
                         لطالة المحركة فً النمل البرياالمحاضرة السابعة : 

Motor power in road transport 

 

أحدث استخدام الطالة المحركة ثورة فً وسائل النمل، وأولها طالة البخار. غٌر أن استخدام هذه 

الطالة بدأ فً النمل المائً. أما على البر فمد كان التحول إلى استخدام البخار تدرٌجٌا، وتركز 

 بنجاح على المركبات المدولبة التً تسٌر على سكتٌن .

م السكن الخشبٌة فً النمل إلى ما ٌعرف بطرٌك تعود البداٌات األولى الستخدا

فً الٌونان فً المرن السادس لبل المٌالد، وكان طوله ستة  Diolkos railway دٌولكوس

كٌلومترات، وكان العبٌد ٌجرون علٌه العربات المحملة، ثم حلت الحٌوانات محلهم، واستمر 

لسادس عشر استخدمت عربات السكن العمل به حتى المرن التاسع المٌالدي. وبدءاً من المرن ا

التً تجرها الخٌول فً أوربا لنمل الفحم فً المناجم. بٌد أن النمل على السكن الحدٌدٌة لم ٌأخذ 

 Richard ، حٌن جرب مهندس إنكلٌزي ٌدعى رٌتشارد ترٌفثٌن4081شكله المعهود حتى عام 

Trevithick  المملوءة بالفحم بدالً من تركٌب محرن بخاري على عربة سكة لمطر العربات

رجالً على خمس عربات شحن  08أطنان مع  48الخٌول، ونجح فً جر حمولة من الحدٌد تزن 

فً تلف السكتٌن.  locomotive «لاطرة»فً أحد المناجم. ولد تسببت هذه اآللة التً سمٌت 

دٌة فً إنكلترا خط سكة حدٌ George Stephenson افتتح جورج ستٌفنسون 4081وفً عام 

عربة  80، كانت لادرة على جر Durham county لتسٌٌر لاطرة خدمة فً مماطعة دورهام

 طناً بركابها. 08حمولتها 

حفزت اإلنجازات التً تمت فً إنكلترا نشاطات مماثلة فً الوالٌات المتحدة. فُشرع فً عام 

نطاللاً من بالتٌمور كم األولى منه ا84أوهاٌو. وتم افتتاح  -فً بناء خط حدٌد بالتٌمور  4080



كم من الخطوط الحدٌدٌة، 44888كانت إنكلترا تملن  4018بعد ثالث سنٌن. ومع حلول عام 

كم، وكان ثمة خط لٌد البناء بٌن موسكو ومدٌنة سان بطرسبرغ 40888وتملن الوالٌات المتحدة 

 فً روسٌا.

على المطار فً أول  وهو االسم الذي أطلك -« الحصان الحدٌدي»فً بادئ األمر كانت عربات 

مجرد تحوٌر لعربة الخٌل، غٌر أنها سرعان ما تخلت عن طرازها لتغدو أكثر مالءمة  -األمر 

فً  George Pullman لوظٌفتها، وظلت على حالها الجدٌد حتى أدخل علٌها جورج بولمان

 بعض التحسٌنات مع لوازم النوم واألكل. ووضعت الخطط 40أواخر الخمسٌنٌات من المرن 

إلٌصال المطار إلى المناطك الشمالٌة وإلى الغرب األمرٌكً بعد أن تم استٌطانه، لتوفٌر ربطها 

 بالمناطك االلتصادٌة المتممة لها.

 

، غٌر أنها لم تلك 40ظهرت العربات البخارٌة أول األمر على طرق إنكلترا فً ثالثٌنٌات المرن 

حدد البرلمان سرعتها، فلم تعد مناسبة  4001عام إلباالً، ربما بسبب رداءة طرق المكوس. وفً 

للنمل. أما فً الوالٌات المتحدة فلم ٌبذل مجهود ذو شأن لصنع العربات البخارٌة حتى نهاٌة ذلن 

المرن. فً حٌن أصبح باإلمكان مد السكن حٌثما كان بفضل مهندسً الجسور واألنفاق وتوافر 

ع المدن لتسٌر علٌها عربات الركاب التً تجرها الٌد العاملة بكثرة. حتى إنها مدت فً شوار

. وتبٌن أن العربات البخارٌة البرٌة ال تناسب omnibus «أومنٌباص»الخٌول، وٌسمونها 

شوارع المدٌنة ولو كانت على السكة. لكن محركاً بخارٌاً ثابتاً ٌمكنه جّر كبل فً مجرى بٌن 

وفصلها عنه لتتولف. ولد استخدمت أول  السكتٌن، وٌمكنه من ثّم جر عربة بعد ربطها بالكبل

، ومازالت تعمل إلى الٌوم . كذلن 4008عربة تجرها الكبول فً مدٌنة سان فرانسٌسكو عام 



تتحرن علٌها عربات  4000ألٌمت سكن مرفوعة على دعائم فوق شوارع مدٌنة نٌوٌورن سنة 

 .4004ـ4008بخارٌة. وسٌرت عربات مثلها فً أنفاق تحت شوارع لندن بٌن عامً 

بدأ الجر بالكهرباء ٌأخذ أشكاله المختلفة فً النمل البري لٌحل محل طالة البخار. وذلن بعد أن 

تم التغلب على مشكلة ادخار الطالة الكهربائٌة فً مدخرات. وأكثر التطبٌمات األولى نجاحاً 

ار كهربائً من سلن علوي ٌمر فٌه تٌ« الترولًّ»باستخدام الطالة الجدٌدة كان تغذٌة عربات 

 عن طرٌك عمود نابضً متمفصل على سمفها.

من والٌة فرجٌنٌا. ولم  Richmond فً رٌتشموند 4000كان ابتداء عربات الترولً عام 

تمض بضع سنوات حتى كانت أكثر المدن فً كل من الوالٌات المتحدة وأوربا تعتمد فً النمل 

بعض المنظومات كان السلن ٌمدد فً وفً «. الترام»الجماعً على مثل هذه العربات أو على 

شك تحت األرض بٌن لضٌبً السكة وعلى تماس مع حدوة تحت لاع العربة بدالً من السلن 

العلوي. وفً المنظومات التً تسٌر تحت األرض أو مرتفعة فوق الشوارع كانت تمدد سكة 

أوهاٌو إلى لجأت بلتٌمور و 4001ثالثة مكهربة محاذٌة لمضٌبً السكة األصلٌة. وفً عام 

كهربة لطاعات من سكة الحدٌد الرئٌسٌة بسبب المعارضة الشدٌدة لدخان الماطرات البخارٌة. 

كهربة خطوط لطارات األنفاق )المترو(. غٌر أن  4004ولهذا السبب أٌضاً تمت فً لندن عام 

 الماطرات البخارٌة لم تتولف عن العمل إلى ما بعد منتصف المرن العشرٌن فً أكثر أنحاء

 العالم.

 

 

 

 

 

 

 


