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ريلی در کشور و  نقلوتحلیلی بر تقاضای واقعی ناوگان حمل

 توانمندی ساخت داخل

 

 

  
 

 

 

 

 

 چكیده

 سازيواگن هايشرکتاست که آیا توانمندي ساخت داخل  سؤالهدف اصلی این گزارش پاسخ به این 

ریلی در دو  نقلوحملنياز واقعی ناوگان  نقل ریلی کشور است یا خير.وحملجوابگوي نياز واقعی ناوگان 

لی قابل طرح است. ری نقلوحملبخش نوسازي ناوگان فرسوده و افزایش تعداد ناوگان به منظور توسعه 

همچنين، . سال است 27ناوگان باري ایران تقریباً  22000ميانگين عمر بيش از  دهدها نشان میبررسی

درصد از  45حدود  سال است و 62ترین سن ناوگان مسافري به ترتيب برابر نوساز و ترین و بيشکم

سال که با  30که با توجه به طراحی ناوگان براي عمر  سال عمر دارند 40بيش از  ،لكوموتيوهاي موجود

شوند و سال نيز است بخشی از ناوگان موجود فرسوده محسوب می 40تعميرات مناسب قابل افزایش تا 

توان با ناوگان و بار قابل حمل ریلی وري میبا افزایش بهرهاین در حالی است که  نياز به جایگزینی دارند.

وري از بهرهاگر چه  براي نوسازي ناوگان باري نياز به ناوگان نو است. د و صرفاًموجود به اهداف رسي

هاي خصوصی مسافر ریلی بين شهري براي شرکت نقلوحملسفانه أولی مت ،ناوگان مسافري مناسب بوده

 د.رسبينانه به نظر نمیواقع 1400دستگاه واگن مسافري تا سال  650بينی نياز پيشو  آور نبودهسود

دهد؛ توانمندي ساخت داخل در شرکت واگن پارس ها و محاسبات تحقيق نشان مینتایج بررسی

 18درصد و واگن مترو  50باري و مسافري  بوژيدرصد،  65درصد، واگن مسافري  70در واگن باري 

درصد و در شرکت مپنا  32تهران حدود  سازيواگندر شرکت توانمندي ساخت داخل درصد است. 

شود درحالی که در لكوموتيو درصد برآورد می 23لكوموتيو توليدي زیمنس حدود  براي ساختلكوموتيو 

ي این سازجدید توليدي این شرکت که با دانش فنی داخلی طراحی شده است، در کل درصد داخلی

توليدي شرکت پلور  . همچنين، درصد ساخت داخل واگن مسافريدشویمدرصد ارزیابی  55شرکت 

 41سازي و سهم داخل اتوبوس ریلی شرکت ایریكو حدود شود. درصد بومیدرصد برآورد می 32سبز 

درصد است. سهم ساخت داخل توليد واگن باري در  69هاي باري توليدي آن در حدود درصد و واگن

ین نكته حائز اهميت شود. ذکر ادرصد برآورد می 63حدود فوالد درخشان و کوثر  سازيواگنشرکت 

شده درصد ظرفيت اسمی و تعریف  20سازي کشور در حال حاضر با توليد زیر هاي واگناست که شرکت

 کارخانه مشغول به فعاليت هستند. 

هاي انجام شده در اسناد باالدستی جهت تعيين نياز بينیپيشدهد که ها نشان مینتایج بررسی
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قبلی مورد بازنگري قرار گيرد. هاي بينانه و با توجه به تجربهورت واقعریلی باید به ص نقلوحملناوگان 

 تأمينداخلی توانمندي ساخت و  هايشرکتدر صورتی که نوسازي ناوگان فعلی در اولویت قرار گيرد 

 نياز داخل را دارند.

 

 مقدمه

در بخش  شده است.ریلی تدوین  صنعت هايکمبودهاي واقعی و پتانسيل شناخت منظور به گزارش این

. تقاضاي شد هاي واگن باري، مسافري، مترو و لكوموتيو بررسیاول گزارش تبيين شرایط موجود در حوزه

 بينیپيشي کشور به تفكيك باري، مسافري و لكوموتيو در دو قالب واقعی و شهرنيبهاي داخل واگن

ها و هاي توسعه شرکتسوم، طرح. در بخش شد شده در اسناد باالدستی در بخش دوم گزارش بررسی

ها ظرفيت اسمی آنها به تفكيك باري، مسافري و مترو ارائه شد. بررسی توانمندي ساخت داخل شرکت

 بندي گزارش ارائه شد.. در انتها نيز جمعگردید به تفكيك نوع واگن در بخش چهارم تحليل و ارزیابی

 

 تبیین وضعیت موجود

  باری هایواگن. 1

 آزاد، هايآب به دسترسی و ابریشم جاده مسير در آن شدن واقع و ایران کشور استراتژیك موقعيت به توجه با

 طیوسا جمله ازباري  هايواگن .است شده شناخته جهان و منطقه در بار حمل کریدوربه عنوان  کشور این

ي سنگين فوالدي، کانتينر، هامحمولهحمل محموله و بارهاي مختلف اعم از براي که  هستندنقليه ریلی 

 . تاشوندمی استفادهحمل دام  و ، گاز و سوخت، مواد معدنیسنگزغالیخچال، حمل غالت، شن و ماسه، 

 32باري  ناوگان ونقلحمل عملكرد و دانبوده فعاليت حال در باري واگن  23113 تعداد ،1395ماه بهمن

ميليون  40به  1395تا پایان سال این عملكرد  1.بوده استبار  جاییهجاب تن ميليون 394 کل از تن ميليون

 ميليون تن بار افزایش پيدا کرده است. 47به نزدیك  1396تن رسيده و در پایان سال 

دهی کافی ریلی در سطح کشور، سرعت ي مانند عدم پوششاعمدهبه دالیل استراتژیك و  متأسفانه

ترکيبی منسجم  ونقلحملنبود ساعت(،  کيلومتر بر 15تر از نامناسب حمل بار )سرعت ميانگين کم

ی در ترانزیت کاال، محدودیت بارهاي المللنيبمشكالت  درب(، ی حمل از درب بهونقلحملي هاسامانه)

موجود در کشور جهت حمل توسط صنعت ریلی، فرسودگی ناوگان باري و امكانات تخليه و بارگيري در 

ریلی سهم کمی از حمل کاال و بار را در ایران بر عهده  ونقلحملمبادي داخلی سبب شده است که 

در مقایسه با  1396ریلی از کل بار در سال  ونقلحملدرصدي  12داشته باشد. مقایسه سهم حدود 
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جا هدرصد از بار خود را با ریل جاب 45کشورهایی مثل چين، آمریكا، روسيه، کانادا و استراليا که در حدود 

که در صورت رونق صنعت و معدن کشور و همچنين ترانزیت کاال به کشورهاي  دهدیمان ، نشکنندیم

باري در کشور  هايواگنبه  روزافزون نياز علت بهافزایش یابد.  تواندیم سرعت بهآسياي ميانه این سهم 

ان به امر سازي کوثر و فوالد درخشواگن پارس، ایریكو، واگن جمله ازسازي چهار مجموعه واگنتاکنون 

 .انددهکرساخت واگن باري اقدام 

 شده توليدهاي و تعداد واگن واگننوع واگن، تعداد  كيتفك بهي باري هاواگناطالعات  1در جدول 

ت محقق آهن و تحقيقاشده توسط راه هاي باري کشور منتشردر ایران برگرفته از جدول مشخصات واگن

ج و القدر خرید از خار(. همچنين سهم1395ماهه سال  11)ساز ارائه شده است هاي واگناز شرکت

 هاي باري نيز مشخص شده است.درصد توليدي توسط سازندگان داخلی در بخش واگن

 

 در ايران  شده دیتول هایواگننوع و تعداد  کیتفك بهی باری هاواگناطالعات  .1جدول 

 1395ماهه سال  11منتهی به 

 

تعداد کل 

 باری هایواگن

 سازنده ايرانی

واگن  خريد از خارج

 پارس
 ايريكو

سازی واگن

 کوثر

فوالد 

 درخشان

14276  جمع کل واگن باری

تولید توسط واگن سهم درصد 

 سازان داخلی و خارجی
100356/03/226/08/61 

 .1395 ماهبهمنآهن شور منتشر شده توسط شرکت راههاي باري ک: برگرفته از جدول مشخصات واگنمأخذ

 :حاتیتوض

و خروج  دیجد يهاآمار، ورود واگن رييتغ لي. دلگرددیآهن منتشر مراه تیاست و در سا رييآمار به صورت دائم در حال تغ نیا -

 هاست. واگن راتيو تعم یمیقد يهاواگن

 .ستينآمار  نیشامل ا یراتيو تعم شده يبازساز يهاواگن -

 .ستين آمار نیا شامل درخشان فوالد و پارس واگن يهاشرکت توسط يديتول یصادرات محصوالت -

 .ستين آمار نیا شامل بدنه ساخت و یشاس ساخت ،يبوژ ساخت مانند يبار واگن قطعات ساخت

 

که در است بلند هاي از نوع لبهها مربوط به واگنترین تعداد واگنبيش 1با توجه به آمار جدول 

به طور کلی و صنایع مشابه کاربرد دارد.  آهنذوبي هاکارخانهونقل مواد معدنی و مواد اوليه حمل

 41و مابقی شامل اندشده نيتأمهاي باري کشور از خارج از کشور درصد واگن 59توان گفت، در حدود می

سازي کوثر و فوالد درخشان گنهاي باري واگن پارس، ایریكو، واها توسط چهار سازنده واگندرصد واگن

درصد  92واگن بيش از  8111سازي پارس با توليد سازان، شرکت واگن. در ميان این واگناندشده ديتول

سازان سهم اندکی در توليد داخل دارند. از اختصاص داده و مابقی واگن سهم توليد داخل را به خود

 22000سال عمر داشته و ميانگين عمر بيش از  3ترین واگن سال و جوان 59ترین واگن طرفی، مسن

ها هاي باري کشور باالست و نوسازي واگنبر این اساس سن واگن. است سال 27ناوگان باري ایران تقریباً 
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. یكی از دالیل کم بودن سرعت متوسط ناوگان نيز فرسودگی و کم بودن قابليت باشددر اولویت می

 .است اطمينان ناوگان ریلی

 

 واگن مسافری . 2

 ریلی ونقلحمل آنها، از یكی که داریم مختلفی هايسيستممسافر بين شهري  ونقلحمل سيستم در

فظ حي، کاهش ميزان آالیندگی و اجادهحوادث و تصادفات  کاهش سوخت، و انرژي مصرف کاهش. است

 ونقلحمل کنار ریلی در نقلوحملاست.  ریلی ونقلحمل يهایبرجستگ و از جمله مزایا ستیز طيمح

 شوند. عمومی محسوب می نقلوحملجزو ي اتوبوسی اجاده و هوایی

هاي سالنی تخته( و یا واگنتخته یا چهار6هاي خواب )واگنونقل مسافري معموالً به انواع لهاي حمواگن

 1395. در سال شوندیمي بندميتقس ريالسعیسر، اتوبوس ریلی و قطار شهاي خودکشدار، واگنصندلی

ی بودند. دهخدمت حال در آهنراه يشهرنيب مسافري ونقلحملناوگان  در مسافري واگن 2241 حدود

در سال  نفر ميليون 239سفر  تقاضاي کل از نفر ميليون 24 يشهرنيب مسافر جاییهجاب آهن درعملكرد راه

این سهم از  1.کنندآهن استفاده میکشور از راهي شهر نيبکل مسافرین  ازدرصد  10 ست. به عبارتی حدودا

ي هاآهنراهاست و با سهم  توجه قابلي شبكه ریلی بسيار هاتیمحدودجذب مسافر در کشور با توجه به 

کيفيت پایين سفر و نشان از ميزان مناسب این بخش از صنعت ریلی است. بوده و  سهیمقا قابل افتهیتوسعه

در  هاصهينقجمله مشكالتی است که باید در جهت رفع مشكالت و  طوالنی سفر با قطار از زمان مدت

هاي مسافري موجود در ایران انواع مختلف واگن فهرست 2در جدول د. کرونقل مسافري به آن توجه حمل

 هاي توليدي در داخل و یا خرید از خارج ارائه شده است.به همراه تعداد واگن

 

 شده در کشور و خريد خارج های مسافری تولیدکل واگن . آمار2جدول 

 
تعداد کل 

واگن 

 مسافری

 سازنده ايرانی

 خريد از خارج
 پلور سبز

واگن 

 پارس
 ايريكو

 هاي مسافريجمع کل واگن

سازان واگنسهم تولید درصد 

 داخلی و خارجی
1007/77

 .همان مأخذ:

 :توضیحات

 .نيست توليد آمار این شامل شده بازسازي هايواگن -

 .نيست آمار این شامل بوژي مانند واگن متعلقات توليد -

 است دهکرصادر  یهبه کشور سور 1374واگن را در سال  67واگن پارس تعداد  شرکت

                                                 

  ریلی نقلوحمل المللیبین همایش هفدهمین در شهرسازی و راه وزیر سخنرانی. 1
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، از CKDصورت  درصد از ناوگان مسافري کشور با انجام فرایندهاي انتقال فناوري به 3/22تقریباً 

یریكو و پلور سازان داخلی مانند واگن پارس، اکشورهایی مانند آلمان، کره جنوبی و رومانی توسط واگن

ول ادرصد در مقام  4/14شده است. در این ميان شرکت واگن پارس به دليل قدمت با  سبز تأمين

ش و اتری SGPکت هاي خواب معمولی از شرسازان قرار دارد. این شرکت در زمينه توليد واگنواگن

ا مبادرت نموده است. شرکت ایریكو بدرخواست کرده همچنين ترن ست اتوبوسی از شرکت زیمنس 

يواندي ههاي مسافري اتوبوسی به نام ریل باس از شرکت درصد از سهم توليد نوعی از واگن 3/2کسب 

وري از شرکت انتقال فنا درصد از طریق 6/5سبز نيز با سهم  ده است. شرکت پلورکرروتم انتقال فناوري 

سازان داخلی تخته اقدام کرده است. توجه به واگنهاي مسافري چهارآسترا رومانی نسبت به توليد واگن

سازي توليد ها کمك شایانی به باال بردن درصد سهم ساخت داخل و بومیو حل مشكالت این شرکت

ابر نوساز سن ناوگان مسافري به ترتيب بر ترینترین و بيشهاي مسافري در کشور خواهد نمود. کمواگن

 سال است. 62و 

 

 و مونوريل  LRTهای مترو، واگن سبک شهریواگن. 3

خصوص شهر تهران استفاده  هشهرهاي کشور بعمده در خطوط داخل کالن طور بههاي مترو واگن

شوند. بندي میتقسيم DCو  ACدسته قطارهاي  بندي کلی به دوشوند. این قطارها در یك تقسيممی

چين هستند و مابقی هم در قالب با همكاري شرکت چينی با  CRCساخته شرکت تربيشها این واگن

هاي متروي تهران و همچنين . تاکنون قسمت عمده واگناندشده ديتول 1سازي تهرانشرکت واگن

سازي تهران انه واگنچين در کارخ CRCکرج تحت ليسانس کارخانه ـ  هاي دو طبقه خط تهرانواگن

قطار شهري  2این شرکت عالوه بر ناوگان متروي تهران به توليد واگن براي خط  اکنونهم. اندشده ديتول

 به ( نسبت1373ميالدي )سال  1995شرکت واگن پارس نيز از سال ده است. مبادرت کرمشهد نيز 

ده کرچين اقدام  2CCC تحت ليسانس شرکت SKD صورت به DC مترو واگن دستگاه 77 توليد

 هاسازماني این هاتیساي قطار شهري کشور و مرور هاسازماناز  شده انجام تحقيقاتاست. با توجه به 

 است. شده ارائه 3هاي مترو موجود در کشور به شرح جدول آمار کل واگن

 

 

 

 

                                                 

 31آهن شهری متروی تهران مشارکتی با تركیب سهام، شرکت راه صورت به 1382سازی تهران در سال . شرکت واگن1

درصد سهام متعلق به  20های چینی شامل درصد سهام متعلق به شرکت 49درصد و مابقی  20درصد، شرکت پلور سبز 

 سیس شد.أت NORINCOگذاری درصد سهام مربوط به شرکت سرمایه 29و  CRCشرکت 

2 . CCC (Chang Chung Car) شرکت ابقس نام CRC (Chang Chung Railways Company) است. 
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 های مترو موجود در کشور آمار واگن .3جدول 

 
تعداد کل 

 واگن

 سازنده ايرانی

سازی واگن خريد از خارج

 تهران
 واگن پارس

 هاي متروجمع کل واگن

سازان داخلی و سهم تولید واگندرصد 

 خارجی
10039

 .ي قطار شهريهاسازماني اینترنتی هاتیسابرگرفته از تحقيقات محقق و  مأخذ:
 توضیحات:

 .نيستند آمار نیا شامل شده يبازساز و یراتيتعم يهاواگن -

 .ستين باال جدول آمار شامل بدنه مانند واگن متعلقات -

 .ستاتهران  يمترو تهران از محل قرارداد شهردار 6خطوط  يرام قطار برا 13تهران در حال ساخت  يسازواگن شرکت -

 .ستينآمار  نیاست که جزء ا دهکراقدام  4خط  زدهليسرام قطار  4 يو بازساز نيتأمتهران نسبت به  يسازواگن شرکت -

ر خطوط داستفاده  رايب تهران يسازواگن شرکت يبرا بدنه دستگاه 12+  بدنه دستگاه 161 قرارداد دو یط سبز پلور شرکت -

 .است دهکر ديتهران تول يمترو

 .است دهکر ديتهران تول ياستفاده در خطوط مترو رايب تهران يسازواگن شرکت يبرا بدنه دستگاه 203 يقرارداد یط پارس واگن شرکت -

 ده است.نمو ديتول رازيکرج و ش يمترو يبرا Blue Engineeringشرکت مشاور  يدستگاه بدنه نمونه با همكار كی كویریا شرکت -

 .است سازمان آن ميمستق دیخر واسطه به رازيش يشهر قطار 1 خط يبرا قطار رام 3 ساخت حال در نيچ پوژن شرکت -

 کارخانه رد اصفهان يشهر قطار 1 خط يبرا انيدال -سبز پلور مناقصه به مربوط قطار رام 4 ساخت حال در نيچ انيدال شرکت -

 .است نيچ انيدال

 .است خود کارخانه محل در مشهد 2 خط يرام قطار برا 3تهران در حال ساخت  يسازواگن شرکت -

مترو قرارداد  دستگاه واگن 315جهت پروژه  پوژن چينی شرکت یك با مترو واگن بدنه دستگاه 215 توليد قرارداد ایریكو شرکت -

 .است دهکرامضا  یشرکت مادرتخصص

 

اگن دستگاه و 864به توليداست که سازي تهران یك شرکت مشارکتی ایرانی و چينی شرکت واگن

ود خرا به هاي مترو در داخل کشور القدر توليد واگندرصد از سهم 56 ده است ومبادرت کرمترو 

القدر درصد سهم 5دستگاه واگن با  77اختصاص داده است. همچنين شرکت واگن پارس نيز با توليد 

توليد فقط  هاي واگن پارس و پلور سبز در زمينهتوليد داخل در رتبه دوم قرار دارد. از طرفی، شرکت

 اند.سازي تهران نيز فعاليت داشتهبدنه براي واگن

ن با مشارکت واگ 215 در حال انجام فرایند توليد بدنه سازي خاورميانهه واگنشرکت ایریكو به همرا

شهر تبریز، شيراز دستگاه واگن مترو براي سه کالن 315ها متعلق به پروژه . این واگناست شرکت پوژن

ده از چين وارد کشور ش CBUصورت  ها بهدستگاه از این واگن 100ست. ا CKDو اصفهان به روش 

ارفرما، هاي متروي اصفهان پس از حل مشكالت مالی با کشرکت پلور سبز نيز براي تأمين واگناست. 

مشارکت  دستگاه واگن مترو با 150از پروژه تأمين  دستگاه واگن 100نسبت به توليد  احتمال دارد

ها ن واگنز ایدستگاه ا 50در کارخانه زرند کرمان اقدام نماید.  CKDشرکت داليان لكوموتيو و به روش 

 در حال تأمين است.  CBUصورت  به
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 لكوموتیو . 4

بندي کلی به دو دسته لكوموتيوهاي خط اصلی و لكوموتيوهاي مانوري لكوموتيو در یك تقسيم

 و هنوز مشغول به فعاليت اندشده واردشوند. لكوموتيوهاي ایران درگذشته از کشور آمریكا بندي میتقسيم

درصد از کل لكوموتيوهاي  3/8آلستوم  . شرکت واگن پارس طی قراردادي تحت ليسانس شرکتهستند

توليد داخل نموده است. همچنين  PLB1و سازه فلزي بدنه و بوژي را با روش  SKDموجود را به روش 

درصد از کل لكوموتيوهاي موجود را به روش  6/12شرکت مپنالكوموتيو تحت ليسانس شرکت زیمنس 

SKD  و سازه فلزي بدنه و بوژي را با روشPLB  ده است.کرتوليد داخل 

ر آمار کرج نيز دـ  جلفا و لكوموتيو برقی متروي تهرانـ  از طرفی، لكوموتيوهاي برقی تبریز

در ایران  لكوموتيوهاي موجودتمامی آمار  4. در جدول اندشده گنجاندهلكوموتيوهاي موجود در کشور 

 ارائه شده است.اعم از برقی و دیزلی 

 

 ی موجود در کشور به همراه آمار تولید داخل وهایلكوموتتمام آمار  .4جدول 

 تعداد لكوموتیو 
 سازنده ايرانی

 خريد از خارج
 واگن پارس مپنا لكوموتیو

   وهايلكوموتجمع کل 

1001/79 سهم )درصد(

 .آهن تحت عنوان جدول مشخصات لكوموتيوها و تحقيقات محققبرگرفته از آمار منتشره شرکت راه خذ:آم

 :توضیحات

 .يستندن آمار این شامل شده بازسازي لكوموتيوهاي -

 .نيست آمار این شامل غيره و موتور اکشن تر بوژي، مانند لكوموتيو متعلقات توليد -

 .شودنمی لحاظ آهنراه لكوموتيوهاي آمار در که است دهکر يدرا تول یتونل يودستگاه لكوموت 6 لكوموتيو مپنا شرکت -

 .است شده فزودها آمار این در که است نموده توليد آهنراه شرکت براي را آلمان مافیکراس لكوموتيو دستگاه 10 پارس واگن شرکت -

 .اندشده اضافه ليست این در نيز کرج ـ تهران متروي برقی لكوموتيوهاي -

 .اندشده اضافه ليست این در جلفا ـ تبریز برقی لكوموتيوهاي -

 .است کرده يودستگاه گهواره لكوموت 25 يدمبادرت به تول یزتبر ینآرو شرکت -

 

تيوهاي درصد از لكومو 45دهد. حدود آهن را نشان میدیاگرام زیر توزیع سنی لكوموتيوهاي راه

 سال عمر دارند. 40موجود بيش از 

 

 

 

 

                                                 

1. Partial Local Build  
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 بندی سنی لكوموتیوهای در گردش. طبقه1نمودار 

 

 

 

 

 

 

 

 

 محاسبات تحقيق.مأخذ: 

 

در خصوص وضعيت ساخت داخل لكوموتيوها تاکنون سه قرارداد به روش انتقال دانش فنی تحت 

دستگاه لكوموتيوهاي  10شده است. شرکت واگن پارس در خصوص توليد ليسانس در این خصوص انجام 

دستگاه  70ده است. همچنين این شرکت کرتوليد  1CKDی آلمان به روشایمافمانوري با شرکت کراس 

در خصوص اجزاي لكوموتيو توليد کرده است.  2SKDلكوموتيو تحت ليسانس شرکت آلستوم به روش 

توليد شده است. شرکت مپنا لكوموتيو تحت  PLBسازي صورت بومی سازه فلزي شاسی و بوژي به

دستگاه لكوموتيو مسافري ایران سفير نموده است.  120ت به توليد داخل ليسانس شرکت زیمنس، مبادر

است.  انجام داده مپنا فوله پارس JVشرکت را همچنين مونتاژ ميز راننده و پانل ترمز این لكوموتيوها 

سازي صورت بومی مونتاژ شده است. سازه فلزي شاسی و بوژي به SKDسایر تجهيزات لكوموتيو به روش 
3PLB  24توليد شده است. اخيراً شرکت مپنا لكوموتيو مبادرت به توليد لكوموتيوMAP  55با بيش از 

است.  GT26ده است. این لكوموتيو پلتفرم جدیدي از لكوموتيوهاي آمریكایی کردرصد سهم داخل 

صورت کامل، ساخت داخل شده است. تجهيزات کابين  سازه فریم بوژي و شاسی این لكوموتيوها به

 سازي شده است. اننده و سيستم ترمز نيز تا حدودي داخلیر

 

 ی کشور به تفكیک باری، مسافری و لكوموتیوشهر نیبهای تقاضای داخل واگن

 9حاضر بيش از  حال درتوسعه ناوگان ریلی کشور رابطه مستقيمی با احداث خطوط ریلی کشور دارد. 

احداث و  حال درهزار کيلومتر خط آهن هم  16هزار کيلومتر خط آهن وجود دارد. ضمن آنكه حدود 

                                                 

1. Completely Knocked Down 

2. Semi Knocked Down 

3. Partial Local Build 
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ریلی استاندارد  شبكه لومتريک هزار 9بيش از ، در حال حاضر داراي رانیا موجود است. طالعهدر حال م

 1 .زاهدان( خطوط ریلی عریض استـ  کيلومتر )ميرجاوه 96و 

وموتيو هاي باري و مسافري، لكوموتيو باري، لكشامل توسعه انواع واگن آهنراهگان توسعه ناو

و نجات  و وسایط امداد السيراي، قطار سریعقطار خودکشش و قطار حومه ،مانوريمسافري، لكوموتيو 

 1394آهن در سال توسط معاونت ناوگان راه 1400آهن تا سالناوگان راه ايتوسعهاست. برنامه نياز 

 است. 5شده که به شرح جدول  اعالم

 

 1400سال تا آهنراه ناوگان ایتوسعه نیاز برنامه .5جدول 

 وسیله نقلیه ريلی
سال 

1393 

سال 

1394 

سال 

1395 

سال 

1396 

سال 

1397 

سال 

1398 

سال 

1399 

 سال

1400 
 جمع کل

 32398 8016 5765 5103 4418 2651 3302 2841 582 کلجمع 

 .1394وزارت راه و شهرسازي در سال  1400ونقل ریلی بخش ناوگان تا سال برگرفته از سند طرح توسعه حمل مأخذ:

 

 ینيبشيپچنان  ازين موردي هاناوگانتعداد  اندازچشمی سند باالدستدر این بخش نيز طبق اسناد 

جم از ناوگان حرا دارد. این  1400است که مشخصاً نه اجرایی شده و نه قابليت اجرایی شدن تا افق  شده

ین تعداد از گذاري بوده و ظرفيت توليدي کشور نيز پاسخگوي اميليارد یورو سرمایه 5نيازمند بيش از 

آهن کشور بوده که هیكی از موضوعات حذف ناوگان فرسوده از را ،این تعداد برآورد در. ستينناوگان 

 35ي نيز سال بوده و در ناوگان بار 30محقق نشده است. ميانگين عمر ناوگان مسافري کشور بيش از 

از به سال ني 35که در طول این  استسال  35 حداکثربراي  اصوالًسال است. طراحی ناوگان ریلی 

 گاندکننديتولدارد که  هالس 40سازي در ایران قدمت ي و اساسی است. صنعت واگنادورهتعميرات 

 21وتيو درصد و لكوم 61درصد، واگن مترو  38درصد، واگن باري  3/22داخلی در حوزه واگن مسافري 

 جادیارفيت باشد. با توجه به ظ سال توانسته است پاسخگو 40درصد از ناوگان ریلی موجود را طی این 

 . ستين ریامكانپذسال  2پاسخگویی به این حجم از توليدات طی کمتر از  شده

م از مالی کافی، ظرفيت و پتانسيل توليد این حج نيتأمنكته مهم این است که حتی در صورت 

ه بدستيابی د براي یابدولت  ناچار بهناوگان کمبودي در توليدکنندگان داخلی وجود ندارد و 

دنيا در  روزي هاروشو سایر  BOTمالی مانند فاینانس،  نيتأمي هاروشاز  شده ذکري اندازهاچشم

هاي موجود از بينیکليدي این است که آیا پيش سؤالد. اما کنخصوص جبران این کمبودها استفاده 

در  سؤالین ابينانه بوده است یا خير؟ براي پاسخ به ریلی دقيق و واقع نقلوحملهاي ناوگان نيازمندي

 است.شده ادامه نياز واقعی کشور به ناوگان ریلی بررسی 

 

                                                 

 ست. ا متریلیم 1520و در خطوط عریض  متریلیم 1435فاصله بین دو ریل در خطوط استاندارد . 1
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 نیاز واقعی کشور به ناوگان ريلی

 شوند:می به جهت تحليل بهتر نيازها، کمبودهاي ناوگان ریلی کشور در دو دسته به شرح ذیل تقسيم

آهن مشتمل بر لكوموتيوها )باري، مسافري، دسته اول:کمبودهاي ناوگان ریلی در حوزه راه .1

 السير.و قطار سریع شهاي مسافري، قطار خودکشهاي باري، واگنمانوري(، واگن

 شهرها.هاي مترو، تراموا و قطار سبك شهري در کالندسته دوم : کمبودهاي واگن .2

 

 آهنناوگان ريلی در حوزه راه نیاز

، 1400 سال آهن تابينی نياز راهبا توجه به تحليل آماري وضعيت موجود ناوگان ریلی کشور و پيش

 186دستگاه، لكوموتيو مسافري  618آهن در خصوص لكوموتيو باري کمبودهاي بخش ریلی ناوگان راه

 مسافري قطار دستگاه، واگن 28500باري  دستگاه، انواع مختلف واگن 230لكوموتيو مانوريدستگاه، 

 32360ست که در مجموع ادستگاه  621السير سریع دستگاه و قطار 650اي حومه قطار و کشش خود

 آهن کمبود وجود دارد. ط مختلف نقليه ریلی در حوزه راهیدستگاه وسا

هایی را در دست اقدام دارد که آهن نيز براي جبران این کمبودها پروژهاین اساس شرکت راه بر

 متشكل چينی و ایرانی کنسرسيوم مشهد به دوـ  به واگذاري پروژه خط برقی تهرانبراي مثال توان می

 و CMC شرکت دو و المللينب مپنا شرکت و مپنا ریلی توسعه و احداث شرکت مپنا، گروه شرکت از

SUPOWERاین. ، سعی در ایجاد شبكه ریل برقی و جبران کمبود ناوگان قطار برقی کشور دارد 

 مالی تأمين وشده  ( منعقدمالی تأمين و اجرا تجهيزات، تأمين مهندسی،) EPCFصورت  به قرارداد

اصفهان و ناوگان  ـ تهران السيریعسرخصوص خط  در. شد خواهد انجام خارجی طرف سوي از قرارداد

 سازندگی قرارگاه ونقل،حمل زیربناهاي توسعه و ساخت شرکت ميان آهن خط پرسرعت مربوطه نيز، این

 استفاده با( CREC) چين زیرساخت دولتی طرف خارجی شرکت ي ایرانی وهاطرف عنوان به يااالنبخاتم

 شود. اجرا می چين دولتی فاینانس از

دستگاه واگن باري با شرکت ترانش  6000هاي باري نيز قرارداد بزرگی تحت عنوان در حوزه واگن

واگن  450توليد کشش قرارداد بزرگ ي و خوداحومهاست. در حوزه قطارهاي  شده امضاماش روسيه 

به  جنوبی کره سازي ایریكو و شرکت روتمشرکت واگن آهن جمهوري اسالمی،بين راه ریل باس مسافري

 رایتز ليميتد شرکتآهن اخيراً با ين لكوموتيوهاي باري راهتأمامضا رسيده است. همچنين در حوزه 

با استفاده از فاینانس دولت هند به تفاهم رسيده است. در  دستگاه لكوموتيو 200توليد براي  وستاندهن

دستگاه لكوموتيو با شرکت زیمنس با مشارکت مپنا و با  50فري نيز قرارداد حوزه تكميل لكوموتيو مسا

است. شرکت داليان چين و واگن پارس با شرکت البرز  شده منعقدي آلمان هابانكاستفاده از فاینانس 

 داد یكی از اولين قرادادهاي بزرگراند که این قرادستگاه لكوموتيو را امضا کرده 50نيرو قرارداد ساخت 
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با توجه به اینكه طراحی یك لكوموتيو، ساخت نمونه . است هاي خصوصی براي خرید لكوموتيوشرکت

سال بوده است( طبق آمار  3هاي کشور این زمان کشد )در پروژهسال طول می 3تا  2اول و تست حدود 

موجود در کشور  هاياست. شاید با توجه به واقعيتالزم مدت حجم بسيار باالیی از توليد فوق در کوتاه

 این تعداد. تأمين مالی لكوموتيو در کشور وجود ندارد 1000امكان توليد  1400و زمان محدود تا سال 

انداز کننده چشم. مسلماً گروه تهيهاستتصور  نيز غيرقابلهزینه دارد بر سه ميليارد یورو لكوموتيو که بالغ 

کمبود چشمگير لكوموتيو باري  رايب 1اند.ا ارائه دادهاین آمار ر که تصویر درستی از حجم کار نداشتهو 

دستگاه  200در کشور، اخيراً وزارت راه، مسكن و شهرسازي نسبت به انجام مذاکراتی در خصوص تأمين 

 است. ده کرلكوموتيو از کشور هند با استفاده از تسهيالت فاینانس دولت هند اقدام 

ن و همچني 1404انداز اجرایی شدن سند چشمراي بها همچنانكه مشخص است مجموعه این تالش

 1394 سال که در شهرسازي و راه وزارت 1400 سال تا ناوگان بخش ریلی ونقلحمل توسعه سند طرح

نطباق واقعيت امروز مل در این باره، عدم اأتدوین شده، ناکافی بوده و بسيار فاصله دارد. اما نكته قابل ت

 اسناد مذکور است. هاي انجام شده دربينیبا پيش

 

 نیاز واگن باری

بار ریلی  نقلوحملبينی شده در اسناد توسعه کشور، ها و عدم تحقق رشد اقتصادي پيشدليل تحریم به

هاي باري هماهنگی ندارد. به همين دليل آمار واگن نقلوحملهاي حداقلی در طرح جامع بينیبا پيش

طرح جامع  4بينی تناژ حمل شده از فاز پيش 6مورد نياز کشور به طور صحيح برآورد نشده است. جدول 

 اکثري را ارائه داده است.براي سناریوي حداقلی و حد نقلوحمل

 

 در قالب نقلوحملبینی تناژ حمل شده طرح جامع . پیش6جدول 

 حداکثری یسناريوحداقلی و )ب(.  ی)الف(. سناريو 

 
 

 

                                                 

 .آهنامضای معاون ناوگان وقت شرکت راه سازندگان واگن و لکوموتیو باآهن به نامه شرکت راه. 1
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ميليون  98تر از باید بيش 1397آهن در سال هاي حداقلی، حجم بار قابل حمل با راهبينیطبق پيش

ير شبانه سميليون تن را حمل کرده است. با توجه به متوسط  47آهن تن باشد، این در حالی است که راه

تر است(، با کيلوم 130ميانگين سير روزانه ها هاي باري )در برخی شرکتواگن کيلومتر 220تر از کمروزي 

ازي نياز به ناوگان نوس صرفاًتوان با ناوگان و بار قابل حمل ریلی موجود به اهداف رسيد و وري میافزایش بهره

 ترین ارکان در افزایش حجم بار ریلی عبارت است از:خواهد داشت. مهم باري جدید

 شود. یلی کشور میالمللی کاال که باعث افزایش بار قابل حمل رينتوسعه صنایع بزرگ کشور و و ترانزیت ب .1

زایش موجود، اف حال حاضر مربوط به توسعه شبكه ریلی، دوخطه کردن خطوطهاي تكميل پروژه .2

طوط مدت و تفكيك خبرداري و تجهيز سيستم سيگنالينگ در کوتاهسيستم بهره بار محوري، ارتقاي

 مدت.بلندترافيك در کریدورهاي پرمسافري و باري در برخی 

هاي وري کم واگنریلی باري کشور در این است که با وجود بهره نقلوحملنكته قابل توجه در مورد 

 هاي باريبا افزایش ميانگين مسافت سير واگن است. قطعاً این بخش همچنان سوددهباري در کشور، 

ن اها توسط متخصصریلی بار در کشور سال نقلوحملآوري در بخش این سود افزایش خواهد یافت. سود

 دآهن کشور باید که تمرکز راههستنن معتقد اکيد شده است. برخی از متخصصأو ترافيك ت نقلوحمل

 روي حمل بار باشد.

باري  دستگاه واگن 28500تعداد  1400گونه نتيجه گرفت که براي سال توان اینبه طور کلی می

اسناد به  . بازنگري اینو غيرواقعی است انداز محقق نشدهاسناد چشمهاي بينیمورد نياز نيست و پيش

آهن شود راهرسد. پيشنهاد میقبلی بسيار ضروري به نظر میهاي بينانه و با توجه به تجربهصورت واقع

هاي حمل بار هاي جدید با توجه به اسناد توسعه کشور روي توسعه خطوط ریلی و زیرساختدر گزارش

ها محقق شوند ساختآور بودن حمل بار ریلی )با قوانين موجود( اگر زیردليل سوده متمرکز باشد. ب

 ترین زمان امكانپذیر است. ساخت واگن باري با تكيه بر توانمندي ساخت داخل در کوتاه

 

 نیاز واگن مسافری

اصفهان  ـ پرسرعت تهراناندازي قطار مشهد و عدم راه ـ کيفيت خط تهران سازي و ارتقايعدم برقی

خطا داشته باشند.  هاي مربوط به نياز قطارهاي خودکشش و لكوموتيوهاي برقی کالًبينیباعث شده پيش

جمله حق دسترسی به شبكه ریلی، به  رغم ارائه یارانه دولتی ازشهري علیمسافري بين نقلوحمل

هاي مسافري خصوصی م عالقه شرکتهاي ریلی مسافري سودآور نيست و شاهد بر این امر، عدشرکت

 1396هاي ساخته شده در کارخانجات پلور سبز و واگن پارس در انتهاي سال گيري واگنجهت تحویل

 بينی نياز در این بخش نيز مشخصاًهاي مسافري و پيشخصوص واگن . دراست1397خصوص سال  هو ب

. يستنالذکر، مورد نياز قق موارد فوقدستگاه واگن مسافري با توجه به عدم تح 650، 1400تا سال 

 اساس شرایط جدید، اسناد باالدستی اصالح شود. ضروري است بر
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 شهریهای ريلی درونواگن نیاز

ي قطار شهري، کمبودها هاسازمانو  شهرهاکالني واگن مترو و قطار سبك شهري در کمبودهادر حوزه 

 1050شرکت متروي تهران  قرار بهبينی و يشپتوسط وزارت کشور با همكاري ایدرو  1400تا افق سال 

دستگاه  150ي، قطار شهري مشهد احومهواگن  182دستگاه واگن داخل شهري و  868واگن شامل 

ن مترو، قطار شهري اصفهان دستگاه واگ 135، قطار شهري شيراز  LRTدستگاه واگن  47واگن مترو و 

قطار  واگن مترو، 65شهري اهواز واگن مترو، قطار  125دستگاه واگن مترو، قطار شهري تبریز  135

واگن مونوریل، قطار شهري کرمانشاه  18واگن مترو و  105واگن مترو،  قطار شهري قم  114شهري کرج 

وجود دارد. دولت با برگزاري مناقصه  دستگاه واگن در کشور کمبود 2000مجموع  و در LRTواگن  56

گذاري باال، این دستگاه واگن، درصدد رفع این کمبودهاست. همچنين به علت حجم سرمایه 2000

 بر اساسين اعتبار فاینانس خارجی و با تضامين دولتی قابل اجرا هستند. همچنين تأماز محل  هاپروژه

ونقل ترافيكی کشور، این ميزان از کمبود حمل شهرها در سازمانهاي کالنيشهرخطوط مصوب قطار 

توجه به این نكته ضروري است که زمان طراحی، ساخت و تست ناوگان  1دستگاه واگن است. 6200

المللی هاي سازنده بينماه بوده و ظرفيت شرکت 18تر از هاي سازنده کمبراي نمونه اول توسط شرکت

برداري مين ناوگان مشكلی براي بهرهأمين مالی، تأواگن در ماه است و در صورت ت 100بيش از  بعضاً

 نخواهد بود. 

 30 شهرها در ساخت خطوط ریلی درون شهري طیمل این است که عملكرد کالنأاما نكته قابل ت

خيرهاي أبا ت )که بعضاًهاي اجرا شده و با توجه به واقعيت حاکم بر پروژهشود سال گذشته باید ارزیابی 

بينی دقيقی رو هستند( و شرایط حاکم بر درآمدهاي شهري و آخرین قوانين دولت، پيشهساله روب 15

ساله اصالح  10و  5اندازهاي برداري خطوط ارائه شود تا آمار نياز واگن مترویی در چشماز شروع بهره

هاي حليلغير از تهران، لزوم بازنگري در تشهرهاي برداري از خطوط موجود کالنشوند. همچنين بهره

 دهد. ترافيكی را در این شهرها نشان می

                                                 

 . فرمول محاسبه تعداد قطار1

 

  ای، سرعت متوسط قطار برابر با کیلومتر در ساعت، برای خطوط حومه 30، سرعت متوسط قطار برابر با شهریدرونبرای خطوط
 شده است. کیلومتر در ساعت در نظر گرفته 20طار برابر با کیلومتر در ساعت و برای خطوط مونوريل، سرعت متوسط ق 50

 شده است.  دقیقه در نظر گرفته 10ای برابر با دقیقه و در خطوط حومه 2شهری و مونوريل قطارها در خطوط درون هدوی
 است.رام محاسبه گرديده  6درصد و قطارهای رزرو برای اين خطوط  30قطار در دست تعمیر برای خطوط مونوريل
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 ها و ظرفیت اسمی آنها به تفكیک باری، مسافری و متروهای توسعه شرکتطرح

هاي قطار شهري آهن و سازماننياز محصوالت مختلف ریلی در حوزه راه با توجه به تقاضاي گسترده مورد

توسعه کشور، لزوم اهميت به منابع توليد و  1404 انداز توسعه تا افق سالنگاه به سند چشم در کشور،

اي شود از جایگاه ویژهسازان داخلی نامبرده میکننده وسایط نقليه ریلی که تحت عنوان واگنتأمين

ی فضاي ساز، شناسایهایی مانند وضعيت موجود واحدهاي صنعتی واگنبرخوردار است. بررسی مؤلفه

هاي بالقوه و بالفعل آنها در شناخت دورنماي ها و تواناییتوليدي، شناسایی ظرفيت توليد اسمی کارخانه

توليد در زمينه اکنون هفت شرکت عمده و معتبر تأمل است. هم ارائه خدمات این واحدهاي صنعتی قابل

نواع وسایط نقليه ریلی مانند واگن باري، توليد ادر زمينه که  هستند انواع وسيله نقليه ریلی در کشور فعال

ي ساخت هارساختیزو یك شرکت دیگر نيز با  هستندمسافري، مترو، لكوموتيو، درزین مشغول فعاليت 

ي توان هاليپتانسباشند. وضعيت و شناسایی ولی در حال حاضر در وضعيت غيرفعال می ،شده احداثواگن 

 قابل تشریح است. 7سازي کشور به شرح جدول ي واگنهاي شرکتاتوسعهتوليدي جاري و 

 

 سازی کشورهای واگنی شرکتاتوسعه. ظرفیت تولیدی جاری و 7جدول 

 رديف
نام شرکت 

 سازنده

مساحت و فضای 

 تولیدی کارخانه

 تولید ظرفیت

اسمی کارخانه 

شده در تعريف

 سال

میانگین تولید 

 کارخانه در

و  94های سال

95 

 طرح توسعه

 پارسواگن  1

مساحت کارخانه:      

 هكتار4/35

 فضاهاي توليدي:

 هكتار 10

 واگن باري 100 دستگاه باري 2000

گذاري جدید با در صورت سفارش

ها و قطعات امكان سپاري مجموعهبرون

 ميسر است. درصد50افزایش ظرفيت تا 

دستگاه  100

 مسافري
 واگن مسافري10

گذاري در صورت تعریف پروژه و سفارش

 درصد100جدید امكان افزایش ظرفيت تا 

 ميسر است.

 )کامالً خالی( دستگاه لكوموتيو 40

گذاري در صورت تعریف پروژه و سفارش

اوري از یك انتقال فنوسيله  جدید به

امكان افزایش ظرفيت تا  شرکت خارجی

 ميسر است. درصد100

واگن دستگاه  40

کشش خود

 شهريبرون

 دستگاه 4

گذاري تعریف پروژه و سفارشدر صورت 

اوري از یك انتقال فنوسيله  جدید به

امكان افزایش ظرفيت تا  شرکت خارجی

 ميسر است. درصد100

واگن دستگاه  40

 مترو
 )کامالً خالی(

گذاري جدید در صورت تعریف پروژه و سفارش

 وسيله انتقال فناوري از یك شرکت خارجی به

ميسر  درصد100امكان افزایش ظرفيت تا 

 است.
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 رديف
نام شرکت 

 سازنده

مساحت و فضای 

 تولیدی کارخانه

 تولید ظرفیت

اسمی کارخانه 

شده در تعريف

 سال

میانگین تولید 

 کارخانه در

و  94های سال

95 

 طرح توسعه

 )کامالً خالی( ساخت بوژي
گذاري جدید، امكان در صورت سفارش

 ميسر است. درصد100افزایش ظرفيت تا 

تعميرات و نگهداري 

 2500ساليانه

 لكوموتيو و واگن
- 

در صورت وجود سفارش جدید، امكان 

 ميسر است. درصد100افزایش ظرفيت تا 

2 
سازي واگن

 تهران

 کارخانه:مساحت 

 هكتار 10

 فضاهاي توليدي:

 هكتار 5

دستگاه واگن  168

 مترو
 واگن مترو 50

گذاري جدید و افزایش تعداد در صورت سفارش

امكان  امكانات توليد، شيفت و گسترش فضا و

 ميسر است.درصد 100افزایش ظرفيت تا 

دستگاه واگن  72

 دوطبقه

 کاريبراي یك نوبت

10 

جدید و افزایش گذاري در صورت سفارش

و گسترش فضاي و امكانات  تعداد شيفت

 درصد100امكان افزایش ظرفيت تا توليد، 

 ميسر است.

3 
شرکت مپنا 

 لكوموتيو

 مساحت کارخانه:

 هكتار 16

 فضاهاي توليدي:

 هكتار5/4

 60ظرفيت توليد: 

انواع دستگاه 

 60لكوموتيو و 

دستگاه سایر وسایط 

ریلی در سال،  نقليه

 فاز اول

دستگاه  20

 لكوموتيو

گذاري جدید و افزایش در صورت سفارش

تعداد شيفت و گسترش فضاي و امكانات 

 درصد100توليد، امكان افزایش ظرفيت تا 

 ميسر است.

 پلور سبز 4

 مساحت کارخانه:

 هكتار 90

 فضاهاي توليدي:

 هكتار 5

 500جواز تأسيس

دستگاه واگن در 

  /سال

دستگاه واگن  200

 مسافري

 دستگاه 24
گذاري جدید، امكان در صورت سفارش

 ميسر است. درصد100افزایش ظرفيت تا 

دستگاه واگن  200

 باري
 دستگاه 1

 گسترش جدید، گذاريسفارش صورت در

 افزایش امكان توليد، امكانات و فضاي

 .است ميسر درصد100 تا ظرفيت

 واگن مترو 50
دستگاه بدنه  12

 واگن مترو

 گسترش جدید، گذاريسفارش صورت در

 افزایش امكان توليد، امكانات و فضاي

 .است ميسر درصد100 تا ظرفيت

 دستگاه 10 بازسازي واگن
 امكان جدید، گذاريسفارش صورت در

 .است ميسر درصد100 تا ظرفيت افزایش

 ایریكو 5

 مساحت کارخانه:

 هكتار 52

 فضاهاي توليدي:

 هكتار6/4

دستگاه واگن  200

 شهريبرونمسافري 
 مسافري نواگ 10

وسيله  گذاري جدید بهدر صورت سفارش

وري از شرکت خارجی ظرفيت اانتقال فن

توليد با اجراي طرح توسعه کارخانه به 

 .خواهد رسيد دستگاه در سال 400

دستگاه واگن  300

 باري
 واگن 30

 امكان جدید، گذاريسفارش صورت در

 است ميسر درصد100 تا ظرفيت افزایش

دستگاه واگن  50

 مترو
 )کامالً خالی(

 جدید گذاريسفارش و پروژه تعریف صورت در

 خارجی شرکت یك از فناوري انتقال وسيله به

 است ميسر درصد100 تا ظرفيت افزایش امكان
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 رديف
نام شرکت 

 سازنده

مساحت و فضای 

 تولیدی کارخانه

 تولید ظرفیت

اسمی کارخانه 

شده در تعريف

 سال

میانگین تولید 

 کارخانه در

و  94های سال

95 

 طرح توسعه

6 
سازي واگن

 کوثر

 مساحت کارخانه:

 هكتار 95

 فضاهاي توليدي:

 هكتار 5

 دستگاه باري 500
واگن دستگاه  300

 باري

 گسترش جدید، گذاريسفارش صورت در

 افزایش امكان توليد، امكانات و فضاي

 .است ميسر درصد100 تا ظرفيت

دستگاه واگن  30

 مسافري
 )کامالً خالی(

 گذاريسفارش و پروژه تعریف صورت در

 یك از وريافن انتقال وسيله به جدید

 تا ظرفيت افزایش امكان خارجی، شرکت

 است ميسر درصد100

 - فوالد درخشان 7
اطالعات موجود 

 نيست.

واگن  دستگاه 30

 بلندباري لبه
 اطالعات موجود نيست.

8 
صنایع شهيد 

 کالهدوز
- 

 )کامالً خالی( دستگاه باري 300

كن رخانه تجهيزات ریلی نيز دارد و لاین کا

در حال حاضر ظرفيت مختص تعميرات 

 ست.اتانك و ادوات نظامی 

دستگاه واگن  50

 مسافري
 )کامالً خالی(

 كنل و دارد نيز ریلی تجهيزات کارخانه این

 تعميرات ظرفيت مختص حاضر حال در

 .ستا نظامی ادوات و تانك

 سازي ایران.هاي واگناتالوگ شرکتبرگرفته از تحقيقات محقق و ک مأخذ:

 

توان ارزش ونقل ریلی میبا نگاهی به این هشت شرکت عمده سازنده تجهيزات و ناوگان حمل

هاي اي شرکتاي آنها را ارزیابی کرد. بر مبناي ظرفيت توليدي موجود و توسعهظرفيت توليدي و توسعه

حال  ها دردر مجموع این شرکتتوان نتيجه گرفت که ونقل ریلی میعمده توليدکننده ناوگان حمل

سافري دستگاه واگن م 580دستگاه واگن باري و  3300دستگاه لكوموتيو،  60حاضر توانایی توليد 

اي، ظرفيت هاي توسعهرا در سال دارند و در صورت انجام طرحدستگاه واگن مترو  380شهري و برون

رصد با د ایرانسازي در هاي واگناضر شرکتافزایش است. در حال حاي قابل صورت گسترده اسمی به

 .هستند شده براي کارخانه مشغول به فعاليتدرصد ظرفيت اسمی و تعریف  20توليد زیر 

ها و درپی مدیریتتغييرات پیسازي کشور، هاي واگنمدیریت منسجم در کارخانهنبود به علت 

هاي گذاري، در پروژهسرمایهمكانيسم تأمين منابع مالی مناسب و نبود ها، داران و مالكان این کارخانهسهام

برداران ههاي اخير، عالقه بهرگذاري پایين بخش دولتی و خصوصی در سالسازها، سفارشجاري این واگن

و  واردات واگنهاي قطار شهري به آهن و هم در بخش سازماندولتی و خصوصی هم در بخش راه

لی و سازي وسایط نقليه ریصوص بومیهاي ایران، عدم مدیریت منسجم در خلكوموتيو، مسائل تحریم

ر همگی سبب شده است که د هاي خارجیجلوگيري از صنعت مونتاژکاري و وجود وابستگی به شرکت

 درصد ظرفيت اسمی فعاليت داشته باشند. 20ها با ظرفيت زیر ، این شرکت1396سال 
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 1ها به تفكیک نوع واگنبررسی توانمندی ساخت داخل شرکت

 پارس شرکت واگن. 1

گرفته در شرکت واگن پارس درصد ميزان ساخت داخل محصوالت  هاي انجامحجم فعاليت بهبا توجه 

 برآورد شده است. 8مختلف این شرکت به شرح جدول 

 

 . تخمین درصد سهم داخل محصوالت واگن پارس8جدول 

 واگندرصد سهم ساخت داخل در  نام محصول رديف

 هاي باريواگن 1

 CKDصورت  به دستگاه 77مترو واگن  2

  واگن مسافري 3

 لكوموتيو آلستوم 4

 ME10لكوموتيو مانوري 5

 پردیس –کشش زیمنس ترن ست خود 6

 بوژي باري و مسافري 7

و  ، مصاحبههاشرکتشاغل در این  باتجربهي اطالعات محقق از افراد آورجمعوسيله  تحقيقات محقق به مأخذ:

 كافی در نوع قراردادهاي این شرکت.بازدیدهاي صورت پذیرفته و موش

 

ي هاواگندانش ساخت  است که کارخانه توليدي ناوگان ریلی کشور نیتریمیقدشرکت واگن پارس 

. کندیمي کرده و مجموعه کاملی از انواع ناوگان ریلی را توليد سازیبومباري و مسافري را تا حدودي 

ونقل ریلی و دولتی بودن ساختار خود گذاري مناسب دولت در حملعدم سرمایه ليدل بهاین شرکت 

است. اهم موارد مربوط به توانمندي این شرکت به شرح ذیل متأسفانه درگير بحران مالی شدیدي شده 

 ارائه شده است:

 شده است.ساخت خود این شرکت استفاده  MD52و  Y25هاي باري از بوژي در برخی از واگن -

انجام  SKD صورت به  CCCمترو تحت ليسانس شرکت  DCدستگاه واگن  77پروژه توليد  -

  2است. شده

هاي سپند تهویه از شرکت شده نيتأمهاي اخير واگن مسافري از سيستم تهویه ایرانی در پروژه -

 است.  بوده مؤثرو مهر اصل در جهت افزایش سهم ساخت داخل 

 سازه فلزي بدنه و بوژي لكوموتيو آلستوم در کارخانه واگن پارس توليد شده است. -

 

                                                 

و ها، مصاحبه آوری اطالعات محقق از افراد با تجربه شاغل در این شرکتوسیله جمع هروش تعیین درصد ساخت داخل ب .1

 ها بوده است.بازدیدهای صورت پذیرفته و موشکافی در نوع قراردادهای این شرکت

2.  CCC(Chang Chong Car) شرکت سابق نام CRC (Chang Chong Railway Company .است 
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 سازی تهرانشرکت واگن. 2

خت اهاي یك طبقه مترویی براي شهرهاي تهران و مشهد و همچنين ساین شرکت به امر توليد واگن

محاسبه  رايهاي مترو بتحليلی براي واگن 9مبادرت دارد. در جدول  کرج -طبقه خط تهرانقطارهاي دو

ي چينی شده است. با توجه به اینكه این شرکت شرکا سازي واگن مترو انجامدرصد سهم داخل و بومی

 عبارت شد، بهمی مونتاژ سازيواگن کارخانه در چين کشور قطعات وارداتی واگن از از ایندارد، پيش 

ین کارخانه صورت شود و فرایند مونتاژ نيز در محل امی وارد خارج از قطعات و توليد ایران در دیگر بدنه

 درصد است. 32ها در حدود شده درصد ساخت داخل این واگن گيرد. طبق محاسبه انجاممی

 

 سازی تهراناز محصوالت واگن شهریواگن مترو درون. تخمین محاسبه درصد سهم داخل 9جدول 

درصد سهم 

ساخت داخل در 

 **واگن

ساخت امتیاز 

 100داخل از 

شاخص درصد 

تجهیزات ارزش 

 در واگن )IPI( *در

  لیست تجهیزات واگن مترو

11  داخلی دکوراسيون و بدنه 14 80

 گيرضربه و کوپلر 3 0

 هاپنجره و هادرب 5 15

 بوژي 16 0

 هوا تأمين و ترمز سيستم 9 0

 گرمایش و مطبوع تهویه سيستم 7 10

 برقی کشش سيستم 30 0

 کمكی قدرت سيستم 3 8

 قطار کنترل سيستم 5 0

 مسافر اطالعات سيستم 3 0

4 80 5 
 ها، کاندویت وکابل شامل اجزا سایر

 هاپست

1/32 جمع کل 

 مأخذ: همان.

*. IPI: Itemized Price Index جزء به جزء  متيق شاخص  

 

سهم ساخت داخل =  درصد**
ازیامت ساخت داخل از 𝟏𝟎𝟎  

𝟏𝟎𝟎
 ∑ زاتيشاخص درصد ارزش تجه×  

 توضیحات:

سازي رصد بومیاست که سهم عمده در افزایش دخشی به طرح توليد تراکشن موتورهشرکت تام لكوموتيو آریا درصدد تست و اعتبارب -

 واگن مترو دارد.

ر افزایش درصد توليد اینورترها و قسمتی از سيستم پرپالشن واگن مترو است که سهم عمده دجهاد دانشگاهی علم و صنعت درصدد  -

 سازي واگن مترو دارد.بومی

 ست.اسازي آن در این شرکت صورت نپذیرفته درصد ارزش واگن مربوط به بوژي است که تاکنون اقدامی در خصوص بومی 16 -

 است. شدهانجام ني کامل در این خصوص در ایران سازیبوماست تاکنون فعاليت دار رادرصد ارزش واگن مترو  7سيستم تهویه که  -
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 مپنا لكوموتیو شرکت. 3

. است کرده با همكاري شرکت زیمنس ER24این شرکت مبادرت به ساخت لكوموتيوهاي ایران سفير 

ي لكوموتيوهاتري نسبت به نيز که داراي درصد سهم داخلی بيش MAP24همچنين توليد لكوموتيو 

خل آناليز محاسبه سهم ساخت دا 11و  10. در جداول باشدمی محصول جدید این شرکت است زیمنس

 .است شده ارائهاین دو لكوموتيو به تفكيك 

 

 مپنا لكوموتیو  ER24. تخمین محاسبه درصد سهم داخل لكوموتیو زيمنس10جدول 

 
 لیست تجهیزات 

 لكوموتیو

ارزش شاخص درصد 

 (IPI) در لكوموتیوتجهیزات 

لكوموتیو امتیاز ساخت داخل 

 زيمنس ايران سفیر

درصد سهم ساخت داخل 

 در لكوموتیو زيمنس

15 دیزلموتور  1

0 )ژنراتور اصلی(آلترناتور  2

0 تراکشن موتورها 3

10 هواي فشرده نيتأم 4

5 (TCMS) 0 ستم کنترليس

40 سيستم ترمز 6

0 سيستم خنك کاري 7

0 چرخ و محور 8

0 هايباتر 9

0 ژنراتور کمكی 10

0 درفت گيرکوپلينگ و  11

0 و تامپون بافر 12

0 سایلنسر 13

20 سيستم تهویه 14

0 لكوموتيو شسيستم ران 15

30 تجهيزات دیگر لكوموتيو 16

100 ساخت سازه بوژي 17

100 ساخت بدنه و شاسی 18

100 رنگ 19

100 نهایی لكوموتيومونتاژ  20

 جمع کل 

 .همانمأخذ: 

 توضیحات:

 آلمان همكاري داشته است.با  MTUشرکت دیزل سنگين ایران )دسا( در خصوص مونتاژ قسمتی از موتورهاي شرکت  -

 ی ترمز در ایران نموده است.کشلولهمپنا مبادرت به مونتاژ پانل ترمز و سيستم  -مشارکت فوله  -

 .دشویمسازه فلزي شاسی و بوژي این لكوموتيو در کارخانه مپنا لكوموتيو توليد  -

 سازي تراکشن موتورهاي این لكوموتيو نموده است.شرکت پارس ژنراتور مبادرت به نمونه -
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 است.  شده ارائه 11شرکت مپنا لكوموتيو در جدول  MAP24جدول آناليز ساخت داخل در لكوموتيو 

 

 شرکت مپنا لكوموتیو MAP24. تخمین محاسبه درصد سهم داخل لكوموتیو 11جدول 

 
 تجهیزات لیست

 لكوموتیو

سهم درصد قیمتی 

تجهیزات 

 (IPI)لكوموتیو

 امتیاز ساخت داخل

 لكوموتیو
MAP24 

سهم ساخت داخل در 

 MAP24لكوموتیو 

30 زلید موتور 1

 )ژنراتور(آلترناتور  2

 تراکشن موتورها 3

 هواي فشرده نيتأم 4

5  (TCMS)ستم کنترليس 

40 سيستم ترمز 6

0 کاريسيستم خنك 7

0 چرخ و محور 8

 هايباتر 9

 ژنراتور کمكی 10

0 گيردرفتکوپلينگ و  11

0 و تامپون بافر 12

0 سایلنسر 13

 سيستم تهویه 14

 لكوموتيو شسيستم ران 15

 تجهيزات دیگر لكوموتيو 16

100 ساخت سازه بوژي 17

100 ساخت بدنه و شاسی 18

100 رنگ 19

100 نهایی لكوموتيومونتاژ  20

 جمع کل 

 مأخذ: همان.

 : توضیحات

 عكوس شده است.مشده است در ایران موجود است و برخی قطعات آن مهندسی  که در این لكوموتيو استفادهGM موتور دیزل آمریكاییاجزاي  -

 است. شده ساختهتوربوشارژ این لكوموتيو توسط شرکت تام لكوموتيو آریا مهندسی معكوس و  -

 این لكوموتيو توسط شرکت تام لكوموتيو و فن ژنراتور توليد شده است. D77تراکشن موتور  -

 سازي شده است.این لكوموتيو توسط شرکت رشد صنعت بومی ژنراتور -

 است. شده نيتأمسيستم ترمز این لكوموتيو از مشارکت مپنا فوله  -

 است.گرفته بوژي این لكوموتيو به روش جوشكاري شده و ساخت داخل توسط مپنا انجام  -

 سازي شده است.سيستم کنترل این لكوموتيو با توان مهندسی داخلی بومی -
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انسته در فعاليت خود را از پروژه لكوموتيوهاي زیمنس شروع کرده است، تو نكهیا باشرکت مپنا 

برده  شيپ بهی خوب بهدانش فنی توليد ناوگان ریلی را  ،يسازیبوممهندسی  گروهاین مدت کم با ایجاد 

دي . سهم ساخت داخل این شرکت در لكوموتيو تولياست سازي این صنعتداخلی يپيشرو اکنونهمو 

نی داخلی فکت که با دانش در لكوموتيو جدید توليدي این شردرصد بوده است، اما  23نس در حدود زیم

 يسازیبومدرصد ي طراحی بوژي، شاسی و سيستم کنترل و برق( شده است، در کل هاحوزهطراحی )

رها، خود، تراکشن موتو  24MAP. این شرکت در لكوموتيو جدیددشویمارزیابی  درصد 55این شرکت 

رمز و تجهيزات ت. همچنين سيستم دینمایم نيتأمژنراتور، تهویه و باتري را نيز از توليدکنندگان داخلی 

  .دشویمي در داخل ایران مونتاژ سازیبومتري از کابين راننده نيز با سهم بيش

 

 شرکت گروه صنعتی پلور سبز. 4

 12دول جهاي مترو مشغول به فعاليت است. هاي مسافري و بدنه واگنتوليد واگندر زمينه  شرکتاین 

 است. توليد واگن مسافريسازي و سهم داخل مربوط به حاوي آناليز درصد بومی

 

 . تخمین محاسبه درصد سهم داخل واگن مسافری شرکت پلور سبز12جدول 

 واگن تجهیزات لیست رديف
سهم درصد قیمتی 

 (IPI) تجهیزات واگن

امتیاز ساخت داخل تجهیزات 

 واگن مسافری پلور سبز

سهم ساخت داخل 

 در واگن مسافری

  شاسی و بدنه

  برچسبرنگ و 

  بوژي

  GRPدیواره 

  هادرب

  ترمز

  ایرکاندیشن

  هاباکسسوئيچ 

، برق تابلوتجهيزات برق شامل 

 ، باتري و باتري شارژرترانس
 

  سقف و پارتيشن کوپه

  قالب و تامپون

  هاپنجره

  خارجیتجهيزات 

  ایزوالسيون

  پانل کف و تيرها

  پل گنگ وي

  سيم و کابل

  یرسانآبسيستم 
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 واگن تجهیزات لیست رديف
سهم درصد قیمتی 

 (IPI) تجهیزات واگن

امتیاز ساخت داخل تجهیزات 

 واگن مسافری پلور سبز

سهم ساخت داخل 

 در واگن مسافری

  تجهيزات کوپه مسافر

  تجهيزات کوپه خدمه

  بهداشتیسيستم 

  تجهيزات راهرو

  صوتی و تصویري
% 85/31 جمع کل 

 مأخذ: همان.

 توضیحات: 

اي ه ميزان گستردهسهم توليد داخل را ب توانیمسازي بوژي ست. با انجام بومیهاواگن مربوط به بوژي این واگندرصد بهاي هر  32  -

 افزایش داد.

 سهم توليد داخل را افزایش داد. توانیمدرصد بهاي هر واگن مربوط به سيستم تهویه است که با خرید داخل  11 -

 

رد. یك واگن کوسيله انتقال دانش فنی از شرکت آسترا رومانی آغاز  شرکت پلور سبز فعاليت خود را به

يد در کارخانه زرند کرمان تول SKD صورت بهها وارد کشور شده است و مابقی واگن CBU صورت به

فاده از پتانسيل این کارخانه براي توليدات جدید خود اقدام به توليد با حداکثر است 1390. در سال شوندیم

 صورت بهده است. درصد ساخت داخل واگن توليدي این شرکت کري تزئينات داخلی هابخشداخل براي 

ین او همچنين سيستم تهویه،  Y32ي در خصوص بوژي درصد است. با انجام انتقال فناور 32تخمينی 

 چشمگيري افزایش دهد.  صورت بهشرکت قادر خواهد بود سهم ساخت داخل واگن را 

 

 ايريكو شرکت. 5

شرکت  گرفته در شرکت ایریكو درصد ميزان ساخت داخل محصوالت این هاي انجامبا توجه به فعاليت

 زده شده است.  به ترتيب براي واگن مسافري و باري تخمين 14و  13به تفكيك در جداول 

 

 ايريكو شرکت مسافری واگن داخل سهم درصد محاسبه . تخمین13 جدول

 واگن تجهیزات لیست رديف
سهم درصد قیمتی 

 (IPI) تجهیزات واگن

امتیاز ساخت داخل تجهیزات 

 واگن ريل باس ايريكو

سهم ساخت داخل در 

 واگن ريل باس ايريكو

  شاسی و بدنه

  برچسبرنگ و 

30  بوژي

  GRPدیواره 

  هادرب

  ترمز

  ایرکاندیشن

 هاباکسسوئيچ 
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 واگن تجهیزات لیست رديف
سهم درصد قیمتی 

 (IPI) تجهیزات واگن

امتیاز ساخت داخل تجهیزات 

 واگن ريل باس ايريكو

سهم ساخت داخل در 

 واگن ريل باس ايريكو

، برق تابلوتجهيزات برق شامل 

 باتري شارژر، باتري و ترانس
 

  سقف و پارتيشن کوپه

  قالب و تامپون

  هاپنجره

  تجهيزات خارجی

  ایزوالسيون

  پانل کف و تيرها

0  پل گنگ وي

  سيم و کابل

  یرسانآبسيستم 

  تجهيزات کوپه مسافر

  تجهيزات کوپه خدمه

  سيستم بهداشتی

  تجهيزات راهرو

  صوتی و تصویري

 جمع کل

 مأخذ: همان. 

 

 تخمین محاسبه درصد سهم داخل واگن باری در شرکت ايريكو. 14جدول 
سهم ساخت داخل در 

 واگن باری ايريكو

امتیاز ساخت داخل 

 تجهیزات واگن باری ايريكو

سهم درصد قیمتی 

 (IPI)تجهیزات واگن
 رديف لیست اجزای واگن باری

 1 خرید داخلی ليپروفورق  7 100 7

 2 خارجیورق و پروفيل خرید  13 30 9/3

 3 يگرختهیراقالم فورج و  1 100 1

 4 اقالم استاندارد 2 100 2

 5 مواد شيميایی و رنگ 2 100 2

 6 سيم جوش 1 100 1

 7 بوژي 53 80 4/42

 8 ترمز 6 10 6/0

 9 کوپلينگ و تامپون 5 0 0.00

 10 متفرقه 3 60 8/1

7 100 7 
 مونتاژ و نفر ساعتهزینه 

 يسازقطعه
11 

  جمع کل 100  7/68%

 مأخذ: همان. 
 :حاتیتوض

 .است رانیا داخل در مخصوص يهاورق ديتول ازمندين يبار يهاسهم داخل واگن شیافزا -

 داد. شیافزا ياگسترده طوربهدرصد سهم داخل را  توانیمچرخ و محور در داخل کشور  ديتول با -

 داد. شیدرصد افزا 5 زانيسهم داخل را به م توانیمتامپون  ديتول با -
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هاي باري درصد و واگن 41و سهم داخل اتوبوس ریلی این شرکت در حدود  سازيبومیدرصد 

 درصد است. 69در حدود  توليدي آن

 

 سازی کوثرشرکت واگن. 6

حاسبات م 15وانتی و کارکنان است. در جدول هاي هاي باري و درزیناین شرکت مبادرت به توليد واگن

 است. شده محاسبهصورت تقریبی  ها بهمربوط به آناليز ساخت داخل این واگن

 

 سازی کوثر. تخمین محاسبه درصد سهم داخل واگن باری در شرکت واگن15جدول 

سهم ساخت داخل 

 در واگن باری

امتیاز درصد ساخت 

داخل تجهیزات واگن 

 امتیاز

سهم درصد قیمتی 

 (IPI)تجهیزات واگن
 رديف اجزای واگن باری لیست

 1 خرید داخلی ليپروفورق  7 100 7

 2 ورق و پروفيل خرید خارجی 13 30 9/3

 3 يگرختهیراقالم فورج و  1 100 1

 4 اقالم استاندارد 2 100 2

 5 مواد شيميایی و رنگ 2 100 2

 6 سيم جوش 1 100 1

 7 بوژي 53 70 1/37

 8 ترمز 6 10 6/0

 9 کوپلينگ و تامپون 5 0 0.00

 10 متفرقه 3 60 8/1

7 100 7 
هزینه مونتاژ و نفر ساعت 

 يسازقطعه
11 

  جمع کل 100  4/63%

 مأخذ: همان.

 

د درص 63سازي و ساخت داخل تقریبی این شرکت مبادرت به توليد واگن باري با درصد بومی

 .دینمایم

 

 شرکت فوالد درخشان. 7

ت این اخت داخل محصوالگرفته در شرکت فوالد درخشان درصد ميزان س انجامهاي با توجه به فعاليت

 براي واگن باري تخمين زده شده است.  16ول شرکت در جد
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 . تخمین محاسبه درصد سهم داخل واگن باری در شرکت فوالد درخشان16جدول 

سهم ساخت داخل 

 در واگن باری

امتیاز درصد ساخت 

داخل تجهیزات واگن 

 امتیاز

سهم درصد قیمتی 

 (IPI)تجهیزات واگن
 رديف لیست اجزای واگن باری

 1 خرید داخلی ليپروفورق  7 100 7

 2 ورق و پروفيل خرید خارجی 13 30 9/3

 3 يگرختهیراقالم فورج و  1 100 1

 4 اقالم استاندارد 2 100 2

 5 مواد شيميایی و رنگ 2 100 2

 6 سيم جوش 1 100 1

 7 بوژي 53 70 1/37

 8 ترمز 6 10 6/0

 9 کوپلينگ و تامپون 5 0 0.00

 10 متفرقه 3 60 8/1

7 100 7 
هزینه مونتاژ و نفر ساعت 

 يسازقطعه
11 

  جمع کل 100  4/63%

 مأخذ: همان.

 

 تمبادردرصد  63سازي و ساخت داخل در حدود این شرکت به توليد واگن باري با درصد بومی

 .کندمی

 

 بندی جمع

هاي گذشته دهد سن ناوگان ریلی بين شهري در کشور باالست و طی سالها نشان مینتایج بررسی

مين أرو بوده است تا حدي که برخی قراردادهاي تهمين ناوگان جدید با مشكالت بسيار زیادي روبأت

نبود منابع مالی است. با توجه به طراحی  ،مشكل اصلی خير داشته و عمدتاًأناوگان بيش از ده سال ت

بخشی از ناوگان موجود  استسال  40سال که با تعميرات مناسب قابل افزایش تا  30ناوگان براي عمر 

برداري از آهن از نظر بهرهاي راهند. مطابق اسناد مقایسهشوجایگزین  دشوند و بایفرسوده حساب می

مسافر  نقلوحملسفانه أولی مت ،از ناوگان مسافري مناسب بوده وريبهرهشهري، هاي مسافري بينواگن

هاي ریلی هاي دولتی، شرکتو با وجود یارانه آور نبودههاي خصوصی سودشهري براي شرکتریلی بين

ها و با بازگشت تحریم 1397خصوص ناوگان نو ندارند. در سال  همسافري رغبتی براي خرید ناوگان و ب

مين تجهيزات مورد نياز أهاي ریلی مسافري براي تيمت ناوگان نو و تجهيزات، شرکتافزایش یكباره ق

 .وجود داردها جاري خود نيز با مشكالت بسياري مواجه شدند و احتمال زمينگير شدن برخی ناوگان
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این کند که ير میهزار کيلومتر در سال )با بار و بدون بار( س 80تر از انه کميناوگان باري کشور سال

است. با افزایش  ريوري پایين ناوگان بابهرهکيلومتر است که نشانگر  220تر از کيلومتراژ معادل روزانه کم

اد که ریلی باري را افزایش د نقلوحملتوان عملكرد هاي باري به راحتی میسرعت متوسط سير واگن

قابليت افزایش  جا شده تا دو برابرهدر این صورت بدون افزایش تعداد ناوگان باري، ميزان بار ریلی جاب

جا ه( جاب1396ميليون تن در سال  33درصد بار معادن را ) 40 آهن تقریباًدارد. با توجه به اینكه راه

ا سهم خود را تا تواند در این نوع از بارهآهن میبرداري، راهکند، با اصالح شبكه ریلی و مدیریت بهرهمی

درصد بار معدنی را  80آهن زایش حجم بار اگر محقق شود به عبارتی اگر راهدو برابر افزایش دهد. این اف

کشور ی یلربار  حمل یابد. قابليتدرصد افزایش می 8بار زمينی  نقلوحملهن از آجا کند، سهم راههجاب

دانند که درصد کل بار کشور می 12تا  10بين کارشناسان  شود راکه هم اکنون از طریق جاده حمل می

 انتقال بر روي ریل را دارند.  يتها قابلبا تكميل زیرساخت

سازي آهن کشور نيز در خصوصیبخش قابل توجهی از لكوموتيوهاي حال حاضر فرسوده بوده و راه

اعث شده تا بهاي تعمير و نگهداري لكوموتيوها نتوانسته به اهداف تعيين شده برسد. باال بودن هزینه

اران باشد. مين تجهيزات توسط پيمانكأرین حالت تنها جوابگوي تعميرات و تدرآمد لكوموتيوها در بهت

است و  تموري پایين سيسدهنده بهرهنشان مسافت طی شده روزانه لكوموتيوهاي باري کامالًسفانه أمت

 بخش قابل توجه توان کشش بدون استفاده است.

راحی در حداکثر و بيش از ظرفيت ط شهري کشور )متروها( تنها در شهر تهران باناوگان ریلی درون

مترو تهران  گونه نيست. درمين شده است وضعيت اینأبرداري است و در شهرهاي دیگر که ناوگان تحال بهره

ت که به که واگن پارس در انتقال تكنولوژي آن مشارکت داشت چند سالی اس DCناوگان متروي سري اول 

 :اند عبارتند ازشهرهایی که به ترتيب متروهاي خود را افتتاح کردهمرحله بازسازي اساسی خود رسيده است. 

دست  1397ل مشهد، شيراز، تبریز و اصفهان که بر اساس آمار همچنان به حجم مسافر مورد نظر طرح در سا

 شود. سفانه از تمام ظرفيت ناوگان موجود در این شهرها استفاده نمیأاند و متنيافته

آهن مشتمل بر لكوموتيوها )باري، مسافري، مانوري(، کشور در دو حوزه؛ راه کمبودهاي ناوگان ریلی

هاي مترو، تراموا و قطار السير و واگنو قطار سریع شهاي مسافري، قطار خودکشهاي باري، واگنواگن

که توسط خود  1400 سال آهن تابينی نياز راهپيشبندي است. شهرها قابل تقسيمسبك شهري در کالن

 آهن دردهاي بخش ریلی ناوگان راهدهد کمبوشده است نشان می اعالم 1394شرکت در سال  این

دستگاه،  230لكوموتيو مانوريدستگاه،  186دستگاه، لكوموتيو مسافري  618خصوص لكوموتيو باري 

دستگاه  650اي حومه قطار و کشش خود مسافري قطار دستگاه، واگن 28500باري  انواع مختلف واگن

ط مختلف نقليه ریلی در حوزه یدستگاه وسا 32360دستگاه است که درمجموع  621السير سریع قطارو 

، عدم انطباق واقعيت بينیپيشمل در خصوص این أنكته قابل تکمبود وجود دارد. اما برآورد آهن راه

بينی شده پيش ها و عدم تحقق رشد اقتصاديدليل تحریم به هاي انجام گرفته است.بينیامروز با پيش
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هماهنگی  نقلوحملهاي حداقلی در طرح جامع بينیبار ریلی با پيش نقلوحملدر اسناد توسعه کشور 

هاي باري مورد نياز کشور به صورت صحيح محاسبه نشده است و نياز به ندارد. به همين دليل آمار واگن

تر از بيش دبای 1397آهن در سال با راههاي حداقلی، حجم بار قابل حمل بينیبازنگري دارد. طبق پيش

روزي ميليون تن را حمل کرده است. با توجه به متوسط سير شبانه 47آهن ميليون تن باشد که راه 95

کيلومتر است(، با  130ها ميانگين سير روزانه هاي باري )در برخی شرکتواگن کيلومتر 220تر از کم

براي نوسازي  صرفاًبار قابل حمل ریلی موجود به اهداف رسيد و  توان با ناوگان ووري میافزایش بهره

ریلی باري کشور در این  نقلوحملخواهد داشت. نكته قابل توجه در مورد  ناوگان باري نياز به ناوگان نو

با افزایش  است. قطعاً دهاین بخش همچنان سودهاي باري در کشور، وري کم واگناست که با وجود بهره

دهد که ها نشان میهاي باري این سود افزایش خواهد یافت. نتایج بررسیمسافت سير واگن ميانگين

دستگاه واگن باري مورد نياز نيست و بازنگري اسناد باالدستی به صورت  28500تعداد  1400براي سال 

 رسد. نظر می قبلی بسيار ضروري بههاي بينانه و با توجه به تجربهواقع

اصفهان ـ  اندازي قطار پرسرعت تهرانمشهد و عدم راه ـ کيفيت خط تهران و ارتقايسازي عدم برقی

هاي مربوط به نياز قطارهاي خودکشش و لكوموتيوهاي برقی با خطاي محاسباتی مواجه بينیباعث شده پيش

، به رغم ارائه یارانه دولتی از جمله حق دسترسی به شبكه ریلیمسافري بين شهري علی نقلوحملشود. 

هاي مسافري خصوصی جهت هاي ریلی مسافري سودآور نيست و شاهد بر این امر عدم عالقه شرکتشرکت

و به خصوص  1396هاي ساخته شده در کارخانجات پلور سبز و واگن پارس در انتهاي سال گيري واگنتحویل

تا  این بخش نيز مشخصاًبينی نياز در هاي مسافري و پيشاین اساس در خصوص واگن است. بر 1397سال 

ي واگن مترو و قطار کمبودهادستگاه واگن مسافري مورد نياز نيست. از طرفی، در حوزه  650، 1400سال 

توسط وزارت کشور با  1400ي قطار شهري، کمبودها تا افق سال هاسازمانو  شهرهاکالنسبك شهري در 

دستگاه واگن داخل شهري  868واگن شامل  1050شرکت متروي تهران  قرار بهبينی و يشپهمكاري ایدرو 

، قطار شهري  LRTدستگاه واگن  47دستگاه واگن مترو و  150ي، قطار شهري مشهد احومهواگن  182و 

واگن  125دستگاه واگن مترو، قطار شهري تبریز  135دستگاه واگن مترو، قطار شهري اصفهان  135شيراز 

واگن مترو  105قطار شهري قم  واگن مترو، 114قطار شهري کرج واگن مترو،  65قطار شهري اهواز مترو، 

دستگاه واگن در کشور  2000که درمجموع  LRTواگن  56واگن مونوریل، قطار شهري کرمانشاه  18و 

شهرها در ساخت خطوط ریلی نتوان گفت عملكرد کالزده شده است. به طور کلی می کمبود تخمين

اجرا هاي اید مورد ارزیابی قرار گيرد و با توجه به واقعيت حاکم بر پروژهسال گذشته ب 30شهري طی درون

رو هستند( و شرایط حاکم بر درآمدهاي شهري و آخرین قوانين هساله روب 15خيرهاي أبا ت شده )که بعضاً

برداري خطوط ارائه شود تا آمار نياز واقعی واگن مترویی در بينی دقيقی از شروع بهرهدولت، پيش

شهرهاي غير از تهران، برداري از خطوط موجود کالنساله اصالح شوند. همچنين بهره 10و  5اندازهاي مچش

 دهد. ترافيكی را در این شهرها نشان میهاي لزوم بازنگري در تحليل
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شرکت  7 تفكيكی براي صورت به)واگن و لكوموتيو(  از ناوگان ریلی کشور سازان داخلیواگن سهم

 است.  شده ئهارا 17جدول  شرح بهمترو و لكوموتيو  توليد انواع ناوگان باري، مسافري،در زمينه فعال 

 

 از ناوگان ريلی کشور سازان داخلیواگن . سهم17جدول 

 نوع واگن شرکت
سازی داخلی از سهم واگن

 ناوگان ريلی کشور

 واگن پارس

 درصد 35 يبار يهاواگن

 درصد 4/14 يمسافر يهاواگن

 درصد 5 مترو يهاواگن

 درصد 3/8 ويلكوموت

 درصد 56 مترو يهاواگن تهران يسازواگن

 درصد 6/12 ويلكوموت ويمپنالكوموت

 سبز پلور

 يسازدستگاه نمونه كی يبار يهاواگن

 درصد 6/5 يمسافر يهاواگن

 صرفاً ساخت بدنه واگن مترو مترو يهاواگن

 كویریا

 درصد6/0 يبار يهاواگن

 درصد 3/2 يمسافر يهاواگن

 بدنه يسازنمونه مترو يهاواگن

 درصد3/2 يبار يهاواگن کوثر يسازواگن

 درصد 26/0 يبار يهاواگن درخشان فوالد

 محاسبات تحقيق.مأخذ: 
 

ونقل ریلی هاي عمده توليدکننده ناوگان حملاي شرکتبر مبناي ظرفيت توليدي موجود و توسعه

موتيو، دستگاه لكو 60ها در حال حاضر توانایی توليد توان نتيجه گرفت که در مجموع این شرکتمی

ا در دستگاه واگن مترو ر 380شهري و دستگاه واگن مسافري برون 580دستگاه واگن باري و  3300

ت اسمی فيدرصد ظر 20سازي در ایران با توليد زیر هاي واگنحالی است که شرکت سال دارند. این در

 د.هستنشده براي کارخانه مشغول به فعاليت و تعریف 

ي کرده و مجموعه سازیبومي باري و مسافري را تا حدودي هاواگندانش ساخت  ،شرکت واگن پارس

درصد، واگن  70سهم ساخت داخل این شرکت در واگن باري  .کندیمکاملی از انواع ناوگان ریلی را توليد 

دهد نتایج محاسبات نشان میدرصد است.  18درصد و واگن مترو  50درصد، بوژي باري و مسافري  65مسافري 

 شرکت مپنا لكوموتيوسهم ساخت داخل . دارددرصد سهم ساخت داخل  32حدود  تهران سازيواگنشرکت 

حالی که در لكوموتيو جدید توليدي این  شود دردرصد برآورد می 23در لكوموتيو توليدي زیمنس در حدود 

درصد ارزیابی  55ي این شرکت سازشرکت که با دانش فنی داخلی، طراحی شده است، در کل درصد داخلی

درصد  شود.یدرصد برآورد م 32 شرکت پلور سبزدرصد ساخت داخل واگن مسافري توليدي  .دشویم
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هاي باري توليدي آن در حدود درصد و واگن 41در حدود  شرکت ایریكوو سهم داخل اتوبوس ریلی  سازيبومی

درصد  63مبادرت به توليد واگن باري با درصد ساخت داخل تقریبی  کوثر سازيواگنشرکت درصد است.  69

  شود.درصد برآورد می 63حدود نيز باري  در توليد واگن شرکت فوالد درخشاننموده است. درصد ساخت داخل 

 

 1خذآمنابع و م

 . 1394وزارت راه و شهرسازي در سال  1400ونقل ریلی بخش ناوگان تا سال سند طرح توسعه حمل .1

 .آهنراهگروه آمار و اطالعات شرکت ، ایران اسالمی جمهوري آهنراه 1395 آماري تا بهمن ماهنامه .2

 ي قطار شهري.هاسازماني اینترنتی هاتیسا .3

 سازي ایران.هاي واگنهاي اینترنتی شرکتکاتالوگ سایت .4

 

                                                 
و بازدیدهای صورت پذیرفته،  هاافراد باتجربه شاغل در این شرکتبا تر از طريق مصاحبه بیش ،آوری اطالعات تحقیقجمع. 1

 انجام شده است.



 

 

 

 

 16543شماره مسلسل:   گزارش شناسنامه

 ریلی در کشور و توانمندي ساخت داخل نقلوحملتحليلی بر تقاضاي واقعی ناوگان  گزارش: عنوان

 

 

 

 (صنعت گروه)انرژي، صنعت و معدن  مطالعات دفتر: نام

 گروه نویسندگان :تهیه و تدوين

   سعيد شجاعی مطالعه: مدير

 علی اصغر اژدري حسين افشين، علمی: انناظر

 ــــ متقاضی:

 ـــــــ :تخصصی ويراستار

 ـــــــ ادبی: ويراستار

 

 

 

   :کلیدی هایواژه

 ناوگان ریلی )واگن(. 1

 توانمندي ساخت داخل. 2
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