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مقدمه 
 و تاآيد بر ضرورت توجه  1387بيانات رهبر معظم انقالب در نوروز سال        

مسئولين به موضوع نوآوري و شكوفايي و فرمايشات ايشان در عيد سعيد                 
 در خصوص اسراف و نيز رهنمودهاي معظم له در شهريور     86فطر سال  

 در ديدار نخبگان جوان مبني بر اينكه  86
” ما بايد علم مان را به ثروت ملي تبديل آنيم           ”

ين مرز و   انگيزه اصلي  را در تدوين اين نوشتار ايجاد نمود تا ديگر عاشقان ا       
.بوم هر چند مختصر تجربه خود را با ديگران تقسيم آنند    

با روند کنوني قيمت نفت ساالنه قريب يكصد ميليارد دالر صرف پرداخت             
 يارانه  ميگردد و  اين در حالي است آه اعتبارات عمراني ساالنه آشور        

.آمتر از ده ميليارد دالر است  
ه اين امر نشان از اين واقعيت دارد آه  اقتصاد آشور بويژه در بخش بهر       

.برداري  و اجرايي نياز به توجه و بازنگري اساسي و مهندسي مجدد دارد     
ضعف بخشهاي دولتي در رويكرد اقتصادي به امور موجب تسري مشكالت ،            

. به بخشهاي خصوصي نيز شده است    
ي  اصالح رويكردها ، روشها و ارزشها در بخش دولتي ميتواند مقدمه مناسب      

.    قانون اساسي گردد     44براي سرعت ،گستردگي و سالمت اجراي اصل      
، دو سال پس از خاتمه جنگ تحميلي آه به فرمان امام راحل          1369در سال  

بازسازي آغاز شده بود،اقتصاد آشور به شدت ضعف زير ساختهاي حمل و          
نقل را احساس مينمود و راه آهن به عنوان يكي از فعالترين بخشها در            
دوران دفاع مقدس در اين زمان نيز بايد در سنگري جديد ايفاي نقش            

.  مينمود
 اداره آل  74موارد درج شده در اين آتاب آه اغلب بر اساس نامه  خرداد           

نيروي آشش راه آهن ميباشد از جمله اقداماتي است آه نگارنده با طرح        
مفهومي و بعضا طرح اجرايي نسبت به ارائه راه حل برای رفع اين         

.گلوگاهها اقدام نمود آه تقريبا بين يك تا ده سال بعد عملياتي شدند               
در مراحل طرح اجرايي و طرح جزئيات بي ترديد همفكري و همكاري ساير        

. عزيزان در داخل و خارج سازمان  ثمر بخش بود   
بسياري از طرحها در جهان مشابه و نمونه اجرا شده داشته ولي همچون          

.انرژي اتمي بومي سازي آنها محقق نشده بود      
.  بودافزايش اثر بخشي ، آارايي وبهره وري  هدف اصلي اين طرحها  

محل درج مسئوليت نگارنده در زمان طرح مذآوردر هر صفحه  
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افزايش کشش لکوموتيوها   
 تن 1000تنها 1369تاسال ) GT26CW( مدل GMلكوموتيوهاي  

. تن حمل مينمودند12با آشش ) 1000/10% (1بار را در فراز 
به موازات ساير آارها، مطالعاتي در زمينه افزايش آارايي وارتقاء          

.بهره وري اين لكوموتيوها آغاز شد  
نتيجه اين بررسيها اين بود آه قابليت افزايش بار وجود دارد ولي      

.بدليل توان ثابت، در صورت افزايش بار، زمان سير افزايش مييافت      
 -در اين بررسيها آه با محاسبات دستي و آشيدن نمودارهاي بار 

زمان همراه بود اين نتيحه جالب حاصل گرديد آه با افزايش بار به       
ميزان صد در صد زمان سير در حالت باردار حدود ده در صد       
. افزايش مييافت و آل زمان گردش زير پنج در صد اضافه ميشد    

موضوع با مديران ارشد مطرح و با استقبال ايشان مواجه شد و     
 در صد به بار لكوموتيوها  50نهايتا با آزمايشات ميداني حدود   
 تن اعالم گرديد آه بعدها مبناي      18اضافه گرديد ونيروي آشش آن  

.محاسبه لكوموتيو معادل قرار داده شد     
اين اقدام نه تنها مقدمه آزمايشات بعد در مرآز تحقيقات راه آهن و       

 درصد ديگر و جمعا صد در صد در سال  33افزايش آشش به ميزان   
 شد بلكه در مذاآرات خريد لكوموتيوهاي جديد نيز از صد تا        76

دويست در صد در لكوموتيوهاي جريان مستقيم و تا سيصد در صد  
.افزايش آشش را در لكوموتيوهاي جريان متناوب به دنبال داشت     

جمع آثار اين تصميم و اقدام ، مشابه خريد چند صد لكوموتيو سه    
.ميليارد توماني است

.با وجوداقدامات انجام شده تعداد متوسط خرابي لكوموتيوآاهش يافت            
قابل توجه اينكه اضافه شدن هر دستگاه لكوموتيو معادل باري با        

 آيلومتر و مصرف  150،000تن نيرو ،سير ساالنه 18آشش 
5،000،000 ليتر گازوئيل در سال معادل  1،000،000متوسط 

.ليتر صرفه جويي نسبت به حمل جاده اي ايجاد مينمايد     
 ميليون تن  100ضمنا هر لكوموتيو معادل با حمل ساالنه حدود    

 نفر 6آيلومترساالنه نسبت به حمل جاده اي در ايران  جان بيش از       
   .را نجات ميدهد 

آارشناس دفتر مشاور مدير عامل    
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آزمايشات سختگيرانه پذيرش
 بنا به دستور وزير 69با توجه به تنگناي شديد لكوموتيو در سال   

محترم وقت راه و ترابري گروههايي خارج از راه آهن مسئول 
. شدندGE و GMمذاآرات خريد لكوموتيوهاي     

براي سهولت آار مشخصات اوليه اين لكوموتيوها مانند لكوموتيوهاي    
GM    اسب بخار و 3000 سنگين و شش محوره موجود بويژه قدرت 

اعالم شد  و بعد از نهايي شدن    % 1 تن در فراز 1000قابليت آشش    
مذاآرات بازرگاني تيم فني در راه آهن تشكيل و جزئيات مورد بحث     

.قرار گرفت  
آشش اين لكوموتيوها به دو برابر افزايش يافت و سيستمهاي حفاظتي      

با توجه به تجربيات بدست آمده از مطالعات تحليلي خرابي        
. به حداآثر ممكن ارتقاء يافت    69توربوشارژرها در سال 

در بررسيهاي انجام شده درآارخانه سازنده طي اولين مرحله       
بازرسيها مشاهده شد آه در بسياري اززمينه ها از موارد اعالم شده    

تخطي شده است آه نهايتا در زمان بازگشت با اعالم اين مطلب        
) گارانتي (پيشنهاد گرديد آه لكوموتيوهاي مذآور در دوران تضمين  

تحت آزمايشات سختگيرانه قرار گرفته تا نقاط ضعف  قبل از اتمام     
.دوران گارانتي مشخص و به هزينه سازنده برطرف گردد   

با اين سياست لكوموتيوها در شرايط سخت منطقه جنوب شرق حداآثر    
.بار مجاز را حمل نموده و نقاط ضعف آنها سريعا عيان  گرديد    

اشكاالت در توربوشارژرها ، سيستم خنك آاري و تراآشن موتورها       
آشكار شد و مذاآرات سنگين و سختي با طراحان و سازندگان         ... و

آغاز شد و نهايتا اين روش به اصالحات گسترده در سري اول    
.لکوموتيوها و تغييرات اساسي در سري دوم آنها منجر شد  

روش مذآور در آليه آشورهاي پيشرفته با ضوابط مدون انجام    
.ميگردد و حتي درقراردادهاي بزرگ ،از خريد دفعي  اجتناب ميگردد       

براي پذيرش ناوگان و اطمينان بيشتر از آيفيت خوب طراحي و ساخت       
از خط تست استفاده ميگردد آه بعنوان مثال در مورد واگنها ميتوان   

تعدادي از آنها را فراتر از ظرفيت و تحت شرايط حاد بدون توقف      
.حرآت داد تا مشكالت و ضعفها در زمان آوتاهتر آشكار گردد      

معاون اداره آل نيروي آشش 
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...بازسازی لكوموتيوها و     
در )  دستگاه  120جمعا با تعداد     (G12اولين سري لكوموتيوهاي    

 بعنوان جايگزين لكوموتيوهاي بخار و نخستين ناوگان        1335سال 
.آشش ديزل الكتريك  از آمريكا وارد آشور گرديد   

 اسب 1350 معادل 567توان اين لكوموتيوها با موتور ديزل سري   
.بخار بود و چهارمحور محرك با تراآشن موتور الكتريكي داشتند   

با ورود لكوموتيوهاي سنگين با شش محور و توان  1350در سال 
 اسب بخار، لكوموتيوهاي فوق به تدريج در عمليات مانور    3000

.براي جابجايي بار در ايستگاهها مورد استفاده قرار گرفتند       
با افزايش نياز به ناوگان آشش و بهبود اعتبارات در اوايل دهه        

.هفتاد  ، بازسازي اين لكوموتيوها  براي استفاده مانوري آغاز شد     
با توجه به بررسيهاي انجام شده و اصالحات مورد نظر براي بهبود       
آابين و افزايش راحتي لكوموتيوران تا حدود شرايط لكوموتيوهاي       

جديد از يك سو و تغييرات موتور وافزايش توان، موضوع جلوگيري     
از محدود آردن ويژگيهاي فني براي استفاده دو منظوره از آنها     

.مطرح و تاييد گرديد
 با افزايش قابليت آشش لكوموتيوها و اضافه شدن وزن قطارها، اين        

.لكوموتيوها در بسياري از خطوط اصلي آم ترافيك استفاده شدند      
مشابه اين امر در زمان خارج از سرويس آردن تعدادي از     

 صورت گرفت آه با  83لكوموتيوهاي سنگين شش محوره در سال   
بررسي دقيقتر و ارائه گزارشي مستند به هيئت مديره وقت جلو آغاز     

.اين حرآت گرفته شد  
 نيز در اداره آل خط بازسازي يكي از ماشين آالت   78 در سال 

سنگين مخصوص ريلي با ارزش چند ميليارد تومان آه از ده سال    
پيش بدليل قديمي شدن متوقف شده بود آغاز گرديد در حالی که   

 سال توقف 10مشابه اين ماشين در آشورهاي اروپاي غربي  بعد از  
.نمونه آن در ايران ،تا دو سال قبل در حال آار بود   

توربوترن در ) توربين  به ديزل(همين منطق براي تعويض موتور 
 منجر به عقد قرارداد گرديد و بعد از ده سال توسط     76سال 

.خريداران خصوصي عملي شد    

معاون اداره آل نيروي آشش 
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افزايش اثر بخشي اعتبارات
استفاده بايسته ازاعتبارات ازعواملي است آه نه تنها سرمايه گذاري         

اوليه را آاهش ميدهد بلكه هزينه هاي نگهداري و بهره برداري را       
.نيزآاهش ميدهد 

يكي از روشهاي غلط و متداول در ساخت طرحهاي جديد ريلي اين        
بود آه مشابه ساير طرحها ، آنها را درحد افراطي بزرگ و با ظرفيت      

.و قابليت باال طراحي آرده و بصورت کامل ميساختند     
طرحهاي ريلي در جهان بدليل رشد تدريجي تقاضاي بار و مسافر از       
 ابتدا با آينده نگري براي رشد و با واقع بيني و بمنظور حداآثر آردن     
اثربخشي سرمايه با ظرفيت آمتر ساخته ميشوند آه از جمله آنها خط    

 سال قدمت داشت وبا وجود ترافيك باال     50تهران مشهد بود آه حدود  
 درصدي در حمل مسافر ريلي بدون عالئم الكتريكي     40و سهم 

استفاده ميگرديد و به همين دليل اولين قطار سريع آشور يا همان    
.  با سانحه خروج از خط عمال متوقف گرديد   57توربوترن نيزسال 

بر همين اساس عالئم منظور شده براي مسير باري بندر امام خميني   
. به اهواز متوقف و در مسير مسافري تهران مشهد بكار گرفته شد  

 با 1371بندر عباس در سال  -اثبات عدم ضرورت برقی آردن بافق     
توجه به پايين بودن قيمت سوخت و ترافيك پايين مسير و قيمت پايين   

با وجود آشش باالتر و % 40لكوموتيو ديزلي نسبت به برقي در حد   
اينكه لكوموتيو باري برقي شش محوره با آشش باال  و قابل رقابت    

.با نوع ديزلي ساخت آمريكا تا آنزمان در دنيا وجود نداشت   
اثبات مشكالت فني  راه اندازي قطار سنگين در مسير جنوب بويژه       
گرم آردن لكوموتيوها و باال رفتن نرخ خرابي توربوشارژر آه به   

غلط از آشور آانادا الگوبرداري و بدون تحليل و آزمايش  عمليات           
اجرايي آن آغاز شده بود آه نهايتا بعد از تطويل خطوط به دليل     

.مشكالت ايمني به شكل اول بازگردانده شد   
اثبات عدم نياز به ساخت تپه مانوري در محوطه آپرين بزرگ در    

 6جنوب تهران با توجه به نقطه اقتصادي جهاني اين طرح به ميزان      
ميليون تن و در حاليكه حتي حجم بار ساالنه ورودي اين ايستگاه بعد        

. ميليون تن نميرسيد2 سال از طرح برنامه مذآور به 40از 

معاون اداره آل نيروي آشش 
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سيستم پاداش بهره وري 
نيروي انساني بعنوان مهمترين سرمايه سازمانها همواره مورد توجه   
مديران بوده ومستمرا و بويژه در زمان آغاز آار با آموزش ،آماد و      

.انگيزش در افزايش نقش آن تالش شده است  
با شروع آار و گذشتن دوران انتقال و براي توسعه معموال اقدام به       
تهيه تجهيزات بيشتر و تامين منابع مالي ميگردد و اين خود مقدمه    

. آغاز غفلت از نيروي انساني ميشود    
سرمايه گذاريهاي جهشي و خارج از حد توان ،عمق اين غفلت     

.وطوالني شدن زمان دامنه آنرا بيشتر ميكند 
با توسعه آموزش و تامين تجهيزات و شرايط مناسبتر و ضروري  

براي تسهيل آار اقداماتي نيز براي افزايش انگيزه نيروي انساني در     
. بويژه در بعد مالي بعمل آمد 73سال 

يكي از اين اقدامات تشكيل آميته پرد اخت بهره وري بود آه با       
 هدف اصلي سازماني در افزايش بهره وري 14انگيزه تحقق   

.پيشنهاد و مورد قبول واقع شد  
اين آميته  با ترآيبي از مسئولين واحدهاي اجرايي اداره آل آشش        
تشكيل گرديد و مبناي ارزيابي تصميم آن نتايج اقتصادي طرحهاي    

.اجرا شده در زير مجموعه ها بود   
 هزار تومان اختيار تشويق داشت آه در آن   150اين آميته تا سقف  

.  برابر حقوق متوسط افراد شاغل بود   10زمان حدود   
مبلغ تشويق بعد از ارزيابي اوليه و ما بقي در انتهاي سال  % 50تا 

.بعد از ارزيابی مجدد بر اساس آثار عملی طرح پرداخت ميشد   
از مبلغ هر طرح در اختيار مديريت واحد مربوطه جهت  % 20معادل  

.  تشويق حمايت اين حرآت قرار ميگرفت   
 آييننامه پرداخت بهره وري توسط   76با اين تجربيات در سال 

اثربخشي،آارايي و   گروهی از مديران با منطق نتيجه گرا و بر اساس   
 تدوين و به تاييد هيئت مديره وقت رسيد و زمينه مشارآت  بهره وري

آارآنان در منافع شرآت فراهم گرديد همانگونه آه در قانون برنامه         
.چهارم تعيين گرديده است  

معاون اداره آل نيروي آشش 



10

لكوموتيو معادل و فرازغالبتعاريف 
با توجه به اثر آمبود شديد لكوموتيو در افزايش احتمال عدم تحقق     
برنامه هاي حمل و نقل ريلي بررسيهايي براي مديريت مصرف و 

.اين سرمايه حساس صورت گرفت افزايش اثر بخشي   
بمنظور تسلط بهتر بر عوارض و شيب و فراز مسير،مقطع طولي     

خطوط يا همان پروفيل، با مقياس يك آيلومتر معادل يك ميليمتر و با      
. هدف تسهيل انتقال سريع اطالعات براي ديد مديريتي ترسيم گرديد     

 بررسي اوليه اين نقشه ها ، امكان گذر ديناميكي از فرازهاي آوتاه را   
.نشان داد بدون اينكه وزن قطار براي آن نقطه آاهش يابد    

 12.5 بافق اشاره نمود آه با وجود فراز    –ميتوان به مسير سيرجان   
در هزار، با مروري آوتاه به نقشه مذآور و بدون حضور، فراز  

 در هزار اعالم و  نتيجتا بار هر لكوموتيو بعد  از      9ديناميكي آن 
.افزايش يافت  % 25ازمايشات الزم حدود    

 براي بهبود مديريت مصرف و نظارت بهتر بر توزيع و  71در سال 
تن 18استفاده بهينه از لكوموتيوهاي متنوع در نواحي، آشش   

بعنوان  مبناي  %) 50 بعد از افزايش اوليه  GMآشش لكوموتيو (
. لكوموتيو معادل قرار گرفت    

سيستمي رايانه اي نيز طراحي گرديد تا با ورود اطالعات روزانه     
وزن و طول قطارها و تعداد لكوموتيو معادل بر حسب شيب و فراز و      

طول ايستگاهها، بتواند نحوه مديريت بكارگيري و بهره برداري     
.لكوموتيوها را در نواحي مشخص و ارزيابي آند  

با اين اقدام ، بحران لكوموتيو و گلوگاه آشش تبديل به بازاريابي           
براي چندين % 15براي حمل ريلي گرديد و رشد آم نظير حدود  

. سال تكرار گرديد
هدف اصلي تعريف لكوموتيو معادل فراهم نمودن امكان مقايسه و        

تصميم گيري  راحت و سريع آشش انواع لكوموتيوها در زمان      
تشكيل قطارهاي باري بود و منطقا نبايد براي مقايسه انواع قطارهاي       

.مسافري بكار گرفته شود  
بدليل اهميت باالتر توان در قطارهاي مسافري، ميتوان از توان     

. اسب بخار براي لكوموتيو معادل مسافري استفاده نمود      3000

معاون اداره آل نيروي آشش 
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 سيستم اطالعاتی تعميرات  لکوموتيو  
از ويژگيهاي سيستمهاي ريلي اينست آه مانند هواپيما، تعميرآاران و    
 رانندگان متعدد داشته و با انواع خودروهاي جاده اي آه غالبا راننده          
ثابت و يا آشتيها در دريا آه ناخدا و تعميرآار آن ثابت است متفاوت    

.ميباشد 
با چنين شرايطي ثبت و ضبط دقيق مشاهدات توسط لكوموتيورانان و     
تعميرات انجام شده توسط تعميرآاران حساسيت بسيار بيشتري مييابد      

.و بدون آن افزايش آيفيت تعميرات ممكن نميگردد    
 ضعفهاي سيستم دستي مذآور   60در بررسيهاي قبلي در اواخر دهه    

 طراحي و اجراي سيستم رايانه اي     70مشاهده و در اوايل دهه 
.مناسب براي اين امر آغاز گرديد

در سيستم مذآورگزارشات لكوموتيورانان بصورت ديجيتال ثبت و با    
گزارشات تعميرآاران و نهايتا قسمت آنترل آيفيت ادغام ميگرديد آه          

ضمن فراهم آردن شرايط ريشه يابي، امكان شناسايي بدترين   
لكوموتيوها و بيشترين مشكالت و خرابيهاي فراگير را جهت توجه      

. بيشتر و تحليل فراهم مينمود  
عالوه بر تحليل خرابي  لكوموتيو سيستم مذآور حتي توانايي يافتن     

آارايي و آيفيت پايين تعميرگاهها و حتي شيفتها  و حتي     
.لكوموتيورانان آم سانحه و آم خرابي را نيز داشت     

آنترل آيفيت براي آاهش هزينه ضايعات و اتالف وقت و حفظ اعتماد       
مشتريان بسيار مهم و ضروري است لكن همين امر چنانچه بصورت   

.افراطي انجام شود نتايج معكوس در بر خواهد داشت       
با تشكيل قسمت آنترل آيفت سيستم و ضوابط  تصميم گيري در اين  

بخش بنحوي طراحي و اعمال گرديد آه متناسب با شرايط واقعي       
همواره از تصميم گيريها و اقدامات افراطي و تفريطي جلوگيري          

.نمايد 
سيستم ديگري براي انبار قطعات يدآي لكوموتيو طراحي گرديد آه      
بعنوان نمونه با افزايش نرخ مصرف سر سيلندر موتور لكوموتيو    

قبل از بروز بحران آمبود توانست آنرا تشخيص داده     )  برابر10به (
.و با تحليل ، اقدامات و دستورات اصالحي مشكل رفع گرديد    

معاون اداره آل نيروي آشش 
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 )ريلي و جاده اي  ( ماشين آالت دو منظوره
آاهش هزينه ها و تسهيل انجام آارها از پيشنيازهاي  ورود مشتاقانه        

.بخش خصوصي به صنعت تخصصي ريلي ميباشد
يكي از نيازهاي بخش خصوصي ، تجهيزات جابجايي واگن و ناوگان           

.درمحوطه مجموعه مربوطه ميباشد  
 اولين طرح استفاده    72با استفاده از تجربه ساير آشورها در سال  

از تراآتور ريلي بررسي شد و بعد از ساخت نمونه و آزمايش و 
.   تن بار ريلي ، بتدريج  توسعه يافت  400اثبات توانايي آن در آشش  

 بعد از استفاده موفقيت آميز از تراآتور و با توجه به تجربه استفاده     
 75از آاميون ريلي جاده اي در آانادا و آمريكا طرح مذآور در سال     

در مرآز تحقيقات راه آهن تكميل و نمونه اوليه آن با آاميون قديمي      
.و سپس نمونه آاملتر آن با تجربيات نمونه اوليه ساخته شد  

همين منطق براي اتوبوس ريلي بكار گرفته شد اما نه با هدف دو  
منظوره  بلكه براي ارزيابي ساخت اتوبوس ريلي سبك آه در    

 سال قبل با تجهيزات  30آشورهاي ديگر از جمله انگليس از   
اتوبوسهاي جاده اي و توسط سازندگان  اين وسايل ساخته و به      

.بازار عرضه شده بود 
 آيلومتر برساعت  با ظرفيت  130قيمت چنين اتوبوسي با سرعت  

مشابه با سيستم ريلي متداول، آمتر از نصف بود وتعميرات آن نيز  
.بسيار ساده تر و آم هزينه تر ميگرديد

با اين رويكرد تبديل ماشين آالت راهسازي نيز آغاز و اولين نمونه    
. بيل مكانيكي به نوع دو منظوره تبديل گرديد 

اين روش براي جرثقيل نيز قابل اعمال است و با تنوع اين وسيله در    
.بخش جاده اي ميتوان از آثار مثبت آن بهره مند شد  

نمونه هاي ساخته شده در انواع تراآتور و آاميون  داخلي با وجود       
قيمت بسيار اندك و آارايي مطلوب، مزيت بااليي از حيث سهولت      

.تعمير و نگهداري نسبت به انواع خارجي داشتند     
ماشين آالت تعمير و نگهداري مكانيزه خط نيز با همين منطق در دنيا   

.ساخته  و بصورت روزافزوني در حال گسترش هستند  

معاون اداره آل نيروي آشش 



13

پالتفرم مشترك لكوموتيو ديزلي با برقي        
براي افزايش ناوگان باري، توسعه حمل و نقل و نيز آاهش     

 بررسيهايي آغاز  1374وابستگي انحصاري ناوگان آشش، در سال    
. مذاآرات با شرآت آلستوم فرانسه شروع گرديد    1376و در سال 

يكي از اهداف مورد نظر در تدوين مشخصات فني اين لكوموتيوها   
 آن بود آه به نحو بسيار خوب افزايش آارايي  و چند منظوره آردن   

.محقق شد
با و جود هدف اوليه باري براي لكوموتيو مذآور، بدليل قابليت دور     
باالتردر تراآشن موتور جريان متناوب نسبت به نوع جريان مستقيم     

، سرعت لكوموتيو مورد نظربدون هيچ هزينه % 50به ميزان  
. کيلومتر در ساعت افزايش داده شد   140 به 100اضافي از  

با توجه به آنترل پذيري بهتر، چسبندگي در تراآشن مذآورتا حد    
 تن و سپس با پيش بيني افزايش بار   42افزايش و آشش به  % 35

. تن نيرو افزايش يافت  52 تن، به  25محوري به 
بدليل يكسان بودن تجهيزات مشابه با نوع برقي بويژه تراآشن    
موتور و اينورترلكوموتيو مذآور، امكان و ظرفيت دو برابري     

.استفاده از اين تجهيزات در قرارداد ذآر گرديد    
ايده پالتفرم مشترك لكوموتيو برقي و ديزلي در سمينار تعاملي    

 اعالم و توسط شرآت    2000اتحاديه بين المللي راه آهنها در سال      
بمباردير در لكوموتيوهاي طراحي و ساخته شده براي راه آهن يونان     

قطعات    % 70 بكار گرفته شد و براي اولين بار با    2004در سال 
. در آلمان ارائه گرديد 2006مشترك  در نمايشگاه اينوترانز   

 تسونلسكي اين -راه آهن يونان بدليل برنامه برقي آردن مسير آتن    
 و با قابليت  200 مگاوات با سرعت    2لكوموتيو را بصورت ديزلي  

. مگاوات با تغييرات اندک سفارش داد     5تبديل به برقي 
با اتمام برقي شدن خط مذآور صرفا با جايگزيني ترانس بجاي     

.موتور و ژنراتور و تغييرات مختصرو ساده ، اين امر محقق ميگردد 
اين منطق اخيرا توسط شرآت آف اسپانيا براي چهار نوع لكوموتيو     

ديزلي، برقي،چهار و شش محوره و حتي برقي ديزلي بكار گرفته     
. شده است

مديرآل مرآز تحقيقات  
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نمايش ومراقبت وضعيت ناوگان 
 بازديدي از GE براي بررسي لكوموتيوهاي سنگين 1374در سال 

 بعمل آمد BHPََ و Hamersleyاستراليا و خطوط معدني سنگين    
 تن و  35 هزار تني با بار محوري  32 و 20و حمل قطارهاي   

.تجهيزات آنار خط براي اعالم مشكالت واگنها  مشاهده گرديد        
 هزار تني در آانادا و برزيل در سال   20قبل از اين نيز از قطارهاي     

 بازديد شده بود ولي سيستمهاي جانبي اين خطوط در حد تكامل      71
.خطوط معدنی استراليا نبودند    

 به بعد از آفريقاي جنوبي انجام گرديد آه   75بازديدهايي نيز از سال   
تجهيزات مشابه براي نمايش و مراقبت وضعيت ناوگان در قطارهاي       

.سنگين اين خطوط مورد توجه قرار گرفت     
 درصد و سير واگن  97آماده بكاري واگن باري در اين خطوط باالي       

) برابر ما10.( هزار آيلومتر در سال بود 300در اين خطوط حدود   
 به ايتاليا و حضور در آنگره جهاني تحقيقات      76در سفري در سال 

از آخرين دستاوردهاي آشورها در اين زمينه     WCRR)(راه آهنها  
و بويژه سيستمهاي نمايش وضعيت با استفاده از پردازش تصوير در  
استراليا بدليل هزينه باالي نيروي انساني و شرايط آار سخت اطالع      

.حاصل شد 
در بازگشت با توجه به توانايي و قابليتهاي دانشگاهها دراين حوزه ،     

موضوع با همكاران مرآز تحقيقات راه آهن مطرح و با پيشنهادی       
توسط همکاران، قرارداد طراحي و ساخت اولين سيستم پردازش            

.تصوير ريلي براي اندازه گيري ضخامت لبه چرخ واگن منعقد گرديد   
در ژاپن ارائه و با طي  WCRR)(سيستم مذآور در آنگره ديگر 

آزمايشات متعدد مورد تاييد مرآز تحقيقات حمل و نقل امريكا   
)TTCI(   واقع و بازار گسترده اي در راه آهنهاي آمريكا و دنيا يافت.

نمونه ديگر در اين مبحث باسكول ديناميك بود آه بدليل اضافه 
بارگيري متعدد و خسارات اين امر به واگن، خط و لكوموتيو و از       

 مطرح و نهايتا با خريد 82دست دادن درآمد سرشار ،در سال  
نمونه، مورد استفاده و آارايي آن در تشخيص ميزان و نحوه  

. بارگيري واگنها اثبات گرديد    

مديرآل مرآز تحقيقات  
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کنترل اتوماتيک منفعل قطار
ويژگي راه آهن در داشتن مسير انحصاري با وجود مزيت نسبي  
ايمني در بعضي موارد ميتواند باعث آاهش برخي حساسيتها در     

. لكوموتيورانان گردد   
عادت به مسيرها در آنار ساير عوامل طبيعي ميتواند غفلت لحظه اي          

... را در ايشان ايجاد و در عبور از قوسها يا ورود به ايستگاهها و      
.منجر به ايجاد زحمت يا آاهش راحتي مسافرين گردد       

در دنيا براي جلوگيري از اين مشكالت از اواسط قرن بيستم      
سيستمهايي همچون توقف اتوماتيك قطار، اعالم نزديكي به ايستگاه         

طراحي و توليد ... ، حفاظت اتوماتيك قطار، آنترل اتوماتيك قطار و      
.وبكار گرفته شد 

با وجود مجهز بودن شبكه به برخي از اين سامانه ها از گذشته دور  
،بدليل قدمت ، بتدريج از مدار خارج گشتند و همچنين نصب واستفاده     

.از سيستمهاي جديد نيز زمانبر و هزينه آفرين بود 
براي  GPS)( آزمايشات انجام شده با سيستم موقعيت ياب جهاني    

 بسيار 1366ترسيم گراف واقعي حرآت در مرآز تحقيقات در سال        
موفقيت آميز بود و زمينه مناسبي را براي طراحي و ساخت سيستم    

.اعالم و هشدار مكاني  فراهم نمود    
 نمونه اوليه اين سيستم در آشورهاي صنعتي همچون آمريكا تحت 

و نمونه جديد و فراگير   ) CBTC(عنوان آنترل ترافيك ارتباط مبنا      
.در سطح جهاني بكار گرفته شده است ) (ETCSآن بعنوان  

با توجه به توان تكنولوژي بسيار خوب در زمينه الكترونيك اين   
، آنترل اتوماتيك قطار منفعل، به يكي از    PATC)(سيستم با نام  

.دانشگاهها سفارش داده شد   
براي اتصال اين سيستم به ترمز لكوموتيو در نسل جديد نيز  

.قابليتهاي الزم در آن منظور شده بود   
 نيز سيستم ديگري به يكي از موسسات صنعتي براي 80در سال 

ارزيابي آيفيت خط ، واگن و راحتي سير مسافرين بر اساس    
شتابهاي سه بعدي بر حسب مكان و زمان سفارش و توليد گرديد آه     

.حتي آيفيت لكوموتيوراني را نيز معلوم ميكرد  

مديرآل مرآز تحقيقات  
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لكوموتيو هايبريد  
 و همزمان با مذاآرات خريد لكوموتيوهاي آلستوم با   1377در سال 

تراآشن موتور جريان متناوب سواالت و ابهاماتي در ويژگيها و   
.خصوصيات اين سيستم وجود داشت 

كي در اين ايام در نمايشگاه ساالنه بين المللي  از اولين خودرو الكتري         
ساخت داخل بازديد و مذاآراتي با طراح و سازنده اين خودرو بعمل       

.آمد
لكوموتيوهاي مانوري داراي ضريب بار بسيار آمتر از لكوموتيوهاي    

.اصلي بوده و آشش ان بيشتر از توان لحظه اي اهميت دارد    
دو رگه يا (با توجه به روزهنگام بودن تكنولوژي خودرو هايبريد      

 به 12در آن ايام ، پيشنهاد تبديل يك لكوموتيو مانوري جي    ) پيوندي
نوع هايبريد مطرح و نهايتا منجر به قرارداد ساخت اولين لكوموتيو         

. گرديد) EP(نمونه آزمايشي ارزيابي
بمنظور سرعت حصول نتيجه و اثبات امكانپيذيري طرح، بجاي    

تراآشن موتور ريلي از نوع صنعتي معمولي استفاده و فقط تعداد دو    
.  محور از چهار محور به اين سيستم مجهز گرديدند 

 توسط وزير 1380 آماده و در سال   1379نمونه مذآور در سال 
 دستگاه   5فقيد شهيد دادمان افتتاح گرديد و همزمان دستور ساخت       

.توسط ايشان صادر شد  
همزمان با ارائه اين لكوموتيو نمونه مشابهي در آمريكا ساخته و  
عرضه گرديد و سازنده خارجي اشكاالت عملياتي نمونه اوليه را       

برطرف و نهايتا تاآنون چند صد دستگاه از اين لكوموتيو در آمريكا      
.در خدمت راه آهنها قرار گرفته است  

با وجود همزماني ساخت نمونه در ايران و آمريكا،  فرصت شكوفايي      
.و اصالح و ساخت نمونه عملياتي اين نوآوري از آشور صلب گرديد  

در نمونه آمريكايي مورد اشاره از تراآشن موتور جريان مستقيم    
اوليه استفاده شد و با توجه به آنترل مستقل تراآشن موتورها آشش    

 تن به دو برابر 78اين لكوموتيوهاي چهارمحوره با وجود وزن     
 24مقدار اوليه و مساوي لكوموتيو شش محوره موجود در ايران به     

.   تن افزايش يافت   

مديرآل مرآز تحقيقات  
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طرح توازی راه آهن با آزادراه 
در بازديد از آشورهاي اروپاي غربي مشاهده گرديد آه در بسياري  
از نقاط مسير راه آهنهاي سريع به موازات اتوبانها قرار دارد و اين   
.امر سواالتي را ايجاد و با بررسيها و تحليلها نتايج جالبي بدست آمد      
از آنجا آه در مراحل طراحي و ساخت يك راه آهن انتخاب مسير و       
در مرحله بعد استمالك زمين از زمانبرترين و بعضا پر هزينه ترين   

 طرح ساخت راه آهنها با هدف  76آارها به شمار ميرود در سال   
.غالب مسافري به موازات آزاد راهها مطرح گرديد      

 ميانه  در زمان طرح  –بعنوان نمونه  مسير مسافري جديد تبريز   
مذآور در حال نهايي شدن بود و از طرفي تكميل و ادامه ساخت    

اتوبان تهران تبريز از زنجان به طرف تبريز در دست اجرا و لذا با       
توجه به آوهستاني بودن مسير ميانه و سهولت و سرعت و آاهش    

.هزينه اين امر طرح مذآور مطرح، لكن مورد قبول واقع نشد 
يكي از دالايلي آه امكان استفاده از حريم آزادراهها را براي حمل و       

نقل ريلي سريع فراهم ميكند امكان باال بردن فراز حداآثر مسير تا      
است آه به اين ترتيب نه تنها مسير )  در صد4( در هزار40حدود  

. آوتاهتر ، بلكه هزينه و زمان ساخت آمتر ميشود   
عالوه بر اين آثار از جنبه بهره برداري نيز زمان سير و انرژي     

مصرفي  نيز آاهش يافته و زمينه تبليغ واقعي و مستمر براي جذب      
.مسافرين جاده اي به سيستم ريلي فراهم ميگردد   

در همان ايام بحث احداث راه آهن به موازات پل شهيد آالنتري روي       
. سال واقعيت يافت   10درياچه اروميه پيشنهاد شد آه بعد از  

.همين موضوع بعدها در پل قشم نيز منظور گرديد
براي راه آهن سريع السير تهران مشهد نيز يكي از بهترين گزينه ها   

.استفاده از حريم آزاد راه مورد نظر براي احداث است    
براي احداث سريعتر راه آهن سريع السير تهران قم نيز ميتوان از       
حريم آزادراه موجود استفاده نمود و به اين ترتيب عالوه بر بهره      

مند شدن شهروندان و زوار اين شهر مقدس، مسافرين اصفهان نيز     
نيم ساعت سريعتر رسيده و عالوه بر صرفه جويي سوخت،ساالنه     

.     ميليارد تومان در وقت مردم صرفه جويي ميگردد   10بيش از چند 

مديرآل مرآز تحقيقات  
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طبقه بندی خطوط و گذرگاهها    
يكسان نمودن شيوه تصميم گيريها در شرايط متفاوت هرچند سادگي    

ا ايجاد مينمايد ولي بدليل تفاوت نياز و آمبود منابع و امكانات ،غالب       
.منجر به ناپايداري تصميمات شده و هزينه سربار را مي افزايد   

طبقه بندي يكي از روشهايي است آه بستر اولويت بندي را هموار و 
.تصيم گيريهاي مديريتي را موثرتر ، سهلتر و سريعتر مينمايد

 در زمان تصدي اداره آل خط و ابنيه فني با تشخيص اين    79در سال 
.مشكل و ضعف، بررسيهايي براي طبقه بندي آغاز گرديد 

بعنوان نمونه فقدان اين ضوابط در گذرگاهها منجر به ساخت پلهاي            
 روگذر با هزينه زياد در نقاطي گرديد آه نه سابقه سانحه داشتند و نه 

.ترافيك باال   
دستور العملهاي صادره در اين مبحث در زمينه خط ، سوزن و      

بنحوي تنظيم شده بود آه عالوه بر سهولت و قابل   ... گذرگاهها و     
اجرابودن امكان اتخاذ تصميم براي آاهش سرعت را در صورت از           

. دست دادن مشخصات مورد نظر در طبقه مطلوب فراهم نمايد    
 را براي 160 الي 60 گانه اعالم شده محدوده سرعت     5طبقات   

.قطارهاي باري، مسافري و خودآشش پوشش ميداد     
طبقات اعالم شده طي چندين نامه ابتدا در زمينه افتادگي خط ،عرض           
خط ،شيب عرضي ، ديلم ، طول قوس پيوندي و ابعاد باالست و تعداد    

.آمبود پابند بود
با همين ديدگاه خطوط تجاري نيز طبقه بندي گرديد البته بر اساس       

حجم بار و نه سرعت و شرايط آاهش هزينه احداث اين خطوط  بويژه           
. فراهم گرديد  ... براي صاحبان صنايع و معادن و     

. تقسيم شده اند) 320تا سرعت ( طبقه 9در برخي آشورها، خطوط تا   

مدير آل خط و ابنيه فني
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 تبيين و نظارت رواداری نگهداری خط        
يكي از آثار نامطلوب افزايش عمر سازمانها و شرآتها شكل گيري      
هنجارها و عادات غلط است آه غالبا با  بكار بردن تجربيات فردي           
.تاييد نشده ناشي از خالء دستورالعملهاي مكتوب و روزآمد ميباشد     

حساسيت اين عادات غلط وقتي بيشتر ميگردد آه تصميمات، انفرادي          
.و سليقه اي شده و از شكل متمرآز و قانونمند خارج شود

از دستورالعملهاي بسيار حساس و مهم در بخش زير بنايي ، ضوابط      
.و رواداريهاي مربوط به نگهداري خطوط و سوزنها است    

دستورالعمل بازسازی يا بهسازي خط نيز از ديگر مواردي است آه   
فقدان آن باعث خطاهاي منجر به سانحه ميگرديد و بعد از تحليل يكي        

از اين موارد مشاهده شد آه بدليل تفكيك وظايف بي دقتي ها در آن    
.  افزايش يافته بود، و لذا نسبت به تدوين آن اقدام گرديد       

  78در سال ) (CTRتدوين و استفاده از شاخص ارزيابي آيفيت  خط     
بصورت عددي و قابل مقايسه با قبل و ساير نقاط مشابه ، شرايط     
قضاوت عاري از احساس و تصميم گيري عادالنه و بي دغدغه را         

.فراهم نمود  
اين اقدام بر اساس مباني تعريف و ابالغ شده در زمينه رواداري خط        

به آليه ادارات آل راه آهن، بويژه در زمينه خط و با نظارت مستمر      
توسط گروه تازه تشكيل آنترل آيفيت بر اساس نتايج  و اطالعات     

.ماشين آالت مكانيزه اندازه گير انجام ميگرديد    
يكي از اين ماشين آالت آه در زمان خود از بهترينهاي دنيا بود عمري    

 ساله داشت ولي اغلب متوقف و غير فعال بود آه با رفع اشكاالت      25
. برابر گرديد10فني و بهره برداري ، سير يك ساله آن   

 ساله نيز توسط  بخش 40تعدادي از ماشينهاي اندازه گير مكانيكي      
.خصوصي راه اندازي و در خطوط آم ترافيك بكار گرفته شد   

مدير آل خط و ابنيه فني
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افزايش بار محوری 
 1825بار محوري اوليه در زمان اختراع و احداث راه آهن در       

بسيار پايين و در حد ناوگان معدني و مسافري  وقت آه با چهار       
.پايان حمل ميگرديد بود  

بار محوري راه آهن ايران نيز در زمان احداث و افتتاح راه آهن       
،بيش از صد سال بعد از اولين راه آهن، از حيث    1317سراسري در 

 تن و از بعد روسازي با ريلهاي 25 تن و در پلها  20زير سازي 
 تن بود آه بتدريج با افزايش وزن   7سي و هشت آيلوگرم بر متر،  

 تن افزايش 20 به 1348ريلها و تغيير نوع ياتاقان واگنها تا سال       
.يافت و پس از آن تغييري نكرد   

راه آهنهاي خصوصي باري آه تا آن زمان شرايط مشابه ما داشتند با   
. تن و بلكه باالتر نيز دست يافتند  30ادامه حرآت به عدد   

 و زمان مطالعات برقي اين      70گرچه سابقه اين مبحث به اوايل دهه  
مسير بازميگردد ولي براي توسعه اين امر در ساير مسيرها نيز 

مطالعاتي در مرآز تحقيقات راه آهن انجام گرديد و با توجه به          
 با استناد 79تقاضاي معاونت بهره برداري طي نامه اي در شهريور    

 اتحايه بين المللي راه آهنها با افزايش بار محوري      715به استاندارد  
 موافقت و لذا سد رآود و مقاومت     22.5در مسير تهران مشهد به  

.  ساله در مقابل اين موضوع در شرآت راه آهن شكسته شد 30
افزايش بار محوري نسبت بار خالص به وزن واگن را افزايش داده و        

از اين طريق منجر به افزايش بهره وري واگن ، لكوموتيو ،شبكه     
.  ميگردد...،نيروي انساني، انرژي و

در لكوموتيوها افزايش بار محوري در صورت توانايي آافي تراآشن     
.موتورها ، آشش لكوموتيو را بصورت خطي افزايش ميدهد  

اقدامات راه آهنهاي باري خصوصي آمريكا در اين زمينه و موارد       
مشابه منجر به آاهش تعرفه حمل ونقل به نرخ ثابت و جاري طي 

در % 28در برابر % 42 سال گذشته شده وسهم ريلي را به 20
.جاده رسانده است  

عالوه بر بار محوري، توجه به بار بر متر طول نيز بسيار ضروري   
.  ذآر ميگردد 25است آه حساسيت آن  در سازه هاي ريلي  صفحه   
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افزايش عرض قطارهاي خودآشش          
حمل و نقل مسافري ريلي بدليل آثار اجتمايي و اقتصادي بسيار زياد     

و هزينه هاي جانبي آمتر،غالبا در جهان توسط دولتها با پرداخت        
يارانه حمايت ميگردد آه اين امر متناسب با بهره وري راه آهنها 

.متفاوت است 
يكي از عوامل بهره وري ناوگان مسافري عرض واگنها است آه    

 ساله شبكه هاي ريلي و عرض آم ناوگان   150بدليل قدمت متوسط  
اوليه و محدوديت زيرساختها موجب هزينه سرانه باالي سرمايه      

.گذاري، نگهداري و مصرف انرژي ميگردد   
نمونه بارز اين محدوديت در آشور انگليس آه پيشتاز طرح و ساخت    
راه آهن در دنيا بود مشاهده ميگردد آه عرض مجاز واگنها حتي از     

.عرض استاندارد اتحاديه بين المللي واقع در اروپا آمتر است      
در مقابل راه آهن ژاپن قرار دارد آه با وجود محدوديت در عرض      

خط و عرض واگن در شبكه قديمي در هنگام طرح و ساخت خطوط         
 با استفاده از فرصت عقب افتادگي     1964جديد سريع السير در سال  

 متر را انتخاب  و با اين ترتيب    3.4 متر،عرض 2.8بجاي عرض  
. افزايش دادند   % 40بهره وري واگنها و شبكه را حدود    

 1377با همين منطق در زمان مذاآرات براي خريد ترنستها در سال   
 متر با پنج رديف صندلي مطرح 3.2راهكار طراحي واگن با عرض     

گرديد آه طرح مذآور توسط سازنده ارائه، ولي گروه آارشناسي  
 را نمودند آه براي مسيرهاي 3.1مربوطه نهايتا تقاضاي عرض  

.  با آن موافقت گرديد  79ويژه، طي نامه اي درسال 
با اين اقدام رديفهاي صندلي آه تماما از نوع درجه يك ميباشند از       

ودر % 33سه به چهار افزايش يافت و لذا بهره وري واگنها      
.افزايش يافت   % 30ودر انرژي حدود  % 25سرمايه گذاري حدود  

در حاليكه متوسط مسافت سير مسافر در آشورهاي اروپايي حدود     
 آيلومتر بيشتر 500 آيلومتر است ولي در ايران متوسط سفر از   50

است، لذا نياز به درب مشابه انواع اروپايي نبوده و ميتوان تا حد     
از فضاي واگن بهتر استفاده نمود آه در قطارهاي خودآشش و       % 5

.واگنهاي چيني اعمال گرديد    
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سيستم تحليل انتقادات مسافرين 
در مجموعه هاي خدماتي توجه مستمر به نظرات مشتريان و   

تغييرات آن بسيار مهم و حساس است وعدم توجه به آن و غفلت از    
اين امر مهم بتدريج مشتريان را ناخشنود ومعترض و نهايتا در   

فضاي رقابتي تصميم گيري آنها را از انتخاب اين روش حمل و نقل    
.دور مينمايد 

بسياري از مديران و حتي آارشناسان بر اساس برداشتهاي خود و   
بعضا نظرات يا اعتراضات موردي دريافت شده از مشتريان جهت     
گيري نموده و باوجود سرمايه گذاري زياد و صرف وقت طوالني     

.نتايج بهبود را با روند آند و آهسته مشاهده مينمايند
براي درك واقعيتر از انتظارات مشتريان، سيستمي براي استخراج       

 در 80آمار نظرات و شكايات مسافرين بصورت مستمر، طي سال    
شرآت رجا طراحي و اجرا شد و با استفاده از آن مشكالت هر قطار             

آه متناسب با نوع واگن، مسافرين و شرآت بهره بردار است مستمرا    
.شناسايي و تحليل ميگرديد و بعد از درمان ارزيابي ميگرديد   

هرچند در نگاه اول اين آار دشوار ،هزينه بر و زمانبر به نظر    
) منطق پارتو(ميرسد لكن با طبقه بندي و اولويت بندي و اثر سنجي  

اثبات گرديد آه بسياري از مشكالت با هزينه و زمان بسيار اندك   
.بشدت آاهش يافتند 

بعنوان نمونه ميتوان به تاآيد باالي اغلب مسافرين به نظافت سيستم          
بهداشتي اشاره نمود آه با توجه به ابعاد فرهنگي و مذهبي حساسيت     

بيشتري در ايران داشته و با اندآي توجه و مراقبت ، بهبود قابل    
.توجهي در اعتماد مسافرين ايجاد شد   

براي اطالع به موقع و مستمر و نيز نظارت بر اقدامات مجريان      
.جلسات هفتگي مستمري با واحدهاي ذيربط تشكيل ميگرديد       

نمونه ديگر اين روش در معماري داخلي واگن بكار گرفته شد و با      
جهت سرمايه گذاري بخش خصوصي  % 100ساخت نمونه ابعادي    

. در بازسازي واگنها اعمال و منجر به بهبود محصول گرديد   
،يكي از  2007در سند اخير وزارت راه انگلستان مربوط به سال   

. مباني تدوين استراتژي ريلي نظرات آماري مشتريان است  

معاون اجرايي شرآت رجا  
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  اولويت برقي آردن مسير مشهد 
 آه بعلت پايين بودن قيمت سوخت ، آم بودن نسبت قيمت    71از سال 

لكوموتيو ديزل به برقي، فقدان لكوموتيوهاي آشش باالي برقي و     
 بندرعباس ، طرح برقي آردن آن    –نهايتا آم بودن بار مسير بافق  

متوقف گرديد همواره اين سوال مطرح بود آه اولويت برقي آردن در     
.راه آهن آجاست   

نظرات بسيار متنوع و متغيير بود تا زماني آه براي تحقق برنامه  
چهارم توسعه در بخش مسافر بررسيهايي در شرآت رجا جهت تعيين     

.لكوموتيو ديزلي مورد نياز مسافري آغاز شد  
 88 ميليون مسافر در سال  13اين بررسيها نشان ميداد براي حمل    

مسافر ريلي آشور در آن  % 50در مسير تهران مشهد آه قريب  
قطار،  ) رفت و برگشتي( زوج 33جابجا ميگردند ، اعزام روزانه       

. لكوموتيو ديزلي الزم بود132هرآدام با دو لكوموتيو و نتيجتا     
بررسي دقيقتر اين نياز امتياز برقي آردن اين مسير را اثبات نمود و     
با وجود گزارشات اوليه آه حكايت از عدم توجيه اقتصادي اين امر       

داشتند مشخص گرديد آه عالوه بر صرفه جويي سوخت و ساير آثار     
ملي و اجتمايي آن ، از بعد سازماني و شرآتي آاهش لكوموتيو مورد    

نياز به آمتر از نصف در مقايسه با حالت ديزلي و افزايش بهره     
. وري ناوگان مسافري از ديگر آثار اين امر خواهد بود    

فراهم بودن شرايط دو خطه و اتمام عمليات نصب عالئم و تقاضاي          
مستمر و فراوان مسافر در اين مسيرو برنامه احداث راه آهن سريع      

.بر اولويت بيشتر اين اقدام افزود      
 مسافر و با  500، %100سوخت مصرفي هر قطاربا ضريب اشغال   

 ليتر، و لذا آمترين   7000 حدود 160دو لكوموتيو ديزلي با سرعت   
 ميليون نفردر سال نزديك  13 ليتر وبراي 14سرانه  مصرف سوخت  

 تومان بر ليتر گازوئيل   1000 ميليون ليتر آه با احتساب قيمت  200
. ميليارد تومان ميگردد   200، صرفه جويي ساالنه آن بالغ بر 
امكان بكارگيري واگنهاي      % 50با توجه به آاهش زمان سير تا  

اتوبوسي با ظرفيت باالتر تا دو برابر و صرفه جويي  بيشتر از محل  
.  رفت و برگشتي شدن واگنها فراهم ميگردد    

معاون برنامه ريزي راه آهن  
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 گسترش دوخطه وآاهش ايستگاهها  
منطق آلي حاآم بر طراحي و احداث راه آهن استفاده از روش مرحله          

اي است بدين معنا آه در خطوط جديد غير از خطوط سريع و حومه      
اي غالبا مسيربا مالحظات توسعه آينده، به صورت يك خطه احداث و            

.سپس با افزايش ترافيك دو خطه و در مرحله بعد برقي ميگردد     
البته براي افزايش ظرفيت روشهاي ديگري نيز وجود دارد آه تصميم       

فوق بايد بصورت محاسباتي و دقيق با استناد به مباني آارشناسي    
.فني و اقتصادي اتخاذ گردد   

بندرعباس آه از ابتدا دوخطه طراحي و        -در مسيرهايي چون بافق  
زيرسازي آن بدين صورت اجرا شده ساخت خط دوم غالبا  بسيار آم       
هزينه تر ، سريعتر و موثرتر است وزمينه افزايش ظرفيت بيشتر در  

.مراحل بعدي همچون برقي آردن و تراك بندي را بهتر فراهم ميكند  
 آه 82 آغاز و نهايتا در سال   79براين اساس مطالعاتي در سال     

و شرآت در آستانه ( ظرفيت اين مسير بعنوان گلوگاه مطرح گرديد       
.پذيرفته شد) تصميم به احداث ايستگاههاي جديد قرار داشت     

جدول   براي سهولت تصميم گيري در اين موارد جدولي تحت عنوان      
 طراحي و ارائه گرديد آه مبين راهكارهاي حل هر      راهكار  -مشكل 

.مشكل از زوايا و رويكردهاي مختلف و در محدوده هر حوزه بود    
گسترش دو خطه نه تنها آثار اوليه اقتصادي براي شرآت دارد بلكه     

از ديد ملي ميتواند سريعا و با سرمايه گذاري تدريجي زمينه الزم  
براي توسعه حمل و نقل ريلي را فراهم نموده و بستر تحقق قانون    

. گردد86مديريت سوخت مصوب ديماه 
اين قانون مترقي آه دولت را مكلف به افزايش سهم حمل و نقل ريلي      

% 18به % 4و در بخش مسافر از % 30به % 7در بخش بار از 
 نموده است ميتواند از طريق دو خطه و برقي  آردن   1390تا سال 

به نحو مناسبي عملياتي شده و بخش مهمي از دغدغه مسئولين   
.محترم را در صرفه جويي سوخت آاهش دهد  

با اين اقدامات زمينه تحقق اهداف ديگر اين قانون از جمله آاهش          
 به 40 نفر از 100.000آشته هاي سوانح  آه بايد به ازاء هر 

.نفر برسد، فراهم ميگردد 15

معاون برنامه ريزي راه آهن  
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تحليل سوانح و خرابي پلهاي آوتاه    
 در زمان بهسازي خط راه آهن آوهستاني لرستان   70در اواخر دهه   

.، سوانح ريلي به صورت قابل توجهي افزايش يافت   
اغلب اين سوانح در مناطق تحت عمليات بهسازي بود و با نگاه اول         

.بنظر ميرسيد عامل اين سوانح خط باشد  
اين عامل نقش مهمي در اين افزايش داشت لكن با بررسي آماري      
.دقيقتر و تحليل ديناميكي عامل مهم ديگري شناسايي و تعيين گرديد    

سوانح اين مسير يافته شد در نوع خاصي از  % 80 اين عامل آه در  
واگنهاي باري در شرايط باردار وجود داشت آه به آيفيت تعميرات     

واگن و نحوه بارگيري مرتبط ميشد و آيفيت خط وباال بردن افراطي          
بويژه در زمان تعميرات خط اين مشكل را    ) شيب عرضي خط (دور 

.تشديد و موجب سانحه ميشد 
دربررسيهاي بيشتر بعدي مشخص گرديد آه مشابه اين سوانح در 

نيمه دوم قرن بيست ميالدي در اروپا بويژه بعد از جنگ جهاني دوم    
آه سرعت قطارهاي مسافري در حال افزايش بود، شدت يافت و        

  گرديد آه به 703منجر به تدوين استانداردهايي از جمله فيش    
صراحت اثر افزايش شيب عرضي در افزايش احتمال خروج از خط     

. قطارهاي باري آم سرعت را اعالم مينمايد        
يكي از گلوگاههاي افزايش بار محوري در شبكه ريلي ظرفيت پلها       

است و بدليل حساسيت اين سازه ها و عمر مورد انتظار طوالني از     
.آنها رعايت احتياط در استفاده و بهره برداري حساستر ميگردد     

عدم شناخت صحيح و بي توجهي به رفتارهاي اين اجزاء منجر به        
افراط در احتياط و محدود آردن قابليت آنها شده و نهايتا بهره وري          

.را در آل سيستم ميكاهد  
 مطالعاتي براي افزايش بار محوري درمسير جنوب      1376در سال 

.شرق آغاز و قراردادي با  دانشكده فني دانشگاه تهران منعقد گرديد       
نتيجه مطالعات و مشاهدات اين بود آه پلهاي بزرگ قابليت الزم براي          
افزايش ظرفيت را دارند ولي بر خالف انتظار انواع آوچكتر حساستر         

.هستند و صدماتي در انها مالحظه گرديد  
. نيز اين موضوع تحليل و ريشه خرابيها تبيين شد  84در سال 

معاون برنامه ريزي راه آهن  
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 متری آانتينري 24واگن  
حمل ونقل آانتينري به صورت فزاينده اي در تجارت جهاني درحال    

از آل حمل زميني با اين  % 30گسترش است و هم اآنون حدود   
.روش انجام ميگردد  

نقش اين روش در آشورهاي صنعتي بيشتر و در آشورهاي در حال  
.ميرسد% 10توسعه آمتر است و در آشور ما نيزبه حدود 

بود و بررسيهاي % 1 حدود 82سهم اين روش در راه آهن تا سال 
مقدماتي نشان دهنده دو مانع عمده در اين زمينه بود آه اولين آن  

.زمان سير طوالني حمل ريلي بود 
عامل اول  در زمان مديريت مرحوم شهيد دآتردادمان با تشكيل      

 بندرعباس از مسير  -گروهي مطالعاتي و اجرايي زمان سير سرخس      
. روز رسيد 3 روز به 15تهران از  

عامل دوم بهره وري پايين  واگنهاي باري مسطح بود آه بدليل طول     
متري عمدتا با 12، آانتينرهاي %80 متري و نسبت غالب   18مفيد 

هر واگن يك آانتينر حمل  ميگرديد آه براي آن پيشنهاد استفاده از      
 مطرح و 82چهار محوره در سال  ) طول مفيد( متري 24واگنهاي   

. به خدمت گرفته شد 85نهايتا اولين سري آن در سال   
يكي از ويژگيهاي مهم حمل و نقل آانتينري سرعت متوسط باالي    

قطارهاي آانتينري است آه بعنوان نمونه ميتوان به قطارهاي         
 آيلومتري 1500آانتينري آفريقاي جنويي اشاره آرد آه مسافت     

 ساعت با سرعت حداآثر       18آيپ تاون به ژوهانسبورگ را ظرف    
. در خط متريك طي ميكنند  140

. رسيده اند95 به سرعت متوسط JRFقطارهاي خودآشش آانتينر     
 متري دو محوره براي حمل 12در آشورهاي اروپايي اغلب از واگن     

از نوع ...آانتينرهاي سبك، و در آشورهاي استراليا،هند، چين و      
آه نسبت به طرح مذآور بهتر (دوطبقه و اخيرا سه طبقه درآمريكا  

.استفاده ميگردد ) ولي با محدوديت امكان سير در آليه خطوط      
همچنين براي توسعه حمل و نقل آانتينري طرح ساخت بنادر خشك   

 84در سال ...در نزديكي شهرهاي بزرگ ازجمله مشهد ، تهران و   
.  ارائه گرديد  

معاون برنامه ريزي راه آهن  
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استراتژي خريد لكوموتيو   
لكوموتيو بعنوان يكي از مهمترين اجزا ناوگان آشش در تمامي راه       

.آهنها همواره مورد توجه بوده است 
 با توسعه استفاده از قطارهاي  مسافري خودآشش بويژه در ژاپن      

،آشورهاي اروپايي و آسيايي در چند دهه اخير و برقي شدن بسياري   
از خطوط پر ترافيك اغلب لكوموتيوهاي مسافري ديزلي جديد  آوچك          

. اسب شده اند 3000، سبك و ضعيف با قدرت زير  ) چهل محوره(
از سوي ديگر با جهت گيري اغلب راه آهنهاي باري  دنيا به سوي     

 هزار تن و بار 30 الي  10حمل قطارهاي باري سنگين با وزن بين   
، ) شش محوره( تن ، نياز به لكوموتيوهاي بزرگ 35محوري باال تا  

. اسب افزايش يافته است   6000سنگين و قوي  تا 
استفاده حداآثر از اين رويكرد جهاني نه تنها سرمايه گذاري وهزينه      

هاي نگهداري را آاهش ميدهد بلكه زمان دسترسي را نيز تقليل و      
.آيفيت نهايي را افزايش ميدهد 

بار در اين % 70قابليت مسير جنوب شرق آشور و عبور حدود    
محور از يك سو و پيش بينيهاي انجام شده در زمان طراحي و     

ساخت براي عبور ناوگان عريض و مرتفع و با بار محوري باال در    
.فطارهاي سنگين از سوی ديگر فرصتي استثنايي ايجاد نموده است      
در صورت توجه همزمان به قوتها، ضعفها، فرصتها و تهديدها از   

بعد استراتژيك و اهداف و  ارزشها ميتوان به اين نكته دست يافت آه    
جهت گيري و خريد لكوموتيوهاي سنگين موجود ميتواند در تحقق   

مقاصد ياد شده آمك نموده و زمينه بهتري براي رشد و شكوفايي اين  
.صنعت استراتژيك فراهم نمايد  

 سه گزينه استراتژيك براي خريد لكوموتيو و  86با اين نگاه در سال   
امتيازات و شرايط مناسب خريد هر يك مطرح، و منجر به ورود  

. ماهه شد4 اسب بخار آزمايشي با تحويل 5000اولين لكوموتيو     
 با توجه به چهار برابر بودن وزن 85مشابه همين امر در سال 

قطارهاي باري در ايران در مقايسه با اروپا با جهت دادن خريد        
لكوموتيو مانوري از نوع چهار محوره به نوع شش محوره با توان   

.        و آشش باالتر و قيمت مساوي انجام گرديد   

معاون برنامه ريزي راه آهن  
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محاسبه ارزش اقتصادي جان انسان        
هر چند آاهش مصرف انرژي در توجيه برقي آردن خطوط نقش   

بسيار اساسي و حساسي دارد لكن يكي ديگراز مهمترين آثار توسعه   
.حمل و نقل ريلي افزايش ايمني حمل و نقل است 

 400بدليل باال بودن نسبي نرخ سوانح جاده اي در ايران معادل     
 آشته 75آشته بر هر ميليون نفر درمقايسه با اروپاي غربي با  

 آشته بر ميليون نفر، ايمني نسبي راه  60برميليون نفر و ترآيه با  
 برابر است 20آهن نسبت به جاده آه در آشورهاي اروپايي تقريبا     

. ميباشد65در ايران داراي نسبت  
نتيجه اين فرض اينستكه با حمل هر ميليارد واحد حمل يعني هر    
ميليارد تن آيلومتر يا نفر آيلومتر از طريق شبكه ريلي در ايران    

.  نفر آمتر آشته ميشوند65نسبت به شبكه جاده اي  
بعنوان نمونه ميتوان به محاسبات ارزش جان براي يكي از طرحهاي       

راه آهن سريع اشاره آرد آه مبناي محاسبات ارزش جان مبلغ      
پرداختي توسط بيمه بود در حالي آه در آشورهاي اروپايي ، ژاپن و    

ارزش محاسباتي جان انسان در طرحهاي عمراني و      ...آمريكا  و 
. برابر مبلغ پرداختي بيمه است 30 الي   20حمل ونقل، 

محاسبات اوليه با مبنا قرار دادن نسبت درآمد ناخالص سرانه به        
 ميليون تومان بالغ گرديد آه مطالعات و       300عددي نزديك به  

محاسبات مرآز تحقيقات راه آهن نيز همان را تاييد نمود آه اين عدد      
.نيز بسيار نزديك است...)  گوسفند يا  1000ارزش ( به ديه شرعي 

با اين رويكرد به عنوان نمونه با برقي شدن راه آهن تهران مشهد و     
 ميليون نفر در مرحله اول بدليل رفت و    13افزايش حمل ساالنه    

 ميليارد نفر آيلومتر در شبكه ريلي بيشتر 12برگشتي شدن قطارها    
 نفر در امان ميماند و صرفه  700جابجا شده و نتيجتا جان حدود        

از ( ميليارد تومان    250جويي اقتصادي آن در مقايسه با جاده به     
.در سال بالغ ميگردد ) بعد ملي

 ميليون  20 اصفهان با حمل   –با احداث راه آهن سريع السير تهران      
 ميليارد نفر آيلومتر در سال صرفه جويي   9نفر معادل حدود  
. ميليارد تومان در سال بالغ ميگردد    150اقتصادي ان به    

معاون برنامه ريزي راه آهن  
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جامعيت سيستم حمل باري برقي 
در نگاه اول بنظر ميرسد وظيفه راه آهن فقط انتقال بار ميباشد و   

مسئوليتي در حمل يا بار گيري و تخليه نداشته واين مسئوليت بويژه   
.با خصوصي سازي به شرآتهاي مالك واگن منتقل ميگردد      

در صورتيكه حمل و نقل ريلي مانند جاده نيست زيرا در اين بخش   
حضور مستمر راننده يا مالك خودرو در زمان بارگيري و تخليه     

انگيزه و سرعت بيشتري براي اين عمل ايجاد و با زمان آمادگي       
.راننده براي اعزام مجدد به تعادل ميرسد    

ثابت نبودن خدمه در شيوه ريلي هرچند معايبي دارد ولي از محاسن    
آن ميتوان به سير بيشتر ناوگان ريلي اشاره نمود آه با وجود    

سرمايه گذاري بيشتر ناوگان نسبت به روش جاده اي حتي در آوتاه      
مدت و بدون در نظر گرفتن صرفه جويي سوخت نرخ بازگشت   

.سرمايه را بيشتر مينمايد
بعنوان يك نمونه ميتوان به حمل سنگ آهن يا ذغال سنگ در   

آشورهاي متعدد و توسعه يافته اشاره نمود آه با تعداد نسبي اندآي     
واآن و با سيستمهاي مناسب و سريع و پيوسته بارگيري و تخليه به    

 آيلومتر در  1000حجم باالي جابجايي دست مييابند و سير متوسط       
 آيلومتر   100در مقايسه با عدد (روز را براي هر واگن رقم ميزنند    

).براي ايران
 اين امر بعنوان يكي از محورهاي رشد  74بر همين اساس از سال  

ريلي انتخاب و براي تحقق آن تالش گرديد و نهايتا در برنامه ارتقاء    
سيستمهاي تخليه و بارگيري مواد معدني ، نفتي و آانتينري و توجيه 

.  بندرعباس مورد استفاده قرار گرفت    -برقي آردن خط تهران   
در حال حاضر قطارها براي بازديد و آنترل واگنها در، مستمرا     

متوقف و لذا سرعت سير متوسط واگنها و حتي ايمني آنها آاهش    
مييابد و در مقابل در سيستم مراقبت وضعيت پيوسته و در حال  

.   حرآت امكان رسيدن به هدف مذآور قابل تحقق است   

مجري طرح برقي آردن راه آهن
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تعامل خط برقي و راه آهن سريع   
 اولين پيشنهاد احداث راه آهن سريع        1976بيش از سي سال قبل در 

 مشهد از شرآت مشاور جارتس ژاپن  –السير در مسير تهران   
.دريافت گرديد  

تا ان تاريخ فقط ژاپن داراي راه آهن سريع السير بود و آشورهاي     
اروپايي با تاخير بيست ساله در اين مسير گام نهادند و اين طرح     

.بعنوان دومين راه آهن سريع جهان مطرح گرديد  
 بود آه در 260 و 210سرعت پيشنهادي براي اين طرح دو گزينه 

. را استفاده مينمود 210آن زمان تنها ژاپن قطارهاي سرعت      
بعد از سي سال مجددا طرح احداث راه آهن سريع در اين مسير       

.مطرح و مورد مطالعه قرار گرفت   
تجربه جهاني خصوصا فرانسه بعنوان پيشگام در آشورهاي اروپايي    

 ساله و بعد از برقي  30بدينگونه بود آه راه آهن سريع با تاخير   
آردن راه آهن قديمي به صورت مرحله اي ودر چند فاز احداث        

 بندرمارسي اشاره –ميگرديد آه از جمله ميتوان به مسير پاريس 
.نمود آه طي بيست سال و در پنج فاز ساخته شد

 ساله سرمايه هنگفتي   10عدم توجه به اين امر منجر به رآود    
. ميگرديد آه حتي آشورهاي توسعه يافته نيز توان تحمل آنرا ندارند   
هرچند در مطالعات اوليه مشاور خارجي ، هزينه برقي آردن خط        

موجود از احداث راه آهن سريع گرانتر جلوه داده شده بود ولي با        
تقاضاي مجدد با استداللهاي ارائه شده منجر به بررسي تكميلي و     
.اثبات اولويت و اقتصاديتر بودن برقي آردن نسبت به سريع گرديد      

براي زمينه سازي مناسب جهت احداث مرحله اي خط سريع با       
 در يك مسير جداگانه و مستقل پيش بيني هاي الزم    350سرعت 

 و براي 200بعمل آمده و سرعت خط موجود براي لكوموتيو واگن     
.   پيش بيني گرديدTilting (250(قطار خود آشش آج شونده    

مجري طرح برقي آردن راه آهن
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 )BOT( به زير ساخت  جلب سرمايه خصوصي 

عدم تامين بموقع اعتبارات بمانند هر بخش ديگر خدماتي توليدي يا         
تجاري ديگر، يكي از تنگناهاي مهم توسعه ريلي بشمار ميرود و از    
سوي ديگر عامل مهمي در از دست دادن بازار و آاهش اثر بخشي      

.ساير سرمايه هاي مرتبط  ميباشد
بدليل ارتباط تنگاتنگ زيرساخت ، ناوگان و بهره برداري حضور        

بخش خصوصي بصورت گسسته به تبلور قابليتهاي اين روش حمل   
.و نقل منجر نشده و فقط يك بهبود نسبي ظاهري ايجاد مينمايد    

دو الگوي موفق خصوصي سازي در جهان در بخش مسافري و       
باري بترتيب راه آهنهاي ژاپن و آمريكا ميباشند آه در هر دو مورد  
خصوصي سازي بصورت عمودي بوده بدين معنا آه آل راه آهن به  
چند واحد آوچك ولي مستقل تفكيك شده و رقابت بصورت چند جانبه     

.شكل ميكيرد
 قانون اساسي و نظرات مقام معظم رهبري زمينه      44تفسير اصل 

بسيار خوبي براي حضور گسترده بخش خصوصي حتي در زير 
.   ساخت را فراهم نموده است   

تجربه موفق وزارت نيرو در ايران و تجربه ساير راه آهنها زمينه    
را براي ) BOT(مناسب تعيين شيوه ساخت،بهره برداري و انتقال    

برقي آردن و تامين لكوموتيو فراهم و تمايل شديدي در شرآتهاي    
.فعال در صنعت برق را در اين حوزه  ايجاد نموده است     

با اين رويكرد بخش خصوصي ،با برقي آردن و گسترش شبكه دو 
خطه و مشارآت در توسعه زيرساخت نه تنها به افزايش ظرفيت     

شيوه حمل و نقل ريلي آمك ميكند ، بلكه بدليل افزايش بهره وري  
ناوگان به بازگشت سريعتر سرمايه ساير فعاالن در حوزه ناوگان نيز          

آمك مينمايد و ازاين طريق تشديد و هم افزايي بيشتر،  بازگشت     
.     سرمايه و رغبت بيشتر سرمايه گذاران را موجب ميگردد     

مجري طرح برقي آردن راه آهن
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افزايش سرعت خطوط  
 شرآت مشاور دانمارآي آامپساآس آه طراح خط   1354در سال 

سراسري راه آهن ايران بود، استانداردي به عنوان مبناي طراحي و      
.ساخت خطوط جديد ريلي تدوين و به وزارت راه ارائه نمود     

اين استاندارد در زمان خود بسيار مترقي و متناسب با استانداردها       
وتكنولوژي روز بود ولي طي سالهاي بعد متناسب با پيشرفت صنعت     

.ريلي جهان و تغيير استانداردهاي بين المللي تغييري داده نشد       
هرچند استانداردهاي جديدي توسط سازمان مديريت و برنامه ريزي    
تدوين شد ولي بدليل عدم پيوستگي و جامعيت جاي اين استاندارد را     

.نگرفته و مبناي طراحي قرار نگرفتند   
مشهد و - با توجه به طرح برقي آردن مسير تهران    1386در سال 

 براي 250 براي لكوموتيو و واگن و  200برنامه افزايش سرعت به   
، مطالعات و بررسيهاي      )تيلتينگ(قطارهاي خود آشش آج شونده،     

مجددي با هماهنگي شرآت ساخت و توسعه راه آهن انجام و نهايتا          
قابليت سرعت خطوط جديد از حيث روسازي با تجهيزات موجود تا      

.  مورد تاييد قرار گرفت 230
يكي از عوامل ديگر در محدود نگاه داشتن سرعت قطارها قرار         

گرفتن در تسلسل باطل بود بدين معنا آه اگر از بخش زير ساخت      
سوال ميشد آه چرا سرعت باالتر را اجازه نميدهيد اعالم ميگرديد به     

دليل نداشتن ناوگان مناسب و  بخش ناوگان نيز مشابه همين پاسخ      
.را بيان مينمود يعني فقدان زيرساخت مناسب   

 200از آنجا آه طبق قانون برنامه چهارم افزايش سرعت تا حد       
الزامي بود موضوع از منظر ناوگان نيز بررسي و معلوم و اثبات شد       
آه سيستم ترمز واگنها بعنوان مهمترين و حساسترين بخش ناوگان       
مسافري با هزينه حدود يك درصد قيمت هر واگن جديد براي سرعت      

. متناسب ميگردد و ساير اجزا نيز شرايط الزم را دارا ميباشند   200
 ناوگان خود آشش ديزلي نيز قابليتهاي الزم براي افزايش سرعت تا       

  بدليل 160 را دارند ولي درشرايط حاضر با سرعت حداآثر    200
.   ثانيه زمان سير افزايش مييابد   100آاهش اندك شتاب اوليه ،حدود    

مجري طرح برقي آردن راه آهن                             

)350 و سريع به 230معمولي به (


