
 

  

 است؟ سانتیمتر ۱۴۳٫۵ قطار های ریل فاصله چرا

 

 سانتیمتر ۱۴۴ یا ۱۵۰ مثالً) رُند صحیح عدد یک چرا است؟ اینچ نیم و ۸ و فوت ۴یا سانتیمتر ۱۴۳٫۵ قطار های ریل فاصله چرا

 و آمد پیش "کوئلیو پائولو" اثر «زهیر» کتاب داستان قهرمان برای که است پرسشی واقع در فوق سوال!!نیست؟( فوت ۵ یا

 قطار های ریل فاصله چرا -: باشد می واکاوی این نتیجه ذیل متن شد ختم زنجیروار پاسخ و پرسش سری یک به آن جواب

 بنابر بودند کالسکه و تراموا سازندگان قبالً که شد ساخته کسانی توسط قطار های واگن آغاز در چون است؟ سانتیمتر ۱۴۳٫۵

 . رفت می کار به کالسکه و تراموا محور ساخت در که کردند استفاده ها واگن محور ساخت برای معیارهایی همان از این

 چه -. بود شده ساخته فاصله این با مطابق( رو کالسکه) قدیم های خیابان چون بود؟ قدر این کالسکه های چرخ فاصله چرا

. بودند گرفته تصمیم طور این٬ اروپا در راهساز مهندسان نخستین٬ ها رومی باشد؟ قدر این خیابان عرض کرده تعیین کسی

 کنار ٬رفت می کار به زمان آن که نژادی از را اسب دو وقتی و رانند می اسب دو را جنگی های ارابه بود؟ چه دلیلش -

 امروز قطار های ریل ی فاصله باستان های رومی ترتیب بدین. کند می اشغال را سانتیمتر ۱۴۳.۵ معادل فضایی ٬بگذاریم هم

 به اروپایی مهاجران وقتی و رود می کار به هم السیر سریع قطارهای ترین مدرن برای که هایی ریل ٬اند کرده تعیین را

 نسبت همان و دهند تغییر را فاصله این باشد بهتر شاید نکردند فکر ٬آهن خط کشیدن به کردند شروع و رفتند متحده ایالت

 .کردند رعایت را

 بزرگتر را سوخت مخازن میخواستند امریکایی مهندسان زیرا گذاشت؛ تاثیر هم فضایی های سفینه ساخت بر موضوع این 

 ها تونل و ، رساندند می فلوریدا فضایی مرکز به قطار با را ها آن باید و شد می ساخته یوتا ایالت در مخازن این اما بسازند،

 بین مناسب ی فاصله ی درباره رومیان نظر تسلیم شدند مجبور ، نتیجه در ؛ نداشت را تر بزرگ ی اندازه به شیئی گنجایش

 .بشوند ریل دو

 بزرگ مديران شخصيتي ويژگي ۵

 درصد ۱۰ تنها گالوپ، جهان، نظرسنجي موسسه ترينبزرگ گسترده تحقيق اساس بر

 هستند استعداد اين داراي تاحدي نيز درصد ۲۰ و هستند مديريتي استعداد داراي مردم از

 يابي کم علت راستيبه. کنند تقويت را خود آموزشي مختلف هايروش با بايستمي و

 با مدير عنوانبه شما. است ايپيچيده بسيار شغل مديريت، چيست؟ مديريتي استعداد

 و هاآن کار بر نظارت و هدايت با بايستمي و هستيد طرف هاانسان از ايمجموعه

 سيستم» با مديريتي پست در شما درواقع. برسانيد سرانجام به را امور هماهنگي، ايجاد

 _دارند ارتباط خاص هدفي درراستاي يکديگر با که افراد از ايمجموعه  «اجتماعي

 در موجود سيستم ترينپيچيده سيستم، پردازاننظريه آراي اساس بر که داريد سروکار

 و استعدادها مديريتي، مشاغل در موفقيت و کردن مديريت روازاين .است هستي جهان

 رخ ندرتبه نفر يک در هاآن همه تجميع که خواهدمي متنوعي و متعدد هايمهارت

 افراد، در شخصيتي استعداد ۵ اين وجود گالوپ، موسسه تحقيق اساس بر. دهدمي

 :کند بزرگ مديران به تبديل را هاتواندآنمي

 حال در دائماً بلکه هستند، باانگيزه هاييانسان خود تنهانه بزرگ مديران انگيزش : 

 نتيجه به و کارها بهتر هرچه انجام براي خود همکاران و زيردستان به دادن انگيزه

 .هستند هاتالش رساندن

 مواجهه در و ندارند شوخي کسي با کار به مربوط امور در بزرگ مديران قاطعيت : 

 .دارندنميبر تالش از دست کار رساندن پايان به تا و بازندنمي را خود ها،سختي با

 ماتيتصم نيا و هستند بزرگ ييهارندهيگميتصم بزرگ، رانيمد گيري : تصميم 

 .وآناين کردن راضي نه گيرندمي سازمان منافع جهت در را

 با بلکه کنندنمي فرار سنگين هايمسئوليت از تنهانه بزرگ مديران پاسخگويي : 

 و بوده پاسخگو نيز آمدهدستبه نتايج برابر در و روندهاميآن استقبال به باز آغوش

 .اندازندنمي ديگران گردن به را هاشکست

 همکاران و خود ميان تفاهم و اعتماد بر مبتني روابطي بزرگ مديران سازي :رابطه 

. نيستند کاريمخفي اهل و دارند شفافيت خود روابط در و سازندمي برقرار زيردستان و

 اهداف تحقق صدد در سازماني، بيرون و درون ارتباطات از استفاده با همچنين هاآن

 هستند سازمان

 مراجعه نماييد  RailName.irجهت دريافت ماهنامه علمي آموزشي راه آهن جنوب به وب سايت 



  

 

 ریلی سوانح و حوادث

 صرفه به مقرون هست؟ نیز صرفه به مقرون حال عین در و دارد؟ تریبیش ایمنی نقل و حمل وسایل از یک کدام: که است آمده پیش برایتان سوال این حتما   باشید کردن سفر اهل اگر

 تا اگر. بیندازیم هاآن سوانح و حوادث آمار به نگاهی باید ایمنی بررسی برای اما کرد، مقایسه یکدیگر با و جستجو هاسایت وب در راحتی به توانمی را نقل و حمل وسایل بودن

 حوادث آمار تا باشید همراه ما با دارید، را آن ایمنی میزان بررسی قصد اما کنید، انتخاب تانبعدی سفر وسیله عنوان به را آن خواهیدمی و ایدنداشته را قطار با سفر یتجربه کنون

 .بیندازیم جهان در ریلی سوانح آمار به نگاهی نیز و بررسی را گذشته سال چند در ایران در ریلی

 ریلی نقل و حمل مزایای

 مصرف در جوییصرفه انبوه، حمل قابلیت. است داده اختصاص خود به جهان کشورهای اقتصادی توسعه و رشد در را ایویژه جایگاه موثر، ارتباطی شریان یک عنوان به آهن راه

 همچنین. است ریلی نقل و حمل مزایای از تر،کم اجتماعی هایهزینه و نقل و حمل هایبخش سایر به نسبت ترپایین یشده تمام قیمت تر،بیش ایمنی باال، هایسرعت انرژی،

 مصرف کاهش همچنین و محیطی زیست و صوتی هایآلودگی نداشتن رانندگی، تصادفات حجم کاهش مانند زیادی مزایای بودن دارا با( مترو) شهری درون نقل و حمل هایسیستم

 امروزی یپیشرفته دنیای در را ریلی نقل و حمل گسترش و توسعه شود،می بزرگ شهرهای سطح در سمی گازهای انتشار و بنزین احتراق از حاصل آلودگی کاهش به منجر که انرژی

 هاآهن راه اتحادیه عضو کشورهای در موجود آمار طبق مثال برای. آیدمی حساب به نقل و حمل صنعت این مهم رقابتی فاکتورهای از ایمنی پارامتر میان این در .است داشته دنبال به

UIC، از ناشی اجتماعی و اقتصادی هایهزینه و است ایکننده نگران بسیار آمار که شوندمی زخمی نفر میلیون ۷/۱  و کشته نفر ۵۴۰۰۰ متوسط طور به ایجاده تصادفات در ساالنه 

 .باشدمی کشورها این ملی ناخالص تولید درصد ۵/۲ بر بالغ مسئله این

 هاجاده امسی یک و یکصدم ترتیب به شدگان،کشته و مجروحان تعداد و نبوده مقایسه قابل اصوال ارقامی و اعداد چنین با تلفات و هازخمی میزان ریلی، سوانح آمار در که حالی در

 لزوم جهت به ایمنی نقل، و حمل بخش در که است آن یدهنده نشان موضوع این. است برخوردار باالیی بسیار ایمنی از آهن راه توسط خطرناک کاالهای حمل همچنین. باشدمی

 .است برخوردار ایالعادهفوق اهمیت از کاال سالمت و مسافر جان حفظ

 ریلی نقل و حمل توسعه برای موثر اقدامات و هافعالیت

 بستر عنوان به ریلی، زیرساخت مقوله بین این در. است برخوردار شایانی اهمیت از آهن راه نظیر انبوه عمومی نقل و حمل هایسیستم در خصوصبه نقل، و حمل در ایمنی تردید بی

 جمله از دیگری؛ عدیده مشکالت مسافرین، و کاالها به خسارت بر عالوه آن، به مربوط سوانح که آیدمی حساب به مهم و کلیدی موضوعات از آهن، راه سیستم از برداریبهره اصلی

 درخطوط بیشتر محوری بار نیز و مسافری درخطوط بویژه باالتر؛ هایسرعت به دستیابی دیگر طرف از. بردارد در را ناوگان و هازیرساخت خرابی و سیستم به اعتماد قابلیت کاهش

 مورد همواره ایمن نقل و حمل هایسیستم از یکی عنوان به آهن راه توسعه .کندمی ترنمایان را ایمن ریلی هایزیرساخت بودن دسترس در ضرورت بارها، انواع تنوع درکنار باری،

 .است ریلی ونقل حمل هایمزیت از مسافر، زیاد جابجایی و کاال انبوه حمل هوا، آلودگی کاهش سوخت، و انرژی مصرف در جویی صرفه. است ها دولت توجه

 



 
  

 گذشته سال چند در ایران در ریلی حوادث آمار بر مروری

 است( دامغان و سمنان میان) خوان هفت ایستگاه در مسافری قطارهای برخورد یحادثه خوریم،برمی آن به ایران در ریلی حوادث آمار بررسی در که مواردی ترینمهم از یکی

 را مشابه وقایع تکرار از جلوگیری برای ریزیبرنامه و دالیل یابیریشه و دقیق بررسی ضرورت حادثه این. شد منجر هموطنان از شماری مصدومیت و باختن جان به که( ۱۳۹۴ آذرماه)

 جهان دیگر کشورهای و ایران در حوادثی چنین وقوع در سوابقی که دهدمی نشان گذشته سال چند در جهان و ایران در ریلی سوانح آمار ترینمهم به نگاهی .است کرده چندان دو

 هشت در ایران در ریلی حوادث آمار بررسی ایرنا گزارش به .کرد جلوگیری حوادثی چنین تکرار از موثر راهکارهای ارایه و دقیق ریزیبرنامه بهتر، مدیریت با توانمی که دارد وجود

 .اندداده دست از را خود جان شبکه این حوادث اثر بر نفر ۶ میانگین طور به سال هر دهدمی نشان( ۱۳۹۴ تا ۱۳۸۷) گذشته سال

 اما دارد، زیادی متقاضیان جهت همین به و شودمی برده نام جهان در نقلیه وسایل ترینایمن از یکی عنوان به قطار و ریلی نقل و حمل شبکه از همواره که کندمی تاکید همچنین ایرنا

 مامور ۳۵ و مسافر ۱۵ مجموع در ۱۳۹۴، تا ۱۳۸۷ هایسال ریلی سوانح آمار در موجود مستندات براساس .گرفت نادیده ای مجموعه هر در را انسانی خطای بروز تواننمی گاههیچ

 ۱۱ و مسافر آنان نفر دو که دادند دست از را خود جان کشور ریلی حوادث در هموطنان از نفر ۱۳ تعداد ۱۳۸۷ سال در .اندداده دست از کشور ریلی حوادث در را خود جان آهن راه

 .بودند آهن راه شرکت مامور نفر ۶ و مسافر آنان نفر هشت که رسید نفر ۱۴ به کشور آهن راه حوادث انسانی تلفات تعداد ۱۳۸۸ سال در .بودند آهن راه شرکت ماموران از دیگر نفر

 .بودند ایران اسالمی جمهوری آهن راه شرکت مامور نفر دو و مسافر نفر ۲ که بودند نفر ۴ مجموع در ۱۳۸۹ سال در سوانح این جانباختگان تعداد دهدمی نشان ریلی سوانح آمار

 .بودند آهن راه ماموران از نفر ۵ این همه که دادند دست از را خود جان کشور ریلی حوادث علت به نفر ۵ مجموع در ۱۳۹۰ سال در چنینهم

 نشان ایران در ریلی حوادث آمار .بودند آهن راه ماموران دیگر نفر ۵ و مسافر آن نفر یک که کندمی اعالم نفر ۶ را باختگان جان تعداد ۱۳۹۱ سال در ایران در ریلی حوادث آمار

 ریلی حوادث آمار در تلفات، کاهش روند ادامه با .باشدمی نقل و حمل شبکه ترین وایمن تریناقتصادی آهن راه. است نفر ۶ سالیانه کشور ریلی حوادث تلفات میانگین که دهدمی

 .بود ایران اسالمی جمهوری آهن راه شرکت ماموران از دیگر نفر یک و مسافر نفر یک که رسید نفر دو به ریلی حوادث باختگان جان تعداد ،۱۳۹۳ سال در ایران در

 .بودند ایران اسالمی جمهوری آهن راه ماموران نفر ۳ و مسافر آن نفر یک که دادند دست از را خود جان کشور ریلی حوادث اثر بر نفر ۴ مجموع در داد نشان آمارها ۱۳۹۴ سال پایان در

 ، فنی نقص همراه به آهن راه مامور خطای ماه آذر پنجم جمعه روز صبح اما نبودیم، کشور ریلی نقل و حمل شبکه در فوت به منجر یحادثه هیچ شاهد ۱۳۹۵ سال ابتدای ماه هشت در

 مصدوم مسافران از نفر ۱۰۳ حادثه این در که این ضمن. شد سمنان خوان هفت ایستگاه در قطار دو برخورد حادثه در آهن راه مامور ۴ و آذری هموطنان از تن ۳۶ شدن کشته باعث

 .باشدمی اخیر هایسال در ایران در ریلی حوادث آمار در تلفات میزان باالترین امروز تا که. شدند

 در میر و مرگ علت ترینمهم که ایران مانند کشوری در استاندارد این و است جاده از بیشتر برابر ۲۰ جهان سطح در ریلی نقل و حمل شبکه ایمنی دهد،می نشان جهانی استاندارهای

 .است میزان این از باالتر است، ایجاده تصادفات آن

 در. است ترایمن و دارد تریبیش سهم ایمنی بخش در صنعت این دهدمی نشان این و است کم بسیار نقل و حمل وسایل دیگر به نسبت ریلی سوانح آمار که گفت توانمی پایان در

 صورت در آهن راه خطوط شوند،می دچار مختلف هایمعلولیت و مصدومیت به نفر هزاران و دهندمی دست از را خود جان رانندگی حوادث در نفر هزار ۱۷ از بیش ساالنه که حالی

 .کند ایفا مهمی بسیار نقش کشور در میر و مرگ و ایجاده تصادفات کاهش در تواندمی بودن سریع بر عالوه ناوگان توسعه همراه به کشور در شدن فراگیر

 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بيشتر بدانيم

 

 : قطار در هوا اختالف آمدن بوجود علت

 يلوله فشار که شودمي مشاهده قطار، يک لکوموتيو تغيير زمان در اوقات گاهي

 مسئله اين. است شده تنظيم دوم لکوموتيو از باالتر مقداري در اول لکوموتيو اصلي

 همواره شود،مي تامين دوم لکوموتيو از که اصلي لوله هواي فشار که شودمي سبب

 ناشي هواي فشار داراي که باشد قلوسه سوپاپ در A اتاقک هواي فشار از کمتر

 و نيستند ترمز آزادسازي به قادر قلوهاسه سوپاپ بنابراين. است اول لکوموتيو از

 .است آمده وجود به قطار در هوا اختالف که گويندمي اصطالحا

 تک تک يتخليه شير کشيدن با که است آن مشکل اين کردن برطرف راه تنها

 به و کرده تخليه را قلوهاسه سوپاپ A اتاقک در موجود ياضافه فشار ها،واگن

 .دهيم تقليل دوم لکوموتيو اصلي لوله هواي فشار مقدار

 

 ؟ ندارد وجود ويلکوموت استارت امکان يمواقع چه در

 گراديسانت درجه ۲۵ ريز موتور آب يدما بودن نييپا      -۱

 گرمکن شيپ بودن روشن      -۲

 يباطر رونيب از شارژ کابل بودن وصل      -3

 سوخت ياضطرار قطع ديکل پنج از يکي شدن فشرده      -4

 يموتور مشکل      -۵

 يسوز آتش آالرم شدن فعال      -6

 

 میکند حرکت آهن راه خطوط بر که اتومبیلی

 بر نفره ۴ و خصوصی هوشمند، قطارهای از جدیدی نسل تولید از بنز مرسدس شرکت

 می که داده خبر Smart for Rail نام با و Smart For Four مدل اتومبیل اساس

 مرسدس های اتومبیل آینده، ماه ۶ در. بزند رقم مسافرانش برای را متفاوتی تجربه تواند

 متفاوتی و چرخ چهار های واگن تا شوند می هوشمندی خصوصی قطارهای به تبدیل

 ۱۶ مسیر در را قطار این عملکرد مرسدس مهندسان. شوند آهن راهن خطوط وارد

 .کردند آزمایش موفقیت با انگلستان در واقع BlueBell آهن راه از کیلومتری

 

 

 

 (  پيمان حبيبيان –فضل اهلل همتي   -قاسمي علي حکامي )همکاران اين شماره : 


