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 چکیده
 ی دهد بهره ور  ینشان م  سهی باشد. مقایم  یلیعملکرد حمل و نقل ر  یدیکل  یهااز موضوعات مهم در حوزه شاخص   یک ی  یبهره ور

بار ا  یواگن  از کشورها  رانی در  افق سال باشد  یم   شرویپ   یکمتر  برابری آن در  افزایش چند  امکان  به صورت تدریجی  های آینده  . 

و    افتهی  شی افزا   باری  در واگن  یگذاره یسرما  ت ی و جذاب  یبار داخل  یلیسهم حمل و نقل ر  ،یواگن بار  یبهره ور  شی با افزا  پذیر است. 

  یواگن بار  یبهره ور  یجهت بررس یشنهادیروش پ   ،یمرور مطالعات قبل  با  برد.  یساالنه از منافع آن سود قابل مالحظه م  ملّیاقتصاد  

  (ی)سرعت بازرگان   یگردش واگن بارچرخه    یشاخص سرعت تجار ارایه شده است. تعریفی دقیق برای  با واحد ملموس »سرعت«  

نسبت به برآورد  توسط ذینفعان مختلف استفاده گردد.    ملّیر سطح  دو رصد    شی جهت پاتواند  پیشنهاد شده است. این شاخص می

هدف   ندهیسال آ 20 ی)شرکت راه آهن( اقدام شده است. برا یبنگاه سطح و  ملّیگذشته در سطح   یشاخص در سال ها نیا  تیوضع

 ن یآنجا که ا  از  شده است.   هیموجود ارا   یها  ییاز دارا  یوربر بهره  هیساله با تک   ۵دوره    ۴  یشاخص ط   نیا  یرشد و ارتقا  یکمّ  یگذار

افزابوده  بار    یلیحمل و نقل ر  یمهم در حوزه بهره ور  یشاخص، شاخص افزا غالبا  آن    شیو  از    ، یانسان  یروین  یبهره ور  شی نشان 

)مانند    ربطیتوسط مراجع ذ  شی در نظارت و پا  یدگیچیو عدم پ  یبه جهت حفظ سادگ  . می دهد  نیز   وهای لکوموت  یو حت   یلیخطوط ر

  ی توسط مجلس شورا  ملّیشاخص در سطح    نی ا   ،اولدر گام  شود  می  شنهادیپ  ،مجلس شورای اسالمی، وزارت راه و شهرسازی، و ...(

زیر  تعامل مجلس با و  یمشخص ابالغ گردد تا مبنا  یاهداف کمّ  یمقاله و ط   نیمندرج در ا  نیو با روش محاسبه مع  بیتصو  یاسالم

 گردد.  حوزه نیشرکت راه آهن در ا رهیمد ئتیبا همذکور  ریوز نیو همچنراه و شهرسازی 

کلیدی:واژه بهره  های  باری،  واگن  ریلی،  نقل  و  باری،  حمل  واگن  گردش  چرخه  تجاری  سرعت  تجاری،  سرعت  وری، 

 سرعت، سرعت بازرگانی 

 

 مقدمه  -1

رصد و پایش تغییرات )پیشرفت، پسرفت و درجا زدن(    

سطح   در  ایران  ریلی  نقل  و  )شرکت   ،ملّیحمل  بنگاهی 

شرکت راه درون  آهن،  و  لکوموتیو(  و  واگن  مالک  های 

)مثالً و    بنگاهی  بازرگانی  معاونت  ناوگان،  معاونت  بین 

و  آهن  راه  زیربنایی شرکت  و  فنی  معاونت  برداری،  بهره 

توسط شاخص های اصلی و فرعی مختلفی ...( می تواند  

ذینفعان در سطح   گردد.  انجام  متفاوت  ذینفعان  دیدگاه  از 

اسالمی، سازمان  ،ملّی مجلس شورای  نظیر  نهادهایی  و  ها 

، ریزیتوسعه مدیریت و برنامه  ، سازمانیریاست جمهور 

وزارت راه و شهرسازی، مجمع تشخیص مصلحت نظام،  

روش   باشند.ی شورای عالی هماهنگی ترابری کشور و ... م

تغییرات در رصد  از شاخص   ،مرسوم  کلیدی استفاده  های 

 (Key Performance Indicators, KPIs)  عملکرد

حوزه    ،های کلیدی عملکردباشد. در بخشی از شاخص می
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وری حمل بار ریلی  در حوزه بهره  شود.وری پایش میبهره 

 باشند:های اصلی به شرح زیر میداخلی شاخص 

 بهره وری واگن باری •

 بهره وری لکوموتیو باری  •

 بهره وری خطوط ریلی از جنبه حمل بار •

 بهره وری نیروی انسانی از جنبه حمل بار •

نشان می دهد   1400ساله گذشته منتهی به سال    10روند    

 ه: توسط رشد ساالنم که
 درصد بوده است.  8/1طول خطوط ریلی اصلی و فرعی حدود  •

 رصد بوده است. د 4/2های باری در گردش حدود تعداد واگن •

 درصد بوده است.  8/4لکوموتیو معادل کل در گردش حدود  •

 درصد بوده است.  2/6حدود در گردش لکوموتیو معادل باری  •

نیز در   • مجموع روند مجموع نیروی انسانی حمل و نقل ریلی 

 کاهشی نبوده و کمی هم افزایشی بوده است. 

البته تعداد نیروی انسانی مستقیم شرکت راه آهن کاهشی    

ریلی   نقل  و  انسانی حمل  نیروی  ولی مجموع  است  بوده 

نیروهای  عنوان  تحت  پرسنل  آهن،  راه  شرکت  شامل 

پرسنل شرکت های نگهداری و تعمیرات خطوط  تجمیعی،

مالک و تعمیرات واگن باری و    شرکت هایریلی، پرسنل  

افزایش  حال  در  اخیر  های  سال  در  لکوموتیو  و  مسافری 

انسانی  نیروی  از سرجمع  دقیقی  آمار  اگر چه  است.  بوده 

 تاکنون منتشر نشده است.

شاخص  ،اینبنابر   همه  کسر  در مخرج  عمالً  فوق،  های 

حال افزایش بوده است و نیاز است تا افزایش حمل بار با  

شتری در صورت کسر نسبت به مخرج کسر محقق رشد بی

بار   ریلی  نقل  و  حمل  وری  بهره  مجموع  در  تا  گردد 

 داخلی، رشد مثبت را نشان دهد. 

بهره   در  پایدار  افزایش  کار  و  به  ساز  باری  واگن  وری 

می مبنای  نحوی  بر  کار  این  است  الزم  الجرم  که  باشد 

با قطارهای  تردد  در  »زمانی«  آهنین  نظم  با  برقراری  ری 

صورت  به  »واقعی«  ای  برنامه  باری  قطارهای  اجرای 

تعداد  رشد  نرخ  که  شرایطی  در  گیرد.  صورت  »مداوم« 

تعداد نیروی انسانی و یا طول خطوط    لکوموتیوهای باری،

باشد، کمتر  باری  های  واگن  تعداد  رشد  نرخ  از   ریلی 

افزایش بهره وری واگن باری به معنای افزایش بهره وری 

بخش   بود.این  خواهد  نیز  مذکور  اصلی  حوزه    های  در 

اصلی   گلوگاهی  نقطه  ریلی،  بار  حمل  وری  ،  فعلیبهره 

دهد با شاخص کیلومتراژ  لکوموتیو است. بررسی نشان می 

ساالنه در    ،سیر  فعال  لکوموتیوهای  وری  بهره  وضعیت 

به   بخش بار کشور در حد قابل قبولی قرار دارد. اگر چه

ای »واقعی«  ی قطارهای باری برنامهبا اجرا  اعتقاد نگارنده،

و   مقصدی  در  مبدا  »زمانی«  تعهدات  گرفتن  قرار  مبنا 

پرداخت و  ذینفعان  تعامالت   در  فعلی  های  روش  تغییر 

پیمانکاران بخش خصوصی  به  دستمزد تعمیر و نگهداری 

اساس  بر  پرداخت  حالت  به  فعلی  حالت  )از  لکوموتیو 

تن  مثل  تیو  شاخص عملکرد واقعی حمل بار توسط لکومو

تعا ساختارهای  در  افزایش   ملّیکیلومتر  امکان  فعلی(، 

و    50حدود   دارد  وجود  لکوموتیوها  وری  بهره  درصدی 

نیاز   آن  از  بودن  بعد  سرویس  در  ضریب  افزایش 

نهایت   در  و  موجود  لکوموتیوهای لکوموتیوهای  تامین 

لحاظ  جدید   نیاز  با  تولید   یزمان پیش  برای  نیاز    مورد 

 باشد.می، لکوموتیو

به    ایران  در  باری  واگن  گردش  چرخه  تجاری  سرعت 

واژه   وجود  است.  معروف  باری  واگن  بازرگانی  سرعت 

سوء  موجب  عبارت  دراین  این    »بازرگانی«  و  تفاهم 

نادرست   اندرکاران  برداشت  دست  از  بعضی  که  در  شده 

عمل به  مربوط  منحصراً  شاخص  این  بخش  گویا  کرد 

راه )شرکت  مربوطه  سازمان  بخش  بازرگانی  یا  آهن 

شرکت  به  بازرگانی  ربطی  و  باشد  می  واگن(  مالک  های 

گردد از عبارت  های سازمان ندارد. پیشنهاد میدیگر بخش

استفاده شود  تجاری  »سرعت   باری«  واگن  چرخه گردش 

بخش  تمامی  در  ذهنیت  تغییر  موجب  سازمان  تا  های 

های مختلف سازمان دریابند راد و بخش مربوطه گردد و اف

در حوزه  که این شاخص به نوعی عملکرد کل سازمان را  

دهد و تنها در حیطه وظایف و مسئولیت نشان می مربوطه  

نیست.  سازمان  بخش  یک  چرخه    فقط  تجاری  سرعت 

یا   و  فانتزی  نمایشی،  عدد  یک  صرفاً  باری  واگن  گردش 

می هزاران  آن،  افزایش  در  نیست.  نفع تفننی  تومان  لیارد 

برابر    ملّیاقتصادی   دو  فقط  اگر  است.  نهفته  بنگاهی  و 
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افق   در  باری  واگن  گردش  چرخه  تجاری  سرعت  شدن 

نیروی  تعداد  در  موجود  امکانات  )با  آینده  ساله  چند 

هدف گذاری  انسانی، شبکه زیربنایی ریلی و تعداد واگن(،

 شود یعنی اینکه: 

حدود  - از  داخلی  ریلی  بار  حمل  )سال درصد    10  سهم 

به هدف  نزدیک    (،1400 برابر خواهد شد. )نزدیک شدن  دو 

گذاری قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت سوخت  

 درصدی حمل ریلی بارهای کشور( 30در دستیابی به هدف 

حدود    - فعلی  حمل    9درآمد  تومانی  میلیارد  بار  ریلی  هزار 

 ثابت(. )به قیمت  داخلی دو برابر خواهد شد

روش  - و  کار  و  ساز  با  )که  درآمد  افزایش  تعابا   ملّی های 

نیز به شرکت راه آهن اختصاص    ۷0فعلی، حدود   درصد آن 

زیان می از  آهن  راه  شرکت  می یابد(،  خارج  و دهی  شود 

و می تعمیر  پیش  از  بیش  کیفیت  ارتقای  به  نسبت  تواند 

از   بعضی  رفع  و  ایمنی  ارتقای  ریلی،  خطوط  نگهداری 

با درآمد و افزایش دستمزد نیروی انسانی،  های ظرفیتی  گلوگاه

های عمرانی(، اقدام موثرتری بیشتر خود )البته همراه با بودجه

 انجام دهد. 

• ( گذاری  سرمایه  طبق  جذابیت  بازگشت  بر  نرخ  شاخص 

گذاری وضعیت (  IRR  سرمایه  از  باری  واگن  خرید  برای 

 خواهد یافت. کنونی بهبود 

بستر  افزایش سرعت تج • اری چرخه گردش واگن چون در 

»واقعی« ای  برنامه  باری  می  قطارهای  موجب  انجام  شود 

ارتقای عملکرد ساالنه حمل بار خالص لکوموتیوهای فعال در 

و سرمایه  گذاری در خرید  بخش باری شده و جذابیت سرمایه

 را نیز ارتقا می دهد. ی باری لکوموتیوهاگذاری 

کشور    ملّیهای وارده به اقتصاد  هزینهمنفعت سالیانه کاهش   •

)ناشی از مصرف سوخت بیشتر به ازای هر تن کیلومتر، میزان  

ای، عوارض  ای، استهالک جاده شدگان جادهکشتگان و زخمی

بارهای کشور  از  ...( به علت حمل بخشی  زیست محیطی و 

حدود   که  ریلی  نقل  و  حمل  تومان   15توسط  میلیارد  هزار 

 . ( برابر می شود )به قیمت ثابت دو گردد،برآورد می

،  ملّی  و در سطح  اسالمی  شورایمجلس    سوی تاکنون از    

شاخص   و    «سهم»تنها  بار  حوزه  در  ریلی  نقل  و  حمل 

با توجه به    تعیینمسافر   البته  )  ابالغ شده است  الزاماتیو 

اندازه  ایندر  متاسفانه   روش  سهم    گیریقانون  شاخص 

الزامات    ریلی است.  نشده  مشخص  آن  محاسبه  نحوه  و 

بودجه  نیز آن    مالی به  در   سالیانه  هایوابسته  که  است 

فاصله معنا دار    .محقق نشده است(اکثریت مواقع   به  نظر 

با   ها  شاخص  اعظم  بخش  در  ایران  ریلی  وری  بهره 

پیشرو  نمونه  سطح    ،جهانی های  از  تا  است  و    ملّینیاز 

می، در حوزه بهره وری ریلی جایگاه مجلس شورای اسال

نیز اهدافی ابالغ گردد و به طور مداوم رصد و پایش نیز 

گردد. نظر به سادگی نسبی و کارآ بودن شاخص سرعت  

می پیشنهاد  باری،  واگن  گردش  چرخه  در  تجاری  گردد 

شاخص   مقاله،  این  پیشنهادی  روش  طبق  بر  اول  گام 

ت و  میثاق  مبنای  و  گردد  ابالغ  و  تصویب  عهدات مذکور 

در زمان انتخاب  راه و شهرسازی  ریاست جمهور با وزیر  

وزیر   با  مجلس  همچنین  و  وزارت  و کاندیدای  راه 

ارایه  شهرسازی   همچنین  و  اعتماد  رای  اخذ  زمان  در 

از  شاخص  این  ماهانه  عملکرد  مداوم  پایش  و  گزارش 

 گردد.  ملّیسوی مجلس و دیگر نهادها در سطح 

 باشد:موارد زیر می این مقاله به دنبال پاسخ به

بهره   شاخص  محاسبه  روش  و  دقیق  واگن تعریف  وری 

در چند سال  این شاخص  باری کشور چیست؟ وضعیت 

گذشته )با واحدهای مختلف( چه بوده است؟ آیا وضعیت 

نمونه دیگر  تجربیات  خیر؟  یا  است  مطلوب  های  کنونی 

آن برای هر یک رشد  پیشرو چه بوده است؟ اهداف کمّی  

 تواند باشد؟ های پیش رو چه می از سال

در گام اول تعریفی مشترک بین ذینفعان  بدین ترتیب و    

بنگاهی    ملّی این حوزه  و  و  می به عمل  در  تواند  آید  می 

در سطح   ذینفعان  توسط  پایش  و  برای رصد  عمل  مالک 

 قرار گیرد. ملّی

 

 بررسی پیشینه تحقیق  -2

اولویت های عمومی   ،ریاست جمهور  1396در شهریور    

و تخصصی حوزه وزارت راه و شهرسازی را ابالغ نموده  

در   تحول  »ایجاد  به  اشاره  نقل  و  حمل  بخش  در  است. 

است  ریلی« شده  نقل  و   سرمایه گذاری در صنعت حمل 

توضیح اینکه، تحول در    .(1396)ریاست جمهور، شهریور  

جنبه ریلی  باری  بخش  گذاری  دارد سرمایه  مختلفی  های 
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می تواند به افزایش نرخ بازگشت  از نگاه مالی  عمدتاً    که

موجود  (IRR)سرمایه   وضعیت  افزایش ترجمه    از  شود. 

بهره افزایش  به  وابسته  شاخص  داراییاین  از  های وری 

بهره افزایش  و  است  داراییموجود  در وری  موجود  های 

بخش واگن باری، در گرو افزایش سرعت تجاری چرخه 

 باشد. گردش واگن باری می

، آرمان راه آهن و چشم 1395شرکت راه آهن در سال    

 پیشرفته، ریلی نقل  و  حمل سیستم یک ایجاد انداز آن را  

با    یافق زمانبا پیش فرض    کارآمد  و پیشرو بلند مدت و 

ه در    یمال   تیمحدود  چگونه یفرض  است.  کرده  تصور 

است   عنوان شده  ریلی  بار  به حمل  مربوط  بند  از  بخشی 

 : (1395)شرکت راه آهن،  که

ن • باشد  ان یمشتر  یازهایتمام  پاسخگو   نیترمدار  یمشتر )  را 

 (بودن  ایراه آهن دن

هواپ  یر یپذرقابت • و  جاده  بار    مایبا  حمل  لحاظ ...  در  به 

 ....( ظم،ن سرعت،)  یبار...  یقطارها یباال  تیمطلوب

  یبرا   ی و خارج  یگذاران داخل  هیسرما  یبرا  تیجذاب  جادیا  •

 رانیمختلف راه آهن ا  یهادر بخش یگذار هیسرما

حوزه     در  مشتریان  نیازهای  به  جوابدهی  اینکه،  توضیح 

حمل بار، به طور عمده مربوط به دو حوزه قیمت گذاری 

گردد و  خدمات و سرعت درب به درب تحویل کاال بر می

چرخه  سرعت  با  مستقیم  طور  به  کاال  تحویل  سرعت 

رابطه   و  بوده  ارتباط  در  باری  واگن  گردش  تجاری 

 تنگاتنگی دارد.

در پژوهش »تعیین الزامات کمّی حمل و نقل ریلی برون    

شهری اوّل در سطح منطقه بر طبق اهداف سند چشم انداز 

سطح  1404 در  که  شاخص  ملّی«  تدوین  به  ی هانسبت 

ریلیکل نقل  و  که   یدی حمل  داده شده  نشان  شده،  اقدام 

در  می حدود    6توان  با  و  های   30حوزه  جنبه  شاخص 

حمل و نقل ریلی کشور را رصد و   ملّیسطح  و از  کالن  

شاخص    6پایش نمود. در بخش بهره وری این پژوهش،  

شاخص از  یکی  که  شده  بهرهتدوین  به  مربوط  وری ها 

عملکرد حمل بار بر حسب    واگن باری )با تعریف مجموع

واگن ظرفیت  به  کیلومتر  تن(  تن  حسب  بر  باری  های 

با  می باشد و وضعیت مقایسه ای این شاخص در مقایسه 

چین، آمریکا،  بخش    کشورهای  در  عربستان  و  ترکیه 

است   شده  ارایه  گزارش  از  و  دیگری  حمل  )پژوهشکده 

های عمومی در گزارش فهرست شاخص  . (1391نقل، آذر  

بهرهتاخو   شهری  صاصی  برون  ریلی  نقل  و  حمل  وری 

وری   36حدود   بهره  حوزه  در  فرعی  و  اصلی  شاخص 

حوزه   در  که  است  شده  تعریف  ریلی  نقل  و  حمل 

تن  شاخص  صورت  به  کل  واگن  وری  بهره  اصلی،  های 

واگن تعداد  میانگین  به  خالص  بار  کل کیلومتر  باری  های 

وری  هره های فرعی بتعریف شده است. در حوزه شاخص

کیلومتر وری واگن باری آماده به کار به صورت تننیز بهره

تعداد واگن میانگین  به  کار  بار خالص  به  آماده  باری  های 

 .(1400)شرکت راه آهن، اردیبهشت   تعریف شده است

بار خالص«   اینکه در تعریف عبارت »تن کیلومتر  توضیح 

 تفکیک بین بار داخلی و بین المللی مشخص نشده است

توسط   ریلی  المللی  بین  بار  حمل  عمده  که  حالی  در 

میواگن انجام  خارجی  به  های  توجه  با  همچنین  گردد. 

ها در بین کشورهای  متفاوت بودن ظرفیت بارگیری واگن

با   ایران  شاخص  مقایسه  به  نیاز  که  جایی  در  و  مختلف، 

فرمول  با  وری  بهره  سنجش  دارد،  وجود  کشورها  دیگر 

نم دقیق  و  جامع  که یفوق  مواقعی  از  بعضی  در  و  باشد 

بارگیری  ظرفیت  متوسط  بین  ای  مالحظه  قابل  اختالف 

موجب واگن دارد  وجود  سیستم  دو  یا  کشور  دو  های 

 گردد.گمراهی و ارایه نتایج نادرست نیز می

اندازه   و  تعریف  تعیین،  مقاله  شاخصدر  های  گیری 

واگنبهره  در  برنامهوری  منظور  به  باری  بهای  رای ریزی 

بهره شاخص  آنها،  تن  بهبود  صورت  به  باری  واگن  وری 

های باری در  کیلومتر بار حمل شده خالص به تعداد واگن

زمانی   دوره  در  آن  برآورد  به  نسبت  و  تعریف  سرویس 

و   1383تا    13۷0 مدیران  برای  پیشنهادات  و  شده  اقدام 

 (.1385)موحدی و همکار،    تحقیقات آتی ارایه شده است

رزیابی کارآیی حمل و نقل ریلی باری ایران در در مقاله ا

مرکزی   آسیای  و  خاورمیانه  و  دنیا  کشورهای  با  مقایسه 

تعریف شاخص به  این حوزه نسبت  کارآیی  مختلف  های 

مقایسه   ،2012در سال    UICاقدام شده و بر اساس دیتای  
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های اصلی با کشورهای دیگر صورت گرفته است. اولویت

لکوموتیوها، توسعه خطوط ریلی و افزایش افزایش تعداد  

روش  است.  شده  داده  تشخیص  ناوگان  کارآیی 

مورد   ها  داده  پوششی  تحلیل  و  تجزیه  غیرپارامتریک 

می نشان  نتیجه  است.  گرفته  قرار  بین استفاده  در  که  دهد 

ایران    66 رتبه  با    23کشور  مقایسه  در  است.  بوده 

بین از  مرکزی  آسیای  و  خاورمیانه  کشور   14  کشورهای 

بوده است. نتیجه گرفته شده است که کارآیی    9رتبه ایران  

راهواگن باری  میهای  و  است  پایین  ایران  تن آهن  تواند 

شود برابر  دو  نزدیک  ساالنه  همکار،  )مُ  کیلومتر  و  هری 

201۷). 

 

 واگن   یور بهره  در شرویپ ی هانمونه  ملّیع  اتیتجرب  -3

 نیچ   کشور -1 -3

جدول     فنی،   1شماره  در  متوسط  سرعت  وضعیت 

چرخه   متوسط  زمان  و  تجاری  متوسط  گردش  سرعت 

راه در  باری  گذشته واگن  های  سال  طول  در  چین  آهن 

است شده  جدو  .ارایه  شماره  بررسی  دهد   1ل  می  نشان 

راه آهن چین در  تجاری در  فنی و  روند سرعت متوسط 

اگر سرعت    ،مجموع است.  کرده  را طی  روندی صعودی 

برابر با تعریف »سرعت  مذکور تجاری موصوف در جدول 

سفر« )سرعت حرکت واگن باری از مبدا بارنامه تا مقصد 

های بین راه( در  ها در ایستگاهبارنامه با لحاظ همه توقف

بار   حمل  سفر  سرعت  متوسط  شود،  گرفته  نظر  در  ایران 

 36ا بارنامه تا مقصد بارنامه( حدود  ریلی در چین )از مبد

کمتر از  کیلومتر در ساعت بوده است در حالی که در ایران  

واگن  گردش  چرخه  متوسط  زمان  است.  آن  سوم  یک 

روز بوده است    ۷/4آهن چین  برای راه  2014باری در سال  

حدود   که  بار  سیر  کیلومتراژ  متوسط  به  توجه  با    ۷22که 

تجا  سرعت  است،  بوده  واگن کیلومتر  گردش  چرخه  ری 

 شود.کیلومتر در ساعت نتیجه می 12/ 8باری حدود  

 

 (2017 ،ی جهان)بانک گذشته   یها در طول سال  نیچ  یدر راه آهن بار یو زمان چرخه گردش واگن بار   یتجار  ، ی متوسط فن  سرعت. 1جدول 

 201۴ 2010 200۵ 2000 1۹۹۵ 1۹۹0 سال /  واحد عنوان  ف یرد

 ی بار ی لیر نقل و حمل  یفن  متوسط  سرعت 1
(Average Technical Speed) 

 50 48 46 46 44 44 ساعت  در  لومتریک

 ی بار ی لیر نقل  و حمل یتجار  متوسط  سرعت 2
(Average Commercial Speed) 

 36 33 32 32 30 29 ساعت  در  لومتریک

 ی بار واگن  گردش  چرخه  متوسط  زمان 3
(Average Wagon Turnaround) 

 4.7 4.5 4.9 5.4 4.5 4.1 روز  شبانه

 

 

 کشور روسیه -2 -3

های مربوط به عملکرد حمل بار ریلی در  بعضی شاخص   

روند در    .بوده است  2شماره    آهن روسیه طبق جدولراه

افزایش سرعت   به  باری در  تحویل واگنمجموع رو  های 

جدولراه است.  توجه  قابل  روسیه  نشان    2شماره    آهن 

باری حدود می واگن  تجاری چرخه گردش  دهد سرعت 

است.  11 بوده  ساعت  در  روسیه   کیلومتر  آهن  راه  برنامه 

سیر واگن  کیلومتر    420دستیابی به عملکرد متوسط روزانه  

آن)باری   سوم  یک  از  کمتر  باریایران،  واگن  سال    (  تا 

 (.2018آهن روسیه، باشد )راهمی 2025

-عملکرد بهره وری واگن باری در کشور روسیه در سال

بوده است. قطارهای    3های گذشته بر طبق جدول شماره  

المللی در راه  مسیر داخلی و بین  450کانتینری در بیش از  

روزانه   متوسط  طور  به  که  هستند  فعال  روسیه   800آهن 

(. و این به  2019دارند )راه آهن روسیه،  کیلومتر عملکرد  
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حدود   سفر  سرعت  واگن    33معنای  ساعت  در  کیلومتر 

روسیه   آهن  راه  باری  قطارهای  از  دسته  این  باری  های 

 باشد.برابر ایران( می 3)نزدیک به 

 (201۹و  2017 ه، ی)راه آهن روس گذشته  یهاسال  در هیروس  آهن راه  در یبار بخش  عملکرد یها  شاخص. 2جدول 

 ی واگن بار  یو محاسبه سرعت بازرگان

 201۹ 201۸ 2017 201۶ 201۵ 201۴ 2013 سال /  واحد عنوان  ف یرد

 395 390 386 381 372 327 249 روز  در  لومتریک شده ی ریبارگ یبار واگن لیتحو  سرعت 1

 372 370 362 361 341   روز  در  لومتریک ی خال و شده ی ریبارگ یبار واگن لیتحو  سرعت 2

 41.2 40.9 40.7 40.4    ساعت  در  لومتریک ی بار یقطارها  متوسط  سرعت 3

 2,036 2,014 1,976 1,917 1,898 1,874 1,776 لومتر یک ی لیر بار حمل سفر  طول متوسط 4

   15.06 15.74    روز  شبانه ی بار واگن گردش چرخه یزمان دوره 5

   10.9 10.1    ساعت  در  لومتریک ی بار واگن گردش چرخه یتجار  سرعت محاسبه 6

 

 ( 2017  ،ی )بانک جهان گذشته ی هاسال  در هیروس   آهن راه در یبار  واگن یور  بهره عملکرد. 3جدول 

 201۵ 2010 200۵ 2000 1۹۹۵ 1۹۹3 1۹۹0 سال /  واحد عنوان  ف یرد

 2.0 1.98 2.95 2.51 3.3 2.45 2.98 سال  در  لومتریک  تن  ونیلیم   ی بار واگن ساالنه  متوسط  یور بهره   1

 

 

 کشور آمریکا -3 -3

بهره وری واگن  4در جدول شماره     باری وضعیت  های 

راه  دستگاه  در  هر  ازای  به  آمریکا  باری  باری آهن  واگن 

در راه آهن باری آمریکا متوسط ظرفیت    ارایه شده است.

تن رسیده است در حالی    105ها به حدود  بارگیری واگن

ایران حدود   در  ظرفیت   65که  متوسط  عمالً  و  است  تن 

درصد متوسط   62بارگیری هر واگن در ایران فقط حدود  

باشد. جهت توجه  اگن در آمریکا میظرفیت بارگیری هر و

هر   ازای  به  وری  بهره  موضوع  این  ظرفیت    1به  تن 

جدول در  است.  5شماره    بارگیری  گزارش   آمده  طبق 

برنامه برون  مطالعه  ریلی  نقل  و  حمل  آینده  توسعه  های 

آمریکا،   در  نقل،  شهری  و  حمل  (  1391)پژوهشکده 

بهره هر  وضعیت  ازای  به  باری  واگن  ظرفیت تن    1وری 

 . بوده است 5شماره   به شرح جدول ،بارگیری

مالک عمل و قضاوت قرار    4ل شماره  اگر جدو  ،اینبنابر  

ایران   آهن  راه  در  باری  واگن  وری  بهره  متوسط  گیرد، 

وری واگن باری در راه آهن  درصد متوسط بهره  5۷حدود  

می در آمریکا  واگن  هر  بارگیری  ظرفیت  به  اگر  اما  باشد. 

تر تر و منصفانهز توجه شود، مقایسه کارشناسیدو کشور نی

می نشان  حالت  این  در  و  واگن  شده  وری  بهره  که  دهد 

درصد بهره وری واگن باری در   90باری در ایران حدود  

 آمریکا است.

 

 کای آمر  یبار آهن راه در واگن باری  دستگاه 1 هر یازا  به یبار  واگن یور  بهره تیوضع . ۴جدول 

 200۹ 200۸ 2007 200۶ 200۵ سال /  واحد عنوان  ف یرد

 2,876 2,938 2,928 2,987 2,790 لومتر یک تن  اردیلیم ی لیر بار حمل عملکرد مجموع 1

 1,363 1,393 1,386 1,347 1,312 دستگاه هزار  کا یآمر در  یبار ی ها واگن  کل تعداد 2

3 
  در واگن هر  یازا به لومتر یک تن  ونی لیم: یبار واگن  بهره

 سال
 2.11 2.11 2.11 2.22 2.13 سال  در لومتر یک تن  ونیلیم
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 (13۹1 نقل، و حمل شکده)پژوه  کایآمر  ی در راه آهن بار یری بارگ تی تن ظرف 1هر  یبه ازا  یواگن بار  یبهره ور  تیوضع . ۵جدول 

 200۹ 200۸ 2007 200۶ 200۵ سال /  واحد عنوان  ف یرد

1 

 :یبار  واگن ی ور بهره

  ی بار یواگن ها تی ( / مجموع ظرفلومتریک  –)مجموع عملکرد حمل بار )تن 

 به تن(  لومتری ک –)تن( )هزار تن 

  به لومتریک تن هزار 

 سال  هر در  تن
21.9 22.5 21.2 20.8 20.3 

 

 کشور هند -۴ -3

آهن کشور  متوسط سیر     راه  در  باری  واگن های  روزانه 

شماره   جدول  شرح  به  این   6هند  بررسی  است.  بوده 

می نشان  باری  جدول  واگن  تجاری  متوسط  سرعت  دهد 

سال حدود   40  در راه آهن کشور هند در طی نزدیک به

حدود    150 ساالنه  رشد  )متوسط  یافته  رشد   4/2درصد 

نزدیک    2019درصد( و در سال   در ساعت    کیلومتر  8به 

 رسیده است.

 

 ( 201۹، 201۸ ،201۶گذشته )راه آهن هند،   یدر راه آهن هند در طول سال ها یبار  یهامتوسط روزانه واگن  ریس  عملکرد. ۶جدول 

 201۹ 201۸ 2017 201۶ 201۵ 2000 1۹۹0 1۹۸0 سال /  واحد عنوان  ف یرد

 188.7 203.9 206.5 204.2 214.5 179 110.5 73.4 روز  در  لومتریک یبار  واگن هر  روزانه  متوسط مسافت یط 1

2 
  گردش چرخه  یتجار متوسط سرعت)محاسبه(: 

 ی بار واگن
 7.9 8.5 8.6 8.5 8.9 7.5 4.6 3.1 ساعت  در  لومتریک

 

 کشور مکزیک  -۵ -3

بهره    در  عملکرد  مکزیک  کشور  در  باری  واگن  وری 

شماره  سال جدول  طبق  بر  گذشته  است.    ۷های  بوده 

می نشان  جدول  این  بهرهبررسی  رشد  واگن دهد  وری 

 2015سال منتهی به سال    20باری در کشور مکزیک در  

 درصد در سال بوده است. 2/4حدود 

 
 

 ( 2017  ،ی جهان)بانک  گذشته یها سال در کی مکز کشور  در یبار  واگن یور  بهره عملکرد. 7جدول 

 201۵ 2010 200۵ 2000 1۹۹۵ سال /  واحد عنوان  ف یرد

 2.5 2.8 2.0 1.6 1.1 سال  در لومتر یک تن  ونیلیم ی بار واگن ساالنه متوسط ی ور بهره 1

 

 کشور قزاقستان -۶ -3

بهره   در  عملکرد  قزاقستان  کشور  در  باری  واگن  وری 

شماره    201۷تا    2012های  سال جدول  طبق  بوده    8بر 

می نشان  جدول  این  بررسی  واگن است.  وری  بهره  دهد 

برابر واگن باری در ایران می  3باری در قزاقستان حدود  

سرعت ترافیک در جدول فوق، معادل باشد. همچنین اگر  

سفر سرعت  گرفته واگن  با  نظر  در  ایران  در  باری  های 

برابر عملکرد در حمل و نقل   3این شاخص بیش از    شود،

 باشد. بار ریلی ایران می
 ( 201۹ل، )سازمان مل  قزاقستان در  یبار واگن ی ور   بهره عملکرد و  سرعت. ۸جدول 

 2017 201۶ 201۵ 201۴ 2013 2012 سال /  واحد عنوان  ف یرد

 44.2 44.0 44.0 42.9 42.8 41.9 ساعت  در  لومتریک ک یتراف  سرعت 1

 9,967 9,959 8,997 8,545 8,246 7,590 روز  در  لومتریک تن ی بار واگن  روزانه  متوسط ی ور بهره 2

 3.6 3.6 3.3 3.1 3.0 2.8 سال  در لومتر یک تن  ونیلیم )محاسبه( ی بار واگن ساالنه متوسط ی ور بهره 3
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 کشور لهستان -7 -3

 بوده است.   9های گذشته بر طبق جدول شماره عملکرد بهره وری واگن باری در کشور لهستان در سال  

 

 (2017)بانک جهانی،  گذشته یها سال در لهستان کشور  در یبار  واگن یور بهره عملکرد. ۹جدول 

 201۴ 2010 200۵ 1۹۹۹ 1۹۹۵ 1۹۹1 واحد عنوان  ف یرد

 0.52 0.49 0.58 0.57 0.59 0.28 سال  در لومتر یک تن  ونیلیم ی بار واگن ساالنه متوسط ی ور بهره 1

 

 کشور آلمان -۸ -3

ساالنه به طور متوسط   2015سال منتهی به    10وری واگن باری در آلمان در طول  دهد بهره نشان می  1بررسی شکل شماره    

 درصد رشد یافته است. 5/6حدود 

 
 201۵ تا  200۵ یها سال در آلمان یل یر بار نقل و  حمل در یانسان یرو ی ن و و یلکوموت ،ی بار واگن  یوربهره رشد. 1شکل 

 (201۸ همکاران،  و دال)

 

 کشور لتونی -۹ -3

بهره     در  عملکرد  لتونی  کشور  در  باری  واگن  وری 

شماره  سال  جدول  طبق  بر  گذشته  است.   10های  بوده 

دوره    ،اینبنابر و    2009تا    1991ساله    20در  افتان  روند 

و سطح   است  لتونی طی شده  آهن کشور  راه  در  خیزانی 

بوده    1991کمتر از    2009بهره وری واگن باری در سال  

 است.
 

 (2017)بانک جهانی،  گذشته  یهاسال در ی لتون کشور  در یبار واگن یور  بهره عملکرد. 10جدول 

 200۹ 200۵ 2001 2000 1۹۹۵ 1۹۹1 واحد عنوان  ف یرد

 1.24 1.34 0.83 0.88 0.54 1.38 سال  در لومتر یک تن  ونیلیم ی بار واگن ساالنه متوسط ی ور بهره 1
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 کشورهای دیگر  -10 -3

بهره وری واگن وضعیت مقایسه  2در شکل شماره      ای 

هر  ازای  به  کیلومتر  تن  میلیون  شاخص  )بر حسب  باری 

بررسی  .  واگن باری( بین چند کشور نشان داده شده است

نشان می دهد چهار کشور چین، آمریکا، روسیه و هند در  

بار ریلی در دنیا   80مجموع حدود   درصد عملکرد حمل 

 را بر عهده دارند.

 

. 

 
 (CAREC، 2021) 201۹ سال در کستان یتاج ...   ن،یچ  قزاقستان،  آلمان، کا،یآمر  شمال  هند، یکشورها  در  یبار واگن  یور بهره سهیمقا . 2شکل 

 

 شاخص بهره وری واگن باری و سرعت تجاری چرخه گردش واگن باری  -۴

سرعت تجاری چرخه گردش واگن باری در واقع همان    

اینکه   باری است. منتها به جای  شاخص بهره وری واگن 

مثالً با »میلیون تن کیلومتر در سال« به  واحد بیان شاخص  

ازای هر واگن ارایه شود با واحد »کیلومتر در ساعت« به  

شود. اگر واحد میلیون تن کیلومتر  ازای هر واگن ارایه می

واگن بارگیری  متوسط  ظرفیت  بر  سال  ایران  در  )در  ها 

تن( تقسیم شده و به جای واحد زمانی »سال«    65حدود  

« زمانی  واحد  تجاری  از  سرعت  شود،  استفاده  ساعت« 

باری  تن ظرفیت بارگیری واگن  1چرخه گردش هر   های 

 دهد. در حالت باردار را نشان می

سرعت    واحد  با  باری  واگن  وری  بهره  شاخص  ارایه 

 )مثالً کیلومتر در ساعت(، دو مزیت دارد:
ملموس • حس  افراد  همه  دیدگاه  کمّی در  درک  از  تری 

مان عقب  میزان  و  وجود شاخص  به  آن  در  پیشرفت  یا  دگی 

عمی تجربه  حسب  بر  مثالً  افراد  از  خیلی  چون   ملّی آید. 

رانندگی با خودرو شخصی خود، از موضوع »سرعت« حسی  

شناخت عمیق تری داشته و ارتباط نزدیک تری  و  تر  فیزیکی

 کنند تا با واحدی مثل »میلیون تن کیلومتر در سال«.برقرار می 

و  • بهره  وضعیت  دیگر  مقایسه  با  ایران  باری  واگن  ری 

یا   و  روز  زمانی ساعت،  واحد  )در  واحد سرعت  با  کشورها 

کارشناسی است. سال(  همراه  کمتری  نقص  و  عیب  با  و  تر 

واگن بارگیری  ظرفیت  متوسط  کشورها  اکثر  در  و  چون  ها 

های وجود و حمل بار با هم متفاوت است. که نمونه آن  رژیم
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در   در کشور آمریکا ارایه شد.  وری واگن باریدر بررسی بهره

اردیبهشت    منبع آهن،  راه  برای  (  1400)شرکت  زیر  تعریف 

 شاخص بهره وری واگن باری ارایه شده است: 

 

 کل =   یواگن بار  ی بهره ور (1)
 بار خالص کیلومترتن 

 کل  باری هایتعداد واگن  میانگین

 

منبع   نقل،    در  و  حمل  زیر  (  1391)پژوهشکده  تعریف 

 برای شاخص بهره وری واگن باری ارایه شده است:

 =   یواگن بار  ی بهره ور (2)
 ( کیلومتر مجموع عملکرد حمل بار )تن 

 )تن(  باری هایواگن  ظرفیت مجموع 

بهره   شاخص  میتعریف  باری  واگن  با  وری  تواند 

 ادامه بیان گردد.  واحدهای مختلفی به شرح

 

شاخص بهره وری واگن باری »به ازای هر دستگاه    -1  -4

 در گردش« 

واگن    وری  بهره  برای  پیشنهادی  تعریف  زیر  فرمول  در 

 باری در گردش، از سطح دیدگاه ملّی، ارایه شده است:

 

(3 ) 
 ی واگن بار یور بهره

 )هر دستگاه در گردش( 
= 

 ی داخلبار   یلیرحمل  واقعی  لومتریکمجموع تن 

 (کیلومترتن  میلیون)

 در گردش   یبار ی هامجموع واگن 

 تعداد دستگاه ساالنه( یانگین)م

 

واگن   تعداد  که  آنجا  طول از  در  گردش  در  باری  های 

به   است،  متغیر  روز  به  روز  واقع  در  و  نیست  ثابت  سال 

میانگین ساالنه تعداد واگن از  استفاده این دلیل  باری  های 

واگن  می بودن  موجود  وضعیت  بهتری  نحو  به  که  شود 

میانگین ساالنه   نماید.  بیان  را  واگنباری  باری  تعداد  های 

 شود:در گردش به روش زیر تعیین می

 

(4 ) 
 در گردش یبار  یواگن ها تعداد

 ساالنه(  نیانگی)م

 

 = 

در گردش در اسفند سال قبل + تعداد   یبار  یهاتعداد واگن 

 در گردش اسفند سال مورد محاسبه  یبار یهاواگن 

2 

 

صورت  فرمول   به  فوق  توصیفی  شکل های  به  پارامتری 

 گردد:زیر ارایه می

 

(5) 
)_(_
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GardeshDarAverageUnit

al
GardeshDarUnitoductivity

Wagon

TKM
Wagon =
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(۷) 
2

)_(__)_(__

)_(_

GardehDarYearThisUnitGardeshDarYearBeforeUnit

GardeshDarAverageUnit

WagonWagon
Wagon

+
=  

 

 که در آن:

n برای خالی  و  باردار  شده  صادر  های  بارنامه  تعداد   :

واگن توسط  داخلی  بار  طول  حمل  در  داخلی  باری  های 

 .دوره زمانی مورد نظر

)_(1_Pr GardeshDarUnitoductivityWagonوری واگن باری به : بهره

 ازای هر دستگاه در گردش

)_(_ GardeshDarAverageUnitWagon میانگین ساالنه تعداد واگن :

 باری داخلی در گردش

)_(__ GardeshDarYearBeforeUnitWagon تعداد واگن باری داخلی :

 در گردش در پایان اسفند سال قبل

)_(__ GardehDarYearThisUnitWagon  داخلی باری  واگن  تعداد   :

 در گردش در پایان اسفند سال مورد محاسبه 

alTKMRe
تن   حسب  بر  واقعی  داخلی  بار  ریلی  حمل   :

 کیلومتر 

alWeightRe
: وزن واقعی )و نه محسوب( کاالی بارگیری  

 شده به واگن باری داخلی بر حسب تن 

GISceDisL _tan
تا مقصد   بارنامه  از مبدا  : طول مسافت ریلی 

)مسافت واقعی و نه مسافت   GISگیری بارنامه طبق اندازه

محسوب( طبق بارنامه حمل بار ریلی داخلی، برای اعزام  

های باری داخلی در حالت باردار یا خالی هر یک از واگن

ه تناژ محسوب و  شود. در هر بارناملزوماْ بارنامه صادر می

گردد. تناژ محسوب بر اساس  تناژ واقعی بارگیری ثبت می

ظرفیت کل بارگیری واگن، فارغ از میزان واقعی بارگیری 

می باشد. تناژ واقعی میزان واقعی بارگیری بار به آن واگن  

می  نشان  را  مذکور  بارنامه  مبدا  طی  مسافت  طول  دهد. 

دد. در اکثریت موارد گربارنامه تا مقصد در بارنامه درج می

اندازه گیری  بر  بارنامه منطبق  تا مقصد  طول مسافت مبدا 

اطالعات   حسب  مسافت    GISبر  طول  عنوان  به  ریلی 

می استفاده  بارنامه  مقصد  تا  بارنامه  مبدا  در  ریلی  شود. 
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مقصد  تا  بارنامه  مبدا  بین  مسافت  طول  که  موارد  بعضی 

زیر   مقررا  150بارنامه  طبق  باشد،  بارنامه  کیلومتر  در  ت 

کیلومتر در نظر گرفته می شود. برای محاسبه   150مسافت  

شده،   صادر  داخلی  بارنامه  هر  برای  شاخص  این  دقیق 

به واگن در طول مسافت   بارگیری شده  تناژ واقعی  میزان 

ریلی )مسافت واقعی( مبدا تا مقصد ضرب می    GISطبق  

انی  ها در طول دوره زمشود. این کار برای مجموع بارنامه

انجام شده و سرجمع   مورد نظر )مثالً ماهانه و یا ساالنه(

بار ریلی   به عنوان شاخص مجموع تن کیلومتر حمل  کل 

می شناخته  واقعی  موارد داخلی  داخلی  بارنامه  در  شود. 

نظیر کشش لکوموتیو سرد و کشش واگن مسافری نیز در  

شود که این گونه بارها در محاسبه حمل بار  بارها ثبت می

شود و صرفاً هر گونه کاالیی که  ها لحاظ نمیتوسط واگن 

واگن گرفته  توسط  نظر  در  شده  حمل  داخلی  باری  های 

»واگنمی تعداد  نماگر  مرجع  گردش« شود.  در  باری  های 

باشد که در  ها و سالنامه آماری شرکت راه آهن میماهنامه

پایان هر ماه و در هر سال )به ماخذ اسفند ماه( تعداد کل 

نت اگنو سیستم  اساس  بر  را  گردش  در  باری  های 

های در  نماید. معموالً تعداد واگنهای باری ارایه میواگن

طول   در  حتی  و  سال  انتهای  با  سال  ابتدای  در  گردش 

تصویر  ماه ارایه  جهت  به  است.  متفاوت  هم  با  سال  های 

تعریف  دقیق شرح  به  ساالنه  میانگین  از  نماگر  این  از  تر 

استفاده   در  می فوق  شاخص  سنجش  که  زمانی  در  شود. 

فرمول باشد،  نظر  مد  ماه  میطول  فوق  ماه های  بین  تواند 

به دست  ماهانه  میانگین  استفاده شود و  ماه جاری  قبل و 

بهره  سنجش  البته  سرویس«  آید.  »در  های  واگن  با  وری 

های مالک موضوعی بنگاهی )شرکت راه آهن و یا شرکت 

می محسوب  ت واگن(  با  و  که شود  مقاله  هدف  به  وجه 

می ملّی  سطح  در  نماگر  سنجش  از  است  الزم  باشد 

 گردد.های »در گردش« استفاده میواگن

 

تن    1شاخص بهره وری واگن باری »به ازای هر    -2  -4

 ظرفیت بارگیری« 

واگن    وری  بهره  برای  پیشنهادی  تعریف  زیر  فرمول  در 

 .تن ظرفیت بارگیری ارایه شده است 1باری به ازای هر  

 

(8) 
)_(_

Re
)_(1_Pr

GardeshDarAverageCapacity
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GardeshDarTonoductivity
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TKM
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(9 ) 
 باری واگن   وریبهره 

 = در گردش( بارگیری ظرفیت تن  1)هر 

 واقعی  داخلیبار  ریلیحمل   کیلومترمجموع تن 

 ( کیلومتر)هزار تن 
در   باری هایواگن  بارگیری ظرفیت مجموع 

 ساالنه(   یت ظرف یانگینگردش )م

 

(10) 
2

)_(__)_(__

___

GardehDarYearThisCapacityGardeshDarYearBeforeCapacity

AverageGardeshDarCapacity

WagonWagon
Wagon

+
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 که در آن:

)_(1_Pr GardeshDarTonoductivityWagon  بهره وری واگن باری به :

 تن ظرفیت بارگیری 1ازای هر 

)_(_ GardeshDarAverageCapacityWagon  ظرفیت ساالنه  میانگین   :

 داخلی در گردش بر حسب تن بارگیری واگن های باری 

)_(__ GardeshDarYearBeforeCapacityWagon مجموع ظرفیت بارگیری :

سال  اسفند  پایان  در  گردش  در  داخلی  باری  های  واگن 

 .قبل بر حسب تن 

)_(__ GardeshDarYearThisCapacityWagon  بارگیری ظرفیت  مجموع   :

سال  اسفند  پایان  در  گردش  در  داخلی  باری  های  واگن 

 .مورد محاسبه بر حسب تن

 

بهره وری واگن باری »به صورت سرعت شاخص    -3  -4

 تجاری چرخه گردش واگن باری«

در هنگامی که هدف ارایه شاخص بهره وری واگن باری    

شاخص   برای  زیر  تعریف  باشد،  می  »سرعت«  واحد  با 

تجاری   سرعت  صورت  به  باری  های  واگن  وری  بهره 

 گردد:چرخه گردش واگن باری پیشنهاد می

 

(11) 
  یواگن ها  یتجار سرعت

 ( )در گردش  یبار
= 

بار   یلیحمل ر یباردار و خال لومتریمجموع واگن ک

 (لومتری)بر حسب واگن ک  ی داخل

تعداد  نیانگیدر گردش )م  یبار ی واگن ها مجموع

 سال  ی* تعداد روزها 24دستگاه ساالنه( * 
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)_(_Pr GardeshDarSpeedoductivityWagon  باری واگن  وری  بهره   :

با  شده  )توصیف  ساعت  در  کیلومتر  واحد  حسب  بر 
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 عبارت سرعت تجاری چرخه گردش واگن باری( 

TotalKmWagon _
خالی   و  باردار  کیلومتر  واگن  مجموع   :

واگن شماره  همه  با  )که  داخلی  باری  بین   6های  رقمی 

دارای   999999تا    140000 که  گردند(  می  مشخص 

دوره    1حداقل   طول  در  خالی  یا  و  باردار  بارنامه  صدور 

بوده یا ماهانه(  ازای هر   اند.زمانی مورد نظر )ساالنه و  به 

مسافت   طول  شده  بارنامه  خالی  واگن  هر  و  باردار  واگن 

GIS    برای مجموع و  یادداشت شده  مقصد  تا  مبدا  ریلی 

دبارنامه یا ها  و  )ماهانه  نظر  مورد  زمانی  دوره  طول  ر 

کیلومتر ساالنه(  واگن  شاخص  عنوان  به  کل  سرجمع   ،

 شود.باردار و خالی حمل بار ریلی داخلی شناخته می

YearofDays _
سال لحاظ  )با  سال  روزهای  تعداد  های  : 

  کبیسه(

 

 های گذشتهعملکرد حمل بار ریلی و بهره وری واگن باری ایران در سالوضعیت  -۵

هایی که در طول سال های باری برای واگنوضعیت عملکرد حمل ریلی بار و محاسبه بهره وری واگن  11در جدول شماره    

 اند، ارایه شده است.داشتهصدور بارنامه باردار و یا خالی  1حداقل 
 ( سال  طول در یخال ای  و  باردار بارنامه صدور 1 حداقل ی دارا) یداخل  یبار یها  اگنو با یداخل بار یل یر حمل عملکرد. 11جدول 

 ( قی تحق محاسبات( )13۹۹ تا  13۹0 یها سالنامه  آهن، راه شرکت)

 *1400 13۹۹ 13۹۸ 13۹7 13۹۶ 13۹۵ 13۹۴ 13۹3 13۹2 13۹1 13۹0 سال /  واحد عنوان  ف یرد

 26,183 25,583 24,747 24,043 23,302 21,937 21,212 20,939 20,526 20,208 19,980 دستگاه ی در حمل بار داخل  یداخل  یبار ی هاتعداد واگن 1

 1.69 1.66 1.62 1.57 1.51 1.42 1.36 1.35 1.32 1.29 1.28 تن ونیلیم ی در حمل بار داخل یداخل   یبار یها واگن یریبارگ تیظرف 2

3 
  در یداخل   یبار یها  واگن یبرا  یداخل بارنامه صدور تعداد  مجموع

 ی خال و باردار حالت
 1,255 1,400 1,318 1,362 1,274 1,113 997 988 943 964 933 بارنامه  هزار

 39.0 45.0 42.3 44.0 41.1 35.6 31.6 30.9 29.6 30.5 29.6 تن ونیلیم ی داخل یبارها  یشده واقع یریتناژ بارگ 4

 27.9 32.7 31.0 30.5 26.2 23.8 21.2 21.8 20.3 19.6 18.1 خالص لومتریک تن اردیلیم یداخل   یلیحمل شده حمل بار ر یواقع لومتریتن ک 5

 ی داخل یلی حمل شده حمل بار ر یناخالص واقع  لومتریتن ک 6
 لومتریک تن اردیلیم

 ناخالص
39.6 42.7 44.1 47.4 46.1 51.0 54.8 63.5 65.2 67.8 58.8 

 716 727 734 693 636 668 672 706 684 643 611 لومتر یک ی داخل   یبار یها  واگن با ی داخل یکاالها حمل ریس طول متوسط ۷

8 
در حمل بار   یداخل  یبار  یهاواگن یباردار و خال لومتریواگن ک

 ی داخل
 890 1,014 975 947 819 760 689 706 658 629 578 لومتریک واگن ونیلیم

 ی در حمل بار داخل ی داخل  یبار یهاباردار واگن لومتریواگن ک 9
 لومتریک واگن ونیلیم

 باردار 
289 312 326 351 343 381 416 482 496 528 460 

 ی در حمل بار داخل ی داخل یبار یهاواگن  یخال لومتریواگن ک 10
 لومتریک واگن ونیلیم

 یخال
290 317 332 355 346 379 402 465 479 486 429 

 10.72 10.58 10.12 10.70 9.45 9.12 8.73 - - - - ساعت در لومتریک بارنامه  مقصد تا بارنامه  مبدا  از  یبار یها واگن  سفر سرعت برآورد 11

12 
  بارنامه مبدا از ریس حال  در  واگن که سال از   ییروزها  متوسط تعداد

 است  بوده بارنامه مقصد تا
 132 156 162 153 155 158 155 - - - - روز شبانه

13 
  ای  بارنامه مبدا ستگاهیا  در  واگن که سال از   ییروزها  متوسط تعداد

 است  داشته  یماندگار  زمان بارنامه  مقصد
 233 210 203 212 210 208 210 - - - - روز شبانه

14 
  ای  مبدا ستگاهیا  در  بارنامه  هر در  واگن هر ی ماندگار زمان متوسط

 هیتخل ای یریبارگ مانور، رات،یتعم اتملّیع  کل یبرا بارنامه  مقصد
 116.7 92.0 91.4 89.7 92.2 98.3 107.3 - - - - ساعت

 سال  در  یبار واگن هر یازا  به یواقع  خالص بار حمل: یور بهره 15
  در لومتریک تن ونیلیم

 سال
0.91 0.97 0.99 1.04 1.00 1.08 1.12 1.27 1.25 1.28 1.07 

16 
  در یریبارگ تیظرف  تن  1 هر ی ازا به خالص بار حمل: یور بهره

 سال
 16.5 19.8 19.2 19.5 17.3 16.8 15.5 16.2 15.4 15.2 14.1 سال  در لومتریک تن هزار

 33,983 39,638 39,397 39,403 35,130 34,652 32,487 33,722 32,050 31,149 28,941 سال در لومتریک ی بار واگن یخال  و  باردار ساالنه ریس لومتراژیک متوسط: یور بهره 1۷

 93 108 108 108 96 95 89 92 88 85 79 روز  در لومتریک ی بار واگن یخال  و باردار  روزانه  ریس لومتراژیک متوسط: یور بهره 18

19 
  واگن یخال و  باردار  ساعت در ریس لومتراژیک متوسط: یور بهره

 ( ی بار واگن گردش چرخه یتجار)سرعت  یبار
 3.88 4.51 4.50 4.50 4.01 3.94 3.71 3.85 3.66 3.55 3.30 ساعت در لومتریک

 به کل سال 1۴00ماهه ابتدای  ۸بر اساس تعمیم عملکرد  *
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شکل     و    وضعیت  3شماره  در   میانگین   ظرفیتتعداد 

واگن   سال  باری  هایساالنه  در  گردش  گذشته   هایدر 

 .شده است ارایه

وری واگن باری به ازای  وضعیت بهره  4در شکل شماره    

هر    1هر   ازای  به  و  برای   1دستگاه  بارگیری  تن ظرفیت 

 یه شده است.های باری در گردش اراواگن

 

 
 های گذشته های باری در گردش در طول سال. میانگین ساالنه تعداد و ظرفیت بارگیری واگن3شکل 

 )محاسبات تحقیق( ( 13۹۹تا  13۹0های آماری  )شرکت راه آهن، سالنامه

 

 
 های گذشتهتن ظرفیت بارگیری در سال  1دستگاه و به ازای هر  1وری واگن باری در گردش به ازای هر . بهره۴شکل 
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واگن   تعداد  آهن  راه  شرکت  آماری  در  سالنامه  های 

واگن   آیا  اینکه  اساس  بر  ماه  اسفند  ماخذ  به  را  سرویس 

مزبور در دسترس برای حمل بار بوده است یا خیر، ارایه  

ها و لکوموتیوهای در  نماید. تعاریف زیر را برای واگنمی

آه راه  است )شرکت  ارایه شده  در گردش  و  ن،  سرویس 

 (:1398سالنامه 
ریلی می • نقلیه  از وسایل  دسته  آن  منظور  باشد در سرویس: 

 باشند. که »عمالً در حال کار« می

نقلیه ریلی در سرویس و منتظر  • در گردش: مجموع وسایل 

 باشد.سرویس و تحت تعمیر کوتاه مدت می

عبارت »عمالً در حال کار« در تعریف فوق تفسیر پذیر   

است. قید کمّی برای مشخص کردن آن ارایه نشده است. 

می واگن  یک  آنهم مثالً  بارنامه،  دفعه  یک  سال  در  تواند 

زیر   مسافت  در    150برای  »عمال  و  شود  بارنامه  کیلومتر 

دفعه بارنامه شده    100حال کار« محسوب شود. یا بیش از  

هزار کیلومتر در سال »عمال در    50  طی مسافت باالی  و با 

دو   این  بین  که  است  بدیهی  شود.  محسوب  کار«  حال 

می زیادی  تفاوت  فوق  واگن  تعریف  دلیل  این  به  و  باشد 

 گردد.تفسیر پذیر می ،بدون قید کمّی

واگن   بودن  سرویس  در  تشخیص  معیار برای  باری  های 

می پیشنهاد  سال  در  بارنامه  صدور  در    ،مثالًگردد.  تعداد 

های باری داخلی از نظر تعداد  یک دسته بندی، انواع واگن

 صدور بارنامه می تواند به چند دسته زیر تقسیم شود:

صدور    1های باری داخلی با حداقل  الف( تعداد کل واگن

 بارنامه باردار یا خالی در طول یک سال

صدور   6های باری داخلی با بیش از  ب( تعداد کل واگن

 باردار در طول یک سالبارنامه 

صدور   12های باری داخلی با بیش از  ج( تعداد کل واگن

 بارنامه باردار در طول یک سال

صدور   12های باری داخلی با بیش از  د( تعداد کل واگن

 بارنامه باردار یا خالی در طول یک سال

دسته   میالبته  و  است  پیشنهادی  فوق  بر  بندی  تواند 

بارنا تعداد صدور  مسیر،  حسب  طی  کیلومتراژ  حتی  یا  مه 

های عمالً در حال های مختلفی از عملکرد واگنبندیدسته

 کار داشت. 

گذاری معیاری دقیق و غیر قابل ابهام، برای به جهت پایه  

دسته از  »د«  بند  بودن«،  »در سرویس  فوق تشخیص  بندی 

 پیشنهاد می گردد.

.

 
 دستگاه واگن در گردش و در سرویس )با تعاریف مختلف( در طول سال های گذشته  1واگن باری به ازای هر   . بهره وری۵ل کش
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 های گذشتهتن ظرفیت بارگیری واگن در طول سال  1. بهره وری واگن باری به ازای هر ۶شکل 

 
 باری داخلی. بهره وری واگن باری بر حسب واحد سرعت تجاری چرخه گردش واگن 7شکل 

 ( )محاسبات تحقیق( 13۹۹تا  13۹0های آماری  )شرکت راه آهن، سالنامه

بهره وری واگن های باری به ازای هر  5در شکل شماره   

سر  1 در  و  گردش  در  طبق 9999999دستگاه  )بر  ویس 

بررسی   است.  شده  ارایه  سال(  در  بارنامه  صدور  تعداد 

میزان حمل کاالهای داخلی با    1399دهد در سال  نشان می

واگن های در سرویس با تعریف پیشنهادی فوق )بند د(، 

درصد کل   9۷ن کیلومتر حدود  از لحاظ شاخص تناژ و ت 

بار ریلی داخلی را به خود اختصاص داده   عملکرد حمل 

وری واگن باری نیز وضعیت بهره  6است. در شکل شماره  

ها بر حسب تعداد تن ظرفیت بارگیری واگن  1به ازای هر  

ارایه   بارنامه و میانگین ساالنه در گردش واگن ها  صدور 
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 شده است. 

تجاری   هوش  سامانه  به   در  نسبت  آهن،  راه  شرکت 

محاسبه و ارایه »سرعت سفر« و »سرعت بازرگانی« واگن  

به بعد را    139۷گردد. این سامانه، سال های  باری اقدام می

می شرح  پوشش  به  سامانه  این  محاسبات  نتایج  که  دهد 

 باشد. می 12جدول شماره 
. سرعت سفر و سرعت بازرگانی واگن باری ارایه شده  12جدول 

 شرکت راه آهن  BIدر سامانه 

 ( 1۴00آهن، سامانه هوش تجاری، )شرکت راه

 عنوان  ف یرد
/  واحد

 سال 
13۹7 13۹۸ 13۹۹ 1۴00 

1 
  یبازرگان سرعت

 ی بار یهاواگن

   لومتریک

 ساعت  در
6.51 6.21 6.32 6.50 

2 
   سفر سرعت

 ی بار یهاواگن

   لومتریک

 ساعت  در
12.93 12.11 12.58 12.75 

فرضیات  به  توجه  با  بازرگانی  سرعت  مذکور  سامانه  در 

 .شودمحاسبه می گفته شده

واگن  • می از  بارنامه  که  سرویس هایی  در  نوعی  به  )و  شوند 

 شود. شوند( استفاده میمحسوب می 

های فوق برای سرعت بازرگانی  در محاسبه مذکور شاخص •

شبکه و سرعت سفر در شبکه، همه انواع واگن های داخلی و  

 شود. ارجی )بین المللی( لحاظ می خ

اگر به هر دلیلی رسیدن به مقصد یک واگن طی یک بارنامه   •

از   بیش  محاسبات    15مشخص،  از  بکشد  طول  روز  شبانه 

 گردد.مذکور حذف می

فوق  ،اینبنابر   قیدهای  شاخص    ،با  این  محاسبه  نتایج 

و  است  بنگاهی  داخلی  و  بنگاه  سطح  در  رصد  برای 

های داخلی در سطح  برای پایش بهره وری واگنتواند  نمی

 به کار رود.  ملّی

وری واگن  نتیجه محاسبات برای بهره  ۷  شماره  در شکل  

باری به صورت سرعت تجاری چرخه گردش واگن باری 

های در سرویس  های در گردش و واگنداخلی برای واگن

 )بر حسب تعداد صدور بارنامه در سال( ارایه شده است.

شکل برر    می  ۷  شماره  سی  سرعت نشان  متوسط  دهد 

واگن گردش  چرخه  به  تجاری  گردش«  »در  باری  های 

 4/4حدود    1399برای سال    ملّیعنوان شاخص در سطح  

کاهش یافته به   1400کیلومتر در ساعت بوده که در سال  

است.  ۷/3حدود   رسیده  ساعت  در  حسب   کیلومتر  بر 

های  گنتعاریف مختلف سرعت تجاری چرخه گردش وا

یلومتر  ک  1/4تا    ۷/3بین    1400باری داخلی کشور در سال  

های در سرویس  در ساعت بوده که متوسط آن برای واگن

حدود   مقاله(  این  پیشنهادی  تعریف  در    4)با  کیلومتر 

 ساعت بوده است.

 

 آینده هایسال برای  پیشنهادی گذاریهدف  -۶

 تبیین سرعت تجاری تئوری چرخه گردش واگن باری  -1 -۶

با رشد روز افزون فنآوری و افزایش رقابت، استفاده بهتر   

های موجود جهت افزایش سودآوری به  و کارآتر از دارایی

ها  وری همچنان در دستور کار شرکتصورت افزایش بهره

نشان داده شد که وضعیت   «کنونی»شرایط  خواهد بود. در  

تجاری   سرعت  شاخص  در  پیشرو  کشورهای  از  بعضی 

از   بیش  باری  کیلومتر در ساعت    10چرخه گردش واگن 

از   بیش  که  باشد  ایران   2می  در  موجود  وضعیت  برابر 

های آینده افزایش بیش از پیش  باشد. یقیناً در طول سال می

در  های پیشرو  این شاخص همچنان در دستور کار شرکت

این دسته از کشورهای دنیا خواهد بود. اگر چه حتی هم 

از   بعضی  در  کاربردی  هایی  نمونه  توان  می  نیز  اکنون 

های پیشرو ریلی مثال زد که  مسیرهای ریلی توسط شرکت

باری   قطارهای  یا  شاتل  باری  قطارهای  از  استفاده  با 

واگن گردش  چرخه  تجاری  سرعت  باری کانتینری،  های 

در    اند.کیلومتر در ساعت نیز رسانده  15از    خود را به بیش

فرض  13شماره    جدول با  که  است  شده  داده  های  نشان 

تجاری   به سرعت  رسیدن  کارشناسی،  کیلومتر    20منطقی 

افق   در  ساعت  صورت   20در  به  )البته  آینده  ساله 
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می میسر  و  شدنی  فرضی  است   .باشدتدریجی(،  جالب 

شرایط و مقدورات توجه گردد که در وضعیت کنونی و با  

سیر  متوسط  سرعت  نیز،  موجود  فنآوری  سطح  و 

باری  واگن بالکهای   40حدود  ایران  ریلی    های«»داخل 

می ساعت  در  قطارهای  کیلومتر  توقف  موانع  اگر  و  باشد 

باری در ابتدای هر بالک بر طرف شود، رسیدن به سرعت  

بارنامه(   مقصد  تا  بارنامه  مبدا  )از  در    40سفر  کیلومتر 

سال آینده موضوعی کامالً شدنی بوده    20عت در افق  سا

نمی رویایی  از  و  بعضی  در  اکنون  هم  حتی  باشد. 

چادرملو(ایستگاه )مانند  کشور  معادن  بارگیری    ،های 

متوسط زمان ماندگاری واگن در شرایط و با مقدورات و  

ساعت است و کاهش و    30کمتر از  فرآیندهای فعلی نیز،  

واگن  کلیه  برای  ماندگاری  زمان  این  کلیه تعمیم  در  ها 

سال آینده    20ها آنهم به صورت تدریجی در افق  ایستگاه

می  18به   دسترس  در  موضوعی  به  ساعت  البته  باشد. 

در   که  روشساختار،  شرطی  و  تعامل  فرآیند  و  کار  های 

 صورت گیرد.اساسی فعلی تجدید نظر 

 . فرض های کارشناسی در تبیین سرعت تئوری مختلف در چرخه گردش واگن باری 13جدول 

 واحد عنوان  ف یرد

  تیوضع 

 ی فعل
 ی گذار  هدف

(1۴00 ) (0۵1۴ ) (101۴ ) (1۵1۴ ) (201۴ ) 

 716 716 716 716 716 لومتر یک )فرض(  یداخل یکاالها حمل یلی ر سفر  متوسط طول 1

 40 30 20 15 10.7 ساعت  در  لومتریک بارنامه مقصد تا  بارنامه مبدا از  یبار  یهاواگن سفر  متوسط  سرعت 2

 18 24 36 55 127 ساعت بارنامه مقصد  ای بارنامه مبدا ستگاهیا  در واگن  یماندگار  کل زمان 3

 72 95 143 205 387 ساعت ( سفر  متوسط طول فرض  اساس)بر  واگن  گردش چرخه زمان کل محاسبه 4

 20 15 10 7 3.7 ساعت  در  لومتریک ی بار واگن گردش چرخه یتجار   سرعت: جهینت 5

 

 1۴20ساله در افق  ۵هدف گذاری کمّی در دوره های  -2 -۶

 . ساله ارایه شده است 5دوره  4به تفکیک در  1420سال آینده در افق  20پیشنهادی برای در شکل زیر هدف گذاری کمّی   

 

 
 1۴20سرعت تجاری چرخه گردش واگن باری در افق سال تدریجی گذاری افزایش  . هدف۸شکل 
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تواند توسط مجلس شورای اسالمی  گذاری میاین هدف  

گذاری  هدف  تحقق  اصلی  شرط  گردد.  ابالغ  و  تصویب 

»بهره افزایش  داراییفوق،  و  منابع  محل  از  های وری« 

موجود است. تحقق آن نیاز به نیروی انسانی اضافه تر از  

وضعیت موجود در اکثریت مشاغل ریلی ندارد. در بخش  

زیربناهای ریلی اولویت اول، رسیدن به اشباع ظرفیت تک 

طریق نظم آهنین در تردد قطارهای باری خطه موجود از  

موجود  خطوط  ظرفیت  افزایش  سپس  و  مسافری  و 

اقدامات می مالی  منابع  محدودیت  به  توجه  با  البته  باشد. 

فعلی در حوزه افزایش ظرفیت خطوط موجود الزم است 

علیرغم   موجود  لکوموتیوهای  یابد.  نیز  ادامه  و  تشدید 

روش تغییر  با  باال،  سن  فمتوسط  نحوه  های  در  علی 

افزایش   به  قادر  نگهداری،  و  تعمیر  دستمزد   50پرداخت 

درصدی در بهره وری خود می باشند. واگن های موجود 

 باشند. درصدی بهره وری خود می 200نیز قادر به افزایش 

 

 گیری نتیجه -7

سرعت     مداوم  و  تدریجی  افزایش  امکان  تئوری  در 

به   باری  واگن  گردش  چرخه  در    20تجاری  کیلومتر 

 سال آینده وجود دارد. 20ساعت، برای ایران در افق 

گردش    چرخه  تجاری  سرعت  اکنون،  هم  و  عمل  در 

از   بیش  روسیه  و  چین  در  باری  در   10واگن  کیلومتر 

می  باری ساعت  قطارهای  و  مسیرها  از  بعضی  در  باشد. 

از  بیش  باری  واگن  تجاری چرخه گردش  دنیا، سرعت 

 باشد. می کیلومتر در ساعت 15

شاخص     مقدار  تدریجی  شدن  برابر  دو  اصلی  نتایج 

طی   ایران  در  باری  واگن  گردش  چرخه  تجاری  سرعت 

 مدت زمان مشخص در سال های آینده این است که:

می  - داخلی  ریلی  بار  حمل  سهم  موجود،  های  واگن  تواند با 

منافع   این  بنابر  و  فعلی گردد.  برابر وضعیت  دو  نزدیک حدود 

هزینهاقتصادی   کاهش  در  داخلی  ریلی  بار  خارجی  حمل  های 

  15ای برای اقتصاد ملّی دو برابر می گردد )از  حمل و نقل جاده

به   ساالنه  تومان  میلیارد  به    30هزار  ساالنه  تومان  میلیارد  هزار 

 (.1400قیمت سال 

)از   درآمد فعلی حمل بار ریلی داخلی دو برابر خواهد شد  -

هزار میلیارد تومان به    18ه حدود  ان بهزار میلیارد توم  9حدود  

ثابت(  جذابیت قیمت  وری،  بهره  افزایش  با  این  بنابر   .

افزایش سرمایه لکوموتیو  و  باری  واگن  خرید  برای  گذاری 

 یابد.می

نیروی   - دستمزد  سطح  آهن،  راه  شرکت  درآمد  افزایش  با 

سطح تعمیر و انسانی افزایش یافته )افزایش انگیزه پرسنل( و  

 رتقا می یابد.ریلی ا اری خطوط  نگهد

اگر در مشابهت سازی و تناظر ملموس با نمرات درسی    

تجاری   کشور، سقف سرعت  آموزشی  سیستم  در  مرسوم 

آل(   )ایده  باری  واگن  گردش  گرفته   20چرخه  نظر  در 

ریلی  نقل  و  حمل  عملکرد  نمره  فعلی،  سرعت  با  شود، 

گردد ارزیابی می  4ایران در این شاخص مهم، فعالْ حدود  

و   فرمول  به  توجه  مقاله )با  در  مندرج  محاسبه  نحوه 

می نمره  این  طبق حاضر(.  آینده  های  سال  افق  در  تواند 

قبولی  هدف نمره  به  پیشنهادی  در    10گذاری  و  برسد 

توسعه نیز  مراحل  خود  سقف  تا  نمره  این  تدریج  به  ای 

قابل ارتقا خواهد بود و البته نشان داده شد که نمره فعلی 

ش این  در  پیشرو  کشورهای  از  از  بعضی  بیش    10اخص 

هایی از بعضی از قطارهای باری  باشد. حتی بعضاً مثالمی

در بعضی از مسیرهای ریلی ارایه شد که در شرایط فعلی  

آنها   باری  واگن  گردش  چرخه  تجاری  سرعت  نمره  نیز 

لزوم  به  با توجه  یقیناً  باشد.  نیز می  از مقدار مذکور  بیش 

پی کشورهای  در  وری  بهره  حوزه  دایم  و  ارتقای  شرو 

ارتقای تکنولوژی در سال های آینده و لزوم کاهش قیمت 

این  در  شاخص  این  مقدار  خدمت،  واحد  هر  شده  تمام 

قانون   طی  بود.  خواهد  رشد  به  رو  کشورها  از  دسته 

مدیریت سوخت  و  نقل عمومی  و  توسعه حمل  مدیریت 

سال   یک 1386در  تنها  بار  آخرین  و  بار  اولین  برای   ،

ریلی از سطح ملّی تعریف شده   شاخص برای حمل و نقل

مسافر   و  بار  حمل  در  ریلی  نقل  و  حمل  سهم  که  است 

مصوبهمی طی  قانون  این  و  و باشد  تمدید  بعدی  های 

 اصالح شده است.

شورای    مجلس  جایگاه  از  و  ملّی  سطح  در  تاکنون  اما 
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وری حمل و نقل  اسالمی، شاخصی برای رصد کردن بهره

غ نشده است. نظر به فاصله  ریلی بار داخلی تصویب و ابال

بهره دار  از معنا  خیلی  در  ایران  ریلی  نقل  و  حمل  وری 

پیشنهاد شاخص  مقاله  این  پیشرو،  کشورهای  به  نسبت  ها 

می نماید در گام اول و برای حفظ سادگی و موثر بودن،  

شاخص سرعت تجاری چرخه گردش واگن باری مطابق 

و  شده  ابالغ  و  تصویب  مقاله  این  تعریفی  طبق    روش  بر 

اهداف ساالنه پیشنهادی پایش شده و مبنای میثاق روسای  

اعتماد   رای  مبنای  و  شهرسازی  و  راه  وزیر  با  جمهور 

و  راه  وزیر  گردد.  حوزه  این  در  مذکور  وزیر  به  مجلس 

می نیز  مدیره  شهرسازی  هیئت  اعضای  انتخاب  در  تواند 

آهن یکی از شروط خود را دستیابی به بهره وری ابالغ راه

روش  ش در  و  فعلی  شرایط  در  دهد.  قرار  مذکور،  ده 

ندارد.   وجود  زمانی«  »تعهد  ذینفعان  بین  فعلی  تعامالت 

این  باالتر  های  سرعت  به  دستیابی  زمانی  تعهد  بدون 

در   است  ضروری  و  الزم  شود.  می  تر  سخت  شاخص 

روش های فعلی تعامالت بین ذینفعان تجدید نظر اساسی  

اصلی تعهدات گردد. در این   به وجود آید تا »زمان« مبنای

صورت است که بستر پایدار برای تحقق »قطارهای باری 

ای واقعی مبدا مقصدی واقعی« فراهم می شود. البته  برنامه

تغییر تدریجی ساختار تعامالت ذینفعان و استفاده صحیح  

از توان و قدرت بخش خصوصی در قالب نظام اپراتوری 

قانون  قطار و ایستگاه در قالب قوانین   موجود و از جمله 

دسترسی آزاد به شبکه ریلی، قابلیت تحقق داشته و اجرای  

آن، عمدتاً به اراده هماهنگ و منسجم افراد کلیدی شرکت 

راه آهن )اعضای هیئت مدیره راه آهن و معاونین( منوط 

می باشد. در مقاله »پیشنهادی برای ساختار نوین حمل و  

( نمای 1396فیع نادری،  نقل ریلی برون شهری ایران«، )ش

بسترسازی   متضمن  کشور  ریلی  صنعت  کالن  ساختار 

بهره وری به  دستیابی  و  زمانی  از جمله تعهدات  باال  های 

ارایه   باری،  واگن  گردش  چرخه  تجاری  سرعت  افزایش 

 . شده است

 مراجع  -۸
نامه    - به وزارت راه و شهرسازی طی  ابالغیه ریاست جمهور 

جهت تمرکز بر اهداف    1396ور  شهری  25مورخ    ۷6601شماره  

 مشخص و محدود با اولویت باال. 

راه  - )شرکت  ایران،  اسالمی  و  "(،  1395آهن جمهوری  آرمان 

 .1395 "چشم انداز راه آهن،

راه  - )شرکت  ایران،  اسالمی  جمهوری  معاونت  1400آهن   ،)

و   آموزش  توسعه  مرکز  نقل،  و  حمل  اقتصاد  و  سرمایه  تامین 

های فهرست شاخص"،  5فنآوری، دبیرخانه بهره وری، ویرایش  

بهره اختصاصی  و  برون عمومی  ریلی  نقل  و  حمل  وری 

 ".  شهری

م.موحدی  -  ،( ا.م.،  تودرباری،  اصغر  و  تعیین، "(،  1385م. 

های باری  وری در واگن های بهرهگیری شاخصف و اندازهتعری

 . "به منظور برنامه ریزی برای بهبود آنها،

انجمن   - شهرسازی،  و  راه  وزارت  نقل  و  حمل  پژوهشکده 

تعیین الزامات کمّی  "(، 1391مهندسی حمل و نقل ریلی ایران، )

طبق  بر  منطقه  سطح  در  اوّل  شهری  برون  ریلی  نقل  و  حمل 

 ."1404چشم انداز اهداف سند 

سالنامه های آماری "شرکت راه آهن جمهوری اسالمی ایران،    -

 . "1399تا  1390سالیانه از 

پردازش و تحلیل دیتای سامانه بارنامه حمل بار داخلی ریلی   -

 ( 1400تا  1390توسط نویسنده. )از سال 

-  ( ایران،  آهن  راه  تجاری "(،  1400شرکت  هوش  سامانه 

 ، داشبورد پایش کیفیت حمل بار. BI"آهن شرکت راه

-  ( ایران،  اسالمی  آهن جمهوری  راه  سالنامه "(،  1399شرکت 

 .16، ص."حمل و نقل ریلی کشور، 1398آماری 

-  ( الف.،  ع.  نادری،  ساختار "(،  1396شفیع  برای  پیشنهادی 

ایران، شهری  برون  ریلی  نقل  و  حمل  ترابران  "نوین  ،  ماهنامه 
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ABSTRACT 

Productivity is an important issue in Key Performance Indicators of Rail Transportation. 

Comparison shows that Freight Wagon Productivity is less than Pioneer countries. It is 

possible to multiple it in future years gradually. With Increase in Freight Wagon 

Productivity, Rail Freight Share and Attraction of Investment will be increased and 

National Economy uses its considerable benefits. With Review of Previous Studies, 

Suggested Method for Analyzing of Freight Wagon Productivity with unit of “Speed” is 

proposed in National Level. Status of Freight Wagon Productivity has reviewed for last 

years in National and Corporate Level. For Next Future 20 Years, Quantitative Goals in 4 

Program of 5 Years is proposed mainly according to increase of existing asset 

Productivity. Because mentioned Indicator is important in Rail Freight Productivity and 

increase of it can show a kind of progress in Productivity of human resources, Rail 

Infrastructure and even Diesel Locomotives, and because of Simplicity and Not 

Complexity in Supervision by Related Authorization Organizations, it Suggests that in 

First Step it establish and pass and submit by National Parliament with respect to 

specified method explained in this article and Specific Quantities Goals. It can be used 

for interaction of Parliament with Transportation Minister and also Transportation 

Minister can be using it in interaction with Managing Board of Iranian Railway State Co. 

(RAI). 
 
Keywords: Rail Transportation, Freight Wagon, Productivity, Commercial Speed, 

Turnaround Commercial Speed of Freight Wagon, Speed 
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