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اوپارسریع السیر درمسیرهاي ریلی نقشه 
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اآسیمسیرهاي ریلی درنقشه 
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شبکه هاي حمل و نقل ریلی
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اهداف مطالعات حمل و نقل ریلی

یمطالعات حمل و نقل ریل

ارزیابی ظرفیت فعلی و آتی محورها

میزان تقاضاي ریلی جذب شده در شبکه مختلط

طراحی شبکه آتی یا اعمال راهکارهاي بهبود ظرفیت

انتقال سفرهاي باري و مسافري از جاده به راه آهن

محاسبه گلوگاهها و سطوح سرویس کریدورهاي شبکه

شبیه سازي حرکت قطارها در شبکه
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مطالعات حمل و نقل ترکیبی بار در ایالت ماسوچوست آمریکا
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(پا ترکیبی اروشناسایی پتانسیل هاي حمل و نقل )SPINمطالعات 

این مطالعات با هدف انتقال بار از جاده به سایر مدها در قسمتی از اروپا انجام شده است.

یمطالعات حمل و نقل ریل
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ریلی اروپا درشبکه مطالعات 

مختلف موجود بینکریدورهاي 

هایتالیا و فرانس-هلند-آلمان
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(FARS)تخصیص ریلی بار در ایران مطالعات 

یمطالعات حمل و نقل ریل

Freight Assignment in Railway System

مقاصد و ظرفیت، ورودی مسئله-شبکه، تقاضای مبادی

 (صانسداد مسیر تخصی)تخصیص جزیی با لحاظ ظرفیت

تعیین گلوگاههای شبکه ریلی در سالهای مختلف

قابل اجرا بر روی هر نوع شبکه ریلی داخلی و خارجی
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(FARS)تخصیص ریلی بار در ایران مطالعات 
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Freight Assignment in Railway System

امکان اعمال راهکارهای بهبود ظرفیت و تخصیص مجدد

 امکان احداث کریدورهای جدید و تعیین میزان جذب بار

شودمقصد که جذب جاده می-تعیین بار ریلی بالقوه هر مبدأ
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سادهحمل ریلی 

تجهیزات تخلیه و بارگیری+ 

تحویل به مقصد+ 

لیپشتیبانی حمل و نقل ری
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حمل و نقل کامیون باردار توسط قطار

رو-حمل و نقل ریلی رو

-ROحمل و نقل ترکیبی  RORoll On- Roll Off

کاهش هزینه های انرژی، ایمنی، زیست محیطی، خرابی جاده ها
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ریحمل و نقل کانتین

نريحمل و نقل ریلی کانتی
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نريحمل و نقل ریلی کانتی

اپوربندر کانتینري سنگ

 جهانیحمل بار در ویژه دارای جایگاه

ودمعموالً بخشی از حمل بار توسط کشتی انجام میش.

:حمل و نقل کانتینري
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نريحمل و نقل ریلی کانتی

چین -بندر کانتینري شانگهاي
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ریحمل و نقل کانتین

واحد اندازه گیری کانتینر باردار ،TEU

 نوع متعارف کانتینر در ایراندو  :

(متر6دارای طول )فوت 20کانتینر 

(  متر12دارای طول )فوت 40کانتینر 

 فوت باردار ، معادل یک 20هر کانتینرTEU 

 فوت باردار ، معادل دو 40هر کانتینرTEU

حمل و نقل ریلی در ایران

1

TEU
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Year 2013: 32 million TEUs

اپوربندر کانتینري سنگ

نريحمل و نقل ریلی کانتی
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نريحمل و نقل ریلی کانتی

ماراتدوبی ا-بندر کانتینري جبل علی

The U.A.E. has successfully positioned itself as the hub between 
East and West shipping lanes, with more capacity currently being 

built out at the Khalifa Port outside of Abu Dhabi, the U.A.E. capital.

Year 2013: 13 million TEUs
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نريحمل و نقل ریلی کانتی

چینQingdaoبندر کانتینري 

Year 2013: 15 million TEUs
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نريحمل و نقل ریلی کانتی

نچیبندر کانتینري هنگ کنگ

Year 2013: 22 million TEUs
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نريحمل و نقل ریلی کانتی

نوبیبندر کانتینري بوسان کره ج

Year 2013: 18 million TEUs
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نريحمل و نقل ریلی کانتی

(اسبندرعب)شهید رجایی پایانه کانتینري 

1393در سال TEUمیلیون 1.8: تخلیه و بارگیری کانتینر
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یکپارچگی حمل و نقل کاال از کشتی به راه آهن

 The container terminal has a direct rail link to major economic hubs throughout 

Germany and the EU. 

ريحمل و نقل ریلی کانتین

آلمان-Eurogateپایانه بندري کانتینري 
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 میلیون 560حجم تجارت کانتینری در جهان حدودTEU  در سال

 میلیون 27ساالنهTEU شودکانتینر در بنادر خلیج فارس جابجا می

 میلیون 3سهم بنادر ایران مجموعاً حدودTEU  در سال

توسط جاده% 97توسط راه آهن و % 3حمل : کانتینر در ایران

مهمترین مقاصد بارهای کانتینری وارداتی عبارتند از  :

اصفهان%(          70تا 60حدود )تهران 

یزد                                     شیراز

تبریز                                   مشهد 

میزان جابجایی، مبادی و مقاصد
ل کانتین

ل و نق
حم

ی
ر
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تجهیزات تخلیه و بارگیری

RMGجرثقیل دروازه ای ریلی 
Rail Mounted Gantry Crane

(میلیون یورو1.5تا 1.2حدود )

ل کانتین
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تجهیزات تخلیه و بارگیری

RTGجرثقیل دروازه ای تایر دار 
Rubber Tyred Gantry Crane

(میلیون یورو1.5تا 1.2حدود )
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تجهیزات تخلیه و بارگیری

ریچ استاکر
Reach Stacker

هزار یورو 600حدود )

ایستگاه تپه سفید
(سایت تخلیه سایپا)
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:بندر شهید رجایی
کانتینری شرکت تایدواتر-پایانه ریلی ل کانتین

ل و نق
حم

ی
ر
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ريحمل و نقل ریلی کانتین

در پایانه ریلیRMGبارگیری و تخلیه توسط جرثقیل 
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و امکانات تخلیهاز برخوردار : جهت ارتباط بندر به سرزمین مادر

بارگیری و نگهداری و توزیع و حتی فرآوری بار 

ل فراهم شدن زمینه انتقال حجیم کاالها در مسیرهای طوالنی به داخ

قلمرو کشورها از طریق شبکه راه آهن 

با هدف کاستن از میزان شلوغی و ازدحام بنادر ساحلی و تقلیل

ترافیک جاده ای در مسیرهای منتهی به بنادر

ل 
ل و نق

حم
کانتین

ی
ر
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(Dry Ports ،Inland Ports)بنادر خشک 

Inland ports are designed to move international shipments more efficiently away

from seaports and into locations and customers within Heartland. With pressure

mounting on the nation's seaports and high demand for port warehouse space, an
alternative route is to move goods to inland ports for handling and distribution.
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بندر خشک

چینTianjinبنادر خشک متصل به بندر 
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بندر خشک

بنادر خشک اسپانیا
Bilbaoمتصل به بندر 
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بندر خشک

بنادر خشک هند
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بندر خشک

بنادر خشک آمریکا
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ت تخصیص ظرفی

تخصیص ظرفیت
Capacity Allocation

ظرفیت خطوط ریلی به بخش خصوصی( اجاره)واگذاری 

(Train Paths)فروش مسیرهای قطار 

بین متقاضیان( Coordination)ایجاد زمانبندی و هماهنگی 

تجربه موفق اروپا و آمریکا جهت کارآیی باالتر سیستم ریلی
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ت تخصیص ظرفی


