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  چكيده       
تجارت ل است. با در نظر گرفتن نرخ رشد يبد هي و بييدار نقش بديجاد توسعه پايدر اريلي ونقل  حملبخش امروزه نقش 

ن يي به اين بسترهاي الزم براي پاسخگويابد. تأمي ش مييروز افزا مختلف، روزبه يها ي بار در مسافتي، تقاضا براي جابجاجهاني

 انجام همچنين و بخش اين ازموقع  به و درست يبردار بهره و است زيبرانگ چالشار مهم و ياز روزافزون، موضوعي بسين

بررسي سهم  اين مقاله اصلي هدف  .باشدمؤثر  كشور ريليونقل  حمل بخش ترانزيتي در موقعيت تواند يم الزم گذاري يهسرما

ها منظور بررسي قابليتپژوهش، به اين در باشد. يم المللي بيناي و كشور از بازارهاي منطقه ونقل ريليترانزيت در بخش حمل

قراردادهاي  مفروضات سناريوي اول مبتني بر. است شده تعريفونقل ريلي سه سناريو هاي ترانزيت در بخش حملو ظرفيت

سناريوي دوم مبتني بر قراردادهايي است كه با كشور چين . است (SMGS , TEA)واگذاري ناوگان ريلي به بخش خصوصي 

و 1396 سال درباري  هاي واگن روزانه سير متوسط ازهاي واقعي داده اساس براست و همچنين طراحي سناريوي سوم  شده بسته

ونقل ريلي بين ريل، بازار حمل سهم درمنظور رفع مشكالت موجود و كاهش عدم توازن در ادامه به. صورت گرفته است 1397

 قانون درتحقق اهداف مندرج  به منجرتواند كه مي شده هياراو محتمل  بينانه خوشسناريوهاي  اساس برهايي جاده و دريا توصيه

، كه بر اساس 1390آهن در سال بار براي راه حمل ازدرصدي  30 ونقل عمومي و مديريت مصرف سوخت (سهمتوسعه حمل

  . درصد بوده است) گردد 66/6از ترانزيت  آهن راهعملكرد واقعي سهم 

  ، پتانسيلالمللي ينباي و بازارهاي منطقهونقل ريلي، حمل ترانزيت،سهم  هاي كليدي:واژه

  مقدمه -1

يك مكانيسم بسيار كارآمد در زمينه  عنوان به آهن راه 

در كشورهاي  يشهر برونو  يشهر درون ونقل حمل

شناخته و از  توسعه درحالو بسياري از كشورهاي  افتهي توسعه

قطارها با توجه به عدم ايجاد  اصوالً .شود يمآن استفاده 

نيز هستند كه  ستيز طيمحآلودگي هوايي و صوتي، دوستدار 

با افزايش سرعت سفر، مطلوبيت بيشتري براي مسافران داشته 

 يا نهيگز عنوان بهاز قطارها  توان يم رو نيازاو خواهند داشت. 

تبيين و تشريح  .پايدار نام برد ي توسعهبسيار مناسب در 

مهم  قدر آناز ديدگاه توسعه پايدار  آهن راه يريكارگ بهبرتري 

هرچه بيشتر و بسط و گسترش خطوط است كه در تسهيل 

مختلفي  يطيمح ستيزريلي كه از معيارهاي اقتصادي و 

امروز،  در جهان .برخوردار است، بايد همواره استفاده كرد

زيربنايي اقتصاد است كه  يها بخش ازجملهريلي  ونقل حمل

و اساس  قرارداد ريتأثفرآيند توسعه اقتصادي را تحت 

 مبادالت بازرگاني و كليد توسعه اقتصادي و اجتماعي است.

در  ييكارااين باورند كه بين  بر ونقل حملبرخي متخصصان 
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عمومي اقتصاد و رشد اقتصادي،  ييكاراو  ونقل حملبخش 

را واسطه ميان  ونقل حملمستقيم وجود دارد و  يا رابطه

اتي در سطح كشاورزي، صنعتي، بازرگاني و خدم يها تيفعال

به اعتقاد بسياري از اقتصاددانان  .دانند يم يالملل نيبملي و 

در سطح كالن اقتصادي برخي  شده انجام، مطالعات يالملل نيب

ريلي  ونقل حملدر  يگذار هيسرماكه  دهد يمكشورها نشان 

موجب افزايش رشد اقتصادي اين كشورها شده و با افزودن 

خصوصي موجبات  يها يگذار هيسرمابر بازدهي اجتماعي در 

را فراهم آورده  ونقل حمل يها رساختيز در يگذار هيسرما

عنوان  ست و بهين قاعده جهاني مستثنا نيز از ايران نيا. است

مستحكم در  يها رساختيازمند زيتوسعه، ن كشوري درحال

ت يبا توجه به موقعهمچنين است.  ريلي ونقل صنعت حمل

 يها تيمز وها  فرصت توان يكشور، م يتيراهبردي و ترانز

كشور در ريلي  ونقل حملدر بخش ت يادي را براي ترانززي

ن يموقع از ا درست و به يبردار نظر گرفت. البته بهره

غات يالزم و تبل يگذار هين انجام سرمايها و همچن فرصت

ت يبرداري اثربخش از موقعبهره در تواند يزمان م گسترده هم

ريلي  ونقل حملدر بخش تي يد ترانزفر ائي و منحصربهيجغراف

و  ها تين مزيبرداري از ا مؤثر باشد، لذا نحوه بهره كشور

با كشورهاي  ريلي ونقل ها و برقراري ارتباط حمل فرصت

ا يان آسيل تجارت ميدر تسه يا نقش برجسته تواند يهدف م

  د.يفا نمايت ايو اروپا و كشورهاي منطقه و توسعه ترانز

 سهمبنابراين با توجه به اهميت موضوع در اين مقاله  

-منطقه بازارهاي از كشور ريلي ونقلحمل بخش در ترانزيت

. براي اين 1است قرارگرفته يموردبررس الملليبين و اي

 شده ارائهپيشينه تحقيق 2 دربندمنظور پس از ارائه مقدمه، 

ونقل بررسي وضعيت موجود ترانزيت در بخش حملاست. 

ونقل از ترانزيت در هاي مختلف حملو سهم بخش كشور

ونقل ريلي ظرفيت ترانزيت در بخش حمل و در ادامه 3بند 

منظور رفع مشكالت به 4در بند است. شده بررسيكشور 

ونقل ريلي بازار حمل سهم درموجود و كاهش عدم توازن 

سناريوهاي  اساس برهايي بين ريل، جاده و دريا توصيه

تحقق  به منجرتواند كه مي شده ارائهو محتمل  بينانه خوش

ونقل عمومي و مديريت توسعه حمل قانون دراهداف مندرج 

آهن بار براي راه حمل ازدرصدي  30 مصرف سوخت (سهم

از  آهن راه، كه بر اساس عملكرد واقعي سهم 1390در سال 

 يبند جمع تيدرنهاو  درصد بوده است) گردد 66/6ترانزيت 

 است.  شده هيارا يريگ جهينتو 

  

  پيشينه تحقيق  - 2
بررسي ترانزيت در  به يا مقالهدر بازدار اردبيلي و ديگران  

 ونقل ريلي كشور با استفاده از مدل جاذبهبخش حمل
 هايتكنيك يريكارگ بهاين مقاله  اصلي هدف. اند پرداخته

تقاضاي ترانزيت در بخش  بررسي در ديتا پنل ياقتصادسنج
 مدل از استفاده با تقاضا تابع تخمين ونقل ريلي ايران وحمل
 ميزان -1: متغير پنج شده، برآورد مدل باشد. در يم جاذبه
 كشور، ريلي ونقلحمل بخش در شده حمل ترانزيت كاالي

 زمان-3ريلي، ونقلحمل بخش در ترانزيت تعرفه نرخ - 2
 توليد - 4 ريلي، ونقلحمل بخش در ترانزيتي كاالي حمل

 و قزاقستان تركيه، هند، روسيه، كشورهاي داخلي ناخالص
 بين جغرافيايي يفاصله - 5 ازبكستان، و تركمنستان
 و تركمنستان و قزاقستان تركيه، هند، روسيه، كشورهاي
همچنين در اين  .است شده گرفته نظر در ايران و ازبكستان

متغيرهاي ميزان كاالي ترانزيت  يها شوكمقاله چگونگي آثار 
ونقل ريلي، نرخ تعرفه، زمان حمل، در بخش حمل حمل شده
GDP  و فاصله جغرافيايي ميان اين  يموردبررسكشورهاي

نتايج حاصل از  است. شده يبررسكشورها در طول زمان 
 آماري ازلحاظ نرخ تعرفه دهد كه متغير تخمين نشان مي

 با نيز متغير زمان باشد. همچنين مي27/0آن  ضريب و معنادار

معنادار شده است. هردوي اين متغيرها نتايج  27/1 ضريب
درصد در نرخ  يك افزايش با كنند مي بيان طبق انتظار داشته و

تعرفه و زمان حمل، ميزان تقاضاي ترانزيت در بخش 
يابد. درصد كاهش مي 27/1و  27/0ونقل ريلي كشور  حمل
توليد  بين 24/0معناداري با ضريب  و مستقيم يرابطه

ناخالص داخلي كشورهاي روسيه، هند، تركيه، قزاقستان و 
-تقاضاي ترانزيت در بخش حمل و تركمنستان و ازبكستان

متغير فاصله  همچنين نتايج دارد. وجود ونقل ريلي كشور
ضريب  با و معناداري منفي رابطه كه كند مي بيان جغرافيايي

كشورهاي موردبررسي و  جغرافيايي هفاصل بين -73/15
 وجود ونقل ريلي كشورترانزيت در  بخش حمل تقاضاي

  .)1397(بازدار اردبيلي و ديگران و دارد
 در مؤثر پارامترهاي ديناميكي تحليل"اي تحت عنوان مقاله     

 موردي مطالعه بار؛ ريلي ترانزيت كريدورهاي مطلوبيت

ضياتبار توسط احدي و  "بندرعباس – سرخس محور

 ينتر مهم مقاله اين در احمدي به چاپ رسيده است.

 استفاده با بار ريلي ترانزيت مطلوبيت بر تأثيرگذار پارامترهاي

 بر و است قرارگرفته يموردبررس سيستم پويايي ديدگاه از

 ريلي ترانزيت كريدورهاي مطلوبيت تابع اساس همين

 ترانزيت محور اطالعات از استفاده با ادامه در. است شده ارائه

 موردنظر محور ترانزيتي وضعيت ،بندرعباس – سرخس ريلي
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 سناريوهايي پايان، در. است شده سازي يهشب 1404 سال تا

. است يشنهادشدهپ ،موردنظر مسير مطلوبيت افزايش براي

 توقف زمان كاهش سرعت، افزايش با كه دهد مي نشان نتايج

 ريلي، شبكه به دسترسي حق كاهش و ترانزيتي قطارهاي

 ريلي ترانزيت تقاضاي ميزان آن با متناسب و مسير مطلوبيت

احدي و ضياتبار ( يابد يم افزايش يتوجه قابل صورت به

 راهكارهاي بررسي"اي تحت عنوان مقاله .)1392و احمدي

 و ونقل حمل ي حوزه در كشور لجستيكي يها شاخص بهبود

 انداز چشم سند اهداف به دستيابي باهدفريلي  ترانزيت

 توسط جعفرپور و ديگران به چاپ رسيده است. "1404

 ايران در لجستيك عملكرد استاندارد يها شاخص بررسي

 موجود هاي يرساختز يافزار نرم مديريت ،دهند يم نشان

 بسيار توجهات نيازمند ها آن يياكار و يور بهره افزايش براي

 حوزه در يافزار سخت هاي گذاري يهسرما به نسبت بيشتري

 روش با كه حاضر مقاله در .باشد يم ها يرساختز توسعه

 بر ،شده پرداخته كشور لجستيك راهبردي بررسي به علّي

 ايشان ارائه و مطالعات محتواي تحليل و نخبگان نظر اساس

جعفرپور و ( است شده پرداخته پيشنهاد و يبند جمع ارائه به

بررسي جايگاه ايران "اي تحت عنوان مقاله .)1392و ديگران

شركت  يبردار بهرهو جهاني مرتبط  يا منطقهكريدورهاي  در

توسط شيرازي و ساطعي به چاپ  "ريلي نيرو ونقل حمل

مقاله ابتدا به معرفي و بررسي  نيا در رسيده است.

 ودرگير است  ها آن دركريدورهاي موجود كه ايران به نحوي 

 ادامه درو خته اين كريدورها پردا قبال درايران  تيوضع

عملكرد فعلي ترانزيت بخصوص در بخش ريلي بررسي و 

در  است كه شده يبررسسپس اين موضوع  .است شده ليتحل

 بهادادهتا چه ميزان به ترانزيت  آهن راهفعلي  يها ياستراتژ

و اهداف  انداز چشم آيا بهتر نيست روح حاكم بر شود يم

بخش ريلي در پي رونق روزافزون  مدت كوتاهبلندمدت و 

و  يا منطقهترانزيت بار و حضور فعال در كريدورهاي حاضر 

 تحليل "اي تحت عنوانمقاله .)1388و شيرازي( جهاني باشد

 اسالمي جمهوري از بار ريلي ترانزيت صنعت يها ليپتانس

 مطالعه، اين در چاپ رسيده است.به  سپاهيتوسط  "ايران

 تجاري مبادالت از ايران ريلي ترانزيت بالقوه درآمد

 كريدور طريق از اروپايي كشورهاي با آسيا شرق كشورهاي

 دالر ميليون هشتصد و ميليارد يك حدود در غرب، به شرق

 ميليون 90 حدود در جنوب – كريدورشمال بالقوه درآمد و

 درآمد اساس، اين بر. است شده برآورد سال در درآمد دالر

 ريلي ترانزيت بالقوه يدرآمدها از ايران.ا.ج آهن راه كنوني

 بيانگر سو كي از نسبت اين. است درصد چهار حدود در تنها

 يها فرصت بيانگر ديگر سوي از و موجود مشكالت تعدد

 ايران.ا.ج آهن راه براي زمينه اين در كه است يا گسترده

 حوزه اين در موجود مشكالت كه زماني تا. دارد وجود

 درآمدهاي در را يتوجه قابل افزايش تواننمي نشود، برطرف

 وجود عدم قبيل از مشكالتي. داشت انتظار ريلي ترانزيت

 استانداردهاي با منطبق و مناسب مالي خدمات سيستم

 ناوگان فرسودگي گمركي، يندهايفرآ بودن طوالني جهاني،

 رفع در خيرأت .ذينفع هايسازمان تعدد و ريلي ونقلحمل

 را جايگزين مسيرهاي سهم كشور، ريلي ترانزيت مشكالت

 ترانزيت تقاضاي جذب و داده افزايش همسايه كشورهاي در

 براي ييراهكارها مقاله اين در. كندمي دشوارتر آينده در را

 براي بايد كه مهمي مسيرهاي و شده ارائه مشكالت اين حل

 شوند احداث و تكميل ريلي، ترانزيت ظرفيت افزايش

  .)1394و سپاهي( است شده نييتع
  

بررسي وضعيت موجود ترانزيت در بخش  -3

هاي مختلف سهم بخش و ونقل كشورحمل

  ونقل از ترانزيتحمل
، وضعيت موجود ترانزيت در بخش 1جدول شماره     

سازمان ( ايونقل جادهخش حملبو سهم ونقل كشور حمل

آهن راه( ، ريلي)1397و  ايونقل جادهراهداري و حمل

(سازمان بندر و و  دريايي ) 1397و  جمهوري اسالمي ايران

تا  1390 هاي سالرا از ترانزيت در طي ) 1397دريانوردي و 

، 1به نتايج جدول شماره توجه با. دهد مينشان  1395سال 

ونقل در در بخش حمل ترانزيتتن  15،337،825 درمجموع 

تن  7،815،778جابجا شده است كه از اين ميزان  1395سال 

تن در بخش  1،142،642اي و ونقل جادهتوسط بخش حمل

ونقل تن توسط بخش حمل 6،379،405ونقل ريلي و حمل

اي از ونقل جادهدريايي جابجا شده است. سهم بخش حمل

درصد و  95/50برابر با 1395 سال درميزان ترانزيت كاال 

ابر با ونقل ريلي از ميزان ترانزيت كاال برسهم بخش حمل

 59/41ونقل دريايي برابر درصد و سهم بخش حمل 54/7

  . درصداست
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  اي و دريايي از ميزان ترانزيت كاالونقل ريلي، جاده. سهم بخش حمل1جدول

  1395  1394  1393  1392  1391  1390  عنوان

  7،815،778  10،919،222  12،340،393  11،590،456  10،752،952  9،244،680  (تن) ايونقل جادهترانزيت در بخش حمل

  95/50  93/50  62/51  48/58  42/62  35/64  (درصد) اي از ترانزيتونقل جادهسهم بخش حمل

  1،142،642  1،435،433  796،972  529،587  906،325  956،059  ونقل ريلي(تن)حمل بخش درترانزيت 

  45/7  69/6  33/3  68/2  26/5  66/6  (درصد) ترانزيتونقل ريلي از سهم بخش حمل

  6،379،405  9،088،792  10،770،335  7،697،777  5،569،552  4،166،386  (تن) ونقل درياييحمل بخش درترانزيت 

  59/41  38/42  05/45  84/38  32/32  99/28  (درصد) ونقل دريايي از ترانزيتسهم بخش حمل

  15،337،825  21،443،447  23،907،700  19،817،820  17،228،829  14،367،125  جمع كل ترانزيت
  

ونقل بررسي ظرفيت ترانزيت در بخش حمل -4

  ريلي كشور

هاي ها و ظرفيتمنظور بررسي قابليتپژوهش، به اين در   

 شده تعريفونقل ريلي سه سناريو ترانزيت در بخش حمل

قراردادهاي واگذاري  سناريوي اول مبتني بر مفروضات. است

 است (SMGS , TEA)ناوگان ريلي به بخش خصوصي 

 ،  (SMGS)قراردادها اين در. )1397(اداره كل بازرگاني،

 200الي  150ا متعهد شده است روزانه حداقل .ا.جآهنراه

باري فراهم كند و در  هاي واگنكيلومتر امكان سير براي 

ا متعهد شده است روزانه .ا.جآهنراه (TEA)قراردادهاي 

باري فراهم  هاي واگنكيلومتر امكان سير براي  300حداقل 

كند. سناريوي دوم مبتني بر قراردادهايي است كه با كشور 

است. در اين قراردادها ايران متعهد شده است  شده بستهچين 

را فراهم  ها واگنكيلومتر امكان سير براي  500كه روزانه 

 ازهاي واقعي داده اساس برطراحي سناريوي سوم  .نمايد

 1397و 1396 سال درباري  هاي واگن روزانه سير متوسط

 . )1397و  bi(داشبورد مديريتي  صورت گرفته است

كيلومتر در  100اين آمار متوسط سير روزانه واگن  اساس بر

   .روز است

كيلومتر ترافيك روزانه  150 تخصيص: 1 سناريوي شماره

خصوصي بر اساس قراردادهاي منعقده ظرفيت  هاي شركتبه 

  :برابراست با هرسالباري در  هاي واگن حمل قابل

تعداد × 365×متوسط سير روزانه ×متوسط ظرفيت هر واگن 

كيلومتر)-(تنحمل قابلواگن = پتانسيل   

برداري شده از ناوگان بر اساس سناريوي اول =عملكرد بهره
تن�كيلومتر	جابجا	شده	توسط	واگن	در	سال	

تن � كيلومتر قابل	حمل  	توسط  واگن  در	  سال	  
 

، به تعداد واگن نياز داريم حمل قابلبراي محاسبه پتانسيل    

هاي ي را طي سالهاي بار، تعداد واگن2كه جدول شماره 

دهد. البته جهت محاسبه تعداد نشان مي 1395تا سال  1390

ناوگان موجود در بخش ترانزيت از ميانگين وزني 

  است. شده استفاده

  1395تا  90 هاي سالباري طي  هاي واگن. تعداد 2جدول

  1395  1394  1393  1392  1391  1390  سال

تعداد 

 هاي واگن

  باري 

22425  20947  13542  19594  26917  22762  

  

توسط واگن  حمل قابل، پتانسيل 1شمارهبا استفاده از رابطه 

است كه اطالعات  شده محاسبهونقل ريلي در بخش حمل

نتايج  اساس بر آورده شده است. 3مربوطه در جدول شماره 

برداري شده از ، درصد عملكرد بهره3جدول ازحاصل 

 صورت درباري در شبكه ريلي كشور  هاي واگنظرفيت 

ترافيك روزانه به هر واگن، در  كيلومتر 150 تحقق حداقل

دهنده بوده است، كه نشان% 39 حداكثر برابر با 1395 سال

 هرسالباري  هاي واگن ازبرداري عملكردهاي پائين بهره

  .است موردنظر
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 برداري شده از ناوگان ريلي درصد عملكرد بهره .3جدول

  

كيلومتر ترافيك روزانه بر 500تخصيص :2 سناريوي شماره

درصد  4جدول شماره اساس قرارداد منعقده با كشور چين  

باري در شبكه ريلي كشور  هاي واگنبرداري از ظرفيت بهره

كيلومتر ترافيك روزانه به هر  500 تحقق حداقل صورت در

اين مقدار حداكثر  1395 دهد كه در ساليواگن را نشان م

دهنده عملكردهاي بسيار بوده است، كه نشان% 11/7 برابر با

  .است موردنظر سال درباري  هاي واگن ازبرداري پائين بهره

برداري شده از ناوگان ريلي طي .درصد عملكرد بهره4جدول

  بر اساس سناريوي دوم 1395الي  1390هاي سال

  1395  1394  1393  1392  1391  1390  سال

كيلومتر ترانزيت -تن

جابجا شده توسط 

  واگن(ميليون)

1370  1294  716  996  2119  1549  

كيلومتر ظرفيت -تن

توسط  حمل قابل

  واگن(ميليون)

12094  12050  7789  11339  15651  13235  

برداري عملكرد بهره

شده از ناوگان بر 

اساس سناريوي دوم 

  (درصد)

61/10  74/10  19/9  78/8  54/13  7/11  

  

كيلومتر ترافيك روزانه بر 100تخصيص :3 سناريوي شماره

باري  هاي واگناساس آمارهاي واقعي از متوسط سير روزانه 
  ، درصد عملكرد 5جدول ازنتايج حاصل  اساسبر

باري در شبكه ريلي  هاي واگنبرداري شده از ظرفيت بهره

ترافيك روزانه  كيلومتر 100 تحقق حداقل صورت دركشور 
بوده % 54/58 حداكثر برابر با 1395 به هر واگن، در سال

 ازبرداري دهنده عملكردهاي پائين بهرهاست، كه نشان
  است. موردنظر سال درباري  هاي واگن

برداري شده از ناوگان ريلي طي درصد عملكرد بهره .5جدول

  بر اساس سناريوي سوم 1395الي  1390هاي سال

  1395  1394  1393  1392  1391  1390  سال

كيلومتر -تن

ترانزيت جابجا 

شده توسط 

  واگن(ميليون)

1370  1294  716  996  2119  1549  

كيلومتر -تن

ظرفيت 

توسط  حمل قابل

  واگن(ميليون)

2581  2410  1558  2268  3119  2647  

- ظرفيت بهره

برداري شده از 

ناوگان بر اساس 

سناريوي سوم 

  (درصد)

08/53  7/53  95/45  91/43  94/67  54/58  

 

  طراحي و تحليل سناريوها -5
 سهم درمنظور رفع مشكالت موجود و كاهش عدم توازن به

 برهايي ونقل ريلي بين ريل، جاده و دريا توصيهبازار حمل
تواند كه مي شده ارائهو محتمل  بينانه خوشسناريوهاي  اساس
ونقل توسعه حمل قانون درتحقق اهداف مندرج  به منجر

 ازدرصدي  30 عمومي و مديريت مصرف سوخت (سهم
، كه بر اساس عملكرد 1390آهن در سال بار براي راه حمل

درصد بوده است)  66/6از ترانزيت  آهن راهواقعي سهم 
روند گذشته و وقايع پيشروي، سناريوهاي  اساس بر. گردد

  است. شده تعريف، و محتمل بينانه خوش
 سناريوي محتمل 

براي محاسبه سناريوي محتمل بايستي متوسط نرخ تغييرات 
براي بخش  مثال عنوان بهترانزيت محاسبه گردد كه اين نرخ 

  به دست  1 اي با استفاده از رابطه شمارهونقل جادهحمل
X(1+i%)                                               .آيدمي

N
=Y 

X1390 سال دراي ادهونقل ج= تناژ ترانزيت در بخش حمل  
Y1396 سال دراي ونقل جاده= تناژ ترانزيت در بخش حمل  
N =1396تا  1390از سال تعداد 

  1395  1394  1393  1392  1391  1390  سال

كيلومتر -تن

ترانزيت حمل 

  شده (ميليون)

1370  1294  716  996  2119  1549  

كيلومتر -تن

ظرفيت 

توسط  حمل قابل

  واگن(ميليون)

3871  3615  2337  3401  4678  3971  

- عملكرد بهره

برداري شده از 

ناوگان بر اساس 

سناريوي اول 

  (درصد)

39/

35  
8/35  

61/

42  

29/

29  

29/

45  
39  
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iاي طي ونقل جاده= متوسط نرخ رشد ترانزيت در بخش حمل
  1396الي1390 هايسال

اي                                                                ونقل جادهحمل بخش درمتوسط نرخ رشد ترانزيت 
016/0 i=  

            =17/0iونقل درياييمتوسط نرخ رشد ترانزيت در بخش حمل
  =13/0iريلي ونقل حملمتوسط نرخ رشد ترانزيت در بخش 

اي و ونقل ريلي، جاده، سهم جذب بخش حمل6جدول شماره 
  است.زيت كاال بر اساس سناريوي محتمل دريايي از ميزان تران

  بينانه خوشسناريوي 
آهن از پتانسيل خود بر اساس اينكه اگر راه سناريواين 

  است. بر اساس اين سناريو اگر  شده طراحياستفاده كند 
آهن از تمامي پتانسيل خود استفاده كند ميزان جذب راه

كه تن خواهد رسيد  3،622،496به  1397ترانزيت در سال 
درصد از كل ترانزيت را به خود اختصاص خواهد  77/15

و  3،803،621اين ميزان به  1398داد. همچنين در سال 
ميزان جذب ترانزيت  1399رسد. در سال درصد مي 23/15

درصد و  63/14و  3،993،802ونقل ريلي به در بخش حمل
درصد خواهد  14و  4،193،492به  1400در سال  نهايتاً

 دربا اهداف مندرج  آهن راهچنين شرايطي هم، رسيد. در 
ونقل عمومي و مديريت مصرف سوخت توسعه حمل قانون

بار  حمل ازدرصدي  30 آهن بايد به سهمكه بر اساس آن راه
   دست يابد فاصله دارد. 1390در سال 

  

  و دريايي از ميزان ترانزيت كاال بر اساس سناريوي محتملاي ونقل ريلي، جاده. سهم جذب بخش حمل6جدول

  1400  1399  1398  1397  عنوان

  9،890،087  9،734،338  9،581،041  9،430،158  اي(تن)ونقل جادهترانزيت در بخش حمل

  49/35  68/38  98/41  34/45  اي از ترانزيت(درصد)ونقل جادهسهم بخش حمل

  15،870،041  13،564،138  11،593،280  9،908،786  ونقل دريايي(تن)حمل بخش درترانزيت 

  95/56  5/53  79/50  64/47  ونقل دريايي از ترانزيت(درصد)سهم بخش حمل

  2،105،243  1،863،047  1،648،714  1،459039  ونقل ريلي(تن)حمل بخش درترانزيت 

  55/7  4/7  22/7  01/7  ترانزيت(درصد)ونقل ريلي از سهم بخش حمل

  27،865،371  25،161،523  22،823،035  20،797،983  جمع كل ترانزيت
  

  بينانه خوشاي و دريايي از ميزان ترانزيت كاال بر اساس سناريوي ونقل ريلي، جاده. سهم جذب بخش حمل7جدول

  1400  1399  1398  1397  عنوان

  9،890،087  9،734،338  9،581،041  9،430،158  اي(تن)ونقل جادهترانزيت در بخش حمل

  01/33  67/35  35/38  07/41  اي از ترانزيت(درصد)ونقل جادهسهم بخش حمل

  15،870،041  13،564،138  11،593،280  9،908،786  ونقل دريايي(تن)حمل بخش درترانزيت 

  98/52  7/49  41/46  15/43  (درصد) ترانزيتونقل دريايي از سهم بخش حمل

  4،193،492  3،993،802  3،803،621  3،622،496  (پتانسيل) ونقل ريلي(تن)حمل بخش درترانزيت 

  14  63/14  23/15  77/15  (پتانسيل) ونقل ريلي از ترانزيت(درصد)سهم بخش حمل

  29،953،620  27،292،278  24،977،942  22،961،440  جمع كل ترانزيت(پتانسيل)

   گيري نتيجه -6
 ونقل ريليسهم ترانزيت در بخش حملدر اين مقاله    

 دراست.  شده بررسي المللي بيناي و كشور از بازارهاي منطقه
 هايظرفيت و هاقابليت بررسي منظوربه پژوهش، اين

 شده تعريف سناريو سه ريلي ونقلحمل بخش در ترانزيت
 واگذاري قراردادهاي بر مبتني اول سناريوي مفروضات. است

 در. است) SMGS , TEA( خصوصي بخش به ريلي ناوگان
 روزانه است شده متعهد ا.ا.جآهنراه ،)SMGS(قراردادها اين

 باري هاي واگن براي سير امكان كيلومتر 200 الي 150 حداقل
 شده متعهد ا.ا.جآهنراه) TEA( قراردادهاي در و كند فراهم
 هاي واگن براي سير امكان كيلومتر 300 حداقل روزانه است
 كه است قراردادهايي بر مبتني دوم سناريوي. كند فراهم باري

 متعهد ايران قراردادها اين در. است شده بسته چين كشور با
 را ها واگن براي سير امكان كيلومتر 500 روزانه كه است شده

 واقعي هايداده اساس بر سوم سناريوي طراحي .نمايد فراهم
 1397 و1396 سال در باري هاي واگن روزانه سير متوسط از

 روزانه سير متوسط آمار اين اساس بر. است گرفته صورت
  نشان  1سناريوي  نتايج. است روز در كيلومتر 100 واگن

 ظرفيت از شده برداريبهره عملكرد درصد دهد كهمي
 تحقق صورت در كشور ريلي شبكه در باري هاي واگن

 سال در واگن، هر به روزانه ترافيك كيلومتر 150 حداقل
 دهندهنشان كه است، بوده% 39 با برابر حداكثر 1395

 سال در باري هايازواگن برداريبهره پائين عملكردهاي
كه  دهد مينشان  2سناريوي نتايجو همچنين  است موردنظر

 ريلي شبكه در باري هاي واگن ظرفيت از برداريبهره درصد
 بوده% 11/7 با برابر حداكثر مقدار اين 1395 سال در كشور
 از برداريبهره پائين بسيار عملكردهاي دهندهنشان كه است
نتايج  درنهايت .است موردنظر سال در باري هاي واگن
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   عملكرد درصدكه  دهد مينشان  3 شماره سناريوي
 ريلي شبكه در باري هاي واگن ظرفيت از شده برداريبهره

 روزانه ترافيك كيلومتر 100 حداقل تحقق صورت در كشور
 بوده% 54/58 با برابر حداكثر 1395 سال در واگن، هر به

 از برداريبهره پائين عملكردهاي دهندهنشان كه است،
 رفع منظوربهدر ادامه  .است موردنظر سال در باري هاي واگن

   بازار سهم در توازن عدم كاهش و موجود مشكالت
 اساس بر هاييتوصيه دريا و جاده ريل، بين ريلي ونقلحمل

 منجر تواندمي كه شده هيارا محتمل و بينانه خوش سناريوهاي
 و عمومي ونقلحمل توسعه قانون در مندرج اهداف تحقق به

 براي بار حمل از درصدي 30 سهم( سوخت مصرف مديريت
 سهم واقعي عملكرد اساس بر كه ،1390 سال در آهنراه
 اساس بر. گردد) است بوده درصد 66/6 ترانزيت از آهن راه

 به 1397 سال در ترانزيت جذب ميزاني محتمل، سناريو
 ترانزيت كل از درصد 01/7 كه رسيد خواهد تن 1،459،039

 اين 1398 سال در همچنين. داد خواهد اختصاص خود به را
 1399 سال در. رسدمي درصد 22/7 و 1،648،714 به ميزان
 به ريلي ونقلحمل بخش در ترانزيت جذب ميزان

 به 1400 سال در نهايتاً و درصد 4/7 و  1،863،047
ي سناريو .رسيد خواهد درصد 55/7 و 243،105،2

آهن از پتانسيل خود اگر راهبر اساس اينكه  بينانه خوش
- است. بر اساس اين سناريو اگر راه شده طراحي ،استفاده كند

آهن از تمامي پتانسيل خود استفاده كند ميزان جذب ترانزيت 
 77/15تن خواهد رسيد كه  3،622،496به  1397در سال 

درصد از كل ترانزيت را به خود اختصاص خواهد داد. 
 23/15و  3،803،621اين ميزان به  1398همچنين در سال 

ميزان جذب ترانزيت در بخش  1399رسد. در سال درصد مي
در  نهايتاًدرصد و  63/14و  3،993،802ونقل ريلي به حمل
درصد خواهد رسيد. در  14و  4،193،492به  1400سال 

توسعه  قانون دربا اهداف مندرج  آهن راهچنين شرايطي هم، 
ونقل عمومي و مديريت مصرف سوخت كه بر اساس حمل

بار در سال  حمل ازي درصد 30 آهن بايد به سهمآن راه
   دست يابد فاصله دارد. 1390

  

  هانوشتپي-7
مطالعات "مقاله مذكور بخشي از پروژه تحقيقاتي تحت عنوان -1

ريلي و ارائه راهكارهاي ايجاد مزيت  ونقل حمل المللي بينبازارهاي 
است كه در مركز تحقيقات  "نسبي براي كريدورهاي ريلي ايران

راه، مسكن و شهرسازي به انجام رسيده است و كارفرماي پروژه 
  .باشد ميجمهوري اسالمي ايران  آهن راهشركت 

  

 مراجع-8

 ديناميكي تحليل"، )1392(، س. احمدي،ضياتبار و احدي، ح. -
 ،بار ريلي ترانزيت كريدورهاي مطلوبيت در مؤثر پارامترهاي

  ، مهندسي "بندرعباس – سرخس محور موردي مطالعه
  . 153-166 .صونقل، سال پنجم، شماره دوم، حمل

  

زاد، پ. بازدار اردبيلي، پ. گنجي زهرايي، ه. پژمان - 
ونقل ريلي كشور بررسي ترانزيت در بخش حمل")، 1397(

، 56ونقل، شماره ، پژوهشنامه حمل"از مدل جاذبهبا استفاده 
  .253- 263 .، ص1397پاييز 

 ،)1392( طباطبايي، س. و سركشيكيان، س. .لفجعفرپور، ا - 
 در كشور لجستيكي يها شاخص بهبود راهكارهاي بررسي"

   دستيابي باهدف ريلي ترانزيت و ونقل حمل ي حوزه
پانزدهمين همايش  ،"1404 انداز چشم سند اهداف به
ونقل ريلي انجمن مهندسي حمل ونقل ريلي،حمل المللي ينب

  ايران.
سالنامه " )،1395.(ارتباطات و اطالعات يدفتر فناور -  

  ج.ا.ا.آهن شركت راه ،"كشور يلير ونقل حمل يآمار

هاي صنعت ترانزيت تحليل پتانسيل" ،)1394(، سپاهي، ع. - 
 المللي ينب، كنفرانس "ايرانريلي بار از جمهوري اسالمي 

 ،تهران هاي نوين در مديريت و مهندسي صنايع.پژوهش
  .ايليا پايتخت پردازان ايده مديران شركت

  

سالنامه آمار ")، 1397سازمان بنادر و دريانوردي. ( - 

  ، سازمان بنادر و دريانوردي."عمليات
  

 جايگاه بررسي")، 1388، م.، (ساطعي، ص. و شيرازي - 

 يبردار بهره مرتبط جهاني و يا منطقه كريدورهاي در ايران

  المللي  ينبيازدهمين همايش  ،"نيرو ريلي ونقل حمل شركت

  ونقل ريلي ايران.ونقل ريلي، انجمن مهندسي حملحمل
  

اداره كل )، 1397(، يرانا ياسالم يجمهور آهن راهشركت  - 

  .يبازرگان
  

داشبورد  )،1397(، يرانا ياسالم يجمهور آهن راهشركت  - 

  .biمديريتي 
  

و ارتباطات.  اطالعات فناوري دفتر  ريزي،برنامه معاونت - 

ونقل سالنامه آماري سازمان راهداري و حمل")، 1397(

  ."1396اي در سال جاده

 فناوري دفتر ونقل،ريزي و اقتصاد حملبرنامه معاونت - 

ونقل ريلي كشور حمل")، 1397(و ارتباطات.  اطالعات

  آهن جمهوري اسالمي ايران.، راه"1396سالنامه آماري 

 ارزيابي" )،1396يي، س. (طباطباو . م يداني،اسف ،م. ي،ظرن- 

با استفاده از مدل  المللي ينبگردشگران  برجذبعوامل مؤثر 

  .215- 243 .ص): 1(52 ي،اقتصاد يقاتتحق مجله"، جاذبه



Road No.100 

16 

Investigating the Share of Transit in Iran's Rail 

Transportation from Regional and International Markets 

 

P. Bazdar Ardebil, Instructor, Housing & Urban Development Research Center, Tehran, 

Iran. 

H. Ganji Zahraee, Instructor, Housing & Urban Development Research Center, Tehran, Iran. 

P. Pejmanzad, Instructor, Roads and Transportation, Housing & Urban Development 

Research Center, Tehran, Iran. 

 

E-mail: p.bazdar@bhrc.ac.ir 

 

Received: August 2019-Accepted: November 2019 

ABSTRCT 

Today, the role of rail transport in sustainable development is obvious. Considering the 

growth rate of world trade, the demand for load handling in this sector and in different 

distances is increasing day by day. Providing the necessary resources to respond to this 

growing need is a very important and challenging issue. Proper and timely utilization, as well 

as the necessary investment in this sector, can be effective in the transportation situation of 

the country's rail transportation sector. The main objective of this paper is to examine the 

share of transit in the rail transport sector of the country from regional and international 

markets. In this research, three scenarios have been defined to investigate the capabilities and 

transit capacities in the rail transport sector. The assumptions of the first scenario are based on 

the transfer of the fleet to the private sector (SMGS, TEA). The second scenario is based on 

contracts that have been signed with China. The third scenario is based on actual data from 

the average daily freight wagons movement in the years 1396 and 1397. Then, In order to 

solve the existing problems and to reduce imbalances in the market share of rail transport 

between rail, road and marine, recommendations are presented based on optimistic and 

probable scenarios. These recommendations could lead to the achievement of the goals set out 

in the Law on Public Transport Development and Fuel Management.  
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