مازندران

131523222219/014/169/2مرکزي

7101010109/49/342/9هرمزگان

81112121511/617/087/5همدان

131525121415/81/97/7یزد

437584669654660600/810/951/0کل کشور

2/20/911/7-33/614/6رشد نسبت به سال قبل

33/653/149/751/046/9رشد نسبت به 91

داده  معنی ندارد

ماخذ: مرکز مدیریت راههاي سازمان راهداري و حمل ونقل جاده اي

داده وجود ندارد



9-1-4-  تعداد دوربین هاي کنترل سرعت ثابت فعال در جاده هاي کشور                                                                         واحد: دستگاه

متوسط9192939495استان /سال
متوسط رشد 

ساالنه

رشد در طی 

دوره

2331277/291/71250/0آذربایجان شرقی

000100/2آذربایجان غربی

38813139/044/3333/3اردبیل

2133334710547/849/5400/0اصفهان

19191902115/62/510/5البرز

000441/6ایالم

399154616/497/91433/3بوشهر

222222297934/837/7259/1تهران

000040/8چهارمحال وبختیاري

00064710/6خراسان جنوبی

01616408832/076/5450/0خراسان رضوي

01212121610/410/133/3خراسان شمالی

01212122211/622/483/3خوزستان

10141442012/418/9100/0زنجان

000464919/0سمنان

41616182415/656/5500/0سیستان وبلوچستان

0005613638/4فارس

35/1-10/3-37373762428/2قزوین

373737293935/81/35/4قم

000000/0کردستان

142525233123/622/0121/4کرمان

100/0-100/0-333001/8کرمانشاه

222442/818/9100/0کهگیلویه وبویراحمد

044443/2گلستان

72121131615/623/0128/6گیالن

01111114215/056/3281/8لرستان 

088886/4مازندران

112323232621/224/0136/4مرکزي

18262684023/622/1122/2هرمزگان

2111111119/253/1450/0همدان

10101053614/237/7260/0یزد

225382382449982484/044/5336/4کل کشور

69/80/017/5118/751/5رشد نسبت به سال قبل

69/869/899/6336/4143/9رشد نسبت به 91

داده  معنی ندارد

ماخذ: مرکز مدیریت راههاي سازمان راهداري و حمل ونقل جاده اي

داده وجود ندارد



9-1-5- تعداد تابلوهاي پیام نماي متغیر ( WMS)  درجاده هاي کشور                                                                               واحد: دستگاه

متوسط9192939495استان /سال
متوسط رشد 

ساالنه

رشد در طی 

دوره

444444/00/00/0آذربایجان شرقی

444444/00/00/0آذربایجان غربی

222222/00/00/0اردبیل

171717171717/00/00/0اصفهان

344443/87/533/3البرز

555555/00/00/0ایالم

688887/67/533/3بوشهر

788887/83/414/3تهران

144443/441/4300/0چهارمحال وبختیاري

233332/810/750/0خراسان جنوبی

888888/00/00/0خراسان رضوي

566665/84/720/0خراسان شمالی

444444/00/00/0خوزستان

444444/00/00/0زنجان

688887/67/533/3سمنان

555555/00/00/0سیستان وبلوچستان

12/5-3/3-887777/4فارس

777777/00/00/0قزوین

9101010109/82/711/1قم

222222/00/00/0کردستان

101313131312/46/830/0کرمان

101010101010/00/00/0کرمانشاه

122221/818/9100/0کهگیلویه وبویراحمد

14/3-3/8-766666/2گلستان

141415151514/61/77/1گیالن

011110/8لرستان 

999999/00/00/0مازندران

777777/00/00/0مرکزي

444444/00/00/0هرمزگان

335554/213/666/7همدان

233332/810/750/0یزد

176193195195195190/82/610/8کل کشور

9/71/00/00/02/7رشد نسبت به سال قبل

9/710/810/810/810/5رشد نسبت به 91

داده  معنی ندارد

ماخذ: مرکز مدیریت راههاي سازمان راهداري و حمل ونقل جاده اي

داده وجود ندارد



خالصه آمارهاي مدیریتی راهداري و حمل ونقل جاده اي کشور طی سالهاي 91 الی 95  ( ادامه دارد) 

متوسط9192939495شرح عناوین
درصد رشد در 

طی دوره

میزان افزایش 

طی دوره

816618562385893861668716685301/86/75505 طول کل راه ها ( بدون راه روستایی)  - کیلومتر

218522032401240124012318/29/9216 طول آزاد راهها - کیلومتر

129691415514488154621662714740/228/23658 طول بزرگراهها - کیلومتر

212342162824886238792553823433/020/34304طول راههاي اصلی - کیلومتر

935-0/7-129074129534132008128395128139129430/0طول راههاي روستایی( آسفالت و شوسه) - کیلومتر

336013463334633346333463334426/63/11032طول راههاي شریانی - کیلومتر

286297302317321304/612/235تعداد تونل هاي موجود

132951141565141733153884156964145419/418/124013طول کل تونل هاي موجود - متر

342350356349/3تعداد پل هاي موجود - هزاردستگاه

649665696696697680/67/448تعداد راهدارخانه هاي فعال موجود 

151-1/1-142261481113793145271407514286/4تعداد ماشین آالت و تجهیزات راهداري فعال

95211971510178619931487/6109/31041تعداد دستگاههاي ترددشمار برخط 

 (VMS ) 176193195195195190/810/819تعداد تابلوهاي پیام نماي متغیر

437584669654660600/851/0223تعداد دوربین هاي نظارت تصویري 

225382382449982484/0336/4757تعداد دوربین هاي کنترل سرعت ثابت فعال

 (WIM )161817192819/675/012تعداد سیستم هاي توزین حین حرکت

616367707366/819/712 تعداد پایانه هاي باري فعال 

232323232323/00/00 تعداد پایانه هاي مرزي بار و مسافر فعال

287292294293293291/82/16 تعداد پایانه هاي مسافري عمومی فعال 

457482543603651547/242/5194 تعداد مجتمع  خدماتی-رفاهی و تیرپارکهاي فعال 

230231236236236233/82/66 تعداد پاسگاههاي پلیس راه فعال 

119131141141141134/618/522 تعداد مراکز معاینه فنی مکانیزه خودروهاي سنگین 

18795-5/0-378496395271422868353417359701381950/6 تعداد کامیون هاي عمومی فعال( پالك ایران) 

15/917/417/316/116/416/63/10/5متوسط عمر کامیون ها - سال 

3161-16/5-191891981720550155621602818229/2 تعداد اتوبوس هاي عمومی فعال( پالك ایران) 

1/2-10/5-11/412/9812/7110/1310/211/5متوسط عمر اتوبوس ها - سال

6883-19/9-345903615439105283552770733182/2 تعداد مینی بوس هاي عمومی فعال( پالك ایران) 

1/2-4/7-24/325/624/5522/8623/1524/1متوسط عمر مینی بوس ها - سال

349833592738175385333939737403/012/64414 تعداد سواري هاي کرایه عمومی فعال( پالك ایران) 

6/88/58/218/929/588/440/92/8متوسط عمر سواري ها - سال

119-20/2-590518464471471502/8تعداد رانندگان عمومی باري فعال - هزارنفر

81-40/3-201157123121120144/4تعداد رانندگان عمومی مسافري فعال هزارنفر

417841764299412842934214/82/8115تعداد شرکتها و موسسات فعال باري داخلی 

289-11/8-244022112254207121512225/4تعداد شرکتها و موسسات فعال مسافري داخلی 

38-5/1-745861862943707823/6تعداد شرکت هاي حمل ونقل بین المللی باري فعال

74141413533/0400/028تعداد شرکت هاي حمل ونقل بین المللی مسافري فعال

داده وجود نداردداده معنی ندارد

ماخذ:  سازمان راهداري و حمل ونقل جاده اي کشور



خالصه آمارهاي مدیریتی راهداري و حمل ونقل جاده اي کشور طی سالهاي 91 الی 95

متوسط9192939495شرح عناوین
درصد رشد در 

طی دوره

میزان جمع  

دوره

189312191944200867186411205805194867/88/7974339 میلیون تن - کیلومترکاالي جابجا شده( با بارنامه) 

375381385360388377/83/51889میزان کاالي جابجا شده ( با بارنامه)  - میلیون تن

268222687827338257482719526796/21/4133981تعداد سفر کامیون حامل کاال( با بارنامه)  - هزارسفر

497492503499510500/22/6متوسط کیلومترطی شده درهرسفرکامیون(  با بارنامه)  

1414/214/11414/214/11/4متوسط تناژ در هرسفر کامیون (  با بارنامه)  

19/0258918-579835642649759477694698151783/6میلیون نفر- کیلومترجابجا شده( با صورت وضعیت) 

26/1973-226211190179167194/6مسافر جابه جا شده( با صورت وضعیت)  - میلیون نفر

17/784300-184141779816871160581515916860/0تعدادسفر وسایل مسافري( با صورت وضعیت) -هزارسفر

با صورت وضعیت)   195198192200209198/87/2متوسط کیلومترطی شده درهرسفرمسافري(   

9/8-12/211/911/3111111/5متوسط تعداد مسافردرهرسفرمسافري (  با صورت وضعیت)  

153413801435153619911575/229/87876میزان واردات به کشور توسط کامیون-هزارتن

7869966569707707652210713979939/836/1399699تعداد تردد کامیونهاي حامل کاالي وارداتی 

10/033009-691866146628662162286601/8میزان صادرات از کشور توسط کامیون -هزارتن

11/11435229-303091288878286445287262269553287045/8تعداد تردد کامیونهاي حامل کاالي صادراتی 

27/353418-10753115901234010919781610683/6میزان ترانزیت کاال از کشور توسط کامیون - هزارتن

25/42505627-522944533346560772498557390008501125/4تعداد تردد کامیونهاي حامل کاالي ترانزیتی

30/972619-144951679217535137771002014523/8میلیون تن-کیلومتر حمل شده ترانزیتی توسط کامیون

12/4-145315011539147012731447/2متوسط کیلومترطی شده هر کامیون ترانزیتی از کشور

تعداد کل مسافرین جابه جا شده از مرزهاي جاده اي( با 

وسایل نقلیه، ترانزیت، پیاده و متفرقه)  - هزارنفر
111931349112809134691509013210/434/866052

9307459093677979618089131017185892834/29/34464171تعداد مسافرجابجا شده ازمرزهاي جاده اي با وسایل نقلیه

7845774297727788575311466885190/646/2425953تعداد تردد وسایل نقلیه مسافري از مرزهاي جاده اي

12/6533745-116403112114102275101161101792106749/0تعداد تصادفات برون  شهري - فقره

11/755617-118111156810951108601042711123/4تعداد متوفیات تصادفات رانندگی برون شهري- نفر

11/7-32/431/73029/828/630/5متوسط تعداد کشته در روز - نفر

37/56602-176412961252118811021320/4تعداد متوفیات تصادفات رانندگی روستایی- نفر

64/42663-590648567648210532/6تعداد نقاط پرحادثه رفع شده ( نقطه، مقطع، تقاطع) 

38/624888-596951885011505336674977/6بهسازي  وروکش آسفالت راههاي اصلی وشریانی-کیلومتر

2805549648561070744/7282/63724 نصب انواع حفاظ در محورهاي شریانی - کیلومتر

399488502178933906927796574511/895/2372559اجراي خط کشی راه ها در محورهاي شریانی -کیلومتر 

داده وجود نداردداده معنی ندارد

ماخذ:  سازمان راهداري و حمل ونقل جاده اي کشور
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