
 

 

 

 

 

 ای بر توسعه پایداری حمل ونقل ریلی و جاده طزیست محی مقایسه اثرات

 
 3،سعید باباخانی2مهدی خزاییمحمد ،*1افشین رسولی

afsheen.rasouli441@gmail.com 
 

 

 

 : چکیده
 و حمل سیستم ایجاد پایدار، توسعه فرایند در توسعه حال در و یافته توسعه کشورهای برای مهم نیازهای از

 توسعه ابعاد میان در. باشدیم زیست محیط به ضربه کردن وارد در گیرانه پیش و کارآمد گسترده، ،منظم، کامل نقل

. است بوده توجه مورد کمتر گرایانه، سودا و اقتصادی منفعتهای نداشتن به بنا محیطی، زیست عامل نقش پایدار،

 این در هدف. داراست زیست محیط تخریب در را سهم بیشترین انسانی عوامل طبیعی، عوامل بر عالوه همچنین

که داده های مربوط به آن  باشدیم ای جاده و ریلی نقل و حمل سیستم نوع دو محیطی زیست اثرات بررسی مقاله

 که. گردآوری ردیم 09 تا 68  سالهای برای شده منشر امار آخرین اساس را با استفاده از روش کتابخانه ای و بر

 و مزایا و  فسیلی منابع مصرف میزان ریلی، و ای جاده ونقل حمل از هرکدام توسط ها آالینده انتشارآنواع میزان

 اثرات و منابع کمتر مصرف دلیل به ریلی نقل و حمل سیستم نهایت در و. کردیم مشخص را کدام هر معایب

 تری بهینه سیستم ای، جاده نقل و حمل با مقایسه در پایدار توسعه نتیجه در و زیست محیط بر کمتر تخریبی

 بیشتر چه هر فعالیت برای آن سازی آزاد و ریلی یهاساخت زیر گسترش امر این برای که. شد داده تشخیص

 .گردید پیشنهاد خصوصی یهاشرکت
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 مقدمه:  .1

 اریبساز خودرو  واستفاده یشهر تیجمع یانفجارگذشته، رشد پنجاه سال  یاصل یهامشخصه  انیماز 

 ییهاخانواده یحتخودروهاست و  حرکتبه شدت متاثر از  ینیشهرنش اکنوناست. هم  ریچشمگبرجسته و 

 یحرکت یازهاینرفع  یبراخودرو  نیچندبه  اجیاحتو  کردهبه مناطق سرسبز حومه شهرها مهاجرت 

، یطوالن یسفرهابه خودرو،  شتریب یوابستگشامل  یشهرروند توسع  نیا یامدهایپخود دارند.  ییوجابجا

از از طرفی (8209:36)شاکری، مدیریواه یوآلودگ ستیز طیمحقل مخاطره حمل و ن یها نهیهز شیافزا

ن االینده های موثر بر محیط زیست، نقش بخش حمل ونقل در تاثیراتی که بر محیط زیست دارد بسیار میا

. که حدود دینمایمرا در جهان تولید  co2یا  دی اکسید کربن %32. بخش حمل ونقل باشدیمقابل توجه 

. شودیمآن از طریق راه اهن تولید  %3وتنها  کندیمآن را حمل ونقل بخش جاده ای تولید  %09تا  69%

بنا (8203)سازمان حمل ونقلدارده کردن محیط زیست نقش مهمی ضمن انکه بخش صنعت نیز در آلود

واکوسیستم ها را  گردندیم هاانسانفسیلی باعث تخریب سالمتی  یهاسوختبراین کسانی که با مصرف 

مسئول اصلی تخریب محیط زیست هستند باید پاسخگوی اعمال خود باشند واین کار به دو  زنندیمبهم 

مالیات بر مصرف سوخت. برای  (منطقی کردن قیمت فراورده های نفتی و ب (طریق امکان پذیر است، الف

د کل گازهای گلخانه ای )در اینجا دی اکسید مثال، بر اساس آمار های بدست امده، سهم حمل و نقل از تولی

در تخریب محیط زیست بسیار حمل ونقل و بیانگر این است که،سهم بوده است. 09برای سال  %22کربن( 

از خودرو در  اده، استفستیز طیمحتوجه به  با،توسعه پایداربه  یابیدستبه منظور .(8208فروزنده،)باالست

و دوچرخه سوارها  ادهیپ، افراد وریلی یعمومصورت گرفته و به حمل و نقل  یتخصصبه طور  دیباا جاده ه

در بخش  ژهیوو به  داریپاسعه ، توجه به توتوسعه اتیادبدر (52:8268)سر رشته داری،.داده شود تیاولو

 لیدلو به  ریاخ یهاسالموضوع تنها در  نیاتوجه به  رانیااست، در  افتهی تیاهم ربازیداز  محیط زیست

موضوع در  نیااست.  افتهی تیموضوع یطیمح ستیزبدون توجه به مسائل  یاقتصاداز رشد  یناش یهاانیز

 نیمسئول نیبخود باعث اختالف نظر در  نرویوازا.با شدت و ضعف قابل مشاهده است زین رانیاسطح مناطق 

و روبر دیتردمنطقه با  کیرا در  تیفعال کی ایو  یملطرح  کیعدم شروع  ایو شروع و  دهیگردها استان

 ییهاطرحدر  دیباپایدار  یاقتصادبه رشد و توسعه  یابیدست یبرا کهاعتقاد دارند  یگروهساخته است. 

از نگاه  کهاست  یحالدر  نیاباشد.  ییباال ییزااشتغالافزوده و ارزش یداراتنها  کهنمود  یگذارهیسرما

خود را  یادعا لیدلو  ردیگمورد توجه قرار  دیبا زینبودن آن  داریپابه توسعه،  یابیدستبه منظور  گریدگروه 

در این مقاله هدف بررسی (8208:83دهقانپور، فیض پور،)کنندیم انیب کشور یصنعتمناطق  یباال یندگیآال

برای این  .باشدیماثرات زیست محیطی بخش حمل ونقل و مقایشه بخش حمل و نقل جاده ای و ریلی 

. هم چنین بر اساس آمار شودیمشناسایی در ان و جایگاه محیط زیست مبانی توسعه پایدار،تدا منظور در اب



 

 

های مختلف از ساز مان های مربوطه میزان مصرف منابع فسیلی و میزان انتشار گاز های آالینده برای هر 

ضعف هر  . و در نهایت بر اساس نقاط قوت وشودیمکدام ازسیستم حمل و نقل ریلی و جاده ای بررسی 

 .شودیمتر معرفی ینه کدام از این دو نوع، سیستم حمل و نقل به

 مبانی نظری: .2

مفهوم پایداری در واقع تالشی است برای دستیابی به بهترین نتایج در برنامه های محیط انسانی و 

« sustain»فعل (.800::826)شیعه ردیپذیمده صورت طبیعی که برای حال و به صورت نا محدودبرای آین

به معنی نگهداشتم « subو  Then ere»میالدی در زبان انگلیس به کار رفته و از ریشه التین  8309از سال 

ترجمه شده « پایا، دائم، باقی، استوار، جاویدان و...»و یا نگهداری کردن است. و در فارسی به 

ت است. این مفهوم را توسعه پایدار در حقیقت تعادل میان توسعه و محیط زیس (.8262:83است.)سفالی،

رح مط« آینده مشترک ما»در گزارش  :806در سال  5لند به راندتاولین بار به طور رسمی 

رفع نیازهای نسل حاضر بدون تضییع توانایی »در این گزارش هدف از توسعه پایدار (8266:32اشرفی،)کرد

است و از این تعریف ساده و مبهم سندی از کنفرانس ملل متحد در « آینده برای رفع نیازهایشان یهانسل

 دراکاگیس،بیرون آمد) 38زمینه محیط زیست و توسعه به عنوان یک طرح کار توسعه پایدار برای قرن 

1996: 3)2. 

  .8(8002:5کارلس،)ر چهار مقوله زیر قابل تقسیم استد :اصولی توسعه پایدار یهااستیس .3.8

 فسیلی و منابع کافی. یهاسوختبه حداقل رساندن مصرف منابع طبیعی تجدیدناپذیر مانند  .3.8.8

 زیر زمینی، خاک و گیاهان(. یهاآبپایدار ساختن مصرف منابع طبیعی تجدید ناپذیر )مانند  .3.8.3

نگه داشتن حد تولید ضایعات و الودگی ها در ممیزان ظرفیت جذب محلی و هجهانی مانند  .3.8.2

 گازهای گلخانه ای، مواد شیمیایی نابود کننده اوزون و زباله های سمی. 

سترسی تامین نیازهای پایه انسانی و اجتماعی مانند دسترسی به معیشت، مشارکت اجتماعی و د .3.8.5

در یک دید کلی اهداف اصلی توسعه پایدار شامل اهداف به محیط سالم و خدمات پایه 

. باشندیملی با یکدیگر . که دارای روابط متقابباشدیماقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی 

. که دیدگاه های کندیمدر توسعه پایدار اشاره  هاآنبه سه هدف کلی و روابط متقابل  8نمودار 

 .ردیگیمرا در بر  هاستیاکولوژسه گروه اقتصاد دانان، جامعه شناسان و 
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 : روابط متقابل بین اهداف سه گانه توسعه پایدار. 1نمودار

 
طرفداران محیط زیست در باره مسائل زیست محیطی  یهابحثنظریه توسعه پایدار شهری حاصل    

به خصوص محیط زیست شهری است. که به دنبال نظزیه توسعه پایدار برای حمایت از منابع محیطی ارائه 

، و دهدیماهمیت بسیاری  هایزیرشد. این نظریه به مثابه دیدگاه راهبردی به نقش دولت در این برنامه 

، رجبی محیط زیست شهری حمایت همه جانبه ای بکنند)پاپلی یزدی باید از هادولتمعتقد است 

 .(8263،259سناجردی

ن به سازی مخرب قرن بیستم است. و در آ بنابراین شهر پایدار جانشین موجه و معقول برای شهر   

. در نتیجه شهر پایدار شودیمنیز توجه انسانی موازات توجه به مسائل زیست محیطی، به مسائل اجتماعی و 

درآمدی عادالنه به دست اورده، سرپناه  تواندیمفقط شهر تمییز نیست بلکه همچنین شهری است که انسان 

برای مناسب تهیه کند، احساس راحتی کند و تالش و وقت خود را وقف حفاظت از تصویر شهر نماید.

، اقلیم، باز یهاستمیسجمعیت، شهرها به عنوان همچون: فراوانی  یهاشاخصارزیابی میزان توسعه پایدار، 

جامعه باز، برنامه ریزی یکپارچه و واحد، توانایی و پتانسیل نواوری و ابداع، کیفیت هوا، کیفیت آب طبیعی، 

وجود دارد که به ، ، آموزش، امنیتپتانسیل ظرفیت مربوط به زیر ساخت ههای منطقه ای، سرمایه اجتماعی

محدود  8جدول شماره  یهاشاخصبه  توانیمگی زیست محیطی توسعه پایدار طور خاص در مورد ویژ

. باشدیمشد که در این مقاله به طور ویژه تاکید بر روی شاخص کیفیت هوا در توسعه پایدار 

 .:(82:0:869)ترنر،
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 زیست محیطی توسعه پایدار یهاشاخص: 1جدول 

 منبع شاخص جایگاه عنوان
پایداری شهری، جمعیت و اثرات اقتصادی،  دراصلی ترین عامل  جمعیت

اجتماعی، زیست محیطی و نهایتا مدیریتی آن روی شهرها و حتی زیست 

 .باشدیمکره 

 6(328:8265،)گیدنز، آنتونی

 

با توجه به گسترش بیش از پیش شهرنشنی در سالهای آتی، شناخت  اقلیم

جهت دستیابی به پایداری  تغییرات ناشی از شهرنشینی در اقلیم جهانی در

 می رسد. هتر پایداری جهانی، ضروری به نظربه عبارت بشهری یا

 0(،32:8268)کهن، گوئل،

 

صنعتی و  یهاتیفعالتولید انرژی برای استفاده های خانگی و تجاری،  کیفیت هوا

حمل و نقل عوامل اصلی تولید کننده آلودگی هوا در شهرها هستند. 

که  شودیماهمیت نقش و کارکرد شهرها در توسعه پایدار زمانی اشکارتر 

. و در این رسدیمبدانیم حدود سه چهارم منابع توسط شهریان به مصرف 

سیب ا یهاسمیارگانبین کالنشهرها بیش از هر گونه سکونت گاه دیگر 

پذیراند.زیرا وابستگی شدیدی به ورودی نهادها و خروجی ستانده ها 

دارند. که پایداری شهر در گرو تنظیم و کنترل این جریان ورودی و 

 .رسدیمساز ضرور ی به نظر  خروجی است

 89(88:8268بارنی، )

 برنامه ریزی یکپارچه 

 و واحد
برای رسیدن به نتیجه ای جامع و یکپارچه باید ابعاد مختلف توسعه 

اقتصادی، حفاظت محیط زیست و ساختار های اجتماعی به وسیله همه 

 یهاسازمانمداخله کنندگان و یا به عبارتی افراد، گروه ها، نهادها و 

 ذینفع در شهر به درستی درک شود

 (85:8262 )قرخلو، حسینی،

ربوط به پتانسیل ظرفیت م

 ساختهای منطقه ایزیر
زیر ساختی، تاسیسات و تجهیزاتی است که شهر را  یهالیپتانسمنظور از 

حمل و نقل  یهاستمیس. مانند دهدیمبا بقیه نقاط جهان در ارتباط قرار 

)ریلی، جاده ای، دریایی(.ارتباطات راه دور زیر ساخت اساسی برای قرن 

 بیست و یکم است.

)ماوس، 

 1388(328::826کاوفمن،

 

ایمنی و امنیت در سلسله مراتب نیازهای انسانی، مرتبه ای باالر از  امنیت

نیازهای زیستی دارد. یک شهر پایدار نیازمند یک محیط پایدار و ایمن 

 برای ساکنانش است. 

 ماهنامه

 .(:826512،)هایشهردار
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 :اوت زیست محیطی حمل ونقل بر توسعه پایدارآثار متف .2.2

 حمل و نقل ریلی:آثار زیست محیطی  .2.2.1

را  هاستآناکوسیستم طبیعی را که شامل فون وفلور و روابط اکولوژیکی بین  این تبعات عمدتا   

آن نیاز به آلودگی های به نسبت کمتربرای مقابله با(8265:53افندی زاده، رحیمی،)دهدیممورد تعرض قرار 

سبت به ن، قدیمی و نیز جایگزین کردن سوختی مناسب که از آلودگی کمتری یهازلیداز رده خارج نمودن 

یکی از ممترین عواملی که افراد ساکن درمجاورت خطوط راه ، آلودگی صوتی. سوخت قبلی برخوردار باشد

 دیگر اکوسیستم به نادر موجودات اجباری باعث کوچ و مهاجرت که،دست به گریبانند آهن با آن

خاکریزی و خاکبرداری و همچنین عبور و  فرسایش خاک ناشی از فعالیت(8269:2عربشاهی، )سلطانی شود

باعث از بین رفتن اکوسیستمهای طبیعی و فرسایش  پروژه اجرای طول در که مرور وسایط نقلیه راهسازی

تفکیک و . باشدیمو آسیب پذیر شدن و حساس شدن آن اکوسیستم به محرکهای طبیعی  خاک آن منطقه

افتراق و جدایی و  تخریب مناطق مسکونی و مزارع و زیستگاههای حیات وحش مجاور خطوط راه آهن

جزیره ای شدن بین یک اکوسیستم با کشیدن خط آهن از بین آن که خطر تصادم جانوران و حیات وحش را 

آن که  ن اکسیژنتاثیر بر دانه بندی خاک و از بین رفتن تخلخل خاک و خارج شد. دهدیمبا قطارها افزایش 

)بنی هاشم، گرددیم موجب جلوگیری از رشد گیاهان و انقراض گونه های شاخص منطقه

 .(8262:39بیدختی،

 :ایحمل و نقل جادهآثار زیست محیطی   .3.3.3

طبیعی و محیط مصنوعی از خود باقی  ای در محیطهای جادهداث زیرساختاح کهبا توجه به تغییراتی    

های های فراوان نظیر: صدور گازهای سمی و مواد معلق در هوا و آلودگیگذارد و همچنین آلودگیمی

 تأثیرات.83( 8262:56وایت لگ، ).استای عمیق و گسترده ، در خور مطالعهکندیمایجاد  کهصوتی فراوانی 

های سطحی و تغییر در آب ،یکیولوژیبو اختالالت  یکشاورزهای از دست رفتن زمین آن یکیاکولوژ

)الما، باشدیم ستمیاکوسآلودگی آب، تغییرات در منظر و  گذاریو رسوب خاکفرسایش  ،هاکشزه

زمانی این تأثیر و گذارد. زمین و ارزش آن می یکاربراین سیستم، تأثیر فراوانی بر .همچنین 82(8265:5

این ، میکنیمسطحی از زمین را برای تسهیالت حمل و نقل به عنوان حریم راه تصرف  که ،شودمی آشکارتر

های مجاور، زندگی و ارزش زمین تیفیکدر  بلکهدهد را تغییر می یکاربرتأثیر بالقوه نه تنها الگوی فضایی 

را  هاآنگذارد و ای از میان جوامع میهای جادهگاهی توسعه زیرساخت. (25: 8263عبدلی، )گذاردتأثیر می

                                                           
12 Wite lag 
13 elemal 



 

 

هری موجب گسیختگی اجتماعی و نواحی ش یمسکونخصوص در نقاط به .کندیمدر دو قسمت قطع 

 هاآب آلودگی،تصادفات ،تراکمهوا، آلودگی نظیر،ای عمده حمل و نقل جاده چنین به تاثیراتو هم  ،شودمی

 (. 8263، سازمان برنامه و بودجه،«اجتماعی -گزیده مسائل اقتصادی)اشاره کرد.

 :تحقیق روش .3

که داده های  باشدیم ای جاده و ریلی نقل و حمل سیستم نوع دو محیطی زیست اثرات بررسی مقاله این در

 09 تا 68  سالهای برای شده منشر امار آخرین اساس به آن را با استفاده از روش کتابخانه ای و بر مربوط

اجتماعی انتشار  یهانهیهزنظیر مربوطه،  یهاسازماناز آمار های مختلف در این بخش گردآوری ردیم. 

)هزار ریال در هر تن( و سهم 8209در سال  8268بر حسب قیمت پایه سال  یاگلخانهگازهای االینده و 

 8209ناشی از مصرف سوخت در بخش انرژی در  یهاندهیاالمیزان ، بخش حمل و نقل از کل)درصد(

-8268سرانه انتشار گازهای االینده ، )درصد( 8209فسیلی از انتشار االینده ها در  یهاسوختسهم ، )تن(

میزان انتشار گاز در حمل و نقل ریلی و جاده ای به تفکیک سوخت در ، )کیلوگرم یه ازای هر نفر( 8209

 .وردیمبدست آ اییلی و جاده هر دو بخش حمل ونقل ر ، به تفکیک برای)تن( 8209سال 

ل در هر تن( و ا)هزار ری8209در سال  8268بر حسب قیمت پایه سال  یاگلخانهاجتماعی انتشار گازهای االینده و  یهانهیهز :2جدول

 سهم بخش حمل و نقل از کل)درصد(

 

 )تن( 8209ناشی از مصرف سوخت در بخش انرژی در  یهاندهیاالمیزان  :3جدول

N2O CH4 CO2 SPM CO SO3 SO2 NOX گاز  

2379 24528 52050136 28444 7657682 NON 32818 295367 بنزین 

 گازوئیل 794552 533291 7297 160015 301718 104847926 4937 7585

 جمع 1089919 566109 7297 7817697 330162 156898062 29465 9964

 

 

N2O CH4 CO2 SPM CO SO3 SO2 NOX گاز 

اجتماعی هایهزینه 4176 5992 - 11700 10584 10110 71 -  

سهم بخش حمل و نقل از هزینه اجتماعی  :9.5 9.36 - :9.0 6:.9 9.32 6:.9 -

 کل



 

 

 )درصد( 8209فسیلی از انتشار االینده ها در  یهاسوختسهم : 5جدول 

CH4 CH4 CO2 SPM CO SO3 SO2 NOX گاز 

 بنزین 88 3.2 - 02.2 3.: 0.2 58 38.8

 گازوئیل 52.8 5.:2 25.3 3 8.6: 80.3 0.2 3.:8
 

 )کیلوگرم یه ازای هر نفر( 8209-8268سرانه انتشار گازهای االینده : 5جدول

N2O CH4 CO2 SPM CO SO3 SO2 NOX گاز 

9.3 9.8 8862.6 2 885.6 9.3 80.2 86.: 8826  

9.3 9.8 :390.2 2.2 832.8 9.3 33 35.0 :826  

9.3 9.: :288 2.2 88:.2 9.3 33.6 35.0 6826  

9.3 9.: :832 6.6 890.: 9.3 86.8 35.3 6082  

9.3 9.: :3:0 2.3 898.0 9.3 80 35.2 9820  
 

 )تن( 8209به تفکیک سوخت  جاده و ریلی حمل ونقل میزان انتشار گاز در: 8جدول

N2O CH4 CO2 SPM CO SO3 SO2 NOX گاز 

ایجاده بنزین 303905 23522 - 2:3696: 36836 285:2058 35283 ::32  

لگازوئی :29852 282830 2:23 822922 35:898 ::236228 3:63 3:63  

 ریلی بنزین - - - - - - - -

لگازوئی 0325 2:58 86 3583 5282 0828:8 25 2:3  

 

 )تن( 8209-8268یای وریل جادهمقدار انتشار گازهای االینده بخش حمل و نقل  :7جدول

N2O CH4 CO2 SPM CO SO3 SO2 NOX گاز سال 

 

 نوع

5155 23588 898062092 326286 6386059 2528 2328:3 :6985: 8826  جاده ای 

5335 22302 882322692 3:98:: 6880088 2832 259:50 688889 :826  

5364 39526 115820357 270761 8312710 3642 340992 807245 6826  

5254 41575 117470093 275266 7849053 3737 346931 801994 6082  

5212 42390 117951801 275729 7707863 3752 347584 798551 0982  

331 48 858504 4022 2199 61 5119 8227 8826  ریلی 

 

 

 

 

350 51 906985 4249 2322 64 5408 8791 :826  

355 51 919273 4307 2351 65 5481 8809 6826  

372 54 965015 4521 2467 68 5754 9247 6082  

372 54 963676 4515 2462 68 5746 9234 9820  

 



 

 

 

 

 

09-68مقایسه میزان انتشار آالینده ها در حمل و نقل جاده ای و ریلی :3نمودار   
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و معایب حمل و نقل جاده ای و ریلی نسبت به یکدیگر هاتیمزمقایسه  :3جدول  

 هاضعف هاتیمز 

حمل 

و 

نقل 

 ریلی 

 ایمنی بسیار باال 

 راحتی و آسایش مسافران 

 مصرف کم انرژی خصوصا در قطار های برقی 

 سرعت نسبی مناسب خصوصا در قطارهای برقی 

 در زمان ساخت و بهره برداری شتغال زایی مستقیم و غیر مستقیما 

 ارزان بودن حمل بار خصوصاً با حجم و وزن زیاد 

  ارزان بودن حمل مسافر 

  ای  و کاهش تصادفات جاده هاابانیخکمک به خلوت شدن 

  وهزینه های سنگین ناشی از  هاابانیخکاهش نیاز به ساخت بزرگراه ها و

 هاآن

 درآمد سرشار ترانزیت بار از جنوب به شمال و از شرق به غرب کشور 

 رانزیت نفت و گاز و دیگر مواد سوختی بین کشورهای مختلفامکان ت 

  امکان توزیع مناسب بهداشت و درمان و آموزش در سراسر کشور با

 قطارهای سریع

  با کمترین هزینهشبکه ریلی اب بهم دیگراتصال شهرهای بزرگی ، 

  سرمایه گذاری در مناطق مستعد دور دست 

  در ابعاد نظامیتوان عکس العمل سریع 

  و سرمایه گذاریهای الزم برای هزینه اولیه

 هاساختزیر 

 و نگهداری در هزینه های باالی تعمیر

 یهاناوگان شدنفرسوده و قدیمی صورت 

و اثرات روانی و فرهنگی و اقتصادی  ریلی

 از آن ناشی

 قابلیت انعطاف پذیری پایین 

 

حمل 

ونقل 

جاده 

 ای

  اهداف متعدددر جهت بر آورده نمودن انعطاف پذیری عملیاتی متوسطی 

  در طی مسیر های کوتاه هاروشمزیت نسبت به سایر 

 داشتن سهم بیشتری از سهم حمل ونقل کنونی کشور 

  های شغلیفعالیتدر جهت ایجاد انسان  حرکتایجاد بستر الزم برای 

  اوقات فراغت فراهم نمودن زمینه 

  کاالحمل و نقل 

 رجابجایی مساف 

  نگهداری وسائل نقلیه و باالی هزینه های

 هاساختزیر 

 پایین بودن سرعت جابجائی 

  کارائی کمتر نسبت به سایر روش هادر طی

 مسیر های بلند

 جابجایی محدود افراد 

  نسبت باالی مصرف سوخت در تقابل با

 حمل ونقل دیگر یهاروش

  تولیدآالیندگی. نسبتباال بودن 

 پایین بودن شاخص ایمنی و امنیت 

 محدودیت در ارائه خدمات 

 
 
 

 

 
 
 
 



 

 

 بحث و نتیج گیری: .5

و تخریب محیط زیست بسیار  ، سهم حمل و نقل در انتشار گازهای االینده2و3جداول براساس    

این ضرورت توجه و اهمیت دادن به حمل که ، باشدیمدرصد  :0حدود co2 برای مثال در االیندهباالست 

در .آوردیمبیشتر دارد و اثرات تخریب کمتری را به بار  زیست سازگاری ، که با محیطدهدیمو نقلی را 

که عالوه بر پدیده های طبیعی، پدیده  کندیمسرانه انتشار گازهای االینده به ازای هر نفر را بررسی  2جدول

 09ال . برای مثال در سکنندیمهای انسانی بیشترین تاثیر را بر توسعه پایدار در بخش زیست محیطی وارد 

تالش جهت حداکثر استفاده از مشارکت مردمی  که نیازمند باشدیمکیلوگرم  898.0به میزان سرانه هر نفر 

 به ریلی تعرفه نسبت جدی کاهش استفاده از صنایع آالینده، و همت برنامه ریزان در کاهش یهاطرحدر 

کدام از سهم هر  8.در جدول طلبدیمرا اده ای(جای)باتوجه به تولید آالیندگی کمتر ریلی نسبت به  جاده

که در کشور ما ازآنجا که در  میکنیمحمل و نقل ریلی و جاده ای در مصرف منابع تجدید ناپذیر را مشاهده 

. میزان مصرف این دو بخش بسیار باالست، ضمن انکه در باشدینمسوخت بنزین موجود  حمل و نقل ریلی

، که این نیازمند روی کنندیمنوع بیشترین آلودگی را تولید  مصرفی حمل و نقل، این دو یهاسوختمیان 

مقایسه  :. جدول شماره باشدیمدر عرصه حمل و نقل  نظیر برق ترمناسبجایگزین  یهاسوختاوردن به 

، حکایت از بسیار بهینه بودن حمل و نقل ریلی 09-68در طول سالیان حمل و نقل ریلی در مقابل جاده ای 

برنامه ریزان ، و این نیازمند روی آوردن باشدیمنیز کامال مشهود  3در نمودار  ، کهباشدیمنسبت به جاده ای 

تا هم از اثرات جبران ناپذیر آن بر  باشدیمالزم برای توسعه حم ونقل ریلی  یهاساختبه گسترش زیر 

در جهت کاهش هزینه های انسانی نظیر،  امده و هم به عملتوسعه پایدار در بعد زیست محیطی جلوگیری 

 آوردیممختلفی که عالوه بر بار جسمی، اثرات روحی و روانی زیادی را نیز به بار  یهایماریبهزینه های 

د خودرو ها در بخش حمل ونقلی کشور ، میزان انتشار گازهای گلخانه گام برداشت. به موازات افزایش تعدا

ای نیز بیشتر خواهد شد. بر اساس آمارهای بدست آمده میزان مصرف سوخت در بخش حمل ونقل جاده 

با گسترش زیر  توانیمکه (.8268نجات بخش، )باشدیمبرابر  83-89ای نسبت به حمل ونقل ریلی 

الزم برای حمل و نقل ریلی، به میزان قابل توجهی از انتشار آالینده های مختلف جلوگیری کرد.  یهاساخت

جامع  یهاطرحرویه انتخاب مسیر بایستی در و از گرم شدن هر چه بیشتر زمین جلوگیری کرد. از طرفی 

 نحوی به یردحمل و نقل و با دخالت فاکتورهای مختلف از منظر اقتصادی . اجتماعی و سیاسی صورت گ

از طرفی دیگر .باشد انتخابی مسیر برای مشخص یهایخروج و اهداف گویای توجیهی مطالعات همواره که

عالوه بر مصرف  توانیمحمل ونقل ریلی نسبت به جاده ای امتیازات فراوانی را دارد که  6بر اساس جدول

کم سوخت، از آن به عنوان روشی در جهت کاهش اثرات زیست محیطی استفاده کرد و اثرات مخرب 



 

 

اقتصادی را به حداقل رساند، کیفیت مناظر طبیعی را حفظ کرد و امکان بهبود استاندارد زندگی مردم را 

الخصوص در بخش منابع فسیلی  فراهم کرد. و در عین حال از خسارات جبران ناپذیر برای آیندگان، علی

رد حمل و نقل ریلی مصداق یابد. افزایش فرهنگ استفاده از حمل و  تواندیمآورد. که  به عملجلوگیری 

برابری نسبت به حمل و نقل جاده  99:نقل سازگارتر با محیط زیست نظیر حمل و نقل ریلی در کنار امنیت 

در جهت رسیدن به توسعه پایدار  تواندیمنقل جاده ای  ای و اثرات آلودگی بسیار کمتر نسبت به حمل و

در راه آهن و واگذاری خدمات  55اصل  ترعیسراجرای هر چه مطلوب ما را یاری بکند. که در این میان 

انجام مطالعات جامع علمی در خصوص مسیرهای مناسب جهت توسعه ، خصوصیریلی باری به بخش 

هم نمودن شرایط حداکثر استفاده از توان طراحی، مهندسی و ساخت فرا، شبکه مدرن ریلی در سراسر کشور

پر  یهااستان، گسترش خطوط ریلی در داخل و رفع موانع موجود و حمایت عملی از تولید کنندگان داخلی

از میان موثر باشد. تواندیم جایگزین، یهاسوختموجود، استفاده از  یهاناوگان، بهینه تر کردن ترتراکم

مهمی که آن را در ورطه  واملدر این مقاله تاکید اصلی بر روی بعد محیط زیست و عپایدار،  توسعهابعاد 

انسان ساز، به ویژه در دو بخش حمل ونقل جاده ای و ریلی، های ، که سهم الودگیدهندیمرار تخریب ق

ابتدا توسعه پایدار را شناسایی و سپس در این مقاله .دار هستندبیشترین تاثیر را در تخریب محیط زیست 

که شش عامل جمعیت، کیفیت هوا،  را مشخص کردیممحیط زیست مهم ترین فاکتور های آن در بخش 

از مهم ترین  منطقه ای، برنامه ریزی یکپارچه و واحد یهاساختزیر  یهاتیظرفو  هالیپتانساقلیم، امنیت، 

که ان را با آالینده های تاکید اساسی بر روی شاخص کیفیت هوا بود.در این میان شناسه های آن بودند. که 

نشان  09تا  86برای سالهای  N2O،CH4،CO2،SPM،CO،SO3 ،SO2 ،NOXنظیر:مختلفی 

م حمل و نقل را از میزان ه. هم چنین به بررسی میزان مصرف هر یک از منابع فسیلی پرداختیم و سدادیم

که بر  و مزایا و معایب هر کدام را بنا به شرایط موجود کشور مشخص کردیم. .بدست اوردیم انتشار گازها

ونقل جاده ای میزان انشار گازها بسیار بخش حمل و نقل ریلی نسبت به حمل اساس نتایج بدست آمده، 

ن به توسعه پایدار مستمر پیشنهاد دکه گسترش و توسعه این نوع حمل و نقل در جهت رسی. باشدیمکمتر 

 گردید.

  



 

 

 منابع: .5

، اثرات زیست محیطی شهرک صنعتی بزرگ شیراز در رها سازی 8209شاکری، عطا، فرید مر، و سروش مدبری،  .8

 آب شرکت زنجان، ایران، آب منابع کاربردی پژوهشهای ملی کنفرانس دومین فلزات سنگین به زهکش قره باغ،

 55، صفحه  INCWR02-http://www.civilica.com/Paper- زنجان، ای منطقه

 8: • 85:36 8203/0/8فراهم سازی بستر مناسب حمل و نقل ریلی زمینه ساز رقابت پذیری بخش، تاریخ انتشار: :  .3

 http://www.rtcguild.com،  اخبار داخلی :شاخه در شده منتشر • شده خوانده مرتبه

،  ،/http://www.asiaseiraras.comمرکز تحقیقات راه اهن، شرکت اسیا سیر پارس، ، کاظم، فروزنده  .2

 32صفحه  .8208

 ریلی، نقل و حمل همایش نهمین ، حمل و نقل عمومی و اثرات آن بر محیط زیست،8268سررشه داری، ندا،  .5

RTC09-http://www.civilica.com/Paper- صنعت، و علم دانشگاه ریلی، نقل و حمل انجمن تهران،

RTC09_058.html382 .صفحه 

 کنفرانس دومین ، آیا آالیندگی، ارمغان توسعه صنعتی است؟،8208دهقانپور، محمدرضا، و محمدعلی فیض پور،  .2

http://www.civilica.com/Paper- تهران، دانشگاه تهران، زیست، محیط مدیریت و ریزی برنامه

ESPME02_311.html-ESPME02885 .صفحه. 

 ، تهران.هایشهرداردانشنامه مدیریت روستایی و شهری، انتشارات سازمان :826احسان شیعه،  .8

،بررسی و پیمایش مفاهیم معماری توسعه پایدار، انتشارات مرکز مطالعات و تحقیقات دپارتمان 8268سفالیی، فرید،  .:

 سازه ها و اسکان شهری، تهران.

، رویکردی جدید در برنامه ریزی شهری در رویکردی تحلیلی، فصلنامه مدیریت شهری، CDS، 8266اشرفی، علی،  .6

 .32تهران، شماره 

 ، نظریه های شهر)پیرامون(، چاپ اول، انتشارات سمت، تهران.8263مهدی، رجبی سناجردی، حسین،  پاپلی یزدی، .0

 .ترجمه نوریان، فرشاد، شهر همچون چشم انداز، شرکت پردازش، و برنامه ریزی شهری، مشهد.82:0ترنر، تام،  .89

 ی، تهران.(، جامعه شناسی، ترجمه منوچهر صبوری، چاپ نوزدهم، نشر ن8265گیدنز، آنتونی،) .88

ملی در بستر سبز،  یهاحساب(، شاخص شناسی در توسعه پایدار شهری؛ توسعه اقتصادی و 8268کهن، گوئل،) .83

 .88موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی، تهران.

توسعه پایدار شهری، مجله جغرافیا و توسعه ناحیه ای، شماره  یهاشاخص(، 8262قرخلو مهدی، حسینی، هادی، ) .82

 تهران.85و تابستان، ص هشتم، بهار

کشور، سال  یهایشهردار(، امنیت در شهر، مقوله ای چند بعدی، وزارت کشور، سازمان 8265،)هایشهردار ماهنامه .85

 ، مهر. تهران58چهارم، شماره 

ترابری و اصول برنامه ریزی و مدل سازی حمل و نقل  ینمهندس، امیر مسعود، ( 8265)افندی زاده، شهریار رحیمی،  .82

 . تهران53دانشگاه علم و صنعت ایران ، چاپ اول ، ، انتشارات

حمل و نقل و محیط زیست ، فصلنامه علمی سازمان حفاظت محیط زیست (، 8269سلطانی عربشاهی، سیمین، ) .88

 تهران.هشتم ، شماره سوم ،  جلد

http://www.civilica.com/Paper-INCWR02-
http://www.rtcguild.com/modules/news/index.php?storytopic=2
http://www.rtcguild.com/modules/news/index.php?storytopic=2
http://www.rtcguild.com/
http://www.asiaseiraras.com/
http://www.civilica.com/Paper-RTC09-RTC09_058.html.صفحه
http://www.civilica.com/Paper-RTC09-RTC09_058.html.صفحه
http://www.civilica.com/Paper-RTC09-RTC09_058.html.صفحه
http://www.civilica.com/Paper-ESPME02-ESPME02_311.html.صفحه
http://www.civilica.com/Paper-ESPME02-ESPME02_311.html.صفحه
http://www.civilica.com/Paper-ESPME02-ESPME02_311.html.صفحه


 

 

الیه آمیخته شهری و آلودگی هوا ، فصلنامه محیط زیست ، (، 8262بیدختی، علی اکبر، بنی هاشم، تاج الدین، ) .:8

 ، تهرانزمستان ، 39شماره 

زاده، مطلق، ماهنامه ترابران، سال چهارم، ، مترجم محمد تقی«زیست و انرژیحمل و نقل، محیط»وایت لگ، جان  .86

 ، تهران. .1385 :48شماره 

. 8265. 5پور، مجله راه و ترابری، سال دوم، شماره ، مترجم: رضوان سعیدی«زیستحمل و نقل و محیط» کندالمال،  .80

 تهران

. مطالعات انرژی ایران مرکز، تهران، «انرژی بر زیست بوم یتکنولوژاثرات توسعه » (،8263، )عبدلی، محمدعلی .39

 تهران.

 ، تهران. 36.8263شماره  8263ودجه،، سازمان برنامه و ب«اجتماعی -گزیده مسائل اقتصادی .38

، توسعه پایدار و کاهش آلودگی محیط زیست تاثیر وسائط حمل و نقل بترینی و گازوئیلی 8268نجات بخش، علی،  .33

 تهران، ساختمان، در سوخت مصرف سازی بهینه المللی بین همایش دومین و سیستم عبور و مرور در آلودگی هوا،

-http://www.civilica.com/Paper-CECB02 تهران کشور، سوخت مصرف سازی بهینه سازمان

CECB02_109.html.) 

 
23. Drakakis-smith, D 1996, sustainable urbanization, and development, third world planning 

review.18(4)pp.3-5 ) 

24. Charles,a,t1995.sustainability assessment forfishery system. Working paper-fms 07-95 

department of finance and management science, saint mary, s university, canada)  
25. Cohen, Barney "Urbanization in developing countries: Current trends, future projections, and 

key challenges for sustainability", Technology in Society xx: 2005, (1–18). 

26. L. Moss, M.; M. Kaufman, S. and  M. Townsend, A . "The relationship of sustainability to 
telecommunications", Technology in Society 28: 2006, (235–244). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.civilica.com/Paper-CECB02-CECB02_109.html
http://www.civilica.com/Paper-CECB02-CECB02_109.html
http://www.civilica.com/Paper-CECB02-CECB02_109.html


 

 

 

 

Comparing the environmental impacts of rail and road 

transportation on sustainable development 

Afsheen rasouli, Mehdi khazaei, Saeid babakhani, 

2-Master of urban Management, Allameh Tabatabai University  

3-Master of Energy Economics, Allameh Tabatabai University  

4-Master of change management, Allameh Tabatabai University  

Abstract: 

Some of the important requirements for developing and developed countries in sustainable 

development is: creating a complete transportation system, systematic, extensive, and efficient 

pre-emptive blow to the environment. Among the aspects of sustainable development, the role of 

environmental factors, because the lack of economic benefits and Soda realistic, has been less 

attention. In addition to natural factors, human factors can contribute most to environmental 

degradation. The purpose of this paper is to investigate the environmental impact of both rail and 

road transport system. Emissions of a variety of pollutants by road and rail transportation, 

consumption of fossil fuels and the advantages and disadvantages of each, according to the latest 

figures published for the years of 8: to 90 was used. And eventually the rail transport systems, 

consume less resources and less harmful effects on the environment and sustainable development 

results in comparison with road transport system, a more efficient diagnosed. For the development 

of rail infrastructure and liberalization for more private activities was proposed. 

Keywords:  sustainable development, environmental indicators, road transport, rail transport, emissions 

 


