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چکیده:

در بین گزینه هاي مختلف حمل و نقل، حمل و نقل ریلی یکی از ایمن ترین روشهای حمل و نقل انبوه  فرآورده  هاي نفتي است ،  با این وجود 

در حال حاضر،  سهم بازار حمل و نقل ریلي و جاده اي کامال غیرمتعادل و در راستاي توسعه بیشتر حمل و نقل جاده اي است . تداوم چنین 

وضعیتي به معني عدم بهره مندي از مزیت هاي حمل و نقل ریلي بوده و در عین حال هزینه هاي بیشتري را به ازاي  حمل هر تن- کیلومتر 

نفتي به نظام اقتصادي کشور تحمیل مي کند.

نقل  و  حمل  هاي  ظرفیت  و  ها  قابلیت  و  گرفته  قرار  بررسي  مورد  نفتي  هاي  فرآورده  ریلي  نقل  و  حمل  وضعیت  مقاله  این  در 

کیلومتر   300 تحقق   : اول  "سناریو  است.  شده  بررسي  سناریو  دو  قالب  در   1384-1389 سالهاي  آماري  اطالعات  اساس  بر  ریلي 

دار  مخزن  هاي  واگن  روزانه  سیر  کیلومتر   100 تحقق   : دوم  سناریو  و  خصوصي  بخش  مخزندار  هاي  واگن  روزانه  سیر  میانگین 

مانده  باقي  سالهاي  در  ریلي  نقل  و  حمل  بازار  سهم  همچنین  باري".  هاي  واگن  سایر  سیر  میانگین  با  متناسب  خصوصي  بخش 

این  اساس  تلفیق  بر  و  است  شده  برآورد  محتمل  و  ،بدبینانه  خوشبینانه  هاي  سناریو  طراحي  قالب  در  توسعه  پنجم  برنامه  از 

سناریوها تصویري از آینده حمل و نقل ریلي فرآورده  هاي نفتي ارایه و  منافع اقتصادی حاصل از تحقق این سناریو ها نیز  برآورد شده 

است. بر اساس نتایج این تحقیق ،  سهم بازار حمل و نقل ریلي فرآورده  هاي نفتي در سال 1394 به 19 درصد خواهد رسید که با هدف 30 

درصدي تعیین شده در قانون مدیریت سوخت مصوب سال 1386 فاصله زیادي خواهد داشت. 

واژه هاي کلیدی : فرآورده هاي نفتی،  ناوگان ریلی، سهم بازار
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1. مقدمه 
سازي  هدفمند  قانون  اجراي  از  قبل  بویژه  و  اخیر  سالهاي  در 

یارانه ها، حمل و نقل جاده اي همواره به عنوان گزینه اول جابجایي 

بار در سیستم حمل و نقل کشور شناخته مي شد. پس از اجراي 

قانون هدفمند سازي یارانه ها، حمل و نقل ریلي مورد توجه بیشتر 

براي  قابلیت خوبي  که  هایی  از محموله  یکي  است.  قرار گرفته 

حمل و نقل ریلي دارد فرآورده هاي نفتي است. خوشبختانه شبکه 

حمل و نقل ریلي کشور از نظر گستردگي و تعداد واگنهاي مخزن 

دارد.  اختیار  در  فرصت  این  از  استفاده  براي  خوبي  قابلیت  دار 

نقل ریلي فرآورده هاي  بیشتر حمل و  تعرفه هاي  در عین حال، 

دسترسی  محدودیت  و  اي  جاده  نقل  و  حمل  به  نسبت  نفتي 

پاالیشگاه ها و انبارهاي فرآورده هاي نفتي به شبکه ریلي، بخشي 

از این محدودیت هاست. به عالوه الزامات قانوني از جمله قانون 

سهم  آن  در  که   1386/9/18 مصوب  سوخت  مصرف  مدیریت 

تعیین   %30 حداقل   1390 سال  پایان  تا  بار،  ریلي  نقل  و  حمل 

شده، جهت گیري هاي روشني را در این خصوص تبیین مي کند.

حمل و نقل ریلی فرآورده های نفتی در سالهای اخیر از جنبه های 

مختلفی مورد بررسی قرار گرفته است. برخی از مطالعات جنبه 

گونه  این  نقل  و  حمل  مختلف  روشهای  دیگر،  برخی  و  ایمنی 

سالهای  در  که  مطالعاتی  اهم  است.  کرده  بررسی  را  ها  فرآورده 

اخیر در این خصوص انجام شده به شرح زیر است:.

ویچمن )2003( مسئله حمل و نقل فرآورده های نفتی را از نظر 

خطر اشتعال، احتراق و مسمومیت در مقاله ای با عنوان اشتعال، 

احتراق، مسمویت و آتشزایی مواد در حمل و نقل مورد بررسی 

قرار داده است.]ویچمن،2003[

نقل  و  حمل  )2009(مسئله  فریمن  و  شلی  کرن،  ساموئل، 

فرآورده های نفتی را از نقطه نظر رابطه بین حوادث مواد خطرناک 

در حمل با فواصل بین مبدا تا محل حادثه در مقاله ای با عنوان 

عنوان  به  خطرناک  مواد  نقل  و  حمل  حوادث  تناوب  »تحلیل 

عملکرد از راه دور از مبداء تا محل حادثه«  مورد بررسی قرار داده 

اند. همچنین به بررسی مراحل کلیدی حمل که تاثیر بسزایی در 

اند.]ساموئل و همکاران،  تعداد و توزیع حوادث دارند، پرداخته 

]2009

اسلیب و راتیک )2010( حمل و نقل فرآورده های نفتی را از نقطه 

نظر تخصیص انبار در شبکه های بین دوره ای به منظور کاهش 

هزینه حمل در مقاله ای با عنوان »مدل تخصیص محل انبار شبکه 

بین دوره ای برای توزیع ریلی سوخت های زیستی اتانل« مورد 

بررسی قرار داده اند،یعنی استفاده ازانبار در شبکه حمل متناسب 

با ظرفیت قطار ]اسلیب و راتیک،2010[

حدائقی،شاالبی و پرسائود)2010( حمل و نقل فرآورده های نفتی 

را از نقطه نظر رابطه میان تعداد حوادث منطقه اي و پیش بیني 

و برنامه ریزي احتمالي حمل و نقل مواد نفتي مورد بررسی قرار 

داده اند .]حدائقی،شاالبی و پرسائود،2010[

نفتی  باراکان )2011( حمل و نقل فرآورده های  راپیک سات و 

بهینه واگنهای مخزندار برای حمل مواد  نقطه نظر طراحی  از  را 

خطرناک در مقاله ای با عنوان فرضیه بهینه سازي طراحي ایمن 

واگنهاي مخزندار براي حمل و نقل مواد خطرناک، مورد بررسی 

قرار داده و به ارتباط بین کارآیي و بازده حمل و نقل ریلي فرآوره 

هاي نفتي و ایمني پرداخته اند.] باراکان و راپیک سات، 2011[

راهکارهاي  بررسي  به   )1380( ارجرودي  رضایي  و  صفارزاده 

کاهش مصرف انرژي در حمل و نقل زمیني مي پردازند و از طریق 

مقایسه مصرف سوخت در بخش جاده اي و ریلي نشان مي دهند 

که با توجه به مصرف 6 برابري سوخت در حمل و نقل جاده اي 

در مقایسه با حمل و نقل ریلي،  حمل و نقل فرآورده هاي نفتي از 

طریق راه آهن مي تواند منجر به صرفه جوئي هاي قابل توجهي 

در مصرف انرژي گردد. ]رضائی ارجرودی  و صفارزاده ،1380[

بررسي جایگاه  به  ارجرودي )1388(  در مطالعه دیگري رضایي 

حمل و نقل ریلي در حمل فرآورده هاي نفتي در ایران پرداخته 
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و موارد زیر را به عنوان مهم ترین دالیل پائین بودن سهم حمل 

بودن  پائین  است:  کرده  معرفي  نفتي  هاي  فرآورده  ریلي  نقل  و 

طول خطوط شبکه ریلي کشور ، برنامه ریزي نا مناسب حمل و 

نقل ریلي بار، کمبود واگنهاي مخزنداراستاندارد براي حمل انواع 

فرآورده هاي نفتي ، طوالني بودن زمان حمل فرآورده هاي نفتي 

نسبت به جاده، پائین بودن قیمت سوخت مصرفي در بخش حمل 

بارگیري  و  تخلیه  خدمات  کیفیت  بودن  پائین  اي،  جاده  نقل  و 

درحمل و نقل ریلي و انعطاف پذیري کمتر در حمل و نقل ریلي 

نسبت به جاده .]رضائی ارجرودی،1388[

هاي  هزینه  محاسبه  و  »بررسي  عنوان   با  اي  مقاله  در  کاظمي 

به  ریلي«،  ونقل  بر حمل  تأکید  با  اي  ونقل جاده  خارجي حمل 

مسئله نسبت متعادل روشهاي مختلف حمل و نقل پرداخته و با 

توجه به اینکه بخش حمل و نقل ، ساالنه در حدود 40 درصد از  

فرآورده هاي نفتي را مصرف مي کند، توصیه هایي به منظورتغییر 

مي کند. ارایه  ریلي  نقل  و  حمل  سهم  افزایش  و  کنوني  ترکیب 

]کاظمی، 1389[

جدول 1. سهم حمل و نقل ریلی و جاده ای از تن کیلومتر جابجا شده در سال 1389

سهم هر یک از روشهای حملتن- کیلومترروش حمل
تن کیلومتر حمل شده توسط واگن مخزندار 

14%1439490758ریلی

86%8616139808تن کیلومتر حمل شده توسط نفتکش                                                  
100%10055630566کل تن کیلومتر حمل شده برای حمل زمینی                 

[گزارش آماری بخش حمل و نقل ریلی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی سال 1390[

جدول 2. سهم حمل و نقل ریلی و جاده ای از تناژ جابجا شده در سال 1389
درصدمجموع حمل شده )تن(حمل فرآورده های نفتی

3/06%2066661حمل توسط واگن مخزندار
94 / 96%65447848حمل توسط نفتکش

100%67514509جمع
]گزارش آماری بخش حمل و نقل ریلی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی سال 1390[

بر اساس اطالعات  به دست آمده در سال389 ، فقط نفت کوره از طریق راه آهن حمل شده است 

جدول 3. سهم هر یک از روشهای حمل زمینی از تن کیلومتر جابجا شده نفت کوره در سال 1389

روش حمل
تن- کیلومتر
 جابجا شده

سهم هر کدام از روشهای حمل از تن 
کیلومتر جابه جا شده نفت کوره

35/58%143949075تن کیلومتر جابجا شده نفت کوره توسط واگن مخزندار ریلی

64/42%2605766742تن کیلومتر جابجا شده نفت کوره توسط نفتکش

جمع تن کیلومتر جابجا شده نفت کوره توسط حمل زمینی
100%4045257500 )ریل و جاده(

]گزارش آماری بخش حمل و نقل ریلی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی سال 1390[

بررسي سهم بازار حمل و نقل ریلی فرآورده های نفتی
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2. بررسی وضعیت موجود حمل و نقل فرآورده هاي 
نفتي

سهم ناوگان ریلی مخزندار ازتن کیلومتر جابجا شده فرآورده های 

نفتی  در سال 1389 برابر با 14 %  و از نظر تناژ جابجا شده برابر 

تن-  کل  در مجموع  آمده،  به دست  آمار  به  توجه  با  است.   %3

کیلومتر حمل شده فرآورده های عمده نفتی از طریق شبکه جاده 

ای در سال 1389 در مسیرهایی که دارای شبکه ریلی است، برابر 

است با  920ر274ر766ر1  تن- کیلومتر و این میزان بدون نیاز 

به سرمایه گذاري هاي جدید براي توسعه خطوط و ناوگان، به 

سهم بازار حمل و نقل ریلي فرآورده هاي نفتي قابل افزایش است.  

ناوگان ریلي حمل فرآورده های  3. بررسي ظرفیت 
نفتی

حمل  ظرفیتهای  و  قابلیتها  بررسی  منظور  به  پژوهش،  این  در 

ریلی فرآورده های نفتی دو سناریو تعریف شده است. مفروضات 

به  ریلي  ناوگان  واگذاري  دادهاي  قرار  بر  مبتني  اول  سناریوي 

بخش خصوصي است. در این قراردادها، راه آهن ج.ا.ا متعهد شده 

است روزانه حداقل300 کیلومتر امکان سیر براي انواع واگنهاي 

باري فراهم کند و محاسبات اقتصادي بازگشت سرمایه خریداران 

ناوگان باري نیز بر همین اساس صورت گرفته است. این تعهدات 

ا تحت عنوان  .ا.  مبتني بر مطالعاتي است که توسط راه آهن ج 

"سند چشم انداز حمل و نقل ریلي در افق 1404" صورت گرفته 

است.

طراحي سناریوی دوم بر اساس داده هاي واقعي از متوسط سیر 

بر  است.  گرفته  صورت   1389 سال  در  باری  واگنهای  روزانه 

میانگین  اساس سالنامه آماري حمل و نقل ریلي در سال 1389 

سیر واگنهاي حامل محموله هاي غیر نفتي 100 کیلومتر در روز 

است .

روزانه  ترافیک  کیلومتر   300 :تخصیص   1 شماره  سناریوی 

حمل  جهت  مخزندار  واگنهای  مالک  خصوصی  شرکتهای  به 

آهن  راه  و  بخش خصوصی  توافق  اساس  بر  نفتی  فرآورده های 

ج .ا.  ا.

از واگن های مخزنداردر هر سال  استفاده  با  قابل حمل  ظرفیت 

برابر است با:

سناریوی اول در سال

بر اساس نتایج حاصل از جدول 5،  درصد بهره برداري از ظرفیت 

واگنهاي مخزندار موجود در شبکه ریلي کشور در صورت تحقق 

مورد  در  ایران  ج.ا.  آهن  راه  با  هاي خصوصي  توافقات شرکت 

 ، واگن  هر  به  روزانه  ترافیک  کیلومتر   300 اقل  حد  تخصیص 

در سال 1389 حد اکثر برابر با 7% خواهد بود، که نشان دهنده 

ظرفیت هاي بسیار پائین بهره برداري از واگن هاي مخزن دار در 

سال مورد نظر است. 

جدول4.  تعداد واگنهای مخزندار آماده به کار طی سالهای 1384 الی 1389

89 88 87 86 85 84 سال
3321 3446 3736 3583 3795 3312 تعدادواگن مخزندارآماده به کار

] گزارش آماری بخش حمل و نقل ریلی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی سال 1390[
به عنوان مثال ظرفیت قابل حمل محموله هاي نفتي با استفاده واگن هاي مخزندار بر اساس اطالعات سال 1389 برابر است با : 

 20182) میلیون تن- کیلومتر(=20182547250=3321×365×55.5×300

متوسط ظرفیت هر واگن × متوسط سیر روزانه × 365 × تعداد واگن مخزندار

= ظرفیت قابل حمل )تن-کیلومتر( 

ظرفیت بهره برداری شده از ناوگان مخزندار بر اسا س=

کیلومتر تن فرآورده نفتیهای جا به جا شده توسط واگن مخزنداردر سال

کیلومتر تن قابل ظرفیت حمل با استفاده واگن از مخزنداردر سال

مونا مشیري، حمیدرضا احدي
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روزانه  ترافیک  کیلومتر   100 تخصیص   :2 شماره  سناریوی 

حمل  جهت  مخزندار  واگنهای  مالک  خصوصی  شرکتهای  به 

راه  در  ها  محموله  سایر  سیر  متوسط  با  برابر  نفتی  فرآورده های 

آهن ج.ا.ایران

اساس  بر  مخزندار  ناوگان  از  شده  برداری  بهره  ظرفیت  درصد 

سناریوی دوم در سال هاي 84 تا 89  کاهش یافته است. مي توان 

به این جمع بندي رسید که عدم توازن در سهم بازار حمل و نقل 

و  شبکه  محدودیت  دلیل  به  جاده،  و  ریل  بین  نفتي  فرآوردهاي 

ناوگان نیست، زیرا هم مسیرهاي ریلي متعددي به موازات شبکه 

ریلي وجود دارد که مورد بهره برداري قرار نگرفته است و هم 

بر اساس سناریو دوم که مبتني بر اطالعات واقعي طراحي شده 

است، فقط از 21 % ظرفیت بالقوه واگنهاي مخزندار استفاده شده 

است.

و  شبکه  ظرفیت  نامناسب  تخصیص  رسد  مي  نظر  به  بنابراین 

و  اي  جاده  نقل  و  در حمل  پائین سوخت  قیمتهاي   ، لکوموتیو 

از دالیل  آهن،  راه  در  تعرفه  قیمت گذاري و  نادرست  روشهاي 

اصلي وضعیت عدم توازن در سهم بازار موجود است.

4. طراحی و تحلیل سناریوها
به منظور رفع مشکالت موجود و کاهش عدم توازن در سهم بازار 

حمل و نقل فرآورده هاي نفتي بین ریل و جاده توصیه هایي بر 

اساس سناریوهاي خوشبینانه، بدبینانه و محتمل ارایه شده که مي 

تواند منجر به تحقق اهداف مندرج در قانون توسعه حمل و نقل 

عمومی و مدیریت مصرف سوخت ) سهم 30 درصدي از حمل 

بار براي راه آهن ( در سال 1394 گردد. به همین منظور و براساس 

هدفمند  قانون  اجراي  بویژه  روي،  پیش  وقایع  و  گذشته  روند 

سازي یارانه ها، سناریوهاي خوشبینانه، بد بینانه و محتمل تعریف 

شرکت  خبرگان  از  نفر   15 نظرات  پرسشنامه،  قالب  در  و  شده 

پخش فرآورده های نفتی در مورد هر یک از سناریوها استعالم 

بازارحمل و  اعالم شده، سهم  نظرات  میانگین  اساس  بر  گردید. 

نقل فرآورده هاي نفتي بر اساس هر یک از سناریوها در سالهاي 

برنامه پنجم توسعه مشخص شد. در ادامه، نتایج حاصل از هر یک 

از سناریوها با استفاده از توزیع آماري بتا تلفیق و برآورد نهایي 

صورت گرفت.در نهایت، به منظور تحقق قانون مدیریت مصرف 

سوخت در سال 1394 برنامه ای زمانبندي شده براي سالهاي باقي 

مانده از برنامه پنجم پیشنهاد گردیده است .

جدول 5 . در صد ظرفیت بهره برداری شده از ناوگان ریلی مخزندار طی سالهای 1384 الی 1389براساس سناریوی اول

89 88 87 86 85 84 شرح
1440 1995 2653 2292 2571 1668 تن کیلومتر فرآورده های نفتی جابجا شده توسط واگن مخزندار)میلیون(

20182 20942 22704 21774 23063 20127 با استفاده از واگن مخزندار)میلیون( تن کیلومتر ظرفیت قابل حمل 

%7/1 %9/5 %11/68 %10/52 %11/14 %8/28 ظرفیت بهره برداری شده از ناوگان مخزندار  بر اساس سناریوی 
اول ) درصد (

جدول6. در صد ظرفیت بهره برداری شده از ناوگان ریلی مخزندار موجود طی سالهای 1384 الی  1389براساس سناریوی دوم

89 88 87 86 85 84 سال
1440 1995 2653 2292 2571 1668 تن کیلومتر فرآورده های نفتی جابجا شده توسط واگن مخزندار)میلیون(

6727 6980 7568 7258 7687 6709 تن کیلومتر ظرفیت قابل حمل با استفاده از واگن مخزندار)میلیون(
%21/4 %28/58 %35/05 %31/57 %33/44 %24/ 86 سناریوی  اساس  بر  مخزندار   ناوگان  از  برداری شده  بهره  ظرفیت 

دوم ) درصد (

بررسي سهم بازار حمل و نقل ریلی فرآورده های نفتی
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جدول 8.سهم پیش بیني شده براي حمل جاده اي فرآورده هاي نفتي براساس سناریوهاي مورد نظر طي سالهاي1390 الي1394)ارقام میلیون تن کیلومتر(

سناریو ترکیبيسناریو خوشبینانهسناریوي محتملسناریوي بدبینانهسال مورد نظر 
) توزیع بتا (

13907521741572497405
13917498728969677270
13927476716566957138
13937453704364347009
13947431692461836885

جدول 7 . سهم جاده از حمل فرآورده های نفتی طی سالهای 1384 تا 1389)ارقام:میلیون تن کیلومتر(

138413851386138713881389سال

765288588026783682097544تن- کیلومتر

]گزارش آماری بخش حمل و نقل ریلی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی سال 1390[

اي  جاده  نقل  و  حمل  برای  سناریو  طراحی   1-4
فرآورده هاي نفتي 

متوسط نرخ تغییرات حمل جاده ای فرآورده های نفتی با استفاده 

از رابطه شماره  1 به دست می آید.

X)1+i%(N=Y                                                           )1(

X=)نفتکش( جاده  توسط  نفتی  های  فرآورده  کیلومتر حمل   تن 

در سال 1384

Y= )نفتی توسط جاده )نفتکش  تن کیلومتر حمل فرآورده های 

 در سال 1389

N=1389 تعداد سال از 1384 تا

i=1389 متوسط نرخ رشد حمل فرآورده طی سال های 1384 الي

4-1-1سناریوی بدبینانه:
 با توجه به سیاست هدفمند سازي یارانه ها انتظار عمومي حاکي 

ازکاهش سهم بازار حمل و نقل جاده ای)نفتکش( فرآورده هاي 

نیفتادن  اتفاق  تواند  می  بدبینانه  سناریوی  بنابراین،  است.  نفتي 

چنین کاهشی باشد. بر اساس این سناریو،  نرخ رشد محاسبه شده  

طی سالهای 1384 تا 1389 براي سالهاي 94-90 نیز تعمیم داده 

شده است ، یعنی0/025- 

4-1- 2 سناریوی محتمل :
برای به دست آوردن نرخ تغییرات احتمالي حمل فرآورده های 

حوزه  خبرگان  و  کارشناسان  از    1390، سال  اسفند  در  نفتی، 

پخش  شرکت  در  بازار  بررسی  و  لجستیک   ، اقتصادی  ارزیابی 

فرآورده های نفتی نظر سنجي شد. بر اساس نتایج حاصل از این 

هاي  فرآورده  )نفتکش(  ای  جاده  نقل  و  سهم حمل  نظرسنجي، 

نفتي در سناریوي محتمل به میزان  1.4% کاهش خواهد یافت . 

الی  از آنجا که متوسط نرخ رشد 6 سال قبل یعنی سال  1384 

1389 برابر %0/25-% محاسبه شد در نتیجه نرخ رشد سناریوی 

محتمل برابر خواهد بود با : %1/65-=)%1/4(-%0/25-

4-1- 3 سناریوی خوشبینانه:
بر اساس نتایج حاصل از این نظر سنجي، سهم حمل و نقل جاده 

میزان   به  در سناریو خوشبینانه  نفتي  فرآورده هاي  )نفتکش(  ای 

3.6%کاهش خواهد یافت .        

-%0/25-)%3/6( = -%3 8                   

همچنین برای هر کدام ازسالها مقادیر ترکیبی میانگین سناریو ها 

بر اساس توزیع آماري بتا به صورت زیر محاسبه مي گردد. 

B= )O+4M+P(/6                                                  )2(

مونا مشیري، حمیدرضا احدي



137مهندسی حمل و نقل / سال پنجم / شماره اول / پائیز 1392

جدول 9 . سهم ناوگان ریلی مخزندار از حمل فرآورده های نفتی طی سالهای 1384 تا 1389 )ارقام: میلیون تن کیلومتر(

138413851386138713881389سال
166024962003239619731440تن کیلومتر

4-2 طراحی سناریوها برای ناوگان ریلی مخزندار
متوسط نرخ تغییرات حمل طی سالهای 1384 الی 1389

4-2-1سناریوی بدبینانه
 با توجه به سیاست هدفمند سازي یارانه ها، انتظار عمومي حاکي 

از افزایش سهم بازار حمل و نقل ریلي فرآورده هاي نفتي است. 

نیفتادن چنین افزایشي  اتفاق  بنابراین سناریوی بدبینانه می تواند 

باشد. بر اساس این سناریو  نرخ رشد محاسبه شده  طی سالهای 

1384 تا 1389 براي سالهاي 94-90 نیز تعمیم داده شده است ، 

یعنی 2/3 %-. 

4-2-2 سناریوی محتمل
ریل  بین  نفتي  هاي  فرآورده  زمیني  حمل  بازار  تقسیم  فرض  با 

و جاده و با در نظر گرفتن 1.4%  کاهش در تن-کیلومتر حمل 

جاده ای فرآورده هاي نفتي در سناریو محتمل و با توجه به آنکه 

تن کیلومتر حمل شده فرآورده های عمده نفتی از طریق جاده بر 

اساس اطالعات جدول 1 برابر با 8616 میلیونتن- کیلومتر است، 

انتظار داشت 1/4% کاهش در تن-کیلومتر حمل ونقل  مي توان 

افزایش در حمل و  –کیلومتر  به 120میلیون تن  اي، منجر  جاده 

این اساس نرخ رشد در  بر  نفتی گردد.  نقل ریلي فرآورده های 

بود   خواهد  برابر  مخزندار  ریلی  ناوگان  براي  محتمل  سناریوی 

     120/ 1439 =0/08

 4-2-3 سناریوی خوشبینانه
برای محاسبه نرخ رشد در این سناریو به طریق سناریو محتمل 

عمل مي شود . با فرض اینکه 3.6% کاهش در شبکه جاده ای به 

کیلومتر  تن  آنجا که کل  واز  افزوده می شود  ریلی کشور  شبکه 

)نفتکش( جاده  طریق  از  نفتی  عمده  های  فرآورده  شده  حمل 

برابر است با 8616 میلیون تن-کیلومتر در نتیجه 3.6% این مقدار 

به کل  باید  مقدار  این  کیلومتر که  میلیون تن  با 310  برابر است 

ریلی  ناوگان  از  استفاده  با  نفتی  های  فرآورده  کیلومتر حمل  تن 

سناریوی  برای  رشد  نرخ  طریق  این  از  و  شود  اضافه  مخزندار 

محتمل ناوگان ریلی مخزندار به صورت زیر به دست خواهد آمد. 

310/ 1439  =0/21      

مدیریت  قانون  تحقق  منظور  به  پیشنهادي  برنامه   .5
مصرف سوخت در سال 1394

جاده  همچنین  و  مخزندار  ریلی  ناوگان  سهم   ،11 جدول  در 

)نفتکش( بر اسا س توزیع آماری بتا )تلفیق نتایج سه سناریوی 

برنامه  پایان  تا   1390 سال  از    ) محتمل  و  بدبینانه  خوشبینانه، 

اساس  بر  اما  شد.  مشخص   )1394 سال  )پایان  توسعه  پنجم 

سوخت  مصرف  مدیریت  و  عمومی  نقل  و  حمل  توسعه  قانون 

در  کاال  حمل  در  ریلی  نقل  و  حمل  سهم   1386/9/28 مصوب 

سال1390باید به 30% افزایش مي یافت که البته محقق نشد. بر 

اساس برآوردهای انجام شده و سناریوهای مختلف، سهم حمل و 

نقل ریلی در صورت تحقق پیش بیني ها  در آخرین سال برنامه 

پنجم توسعه حداکثر به 25% خواهد رسیدکه با سهم 30% پیش 

بیني شده در قانون مدیریت مصرف سوخت تقریبا به میزان %5 

الزم  سوخت  مصرف  مدیریت  قانون  که  آنجا  از  دارد.  اختالف 

به   1394 سال  پایان  در  شده  اشاره  اختالف  باید  است،  االجرا 

صفر برسد. از طرفي با وجود آن که سال 1391 به پایان رسیده 

است، هنوز اطالعات دقیق و رسمي از تناژ و تن-کیلومتر حمل 

فرآورده هاي نفتي در سالهاي 90 و 91 منتشر نشده است، در عین 

حال هرگونه تحول و افزایشي در سهم بخش حمل و نقل ریلي 

فرآورده هاي نفتي در سالهاي باقي مانده از برنامه پنجم توسعه  

بررسي سهم بازار حمل و نقل ریلی فرآورده های نفتی
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جدول 10.سهم پیش بیني شده براي حمل ریلي فرآورده هاي نفتي براساس سناریوهاي موردنظرطي سالهاي1390 الي1394)ارقام میلیون تن کیلومتر(

سناریو خوشبینانهسناریوي محتملسناریوي بدبینانهسال مورد نظر 
سناریو ترکیبي

) توزیع بتا (

13901406155217421559

13911374167921081699

13921342181325511857

13931312195930862039

13941281211537342245

جدول 11. برنامه رشد پیشنهادی در بخش حمل و نقل ریلي بار تا پایان برنامه پنجم توسعه

بر آورد حمل و نقل ریلي و جاده اي فرآورده هاي 
نفتي بر اساس توزیع آماری بتا

الزامات قانون توسعه حمل 
و نقل عمومی و مدیریت 

مصرف سوخت 
بر آورد حمل و نقل ریلي و جاده اي 

فرآورده هاي نفتي براساس برنامه پیشنهادی

جادهریلسهم جادهسهم ریلجادهریل
دار

مق
ر(

ومت
کیل

ن 
م. ت

(

صد
در

دار
مق

ر(
ومت

کیل
ن 

م. ت
(

صد
داردرصددرصددر
مق

ر(
ومت

کیل
ن 

م. ت
(

صد
در

دار
مق

ر(
ومت

کیل
ن 

م. ت
(

صد
در

سال 90
1559%187405%82--------1559%187405%82

سال 91
1699%197270%81--------1699%197270%81

سال 92
1857%217138%79--------1888%217106%79

سال 93
2039%237009%77--------2262%256786%75

70%306391%702739%30%75%256885%2245سال 94
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جدول 12. مصرف سوخت جاده اي و ریلي به ازاي  میلي  لیتر بر تن-کیلومتر

1376137713781379138013811382138313841385عنوان

10711010410410510794929389مصرف سوخت جاده اي

10/310/59/79/79/69/28/98/78/98/6مصرف سوخت ریلي

]سند چشم انداز صنعت ریلی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران[

برنامه ریزي و هماهنگي هاي الزم  تا 94( مستلزم  )سالهاي 92 

باقي  سال  سه  در  داشت  انتظار  توان  مي  این صورت  در  است، 

مانده از برنامه پنجم، سهم حمل و نقل ریلي فرآورده هاي نفتي 

به ترتیبي افزایش یابد که سهم پیش بیني شده در قانون مدیریت 

سوخت در سال 1394 محقق گردد. بر همین اساس سهم پیش 

، 25 و 30  ترتیب 21  به  ، 93 و 94  در سالهاي 92  بیني شده 

درصد در نظر گرفته شده است. تحقق این اهداف مستلزم اقدامات 

صریح و مشخصي است که در ادامه به این موارد اشاره خواهد 

شد.    

6. برآورد منافع اقتصادی حاصل از حمل و نقل ریلی 
فرآورده های نفتی

با در نظر گرفتن اینکه  تقریبا 1766 میلیون تن-کیلومتر فرآورده 

نفتي در مسیرهایي حمل مي شود که امکان حمل آنها توسط راه 

آهن وجود دارد. اگر این میزان جابجایي توسط راه آهن محقق 

با توجه به صرفه جویي قابل توجه ریل در مقابل جاده  گردد ، 

میزان صرفه جویي   ) لیتر  میلي  مقابل 89   ) جدول 12؛8/6 در 

مستقیم سوخت عبارت خواهد بود از : 

1766 * ]) 8.6-89( /1000[ = 142     میلیون لیتر در سال

در صورتي که مطابق جدول  شماره 11 سهم حمل و نقل ریلي در 

سالهاي 92 و 93 و94 به ترتیب به 21، 25 و 30 درصد افزایش 

محاسبه  قابل  سوخت  جویي  صرفه  میزان  مشابه  طریق  به  یابد 

خواهد بود. 

میزان صرفه جویی در سوخت بر اساس برنامه پیشنهادي در سال 

1392

)میلیون لیتر(] 1888[ *])89-8.6/1000[= 151

میزان صرفه جویی در سوخت بر اساس برنامه پیشنهادي در سال 

1393

)میلیون لیتر(182] 2262[ *])89-8.6/1000[=

میزان صرفه جویی در سوخت بر اساس برنامه پیشنهادي در سال 

1394

)میلیون لیتر(220] 2739[ *])89-8.6/1000[=

 سایر منافع غیرمستقیم حاصل از حمل و نقل ریلي فرآوردهاي 

نفتي  فرآوردهاي  حامل  کامیونهاي  تعداد  کاهش  شامل  نفتي، 

و  محیطي  زیست  هاي  هزینه  کاهش  و  ها  جاده  در  خطرناک 

هزینه هاي ناپیدا نیز باید به منافع مستقیم حاصل از صرفه جویي 

در سوخت اضافه شود. متاسفانه به دلیل محدودیت دسترسي به 

اطالعات قابل استناد و اختالف نظر سازمانهاي ذینفع ، محاسبه 

هزینه هاي غیرمستقیم امکان پذیر نیست.

بررسي سهم بازار حمل و نقل ریلی فرآورده های نفتی



مهندسی حمل و نقل / سال پنجم / شماره اول / پائیز 1392 140

7. نتایج و توصیه ها
ریلي  نقل  و  حمل  سهم  مطالعه،  این  هاي  یافته  اساس  بر 

فرآورده هاي نفتي در مقایسه با جاده، در پایان سال 1394 به 25 

درصد قابل افزایش است و در صورت اجراي برخي توصیه هاي 

اجرایي که در ادامه ارایه شده است، تحقق سهم بیشتري از بازار 

حمل و نقل ریلي فرآورده هاي نفتي نیز دور از انتظار نیست. اهم 

نتایج به دست آمده بر اساس هر یک از سناریوها به شرح زیر 

ارایه مي گردد.

1. بر اساس نتایج سناریوي تلفیقي )توزیع بتا( سهم حمل و نقل 

افزایش  پایان سال 1394 نسبت به  سطح کنوني %56  ریلي در 

خواهد یافت ) 2245 میلیون تن کیلومتر در برابر 1440 میلیون 

تن کیلومتر موجود(. 

نزولي حمل  با وجود روند  تلفیقي و  نتایج سناریو  بر اساس   .2

اي  لوله  نقل  و  حمل  توسعه  دلیل  به  نفتي  هاي  فرآورده  زمیني 

فرآورده هاي گازي جایگزین،  سهم حمل و نقل ریلي در پایان 

افزایش   %25 به  اي  جاده  نقل  و  حمل  به   نسبت   1394 سال 

6885میلیون  برابر  در  کیلومتر  تن  میلیون   2245( یافت  خواهد 

نیز سهم 30 درصدي حمل  این سناریو  اساس  بر  کیلومتر(.  تن 

و نقل ریلي که در قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت 

مصرف سوخت براي سال 1394 هدف گذاري شده است ، محقق 

نخواهد شد. 

سهم   افزایش  و  موجود  هاي  قابلیت  تحقق  منظور  به  همچنین 

به  اقداماتي  و  ها  توصیه  نفتي  هاي  فرآورده  ریلي  نقل  و  حمل 

ترتیب الویت به شرح زیر ارایه مي شود:  

در  کیلومتر  به 300  اقل  )حد  مخزندار  واگنهاي  ترافیک  افزایش 

 300 حداقل  تخصیص  حهت  آهن  راه  تعهد  به  توجه  با  روز(: 

کیلومتر ترافیک در روز به هر واگن ، انتظار مي رود تحقق این 

بخش  حضور  براي  بیشتري  هاي  انگیزه  آهن  راه  توسط  تعهد 

خصوصي و رونق این بخش ایجاد کند. 

در  نفتي  هاي  فرآورده  حمل  براي  جاده  با  ریل  جایگزیني   -1

به  توجه  با  دارد:  وجود  جاده  موازات  به  ریل  که  مسیرهایي 

مسیرها،  از  بسیاري  در  حاضر  حال  در  شده،  انجام  بررسی های 

مورد  که  دارد  وجود  اي  جاده  شبکه  موازات  به  ریلي  شبکه 

تغییر  استفاده مي شود.  از جاده  نمي گیرد و صرفا  قرار  استفاده 

در روش حمل در اغلب این مسیرها در کوتاه ترین زمان و بدون 

سرمایه گذاري جدید امکان پذیر است و مي تواند منافع اقتصادي 

این حوره  در  فعال  راه آهن و شرکتهاي  نسیب  را  توجهي  قابل 

نیروگاه ها و مراکز   ، نماید. 2- گسترش دسترسي پاالیشگاه ها 

پخش و بنادر به شبکه ریلي: همان طور که بررسیها نشان می دهند 

کلیه مراکز تولید و مصرف به شبکه ریلی متصل نیستند. برای مثال 

در سال 1389 از بین 72 نیروگاه کشور تنها 4 نیروگاه سهند، نکاء، 

زرند و شهید رجایی در حمل فرآورده های نفتی از ناوگان ریلی 

مخزندار استفاده کرده اند .

هدف  با  ریلي  شبکه  به  دسترسي  حق  نظام  در  بازنگري   -3

ریلي  نقل  و  حمل  تعرفه  حاضر  حال  در  جاده:  با  رقابت  بهبود 

فرآورده هاي نفتي در بسیاري از مسیرها از جاده بیشتر است. این 

در حالي است که سرعت سیر تجاري حمل و نقل جاده اي نیز 

شرایط  در  این  بنابر   . است  ریلي  نقل  و  برابر حمل  دو  حداقل 

کنوني امکان رقابت با جاده بسیار دشوار است. باال بودن تعرفه ها 

در حمل و نقل ریلي ناشي از هزینه سنگین حق دسترسي به شبکه 

ریلي است که باید توسط بخش خصوصي بابت استفاده از ریل 

حدود  در  حاضر  حال  در  رقم  این  شود،  پرداخت  لکوموتیو  و 

نقل خصوصي است و  آمد شرکت هاي حمل و  در  80 درصد 

همین وضعیت شرکت هاي خصوصي را مجبور مي کند تا قیمت 

خدمات خود را افزایش دهند. بنابر این تا زماني که حق دسترسي 

به صورت قابل توجهي کاهش نیابد، امکان رقابت ریل با جاده 

وجود نخواهد داشت. 

مونا مشیري، حمیدرضا احدي
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نفتي:  هاي  فرآورده  حمل  براي  اي  برنامه  قطارهاي  تشکیل   -4

فقدان قطارهاي برنامه اي یکي از اساسي ترین مشکالت حمل و 

نقل ریلي بار در کشور است. این مسله در مورد حمل فرآورده هاي 

اي  برنامه  قطارهاي  تشکیل  صورت  در  است.  صادق  نیز  نفتي 

امکان برنامه ریزي دقیق تر در مبداء و مقصد فراهم شده و قطعا 

زمینه استقبال از حمل و نقل ریلي فرآورده هاي نفتي را افزایش 

خواهد داد.

5- توسعه امکانات حمل و نقل ترکیبي:  به دلیل ویژگي خاص 

حمل و نقل ترکیبي در بسیاري از مواقع امکان اتصال شبکه ریلي 

به مبداء یا مقصد نهایي وحود ندارد . این مشکل در بسیاري از 

با   . است  شده  حل  ترکیبي  نقل  و  حمل  از  استفاده  با  کشورها 

استفاده از حمل و نقل ترکیبي و بکار گیري کانتینرهاي مخزندار، 

تا  ایستگاه مقصد  از  با کامیون و  ایستگاه  تا  از مبداء  محموله ها 

مقصد نهایي نیز با کامیون حمل مي شوند.
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