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 :ایونقلریلیباجادهیحملمقایسه

در این مقاله قصد داریم پاسخ این پرسش را بیابیم که حمل و نقل ریلی یا جااده ای کادای یاه ب  ار 
 است؟

های م مای واىن عای، یج اج مااعی و  ای در قسامت و نقل ریلی نقش عمده تىان گفت که حمل  می
ی مزایاایی کاه در مقابال سااایر  واساهه ونقاال به ی حمل ی اق صااد کواىرها را دارد و در حاى ه عرعاه
 تىج ی را باه واىد ونقل ا جمله  میییج دریایی و هىایی داردج تىانس ه س م قابل های دیگر حمل بخش

 .او صاص دهد

 ونقلریلیچیست؟حمل

جایی  باربری است کاه در ایان ناىا جاباه وسیله قهارهای جایی کاال به ونقل ریلی به م،یای جابه حمل
 .ونقل وجىد دارد های حمل امییت بیو ری نسبت به دیگر روش

 
در تىسا،ه  ای در تىلید ناوالص ملای دارد و همنیاین نقاش  ن کییده ونقل س م ت،یین این نىا حمل

 . ایی و اق صادی است های اج ماعیج اش ،ال های کواور یج عی،ت و دیگر بخش بخش

 :ونقلریلیمعایبحمل

ناپذیری را به شارکت  های جبران و نقل ریلی این است که در  مان حادجه وسارت  یکی ا  م،ایب حمل
ای بسایار  ریلی نسبت به جاده ونقل های حمل تىان گفت که میزان کو ه کید اما می ونقل وارد می حمل

 اند. ها کسانی هس ید که به حریم ریلی تجاو  نمىده پایین بىده و ت،داد  یادی ا   ن

جایی واى  و  هانج بارهاای عای، یج ماىاد  جایی افراد یا جابه و نقل در ج ت جابه  ا  این نىا حمل
 .ىدش اولیهج کاالی ووه و فله و دیگر کاالها در حجم باال اس فاده می
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 :ایونقلجادهونقلریلیباحملیحملمقایسه

جایی ت،داد  ونقل ریلی امکان جابه تىان گفت که حمل ی حمل و نقل ریلی یا جاده ای می برای مقایسه
های طاىالنی ساىوت کم اری نسابت باه  تىاناد در مساافت  یادی ا  مسافران و یاا باار را دارد و می

 .ها مصرف کید ونقل حملای و یا دیگر  ونقل جاده حمل

 یسات  ای است و ح ی بارای میی  ونقل جاده ونقل دارای امییت باالیی نسبت به حمل این نىا حمل
با  ونقل ریلی حملای هست.در مقایسه  ونقل جاده ونقل بسیار ب  ر ا  حمل نیز اس فاده ا  این نىا حمل

ونقال  ای نیز در بروی مىارد مزایا بیوا ری نسابت باه حمل ونقل جاده گفت که حملتىان  ای می جاده
ونقال  جایی کاال باالتر است و امییات بیوا ری در حمل سرعت جابه ای و نقل جاده حمل ریلی دارد. در 

 .شىد بیدی کاال می بس ههای مربىط به  کاال وجىد دارد همنیین سبب کاهش هزییه

ای امکان دس رسی به ش رها و روس اها بیو ر اسات و اراهاه وادمات باا سا ىلت  ونقل جاده در حمل
 .گیرد بیو ری عىرت می

تر اسات و  عارفه هاا به ونقل ونقال ریلای نسابت باه ساایر حمل ا لیاظ مصرف سىوت و انرژی جحمل
 . ید حسا  می ونقل به ونقل ریلی روشی پاک در حمل تىان گفت که حمل می

 

 :ایونقلریلینسبتبهجادهمزایایحمل

 .برای مقایسه حمل و نقل ریلی یا جاده ای به مىارد  یر تىجه فرمایید

http://bit.ly/2LhLTUP
http://bit.ly/2zwf18o


 

                                                         info@wbar.ir                                              www.wbar.ir 12080187111        4 

  ای ا  امییات  ونقل جااده ونقل ریلی نسبت به حمل شده حمل طبق  مارهای گزارش :ایمنیباال
 .باالیی بروىردار است

  درعد اکسید نی اروژن و  03تىاند میزان  لىدگی هىا را تا  ونقل می حملاین  :آلىدگیکمترهىا
تاىان  ها را کاهش دهاد. می درعد هیدروکربن 23ویین  درعد هیدروکسیدها و هم 03تقریبًا 

 .درعد است 1ونقل ریلی تی ا  گفت که س م  لىدگی هىا برای حمل
  ا تصادف و یا وساارت جاانی در  مده و  مارها اح مال وقى دست های به طبق گزارش :امنیت

ای  ونقال جااده ونقل ریلی نسبت باه حمل تىان گفت که حمل ونقل ریلی کم ر بىده و می حمل
 .تر است ایمن

  تىان  تر است و در این حیهه می ونقل ریلی  لىدگی عىتی پایین در حمل :آلىدگیصىتیکمتر
وعادا ا  قهارهاا باه دلیال بارد شاده سر  هن مفیدتر بىده و طبق تیقیقات انجای گفت که راه

 .ای دارند های جاده ونقل فرکانس مفیدشانج   ار و اذیت کم ری نسبت به حمل
 های م فاوتی وجىد دارد و طبق  مار مصرف سىوت  وتیلیل در این  مییه تجزیه :مصرفانرژی

صارفی ای اسات. ماحً  میازان م ونقل جاده های ریلی بسیار کم ر ا  حمل ونقل و انرژی در حمل
لی ر می  9/131ونقل ریلی برابر  تن کیلىم ر در حمل 1333جایی یا حمل هر  سىوت برای جابه

 .ای است مصرف جاده 1/3ای برابر با حدود  ونقل جاده که در حمل باشد درعىرتی

اوال سبب عمران و  بادانی کوىر وىاهاد   و نقل ریلی  تىان گفت که ایجاد و تىس،ه حمل در پایان می
 .شاىد ونقلی می های نگ اداری ا  مسایرهای حمال جىیی هر واه بیوا ر هزییاه ما سبب عرفهشد دو

ای بسایار کم ار اسات و   هن در مقایسه با وهاىط جااده درواقع هزییه احداث و نگ داری وهىط راه
 .تىجیه اق صادی بیو ری برای کوىر به همراه دارد




