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راه آهن

شمال

جغرافیای خاص کشور ایران موجب شده که از گذشتههـای دور اکثر راههای عمده بین خـاور دور و خاور نزدیک ،اعـم
از راههای تجاری یـا نظامی و نظایر آنها از این کشور بگذرد .به همین دلیـل ،راه و راه سازی در ایـران از همان زمانها
اهـمیت خاصی داشتـه و این منطقه از جهـان همواره دارای راه های دایر و قابـل استفـاده بـوده است.
مطالـعات نـقشه برداری خـط شمـال در سـال  1031از طـرف وزارت طـرق شروع گردید ،پـس از یک سـال اجرای
مطالـعات نقشه برداری و ساختمان خط به یک کمپانی آلمانی واگذار شـد و کمپـانی مزبـور تـا سـال  1031مشغـول
بـه انجـام وظـیفه بـود .در سوم اردیبهشت  ،1011خـط مزبور در جلسه ای با شـرکت سرمـهندسـان خـطوط شمـال
و جنـوب و وزیـر راه در حـضور رضا شاه بررسی شد و شیب  82در هزار و سـاختن تونـلی به طول  8222متر ،تونل
گدوک بـه تـصـویـب رسیــد.
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بـر اساس قانـون مصوب  1خرداد  1031مقـرر شد برای تامین هـزینه احداث راه آهـن از هر  0کیلو قند و شکر وارداتی
یا داخلی  8ريـال ،و از هـر  0کیـلو چـای  1ريـال مالیـات دریـافت شـود .هدف این بود که احداث راه آهن بدون کوچکترین
قرض خارجی عملی گردد.
بـا این حـال وجوه دریافتی بـابت مالیات قند و شکر و چای بـرای تکمیـل سـاختمان راه آهـن سراسری کـافی به نـظر
نمی رسیـد و دولـت  023میلیون ريـال از بـانک های داخلی وام گرفت .این وام ها تماما در سال  1081پرداخت شد.

راه آهن شمـال را بـاید جز شاهکـارهای سازهای دنیا به حسـاب آورد .راه آهن شمال دارای  88ایستگاه میباشد که
ساری مرکز اداری آن است .طـول خـطـوط آن مـجمـوعا  008کـیـلومتـر میباشد .بلندترین نقطه این خط گردنه گدوک
با ارتـفاع  8118متـر از سطح دریاست .راه آهن شمـال دارای  10تونل مجموعـا بـه طـول  81کیلومـتر و دو گـالری
مجموعـا به طـول  11متـر می باشد.
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پل ورسک پل شگفت انگیزی است در نزدیکی روستای ورسک ( عباس آباد) در  28کیلومتری جنوب قائمشهر .این پل
بر روی دره عباس آباد استوار شده و دو کوه بزرگ و سخت گذر را به هم پیوند کرده است .نام این پل از روستای
ورسک گرفته شده است که در باالی پل است و در زمان ساخت نزدیک به  83خانوار در آن زندگی می کردهاند .چندی
پس از ساخت پل ،مردمان این روستا به ورسک امروزی -که آن زمان به عباس آباد شهره بود -آمدند و امروزه ،این
روستا به نام ورسک عباس آباد آوازه یافته است .روستای ورسک نیز نام خود را از درختچه ای به نام "ورس" که در
باالی دره می روید ،گرفته است .به گفته الدیسالوس فون رابسویچ مهندس سازه ی پل ورسک " :اعجاب انگیزترین
بخش در تمام خط شمالی پروژه ،پل
دره ی ورسک است که از کف
دره 183،متر بلندا دارد" .این پل در
بلندای  8113متری از رویه دریا،
دهانه ای به درازای  11متر دارد و
بلندایش از کف دره  183متر است.
گنجایش پل  18هزار مترمکعب است
و  21متر درازای آن است .هزینه ی
ساخت پل  8میلیون و  133هزار لاير
در سال  1010خورشیدی است .پل
ورسک ،در کتاب رکورد گینس نوشته ی جان مارشال ،چاپ  1121در بخش پل هایی با بلندای بیش از 11متر ،به ثبت
رسیده است و از برای ویژگی هایی بی همتایی که دارد ،باشماره ی ثبت تاریخی  ،1801جزو آثار ملی ایران به شمار
می رود .امروزه ترن های مسافربری تهران –ساری و تهران-گرگان پس از گذشت  23سال ،هر روز چندین بار از روی
این پل می گذرند.
ساخت پل ورسک به دست شرکت ایتالیایی "پیزگالی" و با بازرسی شرکت کامپساکس در آبان  1010آغاز شد و در
شهریور  1018به پایان رسید .پنج طراح پل ،یورگن ساکسیلد از دانمارک ،هاری هکلین از سوئد ،هانس نیتر از سوئیس،
شرکت پیزاگالی از ایتالیا و الدیسالوس فون رابسویچ (شهره به مهندس ورسک) از اتریش ،بودند.
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پل ورسک از نگاه مهندسی ،دارای ویژگیهای بی همتایی است .در ساخت این پل هیچ گونه سازه فلزی به کار برده
نشده و از مالت سیمان ،شن شسته ،تخته سنگهای بتنی ،آجر و ابزارهای بسیار ساده ،همچون دینامیت و دریل
دستی بهره برده شده است.
به گفتار دیگر ،این سازه بدون آرماتور و غیر مسلح ،بنا شده است.
این پل سنگی ،پلی قوسی است .پل بر روی  2قوس نیم دایره به دهانه 8متر استوار است و نیروی وزنی ترن با کمک
این قوس ها به دال قوسی اصلی پل ،به دهانه  11متر ،جابجا می شود .قوس اصلی بر روی دو پایه ی بتنی ،سوار
بر صخره های دو سوی دره است .شکل قوس و توزیع نیروهای آن از کشش انباشته در هسته پل پیشگیری می کند.
ساخت قوس ها در این پل به گونه ای بوده است که نخست سنگ ها را از دو سو به روی یکدیگر چیده اند سپس
رویه پایین سنگ ها را با شیب کمتر و رویه باالی سنگ ها را با شیب بیشتر تراش داده اند .سنگهای پایانی که در هر
دو رشته مشترک است ،سنگ سر طاق را به دست داده است .این سنگ را قوس سنگ سرطاق می گویند.
از بی شمار ویژگی های پل ورسک ،گنجایش و بلندای آن است .ویژگی
دیگر ،به نقش پررنگ آن در جنگ جهانی دوم باز می گردد .در آن زمان،
متفقین برای پیشگیری از شکست اتحاد جماهیر شوروی ،ساز و برگ
نظامی و جنگ افزارها را از بندر امام تا بندر ترکمن جابه جا می کردند.
روزانه  28ترن ،از روی پل ورسک گذر می کرد .سرانجام  8میلیون تن
جنگ افزار از راه این پل جابه جا شد .در همین راستا در نشست کابینه
پهلوی که در  80تیر  1081برگزار شد به پیشنهاد وزارت راه ،پل ورسک
به عنوان "پل پیروزی" نامیده شد .ورسک دارای آوازه جهانی بوده و نام
آن به عنوان پل پیروزی در همه نوشتارهای منتشر شده پس از جنگ
جهانی دوم دیده می شود.
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راه ترن پس از گذر از پل ورسک و رود تاالر به دامنه کوه می رسد .پس از گذر از تونل و پلی  1دهنه ،ترن وارد ایستگاه
دوگل می شود و این بار در همان سویی که می آمده راه می پیماید و از پلی  0دهنه گذر می کند .آنگاه پس از
چرخشی دوباره به رویه سوم ،یعنی باالترین رویه می رسد که در این بخش از روی پلی با  1دهنه گذر و درون یک
گالری می شود و از یک تونل گذر می کند .این سه خط را " سه خط طال" می نامند.
آوازه سه خط طال از آن روی
است که باال رفتن تا بلندای
 133متری را برای ترن
شدنی می سازد .ترن برای
آنکه بتواند این شیب را باال
برود 88 ،کیلومتر می پیماید
و سپس وارد گردنه گدوک
می شود .ترن راهی را که
همچون شماره هشت زبان
انگلیسی

طراحی

شده

است می پیماید تا به بلندای
در خور برای گذر از درازترین
تونل راه یعنی تونل گدوک
برسد .پس از گذر از تونل
گدوک ،خط آهن با شیب مالیمی در راستای دره ی " حیله رود" نزدیک به  23کیلومتر به سوی جنوب سرازیر شده و
وارد سامان گرمسار که در جلگه جنوبی فیروزکوه است ،می گردد.
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پل کالنتری با شیب و فراز  82در هزار و درازای  118متر ( 2دهانه 11متری) و بلندای  18متر و روی شعاع قوس 883
متری استوار شده است.
این پل برجسته ترین پل ساخته شده به دست کارشناسان ایرانی و به سرپرستی مهندس هدایت کالنتری بوده
است .پل کالنتری با وجود شیب و قوس و بلندای بیشینه ای که خط آهن در پیرامون آن دارد ،از دیگر پیرنگ های
پل های بزرگ خط آهن شمال پیروی نکرده و به گونه ای بی همتا است.

پل اورین یا اوریم میان ایستگاه های سرخ آباد و ورسک ،دره ژرفی قرار دارد .این دره پر از سنگ هایی است که در
گذشته از کوه ریزش کرده است .ناگزیر خط آهن می بایست از پهنای این دره گذر کند .به گونه ای که نیم پایه های
سنگین پل روی سنگ سخت گذاشته شود ولی چون در این دره خط دارای پیچ با شعاع 883متر و شیب  8851در هزار
بود اجرای پل بسیار دشوار می نمود .سرانجام تصمیم گرفته شد یک طاق سنگین یک پارچه با  11متر دهانه و 1152
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متر شعاع ساخته شود .این کار انجام
شد و دو سوی طاق با شعاع  81251متر
به گونه کمانی ساخته شد به ترتیبی که
برش پهنای طاق در میانگاه طاق دارای
ابعاد  1/1متر قطر و  1متر پهنا و در پایه
ها دارای ابعاد  852در  251متر است.
رویه باالیی پل در همه درازای پل دارای
 152متر پهنا است و از محور خط (شعاع
=  811518متر) پیروی می نماید.
برای آنکه در بخشی از جایگاه پل ،الیه
ای از خاک رس وجود داشت و سستی
خاک رس تهدیدی برای ریزش پل بود قالب طاق از چوب و به شکل هاللی و دو تکه ساخته شد .مطالح به کار رفته در
پل اوریم گوناگون است .نیم پایه ها از بتن ،طاق اصلی از سنگ قواره ای ،پایه های فرعی از سنگ رگه ای و سنگ
کلنگی ،طاق های فرعی از سنگ رگه ای کلنگی ،بازه میان گلویی و طاق از سنگ های رگه ای کلنگی ،بتنی و پیش
آمدگی زیر پل از سنگ تیشه ای است.
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