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سیر تحولی راه آهن

 راه آهن به شکل امروزي اولین بار در اوایل قرن نوزدهم و در معادن
.انگلستان ظاهر شد

و خصوصیات اصلی آن تامین حرکت هدایت شونده چرخ توسط خط
اي با تماس فلز به فلز است به طوریکه تنها یک درجه آزادي را بر

.وسیله نقلیه ریلی فراهم میکند
عتی، توسعه راه آهن به نحو شگفت انگیزي تحت تاثیر انقالب صن

کشف قوه بخار و بهره برداري وسیع از معادن زغال سنگ و سنگ 
.آهن قرار گرفت
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سیر تحولی راه آهن

 براي حمل محموله هاي پستی مورد 1784اولین خط راه آهن در سال
بی واگنهاي اولیه چوبی بودند و بر روي ریلهاي چو. استفاده قرار گرفت

.کشیده میشدند
هاي بدلیل سایش ریلهاي چوبی و بدلیل عدم عملکرد مناسب آنها، ریل

.فلزي جایگزین آنها شدند
 نخستین لکوموتیو بخار براي حرکت قطار بر روي آهن 1804در سال

.ساخته شد
 به کار 1830خطوط راه آهن در کشورهاي اروپایی حدود سالهاي اولین

افتاد
 میالدي رسماً افتتاح 1838خطهاي آهن براي حمل و نقل مسافر از سال

.شد
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سیر تحولی راه آهن

 شمسی 1251نخستین حرکت براي ساخت راه آهن در ایران در سال
.آغاز شد

 اقدامات زیادي توسط شرکتها و افراد 1265تا 1257در سالهاي
.متخلف خارجی صورت پذیرفت که همه آنها با شکست مواجه شد

 از تهران به شهر ري و به 1267نخستین خط آهن ایران در سال
کی به کیلومتر و پهناي یک متر با سرمایه گذاري چند بلژی8,7طول 

.اتمام رسید
 پس از آن از نزدیکی محل کارخانه سیمان ري، خط آهنی به عرض

.کیلومتر به معدن سنگ متصل شد7,5یک متر و طول 
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سیر تحولی راه آهن

 یشد که باعث ارتباطات سریع م) با استاندارهاي آن زمان( سرعت زیاد
عامل رشد سریع راه آهن گردید

 موتورهاي بخار در مراحل آزمایشی عملکردهاي شگفتی را نشان
)حداکثر سرعت در عمل بسیار کمتر بود: (میدادند

 کیلومتر بر ساعت در انگلستان100سرعت 1835سال
 کیلومتر در ساعت در فرانسه144سرعت 1890سال
 کیلومتر در ساعت در آلمان213سرعت 1930سال
یشتر راه بکارگیري توان کشش برقی در اوایل قرن بیستم، توسعه ب

آهن را میسر ساخت
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سیر تحولی راه آهن

رقابت، با ورود هواپیماها و اتومبیل هاي شخصی و تحت تاثیر فشار ناشی از
راه آهن نیز به اجبار راه توسعه و نوگرایی را در رابطه با سرعت، کاهش

هزینه هاي حمل و نقل، سازماندهی بهتر و بهبود خدمات ارائه شده 
انتخاب نمود

 کیلومتر در 300تا 250راه آهن هاي سریع السیر حرکت با سرعت هاي
جه این ساعت، حمل و نقل ترکیبی و جابجایی حجم زیاد مسافر و کاال نتی

.رقابت است
 1970از اواسط سالهاي ) تماس فلز و فلز(همگام با راه آهن هاي سنتی

ت شده تجارب مختلفی براي توسعه تکنیک هایی که با حفظ حرکت هدای
بتوان از هرگونه تماس مستقیم وسیله در حال حرکت و زیر سازه 

. نگهدارنده اجتناب نمود، شروع شده است
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خصوصیات حمل و نقل ریلی

قطارقابلیت بهم پیوستن چندین واحد حمل و نقلی به صورت یک
 تن با اتصالهاي چندگانه 15000قطارهایی با وزن ناخالص
 قابلیت حمل تعداد زیاد مسافر
داشتن یک درجه آزادي

حمل و نقل درب به درب ناممکن است
ک در مقیاس بکارگیري سیستمهاي کنترل اتوماتیک، کامپیوتر و الکترونی

ش زیاد امکان پذیر میگردد در نتیجه ظرفیت حمل واحد به شدت افزای
پیدا میکند

7



خصوصیات حمل و نقل ریلی

 ،حرکت هدایت شونده چرخها روي خط و بر اساس تماس فلز و فلز
را به اندازه قابل توجهی (Rolling Resistance)مقاومت حرکتی 

کاهش میدهد 
ا نسبت به براي یک نیروي محرك، وسایل نقلیه ریلی بار بسیار بیشتري ر

وسایل نقلیه جاده اي حمل میکنند
 براي ترافیک مساوي در حمل و نقل ریلی نصف حمل و نقل جاده اي

انرژي مصرف میشود
 برابر بیشتر از راه آهن انرژي مصرف میکند7تا 5هواپیما
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خصوصیات حمل و نقل ریلی

آلودگی هاي کمتر محیطی
قطارهاي برقی هیچگونه آلودگی ایجاد نمیکنند
 برابر کمتر آلودگی 15قطارهاي دیزلی نسبت به اتومبیل و براي ترافیک مساوي

.ایجاد میکنند
امنیت باالتر

براي ترافیک مساوي احتمال مرگ و میر در اثر تصادف در حمل و نقل جاده اي
برابر حمل و نقل ریلی است8تقریبا 

 برابر در جاده نسبت به ریل بیشتر است200احتمال زخمی شدن
حریم اشغال شده زمین کمتر

حریم اشغال شده زمین در راه آهن نسبت به جاده سه برابر کمتر است
کیلومتر به اندازه فرودگاه 429لیون به طول -راه آهن سریع السیر جدید پاریس

پاریس فضا اشغال کرده است
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خصوصیات حمل و نقل ریلی

م هزینه حمل و نقل کاال و مسافر به وسیله راه آهن، با توجه به حج
حمل جابجایی و هزینه سوخت کمتر، در مقایسه با سایر سیستمهاي

.و نقل با صرفه تر است
اه آهن امکان استفاده از زیبایی ها و جاذبه هاي طبیعی توسط شبکه ر

یجه این در نت. در مقایسه با سایر سیستمهاي حمل و نقل بیشتر است
تري در سیستم نسبت به سایر سیستمهاي حمل و نقل نقش بیش

.توسعه صنعت گردشگري دارد
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نقش راه آهن در توسعه

نقش راه آهن در توسعه اقتصادي
رشد با توجه به حجم وسیع کاال و مسافر، سبب سرعت بخشیدن به آهنگ

.و توسعه اقتصاد ملی میشود
 گسترش بخشهاي صنایع و معادن، بازرگانی، کشاورزي و مانند آنها

.مستلزم توسعه شبکه راه آهن در کشور است
در باعث صرفه جویی قابل مالحظه اي در انرژي و مقابله با بحران انرژي

.جهان میشود
به دلیل گستردگی زیاد، سبب ایجاد اشتغال زیاد میگردد.
قال سیستمی ارزان جهت انتقال مواد اولیه براي تولید کارخانجات و انت

.تولید آنها به بازار مصرف را فراهم میآورد
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نقش راه آهن در توسعه

نقش راه آهن در توسعه اجتماعی
ت و نقش موثري در اسکان جمعیت در منطقه هاي جدید و تاثیر زیادي در تثبی

.سکونت روستاییان و جلوگیري از مهاجرت آنها از روستا به شهر دارد
و به دلیل ایجاد امکان مسافرتهاي راحت و ایمن و ایجاد امکان تبادل فرهنگی

اجتماعی در نقاط مختلف، راه آهن احساس انزوایی که در مردم منطقه هاي دور 
.افتاده وجود دارد را از بین میبرد

فت و با توجه به شکل فضاي سالنهاي مسافري و کوپه ها و راحتی سفر، امکان گ
.شنود و مراوده هاي اجتماعی مسافران را در طی سفرهاي طوالنی فراهم میکند

مردم یک بهبود و گسترش شبکه راه آهن در کشورها سبب یکپارچگی و یگانگی
ی داردکشور و یا کشورهاي مختلف میشود و در همگرایی اجتماعی نقش به سزای
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نقش راه آهن در توسعه

نقش راه آهن در توسعه سیاسی
رت کنترل امنیت نقاط دورافتاده از طریق شبکه راه آهن به سادگی صو

.میپذیرد
 در هنگام جنگ و آشوب، حجم وسیعی از تجهیزات نظامی میتواند از

.منطقه هاي نظامی به سایر نقاط انتقال یابد
بکه در هنگام بالیاي طبیعی مانند زلزله، سیل و آتشفشان به کمک ش

هتر گسترده راه آهن کمک رسانی به مردم نقاط آسیب دیده، سریعتر و ب
.انجام میپذیرد

با ایجاد امکان معاشرت اقوام مختلف در یک کشور و حتی در کشورهاي
.مختلف سبب گسترش وحدت ملی و جهانی میشود
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نقش راه آهن در توسعه

نقش راه آهن در توسعه صنعت گردشگري
 در جهان امروز صنعت گردشگري از دیدگاههاي اقتصادي، اجتماعی و

سیاسی از اهمیت فراوانی برخوردار است
ی سیستم حمل و نقل راه آهن با توجه به ویژگیها و مشخصه هاي آن یک

از مناسبترین و بهترین سیستمهاي حمل و نقل در توسعه صنعت 
گردشگري است

امکان سفر راحت، ایمن، ارزان و اجتماعی را فراهم میسازد.
سی به شرایط استفاده از زیبایی و جاذبه هاي طبیعی در طول سفر و امکان دستر

.مناطق بکر را فراهم میآورد
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