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  نقل ريلي حمل وو راهكارهاي افزايش سهم ساماندهي 
  

  14155-4838 صندوق پستي – دانشيار دانشگاه تربيت مدرس –محمود صفارزاده 
   كارشناس ارشد حمل و نقل–امير اميني 

  Saffar_M@Modares.ac.Ir:، پست الكترونيكي021-8889979:  ، نمابر021-8889980: تلفن 

  
  

  
  

  چكيده
مل و نقل ريلي در مقايسه با روشهاي ديگر حمل و نقل موجب شده است كه امروزه بسياري از دولتها و كشورها مزاياي ح

در كشور ما، ايران، حمل و نقل ريلي به مشكالت بسياري مواجه است و به . نسبت به توسعه اين بخش توجه خاص داشته باشند
از آنجا كه تصور . ل و نقل بار و مسافر به اندازة قابل توجه ارتقاء دهدعلت همين مشكالت هم نتوانسته است سهم خود را در حم

تواند در افزايش سهم اين بخش در حمل و نقل كاال و مسافر نقش مهم داشته  شود ساماندهي مجدد حمل و نقل ريلي مي مي
تن سياستهاي اعالم شده در برنامه باشد، در اين مقاله سعي شده با بررسي ويژگيهاي حمل و نقل ريلي در ايران و در نظر گرف

سوم توسعه اقتصادي و اجتماعي كشور و همچنين مالحظه ساماندهي مجدد حمل و نقل ريلي در بعضي از كشورهاي جهان، به 
از تجربيات جهان به مهمترين عواملي كه در اين  لزوم ساماندهي حمل و نقل ريلي در كشور پرداخته و در پايان هم با استفاده

  .ه الزم است مورد توجه قرار داد اشاره شودزمين
   حمل و نقل ريلي، ساماندهي، توسعه، سازماندهي، مدل بهينه، بخش خصوصي:كليد واژه 

 
  مقدمه  -1

دهد كه حمل و نقل ريلي  هاي حمل و نقل در كشورهاي پيشرفته و در حال توسعه نشان مي بررسي نظام
تر  مقرون به صرفه تر و به لحاظ اقتصادي  ز جهت امنيت مصوندر مقايسه با ساير نظامهاي حمل و نقلي ا

بدين لحاظ كشورهاي پيشرفته توجه زيادي به حمل و نقل ريلي داشته و همواره درصدد رشد اين . باشد مي
با اين حال حمل و نقل ريلي در ايران به دليل ماهيت ذاتي . باشند صنعت با استفاده از راهكارهاي مناسب مي

ل ريلي مانند انعطاف پذيري محدود و ساختارهاي زيربنايي سرمايه و همچنين روش اداره در اين حمل و نق
ناپذيري و فقدان مشتري محوري پيشرفت چنداني  نظام مانند دولتي بودن، انحصاري بودن و در نتيجه رقابت
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د نگاهي جديد و ساختاري به رسد كه پويايي نظام حمل و نقل ريلي در ايران نيازمن لذا به نظر مي. نداشته است
باشد و در اين نگاه ساماندهي حمل و نقل ريلي به عنوان مهمترين اولويت در خور توجه خواهد  اين نظام مي

ترين پايه توسعه و پيشرفت اين  در اين مقاله سعي شده است ساماندهي حمل و نقل ريلي به عنوان اصلي. بود
  .نظام مورد تبيين قرار گيرد

  
  ه حمل و نقل ريلي در ايران جايگا-2

كه حاصل  افزايش قيمت سوخت در آينده، تعهد مؤكد جهاني به حفظ محيط زيست و سرعتي
باشد، باعث گرديده تا سياستگذاران كشورهاي توسعه يافته، كشورها را بر  تكنولوژي و فناوريهاي جديد مي

هند تا به پشتوانه آن رشد و توسعه همه آهن قرار د ريزي صحيح، تحت پوشش فشرده شبكه راه مبناي برنامه
در ايران هم اكنون سهم حمل و نقل در توليد ناخالص داخلي حدود . جانبه خود را تضمين نموده باشند

  .]1[ درصد آن به حمل و نقل ريلي، اختصاص دارد 5/4شودكه فقط  درصد برآورد مي8
ميليارد ريال برآورد شده است و  360كل درآمد بخش حمل و نقل ريلي در طول سال چيزي معادل 

اي به عنوان يارانه بنزين   ميليارد ريال در بخش حمل و نقل جاده65اين در حالي است كه روزانه دولت حدود 
 برابر بودجه توسعه و بهسازي نظام حمل و 13 معادل لكند و مجموع يارانه بنزين در طول يكسا پرداخت مي
ين وضعيت تحولي كه حمل و نقل ريلي كشورمان را قابل رقابت با كشورهاي طبعاً در ا. ]2[باشد  نقل ريلي مي

پيشرفته و حتي بعضي از كشورهاي در حال توسعه بكند صورت نخواهد گرفت و جايگاه حمل و نقل ريلي 
  .در كشور، جايگاهي محدود و غيرقابل رقابت در عرصه جهاني خواهد بود

  
  نقل ريلي در ايران  حمل و وضع موجود-3

تعداد . كند درصد كل بار كشور  را جابجا مي12 درصد مسافران و 3ساالنه حدود زير بخش ريلي 
 دستگاه و 297 و 782، 13162 به ترتيب 1367واگنهاي باري، مسافري و لكوموتيوهاي خطوط اصلي در سال 

درصد رشد در 3 دستگاه بوده است كه بطور متوسط نشانگر حدود 364 و 1037، 17132 برابر 1376در سال 
  .باشد سال مي

 1376و در سال ) كيلومتر/  ميليارد تن8( ميليون تن 9/12 برابر 1367آهن در سال  حمل بار توسط راه
 درصد 4/7بوده است كه از نظر وزن ساليانه رشدي معادل ) كيلومتر/  ميليارد تن 4/14( ميليون تن 4/24برابر با 

  .دهد شان مي درصد را ن7/6كيلومتر / و از نظر تن 
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 5/9  1376و در سال ) كيلومتر/  ميليارد نفر 6/4( ميليون نفر 7/6 برابر 1367مسافر حمل شده در سال 
 درصد و از نظر نفر 6/4كيلومتر بوده است كه به لحاظ تعداد مسافر رشد ساليانه /  ميليارد نفر1/6(ميليون نفر 

  .]1[دهد   درصد را نشان مي2/3كيلومتر رشد 
و در ) كيلومتر/  ميليون تن 715(، پانصد هزار تن 1375آهن در سال  الي ترانزيت توسط راهحمل كا

 4/38بوده است كه از جهت وزن ) كيلومتر/  ميلياردتن 29/1( نهصد و پنجاه و هشت هزار تن 1376سال 
  . درصد در سال رشد داشته است9/83درصد و از نظر درآمد ارزي 
 كيلومتر بوده است 6067 برابر 1376 و در سال 4567 برابر 1367سال آهن در  طول خطوط اصلي راه

بهسازي و بازسازي . برداري رسيده است  كيلومتر خط آهن احداث و به بهره167كه به طور متوسط ساليانه 
 كيلومتر در سال 20 و 80 و حداقل 117 و 271 حداكثر 1376 تا 1367آهن در فاصله سالهاي  خطوط راه
  .]1[ است برآورد شده

  
   ويژگيهاي حاكم بر حمل و نقل ريلي در وضع موجود-4

حمل و نقل ريلي در كشور، در مقايسه با كشورهاي پيشرفته از جهت ناوگان، تجهيزات و احداث و 
با وجود اين ويژگيهاي حاكم بر حمل و نقل ريلي . نوسازي خطوط با محدوديتهاي نسبتاَ بزرگي روبرو است

بيني و دستيابي به اهداف برنامه مورد توجه  هاي پنجساله پيش د كه توسعه آن در برنامهباش اي مي به گونه
  :مهمترين اين ويژگيها عبارتند از . ريزان كشورمان قرار گرفته است سياستگذاران و برنامه

  :امتيازات ) الف
  ،  وجود ايمني باال نسبت به حمل ونقل جاده اي-
  محيط زيست،كمتر  مصرف كم سوخت فسيلي و آلودگي -
   وجود امكانات زيربنايي بالنسبه مناسب در شبكه ريلي كشور،-
  . زياد زياد مسافتهاي طوالني و حجمبرايحمل ونقل ريلي نسبي  مزيت -

  :محدوديتها ) ب 
  ، عدم استفاده از امكانات ريلي براي جابجايي مسافر در حومه شهرهاي بزرگ-
  ،ير در حمل و نقل مسافر عدم استفاده از قطارهاي سريع الس-
  ،  عدم تناسب بين ظرفيت ناوگان و ظرفيت خطوط ايجاد شده-
  .سهم ناچيز بخش خصوصي  دولتي بودن حمل ونقل ريلي و -
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   ضرورت ساماندهي مجدد حمل و نقل ريلي-5
. گويند در حالي كه كارشناسان كشورهاي اروپايي در اجالس كارشناسي استراتژي توسعه پايدار مي

 سال قبل بجاي ساختن آزادراهها و بزرگراهها 50دانستيم  دانيم، در گذشته مي گر آنچه در حال حاضر ميا”
) 1(نگاهي به جدول شماره . ]3[ ”بر و مشكل است كرديم، اكنون تغيير زيرساختها بسيار زمان آهن ايجاد مي راه

 در كل جها سير 1994 تا 1970هاي دهد كه سهم بخش ريلي جابجايي مسافر و كاال در فاصله سال نشان مي
توان ناشي از دو دسته   كاهش سهم حمل و نقل ريلي در حمل و نقل مسافر و بار را مي.]4[نزولي داشته است 

مهمترين عوامل درونزا ناتواني شاخه ريلي در هماهنگ كردن . عوامل درونزا و برونزاي اين صنعت دانست
سازي و   مهمترين عوامل برونزا، رشد صنعت خودروسازي و كاميوناز. خود با تغييرات محيط اقتصادي است

گري بخش خصوصي و ايجاد بازار رقابتي در جابجايي كاال و مسافر است كه به رشد بخش حمل و  تصدي
ضرورت تجديدنظر در ساختار و سازماندهي حمل و نقل ريلي، بسياري . اي كمك بسيار كرده است نقل جاده

اي از اين اقدامات  گزيده) 2(جدول شماره .  ناگزير به اقداماتي در اين زمينه نموده استاز كشورهاي جهان را
  .]4[دهد  را نشان مي

  
  )1970-1994(سهم شاخه هاي مختلف حمل ونقل از بازار  : 1جدول 

    حمل  ونقل مسافر
1970  1980  1985  1991  1994  

  6,85  6,92  7,33  8,64  43,10  ريل
  84,38  84,37  83,37  79,97  77,30  سواري
  8,75  8,70  9,29  11,38  12,26  اتوبوس

  حمل  بار
  

1970  1980  1985  1991  1994  
  15,5  17,9  21,2  23,2  31,3  ريل
  76,2  74,0  69,3  65,9  55,2  راه

  7,9  8,1  9,5  9,10  13,5  راه آبي
  
 

   مالحظات قابل توجه در ساماندهي حمل و نقل ريلي-6
بر است كه  از حمل و نقل ريلي با همه مزايايي كه دارد، امري سنگين و سرمايهبرداري   احداث و بهره-1

به همين لحاظ در پنجاه سال گذشته، ، ساختار معمول بخش حمل و . بخش خصوصي توان ايفاي آن را ندارد
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نقل ريلي در غالب كشورها مشتمل بر وجود يك شركت دولتي بزرگ بوده و مديريت زيربناها و سرويسهاي 
هاي  مديريت واحد در اين شركتها و نبود زمينه. گرفته است مل و نقلي توسط مديريت واحد صورت ميح

رقابتي در اين صنعت، يك نوع هماهنگي و همگوني نسبي را بوجود آورده بود كه موجب شد، شركتهاي 
دهي خود  نات سرويسحمل و نقل ريلي بجاي ايجاد جذابيت و رقابت در افزايش تقاضا، ميزان تقاضا رابا امكا

  :اي در حمل و نقل ريلي باعث گرديده است كه هماهنگ كنند و نتيجه اتخاذ چنين شيوه
  . شدند كاهش يابد هاي عمومي تغذيه  مالي مي درآمد شركتهاي حمل و نقل ريلي كه با يارانه) الف
  .مديريت حاكم بر نظام حمل و نقل ريلي ناكارآمد و غيرمؤثر اعمال شود) ب 
  .فعاليتها بيشتر با هدف توليد باشد تا اهداف بازاريابي و تجارت) ج

آهن از اصول  به جهت اين نارساييها، در حال حاضر كليه كشورهاي اروپايي تغيير حمل و نقل را ا زراه به راه
. ارائه شد) 2(اي از آن در جدول شماره  اند كه نمونه اصلي توسعه پايدار خود دانسته و اقداماتي را انجام داده

در ساماندهي مجد حمل و نقل ريلي، الگوپذيري از دانش و تجارب جهاني جهت جلوگيري از نتايج 
  .تواند كمك كننده و مفيد باشد  طرحهاي مبتني بر آزمون و خطا مي

  :باشد  محور كليدي ضروري مي4 در ساماندهي حمل و نقل ريلي تكيه بر -2
  .ن معني كه سازمان مورد نظر از قطبهاي سياسي تأثيرپذير باشدميزان وابستگي سازمان، به اي) الف
ارتباط سازمان با دولت كه مهمترين نكته در اين ارتباط بايد مبتني بر ساختار اجتماعي، اقتصادي و ثبات ) ب 

  .سياسي كشور در ارزش نهادن به بخش خصوصي باشد
توانند صنعتي خاص بوده و همراه با ساير  گير مي محدوده عمل به اين معني كه سازمانهاي تصميم) ج 

  .اند همكاري كنند مؤسسات مجزا كه به منظور اهداف خاص بوجود آمده
هاي متشكل از اعضاي مورد نظر واگذار شده است و  گذاري در برخي از كشورها به كميسيون امر قانون) د 

گذار به  ر هر صورت سازمان قانوند. گيري شود دهند كه مستقالً تصميم در برخي ديگر كشورها ترجيح مي
اي داشته باشد تا از هرج و مرج و تداخل  هر نحو كه باشد بايد شرح وظايف مشخص و تعريف شده

  .تصميمات جلوگيري شود
  
   ساختار سازماني و تشكيالت در ساماندهي حمل و نقل ريلي-7

ي توسعه حمل ونقل ريلي در دهد كه يكي از بزرگترين كارهايي كه در راستا تجربه كشورها نشان مي
  .باشد سازي صنعت ريلي مي كشورهاي پيشرفته جهان اتفاق افتاده است خصوصي
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دهي جدا نموده و براي واگذاري هر  در اين راستا براي مثال در انگلستان سيستم زيربناها را از سرويس  
 دهند، در شيلي از كشورهاي اند تا حمل و نقل ريلي را توسعه يك به بخش خصوصي امتيازاتي را قايل شده

در آرژانتين با وجود اينكه . برداري از قطارها كامالَ منفك گرديده است آمريكاي جنوبي خطوط آهن و بهره
باشد با هماهنگي به عمل آمده حمل و نقل توسط سيستم مسئول  دولت مالك امكانات ثابت حمل ونقلي مي

در اين كشورها معموالَ ساختار . اند  اجاره واگذار شدهپذيرد و ترنها به حمل ونقل چند وجهي صورت مي
سازماني و تشكيالتي حمل و نقل ريلي با اهداف، شرايط و امكانات هماهنگ شده و متناسب نيازها بوجود 

  .[4]آمده است 
ساختار حمل و نقل ريلي در آرژانتين را نشان ) 2(ساختار حمل و نقل ريلي در انگستان و شكل ) 1(شكل 

در ساختار تشكيالتي صنعتي ريلي انگلستان در باالترين سطح دو بدنه ساماندهي مستقل قرار . [4]هد د مي
 وظيفه فراهم كردن امكان دسترسي مسافران و (ORR)در اين ساختار دفتر ساماندهي حمل و نقل ريلي . دارد

دارد و دفتر فرانشيز مسافران تنظيم قيمت سرويسها و سياستگذاريهاي كالن بخش حمل و نقل ريلي را به عهده 
رساند و البته در   وظيفه مديريت، نظارت و تنظيم فرانشيز سرويسهاي مسافري را به انجام مي(OPRAF)ريلي 

بدنه دفاتر ديگري هم مثل دفتر ايمني، دفتر اجرايي ايمني و بهداشت و دبير حمل و نقل دولتي كه وظيفه 
باشد، تشكيالت حمل و  در آرژانتين كه دولت مالك زيربناها مي. كنند دار است همكاري مي نظارت را عهده

از مقايسه ساختار . شود ديده مي) 2(نقل ريلي به گونه ديگري است كه شماي كلي آن در شكل شماره 
توان به اين نتيجه رسيد كه براي ساماندهي صنعت حمل و نقل ريلي هر  تشكيالتي در كشورهاي مختلف مي

از جمله اينها، اهداف ساماندهي و منابع آن، .  پيچيده متعددي را بررسي و متعادل نمودكشوري بايد مسائل
 .باشد كه صنعت ريلي با آن مواجه است ساختار سازماني كشور و مسايلي مي
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  ساختار حمل  و نقل ريلي در انگلستان :1شكل 

  
  و نقل ريلي در آرژانتين  ساختار حمل :2 شكل

 

كميسيون ساماندهي 
 حمل و نقل ريلي

 استفاده كننده نهائي

)مالك زيربناها(دولت   

)بهره برداران(صاحبان امتياز

دفتر ساماندهي حمل و 
 نقل ريلي

يخطوط ريل  فرانشيز 

شركت هاي اجاره اي 
مسافري ترن هاي  

 مدير فرانشيز

 استفاده كننده نهائي

شركت هاي بهره
 برداري از قطار ها
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  نتيجه گيري
باشد و مراحل  در حال تجربه بسيار عميقي ميصنعت ريلي از لحاظ تجديد ساختار  جهان درارتباط با  

ديگر متغيرهاي مربوط تصويب و به اجرا اهداف، قوانين موجود و  ساين تجربه در هر كشور بر اسا
  .آن از تغييرات بسيار ساده تا تغييرات بسيار پيچيده و كلي متغير استمنه آيد و دا درمي

در تجديد  ساماندهي حمل و نقل ريلي انجام هرگونه تغييري از جمله تعريف نحوه قراردادها براي   
هاي  كنترل قيمت از حالت سنتي به شيوهگذاري و  افزايش مشاركت بخش خصوصي، اصالح نظام نرخ

گذاري در  جديد و مشابه با نياز، تعريف كيفيت سرويس و طراحي مكانيزمي براي مديريت و سرمايه
با وجود اين تجديد ساختار نقش بخش . افزايش سهم اين بخش در حمل و نقل بار و مسافر مؤثر است

ن بخش در بسياري از اري در افزايش سهم ايردب از سرويسهاي بهرهخصوصي و جداسازي زيرساختها 
  .كشورها مهمترين نقش را داشته است

سازي وطي مراحل بازسازي و ساماندهي براي  در اين خصوص، حمايت كامل دولت براي خصوصي  
. شود تحقق اين موضوع و نيز ضرورت مشاركت بخش خصوصي عامل كليدي محسوب مي

ي در حال توسعه به علت اثراتي كه بر مدرنيزه كردن اين سازي حمل و نقل ريلي در كشورها خصوصي
سازي حمل و نقل ريلي و تجديد ساختار آن بايد به مكانيزمي  در خصوصي. باشد كشور نيز دارد مهم مي

  .اي را باهم به ارمغان بياورد توجه كرد كه توسعه و تعادل منطقه
حمل و نقل ريلي وجود ندارد، توصيه و در نهايتا اينكه اگر چه يك حالت خاص براي ساماندهي   

هاي ساماندهي است كه با مد نظر گرفتن مشاركت  پذيري و سادگي شيوه كلي اين مقاله بر حفظ انعطاف
بخش خصوصي و ساختار سازماني متناسب با ويژگيهاي فرهنگي، اقتصادي، اجتماعي و سياسي كشور بايد 

  .تهيه و به اجرا درآيد
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