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   در راه آهن جمهوري اسالمي ايرانيي انتهايبررسي واگنها
  

  شهره  باقري ،كارشناس گروه  مطالعات وبرنامه ريزي حمل ونقل، اداره كل سيروحركت
  كارشناس گروه  مطالعات وبرنامه ريزي حمل ونقل، اداره كل سيروحركت،رباب قرباني 
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  معاون اداره كل سير و حركت ,حسين ملك محمد 
  محمد رضا قرباني ، رئيس گروه  مطالعات وبرنامه ريزي حمل ونقل ، اداره كل سيروحركت

  كارشناس گروه  مطالعات وبرنامه ريزي حمل ونقل، اداره كل سيروحركت         ميترا صفرآبادي ،
  
  

   :چكيده 
                درعصر حاضر ، حمل ونقل بخش ريلي از اهميت باالئي برخوردار بوده و با توجه به شاخصه هاي اختصاصي         

در بين ساير شقوق حمل و نقل از الويت ويژه اي برخوردار مي باشد بطوريكه ) سرعت ،  ايمني ،  حجم عمليات حمل و نقلي ( 
ه موجود و خطوط دردست احداث ، بخش ريلي به عنوان يك بازوي قدر تمند جهت پيشرفت با ملحوظ داشتن گستردگي شبك

  .صنعتي و اقتصادي كشورهاي در حال توسعه عمل مي نمايد
لحاظ كمبود ناوگان واگني وديزلي در سرويس و از طرف ديگر ه با توجه به گستردگي شبكه و محدوديت ظرفيت حمل و نقلي ب

مشتريان ، اعمال مديريت همه جانبه براي استفاده بهينه از امكانات موجود يكي از مسائل مهم در حمل و                در خواست رو به تزايد      
نقل بخش ريلي بوده بنحويكه بتوان  با توزيع بهينه ناوگان واگني و ديزلي وكنترل سـير آنهـا وبـه تبـع آن اسـتفاده مناسـب از                             

د حفظ نموده و با پاسخگوئي به در خواست مشتريان زمينه ادامه رقابـت              ظرفيت خط ، ميزان چرخه واگنها را در حالت استاندار         
توانمند با بخشي جاده اي را فراهم نمود كه در اين راستا رمز ماندگاري در بازار رقابت ، سير منظم قطارهـاي بـاري و افـزايش     

در پرسنل سيروحركتي مي باشد كـه در ايـن          سرعت بازرگاني ميباشد كه اين امر مستلزم تامين امكانات مورد نيازو ايجاد انگيزه              
) رئيس قطار ، ترمزبان     (            خصوص ميتوان به واگنهاي انتهائي درسرويس حمل ونقلي اشاره نمود كه مامورين سيروحركت              

  .نسبت به حمل قطار به وسيله واگن موصوف اقدام مينمايند
   ترن لينگ –واگن انتهائي  :كليد واژه  

  

  : مقدمه 
  وصول گزارشاتي از ادارات كل شبكه راه آهن و مامورين سيروحركت مبني بر عدم وجود كارائي الزم      

واگنهاي انتهايي از نظر كيفيت و تسهيالت موجود در آن ، موجب گرديد مطالعات اساسي و دقيق بر اين 
ت ارائه به راه آهن براي موضوع معمول و ضمن بازديد از واگنهاي مذكور نسبت به تهيه آمار مورد نياز جه

اتخاذ تدابير الزم صورت گيرد كه در اين راستا پرسشنامه اي تهيه و به ادارات كل نواحي راه آهن ارسال و 
هر ناحيه با توجه به تعداد واگنهاي در سرويس نسبت به تكميل فرم براي هر واگن انتهايي اقدام نمود 
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ي موصوف از نظر تجهيزات و تسهيالت مورد نياز در مطالعات مذكور نشان ميدهد وضعيت اكثرواگنها
حداقل ممكن بوده واز نظر فني نيز قابل استفاده در قطار به عنوان واگن انتهايي نميباشد بطوريكه در اثر 
تكانهاي عرضي و طولي هنگام شروع به حركت و در مسير ، مامورين دچار خستگي زودرس شده وكنترل 

ادشده و صداهاي ناشي از بدنه واگن و آالت ناقله غير ممكن و يا بسيار مشكل قطار با توجه به تكانهاي ي
    .ميباشد

واگنهاي انتهايي در سرويس از انواع مختلف بوده كه يا بعنوان واگن انتهايي خريداري و يا با توجه به پايان 
وزن ،  (       توجه به شاخصعمر صنعتي از انواع واگن، به واگن انتهايي تبديل گرديده و هركدام از آنها با 

مورد توجه مامورين بوده و رفع نياز ) طول واگن ، سيستم تعليق دومحوره يا چهارمحوره و امكانات موجود 
مينمايند اين درحالي است كه يكي از مشكالت عمده در ترافيك شبكه و بخش سيروحركت كمبود واگن 

ستگاههاي تشكيالتي به علت نداشتن واگن انتها متوقف كه انتهايي بوده و گاها مشاهده ميگردد قطارها در اي
اين امر عالوه بر هدر رفتن نيروي كشش ، نيروي انساني و فرصت از دست رفته مبني بر عدم استفاده بهينه از 

     .ظرفيت خط موجب نارضايتي مشتريان به علت نرسيدن به موقع محموالت به مقصد ميگردد
  

  :جود در شبكه راه آهن  بررسي واگنهاي انتهائي مو
 الزم را نداشته و فاقد امكانات اييواگنهاي انتهائي موجود در شبكه راه آهن به علت پايان عمر صنعتي كار

تعداد واگن انتهائي در سرويس حمل ونقلي براساس آمار اداره . الزم براي مامورين سير وحركت مي باشند
   : دستگاه بشرح ذيل ميباشد232كل سير وحركت 

   هزاري131  دستگاه واگن انتهاي تبديلي از واگنهاي مسقف 4 تعداد  – 1
   دستگاه مخصوص واگن انتهايي34 تعداد – 2
   هزاري151 دستگاه واگن انتهايي تبديلي از واگن مسقف 100 تعداد – 3
انتهايي  دستگاه سالن مسافري خارج از سرويس كه پس از انجام تعميرات الزم بعنوان واگن 94 تعداد – 4

   .مورد استفاده قرار ميگيرد
 از نظر آالت ناقله و امكانات موجود داخل واگن براي مامورين 3 و 1  اكثر واگنهاي انتهايي رديف 

رئيس قطار ، ترمزبان (سيروحركت جهت حمل  قطار باري مساعد نبوده وباالجبار توسط پرسنل سخت كوش 
ظر وضعيت و امكانات رفاهي در حداقل امكانات بوده و تكانهاي مورد استفاده قرار مي گيرد بطوريكه از ن) 

عرضي و طولي آنها به حدي است كه هشياري الزم براي كنترل قطار را از مامورين سلب نموده و كنترل 
  ،قطار در طول مسير بسيار مشكل ويا غير ممكن ميباشد لذا الزم است مسئولين محترم راه آهن به اين مقوله

 جانبه معمول داشته و با تامين واگن انتهايي مورد نياز وتجهيز واگنهاي موجود ترتيبي اتخاذ مديريت همه
تهيه و تامين و به بخش سيروحركت ، نمايند تا تعداد واگن انتهايي مورد نياز مجهز به تمامي امكانات الزم 

شهيد كالهدوز و اداره كل واگذار گردد هم اكنون جهت تامين واگنهاي انتهايي الزم قراردادي با مجتمع 
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   در دستور كار آن 850  -   801واگنهاي باري منعقد كه بازسازي و مدرنيزه  كردن واگنهاي انتهايي  سري  
و سالنهاي مسافري خارج ازسرويس نيز در نواحي راه آهن بصورت محلي تعميرو جهت بهره .  قرار دارد

 131 بازسازي واگنهاي مسقف دومحوره سريال برداري به بخش سيروحركت واگذار ميگردد همچنين
دستگاه آماده وبه شكبه راه آهن 14هزاري از طرحهاي ديگر مجتمع شهيد كالهدوز بوده كه تاكنون تعداد 

 دستگاه ديگر  در فهرست برنامه مجتمع ياد شده قرار داشته كه موظف است تا 46تحويل و بازسازي تعداد 
 به ساخت و تحويل آنها به راه آهن اقدام نمايد با عنايت به موارد موصوف  نسبت1383پايان خرداد ماه سال 

و هزينه هاي باالي تغيير كاربري واگنهاي باري به واگنهاي انتهايي  وزمان بر بودن فرايند بازسازي آنها ، بادر 
 در آينده نياز نظر گرفتن امكان استفاده از تكنولوژي هاي جديد نظير ترن لينگ و با تجهيزات پيشرفته تر

 7/31واقعي به واگن انتهايي جهت رسيدن به برنامه مصوب هئيت مديره محترم راه آهن مبني بر بارگيري 
 دستگاه واگن انتهائي بوده كه جهت تحقق 255 ميليارد تن كيلومتر حمل و نقل  به تعداد 2/21ميليون تن و

بير الزم جهت تامين واگن انتهايي سالم ، سيستم ترن اين امر راه آهن از هم اكنون بايستي نسبت به اتخاذ تدا
لينگ قابل استفاده در قطارهاي باري اقدام و بدين طريق مشكالت مربوط به كمبود تعداد واگنهاي انتهايي 

  .خاتمه داده شود
  

   مورد نياز براساس برنامه پيش بيني شده ييپيش بيني واگنهاي انتها
 راستاي برنامه سوم  دريت مديره محترم راه آهن در خصوص حمل ونقل بار بر اساس برنامه مصوب هئ        

ميليارد تن 2/21ميليون تن بار 4/26 به ميزان 81توسعه اقتصاد اجتماعي كشور ميزان بارقابل حمل در سال 
جهت ميليارد تن كيلومتر خواهد رسيد كه 8/39ميليون تن بار 66به ميزان 88كيلومتر بوده كه اين رقم در سال 

تحقق آن فراهم نمودن امكانات اوليه فني حمل ونقل از الويتهاي اقدامات اجرائي بوده و راه آهن مو ظف به 
   : د تهيه و تدارك واگن انتهايي به شرح ذيل مي باش

                                                                                                            پيش بيني واگنهاي انتهايي مورد نياز   :1                                    جدول    
  واگن انتهائي  تن كيلومتر  تناژ  سال
1381  26640346  15839668030  153  
1382  30369994  18057221554  174  
1383  34621794  20585232572  199  
1384  39468845  23467165132  226  
1385  44994483  26752568250  258  
1386  51293711  30497927805  294  
1387  58474830  34767637698  335  
1388  66661306  39635106976  382  
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   انتهائي موجوديمشكالت واگنها
ا توجه به موجودي  كه فرم آن به شرح ذيل تهيه و بانجام شدهبررسيهاي بعمل آمده از  نظر سنجي         

واگنهاي انتهايي در هر ناحيه تكميل گرديده حاكي از آن است كه واگنهاي انتهايي موجود از نظر اتاق و 
   :امكانات ظاهري وضع بسيار بدي داشته و معايبي به شرح ذيل مي باشد

نبودن امكانات فراهم -4نداشتن صندلي مناسب -3خرابي سيستم تعليق واگنها  -2خرابي محل ديده باني  -1
 - 6            عدم وجود نور كافي در واگن انتهايي -5بهداشتي و عدم رعايت بهداشت در امكانات تعبيه شده 

عدم وجود منبع آب آشاميدني -7استفاده از بخاريهاي نفتي و آلوده  شدن محيط كار در واگن به مواد نفتي 
عدم وجود رنگ  -9 و دستشويي بهداشتي در واگن عدم وجود توالت-8و مورد استفاده در واگن انتهايي 

آميزي مناسب در داخل واگن انتهايي بطوريكه محل كار مامورين سير وحركت بيشتر شبيه خرابه مي باشد تا 
عدم وجود رنگ آميزي مناسب ظاهري واگنهاي انتهايي بطوريكه اين واگنها آيينه تمام -10واگن انتهايي 

سير وحركت بوده كه اين بي توجهي ضربات جبران ناپذيري از نظر فرهنگي نماي قطارهاي باري در بخش 
عدم وجود امكانات و تجهيزات سرمايش در واگنهاي انتهايي ، بطوريكه اعزام  -11بر راه آهن واردمي نمايد

ي قطار با مامورين انتهايي در داخل واگن انتهادر آب و هواي سوزان راه آهن جنوب و هرمزگان و ساير نواح
 شرعي وعرفي صحيح نبوده و اجبار مامورين مبني بربردن قطار با شرايط فوق  ،در فصول گرما از نظر انساني

  .الذكر موجب زمان خواهد بود 
 

                                                                    
  701-714واگن  801-850واگن  سالن
  خير  بله  خير  بله  خير  بله
1    1      1  
1    1    1    

  1  1    1    
  1  1    1    
  1  1    1    
1    1      1  

  1    1    1  
  1    1    1  
  1  1    1    
  1    1    1  
  1  1    1    
  1    1    1  
  1    1  1    
1    1    1    

  
  

   نمونه فرم نظر سنجي واگنهاي انتهايي 
  آياواگن فوق جهت واگن انتهايي مناسب مي باشد؟-1  
  آيا واگن فوق از نظر وسعت ديد مامور جهت كنترل قطار مناسب مي باشد؟-2  
  باشد؟ آيا  اگن فوق مجهز به صندلي مناسب مي -3  
  آيا واگن فوق داراي ميز مي باشد؟-4 
  آياپنچره هاي واگن فوق داراي شيشه مي باشد؟-5 
   آياواگن فوق مجهز به وسايل گرمايشي مناسب مي باشد؟-6 
   آيا واگن فوق داراي روشنايي مي باشد؟-7 
  باشد؟ هاي اوليه مي آياواگن فوق داراي وسايل آتش نشاني و كمك  -8 
  آيا واگن فوق داراي وسايل بهداشتي اعم از دستشويي و غيره مي باشد؟-9 

  يا واگن فوق مجهز به منبع آب آشاميدني و مصرفي مي باشد؟ آ-10
  يا واگن فوق از نظر نظافت محيط فيزيكي مناسب مي باشد؟ آ-11

   انجام مي شود ؟افراديآيا نظافت واگن توسط  -12 
  آيا واگن داراي تكانهاي عرضي شديد مي باشد؟ -13

  آيا واگن فوق از لحاظ درز بندي و عايق بندي مطلوب مي باشد؟ -14
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رضايت كامل 701-714از نظر سنجي فوق الذكر مي توان نتيجه گرفت كه كليه مامورين از امكانات تعبيه شده 
ات موجود آن را رضايت بخش مي دانند و معتقدند در صورتي كه نسبت به رفع داشته و تجهيزات و امكان

  .نواقص مشروحه زير اقدام گردد كاربري و رضايت مندي مامورين  از آنها افزايش خواهد يافت 
 بسيار زياد بوده و به علت سبك بودن آن هنگام اعزام با قطار 701 – 714تكانهاي عرضي واگنهاي  -1

انتهايي به شدت تكان عرضي داشته و هر لحظه احتمال خارج شدن آن از خط وجود هاي سنگين واگن 
  .دارد بطوريكه مامورين در داخل واگن انتهايي عالوه بر كنترل قطار از جان خود نيز بيم دارند 

سروصداي زياد وارده به داخل واگن به علت تكانهاي عرضي  وايجاد آلودگي صوتي بطوريكه   -2
  .م و صداي همديگر در داخل واگن انتهايي به راحتي ميسر نمي باشدشنيدن صداي بيسي

  سر وصداي ايجاد شده از طرف موتور برق تعبيه شده در داخل واگن   -3
خرابي زود هنگام موتور برق واگنها و عدم تعمير آنها كه اين موضوع در زمستان مشكالت مربوط  -4

اده و كار كردن در مناطق كوهستاني در زمستان به بخاري برقي تعبيه شده در داخل واگن را افزايش د
نظر سنجي نشان مي دهد كه مامورين از  801-850در خصوص واگنهاي انتهايي .امكانپذير نخواهد بود 

واگن مذكور سيستم تعليق و همچنين امكانات تعبيه شده در آن در مجتمع شهيد كالهدوز رضايت كامل 
 ترجيح مي دهد ليكن آن دسته از واگنهاي انتهايي سريال موصوف داشته و اعزام قطار با واگن مذكور را

كه در مجتمع شهيد كالهدوز بازسازي و مدرنيزه شده اند به علت داشتن موتور برق  وسايل گرمايشي 
برقي مشكالتي داشته بطوريكه خرابي هاي مكرر و زود هنگام موتور برق موجب عدم استفاده از بخاري 

فتي در داخل آن گرديده اند اين در حالي است ي نحي راه آهن مجبور به تعبيه بخاربرقي شده و اكثر نوا
كه موتوربرقهاي مذكور هزينه بااليي براي شبكه راه آهن داشته است شايان ذكر است موتور برقهاي 
فوق الذكر اصوال براي حمل بار ثابت ساخته شده ودر دفترچه هاي آن نيز تاكيد گرديده كه قبل از 

ن  شدن موتور آن را در جاي ثابت قرار داده و پس از محكم تر نمودن نسبت به روشن نمودن آن روش
اقدام نمايند لذا قرار دادن  آن در واگن انتهايي كه محل تكانهاي عرضي و طولي مي باشد از نظر فني 

  .توجيه پذير نمي باشد
گان باري پيوسته و پس از انجام واگنهاي انتهايي كه از سالنهاي مسافري خارج از سرويس به ناو

تعمييرات جزئي در سرويس بهره برداري قرار گرفته با توجه به نظر سنجي بعمل آمده به علت نداشتن 
تكانهاي عرضي و نداشتن سر وصداي اضافي مورد تاييد كامل مامورين سيروحركت بوده و اعزام 

رغبت انجام و ظيفه مي نمايند اين در حالي قطارها با آن مامورين مذكور را دچار خستگي ننموده و با 
 واگنها ي مذكور در حداقل ممكن بوده و از نظر بهداشتي صندلي و دراست كه امكانات تعبيه شده 

   .ميزهاي موجود در آن قابل استفاده نمي باشد
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   انتهايييبررسي معايب حذف واگنها
 كليه نواقص و همچنين مشكالت مربوط به رفع ندم امكابا توجه به مشكالت مربوط به واگنهاي انتهايي و ع        

 شبكه راه آهن را بر آن داشته كه از تجارب كشورهاي ديگر در اين زمينه بهره جسته ييكمبود تعداد واگنهاي انتها
 از قطارهاي باري را آغاز نمايد كه در اين خصوص سيستم ترن ييو مطالعات الزم در خصوص حذف واگنهاي انتها

بصورت آزمايش مورد استفاده قرار گرفته ولي به علت خرابي قطعات و عدم … جنوب و –در نواحي اصفهان لينگ 
جايگزيني آن مجددا از سرويس بهره برداري خارج گرديده است همچنين قرار دادي با  شركت هاي خصوصي 

 شده كه در صورت موفقعيت مبني بر مطالعه چگونگي حذف واگنهاي انتهائي و جايگزيني سيستم ترن لينگ منعقد
آميز بودن طرح حذف واگنهاي انتهايي از قطارهاي باري آغاز خواهد گرديد اين در حالي است كه همزمان با انجام 
مطالعات مبني بر حذف واگن انتهايي ،  قرار دادهاي شبكه راه آهن با مجتمع شهيد كالهدوزبه قوت خود باقي بوده 

ازي ومدرنيزه نمودن  واگنهاي انتهائي و تبديل واگن هاي مسقف دو محوره باري و شركت موصوف نيز پروژه بازس
به واگن انتهائي را در دست انجام دارد و همچنين شركت ديگري در اداره كل راه آهن آذر بايجان قرار داد ساخت 

غول ساخت سري اول از  دستگاه واگن انتهائي را به اداره كل واگنهاي باري منعقد نموده و هم اكنون مش50تعداد 
 و يا حذف آن از قطارهاي باري ييواگنهاي ياد شده مي باشد با عنايت به موارد فوق الذكر استفاده از واگن انتها
     :داراي مزايا و معايبي مي باشد كه به صورت مشروحه ذيل قابل بررسي مي باشد

  
  سلب امنيت شغليايجاد تنش احتمالي در ميان پرسنل سير و حركت قطار با ذهنيت  -1
   تعريف نشدن جايگاه استقرار رئيس قطار -2

در ايستگاه هاي بين راه با ) هنگام تعميري شدن واگن ( سلب امكان مانورهاي احتمالي و بسيار ضروري   -3
  حذف احتمالي ترمزبان

            امكان بروز اختالل و حتي سانحه به جهت فقدان مامور موظف در انتهاي قطار در هنگام  -4
  )به علت عدم كشش ( گسيختگي قالب در بين راه يا لزوم تقسيم قطار در بين راه 

    بستن ترمزهاي دستي و قرار دادن كفش خط در (  يك نفر رئيس قطار براي مهار قطار ييعدم توانا  -5 
  )انتهاي قطارهنگام سرد شدن و يا خرابي لكوموتيو در فراز 

ت قطارهاي متراژ باال به جهت حذف واگن انتهائي و فقدان مامور موظف  كاهش دقت عمل در كنترل وضعي
در انتهاي قطار چون ميدان ديد از سمت لكوموتيو به جهت شرايط جغرافيائي خاص به بعضي از نقاط كامل و 

  . د كافي نمي باش
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  (Caboose)    قطارييبررسي مزاياي حذف واگنهاي انتها
  
  كان جايگزيني واگن باري ديگري كه حمل آن ضروري استكاهش وزن و طول قطار و ام -1
  جلوگيري از مانورهاي زائد براي اتصال و انفصال واگن انتهائي در مبادي و مقاصد -2
  يكسان سازي آرايش قطار از نظر نوع قالب با حذف واگن انتهائي كه قالب آن زنجيري است -3
  هاي انتهايي جلوگيري از هزينه هاي قابل توجه تعمير و نگهداري واگن -4
دو محـوره و    ( ييجلوگيري از تنش هاي ايجاد شده بين مامورين و مسئولين بخاطر نوع واگـن انتهـا               -5

و همچنين حـذف تمـاس هـاي اضـافي  مسـولين ادارات كـل همجـوار و سـتادي در ايـن                        ) چهار محوره   
  خصوص ودر خواست  عودت واگن هاي انتهايي خارج شده از مرز اداره كل

 واگن انتهايي و اضافه نمودن واگن باردار يا خالي به جـاي آن در قطـار كـه از نظـر                      ييعدم درآمدزا  -6
  كسب درآمد حاصله حائز اهميت ميباشد

  و حذف هزينه حقوق و دستمزد)لكوموتيوران  كمك –ن ترمزبا(كاهش دو نفر نيروي انساني  -7
  

  پيشنهادات راهبردي
  

  لوگيري از تنش هاي احتماليايجاد بستر فرهنگي مناسب و توجيه پرسنل در جهت ج -1
  ي كارگاه توجهيراهتمام در آموزش فني پرسنل و برگزا -2
  اصالح مقررات وآئين نامه هاي محلي در جهت تطبيق با شرايط جديد -3
  اجراي آزمايشي روش ياد شده و تعميم آن پس از رفع نواقص و تنگناها به كل نواحي -4
  امل قطار در مبداء تجهيز لكوموتيو لحاظ نمودن الزامات فني از قبيل بازديد دقيق و ك -5
تدوين مقرارت جديد چگونگي آزمايش ترمز در ايسـتگاهها تشـكيالتي و غيـر تشـكيالتي و بازديـد          -6

  قطار در هنگام انجام عمليات آزمايش ترمز 
ارائه آموزشهاي فشرده الزم به روساي قطار مبني بر انجام عمليات لكوموتيوراني جهت جلوگيري از                -7

  مالي لكوموتيوران با رئيس قطارتنشهاي احت
افزايش ميزان در آمد ريال حاصل از كيلومتراژ به رئيس قطار لكوموتيوران جهت ترغيب نمودن آنها           -8

  به استفاده از ترن لينگ
  

   گيرينتيجه
هاي شبكه راه آهن بـه سيسـتم عالئـم الكتريكـي تنهـا راه كـار الزم                  ههمزمان با تجهيز نمودن كليه ايستگا              

 برنامه تامين بستر مناسـب بـراي افـزايش ظرفيـت خـط و               ،براي جوابگوئي به ترافيك سنگين باري و مسافري         
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    بايستي در دستور كار برنامه هـاي ميـان و بلنـد مـدت قـرار داشـته            است كه  سرعت قطارها توام با ارتقاء ايمني     
واگنهـاي انتهـائي را حـذف نمـوده و از           بطوريكه بعنوان همانند كشورهاي پيشرفته نياز بـه مـامورين مسـتقر و              

امكانات موجود در سيستم عالئم الكتريكي جهت اطالع رساني به لكوموتيـوران و رئـيس قطاراسـتفاده نمـود                   
بطوريكه سيستم مذكور بتوانند اطالعاتي   مبنـي بـر دگـاژ و عـدم دگـاژ در ايسـتگاهها راتشـخيص و هماننـد                          

مايد اين نكته را نيز نبايد از نظر دور داشت كه در راه آهن ايران بـا  اقدام نCTC عملكرد محورشمار در سيستم 
جنوبشـرق اعـزام قطـار توسـط        و  هرمزگـان   ،  آذربايجـان   ،  شمال  ان ،   توجه به شرايط جغرافيايي راه آهن لرست      

از ايمني الزم برخوردار نبوده و در صورت سرد شـدن           )رئيس قطار   –لكوموتيوران  (سيستم ترن لينگ با دونفر      
گسيختگي و نياز به تقسيم  قطار در بين راه مشـكالت دو چنـدان شـده و ضـمن افـزايش خطـرات                        –لكوموتيو  

    .  ، رواني حمل ونقل را با مشكل جدي مواجه خواهد ساختياحتمال
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