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 پیشگفتار

عطا  اسالمی را ایران ساز آینده و جوان نسل به خدمتگزاری توفیق ما به که را، تو بیکران الها سپاس  بار

فرمودی امید است این است این اثر بتواند نقشی هر چند کوچک در خدمت به جامعه تعلیم و تربیت کشور 

 

.

 بردارد و زمینه اشتغال فعال هنرجویان عزیز را فراهم نماید 

  ترتیب به که است، شده تهیه فصل سه در«  سوزنبانی سوم آموزش جلد»  عنوان تحت حاضر کتاب

آن؛  کاربرد و دستی سیم بی با آشنایی و ترمز شناسایی آن، معایب با آشنایی و واگن شناسایی:  از عبارتند

 صنعت عملکرد سطح بهبود همچنین و ایمنی و یآموزشنیازهای  نمودن فراهم و پاسخگویی راستای در

و توسط آقایان محمدعلی حیدری  ریلی سوانح ،کاهشهای گوناگون آموزشی  روشبه  ریلی نقل و حمل

سهیل غیاثوند تهیه شده است در این کتاب سعی بر آن شده است که مطالب کتاب به شکلی ساده و در 

عین حال کاربردی آموزش داده شود به طوری که عزیزان هنرجو بتوانند با فراگیری کامل این مجموعه خود 

.

 را آماده ورود به صنعت ریلی نمایند 

کیا ) معاون مدیرکل مرکز آقایان سیدهدایت اله موسوی  جناب ویژه به ت اندرکارانی دس درپایان از کلیه

سرکار خانم زارع زاده ) کارشناس مسئول آموزش گروه  برون ) اداره کل سیر و حرکت (، ،رضایی آموزش (

فریدون ساکی ) رئیس گروه خط و ،) مدرس مرکز آموزش راه آهن (  سیدحسین اطیاییسیر و حرکت (، 

) اداره کل بیژن بحری) اداره کل خط و سازه های فنی( ، مهرداد قیاسوندسازه های فنی مرکز آموزش ( 

اند،  وافری داشته تالشمجموعه  در تهیه ، تدوین اینسرکار خانم سمیه شیرزادی که  سیر و حرکت ( و

 .  نمایم تشکر و قدردانی می



3آموزش سوزنبانی جلد   4 

 

 فهرست مطالب
 8 .................................................................................................................... آهن راه یعموم اطالعات-01

 8 ...................................................................................................................................... مقدمه-01-0

 11 ........................................................................................................................ آهن راه شیدایپ-01-2

 11 ...................................................................................... رانیا در آهن راه احداث از مختصرى خچهیتار-01-3

 22 ............................................................................ نقل و حمل لیوسا گرید با سهیمقا در آهن راه یایمزا-01-4

 33 ............................................................................................. رانیا در آهن راه توسعه و جادیا تیاهم-01-5

 31 ............................................................ آهن راه مختلف مناطق خصوصیات و جغرافیایى موقعیت با آشنایى -01-6

 88 .............................................................................................. آهن راه تشکیالت و سازمان با آشنایى -01-7

 83 ............................................................................................................... آهن راه یسهام شرکت -01-8

 82 ....................................................................... رانیا یاسالم یجمهور آهن راه یستاد دفاتر و کل ادارات-01-9

 88 ............................................................................. احداث دست در خطوط و آهن راه شبکه ی توسعه -01-01

 44 ......................................................................................................... آهن راه انداز چشم و آرمان -01-00

 48 ........................................................................................... ایران آهن راه تاریخى روزهاى از بعضى -01-02

 134 .......................................................................................... آن وبیع و ادوات و خط یروساز با ییآشنا-00

 134 ................................................................................................................................. مقدمه -00-0

 132 ................................................................................................................. خط یروساز مصالح -00-2

 132 .................................................................................................................................. لیر-00-2-0

 113 .............................................................................................................................. باالست-00-2-2

 111 ............................................................................................................................. تراورس-00-2-3

 118 ........................................................................................................... یچوب ی ها تراورس-00-2-3-0

 114 .......................................................................................................... یفوالد یها تراورس-00-2-3-2

 122 ............................................................................................................. یبتن یها تراورس-00-2-3-3

 121 ....................................................................................................... تیکامپوز یها تراورس-00-2-3-4

 121 ......................................................................................................................... اتصال آالت-00-2-4

 122 ....................................................................... ( لیر درز یجوشکار و یاتصال)  ریل به ریل اتصال-00-2-4-0



 فهرست مطالب  1

 

 124 ................................................................................................... تراورس به ریل اتصال آالت-00-2-4-2

 143 ....................................................................................................... خط به خط اتصال آالت-00-2-4-3

 143 .............................................................................................. سوزن مجموعه در ساز سانحه عوامل-00-3

 143 ................................................................................ پهلویی ریل و تیغه از ناشی زای سانحه عوامل-00-3-0

 142 ........................................................................... ریل گارد و مرکزی تکه از ناشی زای سانحه عوامل-00-3-2

 148 ......................................................................................... اتصال آالت از ناشی زای سانحه عوامل-00-3-3

 148 ............................................................................................. ها تراورس از ناشی زا سانحه عوامل-00-3-4

 113 ............................................................................. سوزن مجموعه از ناشی زای سانحه عوامل ریسا  -00-3-5

 112 ........................................................................................................................ لیر درز جوش-00-4

 113 .......................................................................................................................... تیترم جوش-00-5

 111 ....................................................................................................................... یکیالکتر جوش-00-6

 118 ............................................................................................................. باربند و یریبارگ با ییآشنا-02

 118 ................................................................................................................................. مقدمه -02-0

 114 ............................................................................................................................... یریبارگ- 02-2

 114 ............................................................................................. هیتخل و یریبارگ لیوسا با ییآشنا- 02-2-0

 114 ........................................................................................................................ فتراکیل -02-2-0-0

 123 .........................................................................................................................لیجرثق- 02-2-0-2

 121 ............................................................................................................................. لودر- 02-2-0-3

 122 ........................................................................................................................ نقاله نوار -02-2-0-4

 122 ......................................................................................................................... اسکواتر- 02-2-0-5

 123 .................................................................................................................. مکش دستگاه- 02-2-0-6

 123 ......................................................................................................... (برگردان واگن) پلریت- 02-2-0-7

 124 ................................................................................................................... یریبارگ ظروف- 02-2-2

 124 ............................................................................................................................ پالت -02-2-2-0

 124 ....................................................................................................................... نرهایکانت- 02-2-2-2

 128 ................................................................................................................................ یباربند-02-3

 128 ...................................................................................................................... یباربند انواع -02-3-0



3آموزش سوزنبانی جلد   2 

 

 128 ........................................................................................................ یباربند لیوسا با ییآشنا- 02-3-2

 124 ......................................................................................................................... ها وارهید 02-3-2-0

 124 .................................................................................................................... ها چهارچوب 02-3-2-2

 183 .......................................................................................................... حائل یها لهیم- 3 - 2 - 3 - 02

 183 .................................................................................................................. ها رکیت- 4 - 2 - 3 - 02

 181 ..................................................................................................................... ها گوه- 5 - 2 -3 - 02

 182 ...................................................................................................................... سدل -6 – 2 - 3 - 02

 182 ................................................................................................................... استراکچر- 7- 2 -3 - 02

 182 .................................................................................................................................. هیتخل -02-4

 182 ................................................................................................ ها واگن هیتخل ی نحوه با ییآشنا 02-4-0

 181 ................................................................................................................................... پلمپ-02-5

 182 .................................................................................................................................. بارنامه-02-6

 188 ...................................................................................... محموالت انواع یریبارگ ی نحوه با ییآشنا- 02-7

 188 ........................................................................................................................ مسقف واگن 02-7-0

 184 .......................................................................................................... مسطح ای یکف واگن- 2 - 7 - 02

 183 ................................................................................................................... کوتاه  واگن -3 – 7 - 02

 181 ..................................................................................................................... بلند واگن -4 – 7 - 02

 182 ................................................................................................................. مخزندار واگن- 5 - 7 - 02

 183 ............................................................................................................... کش لیر واگن -6 – 7 - 02

 184 .................................................................................................................... خچالداری واگن- 02-7-7

 181 ............................................................................................................... کش شن واگن - 8 - 7 - 02

 182 .................................................................................................................... بر فله واگن - 9 - 7 -02

 188 ................................................................................ یلیر نقل و حمل در استفاده مورد یها برچسب- 02-8

 184 ..................................................................................... یلیر نقل و حمل در آن مجاز ابعاد و یگابار -02-9

 141 .............................................................................................................. ها واگن یریبارگ حد- 02-01

 141 .......................................................................................................... باربندى و بارگیرى اصول-02-00

 143 ............................................................................................................ هیاول یها کمک و بهداشت -03



 فهرست مطالب  8

 

 144 ................................................................................................................................. مقدمه -03-0

 144 ............................................................................................ هیاول یها کمک خصوص در نکته چند-03-2

 141 ......................................................................................................... ست؟یک یبرا اولیه کمکهای-03-3

 148 ........................................... (دینشو احساسات ریاس) دیبده اتیح کننده دیتهد موارد به را مراقبت تیارجح -03-4

 144 ............................................................................................... اریاخت ای الزام: فردی حفاظت اصول -03-5

 238 ..................................................................... (ماریب خود یداروها و پن یاپ ،یاسپر)  داروها از استفاده -03-6

 238 ....................................................................................................... هیپا یایاح یریادگی ضرورت -03-7

 213 .................................................................................................................................. ارست -03-8

 211 ............................................................................................ ایاح شروع یبرا الزم طیشرا صیتشخ -03-9

 213 ................................................................................................................. ایاح اقدامات یتوال -03-01

 212 ................................................................................................................ نهیس قفسه فشردن -03-00

 223 ................................................................................................................ ییهوا راه کردن باز -03-02

 228 ........................................................................................... ایاح ادامه ای ختم دیکل مداوم یابیارز -03-03

 232 ........................................ ( :ییهوا راه به یخارج جسم ورود) یخارج جسم ونیراسیآسپ طیشرا با برخورد -03-04

 238 ................................................................................................................. هیپا یایاح کارگاه- 05 -03

 241 ..................................................................................................................................زخم -03-06

 248 .................................................................................................. تروما در هیاول یها کمک کارگاه-03-07

 211 ...................................................................................................................... یقلب مشکالت -03-08

 218 ............................................................................................. اولیه های کمک تجهیزات و وسایل -03-09

 224 .................................................................................................................................. مأخذ و منابع

  

  



 

 

 

 

 

 

 



.

.

.

.

.

91-اطالعات عمومی راه آهن 

91-9-مقدمه  

اولین وسیله حمل و نقل بشر حیوانات می باشد؛ دقیقاً مشخص نشده است که کدام یک از جوامع بشرى

براى اولین بار از حیوانات در امر حمل و نقل استفاده کرده اند. پس از قرن ها، که انسان به نیروى بخار

دست پیدا کرد، براى اولین بار در کشتى از آن استفاده نمود و کشتى هاى بادبانى به کشتى هایى با نیروى

به هر حال، با توسعه همه جانبه صنعت حمل ونقل، بشر در تمامى زمینه ها  به پیشرفت  بخار تبدیل شدند 

هاى  شگرفى دست یافت . در حال حاضر حمل و نقل به سه طریق زمینى، هوایى و دریایى و یا ترکیبى از

حمل و نقل هوایى عمدتاً حمل و نقل مسافر و محموالت همراه  آنها را پوشش مى آنها انجام مى شود 

دهد  البته این حمل و نقل مقدارى از توان خود را نیز صرف حمل و نقل کاالهاى تجارى کم حجم و

پرارزش مى نماید . براى این منظور در نقاط مختلف جهان فرودگاه مجهز به سیستم ناوبرى هواپیما ایجاد

گردیده است . در مقابل، حمل و نقل دریایى عمده ترین واسطه حمل و نقل بین کشورهاى جهان مى باشد 

که سنگین ترین و پرحجم ترین حمل و نقل ها توسط کشتى انجام مى شود؛ گرچه در بخشى از نقاط

جهان جابه جایى مسافر با کشتى در سطح نسبتاً خوبى رونق دارد، لیکن در مقایسه با حمل و نقل بار

چندان قابل قیاس نمى باشد. در شرایط کنونى انواع کشتى هاى بارى وجود دارند که مى توانند محصوالت

فله، مایع، گاز و کاالهاى سنگین و حجیم را به اقصاء نقاط جهان حمل نمایند. الزمه حمل و نقل دریایى،

ایجاد بنادری مجهز به اسکله و تجهیزات تخلیه و بارگیرى مناسب با  ظرفیت کشتى هاست.حمل و نقل

زمینى شاید اولین تجربه حمل کاال توسط بشر مى باشد، و در شرایط کنونى از تحول بسیار گسترده اى

برخوردار گردیده که شامل حمل و نقل جاده اى و ریلى مى باشد. 

وجود شبکه ترابری در هر کشور مانند دستگاه گردش خون الزم است تا جابه جا کردن بار و مسافر امکان 

پذیر باشد به طوری که صنعت، تجارت، اقتصاد و فرهنگ به شبکه حمل و نقل وابستگی دارند و در 

کشورهائی که مراحل اولیه توسعه را طی می کنند توجه خاص به بخش حمل و نقل به عنوان زیربنای 

توسعه اقتصادی الزامی می باشد  

حمل و نقل جاده اى در بخش مسافر عالوه بر اتوبوس و مینى بوس از اتومبیل هاى سوارى نیز استفاده مى

در بخش حمل کاال از انواع کامیون ها شامل کامیون هاى اطاق دار، تریلى، محوردار و غیره استفاده شود 

حمل و نقل جاده اى در بسیارى از کشورها از گستردگى فوق العاده اى برخوردار است و عالوه بر .مى شود 
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 عبارتى به است، گسترده نیز کشور شهرهاى یک تمامى در نمایند، مى سیر جهان کشورهاىکلیه  در اینکه 

  .پذیرد مى انجام نقل و حمل طریق این از گسترده بسیار نقل هاى و حمل تا گرفته فرعى نقل و حمل از

معادن  در ریل روى بر حمل بار اولین براى . باشد مى ریل روى بر نقل و حمل زمینى، نقل و حمل دومین

نخستین راه های  ریلی با ریل های چوبی ساخته شد و واگن های اسبی بر روی  گرفت قرار استفاده مورد

 با سپس آنها حرکت می کرد از این نوع قطارها برای حمل زغال سنگ و سنگ معدن استفاده می شد و

 (0)شکل شماره  .شد انجام چدنى ریل روى بر ونقل حمل بخار، لکوموتیو اختراع

 

 : راه های  ریلی با ریل های چوبی  0شکل شماره 

 

استفاده از ریل های چدنی دامنه به کارگیری راه آهن را به کارهای غیرمعدنی نیز کشاند با کشف نیروی  

 0825سپتامپر سال  27بخار، نخستین راه آهن برای حمل مسافر و کاال که با نیروی بخار کار می کرد در 

 وسایل انواع اکنون هم حاصله هاى  پیشرفت به توجه با و تکامل ادامه ى سیر در در انگلستان به کار افتاد .

 نمى باشد. کتاب این مبحث است که شده ساخته آن وخطوط ریلى نقلیه

راه آهن  خدمت در کشش نیروهاى انواع امروزه و دارد فعالیت وکاال مسافر بخش دو در جاده مانند آهن راه

 سالن های انواع طرفى ترنست. از و توربوترن برقى، لکوموتیوهاى دیزلى، لکوموتیوهاى مانند مى باشند،
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 فصل دهم/اطالعات عمومی راه آهن  

 

 مى گیرند، قرار استفاده مورد و تولید جامعه، هر افراد اقتصادى توان با متناسب که دارند وجود مسافرى

 سالن هاى انواع سالن هاى صندلى دار) اتوبوسى ( و  خواب، سالن های دو، و یک درجه شامل سالن هاى

 توشه، واگن بخار، مولد سیستم مانند مى کنند، کامل را مسافر جابه جایى خدمات و واگن هایى که دیگر

 در کیلومتر 6.5 یعنى شده، ساخته لکوموتیو سرعت اولین از مسافرى و غیره . سرعت قطارهاى رستوران

 و آزمایش مورد سرعت این کشورها از بعضى در که یافته افزایش ساعت در کیلومتر 611 الى 511 به ساعت

 .است گرفته قرار نیز بهره بردارى

و  حمل سیاست هاى به باتوجه و است برخوردار زیادى گستردگى و تنوع از آهن راه توسط کاال نقل و حمل

 و حمل اروپایى کشورهاى مانند کشورها از بعضى در  .مى شود اداره خود خاص سیستم و کشور هر نقلى

  و سنگین قطارهاى پایه بر کشورها از بعضى در و کم طول با و سرعتى و سبک پایه قطارهاى بر کاال  نقل

 گوناگون کاربردهاى با و مختلف انواع در بارى واگن هاى شده اند . ریزى برنامه کمتر، سرعت با و طویل

 را آهن طریق   راه از حمل امکان محموالت، کلیه گفت توان مى و گرفته اند قرار استفاده مورد طراحى و

 .دارند

 و بار سریع و انبوه حمل امکان جمله از متعدد مزایای علت به آهن راه زمینی نقل و حمل وسایل میان در

 زیست محیط آلودگی کاهش و ملی اقتصاد به کمک موجب که سوخت کمتر مصرف و باال ایمنی با مسافر

 شود . داده ترجیج نقل و حمل های روش دیگر بر ریلی نقل و حمل است شده باعث شود می

به علت علیرغم پراکندگی زیاد مراکز جمعتی و باری کشور راه آهن  در مقایسه با دیگر در کشور ایران 

کشورها بسیار کوچک می باشد لذا بایستی توسعه راه آهن بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد زیرا 

این  گسترش راه آهن باعث ارائه تسهیالت و رفع تنگناهای صنعت، تجارت، مسافری و توریسم می شود و از

طریق در کمک به اقتصاد ملی، رفع محرومیت، جلب رضایت عمومی و ایجاد امنیت تأثیر بسزائی دارد و به 

 لحاظ طوالنی بودن عمر مفید خطوط راه آهن، یک سرمایه گذاری بلندمدت محسوب می گردد.

 

 پیدایش راه آهن-91-2

اولین خط آهن در سال گرفت .  شکل انگلستان معادن در و نوزدهم قرن اوایل امروزی شکل به آهنراه

جمیز وات واگن  0784در انگلستان شروع به کار نمود که با نیروی اسب کار می کرد. گرچه در سال  0814

 40بخاری را اختراع کرده بود ولی استقبالی از آن نشد به طوری که اولین قطار با لکوموتیو بخاری پس از 

کیلومتر حرکت کرد .  49تاکتون و دارلینگتون انگلستان در طول بین شهرهای اس 0825سال یعنی در سال 
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هفت سال بعد بستن ریل با تراورس با میخ سرکج ابداع شد و سپس گسترش راه آهن مورد توجه قرار 

گرفت و کشورهای آمریکایی شمالی، فرانسه، اتریش،روسیه، بلژیک، ایتالیا، دانمارک، سوئیس، کانادا، اسپانیا، 

 د و هندوستان با استفاده از لکوموتیوهای بخاری خطوط راه آهن را در کشور خود توسعه دادند.مکزیک، سوئ

 از بتوان تا کشید می طول روز چندین 0751 سال در مثالً  شد؛ سفر در تحولی ایجاد بخار باعث لکوموتیو

 همان 0855 سال در. کرد سفر زمینی وسایل ترین سریع با اسکاتلند در ادینبورگ به انگلستان در لندن

( یک نوع لکوموتیو بخار را نمایش می  2شکل ) شماره  .کشید می طول ساعت 04 لکوموتیو بخار با سفر

 دهد.

 

 
 :لکوموتیو بخار 2شکل شماره

 

شد و کارخانه نخ ریسی  در اولین شهر بزرگ  صنعتی دنیا)  ساخته پنبه حمل خاطر به بریتانیا در آهن راه

پنبه و راه آهن بنا شد . در آن زمان شبکه راه آهن بریتانیا به اندازه بی سابقه ای گسترش منچستر ( بر پایه 

در نیمه نخست  . شد کشیده انگلستان مجاور خیز پنبه شهرهای به منچستر یافت و مسیرهای جدیدی از

 راه آهن به منچستر کمک کرد تا تبدیل به پایتخت پنبه دنیا شود . 09قرن 
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 فصل دهم/اطالعات عمومی راه آهن  

 

اولین ایستگاه بریتانیا بود و در طول جنگ جهانی اول و دوم این ایستگاه  (3)شکل شماره 0ایستگاه پرستون

تبدیل به جایگاهی حماسی در بسیاری از سفرهای شخصی شد و تعداد بی شماری از نظامیان بریتانیا در 

 این ایستگاه با خانواده و دوستان خداحافظی پراحساسی نمودند  و به جنگ دشمن می رفتند.

 
 ایستگاه پرستون : 3شکل شماره

 

طراح اولین ایستگاه راه آهن جورج استیفنسن پسر متصدی سوخت زغال سنگ بود  او کار خود را با ساخت 

طی قراردادی برای ساختن اولین ایستگاه تجاری دنیا از لیورپول  0826موتورهای معادن آغاز کرد و در سال 

 وع به کار کرد هیچ کس چنین ساختمانی را هرگز نساخته بود  .به منچستر اقدام کرد . زمانی که وی شر

او مجبور شد اولین تونل را زیر شهر و یک پل دره ای نه طاقه بسازد و سه کیلومتر از مسیر را با عمق بیش 

 24 فاصله شد . در  استفنسن کیلومتری  باعث شهرت جورج 59از بیست متر حفر کند . این مسیر 

شهر منچستر منطقه باتالقی چت موس که در وسط مسیر برنامه ریزی وی شده قرار در غرب  کیلومتری

استفنسن تصمیم گرفت قطار را به هر طریقی از این منطقه  داشت یکی دیگر از موانع مهم بود . جورج

ترسناک عبور دهد . او با استفاده از شاخه ها و ترک های درختان که با  و خطرناک استفاده، بی سرزمین

                                                            
1 -RRESTON 
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را جهت عبور قطارها فراهم نمود همچنین برای دور نگه  2اک می پوشاند یک فنداسیون لرزان چپرمانندیخ

 (4)شکل شماره  داشتن آب از خط کانالی های طراحی نمود .

 
 منطقه باتالقی چت موس :4شکل شماره 

 

 –با کندن تونل زیرزمین،هموار کردن کیلومترها، راه و پل زدن روی باتالق غیرقابل عبور، راه آهن منچستر 

 دوک ولینگتون توسط نخست وزیر  0831لیورپول در عرض تنها چهار سال ساخته شد و در پانزده سپتامبر 

در اصل برای کاال طراحی  افتتاح شد .خط راه آهن لیورپول به منچستر یک موفقیت فوری بود  این خط

 مسافر را جابه جا می کرد. 445111شده بود ولی در سال اول کارش 

بدین شرح بوده است : فرانسه  0881طول راه آهن احداث شده در برخی از کشورها طبق آمار سال 

ایران  کیلومتر ولی تا آن تاریخ  090.672و آمریکا  32.829، آلمان 28.823کیلومتر، انگلستان  27.244

 فاقد راه آهن بود .

ردلف دیزل آلمانی اولین موتور احتراقی موسوم به موتور دیزل را آزمایش کرد . نتیجه  0892در سال 

به جای لکوموتیوهای بخاری شد  0903مطلوب این آزمایش، موجب جایگزینی لکوموتیوهای دیزلی از سال 

                                                            
 و شاخه های درخت سازند از چوب و علففنداسیونی یا دیواری که  - 2
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 فصل دهم/اطالعات عمومی راه آهن  

 

توجه نسبت به لکوموتیوهای بخاری شد و پس از آن  و پس از آن ساخت لکوموتیوهای برقی با امتیازات قابل

ساخت لکوموتیوهای برقی با امتیازات قابل توجه نسبت به لکوموتیوهای دیزلی و صرفه اقتصادی لزوم 

 استفاده از نیروی برق را در راه آهن  ایجاب نمود .

 

 تاریخچه مختصرى از احداث راه آهن در ایران -91-3

بازرگانی بین شرق و غرب بوده است و مهمترین راه زمینی ارتباط شرق آسیا و اروپا از قدیم کشور ایران راه 

محسوب می شود . با توسعه راه های  دریایی تا اندازه ای از اهمیت راه های  ایران کاسته شد ولی با 

ستعمارگر پیدایش راه آهن اهمیت جغرافیایی و طبیعی ایران مجدداً مورد توجه قرار گرفت و لذا کشورهای ا

راجع به  "پرشیا "در کتاب  3برای کسب امتیاز احداث راه آهن در ایران رقابتهای شدیدی داشتند لردکرزن

 این رقابتها می نویسد :

احداث راه آهن در ایران یک موضوع فنی و مهندسی نیست بلکه یک مسئله سیاسی است که باید بین »

 «یابد 5لندن و سن پطرزبورگ فیصله 4کابینه های

شمسی توسط ناصرالدین شاه به بارون رویتر  0251اولین امتیاز برای احداث راه آهن سراسری در سال 

انگلیسی داده شد ولی بر اثر فشار روسیه این امتیاز لغو گردید . پس از آن نیز تالش های زیادی برای 

مان قاجار، ضعف مالی اقتصاد احداث راه آهن در مناطق مختلف انجام گرفت ولی به لحاظ عدم کفایت حاک

استعماری تقریباً هیچ کدام به نتایج عملی نرسیدند. فهرستی از این اقدامات  6ایران و رقابتهای متقابل دول

 (آورده شده است. 0بی حاصل در جدول)شماره 

 

 

 

 

 

                                                            
 سیاستمدار انگلیسی - 3

 .اجرایی دولت را بر عهده دارند شاخهشود که معموالً وظیفه گروهی از مقامات دولتی گفته می به - 4

 به انجام رسیدن - 5

 کشورها -6


