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 مقدمه 

 هپوشيد كسيبر لشتغاو ا اريگذ سرمايه ،توليد جملهاز  هاركشو ديقتصاا رساختا برآن  تاثيرو  يلير نقلو  حمل هميتا

 ،ستداده ا هيندافز مزيتيآن چه به اين بخش اما در كشور ما  است. ركشو هر ديقتصاا ييربناز يلير نقلو  حمل. نيست

در هزينه پايين از لحاظ مصرررا انر،ي، ارزان بودن، ايمني باو و انتقال سررريت و تاثيرپذيري ك  در مقابل شررراي  جوي، 

 اسررت.هاي حمل و نقل ترين مزاياي حمل و نقل ريلي نسرر ت به سرراير رو كنار دويل فني و اقتصررادي دي،ر، از م  

   .هددمي ننشا بيشتررا  يش،ردگر يهابهذجادارد و  يكمتر محيطي يستز ويندگيآ يلير همچنينصنعت

 توان به امنيتگيرد كه از آن جمله ميونقل ريلي به دويل مختلفي انجام ميتوسرررعه صرررنايعي همچون حملبنابراين 

چين  هاي اقتصاديو تس يل صادرات مواد خام، طرح منابت ط يعي منطقه ايران، دسترسي آسان به سياسي و اقتصادي

سي به بازار اروپا از طريق ستر ش  براي د ست كه از ايران مي جاده ابري گذرد و درآمدهايي كه از كريدورهاي ترانزيت به د

شاره كرد. مي ستند، ا سي آيند و همپاي درآمدهاي نفتي ه شركت لذا در اين برر سابق  سوي نژاد، مدير عامل  با آقاي مو

اشاره ق ل و بعد از انقالب ريلي در  صنعت و حمل و نقل حوزهوند توسعه ربه انجام شد تا  97مرداد  27نشستي در رجاء 

شرفت بتوان روندتا شود  صنعت م   را پي سي قرار ها و فراز و فرودهاي اين  سال انقالب مورد برر طي مدت زمان چ ل 

 .داد
 

 اثر حمل و نقل بر توسعه اقتصادی در دوره های زمانی مختلف

ستان يک رابطه مستقي  بين فعاليت ستهاي حمل و نقل و ميزان از زمان با شته ا صادي وجود دا سعه اقت هايي تمدن. تو

ستفاده از راه صادي ه  هكه ا ستي مديريت كرده بودند از نظر اقت اي ط يعي براي حمل و نقل مانند راه هاي آبي را به در

به يونان و امپراطوري رم كه با ايجاد مراكز حمل و نقل از طريق رودخانه و دريا  چين، مانند مصررر،. اندپيشرررفت داشررته

سم ميالدي اهميت بخش حمل و نقل 18در قرن  .رشد اقتصادي رسيدند ستپررنگ تيبا تفکرات ادام ا شده ا ال ته . تر 

ست كه اهمآبلکه نقش  ،ندارد يكاو ارز  قابل توج  کيخود حمل و نقل به عنوان  صاد ا  دارد. يفراوان تين در كل اقت

سم سب شيبا افزا ديگويدر كتاب ثروت ملل م تيا صووت ن يبرا ،ديوكارها و تولك و  يمحلريغ يبه بازارها ازيفرو  مح

دي نقش صنعت حمل ميال19 در قرن. كرد دايپ ينقش م م يحمل و نقل آب بيترت نيبزرگتر وجود خواهد داشت و به ا

طه می تي بين آن قان مختلا راب فت و محقق قان قرار گر جه محق قل در اقتصررراد ملي مورد تو ندو ن يافت واقت  در. ها 

توانند كنند و به طور كلي ميح ايزوله شرده را به يک بازار آزاد ت ديل ميهاي حمل و نقل يک بخش به اصرطالسريسرت 

شب سی ها ن ستین راه آهن می نارر شته که  بندر انزلی و پیر بازار 1227یران در تاریخ ادهد که نخ شت وجود دا به ر

 .است بعدها جمع آوری شده

اختن راه آهن حضرت سروع به ش ،فرانسوی واتالبسیو مک کمپانی بلژیکی با خرید امتیاز از یشمسی  1261ر سال د

 را به ایران باز کرد.پای خط آهن شهر ری -خط آهن تهراندر واقع  عبدالعظیم شد و

طوری شور توسعه یافته بهکویژه پس از انقالب رشد چشمگیری داشته و در نقاط گوناگون ونقل در کشور ما بهملح

شود. صادی را نیز تا حدودی منجر  شد اقت سته ر  4565ای که طول محور ریلی از به گونه که با ارزآوری فراوان توان

 در بعد از انقالب رسیده است. کیلومتر 5525قبل از انقالب به کیلومتر 

https://donya-e-eqtesad.com/fa/tags/%D8%AD%D9%85%D9%84+%D9%88+%D9%86%D9%82%D9%84
https://donya-e-eqtesad.com/fa/tags/%D8%AD%D9%85%D9%84+%D9%88+%D9%86%D9%82%D9%84
https://donya-e-eqtesad.com/fa/tags/%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA
https://donya-e-eqtesad.com/fa/tags/%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA
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 از دهه (آماد) 1در همين راسرررتا مف ومي به نام لجسرررتيک. تر تامين كنندجريان منابت را به درسرررتي و با هزينه پايين

عات و جريان طالا خدمات، ريزيِ مديريت مواد،ب چارچوبي براي برنامهمطرح شررده كه در مف وم اقتصررادي در قال1950

اين چارچوب به ب ينه سررازي فرايند توليد و توزيت با منابت . شررودسرررمايه به منظور اسررتفاده ب ينه از منابت تعريا مي

كه ه  در سررطص صررنعت و ه   دكنهاي مديريت براي ارتقاي كارايي و افزايش رقابت كمک ميموجود و از طريق تکنيک

ست. .شودشركت مطرح مي ست  حمل و نقل ا سي ستيک  صلي در زنجيره لج صر ا سوم هزينه عن هاي حمل و نقل يک 

شکيل مي سطص ج اني رخ داده . دهدلجستيک را ت سعه حمل و نقل در  شده و تو شدن مطرح  در دوره بعد بحث ج اني 

 .2هاي حمل و نقل استالمللي و فعاليتهاي بينا م تني بر تجارتدر حال حاضر ميزان رواب  كشورهاي مختل. است

 

 نقش انواع مختلف حمل و نقل در دوره های تاریخی مختلف

 
 

 ( GDP تواید ناخالص ملی ) تغییرات حمل و نقل کاال در مقایسه با

ست. داخلي و  رشد توليدناخالصاز ديرباز يک هم ست،ي می ت بين  اولين عامل اثرگذار بر اين صنعت محي  اقتصادي ا

شد حمل و نقل  سافربري و ه  بخش كاو)ر ست( ه  بخش م شته ا ضعيت . بوجود دا صادي و و نابراين فعاليت هاي اقت

  3.دو عامل م   و اثرگذار بر اين صنعت هستند تجاري

 GDP با مقایسه در کاال نقل و حمل تغییرات

 
Source: European Environment Agency 

 جهان و ایراندر ریلی حمل و نقل تاریخچه 

ش ر  ميالدي و 1825ش ري به سال آهن به منظور حمل مسافر درونسابقه حمل و نقل ريلي در زمينه احداث اولين راه

ستاكتون كه گرددلندن بازمي ش رهاي ا سير  سل در م ستان بود -در نيوكا ش ر  و دارلين،تون به ان،ل صله آن دو   39فا

 1830آهن اياوت متحده بين اياوت بالتيمور و اوهايو در سرررال در زمينه مسرررافرت بين شررر ري اولين راهد. كيلومتر بو

                                                           
 .شودبندي و در مواردي نيز شامل امنيت نيز ميجايي كاو و بستهسازي اطالعات، حمل و نقل، موجودي كاو، ان ارداري، جابهلجستيک شامل يکپارچه-1

 95شع اني، شکوه، بررسي صنعت حمل و نقل ريلي، اسفند -2
 همان من ت -3
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آهن راه ميالدي در ش ر لندن و اولين 1863آهن زيرزميني ج ان در سال برداري قرار گرفت. اولين راهميالدي مورد ب ره

سال  سطص زمين در  سال  1868متحرک در باوتر از  شدند. در  ش ر نيويورک افتتاح  ميالدي اولين  1882ميالدي در 

 برداري قرار گرفت. ترامواي برقي در ش ر برلين مورد ب ره

شان ميبررسي شته كه بعدها  بندر انزلي و پير بازار به رشت وجود 1227دهد كه نخستين راه آهن ايران در تاريخ ها ن دا

شده ست جمت آوري  ستفاده قرار ا كيلومتر از 12 كه شودمي گفته .ا شاه همچنان مورد ا ضا س  دوره ر سير تا اوا ين م

شاه ع دالعظي  حضرت شمسي بين ت ران و ش رري  1261لن هنوز است در ساآهني كه بقاياي آولي راه  ،داشته است

شد. عرض اين راه  8700به طول  شيده  شد و اداره آن متر ك سوي اجرا  سيو بواتال فران سيله م آهن يک متر بود و به و

پس از اين تاريخ دي،ر هيچ خ  ريلي در ايران احداث نشد، چراكه ايران در يک . بعدها به يک پيمانکار بلژيکي واگذار شد

 18ايران ه  اين بود كه در دوره طووني براثر نفوذ عوامل بي،انه از سراختن خطو  ريلي منت شرده بود. دليل محروميت 

شاه قاجار پيمان 1269آبان  صرالدين  سال باز نامهنا ساخت راه آهن تا ده  ضا كرد كه ايران را از  سيه تزاري ام اي با رو

شتمي شرو  وام 1278آذر اين محدوديت در  .دا سيه با دست 60.000.000برابر با  شاه براي ينخ  مظفرالدفرانکي رو

سال دي،ر تمديد سال شد.  ده  سي كه راه1285بنابراين تا  ش ر تا برازجان به طول شم س   60آهني از بو كيلومتر تو

خ  آهن ه  بيشتر جن ه نظامي ان،لستان كشيده شد، ايران هيچ تحولي را در زمينه حمل و نقل ريلي تجربه نکرد. اين 

شت شن اد فرو  اين راه آهن رااول. در پايان جنگ ج اني دا ستان پي سفانه بودجه  ، ان،ل ش ر داد كه متا ش رداري بو به 

 .آوري و مصالص آن به بصره انتقال يافتش رداري اين ش ر تکافوي خريد آن را نکرد و اين مسير توس  سازندگانش جمت

 راه آهن ایران قبل از انقالبتاریخچه  -الف
 توضیحات سال

وس  ناصرالدين شاه به بارون رويتر ان،ليسي داده شد ولي بر اثر فشار دولت روسيه اين شمسي  1250ولين امتياز براي راه آهن سراسري در سالا 1250

يلي تقري ا هيچ كدام به نتايج عملي هاي زيادي براي احداث راه آهن در مناطق مختلا به عمل آمد اما به دو امتياز لغو شرررد. پس از آن نيز تال

حظات و به طور متفرق و بيشررتر بنا به مال( 1265-1300) سرراله 35آهن در ايران در يک دوره پس از دوره امتيازات عمليات احداث راه  .نرسرريد

 .راه آهن احداث شده استكيلومتر  717محور مستقل جمعاً  11 مصالص شخصي يا قومي با منافت بي،ان،ان بوده است و در

ست شدههاي بي،انه تلقي ميقدرتايران همواره حيا  خلوت : هاي بزرگايران در ميانه دعواي قدرت 1261 ها را به فکر . آمدن خ  آهن به اروپا، اروپاييا

ها نخستين كساني بودند كه فکر آوردن راه آهن به ايران به ذهنشان آهن كنند. ان،ليسيانداخت تا براي تس يل منافت خود، ايران را نيز صاحب راه

شيدن راه شد آهن از عیماني تا خليج فارسخطور كرد. ك ها بود كه بلندپروازي بعدي از آن ،رمن .ايده بزرگ آن ا بود. هر چند كه به دويلي عملي ن

هاي ها نيز در اجراي اين كار موفق ن ودند و تضرراد منافت با دي،ر قدرتخواسررتند خ  آهني از آنکارا تا خليج فارس بکشررند. هر چند كه آلمانمي

سنگ شمال به خليج فارس را در اندازي براي ااروپايي، آن ا را به  شيدن راه آهن از  سيه تزاري ه  هواي ك شت. عالوه بر اين دو، رو نجام اين كار وادا

ها پناه برد. ناصرالدين شاه در پيامي ديد، به آلمانها گرفتار ميها و ان،ليسيپروراند. در اين ميان، ناصرالدين شاه كه خود را در مخمصه روسسر مي

سمي از آلمان شکني هار شاه همان و كار صرالدين  ست نا ساخت راه آهن به ايران بيايند. اما درخوا سادتدعوت كرد تا براي  سي ها و ح سيا هاي 

بواتال  وها بر سررر راه آهن، در ن ايت اين مسرريها و ان،ليسرريها، روسنکته جالب اين اسررت كه با وجود دعواي آلمان !ها همانها و ان،ليسرريروس

سوي بود كه  ست به فران شاه ب،يرد. نتيجه آنکه يک كمپاني بلژيکي با خريد اين امتياز از بواتال، د صرالدين  ساخت راه آهن را از نا شد امتياز  موفق 

ش ر ري پاي -خ  آهن ت ران .شمسي، پايان تمام دعواها رق  خورد 1261ميالدي و  1888كار ساختن راه آهن حضرت ع دالعظي  شد و در سال 

ش رراه آهن را به  سير بو سال هاي بعد از آن، در م سال -جلفا و نيز ميرجاوه-برازجان و ت ريز -ايران باز كرد. در  شد تا  شيده  زاهدان نيز راه آهن ك

 .شمسي كه آرزوي راه آهن سراسري محقق شد 1306

 تصويب قانون انحصار قندوشکر براي تامين مصارا راه آهن 1304

سال  1305 شاهپورويحه تأسيس آن  1305در  شت، بندر  شمال ايران امتداد دا شوراي ملي گذشته بود. اين خ  آهن كه از جنوب تا  صويب مجلس   از ت

ها به زمين زده شد. ضمن توس  آلمان 1306كرد. كلنگ ساخت راه آهن در سال )بندر تركمن فعلي( وصل مي )امام خميني فعلي( را به بندر شاه

 .برداري و ساخت، مشاركت داشته  در امر نقشه "بونس"آنکه يک كمپاني آمريکايي به نام 

 ها براي داشتن يک خ  آهن سراسري به واقعيت بدل شد.شمسي و در زمان سلطنت رضاشاه، آرزوي ايراني 1306در سال راه آهن سراسري ايران:  1306

 صويب قانون تاسيس سازمان و تشکيالت راه آهن جم وري اسالمي ايرانت 1314



 

4 

 

 اتصال راه آهن شمال به ت ران و ع ور اولين قطار  1315

 مش د -زدن اولين كلنگ ساختمان راه آهن گرمسار 1316

ست،اه سميه 1317 سري دراي سرا صال راه آهن  ساختمان و ات سال : خاتمه  سري به  1317باوخره در  سرا شمسي انتظارها همزمان با اتمام پرو،ه راه آهن 

يزد ه  از -راه آهن ق  .اولين ايست،اه خ  آهن سراسري ايران است كه دو خ  شمال و جنوب در آن به يکدي،ر رسيدندپايان رسيد. ايست،اه سميه 

شروع  1317شمسي در ايران احداث شدند. ساخت اين خ  آهن نيز مانند ساير خطو  در سال  20هاي دههدي،ر خطو  راه آهن است كه در سال

 شد

مش د -توان به خ  آهن گرمسارهاي دي،ري نيز در گوشه و كنار كشور ساخته شدند. براي نمونه ميآهن سراسري، خ  آهنبعد از راه اندازي راه  1320

داني  اين اسررت كه سرراخت و گردد. آنچه در مورد اين خ  آهن ميهاي پاياني راه آهن سررراسررري برمياشرراره كرد كه ال ته سرراخت آن به سررال

شاهرريل ست،اه  سالگذاري آن تا اي ست. پس از پايان جنگ،  1320ود در  به پايان رسيده اما بروز جنگ ج اني اول آن را براي مدتي متوقا كرده ا

 .يابدبه طور كامل پايان مي 1335شود تا اينکه در سال ادامه كار از سر گرفته مي

برداري گذاري آن خاتمه يافته و ب رهريل 1328اينکه در سال  ، عمليات ريل گذاري از ق  به كاشان انجام مي شود تا1326پس از جنگ و در سال  1326

شروع مي ساخت راهاز آن  شمال و جنوب اين شود.  شرق و غرب و  آهن در دوران پ لوي دوم ه  ادامه پيدا كرد و تا وقوع انقالب، ده ها خ  آهن 

 كشور را به يکدي،ر متصل كردند.

 مش د-افتتاح راه آهن ت ران 1336

 تيريز –افتتاح راه آهن ت ران  1337

 گرگان-افتتاح راه آهن بندر تركمن 1339

 افتتاح ساختمان جديد ايست،اه بزرگ راه آهن ت ريز 1344

 افتتاح ساختمان جديد ايست،اه بزرگ راه آهن مش د 1345

 بندر رحمانلو -افتتاح راه آهن عجب شير 1346

 اصف ان -آغاز ريل گذاري بادرود 1347

 رازي-افتتاح راه آهن شرفخانهو زرند -بافق-افتتاح و ب ره برداري از خ  كاشان 1350

 زرند -افتتاح و ب ره برداري از خ  كرمان 1356
 

 خطوط اصلی احداث شده  قبل از انقالب اسالمی
 

 طول محور سال ب ره برداري سال آغاز ساخت نام محور رديا

 كيلومتر

 148 1295 1291 جلفا -ت ريز  1

 94 1299 1298 ميرجاوه -زاهدان  2

 461 1316 1306 بندرتركمن -ت ران  3

 928 1317 1306 بندر امام خميني -ت ران  4

 121 1321 1320 خرمش ر -اهواز  5

 812 1336 1316 مش د -گرمسار  6

 736 1337 1317 ت ريز -ت ران  7

 35 1339 1338 بندرتركمن -گرگان  9

 192 1350 1291 رازي )مرز تركيه( -صوفيان  10

 847 1350 1317 زرند -ق   11

 111 1350 1347 ش رزرين -سيستان  12

 80 1357 1353 كرمان -زرند  13

 4565 جمت كل
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 بعد از انقالبایران  راه آهن -ب
سازي و ش ر سعه خطو  ريلي در ايران پس از انقالب نيز ادامه پيدا كرد. وزارت راه و  به طور خاص، معاونت  ساخت و تو

سعه راه آهن، بنادر و فرودگاه سئوليت اين امر را بر ع ده دارد. يکي از رخدادهاي م   تاريخ راه آهن در ساخت و تو ها م

 هاي پس از انقالب اتفاق افتاد. ايران، در سال

 توضیحات سال

به انجام 1361جلفا و با روس ها منعقد شررده بود، در سررال -براي مسررير ت ريز 1354برقي كردن راه آهن كه نخسررتين قرارداد آن در سررال  1361

كيلومتري يک خطه است كه از صوفيان، بخش يامچي،  146رسيد. اين خ  آهن كه نخستين خ  آهن برقي ايران به شمار مي رود، مسير 

 مي نمايد. خوي، مرند و زنوز ع ور 

 صخا س امي شركت به دولتي ازسيست  آهن راه انتقال 1369اسفند  22

 جتزر –افتتاح و ب ره برداري از خ  سيرجان  1372مرداد  9

 نفي - تزرج خ  از برداري ب ره و افتتاح 1373آبان  6

 سبندرع ا – بافق خ  از برداري ب ره آغاز و افتتاح 1373 اسفند 26

 دشاهرو – دامغان دوم خ  از برداري ب ره و افتتاح 1374  ش ريور9

 سسرخ –افتتاح و ب ره برداري از خ  مش د  1375اردي  شت  24

 رگرمسا – ت ران دوم خ  از برداري ب ره و افتتاح 1375  ش ريور5

 دمي  – بادرود خ  از برداري ب ره و افتتاح 1376خرداد  12

 وچادرمل – اردكان آهن خ  اقتتاح 1377اسفند  14

 همحمدي –افتتاح يک خ  از دو خ  آپرين  1377اسفند 25

 مسال –ش يد مط ري و خ  دوم فريمان  -افتتاح خ  سالم  1378اسفند  25

 (ق )محمديه  -( اسالمش ر) آپرين دوم خ  افتتاح 1379اسفند  20

  مش د  -  ت ران دوم خ  از كيلومتر 150 افتتاح 1379اسفند  20

 مش د –كيلومتر )دوخطه( گرمسار  390امروان و  -افتتاح خ  سوم واريانت آب،رم  1380سال 

 لكام طور به مش د - ت ران خطه دو افتتاح 1381خرداد  20

  ب رام -افتتاح خ  آپرين 1381سال 

 نكرما – ب  آهن راه افتتاح 1383دي  2

 وچادرمل –عملياتي شدن خ  آهن بافق  1383م ر  13

 سبندرع ا -بافق محور دوم خ  از كيلومتر 100 افتتاح 1385مرداد  8

 احمد آباد -افتتاح خ  دوم جنت آباد  1385سال 

 اخوا –افتتاح خ  تربت حيدريه  1385سال 

 محمديه-افتتاح خ  راب  ساقه 1386خرداد 

 پرواده -سيرجان و افتتاح خ  كال زرد -افتتاح خ  دوم ميمند 1386ب من 

 زشيرا-اصف ان آهن راه پرو،ه اول قطعه افتتاح 1387تير  3

 اهواز -افتتاح پرو،ه خ  آهن جديد خرمش ر 1387آذر  5

 زاهدان-ب -افتتاح راه آهن كرمانو  اصف ان -افتتاح راه آهن شيراز 1388

 سع ا بندر – اهواز – انديمشک مسير  راه اندازي نخستين ريل باس ارم 1389اردي  شت  6

ش ر ،  ق – اراک –راه اندازي قطار درود  1389 سير ت ران ، نت را –قطار جديد خرم راه اندازي دومين قطار قزوين،  –دومين ريل باس ملي ارم م

سافري ت ريز  سير گرگان مش د،  –م سير ت ران و  سفيد پل –سومين ريل باس ارم م  – ورامين –راه اندازي چ ارمين ريل باس ملي ارم م

 پيشوا

 دست،اه لکوموتيو ايران سفير 10راه اندازي  1389اسفند  3

 افتتاح اولين لکوموتيو با موتور ملي )ساخت داخل 1390فروردين  9
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 (cis)عضويت ايران در شوراي حمل و نقل ريلي كشورهاي مستقل مشترک المنافت 1390اسفند  25

راه اندازي قطار برنامه اي ، مالير –فتتاح راه آهن اراک ، اشرررلمچه –از محور خرمشررر ر و ب ره برداري  مياندوآب –افتتاح راه آهن مراغه  1390

 –آغاز سرراخت راه آهن برقي ت ران ن، هن شرريراز و خطو  ريلي مواصررالتي آب ره برداري از ايسررت،اه راه آ آلماتي)قزاقسررتان( -بندرع اس 

   ربرداري و افتتاح كارخانه تخصصي ساخت لکوموتيو)مپنا(، بنفتي زاهدانافتتاح پرو،ه ايست،اه راه آهن تخليه فرآورده هاي ، مش د

ب ره ، آذرشررر ر –افتتاح خ  آهن برقي ت ريز ، ت ران 18و  17ت ريز به زير زمين مناطق  -گذاري پرو،ه انتقال خ  آهن ت ران  آغاز ريل 1391

  دست،اه لکوموتيو جديد ايران سفير 10برداري از  ره ، بكيلومتر 180بندر ع اس به طول  -برداري از خ  دوم تزرج 

 

 خطوط احداث شده )اصلی و فرعی( پس از انقالب شکوهمند اسالمی

سال آغاز  نام محور رديا

 ساخت

محورهاي طول  برداريسال ب ره

 جديد

طول خطو  

اصلي دوم و 

 سوم

 طول خطو  فرعي

 260 1369 1360 سيرجان -بافق  بندرع اس -بافق  1 
 

74 

 180 1372 تزرج –سيرجان 
 

 193 1373 بندرع اس-تزرج 
 

 170 1375 1371 مرز سرخس -مش د 2
  

 1381 1379 دامغان -خ  سوم واريانت سمنان  3
 

64 
 

 1372 1361 بندرامام -* دوخطه مياندشت  4
 

92 
 

 1379 1378 سالم -خ  سوم فريمان  5
 

19 
 

 1371 1361 باغين -كرمان  6
  

24 

آهن آباد و اتصرررال به ايسرررت،اه راهبارانداز لطا 7

 آرتيق تركمنستان

1373 1374 
  

2 

 1374 1371 آهناتصال ش ر صنعتي ال رز قزوين به ش که راه 8
  

11 

 1371 1366 واريانت پل قطور 9
  

8 

 1374 1369 مش د -گرمسار  -دوخطه نمودن ت ران  10
 

109 
 

1375 114 

1378 148 

1379 165 

1380 390 

 254 1376 1368 مي د -بادرود  11
  

 30 1375 1371 ايست،اه آپرين -گارمانوري آپرين  -ملکي  12
  

 1376 1374 آهناتصال ش ر صنعتي كاوه )ساوه( به ش که راه 13
  

25 

 219 1377 1369 ار،نگ -اردكان  -آهن چادرملو راه 14
  

 1375 1361 آپرين -دوم ت ران خ   15
 

20 
 

 122 1377 1372 2محمديه  -آپرين  16
 

. 

 1377 1376 شورآب -خ  دوم محمديه  17
 

20 
 

 6 1377 1372 1محمديه  - 2اتصال محمديه  18
  

 1379 1372 2محمديه  -خ  دوم آپرين  19
 

122 
 

 1370 1365 فوود م اركه -ديزيچه  20
  

23 

 1377 1371 آلومينابوكسيت -جاجرم  21
  

38 

 20 1379 1374 آهنطرح اتصال بندر اميرآباد به ش که راه 22
  

 1379 1369 كرج -خ  دوم ملکي  23
 

18 
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 31 1381 1376 ب رام -آپرين  24
  

 150 1382 1377 (مش د-بافق)چادرملو –بافق  25
  

 1382 1382 جمکران -خ  دوم محمديه  26
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 35 1382 1379 ساقه -2محمديه  27
  

 225 1382 1379 ب -كرمان  28
  

 650 1384 1377 مش د(-مش د)بافق-چادرملو 29
  

 بندرع اس-خ  دوم بافق 30
 

1383 
 

170 
 

 بندرع اس-خ  دوم بافق 31
 

1387 
 

275 
 

 مش د-انشعابات بافق 32
 

1385 
  

200 

 315 1388 1379 زاهدان -ب  33
  

 493 1388 1380 شيراز -اصف ان 34
  

 37 1388 1369 مياندشت -نظاميه 35
  

 404 1734 3390 جمت )كيلومتر(

 5528 جمت كل معادل يک خطه )كيلومتر(

 باشد و طول خطو  ايست،اه ا در آن ا منظورنشده است .مسافت درج شده فق  طول مسير از م دا به مقصد مي
 

 

 انقالبآمار طول محور ریلی کشور در قبل و بعد از 

0

2000

4000

6000

                        

4565
5528

            

            

 
 1395-1357های ها در سالهای مسافری و لوکوموتیو و ایستگاهمسافرین، بهسازی، بازسازی، طول خطوط، واگن های باری، واگنتعداد مار آ

ب سررررازي  تعداد مسافر سال

 خطو 

بازسررازي 

 خطو 

طول خطو  

 اصلي

تعررداد واگن 

هرراي برراري 

 درگرد 

كل  عداد  ت

 باريواگن 

تررعررداد كررل 

واگرررررررررن 

 مسافري

كل  عداد  ت

 لوكوموتيو

تعداد كل ايسرررت،اه  پرسنل

 ها 

1357 5.418.834   4.567 13.450  760 420 33.284  

1358 6.101.555   4.567 12.285  760 418 34.587  

1359 4.919.624   4.567 12.150 12.150 1.000 418 33.617  

1360 4.320.169   4.567 12.422  1.020 418 34.779  

1361 6.345.787   4.567 12.424  1.029 446 36.992  

1362 6.440.532   4.567 12.247  1.029 446 38.768  

1363 7.244.157   4.567 11.746 12.019 1.029 526 41.294  

1364 6.957.498   4.567 11.746 12.019 965 562 40.797  

1365 6.335.621   4.567 12.205 12.420 967 526 38.961  

1366 5.274.349   4.568 13.072 13.119 960 536 38.481  

1367 6.799.151   4.568 13.074 13.312 925 535 37.178  

1368 6.672.372   4.569 12.433 12.909 1.050 536 36.943  
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1369 7.808.719   4.847 12.224 12.224 1.010 535 35.779  

1370 8.138.239 104  4.847 12.629 13.286 916 535 35.866  

1371 8.214.792 141  4.847 13.297 13.322 878 485 35.440  

1372 9.167.074 145  5.022 13.451 14.203 929 534 34.448  

1373 9.134.460 163  5.226 14.785 15.557 1.016 564 33.870  

1374 9.663.730 278  5.332 14.995 15.851 1.066 569 32.259  

1375 8.882.479 126  5.612 15.087 16.126 1.081 560 30.182  

1376 9.450.570 253  5.995 15.324 16.131 945 556 28.756  

1377 9.561.000 189  6.264 16.222 17.245 1.124 559 28.407  

1378 10.687.940 192 67 6.398 16.078 17.470 1.115 569 27.812  

1379 11.707.110 303 207 6.688 16.226 16.226 1.192 575 28.091  

1380 13.111.116 329 110 7.159 16.357 16.357 1.192 565 26.673  

1381 14.305.018 255 158 7.268 16.828 16.828 1.250 564 15.264  

1382 16.112.214 238 132 7.292 16.549 16.549 1.261 565 14.305 363 

1383 17.390.784 229 211 7.0608 17.373 17.373 1.369 578 13.784 367 

1384 19.400.204 114 184 8.391 19.848 19.848 1.561 606 13.725 402 

1385 21.345.666 145 155 8.595 21.406 21.406 1.608 636 12.807 402 

1386 24.458.884 130 305 8.745 21.633 21.633 1.626 641 12.704 418 

1387 26.225.263 237 248 9.079 21.726 21.726 1.885 646 12.366 429 

1388 27.710.236 146 89 9.482 21.816 21.816 1.957 670 12.257 459 

1389 28.814.198 82 116 9.795 22.001 22.001 1.990 704 11.396 462 

1390 28.559.900 134 207 9.992 22.082 22.082 2.055 750 10.746 469 

1391 27.015.250 131 77 10.223 22.230 22.230 2.105 778 10.534 470 

1392 25.553.120 122 113 10.407 22.562 22.562 2.160 821 9.991 473 

1393 24.802.384 231 150 10.376 22.715 22.715 2.205 869 9.502 476 

1394 24.452.603 225 175 10.459 22.803 22.803 2.210 901 9.216 476 

1395 23.041.532 220 147 10.475 24.089 24.089 1.977 915 9.022 477 

 

 آهن ایران در جهانجایگاه راه

كل خطو  ريلي را به %  84كشررور اول دنيا، بيش از  30دهد از حيث طول خطو  ريلي، هاي آماري نشرران ميبررسرري

صاص  شوردادهخود اخت سيه رقمي بالغ بر  اند. اين ميزان تن ا براي دو ك ضافه كردن د %31آمريکا و رو ست؛ با ا شور ا و ك

رسرررد؛ يعني بيش از نيمي از خطو  ريلي دنيا مي %52ن كانادا و آلمان، به و پس از افزود %45چين و هند، اين رق  به 

ست 6مختص به اين  شور ا به هزار( كل خطو  ريلي ج ان، جاي،اه  9) %0.9كيلومتر و  هزار 13ايران با  در اين ميان .ك

 .1ترين خطو  را به خود اختصاص داده استيک  طوونيوبيست

                                                           
 1396آبان  28تسني ، جاي،اه ره آهن ايران در ج ان، -1



 

9 

 

طول راه آهن  كشور رديا

 )كيلومتر(

درصداز كل راه 

 آهن دنيا

طول راه آهن  كشور رديا 

 كيلومتر(19.627)

درصد از كل را ه 

 آهن دنيا

 %1.4 19.627 ل ستان 16  %18.2 250.000 آمريکا 1

 %1.3 17.732 ان،ليس 17  %12.8 175.236 روسيه 2  

 %1.3 17.166 مکزيک 18  %9.0 124.000 چين 3

 %1.2 15.947 اسپانيا 19  %5.0 68.525 هند  4

 %1.1 15.372 قزاقستان 20  %3.4 46.552 كانادا 5

 %0.9 12.998 ايران 21  %3.2 43.468 آلمان 6

 %0.9 12.821 سوئد 22  %2.8 38.445 استراليا 7

 %0.9 12.000 تركيه 23  %2.8 37.743 برزيل 8

 %0.7 9.487 چک 24  %2.7 36.966 آر،انتين 9

 %0.6 8.529 اندونزي 25  %2.3 31.000 آفريقاي جنوبي 10

 %0.6 7.942 مجارستان  26  %2.2 29.640 فرانسه 11

 %0.6 7.791 پاكستان 27  %2.0 27.182 ،اپن 12

 %0.5 6.700 مصر 28  %1.9 26.500 ايتاليا 13

 %0.4 5.919 فنالند 29  %1.6 22.300 اوكراين 14

 %0.4 5.898 شيلي 30  %1.6 22.298 روماني 15
    

 شناسی صنعت ریلی ایرانآسیب

ترين كشورهاي منطقه خاورميانه به بزرگايران كه يکي از  2016در سال 1مطابق گزار  موسسه ج اني شركت سوئيسي

خصرروص پس از هاي اخير، بههاي ريلي دارد، اما در دههسررال اسررت كه سررابقه زيرسرراخت 130بيش از  ،آيدحسرراب مي

 توج ي نکرده است. هاي شديد عليه كشور، اين صنعت رشد قابلتحري 

 ،كنندهايي كه در بخش مسرررافري ريلي ايران كار ميترناز  %70، قريب به 2016در سرررال ند كه كبيان ميگزار   اين

شي از تحري  25بيش از  ست كه سال عمر دارند و كيفيت پايين، فقدان ن، داري و مسائل دي،ر نا شده ا ها منجر به اين 

صرا سرعت آن پايين يعني حدود تجربه م شد. 70كننده چندان خوب ن وده و ميان،ين  ساعت با ل اين عوام كيلومتر در 

 روند. از دويل عدم مح وبيت زياد بخش ريلي در ايران به شمار مي

 %3خ  لوله،  %18اي، ز بار ايران از طريق جادها %70دهد كهبار در ايران نشررران مي ن،اهي به آمارهاي حمل همچنين

اي، ونقل جادهان به وسيله حملاز مسافر%80ست كهشود و اين در حاليريلي منتقل مياز طريق  %7هوايي و  %2دريايي، 

انداز چش دهد كه در نشان ميهاي دولتي ايران در بخش ريلي سياستهمچنين  شوند.جا ميريلي جابه %13هوايي و  7%

ش که ريلي 25؛ 2025سال  سافر به ارتقاي ظرفيت كل حمل ؛هزار كيلومتر  ميليون  220ليون نفر و حملمي 160ونقل م

س   باد كه در اين ميان تن بار كاو را دار ونقل ريلي در بخش مسافر و حمل %30ونقل باري به زار ريلي در حملافزايش 

 تواند داشته باشد.را مي %18به 

                                                           
 1396م ر  23شناسي صنعت ريلي ايران ؛آسيبگزار  موسسه ج اني سوئيس،  -1
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 صنعتهای مهم این و اما برخی چالش

 
 آینده صنعت ریلی ایران

 15ميليون تني در مدت  27/3با افزايش تقري ا  ،ميليون تن بوده است 75/0برابر با  2015ترانزيت ريلي ايران كه تا سال 

سال  سال  02/4به  2025سال، تا  سوي دي،ر، طول مسيرهاي ريلي ايران تا  سيد. از  بيش از  2015ميليون تن خواهد ر

در خصوص هزار كيلومتر دي،ر نيز به اين ميزان افزوده شود.  20سال آينده  15هزار كيلومتر بوده است و قرار است تا  10

ميليون نفر  3/1با تقاضرراي  2021آباد در سررال خرم-براي میال احتماو خ  دوروده  بايد بيان كرد كه آهن خطو  راه

ميليون متقاضي خواهد رسيد.  7/1به  2030ميليون سفر و تا سال  5/1ه ب 2025رو خواهد شد و اين ميزان تا سال روبه

 ميليون نفر متقاضي براي اين خ  وجود خواهد داشت.  2/2و  2نيز به ترتيب  2040و  2035هاي در سال

عسلويه در  -ب ش ر -رود خ  شيرازارائه شده است. براي میال انتظار ميهايي زنيدي،ر نيز چنين گمانهدر مورد خطو  

 5/1به ترتيب به  2025 جا كند و اين ميزان در سرررالميليون تن بار جابه 3ميليون مسرررافر و  2/1تقري ا  2020سرررال 

ميليون مسافر و  5/2ه ب 2035ميليون تن، در سال  9/4ميليون نفر و  2به  2030ميليون تن، در سال  8/3ميليون نفر و 
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سال  6 /2 سافر و  3به  2039ميليون تن و در  ش د 6/7ميليون م سد. خ  م سال -بجنورد -ميليون تن بر گرگان نيز در 

سال  5/2ميليون تن بار و  5/1احتماو  2020 شت كه در  سافر خواهد دا ميليون تن  7/1ها به اين ميزان 2025ميليون م

ميليون  9/3ميليون تن و  3/2به  2035ميليون نفر، در سررال  4/3ميليون تن و  2به  2030ميليون نفر، در سررال  9/2و 

  1ميليون نفر خواهد رسيد. 4/4ميليون تن و  6/2به  2039نفر و باوخره در سال 

 کیلومتر( -)میلیون نفر 25 2-15 2وضعیت بار و مسافر در فاصله سال های 

               
 کالم آخر

طوري كه با ويژه پس از انقالب رشد چشم،يري داشته و در نقا  گوناگون كشور توسعه يافته بهونقل در كشور ما بهحمل

شود.  صادي را نيز تا حدودي منجر  شد اقت سته ر شرفتعليارزآوري فراوان توان سياري در اين رغ  تمام اين پي ها اما كار ب

ست. قانون بيني كرده و اين يعني براي آهن را پيشهزار كيلومتر راه 26دستيابي به  1404 گذار در افقحوزه باقي مانده ا

استان ايران نيز همچنان  11در كنار آن  .كيلومتر خ  آهن در كشور بسازي  1300رسيدن به برنامه هدا هر سال بايد 

چنين پيش از اعمال ه  .ج داري اي پرقدرت احتيااز نعمت شررر که ريلي محرومند و براي اتصرررال آن ا به برنامه و بودجه

هاي اقتصادي و براساس اهداا برنامه شش  توسعه، ميزان باري كه در سراسر ش که ريلي كشور )داخلي و دوباره تحري 

 95ده  ميليون تن در سال  40.2ميليون تن است كه اين رق  از 195جا شود، حدود بايد جابه1400المللي( تا سال بين

لذا نياز است مسئوون و كارشناسان اين حوزه بيش از گذشته به اين  .2رسيده است 96ليون تن در سال مي 47به حدود 

 صنعت توجه نشان دهند.

                                       

                                                           
   13/8/96، گذاري در صنعت ريلي ايرانهاي سرمايهفرصت، گزار  كميسيون اقتصادي سازمان ملل متحد ،روزنامه دنياي اقتصاد  - 1
 1397ش ريور 6تين نيوز، صنعت ريلي كشور، -2
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