
  
  

  :موس لصف

بذجياه رلي چيرادهگنو هدافتسا   ي 
  

متسيس يگدروخ-٣-١    يبذج ياه  
موـيتيل داـيز ندوـب هدنروخ هلأسم ،دوش     يم يشوپ مشچ نآ زا بلغا زونه هك يمهم هتكن    

ثـحب زا لبق    . ديامن بيرخت ار هتفر راكب رليچ راتخاس رد هك يياهزلف دناوت            يم هك تسا ديامورب   

  :دشاب يم تيمها زئاح ريز هتكن ود هب هجوت ديامورب مويتيل ييايميش يياه شنكاو دروم رد

ا هچ رگا   -١ و يرادـهگن يـلو تـسا مـهم دـيامورب مويتيل ييايميش ياه                شنكاو زا عال  ط 
اـه    متسيس هنوگنيا بسانم و تسرد دركلمع رد ميقتسم ريثأت يبذج ياهرليچ تسرد يدربهار            

  . دنتسه يكيناكم ياهرتماراپ لمكم ييايميش ياهرتماراپ يلك روط هب. دراد

يم هاگتسد ألخ هتكن نيمود     -٢ هب ار يگدنروخ ناوت      يم دوش ظفح ألخ نيا رگا هك دشاب          
  . ددرگ يم متسيس يجيردت نتفر نيب زا و يگدروخ ثعاب اوه ذوفن نيرتكچوك يلو ،دناسر رفص

  
ييايميش هيزجت-٣-١-١     

امزآ دروم يبوخ هب ارLiBrلولحم ناوتب هكنيا يارب   طاـفن زا دـياب داد رارق يبايزرا و شي    

هـكنيا زا دـعب     (قـيقر دـيامورب مويتيل زا ناوت          يم لاثم يارب  . دومن يرادرب   هنومن متسيس فلتخم  

 LiBrزا  . درـك ياردرـب     هنومن) دنك تكرح راخب دلوم تمس هب و هدرك بذج ار بآ راخب ،لولحم            
تمـس هـب و دـهد         يـم تسد زا ار دو     خ بآ راخب دلوم رد لولحم هكنيا زا دعب ناوت           يم زين ظيلغ  

هـب لوـلحم يرادهگن و ريمعت ماگنه رد تسا نكمم اي تفرگ هنومن دنك      يم تكرح بذاج دحاو   

ياردرـب   هنومن هك تسا نآ رتهب . دوش يريگ   هنومن زين اهنآ زا هك دباي لاقتنا اه         هلول زا يياه    تمسق
  . دوش باختنا بسانم طيارش و نامز و تيعقوم ظاحل زا ات دريگ تروص هاگتسد هدنزاس تراظن اب
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 ٢٤لوط رد هتسويپ اه  شنكاو نيا و دراد يرادياپان ييايميش يياه شنكاو ديامورب مويتيل 

هتـشادن دوـجو متسـيس رد اوـه ذوـفن دننام يجراخ لماوع هكينامز يتح ،دتفا                   يم قافتا تعاس  
هـك تواـفت نـيا ا       ب ،تسا يلومعم ييايميش شيامزآ كي ديامورب مويتيل هيزجت ياه           شور. دشاب

يتاشـيامزآ زا رتمهم و رت        قيقد رايسب دياب دريگ     يم تروص ديامورب مويتيل يور رب هك يتاشيامزآ       

  . دريگ يم ماجنا نك كنخ جرب بآ اي و گيد نورد بآ يور رب هك دشاب
تاـبيكرت رد يـيزج تارـييغت هك دراد رارق كچوك هتسب متسيس كي رد ديامورب مويتيل                 

ار لوـلحم تـيعقوم هـك دـشاب يا       هـنوگ هب دياب تاشيامزآ باوج     . تسا مهم رايسب بآ ييايميش    

ناـيب دوـب دـهاوخ يـنعم اب يميش هدومزآراك نانكراك يارب طقف هك يكينكت لئاسم نايب نودب        
  . دنك

  . درك يسررب يكيزيف و ييايميش رظن زا ار لولحم ناوت يم ريز ياه صخاش قيرط زا

  
   ١ندوب فافش صخاش  

يم لولحم ندوب ردك اي ندوب فافش هدننك        نايب         لوـلحم رـگا هـك يروط هب ،دشاب            

لوـلحم اريز ،دشاب      يم متسيس رد نهآديسكا دوجو و يگدروخ هدنهد ناشن ،دشاب فيثك و ردك            
  .تسا فافش و زيمت ديدج

  
  ٢لكلا ليتكا صخاش

. دوـش  يـم هدافتـسا ادز    فـك و هدننك بوطرم ناونع هب لولحم هب هدش هفاضا لكلا ليتكا         

متسيس رد امرگ لدابت عنام لولحم رد دوجوم فك و دنك             يم فك الخ طيارش رد ديامورب مويتيل      

ليتكا زا يصخشم رادقم اب اه        هاگتسد لولحم . درب  يم نيب زا ار فك نيا لكلا ليتكا هك ددرگ           يم
،  زا يا  هراـپ فذـح يارب ،اه   هاگتسد زا بسانمان هدافنتسا ليلد هب اما ،دنك يم راك لكلا  تالكشـم

                                                 
١ . Appearance 
٢ . Octyle Alcohol 
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هدافتسا نتشادهگن يفخم يارب قفومان يشالت لمع نيا هك دهد  يم شيازفا ار لكلا ليتكا رادقم

  .دشاب يم رليچ زا حيحصان
  

   ٣قلعم ياهدماج صخاش
سـم و نهآ گرزب ياه      هكت اي ينوركيم قلعم تارذ لماش هك لولحم رد قلعم ياهدماج          

ناشن هك ،دنتسه     LiBrيگدنروخ تالوصحم ،دشاب      يم ،    يـم متسـيس رد يگدروخ هدنهد        دـشاب

هـك ،دنوـش    يـم اه  لزان رس ندش هتسب اي و اه    هلول ريسم ندش هتسب ثعاب دماج قلعم تارذ نيا        

  .دنك يم ور هبور لالتخا اب ار متسيس دركلمع
  

  ٤هژيو صوصخم مرج صخاش
. درـب يپ هاگتسد تالكشم زا يا        هراپ و لولحم تظلغ هب ناوت       يم ،صوصخم نزو قيرط زا    

متسيس بويعم ياه     هلول زا لولحم هب بآ ذوفن هدنهد ناشن صوصخم نزو ندوب مك لاثم يا             رب

هـلول  هنومن يارب(درك دييأت متسيس رد ار زرد و فاكش دوجو ناوت  يم ينعي ،دشاب   يم جرـب ياـه     

  ).دنا هدش صوصخم نزو ندش مك ثعاب هك دنشاب يم خاروس بذاج دحاو زا يروبع نك كنخ
  

  ٥ييايلق هجرد صخاش
PH         يم هئارا ار يهباشم تاعالطا لولحم ندوب ييايلق هجرد و يديـسا نازيم     PH. دنهد  ،   

نژورديه و دازام ديسا نازيم ييايلق شيامزآ ماگنه رد         . دهد  يم ناشن ار لولحم ندوب ييايلق اي      

دوـش هفاـضا متسـيس هـب دـنهاوخ            يـم هك ار هدنرادزاب رادقم ات دنريگ         يم هزادنا ار لولحم نورد    

يم يثنخ يياهنت هب    LiBr. دننكصخشم   لولحم اما . تسا يزاب هن و يديسا هن يترابع هب     . دشاب   
لـخاد هـب اوـه ذوـفن     . دوـش هـلباقم يگدروـخ اب ات دنزاس    يم ييايلق يدودح ات ار هاگتسد نورد   

                                                 
٣ . Supendend Solids 
٤ . Specific gravity 
٥ . Alkalinky. PH 
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يياـيلق تيـصاخ شيازفا ببس دوخ رما نيا هك دوش             يم متسيس هب نژيسكا دورو ثعاب هاگتسد      

  .تسناد اوه ذوفن  ار لولحم ندوب ييايلق شيازفا ليالد زا يكي ناوت يم سپ. ددرگ يم لولحم
  

  هدشن لح نهآ و سم صخاش
. دهد يم ناشن ار هاگتسد نورد يگدروخ حطس نازيم لولحم نورد هدش لح نهآ و سم 

رايسـب سـم تمسـق هـب هـلمح          . دـشاب   يـم سم هب يلامتحا هلمح رگنايب هدش لح سم نازيم          

تمسقهب هلمح زا رت يلومعم تظلغ هك تسا ركذ هب مزال . دشاب يم هاگتسد ينهآ و يدالوف يياه  

ندـش نيشـن    هـت لـصاح رـما نيا هك دشاب       يم رتمك سم تظلغ زا لولحم نورد هدش لح نهآ         
  . دشاب يم لولحم نورد نهآ ديسكا

  
  اه  هدنرادزاب-٣-١-٢

دروم ود هب ليذ رد . دوش يم هدافتسا اه هدنادزاب زا نا يدعب تارثا و يگدروخ لرتنك يارب   

  .تسا هدش هراشا اهنآ نيرتفورعم زا

  
فلا    مويتيل تارتين)  

              ، تشاد هجوت لولحم نورد كاينومآ هب دياب ،مويتيل تارتين هدنرادزاب زا هدافتسا ماگنه رد

،            يم رثا رليچ هتسوپ رب ديامورب مويتيل هكيماگنه        ييايميـش شنـكاو كي يط تلاح نيا رد ،دنك
Hيا هك هدش دازآ    ٢ هداـم و هداد ناشـن شنـكاو موـيتيل تارـتين         NO٣اـب نژورديه ن       دـننام يا   ، 

تعرـس هـك دـشاب        يـم سم يارب هدنروخ يا       هدام دوخ زين كاينومآ اما    . دنك  يم دازآ ار كاينومآ   

هـتبلا  . ددرـگ متسـيس رد فاكـش ثـعاب تسا نبكمم يتح و دهد               يم شيازفا ار سم يگدروخ    
تسا تيمها  زئاح رايسب لولحم نورد كاينومآ رادقم      ،   ٥٠ppmرادقم نيا رگا هكيروط هب      .   دـشاب  

يگدـنروخ رادـقم ،دشاب رتمك رادقم نيا زا هچ ره و ديامن ربارب هس ار يگدنروخ نازيم دناوت                     يم

يتح دشاب  يمن يگدروخ راشف هب رداق يياهنت هب كاينومآ هك تسا ركذ هب مزال. دوب دهاوخ رتمك
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راشف يدايز ياه  لاس دناوت يم شلولحم نورد كاينومآ نتشاد دوجو اب هاگتسد كي تسا نكمم    

  . ديامن هبرجت ار يگدروخ
  

)CrOLi(مويتيل تامورك )ب 42  
يم 42CrOLiرگيد هدنادزاب    . تـسا هـتفاي شيازفا رايسب نآ زا هدافتسا هزورما هك دشاب              

  . دهد يم ناـــشنشنكاو تخس رايسب ييايميش ياه  شنكاو رد هدنرادزاب نيا

هدرك داجيا قياع كي دنامه يا  هيال ،متسيس هتسوپ يور رب اه هدنرادزاب دوجو يلك روط هب

يم هتسوپ اب   LiBrدروخرب زا يريگولج ثعاب هيال نيا هك         ناونعب مويتيل تامورك زا هزورما     . دوش   
  .ددرگ يم هدافتسا هدنرادزاب

يم هدش شيامزآ هنومن كي ريلانآ هب نونكا        هداد ناشـن   ) ٣-١(لودـج رد ش   يامزآ ج ياتن.ميزادرپ   

  .تسا هدش

  
  [٦]ديامورب مويتيل لولحم هنومن شيامزآ جياتن):٣- ١(لودج

  

لوـلحم گـنر اريز تسا متسيس رد يگدروخ دوجو هدنهد ناشن شيامزآ زا لصاح جياتن            

رـيغ  نـهآ لوـلحم زا دوجوم ينهآ مجح رادقم زا   . تسا ردك نونكا هكيلاح رد دشاب نشور دياب       
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هك دهد  يم ناشن قلعم ياهدماج جياتن اما. درب يپ هتسوپ رد يگدروخ دوجو هب ناوت         يم لولحم 

 PHرـگا  . دـشاب  يـم اـه    هدنرادزاب تظلغ هدنهد ناشن تارتين رادقم     . تسين دح زا شيب يگدروخ    
هجيتن نيا هب ناوت  يم دشاب هاگتسد هدنزاس هناخراك طسوت هدش نييعت زاجم دح زا رتمك لولحم

يتشـن ياراد نـك    كـنخ جرـب ياـه     هـلول بذاج دحاو رد لاثم روط هب متسيس نورد هك دي          سر

يم لولحم ندش مك زين و لولحمPHندش مك ثعاب هك دشاب  يم   . ددرگ  
يم دشاب زاجم دح زا رتالاب لولحم       PHهكيتروص رد    متسيس هك درب يپ هتكن نيا هب ناوت           

يم مك بذاج دحاو هب هدننك ريخبت زا    هدراو راخب نازيم يترابعب   . دنك  يمن راك تسرد   هـك دـشاب     

تسا هدش لولحم تظلغ و     PHشيازفا قعاب    اـي يـگتفرگ دناوت       يم لولحم تظلغ شيازفا ليلد    .  
لـيلد هـب دوـخ نـيا هـك هدـننك ريطقت رد لماك شلاگچ مع اي هدننك ريخبت يياه                       لزان يبارخ 

هدـننك رـيطقت ياـه        هلول ر د بوسر دوجو اي و نك       كنخ جرب يتشگرب بآ يامد ندوبن بسانتم      

تظلغ و   PHشيازفا رد يرگيد لماع دناوت        يم زين راخب دلوم هب يدورو راخب ندوب مك        . دشاب  يم  
  .دشاب لولحم

يگدروـخ زا لـصاح نژوردـيه و تارـتين ببيكرت زا هك يگدنروخ نازيم كاينومآ رادقم        

و تارـتين ندـش بـيكر     ت نازـيم هدـنهد ناشـن هدنرادزاب نازيم        . دهد  يم ناشن ار ديآ     يم دوجوب 
اب دياب اه     يريگ  هنومن و اه    يسررب نيا مامت  . دراد متسيس يگدروخ هب هراشا هك دشاب        يم نژورديه 

تخاـس ماـگنه رد ار لوـلحم نورد داوـم ماـمت رادـقم ات دوش ماجنا هدنزاس هناخراك يگنهامه                     

و اـه   هلول يلصا بيكرت سم ،نهآ و سم زا دنترابع متسيس نورد يلصا زلف ود           . دنيامن صخشم 
ريثأت نژيسكا هب هلمح لباقم رد ناسكي طيارش رد زلف ود ره . دشاب يم هتسوپ يلصا بيكرت نهآ

تـسا رتدمآراك دشاب نيياپ لولحم ندوب ييايلق و  PHهك ينامز دالوف هب نژيسكا هلمح    . دنريذپ  

رد سـم ي    ارـب سكعرـب و دش دهاوخ رتمك دالوف رب هبلغ ييايميش ياهرتماراپ نيا شيازفا اب و                
PH       دوب دهاوخ رتمك يگدنروخ نيياپ ييايلق و يتلاح رد ار لوحم ندوب ييايلق و PHدياب سپ  .    

  . دشاب مك زلف ود ره يارب يگدنروخ ات داد رارق يلومعم
  

ريطقت لباقريغ ياهزاگ هيلخت متسيس-٣-٢     
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،  يم راك مك يليخ يياهراشف تحت ديامورب مويتيل و بآ يبذج ياهرليچ هكيئاجنآ زا دننك

راشـف نتـفر الاـب ثـعاب اوـه ذوفن           . دنك ذوفن متسيس رد كرت اي زرد نيرتكچوك زا دناوت           يم اوه 
ثعاب بذاج راشف رييغت نيا     . دوش  يم ريطقت لباقريغ ياهزاگ ندش عمج هطساو هب بذ        اج نورد 

 ٢هزادـنا هـب ريطقت لباقريغ ياهزاگ رگا لاثم يارب           . ددرگ  يم دربم شوج هطقن يامد نتفر الاب      

F10(5.5(هزادـنا هـب شوج هطقن يامد دنرب الاب ار بذاج دحاو راشف هويج رتم                  يليم هـجرد   °  
شهاـك اـب   . دريذـپ  يـم ريثأت تدش هب متسيس ديربت تيفرظ نياربانب ،دباي    يم شيازفا دارگيتناس  

  :هك دوش يم ثعاب و شيازفا يجورخ هدش كنخ بآ يامد ،ديربت تيفرظ

تاتسومرت ريش    -١ رتشـيب هـك دهد       يم نامرف راخب يبد ميظنت ريش هب هدنوش كنخ بآ          
  . دوش زاب

يم ثعاب ،راخب دلوم هب رتشيب يدورو راخب        -٢ راـخب دـلوم رد لوـلحم تـظلغ هـك دوـش                

  .دباي شيازفا
يمن لولحم،راشف شيازفا تلع هب بذاج      رد-٣ رد . دـنك بذـج راـخب يداـيز رادقم دناوت            

هـتفرگ لوـلحم زا دـياب هـك دربم ندش لح يامرگ و ريطقت         ناهن يامرگ شهاك تلع هب هجيتن       

  . دوش يم رتدرس دح زا شيب لولحم ،دوش
ناـيرج كـي و راخب دلوم زا الاب تظلغ اب نايرج كي يترارح لدبم رد بيترت نيا هب                    -٤  

لدـبم رد لوـلحم ندش هلاتسيرك ثعاب نيا هك تشاد ميهاوخ بذاج زا هدش درس دح زا شيب                   

  . ددرگ يم يترارح
تاـعطق و ءازجا نتفر نيب زا و يگدروخ ثعاب اوه ذوفن ينامز تدم تشذگ زا سپ ًانمض                  

  .دشاب هتشاد زير خاروس اي زرد هنوگچيه ديابن متسيس اذل. دوش يم رليچ يلخاد

دوـجوب رـليچ رد مـه كرـت اـي زرد دوـجو مدع تروص رد يتح ريطقت لباقريغ ياهزاگ                     
. دوـش داـجيا هندب زلف و ديامورب مويتيل ييايميش ياه           شنكاو طسوت دناوت    يم اهزاگ نيا  . دنيآ  يم

يارـب  . دـننك  يـم هفاـضا لوـلحم هـب لـمكم و يگدنروخ دض داوم هلاسم نيا زا يريگولج يارب              

اـهزاگ نيا هيلخت يارب  يمتسيس ،رليچ رد دياب اوه و ريطقت لباقريغ ياهزاگ عمجت زا يريگولج   
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هداد ناشـن   ) ٣-١(لکـش رد ر     يطقت لباق ر  يغ ياهزاگ ه يلخت متس يس زا هنومن ک   ي.تفرگ رظن رد  

  .تسا هدش

  
 [١٢])پمپ نودب هيلخت(ريطقت لباقريغ ياهزاگ هليلخت متسيس): ٣- ١(لكش 

  

رد يروآ  عـمج و يلـصا متسـيس زا ريطقت لباقريغ ياهزاگ يزاسادج متسيس نيا هفيظو    
هـيلخت طيـحم   هـب هـظفحم نـيا زا سپـس اهزاگ نيا     . دشاب  يم هيلخت هظفحم مان هب ييا       هظفحم

رد اـهنآ يلـصا تواـفت هـك تـسا هدـش ماـجنا متسيس نيا يارب يفلتخم يياه              يحارط. دوش  يم

يارـب ألـخ پـمپ كـي زا اـه       يحارط زا يرايسب رد  . دشاب  يم ندرك هيلخت لمع و هيلخت هظفحم      
پـمپ زا اـه       يـحارط رگيد رد   . تسا هدش هدافتسا بوانتم تروص ريطقت لباقريغ ياهزاگ هيلخت        

ياه  هرپ هب دناوت   يم هك دنراد هارمه مه بآ راخب يرادقم اهزاگ نيا اريز تسا هدشن هد             افتسا ألخ 



  ٥٨

» ٦روـتكادا «تـسا هدـش حرـطم هـنيمز نـيا رد هك يياه             حرط زا يكي  . ديامن دراو تراسخ پمپ   

هب ار اهنآ پمپ كمك نودب و هدرك تياده هظفحم كي هب ار ريطقت لباقريغ ياهزاگ هك دشاب       يم
روتکدا زا توافتم دناوت    يم) روتسازگا تج (روتکدا ن يا. دــنك  يم هيلخت نوريب   ارـب هک دشاب    ي   ي 

  . دش هراشا البق ظيلغ لولحم تياده

عـمج هدـننك رـيطقت و بذاـج هـظفحم يالاـب رد ًاـمومع اوه و ريطقت لباقريغ ياهزاگ                     
هـنزو  ر كـي ياراد روـتكادا  . دـندرگ  يـم هيلخت نوريب هب اهزاگ نيا روتكادا كمك هب هك دنوش    يم

هـك ددرگ     يم ثعاب لمع نيا و دوش       يم پمپ ربورزبا فيعض لولحم نآ زا هك دشاب          يم) سيفيرا(

لوـلحم ناـيرج داـيز تعرـس نيا         . ددرگ داجيا ) هنزور(هاگولگ رد دايز تعرس اب لولحم نايرج        
و رـيطقت لـباقريغ ياهزاگ رگا لاح   . دوش يم هنزور يجورخ رد راشف مك هقطنم كي داجيا ثعاب  

راشـف مـك هـقطنم تمس هب اهزاگ نيا دوش تياده راشف مك هقطنم نيا هب هلول كمك هب                     ار اوه   

تياده هيلخت هظفحم تمس هب و دندرگ         يم جراخ روتكادا زا لولحم نايرج اب و دننك          يم تكرح 
  . دنوش يم

هـب  اـهزاگ هـيلخت هظفحم نيا رد       نآ يالاـب رد و هدـش ادـج لوـلحم زا باـبح تروـص        

راشـف  . دوـمن ادج متسيس زا ار اوه و ريطقت لباقريغ ياهزاگ ناوت        يم بيتر ت نيا هب و يروآ      عمج
. دـشاب   يـم روتكادا رد لولحم راخب راشف زا رت          نيياپ يمك روتكادا راشف مك هقطنم رد هدش داجيا        

فيعـض لوـلحم پـمپ ناـمز رد بذاج دحاو رد لولحم راخب راشف نامه روتكادا رد راخب راشف                    

راشـف عوـمجم بذاـج راشف ،دشاب هتشاد دوجو ريطقت لباقريغ ياهز    اگ متسيس رد رگا . دشاب  يم
. دوـب دـهاوخ لولحم راخب راشف طقف روتكادا راشف يلو هدوب ريطقت لباقريغ ياهزاگ راشف و راخب          

تكرح روتكادا تمس هب يتحار هب دشاب هتشاد دوجو ريطقت لباقريغ ياهزاگ متسيس رد رگا اذل                

  . دننك يم

                                                 
٦ . Eductor 
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  [٤]اهزاگ هيلخت متسيس رد روتكادا كيكيتامش ): ٣- ٢(لكش 

  

و ددرـگ     يم رتشيب هظفحم راشف مك      مك و عمج هيلخت هظفحم رد ريطقت لباقريغ ياهزاگ        
هـب ناوـت      يـم و دوـش      يـم نشور هدنهد رادشه غارچ دش رتشيب كيرفسمتا راشف زا هك يماگنه            

هيبعت مه راكدوخ ي    اهريش هتبلا . دومن هيلخت طيحم هب ار اهزاگ و درك زاب ار ريش يتسد تروص            

يوـلج راكدوخ تروص هب دوش رتمك كي رفسمتا راشف زا هيلخت هظفحم راشف رگا هك تسا هدش                  
هدافتـسا ريذـپ      فاـطعنا يكيتسالپ هلول كي زا ناوت        يم رتشيب طايتحا يارب   . دريگ  يم ار اوه دورو   

هـك ي   ماـگنه تروص نيا رد    . دشاب قرغتسم لولحم فرظ رد دازآ تروص هب نآ رس كي هك درك            

  . دوش يمن متسيس دراو اوه و هلول دراو لولحم ،دوشب كيرفسمتا راشف زا رتمك راشف
حطـس ،دوـش هتسب لولحم يدورو طخ ريش رگا ريطقت لباقريغ ياهزاگ هيلخت ماگنه رد                

الاـب نا راشـف و هدـش هدرشـف رـيطقت لباقريغ ياهزاگ اذل دور                 يم الاب هيلخت هظفحم رد لولحم     

تروـص هـب ناوـت     يـم ار هـيلخت راـك هـتبلا    . دريگ تروص رتهب نآ هيلخت دوش يم ثعاب و دور   يم
ًاـبلاغ هتبلا  . دراد ماجنا يبوانت تروص هب يسيطانغم ريش كي و راشف چيوس كي هليسوب ،راكدوخ            

نـيا يارب رليچ زا هدننك هدافتسا زا و دشابن راكدوخ تروص هب راك نيا هك دوش                   يم هداد حيجرت  

هـتفرگ رظن رد هيلخت يارب هك يا    ينامز لصاوف رگا هك تسا نيا رما نيا       ليلد  . دوش هدافتسا راك  
دـشاب    يـم يلخاد حوطس ديدش يگدروخ اي فاكش اي زرد دوجو رگناشن دوش رتهاتوك ًابترم هدش               
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اـت  ٧دودـح ار يناـمز هلصاف نيا   . دومن ينيب شيپ لجاع مادقا نآ زا يريگولج يارب دياب هك      ١٠ 

هئارا ار يصخشم همانرب دوخ يديلوت ياهرليچ يارب هناخراك ره هتبلا . تفرگ رظن رد ناوت يم زور
  .دهد يم

هـب طوـبرم حرـط ن       ـي ا.تـسا هدش هداد ناشن    ) ٣-١(لکش رد پمپ نودب ه      يلخت متس يس

 يداـي ز تواـفت فلتخم ناگدنزاس ن     يب رد پمپ نودب ه    يلخت متس يس هتبلا شاب  يم شهز تکرش  
  :تسا ريز حرش هب راک شور.درادن

شـخب رد ات دنراد ليامت ريطقت لباقريغ ياهزاگ يمامت دشاب             يم راك لاح رد   رليچ يتقو   

موـيتيل لوـلحم ناـيرج ،دـنك          يـم راـك راشـف نيرـتمك رد هك يشخب          . دنوش عمج بذاج دحاو   
ثـعاب ار يشـكم ،هدـش يراـج هدـنكم قـيرط زا و لوـلحم پمپ شنار تمسق زا هك يديامورب            

راـخب اـي و زاـگ كـچوك تارذ هـب ار لولحم و ه               دمآرد ريطقت لباقريغ تروص هب نايرج دوش        يم

هـظفحم كـي هـب ار رـيطقت لـباقريغ ياـهزاگ و لولحم       A١ , A٢هيلخت هدنكم ود . دنك ليدبت  ،
يم تيادهBيزاس  هريخذ   .دننك  

اـجنآ زا و تيادـه راـخب دلوم تمس هب ريطقت لباقريغ ياهزاگ زا يرادقم هظفحم نيا رد         

زيررس هلول قيرط زا زاگ زا يراع لولحم و دوش            يم ادج لول  حم زا ريطقت لباقريغ ياهزاگ يقبام     
يزاـس    هرـيخذ هـظفحم رد رـيطقت لـباقريغ ياـهزاگ و ددرگ              يمرب) بذاج(تمس هب راخب دلوم     

دوب دهاوخن رليچ هب تشگزاب هب رداق رگيد و عمج          Dيجراخ   نـيا دـتفيب راك زا رليچ رگا يتح         .  

رد يـتح و هداـس رايسـب زاـگ هيلخت دنور            . دنوش جر اخ رليچ زا مظنم روط هب دياب ًالومعم اهزاگ        
ندرـك زاب اب نزخم هيلخت تايلمع       . دشاب  يم ريذپ   ناكما زين تسا تيلاعف لاح رد رليچ هك ينامز        

اهزاگ و هداد رارق راشف تحت ار اهزاگ يواح نزخم هك يروط هب ديامورب مويتيل لولحم ياهريش        

  .دريذپ يم تروص ديامن هيلخت نوريب هب ار
اه هداد هک   SSE١٠٠رليچ رد حارط ي  تـسا نآ ساـسا رب        ي  پـمپ اـب ه     ـي لخت متس ـي س زا  

لکـش  (دـشاب يم مو يکاو روسنادنک و مو   يکاو پمپ لماش چرپ متس    يس هعومجم .تسا هدش هدافتسا  

کاو روسنادنک  يالاب هظفحم رد  ). تسويپ طاـقن ودوـش    يم داج يا رل يچ لخاد راشف ن   يرتمک مو ي   ي 
دوشي مداجيا ر يطقت لباق ر  ي غ ياهزاگ هک   يـم داـج  يا رـبرزبا رد ر ـي طقت لباق ريغ زاگ نيرتشيب( 
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 يالاـب راشـف مـک هـظفحم هـب اـهزگ ن      ـي ا هـج  يتن ردودـنراد طابترا هلول اب هظفحم ن       يا  هب  )دوش

ا هتفه تسا يفاکو دنوش يم ت ياده مو يکاو روسنادنک  هب ار م يکاو پمپ  هقيقد١٠دودح راب کي ي 
  .دنوش جراخ متسيس زا ريطقت لباق ري غياهزاگ ات هتخادنا  راک

 
لاتسيرك عفر متسيس-٣-٣     

و دوـش     يـم يـترارح لدـبم رد نويسازيلاتسـيرك ببـس ،دشاب دايز لولحم تظلغ يتقو               

دودسـم ار  لوـلحم ناـيرج و دوـش             يـم داجيا روتكدا ات روتارنژ نيب ياه         هلول رد كمن ياهرولب   

  . دنك يم
خربرد زا ي  رد و دراد دوـجو كـيتاموتا        نويسازيلاتسـيرك دـض هلول كي نشبوزنا ياهلدم          

  .تسا هدش هفاضا زين هداعلا قوف نويسازيلاتسيرك دض كي اه لدم زا يضعب

ـس  رد نويسازيلاتسـيرك دـض هلول      لكـش  (SSEلدـم   يراک لک ي  هدـش هداد ناشـن      ))٣-٣(   
  .دشابيم لکش Uهلول نيا.تسا

لکش قباطم    هلول قيرط    زاروتارنژزا يتشگرب لولحم نايرج     دراوروـتارنژ  يـجورخ   لدـب   م  

يم روتكدا   و يترارح رد ادـتبا لوـلحم ياه        لاتسيرك دوش عورش نويسازيلاتسيرك رگا لاح     . دوش   
ار ظيـلغ لوـلحم ناـيرج هـجيتن رد و دـنك       يم هعسوت هب عورش و ليكشت يترارح لدبم هتسوپ       

جورخ هلول رد لولحم حطس قيرط نيدب     . دنك  يم دودسم  روتارنژ ي  الاب هب عورش     يم نتفر    ات دـنك    

نويسازيلاتسـيركدض هلول دراو لولحم سپس     دسرب لاتس يرک دض لولحم حطض لولح    م حطس هب    
سپيابار يترارح لدبم هجيتن رد و دور  يم ربرزبا هب هلول نيا زا و دوش يم يم    .دنك  
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رک دض هلول هب- SSE١٠٠ يبذج رليچ يراک لکي س- )٣-٣(لکش  [١٢] .دوش هجوت لاتسي 

  

لكش هب    لاتسيرک دض  هلول  U  ش هتخاس . دـياين الاـب هـب ينيياپ هناوتسا زا راخب ات تسا هد          
هزادـنا هـب هـلول نـيا رگيد هخاش دراد نايرج لكش              Uهلول نيا رد قيقر لولحم زا يمك نايرج           

يارـب  . دوشـن متسـيس راك ندش لتخم ببس ييالاب هناوتسا رد راشف شيازفا ات تسا دنلب يفاك                

هلول زا ظيلغ لولحم ايآ هك      مينيبب هكنيا  رک دض    درذگ يم لاتسي  هلول زا اي و        ،  يـجورخ ،  روـتارنژ   
دـض زا لوـلحم هـك تـسا نـيا هناشـن دـشاب غاد رگا          . دينك سمل تسد اب ار لاتسيرك دض هلول       

نـيا رـيغ رد     . تـسا هداد خر نويسازيلاتسـيرك لمع متسيس رد و دراد نايرج نويسازيلاتسيرك            

هك تسا نيا هناشن ) يداع زا رتشيب يمك اي(دوـــب يداـــع قوف هلول ترارح هجرد رگا ،تروص    
  .دنك يمن روبع نآ زا يلولحم

رارـق هب    هك تسا هدش هديشيدنا زين يرگيد ريبادت نآ عفر و لاتسيرك زا يريگولج يارب               

  .دشاب يم ريز
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زا اـت دـنك       يـم راـك زوـنه يزاس        قيقر هخرچ ،دوش شوماخ و دتسياب راك زا رليچ هاگ ره          

نداد راشـف اب هك تسا هدش يحارط يروط يلرتنك رادم       . دنك يريگولج لولحم ندش هلاتسيرك    
ندرـك شوماـخ يارـب اهرلرتنك زا مادك ره ندرك لمع هطساو هب اي رليچ ندرك شوماخ همكد                   

هتسـب راخب ريسم هجيتن رد و ددرگ          يم عطق راخب دلوم راخب ميظنت يقرب ريش قرب نايرج ،رليچ          

يوـق لوـلحم اـب بذاـج دحاو فيعض ل           ولحم ات دنك    يم راك لولحم پمپ نانچمه اما ،دوش        يم
يريگوـلج لولحم ندش هلاتسيرك زا و دوش داجيا يطسوتم تظلغ ات ددرگ طولخم رطاخب دلوم                

اـت    ٤دودـح   (يهاـتوك ناـمز تدم زا دعب مه لولحم ياه             پمپ هتبلا . دوش هـقيقد  ٦  شوماـخ  )  

  . دنوش يم
بذاج دحاو فيعض   لولحم اب ار    ) بآ(عيام دربم يزاس      قيقر هخرچ ياه    يحارط زا يضعب  

دـنروا   يم رد شدرگ هب ريسم نيا رد و دتسرف يم راخب دلوم هب ار طولخم نيا و دننك     يم طولخم 

هـب درـبم پـمپ يجورخ زا هلول ريسم كي نياربانب            . دوش يريگولج لولحم ندش هلاتسيرك زا ات      
يقرب ريش نيا هك دراد رارق يقرب ريش كي نآ يور رب هك دنريگ                يم رظن رد لولحم پمپ يدورو     

هـب ريـش نـيا دـنك      يم راك يزاس    قيقر هخرچ هك ينامز طقف و دوش        يم لرتنك رلرتنك هليسو هب    

  .دراد رارق زاب تلاح
رـليچ دركراـك نيـح رد لوـلحم ندـش هلاتسيرك زا يريگولج لوادتم ياه            شور زا يكي  

لوـلحم ياـه    يرـيگ  هزادنا نينچمه و رگسح هليسو هب هدننك ريخبت رد دربم عافترا يريگ         هزادنا

رـليچ لـخاد دـيامورب مويتيل و بآ عومجم نوچ ديناد     يم هكيروطنامه. دشاب يم راخب دلوم يوق 
تـظلغ هك تفرگ هجيتن ناوت   يم ديايب نيياپ هدننك ريخبت رد دربم حطس رگا ،تسا يتباث رادقم        

رد هـك دوب دهاوخ ينيب        شيپ لباق لولحم ندش هلاتسيرك و تسا هتفر الاب راخب دلوم رد لولحم            

رد ار دربم عافترا ناوت  يم. تسا هتشذگ لولحم ندش هلاتسيرك طخ ز    ا لولحم يامد تروص نيا    
يـترارح لدـبم هـب يدورو رد ار يوـق لولحم يامد نينچمه و درك يريگ                   هزادنا هدننك ريخبت  

ناـمرف اهرلرتنك زاين تروص رد و دنوش          يم هداتسرف اهرلرتنك هب اه      هداد نيا هك درك يريگ      هزادنا

يم ار  يقرب ريش ندش زاب    عيام دربم يرادقم ات      دنهد    لوـلحم دراو لولحم پمپ يدورو هب       ) بآ( 
  .ديايب نيياپ راخب دلوم لولحم تظلغ هجيتن رد و دوش يم دراو
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تسا نكمم قرب يعطق اي دشاب هدشن ماجنا يتسرد هب يزاس             قيقر تايلمع هك يتروص رد    

تـلاح نـيا     هـك دـيامن دولروا ،پمپ يتح و هديدرگ روتور شخرچ زا يريگولج ثعاب لاتسيرك                
يورـيپ  ]شـهز [ رـيز لمعلاروتـسد زا دـياب يطيارش نينچ رد دزاس لتخم ار نآ لمع دناوت    يم  

  :دومن

هلول و هندب -١ د هتبلا. ديهد ترارح راخب اب ار لولحم پمپ يلاقتنا ياه   اـب راـك ماـگنه ر     
دوـش تقد  دياب راخب اب روتوم هندب نداد ترارح ماگنه        . دومن يرايسب هجوت دياب ،هتسب ياه       پمپ

هـب نيـنچمه    . دوشـن هداد ميقتسـم روـط هـب نآ ياـه             لرتنك و روتوم هب ترارح هجو       چيه هب ات  

ندرـب نيـب زا بجوم دناوت        يم ترارح اريز ،داد ترارح ًاميقتسم ار چنلف تالاصتا ديابن هجو            چيه
  . دوش اهرشاو

دينك لصاح نانيمطا لولحم پمپ روتوم تكرح زا        هکيماگنه ات  ا نداد ترارـح هـب       هـماد  ،

پمپ شدرگ .ديهد لـباق پـمپ سيورـس ريـش رد يـجورخ راشـف هدهاشـم قيرط زا هتسب ياه          
هب ار جنسراشف كي دومن هدهاشم ار روتوم تكرح ناوت            يمن ميقتسم روط هب اريز تسا صيخشت      

ولباـت يور رـب پـمپ شوماـخ ـ نشور ياه       همكد هك يتروص رد. دينك لصو پمپ سيورس ريش

هـجرد ،دـنك تـكرح پـمپ روـتوم هـك يتروص رد              . دينك نشور ار اه   نآ. دنا  هدش شوماخ لرتنك  
  .دهد يم شيامن ار يرفسمتا راشف زا شيب يراشف جنسراشف

هدـش هتسـب لـماك روـط هـب نآ يجورخ و يلاقتنا ياه                 هلول و پمپ لخاد هك يتروص رد      

لـخاد ياهتمسـق زا يضعب هك يتروص رد         . دهد  يم شيامن ار رفص راشف جنسراشف هجرد      . دنشاب
مدـع هدـنهد ناشـن دـناوت          يم قيمع الخ كي زورب    . دنشاب زاب اهتمسق هيقب و دنشاب هتفرگ پمپ       

اـت دـيهد هـمادا پـمپ هـندب هـب يـهد         ترارح هب ردق نآ يطيارش نينچ رد . دشاب روتوم شدرگ  

زا شيـب ار پمپ تسير همكد هجو          چيه هب . دهد ناشن ار رفسمتا راشف زا رتالاب يددع ،جنسراشف        
دينكن دازآ هقيقد   ٥ره رد رابكي     هار هـب اـب ،دـشاب هدـش هتسب مه يترارح لدبم هك يتروص رد                .  

هتسـب بذاـج هناشـفا هب يترارح لدبم زا لولحم هدنهد لاقتنا هلول هك يتروص رد پمپ نداتفا                   

لرـتنك ريش هك يلاح رد ار هاگتسد و هدرك شوماخ ار  روسنادنك هديلاگچ بآ پمپ ،دشاب هدش                   
رارـق  (Manual)يتـسد تـلاح رد ار دراگ لكياس ديلك      . دينك نشور ،ديا    هدرك زاب ار نآ تيفرظ      
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دراگ لكياس  و ت يفرظ لرتنک ر  يش(.دوش قيقر لولحم ات ديهد     رد   شـهز تکرش هب طوبرم رل      يچ 

فرـطرب لاتسـيرك و هدرـك بذج ترارح ،هاگتسد تلاح نيا      .)تسا هدش هداد ناشن تسو    يپ رد   
  .دوش يم

هب لاتسيرکعفر دروم رد    رتشيب تاعالطا يارب   لودج     اهتنا رد  لاكشا عفر   مه ي  هعجارم  لصف ن ي   

  .دينك
شور مامت زاSSEرظن دروم رليچ رد   . دوش يم هدافتسا لاتسيرك عفر و يريگولج يارب قوف ياه  

  
تيفرظ لرتنك -٣-٤   تظلغ و 

دزاب، ندرک نشورو شوماخ،لرتنک هب طوبرم      يلمع ثحابم  ورـسو  يرادهگن ود ي  اـب   يموـمع س  ي   

بذج ياهرل  يچ هب هجوت   ب شهز تخاس   ي  ـب يدايز توافت دنچره) تسويپ ج ر.( دنا هدش نا  ي  ن ي 

خرب تسا نکمميلو درادن دوجو هنيمز نيا رد فلتخم ناگدنزاس    کدـنا تواـفت ازجا  ي  هتـشاد  ي   
فلتخميازجاو کيتامش لکش.دنشاب لکو  پ رديلرتنکياه دي    .تسا هدش هداد ناشن تسوي 

روتارنژ تمسق هب يدورو غاد بآ اي راخب نازيم ري يغتاب ناوت يم ار هاگتسد يتدورب تيفرظ

هدـننك لرـتنك كـي هليـسو هب ريش نيا تيعقوم            . دومن ميظنت ،تيفرظ لرتنك ريش كي طسوت      
رثكادح طيارش رد و دوش     يم صخشم دنك    يم يريگ   هزادنا ار يجورخ درس بآ يامد هك يترارح       

نازـيم هب درس بآ يامد شهاك اي  و راب شهاك اب     . دوشيم زاب لماك روط هب لرتنك ريش ،تيفرظ       

ريش راب نودب طيارش رد و ديسر دهاوخ ندش هتسب دح رد لرتنك ريش ،هدش نييعت دح زا رتمك 
  . دوب دهاوـــخ هتسب ًالمع لرـــتنك

  ،  Cycle)هـخرچ ظفاحم ريش ،دوش ظيلغ زاجم دح زا شيب بذاج لولحم هك يتروص رد

Guard Valve)يم زاب رد و دـباي   يـم ناـيرج ،بذاـج لوـلحم رادـم نورد     هب دربم عيام و دوش   
عيام لرتنك تهج ديلك ٣زا لكشتم يا  هعومجم. دوش يم هتساك ،بذاج لولحم تظلغ زا هجيتن  

لرـتنك روـظنم هـب ار بذاـج لوـلحم تظلغ ،بذاج لولحم يامد لرتنك يترارح ديلك و دربم            

  . دنيامن يم ميظنت ،دراگ لكياس ريش طسوت ،ماگ هب ماگ
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هاگتسد ندششوماخ ـ نشو  ر-٣-٥    
كيتاموتا همين ندرك شوماخ ـ نشور -٣-٥-١    

تـهج ،دنوـش      يم بصن هاگتسد هب هك يفاضا تازيهجت زا يخرب زا ،هداس متسيس نيا رد             

نـشور ديلك كي هليسو هب هاگتسد شور نيا رد  . دوش  يم هدافتسا هاگتسد ندرك شوماخ نشور     

قر هخرچودوش  يم شوماخ اي نشور يتسد روط هب شوماخ ـ         ـم هـمادا دوـخ راک هب   يزاس قي،  ي 
  . تسا هديدرگ ركذ شور نيا زا هدافتسا توافتم ياه هويش ريز رد.دهد
راكدوخ هلر زا هدافتسا    )فلا رياـس اـي   (روسـنادنك بآ پـمپ و هدـش ديربت بآ پمپ رتراتسا     : 

راك هب زاغآ اب نامزمه و هديدرگ لصو و يشك  ميس هاگتسد لرتنك ولبات رادم هب) يفاضا تازيهجت
لرتنك هكبش رادم رد نانچمه بآ تكرح ياهديلك        . دنتفا  يم راك هب زين تازيهجت نيا ،هاگتسد      

تـلاح رد  . دنوـش  يـم لـصو يجراخ رادم كي هب اه   پمپ رپمآ ظفاحم و رتراتسا و دننام     يم يقاب 

هـلر طـسوت و   دـنهد  يـم هـمادا دوخ راك هب نانچمه يفاضا تازيهجت يمامت و هاگتسد ،شوماخ             
  . دريگ ماجنا لماك روط هب كيتاموتا يزاس قيقر هك دراد همادا ينامز ات لمع نيا. دنوشيم لرتنک

يتـسد يفاضا ياهمتسيس زا هدافتسا       )ب هـك دوـش      يـم هدافتـسا يماـگنه شور نـيا زا         :  

و رـليچ هاگتسد زا لقتسم روط هب اي و دنوش شوماخ نشور يتسد تروص هب رگيد ياههاگتسد                  
دشاب اهنآ ندرك نشور هب  زاين نآ زا لبق اي     رادـم هب يفاضا ياه   پمپ يارب بآ تكرح ياهديلك.  

زا سـپ و يتـسد روط هب ار يفاضا تازيهجت ناوت    يم. دنوش يم لصو رليچ هاگتسد لرتنك هكبش  

  . دومن شوماخ هاگتسد كيتاموتا يزاس قيقر
  

كيتاموتا مامت ندرك شوماخ ـ نشور -٣-٥-٢    
زا لـبق شور نـيا رد هك توافت نيا اب تسا كيتاموتا همي              ن شور هباشم ًابيرقت شور نيا     

زا سـپ هـيلوا تراتـسا ماـگنه         . دوش  يم هدافتسا تاتسومرت اي رميات كي زا شوماخ نشور ديلك         

زا سـپ  ) اهلدم زا يضعب رد(اي و قرب عطق زا سپ اي ،دايز تدورب ليلد هب هاگتسد ندش شوماخ     

داد راشف ارResetهمكد دياب ،دربم حطس ندوب نيياپ ليلد هب هاگتسد ندش شوماخ    .  
  .دشاب شوماخ تلاح يور دياب شوماخ ـ نشور ديلك تلاح نيا رد
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  هاگتسد ندرك نشور لحارم -٣-٥-٣
ار  Resetهـمكد ادـتبا دـياب       . دوـش لصاح نانيمطا تارادم حيحص دركلمع زا هكنيا يارب           

اـهنت  . داد رارق نشور تلاح يور ار شوماخ ـ نشور ديلك دياب سپس . داد راشف هظحل كي يارب

داد راشف ار   Resetهمكد ًاددجم دياب ينامز      هدـش شوماـخ ريز ليلد هس زا يكي هب هاگتسد هك            .  

قرب عطق    -١: دشاب دايز تدورب    -٢  دربم عيام حطس ندوب نيياپ       -٣  ندومن نشور لحارم   ) بآ( 
زور ٣نيب هاگت سد هك يتروص رد. دنراد يگتسب زين هاگتسد ندوب شوماخ تدم لوط هب هاگتسد  

شور زا دياب دشاب هدوب شوماخ هتفه         ٣ات   يارـب ندوـب شوماـخ زا سـپ هاگتسد ندرك نشور            ( 

شور زا دـياب ديامن زواجت هتفه        ٣زا تدم نيا هك يتروص رد       . دوش هدافتسا ) دودحم نامز تدم    
  . درك يوريپ) ينالوط تدم يارب ندوب شوماخ زا سپ هاگتسد ندرك نشور(

  
ندرك نشور )فلا   :دودحم نامز تدم يارب ندوب شوماخ زا سپ هاگتسد  

  :دنوش هداد رارق ريز تلاح رد دياب هاگتسد لرتنك ياه همكد و اهديلك     

دربم پمپ-١   نشور : لولحم پمپ/نشور:  

تـيفرظ لرـتنك  -٢ دراـگ لكياـس  (Auto)راـكدوخ  :   ـ نـشور دـيلك    (Auto)راـكدوخ  :    
شوماخ:شوماخ    

ياهديلك نداد رارق زا سپ       يداـع روـط هـب دـياب هاگتسد ،هدش نييعت طيارش رد روكذم            

 ،دوـبن رادروـخرب هدـش نيـيعت ترارح هجرد زا درس بآ تلع ره هب هك يتروص رد                  . دوش نشور 
نـيا صيخشـت يارـب      . دنـشاب هتـشاد دوجو هاگتسد لخاد رد ريطقت لباقريغ داوم دراد لامتحا            

نـيا هـك يتروص رد   . دوش يريگ هزادنا) بذاج تفا نييعت هب دوش عوجر    (بذاج تفا دياب بلطم     

ندوب شوماخ زا سپ هاگتسد ندومن نشور شور زا دياب ،دشاب تياهنراف هجرد ٥زا رتشيب نازيم   
رـتمك اـي و تـياهنراف هجرد         ٥نازيم نيا هك يتروص رد      . دوش هدافتسا ينالوط نامز تدم يارب       

هـب راـكدوخ هـيلخت تا    ـيلمع ماـجنا زا سـپ يهاـتوك تدـم رد دياب هدش ديربت بآ يامد دشاب                

ًالوـمعم ريطقت لباقريغ داوم زا هدش هيلخت ًالماك هاگتسد كي           . دباي شهاك هدش نييعت باصندح    
يم رتمك اي و تياهنراف هجرد٢نازيم هب بذاج تفا كي ياراد    . دشاب  
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  :ينالوط نامز تدم يارب ندوب شوماخ زا سپ هاگتسد ندرك نشور )ب
هدـش نيـيعت تلاح رد ،ريز ياهديلك نداد رارق زا سپ             و يلومعم روط هب دياب ار هاگتسد        

  . دومن نشور

دربم پمپ-١   نشور : لولحم پمپ/نشور:  

تيفرظ لرتنك  -٢ دراـگ لكياس   ،(Auto)راكدوخ  :   شوماـخ  نـشور دـيلك       t(Auto)راـكدوخ   :    : 
  شوماخ

تـلاح يور ار تـيفرظ لرـتنك ديلك دياب لولحم ندش مرگ و دربم پمپ ندش نشور زا سپ                      

هـجرد  ٥نازـيم نيا رگا  . دومن نييعت دياب ار هاگتسد بذاج تفا سپس      . داد رارق شوماخ ن   شور  
. دـهد همادا دوخ راك هب هاگتسد ات دومن زاب ار تيفرظ لرتنك ريش دياب دشاب رتمك اي و تياهنراف                   

داوـم ددـجم هـيلخت اـت تـسا مزال ،دـشاب رتشيب تياهنراف هجرد                 ٥زا نازيم نيا هك يتروص رد         

دريگ تروص ريطقت   لباقريغ حيحـص درـكلمع زا عنام روكذم داوم هك دراد دوجو ناكما نيا اريز         .  
يـم ،دـشاب رتمك اي تياهنراف هجرد        ٥هدش ركذ فالتخا نازيم هك يماگنه       . دنوش هاگتسد  دـناوت     

تـلاح هـب تـيفرظ لرتنك ديلك نداد رارق اب دياب راك نيا              . داد رارق راكدوخ تلاح رد ار هاگتسد      

دريگ تروص  (Auto)راكدوخ   تـياهنراف هجرد    ٢هب هاگتسد بذاج تفا هكينامز ات جرپ هاگتسد         .    
هـيلخت تاـيلمع ماجنا زا سپ       . دهد همادا ريطقت لباقريغ داوم هليلخت هب نانچمه       . دسرب رتمك اي  

لـكلا هـك يتروـص رد        .دوـش لصاح نانيمطا ريطقت لباقريغ داوم زا هاگتسد ندوب يلاخ زا دياب              

  .دومن هفاضا رادم هب ًاددجم ار نآ دياب دوش ادج لولحم زا ليتكا
   

هاگتسد ندرك شوماخ لحارم -٣-٥-٤    
فلا   :هجرد رفص يالاب ،هناخروتوم طيحم طيارش :   

تايلمع راكدوخ روط هب هاگتسد . ديهد رارق شوماخ تيعضو رد ار شوماخ ـ نشور ديلك 

رد يدعب ندومن نشور ماگنه ات ا   ر هاگتسد ناوت    يم. دوش  يم شوماخ و هداد ماجنا ار يزاس        قيقر

  .داد رارق تيعضو نيمه
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  :هجرد رفص زا رت نيياپ ،هناخروتوم طيحم طيارش: ب
تاـيلمع اـت ديوـش رـظتنم     . دـيهد رارـق شوماـخ تيعـضو رد ار شوماخ ـ نشور ديلك     

سپـس  . دنوش فقوتم اهپمپ هعومجم هيلك و هديسر مامتا هب لماك روط هب كيتاموتا يزاس               قيقر

يارـب زين يتامادقا ،نيا رب هوالع    . درك رپ خيدض اب ار اهنآ لخاد و دومن هيلخت ار اه             هلول هي لك دياب 

  . دنوش تياعر قوف دراوم هيلك دياب هاگتسد يگدز خي زا يريگولج يارب. دريگ تروص دربم لكيس
  

هرود ديدزاب-٣-٦   )سيورس(يا   
نودـم همانرب ساسارب اهنآ      زا ات تسا مزال يبذج ياههاگتسد زا يرادهگن و تبقارم يارب            

  ).تسا هدش ركذ يمومع يرادهگن شخب رد هطوبرم تاعالطا. (ديآ لمع هب يا هرود ديدزاب
هنايهام سيورس     

  بذاج تفا نازيم نييعت : فلا
  ريطقت لباقريغ داوم نازيم نييعت : ب

  هاگتسد تيفرظ لرتنك ميظنت : ج
رابكي هام ود سيورس     

  دايز تدورب زا هدننك ير يگولج ديلك زا ديدزاب: فلا

  دايز تدورب رثا رد ندش شوماخ لرتنك : ب

  روانش ريش دركلمع لرتنك : ج
  دراگ لكياس دركلمع لرتنك : د

رابكي هام شش سيورس     
  دييامن لرتنك ار هدش ژراش دربم : فلا

هنايلاس سيورس     
  )ييايميش هيزجت(بذاج لولحم هيزجت : فلا

  اه  هلول رد يفيثك و تابوسر لرتنك: ب
رابكي لاس هس سيورس     
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  سيورس ياهريش ياه  مگارفايد ضيوعت: فلا

  هتسب ياهپمپ ياهناقاطاي ديدزاب : ب
رابكي لاس شش سيورس     

پمپ ديدزاب   هتسب ياه  

  
   يمومع يرادهگن -٣-٧

رادهگن هب طوبرم ثحابم زايخرب مومعي  هيلخت ،لاتسيرک عفر ليبق زا ي  لباق ر ي غياهزاگ 

 يرادهگن هب طوبرم تاکن زا رگي ديخرب هب تمسق نيا رد.دش هداد حيضوت...  ويگدروخ،ريطقت
م هراشايمومع      .مينکي 

نيدـب هـك يياه    هگرب رد دياب نآ ترارح ـ راشف متسيس طيارش زا هاگتسد يا  هرود ديدزاب

ها گتسد لامرن طيارش صيخشت رد ار روتارپاوا راك نيا   . دوش يرادهگن و تبث دنا      هدش هيهت روظنم  
و هاگتـسد يرادـهگن يزـير     هـمانرب يارـب ناوـت    يـم تاـعالطا نيا زا نيا رب هوالع       . دهد  يم يراي 

  .دومن هدافتسا نآ تالكشم صيخشت

  
هلول بوسر-٣-٧-١   هدننك ريطقت ياه   

بآ ياـمد فالتخا هك داد صيخشت ناوت   يم يماگنه ار روسنادنك ياه هلول رد مرج دوجو  

ات   ٧(لامرن تلاح زا روسنادنك رد دوج       وم دربم عيام و روسنادنك يجورخ      تـياهنراف هـجرد    ١٣    (
. دشاب رتشيب) تسا زاب لماك روط هب تيفرظ لرتنك ريش هك ينامز ينعي(راب رثكادح تيعضو رد   

دودـحم و راـخب فرصـم شيازـفا ،ترارـح لاقتنا شهاك بجوم دناوت       يم اه هلول رد دوجوم مرج  

لـخاد زا صوصـخم ياـه         سرـب زا هدافتـسا اب نا      وت  يم ار مرن مرج   . ددرگ هاگتسد تيفرظ ندش   
سرب زا هدافتسا اب سپس و درك لح ييايميش داوم هليسو هب دياب ار تخس مرج اما ،دودز اه            هلول

  . دوش هدافتسا دراوم نيا رد ريگ يتخس لمع زرط زا دوش يم هيصوت. درب نيب زا ار اهنآ

  
تازيهجت زا تظفاحم -٣-٧-٢    
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رد ،ددرـگ تازـلف يگدروـخ بجوم دناوت           يم اوه اب ترواجم رد ،د     يامرب مويتيل هك اجنآ زا    

تعرـس هـب دياب تازيهجت يزلف ياهتمسق اي اهرازبا يور رب روكذم لولحم ندش هديشاپ تروص                 
  .داد وشتسش بآ اب و هدرك زيمت ار اهنآ

بآ اب وشتسش زا سپ ار هدافتسا دروم تالآ رازبا تسا رتهب ،ييادز               گنز زا يريگولج يارب   

دينك دودنا نغور هيال كي     اب زا يريگوـلج تـهج دـيامرب موـيتيل نزاـخم ندرـك يلاخ زا سپ               .  
  .ديهد وشتسش بآ اب ار اهنآ يگدروخ

اـي يلـصا نزاخم رد دريگيم رارق هدافتسا دروم يبذج ياهرليچ يارب هك يديامرب مويتيل      

  . دوش يرادهگن زيمت ًالماك نزاخم
  

عمج رادقم-٣-٧-٣   ريطقت ل باقريغ ياهزاگ يروآ  
الـخ ندوـب رادـياپ زا ناـنيمطا بسـك ،يبذج ياههاگتسد يرادهگن رد هلئسم نيرتمهم       

داوـم نازـيم يريگ       هزادنا اب ناوت    يم ار راك نيا   . دشاب  يم لوبق لباق دودحم نامز كي رد هاگتسد       

دوش   يم داجيا هاگتسد رد ريطقت لباقريغ داوم يرادقم يداع تلاح رد          . داد ماجنا ريطقت لباقريغ   

هاگتـسد رد هـك تـفرگ هـجيتن ناوـت             يـم دور    يم رتارف زاجم رثكادح زا داوم نيا نازيم رگا  اما          
دـيدجت هـب تسا نكمم نينچمه   . دوش  يم هاگتسد دراو نآ قيرط زا اوه هك دراد دوجو يا            هنزور

هـطوبرم لوادـج رد ريطقت لباقريغ داوم زاجم رثكادح رادقم . (دشاب زاين زين هدنرادزاب هدام    رـكذ     

  ).تسا هديدرگ
نـشور تعاـس     ٢٠٠يارـب ار هاگتسد ،يرگيد سيورس هنوگ ره اي هاگتسد هيلخت زا سپ                

ناشـن ر   ـي ز لکـش رد   راك شور   . ديزادرپب ريطقت لباقريغ داوم يريگ      هزادنا هب سپس و ديراد هاگن     

  .تسا هدش هداد
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اهزاگيروآ عمج هوحن.-٣-٤لکش  [١٢]ريطقت لباق ري غي 

  

هاگتـسد دراد لاـمتحا دـشاب رتشـيب هدش نييعت دخ زا روكذم     داوم نازيم هك يتروص رد    

، . دنشاب هتشاد زاين هدنرادزاب داوم ديدجت هب اي و هدوب اوه يتشن ياراد يتشن صيخشت يتروص رد
يريگوـلج هاگتسد يلخاد  يگدروخ زا ات ددرگ فرطرب و هدش صخشم نآ لحم تعرس هب دياب                  

  . دوش

  
اج دركلمع تفا نازيم نييعت-٣-٧-٤   بذ  

ارب عت ي  يرادرـب   هـنومن بذاـج لوـلحم و درـبم عياـم زا        بذاـج درکلمع تفا ناز      يم ن يي 

رادرب هنومن  يارب(هدرک ش تمسق زا   ي  رـه ياـمد و تـظلغ و       .)مينکيم هدافتسا پمپ س   يورس ر ي   
عابشا يامد، عابشا مارگ  ايد زا و   هدومن نييعت ار كي    لولحم   م تسدبار   روآي  بآ لوادـج زاو م  ـي  

  .مينکيم نييعت اردربم عابشا يامد 

نـيا زا لصاح فالتخا     . دينك مك دربم عيام عابشا يامد زا ار بذج  لولحم عابشا يامد            
هـجرد   ٥زا شيـب بذاـج درـكلمع تـفا يتروص رد            . تسا بذاج دركلمع تفا  اب لداعم قيرفت         

عناـم ريطقت لباقريغ داوم تسا نكمم اريز دريگ تروص       ) ددجم(چرپ هيلخت دياب    . دشاب تياهنراف 

 لاكـشا عف  ر لودج  (هب هنيمز نيا رد رتشيب تاعالطا يارب      . دنشاب هدش هاگتسد يداع دركلمع ز     ا
لصفياهتنا   . دينك هعجارم)  
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لولحم هب ليتكا لكلا ندوزفا -٣-٧-٥    
دياب دراذگ شيازفا هبور هدش نييعت دح زا يجورخ درس بآ ترارح هجرد هك يتروص رد                

لرـتنك طـسوت هدـش ميـظنت ياـمد هكنيا رب طورشم ه              تبلا. (درك هفاضا ليتكا لكلا ،لولحم هب     

لـيلد هـب هدش درس بآ يامد شيازفا دراد لامتحا هك يياجنآ زا         ) دشاب هدشن هداد رييغت هدننك    

لوـلحم زا دـياب ادـتبا      )رـگيد تالاكـشا رياـس اـي       (دـشاب روسـنادنك و ربروزبا ياه          هلول يگتفرگ   ،
دـياب  ) هدـنهد رازآ و يوـق رايسب يوب       (دهدنلكلا يوب لولحم هك يتروص رد ،دوش يرادرب           هنومن

  . دوش هدوزفا لولحم هب ليتكا لكلا نلاگ مين دودح

  
  )هاگتسد الخ نتسکش(هاگتسد لخاد سيورس -٣-٧-٦

زا اـت هتسـكش ار الخ تزا قيرزت اب ،سيورس اي ريمعت روظنم هب هاگتسد ندرك زاب ماگنه                   

زاـب تدم لوط رد تسا رتهب دوش          يم ها گتسد يگدز   گنز ثعاب اوه اريز دوش يريگولج اوه دورو       
قـيرزت نژورـتين نآ نورد هـب رمتسم روط هب           ) هاگتسد لخاد الخ ندش هتسكش    (هاگتسد ندوب   

ميـظنت   Psig١رور دـياب روـتالگر راشف       . دوش يريگولج اوه اب يلخاد تاعطق ترواجم زا ات دوش           

تردـق هـب هـجو     چيـه هــب د ييامن الخ ار نآ و هتسب ار هاگتسد تعرس هب راك مامتا زا سپ           . دوش
                    ، هاگتـسد ندرـك زاـب زا لـبق هـكنيا رگم دينكن افتكا يگدروخ زا يريگولج يارب هدنرادزاب هدام

هداـم و بآ لوـلحم اـب ار هاگتسد نآ ياج هب و هيلخت ار نآ دربم عيام و ديام        ورب مويتيل لولحم  

  .ديشاب هدرك رپ هدنرادزاب
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كشا عفر و يلامتحا ياهلاكشا-٣-٨   :لا 
  

  ندومن فرطرب شور   يلامتحا تلع  لاكشا 
  تيفرظ لرتنك ريش تسردان ميظنت 

  
ميـظنت دـيلك هليسوب امد نييعت يارب ريش ميظنت        

  يا  هطقن هدننك لرتنك
رد روتارنژ رد لولحم تظلغ ندوب نيياپ   

  لماك تيفرظ 
راـخب هـلت و اـهرتليف لرـتنك ـ راخب راشف شيازفا      

  روسنادنك متسيس و تالاصتا 
  ليتكا لكلا ندوزفا   لکلا ليتکا هب زاين

ندوـب الاـب اـي درـس بآ نايرج شهاك           
  نآ يامد

  اهريش و اهرتليف لرتنك ـ جرب نف لرتنك 
  

ترارـح لاـقتنا    (اـه     هـلول نتفرـگ مرج    
  )فيعض

زا يرـيگ     يتخس و اه    هلول ييادز   مرج و ندرك كاپ   
  موزل تروص رد بآ 

لـباقريغ د   اوم دوجو (بذاج ديدش تفا    
  )هاگتسد رد ريطقت

دوش هعجارم لصف نيمهرد هطوبرم شخب هب    
  

  مك تيفرظ

تـظلغ  (دراـگ لكياس تسردان دركلمع      
  )نيياپ

و يـترارح ياهدـيلك ميـظنت ،دربم رادقم لرتنك           
  يلاقتنا ياهريش دركلمع 

هدـش درـس بآ اـي روسـنادنك بآ پمپ           
ياهدــيلك اــي و رــپمآ  ظفاــحم طــسوت 

  دنا هدش عطق بآ نايرج ظفاحم

  هاگتسد ندش شوماخ تلع نييعت ـ ددجم ميظنت 
  
  

ظفاحم طسوت دربم و لولحم ياه        پمپ

  تسا هداتفا راك زا قرب نايرج

  هاگتسد ندش شوماخ تلع نيعت ـ ددجم ميظنت
   

ندش شوماخ 
طسوت هاگتسد 

ياه  هدننك لرتنك
لرتنك ديلك عطق ليلد هب هدش شوماخ      ظفاحم

  نيياپ يامد 
نآ ددـجم ميظنت هدننك عط      ق ندوب نازيم لرتنك   

يجورخ درس بآ يارب هدش نييعت هجرد ساسارب        
هتسـب زا ناـنيمطا و تـيفرظ لرتنك ريش ميظنت           

  ندوب 

ندش لاتسيرك 
نشور ماگنه 

لوط رد اي ندرك 
  هاگتسد راك

شيازـفا  (دراگ لكياس تسردان دركلمع     
   )تظلغ

ياهدـيلك ندوـب نازـيم ،دربم عيام رادقم لرتنك          
يلاقتنا ريش دركلمع و يترارح    



  ٧٥

ندش لاتسيرك 
شوماخ ماگنه 

  هاگتسد ندوب

دياب قيقر لولحم ،يزاس      قيقر روانش ديلك لرتنك     يزاس قيقر تيفيك مدع
دوـش قـيقر رتمك اي دصرد         ٥٦نازيم هب    ماـگنه  ( 

  )ندوب شوماخ
  هاگتسد رد يتشن 

  
  

لوـلحم هيزجت ،ريطقت لباقريغ داوم نازيم نييعت        
و يتشـن تسـت ـ اوه يتشن صيخش    ت يارب بذاج

  موزل تروص رد ،ريمعت 
هطوبرمتمسقهب   جرپ متسيس ندش بارخ  لصف رد   دوش هعجارم ٣    بذاج ديدش تفا   

داوـم ندوزفا موزل نييعت روظنم هب لولحم هيزجت           هدنرادزاب داوم شهاك 
  نآ هب هدنرادزاب

رد مويك و شهاك 
يششوماخ نامز 

  هاگتسد

  موزل تروص رد ريمعت و هاگتس د يتشن تست  هاگتسد رد يتشن دوجو 

عـمجت و رـيطقت لـباقريغ داوم شيازفا         
پـمپ ناكما هك يا       هنوگ هب جرپ رد اهنآ    

  درادن دوجو جرپ طسوت اهنآ ندرك 
  

هـيزجت ،رـيطقت لباقريغ داوم عمجت نازيم نييعت         
موزـل اي يتشن صيخشت يارب بذاج لولحم هنومن    

و رـيمعت و يتشـن تسـت ـ    هدنرادزاب داوم ندوزفا  
  موزل تروص رد هدنرادزاب داوم ندوزفا 

  اهريش لرتنك   جرپ ياهريش حيحص يريگرارق مدع 

دركراك مدع 
  جرپ حيحص

  جرپ ندرك لاتسيرك
  

  ييادز  لاتسيرك
  

  


