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 “مقسمٍ “

 

زض خُبن امطيظ ضقس يسطقي  فطايىسيؿز كٍ مًخت گطزيدسٌ  زض خًامدٕ ثكدطو گدًو ؾدج ز اظ      

اثٗدبز نن َدسغ يدبيي َدط وٓدبم       يكسيگط ضثًزٌ ي سسايم سالـ َطچٍ ثيكشط خُز حفّ ثطسطو زض سمبمي

 َسفمىسو ضا سككيل زَس.

يكي اظ ًٖامل ضقس ي سطقي كٍ َمچًن  ضيكٍ او  اؾشًاض مًخت مي گطزز ايه زضذز سىًمىس كٍ 

خع ثب نثيبضو يدطيضـ ي س ًيز نگبَي  ذكك يثيدبن  وگطزز َمبودب زاضا ثدًزن َطچدٍ ثيكدشط  ثدٍ ٖ د        

ثٍ ؾط مي ثدطي   ثدسين قدك ٖهدط اضسجبَدبر ي اَالٖدبر  ي       ينگبَي ضيظ مي ثبقس. ٖهطو كٍ مب زض نن 

نگبَي مي ثبقس كٍ ك يس َطگًوٍ ديكطفز ي ضقس زضين ايه وكشٍ مُ  وُفشٍ اؾز  يمي ثبيؿز  ثب سمبمي 

سًان  ي اثعاض ممكىٍ  ذًيكشه ضا ثٍ قبف ٍ دطقشبة وعزيك  ومًز ي چٍ ثؿب زضوگ ييف ز  فبند ٍ ضا چىدبن   

كه ضا ثٍ فبن ٍ او وبممكه قسٌ  يقبيس سب قطوُب ضا ثًخًز نيضز زض ايه ضاؾدشب   فعيوي ثركس كٍ ضؾيسن مم

ر  مي سًان مسٖي قس  كٍ ايليه گبمُب قىبذز امكبوبر محيٍ ديطامًن  زض خُز اؾشفبزٌ  اظ نن ءثٍ خطا

فىي ، اؾشفبزٌ اظ سدطثيبر  گطاوجُدبو گصقدشگبن  يسكىًلدًغو ضيظ مدي      ي افعايف ثُطٌ يضو  يضفٕ وًاقم

 ثبقس.

زض ايه ميبن وؿل حبيط ايه يْيفٍ ؾىگيه ضا ثط زيـ زاقشٍ ي ٖبمل سحطك ان ي مًسدًض سطقدي   

ثٍ قمبض مي نيس . ؾبلُب اودبم ذسمز زض مدمًٍٖ ثعضگ ضاٌ نَه خمًُضو اؾالمي ايطان  ي قطكز ضخدبء  

     ً ز ثدٍ ٖيىدٍ    ح يط ضا ثطنن زاقز سب گبمي َطچىس كًسبٌ  زض مؿيط ضفٕ ذالء َدبيي كدٍ قدبيس  ؾدبلُب  ذد

يخًز نن ضا احؿبؼ ومًزٌ ثطزاضم .ايىدبوت ثط ذًز يْيفٍ زاوؿش  كٍ نوچٍ ضا كٍ ثمطٌ ؾبلُب كدبض يسدالـ    

ؾرز َمكبضان ٖعيع ي ظحمشكف زض َط َج ٍ او كٍ ثبقىس  ضا زض ذبَط شَه ذًيف ثٍ يبزگبض مبوسٌ ، ثب 

ثطاو اؾدشبوساضز  ؾدبظو اَالٖدبر      نذطيه سحًالر  نًضر گطفشٍ  زض ثرف ياگىُبو مؿبفطو زض ايطان  ي

خُز اوش بل ثٍ وؿل حبيط ثدب اؾدشفبزٌ اظ مىدبثٕ     (UIC)مُبثق ثب م طضار  اسحبزيٍ ثيه الم  ي ضاٌ نَىُب

مًثق ي َمكبضان نبحت وٓط  ثٍ ضقشٍ سحطيط زضنيضم . اميس نن زاضم كٍ ايه اودسك كمدك مدًثطو ثدطاو     

ٍ سجٕ نن گبمي زض ضاؾشبو ديكطفز ي ضقس ٖبلي قدطكز   اضس بء ؾُح ٖ مي  ٖعيعان زاوكدً ي  َمكبض ي ث

 ضاٌ نَه خمًُضو اؾالمي ايطان ثبقس.

زضذبسمٍ اظ سمبمي اؾبسيس ي ٖعيعان نبحت وٓط س بيب مىدسم اظ وٓدطار  يديكدىُبزر مىش ساودٍ ي     

ان اظ لُف َمكدبض “ انالحي ذًز زض خُز كبمل سطيدطثبضسط ومًزن كشبة ايىدبوت ضا ثُطٌ مىس ؾبظوس  قجال

 كمبل سككط ضا مي ومبي 

 

 

 محمس مطيمي
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 قىاؾايي ياگه مؿافطي:

 سٗطيف ٖمًمي :

ثًُض ك ي يؾبئٍ و  يٍ ايكٍ ثطاو خبثدبئي مؿبفطزض ضاٌ نَه مًضز ثُطٌ ثطزاضو قطاض مي گيدطز  

ي ثًؾي ٍ زيعل )ويطيو ككف( مي سًاوس ضيو ذًٌُ ضاٌ نَه حطكز ومبيدس ياگده مؿدبفطو    

اٌ نَه خمًُضو اؾالمي ايطان )ضخبء( ثىب ثٍ ؤً ؾبذشمبن ياگىُبو وبميسٌ مي قًز ، كٍ زض ض

 مؿبفطو ثٍ قطح شيل س ؿي  مي قًوس.

 ( اكؿذطؼ يمٗمًلي1ياگىُبو زضخٍ يك) .1

 ( اكؿذطؼ  يمٗمًلي2ياگىُبو زضخٍ زي ) .2

 ياگىُبو ييػٌ .3

 سطن ؾز )ثىيبز م كي( –زي َج ٍ چيىي  –ضيل ثبؼ –ياگىُبو سًضثًسطن  .4

 جٍ يل امؿپطؼ يمؼمًليالف : ياگىُاي زض

 وفطٌ آلماوغطتي ياتطيكي:4مًپٍ 8وفطٌ تا 32ياگىُاي امؿپطؼ  .1

سرشٍ زاضاو ؾيؿش  سًُيٍ مُجًٔ ثًزٌ كدٍ   4ؾبلىُبو زضخٍ يك  اكؿذطؼ ذًاة 

ذىك  ي زض ظمؿشبن َ   ºC22 – ºC26زمبو زاذل ؾبله ضا زض فهل سبثؿشبن  ميشًان ثيه

نن محل وكؿشه  ي ذًاثيسن ثٍ سٗساز سردز َدب   گطم ومًز ي َط كًدٍ  ºC22 – ºC26ثيه

مي ثبقس . سعئيىبر زاذ ي كًدٍ َب ي ضاَطي مسضن يقيك ؾبذشٍ قسٌ يثسودٍ  كًددٍ َدبو    

نوُب زي خساضٌ يزض م بثل ٖجًض نسا ي گطمب يؾطمب اظ ذبضج ثٍ زاذل ٖبيق ثىسو مي ثبقدس .  

 10"ثفبند ٍ حدسيزا  ي دىدطٌ َبو نوُب  ثبثز  يزي اليٍ  ؾدبذشٍ قدسٌ ي ثديه قيكدٍ َدب      

مي يمشط فًبو ذبلي يخًز زاضز كٍ ايه فًبو ذبلي مًخت ٖبيق ثىدسو ؾدبله زض م بثدل    

 وفًش حطاضر ي ؾط ينسا اظ ذبضج ثساذل مي گطزز.

مي يمشط مي  4050مي يمشط ياضسفبٔ 2825مي يمشط ي ٖطو 26400ًَل ايه ياگىُب

سده   52الدي  45يه ياگىُدب ثبقس كٍ ؾبذز ككًضَبو نلمبوغطثي ي اسطيف مي ثبقس. يظن ا

وفدط مدي    32كًددٍ ثدٍ ْطفيدز     8مي ثبقس. ؾبلىُبو زضخٍ يك اكؿذطؼ ذدًاة زاضاو  

 كي ًمشط زض ؾبٖز ؾبذشٍ قسٌ اوس 160الي  100ثبقىس. ي ثطاو ؾطٖشُبو 
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 سحشٍ 4اكؿذطؼ نلمبوغطثي  1ياگه زضخٍ

 وفطٌ آلماوكطقي:4مًپٍ  9وفطٌ تا 36ياگىُاي امؿپطؼ  .2

سرشٍ زاضاو ؾيؿش  سًُيٍ مُجًٔ ثًزٌ كدٍ   4ك  اكؿذطؼ ذًاة ؾبلىُبو زضخٍ ي

ذىك  ي زض ظمؿشبن َ   ºC22 – ºC26زمبو زاذل ؾبله ضا زض فهل سبثؿشبن  ميشًان ثيه

وفطمدي ثبقدس .   4گطم ومًز ي َط كًدٍ نن محل وكؿشه  ي ذًاثيسن ثٍ  ºC22 – ºC26ثيه

ثسودٍ  كًددٍ َدبو نوُدب زي     سعئيىبر زاذ ي كًدٍ َب ي ضاَطي مسضن يقيك ؾدبذشٍ قدسٌ ي  

خساضٌ يزض م بثل ٖجًض نسا ي گطمب يؾطمب اظ ذبضج ثدٍ زاذدل ٖدبيق ثىدسو مدي ثبقدس . ي       

مي يمشدط   10"دىدطٌ َبو نوُب ثبثز  يزي اليٍ  ؾبذشٍ قسٌ ي ثيه قيكٍ َب ثفبن ٍ حسيزا

فًبو ذبلي يخًز زاضز كٍ ايه فًبو ذبلي مًخدت ٖدبيق ثىدسو ؾدبله زض م بثدل وفدًش       

 ؾط ينسا اظ ذبضج ثساذل مي گطزز. حطاضر ي

مي يمشط مي  4050مي يمشط ياضسفبٔ 2825مي يمشط ي ٖطو 26400ًَل ايه ياگىُب

سده مدي ثبقدس.     52الدي  45ثبقس كٍ ؾبذز ككًض نلمبوكطقي مي ثبقس. يظن ايده ياگىُدب  

وفدط مدي ثبقدىس. ي ثدطاو      36كًدٍ ثٍ ْطفيز  9ؾبلىُب زضخٍ يك اكؿذطؼ ذًاة زاضاو 

 كي ًمشط زض ؾبٖز ؾبذشٍ قسٌ اوس. 160الي  100ؾطٖشُبو 
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 سرش4ٍاكؿذطؼ نلمبوكطقي  1گه زضخٍيا

 وفطٌ ضيؾي: 4مًپٍ  9وفطٌ تا  36ياگىُاي زضجٍ يل امؿپطؼ   .3

ايه ياگىُب ثطذالغ مٗطيغ ثًزن ، ؾبذز ككدًض نلمدبن  قدطقي ؾدبثق يثدٍ ؾدفبضـ       

زاضو زض وبيگدبن مؿدبفطو ضاٌ   مًضز ثُدطٌ ثدط   1369اظ ؾبل “ ككًض ضيؾيٍ مي ثبقىس  يحسيزا

نَه  ككًضمبن قطاض گطفشٍ اوس اظ وكبر مُ  زض ذهًل قىبؾبئي ايه ياگىُدب  مدي سدًان ثدٍ     

 چىس مًضز  مشمبيع  اظ ؾبيط ياگىُب اقبضٌ ومًز

حؿگطَبو زيز كٍ زض زاذل َط كًدٍ وهت قس ٌ اوس ثٗ دز ممىًٖيدز اؾدشٗمبل     - 3 .1

ه ٖمل ومبيس زيز حبنل ثبٖث  فٗدبل قدسن   مًاز زذبوي ، چىبوچٍ مؿبفطو اقسام ثٍ اي

ايه حؿگطَب قسٌ يزؾشگبٌ انل مىهًة زض كًددٍ مُمبودساض ثًؾدي ٍ  نالضم ي وكدبوگط     

 ٖسزو كًدٍ مًضز وٓط ضا مكرم مي كىس.

كٍ   (AXLE TEMPERATURE)زؾشگبَُبو وكبوگط گطمبيف  ؾط محًض  - 3 .2

ؾط محًضَدبو َكدشگبوٍ    زض َطؾبله  وهت قسٌ اوس گطمبيف ي ميعان زمبو َطيك اظ  

ضا مكرم مي ومبيىس.چىبوچٍ زض مًاقٕ ثحطان  زمبو ؾط محًضو حساكثط  ي حدس اقدل    

اظ زمددبو سٗطيددف ي سٗيدديه قددسٌ  ثددبال يددب دددبئيه  ثبقسزؾددشگبٌ فددً  الددصكط سًؾددٍ  

حؿگطيؾىؿًض حطاضسي مطثًٌ يمىهًة زض َمبن ؾطورًض فٗدبل قدسٌ  ينالضم )نغيدط (    

 قسام الظم ثٍ ٖمل مي ايضوس.مي زَس يمبمًضيه  مًْف  ا

اظ زيگط ذهًنيبر  ايه ياگىُب  مي سًان  اظ قالة  اسًمبسيك خُز اسهبل ياگىُدب   - 3 .3

 وبم ثطز . زض ثرف قالثُب سًييح ثيكشطو ضاخٕ ثٍ قالة اسًمبسيك نمسٌ اؾز.
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ؾيؿش  گطمبيف ايه ياگىُب ثٍ ؾٍ نًضر زض وٓط گطفشٍ قسٌ  ، ؾيؿش  گطمدبيف   - 3 .4

يبوبر الكشطيؿيشٍ فكبض قًو ثٗ ز مكدبويعم  ذدبل ككدًض ؾدبظوسٌ مدًضز      المىشي ثبخط

اؾشفبزٌ قطاض وگطفز، ؾيؿش  گطمبيف شيدبل ؾدىگي زض ايده ؾيؿدش   زض يدك ثدًي ط        

سًؾٍ ؾًذشه  شيبل ؾىگ  ي ايدبز اوطغو مًخت گطم قسن نة زضين مرعن گطزيسٌ 

ضازيبسًض سًؾدٍ   ي خطيبن نة خًـ ثٍ ضازيبسًض مرهًل ياضز مي گطزز گطمبو محيٍ

خطيبن ًَا ي اظ َطيق كبوبلُبئي ياضز كًدٍ مؿبفطيه مي قدًز. يدك ؾيؿدش  گطمدبيف     

زيگط  زض ياگه قطاض زازٌ قدسٌ  ينن اظ َطيدق خطيبودبر سًليدس و غوطاسدًض ي زض ظمدبن       

كبضكطز نن مًلس سبميه مي گطزز.  زضايه ؾيؿش   المىشُبو الكشطيكدي وهدت قدسٌ زض    

كشيً زضَىگبميكٍ زمدبو َدًاو  ثيدطين ددبئيه ثدًزٌ ثهدًضر        كًدٍ َب ثهًضر فٗبل يا

ايدبز گطمبيف كمكي َمطاٌ گطمبو سًليسو ؾيؿش  شيدبل ؾدىگ زض مدساض قدطاض مدي      

 زَىس.

ثب سًخٍ ثٍ ايىكٍ ياگىُب اظ وٓط  سًليس خطيبودبر  الكشطيؿديشٍ  اظ ودًٔ  ياگىُدب و       - 3 .5

ايده ياگىُدب زاضاو قدسضسي    ذًز اوطغو  مي ثبقىس  قبثل شكط مي ثبقس مًلدسَبو يدط    

كي ً يار  ثًزٌ  يثٗ ز حدي  ثًزن زض ظيط ياگه ي مبثيه ثًغو  قطاض گطفشدٍ  32مٗبزل 

اوس ي اظ َطيق يك ميل گبضزان  اوطغو چطذكي  ثًخًز نمسٌ  اظ َطيق گيدطثكؽ  كدٍ   

نوُ  ضيو اكؿل محًض وهت گطزيسٌ زضيبفز مي ومبيدس  يَجدق قدًاويه   مبقديىُبو     

زض مًاضز  نن   اظ  م  ٍ ايه كشدبة ذدبضج مدي ثبقدس خطيبودبر مشىدبية       الكشطيكي  كٍ 

 خُز مساضار مهطغ سًليس مي ومبيىس.

“ كًدٍ ثًزٌ كٍ َط كًدٍ  زاضاو چُبض سرز  يمج ٍ مي ثبقىس كٍ خمٗب 9ايه ياگىُب زاضاو 

وفط نىسلي  مؿبفط حمل مي ومبيىس ياظ وٓط سًليدس ؾدطمبيف  يؾيؿدش      36زض گىدبيف 

اگىُب مدُع ثٍ ؾيؿش  سًُيٍ  مُجًٔ ثب اؾشفبزٌ اظ كمذطؾدًض  يگدبظ فطيدًن مدي     ثطيزسي ي

 ثبقىس.
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 ياگه ضيؾي    

ٍ  وفهطٌ ف  4مًپهٍ  11وفطٌ تا  44.ياگىُاي امؿپطؼ 4 تهٍ   2طاوؿهًي تثسيييدزضجه

 ( :1زضجٍ

سرشٍ زاضاو ؾيؿش  سًُيٍ مُجًٔ ثًزٌ كدٍ   4ؾبلىُبو زضخٍ يك  اكؿذطؼ ذًاة 

ذىك  ي زض ظمؿشبن َ   ºC22 – ºC26ل سبثؿشبن  ميشًان ثيهزمبو زاذل ؾبله ضا زض فه

گطم ومًز ي َط كًدٍ نن محل وكؿشه  ي ذًاثيسن ثٍ سٗساز سردز َدب    ºC22 – ºC26ثيه

مي ثبقس . سعئيىبر زاذ ي كًدٍ َب ي ضاَطي مسضن يقيك ؾبذشٍ قسٌ يثسودٍ  كًددٍ َدبو    

ثٍ زاذل ٖبيق ثىسو مي ثبقدس .   نوُب زي خساضٌ يزض م بثل ٖجًض نسا ي گطمب يؾطمب اظ ذبضج

يكؿطو اظ ياگىُبو اؾذبويبئي ثبثز  يزي اليٍ  ؾدبذشٍ قدسٌ ي   ‘ ي دىدطٌ َبو نوُب  ثبؾشثىب

مي يمشط فًبو ذبلي يخًز زاضز كدٍ ايده فًدبو ذدبلي      10"ثيه قيكٍ َب ثفبن ٍ حسيزا

 مًخت ٖبيق ثىسو ؾبله زض م بثل وفًش حطاضر ي ؾط ينسا اظ ذبضج ثساذل مي گطزز.

مي يمشط مي  4050مي يمشط ياضسفبٔ 2825مي يمشط ي ٖطو 26400ًَل ايه ياگىُب

سه مي ثبقس. ؾدبلىُبو   52الي 45ثبقس كٍ ؾبذز ككًضفطاوؿٍ مي ثبقس. يظن ايه ياگىُب

وفط مي ثبقىس. ي ثطاو ؾطٖشُبو  44كًدٍ ثٍ ْطفيز 11زضخٍ يك اكؿذطؼ ذًاة زاضاو 

 ٌ اوس.كي ًمشط زض ؾبٖز ؾبذشٍ قس 160الي  100
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 وفطٌ پاضؾي:6مًپٍ  10وفطٌ تا  60ياگىُاي زضجٍ يل امؿپطؼ  .6

سرشٍ اكؿذطؼ ذًاة دبضؾي  زاضاو ؾيؿدش  سًُيدٍ مُجدًٔ    6ؾبلىُبو زضخٍ يك 

ذىدك  ي زض   ºC22 – ºC26ثًزٌ كٍ زمبو زاذل ؾبله ضا زض فهل سبثؿشبن  ميشدًان ثديه  

وكؿدشه  ي ذًاثيدسن ثدٍ    گطم ومًز ي َط كًددٍ نن محدل    ºC22 – ºC26ظمؿشبن َ  ثيه

سٗساز سرز َب مي ثبقس . سعئيىبر زاذ ي كًدٍ َب ي ضاَدطي مدسضن يقديك ؾدبذشٍ قدسٌ      

يثسوٍ  كًدٍ َبو نوُب زي خساضٌ يزض م بثل ٖجًض نسا ي گطمب يؾطمب اظ ذبضج ثٍ زاذل ٖبيق 

ثىسو مي ثبقس . ي دىدطٌ َبو نوُب  ثبثز  يزي اليٍ  ؾبذشٍ قسٌ ي ثيه قيكٍ َدب ثفبند ٍ   

مي يمشط فًبو ذبلي يخًز زاضز كٍ ايه فًبو ذبلي مًخت ٖبيق ثىسو ؾدبله   10"حسيزا

زض م بثدددل وفدددًش حدددطاضر ي ؾدددط يندددسا اظ ذدددبضج ثدددساذل مدددي گطزز.َدددًل ايددده  

مي يمشط مي ثبقس كٍ ؾدبذز   4050مي يمشط ياضسفبٔ 2825مي يمشط ي ٖطو 26400ياگىُب

ثبقدس. ؾدبلىُبو زضخدٍ يدك     سده مدي    52الدي  45ككًضايطان مي ثبقس. يظن ايده ياگىُدب  

الدي   100وفط مي ثبقىس. ي ثطاو ؾدطٖشُبو   60كًدٍ ثٍ ْطفيز 10اكؿذطؼ ذًاة زاضاو 

 كي ًمشط زض ؾبٖز ؾبذشٍ قسٌ اوس 160
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وفهطٌ آلماوكهطقي   6مًپهٍ   11وفهطٌ تها    66ياگىُاي زضجهٍ يهل امؿهپطؼ     .7

 (:1تٍ زضجٍ 2تثسيييدزضجٍ

ؾيؿش  سًُيٍ مُجًٔ ثدًزٌ كدٍ   سرشٍ زاضاو 6ؾبلىُبو زضخٍ يك  اكؿذطؼ ذًاة 

ذىك  ي زض ظمؿشبن َ   ºC22 – ºC26زمبو زاذل ؾبله ضا زض فهل سبثؿشبن  ميشًان ثيه

گطم ومًز ي َط كًدٍ نن محل وكؿشه  ي ذًاثيسن ثٍ سٗساز سردز َدب    ºC22 – ºC26ثيه

مي ثبقس . سعئيىبر زاذ ي كًدٍ َب ي ضاَطي مسضن يقيك ؾبذشٍ قسٌ يثسودٍ  كًددٍ َدبو    

زي خساضٌ يزض م بثل ٖجًض نسا ي گطمب يؾطمب اظ ذبضج ثٍ زاذل ٖبيق ثىسو مي ثبقدس .   نوُب

 10"ي دىدطٌ َبو نوُب  ثبثز  يزي اليٍ  ؾدبذشٍ قدسٌ ي ثديه قيكدٍ َدب ثفبند ٍ حدسيزا       

مي يمشط فًبو ذبلي يخًز زاضز كٍ ايه فًبو ذبلي مًخت ٖبيق ثىدسو ؾدبله زض م بثدل    

 ساذل مي گطزز.وفًش حطاضر ي ؾط ينسا اظ ذبضج ث

مي يمشط مي  4050مي يمشط ياضسفبٔ 2825مي يمشط ي ٖطو 26400ًَل ايه ياگىُب

سده مدي ثبقدس.     52الدي  45ثبقس كٍ ؾبذز ككًض نلمبوكطقي مي ثبقس. يظن ايده ياگىُدب  

وفط مي ثبقدىس. ي ثدطاو    66كًدٍ ثٍ ْطفيز  11ؾبلىُبو زضخٍ يك اكؿذطؼ ذًاة زاضاو

 زض ؾبٖز ؾبذشٍ قسٌ اوس كي ًمشط 160الي  100ؾطٖشُبو 
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ٍ  10وفطٌ اؾپاويائي تا 60ياگىُاي زضجٍ يل   11وفهطٌ اؾهپاويائي تها    66وفهطٌ ي 6مًپه

 وفطٌ:6مًپٍ

سرشٍ ذًاة اؾذبويبئي زاضاو ؾيؿش  سًُيٍ مُجًٔ ثًزٌ كٍ زمبو زاذل 6ؾبلىُبو زضخٍ يك 

 – ºC22ذىك  ي زض ظمؿدشبن َد  ثديه    ºC22 – ºC26ؾبله ضا زض فهل سبثؿشبن  ميشًان ثيه

ºC26  وفط مدي ثبقدس . سعئيىدبر    6گطم ومًز ي َط كًدٍ نن محل وكؿشه  ي ذًاثيسن ثٍ سٗساز

زاذ ي كًدٍ َب ي ضاَطي مسضن يقيك ؾبذشٍ قسٌ يثسوٍ  كًدٍ َبو نوُب زي خساضٌ يزض م بثدل  

دىدطٌ َبو نوُب  ياگىُدبو   ٖجًض نسا ي گطمب يؾطمب اظ ذبضج ثٍ زاذل ٖبيق ثىسو مي ثبقس . ي

 اؾذبويبئي مثل دىدطٌ ياگىُبو مٗمًلي ككًئي  ؾبذشٍ قسٌ اؾز.

مي يمشط مي  4050مي يمشط ياضسفبٔ 2825مي يمشط ي ٖطو 26400ًَل ايه ياگىُب

سده مدي ثبقدس.     52الدي  45ثبقس كٍ ؾبذز ككًضَبو اؾذبويب مي ثبقس. يظن ايه ياگىُدب 

وفدط   66-60كًدٍ ثدٍ ْطفيدز     11ي10يبئي زاضاوؾبلىُب زضخٍ يك اكؿذطؼ ذًاة اؾذبو

 كي ًمشط زض ؾبٖز ؾبذشٍ قسٌ اوس 120الي  100مي ثبقىس. ي ثطاو ؾطٖشُبو 
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 امؿپطؼ: 1مكرصات مكتطك فىي ياگىُاي زضجٍ

 محًض 4 سٗساز محًضَب

 مي يمشط ثٍ اؾشثىبء اؾذبويب920 قُط چطخ)وً( ياگىُبو اكؿذطؼ ذًاة

 مي يمشط 1000 ذبويبئيقُط چطخ )وً( ياگىُبو اؾ

 مي يمشط26400 ًَل ياگه )سبمذًن ثٍ سبمذًن(

 مي يمشط2825 ٖطو ياگه

 مي يمشط4050 اضسفبٔ ياگه اظ ؾُح ضيل

 مي يمشط19000 فبن ٍ مطكعو زي ثًغو

 سه 52الي  45 يظن ياگه ذبلي

 سه 57سب50 حساكثط يظن مدبظ ياگه

 مشط زض ؾبٖزكي ً 160 حساكثط ؾطٖز ياگىُبو اكؿذطؼ ذًاة

 كي ًمشط زض ؾبٖز 120 حساكثطؾطٖز ياگىُبو اؾذبويبئي

 ضيلجطيىگي اؾفطيكبل ثٍ اؾشثىبءدبضؾي ؤً خٗجٍ يبسبقبن

 ضيلجطيىگي ؾي ىسضيكبل ؤً خٗجٍ يبسبقبن فطاوؿًو

 S – K - F ؤً خٗجٍ يبسبقبن اؾذبويبئي

 مبضديچ ؤً فىط گًُاضٌ

ذبويب ئددي كددٍ مددبضديچ ثددٍ اؾددشثىبء اؾدد  ؤً فىط چطخ

 الؾشيكي مي ثبقس

محدًض   1محًض ثٍ اؾشثىبء فطاوؿًو كٍ 2 سٗساز محًض سطمعزؾشي

 مي ثبقس

 وفط 66-60-44-36– 32 ْطفيز مؿبفط

 ياحس 2 سٗساز ؾطييؽ ثُساقشي
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 امؿپطؼ ذًاب: 1ىُاي مؿافطي زضجٍ مكرصات ميي ياگ

قههههماضٌ 

 ؾطي

قهههماضٌ 

 جسيس

مكهههههًض 

 ؾاظوسٌ

تههاضيد 

تُههطٌ 

 تطزاضي

 ظطفيت

مؿههافط

 تٍ وفط

 تؼسازمل وًع تاميه تطق
تؼساززض 

 ؾطييؽ

 يظن تطمع

G P (R) R 

1350-

1399 

107101-

107150 
 70 66 51 41 50 50 غوطاسًض ؾط ذًز 32 1355 نلمبوغطثي

1400-

1449 

107151-

107199 
 70 66 51 41 49 50 غوطاسًض ؾط ذًز 32 1355 اسطيف

1451-

1490 

117101-

117140 
 77 74 53 44 40 40 غوطاسًض ؾط ذًز 36 1358 طقينلمبوك

1491-

1499 

117141-

117149 
     9 9 غوطاسًض ؾط ذًز 36 1369 ضيؾي

 27000ؾطو
137101-

137168 
 67 63 48 38 16 16 غوطاسًض ؾط ذًز 44 1359 فطاوؿٍ

1501-

1525 

225101-

225124 
 60 1370 دبضؾي)ايطان(

مًسدددددددددددددددددًض 

 يلز660غوطاسًضكبث ي
25 24 41 51 66 70 

1526-

1571 

225125-

225170 
 60 1372 دبضؾي)ايطان(

مًسدددددددددددددددددًض 

 يلز660غوطاسًضكبث ي
46 46 41 51 66 70 

1572-

1595 

225171-

225194 
 60 1372 دبضؾي)ايطان(

مًسدددددددددددددددددًض 

 يلز660غوطاسًضكبث ي
24 24 41 51 66 70 

1596-

1625 

225195-

225224 
 60 1374 دبضؾي)ايطان(

مًسدددددددددددددددددًض 

 يلز660غوطاسًضكبث ي
30 30 41 51 66 70 

1701-

1788 

237101-

237185 
 77 74 53 42 85 85 غوطاسًض ؾط ذًز 66 1358 نلمبوكطقي

15001-

15079 

231201-

231279 
 66 1377 اؾذبويب

مًسدددددددددددددددددًض 

 يلز3000غوطاسًضكبث ي
79 79 37 53   

15101-

15130 

221201-

221230 
 60 1379 اؾذبويب

مًسدددددددددددددددددًض 

 يلز3000غوطاسًضكبث ي
30 30 37 53   
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 وفطٌ آلماوغطتي:6مًپٍ  10وفطٌ تا 60مؼمًلي1ياگىُاي زضجٍ  .8

ذًاة َؿشىس لديكه   1ؾبذشمبن ؾبلىُبو مصكًض اظ وٓط ك ي قجيٍ ؾبلىُبو زضخٍ 

فبقس ؾيؿش  سًُيٍ مُجًٔ ثًزٌ يسًُيٍ نن ثًؾي ٍ دىدطٌ ي گطمبيف نوُب ثًؾي ٍ  ؾيؿدش   

  60وفدطٌ ثٓطفيدز    6كًددٍ   10مٗمدًلي اظ  زضخٍ يك  گيطزؾبلىُبوقًفبغ ثربض اودبم مي 

 مي ثبقس. 1230سب  1201وفطٌ ؾبذشٍ قسٌ اؾز . ي اظ قمبضٌ ؾطو 

 1مؼمًلي تٍ زضجهٍ   2مًپٍ تثسييي اظ زضجٍ  11ياگىُاي  زضجٍ يل مؼمًلي تا .9

 مؼمًلي

مي ثبقس يؾيؿش  زاذ ي ي ثسوٍ ي نالر وبق ٍ مكبثٍ ياگىُدبو   1292سب  1231اظ قمبضٌ ؾطو

 كًدٍ  ثب اذشالغ يك كًدٍ ايبفٍ مي ثبقىس. 10وفطٌ  60 1زضخٍ 
 

 
 مٗمًلي 1ياگه زضخٍ
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 مؼمًلي 1كرصات فىي ياگىُاي زضجٍ م

 قف تحتٍ قف ترتٍ مكرصات

 1292تا 1231 1230تا1201 قماضٌ ؾطي

 286161تا 286101 276128تا 27610 قماضٌ جسيس

 آلمان آلمان مكًضؾاظوسٌ

 1337 1336 تاضيد تُطٌ تطزاضي

 mm 960 960قططچطخ تٍ

 ضيلثطيىگي ؾييىسضينال ضيلثطيىگي ؾييىسضينال وًع جؼيٍ تاتاقان

 ماضپيچ-ماضپيچ  ماضپيچ-ماضپيچ  فىطچطخ -وًع گًُاضٌ 

 2 2 تؼسازمحًض تطمعزؾتي

 مفكي -مىًض مفكي -مىًض وًع تطمع

 66 60 ظطفيت مؿافط تٍ وفط

 26400 26400 طًل ؾپط تا ؾپط ياگه

 2825 2825 ػطض ياگه

 4050 4050 اضتفاع ياگه

 62 30 تؼسازمل

 61 28 تؼساززضؾطييؽ

 يلز380مًسًضغوطاسًضكبث ي يلز380مًسًضغوطاسًضكبث ي وًع تطق مصطفي

مع
تط
ن 
يظ

 

G 33 28 

P 43 35 

( R ) 59  

R   
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 (Ordinary second class saloon( د2ياگىُاي مؿافطي زضجٍ زي د -ب 

 تط زي وًػىس : 2ُاي زضجٍ ؾالى

 . ؾالىُاي زضجٍ زي امؿپطؼ:1

كًددٍ ي َدط كًددٍ نوُدب      11كدٍ زاضاو   ياگىُاي زضجٍ زي امؿپطؼ پاضؾي: . أ

وفط ثًزٌ ي نىسليُبو نوُب ككًئي مي ثبقس كٍ زض مًقٕ ذًاثيسن 6محل وكؿشه 

مؿبفطيه نىسليُب ضا ثٍ يكسيگط وعزيك ومًزٌ ياؾشطاحز مي ومبيىس. ؾبلىُبو زض 

وفدط  66اكؿذطؼ مدُع ثٍ زؾشگبٌ سًُيٍ مُجًٔ مي ثبقىس كل ْطفيز نوُب 2خٍ 

 يلز سغصيٍ مي قًز. 660مي ثبقس ؾيؿش  سًُيٍ سًؾٍ ثط  مًلس 

 

 
 

كًدٍ ي َط كًدٍ نوُدب محدل وكؿدشه     11كٍ زاضو   امؿپطؼ فطاوؿًي: 2ياگىُاي زضجٍ

ن مؿدبفطيه ندىسليُب ضا ثدٍ    وفط ثًزٌ ي نىسليُبو نوُب ككًئي مي ثبقس كٍ زض مًقٕ ذًاثيس6

اكؿذطؼ فطاوؿًو  مدُع ثدٍ   2يكسيگط وعزيك ومًزٌ ياؾشطاحز مي ومبيىس. ؾبلىُبو زض خٍ 

زؾشگبٌ سًُيٍ مُجًٔ مي ثبقىس ليكه گطمدبيف نن زض ظمؿدشبن سًؾدٍ قدًفبغ ثردبض  يفده       

ًَاؾبظ نًضر مي گيطز ؾيؿش  سًُيٍ يثط  ايه ياگىُب اظ زي زؾدشگبٌ غوطاسدًض كدٍ ثدٍ چدطخ      

 ياگىُب سًؾٍ ميل گبضزان يخٗجٍ زوسٌ ينل قسٌ ثٍ نًضر ذًز اوطغو سبميه مي گطزز .
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 فطاوؿًو 2ياگه زضخٍ

 .ياگىُاي زضجٍ زي مؼمًلي:2

كًددٍ ي َدط كًددٍ نوُدب      11ايه ياگىُدب زاضاو  مؼمًلي آلماوغطتي : 2ياگىُاي زضجٍ . أ

ٕ ذًاثيدسن  وفط ثًزٌ ي نىسليُبو نوُب ككدًئي مدي ثبقدس كدٍ زض مًقد     6محل وكؿشه 

مؿبفطيه نىسليُب ضا ثٍ يكسيگط وعزيك ومًزٌ ياؾشطاحز مي ومبيىس. ايه ؾدبلىُب فبقدس   

ؾيؿش  سًُيٍ مُجًٔ مي ثبقىس، ليكه خبثدبئي ًَا زض سبثؿشبن  ثًؾي ٍ  دىدطٌ اوددبم  

مي گيطز يگطمبيف نن سًؾٍ قًفبغ  ثربض نًضر مي گيطز . ثط  يضيقىبيي ايه ياگىُب 

 يلز سغصيٍ مي گطزز. 380لس سًؾٍ يك زؾشگبٌ مً

 

 
 

( 48،  54، 60ايه ياگىُب زض ؾٍ ودًٔ ْطفيدز )  مؼمًلي زاوماضمي:  : 2ياگىُاي زضجٍ . ب

وفدط ثدًزٌ ي   6كًددٍ كدٍ َدط كًددٍ نوُدب محدل وكؿدشه         8ي 9ي10كٍ ثٍ سطسيدت زاضاو  
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نىسليُبو نوُب ككًئي مي ثبقس كٍ زض مًقٕ ذًاثيسن مؿبفطيه نىسليُب ضا ثدٍ يكدسيگط   

مًزٌ ياؾشطاحز مي ومبيىس. ايه ؾبلىُب فبقس ؾيؿش  سًُيٍ مُجًٔ مدي ثبقدىس،   وعزيك و

ليكه خبثدبئي ًَا زض سبثؿشبن  ثًؾي ٍ  دىدطٌ اوددبم مدي گيدطز يگطمدبيف نن سًؾدٍ      

قًفبغ  ثربض نًضر مي گيطز . ثط  يضيقىبيي ايه ياگىُب سًؾٍ زي زؾشگبٌ غوطاسدًض كدٍ   

وسٌ ينل قسٌ ثٍ نًضر ذًز اودطغو سدبميه   ثٍ چطخ ياگىُب سًؾٍ ميل گبضزان يخٗجٍ ز

يلدز قدسٌ    660وفدطٌ زاومدبضكي سجدسيل ثدٍ ثدط       48سٗساز ...... ياگه “ مي گطزز.) يمىب

 يمكبثٍ ياگىُبو زضخٍ زي دبضؾي ؾيؿش  گطمبيف يؾطمبيف نوُب كبضمي كىس.(

 

 

 
 

 مؼمًلي اتًتًؾي: 2ياگىُاي زضجٍ  . ت

ن مدي ثبقدس ايده ؾدبلىُب فبقدس      نىسلي خُدز وكؿدشه مؿدبفطا    72ايه ياگىُب زاضاو 

ؾيؿش  سًُيٍ مُجًٔ مي ثبقىس، ليكه خبثدبئي ًَا زض سبثؿشبن  ثًؾي ٍ  دىددطٌ اوددبم مدي    

گيطز يگطمبيف نن سًؾٍ قًفبغ  ثربض نًضر مي گيطز . ثط  يضيقىبيي ايده ياگىُدب سًؾدٍ    

ياگىُدب  يلز سغصيٍ مي گطزز. سًييح ايىكٍ امكبن افعايف ْطفيز ايه  380يك زؾشگبٌ مًلس 

 يخًز زاضز

وفدطٌ قدسٌ اؾدز كدٍ      72ؾبله  زضخٍ زي اكؿذطؼ نلمبوكطقي سجسيل ثٍ اسً ثً ؾي  6سٗساز 

زاضاو  ؾيؿش  سًُيٍ مُجًٔ مي ثبقس ي مبوىس ياگىُبو  سجسي ي قطقي ٖمل  مي ومبيس يذًز 

وفدطٌ   118مٗمدًلي   2وفطٌ ثدٍ زضخدٍ    72اوطغو مي ثبقس يمىب سٗسازو اظ ياگىُبو اسًثًؾي 

 سيل قسٌ اؾز.سج
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   اسًثًؾي 2ياگه زضخٍ 
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 2مكرصات  فىي ياگىُاي زضجٍ

 مكرصات
اتًتًؾي تًُيٍ 

 زاض

اتًتًؾي تسين 

 تًُيٍ

اتًتًؾهي  تهسين   

 تًُيٍ

اتًتًؾي ماتيه 

 زاض

مًپههههٍ اي 

آقهههپعذاوٍ 

 زاض

 مًپٍ اي مثيٍ

 11088تا11081 11080تا 11061 1039تا 1007 1006تا 1001 قماضٌ ؾطي
13122 

 13123تا
 13121تا 13101

 قماضٌ جسيس
447101 

 447106تا

تههههها496101

496132 

تهههههها 457201

457220 

457101 

 457108تا

847101 

 847102تا

357101 

 357121تا

 زاوماضك زاوماضك زاوماضك زاوماضك آلمان آلماوكطقي مكًضؾاظوسٌ

 1377 1377 1377 1377 1337 1358 تاضيد تُطٌ تطزاضي

 mm 920 960 950-920 950-920 950-920 950-920قططچطخ تٍ

 وًع جؼيٍ تاتاقان
ضيلثطيىگههههي 

 اؾفطينال

ضيلثطيىگههههي 

 ؾييىسضينال

ضيلثطيىگههههههي 

 ؾييىسضينال

ضيلثطيىگههههي 

 ؾييىسضينال

ضيلثطيىگههي 

 ؾييىسضينال

ضيلثطيىگهههههي 

 ؾييىسضينال

 -وهههًع گُهههًاضٌ  

 فىطچطخ

-مهههههاضپيچ 

 ماضپيچ

-مهههههاضپيچ 

 ماضپيچ
 ماضپيچ-ماضپيچ 

-مهههههاضپيچ 

 ضپيچما

-مههههاضپيچ 

 ماضپيچ
 ماضپيچ-ماضپيچ 

تؼهههههههسازمحًض 

 تطمعزؾتي
2 4 2 2 2 2 

 مفكي -مىًض مفكي -مىًض مفكي -مىًض زيؿني -مىًض وًع تطمع
 -مىههههههًض

 مفكي
 مفكي -مىًض

ظطفيت مؿهافط تهٍ   

 وفط
72 72 48 31 42 48 

طًل ؾپط تها ؾهپط   

 ياگه
26400 26400 24500 24500 24500 24500 

 2825 2825 2825 2825 2825 2825 ػطض ياگه

 4000 4000 4000 4000 4050 4050 اضتفاع ياگه

 21 2 8 20 33 6 تؼسازمل

 21 2 8 20 32 6 تؼساززضؾطييؽ

 غوطاتًض ؾطذًز وًع تطق مصطفي
مًتًضغوطاتًضماتيي

 يلت380
 غوطاتًض ؾطذًز غوطاتًض ؾطذًز

غوطاتهههههًض 

 ؾطذًز
 غوطاتًض ؾطذًز

يظن 

 تطمع

G 44 28 32 32 32 32 

P 53 35 40 40 40 40 

( R ) 74  55 55 55 55 

R 74      
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 :2مكرصات فىي ياگىُاي زضجٍ 

 مكرصات
مًپهههٍ اي 

 مثيٍ

مًپهههٍ اي 

 مثيٍ

 مؼمًلي مؼمًلي مؼمًلي مؼمًلي امؿپطؼ امؿپطؼ

 قماضٌ ؾطي
22001-

22015 

22130-

22143 

27001-

27070 

2801-

2825 

21001-

21070 

2501-

2527 

22016-

22129 

2528-

2533 

 367129الي 367101 قماضٌ جسيس
337101-

337170 

335101-

335123 

386101-

386167 

357201-

357227 
377101-377220 

 زاومبضك زاومبضك زاومبضك نلمبن يطثي )دبضؾي(ايطان فطاوؿٍ زاومبضك زاومبضك مكًضؾاظوسٌ

تهههاضيد تُهههطٌ 

 تطزاضي
1377 1377 1359 1369 1336 1347 1377 1347 

خ قططچههههههط

 mmتٍ
950-920 950-920 920 920 920 920 950-920 920 

وهههًع جؼيهههٍ 

 تاتاقان

ضيلجطيىگددي 

 ؾي ىسضيكبل

ضيلجطيىگددي 

 ؾي ىسضيكبل

ضيلجطيىگددي 

 ؾي ىسضيكبل

ضيلجطيىگدددي 

 ؾي ىسضيكبل

ضيلجطيىگددي 

 ؾي ىسضيكبل

ضيلجطيىگددي 

 ؾي ىسضيكبل

ضيلجطيىگددي 

 ؾي ىسضيكبل

ضيلجطيىگددي 

 ؾي ىسضيكبل

 -وههًع گُههًاضٌ 

 خفىطچط
 ماضپيچ ماضپيچ ماضپيچ ماضپيچ ماضپيچ ماضپيچ ماضپيچ ماضپيچ

تؼههههسازمحًض 

 تطمعزؾتي
2 2 1 2 2 2 2 2 

 وًع تطمع
 -كىددددددًض 

 كفكي
 كفكي

-كىدددددددًض

 زيؿكي

 -كىدددددددًض 

 زيؿكي
 كفكي كفكي كفكي كفكي

ظطفيت مؿهافط  

 تٍ وفط
54 54 66 66 66 48 60 60 

طههًل ؾههپط تهها 

 ؾپط ياگه
24500 24500 26400 26400 26400 24500 24500 24500 

 2825 2825 2825 2825 2825 2825 2825 2825 ػطض ياگه

 4000 4050 4000 4000 4050 4050 4050 4000 اضتفاع ياگه

 6 114 27 70 24 54 14 15 تؼسازمل

 6 113 24 70 24 53 14 15 تؼساززضؾطييؽ

وهههًع تهههطق  

 مصطفي

غوطاسددددددًض 

 ؾطذًز

غوطاسددددددًض 

 ؾطذًز

غوطاسددددددًض 

 ؾطذًز

ًض غوطاسًض مًس

كددددددددبث ي 

يلز660  

مًسدددددددًض 

غوطاسددددددًض 

كدددددددبث ي 

يلز380  

غوطاسددددددًض 

 ؾطذًز

غوطاسددددددًض 

 ؾطذًز

غوطاسددددددًض 

 ؾطذًز

ي ظ ن  ت ض م  G 32 32 38 41 33 32 32 32 ظ
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P 40 40 48 51 43 40 40 40 

( R ) 55 55 63 66 59 55 55 55 

R   67 70 63    

 فطيي مًپٍ َا يضاَطي ياگىُاي مؿاجسيل ميي مكرصات زاذي

 وًع ياگه ضزيف

 طًل
mm 

 ػطض

mm 

 

 اضتفاع

mm 

 ضاَطي

mm 

 660 2500 1840 2010 وفطٌ 60ياگه اؾپاويائي  1

 780 258 190 2300 ياگه آلماوغطتي 2

 680 2440 1960 2110 ياگه آلماوكطقي 3

 680 2430 1720 1970 ياگه تثسييي 4

 725 2575 1900 1940 1ياگه پاضؾي زضجٍ 5

 720 2570 1720 1930 2زضجٍياگه پاضؾي  6

 795 2500 1720 1900 2100ياگه ؾطي  7

 800 2680 1700 1900 12000ياگه ؾطي  8

 380 2280 1900 2040 وفط60ٌياگه زاوماضمي 9

 720 2280 1900 2030 وفط48ٌياگه زاوماضمي  10

 670 2270 2020 2290 وفطٌ 54ياگه زاوماضمي 11

 650 2640 1810 2000 وفطٌ 66ياگه اؾپاويائي  12

13 
 1فطاوؿهههًي زضجهههٍ  

 تثسييي
1975 1725 2550 690 
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 ياگىُاي زي طثقٍ چيىي:

افعايف ْطفيز حمل يو ل مؿبفطو َميكٍ مًضز سًخٍ ضاٌ نَه َدبو مؿدبفطو زويدب    

ثًزٌ اؾز. كبَف ظمبن  مبثيه اٖعام قُبضَب ، اؾدشفبزٌ اظ ؾدبلىُبو ثيكدشط زض نضايدف قُدبض      

اظ  قُبضَبو زي َج دٍ  خدعء ديكدىُبزَي فىدي ٖم دي ثدًزٌ اؾدز .        مؿبفطو يثُطٌ ثطزاضو 

محسيزيز سٗساز قُبض، سًاوبيي ؾيؿش  ٖالئ  ي اضسجبَبر، محسيزيز زگبغ، ويبظ ثٍ ؾكًَبئي ثب 

ًَل ثيكشط ياثٗبز مبگعيم  مدبظ م ُٕ قُبض اظ مٗبيت مُ   يٖمسٌ ضيقُبو فً  مدي ثبقدس.    

 15مبيٍ گصاضو ثٍ اظاو َط نىسلي ، كبَف حسيز % َعيىٍ  ؾط20زض ايه ثيه كبَف  حسيز 

كي ًمشط قُبضَبو زي َج ٍ  مؿبفطو ضا ثٍ گعيىدٍ   –% َعيىٍ َبو ثُطٌ ثطزاضو ثٍ اظاو مؿبفط 

 او خصاة ثٍ ذهًل زض حمل  يو ل  حًمٍ او  ي مىُ ٍ او سجسيل كطزٌ اؾز

اگده  ياگىُبو مًخًز زي َج ٍ زض ضاٌ نَه خمًُضو اؾدالمي ايدطان ؾدبذز قدطكز ي    

مي ثبقس  زض ايه ودًٔ ياگىُدب اظ سكىًلدًغو زيگدط ككدًضَب ويدع          Chung chonؾبظو    

اؾشفبزٌ قسٌ اؾز. َطح ياگه زض زي َج ٍ ثهًضر ؾٍ ثرف ؾبذشٍ قسٌ  َج دٍ ظيدطيه يدب    

سحشبوي ، َج ٍ ميبوي ، َج ٍ فًقبوي  ، وهدت ي قدطاض گدطفشه ندىسلي مؿدبفطيه زض َج دبر        

ج ٍ ميبوي  اظ يك ؾمز  اذشهبل ثٍ اَبقدك سدبث ً ثدط  ي اَبقدك     ظيطيه ي فًقبوي ثًزٌ  يَ

اؾش طاض مبمًضيه يضئيؽ قُبض ياظ ؾمز زيگطاذشهبل ثٍ ؾطييؽ ثُساقشي ياوجبض مًاز يصايي 

وفط نىسلي ثًزٌ ي دؽ اظ سغييط ثدٍ   182ي سى الر زاضز . گىدبيف حمل مؿبفط ثهًضر ايليٍ 

 ج ٍ ذًة اؾشفبزٌ قسٌ اؾز.نىسلي  كبَف يبفشٍ اؾز ي اظ نىسلي م 108

 380يhz50/220اوطغو الكشطيكي  مهطفي ياگه اظ َطيق زي ذٍ ؾبوشطال  زي يلشدبغ   

يلز سبميه مي گطزز ي َمچىيه  زاضاو زي ؤً يلشبغ ضيقىبيي مي ثبقس ضيقدىبيي ف ًضؾدىز   

يلز مي ثبقس . قبيبن 48يلز كٍ اظ َطيق قجكٍ ثًزٌ ي ضيقىبيي ف ًضؾىشُبو ايُطاضو 220

شكط اؾز زض ظمبن قُٕ خطيبوبر قجكٍ ؾدبله ثُدًض اسًمبسيدك اظ ؾيؿدش  ايدُطاضو اودطغو       

 زضيبفز  يضيقىبيي ف ًضؾىشُبو امطخىؿي ثطقطاض مي گطزز.

ؾيؿش  گطمبيف ي ؾطمبيف  ياگىُب زض فهًل مرش ف ؾبل َمًاضٌ فٗدبل مدي ثبقدىس     

وي  ياگىُدب قدطاض   خُز افعايف سًان گطمبيف َيشطَبو كمكدي زض ثركدُبو ميدبوي  ي سحشدب    

گطفشٍ اوس ثب سًخٍ  ثٍ ايىكٍ المىشُبو الكشطيكدي اند ي زض مدساضار  ؾيؿدش   سدبميه اند ي        

گطمبيف ضا ثٍ ُٖسٌ زاضوس ي َمچىيه خُز ايددبز  ثدطيزر ي ؾدطمبيف  اظ چُدبض كمذطؾدًض      

زضمساض  اؾشفبزٌ ومًزٌ اوس . زض ايه ياگىُب  سىٓي  كىىدسٌ ي كىشدطل گدط  زمدبو ؾدطمبيف ي      
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ٖىًان مي قًز . ياگىُب ثسين سدبمذًن  يقدالة    (A.T.C)“ مبيف وهت قسٌ  كٍ انُالحبگط

ظوديط ثًزٌ ي خُز اسهبل ثٍ يكسيگط اظ قالثُبو اسًمبسيك اؾشفبزٌ قسٌ اؾدز . ؾدبذشبض ايده    

ؤً قالثُب ثٍ زي نًضر ك ي ذالنٍ  مي قًوس  ايل قبث يز  ككىسگي  ياگه ثدسين يدطثٍ ي   

ًبٖف ي َمچىيه قبث يز ثطذًضز ي سحمل  يطثبر ياضزٌ ثسين اوش دبل  ياضز ومًزن فكبضَبو م

ثدًزٌ  كدٍ مدُدع ثدٍ      209PKثٍ ياگه  زاضا مي ثبقىس . ي َط ياگه زاضاو زي ثدًغو اظ ودًٔ   

“ ثبلكشكُبو ًَائي مي ثبقىس ي َمچىيه زض سطمدع اظ زي ؾيؿدش  زيؿدكي ي كفكدكي  سًامدب     

نگبَي ي اَميىبن زض ؾيط زؾشگبٌ سكريم گدط   اؾشفبزٌ قسٌ اوس . زض ايه ؾيؿش   ثٍ مىًٓض 

زمبو ؾط محًض َب ثكبض  گطفشٍ قسٌ ي ؾيؿش  كبض زؾشگبٌ ثهًضسي اؾز كٍ اظ  َطيق َكدز  

ٖسز ؾىؿًض حؿگط  وهت قسٌ ضيو  َطيك اظ ؾطمحًضَب  زضخٍ حطاضر خمدٕ ايضو قدسٌ ي   

زمدب و َطيدك     زض زؾشگبٌ دؽ اظ دطزاظـ  سًؾٍ ؾگمىس ثٍ ومبيف  زض مي نيس   يچىبوچٍ 

زضخٍ ؾبوشيگطاز  زمبو محيٍ ثطؾس ي يدب زض مدمدًٔ   40اظ محًضَب  ثساليل  مرش ف  ثيف اظ 

زضخٍ ؾبوشيگطاز ثبقس سطاقدٍ مطثًَدٍ فطمدبن نالضم  ثهدًضر چدطا٘ قطمدع ي َد          90ثيف اظ 

 ثهًضر نغيط  مي ثبقس.

 

 
 

 

 

 

 

 ياگه زي َج ٍ چيىي
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 ياگىُاي زي طثقٍ چيىي: اطالػات ي پاضامتطَاي فىي

 مي يمشط26575 ًَل ياگه 209PK وًع تًغي

وًع جؼثهٍ  

 ؾط محًض
ROLLER 

BEARING 

اضسفددبٔ اظ ؾدد ف 

 سبضيل
 مي يمشط 4750

 وًع تطمع
زيگبوٍ)كفكددكي ي 

 زيؿكي(
 مي يمشط 3107 ٖطو  ياگه

 سه(56ذبلي ) يظن تطمع
مهددطغ اوددطغو  

 ايُطاضو
 يلز مؿش ي 48

يظن تطمههع 

 تاتاض
 سه 83

مهددطغ اوددطغو  

 ثط 
 عَطس50يلز 380-220

ؾههههطػت 

 مجاظ

كي ددددددًمشط 120

 ثطؾبٖز
 الكشطيكي قًفبغيَيشطثطقي گطمبيف

 ؾطمبيف مي يمشط915 قطط چطخ
 35000زضزي ياحس خساگبوٍ َط ياحس 

 كي ً كبلطو ثطؾبٖز

 

 
 

 

 

 ياگه زي َج ٍ چيىي



 24 

 پطؾف:

 

ياگىُبو مؿبفطو ضاٌ نَه خمًُض و اؾالمي ثٍ چىدس زؾدشٍ س ؿدي  مدي      .1

 قًوسوبم ثجطيس؟

 مٗمًلي ضا ثىًيؿيس؟ 1ضخٍ اكؿذطؼ يز 1فط  ياگىُبو زضخٍ  .2

 مٗمًلي ضا ثىًيؿيس؟ 2اكؿذطؾً زضخٍ  2فط  ياگىُبو زضخٍ .3

 اكؿذطؼ ي مٗمًلي چىس وفطمي ثبقس؟ 1ْطفيز مؿبفط زض ياگىُبو زضخٍ  .4

 اكؿذطؼ ي مٗمًلي چىس وفطمي ثبقس؟ 2ْطفيز مؿبفط زض ياگىُبو زضخٍ  .5

 حساكثط ؾطٖز  ياگىُبو اكؿذطؼ چىس كي ًمشط ثطؾبٖز اؾز؟ .6

 كثط ؾطٖز  ياگىُبو اؾذبويبئي چىس كي ًمشط ثطؾبٖز اؾز؟حسا .7

 ًَل  يٖطو  ياضسفبٔ  ياگىُبو اكؿذطؼ چ سض اؾز؟ .8
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 ياگىُاي ييػٌ :

ياگىُبو ييػٌ ٖجبضسىس اظ ضؾشًضان ؛ ياگىُبو دؿز يسًقٍ ؛ سفشيف ؛ َالل احمط ، ضيل ثبؼ ، 

 زيَج ٍ، مًلسَبو ثط  ، مًلسَبو ثربض

 ( Restourant Wagonضؾتًضان د

ايه ؤً  ياگىُب َمبن ًَضو كدٍ اظ اؾمكدبن ديساؾدز ضؾدشًضاوُبو مرهدًل قُبضَدبو       

مؿبفطو مي ثبقىس كٍ زض ؾبظمبن  قُبضَبو مؿبفطو يك ياگه ضؾشًضان ثطاو سدبميه يدصا   

يوًقيسوي مؿبفطيه ديف ثيىي قسٌ  كٍ مؿبفطيه خُز نطغ يصا  يوًقديسوي زض ؾدبٖبر   

 . ياگىُبو ضؾشًضان ثٍ زيزؾشٍ س ؿي  مي قًوس.سٗييه قسٌ اظ نن اؾشفبزٌ مي كىىس

 
 

 
 كؿذطؼياگه ضؾشًضان ي سعئيىبر زاذ ي ا

 ضؾتًضاوُاي امؿپطؼ : -1
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ايه ؤً ضؾشًضاوُب زاضاو زؾشگبٌ سًُيٍ مُجدًٔ ثدًزٌ ي سعئيىدبر زاذ دي نوُدب اظ لحدبِ       

ؾيؿش  زاذ ي ي يؾبيل نقذعذبوٍ  مسضن سط اظ ضؾشًضاوُبو مٗمدًلي مدي ثبقدس يسطمدع     

نوُباظ ؤً زيؿكي ثًزٌ يدىدطٌ َب مؿسيز يقيكدٍ َدبو نوُدب زي خدساضٌ مدي ثبقدس ياظ       

ٖبيق ثىسو مي ثبقدىس. ضؾدشًضاوُبو   “ لحبِ وفًش حطاضر ينسا  اظ ذبضج ثٍ زاذل  كبمال

 5475الدي  5457يضؾشًضاوُبو فطاوؿًو اظ قمبضٌ  5435الي 5411نلمبوكطقي اظ قمبضٌ

 خعي ضؾشًضاوُبو اكؿذطؼ مي ثبقس

 تًضاوُاي مؼمًلي  اؾپاويائي تسين تًُيٍ:ضؾ -2

   ٍ مٗمدًلي   2ي 1ايه ؤً ضؾشًضاوُب ثسين ؾيؿش  سًُيٍ مُجًٔ ثًزٌ يَمبوىدس ؾدبلىُبو زضخد

 ثًؾي ٍ اؾشي  ثربض گطم يزض سبثؿشبن ثًؾي ٍ دىدطٌ  ككًئي ًَا خبثدب مي قًز.

 قمبضٌ گصاضو گطزيسٌ اوس 5410الي 5401ايه ضؾشًضاوُب اظ قمبضٌ

 ي اؾپاويائي تًُيٍ زاض :ضؾتًضاوُا

قمبضٌ گصاضو گطزيسٌ اوس ي زاضاو ؾيؿش  ثدط    542110الي 54201ايه ضؾشًضاوُب اظ قمبضٌ

وفطٌ اظ سًٔ فدبلجط گدالؼ    4يلز ي سعئيىبر زاذ ي ثؿيبض ٖبلي  ينىسليُبو ثبثز  ثبميع 3000

 يثب ضيكف اؾفىدي مي ثبقس.

 
 

 ياگىُاي ويمٍ ضؾتًضان : -

ياگه سجسيل ثٍ ضؾشًضان گطزيسٌ يقؿمز زيگط كًدٍ خُدز اؾدشفبزٌ   زض ايه ياگىُبقؿمشي اظ 

 مي ثبقس 13123-13122ي  2504الي 2501مبمًضيه  مي ثبقس. قمبضٌ ايه ضؾشًضاوُب اظ 

 تًضيحات :

ثًُض ك ي ؾبذشمبن ضؾشًضاوُب اظ زي قؿمز سككيل قسٌ اؾز . قؿدمشي كدٍ ثٗىدًان ؾدبله     

زيگط مشككل اظ نقذعذبوٍ ينثساضذبوٍ ي يرچبل  ي دصيطائي يزاضاو ميع ينىسلي ثًزٌ  يقؿمز 

فطيعض ؛گطمكه ي قفؿٍ ثىسو ثدطاو  وگُدساضو  مدًاز يدطيضو مدي ثبقدس.  َدًل ضؾدشًضاوُب          

وفدط مدي    48سه ي ْطفيز نىسليُبو ددصيطائي نن   52سب 40مي يمشط ييظن نوُب ثيه  26400

 ثبقس.
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 مكرصات فىي ياگىُاي ضؾتًضان:
 ضؾتًضان ضؾتًضان ضؾتًضان ضؾتًضان ضؾتًضان مكرصات

 54210-54201 5410-5401 5403 5475-5451 5435-5411 قماضٌ ؾطي

 قماضٌ جسيس
837125-

838115 

837101-

837124 
 

836101-

836110 

831201-

831210 

 اؾذبويب اؾذبويب نلمبوغطثي فطاوؿٍ نلمبوكطقي مكًضؾاظوسٌ

تهههاضيد تُهههطٌ 

 تطزاضي
1358 1359 1336 1354 1377 

 mm 920 920 920 920 1000خ تٍقططچط

وهههًع جؼيهههٍ  

 تاتاقان

ضيلجطيىگددددددددي 

 اؾفطيكبل

ضيلجطيىگددددددددي 

 اؾفطيكبل

ضيلجطيىگددددددددي 

 ؾي ىسض يكبل

ضيلجطيىگددددددددي 

 اؾفطيكبل
S- K -F 

 -وههًع گُههًاضٌ 

 فىطچطخ
 الؾشيكي /بضديچم مبضديچ-مبضديچ  مبضديچ-مبضديچ  مبضديچ-مبضديچ  مبضديچ-مبضديچ 

تؼهههههسازمحًض 

 تطمعزؾتي
2 1 4 4 2 

 زيؿكي كفكي كفكي زيؿكي زيؿكي وًع تطمع

ظطفيت مؿهافط  

 تٍ وفط
48 48 48 48 52 

طههًل ؾههپط تهها 

 ؾپط ياگه
26400 26400 26400 26400 26400 

 2825 2825 2825 2825 2825 ػطض ياگه

 4050 4050 4050 4050 4050 اضتفاع ياگه

 10 10 1 25 25 تؼسازمل

 10 10 1 25 25 تؼساززضؾطييؽ

 غوطاسًض ؾطذًز غوطاسًض ؾطذًز غوطاسًض ؾطذًز تطق مصطفي وًع
مًسدددًض غوطاسدددًض 

 يلز380كبث ي 

مًسدددًض غوطاسدددًض 

 يلز3000كبث ي 

مع
تط
ن 
يظ

 

G 47 38 44 38 36 

P 55 48 49 41 52 

( R ) 79 62    

R 81 67    
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 ( Post And Luggage Wagonپؿت يتًقٍ د

ر دؿشي يسًقٍ مؿبفطيه يحمل ذدًزضي مدي ثبقدس    ايه ؤً ياگىُب مرهًل امبوبر يمطاؾال

قؿمز س ؿي  مي قدًوس كدٍ قؿدمز     2يَمبوًُضيكٍ اظ اؾ  نوُب ديساؾز ايه ؤً ياگىُب ثٍ 

ايل  مرهًل امبوبر دؿشي كٍ قفؿٍ ثىسو  مي ثبقس ي دبكشُب  ي امبوبر  دؿدشي  ضا زض نوُدب       

 ًٌُ ضاٌ نَه  ثبقس.قطاض  مي زَىس سب ثٍ ضاحشي امكبن سًظيٕ نوُب زض ًَل ذ

محفدًِ ثدًزٌ يزض م هدس  ثُدًض     “ قؿمز زيم مرهًل سًقٍ مؿبفطيه ويع كب مدال 

زؾشگبٌ  دؿز زض وبيگبن  ضخدب ثُدطٌ    32نحيح  يؾبل  سحًيل مؿبفطيه ذًاَس قس. سٗساز 

زؾشگبٌ 2زؾشگبٌ نن دؿشُبو لُؿشبوي ي19زؾشگبٌ  نن  غادىي  ي    11ثطزاضو مي قًز كٍ 

ىس . دؿشُبو لُؿشبوي قيكشط اظ دؿشُبو غادىي مي ثبقىس ي ْطفيدز نوُدب   ذًضيثط   مي ثبق

 مشط مي ثبقس. 24.5ي   23سه يًَل نوُب 20سب 18

يقدمبضٌ دؿددشُبو   6020سددب  6001قدمبضٌ ياگىُددبو دؿدز غادىدي اظ    تًضهيحات : 

مي يمشددط يضيلجطيىددگ نن  960قُط چددطخ غادىددي مددي ثبقددس. 6070سددب  6051لُؿددشبوي 

مي يمشدط ييبسبقدبن نن اظ ودًٔ اؾدفطيكبل مدي       920چطخ دؿز لُؿشبوي  ؾي ىسضيكبل يقُط

يلدز     380ثبقس. سٗسازو  اظ ايه دؿشُب ؾبقٍ يسٗسازو  َد  سجدسيل ثدٍ مًلدس َدبو ثدط        

 يلز گطزيسٌ اوس. 660ي
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 ثطدؿز ييػٌ ذًزضي

 
 ياگه دؿز يسًقٍ

 

 مكرصات فىي ياگىُاي پؿت يتًقٍ:

 پؿت پؿت مكرصات

 6070-6051 6020-6001 قماضٌ ؾطي

 896135-896112 896111-896101 قماضٌ جسيس

 لُؿشبن غاده مكًضؾاظوسٌ

 1354 1337 تاضيد تُطٌ تطزاضي

 mm 960-1000 920قططچطخ تٍ

 ضيلجطيىگي اؾفطيكبل ضيلجطيىگي ؾي ىسضيكبل وًع جؼيٍ تاتاقان

 مبضديچ –مبضديچ  سرز -سرز  فىطچطخ -وًع گًُاضٌ 
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 2 4 ؾتيتؼسازمحًض تطمعز

 كفكي كفكي وًع تطمع

 24500 26400 طًل ؾپط تا ؾپط ياگه

 2825 2825 ػطض ياگه

 4050 4000 اضتفاع ياگه

 20 20 تؼسازمل

 19 11 تؼساززضؾطييؽ

 يلز380مًسًض غوطاسًض كبث ي  يلز380مًسًض غوطاسًض كبث ي  وًع تطق مصطفي

مع
سط
ن 
يظ

 

G 32 8/58 

P 41 8/58 

( R )   

R   

 

 ياگىُاي َالل احمط دتيماضؾتان( :

ايه ؤً ياگىُب  خُز حمل يو ل مدطيحيه  يمهسيميه ي مساياو نوُب مًضز اؾشفبزٌ قدطاض  

مددي گيددطز ي زض نوُددب سرددز ذددًاة خُددز ثؿددشطو ومددًزن ي اؾددشطاحز  ي زؾددشگبَُبو   

ٖكؿجطزاضو اَب  ٖمل خطاحي يَمچىيه يرچبل  ثطاو وگُساضو زاضي َب سٗجيٍ  قدسٌ كدٍ   

ًُض ك ي يك ثيمبضؾشبن نحطائي ؾيبض يكبمل مي ثبقس.قف زؾشگبٌ ياگه ثيمبضؾدشبن زض  ث

 26400وفددط ي َددًل نن  34اظ ككددًض اسددطيف ذطيددساضو قددسٌ ي ْطفيددز نن  1351ؾددبل

 مي يمشط مي ثبقس.

مي يمشط ي يبسبقبن نوُب اظ ؤً ضيلجطيىگ اؾفطيكبل مي ثبقس.َ  اكىدًن   920قُط چطخ  نوُب 

َالل احمط  مي ثبقس ي يك زؾشگبٌ نن خُز اؾشفبزٌ خبوجبظان ٖعيدع ثدبظ   زؾشگبٌ َمبن  5

 ؾبظو  قسٌ اؾز.

 مكرصات فىي ياگىُاي تيماضؾتان:

 تيماضؾتان مكرصات

 8106-8101 قماضٌ ؾطي

 927102 -947101 قماضٌ جسيس

 اسطيف مكًضؾاظوسٌ
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 1351 تاضيد تُطٌ تطزاضي

 mm 920قططچطخ تٍ

 اؾفطيكبل-لجطيىگيضي وًع جؼيٍ تاتاقان

 مبضديچ -مبضديچ فىطچطخ -وًع گًُاضٌ 

 4 تؼسازمحًض تطمعزؾتي

 كفكي وًع تطمع

 26400 طًل ؾپط تا ؾپط ياگه

 2825 ػطض ياگه

 4050 اضتفاع ياگه

 6 تؼسازمل

 6 تؼساززضؾطييؽ

 غوطاسًض ؾطذًز وًع تطق مصطفي

 24 ظطفيت مؿافط تٍ وفط

 يظن سطمع

G 48 

P 48 

(R )  

R  

 

 
 ياگه َالل احمط
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 (:  Inspection Wagonياگىُاي تفتيفد

ايه ؤً ياگىُب ثطاو قُبضَبو مرهًل م بمبر مم كشي ي مُمبوبن ذبضخي زض وٓط گطفشدٍ  

يضو اظ نن ثُدطٌ  قسٌ ي زض ثًٗي مًاقٕ مؿئًليه اضقدس ضاٌ نَده ي ضخدبء َد   مًاقدٕ يدط      

 ثطزاضو مي ومبيىس

بوٍ ؛ حمبم؛ سًالز ؛ اَب  ذًاة؛ مج ٍ ي ميدع كىفدطاوؽ مدي ثبقدس     ايه ياگىُب زاضاو نقذعذ

سٗساز ياگىُبو   ييػٌ قبمل سفشديف  “ يك يٍ يؾبئل ضفبَي زض نن ديف ثيىي قسٌ اؾز.كال

 ياگه   مي ثبقس.115،ضؾشًضاوُب،  يسًقٍ َب   
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 مكرصات فىي ياگه َاي تفتيف:

 

 مرصًل تفتيف مكرصات

  7302 -7301 قماضٌ ؾطي

 917108 – 917101 927102 – 927101 سيسقماضٌ ج

 ؾًئس–نلمبن  نلمبوغطثي مكًضؾاظوسٌ

  1336 تاضيد تُطٌ تطزاضي

 mm 960 960قططچطخ تٍ

 ضيلجطيىگي اؾفطيكبل ضيلجطيىگي ؾي ىسضيكبل وًع جؼيٍ تاتاقان

 سرز-سرز مبضديچ –مبضديچ  فىطچطخ -وًع گًُاضٌ 

 4 4 تؼسازمحًض تطمعزؾتي

 كفكي يكفك وًع تطمع

 26400 26400 طًل ؾپط تا ؾپط ياگه

 2825 2825 ػطض ياگه

 4050 4050 اضتفاع ياگه

 8 2 تؼسازمل

 8 2 تؼساززضؾطييؽ

 غوطاسًض مًلس مرهًل غوطاسًض ؾطذًز وًع تطق مصطفي

يظن 

 سطمع

G 34 35-39 

P 43 48-54 

( R ) 43  

R   
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 (: RAIL BUSؾالىُاي اتًتًؾي ذًز مكف دضيل تاؼ 

مدي ثبقدس . زض اياذدط      1982ياگىُبو ضيل ثبؼ  ؾبذز ككًض اوگ ؿشبن  يزض ؾدبل  

اظ َطيق ثىبزض خىًثي  ياضز يثٍ وبيگبن  مؿدبفطو ضاٌ نَده خمُدًضو اؾدالمي      1379ؾبل 

 ايطان )قطكز ضخبء( ديًؾشىس.

ياگىُبو ضيل ثبؼ ثهًضر زي ياگه سحز ٖىًان يك ؾز  ثدٍ يكدسيگط كًددل  مدي     

ه  ثًُض مؿش ل  زاضاو  كبثيه  يسدُيدعار حطكشدي مدي ثبقدىس  يزض ظمدبن      گطزوس َط ياگ

مطاخٗز  ويبظ ثٍ سغييط زازن خُز كبثيىُب  ومي ثبقس . ياگىُب سًؾٍ يك قالة  ويمٍ ثبثدز   

ثٍ َ  كًدل مي قًوس  قالة اظ ؤً اسًمبسيك ثًزٌ  ثًُضيكٍ ؾيؿشمُبو  ثطقي  يدىًمبسيك  

يكسيگط  مشهل مي گطوس  قبثل شكط اؾز  ايه قالثُب مدُع  َمعمبن  ثب قفل قسن  قالة  ثٍ

 ديه الكشطيكي زيث ٍ  كٍ ويمي اظ نوُب ثبثز  يويمي زيگط ييط ثبثز  مي ثبقىس . 110ثٍ 

ؾي ىسض  6َط زؾشگبٌ ياگه  ضيل ثبؼ  زاضاو يكسؾشگبٌ  مًسًض زيعلي  اظ ؤً ليالوس )

گيط ثكؽ  اسًمبسيك  يؾمز زيگط ثدٍ  ( مي ثبقس  ويطيو ذطيخي  مًسًض اظ يك ؾز خٗجٍ 

زي زؾددشگبٌ  غوطاسددًض كًچددك  خُددز قددبضغ ثبَطيُددبو  اؾددشبضر  يضيقددىبيي  ياضز مددي   

گطزز.ذطيخي گيط ثكؽ  اظ َطيق  قفز ان ي ثٍ اكؿل زضايً يكي اظ محًض َدب مىش دل  ي   

حطكز ياگه مي قًوس .قبيبن شكطاؾز ياگىُب فبقس  ثًغو  “  مًخت چطذف  محًض  يوُبيشب

مشسايل  ؾبيط ياگىُبو مؿبفطو  ثًزٌ  يزاضاو زي محًض  يكي اظ نوُب محدطك )زاضاو فبيىدبل    

مي يمشدط ويدع    730مي يمشط ثًزٌ  كٍ زض حبلدز س دطاوؽ  800زضايً( مي ثبقىس. قُط چطذُب 

( مدي ثبقدس يقدبمل  سطمدع     EPقبثل ؾيط مي ثبقس.ؾيؿش  سطمع  اظ ؤً الكشطي دىً مبسيدك) 

كي ًمشطزض 120ز دبضك َؿشىس ي ؾطٖز  مبگعيم  ياگىُبو ضيل ثبؼ ٖبزو   يسطمع زض حبل

ثدب   DCؾبٖز اؾز .   زض ايه ياگىُب خُز ضاٌ اوساظو زيعل  يك مًسدًض اؾدشبضر  اظ ودًٔ    

يلز ديف ثيىي قسٌ ي زض َىگبم  اؾشبضر َدط زي زؾدشگبٌ  زيدعل سًؾدٍ يكدي اظ       24يلشبغ 

خُدز اؾدشفبزٌ  زض مدساضار  اؾدشبضر     كبثيه َب فٗبل يضيقه  مي قًوس . زي ؾطو ثبَطو 

زيعل  يؾطو زيم  خُز ضاٌ اوساظو  مساضار ضيقىبيي  يؾبيط مهبضغ الكشطيكي  قطاض گطفشٍ 

اوس.ؾيؿش  اوش بل قسضر  ياگىُبو ضيل ثبؼ  اظ ؤً ميكطي دطؾؿًضو  ثًزٌ  يفبقس ؾيؿدش   

. ثهًضسي  ذىك كىىسگي  ؾبله  يؾط مبيف مي ثبقىس يلي ديف ثيىي گطمبيف قسٌ اؾز 

كٍ َط ياگه  زاضاو ؾيش  گطمبيف  مدعا  اظ ودًٔ  يًويدز ضازيدبسًضو  كدٍ ثدٍ زي قؿدمز       

گطمبيف سًؾٍ نة مًسًض  ي گطمبيف سًؾٍ  َيشط كمكي  )مكدٗل گبظيئيدل( سجدسيل مدي     
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ليشط زاضامي ثبقىس يضازيدبسًض  600ليشط ي خُز ؾًذز 400گطزز يمربظن شذيطٌ ؾبظو نة 

قؿمز ظيطيه ياگه خب ؾبظو  قسٌ اؾز. اثٗبز ياگىُب  ثٍ سطسيت ذىك كىىسٌ  نة زيعل زض 

15m*2.5m*3.86m  .مي ثبقىس 

 
 ياگىُاي مؿافطي تًضتًتطن :

ككدًض فطاوؿدٍ مدي ثبقدىس.      (A.N.F)ياگىُبو سًضثً سطن كٍ اسًثًؾي ثًزٌ  ؾبذز  قطكز 

ؾدز قُدبض    زض خمٕ وبيگبن  مؿبفطو ضاٌ نَه  ككًضمبن  قطاض گطفشىس . َدط  1353يزضؾبل  

ياگىُبو سًضثًسطن قبمل دىح ياگه  َؿشىس كٍ قبمل  زي زؾدشگبٌ  ياگده مًسدًضيؽ كدٍ زض     

اثشسا  ياوشُب قطاض مي گيطوس  يزاضاو كبثيىُبو مدُع ثٍ فطاميه حطكز قُبض ثدًزٌ  يلكًمًسيدً   

( زضياگه  ضؾشًضان 1-48ضاوبن زضنن  محل قطاض مي گيطوس. . مبثيه  ياگىُبو مًسًضيؽ  ايل )

( 173-201(   يزض ياگه زي حبلشٍ  يك يزي )109-172)     1( زض ياگه  زضخٍ   108-49)

( قدمبضٌ ندىسلي مدي ثبقدس.ثبسًخٍ ثدٍ      242-292( ي زض ياگه مًسًضيؽ زيم  )202-241ي)

ايىكٍ  ياگىُبو سًضثًسطن  زاضاو سبمذًن  َؿدشىس خُدز اسهدبل  نوُدب ثدٍ يكدسيگط  اظ قدالة         

ز . ييٗيز ثًغيُبو مىهًة زض يك ؾدز قُدبض سدًض ثدً سدطن  زض      ظوديطو  اؾشفبزٌ مي گطز

ي ثدب يظن    (Y223 POWER TRUCKS)ايليه ثًغو َط ياگده مًسدًضيؽ  سحدز          

سده   5/6يثدب يظن    (Y224TRUCK)سه ي زيميه  ثًغو ياگده مًسدًضيؽ ثدب ٖىدًان      7/7

ؿشىس  ؾطٖز سه  َ 21/5يثبيظن   (Y224A – TRUCK)يثًغو  ؾبيط  ياگىُب  يثبٖىًان 

ي  2.973mيٖدطو نن    m 128.99ثًزٌ  ًَل  قُبض   200Km/h  مبگعيم   ثٍ ميعان  

 مي ثبقىس.  4.00mزض اضسفبٔ  
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اسمؿدفط ي خُدز    3.2حساكثط فكبض  سطمع زض ياگىُبو سًضثًسطن ثطاو ؾيؿش  كفككي 

ودًٔ  اسمؿفط اؾز  قبثل شكط مي ثبقس  ياگىُبو مًضز ثحدث  ثدٍ چُدبض     8/3ؾيؿش  زيؿكي 

سطمع  قبمل  كفكدكي ي سطمدع  زيؿدكي ، سطمدع الكشدطي مغىدبَيؽ ي ؾيؿدش  سطمدع َيدسضي          

زيىبميكي )كٍ ويطي ضا زضخٗجٍ  زوسٌ ثطٖكؽ مي ومبيدس( ثدًزٌ  يلدي  ثٗ  دي زض ايدطان سىُدب        

 ؾيؿش  َبو كفككي  يزيؿكي فٗبل َؿشىس.

ياظ ودًٔ   ثدًزٌ  يؾدط محدًض ضيلجطيىگدي      880چطخ محًض اظ سدًٔ  مىًث دًك ثدب قُدط     

اؾفطيكبل  مي ثبقس  قسضر  يويطيو  ككدف زض ياگىُدبو  مًسدًضيؽ  سًضثدً سدطن  سًؾدٍ        

كٍ ؾًذز نن وفز ؾفيس مي ثبقس اودبم مي   KW 820ي ثب قسضر (TarmoIIIF)سًضثيه 

 (BOITE-VOITH)گيطز . اوطغو سًليسو سًضثيىُب  سًؾٍ  سطاوؽ ميؿيًن ثٍ خٗجٍ زوسٌ 

اوش دبل  يمًخجدبر     (PON –MOTOR)محًض ان ي يددًن مًسدًض  قسضر ثٍ “  زاضز يوُبيشب

ثًخًز نمسن  حطكز  يؾطٖز  مي ومبيىس. زض ايه ياگىُب اوطغو  الكشطيكي  كٍ ؾدبوشطال مدي   

سبميه مي قًز. اؾشبظيَب َجق مكرهبر شيدل   (ASTAZOU IVA)ثبقس  سًؾٍ نؾشبظي 

 وهت گطزيسٌ اوس.

320KW,380V , 464 A , 1500 RPM )) 

اوطغو  سًليسو  زض نؾدشبظي  خُدز سدبميه  اودطغو ايدط كبوسيكديه يضيقدىبيي ي        ويطي ي

ؾيؿش   نًسي  ياگىُب  يؾبيط مساضار  ثًزٌ  ي ؾطمبيف ياگىُب  كٍ ؾيؿش   نوُب  ضا قدطكز  

نلمبوغطثي  ؾبثق ؾبذشٍ اؾز  اظ َطيق كمذطؾًض يگدبظ فطئدًن  زض ؾيؿدش        (LOWA)لًا

ه  گطمبيف  ياگىُب  اظ َطيق  المىشُبو حطاضسي  مدي ثبقدس    سًُيٍ مُجًٔ  اودبم يبفشٍ  يسبمي

يضيقىبيي ؾبلىُب ثب اؾشفبزٌ  اظ ف ًضؾىز  كٍ  زض يؾٍ  ؾ ف َط ياگه  وهت قسٌ اوس ثدًزٌ   

يلز اوددبم مدي گيدطز      24يزض مًاقٕ ايُطاضو  خُز سبميه  ضيقىبيي  اظ چطايُبئي  ثب يلشبغ 

كبزميًم  خُز اؾدشبضسكطزن سًضثيىُدب  يَمچىديه  ضاٌ    زض ايه ياگىُب ثبَطيُبئي اظ ؤً ويكل 

 اوساظو مساضار ايُطاضو  يمساضار فطمبن  سبث ً وهت قسٌ اوس.

 



 37 

 
 مكرصات ياگىُاي تًضتًتطن:

 ذًز مكف تًضتًتطن مكرصات

 757001-757018 4008-4001 قماضٌ ؾطي

  644108-644101 قماضٌ جسيس

  2901-1504-1902-1901 قماضٌ ؾطي

  644203-644201 ٌ جسيسقماض

  2504-2502 قماضٌ ؾطي

  644402-644401 قماضٌ جسيس

  5504-5501 قماضٌ ؾطي

  917108-917101 قماضٌ جسيس

 اوگ يؽ فطاوؿٍ مكًضؾاظوسٌ

 1380 1353 تاضيد تُطٌ تطزاضي

 mm 860 800قططچطخ تٍ

 ضيلجطيىگي اؾفطيكبل–ضيلجطيىگي  وًع جؼيٍ تاتاقان

  مبضديچ–مبضديچ  فىطچطخ -وًع گًُاضٌ 

 لًل )ح  ًو( 4 تؼسازمحًض تطمعزؾتي

 SAB كفكي -زيؿكي وًع تطمع

 44-50 44-40ي29-63-48 ظطفيت مؿافط تٍ وفط

 15122 25000 طًل ؾپط تا ؾپط ياگه
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 2500 2825 ػطض ياگه

 3700 4000 اضتفاع ياگه

 18 8-3-2-3-6 تؼسازمل

 18  تؼساززضؾطييؽ

 وًع تطق مصطفي
 380مًسًضكدددبث ي ي سدددًضثيه 

 يلز
 DCيلز 24مًلس 

يظن 

 سطمع

G 30 

 P 60 اسًمبسيك ثٍ وؿجز يظن مؿبفط

( R ) 50 

R 48 زيىبميك 

 ياگىُاي مؿافطي    تىيازدقطق(

ايه ياگىُب ؾبذز ككًض زاومبضك مي ثبقس  كٍ سًؾٍ ثىيبز خبوجبظان ذطيدساض و يثهدًضر   

ثٍ ذسمز گطفشٍ قس ايه ياگىُب زض زي ضام يب ؾدز  زض ذدٍ    م كي ثىيبز زض ذًٌُ ضاٌ نَه

 مكُس سُطان  سطزز مي ومبيىس . قمبضٌ  َبو َط ضام قُبض ثىيبز ثٍ قطح شيل مي ثبقس.

 114 -  113  -  112 – 111 – 110ضام ايل 

 119  - 118 – 117 – 116– 115ضام زيم 

محل اؾشطاحز مبمًضيه مي ثبقس اظ َط ضام ثٗىًان ضؾشًضان  ي 117ي  112ؾبلىُبو قمبضٌ 

ضؾشًضان ثهًضر ثبض يويمٍ ثبظ  مي ثبقس يك يٍ دصيطائي َب زض كًدٍ َب يب ضيو ميع مؿبفطيه 

 نًضر مي گيطز. كًدٍ َبو مبمًضيه ثٍ سرز ذًاة خُز اؾشطاحز مدُع گطزيسٌ اوس

ُبو سعئيىبر زاذ ي ايه ياگىُب قيك يمسضن مي ثبقس. ياگىُبو ثىيبز اي دت ثهدًضر ؾدبلى   

 اسًثًؾي )نىسلي ثبظ ( مي ثبقس .زضَط ؾز ف ٍ يك ياگه كًدٍ او  مج ٍ قطاض زاضز.

ياگىُبو فً  مدُع ثٍ ؾيؿش  نًسي  يسهًيطو ي احًبض مُمبودساض مدي ثبقدس چىبوكدٍ زض     

ٖسز س ًيعيًن ضوگي دبضؼ  خُز اؾشفبزٌ مؿبفطيه قطاضزاضز يزض  8َطياگه اسًثًؾي  سٗساز 

 ايىچ قطاض زاضز. 6ٖسز س ًيعيًن َط ؾط ك گي ياگىُب يك 

ياگىُب سًؾٍ قالثُبئي ثٍ قكل َعاض ذبض ثبَ  كًد يىگ گطزيسٌ اوس  يفًبو ثديه زي ياگده   

دًقيسٌ ييگىًاذز مدي ثبقدس. ثسودٍ ياگده زض م بثدل      “ سًؾٍ كطيكي َبو مرهًل كبمال

 ايعيلٍ اؾز.“ ٖجًض نسا يگطمب يؾطمب كبمال
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گي دىًمبسيك  مي ثبقس يَمچىيه  د دٍ دىدً مبسيدك    ياگىُب زاضَبو زضثُبو يضيزو ي ؾطك 

مٗمًلي ييي چط ضي ويع ديف ثيىي گطزيسٌ اؾز زضة يضيزو  ياگىُب ثهدًضر ككدًئي  ثدبظ     

 يثؿشٍ مي گطزوس.

يك سيكٍ  ؾبذشٍ قسٌ اؾز  ي زاضاو دطز َبو ضيلي قبثل سىٓي   مدي  “ دىدطٌ ياگىُب كبمال

 1500ثًزٌ ي ثط  ياگىُدب سًؾدٍ زي ٖدسز مًلدس    ثبقس . ايه ياگىُب مدُع ثٍ  ؾيؿش  سًُيٍ 

 يلز  كٍ زض اثشسا ياوشُبو ؾز قُبض  قطاض گطفشٍ  سبميه مي گطزز.

ؾطييؽ  ثُساقشي  ياگىُب مدُع ثٍ ؾيؿش  يكيًم  يَمچىيه  سرز مرهًل اَفبل  مي 

 ثبقس.

 مكرصات فىي ياگىُا:

وفطٌ مي ثبقس 72 – 24 – 60 – 66مشط  ي ثٍ ْطفيشُبو  26.4ًَل  ياگىُبو  م كي ثىيبز 

 سه ثًزٌ  يثًغو نوُب اظ زي ؤً ضيگمه يقيسلط مي ثبقس. 69يظن سطمع ايه ياگىُب 

زض ثًغو ايه ياگىُب ٖالي ٌ ثط اؾشفبزٌ اظ فىطَبو مبضديچ  يكمك فىط َدب  اظ ودًٔ ثبلكدشكُب    

 يالؾشيكي دىً مبسيك ويع اؾشفبزٌ گطزيسٌ  اؾز.

مدُع ثٍ محبفّ الكشطيويكي مي ثبقس . َمچىديه  ؾدط   ي   KF ORؤً سط مع ايه ياگىُب  

محًضَبو چطخ ياگىُب اظ وٓط حطاضر سًؾٍ ؾىؿًضَبئي كىشطل مي گطزوس. قُط چدطخ ايده   

 مي ي مشط مي ثبقس. 920ؤً ياگىُب 
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 جسيل مكرصات فىي ياگىُاي تىياز:

 

قماضٌ 

 ياگه

وهههًع 

 تًغي
 قطط چطخ

وههههًع 

 تطمع

يظن 

ياگههه 

تسين 

 مؿافط

يظن 

ياگههه 

ا تهههه

 مؿافط

ظطفيت 

 تٍ وفط

يظن 

 تطمع

طهههًل 

 ياگه

تؼساز 

محًض 

تطمههع 

 زؾتي

 66 سه 54 سه 920MM KFOR 39 قيسلط 110
69 

 سه
 محًض2 مشط4/26

 60 سه 53 سه 920MM KFOR 48 قيسلط 111
69 

 سه
 محًض2 مشط4/26

 24 سه 54 سه 920MM KFOR 50 قيسلط 112
69 

 سه
 محًض2 مشط4/26

 72 سه 53 سه 920MM KFOR 48 ضيگمه 113
69 

 سه
 محًض2 مشط4/26

 66 سه 54 سه920MM KFOR 39 قيسلط 114
69 

 سه
 محًض2 مشط4/26

 66 سه 54 سه920MM KFOR 39 ضيگمه 115
69 

 سه
 محًض2 مشط4/26

 60 سه 53 سه 920MM KFOR 48 قيسلط 116
69 

 سه
 محًض2 مشط4/26

 24 سه 54 سه 920MM KFOR 50 ضيگمه 117
69 

 سه
 ضمح2ً مشط4/26

 72 سه 53 سه 920MM KFOR 48 ضيگمه 118
69 

 سه
 محًض2 مشط4/26

 66 سه 54 سه 920MM KFOR 39 ضيگمه 119
69 

 سه
 محًض2 مشط4/26
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 پطؾف :

 ياگىُبو ضؾشًضان مًخًز ضاٌ نَه چىسؤً مي ثبقىسثىًيؿيس؟ .1

 ْطفيز نىسلي دصيطاوي  ياگىُبو ضؾشًضان چٍ سٗساز مي ثبقس .ثىًيؿيس؟ .2

بو دؿدز ي سًقدٍ مًخدًز ضاٌ نَده ضا ودبم ثدطزٌ يْطفيدز نوُدبضا         اوًأ ياگىُ .3

 ثىًيؿيس؟

ثبقس ؤً ياگده َدب ضا ودبم     6يب 5چىبوچٍ ايليه ضق  ؾمز چخ ياگىُبو ييػٌ  .4

 ثجطيس؟

 ايليه ضق  ؾمز چخ ياگه ثيمبضؾشبن چٍ ٖسزو اؾز؟ .5

 ضق  زيم اظ ؾمز چخ ؾبله مؿبفطو ثيبوگط چيؿز؟ .6

 گىُبو سفشيف ضا ثىًيؿيس؟سفبير ٖمسٌ ياگىُبو مؿبفطو ثب يا .7
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 ػالئم يوكاوٍ َاي اؾتاوساضز جُت وصة تطضيي ياگىُاي مؿافطي:

 ماضتطز ػالمت وماز -قنل وكاوٍ ضزيف
 اوساظٌ حطيف

 mmتطحؿة

ضوههم مههًضز  

 اؾتفازٌ

1 

وكدددبن زَىدددسٌ  1                    1

 زضخٍ ياگه

)يدددك ؾدددمز  

فبضؾدددي يدددك  

 ؾمز السيه(

 ؾفيس يب ظضز 80حساقل

2 26.313  

وكدددبن زَىدددسٌ 

 قمبضٌ ياگه

)يدددك ؾدددمز  

فبضؾدددي يدددك  

 ؾمز السيه(

 ؾفيس يب ظضز 80حساقل

3 12  

وكدددبن زَىدددسٌ 

قمبضٌ ياگده زض  

 يك ضام قُبض

)يدددك ؾدددمز  

فبضؾدددي يدددك  

 ؾمز السيه(

 ؾفيس يب ظضز 80حساقل

4 TEHRAN - 

MASHAD 
 

وكدددبن زَىدددسٌ 

سدددبثًو مؿددديط 

 قُبض

)يدددك ؾدددمز  

فبضؾدددي يدددك  

 ؾمز السيه(

 ب ظضزؾفيس ي 80حساقل

5 

يك ثبضيكٍ ودًاض   

زض ثبالو دىددطٌ  

ياگه ثطاو سمبيع 

 1قُبض زضخٍ 

 ظضز 100حساقل
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6 

 
 

وكدددبٌ زَىدددسٌ  

محددل خددك زض  

 زي اوشُبو ياگه

مث ددددددددددددددددددددددددددث  

 80*10يمؿشُيل35سب25زاذل
 ؾفيس يب ظضز

7 

 

RIV 160 
 

وكدددبن زَىدددسٌ 

ؾدددطٖز قبثدددل 

سحمدددل ثدددطاو  

 ياگه

 ؾفيس يب ظضز 50حساقل 

8 

 
 

وكدددبن زَىدددسٌ 

ُيددددددددعار  سد

ندددًسي ياگددده  

ثدددطاو دردددف  

نگُي ي مًظيدك  

ثب قبث يز اسهدبل  

ثددٍ لددًاظم  قبثددل 

 حمل

 ؾفيس يب ظضز 50*50حساقل 

9 

 
0.00 

وكدددبن زَىدددسٌ 

فبن ٍ مطكدع زي  

 محًض

 ؾفيس يب ظضز 35حساقل 

10 

وكدددبن زَىدددسٌ  (      00.00     )

ًَل سبمذًن ثدٍ  

 سبمذًن ياگه

 ؾفيس يب ظضز 35حساقل 

11 

 

 

 
 

00.0.00 L REV 

وكدددبن زَىدددسٌ  

سٗميدطو كدٍ زض   

گصقددشٍ  اودددبم 

 قسٌ اؾز

 ؾفيس يب ظضز 35حساقل 

12 

 

kE- GPR 4.10” 35حسا قل  ؤً سطمع ياكه 
ظميىٍ سيطٌ ضيو 

 ضيقه
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13 
R 77t      p 53t 

G 44t 

وكدددبن زَىدددسٌ 

 فكبض سطمع ياگه
 ؾفيس يب مككي 35حساقل

14 

وكدددبن زَىدددسٌ  

ياگىُددبو زاضاو 

 يؿكيسطمع ز

 ؾفيس يب ظضز 35حساقل

15 

 

 
وكدددبن زَىدددسٌ 

حددساكثط قدديت  

ؾُح قبثل قجًل 

 ثطاو َطياگه

 35حساقل
ضوگ مشًدبز ثدب   

 ظميىٍ

16 

وكدددبن زَىدددسٌ  

ذددساقل قددٗبٔ  

قًؼ  قبثل ٖجًض 

 ثطاو ياگه

 35حساقل
ضوگ مشًدبز ثدب   

 ظميىٍ

17 

وكدددبن زَىدددسٌ  

حساكثط م بيمز 

سبمذًن زضم بثدل  

يددطثٍ ثطحؿددت 

 سه

 ؾفيس يب ظضز 35ل حس اق

18 

وكدددبن زَىدددسٌ  

محددددل لًلددددٍ  

 نثگيطو ياگه

 50*50حساقل 
 -مطثدددٕ ؾدددفيس

 زايطٌ ظضز

19 

وكدددبن زَىدددسٌ  

محل سطمع وهت 

 سطمع زؾشي

 ؾفيس يب ظضز 35حساقل 

20 
1500-VAC 

800- A 
 

وكبن زَىسٌ ؤً 

 ثط  ياگه
 ؾفيس يب ظضز 35حساقل

0.00 

R   00  m 
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21 
47t 51t 

36   PL 
 

فؿدددمز ثدددبال  

وكدددبن زَىدددسٌ 

يظن ذدددددددبلي  

يظن -ياگددددددده

َمطاٌ ثب مؿبفط ي 

م ساض گىددبيف  

 ياگه

 ؾفيس يب مككي 35حس اقل 

22 

ٖجددًض ياگدده اظ   

سذٍ َدبو مدبوًض   

كدددٍ قدددٗبٔ نن 

كمشط اظ  وًقدشٍ  

قسٌ مدي ثبقدس   

 ممىًٔ اؾز

 50حساقل 
ضودددگ مشًدددبز 

 ثبضوگ ظميىٍ

23 

ددددالك وكدددبن   

زَىدددسٌ ؾدددبل  

 ؾبذز ياگه

 25حساقل
بضوددگ مشًددبز ث

 ظميىٍ

24 

وكدددبن زَىدددسٌ  

ٖالمز يب وكدبوٍ  

او كدددددددددددٍ 

مؿدبفطثبيس اظ نن  

 مُ ٕ گطزز

 200حساقل
مشًددبز ثبضوددگ  

 ظميىٍ

25 

وكدددبن زَىدددسٌ  

سطمعَبو الكشدطي  

 دىً مبسيك

 35حساقل 
مشًددبز ثبضوددگ  

 ظميىٍ

 

 

 

 

 

eP 
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 محل وصة ػالئم ياؾتاوساضزَا تطضيي تسوٍ ياگه:

 وكبن زَىسٌ زضخٍ ياگه َبو مؿبفطو (1

 بن زَىسٌ قمبضٌ ياگهوك (2

 وكبن زَىسٌ قمبضٌ ياگه زضيك ضام قُبض (3

 وكبن زَىسٌ سبث ًو مؿيط قُبض (4

 يك ثبضيكٍ وًاض ثطاو سمبيع يك مدمًٍٖ قُبض ثٍ ضوگ ظضز (5

 ٖالمشي كٍ و ٍُ اثط خك ضا ثطاو ثبال ثطزن  وكبن مي زَس (6

 وكبن زَىسٌ ؾطٖز قبثل سحمل ثطاو ياگه (7

 وكبن زَىسٌ سدُيعار نًسي مي ثبقس (8

 وكبن زَىسٌ فبن ٍ ثيه زيمحًض (9

 وكبن زَىسٌ ًَل ياگه  اظ يك سبمذًن سب سبمذًن زيگط (10

 وكبن زَىسٌ نذطيه سبضيد  سٗميط (11

 وكبن زَىسٌ ؤً سطمع ياگه (12

 ٖالمز وكبن زَىسٌ فكبض سطمع ياگه (13

 وكبن زَىسٌ ياگىُبو زاضاو سطمع زيؿكي (14

 وكبن زَىسٌ حساكثط قيت ؾُح قبثل ؾيط ثطاو ياگه (15

 حساقل قٗبٔ قًؼ قبثل قجًل ٖجًض ثطاو ياگه  وكبن زَىسٌ (16

 وكبن زَىسٌ حساكثطمفبيمز سبمذًن زض م بثل يطثٍ (17

 وكبن زَىسٌ محل لًلٍ نثگيطو  ياگه (18

 وكبن زَىسٌ محل وهت سطمع زؾشي (19

 وكبن زَىسٌ  ؤً ثط  ياگه (20

 وكبن زَىسٌ يظن يگىدبيف ياگه (21

 قسٌ (ممىًٔ مي ثبقس ٖجًض ياگه اظ سذٍ َبو مبوًض ثب قٗبٔ كمشطاظ )م ساض وًقشٍ (22

 وكبن زَىسٌ ؾبل ؾبذز ياگه (23

 وكبن زَىسٌ ٖالمز يب قمبضٌ او كٍ مؿبفط ثبيؿشي اظ نن مُ ٕ ثبقس (24

 وكبن زَىسٌ  سدُيع ياگه  ثٍ ؾيؿش   سطمع الكشطيدىًمبسيكي (25
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 ؾيؿتم گطمايف ياگىُاي امؿپطؼ ذًز اوطغي ي مؼمًلي:

يكدي سًؾدٍ قدًفبغ الكشطيكدي     گطمبيف ياگىُبو ذدًز اودطغو ثدٍ زيَطيدق ؾيؿدش  الكشط     

يؾيؿش  ثربض سًؾٍ ثربض سًليس قسٌ اظ زؾشگبٌ مًلدس ثربض)اؾدشي  ( مدي ثبقدس كدٍ قدطح       

 مرشهط و خُز نقىبيي زاوكدًيبن زازٌ ميكًز.

 آقىايي تا ؾيؿتم تًليس  تراض قطاضَاي مؿافطي:

 (Steam)ياگه مًلس تراض 0الف 

قُبضَبو مؿبفطو  ايبفٍ مي قًز يزض  ياگه مًلس ثربض ياگىي اؾز كٍ زض فهل ظمؿشبن ثٍ

ا يدُطاضو  ييدك     DCزاذل ايه ياگه زي زؾشگبٌ مًلس ثربض ، يك زؾشگبٌ مًسًض غوطاسًض 

زؾشگبٌ  كمذطؾًض ًَا  ي چُبض زؾشگبٌ مرعن نة وهت قسٌ اؾز )مربظن ؾًذز زض ظيدط  

 ياگه مي ثبقس (

ؾطو  ياضز مدمًٖدٍ  ضاٌ   ياگىُبو مًلس ثربض ثط حؿت  ويبظ  قُبضَبو مؽ افطو َي چىس 

زؾدشگبٌ اظ سىدسضَبو     17سٗدساز   1335نَه گطزيسٌ اودس  كدٍ ورؿدشيه  ؾدط و زض ؾدبل      

لكًمًسيً  ثربضو  ثًزٌ  يايه ياگىُب ثٗ ز  فًدبو  كد  سكبوُدبو  قدسيس  ٖطيدي  ي گدطم       

كطزن ؾطيٕ يبسبقبن  چطذُب  اظ ضزٌ ذبضج  يزؾشگبَُبو مًخًز زض نوُب  ثٍ ياگىُبو ؾدطو  

 اوش بل  يبفز .ثٗس 

 زؾشگبٌ  سىسض نمطيكبئي ي نلمبوي اظ ضزٌ ذبضج 17خمٕ  17سب  1ؾطو  ايل اظ قمبضٌ 

 ياگه  نمطيكبئي فٗبل 18“خمٗب 827118سب 827101ؾطو زيم اظ قمبضٌ 

 ياگه  نمطيكبئي فٗبل 8“خمٗب 827126سب 827119ؾطو ؾًم اظ قمبضٌ 

 گه  نمطيكبئي فٗبليا 5“خمٗب 827131سب 827127ؾطو چُبضم اظ قمبضٌ 

 ياگه ث ػيكي فٗبل 10“خمٗب 827141سب 827132ؾطو دىد  اظ قمبضٌ 

 ياگه  نمطيكبئي فٗبل 15“خمٗب 827156سب 827142ؾطو قك  اظ قمبضٌ 

 ياگه اَطيكي فٗبل 2“خمٗب 827158سب 827157ؾطو َفش  اظ قمبضٌ 

ؾددز ياگدده  دبضؾددي كددٍ زض ز  2“خمٗددب 827160سددب 827159ؾددطو َكددش  اظ قددمبضٌ  

 مًوشبغ)سكميل ( قسن مي ثبقس.
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 ب .  زؾتگاَاي مًلس تراض داؾتيم(

ايه زؾشگبَُب  اظ ؤً ياسط سيًة  ثًزٌ  ثًُضيكدٍ زض يدك محفٓدٍ  قدجٍ حدطاضر وبقدي اظ       

كًيل وبميسٌ مدي  “ اقشٗبل مًاز ؾًذشي ثٍ نة مًخًز زض لًلٍ  َبو مبضديچي كٍ انُالحب

سجسيل قدسٌ ي ددؽ اظ  كىدساوؽ قدسن  ، ثردبض      قًوس مىش ل قسٌ  يذي ي ؾطيٕ  ثٍ ثربض 

% ياضز ياگىُبو مؿبفطو قسٌ  ي مًخت  گطم قسن نوُب   يضفبٌ حدبل مؿدبفطيه   95ذكك  

 مي گطزز.

نمذط كٍ اظ لكًمًسيدً  گطفشدٍ مدي    100يلز   DC  74زؾشگبَُبو مًلس ثربض  سًؾٍ ثط  

عمبن  دطياوٍ َدًا ي دمذُدبو   قًز ضاٌ اوساظو قسٌ ي دؽ اظ ثٍ كبض افشبزن  الكشطيمًسًض  ، َم

ؾًذز  ينة  قطئ ثٍ كبض ومًزٌ  يثب قطاض زازن  سبث ً فطمبن زض ييٗيز ضيقده ، ٖم يدبر    

حطاضسي قطئ قسٌ ي  گبظيئيل مًضز ويبظ اثشسا سًؾٍ دمدخ سغصيدٍ ثدٍ ودبظل كدًضٌ ضؾديسٌ        

قدًز    يدؽ اظ مر ًٌ  قسن  ثب ًَاو فكطزٌ  ثهًضر دًزض   ثٍ زاذل  كًضٌ  دبقديسٌ مدي  

ثهًضر  ثدي ضودگ   “ زض ايه  َىگبم سًؾٍ خطقٍ  قمُٗبو  الكشطيكي  مكشٗل قسٌ ي كبمال

 ؾًذشٍ  مي قًز.

زض اثط ايه احشطا   نة مًخًز  زض كًي ُب  اثشسا ثٍ خًـ نمسٌ  يؾذؽ ثٍ ثربض سجدسيل مدي   

زضخدٍ  200% ضًَثز  زاضز. حدطاضر ثردبض ذطيخدي زض حدسيز     5% ثربض ي95قًز ثًُضيكٍ 

 از  يفكبض الظم  زض حس ياگىُبو قُبض  قبثل سىٓي  مي ثبقس.ؾبوشيگط

مُمشطيه قٍُٗ زض زؾشگبَُبو  مًلس ثربض ؾطفيًل كىشطل مي ثبقس كٍ چُبض ٖبمدل اند ي   

مًضزويبظ  ضا ثبَ  سىٓي  ومًزٌ  يثٍ زاذل كًضٌ مي فطؾشس )اثشسا  ثب زؾز  يؾذؽ  سًؾدٍ  

 ٖم يبر َيسضيليكي(

 ض:اوًأ زؾشگبَُبو  مًلس ثرب

اؾدت ثردبض     61ليشدط زض ؾدبٖز  ي قدسضر     850ثبسًليدس  ثردبض    4616ثب كدس   1ؤً  .1

 نمطيكبئي

اؾدت ثردبض     95ليشدط زض ؾدبٖز  ي قدسضر     1350ثبسًليس  ثردبض   4625ثب كس  2ؤً  .2

 نمطيكبئي

اؾدت ثردبض     150ليشط زض ؾدبٖز  ي قدسضر    2200ثبسًليس  ثربض  4740ثب كس  3ؤً  .3

 نمطيكبئي
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اؾدت ثردبض     150ليشدط زض ؾدبٖز  ي قدسضر     2200ثبسًليس  ثربض  4744ثب كس 4ؤً  .4

 نمطيكبئي

 

 
 ياگه مًلس ثربض )اؾشي (

 

 سيل مكرصات ياگىُاي مًلس تراض داؾتيم (ج
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 قماضٌ ياگه

 

 

 

 مكرصات

4-5-8-
11-

16
 

1-3-7-
10-

17-
19-

20-
22-

23 

24-
25-

27-
28-

29-
30-

31
 

2-6-9-
12-

13 

14-
15-

18-
21-

26
 

ضٌ
ما
ظق
ا

32 
ت
غاي
ل

41
 

45-
47-

48-
56

 

42-
43-

44-
46-

49-
50-

51-
52-

53-

54-
55

 

 امطينا امطينا تيػيل امطينا امطينا امطينا مكًض ؾاظوسٌ

 1334 تاضيد ؾاذت

13
27

 13
43

 

13
37

 13
34

 

1354 1358 1358 

 mm 850 850 920 850 850 920قطط چطخ

 اؾفطينال اؾفطينال اؾفطينال اؾفطينال اؾفطينال اؾفطينال وًع جؼثٍ ياتاقان

 Y-25 Y-25 Y-25 Y-25 Y-25 Y-25 وًع تًغي

 4 4 4 4 4 4 تؼساز محًض

تؼساز محهًض تطمهع   

 زؾتي

4 4 4 4 4 4 

 KE KE KE KE KE KE وًع تطمع

 40 40 30 30 30 30 يظن ذالي مًلس دته(

 70 70 50 50 50 50 يظن تا تاض مًلس

 35 35 25 25 25 25 يظن تطمع

 5/12 5/12 5/12 5/12 5/12 5/12 طًل ياگه تٍ متط

ظطفيههت آب متههط  

 منؼة

16 21 21 16 29 29 

 3800 3800 2800 2800 2800 2800 ظطفيت ؾًذت ليتط

 11 4 10 10 16 5 تؼسازمل
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ثربضسًليس قسٌ  اظ َطيق لًلٍ ان ي  ثربض  زاذل  قبؾدي يظيدط  ياگده  )زض ياگىُدبو      

ؾيؿش  قًفبغ ذبوگي ( لًلٍ ككي قسٌ  ياضز مٗمًلي  كٍ زض  زاذل كًدٍ َب  يضاَطي   مثل 

ياگه  قسٌ   ثٗ ز زيض ظزن ثربض زضين  لًلٍ َبو ضفز  يثطگكز  زاذل  كًدٍ َدب  يضاَدعي   

ايدبز  گطمب  مي ومبيس  يلي زض ياگىُبو  اكؿذطؼ  ؾيؿش  ديكطفشٍ  اؾز  يثردبض ددؽ اظ    

زضايه لًلٍ  ثطحؿت  خبيگدبٌ    ٖجًض  اظ لًلٍ َبو ان ي ثربض  ياضز ياگه  ميكًز  فكبض  ثربض

 دًوس( مشغييط اؾز .5/101نسمؿفط  ) 7دًوس( سب 5/14نسمؿفط) 1ياگه  زض قُبض ثيه 

نسمؿدفط   7ايليه ياگه دكز ياگه مًلدس ثردبض )اؾدشي  (  زاضاو فكدبضو زض حدسيز      

اسمؿدفط مدي ثبقدس. زض     1يياگه اوشُبيي ثٍ زليل افز فكبض زض مؿديط حدساقل زاضاو فكدبض    

قكل  اؾشفبزٌ مي  Uثطاو ايدبز يك ؾيكل گطمبيف  سًؾٍ ثربض اظ يك اوكٗبة  َطياگه 

قًز كٍ ثربض مي سًاوس  اظ يك َطغ ياضز  ياظ َطغ زيگط  ذبضج گطزز. كٍ ثبسًخٍ  ثٍ خُز 

اسهبل ياگه  ثٍ مىجٕ ايدبز ثربض  ايه مؿيط زي َطفٍ مي ثبقس  يزض َط نًضر  م دساضو اظ   

 ياضز قُطٌ چكبن مي گطزز .ثربض  ثربض خطيبن يبفشٍ  
 

ثٍ ذٍ ان ي  لًلٍ ثٍ مىًٓض  حفبْز  زض ثطاثط گطفشگي وبقدي اظ ضؾدًة     Uاسهبل 

مًخًز زض زاذل  لًلٍ َب ، َمچىيه يكىًاذز  ومًزن خطيبن ثربض  مًضز اؾشفبزٌ قطاض مدي  

گيطز  َمبوًُضيكٍ  قمبسيك  گطمبيف ثربض  مالحٍٓ مي ومبئيس و ٍُ  قدطئ ايده اسهدبل     

اظ ثبالو  ذٍ لًلٍ ان ي ثربض  مي ثبقس ي ثبسًخٍ  ثٍ ايىكٍ ضؾًثبر  وبقدي اظ ظودگ ظزگدي    

لًلٍ َب  زاضاو خطم  ثًزٌ  يزض ؾُح  دبئيه اثبقدشٍ مدي قدًوس .ومدي سًاوىدس  ياضز ؾديكل       

گطمبيف قسٌ  ي مًخت گطفشگي مؿيطَب يب قيطَب گطزوس. ثٗس اظ اوكدٗبة ثردبض ياضز قُدطٌ    

نسمؿفط   1قُطٌ چكبن  فكبض ثربض  كبَف ديسا كطزٌ  يثٍ حساقل فكبض چكبن مي گطزز . زض 

زضخٍ  ثٍ ؾمز  قُطٌ چكبن ثدٍ قديط    5/4مي ضؾس . لًلٍ ذطيخي  اظ قُطٌ چكبن ثب قيت 

مغىبَيؿي مشهل مي قًز. الظم ثٍ شكط اؾز كٍ قيت مدصكًض ثدٍ مىٓدًض َدسايز  مدبيٕ      

طيق لًلٍ مصكًض  ثٍ َدطغ قديط َدبو     كىساوؿي ثٍ َطغ  قُطٌ چكبن  مي ثبقس. ثربض اظ َ

مغىبَيؿي كٍ زض مؿيط  زي قبذٍ قطاض زاضوس َسايز مي گطزوس.ثٗساظ  قُدطٌ چكدبن مؿديط    

ثدطاو    on/offثربض ثٍ زي قبذٍ  سجسيل مي قًز يزض َط قبذٍ  يك قيط مغىبَيؿي  ثربض 

زيدبسًض ثردبض    ثبظي ثؿشٍ كطزن  مؿيط ثربض قطاض  زاضز ي ثٗس اظ قيطَبو مغىبَيؿدي ثردبض ضا  

مؿديط ثردبض يخدًز زاضز  كدٍ زي سدبو نن  ثدبَ  مدًاظو          3قطاض زاضز . زاذل ضازيبسًض ثردبض  
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ؾط ضاٌ نن قدطاض زاضز  سغصيدٍ مدي      MV2َؿشىس ي سًؾٍ قبذٍ او  اظ لًلٍ ثربض كٍ قيط 

قًز. ًَا دؽ اظ  ثطذًضز  ثٍ  ضازيبسًض  گطم قسٌ  اظ َطيق كبوبل  ثٍ زاذل كًدٍ َب َدسايز  

كًز. زض اثط ثطذًضز ًَا ثبضازيبسًض ثٍ نة سجسيل  ميكًز . ثىبثط ايه قؿمز دبئيىي ضازيبسًض  مي

سطكيت نة ي ثربض  ضا ذًاَي  زاقدز  ايده نة  يثردبض  ثدٍ ؾدمز قُدطٌ چكدبن  َدسايز          

ميكًوس . زض قُطٌ چكبن نة اظ مر ًٌ نة ي ثربض گطفشٍ مي قًز يثدٍ ؾدجت ايددبز ذدالء      

ٌ م ساضو ًَاو سبظٌ  كٍ زض ظيط قُطٌ چكبن  ثٍ زاذل  مكيسٌ ميكًز ثربض ثطگكشي ثٍ َمطا

سطكيت قسٌ  يزيثبضٌ  زض ؾيكل  قطاضمي گيطز .  ايه ؾيكل  ازامٍ مي يبثس سب ايىكٍ  زمدبو   

زضخٍ ظيط و ٍُ سىٓي   ثطؾس  زض ايىهًضر  كبضسُبو الكشطيويكي  كىشدطل فطمدبن    50كًدٍ 

ضا مؿدسيز  مدي كىدس      2/3ضا نبزض مي كىس  يمؿيط   MV2زمب  فطمبن  ثؿشٍ قسن  قيط 

ازامٍ مي يبثس . حبل  چىبوچٍ  زمبو ثيطين  ياگه  ذي ي ؾطز ثبقس   1/3يگطمبيف  ثب مؿيط

قبزض ثٍ افعايف  زمبو  ياگه ورًاَس ثًز ي زض وشيدٍ  ثٍ مدطيض اظ   1/3،ثربض اظ َطيق مؿيط 

زضخدٍ ظيطو ُدٍ سىٓدي      1َف زمب  سب زمبو ًَاو ياگه كبؾشٍ ذًاَس قس.  .چىبوچٍ ايه كب

زيثبضٌ ثبظ  ذًاَس قس يثىب ثطايه گطمبيف ثب سمدبم ْطفيدز  اوددبم     MV2ازامٍ يبثس ، قيط 

مي قًز. معيز ايه ضيـ زض ايه اؾز  كٍ چىبوچٍ  ًَاو ثيطين ذي دي ؾدطز ثبقدس  قديط     

MV1 ٌمًٖدٍ  قطاضزاضز َطگع فطمبن قُٕ ورًاَس گطفز ي گطزـ ثربض زض مد1/3كٍ ؾط ضا

قُٕ ورًاَس قس يزض وشيدٍ اظ يد ظزن قُطٌ چكبن  خ ًگيطو ذًاَدس قدس ي امدب چىبوچدٍ      

َمچىدبن     1/3ًَاو ثيطين ياگه ذي ي ؾطز وجبقس ثًُضو كٍ ًَاو كًدٍ َب ثب ثربض مؿيط 

 MV1افعايف مي يبثس  ثًُضيكٍ  زمبو  كًدٍ ثٍ زمبو سىٓي  ثطؾس  زض ايىهدًضر  قديط   

 طاض زاضز ثؿشٍ ذًاَس قس.ق 1/3ويع كٍ ؾط ضاٌ  

وكشٍ او كٍ زض ايىدب  قبثل سبمل اؾز ايه اؾز كٍ ثٗدس اظ ثؿدشٍ قدسن َدطزي قديط      

چًن ثربض ضاٌ ٖجًضو وساضزثٍ زاذدل قُدطٌ چكدبن ددؽ مدي ظودس  ي زضايده لحٓدٍ  ثبيدس          

“ سمًؾشبر قُطٌ چكبن ثربضٖمل كطزٌ ي اظ َطيق ؾدًدبدذبئيه ذدًز مؿديط ثردبض ضا كدبمال     

ب فكبض دكز قيط َب افدعايف ويبثدس ي دمدخ سر يدٍ  ثدط ويدطيو مغىبَيؿدي        مؿسيز ومبيس س

 ؾبچمٍ َب وگطزز.
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 جُت ػمينطز صحيح ؾيؿتم گطمايف ونات شيل تايس ضػايت گطزز:

 

    زضثبظزيس َبو ؾبالوٍ ثبيس لًلٍ َبو ثربض اظ وٓطاوجبقز ضؾًة مًضز ثبظضؾدي  قدطاض

مًخدًز زض لًلدٍ ثدٍ ؾدمز     گيطز يؾًة ظزايي گطزز. زض ييدط ايىهدًضر ضؾدًثبر    

قيطَبو مغىبَيؿي ثربض َسايز  قسٌ ي زض دكز قيطَب گطفشدبض  گطفشدبض قدسٌ ي    

مبوٕ  ٖم كطز  نحيح  قيطَبو ذًاَىس قس يؾيؿش   گطمبيف ٖم كطز ندحيحي  

 ورًاَس زاقز.

   ٍيكي اظ ضيقُبو م بث ٍ ثب ضؾًة اؾشفبزٌ  اظ لًلٍ َبو مؿي زض ؾبذز لًلدU  زي

 قبخ مي ثبقس.

 ٍَبو ثربضاظ وٓط وكشي يٖبيق ثًزن  يفطاض ثربض مًضز ثبظ ثيىي قطاض گيطوس. لًل 

         قيطَبو مغىبَيؿي  ثردبض  اظ وٓدط  الكشطكدي ي لچكدي ؾدبچمٍ  مدًضز ثبظضؾدي

 قطاضگيطوس.

       سطمًؾشبر قُطٌ چكبن  مًضز ثبظضؾي قطاض گيطزيقُدطٌ چكدبن ثدٍ َدطظ ندحيحي

 سىٓي  گطزز سب ٖم كطز  مُ ًة ضا زاقشٍ ثبقس.

 زيبسًض ثربض اظ وٓط وكشي ي اوجبقز ضؾًة مًضز ثبظضؾي قطاض گيطز.ضا 

 .قيت ثىسو لًلٍ َب و ثربض  َجق و كٍ يسٗبضيف ضٖبيز گطزز 

 

 قططٌ چنان چيؿت ؟

قُطٌ چكبن مكبويعمي اؾز كٍ ثربض سًليس قسٌ ، اظ َطيدق  نن ثدٍ ؾدمز قدًفبغ يدب      

اظ يك َدطغ زمدبو مدًضز    مجسل حطاضسي ثٍ ًَض م ُٗي اخبظٌ ، ٖجًض ديسا ميكىس كٍ 

 وٓط ثًُض يكىًاذز حبنل گطزيسٌ  ياظ َطغ زيگط اسالغ ثربض ييط ممكه گطزز
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 قكل قُطٌ چكبن

 

كٍ مطكدت   1ياضز قُطٌ چكبن قسٌ  ي اظ َطيق زضيچٍ  R1ثربض ثب فكبض  ثبال اظ َطيق 

 ميطيز 5مي ثبقس . ثُطغ مدطاو  3يزضيچٍ اَميىبن  2اظ زضيچٍ سىٓي  

،ثربض ثطگكشي يًَاو سبظٌ مكدف ميگطزودس .ثدٍ     4َعضيق  مدطاو فكبض اظ َطيق ٖمل

ثٍ َطغ مجسل حطاضسدي يدب زيدگ      R2َمطاٌ ثربض زا٘ ثبؾطٖز ظيبز اظ َطيق مدطاو 

قًفبغ خطيبن مي يبثس. زض مؿيط قُطٌ چكبن  ثٍ قيط مغىبَيؿدي  ثدٍ زليدل افدعايف     

   ً ٌ كىدساوؽ قدسٌ  ياظ   فكبض زض ذطيخي قيذًضٌ وؿجز ثٍ اثشدساو نن ،م دساض اظ مر د

زضخٍ مي ثبقسثٍ َدطغ قُدطٌ   5/4َطيق  لًلٍ مشهل ثٍ قُطٌ چكبن  كٍ سحز قيت 

ثدٍ زاذدل    6چكبن ثطگكز مي يبثس. زض حبليكٍ  مر ًٌ كىساوؽ اظ ثبالو  سطمًؾشبر 

“ مكف ميگطزز يؾيكل  مصكًض زائمدب “ قُطٌ چكبن زض خطيبن اؾز ًَا ي ثربض  مدسزا

جٍ زمبو كىساوؽ  يزمبو  ثربض ثطگكشي  ثٍ قُطٌ چكبن  ، زض خطيبن مي ثبقس. ثبسًخُ

سطمًؾشبر  ميعان ثدبظومًزن  زضيچدٍ يضيزو ثردبض ضا كىشدطل مدي كىدس . سطمًؾدشبر         

مصكًض  قبمل  يك ثسوٍ  نكبضزئًوي ي يك محفٍٓ مي ثبقس. كٍ ثٍ يكسيگط مًوشبغ قسٌ 

زضخدٍ  ؾدبوشيگطاز     25سب 90اؾز كٍ زض زمبو  اوس. محفٍٓ ثب يك ؾيبل  ٖبمل دطقسٌ

ثٍ خًـ نمسٌ  سطمًؾشبر  سًؾٍ زمدبو كىدساوؽ  يزمدبو ثردبض  ثطگكدشي  ثدساذل        

قُطٌ چكبن  مشبثط قسٌ  يزض وشيدٍ  ؾيبل زاذل محفٍٓ مىجؿٍ ميگطزز. ايه اوجؿبٌ  

مبيٕ نو سض كًچك اؾز  كٍ زضچٍ سىٓي  زض محسيزٌ زمب ثدٍ َدًض زائد  ثدبظ اؾدز .      

مبويكٍ  ؾيبل ثربض مي قًز خبثدبئي ثٍ حسو ثعضگ اؾز  كٍ زضيچٍ سىٓدي  ثؿدشٍ   ظ
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-50مي قًز زامىٍ سغييطار  زمب ثيه ثبظ يثؿشٍ ومًزن  زضيچٍ  سىٓي   زض محدسيزٌ  

 زضخٍ ؾبوشيگطاز مي ثبقس4

 

زض ييٗيشي كٍ فطمبن قُٕ اظ َطيق ضلٍ َب ثٍ قيطَب و مغىبَيؿي زازٌ مي قًز  ثربض ثدٍ  

قُددطٌ چكددبن ثطگكددز ومددًزٌ ي اظ قؿددمز فًقددبوي ثددٍ سطمًؾددشبر ضؾدديسٌ   ؾددمز  ٖ ددت

 يسطمًؾشبر ثب اوجؿبٌ ذًز فطمبن  قُٕ ؾيط ثربض ضا مي زَس.

 R1سىٓي  ثبيس ًَضو نًضر گيطز كٍ زض اثشسا ثربض ثشًاوس  اظ َطيدق  مؿديط خطيدبن ثردبض    

ًؾدشبر  ضا مشدبثط   ٖجًض كىس ايه ثربض زض مؿيط ثطگكز ثب سطمًؾشبر  ثطذًضز مي كىس  يسطم

 مي كىس.

ؾديبل ذدًز ضا َدسض زازٌ مدي      6مؿيط يضيز ثربض ضا ظمبويكٍ  سطمًؾشبر  3زضيچٍ اَميىبن 

 ثىسز.

ثٍ وحًو اوشربة گطزيسٌ اؾز كٍ ثشًاوس  زض ييبة سطمًؾشبر ي يب مٗيًة ثًزن  نن  10فىط 

ثربض ثدٍ زاذدل   ضا مؿسيز كىس. زض نًضسيكٍ قُطٌ چكبن يد ظزٌ ثبقس  ي  3زضيچٍ اَميىبن 

ثبظ قًز  ايه زضيچٍ  اظ افدعايف زضين محفٓدٍ خ دًگيطو     11خطيبن يبثس. زضيچٍ اَميىبن 

مي كىس  يثٍ ؾجت حطاضسي كٍ زض خساضقُطٌ چكبن ثٍ زليل ٖجًض ثربض ميكًز مًخدت ضفدٕ   

 يد ظزگي ميگطزز.

 

 مكرصات فىي قططٌ چنان:

ٌ ضا زاقدشٍ ثبقدس يفكدبض ثردبض     ثدبض فكدبض زازٌ قدس    8فكبض : قُطٌ چكبن ثبيس قسضر سحمل 

 نسمؿفط كبَف زَس. 1ذطيخي ضا سب حساقل 

ايدبز ذالء: ثب ايدبز ذالء  ثربض ثطگكشي ضا ثٍ ؾمز ثبال ككيسٌ  يزض ؾيكل قطاض زَس يمىٕ 

 َسض ضفشه ثربض گطزز

 سؿز اثٗبز قُطٌ چكبن مُبثق و كٍ ثبقس

 ٖم كطز قيطاَميىبن زضؾز اودبم قًز

 ز اودبم قًزٖم كطز سطمًؾشبر زض ؾ
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 وحًٌ تىظيم قططٌ چنان:

اثشسا دبيٍ سطمًؾشبر )ضگالسًض قُطٌ چكبن  ( ضا سب اوشُب سب اوشُب ثچطذبويدس  يثٗدس ضگالسدًض ضا    

زضخٍ  ثبظ مي كىىس  زض ايه حبلز مي ثبيؿز ضظيٌ َدبو زاذدل  قُدطٌ چكدبن  محدل       90

 ً يدٍ    ثردبض ثدب ؾدطٖز      ثؿشه ضگالسًض مطثًٍَ ؾبل  ثبقس قجل اظ قطئ ثٍ كبض  ؾيؿدش  سُ

كمي اظ قُطٌ چكبن  ذبضج مي قًز ثٍ محى قطئ ثٍ كبض ؾيؿدش   سًُيدٍ  ياگده    “ وؿجشب

ظيبزو  اظ قُطٌ چكبن  ذبضج مي قدًز   “ خطيبن ثربض قُٕ قسٌ ي قُطار نة ثب حد  وؿجشب

 ثٍ مطيض ثب ثبال ضفشه زمبو كًدٍ  ميعان نة ذطيخي اظ قُطٌ چكبن ويع ك  مي قًز.

كٍ  اظلحبِ سىٓي  سطمًؾشبر  ثؿيبض مُ  اؾز  َىگبمي اؾز  كٍ زمدبو  ياگده   لحٍٓ او 

ثٍ م ساض  سىٓيمي ميطؾس  يفطمبن قُٕ ثٍ قيط زازٌ مي قًز  . زضايه َىگدبم فكدبض  ثردبض    

ثبويٍ ثب قسر ثؿيبض ظيبز اظ قُطٌ چكبن ذبضج مي قدًز.   3سب  2ك  ك  ظيبز ميكًز  يثٗس اظ 

سطمًؾشبر  مؿيط يضيز  ثربض ثٍ قُطٌ چكبن ضا ثؿدشٍ ي خطيدبن    ثبويٍ  15سب  10اگط دؽ اظ 

قُٕ قًز ٖم كطز سطمًؾشبسُب  نريد ثًزٌ  يسىٓي  نن “ ثربض ذطيخي اظ قُطٌ چكبن كبمال

 زضؾز مي ثبقس زض ييط ايىهًضر ثبيس سىٓي  سطمًؾشبر سهحيح قًز.

 ميٍ گايي :

ؾدز  كدٍ ثدٍ مىعلدٍ  يضيزو     ك ٍ گبيو اؾ  كبضگبَي ايليه  ياحس ؾيكل گطمدبيف ياگىُب 

 ؾيؿش  ثًزٌ  زاضاو زي يْيفٍ ٖسٌ مي ثبقس.

ايليه يْيفٍ ك ٍ گبيو في شط كطزن ثربض يضيزو اؾز زض يضيزو يك ك ٍ گبيو  يك في شدط  

مكجك  اؾشًاوٍ  قطاض زاضز كٍ ثربض نة دؽ اظ ٖجًض اظ نن  يفي شدط  قدسن محفٓدٍ  چدسوي      

س خدسا ؾدبظو ثردبض ذكدك  اظ مدبيٕ كىدساوؽ        ك ٍ گبيو مي قًز. ٖم كطز  زيم ايه ياحد 

ياخبظٌ  يضيز ثربض ذكك ثٍ ؾيكل  مي ثبقس. ٖمل خسا ؾبظو اظ َطيق محسيز كدطزن  ضاٌ  

ٖجًض  ثربض  ثٍ ؾيكل گطمبيف  اظ يك مؿيط ٖمًزو  َجدق قدكل  اوددبم  ميكدًز. ثدسيه      

و ٖمًز و ومي َطيق مبيٕ كىساوؽ  كٍ زاضاو  چگبلي ثبال  ثًزٌ  يقبزض ثٍ حطكز زض ضاؾشب

ثبقس اظ اوشُب و ك ٍ گبيو سر يٍ ميكًز . زض ايه قؿمز  اظ ك ٍ گبيو  يك ؾًضاخ  سر يدٍ   

ي يك زضيچٍ سٗجيٍ قسٌ ايز . ايه زضيچٍ  سًؾٍ  يك سطمًؾشبر  نكبضزئًوي كٍ زض حبلدز  

ايليٍ ثبظ اؾز  كىشطل مي قًز. زض اثط  ازامٍ خطيبن  ثربض  زض محفٓدٍ  ك دٍ گدبيو ي ثدبال     

فشه  زمبو محفٍٓ ،  سطمًؾشبر  مىجؿٍ قسٌ  يؾًضاذشر يٍ  ضا مؿسيز مي كىس  يخدًز  ض
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ك ٍ گبيو زض اثشساو ؾيكل ، ثطلعيم  ٖمل في شطاؾيًن ي ذكك ؾبظو ثربض يضيزو  زض ايه  

 ؾيكل گطمبيف سبكيس مي كىس.

 

 

 

 
 ك ٍ گبيو

 قىاؾائي ياگىُاي مؿافطي ي ييػٌ اظ ضيي قماضٌ آوُا:

يؾي ٍ و  يٍ مًضز اَميىبن ثؿيبض مُمي ثطاو حمل  يو ل ثدبض يخبثددبئي   چًن قُبضَب 

مؿبفط ثيه ككًضَبو مرش ف  مي ثبقىس لصا  ثٍ مىًٓض ايددبز َمدبَىگي ي يكىدًاذشي امدًض     

ثُطٌ ثطزاضو يفىي اقسام ثٍ سككيل اسحبزيٍ ثيه الم  ي  ومًزٌ اوس كٍ ثيكشط ككًضَب سدبثٕ نن   

ي  ضفٕ مككالر حمل يو دل اظ قدًاويه ي زؾدشًض الٗم ُدبو نن     ثًزٌ  ي  ثطاو ديكطفز كبضَب 

 ديطيو مي ومبيىس.

( ضا سبؾديؽ   UICاسحبزيٍ ثيه الم  ي ضاٌ نَىُدب )  1922ضاٌ نَىُبو اضيدب ئي زض ؾبل 

ضاٌ نَه ًًٖ ي ًًٖ ياثؿشٍ زاضز ي ثٍ مًخت اؾبؾىبمٍ ازاضر  137ومًزوس ايه اسحبزيٍ اكىًن 

 ضز .مطكعو نن زض دبضيؽ قطاض زا

زض چُبض چًة  يچُبض خىجدٍ مرش دف ثكدطح شيدل     UIC اسحبزيٍ ثيه الم  ي ضاٌ نَىُب

 فٗبليز مي ومبيس:

 امًض سح ي بسي ي اؾشبوساضز ومًزن -1

 سًؾٍٗ َمكبضو ي َمبَىگي ثيه الم  ي ثيه ضاٌ نَىُب -2



 58 

 فطاَ  ومًزن اَالٖبر ثطاو ضاٌ نَىُبو ًًٖ ي ٖمًم مطزم -3

 ب ؾبظمبوُبو مرش ف  ثيه الم  ي حطفٍ او يب زيلشيومبيىسگي ضاٌ نَىُب  زض اضسجبٌ ث -4

 1350ضا ٌ نَه خمًُضو اؾالمي ايطان ثط حؿت سهًيت وبمٍ َيئز يظيطان اظ ؾدبل  

 ثٍ مًخت مبزٌ ياحسٌ قًا ويه  ثًًٗيز  ايه اسحبزيٍ  دصيطفشٍ قسٌ اؾز.

 

دمقهطضات مهاضتطز متقاتهل ياگىُها ي     RICاتحازيٍ تيه المييي ياگىُاي مؿافطي 

 طي زض حمل يوقل تيه المييي(مؿاف

يكس ضاٌ نَه فطاوؿدٍ     DB 80ي كسضاٌ نَه نلمبوغطثي   RAI  96كس ضاٌ نَه ايطان

87 SNC   50ينلمبوكطقي DR  ي... مي ثبقس 

 

 ططظ قماضٌ گصاضي تيه المييي ياگىُاي مؿافطي :

قمبضٌ ثيه الم  ي ؾبلىُبو مؿبفطو ويع مكدرم كىىدسٌ ككدًض  ندبحت  يزضخدٍ ؾدبله       

 ٗساز محًض ي كًدٍ  مي ثبقسيس

 61-96-1960 109-6ثًُض مثبل:                                     

يٗىي ياگده مدصكًض    RIC وكبن زَىسٌ كس 61زيضق  ايل اظ ؾمز چخ ثطاؾز ٖسز

مي سًاوس ثٍ سمبم  ككًضَبو ًًٖ اسحبزيٍ  ثيه الم  ي ضاٌ نَىُب ؾيط ومبيس. زي ضقد  ثٗدسو   

ايىدب ككًض    ايطان .   َفز ضق  ثٗدسو كدٍ چُدبضضق  ايل اظ ؾدمز     كس نبحت  ؾبله زض 

چخ ثطاؾز مكرم كىىدسٌ زضخدٍ  يسٗدساز كًددٍ  يسدُيدعار زاذ دي ؾدبله  يؾيؿدش          

قدمبضٌ اسدً    6گطمبيف ثًزٌ يؾٍ ضق   ثٗسو قمبضٌ ؾطو ؾبله ينذدطيه ضقد  يٗىدي ٖدسز    

 كىشطل  مي ثبقس.

 RIC                  51-52-54-57-58-59 كس

 مي ثبقس  RIC                 61- 62- 63-65-66-67-68-69 كس

 

يؾي ٍ حسمز قبثل اؾشفبزٌ ف دٍ ثدطاو ويدبظ      60ثطاو ؾطييؽ زاذ ي ي كس  50كس 

 ذبل ضاٌ نَىُب  يسطافيك سدبضسي ؾُي  ويؿز .
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 اصًل  ػالمتگصاضي ػسزي ينىًاذت يل يؾييٍ وقييٍ مؿافطي د يا مكاتٍ آن( :

 گطيٌ س ؿي  قسٌ اؾز. 6جبقس كٍ ثٍ ضق  مي 12قبمل 

 ايليه گطيٌ زي ضق   ثطاو ثيبن ضغي  مجبزلٍ  قبثل اخطا زض ٖالمشگصاضو يؾبئل و  يٍ مؿبفطو

 زيميه گطيٌ زيضق   ثطاو  ثيبن ضاٌ نَه مبلك يب ضاٌ نَه ثجز كىىسٌ يؾي ٍ و  يٍ مؿبفطو

 ؾًميه گطيٌ زي ضق  ثطاو ثيبن مرشهبر ثُطٌ ثطزاضو

يٌ : زي ضق  ثطاو سٗييه ًَيز ثطذي اظ ذهًنيبر فىي كٍ ثطاو ثُدطٌ ثدطزاضو   چُبميه گط

 يطيضو اؾز

 دىدميه گطيٌ : ؾٍ ضق  ثطاو قمبضٌ سطسيت  يؾبئل و  يٍ اظ يك ؤً ؾبذز

 قكميه گطيٌ : يك ضق  ثطاو اسً كىشطل

سٗييه ًَيز مكرهبر يخعئيبر ثُطٌ ثطزاضو )گطيٌ ؾًم( ثطذي اظ مكرهبر   مُم :

طيٌ چُبضم( ي َمچىيه قمبضٌ سطسيت يؾبئٍ و  يٍ  ثب َمسيگطسككيل قدمبضٌ ح ي دي   فىي )گ

 ضقمي( 12يؾي ٍ  و  يٍ مؿبفطو ضا مي زَىس)دىدميه سب يبظزَميه ضق  اظ ٖالمشگصاضو 

ضقمي( ثط َجق كدس  12ضق  )ايليه يزيميه ضق  ٖالمشگصاضو 2ثيبن ضغي  مجبزلٍ ثًؾي ٍ  -1-2

 بم مي قًز.ثطقطاض قسٌ زض يميمٍ يك اود

ضاٌ نَه ثجز كىىسٌ يب مبلك ثًؾي ٍ زي ضق   مكرم مي قدًز ) ؾدًميه يچُدبضميه     -2-2

 (920-1ضقمي( ثطَجق قطايٍ فيف   )  12ضق  ٖالمشگصاضو 

)دىدميه يقكدميه ؛ ضقد    0مرشهبر ثُطٌ ثطزاضو كٍ ثًؾي ٍ  زي ضق  سٗييه مي قًز -3-2

اودبم مي قًز كٍ ثيدبوگط وكدبر    2ميمٍضقمي( ثطَجق كس سٗييه قسٌ زض ي 12ٖالمشگصاضو 

 ظيط مي ثبقىس

  ضقمي( 12ؤً يؾي ٍ و  يٍ )دىدميه ضق  اظ ٖالمشگصاضو 

 .سٗسازمحًضَب يقشي كٍ يؾي ٍ و  يٍ مدُع ثٍ ثًغو ويؿز 

  ضقمي( 12سٗساز كًدٍ َب )قكميه ضق  اظ ٖالمشگصاضو 

ضق )ضقمُدبو   2 ٍ مرشهبر يب مكرهبر فىي مًضز ويبظ خُز ثُطٌ ثدطزاضو كدٍ ثًؾدي    -4-2

 ضقمي( مكرم مي گطزوس ثكطح ظيط ثيبن مي قًز. 12َفش  يَكش  اظ ٖالمشگصاضو

  ٍ3زض يميمa ثطاو يؾبيل و  يٍ مىبؾت زض سطافيك ثيه الم  ي 

  ٍ3زض يميمb ثطاو يؾبئل و  يٍ مىبؾت ف ٍ زض سطافيك زاذ ي 
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 اظ لحبِ يؾبئل و  يٍ  مؿبفطو اَالٖبر شيل ضا ثيبن مي كىىس :

 اكثط ؾطٖز مدبظ )َفشميه ضق (حس 

 ) قطايٍ سغصيٍ مًسًض)َكشميه ضق 

ضق   سب يبظزَميه ضق  اظ ٖالمشگدصاضو   3قمبضٌ سطسيت َط يؾي ٍ و  يٍ مؿبفطو قبمل  -5-2

 ضقمي اؾز 12

  ٍف ٍ قجكٍ َبئيكٍ  زاضاو ذًٌُ نَه مي ثبقىس نالحيز زاضوس كٍ ضيو يؾبئل و  ي

 ومبيىس. ضا وهت 920-1ذًز كس مىسضج زض فيف 

( زض وٓط گطفشٍ قسٌ اؾز سب سكدريم نن   999سبيي )نفط سب 1000ايه قمبضٌ زض يك ؾطو 

ضق  مكبثٍ  ميجبقىس ميؿط گطزز. َدط ضاٌ نَده  قدمبضٌ     12ضق  ايل نن اظ  8اظ ياگىُبئيكٍ 

يؾبئل و  يٍ مؿبفطو كٍ مبلك نن اؾز ي يب سًؾدٍ اي ثدٍ ثجدز  ضؾديسٌ اؾدز  ضا  ثردًز          

س  ثٗجبضر ثُشط  قمبضٌ ياقٗي  َط يؾي ٍ و  يٍ وط ثدًٌ ثدٍ ضاٌ نَىدي اؾدز      وؿجز   مي زَ

 كٍ ايه  يؾي ٍ و  يٍ  ثٍ نن  سٗ ق زاضز  ي    يب سًؾٍ  نن  ضاٌ نَه ثٍ ثجز ضؾيسٌ اؾز .

 ضقمي( 12ضق  اسً كىشطل )زياظزَميه ضق  اظ ٖالمشگصاضو  -6-2

ذطيه ضق   سككيل ٖالمشگدصاضو يكىًاذدز   زض اضسجبٌ ثب َمٍ يبظزٌ ضق  ايلي مي ثبقس كٍ ثب ن

 913ضقمي يؾبئٍ و  يٍ مؿبفطو ضا مي زَس. ثط َجق م طضار مىدسضج زض فديف    12ٖسزو 

 محبؾجٍ مي قًز

 ضقمي 12وحًٌ اؾشفبزٌ اظ ٖالمشگصاضو ٖسزو يكىًاذز  -3

ثدٍ مًيدًٖبر   “ ضقمدي العامدب   12اؾشفبزٌ اظ ايده ٖالمشگدصاضو ٖدسزو يكىًاذدز    -1-3

 و مطثًٌ مي قًز ثسيه سطسيت كٍ:ٖالمشگصاضو مؿبفط

 ٍثجز ييٗيز  ثطضيو يؾي ٍ و  ي 

 مجبزلٍ ك يٍ  اَالٖبر مبثيه ضاٌ نَىُب 

 ضاٌ نَىُب يؾبئٍ و  يٍ ذًز ضا ثٍ سطسيت  ظيط ٖالمشگصاضو مي ومبيىس: -2-3

 (2-1ضغي  مجبزلٍ  قبثل اخطا ثطاو يؾبئل و  يٍ  ثجز قسٌ )ثىس 

 (2-2كس ضاٌ نَه مطثًٌ )ثىس 

 (2-3ر  يمكرهبر ثُطٌ ثطزاضو)ثىسذهًنيب 

 (2-4مرشهبر فىي مٗيه مًضز ويبظ ثطاو ثُطٌ ثطزاضو )ثىس 
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َىگبميكٍ  ضاٌ نَه  ثرًاَس يؾبئل و  يٍ خسيسو ضا كٍ زض ايده كشدبة كدس گدصاضو       -3-3

وكسٌ ثجز كىس ايه مًئً مًكًل ثٍ اضائٍ گعاضـ كىىسٌ نالحيز  زاض  ثٍ گدطيٌ مكدشطك   
UIC- OSOD 

 يَمچىيه س بيبو كس مطثًٍَ  ميگطزز“ يكىًاذز ٖسزو  كس گصاضو“

 ايه س بيب مي سًاوس قبمل اَالٖبر يطيضو ظيط ثبقس.

       سٗساز يؾبئل و  يٍ او كٍ قطاض اؾز ثًُض خسا گبودٍ ثدطاو  سطافيدك  زاذ دي ي ثديه

 الم  ي  كس گصاضو قًز

 ٍضغي  مجبزلٍ  ثبقطايٍ مجبزل 

     ودًٔ ؾدبذشمبن   “ ساز كًددٍ َدب  ياحشمدبال   ؤً يؾي ٍ  و  يٍ ؛ سٗدساز محدًض َدب ؛ سٗد

 مرهًل

 ٍحس ؾطٖز مدبظ يسغصيٍ ويطيو يؾي ٍ و  ي 

 ضاٌ نَىي ثب قجكٍ گعاضـ زَىسٌ نالحيز زاضز كٍ:

   َمطاٌ ثب يك مًاف ز  مكشطك ثب زيگط ضاٌ نَىُب و گعاضـ كىىسٌ ؛ كسَبيمطثًَدٍ ضا

 سٗييه ومبيس

 ضاٌ نَه مش بيي ضا مُ ٕ ومبيس 

-1كىىسٌ كسَبو خسيس زض يضقٍ َبو انالحي نيىسٌ مطثًٌ ثدٍ فديف    زيضا ٌ نَه گعاضـ

438 UIC582-1ي OSOD ضا مي دصيطوس 

 

 وحًٌ محاؾثٍ ضقم اتً مىتطل يؾائط وقييٍ مؿافطي زض ؾيؿتم ؾيط يحطمت ضييي:

ياگده  -ياگه ذدًزضي ثدط  –ياگه سًقٍ  –ك يٍ يؾبئل و  يٍ مؿبفطو ) ؾبله مؿبفطو 

سًؾٍ ضاٌ نَىُب قىبؾبيي قًوس ثبيس زاضاو “ ايىكٍ ثٍ نؾبوي ي زقي بضؾشًضان ي...( ثٍ مىًٓض  

 ضقمي ثبقىس ايه ٖالمشگصاضو 12ٖالمشگصاضو يكىًاذز 

 

ثبيس ك يٍ مكرهبر  يؾبيل و  يٍ  ي قطايٍ ثُطٌ ثطزاضو يب وحًٌ ثُطٌ ثطزاضو نوُب ضا 

 ثيبن ومبيس.

 ل ٖمل مي كىي :ثٍ َطيق شي  UIC 913ثطاو محبؾجٍ ٖسز اسً كىشطل َجق فيف 
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ٖسز دبيٍ )قمبضٌ ( ضا اظؾمز ضاؾز مي قمبضي   اٖسازو زض ييٗيز ظيج  قطاض مدي   .1

 گيطوسَمبن اضظـ كميشي)خعء (ذًز ضاحفّ ميكىىس.

ٖسز دبيٍ اظ ؾمز ضاؾز مي قمبضي   اٖسازو مٍ زض ييٗيز فطز قطاض مدي گيطودس ضا    .2

 ( يطة مي كىي  02زض ٖسز 

اقشٍ اودس  ضا ثدب ضقمُدبو حبندل  اظ ٖمدل يدطة        اٖسازو كٍ زض ييٗيز ظيج قطاض ز .3

 ( ضا ثبَ  خمٕ مي كىي .2اٖساز و كٍ زض ييٗيز فطزقطاض زاقشىس زضٖسز)

( ثطؾبوس ، ٖدسز  10ٖسز مكم ي كٍ ويبظ اؾز سبضق  يكبن ايه حبنل خمٕ ضا ثٍ ٖسز) .4

 اسً كىشطل مي ثبقس.

 

 ًاَس ثًزسًخٍ: اگط ٖسز يكبن حبنل خمٕ نفط ثبقس ضق  كىشطل َمبن نفط ذ

 

 :1مثبل
3    7   0   2   9   5 

1    2   1   2   1   2 

3  14   0   4   9   10 

3+1+4+0+4+9+1+0= 22 

 

 

( مي ثبقس ثىبثطايه ٖسزمكم ي كٍ الظم اؾز سدب  2ضق  ياحس )يكبن(  ايه حبنل خمٕ ٖسز )

ثدطاو   (دؽ ٖدسز اسدًكىشطل  2+  8; 10مي ثبقس) 8ثطؾسٖسز 10ثب نن خمٕ قًز سب ثٍ ٖسز 

 ذًاَس ثًز 8ايه قمبضٌ َمبن ٖسز 

 : 2مثبل

 

 

 
4  5  8  2  6  9  3 

2  1   2  1  2  1  2 

8  5  16 2 12 9  6 

8+5+1+6+2+1+2+9+6= 40 
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ضق  ياحس )يكبن ( ايه حبنل خمدٕ  ٖدسز ندفط اؾدز  ثىدبثطايه ٖدسز كىشدطل ويدع ندفط          

 ذًاَسثًز.

 

ٍ ضيـ ظيط كىشطل كىي  كٍ نيب ٖدسز كىشدطل   اگط ٖسزدبيٍ يكىشطل ضا سًام زاقشٍ ثبقي  ثبيسث

 نحيح  اؾز يبوٍ

ٖسز ضا اظ ؾمز ضاؾز مي قمبضي  ضقمُبيي كٍ زض ييٗيز فدطز َؿدشىس ثدٍ َمدبن      .1

 اضظـ خعء ذًز ثبقي مي مبوىس

 يطة مي كىي  2اضقبمي  كٍ زضييٗيز ظيج قطاض زاضوس زضٖسز .2

قمُبو ييدٗيز  ( ض2ضقمُبو ييٗيز فطز ضا ثب ضقمُبو حبنل اظ ٖمل يطة زضٖسز) .3

 ظيج خمٕ ميكىي 

حبنل خمٕ ايه اضقبم ٖسزو ضا وكبن مي زَس . اگط ضق  يكبن نن نفط ثبقس قدمبضٌ   .4

 يٖسز اسً كىشطل نحيح اؾز

 

اگطضق  يكبن حبنل خمٕ ٖسزو ييط اظ نفط ثبقس ٖسز اسً كىشطل يدب قدمبضٌ ندحيح ومدي     

 ثبقس

 -1مثبل

 
3  7  0  2  9  5  - 8 

1  2  1  2  1  2    1 

3 14 0  4  9 10    8 

3+1+4+0+4+9+1+0+8 = 30 

 

 چًن ضق  يكبن حبنل خمٕ ٖسزنفط اؾز ثىبثطايه قمبضٌ يٖسز اسً كىشطل نحجح اؾز.

 

 -2مثبل

 
6 1 9 6 1 9 6 0 1 0 9 – 6 

2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2    1 

1211862912020186 = 50 
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 ً كىشطل نحجح اؾز.چًن ضق  يكبن حبنل خمٕ ٖسزنفط اؾز ثىبثطايه قمبضٌ يٖسز اس

 

 ضقمي تط ضيي يؾائل وقييٍ مؿافطي: 12ثثت ػالمتگصاضي ػسزي ينىًاذت  -4

 

ضقمي ضيو ثسوٍ  يؾي ٍ و  يٍ ثبيدس ثدٍ َطيدق ظيدط      12ثجز ٖالمز ٖسزو يكىًاذز  -1-4

 اودبم گيطز.
00          00          00 - 00 -000        0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مي يمشطو ثبقىس . اوساظٌ َبو زيگط)ثعضگي  يدُىي اضقبم ؛ فبن ٍ ثيه  80بم ثبيس ثٍ اضسفبٔ اضق

 اضقبم (سحز اذشيبض ضاٌ نَىُب ثبيس اوشربة قًز ي ثٍ ثُشطيه قكل ومبيبن قًز.

ضق  ( ذدٍ   12ثبيس ظيط قمبضٌ ح ي ي  يؾي ٍ و  يٍ مؿبفطو )دىدميه سب يبظزَميه ضق  اظ 

 ككيسٌ قًز.

ذي اظ يؾبئل و  يٍ كٍ خُز حمل اسًمجيل مًضز اؾشفبزٌ قطاض مي گيطز زض ثط – 2-4

ظمبن ؾيط زض قُبضَبو حبمل  اسًمجيل زاضاو ٖالمز مكرهٍ مؿبفطو مي ثبقدىس. يؾدبئل   

خُز حمل اسً مجيل يكبال مًضز اؾدشفبزٌ  قدطاض مدي گيطودس . ثدط      “ و  يٍ اظ ايه ؤً  مشىبيثب

ٖالمدز ثدبضو مدي ثبقدىس. خبثددبئي ايده ٖالمشُدب          حؿت  مًضز  زاضاو ٖالمز مؿبفطو يب

ثًؾي ٍ  يك نفحٍ  يب يك يؾي ٍ ييط ثبثز  زيگط كٍ سىُب سًؾٍ ضا ٌ نَده مبلدك ميشدًان    

 نوطا ثكبض گطفز  نًضر مي دصيطز.

 رژيم مبادلً يا شرايط مبادلً

مالكراي آٌه ثبت كىىذي يا   

 مختصات بٍري برداري

 مختصات فىي الزم براي بٍري برداري

 

ساختمان شماري ترتيب از يك ووع  

 

 رقم اتو كىترل
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 ضقمي اخجدبضو  12ضاٌ نَىُب مرشبض َؿشىس كٍ ٖاليٌ ثط ٖالمشگصاضو يكىًاذز  -3-4

طيٌ  ييب ذهًنيبر  ؾبذشمبوي يؾدبئل و  يدٍ ضا ضيو   مكرهبر  مطثًٌ ثٍ ؤً ؛ ؾطو يب گ

 ضقمي وهت گطزوس 12ظيط ٖالمشگصاضو يكىًاذز ٖسزو “ ثسوٍ نوُب قيسومبيىس .ثبيسمؿش يمب

 438-1فيف 
 كس گصاضو ضغي  مجبزلٍ )ايليه ي زيميه ضق (

سطافيك  PPW/RICضغي  PPWضغي  

 زاذ ي

 ضق 

 زيميه/ايليه 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

 5 50 51 52 محفًِ 54 * محفًِ 57 58 59

 6 60 61 62 63 64 65 محفًِ 67 68 69

 7 محفًِ 71 محفًِ محفًِ محفًِ محفًِ محفًِ محفًِ محفًِ محفًِ

 

 يؾي ٍ و  يٍ مؿبفطو زض ؾطييؽ زاذ ي زاضاو ؾيؿش  سًُيٍ يب ثسين ؾيؿش  سًُيٍ – 50

 UICبثدز )ثدطاو ضاٌ نَىُدبو    يؾي ٍ و  يٍ مؿبفطو ثسين ؾيؿش  سًُيٍ ثدب ٖدطو ث   -51

 ثطاو حمل يو ل اسًمجيل RICزاضاو يؾبيل و  يٍ 

 ( 1520/1435يؾبيل و  يٍ ثسين ؾيؿش  سًُيٍ ثبٖطو مشغييط ) -52

 محفًِ -53

 ( 1672/1435يؾبيل و  يٍ  ثسين ؾيؿش  سًُيٍ ثب ٖطو مشغييط) -54

ُدب زض مدًضز ياگىُدبو     ثطاو كس گصاضو قطايٍ مجبزلٍ ييط قبثدل اؾدشفبزٌ ميجبقدس يسى    -55

ضقمدي ثدًزٌ ثدب يدك ضقد  كدٍ اسدًكىشطل ايدبفي  يضيزو ذُدًٌ ؾدبيط ضاٌ            7قًضيو كٍ 

 ثٍ ٖطو َجيٗي ؾيط مي ومبيىس قبثل اؾشفبزٌ مي ثبقس . OSJDنَىُبو

 محفًِ -56

 يؾبيل و  يٍ ثٗطو ثبثز )زاضاو ؾيؿش  يب ثسين ؾيؿش  سًُيٍ( -57

ؾيؿدش  يدب ثدسين ؾيؿدش  سًُيدٍ( ثدطاو مجبزلدٍ        يؾبيل و  يٍ ثٗطو مشغييط )زاضاو  -58

 (1520/1435ثًغو)

يؾبئل و  يٍ ثٗدطو مشغييدط )زاضاو ؾيؿدش  يدب ثدسين ؾيؿدش  سًُيدٍ( ثبمحًضَدبو          -59

 (1520/1435مشغييط)
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يؾبئل و  يٍ ذسمز )زاضاو ؾيؿش  يب ثسين ؾيؿش  سًُيٍ( قبثل اؾشفبزٌ  ف دٍ ثدطاو    -60

 سدبضسي ؾُي  ويؿز. ويبظَبو ذبل ضاٌ نَىُب ي زض سطافيك

 يؾبئل و  يٍ مؿبفطو زاضاو سًُيٍ ثب ٖطو ثبثز -61

 (1520/1435يؾبئل و  يٍ مؿبفطو زاضاو سًُيٍ ثب ٖطو مشغييط) -62

يؾبئل و  يٍ  ذسمز)زاضاو ؾيؿش  يب ثسين ؾيؿش  سًُيٍ( قبثل اؾشفبزٌ ف ٍ ثدطاو   – 63

 ظ الن اؾشفبزٌ ومي قًز.ويبظَبو  ذبل ضاٌ نَه َب يزض سطافيك  سدبضسي ي ٖمًمي ا

 (1672/1435يؾبئل مؿبفطو زاضاو سًُيٍ ثب ٖطو مشغييط) -64

ثط َجق  UICمي ثبقس يثطاو ضاٌ نَىُبو RIC يؾبئل و  يٍ مؿبفطو كٍ فبقس ٖالمز -65

 مًضز اؾشفبزٌ قطاض مي گيطز. T.A.Aمًاف شُبو مرهًل  زض قُبضَبو اسًمجيل َمطاٌ 

 محفًِ -66

 بفطو ثب ٖطو ثبثز )زاضاو ؾيؿش  يب ثسين ؾيؿش  سًُيٍ(يؾبئل و  يٍ مؿ -67

يؾبئل و  يٍ مؿبفطو ثب ٖطو مشغييط)زاضاو ؾيؿش  يب ثدسين ؾيؿدش  سًُيدٍ( ثدطاو      -68

 (1520/1435مجبزلٍ ثًغو)

يؾبيل و  يٍ ثب ٖطو مشغييط)زاضاو ؾيؿش  يب ثسين ؾيؿش  سًُيٍ(ثب محًضَبو ثٗطو  -69

 (1520/1435مشغييط)

 محفًِ -70

“ يؾبئل و  يٍ مؿبفطو ثٗطو ثبثز )زاضاو ؾيؿش  يب ثسين ؾيؿش  سًُيٍ(كٍ مكدشطكب  -71

 Ten poolيب ف ٍ ياگه ذًاة UIC مًضز ثُطٌ ثطزاضو قطاض مي گيطوس) ثطاو ضاٌ نَىُبو

 محفًِ -72-79

 

 

 ػالمت اذتصاضي قماضٌ مس مطمع ضاٌ آَه مكًض مالل

 BHE 44 ثًزادؿز مدبضؾشبن

 DR 50 قطقيثطليه  نلمبوكطقي

 PKP 51 يضقً لُؿشبن

 BDZ 52 نًفيب ث غبضؾشبن

 CFR 53 ثربضؾز ضيمبوي
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 CSD 54 دطاگ چكؿ ًاكي

 MAV 55 ثًزادؿز مدبضؾشبن

 FNM 64 ميالوً ايشبليب

 BR 70 لىسن اوگ ؿشبن

 RENFE 71 مبزضيس اؾذبويب

 JZ 72 ث گطاز يًگؿاليو

 TCDD 75 نوكبضا سطكيٍ

 NSB 76 اؾ ً وطيغ

 DB 80 فطاوكفًضر نلمبوغطثي

 DBB 81 ييه اَطيف

 CFL 82 لًگعامجًضگ لًگعامجًضگ

 FS 83 ضم ايشبليب

 NS 84 اسطذز َ ىس

 SBB-CFF 85 ثطن ؾًئيؽ

 DSB 86 كذىُبك زاومبضك

 SNCF 87 دبضيؽ فطاوؿٍ

 CH 73 نسه يًوبن

 CFS 97 ح ت ؾًضيٍ

 RAI 96 سُطان ايطان

 ثكطح شيل مي ثبقس.  UICلم  ي َجق فيف : ٖطو ذًٌُ ثيه ا تًضيح

1- Stand    Gauge        1435 mm وطمبل 

2- Narrow  Gauge       1380 mm  اؾذبويب 

3- Broad    Gauge       1520 mm ضيؾيٍ   

4- Broad   Gauge    1610 mm َىسيؾشبن    

5- Broad    Gauge   1672 mm ظاَسان    دبكؿشبن–
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 پطؾف:

 اگىُبو ضاٌ نَه َبو اضيدبچىس ضقمي اؾز؟قمبضٌ ي .1

 كس ضاٌ نَه خمًُضو اؾالمي ايطان چيؿز؟ .2

 چيؿز؟ UIC,RIC,RIVمٗىي يمفًُم  .3

 ضا ثىًيؿيس؟S,SSمٗىي ي مفًُم ٖالمز .4

 ضا ثىًيؿيس؟ D,Kمٗىي ي مفًُم ٖالمز .5

 ذًٌُ ضا ٌ نَىُب اظ وٓط ظيط ؾبظو ثٍ چىس زؾشٍ س ؿي  قسٌ اوس وبم ثجطيس؟ .6

 يظن ثطمحًض( چيؿز؟فكبض ثطمحًض )  .7

 مطثًٌ ثٍ ؾبلىُبو زضؾطييؽ زاذ ي ضا ثىًيؿيس RICكس  .8

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 69 

 ؾاذتمان ياگىُاي مؿافطي :

 ؾبذشمبن ياگىُبو مؿبفطو اظ قؿمشُبو شيل سككيل قسٌ اؾز

 (  main/sub frameقبؾي ان ي يفطٖي ) .1

 (Body) اَب  يب ثسوٍ .2

 يؾبيل محطكٍ )ثًغو( .3

 ف)سبمذًوُب؛قالة؛ ظوديط (زؾشگبَُبو يطثٍ گيط يكك .4

 ازيار سطمع يب ثبظزاضوسٌ .5

 Air condition Heater unit powerزؾدشگبَُبو ؾيؿدش  سًُيدٍ مُجدًٔ)     .6

generator ) 

 (power generator زؾشگبَُبو سًليس ثط  ي يؾبيل ضيقىبئي ) .7

 محبظن نة ي زؾشكًئي يسًالز .8

 سعئيىبر زاذ ي ياگه ي كًدٍ َب .9

 

 (chassis)قاؾي َا 

ياظ خىؽ  ذًة  يمطيًة مي ثبقس  20ياگىُبو مؿبفطو اظوبيزاوي َبو ومطٌقبؾي 

كٍ ثٍ مىًٓض اؾشحكبم ثيكشط يك قُٗبر س ًيشي ثٍ قبؾيُب خًقدكبضو  قدسٌ اؾدز  كدٍ     

سيطَبو ث ىس خبوجي زي َطغ ثٍ قبؾي ًَلي ي سيطَبو كًسبٌ ٖطيي ضا قبؾي ٖطيدي مدي   

ويطيَبو ياضزٌ ؛ اظ قجيل ويطي َبو فكدبضو    وبمىس. ي ثطاو ثبال ثطزن سحمل قبؾيُب زض م بثل

ي ويطيَبو كككي ي ي شكي يديچكي زض ميبن قبؾيُبو ان ي ثدط حؿدت ودًٔ ي َطاحدي     

ياگه سٗساز سيطكُبو ميبوي خًقكبضو قسٌ اوس. كٍ مًؾدًم ثدٍ قبؾديُبو فطٖدي ي َدًلي      

ثبيدس  يٖطيي مي ثبقىس . قؿمشُبو زيگط قبؾي كٍ زض م بثل يطثبر ي يب ويطيَبو كككي 

 م بيمز كبفي زاقشٍ ثبقىس ي ثًؾي ٍ  وبيزاوي س ًيز مي قًوس.

ثطاو خ ًگيطو اظ نسمبر وبقي اظ يطثبر ياضزٌ زض دكز قبؾي  ٖطيدي سيطكُدبيي   

وهت گطزيسٌ كٍ يكؿط نن ثٍ دكز قبؾي  ٖطيي ي سبمذًن ي ؾط زيگدط نن ثدٍ قبؾديُبو    

 ًَلي ميبوي نن محك  قسٌ اؾز.
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س ًيز قسٌ يمح دي  “ مًاظار قبؾي ٖطيي قبؾي كبمالزض زي ؾط  قبؾي ياگه يثٍ 

ديف ثيىي قسٌ  اؾز كٍ زض مطكدع ي ظيدط نن كبؾدٍ  محدسة قبؾدي وهدت قدسٌ اؾدز.         

 ثًُضيكٍ يظن ياگه اظ َطيق كبؾٍ محسة ثٍ كبؾٍ م ٗطضيو ثًغو َب مىش ل مي گطزز.

 (BODY تسوٍ د

 زض ياگىُبو مؿبفطو ثسوٍ زي خساضٌ ؾبذشٍ قسٌ اؾز .

سيطكُبو ٖمًزو ي اف ي ثٍ  قبؾيُبو ًَلي يٖطيي ثًؾدي ٍ يضقُدبو    دؽ اظ وهت

مي يمشطي سرشٍ فكطزٌ مي دًقبوىسيثٍ مىًٓض خ ًگيطو اظ سجبزل حطاضر   2كفي ثٍ يربمز 

ي وفًش گطز ييجبض يگطمب  يؾطمب ثيه زي خساضٌ ثسوٍ ي ؾ ف ثًؾي ٍ دك  قيكٍ ٖبيق ثىدسو  

ًـ الؾدشيكي دًقديسٌ ميكدًوس. ي قؿدمشُبو     ميكًوس ي كف ؾبلىُب ثب سرشٍ فكطزٌ ي كفذد 

ذبضخي ك يٍ ؾبلىُبو مؿبفطو اظ يض  نَىي ي قؿمز زاذ ي ثسوٍ اظ دكد  قيكدٍ ؛ سرشدٍ    

فكطزٌ ي فطميكب ؾبذشٍ ميكًزي زاذل ؾدبله ثهدًضر كًددٍ او ي ثىدب ثطودًٔ ؾدبله حشدي        

 االمكبن ؾٗي قسٌ كٍ ضفبٌ حبل ينؾبيف مؿبفطيه فطاَ  گطزز.

 

 آالت واقيٍ

اظ نالر وبق ٍ مدمًٍٖ قُٗبر  ي يؾبي ي اؾز كٍ َسايز يحطكز ياگه ضا ضيو ضيل  مىًٓض

ثُٗسٌ زاضوس. ايه يؾبيل  زض ياگىُبو مؿبفطو زض مدمًٍٖ او ثىبم ثًغيُب  خبؾبظو قسٌ اوس  

 كٍ ذًز ثًغيُب ويع ظيط ياگه قطاض مي گيطز.

 (Wheel Setچطخ يمحًض د

يزيگط قُٗبر ثدًغو ضا ثدٍ ُٖدسٌ زاضودس      چطخ يمحًض يْيفٍ حمل سمبم  يظن ياگه  

يثٍ ياؾٍُ سمبؼ ثب ضيل  ثبيس َمًاضٌ  اظ وٓط ؾبئيسگي دطيفيل چدطخ يل دي ًَقدٍ  يييدطٌ     

ثبظزيس قًز . يظن ك يٍ ياگه ي مشٗ  بر نن ضيو چطذُب ياضز قدسٌ ي اظ َطيدق چطذُدب ثدٍ     

 .ضيل اوش بل مي يبثس. چطذُب اظ وٓط قُٗبر ي ؾبذشمبن زي ؤً مي ثبقىس

 چطذُبو ثبوساغ زاض .1

 چطذُبو مىً ث ًك .2
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 الف : چطذُاي تاوساغ زاض اظ چُاض قؿمت ظيط  تكنيل قسٌ اوس

 محًض .1

 زيؿك يب َؿشٍ .2

 ثبوساغ ثب ًَقٍ .3

 ضيىگ .4

 ب: چطذُاي مىًتيًك تكنيل قسٌ اظ :

 محًض .1

 چطخ .2

زض ايه چطذُب اظ ثبوساغ يضيىگ نطفىٓط قسٌ ي ثبوساغ يزيؿك ثًُض يك دبضچٍ ي يك 

ذشٍ قسٌ اؾز.ثب كمي سًخٍ اظ ضيو قكل ْبَطو چطذُب ميشًان ؤً مىًث دًك يدب   سيكٍ ؾب

 ثبوساغ زاض ضا سكريم زاز.

 
  چطخ ي محًض 

 ( axleمحًضد

ٍ قسٌ ي زض زي ؾدط نن  محًض ٖجبضسؿز اظ مي ٍ او فًالزو كٍ اظ َط  نَىگطو ؾبحش

اوشُبو محًض كٍ محل  ثطاو چطخ يگطز گيط  ي يبسبقبوُب    ديف ثيىي قسٌ اؾز زيمح ُبيي 

قطاض گطفشه يبسبقبن مي ثبقس ؾط محًض وبميسٌ مي قًز ؾط محًض ياگىُبو مؿبفطو فبقس لجٍ 

 َؿشىس كٍ مرهًل يبسبقبوُبو ضيلجطيىگي مي ثبقىس.

محًضَب وجبيس زاضاو سطك ي يب قكؿشگي  ثبقىسي ضيو نوُب ويع ٖم يبر خًقدكبضو ي  

 حطاضسي وجبيس اودبم گطزز.
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 تًضيح:

ًٓض اظ سطك ي قكؿشگي محًض ف ٍ سطكُب يب قكؿشگي َبيي كدٍ ثدب چكد  قبثدل     مى

ضيئيز مي ثبقىس ويؿز ث كٍ  سطكُبو مًيي  زاذ دي  يثؿديبض خعئدي كدٍ ثبزؾدشگبٌ َدبو       

 نظمبيف سطك محًض)زؾشگبَُبو نلشطا ؾًويك( قبثل سكريم ثبقس ويع مًضز وٓط اؾز.

 

 
 محًض  
 

 diskَؿتٍدزيؿل( 

فحٍ مسيضو كٍ اظ خىؽ  فًالز كٍ ثُطي ٍ دطؼ ي ثدب زؾدشگبَُبو فدطم    ٖجبضر اظ ن

زازٌ قسٌ ي زض مطكعنن ؾًضاذي ثٍ مىًٓض وهت ضيو محدًض دديف ثيىدي قدسٌ اؾدز . زض      

 چطذُبو مىًث ًك زيؿك ي ثبوساغيكذبضچٍ مي ثبقس.

ثًٗي اظ اوًأ چطذُبو مىً ث ًك ضا مي سًان دؽ اظ وبظك قدسن  ًَقدٍ ثدب سدطاـ     

ٍ زض نيضز ي ثٗىدًان َؿدشٍ زض چطذُدبو ثبودساغ زاض اؾدشفبزٌ كطز.َؿدشٍ ضا ثدب        ثهًضر َؿش

نسمؿفط ضيو وكيمىگبٌ  مرهدًل خدب مدي ظوىدس .      80زؾشگبَُبو  دطؼ ثب فكبض مٗبزل  

 َيچگًوٍ سطك ييب قكؿشگي  وجبيسضيو َؿشٍ يخًز زاقشٍ ثبقس.

ييدط قبثدل     حطكز يخبثدبئي َؿشٍ ضيو محًض زليل ثط ل ي نن ثًزٌ يچطخ مٗيًة ي

ثب ٖالئمي  كٍ ضيو محًض يزيؿك ظزٌ مي قًز مي سدًان ايده   “ اؾشفبزٌ مي ثبقس . مٗمًال

 خبثدبئي ييب ل ي زيؿك ضيو محًض ضا سكريم زاز.
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 Bondageتاوساغ دطًقٍ ( 

 75مي يمشددط ي يددربمز  135ثبوددساغ ) ًَقددٍ ( ح  ددٍ ايؿددز فددًالزو ثددب دُىددبو  

يگيطز. َطي ٍ خبظزن ثدسيه سطسيدت اؾدز  كدٍ اثشدسا      مي يمشط)ثبوساغ(  كٍ ضيو َؿشٍ قطاضم

زاذل ثبوساغضا مُبثق اوساظٌ زازٌ قسٌ  يمًضز ويبظ سطاقيسٌ ي قيبض مرهًل خدب ظزن ضيىدگ   

زضخدٍ  280سدب 250ضا ضيو نن سطاـ  زازٌ ي ؾذؽ زض كدًضٌ قدطاض مدي زَىدس ي سدب حدطاضر      

ىكدٍ زضخدٍ حدطاضر ثدٍ     ؾبوشيگطاز گطم كطزٌ ؾذؽ ثبوساغ ضا ضيو َؿشٍ قطاض زازٌ ددؽ اظ اي 

زضخٍ ؾبوشيگطاز ضؾيس ضيىگ ضا كٍ ًَقٍ فًالزو اؾدز  ضيو َؿدشٍ ي زاذدل     120الي 80

نن دكدز زيؿدك    2/1دُىبو ضيىگ زاذل ثبودساغ ي   2/1ثبوساغ خب مي ظوىس ثًُضيكٍ حسيز 

قطاض گيطز ؾذؽ ثب زؾشگبٌ مرهًل مبقيه دطؼ ي شدك ظودي لجدٍ ددبئيه ثبودساغ ضا  ضيو      

 BV1  مي ومبيىس. ثبوساغ َب اظ وٓط م بيمز يؾرشي فًالز  زض زي َج ٍ ضيىگ دطؼ ي محك

كي ً گطم ثدط مي يمشدط    84سب80ثب م بيمز  BV2 كي ًگطم ثط مشط مطثٕ ي70سب 60ثب م بيمشب 

مي ثبقس. خًقكبضو ضيو ايده   BV2مطثٕ ؾبذشٍ ميكًز. ثبوساغَبو مًخًززض ضخبء اظ ؤً 

 ًَقٍ َب ممىًٔ مي ثبقس.

 

 
 غثبوسا

 تًضيح:

ثًُض ك ي ضيو َيچ يك اظ قُٗبر چطخ يمحًض ٖم يبر خًقكبضو وجبيس اودبم قدًز  

. يكي اظ مٗبيجي كٍ ًَقٍ ديسا مي ومبيس ل ي ًَقٍ مي ثبقس. يٗىي ًَقٍ زض اثط اليط قدسن  

ثيف اظ حس مدبظ؛ گطفشه گطمب يحطاضر ظيبز زض ايه ظمبن زض اثط سطمعَبو مشًالي ي مكدطض ي  
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ضٖبيز وكطزن س طاوؿدُبو سٗيديه قدسٌ    “  يطثٍ َبو قسيس ثٍ ثبوساغي يب انًاليب ياضز قسن  

 َىگبم  سطاـ قُط زاذل ثبوساغ ي يب قُط ذطيخي َؿشٍ ي... ثًخًز مي نيس.

ل ي ثًزن ثبوساغ سًؾٍ چكدف نظمدبيف ثبودساغ ي زازن ندساو ذفدٍ )مدطگ( قبثدل        

گ ظزگدي ي يدب ضيرشدٍ    سكريم اؾز َمچىيه اگطزض فهل مكشطك ثبوساغ يب َؿشٍ نثبض ظود 

قسن ضؾًثبر  زض محل ل ي زيسٌ ميكًز زليل ثط ل ي  ًَقٍ مي ثبقس. وب گفشدٍ ومبودس كدٍ    

ضيو ثبوساغي َؿشٍ ثب ضوگ يب ثًؾي ٍ ٖالئ   زي و ٍُ م بثل يكسيگط مكدرم مدي كىىدس سدب     

زضنًضر حطكز ي يب گطزـ ًَقٍ زض اثط ل ي  ٖالمشُبو فً  اظ م بثل يكسيگط زي ض قسٌ ي 

 ـ ثبوساغ ضا مكرم مي ومبيىس .گطز

چطذُب زض اثط كبضظيبز ؾبئيسگي زض ؾط قًؾُب  اليط قسٌ ي سيدعو دطيفيدل ديدسا مدي     

سيعو چطخ گفشٍ مي قًز. چىبوچٍ لجٍ چطخ ثيف اظ حس وطمبل سيع قًز “ كىىس؛كٍ انُالحب

 زض ؾط قًؾُب ثبٖث قكؿشگي لجٍ دطيفيل قسٌ ي ؾط ؾًظوُب ويعلجٍ چطخ الو سيغدٍ  ؾدًظن  

ضفشٍ يثبٖث ذبضج قسن چطخ اظ ذٍ مي قًز. حساكثط مدبظ سيعو لجٍ چطخ ثًؾدي ٍ اودساظٌ   

 گيطو  يربمز دطيفيل سًؾٍ قبث ًن مرهًل  مكرم مي گطزز.
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 پطؾف:

 زض نًضر مكبَسٌ چٍ مٗبيجي زض چطخ ياگىُب اٖعام نوُب ممىًٔ اؾز؟ .1

 حساقل يربمز ثبوساغ ياگىُبو مؿبفطو چ سض اؾز؟ .2

 جٍ چطخ )دطيفيل( چ سض اؾز؟حساقل يربمز ل .3

 حساكثط ًَل مدبظ ثطيسگي ؾُح چطخ ياگىُبو مؿبفطو چ سض اؾز؟ .4

 سيعو دطيفيل  ثٍ چٍ يؾي ٍ او كىشطل مي قًز يثٍ چٍ َطيق؟ .5

 ثٍ چٍ َطي ي ميشًان ل ي ًَقٍ ضا سكريم زاز؟ .6

 قُٗبر سككيل زَىسٌ چطذُبو ثبوساغ زاض كسامىسنوُب ضا قطح زَيس؟ .7

 زيؿك خب مي ظوىس قطح زَيس؟ ثبوساغضا چگًوٍ ضيو .8
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 (:BOGIEتًغي د

مشط ثيكشط ثبقس ثبيس ثطاو  9چىبوچٍ  فبن ٍ  محً ضَبو  يك ياگه اظ  UICَجق اؾشبوساضز 

اسهبل  چطخ ثٍ ياگه  اظ ثًغو اؾشفبزٌ قًز. ثًغو ؾبظٌ او ف عو  اؾز كٍ چطخ يمحدًض ضا  

قًز. َمديه  ييػگدي  مدسيالض     زض ذًز خبو زازٌ، ثطاحشي ثٍ ياگه مشهل ي اظ نن خسا مي

ثًغو كٍ ثٗىًان يك مدمًٍٖ  اظ ياگه خسا  قسٌ يثدًغو زيگدطو خدبو نن  ضا مدي گيدطز      

 ثبٖث گطزيسٌ  كٍ سًقف ياگىُب ثٍ مىًٓض  سطمي  يب سًٗيى  چطذُب ثٍ حس اقل كبَف يبثس.

 

 
 وقف تًغي زض ياگه:

 دف  ثؿديبض مُمدي زض ايمىدي      ثًغو ثطاو  مؿبفطان وب قىبذشٍ اؾز  امدب و “ اگطچٍ مٗمًال

 ؾفطَبو ضي ي  زاضز . ثًُض  ك ي ثًغو  يْبئف ظيط  ضا ثطُٖسٌ زاضز:

 وگُساضو يحمل ي و ل  ثسوٍ ياگه زض ييٗيز مُ ًة 

  حطكز دبيساض ثط ضيو مؿيطَبو مؿش ي  يزاضاو ديچ يذ 

      سًميه  حطكز ضاحز  ثًؾي ٍ  خصة اضسٗبقبسي كٍ اظ ودب َمدًاضو  ضا ٌ وبقدي مدي

ي حساقل  ؾبذشه سبثيط ويطيو گطيع اظ مطكع  يقشدي قُدبض ثدط ضيو دديچ َدب ثدب       قًز 

 ؾطٖز  ظيبز حطكز مي كىس.

 ٍثٍ حس اقل  ضؾبوسن  ؾبئيسگي  ضيل ي وب َمبضو َبو ذ 

     افعايف  سٗساز محًضَبو ياگه ي زض وشيدٍ كبَف ثبض محًضو  زض ثدًغو َدبو ثدب زي

 محًض يب ثيكشط
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 اوًاع تًغي :

مرش ف زؾشٍ ثىسو مي قًوس . اظ نن خم ٍ  مي سًان ثٍ س ؿي   ثىسو ثًغو َب ثٍ َط  

ثددط اؾددبؼ سٗددساز محًضَددب ) يددك محددًضٌ ، زي محددًضٌ ، ؾددٍ محددًضٌ ( يددب ثددط اؾددبؼ  

 كبضثطز)ثًغيُبو  ثبضو ، مؿبفطو(

ديچيسگي ي اَميز  ثًغو َب ثبٖث قسٌ اؾز كٍ وشًان  ثطاو نوُب قيًٌ س ؿدي  ثىدسو    

س ؿي  ثىسو َب  ثطاؾبؼ ويبظ  ياحس َبو مرش ف ، مشفبير  “ نًالياحسو ضا اضائٍ  زاز يا

اؾز. زظ ميبن اوًأ مرش ف ثًغو ، ؤً زي محًضٌ  مطؾًمشطيه نوُبؾز . ظيطا ٖداليٌ ثدط   

ؾبزٌ ، اثط  وب َمًاضو َبو ذُي  ضا ثٍ مطكع سٗ يق ثًغو مىش ل مدي  “ ؾبذشمبن  وؿجشب

 كىىس.

 تًغيُاي مؿافطي دگًُاضٌ اي(

ثدطاو ياگىُدبو ذدًز     MDؾبل اؾز كٍ ضاٌ نَه نلمبن اظ ثًغو َبو  مٗطيغ  40ثيف اظ 

اؾشفبزٌ مي كىس . ويبظ ثٍ ؾطٖشُبو ثبالسط ي كيفيز  ؾًاض ثُشط  يويع سًان ضقبثدز  ثدب زيگدط     

ثًغيُب  ثبٖث گطزيس كٍ قطكز  ؾبظوسٌ  ثب اؾشفبزٌ اظ ضيقُبو خسيس َطاحدي  يثدب زض وٓدط    

ضاحشي ذطكز  اقسا م ثٍ ؾبذز  ثًغيُبو ؾبظگبض  ثدب ؾدطٖشُبو   گطفشه  دبضامشطَبو  چًن 

 STABLIZERثٍ مشٗبزل كىىدسٌ َيدسضيليكي    MD36ثبال  كىس . زض ايليه گبم  ثًغو 

ضا زض ضاٌ  250km/hي ؾدطٖز نظمدبيف   200km/hمدُع گطزيس.كٍ زؾشيبثي ثدٍ ؾدطٖز   

يىٍ كطزن  ايه ثدًغو   نَه نلمبن ثب دطيفيل چطخ يضيل مطثًٍَ ممكه ؾبذز. ثٍ مًاظار  ثُ

يويبظ ثٍ يك ثًغو اؾشبوساضز  قطكز ؾبظوسٌ اقسام ثدٍ َطاحدي  يدك ثدًغو خسيدس ثدٍ ودبم        

 MD52  ومًز كٍ مجىبو َطاحي نن َمبن ثًغو MD36    مي ثبقس. زض ايه ثًغو َدب

يظن ياگه اظ َطيق كبؾٍ گًُاضٌ  ثٍ ؾيؿش  سٗ يق ثبوًيٍ مىش دل قدسٌ  يؾدذؽ اظ َطيدق     

 يؿش  سٗ يق ايليٍ ي اظ نودب ثٍ چطذُب  يزض وُبيز  ثٍ ضيل مىش ل مي گطزز.فطي  ثًغو ثٍ ؾ

ثًغو َبو ؾبلىُبو مؿبفطو زاضاو سدُيعار ي قُٗبر كبم ي اؾز كٍ ؾٗي قسٌ ثدب  

ثكبض گطفشه يوهت قُٗبر محش ف سكبوُبو حبن ٍ اظ يطثبر ٖطو ذٍ ياسهبالر ضي ُدب ي...  

مي نيضز. زض ؾبلىُبو مؿبفطو ثًغو اظ ؤً ميىسل گطفشٍ قسٌ ياوش بل نوُب ثٍ ؾبله ثٍ ٖمل 

 اؾشفبزٌ ميكًز. MD36زييشؽ
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 ؾاذتمان تًغي ؾالىُاي مؿافطي:

 قاؾي تًغي :

قبؾي ثًؾي ٍ  فىطَبو مبضديچ ضيو خٗجٍ  يبسبقبوُب  قطاض مدي گيدطز  يثدسيه سطسيدت  يظن     

ؾي ٍ ؾيؿش   سٗ يدق  ياگه  اظ َطيق گًُاضٌ  يؾيؿش   سٗ يق ثبوًيٍ  ثٍ قبؾي ي اظ نودب  ثً

 ايليٍ  كٍ َمبن فىطَبو  مبضديچ َؿشىس ثٍ چطخ يمحًض  ياظ نودب ثٍ ضيل  مىش ل مي قًوس.

زض ثًغو َبو مؿبفطو ؾٗي قسٌ  اؾز سب ثب ثكبض گدطفشه ي وهدت قُٗدبر مرش دف     

يطثب ر حبن ٍ اظ سكبوُبو ٖطو ذٍ ي اسهبالر ضي ُب ي ... گطفشٍ قسٌ ي اظ اوش دبل نوُدب ثدٍ    

  ًگيطو ثٗمل نيس. قُٗبسي كٍ زض ثًغيُبو مؿبفطو  يخًز زاضوس ٖجبضسىس اظ:ؾبله خ

 گًُاضٌ ثًغو .1

 ثبلكشك قبثل سىٓي  .2

 يطثگيطَبو الؾشيكي )ًَلي ي ٖطيي( .3

 دبثىس كح .4

 دبثىس ضاؾز .5

 نفحٍ چُبض ؾًضاذٍ .6

 يطثٍ گيطَبو َيسضيليكي گًُاضٌ .7

 يطثٍ گيط َيسضيليكي ؾط خٗجٍ يبسبقبن .8

 سكشك .9

 ؾگسؾز .10

 حبفّ سكشك .11

 گبٌ يسلغعـزؾش .12

 زيىبم ثط  .13

 مي ٍ گبضزان .14

 خٗجٍ زوسٌ .15

 فىطَبو مبضديچي .16

 اوًأ اقذيل ي ياقط سرز يفىطو ي ديچ يمُطٌ ي ياليكُب .17

 چطخ ي محًضَب .18

 خٗجٍ يبسبقبن .19
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 گًقًاضٌ .20

 ياقط كبؾٍ .21

 كبؾٍ ثًغو ) كبؾٍ م ٗط ( .22

 قشط گ ً .23

 نييع ؾط مي ٍ مث ث .24

 قبة كفف  سطمع يب قبة لىز سطمع .25

 كفف سطمع يب لىز سطمع .26

  ٍ مث ث يثًـ  ؾط مث ثمي .27

 حبفّ مي ٍ مث ث .28

 نييع كح زي ؾًضاذٍ .29

 قمكيطكٍ .30

 قبؾي ثًغو .31

 

 Center plateماؾٍ تًغي دماؾٍ گًُاضٌ تًغي( 

مشدط ثيكدشط    9چىبوكٍ زض مجحث ثًغو شكطقس اگط  فبن ٍ  محً ضَبو  يك ياگده اظ  

  ٍ يظن ياگده   ثبقس ثبيس ثطاو اسهبل  چطخ ثٍ ياگه  اظ ثًغو اؾشفبزٌ قًز. لصا يطيضيؿدز كد

ثًُض نحيح ي مؿبيو  يزقيق  ثٍ و ٍُ سٗ يق ثًغو يثٍ سىبؾت ثٍ ؾطمحًضَب اوش بل يبثس ي 

گطزـ ضيان  ثًغو ظيط ياگه زض ؾطقًؾُب  سبميه قًز لصا ثدسيه مىٓدًضي  ثدطاو زض    “ يمىب

گيط ومًزن اَب  يثسوٍ اظ َطيق قبؾي ثب ثًغو  زض مطكع قبؾي ٖطيي  ميبوي  ثدًغو ضيو  

ٍٗ او ثٍ فطم كبؾٍ او وي  كطٌ او قكل  اظ خىؽ فًالز ثًؾي ٍ ديچ  وهت قسٌ گًُاضٌ قُ

اؾز ؛ كبؾٍ فً  ضا ثٍ ذبَط فطم م ٗط ي گًزو نن  كبؾٍ م ٗط ويع مي وبمىس. َمبوًُض كدٍ  

زض ؾبذشمبن  قبؾي گفشٍ  قس،  كبؾٍ محسة وهت قسٌ زض ظيط ياگه  زاذل  كبؾدٍ  “ قجال

سٌ ثٍ كمك يك مي ٍ قدبوٍ ، ياقدط  ياقدذيل ثدط ضيو     م ٗط ضيو ثًغو مح ي ديف ثيىي ق

يكسيگط وگٍ زاقشٍ مي قًوس . الظم اؾز ثساوي   كٍ ثيه كبؾٍ محدسة ي كبؾدٍ  م ٗدط ثدٍ     

مىًٓض خ ًگيطو اظ ؾبئيسٌ  قسن ايه زي قٍُٗ اظ ياقط دالؾدشيك ذكدك كدٍ ثدٍ گدطيؽ      

ن اندُكبك ياقدط   نيكشٍ  ميكًز اؾشفبزٌ ميكًز.ثبيس سًخٍ زاقز كٍ ثٍ ٖ ز ددبئيه نيضز 
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ثيه زي كبؾٍ ضا نيكشٍ ثٍ گطيؽ مي ومبيىسحس مدبظ ؾبئيسگي كبؾٍ گًُاضٌ ثًغو مؿبفطو 

 مي يمشط ثًزٌ ي ثيكشط اظ نن ثبيس سًٗيى گطزز.3

 اوساظٌ َاي اؾتاوساضز قطؼات ماؾٍ تًغي:

 محل يا قطؼٍ ضزيف

حهههههس 

ماضذاوههٍ
mm 

 حههههس

ؾههايف 

مجهههاظ
mm 

محههههسيزٌ  

اوساظٌ گيطي 
mm 

اتعاض اوساظٌ 

يههطي يهها گ

 وًع تاظزيس

 مالحظات

 287 -290 3 287 قُط كبؾٍ ثًغو 1
كددددددًليؽ 

 چكمي

ٖدددسم قكؿدددشگي  

اَددطاغ لجددٍ كبؾددٍ  

يثًـ ؾًضاخ مي دٍ  

 وبفي

  كًليؽ ( 3-5+)3/0 -2 (5+)3/0 ياقط كبؾٍ ثًغو 2

  چكمي د د د ثًـ يؾٍ گًُاضٌ 3

4 
مي ٍ )وبفي(  كبؾدٍ  

 ؾ في
 د د د

 -چكدددددمي

 ايلشطاؾًويك
 

 د د - يكبؾٍ ؾ ف 5

–چكدددمي  

قددددددبث ًن 

-ضظيٌ

 ايلشطاؾًويك

 

6 
ح  ٍ گطز گيدط زيض  

 كبؾٍ ؾ في
  چكمي د د د

7 
دددديه وگُساضودددسٌ  

 ياليك كبؾٍ ثًغو
  چكمي د - د

8 
قُط ثًـ الؾشيكي 

 مي ٍ وبفي

زضمىُ دددٍ 

 55ف ع
 چكمي د د

زضندددًضر ددددبضگي 

الؾشيك يب لق ظزن 

 ثبيس سًٗيى گطزز
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 كبؾٍ ثًغو

 

 (Side Bearer)تالكتل 

ثطاو حفّ سٗبزل ياگىُب زض ؾط قًؾُبزض ضيو قبؾدي ثًغيُدب ي زض امشدساز قبؾدي ٖطيدي       

“ ميبوي ثًغو يب )گًُاضٌ ثًغو( قٍُٗ او وهت قسٌ اؾز كٍ ثطذؿت ؤً  ياگده مؿدش يمب  

ثٍ قبؾي ثًغو خًـ يب ديچ يمُطٌ  قسَبؾز . ثب سًخٍ  ثٍ ايىكٍ  زض َط ثًغو زي ثبلكشك 

چُبض َطغ ياگه چُبض ثبلكشك  مًخًز مي ثبقس . يزض ؾدط قًؾدُب     يخًز زاضز يٗىي زض َط

مي يمشدط( ثدبظو زاقدشٍ ثبقدس.      4“ ياگه ومي سًاوس ثديف اظ اودساظٌ  سٗيديه قدسٌ )حدسيزا     

ثبلكشكُبو ثًغو زض ياگىُبو مؿبفطو ديچي ثًزٌ ي ثب ثبظي ثؿشٍ كطزن دبيدٍ  ثبلكدشك ضيو   

مؿبفطو اظ زي قؿمز دبيٍ ثبلكشك ي نفحٍ  ثًغو مي سًان فبن ٍ  ضا سىٓي  ومًز . ثبلكشك

ضيئي كٍ اظ خىؽ نلًميىيًم ثب وًٖي دالؾشيك ذكك مي ثبقس سككيل قدسٌ ي زض ندًضر    

 اليط قسن قبثل سًٗيى  مي ثبقس
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 اوساظٌ َاي اؾتاوساضز قطؼات تالكتل:

 محل يا قطؼٍ ضزيف
حهههههههس 

 mmماضذاوٍ

حسؾايف 

 mmمجاظ

محسيزٌ  

اوههساظٌ 

گيههطي 
mm 

اتههههعاض 

 اوهههساظٌ

گيطي يا 

وههههًع 

 تاظزيس

 مالحظات

1 

ضههههههرامت 

مالَل تاقتل 

 آلًميىيًمي

30 4- 30- 26 
-كًليؽ 

 چكمي

زضؾدددبل  ثدددًزن ذدددبض 

 ثبلكشك زقز قًز

2 
پايهههٍ قاتهههل 

 تىظيم تالكتل
 چكمي د د د

مُ ًة ثًزن دبيٍ قبثل 

ؾددبل  ثددًزن –سىٓددي  

ضظيٌ َدددبو سىٓيمدددي  

 ثبلكشك

3 

فاصيٍ مالَهل  

تالكهههتل تههها 

 ؾطؾطٌ ياگه

  چكمي 0 -4 +2/0 2/0

 

 

 
 قكل ثبلكشك
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 گًُاضٌ :

ثٍ مىًٓض اؾشُالك يذىثي ومًزن يطثبر ياضزٌ ثٍ چطذُب  كٍ ممكه اؾز زض ثًغو 

ايدبز سكبوُبو ٖمًزو ي ٖطيي  يًَلي ومبيس يخ ًگيطو اظ اوش بل ايده يدطثبر ثدٍ اَدب       

ثبوًيٍ  قدطاض گطفشدٍ    ؾبلىُب  نوُب ضا مدُع ثٍ گًُاضٌ ومًزٌ اوس گًُاضٌ  ثطضيو ؾيؿش  سٗ يق 

ييطثٍ گيطَبو  مشهل ثٍ گًُاضٌ  يطثٍ َبو ٖمًزو  ياف ي ضا مؿشُ ك مي كىىس. گُدًاضٌ  

اظ زي َطغ ضيو فىطَب قطاض مي گيطزي فىطَب ضيو سكشك ي ذًز سكدشك ويدع سًؾدٍ ل مدٍ     

)قبدك ( ي گًقًاضٌ ي ياليكُب  ثٍ قٍُٗ زيگطو ثىدبم ؾگسؾدز ثؿدشٍ قدسٌ ي ؾگسؾدشُب اظ      

ي ًَلي َطفيه ثًغو ٖجًض ومًزٌ ي ضيو قبؾي ثًؾي ٍ مُطٌ ي ياقط مرهدًل  زاذل قبؾ

 مُبض مي قًز

ثطاو كىشطل ثبظو  ياؾشُالك يطثبر ياضزٌ ثٍ گًُاضٌ زضچُبض يخٍ خدبوجي نن سٗدساز   

 6قف يطثٍ گيط  الؾشيكي وهت قسٌ اؾز. چُبض ٖسز يطثٍ گيط الؾدشيكي ثدٍ يدربمز    

 4ًلي ي زي ٖسز يطثٍ گيط الؾشيكي ثدٍ يدربمز   ؾبوشي مشط ثمىًٓض  گطفشه يطثٍ َبو َ

ؾبوشي مشط ثٍ مىًٓض گطفشه يطثٍ َبو ٖطيي  گًُاضٌ َمچىيه زض زيؾط گًُاضٌ زي كمدك  

فىط َيسضيليكي  وهت قسٌ  اؾز كٍ سطكيجي اظ يطثٍ َبو ٖطو يٖمدًزو ضا ذىثدي مدي    

... كدٍ   مدمًٍٖ فىطَب ي يدطثٍ گيطَدب و الؾدشيكي ي كمدك فىطَدب ي      كىس . ضيو َ  ضفشٍ

گًُاضٌ ثُطي ي ثب نوُب زض اضسجبٌ  ميجبقس  سب ؾط حس امكبن  يطثٍ َب ضا  زض ذًز اؾدشُالك  

 ومًزٌ ي اظ ثيه مي ثطوس ي اخبظٌ ومي زَىس ايه يطثبر ي سكبوُب ثٍ اَب  ثطؾس .

الظم ثٍ شكط اؾز كدٍ فىطثىدسو ظيدط گُدًاضٌ  َدب زض ثًغيُدبو مرش دف        تًضيحات :

 ٗساز اليٍ َبو فىط كٍ َمگي مبضديچ َؿشىس فط  مي كىسمؿبفطو ثبَ  اظ فىط ي س
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 اوساظٌ اؾتاوساضز قطؼات گًُاضٌ:

 محل يا قطؼٍ ضزيف
حهههههههس 

 mmماضذاوٍ

حسؾايف 

 mmمجاظ

محسيزٌ  

اوههساظٌ 

گيههطي 
mm 

اتهههههعاض 

اوهههساظٌ 

گيطي يها  

وهههههًع 

 تاظزيس

 مالحظات

1 

فاصهههيٍ تهههيه 

گًُاضٌ يقاؾهي  

تًغيدآلمهههههان 

 غطتي(

8+ 

 ( 72د 

12- 

 60-80 د
-يؽ كددًل

 قبث ًن

اذشالغ زضزيَطغ يك گًُاضٌ 

مي يمشط  يگًُاضٌ  7ثبيس مشطاظ 

يددك َددطغ  ثددًغو ثددب َددطغ 

مي يمشددط  10زيگددط ثبيددس اظ  

 كمشطثبقس

2 

فاصهههيٍ تهههيه 

گًُاضٌ يقاؾهي  

 تًغي

 

7±72 
 65 -79 د

 -كددًليؽ 

 قبث ًن

اذشالغ زضزيَطغ يك گًُاضٌ 

مي يمشط  يگًُاضٌ  7ثبيس مشطاظ 

يددك َددطغ  ثددًغو ثددب َددطغ 

مي يمشددط  10يگددط ثبيددس اظ  ز

 كمشطثبقس

3 

ضهههههههطتگيط 

 4الؾهههههتيني

 ؾاوتي

  كًليؽ 37 -40 -3 40

4 

ضهههههههطتگيط 

الؾههههههتيني 

 ؾاوتي6

  كًليؽ 57 -60 -3 60

5 

اضتفههاع تههاالي  

گًُاضٌ تا ؾهطح  

 ضيل

 د 2+860
862-

858 
  مشط

6 

فاصيٍ ضهطتگيط  

الؾههتيني تغههل  

گُههًاضٌ تهها تيههط 

 طًلي فطيم

5/2+ 

 (2د

2- 

 0 - 5/4 د
 –ؽ كددًلي

 قبث ًن
 

 د د - فطيم گًُاضٌ 7

–چكددمي 

مبيٗددددبر 

 وبفص
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8 

فاصيٍ گًُاضٌ تها  

تؿههمٍ محههاف  

 گًُاضٌ

 8-70 د د
-گددًليؽ 

 مشط
 

9 

تغيُههاي گُههًاضٌ  

اظ گًقههٍ طههًلي 

مقاتههل ضيپههًـ  

دمحفظٍ(مييهههٍ 

 ؾگسؾت

 چكمي د د د

َىگبم وًؾبن  يحطكز ياگده  

ايه زي قؿمز ثدبَ  ثطذدًضز   

 ومًزٌ ؾبئيسٌ مي قًوس

 

 

 

 
 گًُاضٌ        

 Basinتكتل

ثٍ مىًٓض  وگُساضو  فىطَب ي گًُاضٌ زض ثًغو َبو  مؿبفطو  يؾي ٍ او ثىبم  سكدشك  

ديف ثيىي قسٌ اؾز  كٍ زض َطفيه  ثًغو ي ظيدط  فىطَدبو گُدًاضٌ قدطاض گطفشدٍ  اؾدز .       

سكشك  ثًؾي ٍ گًقًاضٌ ي ل مٍ  ثٍ ؾگسؾز  ثؿشٍ قسٌ ي ذًز ؾگسؾدز  ويدع ثدٍ ثدًغو     

؛ ضيو سكشك  محل قطاض گطفشه  فىطَبو مبض ديچ مكرم  قدسٌ ي ثًؾدي ٍ    ثؿشٍ مي قًز

لجٍ َبئيكٍ ديف ثيىي قسٌ  اؾز اظ خبثدبئي فىطَب  خ ًگيطو ثٗمل مي نيس . زض ثًغيُدبو   

سدطاظ ثدًزٌ ي   “  مرش ف زاضاو فطمُبو مشفبيسي مي ثبقىس. سكشكُب دؽ اظ وهت ثبيدس كدبمال  

 گًُاضٌ
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بقس . ايه ٖمل سًؾٍ ؾگسؾشُب  اوددبم قدسٌ  كدٍ    فبن ٍ زي سكشك  اظ كف ضيل  يكؿبن ث

 ثًؾي ٍ مُطٌ ؾگسؾز َب  قبثل سىٓي  اؾز

 

 
 سكشك

“ ثٍ مىًٓض احشيبٌ  يخ ًگيطو اظ افشبزن سكشك دؽ اظ قكؿشه يثطيسن ؾگسؾشُب مٗمدًال 

زض ثًغو َبو مرش ف يؾبي ي ديف ثيىي قسٌ  اؾز كٍ و دف حدبفّ ضا زاقدشٍ ي زض ايده     

 وگٍ مي زاضز مًاقٕ سكشك ي ... ضا

 

 
 حبفّ سكشك
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 اوساظٌ اؾتاوساضز قطؼات تكتل:

 محل يب قٍُٗ ضزيف
حددددددددددس 

 mmكبضذبوٍ

حسؾبيف 

 mmمدبظ

محدددددددسيزٌ  

اوددساظٌ گيددطو 
mm 

اثدددعاض اودددساظٌ  

گيطو يدب ودًٔ   

 ثبظزيس

 مالحٓبر

طهههًل زاذيهههي   1

 گًقًاضٌ

 mm3اظ َددط َددطغ   كًليؽ 196-190 6 190

 خبو ؾبيف زاضز

  چكمي 45-47 2 45 قطط تًـ تكتل 2

تكهههتل يقهههاخ  3

 تكتل

  چكمي د د د

فاصيٍ قاخ تكتل  4

قههنل uي حههاف  

 تكتل

 Min د د

15mm 
  في ط –چكمي 

اذههتالف فاصههيٍ    5

مطمعيت ياليل زي 

گًقهههًاضٌ يهههل 

 ؾگسؾت

   a-b<3mm د د

قهههنل Uحههاف    6

 تكتل

  چكمي د د -

  چكمي د د د جايگاٌ فىط تكل 7

8 

محل قهطاض گيهطي   

ياليههل تكههتل  

 قطط ؾًضاخ(د

5/0+45 2 
5/0(+47- 

45) 
  كًليؽ

9 

فاصهههيٍ  قهههاخ  

تكتل تها حهاف    

 گًُاضٌ تكتل

15 _ MIN=15 كًليؽ  

10 

فىطَههاي گُههًاضٌ  

ضيي تكتل آلمان 

 قطقي

10+ 

335 

5- 

 330-350 د

–چكددددددمي 

–نلشطيؾًويك 

مبيٗددبر –مشددط 

 وبفص

اذشالغ اوساظٌ زيفىدط  

مدبيض ثبيدس كدًچكشط   

يثددطاو  5يددب مؿددبيو

 10وضيثدددطي مؿدددبي 

ٖددسم يخددًز   -ثبقددس

 سطك يب قكؿشگي فىط
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11 

فىطَههاي گُههًاضٌ  

ضيي تكتل آلمان 

 غطتي

15+ 

335 

5- 

 330-350 د

–چكددددددمي 

–نلشطيؾًويك 

مبيٗددبر –مشددط 

 وبفص

اذشالغ اوساظٌ زيفىدط  

مدبيض ثبيدس كدًچكشط   

يثددطاو  5يددب مؿددبيو

 10ضيثدددطي مؿدددبيو 

ٖددسم يخددًز   -ثبقددس

 سطك يب قكؿشگي فىط

مىتهههطل تفهههايت  12

مع ياليل فاصيٍ مط

زيگًقههًاضٌ يههل 

 ؾگسؾت

  كًليؽ د د 3كًچكشطاظ

جايگههاٌ وكههيمه   13

 فىطَا ضيي تكتل

ٖسم يخًز اؾدشُالك   چكمي د د د

 يقكؿشگي

 

 : (Swinging Link)ؾگسؾت 

ؾگسؾز مي ٍ او اؾز اظ خىؽ فًالز كٍ يكؿط نن ضظيٌ قسٌ ي ؾط زيگدط نن زاضاو  

 قسٌ ي ؾًضاخ مي ثبقس .  قُط ثيكشطو  ثًزٌ ي زاذل نن قؿمز مشٍ كبضو

يْيفٍ ؾگسؾز وگُساضو سكشك ي فىطَب ي سىٓي   يسطاظ ومًزن گُدًاضٌ مدي ثبقدس.    

قؿمز ضظيٌ قسٌ ؾگسؾز اظ زاذل قبؾي ًَلي ثًغو  ٖجدًض كدطزٌ  يثدٍ يؾدي ٍ مُدطٌ ي      

 ياقط  مرهًل ثؿشٍ مي قًز

 

 
 ؾگسؾز
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 اوساظٌ اؾتاوساضز قطؼات ؾگسؾت:

 

 محل يا قطؼٍ ضزيف

حهههههس 

وههٍماضذا
mm 

حسؾايف 

 mmمجاظ
محسيزٌ  اوساظٌ گيطي 

mm 

اتهههههعاض 

اوههههساظٌ 

گيطي يها  

وهههههًع 

 تاظزيس

 مالحظات

1 
محههل جايگههاٌ  

 ياليل ؾگسؾت
 كًليؽ 45 -5/48 3 5/0+45

 48.5ط ثعضگشددط اظ ُدداگددط ق

ثبقس اظ زضيل ي ثًـ ثٍ قُط 

 اؾشفبزٌ قًز 55

2 
ياقهههط مُهههطٌ 

 ؾگسؾت
20 2- 20-18 

 -كًليؽ  

 چكمي

مُدطٌ    مُ ًة وجدًزن ياقدط  

 ؾگسؾز

 38-40 -2 40 مُطٌ ؾگسؾت 3
 -كدددًليؽ

 چكمي

يربمز مفشدًل گًقدًاضٌ;   

3-25 

4 
اوههساظٌ فاصههيٍ  

 زاذيي گًقًاضٌ
1 +190 

اظ 

 3َطَطغ
  كًليؽ (196-190+)1

5 
ياليل لقمهٍ زاض  

 دتسوٍ اصيي(

32/0- 

45 

48/0- 

3- 

32/0- 

(47-  45) 

48/0- 

  كًليؽ

  كًليؽ 57 -3 60 لقمٍ 6

 - - د تمييٍ ؾگسؾ 7

–چكددمي 

قدددددبث ًن 

-ضظيٌ

مبيٗدددددبر 

 وبفص

 

8 
محفظههٍ مييههٍ  

 ؾگسؾت
  چكمي - - -
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 :Suspension Linkگًقًاضٌ 

َمبوًُيكٍ زض قكل ديساؾز گًقًاضٌ ٖجبضسؿز اظ يدك مؿدشُيل ف دعو ثدب م ُدٕ      

زايطٌ قكل  كٍ اظ َطيق ٖم يبر دطؾكبضو ي حطاضسدي  سُيدٍ قدسٌ ؛ييكذبضچدٍ مدي ثبقدس؛       

زيگطو مثل ل مٍ  يياليك ثطاو اسهبل  قُٗبسي كٍ وؿدجز ثدٍ يكدسيگط     گًقًاضٌ ثب قُٗبر

 زاضاو حطكز يثبظو مي ثبقىس ثكبض ميطيز.

گًقًاضٌ َب ثط حؿت ؤً ثًغو  يياگه  زاضاو اثٗبز مشفبيسي مي ثبقىسي َطكدسام  زض  

 ثًغو مرهًل ذًز  ثبيس اؾشفبزٌ قًز

 

 
 يخبيگبٌ نن ضيو ؾگسؾزگًقًاضٌ 

 Skidلقمٍ دقاپل( 

مكٗدت مؿدشُيل قدكل  كدٍ اظ يؾدٍ      “ ٍ ٖجبضسؿز اظ يك قٍُٗ فًالزو س طيجبمل 

زاضاو ؾًضاذي ثٍ مىًٓض ٖجًض ياليك  مي ثبقس ي اظ زي اوشُب  زاضاو فطي ضفشگي ي قيبض  وي  

اؾشًاوٍ او  ثطاو اؾش طاض  گًقًاضٌ  ؛ ثًٗي اظ ل مٍ َب اظ يك َطغ زاضاو قيبض مي ثبقىسي 

طغ كٍ زض نًضر ؾبئيسٌ  قسن  ديف اظ گًز افشبزن يك َطغ ميشًان ثطذي زيگط  اظ زي َ

اظ يك َطغ زيگط اؾشفبزٌ كطز . الظم ثصكط اؾز كٍ ؾبئيسگي ل مٍ  يگًقًاضٌ  زض َط َطغ 

 مي يمشط ثيكشط ثبقس3وجبيس اظ 
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 مدمًٍٖ ؾگسؾز ، ل مٍ ، ياليك ، گًقًاضٌ         

 

 ياليل :

مشحطك  ثٍ يكسيگط  مًضز اؾشفبزٌ  قدطاض مدي گيطودس .    ياليكُب ثطاو  اسهبل  قُٗبر 

سًؾدٍ  “ گًقًاضٌ َب ي ل مٍ َب كٍ كبض وگُساضو فىط سكشك يفىطَدب ضا ثُٗدسٌ زاضودسمدمًٖب   

ياليك ثٍ ثًغو مشهل  مي قًوس.يب گًقًاضٌ يل مٍ َب كٍ ٖمل اسهبل ي وگُساضو  سكشك ضا 

ي قدًوس. ياليكُدب ثدط حؿدت فدطم      ثُٗسٌ  زاضوس سًؾٍ  ياليك ثٍ  ؾگسؾز  ثؿشٍ ي مُبض م

ْبَطو ي مًاضز مهطغ زاضاو اوًأ مرش في َؿشىس كٍ اوًأ  ذبمًسي ؛ ديچي  يدب مٗمدًلي   

نوُب مًضز اؾشفبزٌ فطايان زاضز . ياليكُب زض قؿمشُبو  مرش ف ثًغو  يياگه  مدًضز اؾدشفبزٌ   

 مي ثبقىس .
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 قكل ياليك

 GUIDESپاتىسَا 

يمحًض ياگىُب  يخ ًگيطو اظ خسا قسن نن اظ ثدًغو   ايه قُٗبر ثطاو وگُساضو  چطخ

سٗجيٍ قسٌ اوس . دبثىسَب مُبثق قكل  ظيط اظ زي قٍُٗ  خسا اظ َد  ي اظ خدىؽ فىدط ؾدبذشٍ     

ميكًزي ثطزيؤً  دبثىس ضاؾز ي دبثىس كح مي ثبقس. مرل اسهبل دبثىدسَب ثدٍ يكدسيگط  ي ثدٍ     

ؿشه  نوُب ثبيس ذٍ سىٓي   حدك قدسٌ   ثًغو  يثٍ خٗجٍ يبسبقبن  زاضاو قيبض ثًزٌ ي مًقٕ  ث

ثؿدشٍ  قدسٌ    M20ضيو نوُب  زض امشساز  يكسيگط قطاض ثگيطوس. ي ثب ديچ يمُطٌ َبو اؾشبوساضز

 ياظ ياقط مرهًل اؾشفبزٌ مي قًز.

 

 
 دبثىس ضاؾز يكح
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 اوساظٌ اؾتاوساضزقطؼات پاتىسَا:

 محل يا قطؼٍ ضزيف
حهههههههس 

 mmماضذاوٍ

حسؾايف 

 mmمجاظ

محههسيزٌ  

اوهههساظٌ 

گيهههطي 
mm 

اتهههههعاض 

اوههههساظٌ 

گيطي يها  

وهههههًع 

 تاظزيس

 مالحظات

1 

صههفحٍ آجههساض 

محههل وصههة  

پاتىههس مهه  تههٍ 

 فطيم

- - - 

–چكددمي 

قددددبث ًن  

 ضظيٌ

 

2 

گكهههههههتايض 

پيچُاي پاتىهس  

م  تٍ فطيم ييا 

تىس ضاؾهت  اتٍ پ

ي گكهههههتايض 

پيچُههههههاي 

 پاتىسضاؾت

 سطكمشط 200NM د د

 

 چكمي - - - پاتىس م  3
 

4 
وايزاوي پيچُاي 

 پاتىس
 چكمي -- - -
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 پطؾف:

 اوًأ ثًغيُبو مؿبفطو  ي ياگىُبو ييػٌ ضا وبم ثجطيس؟ -1

 قُٗبر سككيل زَىسٌ يك ثًغو مؿبفطو ضا ثىًيؿيس؟ -2

 و ف ثبلكشك زض ياگىُبچيؿز؟ -3

 گًُاضٌ زض ثًغيُبو مؿبفطو چٍ و كي زاضزقطح زَيس؟ -4

 ؾگسؾز چيؿز؟ -5

 دبثىس زض ثًغيُبو مؿبفطو چيؿز يچٍ يْيفٍ او زاضز؟ -6
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 : Springفىطَا

ثطاو اوش بل نحيح يظن ياگه ثط ضيو محًضَب ي خ ًگيطو اظ يطثبر ياضزٌ اظ ذٍ ثدٍ  

ياگه يمحبفٓز قُٗبر مرش ف قبؾي ياَطم ثىسو َب ياَب  ياگه يدب ثُدًض ك دي ذىثدي     

كطزن يطثبر  ياضزٌ َىگبم حطكز ياگه اظ فىطَب اؾشفبزٌ ميكًز.زض ياگىُبو مؿبفطو اوًأ 

 زٌ مي ثبقس.فىطَبو ظيط مًضز اؾشفب

 : curl springفىطَاي ماض پيچي  (1

فىطَبو مبضديچي ثب م ُٕ گطز يب چُبض گًـ ؾبذشٍ ميكًوس   ايه فىطَب زض ثًغيُدبو  

مؿبفطو ظيط گًُاضٌ ؛ ضيو ثبلُبو خٗجٍ يبسبقبن يزض ثًٗي اظ سبمذًوُب ي يب زض دكدز قالثُدبو   

 ككف ثهًضر زيث ٍ يب سكي اؾشفبزٌ ميكًز.

 

 

 
 ضديچفىط مب
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 : Helical springفىطحيعيوي يا اللٍ اي  (2

ايه فىط اثشسا ثهًضر يضقٍ ثًزٌ كٍ ثب حطاضر زازن نن ضا ثٍ زيض ذًز مي ديچىس. ايده فىدط   

زاذل سبمذًوُب يب دكز قالثُبو ككف ثكبض گطفشٍ مي قًز. اظ فىطَبو ح عيوي ثهًضر اف دي  

 )ذًاثيسٌ ( اؾشفبزٌ مي قًز.

 

 
 فىط ح عيوي

 ًي دضيىگي (فىطَاي حيق

ٖسز ح  ٍ َبو فًالزو ضيو يكسيگط سككيل ميگدطزز.   26ايه فىطَب اظ چيسن سٗساز 

ح  ٍ َب و فً  زض زي ؤً ذبضخي ثسين چبك ي زاذ ي چبكساض يخًز زاضز ح  دٍ او فدً    

ثهًضر يك زض ميبن يٗىي  يك ح  ٍ ذبضخي ثسين چبك ي يك ح  ٍ زاذ ي چبكدساض ضيو  

ٖسزچبكدساض   13ٖسزذبضخي ثدسين چدبك ي   13 ٍ َبو شكط قسٌ َ  قطاض گطفشٍ يسٗساز ح 

زاذ ي ثطحؿت يطيضر ي َطاحي ي س ؿي  قسٌ اؾز. َمبوًُض كٍ زض قكل زيسٌ مي قًز 

مدمًٍٖ فىطَبو فً  ثًؾي ٍ ديچ ث ىسو كٍ اظ يك َطغ ثدٍ ندفحٍ مدسيضو خدًـ زازٌ     

 مُطٌ ثؿشٍ ميكًز.قسٌ اؾز ياظ َطغ زيگط ثٗس اظ قطاض زازن فىطَب يكبؾٍ مطثًٍَ سًؾٍ 

َطظ كبض ايه فىطَب ثسيه سطسيت اؾز كٍ دؽ اظ ياضز قدسن يدطثٍ فىطَدبو زاذ دي     

چبكساض خمٕ قسٌ ي زاذل فىطَبو ذبضخي ثسين چبك ميكًوس ؛ خمٕ قسن فىطَب زاذ دي  

چبكساض ثبٖث كًسبٌ قسن ًَل مدمًٍٖ فىط ميگطزز يثٗس اظ حصغ يطثٍ ثٗ ز قديت يفدطم   

 ثبظ قسٌ يثٍ حبلز ايليٍ ثط مي گطزز.“ اح  ٍ َب فىط زاذ ي مدسز
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 فىط ضيىگي

 : Hydraulic Damperممل فىط دضطتٍ گيطَيسضيليني( 

كمك فىطَبو َيسضيليكي كدٍ زض ثًغيُدب و مؿدبفطو اؾدشفبزٌ ميكدًز ثدٍ مىٓدًض        

خ ًگيطو اظ يطثبر ياضزٌ ثٍ چطذُب؛فىط يگًُاضٌ  يٖسم اوش بل ثٍ ؾدبله دديف ثيىدي قدسٌ     

ط حؿت مًضز مهطغ زض اوساظٌ َبي كًضؾُبو مرش ف ؾبذشٍ مي قدًزي  اؾز كمك فىطَب ث

زض َط ثًغو ؾبله مؿبفطو ضيو  َط خٗجٍ يبسبقبن يك كمدك فىدط  كًچدك ي زض زيَدطغ     

گًُاضٌ ويعزض َط َطغ يك كمك فىط  ثعضگ وهت قسٌ اؾز َط كمك فىط اظ زي دًؾشٍ يدب  

سضيليك دط قسٌ اؾدز . يزاذدل   اؾشًاوٍ  سككيل قسٌ اؾز  كٍ مبثيه زي اؾشًاوٍ ضييه َي

اؾشًاوٍ زاذ ي ويع يدك ديؿدشًن  يخدًز زاضز؛ زيو ديؿدشًن سٗدسازو ؾدًضاحُبو ثؿديبض        

ضيعديف ثيىي قسٌ  اؾز ي ظيط ديؿشًن ويع يك ؾًدبح سٗجيٍ قسٌ اؾز  َىگبميكٍ )يطثٍ 

(ثٍ كمك فىط ياضز مي قًز ثٍ َطغ دبئيه  ضفشٍ ي ؾًدبح ضيو ديؿشًن  زض اثط سدطاك  ثدبظ   

مي قًز يضييه اظ َطيق  ؾًضاذُب ثٍ دكز ديؿشًن مىش ل ميكًزي چًن ثبظ قسن ؾًدبح 

ي ٖجًض ضييه اظ مدطاو ضيع ثٍ كىسو ي نضامي اودبم مي قًز حطكز كمك فىط ويع ثٍ كىسو 

اودبم مي قًزي ثسيه سطسيت يطثٍ ؾطيٕ  سجسيل ثٍ يك حطكز نضام ي كىس مي قًز دؽ اظ  

ثحبلز ايليٍ  ضييه خمٕ قسٌ زض دكدز ديؿدشًن اظ َطيدق    حصغ يطثٍ ي ثطگكز ديؿشًن 

 ثٍ فًبو ثيه زي ؾي ىسض  ضيرشٍ مي قًز.“ ؾًضاذُب و ضيع  زيگط مدسزا
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 يطثٍ گيط ثعضگ يكًچك

 ضزيف
محههل يهها  

 قطؼٍ

حهههههههس 

 mmماضذاوٍ

حسؾههايف 

 mmمجاظ

محهههههسيزٌ  

اوههساظٌ گيههطي 
mm 

اتعاض اوساظٌ 

گيههطي يهها 

 وًع تاظزيس

 مالحظات

1 

گكتايض پيچ 

االيي تههههه

يپههههائيىي 

ممههل فىههط 

 ؾط محًض

 - د

دددددددددددددديچ 

14ثباليي Kg.m 

دددديچ ددددبئيىي  

25kg.m 

  سطكمشط

2 
ممههههههل 

 فىطگًُاضٌ
 د د 400

 –كددددًليؽ 

چكددددددمي 

 سطكمشط

مُطٌ ثبال يدبئيه 

 350nmگكشبيض

ٖسم  -الظم اؾز

 وكشي ضييه

3 

قطط زاذيي 

تًـ ممهل  

فىط متصهل  

 تٍ گًُاضٌ

  كًليؽ 5/32 -8/34 3/2 5/32
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 پطؾف:

 َب زض ياگىُب چيؿز؟و ف فىط -1

 فىطَبئيكٍ زض ياگىُبو مؿبفطو اؾشفبزٌ مي قًز چىس ؤً اؾز وبم ثجطيس؟ -2

 فىطَبو ح عيوي زض چٍ قؿمشُبئي اؾشفبزٌ ميكًز سًييح زَيس؟ -3

 فىطَبو ح  ًو )ضيىگي( ضا قطح زَيس يَطظ كبض اوُبضا ثىًيؿيس -4

 كمك فىط َيسضيليكي زضچٍ قؿمشُبيي اظ ياگه اؾشفبزٌ مي قًز؟ -5

 از ح  ٍ َبو فىطَبو ح  ًو زض سبمذًن َبو مؿبفطيطا ثىًيؿيس؟سٗس -6
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 :   Bearing Boxياتاقا وُا ي جؼثٍ ياتاقان

ثب ؾط محًض چطخ زض سمبؼ ثًزٌ ي يظن ياگده   “ قبوُب يؾي ٍ اؾز  كٍ كٍ مؿش يمبسبيب

ضا ثٍ ؾط محًض مىش ل مي كىىس.زض يمه  ؾط محًض زاذل يبسبقبن زاضاو حطكدز چطذكدي    

ي ثبقس. ثىبثط ايه قؿمشي اظ يبسبقبن كٍ ضيو ؾط محًض قطاض مي گيطز ثبيس َ  زض م بثل ويع م

يظن ياضزٌ م بيم ي َ  زض اثط انُكبك حبنل اظ سمبؼ ثب ؾط محًضذًضزٌ وكسٌ يؾط محدًض  

 ضا َ  ورًضز.

 :  Joe mal Boxجؼثٍ ياتاقان 

گطو ثب اوًأ  خٗجٍ يبسبقبن خٗجٍ ايؿز  اظ خىؽ چسن مرهًل كٍ اظ َطيق ضيرشٍ

مرش ف ؾبذشٍ ميكًز. يْيفٍ خٗجٍ يبسبقبن اوش بل يكىًاذز يظن ياگه اظ َطيدق فىطثىدسو   

ياگه ي َدسايز ندحيح چدطخ ي محدًضي وگُدساضو يبسبقدبن  ضيو ؾدط محدًض مدي ثبقدس  .           

 گطزگيطَب ثط حؿت ؤً خٗجٍ يبسبقبن اوًأ مرش ف زاضز .

 

 

 ياتاقاوُاي ضيلثطيىگي :

كبك  ؾط  محًض يبسبقبن يزض وشيدٍ ضؾيسن ثٍ ؾطٖشُبو ثبال ثٍ مىًٓض ك  قسن انُ

؛ َمچىيه قبث يز سحمل يظن ثيكشط زض ياگىُبو مؿبفطو اظ يبسبقبوُبو ضيلجطيىگي اؾدشفبزٌ  

ميكًز. ظيطا زض ايه يبسبقبوُب ؾُح سمبؼ  زاوٍ َبو ضيلجطيىگ ثب ؾط محًض ثب ثًـ ؾط محًض 

ثىبم يبسبقبوُبو اؾفطيكبل ي ؾي ىسضيكبل وبميسٌ مي ك  اؾز. ايه يبسبقبوُب ثطحؿت ؤً ضيلُب 

قًوس. ضيلُبو يبسبقبوُبو ؾي ىسضيكبل ثهًضر اؾدشًاوٍ ثدًزٌ ي ضيلُدبو اؾدفطيكبل ثهدًضر      

ثيًي قكل مي ثبقىس. ضييىكبضو يبسبقبوُب و ضيلجطيىگدي سًؾدٍ گدطيؽ مرهدًل اوددبم      

 قسٌ ي َط يكؿبل يك مطسجٍ ثبيس سًٗيى گطيؽ اودبم قًز
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 بنيبسبق

 ؾاذتمان ياتاقاوُاي ضيلثطيىگي:

 يبسبقبوُبو ضيلجطيىگي اظ قؿمشُبو ظيط سككيل  قسٌ اؾز:

ثًـ زاذ ي؛يب ثًـ ؾط محًض: ايده ثدًـ اظ َطيدق گدطم كدطزن       -1

يحطاضر زازن زض ضييه زض زضخٍ حطاضر مٗيه اوجؿبٌ ديدسا كدطن يضيو ؾدط    

 محًض خب مي ظوىس.

اؾشًاوٍ َبو قكل يدب   ضيلٍ َب يب ي ُكُب : كٍ ثطحؿت ؤً يبسبقبن -2

مرطيَي قكل مي ثبقىس. اثٗبز ي سٗساز ايه ضيلٍ َب ثؿشگي ثٍ ودًٔ يبسبقدبن ي   

 ؾطمحًضؾط محًض زاضز.

قؿمز وگُساضوسٌ ضيلٍ َب)قبوٍ(: ايه قؿمز زض ثًٗت يبسبقبوُب اظ  -3

خىؽ ثطوح ي ثطذي زيگط اظ خىؽ نَه مي ثبقس. يْيفٍ وگُساضو ضيلٍ َدب ضا  

يلٍ َب ي سغييط محل زازن نوُبل زض حطكز خ دً گيدطو   زاضز ي اظ َ  ضيرشه ض

 مي ومبيس.

ثًـ ذبضخي: كٍ قؿمز زاذل ضيلٍ َب ضا زض ثدط گطفشدٍ  يؾدمز     -4

ذبضج زض خٗجٍ يبسبقبن محك  مي گطزز؛ مدمًٖدٍ َدب و ثدبال ثبيدس زض زاذدل      

 گطيؽ قطاض گطفشٍ  يمي ثبيؿز سمبم فًبَبو ذبلي نوُب ثب گطيؽ دطقًز.
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 كبلضيلجطيىگ اؾفطي

 
 ضيلجطيىگ ؾي ىسضيكبل
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 پطؾف:

 يبسبقبن يو ف نن ضا قطح زَيس؟ -1

 خٗجٍ يبسبقبن چيؿز يچٍ و كي زاضز؟ -2

 چطازض ياگىُبو مؿبفطو اظ يبسبقبوُبو ضيلجطيىگي اؾشفبزٌ ميكًز؟ -3

 چىس ؤً ضيلٍ زض يبسبقبوُبو ضيلجطيىگي يخًز زاضز؟ -4

 زَيس؟قؿمشُبو محش ف سككيل زَىسٌ يك يبسبقبن ضيلجطيىگي ضا قطح  -5
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 :  Bufferزؾتگاٌ ضطتٍ گيط د تامپًن( 

 تامپًن ي ططظ تؼييه مؼاية يضفغ آوُا:

“ َطياگه مؿبفطو زاضاو چُدبض  زؾدشگبٌ سدبمذًن مدي ثبقدس كدٍ مٗمدًال       

زيزؾشگبٌ نن سرز ي زي زؾدشگبٌ نن محدسة اؾدز ؛   زض مًقدٕ سكدكيل قُدبض       

يده ودًٔ  َطاحدي     سبمذًوُبو محسة يسرز ضيثطيو  يكسيگط  قطاض  مي گيطوس  يا

سبمذًن  ثٍ ياگه امكبن مي زَس  كدٍ َىگدبم ٖجدًض  زض قًؾدُب ثطاحشدي گدطزـ       

ؾدبوشي مشدط ثبيدس گطيؿدكبضو قدًز.    سدب اظ           10ومبيس. مطكع  ؾدذط َدب سبقدٗبٔ    

ثًؾدي ٍ  دديچ يمُدطٌ ثدٍ     “ ؾبئيسگي    ؾذطَب خ ً گيطو قًز . سبمذًوُب مٗمدًال 

فحبر  ؾذط سبمذًوُب ثط َجدق اودساضٌ   قبؾي ان ي ٖطيي مشهل ميگطزوس. قُط ن

مي يمشددط مددي ثبقددس. ؾددذطَب 600ثدديه الم  ددي ثددًزٌ كددٍ ثددطاو ؾبلىُبيمؿددبفطو

زايطٌ او قكل يب شيظو ٍ او ؾبذشٍ ميكًوس ي ٖ ز نن ك   ومدًزن  يظن  “مٗمًال

 مطزٌ ؾذط مي ثبقس

يكدًضؼ   1060+5اضسفبٔ مطكع ؾذط سب مذًوُب سب ضيو ضيدل ثدطاو ياگىُدبو ذدبلي    

 مي يمشط مي ثبقس .110مي يمشط؛ 650ياگىُبو مؿبفطو ثًُل  سبمذًن
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 سبمذًن يخبيگبٌ نن زض ياگه

 

 مؼاية تامپًوُا ي ضفغ آوُا:

 ؾبئيسگي  نفحٍ ؾذط -1

 ل ي ديچ يمُطٌ اسهبلي -2

 قكؿشه يب يٗيف قسن  فىطَبو زاذل ؾذط -3

 ذطيج يب قكؿشه  ذبض ؾذط اظ محل ذًز كٍ مبوٕ اظ حطكز نن مي گطزز -4

 

 صفحٍ ؾپط: ؾائيسگي

ؾبئيسگي نفحٍ ؾذط زض اثط كبض ظيبز ي گطيؿكبض وكسن نوُب ثًخًز مي نيس . اگط  ايه 

ؾبئيسگي ثٍ حسو ضؾيسٌ ثبقس كٍ ميد دطچُبو ؾذط ْبَط يذًضزٌ قسٌ ثبقدس ي يدب ايىكدٍ     

نفحٍ ؾذط وبظك قسٌ ي م بيمز ذًز ضا اظ زؾز زازٌ ثبقس ثسيه مٗىدي اؾدز كدٍ زض اثدط     

 مذًن فطيضفشگي ايدبز قسٌ ثبقس.يطثبر زض نفحٍ سب

 لقي پيچ يمُطٌ َاي اتصالي:

ل ي ديچ يمُطٌ َبو اسهبلي ؾذط زض اثط كبض مسايم  يٖسم سًخٍ ثٍ نن ايدبز  ميكدًز.  

قل ثًزن ديچ يمُطٌ َب زض فبن ٍ ثبظ ؾذط سبثيط ذًاَس گصاقز يايه ذُط ضا َ  زاضز كٍ ثدب  

 سا قًزياضز قسن يك يطثٍ نوُب ضا ثطيسٌ ي سبمذًن خ

 قنؿته يا ضؼيف قسن فىطَاي زاذل ؾپط:
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قكؿشه يب يٗيف قسن فىط زاذل سبمذًن زض اثط ذؿشگي فىط يظمبن يقدطايٍ  كدبض ايددبز    

 مي قًز.

 قنؿته ذاض ؾپط يا ذاضج قسن آن اظ محل ذًز:

قكؿشه ذبضؾذط يب ذبضج قسن نن اظ محل ذدًز ويدع مٗ دًل كدبض ظيدبز ي      

ٍ ؾذط  ياضز قسٌ زض وشيدٍ ذبض ؾبئيسٌ قدسٌ  يطثٍ َبو ييط مؿش يمي اؾز كٍ ث

ي اظ محل ذًز ذبضج قسٌ ي يب ثكدكىس. ثدطاو سٗيديه ؾدالمز يدب ٖدسم ؾدالمز        

گفشٍ قس ثطاو  ؾدذطَبئي كدٍ ثدٍ زيض ذدًز گدطزـ      “ سبمذًوُب  َمبوًُضيكٍ قجال

وساضوس اگط ثبزؾز نظمبيف زازٌ ي نوطا ثشًان چطذبوس زليل ثط قكؿشه فىط نن مي 

سبمذًوُبئي كٍ ؾذطَب ثسيض ذًز مي سًاوىس زض حبلز مٗمًلي گدطزـ   ثبقس . ثطاو

ومبيىس ثبيس سًخٍ زاقشٍ ثبقي  كٍ اگط ايه گطزـ ثطاحشي اودبم گيدطز زليدل ثدط    

قكؿشه فىط مي ثبقس يويع حس فبنل ثدبظو ثديه زي اؾدشًاوٍ زاذ دي ي ذدبضخي      

 چىبوچٍ ثيف اظ حس مٗمًلي ثبقس ميشًان ٖيت نوطا سكريم زاز.

ك ي سكريم مٗبيت ؾذط ف ٍ ثب چك  اودبم مي قًز كٍ زض اثط كبض  ثًُض

ظيبز يسدطثٍ  زض ايه مًضز ميشًان ثٍ ضاحشي ٖيت يبثي ومًز . و م ؾذطَب ضا مدي  

سًان ثب فكبض نيضزن ثط نن ويع سكريم زاز ؛ ثًُضيكٍ ثٍ نؾدبوي  ثدب فكدبض اَدطم      

گط مكدبَسٌ گدطزز كدٍ    ؾذط اظ محل ذًز ثطاحشي ذبضج  ينظاز گطزز. ثٍ َط حبل ا

سبمذًن يك ي يٕ ييط ٖبزو زاضز ثدبظ كدطزن نن ثدطا و سٗدًيى قُٗدٍ فطؾدًزٌ       

 يطيضو اؾز.

 مىتطل ي تاظزيس تامپًن :

نوسؾشٍ اظ سبمذًوُب  كٍ نظاز وجًزٌ ي ومي سًاوىس زيض ذًز گدطزـ ومبيىدس    -1

مي ثسيض ذًز حطكز كىىس ايه چطذف زليل ثط ثطيسگي فىط زاذل ؾذط “ چىبوچٍ  زقي ب

 ثبقس.

مي يمشدط مدي ثبقدس     110مي زاوي  كٍ كًضؼ سبمذًن ياگىُبو مؿبفطو  -2

.چىبوچٍ ثسالئ ي كًضؼ سبمذًوُب اظ ثيه ضفشٍ زليل ثط قكؿشگي فىط زاذدل سدبمذًن مدي    

 ثبقس.

چىبوچٍ زض ثًٗي اظ مًاقٕ ثٗ ز يطثٍ َدبو ييدط مؿدش ي  ثدٍ سبمذًوُدب        -3

زض ايه ندًضر ثدب ياضز كدطزن يدطثٍ     ياضز گطزز كٍ ثبٖث فطيضفشگي ؾذط سبمذًن گطزز؛ 
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َبئي اظ دُ ً ثبيس سبمذًن ضا ثٍ حبلز ايل  ثط گطزز زض ييط ايىهًضر زليل ثدط قكؿدشگي   

 فىط زاذل سبمذًن مي ثبقسكٍ ثبيس زض َمٍ حبل وؿجز ثٍ سًٗيى سبمذًن اقسام ومبيس.

فىطَبو سبمذًن ي ؾبيط قُٗبر وجبيؿشي قكؿشٍ يب نؾيت زيدسٌ ثبقدىس .    -4

وشًاوىس يطثٍ َبو ياضزٌ ضا ذىثي ومبيىس .زض سبمذًوُدب و ثبؾدبذشمبن  ثؿدشٍ    ثًُضو كٍ 

 مي يمشط ثبظو ثب فكبض زؾز مدبظ اؾز. 30حساكثط 
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 پطؾف:

 زض مًقٕ ثبظزيس سبمذًوُب چٍ مًاضزو ثبيس مًضز سًخٍ قطاض گيطز؟ .1

 كىشطل سبمذًن ثٍ چىس َطيق ممكه اؾز؟ .2

 ز؟حساكثط مدبظ اذشالغ مطكع زي سبمذًن چ سض اؾ .3

 ثٍ چٍ مىًٓضؾذط سبمذًوُب و چخ ي ضاؾز ياگه مؿُح يكطيو اؾز؟ .4

 زض سبمذًوُب چٍ ؤً فىطَبئي ثٍ كبض ضفشٍ  يكسام ؤً ثُشط اؾز؟ .5

 مٗبيجي كٍ سبمذًوُب ديسا مي كىىسضا ف ٍ وبم ثجطيس؟ .6

 ثٍ چٍ زالئ ي زض ياگىُب اذشالغ سبمذًن ثًخًز مي نيس؟ .7
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 : Couplerزؾتگاٌ مكفدقالب( 

بل يؾبيٍ و  يٍ ضي ي ثٍ يكسيگط ي اوفهبل نوُب اظ يكسيگط اظ يؾدي ٍ او ثىدبم   ثطاو اسه

قالة يظوديط ككف اؾشفبزٌ مي قًز.زؾشگبٌ قالة ككف زض يؾٍ قبؾي ٖطيي َدطفيه  

 ياگه وهت قسٌ؛ ثًُض ك ي اظ وٓط ؾبذشمبن  زيؤً مي ثبقس.

 Chain tookقالة ككف مٗمًلي   -1

 Automatic Couplerقالة ككف اسًمبسيك   -2

 قالب مكف مؼمًلي تكنيل قسٌ اظ :

 مي ٍ قالة -1

 مي ٍ اسهبلي مدمًٍٖ فىط ثٍ مي ٍ قالة ككىسٌ -2

 مدمًٍٖ فىط قالة ككف -3

 

 

 
 قالة ككف

 اتصال قالب تٍ مجمًػٍ فىط تٍ زي زؾتٍ تقؿيم قس ٌ اوس:

)ثًؾي ٍ مي ٍ ككف ؾطسبؾطو ثدٍ مدمًٖدٍ فىدط    قالب مكف ؾطاؾطي:  -1

 مشهل ميكًز(

يؾي ٍ او كٍ زي قالة ياگه ضا ثدٍ يكدسيگط مشهدل    : قالب مكف مىقطغ -2

 مي ومبيس ظوديط قالة وبميسٌ مي قًز كٍ اظ قُٗبر ظيط سككيل قسٌ اؾز
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 زيٖسز نييع )ثبظي(اسهبلي ثٍ قالة -2-1

 يك ٖسز مي ٍ ديچ ضاؾشگطزيچخ گطز -2-2

 زؾشٍ ظوديط مٗمًلي -2-3

 قكل؛ ضكبة Uح  ٍ  -2-4

 مىتطل زؾتگاَُاي مكف

 مؼاية قالب:

 مي يمشط(4بظ زَبوٍ قالة)حساكثط ؾبئيسگيؾبئيسگي ثيف اظ حسمد .1

 قكؿشگي يب يٗيف قسن فىط قالة .2

 مي يمشط(10ؾبئيسگي قبة ضاَىمبو قالة)حساكثط ؾبئيسگي .3

 مي يمشط(5ؾبئيسٌ قسن مي ٍ قالة )حساكثط ؾبئيسگي .4

 

 قؿمتُاي مرتيف مجمًػٍ مامل قالب مكف ياگىُاي امؿپطؼ آلماوكطقي

 مي ٍ ككف .1

 سكيٍ گبٌ -نفحٍ حبمل .2

 ٍ فىطنفح .3

 زيؿك فكبض .4

 16mpفىط  .5

 ديچ يمُطٌ .6

 G2 15    GL ZW   T 62زكمٍ ايؿز .7

 قالة ككف ثب چك  .8

 يطثٍ گيط ثطاو قالة .9

 نفحٍ ؾبيف .10

 قالة ديچي –كًد يىگ ديچي  .11

 ثًـ فىط ،)ثيطيوي( .12

 زيؿك فكبضو ثب يطثٍ گيط .13

 نفحٍ فىط ثب ثبزامك .14

 ضاَىمبو قالة ككف .15
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 كبمل 1قكبض گيط  .16

 كبمل 2فكبضگيط .17

 M60ض، مُطٌ چبك زاض، مُطٌ ثطودي قكل مُطٌ اقذيل ذً .18

 M42مُطٌ اقذيل ذًض، مُطٌ چبك زاض، مُطٌ ثطودي قكل  .19

 ؾائيسگي قالب

زض اثط انُكبك مسايم ح  ٍ ظوديط اسهبلي ياگه “ ؾبئيسگي زَبوٍ قالة مٗمًال .1

مدبيض مي ثبقس. زض نًضسيكٍ ؾبئيسگي نن اظ حس مٗمًل سدبيظ كىس اقسام ثدٍ سٗميدط يدب    

اَس قس؛ َطظ سكريم ؾبئيسگي قالة ثب وگدبٌ ْدبَطو يدب قدبث ًن مدي      سًٗيى نن ذً

مي يمشط سدبيظ كطزٌ ثبقس قالة ثبيس سٗدًيى   4ثبقس. كٍ ثب نن اوساظٌ گيطو كطزٌ اگط اظ 

 گطزز.

ؾبئيسگي نفحٍ ضاَىمب و ظيط قالة  ؛ ندفحٍ يدب قدبة ضاَىمدبو قدالة زاضاو       .2

ثٍ چدخ يضاؾدز ثدب زض وٓدط     حطكز قالة ضا “ ؾًضاذي مؿشُيل قكل اؾز كٍ مٗمًال

گطفشه محل ثبظو ديف ثيىي قسٌ امكبن دصيط مي ؾبظز. ثطاو خ ًگيطيبظ ؾبئيسٌ قدسن  

مي يمشدط مددبظ ثدًزٌ    10ظيبز نن محل ضا  گطيؿكبضيمي ومبيىس . ؾبئيسگي ايه نفحٍ سب 

 يقجل اظ ايىكٍ اظ حس مدبظ سدبيظ ومبيس زض سًٗيى نن ثبيس اقسام ومًز..

مي يمشط سدبيظ ومبيس ثبيس قالة  5ة ) مي ٍ چىگك يب قالة(اظ چىبوچٍ زوجبلٍ قال .3

 ضا سًٗيى ومًز

 ظوجيط قالب مكف يضفغ مؼاية آن :

 مي يمشط(3ؾبئسگي ح  ٍ َبو ظوديط )حساكثط .1

 قكل U ثبظ قسن زَبوٍ ضكبة .2

 قكؿشه زؾشٍ مشهل ثٍ مي ٍ ديچ يب زؾشٍ خغدغٍ او ظوديط .3

 ومًزن نن نبغ قسن زوسٌ َبو مي ٍ ديچ ظوديط يب ضيان .4

ؾبئيسگي ح  ٍ َبو ظوديط ثب چك  قبثدل سكدريم اؾدز؛ َمچىديه مي دٍ نن زض      

نًضر نبغ قسن زوسٌ َب ي يب ظزگي نن ثطاحشي ومي چطذس يومي سدًان ظوديدط ضا ث ىدس ي    

كًسبٌ ومًزي ويع اَطم يؾٍ مي ٍ كٍ سًؾٍ نن ٖمل چطذف مي دٍ اوددبم گدطزز يزض محدل     

سٌ يب قكؿشٍ ي كح قسٌ ثبقس ثبيس سًٗيى گطزز؛ زودسٌ  ذًز  ثبثز ثًزٌ ي چىبوچٍ ؾبوحٍ زي

 َبو مي ٍ زض اثط كبض ظيبز ؾبئيسٌ قسٌ ي زض ايىهًضر سًٗيى ايىگًوٍ مي ٍ َب يطيضو اؾز
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 قكل ظوديطيقالة

 :  Automatic Couplerقالب اتًماتيل

 ؤً اؾز 2قالة ككف اسًمبسيك زض ياگىُبو مؿبفطو 

 اتيل يييؿًن(وًع ياگىُاي ضيؾي دقالب اتًم .1

 وًع ياگىُاي متطي زي طثقٍ دقالب اتًماتيل چيىي( .2

 وًع ياگىُاي ضيل تاؼ دقالب اتًماتيل اوگييؿي( .3

 قالة ككف اسًمبسيك يي ؿًن اظ قؿمشُبو ظيط سككيل قسٌ اؾز :

ؾطقالة )ك ٍ گبيو( يمشٗ  بر نن كٍ ُٖسٌ زاض اسهدبل ي اوفهدبل ياگده     .1

 مي ثبقس

ؾط ياگه قطاض زاضوس يمبوًض چي مي سًاودس  زؾشگيطٌ َبو فطمبن كٍ زض زي  .2

 اظ كىبض ذًٌُ ضاٌ نَه ثًؾي ٍ نوُب ٖمل اسهبل ي اوهبل ياگه ضا اودبم مي زَس

يطثٍ گيطَبو قالة اسًاسيك كٍ ٖمدل سدبمذًن ضا زض ياگىُدب اوددبم مدي       .3

 (draffy Gear)زَىس

گًُاضٌ قالة ؛ قالة اسًمبسيك يي ؿًن مدُع ثٍ گُدًاضٌ مدي ثبقدس كدٍ      .4

 مل  يظن قالة حطكشُبو اف ي ي ٖمًزو وبقي اظ ذٍ ضا ذىثي مي كىس.يمه سح



 113 

 

 مىتطل ي تاظزيس قالب اتًماتيل:

ثٍ مىًٓض خ ًگيطو اظ اوفهبل ياگىُب و مؿبفطو مدُع ثٍ قدالة اسًمبسيدك ثبيدس زض    

ثٍ وكبر ظيط سًخٍ ومًز سب اظ َط گًوٍ ؾبوحٍ “ مًقٕ اٖعام قُبضَبو مؿبفطو شكط قسٌ زقي ب

 ي خ ًگيطو ثٗمل نيس.احشمبل

 زَبوٍ قالة وجبيسَيچگًوٍ سطكي زاقشٍ ثبقس. .1

 ظثبوٍ َبو ثعضگ يكًچك وجبيس ؾبئيسگي ثيف اظ حس مدبظ زاؾشٍ ثبقىس. .2

 فىطَبو مبضديچ گًُاضٌ وجبيس قكؿشٍ ثبقس. .3

ديچُبو وگُساضوسٌ نفحٍ محبفّ ياليك قدالة وجبيدس قدل ي يدب افشدبزٌ       .4

وبقي اظ ذٍ ثبٖث ثبظ قسن ي يب ثطيدسن ؾدبيط    ثبقسسب ثط اثط حطكشُبو اف ي يٖمًزو

ديچُب  قسٌ  يزض وشيدٍ نفحٍ محدبفّ ياليدك ثدبظ  ي ياليدك قدالة ثيفشدس يثبٖدث        

 اوفهبل قالة اظ يطثٍ گيط مطثًٍَ يزض وشيدٍ اوفهبل ياگه اظ قُبض گطزز.

 اقذيل نفحٍ  ككًئي يبمه ي زيؿك قالة ؾبل  ي محك  ثبقس. .5

ثحبلدز ايليدٍ    “ م  اوفهبل ياگه ثبيس كدبمال مي ٍ وكبن زَىسٌ دؽ اظ اودب .6

 ثب يكسيگط  زضگيط وكسٌ اؾز.“ ذًز قطاض گطفشٍ  يزض ييط ايىهًضر قالثُب كبمال

 :ٍقاتل تًج 

َىگبميكٍ قالة اسًمبسيك حس اكثط كًضؼ ذًز ضا َي مدي ومبيدس ياليدك    

مي يمشط ثُطغ زاذل حطكز مي ومبيس  لصا  60قالة اسًمبسيك اظ محل ذًز ف ٍ 

مي يمشط ثٍ ٖ ت خبثدب مي قًز. لصا  220سب160مًقٕ افشبزن ياليك ثبيس قالة زض

چىبوچٍ حديه مدبوًض، يدطثٍ، محدبفّ ي قبؾدي ٖطيدي  ياگده ثكدكىس يقدالة          

مي يمشط ثٍ ٖ ت ضاوسٌ قًز زض َمدبن َىگدبم مدبوًض ياليدك افشدبزٌ ي قدالة       160

 زضككف ثٗسو اظ ياگه خسا مي گطزز.
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 پطؾف:

 سككيل زَىسٌ قالة ككف مٗمًلي ضا وبم ثجطيس؟قؿمشُبو مرش ف  .1

 قالة ككف ثٍ چىس َطيق ثٍ مدمًٍٖ فىط مشهل مي قًز؟ .2

 حساكثط ؾبئيسگي مدبظمحًض قالة چىس مي يمشط اؾز؟ .3

 حساكثط ؾبئيسگي مدبظ زَبوٍ قالة چىس مي يمشط اؾز؟ .4

 قُٗبر سككيل زَىسٌ ظوديط ككف ضا قطح زَيس؟ .5

 قكل چ سض اؾز؟ Uيربمز ح  ٍ .6

 قالثُب ضا وبم ثجطيس؟ اوًأ .7

 اوًأ قالثُبو اسًمبسيك ضا وبم ثجطيس؟ .8

 قؿمشُبو سككيل زَىسٌ  قالة اسً مبسيك ضا  قطح زَيس؟ .9

 گًُاضٌ ؛ قالة اسًمبسيك ثٍ چٍ مىًٓضو ضيو ياگه وهت گطزيسٌ اؾز؟ .10

 كبض يطثٍ گيط قال ة اسًمبسيك چيؿز؟ .11

بيدس مدس وٓدط قدطاض     ثطاو اَميىبن اظ زض گيطو قالثُبو اسًمبسيك چدٍ مدًاضزو ث   .12

 گيطز؟

زض مًقٕ كىشطل ياگىُبو مدُع ثٍ قالة اسًمبسيك چٍ قؿدمشُبئي ثبيدس ثبظزيدس     .13

 گطزز؟

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


